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מודפס  בדפוס ידיעות תקשורת )2000( בע"מ בכ -55,000 עותקים

מתוכם הודפסו 
18,000 עותקים על ידי - אחים דויטש תעשיות טקסטיל 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,  ט' מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

האברך יצחק צבי שי'

שלום וברכה!

בזמנו נתקבל מכתבו ר"פ מפעולותיו, וכן ע"ד הפגישה עם האברך... שי', ואין הזמן דחודש תשרי 

גרמא לענות על מכתבים כהנ"ל בפרטיות, ובודאי מאז נתוסף בכמה מהענינים אודותם כותב ויכתוב בזה. 

וכל המפרט בכגון דא ה"ז משובח,

הנה  השנה,  לכל  הכללי  וחדש  טוב  בכל  המושבע  השביעי  מחדש  הננו  שבאים  שכיון  רצון,  ויהי 

גם בפעולות האמורות, שבודאי ימשיכו בהן במשך כל השנה, תורגש ההתעוררות דחדש הכללי האמור, 

התעוררות המביאה לידי פועל, והוספה בהפעולות הן בכמות והן באיכות וגם בהפועלים בהם, הן בכמות 

וכמה  וגודל השכר הרי מבואר בכמה  והן באיכות,  עוד אברכים לפעולות אלו(  גם המשכת  נכלל  )שבזה 

מקומות.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן
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ÚhiÂא-ל הוי' ּבׁשם ׁשם וּיקרא ׁשבע ּבבאר אׁשל «ƒ«ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
אׁשל1עֹולם וּיּטע הּמתחיל' ּב'דּבּור ּבזה ּומדּיק , ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּדצרי ׁשנה), חמּׁשים (לפני תרח"ץ וּירא ּפרׁשת ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָּדׁשּבת
האׁשל נטיעת ׁשעלֿידי הענינים, ב' ּבין הּקׁשר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלהבין
ּומביא עֹולם. א-ל הוי' ּבׁשם ׁשם וּיקרא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָעלֿידיֿזה

ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה אּלא2עלֿזה וּיקרא ּתקרא אל ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשל לׁשמֹו אבינּו אברהם ׁשהקריא מלּמד ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָוּיקריא,
וׁשתּו ׁשאכלּו לאחר ּכיצד, וׁשב. עֹובר ּכל ּבפי ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּקּב"ה

והלא אכלּתם מּׁשּלי וכי להם אמר לברכֹו מּׁשל3עמדּו ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּוברכּו וׁשּבחּו הֹודּו אכלּתם, עֹולם ׁשאמר4אלקי למי ְְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָֹ

ּדעלֿידי הענינים, ב' ּבין הּקׁשר וזהּו העֹולם. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהיה
הּפנּדק ׁשהּוא ּתיבֹות'5האׁשל ה'ראׁשי לפי ּובפרט , ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

ׁשתּיה אכילה ּתיבֹות' 'ראׁשי ּדאׁשל ּבּמאמר ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּמביא
ּכל6לויה ּבפי הּקּב"ה ׁשל לׁשמֹו הקריא עלֿידיֿזה , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

עֹולם. א-ל הוי' ּבׁשם ׁשם וּיקרא וזהּו וׁשב, ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָעֹובר

Ì�Ó‡ּדהרי ּבּמאמר), ׁשּמדּיק (ּכמֹו להבין צרי עדין »¿»ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשּלֹו אֹורחים הכנסת עלֿידי האלקּות ְְְְֱִִֵֶַַַָָֹּפרסּום
וענין אכלּתם, עֹולם ׁשּמאלקי להם ׁשהסּביר עלֿידי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהיה
הּבריאה ענין ּכללּות ּדהינּו העֹולם, והיה ׁשאמר ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָמי

ו הּבֹורא, ּבחיק ׁשםׁשהיא וּיקרא ׁשּכתּוב מהּו ּכן אם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
אלקים, ׁשם נאמר העֹולם ּבבריאת והרי גֹו', הוי' ְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשם

ׁשּכתּוב לֹו7ּכמֹו היה ולכאֹורה אלקים, ּברא ּבראׁשית ְְְְֱִִִֵֶָָָָָָֹ
הוי'. ׁשם מזּכיר ולּמה אלקים, ּבׁשם ׁשם וּיקרא ְְְְֱֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹלֹומר
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נאמר: ל"ג פסוק כ"א פרק "רב‡ÏLאברהםÚhiÂבפרשתנו רש"י: ופירש «ƒ«≈∆
ממנו להביא פרדס אמר [=אחד] חד "אשל"] המושג בפירוש [נחלקו ושמואל

מיני כל ובו לאכסניא פונדק אמר [=ואחד] וחד בסעודה. לאורחים פירות

ÌÏBÚפירות" Ï-‡ 'ÈÂ‰ ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ Ú·L ¯‡·a1ופירש ƒ¿≈»««ƒ¿»»¿≈¬»»≈»
נקרא אשל, אותו ידי "על רש"י:

הקדושֿברוךֿהוא של שמו

לאחר העולם, לכל אלוקה

ברכו להם אמר ושותין שאוכלין

סבורים משלו, שאכלתם למי

מי משל אכלתם? שמשלי אתם

אכלתם", העולם והיה שאמר

‰Êa ˜i„Óeאדמו"ר כ"ק ¿«≈»∆
נ"ע '„ea¯מאמרaהריי"צ ¿ƒ

ÏL‡ ÚhiÂ 'ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ«ƒ«≈∆
‡¯iÂ ˙L¯t ˙aLc¿«»»»««≈»
ÌÈMÓÁ È�ÙÏ) ı"Á¯˙ƒ¿≈¬ƒƒ

‰�Lאמירת לפני שנים] [יובל »»
וירא פרשת בשבת זה מאמר

ÔÈ·‰Ïתשמ"ח), CÈ¯ˆc¿»ƒ¿»ƒ
,ÌÈ�È�Ú‰ '· ÔÈa ¯Lw‰«∆∆≈»ƒ¿»ƒ
ÏL‡‰ ˙ÚÈË� È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ«»≈∆
ÌL ‡¯˜iÂ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«ƒ¿»»
ÌÏBÚ Ï-‡ 'ÈÂ‰ ÌLaכי ¿≈¬»»≈»

נטיעת איך מובן לא לכאורה

את מפרסמת פונדק והקמת עצים

בעולם?. ה' ŒÏÚשם ‡È·Óe≈ƒ«
e�È˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó ‰Ê∆«∆»¿«≈

Ï"Ê2בקיצור והובא (בגמרא «
על לעיל) שנעתק רש"י בפירוש

וגו'" שם "ויקרא זה »‡Ïפסוק
‡¯˜iÂ ‡¯˜zשמשמעות כך ƒ¿»«ƒ¿»

קרא אבינו שאברהם היא הפסוק

לעצמו ה' È¯˜iÂ‡בשם ‡l‡∆»««¿ƒ
È¯˜‰L‡לאחרים, „nÏÓ¿«≈∆ƒ¿ƒ

ÏL BÓLÏ e�È·‡ Ì‰¯·‡«¿»»»ƒƒ¿∆
‰"aw‰'ה שם את ופרסם «»»

שגּור BÚ·¯שיהיה Ïk ÈÙa ָ¿ƒ»≈
·LÂשהק בפונדק שבעשעצר בבאר אברהם Èk?¯Á‡Ïˆ„ה.ים , »»ָ≈«¿««

e„ÓÚ e˙LÂ eÏÎ‡LהאורחיםBÎ¯·Ïעל לו ולהודות אברהם את ∆»¿¿»»¿¿»¿
להם שנתן Ì‰Ïהאוכל ¯Ó‡לאורחים ‡ÌzÏÎאברהם ÈlMÓ ÈÎÂ »«»∆¿ƒƒ∆ƒ¬«¿∆

‡Ï‰Â3,ÌzÏÎ‡ ÌÏBÚ È˜Ï‡ ÏMÓאותי ּתשּבחּו ואל לי תודו אל לכן «¬…ƒ∆¡…≈»¬«¿∆ְְַ

eÎ¯·eאלא eÁaLÂ e„B‰4ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â ¯Ó‡L ÈÓÏשהוא ¿«¿»¿¿ƒ∆»«¿»»»»

"יהי אור", "יהי המאמרות עשרת באמירת העולם את שברא הקדושֿברוךֿהוא

וכו'. ‰ÌÈ�È�Úרקיע" '· ÔÈa ¯Lw‰ e‰ÊÂ'ה שם ופרסום האשל נטיעת ¿∆«∆∆≈»ƒ¿»ƒ
‰c�t˜בעולם, ‡e‰L ÏL‡‰ È„ÈŒÏÚc5,בגמרא הדעות אחת (לפי ¿«¿≈»≈∆∆«À¿»

התורה), על רש"י מפירוש לעיל שהובא ‰'¯‡ÈLכפי ÈÙÏ Ë¯Ù·eƒ¿»¿ƒ»»≈
¯Ó‡na ‡È·nL '˙B·Èz≈∆≈ƒ««¬»
'˙B·Èz ÈL‡¯' ÏL‡c¿≈∆»≈≈
‰ÈÂÏ ‰i˙L ‰ÏÈÎ‡6 ¬ƒ»¿ƒ»¿»»
לאורחים נתן אבינו ואברהם

כל את שלו הפונדק אל שבאו

הללו, הדברים »ŒÏÚשלושת
‡È¯˜‰ ‰ÊŒÈ„Èאבינו אברהם ¿≈∆ƒ¿ƒ

‰"aw‰ ÏL BÓLÏגרם ƒ¿∆«»»
נקרא יהיה הקדוש של ששמו

ומפורסם Ïkושגור ÈÙa¿ƒ»
‡¯˜iÂ e‰ÊÂ ,·LÂ ¯·BÚ≈»»¿∆«ƒ¿»
ÌÏBÚ Ï-‡ 'ÈÂ‰ ÌLa ÌL»¿≈¬»»≈»
ה' ששם גרם אברהם כלומר,

בעולם. וידוע נקרא יהיה

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú Ì�Ó‡»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
,(¯Ó‡na ˜i„nL BÓk)¿∆¿«≈««¬»
˙e˜Ï‡‰ ÌeÒ¯t È¯‰c«¬≈ƒ¿»¡…
ÌÈÁ¯B‡ ˙Ò�Î‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«¿ƒ

BlLאבינו אברהם ‰È‰של ∆»»
Ì‰Ï ¯ÈaÒ‰L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿ƒ»∆
אצלו שהתארחו ושבים לעוברים

ÌzÏÎ‡ ÌÏBÚ È˜Ï‡nL∆≈¡…≈»¬«¿∆
מה' בא להם שנתן שהאוכל

העולם,בו ÈÓרא ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿«ƒ
ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â ¯Ó‡L∆»«¿»»»»
עניין את גם להם הסביר אברהם

ה' ידי על העולם בריאת

המאמרות, ¿»¿e�È‰cבאמצעות
‰‡È¯a‰ ÔÈ�Ú ˙eÏÏk¿»ƒ¿««¿ƒ»

˜ÈÁa ‡È‰Lשל ובכוחו בידו ∆ƒ¿≈
‡¯Ba‰,לבדוe‰Ó Ôk Ì‡Â «≈¿ƒ≈«
·e˙kLהעובדה לגבי כאן ∆»

שם את פרסם אבינו שאברהם

בעולם È¯·a‡˙הקדושֿברוךֿהוא È¯‰Â ,'B‚ 'ÈÂ‰ ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ«ƒ¿»»¿≈¬»»«¬≈ƒ¿ƒ«
·e˙kL BÓk ,ÌÈ˜Ï‡ ÌL ¯Ó‡� ÌÏBÚ‰7‡¯a ˙ÈL‡¯a »»∆¡«≈¡…ƒ¿∆»¿≈ƒ»»

,ÌÈ˜Ï‡ ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ ¯ÓBÏ BÏ ‰È‰ ‰¯B‡ÎÏÂ ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿ƒ¿»»»««ƒ¿»»¿≈¡…ƒ
'ÈÂ‰ ÌL ¯ÈkÊÓ ‰nÏÂשם "ויקרא בפירוש אומר בפרשתנו הפסוק והרי ¿»»«¿ƒ≈¬»»

'ÈÂ‰ Ì˘·?הבריאה בתחילת כנאמר אלוקים" "בשם [=ולא עולם" אֿל
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‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰

ÚhiÂא-ל הוי' ּבׁשם ׁשם וּיקרא ׁשבע ּבבאר אׁשל «ƒ«ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
אׁשל1עֹולם וּיּטע הּמתחיל' ּב'דּבּור ּבזה ּומדּיק , ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּדצרי ׁשנה), חמּׁשים (לפני תרח"ץ וּירא ּפרׁשת ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָּדׁשּבת
האׁשל נטיעת ׁשעלֿידי הענינים, ב' ּבין הּקׁשר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלהבין
ּומביא עֹולם. א-ל הוי' ּבׁשם ׁשם וּיקרא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָעלֿידיֿזה

ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה אּלא2עלֿזה וּיקרא ּתקרא אל ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשל לׁשמֹו אבינּו אברהם ׁשהקריא מלּמד ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָוּיקריא,
וׁשתּו ׁשאכלּו לאחר ּכיצד, וׁשב. עֹובר ּכל ּבפי ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּקּב"ה

והלא אכלּתם מּׁשּלי וכי להם אמר לברכֹו מּׁשל3עמדּו ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּוברכּו וׁשּבחּו הֹודּו אכלּתם, עֹולם ׁשאמר4אלקי למי ְְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָֹ

ּדעלֿידי הענינים, ב' ּבין הּקׁשר וזהּו העֹולם. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהיה
הּפנּדק ׁשהּוא ּתיבֹות'5האׁשל ה'ראׁשי לפי ּובפרט , ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

ׁשתּיה אכילה ּתיבֹות' 'ראׁשי ּדאׁשל ּבּמאמר ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּמביא
ּכל6לויה ּבפי הּקּב"ה ׁשל לׁשמֹו הקריא עלֿידיֿזה , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

עֹולם. א-ל הוי' ּבׁשם ׁשם וּיקרא וזהּו וׁשב, ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָעֹובר

Ì�Ó‡ּדהרי ּבּמאמר), ׁשּמדּיק (ּכמֹו להבין צרי עדין »¿»ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשּלֹו אֹורחים הכנסת עלֿידי האלקּות ְְְְֱִִֵֶַַַָָֹּפרסּום
וענין אכלּתם, עֹולם ׁשּמאלקי להם ׁשהסּביר עלֿידי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהיה
הּבריאה ענין ּכללּות ּדהינּו העֹולם, והיה ׁשאמר ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָמי

ו הּבֹורא, ּבחיק ׁשםׁשהיא וּיקרא ׁשּכתּוב מהּו ּכן אם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
אלקים, ׁשם נאמר העֹולם ּבבריאת והרי גֹו', הוי' ְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשם

ׁשּכתּוב לֹו7ּכמֹו היה ולכאֹורה אלקים, ּברא ּבראׁשית ְְְְֱִִִֵֶָָָָָָֹ
הוי'. ׁשם מזּכיר ולּמה אלקים, ּבׁשם ׁשם וּיקרא ְְְְֱֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹלֹומר
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לג.)1 כא, ואילך.)2פרשתנו סע"א י, "והלא".)3סוטה תיבת ליתא בגמ' אבל בהמאמר, וכ"ה)4כ"ה שם. יעקב בעין כ"ה

"וברכו". תיבת ליתא בגמ' אבל עה"פ.)5בהמאמר, פרש"י א. שם, ב.)6סוטה ח, כתובות רש"י קי. מזמור תהלים מדרש ראה

.94 ע' תש"ט בסה"מ א.)7הערה א, בראשית
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נאמר: ל"ג פסוק כ"א פרק "רב‡ÏLאברהםÚhiÂבפרשתנו רש"י: ופירש «ƒ«≈∆
ממנו להביא פרדס אמר [=אחד] חד "אשל"] המושג בפירוש [נחלקו ושמואל

מיני כל ובו לאכסניא פונדק אמר [=ואחד] וחד בסעודה. לאורחים פירות

ÌÏBÚפירות" Ï-‡ 'ÈÂ‰ ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ Ú·L ¯‡·a1ופירש ƒ¿≈»««ƒ¿»»¿≈¬»»≈»
נקרא אשל, אותו ידי "על רש"י:

הקדושֿברוךֿהוא של שמו

לאחר העולם, לכל אלוקה

ברכו להם אמר ושותין שאוכלין

סבורים משלו, שאכלתם למי

מי משל אכלתם? שמשלי אתם

אכלתם", העולם והיה שאמר

‰Êa ˜i„Óeאדמו"ר כ"ק ¿«≈»∆
נ"ע '„ea¯מאמרaהריי"צ ¿ƒ

ÏL‡ ÚhiÂ 'ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ«ƒ«≈∆
‡¯iÂ ˙L¯t ˙aLc¿«»»»««≈»
ÌÈMÓÁ È�ÙÏ) ı"Á¯˙ƒ¿≈¬ƒƒ

‰�Lאמירת לפני שנים] [יובל »»
וירא פרשת בשבת זה מאמר

ÔÈ·‰Ïתשמ"ח), CÈ¯ˆc¿»ƒ¿»ƒ
,ÌÈ�È�Ú‰ '· ÔÈa ¯Lw‰«∆∆≈»ƒ¿»ƒ
ÏL‡‰ ˙ÚÈË� È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ«»≈∆
ÌL ‡¯˜iÂ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«ƒ¿»»
ÌÏBÚ Ï-‡ 'ÈÂ‰ ÌLaכי ¿≈¬»»≈»

נטיעת איך מובן לא לכאורה

את מפרסמת פונדק והקמת עצים

בעולם?. ה' ŒÏÚשם ‡È·Óe≈ƒ«
e�È˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó ‰Ê∆«∆»¿«≈

Ï"Ê2בקיצור והובא (בגמרא «
על לעיל) שנעתק רש"י בפירוש

וגו'" שם "ויקרא זה »‡Ïפסוק
‡¯˜iÂ ‡¯˜zשמשמעות כך ƒ¿»«ƒ¿»

קרא אבינו שאברהם היא הפסוק

לעצמו ה' È¯˜iÂ‡בשם ‡l‡∆»««¿ƒ
È¯˜‰L‡לאחרים, „nÏÓ¿«≈∆ƒ¿ƒ

ÏL BÓLÏ e�È·‡ Ì‰¯·‡«¿»»»ƒƒ¿∆
‰"aw‰'ה שם את ופרסם «»»

שגּור BÚ·¯שיהיה Ïk ÈÙa ָ¿ƒ»≈
·LÂשהק בפונדק שבעשעצר בבאר אברהם Èk?¯Á‡Ïˆ„ה.ים , »»ָ≈«¿««

e„ÓÚ e˙LÂ eÏÎ‡LהאורחיםBÎ¯·Ïעל לו ולהודות אברהם את ∆»¿¿»»¿¿»¿
להם שנתן Ì‰Ïהאוכל ¯Ó‡לאורחים ‡ÌzÏÎאברהם ÈlMÓ ÈÎÂ »«»∆¿ƒƒ∆ƒ¬«¿∆

‡Ï‰Â3,ÌzÏÎ‡ ÌÏBÚ È˜Ï‡ ÏMÓאותי ּתשּבחּו ואל לי תודו אל לכן «¬…ƒ∆¡…≈»¬«¿∆ְְַ

eÎ¯·eאלא eÁaLÂ e„B‰4ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â ¯Ó‡L ÈÓÏשהוא ¿«¿»¿¿ƒ∆»«¿»»»»

"יהי אור", "יהי המאמרות עשרת באמירת העולם את שברא הקדושֿברוךֿהוא

וכו'. ‰ÌÈ�È�Úרקיע" '· ÔÈa ¯Lw‰ e‰ÊÂ'ה שם ופרסום האשל נטיעת ¿∆«∆∆≈»ƒ¿»ƒ
‰c�t˜בעולם, ‡e‰L ÏL‡‰ È„ÈŒÏÚc5,בגמרא הדעות אחת (לפי ¿«¿≈»≈∆∆«À¿»

התורה), על רש"י מפירוש לעיל שהובא ‰'¯‡ÈLכפי ÈÙÏ Ë¯Ù·eƒ¿»¿ƒ»»≈
¯Ó‡na ‡È·nL '˙B·Èz≈∆≈ƒ««¬»
'˙B·Èz ÈL‡¯' ÏL‡c¿≈∆»≈≈
‰ÈÂÏ ‰i˙L ‰ÏÈÎ‡6 ¬ƒ»¿ƒ»¿»»
לאורחים נתן אבינו ואברהם

כל את שלו הפונדק אל שבאו

הללו, הדברים »ŒÏÚשלושת
‡È¯˜‰ ‰ÊŒÈ„Èאבינו אברהם ¿≈∆ƒ¿ƒ

‰"aw‰ ÏL BÓLÏגרם ƒ¿∆«»»
נקרא יהיה הקדוש של ששמו

ומפורסם Ïkושגור ÈÙa¿ƒ»
‡¯˜iÂ e‰ÊÂ ,·LÂ ¯·BÚ≈»»¿∆«ƒ¿»
ÌÏBÚ Ï-‡ 'ÈÂ‰ ÌLa ÌL»¿≈¬»»≈»
ה' ששם גרם אברהם כלומר,

בעולם. וידוע נקרא יהיה

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú Ì�Ó‡»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
,(¯Ó‡na ˜i„nL BÓk)¿∆¿«≈««¬»
˙e˜Ï‡‰ ÌeÒ¯t È¯‰c«¬≈ƒ¿»¡…
ÌÈÁ¯B‡ ˙Ò�Î‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«¿ƒ

BlLאבינו אברהם ‰È‰של ∆»»
Ì‰Ï ¯ÈaÒ‰L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿ƒ»∆
אצלו שהתארחו ושבים לעוברים

ÌzÏÎ‡ ÌÏBÚ È˜Ï‡nL∆≈¡…≈»¬«¿∆
מה' בא להם שנתן שהאוכל

העולם,בו ÈÓרא ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿«ƒ
ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â ¯Ó‡L∆»«¿»»»»
עניין את גם להם הסביר אברהם

ה' ידי על העולם בריאת

המאמרות, ¿»¿e�È‰cבאמצעות
‰‡È¯a‰ ÔÈ�Ú ˙eÏÏk¿»ƒ¿««¿ƒ»

˜ÈÁa ‡È‰Lשל ובכוחו בידו ∆ƒ¿≈
‡¯Ba‰,לבדוe‰Ó Ôk Ì‡Â «≈¿ƒ≈«
·e˙kLהעובדה לגבי כאן ∆»

שם את פרסם אבינו שאברהם

בעולם È¯·a‡˙הקדושֿברוךֿהוא È¯‰Â ,'B‚ 'ÈÂ‰ ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ«ƒ¿»»¿≈¬»»«¬≈ƒ¿ƒ«
·e˙kL BÓk ,ÌÈ˜Ï‡ ÌL ¯Ó‡� ÌÏBÚ‰7‡¯a ˙ÈL‡¯a »»∆¡«≈¡…ƒ¿∆»¿≈ƒ»»

,ÌÈ˜Ï‡ ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ ¯ÓBÏ BÏ ‰È‰ ‰¯B‡ÎÏÂ ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿ƒ¿»»»««ƒ¿»»¿≈¡…ƒ
'ÈÂ‰ ÌL ¯ÈkÊÓ ‰nÏÂשם "ויקרא בפירוש אומר בפרשתנו הפסוק והרי ¿»»«¿ƒ≈¬»»

'ÈÂ‰ Ì˘·?הבריאה בתחילת כנאמר אלוקים" "בשם [=ולא עולם" אֿל
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rayו x`aa ly` rhie

ּבבאר אׁשל וּיּטע הּפסּוק, ּבהתחלת ּגם הּוא זה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָודּיּוק
מּדֹות ׁשבע על מֹורה ׁשבע ּדמסּפר ּגם8ׁשבע, [ּכּמבאר ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ

הּפסּוק9ּבּדרּוׁשים ׁשנה10על מאה ׂשרה חּיי וּיהיּו ְְִִֵֵַַַַַָָָָָָ
ׁשּבהם הּבנין ימי ז' ׁשהם ׁשנים], וׁשבע ׁשנה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָועׂשרים

העֹולם ּבׁשם11נברא מסּים מּדּוע ּביֹותר יּפלא זה ּדלפי , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ׁשּבֹו אלקים ּבׁשם ולא ּדוקא, הוי' ּבׁשם ׁשם וּיקרא ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹהוי',

העֹולם. ְִָָָנברא

C‡ּׁשּכתּוב ּדמה הּמאמר), מהמׁש (ּכּמּובן הּוא הענין «ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הוי' ּבחינת על קאי הוי' ּבׁשם ׁשם וּיקרא ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָּכאן
אברהם ׁשל ּדחּדּוׁשֹו אלקים, ּבׁשם הּמתלּבׁש ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּדלתּתא
העֹולם, א-ל ולא עֹולם א-ל הוי' ּבׁשם ׁשם וּיקרא ְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָָָֹהיה

נפרדים ּדברים ׁשני אינם ואלקּות אּלא12ׁשהעֹולם , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹ
לברא אלקים ּבׁשם (הּמתלּבׁש ּדלתּתא הוי' יחּוד ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשּפעל

העֹולם עם העֹולם) .13את ִֶָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ד.)8 נד, פרשתנו הרמון פלח ואילך. א תשסו, ואילך. ב תשסג, ד כרך עה"פ פרשתנו אוה"ת לאדהאמ"צ)9ראה ביאוה"ז ראה

קמה) ע' ח"ב מלוקט (סה"מ תשמ"א שרה חיי ויהיו ד"ה צז. ע' עטר"ת סה"מ ואילך. פב ס"ע ח"א ולהצ"צ ואילך. סע"ב קלא,

וש"נ. שרה.)10ס"ז. חיי ובכ"מ.)11ר"פ .272 ע' תש"ח רפ. ע' תרנ"ג סה"מ אוה"ת)12ראה ואילך. ג מג, תבוא לקו"ת ראה

ועוד. ואילך). סו ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח אשל ויטע ד"ה ואילך. תתשט ע' ואילך.)13תבוא תתשיד ע' ושם שם. אוה"ת גם ראה

שם. תרע"ח סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰Ê ˜ei„Âאלוקים שם ולא הוי' שם כאן נזכר ÏÁ˙‰a˙מדוע Ìb ‡e‰ ¿ƒ∆«¿«¿»«
Ú·L ÏÚ ‰¯BÓ Ú·L ¯tÒÓc ,Ú·L ¯‡·a ÏL‡ ÚhiÂ ,˜eÒt‰«»«ƒ«≈∆ƒ¿≈»«¿ƒ¿»∆«∆«∆«

˙BcÓ8שלוש קבוצות: לשתי כלל, בדרך נחלקות, העליונות הספירות עשר ƒ
גבורה, (חסד, במידות בחינות ושבע ודעת) בינה (חכמה, במוחין בחינת

ומלכות) יסוד הוד, נצח, תפארת,

ÌÈLe¯ca Ìb ¯‡·nk]9 «¿…»««¿ƒ
החסידות »ÏÚמאמרי

˜eÒt‰10‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ «»«ƒ¿«≈»»
‰�L ÌÈ¯NÚÂ ‰�L ‰‡Ó≈»»»¿∆¿ƒ»»

ÌÈ�L Ú·LÂהזוהר דברי לפי ¿∆«»ƒ
עילאין", ל"חיין זכתה ששרה

כך כדי עד עליונים, חיים

היו הזה בעולם שלה שהחיים

עשר של חיים אלוקות, של חיים

עולםהספירו של העליונות ת

את עבודתה עלֿידי כי האצילות,

אורות והמשיכה הוסיפה ה'

בא והדבר העליונות. בספירות

שנות במספר גם ביטוי לידי

˘�‰חייה: ‰‡Óמאה המספר –

שהם עליונות בחינות על מורה

שכל כפי הספירות עשר שורש

העשר; מכל כלולה ˘�‰אחת ÌÈ¯˘Úובינה חכמה על מורה עשרים המספר -

מעשר; כלולה מהן אחת שכל כפי המוחין) עיקר ˘�ÌÈ(שהם Ú·˘Âהמספר -

ׁשהם המידות], שבע על מורה �·¯‡שבע Ì‰aL ÔÈ�a‰ ÈÓÈ 'Ê ֵֶ¿≈«ƒ¿»∆»∆ƒ¿»
ÌÏBÚ‰11ימי 'שבעת יחד נקראים שאחריהם והשבת הבריאה ימי ששת »»

העליונות המידות שבע כנגד מכוונים שהם וחסידות בקבלה ומבואר הבנין'

הארה יש מחדש) בשבוע ראשון יום בכל (וכך הבריאה של הראשון שביום כך

יש שכך, וכיוון הלאה. וכן הגבורה מידת של שני ביום החסד, מידת של

בבאר אשל ("ויטע שבע לבריאה,˘·Úלמספר מיוחד קשר ("‰Ê ÈÙÏcƒ¿ƒ∆
ÌiÒÓ ÚecÓ ¯˙BÈa ‡ÏtÈעל בעולם אלוקות בפרסום המדבר הפסוק ƒ»≈¿≈««¿«≈

אבינו אברהם ÏÂ‡ידי ,‡˜Âc 'ÈÂ‰ ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ ,'ÈÂ‰ ÌLa¿≈¬»»«ƒ¿»»¿≈¬»»«¿»¿…
ÌÏBÚ‰ ‡¯·� BaL ÌÈ˜Ï‡ ÌLaברא "בראשית ‡ÌÈ˜ÂÏ"?ככתוב ¿≈¡…ƒ∆ƒ¿»»»

Ô‡k ·e˙kM ‰Óc ,(¯Ó‡n‰ CLÓ‰Ó Ô·enk) ‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡«»ƒ¿»«»≈∆¿≈««¬»¿«∆»»
'ÈÂ‰ ÌLa ÌL ‡¯˜iÂאלוקים בשם נברא שהעולם לכך סתירה זו אין «ƒ¿»»¿≈¬»»

שם כי העולם), כבורא ה' ופרסום בקריאת שמדובר (למרות הוי' בשם ולא

כאן האמור ÏÚהוי' È‡˜- ל z˙Ïc‡מתייחס 'ÈÂ‰ ˙�ÈÁaשלמטה »≈«¿ƒ«¬»»ƒ¿«»
ÌÈ˜Ï‡ ÌLa LaÏ˙n‰'הוי" (דרגות): בחינות שתי יש הוי' בשם «ƒ¿«≈¿≈¡…ƒ

ה' שם הוא דלתתא" "הוי' (שלמטה). דלתתא" ו"הוי' (שלמעלה) דלעילא"

הוא דלעילא" ו"הוי' ליש, מאין העולמות את המהווה והוא לבריאה הקשור

אותם ולהחיות להוות בעולמות מתלבש ואינו מהעולמות שלמעלה ה' שם

המהווה עלמין" כל ה"ממלא האלוקי האור הוא דלתתא" "הוי' כללי (באופן

את ידיומחיה על העולמות

בנבראים, פנימית התלבשות

האור הוא דלעילא" ו"הוי'

עלמין" כל ה"סובב האלוקי

בעולמות. מהתלבשות שלמעלה

הזקן רבינו מסביר זה ולפי

את בשלח) פרשת אור (בתורה

הפסוק של הפנימית המשמעות

הגדולה היד את ישראל "וירא

וייראו במצרים, הוי' עשה אשר

בהוי' ויאמינו הוי' את העם

מלך פרעה עבדו": ובמשה

הוי'" את ידעתי "לא אמר מצרים

את (כי דלעילא ל"הוי' והכוונה

את המהווה דלתתא" "הוי

אבל ידע) פרעה גם העולמות

יצאו ישראל שבני לאחר

הגדולה היד את וראו ממצרים

ולהשיג בו להכיר (שיכולים דלתתא" מ"הוי' יראה תחילה להם הייתה ה' של

יותר ישראל בני התעלו סוף ים קריעת ולאחר יראה) גורמת זו והשגה אותו

מפניו יראה לחוש אפשר ואי וניכר נראה שאינו דלעילא" ב"הוי' האמינו ואז

בו), להאמין אפשר ÌLאבל ‡¯˜iÂ ‰È‰ Ì‰¯·‡ ÏL BLecÁc¿ƒ∆«¿»»»»«ƒ¿»»
ÌÏBÚ Ï-‡ 'ÈÂ‰ ÌLaהעולם של אֿל הוא שהקדושֿברוךֿהוא כלומר ¿≈¬»»≈»

העולם בתוך ונרגשת ניכרת שהאלוקות זה ‡-Ïבמובן ‡ÏÂשלÌÏBÚ‰ ¿…≈»»
זה ונבדלים שונים דברים שני הם העולם ומציאות האֿל שמציאות שמשמעו

מ"אֿל בשונה הידיעה, ה' (ללא עולם" "אֿל אלא מורה‰מזה עולם")

ÌÈ„¯Ù� ÌÈ¯·c È�L Ì�È‡ ˙e˜Ï‡Â ÌÏBÚ‰Lֿשהקדושֿברוך (ורק ∆»»∆¡…≈»¿≈¿»ƒƒ¿»ƒ
העולם) על ושליט אֿל הוא 12Lהוא ‡l‡ ‰ÈÂ'אברהם, „eÁÈ ÏÚt ∆»∆»«ƒ¬»»

ÌÚ (ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‡¯·Ï ÌÈ˜Ï‡ ÌLa LaÏ˙n‰) ‡z˙Ïcƒ¿«»«ƒ¿«≈¿≈¡…ƒƒ¿…∆»»ƒ
ÌÏBÚ‰13את ומקיים ומחיה ומהווה העולם את הבורא הוי' שם וכאשר »»

ולכן באלוקות. חדור העולם הרי איתה, ומאוחד בבריאה ונרגש ניכר העולם

לבריאה בקשר היה שהדבר למרות הוי' שם את פרסם שאברהם פלא זה אין

דלתתא") ("הוי הוי' בשם בחינה באותה מדובר כי אלוקים, בשם שנבראה

אלוקים. שם עם מתאחדת והיא אלוקים שם עם ושייכות קשר לה שיש
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g"nyz'd ,oeygxn e"h ,`xie zyxt zay

‰p‰Âלּבנים סימן אבֹות ׁשּמעׂשה ׁשהענין14ידּוע והינּו , ¿ƒ≈ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּומּזה ּבלבד, סימן הּוא האבֹות אצל ׁשהיה ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכפי
ׁשלם. ּבנין ּבׁשלמּותֹו, הענין הּבנים אצל אחרּֿכ ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָנעׂשה
ּבאפן רק זה היה אברהם ּדאצל זה, ּבענין הּוא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹוכן
אבל ּדלתּתא, הוי' ּבבחינת רק זה ּפעל ולא ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹּדסימן,

ּפֹועליםע ועבֹודתינּו, מעׂשינּו הּבנים, עבֹודת לֿידי ְֲֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָ
עֹולם, א-ל הוי' ּבׁשם ׁשם וּיקרא ׁשּנעׂשה מּזה, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָיתרה

ּדלעילא מביאים13ּבהּוי' ועבֹודתנּו מעׂשינּו ּדעלֿידי , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
ּבעֹולם, ּבגּלּוי אלקּות יהיה ׁשאז העתידה הּגאּלה ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָֹֻאת

ׁשּכתּוב יחּדיו,15ּוכמֹו ּבׂשר ּכל וראּו הוי' ּכבֹוד ונגלה ְְְְְְֲִֶַָָָָָָָָָ
הוי' ּכבֹוד את יראה עצמֹו הוי'16ׁשהּבׂשר ּגם והינּו, , ְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָ

מּלבּדֹו עֹוד אין ּבחינת ּגּלּוי ׁשּיהיה עד ,17ּדלעילא, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ
עֹוד אין מּזה הענין18ּולמעלה מקֹומֹות ּבכּמה (ּכּמבאר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ

והגּבלה,19ּבזה מּמדידה ּדלמעלה ּבאפן יהיה זה וכל ,( ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו אמּתית, ירּוׁשלים,20הרחבה ּתׁשב ּפרזֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּגבּול את אלקי הוי' ּגדֹולה21ירחיב ׁשאין הרחבה , ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּגם למעלה הּגּלּוי ׁשּיהיה ּבּתֹורה, ּגם יהיה וכן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמּמּנּה,
ים מּני ּורחבה מּדה מארץ ארּכה אריכּות22מענין ּכי , ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ

מהּֿׁשאיןֿ הּים, ּובער הארץ ּבער היא הרי זֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָורחבּות
מּלמעלה הּתֹורה ּבחינת ּגּלּוי יהיה לבא לעתיד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכן

ׁשּכתּוב ּכמֹו מּמׁש,23ּביֹותר, אֹותי אֹותי, ידעּו ּכּלם ּכי ְְְִִִֵֵֶַָָָֻ
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ועוד.)14 לך. לך ר"פ אוה"ת ו. יב, לך לך רמב"ן ה.)15ראה מ, ועוד.)16ישעי' .44 ע' חט"ו .63 ע' ח"ט לקו"ש ואתחנן)17ראה

לה. לט.)18ד, שם, הערה)19ואתחנן 202 ע' חכ"ה לקו"ש וראה ואילך). קצח ע' תרס"א (סה"מ תרס"א לכם ולקחתם ד"ה ראה

ועוד.)8620. ואילך. א'כא ע' ח"ב תקס"ה אדה"ז במאמרי פרזונו צדקת ד"ה וראה ח. ב, ח.)21זכרי' יט, שופטים כ. יב, ראה

ט.)22 יא, לג.)23איוב לא, ירמי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÌÈ�aÏ ÔÓÈÒ ˙B·‡ ‰NÚnL Úe„È ‰p‰Â14ÈÙk ÔÈ�Ú‰L e�È‰Â , ¿ƒ≈»«∆«¬≈»ƒ»«»ƒ¿«¿∆»ƒ¿»¿ƒ
CkŒ¯Á‡ ‰NÚ� ‰fÓe ,„·Ïa ÔÓÈÒ ‡e‰ ˙B·‡‰ Ïˆ‡ ‰È‰L∆»»≈∆»»ƒ»ƒ¿«ƒ∆«¬»««»
ÔÈ�Úa ‡e‰ ÔÎÂ .ÌÏL ÔÈ�a ,B˙eÓÏLa ÔÈ�Ú‰ ÌÈ�a‰ Ïˆ‡≈∆«»ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»»≈¿≈¿ƒ¿»

‰Ê ‰È‰ Ì‰¯·‡ Ïˆ‡c ,‰Êבעולם אלוקות ופרסום ÔÙ‡aגילוי ˜¯ ∆¿≈∆«¿»»»»∆«¿…∆
‰Ê ÏÚt ‡ÏÂ ,ÔÓÈÒcששם ¿ƒ»¿…»«∆

בעולם ונרגש ניכר יהיה ̄»˜הוי'
‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«¬»»ƒ¿«»
נשאר דלעילא" "הוי' ואילו

התגלה ולא מהעולם למעלה

È„ÈŒÏÚבעולם, Ï·‡¬»«¿≈
e�ÈNÚÓ ,ÌÈ�a‰ ˙„B·Ú¬««»ƒ«¬≈
‰¯˙È ÌÈÏÚBt ,e�È˙„B·ÚÂ«¬»≈¬ƒ¿≈»
ÌL ‡¯˜iÂ ‰NÚpL ,‰fÓƒ∆∆«¬»«ƒ¿»»
,ÌÏBÚ Ï-‡ 'ÈÂ‰ ÌLa¿≈¬»»≈»

‡ÏÈÚÏc 'Èe‰a13ŒÏÚc , ¿«»»ƒ¿≈»¿«
e�˙„B·ÚÂ e�ÈNÚÓ È„È¿≈«¬≈«¬»≈
‰l‡b‰ ˙‡ ÌÈ‡È·Ó¿ƒƒ∆«¿À»
‰È‰È Ê‡L ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»∆»ƒ¿∆
,ÌÏBÚa Èel‚a ˙e˜Ï‡¡…¿ƒ»»

·e˙kL BÓÎe15בדברי ¿∆»
הגאולה בייעודי ישעיהו הנביא

e‡¯Â 'ÈÂ‰ „B·k ‰Ï‚�Â¿ƒ¿»¿¬»»¿»
¯Na‰L ,ÂÈcÁÈ ¯Na Ïk»»»«¿»∆«»»
„B·k ˙‡ ‰‡¯È BÓˆÚ«¿ƒ¿∆∆¿

'ÈÂ‰16,הבשר לבוא לעתיד כי ¬»»
הזה העולם לכללות (והכוונה

שהוא כך כדי עד יזדכך הגשמי)

להתגלות ראוי כלי יהיה עצמו

עצמה והגשמיות האלוקות,

אלוקות Ìb'תראה' ,e�È‰Â¿«¿«
‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰בחינת רק לא בעולם תתגלה העתידה הגאולה בוא עם כי ¬»»ƒ¿≈»

אלוקים שם עם שהתאחד דלתתא" ("הוי' הבריאה בתוך שמלובשת האלוקות

("הוי' מהבריאה שלמעלה האלוקות גילוי גם יהיה אלא הבריאה) לצורך

Bc·lÓדלעילא"), „BÚ ÔÈ‡ ˙�ÈÁa Èelb ‰È‰iL „Ú17‰ÏÚÓÏe , «∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«≈ƒ¿«¿«¿»
„BÚ ÔÈ‡ ‰fÓ18‰Êa ÔÈ�Ú‰ ˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·nk)19(בוארמ ƒ∆≈«¿…»¿«»¿»ƒ¿»»∆

הגאולה בוא לפני (כעת, בשר בעיני הנראה שלפי למרות כי בחסידות

דבר, של לאמיתו הרי ו'יש', קיימת מציאות הם והנבראים העולמות השלימה)

באופן שונות דרגות ויש לבורא לחלוטין ובטלים עצמאית מציאות חסרי הם

מלבדו", עוד "אין בבחינת שהוא ביטול יש – ובענייננו הביטול, ואיכות

מציאות לו אין הבורא שלעומת והרגשה בהכרה חדור הגשמי שהנברא כלומר

הבורא בגדולת והשגה מהבנה נובע זה ביטול עוד. אין הבורא ומלבד אמיתית

גם בלבד, מוגבלת במידה ה' גדולת את להשיג יכול נברא שכל ומאחר

יותר, עמוק ביטול ויש מוגבלת. במידה הוא הזו ההשגה שבעקבות הביטול

מכך וכתוצאה בבריאה בעצמו הקדושֿברוךֿהוא של מהתגלותו הנובע

ללא וכל מכל הנבראים בטלים

ובביטול כלשהי, ישות תחושת

ש"אין בלבד זו לא הזה העמוק

שלגבי (היינו מלבדו" עוד

מציאות אין הבורא, האלוקות,

ממש" עוד "אין אלא אמיתית)

וכלל, כלל מציאות שום שאין

‰Ê ÏÎÂוביטול האלוקות גילוי ¿»∆
לבוא לעתיד הגשמית המציאות

‰ÏÚÓÏc ÔÙ‡a ‰È‰Èƒ¿∆¿…∆ƒ¿«¿»
,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓƒ¿ƒ»¿«¿»»
BÓk ,˙ÈzÓ‡ ‰·Á¯‰«¿»»¬ƒƒ¿

·e˙kL20·Lz ˙BÊ¯t ∆»¿»≈≈
ÌÈÏLe¯Èחומות ללא ¿»«ƒ

הסרת על המורה דבר בגשמיות,

ברוחניות, ההגבלות ÈÁ¯È«¿ƒ·כל
˙‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…∆∆

EÏe·b21ÔÈ‡L ‰·Á¯‰ , ¿¿«¿»»∆≈
dpnÓ ‰ÏB„bוהמשמעות ¿»ƒ∆»

המדבר הפסוק של הפנימית

ישראל ארץ גבולות בהרחבת

לבוא שלעתיד היא כפשוטה

בגילוי ההרחבה תכלית תהיה

כל ביטול היינו בעולם, אלוקות

בהמשכת וההסתרים הצמצומים

בעולם, האלוקות והתגלות

‰È‰È ÔÎÂלבוא Ìbלעתיד ‰ÏÚÓÏ Èelb‰ ‰È‰iL ,‰¯Bza Ìb ¿≈ƒ¿∆««»∆ƒ¿∆«ƒ¿«¿»«
ÌÈ ÈpÓ ‰·Á¯e ‰cÓ ı¯‡Ó ‰k¯‡ ÔÈ�ÚÓ22נאמר זה פסוק שהרי ≈ƒ¿«¬À»≈∆∆ƒ»¿»»ƒƒ»

אריכות על בו מדובר ואמנם הגאולה, לפני עכשיו, שהיא כפי התורה על

הים), של מרוחבו ויותר הארץ של מאורכה (יותר מאד ועצומה גדולה והרחבה

ההרחב תכלית זו אין עדיין ‰È‡ה,אבל È¯‰ BÊ ˙e·Á¯Â ˙eÎÈ¯‡ Èkƒ¬ƒ¿«¬¬≈ƒ
Ìi‰ C¯Ú·e ı¯‡‰ C¯Úaגדולה התגלות כלומר והרחבה, אריכות היינו ¿∆∆»»∆¿∆∆«»

במידה הם והים הארץ סוף סוף והרי הים. ורוחב הארץ לאורך יחסית מאד,

‰Bz¯‰מוגבלת, ˙�ÈÁa Èelb ‰È‰È ‡·Ï „È˙ÚÏ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆»ƒ»…ƒ¿∆ƒ¿ƒ««»
·e˙kL BÓk ,¯˙BÈa ‰ÏÚÓlÓ23È˙B‡ eÚ„È Ìlk Èkיוצא מבלי ƒ¿«¿»¿≈¿∆»ƒÀ»≈¿ƒ

הכלל, C¯a˙Èמן B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ ,LnÓ È˙B‡24דרגות רק ולא ƒ«»«¿«ƒ¿»≈
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ז g"nyz'd ,oeygxn e"h ,`xie zyxt zay

‰p‰Âלּבנים סימן אבֹות ׁשּמעׂשה ׁשהענין14ידּוע והינּו , ¿ƒ≈ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּומּזה ּבלבד, סימן הּוא האבֹות אצל ׁשהיה ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכפי
ׁשלם. ּבנין ּבׁשלמּותֹו, הענין הּבנים אצל אחרּֿכ ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָנעׂשה
ּבאפן רק זה היה אברהם ּדאצל זה, ּבענין הּוא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹוכן
אבל ּדלתּתא, הוי' ּבבחינת רק זה ּפעל ולא ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹּדסימן,

ּפֹועליםע ועבֹודתינּו, מעׂשינּו הּבנים, עבֹודת לֿידי ְֲֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָ
עֹולם, א-ל הוי' ּבׁשם ׁשם וּיקרא ׁשּנעׂשה מּזה, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָיתרה

ּדלעילא מביאים13ּבהּוי' ועבֹודתנּו מעׂשינּו ּדעלֿידי , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
ּבעֹולם, ּבגּלּוי אלקּות יהיה ׁשאז העתידה הּגאּלה ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָֹֻאת

ׁשּכתּוב יחּדיו,15ּוכמֹו ּבׂשר ּכל וראּו הוי' ּכבֹוד ונגלה ְְְְְְֲִֶַָָָָָָָָָ
הוי' ּכבֹוד את יראה עצמֹו הוי'16ׁשהּבׂשר ּגם והינּו, , ְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָ

מּלבּדֹו עֹוד אין ּבחינת ּגּלּוי ׁשּיהיה עד ,17ּדלעילא, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ
עֹוד אין מּזה הענין18ּולמעלה מקֹומֹות ּבכּמה (ּכּמבאר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ

והגּבלה,19ּבזה מּמדידה ּדלמעלה ּבאפן יהיה זה וכל ,( ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו אמּתית, ירּוׁשלים,20הרחבה ּתׁשב ּפרזֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּגבּול את אלקי הוי' ּגדֹולה21ירחיב ׁשאין הרחבה , ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּגם למעלה הּגּלּוי ׁשּיהיה ּבּתֹורה, ּגם יהיה וכן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמּמּנּה,
ים מּני ּורחבה מּדה מארץ ארּכה אריכּות22מענין ּכי , ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ

מהּֿׁשאיןֿ הּים, ּובער הארץ ּבער היא הרי זֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָורחבּות
מּלמעלה הּתֹורה ּבחינת ּגּלּוי יהיה לבא לעתיד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכן

ׁשּכתּוב ּכמֹו מּמׁש,23ּביֹותר, אֹותי אֹותי, ידעּו ּכּלם ּכי ְְְִִִֵֵֶַָָָֻ
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ועוד.)14 לך. לך ר"פ אוה"ת ו. יב, לך לך רמב"ן ה.)15ראה מ, ועוד.)16ישעי' .44 ע' חט"ו .63 ע' ח"ט לקו"ש ואתחנן)17ראה

לה. לט.)18ד, שם, הערה)19ואתחנן 202 ע' חכ"ה לקו"ש וראה ואילך). קצח ע' תרס"א (סה"מ תרס"א לכם ולקחתם ד"ה ראה

ועוד.)8620. ואילך. א'כא ע' ח"ב תקס"ה אדה"ז במאמרי פרזונו צדקת ד"ה וראה ח. ב, ח.)21זכרי' יט, שופטים כ. יב, ראה

ט.)22 יא, לג.)23איוב לא, ירמי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÌÈ�aÏ ÔÓÈÒ ˙B·‡ ‰NÚnL Úe„È ‰p‰Â14ÈÙk ÔÈ�Ú‰L e�È‰Â , ¿ƒ≈»«∆«¬≈»ƒ»«»ƒ¿«¿∆»ƒ¿»¿ƒ
CkŒ¯Á‡ ‰NÚ� ‰fÓe ,„·Ïa ÔÓÈÒ ‡e‰ ˙B·‡‰ Ïˆ‡ ‰È‰L∆»»≈∆»»ƒ»ƒ¿«ƒ∆«¬»««»
ÔÈ�Úa ‡e‰ ÔÎÂ .ÌÏL ÔÈ�a ,B˙eÓÏLa ÔÈ�Ú‰ ÌÈ�a‰ Ïˆ‡≈∆«»ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»»≈¿≈¿ƒ¿»

‰Ê ‰È‰ Ì‰¯·‡ Ïˆ‡c ,‰Êבעולם אלוקות ופרסום ÔÙ‡aגילוי ˜¯ ∆¿≈∆«¿»»»»∆«¿…∆
‰Ê ÏÚt ‡ÏÂ ,ÔÓÈÒcששם ¿ƒ»¿…»«∆

בעולם ונרגש ניכר יהיה ̄»˜הוי'
‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«¬»»ƒ¿«»
נשאר דלעילא" "הוי' ואילו

התגלה ולא מהעולם למעלה

È„ÈŒÏÚבעולם, Ï·‡¬»«¿≈
e�ÈNÚÓ ,ÌÈ�a‰ ˙„B·Ú¬««»ƒ«¬≈
‰¯˙È ÌÈÏÚBt ,e�È˙„B·ÚÂ«¬»≈¬ƒ¿≈»
ÌL ‡¯˜iÂ ‰NÚpL ,‰fÓƒ∆∆«¬»«ƒ¿»»
,ÌÏBÚ Ï-‡ 'ÈÂ‰ ÌLa¿≈¬»»≈»

‡ÏÈÚÏc 'Èe‰a13ŒÏÚc , ¿«»»ƒ¿≈»¿«
e�˙„B·ÚÂ e�ÈNÚÓ È„È¿≈«¬≈«¬»≈
‰l‡b‰ ˙‡ ÌÈ‡È·Ó¿ƒƒ∆«¿À»
‰È‰È Ê‡L ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»∆»ƒ¿∆
,ÌÏBÚa Èel‚a ˙e˜Ï‡¡…¿ƒ»»

·e˙kL BÓÎe15בדברי ¿∆»
הגאולה בייעודי ישעיהו הנביא

e‡¯Â 'ÈÂ‰ „B·k ‰Ï‚�Â¿ƒ¿»¿¬»»¿»
¯Na‰L ,ÂÈcÁÈ ¯Na Ïk»»»«¿»∆«»»
„B·k ˙‡ ‰‡¯È BÓˆÚ«¿ƒ¿∆∆¿

'ÈÂ‰16,הבשר לבוא לעתיד כי ¬»»
הזה העולם לכללות (והכוונה

שהוא כך כדי עד יזדכך הגשמי)

להתגלות ראוי כלי יהיה עצמו

עצמה והגשמיות האלוקות,

אלוקות Ìb'תראה' ,e�È‰Â¿«¿«
‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰בחינת רק לא בעולם תתגלה העתידה הגאולה בוא עם כי ¬»»ƒ¿≈»

אלוקים שם עם שהתאחד דלתתא" ("הוי' הבריאה בתוך שמלובשת האלוקות

("הוי' מהבריאה שלמעלה האלוקות גילוי גם יהיה אלא הבריאה) לצורך

Bc·lÓדלעילא"), „BÚ ÔÈ‡ ˙�ÈÁa Èelb ‰È‰iL „Ú17‰ÏÚÓÏe , «∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«≈ƒ¿«¿«¿»
„BÚ ÔÈ‡ ‰fÓ18‰Êa ÔÈ�Ú‰ ˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·nk)19(בוארמ ƒ∆≈«¿…»¿«»¿»ƒ¿»»∆

הגאולה בוא לפני (כעת, בשר בעיני הנראה שלפי למרות כי בחסידות

דבר, של לאמיתו הרי ו'יש', קיימת מציאות הם והנבראים העולמות השלימה)

באופן שונות דרגות ויש לבורא לחלוטין ובטלים עצמאית מציאות חסרי הם

מלבדו", עוד "אין בבחינת שהוא ביטול יש – ובענייננו הביטול, ואיכות

מציאות לו אין הבורא שלעומת והרגשה בהכרה חדור הגשמי שהנברא כלומר

הבורא בגדולת והשגה מהבנה נובע זה ביטול עוד. אין הבורא ומלבד אמיתית

גם בלבד, מוגבלת במידה ה' גדולת את להשיג יכול נברא שכל ומאחר

יותר, עמוק ביטול ויש מוגבלת. במידה הוא הזו ההשגה שבעקבות הביטול

מכך וכתוצאה בבריאה בעצמו הקדושֿברוךֿהוא של מהתגלותו הנובע

ללא וכל מכל הנבראים בטלים

ובביטול כלשהי, ישות תחושת

ש"אין בלבד זו לא הזה העמוק

שלגבי (היינו מלבדו" עוד

מציאות אין הבורא, האלוקות,

ממש" עוד "אין אלא אמיתית)

וכלל, כלל מציאות שום שאין

‰Ê ÏÎÂוביטול האלוקות גילוי ¿»∆
לבוא לעתיד הגשמית המציאות

‰ÏÚÓÏc ÔÙ‡a ‰È‰Èƒ¿∆¿…∆ƒ¿«¿»
,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓƒ¿ƒ»¿«¿»»
BÓk ,˙ÈzÓ‡ ‰·Á¯‰«¿»»¬ƒƒ¿

·e˙kL20·Lz ˙BÊ¯t ∆»¿»≈≈
ÌÈÏLe¯Èחומות ללא ¿»«ƒ

הסרת על המורה דבר בגשמיות,

ברוחניות, ההגבלות ÈÁ¯È«¿ƒ·כל
˙‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…∆∆

EÏe·b21ÔÈ‡L ‰·Á¯‰ , ¿¿«¿»»∆≈
dpnÓ ‰ÏB„bוהמשמעות ¿»ƒ∆»

המדבר הפסוק של הפנימית

ישראל ארץ גבולות בהרחבת

לבוא שלעתיד היא כפשוטה

בגילוי ההרחבה תכלית תהיה

כל ביטול היינו בעולם, אלוקות

בהמשכת וההסתרים הצמצומים

בעולם, האלוקות והתגלות

‰È‰È ÔÎÂלבוא Ìbלעתיד ‰ÏÚÓÏ Èelb‰ ‰È‰iL ,‰¯Bza Ìb ¿≈ƒ¿∆««»∆ƒ¿∆«ƒ¿«¿»«
ÌÈ ÈpÓ ‰·Á¯e ‰cÓ ı¯‡Ó ‰k¯‡ ÔÈ�ÚÓ22נאמר זה פסוק שהרי ≈ƒ¿«¬À»≈∆∆ƒ»¿»»ƒƒ»

אריכות על בו מדובר ואמנם הגאולה, לפני עכשיו, שהיא כפי התורה על

הים), של מרוחבו ויותר הארץ של מאורכה (יותר מאד ועצומה גדולה והרחבה

ההרחב תכלית זו אין עדיין ‰È‡ה,אבל È¯‰ BÊ ˙e·Á¯Â ˙eÎÈ¯‡ Èkƒ¬ƒ¿«¬¬≈ƒ
Ìi‰ C¯Ú·e ı¯‡‰ C¯Úaגדולה התגלות כלומר והרחבה, אריכות היינו ¿∆∆»»∆¿∆∆«»

במידה הם והים הארץ סוף סוף והרי הים. ורוחב הארץ לאורך יחסית מאד,

‰Bz¯‰מוגבלת, ˙�ÈÁa Èelb ‰È‰È ‡·Ï „È˙ÚÏ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆»ƒ»…ƒ¿∆ƒ¿ƒ««»
·e˙kL BÓk ,¯˙BÈa ‰ÏÚÓlÓ23È˙B‡ eÚ„È Ìlk Èkיוצא מבלי ƒ¿«¿»¿≈¿∆»ƒÀ»≈¿ƒ

הכלל, C¯a˙Èמן B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ ,LnÓ È˙B‡24דרגות רק ולא ƒ«»«¿«ƒ¿»≈
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rayח x`aa ly` rhie

יתּבר ּומהּותֹו ּכּמאמר24עצמּותֹו ּבּתֹורה, יתּגּלה וזה , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָ
לֹוקחים אּתם .25אֹותי ְִִֶַ

È‰ÈÂנבֹוא אּלּו ענינים ּבכל הּדּבּור ׁשעלֿידי רצֹון ƒƒְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשם ּבּמאמר וכּמּובא ּבפעל, זה ּכל ּדמּגיד26לקּיּום ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹ

ליׂשראל ּומׁשּפטיו חּקיו ליעקב ּׁשהּוא27ּדבריו מה , ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֻ
לעׂשֹות ליׂשראל אֹומר יקּים28עֹוׂשה מּמׁש ּומּיד ׁשּתכף , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ

ארץ ׁשּתהיה ,ּגבּול את אלקי הוי' ירחיב ּדכי זה ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹענין
עממין עׂשר וארץ עממין ּגם29ׁשבעה יהיה וכן , ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

ׁשלמּות הּמׁשּלׁשת, הּׁשלמּות ׁשּתהיה ּובּתֹורה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻּביׂשראל
ּתלּקטּו ואּתם וכּו', יׂשראל וארץ יׂשראל ועם ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּתֹורה

יׂשראל ּבני אחד ּכל30לאחד ׁשּבמׁש יׂשראל ּכל ּכֹולל , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּדהינּו31הּדֹורֹות, עפר, ׁשֹוכני ורּננּו הקיצּו ְְְְְְִֵֶַַַָָָָ

ּבתֹוכם ּדֹורנּו ּונׂשיא הּדֹורֹות, ּכל ׁשּבמׁש יׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּכל
אּתם ּוזהבם וכסּפם אהבת32ּובראׁשם, ּברּוחנּיּות, הן , ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָֹ

הוי' ויראת והּוא33הוי' ועֹוד ּכפׁשּוטֹו, ּבגׁשמּיּות והן , ְְְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָ
והּוא ועֹוד טפחים, מעׂשרה למּטה זה ּכל ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָהעּקר

מּמׁש. ּומּיד ּתכף זה ׁשּיהיה ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָהעּקר
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ועוד.)24 פק"ו. תרל"ז וככה המשך ועוד.)25ראה פמ"ז. תניא ג. תרומה תנחומא א. פל"ג, שמו"ר וא"ו.)26ראה תהלים)27פרק

יט. ט.)28קמז, פ"ל, שם.)29שמו"ר שופטים פרש"י שם. ראה ספרי יב.)30ראה כז, יט.)31ישעי' כו, ט.)32שם ס, תו"א)33שם

ועוד. וישב. ר"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

באלוקות, ממשÊÂ‰שונות כולם ידי על יתברך ומהותו עצמותו ידיעת ¿∆
¯Ó‡nk ,‰¯Bza ‰lb˙È– תרומה" לי "ויקחו הפסוק על במדרש חז"ל ƒ¿«∆«»««¬»

אותי, כלומר ÌÈÁ˜BÏלי Ìz‡ È˙B‡25המשכן בנדבת המדבר והפסוק ƒ«∆¿ƒ
ידי (על וידעו יכירו היינו 'יקחו', ישראל בני לבוא שלעתיד כאן מתפרש

ידי על שהיה כשם התורה,

של ומהותו עצמותו את המשכן)

הקדושֿברוךֿהוא.

È„ÈŒÏÚL ÔBˆ¯ È‰ÈÂƒƒ»∆«¿≈
el‡ ÌÈ�È�Ú ÏÎa ¯eac‰«ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈
ÏÚÙa ‰Ê Ïk Ìei˜Ï ‡B·�»¿ƒ»∆¿…«
בפועל, השלימה בגאולה

¯Ó‡na ‡·enÎÂמשנת) ¿«»««¬»
ÌL26„ÈbÓcתרצ"ט) »¿«ƒ

ÂÈwÁ ·˜ÚÈÏ ÂÈ¯·c¿»»¿«¬…À»
Ï‡¯NÈÏ ÂÈËtLÓe27,ועל ƒ¿»»¿ƒ¿»≈

- ז"ל חכמינו אמרו זה פסוק

¯ÓB‡ ‰NBÚ ‡e‰M ‰Ó«∆∆≈
˙BNÚÏ Ï‡¯NÈÏ28, ¿ƒ¿»≈«¬

בעצמו מקיים הקדושֿברוךֿהוא

לבני אומר שהוא המצוות את

את יקיים ובודאי לעשות ישראל

לעתיד שיעשה בתורה הכתוב

- nÓלבוא „iÓe ÛÎzLL ∆≈∆ƒ««»
·ÈÁ¯È ÈÎc ‰Ê ÔÈ�Ú Ìi˜È¿À«ƒ¿»∆¿ƒ«¿ƒ
,EÏe·b ˙‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…∆∆¿¿

‰È‰zLארץ ישראל ארץ ∆ƒ¿∆
לבוא לעתיד כי הראשונה, בפעם הארץ כיבוש בעת שהייתה מכפי יותר רחבה

כל את ישראל בני ÔÈÓÓÚיכבשו ‰Ú·L ı¯‡שלוש את גם לכך ובנוסף ∆∆ƒ¿»¬»ƒ
וקדמוני, קניזי, (קיני, הנוספות -)eהארצות הכול NÚ¯בסך ı¯‡∆∆∆∆

ÔÈÓÓÚ29‰¯Bz·e Ï‡¯NÈa Ìb ‰È‰È ÔÎÂ של, להרחבה שבנוסף ¬»ƒ¿≈ƒ¿∆«¿ƒ¿»≈«»
ובתורה, ישראל בני בענייני גם הרחבה תהיה ‰eÓÏM˙הארץ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿≈

,'eÎÂ Ï‡¯NÈ ı¯‡Â Ï‡¯NÈ ÌÚÂ ‰¯Bz‰ ˙eÓÏL ,˙LlLn‰«¿À∆∆¿≈«»¿«ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈¿
Ï‡¯NÈ È�a „Á‡ „Á‡Ï eËwÏz Ìz‡Â30לא ישראל מבני אחד ואף ¿«∆¿À¿¿∆»∆»¿≈ƒ¿»≈

בגלות, Ïkיישאר ÏÏBk≈»
Ïk CLÓaL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿∆∆»
·e˙kL BÓÎe ,˙B¯Bc‰31 «¿∆»

,¯ÙÚ È�ÎBL e�p¯Â eˆÈ˜‰»ƒ¿«¿¿≈»»
Ï‡¯NÈ Ïk e�È‰c¿«¿»ƒ¿»≈
,˙B¯Bc‰ Ïk CLÓaL∆¿∆∆»«
ÌÎB˙a e�¯Bc ‡ÈN�e¿ƒ≈¿»
Ì·‰Êe ÌtÒÎÂ ,ÌL‡¯·e¿…»¿«¿»¿»»

Ìz‡32ישעיה הנביא כדברי ƒ»
לגאולת שבנוסף הגאולה בייעודי

ישובו הם עצמם, ישראל בני

וזהבם, כספם עם ישראל לארץ

Ô‰וזהב ei�Áe¯a˙,כסף ≈¿»ƒ
‰ÈÂ'היינו שנמשלה‡‰·˙ «¬«¬»»

ותשוקה כיסופים מלשון לכסף

'ÈÂ‰ ˙‡¯ÈÂ,לזהב שנמשלה ¿ƒ¿«¬»»
הגבורה ממידת היא היראה כי

מחסד (בשונה שמאל ובחינת

הזהב ועל ימין) בחינת שהוא

והרי יאתה", "מצפון נאמר

שמאל בצד הוא הצפון

למזרח) 33Ô‰Â(כשהפנים ,¿≈
˙eiÓL‚aוזהב Ê‰כסף Ïk ‰È‰iL ¯wÚ‰ ‡e‰Â „BÚÂ ,BËeLÙk ¿«¿ƒƒ¿¿¿»ƒ»∆ƒ¿∆»∆

ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ,ממש בגשמיות ‰wÚ¯כלומר ‡e‰Â „BÚÂ ¿«»≈¬»»¿»ƒ¿¿»ƒ»
.LnÓ „iÓe ÛÎz ‰Ê ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆≈∆ƒ««»
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.g"nyz'd oeygxn e"h ,`xie zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה בלתי

באשלמותא"‡. סיהרא "קיימא שבו – מרחשון ט"ו של ללבנה"1ענינו ש"מונין – בישראל ודוגמתו לפי2,
כמותה"4ללבנה"3ש"דומין להתחדש ו"עתידים נעשית5, בחודש שבט"ו –zenilyבכל ישראל, של בעבודתם

חודש זה, לחודש המיוחדים העבודה לעניני בנוגע ובפרט ומצוותיה, תורה יהדות, .oeygxnעניני

בזה: והענין

מרחשון במועדות"xarndהוא6חודש ה"מרובה תשרי, העבודה7מחודש עיקר שבהם השנה, חדשי לשאר ,
בעניני תאנתו"mlerdהיא ותחת גפנו תחת "איש דירה8, יתברך לו לעשות ,mipezgza(דוקא)9.

שבעה (עד הסוכות בחג לרגל העליה וסיום לגמר עד המשך, (א) הענינים: ב' ישנם מרחשון בחודש ולכן,
מורה10במרחשון אחד) (בחודש יחד וחיבורם ואילך); במרחשון (משבעה העולם בעניני העבודה התחלת (ב) ,(

הידוע ובלשון כולה, השנה ובכל על תשרי חודש עניני המשכת כלומר,11על ּפעקלאך", די ַַַַ"פאנאנדערּפאקן
ד"ויעקב בעבודה ולהמשיכו תשרי, חודש במשך ואחד אחד כל שרכש הרוחני המטען את הלך12לפרק

כולה.13לדרכו" השנה כל במשך ,

מרחשון דחודש סיהרא קיימא שבו מרחשון, בט"ו כאמור, היא, מרחשון דחודש העבודה ושלימות
בימים העבודה שגם היינו שלאחריֿזה, לימים ביחס והן שלפניֿזה לימים ביחס הן שלימות – באשלמותא

מרחשון. דט"ו השלימות בכח היא שלאחריֿזה

השבת מעלת מצד גם היא שהשלימות – השבת ביום חל מרחשון שט"ו זו, שנה בקביעות יתירה ,14ובהדגשה

ד"ויכולו" באופן – שלפניֿזה לימים ביחס השלימות הן ביחס15וכאמור, השלימות והן התענוג, לבחינת עד ,

יומין" כולהו מתברכין "מיניה - שלאחריֿזה .16לימים

שאת·. ביתר להוסיף ביותר הזמן מסוגל מרחשון, ט"ו השבתֿקודש, ביום בעמדנו אשר מובן, עלֿפיֿזה
כולה. השנה ובכל על תשרי חודש עניני בהמשכת שלימות, של לאופן עד עוז, וביתר

בנוגע והן שמחתנו", "זמן השמחה, ענין לכללות בנוגע הן – אזלינן דמיניה הסוכות לחג בנוגע ובמיוחד
ד"הקהל". לענין

שנת – לשמחה בנוגע השנה: בכל ההמשך מודגש שבשניהם מורהgnyzובפרט השנה שמנין היינו, ,

השמחה ענין את הבטחה17ומדגיש לשון (וגם ציווי בלשון שבמשך18- היינו, הקהל, שנת – להקהל ובנוגע ;(
בארוכה לעיל כמדובר ד"הקהל", הפעולה על ציווי ישנו כולה השנה .19כל

זה השבתֿקודש ביום השלימות ענין נפעל – והקהל שמחה – מרחשון.20ובשניהם ט"ו ,

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

רטו,1) רע"א. פה, ח"ב ב. רמט, סע"ב. רכה, רע"א. קנ, ח"א זהר
כו. פט"ו, שמו"ר וראה א.

א.2) כט, סוכה
סע"ב3) ד, בראשית אוה"ת וראה ג. פ"ו, ב"ר שם. סוכה ראה

ועוד. ואילך.
ענין4) לפני עוד בריאתם, טבע מצד הוא ללבנה" ש"דומין וי"ל,

ועאכו"כ דהלבנה, והשלימות החידוש בהם פועל אז שגם עבודה, של
ישנו שאז ללבנה", מ"מונין החל עבודה, של ענין גם שניתוסף לאחרי
כו'. קבין" ל"עשרה עד א), לח, ב"מ (ראה שלו" ד"קב העילוי גם

פ"י5) ברכות הל' רמב"ם א. מב, מסנהדרין – לבנה קידוש ברכת
הט"ז.
בתחלתה.6) זו שנה לך לך ש"פ שיחת גם ראה
וראה7) ס"ב. שם אדה"ז שו"ע ומ"ש). (ד"ה סתצ"ב לטואו"ח ב"י

ס"ח. סקל"א או"ח אדה"ז לשו"ע השלמה גם
ד.8) ד, מיכה ה. ה, מ"א – הכתוב ל'
ובכ"מ.9) פל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
תפלה10) הל' או"ח אדה"ז שו"ע במשנה. – א יו"ד, תענית
רסקי"ז.

(11.(173 ע' תש"ט (סה"מ תש"ח דחגה"ש א' ליל שיחת ראה
ועוד). .442 ע' חי"ד (לקו"ש תש"ז שמע"צ שיחת

העקב12) לבחי' עד נמשך שהיו"ד כפי היינו, עקב, יו"ד מלשון
ובכ"מ). א. כט, וישב ויצא. ר"פ תו"א (ראה

ב.13) לב, ויצא – הכתוב ל'
אלאו14) דשבתא, יומא שבתא, מעלי רק לא – גופא השבת ביום

המשך (ראה דרעוין" "רעוא – דהשבת והשלימות העילוי תכלית
ועוד). תקמה. ע' ריש תרס"ו

עה"פ.15) להצ"צ אוה"ת א. מא, בהר לקו"ת וראה א. ב, בראשית
ובכ"מ.
א.16) פח, ב. סג, זח"ב
סי"ח.17) זו שנה לר"ה המשך (ב) שובה שבת שיחת גם ראה
ועוד.

סע"ד.18) פ, לסוכות דרושים לקו"ת ג. פו, תשא תו"א ראה
ובכ"מ.
ועוד.19) ואילך. 43 ע' ה'תשמ"ח השיחות ספר
השבוע:20) לפרשת משייכותם גם יצחק,dgnyלהעיר לידת –

ובפרש"י), ו כא, (פרשתנו עלי" "ישמח לי", יצחק השומע "כל ע"ש
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.g"nyz'd oeygxn e"h ,`xie zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה בלתי

באשלמותא"‡. סיהרא "קיימא שבו – מרחשון ט"ו של ללבנה"1ענינו ש"מונין – בישראל ודוגמתו לפי2,
כמותה"4ללבנה"3ש"דומין להתחדש ו"עתידים נעשית5, בחודש שבט"ו –zenilyבכל ישראל, של בעבודתם

חודש זה, לחודש המיוחדים העבודה לעניני בנוגע ובפרט ומצוותיה, תורה יהדות, .oeygxnעניני

בזה: והענין

מרחשון במועדות"xarndהוא6חודש ה"מרובה תשרי, העבודה7מחודש עיקר שבהם השנה, חדשי לשאר ,
בעניני תאנתו"mlerdהיא ותחת גפנו תחת "איש דירה8, יתברך לו לעשות ,mipezgza(דוקא)9.

שבעה (עד הסוכות בחג לרגל העליה וסיום לגמר עד המשך, (א) הענינים: ב' ישנם מרחשון בחודש ולכן,
מורה10במרחשון אחד) (בחודש יחד וחיבורם ואילך); במרחשון (משבעה העולם בעניני העבודה התחלת (ב) ,(

הידוע ובלשון כולה, השנה ובכל על תשרי חודש עניני המשכת כלומר,11על ּפעקלאך", די ַַַַ"פאנאנדערּפאקן
ד"ויעקב בעבודה ולהמשיכו תשרי, חודש במשך ואחד אחד כל שרכש הרוחני המטען את הלך12לפרק

כולה.13לדרכו" השנה כל במשך ,

מרחשון דחודש סיהרא קיימא שבו מרחשון, בט"ו כאמור, היא, מרחשון דחודש העבודה ושלימות
בימים העבודה שגם היינו שלאחריֿזה, לימים ביחס והן שלפניֿזה לימים ביחס הן שלימות – באשלמותא

מרחשון. דט"ו השלימות בכח היא שלאחריֿזה

השבת מעלת מצד גם היא שהשלימות – השבת ביום חל מרחשון שט"ו זו, שנה בקביעות יתירה ,14ובהדגשה

ד"ויכולו" באופן – שלפניֿזה לימים ביחס השלימות הן ביחס15וכאמור, השלימות והן התענוג, לבחינת עד ,

יומין" כולהו מתברכין "מיניה - שלאחריֿזה .16לימים

שאת·. ביתר להוסיף ביותר הזמן מסוגל מרחשון, ט"ו השבתֿקודש, ביום בעמדנו אשר מובן, עלֿפיֿזה
כולה. השנה ובכל על תשרי חודש עניני בהמשכת שלימות, של לאופן עד עוז, וביתר

בנוגע והן שמחתנו", "זמן השמחה, ענין לכללות בנוגע הן – אזלינן דמיניה הסוכות לחג בנוגע ובמיוחד
ד"הקהל". לענין

שנת – לשמחה בנוגע השנה: בכל ההמשך מודגש שבשניהם מורהgnyzובפרט השנה שמנין היינו, ,

השמחה ענין את הבטחה17ומדגיש לשון (וגם ציווי בלשון שבמשך18- היינו, הקהל, שנת – להקהל ובנוגע ;(
בארוכה לעיל כמדובר ד"הקהל", הפעולה על ציווי ישנו כולה השנה .19כל

זה השבתֿקודש ביום השלימות ענין נפעל – והקהל שמחה – מרחשון.20ובשניהם ט"ו ,
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רטו,1) רע"א. פה, ח"ב ב. רמט, סע"ב. רכה, רע"א. קנ, ח"א זהר
כו. פט"ו, שמו"ר וראה א.

א.2) כט, סוכה
סע"ב3) ד, בראשית אוה"ת וראה ג. פ"ו, ב"ר שם. סוכה ראה

ועוד. ואילך.
ענין4) לפני עוד בריאתם, טבע מצד הוא ללבנה" ש"דומין וי"ל,

ועאכו"כ דהלבנה, והשלימות החידוש בהם פועל אז שגם עבודה, של
ישנו שאז ללבנה", מ"מונין החל עבודה, של ענין גם שניתוסף לאחרי
כו'. קבין" ל"עשרה עד א), לח, ב"מ (ראה שלו" ד"קב העילוי גם

פ"י5) ברכות הל' רמב"ם א. מב, מסנהדרין – לבנה קידוש ברכת
הט"ז.
בתחלתה.6) זו שנה לך לך ש"פ שיחת גם ראה
וראה7) ס"ב. שם אדה"ז שו"ע ומ"ש). (ד"ה סתצ"ב לטואו"ח ב"י

ס"ח. סקל"א או"ח אדה"ז לשו"ע השלמה גם
ד.8) ד, מיכה ה. ה, מ"א – הכתוב ל'
ובכ"מ.9) פל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
תפלה10) הל' או"ח אדה"ז שו"ע במשנה. – א יו"ד, תענית
רסקי"ז.

(11.(173 ע' תש"ט (סה"מ תש"ח דחגה"ש א' ליל שיחת ראה
ועוד). .442 ע' חי"ד (לקו"ש תש"ז שמע"צ שיחת

העקב12) לבחי' עד נמשך שהיו"ד כפי היינו, עקב, יו"ד מלשון
ובכ"מ). א. כט, וישב ויצא. ר"פ תו"א (ראה

ב.13) לב, ויצא – הכתוב ל'
אלאו14) דשבתא, יומא שבתא, מעלי רק לא – גופא השבת ביום

המשך (ראה דרעוין" "רעוא – דהשבת והשלימות העילוי תכלית
ועוד). תקמה. ע' ריש תרס"ו

עה"פ.15) להצ"צ אוה"ת א. מא, בהר לקו"ת וראה א. ב, בראשית
ובכ"מ.
א.16) פח, ב. סג, זח"ב
סי"ח.17) זו שנה לר"ה המשך (ב) שובה שבת שיחת גם ראה
ועוד.

סע"ד.18) פ, לסוכות דרושים לקו"ת ג. פו, תשא תו"א ראה
ובכ"מ.
ועוד.19) ואילך. 43 ע' ה'תשמ"ח השיחות ספר
השבוע:20) לפרשת משייכותם גם יצחק,dgnyלהעיר לידת –

ובפרש"י), ו כא, (פרשתנו עלי" "ישמח לי", יצחק השומע "כל ע"ש
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הכי‚. לדרגא עד עליונה הכי מהדרגא הדרגות, בכל שחודרת – מרחשון דט"ו לשלימות בנוגע להוסיף ויש
תחתונה:

השורש גם (כולל המלכות ספירת למעלה, משרשה החל הדרגות, בכל – היא בחודש בט"ו דסיהרא השלימות
המלכות) דספירת מהן"21ומקור ו"נשתלשלו הזה22, בעולם כפשוטה, ללבנה עד מזה, שלמטה הדרגות בכל –

ממנו למטה תחתון שאין .23הגשמי

ועד העולם, אומות אצל אפילו כל, לעין גלוי באופן זה הרי גופא הגשמי הזה שבעולם אלא עוד, ולא
הרואה – החי במין גם ומשפיע dpaldמילויeipiraשפועל xe`במין ,gnevd"ירחים גרש "ממגד –24" ,zexit

מבשלתן" במין25שהלבנה וגם הלבנה, מילוי עלֿידי ושלימות עילוי בהם נוסף ובמילא, ,mnecdכידוע -26

יסוד מניעה כו'".mindש"הלבנה הלבנה בתוספת מתווספים והנחלים הימים שכן (דומם),

בכל חודרת שלכן, ומטה', ד'מעלה וגדרים מהתחלקות שלמעלה מבחינה היא זו ששלימות לומר, ויש
מטה. למטה עד מעלה מלמעלה הדרגות,

הדרגות, בכל חודרת שהשלימות – ו"הקהל" ב"שמחה" מרחשון דט"ו לשלימות בנוגע גם מובן ומזה
ממנו. למטה שאין תחתון תחתונה, הכי לדרגא עד נעלית הכי מהדרגא

ובלשון הרגל, לדרגת עד הראש מדרגת שבישראל, הדרגות כל התכללות – להקהל בנוגע ובפשטות:
והטף27הכתוב והנשים שמחה"האנשים – לשמחה ובנוגע ישראל; שבכללות הרגל בחינת הם "טף" אשר ,"

ברגלים ריקוד ובפשטות, שברגל, העקב לבחינת עד לרגל, עד מהראש האדם, של מציאותו בכל .28החודרת

עליון מגדר שלמעלה לדרגא עד הימנה, למעלה שאין נעלית הכי השלימות שמתגלה – הענין ונקודת
ממנו. למטה שאין תחתון מטה, למטה עד הדרגות בכל ופועלת נמשכת שלכן, ותחתון,

והקהל„. לשמחה ומיד תיכף נזכה האמורים הענינים בכל ועבודתינו מעשינו שעלֿידי mzenilyaויהיֿרצון

ראשם" על עולם "שמחת הנה"29– ישובו גדול ו"קהל מלכא30, דוד עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה ,

משיחא.
השבוע פרשת וחותם בסיום הכתוב יבחר31ובלשון "ה' כלומר, יראה", ה' בהר היום יאמר אשר יראה, "ה' :

הזה המקום את לו הדורות32ויראה לימי שיאמרו היום, יאמר "אשר קרבנות", כאן ולהקריב שכינתו בו להשרות
הזה, המקרא את הקוראים הבאים הדורות שכל . . העתידין הימים "היום, לעמו", הקב"ה יראה זה בהר עליו

בו". שעומדים הזה היום עד אומרים

ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, המקדש בית בנין – שבו33ובפשטות כפשוטו, הגשמי הזה בעולם ,

קרבנות ynnיקריבו lreta34לראות שבא ש"כדרך אלא, עוד, ולא ממש. הגשמית בעין השכינה את יראו ובו ,
ליראות" בא לראייתו"35כך ראייתך הכתוב "הקיש החיבור36, שנעשה היינו, דאדם37, הגשמית העין דראיית

העליון. דאדם העין ראיית עם התחתון

1
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13

14
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17

18

19
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22

23

24

25

26

27

28

29

עולם""ldwdו" אֿל ה' בשם שם ויקרא שבע בבאר אשל "ויטע –

הקב"ה של שמו בפיהם והקריא ושבים העוברים שהקהיל לג), (שם,
ה'". את "ליראה דהקהל התוכן ע"ד ואילך), סע"א יו"ד, (סוטה כו'

וש"נ.21) לבנה. ערך להצ"צ) (דא"ח הליקוטים ספר ראה
רפ"ג.22) בתניא אדה"ז ל'
(23.42 והערה ואילך, 55 ע' שם השיחות ספר גם וראה רפל"ו. תניא
יו"ד.24) לג, ברכה
עה"פ.25) פרש"י
פ"י.26) ח"ב מו"נ וראה עה"פ. בחיי
יב.27) לא, וילך
ורו28) ממקומו שעומד באופן – גופא הריקודובזה פועל שאז קד,

ברגליו ורוקע במקומו כשיושב משא"כ להראש, עד הגוף, כל הגבהת
,(61 ע' שם (סה"ש לך לך ש"פ שיחת – לעיל (כמדובר הארץ על
רגלי", "הדום גם כלל בדרך יש הכסא על כשיושב לזה, ונוסף

היושב רגלי תחת שמעמידין . . קטן כסא . . הרגלiabdl'"שרפרף
בתחתון פועל זה אין ובמילא, בתחלתו), תו"א (ראה הארץ" מעל

שהרגל מכיון ממנו, למטה הארץ.zdabenשאין מן
יא.29) נא, יו"ד. לה, ישעי'
ז.30) לא, ירמי'
ובפרש"י.31) יד כב,
בלקו"ש32) בארוכה נתבאר – רפ"ב ביהב"ח הל' רמב"ם גם ראה

ואילך. 68 ע' ל חלק השבועי
ובפרש"י.33) יז טו, בשלח
תמידין34) כנגד "תפלות – התפלה עבודת ע"י ברוחניות, רק לא

ב). כו, (ברכות תקנום"
מהכתוב35) שנלמד ב ד, סנהדרין רמ"ה וביד וש"נ. א. ב, חגיגה

ובארוכה עה"פ. יקר כלי וראה הנ"ל. שבפרשתנו יראה" . . ד"יראה
ואילך. ב קב, פרשתנו אוה"ת

שם.36) חגיגה פרש"י
אופני37) דב' החיבור בענין לך) לך (ד"ה ממשנת"ל גם להעיר

למטה מלמעלה הליכות), ב' בתוככם", "והתהלכתי (כמ"ש הליכה
למעלה. ומלמטה
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כבודו "ונגלה – כולו העולם בכל ונמשך חודר פרשתנו) (בהתחלת ה'" אליו "ד"וירא שהענין כך, כדי עד
xyaה' lk e`xe"'בפרשתנו38גו הכתוב ובלשון דישראל, הגוף בחומר רק לא היינו, את39, ",exeng"ויחבוש

הגוף חומר על ד"עם40דקאי החומריות גם כולל העולם, חומריות על גם אלא לחמור"41, כאמור,42הדומה ,

גו'". בשר כל "וראו

אחריה‰. שאין גאולה השלימות, בתכלית צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה – לנו תהיה וכן
אתם"43גלות וזהבם ו"כספם הנה", ישובו גדול "קהל כאמור, יחד.44, גם ובגשמיות ברוחניות ,

הענינים: בכל וההרחבה השלימות תכלית גם תהיה ואז

שנאמר למעלה, פרסאות ג' ירושלים את להגביה הקב"ה "עתיד – הקודש עיר ירושלים ה'", וראמה45"בהר
תחתיה" ,46וישבה

גבולך" את אלקיך ה' "ירחיב – הקדושה ,47בארצנו

פרץ" תולדות "אלה – כולו העולם בכל להשלימות מלא48ועד דתולדות מהשלימות למעלה מלא, תולדות ,

נברא"49ד"עולם מילואו .50על

עין" כהרף המקום עיכבן ש"לא ובאופן טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל – זה ,51וכל

גדר שפורצת בשמחה ההוספה עלֿידי "אלה52ובפרט היעוד קיום את יותר עוד ממהרים שעלֿידיֿזה ,

דוד" את הוליד "וישי שהמשכו, פרץ", ממש.53תולדות בימינו במהרה משיחא מלכא דוד ביאת –

על ורקד ז"ל, יצחק לוי רבי לאביו הקפות ניגון לנגן והתחיל קומתו, מלוא עמד שליט"א אדמו"ר [כ"ק
רבה]. בשמחה מקומו

***

.Âהיא ששלימותו כאמור, שלאחריֿזה, לימים בנוגע – מרחשון ט"ו השבתֿקודש דיום בשלימות נוסף ענין
שלאחריֿזה: לימים בנוגע גם אלא שלפניֿזה, לימים בנוגע רק לא

אשר, נשמתוֿעדן, (מהורש"ב) אדמו"ר דכ"ק ההולדת יום מרחשון, כ"ף – הוא הבא, בשבוע החמישי יום
דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא מקומו וממלא יחידו בנו

גובר" ש"מזלו הולדת, דיום העילוי בגודל הידוע זה54ועלֿפי סגולה" "יום לנצל שיש מובן, – וכו'
בנוגע ובמיוחד חוצה, המעיינות הפצת גם כולל ומצוותיה, תורה יהדות, עניני בכל והוספה חיזוק להתעוררות

שמחה כאמור, זו, דשנה העיקריים והקהל.55לענינים

.Êכתר"א דשנת מרחשון כ"ף ההולדת, מיום שהרי – זו דשנה מרחשון בכ"ף יתירה לכ"ף56ובהדגשה עד ,

נשלמו תשמ"ח, דשנת שנה.f"kwמרחשון
בזה: והענין
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ה.38) מ, ישעי'
ג.39) כב,
וש"נ.40) סט"ז. הוספות כש"ט שבט. כ"ח יום" "היום ראה
וש"נ.41) א. סב, יבמות
מאשר42) יותר גדול החידוש לחמור" הדומה ל"עם שבנוגע וי"ל,

אלא בפ"ע, מציאות אינו ה"חמור" שהרי, – עצמו ל"חמור" בנוגע
אבינו). (אברהם לבעליו בטל

פסחים43) – ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא
ב. קטז,
ט.44) ס, ישעי'
יו"ד.45) יד, זכרי'
ב.46) עה, ב"ב
ובפרש"י.47) ח יט, שופטים
יח.48) ד, רות

ז.49) פי"ד, ג. פי"ג, ו. פי"ב, ב"ר ראה
ג.50) פ"ל, שמו"ר ראה
מב.51) שם, מכילתא מא. יב, בא ופרש"י מכילתא
תרנ"ז52) סה"מ – ההולדת יום בעל בדרושי בארוכה כמבואר

וש"נ. ואילך, קמה ע' ח"ב מלוקט סה"מ וראה ואילך. רכג ס"ע
כב.53) שם,
ע'54) ח"ה לקו"ש וראה שם. ובקה"ע ה"ח פ"ג ר"ה ירושלמי

וש"נ. .86
שרה55) חיי ויהיו ד"ה ההולדת יום בעל ממאמר גם להעיר

זה ד"ה בארוכה וראה בשמחה. העבודה מעלת גודל ביאור – עטר"ת
שם). מלוקט (סה"מ תשמ"א מרחשון דכ"ף

וראה56) .8 ע' לנער" "חנוך קונטרס חשון. כ"ף יום" "היום
ואילך. 312 ע' חכ"ה (לקו"ש תשמ"ז וירא ש"פ משיחות קונטרס

ואילך). 494 ע' ח"א תשמ"ז התוועדויות



יי g"nyz'd oeygxn e"h ,`xie zyxt zay zgiy

כבודו "ונגלה – כולו העולם בכל ונמשך חודר פרשתנו) (בהתחלת ה'" אליו "ד"וירא שהענין כך, כדי עד
xyaה' lk e`xe"'בפרשתנו38גו הכתוב ובלשון דישראל, הגוף בחומר רק לא היינו, את39, ",exeng"ויחבוש

הגוף חומר על ד"עם40דקאי החומריות גם כולל העולם, חומריות על גם אלא לחמור"41, כאמור,42הדומה ,

גו'". בשר כל "וראו

אחריה‰. שאין גאולה השלימות, בתכלית צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה – לנו תהיה וכן
אתם"43גלות וזהבם ו"כספם הנה", ישובו גדול "קהל כאמור, יחד.44, גם ובגשמיות ברוחניות ,

הענינים: בכל וההרחבה השלימות תכלית גם תהיה ואז

שנאמר למעלה, פרסאות ג' ירושלים את להגביה הקב"ה "עתיד – הקודש עיר ירושלים ה'", וראמה45"בהר
תחתיה" ,46וישבה

גבולך" את אלקיך ה' "ירחיב – הקדושה ,47בארצנו

פרץ" תולדות "אלה – כולו העולם בכל להשלימות מלא48ועד דתולדות מהשלימות למעלה מלא, תולדות ,

נברא"49ד"עולם מילואו .50על

עין" כהרף המקום עיכבן ש"לא ובאופן טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל – זה ,51וכל

גדר שפורצת בשמחה ההוספה עלֿידי "אלה52ובפרט היעוד קיום את יותר עוד ממהרים שעלֿידיֿזה ,

דוד" את הוליד "וישי שהמשכו, פרץ", ממש.53תולדות בימינו במהרה משיחא מלכא דוד ביאת –

על ורקד ז"ל, יצחק לוי רבי לאביו הקפות ניגון לנגן והתחיל קומתו, מלוא עמד שליט"א אדמו"ר [כ"ק
רבה]. בשמחה מקומו

***

.Âהיא ששלימותו כאמור, שלאחריֿזה, לימים בנוגע – מרחשון ט"ו השבתֿקודש דיום בשלימות נוסף ענין
שלאחריֿזה: לימים בנוגע גם אלא שלפניֿזה, לימים בנוגע רק לא

אשר, נשמתוֿעדן, (מהורש"ב) אדמו"ר דכ"ק ההולדת יום מרחשון, כ"ף – הוא הבא, בשבוע החמישי יום
דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא מקומו וממלא יחידו בנו

גובר" ש"מזלו הולדת, דיום העילוי בגודל הידוע זה54ועלֿפי סגולה" "יום לנצל שיש מובן, – וכו'
בנוגע ובמיוחד חוצה, המעיינות הפצת גם כולל ומצוותיה, תורה יהדות, עניני בכל והוספה חיזוק להתעוררות

שמחה כאמור, זו, דשנה העיקריים והקהל.55לענינים

.Êכתר"א דשנת מרחשון כ"ף ההולדת, מיום שהרי – זו דשנה מרחשון בכ"ף יתירה לכ"ף56ובהדגשה עד ,

נשלמו תשמ"ח, דשנת שנה.f"kwמרחשון
בזה: והענין
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ה.38) מ, ישעי'
ג.39) כב,
וש"נ.40) סט"ז. הוספות כש"ט שבט. כ"ח יום" "היום ראה
וש"נ.41) א. סב, יבמות
מאשר42) יותר גדול החידוש לחמור" הדומה ל"עם שבנוגע וי"ל,

אלא בפ"ע, מציאות אינו ה"חמור" שהרי, – עצמו ל"חמור" בנוגע
אבינו). (אברהם לבעליו בטל

פסחים43) – ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא
ב. קטז,
ט.44) ס, ישעי'
יו"ד.45) יד, זכרי'
ב.46) עה, ב"ב
ובפרש"י.47) ח יט, שופטים
יח.48) ד, רות

ז.49) פי"ד, ג. פי"ג, ו. פי"ב, ב"ר ראה
ג.50) פ"ל, שמו"ר ראה
מב.51) שם, מכילתא מא. יב, בא ופרש"י מכילתא
תרנ"ז52) סה"מ – ההולדת יום בעל בדרושי בארוכה כמבואר

וש"נ. ואילך, קמה ע' ח"ב מלוקט סה"מ וראה ואילך. רכג ס"ע
כב.53) שם,
ע'54) ח"ה לקו"ש וראה שם. ובקה"ע ה"ח פ"ג ר"ה ירושלמי

וש"נ. .86
שרה55) חיי ויהיו ד"ה ההולדת יום בעל ממאמר גם להעיר

זה ד"ה בארוכה וראה בשמחה. העבודה מעלת גודל ביאור – עטר"ת
שם). מלוקט (סה"מ תשמ"א מרחשון דכ"ף

וראה56) .8 ע' לנער" "חנוך קונטרס חשון. כ"ף יום" "היום
ואילך. 312 ע' חכ"ה (לקו"ש תשמ"ז וירא ש"פ משיחות קונטרס

ואילך). 494 ע' ח"א תשמ"ז התוועדויות



g"nyz'dיב oeygxn e"h ,`xie zyxt zay zgiy

הפסוק מבואר57על – מנחה) בתפלת (שקורין גו'" שנים ושבע שנה ועשרים שנה מאה שרה חיי "ויהיו
ההולדת יום בעל הזהר58בדרושי מאמר על שמאה59(מיוסד וכו'") לעילא שנה מאה לעילא, כולהו חיין "אינון (

וה הרצון בחינת על קאי ז'שנה על קאי שנים ושבע ובינה, חכמה על קאי שנה עשרים ועתיק, אריך תענוג,
על מורה שנה שקכ"ז כלומר, dceardהמדות, zenily.הנפש כחות בכל

הצדיקים כל אצל גם) אלא שרה, אצל רק (לא הוא זה שענין אזי60ומובן, שנה דקכ"ז הזמן מגיע שכאשר ,

מכיון אשר, מרחשון, דכ"ף ההולדת יום לבעל בנוגע ובמיוחד כולל הענינים, בכל השלימות envraנעשה `edy61

שנה דקכ"ז ושלימות לעילוי בנוגע גם פוסק הוא עלֿידיֿזה הרי, שנה, דקכ"ז והשלימות העילוי את מבאר
.62שלו

יום לבעל שנה קכ"ז יושלמו שבו זו, בשנה מרחשון דכ"ף המיוחדת והנתינתֿכח העילוי גודל מובן ומזה
אף ומשמש עומד להלן "מה אשר, ההולדת, יום דבעל העבודה עניני בכל והשלימות העילוי תכלית – ההולדת

(במרום עומד ומשמש"63כאן גובר",64) ש"מזלו ההולדת, ביום ובפרט הזמנים, (בכל שלו מהשלימות להשפיע ,
יחידו לבנו המקושרים החסידים תלמידיו, ותלמידי לתלמידיו שנה) דקכ"ז ההולדת ביום ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
עניני בכל שלימות תתווסף אצלם שגם – ישראל לכל ועלֿידם דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק מקומו, וממלא

והקהל שמחה זו, דשנה העיקריים בענינים ובמיוחד .65העבודה,

.Áמהתחלקות שלמעלה השלימות מודגשת שנים" ושבע שנה ועשרים שנה ד"מאה שבענין להוסיף, ויש
למטה. עד מלמעלה הדרגות, בכל פועלת שלכן, ומטה', ד'מעלה

ובהקדמה:

לטובה". שוין "כולן רש"י: מפרש – שרה" חיי שני וגו' שנה מאה שרה חיי "ויהיו הפסוק על

להבין :66וצריך

ועד לדרגא, מדרגא עליות ריבוי היו שרה" חיי "שני במשך הרי, לטובה", שוין ש"כולן לומר יתכן איך
באופן jxraלעליות `ly"'גו אשתו שרי את אברם "ויקח וחרן, כשדים מאור היציאה ולדוגמא: שמה67, שינוי .

כל" על "שרה אלא (לאברהם), לי" "שרי רק לא ל"שרה", לטובה",68מ"שרי" שוין ש"כולן לומר שייך ואיך ,
חייה ששנות micykהיינו, xe`n d`ivid iptlשוין" – שנה" ד"מאה לשלימות שהגיעה לאחרי חייה ושנות ,

(לטובה)"?!

זמן משך שישנו זאת, עוד אלא שוין", ש"כולן לומר שייך לא שלכאורה בלבד זו לא מזה: iptlyויתירה

zlgzdשנאמר בוראו, את אברהם הכיר שנים ג' "בן אבינו, לאברהם בנוגע כמודגש – לגמרי 69awrהעבודה

ותרין" ושבעין מאה חושבניה בקולי, אברהם שמע ושבעים70אשר שנה "מאת היו חייו ששנות אף כלומר, ,
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שרה.ר"פ57) חיי
ואילך).58) טו ע' תרמ"ג (סה"מ תרמ"ג שרה חיי ויהיו ד"ה

עטר"ת (סה"מ עטר"ת ואילך). תשלב ע' ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה
ועוד. צז). ע'

סע"ב.59) קכב, ח"א
הגשמי,60) בזמן גם בגילוי זה בא שאצלה – בשרה החידוש וי"ל

שנותיהם שממלא וע"ד שנה. קכ"ז – דין בעלמא חיי' שני במספר
meil meinבאדמו"ר רק זה מצינו ובפשטות וש"נ), א. יא, (ר"ה

וכו'. האמצעי
רבותינו61) דרושי על כנראה, מיוסדים, אלה שדרושים ואף

הם ידו על ונכתבו שנאמרו המאמרים הרי, שלפנ"ז, ,ezxezנשיאינו

רבותינו בדרושי נתבארו שלא אלה בדרושים לחידושים בנוגע רק לא
הנ"ל, בדרושים שנתבארו להענינים בנוגע גם אלא שלפנ"ז, נשיאינו

ד" באופן רק ואכ"מ.z`xwpולא ממש. תורתו אלא שמו", על
(אף62) וחשבון" "דין רפ"ג (אבות המשנה לשון בדיוק כידוע

בעצמו שפוסק ה"דין" ישנו שתחלה – לדין) החשבון קודם שלכאורה
שגם שמכיון "חשבון", עמו עושים ואח"כ מסויימת, לפעולה בנוגע
לקו"ש (ראה לעצמו בנוגע גם ה"דין" את פסק זו, פעולה היתה אצלו

וש"נ). .283 ע' ח"ו .1207 ע' ח"ד

לפיהמ"ש.63) הרמב"ם הקדמת רע"א. קלג, זח"א ראה
סע"ב.64) יג, סוטה
לכ"ף65) השייכים ההולדת יום דבעל תהלים ממזמורי להעיר

השמחה ענין בהם שמודגש די"ל – קכ"ח קכ"ז – זו שנה מרחשון
והקהל:

" – גו'xiyשמחה "`ixyהמעלות גו'`ixyהמעלותxiyהגבר",
jixy`,(שיר מלשון (גם גו'"

" – "ln`ו"הקהל" אשפתו", לשולחנך",`jzyאת סביב בניך גו'
והנשים האנשים העם את "הקהל ע"ד ישראל", על שלום לבניך "בנים
ה'", את "ליראה – ה'" ירא "גבר ה'", ירא ד"כל הענין ופועל והטף",

הימים". "כל – חייך" ימי ד"כל ובאופן
בנים ה' נחלת הנה ואילך): א (קטו, פרשתנו בסיום זהר וראה
לחדתא כו', השמחה הגדלת לו הגוי הרבית גו', פורי' כגפן אשתך גו',

לשם. לוי"צ לקוטי וראה – כו'. עלמא
ואילך.66) 325 ע' ח"כ לקו"ש גם ראה
ה.67) יב, לך לך
ובפרש"י.68) טו יז, שם
ה.69) כו, תולדות
סע"א.70) לב, נדרים

g"nyz'd oeygxn e"h ,`xie zyxt zay zgiy

שנים" וחמש ולא71שנה (קע"ב, "עקב" כמנין אלא אינם בקולי" אברהם שמע "אשר השנים מספר מכלֿמקום, ,

זו לא – זה לזמן ובנוגע לגמרי. העבודה התחלת שלפני זמן משך שישנו לשרה, בנוגע גם מובן ומזה קע"ה),
כלל! עבודה של ענין כאן שאין מזה, יתירה אלא לטובה", "שוין לומר שייך שלא בלבד

נוספת: לשאלה באים ומזה

הפסוק בזהר72על איתא בימים", בא זקן עבד73"ואברהם אבינו שאברהם היינו, כו'", עילאין יומין "באינון
חסֿושלום) חסרין, (ולא שלימין יומין היו ימיו שכל עד ויום יום בכל חייו, ימי כל במשך .74עבודתו

הענין שייך איך כאמור,ולכאורה, הראשונות, שנותיו ג' לכאורה כשחסרו שלימין. יומין בימים", ד"בא
שנה?! קע"ה חייו, שנות כל ולא שנה, קע"ב בקולי", אברהם שמע אשר "עקב

השלימות שתכלית ג) (סעיף לעיל להאמור נוסף כי, הענינים, ברוחניות היא הדברים שכוונת לומר [ואין
בתחתונים דדירה לכוונה בהתאם ממנו, למטה שאין לתחתון עד הגשמי, הזה בעולם למטה, בהמשכה היא

ד לברכה ובשייכות בקשר נאמר בקולי" אברהם שמע אשר ד"עקב הענין הרי, ux`dדוקא, zyexie mipaוהרביתי" ,
האל" הארצות כל את לזרעך ונתתי השמים ככוכבי זרעך דאצילות,75את מלכות הרוחנית, ישראל ארץ רק לא –
ארץ הפיכת – מזה ויתירה ממש, הגשמית ישראל ארץ ישראלorpk76אלא ].77לארץ

.Ëאחר במקום בארוכה המדובר בהקדם דחינוך:78ויובן לחיוב בנוגע
החינוך סופרים)79חיוב מדברי (אלא התורה מן אינו שבלעדיו80- הכרחי הכי דבר הוא שחינוך אףֿעלֿפי ,

במוחש שרואים כפי חיובם, זמן בבוא המצוות את לקיים שייך בפרשתנו81לא הכתוב ובלשון ידעתיו82, "כי
וגו'" אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר :83למען

החינוך שענין לומר, שיש – התורה) מן מצוה זה אין מדוע הכרחי, הכי דבר להיותו (דלכאורה, בזה ונתבאר
בגדר dpkdeהוא xykd,למצוה וההכנה ההכשר הקדמת עלֿידי אלא המצוה לקיים שאיֿאפשר שאף למצוה,

מילה)" של (לאיזמל ברזל לעשות פחמין לעשות עצים "כורתין מילה: במצות – כך,84ולדוגמא כדי [ועד
אליעזר רבי השבת85שלדעת את בודאי86דוחין כו' עצים כריתת מכלֿמקום, ,[devn dpi`בחינוך ועלֿדרךֿזה ,

למצוה. והכנה הכשר אם, כי מצוה, אינו מכלֿמקום, המצוות, לקיום הכרחי היותו שעם –

קע"ב גו'", שמע אשר ד"עקב להענין שלימין, יומין בימים", "בא בין סתירה שאין לבאר יש ועלֿפיֿזה
כי: – שנה קע"ה כל ולא שנה,

של זמן במשך צורך היה – שנים ג' בן בהיותו בוראו את להכיר שיוכל dpkdeכדי xykdולדרוש לחקור ,

במדרש כדאיתא הרמב"ם87כו', ובלשון (בתמיה), מנהיג" בלא הזה שהעולם תאמר אומר אבינו אברהם 88"שהיה

יסבב ומי מנהיג, לו יהיה ולא תמיד נוהג הזה הגלגל שיהיה אפשר היאך תמה, והיה . . בדעתו לשוטט "התחיל
כו'". האמת דרך שהשיג עד ומבין משוטט ולבו . . עצמו את שיסבב שאיֿאפשר לפי אותו,
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ז.71) כה, שרה חיי
א.72) כד, שם
א.73) קכט, א. רכד, זח"א ראה
ח"א74) מלוקט (סה"מ תשמ"ו תשל"ח. זקן ואברהם ד"ה ראה

וש"נ. תנא). רפט. ע'
ד.75) כו, תולדות
(76.11 ע' ח"ה לקו"ש ראה
בירור77) בענין ההולדת יום בעל בדרושי מהמבואר ולהעיר

שבהם קדושה שהניצוץ ל"זדונות", עד תחתונים, הכי דברים והעלאת
– נבילה נעשה חתיכה ע"ד רע, כמו שהוא עד כ"כ ונחשך נתרחק

התש עבודת ע"ד ל"זכיות", יתהפכו הם בשלימותה.שגם ובה
תשמ"ז.78) שמיני וש"פ אחש"פ שיחת
לא,79) (וילך הרמב"ן כלשון – ל"הקהל" מהשייכות גם להעיר

ויחנכו ירגילום והאבות וישאלו, ישמעו כי הטף, הם גו' "ובניהם יג)
ואכ"מ). הנ"ל. שיחה (וראה אותם"

אדה"ז80) שו"ע ועוד. ה"ט. פ"ג ציצית הל' רמב"ם א. כט, נזיר
בתחלתו. חינוך ערך תלמודית אנציק' ס"ב. סשמ"ג שבת הל' או"ח

וש"נ.
כן81) אלא, כו', החטא מצד שנעשה חסרון של ענין זה ואין

לחינוך. זקוק שיהי' האדם, בבריאת הקב"ה הטביע
יט.82) יח,
קבלה,83) מדברי עשה מצות הוא החינוך שחיוב מהדעות ולהעיר

תלמודית באנציק' (נסמן זה מפסוק – בתורה שמקורו אלא, עוד, ולא
קסב). ע' שם

וש"נ.84) (ובפרש"י). א קל, שבת
אלקים85) דברי ואלו "אלו ב) יג, (ערובין ממארז"ל להעיר

(שבת ב"ש מתלמידי הוא, שמותי שר"א – בנדו"ד מזה ויתירה חיים".
מד"ש (ראה כמותם הלכה לבוא שלעתיד ותוס'), ובפרש"י בם שם,
ובכ"מ). ג. נד, קרח לקו"ת ב. יז, לזח"א מק"מ מי"ט. פ"ה לאבות

(86– השבת את דוחין שאינן כמותו) (שהלכה ר"ע לדעת ואפילו
מילה מצות מכשירי אבל שבת, מערב לעשותן שאפשר מפני זה הרי

לכו"ע. השבת את דוחין שבת, מערב לעשותן שאיֿאפשר
לך.87) לך ר"פ הגדול מדרש בארוכה וראה רפל"ט. ב"ר
ארבעים88) בן כמ"ד ס"ל שהרמב"ם אלא, – ה"ג. פ"א ע"ז הל'

(כס"מ רבינו לגירסת – ה פס"ד, (ב"ר בוראו את אברהם הכיר שנה
להדעה גם מובן ומזה וש"נ), ואילך. 14 ע' ח"כ לקו"ש וראה שם).

שנים שלש בדעתו"שבן לשוטט ש"התחיל בוראו, את iptlהכיר

שנים. שלש לגיל שהגיע
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שנים" וחמש ולא71שנה (קע"ב, "עקב" כמנין אלא אינם בקולי" אברהם שמע "אשר השנים מספר מכלֿמקום, ,

זו לא – זה לזמן ובנוגע לגמרי. העבודה התחלת שלפני זמן משך שישנו לשרה, בנוגע גם מובן ומזה קע"ה),
כלל! עבודה של ענין כאן שאין מזה, יתירה אלא לטובה", "שוין לומר שייך שלא בלבד

נוספת: לשאלה באים ומזה

הפסוק בזהר72על איתא בימים", בא זקן עבד73"ואברהם אבינו שאברהם היינו, כו'", עילאין יומין "באינון
חסֿושלום) חסרין, (ולא שלימין יומין היו ימיו שכל עד ויום יום בכל חייו, ימי כל במשך .74עבודתו

הענין שייך איך כאמור,ולכאורה, הראשונות, שנותיו ג' לכאורה כשחסרו שלימין. יומין בימים", ד"בא
שנה?! קע"ה חייו, שנות כל ולא שנה, קע"ב בקולי", אברהם שמע אשר "עקב

השלימות שתכלית ג) (סעיף לעיל להאמור נוסף כי, הענינים, ברוחניות היא הדברים שכוונת לומר [ואין
בתחתונים דדירה לכוונה בהתאם ממנו, למטה שאין לתחתון עד הגשמי, הזה בעולם למטה, בהמשכה היא

ד לברכה ובשייכות בקשר נאמר בקולי" אברהם שמע אשר ד"עקב הענין הרי, ux`dדוקא, zyexie mipaוהרביתי" ,
האל" הארצות כל את לזרעך ונתתי השמים ככוכבי זרעך דאצילות,75את מלכות הרוחנית, ישראל ארץ רק לא –
ארץ הפיכת – מזה ויתירה ממש, הגשמית ישראל ארץ ישראלorpk76אלא ].77לארץ

.Ëאחר במקום בארוכה המדובר בהקדם דחינוך:78ויובן לחיוב בנוגע
החינוך סופרים)79חיוב מדברי (אלא התורה מן אינו שבלעדיו80- הכרחי הכי דבר הוא שחינוך אףֿעלֿפי ,

במוחש שרואים כפי חיובם, זמן בבוא המצוות את לקיים שייך בפרשתנו81לא הכתוב ובלשון ידעתיו82, "כי
וגו'" אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר :83למען

החינוך שענין לומר, שיש – התורה) מן מצוה זה אין מדוע הכרחי, הכי דבר להיותו (דלכאורה, בזה ונתבאר
בגדר dpkdeהוא xykd,למצוה וההכנה ההכשר הקדמת עלֿידי אלא המצוה לקיים שאיֿאפשר שאף למצוה,

מילה)" של (לאיזמל ברזל לעשות פחמין לעשות עצים "כורתין מילה: במצות – כך,84ולדוגמא כדי [ועד
אליעזר רבי השבת85שלדעת את בודאי86דוחין כו' עצים כריתת מכלֿמקום, ,[devn dpi`בחינוך ועלֿדרךֿזה ,

למצוה. והכנה הכשר אם, כי מצוה, אינו מכלֿמקום, המצוות, לקיום הכרחי היותו שעם –

קע"ב גו'", שמע אשר ד"עקב להענין שלימין, יומין בימים", "בא בין סתירה שאין לבאר יש ועלֿפיֿזה
כי: – שנה קע"ה כל ולא שנה,

של זמן במשך צורך היה – שנים ג' בן בהיותו בוראו את להכיר שיוכל dpkdeכדי xykdולדרוש לחקור ,

במדרש כדאיתא הרמב"ם87כו', ובלשון (בתמיה), מנהיג" בלא הזה שהעולם תאמר אומר אבינו אברהם 88"שהיה

יסבב ומי מנהיג, לו יהיה ולא תמיד נוהג הזה הגלגל שיהיה אפשר היאך תמה, והיה . . בדעתו לשוטט "התחיל
כו'". האמת דרך שהשיג עד ומבין משוטט ולבו . . עצמו את שיסבב שאיֿאפשר לפי אותו,
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ז.71) כה, שרה חיי
א.72) כד, שם
א.73) קכט, א. רכד, זח"א ראה
ח"א74) מלוקט (סה"מ תשמ"ו תשל"ח. זקן ואברהם ד"ה ראה

וש"נ. תנא). רפט. ע'
ד.75) כו, תולדות
(76.11 ע' ח"ה לקו"ש ראה
בירור77) בענין ההולדת יום בעל בדרושי מהמבואר ולהעיר

שבהם קדושה שהניצוץ ל"זדונות", עד תחתונים, הכי דברים והעלאת
– נבילה נעשה חתיכה ע"ד רע, כמו שהוא עד כ"כ ונחשך נתרחק

התש עבודת ע"ד ל"זכיות", יתהפכו הם בשלימותה.שגם ובה
תשמ"ז.78) שמיני וש"פ אחש"פ שיחת
לא,79) (וילך הרמב"ן כלשון – ל"הקהל" מהשייכות גם להעיר

ויחנכו ירגילום והאבות וישאלו, ישמעו כי הטף, הם גו' "ובניהם יג)
ואכ"מ). הנ"ל. שיחה (וראה אותם"

אדה"ז80) שו"ע ועוד. ה"ט. פ"ג ציצית הל' רמב"ם א. כט, נזיר
בתחלתו. חינוך ערך תלמודית אנציק' ס"ב. סשמ"ג שבת הל' או"ח

וש"נ.
כן81) אלא, כו', החטא מצד שנעשה חסרון של ענין זה ואין

לחינוך. זקוק שיהי' האדם, בבריאת הקב"ה הטביע
יט.82) יח,
קבלה,83) מדברי עשה מצות הוא החינוך שחיוב מהדעות ולהעיר

תלמודית באנציק' (נסמן זה מפסוק – בתורה שמקורו אלא, עוד, ולא
קסב). ע' שם

וש"נ.84) (ובפרש"י). א קל, שבת
אלקים85) דברי ואלו "אלו ב) יג, (ערובין ממארז"ל להעיר

(שבת ב"ש מתלמידי הוא, שמותי שר"א – בנדו"ד מזה ויתירה חיים".
מד"ש (ראה כמותם הלכה לבוא שלעתיד ותוס'), ובפרש"י בם שם,
ובכ"מ). ג. נד, קרח לקו"ת ב. יז, לזח"א מק"מ מי"ט. פ"ה לאבות

(86– השבת את דוחין שאינן כמותו) (שהלכה ר"ע לדעת ואפילו
מילה מצות מכשירי אבל שבת, מערב לעשותן שאפשר מפני זה הרי

לכו"ע. השבת את דוחין שבת, מערב לעשותן שאיֿאפשר
לך.87) לך ר"פ הגדול מדרש בארוכה וראה רפל"ט. ב"ר
ארבעים88) בן כמ"ד ס"ל שהרמב"ם אלא, – ה"ג. פ"א ע"ז הל'

(כס"מ רבינו לגירסת – ה פס"ד, (ב"ר בוראו את אברהם הכיר שנה
להדעה גם מובן ומזה וש"נ), ואילך. 14 ע' ח"כ לקו"ש וראה שם).

שנים שלש בדעתו"שבן לשוטט ש"התחיל בוראו, את iptlהכיר

שנים. שלש לגיל שהגיע
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שמצינו עלֿדרך – העולם לאויר בצאתו מיד בדעתו" לשוטט ש"התחיל לומר "כשהיתה89ויש המבול שלפני
כו'" טבורא לחתוך צור לי והבא צא לבנה אומרת היתה . . יולדת מהם המבול90אחת לאחרי גם מובן ומזה ,

כו' המבול לפני כמו העילוי, בתכלית היה ומצבם שמעמדם האבות, כמו סגולה, יחידי אצל מיד91– ולכן, ,
בדעתו". "לשוטט כבר שייך היה העולם לאויר בצאתו

עסוק היה העולם) לאויר צאתו (מרגע הראשונות השנים ג' במשך שגם dpkdeומכיון xykda92בוראו להכרת
זה אין שאףֿעלֿפיֿכן, אלא הראשונות, שנים לג' בנוגע גם שלימין, יומין בימים", ד"בא הענין שפיר שייך –

אם, כי בוראו), את הכיר שלא זמן (כל בקולי" אברהם "שמע זה על לומר שייך ולא בלבד, והכנה הכשר אלא
היינו, גו'", שמע אשר "עקב בוראו, את שהכיר lretaלאחרי ezcearyשנים ג' שגם (אף שנה קע"ב היתה

אינה הקטן דחינוך וההכנה שההכשר כשם – כו') וההכנה ההכשר עלֿידי בימים", ד"בא באופן היו ראשונות
התורה. מן מצוה

וההכנה ההכשר ענין אצלה היה עבודתה, תחילת שלפני הזמן במשך שגם – לשרה בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה
כו'.

.È:"לטובה שוין "כולן – יותר גדול וחידוש
צד בה שיש מזה, יתירה אלא שלימין, יומין בימים", "בא בכלל היא וההכנה ההכשר שפעולת בלבד זו לא

לטובה". שוין "כולן – העילוי לתכלית עד שבה, הדרגות כל עצמה, העבודה עם השוה

בזה לעבודה93וההסברה והכנה הכשר שבין הכללי מהחילוק החל בעבודה, דרגות חילוקי שישנם שאף -

נעלית דרגא ישנה מכלֿמקום, כו', שבאיןֿערוך לעילוי עד עצמה, בעבודה הדרגות חילוקי ועלֿדרךֿזה עצמה,
מפעולת לטובה", שוין "כולן שמצדה – העליונה הכוונה דמילוי הנקודה – דרגות מחילוקי שלמעלה יותר
הכוונה את ממלאים שבשניהם מכיון ממש, בהשוואה נעלית, הכי העבודה לדרגת עד לעבודה וההכנה ההכשר

העליונה.

שרה": חיי שני שנים ושבע שנה ועשרים שנה מאה שרה חיי "ויהיו הפסוק בפירוש – יותר ובפרטיות

לפרטים, התחלקות שלפני הכלל על קאי – שרה" חיי "ויהיו

כאמור, התחלקות, של באופן שהם העבודה אופני פרטי על קאי – שנים" ושבע שנה ועשרים שנה "מאה
החל עילוי, אחר בעילוי שרה של בעבודתה החילוקים פרטי ובפשטות, מדות. וז' ובינה, חכמה ותענוג, רצון

חייה, שנות קכ"ז בסיום העבודה לשלימות ועד והכנה), (הכשר בפועל לעבודה שקדם מהזמן

העבודה פרטי כל שישנם לאחרי שגם היינו, הפרטים, התחלקות שלאחרי הכלל על קאי – שרה" חיי ו"שני
בנקוד חדורים כולם נעשים מזה, זה לטובה".וחילוקם שוין "כולם – העליונה) הכוונה (מילוי הכלל ת

.‡È"לטובה שוין "כולן שרה", חיי שני גו' שרה חיי ד"ויהיו ושייכות בקשר ביאור להוסיף יש עלֿפיֿזה
ד"הקהל": להענין –

ולאידך והטף", והנשים "האנשים התחלקות, של ענין – גיסא מחד הנ"ל: קצוות ב' ישנם ב"הקהל" גם
נקודת – הוא ד"הקהל" התוכן כלומר, אחת. מציאות כולם שנעשים העם", את "הקהל האחדות, ענין – גיסא
הכלל גם אלא הפרטים, שלפני הכלל רק (לא הדרגות וחילוקי הפרטים בכל שחודרת ה'") את ("ליראה האחדות

שלפניֿזה בהתוועדות בארוכה כמדובר הפרטים), .94שלאחרי

הזולת: עם לפעולה בנוגע והן לעצמו, בנוגע הן – ד"הקהל" לעבודה בנוגע הוראה למדים ומזה

והנשים ד"האנשים החילוקים פרטי בכל לחדור צריכה ה'" את ד"ליראה האחדות שנקודת – לעצמו בנוגע
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א.89) פ"ה, ויק"ר א. פל"ו, ב"ר
שנה90) עשרים כבן שנולד – לאדה"ר בנוגע מצינו מזו וגדולה

ז). פי"ד, (ב"ר
הירידה91) ע"י שנעשה ומצב מהמעמד גם למעלה – מזה ויתירה

שבכחם כך, כדי עד עה"ד, חטאowzlדחטא ע"י שנפעלה הירידה את
רפ"ה). שהש"ר (ראה עה"ד

ד"כורתין92) באופן והכנה הכשר רק oingtלעשותmivrולא

והפעולהlfxaלעשות עצים דכריתת שהפעולה מילה)". של (לאיזמל
הכשר שלבים, ג' ביניהם (שיש מזה זה לגמרי רחוקים מילה דמצות
עצמו. להענין בקירוב שהיא והכנה הכשר אלא כו'), דהכשר דהכשר

(93.353 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
ואילך.94) סי"ד תשמ"ז נצו"י ש"פ שיחת
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שבו הכשר95והטף" של ענינים גם כולל שבעבודתו, תחתחון הכי לענין עד שבעבודתו, נעלה הכי מהענין .

לטובה". שוין "כולן – ה'" את ד"ליראה הכללית בנקודה חדורים שכולם והכנה,

והטף" והנשים האנשים העם את "הקהל – הזולת עם לפעולה בנוגע האחדותeheytkועלֿדרךֿזה שנקודת ,

ושלימות תוקף "האנשים", – נעלית הכי מהדרגא והטף", והנשים ד"האנשים החילוקים פרטי בכל לחדור צריכה
לתינוק עד קטנים, קטני גם כולל (חינוך), לעבודה והכנה הכשר "טף", – תחתונה הכי לדרגא עד העבודה,

העולם לאויר לטובה".96שיצא שוין ש"כולן באופן ,

נתתיך" גוים המון "אב – ושרה דאברהם העבודה שלימות שגם כך, כדי כל"97ועד על לתכלית68ו"שרה עד ,
בן להיותו שכן מישראל, ואחת אחד לכל שייכת – דאברהם) שנה קע"ה (ועלֿדרךֿזה שנה דקכ"ז השלימות

הכל" "יורש העולם לאויר יציאתם מרגע הרי, שרה, בת ולהיותה .98אברהם

.·Èהעיקרוהמ הוא :99עשה

שממנו מרחשון, ט"ו השבתֿקודש, ביום מיוםjxaznבעמדנו שנה קכ"ז יושלמו שבו מרחשון כ"ף גם
את לנצל והזכות הצורך אודות מקום מקום בכל ולפרסם לעורר יש – נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק של הולדתו
חוצה, המעיינות להפצת עד ומצוותיה, תורה יהדות, עניני בכל וחיזוק להתעוררות בנוגע כדבעי, זה יוםֿסגולה
לידי המביא לימוד שנה), דקכ"ז העילוי בביאור תורתו – (כולל ההולדת יום בעל של תורתו מלימוד החל

והקהל.100מעשה שמחה לעניני בנוגע – ובמיוחד ,

כפי לו, בסמיכות או עצמו, ההולדת (ביום ומקום מקום בכל שמחה של התוועדויות לסדר – ובפשטות
עם" "ברוב כו'), המקום במוחש,101תנאי כנראה השמחה, בענין גם ניתוסף שעלֿידיֿזה העם", את "הקהל –

(בתוככי והקהל שמחה בעניני להמשיך יעוררו עצמן, אלה בהתוועדויות ושמחה דהקהל לפעולה נוסף אשר,
ואור. ומוסיף הלוך שלאחריֿזה, בימים גם ומצוותיה) תורה היהדות, הפצת עניני כל

.‚Èהידוע החלצו' ב'קונטרס ההולדת יום בעל של ביאורו עלֿפי – כו' ההתוועדויות במעלת להוסיף 102ויש

כו'". בפניֿעצמו שעושה מההסכם יותר הרבה חיזוק לזה יש רבים או שנים עושים אשר ש"ההסכם
– ד"החלצו" הענין כהמשך – והקהל שמחה בעניני העבודה לאופן בנוגע נוספת להדגשה באים ומזה

""miyp` mkz`n evlgd103:

צבא" חלוצי "לשון – תעברו104"החלצו" "חלוצים צבא", "חלוץ בבחינת להיות ואחד אחד כל על כלומר, ,
גו'" אחיכם דוד"105לפני בית ב"מלחמת שעלֿידיֿזה106, חוצה, המעיינות והפצת והיהדות התורה הפצת ,

משיחא. מלכא דוד ביאת פועלים

"mkz`nולא אליו, היא שהכוונה לדעת צריך ואחד אחד שכל כלומר, ואחת, אחד כל על המוטלת חובה – "

"עניו"...), נעשה (לפתע יכולתו לפי ואינו קטן או כבודו, לפני ואינו זקן בדרגת שהוא "תירוץ" עלֿידי להשתמט
ממש. ואחת אחד כל "מאתכם", להיות שצריך מכיון

"miyp`לגודל בהתאם – "xacay zeaiygd107(חובתו ידי לצאת רק וגם108(לא ,swezd lkaכולל ד"אנשים",
של בשליחותו הצבא, חלוצי כל עם ביחד שהולכים מכיון השליחות, בהצלחת הוודאות –epiax dynנשיא ,

"נקמת הקב"ה, עם ביחד כמותו", העליון אדם של "שלוחו – ועד .103במדין"ied'הדור,
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זו.95) שנה תשרי וא"ו מכתב ראה
ט'96) במשך גם – מזה (ויתירה החינוך ענין כבר מתחיל שאז

נעשה אז שגם והאם, האב הנהגת באופן שתלוי וכו', העיבור חדשי
כמ"פ. כמדובר אמו"), ירך ד"עובר באופן החינוך

ובפרש"י.97) ה יז, לך לך
נחלות98) הל' רמב"ם במשנה. – ואילך סע"ב מג, נדה ראה
ספ"א.
מי"ז99) פ"א אבות
למה100) שנוסף הידוע מהפתגם גם ולהעיר וש"נ. ב. מ, קידושין

רמו, ח"ב לקו"ד (ראה אותו ללמד התורה צריכה התורה, את שלומד
ב).

וש"נ.101) בערכו. תלמודית אנציק' וראה כח. יד, משלי

סא).102) ע' תרנ"ט (סה"מ פ"י
ג.103) לא, מטות
עה"פ.104) פרש"י
יח.105) ג, דברים
תרס"א106) שמח"ת – הידועה ההולדת יום בעל משיחת להעיר

ואילך). 141 ס"ע תש"ב סה"ש ואילך. ב תשפז, ח"ד (לקו"ד
כאן.107) עה"פ פרש"י גם וראה ג. יג, שלח פרש"י ראה
קטנה108) באצבע גם אזי, כדבעי, היא הפעולה שכאשר ולהעיר,

חנינא רבי אודות בתחלתו) (קה"ר חז"ל כסיפור הרבה, לפעול יכול
ואצבעו ידו "נתן וכאשר לירושלים, אבן להעלות שרצה דוסא בן

בירושלים". עומדים "נמצאו – עמהם"



טו g"nyz'd oeygxn e"h ,`xie zyxt zay zgiy

שבו הכשר95והטף" של ענינים גם כולל שבעבודתו, תחתחון הכי לענין עד שבעבודתו, נעלה הכי מהענין .

לטובה". שוין "כולן – ה'" את ד"ליראה הכללית בנקודה חדורים שכולם והכנה,

והטף" והנשים האנשים העם את "הקהל – הזולת עם לפעולה בנוגע האחדותeheytkועלֿדרךֿזה שנקודת ,

ושלימות תוקף "האנשים", – נעלית הכי מהדרגא והטף", והנשים ד"האנשים החילוקים פרטי בכל לחדור צריכה
לתינוק עד קטנים, קטני גם כולל (חינוך), לעבודה והכנה הכשר "טף", – תחתונה הכי לדרגא עד העבודה,

העולם לאויר לטובה".96שיצא שוין ש"כולן באופן ,

נתתיך" גוים המון "אב – ושרה דאברהם העבודה שלימות שגם כך, כדי כל"97ועד על לתכלית68ו"שרה עד ,
בן להיותו שכן מישראל, ואחת אחד לכל שייכת – דאברהם) שנה קע"ה (ועלֿדרךֿזה שנה דקכ"ז השלימות

הכל" "יורש העולם לאויר יציאתם מרגע הרי, שרה, בת ולהיותה .98אברהם

.·Èהעיקרוהמ הוא :99עשה

שממנו מרחשון, ט"ו השבתֿקודש, ביום מיוםjxaznבעמדנו שנה קכ"ז יושלמו שבו מרחשון כ"ף גם
את לנצל והזכות הצורך אודות מקום מקום בכל ולפרסם לעורר יש – נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק של הולדתו
חוצה, המעיינות להפצת עד ומצוותיה, תורה יהדות, עניני בכל וחיזוק להתעוררות בנוגע כדבעי, זה יוםֿסגולה
לידי המביא לימוד שנה), דקכ"ז העילוי בביאור תורתו – (כולל ההולדת יום בעל של תורתו מלימוד החל

והקהל.100מעשה שמחה לעניני בנוגע – ובמיוחד ,

כפי לו, בסמיכות או עצמו, ההולדת (ביום ומקום מקום בכל שמחה של התוועדויות לסדר – ובפשטות
עם" "ברוב כו'), המקום במוחש,101תנאי כנראה השמחה, בענין גם ניתוסף שעלֿידיֿזה העם", את "הקהל –

(בתוככי והקהל שמחה בעניני להמשיך יעוררו עצמן, אלה בהתוועדויות ושמחה דהקהל לפעולה נוסף אשר,
ואור. ומוסיף הלוך שלאחריֿזה, בימים גם ומצוותיה) תורה היהדות, הפצת עניני כל

.‚Èהידוע החלצו' ב'קונטרס ההולדת יום בעל של ביאורו עלֿפי – כו' ההתוועדויות במעלת להוסיף 102ויש

כו'". בפניֿעצמו שעושה מההסכם יותר הרבה חיזוק לזה יש רבים או שנים עושים אשר ש"ההסכם
– ד"החלצו" הענין כהמשך – והקהל שמחה בעניני העבודה לאופן בנוגע נוספת להדגשה באים ומזה

""miyp` mkz`n evlgd103:

צבא" חלוצי "לשון – תעברו104"החלצו" "חלוצים צבא", "חלוץ בבחינת להיות ואחד אחד כל על כלומר, ,
גו'" אחיכם דוד"105לפני בית ב"מלחמת שעלֿידיֿזה106, חוצה, המעיינות והפצת והיהדות התורה הפצת ,

משיחא. מלכא דוד ביאת פועלים

"mkz`nולא אליו, היא שהכוונה לדעת צריך ואחד אחד שכל כלומר, ואחת, אחד כל על המוטלת חובה – "

"עניו"...), נעשה (לפתע יכולתו לפי ואינו קטן או כבודו, לפני ואינו זקן בדרגת שהוא "תירוץ" עלֿידי להשתמט
ממש. ואחת אחד כל "מאתכם", להיות שצריך מכיון

"miyp`לגודל בהתאם – "xacay zeaiygd107(חובתו ידי לצאת רק וגם108(לא ,swezd lkaכולל ד"אנשים",
של בשליחותו הצבא, חלוצי כל עם ביחד שהולכים מכיון השליחות, בהצלחת הוודאות –epiax dynנשיא ,

"נקמת הקב"ה, עם ביחד כמותו", העליון אדם של "שלוחו – ועד .103במדין"ied'הדור,
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זו.95) שנה תשרי וא"ו מכתב ראה
ט'96) במשך גם – מזה (ויתירה החינוך ענין כבר מתחיל שאז

נעשה אז שגם והאם, האב הנהגת באופן שתלוי וכו', העיבור חדשי
כמ"פ. כמדובר אמו"), ירך ד"עובר באופן החינוך

ובפרש"י.97) ה יז, לך לך
נחלות98) הל' רמב"ם במשנה. – ואילך סע"ב מג, נדה ראה
ספ"א.
מי"ז99) פ"א אבות
למה100) שנוסף הידוע מהפתגם גם ולהעיר וש"נ. ב. מ, קידושין

רמו, ח"ב לקו"ד (ראה אותו ללמד התורה צריכה התורה, את שלומד
ב).

וש"נ.101) בערכו. תלמודית אנציק' וראה כח. יד, משלי

סא).102) ע' תרנ"ט (סה"מ פ"י
ג.103) לא, מטות
עה"פ.104) פרש"י
יח.105) ג, דברים
תרס"א106) שמח"ת – הידועה ההולדת יום בעל משיחת להעיר

ואילך). 141 ס"ע תש"ב סה"ש ואילך. ב תשפז, ח"ד (לקו"ד
כאן.107) עה"פ פרש"י גם וראה ג. יג, שלח פרש"י ראה
קטנה108) באצבע גם אזי, כדבעי, היא הפעולה שכאשר ולהעיר,

חנינא רבי אודות בתחלתו) (קה"ר חז"ל כסיפור הרבה, לפעול יכול
ואצבעו ידו "נתן וכאשר לירושלים, אבן להעלות שרצה דוסא בן

בירושלים". עומדים "נמצאו – עמהם"



g"nyz'dטז oeygxn e"h ,`xie zyxt zay zgiy

– גיסא ולאידך וכו'. הצבא חלוצי כל עם ביחד אלא לבד, שאינו יודע הוא – גיסא מחד יותר: [ובפרטיות
הולך "והחלוץ כולם, בראש התוקף בכל בעצמו הולך אלא, צבא, חלוצי ריבוי מלבדו שיש כך על סומך אינו

השבי"109לפניהם" "מלקוח גם כולל במלחמה, הנצחון נעשה ועלֿידיֿזה המלחמה",110, ל"תופשי רק לא שניתן
כפי גדול כהן הכהן", ו"לאלעזר ה'", משכן משמרת שומרי "ללוים לה'", ל"מכס עד העדה", ל"כל גם אלא

בפניֿעצמו ].111שהוא

ומריבה מדון עניני ביטול ופשיטא, ישראל, ואחדות ישראל באהבת חדור להיות צריך זה שכל – ועיקר ועוד
מדין) ר112(קליפת ישאר שלא באופן המדרש, (כלשון כלל שעלֿידיֿזה113ושם מיא"), אפי על דדמא "חרדא

הגלות סיבת והגלות.114מבטלים המסובב, גם בטל ממילא ובדרך ,

דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק הידוע "115ובלשון כולכם": הכן "עמדו -ecnrבתוקף עמידה – "

" "okd("אנשים"), מזויינים"), צבא "חלוצי "החלצו", (עלֿדרך ממש מוכנים – "mklekאהבת של באופן – "

ישראל. ואחדות ישראל

.„Èציבור צרכי על ("מפקחין השבתֿקודש ביום שמחה של ("הקהל") בהתוועדות – זה בכל וההתחלה
דורנו116בשבת" נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק ובביתֿהמדרש בביתֿהכנסת מרחשון, כ"ף מתברך שממנו ובפרט) ,

שעלֿידיֿזה כו', ומקושריו חסידיו במעמד מרחשון), דכ"ף ההולדת יום בעל של מקומו וממלא יחידו (בנו
השבת שיום בברכה יותר מרחשון.117ניתוסף כ"ף החמישי, יום את מברך

עניני – (ובמיוחד האמורים הענינים בכל לעסוק טובות החלטות להחליט כדי זה סגולה זמן לנצל יש ולכן,
המתאים בתוקף אבל אמנם, בליֿנדר, והקהל), השבת,118שמחה מיום החל ממש, בפועל לקיימן – והעיקר ,

מרחשון כ"ף החמישי, ביום – ובמיוחד שלאחריֿזה, .119ובימים

שמחה בעניני טובות החלטות מקבלים שבה ההתוועדות מתקיימת שבו המקום למעלת בנוגע להוסיף ויש
מרומזים והקהל שמחה שעניני מכיון – דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק וביתֿהמדרש ביתֿהכנסת – והקהל

דורנו: נשיא של בשמו

± "sqei""אחר בן לי ה' "בן"120"יוסף עושים מ"אחר" שגם לאלו121, ביחס גם ד"הקהל" הענין שלימות ,

(בגלוי), ד"אחר" ומצב במעמד הם שלעתֿעתה

"wgvi"eבפרשתנו שכתוב כמו השמחה, ענין השומע122– עלי"123"כל "ישמח לי". עם124יצחק גם וקשור ,
לבוא דלעתיד פינו"השמחה שחוק ימלא "אז –125.

גם בשלימות ישנו הענין עצם אבל לגילוי, בנוגע רק זה הרי – עתיד בלשון נאמר זה שענין שאף ולהעיר,
כידוע שאינו126עתה, אף בהם מאד שמח שהוא ומרגליות טובות אבנים מליאה תיבה לו שיש מ"אדם המשל

בתיבה". סגורים הם כי אותם רואה

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

יג.109) ו, יהושע
ואילך.110) כו לא, מטות
שהוא111) כפי – אופנים כמה יש עצמו גדול כהן אצל שהרי

שהוא כפי לדרגתו עד הכהנים, בכלל לוי, שבט בכלל ישראל, בכלל
בפ"ע.

וביתי", "אני ביוהכ"פ: דכה"ג בוידויים מהחילוקים גם ולהעיר
ישראל". בית "עמך קדושיך", עם אהרן ובני וביתי "אני

ואילך.112) נג ס"ע תרנ"ט סה"מ ראה
(113.31 הערה תשמ"ז טבת י"ב שיחת וראה ג. פכ"ד, ויק"ר

ועוד.
ב.114) ט, יומא ראה
וש"נ.115) רעט. ע' ריש ח"ד שלו אג"ק
אדה"ז116) שו"ע ה"ה. פכ"ד שבת הל' רמב"ם א. קנ, שבת ראה

סי"ב. סש"ו שבת הל' או"ח
התענוג117) על ישראל מוסיפים עצמו השבת ליום שבנוגע כשם

" – מצ"ע בשבת סע"א).bprndשיש קיח, (שבת השבת" את
שאין118) דאף – הענין בתוקף מוסיפה בליֿנדר שאמירת וי"ל
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ועוד. רט. ע' ריש

g"nyz'd oeygxn e"h ,`xie zyxt zay zgiy

ה" גם בידו שיש בכלgztnובפרט מתוכנה, ולהנות לראות לפותחה, וביכולתו בכוחו ובמילא, התיבה, של "

ניתוסף עלֿידיֿזה – ואדרבה השבת, ביום תיבה בפתיחת איסור אין שהרי השבת, ביום גם – שירצה bperaעת

zay.

ועבודתינו מעשינו עלֿידי שנפעלו הענינים כל מתגלים שאז ממש, בפועל התיבה פתיחת – -127והעיקר

"אחישנה" – זריזות של ובאופן צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית שבזריזות128בגאולה לזריזות עד ,

סתם דכהנים מהזריזות שלמעלה גדול דכהן הזריזות תיכף129(דוגמת עין", כהרף המקום עיכבן ש"לא כאמור, ,(
ממש. ומיד

***

.ÂË:הקדושה בארצנו שיתקיים מרחשון דכ"ף לכינוס ובשייכות בקשר ביותר מודגש לעיל האמור כל
מנסיעתם שליט"א האורחים של לשובם ובשייכות בקשר מרחשון בכ"ף כינוס לערוך הונהג האחרונות בשנים

השביעי חודש את הקדוש,130לחגוג הציון על להשתטח דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של אמותיו בד'
מחדש" "לחיות כדי יחדיו כולם מתאספים הקדושה לארצנו ובשובם וכו', וכו' ובהתוועדויות בתפילות להשתתף
עלֿידי ובמיוחד כולל כולה, השנה ובכל על להמשיכם מנת על המיוחדים, וההתעוררות ההתעלות רגעי את

יעזורו" רעהו את ד"איש באופן ברבים, טובות החלטות .131קבלת

להמשיך – מרחשון דט"ו השלימות (א) לעיל: האמורים הענינים שני מודגשים זה שבכינוס מובן, ומזה
דכ"ק ההולדת יום – מרחשון דכ"ף הענין (ב) הכינוס, מטרת שזוהי כולה, השנה ובכל על תשרי חודש עניני

נשמתוֿעדן. אדמו"ר

– כולה השנה ובכל על תשרי חודש עניני להמשכת בנוגע זו: דשנה המיוחדת ההדגשה – dgnyובשניהם

ldwdeהעילוי – מרחשון לכ"ף ובנוגע ,f"kwc.בארוכה כנ"ל העבודה, שלימות שנה,

.ÊË:לכינוס בנוגע עיקרי ענין ועוד
השלוחים של מכינוסם החל ה"שליחות", לענין בנוגע מיוחדת הדגשה – בכינוס העיקריים הענינים אחד
ביניהם להתייעץ לאחרונה, ונתמנו שזכו השלוחים והן שלפניֿזה, בשנים ונתמנו שזכו השלוחים הן שליט"א,
יצטרפו הם שגם רבים, יעשו וכן יראו שמהם – גם כולל השליחות, בעבודת עוז וביתר שאת ביתר להוסיף כיצד

השליחות. לעבודת

השליחות לעבודת בנוגע – יותר :132ובפרטיות

כמותו" (העליון) אדם של "שלוחו – הוא מישראל ואחד אחד ממש"133כל דהמשלח "כמותו ועד ,134,

לשמש נבראתי "אני – היא קוני"ושליחותו שהן135את המצוות את מכבדין "היו ומצוות, התורה קיום עלֿידי ,
דבר136שלוחי" בכל שמגלה עלֿידיֿזה בתחתונים, דירה יתברך לו לעשות העליונה הכוונה את שמשלים ועד .

לכבודו" אלא בראו לא בעולמו הקב"ה שברא מה "כל – האמיתית מציאותו את שבעולם .137ודבר

– היא מישראל ואחד אחד דכל השליחות דעבודת השלימות giyndותכלית zeniaהיעוד יקויים שאז, ,38

יתברך. לו דירה כולו, העולם בכל אלקות גילוי דיבר", ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה

" בגימטריא יו"ד בתוספת ש"שליח" הרמז לבאר יש :giyn"138ועלֿפיֿזה

נפשו כחות עשר את שמצרף היינו, יו"ד, מצרף ה"שליח" שממלא139כאשר ועיקר, ועוד השליחות, לעבודת
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רפל"ז.127) תניא ראה
א.128) צח, סנהדרין כב. ס, ישעי'
ה"כ.129) פ"ג שבת הל' רמב"ם וש"נ. א. כ, שבת ראה
מרחשון.130) דט"ו השלימות גם כולל במרחשון, שבעה עד
ו.131) מא, ישעי'
ועוד.132) .329 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה
ג.133) א, ויקרא לקו"ת וראה וש"נ. במשנה. – ב לד, ברכות
ובכ"מ.
ועוד.134) סרכ"ח. הריב"ש שו"ת וראה שם. לקו"ת

קידושין.135) מס' סוף וברייתא משנה
וא"ו.136) ויגש תנחומא
ספ"ו.137) אבות
ועוד.138) תשמ"ו. שמח"ת ליל שיחת גם ראה
יוסף139) ר' הרה"ק עם הסיפור כידוע – שבו הפרטי ה"ציבור"

שמו), על שנקרא אדמו"ר, מו"ח כ"ק של (זקנו הצ"צ של בנו יצחק
שלו הנפש כחות עשר את "לצבור" ענינה בציבור שתפלה שאמר,
477 ע' ח"ב לקו"ש ואילך. [עה,א] מה ס"ע "ח"ב "התמים" (ראה

א. פפ"ד, לב"ר מהרז"ו פי' גם וראה ואילך).
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g"nyz'dיח oeygxn e"h ,`xie zyxt zay zgiy

הזולת על גם לפעול שליחותו סוגים140את לעשר בכללות שנחלקים ישראל בכל לפעולה עד נתמלאת141, אזי -

ביאת – השלימות בתכלית השליחות ומטרת .giynתכלית

הדבר שמודגש אלא, מישראל, ואחד אחד לכל שייך זה ענין ielbaeוכאמור, lretaשנקראים אלו אצל
"migely.ממש בפועל הנ"ל בכל התעסקותם בגלל "

.ÊÈוביתר שאת ביתר השליחות בעבודת ועידוד חיזוק יתווסף זה כינוס שעלֿידי – העיקר והוא – ויהיֿרצון
והקהל שמחה – זו דשנה העיקריים לענינים בנוגע ובמיוחד כולל הכוונה,142עוז, תכלית את שפועלים ועד

משיחא. מלכא דוד ביאת – "משיח" בגימטריא יו"ד בתוספת "שליח" – השליחות דעבודת
ולהבהיר: ולהוסיף

תהיה השליחות שעבודת הייתכן וטוענים, זוּפיצע"), ("זיידענע משי" של ב"איצטלא המתעטפים ישנם
לשמה" "שלא עבודה זו הרי – משיח ביאת לפעול "על143בשביל פרס"?!144, לקבל מנת

אבל, המשיח, ביאת נעלה, הכי ענין בשביל אלא, כו', הזה עולם חיי בשביל כוונתו שאין אמת הן
גדול! הכי "פרס" – ואדרבה פרס", לקבל מנת "על זה הרי סוףֿכלֿסוף

הרמב"ם: בדברי – לזה והמענה

וגו'" בעתם גשמיכם ונתתי וגו' תלכו בחוקותי "אם שבתורה, הגשמיים היעודים מבאר145אודות –

ידינו146הרמב"ם המונעים הדברים כל ממנו שיסיר . . בתורה ש"הבטיחנו אם, כי שכר, של בגדר זה שאין
בדברים ימינו כל נעסוק שלא כדי . . התורה לעשות ידינו את המחזיקות הטובות כל לנו וישפיע . . מלעשותה

המצוה". ולעשות בחכמה ללמוד פנויים נשב אלא להם, צריך שהגוף

שאינן147וממשיך ממלכיות שינוחו כדי המשיח, לימות וחכמיהם נביאיהם ישראל כל נתאוו זה "ומפני ,

בחכמה". וירבו מרגוע להם וימצאו כהוגן, ובמצוות בתורה לעסוק להם מניחות

דבר אם, כי פרס", לקבל מנת "על בגדר אינה המשיח להבאת הקשור בכל וההשתדלות שהפעולה ונמצא,
השלימות. בתכלית ומצוות התורה לקיום אפשרות ונתינת המניעה, להסרת הכרחי

.ÁÈבדורנו יתירה בהדגשה הוא – ומצוות דתורה העבודה שלימות בשביל המשיח דביאת ההכרח – זה וענין
זה.

ובהקדמה:

ישראל בני ומבקשים מתפללים הדורות בכל שהרי, לאחרונה... שנתחדש ענין אינו המשיח בביאת הצורך
שאפילו כך, כדי ועד המשיח, ביאת epiaxעל dynב נא "שלח – זה על שאיןביקש . . אחר ("ביד תשלח" יד

לעתיד") גואלם ולהיות לארץ להכניסם עלֿידי148סופי תהיה ממצרים שהגאולה ביקש רבינו משה כלומר, ,

על ובקשות תפילות ריבוי – המלך דוד של תהלים בספר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה צדקנו. משיח לעתיד", "גואלם
הגאולה.

עצמך: והגע

להם נתן כשהקב"ה במדבר, היו ישראל בני כאשר גם המשיח, בביאת צורך היה רבינו משה של בזמנו אם
הגלות, בזמן – העולם) מאומות לגמרי מנותקים להיות יכולים היו רוצים, היו (ואם המוכן מן צרכיהם כל

לאומים" וערפל ארץ יכסה "החושך כהוגן", ובמצוות בתורה לעסוק להם מניחות שאינן "מלכיות ,149כשישנם

הקיצין" כל "כלו שכבר לאחרי משיחא, דעקבות ומכופל כפול חושך הצורך150ובפרט מורגש ובוודאי בוודאי –
ומיד! תיכף המשיח דביאת גדול הכי וההכרח
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שמע"140) את קורין "מאימתי – העבודה בהתחלת שגם ולהעיר,
פרשה (קדימת שמים מלכות עול דקבלת הענין רק לא מודגש –

מזוזות על "וכתבתם גם אלא עצמו, עבודת שני'), לפרשה ראשונה
כול ובשעריך", גםביתך הפעולה היינו, כו', והמדינה העיר שערי ל

בעולם.
ובכ"מ.141) נצבים. ר"פ לקו"ת א. פב, זח"ב ראה
העם142) את "הקהל – היא ה"שליח" עבודת שכללות להעיר,

להיות צריכה ועבודתו ה'", את ליראה גו' והטף והנשים האנשים
חכ"ה (לקו"ש "שמח" בגימטריא "שליח" בשמו, כמרומז – בשמחה

ועוד). .522 ע' תשד"מ התוועדויות .342 ע'
ה"ה.143) פ"י תשובה הל' רמב"ם ראה
ה"ד.144) שם רמב"ם מ"ג. פ"א אבות ראה
בחוקותי.145) ר"פ
ה"א.146) פ"ט שם
ה"ב.147) שם
ובפרש"י.148) יג ד, שמות
ב.149) ס, ישעי'
ב.150) צז, סנהדרין
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"עד יצעק שלא אחד יהודי אפילו ישאר שלא עד מתי", "עד יצעקו ישראל שכל לראות צריכים שכן, ומכיון
ימאס" ולא כביר אֿל "הן ישראל, של ובקשתם תפילתם הקב"ה ממלא בוודאי ואז, ש"מיד151מתי", ובאופן ,

נגאלין" .152הן

של ענין לשלול כדי אמר: ואחרֿכך אחריו. הקהל וכל מתי", "עד לצעוק התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק
מתי")]. "עד (וניגנו ניגון מתוך מתי" "עד יצעקו – עצבות

***

.ËÈ.שבע בבאר אשל ויטע המתחיל' 'דיבור מאמר

***

.·Ïשל באופן זה שהיה ויתגלה יתברר סטריט", ב"וואל לאחרונה שהיה ה"רעש" שלאחרי ָ...ויהיֿרצון,
ליוצרה הידוע שמטעם אלא, ביותר, גדולה לעשירות שיבואו היא הפנימית שהכוונה כלומר, עליה, צורך ירידה

דוקא. הירידה הקדמת עלֿידי זו (עשירות) עליה להיות הוצרכה
לנתינת העשירות את שינצלו – והעיקר מישראל, ואחד אחד לכל כפשוטה עשירות שתהיה – ובפשטות

בשופי, הצדקה

התניא בספר הזקן רבינו צדקה",192ובלשון המחלקת "יד :

עלֿידי והתבוננות מחשבה של בענין צורך שאין – גם y`xayכולל gend,אלא ,dnvr cid193במעמד היא
נפשו חיי לקנות יכול היה שבהם שבכיס, המעות כל שלוקחת צדקה", ד"מחלקת אותם194ומצב ומחלקת ,

לצדקה,

יפות פנים בסבר היא הצדקה שנתינת אלא, עוד, הצדקה,195ולא בחלוקת היד של פעולתה מלבד כלומר, ,

על גם היא יפות.miptdפועלת פנים סבר – שבמוח) והשכל הלב רגש (עלֿידי

הגאולה" את (ומביאה) שמקרבת צדקה ש"גדולה הובטחנו עלֿידי196והרי והשלימה האמיתית גאולה –
ממש. ממש, בימינו במהרה משיחא, מלכא דוד

המקדש". בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' לשליחֿציבור צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

אחרונה]. ברכה אמירת אודות שליט"א אדמו"ר כ"ק הזכיר אחרֿכך
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רסנ"ב,151)איוב או"ח אדה"ז שו"ע רע"א. ח, ברכות ה. לו,
קא. וסו"ס
ה"ה.152) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
ב).192) (כח, פכ"ג
טיבו193) מחזק "אנא סה"ד) פ"ב ברכות (ירושלמי מארז"ל ע"ד

מגרמי'". כרע הוא מודים מטי הוה דכר לרישי'
סע"ב).194) (מח, פל"ז תניא ראה
ה"ד.195) פ"י עניים מתנות הל' רמב"ם ב. ט, ב"ב ראה
שם.196) תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
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יפות פנים בסבר היא הצדקה שנתינת אלא, עוד, הצדקה,195ולא בחלוקת היד של פעולתה מלבד כלומר, ,

על גם היא יפות.miptdפועלת פנים סבר – שבמוח) והשכל הלב רגש (עלֿידי
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הקודש ללשון מתורגם
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?"˜ÁˆÈ
נאמר הקדוש בסהדותא1בזהר דקיימו אינון "תלתא :

דשוי ואבנא גורל, דיצחק, באר אינון: ואלין לאסהדא,

הם: ואלו לעדות קיימים דברים (=שלושה וכו' יהושע,

באר וכו'). יהושע, של ואבנו הגורל יצחק, של בארו

(פרשתנו דכתיב מנין?) יצחק (=באר מנלן, )2דיצחק

וגו'". לעדה לי תהיה בעבור

לי תהיה "בעבור הפסוק שהרי מובנים, אינם הדברים

בזהר נקראת ומדוע אברהם, שחפר הבאר על נאמר לעדה"

יצחק". "באר הקדוש

זו תמיהה מזכיר תהיה3הרמ"ז ("בעבור "זה ואומר:

הוא (אברהם) שחפר הבאר אלא אמרו, אברהם לעדה") לי

יצחק" .4באר

על לומר ייתכן כיצד ביאור: דורש עצמו זה הסבר אך

יצחק"? "באר שהיא אברהם שחפר הבאר

.·
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כותב הזהר גליון על בהערותיו מורי זה:5אבי בנושא

מפני הוא באברהם, זה שכתוב אם ליצחק הבאר "יחס

חפרו ויצחק מותו, אחרי פלשתים סתמו דאברהם שבאר

כמ"ש שמות6מחדש להן ויקרא כו' ויחפור יצחק "וישב :

אביו"7כשמות להן קרא אור"8אשר "בתורה מזה ועיין .

ליצחק". ייחסו לכן שם. עיין תולדות פרשת ריש

מפירוש ההיפך הוא מורי אבי של פירושו לכאורה,

הוא (אברהם) שחפר ה"באר הרמ"ז פירוש לפי הרמ"ז:

wgvic x`aשל בארו בעיקרה היא שהבאר היא הכוונה ."

זאת לעומת אברהם. ע"י היתה הבאר שחפירת אלא יצחק,

זוהי בעיקרה ההיפך: ז"ל מורי אבי של מפירושו משתמע

ייחס בשנית, חפרה שיצחק כיוון אך דאברהם", "באר

ליצחק. הכתוב אותה

יש הבארות חפירת של הענין פנימיות שלפי מובן,

במה כן, אם להבין, צריך הפירושים. לשני והסבר מקום

את לפרש מורי אבי בחר ומדוע ביניהם, ההבדל מתבטא

פעמים (המובא הרמ"ז מפירוש (והפוך) שונה באופן הענין

בחסידות להסבירו.9רבות במקום ,(

אחר במקום לעיין אבי מפנה פירושו באומרו:10בסוף ,

שם". עיין תולדות, פרשת ריש אור" ב"תורה מזה ו"עיין

.‚
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אור" ב"תורה זה במקור שם11עיון מדובר כי מגלה,

עבודתו יצחק: ושל אברהם של השונות עבודותיהם על

החסד בקו עבודה היא אברהם השפע12של הורדת –

בקו עבודה היא יצחק של עבודתו ואילו למטה, ממעלה

למעלה.12הגבורה ממטה העלאה –

נאמר אברהם שלגבי מוצאים אנו "אברהם13לכן

iade`נאמר יצחק ולגבי ,"14"cgteאהבה שהרי יצחק",

הגבורה. במידת מקורו (יראה), ופחד החסד, ממידת נובעת

יצחק, לעבודת אברהם עבודת שבין להבדל בהתאם

אור" (ב"תורה שם הזקן אדמו"ר לכך11מבאר הסיבה את (

ודווקא הפלשתים, סתמו – אברהם שחפר הבארות שאת

לסתור יכולים פלשתים והיא: הבארות, נפתחו יצחק, ע"י

הגבורה. קו את לא אך הקדושה של החסד קו את

.„
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הוא: לכך ההסבר
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ב.1) רפד, ח"ג

ל.2) כא,

שם.3) לזהר אורות בניצוצי הובא

כו'.4) אבימלך ובין בינו לעדות הבאר את ששם יצחק לזהר: ובאוה"ח

תס).5) (ע' שם לזהר הערות יצחק לוי בלקוטי נדפס

יח.6) כו, תולדות

ר"פ7) ובתו"א וא"ו. חסר בכתוב אבל וא"ו). (מלא שם בלקולוי"צ כ"ה

החילוקים. ומבאר מדייק שמציין תולדות

לב.8) שם, תולדות הרמב"ן כפי'

שיוונתי9) "ות"ל ב ע' (לזח"א) יצחק לוי לקוטי וראה אאמו"ר. ובספרי

זיע"א". ז"ל הקדושה לדעתו

חוסר10) (מפני בקיצור נכתבו שההערות פעמים) כמה (כמדובר ובפרט

במק"א. המבואר על סמך ובכ"מ וכו') נייר

תולדות.11) ר"פ בתו"ח – ובארוכה

גם12) – בזו" זו ו"מיוחדות מזו" זו כלולות המדות ש"כל שמכיון ורק

החסד דקו העבודה – ביצחק וכן הגבורה, דקו העבודה (בהעלם) הי' באברהם

ובכ"מ). סי"ג. (אגה"ק

ח.13) מא, ישעי'

מב.14) לא, ויצא

`xie zyxt - zegiyÎihewl

"mizyltמבוי" מלשון הוא "yletnd"15הפתוח (מבוי

שנאמר מה וזהו צדדיו), רז"ל16משני "פלשתים17ע"י

ביותר, הלב פתיחות "מצד נובעת ליצנות כי היו", ליצנים

צד". מכל ומפולש פתוח שהוא

הוא גם נובע אברהם ע"י הבארות חפירת ענין

שלzeagxzdמ החסד מצד התרחבות של עבודה זוהי .

באלקות ושמחה תענוג אהבה, של בכיוון – הקדושה

קיימת ולפיכך המידה", מכפי ביותר גדולה "בהתגברות

"ויסתמום של הקדושהmizyltהאפשרות התרחבות כי ,"

") כח נתינת ל"dwipiמאפשרת ("mizyltהתרחבות שהם ,"

לקדושה. הסותרת הטומאה, כוחות של

(כוחות ה"חיצונים" של וההתנגדות שהיניקה אלא

אברהם של שמידתו בשעה להתקיים יכולה אינה הטומאה)

האלקי שהאור בעת כלומר האדם, בנפש בגלוי מאירה

והעונג האור כאשר רק ובעונג. באהבה בגלוי מאיר

ולשמחה להוללות להביא הלב התרחבות יכולה נסתרים,

(הטומאה). ה"קליפה" של

פלשתים "ויסתמום בפסוק מודגשת זו `ixgעובדה

mdxa` zenדווקא ."xg`lהאהבה עבודת ממנו שנפרדה

הלב, התרחבות רק ונשארה אברהם"), ("מות הקדושה של

("ויסתמום "פלשתים" להתנגדות מקום יש אז דווקא

פלשתים").

בארות את לסתום יכולים הפלשתים אין זאת לעומת

יראה של עבודה היא יצחק ע"י הבארות חפירת כי יצחק,

של זה" "לעומת שהם ופלשתים דקדושה, cqgופחד

שענינם יצחק, בארות את לסתום יכולים אינם דקדושה,

dxeabשהרי שב"לעומת18דקדושה, מידה כל ביכולת "אין

מנוגד, להיות (בטומאה) שכנגדוwxזה" למידה (=אלא)

בקדושה".

.‰
ÌÂ˙ÒÏ ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ˙˘ÏÙ ÔÈ‡ Ì‰¯·‡ ˙Â¯‡· ˙‡ Ì‚

˜ÁˆÈ È"Ú ·Â˘ Â¯ÙÁ�˘ ¯Á‡Ï
(כפי לסתום פלשתים יכלו לא יצחק בארות את רק לא

של הבארות את גם מכך: יתירה אלא לעיל), שהוסבר

לאחר לסתום פלשתים יכלו לא חסד, שענינם אברהם,

יצחק עלֿידי בשנית .19חפירתם

הוא: לכך וההסבר

") עצמית מציאות הרגשת עם קשורה האהבה yiמידת

בבחינת היא עול) (וקבלת יראה אבל שאוהב"), מי

המציאות" "ביטול עבודת20התבטלות, כאשר לכן, .

עדיין נמצא הוא בלבד, ובשמחה באהבה היא היהודי

שזוהי ולמרות העצמית, הישות הרגשת "ישות", של במצב

"ישות" של למצב להגיע יכול הוא קדושה, של ישות

ההתרחבות ממדריגת להידרדר יכול הוא ואז פשוטה,

למדריגת התפילה, בשעת בה נמצא שהוא דקדושה,

העבודה אם אך וליצנות. הוללות – דקליפה ההתרחבות

אין עול, וקבלת ביראה הישות21מלווה והיפך ההתבטלות

קיימת אם גם ל"חיצונים", הכח נתינת את מאפשרים

ושמחה. אהבה של התרחבות

בארות את לסתום יכלו לא שפלשתים מובן לכן

אברהם בבארות יצחק. ע"י בשנית שנחפרו לאחר אברהם

יצחק חפירת גם עתה נמצאת והשמחה) האהבה (עבודת

כוח נתינת המונע דבר עול), וקבלת יראה (התבטלות,

"לא ולכן הטומאה), (כוחות עוד22ל"חיצונים" נפסק

נביעתם".

.Â
Ì‰¯·‡ ˙„Â·Ú ‡Â‰ ˙Â¯‡·· ¯˜ÈÚ‰ ‰Ê ¯·Ò‰ ÈÙÏ
אברהם, שחפר שהבארות מובן הנ"ל ההסבר לפי
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פ"וֿז.15) שם תו"ח א. ה, ואתחנן לקו"ת ראה – לקמן הבא בכל

הגהות – א) (תתח, תולדות באוה"ת [הובא ואילך ג סא, תו"א גם וראה

הרחבת הלצים... הם שבקליפה ש"פלשתים תולדות], ר"פ שבתו"א להמאמר

ה' בדביקות השמחה התגלות "בחי' של הלעו"ז היא זו ושהתרחבות כו'", פיו

כו'". ובגלוי בפילוש

ועוד.16) ספ"ט. עירובין משנה

א.17) יט, ע"ז

[לא18) דיצחק והפחד היראה שמצד (פ"ז שם ובתו"ח שם. בלקו"ת כ"ה

" מזו] יתירה אלא פלשתים, לקליפת יניקה ממנה להיות שא"א lkeiרק `l

ליצים במושב ה'.pyie`לישב סעיף לקמן וראה ההוללות". מאוד

שם.yxetnכן19) בתו"ח

הערכים20ֿ) בס' בהמצויין (ראה ובכ"מ א. פא, ביאוה"ז ד. קיד, תו"א

ואילך). רעט ע' ח"א חב"ד

כלל21) יכולת דקליפה ושמחה להוללות ש"אין שהטעם שם, בלקו"ת

של זה לעומת כלל ש"אינן לפי הוא דקדושה" והפחד היראה מדת נגד לעמוד

הגבורה מבחי' מנגד ג"כ לה יש לבדה, רק כשהיא היראה שגם [ושם, היראה"

"אז ויראה) (אהבה דקדושה המדות ב' והתכללות הצטרפות ע"י ורק דקליפה

שם, הזהר בביאורי אבל בהן"]. לנגוע זה שבלעומת המנגדים יוכלו לא (דוקא)

החיצונים". יניקת להסתעפות מקור בחי' גם בה "אין שביראה הביטול שמצד

יצה"ר... על מאד מרגיז "הוא והפחד היראה שמצד שם, מתו"ח גם ולהעיר

דוחה... בשמאל אותו rxdומדחה xraleaxwn."

דקדושה שמהשמחה שבכדי ד), (סא, בשלח בתו"א מהמבואר גם ולהעיר

היראה לה להקדים "צריך הוללות של בשמחה יפול dceardלא ziy`x `idy

dyxye dxwire'בחי של היניקה את מונעת שיראה זה אשר משמע, שמזה – "

של הלעו"ז אינה דקליפה שההוללות מצד רק [לא היא דקליפה פלשתים

שביראה. המיוחדת המעלה מצד גם] אלא היראה,

ויהי וסד"ה יצחק תולדות אלה ע"פ "ועמ"ש מציין שם שבלקו"ת ולהעיר

שבתו"א (המאמרים פלשתים ארץ דרך אלקים נחם ולא כו' פרעה בשלח

ואכ"מ. ע"ש". הנ"ל),

(22– היא ב"נביעתם" והכוונה ג), (יז, תולדות ר"פ בתו"א אדה"ז לשון

פ"ז. שם בתו"ח כמפורש דאברהם, החסדים מי לנביעת



כי `xie zyxt - zegiyÎihewl

"mizyltמבוי" מלשון הוא "yletnd"15הפתוח (מבוי

שנאמר מה וזהו צדדיו), רז"ל16משני "פלשתים17ע"י

ביותר, הלב פתיחות "מצד נובעת ליצנות כי היו", ליצנים

צד". מכל ומפולש פתוח שהוא

הוא גם נובע אברהם ע"י הבארות חפירת ענין

שלzeagxzdמ החסד מצד התרחבות של עבודה זוהי .

באלקות ושמחה תענוג אהבה, של בכיוון – הקדושה

קיימת ולפיכך המידה", מכפי ביותר גדולה "בהתגברות

"ויסתמום של הקדושהmizyltהאפשרות התרחבות כי ,"

") כח נתינת ל"dwipiמאפשרת ("mizyltהתרחבות שהם ,"

לקדושה. הסותרת הטומאה, כוחות של

(כוחות ה"חיצונים" של וההתנגדות שהיניקה אלא

אברהם של שמידתו בשעה להתקיים יכולה אינה הטומאה)

האלקי שהאור בעת כלומר האדם, בנפש בגלוי מאירה

והעונג האור כאשר רק ובעונג. באהבה בגלוי מאיר

ולשמחה להוללות להביא הלב התרחבות יכולה נסתרים,

(הטומאה). ה"קליפה" של

פלשתים "ויסתמום בפסוק מודגשת זו `ixgעובדה

mdxa` zenדווקא ."xg`lהאהבה עבודת ממנו שנפרדה

הלב, התרחבות רק ונשארה אברהם"), ("מות הקדושה של

("ויסתמום "פלשתים" להתנגדות מקום יש אז דווקא

פלשתים").

בארות את לסתום יכולים הפלשתים אין זאת לעומת

יראה של עבודה היא יצחק ע"י הבארות חפירת כי יצחק,

של זה" "לעומת שהם ופלשתים דקדושה, cqgופחד

שענינם יצחק, בארות את לסתום יכולים אינם דקדושה,

dxeabשהרי שב"לעומת18דקדושה, מידה כל ביכולת "אין

מנוגד, להיות (בטומאה) שכנגדוwxזה" למידה (=אלא)

בקדושה".

.‰
ÌÂ˙ÒÏ ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ˙˘ÏÙ ÔÈ‡ Ì‰¯·‡ ˙Â¯‡· ˙‡ Ì‚

˜ÁˆÈ È"Ú ·Â˘ Â¯ÙÁ�˘ ¯Á‡Ï
(כפי לסתום פלשתים יכלו לא יצחק בארות את רק לא

של הבארות את גם מכך: יתירה אלא לעיל), שהוסבר

לאחר לסתום פלשתים יכלו לא חסד, שענינם אברהם,

יצחק עלֿידי בשנית .19חפירתם

הוא: לכך וההסבר

") עצמית מציאות הרגשת עם קשורה האהבה yiמידת

בבחינת היא עול) (וקבלת יראה אבל שאוהב"), מי

המציאות" "ביטול עבודת20התבטלות, כאשר לכן, .

עדיין נמצא הוא בלבד, ובשמחה באהבה היא היהודי

שזוהי ולמרות העצמית, הישות הרגשת "ישות", של במצב

"ישות" של למצב להגיע יכול הוא קדושה, של ישות

ההתרחבות ממדריגת להידרדר יכול הוא ואז פשוטה,

למדריגת התפילה, בשעת בה נמצא שהוא דקדושה,

העבודה אם אך וליצנות. הוללות – דקליפה ההתרחבות

אין עול, וקבלת ביראה הישות21מלווה והיפך ההתבטלות

קיימת אם גם ל"חיצונים", הכח נתינת את מאפשרים

ושמחה. אהבה של התרחבות

בארות את לסתום יכלו לא שפלשתים מובן לכן

אברהם בבארות יצחק. ע"י בשנית שנחפרו לאחר אברהם

יצחק חפירת גם עתה נמצאת והשמחה) האהבה (עבודת

כוח נתינת המונע דבר עול), וקבלת יראה (התבטלות,

"לא ולכן הטומאה), (כוחות עוד22ל"חיצונים" נפסק

נביעתם".

.Â
Ì‰¯·‡ ˙„Â·Ú ‡Â‰ ˙Â¯‡·· ¯˜ÈÚ‰ ‰Ê ¯·Ò‰ ÈÙÏ
אברהם, שחפר שהבארות מובן הנ"ל ההסבר לפי

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

פ"וֿז.15) שם תו"ח א. ה, ואתחנן לקו"ת ראה – לקמן הבא בכל

הגהות – א) (תתח, תולדות באוה"ת [הובא ואילך ג סא, תו"א גם וראה

הרחבת הלצים... הם שבקליפה ש"פלשתים תולדות], ר"פ שבתו"א להמאמר

ה' בדביקות השמחה התגלות "בחי' של הלעו"ז היא זו ושהתרחבות כו'", פיו

כו'". ובגלוי בפילוש

ועוד.16) ספ"ט. עירובין משנה

א.17) יט, ע"ז

[לא18) דיצחק והפחד היראה שמצד (פ"ז שם ובתו"ח שם. בלקו"ת כ"ה

" מזו] יתירה אלא פלשתים, לקליפת יניקה ממנה להיות שא"א lkeiרק `l

ליצים במושב ה'.pyie`לישב סעיף לקמן וראה ההוללות". מאוד

שם.yxetnכן19) בתו"ח

הערכים20ֿ) בס' בהמצויין (ראה ובכ"מ א. פא, ביאוה"ז ד. קיד, תו"א

ואילך). רעט ע' ח"א חב"ד

כלל21) יכולת דקליפה ושמחה להוללות ש"אין שהטעם שם, בלקו"ת

של זה לעומת כלל ש"אינן לפי הוא דקדושה" והפחד היראה מדת נגד לעמוד

הגבורה מבחי' מנגד ג"כ לה יש לבדה, רק כשהיא היראה שגם [ושם, היראה"

"אז ויראה) (אהבה דקדושה המדות ב' והתכללות הצטרפות ע"י ורק דקליפה

שם, הזהר בביאורי אבל בהן"]. לנגוע זה שבלעומת המנגדים יוכלו לא (דוקא)

החיצונים". יניקת להסתעפות מקור בחי' גם בה "אין שביראה הביטול שמצד

יצה"ר... על מאד מרגיז "הוא והפחד היראה שמצד שם, מתו"ח גם ולהעיר

דוחה... בשמאל אותו rxdומדחה xraleaxwn."

דקדושה שמהשמחה שבכדי ד), (סא, בשלח בתו"א מהמבואר גם ולהעיר

היראה לה להקדים "צריך הוללות של בשמחה יפול dceardלא ziy`x `idy

dyxye dxwire'בחי של היניקה את מונעת שיראה זה אשר משמע, שמזה – "

של הלעו"ז אינה דקליפה שההוללות מצד רק [לא היא דקליפה פלשתים

שביראה. המיוחדת המעלה מצד גם] אלא היראה,

ויהי וסד"ה יצחק תולדות אלה ע"פ "ועמ"ש מציין שם שבלקו"ת ולהעיר

שבתו"א (המאמרים פלשתים ארץ דרך אלקים נחם ולא כו' פרעה בשלח

ואכ"מ. ע"ש". הנ"ל),

(22– היא ב"נביעתם" והכוונה ג), (יז, תולדות ר"פ בתו"א אדה"ז לשון

פ"ז. שם בתו"ח כמפורש דאברהם, החסדים מי לנביעת



xie`כב zyxt - zegiyÎihewl

למרות בשנית, חפר ויצחק סתמו שהפלשתים כללמרות

בארות בעיקרן הן אהבה`mdxaזאת של עבודה –

כדי נעשתה עול) וקבלת (יראה יצחק של פעולתו ושמחה.

והשמחה. האהבה על לשמור

בביטוי הקדוש הזהר שכוונת מורי אבי מפרש לכן

(כפירוש יצחק של היא הבאר שעצם איננה דיצחק" "באר

" ורק דאברהם, "באר היא שהבאר אלא eqgiiהרמ"ז),

אברהם שעבודת כיוון עבודתzniiwznליצחק", ע"י

יצחק.

.Ê
˙Â„ÈÒÁ‰ ˙¯Â˙ ÈÙÏ ¯·Ò‰‰

תורת עלֿפי הרמ"ז של הנ"ל בפירוש ההסברה

החסידות.

באופן הוא, הבארות חפירת ממטהillkענין עבודה ,

דבר – יצחק של הגבורה מקו הנובעת עבודה למעלה,

מקומות במספר שהבאר23המוסבר הרמ"ז מפרש לכן .

הגבורה, לקו כלומר דיצחק"), ("באר ליצחק בעיקר שייכת

קו – אברהם פעולת של התערבות גם כאן היתה אך

החסד.

הבאר על מדובר אין בזהר להוסיף: יש כמוֿכן

נקראת היא לכן כ"עדות". הבאר על אלא כשלעצמה,

להביא היא ה"עדות" שמטרת כיוון יצחק" meiwl"באר

על הערעורים את מבטלת (העדות מעידים שעליו הדבר

יצחק24הדבר ע"י נגרם הבאר של וקיומה ,(25.

.Á
Ì„‡‰ ˙„Â·Ú· ÔÈ�Ú‰ ˘Â¯ÈÙ

להיות צריכה היהודי עבודת האדם: בעבודת הענין

של מעלתה גדולת מפני אך והתבטלות, יראה של עבודה

על26השמחה (אבל השמחה קו גם בה להתערב צריך ,

בהעלם מוסתרת, להיות ).27השמחה

תולדות) פרשת (ריש אור" ב"תורה הזקן אדמו"ר דברי

בארות (של נביעתם" עוד נפסק לא דיצחק "חפירה שע"י

בכך, היא הגבורה) (קו יצחק שפעולת מוכיחים אברהם),

אהבה`mdxaבארותeniiwzdשבאמצעותה של עבודה –

ושמחה.

האהבה בקו תהיה שהעבודה הוא, הדברים 28פירוש

הזהר כמאמר כפולחנא29והשמחה פולחנא "לית

כדי אך האהבה), כעבודת עבודה (=אין דרחימותא"

היראה" לה להקדים צריך השמחה בו וקבלת30ש"יתקיים

שמים. מלכות עול
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לפי23) בארות, חפר שיצחק שהטעם פ"ד, שם ובתו"ח שם תו"א ראה

למה שם): תו"א וראה (רפ"ה. שם ובתו"ח למעלה". ממטה גילוי בחי' "שהוא

בארות. בחפירת ג"כ עוסק הי' החסד איש אברהם דגם בתורה מוצאים אנו

ואילך.24) 331 ע' חי"ט לקו"ש ראה מקרא של פשוטו ע"פ זו עדות גדר

(25.4 הערה דלעיל האוה"ח פי' יומתק עפ"ז

ועוד.26) פכ"ו. תניא לולב. הלכות סוף רמב"ם ראה

ביו"ט)27) (משא"כ השנה שבכל ד) (פח, שמע"צ מלקו"ת להעיר

בעבודה". גנוזה "השמחה

ופ"ג.28) פ"א העבודה קונטרס ראה

נה,29) ובזח"ב ובכ"מ). ג. מב, שלח לקו"ת (ראה בדא"ח בכ"מ הובא כן

לך "דלית א: רסז, ובזח"ג רחימותא. כמה (אלא) לקב"ה פולחנא לי' לית ב:

דקב"ה". רחימותא כמו פולחנא

ד.30) סא, תו"א



כג

סדר נזיקין

סדר נזיקין הוא גבורות ודינים.
גבורות  הה'  הוא  ישועות   — ישועות1  ונקרא 

שהמלכות נבנית מהן2.
והוא הסדר הרביעי בששה סדרי משנה, כמו שיהודה, 
שלו ניתנה המלוכה, הוא הבן הרביעי. וכן דוד המלך, 

הוא הרגל הרביעית במרכבה3.
תנויי  כולהו  יהודה,  כשמו  מלכות,  יהודה,  רב  לכן 

בנזיקין הוי4.
מספר  הוא  בב"א   — בבות  השלש  הוא  ובתחילתו 

ה', ה' גבורות.
ושם  אלקים,  ברא  בראשית  תיבות  ראשי   — בב"א 

אלקים הוא בחינת גבורה.
בכל  )עשרה  פרקים  שלשים  יש  הבבות  ובשלש 
בבא( — הוא השלשים מעלות שהמלכות נקנית בהן5. 

ויהוד"ה מספרו שלשים.
וראשי התיבות של השלש בבות הוא אש"ה )ארבעה, 

שנים, השותפין(, מלכות, הנבנית מהגבורות.
)הערות לזהר ב עמ' תב(

סעודה שלישית

בכל שלחן בסעודה צריכים לומר דברי תורה, אפילו 
אחד  שלחן  על  שאכלו  שלשה  רז"ל6  כמאמר  בחול, 
וגו', ועל אחת כמה וכמה  ולא אמרו עליו דברי תורה 

בסעודת שבת, כי יומא דשבת קשורא הוא דאורייתא7.
והכל מודים שבשבת ניתנה התורה8.

והאכלתיך  כנגד  שהיא  שלישית,  בסעודה  גם  ומה 
כמו  תורה,  הוא  ביחוד  שיעקב  אביך9,  יעקב  נחלת 

שכתוב10 ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל,
אנפין11,  דזעיר  סעודתא  היא  שלישית  סעודה  כי 
בחינת תפארת, יעקב, וכן תורה היא בחינה זו, כמאמר12 

והתפארת זו מתן תורה.

1( שבת לא, א.
2( ריש הקדמת הזהר.

3( זח"ב קז, א.
4( ברכות כ, א.

5( אבות פ"ו מ"ו.
6( שם מ"ג.

7( זח"ג צה, א.
8( שבת פו, ב.

9( ישעיה נח, יד.
10( תהלים עח, ה.

11( ראה זח"ב פח, ב ובאור החמה שם.
12( ברכות נח, א.

נקראת  וגם שבת  ועל תורה כתיב13 וממדבר מתנה, 
מתנה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה14.

)תורת לוי יצחק עמ' ג(

עולם הבריאה

עולם הבריאה נקרא כפר, ששם הוא תבואות15.
זהו מה שבריאה היא גם מלשון בר, דהיינו תבואה, 

כמו ויצברו בר16 וכדומה, כי שם הוא מקום התבואות.
תהו  ממלכי  הם  התבואות  כל  כי  הוא,  הדבר  טעם 

שנפלו לבריאה, שעל ידם חי האדם דתיקון.
כמו  סעודה,  דהיינו  ברה,  מלשון  היא  בריאה  וכן 
את  אוכל  דתיקון  שהאדם  מה  והוא  וכדומה,  להברות 

התבואות ששרשם בניצוצות דתהו שנפלו לבריאה.
)ליקוטים ואגרות עמ' שסד(

עירוב

המקום  את  לעשות  היא,  תחומין  עירוב  פעולת 
פעולת  כן,  אם  התחום.  בתוך  שיהא  לתחום,  שמחוץ 
העירוב היא לחבר ולערבב )עירוב מלשון תערובת( את 
המקום שעד התחום עם המקום שמחוץ לתחום, שיהא 

גם הוא נחשב בתוך התחום.
זהו מה שעירוב קאי על תפארת, המערב ע"ב )האות 
הראשונה והאחרונה של עירוב(, מספר חס"ד, עם רי"ו 

)האותיות האמצעיות(, מספר גבור"ה17.
בחינת  דקדושה,  סטרא  הוא  התחום  שעד  המקום 
הקליפות,  מקום  הוא  לתחום  שמחוץ  והמקום  חסד, 
הגבורות,  את  ממתיק  והעירוב  מגבורה.  היא  שיניקתן 
שהקליפות לא יינקו מהם עוד, ויוחזרו הגבורות לסטרא 
דקדושה, להתחבר ולהתכלל בחסדים, והחסדים יקיפום 
יניקה מהם משום צד, לא מלפנים  מסביב, שלא תהא 
ומאחרינו,  מלפנינו  שטן  והסר  כמאמר18  מאחור,  ולא 

וכמו19 ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת.
זהו מה שבתיבת עירוב — הע"ב, חס"ד, מקיף את 

רי"ו, גבור"ה, מלפנים ומאחור.
)ליקוטים ואגרות עמ' שמט(

13( חקת כא, יח. נדרים נה, א.
14( שבת י, א.

15( רמ"ז ריש פרשת חיי שרה.
16( מקץ מא, לה.

17( טעמי מצות להרח"ו פרשת בשלח.
18( נוסח ברכת השכיבנו בתפלת ערבית של חול.

19( עמוס ב, ט.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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i"yx£ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ∑.החֹולה את פו)לבּקר מציעא היה,(בבא למילתֹו ׁשליׁשי יֹום חנינא: ּבר חמא רּבי הּקדֹוׁשאמר ּובא «≈»≈»ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבׁשלֹומֹו וׁשאל הּוא, ּברּו.‡¯ÓÓ È�Ï‡a∑,הּמילה על עצה לֹו ׁשּנתן ּבחלקֹולהּוא עליו נגלה (ב"ר)פיכ.·LÈ∑ ְְִַָָ¿≈…≈«¿≈ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ…≈

ּכתיב,(ב"ר) להתיּצביׁשב אני ׁשעתיד ,לבני סימן ואּתה אעמד, ואני 'ׁשב הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר לעמד, ּבּקׁש ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: יֹוׁשבין', והן הּדּיינין פב)ּבעדת אל"(תהלים ּבעדת נּצב וׁשב∑Ï‰‡‰ŒÁ˙t."אלהים עֹובר יׁש אם לראֹות ְְֱֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ∆«»…∆ְְִִֵֵָ

ּבביתֹו ‰ÌBi.ויכניסם ÌÁk∑(פו ּולפי(ב"מ ּבאֹורחים, להטריחֹו ׁשּלא מּנרּתיקּה, חּמה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הֹוציא ְְְִֵֵַ¿…«ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹ
אנׁשים ּבדמּות עליו המלאכים הביא ּבאים, אֹורחים היּו ׁשּלא מצטער .ׁשראהּו ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(48 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

החֹולה את א)לבּקר יח, חֹולים.(רש"י ּבּקּור מצות מּצד אּלא אברהם, ׁשל הּמיחדת מעלתֹו מּצד היה לא זה ּכי "לבּקרֹו", נקט ולא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

הטריח מּדּוע נֹוספת: ּוׁשאלה אּתֹו. ׁשּנּמֹולּו אברהם, ׁשל ּביתֹו אנׁשי וכל יׁשמעאל את ּגם ה' ּבּקר לא ּכן אם מּדּוע לעּין, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹויׁש

האֹורחים. עבּור לטרח הּׁשפחֹות לאחת צּוה ולא למילתֹו, הּׁשליׁשי ּבּיֹום יׁשמעאל את ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹאברהם

עֹוד. ויחּכם לחכם רמב"ןותן ְְְֵֶֶַָָ

È˙·א ‡e‰Â ‡¯ÓÓ È¯LÓa ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈¿≈«¿≈¿»≈
:‡ÓBÈ ÌÁÈÓk ‡�kLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿»¿≈«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡ÂÈÏ.(א) ‡¯iÂ,החֹולה את לבּקר רּׁש"י, לׁשֹון «≈»≈»ְְִֵֶֶַַַ

ׁשליׁשי יֹום חנינא ּבר חמא רּבי ְֲֲִִִִַַַָָָאמר

וׁשאל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּובא היה ְְִַַָָָָָָָלמילתֹו

ׁשּבאּו הּמלאכים אנׁשים, ׁשלׁשה והּנה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָּבֹו.

את לבּׂשר אחד ׁשלׁשה, אנׁשים. ּבדמּות ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָאליו

להפ ואחד אברהם את לרּפאֹות ואחד ְְְְְֲֶֶֶַַַָָָָָָֹׂשרה

הל אברהם את ׁשרּפא ּורפאל סדֹום, ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָאת

ׁשליחּות, ׁשּתי זה ׁשאין לֹוט, את להּציל ְְְִִִֵֵֶֶֶַָמּׁשם

ּכן, אחר ּבֹו ונצטּוה אחר ּבמקֹום היה ְְְִִֵֵַַַַָָָָּכי

ּכמי נראּו וּיאכלּו, להּצלה. ׁשׁשּתיהן ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹאֹו

ְֶָׁשאכלּו:

¯Ùq·eּכי נאמר מ"ב) (ב' הּנבֹוכים מֹורה «≈∆ְֱִִֵֶַַ

ּתחּלההּפרׁשה הּכתּוב אמר ּופרט. ּכלל ְְְִַַַָָָָָָָָ

ואי הּנבּואה, ּבמראֹות הּׁשם אליו נראה ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָּכי

ּבּמראה עיניו נׂשא ּכי הּזאת, הּמראה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהיתה

נא אם וּיאמר עליו. נּצבים אנׁשים ג' ְֲִִִִִֵַַָָָָָֹוהּנה

ּבמראה ּׁשאמר מה סּפּור זה ,ּבעיני חן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמצאתי

ואם ׁשּבהם. הּגדֹול מהם לאחד ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָהּנבּואה

אֹוכלים אנׁשים רק אליו נראּו לא ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹּבּמראה,

לא הּנה ּכי ה', אליו וּירא אמר אי ִִֵֵֵֵַַָָָָָֹּבׂשר,

ּבמחׁשבה, ולא ּבמראה לא הּׁשם לֹו ְְְְְְִֵֶַַַָָָֹֹנראה

לדבריו והּנה הּנבּואֹות, ּבכל נמצא לא ְְְְְְִִִֵַָָָָָָֹוככה

ּבן אברהם עׂשה ולא עּגֹות, ׂשרה לׁשה ְְֶַָָָָָָָָֹֹֻלא

מראה, הּכל רק ׂשרה, צחקה לא וגם ְְֲֶַַַַָָָָָָֹֹּבקר,

ּכחלֹומֹות ענין ּברב הּזה החלֹום ּבא ּכן ְְְֲֲִִֵֶַַַָָֹואם

זה: ּכל לֹו להראֹות ּתֹועלת מה ּכי ְְִֶֶֶֶֶַַַָהּׁשקר,

ÔÎÂלהּלן) עּמֹו" איׁש "וּיאבק ּבענין (ׁשם) אמר ¿≈ְְְִִִֵֵַַַַָָָָ

ולא הּנבּואה. מראה ׁשהּכל כ"ה) ְְְֵֶַַַָֹֹל"ב

ולּמה ּבהקיץ, ירכֹו על צֹולע היה לּמה ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָידעּתי

ּפנים אלהים ראיתי ּכי ל"א) ל"ב (להּלן ְֱִִִִִַַָָָָֹאמר

יפחדּו לא הּנביאים ּכי נפׁשי, וּתּנצל ּפנים ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָֹאל

ראה ּוכבר הּנבּואה. מראֹות מּפני ְְְְִֵֶַַָָָָָׁשּימּותּו

הּׁשם את ּגם ּכי מּזאת, ונכּבדת ּגדֹולה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹמראה

הּנבּואה ּבמראה רּבֹות ּפעמים ראה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָהּנכּבד

ג'): ל"א י"ג, כ"ח להּלן ְֵַַָ(עּין

‰p‰Âּבענין ּכן לֹומר יצטר זאת ּדעּתֹו לפי ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֵַַַָֹ

ּביתֹו, אל הּמלאכים ּבאּו לא ּכי ְִִֵֶַַָָֹלֹוט,

מ להם אפה היהולא הּכל אבל וּיאכלּו, ּצֹות ְֲֵֶַַַָָָָָָֹֹֹ

מראה למעלת לֹוט את יעלה ואם ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַמראה.

והחּטאים הרעים סדֹום אנׁשי יהיּו אי ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָהּנבּואה

אל אנׁשים ׁשּבאּו להם הּגיד מי ּכי ְֲִִִִִִִֶֶֶָָָנביאים,

יהיה לֹוט, ׁשל נבּואתֹו מראֹות הּכל ואם ְְְְִִֵֶֶַַָֹּביתֹו.

,"אׁשּת את קח קּום הּמלאכים, ְְְִִִֶַַַַָָ"וּיאיצּו

ט"ו. י"ט (להּלן "נפׁש על הּמלט ְְִֵֶֶַַַַָָֹ"וּיאמר

כ"א), ּפסּוק (ׁשם ,פני נׂשאתי ו"הּנה ְִִֵֶָָָָָי"ז),

ּבסדֹום. לֹוט ויּׁשאר מראה, ּכּלּה הּפרׁשה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֻוכל

מאליהם, נעׂשים הּמעׂשים ׁשהיּו יחׁשב ֲֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹאבל

ּדברים ואּלה מראה, ודבר ּדבר ּבכל ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָוהּמאמרים

להאמין ּכי אף לׁשמעם אסּור הּכתּוב, ְְְְֲִִִַַַָָָָסֹותרים

ֶָּבהם:

˙Ó‡·eראּית ּבּכתּוב ׁשהזּכר מקֹום ּכל ּכי ∆¡∆ְְִִֶַַַָָָֻ

ּבמראה הּוא מלא ּדּבּור אֹו ְְְְִֶַַַָָמלא

הּמלאכים, יּׂשיגּו לא ההרּגׁשים ּכי ּבחלֹום, ְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹאֹו

לראֹות הּמּׂשיג ּכי הּנבּואה, מראֹות לא ְְְֲִִִַַַַָָֹאבל

ּכמֹו הּדבר ׁשאין נביא, אינּנּו ּדּבּורֹו אֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָמלא

יסוה"ת ּובהלכֹות ל"ג, ב' (ּבמו"נ ּגֹוזר ְְְִֵֶַָׁשהרב

נבּואתֹו רּבנּו מׁשה זּולת נביא ּכל ּכי ו') ְִִֵֶַַָָָז'

ּבדנּיאל ג'.) (מגּלה אמרּו ּוכבר .מלא ידי ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָעל

לאו ואיהּו נביאי ּדאינהּו מיניה עדיפי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵָאינהּו

הּנביאיםנביא, ספר עם ספרֹו נכּתב לא וכן ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹ

ּפי על אף ּגבריאל, עם ענינֹו ׁשהיה ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָמּפני

ּכמֹו ּבהקיץ, עּמֹו ּומדּבר אליו נראה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָׁשהיה

מדּבר אני ועֹוד ׁשני ּבית ׁשל ּבּמראה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַׁשּנאמר

וכן כ"א). ט' (ּדנּיאל ּגבריאל והאיׁש ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָּבּתפּלה

ּבהקיץ ד') י' (ׁשם הּגאּלה קץ ׁשל ְְְִֵֶֶַַַָָָֻהּמראה

ואין הּנהר. יד על חבריו עם ּבלכּתֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהיתה

ּגם הּוא ּוברּור הּנביאֹות, מּכלל הּמצרית ְְְִִִִַַַַָָָהגר

הרב ׁשאמר ּכמֹו קֹול ּבת ענינּה היה ׁשּלא ְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹּכן

ׁשם): ְָ(ּבמו"נ

·e˙k‰Âהאבֹות מּנבּואת רּבנּו מׁשה נבּואת חּלק ¿«»ְְִִֵֵֶַַַָָ

אל וארא ג') ו' (ׁשמֹות ּׁשּנאמר ְְֱֵֶֶֶַָָָּכמה

וזה ׁשּדי, ּבאל יעקב ואל יצחק אל ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹאברהם

.למלא ּכּנּוי אינּנּו לּבֹורא, הּקדׁש מּׁשמֹות ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשם

ׁשּביניהם החּלּוק על למדּו עֹוד ְְִֵֵֵֶֶַַַָורּבֹותינּו

לכל מׁשה ּבין מה י"ד) א' (ויק"ר ְְְֵֶַָָואמרּו

מּתֹו ראּו הּנביאים ּכל אמרי רּבנן ְְֲִִִִִִַַַָָָָָהּנביאים,

ּדכתיב הּוא הדא מצחצחת, ׁשאינּה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֻאסּפקלריא

ּוביד הרּביתי חזֹון ואנכי י"א) י"ב ְְְִִִֵֵַַָָֹ(הֹוׁשע

אסּפקלריא מּתֹו ראה ּומׁשה אדּמה, ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָהּנביאים

ח') י"ב (ּבּמדּבר ּדכתיב הּוא הדא ְְְְֲִִִַַַָָֻמצחצחת,

ּבוּיקרא ּבֹו מפרׁש ׁשהּוא ּכמֹו יּביט, ה' ְְְְְִִֶַַַָָֹֻּותמנת

מ"ט:), (יבמֹות אחרים ּומקֹומֹות (ׁשם) ְְֲִֵַָָָרּבה

.למלא נבּואתם מקֹום ּבׁשּום נתנּו ְְְְְְַָָָָָֹולא

Ï‡Â(י"ח י"ג (מ"א ׁשּכתּוב ּבעבּור ּתׁשֹומם ¿«ְֲֵֶַָ

ּבדבר אלי ּדּבר ּומלא ּכמֹו נביא אני ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּגם

ויֹודע ּכמֹו נביא אני ּגם ּפרּוׁשֹו ּכי לאמר, ְֲִִִֵֵֵַַָָֹה'

וזֹו הּוא. ה' ּבדבר אלי ׁשּדּבר ׁשהּמלא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָאני

איׁש אמר ּכאׁשר הּנבּואה מּמדרגֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָמדרגה

י"ג (ׁשם ה' ּבדבר אֹותי צּוה כן ּכי ְֱִִִִִֵַָָָֹהאלהים

י"ג (ׁשם ה' ּבדבר אלי דבר ּכי ואמר ְְִִֵַַַָָָָט'),

י"ז):

¯·Îeּבענין ג') כ' (במד"ר רּבֹותינּו אמרּו ¿»ְְְִֵַַָ

ּבעיני רע אם ועּתה ׁשאמר ְְְִִֵֶֶַַַָָָּבלעם

הלכּתי לא אני ל"ד), כ"ב (ּבּמדּבר ּלי ְְֲִִִִַַָָָָֹאׁשּובה

אּתם ל קּום הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לי ׁשאמר ִִֵֶַַַָָָָעד

הּוא ּכ ׁשאחזר, אֹומר ואּתה כ'), ׁשם ְֱֵֶֶַָָָָֹ(ׁשם

את להקריב לאברהם אמר ּכ לא ְְְְִֶַַַָָָָָֹֻאּמנּותֹו,

ואחר אברהם,ּבנֹו אל ה' מלא וּיקרא ּכ ְְְְְִֶַַַַַָָָָָ

כ"ב (להּלן הּנער אל יד ּתׁשלח אל ְְְִֶֶַַַַַַַָָֹוּיאמר

יח, יב – ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי 
בלתי היתה לי עדנה ואדני זקן

לי  היתה  בלותי  אחרי  לאמר  בקרבה  שרה  ותצחק  א. 
הגאון  המנוח  בשם  אומרים  שמעתי  וגו'.  זקן  ואדוני  עדנה 
בקיצור  ז"ל  כבוד,  מנוחתו  זללה"ה  טוב  שם  בעל  ישראל  ר' 
נמרץ, שהיצר הרע מצחק ואומר ]אחרי בלותי[ בעפר ]היתה 
לי עדנה[ דייקא בתחיית המתים, בתמיהה, בלתי אפשר הוא, 
נגוף מוכרח לשמוע ליצר  גוף  ואומר, הלא אתה  ועוד שואל 
והדרת  קדושים(  )בפרשת  בה  שנאמר  התורה  פי  על  הרע 
פני זקן, וזהו אומרו ]ואדוני זקן[ היינו היצר הרע שהוא אדון 
הגוף  שואל  האלה  שאלות  הנה  ]זקן[,  שרה  הנקרא  להגוף 

הנקרא שרה ומצחק.
]למה  הנשמה  זה  אברהם[  אל  ה'  ]ויאמר  התשובה  ובא 
לה  אמור  ר"ל  ]לאמר[  אלו  שאלות  בשני  שרה[  צחקה  זה 
אמנם  ]האף  אמור  הראשונה  על  אלו,  שאלות  שני  תירוץ 
מטיפה  האדם  את  ובורא  מוליד  אני  אם  ר"ל  דייקא,  אלד[ 
להחיות  שאוכל  שכן  ומכל  אמו,  במעי  הווייתו  בתחלת  מים 
את האדם אחרי בלותו בעפר, שמכל מקום נשאר ממשות 
כדאיתא בדברי חכמינו ז"ל )סנהדרין צא, א( משני יוצרי חרס 

אחד מעפר ואחד ממים וכו'.
ועל השאלה השנית שהיצר הרע זקן כמו שכתוב )בפרשת 
זקנתי[  ]ואני  התשובה  באה  רובץ,  חטאת  לפתח  בראשית( 
דייקא, והיצר טוב אומר דברי השם יתברך שהוא עתיק יומין 

וחי וקיים לעד דו"ק, עד כאן שמעתי.
בעל שם טוב על התורה

קדושתה  מתוה"ק  ותיבה  תיבה  כל  כי  לכל  ידוע  הנה  ב. 
התורה,  נותן  מהקב"ה  וספורות  מנויות  וכולן  למאד,  גדולה 
וע"כ לכאורה יפלא, למה האריכה התורה כל כך בספור זה, 
אמנה  מקטני  שהיתה  לומר  אמנו,  שרה  של  בגנותה  ולספר 
הויכוח של הקב"ה עם  כל  וגם  ולא האמינה בדברי המלאך, 
אמר  והוא  צחקה  שלא  אמרה  שהיא  שרה,  ועם  אברהם 
בודאי  ואמרתי  כפשוטו.  הדבר  להבין  קשה  מאד  שצחקה, 
הענין  עיני לבאר  ד' את  זו, עד שהאיר  בפי'  נרמז  גדול  ענין 

הזה.
מעשה אבות סימן לבנים, וכל מה שאירע לאבותינו אירע 
לנו. וע"כ לענ"ד גם מאורע זה סימן לנו, ומרמז על עיקבתא 
דמשיחא, בזמן שיגיע העת שיתגלה כבוד ד' בעולם ע"י ביאת 
שיהיו  ישראל,  מגדולי  אנשים  ימצאו  בודאי  צדקנו,  משיח 
שיתחזקו  ישראל  להמון  ויזרזו  מלפנים  הנביאים  במקום 
באמונה וישובו בתשובה, וגם יעוררו את העם להכין עצמם 

בתורה ומעשים טובים לביאת משיח צדקנו.
ומרמזת לנו תורה"ק, כי בעת ההיא ימצאו אנשים קטנה 
בגלות  שמצינו  וכמו  המוכיחים,  לדברי  יאמינו  שלא  אמנה, 
ומעבודה  רוח  מקוצר  משה  אל  שמעו  "ולא  שכתוב  מצרים 
קשה". ע"ז בא לנו לרמז בתורה"ק שיהי' להקב"ה תרעומות 

עליהם, ויאמר, הממני יפלא דבר?
ומתפלאים,  תמהים  אנחנו  עדנה.  לי  היתה  בלותי  אחרי 

אחרי שנות נדודינו כי ארכו קרוב לאלפים שנה, היתכן שיולד 
שוב עמנו וישוב לתחית עולמים כמקדם.

אבל התורה משיבה, היפלא מד' דבר, "דבר זה" לא נאמר 
)ירמיהו לב(: "הממני  ד'  וכן הנביא אומר בשם  אלא "דבר", 
יפלא ממפליא  לא  דבר  בא, ששום  דבר", ללמדנו  כל  יפלא 
מעשה  תמיד  יום  בכל  ומחדש  בורא  וכמאמרו  לעשות, 
כבראשונה  שופטינו  וישיב  מהר  נגאל  אנחנו  וגם  בראשית, 

ויחדש נעורינו וישיבנו לארצנו
חפץ חיים

עמרה  ועל  סדם  על  המטיר  וה'   – כד  יט, 
גפרית ואש מאת ה' מן השמים

ונחרב  שנאבד  סדום,  עונש  בטעם  בחסידות1  מבואר  ג. 
ע"ד  היא  ואחדות,  השלום  היפך  סדום,  הנהגת  כי  לגמרי, 
עולם התהו, שבתהו "כל אחד בפני עצמו, ענפין מתפרדין", 
מדת  זו   .  . שלך  ושלך  שלי  שלי  ד"האומר  המ"ד2  טעם  וזה 
זה  הרי  מזה  זה  וההתחלקות  הפירוד  ענין  עצם  כי  סדום", 
סדום  איבוד  ענין  וזהו  מתפרדין.  ענפין  התהו,  עולם  כענין 
)כמאמר  התוהו  דעולם  ה"שבירה"  ע"ד  שהוא  כו',  ועמורה 
חז"ל3 "שהי' בורא עולמות ומחריבן"(, שמטרתו הוא "סותר 
על מנת לבנות", בשביל בריאת עולם התיקון שענינו עולם 

של התכללות ואחדות כו'.
יומשכו  דתיקון  שב"כלים"  היא,  הכוונה  תכלית  אמנם, 
והגבלה,  ממדידה  למעלה  שהם  דתהו"  ה"אורות  גם  ויתגלו 
פירוד  של  ענין  בזה  אין  דתיקון",  ב"כלים  שיהי'  כיון  אלא 

ושבירה, אלא אדרבה, תכלית האחדות כו'.
ישובו  שלעתיד  ביחזקאל4  שכתוב  מה  לפרש  יש  ועפ"ז 
ובנותי'",  סדום  שבית  את  שביתהן  את  "ושבתי  סדום,  ערי 
דיש לומר, התוכן הפנימי דשיבת ובנין ערים אלו הוא, שבזמן 
הגאולה יתגלו למטה אורות דתהו, אלא שאז יומשכו אורות 

אלה בכלים דתיקון דוקא )בנין, היפך השבירה(.
היכן  עבדי,  דוד  "מצאתי6  במדרש5  שאמרו  מה  גם  וזהו 
שדוד  יתכן  כיצד  תמוה,  דלכאורה  בסדום",  אותו  מצאתי 
מלכא משיחא יהי' שייך לסדום דוקא? אלא זה מצד המעלה 
אותו  "מצאתי  ולכן  דתהו,  אורות  גילוי  שבה,  הפנימית 
בסדום" דוקא, כי זהו ענינו של דוד מלכא משיחא, שעל ידו 
אלא  והגבלה(,  ממדידה  )שלמעלה  דתהו  אורות  גילוי  יהי' 

יומשכו בכלים דתיקון דוקא.
לקוטי שיחות חלק לה

ג(.  )קח,  )עז, א(. פרשתנו  נח  וראה תורת חיים  ואילך.  ב  1( אור התורה פרשתנו צט, 

ובכ"מ.

2( אבות פרק ה משנה י.

3( ב"ר פ"ג, ז.

4( טז, נג. וראה של"ה חלק תורה שבכתב פרשת לך )רעט, א(, ועיין שם שזהו הטעם 

שאברהם השתדל כל כך בהצלת סדום.

י. הובא בשל"ה שם(. וראה יבמות עז, א. מאמרי אדמו"ר הזקן  5( ב"ר פרשתנו )פ"נ, 

תקס"ו ריש עמוד תג.

6( תהלים פט, כא.
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i"yx£ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ∑.החֹולה את פו)לבּקר מציעא היה,(בבא למילתֹו ׁשליׁשי יֹום חנינא: ּבר חמא רּבי הּקדֹוׁשאמר ּובא «≈»≈»ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבׁשלֹומֹו וׁשאל הּוא, ּברּו.‡¯ÓÓ È�Ï‡a∑,הּמילה על עצה לֹו ׁשּנתן ּבחלקֹולהּוא עליו נגלה (ב"ר)פיכ.·LÈ∑ ְְִַָָ¿≈…≈«¿≈ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ…≈

ּכתיב,(ב"ר) להתיּצביׁשב אני ׁשעתיד ,לבני סימן ואּתה אעמד, ואני 'ׁשב הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר לעמד, ּבּקׁש ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: יֹוׁשבין', והן הּדּיינין פב)ּבעדת אל"(תהלים ּבעדת נּצב וׁשב∑Ï‰‡‰ŒÁ˙t."אלהים עֹובר יׁש אם לראֹות ְְֱֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ∆«»…∆ְְִִֵֵָ

ּבביתֹו ‰ÌBi.ויכניסם ÌÁk∑(פו ּולפי(ב"מ ּבאֹורחים, להטריחֹו ׁשּלא מּנרּתיקּה, חּמה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הֹוציא ְְְִֵֵַ¿…«ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹ
אנׁשים ּבדמּות עליו המלאכים הביא ּבאים, אֹורחים היּו ׁשּלא מצטער .ׁשראהּו ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(48 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

החֹולה את א)לבּקר יח, חֹולים.(רש"י ּבּקּור מצות מּצד אּלא אברהם, ׁשל הּמיחדת מעלתֹו מּצד היה לא זה ּכי "לבּקרֹו", נקט ולא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

הטריח מּדּוע נֹוספת: ּוׁשאלה אּתֹו. ׁשּנּמֹולּו אברהם, ׁשל ּביתֹו אנׁשי וכל יׁשמעאל את ּגם ה' ּבּקר לא ּכן אם מּדּוע לעּין, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹויׁש

האֹורחים. עבּור לטרח הּׁשפחֹות לאחת צּוה ולא למילתֹו, הּׁשליׁשי ּבּיֹום יׁשמעאל את ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹאברהם

עֹוד. ויחּכם לחכם רמב"ןותן ְְְֵֶֶַָָ

È˙·א ‡e‰Â ‡¯ÓÓ È¯LÓa ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈¿≈«¿≈¿»≈
:‡ÓBÈ ÌÁÈÓk ‡�kLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿»¿≈«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡ÂÈÏ.(א) ‡¯iÂ,החֹולה את לבּקר רּׁש"י, לׁשֹון «≈»≈»ְְִֵֶֶַַַ

ׁשליׁשי יֹום חנינא ּבר חמא רּבי ְֲֲִִִִַַַָָָאמר

וׁשאל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּובא היה ְְִַַָָָָָָָלמילתֹו

ׁשּבאּו הּמלאכים אנׁשים, ׁשלׁשה והּנה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָּבֹו.

את לבּׂשר אחד ׁשלׁשה, אנׁשים. ּבדמּות ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָאליו

להפ ואחד אברהם את לרּפאֹות ואחד ְְְְְֲֶֶֶַַַָָָָָָֹׂשרה

הל אברהם את ׁשרּפא ּורפאל סדֹום, ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָאת

ׁשליחּות, ׁשּתי זה ׁשאין לֹוט, את להּציל ְְְִִִֵֵֶֶֶַָמּׁשם

ּכן, אחר ּבֹו ונצטּוה אחר ּבמקֹום היה ְְְִִֵֵַַַַָָָָּכי

ּכמי נראּו וּיאכלּו, להּצלה. ׁשׁשּתיהן ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹאֹו

ְֶָׁשאכלּו:

¯Ùq·eּכי נאמר מ"ב) (ב' הּנבֹוכים מֹורה «≈∆ְֱִִֵֶַַ

ּתחּלההּפרׁשה הּכתּוב אמר ּופרט. ּכלל ְְְִַַַָָָָָָָָ

ואי הּנבּואה, ּבמראֹות הּׁשם אליו נראה ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָּכי

ּבּמראה עיניו נׂשא ּכי הּזאת, הּמראה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהיתה

נא אם וּיאמר עליו. נּצבים אנׁשים ג' ְֲִִִִִֵַַָָָָָֹוהּנה

ּבמראה ּׁשאמר מה סּפּור זה ,ּבעיני חן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמצאתי

ואם ׁשּבהם. הּגדֹול מהם לאחד ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָהּנבּואה

אֹוכלים אנׁשים רק אליו נראּו לא ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹּבּמראה,

לא הּנה ּכי ה', אליו וּירא אמר אי ִִֵֵֵֵַַָָָָָֹּבׂשר,

ּבמחׁשבה, ולא ּבמראה לא הּׁשם לֹו ְְְְְְִֵֶַַַָָָֹֹנראה

לדבריו והּנה הּנבּואֹות, ּבכל נמצא לא ְְְְְְִִִֵַָָָָָָֹוככה

ּבן אברהם עׂשה ולא עּגֹות, ׂשרה לׁשה ְְֶַָָָָָָָָֹֹֻלא

מראה, הּכל רק ׂשרה, צחקה לא וגם ְְֲֶַַַַָָָָָָֹֹּבקר,

ּכחלֹומֹות ענין ּברב הּזה החלֹום ּבא ּכן ְְְֲֲִִֵֶַַַָָֹואם

זה: ּכל לֹו להראֹות ּתֹועלת מה ּכי ְְִֶֶֶֶֶַַַָהּׁשקר,

ÔÎÂלהּלן) עּמֹו" איׁש "וּיאבק ּבענין (ׁשם) אמר ¿≈ְְְִִִֵֵַַַַָָָָ

ולא הּנבּואה. מראה ׁשהּכל כ"ה) ְְְֵֶַַַָֹֹל"ב

ולּמה ּבהקיץ, ירכֹו על צֹולע היה לּמה ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָידעּתי

ּפנים אלהים ראיתי ּכי ל"א) ל"ב (להּלן ְֱִִִִִַַָָָָֹאמר

יפחדּו לא הּנביאים ּכי נפׁשי, וּתּנצל ּפנים ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָֹאל

ראה ּוכבר הּנבּואה. מראֹות מּפני ְְְְִֵֶַַָָָָָׁשּימּותּו

הּׁשם את ּגם ּכי מּזאת, ונכּבדת ּגדֹולה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹמראה

הּנבּואה ּבמראה רּבֹות ּפעמים ראה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָהּנכּבד

ג'): ל"א י"ג, כ"ח להּלן ְֵַַָ(עּין

‰p‰Âּבענין ּכן לֹומר יצטר זאת ּדעּתֹו לפי ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֵַַַָֹ

ּביתֹו, אל הּמלאכים ּבאּו לא ּכי ְִִֵֶַַָָֹלֹוט,

מ להם אפה היהולא הּכל אבל וּיאכלּו, ּצֹות ְֲֵֶַַַָָָָָָֹֹֹ

מראה למעלת לֹוט את יעלה ואם ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַמראה.

והחּטאים הרעים סדֹום אנׁשי יהיּו אי ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָהּנבּואה

אל אנׁשים ׁשּבאּו להם הּגיד מי ּכי ְֲִִִִִִִֶֶֶָָָנביאים,

יהיה לֹוט, ׁשל נבּואתֹו מראֹות הּכל ואם ְְְְִִֵֶֶַַָֹּביתֹו.

,"אׁשּת את קח קּום הּמלאכים, ְְְִִִֶַַַַָָ"וּיאיצּו

ט"ו. י"ט (להּלן "נפׁש על הּמלט ְְִֵֶֶַַַַָָֹ"וּיאמר

כ"א), ּפסּוק (ׁשם ,פני נׂשאתי ו"הּנה ְִִֵֶָָָָָי"ז),

ּבסדֹום. לֹוט ויּׁשאר מראה, ּכּלּה הּפרׁשה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֻוכל

מאליהם, נעׂשים הּמעׂשים ׁשהיּו יחׁשב ֲֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹאבל

ּדברים ואּלה מראה, ודבר ּדבר ּבכל ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָוהּמאמרים

להאמין ּכי אף לׁשמעם אסּור הּכתּוב, ְְְְֲִִִַַַָָָָסֹותרים

ֶָּבהם:

˙Ó‡·eראּית ּבּכתּוב ׁשהזּכר מקֹום ּכל ּכי ∆¡∆ְְִִֶַַַָָָֻ

ּבמראה הּוא מלא ּדּבּור אֹו ְְְְִֶַַַָָמלא

הּמלאכים, יּׂשיגּו לא ההרּגׁשים ּכי ּבחלֹום, ְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹאֹו

לראֹות הּמּׂשיג ּכי הּנבּואה, מראֹות לא ְְְֲִִִַַַַָָֹאבל

ּכמֹו הּדבר ׁשאין נביא, אינּנּו ּדּבּורֹו אֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָמלא

יסוה"ת ּובהלכֹות ל"ג, ב' (ּבמו"נ ּגֹוזר ְְְִֵֶַָׁשהרב

נבּואתֹו רּבנּו מׁשה זּולת נביא ּכל ּכי ו') ְִִֵֶַַָָָז'

ּבדנּיאל ג'.) (מגּלה אמרּו ּוכבר .מלא ידי ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָעל

לאו ואיהּו נביאי ּדאינהּו מיניה עדיפי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵָאינהּו

הּנביאיםנביא, ספר עם ספרֹו נכּתב לא וכן ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹ

ּפי על אף ּגבריאל, עם ענינֹו ׁשהיה ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָמּפני

ּכמֹו ּבהקיץ, עּמֹו ּומדּבר אליו נראה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָׁשהיה

מדּבר אני ועֹוד ׁשני ּבית ׁשל ּבּמראה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַׁשּנאמר

וכן כ"א). ט' (ּדנּיאל ּגבריאל והאיׁש ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָּבּתפּלה

ּבהקיץ ד') י' (ׁשם הּגאּלה קץ ׁשל ְְְִֵֶֶַַַָָָֻהּמראה

ואין הּנהר. יד על חבריו עם ּבלכּתֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהיתה

ּגם הּוא ּוברּור הּנביאֹות, מּכלל הּמצרית ְְְִִִִַַַַָָָהגר

הרב ׁשאמר ּכמֹו קֹול ּבת ענינּה היה ׁשּלא ְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹּכן

ׁשם): ְָ(ּבמו"נ

·e˙k‰Âהאבֹות מּנבּואת רּבנּו מׁשה נבּואת חּלק ¿«»ְְִִֵֵֶַַַָָ

אל וארא ג') ו' (ׁשמֹות ּׁשּנאמר ְְֱֵֶֶֶַָָָּכמה

וזה ׁשּדי, ּבאל יעקב ואל יצחק אל ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹאברהם

.למלא ּכּנּוי אינּנּו לּבֹורא, הּקדׁש מּׁשמֹות ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשם

ׁשּביניהם החּלּוק על למדּו עֹוד ְְִֵֵֵֶֶַַַָורּבֹותינּו

לכל מׁשה ּבין מה י"ד) א' (ויק"ר ְְְֵֶַָָואמרּו

מּתֹו ראּו הּנביאים ּכל אמרי רּבנן ְְֲִִִִִִַַַָָָָָהּנביאים,

ּדכתיב הּוא הדא מצחצחת, ׁשאינּה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֻאסּפקלריא

ּוביד הרּביתי חזֹון ואנכי י"א) י"ב ְְְִִִֵֵַַָָֹ(הֹוׁשע

אסּפקלריא מּתֹו ראה ּומׁשה אדּמה, ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָהּנביאים

ח') י"ב (ּבּמדּבר ּדכתיב הּוא הדא ְְְְֲִִִַַַָָֻמצחצחת,

ּבוּיקרא ּבֹו מפרׁש ׁשהּוא ּכמֹו יּביט, ה' ְְְְְִִֶַַַָָֹֻּותמנת

מ"ט:), (יבמֹות אחרים ּומקֹומֹות (ׁשם) ְְֲִֵַָָָרּבה

.למלא נבּואתם מקֹום ּבׁשּום נתנּו ְְְְְְַָָָָָֹולא

Ï‡Â(י"ח י"ג (מ"א ׁשּכתּוב ּבעבּור ּתׁשֹומם ¿«ְֲֵֶַָ

ּבדבר אלי ּדּבר ּומלא ּכמֹו נביא אני ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּגם

ויֹודע ּכמֹו נביא אני ּגם ּפרּוׁשֹו ּכי לאמר, ְֲִִִֵֵֵַַָָֹה'

וזֹו הּוא. ה' ּבדבר אלי ׁשּדּבר ׁשהּמלא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָאני

איׁש אמר ּכאׁשר הּנבּואה מּמדרגֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָמדרגה

י"ג (ׁשם ה' ּבדבר אֹותי צּוה כן ּכי ְֱִִִִִֵַָָָֹהאלהים

י"ג (ׁשם ה' ּבדבר אלי דבר ּכי ואמר ְְִִֵַַַָָָָט'),

י"ז):

¯·Îeּבענין ג') כ' (במד"ר רּבֹותינּו אמרּו ¿»ְְְִֵַַָ

ּבעיני רע אם ועּתה ׁשאמר ְְְִִֵֶֶַַַָָָּבלעם

הלכּתי לא אני ל"ד), כ"ב (ּבּמדּבר ּלי ְְֲִִִִַַָָָָֹאׁשּובה

אּתם ל קּום הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לי ׁשאמר ִִֵֶַַַָָָָעד

הּוא ּכ ׁשאחזר, אֹומר ואּתה כ'), ׁשם ְֱֵֶֶַָָָָֹ(ׁשם

את להקריב לאברהם אמר ּכ לא ְְְְִֶַַַָָָָָֹֻאּמנּותֹו,

ואחר אברהם,ּבנֹו אל ה' מלא וּיקרא ּכ ְְְְְִֶַַַַַָָָָָ

כ"ב (להּלן הּנער אל יד ּתׁשלח אל ְְְִֶֶַַַַַַַָָֹוּיאמר
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i"yx£ÌÈL�‡ ‰LÏL ‰p‰Â∑את להפ ואחד ׂשרה, את לבּׂשר אחד ¿ƒ≈¿…»¬»ƒְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשליחּיֹות ׁשּתי עֹוׂשה אחד מלא ׁשאין אברהם, את לרּפאֹות ואחד הּוא(ב"ר)סדֹום הּפרׁשה ּכל ׁשּכן ,ל ּתדע . ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ

הּוא סדֹום ּובהפיכת ,"אלי אׁשּוב ׁשֹוב "וּיאמר נאמר: ּובּבׂשֹורה אליו, וּיאמרּו וּיאכלּו, רּבים: ּבלׁשֹון ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹמזּכירן
יט)אֹומר הפּכי"(לקמן לבלּתי ּדבר לעׂשֹות אּוכל לא "ּכי את(ב"ר): להּציל מּׁשם הל אברהם, את ׁשרּפא ּורפאל, . ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר:לֹוט, יט)הּוא מּציל(לקמן היה ׁשהאחד למדּת ,"עלֿנפׁש הּמלט וּיאמר החּוצה אֹותם ּכהֹוציאם ."ויהי ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ÂÈÏÚ ÌÈ·v�∑ּכמֹו:לפ ב)ניו, הּמלאכים(במדבר ּכלּפי הּוא נקּיה לׁשֹון אבל מנּׁשה", מּטה מהּו∑iÂ¯‡."ועליו ƒ»ƒ»»ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ««¿ַ
ׁשּלא והבין אחד, ּבמקֹום נּצבים ׁשהיּו נסּתּכל הבנה, לׁשֹון והּׁשני ּכמׁשמעֹו, הראׁשֹון ּפעמים? ב' "וּירא" ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ"וּירא",
רצּו ׁשּלא ּולהראֹותֹו לכבֹודֹו, ּבמקֹומם עמדּו לקראתם, ׁשּיצא היּו ׁשּיֹודעים ּפי על ואף להטריחֹו, רֹוצים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהיּו

לקראתם ורץ הּוא וקדם ישן)להטריחֹו, ברש"י הגרסא חזיּוהּו(שם).(כך ּכד לקראתם"? "וּירץ ּוכתיב עליו", "נּצבים ּכתיב ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָָ
לקראתם "וּירץ מּיד: הימּנּו, ּפרׁשּו ואסר, ׁשרי ."דהוה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(gkx 'nr a ycw zexb`)

ׁשּתי עֹוׂשה אחד מלאְך ב)ׁשליחּיֹותׁשאין יח, ּתֹורה(רש"י ג)ּבלּקּוטי לז, הרמּב"ם(אמור מּדברי לכְך סּמּוכין לפרּוׁשמביא (הקּדמה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

להםהּמׁשניֹות) יׁש . . חּיים ּבעלי אחד: "ּפעל ּגם ּכתב הרמּב"ם ׁשהרי וקׁשה, ּפעלים. ׁשני אֹו עלׁשניּבלבד לבאר ויׁש ּפעלים". ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

הּתֹוספֹות ּדברי ב)ּפי פו, מציעא לׁשּתי(ּבּבא נחׁשבֹות אינן לֹוט והּצלת אברהם ׁשרפּואת אחדׁשליחּיֹות, ענין והּצלה "רפּואה ּכי , ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

ׁשּתי לעׂשֹות יכֹול אחד ׁשּמלאְך ניחא, זה ּולפי מׁשּתנֹותׁשאיׁשליחּיֹותהּוא". ּפעלים"נן "ׁשני חי ּבבעל ׁשּיהיּו יּתכן וכן ׁשאינם, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

.מנּגדים ְִָֻ

(ב ÔÈ¯·‚ ‡˙Ïz ‡‰Â ‡ÊÁÂ È‰B�ÈÚ Û˜Êeנ"י ¿«≈ƒ«¬»¿»¿»»À¿ƒ
ÔÈ¯·‚Ë‰¯e ‡ÊÁÂ È‰BÂlÚ ÔÈÓÈ˜ ( «¿ƒ»¿ƒƒ»ƒ«¬»¿«

ÏÚ „È‚Òe ‡�kLÓ Ú¯zÓ ÔB‰˙eÓc˜Ï¿«»¿ƒ¿««¿¿»¿ƒ«
:‡Ú¯‡«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מחזירֹו ּומלא ּדבר לֹומר הּוא למּוד ְֲִַַַָָָָי"ב),

ׁשאין לֹומר מתעֹוררים החכמים הּנה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָוכּו'.

הּׁשם ּבֹו ׁשהזּכיר הראׁשֹון ּבּדּבּור ְְִִִִֵֶַַַָָהּנבּואה

ידי על ׁשהּוא ּבֹו ׁשאמר הּׁשני לּדּבּור ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשוה

ׁשּיצּוה ּבּנביאים ּדר ׁשהּוא אּלא ,ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָמלא

הּנביא ּכי ,ּבמלא הּצּואה ויבּטל ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָּבנבּואה

הּוא: ה' ּדבר ּכי ְִֵַַיֹודע

˙lÁ˙·eאל וּיקרא אמרּו ט') (א' רּבה וּיקרא ƒ¿ƒ«ְְְִִֶַַַָָָָ

ּכתּוב ּבאברהם ּכאברהם, לא ְְְְֶַַָָָָָֹמׁשה,

הּׁשמים מן ׁשנית אברהם אל ה' מלא ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָוּיקרא

מדּבר, והּדּבּור קֹורא הּמלא ט"ו), כ"ב ְְְְִֵֵַַַַַָָ(להּלן

הּוא אני הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר הכא ְֲֲִַַָָָָָּברם

היה ׁשּלא ּכלֹומר המדּבר. הּוא ואני ְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹהּקֹורא

ּבתחּלה נפׁשֹו הכינֹו עד הּנבּואה מּׂשיג ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָאברהם

ההיא הּמדרגה מן ויעלה ,מלא ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָלהׂשגת

מּוכן מׁשה אבל הּנבּואה, ּדּבּור ְְֲֲִֶַַַָָָלמעלת

עת: ּבכל ְְִֵָָלנבּואה

‰p‰להֹודיענּו החכמים יתעֹוררּו מקֹום ּבכל ƒ≈ְְְְֲִִִֵַָָָ

ואין נבּואה אינּנה הּמלא ראּית ְְְְִִֵֵֶַַַָָָּכי

מּכלל עּמם והמדּברים מלאכים ְְְְְִִִִִַַַַָָָהרֹואים

היא אבל ּבדנּיאל, הזּכרּתי ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָהּנביאים

את ה' ויגל ּכמֹו עינים", "ּגלּוי ּתּקרא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָמראה,

כ"ב (ּבּמדּבר ה' מלא את וּירא בלעם ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָעיני

נא ּפקח ה' וּיאמר אליׁשע וּיתּפּלל וכן ְְְֱִִֵֵַַַַַָָֹל"א),

ּבּמקֹום אבל י"ז). ו' (מ"ב ויראה עיניו ְְֲִֵֶֶַָָָאת

ּכענין אנׁשים ּבׁשם הּמלאכים יזּכיר ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָאׁשר

איׁש וּיאבק וכן לֹוט, ּופרׁשת הּזאת ְִֵֵֵַַַַָָָָָָֹהּפרׁשה

איׁש וּימצאהּו וכן כ"ה), ל"ב (להּלן ְְְִִִֵֵַַָָעּמֹו

ּד על ט"ו), ל"ז ע"ז(ׁשם (ב"ר רּבֹותינּו עת ֵַַַַָ

נברא ּכבֹוד הּוא ב') וּיׁשב ּתנחּומא ְְִֵֶַַָָָב',

יּׂשג "מלּבּוׁש", הּיֹודעים אצל יּקרא ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֻּבּמלאכים,

ּובני ּכחסידים הּנפׁשֹות ּבזּכי ּבׂשר ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָלעיני

אׁשר והּמקֹום לפרׁש. אּוכל ולא ְְְְֲִִֵֶַַַָָֹהּנביאים.

ראּית אֹו ,מלא ודּבּור ה' ראּית ּבֹו ְְְְְִִִִַַַָָּתמצא

ּבתחּלת מׁשה ּבדברי ּכּכתּוב ה', ודּבּור ְְְְְִִִִֵֶַַַָָמלא

(ג' זכריה ּובדברי ב'ֿד'), ג' (ׁשמֹות ְְְְְְִֵַָָנבּואתֹו

חּיים אלהים ּדברי ּבֹו אגּלה עֹוד ְֱֲִִִֵֶַַֹא'ֿב'),

וּיאכלּו, וענין ב'). ג' ׁשמֹות (עּין ְְְְִִִֵֵַַַֹּברמיזֹות

ראׁשֹון ראׁשֹון י"ד) מ"ח (ב"ר חכמים ְֲִִִָָאמרּו

מּדבר אֹותֹו ּתבין ההסּתּלקּות וענין ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָמסּתּלק.

אליו. ּתזּכה אם ְִִֵֶַָָמנֹוח

‰p‰Âּכי ׁשאמר אחרי הּזאת, הּפרׁשה ּפרּוׁש ¿ƒ≈ֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ

(לעיל אברהם נּמֹול הּזה הּיֹום ְְְִֵֶֶֶַַַָָּבעצם

ּבהיֹותֹו הּׁשם אליו ׁשּנראה אמר כ"ו), ְְִִֵֵֶַַָָָי"ז

אהלֹו ּבפתח ּומתקרר יֹוׁשב ּבמילתֹו, ְְְֳִִֵֵֶֶַָָָחֹולה

זה והזּכיר יחליׁשּנּו, אׁשר הּיֹום חם ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַֹמּפני

נֹופל לא לנבּואה מתּכּון היה ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹלהֹודיע

ּבאה כן ּפי על ואף מתּפּלל, ולא ּפניו ְְְִִֵֵַַַַָָָָֹעל

הּזאת: הּמראה ְֵֶַַַָֹאליו

È�Ï‡a.‡¯ÓÓ.נּמֹול ּבֹו אׁשר הּמקֹום להֹודיע ¿≈…≈«¿≈ְֲִִֶַַָ

וכבֹוד למעלה אליו הּׁשכינה ּגּלּוי ְְְְֲִִֵֶַַָָָָוזה

את ויברכּו וּיצאּו ּבּמׁשּכן ׁשּבא ּכענין ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָלֹו,

ט' (וּיקרא העם ּכל אל ה' כבֹוד וּירא ְְִֵֶַַָָָָָָָהעם

הּמׁשּכן ּבמצות הׁשּתּדלּותם מּפני ּכי ְְְְְְִִִִִֵַַַָָכ"ג),

ּכאן הּׁשכינה ּגּלּוי ואין הּׁשכינה. לראּית ְְְְִִִִִֵַַַָָָָזכּו

אּלא ּכלל, לדּבּור אֹו מצוה להם לצּוֹות ְְְְְִִֶֶַָָָָָוכאן

רצה ּכי ּולהֹודיע ּכבר, הּנעׂשית הּמצוה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָּגמּול

(ּתהּלים ׁשּנאמר ּכענין מעׂשיהם, את ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹהאלהים

פנ אחזה ּבצדק אני ט"ו) אׂשּבעהי"ז י ְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶָָ

.ּתמּונת ְְִֶָָבהקיץ

ÔÎÂבֹו וּיפּגעּו ב') ל"ב (להּלן אמר ּביעקב ¿≈ְְְְֲִַַַַָָֹ

ׁשחּדׁשּו ולא ּדּבּור ׁשם ואין אלהים, ְְְְֱֲִִִֵֵֶַָֹֹמלאכי

וידע עליֹון, מלאכי לראּית ׁשּזכה רק ּדבר, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָּבֹו

ּבראּית לאברהם היה וכן רצּויים. מעׂשיו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָּכי

(מכילתא אמרּו וכן והבטחה. זכּות ְְְְְְְְִִֵַַָָָָָהּׁשכינה

אלי "זה ׁשאמרּו הּים, ּביֹורדי ג') ְְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשירתא

ראה ּׁשּלא מה הּים על ׁשפחה ראתה ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹואנוהּו"

הּגדֹול הּנס ּבעת להם זכּות הּנביא, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָיחזקאל

יבא ּופעמים עבּדֹו. ּובמׁשה ּבה' ְְְֱִִֶֶֶַַָָֹׁשהאמינּו

אתם לרּגֹום העדה ּכל וּיאמרּו הּקצף ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבׁשעת

ּכל אל מֹועד ּבאהל נראה ה' ּוכבֹוד ְְְֲִִֵֶֶָָָָֹּבאבנים

להגן זה ויהיה י'), י"ד (ּבּמדּבר יׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָּבני

ולכבֹודם. הּצּדיקים עבדיו ְְֲִִִַַַָָָעל

Ï‡Â,מחּבר הענין ּכי הּפרׁשה, להפסק ּתחּוׁש ¿«ְְְְִִֵֶַָָָָָָָֻ

ה' "וּירא אמר ולא אליו וּירא אמר ְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹולכן

ּכבֹוד לסּדר רצה ּבּפרׁשה אבל אברהם". ְְֲֵֶַַַָָָָָָָָָאל

נגלית ּכי ואמר הּמילה, ׁשעׂשה ּבעת לֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּנעׂשה

את לבּׂשר מלאכיו אליו וׁשלח הּׁשכינה ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאליו

אברהם ּכי ּבעבּורֹו, אחיו לֹוט להּציל וגם ְְְְֲִִִִַַַַָָָאׁשּתֹו

מּפי וׂשרה ּכבר, הּׁשכינה מּפי ּבבן ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָנתּבּׂשר

ׂשרה, ׁשּתׁשמע ּכדי אברהם עם ׁשּדּבר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמלא

ׁשאמרּו ּכּונתם וזֹו ׁשמעת. וׂשרה ׁשאמר ְְְְֶֶַַַַָָָָָָָֹּכמֹו

לדּבּור היה ׁשּלא החֹולה, את לבּקר י"ד) ְְִֵֶֶֶַַָָָֹ(סֹוטה

ד') מ"ח (ב"ר אמרּו ועֹוד לֹו. לכבֹוד ְְְֶָָָאּלא

ׁשּבנה זה אם ּומה לי. ּתעׂשה אדמה ְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָמזּבח

אברהם ּומברכֹו, עליו נגלה הריני לׁשמי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָמזּבח

וׁשּמא וכּמה. ּכּמה אחת על לׁשמי עצמֹו ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָׁשּמל

הּׁשכינה ּבמראה לֹו ׁשהיה לֹומר ּבזה עֹוד ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּכּונּו

ּכדכתיב להיֹות ראּוי כן ּכי הּמילה, למחלת ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָרּפּוי

חּיים: מל ּפני ּבאֹור ט"ו) ט"ז ְְְִִֵֵֶֶַ(מׁשלי

`xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h oey`x meil inei xeriy

(â)éðéòa ïç éúàöî àð-íà éðãà øîàiåøáòú àð-ìà E ©Ÿ©®£ŸÀ̈¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½©¨¬©«£−Ÿ
:Ecáò ìòî¥©¬©§¤«

i"yx£'B‚Â ‡� Ì‡ È�„‡ ¯Ó‡iÂ∑אמר ׁשּבהם וכיוןלּגדֹול תעבר", "אלֿנא אמר: ולּגדֹול אדֹונים, ּכּלם ּוקראם «…«¬…»ƒ»¿ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
חֹול הּוא זה ּובלׁשֹון עּמֹו, חבריו יעמדּו הּוא, יעבר לה)ׁשּלא להּקדֹוׁש(שבועות אֹומר והיה הּוא, קדׁש אחר: ּדבר . ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

קדם האמירה לקראתם", "וּירץ אחר ׁשּכתּוב ּפי על ואף האֹורחים, את ויכניס ׁשּירּוץ עד לֹו להמּתין הּוא ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּברּו
ואי נח", "וּיֹולד אחר ׁשּנכּתב ּבאדם", רּוחי ידֹון "לא אצל: ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּכן, לדּבר הּמקראֹות ודר היתה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹלכן

רּבה ּבבראׁשית הּלׁשֹונֹות ּוׁשּתי ׁשנה, ק"כ ּגזרת קדם ּכן אם אּלא ּכן, לֹומר רמב"ן.אפׁשר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

(ã):õòä úçz eðòMäå íëéìâø eöçøå íéî-èòî àð-çwéª©¨´§©©½¦§©«£−©§¥¤®§¦¨«£−©¬©¨¥«
i"yx£‡�ŒÁwÈ∑,ׁשליח ידי ידיעל על לבניו ׁשּלם הּוא ּברּו והּקדֹוׁש À«»ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָ

ׁשּנאמר: כ)ׁשליח, הּסלע"(במדבר את וּי אתֿידֹו מׁשה ¯‚ÌÎÈÏ."וּירם eˆÁ¯Â∑ׁשּמׁשּתחוים ערבּיים ׁשהם ּכסבּור ֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ¿«¬«¿≈∆ְְְֲִִִִֵֶֶַַָ
לביתֹו אלילים עבֹודת להכניס ׁשּלא והקּפיד רגליהם, פו)לאבק לרחיצה,(ב"מ לינה הקּדים הקּפיד, ׁשּלא לֹוט אבל , ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

"ולינ רגליכם"ׁשּנאמר: ורחצּו ‰ıÚ.ּו ˙Áz∑האילן .ּתחת ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַ««»≈ִַַָָ

(ä)ïk-ìò-ék eøáòz øçà íëaì eãòñå íçì-úô äç÷àå§¤§¨̧©¤¹¤§©«£³¦§¤Æ©©´©«£½Ÿ¦«©¥¬
:zøac øLàk äNòz ïk eøîàiå íëcáò-ìò ízøáò£©§¤−©©§§¤®©Ÿ́§½¥¬©«£¤−©«£¤¬¦©«§¨

i"yx£ÌÎaÏ e„ÚÒÂ∑סעּדתא ּדפּתא מצינּו ּובּכתּובים ּבּנביאים ּבּתֹורה, ¿«¬ƒ¿∆ְְְְְִִִִִַַַַָָָָ
ּבּנביאים: לּבכם", "וסעדּו ּבּתֹורה: ה)ּדלּבא, יט ּבּכתּובים:(שופטים לחם", ּפת לּב קד)"סעד אנֹוׁש(תהלים לבב "ולחם ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ

ּבּמלאכים ׁשֹולט הרע יצר ׁשאין מּגיד "לּבכם", אּלא ּכאן, ּכתיב אין לבבכם חמא: רּבי אמר ‡Á¯.(ב"ר)יסעד". ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ««
e¯·Úz∑ּכן Ìz¯·Ú.ּתלכּואחר ÔkŒÏÚŒÈk∑עלי ׁשעברּתם מאחר מּכם, מבּקׁש אני הּזה הּדבר .לכבֹודיּכי «¬…ְֵֵַַƒ«≈¬«¿∆ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ÔkŒÏÚŒÈk∑:ׁשּבּמקרא ּכן' על 'ּכי ּכל וכן אׁשר, על יט)ּכמֹו קֹורתי",(לקמן ּבצל ּבאּו לג)"ּכיֿעלּֿכן עלּֿכן(לקמן "ּכי ƒ«≈ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
,"פני לח)ראיתי נתּתיה",(שם לא י)"ּכיֿעלּֿכן חנתנּו(במדבר ידעּת רמב"ן.""ּכיֿעלּֿכן ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

(å)ìL éøäî øîàiå äøN-ìà äìäàä íäøáà øäîéåL ©§©¥¯©§¨¨²¨−Ÿ¡¨¤¨¨®©ÀŸ¤©«£¦º§³
:úBâò éNòå éLeì úìñ çî÷ íéàñ§¦Æ¤´©½Ÿ¤−¦©«£¦¬ª«

i"yx£˙ÏÒ ÁÓ˜∑את לׁשאב הּקדרה, את לכּסֹות טּבחים ׁשל לעמילן קמח לעּוגֹות, רמב"ן.הּזהמהסלת ∆«…∆ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻ

˜„CÓג ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬»¿»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»
Cc·Ú:נ"י( ÏÚÓ ¯aÚz ÔÚÎ ‡Ï (CÈ�ÈÚa¿≈»»¿«¿ƒ«≈««¿»

¯‚ÔBÎÈÏד eÁÒ‡Â ‡iÓ ¯ÈÚÊ ÔÚk Ôe·qÈƒ¿¿«¿≈«»¿«¿«¿≈
:‡�ÏÈ‡ ˙BÁz eÎÈÓzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»»

Ôkה ¯˙a ÔBÎaÏ e„ÈÚÒe ‡ÓÁÏ„ ‡zt ·q‡Â¿∆«ƒ»¿«¿»¿ƒƒ¿»«≈
ÔBÎc·Ú ÏÚ Ôez¯·Ú Ôk ÏÚ È¯‡ e¯aÚz¿ƒ»¬≈«≈¬«¿««¿¿

:‡zÏlÓ Èc ‡Ók „ÈaÚz Ôk e¯Ó‡Â«¬»≈«¿≈¿»ƒ«≈¿»

Ó‡Â¯ו ‰¯N ˙ÂÏ ‡�kLÓÏ Ì‰¯·‡ ÈÁB‡Â¿ƒ«¿»»¿«¿¿»¿«»»«¬«
ÈLeÏ ‡zÏÒ„ ‡ÁÓ˜ ÔÈ‡Ò ˙Ïz ‡ÁB‡»¿»¿ƒƒ¿»¿»¿»ƒ

:ÔˆÈ¯‚ È„È·ÚÂ¿ƒƒƒ¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÚËÂ.ÂÈÏÚ ÌÈ·v�לנגּדֹו עֹומדים ׁשהיּו ¿««ƒ»ƒ»»ְְְִֶֶָ

הּקֹוצרים על הּנּצב ּכּלׁשֹון ְְְִִִִַַַַַָָמסּתּכלים,

ל'), ה' (מ"א הּנּצבים מּׂשרי ה'), ב' ִִִֵַָָ(רּות

ורֹואים עֹומדים היּו והם יֹוׁשב ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶָּולפי

לקראתם. וּירץ וּירא טעם וזה עליו. אמר ְְְִֶַַַַַַָָָָָָָּבֹו

היּו ולא נגּדֹו עֹומדים אֹותם ראה ּכאׁשר ְְְֲִִֶֶַָָָָֹּכי

ּביתֹו. אל להביאם לקראתם רץ לדרּכם ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָהֹולכים

ÌÚËÂ,Ï‰‡‰ Á˙tÓיֹוׁשב עדין ׁשהיה להּגיד ¿««ƒ∆«»…∆ְֲִִֵֶַַָָ

הּׁשכינה: מראה מּמּנּו הסּתּלק אחרי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשם

ÔÎzÈÂקרֹובים ׁשהיּו האהל, על עליו ׁשּיהיה ¿ƒ»≈ְְִִֶֶֶֶַָָָָֹ

הּפתח, ּכנגד ׁשּלא האחר הּצד מן ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאליו

אברהם, אל מתקרבין היּו ולא נּצבים ׁשם ְְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹוהיּו

ט'): י"ד (ׁשמֹות הּים על חנים ְְִַַַַָֹּכטעם

EÈ�ÈÚa.(ג) ÔÁ È˙‡ˆÓ ‡� Ì‡ È�„‡אֹותֹו מצינּו ¬…»ƒ»»»ƒ≈¿≈∆ִָ

רּבם ּבׁשם קראם והּנה קמּוץ. ְְְְִִֵֵַַָָָָָּבּספרים

מלאכי ׁשהם ּבהם הּכיר ּכי ּדל"ת, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבאל"ף

ולכן ואלים אלהים יּקראּו ּכאׁשר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָֹעליֹון

ארצה: להם ְְֲִֶַַָָָהׁשּתחוה

Ï‡.Ec·Ú ÏÚÓ ¯·Ú˙ ידּבר,�‡ אחד ּכל עם «»«¬…≈««¿∆ְִֵֶַָָ

חּקתי ּכל את ּוׁשמרּתם הּתֹורה ּכל ְְְֶֶֶֶַַַָָָֹֻּכדר

אבי ערות כ"ב), כ' (וּיקרא אֹותם ְְֲִִִֶֶַַַָָָועׂשיתם

ז'), י"ח (וּיקרא תגּלה לא אּמ ְְְְְִִֵֶַַַָֹוערות

י"טּובקצר (ׁשם תכּלה לא ארצכם קציר את כם ְְְְְְְִֶֶֶֶַַָֹֻ

אלהי ה' את מּׁשם ּובּקׁשּתם ּכיט'), ּומצאת ְֱִִִֶֶֶַָָָָֹ

ד' (ּדברים נפׁש ּובכל לבב ּבכל ְְְְְְְְִִֶֶַָָָָתדרׁשּנּו

ראה מּזה והפ ּכן. הּתֹורה מׁשנה ורב ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָֹכ"ט).

כ"ו). י"א (ׁשם הּיֹום לפניכם נתן ְִִֵֵֶַָָֹֹאנכי

ׁשּבהם לּגדֹול ו') מ"ח (ב"ר אמרּו ְְֵֶֶַַָָָורּבֹותינּו

ּתעבר נא אל לּגדֹול ׁשאמר יּתכן זה וגם ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאמר.

רגליכם: ּתרחצּו עּמ יּׁשארּו אׁשר ורעי ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָואּתה

ÔBÎp‰Âּופנה אדֹונים, ּכּלם את ׁשּקרא ּבעיני ¿«»ְֲִֵֶֶַָָָָָֻ

אם אמר לראׁשֹון ואחד, אחד ּכל ְִִֶֶֶַָָָָָאל

אמר וכן תעבר, נא אל ּבעיני חן מצאתי ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹנא

עצמֹו ּבפני אחד לכל לּׁשליׁשי, אמר וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלּׁשני,

נא אל ּבעיני חן מצאתי נא אם ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָיתחּנן:

ורחצּו מים מעט נא ויּקח ,עבּד מעל ְְְְְֲֲִֵַַַַַַַָֹֻתעבר

מרב וכבֹוד מּוסר ּדר וזה ּכּלכם. ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻרגליכם

עּמהם. להתנּדב ְְְִִֵֶֶַָחפצֹו

‰p‰Âחפצם ואין ּדר עֹוברי ׁשהם ּבהם הּכיר ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָ

ׁשּיּקח רק מהם ּבּקׁש לא ולכן ׁשם, ְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻללּון

לתת החם, מּפני מעט רגליהם לרחץ מים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹמעט

ּתחת ויּׁשענּו עיפה, נפׁש על קרים מים ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלהם

ּובמׁשּכן: ּבאהל יבֹואּו לא הּיֹום, לרּוח ְְְְִֵֶַַָָָֹֹהעץ

וטעם Ìz¯·Ú.(ה) Ôk ÏÚ Èkׁשּדרּככם אחרי ּכי ְַַƒ«≈¬«¿∆ְְֲִֵֶֶַַ

אצלי. מעט ּתנּוחּו ׁשּלא נכֹון אינּנּו ְְִֵֶֶֶַַָָָֹעלי,

לחם ׁשּבפת מּוסר ּדר ּדּברּת. ּכאׁשר ּתעׂשה ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּכן

ּתעׂשה ּכן יאמר, אֹו אברהם. רּבי לׁשֹון ְְֲִֵֶַַַַַָָֹּדי,

הע ּתחת להּׁשען ׁשלּוחיםלנּו ּכי מּיד, ולעבר ץ ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹ

:עּמ ללּון אֹו ּבאהל לבא ּתעּכבנּו ואל ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹאנחנּו,

ÏÒ˙.(ו) ÁÓ˜ׁשל לעמילן קמח לעּגֹות, סלת ∆«…∆ְֲִֶֶֶַַָֹֻ

את לׁשאב הּקדרה את לכּסֹות ְְְִִֵֶֶַַַָָֹטּבחים

רּבה ּבבראׁשית הּוא וכ רּׁש"י. לׁשֹון ְְְֲִִִֵַַַָָָֻהּזהמא.

סאים ׁשלׁש ׁשהיּו ּפרׁשּו וׁשם י"ב). ְְְִֵֶָָָ(מ"ח

ּכל ּבלחם הרּבה לּמה ידענּו ולא אחד. ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָֹלכל

הסּתּלקּות ידע אּולי אנׁשים. לׁשלׁשה ְְְֲִִִַַַָָָָּכ

עֹולֹות ּכמרּבה והּוא ראׁשֹון, ראׁשֹון ְְְֲִִֵַַַָהּמאכל

לכבֹודם. עּמהם ּביתֹו ּגדֹולי ׁשּסעדּו אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָלּמזּבח,
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(â)éðéòa ïç éúàöî àð-íà éðãà øîàiåøáòú àð-ìà E ©Ÿ©®£ŸÀ̈¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½©¨¬©«£−Ÿ
:Ecáò ìòî¥©¬©§¤«

i"yx£'B‚Â ‡� Ì‡ È�„‡ ¯Ó‡iÂ∑אמר ׁשּבהם וכיוןלּגדֹול תעבר", "אלֿנא אמר: ולּגדֹול אדֹונים, ּכּלם ּוקראם «…«¬…»ƒ»¿ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
חֹול הּוא זה ּובלׁשֹון עּמֹו, חבריו יעמדּו הּוא, יעבר לה)ׁשּלא להּקדֹוׁש(שבועות אֹומר והיה הּוא, קדׁש אחר: ּדבר . ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

קדם האמירה לקראתם", "וּירץ אחר ׁשּכתּוב ּפי על ואף האֹורחים, את ויכניס ׁשּירּוץ עד לֹו להמּתין הּוא ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּברּו
ואי נח", "וּיֹולד אחר ׁשּנכּתב ּבאדם", רּוחי ידֹון "לא אצל: ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּכן, לדּבר הּמקראֹות ודר היתה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹלכן

רּבה ּבבראׁשית הּלׁשֹונֹות ּוׁשּתי ׁשנה, ק"כ ּגזרת קדם ּכן אם אּלא ּכן, לֹומר רמב"ן.אפׁשר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

(ã):õòä úçz eðòMäå íëéìâø eöçøå íéî-èòî àð-çwéª©¨´§©©½¦§©«£−©§¥¤®§¦¨«£−©¬©¨¥«
i"yx£‡�ŒÁwÈ∑,ׁשליח ידי ידיעל על לבניו ׁשּלם הּוא ּברּו והּקדֹוׁש À«»ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָ

ׁשּנאמר: כ)ׁשליח, הּסלע"(במדבר את וּי אתֿידֹו מׁשה ¯‚ÌÎÈÏ."וּירם eˆÁ¯Â∑ׁשּמׁשּתחוים ערבּיים ׁשהם ּכסבּור ֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ¿«¬«¿≈∆ְְְֲִִִִֵֶֶַַָ
לביתֹו אלילים עבֹודת להכניס ׁשּלא והקּפיד רגליהם, פו)לאבק לרחיצה,(ב"מ לינה הקּדים הקּפיד, ׁשּלא לֹוט אבל , ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

"ולינ רגליכם"ׁשּנאמר: ורחצּו ‰ıÚ.ּו ˙Áz∑האילן .ּתחת ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַ««»≈ִַַָָ

(ä)ïk-ìò-ék eøáòz øçà íëaì eãòñå íçì-úô äç÷àå§¤§¨̧©¤¹¤§©«£³¦§¤Æ©©´©«£½Ÿ¦«©¥¬
:zøac øLàk äNòz ïk eøîàiå íëcáò-ìò ízøáò£©§¤−©©§§¤®©Ÿ́§½¥¬©«£¤−©«£¤¬¦©«§¨

i"yx£ÌÎaÏ e„ÚÒÂ∑סעּדתא ּדפּתא מצינּו ּובּכתּובים ּבּנביאים ּבּתֹורה, ¿«¬ƒ¿∆ְְְְְִִִִִַַַַָָָָ
ּבּנביאים: לּבכם", "וסעדּו ּבּתֹורה: ה)ּדלּבא, יט ּבּכתּובים:(שופטים לחם", ּפת לּב קד)"סעד אנֹוׁש(תהלים לבב "ולחם ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ

ּבּמלאכים ׁשֹולט הרע יצר ׁשאין מּגיד "לּבכם", אּלא ּכאן, ּכתיב אין לבבכם חמא: רּבי אמר ‡Á¯.(ב"ר)יסעד". ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ««
e¯·Úz∑ּכן Ìz¯·Ú.ּתלכּואחר ÔkŒÏÚŒÈk∑עלי ׁשעברּתם מאחר מּכם, מבּקׁש אני הּזה הּדבר .לכבֹודיּכי «¬…ְֵֵַַƒ«≈¬«¿∆ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ÔkŒÏÚŒÈk∑:ׁשּבּמקרא ּכן' על 'ּכי ּכל וכן אׁשר, על יט)ּכמֹו קֹורתי",(לקמן ּבצל ּבאּו לג)"ּכיֿעלּֿכן עלּֿכן(לקמן "ּכי ƒ«≈ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
,"פני לח)ראיתי נתּתיה",(שם לא י)"ּכיֿעלּֿכן חנתנּו(במדבר ידעּת רמב"ן.""ּכיֿעלּֿכן ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

(å)ìL éøäî øîàiå äøN-ìà äìäàä íäøáà øäîéåL ©§©¥¯©§¨¨²¨−Ÿ¡¨¤¨¨®©ÀŸ¤©«£¦º§³
:úBâò éNòå éLeì úìñ çî÷ íéàñ§¦Æ¤´©½Ÿ¤−¦©«£¦¬ª«

i"yx£˙ÏÒ ÁÓ˜∑את לׁשאב הּקדרה, את לכּסֹות טּבחים ׁשל לעמילן קמח לעּוגֹות, רמב"ן.הּזהמהסלת ∆«…∆ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻ

˜„CÓג ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬»¿»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»
Cc·Ú:נ"י( ÏÚÓ ¯aÚz ÔÚÎ ‡Ï (CÈ�ÈÚa¿≈»»¿«¿ƒ«≈««¿»

¯‚ÔBÎÈÏד eÁÒ‡Â ‡iÓ ¯ÈÚÊ ÔÚk Ôe·qÈƒ¿¿«¿≈«»¿«¿«¿≈
:‡�ÏÈ‡ ˙BÁz eÎÈÓzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»»

Ôkה ¯˙a ÔBÎaÏ e„ÈÚÒe ‡ÓÁÏ„ ‡zt ·q‡Â¿∆«ƒ»¿«¿»¿ƒƒ¿»«≈
ÔBÎc·Ú ÏÚ Ôez¯·Ú Ôk ÏÚ È¯‡ e¯aÚz¿ƒ»¬≈«≈¬«¿««¿¿

:‡zÏlÓ Èc ‡Ók „ÈaÚz Ôk e¯Ó‡Â«¬»≈«¿≈¿»ƒ«≈¿»

Ó‡Â¯ו ‰¯N ˙ÂÏ ‡�kLÓÏ Ì‰¯·‡ ÈÁB‡Â¿ƒ«¿»»¿«¿¿»¿«»»«¬«
ÈLeÏ ‡zÏÒ„ ‡ÁÓ˜ ÔÈ‡Ò ˙Ïz ‡ÁB‡»¿»¿ƒƒ¿»¿»¿»ƒ

:ÔˆÈ¯‚ È„È·ÚÂ¿ƒƒƒ¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÚËÂ.ÂÈÏÚ ÌÈ·v�לנגּדֹו עֹומדים ׁשהיּו ¿««ƒ»ƒ»»ְְְִֶֶָ

הּקֹוצרים על הּנּצב ּכּלׁשֹון ְְְִִִִַַַַַָָמסּתּכלים,

ל'), ה' (מ"א הּנּצבים מּׂשרי ה'), ב' ִִִֵַָָ(רּות

ורֹואים עֹומדים היּו והם יֹוׁשב ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶָּולפי

לקראתם. וּירץ וּירא טעם וזה עליו. אמר ְְְִֶַַַַַַָָָָָָָּבֹו

היּו ולא נגּדֹו עֹומדים אֹותם ראה ּכאׁשר ְְְֲִִֶֶַָָָָֹּכי

ּביתֹו. אל להביאם לקראתם רץ לדרּכם ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָהֹולכים

ÌÚËÂ,Ï‰‡‰ Á˙tÓיֹוׁשב עדין ׁשהיה להּגיד ¿««ƒ∆«»…∆ְֲִִֵֶַַָָ

הּׁשכינה: מראה מּמּנּו הסּתּלק אחרי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשם

ÔÎzÈÂקרֹובים ׁשהיּו האהל, על עליו ׁשּיהיה ¿ƒ»≈ְְִִֶֶֶֶַָָָָֹ

הּפתח, ּכנגד ׁשּלא האחר הּצד מן ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאליו

אברהם, אל מתקרבין היּו ולא נּצבים ׁשם ְְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹוהיּו

ט'): י"ד (ׁשמֹות הּים על חנים ְְִַַַַָֹּכטעם

EÈ�ÈÚa.(ג) ÔÁ È˙‡ˆÓ ‡� Ì‡ È�„‡אֹותֹו מצינּו ¬…»ƒ»»»ƒ≈¿≈∆ִָ

רּבם ּבׁשם קראם והּנה קמּוץ. ְְְְִִֵֵַַָָָָָּבּספרים

מלאכי ׁשהם ּבהם הּכיר ּכי ּדל"ת, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבאל"ף

ולכן ואלים אלהים יּקראּו ּכאׁשר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָֹעליֹון

ארצה: להם ְְֲִֶַַָָָהׁשּתחוה

Ï‡.Ec·Ú ÏÚÓ ¯·Ú˙ ידּבר,�‡ אחד ּכל עם «»«¬…≈««¿∆ְִֵֶַָָ

חּקתי ּכל את ּוׁשמרּתם הּתֹורה ּכל ְְְֶֶֶֶַַַָָָֹֻּכדר

אבי ערות כ"ב), כ' (וּיקרא אֹותם ְְֲִִִֶֶַַַָָָועׂשיתם

ז'), י"ח (וּיקרא תגּלה לא אּמ ְְְְְִִֵֶַַַָֹוערות

י"טּובקצר (ׁשם תכּלה לא ארצכם קציר את כם ְְְְְְְִֶֶֶֶַַָֹֻ

אלהי ה' את מּׁשם ּובּקׁשּתם ּכיט'), ּומצאת ְֱִִִֶֶֶַָָָָֹ

ד' (ּדברים נפׁש ּובכל לבב ּבכל ְְְְְְְְִִֶֶַָָָָתדרׁשּנּו

ראה מּזה והפ ּכן. הּתֹורה מׁשנה ורב ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָֹכ"ט).

כ"ו). י"א (ׁשם הּיֹום לפניכם נתן ְִִֵֵֶַָָֹֹאנכי

ׁשּבהם לּגדֹול ו') מ"ח (ב"ר אמרּו ְְֵֶֶַַָָָורּבֹותינּו

ּתעבר נא אל לּגדֹול ׁשאמר יּתכן זה וגם ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאמר.

רגליכם: ּתרחצּו עּמ יּׁשארּו אׁשר ורעי ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָואּתה

ÔBÎp‰Âּופנה אדֹונים, ּכּלם את ׁשּקרא ּבעיני ¿«»ְֲִֵֶֶַָָָָָֻ

אם אמר לראׁשֹון ואחד, אחד ּכל ְִִֶֶֶַָָָָָאל

אמר וכן תעבר, נא אל ּבעיני חן מצאתי ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹנא

עצמֹו ּבפני אחד לכל לּׁשליׁשי, אמר וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלּׁשני,

נא אל ּבעיני חן מצאתי נא אם ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָיתחּנן:

ורחצּו מים מעט נא ויּקח ,עבּד מעל ְְְְְֲֲִֵַַַַַַַָֹֻתעבר

מרב וכבֹוד מּוסר ּדר וזה ּכּלכם. ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻרגליכם

עּמהם. להתנּדב ְְְִִֵֶֶַָחפצֹו

‰p‰Âחפצם ואין ּדר עֹוברי ׁשהם ּבהם הּכיר ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָ

ׁשּיּקח רק מהם ּבּקׁש לא ולכן ׁשם, ְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻללּון

לתת החם, מּפני מעט רגליהם לרחץ מים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹמעט

ּתחת ויּׁשענּו עיפה, נפׁש על קרים מים ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלהם

ּובמׁשּכן: ּבאהל יבֹואּו לא הּיֹום, לרּוח ְְְְִֵֶַַָָָֹֹהעץ

וטעם Ìz¯·Ú.(ה) Ôk ÏÚ Èkׁשּדרּככם אחרי ּכי ְַַƒ«≈¬«¿∆ְְֲִֵֶֶַַ

אצלי. מעט ּתנּוחּו ׁשּלא נכֹון אינּנּו ְְִֵֶֶֶַַָָָֹעלי,

לחם ׁשּבפת מּוסר ּדר ּדּברּת. ּכאׁשר ּתעׂשה ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּכן

ּתעׂשה ּכן יאמר, אֹו אברהם. רּבי לׁשֹון ְְֲִֵֶַַַַַָָֹּדי,

הע ּתחת להּׁשען ׁשלּוחיםלנּו ּכי מּיד, ולעבר ץ ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹ

:עּמ ללּון אֹו ּבאהל לבא ּתעּכבנּו ואל ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹאנחנּו,

ÏÒ˙.(ו) ÁÓ˜ׁשל לעמילן קמח לעּגֹות, סלת ∆«…∆ְֲִֶֶֶַַָֹֻ

את לׁשאב הּקדרה את לכּסֹות ְְְִִֵֶֶַַַָָֹטּבחים

רּבה ּבבראׁשית הּוא וכ רּׁש"י. לׁשֹון ְְְֲִִִֵַַַָָָֻהּזהמא.

סאים ׁשלׁש ׁשהיּו ּפרׁשּו וׁשם י"ב). ְְְִֵֶָָָ(מ"ח

ּכל ּבלחם הרּבה לּמה ידענּו ולא אחד. ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָֹלכל

הסּתּלקּות ידע אּולי אנׁשים. לׁשלׁשה ְְְֲִִִַַַָָָָּכ

עֹולֹות ּכמרּבה והּוא ראׁשֹון, ראׁשֹון ְְְֲִִֵַַַָהּמאכל

לכבֹודם. עּמהם ּביתֹו ּגדֹולי ׁשּסעדּו אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָלּמזּבח,



xie`כח zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h oey`x meil inei xeriy

(æ)ïziå áBèå Cø ø÷a-ïa çwiå íäøáà õø ø÷aä-ìàå§¤©¨−̈¨´©§¨¨®©¦©̧¤¨¹̈©³¨Æ©¦¥´
:Búà úBNòì øäîéå øòpä-ìà¤©©½©©§©¥−©«£¬Ÿ«

i"yx£·BËÂ C¯ ¯˜aŒÔa∑'ג להאכילן ּכדי היּו, ּפרים פז)ּבחרּדללׁשֹונֹותג' לחּנכֹו∑‡Úp‰ŒÏ¯.(ב"מ יׁשמעאל, זה ∆»»«»ְְְְְֲִִֵַַָָָָ∆«««ְְְִֵֶַָ
רמב"ן.(ב"ר)ּבמצוֹות ְְִ

(ç)íäéðôì ïziå äNò øLà ø÷aä-ïáe áìçå äàîç çwiå©¦©̧¤§¹̈§¨À̈¤©¨¨Æ£¤´¨½̈©¦¥−¦§¥¤®
:eìëàiå õòä úçz íäéìò ãîò-àeäå§«Ÿ¥¯£¥¤²©¬©¨¥−©Ÿ¥«

i"yx£'B‚Â ‰‡ÓÁ ÁwiÂ∑העּסה ונטמאת הּיֹום אֹותֹו ּכּנׁשים ארח לּה ׁשחזר נּדה, ׂשרה ׁשּפרסה לפי הביא, לא ולחם «ƒ«∆¿»¿ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
שם) ּפניו∑ÓÁ‡‰.(ב"מ מעל ׁשּקֹולטין החלב NÚ‰.ׁשּמן ¯L‡ ¯˜a‰ŒÔ·e∑אמטי ׁשּתּקן קּמא קּמא ּתּקן. אׁשר ∆¿»ְִֵֶֶַַָָָָֻ∆«»»¬∆»»ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

הּמנהג∑eÏÎ‡iÂ.קּמיהּוואיתי מן אדם יׁשּנה ׁשּלא מּכאן ׁשאכלּו, ּכמֹו ב"ר)נראּו שם. .(ב"מ ְְְִַַַ«…≈ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

(è):ìäàá äpä øîàiå EzLà äøN äià åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥À½̈ÀÀ©¥−¨¨´¦§¤®©−Ÿ¤¦¥¬¨«Ÿ¤
i"yx£ÂÈÏ‡ e¯Ó‡iÂ∑ׁשמעֹון רּבי ותניא, ׁשּב"אליו", אי"ו על נקּוד «…¿≈»ְְְְִִֵֶַַַָָָ

אּתה הּכתב, על רבה הּנקּדה וכאן וכּו', הּכתב ּדֹורׁש אּתה הּנקּדה, על רבה ׁשהּכתב מקֹום ּכל אֹומר: אלעזר ְְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻֻּבן
על ולאּׁשה האּׁשה על לאיׁש ׁשּלֹו, ּבאכסניא אדם ׁשּיׁשאל למדנּו, אברהם? אּיֹו ׁשאלּו: לׂשרה ׁשאף הּנקּדה, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻּדֹורׁש

מציעאהאיׁש ּבבבא פז). היתה,(דף ׁשּצנּועה להֹודיע אּלא היתה, היכן אּמנּו ׂשרה הּׁשרת מלאכי היּו יֹודעים אֹומרים: ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ּברכה' ׁשל ּכֹוס לּה לׁשּגר 'ּכדי חנינא: ּבר יֹוסי רּבי אמר ּבעלּה. על לחּבבּה ·‡‰Ï.ּכדי ‰p‰∑היא .צנּועה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָƒ≈»…∆ְִָ

(é)éìà áeLà áBL øîàiåäøNì ïá-äpäå äiç úòk E ©ÀŸ¤´¨³¥¤̧Æ¨¥´©½̈§¦¥¥−§¨¨´
:åéøçà àeäå ìäàä çút úòîL äøNå EzLà¦§¤®§¨¨¬Ÿ©²©¤¬©¨−Ÿ¤§¬©«£¨«

i"yx£‰iÁ ˙Úk∑,היה ּופסח הּבאה, לׁשנה הּזאת ּכעתּכעת קרינן מּדלא יצחק, נֹולד הּבא אּלא)ּבׁשוא(ּולפסח »≈«»ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
iÁ‰.ּכעת ˙Úk∑וקּימים ׁשלמים ּכּלכם ׁשּתהיּו לכם, חּיה ׁשּתהא הּזאת ‡eL·.ּכעת ·BL∑ּבּׂשרֹו לא ֵָ»≈«»ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ»ְִֹ

לֹו, אמר מקֹום ׁשל ּבׁשליחּותֹו אּלא אליו, ׁשּיׁשּוב והּואהּמלא ארּבה", הרּבה ה' מלא לּה "וּיאמר ּכמֹו: ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּכן לֹו אמר מקֹום ׁשל ּבׁשליחּותֹו ּכאן אף מקֹום, ׁשל ּבׁשליחּותֹו אּלא להרּבֹות ּבידֹו רבה)אין אמר(.(בראשית אליׁשע ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

אׁשּוב", "לּמֹועד אמרּו: ׂשרה את ׁשּבּׂשרּו הּמלאכים אֹותן ,"ּבׁשפחת ּתכּזב אל האלהים איׁש אדֹוני אל וּתאמר ּבן, חֹובקת אּת חּיה ּכעת הּזה "לּמֹועד ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלּׁשּונּמית:

הּזה "לּמֹועד מת: ּובין חי ּבין מת, ּומחר חי ׁשהּיֹום ודם, ּבׂשר אני אבל אׁשּוב", "לּמֹועד אמרּו: לעֹולם וקּימים חּיים ׁשהם הּמלאכים 'אֹותן אליׁשע: לּה ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָאמר

‡ÂÈ¯Á.)וגֹו'" ‡e‰Â∑הּמלא אחר היה רמב"ן.הּפתח ְ¿«¬»ְֶַַַַַַָָָ

(àé)äøNì úBéäì ìãç íéîia íéàa íéð÷æ äøNå íäøáàå§©§¨¨³§¨¨Æ§¥¦½¨¦−©¨¦®¨©Æ¦«§´§¨½̈
:íéLpk çøà−Ÿ©©¨¦«

i"yx£˙BÈ‰Ï Ï„Á∑מּמּנהּפסק.ÌÈLpk Á¯‡∑נּדּות רמב"ן.ארח »«ƒ¿ִֶַָָ…««»ƒִַֹ

È¯Bzז ¯a ¯·„e Ì‰¯·‡ Ë‰¯ È¯Bz ˙ÂÏe¿«≈¿««¿»»¿««≈
„aÚÓÏ ÈÁB‡Â ‡ÓÏeÚÏ ·‰ÈÂ ·ËÂ CÈk«̄ƒ¿«ƒ«¿≈»¿ƒ¿∆¿«

:d˙È»≈

ÈÂ‰·ח „·Ú Èc È¯Bz ¯·e ·ÏÁÂ ÔÓL ·ÈÒ�e¿ƒ¿««¬»«≈ƒ¬«ƒ«
˙BÁz ÔB‰ÈÂlÚ LnLÓ ‡e‰Â ÔB‰ÈÓ„√̃»≈¿¿«≈ƒ»≈¿

:eÏÎ‡Â ‡�ÏÈ‡ƒ»»«¬»

‰‡ט ¯Ó‡Â C˙z‡ ‰¯N Ô‡ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈»»»ƒ¿»«¬«»
:‡�kLÓ·¿«¿¿»

˜ÔÈÓiי Ôez‡c ÔcÚk C˙ÂÏ ·ez‡ ·zÓ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«ƒ¿»»¿ƒ»¿««»ƒ
Ú¯˙a ˙ÚÓL ‰¯NÂ C˙z‡ ‰¯NÏ ¯· ‡‰Â¿»»¿»»ƒ¿»¿»»¿««ƒ¿«

:È‰B¯BÁ‡ ‡e‰Â ‡�kLÓ«¿¿»¿¬ƒ

Òt˜יא ÔÈÓBÈa elÚ e·ÈÒ ‰¯NÂ Ì‰¯·‡Â¿«¿»»¿»»ƒ«¿ƒ¿«
:‡iL�k Á¯B‡ ‰¯NÏ ÈÂ‰ÓlÓƒ¿∆¡≈¿»»«ƒ¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

קמח סאים ׁשלׁש מהרי הּפׁשט, ּדר ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָועל

הּׁשלׁש מּכל הֹוציאה והּנה סלת, מהן ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹלעׂשֹות

מעט: נקּיה סלת ְְְִִֶַָֹסאין

וטעם ‡·¯‰Ì.(ז) ı¯ ¯˜a‰ Ï‡Âרב להּגיד ְַַ¿∆«»»»«¿»»ְִַֹ

אׁשר הּגדֹול האדם ּכי ּבנדיבּות ְְֲִִִֶֶַָָָָחׁשקֹו

איׁש מאֹות ּוׁשלׁש עׂשר ׁשמֹונה ּבביתֹו ְְְִֵֵָָָָהיּו

ּבמילתֹו וחלּוׁש מאד זקן והּוא חרב ְְְְִֵֵֶֶָָָֹׁשֹולף

אֹותּה לזרז ׂשרה אהל אל ּבעצמֹו הּוא ְְְֵֶֶַַָָָָָֹהל

הּבקר מקֹום אל רץ כן ואחרי הּלחם, ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבעׂשּית

לאֹורחיו, לעׂשֹות וטֹוב ר ּבקר ּבן מּׁשם ְְְֲִֵֶַַַָָָָָלבּקר

מּמׁשרתיו אחד ידי על זה ּכל עׂשה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹולא

לפניו: ְְִָָָהעֹומדים

iÁ‰.(י) ˙Úk EÈÏ‡ ·eL‡ ·BLלא רּׁש"י לׁשֹון »≈∆»≈«»ְִַֹ

אּלא אליו, ׁשּיׁשּוב הּמלא ְְִֵֶֶַַָָָָּבּׂשרֹו

וּיאמר ּכמֹו לֹו, אמר מקֹום ׁשל ְְִִֶֶַַָָֹּבׁשליחּותֹו

(לעיל זרע את ארּבה הרּבה ה' מלא ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָלּה

אּלא להרּבֹות, ּבידֹו אין והּוא י'), ְְְְֵֶַָָט"ז

ּכאן אף לֹו, אמר מקֹום ׁשל ְִִֶַַָָָּבׁשליחּותֹו

הרב והצר לֹו. אמר מקֹום ׁשל ְְְִִֶַַַָָָֻּבׁשליחּותֹו

לֹו אמר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש מּפני ּכן, ְִֵֵֵֶַַָָָֹלאמר

ּובין י"ד). (ּפסּוק אלי אׁשּוב לּמֹועד ְֵֵֵֶַָָָּבכאן:

ּבהּקדֹו אֹו מצינּוּבּמלא לא הּוא ּברּו ׁש ְְִַַַָָָָֹ

וה' ּבּלׁשֹון נכלל אּולי למֹועדֹו. אליו ְְֲִֵֶַַַַָָָׁשּׁשב

לׁשרה ה' וּיעׂש אמר ּכאׁשר ׂשרה את ְֲֶֶַַַַַָָָָָָָּפקד

אברהם ורּבי א'). כ"א (להּלן ּדּבר ְְְֲִִֵֶַַַַָָָּכאׁשר

אברהם" אל ה' "וּיאמר ּכי ב') כ"א (להּלן ְְִֶֶַַַַָָָָֹאמר

אליו וׁשב ׁשֹולחֹו, ּבׁשם הּמלא ּדבר ְְְְְֵֵַַַָָָהּוא

נכּתב: לא ואם אּתֹו, ּדּבר אׁשר ְְֲִִִִֵֵֶַַֹלּמֹועד

ÔBÎp‰Â"הּׁשנה "לתׁשּובת מן ׁשהּוא ּבעיני ¿«»ְְִִֵֶַַַָָ

אׁשּוב ׁשֹוב ּכי יאמר, א'). י"א ִַָֹ(ש"ב

ּבן ויהיה חּיים ּבֹו ׁשּתהיּו הּזאת ּכעת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹעת

לאברהם נאמר ּכאׁשר וזהּו .אׁשּת ְְְְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָלׂשרה

האחרת, ּבּׁשנה הּזה לּמֹועד כ"א) י"ז ְֵֵֶֶֶַַַַָָָ(לעיל

וקּבצ וׁשב ,אלהי ה' וׁשב ּכמֹו אׁשּוב ְְְְְְְֱִִֶֶֶָָָֹויהיה

ג'): ל' ְִָ(ּדברים

יּקראÌÈ‡a(יא) ּבחּורֹותיו ּבימי האדם ּבּימים. »ƒִִִֵֵַַָָָָָָ

`xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i ipy meil inei xeriy

(áé)él-äúéä éúìá éøçà øîàì daø÷a äøN ÷çözå©¦§©¬¨−̈§¦§¨´¥®Ÿ©«£¥³§Ÿ¦Æ¨«§¨¦´
:ï÷æ éðãàå äðãò¤§½̈©«Ÿ¦−¨¥«

i"yx£da¯˜a∑?'חלב מֹוׁשכין ׁשּצמקּו הּללּו הּׁשדים ולד, טעּונין הּללּו הּקרבים 'אפׁשר ואמרה: ּבמעיה, מסּתּכלת ¿ƒ¿»ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
וסת∑Ú„�‰.(תנחומא) זמן עּדן, לׁשֹון אחר: דבר הּבׂשר. את ּומעּדן הּׂשער את מסיר מׁשנה: ּולׁשֹון ּבׂשר, צחצּוח ∆¿»ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

.נּדּות ִ

(âé)øîàì äøN ä÷çö äf änì íäøáà-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤©§¨¨®¨´¨¤Á¨«£¨̧¨¹̈¥ÀŸ
:ézð÷æ éðàå ãìà íðîà óàä©©¬ª§¨²¥¥−©«£¦¬¨©«§¦

i"yx£Ì�Ó‡ Û‡‰∑?אלד אמת Èz�˜Ê.הגם È�‡Â∑"זקן "ואדני אמרה היא ׁשהרי הּׁשלֹום, מּפני הּכתּוב רמב"ן.ׁשּנה ««À¿»ֱֲֵֵֶַ«¬ƒ»«¿ƒְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

(ãé)éìà áeLà ãòBnì øác ýåýéî àìtéääiç úòk E £¦¨¥¬¥«Ÿ̈−¨¨®©¥º¨¬¥¤²¨¥¬©¨−
:ïá äøNìe§¨¨¬¥«

i"yx£‡ÏtÈ‰∑?ּכרצֹוני מּלעׂשֹות מּמּני ּומכּסה ּומפרד מפלא ּדבר ׁשּום וכי היתּכּסי, לאֹותֹו∑ÚBnÏ„.ּכתרּגּומֹו: ¬ƒ»≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻֻ«≈ְ
האחרת ּבּׁשנה הּזה לּמֹועד אתמל, ל ׁשּקבעּתי הּמיעד רמב"ן.מֹועד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ß oeygxn 'i ipy mei ß

(åè)äøN Lçëzå|ék éz÷çö àì øîàì|øîàiå äàøé| ©§©¥̧¨¨¯¥²Ÿ¬Ÿ¨©−§¦¦´¨¥®¨©¬Ÿ¤
:z÷çö ék àì−Ÿ¦¬¨¨«§§

i"yx£z˜Áˆ Èk 'B‚Â ‰‡¯È Èk∑.ׁשּיראה לפי ׂשרה, וּתכחׁש לּדבר: טעם ׁשּנֹותן הּוא 'ּדהא', לׁשֹון מׁשּמׁש הראׁשֹון ƒ»≈»¿ƒ»»¿¿ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
לׁשֹונֹות: ּבארּבע מׁשּמׁש 'ּכי' רּבֹותינּו: ׁשאמרּו צחקּת, אּלא הּוא, ּכדברי לא וּיאמר 'אּלא': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹוהּׁשני

ּדהא אּלא, ּדלמא, רמב"ן.אי, ְְִִֶָָָ

(æè)íäøáàå íãñ éðt-ìò eô÷Liå íéLðàä íMî eî÷iå©¨ª³¦¨Æ¨«£¨¦½©©§¦−©§¥´§®Ÿ§©̧§¨½̈
ì ínò Cìä:íçlL Ÿ¥¬¦−̈§©§¨«

i"yx£eÙ˜LiÂ∑"קדׁש מּמעֹון מ"הׁשקיפה חּוץ לרעה, ׁשּבּמקרא הׁשקפה כו)ּכל ענּיים,(דברים מּתנֹות ּכח ׁשּגדֹול , ««¿ƒְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
לרחמים הרגז מּדת ׁשהֹופ.ÌÁlLÏ∑הם אֹורחים ּכסבּור: .ללּוֹותם, ְֲִִֵֶֶַַָֹ¿«¿»ְְְִֵַָָ

È·ÈÒc˙יב ¯˙a ¯ÓÈÓÏ d‰ÚÓa ‰¯N ˙ÎÈÁÂ¿«¿«»»ƒ¿»«¿≈»»«¿≈ƒ
:·ÈÒ È�Ba¯Â eÓÈÏeÚ ÈÏ ˙Â‰¬«ƒ≈¿ƒƒƒ

N¯‰יג ˙ÎÈÁ Ô�„ ‡ÓÏ Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»¿»¿»«¿«»»
:˙È·ÈÒ ‡�‡Â „ÈÏB‡ ‡ËLe˜a Ì¯·‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈««¿«¿¿»ƒ«¬»≈ƒ

‡ez·יד ÔÓÊÏ ‡Ób˙t ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Èqk˙È‰¬ƒ¿«≈ƒ√»¿»ƒ¿»»ƒ¿«ƒ
:¯· ‰¯NÏe ÔÈÓi˜ Ôez‡c ÔcÚk C˙ÂÏ¿»»¿ƒ»¿««»ƒ¿»»»

‡¯Èטו ˙ÈÎiÁ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‰¯N ˙·ÈcÎÂ¿«ƒ«»»¿≈»»«≈ƒ¬≈
:zÎiÁ Ì¯a ‡Ï ¯Ó‡Â ˙ÏÁ„¿≈»«¬«»¿»«»¿¿

‡Ètטז ÏÚ e‡ÈÎzÒ‡Â ‡i¯·b ÔnzÓ eÓ˜Â¿»ƒ«»À¿«»¿ƒ¿¿ƒ««≈
:ÔB‰È‡BÂÏ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ‡ Ì‰¯·‡Â ÌB„Ò¿¿«¿»»»≈ƒ¿¿«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּלֹו, הם ּכי "ימיו" ויּקראּו ּבּימים". ְְִִִֵֵֶַָָָָ"עֹומד

כ"ג (ׁשמֹות אמּלא ימי מסּפר את ְְֲִֵֶֶַַַָָּכּלׁשֹון

רּבים ימים ויחיה יזקין ּכאׁשר אבל ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָכ"ו),

ּבּימים", "ּבא יּקרא ּבדֹורֹו האדם ּבני ְְִִֵֵֵַָָָָָָֹמרב

מעיר נֹוסע אחרת, ּבארץ ּכבא ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָמּפני

לשרה להיֹות חדל יֹום. אל מּיֹום עיר אל ְְִִִֶֶַָָָָּובא

אחרי ּכי להריֹון, הּזמן הּוא ּכּנׁשים. ְְֲִִֵֵַַַַָָָֹארח

ּתהרינה: לא זקנה מחמת הארח ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹהּפסק

Èz�˜Ê.(יג) È�‡Âּודבריו בלתי. אחרי ּפרּוׁש הּוא «¬ƒ»«¿ƒְְֲִֵֵַָָֹ

לגּלֹות רצה לא הּׁשלֹום מּפני א ְְֱִֵֶַַַָָָֹאמת,

ּׁשאמרה ׁשּיאמרמה ראּוי היה ּכי זקן, ואדני ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ּתצחק: ּבׁשניהם ׂשרה ּכי זקנים", ואדני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ"ואני

c·¯.(יד) '‰Ó ‡ÏtÈ‰ורחֹוק נפלא ּדבר אם ¬ƒ»≈≈»»ְְִִָָָָ

ּכי ּכּלׁשֹון: ּככה, ה' מאת ׁשּיהיה ְִִֵֵֶֶַָָָהּוא

י"ד), כ"ט (דהי"א ל נתּנּו ּומּיד הּכל ְְִִַַָָָֹמּמ

מ"ט (להּלן לחמֹו ׁשמנה מאׁשר לזה ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָודֹומה

ואנקלּוס ׁשמנה. לחם ּתבא אׁשר מאת ְְְְֵֵֵֵֶֶָָָֹֻכ'),

מּמ יּפלא ּכי ּכלׁשֹון עׂשאֹו היתּכסי, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָּתרּגם

ּבֹו יׁש ּכן ואם ח'), י"ז (ּדברים לּמׁשּפט ְְְִִִֵֵַָָָָדבר

וכי היתּכסי, היּפלא, רּׁש"י ּולׁשֹון נעלם. ְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַָָסֹוד

ּכרצֹוני. מּלעׂשֹות מּמּני ּומכּסה מפלא ּדבר ְְְֲִִִִִֶֶַָָָֻֻׁשּום

ענינים: ׁשני ּבֹו ְְְִִִִֵָהרּכיב

Ó‡Ï¯.(טו) ‰¯N LÁÎzÂּבּנביאה ּתמּה אני «¿«≈»»≈…ְֲִִֵַַָָ

הּׁשם אמר ּבאׁשר ּתכחׁש אי ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּצּדקת

מלאכי לדברי האמינה לא לּמה וגם ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹלּנביא,

האּלה הּמלאכים ּכי ּבעיני והּנראה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאלהים.

והּוא אברהם, אל ּבאּו ּכאנׁשים ְְְֲִִִֶַַַָָָָהּנראים

אׁשּוב ׁשֹוב אֹותֹו ּובּׂשר ּבהם, הּכיר ְְִִִֵֶָָָָּבחכמתֹו

ידעה ולא ׁשֹומעת, וׂשרה ּבן, ּולׂשרה ְְְְֵֵֶַַָָָָָָֹאלי

מנֹוח ּבאׁשת ּכענין הם, עליֹון מלאכי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּכי

כלל: אֹותם ראתה לא ואּולי ו'). י"ג ְְְֲִַָָָָֹ(ׁשֹופטים

˜ÁˆzÂda¯˜aיׂשחק ּבּׁשמים יֹוׁשב ּכמֹו ללעג, «ƒ¿«¿ƒ¿»ְְְִִֵַַַַָָ

הּׂשחֹוק ּכי ד'), ב' (ּתהּלים למֹו ילעג ְְְִִִִַַָה'

(ׁשם ּפינּו ׂשחֹוק יּמלא אז ּבּפה, הּוא ְְְִִִֵֶַָָָָלׂשמחה

ּבׂשמחה. יאמר לא ּבּלב הּׂשחֹוק אבל ב'), ְְְֲִֵֵֵַַָָָֹקכ"ו

לאברהם אֹותּה האׁשים הּוא ּברּו ְְְֱִֶַַָָָָָוהּקדֹוׁש

לּה וראּוי ּבעיניה, נמנע הּדבר היה ְְְִֵֶַָָָָָָָָָָלּמה

ה'": יעׂשה ּכן "אמן ׁשּתאמר אֹו ֲֲִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּתאמין,

‰p‰Âהיּפלא צחקּת לּמה אליה אמר אברהם ¿ƒ≈ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ּגּלה הּׁשם ּכי אליה ּפרׁש ולא ּדבר, ְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹמה'

אברהם ׁשל יראתֹו מּפני והיא סֹודּה, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָאליו

ּפניה ּבהּכרת ׁשאברהם חׁשבה ּכי ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָּתכחׁש,

ׁשבח נתנה ולא ׁשּׁשתקה מּפני אֹו ּכן, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹיאמר

ּכי לא אמר והּוא ׂשמחה, ולא ּבּדבר ְְְְִַַָָָָָָָֹֹוהֹודאה

ּכן, לֹו נאמר ּבּנבּואה ּכי הבינה אז ְְְֱִִֵֵֶַַָָָָָצחקּת,

ּדבר. אֹותֹו ענתה ולא ְְְְָָָָָָֹוׁשתקה

Èe‡¯Âלּה ּגּלה לא אברהם ּכי עֹוד ׁשּנאמר ¿»ְִִֶַַָָָָֹֹ

אבל י"ט) י"ז (לעיל מּתחּלה לֹו ְְֱֲִִֵֶַַָָהּנאמר
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(áé)él-äúéä éúìá éøçà øîàì daø÷a äøN ÷çözå©¦§©¬¨−̈§¦§¨´¥®Ÿ©«£¥³§Ÿ¦Æ¨«§¨¦´
:ï÷æ éðãàå äðãò¤§½̈©«Ÿ¦−¨¥«

i"yx£da¯˜a∑?'חלב מֹוׁשכין ׁשּצמקּו הּללּו הּׁשדים ולד, טעּונין הּללּו הּקרבים 'אפׁשר ואמרה: ּבמעיה, מסּתּכלת ¿ƒ¿»ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
וסת∑Ú„�‰.(תנחומא) זמן עּדן, לׁשֹון אחר: דבר הּבׂשר. את ּומעּדן הּׂשער את מסיר מׁשנה: ּולׁשֹון ּבׂשר, צחצּוח ∆¿»ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

.נּדּות ִ

(âé)øîàì äøN ä÷çö äf änì íäøáà-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤©§¨¨®¨´¨¤Á¨«£¨̧¨¹̈¥ÀŸ
:ézð÷æ éðàå ãìà íðîà óàä©©¬ª§¨²¥¥−©«£¦¬¨©«§¦

i"yx£Ì�Ó‡ Û‡‰∑?אלד אמת Èz�˜Ê.הגם È�‡Â∑"זקן "ואדני אמרה היא ׁשהרי הּׁשלֹום, מּפני הּכתּוב רמב"ן.ׁשּנה ««À¿»ֱֲֵֵֶַ«¬ƒ»«¿ƒְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

(ãé)éìà áeLà ãòBnì øác ýåýéî àìtéääiç úòk E £¦¨¥¬¥«Ÿ̈−¨¨®©¥º¨¬¥¤²¨¥¬©¨−
:ïá äøNìe§¨¨¬¥«

i"yx£‡ÏtÈ‰∑?ּכרצֹוני מּלעׂשֹות מּמּני ּומכּסה ּומפרד מפלא ּדבר ׁשּום וכי היתּכּסי, לאֹותֹו∑ÚBnÏ„.ּכתרּגּומֹו: ¬ƒ»≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻֻ«≈ְ
האחרת ּבּׁשנה הּזה לּמֹועד אתמל, ל ׁשּקבעּתי הּמיעד רמב"ן.מֹועד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ß oeygxn 'i ipy mei ß

(åè)äøN Lçëzå|ék éz÷çö àì øîàì|øîàiå äàøé| ©§©¥̧¨¨¯¥²Ÿ¬Ÿ¨©−§¦¦´¨¥®¨©¬Ÿ¤
:z÷çö ék àì−Ÿ¦¬¨¨«§§

i"yx£z˜Áˆ Èk 'B‚Â ‰‡¯È Èk∑.ׁשּיראה לפי ׂשרה, וּתכחׁש לּדבר: טעם ׁשּנֹותן הּוא 'ּדהא', לׁשֹון מׁשּמׁש הראׁשֹון ƒ»≈»¿ƒ»»¿¿ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
לׁשֹונֹות: ּבארּבע מׁשּמׁש 'ּכי' רּבֹותינּו: ׁשאמרּו צחקּת, אּלא הּוא, ּכדברי לא וּיאמר 'אּלא': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹוהּׁשני

ּדהא אּלא, ּדלמא, רמב"ן.אי, ְְִִֶָָָ

(æè)íäøáàå íãñ éðt-ìò eô÷Liå íéLðàä íMî eî÷iå©¨ª³¦¨Æ¨«£¨¦½©©§¦−©§¥´§®Ÿ§©̧§¨½̈
ì ínò Cìä:íçlL Ÿ¥¬¦−̈§©§¨«

i"yx£eÙ˜LiÂ∑"קדׁש מּמעֹון מ"הׁשקיפה חּוץ לרעה, ׁשּבּמקרא הׁשקפה כו)ּכל ענּיים,(דברים מּתנֹות ּכח ׁשּגדֹול , ««¿ƒְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
לרחמים הרגז מּדת ׁשהֹופ.ÌÁlLÏ∑הם אֹורחים ּכסבּור: .ללּוֹותם, ְֲִִֵֶֶַַָֹ¿«¿»ְְְִֵַָָ

È·ÈÒc˙יב ¯˙a ¯ÓÈÓÏ d‰ÚÓa ‰¯N ˙ÎÈÁÂ¿«¿«»»ƒ¿»«¿≈»»«¿≈ƒ
:·ÈÒ È�Ba¯Â eÓÈÏeÚ ÈÏ ˙Â‰¬«ƒ≈¿ƒƒƒ

N¯‰יג ˙ÎÈÁ Ô�„ ‡ÓÏ Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»¿»¿»«¿«»»
:˙È·ÈÒ ‡�‡Â „ÈÏB‡ ‡ËLe˜a Ì¯·‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈««¿«¿¿»ƒ«¬»≈ƒ

‡ez·יד ÔÓÊÏ ‡Ób˙t ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Èqk˙È‰¬ƒ¿«≈ƒ√»¿»ƒ¿»»ƒ¿«ƒ
:¯· ‰¯NÏe ÔÈÓi˜ Ôez‡c ÔcÚk C˙ÂÏ¿»»¿ƒ»¿««»ƒ¿»»»

‡¯Èטו ˙ÈÎiÁ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‰¯N ˙·ÈcÎÂ¿«ƒ«»»¿≈»»«≈ƒ¬≈
:zÎiÁ Ì¯a ‡Ï ¯Ó‡Â ˙ÏÁ„¿≈»«¬«»¿»«»¿¿

‡Ètטז ÏÚ e‡ÈÎzÒ‡Â ‡i¯·b ÔnzÓ eÓ˜Â¿»ƒ«»À¿«»¿ƒ¿¿ƒ««≈
:ÔB‰È‡BÂÏ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ‡ Ì‰¯·‡Â ÌB„Ò¿¿«¿»»»≈ƒ¿¿«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּלֹו, הם ּכי "ימיו" ויּקראּו ּבּימים". ְְִִִֵֵֶַָָָָ"עֹומד

כ"ג (ׁשמֹות אמּלא ימי מסּפר את ְְֲִֵֶֶַַַָָּכּלׁשֹון

רּבים ימים ויחיה יזקין ּכאׁשר אבל ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָכ"ו),

ּבּימים", "ּבא יּקרא ּבדֹורֹו האדם ּבני ְְִִֵֵֵַָָָָָָֹמרב

מעיר נֹוסע אחרת, ּבארץ ּכבא ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָמּפני

לשרה להיֹות חדל יֹום. אל מּיֹום עיר אל ְְִִִֶֶַָָָָּובא

אחרי ּכי להריֹון, הּזמן הּוא ּכּנׁשים. ְְֲִִֵֵַַַַָָָֹארח

ּתהרינה: לא זקנה מחמת הארח ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹהּפסק

Èz�˜Ê.(יג) È�‡Âּודבריו בלתי. אחרי ּפרּוׁש הּוא «¬ƒ»«¿ƒְְֲִֵֵַָָֹ

לגּלֹות רצה לא הּׁשלֹום מּפני א ְְֱִֵֶַַַָָָֹאמת,

ּׁשאמרה ׁשּיאמרמה ראּוי היה ּכי זקן, ואדני ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ּתצחק: ּבׁשניהם ׂשרה ּכי זקנים", ואדני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ"ואני

c·¯.(יד) '‰Ó ‡ÏtÈ‰ורחֹוק נפלא ּדבר אם ¬ƒ»≈≈»»ְְִִָָָָ

ּכי ּכּלׁשֹון: ּככה, ה' מאת ׁשּיהיה ְִִֵֵֶֶַָָָהּוא

י"ד), כ"ט (דהי"א ל נתּנּו ּומּיד הּכל ְְִִַַָָָֹמּמ

מ"ט (להּלן לחמֹו ׁשמנה מאׁשר לזה ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָודֹומה

ואנקלּוס ׁשמנה. לחם ּתבא אׁשר מאת ְְְְֵֵֵֵֶֶָָָֹֻכ'),

מּמ יּפלא ּכי ּכלׁשֹון עׂשאֹו היתּכסי, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָּתרּגם

ּבֹו יׁש ּכן ואם ח'), י"ז (ּדברים לּמׁשּפט ְְְִִִֵֵַָָָָדבר

וכי היתּכסי, היּפלא, רּׁש"י ּולׁשֹון נעלם. ְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַָָסֹוד

ּכרצֹוני. מּלעׂשֹות מּמּני ּומכּסה מפלא ּדבר ְְְֲִִִִִֶֶַָָָֻֻׁשּום

ענינים: ׁשני ּבֹו ְְְִִִִֵָהרּכיב

Ó‡Ï¯.(טו) ‰¯N LÁÎzÂּבּנביאה ּתמּה אני «¿«≈»»≈…ְֲִִֵַַָָ

הּׁשם אמר ּבאׁשר ּתכחׁש אי ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּצּדקת

מלאכי לדברי האמינה לא לּמה וגם ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹלּנביא,

האּלה הּמלאכים ּכי ּבעיני והּנראה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאלהים.

והּוא אברהם, אל ּבאּו ּכאנׁשים ְְְֲִִִֶַַַָָָָהּנראים

אׁשּוב ׁשֹוב אֹותֹו ּובּׂשר ּבהם, הּכיר ְְִִִֵֶָָָָּבחכמתֹו

ידעה ולא ׁשֹומעת, וׂשרה ּבן, ּולׂשרה ְְְְֵֵֶַַָָָָָָֹאלי

מנֹוח ּבאׁשת ּכענין הם, עליֹון מלאכי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּכי

כלל: אֹותם ראתה לא ואּולי ו'). י"ג ְְְֲִַָָָָֹ(ׁשֹופטים

˜ÁˆzÂda¯˜aיׂשחק ּבּׁשמים יֹוׁשב ּכמֹו ללעג, «ƒ¿«¿ƒ¿»ְְְִִֵַַַַָָ

הּׂשחֹוק ּכי ד'), ב' (ּתהּלים למֹו ילעג ְְְִִִִַַָה'

(ׁשם ּפינּו ׂשחֹוק יּמלא אז ּבּפה, הּוא ְְְִִִֵֶַָָָָלׂשמחה

ּבׂשמחה. יאמר לא ּבּלב הּׂשחֹוק אבל ב'), ְְְֲִֵֵֵַַָָָֹקכ"ו

לאברהם אֹותּה האׁשים הּוא ּברּו ְְְֱִֶַַָָָָָוהּקדֹוׁש

לּה וראּוי ּבעיניה, נמנע הּדבר היה ְְְִֵֶַָָָָָָָָָָלּמה

ה'": יעׂשה ּכן "אמן ׁשּתאמר אֹו ֲֲִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּתאמין,

‰p‰Âהיּפלא צחקּת לּמה אליה אמר אברהם ¿ƒ≈ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ּגּלה הּׁשם ּכי אליה ּפרׁש ולא ּדבר, ְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹמה'

אברהם ׁשל יראתֹו מּפני והיא סֹודּה, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָאליו

ּפניה ּבהּכרת ׁשאברהם חׁשבה ּכי ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָּתכחׁש,

ׁשבח נתנה ולא ׁשּׁשתקה מּפני אֹו ּכן, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹיאמר

ּכי לא אמר והּוא ׂשמחה, ולא ּבּדבר ְְְְִַַָָָָָָָֹֹוהֹודאה

ּכן, לֹו נאמר ּבּנבּואה ּכי הבינה אז ְְְֱִִֵֵֶַַָָָָָצחקּת,

ּדבר. אֹותֹו ענתה ולא ְְְְָָָָָָֹוׁשתקה

Èe‡¯Âלּה ּגּלה לא אברהם ּכי עֹוד ׁשּנאמר ¿»ְִִֶַַָָָָֹֹ

אבל י"ט) י"ז (לעיל מּתחּלה לֹו ְְֱֲִִֵֶַַָָהּנאמר



xie`ל zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i ipy meil inei xeriy

(æé):äNò éðà øLà íäøáàî éðà äqëîä øîà ýåýéå©«Ÿ̈−¨¨®©«£©¤³£¦Æ¥«©§¨½̈£¤−£¦¬Ÿ¤«
i"yx£È�‡ ‰qÎÓ‰∑ּבתמיהה.‰NÚ È�‡ ¯L‡∑לי יפה לא ּבסדֹום. «¿«∆¬ƒְִִָ¬∆¬ƒ…∆ְִִֶָֹ

ׁשּנאמר: הן, ׁשּלֹו הּללּו ּכרכין וחמּׁשה הּזאת, הארץ את לֹו נתּתי אני מּדעּתֹו. ׁשּלא זה ּדבר י)לעׂשֹות "ּגבּול(לעיל ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ולא הּבנים את ואׁשמיד ּגֹוים, המֹון אב אברהם, אֹותֹו קראתי וגֹו'". ועמֹורה סדֹומה ּבאכה וגֹו' מּצידֹון ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּכנעני

אֹוהבי? ׁשהּוא לאב, רמב"ן.אֹודיע ֲִִֶַָָ

(çé)âì äéäé Béä íäøáàåìk Bá-eëøáðå íeöòå ìBãb éB §©̧§¨½̈¨¯¦«§¤²§¬¨−§¨®§¦̧§§½−Ÿ
:õøàä ééBb¥¬¨¨«¤

i"yx£‰È‰È BÈ‰ Ì‰¯·‡Â∑,מעלים אני מּמּנּו 'וכי ּופׁשּוטֹו: ּברכֹו. והזּכירֹו, הֹואיל לברכה, צּדיק זכר אּגדה: מדרׁש ¿«¿»»»ƒ¿∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
הארץ' ּגֹויי ּכל ּבֹו ּולהתּבר ּגדֹול לגֹוי להיֹות לפני חביב הּוא .והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr d zegiy ihewl)

לברכה צּדיק זכר ׁשּנאמר ּברכֹו, והזּכירֹו הֹואיל אּגדה, יח)מדרׁש יח, סּפר(רש"י והזּכירֹו "הֹואיל ּכתב נח ּפרׁשת ריׁש ּולעיל ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

הּוא, לברכה" צּדיק "זכר ׁשל הּפׁשּוט הּפרּוׁש ּדהּנה לֹומר, ויׁש אּגדה. מדרׁש ׁשּזהּו צּין ולא לברכה", צּדיק זכר ׁשּנאמר ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּבׁשבחֹו,

יׁש צּדיק מזּכירים "לׁשּבחֹוׁשּכאׁשר ׁשם נקט ולכן יׁשׁשּנאמר; צּדיק מזּכירים ׁשּכאׁשר ּכתב ּכאן ואּלּו לברכה". צּדיק ,לברכֹוזכר ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

אּגדה. ּבמדרׁש הּוא זה ּפרּוׁש רמב"ןּומקֹור ְְְִֵֶַַָָ

(èé)åéøçà Búéa-úàå åéða-úà äeöé øLà ïòîì åézòãé ék¦´§©§¦À§©Á©Á£¤̧§©¤¹¤¨¨³§¤¥Æ©«£½̈
àéáä ïòîì ètLîe ä÷ãö úBNòì ýåýé Cøc eøîLå§¨«§Æ¤´¤§Ÿ̈½©«£¬§¨−̈¦§¨®§©À©¨¦³

:åéìò øac-øLà úà íäøáà-ìò ýåýé§Ÿ̈Æ©©§¨½̈¥¬£¤¦¤−¨¨«
i"yx£ÂÈzÚ„È Èk∑:ּכמֹו חּבה, ב)לׁשֹון לאיׁשּה",(רות ג)"מֹודע (שם ƒ¿«¿ƒְְְִִַָָ

מדעּתנּו", ּבעז לג)"הלא את(שמות ׁשהּמחּבב ידיעה, לׁשֹון אּלא אינֹו ּכּלם לׁשֹון עּקר ואמנם, ּבׁשם". ואדע" ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ
לׁשמר עלי ּבניו את מצּוה ׁשהּוא לפי יצּוה", אׁשר "למען ידעּתיו? ולּמה ּומּכירֹו, ויֹודעֹו אצלֹו, מקרבֹו ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹהאדם

הּלׁשֹון על נֹופל 'למען' אין וגֹו', ּבניו את ׁשּיצּוה ּבֹו אני יֹודע ּכתרּגּומֹו: ּתפרׁשהּו ואם לׁשֹון∑eˆÈ‰.ּדרכי, ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ¿«∆ְ
ּכמֹו: א)הוה, יחנּו"(איוב ה' "עלּֿפי אּיֹוב", יעׂשה ‰·È‡."ּככה ÔÚÓÏ∑ּכּדר 'ׁשמרּו לבניו: מצּוה הּוא ְֲֲִִֶֶַַַָָֹ¿««»ƒְְְִֶֶֶַָָָ

ּבן הּמעמיד ּכל למדנּו, "עלֿאברהם", אּלא נאמר, לא אברהם' ּבית 'על וגֹו'. אברהם על ה' ׁשּיביא ּכדי ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹה',
מת אינֹו ּכאּלּו רמב"ן.צּדיק ְִִֵֵַ

‡�‡יז Èc Ì‰¯·‡Ó ‡�‡ ÈqÎÓ‰ ¯Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬»«¿«≈¬»≈«¿»»ƒ¬»
:„·Ú»≈

ÛÈw˙Âיח ÈbÒ ÌÚÏ ÈÂ‰È ‰Â‰Ó Ì‰¯·‡Â¿«¿»»≈¬»∆¡≈¿««ƒ¿«ƒ
:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk dÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ¿ƒ¿»¿¿ƒ≈…«¿≈«¿»

(יט ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡רמב"ן d�zÚ„È(Ècגי' ÏÈ„a ¬≈¿ƒ√»«¿«¿ƒ≈¿ƒƒ
È‰B¯˙a d˙Èa L�‡ ˙ÈÂ È‰B�a ˙È „wÙÈ¿«≈»¿ƒ¿»¡«≈≈«¿ƒ
‡z˜„ˆ „aÚÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ô�w˙c ÔÁ¯‡ Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»¿»¿«¿»√»¿»¿∆¿«¿«¿»
ÏlÓc ˙È Ì‰¯·‡ ÏÚ ÈÈ È˙È‡ ÏÈ„a ‡�È„Â¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ¿»««¿»»»ƒ«≈

:È‰BÏÚ¬ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

עד המּתין אּולי ּבן. ל ילדת אׁשּת ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹׂשרה

ּכי מחר, ּביֹום הּבׂשֹורה אליה הּׁשם ְְְִֵֵֶַַַָָָָׁשלֹוח

ּגּלה אם ּכי ּדבר אלהים ה' יעׂשה לא ּכי ֱֲִִִִֶַַָָָָָֹֹידע

אֹו ז'). ג' (עמֹוס הּנביאים עבדיו אל ְֲִִֶַָָָסֹודֹו

ּומילת ּבמילתֹו טרּוד היה ּבמצֹות זריזּותֹו ְְְְִִִִֵַָָָָֹמרב

יׁשב ּבחלׁשתֹו ּכן ואחר ּבביתֹו, אׁשר רב ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָֻעם

ׁשהּגיד טרם ּבאּו והּמלאכים האהל, ּפתח ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹלֹו

ּדבר: ָָָלּה

‡Ó¯.(יז) '‰Â,עליו העֹומדים הּׁשמים צבא אל «»«ְְִִֶַַָָָָָ

ׁשהּוא ויּתכן הּׁשלּוחים. הּמלאכים אל ְְְִִִֵֶֶַַַָָאֹו

מּפני מּמּנּו יתּכּסה ׁשּלא חׁשב ּכי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמחׁשבה,

ימי ּבדמי אמרּתי ואני וכן הּללּו, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָהּטעמים

ּדוד את להּכֹות וּיאמר וכן י'), ל"ח ְְְְִֵֶֶַַַָָֹ(יׁשעיה

הּלב עם אמירה ּכל וכן ט"ז), כ"א ְֲִִֵֵַָָ(ש"ב

ְַָָמחׁשבה:

È‰È‰.(יח) BÈ‰ Ì‰¯·‡Âצּדיק זכר אּגדה: מדרׁש ¿«¿»»»ƒ¿∆ְִִֵֶַַַָָ

ׁשל ּופׁשּוטֹו ּברכֹו. והזּכירֹו הֹואיל ְְְְְִִִִֵֶָָלברכה,

לפני חביב והלא מעלים, אני מּמּנּו וכי ְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַָָָֹמקרא

הּׁשם ּכי והּנכֹון, רּׁש"י. לׁשֹון עצּום. לגֹוי ְְְְִִִֵַַַָָלהיֹות

הּוא הּנה אמר, אברהם. ּבכבֹוד ּדּבר ְְְִִִִֵֵַַַָָָָיתּבר

זכרֹו ויהיה ועצּום, ּגדֹול לגֹוי להיֹות ְְְְְְִִִִֶָָָעתיד

אכּסה לא לכן לברכה, הארץ ּגֹויי ּובכל ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבזרעֹו

ּכּסה אי הּבאים, הּדֹורֹות יאמרּו ּכי ְִִִִֵֶַַָָֹמּמּנּו,

החֹונים ׁשכיניו על הּצּדיק נתאכזר אי אֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָמּמּנּו,

ּכלל: עליהם התּפּלל ולא רחם ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹֹעליו

ÈeÏb‰Âׁשהּוא ּבֹו ידעּתי ּכי ויפה, טֹוב אליו ¿«»ְְִִֵֶֶַָָָ

צדקה אֹוהב ה' ׁשאני ויֹודע ְְֲִִֵֵֶַַָָמּכיר

רק מׁשּפט עֹוׂשה ׁשאני ּכלֹומר, ְְְֲִִִֶֶַַָָּומׁשּפט,

אחריו ּוביתֹו ּבניו את יצּוה ּולכ ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָּבצדקה,

ּומׁשּפט צדקה ּבדר אם והּנה, ּדרּכי. ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָֹלאחז

ואם הּדבר, וטֹוב להּניחם לפני יתּפּלל ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָיּפטרּו,

ּבמׁשּפטם, יחּפץ הּוא ּגם לגמרי הם ְְְְְִִֵֵַַַַָָָֹחּיבין

ה': ּבסֹוד ׁשּיבא ראּוי ְְֵֶָָָֹולכן

eˆÈ‰.(יט) ¯L‡ ÔÚÓÏ ÂÈzÚ„È Èk,רּׁש"י לׁשֹון ƒ¿«¿ƒ¿««¬∆¿«∆ְִַ

ּכמֹו חּבה, לׁשֹון ּכתרּגּומֹו, ידעּתיניה ְְְְְְֲִִֵֵַַָארי

(ׁשמֹות ואדע א'), ב' (רּות לאיׁשּה ְְֲִֵַָָָמֹודע

ידיעה, לׁשֹון ּכּלם עּקר אמנם י"ז), ְְְִִַָָָָֻל"ג

יֹודעֹו, אצלֹו ּומקרבֹו האדם את ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָׁשהמחּבב

את ׁשּיצּוה אני יֹודע ּתפרׁשהּו ואם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָּומּכירֹו.

הּלׁשֹון: על נֹופל למען אין ְֵֵַַַַָָָּבניו,

ÔÎzÈÂּבעבּור ורֹוממּתיו, ּגּדלּתיו ידעּתיו, ׁשּיהיה ¿ƒ»≈ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַ

את לעׂשֹות אחריו ּבניו את יצּוה ְֲֲֲֶֶֶֶַַַָָָאׁשר

ועצּום ּגדֹול לגֹוי אׂשימּנּו ּולכ לפני, ְְְְֲִֶַַָָָָָָהּיׁשר

ל"ג (ׁשמֹות בׁשם ידעּתי וכמֹוהּו ְְְְְְִִֵֶַַַָׁשּיעבדּוני.

ג'). קמ"ד (ּתהּלים וּתדעהּו אדם מה ְִִֵֵַָָָָי"ב),

ינּוח למען וכ ׁשּיצּוה", "ידעּתיו יאמר ְְְְְִֶֶַַַַַַָָֹאֹו

ׁשּינּוח: י"ב), כ"ג (ׁשמֹות וחמר ְְֲֶֶַַָֹׁשֹור

ÔBÎp‰Âּכי ירמז, מּמׁש. ּבֹו ידיעה ׁשהיא ּבעיני ¿«»ְְְִִִִֵֶַַָָֹ

ּבעֹולם הׁשּגחתֹו ׁשהיא הּׁשם ְְִִֵֶַַַָָָָידיעת

האדם ּבני וגם הּכללים. לׁשמר היא ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹהּׁשפל,

אבל ּפקּדתם. עת ּבא עד למקרים ּבֹו ְְְֲִִִֵַָָָָֹֻֻמּנחים

ּבפרט, אֹותֹו לדעת לּבֹו אליו יׂשּום ְֲִִִֵַַַָָָָָּבחסידיו

ּתּפרד לא ּתמיד, ּבֹו ּדבקה ׁשמירתֹו ְְְִִִִֵֵָָָָֹלהיֹות

יגרע לא ּכטעם ּכלל. מּמּנּו והּזכירה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹהידיעה

ּפסּוקים מּזה ּובאּו ז'). ל"ו (אּיֹוב עיניו ְִִִִִֵֶַָָמּצּדיק

ה' עין הּנה י"ח) ל"ג (ּתהּלים ּכדכתיב ְְְִִִִִִֵֵַרּבים,

זה: וזּולת יראיו, ְְֵֶֶַָאל

`xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i ipy meil inei xeriy

(ë)ék íúàhçå äaø-ék äøîòå íãñ ú÷òæ ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½©«£©²§¬Ÿ©«£Ÿ̈−¦¨®¨§©̧¨½̈¦¬
:ãàî äãáë̈«§−̈§«Ÿ

i"yx£'‰ ¯Ó‡iÂ∑מּמּנּו יכּסה ׁשּלא אמר, ּכאׁשר ׁשעׂשה אברהם, למּטה∑a¯ŒÈk‰.אל הּטעם ׁשּבּמקרא רּבה ּכל «…∆ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒ»»ְְִֶַַַַַָָָָָ
ּכבר, ּגדלה ׁשּמתרּגם: לפי ּברי"ׁש, למעלה טעמֹו זה אבל והֹולכת, ּגדלה אֹו ּגדֹולה, מתרּגמין: ׁשהן לפי ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻֻּבּבי"ת,

ׁשּפרׁשּתי: טו)ּכמֹו ּבאה",(לעיל הּׁשמׁש ב)"ויהי יבמּת(רות ׁשבה רמב"ן.""הּנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

(àë)eNò éìà äàaä dú÷òökä äàøàå àp-äãøà|äìk ¥«£¨¨´§¤§¤½©§©«£¨¨²©¨¬¨¥©−¨´¨¨®
:äòãà àì-íàå§¦−Ÿ¥¨«¨

i"yx£‡pŒ‰„¯‡∑,ּבראּיה אּלא נפׁשֹות ּדיני יפסקּו ׁשּלא לּדּינים ּדברלּמד הּפּלגה. ּבפרׁשת ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּכל ≈¿»»ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
מעׂשיהם" לסֹוף "ארדהּֿנא מדינה∑‰d˙˜Úˆk.אחר: eNÚ.ׁשל ÈÏ‡ ‰‡a‰∑אני ּכלה ּבמרּדם, עֹומדים וכן ְְֲֵֵֵֶַַָָ«¿«¬»»ְִֶָ«»»≈«»ְְְְֲִִִֵָָָ

מצינּו ּבֹו וכּיֹוצא אֹותן. אכּלה ולא ּביּסּורין, מהן להּפרע אעׂשה מה אדעה ּבמרּדם, יעמדּו לא ואם ּבהם, ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹעֹוׂשה
אחר: לג)ּבמקֹום עׂשּו(שמות ּבין ּפסק, נקּדת הפסק יׁש ּולפיכ ,"אעׂשהּֿל מה ואדעה מעלי עדי הֹורד "ועּתה ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

על מׁשּנה מיתה ׁשהרגּוה אחת ריבה צעקת "הּכצעקתּה", ּדרׁשּו ורּבֹותינּו מחברּתּה. ּתבה להפריד ּכדי ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻלכלה,
ּבחלק ּכמפרׁש לעני, מזֹון .ׁשּנתנה ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹ

(áë)epãBò íäøáàå äîãñ eëìiå íéLðàä íMî eðôiå©¦§³¦¨Æ¨«£¨¦½©¥«§−§®Ÿ¨§©̧§¨½̈¤¬
:ýåýé éðôì ãîòŸ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌMÓ e�ÙiÂ∑ׁשם לּום ׁשאברהם ‰'.מּמקֹום È�ÙÏ „ÓÚ ep„BÚ Ì‰¯·‡Â∑אּלא לפניו, לעמד הל לא והלא «ƒ¿ƒ»ְִִֶַָָָָָ¿«¿»»∆…≈ƒ¿≈ְֲֲֶַַַָָָָֹֹֹ
ואמר אצלֹו ּבא הּוא ּברּו אברהם',הּקדֹוׁש על עמד עֹודּנּו 'וה' לכּתב: לֹו והיה רּבה", ּכי ועמרה סדם "זעקת לֹו: ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

הּוא סֹופרים ּתּקּון כן)(ב"ר)זהאּלא לכתוב ז"ל הפכוהו .(אשר ְִִֶֶָ

(âë):òLø-íò ÷écö ätñz óàä øîàiå íäøáà Lbiå©¦©¬©§¨−̈©Ÿ©®©©´¦§¤½©¦−¦¨¨«
i"yx£Ì‰¯·‡ LbiÂ∑:למלחמה הּגׁשה י)מצינּו וגֹו'",(ש"ב יֹואב "וּיּגׁש «ƒ««¿»»ְְְִִִַַַָָָָָָ

לתפּלה: והּגׁשה יהּודה", אליו "וּיּגׁש לפּיּוס: יח)הּגׁשה נכנס(מ"א אּלּו ּולכל הּנביא", אלּיהּו נּגׁש("וּיּגׁש אברהם:)ס"א: ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

È‚Ò‡˙כ È¯‡ ‰¯BÓÚÂ ÌB„Òc ˙Ï·˜ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿≈«ƒ¿«¬»¬≈¿ƒ«
:‡„ÁÏ ˙ÙÈ˜˙ È¯‡ ÔB‰˙·BÁÂ¿»¿¬≈¿ƒ««¬»

lÚc˙כא ÔB‰zÏ·˜ ÈÎ‰ Ôec‡Â ÔÚÎ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ¿«¿∆¬ƒ¿ƒ¿¿¿««
‡Ï Ì‡) ‡¯ÈÓb ÔB‰nÚ „aÚ‡ e„·Ú ÈÓ„˜Ïƒ√»«¬»∆¿≈ƒ¿¿≈»ƒ»

:Ú¯t˙‡ ‡Ï ÔÈ·Èz Ì‡Â (ÔÈ·È»̇¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆¿¿»

ÌB„ÒÏכב eÏÊ‡Â ‡i¯·b ÔnzÓ e‡È�t˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ«»À¿«»«¬»ƒ¿
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa LnLÓ ÔÚk „Ú Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«¿«¿«≈ƒ¿√»¿»

kÊ‡‰כג ÈˆÈLz Ê‚¯·‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ ·¯˜e¿≈«¿»»«¬»¬ƒ¿«¿≈≈«»»
:‡·iÁ ÌÚƒ«»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÓÚÂ¯‰.(כ) Ì„Ò ˙˜ÚÊ '‰ ¯Ó‡iÂרּׁש"י לׁשֹון «…∆«¬«¿…«¬…»ְִַ

אמר ּכאׁשר ׁשעׂשה אברהם, אל ה' ְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוּיאמר

נכנס ּכי אברהם רּבי ואמר מּמּנּו. יכּסה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

ּכי להֹודיע ּבינתים האנׁשים מּׁשם וּיפנּו ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָּפסּוק

לאברהם הּׁשם אמר אז לסדֹום ׁשּבאּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָּבעת

ּכל ּדעת וכן רּבה. ּכי ועמרה סדֹום ְְֲֲִֵַַַַַָָָָֹזעקת

הּנכֹון זה ּולפי ידּבר. אברהם עם ּכי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהמפרׁשים

ּכאׁשר ּכי לֹומר האנׁשים מּׁשם וּיפנּו ְֲֲִִִִֶַַַַָָָָּבּפסּוק

זעקת מּמּנּו האנׁשים ּבנסע לאברהם הּׁשם ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹאמר

ּבתפּלה אברהם עמד רּבה, ּכי ועמרה ְְְֲִִִַַַָָָָָָָֹֹסדם

לדּבר, רׁשּות לֹו ולתת להם למחל לפניו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹּותחּנה

סדֹומה, האנׁשים ׁשּבאּו עד ּבתפּלתֹו ְְְֱֲִִִִֶֶַָָָָָוהארי

יהיה אֹו ּתסּפה. האף ואמר אברהם נּגׁש ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָואז

ּכי ה' לפני עמד עֹודּנּו לבאר ׁשּׁשב ְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹּפרּוׁשֹו

ּתסּפה: האף ואמר אברהם ְְְִִֶַַַַַָָָנּגׁש

‰p‰Âאל לאמר ּפעם ּבכל לפניו ּבתחּנה הארי ¿ƒ≈ְְְֱִִִֵֶַַַָָָָֹ

ּבכל ּדעּתֹו מכּון עֹוד והיה ה', אף ְְְְִֵַַַַָָָיחר

מּפיו לדבריו ּתׁשּובה ׁשּׁשמע עד לּנבּואה ְְְִִִֶַַַַַָָָָָּפעם

ּבזה, הּיֹום ּכל והאריכּו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְֱִֶֶֶַַָָָָׁשל

אברהם, אל לדּבר ּכּלה ּכאׁשר ּבערב ה' ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוּיל

סדֹומה: הּמלאכים ׁשני ְְְִֵַַָָָּובאּו

˙˜ÚÊ.‰¯ÓÚÂ Ì„Òיזעקּו עׁשּוקים זעקת היא «¬«¿…«¬…»ְֲֲֲִִִַַ

ראּוי והיה רׁשעתם. מּזרֹוע ְְְְִִִַַָָָָָויׁשּועּו

ׁשמעּתי ועמרה סדם זעקת הּכתּוב ְְֲֲִֶַַַַַַָָָֹֹֹׁשּיאמר

ועמרה סדם זעקת ׁשּיאמר אֹו רּבה, ְֲֲִֶַַַַָָָֹֹֹּכי

הּכתּוב: ענין אבל מאד, ּכבדה וחּטאתם ְְְְֲִַַַָָָָָָָָֹרּבה

מאד ׁשּגדלּו וחּטאתם ועמֹורה סדֹום ְְְְֲֲֶַַַַָָָָֹזעקת

ואם ּבהם, חטאּו ּכּלם אם ואראה, ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָֻארד

החֹוטאים: מי אדעה ְִִֵַָָֹלא,

ÔÈ�ÚÂהּדרׁש ּבדר רּׁש"י אמר והראּיה הירידה ¿ƒ¿«ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ

אּלא נפׁשֹות ּדיני יפסקּו ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶָָֹלּמד

הּקדֹוׁש ׁשרצה מּפני הּפׁשט ּדר ועל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבראּיה.

סדֹום ענין לאברהם לגּלֹות הּוא ְְְְְִַַַָָָּברּו

אליו: אמר טֹוב עֹוׂשה ּבהם אין ּכי ְִִֵֵֵֶַָָָּולהֹודיעֹו

לראֹות, ארד רּבה ּכי ועמרה סדם ְְֲֲִִֵֵַַַָָָֹֹזעקת

ּבהם אעׂשה חטאּו אם לׁשּפט ּבאתי ְְְֱִִִֶֶֶַָָָֹּכלֹומר

ּופקדּתי ּבהם, אעׂשה מה אדעה לא ואם ְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכלה,

אין ּכי הֹודיעֹו עֹונם. ּובנגעים ּפׁשעם ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָּבׁשבט

ויׁשּפט עֹונם יפקד עּתה וכי ּדינם נגמר ְְְְְֲִִִִִַַָָָֹֹעֹוד

על הׁשקיף מּׁשמים ה' ּכלׁשֹון וזה ְְְִִִִִֶַַָָאֹותם,

אלהים את ּדרׁש מׂשּכיל היׁש לראֹות אדם ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָֹֹּבני

ב'ֿג'): י"ד (ּתהּלים נאלחּו יחּדו סר ְְֱִִֶַַָָָֹהּכל

Èa¯Âמּילדי סֹוד כ"א) (ּבפסּוק ּבֹו אמר אברהם ¿«ƒְְְִֵַַַָָָָ

ּדעת ל ארמז ואני ּבֹו. יסּפיקּו ְְְְֲִִִֶַַַַָֹנכרים

ּתענית (ירּוׁשלמי רּבֹותינּו ּדרׁשּו האמת. ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָמקּבלי

וירד מּמקֹומֹו יֹוצא ה' הּנה ּכי ּבּפסּוק א') ְְִִִֵֵַַָָב'

ּובא יֹוצא ג'). א' (מיכה ארץ ּבמתי על ְֳִֵֵֶַַָָָָָודר

ּובא הרחמים מּמּדת יֹוצא למּדה, מּמּדה ְֲִִִִִִֵַַָָָָלֹו

הּזה. הענין וכן הּדין, למּדת אללֹו ה' וּיאמר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

מּמּדת ארד רּבה, ּכי ועמרה סדם זעקת ְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָֹֹלּבֹו

ואראה ק"ה:), (זהר הּדין מּדת אל ְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹהרחמים

הּדין ּבמּדת אלי הּבאה ּכצעקתּה אם ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָּברחמים

וארחם, אדעה לא ואם ק"ו.), (ׁשם ּכלה ְֲִֵֵַַָָָָָָֹעׂשּו,

ואחר כ"ה). ב' (ׁשמֹות אלהים וּידע ְְְֱִֵֶֶַַַַֹּכדר

הענין אל חזר העליֹון, ּדעת הּכתּוב ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּסּפר

אׁשר האנׁשים ּכי ּבּמעׂשה וסּפר ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָהראׁשֹון,

ּוׁשלחם ׁשּמה ללכת סדֹום ּפני על ְְְְִִֵֶֶַָָָָָהׁשקיפּו

הּפרדם מעת ואברהם ׁשּמה, הּגיעּו ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָאברהם

ּכי לפניו עֹומד עֹודּנּו ׁשם, הּגיעם ועד ְְִִִֵֶֶַַָָָָמּמּנּו

הּׁשלּוחים הם הּמלאכים ּכי לֹו והּגיד ְְְְִִִִִֵַַַָָקראֹו

הצר ולא אמר, ּכאׁשר הּמקֹום להׁשחית ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹֻהאּלה

ׁשאמר מעת ּכי לפניו, עמד מתי ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָלפרׁש

לֹו: ׁשהּגיד נֹודע מאברהם" אני ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ"המכּסה



לי `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i ipy meil inei xeriy

(ë)ék íúàhçå äaø-ék äøîòå íãñ ú÷òæ ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½©«£©²§¬Ÿ©«£Ÿ̈−¦¨®¨§©̧¨½̈¦¬
:ãàî äãáë̈«§−̈§«Ÿ

i"yx£'‰ ¯Ó‡iÂ∑מּמּנּו יכּסה ׁשּלא אמר, ּכאׁשר ׁשעׂשה אברהם, למּטה∑a¯ŒÈk‰.אל הּטעם ׁשּבּמקרא רּבה ּכל «…∆ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒ»»ְְִֶַַַַַָָָָָ
ּכבר, ּגדלה ׁשּמתרּגם: לפי ּברי"ׁש, למעלה טעמֹו זה אבל והֹולכת, ּגדלה אֹו ּגדֹולה, מתרּגמין: ׁשהן לפי ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻֻּבּבי"ת,

ׁשּפרׁשּתי: טו)ּכמֹו ּבאה",(לעיל הּׁשמׁש ב)"ויהי יבמּת(רות ׁשבה רמב"ן.""הּנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

(àë)eNò éìà äàaä dú÷òökä äàøàå àp-äãøà|äìk ¥«£¨¨´§¤§¤½©§©«£¨¨²©¨¬¨¥©−¨´¨¨®
:äòãà àì-íàå§¦−Ÿ¥¨«¨

i"yx£‡pŒ‰„¯‡∑,ּבראּיה אּלא נפׁשֹות ּדיני יפסקּו ׁשּלא לּדּינים ּדברלּמד הּפּלגה. ּבפרׁשת ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּכל ≈¿»»ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
מעׂשיהם" לסֹוף "ארדהּֿנא מדינה∑‰d˙˜Úˆk.אחר: eNÚ.ׁשל ÈÏ‡ ‰‡a‰∑אני ּכלה ּבמרּדם, עֹומדים וכן ְְֲֵֵֵֶַַָָ«¿«¬»»ְִֶָ«»»≈«»ְְְְֲִִִֵָָָ

מצינּו ּבֹו וכּיֹוצא אֹותן. אכּלה ולא ּביּסּורין, מהן להּפרע אעׂשה מה אדעה ּבמרּדם, יעמדּו לא ואם ּבהם, ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹעֹוׂשה
אחר: לג)ּבמקֹום עׂשּו(שמות ּבין ּפסק, נקּדת הפסק יׁש ּולפיכ ,"אעׂשהּֿל מה ואדעה מעלי עדי הֹורד "ועּתה ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

על מׁשּנה מיתה ׁשהרגּוה אחת ריבה צעקת "הּכצעקתּה", ּדרׁשּו ורּבֹותינּו מחברּתּה. ּתבה להפריד ּכדי ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻלכלה,
ּבחלק ּכמפרׁש לעני, מזֹון .ׁשּנתנה ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹ

(áë)epãBò íäøáàå äîãñ eëìiå íéLðàä íMî eðôiå©¦§³¦¨Æ¨«£¨¦½©¥«§−§®Ÿ¨§©̧§¨½̈¤¬
:ýåýé éðôì ãîòŸ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌMÓ e�ÙiÂ∑ׁשם לּום ׁשאברהם ‰'.מּמקֹום È�ÙÏ „ÓÚ ep„BÚ Ì‰¯·‡Â∑אּלא לפניו, לעמד הל לא והלא «ƒ¿ƒ»ְִִֶַָָָָָ¿«¿»»∆…≈ƒ¿≈ְֲֲֶַַַָָָָֹֹֹ
ואמר אצלֹו ּבא הּוא ּברּו אברהם',הּקדֹוׁש על עמד עֹודּנּו 'וה' לכּתב: לֹו והיה רּבה", ּכי ועמרה סדם "זעקת לֹו: ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

הּוא סֹופרים ּתּקּון כן)(ב"ר)זהאּלא לכתוב ז"ל הפכוהו .(אשר ְִִֶֶָ

(âë):òLø-íò ÷écö ätñz óàä øîàiå íäøáà Lbiå©¦©¬©§¨−̈©Ÿ©®©©´¦§¤½©¦−¦¨¨«
i"yx£Ì‰¯·‡ LbiÂ∑:למלחמה הּגׁשה י)מצינּו וגֹו'",(ש"ב יֹואב "וּיּגׁש «ƒ««¿»»ְְְִִִַַַָָָָָָ

לתפּלה: והּגׁשה יהּודה", אליו "וּיּגׁש לפּיּוס: יח)הּגׁשה נכנס(מ"א אּלּו ּולכל הּנביא", אלּיהּו נּגׁש("וּיּגׁש אברהם:)ס"א: ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

È‚Ò‡˙כ È¯‡ ‰¯BÓÚÂ ÌB„Òc ˙Ï·˜ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿≈«ƒ¿«¬»¬≈¿ƒ«
:‡„ÁÏ ˙ÙÈ˜˙ È¯‡ ÔB‰˙·BÁÂ¿»¿¬≈¿ƒ««¬»

lÚc˙כא ÔB‰zÏ·˜ ÈÎ‰ Ôec‡Â ÔÚÎ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ¿«¿∆¬ƒ¿ƒ¿¿¿««
‡Ï Ì‡) ‡¯ÈÓb ÔB‰nÚ „aÚ‡ e„·Ú ÈÓ„˜Ïƒ√»«¬»∆¿≈ƒ¿¿≈»ƒ»

:Ú¯t˙‡ ‡Ï ÔÈ·Èz Ì‡Â (ÔÈ·È»̇¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆¿¿»

ÌB„ÒÏכב eÏÊ‡Â ‡i¯·b ÔnzÓ e‡È�t˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ«»À¿«»«¬»ƒ¿
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa LnLÓ ÔÚk „Ú Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«¿«¿«≈ƒ¿√»¿»

kÊ‡‰כג ÈˆÈLz Ê‚¯·‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ ·¯˜e¿≈«¿»»«¬»¬ƒ¿«¿≈≈«»»
:‡·iÁ ÌÚƒ«»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÓÚÂ¯‰.(כ) Ì„Ò ˙˜ÚÊ '‰ ¯Ó‡iÂרּׁש"י לׁשֹון «…∆«¬«¿…«¬…»ְִַ

אמר ּכאׁשר ׁשעׂשה אברהם, אל ה' ְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוּיאמר

נכנס ּכי אברהם רּבי ואמר מּמּנּו. יכּסה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

ּכי להֹודיע ּבינתים האנׁשים מּׁשם וּיפנּו ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָּפסּוק

לאברהם הּׁשם אמר אז לסדֹום ׁשּבאּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָּבעת

ּכל ּדעת וכן רּבה. ּכי ועמרה סדֹום ְְֲֲִֵַַַַַָָָָֹזעקת

הּנכֹון זה ּולפי ידּבר. אברהם עם ּכי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהמפרׁשים

ּכאׁשר ּכי לֹומר האנׁשים מּׁשם וּיפנּו ְֲֲִִִִֶַַַַָָָָּבּפסּוק

זעקת מּמּנּו האנׁשים ּבנסע לאברהם הּׁשם ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹאמר

ּבתפּלה אברהם עמד רּבה, ּכי ועמרה ְְְֲִִִַַַָָָָָָָֹֹסדם

לדּבר, רׁשּות לֹו ולתת להם למחל לפניו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹּותחּנה

סדֹומה, האנׁשים ׁשּבאּו עד ּבתפּלתֹו ְְְֱֲִִִִֶֶַָָָָָוהארי

יהיה אֹו ּתסּפה. האף ואמר אברהם נּגׁש ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָואז

ּכי ה' לפני עמד עֹודּנּו לבאר ׁשּׁשב ְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹּפרּוׁשֹו

ּתסּפה: האף ואמר אברהם ְְְִִֶַַַַַָָָנּגׁש

‰p‰Âאל לאמר ּפעם ּבכל לפניו ּבתחּנה הארי ¿ƒ≈ְְְֱִִִֵֶַַַָָָָֹ

ּבכל ּדעּתֹו מכּון עֹוד והיה ה', אף ְְְְִֵַַַַָָָיחר

מּפיו לדבריו ּתׁשּובה ׁשּׁשמע עד לּנבּואה ְְְִִִֶַַַַַָָָָָּפעם

ּבזה, הּיֹום ּכל והאריכּו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְֱִֶֶֶַַָָָָׁשל

אברהם, אל לדּבר ּכּלה ּכאׁשר ּבערב ה' ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוּיל

סדֹומה: הּמלאכים ׁשני ְְְִֵַַָָָּובאּו

˙˜ÚÊ.‰¯ÓÚÂ Ì„Òיזעקּו עׁשּוקים זעקת היא «¬«¿…«¬…»ְֲֲֲִִִַַ

ראּוי והיה רׁשעתם. מּזרֹוע ְְְְִִִַַָָָָָויׁשּועּו

ׁשמעּתי ועמרה סדם זעקת הּכתּוב ְְֲֲִֶַַַַַַָָָֹֹֹׁשּיאמר

ועמרה סדם זעקת ׁשּיאמר אֹו רּבה, ְֲֲִֶַַַַָָָֹֹֹּכי

הּכתּוב: ענין אבל מאד, ּכבדה וחּטאתם ְְְְֲִַַַָָָָָָָָֹרּבה

מאד ׁשּגדלּו וחּטאתם ועמֹורה סדֹום ְְְְֲֲֶַַַַָָָָֹזעקת

ואם ּבהם, חטאּו ּכּלם אם ואראה, ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָֻארד

החֹוטאים: מי אדעה ְִִֵַָָֹלא,

ÔÈ�ÚÂהּדרׁש ּבדר רּׁש"י אמר והראּיה הירידה ¿ƒ¿«ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ

אּלא נפׁשֹות ּדיני יפסקּו ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶָָֹלּמד

הּקדֹוׁש ׁשרצה מּפני הּפׁשט ּדר ועל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבראּיה.

סדֹום ענין לאברהם לגּלֹות הּוא ְְְְְִַַַָָָּברּו

אליו: אמר טֹוב עֹוׂשה ּבהם אין ּכי ְִִֵֵֵֶַָָָּולהֹודיעֹו

לראֹות, ארד רּבה ּכי ועמרה סדם ְְֲֲִִֵֵַַַָָָֹֹזעקת

ּבהם אעׂשה חטאּו אם לׁשּפט ּבאתי ְְְֱִִִֶֶֶַָָָֹּכלֹומר

ּופקדּתי ּבהם, אעׂשה מה אדעה לא ואם ְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכלה,

אין ּכי הֹודיעֹו עֹונם. ּובנגעים ּפׁשעם ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָּבׁשבט

ויׁשּפט עֹונם יפקד עּתה וכי ּדינם נגמר ְְְְְֲִִִִִַַָָָֹֹעֹוד

על הׁשקיף מּׁשמים ה' ּכלׁשֹון וזה ְְְִִִִִֶַַָָאֹותם,

אלהים את ּדרׁש מׂשּכיל היׁש לראֹות אדם ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָֹֹּבני

ב'ֿג'): י"ד (ּתהּלים נאלחּו יחּדו סר ְְֱִִֶַַָָָֹהּכל

Èa¯Âמּילדי סֹוד כ"א) (ּבפסּוק ּבֹו אמר אברהם ¿«ƒְְְִֵַַַָָָָ

ּדעת ל ארמז ואני ּבֹו. יסּפיקּו ְְְְֲִִִֶַַַַָֹנכרים

ּתענית (ירּוׁשלמי רּבֹותינּו ּדרׁשּו האמת. ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָמקּבלי

וירד מּמקֹומֹו יֹוצא ה' הּנה ּכי ּבּפסּוק א') ְְִִִֵֵַַָָב'

ּובא יֹוצא ג'). א' (מיכה ארץ ּבמתי על ְֳִֵֵֶַַָָָָָודר

ּובא הרחמים מּמּדת יֹוצא למּדה, מּמּדה ְֲִִִִִִֵַַָָָָלֹו

הּזה. הענין וכן הּדין, למּדת אללֹו ה' וּיאמר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

מּמּדת ארד רּבה, ּכי ועמרה סדם זעקת ְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָֹֹלּבֹו

ואראה ק"ה:), (זהר הּדין מּדת אל ְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹהרחמים

הּדין ּבמּדת אלי הּבאה ּכצעקתּה אם ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָּברחמים

וארחם, אדעה לא ואם ק"ו.), (ׁשם ּכלה ְֲִֵֵַַָָָָָָֹעׂשּו,

ואחר כ"ה). ב' (ׁשמֹות אלהים וּידע ְְְֱִֵֶֶַַַַֹּכדר

הענין אל חזר העליֹון, ּדעת הּכתּוב ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּסּפר

אׁשר האנׁשים ּכי ּבּמעׂשה וסּפר ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָהראׁשֹון,

ּוׁשלחם ׁשּמה ללכת סדֹום ּפני על ְְְְִִֵֶֶַָָָָָהׁשקיפּו

הּפרדם מעת ואברהם ׁשּמה, הּגיעּו ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָאברהם

ּכי לפניו עֹומד עֹודּנּו ׁשם, הּגיעם ועד ְְִִִֵֶֶַַָָָָמּמּנּו

הּׁשלּוחים הם הּמלאכים ּכי לֹו והּגיד ְְְְִִִִִֵַַַָָקראֹו

הצר ולא אמר, ּכאׁשר הּמקֹום להׁשחית ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹֻהאּלה

ׁשאמר מעת ּכי לפניו, עמד מתי ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָלפרׁש

לֹו: ׁשהּגיד נֹודע מאברהם" אני ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ"המכּסה
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ולתפּלה ּולפּיּוס קׁשֹות, tÒz‰.לדּבר Û‡‰∑:ּפרּוׁשֹו ּכ רגז, לׁשֹון ׁשּתרּגמֹו אּונקלֹוס ׁשל ּולתרּגּום ּתסּפה, הגם ְְְְִִִֵַָָ««ƒ¿∆ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹ
רׁשע עם צּדיק ׁשּתסּפה יּׂשיא רמב"ן.האף ְֲִִִִֶֶַַַָָָ

(ãë)ätñz óàä øéòä CBúa í÷écö íéMîç Lé éìeà©¬¥²£¦¦¬©¦¦−§´¨¦®©©³¦§¤Æ
:daø÷a øLà í÷écvä íéMîç ïòîì íB÷nì àOú-àìå§«Ÿ¦¨´©¨½§©²©£¦¦¬©©¦¦−£¤¬§¦§¨«

i"yx£Ì˜Ècˆ ÌÈMÓÁ LÈ ÈÏe‡∑יׁש מקֹומֹות חמּׁשה ּכי ,ּוכר ּכר לכל צּדיקים רמב"ן.עׂשרה «≈¬ƒƒ«ƒƒְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָ

(äë)úNòî El äììç|òLø-íò ÷écö úéîäì äfä øáck ¨¦̧¨§¹¥«£´©¨¨´©¤À§¨¦³©¦Æ¦¨½̈
àì õøàä-ìk èôLä Cl äììç òLøk ÷écvë äéäå§¨¨¬©©¦−¨«¨¨®¨¦´¨½̈£Ÿ¥Æ¨¨½̈¤¬Ÿ

:ètLî äNòé©«£¤−¦§¨«
i"yx£El ‰ÏÏÁ∑לּמה הרׁשעים, את הּצּדיקים יּצילּו לא ּתאמר הּצּדיקים?ואם El.ּתמית ‰ÏÏÁ∑הּוא חּלין »ƒ»¿ְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹ»ƒ»¿ִֻ

הּמּבּול לדֹור עׂשית ּכ ּורׁשעים. צּדיקים הּכל, ׁשֹוטף אמנּותֹו: הּוא ּכ יאמרּו, ,הּפּלגהל ‰f‰.ּולדֹור ¯·ck∑ ְְְְְֳִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹֹ«»»«∆
ול הּוא ּבֹולא ּכּיֹוצא El.א ‰ÏÏÁ∑הּבאלעֹולם.ı¯‡‰ŒÏk ËÙL‰∑,"הׁשפט" ׁשל ה"א ּפּת"ח ּבחט"ף נקּוד ְֵַֹֹ»ƒ»¿ַָָָ¬…≈»»»∆ֲֲֵֵֶַַַָָֹ

אמת? מׁשּפט יעׂשה לא ׁשֹופט, ׁשהּוא מי וכי ּתמיהה, .לׁשֹון ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָֹ

(åë)CBúa í÷écö íéMîç íãñá àöîà-íà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¦¤§¨¬¦§²Ÿ£¦¦¬©¦¦−§´
:íøeáòa íB÷nä-ìëì éúàNðå øéòä̈¦®§¨¨¬¦§¨©¨−©«£¨«

i"yx£ÌB˜n‰ŒÏÎÏ 'B‚Â Ì„Ò· ‡ˆÓ‡ŒÌ‡∑ּבּה ּתלה מּכּלם, וחׁשּובה מטרֹוּפֹולין היתה ׁשּסדֹום לפי הּכרּכים, לכל ƒ∆¿»ƒ¿…¿¿»«»ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻ
רמב"ן.הּכתּוב ַָ

(æë)éðãà-ìà øaãì ézìàBä àð-äpä øîàiå íäøáà ïòiå©©¬©©§¨¨−©Ÿ©®¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´¤£Ÿ½̈
:øôàå øôò éëðàå§¨«Ÿ¦−¨¨¬¨¥«¤

i"yx£¯Ù‡Â ¯ÙÚ ÈÎ�‡Â∑אׁשר רחמי לּולי נמרד, ידי על ואפר הּמלכים ידי על עפר להיֹות ראּוי הייתי ּוכבר ¿»…ƒ»»»≈∆ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
לי .עמדּו ְִָ

˜¯z‡כד B‚a ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ ˙È‡ ÌÈ‡Ó»ƒƒ«¿ƒ«»ƒ¿«¿»
ÏÈ„a ‡¯˙‡Ï ˜BaL˙ ‡ÏÂ ÈˆÈLz Ê‚¯·‰¬ƒ¿«¿≈≈¿»ƒ¿¿«¿»¿ƒ

:de‚· Èc ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«»ƒƒ¿««

Ób˙Ùk‡כה „aÚÓlÓ C�Èc Ôep‡ ‡ËLe˜¿»ƒƒ»ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»»
‰‡kÊ È‰ÈÂ ‡·iÁ ÌÚ ‰‡kÊ ‡Ïh˜Ï ÔÈ„‰»≈¿«»»«»»ƒ«»»ƒ≈«»»

) ÔÈ„c C�Èc Ôep‡ ‡ËLe˜ ‡·iÁkנ"יÔÈ„‰( ¿«»»¿»ƒƒ»¿»ƒ¬««
) ‡Ï ‡Ú¯‡ Ïkנ"יÌ¯a(:‡�Èc „aÚÈ »«¿»»¿««¿≈ƒ»

ÔÈ‡kÊכו ÔÈLÓÁ ÌB„Òa ÁkL‡ Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ«¿«ƒ¿«¿ƒ«»ƒ
:ÔB‰ÏÈ„a ‡¯˙‡ ÏÎÏ ˜BaL‡Â ‡z¯˜ B‚a¿«¿»¿∆¿¿»«¿»¿ƒ¿

È˙È¯Lכז ÔÚÎ ‡‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ ·˙‡Â«¬≈«¿»»«¬»»¿«»≈ƒ
:ÌË˜e ¯ÙÚ ‡�‡Â ÈÈ Ì„˜ ‡ÏlÓÏ¿«»»√»¿»«¬»»»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÚ(כג) ˜Ècˆ ‰tÒz Û‡‰ ¯Ó‡iÂ Ì‰¯·‡ LbiÂ«ƒ««¿»»«…«««ƒ¿∆«ƒƒ

.ÚL¯היא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל אּפֹו »»ִֶַַָָ

צּדיקמּדת ּתסּפה ׁשהיא אברהם וחׁשב ּדינֹו, ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

חׁשב אׁשר ה' מחׁשבֹות ידע לא רׁשע, ְְֲִֶַַַָָָָֹעם

ּכי אמר ולכן ּפרׁשּתי. ּכאׁשר ּברחמיו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעליהם

למען הּמקֹום לכל ׁשּיּׂשא הּוא וטֹוב ְְְִֶַַַָָָָהגּון

ּבמּדת ּגם יּתכן לא אבל הּצּדיקים, ְֲֲִִִִִִֵַַַַָָֹחמּׁשים

יהיה ּכן ׁשאם רׁשע, עם צּדיק להמית ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהּדין

אלהים, עבֹוד ׁשוא ויאמרּו ּכרׁשע, ְְְֱֲִִַַָָָָֹֹּכּצּדיק

ּכל ׁשֹופט ׁשהּוא רחמים ּבמּדת ׁשּכן ְְֲִִֵֵֶֶַַָָוכל

ה' וּיגּבּה ּכענין מׁשּפט, העֹוׂשה והּוא ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָהארץ,

ואמרנּו ט"ז), ה' (יׁשעיה ּבּמׁשּפט ְְְְְְִַַַָָָָצבאֹות

ענין וזהּו הּמׁשּפט. הּמל י"ב:) ְְְְִִֶֶֶַַַָָ(ּברכֹות

הֹודההּכפל הּוא ּברּו והּקדֹוׁש .ּל חלילה ְִֵֶַַָָָָָָ

רחמים ּבמּדת ּכי ּבעבּורם, הּמקֹום לכל ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָׁשּיּׂשא

הענין, ּכל אלי ּׁשּיֹודיע ּומה עּמהם. ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיתנהג

אׁשר וכל ה"א, יּו"ד ּכתּוב ה' וּיאמר ְֱֲֵֶֶַָָֹהיֹות

מבאר: זה והּנה ּדל"ת. אל"ף אברהם ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹהזּכיר

ˆÌ˜Èc.(כד) ÌÈMÓÁלכל עׂשרה רּׁש"י ּכתב ¬ƒƒ«ƒƒְֲִַַָָָָ

ּתׁשעה ּבחמּׁשה, התׁשחית .ּוכר ְְְְֲֲִִִַַָָָָּכר

ּתצטרף עֹולם ׁשל צּדיקֹו ואּתה ,ּוכר ּכר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָלכל

ויּמלטּו ארּבעים, ׁשם יּמצאּון אּולי ְְְְִִִִֶַַָָָָָעּמהם.

ׁשלׁשה, יּצילּו ׁשלֹוׁשים וכן ּכרּכים, ְְְְְִִִֵַַַָָָארּבעה

ולא אחד. יּצילּו ועׂשרה ׁשנים, יּצילּו ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹועׂשרים

היּו הּמּבּול ׁשּדֹור מעׂשרה ּפחֹות על ֲִֵֵֶַַַָָָָּבּקׁש

ותׁשעה ּדֹורן, על הּצילּו ולא צּדיקים ְְְְִִִִִַַָָָֹׁשמֹונה

אּלּו ּכל מצא. ולא ּבּקׁש ּכבר צרּוף ידי ְְְִֵֵֵֵַָָָָֹעל

ז"ל: הרב ְִֵַָּדברי

È�‡Âהּזאת והּתחּנה הּתפּלה מה ּכן אם ּתמּה, «¬ƒְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹ

אל ּופעם ּפעם ּבכל מתחּנן היה ְְֲִֵֶַַַַַַָָָאׁשר

ראּוי והלא הֹואלּתי, נא והּנה לאדני, יחר ְְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹֹנא

ּוׁשלֹוׁשים ארּבעה, מּצילין ארּבעים ׁשּיהיּו ְְְְִִִִִֶַַַָָָהּוא

החמּׁשים ּכאׁשר חׁשּבֹון לפי יּצילּו ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָוהעׂשרים

על ּתׁשעה ּכי ּׁשאמר מה וכן חמׁש. ְְִִִֵֵֶַַַַָָָיּצילּו

לארּבעים והלא מצא, ולא ּבּקׁש ּכבר צרּוף ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֹֹידי

ׁשם היּו ולא הּצרּוף מבּקׁש היה ְְֲִֵֵַַַָָָָָֹוחמּׁשה

יּמצאּון אּולי ּתׁשעה אבל וחמּׁשה, ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָארּבעים

ראּויין ׁשהרּבים לֹומר הרב ּדעת והּנה ְְִִִֵֶַַַַַָָָׁשם.

הּמעטים יּצילּו מאׁשר יֹותר ּגדֹולה ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻלהּצלה

(ת"כ ׁשאמרּו ּכמֹו מּועטת, הּצלה ְְֲִֶֶֶַָָָאפּלּו

את העֹוׂשין מּועטין ּדֹומה אינֹו ְִִֵֶֶַָָֹֻּבחּקתי)

הּתֹורה: את העֹוׂשין למרּבים ְִִִֶַַָָָֻהּתֹורה

‰p‰Âארּבעים ׁשּיּצילּו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הֹודה ¿ƒ≈ְִִֶַַַָָָָ

ּב ּכלוחמּׁשה עֹולם ׁשל צּדיקֹו צרּוף ְֲִִֵֶַַָָָ

ּומעּתה ׁשלמין, חמּׁשים היּו ּכאּלּו ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָהּכרּכין

ּבצרּוף אף ארּבעה, מּצילין צּדיקים מ' ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָּכׁשּיהיּו

והעׂשרים הּׁשלׁשים וכן יּנצלּו, יתעּלה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָהּצּדיק

ּתאמר ואם הּזה. ּבּצרּוף הֹודה ׁשּכבר ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹוהעׂשרה,

רּבים, ׁשהם וחמּׁשה ארּבעים עם ּבֹו ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָׁשהֹודה

ּכמֹו הּמּועטין עם ּבּצרּוף יֹודה לא ְְִִֵֶֶַַָָֹוׁשּמא

להצטרף היא ראּויה ה' צדקת ְְְְְִִִֵֶַַָָָׁשאמרנּו,

רב ּבין יבּדיל ׁשּלא ׁשהֹודה ּכיון ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹּולהּציל

הרב: ּדעת זה ְִֶַַַַָלמעט,

C¯„Âּתחּלה ׁשאמר סלּולה, הּכתּובים ּפׁשט ¿∆∆ְְְְִִֶַַַָָָ

עׂשרה ׁשל ׁשלם חׁשּבֹון לתת ְֲֲִִֵֵֶֶָָָָחמּׁשים

ׁשּיכֹול, ּכמֹו ּופחת וחזר ואחד, אחד ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָלכל

הכניסֹו מי ידעּתי ולא אֹומר. היה הּכל ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֹּולהּציל

ּׁשאמר: ּבּמה ֶֶַַַָָלרב

‰ÈÚ¯.(כו) CB˙aׁשּיהיּו אברהם רּבי ּפרׁש ¿»ƒְְִִֵֶַַַָָ

ׁשֹוטטּו וכן ּבפרהסיא, הּׁשם את ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָיראים

`xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i iyily meil inei xeriy

(çë)úéçLúä äMîç í÷écvä íéMîç ïeøñçé éìeàÂ©Â©§§º£¦¦³©©¦¦Æ£¦½̈£©§¦¬
àöîà-íà úéçLà àì øîàiå øéòä-ìk-úà äMîça©«£¦−̈¤¨¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½¦¤§¨´

:äMîçå íéòaøà íL̈½©§¨¦−©«£¦¨«
i"yx£ÁL˙‰‰MÓÁa ˙È∑עּמהם ּתצטרף עֹולם, ׁשל צּדיקֹו ואּתה, ,ּכר לכל ט' הן רמב"ן.והלא ¬«¿ƒ«¬ƒ»ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

(èë)íL ïeàöné éìeà øîàiå åéìà øaãì ãBò óñiå©¸Ÿ¤¹§©¥³¥¨Æ©Ÿ©½©²¦¨«§¬−̈
:íéòaøàä øeáòa äNòà àì øîàiå íéòaøà©§¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½©«£−¨«©§¨¦«

i"yx£ÌÈÚa¯‡ ÌL Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡∑יּצילּו י' אֹו מהם, ב' יּצילּו כ' אֹו מהם, ג' יּצילּו ׁשלׁשים וכן הּכרּכים. ד' ויּמלטּו «ƒ»¿»«¿»ƒְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
מהם .אחד ֵֶֶָ

(ì)íL ïeàöné éìeà äøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©¥½¨©²¦¨«§¬−̈
ìLìL íL àöîà-íà äNòà àì øîàiå íéL^íéL §¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½¦¤§¨¬−̈§¦«

(àì)ïeàöné éìeà éðãà-ìà øaãì ézìàBä àð-äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´¤£Ÿ½̈©²¦¨«§¬
:íéøNòä øeáòa úéçLà àì øîàiå íéøNò íL̈−¤§¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−¨«¤§¦«

i"yx£ÈzÏ‡B‰∑"מׁשה "וּיֹואל ּכמֹו: .רציתי, «¿ƒְִִֶֶַָֹ

(áì)éìeà íòtä-Cà äøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©§¨´©©©½©©²
:äøNòä øeáòa úéçLà àì øîàiå äøNò íL ïeàöné¦¨«§¬−̈£¨¨®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−¨«£¨¨«

i"yx£‰¯NÚ ÌL Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡∑הּמּבּול ּדֹור אמר: ּבּקׁש, לא ּפחֹות על «ƒ»¿»¬»»ִֵַַַַָָֹ
מצא ולא ּבּקׁש ּכבר צרּוף ידי על ט' ועל ּדֹורם, על הּצילּו ולא ּונׁשיהם, ּובניו נח ׁשמנה, .היּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

(âì)íäøáàå íäøáà-ìà øaãì älk øLàk ýåýé Cìiå©¥¤́§Ÿ̈½©«£¤´¦½̈§©¥−¤©§¨¨®§©§¨−̈
:Bî÷îì áL̈¬¦§Ÿ«

i"yx£'B‚Â '‰ CÏiÂ∑הּדּין לֹו הל הּסנגֹור, ׁשּנׁשּתּתק BÓ˜ÓÏ.ּכיון ·L Ì‰¯·‡Â∑הּסנגֹור נסּתּלק הּדּין, נסּתּלק «≈∆¿ְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ¿«¿»»»ƒ¿…ְְִִֵֵֵַַַַַָָ
מק להׁשחיתוהּקטגֹור סדֹומה הּמלאכים ׁשני "וּיבאּו ,ּולפיכ את":טרג, להּציל ואחד סדֹום, את להׁשחית אחד ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

לֹו נסּתּלק ׁשליחּותֹו, ׁשעׂשה ּכיון ׂשרה, את לבּׂשר ׁשּבא והּׁשליׁשי אברהם. את לרּפאֹות ׁשּבא אֹותֹו והּוא .לֹוט ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ß oeygxn `"i iyily mei ß

èé(à)áLé èBìå áøòa äîãñ íéëàìnä éðL eàáiå©Â¨ÂŸ§¥̧©©§¨¦³§¸Ÿ¨Æ¨¤½¤§−¥´
íétà eçzLiå íúàø÷ì í÷iå èBì-àøiå íãñ-øòLa§©«©§®Ÿ©©§Æ©¨´̈¦§¨½̈©¦§©¬©©−¦

:äöøà̈«§¨
i"yx£ÌÈÎ‡Ïn‰∑ׁשּכחֹו אברהם אצל אחר: ּדבר "אנׁשים". קראם עּמהם ׁשכינה ּכׁשהיתה "אנׁשים", קראם ּולהּלן ««¿»ƒְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ

"מלאכים" קראם: לֹוט ואצל "אנׁשים", קראם ּכאנׁשים אצלֹו ּתדירין הּמלאכים והיּו ּכÚa∑¯·.ּגדֹול, ּכל וכי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ»∆∆ְִָָ
סנגֹוריא עליהם ללּמד אברהם יּוכל ׁשּמא ּוממּתינים היּו רחמים מלאכי אּלא לסדֹום? מחברֹון הּמלאכים .ׁשהּו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

LÓÁ‡כח ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ Ôe¯ÒÁÈ ÌÈ‡Ó»ƒ«¿¿«¿ƒ«»ƒ«¿»
‡Ï ¯Ó‡Â ‡z¯˜ Ïk ˙È ‡LÓÁa ÏaÁ˙‰«¿«≈¿«¿»»»«¿»«¬«»
:‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡ Ônz ÁkL‡ Ì‡ ÏaÁ‡¬«≈ƒ«¿««»«¿¿ƒ¿«¿»

ÌÈ‡Óכט ¯Ó‡Â È‰BÓ„˜ ‡ÏlÓÏ „BÚ ÛÒB‡Â¿≈¿«»»√»ƒ«¬«»ƒ
„aÚ‡ ‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈÚa¯‡ Ônz ÔeÁkzLÈƒ¿«¿«»«¿¿ƒ«¬«»∆¿≈

:ÔÈÚa¯‡ ÏÈ„a ‡¯Ób¿≈»¿ƒ«¿¿ƒ

(ל Ì„˜ Û˜˙È ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Âנ"י‡Ê‚e¯(ÈÈ„ «¬«»¿«ƒ¿…√»¿»«¿»
¯Ó‡Â ÔÈ˙Ïz Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó ÏlÓ‡Â∆¡«≈»ƒƒ¿«¿«»¿»ƒ«¬«
:ÔÈ˙Ïz Ônz ÁkL‡ Ì‡ ‡¯Ób „aÚ‡ ‡Ï»∆¿≈¿≈»ƒ«¿««»¿»ƒ

ÈÈלא Ì„˜ ‡ÏlÓÏ È˙È¯L ÔÚÎ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¿«»≈ƒ¿«»»√»¿»
‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈ¯NÚ Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó»ƒƒ¿«¿«»∆¿ƒ«¬«»

:ÔÈ¯NÚ ÏÈ„a ÏaÁ‡¬«≈¿ƒ∆¿ƒ

Ì¯aלב ÏlÓ‡Â ÈÈ Ì„˜ Û˜˙È ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿«ƒ¿…√»¿»∆¡«≈¿«
‡¯NÚ Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó ‡„‰ ‡�ÓÊƒ¿»»»»ƒƒ¿«¿«»«¿»

:‡¯NÚ ÏÈ„a ÏaÁ‡ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¬«≈¿ƒ«¿»

ÌÚלג ‡ÏlÓÏ ÈˆL „k ÈÈ„ ‡¯˜È ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««¿»»«¿»«≈ƒ¿«»»ƒ
:d¯˙‡Ï ·z Ì‰¯·‡Â Ì‰¯·‡«¿»»¿«¿»»»¿«¿≈

ËBÏÂא ‡LÓ¯a ÌB„ÒÏ ‡iÎ‡ÏÓ ÔÈ¯z elÚÂ¿«¿≈«¿»«»ƒ¿¿«¿»¿
) ‡Ú¯˙a ·˙Èנ"יÚ¯˙a(ËBÏ ‡ÊÁÂ ÌB„Ò„ »≈¿«¿»ƒ¿«ƒ¿«¬»

ÏÚ È‰Bt‡ ÏÚ „È‚Òe ÔB‰˙eÓc˜Ï Ì˜Â¿»¿«»¿¿ƒ««ƒ«
:‡Ú¯‡«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבעיני והּנכֹון א'). ה' (ירמיה ירּוׁשלם ְְְְְְִֵַַַָָָּבחּוצֹות

ׁשאפּלּו לאמר העיר ּבתֹו אמר אברהם ְְֲִִִֵֶַַָָָָֹּכי

זה ואמר ׁשּיּצילּוה. ראּוי ּבתֹוכּה נכרים ְְְְִִִֶֶַַָָָָָיהיּו

ׁשם: אחרים יׁש אּולי וחׁשב לֹוט, ְֲֲִֵֵַַַָָּבעבּור

ÌL.(כח) ‡ˆÓ‡ Ì‡ ˙ÈÁL‡ ‡Ïאֹותֹו יבטיח …«¿ƒƒ∆¿»»ְִַַ

ולא ּכן, ׁשם יּמצאּון אם יׁשחית ְְְִִִֵֶַָָֹֹׁשּלא



לג `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i iyily meil inei xeriy

(çë)úéçLúä äMîç í÷écvä íéMîç ïeøñçé éìeàÂ©Â©§§º£¦¦³©©¦¦Æ£¦½̈£©§¦¬
àöîà-íà úéçLà àì øîàiå øéòä-ìk-úà äMîça©«£¦−̈¤¨¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½¦¤§¨´

:äMîçå íéòaøà íL̈½©§¨¦−©«£¦¨«
i"yx£ÁL˙‰‰MÓÁa ˙È∑עּמהם ּתצטרף עֹולם, ׁשל צּדיקֹו ואּתה, ,ּכר לכל ט' הן רמב"ן.והלא ¬«¿ƒ«¬ƒ»ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

(èë)íL ïeàöné éìeà øîàiå åéìà øaãì ãBò óñiå©¸Ÿ¤¹§©¥³¥¨Æ©Ÿ©½©²¦¨«§¬−̈
:íéòaøàä øeáòa äNòà àì øîàiå íéòaøà©§¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½©«£−¨«©§¨¦«

i"yx£ÌÈÚa¯‡ ÌL Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡∑יּצילּו י' אֹו מהם, ב' יּצילּו כ' אֹו מהם, ג' יּצילּו ׁשלׁשים וכן הּכרּכים. ד' ויּמלטּו «ƒ»¿»«¿»ƒְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
מהם .אחד ֵֶֶָ

(ì)íL ïeàöné éìeà äøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©¥½¨©²¦¨«§¬−̈
ìLìL íL àöîà-íà äNòà àì øîàiå íéL^íéL §¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½¦¤§¨¬−̈§¦«

(àì)ïeàöné éìeà éðãà-ìà øaãì ézìàBä àð-äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´¤£Ÿ½̈©²¦¨«§¬
:íéøNòä øeáòa úéçLà àì øîàiå íéøNò íL̈−¤§¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−¨«¤§¦«

i"yx£ÈzÏ‡B‰∑"מׁשה "וּיֹואל ּכמֹו: .רציתי, «¿ƒְִִֶֶַָֹ

(áì)éìeà íòtä-Cà äøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©§¨´©©©½©©²
:äøNòä øeáòa úéçLà àì øîàiå äøNò íL ïeàöné¦¨«§¬−̈£¨¨®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−¨«£¨¨«

i"yx£‰¯NÚ ÌL Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡∑הּמּבּול ּדֹור אמר: ּבּקׁש, לא ּפחֹות על «ƒ»¿»¬»»ִֵַַַַָָֹ
מצא ולא ּבּקׁש ּכבר צרּוף ידי על ט' ועל ּדֹורם, על הּצילּו ולא ּונׁשיהם, ּובניו נח ׁשמנה, .היּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

(âì)íäøáàå íäøáà-ìà øaãì älk øLàk ýåýé Cìiå©¥¤́§Ÿ̈½©«£¤´¦½̈§©¥−¤©§¨¨®§©§¨−̈
:Bî÷îì áL̈¬¦§Ÿ«

i"yx£'B‚Â '‰ CÏiÂ∑הּדּין לֹו הל הּסנגֹור, ׁשּנׁשּתּתק BÓ˜ÓÏ.ּכיון ·L Ì‰¯·‡Â∑הּסנגֹור נסּתּלק הּדּין, נסּתּלק «≈∆¿ְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ¿«¿»»»ƒ¿…ְְִִֵֵֵַַַַַָָ
מק להׁשחיתוהּקטגֹור סדֹומה הּמלאכים ׁשני "וּיבאּו ,ּולפיכ את":טרג, להּציל ואחד סדֹום, את להׁשחית אחד ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

לֹו נסּתּלק ׁשליחּותֹו, ׁשעׂשה ּכיון ׂשרה, את לבּׂשר ׁשּבא והּׁשליׁשי אברהם. את לרּפאֹות ׁשּבא אֹותֹו והּוא .לֹוט ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ß oeygxn `"i iyily mei ß

èé(à)áLé èBìå áøòa äîãñ íéëàìnä éðL eàáiå©Â¨ÂŸ§¥̧©©§¨¦³§¸Ÿ¨Æ¨¤½¤§−¥´
íétà eçzLiå íúàø÷ì í÷iå èBì-àøiå íãñ-øòLa§©«©§®Ÿ©©§Æ©¨´̈¦§¨½̈©¦§©¬©©−¦

:äöøà̈«§¨
i"yx£ÌÈÎ‡Ïn‰∑ׁשּכחֹו אברהם אצל אחר: ּדבר "אנׁשים". קראם עּמהם ׁשכינה ּכׁשהיתה "אנׁשים", קראם ּולהּלן ««¿»ƒְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ

"מלאכים" קראם: לֹוט ואצל "אנׁשים", קראם ּכאנׁשים אצלֹו ּתדירין הּמלאכים והיּו ּכÚa∑¯·.ּגדֹול, ּכל וכי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ»∆∆ְִָָ
סנגֹוריא עליהם ללּמד אברהם יּוכל ׁשּמא ּוממּתינים היּו רחמים מלאכי אּלא לסדֹום? מחברֹון הּמלאכים .ׁשהּו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

LÓÁ‡כח ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ Ôe¯ÒÁÈ ÌÈ‡Ó»ƒ«¿¿«¿ƒ«»ƒ«¿»
‡Ï ¯Ó‡Â ‡z¯˜ Ïk ˙È ‡LÓÁa ÏaÁ˙‰«¿«≈¿«¿»»»«¿»«¬«»
:‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡ Ônz ÁkL‡ Ì‡ ÏaÁ‡¬«≈ƒ«¿««»«¿¿ƒ¿«¿»

ÌÈ‡Óכט ¯Ó‡Â È‰BÓ„˜ ‡ÏlÓÏ „BÚ ÛÒB‡Â¿≈¿«»»√»ƒ«¬«»ƒ
„aÚ‡ ‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈÚa¯‡ Ônz ÔeÁkzLÈƒ¿«¿«»«¿¿ƒ«¬«»∆¿≈

:ÔÈÚa¯‡ ÏÈ„a ‡¯Ób¿≈»¿ƒ«¿¿ƒ

(ל Ì„˜ Û˜˙È ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Âנ"י‡Ê‚e¯(ÈÈ„ «¬«»¿«ƒ¿…√»¿»«¿»
¯Ó‡Â ÔÈ˙Ïz Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó ÏlÓ‡Â∆¡«≈»ƒƒ¿«¿«»¿»ƒ«¬«
:ÔÈ˙Ïz Ônz ÁkL‡ Ì‡ ‡¯Ób „aÚ‡ ‡Ï»∆¿≈¿≈»ƒ«¿««»¿»ƒ

ÈÈלא Ì„˜ ‡ÏlÓÏ È˙È¯L ÔÚÎ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¿«»≈ƒ¿«»»√»¿»
‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈ¯NÚ Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó»ƒƒ¿«¿«»∆¿ƒ«¬«»

:ÔÈ¯NÚ ÏÈ„a ÏaÁ‡¬«≈¿ƒ∆¿ƒ

Ì¯aלב ÏlÓ‡Â ÈÈ Ì„˜ Û˜˙È ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿«ƒ¿…√»¿»∆¡«≈¿«
‡¯NÚ Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó ‡„‰ ‡�ÓÊƒ¿»»»»ƒƒ¿«¿«»«¿»

:‡¯NÚ ÏÈ„a ÏaÁ‡ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¬«≈¿ƒ«¿»

ÌÚלג ‡ÏlÓÏ ÈˆL „k ÈÈ„ ‡¯˜È ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««¿»»«¿»«≈ƒ¿«»»ƒ
:d¯˙‡Ï ·z Ì‰¯·‡Â Ì‰¯·‡«¿»»¿«¿»»»¿«¿≈

ËBÏÂא ‡LÓ¯a ÌB„ÒÏ ‡iÎ‡ÏÓ ÔÈ¯z elÚÂ¿«¿≈«¿»«»ƒ¿¿«¿»¿
) ‡Ú¯˙a ·˙Èנ"יÚ¯˙a(ËBÏ ‡ÊÁÂ ÌB„Ò„ »≈¿«¿»ƒ¿«ƒ¿«¬»

ÏÚ È‰Bt‡ ÏÚ „È‚Òe ÔB‰˙eÓc˜Ï Ì˜Â¿»¿«»¿¿ƒ««ƒ«
:‡Ú¯‡«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבעיני והּנכֹון א'). ה' (ירמיה ירּוׁשלם ְְְְְְִֵַַַָָָּבחּוצֹות

ׁשאפּלּו לאמר העיר ּבתֹו אמר אברהם ְְֲִִִֵֶַַָָָָֹּכי

זה ואמר ׁשּיּצילּוה. ראּוי ּבתֹוכּה נכרים ְְְְִִִֶֶַַָָָָָיהיּו

ׁשם: אחרים יׁש אּולי וחׁשב לֹוט, ְֲֲִֵֵַַַָָּבעבּור

ÌL.(כח) ‡ˆÓ‡ Ì‡ ˙ÈÁL‡ ‡Ïאֹותֹו יבטיח …«¿ƒƒ∆¿»»ְִַַ

ולא ּכן, ׁשם יּמצאּון אם יׁשחית ְְְִִִֵֶַָָֹֹׁשּלא



xie`לד zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i iyily meil inei xeriy

Ì„ÒŒ¯ÚLa ·LÈ ËBÏÂ∑ׁשֹופט מּנּוהּו הּיֹום אֹותֹו ּכתיב, רבה)עליהםיׁשב B‚Â'.(בראשית ËBÏŒ‡¯iÂ∑אברהם מּבית ¿…≈¿««¿…ְֲִִֵֵֶַַָ««¿¿ְִֵַָָ
האֹורחים על לחּזר .למד ְְִֵַַַָָ

(á)eðéìå íëcáò úéa-ìà àð eøeñ éðãà-àp äpä øîàiå©¹Ÿ¤¦¤´¨«£Ÿ©À´Â̈¤¥̧©§§¤³§¦̧Æ
àl eøîàiå íëkøãì ízëìäå ízîkLäå íëéìâø eöçøå§©«£´©§¥¤½§¦§©§¤−©«£©§¤´§©§§¤®©«Ÿ§´½Ÿ

:ïéìð áBçøá ék¦¬¨«§−¨¦«
i"yx£È�„‡Œ‡� ‰p‰∑על לב לתת אּתם צריכים נא הּנה אחר: ּדבר עלי. ׁשעברּתם אחר ּלי, אדֹונים אּתם נא הּנה ƒ∆»¬…«ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

נכֹונה עצה היא וזֹו ּבכם, יּכירּו ׁשּלא הּללּו רבה)הרׁשעים �‡.(בראשית e¯eÒ∑,עקּלתֹון ּדר לביתי הּדר את עּקמּו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ»ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָ
"סּורּו" נאמר לכ ׁשם, נכנסין ׁשאּתם יּכירּו רבה)ׁשּלא ¯‚ÌÎÈÏ.(בראשית eˆÁ¯Â e�ÈÏÂ∑ללּון אדם ּבני ׁשל ּדרּכן וכי ְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ¿ƒ¿«¬«¿≈∆ְְְִֵֶַָָָָ

ּכׁשּיבאּו אם לֹוט: אמר ּכ אּלא רגליכם"? "ורחצּו ּתחּלה להם אמר אברהם ׁשהרי ועֹוד לרחץ? ּכ ואחר ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּתחּלה
ולא לבית ׁשּבאּו ׁשלׁשה, אֹו ימים ׁשני עברּו 'ּכבר ויאמרּו: עלי יעלילּו רגליהם, רחצּו ׁשּכבר ויראּו סדֹום ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹאנׁשי
"לינּו" אמר: לפיכ עכׁשו. ׁשּבאּו ּכמֹו נראין ׁשּיהיּו רגליהם, ּבאבק ּכאן ׁשּיתעּכבּו מּוטב אמר: לפיכ ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהֹודעּתנּו',

"רחצּו" ּכ ואחר l‡.ּתחּלה e¯Ó‡iÂ∑לּגדֹול מסרבין ואין לּקטן ׁשּמסרבין מּכאן ּתעׂשה", "ּכן אמרּו: ּולאברהם ְְֲִַַַָָ«…¿…ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
רבה) �ÔÈÏ.(בראשית ·BÁ¯· Èk∑עיר ׁשל ּברחֹובּה אּלא ,ּבית אל נסּור 'לא ׁשאמרּו: 'אּלא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ƒ»¿»ƒְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

רמב"ן.נלין' ִָ

(â)íäì Nòiå Búéa-ìà eàáiå åéìà eøñiå ãàî ía-øöôiå©¦§©¨´§½Ÿ©¨ª´¥½̈©¨−Ÿ¤¥®©©³©¨¤Æ
:eìëàiå äôà úBvîe äzLî¦§¤½©¬¨−̈©Ÿ¥«

i"yx£ÂÈÏ‡ e¯ÒiÂ∑ּביתֹו לצד הּדר את ‡Ù‰.עּקמּו ˙BvÓe∑היה רמב"ן.ּפסח «»À≈»ְְִֵֶֶֶַַ«»»ֶַָָ

(ã)úéaä-ìò eañð íãñ éLðà øéòä éLðàå eákLé íøè¤»¤»¦§¼̈¼§©§¥̧¨¦¹©§¥³§ŸÆ¨©´©©©½¦
:äöwî íòä-ìk ï÷æ-ãòå øòpî¦©−©§©¨¥®¨¨−̈¦¨¤«

i"yx£Ì„Ò ÈL�‡ ¯ÈÚ‰ ÈL�‡Â e·kLÈ Ì¯Ë∑ּבפיהם היּו העיר", ואנׁשי יׁשּכבּו "טרם רּבה: ּבבראׁשית נדרׁש ּכ ∆∆ƒ¿»¿«¿≈»ƒ«¿≈¿…ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבהם, מדּברים עֹודם רׁשעים. רּבם להם: אֹומר והּוא ּומעׂשיהם? ּטיבם מה ללֹוט: ׁשֹואלים ׁשהיּו מלאכים, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻׁשל

רׁשע, אנׁשי העיר", "ואנׁשי מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו וגֹו'". סדם נקראים:"ואנׁשי רׁשעים ׁשהיּו ועל הּבית, על נסּבּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ׁש ּכמֹו סדם", וחּטאים""אנׁשי רעים סדם "ואנׁשי הּכתּוב: wÓˆ‰.אמר ÌÚ‰ŒÏk∑ׁשאין הּקצה, עד העיר מקצה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ»»»ƒ»∆ְִִֵֵֶֶַַָָ

אין אחד צּדיק ׁשאפּלּו ּבידם, מֹוחה מהם .ּבהםאחד ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

(ä)eàa-øLà íéLðàä äià Bì eøîàiå èBì-ìà eàø÷iå©¦§§³¤Æ©´Ÿ§½©¥¯¨«£¨¦²£¤¨¬
éìà:íúà äòãðå eðéìà íàéöBä äìélä E ¥¤−©¨®§¨«¦¥´¥¥½§¥«§¨−Ÿ¨«

i"yx£Ì˙‡ ‰Ú„�Â∑ידעּו לא "אׁשר ּכמֹו: זכר, רבה)איׁש"ּבמׁשּכב רמב"ן.(בראשית ¿≈¿»…»ְְְְֲִִֶַָָָֹ

È·Ï˙ב ÔÚÎ e¯eÊ È�Ba¯ ÔÚÎ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ«¿«¿≈
ÔeÓc˜˙e ÔBÎÈÏ‚¯ eÁÒ‡Â e˙È·e ÔBÎc·Ú«¿¿ƒ¿«¿«¿≈¿«¿
‡·BÁ¯a Ô‰l‡ ‡Ï e¯Ó‡Â ÔBÎÁ¯‡Ï ÔeÎ‰˙e¿»¿»¿¬«¬»»∆»≈ƒ¿»

:˙È·�¿ƒ

elÚÂג d˙ÂÏ e¯ÊÂ ‡„ÁÏ ÔB‰a Û˜˙‡Â¿«¿≈¿«¬»¿»¿»≈¿«
‡Ù‡ ¯ÈhÙe ‡ÈzLÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ d˙È·Ï¿≈≈«¬«¿ƒ¿¿»«ƒ¬»

:eÏÎ‡Â ÔB‰Ï¿«¬»

ÌB„Òד ÈL�‡ ‡z¯˜ ÈL�‡Â e·ÈÎL ‡Ï „Ú«»¿ƒ«¬»≈«¿»¬»≈¿
Ïk ‡·Ò „ÚÂ ‡ÓÈÏeÚÓ ‡˙Èa ÏÚ eÙÈw‡«ƒ«≈»≈≈»¿«»»»

:dÙBqÓ ‡nÚ«»ƒ≈

‡˙Bה Èc ‡i¯·b Ô‡ dÏ e¯Ó‡Â ËBÏÏ B¯˜e¿¿«¬»≈»À¿«»ƒ¬
:ÔB‰˙È Úc�Â ‡�˙ÂÏ Ôep˜t‡ ‡ÈÏÈÏ C˙ÂÏ¿»»≈¿»«≈ƒ¿»»»¿ƒ«»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּזה ּכּמסּפר ׁשם ׁשאין "ּדע לֹו אֹומר ְִֵֵֶֶַַַָָָָהיה

ּכאׁשר ּדינם, נגמר לא ׁשעדין לפי ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשאמרּת",

ידע לא אברהם והּנה ואראה. ּנא ארדה ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאמר

והׁשקיף ּבּבקר הׁשּכים ולכן ּבהם, ּיעׂשה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמה

ׁשּלא ידע נׁשחתּו ּכי ּובראֹותֹו סדֹום, ּפני ְְְְֲִִִֵֶַַָֹעל

ּכן: ׁשם ֵָָהיּו

‡„�È.(ב) ‡p ‰p‰ּנא הּנה רּׁש"י, לׁשֹון ƒ∆»¬…«ְִִֶַָ

ׁשעבר אחר לי אדֹונים עלי.אּתם ּתם ְֲֲִִֶֶֶַַַַַָ

ּנא הּנה אדני, ּתחּנה, לׁשֹון ׁשהּוא ְְְֲִִֶֶַַָָָֹוהּנכֹון

ּכמֹו סּורּו ּומּלת אלי, נא סּורּו עבּדכם ְְְִֵֵֶַַַָּבית

אדני סּורה א'), ד' (רּות ּפה ׁשבה ְֲִָָָֹֹסּורה

י"ח): ד' (ׁשֹופטים ּתירא אל ְִִַָָסּורה

ÌÚËÂ.ÌÎk¯„Ï ÌzÎÏ‰Â ÌzÓkL‰Âלהם להּגיד ¿««¿ƒ¿«¿∆«¬«¿∆¿«¿¿∆ְִֶַָ

ּבענין ידע ּכי הּבקר, אחר ּבעיר יתעּכבּו ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹׁשּלא

ּבאֹור ּכי חֹוׁשב היה אבל ורׁשעם, העיר ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָאנׁשי

ארחֹות ּכהֹולכי אֹותם ׁשראה אֹו יעׂשּוה. ְְֲֳֵֶֶַַָָָָָֹהּבקר

והלכּתם והׁשּכמּתם ואמר ּבעיר, יתעּכבּו ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָֹלא

ּתרצּו: אם ְְְְִִֶַלדרּככם

Ó‡„.(ג) Ìa ¯ˆÙiÂּבהפצירֹו זכּות ללֹוט היה «ƒ¿«»¿…ְְְְִַָָ

אֹורחים, ּבהכנסת טֹוב חפץ לֹו והיה ְְְְִֵֶֶַַָָָָּבהם

לֹו ׁשמעּו ולכן לזּכֹותֹו, ּכדי ממאנים ְְְְְְֲִֵֵַָָָָוהיּו

לביתֹו, לבא רֹוצים היּו לא מּתחּלה ּכי ְְִִִִֵַָָָֹֹּבּסֹוף,

(ב"מ אמרּו ורּבֹותינּו ּתמים. צּדיק אינֹו ְְִִִֵֵַַָָּכי

ואם לּגדֹול. מסרבין ואין לּקטן מסרבין ְְְְְְִִִֵַַָָָָָפ"ז.)

אדם: ּבני מּוסר ּכדר יהיה ְְְִֵֵֶֶֶַָָּכן

‡˙Ì.(ה) ‰Ú„�Âהרגל את לכּלֹות ּכּונתם ¿≈¿»…»ְֶֶֶַַָָָָ

ּכי ק"ט.), (סנהדרין רּבֹותינּו ּכדברי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַמּביניהם,

יבאּו ה' ּכגן ׁשהיא ארצם טֹובת ׁשּבעבּור ְְְֲִֶֶַַַַָָָֹחׁשבּו

לֹוט אבל הּצדקה, מֹואסי היּו והם רּבים, ְְֲֲִֵֵַַָָָָָׁשם

מהם ׁשּבּקׁש אֹו אליהם, ּבא ּובממֹונֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָּבעׁשרֹו

והּכתּוב אברהם, לכבֹוד ׁשּקּבלּוהּו אֹו ְְְְְִִֶַַָָָרׁשּות

מ"ט) ט"ז (יחזקאל ׁשּנאמר ּכּונתם, ׁשּזאת ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמעיד

לחם ׂשבעת ּגאֹון אחֹות סדם עון היה זה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹהּנה

ואביֹון עני ויד ולבנֹותיה לּה היה הׁשקט ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָוׁשלות

לה' וחּטאים רעים ּׁשאמר: ּומה החזיקה. ְֱִִִֶֶַַַַָָָָֹלא

ּומֹורדים מכעיסים ׁשהיּו י"ג) י"ג (לעיל ְְְְִִִֵֶַָֹמאד,

ׁשאמר: והּוא האביֹונים, ּובעּנּוי ְְְְְִִֶֶַַָָָָּבׁשלותם

תֹועבה וּתעׂשינה וּתגּבהינה נ') ט"ז ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ(יחזקאל

ראיתי: ּכאׁשר אתהן ואסיר ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָלפני

`xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i iyily meil inei xeriy

(å):åéøçà øâñ úìcäå äçútä èBì íäìà àöiå©¥¥¯£¥¤²−©¤®§¨§©¤−¤¨©¬©«£¨«

(æ)^eòøz éçà àð-ìà øîàiå©Ÿ©®©¨¬©©−¨¥«

(ç)àp-äàéöBà Léà eòãé-àì øLà úBðá ézL éì àð-äpä¦¥¨̧¦¹§¥´¨À£¤³Ÿ¨«§Æ¦½¦«¨¨³
íéLðàì ÷ø íëéðéòa áBhk ïäì eNòå íëéìà ïäúà¤§¤Æ£¥¤½©«£´¨¤½©−§¥«¥¤®Â©¨«£¨¦³
:éúø÷ ìöa eàa ïk-ìò-ék øáã eNòz-ìà ìàä̈¥Æ©©«£´¨½̈¦«©¥¬−̈§¥¬«Ÿ̈¦«

i"yx£Ï‡‰∑האּלה e‡a.ּכמֹו ÔkŒÏÚŒÈk∑:ּתרּגּום קֹורתי, ּבצל ּבאּו אׁשר על לכבֹודי, ּתעׂשּו הּזאת הּטֹובה ּכי »≈ְֵֶָƒ«≈»ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
ׁשרּותא קֹורה: ׁשל ּתרּגּום ׁשרּותי. רמב"ן.ּבטלל ְְִִֵֵֶַַָָ

‡Á„ו ‡L„Â ‡Ú¯˙Ï ËBÏ ÔB‰˙ÂÏ ˜Ù�e¿«¿»¿¿«¿»¿»»¬«
:È‰B¯˙a«¿ƒ

˙·‡ÔeLÈ:ז ‡Ï ÈÁ‡ ÔÚÎ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«««»«¿ƒ

b·¯ח ÔepÚ„È ‡Ï Èc Ô�a ÔÈz¯z ÈÏ ÔÚÎ ‡‰»¿«ƒ«¿≈¿»ƒ»¿»ƒ¿«
Ôw˙„k Ô‰Ï e„È·ÈÚÂ ÔBÎ˙ÂÏ Ô‰˙È ÔÚk ˜t‡«≈¿«»¿»¿»¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«≈
Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÈl‡‰ ‡i¯·‚Ï „BÁÏ ÔBÎÈ�ÈÚa¿≈≈¿¿À¿«»»ƒ≈»«¿¿
:È˙e¯L ÏÏËa elÚ Ôk ÏÚ È¯‡ ÌÚcÓƒ««¬≈«≈«ƒ¿«≈ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÏÚÂהיּו ק"ט.) סנהדרין (עּין רּבֹותינּו ּדעת ¿«ְְִֵֵֶַַַַַָ

ּדינם נגמר אבל רעֹות, מּדֹות ּכל ְֲִִִֶַָָָָָּבהם

עני יד החזיקּו ׁשּלא מּפני העֹון אֹותֹו ְֱִִִֵֶֶֶַַָָֹעל

מּכּלם, יֹותר עֹון ּבאֹותֹו ּתדירים היּו ּכי ְְְְִִִִֵֶָָָֻואביֹון,

רעיהם עם צדקֹות עֹוׂשים העּמים ּכל ּכי ְְִִִִֵֵֶַַָָָוגם

ּכסדֹום הּגֹוים ּבכל היה לא ענּייהם, ְְְֲִִִִֵֶַָָָֹועם

ְְִַָלאכזרּיּות:

,Ú„Â,יׂשראל ארץ למעלת היה סדֹום מׁשּפט ּכי ¿«ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

סֹובלת ואינּה ה' נחלת מּכלל היא ְְֲִִִֵֶֶַַַָּכי

ּכּלֹו הּגֹוי את ּתקיא וכאׁשר ּתֹועבֹות, ְְֲִֵֵֶֶַַַָֻאנׁשי

הּזה העם את וקאתה הקּדימה ּתֹועבֹותם ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָמּפני

וׁשממּו ולּברּיֹות. לּׁשמים מּכלם רעים ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻׁשהיּו

ּבלא הארץ והׁשחתה והארץ הּׁשמים ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻעליהם

נתּגאּו, טּובּה ׁשּבעבּור מּפני לעֹולם, ְְְְֲִִֵֶַָָָָרפּואה

לבני לאֹות ׁשּיהיה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִֵֶֶַָָָָוראה

התרה ּכאׁשר לירׁשּה העתידים ליׂשראל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָמרי

ּכמהּפכת ארצּה כל ׂשרפה ומלח ּגפרית ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבהן

ה' הפ אׁשר ּוצבֹוים אדמה ועמרה ְְְֲֲִֶַַַָָָֹֹסדם

יׁש ּכי כ"ב). כ"ט (ּדברים ּובחמתֹו ְְֲִִֵַַָָּבאּפֹו

ּבהם עׂשה ולא מאד וחּטאים רעים ְְְִִֶַָָָָָָֹֹֻּבאּמֹות

ּכי הּכל, היה הּזאת הארץ למעלת אבל ְֲֲִֶַַַַָָָָָָָֹֹּככה,

ּבסדר זה לבאר עתיד אני ועֹוד ה'. היכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָׁשם

הּממית יחּייני אם כ"ד), י"ח (וּיקרא מֹות ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָאחרי

ְְֶַַוהמחּיה:

‡ÌÎÈÏ.(ח) Ô‰˙‡ ‡� ‰‡ÈˆB‡ׁשל ׁשבחֹו מּתֹו ƒ»»∆¿∆¬≈∆ְִִֶ

טֹורח ׁשהיה ּגנּותֹו, לידי ּבאנּו הּזה ְִִֵֵֶֶַַָָָָהאיׁש

מּפני אֹותם להּציל ׁשּלֹו אכסניא על ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹמאד

העיר אנׁשי ׁשּיפּיס אבל קֹורתֹו, ּבצל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּבאּו

ׁשּלא לב, רע אם ּכי זה אין ּבנֹותיו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹּבהפקר

ולא ּבעיניו, מרחק ּבנׁשים הּזּמה ענין ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹהיה

ּדעּתֹו. ּכפי ּגדֹול חמס לבנֹותיו עֹוׂשה ְְְִִֶַָָָָָָהיה

ּבּנהג י"ב) וּירא (ּתנחּומא רּבֹותינּו אמרּו ְְְֵֵַַַַַָָָָֹלכ

ועל ּבנֹותיו על עצמֹו מֹוסר אדם ְְְֵֶַַַָָָָָׁשּבעֹולם

ּבנֹותיו מֹוסר וזה נהרג, אֹו והֹורג ְְְְֱִֵֵֶֶָָאׁשּתֹו

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ּבהן, ְְִֵֶַַָָָָלהתעֹולל

מׁשּמרן: אּתה ְְְְְַַַָָלעצמ

‰p‰Âחֹוׁשב היה ּכי עליהם מתירא היה לֹוט ¿ƒ≈ְֲִִֵֵֵֶָָָָָ

ּבסנורים הּכּו ּכאׁשר אבל אנׁשים, ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָׁשהם

אנחנּו מׁשחיתים ּכי לֹו ואמרּו העיר אנׁשי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָאת

אז לׁשחתּה, ה' ויׁשּלחנּו הּזה הּמקֹום ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָאת

צּוּו: אׁשר ּכל לעׂשֹות והאמין ּבהם ְֱֲֲִִִִֶֶֶַָָהּכיר

Ú„Âׁשֹופטים) ּבּגבעה ּפילגׁש ענין ּכי והבן ¿«ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָ

אינּנּו הּזה לענין נדמה ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָי"ט)

ּדעּתם היה לא ההם הרׁשעים ּכי לרע, ְְְִִֵַַָָָָָָָֹֹּכמֹוהּו

זּמה ׁשטּופי היּו אבל מּמקֹומם, הרגל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָלכּלֹות

הֹוציאּו וכאׁשר האֹורח, האיׁש ּבמׁשּכב ּגם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָורצּו

הּזקן והאיׁש ּבּה. נתּפּיסּו ּפילגׁשֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָאליהם

ּופילגׁשהּו הּבתּולה בּתי הּנה להם ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשאמר

ּבעיניכם הּטֹוב להם ועׂשּו אֹותם ּנא ְֲִֵֵֶֶַַָָָָאֹוציאה

ּבבּתֹו יחּפצּו ׁשּלא היה יֹודע כ"ד), י"ט ְְְִֵֶַַָָָֹ(ׁשם

לׁשמע אבּו לא ּכן ועל רעה, עּמּה יעׂשּו ְְְֲִִֵַַַָָָָֹֹֹולא

ׁשתקּו לבּדּה ּפילגׁשֹו את הֹוציא וכאׁשר ְְְְֲִִֶֶַַַָָלֹו,

היּו ּכּלם האֹורח גם הּבית ּבעל והאיׁש ְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻמּמּנּו.

ּפילגׁש ּכי ּבפילגׁשֹו, האיׁש את להּציל ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָחפצים

עליו: זנתה ּוכבר איׁש, אׁשת לא ְְְִֵֶָָָָָָָֹהיתה

ı¯t·eהעיר אנׁשי ּכל ּבֹו היּו לא עֹוד ההּוא «∆∆ְִֵַַָָָֹ

ועד מּנער ּבֹו ׁשּנאמר ּבסדֹום ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַּכאׁשר

והּנה נאמר ּבּגבעה אבל מּקצה, העם ּכל ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָזקן

י"ט (ׁשם בלּיעל" בני "אנׁשי העיר ְְְְִִֵֵֵַַַַָָאנׁשי

ּבעיר,כ"ב) ותּקיפים ׂשרים ׁשהיּו מּקצתם ,ְְִִִִִֶַָָָָָ

עלי וּיקמּו ה') כ' (ׁשם האיׁש ׁשאמר ְִֶַַַָָָָָֻּכמֹו

ּבידם: האחרים מחּו לא ּכן ועל הּגבעה, ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹּבעלי

‰p‰Âרצּו יׂשראל ׁשבטי מּכל העם ּכל ּפּנֹות ¿ƒ≈ְְִִִִֵֵָָָָָָ

אֹותם, להמית ּבּדבר ּגדֹול ּגדר ְֲִֵַַָָָָָָלעׂשֹות

האנׁשים את ּתנּו ועּתה י"ג) כ' (ׁשם ְְֱֲִֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר

ּברּור ודבר ּונמיתם. ּבּגבעה אׁשר בלּיעל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּבני

ׁשּלא ּתֹורה, ּבדין מיתה חּיבין היּו ׁשּלא ְִִִֶֶַָָָָֹֹהּוא

ולא הּזֹונה, הּפילגׁש עּנּוי זּולתי מעׂשה ְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹעׂשּו

ּבידם, מתה לא וגם ׁשּלּה, לּמיתה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹנתּכּונּו

מאּתם והלכה הּׁשחר, ּכעלֹות מאּתם ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָויׁשּלחּוה

נחלׁשה אּולי מתה, ּכ ואחר אדֹוניה ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָלבית

ּומתה האֹור עד ּבּפתח ונתקררה הּביאֹות ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹמרב

לעׂשֹות ואֹומרים חפצים ׁשהיּו מּפני אבל ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָׁשם.

סיג לעׂשֹות הּׁשבטים ראּו סדֹום ּכאנׁשי ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָנבלה

ּביׂשראל, ּכן יאמר ולא יעׂשה ׁשּלא ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹלּתֹורה

וזה (ׁשם). מּיׂשראל רעה ּונבערה ׁשאמרּו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָּכמֹו

(סנהדרין רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מּמה הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַַָהּדין

הּתֹורה מן ׁשּלא ועֹונׁשין מּכין ּדין ּבית ְְִִִִֵֶַַָֹמ"ו.)

סיג לעׂשֹות אּלא הּתֹורה ּדברי על לעבר ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹֹולא

ַָלּתֹורה:

Ë·LÂהיה ׁשּלא זה ּבדבר הסּכימּו לא ּבנימין ¿≈∆ְְְִִִִֶֶָָָָָֹֹ

ואּולי הּפילגׁש. ּבעּנּוי מיתה חּיּוב ְְִִִִֶֶֶַַָָּבהם

ׁשלחּו לא אׁשר על ּבנימין ּבני עֹוד ְְְְֲִִִִֵֶַָָֹהקּפידּו

מּדעּתם. ׁשּלא ההסּכמה ועׂשּו מּתחּלה, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹלהם

להּנגף יׂשראל ׁשל ענׁשם ׁשּזה ּדעּתי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּולפי

נעׂשית הּמלחמה היתה ׁשּלא מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּבתחּלה,

היה ּבנימין ׁשבט על עצמֹו והּגדר הּדין, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָמן

הּׁשבט על ׁשּמצוה עליהם, ולא לעׂשֹותֹו, ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻמּטל

קמ"ד): (ספרי ׁשבטֹו את ְְִִִֶָלדּון

‰p‰Âּבנימין ּכי להענׁש, ראּויֹות הּכּתֹות ׁשּתי ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֵֵַָָ

ולא הרעים ליּסר חֹוׁשׁש ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹמרׁשיע

ׁשּלא מלחמה עֹוׂשין ויׂשראל ּכלל, ּבהם ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹֹלגער

אבל ּבזה. ׁשאלּו לא ה' ּפי את וגם הּדין, ְֲֲִִִֶֶַַָָָֹמן

ּבני על לּמלחמה בּתחּלה ּלנּו יעלה מי ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָאמרּו

הסּכימּו מעצמם ּכי י"ח), כ' (ׁשֹופטים ְְְְִִִִִִֵַָָבנימן

ּבענין ׁשאלּו לא וכן ּפנים. ּכל על ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹלמלחמה

ּבזרֹוע ּבטחּו ּכי ּבידי", ּתּתנם "אם ְְְְִִִִִִֵַַַָָהּנּצּוח

עׂשרה ּכמֹוהם עּתה ּכי מאד, רּבים ׁשהיּו ְֲִִֶֶַַָָָָָָָֹּבׂשר

לנּו יעלה "מי אּלא ׁשאלּו ולא ויֹותר. ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָֹּפעמים

היה אּולי ּביניהם. ּגֹורל ּכמֹו והּוא ְְְִֵֵֶַַָָָָבּתחּלה",

אֹו ּתחּלה", אני אעלה "לא אֹומר ׁשבט ְֱֲִִֵֵֶֶֶָָֹּכל

הׁשיב הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ראׁשֹון", "אני ְֲִִִֵֵַָָאֹומר

יהּודה ּכי לאמר בּתחּלה, יהּודה ׁשאלתם ְְְְְִִִֵֵַָָָָָֹּכפי

לנגיד ה' ּבחר ביהּודה ּכי לעֹולם, ּבראׁש ְְִִִַָָָָָֹהּוא

"יהּודה אמר לא ּולכ ד'), כ"ח ְְַָָָֹ(דהי"א

ב'), א' ׁשֹופטים (עּין הּמקֹומֹות ּכׁשאר ְְְֲִִֵֶַַַָיעלה"

ולא מנעם, לא אבל אֹותם, הרׁשה לא ְְְֲִִָָָָָֹֹֹּכי

ענׁשֹו מּפני ּתּלחמּו" ולא ּתעלּו "לא להם ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹֹאמר

ּבנימין: ְִִֶָׁשל

‰p‰Âוהּניחם ּבקרי ׁשניהם עם הּׁשם הל ¿ƒ≈ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

ּגּבֹורים, היּו ּבנימין ּובני ְְְְִִִִִִֵָָלמקרים.

הּבֹוטחים ּביׂשראל והׁשחיתּו ּבצּורֹות, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָועריהם

ּדי ּכי ענׁשם, על ענׁש והֹוסיפּו ּבׂשר, ְְְִִִֶַַַָָָָֹּבזרֹוע

יׂשראל להבריח להם והםהיה הּגבעה, מן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

מהם והּפילּו עֹולם איבת למׁשחית ּבהם ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָהּכּו

אלפים: כ"ב ועצּום רב ְֲִַַָָעם

‰p‰Âנֹודעה רּבה מּכה הּכּו ּכאׁשר יׂשראל ¿ƒ≈ְְֲִִֵֶַַַָָָָ

אחיהם עם מלחמה עׂשּו ּכי ׁשגגתם, ְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָלהם

ּכן ועל ּתֹורה, ּכדין וׁשּלא ּגבֹוּה ּברׁשּות ְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹׁשּלא

לּמלחמה לגׁשת האֹוסיף הּׁשני ּבּיֹום ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשאלּו

והזּכירּו כ"ג). כ' (ׁשם אחי בנימן ּבני ְְְְִִִִִִֵָָָעם

עליהם אֹוסר הּוא אם לׁשאל האחוה, ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹעּתה

ּבּיֹום עּתה אֹותם הרׁשה והּׁשם ְְְִִֵַַַַָָָָָהּמלחמה,

להם מּתר עּתה ּכי אליו, עלּו ואמר ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻהּׁשני,

ׁשאלּו לא והם .הּׁשפּו אחיהם ּדם ְְֲֲִֵֵֶַַָָֹלדרׁש

על לנּצח ּברּבם ּבֹוטחים היּו עדין ּכי ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָֻהּנּצּוח,
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ÏÚÂהיּו ק"ט.) סנהדרין (עּין רּבֹותינּו ּדעת ¿«ְְִֵֵֶַַַַַָ

ּדינם נגמר אבל רעֹות, מּדֹות ּכל ְֲִִִֶַָָָָָּבהם

עני יד החזיקּו ׁשּלא מּפני העֹון אֹותֹו ְֱִִִֵֶֶֶַַָָֹעל

מּכּלם, יֹותר עֹון ּבאֹותֹו ּתדירים היּו ּכי ְְְְִִִִֵֶָָָֻואביֹון,

רעיהם עם צדקֹות עֹוׂשים העּמים ּכל ּכי ְְִִִִֵֵֶַַָָָוגם

ּכסדֹום הּגֹוים ּבכל היה לא ענּייהם, ְְְֲִִִִֵֶַָָָֹועם

ְְִַָלאכזרּיּות:

,Ú„Â,יׂשראל ארץ למעלת היה סדֹום מׁשּפט ּכי ¿«ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

סֹובלת ואינּה ה' נחלת מּכלל היא ְְֲִִִֵֶֶַַַָּכי

ּכּלֹו הּגֹוי את ּתקיא וכאׁשר ּתֹועבֹות, ְְֲִֵֵֶֶַַַָֻאנׁשי

הּזה העם את וקאתה הקּדימה ּתֹועבֹותם ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָמּפני

וׁשממּו ולּברּיֹות. לּׁשמים מּכלם רעים ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻׁשהיּו

ּבלא הארץ והׁשחתה והארץ הּׁשמים ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻעליהם

נתּגאּו, טּובּה ׁשּבעבּור מּפני לעֹולם, ְְְְֲִִֵֶַָָָָרפּואה

לבני לאֹות ׁשּיהיה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִֵֶֶַָָָָוראה

התרה ּכאׁשר לירׁשּה העתידים ליׂשראל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָמרי

ּכמהּפכת ארצּה כל ׂשרפה ומלח ּגפרית ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבהן

ה' הפ אׁשר ּוצבֹוים אדמה ועמרה ְְְֲֲִֶַַַָָָֹֹסדם

יׁש ּכי כ"ב). כ"ט (ּדברים ּובחמתֹו ְְֲִִֵַַָָּבאּפֹו

ּבהם עׂשה ולא מאד וחּטאים רעים ְְְִִֶַָָָָָָֹֹֻּבאּמֹות

ּכי הּכל, היה הּזאת הארץ למעלת אבל ְֲֲִֶַַַַָָָָָָָֹֹּככה,

ּבסדר זה לבאר עתיד אני ועֹוד ה'. היכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָׁשם

הּממית יחּייני אם כ"ד), י"ח (וּיקרא מֹות ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָאחרי

ְְֶַַוהמחּיה:

‡ÌÎÈÏ.(ח) Ô‰˙‡ ‡� ‰‡ÈˆB‡ׁשל ׁשבחֹו מּתֹו ƒ»»∆¿∆¬≈∆ְִִֶ

טֹורח ׁשהיה ּגנּותֹו, לידי ּבאנּו הּזה ְִִֵֵֶֶַַָָָָהאיׁש

מּפני אֹותם להּציל ׁשּלֹו אכסניא על ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹמאד

העיר אנׁשי ׁשּיפּיס אבל קֹורתֹו, ּבצל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּבאּו

ׁשּלא לב, רע אם ּכי זה אין ּבנֹותיו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹּבהפקר

ולא ּבעיניו, מרחק ּבנׁשים הּזּמה ענין ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹהיה

ּדעּתֹו. ּכפי ּגדֹול חמס לבנֹותיו עֹוׂשה ְְְִִֶַָָָָָָהיה

ּבּנהג י"ב) וּירא (ּתנחּומא רּבֹותינּו אמרּו ְְְֵֵַַַַַָָָָֹלכ

ועל ּבנֹותיו על עצמֹו מֹוסר אדם ְְְֵֶַַַָָָָָׁשּבעֹולם

ּבנֹותיו מֹוסר וזה נהרג, אֹו והֹורג ְְְְֱִֵֵֶֶָָאׁשּתֹו

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ּבהן, ְְִֵֶַַָָָָלהתעֹולל

מׁשּמרן: אּתה ְְְְְַַַָָלעצמ

‰p‰Âחֹוׁשב היה ּכי עליהם מתירא היה לֹוט ¿ƒ≈ְֲִִֵֵֵֶָָָָָ

ּבסנורים הּכּו ּכאׁשר אבל אנׁשים, ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָׁשהם

אנחנּו מׁשחיתים ּכי לֹו ואמרּו העיר אנׁשי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָאת

אז לׁשחתּה, ה' ויׁשּלחנּו הּזה הּמקֹום ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָאת

צּוּו: אׁשר ּכל לעׂשֹות והאמין ּבהם ְֱֲֲִִִִֶֶֶַָָהּכיר

Ú„Âׁשֹופטים) ּבּגבעה ּפילגׁש ענין ּכי והבן ¿«ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָ

אינּנּו הּזה לענין נדמה ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָי"ט)

ּדעּתם היה לא ההם הרׁשעים ּכי לרע, ְְְִִֵַַָָָָָָָֹֹּכמֹוהּו

זּמה ׁשטּופי היּו אבל מּמקֹומם, הרגל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָלכּלֹות

הֹוציאּו וכאׁשר האֹורח, האיׁש ּבמׁשּכב ּגם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָורצּו

הּזקן והאיׁש ּבּה. נתּפּיסּו ּפילגׁשֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָאליהם

ּופילגׁשהּו הּבתּולה בּתי הּנה להם ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשאמר

ּבעיניכם הּטֹוב להם ועׂשּו אֹותם ּנא ְֲִֵֵֶֶַַָָָָאֹוציאה

ּבבּתֹו יחּפצּו ׁשּלא היה יֹודע כ"ד), י"ט ְְְִֵֶַַָָָֹ(ׁשם

לׁשמע אבּו לא ּכן ועל רעה, עּמּה יעׂשּו ְְְֲִִֵַַַָָָָֹֹֹולא

ׁשתקּו לבּדּה ּפילגׁשֹו את הֹוציא וכאׁשר ְְְְֲִִֶֶַַַָָלֹו,

היּו ּכּלם האֹורח גם הּבית ּבעל והאיׁש ְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻמּמּנּו.

ּפילגׁש ּכי ּבפילגׁשֹו, האיׁש את להּציל ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָחפצים

עליו: זנתה ּוכבר איׁש, אׁשת לא ְְְִֵֶָָָָָָָֹהיתה

ı¯t·eהעיר אנׁשי ּכל ּבֹו היּו לא עֹוד ההּוא «∆∆ְִֵַַָָָֹ

ועד מּנער ּבֹו ׁשּנאמר ּבסדֹום ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַּכאׁשר

והּנה נאמר ּבּגבעה אבל מּקצה, העם ּכל ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָזקן

י"ט (ׁשם בלּיעל" בני "אנׁשי העיר ְְְְִִֵֵֵַַַַָָאנׁשי

ּבעיר,כ"ב) ותּקיפים ׂשרים ׁשהיּו מּקצתם ,ְְִִִִִֶַָָָָָ

עלי וּיקמּו ה') כ' (ׁשם האיׁש ׁשאמר ְִֶַַַָָָָָֻּכמֹו

ּבידם: האחרים מחּו לא ּכן ועל הּגבעה, ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹּבעלי

‰p‰Âרצּו יׂשראל ׁשבטי מּכל העם ּכל ּפּנֹות ¿ƒ≈ְְִִִִֵֵָָָָָָ

אֹותם, להמית ּבּדבר ּגדֹול ּגדר ְֲִֵַַָָָָָָלעׂשֹות

האנׁשים את ּתנּו ועּתה י"ג) כ' (ׁשם ְְֱֲִֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר

ּברּור ודבר ּונמיתם. ּבּגבעה אׁשר בלּיעל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּבני

ׁשּלא ּתֹורה, ּבדין מיתה חּיבין היּו ׁשּלא ְִִִֶֶַָָָָֹֹהּוא

ולא הּזֹונה, הּפילגׁש עּנּוי זּולתי מעׂשה ְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹעׂשּו

ּבידם, מתה לא וגם ׁשּלּה, לּמיתה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹנתּכּונּו

מאּתם והלכה הּׁשחר, ּכעלֹות מאּתם ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָויׁשּלחּוה

נחלׁשה אּולי מתה, ּכ ואחר אדֹוניה ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָלבית

ּומתה האֹור עד ּבּפתח ונתקררה הּביאֹות ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹמרב

לעׂשֹות ואֹומרים חפצים ׁשהיּו מּפני אבל ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָׁשם.

סיג לעׂשֹות הּׁשבטים ראּו סדֹום ּכאנׁשי ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָנבלה

ּביׂשראל, ּכן יאמר ולא יעׂשה ׁשּלא ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹלּתֹורה

וזה (ׁשם). מּיׂשראל רעה ּונבערה ׁשאמרּו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָּכמֹו

(סנהדרין רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מּמה הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַַָהּדין

הּתֹורה מן ׁשּלא ועֹונׁשין מּכין ּדין ּבית ְְִִִִֵֶַַָֹמ"ו.)

סיג לעׂשֹות אּלא הּתֹורה ּדברי על לעבר ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹֹולא

ַָלּתֹורה:

Ë·LÂהיה ׁשּלא זה ּבדבר הסּכימּו לא ּבנימין ¿≈∆ְְְִִִִֶֶָָָָָֹֹ

ואּולי הּפילגׁש. ּבעּנּוי מיתה חּיּוב ְְִִִִֶֶֶַַָָּבהם

ׁשלחּו לא אׁשר על ּבנימין ּבני עֹוד ְְְְֲִִִִֵֶַָָֹהקּפידּו

מּדעּתם. ׁשּלא ההסּכמה ועׂשּו מּתחּלה, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹלהם

להּנגף יׂשראל ׁשל ענׁשם ׁשּזה ּדעּתי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּולפי

נעׂשית הּמלחמה היתה ׁשּלא מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּבתחּלה,

היה ּבנימין ׁשבט על עצמֹו והּגדר הּדין, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָמן

הּׁשבט על ׁשּמצוה עליהם, ולא לעׂשֹותֹו, ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻמּטל

קמ"ד): (ספרי ׁשבטֹו את ְְִִִֶָלדּון

‰p‰Âּבנימין ּכי להענׁש, ראּויֹות הּכּתֹות ׁשּתי ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֵֵַָָ

ולא הרעים ליּסר חֹוׁשׁש ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹמרׁשיע

ׁשּלא מלחמה עֹוׂשין ויׂשראל ּכלל, ּבהם ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹֹלגער

אבל ּבזה. ׁשאלּו לא ה' ּפי את וגם הּדין, ְֲֲִִִֶֶַַָָָֹמן

ּבני על לּמלחמה בּתחּלה ּלנּו יעלה מי ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָאמרּו

הסּכימּו מעצמם ּכי י"ח), כ' (ׁשֹופטים ְְְְִִִִִִֵַָָבנימן

ּבענין ׁשאלּו לא וכן ּפנים. ּכל על ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹלמלחמה

ּבזרֹוע ּבטחּו ּכי ּבידי", ּתּתנם "אם ְְְְִִִִִִֵַַַָָהּנּצּוח

עׂשרה ּכמֹוהם עּתה ּכי מאד, רּבים ׁשהיּו ְֲִִֶֶַַָָָָָָָֹּבׂשר

לנּו יעלה "מי אּלא ׁשאלּו ולא ויֹותר. ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָֹּפעמים

היה אּולי ּביניהם. ּגֹורל ּכמֹו והּוא ְְְִֵֵֶַַָָָָבּתחּלה",

אֹו ּתחּלה", אני אעלה "לא אֹומר ׁשבט ְֱֲִִֵֵֶֶֶָָֹּכל

הׁשיב הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ראׁשֹון", "אני ְֲִִִֵֵַָָאֹומר

יהּודה ּכי לאמר בּתחּלה, יהּודה ׁשאלתם ְְְְְִִִֵֵַָָָָָֹּכפי

לנגיד ה' ּבחר ביהּודה ּכי לעֹולם, ּבראׁש ְְִִִַָָָָָֹהּוא

"יהּודה אמר לא ּולכ ד'), כ"ח ְְַָָָֹ(דהי"א

ב'), א' ׁשֹופטים (עּין הּמקֹומֹות ּכׁשאר ְְְֲִִֵֶַַַָיעלה"

ולא מנעם, לא אבל אֹותם, הרׁשה לא ְְְֲִִָָָָָֹֹֹּכי

ענׁשֹו מּפני ּתּלחמּו" ולא ּתעלּו "לא להם ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹֹאמר

ּבנימין: ְִִֶָׁשל

‰p‰Âוהּניחם ּבקרי ׁשניהם עם הּׁשם הל ¿ƒ≈ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

ּגּבֹורים, היּו ּבנימין ּובני ְְְְִִִִִִֵָָלמקרים.

הּבֹוטחים ּביׂשראל והׁשחיתּו ּבצּורֹות, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָועריהם

ּדי ּכי ענׁשם, על ענׁש והֹוסיפּו ּבׂשר, ְְְִִִֶַַַָָָָֹּבזרֹוע

יׂשראל להבריח להם והםהיה הּגבעה, מן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

מהם והּפילּו עֹולם איבת למׁשחית ּבהם ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָהּכּו

אלפים: כ"ב ועצּום רב ְֲִַַָָעם

‰p‰Âנֹודעה רּבה מּכה הּכּו ּכאׁשר יׂשראל ¿ƒ≈ְְֲִִֵֶַַַָָָָ

אחיהם עם מלחמה עׂשּו ּכי ׁשגגתם, ְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָלהם

ּכן ועל ּתֹורה, ּכדין וׁשּלא ּגבֹוּה ּברׁשּות ְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹׁשּלא

לּמלחמה לגׁשת האֹוסיף הּׁשני ּבּיֹום ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשאלּו

והזּכירּו כ"ג). כ' (ׁשם אחי בנימן ּבני ְְְְִִִִִִֵָָָעם

עליהם אֹוסר הּוא אם לׁשאל האחוה, ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹעּתה

ּבּיֹום עּתה אֹותם הרׁשה והּׁשם ְְְִִֵַַַַָָָָָהּמלחמה,

להם מּתר עּתה ּכי אליו, עלּו ואמר ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻהּׁשני,

ׁשאלּו לא והם .הּׁשפּו אחיהם ּדם ְְֲֲִֵֵֶַַָָֹלדרׁש

על לנּצח ּברּבם ּבֹוטחים היּו עדין ּכי ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָֻהּנּצּוח,
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i"yx£‰‡Ï‰ŒLb e¯Ó‡iÂ∑לּצדדין התקרב ּכלֹומר: להלאה, לׁשֹוןקרב ׁשּבּמקרא הלאה ּכל וכן מּמּנּו, והתרחק «…¿∆»¿»ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּכמֹו: יז)רחּוק, הלאה",(במדבר כ)"זרה א לע"ז(שמואל ּבלׁשֹון להּלן, הּמׁש "ּגׁשֿהלאה", והלאה". מּמ החצי "הּנה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
לֹו: ודֹומה ,'ל חֹוׁשׁשין אנּו 'אין לֹומר: הּוא, נזיפה ּודבר דנו"ש, סה)טריט"י אלּֿתּגׁשּֿבי",(ישעיה ,אלי "קרב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

מט)וכן: לּב?(ישעיה מלא אי האֹורחין, על מליץ אּתה .אצל ואׁשב ּבעבּורי לּצדדין הּמׁש ואׁשבה", "ּגׁשהּֿלי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
"ּג לֹו: אמרּו הּבנֹות, על להם ׁשאמר "האחדעל אמרּו: האֹורחים, על מליץ ׁשהיה ועל נחת, לׁשֹון ׁשֿהלאה", ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

נכרי אדם אֹותנּוּבאֿלגּור", מֹוכיח ונעׂשית ׁשפֹוט", "וּיׁשּפט לגּור: ׁשּבאת ּבינינּו, אּתה דלת∑Ïc˙‰.יחידי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ«»∆ֶֶ
ולפּתח לנעל רמב"ן.הּסֹובבת ְְְִִֶֶַַֹֹ

(é)íäéìà èBì-úà eàéáiå íãé-úà íéLðàä eçìLiå©¦§§³¨«£¨¦Æ¤¨½̈©¨¦¯¤²£¥¤−
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(àé)ïèwî íéøåðqa ekä úéaä çút-øLà íéLðàä-úàå§¤¨«£¨¦º£¤¤´©©©À¦¦Æ©©§¥¦½¦¨−Ÿ
:çútä àöîì eàìiå ìBãb-ãòå§©¨®©¦§−¦§¬Ÿ©¨«©

i"yx£Á˙t∑ויֹוצאין נכנסין ׁשּבֹו החלל עּורֹון∑ÌÈ¯Â�qa.הּוא ÏB„bŒ„ÚÂ.מּכת ÔËwÓ∑(רבה התחילּו(בראשית הּקטּנים ∆«ְְְִִִֶַָָָ««¿≈ƒִַַָƒ»…¿«»ְְִִִַַ
מהם הּפרענּות התחילה לפיכ זקן", ועד "מּנער ׁשּנאמר: ּתחּלה, .ּבעברה ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

(áé)éðáe ïúç äô Eì-éî ãò èBì-ìà íéLðàä eøîàiåE ©«Ÿ§¸¨«£¨¦¹¤ÀµŸ¦«§´½Ÿ¨¨Æ¨¤´
úðáeé:íB÷nä-ïî àöBä øéòa Eì-øLà ìëå E §Ÿ¤½§¬Ÿ£¤§−¨¦®¥−¦©¨«

i"yx£‰Ù EÏŒÈÓ „Ú∑?ׁשּבּבית ּובנֹותי מאׁשּת חּוץ הּזאת, ּבעיר עֹוד ל מי מקרא: ׁשל EÈ�·e.ּפׁשּוטֹו Ô˙Á …ƒ¿…ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ»»»∆
EÈ˙�·e∑,חתן ל יׁש הּמקֹום!אם מן הֹוצא ּובנֹות, ּבנים הּנׂשּואֹות.∑EÈ�·e.אֹו ּבנֹותי אּגדה:ּבני ּומדרׁש ¿…∆ְִִִֵֵַָָָָָ»∆ְְְְִֵֶַַַָָ

עליהם. סנגֹוריא ללּמד ּפה ּפתחֹון ל מי ּכזאת, נבלה ׁשעֹוׂשין מאחר עליהם"עֹוד", מליץ היה הּלילה ׁשּכל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּפה' ל 'מי ּביּה: קרי רמב"ן.טֹובֹות, ְְִֵֵֶ

‡˙‡ט „Á e¯Ó‡Â ‡l‰Ï ·¯˜ e¯Ó‡Â«¬»¿≈¿«»«¬»«¬»
CÏ L‡·� ÔÚk ‡�Èc ÔÈÈ„ ‡‰Â ‡·˙Bz‡Ï¿ƒ»»¿»»ƒƒ»¿««¿≈»
‡„ÁÏ ËBÏ· ‡¯·‚· eÙÈ˜˙e ÔB‰ÏÈcÓƒƒ¿¿ƒ¿«¿»¿«¬»

:‡Lc ¯·zÓÏ e·È¯˜e¿ƒ¿ƒ¿«»»

È˙י e‡È˙È‡Â ÔB‰È„È ˙È ‡i¯·‚ eËÈLB‡Â¿ƒÀ¿«»»¿≈¿«¿ƒ»
:e„Á‡ ‡Lc ˙ÈÂ ‡˙È·Ï ÔB‰˙ÂÏ ËBÏ¿»¿¿≈»¿»»»¬»

BÁÓיא ‡˙Èa Ú¯˙· Èc ‡i¯·b ˙ÈÂ¿»À¿«»ƒƒ¿«≈»¿
eÈ‡Ïe ‡a¯ „ÚÂ ‡¯ÈÚfÓ ‡i¯È¯·La¿«¿ƒ«»ƒ¿≈»¿««»¿ƒ

:‡Ú¯˙ ‡ÁkL‡Ï¿«¿»»«¿»

‰Î‡יב CÏ ÔÓ „BÚ ËBÏÏ ‡i¯·‚ e¯Ó‡Â«¬»À¿«»¿»»»»
˜Èt‡ ‡z¯˜a CÏ Èc ÏÎÂ C˙�·e C�·e ‡�˙Á«¿»¿»¿»»¿…ƒ»¿«¿»«≈

:‡¯˙‡ ÔÓƒ«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּמלחמה ּכי רק להם ּבאר לא והּׁשם ּפנים, ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּכל

ענׁשם נתּכּפר לא ׁשעדין ּומּפני להם. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻמּתרת

אלפים: י"ח הּׁשני ּבּיֹום ּגם מהם נפלּו ְֲִִִֵֵֶַַַָָָהראׁשֹון

ÌBi·eלפני וּיבּכּו וּיצּומּו ּתענית ּגזרּו הּׁשליׁשי «ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָ

הרהּורי על לכּפר עֹולֹות והקריבּו ְְְְִִִֵֵַָה',

ׁשלמים והקריבּו ּבזרֹועם ּבטחּו אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָהּלב

ּכּלם ּכאּלּו עצמם ראּו ּכי ּתֹודה ׁשלמי ְְְְִִֵֵַַָָָָֻוהם

ּכל מׁשּפט וזה ּבנימין, מחרב ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָּפליטים

ׁשּנאמר ּכענין ּתֹודה, להקריב ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָהּנמלטים

ויסּפרּו תֹודה זבחי ויזּבחּו כ"ב) ק"ז ְְְְְְִִִִִֵַָ(ּתהּלים

ירּום ועּתה ו') כ"ז (ׁשם וכתּוב ּברּנה, ְְְֲִַַָָָָָָמעׂשיו

זבחי באהלֹו ואזּבחה סביבֹותי איבי על ְְְְְְְֳִִִֵֶַַַָָֹֹראׁשי

ּבׁשני היּו והּנה לה'. ואזמרה אׁשירה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָתרּועה

אלף, ארּבעים מּיׂשראל הּמתים ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּימים

חיל אנׁשי אלפים כ"ה ּבּסֹוף נפלּו ְְְֲִִִִִֵַַַָָָּומּבנימין

הּנמצא ּכל עד מתם ּומעיר ל"ה), כ' ְְְִִִֵַַָָֹ(ׁשֹופטים

אלפים ט"ו ׁשּיהיּו ויּתכן רּבים. מ"ח), כ' ְְֲִִִִֵֶַָָָ(ׁשם

ׁשּתי ענׁש והיה והּטף, ונׁשים אנׁשים ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹּבין

ּבׁשוה: ְִֶַָהּכּתֹות

‰Óe(:ק"ג (סנהדרין רּבֹותינּו ּדברי ּנכּבדּו «ְְְְְִִִֵֵֶַַ

אמר מיכה, ׁשל ּבפסלֹו הּקצף ְְִִֶֶֶֶַַָָָָׁשהיה

ּבכבֹוד מחיתם, לא ּבכבֹודי הּוא ּברּו ְְְִִִִֶַָָֹהּקדֹוׁש

מחיתם לא ּבכבֹודי לֹומר, מחיתם. ודם ְְְִִִִֶֶַָָָָֹּבׂשר

ּבכבֹוד ּבעּקר, ידיהם ּופֹוׁשטים מיתה ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָֻּבמחּיבי

ּכן ועל הּדין. מּׁשּורת יֹותר מחיתם ודם ְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבׂשר

ולא לבבם את ואּמץ הּכּתֹות ׁשּתי עצת ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹסּכל

אחים: ּברית ְְִִַָזכרּו

¯Á‡Âׁשֹופטים) ׁשּנאמר ּכמֹו נתחרטּו, הּמעׂשה ¿««ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַָ

ׁשם וּיׁשבּו אל ּבית העם וּיבא ב') ְֵֵֵַַָָָָֹכ"א

וּיאמרּו גדֹול ּבכי וּיבּכּו האלהים לפני הערב ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹעד

ּביׂשראל ּזאת היתה יׂשראל אלהי ה' ְְְְֱִִֵֵֵָָָָָָֹֹלמה

הּכירּו ּכי אחד. ׁשבט מּיׂשראל הּיֹום ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָלהּפקד

ענין ּפרׁשנּו ּגררא ּבדר והּנה וענׁשם. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָטעּותם

סּבֹותיו: והזּכרנּו מבאר, ואינֹו ְְְְְְִִִֵַָָָֹמסיתם

ËBÏa.(ט) LÈ‡· e¯ˆÙiÂהּמּלה מצאתי לא «ƒ¿¿»ƒ¿ִִַָָָֹ

נפרׁש ּכן אם הּפּיּוסים, ּבדברי רק ְְְִִִִֵֵֵַַַָֹהּזאת

הּדלת, להם ׁשּיפּתח הרּבה מּמּנּו ׁשּפּיסּו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָזה

אֹותֹו. לׁשּבר נּגׁשּו ּכן, לעׂשֹות רצה לא ְְְֲֲִִֵֶַַָָֹֹוכאׁשר

מּניחם היה ולא הּדלת ּבפני עֹומד ׁשהיה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאֹו

מּפניהם לסּור מּמּנּו ּפּיסּו והם אליו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָלקרבה

ּגׁש טעם וזה ּבֹו. לפּגע רֹוצים היּו לא ְְִִִֶֶַַַָֹֹּכי

אחר: למקֹום ׁשּיּגׁש ְְִֵֶַַָָָהלאה,

EÈ˙�·e.(יב) EÈ�·e Ô˙Áמּׁשּל מי רּׁש"י לׁשֹון »»»∆¿…∆ְְִִִֶַ

ׁשּבּבית, ּובנֹותי מאׁשּת חּוץ ּבעיר ְְְִִִֵֶֶַַָעֹוד

מן הֹוצא ּובנֹות ּבנים אֹו חתן ל יׁש ְִִִֵֵָָָָאם

ואם אדם,הּמקֹום. ּבני ּכדר ּדּבּורם יהיה ּכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ּבנֹות: אם ּכי ּבנים לֹו היה לא ִִִֶָָָָֹׁשהּוא

Èa¯Âׁשהם חתנים ,ּובני חתן אמר אברהם ¿«ƒְֲִֵֶֶַַָָָָָָָ

נׂשּואי ּגדֹולים ּבנים לֹו ׁשהיּו ויּתכן .ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָּכבני

סבּור היה ּכי ּתחּלה, חתניו עם ודּבר ְְֲִִִִִֵָָָָָָָנׁשים,

חתניו עליו צחקּו וכאׁשר לֹו, יׁשמעּו ְְְֲֲֲִֶֶַָָָָָָָׁשּבניו

והּמלאכים עלה, הּׁשחר ּביניהם, הּדברים ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָוארכּו

ּבּבית: אּתֹו הּנמצאים רק לקחת הּניחּוהּו ְִִִִִֵַַַַַַָָֹלא

‰p‰Âּובנֹות ּבנים מּציל היה לֹוט ׁשל זכּותֹו ¿ƒ≈ְִִֶַָָָָ

ׁשּימית אברהם חׁשב ּכאׁשר לא ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֹוחתנים,

הּמלאכים ׁשהיה הּוא ּוברּור רׁשע. עם ְִִִֶַַַָָָָָָצּדיק

ּבתפּלתֹו צער ּגם ּכי ּבזה, עליֹון ּדעת ְְְִִִִֶֶַַַַָָֹיֹודעים

ּכי האכסניא, לכבֹוד זה ׁשהיה ויּתכן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָנמלטה.

וכל ּביתם ּבעל להּציל לׁשלּוחים מּוסר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּדר

(יהֹוׁשע יהֹוׁשע ׁשליחי עׂשּו ּכאׁשר לֹו, ְְְֲֲִֵֶֶַַַָֻֻאׁשר

ּביתם. ּבעלת מׁשּפחת ּכל ּגם ׁשהּצילּו כ"ג) ְֲִִִֵֶַַַַַָָו'

ׁשּכּבד ידי על לֹוט כ"א) (נ' רּבה ְְִִִֵֵֵֶַַָּובבראׁשית

ּפנים: לֹו נׂשא הּמלא ְִֶַַָָָָאת

`xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i iyily meil inei xeriy

(âé)íú÷òö äìãâ-ék äfä íB÷nä-úà eðçðà íéúçLî-ék¦«©§¦¦´£©½§¤©¨−©¤®¦¨«§¨³©«£¨¨Æ
ì ýåýé eðçlLéå ýåýé éðt-úà^dúçL ¤§¥´§Ÿ̈½©§©§¥¬§Ÿ̈−§©«£¨«

(ãé)øaãéå èBì àöiå|åéðúç-ìà|eîe÷ øîàiå åéúðá éç÷ì ©¥¥̧¹©§©¥´¤£¨¨´«Ÿ§¥´§ŸÀ̈©¸Ÿ¤Æ³
éäéå øéòä-úà ýåýé úéçLî-ék äfä íB÷nä-ïî eàv§Æ¦©¨´©¤½¦«©§¦¬§Ÿ̈−¤¨¦®©§¦¬

:åéðúç éðéòa ÷çöîë¦§©¥−§¥¥¬£¨¨«
i"yx£ÂÈ�˙Á∑ּבעיר לֹו היּו נׂשּואֹות ּבנֹות ·�˙ÂÈ.ׁשּתי ÈÁ˜Ï∑ׁש ארּוסֹותׁשאֹותן .להםּבּבית ¬»»ְְִֵָָָ…¿≈¿…»ֲִֶֶֶַַָָ

(åè)íe÷ øîàì èBìa íéëàìnä eöéàiå äìò øçMä Bîëe§Æ©©´©¨½̈©¨¦¬©©§¨¦−§´¥®ŸÁ
éúðá ézL-úàå EzLà-úà ç÷äôqz-ït úàöîpä E ©̧¤¦§§¹§¤§¥³§Ÿ¤̧Æ©¦§¨½Ÿ¤¦¨¤−
:øéòä ïåòa©«£¬Ÿ¨¦«

i"yx£eˆÈ‡iÂ∑מהרּוהּו 'ּודחיקּו', יּׁשּובֹו∑‰Ópˆ‡˙.ּכתרּגּומֹו: וזה יׁש, אּגדה ּומדרׁש להּצילם, ּבּבית ל הּמזּמנֹות «»ƒְְְֲִִַ«ƒ¿»…ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
מקרא ּדרא∑Ùqz‰.ׁשל ּכל ּדסף עד מתרּגם הּדֹור, ּכל ּתם עד ּכלה. .ּתהיה ְִֶָƒ»∆ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

(æè)dîäîúiå|ãéáe BzLà-ãéáe Bãéa íéLðàä e÷éæçiå ©¦§©§Ã̈©©«£¦̧¨«£¨¦¹§¨´§©¦§À§©Æ
:øéòì õeçî eäçpiå eäàöiå åéìò ýåýé úìîça åéúðá ézL§¥´§Ÿ½̈§¤§©¬§Ÿ̈−¨¨®©«Ÿ¦ª¬©©¦ª−¦¬¨¦«

i"yx£dÓ‰Ó˙iÂ∑ממֹונֹו את להּציל מהם(ב"ר)∑e˜ÈÊÁiÂ.ּכדי אחד «ƒ¿«¿»ְְִֵֶַָ««¬ƒֵֶֶָ
'וּיאמרּו' נאמר: ולא הּמלט", "וּיאמר נאמר: לכ סדֹום, להפ וחברֹו להּצילֹו, ׁשליח רמב"ן.היה ְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

(æé)ELôð-ìò èìnä øîàiå äöeçä íúà íàéöBäë éäéå©§¦Á§«¦¨̧Ÿ¹̈©À¨©¸Ÿ¤Æ¦¨¥´©©§¤½
éøçà èéaz-ìàèìnä äøää økkä-ìëa ãîòz-ìàå E ©©¦´©«£¤½§©©«£−Ÿ§¨©¦¨®¨¨¬¨¦¨¥−

:äôqz-ït¤¦¨¤«
i"yx£ELÙ�ŒÏÚ ËÏn‰∑הּממֹון על ּתחּוס אל נפׁשֹות, להּציל ‡EÈ¯Á.ּדּיּך ËÈazŒÏ‡∑,עּמהם הרׁשעּת אּתה ƒ»≈««¿∆ְְִֶַַַַַָָָָ««ƒ«¬∆ְְִִֶַַָָָ

נּצֹול, אּתה אברהם נּצֹולּובזכּות ואּתה ּבפרענּותם לראֹות ּכדאי אינ.¯kk‰ŒÏÎa∑הּירּדן ∑‰ËÏn‰‰¯‰.ּכּכר ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֻ¿»«ƒ»ְִֵַַַ»»»ƒ»≈
ׁשּנאמר: ּבהר, יֹוׁשב ׁשהּוא ּברח, אברהם יב)אצל ׁשּנאמר:(לעיל ׁשם, יֹוׁשב היה עכׁשו, ואף ההרה", מּׁשם "וּיעּתק ְְְְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

יג) היּו(לעיל הרּבה אהלים וגֹו'", אברם "וּיאהל ׁשּכתּוב: ּפי על ואף ּבּתחּלה", אהלה ׁשם היה אׁשר הּמקֹום ְְְְְֱֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ"עד
חברֹון עד ונמׁשכּו וכן:∑‰ËÏn.לֹו ּבלע"ז, אׁשמוצי"ר ׁשּבּמקרא, אּמלטה ּכל וכן הׁשמטה, סו)לׁשֹון (ישעיה ְְְְִֶַƒ»≈ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

הרחם. מן העּבר ׁשנׁשמט זכר", קכד)"והמליטה נמלטה",(תהלים מו)"ּכצּפר להׁשמיט(ישעיה מּׂשא", מּלט יכלּו "ולא ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
ׁשּבנקביהם הרעי .מּׂשא ְְְִִֵֶֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(190 'nr d zegiy ihewl)

עּמהם הרׁשעּת יז)אּתה יט, ּבעֹון(רש"י ּתּספה "ּפן ּכתיב ּדהרי ׁשּלאהעירוקׁשה, ּבכְך סדֹום אנׁשי עם הרׁשיע ׁשּלֹוט לֹומר, ויׁש ." ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבידֹו ׁשּיׁש ׁשּמי מסּתּברא ּדהּנה, ּבהם). אין אחד צּדיק ׁשאפּלּו ּבידם, מֹוחה אחד ׁשאין ד: ּפסּוק לעיל רׁש"י (ועין ּבידם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָמחה

עם צּדיק ּתסּפה "האף לבּקׁש אברהם הצרְך ׁשּלכן חמּור, ענׁש ּכְך על ׁשּמּגיע מֹוכיח הּכתּובים ּפׁשט וגם למחֹות. צריְך ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻלמחֹות

ׁשּבּה). הּצּדיקים ּבזכּות לעיר הּקּב"ה ׁשּיּׂשא רק ּבּקׁש (ולא רמב"ןרׁשע" ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

‡¯Èיג ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ ˙È ‡�Á�‡ ÔÈÏaÁÓ È¯‡¬≈¿«¿ƒ¬«¿»»«¿»»≈¬≈
ÈÈ ‡�ÁÏLÂ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰zÏ·˜ ˙‡È‚Ò¿ƒ«¿ƒ¿¿√»¿»¿«¿»»¿»

:d˙eÏaÁÏ¿«»«

·�˙dיד È·Ò� È‰B�˙Á ÌÚ ÏÈlÓe ËBÏ ˜Ù�e¿««ƒƒ«¿ƒ»¿≈¿»≈
ÏaÁÓ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ ÔÓ e˜et eÓe˜ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«¿»»≈¬≈¿«≈
:È‰B�˙Á È�ÈÚa CÈÁÓk ‰Â‰Â ‡z¯˜ ˙È ÈÈ¿»»«¿»«¬»ƒ¿»ƒ¿≈≈«¿ƒ

ËBÏaטו ‡iÎ‡ÏÓ e˜ÈÁ„e ‡Â‰ ‡¯Ùˆ ˜qÓÎe¿ƒ««¿»¬»¿ƒ«¿»«»¿
C˙�a ÔÈz¯z ˙ÈÂ C˙z‡ ˙È ¯·c Ìe˜ ¯ÓÈÓÏ¿≈»¿«»ƒ¿»¿»«¿≈¿»»
È·BÁa È˜Ï˙ ‡ÓÏÈc CnÚ ‡�ÓÈ‰Ó ÔÁÎzL‡c¿ƒ¿¿««¿≈¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈¿≈

:‡z¯«̃¿»

È·e„‡טז d„Èa ‡i¯·‚ eÙÈ˜˙‡Â ·kÚ˙‡Â¿ƒ¿««¿«¿ƒÀ¿«»ƒ≈ƒ»
) ÌÁ¯k d˙�a ÔÈz¯z „È·e d˙z‡„נ"י„k ¿ƒ¿≈¿««¿≈¿»≈ƒ¿««

ÒÁ(‡¯aÓ È‰e¯L‡Â È‰e˜t‡Â È‰BÏÚ ÈÈ »¿»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ»»
:‡z¯˜Ï¿«¿»

ÒeÁיז ¯Ó‡Â ‡¯·Ï ÔB‰˙È e˜Èt‡ „k ‡Â‰Â«¬»««ƒ»¿¿»»«¬«
Ìe˜˙ ‡ÏÂ C¯BÁ‡Ï ÈÎzÒ˙ ‡Ï CLÙ� ÏÚ««¿»»ƒ¿¿ƒ«¬»¿»¿
:È˜Ï˙ ‡ÓÏc ·ÊzL‡ ‡¯eËÏ ‡¯LÈÓ ÏÎa¿»≈¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰‡�ÌÈL.(טז) e˜ÈÊÁiÂּכי אברהם רּבי אמר ««¬ƒ»¬»ƒְִִַַַָָָ

לברח. ּכח ּבֹו ואין ׁשּפחד יבאר ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹֹוּיחזיקּו

העם על מצרים וּתחזק ּכמֹו ׁשהיא ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָוהּנכֹון

ל"ג), י"ב (ׁשמֹות הארץ מן לׁשּלחם ְְְְִֵֶַַָָָלמהר

למהר ּבחזקה ּבהם מֹוׁשכים היּו ּכאן ְְְְִֵֶַַָָָָָאף

רק ּבזכּותֹו, לא עליו. ה' ּבחמלת ְְְְְִֶַַַָָָֹלׁשּלחם.

יאמר אֹו הרּבים. ּוברחמיו האל ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹּבחמלת

החמלה ּבעֹוד להֹוציאם למהר ּבֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָׁשהחזיקּו

ויּספה: ה' מּלפני הּקצף יצא ּפן ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָעליו,

‰kk¯.(יז) ÏÎa „ÓÚz Ï‡Â EÈ¯Á‡ ËÈaz Ï‡ׁשעּור ««ƒ«¬∆¿««¬…¿»«ƒ»ִ

ּתּביט ואל הּכּכר ּבכל ּתעמד אל ְְֲִִַַַַַַָָָֹהּכתּוב

ּבהר לֹוט היֹות עד ּכי ׁשּתּנצל, אחר ֱֲִִֵֶֶַַַַָָָאחרי

ואנכי אמר ּכן ּובעבּור רעה. עליהם ּתרד ְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹלא

הרעה, ּתדּבקני ּפן ההרה להּמלט אּוכל ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹלא

מעט רק לי ּתארי לא אּתה ּכי ּבּכּכר, ְְֲִִִִִִַַַַַָָֹּבהיֹותי

הּמלט: מהר אמרּת ְֲִֵֵֶַַַָָָּכאׁשר

¯Ó‡Âוכל אּתה ,אחרי ּתּביט אל אברהם רּבי ¿»«ְְֲִִֶַַַַַַָָָָ

ב' (לעיל מּמּנּו תאכל לא וכן ,ל ְְְֲִֵֵֶֶַֹֹאׁשר

מּפניי"ז) ּבכאן הענׁש ואין לזה, ּצר ּומה .ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

הזהירם הּוא אבל ,הּמלא אזהרת על ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָׁשּיעברּו

והּוא ההיא, ּבהּבטה ענׁש להם ׁשּיּגיע ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹמּדעּתֹו



לז `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i iyily meil inei xeriy

(âé)íú÷òö äìãâ-ék äfä íB÷nä-úà eðçðà íéúçLî-ék¦«©§¦¦´£©½§¤©¨−©¤®¦¨«§¨³©«£¨¨Æ
ì ýåýé eðçlLéå ýåýé éðt-úà^dúçL ¤§¥´§Ÿ̈½©§©§¥¬§Ÿ̈−§©«£¨«

(ãé)øaãéå èBì àöiå|åéðúç-ìà|eîe÷ øîàiå åéúðá éç÷ì ©¥¥̧¹©§©¥´¤£¨¨´«Ÿ§¥´§ŸÀ̈©¸Ÿ¤Æ³
éäéå øéòä-úà ýåýé úéçLî-ék äfä íB÷nä-ïî eàv§Æ¦©¨´©¤½¦«©§¦¬§Ÿ̈−¤¨¦®©§¦¬

:åéðúç éðéòa ÷çöîë¦§©¥−§¥¥¬£¨¨«
i"yx£ÂÈ�˙Á∑ּבעיר לֹו היּו נׂשּואֹות ּבנֹות ·�˙ÂÈ.ׁשּתי ÈÁ˜Ï∑ׁש ארּוסֹותׁשאֹותן .להםּבּבית ¬»»ְְִֵָָָ…¿≈¿…»ֲִֶֶֶַַָָ

(åè)íe÷ øîàì èBìa íéëàìnä eöéàiå äìò øçMä Bîëe§Æ©©´©¨½̈©¨¦¬©©§¨¦−§´¥®ŸÁ
éúðá ézL-úàå EzLà-úà ç÷äôqz-ït úàöîpä E ©̧¤¦§§¹§¤§¥³§Ÿ¤̧Æ©¦§¨½Ÿ¤¦¨¤−
:øéòä ïåòa©«£¬Ÿ¨¦«

i"yx£eˆÈ‡iÂ∑מהרּוהּו 'ּודחיקּו', יּׁשּובֹו∑‰Ópˆ‡˙.ּכתרּגּומֹו: וזה יׁש, אּגדה ּומדרׁש להּצילם, ּבּבית ל הּמזּמנֹות «»ƒְְְֲִִַ«ƒ¿»…ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
מקרא ּדרא∑Ùqz‰.ׁשל ּכל ּדסף עד מתרּגם הּדֹור, ּכל ּתם עד ּכלה. .ּתהיה ְִֶָƒ»∆ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

(æè)dîäîúiå|ãéáe BzLà-ãéáe Bãéa íéLðàä e÷éæçiå ©¦§©§Ã̈©©«£¦̧¨«£¨¦¹§¨´§©¦§À§©Æ
:øéòì õeçî eäçpiå eäàöiå åéìò ýåýé úìîça åéúðá ézL§¥´§Ÿ½̈§¤§©¬§Ÿ̈−¨¨®©«Ÿ¦ª¬©©¦ª−¦¬¨¦«

i"yx£dÓ‰Ó˙iÂ∑ממֹונֹו את להּציל מהם(ב"ר)∑e˜ÈÊÁiÂ.ּכדי אחד «ƒ¿«¿»ְְִֵֶַָ««¬ƒֵֶֶָ
'וּיאמרּו' נאמר: ולא הּמלט", "וּיאמר נאמר: לכ סדֹום, להפ וחברֹו להּצילֹו, ׁשליח רמב"ן.היה ְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

(æé)ELôð-ìò èìnä øîàiå äöeçä íúà íàéöBäë éäéå©§¦Á§«¦¨̧Ÿ¹̈©À¨©¸Ÿ¤Æ¦¨¥´©©§¤½
éøçà èéaz-ìàèìnä äøää økkä-ìëa ãîòz-ìàå E ©©¦´©«£¤½§©©«£−Ÿ§¨©¦¨®¨¨¬¨¦¨¥−

:äôqz-ït¤¦¨¤«
i"yx£ELÙ�ŒÏÚ ËÏn‰∑הּממֹון על ּתחּוס אל נפׁשֹות, להּציל ‡EÈ¯Á.ּדּיּך ËÈazŒÏ‡∑,עּמהם הרׁשעּת אּתה ƒ»≈««¿∆ְְִֶַַַַַָָָָ««ƒ«¬∆ְְִִֶַַָָָ

נּצֹול, אּתה אברהם נּצֹולּובזכּות ואּתה ּבפרענּותם לראֹות ּכדאי אינ.¯kk‰ŒÏÎa∑הּירּדן ∑‰ËÏn‰‰¯‰.ּכּכר ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֻ¿»«ƒ»ְִֵַַַ»»»ƒ»≈
ׁשּנאמר: ּבהר, יֹוׁשב ׁשהּוא ּברח, אברהם יב)אצל ׁשּנאמר:(לעיל ׁשם, יֹוׁשב היה עכׁשו, ואף ההרה", מּׁשם "וּיעּתק ְְְְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

יג) היּו(לעיל הרּבה אהלים וגֹו'", אברם "וּיאהל ׁשּכתּוב: ּפי על ואף ּבּתחּלה", אהלה ׁשם היה אׁשר הּמקֹום ְְְְְֱֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ"עד
חברֹון עד ונמׁשכּו וכן:∑‰ËÏn.לֹו ּבלע"ז, אׁשמוצי"ר ׁשּבּמקרא, אּמלטה ּכל וכן הׁשמטה, סו)לׁשֹון (ישעיה ְְְְִֶַƒ»≈ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

הרחם. מן העּבר ׁשנׁשמט זכר", קכד)"והמליטה נמלטה",(תהלים מו)"ּכצּפר להׁשמיט(ישעיה מּׂשא", מּלט יכלּו "ולא ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
ׁשּבנקביהם הרעי .מּׂשא ְְְִִֵֶֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(190 'nr d zegiy ihewl)

עּמהם הרׁשעּת יז)אּתה יט, ּבעֹון(רש"י ּתּספה "ּפן ּכתיב ּדהרי ׁשּלאהעירוקׁשה, ּבכְך סדֹום אנׁשי עם הרׁשיע ׁשּלֹוט לֹומר, ויׁש ." ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבידֹו ׁשּיׁש ׁשּמי מסּתּברא ּדהּנה, ּבהם). אין אחד צּדיק ׁשאפּלּו ּבידם, מֹוחה אחד ׁשאין ד: ּפסּוק לעיל רׁש"י (ועין ּבידם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָמחה

עם צּדיק ּתסּפה "האף לבּקׁש אברהם הצרְך ׁשּלכן חמּור, ענׁש ּכְך על ׁשּמּגיע מֹוכיח הּכתּובים ּפׁשט וגם למחֹות. צריְך ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻלמחֹות

ׁשּבּה). הּצּדיקים ּבזכּות לעיר הּקּב"ה ׁשּיּׂשא רק ּבּקׁש (ולא רמב"ןרׁשע" ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

‡¯Èיג ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ ˙È ‡�Á�‡ ÔÈÏaÁÓ È¯‡¬≈¿«¿ƒ¬«¿»»«¿»»≈¬≈
ÈÈ ‡�ÁÏLÂ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰zÏ·˜ ˙‡È‚Ò¿ƒ«¿ƒ¿¿√»¿»¿«¿»»¿»

:d˙eÏaÁÏ¿«»«

·�˙dיד È·Ò� È‰B�˙Á ÌÚ ÏÈlÓe ËBÏ ˜Ù�e¿««ƒƒ«¿ƒ»¿≈¿»≈
ÏaÁÓ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ ÔÓ e˜et eÓe˜ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«¿»»≈¬≈¿«≈
:È‰B�˙Á È�ÈÚa CÈÁÓk ‰Â‰Â ‡z¯˜ ˙È ÈÈ¿»»«¿»«¬»ƒ¿»ƒ¿≈≈«¿ƒ

ËBÏaטו ‡iÎ‡ÏÓ e˜ÈÁ„e ‡Â‰ ‡¯Ùˆ ˜qÓÎe¿ƒ««¿»¬»¿ƒ«¿»«»¿
C˙�a ÔÈz¯z ˙ÈÂ C˙z‡ ˙È ¯·c Ìe˜ ¯ÓÈÓÏ¿≈»¿«»ƒ¿»¿»«¿≈¿»»
È·BÁa È˜Ï˙ ‡ÓÏÈc CnÚ ‡�ÓÈ‰Ó ÔÁÎzL‡c¿ƒ¿¿««¿≈¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈¿≈

:‡z¯«̃¿»

È·e„‡טז d„Èa ‡i¯·‚ eÙÈ˜˙‡Â ·kÚ˙‡Â¿ƒ¿««¿«¿ƒÀ¿«»ƒ≈ƒ»
) ÌÁ¯k d˙�a ÔÈz¯z „È·e d˙z‡„נ"י„k ¿ƒ¿≈¿««¿≈¿»≈ƒ¿««

ÒÁ(‡¯aÓ È‰e¯L‡Â È‰e˜t‡Â È‰BÏÚ ÈÈ »¿»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ»»
:‡z¯˜Ï¿«¿»

ÒeÁיז ¯Ó‡Â ‡¯·Ï ÔB‰˙È e˜Èt‡ „k ‡Â‰Â«¬»««ƒ»¿¿»»«¬«
Ìe˜˙ ‡ÏÂ C¯BÁ‡Ï ÈÎzÒ˙ ‡Ï CLÙ� ÏÚ««¿»»ƒ¿¿ƒ«¬»¿»¿
:È˜Ï˙ ‡ÓÏc ·ÊzL‡ ‡¯eËÏ ‡¯LÈÓ ÏÎa¿»≈¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰‡�ÌÈL.(טז) e˜ÈÊÁiÂּכי אברהם רּבי אמר ««¬ƒ»¬»ƒְִִַַַָָָ

לברח. ּכח ּבֹו ואין ׁשּפחד יבאר ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹֹוּיחזיקּו

העם על מצרים וּתחזק ּכמֹו ׁשהיא ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָוהּנכֹון

ל"ג), י"ב (ׁשמֹות הארץ מן לׁשּלחם ְְְְִֵֶַַָָָלמהר

למהר ּבחזקה ּבהם מֹוׁשכים היּו ּכאן ְְְְִֵֶַַָָָָָאף

רק ּבזכּותֹו, לא עליו. ה' ּבחמלת ְְְְְִֶַַַָָָֹלׁשּלחם.

יאמר אֹו הרּבים. ּוברחמיו האל ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹּבחמלת

החמלה ּבעֹוד להֹוציאם למהר ּבֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָׁשהחזיקּו

ויּספה: ה' מּלפני הּקצף יצא ּפן ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָעליו,

‰kk¯.(יז) ÏÎa „ÓÚz Ï‡Â EÈ¯Á‡ ËÈaz Ï‡ׁשעּור ««ƒ«¬∆¿««¬…¿»«ƒ»ִ

ּתּביט ואל הּכּכר ּבכל ּתעמד אל ְְֲִִַַַַַַָָָֹהּכתּוב

ּבהר לֹוט היֹות עד ּכי ׁשּתּנצל, אחר ֱֲִִֵֶֶַַַַָָָאחרי

ואנכי אמר ּכן ּובעבּור רעה. עליהם ּתרד ְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹלא

הרעה, ּתדּבקני ּפן ההרה להּמלט אּוכל ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹלא

מעט רק לי ּתארי לא אּתה ּכי ּבּכּכר, ְְֲִִִִִִַַַַַָָֹּבהיֹותי

הּמלט: מהר אמרּת ְֲִֵֵֶַַַָָָּכאׁשר

¯Ó‡Âוכל אּתה ,אחרי ּתּביט אל אברהם רּבי ¿»«ְְֲִִֶַַַַַַָָָָ

ב' (לעיל מּמּנּו תאכל לא וכן ,ל ְְְֲִֵֵֶֶַֹֹאׁשר

מּפניי"ז) ּבכאן הענׁש ואין לזה, ּצר ּומה .ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

הזהירם הּוא אבל ,הּמלא אזהרת על ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָׁשּיעברּו

והּוא ההיא, ּבהּבטה ענׁש להם ׁשּיּגיע ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹמּדעּתֹו



xie`לח zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy

(çé):éðãà àð-ìà íäìà èBì øîàiå©¬Ÿ¤−£¥¤®©¨−£Ÿ¨«
i"yx£È�„‡ ‡�ŒÏ‡∑(לה קדׁש,(שבועות זה ׁשם אמרּו להמיתרּבֹותינּו ּבידֹו ׁשּיׁש מי נפׁשי", את "להחיֹות ּבֹו: ׁשּנאמר «»¬…»ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ה'' כען 'ּבבעּו ותרּגּומֹו: ההרה∑‡ŒÏ�‡.ּולהחיֹות, להּמלט אלי ּתאמרּו נא ּבּקׁשה∑�‡.אל .לׁשֹון ְְְְְֲַַַָ«»ְְִֵֵַַָָָָָֹ»ְַָָ

(èé)éðéòa ïç Ecáò àöî àð-äpäøLà Ecñç ìcâzå E ¦¥Â̈¨¨̧©§§´¥»§¥¤¼¼©©§¥´©§§À£¤³
èìnäì ìëeà àì éëðàå éLôð-úà úBéçäì éãnò úéNò̈¦̧¨Æ¦¨¦½§©«£−¤©§¦®§¨«Ÿ¦À³Ÿ©Æ§¦¨¥´

:ézîå äòøä éð÷aãz-ït äøää̈½̈¨¤¦§¨©¬¦¨«¨−̈¨©«¦
i"yx£‰Ú¯‰ È�˜a„zŒÔt∑והייתי העיר, ּבני ּומעׂשה מעׂשי רֹואה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש היה סדֹום אנׁשי אצל ּכׁשהייתי ∆ƒ¿»«ƒ»»»ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

להּנצל, ּוכדאי צּדיק לאלּיהּו:נראה הּצרפת אמרה וכן ּכרׁשע, אני צּדיק, אצל יז)ּוכׁשאבא להזּכיר(מ"א אלי "ּבאת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּומּׁשּבאת ּביניהם, צּדקת ואני עּמי, ּומעׂשה מעׂשי רֹואה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש היה אצלי ּבאת ׁשּלא עד עוני", ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹאת

רׁשעה אני ,מעׂשי לפי .אצלי, ְְְֲֲִִִֶֶַָָ

(ë)øòöî àåäå änL ñeðì äáø÷ úàfä øéòä àð-äpä¦¥Â̈¨¦̧©¯Ÿ§Ÿ¨²¨¬¨−¨§¦´¦§¨®
:éLôð éçúe àåä øòöî àìä änL àð äèìnà¦¨«§¨̧¹̈À̈¨£¬Ÿ¦§¨²¦−§¦¬©§¦«

i"yx£‰·¯˜ ˙‡f‰ ¯ÈÚ‰∑(י היא(שבת ּומה עדין, סאתּה נתמּלאה לא לפיכ מּקרֹוב, נתיּׁשבה יׁשיבתּה, קרֹובה »ƒ«…¿…»ְְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָֹ
ּפלג, מֹות ּבׁשנת היתה והיא ּבמקֹומֹו, איׁש איׁש להתיּׁשב והתחילּו האנׁשים ׁשּנתּפּלגּו הּפּלגה, מּדֹור ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָקריבתּה?

ׁשנה, נ"ב ּכאן ועד מהםּומּׁשם צא ׁשנה, ר"ט רעּו את הֹולידֹו אחרי חי ּפלג ּכיצד? לאברהם. מ"ח ּבׁשנת מת ׁשּפלג ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשּנֹולד עד ּומּׁשם צ"א, הרי כ"ט, ּתרח ׁשּנֹולד עד ּומּנחֹור ס"ב, הרי ל', נחֹור ׁשּנֹולד עד ּומּׂשרּוג ׂשרּוג ּכׁשּנֹולד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָל"ב
ּבן אברהם היה סדֹום, ּוכׁשּנחרבה הּפּלגה, ׁשנת היתה ׁשנה ואֹותּה ר"ט, הרי מ"ח להם ּתן קס"א. הרי ע', ְְְְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָאברהם
אחת. ׁשנה וחברֹותיה סדֹום יׁשיבת אחרי יׁשיבתּה אחרה וצֹוער ׁשנה, נ"ב ּכאן עד הּפּלגה מּדֹור הרי ׁשנה, ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָצ"ט

נ"א ּבגימטרּיא נא, ּנא", "אּמלטה ׁשנאמר: ‰Â‡.הּוא ¯ÚˆÓ ‡Ï‰∑להּניחּה אּתה ויכֹול מּועטין עונֹותיה .והלא ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ¬…ƒ¿»ƒְְֲֲִִֶַַַָָָָָֹֹ
ÈLÙ� ÈÁ˙e∑היא קטּנה עיר הלא מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו מדרׁשֹו, זהּו אםּבּה, להקּפיד ל אין מעט, ּבּה ואנׁשים ¿ƒ«¿ƒְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּבּה נפׁשי ּותחי .ּתניחּנה ְְְִִִֶַָָ

ß oeygxn a"i iriax mei ß

(àë)éðô éúàNð äpä åéìà øîàiåézìáì äfä øácì íb E ©Ÿ́¤¥½̈¦¥Æ¨¨´¦¨¤½©−©¨¨´©¤®§¦§¦²
:zøac øLà øéòä-úà ékôä̈§¦¬¤¨¦−£¤¬¦©«§¨

i"yx£‰f‰ ¯·cÏ Ìb∑ּבגלל אּציל העיר ּכל אף אּלא נּצֹול, ׁשאּתה ּדּי אני,∑‰ÈkÙ.לא ּבֹואי",הֹופ "עד ּכמֹו: ««»»«∆ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ»¿ƒְֲִִֵַ
ראי", לא)"אחרי בֹו(ירמיה ּדּברי .""מּדי ְֲִִִֵֵַַֹ

(áë)Eàa-ãò øác úBNòì ìëeà àì ék änL èìnä øäî©¥Æ¦¨¥´½̈¨¦´³Ÿ©Æ©«£´¨½̈©«Ÿ£−
:øòBö øéòä-íL àø÷ ïk-ìò änL̈®¨©¥²¨¨¬¥«¨¦−«©

i"yx£˙BNÚÏ ÏÎe‡ ‡Ï Èk∑,ּבעצמן הּדבר ותלּו אנחנּו", מׁשחיתים "ּכי ׁשאמרּו: על מלאכים ׁשל ענׁשן זהּו ƒ…««¬ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

(יח È�Ba¯ ÔÚÎ eÚ·a ÔB‰Ï ËBÏ ¯Ó‡Âנ"יÈÈ:( «¬«¿¿»¿«ƒ»¿»

˜„CÓיט ÔÈÓÁ¯ C„·Ú ÁkL‡ ÔÚÎ ‡‰»¿««¿««¿»«¬ƒ√»»
˙È ‡Ói˜Ï ÈnÚ z„·Ú Èc C˙e·ÈË ‡˙ÈbÒ‡Â¿«¿≈»≈»ƒ¬«¿»ƒƒ¿«»»»
‡·ÊzL‡Ï ÏÈÎÈ ‡�‡ ˙ÈÏ ‡�‡Â ÈLÙ�«¿ƒ«¬»≈¬»»ƒ¿ƒ¿≈»»
:˙eÓÈ‡Â ‡zL· È�pÚ¯Ú˙ ‡ÓÏÈc ‡¯eËÏ¿»ƒ¿»¿«¿ƒ«ƒƒ¿»¿≈

B¯ÈÚÓÏ˜כ ‡·È¯˜ ‡„‰ ‡z¯˜ ÔÚÎ ‡‰»¿««¿»»»¿ƒ»¿≈ƒ
‡Ï‰ Ônz ÔÚk ·ÊzL‡ ‡¯ÈÚÊ ‡È‰Â Ôn˙Ï¿«»¿ƒ¿≈»ƒ¿¿≈¿««»¬»

:ÈLÙ� Ìi˜˙˙Â ‡È‰ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ¿ƒ¿«««¿ƒ

Ób˙ÙÏ‡כא Û‡ Ct‡ ˙È·ÈÒ� ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»¿≈ƒ«»«¿ƒ¿»»
‡˙ÈÚ·c ‡z¯˜ ˙È Ct‰ÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a ÔÈ„‰»≈¿ƒ¿»¿≈¿«»«¿»ƒ¿≈»

:dÏÚ¬«

‡Ïekכב ‡Ï È¯‡ Ônz ·ÊzL‡Ï ÈÁB‡ƒ¿ƒ¿≈≈«»¬≈»ƒ
‡¯˜ Ôk ÏÚ Ôn˙Ï C˙ÈÓ „Ú ‡Ób˙t „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿»»«≈»¿«»«≈¿»

:¯ÚBˆ ‡z¯˜„ ‡ÓL¿»¿«¿»«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ונזהר הּׁשֹומע וכל לזּכֹותֹו, לֹוט את ְְְְְִִִֵֶַַַָָהזהיר

הּציל: נפׁשֹו את ְִִֶַהּוא

ÔÈ�ÚÂהרׁשעּת אּתה רּׁש"י אמר ההּבטה אּסּור ¿ƒ¿«ְְִִִַַַַַַָָָָָ

אינ נּצל, אּתה אברהם ּובזכּות ְְְִִִֵֶַַָָָָָעּמהם

ּכי ענין, ּבֹו ועֹוד ּבפרענּותן. לראֹות ְְְְְִִִַַָָָֻרּׁשאי

הּנדּבקים, החליים ּובכל הּדבר ּבאויר ְְְֲֳִִִִֶֶַַַַָָָָהראּות

ולכן ּבהם, הּמחׁשבה וכן וידּביקם, מאד ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹיּזיק

י"ג (וּיקרא ּבדד ויׁשב המצרע האיׁש ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֹיּסגר

הּׁשֹוטה ּכּכלב הּׁשֹוטֹות חּיֹות נׁשּוכי וכן ְְֵֵֶֶֶַַַַמ"ו).

יחזּו מראה וכל הּמים יראּו ּכאׁשר ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָוזּולתֹו,

ׁשאמרּו ּכמֹו וימּותּו, ויׁשּתּטּו הּמּזיק ּדמּות ְְְְְְִִֶֶַַַָָָּבהם

הּטבע. אנׁשי והזּכירּוהּו (פ"ד.), יֹומא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָּבמּסכת

ּכי מלח, נציב לֹוט ׁשל אׁשּתֹו היתה ְְְְִִִֵֶֶַָָָולכן

ּגפרית ראתה ּכאׁשר ּבמחׁשבּתּה הּמּכה ְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָָּבאתה

ּבּה: ודבקה הּׁשמים מן עליהן הּיֹורד ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּומלח

·B¯˜Âהערים את ה' ּבהׁשחית ּכי לֹומר, אני ¿»ְְֲִִִִֶֶַַָ

ּבין עֹומד הּמׁשחית הּמלא היה ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָהאּלה

ּכענין האׁש, ּבלהב נראה הּׁשמים ּובין ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהארץ

כ"א (דהי"א ּדוד ראה אׁשר הּמׁשחית ְְֲִִֶַַַַָָָָּבּמלא

ּדרּבי ּובפרקי ההּבטה. להן אסר ולכן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָט"ז),

אל להם, אמרּו הּזה, ּכענין (כ"ה) ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָאליעזר

ׁשל ׁשכינתֹו ירדה ׁשהרי לאחֹוריכם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּתּביטּו

ועל סדֹום על להמטיר הּוא ּברּו ְְְְִַַַַָָהּקדֹוׁש

לֹוט ׁשל אׁשּתֹו עירית ואׁש, ּגפרית ְְֲִִִִֵֶָָָעמֹורה

ּבסדֹום, הּנׂשּואֹות ּבנֹותיה על רחמיה ְְְְְֲִִֶֶַַַָָנכמרּו

אחריה הן הֹולכֹות אם לראֹות לאחריה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָוהּביטה

מלח: נציב ונעׂשית הּׁשכינה אחֹורי ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָוראתה

`xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy

ּברׁשּותן הּדבר ׁשאין לֹומר ׁשהזקקּו עד מּׁשם זזּו לא לפיכ.ÏÎe‡ ‡Ï Èk∑ׁשהאחד למד אּתה מּכאן יחיד, לׁשֹון ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻƒ…«ְִִֵֶֶַָָָָָָ
אחד לדבר נׁשלחים מלאכים ׁשני ׁשאין מּציל, והאחד הֹופ.¯ÚBˆ ¯ÈÚ‰ŒÌL ‡¯˜ ÔkŒÏÚ∑והיא" ׁשם: על ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ«≈»»≈»ƒ«ְִֵַ

."מצער ְִָ

(âë):äøòö àa èBìå õøàä-ìò àöé LîMä©¤−¤¨¨´©¨¨®¤§−¨¬«Ÿ£¨

(ãë)úàî Làå úéøôb äøîò-ìòå íãñ-ìò øéèîä ýåýéå©«Ÿ̈À¦§¦¯©§²Ÿ§©£Ÿ̈−¨§¦´¨¥®¥¥¬
:íéîMä-ïî ýåýé§Ÿ̈−¦©¨¨«¦

i"yx£¯ÈËÓ‰ '‰Â∑ּדינֹו ּובית הּוא "וה'" ׁשּנאמר: מקֹום Ì„Ò.ּכל ÏÚ ¯ÈËÓ‰∑,הּׁשחר ׁשּנאמר:ּבעלֹות ּכמֹו «ƒ¿ƒֱִֵֶֶַַָָƒ¿ƒ«¿…ְֱֲֶֶַַַַַ
אמר לּלבנה, ּומהם לחּמה עֹובדין מהם ׁשהיּו לפי החּמה, עם ּברקיע עֹומדת ׁשהּלבנה ׁשעה עלה", הּׁשחר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ"ּוכמֹו

אֹומרים: לבנה עֹובדי יהיּו ּבּיֹום, מהם אּפרע אם הּוא, ּברּו לאהּקדֹוׁש מֹוׁשלת, ּכׁשהּלבנה ּבּלילה, היה 'אּלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
היינּו לא מֹוׁשלת, ּכׁשהחּמה ּבּיֹום, היה 'אּלּו אֹומרים: החּמה עֹובדי יהיּו ּבּלילה, מהם אּפרע ואם חרבים', ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹהיינּו

מֹוׁשלים והּלבנה ׁשהחּמה ּבׁשעה מהם ונפרע עלה", הּׁשחר "ּוכמֹו ּכתיב: לכ È¯Ùb˙.חרבים', 'B‚Â ¯ÈËÓ‰ ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָƒ¿ƒ¿»¿ƒ
L‡Â∑ּגפרית ונעׂשה מטר, בשלח)ואׁשּבּתחּלה ‰'.(מכילתא ˙‡Ó∑ולא ,"למ "נׁשי ּכמֹו ּכן, לדּבר הּמקראֹות ּדר »≈ְְְֲִִֵַַָָָָָָ≈≈ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

ּדוד: אמר וכן 'נׁשי'. א)אמר: א אמר:(מלכים אחׁשורֹוׁש וכן 'מעבדי'. אמר: ולא אדֹוניכם", עבדי את עּמכם "קחּו ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
'מאּתֹו' אמר ולא ה'", "מאת אמר: ּכאן אף 'ּבׁשמי'. אמר: ולא ,"הּמל ‰ÌÈÓM."ּבׁשם ÔÓ∑ׁשאמר והּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹƒ«»»ƒְֶַָ

לו)הּכתּוב: לי(איוב ּכׁשּבא וגֹו'", עּמים ידין ּבם לסדֹום,"ּכי ׁשעׂשה ּכמֹו הּׁשמים מן אׁש עליהם מביא הּברּיֹות, ּסר ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
הּׁשמים: מן הּמן להֹוריד טז)ּוכׁשּבא הּׁשמים(שמות מן לחם לכם ממטיר רמב"ן.""הנני ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(äë)éáLé-ìk úàå økkä-ìk úàå ìàä íéøòä-úà Côäiå©©«£ŸÆ¤¤«¨¦´¨¥½§¥−¨©¦¨®§¥Æ¨«§¥´
:äîãàä çîöå íéøòä¤«¨¦½§¤−©¨«£¨¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯Ú‰Œ˙‡ CÙ‰iÂ∑:ׁשּנאמר למּטה, מלמעלה והפכן אחד, ּבסלע יֹוׁשבֹות כח)ארּבעּתן "ּבחּלמיׁש(איוב ««¬…∆∆»ƒ¿ְְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
וגֹו' ידֹו ."ׁשלח ְַָָ

(åë):çìî áéöð éäzå åéøçàî BzLà èazå©©¥¬¦§−¥©«£¨®©§¦−§¦¬¤«©
i"yx£ÂÈ¯Á‡Ó BzL‡ ËazÂ∑לֹוט ׁשל ÁÏÓ.מאחריו ·Èˆ� È‰zÂ∑ ««≈ƒ¿≈«¬»ֲֵֶַָ«¿ƒ¿ƒ∆«
הּזה,(ב"ר) הרע הּמנהג 'אף לֹו: אמרה הּללּו', לאֹורחים מלח מעט 'ּתני לּה: אמר לקתה, ּובמלח חטאה ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבמלח

להנהיג בא הּזה'?אּתה רמב"ן.ּבּמקֹום ְְִֶַַַַָָָ

(æë)íL ãîò-øLà íB÷nä-ìà ø÷aa íäøáà íkLiå©©§¥¬©§¨¨−©®Ÿ¤¤̧©¨½£¤¨¬©−̈
:ýåýé éðt-úà¤§¥¬§Ÿ̈«

ÚBˆÏ¯:כג ÏÚ ËBÏÂ ‡Ú¯‡ ÏÚ ˜Ù� ‡LÓLƒ¿»¿«««¿»¿«¿«

È¯Ùb˙‡כד ‰¯BÓÚ ÏÚÂ ÌB„Ò ÏÚ ¯ËÓ‡ ÈÈÂ«»«¿««¿¿«¬»»¿≈»
:‡iÓL ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡Â¿∆»»ƒ√»¿»ƒ¿«»

LÈÓ¯‡כה Ïk ˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ˙È CÙ‰Â«¬«»ƒ¿«»»ƒ≈¿»»≈¿»
:‡Ú¯‡„ ‡ÁÓˆÂ ‡iÂ¯˜ È·˙È Ïk ˙ÈÂ¿»»»¿≈ƒ¿«»¿ƒ¿»¿«¿»

˜Ó‡כו ˙Â‰Â È‰B¯˙aÓ d˙z‡ ˙‡ÈÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈ƒ«¿ƒ«¬«»»
:‡ÁÏÓ„¿ƒ¿»

LnLcכז ‡¯˙‡Ï ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿«¿»ƒ«≈
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa Ônz«»ƒ¿√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ì„Ò.(כד) ÏÚ ¯ÈËÓ‰ '‰Âּבכל רּׁש"י ּכתב «ƒ¿ƒ«¿…ְִַַָָ

ּדינֹו. ּובית הּוא וה' ׁשּנאמר ֱִֵֶֶַַָמקֹום

ה', מקראֹותמאת ּדר מאּתֹו, ּכתב ולא ְְִִֵֵֵֶֶַָָֹ

ולא כ"ג), ד' (לעיל למ נׁשי ּכן, ְְְְֵֵֵֵֶֶַֹלדּבר

מעבדי עּמכם קחּו אמר ודוד נׁשי, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָאמר

מעבדי, אמר ולא ל"ג), א' (מ"א ְֲֲֵֵֶַַָָֹֹאדניכם

ח'), ח' (אסּתר הּמל ּבׁשם ּכתבֹו ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָואחׁשורֹוׁש

ּבׁשמי: אמר ְְִִַָֹולא

È�‡Âההּגדֹות מן ׁשּכתב ז"ל הרב על ּתמּה «¬ƒִֵֶַַַַַַָָָָ

מחלקת ׁשּזה אֹותם, ּומׁשוה חלּוקֹות ְֲֲֵֶֶֶֶַַָֹּדעֹות

ּדעת עֹוד וׁשם ג'), (נ"א רּבה ּבבראׁשית ְְִִֵַַַָָהּוא

רּבי ּבׁשם סמקי ּברּבי חלפי אּבא ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָׁשליׁשית,

זה סדם על המטיר וה' סימֹון ב"ר ְְְִִִֶַַָֹיהּודה

ּברּו הּקדֹוׁש זה הּׁשמים, מן ה' מאת ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּגבריאל,

וה' ׁשּנאמר מקֹום ּכל אלעזר רּבי אמר ְֱִֶֶֶַַַַָָָָָהּוא,

ּבּתֹורה יצחק רּבי אמר ּדינֹו, ּובית ְִִִֵַַַָָָהּוא

מזּכיר ׁשההדיֹוט מצינּו ּובּכתּובים ְְְְִִִִִֶֶַַַַָּבּנביאים

לנׁשיו למ וּיאמר ּבּתֹורה, ּפעמים, ׁשני ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשמֹו

ׁשרּבי ּבּדבר, מחלֹוקֹות ׁשלׁש אּלּו הּנה ְֲִִֵֵֶַַַָָָוכּו'.

לגבריאל, הראׁשֹון הּׁשם יחס סימֹון ב"ר ְְְִִִִֵֵֵַַָָיהּודה

ּבׁשם הּׁשליח ונקרא לׁשחת, הּׁשליח ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשהּוא

ּדינֹו ּובית הּוא ּכי אמר אלעזר ורּבי ְְִִִֵֵֶַַַַָָָהּׁשֹולח,

אמר יצחק ורּבי ּבא, ּומאּתֹו ּבּמׁשּפט ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָהסּכימּו

הּלׁשֹון: ּדר ֶֶֶַָׁשהּוא

Ì‡Âלעיל) למעלה ּׁשּכתבּתי מה הבינֹות ¿ƒְְְְֲִִֵֶַַַָָָ

ּב"הּוא ּכּונתם ּתדע ּבסֹופֹו) ב' ְְֵַַָָָי"א

ּברּור מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ויהיה ּדינֹו", ְְְְִִִֵֶֶָָּובית

וׁשמרּו י"ז), י"ח (לעיל אמר וה' וכן ,ְְְְְֵֵֶַָָָָלפני

ׁשמרּו אמר ׁשּלא ה', הביא למען ה', ְְִֶֶֶַַַָָָֹּדר

גדלה ּכי אמר וכן אביא, למען ְְְְִִֵַַַַָָָָָּדרכי,

ּפסּוק (לעיל ה' ויׁשּלחנּו ה' ּפני את ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָצעקתם

(להּלןי"ג) וגֹו' אלהים ּבׁשחת ויהי וכן ,ְְְְְֱִִֵֵַַַָֹ

כ"ט): ָּפסּוק

הֹולÂÈ¯Á‡Ó.(כו) ׁשהיה לֹוט מאחרי ≈«¬»ֲֵֵֵֶַָָ

ממהרם ּביתֹו לכל מאּסף ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָאחריהם

ְִֵָלהּמלט:



לט `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy

ּברׁשּותן הּדבר ׁשאין לֹומר ׁשהזקקּו עד מּׁשם זזּו לא לפיכ.ÏÎe‡ ‡Ï Èk∑ׁשהאחד למד אּתה מּכאן יחיד, לׁשֹון ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻƒ…«ְִִֵֶֶַָָָָָָ
אחד לדבר נׁשלחים מלאכים ׁשני ׁשאין מּציל, והאחד הֹופ.¯ÚBˆ ¯ÈÚ‰ŒÌL ‡¯˜ ÔkŒÏÚ∑והיא" ׁשם: על ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ«≈»»≈»ƒ«ְִֵַ

."מצער ְִָ

(âë):äøòö àa èBìå õøàä-ìò àöé LîMä©¤−¤¨¨´©¨¨®¤§−¨¬«Ÿ£¨

(ãë)úàî Làå úéøôb äøîò-ìòå íãñ-ìò øéèîä ýåýéå©«Ÿ̈À¦§¦¯©§²Ÿ§©£Ÿ̈−¨§¦´¨¥®¥¥¬
:íéîMä-ïî ýåýé§Ÿ̈−¦©¨¨«¦

i"yx£¯ÈËÓ‰ '‰Â∑ּדינֹו ּובית הּוא "וה'" ׁשּנאמר: מקֹום Ì„Ò.ּכל ÏÚ ¯ÈËÓ‰∑,הּׁשחר ׁשּנאמר:ּבעלֹות ּכמֹו «ƒ¿ƒֱִֵֶֶַַָָƒ¿ƒ«¿…ְֱֲֶֶַַַַַ
אמר לּלבנה, ּומהם לחּמה עֹובדין מהם ׁשהיּו לפי החּמה, עם ּברקיע עֹומדת ׁשהּלבנה ׁשעה עלה", הּׁשחר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ"ּוכמֹו

אֹומרים: לבנה עֹובדי יהיּו ּבּיֹום, מהם אּפרע אם הּוא, ּברּו לאהּקדֹוׁש מֹוׁשלת, ּכׁשהּלבנה ּבּלילה, היה 'אּלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
היינּו לא מֹוׁשלת, ּכׁשהחּמה ּבּיֹום, היה 'אּלּו אֹומרים: החּמה עֹובדי יהיּו ּבּלילה, מהם אּפרע ואם חרבים', ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹהיינּו

מֹוׁשלים והּלבנה ׁשהחּמה ּבׁשעה מהם ונפרע עלה", הּׁשחר "ּוכמֹו ּכתיב: לכ È¯Ùb˙.חרבים', 'B‚Â ¯ÈËÓ‰ ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָƒ¿ƒ¿»¿ƒ
L‡Â∑ּגפרית ונעׂשה מטר, בשלח)ואׁשּבּתחּלה ‰'.(מכילתא ˙‡Ó∑ולא ,"למ "נׁשי ּכמֹו ּכן, לדּבר הּמקראֹות ּדר »≈ְְְֲִִֵַַָָָָָָ≈≈ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

ּדוד: אמר וכן 'נׁשי'. א)אמר: א אמר:(מלכים אחׁשורֹוׁש וכן 'מעבדי'. אמר: ולא אדֹוניכם", עבדי את עּמכם "קחּו ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
'מאּתֹו' אמר ולא ה'", "מאת אמר: ּכאן אף 'ּבׁשמי'. אמר: ולא ,"הּמל ‰ÌÈÓM."ּבׁשם ÔÓ∑ׁשאמר והּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹƒ«»»ƒְֶַָ

לו)הּכתּוב: לי(איוב ּכׁשּבא וגֹו'", עּמים ידין ּבם לסדֹום,"ּכי ׁשעׂשה ּכמֹו הּׁשמים מן אׁש עליהם מביא הּברּיֹות, ּסר ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
הּׁשמים: מן הּמן להֹוריד טז)ּוכׁשּבא הּׁשמים(שמות מן לחם לכם ממטיר רמב"ן.""הנני ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(äë)éáLé-ìk úàå økkä-ìk úàå ìàä íéøòä-úà Côäiå©©«£ŸÆ¤¤«¨¦´¨¥½§¥−¨©¦¨®§¥Æ¨«§¥´
:äîãàä çîöå íéøòä¤«¨¦½§¤−©¨«£¨¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯Ú‰Œ˙‡ CÙ‰iÂ∑:ׁשּנאמר למּטה, מלמעלה והפכן אחד, ּבסלע יֹוׁשבֹות כח)ארּבעּתן "ּבחּלמיׁש(איוב ««¬…∆∆»ƒ¿ְְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
וגֹו' ידֹו ."ׁשלח ְַָָ

(åë):çìî áéöð éäzå åéøçàî BzLà èazå©©¥¬¦§−¥©«£¨®©§¦−§¦¬¤«©
i"yx£ÂÈ¯Á‡Ó BzL‡ ËazÂ∑לֹוט ׁשל ÁÏÓ.מאחריו ·Èˆ� È‰zÂ∑ ««≈ƒ¿≈«¬»ֲֵֶַָ«¿ƒ¿ƒ∆«
הּזה,(ב"ר) הרע הּמנהג 'אף לֹו: אמרה הּללּו', לאֹורחים מלח מעט 'ּתני לּה: אמר לקתה, ּובמלח חטאה ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבמלח

להנהיג בא הּזה'?אּתה רמב"ן.ּבּמקֹום ְְִֶַַַַָָָ

(æë)íL ãîò-øLà íB÷nä-ìà ø÷aa íäøáà íkLiå©©§¥¬©§¨¨−©®Ÿ¤¤̧©¨½£¤¨¬©−̈
:ýåýé éðt-úà¤§¥¬§Ÿ̈«

ÚBˆÏ¯:כג ÏÚ ËBÏÂ ‡Ú¯‡ ÏÚ ˜Ù� ‡LÓLƒ¿»¿«««¿»¿«¿«

È¯Ùb˙‡כד ‰¯BÓÚ ÏÚÂ ÌB„Ò ÏÚ ¯ËÓ‡ ÈÈÂ«»«¿««¿¿«¬»»¿≈»
:‡iÓL ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡Â¿∆»»ƒ√»¿»ƒ¿«»

LÈÓ¯‡כה Ïk ˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ˙È CÙ‰Â«¬«»ƒ¿«»»ƒ≈¿»»≈¿»
:‡Ú¯‡„ ‡ÁÓˆÂ ‡iÂ¯˜ È·˙È Ïk ˙ÈÂ¿»»»¿≈ƒ¿«»¿ƒ¿»¿«¿»

˜Ó‡כו ˙Â‰Â È‰B¯˙aÓ d˙z‡ ˙‡ÈÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈ƒ«¿ƒ«¬«»»
:‡ÁÏÓ„¿ƒ¿»

LnLcכז ‡¯˙‡Ï ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿«¿»ƒ«≈
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa Ônz«»ƒ¿√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ì„Ò.(כד) ÏÚ ¯ÈËÓ‰ '‰Âּבכל רּׁש"י ּכתב «ƒ¿ƒ«¿…ְִַַָָ

ּדינֹו. ּובית הּוא וה' ׁשּנאמר ֱִֵֶֶַַָמקֹום

ה', מקראֹותמאת ּדר מאּתֹו, ּכתב ולא ְְִִֵֵֵֶֶַָָֹ

ולא כ"ג), ד' (לעיל למ נׁשי ּכן, ְְְְֵֵֵֵֶֶַֹלדּבר

מעבדי עּמכם קחּו אמר ודוד נׁשי, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָאמר

מעבדי, אמר ולא ל"ג), א' (מ"א ְֲֲֵֵֶַַָָֹֹאדניכם

ח'), ח' (אסּתר הּמל ּבׁשם ּכתבֹו ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָואחׁשורֹוׁש

ּבׁשמי: אמר ְְִִַָֹולא

È�‡Âההּגדֹות מן ׁשּכתב ז"ל הרב על ּתמּה «¬ƒִֵֶַַַַַַָָָָ

מחלקת ׁשּזה אֹותם, ּומׁשוה חלּוקֹות ְֲֲֵֶֶֶֶַַָֹּדעֹות

ּדעת עֹוד וׁשם ג'), (נ"א רּבה ּבבראׁשית ְְִִֵַַַָָהּוא

רּבי ּבׁשם סמקי ּברּבי חלפי אּבא ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָׁשליׁשית,

זה סדם על המטיר וה' סימֹון ב"ר ְְְִִִֶַַָֹיהּודה

ּברּו הּקדֹוׁש זה הּׁשמים, מן ה' מאת ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּגבריאל,

וה' ׁשּנאמר מקֹום ּכל אלעזר רּבי אמר ְֱִֶֶֶַַַַָָָָָהּוא,

ּבּתֹורה יצחק רּבי אמר ּדינֹו, ּובית ְִִִֵַַַָָָהּוא

מזּכיר ׁשההדיֹוט מצינּו ּובּכתּובים ְְְְִִִִִֶֶַַַַָּבּנביאים

לנׁשיו למ וּיאמר ּבּתֹורה, ּפעמים, ׁשני ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשמֹו

ׁשרּבי ּבּדבר, מחלֹוקֹות ׁשלׁש אּלּו הּנה ְֲִִֵֵֶַַַָָָוכּו'.

לגבריאל, הראׁשֹון הּׁשם יחס סימֹון ב"ר ְְְִִִִֵֵֵַַָָיהּודה

ּבׁשם הּׁשליח ונקרא לׁשחת, הּׁשליח ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשהּוא

ּדינֹו ּובית הּוא ּכי אמר אלעזר ורּבי ְְִִִֵֵֶַַַַָָָהּׁשֹולח,

אמר יצחק ורּבי ּבא, ּומאּתֹו ּבּמׁשּפט ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָהסּכימּו

הּלׁשֹון: ּדר ֶֶֶַָׁשהּוא

Ì‡Âלעיל) למעלה ּׁשּכתבּתי מה הבינֹות ¿ƒְְְְֲִִֵֶַַַָָָ

ּב"הּוא ּכּונתם ּתדע ּבסֹופֹו) ב' ְְֵַַָָָי"א

ּברּור מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ויהיה ּדינֹו", ְְְְִִִֵֶֶָָּובית

וׁשמרּו י"ז), י"ח (לעיל אמר וה' וכן ,ְְְְְֵֵֶַָָָָלפני

ׁשמרּו אמר ׁשּלא ה', הביא למען ה', ְְִֶֶֶַַַָָָֹּדר

גדלה ּכי אמר וכן אביא, למען ְְְְִִֵַַַַָָָָָּדרכי,

ּפסּוק (לעיל ה' ויׁשּלחנּו ה' ּפני את ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָצעקתם

(להּלןי"ג) וגֹו' אלהים ּבׁשחת ויהי וכן ,ְְְְְֱִִֵֵַַַָֹ

כ"ט): ָּפסּוק

הֹולÂÈ¯Á‡Ó.(כו) ׁשהיה לֹוט מאחרי ≈«¬»ֲֵֵֵֶַָָ

ממהרם ּביתֹו לכל מאּסף ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָאחריהם

ְִֵָלהּמלט:



xie`מ zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy

(çë)økkä õøà éðt-ìk ìòå äøîòå íãñ éðt-ìò ó÷Liå©©§¥À©§¥³§ŸÆ©«£Ÿ̈½§©¬¨§¥−¤´¤©¦¨®
:ïLákä øèé÷k õøàä øèé÷ äìò äpäå àøiå©©À§§¦¥³¨¨Æ¦´Ÿ¨½̈¤§¦−Ÿ©¦§¨«

i"yx£¯ËÈ˜∑ּבלע"ז שור"א עׁשן, ׁשל 'ּכבׁשן'∑‰ÔL·k.ּתּמּור ּכל וכן לסיד, האבנים את ּבּה ׁשּׂשֹורפין חפירה ƒ…ְִֶַַָָ«ƒ¿»ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶָָָָָָ
.ׁשּבּתֹורה ֶַָ

(èë)íéýìû økæiå økkä éøò-úà íéýìû úçLa éäéå©§¦À§©¥³¡Ÿ¦Æ¤¨¥´©¦½̈©¦§¬Ÿ¡Ÿ¦−
Côäa äëôää CBzî èBì-úà çlLéå íäøáà-úà¤©§¨¨®©§©©³¤Æ¦´©«£¥½̈©«£ŸÆ

:èBì ïäa áLé-øLà íéøòä-úà¤¤´¨¦½£¤¨©¬¨¥−«
i"yx£Ì‰¯·‡Œ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑(ב"ר)ׁשל אׁשּתֹו ׁשּׂשרה יֹודע לֹוט ׁשהיה נזּכר לֹוט? על אברהם ׁשל זכירתֹו מהּו «ƒ¿…¡…ƒ∆«¿»»ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

חס ,לפיכ עליו. חס ׁשהיה הּדבר, ּגּלה ולא היא", "אחתי ׂשרה: על ּבמצרים אברהם ׁשאמר וׁשמע ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹאברהם,
עליו הּוא ּברּו רמב"ן.הּקדֹוׁש ַָָָָ

(ì)àøé ék Bnò åéúðá ézLe øäa áLiå øòBvî èBì ìòiå©©Á©Á¸¦¹©©¥´¤¨À̈§¥³§Ÿ¨Æ¦½¦¬¨¥−
ì:åéúðá ézLe àeä äøòna áLiå øòBöa úáL ¨¤´¤§®©©¥̧¤Æ©§¨½̈−§¥¬§Ÿ¨«

i"yx£¯ÚBˆa ˙·LÏ ‡¯È Èk∑לסדֹום קרֹובה ׁשהיתה רמב"ן.לפי ƒ»≈»∆∆¿«ְְְְִִֶָָָ

(àì)ïéà Léàå ï÷æ eðéáà äøéòvä-ìà äøéëaä øîàzå©¯Ÿ¤©§¦¨²¤©§¦−̈¨¦´¨¥®§¦̧¥³
:õøàä-ìk Cøãk eðéìò àBáì õøàä¨̧¤Æ¨´¨¥½§¤−¤¨¨¨«¤

i"yx£Ô˜Ê e�È·‡∑מּלהֹוליד יפסק אֹו ימּות, ׁשּמא אימתי? עכׁשו, לא ı¯‡a.ואם ÔÈ‡ LÈ‡Â∑ׁשּכל היּו סבּורֹות »ƒ»≈ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹ¿ƒ≈»»∆ְֶָָ
הּמּבּול ּבדֹור ּכמֹו נחרב רבה)העֹולם רמב"ן.(בראשית ְְֱֶַַַָָ

(áì)eðéáàî äiçðe Bnò äákLðå ïéé eðéáà-úà ä÷Lð äëì§¨̧©§¤¯¤¨¦²©−¦§¦§§¨´¦®§©¤¬¥«¨¦−
^òøæרמב"ן ¨«©

(âì)äøéëaä àázå àeä äìéla ïéé ïäéáà-úà ïé÷Lzå©©§¤¯¨¤£¦¤²©−¦©©´§¨®©¨³Ÿ©§¦¨Æ
dáëLa òãé-àìå äéáà-úà ákLzåe÷áe:dî ©¦§©´¤¨¦½¨§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§À¨«

i"yx£'B‚Â ÔÈ˜LzÂ∑אּמֹות ׁשּתי מהן להֹוציא ּבּמערה, להן נזּדּמן ‡˙È·‡Œ‰.יין ·kLzÂ∑וּתׁשּכב" ּכתיב: ּובּצעירה ««¿∆»¿ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ«ƒ¿«∆»ƒ»ְְְִִִַַַָ
אחֹו":עּמֹו אּלא ּבזנּות, ּפתחה ׁשּלא לפי ּבכירה,צעירה, אבל ּגנּותּה. ּפרׁש ולא הּכתּוב עליה חס לּמדתּה, תּה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

Ïkכח ÏÚÂ ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò Èt‡ ÏÚ ÈÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ««≈¿«¬»¿«»
‡��z ˜ÈÏÒ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡¯LÈÓ„ ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»¿≈¿»«¬»¿»¿ƒ¿»»

:‡�ez‡„ ‡��˙k ‡Ú¯‡„¿«¿»ƒ¿»»¿«»

(כט ˙eÏaÁa ‰Â‰Âנ"יÈÂ¯˜ ˙È ÈÈ (Ï·Á „k «¬»¿«»«¬«¿»»ƒ¿≈
ËBÏ ˙È ÁlLÂ Ì‰¯·‡ ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„e ‡¯LÈÓ≈¿»¿ƒ¿»»«¿»»¿««»
·˙È ‰Â‰ Èc ‡iÂ¯˜ ˙È CÙ‰ „k ‡zÎÙ‰ BbÓƒ¬∆¿»«¬«»ƒ¿«»ƒ¬»»≈

:ËBÏ Ô‰a¿≈

ÔÈz¯˙Âל ‡¯eËa ·˙ÈÂ ¯ÚBvÓ ËBÏ ˜ÏÒe¿≈ƒ«ƒ≈¿»¿«¿≈
·˙ÈÂ ¯ÚBˆa ·zÓÏ ÏÈÁ„ È¯‡ dnÚ d˙�a¿»≈ƒ≈¬≈»ƒ¿ƒ«¿«ƒ≈

:d˙�a ÔÈz¯˙Â ‡e‰ ‡z¯ÚÓaƒ¿«¿»¿«¿≈¿»≈

e‚·¯לא ·ÈÒ ‡�e·‡ ‡z¯ÚÊÏ ‡˙a¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«¿»ƒ¿∆¿»¬»ƒ¿«
Ïk Á¯B‡k ‡�ÏÚ ÏÚÈÓÏ ‡Ú¯‡a ˙ÈÏ≈¿«¿»¿≈«¬»»¿«»

:‡Ú¯‡«¿»

ekL�Â·לב ‡¯ÓÁ ‡�e·‡ ˙È È˜L� ‡˙È‡ƒ»«¿≈»¬»«¿»¿ƒ¿
:ÔÈ�a ‡�e·‡Ó Ìi˜�e dnÚƒ≈¿«≈≈¬»¿ƒ

‰e‡לג ‡ÈÏÈÏa ‡¯ÓÁ Ô‰e·‡ ˙È ‰‡È˜L‡Â¿«¿ƒ»»¬≈«¿»¿≈¿»
Ú„È ‡ÏÂ ‡‰e·‡ ÌÚ ‡·ÈÎLe ‡˙a¯ ˙lÚÂ¿«««¿»¿ƒ»ƒ¬»¿»¿«

:dÓÈ˜·e d·kLÓa¿ƒ¿¿«¿ƒ«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ËBÏ.(כט) ˙‡ ÁlLiÂ Ì‰¯·‡ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ«ƒ¿…¡…ƒ∆«¿»»«¿««∆

עם נתחּסד לֹוט ּכי הּזה, הּכתּוב ְְִִִִֵֶַַַַָענין

,יל ּבאׁשר ּבארץ לׁשּוט עּמֹו ללכת ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּצּדיק

לֹוט, אּתֹו וּיל ד') י"ב (לעיל ׁשּנאמר ְְֱִֵֵֶֶֶַַוהּוא

זכּות לֹו היה ולכן ,הל ׁשּלֹו לצּוֹות ְְְִֵֶַַָָָָּכי

ּגר הּוא ּבעבּורֹו ּכי אברהם, ּבזכּות ְְְֲִִִַַַָָָלהּצילֹו

עם ּבחרן היה עֹודּנּו אברהם ולּולי ְְְְִִֵֶַָָָָָָּבסדֹום,

ּבעבּור רעה אליו ׁשּתבא יּתכן ולא ְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹמֹולדּתֹו,

היה זה וגם קֹונֹו. ּבמצות ׁשּיצא ְְְְִֶֶַַַָָָָָָאברהם

הּמלכים לרּדף ּבכּפֹו נפׁשֹו אברהם ׁשּׂשם ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹהענין

ֲַּבעבּורֹו:

ÚBˆa¯.(ל) ˙·LÏ ‡¯È Èkׁשהיא לפי רּׁש"י ּכתב ƒ»≈»∆∆¿«ְִִִֶַַָ

ׁשהיא מּפני אבל ּכן, ואינֹו לסדֹום. ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָקרֹובה

ההׁשחתה, עליהם ׁשּנגזרה הּמקֹומֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָמן

ׁשּלא ּבעבּור הּמלא הּניחה לֹוט ׁשל ְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹּובתחּנתֹו

ּכי ּבלּבֹו חׁשב ּבּיֹום, ּבֹו ההרה להּמלט ְְִִִֵַַַָָָָָיּוכל

רב זמן לֹו ׁשּיׁש אחרי עֹוד לֹו יארי ְֲֲִֵֵֶַַַָֹלא

אין ואיׁש ּבּתֹו אמרה ּולכ ההרה, ְְְְִִִֵֵָָָָָָָלהּמלט

נׁשחתה מּׁשם אביה ּבצאת ּכי ׁשחׁשבה ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָּבארץ,

ַצֹוער:

‰ÈÎa¯‰.(לא) ¯Ó‡zÂיּתכן אברהם רּבי אמר «…∆«¿ƒ»ְִִֵַַַָָָָ

ּבתחּלה. ּומתה אחרת אּׁשה לֹו ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהיתה

ּכל "צעירה", הפ "הּבכירה" ּכי ,צר ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹואין

מּמּנּו קטן וכל "ּבכֹור" יּקרא ּבאחוה ְְְְִִֵֶַָָָָָָּגדֹול

יּקרא ּבּׁשנה הראׁשֹון והּפרי לֹו, ְְִִִִֵַַָָָָָצעיר

ל'), י"ד (יׁשעיה דּלים ּבכֹורי וכן ְְְְִִִֵֵַַָ"ּבּכּורים",

ּבבכרֹו וכן הּדּלים, ּדּלי ׁשהם ּבדּלּות ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֻהּמקּדמים

כ"ו). ו' (יהֹוׁשע ּדלתיה יּציב ּובצעירֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֻייּסדּנה

רּבתא: אנקלּוס ּתרּגם ְְְְְִֵֵַָֻוכן

וטעם Ú¯Ê.(לב) e�È·‡Ó ‰iÁ�eאמרּו ּכי ּבאּולי ְַַ¿«∆≈»ƒ»«ְְִַָ

ירחם ּכי לנּו, הראּוי הּמעׂשה אנחנּו ְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָנעׂשה

מהם, העֹולם ויתקּים ּונקבה זכר ונֹוליד ְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹהאלהים

לחּנם ולא ג'), פ"ט (ּתהּלים יּבנה חסד עֹולם ְְְִִִִִֶֶֶָָָֹּכי

לאמר רצּו ולא צנּועֹות היּו והּנה ה'. ְְְִִִֵַָָָֹֹהּצילנּו

ּבבּתֹו מּתר נח ּבן ּכי אֹותן, ׁשּיּׂשא ְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֻלאביהם

מאד מכער הּדבר ׁשהיה אֹו נ"ח:). ְְְְִֶֶַַָָָָָֹֹ(סנהדרין

וכן מעֹולם, ּכן נעׂשה ולא ההם הּדֹורֹות ְְְֲֵֵֵֵֵֵַַָָָֹּבעיני

(נזיר מאד לֹוט את מגּנים ּבהּגדֹות ְְִִֵֶַַַַָָֹרּבֹותינּו

כ"ג):

`xie zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy

ּבמפרׁש הּכתּוב ּפרסמּה ּבזנּות, נקּוד,∑dÓe˜·e.ׁשּפתחה ּבכירה ּובקימה(ׁשל נכּתב ּכאלּו ואף)הרי ידע, ׁשּבקּומּה לֹומר ְְְְְִִִֶַָָָָָֹ¿»ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשני ליל נׁשמר לא כן ּפי מּבׂשרֹו(מּלׁשּתֹות.על אֹותֹו מאכילים לּסֹוף עריֹות, ׁשל ּבלמּוס אחר להּוט ׁשהּוא מי 'ּכל לוי: רּבי .)אמר ְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ

(ãì)-ïä äøéòvä-ìà äøéëaä øîàzå úøçnî éäéå©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤©§¦¨Æ¤©§¦½̈¥«
éáëL éàáe äìélä-íb ïéé ep÷Lð éáà-úà Lîà ézáëL̈©¬§¦¤−¤¤¨¦®©§¤̧©¹¦©©©À§¨¸Ÿ¦Æ¦§¦´

^òøæ eðéáàî äiçðe Bnò¦½§©¤¬¥«¨¦−¨«©

(äì)í÷zå ïéé ïäéáà-úà àeää äìéla íb ïé÷Lzå©©§¤¹¨©´©©¯§¨©²¤£¦¤−¨®¦©¨³¨
:dî÷áe dáëLa òãé-àìå Bnò ákLzå äøéòvä©§¦¨Æ©¦§©´¦½§«Ÿ¨©¬§¦§¨−§ª¨«

(åì):ïäéáàî èBì-úBðá ézL ïéøäzå©©«£¤²¨§¥¬§«−¥«£¦¤«
i"yx£'B‚Â ÔÈ¯‰zÂ∑ערותן והֹוציאּו ּבעצמן ׁשלטּו אּלּו ראׁשֹונה, מּביאה מתעּברת האּׁשה ׁשאין ּפי על ספרים(אף ««¬∆»¿ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

עדּותן ראׁשֹונה)אחרים: מּביאה ונתעּברּו .לחּוץ, ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָ

(æì)áàBî-éáà àeä áàBî BîL àø÷zå ïa äøéëaä ãìzå©¥³¤©§¦¨Æ¥½©¦§¨¬§−¨®¬£¦«−̈
:íBiä-ãò©©«

i"yx£·‡BÓ∑ּבימי ׂשכר וקּבלה נקּיה, ּבלׁשֹון קראּתּו צעירה אבל הּוא, ׁשּמאביה ּפרסמה צנּועה היתה ׁשּלא זֹו »ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָָָָֹ
עּמֹון: ּבבני ׁשּנאמר ב)מׁשה, לצערן(דברים אבל ּבם, יּלחם ׁשּלא אּלא הזהיר לא ּובמֹואב ּכלל, ּבם" ּתתּגר "ואל ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

לֹו .הּתיר ִִ

(çì)àeä énò-ïa BîL àø÷zå ïa äãìé àåä-íâ äøéòväå§©§¦¨³©¦Æ¨´§¨¥½©¦§¨¬§−¤©¦®²
:íBiä-ãò ïBnò-éðá éáà£¦¬§¥«©−©©«

ë(à)Lã÷-ïéa áLiå áâpä äöøà íäøáà íMî òqiå©¦©̧¦¨³©§¨¨Æ©´§¨©¤½¤©¥¬¤¥«¨¥−
:øøâa øâiå øeL ïéáe¥´®©−̈¨¦§¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ÌMÓ ÚqiÂ∑להתרחק אחר: ּדבר מּׁשם. לֹו נסע והּׁשבים, העֹוברים ּופסקּו הּכרּכים ׁשחרבּו ּכׁשראה «ƒ«ƒ»«¿»»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּבנֹותיו על ׁשּבא רע ׁשם עליו ׁשּיצא .(ב"ר)מּלֹוט, ְִֵֶֶַַָָָָָָ

(á)çìLiå àåä éúçà BzLà äøN-ìà íäøáà øîàiå©Ÿ̄¤©§¨¨²¤¨¨¬¦§−£´Ÿ¦¦®©¦§©À
:äøN-úà çwiå øøb Cìî Cìîéáà£¦¤̧¤Æ¤´¤§½̈©¦©−¤¨¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ¯Ó‡iÂ∑ידי על ּפרעה לבית לּקחה ׁשּכבר לפי ּבטֹובתּה, ׁשּלא ּכרחּה על אּלא רׁשּות, נטל לא ּכאן «…∆«¿»»ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ
‡BzL.כן ‰¯NŒÏ‡∑:ּבֹו וכּיֹוצא אׁשּתֹו, ׂשרה ד)על א ׁשניהם(שמואל חמיה", מֹות "ואל וגֹו'", ארֹון הּלקח "אל ֵ∆»»ƒ¿ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

על רמב"ן.ּבלׁשֹון ְִַ

(â)Bì øîàiå äìélä íBìça Cìîéáà-ìà íéýìû àáiå©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤£¦¤−¤©«£´©¨®§¨©´Ÿ¤À
pä:ìòa úìòa àåäå zç÷ì-øLà äMàä-ìò úî E ¦§¬¥Æ©¨«¦¨´£¤¨©½§¨§¦−§ª¬©¨«©

¯a˙‡לד ˙¯Ó‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ«¬∆∆«¿»
‡a‡ ÌÚ ‡LÓ¯ ˙È·ÈÎL ‡‰ ‡z¯ÚÊÏƒ¿∆¿»»¿≈ƒ«¿»ƒ«»
È·ÈÎL ÈÏeÚÂ ‡ÈÏÈÏa Û‡ ‡¯ÓÁ dp˜L�«¿ƒ≈«¿»«¿≈¿»¿ƒ¿ƒƒ

:ÔÈ�a ‡�e·‡Ó Ìi˜�e dnÚƒ≈¿«≈≈¬»¿ƒ

‡·Ô‰eלה ˙È ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa Û‡ ‰‡È˜L‡Â¿«¿ƒ»«¿≈¿»«»¬≈
Ú„È ‡ÏÂ dnÚ ˙·ÈÎLe ‡z¯ÚÊ ˙Ó˜Â ‡¯ÓÁ«¿»¿»«¿∆¿»¿ƒ«ƒ≈¿»¿«

:dÓÈ˜·e d·kLÓa¿ƒ¿¿«¿ƒ«

Ô‰e·‡Ó:לו ËBÏ ˙�a ÔÈz¯z Ô‡ÈcÚÂ¿«ƒ««¿≈¿«≈¬≈

‰e‡לז ·‡BÓ dÓL ˙¯˜e ¯a ‡˙a¯ ˙„ÈÏÈÂƒƒ««¿»«¿«¿≈»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ „Ú ‡·‡BÓc ÔB‰e·‡¬¿»»«»≈

dÓLלח ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈ ‡È‰ Û‡ ‡z¯ÚÊe¿∆¿»«ƒ¿ƒ««¿«¿≈
‡ÓBÈ „Ú ÔBnÚ È�·c ÔB‰e·‡ ‡e‰ ÈnÚ ¯a««ƒ¬ƒ¿≈««»

:ÔÈ„≈

ÈÂ˙·א ‡ÓB¯„ ‡Ú¯‡Ï Ì‰¯·‡ ÔnzÓ ÏË�e¿«ƒ«»«¿»»¿«¿»»»ƒ≈
:¯¯‚a ·˙Bz‡Â ‡¯‚Á ÔÈ·e Ì˜¯ ÔÈa≈¿»≈«¿»¿ƒ«ƒ¿»

‰È‡ב È˙Á‡ d˙z‡ ‰¯N ÏÚ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»«»»ƒ¿≈¬»ƒƒ
:‰¯N ˙È ¯·„e ¯¯‚„ ‡kÏÓ CÏÓÈ·‡ ÁÏLe¿«¬ƒ∆∆«¿»ƒ¿»¿«»»»

‡·CÏÓÈג ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿«¬ƒ∆∆
ÏÚ ˙ÈÓ z‡ ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ„ ‡ÓÏÁa¿∆¿»¿≈¿»«¬«≈»«¿ƒ«
:¯·b ˙z‡ ‡È‰Â ‡z¯·„„ ‡˙z‡ ˜ÒÈÚ≈«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿ƒƒ«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰Â‡.(ב) È˙Á‡ BzL‡ ‰¯N Ï‡ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡iÂ«…∆«¿»»∆»»ƒ¿¬…ƒƒ

ּבבֹואם ׁשם ּכי ּבמצרים, ּכמֹו זה היה ְְְְִִִֶַָָָָֹלא

יפה ּכי האּׁשה את הּמצרים וּיראּו ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָמצרימה,

,הּמל ואל הּׂשרים אל אֹותּה ויהללּו ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָהיא

ויׁשר ּתם הּזה הּמל אבל הם, זּמה אנׁשי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכי

אֹותם חׁשד אברהם רק טֹובים, אנׁשיו ְֲִַַַַָָָָָָּגם

היא: אחֹותי לּכל אֹומר ְֲִִֵַָָֹוהיה

ÁÏLiÂ.'B‚Â ÁwiÂ CÏÓÈ·‡ּפלא זה הּנה «ƒ¿«¬ƒ∆∆«ƒ«¿ִֵֶֶֶ

עד יפה ּבלֹותּה אחרי ׂשרה ְְֲֵֶַַָָָָָָָׁשהיתה

אל ּבהּלקחּה ּכי הּמלכים, יקחּוה ְְְְְִִִִֶַָָָָֹמאד,

אפׁשר וחמׁש ׁשּׁשים ּבת היתה אם ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹּפרעה

וחדל ּבלֹותּה אחרי אבל ּתארּה, עליה ְְֲֲֳֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשהיה

חזרה ואּולי הּוא, ּפלא הארח, ְְִֶֶֶַַָָָָֹמּמּנּה

ּכדברי הּמלא ּבּׂשרּה ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָלנערּותיה

פ"ז.): (ב"מ ֵַרּבֹותינּו
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ּבמפרׁש הּכתּוב ּפרסמּה ּבזנּות, נקּוד,∑dÓe˜·e.ׁשּפתחה ּבכירה ּובקימה(ׁשל נכּתב ּכאלּו ואף)הרי ידע, ׁשּבקּומּה לֹומר ְְְְְִִִֶַָָָָָֹ¿»ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשני ליל נׁשמר לא כן ּפי מּבׂשרֹו(מּלׁשּתֹות.על אֹותֹו מאכילים לּסֹוף עריֹות, ׁשל ּבלמּוס אחר להּוט ׁשהּוא מי 'ּכל לוי: רּבי .)אמר ְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ

(ãì)-ïä äøéòvä-ìà äøéëaä øîàzå úøçnî éäéå©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤©§¦¨Æ¤©§¦½̈¥«
éáëL éàáe äìélä-íb ïéé ep÷Lð éáà-úà Lîà ézáëL̈©¬§¦¤−¤¤¨¦®©§¤̧©¹¦©©©À§¨¸Ÿ¦Æ¦§¦´

^òøæ eðéáàî äiçðe Bnò¦½§©¤¬¥«¨¦−¨«©

(äì)í÷zå ïéé ïäéáà-úà àeää äìéla íb ïé÷Lzå©©§¤¹¨©´©©¯§¨©²¤£¦¤−¨®¦©¨³¨
:dî÷áe dáëLa òãé-àìå Bnò ákLzå äøéòvä©§¦¨Æ©¦§©´¦½§«Ÿ¨©¬§¦§¨−§ª¨«

(åì):ïäéáàî èBì-úBðá ézL ïéøäzå©©«£¤²¨§¥¬§«−¥«£¦¤«
i"yx£'B‚Â ÔÈ¯‰zÂ∑ערותן והֹוציאּו ּבעצמן ׁשלטּו אּלּו ראׁשֹונה, מּביאה מתעּברת האּׁשה ׁשאין ּפי על ספרים(אף ««¬∆»¿ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

עדּותן ראׁשֹונה)אחרים: מּביאה ונתעּברּו .לחּוץ, ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָ

(æì)áàBî-éáà àeä áàBî BîL àø÷zå ïa äøéëaä ãìzå©¥³¤©§¦¨Æ¥½©¦§¨¬§−¨®¬£¦«−̈
:íBiä-ãò©©«

i"yx£·‡BÓ∑ּבימי ׂשכר וקּבלה נקּיה, ּבלׁשֹון קראּתּו צעירה אבל הּוא, ׁשּמאביה ּפרסמה צנּועה היתה ׁשּלא זֹו »ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָָָָֹ
עּמֹון: ּבבני ׁשּנאמר ב)מׁשה, לצערן(דברים אבל ּבם, יּלחם ׁשּלא אּלא הזהיר לא ּובמֹואב ּכלל, ּבם" ּתתּגר "ואל ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

לֹו .הּתיר ִִ

(çì)àeä énò-ïa BîL àø÷zå ïa äãìé àåä-íâ äøéòväå§©§¦¨³©¦Æ¨´§¨¥½©¦§¨¬§−¤©¦®²
:íBiä-ãò ïBnò-éðá éáà£¦¬§¥«©−©©«

ë(à)Lã÷-ïéa áLiå áâpä äöøà íäøáà íMî òqiå©¦©̧¦¨³©§¨¨Æ©´§¨©¤½¤©¥¬¤¥«¨¥−
:øøâa øâiå øeL ïéáe¥´®©−̈¨¦§¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ÌMÓ ÚqiÂ∑להתרחק אחר: ּדבר מּׁשם. לֹו נסע והּׁשבים, העֹוברים ּופסקּו הּכרּכים ׁשחרבּו ּכׁשראה «ƒ«ƒ»«¿»»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּבנֹותיו על ׁשּבא רע ׁשם עליו ׁשּיצא .(ב"ר)מּלֹוט, ְִֵֶֶַַָָָָָָ

(á)çìLiå àåä éúçà BzLà äøN-ìà íäøáà øîàiå©Ÿ̄¤©§¨¨²¤¨¨¬¦§−£´Ÿ¦¦®©¦§©À
:äøN-úà çwiå øøb Cìî Cìîéáà£¦¤̧¤Æ¤´¤§½̈©¦©−¤¨¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ¯Ó‡iÂ∑ידי על ּפרעה לבית לּקחה ׁשּכבר לפי ּבטֹובתּה, ׁשּלא ּכרחּה על אּלא רׁשּות, נטל לא ּכאן «…∆«¿»»ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ
‡BzL.כן ‰¯NŒÏ‡∑:ּבֹו וכּיֹוצא אׁשּתֹו, ׂשרה ד)על א ׁשניהם(שמואל חמיה", מֹות "ואל וגֹו'", ארֹון הּלקח "אל ֵ∆»»ƒ¿ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

על רמב"ן.ּבלׁשֹון ְִַ

(â)Bì øîàiå äìélä íBìça Cìîéáà-ìà íéýìû àáiå©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤£¦¤−¤©«£´©¨®§¨©´Ÿ¤À
pä:ìòa úìòa àåäå zç÷ì-øLà äMàä-ìò úî E ¦§¬¥Æ©¨«¦¨´£¤¨©½§¨§¦−§ª¬©¨«©

¯a˙‡לד ˙¯Ó‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ«¬∆∆«¿»
‡a‡ ÌÚ ‡LÓ¯ ˙È·ÈÎL ‡‰ ‡z¯ÚÊÏƒ¿∆¿»»¿≈ƒ«¿»ƒ«»
È·ÈÎL ÈÏeÚÂ ‡ÈÏÈÏa Û‡ ‡¯ÓÁ dp˜L�«¿ƒ≈«¿»«¿≈¿»¿ƒ¿ƒƒ

:ÔÈ�a ‡�e·‡Ó Ìi˜�e dnÚƒ≈¿«≈≈¬»¿ƒ

‡·Ô‰eלה ˙È ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa Û‡ ‰‡È˜L‡Â¿«¿ƒ»«¿≈¿»«»¬≈
Ú„È ‡ÏÂ dnÚ ˙·ÈÎLe ‡z¯ÚÊ ˙Ó˜Â ‡¯ÓÁ«¿»¿»«¿∆¿»¿ƒ«ƒ≈¿»¿«

:dÓÈ˜·e d·kLÓa¿ƒ¿¿«¿ƒ«

Ô‰e·‡Ó:לו ËBÏ ˙�a ÔÈz¯z Ô‡ÈcÚÂ¿«ƒ««¿≈¿«≈¬≈

‰e‡לז ·‡BÓ dÓL ˙¯˜e ¯a ‡˙a¯ ˙„ÈÏÈÂƒƒ««¿»«¿«¿≈»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ „Ú ‡·‡BÓc ÔB‰e·‡¬¿»»«»≈

dÓLלח ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈ ‡È‰ Û‡ ‡z¯ÚÊe¿∆¿»«ƒ¿ƒ««¿«¿≈
‡ÓBÈ „Ú ÔBnÚ È�·c ÔB‰e·‡ ‡e‰ ÈnÚ ¯a««ƒ¬ƒ¿≈««»

:ÔÈ„≈

ÈÂ˙·א ‡ÓB¯„ ‡Ú¯‡Ï Ì‰¯·‡ ÔnzÓ ÏË�e¿«ƒ«»«¿»»¿«¿»»»ƒ≈
:¯¯‚a ·˙Bz‡Â ‡¯‚Á ÔÈ·e Ì˜¯ ÔÈa≈¿»≈«¿»¿ƒ«ƒ¿»

‰È‡ב È˙Á‡ d˙z‡ ‰¯N ÏÚ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»«»»ƒ¿≈¬»ƒƒ
:‰¯N ˙È ¯·„e ¯¯‚„ ‡kÏÓ CÏÓÈ·‡ ÁÏLe¿«¬ƒ∆∆«¿»ƒ¿»¿«»»»

‡·CÏÓÈג ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿«¬ƒ∆∆
ÏÚ ˙ÈÓ z‡ ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ„ ‡ÓÏÁa¿∆¿»¿≈¿»«¬«≈»«¿ƒ«
:¯·b ˙z‡ ‡È‰Â ‡z¯·„„ ‡˙z‡ ˜ÒÈÚ≈«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿ƒƒ«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰Â‡.(ב) È˙Á‡ BzL‡ ‰¯N Ï‡ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡iÂ«…∆«¿»»∆»»ƒ¿¬…ƒƒ

ּבבֹואם ׁשם ּכי ּבמצרים, ּכמֹו זה היה ְְְְִִִֶַָָָָֹלא

יפה ּכי האּׁשה את הּמצרים וּיראּו ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָמצרימה,

,הּמל ואל הּׂשרים אל אֹותּה ויהללּו ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָהיא

ויׁשר ּתם הּזה הּמל אבל הם, זּמה אנׁשי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכי

אֹותם חׁשד אברהם רק טֹובים, אנׁשיו ְֲִַַַַָָָָָָּגם

היא: אחֹותי לּכל אֹומר ְֲִִֵַָָֹוהיה

ÁÏLiÂ.'B‚Â ÁwiÂ CÏÓÈ·‡ּפלא זה הּנה «ƒ¿«¬ƒ∆∆«ƒ«¿ִֵֶֶֶ

עד יפה ּבלֹותּה אחרי ׂשרה ְְֲֵֶַַָָָָָָָׁשהיתה

אל ּבהּלקחּה ּכי הּמלכים, יקחּוה ְְְְְִִִִֶַָָָָֹמאד,

אפׁשר וחמׁש ׁשּׁשים ּבת היתה אם ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹּפרעה

וחדל ּבלֹותּה אחרי אבל ּתארּה, עליה ְְֲֲֳֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשהיה

חזרה ואּולי הּוא, ּפלא הארח, ְְִֶֶֶַַָָָָֹמּמּנּה

ּכדברי הּמלא ּבּׂשרּה ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָלנערּותיה

פ"ז.): (ב"מ ֵַרּבֹותינּו
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(ã)÷écö-íb éBâä éðãà øîàiå äéìà áø÷ àì Cìîéáàå©«£¦¤¾¤¬Ÿ¨©−¥¤®¨©Ÿ©¾£Ÿ¾̈£¬©©¦−
:âøäz©«£«Ÿ

i"yx£‰ÈÏ‡ ·¯˜ ‡Ï∑,מנעֹו אליה"הּמלא לנּגע נתּתי "לא ׁשּנאמר: z‰¯‚.ּכמֹו ˜ÈcˆŒÌb ÈB‚‰∑הּוא אם אף …»«≈∆»ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ¬««ƒ«¬…ִַ
ׁשהרגּתם אֹומר אני אף הּפּלגה. ּולדֹור הּמּבּול לדֹור עׂשית ּכ חּנם? האּמֹות לאּבד ּדרּכ ּכ ׁשּמא ּתהרגּנּו? ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻצּדיק

להרגני אֹומר ׁשאּתה ּכׁשם ּדבר, לא .על ְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹ

(ä)äøîà àåä-íâ-àéäå àåä éúçà éì-øîà àeä àìä£¸Ÿ³¨«©¦Æ£´Ÿ¦¦½§¦«©¦¬¨«§¨−
:úàæ éúéNò étk ïé÷ðáe éááì-íúa àeä éçà̈¦´®§¨§¨¦²§¦§¬Ÿ©©−¨¦¬¦«Ÿ

i"yx£‡Â‰ŒÌb∑'הּוא 'אחיה לי: ואמרּו ׁשאלּתי ּכּלם את ׁשּלּה, וחּמרים וגּמלים עבדים ׁשּלא∑È··ÏŒÌ˙a.לרּבֹות «ƒְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ¿»¿»ƒֶֹ
לחטא Ètk.ּדּמיתי ÔÈ˜�·e∑אנ ּבּהנקי נגעּתי ׁשּלא החטא, מן .י ֲִִִַֹ¿ƒ¿…««ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ

(å)ék ézòãé éëðà íb íìça íéýìûä åéìà øîàiå©ŸÁ¤Á¥¨̧¨«¡Ÿ¦¹©«£ÀŸ©´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¦³
EúBà éëðà-íb CNçàå úàf úéNò Eááì-íúáéì-Bèçî §¨§¨«§Æ¨¦´¨½Ÿ¨«¤§¯©¨«Ÿ¦²«§−¥«£¦®

ézúð-àì ïk-ìò:äéìà òbðì E ©¥¬«Ÿ§©¦−¦§¬Ÿ©¥¤«¨
i"yx£'B‚Â E··ÏŒÌ˙· Èk ÈzÚ„È∑ּכּפים נקיֹון אבל לחטא, מּתחּלה ּדּמית ׁשּלא ּכאןאמת ידים(אין מׁשמּוׁש אמרה: הדא »«¿ƒƒ¿»¿»¿¿ְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּכאן וכן:∑EÈz˙�Œ‡Ï.)יׁש ּכח, ל נתּתי ׁשלא מחטא, אֹות אני חׂשכּתי אּלא ּבּה, נגעּת ׁשּלא היה מּמ (לקמןלא ֵָ…¿«ƒְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
וכן:לא) אלהים", נתנֹו טו)"ולא לבֹוא(שופטים אביה נתנֹו .""ולא ְְְְְֱִִֵָָָָָֹֹֹ

(æ)Eãòa ìltúéå àeä àéáð-ék Léàä-úLà áLä äzòå§©À̈¨¥³¥«¤¨¦Æ¦«¨¦´½§¦§©¥¬©«©§−
ðéà-íàå äéçå-ìëå äzà úeîz úBî-ék òc áéLî E ¤«§¥®§¦¥«§´¥¦½©µ¦´¨½©¨−§¨

:Cì-øLà£¤¨«
i"yx£LÈ‡‰Œ˙L‡ ·L‰∑.עלי יתּפּלל ולא יׂשנא אֹו יקּבלּנה, ולא ּבעיניו ּתתּגּנה ׁשּמא סבּור ּתהא לֹו(ואל אמר »≈≈∆»ƒְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

לֹו אמר ּבּה'? נגעּתי ׁשּלא מפרסמֹו 'ּומי :אבימל(.‡e‰ ‡È·�ŒÈk∑ו" :לפיכ ּבּה, נגעּת ׁשּלא צב)"ּבעדיתּפּללויֹודע .(ב"ק ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹƒ»ƒְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

(ç)øaãéå åéãáò-ìëì àø÷iå ø÷aa Cìîéáà íkLiå©©§¥̧£¦¤¹¤©ÀŸ¤©¦§¨Æ§¨£¨½̈©§©¥²
^ãàî íéLðàä eàøéiå íäéðæàa älàä íéøácä-ìk-úà¤¨©§¨¦¬¨¥−¤§¨§¥¤®©¦«§¬¨«£¨¦−§«Ÿ

(è)eðl úéNò-äî Bì øîàiå íäøáàì Cìîéáà àø÷iå©¦§¨̧£¦¤¹¤§©§¨À̈©¸Ÿ¤¹¤¨¦³¨¨̧Æ
äàèç ézëìîî-ìòå éìò úàáä-ék Cì éúàèç-äîe¤¨¨´¦½̈¦«¥¥¯¨¨©²§©©§©§¦−£¨¨´

:éãnò úéNò eNòé-àì øLà íéNòî äìãâ§Ÿ¨®©«£¦Æ£¤´Ÿ¥«¨½¨¦−¨¦¨¦«
i"yx£eNÚÈŒ‡Ï ¯L‡ ÌÈNÚÓ∑:יד על לנּו ּבאה ּברּיה, על לבא הרּגלה לא אׁשר ׁשלמּכה נקבים ּכל עצירת «¬ƒ¬∆…≈»ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

וחטם ואזנים ּורעי, קטּנים, וׁשל .זרע ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָֹ

(é)úéNò ék úéàø äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¨¦½¨¦¬¨¦−¨
:äfä øácä-úà¤©¨¨¬©¤«

(àé)íéýìû úàøé-ïéà ÷ø ézøîà ék íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¦´¨©À§¦©µ¥«¦§©´¡Ÿ¦½
:ézLà øác-ìò éðeâøäå äfä íB÷na©¨−©¤®©«£¨−¦©§©¬¦§¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ˙‡¯ÈŒÔÈ‡ אׁשּתֹו∑¯˜ עסקי על אֹו אֹותֹו, ׁשֹואלין ּוׁשתּיה אכילה עסקי על לעיר, ׁשּבא אכסנאי «≈ƒ¿«¡…ƒְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
אֹותֹו: שם)ׁשֹואלין היא'?(ב"ק אחֹות אֹו היא, אׁשּת'. ְְְֲֲִִִִ

‡Ûד ÌÚ‰ ÈÈ ¯Ó‡Â d˙ÂÏ ·¯˜ ‡Ï CÏÓÈ·‡Â«¬ƒ∆∆»¿≈¿»««¬«¿»¬»«
:ÏBË˜z È‡kÊ««ƒ¿

‡Ûה ‡È‰Â ‡È‰ È˙Á‡ ÈÏ ¯Ó‡ ‡e‰ ‡Ï‰¬»¬«ƒ¬»ƒƒ¿ƒ«
ÈaÏ ˙eËÈM˜a ‡e‰ ÈÁ‡ ˙¯Ó‡ ‡È‰ƒ¬»«»ƒ¿«ƒƒƒ

:‡c ˙È„·Ú È„È ˙e‡kÊ·e¿«»¿«¬»ƒ»

‡Ûו ‡ÓÏÁa ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈≈«ƒ√»¿»¿∆¿»«
‡c z„·Ú CaÏ ˙eËÈL˜a È¯‡ ÈÏb ÈÓ„√̃»«¡ƒ¬≈¿«ƒƒ»»»¿»»
Ôk ÏÚ ÈÓ„˜ ÈËÁÓlÓ C˙È ‡�‡ Û‡ ˙ÈÚ�Óe¿»ƒ«¬»»»ƒ¿∆¡≈√»»«≈

:d˙ÂÏ ·¯˜ÓÏ Cz˜·L ‡Ï»¿»ƒ»¿ƒ¿«¿»«

‰e‡ז ‡i·� È¯‡ ‡¯·b ˙z‡ ·È˙‡ ÔÚÎe¿«¬≈ƒ««¿»¬≈¿ƒ»
È¯‡ Úc ·È˙Ó C˙ÈÏ Ì‡Â ÈÁ˙e CÏÚ ÈlˆÈÂƒ«≈¬»¿≈¿ƒ≈»»ƒ«¬≈

:CÏ Èc ÏÎÂ z‡ ˙eÓz ˙ÓÈÓ≈«¿«¿¿»ƒ»

ÏÎÏח ‡¯˜e ‡¯Ùˆa CÏÓÈ·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈¬ƒ∆∆¿«¿»¿»¿»
ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÏÈlÓe È‰Bc·Ú«¿ƒ«ƒ»»ƒ¿»«»»ƒ≈

:‡„ÁÏ ‡i¯·e‚ eÏÈÁ„e ÔB‰ÈÓ„√̃»≈¿ƒ¿«»«¬»

Ó‰ט dÏ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ‡¯˜e¿»¬ƒ∆∆¿«¿»»«¬«≈∆
) ˙È·Á ‰Óe ‡�Ï z„·Úנ"י˙ÈËÁ(È¯‡ CÏ »«¿»»»∆»ƒ»≈»¬≈

ÔÈ„·BÚ ‡a¯ ‡·BÁ È˙eÎÏÓ ÏÚÂ ÈÏÚ ‡˙È˙È‡«¿≈»¬«¿««¿ƒ»«»»ƒ
:ÈnÚ z„·Ú ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Ècƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¬«¿»ƒƒ

‡¯Èי ˙ÈÊÁ ‰Ó Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿«¿»»»»≈»¬≈
:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È z„·Ú¬«¿»»ƒ¿»»»≈

ÈÏ˙יא „BÁÏ ˙È¯Ó‡ È¯‡ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¬≈¬»ƒ¿≈
ÏÚ È�pÏË˜ÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡a ÈÈ„ ‡zÏÁc««¿»«¿»¿«¿»»≈¿ƒ¿¿À«ƒ«

:È˙z‡ ˜ÒÈÚ≈«ƒ¿ƒ

`xie zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i iriax meil inei xeriy

(áé)énà-úá àì Cà àåä éáà-úá éúçà äðîà-íâå§©¨§À̈£Ÿ¦³©¨¦Æ¦½©−´Ÿ©¦¦®
:äMàì éì-éäzå©§¦¦−§¦¨«

i"yx£‡Â‰ È·‡Œ˙· È˙Á‡∑לעֹובדי אבֹות ׁשאין נח, לבן מּתרת אב ּדבריוּובת לאּמת ּוכדי אלילים, הׁשיבֹועבֹודת ¬…ƒ«»ƒƒְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּבנים ּבני היתה? אחיו ּבת והלא ּתאמר: ואם ללֹוט:ּכן, אֹומר הּוא וכן ּתרח, ׁשל ּבּתֹו היא והרי ּכבנים, הן הרי ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

אנחנּו" אחים אנׁשים ·˙Èn‡Œ."ּכי ‡Ï C‡∑היה אחרת מאם רמב"ן.הרן ְֲֲִִִַָָ«…«ƒƒֵֵֶֶַָָָָ

(âé)øîàå éáà úéaî íéýìû éúà eòúä øLàk éäéå©§¦º©«£¤¯¦§´Ÿ¦À¡Ÿ¦»¦¥´¨¦¼¨«Ÿ©´
íB÷nä-ìk ìà éãnò éNòz øLà Ccñç äæ dì̈½¤´©§¥½£¤¬©«£¦−¦¨¦®¤³¨©¨Æ

:àeä éçà éì-éøîà änL àBáð øLà£¤´¨´½̈¨¦§¦¦−¨¦¬«
i"yx£'B‚Â È˙‡ eÚ˙‰ ¯L‡k È‰ÈÂ∑ויׁש ּׁשּתרּגם, מה ּתרּגם אּונקלֹוס «¿ƒ«¬∆ƒ¿…ƒ¿ְְְְְִִֵֵֵֶַ

למקֹום, מּמקֹום ונד מׁשֹוטט להיֹות אבי מּבית הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשהֹוציאני אפניו: על ּדבּור ּדבר עֹוד ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָליּׁשב
"חסּד זה לּה "ואמר רׁשעים: ּבמקֹום ׁשאעבר ‰˙eÚ.וידעּתי ¯L‡k∑ּבהרּבה ּכי ּתתמּה, ואל רּבים, לׁשֹון ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ«¬∆ƒ¿ְְְְְִִִֵַַַַ

קדֹוׁשים". "אלהים חּיים", "אלהים אלהים", הלכּו "אׁשר רּבים: לׁשֹון קרּוי מרּות ּולׁשֹון אלהּות לׁשֹון ְְְְְְֱֱֱֱֲִִִִִִֶַַָָָָֹֹֹמקֹומֹות
יּומת", "ּבעליו וכן: הארץ", "אדֹוני האדֹונים", "ואדֹוני יֹוסף", אדֹוני "וּיּקח וכן: רּבים, לׁשֹון 'אלהים' לׁשֹון ְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוכל

ּכמֹו: ּתֹועה, קרּוי מיּׁשב, ואינֹו מּמקֹומֹו הּגֹולה ּכל התעּו? לׁשֹון מהּו ּתאמר: ואם ּבבעליו". כא)"והּועד "וּתל(לקמן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
קיט)וּתתע", אבד",(תהלים ּכׂשה לח)"ּתעיתי אכלם(איוב לבּקׁש ויתעּו יצאּו לבליֿאכל", וכן:∑‡ÈÏŒÈ¯Ó."יתעּו עלי, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹƒ¿ƒƒְֵַָ
כו) וכן:(לקמן אׁשּתֹו. על לאׁשּתֹו", הּמקֹום אנׁשי יד)"וּיׁשאלּו יׂשראל.(שמות ּבני על ּכמֹו יׂשראל", לבני ּפרעה "ואמר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָֹ

ט) הרגתהּו"(שופטים אּׁשה לי יאמרּו ."ּפן ְְֲִִֶָָָֹ

(ãé)ïziå úçôLe íéãáòå ø÷áe ïàö Cìîéáà çwiå©¦©̧£¦¤¹¤´Ÿ¨À̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©¦¥−
:BzLà äøN úà Bì áLiå íäøáàì§©§¨¨®©¨´¤½¥−¨¨¬¦§«

i"yx£Ì‰¯·‡Ï ÔziÂ∑עליו ויתּפּלל ׁשּיתּפּיס .ּכדי «ƒ≈¿«¿»»ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

(åè)éðôì éöøà äpä Cìîéáà øîàiåéðéòa áBha EáL E: ©Ÿ́¤£¦¤½¤¦¥¬©§¦−§¨¤®©¬§¥¤−¥«
i"yx£EÈ�ÙÏ Èˆ¯‡ ‰p‰∑,ׁשּנתירא לפי ,"ול קח אׁשּת "הּנה לֹו: אמר ּפרעה זּמהאבל ׁשטּופי .ׁשהּמצרּיים ƒ≈«¿ƒ¿»∆ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

(æè)éçàì óñk óìà ézúð äpä øîà äøNìeCì-àeä äpä C §¨¨´¨©À¦¥̧¨©¹¦¤³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¥³¨Æ
:úçëðå ìk úàå Czà øLà ìëì íéðéò úeñk§´¥©½¦§−Ÿ£¤´¦¨®§¥¬−Ÿ§Ÿ¨«©

i"yx£¯Ó‡ ‰¯NÏe∑:לפּיסּה ּכדי לכבֹודּה, אבימלל עׂשיתי 'הּנה ¿»»»«ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
הּממֹון הּנה הּוא", "אחי עליו: ׁשאמרּת ,לאחי ממֹון נתּתי זה, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּכבֹוד

עינים' ּכסּות ל הּזה ‡Cz.והּכבֹוד ¯L‡ ÏÎÏ∑:לֹומר להם יׁש ריקנית, הׁשיבֹותי ׁשאּלּו ,יקּלּו ׁשּלא עיניהם יכּסּו ְְִֵֶַַַָָ¿…¬∆ƒ»ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

Ì¯aיב ‡È‰ ‡a‡ ˙a È˙Á‡ ‡ËLe˜a Ì¯·e¿«¿¿»¬»ƒ««»ƒ¿«
:ez�‡Ï ÈÏ ˙Â‰Â Èn‡ ˙· ‡Ï»«ƒƒ«¬«ƒ¿ƒ¿

ÔB‰È„Èיג È„·BÚ ¯˙a ‡iÓÓÚ eÚË „k ‰Â‰Â«¬»«»«¿«»»«»≈¿≈
˙È¯Ó‡Â ‡a‡ ˙ÈaÓ dzÏÁ„Ï ÈÈ ·È¯˜ È˙È»ƒ»ƒ¿»¿««¿≈ƒ≈«»«¬»ƒ

) ÔÈc dÏנ"י‡cÈnÚ È„aÚ˙ Èc CÈ˙e·ÈË ( «≈»≈ƒƒ«¿¿ƒƒƒ
ÈÁ‡ ÈÏÚ È¯Ó‡ Ôn˙Ï C‰� Èc ‡¯˙‡ ÏÎÏ¿»«¿»ƒ¿«¿«»¡»ƒ¬«»ƒ

:‡e‰

Ô‰Ó‡Âיד ÔÈ„·ÚÂ ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú CÏÓÈ·‡ ¯·„e¿«¬ƒ∆∆»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»
:d˙z‡ ‰¯N ˙È dÏ ·È˙‡Â Ì‰¯·‡Ï ·‰ÈÂƒ«¿«¿»»«¬≈≈»»»ƒ¿≈

ÔÈw˙„aטו CÓ„˜ ÈÚ¯‡ ‡‰ CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆»«¿ƒ√»»ƒ¿«ƒ
:·Èz CÈ�ÈÚa¿≈»ƒ

ÔÈÚÏÒטז ÛÏ‡ ˙È·‰È ‡‰ ¯Ó‡ ‰¯NÏe¿»»¬«»¿»ƒ∆∆«¿ƒ
¯˜Èc ˙eÒk CÈÏ ‡e‰ ‡‰ CÈÁ‡Ï ÛÒÎcƒ¿«¿»ƒ»ƒ¿ƒ»
CÈ˙È ˙ÈÊÁÂ CÈz¯·c ˙ÈÁÏLc ÛÏÁ (ÔÈ�ÈÚ)«¿ƒ√«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«¬≈»ƒ
˙¯Ó‡c ‰Ó Ïk (ÏÚ) ‡Ï‰ CnÚc Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ»¬…«»««¬»«

:˙ÁÎBz‡Â¿ƒ»«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡·È.(יב) ˙· È˙Á‡ ‰�Ó‡ Ì‚Âטעם ידעּתי לא ¿«»¿»¬…ƒ«»ƒְִַַַָֹ

הּדבר אמת אם ּגם ּכי הּזה, ְְֱִִִֶֶַַַַַָָלהתנּצלּות

אמר ּבאּׁשה ּוברצֹותם ואׁשּתֹו, אחֹותֹו ְְְְֲִִִֶַָָָָָָׁשהיתה

חטא ּכבר ּבּדבר, להטעֹותם היא, אחֹותי ְְְֲִִֶַַָָָָָָָלהם

חּלּוק ואין ּגדֹולה, חטאה עליהם להביא ְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָּבהם

ׁשקר: אֹו אמת ׁשהּדבר ּבין ּכלל ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַָָָוהפרׁש

ÈÏe‡Âעׂשית ּכי ראית מה אבימל ׁשאמר מּפני ¿«ְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

חטא ּבי ראית מה לֹומר הּזה, הּדבר ְִִֵֶֶַַַָָָָָאת

נּסיתי לא אני ּכי ּכן, ועׂשית ׁשּפחדּת רׁשע ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹאֹו

אני אברהם ענה אז מּבעליהן, נׁשים ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָלקחת

יראת אין אּולי חׁשבּתי א אתכם, ידעּתי ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹלא

העֹולם מקֹומֹות רב ּכי הּזה, ּבּמקֹום ְֱִִֶַַָָָֹֹאלהים

צאתי מעת ולכן אלהים, יראת ּבהם ְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹאין

ידעּתי ולא ּתֹועה, ּכאיׁש ּבעּמים ולכּתי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹמארצי

ּכן לאמר עּמּה התניתי נבֹוא, מקֹום איזה ְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹאל

ּבֹו לי וחּׁשבּתי אמת, הּדבר ּכי מקֹום, ְְְֱִִִִֶַַָָָָּבכל

ּבבֹואי ּבּדבר החילֹותי ולא נפׁש ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹהּצלת

חטא: אׁשר עֹון ּבכם ראיתי לא ּכי ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹּבארצכם,

Ì‚Â,È·‡ ˙· È˙BÁ‡ ‰�Ó‡,אמר אחרת. טענה ¿«»¿»¬ƒ«»ƒֲֶֶַַַָָ

אמת, ׁשהּוא ּכן אמרּתי ּדרּכי לפי ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָאני

אם יׁשאלּוני ּבּה, יחּפצּו אּולי אם ְְְְְֲִִִִִַַַָָוחׁשבּתי

ולא עבדי ׁשּלקחּוה ּכיון אׁשּתי, ּגם ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹהיא

אין הּזה ּבּמקֹום ּגם אמרּתי ּדבר, ְְִִֵֶַַַַָָָָָׁשאלּוני

והחרׁשּתי: אלהים ְְְֱֱִִִֶַַֹיראת

ÔÎzÈÂּבבֹואם עּמּה ּדּברֹו הּזה הּתנאי ׁשהיה ¿ƒ»≈ְְְִִֶֶַַַָָָָ

התעּו ּכאׁשר ׁשאמר ּפי על אף ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָּבמצרים,

אֹותּה וזרז ׁשחזר אֹו אבי. מּבית אלהים ְֱִִִִֵֵֵֶַָָָֹאֹותי

ּפרׁשּתי ּכאׁשר מעׂשה ּבׁשעת ּבמצרים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָׁשם

ּכל ּכי אברהם רּבי ודעת י"א). י"ב ְְְִִֵַַַַָָָ(לעיל

:אבימל את לדחֹות ּדברים ְְֲִִִֵֶֶֶֶָאּלה
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(áé)énà-úá àì Cà àåä éáà-úá éúçà äðîà-íâå§©¨§À̈£Ÿ¦³©¨¦Æ¦½©−´Ÿ©¦¦®
:äMàì éì-éäzå©§¦¦−§¦¨«

i"yx£‡Â‰ È·‡Œ˙· È˙Á‡∑לעֹובדי אבֹות ׁשאין נח, לבן מּתרת אב ּדבריוּובת לאּמת ּוכדי אלילים, הׁשיבֹועבֹודת ¬…ƒ«»ƒƒְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּבנים ּבני היתה? אחיו ּבת והלא ּתאמר: ואם ללֹוט:ּכן, אֹומר הּוא וכן ּתרח, ׁשל ּבּתֹו היא והרי ּכבנים, הן הרי ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

אנחנּו" אחים אנׁשים ·˙Èn‡Œ."ּכי ‡Ï C‡∑היה אחרת מאם רמב"ן.הרן ְֲֲִִִַָָ«…«ƒƒֵֵֶֶַָָָָ

(âé)øîàå éáà úéaî íéýìû éúà eòúä øLàk éäéå©§¦º©«£¤¯¦§´Ÿ¦À¡Ÿ¦»¦¥´¨¦¼¨«Ÿ©´
íB÷nä-ìk ìà éãnò éNòz øLà Ccñç äæ dì̈½¤´©§¥½£¤¬©«£¦−¦¨¦®¤³¨©¨Æ

:àeä éçà éì-éøîà änL àBáð øLà£¤´¨´½̈¨¦§¦¦−¨¦¬«
i"yx£'B‚Â È˙‡ eÚ˙‰ ¯L‡k È‰ÈÂ∑ויׁש ּׁשּתרּגם, מה ּתרּגם אּונקלֹוס «¿ƒ«¬∆ƒ¿…ƒ¿ְְְְְִִֵֵֵֶַ

למקֹום, מּמקֹום ונד מׁשֹוטט להיֹות אבי מּבית הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשהֹוציאני אפניו: על ּדבּור ּדבר עֹוד ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָליּׁשב
"חסּד זה לּה "ואמר רׁשעים: ּבמקֹום ׁשאעבר ‰˙eÚ.וידעּתי ¯L‡k∑ּבהרּבה ּכי ּתתמּה, ואל רּבים, לׁשֹון ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ«¬∆ƒ¿ְְְְְִִִֵַַַַ

קדֹוׁשים". "אלהים חּיים", "אלהים אלהים", הלכּו "אׁשר רּבים: לׁשֹון קרּוי מרּות ּולׁשֹון אלהּות לׁשֹון ְְְְְְֱֱֱֱֲִִִִִִֶַַָָָָֹֹֹמקֹומֹות
יּומת", "ּבעליו וכן: הארץ", "אדֹוני האדֹונים", "ואדֹוני יֹוסף", אדֹוני "וּיּקח וכן: רּבים, לׁשֹון 'אלהים' לׁשֹון ְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוכל

ּכמֹו: ּתֹועה, קרּוי מיּׁשב, ואינֹו מּמקֹומֹו הּגֹולה ּכל התעּו? לׁשֹון מהּו ּתאמר: ואם ּבבעליו". כא)"והּועד "וּתל(לקמן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
קיט)וּתתע", אבד",(תהלים ּכׂשה לח)"ּתעיתי אכלם(איוב לבּקׁש ויתעּו יצאּו לבליֿאכל", וכן:∑‡ÈÏŒÈ¯Ó."יתעּו עלי, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹƒ¿ƒƒְֵַָ
כו) וכן:(לקמן אׁשּתֹו. על לאׁשּתֹו", הּמקֹום אנׁשי יד)"וּיׁשאלּו יׂשראל.(שמות ּבני על ּכמֹו יׂשראל", לבני ּפרעה "ואמר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָֹ

ט) הרגתהּו"(שופטים אּׁשה לי יאמרּו ."ּפן ְְֲִִֶָָָֹ

(ãé)ïziå úçôLe íéãáòå ø÷áe ïàö Cìîéáà çwiå©¦©̧£¦¤¹¤´Ÿ¨À̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©¦¥−
:BzLà äøN úà Bì áLiå íäøáàì§©§¨¨®©¨´¤½¥−¨¨¬¦§«

i"yx£Ì‰¯·‡Ï ÔziÂ∑עליו ויתּפּלל ׁשּיתּפּיס .ּכדי «ƒ≈¿«¿»»ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

(åè)éðôì éöøà äpä Cìîéáà øîàiåéðéòa áBha EáL E: ©Ÿ́¤£¦¤½¤¦¥¬©§¦−§¨¤®©¬§¥¤−¥«
i"yx£EÈ�ÙÏ Èˆ¯‡ ‰p‰∑,ׁשּנתירא לפי ,"ול קח אׁשּת "הּנה לֹו: אמר ּפרעה זּמהאבל ׁשטּופי .ׁשהּמצרּיים ƒ≈«¿ƒ¿»∆ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

(æè)éçàì óñk óìà ézúð äpä øîà äøNìeCì-àeä äpä C §¨¨´¨©À¦¥̧¨©¹¦¤³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¥³¨Æ
:úçëðå ìk úàå Czà øLà ìëì íéðéò úeñk§´¥©½¦§−Ÿ£¤´¦¨®§¥¬−Ÿ§Ÿ¨«©

i"yx£¯Ó‡ ‰¯NÏe∑:לפּיסּה ּכדי לכבֹודּה, אבימלל עׂשיתי 'הּנה ¿»»»«ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
הּממֹון הּנה הּוא", "אחי עליו: ׁשאמרּת ,לאחי ממֹון נתּתי זה, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּכבֹוד

עינים' ּכסּות ל הּזה ‡Cz.והּכבֹוד ¯L‡ ÏÎÏ∑:לֹומר להם יׁש ריקנית, הׁשיבֹותי ׁשאּלּו ,יקּלּו ׁשּלא עיניהם יכּסּו ְְִֵֶַַַָָ¿…¬∆ƒ»ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

Ì¯aיב ‡È‰ ‡a‡ ˙a È˙Á‡ ‡ËLe˜a Ì¯·e¿«¿¿»¬»ƒ««»ƒ¿«
:ez�‡Ï ÈÏ ˙Â‰Â Èn‡ ˙· ‡Ï»«ƒƒ«¬«ƒ¿ƒ¿

ÔB‰È„Èיג È„·BÚ ¯˙a ‡iÓÓÚ eÚË „k ‰Â‰Â«¬»«»«¿«»»«»≈¿≈
˙È¯Ó‡Â ‡a‡ ˙ÈaÓ dzÏÁ„Ï ÈÈ ·È¯˜ È˙È»ƒ»ƒ¿»¿««¿≈ƒ≈«»«¬»ƒ

) ÔÈc dÏנ"י‡cÈnÚ È„aÚ˙ Èc CÈ˙e·ÈË ( «≈»≈ƒƒ«¿¿ƒƒƒ
ÈÁ‡ ÈÏÚ È¯Ó‡ Ôn˙Ï C‰� Èc ‡¯˙‡ ÏÎÏ¿»«¿»ƒ¿«¿«»¡»ƒ¬«»ƒ

:‡e‰

Ô‰Ó‡Âיד ÔÈ„·ÚÂ ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú CÏÓÈ·‡ ¯·„e¿«¬ƒ∆∆»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»
:d˙z‡ ‰¯N ˙È dÏ ·È˙‡Â Ì‰¯·‡Ï ·‰ÈÂƒ«¿«¿»»«¬≈≈»»»ƒ¿≈

ÔÈw˙„aטו CÓ„˜ ÈÚ¯‡ ‡‰ CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆»«¿ƒ√»»ƒ¿«ƒ
:·Èz CÈ�ÈÚa¿≈»ƒ

ÔÈÚÏÒטז ÛÏ‡ ˙È·‰È ‡‰ ¯Ó‡ ‰¯NÏe¿»»¬«»¿»ƒ∆∆«¿ƒ
¯˜Èc ˙eÒk CÈÏ ‡e‰ ‡‰ CÈÁ‡Ï ÛÒÎcƒ¿«¿»ƒ»ƒ¿ƒ»
CÈ˙È ˙ÈÊÁÂ CÈz¯·c ˙ÈÁÏLc ÛÏÁ (ÔÈ�ÈÚ)«¿ƒ√«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«¬≈»ƒ
˙¯Ó‡c ‰Ó Ïk (ÏÚ) ‡Ï‰ CnÚc Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ»¬…«»««¬»«

:˙ÁÎBz‡Â¿ƒ»«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡·È.(יב) ˙· È˙Á‡ ‰�Ó‡ Ì‚Âטעם ידעּתי לא ¿«»¿»¬…ƒ«»ƒְִַַַָֹ

הּדבר אמת אם ּגם ּכי הּזה, ְְֱִִִֶֶַַַַַָָלהתנּצלּות

אמר ּבאּׁשה ּוברצֹותם ואׁשּתֹו, אחֹותֹו ְְְְֲִִִֶַָָָָָָׁשהיתה

חטא ּכבר ּבּדבר, להטעֹותם היא, אחֹותי ְְְֲִִֶַַָָָָָָָלהם

חּלּוק ואין ּגדֹולה, חטאה עליהם להביא ְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָּבהם

ׁשקר: אֹו אמת ׁשהּדבר ּבין ּכלל ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַָָָוהפרׁש

ÈÏe‡Âעׂשית ּכי ראית מה אבימל ׁשאמר מּפני ¿«ְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

חטא ּבי ראית מה לֹומר הּזה, הּדבר ְִִֵֶֶַַַָָָָָאת

נּסיתי לא אני ּכי ּכן, ועׂשית ׁשּפחדּת רׁשע ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹאֹו

אני אברהם ענה אז מּבעליהן, נׁשים ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָלקחת

יראת אין אּולי חׁשבּתי א אתכם, ידעּתי ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹלא

העֹולם מקֹומֹות רב ּכי הּזה, ּבּמקֹום ְֱִִֶַַָָָֹֹאלהים

צאתי מעת ולכן אלהים, יראת ּבהם ְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹאין

ידעּתי ולא ּתֹועה, ּכאיׁש ּבעּמים ולכּתי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹמארצי

ּכן לאמר עּמּה התניתי נבֹוא, מקֹום איזה ְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹאל

ּבֹו לי וחּׁשבּתי אמת, הּדבר ּכי מקֹום, ְְְֱִִִִֶַַָָָָּבכל

ּבבֹואי ּבּדבר החילֹותי ולא נפׁש ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹהּצלת

חטא: אׁשר עֹון ּבכם ראיתי לא ּכי ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹּבארצכם,

Ì‚Â,È·‡ ˙· È˙BÁ‡ ‰�Ó‡,אמר אחרת. טענה ¿«»¿»¬ƒ«»ƒֲֶֶַַַָָ

אמת, ׁשהּוא ּכן אמרּתי ּדרּכי לפי ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָאני

אם יׁשאלּוני ּבּה, יחּפצּו אּולי אם ְְְְְֲִִִִִַַַָָוחׁשבּתי

ולא עבדי ׁשּלקחּוה ּכיון אׁשּתי, ּגם ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹהיא

אין הּזה ּבּמקֹום ּגם אמרּתי ּדבר, ְְִִֵֶַַַַָָָָָׁשאלּוני

והחרׁשּתי: אלהים ְְְֱֱִִִֶַַֹיראת

ÔÎzÈÂּבבֹואם עּמּה ּדּברֹו הּזה הּתנאי ׁשהיה ¿ƒ»≈ְְְִִֶֶַַַָָָָ

התעּו ּכאׁשר ׁשאמר ּפי על אף ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָּבמצרים,

אֹותּה וזרז ׁשחזר אֹו אבי. מּבית אלהים ְֱִִִִֵֵֵֶַָָָֹאֹותי

ּפרׁשּתי ּכאׁשר מעׂשה ּבׁשעת ּבמצרים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָׁשם

ּכל ּכי אברהם רּבי ודעת י"א). י"ב ְְְִִֵַַַַָָָ(לעיל

:אבימל את לדחֹות ּדברים ְְֲִִִֵֶֶֶֶָאּלה
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ידי ועל הׁשיבֹותי ּכרחי ׁשעל יֹודעים יהיּו ,ּולפּיס ממֹון לבזּבז ׁשהצרכּתי עכׁשו, החזירּה', ּבּה ׁשּנתעּלל ְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ'לאחר
Ïk.נס ˙‡Â∑העֹולם ּבאי ּכל ּולׁשֹון∑ÁÎ�Â˙.ועם הּללּו, נּכרים ּדברים ּולהראֹות להתוּכח ּפה ּפתחֹון ל יהא ֵ¿≈…ְִֵָָָָ¿…»«ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

נֹופל הּוא ּכ הּמקרא ּולׁשֹון אחרים, ּבפנים ּתרּגם ואּונקלֹוס אשפרובי"ר, ּובלע"ז ּדברים, ּברּור מקֹום ּבכל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָּתֹוכחה
'וחזית ּתרּגּומֹו: ּכן ועל ,'אּת אׁשר ּובכל ,ּב ׁשּׁשלטּו ׁשּלי העינים על ּכבֹוד ׁשל ּכסּות ל הּוא 'הּנה הּתרּגּום: ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָעל

ּפרׁשּתי הּמקרא לׁשֹון יּׁשּוב אבל אּגדה, מדרׁשי ויׁש ,'דעּמ ּכל וית רמב"ן.יתי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ

(æé)-úà íéýìû àtøiå íéýìûä-ìà íäøáà ìltúiå©¦§©¥¬©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¡Ÿ¦¹¤
:eãìiå åéúäîàå BzLà-úàå Cìîéáà£¦¤¯¤§¤¦§²§©§Ÿ−̈©¥¥«

i"yx£e„ÏiÂ∑ׁשּלהם לדה והיא והֹוציאּו, נקביהם נפּתחּו 'ואתרוחּו', רמב"ן.ּכתרּגּומֹו «≈≈ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

(çé)Cìîéáà úéáì íçø-ìk ãòa ýåýé øöò øöò-ék¦«¨³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈½§©¬¨¤−¤§¥´£¦¤®¤
:íäøáà úLà äøN øác-ìò©§©¬¨−̈¥¬¤©§¨¨«

i"yx£ÌÁ¯ŒÏk „Úa∑ּפתח ּכל N¯‰.ּכנגד ¯·cŒÏÚ∑ׂשרה ׁשל ּדּבּורּה ּפי .על ¿«»∆∆ְֶֶֶַָ«¿«»»ִִֶַָָָ

àë(à)ýåýé Nòiå øîà øLàk äøN-úà ã÷t ýåýéå©«Ÿ̈²¨©¬¤¨−̈©«£¤´¨¨®©©©̄§Ÿ̈²
:øac øLàk äøNì§¨−̈©«£¤¬¦¥«

i"yx£'B‚Â ‰¯NŒ˙‡ „˜t '‰Â∑(צב לאֹותֹו(ב"ק צרי והּוא חברֹו על רחמים הּמבּקׁש ׁשּכל ,ללּמד זֹו, ּפרׁשה סמ «»«∆»»¿ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
את ׁשרּפא קדם ּכבר ׁשּפקדּה אתֿׂשרה", ּפקד "וה' ליּה: ּוסמי וגֹו'" "וּיתּפּלל ׁשּנאמר: ּתחּלה, נענה הּוא ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּדבר,

אבימל.¯Ó‡ ¯L‡k ‰¯N ˙‡ „˜t∑ּבהריֹון.¯ac ¯L‡k∑:אמירה ּדּבּור? הּוא והיכן אמירה היא והיכן ּבלדה. ֲִֶֶ»«∆»»«¬∆»»ְֵָ«¬∆ƒ≈ְְְֲֲִִִִֵֵֵָָָָָ
יירׁש "לא נאמר: וׁשם הּבתרים, ּבין ּבברית אלֿאברם" ה' ּדבר "היה ּדּבּור: וגֹו'". אׁשּת ׂשרה אבל אלהים ְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ"וּיאמר

מּׂשרה הּיֹורׁש והביא וגֹו'", ac¯.זה ¯L‡k ‰¯NÏ '‰ NÚiÂ∑רמב"ן.לאברהם ְְִִֵֵֶַָָ«««¿»»«¬∆ƒ≈ְְַָָ

‡·CÏÓÈיז ˙È ÈÈ Èq‡Â ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ÈlˆÂ¿«ƒ«¿»»√»¿»¿«ƒ¿»»¬ƒ∆∆
:eÁÂ¯˙‡Â d˙‰Ó‡Â d˙z‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿≈¿«¿»≈¿ƒ¿¿»

ÏÂ„‡יח Á˙t ÏÎ Èt‡a ÈÈ „Á‡ „ÁÈÓ È¯‡¬≈≈«¬«¿»¿«≈»»««¿»
˙z‡ ‰¯N ˜ÒÈÚ ÏÚ CÏÓÈ·‡ ˙È·Ï¿≈¬ƒ∆∆«≈«»»ƒ«

:Ì‰¯·‡«¿»»

ÈÈא „·ÚÂ ¯Ó‡ Èc ‡Ók ‰¯N ˙È ¯ÈÎc ÈÈÂ«»¿ƒ»»»¿»ƒ¬»«¬«¿»
:ÏÈlÓ Èc ‡Ók ‰¯NÏ¿»»¿»ƒ«ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÈÁ‡Ï(טז) ÛÒk ÛÏ‡ Èz˙� ‰p‰.Cהּצאן היּו ƒ≈»«ƒ∆∆∆∆¿»ƒַָֹ

אלף ׁשוים לֹו ׁשּנתן והעבדים ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָוהּבקר

ואמר לאחי,ּכסף, רב ממֹון נתּתי הּנה לׂשרה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

,ּביפי הּמּביטים ּכל עיני ּכסּות ל הּכסף ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּנה

עיניהם את יכּסּוּכי החֹוזים ראׁשיהם ואת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

אפּלּו ,אּת אׁשר ּבכל ּומהּביט ,ּב ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָמהּביט

נתּפׂשּת לטֹובת והּנה .וׁשפחֹותי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָּבנערֹותי

מראֹות עיניהם ויכּסּו מּמ ייראּו ּכי ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַּבביתי,

יד ׁשלחֹו על נפׁשֹו ּפדה הּמל ּבאמרם: ,ְְְְֶֶַַַָָָָָָָּב

הּנביא: ְִֵֶַָּבאׁשת

„Èb‰Âואת ּבממֹון אברהם את ׁשּפּיס הּכתּוב ¿ƒƒְְְִֵֶֶֶַַָָָָ

מהם. ּבאחד יענׁש ׁשּלא ּבדברים ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹׂשרה

ּכל עם אבל לֹו, נתּפּיסה לא ׂשרה ּכי ְְְֲִִִַַָָָָָָֹואמר

ׁשּלא לאמר ּבטענֹות, עּמֹו מתוּכחת היתה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹזה

ואברהם הּכתּוב. ּדּבר ּובׁשבחּה לֹו, ְְְְְִִִֵַַָָָָֹּתמחל

יׂשראל ועם ּכלׁשֹון והּוא עליו, וּיתּפּלל ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָנתּפּיס

אֹוכיח ּפניו אל ּדרכי א ב'), ו' (מיכה ְְִִִֶַַַַָָָָָיתוּכח

(ׁשם עּמֹו נֹוכח יׁשר ׁשם ט"ו), י"ג ִִָָָָָ(אּיֹוב

ז'): כ"ג

ÔÎzÈÂרב ממֹון ּכסף, אלפי ּכסף, אלף ׁשּיהיה ¿ƒ»≈ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָ

(יׁשעיה לאלף יהיה הּקטן וכן .הּמל ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכיד

ּכהּיֹום להם נא הׁשיבּו וכן רב, לעם כ"ב), ְְְִֵֶַַַָָָס'

הּכסף ּומאת ּובּתיהם זיתיהם ּכרמיהם ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹׂשדתיהם

ּבהם נׁשים אּתם אׁשר והּיצהר והּתירֹוׁש ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָוהּדגן

ּגדֹול: ממֹון רּבֹות, מאֹות י"א), ה' ְְֵֶַָָָ(נחמיה

לאׁשּתֹוe„ÏiÂ.(יזֿיח) וׁשב ּכפׁשּוטֹו, הּלׁשֹון אם «≈≈ְְְְִִִַָָ

רחמם, ּבעד ה' עצר ּכי ְְְְִַַַַָָָואמהֹותיו

הראׁשֹון ּבּלילה ּגם ּכי נראה ּכי הּוא, ְְִִִִֵֶַַַָָָּתימה

קרב ולא אבימל לבית ׂשרה לּקחה ְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹֻאׁשר

ּובּבקר ּבחלֹום, האלהים אליו ּבא עדין ֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאליה

היה ּומתי לאברהם, ּגם לעבדיו וקרא ְְְְֲִִַַַַָָָָָָָָָהׁשּכים

ואחזּום ּפרקן על היּו אּולי רחם. עצר ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָלהם

אברהם ואּולי להמליט, יכלּו ולא יֹולדה ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹחבלי

אבימל רפּואֹות והּנה רּבים. ימים ּתפּלתֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָאחר

נתּפרׁשּו: לא חליֹו ְְְִַָָֹּגם

ÔBLÏeנקביהם נתּפּתחּו ואתרוחּו, וּילדּו, רּׁש"י: ¿ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ

ּכל ּבעד ׁשּלהם. לדה והּוא ְְְִֵֶֶַָָָוהֹוציאּו,

אםרחם, ּכי נכֹון, זה ואין ּפתח. ּכל ּכנגד ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ

ׁשּמצינּו החּוץ, יציאת ׁשהּוא ּבוּילדּו ְְִִֵֵֶֶַַַַָֹנאמר

וילד עמל הרה ּכגֹון רּבים, ּבענינים ְְְְִִִֵַַָָָָָָָלידה

ב' (צפניה חק לדת ט"ו), ז' (ּתהּלים ְְְִִֶֶֶַָָֹׁשקר

ּיֹולידּו מה א'), כ"ז (מׁשלי יֹום ּילד מה ְִִֵֵֶַַב'),

על תבא לא רחם מּלת אבל הּימים, ְֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹויחּדׁשּו

יצא מרחם ּבגיחֹו מן טענה ואין אחר. ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָּפתח

האדמה ּבטן ּכמֹו ּכּנּוי, ׁשהּוא ח'), ל"ח ְֲִִֶֶֶָָָ(אּיֹוב

כ"א): א' ָ(ׁשם

˙Ú„Âהּוא ּכי הרב, ּכדברי אינּנה אנקלּוס ¿««ְְְְִִֵֵֶַָָֻ

ּכפׁשּוטֹו רחם עׂשה "ואתרוחּו" ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָׁשּתרּגם

אבימל ּגם לכלל ׁשרצה אּלא ולדא", ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ"ּפתח

י"ד) (נ"ב רּבה ּבראׁשית ּולׁשֹון וּילדּו. ְְְִִֵֵֵַַַָּבמּלת

ּבּגרֹון, עצירה ּבּפה, עצירה ה', עצר עצר ֲֲִִִֶַַַָָָָָֹּכי

מּלמעלה, עצירה ּבאזן, עצירה ּבעין, ְְֲֲֲִִִִִֶַַָָָָָָֹעצירה

מּיּתּור להם הּזה והּמדרׁש מּלמּטה. ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָעצירה

רחם, ּכל ׁשּיפרׁשּו לא עצר, עצר הּכפל ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלׁשֹון

נקב: ֶֶָּכל

ÔBÎp‰Âלקה ׂשרה נלקחה אׁשר מּיֹום ּכי ּבעיני ¿«»ְְְֲִִִֵֶַָָָָָ

יּוכל ולא הּתׁשמיׁש ּבאיברי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַֹאבימל

ּכי אליה, לנּגע נתּתי לא וזהּו: ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֹלׁשּמׁש,

הּתׁשמיׁש, על הּוא ּבּנׁשים והּקריבה ְְְְִִִִַַַַַַָָָהּנגיעה

ט"ו), י"ט (ׁשמֹות אּׁשה אל ּתּגׁשּו אל ְְְְִִִֶַָָּכענין

ואׁשּתֹו ג'), ח' (יׁשעיה הּנביאה אל ְְְְְְִִֶֶַַַָָָואקרב

ולא רחמן ּבעד עצר מעּברֹות ׁשהן ְְְְְְִֵֶַַַָָָָֹֻואמהֹותיו

ׁשּלא הּוא רחם" "עצירת ּכי להמליט. ְְְֲִִִֶֶֶַַָֹיכלּו

ה'), א' (ש"א רחמּה סגר וה' ּכדר ְְֶֶַַַַָָָּתהר,

ּתלד, ׁשּלא הּוא הרחם" ּבעד "עצירה ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָֹאבל

ז'), ג' (איכה אצא ולא ּבעדי ּגדר ְֲִֵֵֵַַַָָָֹּכּלׁשֹון

אבימל ׁשב ולא ימים ּבביתֹו ׂשרה ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָֹועמדה

אליו ׁשּבא עד הבין, לא ּכי הרעה ְִִִֵֵֶַַָָָָָֹמּדרּכֹו

הּכתּוב ּפרׁש ולא והֹודיעֹו. ּבחלֹום ְְֱֲִִֵֵַַָָֹֹהאלהים

וכבֹוד מּוסר ּדר ּברמז והזּכירֹו אבימל ְְְְֲֳִִִִֶֶֶֶֶֶָָחלי

אבימל נרּפא אברהם ּתפּלת ואחרי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָלׂשרה.

הּנׁשים: וּילדּו ואמהֹותיו ְְְְִִִֵֵַַָָואׁשּתֹו

‡Ó¯,(א) ¯L‡k .‰¯N ˙‡ „˜t '‰Â.ּבהריֹון «»«∆»»«¬∆»«ְֵָ

ואין רּׁש"י. לׁשֹון ּבלדה, ּדּבר, ְְְֲִִֵֵֵֶַַָּכאׁשר

על והׁשּגחה זכירה לׁשֹון אּלא ְְְְְִִֶַַָָָָָ"ּפקידה"

`xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i iying meil inei xeriy

(á)øac-øLà ãòBnì åéð÷æì ïa íäøáàì äøN ãìzå øäzå©©Á©Á©¥̧¤¨¨¯§©§¨¨²¥−¦§ª¨®©¥¾£¤¦¤¬
:íéýìû BúàŸ−¡Ÿ¦«

i"yx£B˙‡ ¯acŒ¯L‡ „ÚBnÏ∑מּביתֹו' יאמרּו: ׁשּלא חדׁשים, לט' ׁשּנֹולד מלּמד אֹומר: יּודן רּבי חמא. ורּבי יּודן רּבי «≈¬∆ƒ∆…ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
חדׁשים לז' אֹומר: חמא רּבי הּוא', אבימל ‡˙B.ׁשל ¯acŒ¯L‡ „ÚBnÏ∑,יתיּה ּדּברדּמּליל אׁשר הּמֹועד את ְֲֳִִִֵֶֶֶַָָָ«≈¬∆ƒ∆…ֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ

ל חּמה ּכׁשּתּגיע לֹו: ואמר ּבּכתל ׂשריטה לֹו ׂשרט ,"אלי אׁשּוב "לּמֹועד לֹו: ּכׁשאמר האחרת,וקבע, ּבּׁשנה זֹו ׂשריטה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
לֹו∑(ÂÈ�˜ÊÏּתלד: ּדֹומה ׁשּלֹו איקּונין זיו .)ׁשהיה ֵֵƒ¿À»ִִִֶֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr `l zegiy ihewl)

זֹו לׂשריטה חּמה האחרתּכׁשּתּגיע ב)ּבּׁשנה כא, ׂשרה(רש"י את ּפקד "וה' ׁשּנאמר לאחר הקׁשה: אמרלרׁש"י ה'ּכאׁשר וּיעׂש ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ּדּברלׂשרה לכןּכאׁשר הּכתּוב. זאת מפרט מה ּולׁשם אלקים", אֹותֹו ּדּבר אׁשר "לּמֹועד ּבדּיּוק היתה יצחק ׁשּלדת ּפׁשיטא ," ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

היה ׁשהּדבר מלּמדנּו זה ׁשּיּתּור לּכלמפרׁש, .נּכר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(â)Bl-äãìé-øLà Bì-ãìBpä Bða-íL-úà íäøáà àø÷iå©¦§¨̧©§¨¹̈¤¤§¯©«©²£¤¨«§¨¬
:÷çöé äøN̈−̈¦§¨«

(ã)øLàk íéîé úðîL-ïa Bða ÷çöé-úà íäøáà ìîiå©¨³¨©§¨¨Æ¤¦§¨´§½¤§Ÿ©−¨¦®©«£¤²
:íéýìû Búà äeö¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦«

ß oeygxn b"i iying mei ß

(ä):Bða ÷çöé úà Bì ãìeäa äðL úàî-ïa íäøáàå§©§¨−̈¤§©´¨¨®§¦¨´¤½¥−¦§¨¬§«

(å):éì-÷çöé òîMä-ìk íéýìû éì äNò ÷çö äøN øîàzå©´Ÿ¤¨½̈§¾Ÿ¨¬¨¦−¡Ÿ¦®¨©Ÿ¥−©¦«£©¦«
i"yx£ÈÏŒ˜ÁˆÈ∑נפקדּו עקרֹות הרּבה אּגדה: ּומדרׁש עלי. יׂשמח ƒ¬«ƒְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ

ּבעֹולם היה ׂשחק ורב עּמּה נענּו ּתפּלֹות הרּבה ּבּיֹום, ּבֹו נתרּפאּו חֹולים הרּבה .עּמּה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹֹ

(æ)ézãìé-ék äøN íéðá ä÷éðéä íäøáàì ìlî éî øîàzå©ÀŸ¤¦³¦¥Æ§©§¨½̈¥¦¬¨¨¦−¨¨®¦«¨©¬§¦
:åéð÷æì ïá¥−¦§ª¨«

i"yx£Ì‰¯·‡Ï ÏlÓ ÈÓ∑:ּכמֹו וחׁשיבּות, ׁשבח מא)לׁשֹון ועׂשה",(ישעיה ּפעל מ)"מי הּוא(שם מה ראּו אּלה", ּברא "מי ƒƒ≈¿«¿»»ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
הּוא ּגדֹול(ּומי הּוא ועֹוׂשה)וכּמה מבטיח הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הבטחתֹו, ׁשֹומר ,.ÏlÓ∑ּגימטרּיא ּדּבר, אמר ולא הּכתּוב ׁשּנה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָƒ≈ְְִִִִֵַַַָָָָֹ

לאברהם מאה לסֹוף ּכלֹומר: ק', N¯‰.ׁשּלֹו ÌÈ�· ‰˜È�È‰∑הּׂשרֹות הביאּו הּמׁשּתה ּביֹום רּבים? לׁשֹון ּבנים ּומהּו ְְְְֵֶַַָָָ≈ƒ»»ƒ»»ְְְִִִִֵֶַַַַָָ
אסּופי אּלא ׂשרה, ילדה 'לא אֹומרֹות: ׁשהיּו אֹותם, והניקה עמהן ּבניהן הּׁשּוק'את מן .הביאה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'nr k zegiy ihewl)

הּׁשּוק מן הביאה אסּופי אּלא ׂשרה, ילדה לא אֹומרֹות, ז)ׁשהיּו כא, ׁשל(רש"י ּבנֹו ׁשּזה הֹוכחה ּכאן אין עדין הרי לׁשאל, יׁש ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

היה אברהם ׁשהרי ּתֹולדֹות), ּפרׁשת ריׁש רׁש"י - הּדֹור ליצני ׁשאמרּו (ּכפי מאבימלְך ׁשּנתעּברה לֹומר יכֹולֹות היּו ּכן ואם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאברהם,

וׁשׁש. ׁשמֹונים ּבגיל יׁשמעאל את ׁשהֹוליד ידעּו ׁשהרי זה, ּבגיל הֹוליד ׁשאברהם ּכְך על התּפּלאּו לא ׁשהׂשרֹות לֹומר, ויׁש מאה. ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּבן

ׂשרה". נתעּברה "מאבימלְך אמרּו להם, חמדּו ּבעלמא ולצֹון האמת את חּפׂשּו ׁשּלא הּדֹור, ליצני רמב"ןורק ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

a¯ב Ì‰¯·‡Ï ‰¯N ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»»¿«¿»»«
:ÈÈ d˙È ÏÈlÓ Èc ÔÓÊÏ È‰B˙·ÈÒÏ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ«ƒ»≈¿»

dÏג „ÈÏÈ˙‡c d¯a ÌeL ˙È Ì‰¯·‡ ‡¯˜e¿»«¿»»»¿≈¿ƒ¿¿ƒ≈
:˜ÁˆÈ ‰¯N dÏ ˙„ÈÏÈcƒƒ«≈»»ƒ¿»

È�Óz‡ד ¯a d¯a ˜ÁˆÈ ˙È Ì‰¯·‡ ¯Ê‚e¿««¿»»»ƒ¿»¿≈«¿«¿»
:ÈÈ d˙È „ÈwÙ È„ ‡Ók ÔÈÓBÈƒ¿»ƒ«ƒ»≈¿»

È˙ה dÏ „ÈÏÈ˙‡ „k ÔÈ�L ‰‡Ó ¯a Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«¿»¿ƒ«ƒ¿¿ƒ≈»
:d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈

ÚÓLcו Ïk ÈÈ ÈÏ „·Ú ‡Â„Á ‰¯N ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»»∆¿»¬«ƒ¿»»ƒ¿«
:ÈÏ ÈcÁÈ∆¿≈ƒ

ÌÈÈ˜Âז Ì‰¯·‡Ï ¯Ó‡c ÔÓÈ‰Ó Ô‡Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»¿≈»«¬«¿«¿»»¿«ƒ
¯a ˙È„ÈÏÈ È¯‡ ‰¯N ÔÈ�a ˜È�B˙c¿ƒ¿ƒ»»¬≈¿≈ƒ«

:È‰B˙·ÈÒÏ¿ƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(להּלן אתכם אלהים יפקד ּפקד ּכגֹון ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָֹֹֹהּנפקד,

לכם העׂשּוי ואת אתכם ּפקדּתי ּפקד כ"ה), ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָֹנ'

אׁשּתֹו את ׁשמׁשֹון וּיפקד ט"ז), ג' ְְְְִִִֶַֹ(ׁשמֹות

וה' ּכאן אף א'). ט"ו (ׁשֹופטים עּזים ְְִִִִִַַָּבגדי

ּכאׁשר לּה ועׂשה ׂשרה את זכר ׂשרה, את ְֲֶֶֶַַַָָָָָָָָָּפקד

ּברחל הּיֹולדֹות, העקרֹות ּבכל הּלׁשֹון וכן ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָּדּבר.

ּובחּנה כ"ב), ל' (להּלן רחל את אלהים ְְְֱִִֵֶַַַָָָֹֹוּיזּכר

וכ י"ט), א' (ש"א [ה'] (אלהים) ְְְֱִִֶַָָֹוּיזּכרה

ל"ב:): (ר"ה ּכזכרֹונֹות הן הרי ּפקדֹונֹות ְְְְֲִִֵֵָאמרּו

Ì‰¯·‡Ï.(ז) ÏlÓ ÈÓ,הּוא וחׁשיבּות ׁשבח לׁשֹון ƒƒ≈¿«¿»»ְֲִֶַַ

וׁשֹומר ּגדֹול הּוא וכּמה הּוא מי ְְְִֵַָָראּו

ולא רּׁש"י. לׁשֹון ועֹוׂשה, ּומבטיח ְְְְְִִֶַַַַָָֹהבטחתֹו

מי מּלת רקמצינּו וכבֹוד, למעלה ּכזה ּבער ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

ט' (ׁשֹופטים ׁשכם ּומי אבימל מי ְְְֲִִִִִֶֶֶָלבּזיֹון,

י'): כ"ה (ש"א יּׁשי בן ּומי דוד מי ִִִִֶָָכ"ח),

ÔBÎp‰Âאלהים לי עׂשה צחֹוק אמרה ּכי ּבעיני ¿«»ְְְֱִִִֵַָָָָֹ

ּברּנה ּפיו למּלאֹות לי, יצחק הּׁשֹומע ְְְֲִִִִֵַַַַָָּכל

הּׁשֹומעים ּבכל מי ּכי לי, הּנעׂשה ּבּפלא ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָּוׂשחֹוק

אין ׂשרה, ּבנים ּתניק מּתחּלה לאברהם ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָׁשאמר

לא ּכי לנחמֹו, אפּלּו ּכן אליו ׁשּיאמר ְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹֹּבעֹולם

אנקלּוס ּולׁשֹון מעֹולם. איׁש לב על זה ְְְִֵֵֶַָָָֻעלה



מה `xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i iying meil inei xeriy

(á)øac-øLà ãòBnì åéð÷æì ïa íäøáàì äøN ãìzå øäzå©©Á©Á©¥̧¤¨¨¯§©§¨¨²¥−¦§ª¨®©¥¾£¤¦¤¬
:íéýìû BúàŸ−¡Ÿ¦«

i"yx£B˙‡ ¯acŒ¯L‡ „ÚBnÏ∑מּביתֹו' יאמרּו: ׁשּלא חדׁשים, לט' ׁשּנֹולד מלּמד אֹומר: יּודן רּבי חמא. ורּבי יּודן רּבי «≈¬∆ƒ∆…ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
חדׁשים לז' אֹומר: חמא רּבי הּוא', אבימל ‡˙B.ׁשל ¯acŒ¯L‡ „ÚBnÏ∑,יתיּה ּדּברדּמּליל אׁשר הּמֹועד את ְֲֳִִִֵֶֶֶַָָָ«≈¬∆ƒ∆…ֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ

ל חּמה ּכׁשּתּגיע לֹו: ואמר ּבּכתל ׂשריטה לֹו ׂשרט ,"אלי אׁשּוב "לּמֹועד לֹו: ּכׁשאמר האחרת,וקבע, ּבּׁשנה זֹו ׂשריטה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
לֹו∑(ÂÈ�˜ÊÏּתלד: ּדֹומה ׁשּלֹו איקּונין זיו .)ׁשהיה ֵֵƒ¿À»ִִִֶֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr `l zegiy ihewl)

זֹו לׂשריטה חּמה האחרתּכׁשּתּגיע ב)ּבּׁשנה כא, ׂשרה(רש"י את ּפקד "וה' ׁשּנאמר לאחר הקׁשה: אמרלרׁש"י ה'ּכאׁשר וּיעׂש ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ּדּברלׂשרה לכןּכאׁשר הּכתּוב. זאת מפרט מה ּולׁשם אלקים", אֹותֹו ּדּבר אׁשר "לּמֹועד ּבדּיּוק היתה יצחק ׁשּלדת ּפׁשיטא ," ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

היה ׁשהּדבר מלּמדנּו זה ׁשּיּתּור לּכלמפרׁש, .נּכר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(â)Bl-äãìé-øLà Bì-ãìBpä Bða-íL-úà íäøáà àø÷iå©¦§¨̧©§¨¹̈¤¤§¯©«©²£¤¨«§¨¬
:÷çöé äøN̈−̈¦§¨«

(ã)øLàk íéîé úðîL-ïa Bða ÷çöé-úà íäøáà ìîiå©¨³¨©§¨¨Æ¤¦§¨´§½¤§Ÿ©−¨¦®©«£¤²
:íéýìû Búà äeö¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦«

ß oeygxn b"i iying mei ß

(ä):Bða ÷çöé úà Bì ãìeäa äðL úàî-ïa íäøáàå§©§¨−̈¤§©´¨¨®§¦¨´¤½¥−¦§¨¬§«

(å):éì-÷çöé òîMä-ìk íéýìû éì äNò ÷çö äøN øîàzå©´Ÿ¤¨½̈§¾Ÿ¨¬¨¦−¡Ÿ¦®¨©Ÿ¥−©¦«£©¦«
i"yx£ÈÏŒ˜ÁˆÈ∑נפקדּו עקרֹות הרּבה אּגדה: ּומדרׁש עלי. יׂשמח ƒ¬«ƒְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ

ּבעֹולם היה ׂשחק ורב עּמּה נענּו ּתפּלֹות הרּבה ּבּיֹום, ּבֹו נתרּפאּו חֹולים הרּבה .עּמּה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹֹ

(æ)ézãìé-ék äøN íéðá ä÷éðéä íäøáàì ìlî éî øîàzå©ÀŸ¤¦³¦¥Æ§©§¨½̈¥¦¬¨¨¦−¨¨®¦«¨©¬§¦
:åéð÷æì ïá¥−¦§ª¨«

i"yx£Ì‰¯·‡Ï ÏlÓ ÈÓ∑:ּכמֹו וחׁשיבּות, ׁשבח מא)לׁשֹון ועׂשה",(ישעיה ּפעל מ)"מי הּוא(שם מה ראּו אּלה", ּברא "מי ƒƒ≈¿«¿»»ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
הּוא ּגדֹול(ּומי הּוא ועֹוׂשה)וכּמה מבטיח הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הבטחתֹו, ׁשֹומר ,.ÏlÓ∑ּגימטרּיא ּדּבר, אמר ולא הּכתּוב ׁשּנה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָƒ≈ְְִִִִֵַַַָָָָֹ

לאברהם מאה לסֹוף ּכלֹומר: ק', N¯‰.ׁשּלֹו ÌÈ�· ‰˜È�È‰∑הּׂשרֹות הביאּו הּמׁשּתה ּביֹום רּבים? לׁשֹון ּבנים ּומהּו ְְְְֵֶַַָָָ≈ƒ»»ƒ»»ְְְִִִִֵֶַַַַָָ
אסּופי אּלא ׂשרה, ילדה 'לא אֹומרֹות: ׁשהיּו אֹותם, והניקה עמהן ּבניהן הּׁשּוק'את מן .הביאה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'nr k zegiy ihewl)

הּׁשּוק מן הביאה אסּופי אּלא ׂשרה, ילדה לא אֹומרֹות, ז)ׁשהיּו כא, ׁשל(רש"י ּבנֹו ׁשּזה הֹוכחה ּכאן אין עדין הרי לׁשאל, יׁש ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

היה אברהם ׁשהרי ּתֹולדֹות), ּפרׁשת ריׁש רׁש"י - הּדֹור ליצני ׁשאמרּו (ּכפי מאבימלְך ׁשּנתעּברה לֹומר יכֹולֹות היּו ּכן ואם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאברהם,

וׁשׁש. ׁשמֹונים ּבגיל יׁשמעאל את ׁשהֹוליד ידעּו ׁשהרי זה, ּבגיל הֹוליד ׁשאברהם ּכְך על התּפּלאּו לא ׁשהׂשרֹות לֹומר, ויׁש מאה. ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּבן

ׂשרה". נתעּברה "מאבימלְך אמרּו להם, חמדּו ּבעלמא ולצֹון האמת את חּפׂשּו ׁשּלא הּדֹור, ליצני רמב"ןורק ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

a¯ב Ì‰¯·‡Ï ‰¯N ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»»¿«¿»»«
:ÈÈ d˙È ÏÈlÓ Èc ÔÓÊÏ È‰B˙·ÈÒÏ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ«ƒ»≈¿»

dÏג „ÈÏÈ˙‡c d¯a ÌeL ˙È Ì‰¯·‡ ‡¯˜e¿»«¿»»»¿≈¿ƒ¿¿ƒ≈
:˜ÁˆÈ ‰¯N dÏ ˙„ÈÏÈcƒƒ«≈»»ƒ¿»

È�Óz‡ד ¯a d¯a ˜ÁˆÈ ˙È Ì‰¯·‡ ¯Ê‚e¿««¿»»»ƒ¿»¿≈«¿«¿»
:ÈÈ d˙È „ÈwÙ È„ ‡Ók ÔÈÓBÈƒ¿»ƒ«ƒ»≈¿»

È˙ה dÏ „ÈÏÈ˙‡ „k ÔÈ�L ‰‡Ó ¯a Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«¿»¿ƒ«ƒ¿¿ƒ≈»
:d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈

ÚÓLcו Ïk ÈÈ ÈÏ „·Ú ‡Â„Á ‰¯N ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»»∆¿»¬«ƒ¿»»ƒ¿«
:ÈÏ ÈcÁÈ∆¿≈ƒ

ÌÈÈ˜Âז Ì‰¯·‡Ï ¯Ó‡c ÔÓÈ‰Ó Ô‡Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»¿≈»«¬«¿«¿»»¿«ƒ
¯a ˙È„ÈÏÈ È¯‡ ‰¯N ÔÈ�a ˜È�B˙c¿ƒ¿ƒ»»¬≈¿≈ƒ«

:È‰B˙·ÈÒÏ¿ƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(להּלן אתכם אלהים יפקד ּפקד ּכגֹון ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָֹֹֹהּנפקד,

לכם העׂשּוי ואת אתכם ּפקדּתי ּפקד כ"ה), ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָֹנ'

אׁשּתֹו את ׁשמׁשֹון וּיפקד ט"ז), ג' ְְְְִִִֶַֹ(ׁשמֹות

וה' ּכאן אף א'). ט"ו (ׁשֹופטים עּזים ְְִִִִִַַָּבגדי

ּכאׁשר לּה ועׂשה ׂשרה את זכר ׂשרה, את ְֲֶֶֶַַַָָָָָָָָָּפקד

ּברחל הּיֹולדֹות, העקרֹות ּבכל הּלׁשֹון וכן ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָּדּבר.

ּובחּנה כ"ב), ל' (להּלן רחל את אלהים ְְְֱִִֵֶַַַָָָֹֹוּיזּכר

וכ י"ט), א' (ש"א [ה'] (אלהים) ְְְֱִִֶַָָֹוּיזּכרה

ל"ב:): (ר"ה ּכזכרֹונֹות הן הרי ּפקדֹונֹות ְְְְֲִִֵֵָאמרּו

Ì‰¯·‡Ï.(ז) ÏlÓ ÈÓ,הּוא וחׁשיבּות ׁשבח לׁשֹון ƒƒ≈¿«¿»»ְֲִֶַַ

וׁשֹומר ּגדֹול הּוא וכּמה הּוא מי ְְְִֵַָָראּו

ולא רּׁש"י. לׁשֹון ועֹוׂשה, ּומבטיח ְְְְְִִֶַַַַָָֹהבטחתֹו

מי מּלת רקמצינּו וכבֹוד, למעלה ּכזה ּבער ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

ט' (ׁשֹופטים ׁשכם ּומי אבימל מי ְְְֲִִִִִֶֶֶָלבּזיֹון,

י'): כ"ה (ש"א יּׁשי בן ּומי דוד מי ִִִִֶָָכ"ח),

ÔBÎp‰Âאלהים לי עׂשה צחֹוק אמרה ּכי ּבעיני ¿«»ְְְֱִִִֵַָָָָֹ

ּברּנה ּפיו למּלאֹות לי, יצחק הּׁשֹומע ְְְֲִִִִֵַַַַָָּכל

הּׁשֹומעים ּבכל מי ּכי לי, הּנעׂשה ּבּפלא ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָּוׂשחֹוק

אין ׂשרה, ּבנים ּתניק מּתחּלה לאברהם ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָׁשאמר

לא ּכי לנחמֹו, אפּלּו ּכן אליו ׁשּיאמר ְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹֹּבעֹולם

אנקלּוס ּולׁשֹון מעֹולם. איׁש לב על זה ְְְִֵֵֶַָָָֻעלה



xie`מו zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i iying meil inei xeriy

(ç)íBéa ìBãâ äzLî íäøáà Nòiå ìîbiå ãìiä ìcâiå©¦§©¬©¤−¤©¦¨©®©©³©©§¨¨Æ¦§¤´¨½§−
:÷çöé-úà ìîbä¦¨¥¬¤¦§¨«

i"yx£ÏÓbiÂ∑כ"ד עה)חדׁשלסֹוף ‚„ÏB.(גיטין ‰zLÓ∑,הּדֹור ּגדֹולי ׁשם ואבימלׁשהיּו ועבר .(ב"ר)ׁשם «ƒ»«ְֶֹƒ¿∆»ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

(è)íäøáàì äãìé-øLà úéøönä øâä-ïa-úà äøN àøzå©¥̧¤¨¹̈¤¤¨¨¯©¦§¦²£¤¨«§¨¬§©§¨−̈
:÷çöî§©¥«

i"yx£˜ÁˆÓ∑:ׁשּנאמר ּכמֹו אלילים, עבֹודת לב)לׁשֹון ּכמה(שמות עריֹות, ּגּלּוי לׁשֹון אחר: ּדבר לצחק". "וּיקמּו ¿«≈ְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
לט)ּדתימא: ּדתימא:(לקמן ּכמה רציחה, לׁשֹון אחר: ּדבר ּבי". ב)"לצחק ב לפנינּו(שמואל ויׂשחקּו הּנערים נא "יקּומּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָ

רמב"ן."וגֹו' ְ

(é)àì ék dða-úàå úàfä äîàä Løb íäøáàì øîàzå©¸Ÿ¤Æ§©§¨½̈¨¥²¨«¨¨¬©−Ÿ§¤§¨®¦´³Ÿ
:÷çöé-íò éða-íò úàfä äîàä-ïa Løéé¦©Æ¤¨«¨¨´©½Ÿ¦§¦−¦¦§¨«

i"yx£'B‚Â È�aŒÌÚ∑יצחק עם מריב ׁשהיה למד אּתה עםּֿבני", הּזאת ּבןֿהאמה יירׁש לא "ּכי ׂשרה: מּתׁשּובת ƒ¿ƒ¿ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
וא הירּׁשה, דתימא:על ּכמה חּצים, ּבֹו ויֹורה קׁשּתֹו ונֹוטל ּבּׂשדה ויֹוצאים ׁשנים', ּפי ונֹוטל ּבכֹור 'אני ֹומר: ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

כו) אני"(משלי מׂשחק הלא ואמר וגֹו', זּקים הּיֹורה ÁˆÈŒÌÚ˜."ּכמתלהלּה È�aŒÌÚ∑(ב"ר)אפּלּו ּבני, ׁשהּוא מּכיון ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹƒ¿ƒƒƒ¿»ְֲִִִֵֶָ
אֹו ּכיצחק הגּון אינֹו עםֿיצחק",אם "עםּֿבני וחמר קל עּמֹו, לירׁש ּכדאי זה אין ּבני, אינֹו אם אפּלּו ּכיצחק הגּון ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבֹו .ׁשּׁשּתיהן ְֵֶֶ

(àé):Bða úãBà ìò íäøáà éðéòa ãàî øácä òøiå©¥̄©©¨¨²§−Ÿ§¥¥´©§¨¨®©−¬Ÿ§«
i"yx£B�a ˙„B‡ ÏÚ∑(ב"ר)לׁשּלחֹו לֹו ׁשאֹומרת על ּופׁשּוטֹו: רעה. לתרּבּות ׁשּיצא ׁשּׁשמע רמב"ן.על «…¿ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

(áé)éðéòa òøé-ìà íäøáà-ìà íéýìû øîàiåøòpä-ìò E ©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹¤©§¨À̈©¥©³§¥¤̧Æ©©©´©
éìà øîàz øLà ìk Eúîà-ìòåék dì÷a òîL äøN E §©£¨¤½ŸÁ£¤̧Ÿ©¬¥¤²¨−̈§©´§Ÿ¨®¦´

:òøæ Eì àøwé ÷çöéá§¦§½̈¦¨¥¬§−¨«©
i"yx£dÏ˜a ÚÓL∑)ׁשּבּה הּקדׁש רּוח ּבנביאּות.)ּבקֹול לׂשרה טפל אברהם ׁשהיה .למדנּו, ¿«¿…»ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

‡·¯‰Ìח „·ÚÂ ÏÈÒÁ˙‡Â ‡È·¯ ‡·¯e¿»«¿»¿ƒ¿¬ƒ«¬««¿»»
:˜ÁˆÈ ˙È ÏÈÒÁ˙‡c ‡ÓBÈa ‡a¯ ‡ÈzLÓƒ¿¿»«»¿»¿ƒ¿¬ƒ»ƒ¿»

ÈÏÈc„˙ט ‡˙È¯ˆÓ ¯‚‰ ¯a ˙È ‰¯N ˙ÊÁÂ«¬«»»»«»»ƒ¿≈»ƒƒ«
:CÈÈÁÓ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿»ƒ

ÈÂ˙י ‡„‰ ‡˙Ó‡ C¯z Ì‰¯·‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¿«¿»»»≈«¿»»»¿«
È¯a ÌÚ ‡„‰ ‡˙Ó‡ ¯a ˙¯È ‡Ï È¯‡ d¯a¿«¬≈»≈«««¿»»»ƒ¿ƒ

:˜ÁˆÈ ÌÚƒƒ¿»

ÏÚיא Ì‰¯·‡ È�ÈÚa ‡„ÁÏ ‡Ób˙t LÈ‡·e¿≈ƒ¿»»«¬»¿≈≈«¿»»«
:d¯a ˜ÒÈÚ≈«¿≈

ÏÚיב CÈ�ÈÚa L‡·È ‡Ï Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»»«¿≈¿≈»«
‰¯N CÏ ¯ÓÈ˙ Èc Ïk C˙Ó‡ ÏÚÂ ‡ÓÈÏeÚ≈»¿««¿»…ƒ≈«»»»
:ÔÈ�a CÏ Ôe¯˜˙È ˜ÁˆÈ· È¯‡ dpÓ Ïa«̃≈ƒ«¬≈¿ƒ¿»ƒ¿¿»¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וקיים לאברהם דאמר מהימן מאן לזה, ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָקרֹוב

יצחק הּׁשֹומע ּכל ּכלֹומר ׂשרה. ּבנין ְְְֲִִִֵַַַַָָָּדתֹוניק

אברהם ּבעיני ּגם נאמן ׁשּיהיה אדם אין ּכי ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלי

הּפלא: זה לֹו הּגיד ִִִֶֶֶַאם

רציחה,ÁˆÓ˜.(ט) לׁשֹון זרה, עבֹודה לׁשֹון ¿«≈ְְְֲִָָָָ

על יצחק עם מריב עריֹות, ּגּלּוי ְְֲִִִִֵַָָלׁשֹון

ויֹוצאין ׁשנים, ּפי ויֹורׁש ּבכֹור אני ואֹומר ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָֻהירּׁשה

ּדתימר ּכמה חּצים, ּבֹו ויֹורה קׁשּתֹו ונֹוטל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָלּׂשדה

רּמה איׁש ּכן ומות חּצים זּקים הּירה ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכמתלהלּה

כ"ו (מׁשלי אני מׂשחק הלא ואמר רעהּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹאת

לא ּכי למד אּתה ׂשרה ּומּתׁשּובת ְִִֵַַָָָָֹי"חֿי"ט).

רּׁש"י: לׁשֹון זה ּכל וגֹו', הּזאת האמה ּבן ְְִִֶֶַַַָָָָֹיירׁש

Û‡Âּדתניא ּכּלם, הּמחלֹוקֹות ּכֹותב הרב ּכאן ¿«ְְֲֵַַַַָָָָֻ

ה"ד) פ"ו סֹוטה ׁשמעֹון(ּתֹוספתא רּבי אמר ְְִִֶַַָָָ

ּדברים ד' יֹוחאי] ּבר הּגרסא [אצלנּו אלעזר ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּבן

ונראין ּכמֹותֹו ּדֹורׁש ואיני ּדֹורׁש עקיבא רּבי ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָהיה

את ׂשרה וּתרא עקיבא רּבי ּדרׁש מּדבריו, ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּדברי

מצחק, לאברהם ילדה אׁשר הּמצרית הגר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָּבן

ואני וכּו', זרה עבֹודה לׁשֹון אּלא צחֹוק ְְְֲֲִֵֶַָָָָאין

,ּכ צּדיק ׁשל ּבביתֹו ׁשּיהא וׁשלֹום חס ְְְִֵֵֵֶֶַַָָאֹומר

אׁשר למען ידעּתיו ּכי ּבֹו ׁשּכתּוב מי ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָאפׁשר

י"ט) י"ח (לעיל וגֹו' ּביתֹו ואת ּבניו את ְְְְֵֵֶֶֶַָָיצּוה

ּוׁשפיכת עריֹות וגּלּוי זרה עבֹודה ּבביתֹו ְְְְֲֲִִֵֵַָָָָיהא

לׁשֹון אּלא ּכאן האמּור צחֹוק אין אּלא ְְִֵֶֶָָָָָָּדמים,

ׂשמחין, הּכל היּו יצחק ׁשּנֹולד ׁשּמּׁשעה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻירּׁשה,

נֹוטל ואני ּבכֹור אני ׁשֹוטים יׁשמעאל להם ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָאמר

אּמנּו ׂשרה ׁשאמרה ׁשּמּתׁשּובה ׁשנים, ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָּפי

מּדבריו: ּדברי ונראין וכּו', למד אּתה ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָלאברהם

ÔÎÂעל יצחק עם "מריב הרב ׁשאמר הּלׁשֹון ¿≈ְִִִֵֶַַַַָָָָ

יהיה ּכן ׁשאם נכֹון, נראה אינֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֻהירּׁשה"

ּגדֹול יׁשמעאל ויהיה רּבים ימים לאחר ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָזה

אמרּו וכן ׁשכמּה, על אּמֹו אֹותֹו מּׂשאת ְְְְִִִֵֵַָָֹמאד

עׂשרה ׁשבע ּבן ׁשהיה צ"ה) רמז (ילק"ש ְְֵֶֶֶֶֶַָָז"ל

ורּבי יצחק. ׁשּנגמל ּבּׁשנה היה ּכן אם ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשנה,

מצחק, ּכי הּפׁשט ּדר על אמר ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָאברהם

ּבעבּור ּבֹו וּתקּנא נער, ּכל ּכדר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָמׁשּתעׁשע

מּבנּה: ּגדֹול ְֱִָָהיֹותֹו

ÔBÎp‰Âיצחק את הּגמל ּביֹום זה ׁשהיה ּבעיני ¿«»ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

על אֹו יצחק על מלעיג אֹותֹו ְְְֲִִַַַָָָוראתה

הגר ּבן את הּכתּוב אמר ּולכ הּגדֹול, ְְִֶֶֶַַַַָָָָָָהּמׁשּתה

וכן מצחק, יׁשמעאל" "את אמר ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹהּמצרית

ּבנ ואת הּזאת האמה את ּגרׁש ּכיאמרה ּה, ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹ

למּות הּוא חּיב אדֹוניו על הּמלעיג העבד ְְֲִֶֶַַַַָָָָָָאמרה

אֹותֹו ׁשּתגרׁש רק רֹוצה ואיני להלקֹותֹו, ְְְְִֵֵֶֶַַָאֹו

ׁשהּוא ּבני עם ּכלל ּבנכסי יירׁש ולא ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹמאּתי

יּוכל לא ּכי אּמֹו, ּגם ׁשּיגרׁש ואמרה ּגבירה. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּבן

ומת: אּמֹו את ועזב אּמֹו את לעזב ְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹהּנער

B�a.(יא) ˙„B‡ ÏÚּופׁשּוטֹו רעה, לתרּבּות ׁשּיצא «…¿ְְְֶַָָָָ

רּׁש"י. לׁשֹון זה לׁשּלחֹו, לֹו ׁשאֹומרת ְְְִֶֶֶֶַַַעל

אברהם ּבכבֹוד סּפר הּכתּוב ּכי ּבעיני ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָוהּנכֹון

מּפני ּבעיניו מאד רע הּדבר היה ׁשּלא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹואמר

`xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i iying meil inei xeriy

(âé):àeä Eòøæ ék epîéNà éBâì äîàä-ïa-úà íâå§©¬¤¤¨«¨−̈§´£¦¤®¦¬©§£−«

(ãé)íäøáà íkLiå|ïziå íéî úîçå íçì-çwiå ø÷aa ©©§¥´©§¨¨´©¿Ÿ¤©¦©¤Á¤Á§¥̧©©¹¦©¦¥´
òúzå Cìzå äçlLéå ãìiä-úàå dîëL-ìò íN øâä-ìà¤Â¨Â̈¨¯©¦§¨²§¤©¤−¤©§©§¤®¨©¥´¤©¥½©

:òáL øàa øaãîa§¦§©−§¥¬¨«©
i"yx£ÌÈÓ ˙ÓÁÂ ÌÁÏ∑רעה לתרּבּות ׁשּיצא על ׂשֹונאֹו ׁשהיה לפי וזהב, ּכסף ׂשם∑Ïi‰Œ˙‡Â„.ולא הּילד אף ∆∆¿≈««ƒְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ¿∆«∆∆ֶֶַַָ

רעה, עין ׂשרה ּבֹו ׁשהכניסה ׁשכמּה, ּברגליועל ליל יכֹול ולא חּמה רבה)ואחזּתּו Ú˙zÂ.(בראשית CÏzÂ∑לג ּלּוליחזרה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ«≈∆«≈«ְְִֵָָ
רמב"ן.(ב"ר)אביהּבית ִֵָָ

(åè)ãçà úçz ãìiä-úà CìLzå úîçä-ïî íénä eìëiå©¦§¬©©−¦¦©¥®¤©©§¥´¤©¤½¤©−©©©¬
:íçéOä©¦¦«

i"yx£ÌÈn‰ eÏÎiÂ∑לׁשּתֹות חֹולים ׁשּדר רמב"ן.הרּבהלפי «ƒ¿««ƒְְְִִִֵֶֶֶַ

(æè)äøîà ék úL÷ éåçèîk ÷çøä ãâpî dì áLzå Cìzå©¥Á¤Á©¥̧¤¹̈¦¤À¤©§¥Æ¦§©«£¥´¤½¤¦´¨«§½̈
dì÷-úà àOzå ãâpî áLzå ãìiä úBîa äàøà-ìà©¤§¤−§´©¨®¤©¥´¤¦¤½¤©¦¨¬¤Ÿ−̈

:jázå©¥«§§
i"yx£„‚pÓ∑(ב"ר)מרחֹוק.˙L˜ ÈÂÁËÓk∑,'ּבאׁשּתֹו 'ׁשהטיח מׁשנה: ּבלׁשֹון חץ. ירּית לׁשֹון והּוא טיחֹות, ּכׁשּתי ƒ∆∆ֵָƒ¿«¬≈∆∆ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָ

ּכמֹו: לכאן, ליּכנס הּוי"ו מׁשּפט קׁשת', 'ּכמּטחי לכּתב: לֹו היה ּתאמר: ואם ּכחץ. יֹורה ׁשהּזרע ׁשם ב)על (שה"ש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
מּגזרת: הּסלע", יט)"ּבחגוי ּומּגזרת:(ישעיה לחּגא" למצרים יהּודה אדמת קז)"והיתה ּכּׁשּכֹור",(תהלים וינּועּו "יחּגּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

סה)וכן: קצה(שם מּגזרת ארץ", pÓ‚„."קצוי ·LzÂ∑להתרחק הֹוסיפה למּות ׁשּקרב .ּכיון ְְְִִֵֵֶֶֶַַָ«≈∆ƒ∆∆ְְִִֵֵֶַַָָָָ

(æé)íéýìû Càìî àø÷iå øòpä ìB÷-úà íéýìû òîLiå| ©¦§©´¡Ÿ¦»¤´©©¼©¼©¦§¨Á©§©̧¡Ÿ¦³
éàøéz-ìà øâä Cl-äî dì øîàiå íéîMä-ïî øâä-ìà¤¨¨Æ¦©¨©½¦©¬Ÿ¤¨−©¨´¨¨®©¦´§¦½
:íL-àeä øLàa øòpä ìB÷-ìà íéýìû òîL-ék¦«¨©¯¡Ÿ¦²¤¬©©−©©«£¤¬¨«

i"yx£¯Úp‰ ÏB˜Œ˙‡∑,עליו אחרים מּתפּלת החֹולה ּתפּלת ׁשּיפה מּכאן ∆«««ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
להתקּבל קֹודמת ‰ÌLŒ‡e.(ב"ר)והיא ¯L‡a∑(טז נּדֹון,(ר"ה הּוא עכׁשו עֹוׂשה ׁשהּוא מעׂשים מהלפי לפי ולא ְְְִִֵֶֶַ«¬∆»ְְְְֲִִִִֶֶַַַָֹ

ּבני להמית זרעֹו ׁשעתיד מי עֹולם, ׁשל 'רּבֹונֹו ואֹומרים: מקטרגים הּׁשרת מלאכי ׁשהיּו לפי לעׂשֹות. עתיד ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּׁשהּוא
'לפי להם: אמר 'צּדיק'. לֹו: אמרּו רׁשע'? אֹו צּדיק הּוא, מה 'עכׁשו, מׁשיבם: והּוא ּבאר? לֹו מעלה אּתה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּבּצמא,
נבּוכדנאצר, ּכׁשהגלם ּבּצמא? יׂשראל את המית והיכן הּואֿׁשם". "ּבאׁשר וזהּו: ּדנֹו', אני עכׁשו ׁשל ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָמעׂשיו

כא)ׁשּנאמר: ּכ(ישעיה וגֹו'", מים התיּו צמא לקראת וגֹו' ּבערב יׂשראל"מּׂשא היּו ערבּיים, אצל אֹותם מֹוליכין ׁשהיּו ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר: עלינּו', וירחמּו יׁשמעאל, ּדֹודינּו, ּבני אצל הֹוליכּונּו מּכם, 'ּבבּקׁשה לּׁשּבאים: כה)אֹומרים "ארחֹות(שם ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

נפּוחים. ונאדֹות מלּוח ודג ּבׂשר להם ּומביאין לקראתם יֹוצאים ואּלּו ּדֹודים. אּלא דדנים, ּתקרי אל ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹּדדנים",
ּומת ּבגּופֹו נכנסת הרּוח ּופֹותחֹו, ּפיו לתֹו ּוכׁשּמכניסֹו מים, מלאים ׁשהם יׂשראל, רמב"ן.ּכסבּורים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

·�Cיג È¯‡ dpeL‡ ÌÚÏ ‡˙Ó‡ ¯a ˙È Û‡Â¿«»««¿»¿«¬«ƒ≈¬≈¿»
:‡e‰

ÓÁÏ‡יד ·ÈÒ�e ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿ƒ«¬»
˙ÈÂ dt˙k ÏÚ ÈeL ¯‚‰Ï ·‰ÈÂ ‡iÓ„ ‡a˜¯Â¿»¿»¿«»ƒ«¿»»«ƒ««¿«¿»
) ‡¯a„Óa ˙Ú˙Â ˙ÏÊ‡Â dÁÏLÂ ‡È·¯נ"י «¿»¿«¿««¬»«¿»«¿«¿¿»

¯a„Óa(:Ú·L ¯‡a ¿«¿≈¿≈»«

¯·È‡טו ˙È ˙Ó¯e ‡a˜¯ ÔÓ ‡iÓ eÓÈÏLe¿ƒ«»ƒ»¿»¿«»«¿»
:‡i�ÏÈ‡ ÔÓ „Á ˙BÁz¿«ƒƒ»«»

(טז ˙˜ÈÁ¯‡ Ï·wÓ dÏ ˙·È˙ÈÂ ÏÊ‡Âנ"י «¬≈ƒƒ««ƒ√≈«¿≈«
˜ÈÁ¯‡ÈÊÁ‡ ‡Ï ˙¯Ó‡ È¯‡ ‡zL˜ ¯‚ÈÓk ( «¿ƒ¿≈««¿»¬≈¬∆∆»∆¡≈

˙È ˙ÓÈ¯‡Â Ï·wÓ ˙·È˙ÈÂ ‡È·¯„ ‡˙BÓa¿»¿«¿»ƒƒ«ƒ√≈«¬ƒ«»
:˙Î·e dÏ»̃«¿»

e˜¯‡יז ‡È·¯c dÏ˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»»≈¿«¿»¿»
‰Ó dÏ ¯Ó‡Â ‡iÓL ÔÓ ¯‚‰Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿¬»«¿»¿»»ƒ¿«»«¬«««
˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓL È¯‡ ÈÏÁ„˙ ‡Ï ¯‚‰ Cl»»»»ƒ¿¬ƒ¬≈¿ƒ«√»¿»»

:Ôn˙ ‡e‰c ¯˙‡a ‡È·¯c dÏ»̃≈¿«¿»«¬«¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לֹו אמרה ואּלּו ּבּה, וחפצֹו ּפּלגׁשֹו ְְְְְִִֵֶֶַָָָחׁשק

ׂשרה, ּכרצֹון עֹוׂשה היה ּבלבד האמה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָׁשּתגרׁש

לׁשמע רצה ולא מאד לֹו חרה ּבנֹו מּפני ְְְְְֲִִֵַָָָָָֹֹֹאבל

ירע ׁשּלא לֹו אמר הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ְֵֵֶֶַַַָָָָֹאליה,

ויׁשמע ּכלל האמה על ולא הּנער על ְְְְְִֵַַַַַַָָָָָֹּבעיניו

ׁשמֹו, לֹו יּקרא לבּדֹו ּביצחק ּכי ׂשרה, ְְְְְִִִֵַָָָָלקֹול

ׁשהיה ּומּפני זרע. לֹו יּקרא לא ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹויׁשמעאל

ּבׁשּלחֹו אסֹון יקראּנּו ׁשּלא עליו מפחד ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹאברהם

ויברכּנּו לגֹוי, לֹו יׂשימּנּו ּכי אמר מּמּנּו, ְְְִִִִֶֶֶַָָאֹותֹו

ּבאמת: זרעֹו ׁשהּוא ְְֱִֵֶֶֶַמּפני

ÁlLÈÂ‰.(יד) „Ïi‰ ˙‡Âוּיּתן למעלה, נמׁש ¿∆«∆∆«¿«¿∆»ְְְִִֵַַָָ

לּה נתן הּילד ּגם ּכי הּילד, ואת הגר ְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאל

:ּתל ּבאׁשר עּמּה ֲִֵֵֵֵֶֶַָׁשּיל

‰Ïi„.(טו) ˙‡ CÏLzÂולא הּצמאה עליו ּגברה ««¿≈∆«∆∆ְְְִַָָָָָֹ

האילן ּתחת אּמֹו והׁשּכיבּתּו ללכת ְְִִִִֶֶַַַָָָָיכֹול

ארץ אל וּיׁשלכם ּכענין אֹו ונעזב. ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֻמׁשל

מּלפני ּתׁשליכני אל כ"ז), כ"ט (ּדברים ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָאחרת

ׁשּלּוח: ענין י"ג), נ"א ְְִִִִַַ(ּתהּלים

Èa¯Âּבחיקּה לקחּתֹו ּכי ,וּתׁשל אמר, אברהם ¿«ƒְְְְְִֵֵַַַַַָָָָ

אמרּו ורּבֹותינּו ּבּצמא. ׁשּנחלׁש (ב"רּבעת ְְְֱֵֵֶֶַַַָָָ

על וׂשם ׁשּׁשלחֹו ּבעת חֹולה ׁשהיה י"ג) ְְְֵֶֶֶַָָָָנ"ג

והיה .וּתׁשל הּטעם וזה הּילד. את ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשכמּה

לעׂשֹות ׁשּצּוה מּפני לאברהם הּזה הענין ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּכל

להֹוציאֹו צּותה והיא ׂשרה, ּתאמר אׁשר ְְְְֲִִִֶַָָָָֹּככל

ועבדים וזהב ּכסף להם נתן לא ּובמצותּה ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹמּיד,

אֹותם: נֹוׂשאים ְְִִַָּוגמּלים

ÌL.(יזֿיח) ‡e‰ ¯L‡aׁשהּוא מעׂשים לפי «¬∆»ְֲִִֶַ



מז `xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i iying meil inei xeriy

(âé):àeä Eòøæ ék epîéNà éBâì äîàä-ïa-úà íâå§©¬¤¤¨«¨−̈§´£¦¤®¦¬©§£−«

(ãé)íäøáà íkLiå|ïziå íéî úîçå íçì-çwiå ø÷aa ©©§¥´©§¨¨´©¿Ÿ¤©¦©¤Á¤Á§¥̧©©¹¦©¦¥´
òúzå Cìzå äçlLéå ãìiä-úàå dîëL-ìò íN øâä-ìà¤Â¨Â̈¨¯©¦§¨²§¤©¤−¤©§©§¤®¨©¥´¤©¥½©

:òáL øàa øaãîa§¦§©−§¥¬¨«©
i"yx£ÌÈÓ ˙ÓÁÂ ÌÁÏ∑רעה לתרּבּות ׁשּיצא על ׂשֹונאֹו ׁשהיה לפי וזהב, ּכסף ׂשם∑Ïi‰Œ˙‡Â„.ולא הּילד אף ∆∆¿≈««ƒְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ¿∆«∆∆ֶֶַַָ

רעה, עין ׂשרה ּבֹו ׁשהכניסה ׁשכמּה, ּברגליועל ליל יכֹול ולא חּמה רבה)ואחזּתּו Ú˙zÂ.(בראשית CÏzÂ∑לג ּלּוליחזרה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ«≈∆«≈«ְְִֵָָ
רמב"ן.(ב"ר)אביהּבית ִֵָָ

(åè)ãçà úçz ãìiä-úà CìLzå úîçä-ïî íénä eìëiå©¦§¬©©−¦¦©¥®¤©©§¥´¤©¤½¤©−©©©¬
:íçéOä©¦¦«

i"yx£ÌÈn‰ eÏÎiÂ∑לׁשּתֹות חֹולים ׁשּדר רמב"ן.הרּבהלפי «ƒ¿««ƒְְְִִִֵֶֶֶַ

(æè)äøîà ék úL÷ éåçèîk ÷çøä ãâpî dì áLzå Cìzå©¥Á¤Á©¥̧¤¹̈¦¤À¤©§¥Æ¦§©«£¥´¤½¤¦´¨«§½̈
dì÷-úà àOzå ãâpî áLzå ãìiä úBîa äàøà-ìà©¤§¤−§´©¨®¤©¥´¤¦¤½¤©¦¨¬¤Ÿ−̈

:jázå©¥«§§
i"yx£„‚pÓ∑(ב"ר)מרחֹוק.˙L˜ ÈÂÁËÓk∑,'ּבאׁשּתֹו 'ׁשהטיח מׁשנה: ּבלׁשֹון חץ. ירּית לׁשֹון והּוא טיחֹות, ּכׁשּתי ƒ∆∆ֵָƒ¿«¬≈∆∆ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָ

ּכמֹו: לכאן, ליּכנס הּוי"ו מׁשּפט קׁשת', 'ּכמּטחי לכּתב: לֹו היה ּתאמר: ואם ּכחץ. יֹורה ׁשהּזרע ׁשם ב)על (שה"ש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
מּגזרת: הּסלע", יט)"ּבחגוי ּומּגזרת:(ישעיה לחּגא" למצרים יהּודה אדמת קז)"והיתה ּכּׁשּכֹור",(תהלים וינּועּו "יחּגּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

סה)וכן: קצה(שם מּגזרת ארץ", pÓ‚„."קצוי ·LzÂ∑להתרחק הֹוסיפה למּות ׁשּקרב .ּכיון ְְְִִֵֵֶֶֶַַָ«≈∆ƒ∆∆ְְִִֵֵֶַַָָָָ

(æé)íéýìû Càìî àø÷iå øòpä ìB÷-úà íéýìû òîLiå| ©¦§©´¡Ÿ¦»¤´©©¼©¼©¦§¨Á©§©̧¡Ÿ¦³
éàøéz-ìà øâä Cl-äî dì øîàiå íéîMä-ïî øâä-ìà¤¨¨Æ¦©¨©½¦©¬Ÿ¤¨−©¨´¨¨®©¦´§¦½
:íL-àeä øLàa øòpä ìB÷-ìà íéýìû òîL-ék¦«¨©¯¡Ÿ¦²¤¬©©−©©«£¤¬¨«

i"yx£¯Úp‰ ÏB˜Œ˙‡∑,עליו אחרים מּתפּלת החֹולה ּתפּלת ׁשּיפה מּכאן ∆«««ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
להתקּבל קֹודמת ‰ÌLŒ‡e.(ב"ר)והיא ¯L‡a∑(טז נּדֹון,(ר"ה הּוא עכׁשו עֹוׂשה ׁשהּוא מעׂשים מהלפי לפי ולא ְְְִִֵֶֶַ«¬∆»ְְְְֲִִִִֶֶַַַָֹ

ּבני להמית זרעֹו ׁשעתיד מי עֹולם, ׁשל 'רּבֹונֹו ואֹומרים: מקטרגים הּׁשרת מלאכי ׁשהיּו לפי לעׂשֹות. עתיד ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּׁשהּוא
'לפי להם: אמר 'צּדיק'. לֹו: אמרּו רׁשע'? אֹו צּדיק הּוא, מה 'עכׁשו, מׁשיבם: והּוא ּבאר? לֹו מעלה אּתה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּבּצמא,
נבּוכדנאצר, ּכׁשהגלם ּבּצמא? יׂשראל את המית והיכן הּואֿׁשם". "ּבאׁשר וזהּו: ּדנֹו', אני עכׁשו ׁשל ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָמעׂשיו

כא)ׁשּנאמר: ּכ(ישעיה וגֹו'", מים התיּו צמא לקראת וגֹו' ּבערב יׂשראל"מּׂשא היּו ערבּיים, אצל אֹותם מֹוליכין ׁשהיּו ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר: עלינּו', וירחמּו יׁשמעאל, ּדֹודינּו, ּבני אצל הֹוליכּונּו מּכם, 'ּבבּקׁשה לּׁשּבאים: כה)אֹומרים "ארחֹות(שם ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

נפּוחים. ונאדֹות מלּוח ודג ּבׂשר להם ּומביאין לקראתם יֹוצאים ואּלּו ּדֹודים. אּלא דדנים, ּתקרי אל ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹּדדנים",
ּומת ּבגּופֹו נכנסת הרּוח ּופֹותחֹו, ּפיו לתֹו ּוכׁשּמכניסֹו מים, מלאים ׁשהם יׂשראל, רמב"ן.ּכסבּורים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

·�Cיג È¯‡ dpeL‡ ÌÚÏ ‡˙Ó‡ ¯a ˙È Û‡Â¿«»««¿»¿«¬«ƒ≈¬≈¿»
:‡e‰

ÓÁÏ‡יד ·ÈÒ�e ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿ƒ«¬»
˙ÈÂ dt˙k ÏÚ ÈeL ¯‚‰Ï ·‰ÈÂ ‡iÓ„ ‡a˜¯Â¿»¿»¿«»ƒ«¿»»«ƒ««¿«¿»
) ‡¯a„Óa ˙Ú˙Â ˙ÏÊ‡Â dÁÏLÂ ‡È·¯נ"י «¿»¿«¿««¬»«¿»«¿«¿¿»

¯a„Óa(:Ú·L ¯‡a ¿«¿≈¿≈»«

¯·È‡טו ˙È ˙Ó¯e ‡a˜¯ ÔÓ ‡iÓ eÓÈÏLe¿ƒ«»ƒ»¿»¿«»«¿»
:‡i�ÏÈ‡ ÔÓ „Á ˙BÁz¿«ƒƒ»«»

(טז ˙˜ÈÁ¯‡ Ï·wÓ dÏ ˙·È˙ÈÂ ÏÊ‡Âנ"י «¬≈ƒƒ««ƒ√≈«¿≈«
˜ÈÁ¯‡ÈÊÁ‡ ‡Ï ˙¯Ó‡ È¯‡ ‡zL˜ ¯‚ÈÓk ( «¿ƒ¿≈««¿»¬≈¬∆∆»∆¡≈

˙È ˙ÓÈ¯‡Â Ï·wÓ ˙·È˙ÈÂ ‡È·¯„ ‡˙BÓa¿»¿«¿»ƒƒ«ƒ√≈«¬ƒ«»
:˙Î·e dÏ»̃«¿»

e˜¯‡יז ‡È·¯c dÏ˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»»≈¿«¿»¿»
‰Ó dÏ ¯Ó‡Â ‡iÓL ÔÓ ¯‚‰Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿¬»«¿»¿»»ƒ¿«»«¬«««
˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓL È¯‡ ÈÏÁ„˙ ‡Ï ¯‚‰ Cl»»»»ƒ¿¬ƒ¬≈¿ƒ«√»¿»»

:Ôn˙ ‡e‰c ¯˙‡a ‡È·¯c dÏ»̃≈¿«¿»«¬«¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לֹו אמרה ואּלּו ּבּה, וחפצֹו ּפּלגׁשֹו ְְְְְִִֵֶֶַָָָחׁשק

ׂשרה, ּכרצֹון עֹוׂשה היה ּבלבד האמה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָׁשּתגרׁש

לׁשמע רצה ולא מאד לֹו חרה ּבנֹו מּפני ְְְְְֲִִֵַָָָָָֹֹֹאבל

ירע ׁשּלא לֹו אמר הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ְֵֵֶֶַַַָָָָֹאליה,

ויׁשמע ּכלל האמה על ולא הּנער על ְְְְְִֵַַַַַַָָָָָֹּבעיניו

ׁשמֹו, לֹו יּקרא לבּדֹו ּביצחק ּכי ׂשרה, ְְְְְִִִֵַָָָָלקֹול

ׁשהיה ּומּפני זרע. לֹו יּקרא לא ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹויׁשמעאל

ּבׁשּלחֹו אסֹון יקראּנּו ׁשּלא עליו מפחד ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹאברהם

ויברכּנּו לגֹוי, לֹו יׂשימּנּו ּכי אמר מּמּנּו, ְְְִִִִֶֶֶַָָאֹותֹו

ּבאמת: זרעֹו ׁשהּוא ְְֱִֵֶֶֶַמּפני

ÁlLÈÂ‰.(יד) „Ïi‰ ˙‡Âוּיּתן למעלה, נמׁש ¿∆«∆∆«¿«¿∆»ְְְִִֵַַָָ

לּה נתן הּילד ּגם ּכי הּילד, ואת הגר ְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאל

:ּתל ּבאׁשר עּמּה ֲִֵֵֵֵֶֶַָׁשּיל

‰Ïi„.(טו) ˙‡ CÏLzÂולא הּצמאה עליו ּגברה ««¿≈∆«∆∆ְְְִַָָָָָֹ

האילן ּתחת אּמֹו והׁשּכיבּתּו ללכת ְְִִִִֶֶַַַָָָָיכֹול

ארץ אל וּיׁשלכם ּכענין אֹו ונעזב. ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֻמׁשל

מּלפני ּתׁשליכני אל כ"ז), כ"ט (ּדברים ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָאחרת

ׁשּלּוח: ענין י"ג), נ"א ְְִִִִַַ(ּתהּלים

Èa¯Âּבחיקּה לקחּתֹו ּכי ,וּתׁשל אמר, אברהם ¿«ƒְְְְְִֵֵַַַַַָָָָ

אמרּו ורּבֹותינּו ּבּצמא. ׁשּנחלׁש (ב"רּבעת ְְְֱֵֵֶֶַַַָָָ

על וׂשם ׁשּׁשלחֹו ּבעת חֹולה ׁשהיה י"ג) ְְְֵֶֶֶַָָָָנ"ג

והיה .וּתׁשל הּטעם וזה הּילד. את ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשכמּה

לעׂשֹות ׁשּצּוה מּפני לאברהם הּזה הענין ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּכל

להֹוציאֹו צּותה והיא ׂשרה, ּתאמר אׁשר ְְְְֲִִִֶַָָָָֹּככל

ועבדים וזהב ּכסף להם נתן לא ּובמצותּה ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹמּיד,

אֹותם: נֹוׂשאים ְְִִַָּוגמּלים

ÌL.(יזֿיח) ‡e‰ ¯L‡aׁשהּוא מעׂשים לפי «¬∆»ְֲִִֶַ



xie`מח zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iyiy meil inei xeriy

(çé)éBâì-ék Ba Cãé-úà é÷éæçäå øòpä-úà éàN éîe÷µ¦§¦´¤©©½©§©«£¦¬¦¤¨¥−®¦«§¬
:epîéNà ìBãb̈−£¦¤«

(èé)Cìzå íéî øàa àøzå äéðéò-úà íéýìû ç÷ôiå©¦§©³¡Ÿ¦Æ¤¥¤½¨©¥−¤§¥´¨®¦©¥¹¤
:øòpä-úà ÷Lzå íéî úîçä-úà àlîzå©§©¥³¤©¥̧¤Æ©½¦©©−§§¤©¨«©

(ë)äáø éäéå øaãna áLiå ìcâiå øòpä-úà íéýìû éäéå©§¦¯¡Ÿ¦²¤©©−©©¦§¨®©¥̧¤Æ©¦§½̈©§¦−Ÿ¤¬
:úM÷©¨«

i"yx£˙M˜ ּבקׁשת∑¯·‰ חּצים היה∑˜M˙.יֹורה מדּגׁשת, הּׁשי"ן לפיכ צּיד, ּגּמל, חּמר, ּכמֹו: האּמנּות, ׁשם על …∆«»ְִִֶֶֶ«»ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻ
ׁשּנאמר: הּוא העֹוברים, את ּומלסטם ּבּמדּבר טז)יֹוׁשב וגֹו'(לעיל ּבּכל רמב"ן.""ידֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

(àë)õøàî äMà Bnà Bì-çwzå ïøàt øaãîa áLiå©¥−¤§¦§©´¨¨®©¦©¬¦²¦−̈¥¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó∑:ׁשּנאמר ּגּדּוליה, חּוטרא(שם)מּמקֹום 'זרק אנׁשי: ּדאמרי הינּו וגֹו'", מצרית ׁשפחה "ולּה ≈∆∆ƒ¿»ƒְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
קאי אעּקריּה .לאוירא, ֲִִֵֵַָָָָ

ß oeygxn c"i iyiy mei ß

(áë)Bàáö-øN ìëéôe Cìîéáà øîàiå àåää úòa éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©´Ÿ¤£¦¤À¤¦ŸÆ©§¨½
:äNò äzà-øLà ìëa Enò íéýìû øîàì íäøáà-ìà¤©§¨−̈¥®Ÿ¡Ÿ¦´¦§½§¬Ÿ£¤©−̈Ÿ¤«

i"yx£EnÚ ÌÈ‰Ï‡∑לזקּניו אׁשּתֹו ונפקדה ּבידֹו ונפלּו נלחם הּמלכים ועם לׁשלֹום, סדם מּׁשכּונת ׁשּיצא ׁשראּו .לפי ¡…ƒƒ¿ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ

(âë)éðéðìe éì ø÷Lz-íà äpä íéäìàá él äòáMä äzòå§©À̈¦¨̧§¨¦³¥«Ÿ¦Æ¥½¨¦¦§´Ÿ¦½§¦¦−
-íòå éãnò äNòz Enò éúéNò-øLà ãñçk écëðìe§¤§¦®©¤¹¤£¤¨¦³¦¦§Æ©«£¤´¦¨¦½§¦

:da äzøb-øLà õøàä̈−̈¤£¤©¬§¨¨«
i"yx£ÈcÎ�Ïe È�È�Ïe∑הּבן על האב רחמי ּכאן È„nÚ.עד ‰NÚz EnÚ È˙ÈNÚŒ¯L‡ „ÒÁk∑הּנה" :ל ׁשאמרּתי ¿ƒƒ¿∆¿ƒֲֵֵַַַַָָָ«∆∆¬∆»ƒƒƒ¿«¬∆ƒ»ƒְְִִֵֶַָ

לפני"אר רבה)צי רמב"ן.(בראשית ְְִֶַָ

daיח C„È ˙È ÈÙÈ˜˙‡Â ‡È·¯ ˙È ÈÏeË ÈÓe˜ƒƒ»«¿»¿«¿ƒƒ»¿≈≈
:dpeL‡ ÈbÒ ÌÚÏ È¯‡¬≈¿««ƒ¬«ƒ≈

„iÓ‡יט ‡¯Èa ˙ÊÁÂ d‰�ÈÚ ˙È ÈÈ ‡Ï‚e¿»¿»»≈»««¬«≈»¿«»
˙È ˙‡È˜L‡Â ‡iÓ ‡a˜¯ ˙È ˙ÏÓe ˙ÏÊ‡Â«¬»«¿«»»¿»«»¿«¿ƒ«»

:‡È·«̄¿»

e¯·‡כ ‡È·¯c d„ÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¬≈¿«¿»¿»
:‡zL˜ È·¯ ‰Â‰Â ‡¯a„Óa ·˙ÈÂƒ≈¿«¿¿»«¬»»≈«¿»

‡dnכא dÏ ˙·ÈÒ�e Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa ·˙ÈÂƒ≈¿«¿¿»¿»»¿ƒ«≈ƒ≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡˙z‡ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÏÎÈÙeכב CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â ‡È‰‰ ‡�cÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ»»«ƒ«¬«¬ƒ∆∆ƒ…
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡Ï dÏÈÁ ·«̄≈≈¿«¿»»¿≈»≈¿»«¿»

:„·Ú z‡ Èc ÏÎa C„ÚÒa¿«¬»¿…ƒ«¿»≈

Ïc‡כג ‡Î‰ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÈÏ Ìi˜ ÔÚÎe¿««≈ƒ¿≈¿»«¿»»»¿»
Èc ‡˙B·ÈËk È¯a ¯··e È¯··e Èa ¯wL¿̇««ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ
‡Ú¯‡ ÌÚÂ ÈnÚ „aÚz CnÚ ˙È„·Ú¬»ƒƒ»«¿≈ƒƒ¿ƒ«¿»

:d· ‡z·˙Bz‡„¿ƒ«¿»«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מעׂשים לפי ולא נּדֹון הּוא עכׁשיו ְְְֲִִִֶַַָֹעֹוׂשה

הּׁשרת מלאכי ׁשהיּו לפי לעׂשֹות, עתיד ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא

מּדברי ׁשלמה רּבנּו לׁשֹון וכּו'. ְְְְְְְִִִֵֵַַֹֹמקטרגין

ׁשּיאמר הּפׁשט ּבדר ּבעיני והּנכֹון ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָֹרּבֹותינּו.

אׁשר ּבּמקֹום הּנער קֹול אל אלהים ׁשמע ֱֲִִֶֶַַַַַָָֹּכי

ללכת ּתצטר ׁשּלא אֹותּה הֹודיע ׁשם, ְִִֵֶֶֶַָָָָֹהּוא

ירוה ההּוא ּבּמקֹום ּכי ובֹור, מעין אל ְֲִִֶֶַַַַָָָָמּׁשם

הּנער את ׂשאי קּומי לּה ואמר מּיד, ְְְִִִִֶַַַַָָָצמאֹו

וכמֹוהּו אׂשימּנּו. ּגדֹול לגֹוי ּכי ׁשתֹותֹו, ְְְֲֲִִֵֶַָָאחרי

ה' (ׁשֹופטים ׁשדּוד נפל ׁשם ּכרע ְֲִֶַַַָָָָּבאׁשר

ל"ט (אּיֹוב הּוא ׁשם חללים ּובאׁשר ֲֲִִֶַָָכ"ז),

לּמקֹום: ירמז ְִַָֹל'),

˜M˙.(כ) אמרּו¯·‰ ּתאר קּׁשת היֹות ּבעבּור …∆«»ְֱֲַַַָָֹ

יסּבּו מּלׁשֹון החּצים, הּמֹורה הּוא רבה ְִִִִֶֶַַָֹֹּכי

ורּבּו וימררהּו י"ג), ט"ז (אּיֹוב רּביו ְֲִַַַָָָָֹֻעלי

הּקׁשתֹות. העֹוׂשה הּוא וקּׁשת כ"ג), מ"ט ְְְֶַַַָָָָ(להּלן

על ויאמר הּמֹורה, הּוא ׁשרבה נכֹון ְְֵֵֵֶֶֶַַָָֹויֹותר

וזּולתם, האבנים מׁשלי ועל החּצים ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָהּמֹורה

(להּלן ּובינ ּביני יריתי אׁשר יאמר ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּכאׁשר

נ"א ּכיל"א אחרת ּפעם אֹותֹו יתאר ולכן ,(ְְִֵֵֶֶַַַָָ

ּבּקׁשת אנׁשים הּמֹורים וּימצאהּו וכן קּׁשת. ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻהּוא

ג'): ל"א (ש"א

ÈÏ.(כג) ¯˜Lz Ì‡ ‰p‰ ÌÈ‰Ï‡· ÈÏ ‰Ú·M‰מּלת ƒ»¿»ƒ≈…ƒ≈»ƒƒ¿…ƒִַ

ּבּה ּתחׁשב אל מסּפקת, מקֹום ּבכל ְְְִֶֶַַַָָָֹאם

הּׁשבּועה, מקֹומֹות ּברב ּבאה והיא זה. ְְְְְִִִֶַָָָֹּבלּתי

אם עלי לבית נׁשּבעּתי לכן לי, ּתׁשקר ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָֹאם

אחת י"ד), ג' (ש"א עלי ּבית עֹון ְֲִִֵֵֵַַַיתּכּפר

פ"ט (ּתהּלים אכּזב לדוד אם בקדׁשי ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָנׁשּבעּתי

י"א), צ"ה (ׁשם מנּוחתי אל יבאּון אם ְְִִֶָָֹל"ו),

ּבאנׁשים איׁש יראה אם לאמר וּיּׁשבע ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹוּיקצף

ּבעבּור ּכי והענין ל"דֿל"ה). א' (ּדברים ְְְֲִִִֵֶַָָָָהאּלה

לאמר, לי הּׁשבעה יאמר ּבאלה הּׁשבּועֹות ְְְֱִִֵַַָָָָֹֹהיֹות

ּתׁשקר אם יֹוסיף וכה אלהים לי יעׂשה ְְֱֲִִִִִֶַֹֹֹֹּכה

אלה נא ּתהי כ"ח) כ"ו (להּלן אמר וכן ְְְִִֵַַָָָָָלי,

ֵֵּבינֹותינּו:

ÔÈ�Ú·eאכּזב לדוד אם בקדׁשי נׁשּבעּתי הּגבֹוּה ¿ƒ¿«ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָ

ּבית עֹון יתּכּפר ואם ל"ו), פ"ט ְְְֲִִִִֵֵַ(ּתהּלים

אין ּכן יהיה אם ּכלֹומר י"ד), ג' (ש"א ְְִִִֵֵֵֶַעלי

לפרׁש ירצה ׁשּלא ּבזה וכּיֹוצא אמת, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּדברי

ּוכמֹותם ּבהן. ויקּצר יכּנה והּכתּוב ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָהּתנאי,

יעּבץ וּיקרא י') ד' (דהי"א הּתנאי ְְְְְִֵֶַַַַָּבחסרֹון

ּתברכני ּבר אם [לאמר] יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֵֵָָָֹֹלאלהי

`xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iyiy meil inei xeriy

(ãë):òáMà éëðà íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¨«Ÿ¦−¦¨¥«©

(äë)íénä øàa úBãà-ìò Cìîéáà-úà íäøáà çëBäå§¦¬©©§¨−̈¤£¦¤®¤©ŸÆ§¥´©©½¦
:Cìîéáà éãáò eìæb øLà£¤¬¨«§−©§¥¬£¦¤«¤

i"yx£ÁÎB‰Â∑ּכ על עּמֹו .נתוּכח ¿ƒ«ְִִַַַָ

(åë)äfä øácä-úà äNò éî ézòãé àì Cìîéáà øîàiå©Ÿ́¤£¦¤½¤´Ÿ¨©½§¦¦¬¨−̈¤©¨¨´©¤®
:íBiä ézìa ézòîL àì éëðà íâå él zãbä-àì äzà-íâå§©©º̈«Ÿ¦©´§¨¦À§©¯¨«Ÿ¦²¬Ÿ¨©−§¦¦§¦¬©«

(æë)íäéðL eúøëiå Cìîéáàì ïziå ø÷áe ïàö íäøáà çwiå©¦©³©§¨¨Æ´Ÿ¨½̈©¦¥−©«£¦¤®¤©¦§§¬§¥¤−
:úéøa§¦«

(çë):ïäcáì ïàvä úNák òáL-úà íäøáà áviå©©¥´©§¨À̈¤¤²©¦§¬©−Ÿ§©§¤«

(èë)úNák òáL äpä äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¥À¨¤³©§¨Æ
:äðcáì závä øLà älàä̈¥½¤£¤¬¦©−§¨§©¨«¨

(ì)él-äéäz øeáòa éãiî çwz úNák òáL-úà ék øîàiå©¾Ÿ¤¦µ¤¤´©§¨½¦©−¦¨¦®©«£Æ¦«§¤¦´
:úàfä øàaä-úà ézøôç ék äãòì§¥½̈¦¬¨©−§¦¤©§¥¬©«Ÿ

i"yx£ÈlŒ‰È‰z ¯e·Úa∑זאת.‰„ÚÏ∑"הּמּצבה "ועדה ּכמֹו: נקבה, ׁשל עדּות ‡˙a‰Œ‡¯.לׁשֹון Èz¯ÙÁ Èk∑ «¬ƒ¿∆ƒֹ¿≈»ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָƒ»«¿ƒ∆«¿≈
א חפרנּוה'. 'אנחנּו ואֹומרים: אבימל רֹועי עליה היּו הּמיםמריבים ויעלּו הּבאר על ׁשּיתראה מי ּכל ּביניהם: מרּו ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

אברהם לקראת ועלּו היא, ׁשּלֹו .לקראתֹו, ְְְְִִִֶַַָָָָ

(àì)eòaLð íL ék òáL øàa àeää íB÷nì àø÷ ïk-ìò©¥À¨¨²©¨¬©−§¥´¨®©¦²¨¬¦§§−
:íäéðL§¥¤«

(áì)ìëéôe Cìîéáà í÷iå òáL øàáa úéøá eúøëiå©¦§§¬§¦−¦§¥´¨®©©¨´̈£¦¤À¤¦ŸÆ
ìt õøà-ìà eáLiå Bàáö-øN:íézLרמב"ן ©§¨½©¨ª−¤¤¬¤§¦§¦«

(âì)ìû ýåýé íLa íL-àø÷iå òáL øàáa ìLà òhiå©¦©¬¥−¤¦§¥´¨®©©¦̧§¨½̈§¥¬§Ÿ̈−¥¬
:íìBò¨«

i"yx£ÏL‡∑ּובֹו לאכסניא, 'ּפנּדק אמר: וחד ּבּסעּדה', לאֹורחים ּפרֹות מּמּנּו להביא 'ּפרּדס אמר: חד ּוׁשמּואל, רב ≈∆ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻ
ּפרֹות מיני ׁשּנאמר:ּכל ּבאהלים, נטיעה לׁשֹון ּומצינּו יא)', אּפדנּו"(דניאל אהלי B‚Â'."וּיּטע ÌLŒ‡¯˜iÂ∑ידי על ְְְֱֳֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ«ƒ¿»»¿ְֵַ

למי 'ּברכּו להם: אמר וׁשֹותים, ׁשאֹוכלים לאחר העֹולם. לכל אלּה הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשמֹו נקרא אׁשל ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאֹותֹו
אכלּתם' העֹולם, והיה ׁשאמר מי מּׁשל אכלּתם, ׁשּמּׁשּלי אּתם סבּורים מּׁשּלֹו, י)ׁשאכלּתם .(סוטה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

‡˜Ìi:כד ‡�‡ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¬»¬«≈

ÒÈÚ˜כה ÏÚ CÏÓÈ·‡ ˙È Ì‰¯·‡ ÁÎB‡Â¿««¿»»»¬ƒ∆∆«≈«
:CÏÓÈ·‡ È„·Ú eÒÈp‡ Èc ‡iÓ„ ‡¯Èa≈»¿«»ƒ«ƒ«¿≈¬ƒ∆∆

È˙כו „·Ú Ô‡Ó ˙ÈÚ„È ‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆»¿»ƒ»¬«»
‡�‡ Û‡Â Èl ˙ÈeÁ ‡Ï z‡ Û‡Â ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈¿««¿»«≈»ƒ¿«¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ‰l‡ ˙ÈÚÓL ‡Ï»¿»ƒ∆»≈»≈

CÏÓÈ·‡Ïכז ·‰ÈÂ ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú Ì‰¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»¿ƒƒ««¬ƒ∆∆
:ÌÈ˜ ÔB‰ÈÂ¯˙ e¯Ê‚e¿»«¿≈¿»

Ô‡Úcכח ÔÙ¯eÁ Ú·L ˙È Ì‰¯·‡ ÌÈ˜‡Â«¬ƒ«¿»»»¿«¿«¿»
:Ô‰È„BÁÏaƒ¿≈∆

Ú·Lכט Ôep‡ ‰Ó Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿«¿»»»ƒ¿«
:Ô‰È„BÁÏa ‡zÓ˜‡c ÔÈl‡ ÔÙ¯eÁ¿«ƒ≈«¬≈¿»ƒ¿≈∆

È„Èל ÔÓ Ïa˜z ÔÙ¯eÁ Ú·L ˙È È¯‡ ¯Ó‡Â«¬«¬≈»¿«¿«¿«≈ƒ¿ƒ
‡¯Èa ˙È ˙È¯ÙÁ È¯‡ e„‰ÒÏ ÈÏ È‰˙c ÏÈ„a¿ƒƒ¿≈ƒ¿«¬¬≈¬»ƒ»≈»

) ÔÈ„‰נ"י‡„‰:( »≈»»

‡¯Èלא Ú·L ¯‡a ‡e‰‰ ‡¯˙‡Ï ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»¿«¿»«¿≈»«¬≈
:ÔB‰ÈÂ¯z eÓi˜ Ôn«̇»«»«¿≈

‡·CÏÓÈלב Ì˜Â Ú·L ¯‡·a ÌÈ˜ e¯Ê‚e¿»¿»ƒ¿≈»«¿»¬ƒ∆∆
:È‡zLÏt Ú¯‡Ï e·˙Â dÏÈÁ ·¯ ÏÎÈÙeƒ…«≈≈¿»¿««¿ƒ¿»≈

(לג ‡aˆ� ·Èˆ�eנ"יÈlˆÂ Ú·L ¯‡·a (‡�ÏÈ‡ ¿≈ƒ¿»ƒ»»ƒ¿≈»«¿«ƒ
:‡ÓÏÚ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓLa Ôn«̇»ƒ¿»«¿»¡»»¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לבלּתי מרעה ועׂשית וגֹו' ּגבּולי את ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָוהרּבית

יחסר ׁשאל, אׁשר את אלהים וּיבא ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹעצּבי

(ּבּמדּבר הארץ את יראּו אם וכן ּכּלֹו, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻהּתנאי

אני חי ראׁשֹון, לפסּוק יחזר כ"ג), ְֲִִַַָָֹי"ד

ויקּצר הארץ, ּכל את ה' כבֹוד ְְִִֵֵֶֶַָָָָויּמלא

ְַָהּׁשבּועה:

ÔBLÏÂּגר והּוא מל היֹותֹו ּבעבּור לי, ּתׁשקר ¿»ְְֱֲִִֶֶַָֹ

ּכי ּבאהבתֹו מׁשּקר ׁשּיהיה אֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָּבארצֹו,

ּכרצֹונֹו, ולעׂשֹות לכּבדֹו לֹו היה נאמן ְְְְֱֲִֵֶַַָָָאֹוהב

ּבאר זּולתי ּדבר ּבֹו מצא ׁשּלא ּתראה ְְֲִִֵֶֶָָָָָֹֹהלא

ּכחסד לֹו אֹומר והּוא עבדיו, ּגזלּו אׁשר ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָהּמים

:עּמ עׂשיתי ְֲִִִֶָאׁשר

ÌÈzLÏt.(לב) ı¯‡ Ï‡ e·LiÂוּיׁשּובּו ענינֹו «»À∆∆∆¿ƒ¿ƒְִַָָ

ּכי ּפלׁשּתים, ּבארץ אׁשר עירם ְְְֲִִִִֶֶֶֶָאל

יֹוׁשבים הם אבל היּו, ּפלׁשּתים ְְְְֲִִִֵֶֶָָּבארץ

יֹוׁשב והּוא ,הּמל מדינת ׁשהיא ְְְִִִֵֶֶֶַַָּבגרר

ּבנחל ּפלׁשּתים ּבארץ ׁשהיא ׁשבע ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַּבבאר

ְָּגרר:



מט `xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iyiy meil inei xeriy

(ãë):òáMà éëðà íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¨«Ÿ¦−¦¨¥«©

(äë)íénä øàa úBãà-ìò Cìîéáà-úà íäøáà çëBäå§¦¬©©§¨−̈¤£¦¤®¤©ŸÆ§¥´©©½¦
:Cìîéáà éãáò eìæb øLà£¤¬¨«§−©§¥¬£¦¤«¤

i"yx£ÁÎB‰Â∑ּכ על עּמֹו .נתוּכח ¿ƒ«ְִִַַַָ

(åë)äfä øácä-úà äNò éî ézòãé àì Cìîéáà øîàiå©Ÿ́¤£¦¤½¤´Ÿ¨©½§¦¦¬¨−̈¤©¨¨´©¤®
:íBiä ézìa ézòîL àì éëðà íâå él zãbä-àì äzà-íâå§©©º̈«Ÿ¦©´§¨¦À§©¯¨«Ÿ¦²¬Ÿ¨©−§¦¦§¦¬©«

(æë)íäéðL eúøëiå Cìîéáàì ïziå ø÷áe ïàö íäøáà çwiå©¦©³©§¨¨Æ´Ÿ¨½̈©¦¥−©«£¦¤®¤©¦§§¬§¥¤−
:úéøa§¦«

(çë):ïäcáì ïàvä úNák òáL-úà íäøáà áviå©©¥´©§¨À̈¤¤²©¦§¬©−Ÿ§©§¤«

(èë)úNák òáL äpä äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¥À¨¤³©§¨Æ
:äðcáì závä øLà älàä̈¥½¤£¤¬¦©−§¨§©¨«¨

(ì)él-äéäz øeáòa éãiî çwz úNák òáL-úà ék øîàiå©¾Ÿ¤¦µ¤¤´©§¨½¦©−¦¨¦®©«£Æ¦«§¤¦´
:úàfä øàaä-úà ézøôç ék äãòì§¥½̈¦¬¨©−§¦¤©§¥¬©«Ÿ

i"yx£ÈlŒ‰È‰z ¯e·Úa∑זאת.‰„ÚÏ∑"הּמּצבה "ועדה ּכמֹו: נקבה, ׁשל עדּות ‡˙a‰Œ‡¯.לׁשֹון Èz¯ÙÁ Èk∑ «¬ƒ¿∆ƒֹ¿≈»ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָƒ»«¿ƒ∆«¿≈
א חפרנּוה'. 'אנחנּו ואֹומרים: אבימל רֹועי עליה היּו הּמיםמריבים ויעלּו הּבאר על ׁשּיתראה מי ּכל ּביניהם: מרּו ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

אברהם לקראת ועלּו היא, ׁשּלֹו .לקראתֹו, ְְְְִִִֶַַָָָָ

(àì)eòaLð íL ék òáL øàa àeää íB÷nì àø÷ ïk-ìò©¥À¨¨²©¨¬©−§¥´¨®©¦²¨¬¦§§−
:íäéðL§¥¤«

(áì)ìëéôe Cìîéáà í÷iå òáL øàáa úéøá eúøëiå©¦§§¬§¦−¦§¥´¨®©©¨´̈£¦¤À¤¦ŸÆ
ìt õøà-ìà eáLiå Bàáö-øN:íézLרמב"ן ©§¨½©¨ª−¤¤¬¤§¦§¦«

(âì)ìû ýåýé íLa íL-àø÷iå òáL øàáa ìLà òhiå©¦©¬¥−¤¦§¥´¨®©©¦̧§¨½̈§¥¬§Ÿ̈−¥¬
:íìBò¨«

i"yx£ÏL‡∑ּובֹו לאכסניא, 'ּפנּדק אמר: וחד ּבּסעּדה', לאֹורחים ּפרֹות מּמּנּו להביא 'ּפרּדס אמר: חד ּוׁשמּואל, רב ≈∆ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻ
ּפרֹות מיני ׁשּנאמר:ּכל ּבאהלים, נטיעה לׁשֹון ּומצינּו יא)', אּפדנּו"(דניאל אהלי B‚Â'."וּיּטע ÌLŒ‡¯˜iÂ∑ידי על ְְְֱֳֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ«ƒ¿»»¿ְֵַ

למי 'ּברכּו להם: אמר וׁשֹותים, ׁשאֹוכלים לאחר העֹולם. לכל אלּה הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשמֹו נקרא אׁשל ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאֹותֹו
אכלּתם' העֹולם, והיה ׁשאמר מי מּׁשל אכלּתם, ׁשּמּׁשּלי אּתם סבּורים מּׁשּלֹו, י)ׁשאכלּתם .(סוטה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

‡˜Ìi:כד ‡�‡ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¬»¬«≈

ÒÈÚ˜כה ÏÚ CÏÓÈ·‡ ˙È Ì‰¯·‡ ÁÎB‡Â¿««¿»»»¬ƒ∆∆«≈«
:CÏÓÈ·‡ È„·Ú eÒÈp‡ Èc ‡iÓ„ ‡¯Èa≈»¿«»ƒ«ƒ«¿≈¬ƒ∆∆

È˙כו „·Ú Ô‡Ó ˙ÈÚ„È ‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆»¿»ƒ»¬«»
‡�‡ Û‡Â Èl ˙ÈeÁ ‡Ï z‡ Û‡Â ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈¿««¿»«≈»ƒ¿«¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ‰l‡ ˙ÈÚÓL ‡Ï»¿»ƒ∆»≈»≈

CÏÓÈ·‡Ïכז ·‰ÈÂ ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú Ì‰¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»¿ƒƒ««¬ƒ∆∆
:ÌÈ˜ ÔB‰ÈÂ¯˙ e¯Ê‚e¿»«¿≈¿»

Ô‡Úcכח ÔÙ¯eÁ Ú·L ˙È Ì‰¯·‡ ÌÈ˜‡Â«¬ƒ«¿»»»¿«¿«¿»
:Ô‰È„BÁÏaƒ¿≈∆

Ú·Lכט Ôep‡ ‰Ó Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿«¿»»»ƒ¿«
:Ô‰È„BÁÏa ‡zÓ˜‡c ÔÈl‡ ÔÙ¯eÁ¿«ƒ≈«¬≈¿»ƒ¿≈∆

È„Èל ÔÓ Ïa˜z ÔÙ¯eÁ Ú·L ˙È È¯‡ ¯Ó‡Â«¬«¬≈»¿«¿«¿«≈ƒ¿ƒ
‡¯Èa ˙È ˙È¯ÙÁ È¯‡ e„‰ÒÏ ÈÏ È‰˙c ÏÈ„a¿ƒƒ¿≈ƒ¿«¬¬≈¬»ƒ»≈»

) ÔÈ„‰נ"י‡„‰:( »≈»»

‡¯Èלא Ú·L ¯‡a ‡e‰‰ ‡¯˙‡Ï ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»¿«¿»«¿≈»«¬≈
:ÔB‰ÈÂ¯z eÓi˜ Ôn«̇»«»«¿≈

‡·CÏÓÈלב Ì˜Â Ú·L ¯‡·a ÌÈ˜ e¯Ê‚e¿»¿»ƒ¿≈»«¿»¬ƒ∆∆
:È‡zLÏt Ú¯‡Ï e·˙Â dÏÈÁ ·¯ ÏÎÈÙeƒ…«≈≈¿»¿««¿ƒ¿»≈

(לג ‡aˆ� ·Èˆ�eנ"יÈlˆÂ Ú·L ¯‡·a (‡�ÏÈ‡ ¿≈ƒ¿»ƒ»»ƒ¿≈»«¿«ƒ
:‡ÓÏÚ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓLa Ôn«̇»ƒ¿»«¿»¡»»¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לבלּתי מרעה ועׂשית וגֹו' ּגבּולי את ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָוהרּבית

יחסר ׁשאל, אׁשר את אלהים וּיבא ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹעצּבי

(ּבּמדּבר הארץ את יראּו אם וכן ּכּלֹו, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻהּתנאי

אני חי ראׁשֹון, לפסּוק יחזר כ"ג), ְֲִִַַָָֹי"ד

ויקּצר הארץ, ּכל את ה' כבֹוד ְְִִֵֵֶֶַָָָָויּמלא

ְַָהּׁשבּועה:

ÔBLÏÂּגר והּוא מל היֹותֹו ּבעבּור לי, ּתׁשקר ¿»ְְֱֲִִֶֶַָֹ

ּכי ּבאהבתֹו מׁשּקר ׁשּיהיה אֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָּבארצֹו,

ּכרצֹונֹו, ולעׂשֹות לכּבדֹו לֹו היה נאמן ְְְְֱֲִֵֶַַָָָאֹוהב

ּבאר זּולתי ּדבר ּבֹו מצא ׁשּלא ּתראה ְְֲִִֵֶֶָָָָָֹֹהלא

ּכחסד לֹו אֹומר והּוא עבדיו, ּגזלּו אׁשר ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָהּמים

:עּמ עׂשיתי ְֲִִִֶָאׁשר

ÌÈzLÏt.(לב) ı¯‡ Ï‡ e·LiÂוּיׁשּובּו ענינֹו «»À∆∆∆¿ƒ¿ƒְִַָָ

ּכי ּפלׁשּתים, ּבארץ אׁשר עירם ְְְֲִִִִֶֶֶֶָאל

יֹוׁשבים הם אבל היּו, ּפלׁשּתים ְְְְֲִִִֵֶֶָָּבארץ

יֹוׁשב והּוא ,הּמל מדינת ׁשהיא ְְְִִִֵֶֶֶַַָּבגרר

ּבנחל ּפלׁשּתים ּבארץ ׁשהיא ׁשבע ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַּבבאר

ְָּגרר:



xie`נ zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ycew zayl inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr eh zegiy ihewl)

ה' ּבׁשם ׁשם לג)וּיקרא עבּור(כא, רב ּכסף מּמּנּו ּתֹובע אברהם היה הּסעּודה, אחר לברְך סרב אֹורח ׁשּכאׁשר ּבּמדרׁש, איתא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

נתקל אבינּו אברהם ׁשּכאׁשר לבאר, ויׁש ּבעֹולם?! ה' ׁשם את מפרסמים זֹו ּבדרְך האם לׁשאל, ויׁש לברְך. אֹותֹו הכריח וכְך ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהאכל,

ּגּסּותֹו את לׁשּבר ּכדי לֹו והעיק עליו לחץ - לברְך ראּוי לֹו ׁשרק אחד אלקה ׁשּיׁש ּבׂשכלֹו קלט ׁשּלא ּביֹותר, מגּׁשם ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻּבאֹורח

ּבאמת. לה' והֹודה ראיֹותיו ואת הסּבריו את האֹורח קּבל וׁשּוב רמב"ןוחמרּיּותו, ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

(ãì)ìt õøàa íäøáà øâiå:íéaø íéîé íézL ©¨¯¨©§¨¨²§¤¬¤§¦§¦−¨¦¬©¦«
i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑,ׁשנה כ"ה עׂשה ּבחברֹון חברֹון, ׁשל על מרּבים »ƒ«ƒְְְְִֶֶֶַָָָָֻ

לכן קדם מצינּו ׁשּלא ממרא", ּבאלֹוני וּיׁשב "וּיבא ׁשנה: אֹותּה מחרן, ּבצאתֹו היה ׁשנה ע"ה ּבן ׁשהרי כ"ו, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹוכאן
מּׁשם", "וּיעּתק אברם", "וּיעבר ׁשּנאמר: ,והֹול ונֹוסע חֹונה ּכאֹורח, היה מקֹומֹותיו ׁשּבכל ׁשם, אּלא ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּנתיּׁשב
וּיל" מּיד: ּפרעה, ׁשלחֹו ׁשהרי חדׁשים, ׁשלׁשה אּלא עׂשה לא ּובמצרים מצרימה", אברם וּירד רעב... ְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ"ויהי

ׁשּנה עד יׁשב ׁשם ּבחברֹון", אׁשר ממרא ּבאלֹוני וּיׁשב "וּיבא עד אברהם"למּסעיו" מּׁשם "וּיּסע מּיד: סדֹום, פכה ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
הרי הּמלאכים, אצלֹו ּבאּו למילתֹו ּבּׁשליׁשי ׁשהרי היה, ׁשנה צ"ט ּובן ּפלׁשּתים, לארץ ּובא לֹוט, ׁשל ּבּוׁשה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמּפני
מרּבים היּו ואם לפרׁש, אּלא לסּתם, הּכתּוב ּבא ולא הראׁשֹונים. על מרּבים רּבים", "ימים ּכתיב: וכאן ׁשנה, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻכ"ה
וחזר מּׁשם יצא מּיד ׁשנה, כ"ו הרי מּׁשנה, יֹותר יתרים אינם ּכרח ועל מפרׁשם, היה יֹותר, אֹו ׁשנים, ׁשּתי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָעליהם

ׁשנים, עׂשרה ׁשּתים יצחק ׁשל עקדתֹו לפני קדמה ׁשנה ואֹותּה עֹולםלחברֹון, ּבסדר ׁשנּויה (ב"ר)ּכ. ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָ

ß oeygxn e"h ycew zay ß

áë(à)äqð íéýìûäå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤§¨´¡Ÿ¦½¦−̈
:éðpä øîàiå íäøáà åéìà øîàiå íäøáà-úà¤©§¨¨®©Ÿ́¤¥½̈©§¨¨−©¬Ÿ¤¦¥«¦

i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡∑:אֹומרים מרּבֹותינּו פט)יׁש מּכל(סנהדרין ואֹומר: מקטרג ׁשהיה ׂשטן, ׁשל ּדבריו 'אחר «««¿»ƒ»≈∆ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אּלּו ּבנֹו, ּבׁשביל אּלא עׂשה 'ּכלּום לֹו: אמר אחד'. איל אֹו אחד, ּפר לפני הקריב לא אברהם ׁשעׂשה ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻסעּדה
על מתּפאר ׁשהיה יׁשמעאל, ׁשל ּדבריו 'אחר אֹומרים: ויׁש מעּכב'. היה לא לפני, אֹותֹו זבח לֹו: אֹומר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהייתי
הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לי אמר אּלּו מיראני, אּתה אחד 'ּבאבר יצחק: לֹו אמר מחה, ולא ׁשנה, י"ג ּבן ׁשּמל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹיצחק

מעּכב' הייתי לא לפני', עצמ זּמּון∑‰È�p.'זבח ּולׁשֹון הּוא ענוה לׁשֹון חסידים, ׁשל ענּיתם היא רמב"ן.ּכ ְְְְְִִֵַַַַָָֹƒ≈ƒְְֲֲֲִִִִִֶָָָָָ

(á)ða-úà àð-ç÷ øîàiå-úà záäà-øLà Eãéçé-úà E ©¿Ÿ¤©Â̈¤¦§¸¤§¦«§³£¤¨©̧§¨Æ¤
ìò äìòì íL eäìòäå äiønä õøà-ìà Eì-Cìå ÷çöé¦§½̈§¤̧§½¤¤−¤©«Ÿ¦¨®§©«£¥³¨Æ§Ÿ½̈©µ

éìà øîà øLà íéøää ãçà:E ©©´¤«¨¦½£¤−Ÿ©¬¥¤«
i"yx£‡�ŒÁ˜∑,ּבּקׁשה לׁשֹון אּלא 'נא', הראׁשֹונֹותאין יאמרּו ׁשּלא הּנּסיֹון, ּבזה לי עמד ,מּמ 'ּבבּקׁשה לֹו: אמר «»ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

מּמׁש' ּבהן היה פט)לא יחיד∑‡˙E�aŒ.(סנהדרין 'זה לֹו: אמר ."אתֿיחיד" לֹו: אמר לי', יׁש ּבנים 'ׁשני לֹו: אמר ֶַָָָָֹ∆ƒ¿ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
לא ולּמה יצחק". "את לֹו: אמר אֹוהב', אני 'ׁשניהם לֹו: אמר "אׁשרֿאהבּת". לֹו: אמר לאּמֹו', יחיד וזה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹלאּמֹו,
על ׂשכר לֹו וליּתן הּמצוה את עליו לחּבב ּוכדי ותּטרף, עליו ּדעּתֹו ותזּוח ּפתאם, לערּבבֹו ׁשּלא מּתחּלה? לֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּגּלה

ודּבּור ּדּבּור ‰i¯n‰.ּכל ı¯‡∑הּימים ּבדברי וכן ג)ירּוׁשלים, הּמֹורּיה".(ב ּבהר ּבירּוׁשלים, ה' ּבית את "לבנֹות : ְִִָ∆∆«…ƒ»ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
הּקטרת, עבֹודת ׁשם על ּתרּגמֹו ואּונקלֹוס ליׂשראל, יֹוצאה הֹוראה ׁשּמּׁשם ׁשם על ּפרׁשּו, לברכה, זכרֹונם ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹורּבֹותינּו

ÔÈÓBÈלד È‡zLÏt Ú¯‡a Ì‰¯·‡ ·˙Bz‡Â¿ƒ««¿»»¿««¿ƒ¿»≈ƒ
:ÔÈ‡ÈbÒ«ƒƒ

È˙א Èq� ÈÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈«»«ƒ»
:‡�‡ ‡‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡«¿»»«¬«≈«¿»»«¬«»¬»

Ècב C„ÈÁÈ ˙È C¯a ˙È ÔÚk ¯·c ¯Ó‡Â«¬«¿«¿«»¿»»¿ƒ»ƒ
‡�ÁÏet ‡Ú¯‡Ï CÏ ÏÊÈ‡Â ˜ÁˆÈ ˙È zÓÁ¿̄«¿»»ƒ¿»¿ƒ≈»¿«¿»¿»»
‡i¯eË ÔÓ „Á ÏÚ ‡˙ÏÚÏ Ônz ÈÓ„˜ d˜Ò‡Â¿«¿≈√»««»«¬»»««ƒ«»

:CÏ ¯ÓÈ‡ Ècƒ≈»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÏBÚ.(לג) Ï‡ '‰ ÌLa ÌL ‡¯˜iÂּפרׁש «ƒ¿»»¿≈≈»ֵַ

ּבכחֹו הּמנהיג ה' ּבׁשם ׁשּקרא ְְְִֵֶַַַָָָֹהּכתּוב

עֹולם, והארץ הּׁשמים ׁשּיּקראּו אֹו ְְְִִֶֶַַַָָָָָָהּזמן.

והֹודיע רּבֹותינּו. ּבדברי ּתמיד הּבא ְְְִִִֵֵַַַַָָָּכּלׁשֹון

סֹוד לּברּיֹות והֹודיע אברהם ׁשּקרא ְְְִִֶֶַַַָָָָָּבזה

ה' ּבׁשם ׁשהּוא ּבכללֹו העֹולם ְְְִֵֶַַָָָָהנהגת

והרב ּבכּלם. אילּות לֹו ׁשּיׁש ּבכח ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֻהחסין

ׁשהּוא י"ג) (ב' הּנבֹוכים ּבמֹורה ְְִֵֶַַָאמר

קדם היֹותֹו הֹודיע ּכי האל, לקדמּות ְְֱִִֵֵֶַַָֹרֹומז

ׁשהּוא ּבוּיקרא אמר אנקלּוס אבל ְְְְְֲִֶַַַָָָָֻלּזמן.

ְִָּתפּלה:

‡·¯‰Ì.(א) ˙‡ ‰q� ÌÈ‰Ï‡‰Âהּנּסיֹון ענין ¿»¡…ƒƒ»∆«¿»»ְִִַַָ

האדם מעׂשה היֹות ּבעבּור לדעּתי, ְְֱֲֲִֵַַַָָָהּוא

ואם יעׂשה ירצה אם ּבידֹו, מחלטת ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָֻרׁשּות

מּצד "נּסיֹון" יּקרא יעׂשה, לא ירצה ְֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹלא

ּבֹו יצּוה יתּבר המנּסה אבל ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָֻהמנּסה,

להיֹות הּפעל, אל הּכח מן הּדבר ְְִִִֶַַַַַָָֹֹלהֹוציא

טֹוב לב ׂשכר לא טֹוב מעׂשה ׂשכר ְְֲֵֶַַַֹלֹו

ְִַּבלבד:

Ú„Âצּדיק הּׁשם ה'),ּכי י"א (ּתהּלים יבחן ¿«ְְִִִִִֵַַָ

וחפץ רצֹונֹו ׁשּיעׂשה ּבּצּדיק יֹודע ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָּכׁשהּוא

את יבחן ולא ּבנּסיֹון, אֹותֹו יצּוה ְְְְְְִִִֶֶַַַָֹלהצּדיקֹו

הּנסיֹונֹות ּכל והּנה יׁשמעּו. לא אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹהרׁשעים

המנּסה: לטֹובת ְְֶֶַַַָֻׁשּבּתֹורה

`xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ycew zayl inei xeriy

ּבׂשמים ּוׁשאר נרּד מֹור, ּבֹו לׁשחטֹו,∑e‰ÏÚ‰Â.ׁשּיׁש הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש חפץ היה ׁשּלא לפי 'ׁשחטהּו', לֹו אמר לא ְְְְִֵֵֶָָ¿«¬≈ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹ
הֹורידהּו לֹו: אמר ּומּׁשהעלהּו, עלה, לעׂשֹותֹו להר להעלהּו ‰‰¯ÌÈ.אּלא „Á‡∑מתהא הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ««∆»ƒְֵַַָָ

לּצּדיקים(הּצּדיקים מׁשהא אחרים: וכן:)ספרים ׂשכרן, להרּבֹות ּכדי זה וכל להם, מגּלה ּכ ואחר יב), אׁשר(לעיל הארץ "אל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּביֹונה: וכן ג)אראּך", הּקריאה(יונה את אליה רמב"ן.""ּוקרא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

(â)éðL-úà çwiå Bøîç-úà Láçiå ø÷aa íäøáà íkLiå©©§¥̧©§¨¹̈©ÀŸ¤©©«£Æ¤£Ÿ½©¦©º¤§¥³
Cìiå í÷iå äìò éöò òwáéå Bða ÷çöé úàå Bzà åéøòð§¨¨Æ¦½§¥−¦§¨´§®©§©©Æ£¥´Ÿ½̈©¨´̈©¥½¤

:íéýìûä Bì-øîà-øLà íB÷nä-ìà¤©¨−£¤¨«©¬¨«¡Ÿ¦«
i"yx£ÌkLiÂ∑לּמצוה ד)נזּדרז הּׁשּורה∑L·ÁiÂ.(פסחים את מקלקלת ׁשהאהבה מעבדיו, לאחד צּוה ולא ּבעצמֹו .הּוא ««¿≈ְְִִֵַָָ««¬…ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ÂÈ¯Ú� È�LŒ˙‡∑(ב"ר),ואליעזר האחדיׁשמעאל יצטר ׁשאם אנׁשים, ב' ּבלא לּדר לצאת רּׁשאי חׁשּוב אדם ׁשאין ∆¿≈¿»»ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
עּמֹו הּׁשני יהיה ויתרחק, ּכמֹו:∑Úw·ÈÂ.לנקביו וצּלח, יח)ּתרּגּומֹו ב ּבּקּוע,(שמואל לׁשֹון הּירּדן", סינדר"א"וצלחּו ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ«¿««ְְְְְְְִֵַַַַַַָ

רמב"ן.ּבלע"ז ְַַ

(ã)-úà àøiå åéðéò-úà íäøáà àOiå éLéìMä íBia©´©§¦¦À©¦¨̧©§¨¨¯¤¥¨²©©¬§¤
:÷çøî íB÷nä©¨−¥«¨«Ÿ

i"yx£ÈLÈÏM‰ ÌBia∑היה ואּלּו ּדעּתֹו, וטרף ּפתאם וערּבבֹו 'הממֹו יאמרּו: ׁשּלא ּכדי מּיד, מּלהראֹותֹו אחר לּמה ««¿ƒƒְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
עֹוׂשה' היה לא לּבֹו, אל להּמל ׁשהּות ‡˙ÌB˜n‰Œ.לֹו ‡¯iÂ∑ההר על קׁשּור ענן רמב"ן.ראה ְִִֵֶֶָָָָֹ««¿∆«»ַָָָָָָָ

(ä)øBîçä-íò ät íëì-eáL åéøòð-ìà íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¨¹̈¤§¨À̈§«¨¤¬ŸÆ¦©«£½
:íëéìà äáeLðå äåçzLðå äk-ãò äëìð øòpäå éðàå©«£¦´§©©½©¥«§¨−©®Ÿ§¦§©«£¤−§¨¬¨£¥¤«

i"yx£‰kŒ„Ú∑:הּמקֹום לי ּׁשאמר מה הּוא היכן 'אראה אּגדה: ּומדרׁש לפנינּו. אׁשר לּמקֹום מּועט, ּדר ּכלֹומר «…ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
'"זרע יהיה ׁשניהם∑eL�Â·‰."ּכה ׁשּיׁשּובּו .נתנּבא ְְִֶֶַֹ¿»»ְְִֵֵֶֶַָ

d¯ÓÁג ˙È Ê¯ÊÂ ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿»≈»¬»≈
˜ÁˆÈ ˙ÈÂ dnÚ È‰BÓÈÏeÚ ÔÈ¯z ˙È ¯·„e¿«»¿≈≈ƒƒ≈¿»ƒ¿»
‡¯˙‡Ï ÏÊ‡Â Ì˜Â ‡˙ÏÚÏ ÈÚ‡ ÁlˆÂ d¯a¿≈¿««»≈«¬»»¿»¿»«¿«¿»

:ÈÈ dÏ ¯Ó‡ Ècƒ¬«≈¿»

È‰B�ÈÚד ˙È Ì‰¯·‡ Û˜Êe ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿««¿»»»≈ƒ
:˜ÈÁ¯Ó ‡¯˙‡ ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿»≈»ƒ

ÔBÎÏה eÎÈ¯B‡ È‰BÓÈÏeÚÏ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¿≈ƒƒ¿
„Ú ÈËÓ˙� ‡ÓÈÏeÚÂ ‡�‡Â ‡¯ÓÁ ÌÚ ‡Î‰»»ƒ¬»»«¬»¿≈»ƒ¿¿≈«

:ÔBÎ˙ÂÏ ·e˙�e „ebÒ�Â ‡k»¿ƒ¿¿¿«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

E„ÈÁÈ.(ב) ˙‡ E�a ˙‡ ‡� Á˜היֹותֹו ּבעבּור «»∆ƒ¿∆¿ƒ¿ֱֲַ

לֹו יּקרא אׁשר לבּדֹו והּוא הּגבירה, ְְְֲִִֵֶֶַַָָּבן

הּמצוה, להגּדיל הּלׁשֹון ּובא יחידֹו, קראֹו ְְְְְִִִֶַַַַָָָָזרע

יצחק האהּוב הּיחיד ּבנ את נא קח ְְִִִֶַַַָָָָָָאמר

לפני: עֹולה ְְֲֵַַָָוהעלהּו

.‰i¯n‰ּבדברי וכן ירּוׁשלים, היא רּׁש"י, לׁשֹון «…ƒ»ְְְְְִִִִֵֵַַָ

ה' ּבית את לבנֹות א') ג' (ב' ְִִֵֶַָהּימים

ּפרׁשּו ורּבֹותינּו הּמֹורּיה. ּבהר ְְְִִֵֵַַַַָָּבירּוׁשלם

לעֹולם. הֹוראה יצאה ׁשּמּׁשם ט"ז.) ְֲִִֶַָָָָָָָ(ּתענית

מֹור ּבֹו ׁשּיׁש הּקטרת ׁשם על ּתרגמֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַֹֻואנקלּוס

אׁשר הארץ אל ּפרּוׁשֹו יהיה ּכן ואם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָוסּמים.

ׁשם על מעֹולם ּכן ׁשּנקראת אֹו מֹורּיה, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָּתהיה

ִֶָהעתיד:

˙ÈL‡¯··eרּבנין אמרּו: ּכ ט') (נ"ה רּבה ƒ¿≈ƒְִַַָָָָ

קרבה, ׁשהּקטרת למקֹום ְְְֲִֵֶֶַָָָֹאמרין

(שה"ש הּמֹור הר אל לי אל ּדתימר ְְִֵֵֶֶַַַָּכמה

"ארעא ׁשאמר אנקלּוס ּדעת אבל ו'), ְְְֲֶַַַַָָָֻד'

ׁשּבּקטרת, הּמֹור על ּכן נראה אינֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹּפּולחנא"

מּסּמי אחד סם על "ּפּולחנא" לׁשֹון ְְִֵֵֶֶַַַָָָׁשאין

"לארעא אמר לא ולּמה העבֹודֹות. ְְְֲַַַַָָָָָֹאחת

ּבארץ לֹומר ּדעּתֹו אבל ּבסמין", ְְְֲִִֶֶַַָָָֹֻּדקטרת

למה ּבזה ויתּכּון האלהים, ׁשם יעבדּו ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָֹאׁשר

אמרּו (ל"א), אליעזר רּבי ּבפרקי ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָּׁשּדרׁשּו

לאברהם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הראה ְְְְְֶֶַַַָָָָָּבאצּבע

הּמזּבח, זהּו לֹו אמר הּמזּבח, את ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָאבינּו

אדם ׁשהיה הּמזּבח מקריבהּוא הראׁשֹון ְְִִִֵֶַַַָָָָָ

והבל, קין ּבֹו ׁשהקריבּו הּמזּבח הּוא ְְְִִִִֵֶֶֶַַַּבֹו,

ׁשנאמר ּובניו, נח ּבֹו ׁשהקריבּו הּמזּבח ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּוא

אין מזּבח הּמזּבח, את אברהם ׁשם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוּיבן

הּמזּבח הּוא "הּמזּבח", אּלא ּכאן, ְְִִֵֵֶַַַַָָָּכתּוב

מרּיה וׁשם ּכאן. עד הראׁשֹונים, ּבֹו ְְִִִִִֵֶַָָָֹׁשהקריבּו

ועבדּו האלהים יראּו ׁשּׁשם מֹורא, מן ְְְֱֲִִֶָָָָָָֹעׂשאֹו

ְָָלפניו:

ÔBÎp‰Âהר אל ּכמֹו ׁשהּוא הּפׁשט ּדר על ¿«»ְְֶֶֶֶַַַָ

יּמצאּון ּכי הּלבֹונה, ּגבעת ואל ְְְְִִִֶַַַָָהּמֹור

ּכענין וקּנמֹון, ואהלים מֹור ההּוא ּבהר ְְְֲִִִַַַָָָָָׁשם

היה קנמֹון ג') ז' ּפאה (ירּוׁשלמי ְְְִִֵֶַָָָָָׁשאמרּו

ּוצבאים עּזים והיּו יׂשראל ּבארץ ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָּגדל

ארץ לׁשבח ּכן ׁשּנקרא אֹו מּמּנּו. ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָאֹוכלים

ְִֵָיׂשראל:

‰p‰Â."מֹורּיה "ארץ הארץ ׁשם קֹורא ּבכאן ¿ƒ≈ְִֵֵֶֶֶָָָָ

הּבית הר ּכי נראה א') ג' (דהי"ב ְְִִִַַַָָוׁשם

נקראת ואּולי הּמֹורּיה". "הר יּקרא ְְְִִִֵֵַַַַָָלבּדֹו

הארץ ּבתֹוכּה אׁשר ההּוא ההר ׁשם על ְֲִֵֶֶַַָָָָָָהעיר

נקרא הּוא לבּדֹו וההר הּמֹורּיה, ּבּה ְְְֲִִֶַַָָָָָאׁשר

ידע ולא הארץ את ידע ואברהם ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹמֹורּיה,

ארץ אל ׁשּיל לֹו אמר ולכן ההר, ְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאת

ׁשּׁשם, ההרים אחד יראּנּו והּוא ְְִִֶֶֶַַַַָָָהּמֹורּיה,

ּככה: ְִֶָָָׁשּנקרא

e‰eˆÂההר הּוא ּכי ההּוא ּבּמקֹום להעלֹותֹו ¿ƒ»ְֲִַַַָָָ

ׁשּתהיה ורצה לׁשבּתֹו, אלהים ְְְְֱִִִֶֶַָָָֹחמד

אמר ּכאׁשר לעֹולם ּבּקרּבנֹות העקדה ְְְֲֲֵֶַַַָָָָָָזכּות

הגּדיל צדקֹו למען ּכי ועֹוד יראה, ה' ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאברהם

ׁשּיעׂשה ורצה ׁשלׁשהטרחֹו מהל אחרי זה ְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבמקֹומֹו, ּפתאם ּבפתע ּכן יעׂשה אּלּו ּכי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֹימים,

ּכׁשּיהיה אבל ּובהלה, ּבמהירּות ּפעּלתֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָָֻהיתה

ּדעת ּביּׁשּוב נעׂשה ּכבר ימים מהל ְְֲֲִִַַַַַַַָָָאחר

ה') (נ"ה רּבה ּבבראׁשית אמרּו וכ ְְְְִִֵֵַָָָָועצה.

ׁשּלא ּבוּדאי אֹותֹו נּסה אֹומר עקיבא ְֲִִִֵֶַַַָָֹרּבי

יֹודע היה ולא וערּבבֹו הּממֹו אֹומרין ְְְְְְְִִִִֵַָָֹיהיּו

ּלעׂשֹות: ֲַַמה

ÏÚ‰.(ג) ÈˆÚ Úw·ÈÂלא אּולי ּבּמצוה, זריזּותֹו «¿««¬≈…»ְְִִַַָֹ

והֹוליכם עצים ההּוא ּבּמקֹום ׁשם ְִִִֵֵַַָָָָיּמצא

לּקרּבן ּפֹוסל אברהם ׁשהיה אֹו ימים, ְְְִֵֶַַָָָָָָָָׁשלׁשה

(מּדֹות הּתֹורה ּכדין ּתֹולעת ּבֹו ׁשּנמצא ְְִִִֵֶַַַָָעץ

לעֹולה, טֹובים עצים מּביתֹו ולקח ה'), ְְִִִֵֵַָָב'

עֹולה: עצי ויבּקע אמר ְְֲֵֵַַַַָָוכן

Á¯Ó˜.(ד) ÌB˜n‰ ˙‡ ‡¯iÂעל קׁשּור ענן ראה ««¿∆«»≈»…ַָָָָָ

אׁשר ּבזה ונתקּים ב'), נ"ו (ב"ר ְְֲִֵֶֶַָָָההר

.אלי אתאמר וּירא הּפׁשט ּדר על ויּתכן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ּכל ּכי הּמֹורּיה ארץ ׁשראה מרחֹוק, ִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּמקֹום

יֹודע: היה ההיא ִֵֶַַָָָָהארץ
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ּבׂשמים ּוׁשאר נרּד מֹור, ּבֹו לׁשחטֹו,∑e‰ÏÚ‰Â.ׁשּיׁש הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש חפץ היה ׁשּלא לפי 'ׁשחטהּו', לֹו אמר לא ְְְְִֵֵֶָָ¿«¬≈ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹ
הֹורידהּו לֹו: אמר ּומּׁשהעלהּו, עלה, לעׂשֹותֹו להר להעלהּו ‰‰¯ÌÈ.אּלא „Á‡∑מתהא הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ««∆»ƒְֵַַָָ

לּצּדיקים(הּצּדיקים מׁשהא אחרים: וכן:)ספרים ׂשכרן, להרּבֹות ּכדי זה וכל להם, מגּלה ּכ ואחר יב), אׁשר(לעיל הארץ "אל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּביֹונה: וכן ג)אראּך", הּקריאה(יונה את אליה רמב"ן.""ּוקרא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

(â)éðL-úà çwiå Bøîç-úà Láçiå ø÷aa íäøáà íkLiå©©§¥̧©§¨¹̈©ÀŸ¤©©«£Æ¤£Ÿ½©¦©º¤§¥³
Cìiå í÷iå äìò éöò òwáéå Bða ÷çöé úàå Bzà åéøòð§¨¨Æ¦½§¥−¦§¨´§®©§©©Æ£¥´Ÿ½̈©¨´̈©¥½¤

:íéýìûä Bì-øîà-øLà íB÷nä-ìà¤©¨−£¤¨«©¬¨«¡Ÿ¦«
i"yx£ÌkLiÂ∑לּמצוה ד)נזּדרז הּׁשּורה∑L·ÁiÂ.(פסחים את מקלקלת ׁשהאהבה מעבדיו, לאחד צּוה ולא ּבעצמֹו .הּוא ««¿≈ְְִִֵַָָ««¬…ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ÂÈ¯Ú� È�LŒ˙‡∑(ב"ר),ואליעזר האחדיׁשמעאל יצטר ׁשאם אנׁשים, ב' ּבלא לּדר לצאת רּׁשאי חׁשּוב אדם ׁשאין ∆¿≈¿»»ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
עּמֹו הּׁשני יהיה ויתרחק, ּכמֹו:∑Úw·ÈÂ.לנקביו וצּלח, יח)ּתרּגּומֹו ב ּבּקּוע,(שמואל לׁשֹון הּירּדן", סינדר"א"וצלחּו ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ«¿««ְְְְְְְִֵַַַַַַָ

רמב"ן.ּבלע"ז ְַַ

(ã)-úà àøiå åéðéò-úà íäøáà àOiå éLéìMä íBia©´©§¦¦À©¦¨̧©§¨¨¯¤¥¨²©©¬§¤
:÷çøî íB÷nä©¨−¥«¨«Ÿ

i"yx£ÈLÈÏM‰ ÌBia∑היה ואּלּו ּדעּתֹו, וטרף ּפתאם וערּבבֹו 'הממֹו יאמרּו: ׁשּלא ּכדי מּיד, מּלהראֹותֹו אחר לּמה ««¿ƒƒְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
עֹוׂשה' היה לא לּבֹו, אל להּמל ׁשהּות ‡˙ÌB˜n‰Œ.לֹו ‡¯iÂ∑ההר על קׁשּור ענן רמב"ן.ראה ְִִֵֶֶָָָָֹ««¿∆«»ַָָָָָָָ

(ä)øBîçä-íò ät íëì-eáL åéøòð-ìà íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¨¹̈¤§¨À̈§«¨¤¬ŸÆ¦©«£½
:íëéìà äáeLðå äåçzLðå äk-ãò äëìð øòpäå éðàå©«£¦´§©©½©¥«§¨−©®Ÿ§¦§©«£¤−§¨¬¨£¥¤«

i"yx£‰kŒ„Ú∑:הּמקֹום לי ּׁשאמר מה הּוא היכן 'אראה אּגדה: ּומדרׁש לפנינּו. אׁשר לּמקֹום מּועט, ּדר ּכלֹומר «…ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
'"זרע יהיה ׁשניהם∑eL�Â·‰."ּכה ׁשּיׁשּובּו .נתנּבא ְְִֶֶַֹ¿»»ְְִֵֵֶֶַָ

d¯ÓÁג ˙È Ê¯ÊÂ ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿»≈»¬»≈
˜ÁˆÈ ˙ÈÂ dnÚ È‰BÓÈÏeÚ ÔÈ¯z ˙È ¯·„e¿«»¿≈≈ƒƒ≈¿»ƒ¿»
‡¯˙‡Ï ÏÊ‡Â Ì˜Â ‡˙ÏÚÏ ÈÚ‡ ÁlˆÂ d¯a¿≈¿««»≈«¬»»¿»¿»«¿«¿»

:ÈÈ dÏ ¯Ó‡ Ècƒ¬«≈¿»

È‰B�ÈÚד ˙È Ì‰¯·‡ Û˜Êe ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿««¿»»»≈ƒ
:˜ÈÁ¯Ó ‡¯˙‡ ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿»≈»ƒ

ÔBÎÏה eÎÈ¯B‡ È‰BÓÈÏeÚÏ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¿≈ƒƒ¿
„Ú ÈËÓ˙� ‡ÓÈÏeÚÂ ‡�‡Â ‡¯ÓÁ ÌÚ ‡Î‰»»ƒ¬»»«¬»¿≈»ƒ¿¿≈«

:ÔBÎ˙ÂÏ ·e˙�e „ebÒ�Â ‡k»¿ƒ¿¿¿«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

E„ÈÁÈ.(ב) ˙‡ E�a ˙‡ ‡� Á˜היֹותֹו ּבעבּור «»∆ƒ¿∆¿ƒ¿ֱֲַ

לֹו יּקרא אׁשר לבּדֹו והּוא הּגבירה, ְְְֲִִֵֶֶַַָָּבן

הּמצוה, להגּדיל הּלׁשֹון ּובא יחידֹו, קראֹו ְְְְְִִִֶַַַַָָָָזרע

יצחק האהּוב הּיחיד ּבנ את נא קח ְְִִִֶַַַָָָָָָאמר

לפני: עֹולה ְְֲֵַַָָוהעלהּו

.‰i¯n‰ּבדברי וכן ירּוׁשלים, היא רּׁש"י, לׁשֹון «…ƒ»ְְְְְִִִִֵֵַַָ

ה' ּבית את לבנֹות א') ג' (ב' ְִִֵֶַָהּימים

ּפרׁשּו ורּבֹותינּו הּמֹורּיה. ּבהר ְְְִִֵֵַַַַָָּבירּוׁשלם

לעֹולם. הֹוראה יצאה ׁשּמּׁשם ט"ז.) ְֲִִֶַָָָָָָָ(ּתענית

מֹור ּבֹו ׁשּיׁש הּקטרת ׁשם על ּתרגמֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַֹֻואנקלּוס

אׁשר הארץ אל ּפרּוׁשֹו יהיה ּכן ואם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָוסּמים.

ׁשם על מעֹולם ּכן ׁשּנקראת אֹו מֹורּיה, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָּתהיה

ִֶָהעתיד:

˙ÈL‡¯··eרּבנין אמרּו: ּכ ט') (נ"ה רּבה ƒ¿≈ƒְִַַָָָָ

קרבה, ׁשהּקטרת למקֹום ְְְֲִֵֶֶַָָָֹאמרין

(שה"ש הּמֹור הר אל לי אל ּדתימר ְְִֵֵֶֶַַַָּכמה

"ארעא ׁשאמר אנקלּוס ּדעת אבל ו'), ְְְֲֶַַַַָָָֻד'

ׁשּבּקטרת, הּמֹור על ּכן נראה אינֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹּפּולחנא"

מּסּמי אחד סם על "ּפּולחנא" לׁשֹון ְְִֵֵֶֶַַַָָָׁשאין

"לארעא אמר לא ולּמה העבֹודֹות. ְְְֲַַַַָָָָָֹאחת

ּבארץ לֹומר ּדעּתֹו אבל ּבסמין", ְְְֲִִֶֶַַָָָֹֻּדקטרת

למה ּבזה ויתּכּון האלהים, ׁשם יעבדּו ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָֹאׁשר

אמרּו (ל"א), אליעזר רּבי ּבפרקי ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָּׁשּדרׁשּו

לאברהם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הראה ְְְְְֶֶַַַָָָָָּבאצּבע

הּמזּבח, זהּו לֹו אמר הּמזּבח, את ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָאבינּו

אדם ׁשהיה הּמזּבח מקריבהּוא הראׁשֹון ְְִִִֵֶַַַָָָָָ

והבל, קין ּבֹו ׁשהקריבּו הּמזּבח הּוא ְְְִִִִֵֶֶֶַַַּבֹו,

ׁשנאמר ּובניו, נח ּבֹו ׁשהקריבּו הּמזּבח ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּוא

אין מזּבח הּמזּבח, את אברהם ׁשם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוּיבן

הּמזּבח הּוא "הּמזּבח", אּלא ּכאן, ְְִִֵֵֶַַַַָָָּכתּוב

מרּיה וׁשם ּכאן. עד הראׁשֹונים, ּבֹו ְְִִִִִֵֶַָָָֹׁשהקריבּו

ועבדּו האלהים יראּו ׁשּׁשם מֹורא, מן ְְְֱֲִִֶָָָָָָֹעׂשאֹו

ְָָלפניו:

ÔBÎp‰Âהר אל ּכמֹו ׁשהּוא הּפׁשט ּדר על ¿«»ְְֶֶֶֶַַַָ

יּמצאּון ּכי הּלבֹונה, ּגבעת ואל ְְְְִִִֶַַַָָהּמֹור

ּכענין וקּנמֹון, ואהלים מֹור ההּוא ּבהר ְְְֲִִִַַַָָָָָׁשם

היה קנמֹון ג') ז' ּפאה (ירּוׁשלמי ְְְִִֵֶַָָָָָׁשאמרּו

ּוצבאים עּזים והיּו יׂשראל ּבארץ ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָּגדל

ארץ לׁשבח ּכן ׁשּנקרא אֹו מּמּנּו. ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָאֹוכלים

ְִֵָיׂשראל:

‰p‰Â."מֹורּיה "ארץ הארץ ׁשם קֹורא ּבכאן ¿ƒ≈ְִֵֵֶֶֶָָָָ

הּבית הר ּכי נראה א') ג' (דהי"ב ְְִִִַַַָָוׁשם

נקראת ואּולי הּמֹורּיה". "הר יּקרא ְְְִִִֵֵַַַַָָלבּדֹו

הארץ ּבתֹוכּה אׁשר ההּוא ההר ׁשם על ְֲִֵֶֶַַָָָָָָהעיר

נקרא הּוא לבּדֹו וההר הּמֹורּיה, ּבּה ְְְֲִִֶַַָָָָָאׁשר

ידע ולא הארץ את ידע ואברהם ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹמֹורּיה,

ארץ אל ׁשּיל לֹו אמר ולכן ההר, ְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאת

ׁשּׁשם, ההרים אחד יראּנּו והּוא ְְִִֶֶֶַַַַָָָהּמֹורּיה,

ּככה: ְִֶָָָׁשּנקרא

e‰eˆÂההר הּוא ּכי ההּוא ּבּמקֹום להעלֹותֹו ¿ƒ»ְֲִַַַָָָ

ׁשּתהיה ורצה לׁשבּתֹו, אלהים ְְְְֱִִִֶֶַָָָֹחמד

אמר ּכאׁשר לעֹולם ּבּקרּבנֹות העקדה ְְְֲֲֵֶַַַָָָָָָזכּות

הגּדיל צדקֹו למען ּכי ועֹוד יראה, ה' ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאברהם

ׁשּיעׂשה ורצה ׁשלׁשהטרחֹו מהל אחרי זה ְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבמקֹומֹו, ּפתאם ּבפתע ּכן יעׂשה אּלּו ּכי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֹימים,

ּכׁשּיהיה אבל ּובהלה, ּבמהירּות ּפעּלתֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָָֻהיתה

ּדעת ּביּׁשּוב נעׂשה ּכבר ימים מהל ְְֲֲִִַַַַַַַָָָאחר

ה') (נ"ה רּבה ּבבראׁשית אמרּו וכ ְְְְִִֵֵַָָָָועצה.

ׁשּלא ּבוּדאי אֹותֹו נּסה אֹומר עקיבא ְֲִִִֵֶַַַָָֹרּבי

יֹודע היה ולא וערּבבֹו הּממֹו אֹומרין ְְְְְְְִִִִֵַָָֹיהיּו

ּלעׂשֹות: ֲַַמה

ÏÚ‰.(ג) ÈˆÚ Úw·ÈÂלא אּולי ּבּמצוה, זריזּותֹו «¿««¬≈…»ְְִִַַָֹ

והֹוליכם עצים ההּוא ּבּמקֹום ׁשם ְִִִֵֵַַָָָָיּמצא

לּקרּבן ּפֹוסל אברהם ׁשהיה אֹו ימים, ְְְִֵֶַַָָָָָָָָׁשלׁשה

(מּדֹות הּתֹורה ּכדין ּתֹולעת ּבֹו ׁשּנמצא ְְִִִֵֶַַַָָעץ

לעֹולה, טֹובים עצים מּביתֹו ולקח ה'), ְְִִִֵֵַָָב'

עֹולה: עצי ויבּקע אמר ְְֲֵֵַַַַָָוכן

Á¯Ó˜.(ד) ÌB˜n‰ ˙‡ ‡¯iÂעל קׁשּור ענן ראה ««¿∆«»≈»…ַָָָָָ

אׁשר ּבזה ונתקּים ב'), נ"ו (ב"ר ְְֲִֵֶֶַָָָההר

.אלי אתאמר וּירא הּפׁשט ּדר על ויּתכן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ּכל ּכי הּמֹורּיה ארץ ׁשראה מרחֹוק, ִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּמקֹום

יֹודע: היה ההיא ִֵֶַַָָָָהארץ
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(å)çwiå Bða ÷çöé-ìò íNiå äìòä éöò-úà íäøáà çwiå©¦©̧©§¨¹̈¤£¥´¨«ŸÀ̈©¨̧¤Æ©¦§¨´§½©¦©´
:åcçé íäéðL eëìiå úìëànä-úàå Làä-úà Bãéa§¨½¤¨¥−§¤©©«£¤®¤©¥«§¬§¥¤−©§¨«

i"yx£˙ÏÎ‡n‰∑:דתימא ּכמה הּבׂשר, את ׁשאֹוכלת ׁשם על לב)סּכין, ּבׂשר(דברים וׁשּמכׁשרת ּבׂשר", ּתאכל "וחרּבי ««¬∆∆ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
ׂשכרּה מּתן אֹוכלים ׁשּיׂשראל ׁשם על 'מאכלת', נקראת זאת, אחר: ּדבר ÂcÁÈ.לאכילה. Ì‰È�L eÎÏiÂ∑,אברהם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ«≈¿¿≈∆«¿»ְַָָ

ּבּדבר מרּגיׁש היה ׁשּלא ּכיצחק, וׂשמחה ּברצֹון הֹול היה ּבנֹו, את לׁשחט ׁשהֹול יֹודע .ׁשהיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

(æ)éppä øîàiå éáà øîàiå åéáà íäøáà-ìà ÷çöé øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§¨¨³¨¦Æ©Ÿ́¤¨¦½©−Ÿ¤¦¤´¦
:äìòì äOä äiàå íéöòäå Làä äpä øîàiå éðá§¦®©ÀŸ¤¦¥³¨¥Æ§¨´¥¦½§©¥¬©¤−§Ÿ¨«

(ç)éða äìòì äOä Bl-äàøé íéýìû íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¡Ÿ¦º¦§¤¬©¤²§Ÿ¨−§¦®
:åcçé íäéðL eëìiå©¥«§¬§¥¤−©§¨«

i"yx£‰O‰ BlŒ‰‡¯È∑ׁשהּוא יצחק ׁשהבין ּפי על ואף ּבני. לעלה ׂשה, אין ואם הּׂשה, לֹו ויבחר יראה ּכלֹומר ƒ¿∆«∆ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ׁשוה ּבלב יחּדו", ׁשניהם "וּילכּו להּׁשחט: הֹול. ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

(è)íL ïáiå íéýìûä Bì-øîà øLà íB÷nä-ìà eàáiå©¨ÀŸ¤©¨»£¤´¨«©´¨«¡Ÿ¦¼©¦̧¤¨³
÷çöé-úà ã÷òiå íéöòä-úà Cøòiå çaænä-úà íäøáà©§¨¨Æ¤©¦§¥½©©©«£−Ÿ¤¨«¥¦®©©«£ŸÆ¤¦§¨´

:íéöòì ìònî çaænä-ìò Búà íNiå Bða§½©¨³¤ŸÆ©©¦§¥½©¦©−©¨«¥¦«
i"yx£„˜ÚiÂ∑(נד קרסּליהם(שבת ׁשהיּו "עקּדים", לׁשֹון והּוא עקדה, היא ּביחד והרגלים הּידים מאחֹוריו, ורגליו ידיו ««¬…ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

נּכר היה ּבֹו, אֹותן ׁשעֹוקדין מקֹום רמב"ן.לבנים, ְְִִִֶָָָָָָ

(é)ì úìëànä-úà çwiå Bãé-úà íäøáà çìLiåèçL ©¦§©³©§¨¨Æ¤¨½©¦©−¤©©«£¤®¤¦§−Ÿ
:Bða-úà¤§«

(àé)íäøáà øîàiå íéîMä-ïî ýåýé Càìî åéìà àø÷iå| ©¦§¨̧¥¹̈©§©³§Ÿ̈Æ¦©¨©½¦©−Ÿ¤©§¨¨´
:éðpä øîàiå íäøáà©§¨¨®©−Ÿ¤¦¥«¦

i"yx£Ì‰¯·‡ Ì‰¯·‡.ׁשמֹו את ׁשּכֹופל הּוא חּבה .לׁשֹון «¿»»«¿»»ְְִֵֶֶָ

(áé)äîeàî Bì Nòz-ìàå øòpä-ìà Eãé çìLz-ìà øîàiå©ÀŸ¤©¦§©³¨«§Æ¤©©½©§©©¬©−§®¨
ék|éýìû àøé-ék ézòãé äzòða-úà zëNç àìå äzà íE ¦´©¨´¨©À§¦¦«§¥³¡Ÿ¦Æ©½¨§¬Ÿ¨©²§¨¤¦§¬

:épnî Eãéçé-úà¤§¦«§−¦¤«¦
i"yx£ÁÏLzŒÏ‡∑:לֹו אמר ּדם', מעט מּמּנּו ואֹוציא חּבלה ּבֹו אעׂשה לכאן, ּבאתי לחּנם ּכן 'אם לֹו: אמר לׁשחט, «ƒ¿«ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

מּום ּבֹו ּתעׂש אל מאּומה", לֹו ÈzÚ„È."אלּֿתעׂש ‰zÚ Èk∑אפרׁש' אברהם: לֹו אמר אּבא: רּבי אתאמר לפני ְַַַַַַָƒ«»»«¿ƒְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
לי: אֹומר אּתה עכׁשו, ."אתּֿבנ "קחֿנא ואמרּת: וחזרּת זרע", ל יּקרא ּביצחק "ּכי לי: אמרּת אתמל, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹׂשיחתי:
ּכׁשאמרּתי אׁשּנה", לא ׂשפתי ּומֹוצא ּבריתי אחּלל '"לא הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר אלֿהּנער"', יד ּתׁשלח ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ"אל

אחתיּה'ל אּסקּתיּה "העלהּו", אּלא 'ׁשחטהּו', ל אמרּתי 'לא אׁשּנה, לא ׂשפתי מֹוצא ÈzÚ„È.'קח', ‰zÚ Èk∑ ְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹƒ«»»«¿ƒ
"ּכי ׁשרֹואים: עכׁשו, ּפה ּפתחֹון לי יׁש .אצל חּבתי היא מה הּתמהים: ולאּמֹות לּׂשטן להׁשיב מה לי יׁש ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻמעּתה,

אּתה אלהים רמב"ן."ירא ְֱִֵַָֹ

ÏÚו ÈeLÂ ‡˙ÏÚ„ ÈÚ‡ ˙È Ì‰¯·‡ ·ÈÒ�e¿≈«¿»»»»≈«¬»»¿«ƒ«
˙ÈÂ ‡˙M‡ ˙È d„Èa ·ÈÒ�e d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈¿≈ƒ≈»∆»»¿»

) ‡¯˙a ÔB‰ÈÂ¯˙ eÏÊ‡Â ‡�ÈkÒנ"י‡„Ák:( «ƒ»«¬»«¿≈«¿»«¬»

‡a‡ז ¯Ó‡Â È‰e·‡ Ì‰¯·‡Ï ˜ÁˆÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¿»»¬ƒ«¬««»
‡iÚ‡Â ‡˙M‡ ‡‰ ¯Ó‡Â È¯· ‡�‡ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¬»¿ƒ«¬«»∆»»¿»«»

:‡˙ÏÚÏ ‡¯ÓÈ‡ Ô‡Â¿»ƒ¿»«¬»»

‡ÓÈ¯‡ח dÏ ÈÏb ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»√»¿»¿≈≈ƒ¿»
:‡„Ák ÔB‰ÈÂ¯˙ eÏÊ‡Â È¯a ‡˙ÏÚÏ«¬»»¿ƒ«¬»«¿≈«¬»

˙Ônט ‡�·e ÈÈ dÏ ¯Ó‡ Èc ‡¯˙‡Ï e˙‡Â¿»¿«¿»ƒ¬«≈¿»¿»«»
˙È „˜ÚÂ ‡iÚ‡ ˙È ¯cÒÂ ‡Áa„Ó ˙È Ì‰¯·‡«¿»»»«¿¿»¿««»»«»«¬«»
ÔÓ ÏÈÚ ‡Áa„Ó ÏÚ d˙È ÈeLÂ d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈¿«ƒ»≈««¿¿»≈ƒ

:‡iÚ‡»«»

ÈkÒ�‡י ˙È ·ÈÒ�e d„È ˙È Ì‰¯·‡ ËÈLB‡Â¿≈«¿»»»¿≈¿≈»«ƒ»
:d¯a ˙È ÒÎÈÓÏ¿≈«»¿≈

Ó‡Â¯יא ‡iÓL ÔÓ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ‡¯˜e¿»≈«¿»»«¿»ƒ¿«»«¬«
:‡�‡ ‡‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ Ì‰¯·‡«¿»»«¿»»«¬«»¬»

ÏÂ‡יב ‡ÓÈÏeÚÏ C„È ËÈLB˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»≈¿»¿≈»¿»
) ‡�Ú„È ÔÚk È¯‡ ÌÚcÓ dÏ „aÚ˙נ"י «¿≈≈ƒ»»¬≈¿«¿«¿»

˙ÈÚ„È˙È zÚ�Ó ‡ÏÂ z‡ ÈÈ„ ‡ÏÁ„ È¯‡ ( ¿»ƒ¬≈«¬»«¿»«¿¿»¿«¿»»
:ÈpÓ C„ÈÁÈ ˙È C¯a¿»»¿ƒ»ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰‡ÌÈ‰Ï(ט) BÏ ¯Ó‡ ¯L‡ ÌB˜n‰ Ï‡ e‡·iÂ,עּתה «»…∆«»¬∆»«»¡…ƒַָ

ההר זה "הּנה לֹו ׁשאמר הּמֹורּיה, הר ִִֵֶֶַַַָָָָהּוא

:"ל אמרּתי ְְֲִֶַָאׁשר

ÈzÚ„È.(יב) ‰zÚ Èkיראתֹו היתה מּתחּלה ƒ«»»«¿ƒְְְִִִָָָָ

הּגדֹול ּבּמעׂשה לּפעל יצא לא ְֲֶַַַַַַָָָֹֹֹּבכח,

זכּותֹו והיה ּבמעׂשה, נֹודעה ועּתה ְְְְְֲֶֶַַַָָָָהּזה,

אלהי ה' מעם ׁשלמה מׂשּכרּתֹו ּותהי ְְְְֱִִֵֵֵֵַָָֹֻׁשלם,

הּוא ׁש"האלהים" הּפרׁשה ודעת ְְֱִִֵֶַַַָָָָָֹיׂשראל.

הּוא ה'" ּו"מלא ּבעקדה, ּומצּוה ְְְֲֵֶֶַַַַַַָהמנּסה

`xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ycew zayl inei xeriy

(âé)æçàð øçà ìéà-äpäå àøiå åéðéò-úà íäøáà àOiå©¦¨̧©§¨¹̈¤¥À̈©©§Æ§¦¥©½¦©©¾¤«¡©¬
äìòì eäìòiå ìéàä-úà çwiå íäøáà Cìiå åéðø÷a Cáqa©§©−§©§¨®©¥³¤©§¨¨Æ©¦©´¤¨©½¦©©«£¥¬§Ÿ−̈

:Bða úçz©¬©§«
i"yx£ÏÈ‡Œ‰p‰Â∑ימי מּׁשׁשת לכ היה ראהּו∑‡Á¯.ּבראׁשיתמּוכן ,"יד ּתׁשלח "אל :הּמלא לֹו ׁשאמר אחרי ¿ƒ≈«ƒְְְִִֵֵֵֶָָָָ««ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָ

אברהם ּוזקף ׁשּמתרגמינן: והּוא נאחז ּבתרּכׁשהּוא עינֹוהי ואחר(אּליןית והּׁשכינה הּמלא ּדברי ּכל אחר האּגדה: ּולפי אחרים: ספרים ְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

אברהם ׁשל ּומערּבבֹו∑ÂÈ�¯˜a.אילן∑C·qa.)טענֹותיו סֹובכֹו והּׂשטן אברהם, אצל רץ B�a.ּבאילנֹותׁשהיה ˙Áz∑מאחר ְֲֶַַָָָ«¿«ִָ¿«¿»ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ««¿ֵַַ
ואֹומר: מתּפּלל היה מּמּנּו ׁשעׂשה עבֹודה ּכל על ּבנֹו"? "ּתחת מהּו ּכלּום, הּמקרא חסר לא לעלה", "וּיעלהּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשּכתּוב
נקטר הּוא ּכאּלּו מפׁשט, ּבני ּכאּלּו זרּוק, ּדמֹו ּכאּלּו ׁשחּוט, ּבני ּכאּלּו ּבבני, עׂשּויה היא ּכאּלּו זֹו ׁשּתהא רצֹון, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֶָָָָָָָֻ'יהי

ּדׁשן' .ונעׂשה ְֲֶֶֶַ

(ãé)ýåýé àeää íB÷nä-íL íäøáà àø÷iå|øLà äàøé ©¦§¨¯©§¨¨²¥«©¨¬©−§Ÿ̈´¦§¤®£¤Æ
:äàøé ýåýé øäa íBiä øîàé¥«¨¥´©½§©¬§Ÿ̈−¥«̈¤«

i"yx£‰‡¯È הּזה∑‰' הּמקֹום את לֹו ויראה יבחר ה' ּכתרּגּומֹו: ּפׁשּוטֹו ƒ¿∆ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָ
קרּבנֹות ּכאן ּולהקריב ׁשכינתֹו ּבֹו ‰ÌBi.להׁשרֹות ¯Ó‡È ¯L‡∑הּקדֹוׁש יראה" זה "ּבהר עליו: הּדֹורֹות לימי ׁשּיאמרּו ְְְְְְִִַַָָָָ¬∆≈»≈«ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

לעּמֹו הּוא, ּברּו.ÌBi‰∑את הּקֹוראים הּבאים הּדֹורֹות ׁשּכל הּמקרא, ׁשּבכל הּזה" הּיֹום "עד ּכמֹו: העתידין הּימים ְַָ«ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ליׂשראל לסלח זֹו עקדה יראה ה' אּגדה: ּומדרׁש ּבֹו. ׁשעֹומדים הּיֹום על הּזה', הּיֹום 'עד אֹומרים: הזה, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹהמקרא

ה מן ּולהּצילם ׁשנה צבּורּבכל יצחק ׁשל אפרֹו יראה", ה' "ּבהר הּבאים הּדֹורֹות ּבכל הּזה הּיֹום ׁשּיאמר ּכדי ּפרענּות, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
לכּפרה .ועֹומד ְְֵַָָ

(åè):íéîMä-ïî úéðL íäøáà-ìà ýåýé Càìî àø÷iå©¦§¨²©§©¬§Ÿ̈−¤©§¨¨®¥¦−¦©¨¨«¦

(æè)úéNò øLà ïòé ék ýåýé-íàð ézòaLð éa øîàiå©¾Ÿ¤¦¬¦§©−§¦§ª§Ÿ̈®¦À©µ©£¤³¨¦̧¨Æ
ða-úà zëNç àìå äfä øácä-úà:Eãéçé-úà Eרמב"ן ¤©¨¨´©¤½§¬Ÿ¨©−§¨¤¦§¬¤§¦¤«

(æé)éáëBëk Eòøæ-úà äaøà äaøäå Eëøáà Cøá-ék¦«¨¥´£¨«¤§À§©§¨̧©§¤³¤©§£Æ§«§¥´
øòL úà Eòøæ Løéå íiä úôN-ìò øLà ìBçëå íéîMä©¨©½¦§©¾£¤−©§©´©¨®§¦©´©§£½¥−©¬©

:åéáéà«Ÿ§¨«
i"yx£EÎ¯·‡ C¯a∑לּבן ואחת לאב ‡¯a‰.אחת ‰a¯‰Â∑לּבן ואחת לאב .אחת »≈¬»∆¿ְֵַַַַַָָ¿«¿»«¿∆ְֵַַַַַָָ

(çé)zòîL øLà á÷ò õøàä ééBb ìk Eòøæá eëøaúäå§¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥´¨¨®¤¥¾¤£¤¬¨©−§¨
:éì÷a§Ÿ¦«

(èé)øàa-ìà åcçé eëìiå eî÷iå åéøòð-ìà íäøáà áLiå©¨³¨©§¨¨Æ¤§¨½̈©¨ª²©¥«§¬©§−̈¤§¥´
:òáL øàáa íäøáà áLiå òáL̈®©©¥¬¤©§¨−̈¦§¥¬¨«©

i"yx£Ú·L ¯‡·a Ì‰¯·‡ ·LiÂ∑יצא יצחק ׁשל עקדתֹו לפני ׁשנים. י"ב יֹוׁשב היה ּבחברֹון ׁשהרי מּמׁש, יׁשיבה לא «≈∆«¿»»ƒ¿≈»«ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹ
הראׁשֹונים, חברֹון מּׁשל מרּבים רּבים", ימים ּפלׁשּתים ּבארץ אברהם "וּיגר ׁשּנאמר: ּכמֹו לחברֹון, לֹו והל ׁשבע ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻמּבאר

למעלה ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו ׁשנה, כ"ו .והם ְְְְְֵֵֶַַָָָ

ÊÁÂ‡יג ÔÈl‡ ¯˙a È‰B�ÈÚ ˙È Ì‰¯·‡ Û˜Êe¿««¿»»»≈ƒ»«ƒ≈«¬»
È‰B�¯˜a ‡�ÏÈ‡a „ÈÁ‡ ¯˙a ‡¯Î„ ‡‰Â¿»ƒ¿»»«¬ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ
d˜Ò‡Â ‡¯Îc ˙È ·ÈÒ�e Ì‰¯·‡ ÏÊ‡Â«¬««¿»»¿≈»ƒ¿»¿«¿≈

:d¯a ÛÏÁ ‡˙ÏÚÏ«¬»»¬«¿≈

‰‰e‡יד ‡¯˙‡a ÔÓz Ì‰¯·‡ ÈlˆÂ ÁÏÙe¿«¿«ƒ«¿»»«»¿«¿»«
ÔÎa ‡i¯c ÔÁÏt ÔB‰È ‡Î‰ ÈÈ Ì„˜ ¯Ó‡Â«¬«√»¿»»»¿«¿«»«»¿≈
Ì‰¯·‡ ÔÈ„‰ ‡¯eËa ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ¯n‡˙Èƒ¿««¿»»≈¿»»≈«¿»»

:ÁÏt ÈÈ Ì„√̃»¿»¿»

ÔÓטו ˙e�È�z Ì‰¯·‡Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ‡¯˜e¿»«¿»»«¿»¿«¿»»ƒ¿»ƒ
:‡iÓL¿«»

ÛÏÁטז È¯‡ ÈÈ ¯Ó‡ ˙ÈÓi˜ È¯ÓÈÓa ¯Ó‡Â«¬«¿≈¿≈«≈ƒ¬«¿»¬≈¬«
˙È ‡zÚ�Ó ‡ÏÂ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ‡z„·Ú Ècƒ¬«¿»»ƒ¿»»»≈¿»¿«¿»»

:C„ÈÁÈ ˙È C¯a¿»»¿ƒ»

C�aיז ˙È ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡Â CpÎ¯·‡ ‡Î¯· È¯‡¬≈»»»¬»¿ƒ»¿«¿»»«¿≈»¿»
‡nÈ ÛÈk ÏÚ Èc ‡ÏÁÎe ‡iÓL È·ÎBÎk¿¿≈¿«»¿»»ƒ«≈«»

:ÔB‰È‡�Ò ÈÂ¯˜ ˙È CÈ�a Ôe˙¯ÈÂ¿ƒ¿¿»»ƒ¿≈«¿≈

„‡¯Ú‡יח ‡iÓÓÚ Ïk CÈ�a ÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»…«¿«»¿«¿»
:È¯ÓÈÓÏ ‡zÏa˜ Èc ÛÏÁ¬«ƒ«≈¿»¿≈¿ƒ

eÏÊ‡Âיט eÓ˜Â È‰BÓÈÏeÚ ˙ÂÏ Ì‰¯·‡ ·˙Â¿««¿»»¿«≈ƒ¿»«¬»
¯‡·a Ì‰¯·‡ ·È˙ÈÂ Ú·L ¯‡·Ï ‡„Ák«¬»ƒ¿≈»«ƒ≈«¿»»ƒ¿≈

:Ú·L»«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּמלא ּבּפסּוק יתּברר והּמבטיח, ְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָהּמֹונע

ט"ז): מ"ח (להּלן אתי ְִֵַַָֹֹהּגאל

‰f‰.(טז) ¯·c‰ ˙‡ ˙ÈNÚ ¯L‡ ÔÚÈּגם ««¬∆»ƒ»∆«»»«∆ַ

ה') ט"ו ט"ז, י"ג (לעיל ְְִִֵָמּתחּלה

הּׁשמים ּככֹוכבי זרעֹו את ירּבה ּכי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָהבטיחֹו

יען לֹו הֹוסיף עּתה אבל הארץ, ְֲֲִֶַַַַַָָָָוכעפר

הּזה, הּגדֹול הּמעׂשה עׂשית ׁשּנׁשּבעאׁשר ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשער את זרעֹו וׁשּיירׁש הּגדֹול, ְְְִִֵֶַַַַַָּבׁשמֹו

חטא ׁשּום יגרם ׁשּלא הבטח והּנה ְְְְְִִֵֵֶַָֹֹֻאֹויביו.

ולא אֹויביו ּביד ׁשּיּפל אֹו זרעֹו, ְְְְְִִֶֶֶַַָֹֹׁשּיכלה

ּבּגאּלה ׁשלמה הבטחה זֹו והּנה ְְְְִֵֵַַָָָָָֻיקּום.

לנּו: ֲִָָָהעתידה



נג `xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ycew zayl inei xeriy

(âé)æçàð øçà ìéà-äpäå àøiå åéðéò-úà íäøáà àOiå©¦¨̧©§¨¹̈¤¥À̈©©§Æ§¦¥©½¦©©¾¤«¡©¬
äìòì eäìòiå ìéàä-úà çwiå íäøáà Cìiå åéðø÷a Cáqa©§©−§©§¨®©¥³¤©§¨¨Æ©¦©´¤¨©½¦©©«£¥¬§Ÿ−̈

:Bða úçz©¬©§«
i"yx£ÏÈ‡Œ‰p‰Â∑ימי מּׁשׁשת לכ היה ראהּו∑‡Á¯.ּבראׁשיתמּוכן ,"יד ּתׁשלח "אל :הּמלא לֹו ׁשאמר אחרי ¿ƒ≈«ƒְְְִִֵֵֵֶָָָָ««ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָ

אברהם ּוזקף ׁשּמתרגמינן: והּוא נאחז ּבתרּכׁשהּוא עינֹוהי ואחר(אּליןית והּׁשכינה הּמלא ּדברי ּכל אחר האּגדה: ּולפי אחרים: ספרים ְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

אברהם ׁשל ּומערּבבֹו∑ÂÈ�¯˜a.אילן∑C·qa.)טענֹותיו סֹובכֹו והּׂשטן אברהם, אצל רץ B�a.ּבאילנֹותׁשהיה ˙Áz∑מאחר ְֲֶַַָָָ«¿«ִָ¿«¿»ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ««¿ֵַַ
ואֹומר: מתּפּלל היה מּמּנּו ׁשעׂשה עבֹודה ּכל על ּבנֹו"? "ּתחת מהּו ּכלּום, הּמקרא חסר לא לעלה", "וּיעלהּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשּכתּוב
נקטר הּוא ּכאּלּו מפׁשט, ּבני ּכאּלּו זרּוק, ּדמֹו ּכאּלּו ׁשחּוט, ּבני ּכאּלּו ּבבני, עׂשּויה היא ּכאּלּו זֹו ׁשּתהא רצֹון, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֶָָָָָָָֻ'יהי

ּדׁשן' .ונעׂשה ְֲֶֶֶַ

(ãé)ýåýé àeää íB÷nä-íL íäøáà àø÷iå|øLà äàøé ©¦§¨¯©§¨¨²¥«©¨¬©−§Ÿ̈´¦§¤®£¤Æ
:äàøé ýåýé øäa íBiä øîàé¥«¨¥´©½§©¬§Ÿ̈−¥«̈¤«

i"yx£‰‡¯È הּזה∑‰' הּמקֹום את לֹו ויראה יבחר ה' ּכתרּגּומֹו: ּפׁשּוטֹו ƒ¿∆ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָ
קרּבנֹות ּכאן ּולהקריב ׁשכינתֹו ּבֹו ‰ÌBi.להׁשרֹות ¯Ó‡È ¯L‡∑הּקדֹוׁש יראה" זה "ּבהר עליו: הּדֹורֹות לימי ׁשּיאמרּו ְְְְְְִִַַָָָָ¬∆≈»≈«ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

לעּמֹו הּוא, ּברּו.ÌBi‰∑את הּקֹוראים הּבאים הּדֹורֹות ׁשּכל הּמקרא, ׁשּבכל הּזה" הּיֹום "עד ּכמֹו: העתידין הּימים ְַָ«ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ליׂשראל לסלח זֹו עקדה יראה ה' אּגדה: ּומדרׁש ּבֹו. ׁשעֹומדים הּיֹום על הּזה', הּיֹום 'עד אֹומרים: הזה, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹהמקרא

ה מן ּולהּצילם ׁשנה צבּורּבכל יצחק ׁשל אפרֹו יראה", ה' "ּבהר הּבאים הּדֹורֹות ּבכל הּזה הּיֹום ׁשּיאמר ּכדי ּפרענּות, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
לכּפרה .ועֹומד ְְֵַָָ

(åè):íéîMä-ïî úéðL íäøáà-ìà ýåýé Càìî àø÷iå©¦§¨²©§©¬§Ÿ̈−¤©§¨¨®¥¦−¦©¨¨«¦

(æè)úéNò øLà ïòé ék ýåýé-íàð ézòaLð éa øîàiå©¾Ÿ¤¦¬¦§©−§¦§ª§Ÿ̈®¦À©µ©£¤³¨¦̧¨Æ
ða-úà zëNç àìå äfä øácä-úà:Eãéçé-úà Eרמב"ן ¤©¨¨´©¤½§¬Ÿ¨©−§¨¤¦§¬¤§¦¤«

(æé)éáëBëk Eòøæ-úà äaøà äaøäå Eëøáà Cøá-ék¦«¨¥´£¨«¤§À§©§¨̧©§¤³¤©§£Æ§«§¥´
øòL úà Eòøæ Løéå íiä úôN-ìò øLà ìBçëå íéîMä©¨©½¦§©¾£¤−©§©´©¨®§¦©´©§£½¥−©¬©

:åéáéà«Ÿ§¨«
i"yx£EÎ¯·‡ C¯a∑לּבן ואחת לאב ‡¯a‰.אחת ‰a¯‰Â∑לּבן ואחת לאב .אחת »≈¬»∆¿ְֵַַַַַָָ¿«¿»«¿∆ְֵַַַַַָָ

(çé)zòîL øLà á÷ò õøàä ééBb ìk Eòøæá eëøaúäå§¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥´¨¨®¤¥¾¤£¤¬¨©−§¨
:éì÷a§Ÿ¦«

(èé)øàa-ìà åcçé eëìiå eî÷iå åéøòð-ìà íäøáà áLiå©¨³¨©§¨¨Æ¤§¨½̈©¨ª²©¥«§¬©§−̈¤§¥´
:òáL øàáa íäøáà áLiå òáL̈®©©¥¬¤©§¨−̈¦§¥¬¨«©

i"yx£Ú·L ¯‡·a Ì‰¯·‡ ·LiÂ∑יצא יצחק ׁשל עקדתֹו לפני ׁשנים. י"ב יֹוׁשב היה ּבחברֹון ׁשהרי מּמׁש, יׁשיבה לא «≈∆«¿»»ƒ¿≈»«ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹ
הראׁשֹונים, חברֹון מּׁשל מרּבים רּבים", ימים ּפלׁשּתים ּבארץ אברהם "וּיגר ׁשּנאמר: ּכמֹו לחברֹון, לֹו והל ׁשבע ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻמּבאר

למעלה ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו ׁשנה, כ"ו .והם ְְְְְֵֵֶַַָָָ

ÊÁÂ‡יג ÔÈl‡ ¯˙a È‰B�ÈÚ ˙È Ì‰¯·‡ Û˜Êe¿««¿»»»≈ƒ»«ƒ≈«¬»
È‰B�¯˜a ‡�ÏÈ‡a „ÈÁ‡ ¯˙a ‡¯Î„ ‡‰Â¿»ƒ¿»»«¬ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ
d˜Ò‡Â ‡¯Îc ˙È ·ÈÒ�e Ì‰¯·‡ ÏÊ‡Â«¬««¿»»¿≈»ƒ¿»¿«¿≈

:d¯a ÛÏÁ ‡˙ÏÚÏ«¬»»¬«¿≈

‰‰e‡יד ‡¯˙‡a ÔÓz Ì‰¯·‡ ÈlˆÂ ÁÏÙe¿«¿«ƒ«¿»»«»¿«¿»«
ÔÎa ‡i¯c ÔÁÏt ÔB‰È ‡Î‰ ÈÈ Ì„˜ ¯Ó‡Â«¬«√»¿»»»¿«¿«»«»¿≈
Ì‰¯·‡ ÔÈ„‰ ‡¯eËa ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ¯n‡˙Èƒ¿««¿»»≈¿»»≈«¿»»

:ÁÏt ÈÈ Ì„√̃»¿»¿»

ÔÓטו ˙e�È�z Ì‰¯·‡Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ‡¯˜e¿»«¿»»«¿»¿«¿»»ƒ¿»ƒ
:‡iÓL¿«»

ÛÏÁטז È¯‡ ÈÈ ¯Ó‡ ˙ÈÓi˜ È¯ÓÈÓa ¯Ó‡Â«¬«¿≈¿≈«≈ƒ¬«¿»¬≈¬«
˙È ‡zÚ�Ó ‡ÏÂ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ‡z„·Ú Ècƒ¬«¿»»ƒ¿»»»≈¿»¿«¿»»

:C„ÈÁÈ ˙È C¯a¿»»¿ƒ»

C�aיז ˙È ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡Â CpÎ¯·‡ ‡Î¯· È¯‡¬≈»»»¬»¿ƒ»¿«¿»»«¿≈»¿»
‡nÈ ÛÈk ÏÚ Èc ‡ÏÁÎe ‡iÓL È·ÎBÎk¿¿≈¿«»¿»»ƒ«≈«»

:ÔB‰È‡�Ò ÈÂ¯˜ ˙È CÈ�a Ôe˙¯ÈÂ¿ƒ¿¿»»ƒ¿≈«¿≈

„‡¯Ú‡יח ‡iÓÓÚ Ïk CÈ�a ÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»…«¿«»¿«¿»
:È¯ÓÈÓÏ ‡zÏa˜ Èc ÛÏÁ¬«ƒ«≈¿»¿≈¿ƒ

eÏÊ‡Âיט eÓ˜Â È‰BÓÈÏeÚ ˙ÂÏ Ì‰¯·‡ ·˙Â¿««¿»»¿«≈ƒ¿»«¬»
¯‡·a Ì‰¯·‡ ·È˙ÈÂ Ú·L ¯‡·Ï ‡„Ák«¬»ƒ¿≈»«ƒ≈«¿»»ƒ¿≈

:Ú·L»«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּמלא ּבּפסּוק יתּברר והּמבטיח, ְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָהּמֹונע

ט"ז): מ"ח (להּלן אתי ְִֵַַָֹֹהּגאל

‰f‰.(טז) ¯·c‰ ˙‡ ˙ÈNÚ ¯L‡ ÔÚÈּגם ««¬∆»ƒ»∆«»»«∆ַ

ה') ט"ו ט"ז, י"ג (לעיל ְְִִֵָמּתחּלה

הּׁשמים ּככֹוכבי זרעֹו את ירּבה ּכי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָהבטיחֹו

יען לֹו הֹוסיף עּתה אבל הארץ, ְֲֲִֶַַַַַָָָָוכעפר

הּזה, הּגדֹול הּמעׂשה עׂשית ׁשּנׁשּבעאׁשר ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשער את זרעֹו וׁשּיירׁש הּגדֹול, ְְְִִֵֶַַַַַָּבׁשמֹו

חטא ׁשּום יגרם ׁשּלא הבטח והּנה ְְְְְִִֵֵֶַָֹֹֻאֹויביו.

ולא אֹויביו ּביד ׁשּיּפל אֹו זרעֹו, ְְְְְִִֶֶֶַַָֹֹׁשּיכלה

ּבּגאּלה ׁשלמה הבטחה זֹו והּנה ְְְְִֵֵַַָָָָָֻיקּום.

לנּו: ֲִָָָהעתידה



xie`נד zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ycew zayl inei xeriy

(ë)äpä øîàì íäøáàì ãbiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©ª©¬§©§¨¨−¥®ŸÂ¦¥Â
àåä-íâ äkìî äãìééçà øBçðì íéða:E ¨«§¨¸¦§¨¬©¦²¨¦−§¨¬¨¦«

i"yx£'B‚Â „biÂ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ È¯Á‡∑ׁשחּוט ּבני היה 'אּלּו ואֹומר: מהרהר אברהם היה הּמֹורּיה, מהר ּבׁשּובֹו «¬≈«¿»ƒ»≈∆«À«¿ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
ׁשּנֹולדה הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ּבּׂשרֹו ּוממרא', אׁשּכל ענר, מּבנֹות אּׁשה להּׂשיאֹו לי היה ּבנים, ּבלא הֹול היה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹּכבר,

עקדה ידי על ׁשהיּו ּדברים הרהּורי האּלה", הּדברים "אחרי וזהּו זּוגֹו, ּבת הׁשותה∑Â‰ŒÌb‡.רבקה היא אף ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ«ƒְְִִַָ
הּׁשפחֹות, ּבני וד' הּגבירֹות ּבני ח' מּיעקב: ׁשּיצאּו ׁשבטים י"ב אברהם מה ּכן, ּגם אברהם למׁשּפחֹות ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹמׁשּפחֹותיה

ּפּלגׁש ּבני וד' ּגבירֹות ּבני ח' אּלּו, .אף ְְְְִִֵֵֵֶֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(gr 'nr a ycw zexb`)

ּפלגׁש ּבני וארּבעה ּגבירֹות ּבני ׁשמֹונה אּלּו, כ)אף כב, הּדֹו(רש"י ּבסדר מפרׁש (וכן ּכּמּובן ּבן, ׁשם הּוא "מעכה" זה רֹות).לפי ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ׁשאינֹו מּפני הּדבר נׁשּתרּבב וכּנראה ּבספֹורנֹו). הּוא (וכן ּבת ׁשם ׁשהּוא הּתלמידים ּבלּמּוד לפרׁש רגילים וכןמפרׁשאבל ּברׁש"י, ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

איׁש ׁשם ׁשהּוא ּכן ּגם מצינּו אבל רחבעם. אׁשת וׁשם ּדוד אׁשת ׁשם אּׁשה: ׁשם ׁשהּוא ּבנ"ְך ׁשּמצינּו טז)מּפני כג, מג. יא, ,(דה"א ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשוים" ולנקבה לזכר רּבים ׁשמֹות לנּו וּיׁשלח)ו"יׁש ּפרׁשת סֹוף עזרא רמב"ן.(אּבן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

(àë):íøà éáà ìûeî÷-úàå åéçà æea-úàå Bøëa õeò-úà¤¬§Ÿ−§¤´¨¦®§¤§¥−£¦¬£¨«

(áë)úàå óìãé-úàå Lcìt-úàå Bæç-úàå ãNk-úàå§¤¤´¤§¤£½§¤¦§¨−§¤¦§¨®§¥−
:ìàeúa§¥«

(âë)äkìî äãìé älà äðîL ä÷áø-úà ãìé ìûeúáe§¥−¨©´¤¦§®̈§Ÿ¨¬¥̧¤Æ¨«§¨´¦§½̈
:íäøáà éçà øBçðì§¨−£¦¬©§¨¨«

i"yx£‰˜·¯Œ˙‡ „ÏÈ Ï‡e˙·e∑זה ּפסּוק ּבׁשביל אּלא נכּתבּו, לא הּללּו הּיּוחסין רמב"ן.ּכל ¿≈»«∆ƒ¿»ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ

(ãë)çáè-úà àåä-íb ãìzå äîeàø dîLe BLâìéôe¦«©§−§¨´§¨®©¥³¤©¦Æ¤¤´©
:äëòî-úàå Lçz-úàå íçb-úàåרמב"ן §¤©½©§¤©−©§¤©«£¨«

סימן. אמנו"ן פסוקים. קמ"ז ויראפפפ פרשת חסלת

ÂÁ˙‡Â‡כ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿¬»
‡È‰ Û‡ ‰kÏÓ ˙„ÈÏÈ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿≈»»¿≈«ƒ¿»«ƒ

:CeÁ‡ ¯BÁ�Ï ÔÈ�a¿ƒ¿»»

ÈÂ˙כא È‰eÁ‡ Êea ˙ÈÂ d¯Îea ıeÚ ˙È»¿≈¿»»ƒ¿»
:Ì¯‡„ È‰e·‡ Ï‡eÓ¿̃≈¬ƒ«¬»

ÛÏ„Èכב ˙ÈÂ LcÏt ˙ÈÂ BÊÁ ˙ÈÂ „Nk ˙ÈÂ¿»∆∆¿»¬¿»ƒ¿»¿»ƒ¿»
:Ï‡e˙a ˙ÈÂ¿»¿≈

‡ÔÈlכג ‡È�Óz ‰˜·¯ ˙È „ÈÏB‡ Ï‡e˙·e¿≈ƒ»ƒ¿»¿«¿»ƒ≈
:Ì‰¯·‡„ È‰eÁ‡ ¯BÁ�Ï ‰kÏÓ ˙„ÈÏÈ¿≈«ƒ¿»¿»¬ƒ¿«¿»»

‰È‡כד Û‡ ˙„ÈÏÈÂ ‰Óe‡¯ dÓLe d˙�ÁÏe¿≈»≈¿«¿»ƒ≈««ƒ
:‰ÎÚÓ ˙ÈÂ LÁz ˙ÈÂ ÌÁb ˙ÈÂ Á·Ë ˙È»∆«¿»««¿»««¿»«¬»

Ù Ù Ù

äð÷ 'îòá ñôãð àøéå úùøôì äøèôä

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰Â‡.(כ) Ìb ‰kÏÓהרן ּבת היֹותּה ּבעבּור ƒ¿»«ƒֱֲַַָָָ

ׁשּנפקד לאברהם ּבׂשֹורה היתה ְְְְְִִֶַַָָָָָָאחיו,

הּמת, אחיו מּבת רּבים ּבבנים הּגדֹול ְִִִִִֵַַַַָָָָאחיו

מהם ּבאחד ידע ׁשּלא נראה הּכתּוב ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּומּלׁשֹון

ּבחרּותם ּבימי ּפקּדתם היתה ואם היֹום, ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֻּבלּתי

אין ּכי הּיֹום, עד ׁשמעּו ׁשּלא אפׁשר ְְִִֵֶֶַַָָֹאי

ּכנען, ארץ ּובין נהרים ארם ּבין רב ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּמרחק

ׁשנה ע"ה ּבן מחרן ּבצאתֹו אברהם ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָוהּנה

אבל ּבחּורה, אינּנה ואׁשּתֹו זקן, נחֹור ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָוגם

הּזקנה. ּבימי ׁשּנפקדּו נס להם ה' ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָעׂשה

רּבֹותינּו ּובדברי הוא. ּגם מלּכה טעם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָוזה

ׁשּנפקדה יאמר תשס"ו) רמז ּבלק ְְִֶֶֶַָָָֹ(ילק"ש

ֲַָּכאחֹותּה:

¯·˜‰.(כג) ˙‡ „ÏÈ Ï‡e˙·eהּכתּוב הזּכיר לא ¿≈»«∆ƒ¿»ְִִַָֹ

ּבא לא ּכי מרבקה, ּגדֹול הּוא ואם ְְִִִֵָָָָָֹלבן,

לנחֹור, מלּכה ׁשּילדה הּׁשמֹונה רק ְְְְְְִִֶַַַָָָָָלהזּכיר

ּבאה יחּוסּה להֹודיע ּכי רבקה הזּכיר ְְְֲִִִִִִַָָָָָאבל

רק ארם הזּכיר לא ארם, אבי וטעם ְְֲֲֲִִִַַַַָָָָָֹהּפרׁשה.

נכּבד היה ארם ּכי קמּואל, ּולהּכיר ְְְְֲִִִִֵַַָָָָלהֹודיע

וזה ּבדֹורם היה אחר קמּואל ואּולי ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָמאביו.

ארם: ֲֲִָאבי

¯‡Óe‰.(כד) dÓLe BL‚ÏÈÙeּכל הּכתּוב יסּפר ƒ«¿¿»¿»ְֵַַָָ

אחיו. ּבבני אברהם את ׁשּבּׂשרּו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָהּבׂשֹורה

ּכי נחֹור יחּוס ּכל להֹודיע זה ׁשּנכּתב ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָויּתכן

ועל אברהם, ׁשל ּבזרעֹו להּדבק ראּויים ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻּכּלם

ואל ּתל אבי ּבית אל לא אם אמר ְִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻּכּלם

ל"ח):מׁשּפחּתי כ"ד (להּלן ְְְִִַַָ



נה

לשבת פרשת וירא תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ט' מרחשון
מפרק מט  

עד סוף פרק נד 

יום רביעי - י"ב מרחשון
מפרק סו 

עד סוף פרק סח

יום שני - י' מרחשון
מפרק נה 

עד סוף פרק נט

יום חמישי - י"ג מרחשון
מפרק סט 

עד סוף פרק עא

יום שלישי - י"א מרחשון
מפרק ס 

עד סוף פרק סה

יום שישי - י"ד מרחשון
מפרק עב 

עד סוף פרק עו

שבת קודש - ט"ו מרחשון
פרק כ 

מפרק עז עד סוף פרק עח

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 



oeygxnנו 'h oey`x mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון ט' ראשון יום
אגרתכו ,288 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéðåéìòä äðäå,dnw 'nr cr.â"åò úåîåàä

íéðBéìòä ,äpäåzenlera mi`vnpd mik`lnde zenypd - §¦¥¨¤§¦
,xzei mipeilrdúBìòäìe øøáì çk íäa ïéàzevevipd - ¥¨¤Ÿ©§¨¥§©£

,ãáì íéðBzçzä àlà ,dâð útì÷aL äøéáMäîzenypd - ¥©§¦¨¤¦§¦©Ÿ©¤¨©©§¦§©
,zevevipd xxal gekd mda yi - seba df mlera dhnl ze`vnpd

óeâa íéLaìî íäL éôì§¦¤¥§ª¨¦§
éøîç`xwpd -àëLî" ¨§¦¨§¨

"àéåçc,ygp ly xer - §¦§¨
,dâð útìwî`aenk - ¦§¦©Ÿ©

oey`xd wlga `"l wxta

"`ipz"d xtq ly

xdefdn)48epx`iay itke ,(

mi`xwp (ygp) "`ieg"y ,my

,"ze`nhd zetilwd yly"

ztilw `edy sebdedbep

`xwp`kyn"xerd ,"`iegc

itke ,ygpd ly yealde

hexhexta xaqen df oipry

ligznd xeaic xn`na

x"enc` w"kn "dpgwtze"

xtq"a "wcv gnv"d

,136 cenr "dxiwgdíäå- §¥
o`k mitebay zenypd

,dhnldçk íéLézî- ©¦¦Ÿ¨
,dtilwd lyúøéáLa¦§¦©

àéôkúàå ,úBåàzä- ©©£§¦§©§¨
zrpkpe,àøçà àøèñ¦§¨¨¢¨

."ïåà éìòBt ìk eãøtúé"å§¦§¨§¨£¥¨¤
mildza weqtd oeylk -49seba dhnly zenypd - od `wec ,okle .

znkg zelrdl ogeka yi ,zetilwdn zelrdle xxal ogeka yi -

.zexizqn zetilwdy dxezdíéðBéìòä íéàa ïëìåzenypd - §¨¥¨¦¨¤§¦
zenleray,mipeilrdìíéðBzçzäî äøBz éLecç òîL50,dn - ¦§Ÿ©¦¥¨¥©©§¦

,zeycgn dhnl o`k zenypdyúBîeìòz íélâîe íéLcçnM äî©¤§©§¦§©¦©£
.äzò ãò äìBba íéLeák eéäL äîëçäsebay dnypdy cr - ©¨§¨¤¨§¦©¨©©¨

,dxeza dyecige dnrh z` e` dkldd z` dxxiae dycigìëå§¨
Lcçìe (úBlâì) äîëç úBîeìòz úBlâì ìëeé ìàøNé Léà¦¦§¨¥©§©©£¨§¨§©§©¥

,úBãbàa ïä ,úBëìäa ïä ,Lãç ìëN,dxezay dcb`d wlga - ¥¤¨¨¥©£¨¥§©¨
,äìâpa ïä,dxez ly -øzñpa ïä51,;dxez ly -úðéça éôk ¥©¦§¤¥©¦§¨§¦§¦©

,BúîLð LøL.mixen`d dxezd iwlgn cg` lka -áiçîe Ÿ¤¦§¨§ª¨
,øáca,dnkg zenelrz zelble dxez iyecig ycgl -íéìLäì ©¨¨§©§¦

ìk úàìòäa BúîLð¦§¨§©£¨©¨
d÷ìçì eìôpL úBöBöépä©¦¤¨§§¤§¨

,dìøBâìeef dnypy - §¨¨
,dl` zevevip dlrz

òãBpk52éøác ìëå) . ©©§¨¦§¥
,äëìä øác èøôáe ,äøBz¨¦§¨§©£¨¨
,äðéëMäî õBöéð àéä¦¦¥©§¦¨
,'ä øác àéä àéäL¤¦¦§©

àúéàãk`aenk - ¦§¦¨
àøîba53Bæ ¯ 'ä øác" : ©§¨¨§©

úeëìî ãBñ ,"äëìä£¨¨©§
úLaìnä úeìéöàc©£¦©©§¤¤
,úeìéöàc äîëçì§¨§¨©£¦
úeëìna íéLaìîe§ª¨¦©©§
útì÷a eãøéå ,äøéöéc¦¦¨§¨§¦§¦©
.(íéìkä úøéáLa dâð- Ÿ©¦§¦©©¥¦

,llka dxez ixacy ixd

,hxta ,dkld ,"'d xac"e

dtilwa zelba md

mc`de ,(mdilr dxizqnd)

e` dxeza yecig ycgnd

z` xxane `iyew uxzn

xxan - dxey`l dkldd

.dtilwd jezn dpikyd uevip dlrneàøîba eøîàL eäæå54ìk" : §¤¤¨§©§¨¨¨
åéìò éðà äìòî :àeä-Ceøa-LBãwä øîà ,äøBza ÷ñBòä̈¥©¨¨©©¨¨©£¤£¦¨¨

."íìBòä úBnàä ïéaî éða úàå éðàãt elàkici lr ,oky - §¦§¨©¦§¤¨©¦¥¨ª¨¨
zelbn ("'d xac" ly) dpikyd zevevip micet dxezd wqr

"dbep" ztilwa zelba `id dpikydyk ,zrk avnd edfe .zetilwd

dpikyd zevevip zelrdle mixexia xxal `ed dxezd wqr ixd

zeklda `ed dxezd wqr xwir ,xen`k ixd okly ,zetilwdn

,'eke leqte xyk ,xzide xeqi`
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ùã÷ä úøâà
øøáì çë íäá ïéà íéðåéìòä äðäå
íéðåúçúä àìà äâåð úôéì÷áù äøéáùäî úåìòäìå
àéåçã àëùî éøîåç óåâá íéùáåìî íäù éôì ãáì
úååàúä úøéáùá äçë íéùéúî íäå äâåð úôéì÷î
íéàá ïëìå .ïåà éìòåô ìë åãøôúéå à"ñ àéôëúàå
äî íéðåúçúäî äøåú éùåãéç òåîùì íéðåéìòä
íéùåáë åéäù äîëçä úåîåìòú íéìâîå íéùãçîù
úåìâì ìëåé ìàøùé ùéà ìëå äúò ãò äìåâá
ïä ùãç ìëù ùãçìå (úåìâì) äîëç úåîåìòú
'éçá éôë øúñðá ïä äìâðá ïä úåãâàá ïä úåëìäá
úàìòäá åúîùð íéìùäì øáãá áééåçîå åúîùð ùøù
ìëå) òãåðë äìøåâìå ä÷ìçì åìôðù úåöåöéðä ìë
äðéëùäî õåöéð àéä äëìä øáã èøôáå äøåú éøáã
äëìä åæ 'ä øáã àøîâá àúéàãë 'ä øáã àéä àéäù
úåìéöàã äîëçì úùáìîä úåìéöàã úåëìî ãåñ
äâåð úôéì÷á åãøéå äøéöéã úåëìîá íéùáåìîå
äøåúá ÷ñåòä ìë àøîâá ù"æå .(íéìëä úøéáùá
éðá úàå éðàãô åìàë åéìò éðà äìòî ä"á÷ä øîà

.â"åò úåîåàä ïéáî
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ב).48. (מח, תכ"א י.49.תקו"ז א.50.צב, קעג, זח"ג ˘ËÈÏ"‡.51.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"Ï"�‰Î·."מעלה ובכאו"א -.52˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡) סוס"ד פ"א לאדה"ז ת"ת הל' קה"ת)".Â˘"�"ראה בהוצאת בהמ"מ ב.53.- קלח, א.54.שבת ח, ברכות

oeygxn 'i ipy mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון י' שני יום

,dnw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðéëùä úàöá ìáà,290 'nr cr:ì"ãå ç"òá ù"îë

] dâð útìwî äðéëMä úàöa ìáà:xg` gQpøçà [úBtìwäî £¨§¥©§¦¨¦§¦©Ÿ©ª¨©¥¥©§¦©©
òøä ãøôéå ,úBöBöépä øeøa íìLiL,zetilwd ly -áBhäî- ¤ª§©¥©¦§ª§©¨©¥©

,dyecw lyáBèc àðìéà àèìL àìå ,"ïåà éìòBt ìk eãøtúé"å§¦§¨§¨£¥¨¤§Ÿ¨§¨¦¨¨§
òøåztilw ,lirl xen`k ,`edy ,"rxe aeh zrcd ur" helyi `le - ¨¨

onfa zhleyd "dbep"

,zelbdäpnî áBhä úàöa§¥©¦¤¨
dl yiy dhilyd ,oky -

aehd wlgd cvn `id ,meik

aehd wlgyk eli`e ,day

`l - dpnn xxazie `vi

,xzei dcia dhilyd didz

äøBzä ÷ñò äéäé àì éæà£©Ÿ¦§¤¥¤©¨
,ïéøeøa øøáì úBönäå- §©¦§§¨¥¥¦

,dzr xacdy itkíà ék¦¦
íéðBéìò íéãeçé ãçéì§©¥¦¦¤§¦

,øúBémicegidn dlrnl - ¥
dxez cenil ici lr miyrpd

,zrk zeevn meiweéLîäìC §©§¦
øúBé íéðBéìò úBøBà¤§¦¥

úeìéöàäî55áúkL Bîk , ¥¨£¦§¤¨©
ìkäå .ì"æ é"øàälk - ¨£¦©§©Ÿ

,dyrii xen`déãé ìò©§¥
,äøBzä úeiîéðtwlg - §¦¦©¨
,dxezay xzqpdíi÷ì§©¥

úBðBéìò úBðeëa úBönä©¦§§©¨¤§
íéðBéìò úBøBàì úBðeënL¤§©§§¤§¦

.'eë,xzeia mipeilr zexe` jiyndl ick ze`a zepeekd -LøL ék¦Ÿ¤
àeä-Ceøa óBñ-ïéàa äìòî äìòîì àeä úBönädlrnly - ©¦§§©§¨©§¨§¥¨

."zeliv`"nì"æø eøîàL äîe)56,"àáì ãéúòì úBìèa úBöî"c ©¤¨§©©§¦§§¥¤¨¦¨Ÿ
a eðéäixg`y onf -íã÷ çéLnä úBîéì ìáà ,íéúnä úiçú ©§¦§¦©©¥¦£¨¦©¨¦©Ÿ¤

(íéìèa ïéà ¯ íéúnä úiçz57.zekynd zkynda epiihvie - §¦©©¥¦¥§¥¦
,zeevnd ici lr zrk zekynpd zekyndd xy`n xzei zedeab

øwò íb äéäé ïëìåúBönä úeiîéðôa ïk íb äøBzä ÷ñò §¨¥¦§¤©¦©¥¤©¨©¥¦§¦¦©¦§
.íéøzñpä íäéîòèå,zeevnd ici lr miyrpd mipeilrd micegia - §©£¥¤©¦§¨¦

ote` ici lr recn minrhae

zeevnd meiw ly `wec df

mipeilr zexe` mikiynn

.mipeilr micegieìáà£¨
úBìâpädlbp ly mipiprd - ©¦§
,dxezcíéòeãéå íéeìb eéäé¦§§¦¦¦

äòéãéa ìàøNé Léà ìëì§¨¦¦§¨¥¦¦¨
älçúaekxhviy ilan - ¦§¦¨

dze`l ribdl rbiizdl

,driciïéàå ,äçëL éìa§¦¦§¨§¥
éøöCyi`d jxhvi `le - ¨¦

il`xyidàlà ,íäa ÷ñòì©£Ÿ¨¤¤¨
ekæé àlL áø áøòì§¥¤©¤Ÿ¦§
,éiçc àðìéàî íòèîì- §¦§©¥¦¨¨§©¥

,miigd urn merhlàeäL¤
,äåönäå äøBzä úeiîéðt§¦¦©¨§©¦§¨
merhl ekfi `l mdy oeeike -

okl - dxezd zeiniptn

íéëéøöeekxhvie -÷ñòì §¦¦©£Ÿ
,äðLna [äøBza]k -,ic ©¨©¦§¨

àøçà àøèqä çk Lézäì§©¦Ÿ©©¦§¨¨¢¨
÷ñò éãé ìò) íäa ÷eácä©¨¨¤©§¥¥¤

) äøBzä(`zil ci azka,(ly gekd z` yilgdl ekxhvi md - ©¨
,`xg` `xhq:áéúëãk ,íàéèçäì íäa èìLz àlLenk - ¤Ÿ¦§Ÿ¨¤§©£¦¨§¦§¦

aezky58:áøòî íéàèBç eéäiL ,"ìl÷é äðL äàî ïa àèBçäå"§©¤¤¥¨¨¨§ª¨¤¦§§¦¥¥¤
.áø`xg` `xhqy "ax axr"d mde ,mi`heg eidi f` mby ixd - ©
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ùã÷ä úøâà
äâåð úôéì÷î äðéëùä úàöá ìáà

]à"ðòøä ãøôåéå úåöåöéðä øåøéá íìùåéù øçà [úåôéì÷äî
áåèã àðìéà àèìù àìå ïåà éìòåô ìë åãøôúéå áåèäî
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מהאצילות".55. "שלמעלה שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל "שלמעלה", תיבת ליתא שלפנינו ב.56.בתניא סא, נדה

יהי'57. שזה מחלק והוא לבוא, לעתיד תתבטלנה שמצוות כאן, מביא הזקן שרבנו המשיח‡È¯Áמה בימות ולא המתים תחיית˘È�ÙÏתחיית

ראי' - כלאים של ענין להיות יכול מת שבתכריכי שממה אומרת שהגמרא מה מפרשים שהתוס' שם. התוס' שיטת לפי זה הרי - המתים

בלבושים לבושים יהיו הרי המתים בתחיית שיקומו שבשעה שלמרות מכך, היא שהראי' התוס' מפרשים - לבוא לעתיד תתבטלנה שהמצוות

‰Ï‡המובא הרשב"א, כלאים; של האיסור אז יהיה ולא לבוא לעתיד תתבטלנה המצוות שכן - שבהם לכלאים חוששים אנו אין כן פי על אף ,

שהמתים הזמן על היא שהכוונה אחרת, מפרש הגמרא, על שם הר"ן שמתÌÈ˙Óעדיין‰Ìבחידושי "כיון שכן לגביהם, בטלות המצוות אז ,

שם) נדה על טהרה" "סדרי בספר גם (המובא זה לרשב"א בהתאם המצוות"; מן חפשי בכךÏ‡נעשה המתים. בתחיית המצוות תתבטלנה

באלף יהי' שכר קבלת שעיקר שם, אומר הזקן שרבנו בתניא, ל"ו בפרק מההגה"ה קשה שלכאורה מה הרבי שבתחיית‰˘·ÈÚÈמתרץ יוצא שמזה

אלא - המצוות? תתבטלנה המתים תחיית אחרי שמיד לומר אפשר שאי הרי המצוות, עבודת של הזמן עדיין הוא השביעי אלף שלפני המתים

שמצוות תורה" שב"לקוטי גדול בשופר יתקע ההוא ביום והי' במאמר מביא הזקן שרבנו מה גם כך הרשב"א. שיטת לפי הזקן רבנו מדבר שם

‡Ïבהבדל הרשב"א. לשיטת בהתאם כן גם הוא - לבוא לעתיד המתיםÊ‰תתבטלנה תחיית לבין המשיח ביאת זמן בין כאן מדייק הזקן שרבנו

משיח ביאת בזמן ולא המצוות תתבטלנה המתים בתחיית מהמ˘È�ÙÏ(שרק רבים יתורצו - הרבי אומר - המתים) חיותתחיית שמהר"ץ קומות

שהמצוות יוצא מקומות (באותם שם בנדה הגמרא על בהגהותיו שלÏ‡מביא לבוא הלעתיד על מדובר שם שכן - לבוא) לעתיד תתבטלנה

ש המשיח בזמןÈ�ÙÏזמן זה הרי - לבוא לעתיד תתבטלנה שהמצוות שם אומרת שהגמרא ומה המתים, (בהתאם˘‡È¯Áתחיית המתים תחיית

(א' נ"ג סימן חכמים" וב"דברי קה"ת); בהוצאת ואילך, ג תקסא, ג' (חלק ריח ס"ק מ' כללים חמד" ב"שדי לעיין מציין הרבי התוס'). לשיטת

זה. בענין דנים בהם המקומות מסומנים שם ואילך) סע"ב כ.58.תתקסב, סה, ישעי'
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מהאצילות".55. "שלמעלה שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל "שלמעלה", תיבת ליתא שלפנינו ב.56.בתניא סא, נדה

יהי'57. שזה מחלק והוא לבוא, לעתיד תתבטלנה שמצוות כאן, מביא הזקן שרבנו המשיח‡È¯Áמה בימות ולא המתים תחיית˘È�ÙÏתחיית

ראי' - כלאים של ענין להיות יכול מת שבתכריכי שממה אומרת שהגמרא מה מפרשים שהתוס' שם. התוס' שיטת לפי זה הרי - המתים

בלבושים לבושים יהיו הרי המתים בתחיית שיקומו שבשעה שלמרות מכך, היא שהראי' התוס' מפרשים - לבוא לעתיד תתבטלנה שהמצוות

‰Ï‡המובא הרשב"א, כלאים; של האיסור אז יהיה ולא לבוא לעתיד תתבטלנה המצוות שכן - שבהם לכלאים חוששים אנו אין כן פי על אף ,

שהמתים הזמן על היא שהכוונה אחרת, מפרש הגמרא, על שם הר"ן שמתÌÈ˙Óעדיין‰Ìבחידושי "כיון שכן לגביהם, בטלות המצוות אז ,

שם) נדה על טהרה" "סדרי בספר גם (המובא זה לרשב"א בהתאם המצוות"; מן חפשי בכךÏ‡נעשה המתים. בתחיית המצוות תתבטלנה

באלף יהי' שכר קבלת שעיקר שם, אומר הזקן שרבנו בתניא, ל"ו בפרק מההגה"ה קשה שלכאורה מה הרבי שבתחיית‰˘·ÈÚÈמתרץ יוצא שמזה

אלא - המצוות? תתבטלנה המתים תחיית אחרי שמיד לומר אפשר שאי הרי המצוות, עבודת של הזמן עדיין הוא השביעי אלף שלפני המתים

שמצוות תורה" שב"לקוטי גדול בשופר יתקע ההוא ביום והי' במאמר מביא הזקן שרבנו מה גם כך הרשב"א. שיטת לפי הזקן רבנו מדבר שם

‡Ïבהבדל הרשב"א. לשיטת בהתאם כן גם הוא - לבוא לעתיד המתיםÊ‰תתבטלנה תחיית לבין המשיח ביאת זמן בין כאן מדייק הזקן שרבנו

משיח ביאת בזמן ולא המצוות תתבטלנה המתים בתחיית מהמ˘È�ÙÏ(שרק רבים יתורצו - הרבי אומר - המתים) חיותתחיית שמהר"ץ קומות

שהמצוות יוצא מקומות (באותם שם בנדה הגמרא על בהגהותיו שלÏ‡מביא לבוא הלעתיד על מדובר שם שכן - לבוא) לעתיד תתבטלנה

ש המשיח בזמןÈ�ÙÏזמן זה הרי - לבוא לעתיד תתבטלנה שהמצוות שם אומרת שהגמרא ומה המתים, (בהתאם˘‡È¯Áתחיית המתים תחיית

(א' נ"ג סימן חכמים" וב"דברי קה"ת); בהוצאת ואילך, ג תקסא, ג' (חלק ריח ס"ק מ' כללים חמד" ב"שדי לעיין מציין הרבי התוס'). לשיטת

זה. בענין דנים בהם המקומות מסומנים שם ואילך) סע"ב כ.58.תתקסב, סה, ישעי'
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didzeeðtà çeø éiça ,'ä úà íéiçä øBøöa äøeøöenk - §¨¦§©©¦¤§©¥©©¥

,ig `ed df ici lry ,eixigp ici lr s`ey mc`y xie`døLà£¤
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ééáåäàåéçé íäéìò 'ä 'åë éùôðë øùà ééòøå ééçà
úîà òøæ íúà íäéàöàöå íìåòä ãò íééç
èôùîë ù"ãçà .íìåò ãòå äúòî äîä 'ä éëåøá
íéçðàðä íéàëãð áì ìò øáãì éúàá åîù éáäåàì
éðæà äòîù øùà äéùåúì íééìôëá íîçðìå íé÷ðàðäå
÷éãö éë éç ìëì íééç ÷áùã ì"æøàî ìò äì ïáúå
úáäìù ùà éôùøáå íééçì 'ä úàøéáå äéçé åúðåîàá

] åçåø ééç ïäá ìëì íééçî åúáäàà"ðìë [åúîùðå
óåñàé åéìà åúîùðå åçåø 'ä úåìòäá éäéå åãìç éîé
ééç ÷áù úåìòîä íåø ãò éåìéò øçà éåìéòá äìòéå
úìåòô ìàøùéá íéðôì äá ãáò øùà åúìåòô åçåø
åùôðá äøåù÷ä éç ìë ùôð àéä éç ìëì íééçì ÷éãö
èåîú ìá íìåò úáäàå äáø äáäà úåúåáò éìáçá
íééç 'äá ä÷áãì íééç õôçä ùéàä éî øùà çöðì
íééçä øåøöá äøåøö äúéäå åùôð ÷áãú åúãåáòá
íéåâá äéçð åìöá åðøîà øùà åðéôà çåø ééçá 'ä úà
åúåøù÷úä 'éçá éôë ãçàå ãçà ìëá åðì ÷áù øùà
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מרחשון י"ב רביעי יום

n :zxaern dpyl xeriy dxen,enw 'nr...à÷éãöã ÷"äåæá ù"æå,292 'nr cr:äëøáì íãå÷

,eil` wicvdn dad` xveie swzynçeøåel yiy dad`d gex - §©
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,eixyewn -BúBàøa ék¦¦§

åéãìémi`xwp micinlz - §¨¨
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BîL eLéc÷é Baø÷a§¦§©§¦§
ìcbúé øLà ,Cøaúé¦§¨¥£¤¦§©¥
Cìð øLàk ,Lc÷úéå§¦§©¥©£¤¥¥
eðøBä øLà äøLé Cøãa§¤¤§¨¨£¤¨
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epxed"leikxcndklpe"eizegxe`a(` ,ehx) 'a wlg xdefa oiirl ,

"jxc" oiay lcada xdefd oc my ,(miyecw t"q) 'b wlg xdefae
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ihewl"a oiirl - oke ,cg` lk ly ezcear ote` itl min`zen ,zrk

.(a ,ai) mixiyd xiy "dxez

xacn owfd epaxy dne

dylya wicvd iig oipra

mipiprdl`d`xi ,dpen` ,

iptn `ed - `wec ,dad`e

zxb`"a `ian `edy itk)

('` oniq "ycewdody

zceara xwirde ceqid ody ixd ,sebd lk z` zewifgnd "zerexf"d

.'d

LBãwä øäfa áeúkL äæå17eälëa çkzLà øhtúàc à÷écöc §¤¤¨©Ÿ©©¨§©¦¨§¦§©¥¦§©©§ª§
,éäBiçaî øéúé ïéîìòxzei zenlerd lka `vnp xhtpy wicv - ¨§¦¨¦¦§©¦

`ed my ,mipeilr zenlera wx xacd oekp ,dxe`kly ,eiiga xy`n

oezgzd mlera ,j` ,myl dler `edyk xzei `vnpdfd`ed cvik -

ixg` xzei my `vnp

- ?ezewlzqde ezxiht

íìBòä äæa íbL eðéäc§©§¤©§¤¨¨
íBiä" ¯ äNònä©©£¤©

"íúBNòì18"meid"y - ©£¨
oipr xwir `ed ,dfd mlera

zeevnd meiw - dyrnd

`xnbdy itk ,lreta19

mzeyrl meid" :zxne`

,"mxky lawl xgnle

oipr xwir `ed dfd mleray

ly mipiprd eli`e ,dyrnd

leaiw enk e` xky leaiw

mlera ,"xgnl" md - xky

mlera mb ixd - dyrnd mler `ed dfd mlerd mipt lk lr .`ad

dyrnd,øéúé çkzLà,xzei daexn dcna xhtpy wicvd `vnp - ¦§©©¨¦
mlera mby ,`id dpeekd ,rityne rityd mdilry micinlzae

dyrndmdlyd`xi ,dpen` ly zipgexd mzceara wx `l ,

iptl xy`n xzei daexn dcna ezrtyde wicvd `vnp ,dad`e

- dyrn ly mipipra ,mdly dyrnd mlera mb `l` ,ezxiht

mdy ,xzei daexn dcna `vnp `ed - miaeh miyrne daeyz

,drtyd xzei milawnäNònä ék,eixyewne eicinlz ly -(ìBãb) ¦©©£¤¨
"÷écvì òeøæ øBà" ïî ,ïéìecb éìecb ,CìBäå [ìãb]20äãO"a ¨¥§¥¦¥¦¦¦¨©©©¦©¨¤

,"'ä Bëøa øLàziy`xa xtqa xn`pd jxc lr -21`id dpeekdy , £¤¥£
xe`l `id dpeekd ,ef zxb` lr oldlc xe`ial m`zda .ocr ob lr

,"'d ekxa xy` dcy" z`xwpd ,"zeliv`c zekln"a xi`ne jynpd

dxezd ziilr cvn ,xzi zkynd "zeliv`c `"f"n jynp day

miaeh miyrnde daeyzd ixedxd mi`a jkne ,wicvd ly dcearde

,"oilecib ilecib" `xwp dfe ,micinlza,úBöeçå õøàì øéànä- ©¥¦§¤¤§
,ux`l uegae l`xyi ux`a

íBiä ät älà eðçðà íâå§©£©§¥¤Ÿ©
Cøc" ¯ åéëøãa íéiç eðlkª¨©¦¦§¨¨¤¤

"dì àøwé Lãwä22.`l - ©Ÿ¤¦¨¥¨
m` ik ,dyecw ly jxc wx

dlrnly "ycw" ly jxc

mipt lk lr .e"iea "yecw"n

ezrtyde wicvdy `vei
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dcnae dyrnd mlera

.xzei daexnúãBáòa úàæŸ©£©
;àiîLc élîa 'ä- §¦¥¦§©¨
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lawl mileki micinlzdy
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øîúàyxetna xn`p -LBãwä øäfa23ìò ïépâî ài÷écöc , ¦§©©Ÿ©©¨§©¦©¨§¦¦©
,àîìò,mlerd lr mipibn miwicvdy -øéúé ïBäúúéîáe ¨§¨§¦©§¨¦

,ïBäéiçaîmdiiga xy`n xzei daexn dcna - mzewlzqd ixg`e - ¦§©¥
,df mleraàîìò àeääa ài÷écöc àúBìö àìîìàå`lele - §¦§¨¥§¨§©¦©¨§©©§¨

mlera miwicvd ly mzltz`edd,.àãç àòâø àîìò íi÷úà àì̈¦§©¥¨§¨¦§¨£¨
mlerd did `l -dfdmiwicvdy ixd ,cg` rbx elit` miiwzn

dcna ,mzewlzqd ixg` ,miinybd mipipra dfd mlerd lr mipibn

,df mlera mdiiga xy`n xzei daexnïkLî ìà áBø÷ áBøwä ìëå§¨©¨¨¤¦§©
"ä,wicvl -:äëøaì íãB÷ ¯ åéiça.wicvd one ici lr d`ad - §©¨¥©§¨¨
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ùã÷ä úøâà

åúåàøá éë ùîî åðéáø÷á úãîåò åçåøå çåø êéùîàå
øùà êøáúé åîù åùéã÷é åáø÷á åéãé äùòî åéãìé
åðøåä øùà äøùé êøãá êìð øùàë ùã÷úéå ìãâúé
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à÷éãöã ÷"äåæá ù"æå
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çëúùà íúåùòì íåéä äùòîä íìåòä äæá íâù
ïéìåãéâ éìåãéâ êìåäå [ìãâ] (ìåãâ) äùòîä éë øéúé
øéàîä 'ä åëøá øùà äãùá ÷éãöì òåøæ øåà ïî
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oeygxn c"iÎb"i iyiyÎiying mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון י"ג חמישי יום
אגרתכז ,292 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...÷"äåæá àúéà,292 'nr cr.òãåðë ìåìòå

מרחשון י"ד שישי יום

,292 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...÷éãöä úåéäá äðäå,fnw 'nr cr.ïéîàú úàöîå
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ef zxb` ly xzei dwenrd dzernyn envra xiaqn owfd epax
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lka `vnp xhtpy
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`ed mipeilrd zenleray
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xy`k xzei daexn dcna
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?øéúé`vnp `ed cvik - ¨¦
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äî Cøc ìò ,øîBì©©¤¤©
ì"æç øîàî ìò éúìawM¤¦©§¦©©£©£©

÷áL"c,xi`yd -íéiç §¨©©¦
,"éç ìëìxi`yd `edy mixne` wicv ly ezewlzqd zryay - §¨©

dpeekd m` ,dyw oeyld zehytay ,lirl xkfpke ,miigd lkl miig

ixd ,miiga ex`yp mixg`e mlerd z` afr `edy xnel wx `id

iign `l ,`ed eiig z` xi`yd `lyexaqdd itl ,`l` ,miig md

eiign xi`yd `edy ok` `id dpeekd owfd epax laiwy`edlkl -

,miigdòãBpk,recik -íéøNa íéiç íðéà ÷écvä éiçL24ék ©©¤©¥©©¦¥¨©¦§¨¦¦

,äáäàå äàøéå äðeîà íäL ,íéiðçeø íéiç íà,'d zpen` - ¦©¦£¦¦¤¥¡¨§¦§¨§©£¨
eicinlzl oze` rityn `ede envr el yiy 'd zad`e 'd z`xi
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:aezk,"íéiçì 'ä úàøéå"§¦§©§©¦
:áéúk äáäàáeaezk25: §©£¨§¦

àöîé ãñçå ä÷ãö óãBø"¥§¨¨¨¤¤¦§¨
.äáäà àeä ãñçå ,"íéiç©¦§¤¤©£¨
zeinipt `id dad` -

lr mixne`yk ixd ,cqgd

dad`y ixd "miig" cqg

lke ,miig ly oipr `id

d`xi ,dpen` :ylyd

mya zexcben ixd ,dad`e

."miig"ìLeelà úBcî äL §Ÿ¨¦¥
,dad`e d`xi ,dpen` -íä¥

íeø ãò íìBòå íìBò ìëa§¨¨§¨©
,úBìònäzebixcnde - ©©£

mler lka ixd ,zenleray

ze`xwpd zepigad opyi

,dad`e d`xi ,dpen`úBîìBòä úBìòî úðéça Cøò éôì ìkä©Ÿ§¦¤¤§¦©©£¨¨
äæ ìò äæozepeilr jk ,mler eze` ly dbixcnd zepeilr itl - ¤©¤

,mler eze`ay dad`e d`xi ,dpen` zecnde zepigad lyCøãa§¤¤
.òãBpk ,ìeìòå älòdaiqe "dlir" ynyn xzei oeilrd mlerd - ¦¨§¨©©

mlerdn aaeqne "lelr" `edy xzei oezgzd mlerd `a epnny

.xzei oeilrd

,äîãàä éðt ìò éç ÷écvä úBéäa ,äpäåmlera -dfd,eéä §¦¥¦§©©¦©©§¥¨£¨¨¨
ìLelà úBcî äL,dad`e d`xi ,dpen` -Leáìe éìk CBúa §Ÿ¨¦¥§§¦§

íB÷î úðéçáa íälL¤¨¤¦§¦©¨
Lôð úðéça àéäL ,éîLb©§¦¤¦§¦©¤¤
ìëå ,Bôeâa äøeLwä©§¨§§¨
íéìa÷î íðéà åéãéîìz©§¦¨¥¨§©§¦
,ïåéæå elà úBcî úøàä ÷ø©¤¨©¦¥§¦¨
äæ éìëì õeç øéànä- ©¥¦¦§¦¤
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.cala dx`d ixdïëìå§¨¥

ì"æø eøîà26."eëå Baø úòc ìò ãîBò íãà ïéàLmirax` cr - ¨§©©¤¥¨¨¥©©©©§
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מרחשון י"ג חמישי יום
אגרתכז ,292 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...÷"äåæá àúéà,292 'nr cr.òãåðë ìåìòå

מרחשון י"ד שישי יום
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:ì"pä ìò øeàa¥©©©
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íéðBéìò úBîìBòa§¨¤§¦
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oeygxnסב c"i iyiy mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

יוםשישיי"דמרחשון

,oldl xiaqiyåéìà áBøwä ìk ìBëé Cëéôìl` xyewnd - §¦¨¨¨©¨¥¨
,wicvd,ïãò ïâaL Bçeø úðéçaî ÷ìç ìa÷ìmvrn wlg - §©¥¥¤¦§¦©¤§©¥¤

,cala odn eife dx`d `le zecndå ìéàBäly gexd zpiga- ¦§
,wicvd,éîLb íB÷î úðéçáa àìå éìk CBúa dðéàoba m` ik - ¥¨§§¦§Ÿ¦§¦©¨©§¦

xiaqiy itk ,`ed mby ,ocr

,df mlera ,oldlòãBpk©©
ì"æø øîàî27á÷òé ìò ©£©©©©©£Ÿ

ñðëpL íBìMä åéìò eðéáà̈¦¨¨©¨¤¦§©
,ïãò ïb Bnòl` qpkpyk - ¦©¥¤

,zekxad z` lawl wgvi

mlera `vnp ocr oby ixd

,dfdøôña áúk ïëå§¥¨©§¥¤
úBøîàî äøNò28øéåàL £¨¨©£¨¤£¦

ìk áéáñ èMtúî ïãò ïb©¥¤¦§©¥§¦¨
äæ øéåàa íéîLøðå ,íãà̈¨§¦§¨¦©£¦¤

,ocr ob ly -ìk̈
åéøeaãå åéúBáLçî©§§¨§¦¨
úãBáòå äøBza íéáBhä©¦©¨©£©
íBìLå ñç Côäì ïëå) 'ä§¥§¥¤©§¨
xacne ayeg mc`yk -

dxezl cebipay mixac

,'d zceareøéåàa íéîLøð¦§¨¦©£¦
áéáñ ípäébî èMtúnä©¦§©¥¦¥¦¨§¦

k,Cëìä .(íãà ìoeeik - ¨¨¨¦§¨
,ezpen` ,wicvd ly egeky

mpi` ,ezad`e ez`xi

yeale ilka milaben

md `l` ,inyb mewnae

mb miiwd ocr oba mi`vnp

,dfd mleraãàî ì÷ðlw - ¨¥§Ÿ
,c`nìa÷ì åéãéîìúì§©§¦¨§©¥

Búàøéå Búðeîà íäL ,úéiîöòä íaø çeø úðéçaî í÷ìç¤§¨¦§¦©©©¨¨©§¦¦¤¥¡¨§¦§¨
íåéæ àìå ,'ä úà íäa ãáò øLà Búáäàåmzx`de -ãáìa §©£¨£¤¨©¨¤¤§Ÿ¦¨¦§©

,éìkì õeç øéànämdyk ,wicvd ly ezeig miiga didy itk - ©¥¦©§¦
.miyecwd eixeaice eizeaygn ici lr cala eif elaiwúðéçaL éôì§¦¤§¦©

úéîöòä Bçeøeil` zekiiyd ,zeinvrd ezad`e ez`xi ,ezpen` - ¨©§¦
,eicinlzl `le calaúðéçáa ììkäì ,éelò øçà éelòa älòúî¦§©¨§¦©©¦§¦¨¥¦§¦©

òãBðå ,íéðBéìòä úBîìBòaL ïBéìòä ïãò ïâaL BúîLð29ìkL ¦§¨¤§©¥¤¨¤§¤¨¨¨¤§¦§©¤¨
Búâøãîe BîB÷nî ìëå ìkî éøîâì ø÷òð Bðéà äMã÷aL øác̈¨¤¦§ª¨¥¤§¨§©§¥¦Ÿ¨Ÿ¦§©§¥¨

,äìòîì äìòîì älòúpL øçàì íb ,äðBLàøä`ed oi` f` mb - ¨¦¨©§©©¤¦§©¨§©§¨§©§¨
,myex my x`yp `l` ,mipey`xd ezbixcne enewnn ixnbl xwrp

Bæ äðéçáe,wicv ly egexn -ïãò ïâa ähîì äøàLpL äðBLàøä §¦¨¨¦¨¤¦§£¨§©¨§©¥¤
ïBzçzädiyra dhnl mb ,mler lka dpyi ocr ob zpiga ixdy - ©©§

,ocr oba dhnl dx`ypy ef dpiga ixd ,oezgzd ocr ob zpiga dpyi

,åéãéîìúa úèMtúnä àéä ,äðBLàøä Búâøãîe BîB÷îa- ¦§©§¥¨¨¦¨¦©¦§©¤¤§©§¦¨

`ed dpipr lke ,iaxd ly zinvrd egexn dcxtp ixd ef dpiga ,oky

,micinlza zhytzn `idy dnBúeøM÷úä úðéça éôk ãçà ìk̈¤¨§¦§¦©¦§©§
åéìà Búáø÷å,wicvd l` -,äaø äáäàa ,BúBîáe åéiçalk - §¦§¨¥¨§©¨§§©£¨©¨

`ed dcn dze`a - dax dad`a eaxl xyewn ezeid zcn itl cg`

ly egex zehytzdn lawn

,iaxdîä ékìk úëL ¦©§¨©¨
àlà dðéà úeiðçeøéãé ìò £¦¥¨¤¨©§¥

,äaø äáäàdpyiyke - ©£¨©¨
zekynp ,dax dad`d

ly zeipgexd zecnd

,dad`e d`xi ,dpen`Bîk§
LBãwä øäfa áeúkL30 ¤¨©Ÿ©©¨
àaìc àúeòøc çeøc§©¦§¨§¦¨

éLîà,àìéòlî çeø C- ©§¦©¦§¥¨
ly iniptd oevxd ly gexd

,dlrnln gex jiynn ald

"`alc `zerx"dy ixd

(ald ly iniptd oevxd)

,eaxl cinlzd ly dad`de

eizecnn hytziy mikiynn

,cinlzl iaxd lyíà ÷ø©¦
åéäìà úàø÷ì ïBké31 ¦¦§©¡Ÿ¨
äòéâéå äaø äðëäa©£¨¨©¨¦¦¨

,äîeöòly eyexit itl - £¨
ihewl"a `aen ,yiyw ciqg

dpeekd ,"`ipz" lr "zedbd

dpkdd - `id "dax dpkd"a

lydnypddribi"e

d zribi - "dnevrseb,

,"xya zribi"ìL ìa÷ìL §©¥¨Ÿ

,eìlä úBcî,dpen` - ¦©¨
,dad`e d`xiì"æø øîàîëe ,Baø eäøBäL Cøãk32zòâé : §¤¤¤¨©§©£©©©¨©§¨

.ïéîàz ¯ úàöîev"iixden x"enc` w"k ly eyexitl m`zda33 ¨¨¨©£¦
- ""ek dnevr dribie dax dpkda eiwl` z`xwl oeki m` wx" lr

d`xid ,dpen`d qipkdl `id dribide dceardy ,`id dpeekd

oaeny itke ,zeevnde dxezd meiw ly miixya miiga dad`de

exn`p `l mixacdy zexnl) xazqn ,my miiqn `edy dnn

xzei daxd `vniy `id dpeekd "oin`z z`vne zrbi"y (yxetna

lry ,yexita my xne`y itke ."d`ivn" ly oipr ,ezribi xy`n

myxy mr oilecibd ilecib ly zexywzd deedzn dribid ici

ielir xg` ielira dlrznd axd ly egex zenvr" `edy mxewne

yiy cala ef `ly ixd ,"oeilrd ocr obay eznyp zpigaa llkidl
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åðéáà á÷òé ìò ì"æøàî òãåðë éîùâ íå÷î 'éçáá
úåøîàî äøùò øôñá ë"ëå ò"â åîò ñðëðù ä"ò
øéåàá íéîùøðå íãà ìë áéáñ èùôúî ò"â øéåàù
'ä úãåáòå äøåúá íéáåèä åéøåáãå åéúåáùçî ìë äæ
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ה'תש"דט חשוןיום ראשון

חומש: וירא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: והנה העליונים . . . קמה עו"ג.

בהיות אאמו"ר בן ד או ה שנים נכנס אל זקנו הצ"צ בש"ק פ' וירא והתחיל לבכות, 
באמרו: מפני מה נראה ה' אל אברהם אבינו ולנו אינו נראה. ויענהו הצ"צ: אז א איד א 
צדיק, צו ניין און ניינציג יָאר איז מחליט אז ער דארף זיך מל זיין, איז ער ווערט אז 

דער אויבערשטער זָאל זיך באווייזען צו אים.

ת  ּבַ ׁשַ ַמח ֶצֶדק" ּבְ ִנים, ִנְכַנס ֶאל ְזֵקנֹו ַה"ּצֶ ן ד' אֹו ה' ׁשָ "ּב[ ּבֶ י ]ָהַרׁשַ ְהיֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּבִ
ֵאינֹו  ְוָלנּו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶאל  ה'  ִנְרֶאה  ָמה  ֵני  ִמּפְ ָאְמרֹו:  ּבְ ִלְבּכֹות,  ְוִהְתִחיל  ָרא  ַוּיֵ ת  ָרׁשַ ּפָ ֹקֶדׁש 
ָעָליו ָלמּול  ִנים, ַמְחִליט ׁשֶ ע ׁשָ ִעים ְוֵתׁשַ ׁשְ ִגיל ּתִ יק, ּבְ ְיהּוִדי ַצּדִ ׁשֶ ַמח ֶצֶדק": ּכְ ֲעֵנהּו ַה"ּצֶ ִנְרֶאה. ַוּיַ

ה ֵאָליו. ּלֶ רּוְך הּוא ִיְתּגַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ֶאת ַעְצמֹו, ָראּוי הּוא ׁשֶ

ה'תש"ד י חשוןיום שני

חומש: וירא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: אבל במצאת . . . בע"ח וד"ל.

דער רבי )רבנו הזקן( פלעגט זָאגען אויף אצילות "אויבען". מען דערציילט אז אין 
כתב פלעגט ער פון התרגשות, מער ווי "אצי" ניט קענען ָאנשרייבען.

ֵמֹרב  ְכַתב  ּבִ ׁשֶ ִרים,  ְמַסּפְ "ְלַמְעָלה".   – ָה'ֲאִצילּות'  ]עֹוָלם[  ֶאת  ה  ְמַכּנֶ ָהָיה  ֵקן(  ַהּזָ נּו  )ַרּבֵ י  ָהַרּבִ
ל ִלְכתֹוב. ר "ֲאִצי", ֹלא ָהָיה ְמֻסּגָ ׁשּות, יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ ִהְתַרּגְ

ה'תש"דיא חשוןיום שלישי

חומש: וירא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: כז. אהוביי . . . קמו נס"ו.

ְמצּום":  ה ַהּצִ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ָסִעיף ַהּמַ ָרא( ּבְ ת ַוּיֵ ָרׁשַ הּו" )ּפָ ַתח ֵאִלּיָ ְתִחיל "ּפָ ּבּור ַהּמַ "תֹוָרה אֹור" ּדִ ּבְ
ִחיַנת  ּבְ ּוְמקֹור  ֵעיַנִים  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  "ׁשֶ ִלְהיֹות:  ָצִריְך  ִלים",  ּכֵ ִחיַנת  ּבְ ְמקֹור  ִהיא  ֵעיַנִים  ִחיַנת  ּבְ "ׁשֶ
ֵפרּוׁש ְמׁשֹוְטִטים", ָצִריְך  ּזַֹהר": "ּדְ ה ּבַ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ָסִעיף ַהּמַ א" ּבְ ְתִחיל "ֵאְרָדה ּנָ ּבּור ַהּמַ ם ּדִ ִלים". ׁשָ ּכֵ

ֵפרּוׁש ְמׁשֹוְטטֹות". ִלְהיֹות "ּדְ
ִהְתִחיל ְלָכְתָבם  "ּב[ ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ הֹות ֵמֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ָנם ַהּגָ הּו" ֶיׁשְ ַתח ֵאִלּיָ ְתִחיל "ּפָ ּבּור ַהּמַ ַלּדִ

ֹחֶרף רנ"ב. ּבְ
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היום יום . . . סו

ה'תש"דיב חשוןיום רביעי

חומש: וירא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וז"ש . . . קודם לברכה.

אחת מתורות הראשונות של רבינו הזקן - ונקראו אז בשם "ווערטער":  שמע ישראל 
- א איד דערהערט  - הוי' אלקינו - אז כחנו וחיותינו איז דָאס למעלה מן הטבע, 

און - הוי' אחד.

ַמע  ׁשְ ִמים"[:  ְתּגָ ]"ּפִ "וֶעְרטֶער"  ם  ׁשֵ ּבְ ָאז  ְוִנְקְראּו  ֵקן –  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹונֹות  ִמּתֹורֹות  ַאַחת 
ר – "ֲהָוָי'  ַבע, ַוֲאׁשֶ ּכֵֹחנּו ְוַחּיּוֵתינּו ֵהם ְלַמְעָלה ֵמַהּטֶ ָרֵאל – ְיהּוִדי "קֹוֵלט" – ֲהָוָי' ֱאֹלֵקינּו – ׁשֶ ִיׂשְ

ֶאָחד".

ה'תש"דיג חשוןיום חמישי

חומש: וירא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: איתא . . . 292 ועלול כנודע.

דער בעש"ט פלעגט לערנען מיט זיינע תלמידים א שיעור גמרא. דער אופן פון דעם 
לערנען איז געווען מיט גרויס חריפות און גאונות, און מ'הָאט געלערענט דעם רמב"ם 
אלפס רא"ש און אנדערע מפרשים פון די ראשונים וועלכע זיינען שייך געווען צו דער 
גמרא ווָאס מ'הָאט געלערענט. דער בעש"ט פלעגט ָאּפטייטשען די ווערטער אין אידיש. 
אז מ'הָאט געלערענט ערכין און געקומען צום מארז"ל )טו ב( לשון תליתאי קטיל תליתאי, 
הָאט דער בעש"ט דָאס אויסגעטייטשט: לשון הרע הרג'ט אלע דריי: דעם אויסטראכטער 
דעם דערציילער און דעם צוהערער, נָאר דָאס איז אין לבושים רוחנים, ווָאס דָאס איז 

שווערער, ווי רציחה אין גשמיות.

ֲחִריפּות ּוְגאֹונּות  ּמּוד ָהָיה ּבַ ָמָרא. ֹאֶפן ַהּלִ ּגְ עּור ּבַ ְלִמיָדיו ׁשִ ם טֹוב ָנַהג ִלְלֹמד ִעם ּתַ ַעל ׁשֵ ַהּבַ
ָמָרא  ַלּגְ ִכים  ּיָ ׁשַ ָהיּו  ׁשֶ ֵמָהִראׁשֹוִנים  ים  ְמָפְרׁשִ ָאר  ּוׁשְ ֹרא"ׁש  ַאְלָפס,  "ם,  ָהַרְמּבַ ֶאת  ְוָלְמדּו  דֹוָלה,  ּגְ
ְלַמֲאַמר  יעּו  ְוִהּגִ ֲעָרִכין  ֶכת[  ]ַמּסֶ ְמדּו  ּלָ ׁשֶ ּכְ ְלִאיִדיׁש.  ים  ּלִ ַהּמִ ם ֶאת  ְרּגֵ ּתִ ם טֹוב  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ְלֶמֶדת.  ַהּנִ
ם טֹוב: "ָלׁשֹון  ַעל ׁשֵ ְרׁשֹו ַהּבַ ִליָתִאי", ּפֵ ִליָתִאי ָקִטיל ּתְ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )טו, ב( : "ָלׁשֹון ּתְ
ם. ַעֵיין ִלקּוֵטי  ינּו ֵגְרׁשֹום ׁשָ ֹוֵמַע ]זֹו ַדַעת ַרּבֵ ר ְוַהּשׁ ְמִציא, ַהְמַסּפֵ ה: ַהּמַ ֹלׁשָ ל ַהּשְׁ ָהַרע קֹוֶטֶלת ֶאת ּכָ

ִמּיּות". ַגׁשְ ה ָחמּור יֹוֵתר ֵמְרִציָחה ּבְ ּזֶ ים, ׁשֶ ים רּוָחִנּיִ ְלבּוׁשִ יחֹות ח"ה, עמ' 44 הע' 74[ ַאְך ֶזהּו ּבִ ׂשִ

ה'תש"דיד חשוןיום שישי

חומש: וירא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והנה בהיות . . . קמז תאמין.

ק  ים, ְוהּוא: ְלִהְתַעּסֵ ַחּיִ עּוָדה רּוָחִנית ּבַ ָרֵאל ֵיׁש לֹו ּתְ ׂשְ "ֵמה' ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננּו", ְלָכל ֶאָחד ִמּיִ
הּוא, ָצִריְך ְלִהְתַעְנֵין  ר הּוא ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ ֲאׁשֶ ֵרְך. ְוָכל ֶאָחד ּבַ יָרה לֹו ִיְתּבָ ְנָין ַלֲעׂשֹות ּדִ ֲעבֹוַדת ַהּבִ ּבַ
ְרָנָסה  ׂש ַאַחר ּפַ הּוא ְמַחּפֵ מֹו ׁשֶ ְרָנָסה רּוָחִנית ּכְ ׂש ִלְמֹצא ֵאיֶזה ּפַ ֵחֶפׂש ְמֻחּפָ ׂש ּבְ ָכל ַמַאְמֵצי ּכֹחֹו ְלַחּפֵ ּבְ
יו ּגֹו'  י ְיַדְעּתִ ַאְבָרָהם "ּכִ ִדְכִתיב ּבְ ץ, ּכְ רּוְך הּוא – ֶיְחּפָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ְרּכֹו – ׁשֶ ּדַ ִמית. ְוהּוא ְלִפי ׁשֶ ׁשְ ּגַ
דֹוׁש  ַהּקָ ָראֹו  ּבְ ַבע, ָהעֹוָלם  ַהּטֶ ַמְעָלה ִמן  ּלְ ְוׁשֶ ַבע  ַהּטֶ ֶרְך  ּדֶ ָרִכים:  ּדְ ֵני  ׁשְ י ֵיׁש  ּכִ ֶרְך ה'",  ּדֶ ְמרּו  ְוׁשָ
ֶרְך ֱאֹלִקים. ּתֹוָרה ּוִמְצֹות  ר – ְוהּוא ּדֶ ׂשָ ֵעיֵני ּבָ ַבע – ּבְ ֶדֶרְך ַהּטֶ הּוא ּבְ מֹו ׁשֶ רּוְך הּוא ִלְהיֹות ִנְרֶאה ּכְ ּבָ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ְגַלל ֹזאת ִהּנֵ ר ּבִ ַבע, ֲאׁשֶ ּטֶ ַבע ּבַ ַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ּלְ ָכה ׁשֶ ֶרְך ֲהָוָי', ְוהּוא ַהְמׁשָ ֵהם ּדֶ

ַבע. ּטֶ ַבע ּבַ ָרֵאל ְלַמְעָלה ִמן ַהּטֶ יַע ְלִיׂשְ ּפִ ַמׁשְ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב מרחשון ט' ראשון יום הרבים ברשות טומאה ספק

:‡ ‰ÎÏ‰ Ê"Ë ˜¯Ù ,˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ˙ÂÎÏ‰äî éðtî¦§¥¨

çñt ïéOBò øeavä éøäL ?íéaøä úeLøa äàîè ÷ôñ íéîëç eøäè¦££¨¦§¥ª§¨¦§¨©¦¤£¥©¦¦¤©

,ïäéðtî úéçãð úéàcå äàîè íà .ïéaøî íéàîhäL ïîæa äàîèa§ª§¨¦§©¤©§¥¦§ª¦¦ª§¨©¨¦¦§¥¦§¥¤

äî éðtîe .. ïäéøácî úB÷ôqä ìk øeqàL ;äàîè ÷ôñì øîçå ì÷©¨Ÿ¤¦§¥ª§¨¤¦¨©§¥¦¦§¥¤¦§¥¨

ét ìò óà ,äøzñpL äèBñ éøäL ?ãéçiä úeLø ÷ôña eøéîçä¤§¦¦§¥§©¨¦¤£¥¨¤¦§§¨©©¦
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הרמב"ם: מפרשי והקשו

מסוטה היחיד ברשות טומאה ספק שלמדים מאחר א)

היחיד ברשות דווקא והיינו שם)שנסתרה, ובתוס' ב ט, למה(חולין ,

ברשות טומאה ספק לטהרת אחר טעם להביא הרמב"ם צריך

מובן היחיד, ברשות רק ספק טימאה שהתורה מכך הרי הרבים,

טהור? הרבים שברשות

מכך נלמדת הרבים ברשות טומאה ספק טהרת אם ב)

כל "שאיסור בכך התוספת מה בטומאה, פסח עושים שהצבור

מדבריהם"? הספיקות

בתוספתא מקורו זה טעם ספ"ו)והנה, ובירושלמי(טהרות (סוטה,

ה"ב) באמתפ"א למה אבל זה, טעם העדיף שהרמב"ם לומר וניתן ,

שבבבלי? בטעם מסתפקים לא והירושלמי התוספתא

והביאור:

טומאה ספק לטהר מסוטה ללמוד אפשר שאי סובר הרמב"ם

רק סוטה טימאה שהתורה ולומר לדחות ניתן כי הרבים, ברשות

כשנסתרה אלא ספק של מציאות בה אין כי היחיד ברשות

מגע ספק בהן ששייך טומאות שאר אבל מחבוא, במקום

וטמאים. כסוטה דינם הרבים, ברשות אף בטומאה

הרבים ברשות טומאה ספק לטהר ראיה להביא הוצרך ולכן

קל - בצבור דחויה ודאית טומאה שאם בטומאה, הבא מפסח

הרבים. ברשות טומאה לספק וחומר

לפסח מה כי פירכא, לו שיש וחומר קל זהו שלכאורה אלא

ברשות ואילו ודאית, טומאה בו הותרה שכן בטומאה, הבא

הרמב"ם הוצרך כן על ודאית? טומאה הותרה לא הרבים

בספק הקילו וחכמים מדבריהם", הספיקות כל "שאיסור להוסיף

הבא בפסח קולא בו שמצינו משום הרבים, ברשות טומאה

ברבים א)בטומאה סי' יו"ד מהרי"ט .(שו"ת

ה'תשע"ב מרחשון י' שני יום הגשמים ובימות החמה בימות הבקעה

:Â ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ˙ÂÎÏ‰úôwnä äò÷aä©¦§¨©ª¤¤

ì ãéçiä úeLø Z íéîLbä úBîéa øãbàì íàå ;äàîèìe úaL ¨¥¦©§¨¦§©¨¦§©¨§ª§¨§¦Ÿ

.ãáìa äàîèì ãéçiä úeLø àéä éøä Z úôwî äúéä̈§¨ª¤¤£¥¦§©¨¦§ª§¨¦§©

במשנה הדין מ"ז)מקור פ"ו –(טהרות החמה בימות "הבקעה :

לטומאה הרבים ורשות טלטול), (לענין לשבת היחיד רשות

ולכך". לכך היחיד רשות – הגשמים ובימות טהור). (וספקו

אשי רב כפירוש נקט א)והרמב"ם ז, רשות(שבת היא שהבקעה

כאשר רק הגשמים) ובימות החמה (בימות שבת לענין היחיד

ואסור ככרמלית, דינה מדרבנן כי ואם מחיצות, מוקפת היא

כיון סאתיים) מבית גדול היקפה (אם זו בבקעה לטלטל

נחשבת היא התורה מן - דיור לצורך הוקפו לא שהמחיצות

חייב הרבים מרשות לתוכה והזורק היחיד, שם,רשות שבת (רש"י

כדעולא) .ד"ה

הרע"ב מ"ו)אך שם אינה(טהרות שבמשנה שהבקעה פירש

זה בדין עולא (כפירוש מחיצות שם)מוקפת דינה(שבת ואמנם .(

היחיד רשות לה קוראת והמשנה היחיד, כרשות ולא ככרמלית

הרבים. רשות שאינה לפי

היא כי גמורה היחיד רשות היא שהבקעה פירש הרמב"ם אך

) גדר ואםמוקפת חייב). בשבת הרבים לרשות ממנה והמוציא

כרשות החמה בימות זו בקעה נחשבת מדוע להבין צריך כן

גדר? מוקפת היא והרי טומאה, לענין הרבים

בימות(שם)רש"י וגם פתחים יש הבקעה שבמחיצות פירש



סז היום יום . . . 

ה'תש"דטו חשוןשבת
ֵצא. ָנּה ַוּתֵ ה - ּבְ ַהְפטֹוָרה: ְוִאּשָׁ

חומש: וירא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והנה יש . . . כוכבים.

די נשמה ווארט אויבען אויף דעם זמן, ווען זי וועט זוכה זיין ארָאּפגעהן אין א גוף, 
ווייל די נשמה פילט, ווָאס זי קען אויפטָאן זייענדיק ָדא למטה. זי קען קומען צו דעם 

להתענג על הוי'. איז אויף ווען לייגט מען עס ָאּפ?

ֶלת ִלְפֹעל  ה ַמה ִהיא ְמֻסּגֶ ָמה ָחׁשָ ׁשָ י ַהּנְ ה ָלֶרֶדת ַלּגּוף, ּכִ ְזּכֶ ַמן ּבֹו ּתִ ה ְלַמְעָלה ַלּזְ ָמה ְמַצּפָ ׁשָ ַהּנְ
ן, ְלָמַתי ּדֹוִחים ֹזאת? ג ַעל ֲהָוָי'". ִאם ּכֵ יַע ַל"ְלִהְתַעּנֵ ֶלת ְלַהּגִ ה. ִהיא ְמֻסּגֶ אן ְלַמּטָ ְהיֹוָתּה ּכָ ּבִ

שבת 
קודש

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב מרחשון ט' ראשון יום הרבים ברשות טומאה ספק

:‡ ‰ÎÏ‰ Ê"Ë ˜¯Ù ,˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ˙ÂÎÏ‰äî éðtî¦§¥¨

çñt ïéOBò øeavä éøäL ?íéaøä úeLøa äàîè ÷ôñ íéîëç eøäè¦££¨¦§¥ª§¨¦§¨©¦¤£¥©¦¦¤©

,ïäéðtî úéçãð úéàcå äàîè íà .ïéaøî íéàîhäL ïîæa äàîèa§ª§¨¦§©¤©§¥¦§ª¦¦ª§¨©¨¦¦§¥¦§¥¤

äî éðtîe .. ïäéøácî úB÷ôqä ìk øeqàL ;äàîè ÷ôñì øîçå ì÷©¨Ÿ¤¦§¥ª§¨¤¦¨©§¥¦¦§¥¤¦§¥¨

ét ìò óà ,äøzñpL äèBñ éøäL ?ãéçiä úeLø ÷ôña eøéîçä¤§¦¦§¥§©¨¦¤£¥¨¤¦§§¨©©¦

.äzLzL ãò dìòáì äàîè àéä éøä Z ÷ôñ øácäL¤©¨¨¨¥£¥¦§¥¨§©§¨©¤¦§¤

הרמב"ם: מפרשי והקשו

מסוטה היחיד ברשות טומאה ספק שלמדים מאחר א)

היחיד ברשות דווקא והיינו שם)שנסתרה, ובתוס' ב ט, למה(חולין ,

ברשות טומאה ספק לטהרת אחר טעם להביא הרמב"ם צריך

מובן היחיד, ברשות רק ספק טימאה שהתורה מכך הרי הרבים,

טהור? הרבים שברשות

מכך נלמדת הרבים ברשות טומאה ספק טהרת אם ב)

כל "שאיסור בכך התוספת מה בטומאה, פסח עושים שהצבור

מדבריהם"? הספיקות

בתוספתא מקורו זה טעם ספ"ו)והנה, ובירושלמי(טהרות (סוטה,

ה"ב) באמתפ"א למה אבל זה, טעם העדיף שהרמב"ם לומר וניתן ,

שבבבלי? בטעם מסתפקים לא והירושלמי התוספתא

והביאור:

טומאה ספק לטהר מסוטה ללמוד אפשר שאי סובר הרמב"ם

רק סוטה טימאה שהתורה ולומר לדחות ניתן כי הרבים, ברשות

כשנסתרה אלא ספק של מציאות בה אין כי היחיד ברשות

מגע ספק בהן ששייך טומאות שאר אבל מחבוא, במקום

וטמאים. כסוטה דינם הרבים, ברשות אף בטומאה

הרבים ברשות טומאה ספק לטהר ראיה להביא הוצרך ולכן

קל - בצבור דחויה ודאית טומאה שאם בטומאה, הבא מפסח

הרבים. ברשות טומאה לספק וחומר

לפסח מה כי פירכא, לו שיש וחומר קל זהו שלכאורה אלא

ברשות ואילו ודאית, טומאה בו הותרה שכן בטומאה, הבא

הרמב"ם הוצרך כן על ודאית? טומאה הותרה לא הרבים

בספק הקילו וחכמים מדבריהם", הספיקות כל "שאיסור להוסיף

הבא בפסח קולא בו שמצינו משום הרבים, ברשות טומאה

ברבים א)בטומאה סי' יו"ד מהרי"ט .(שו"ת

ה'תשע"ב מרחשון י' שני יום הגשמים ובימות החמה בימות הבקעה

:Â ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ˙ÂÎÏ‰úôwnä äò÷aä©¦§¨©ª¤¤

ì ãéçiä úeLø Z íéîLbä úBîéa øãbàì íàå ;äàîèìe úaL ¨¥¦©§¨¦§©¨¦§©¨§ª§¨§¦Ÿ

.ãáìa äàîèì ãéçiä úeLø àéä éøä Z úôwî äúéä̈§¨ª¤¤£¥¦§©¨¦§ª§¨¦§©

במשנה הדין מ"ז)מקור פ"ו –(טהרות החמה בימות "הבקעה :

לטומאה הרבים ורשות טלטול), (לענין לשבת היחיד רשות

ולכך". לכך היחיד רשות – הגשמים ובימות טהור). (וספקו

אשי רב כפירוש נקט א)והרמב"ם ז, רשות(שבת היא שהבקעה

כאשר רק הגשמים) ובימות החמה (בימות שבת לענין היחיד

ואסור ככרמלית, דינה מדרבנן כי ואם מחיצות, מוקפת היא

כיון סאתיים) מבית גדול היקפה (אם זו בבקעה לטלטל

נחשבת היא התורה מן - דיור לצורך הוקפו לא שהמחיצות

חייב הרבים מרשות לתוכה והזורק היחיד, שם,רשות שבת (רש"י

כדעולא) .ד"ה

הרע"ב מ"ו)אך שם אינה(טהרות שבמשנה שהבקעה פירש

זה בדין עולא (כפירוש מחיצות שם)מוקפת דינה(שבת ואמנם .(

היחיד רשות לה קוראת והמשנה היחיד, כרשות ולא ככרמלית

הרבים. רשות שאינה לפי

היא כי גמורה היחיד רשות היא שהבקעה פירש הרמב"ם אך

) גדר ואםמוקפת חייב). בשבת הרבים לרשות ממנה והמוציא

כרשות החמה בימות זו בקעה נחשבת מדוע להבין צריך כן

גדר? מוקפת היא והרי טומאה, לענין הרבים

בימות(שם)רש"י וגם פתחים יש הבקעה שבמחיצות פירש



v"ndqeסח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

אחר, מפתח ויוצאים אחד מפתח לבקעה נכנסים אנשים החמה

לענין הרבים כרשות דינה זו בבקעה עוברים שאנשים וכיון

טומאה.

שדרכם פתחים במחיצה אין אם שגם סובר, הרמב"ם אבל

לענין הרבים רשות נחשבת הבקעה לעבור, אנשים יכולים

את העובדים אנשים שם נמצאים החמה בימות גם כי טומאה,

המשניות בפירוש שכתב כפי שם)אדמתה, אע"פ(טהרות, ..." :

הקוצרים בה משתמשין אבל בה, עוברים אדם בני שאין

הרבים רשות נעשית ולפיכך ... השדה לעבודת ... והפועלים

לטומאה".

(`ler xn` d"c .a ,e zay sqei y`x)

ה'תשע"ב מרחשון י"א שלישי יום מעשה כנגד מחשבה

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰Z Lácä äãø̈¨©§©

Z Bzøekî áfä Lác .ä÷Lî íeMî ànèúî úBlçä ÷qøiMî¦¤§©¥©©¦§©¥¦©§¤§©©¨¦©©§

úàîè ànèúî Z ïéìëàì åéìò áLç ;ïé÷Lî úàîè ànèúî¦§©¥ª§©©§¦¨©¨¨¨¢¨¦¦§©¥ª§©

.ïéìëà¢¨¦

ונחלקו ידיים. בנטילת חייב במשקה שטיבולו דבר האוכל

מחמת נטילה צריכות האם בדבש האפויות עוגות בדין הפוסקים

שעליהן. הדבש

נחשב שהדבש אף כי נטילה, צריכות שאינן הסוברים יש

שקרש לאחר אף ה"א)כמשקה פ"ט להלן בהלכה(ראה מבואר הרי ,

מתורת יוצא הוא אוכל, לשם הדבש על חשב האדם שכאשר זו

לשם עליו חשב הרי כאן, וכן אוכלין. טומאת רק ומטמא משקה

העוגה). עם (לאפותו אוכל

הט"ז סק"ז)אך קנ"ח סי' את(או"ח הביא שהרמב"ם מכך מדייק

בהמשך רק אוכלין טומאת מטמא לאוכלין עליו חשב שאם הדין

של הראשון לחלקה בהמשך ולא מאליו, מכוורתו הזב לדבש

המחשבה כאשר כי והטעם, החלות. ריסוק לגבי ההלכה

בכוח אין שוב בפעולה, כרוכה משקה לשם הראשונית

מחשבה 'אין כי משקה מתורת להוציא שלאחריה המחשבה

המחשבה מעשה, ללא מאליו כשזב ורק מעשה' מידי מוציאה

משקה. מתורת להוציאו מועילה אוכל לשם הבאה

לצורך נעשית מלכתחילה הדבש רדיית כאשר זה, ולפי

להוציאו המחשבה בכוח אין שוב לאפיה, ולא רגיל שימוש

משקה. מתורת

אותו רודה ואינו הדבש את קונה האדם שכאשר יתכן אך

מלכתחילה אם אף אוכל, לשם מחשבתו תועיל כן בעצמו

ברור היה ומלכתחילה מאחר כי משקה, לשם נעשתה הרדיה

הקונה, לשימוש אלא הרודה של לשימושו מיועד אינו שהדבש

הקובעת. היא הקונה מחשבת

(`ix ,`r 'nr ,`"i wlg ycew zexb`)

ה'תשע"ב מרחשון י"ב רביעי יום הביצה שיעור

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïéìëà øeòL änk©¨¦¢¨¦

ìëà ànèî àîè ìëà ïéàå ...ïäL ìk Z ïîöò úàîèì ?äàîèì§ª§¨§ª§©©§¨¨¤¥§¥Ÿ¤¨¥§©¥Ÿ¤

ïëå .dútì÷ àìa äöéák Ba äéäiL ãò íéãé Bà ïé÷Lî Bà øçà©¥©§¦¨©¦©¤¦§¤§¥¨§Ÿ§¦¨¨§¥

.äöçîe äöéák ìëàiL ãò ìñôð Bðéà Z íéàîè ïéìëà ìëBàä̈¥¢¨¦§¥¦¥¦§¨©¤Ÿ©§¥¨¤¡¨

.ñøt éöç eäæå§¤£¦§¨

של בינונית ביצה היא הלכתי נפח כשיעור שנקבעה הביצה

תרנגולת.

למידות יסוד כמידת האחת, בהלכה. משמעויות שתי לה ויש

'ביצת גם המכונה בקליפתה ביצה והיא השימושיות הנפח

רבות בהלכות נפח כשיעור והשניה, הקב'. 'ביצת או הפרס'

'ביצת גם המכונה קליפה, בלי מצומצמת ביצה והיא בתלמוד

אוכלין'. טומאת

מקום בכל המוזכרת הביצה כאמור, היא, הפרס' 'ביצת

וכדו' קב לוג, כגון: השימושיות הנפח מידות של יסוד כמידת

בגמרא מוזכר זה פג)ודבר (שה(ערובין, פרס' 'חצי לפיבשיעור וא

ומחצה). ביצה הרמב"ם שיטת ולפי ביצים שתי רש"י שיטת

שהרי האמורות, הנפח מידות לכל הפוסקים למדו וממנה

קב משיעור פרס שיעור נלמד סי'בגמרא או"ח מהדו"ק נו"ב שו"ת (ראה

.לח)

לגבי כשיעור הנזכרת הביצה היא אוכלין' טומאת 'ביצת

המאירי הרמב"ם. כאן שכותב כפי אוכלין, שם)טומאת (בעירובין

טעם "שהרי קליפתה: ללא כביצה השיעור נקבע מדוע מסביר

שאתה אוכל - יאכל' אשר 'האוכל מדכתיב הוא שבו כביצה

דרך אין והרי ביצה, כ[שיעור] והוא אחת בבת לאוכלו יכול

ומכאן אכילתה". כדרך שיערו חכמים] ו[לכן בקליפתה... לאכול

באכילת כביצה שיעור דוגמת – ממנה הנלמדים השיעורים שגם

קליפתה. בלי בביצה משוערים - וכדומה ארעי

(glx 'nr ,dxez ixeriye zecn)

ה'תשע"ב מרחשון י"ג חמישי יום אוכל? או משקה

:· ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïéñéøbäå áèøä̈Ÿ¤§©§¦¦

Z çôBè ä÷Lî ïäa äéä ...ïéìëàk ïä éøä Z eLøwL áìçäå§¤¨¨¤¨§£¥¥¨¢¨¦¨¨¨¤©§¤¥©

.ïé÷Lîk ïä éøä£¥¥§©§¦

לפ"א)לעיל עוגות(עיונים האם הפוסקים מחלוקת הובאה

לשלילה הטעמים ואחד ידיים. נטילת צריכות בדבש האפויות

לאחר הרי משקה, נחשב כשלעצמו הדבש אם שאפילו הוא

כאוכל. הוא הרי מטעמה, וקיבל העוגה עם שנאפה

פרי 'בורא ברכתו ירקות, בו שהתבשלו מרק לדבר: וראיה

מטעמן. שקיבלו מאחר הירקות כדין המים שדין הרי האדמה',

גבי שעל שהרוטב הכיפורים, ביום אכילה חיוב לגבי מצאנו וכן

אינם ומשקה שמאכל ואף ככותבת. לשיעור מצטרף המאכל

מהאוכל כחלק אלא כמשקה נידון אינו הרוטב (ראהמצטרפים,



סט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

סע"ו) ח"ט מהרי"ט .שו"ת

המהרי"ט התבשיל(שם)אך שהרי להיפך זו מההלכה מוכיח

הרי טופח משקה מעט עדיין בו היה אם כמאכל, ונידון שקרש

כאוכל. נחשב שהמשקה אומרים ואין כמשקה הוא

שמשקה ראיה אין הכיפורים ביום ואכילה הנהנין ומברכת

המשקה על חל שם כי כאוכל, שקיבלmbנחשב כיון המאכל דין

מצד כמשקה דינו את ממנו לעקור כדי בכך אין אך טעמו, את

מהותו. עצם

מאכל, לתוך בשבת פירות לסחוט מותר להקשות: יש אך

נידון אוכל לתוך הבא שמשקה מאחר סוחט איסור בכך ואין

מאוכל משקה כהפרדת נחשבת אינה המשקה הוצאת כאוכל,

כאן למבואר בסתירה עומד הדבר ולכאורה מאוכל, כאוכל אלא

ולא כמשקה נידון המאכל בתוך נמצא המשקה כאשר שאף

כאוכל!

הסחיטה) (שעת ליצירתו הראשון מהרגע אם לחלק: ויש

משקה, תורת מלכתחילה עליו חלה לא למאכל המשקה נועד

מפקיע אינו מאכל עם בישולו משקה, היה מלכתחילה אם אך

משקה מתורת שם.אותו מ"ה)(מהרי"ט או"ח חת"ס .שו"ת

הזקן אדמו"ר ס"ז)וכתב קנ"ח סי' או"ח אמורים(שו"ע שהדברים ,

משקה אך בו, נבלע ולא המאכל עם שהתבשל במשקה רק

במשקה מבושל פרי האוכל ולכן כאוכל, הוא הרי באוכל שנבלע

אם אף נטילה ללא ולאוכלו שעליו מהמשקה לנגבו יכול

לאחר כי מתוכו, הנסחט מהמשקה ומתלחלח חוזר בו כשאוחז

משקה. תורת ממנו פקעה במאכל שנבלע

ה'תשע"ב מרחשון י"ד שישי יום הבעלים רצון

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰øLëä éøác ìk̈¦§¥¤§¥

éëå :øîàpL äfL ,eãîì äòeîMä étî .ïä äìa÷ éøác Z ïéìëà¢¨¦¦§¥©¨¨¥¦¦©§¨¨§¤¤¤¤¡©§¦

òáL øàL ãçàå íénä ãçà Z òøæ ìò íéî ïzéàeäå .ïé÷Lî ä ª©©¦©¤©¤¨©©¦§¤¨§¨¦§¨©§¦§

.íéìòa ïBöøa íäéìò ïúpiL¤¦¨¥£¥¤¦§§¨¦

טומאה לקבל להכשר התנאים שאחד עולה הרמב"ם מדברי

הבעלים'. ב'רצון הדבר על ניתן שהמשקה הוא

החושן': ה'קצות כך על והקשה

ב)הגמרא לו, הכשרה(חולין גורמת הקודש חיבת האם דנה

יהודה כדרב "ודילמא נאמר: ההוכחות אחת ולגבי לטומאה.

שלמים זבחי של פרה לו שהייתה כגון ... דאמר שמואל אמר

היינו עליה...", טופח משקה ועדיין שחטה בנחל, והעבירה

לשחיטה, אותה להכין כדי בנחל הפרה את העביר שאדם

למרות לטומאה, הוכשרה שהבהמה בפשטות מניחה והגמרא

בעלים'! 'ברצון באו לא והמים שלו שאינה

ה"קצות": ומבאר

והרמב"ם קלים, קדשים שהם שלמים בקרבן מדובר בגמרא

הפשוטה ההנחה ומכאן הבעלים, ממון שהם בדעה נוקט

זה במקרה כי לטומאה, אותה מכשירה בנחל הבהמה שהעברת

הבעלים. היה אכן בנחל הבהמה את שהעביר מי

בנוגע קדשים וקדשי קלים קדשים בין חילוק יש זה ולפי

נתינת ידי על טומאה תתכן קלים בקדשים לטומאה: להכשר

קדשים קדשי אבל הבעלים, ממון שהם כיוון המביא, של המים

קבלת בהם שייך לא בעלים להם ואין גבוה' 'ממון שהם

טומאה.

(ez 'iq oyegd zevw)

ה'תשע"ב מרחשון ט"ו קודש שבת טומאה? מקבלים בקרקע המכונסים מים

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïéàL íéàáâ éîe¥§¨¦¤¥

àlà ïéànèî ïéàå ïBöøì àlà ïéànèúî ïéà Z äàñ íéòaøà íää¤©§¨¦§¨¥¦§©§¦¤¨§¨§¥§©§¦¤¨

elà éøä ...únä ïëBúì ìôpL ...ò÷øwaL íéî ?ãöék .ïBöøa§¨¥©©¦¤©©§©¤¨©§¨©¥£¥¥

ìò óàå ïéàîè elà éøä ...àîè íãà ïäî äúL íà ìáà .ïéøBäè§¦£¨¦¨¨¥¤¨¨¨¥£¥¥§¥¦§©©

àlnL Bà ò÷øwa eàîèpL øçà øBähä ïäî äúL .ò÷øwa ïäL ét¦¤¥©©§©¨¨¥¤©¨©©¤¦§§©©§©¤¦¥

äúL ïBöøa éøäL ,éìkä àîèðå äúBMä àîèð Z øBäè éìëa ïäî¥¤¦§¦¨¦§¨©¤§¦§¨©§¦¤£¥§¨¨¨

.àlî Bà¦¥

והרע"ב הר"ש מ"א),לדעת פ"א לקרקע(מקוואות המחוברים מים

לקבל יוכלו הקרקע מן יתלשו ואם כלל טומאה מקבלים אינם

ברצון, שלא נתלשו ואם ברצון. נתלשו אם רק וזאת, טומאה.

טומאה. מקבלים ואינם לקרקע כמחוברים הם הרי

המשנה את פירשו זה בבור(שם)ולפי (המכונסים גבאים "מי

ממי ששתה הטמא טמא": – טהור ושתה טמא שתה שבקרקע),

שתה כך אחר ואם ברצון. נתלשו כי המים את טימא גבאים

הטמא של מפיו טיפה שמא טמא הוא גם אלה ממים הטהור

אין הגבאים במי כי ב'השקה' נטהרת (ואינה למים ונפלה חזרה

אך התרומה, את פוסל טמאים משקין והשותה סאה) ארבעים

מחוברים הם שהרי נטמאים אינם בבור שנשארו הגבאים מי

לקרקע.

זה: על להקשות ויש

וטמאו חכמים החמירו ומדוע מדרבנן היא משקין טומאת

שנפלה טיפה במים היתה שמא ספק בגלל ששתה הטהור את

שנינו והרי הטמא, מי"א)מפי פ"ד טמאין(טהרות משקין שתה ספק

טהור? – מדרבנן ספק כי טהור, ספקו

גם מהתורה והרי ברוב, ביטול בגלל יטהרו לא למה ועוד:

ברוב בטילה מ"ג)טומאה פ"ב ?(מכשירין

אחרת: בדרך זו הלכה הרמב"ם פירש אלו קושיות ובגלל

יכולים סאה) מ' בהם (שאין לקרקע המחוברים מים גם

אלא מטמאין ואין לרצון אלא מתטמאין "אין אך טומאה לקבל

שלא גם ומטמאים שנטמאים תלושים כמים שלא ברצון",

לרצון.

ברצון, ושתייתו הואיל הטמא, מהם ששתה גבאים מי ולכן,

שתה הוא גם כי נטמא הטהור אחריו שתה ואם המים. את טימא

נטמא טהור, בכלי מילא הטמא שתיית לאחר אם וכן ברצון.

ברצון. היה בכלי המים מילוי אף שהרי הכלי

(`"n `"t ze`eewn dpexg` dpyn)



ze`nehdע zea` x`y zekld - oeygxn 'h oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriya"ryz'd oeygxn e"hÎ'h -

ה'תשע"ב מרחשון ט' ראשון יום

zF`nHd zFa` x`W zFkld¦§§¨£©ª§
עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק

zènehdzeàx̀yzekld
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וׁשתה‡. טמאין אכלין אכל ספק ּכיצד? סֹופרים ּדברי ְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָספק
טמאין ראׁשֹו2מׁשקין ׁשּבא ספק ׁשתה, וׁשּלא אכל ׁשּלא ספק ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה עליו ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין ּבמים ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֻֻורּבֹו
אכל אם וכן טהֹור. זה הרי - נפלּו וׁשּלא ּבא ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹספק
ׁשאּובין ּבמים ּבא אֹו טמאין מׁשקין ׁשתה אֹו טמאין ְְְְְֳִִִִִִֵֵַַָָָָאכלין
ּבטהרֹות נגע וספק ׁשאּובין, מים לּגין ׁשלׁשה עליו נפלּו ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֻאֹו
ספק האֹוכל וכן טהֹורֹות. אּלּו טהרֹות הרי - נגע לא ספק ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵַָָָָֹאּלּו
זה הרי - ּבספק טמאים ׁשהן מׁשקין והּׁשֹותה טמאים ְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָאכלין

ּתלּויה ּתרּומה האֹוכל וכן ּכּיֹוצא3טהֹור. ּכל וכן טהֹור. - ְְְְֵֵֵֵַָָָָָֹ
טמאֹות מּולדי סֹופרים4ּבאּלּו מּדברי טהֹור.5ׁשהן ספקן - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֻ

אּלא טמא; ספקֹו - סֹופרים מּדברי ׁשהּוא [הּטמאה] אב ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻאבל
וארץ הּפרס ּבית ּכגֹון ּבספק, טמא עצמֹו האב היה ּכן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּגען, ספק על ּׂשֹורפין ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהעּמים,
והן·. ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי טהרת היא החּלין ְְְְֳֳִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻספק

להן ׁשּנֹולד ּבטהרה חּליהן אֹוכלי ּכיצד? ּפרּוׁשים. ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהּנקראים
ּבטהרֹות טמאה ּככלספק טהֹורים, אּלּו הרי - הּספקֹות6יהן ְְְְְְֲֳִֵֵֵֵֵֶַָָָֻ

וּדאית. טמאה אּלא טמאה להן ואין ְְְִֵֶֶַָָָָָָֻֻֻּכּלן.
ספק‚. עליו ׁשּיׁש ּכּפּורים מחּסר ּכיצד? הּקרּבנֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻספק

זיבֹות חמׁש ספק עליה ׁשּיׁש האּׁשה ּכגֹון קרּבנֹות, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָחמּׁשה
לדֹות חמׁש ספק לאכל7אֹו וטהֹור אחד קרּבן מביאה - ְְְֱִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹ

ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו חֹובה, עליו הּׁשאר ואין ְְְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָָּבּקדׁשים,
ּכּפרה. ְְֵַָָֻמחּסרי

לטמאה„. נזקק ׁשּלא עד ּכיצד? נגעים ספקֹו8ספק - ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֻ
נגעים מהלכֹות ׁשּׁשי ּבפרק ׁשּבארנּו ּכמֹו .9טהֹור, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ

האילן‰. ּתחת ׁשּיֹוׁשב מצרע ּכיצד? ועֹובר עֹומד ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹספק
לא ספק וטמא האילן עליו האהיל ספק עֹובר, ְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹוהּטהֹור
האילן ּתחת יֹוׁשב הּטהֹור היה אם וכן עליו; 10האהיל ְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

הּטהֹור ונטמא הּמצֹורע עמד ספק ּתחּתיו, עֹובר ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָוהּמצֹורע
טהֹור. ספקֹו - עמד לא ְֵֵַָָָֹספק

.Âׁשרצים דבר11ספק אֹו ׁשרץ זרק ּכיצד? הּנזרקין. ספק זה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
וספק הּטמאֹות, לבין ּכּכר ׁשּזרק אֹו הּכּכרֹות, לבין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָטמא

הּכּכר12נגע ּומצא הֹואיל טהֹור, זה הרי - נגע לא ספק ֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּכׁשעת - הּטמאֹות ׁשּכל ּבטמאה. נֹוגע ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻהּטהֹור
ּבצּדֹו, נפל ּכ ואחר ּבֹו נגע ׁשּמא אֹומרין ואין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָמציאתן,

מציאתן. ּכׁשעת הן הרי ְְֲִִֵֵֶַָָָאּלא
.Ê,ּתרּומה ׁשל ּכּכרֹות ּגּבי על ּומהּלכת החלּדה ּבפי ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּׁשרץ

נגע טהֹור13ספק ספקֹו - נגע לא נחה14ספק ׁשּלא מּפני , ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹ
ונֹוגע15הּטמאה ּבֹו מהּלכת היתה ספק16. חי ספק ּבּכּכרֹות, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ

ׁשּנטלּתּו ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורֹות. הן הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָמת
ּבפיה מת נמצא אם אבל לּה; טמאֹות17והלכה אּלּו הרי -18. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵָָָָָָ

ׁשּמצאּוהּו ּפי על אף ּבפיה, חי הרי19ראּוהּו - ּבפיה מת ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
טהֹורֹות הּכלב20אּלּו ּבפי והּנבלה החלּדה ּבפי הּׁשרץ וכן . ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

ספקֹו - ּביניהן טהֹורים ׁשעברּו אֹו הּטהֹורים ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָועברּו
קבּוע מקֹום לּטמאה ׁשאין מּפני ּבהן21טהֹור, מנּקרין היּו . ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ

ּכמּנחין הן הרי - הארץ אם22על מּספק למפרע ּומטּמאין , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּיחיד, ּברׁשּות .23היּו ְְְִִִֵֶַָָָ

.Áּברׁשּות ׁשּמּנחת טמאה ּכיצד? הרּבים רׁשּות ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֻֻספק
היתה טהֹור. ספקֹו - נגע לא ספק ּבּה נגע ספק ְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹהרּבים,
טמא. ספקֹו - נגע לא ספק ּבּה נגע וספק הּיחיד ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹּברׁשּות

הּספקֹות אּלּו הּיחיד,24וכל ּברׁשּות אפּלּו חכמים ׁשּטהרּו ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשא להּׁשאלמּפני ּדעת ּבהן ׁשּיתּבאר25ין ּכמֹו ,26. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

.Ëהּיחיד ּברׁשּות טמא דבר היה ּכיצד? רׁשּיֹות ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָֻספק
ונגע ,להפ הּדבר ׁשהיה אֹו הרּבים, ּברׁשּות טהֹור ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָודבר

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דבר.1) לכל דינם ומה חכמים טיהרו ספיקות עשר ששנים שיהיה2)יבאר עליו גזרו שחכמים י) הלכה ח (פרק למעלה נתבאר
לטומאה. והרי3)כשני טהורה תרומה לשרוף אסרה שהתורה אותה, לשרוף ואסור באכילה אסורה מדרבנן טמאה שהיא תרומה

נשרפת. ולא נאכלת לא "תלוייה", נקראת ולפיכך התורה, מן טהורה זו "וולד4)תרומה נקראים ולמטה מראשון הטומאות כל
חכמים.5)הטומאה". גזירת שהם וכדומה, נסך יין זרה, עבודה גויים, ר"מ).6)כגון רומא (דפוס "בכל" להיות: כגון7)צריך

קודש. לאכול אסורה הביאה שלא זמן וכל קרבנות להביא מחוייבת וזבה יולדת לא. או הוולד צורת נגמרה אם וספק שהפילה
טמא.8) שהוא הכהן אמר שלא זמן כל נטמא אינו מצורע הכהן. שטימאו לפני הספק נולד נקראו:9)אם [במקומן ה. הלכה

צרעת"]. טומאת תחת10)"הלכות עומד "הטמא מו): יג, (ויקרא הכתוב מן למדו יד סימן י"ב הלכה תזריע פרשת כהנים בתורת
עוב והטהור -האילן עובר והטמא האילן תחת עומד הטהור כאן), שמקומו המצורע ועל עליו מאהיל שהאילן (מפני טמא - ר

טמא". - עמד אם עובר), רק הוא שהרי המצורע, של מושבו מקום זה שאין (מפני שרצים11)טהור "ספק י"ב: הלכה ד פרק שם
הנזרקין". ספק זה חכמים? שטיהרו שרצים ספק "ואיזהו אמרו: ה) הלכה ה (פר שם ובתוספתא מציאתן". בשעה12)כשעת

בכיכרות. נוגע אינו שנח אחר אבל עליהן, המת.13)שעבר היחיד.14)השרץ ברשות בתנועה15)אפילו שהיא טומאה
טהור. שספקם "הנזרקים", בגדר בכיכרות.16)נכללה נגע שהשרץ ראינו הכיכרות.17)פירוש מן שירדה שכל18)אחר

מציאתן. כשעת כן.19)הטומאות טהרה.20)אחר חזקת זה) (לשרץ לו שהייתה קבוע,21)מפני מקום אינו חיים בעלי פי
"נזרקים". בכלל הוא מתנועע.22)ולפיכך השרץ הניקור שבשעת פי על טומאה23)אף אפילו הרבים שברשות ח, בהלכה
מספק. מטמאה אינה לזו.24)מונחת הקודמות בהלכות שנמנו הספיקות טיהרו25)עשרת הספיקות אלו שכל רבינו, דעת

משנה). (כסף זה מנימוק היחיד.26)חכמים ברשות אפילו טהור ספיקו להישאל דעת בו שאין שמי ב, הלכה ט"ז פרק לקמן

ze`nehd zea` x`y zekld - oeygxn 'h oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשהסיט אֹו נגע, מהן זה ּבאי ידּוע ואין מהם את27ּבאחד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
הּטמא הּדבר היה אם הסיט, זה אי ידּוע ואין מהן ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאחד

ּבמּׂשא והאהיל28מטּמא ּבאהל מטּמא מהן אחד ׁשהיה אֹו , ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
טהֹור. זה הרי - האהיל מהן זה אי ידּוע ואין מהן אחד ְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָעל
לּׁשאל ּכׁשּיבֹוא טהֹור, הרּבים רׁשּות ׁשּספק ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאף

הפסד ּבכ אין טבלּת, אם לֹו: הרי29אֹומרין - טבל אם . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ
טהֹורֹות, הן הרי - טהרֹות ועּׂשה טבל לא ואם מׁשּבח; ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֻזה

טהֹור. - הרּבים רׁשּות ְְִֵֶַָָׁשּספק
.Èּׂשרּוף ׁשּנמצא טּלית30ׁשרץ וכן אכלין, ּגּבי על ּומּנח ְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

ּבלּויה חלּודה31ׁשּנמצאת אֹו ׁשבּורה ׁשּנמצאת ּבין32ּומחט ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּברׁשּות ּבין הרּבים ּברׁשּות ּבין טהֹורין אּלּו הרי - ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָהּכלים
ואחר נּׂשרף ּבאכלין ׁשּנגע אחר ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּיחיד;
החלידה אֹו נׁשּברה והּמחט הּטּלית ּבמּגע הּכלים ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָׁשּנטמאּו

ׁשּטהרה עד הּטּלית ּכׁשעת33ּובלתה הּטמאֹות ׁשּכל , ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
ְִָָמציאתן.

.‡È- אני טהֹור אֹומר והּוא נטמא, לֹו אֹומרין עדים ְְְְֲִִִִֵֵֵָָׁשני
עצמֹו ידי על נאמן לֹו34הּוא אֹומרין אין כן, ּפי על ואף . ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַָ

טהֹורֹות, הן הרי - טהרֹות עּׂשה אם אּלא ּבטהרֹות; ְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָֹעסק
לעצמֹו נטמא,35ויחּוׁש לא אֹומרים ּוׁשנים נטמא, אֹומר עד . ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ

ׁשנים טהֹור. - הּיחיד ּברׁשּות ּבין הרּבים ּברׁשּות ְְְִִִִִֵֵַַַָָָּבין
ּברׁשּות ּבין נטמא, לא אֹומר אחד ועד נטמא, ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹאֹומרים
נטמא, אֹומר עד נטמא. זה הרי - הרּבים ּברׁשּות ּבין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּיחיד
לא אֹומרת ואּׁשה נטמא, אֹומרת אּׁשה נטמא; לא אֹומר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹועד

טהֹור - הרּבים ּברׁשּות טמא, - הּיחיד ּברׁשּות .36נטמא: ְְְִִִִִֵַַָָָָָ

עּׂשר ׁשּׁשה 1ּפרק
¤¤¦¨¨¨

הרּבים?‡. ּברׁשּות טמאה ספק חכמים טהרּו מה ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָֻמּפני
מרּבין. ׁשהּטמאים ּבזמן ּבטמאה ּפסח עֹוּׂשין הּצּבּור ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻֻׁשהרי
טמאה; לספק וחמר קל מּפניהן, נדחית וּדאית טמאה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻאם
ּביאֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהן, הּספקֹות ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשאּסּור
ׁשהרי הּיחיד? רׁשּות ּבספק החמירּו מה ּומּפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָאסּורֹות.
טמאה היא הרי - ספק ׁשהּדבר ּפי על אף ׁשּנסּתרה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָסֹוטה

ׁשּתׁשּתה. עד ְְְִֶֶַַָלבעלּה
ּבׁשנים;·. טמאה ספק ּכ ׁשנים, ּובֹועלּה ׁשהּסֹוטה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻּוכׁשם

ׁשם טמאתם ספק הרי - הּיחיד ּברׁשּות ׁשלׁשה היּו אם ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָֻאבל
זה ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הרּבים. ּכרׁשּות ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָטהֹור
ארע מה מּמּנּו ולדרׁש להּׁשאל דעת ּבֹו יׁש ּבספק ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנטמא
ׁשאינֹו קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש היה אם אבל ּכסֹוטה; ְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָלֹו,

טהֹור. ספקֹו הרי - אֹותֹו ּכׁשּׁשֹואלין הענין על להׁשיב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָיֹודע
ד ּבֹו ׁשאין קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש להּׁשאלּכיצד? עת ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

וספק נגעּו וספק טמאה, ׁשם ׁשּיׁש ּבמבֹוי אֹו ּבחצר ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֻׁשּנמצאּו
להּׁשאל, דעת ּבֹו ׁשאין ּכל וכן טהֹורין. אּלּו הרי - נגעּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹלא
טהֹור. ספקֹו - הּיחיד ּברׁשּות הּספק לֹו ׁשּנֹולד ּפי על ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאף

הּיחיד‚. ּברׁשּות ספקן - ּבּלילה והמהּל והּיׁשן ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָהּסּומא
אמּורים ּדברים ּבּמה להּׁשאל. דעת ּבֹו ׁשּיׁש מּפני ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָטמא,
הּדבר ּבׁשהיה טהֹור? ספקֹו לּׁשאל דעת ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכל
ׁשחזקתֹו ידּוע הּדבר היה אם אבל חזקה; ׁשם ואין ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשקּול
ּבצד ׁשּנמצא טמא ּתינֹוק ּכיצד? טמא. זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנטמא
הּתינֹוק ׁשּדר טמאה, העּסה הרי - ּבידֹו והּבצק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהעּסה

זֹו. חזקה על ּׂשֹורפין ואין חזקתֹו. היא ּובכ ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָלטּפח
אֹו„. חּיה אֹו ּובהמה טהֹור, ּובצק טמאין מׁשקין ְְְִִֵֵֵַַָָָָָהיּו

ׁשּׁשתּו חזקה - נׁשיכתן מקֹום ּבּבצק ונמצא ּבּבית, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָעֹופֹות
ּובין ּפרה, ׁשם היתה וטּמאּוהּו. ּבּבצק ונׁשכּו ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָמׁשקין
טהֹור. הּבצק הרי - לׁשֹונּה את ׁשּתלח ּכדי והּבצק ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמׁשקין
- מּזה ּפחֹות ּפיה. את ׁשּתנּגב ּכדי - הּבהמה ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּובׁשאר
הּבצק ּבצד מׁשקין היּו אפּלּו ּכלב, היה ואם טמא. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּבצק
וליל הּמזֹון להּניח ּכלב ׁשל ּדרּכֹו ׁשאין טהֹור; זה הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּבין יׁש אם הּתרנגֹולין: נקירת ּבּבצק נמצא הּמים. אל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלֹו
טהֹור; הּבצק - ּבארץ ּפיהן את ׁשּינּגבּו ּכדי והּבצק ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּמׁשקין
ּבּמׁשקין ּבּבצק ונּקרּו ׁשּׁשתּו ׁשחזקתן טמא, - לאו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואם
צלּולין, הּמׁשקין ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּבפיהם.
טהֹור, הּבצק - עכּורים אבל ּבהן; נּכרת ּתינֹוק ׁשל ֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּבבּואה
אם ּבּבצק. נּכר הּמׁשקין מקֹום היה - ּבּמׁשקין נּקרּו ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשאּלּו
ּׂשֹורפין אין - טמאה ּבחזקת ׁשהּבצק ּפי על אף צלּולין, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהיּו

ּתֹולין. אּלא זֹו, חזקה ֲִֶַָָָעל
עּסה‰. הּיחיד? ּברׁשּות עליה ׁשּׂשֹורפין חזקה היא ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָאיזֹו

חתיכֹות ונמצאּו ׁשם, מטּפלין ּוצפרּדעים ּוׁשרצים ְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָּבּבית
טמאה העּסה - ׁשרצים המטּפלים רב אם ּבעּסה: ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָָֹמּבּׂשרן

טהֹורה. - צפרּדעים הרב ואם ְְְְְְִִִֵַָָָֹותּׂשרף,
.Âונתעּטף מּמּנּו, למעלה אֹו ּבצּדֹו ּוטהרֹות טמאֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֻהיּו

היּו אם ׁשּנתעּטף: ּבעת נגעּו לא ספק נגעּו וספק ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבטּליתֹו
אדם ּבידי הּבאה טמאה ׁשּספק טמא; ספקֹו - הּיחיד ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻּברׁשּות
הּוא הרי - קרקע ּגּבי על הּמּנח ּבכלי אפּלּו עליה. נׁשאלין -ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
ספקֹו - הרּבים ּברׁשּות היּו ואם לּׁשאל. דעת ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכמי

טמא. ספקֹו - יּגע ׁשּלא אפׁשר אי ואם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹטהֹור.
.Ê,ּתחּתיו נתּון ּומדרס הּדף ּגּבי על ׁשּנתּון ּתרּומה ׁשל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכּכר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בה יש ואשה מסוטה, למדנו טמא ספיקו היחיד ברשות טומאה שספק מפני ואפשרוהטעם, השאלה על ולענות להישאל דעת
בלבד. לה הדומה את ממנה ממקומו.27)ללמוד כמשא.28)הזיז שהיסט רבינו תטבול.29)דעת מטמא.30)ולפיכך ואינו

שבלתה.31) לפני שנטמאה בה.32)וידוע להשתמש ראוייה שאינה מפני מטומאתה נטהר.33)ויצאה - שבלה טמא בגד
עדים"34) ממאה יותר עצמו על נאמן "שאדם א: יב, בכריתות אמרו ונימוקם שם ייזהר35)כחכמים כן גם עצמו הוא פירוש,

משנה). (כסף שיטבול עד בטהרות לכתחילה יעסוק נטמאת36)ולא אומרים שניים דין מבאר אינו [רבינו רגיל. טומאה ספק ככל
אחד]. בעד כמו שדינו שנינו י הלכה שם בתוספתא אולם אינו, במשנה וגם נטמאת לא אומרים טיהרו1)ושניים מה מפני יבאר

ברשות שורפים חזקה זו אי על טמא. או טהור בר"ה, שספיקו מה ודין היחיד. ברשות בה והחמירו הרבים ברשות טומאה ספק
טהרות. גבם על עושים ואם הארץ עם כבגדי מידרס הם אם התינוק בגדי ודין היחיד.



עי ze`nehd zea` x`y zekld - oeygxn 'h oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשהסיט אֹו נגע, מהן זה ּבאי ידּוע ואין מהם את27ּבאחד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
הּטמא הּדבר היה אם הסיט, זה אי ידּוע ואין מהן ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאחד

ּבמּׂשא והאהיל28מטּמא ּבאהל מטּמא מהן אחד ׁשהיה אֹו , ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
טהֹור. זה הרי - האהיל מהן זה אי ידּוע ואין מהן אחד ְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָעל
לּׁשאל ּכׁשּיבֹוא טהֹור, הרּבים רׁשּות ׁשּספק ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאף

הפסד ּבכ אין טבלּת, אם לֹו: הרי29אֹומרין - טבל אם . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ
טהֹורֹות, הן הרי - טהרֹות ועּׂשה טבל לא ואם מׁשּבח; ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֻזה

טהֹור. - הרּבים רׁשּות ְְִֵֶַָָׁשּספק
.Èּׂשרּוף ׁשּנמצא טּלית30ׁשרץ וכן אכלין, ּגּבי על ּומּנח ְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

ּבלּויה חלּודה31ׁשּנמצאת אֹו ׁשבּורה ׁשּנמצאת ּבין32ּומחט ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּברׁשּות ּבין הרּבים ּברׁשּות ּבין טהֹורין אּלּו הרי - ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָהּכלים
ואחר נּׂשרף ּבאכלין ׁשּנגע אחר ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּיחיד;
החלידה אֹו נׁשּברה והּמחט הּטּלית ּבמּגע הּכלים ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָׁשּנטמאּו

ׁשּטהרה עד הּטּלית ּכׁשעת33ּובלתה הּטמאֹות ׁשּכל , ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
ְִָָמציאתן.

.‡È- אני טהֹור אֹומר והּוא נטמא, לֹו אֹומרין עדים ְְְְֲִִִִֵֵֵָָׁשני
עצמֹו ידי על נאמן לֹו34הּוא אֹומרין אין כן, ּפי על ואף . ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַָ

טהֹורֹות, הן הרי - טהרֹות עּׂשה אם אּלא ּבטהרֹות; ְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָֹעסק
לעצמֹו נטמא,35ויחּוׁש לא אֹומרים ּוׁשנים נטמא, אֹומר עד . ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ

ׁשנים טהֹור. - הּיחיד ּברׁשּות ּבין הרּבים ּברׁשּות ְְְִִִִִֵֵַַַָָָּבין
ּברׁשּות ּבין נטמא, לא אֹומר אחד ועד נטמא, ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹאֹומרים
נטמא, אֹומר עד נטמא. זה הרי - הרּבים ּברׁשּות ּבין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּיחיד
לא אֹומרת ואּׁשה נטמא, אֹומרת אּׁשה נטמא; לא אֹומר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹועד

טהֹור - הרּבים ּברׁשּות טמא, - הּיחיד ּברׁשּות .36נטמא: ְְְִִִִִֵַַָָָָָ

עּׂשר ׁשּׁשה 1ּפרק
¤¤¦¨¨¨

הרּבים?‡. ּברׁשּות טמאה ספק חכמים טהרּו מה ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָֻמּפני
מרּבין. ׁשהּטמאים ּבזמן ּבטמאה ּפסח עֹוּׂשין הּצּבּור ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻֻׁשהרי
טמאה; לספק וחמר קל מּפניהן, נדחית וּדאית טמאה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻאם
ּביאֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהן, הּספקֹות ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשאּסּור
ׁשהרי הּיחיד? רׁשּות ּבספק החמירּו מה ּומּפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָאסּורֹות.
טמאה היא הרי - ספק ׁשהּדבר ּפי על אף ׁשּנסּתרה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָסֹוטה

ׁשּתׁשּתה. עד ְְְִֶֶַַָלבעלּה
ּבׁשנים;·. טמאה ספק ּכ ׁשנים, ּובֹועלּה ׁשהּסֹוטה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻּוכׁשם

ׁשם טמאתם ספק הרי - הּיחיד ּברׁשּות ׁשלׁשה היּו אם ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָֻאבל
זה ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הרּבים. ּכרׁשּות ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָטהֹור
ארע מה מּמּנּו ולדרׁש להּׁשאל דעת ּבֹו יׁש ּבספק ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנטמא
ׁשאינֹו קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש היה אם אבל ּכסֹוטה; ְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָלֹו,

טהֹור. ספקֹו הרי - אֹותֹו ּכׁשּׁשֹואלין הענין על להׁשיב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָיֹודע
ד ּבֹו ׁשאין קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש להּׁשאלּכיצד? עת ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

וספק נגעּו וספק טמאה, ׁשם ׁשּיׁש ּבמבֹוי אֹו ּבחצר ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֻׁשּנמצאּו
להּׁשאל, דעת ּבֹו ׁשאין ּכל וכן טהֹורין. אּלּו הרי - נגעּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹלא
טהֹור. ספקֹו - הּיחיד ּברׁשּות הּספק לֹו ׁשּנֹולד ּפי על ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאף

הּיחיד‚. ּברׁשּות ספקן - ּבּלילה והמהּל והּיׁשן ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָהּסּומא
אמּורים ּדברים ּבּמה להּׁשאל. דעת ּבֹו ׁשּיׁש מּפני ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָטמא,
הּדבר ּבׁשהיה טהֹור? ספקֹו לּׁשאל דעת ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכל
ׁשחזקתֹו ידּוע הּדבר היה אם אבל חזקה; ׁשם ואין ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשקּול
ּבצד ׁשּנמצא טמא ּתינֹוק ּכיצד? טמא. זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנטמא
הּתינֹוק ׁשּדר טמאה, העּסה הרי - ּבידֹו והּבצק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהעּסה

זֹו. חזקה על ּׂשֹורפין ואין חזקתֹו. היא ּובכ ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָלטּפח
אֹו„. חּיה אֹו ּובהמה טהֹור, ּובצק טמאין מׁשקין ְְְִִֵֵֵַַָָָָָהיּו

ׁשּׁשתּו חזקה - נׁשיכתן מקֹום ּבּבצק ונמצא ּבּבית, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָעֹופֹות
ּובין ּפרה, ׁשם היתה וטּמאּוהּו. ּבּבצק ונׁשכּו ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָמׁשקין
טהֹור. הּבצק הרי - לׁשֹונּה את ׁשּתלח ּכדי והּבצק ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמׁשקין
- מּזה ּפחֹות ּפיה. את ׁשּתנּגב ּכדי - הּבהמה ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּובׁשאר
הּבצק ּבצד מׁשקין היּו אפּלּו ּכלב, היה ואם טמא. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּבצק
וליל הּמזֹון להּניח ּכלב ׁשל ּדרּכֹו ׁשאין טהֹור; זה הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּבין יׁש אם הּתרנגֹולין: נקירת ּבּבצק נמצא הּמים. אל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלֹו
טהֹור; הּבצק - ּבארץ ּפיהן את ׁשּינּגבּו ּכדי והּבצק ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּמׁשקין
ּבּמׁשקין ּבּבצק ונּקרּו ׁשּׁשתּו ׁשחזקתן טמא, - לאו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואם
צלּולין, הּמׁשקין ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּבפיהם.
טהֹור, הּבצק - עכּורים אבל ּבהן; נּכרת ּתינֹוק ׁשל ֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּבבּואה
אם ּבּבצק. נּכר הּמׁשקין מקֹום היה - ּבּמׁשקין נּקרּו ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשאּלּו
ּׂשֹורפין אין - טמאה ּבחזקת ׁשהּבצק ּפי על אף צלּולין, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהיּו

ּתֹולין. אּלא זֹו, חזקה ֲִֶַָָָעל
עּסה‰. הּיחיד? ּברׁשּות עליה ׁשּׂשֹורפין חזקה היא ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָאיזֹו

חתיכֹות ונמצאּו ׁשם, מטּפלין ּוצפרּדעים ּוׁשרצים ְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָּבּבית
טמאה העּסה - ׁשרצים המטּפלים רב אם ּבעּסה: ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָָֹמּבּׂשרן

טהֹורה. - צפרּדעים הרב ואם ְְְְְְִִִֵַָָָֹותּׂשרף,
.Âונתעּטף מּמּנּו, למעלה אֹו ּבצּדֹו ּוטהרֹות טמאֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֻהיּו

היּו אם ׁשּנתעּטף: ּבעת נגעּו לא ספק נגעּו וספק ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבטּליתֹו
אדם ּבידי הּבאה טמאה ׁשּספק טמא; ספקֹו - הּיחיד ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻּברׁשּות
הּוא הרי - קרקע ּגּבי על הּמּנח ּבכלי אפּלּו עליה. נׁשאלין -ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
ספקֹו - הרּבים ּברׁשּות היּו ואם לּׁשאל. דעת ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכמי

טמא. ספקֹו - יּגע ׁשּלא אפׁשר אי ואם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹטהֹור.
.Ê,ּתחּתיו נתּון ּומדרס הּדף ּגּבי על ׁשּנתּון ּתרּומה ׁשל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכּכר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בה יש ואשה מסוטה, למדנו טמא ספיקו היחיד ברשות טומאה שספק מפני ואפשרוהטעם, השאלה על ולענות להישאל דעת
בלבד. לה הדומה את ממנה ממקומו.27)ללמוד כמשא.28)הזיז שהיסט רבינו תטבול.29)דעת מטמא.30)ולפיכך ואינו

שבלתה.31) לפני שנטמאה בה.32)וידוע להשתמש ראוייה שאינה מפני מטומאתה נטהר.33)ויצאה - שבלה טמא בגד
עדים"34) ממאה יותר עצמו על נאמן "שאדם א: יב, בכריתות אמרו ונימוקם שם ייזהר35)כחכמים כן גם עצמו הוא פירוש,

משנה). (כסף שיטבול עד בטהרות לכתחילה יעסוק נטמאת36)ולא אומרים שניים דין מבאר אינו [רבינו רגיל. טומאה ספק ככל
אחד]. בעד כמו שדינו שנינו י הלכה שם בתוספתא אולם אינו, במשנה וגם נטמאת לא אומרים טיהרו1)ושניים מה מפני יבאר

ברשות שורפים חזקה זו אי על טמא. או טהור בר"ה, שספיקו מה ודין היחיד. ברשות בה והחמירו הרבים ברשות טומאה ספק
טהרות. גבם על עושים ואם הארץ עם כבגדי מידרס הם אם התינוק בגדי ודין היחיד.



ze`nehdעב zea` x`y zekld - oeygxn 'h oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשהּוא ּפי על אף ּבּמדרס, יּגע ׁשּלא ּכׁשּיּפל לֹו אפׁשר ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹואי
הּוא הרי - אחר ּבמקֹום הּכּכר ּומצא ּובא מדרֹון, ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָּבמקֹום
זה. ּבמקֹום ּונתנֹו ּונטלֹו ּבא אדם אֹומר: ׁשאני ְְְְֲֳִֵֶֶָָָָָָָָּבטהרתֹו;
נפל ׁשּוּדאי טמא; - לכאן אדם ּבא ׁשּלא לי ּברי אמר: ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹואם

ּכׁשּנפל. ּבּמדרס ְְְִֶַַַָָָונגע
.Áאף ּבידֹו, והּׁשֹוׁשּנים הּקברֹות ּבית ּבצד ׁשּנמצא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּתינֹוק

ספקֹו - הּטמאה ּבמקֹום אּלא ׁשֹוׁשּנים ׁשם ׁשאין ּפי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻעל
ּבבית העֹומד חמֹור וכן לֹו. ּונתנם לּקטן אחר ׁשּמא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָטהֹור,
ּבהן נתמע ׁשּמא אֹומרין ואין טהֹורין, ּכליו - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּקברֹות
לא ּוכׁשּנמצאּו לּׁשאל, דעת ּבֹו ׁשאין מּפני ּבקבר, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹונגעּו

מציאתן. ּכׁשעת הּטמאֹות וכל נֹוגעין, ְְְְְְְִִִִַַָָָֻנמצאּו
.Ëעל רֹוכב ׁשהיה אֹו אביו ׁשל ּבידֹו ּתֹופּׂש ׁשהיה ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּתינֹוק

מּפני טמא, הּיחיד ּברׁשּות ספקֹו - אביו ׁשל ּכתפֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּגּבי
עליו. נׁשאל ְִִֶָָָָׁשאביו

.Èיכֹול ׁשאינֹו ּתינֹוק ּבתינֹוק: חכמים אמרּו ספקֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָוארּבעה
- ּבמקֹומֹו ׁשהּוא ּכמֹו ּומצאּתּו ּובאה אּמֹו ׁשהּניחּתּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָלהּל
התחיל וגּפפּתּו. ונּׁשקּתּו ּבאה טמאה ׁשּמא אֹומרין ואין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָטהֹור,
ּכׁשאר מדרס ואין טהֹורין, ּבגדיו - ּולהּכנס לצאת ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָהּתינֹוק
ּגּביהן על עֹוּׂשין אין - טהֹורין ׁשהן ּפי על ואף הארץ. עם ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבגדי
ּברׁשּות טמא ספקֹו - לּׁשאל דעת ּבֹו ׁשּיהיה עד הגּדיל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָטהרֹות.
על אֹוכלין - ּגּופֹו את לׁשמר דעת ּבֹו ׁשּיהיה עד הגּדיל ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָֹהּיחיד.
ּגּבן על אֹוכלין - ידיו את לׁשמר יֹודע טהרֹות; ּגּופֹו ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹּגב
חּלין לֹו ונֹותנין אֹותֹו מטּבילין אֹותֹו? ּבֹודקין ּכיצד ְְְְְִִִִִֵַַָֻטהרֹות.
ּגּופֹו אּגב אֹוכלין - ּגּופֹו את לׁשמר יֹודע אם ּתרּומה. ְְְְִִִֵֵֶַַַָֹלׁשם
טהרֹות. ידיו אּגב אֹוכלים - ידיו את לׁשמר יֹודע ואם ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹטהרֹות;

עּׂשר ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

ועל‡. האדם על האהיל ספק העֹורב, ּבפי הּמת מן ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכזית
טמא האדם הרי - האהיל ׁשּלא ספק הּיחיד ּברׁשּות ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּכלים
מּפני טהֹורים, והּכלים לּׁשאל, דעת ּבֹו ׁשּיהיה והּוא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמּספק,
ּכלים ּבעּׂשרה ונתן ּבכלי הממּלא וכן לּׁשאל. ּדעת להן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשאין
אף טהֹורין, והּכלים טמא הּוא - מהן ּבאחד הּׁשרץ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָונמצא

ׁשּמּלא ּבּכלי הּׁשרץ ׁשּמא ספק ׁשּכּלן ּפי ּתחּלה,על היה ּבֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
לּכלי היה ואם לּׁשאל. ּדעת ּבהן ואין ּכלים ׁשהן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּפני
ּבֹו ויתאחר הּמים ׁשּיצאּו ואפׁשר הֹואיל אזנים, ּבֹו ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּמּלא
אחר זה דליים ּבעּׂשרה הממּלא וכן טמאים. ּכּלן - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּׁשרץ
ידּוע ואין אחר, לכלי אחד מּדלי ּכלים, ּבעּׂשרה ונתן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָזה
הרי - מהן אחד ּבכלי הּׁשרץ ונמצא האחרֹון, מן ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהראׁשֹון
אֹומר: ׁשאני טהֹורין; הּדליים עּׂשרת עם ּכלים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָהּתׁשעה
אזנים לּדליים יׁש ואם מּתחּלתֹו. הּׁשרץ היה זה ּבכלי ְְְְְֳִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמא
לכלי מּכלי המערה טמאין. הּכלים ּכל עם הּדליים ּכל הרי -ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
אֹומרין ואין טהֹור, העליֹון - ּבּתחּתֹון הּׁשרץ ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָונמצא

ּכלים ׁשהן מּפני היה. ּבּתחּתֹון ׁשּמא אּלא נפל, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמהעליֹון
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לּׁשאל. ּדעת להן ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹואין

יׁש·. אם ׁשרץ, ּבּה ונמצא ּבטהרֹות ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻקּפה
ּכל הרי - ׁשּולים לּה ׁשאין ּפי על אף אזנים אֹו ׁשּולים, ְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָלּה
ּבדּוקה היתה אפּלּו טמאֹות. ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁשּו ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָהּטהרֹות
הּׁשרץ. נפל הּבדיקה מן ידֹו הגּבהת עם ׁשּמא ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּומכּסה,
אחרת לזוית וטלטלּה זֹו ּבזוית ּבטהרֹות ּבּה נׁשּתּמׁש ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָואפּלּו
טמאה ׁשּמחזיקין לפי טמאֹות; ּכּלן - הּׁשרץ ּבּה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻונמצא

לּׂשרף. לא אבל לתלֹות, למקֹום ְְְֲִִִָָָֹֹמּמקֹום
מׁשקיע‚. היה אם חבּיֹות: מּמּנּו ּוממּלא הּבֹור את ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּזֹולף

הּׁשרץ ונמצא אֹותן, ּוממּלא ּבּבֹור וחבית חבית ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּכל
וכּלן טמאה היא - ּבאחרֹונה נמצא טמאֹות. ּכּלן - ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָֻֻּבראׁשֹונה
ׁשרץ נפל הראׁשֹונֹות את ׁשּמּלא אחר אֹומר: ׁשאני ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָטהֹורֹות;
ׁשּמלאן, עד החבּיֹות לתֹו ונֹותן ּבכלי זֹולף היה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָלּבֹור.
וכּלן טמאה, ּבלבד היא - מהן ּבאחת הּׁשרץ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻונמצא
עד ּבּה היה אֹו הּׁשרץ נפל ּבלבד ּבזֹו אֹומר: ׁשאני ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָטהֹורֹות;
מהן חבית ּכל ּבֹודק היה אם ,לפיכ לתֹוכּה. זלף ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשּלא
לתֹוכּה, ׁשּזֹולף אחר אֹותּה ּומכּסה הּיין ּבּה נֹותן ּכ ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָואחר

טמא ּכּלן - מהן ּבאחת הּׁשרץ נמצאונמצא אם וכן ֹות. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
טמא. הּכל - ּבֹו ׁשּזֹולף ּבּכלי אֹו ּבּבֹור ְִֵֵֶֶֶַַַַָֹהּׁשרץ

ונמצא„. לּגג, אֹותן ּומעלה הּמעטן מן זיתים קֹוצה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהיה
- ּבּמעטן נמצא טהֹורים. ׁשּבּמעטן זיתים - ּבּגג ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּׁשרץ
טהֹורים. הּזיתים - לזיתים ּכתל ּבין נמצא טמא. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּמעטן
ּבתֹו אם ּבּגג: והּגּוׁש זיתים ׁשל ּגּוׁש ּבתֹו הּׁשרץ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָנמצא
מן זה ּגּוׁש אֹומר: ׁשאני טמא, הּמעטן אף - ימים ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשלׁשת
ימים ׁשלׁשה אחר נמצא ואם ּבתֹוכֹו; והּׁשרץ עלה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּמעטן
ּבּגג ׁשּמא טהֹור, הּמעטן הרי - לּגג הזיתים ֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָמּׁשהעלה

ימים. הּׁשלׁשה ּבתֹו גּוׁש ונעּׂשּו ְְְְְֲִִַַַָָנתקּבצּו
.‰- ּבּמקרצת ׁשרץ ונמצא העּסה מן מקרצת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּקֹורץ

טמאה. לבּדּה העּסה - ּבעּסה נמצא טמאה. לבּדּה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּמקרצת
טמאה. העּסה אף - הּמקרצת ּבתֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָנמצא

.Âגּבי על אֹו הּכּכר ּבתֹו ׁשּלֹו ּגרעינה ׁשּנמצא טמא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאכל
הן הרי - טֹופח מׁשקה עליה ׁשאין ּפי על אף רֹותח, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּתבׁשיל
הּכּכר ּבתֹו ונּמֹוח ׁשם נפל ּכּלֹו האכל אֹומר: ׁשאני ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻטמאים;
על הּגרעינה נמצאת גרעינתֹו. ונׁשארה הרתיחה מחמת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָאֹו
על אף טהֹורין, אּלּו הרי - צֹונן ּתבׁשיל ּבתֹו אֹו הּכּכר ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָּגּבי
נפלה לבּדּה זֹו ּגרעינה אֹומר: ׁשאני מׁשקה; עליה ׁשּיׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּפי

מטּמאה. אינּה ׁשהרי מעליה, האכל ׁשאבד ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאחר
.Êּגרעינה ונמצאת טהֹורים ואכלין טמאין אכלין ּבּבית ְְְְְֳֳִִִִִִִֵֵַַַָָָָָהיּו

ודמים טהֹורים דמים היּו אם וכן הרב. אחר הֹולכין - ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹּבּבית
אחרטמאים הֹולכים - האכל על דם ונמצא הּבית ּבתֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹ

ּובא ּדם, עליו ׁשּנמצא ּתרּומה ׁשל ּבכּכר היה מעּׂשה ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָָֹהרב.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כלים1) בעשרה ונתן אזניים לו שיש בכלי הממלא היחיד. ברשות לא או האדם על האהיל ספק העורב בפי המת מן כזית יבאר
שרץ ונמצא העיסה מן מיקרצת הקורץ וכו'. חביות ממנו וממלא הבור את הזולף בתחתון. השרץ ונמצא לכלי מכלי המערה או
וטהורים טמאים אוכלין בבית היו וכו'. רותח תבשיל גבי על או הכיכר בתוך שלה גרעינה שנמצאה טמא אוכל או במיקרצת

וכו'. בבית גרעינה ונמצאה

ze`nehd zea` x`y zekld - oeygxn 'i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּוא, ׁשרץ ּדם נאמר: ׁשאפּלּו וטהרּוהּו. חכמים לפני ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹמעּׂשה
טהֹור. ׁשהּוא הּוא, חי ׁשרץ ּדם אֹומר: ֲִֵֵֶֶֶַַָהריני

.Áּבּה הּנמצא ּבּׂשר - ּוׁשחּוטֹות נבלֹות ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶַָָָָָעיר
ספק ׁשרץ ספק ּבּה הּנמצא היה אם וכן הרב. אחר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהֹולכים
הּזמן. ּבאֹותֹו העיר ּבאֹותּה ׁשּיׁש הרב אחר הֹולכין - ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹצפרּדע

הרב. אחר הּל ּבנמצא הּכלל: ְְְִֵֶַַַַָָָֹזה
.Ëּגבבא ּבתֹו ׁשרץ ונמצא ּבחצר, ּגבבא ׁשּמגּבבת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָהאּׁשה

ּגּבי על נמצא ּבמּׂשא. מטּמא הּׁשרץ ׁשאין טהֹורה, זֹו הרי -ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבכברה ּכֹוברת היתה ּבֹו. נגעה ׁשּמא טמאה, זֹו הרי - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָגבבא
נמצא טהֹורה. זֹו הרי - ׁשּבּכברה הּפרֹות ּבתֹו ׁשרץ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָונמצא
וכל ּבֹו, נגעה ׁשּמא טמאה, ספק זֹו הרי - הּכברה ּגּבי ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָעל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טמא, - הּיחיד ּברׁשּות ְְְִִֵֵֵֶַַָָָספק

ה'תשע"ב מרחשון י' שני יום

עּׂשר ׁשמֹונה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

ּברׁשּות‡. ספקֹות, ּוספקי ספקֹות לרּבֹות יכֹול ׁשאּתה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֹּכל
למבֹוי נכנס ּכיצד? טמא. - הּיחיד ּברׁשּות טהֹור, - 2הרּבים ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ
טמאה נכנס; לא ספק לחצר נכנס ספק ּבחצר, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻֻוהּטמאה
ׁשּלא ספק נכנס, ואפּלּו נכנס; לא ספק לּבית נכנס ספק ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹּבּבית,
ּבעת ׁשם היתה ּתאמר ואם ׁשם; היתה ספק ׁשם ְְְְְִֵֵַָָָָָָָָָָֹהיתה
ּבּה, יׁש ּתאמר ואם ּבּה; אין ספק ּכּׁשעּור ּבּה יׁש ספק ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּנכנס,
טמאה, היא ואפּלּו טמאה; אינּה ספק טמאה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻֻֻספק

טמא ספקֹו - נגע לא ספק נגע הּיחיד.3ספק רׁשּות ׁשהּמבֹוי , ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
ונגע·. הּיחיד, ּברׁשּות ּביניהן אחד וׁשרץ צפרּדעים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּתׁשעה

ׁשרצים ּתׁשעה טמא. ספקֹו - זהּו אי יֹודע ואינֹו מהן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבאחד
ספקֹו - מהן ּבאחד ונגע הרּבים ּברׁשּות ּביניהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּוצפרּדע
עד טהֹור, - הרּבים ּברׁשּות ספק ּכל הּכלל: זה ְְִִֵֶַַַָָָָָָטהֹור.

ּבוּדאי נטמאתי טמא,4ׁשּיאמר - הּיחיד ּברׁשּות ספק וכל ; ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

הּמת עצמֹות ,לפיכ נטמאתי. ׁשּלא וּדאי ׁשּיאמר ועצם5עד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ
מּבית6נבלה וגּוׁשים טהֹורה מארץ גּוׁש אֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
העּמים7הּפרס מארץ הסיטֹו8אֹו אֹו מהן ּבאחד ונגע ואין9, , ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

מהן נגע ּבּמה ּוכזית11ּובּמה10ידּוע הּמת מן ּכזית הסיט; ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
מהן זה אי על ידּוע ואין מהן, אחד על והאהיל הּנבלה, ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמן

טמא ואחד טהֹור אחד ׁשבילין, ׁשני ּבאחד12האהיל; הל , ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ואין ,ּבּדר זה ּבאדם ׁשּנגע אֹו ;הל זה ּבאי ידּוע ואין ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמהן
אחד אנׁשים, ׁשני ׁשהיּו אֹו טהֹור; אֹו טמא הּוא אם ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָידּוע
מהן זה ּבאי ידּוע ואין מהן ּבאחד ונגע טהֹור, ואחד ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָטמא

טהֹור. הּספקֹות אּלּו ּבכל - ְְֵֵַַָָָנגע
מׁשּכב‚. מת והּוא13הּמֹוצא ׁשלם היה אם דר ׁשל לרחּבֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

ׁשחזקתֹו לתרּומה, טמא זה הרי - הּקצה אל הּקצה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמן
ּומפרק14ׁשּנגע מׁשּבר ׁשהיה אֹו לעבר, מקֹום לֹו היה ; ְְֲֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻ

היה ואם טהֹור. זה הרי - ּופרקיו ׁשֹוקיו ּבין ׁשעבר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשאפׁשר
מצרפֹו הּקבר - הּדר רחב לכל ׁשם15קבר והעֹובר טמא.16, ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּנגע. חזקתֹו אּלא ספקֹות, ּכׁשאר זה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשאין
ׁשּיאמר:„. העת עד למפרע מטּמא - ּבמבֹוי ׁשּנמצא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשרץ

ׁשרץ ּבֹו היה ולא ּפלֹוני ּביֹום הּזה הּמבֹוי את .17ּבדקּתי ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכּבדֹו מקדם18אפּלּו למפרע מטּמא זה הרי - ּבדקֹו ולא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

מצאֹו אם אבל יבׁש; ׁשּמצאֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהּכּבּוד.
ׁשּימּות ׁשאפׁשר ׁשעה עד אּלא למפרע מטּמא אינֹו - ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלח

ׁשּנמצא ּבעת לח עּתה ויהיה .19ּבּה ְְְִִֵֶֶַַָָָָ
הרּקין‰. מן ואחד טהֹור אחד הּיחיד, ּברׁשּות רּקין ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻׁשני

ּבאחד ונגע ׁשּבארנּו, ּכמֹו טמאה עליהן ׁשּגזרּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּנמצאים
ּתֹולין - זהּו אי ידּוע ואין הסיטֹו אֹו את20מהן עליו ְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ספקֹות ׁשני ׁשהן מּפני ספק21הּתרּומה, נגע ּבּטהֹור ספק : ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשהּוא ספק טמא ׁשהּוא ספק ּבּנמצא, ּתאמר ואם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבּנמצא;
ּומּנחין נגּובין היּו אם הרּבים: ּברׁשּות הרּקין ׁשני היּו ְְְִִִִִִֵַָָָָָָֻֻטהֹור.
ּתֹולין - מהן אחד נּׂשא טהֹור; ספקֹו - מהן ּבאחד ונגע ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וכיצד.1) טהור – הרבים ברשות טמא, – היחיד ברשות ספיקות וספק ספיקות לרבות יכול שאתה מה שכל שחצרות2)יבאר
לתוכו. פתוחות ספק3)הבתים שדין מפני נימקו: תם רבינו בשם (הראשון) רבי המתחיל דיבור ב נה, בתרא בבא התוספות

שהתורה אלא כשרות, חזקת מפני האשה את לטהר כדי מספיק, היה אחד ספק אפילו ושם מסוטה למדו היחיד ברשות טומאה
למדנו טומאה ספק דיני שכל ט"ז, בפרק למעלה כבר ונתבאר ספיקות. להרבה אחד ספק בין הבדל אין ולפיכך אותה אוסרת

טומאה. - לזנות קראה שהתורה טהור.4)מסוטה, - לטומאה רוב (הלכות5)ואפילו כשעורה בשיעור ובמשא במגע שמטמאים
ט). הלכה ב פרק מת כלל.6)טומאת מטמאה טומאה.7)שאינה עליו גזרו וחכמים קבר בה שנחרש אדמת8)שדה גוש

מדרבנן. מטמאה היא ישראל, לארץ שהובא לארץ, במשא.9)חוץ מטמאים אלה וגושים משא, כדין היסט דין אם10)הזיזו.
בטהור. או הטמא במה.11)בגוש או למשנה).12)פירוש, בפירושו (רבינו הקברות בבית העובר שביל שעבר13)כגון אחר

בו. הרגיש כשיש14)עליו שהמדובר מפני נגע", "וודאי כתב ולא שנגע" "שחזקתו וכתב רבינו [דייק שנגע. הדעת על מתקבל
ברשות טומאה שספק פי על אף טמא ולפיכך הדעת, על מתקבל הדבר אין אבל דרכים, לצידי שנטה כגון נגע, שלא שהיא אפשרות
ט פרק נזירות ובהלכות י"א הלכה ו פרק פסח קרבן בהלכות הדינים נתבארו פסח ועושה ולנזיר לתרומה, זה וכל טהור. הרבים
כמבואר לטמא, מכריע ואינו מחזקה עדיף רוב שהרי מקום, בכל חזקה סתם כמו זו חזקה לפרש ואין י"ט. והלכה י"ח הלכה

חזקה]. שכן ומכל קודמת טומאה.15)בהלכה מלא הקבר וכאילו החלקים כל את במת16)מצרף נגע שלא יודע הוא ואפילו
המת. מן כלום שם שאין במקום, הבדיקה.17)ושעבר אחר לכאן הגיע זה שרץ שהרי ואילך, הבדיקה משעת אלא מטמא ואינו

כאן.18) היה אילמלי השרץ את מעביר היה הכיבוד אומרים, אנו [בפיר19)אין שם. שמעון רבינו:כרבי מסיים למשנה ושו
דבריו]. את מבאר ב) עמוד (שם אלעזר שרבי מפני כמותו, ופסק בו חזר וכאן שמעון" כרבי הלכה ולא20)"ואין אוכלים לא

אלא21)שורפים. תולין אמרו לא או שורפין, ולא תולין א בהלכה למעלה שנמנו הספיקות באותם גם אם רבינו ביאר לא
הפרס. ובית רוקים כגון מדרבנן, שעיקרן בטומאות



עג ze`nehd zea` x`y zekld - oeygxn 'i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּוא, ׁשרץ ּדם נאמר: ׁשאפּלּו וטהרּוהּו. חכמים לפני ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹמעּׂשה
טהֹור. ׁשהּוא הּוא, חי ׁשרץ ּדם אֹומר: ֲִֵֵֶֶֶַַָהריני

.Áּבּה הּנמצא ּבּׂשר - ּוׁשחּוטֹות נבלֹות ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶַָָָָָעיר
ספק ׁשרץ ספק ּבּה הּנמצא היה אם וכן הרב. אחר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהֹולכים
הּזמן. ּבאֹותֹו העיר ּבאֹותּה ׁשּיׁש הרב אחר הֹולכין - ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹצפרּדע

הרב. אחר הּל ּבנמצא הּכלל: ְְְִֵֶַַַַָָָֹזה
.Ëּגבבא ּבתֹו ׁשרץ ונמצא ּבחצר, ּגבבא ׁשּמגּבבת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָהאּׁשה

ּגּבי על נמצא ּבמּׂשא. מטּמא הּׁשרץ ׁשאין טהֹורה, זֹו הרי -ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבכברה ּכֹוברת היתה ּבֹו. נגעה ׁשּמא טמאה, זֹו הרי - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָגבבא
נמצא טהֹורה. זֹו הרי - ׁשּבּכברה הּפרֹות ּבתֹו ׁשרץ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָונמצא
וכל ּבֹו, נגעה ׁשּמא טמאה, ספק זֹו הרי - הּכברה ּגּבי ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָעל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טמא, - הּיחיד ּברׁשּות ְְְִִֵֵֵֶַַָָָספק

ה'תשע"ב מרחשון י' שני יום

עּׂשר ׁשמֹונה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

ּברׁשּות‡. ספקֹות, ּוספקי ספקֹות לרּבֹות יכֹול ׁשאּתה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֹּכל
למבֹוי נכנס ּכיצד? טמא. - הּיחיד ּברׁשּות טהֹור, - 2הרּבים ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ
טמאה נכנס; לא ספק לחצר נכנס ספק ּבחצר, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻֻוהּטמאה
ׁשּלא ספק נכנס, ואפּלּו נכנס; לא ספק לּבית נכנס ספק ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹּבּבית,
ּבעת ׁשם היתה ּתאמר ואם ׁשם; היתה ספק ׁשם ְְְְְִֵֵַָָָָָָָָָָֹהיתה
ּבּה, יׁש ּתאמר ואם ּבּה; אין ספק ּכּׁשעּור ּבּה יׁש ספק ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּנכנס,
טמאה, היא ואפּלּו טמאה; אינּה ספק טמאה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻֻֻספק

טמא ספקֹו - נגע לא ספק נגע הּיחיד.3ספק רׁשּות ׁשהּמבֹוי , ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
ונגע·. הּיחיד, ּברׁשּות ּביניהן אחד וׁשרץ צפרּדעים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּתׁשעה

ׁשרצים ּתׁשעה טמא. ספקֹו - זהּו אי יֹודע ואינֹו מהן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבאחד
ספקֹו - מהן ּבאחד ונגע הרּבים ּברׁשּות ּביניהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּוצפרּדע
עד טהֹור, - הרּבים ּברׁשּות ספק ּכל הּכלל: זה ְְִִֵֶַַַָָָָָָטהֹור.

ּבוּדאי נטמאתי טמא,4ׁשּיאמר - הּיחיד ּברׁשּות ספק וכל ; ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

הּמת עצמֹות ,לפיכ נטמאתי. ׁשּלא וּדאי ׁשּיאמר ועצם5עד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ
מּבית6נבלה וגּוׁשים טהֹורה מארץ גּוׁש אֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
העּמים7הּפרס מארץ הסיטֹו8אֹו אֹו מהן ּבאחד ונגע ואין9, , ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

מהן נגע ּבּמה ּוכזית11ּובּמה10ידּוע הּמת מן ּכזית הסיט; ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
מהן זה אי על ידּוע ואין מהן, אחד על והאהיל הּנבלה, ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמן

טמא ואחד טהֹור אחד ׁשבילין, ׁשני ּבאחד12האהיל; הל , ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ואין ,ּבּדר זה ּבאדם ׁשּנגע אֹו ;הל זה ּבאי ידּוע ואין ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמהן
אחד אנׁשים, ׁשני ׁשהיּו אֹו טהֹור; אֹו טמא הּוא אם ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָידּוע
מהן זה ּבאי ידּוע ואין מהן ּבאחד ונגע טהֹור, ואחד ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָטמא

טהֹור. הּספקֹות אּלּו ּבכל - ְְֵֵַַָָָנגע
מׁשּכב‚. מת והּוא13הּמֹוצא ׁשלם היה אם דר ׁשל לרחּבֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

ׁשחזקתֹו לתרּומה, טמא זה הרי - הּקצה אל הּקצה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמן
ּומפרק14ׁשּנגע מׁשּבר ׁשהיה אֹו לעבר, מקֹום לֹו היה ; ְְֲֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻ

היה ואם טהֹור. זה הרי - ּופרקיו ׁשֹוקיו ּבין ׁשעבר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשאפׁשר
מצרפֹו הּקבר - הּדר רחב לכל ׁשם15קבר והעֹובר טמא.16, ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּנגע. חזקתֹו אּלא ספקֹות, ּכׁשאר זה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשאין
ׁשּיאמר:„. העת עד למפרע מטּמא - ּבמבֹוי ׁשּנמצא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשרץ

ׁשרץ ּבֹו היה ולא ּפלֹוני ּביֹום הּזה הּמבֹוי את .17ּבדקּתי ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכּבדֹו מקדם18אפּלּו למפרע מטּמא זה הרי - ּבדקֹו ולא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

מצאֹו אם אבל יבׁש; ׁשּמצאֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהּכּבּוד.
ׁשּימּות ׁשאפׁשר ׁשעה עד אּלא למפרע מטּמא אינֹו - ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלח

ׁשּנמצא ּבעת לח עּתה ויהיה .19ּבּה ְְְִִֵֶֶַַָָָָ
הרּקין‰. מן ואחד טהֹור אחד הּיחיד, ּברׁשּות רּקין ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻׁשני

ּבאחד ונגע ׁשּבארנּו, ּכמֹו טמאה עליהן ׁשּגזרּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּנמצאים
ּתֹולין - זהּו אי ידּוע ואין הסיטֹו אֹו את20מהן עליו ְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ספקֹות ׁשני ׁשהן מּפני ספק21הּתרּומה, נגע ּבּטהֹור ספק : ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשהּוא ספק טמא ׁשהּוא ספק ּבּנמצא, ּתאמר ואם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבּנמצא;
ּומּנחין נגּובין היּו אם הרּבים: ּברׁשּות הרּקין ׁשני היּו ְְְִִִִִִֵַָָָָָָֻֻטהֹור.
ּתֹולין - מהן אחד נּׂשא טהֹור; ספקֹו - מהן ּבאחד ונגע ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וכיצד.1) טהור – הרבים ברשות טמא, – היחיד ברשות ספיקות וספק ספיקות לרבות יכול שאתה מה שכל שחצרות2)יבאר
לתוכו. פתוחות ספק3)הבתים שדין מפני נימקו: תם רבינו בשם (הראשון) רבי המתחיל דיבור ב נה, בתרא בבא התוספות

שהתורה אלא כשרות, חזקת מפני האשה את לטהר כדי מספיק, היה אחד ספק אפילו ושם מסוטה למדו היחיד ברשות טומאה
למדנו טומאה ספק דיני שכל ט"ז, בפרק למעלה כבר ונתבאר ספיקות. להרבה אחד ספק בין הבדל אין ולפיכך אותה אוסרת

טומאה. - לזנות קראה שהתורה טהור.4)מסוטה, - לטומאה רוב (הלכות5)ואפילו כשעורה בשיעור ובמשא במגע שמטמאים
ט). הלכה ב פרק מת כלל.6)טומאת מטמאה טומאה.7)שאינה עליו גזרו וחכמים קבר בה שנחרש אדמת8)שדה גוש

מדרבנן. מטמאה היא ישראל, לארץ שהובא לארץ, במשא.9)חוץ מטמאים אלה וגושים משא, כדין היסט דין אם10)הזיזו.
בטהור. או הטמא במה.11)בגוש או למשנה).12)פירוש, בפירושו (רבינו הקברות בבית העובר שביל שעבר13)כגון אחר

בו. הרגיש כשיש14)עליו שהמדובר מפני נגע", "וודאי כתב ולא שנגע" "שחזקתו וכתב רבינו [דייק שנגע. הדעת על מתקבל
ברשות טומאה שספק פי על אף טמא ולפיכך הדעת, על מתקבל הדבר אין אבל דרכים, לצידי שנטה כגון נגע, שלא שהיא אפשרות
ט פרק נזירות ובהלכות י"א הלכה ו פרק פסח קרבן בהלכות הדינים נתבארו פסח ועושה ולנזיר לתרומה, זה וכל טהור. הרבים
כמבואר לטמא, מכריע ואינו מחזקה עדיף רוב שהרי מקום, בכל חזקה סתם כמו זו חזקה לפרש ואין י"ט. והלכה י"ח הלכה

חזקה]. שכן ומכל קודמת טומאה.15)בהלכה מלא הקבר וכאילו החלקים כל את במת16)מצרף נגע שלא יודע הוא ואפילו
המת. מן כלום שם שאין במקום, הבדיקה.17)ושעבר אחר לכאן הגיע זה שרץ שהרי ואילך, הבדיקה משעת אלא מטמא ואינו

כאן.18) היה אילמלי השרץ את מעביר היה הכיבוד אומרים, אנו [בפיר19)אין שם. שמעון רבינו:כרבי מסיים למשנה ושו
דבריו]. את מבאר ב) עמוד (שם אלעזר שרבי מפני כמותו, ופסק בו חזר וכאן שמעון" כרבי הלכה ולא20)"ואין אוכלים לא

אלא21)שורפים. תולין אמרו לא או שורפין, ולא תולין א בהלכה למעלה שנמנו הספיקות באותם גם אם רבינו ביאר לא
הפרס. ובית רוקים כגון מדרבנן, שעיקרן בטומאות



ze`nehdעד zea` x`y zekld - oeygxn 'i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

היה אם וכן הרּבים; ּברׁשּות מּנח אינֹו מּׁשּנּׂשאֹו ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻעליו,
אינ ׁשהרי עליו, ּתֹולין - הּלח הרק ּבֹו ונתלה לח מהן ֹואחד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּוא הרי אּלא טהֹור, ספקֹו ׁשּיהיה ּכדי הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻמּנח
אֹו נּׂשאֹו אֹו הּנמצא ּברק נגע ׁשאם ּבארנּו, ּכבר ּבגדֹו. ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹעל

מקֹום ּבכל ּכבית22הסיטֹו הּתרּומה, את עליו ּׂשֹורפין - ְְְְֱִִֵֶַָָָָָ
מּגען וּדאי על ׁשּׂשֹורפין ּבּה וכּיֹוצא מקֹום.23הּפרס ּבכל ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָ

.Âאחד ּובא הרּבים ּברׁשּות ׁשּיׁשב אֹו24מי ּבגדיו על ודרס ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבֹו ונגע הּתרּומה25ׁשרקק את ּׂשֹורפין רּקֹו על - ועל26הרק , ְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹֻ

טמאין העיר רב אם הרב: אחר הֹולכין ּבגדיו27ּבגדיו - ְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹֹ
טהֹור. הּוא הרי - טהֹורים העיר רב ואם ְְְֲִִִִֵָָָֹמדרס,

.Êטמא זה הרי - הּיחיד ּברׁשּות ּומצאֹו ּכלי לֹו ׁשאבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמי
ּומצאֹו הרּבים ּברׁשּות לֹו אבד מת. טמא וטמא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָמדרס
טהֹור; - ּבּיֹום לבֹו ּומצאֹו ּבּיֹום אּבדֹו אם הרּבים: ְְְְִִִִַַַָָָּברׁשּות
ׁשאבד אֹו ּבּיֹום, ּומצאֹו ּבּלילה ּבּלילה, ּומצאֹו ּבּיֹום ְְְְֶַַַַַַַַָָָָָָאבד
זה טמא. ּבחזקת זה הרי - אחריו ׁשל ּבּיֹום ּומצאֹו ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבּיֹום

טמא. - מקצתֹו אֹו הּלילה עליו ׁשעבר ּכל ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹהּכלל:
.Áׁשעבר ּפי על אף הרּבים, ּברׁשּות ׁשכחֹו אֹו ּכלי ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָהּניח

הרי - הּיחיד ּברׁשּות ׁשכחֹו אֹו הּניחֹו טהֹור. - הּלילה ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָעליו
החמירּו לא מה ּומּפני מת. מּטמא וטהֹור מדרס טמא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹזה
לא ּתמיד, מצּוי דבר ׁשאינֹו מּפני ּכמאּבד? ּומּניח ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבׁשֹוכח

עליו. ְָָָגזרּו
.Ëׁשהּוא מּפני טהֹור, זה הרי - הּבית ּבתֹו ּומצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהמאּבד

ׁשּמּור. ְְִֶַּבחזקת
.Èּוברׁשּות טהֹורין; אּלּו הרי - הרּבים ּברׁשּות ּכלים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָהּׁשֹוטח

מׁשּמרן היה ואם טמאים. ּבהן נגעּו ׁשּמא טמאים, - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּיחיד
ׁשּנעלמּו מּפני טמאים, - להביאם והל נפלּו טהֹורים. -ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבֹו אפּלּו ּומצאן הּיחיד ּברׁשּות ּכליו ׁשאבדּו מי וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמעיניו.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מת, ּוטמא מדרס הן הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָּבּיֹום
.‡Èּבחזקת ׁשּבעיר הרּקין ּכל - נכרית אֹו ּבעיר אחת ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻׁשֹוטה

מקֹום. ּבכל לעֹולם ְְְָָָָֻטמאה
.·È:ּבספינה עּמֹו ׁשּיׁשבה אֹו ּבגדיו על אּׁשה ׁשּדרסה ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָמי

לאו ואם טהֹורין, ּכליו - ּבתרּומה אֹוכל ׁשהּוא מּכירּתּו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָאם
יׁשאלּנה. -ְִֶָָ

.‚È.טהֹורים ּכליו - ועמד הרּבים ּברׁשּות ׁשּיׁשן ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָמי
.„Èאם חי אם ידּוע ואין ּבּלילה ּבאחד הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָנגע

הּטמאֹות ׁשּכל טמא, זה הרי - מת ּומצאֹו עמד ּובּׁשחר ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻמת,
- מת מצאֹו ּובּׁשחר ּבערב, חי ראּוהּו ואם מציאתן. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכׁשעת

וטהֹור. הרּבים ּברׁשּות ספק זה ְְֲִִֵֵֶַָָָהרי

.ÂËאֹו מת אם ידּוע ואין ונתעּלף, הּיחיד ּברׁשּות ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֻהמסּכן
והכניסּוהּו וחזרּו הרּבים לרׁשּות והֹוציאּוהּו חי, הּוא ְְְְְְֲִִִִִִַַַָָעדין

הּיח ּברׁשּות ּכׁשהּוא הּיחיד: טמא,לרׁשּות ספקֹו - יד ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשהיה ּבאחד מעּׂשה טהֹור. ספקֹו - הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּוכׁשהּוא
מתחּלפֹות ּכּתֹות והיּו ּבמּטה, לעיר מעיר והֹוליכּוהּו ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָֻמסּכן
ּכת אּלא חכמים טּמאּו ולא מת, נמצא ּובאחרֹונה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹּתחּתיו,

ּבלבד. ְֲִַַָאחרֹונה
.ÊË,מּפיו צּנֹורא ונּתזה הּבֹור על ּומדּבר עֹומד ׁשהיה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָטמא

- ׁשמן ׁשל ּבֹור היה אם הּגיע: לא ספק לּבֹור הּגיע ִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹספק
ספקֹו - יין ׁשל ּבֹור היה ואם הּיחיד; ּברׁשּות טמא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָספקֹו

קֹולטת. הּבֹור ׁשּׂשפת מּפני מקֹום, ּבכל ְְְִֵֶֶֶַַָָָטהֹור

עּׂשר ּתׁשעה 1ּפרק
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מהן‡. ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשני
והּזה ונאכלּו, טהרֹות ועּׂשה ,הל מהן זה ּבאי ידּוע ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָואין
- טהרֹות ועּׂשה ּבּׁשני והל וטהר, וטבל ּוׁשביעי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָׁשליׁשי
ואּלּו אּלּו - הראׁשֹונֹות קּימֹות אם טהֹורֹות. אּלּו ְֲִִֵֵֵֵַָָָהרי
טהר לא ואם טמא. הּטהרֹות מן ׁשאחד ׁשּבוּדאי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּתלּויֹות,
הן ׁשהרי יּׂשרפּו, והּׁשנּיֹות ּתלּויֹות, הראׁשֹונֹות - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּבינתים
הּׁשבילין. ּבׁשני ׁשהל מּפני הּוא, טמא ׁשּזה ּבוּדאי, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָטמאֹות
ואין נּכרת צּורתן ואין הרּבים ּברׁשּות והּצפרּדע הּׁשרץ ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכן
ונאכלּו, טהרֹות ועּׂשה מהן, ּבאחד ונגע הּׁשרץ, זהּו אי ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָידּוע
ואם טהֹורֹות. אּלּו הרי - טהרֹות ועּׂשה ּבּׁשני ונגע ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָוטבל,
ּבינתים טבל לא ואם ּתלּויֹות. ואּלּו אּלּו - הראׁשֹונֹות ְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹקּימֹות

יּׂשרפּו. והּׁשנּיֹות ּתלּויֹות, הראׁשֹונֹות -ְְְְִִִַָָ
ׁשבילין·. מהןׁשני ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

אם טהרֹות: ועּׂשה ּבּׁשני והל חברֹו ּובא טהרֹות, ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָועּׂשה
עצמֹו ּבפני מהן אחד לכל מֹורין - זה אחר זה ונׁשאלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבאּו
עליו וׁשאל האחד ׁשּבא אֹו ּכאחד, ׁשניהן ּבאּו טהֹור; ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשהּוא
ּוׁשּתי הלכנּו הּׁשבילים ּובׁשני היינּו ׁשנים ואמר: חברֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָועל
ׁשעּׂשּו ּוטהרֹות טמאין, ׁשניהם הרי - עּׂשינּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָטהרֹות
ּכּכרים, ׁשני ּכיצד? קּלה. ּבטמאה נטמאּו אם וכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֻנּׂשרפֹות.
טהרֹות, ועּׂשה מהם אחד את אכל טהֹור, ואחד טמא ְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָאחד
זה נׁשאלּו אם טהרֹות: ועּׂשה הּׁשני את ואכל חברֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּובא
סֹופרים, ּדברי ספק ׁשהן מּפני טהֹורין, ׁשניהן - זה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַאחר
נׁשאלּו ׁשּבארנּו; ּכמֹו חכמים, ׁשּטהרּו הּספקֹות מּכלל ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשהּוא
טמאין ׁשניהן - חברֹו ועל עליו ׁשּנׁשאל אֹו ּכאחת ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשניהן
טמאה. מהן אחת וּדאי ׁשהרי נּׂשרפֹות, וטהרֹותם ְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּספק,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הרבים.22) ברשות ובין היחיד ברשות שנמנו23)בין וקדשים תרומה עליהם לשרוף חכמים שגזרו הספיקות מששת הם אלה
טמא.24)שם. או טהור הוא אם יודעים אנו רוקים.26)ביושב.25)ואין ספק הנמנעות27)כדין מן כמעט זה [אמנם זבים.

על מדרס טומאת שגזרו ומה מדרס, מטמא גופו אין הארץ עם שהרי אחרת, לפרש אפשר אי אבל זבים, יהיו העיר תושבי שרוב
מדרבנן היא גויים טומאת שהרי כזבים, שדינם גויים לרוב שהכוונה לפרש ואין עליהם, יושבת נידה שאשתו מפני הוא בגדיהם

טוב]. יום תוספות ובעל הברטנורה פירשו וכן עליה. שורפים באחד1)ואין והלך טמא, ואחד טהור אחד שבילים, שני יבאר
בשני הלך וחבירו טהרות ועשה מהם באחד והלך טמא, ואחד טהור אחד שבילים, שני ודין וכו'. הלך זה באי יודע ואינו מהם
שני ודין וכו'. מהן כיכרות חמש ואכלו אדם בני חמישה ובאו טהורות כיכרות בתשע שנתערבה טמיאה כיכר וכו'. טהרות ועשה

וכו'. טמא ואחד טהור אחד אנשים, שני בהם והלכו טמא, ואחד טהור אחד שבילים,

ze`nehd zea` x`y zekld - oeygxn 'i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכּלן - טהֹורין ּכּכרֹות ּבמאה ׁשּנתערב טמא אחד ּכּכר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻואפּלּו
ויּׂשרפּו. ְְְִִֵָטמאין

חמּׁשה‚. ּובאּו טהֹורין, ּכּכרֹות ּבתׁשעה ׁשּנתערב טמא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָָּכּכר
אדם ּבני חמּׁשה ּובאּו מהן, ּכּכרֹות חמּׁשה ואכלּו אדם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָּבני
טמאים, הראׁשֹונים - הּנׁשארים החמּׁשה ואכלּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָָָָאחרים
והחמּׁשה ּבהן; ׁשּיתלּו אחרים אנׁשים להן ׁשאין ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמּפני
ּבראׁשֹונים. ּתֹולין ׁשהן מּפני טהֹורין, האחרֹונים ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָהאנׁשים

ׁשני„. ּבהן והלכּו טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשני
האחד היה אפּלּו טמא, אחד ואיׁש טהֹור אחד איׁש ְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָאנׁשים,
הּטהֹור זה ואֹומרין: ּבּתלּוי, ּתֹולה הּטהֹור זה הרי - ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּתלּוי
הל הּתלּוי וזה ּבטהרתֹו, הּוא והרי הּטהֹור ּבּׁשביל ְְְֲֳִֵֶַַַַַַָָָָָָהל

ּכאחד. ׁשניהן ׁשּנׁשאלּו ּפי על ואף הּטמא. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבּׁשביל

עּׂשרים 1ּפרק
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ׁשהּוא‡. מקֹום הּואּכל ּכ ׁשּבת, לענין הרּבים רׁשּות ְְְִִֶַַַָָָָָ
טמאה. לענין הרּבים ְְְְִִַַָָֻרׁשּות

ּכרׁשּות·. הן הרי - הרּבים לרׁשּות הּסמּוכֹות אּמֹות ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָארּבע
הרי - והאצטונית הּים ּכגֹון הּכרמלית, וכן לטמאה. ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֻהרּבים

לטמאה. הרּבים ּכרׁשּות ְְְִִֵַָָֻהן
לׁשּבת‚. הּיחיד רׁשּות ׁשהן ּפי על ׁשאף מקֹומֹות, ׁשם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָיׁש

הּׁשבילין הן: ואּלּו טמאה. לענין הרּבים ּכרׁשּות הן הרי -ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֻ
ּגדר הּמּקפת והּבקעה ולּגּתֹות; ולבֹורֹות לׁשיחין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻֻהמפּלׁשין
הרּבה רחב ּבנין ׁשהּוא מלכים, ּובסילקי החּמה; ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבימֹות
ּפתּוחים הרּבה ּפתחים לֹו ויׁש הּמרּכבה אנׁשי ּבֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלעמד
ׁשני לֹו ׁשּיׁש הּגדֹול הּבנין והּוא והּפֹורן, הרּבים; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָלרׁשּות
זה ּבפתח נכנסין ׁשהרּבים וחצר, זה ּכנגד זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּפתחים
לּנהר, אֹו לּים הּיֹורדים מבֹואֹות וכן אחר. ּבפתח ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָויֹוצאין
ועֹולין מטּפסין ורּבים ּומּכאן, מּכאן ּגדּורין ׁשהן ּפי על ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָאף
הרּבים ּכרׁשּות הן הרי - והּמרחצאֹות והּבימֹוסֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבהן,

לטמאה. הרּבים ּכרׁשּות - העזרה ּכל וכן ְְְְְְֲִִֵַָָָָָָָֻֻלטמאה.
הרּבים„. רׁשּות - עליהן עֹוברת העיר ׁשּדר העיר ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּגּנֹות

ְְָֻלטמאה.
ּובזמן‰. הּיחיד, רׁשּות - מׁשּתּמרת ׁשהיא ּבזמן ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָהּגּנה,

ּבסילקי וכן לטמאה. הרּבים רׁשּות - מׁשּתּמרת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשאינּה
לטמאה, הרּבים רׁשּות - אֹותּה ׁשּפֹותחין ּבזמן ְְְְְְִִִֶַַָָָָֻגדֹולה,

לּכל. הּיחיד רׁשּות - אֹותּה ׁשּנֹועלין ְְֲִִִֶַַַָָֹּובזמן
.Âהּיחיד רׁשּות - הּגׁשמים ּבימֹות ּגדר הּמּקפת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּבקעה

רׁשּות היא הרי - מּקפת היתה לא ואם ּולטמאה; ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֻֻלׁשּבת
הּגׁשמים ּבימֹות עליה ׁשעברּו ּובקעה ּבלבד. לטמאה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻהּיחיד
ואלּו החּמה. ּבימֹות אפּלּו לטמאה הּיחיד רׁשּות היא הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֻ
ימֹות הן ואלּו מּתֹוכּה. הּתבּואה מּׁשּתעקר החּמה? ימֹות ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהן
ענבים ׁשל העּגּולים ּבין ׁשנּיה. רביעה מּׁשּתרד ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהּגׁשמים?

לטמאה. הרּבים רׁשּות - ְְְִִַַָָֻלּזּוגין
.Êהּבֹוצרים ּולאחר הּיחיד, רׁשּות - הּבֹוצרים ׁשּלפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָּכרם

נכנסים ׁשהרּבים ּבזמן אימתי? לטמאה. הרּבים רׁשּות -ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
חּוץ הּמקֹומֹות ּכל ׁשאר ׁשּכנגּדּה. ּברּוח ויֹוצאים זֹו ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָּברּוח
ּכ לׁשּבת, הּיחיד רׁשּות ׁשהן ּכׁשם - דינם ׁשּבארנּו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמאּלּו

לטמאה. הּיחיד רׁשּות ְְְִֵַָָֻהם
.Áכן ּפי על ואף לׁשּבת, הּיחיד רׁשּות ׁשאינן מקֹומֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָויׁש

ּבהן. מׁשּתּמׁשין העם ׁשאין מּפני לטמאה, הּיחיד רׁשּות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהן
ׁשאין ּפי על אף הרּבים רׁשּות וחֹורי האילנֹות, הן: ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָואּלּו
ּברׁשּות עֹומד ׁשהּוא אילן ּכיצד? ארּבעה. על ארּבעה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבהן
נגע לא ספק נגע ספק לראׁשֹו, עלה ּבתֹוכֹו, וטמאה ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָֹֹֻהרּבים
נגע ספק טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש לחֹור ידֹו הכניס טמא. ספקֹו -ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ

טמא. ספקֹו - נגע לא ְֵֵֵַָָָֹספק
.Ëנכנס ספק הרּבים, לרׁשּות ּופתּוחה טמאה ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָחנּות

הּמּנח ׁשרץ ּכמֹו החנּות ׁשּכל טהֹור; ספקֹו - נכנס לא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻספק
אחת חנּיֹות, ׁשּתי היּו טהֹור. מּגעֹו ׁשּספק הרּבים, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻּברׁשּות
נכנס לּטמא ספק מהן, לאחת ונכנס טמאה, ואחת ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָטהֹורה
ׁשהחנּות הּיחיד, רׁשּות ספק ׁשּזה טמא; ספקֹו - לּטהֹור ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָספק

ּב ּבקעה וכן הּיחיד. ּׂשדֹותרׁשּות ּבּה ׁשּיׁש הּגׁשמים ימֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
נכנסּתי ואמר: טהֹורה, ואחת טמאה אחת ּׂשדה ּובּה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהרּבה,
לא אֹו ּׂשדה לאֹותּה נכנסּתי אם יֹודע ואיני זֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹלבקעה
אפּלּו הּיחיד, ּברׁשּות טמאה ׁשּספק טמא; ספקֹו - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻנכנסּתי

טמא. - ּביאה ְִֵֵָָספק
.Èוחזר הרּבים רׁשּות ונעּׂשה הּיחיד רׁשּות ׁשהיה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָמקֹום

טמא, ספקֹו הּיחיד רׁשּות ּכׁשהּוא - הּיחיד רׁשּות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָונעּׂשה
טהֹור. ספקֹו הרּבים רׁשּות ְְְִֵֶַָָּוכׁשהּוא

.‡È.הרּבים ּכרׁשּות הן הרי - הרּבים ּברׁשּות ׁשהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּדברים
והּטמאה טפחים עּׂשרה ּגבֹוהה הרּבים ּברׁשּות קּפה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֻֻּכיצד?
ידֹו הכניס טהֹור. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּבתֹוכּה,
ּכפיׁשה היתה טמא. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָֹלתֹוכּה,
ונתּון ּבניר אֹו ּבסיב ּכרּו ּתרּומה וכּכר ּכתפֹו, על ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָנתּונה
טמא. ספקֹו - נגע לא ספק אחר ּבּה נגע ספק ְְֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹלתֹוכּה,

.·Èוטמאה טפחים עּׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲֲִִִַַָָָָָָֻחמֹור
ידֹו ּפׁשט טהֹור. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק עליו, ְְֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֹנתּונה
סלע וכן טמא. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ּגּביו, ְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹעל
נתּונה וטמאה טפחים עּׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָֻֻהּמּנח
ּבראׁש עלה טהֹור. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ְְֵֵֵַַָָָָָָָָָֹֹעליו,

טמא. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהּסלע,
.‚Èּומהּלכין חמֹורֹו על רֹוכב וזה חמֹורֹו על רֹוכב זב ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָהיה

על מרּכב טמא ּתינֹוק נגע; לא ספק ּבּזב נגע ספק ,ְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻּבּדר
טה ותינֹוק אביו ׁשל אביוּכתפֹו ׁשל ּכתפֹו על מרּכב ֹור ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻ

ּכתפֹו על חבילה נגע; לא ספק נגע ספק זה, ּבצד זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהלכּו
ׁשטּוחין ּכלים נגע; לא ספק נגע ספק ּבּכתל, מדּבק ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֹֻוהרק
הסיט ספק עֹובר, והּטמא מעּׂשרה למעלה הרּבים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּברׁשּות

טהֹור. הּכל - הסיט לא ִֵֵַָָֹֹספק
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הרבים1) ברשות וחמור הרבים. כרשות דינם אם הרבים ברשות שהם דברים טומאה. לענין הרבים רשות שהם המקומות יבאר
וכו'. בדרך ומהלכים חמורו על רוכב וזה חמורו על רוכב זה היה ודין עליו. וטומאה טפחים עשרה גבוה
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ּכּלן - טהֹורין ּכּכרֹות ּבמאה ׁשּנתערב טמא אחד ּכּכר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻואפּלּו
ויּׂשרפּו. ְְְִִֵָטמאין

חמּׁשה‚. ּובאּו טהֹורין, ּכּכרֹות ּבתׁשעה ׁשּנתערב טמא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָָּכּכר
אדם ּבני חמּׁשה ּובאּו מהן, ּכּכרֹות חמּׁשה ואכלּו אדם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָּבני
טמאים, הראׁשֹונים - הּנׁשארים החמּׁשה ואכלּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָָָָאחרים
והחמּׁשה ּבהן; ׁשּיתלּו אחרים אנׁשים להן ׁשאין ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמּפני
ּבראׁשֹונים. ּתֹולין ׁשהן מּפני טהֹורין, האחרֹונים ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָהאנׁשים

ׁשני„. ּבהן והלכּו טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשני
האחד היה אפּלּו טמא, אחד ואיׁש טהֹור אחד איׁש ְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָאנׁשים,
הּטהֹור זה ואֹומרין: ּבּתלּוי, ּתֹולה הּטהֹור זה הרי - ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּתלּוי
הל הּתלּוי וזה ּבטהרתֹו, הּוא והרי הּטהֹור ּבּׁשביל ְְְֲֳִֵֶַַַַַַָָָָָָהל

ּכאחד. ׁשניהן ׁשּנׁשאלּו ּפי על ואף הּטמא. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבּׁשביל

עּׂשרים 1ּפרק
¤¤¤§¦

ׁשהּוא‡. מקֹום הּואּכל ּכ ׁשּבת, לענין הרּבים רׁשּות ְְְִִֶַַַָָָָָ
טמאה. לענין הרּבים ְְְְִִַַָָֻרׁשּות

ּכרׁשּות·. הן הרי - הרּבים לרׁשּות הּסמּוכֹות אּמֹות ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָארּבע
הרי - והאצטונית הּים ּכגֹון הּכרמלית, וכן לטמאה. ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֻהרּבים

לטמאה. הרּבים ּכרׁשּות ְְְִִֵַָָֻהן
לׁשּבת‚. הּיחיד רׁשּות ׁשהן ּפי על ׁשאף מקֹומֹות, ׁשם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָיׁש

הּׁשבילין הן: ואּלּו טמאה. לענין הרּבים ּכרׁשּות הן הרי -ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֻ
ּגדר הּמּקפת והּבקעה ולּגּתֹות; ולבֹורֹות לׁשיחין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻֻהמפּלׁשין
הרּבה רחב ּבנין ׁשהּוא מלכים, ּובסילקי החּמה; ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבימֹות
ּפתּוחים הרּבה ּפתחים לֹו ויׁש הּמרּכבה אנׁשי ּבֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלעמד
ׁשני לֹו ׁשּיׁש הּגדֹול הּבנין והּוא והּפֹורן, הרּבים; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָלרׁשּות
זה ּבפתח נכנסין ׁשהרּבים וחצר, זה ּכנגד זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּפתחים
לּנהר, אֹו לּים הּיֹורדים מבֹואֹות וכן אחר. ּבפתח ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָויֹוצאין
ועֹולין מטּפסין ורּבים ּומּכאן, מּכאן ּגדּורין ׁשהן ּפי על ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָאף
הרּבים ּכרׁשּות הן הרי - והּמרחצאֹות והּבימֹוסֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבהן,

לטמאה. הרּבים ּכרׁשּות - העזרה ּכל וכן ְְְְְְֲִִֵַָָָָָָָֻֻלטמאה.
הרּבים„. רׁשּות - עליהן עֹוברת העיר ׁשּדר העיר ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּגּנֹות

ְְָֻלטמאה.
ּובזמן‰. הּיחיד, רׁשּות - מׁשּתּמרת ׁשהיא ּבזמן ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָהּגּנה,

ּבסילקי וכן לטמאה. הרּבים רׁשּות - מׁשּתּמרת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשאינּה
לטמאה, הרּבים רׁשּות - אֹותּה ׁשּפֹותחין ּבזמן ְְְְְְִִִֶַַָָָָֻגדֹולה,

לּכל. הּיחיד רׁשּות - אֹותּה ׁשּנֹועלין ְְֲִִִֶַַַָָֹּובזמן
.Âהּיחיד רׁשּות - הּגׁשמים ּבימֹות ּגדר הּמּקפת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּבקעה

רׁשּות היא הרי - מּקפת היתה לא ואם ּולטמאה; ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֻֻלׁשּבת
הּגׁשמים ּבימֹות עליה ׁשעברּו ּובקעה ּבלבד. לטמאה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻהּיחיד
ואלּו החּמה. ּבימֹות אפּלּו לטמאה הּיחיד רׁשּות היא הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֻ
ימֹות הן ואלּו מּתֹוכּה. הּתבּואה מּׁשּתעקר החּמה? ימֹות ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהן
ענבים ׁשל העּגּולים ּבין ׁשנּיה. רביעה מּׁשּתרד ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהּגׁשמים?

לטמאה. הרּבים רׁשּות - ְְְִִַַָָֻלּזּוגין
.Êהּבֹוצרים ּולאחר הּיחיד, רׁשּות - הּבֹוצרים ׁשּלפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָּכרם

נכנסים ׁשהרּבים ּבזמן אימתי? לטמאה. הרּבים רׁשּות -ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
חּוץ הּמקֹומֹות ּכל ׁשאר ׁשּכנגּדּה. ּברּוח ויֹוצאים זֹו ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָּברּוח
ּכ לׁשּבת, הּיחיד רׁשּות ׁשהן ּכׁשם - דינם ׁשּבארנּו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמאּלּו

לטמאה. הּיחיד רׁשּות ְְְִֵַָָֻהם
.Áכן ּפי על ואף לׁשּבת, הּיחיד רׁשּות ׁשאינן מקֹומֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָויׁש

ּבהן. מׁשּתּמׁשין העם ׁשאין מּפני לטמאה, הּיחיד רׁשּות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהן
ׁשאין ּפי על אף הרּבים רׁשּות וחֹורי האילנֹות, הן: ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָואּלּו
ּברׁשּות עֹומד ׁשהּוא אילן ּכיצד? ארּבעה. על ארּבעה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבהן
נגע לא ספק נגע ספק לראׁשֹו, עלה ּבתֹוכֹו, וטמאה ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָֹֹֻהרּבים
נגע ספק טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש לחֹור ידֹו הכניס טמא. ספקֹו -ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ

טמא. ספקֹו - נגע לא ְֵֵֵַָָָֹספק
.Ëנכנס ספק הרּבים, לרׁשּות ּופתּוחה טמאה ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָחנּות

הּמּנח ׁשרץ ּכמֹו החנּות ׁשּכל טהֹור; ספקֹו - נכנס לא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻספק
אחת חנּיֹות, ׁשּתי היּו טהֹור. מּגעֹו ׁשּספק הרּבים, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻּברׁשּות
נכנס לּטמא ספק מהן, לאחת ונכנס טמאה, ואחת ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָטהֹורה
ׁשהחנּות הּיחיד, רׁשּות ספק ׁשּזה טמא; ספקֹו - לּטהֹור ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָספק

ּב ּבקעה וכן הּיחיד. ּׂשדֹותרׁשּות ּבּה ׁשּיׁש הּגׁשמים ימֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
נכנסּתי ואמר: טהֹורה, ואחת טמאה אחת ּׂשדה ּובּה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהרּבה,
לא אֹו ּׂשדה לאֹותּה נכנסּתי אם יֹודע ואיני זֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹלבקעה
אפּלּו הּיחיד, ּברׁשּות טמאה ׁשּספק טמא; ספקֹו - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻנכנסּתי

טמא. - ּביאה ְִֵֵָָספק
.Èוחזר הרּבים רׁשּות ונעּׂשה הּיחיד רׁשּות ׁשהיה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָמקֹום

טמא, ספקֹו הּיחיד רׁשּות ּכׁשהּוא - הּיחיד רׁשּות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָונעּׂשה
טהֹור. ספקֹו הרּבים רׁשּות ְְְִֵֶַָָּוכׁשהּוא

.‡È.הרּבים ּכרׁשּות הן הרי - הרּבים ּברׁשּות ׁשהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּדברים
והּטמאה טפחים עּׂשרה ּגבֹוהה הרּבים ּברׁשּות קּפה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֻֻּכיצד?
ידֹו הכניס טהֹור. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּבתֹוכּה,
ּכפיׁשה היתה טמא. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָֹלתֹוכּה,
ונתּון ּבניר אֹו ּבסיב ּכרּו ּתרּומה וכּכר ּכתפֹו, על ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָנתּונה
טמא. ספקֹו - נגע לא ספק אחר ּבּה נגע ספק ְְֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹלתֹוכּה,

.·Èוטמאה טפחים עּׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲֲִִִַַָָָָָָֻחמֹור
ידֹו ּפׁשט טהֹור. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק עליו, ְְֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֹנתּונה
סלע וכן טמא. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ּגּביו, ְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹעל
נתּונה וטמאה טפחים עּׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָֻֻהּמּנח
ּבראׁש עלה טהֹור. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ְְֵֵֵַַָָָָָָָָָֹֹעליו,

טמא. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהּסלע,
.‚Èּומהּלכין חמֹורֹו על רֹוכב וזה חמֹורֹו על רֹוכב זב ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָהיה

על מרּכב טמא ּתינֹוק נגע; לא ספק ּבּזב נגע ספק ,ְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻּבּדר
טה ותינֹוק אביו ׁשל אביוּכתפֹו ׁשל ּכתפֹו על מרּכב ֹור ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻ

ּכתפֹו על חבילה נגע; לא ספק נגע ספק זה, ּבצד זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהלכּו
ׁשטּוחין ּכלים נגע; לא ספק נגע ספק ּבּכתל, מדּבק ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֹֻוהרק
הסיט ספק עֹובר, והּטמא מעּׂשרה למעלה הרּבים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּברׁשּות

טהֹור. הּכל - הסיט לא ִֵֵַָָֹֹספק
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הרבים1) ברשות וחמור הרבים. כרשות דינם אם הרבים ברשות שהם דברים טומאה. לענין הרבים רשות שהם המקומות יבאר
וכו'. בדרך ומהלכים חמורו על רוכב וזה חמורו על רוכב זה היה ודין עליו. וטומאה טפחים עשרה גבוה



`oilkeעו z`neh zekld - oeygxn `"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ה'תשע"ב מרחשון י"א שלישי יום

oilk` z`nh zFkld¦§ª§©¢¨¦
והכׁשרן. ּומׁשקין אכלין טמאת דין והיא אחת, עּׂשה ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָֻמצות

אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ּובאּור
oilkèz̀nehzekld

ְְִִִֵֵָָ

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

וענבים‡. ּובּׂשר לחם ּכגֹון אדם, למאכל המיחד אכל ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻּכל
מיחד ׁשאינֹו וכל טמאה; מקּבל - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻֻוזיתים
אם אּלא טמאה, מקּבל ואינֹו טהֹור זה הרי - אדם ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻלמאכל
מקּבל אינֹו וזה וזה אדם. למאכל ויחדֹו עליו חּׁשב ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכן
וזהּו מׁשקין. מּׁשבעה ּבאחד ּתחּלה ׁשּיּבלל עד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻטמאה

זרע על מים יּתן וכי ׁשּנאמר: הכׁשר. .2הּנקרא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֻ
האכלין·. את ׁשּמכׁשירין מׁשקין הּׁשבעה הן ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָואּלּו

והּדם, והחלב, והּיין, והּׁשמן, והּטל, הּמים, ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻלטמאה:
ּברצֹון3והּדבׁש האכלין על ׁשּיּפלּו עד מכׁשירין ואינן . ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַָָָ

מכׁשיר אינֹו הּסרּוח ׁשהּמׁשקה סרּוחין, יהיּו ולא .4הּבעלים. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
- נגּוב הּוא והרי ׁשּיבׁש ּפי על אף האכל, ׁשהכׁשר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻוכיון

טמאה. מקּבל זה ְְֲֵֵֶַָֻהרי
ּבלּול‚. ׁשהיה ורּמֹונים5אכל ּתּותים מי ּכגֹון ּפרֹות, ,6ּבמי ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹ

ּבלּול ׁשהּוא ּפי על הרי7אף - הּמת ּבּׂשר אֹו הּזב ּבֹו ונגע ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָ
הכׁשר ׁשּלא מּפני טהֹור, הּמׁשקין.8הּוא מּׁשבעת ּבאחד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻ

הּמׁשקין„. ׁשבעת אּלא טמאה ׁשּמקּבל מׁשקה ׁשם 9אין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
מכׁשירין, ׁשאין ּכדר - ּפרֹות מי ׁשאר אבל ּבלבד; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּמנינּו

ּכלל טמאה מקּבלין אין 10ּכ. ְְְְִֵַָָָֻ
וענבים‰. ׁשליׁש11זיתים הביאּו הּיֹוצאין12ׁשּלא מׁשקין - ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹ

טמאה מקּבלין ולא מכׁשירין אינן הן13מהן הרי אּלא , ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
לעֹולם. טהֹורין ׁשהן ּפרֹות מי ְְְִִֵֵֵֶָָּכׁשאר

.Âדברים ׁשּבני14אּלּו ּפי על אף טמאה מקּבלין ׁשאינן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּגּופן להנאת נאכלין ׁשאינן לפי אֹותן, אֹוכלין ,15אדם ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

אֹו הריח מּפני אֹו ּבּמאכלֹות טעם ׁשּנֹותנין מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאּלא
ּבּׂשמים וראׁשי והחמס הּקׁשט הן: ואּלּו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָהּמראה.

חריע וחּלֹות והּפלּפלין והחלּתית ּכל16והּתיאה וכן . ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֹ
ּבהן. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Êואם17הּׁשבת הּׂשדה; ירקֹות ּכׁשאר ּגּופֹו לאכילת סתמֹו - ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָ
אכלין טמאת מתטּמא אינֹו - לּקדרה עליו והּׁשבת18חׁשב . ְְְְֳִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

ּכזבל זֹו הרי - לּקדרה טעם מתטּמאה19מּׁשּנתנה ואינּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
אכלין. ְֳִַָֻטמאת

.Áעדין21והּגרֹוגרֹות20הּתמרים - ּכתבלין לּקדרה ׁשּנתנן ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ
אדם מּלאכל ׁשּיּפסדּו עד אכלין טמאת מתטּמאין .22הן ְְְְֱֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

.Ëטמאת23הּכרׁשינים מתטּמאין - אדם למאכל יחדן אם , ְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָָֻ
ֳִָאכלין.

.È24הּקֹור- וטּגנֹו ׁשלקֹו ואם ּדבר. לכל ּכעץ הּוא הרי - ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָ
אכלין. טמאת ְְֳִִֵַַָֻמתטּמא
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הדברים1) מכשירים. אינם או האוכלין את שמכשירים המשקין טומאה. מקבל אין מיוחד ושאינו אדם, למאכל המיוחד אוכל יבאר
מחשבה. הזק או דעתו בטלה עליהם חשב שאם הדברים אותם. אוכלים אדם שבני פי על אף טומאה מקבלים ומסיים2)שאינם

שישה מרבה ו הלכה יא פרק שמיני כהנים ובתורת נטמא, לא מים ניתנו לא שאם משמע, לכם", הוא טמא עליו מנבלתם "ונפל
הבאה. בהלכה המפורטים שם3)משקין להם שאין המשקין שכל אמרו, א הלכה ח פרשתא שם כהנים בתורת דבורים. דבש

מפני לוואי שם להם שיש אלה בכלל אינו דבורים דבש אבל וכדומה, רימונים מי תותים, מי להוציא מכשירים, נוסף) (שם לוואי
רב מנאם ולא מכשירים, כן גם האף ומי רוק רגליים, שמי שנינו, שם ה במשנה דבורים. דבש הוא דבש שהםשסתם מפני כאן ינו

מים. סרוח.4)תולדות למשקה פרט ישתה" "אשר ד: הלכה שם כהנים מי6)רטוב.5)תורת אני "ומוציא א: הלכה שם
לוואי". שם להם שיש פירות מיני כל ושאר רימונים ומי שהמשקה7)תותים לומר ואפשר בטומאה שנגע בשעה רטוב עודנו

האוכל.8)נטמא. שעל המשקה נטמא לא למה יבואר ובסמוך האוכל. נטמא לא למה הנימוק9)נימוק סיום הם כאן רבינו דברי
גבו שעל המשקה ייטמא לא למה אבל לעצמו, כשהוא האוכל את לטהר רק מספיק שם שנאמר הנימוק הקודמת. שבהלכה לדין
גם אלא מכשירים שאינם רק לא אלה שמשקין כאן הוסיף ולפיכך האדם? שבפי הרוק ידי על שיוכשר אחר האוכל את ויטמא

טומאה. מקבלים יטמא".10)אינם כלי בכל ישתה אשר משקה "וכל לד) יא, (ויקרא הכתוב את דרשו א הלכה שם כהנים בתורת
מים מה "מים", לומר תלמוד פירות, מיני כל ושאר רימונים מי או פירות מי או תותים מי לחשוב) (אפשר יכול משקה כל אי
הכשר כוללת זו שפרשה רבינו וסובר לוואי". שם להם שיש וכו' רמונים ומי תותים מי ומוציא לוואי, שם להם שאין מיוחדים

טומאה. ג.11)וגם הלכה סוף א פרק מעשרות שיוציאו12)ירושלמי ממה שליש כדי ושמן יין יוציאו לא אותם יסחוט אם
שנתבאר13)כשיובשלו. כמו טומאה, מקבלים שאינם ואומר, מוסיף ורבינו מכשירים. שאינם אמרו למעלה המובא בירושלמי

למעלה. שהבאנו כהנים בתורת משמע וכן טומאה. מקבל אינו מכשיר שאינו שמשקה הקודמת, ה.14)בהלכה משנה ג פרק
אלה.ליהנות15) דברים התבשיל.16)מגוף של הגוון או הריח או הטעם לשיפור בהם שמשתמשים הם, תבלינים מיני אלה כל
ב:17) נא, נדה הגמרא פי (על חי כשהוא לאכילה ועומד בערבית גם כן שנקרא ירק מין שהוא שם רבינו ופירש ד. משנה שם

למאכל ראוייה שאינה כפסולת הוא והנשאר התבשיל לתוך רובו יוצא בתבשיל אותו נותנים ואם עשוייה"). לכמך שבת "סתם
טומאה.18)אדם. מקבלים אינם שתבלינין למעלה ונתבאר כתבלין, הוא הרי לקדירה עליו חישב אינו19)אם למה נימוק

כתבלין. ואינו בקדירה נימוח שאינו החלק מפני טומאה ח.20)מקבל הלכה ג פרק עוקצין יבשות.21)תוספתא תאנים
שנפסל22) שדבר ד, הלכה ב פרק לקמן לשיטתו בהתאם כאן, שכתב כמו גורס ורבינו לכלב" "שיפסלו כתוב: שלפנינו בתוספתא

שבהלכה שבת כמו - אוכל מתורת להוציאם מועילה המחשבה ואין טומאה מקבלים שנפסלו ולפני טומאה. מקבל אינו לאדם
חשוב. אוכל שהם מפני - ובשעת23)הקודמת בהמה, מאכל והם קטנים גרעינים ובתוכם עדשים לשרביטי דומים שרביטים
אדם. בני ידי על גם נאכלים עוקצין24)הדחק למשנה בפירושו (רבינו אדם" בני אותו ואוכלין ... רך לבן עץ והוא הדקל "ראש

oilke` z`neh zekld - oeygxn `"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡Èלאכלין26והּזּגין25החרצּנין ׁשּכנסן ּפי על אף אינן27, - ְְְֳִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
אכלין.28מתטּמאין טמאת ְְְֳִִִַַָֻ

.·Èׁשּנפרצין הּקׁשים וענבים הּקֹורה29זיתים מּתחת ויֹוצאין ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
טמאה מקּבלין אינן - הּדריכה ּכּמה30ּבׁשעת ועד עד31. ? ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֻ

ּכֹור לכל קּבין מקּבלין32ארּבעה - מּזה יתר הּנפרץ היה . ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
מארּבעה33טמאה ּפחֹות ׁשהן ּפי על אף לאכלין, ּכנסן ואם . ְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ

טמאה. מקּבלין - ְְְִִַַָֻקּבין
.‚Èּכאכלין37והּקצח36והּבסר35והּפּגין34הּכפנּיֹות הן הרי - ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

טמאה. ְְְִַָֻּומקּבלין
.„Èזרדים הּׁשֹוטה38לּולבי הּלּוף ועלי ערל וׁשל וחרּובין ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּיתמּתקּו עד טמאה מקּבלין אינן -39. ְְְְְִִֵֶַַַָָֻ
.ÂËוהּתּורמֹוסין מּטּמאין40החרּדל - הּנכּבׁשין ּכל ּוׁשאר ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָ

המּתיקּו ׁשּלא עד ּבין מּׁשהמּתיקּו ּבין אכלין .41טמאת ְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֻ
.ÊËמקּבלין העלין אין - ׁשּלהן ּבעלין ׁשּכבׁשן ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָזיתים

למראה42טמאה אּלא לאכלין ּכבׁשן ׁשּלא ;43. ְְְְְֳִֶֶֶַָָָָָֹֻ
.ÊÈקּׁשּות ׁשל טמאה45והּנץ44ּכׁשּות מקּבלין אין - ,46ׁשּלּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֻ

אכל. ׁשאינֹו ְִֵֵֶֶֹמּפני
.ÁÈּבכּורּתֹו אכלין47ּדבׁש טמאת מּטּמא ׁשּלא48- ְְְְֳִִֵֶַַַַַָֹֻ

הּדבׁש רדה החּלֹות49ּבמחׁשבה. מּׁשּירּסק מתטּמא50- ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

מׁשקה הּזב51מּׁשּום ּדבׁש טמאת52. מתטּמא - מּכּורּתֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֻ
אכלין53מׁשקין טמאת מתטּמא - לאכלין עליו חׁשב ;54. ְְְֳֳִִִִֵַַַַָָָָָָֻ

.ËÈהּקרּוׁש עליו55הּׁשמן חׁשב מׁשקה. ולא אכל אינֹו - ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
דעּתֹו ּבטלה - למׁשקין ּבין לאכלין ּבין קרּוׁש וכן56ּכׁשהּוא . ְְְְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָָ

- לאכלין עליו חׁשב מׁשקה. ולא אכל אינֹו - ׁשּקרׁש ְְֳִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּדם
אכלין טמאת דעּתֹו.57מתטּמא ּבטלה - למׁשקין עליו חׁשב ; ְְְְְְֳִִִֵַַַַַָָָָָָֻ

.Îלאכלין עליו חׁשב מׁשקה. ולא אכל לא - ׁשּקרׁש 58חלב ְְֳִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ
- למׁשקין אכלין; טמאת מתטּמא דעּתֹו.- ּבטלה ְְְְְְֳִִִֵַַַַָָָֻ

.‡Îלאכלין עליו חׁשב מׁשקה. ולא אכל לא - ּתמרים ְְְְֳִִֶֶַַַָָָָָָֹֹֹּדבׁש
אכלין טמאת מתטּמא דעּתֹו59- ּבטלה - למׁשקין ּוׁשאר60; . ְְְְְְְֳִִִֵַַַַָָָָֻ

ּבין עליהן חׁשב מׁשקה. ולא אכל לא - ּכּלן ּפרֹות מי ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֻּכל
דעּתֹו. ּבטלה - למׁשקין ּבין ְְְְֳִִֵַַָָָָלאכלין

.·Î- לאכלין עליו חׁשב מׁשקה. ולא אכל אינֹו - ְְֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּׁשלג
נטמא מׁשקין. טמאת מתטּמא - למׁשקין דעּתֹו; ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֻּבטלה

ּכּלֹו נטמא לא - העבירֹו61מקצתֹו חרס62; ּכלי ּגּבי על ְְְֱֱִִִִֵֶֶַַָָֹֻ
ּכּלֹו63הּטמא נטמא -64. ְִֵַָָֻ

.‚Îׁשּבּכחל הּוא65החלב והרי דעּתֹו, ּבטלה - עליו ׁשחּׁשב ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשּבּקבה החלב על חׁשב טמאת66טהֹור. מתטּמא זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
.67אכלין ֳִָ
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ז). משנה ג הענבים.25)פרק הענבים.26)גרעיני יינם27)קליפות ויצא הענבים שנדרכו החרצניםאחר הפסולת, את כנס
אותם. לאכול וחישב זה.28)והזגים של דעתו בטלה לאכלם אדם בני של דרכם שאין הלוחצת29)מפני הקורה מתחת קופצים

ויין.30)עליהם. שמן לתעשיית ולא לאכילה לא ראויים שאינם טומאה.31)מפני יקבלו ולא הנפרצים כמות הכור32)תהא
זיתים לכור קבים מארבעה יותר נפרצים ואם קבים, ושמונים מאה מחזיק שהכור נמצא קבים, שישה והסאה סאה שלושים הוא

עליהם. מוותר אדם אין לגת או הבד לבית שהוכנסו ענבים מועילה.33)או המחשבה אוכל, מתורת לגמרי יצאו שלא מפני
שם).34) בפירושו רבינו (לשון צמיחתם" בתחילת התמרים "עוקצי ז, משנה בשלו.35)שם שלא שטרם36)תאנים ענבים

עקיבא. כרבי ופסק ו. משנה שם (ערוך).37)בשלו. שחור (הענפים38)כמון השבטים בקצוות היוצאים הרכים "הקצוות
מלבלבים". שהאילנות בעת וכדומה.39)הדקים) כבישה ידי על טעמם אמרו40)שישופר ב כה, ביצה במסכת קטנית. מין

סעודה. בקינוח אותו ואוכלים פעמים שבע אותו תורת41)ששולקים עליהם יש ולפיכך ולאוכלם לכובשם אדם בני של דרכם
כבישתם. לפני אפילו נאכלים.42)אוכלין שאינם לעלים.43)מפני מחוברים כשהם ויפים טריים נראים קישואים44)הזיתים

לאכילה. ראויות ואינן כשות ונקראות שערות כעין עליהם יש קטנים הקישוא.45)וכשהם שבראש בהם46)הפרח נגעה אם
ב. והלכה א הלכה ה פרק לקמן ראה לקישות. שומר ולא יד שאינם מפני הקישות, נטמאו לא בכוורת.47)טומאה כשעודנו

אוכלין.48) מטומאת חמורה משקין טומאת כמשקה. לשעווה49)אינו משושות בשפופרות הדבש את אוגרות הדבורים
הוציא משמעותו הדבש" "רדה ובכן: רדייה. נקראת מהכוורת החלות והוצאת דבש", "חלות הנקראות גדולות לחתיכות המדובקות

מהכוורת. דבש דובשן.50)חלות להוציא אוכל.51)כדי דין עליו יש הריסוק לפני שריסקן53)מאליו.52)אבל חלות כדין
דובשן. מאליו54)להוציא בזב אבל למשקה, שנתכוון המוכיח מעשה שעשה מפני מועילה אוכלין מחשבת אין החלות כשריסק

מחשבתו. המשקין.55)מועילה משבעת אחד הוא ניגר שמן שהרי "הקרוש", מדעתו הוסיף ורבינו "השמן" סתם כתוב בתוספתא
על56) משיג [הראב"ד משקה. או אוכל לעשותו מועילה יחיד מחשבת אין קרוש שמן לאכול אדם בני של דרכם שאין מכיוון

רבינו]. כדעת תם רבינו בשם כתבו פסחים ובתוספות הזיתים. מן מאליו שיצא בשמן התוספתא ומפרש נתפרש57)רבינו לא
לאכול גויים היו רגילים בתקופתם ואולי קרוש. מדם לאכילה ראוי יותר קרוש ששמן מחייב הפשוט וההגיון לשמן, דם בין מה

דם". כולו "כבד אמרו והרי קרוש, חלב58)דם [דיני לאוכלין". מחשבה צריכין "אין הגירסא: ב) הלכה (שם שלפנינו ֵֶבתוספתא
במעי שנמצא קרוש לחלב שהכוונה לפרש ואין קרוש חלב לאכול רגילים היו לא המשנה בתקופת שלישי]. בפרק לקמן יתבארו
ט"ו). הלכה א פרק הטומאות אבות והלכות כ"ג הלכה לקמן (ראה בו מועילה אינה ומחשבה ממש כפרש דינו שהרי רך, עגל

אוכל.59) תורת עליו להוריד מחשבתו מועילה ולפיכך תמרים דבש שאוכלים אדם בני דבש60)ישנם שותה אדם שאין מפני
בזה.61)תמרים. זה דבוקים קרטים הרבה של קבוצה אלא אחד גוש אינו שהשלג מפני והטעם בטומאה, שנגע המקום אלא

השלג.62) הכלי.63)את אוויר לתוך שהכניסו לג)64)פירוש, יא, (ויקרא אמרה והתורה הכלי באוויר היה השלג שכל מפני
[בברייתא חרדל. מלא הוא אפילו מאווירו), מטמא (שהוא חרס כלי על העידה התורה מסיימים: שם בגמרא יטמא". בתוכו אשר "כל
מטמא אינו חרס כלי שהרי לאווירו, שהתכוון מובן חרס". כלי גבי "על וכתב שינה ורבינו תנור", אוויר על "שהעבירו הגירסא: שם

הבהמה.65)מגבו]. יונק.66)שד עגל בקיבת אין67)הנמצא עליו חישב לא אם ולפיכך אותו אוכלים אינם אדם בני רוב
ראה איסור (לעניין טומאה לעניין מחשבה בו מועילה אותו, האוכלים איסטניסים בלתי שישנם ומכיוון אוכל, תורת עליו



עז oilke` z`neh zekld - oeygxn `"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡Èלאכלין26והּזּגין25החרצּנין ׁשּכנסן ּפי על אף אינן27, - ְְְֳִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
אכלין.28מתטּמאין טמאת ְְְֳִִִַַָֻ

.·Èׁשּנפרצין הּקׁשים וענבים הּקֹורה29זיתים מּתחת ויֹוצאין ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
טמאה מקּבלין אינן - הּדריכה ּכּמה30ּבׁשעת ועד עד31. ? ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֻ

ּכֹור לכל קּבין מקּבלין32ארּבעה - מּזה יתר הּנפרץ היה . ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
מארּבעה33טמאה ּפחֹות ׁשהן ּפי על אף לאכלין, ּכנסן ואם . ְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ

טמאה. מקּבלין - ְְְִִַַָֻקּבין
.‚Èּכאכלין37והּקצח36והּבסר35והּפּגין34הּכפנּיֹות הן הרי - ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

טמאה. ְְְִַָֻּומקּבלין
.„Èזרדים הּׁשֹוטה38לּולבי הּלּוף ועלי ערל וׁשל וחרּובין ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּיתמּתקּו עד טמאה מקּבלין אינן -39. ְְְְְִִֵֶַַַָָֻ
.ÂËוהּתּורמֹוסין מּטּמאין40החרּדל - הּנכּבׁשין ּכל ּוׁשאר ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָ

המּתיקּו ׁשּלא עד ּבין מּׁשהמּתיקּו ּבין אכלין .41טמאת ְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֻ
.ÊËמקּבלין העלין אין - ׁשּלהן ּבעלין ׁשּכבׁשן ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָזיתים

למראה42טמאה אּלא לאכלין ּכבׁשן ׁשּלא ;43. ְְְְְֳִֶֶֶַָָָָָֹֻ
.ÊÈקּׁשּות ׁשל טמאה45והּנץ44ּכׁשּות מקּבלין אין - ,46ׁשּלּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֻ

אכל. ׁשאינֹו ְִֵֵֶֶֹמּפני
.ÁÈּבכּורּתֹו אכלין47ּדבׁש טמאת מּטּמא ׁשּלא48- ְְְְֳִִֵֶַַַַַָֹֻ

הּדבׁש רדה החּלֹות49ּבמחׁשבה. מּׁשּירּסק מתטּמא50- ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

מׁשקה הּזב51מּׁשּום ּדבׁש טמאת52. מתטּמא - מּכּורּתֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֻ
אכלין53מׁשקין טמאת מתטּמא - לאכלין עליו חׁשב ;54. ְְְֳֳִִִִֵַַַַָָָָָָֻ

.ËÈהּקרּוׁש עליו55הּׁשמן חׁשב מׁשקה. ולא אכל אינֹו - ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
דעּתֹו ּבטלה - למׁשקין ּבין לאכלין ּבין קרּוׁש וכן56ּכׁשהּוא . ְְְְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָָ

- לאכלין עליו חׁשב מׁשקה. ולא אכל אינֹו - ׁשּקרׁש ְְֳִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּדם
אכלין טמאת דעּתֹו.57מתטּמא ּבטלה - למׁשקין עליו חׁשב ; ְְְְְְֳִִִֵַַַַַָָָָָָֻ

.Îלאכלין עליו חׁשב מׁשקה. ולא אכל לא - ׁשּקרׁש 58חלב ְְֳִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ
- למׁשקין אכלין; טמאת מתטּמא דעּתֹו.- ּבטלה ְְְְְְֳִִִֵַַַַָָָֻ

.‡Îלאכלין עליו חׁשב מׁשקה. ולא אכל לא - ּתמרים ְְְְֳִִֶֶַַַָָָָָָֹֹֹּדבׁש
אכלין טמאת מתטּמא דעּתֹו59- ּבטלה - למׁשקין ּוׁשאר60; . ְְְְְְְֳִִִֵַַַַָָָָֻ

ּבין עליהן חׁשב מׁשקה. ולא אכל לא - ּכּלן ּפרֹות מי ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֻּכל
דעּתֹו. ּבטלה - למׁשקין ּבין ְְְְֳִִֵַַָָָָלאכלין

.·Î- לאכלין עליו חׁשב מׁשקה. ולא אכל אינֹו - ְְֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּׁשלג
נטמא מׁשקין. טמאת מתטּמא - למׁשקין דעּתֹו; ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֻּבטלה

ּכּלֹו נטמא לא - העבירֹו61מקצתֹו חרס62; ּכלי ּגּבי על ְְְֱֱִִִִֵֶֶַַָָֹֻ
ּכּלֹו63הּטמא נטמא -64. ְִֵַָָֻ

.‚Îׁשּבּכחל הּוא65החלב והרי דעּתֹו, ּבטלה - עליו ׁשחּׁשב ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשּבּקבה החלב על חׁשב טמאת66טהֹור. מתטּמא זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
.67אכלין ֳִָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ז). משנה ג הענבים.25)פרק הענבים.26)גרעיני יינם27)קליפות ויצא הענבים שנדרכו החרצניםאחר הפסולת, את כנס
אותם. לאכול וחישב זה.28)והזגים של דעתו בטלה לאכלם אדם בני של דרכם שאין הלוחצת29)מפני הקורה מתחת קופצים

ויין.30)עליהם. שמן לתעשיית ולא לאכילה לא ראויים שאינם טומאה.31)מפני יקבלו ולא הנפרצים כמות הכור32)תהא
זיתים לכור קבים מארבעה יותר נפרצים ואם קבים, ושמונים מאה מחזיק שהכור נמצא קבים, שישה והסאה סאה שלושים הוא

עליהם. מוותר אדם אין לגת או הבד לבית שהוכנסו ענבים מועילה.33)או המחשבה אוכל, מתורת לגמרי יצאו שלא מפני
שם).34) בפירושו רבינו (לשון צמיחתם" בתחילת התמרים "עוקצי ז, משנה בשלו.35)שם שלא שטרם36)תאנים ענבים

עקיבא. כרבי ופסק ו. משנה שם (ערוך).37)בשלו. שחור (הענפים38)כמון השבטים בקצוות היוצאים הרכים "הקצוות
מלבלבים". שהאילנות בעת וכדומה.39)הדקים) כבישה ידי על טעמם אמרו40)שישופר ב כה, ביצה במסכת קטנית. מין

סעודה. בקינוח אותו ואוכלים פעמים שבע אותו תורת41)ששולקים עליהם יש ולפיכך ולאוכלם לכובשם אדם בני של דרכם
כבישתם. לפני אפילו נאכלים.42)אוכלין שאינם לעלים.43)מפני מחוברים כשהם ויפים טריים נראים קישואים44)הזיתים

לאכילה. ראויות ואינן כשות ונקראות שערות כעין עליהם יש קטנים הקישוא.45)וכשהם שבראש בהם46)הפרח נגעה אם
ב. והלכה א הלכה ה פרק לקמן ראה לקישות. שומר ולא יד שאינם מפני הקישות, נטמאו לא בכוורת.47)טומאה כשעודנו

אוכלין.48) מטומאת חמורה משקין טומאת כמשקה. לשעווה49)אינו משושות בשפופרות הדבש את אוגרות הדבורים
הוציא משמעותו הדבש" "רדה ובכן: רדייה. נקראת מהכוורת החלות והוצאת דבש", "חלות הנקראות גדולות לחתיכות המדובקות

מהכוורת. דבש דובשן.50)חלות להוציא אוכל.51)כדי דין עליו יש הריסוק לפני שריסקן53)מאליו.52)אבל חלות כדין
דובשן. מאליו54)להוציא בזב אבל למשקה, שנתכוון המוכיח מעשה שעשה מפני מועילה אוכלין מחשבת אין החלות כשריסק

מחשבתו. המשקין.55)מועילה משבעת אחד הוא ניגר שמן שהרי "הקרוש", מדעתו הוסיף ורבינו "השמן" סתם כתוב בתוספתא
על56) משיג [הראב"ד משקה. או אוכל לעשותו מועילה יחיד מחשבת אין קרוש שמן לאכול אדם בני של דרכם שאין מכיוון

רבינו]. כדעת תם רבינו בשם כתבו פסחים ובתוספות הזיתים. מן מאליו שיצא בשמן התוספתא ומפרש נתפרש57)רבינו לא
לאכול גויים היו רגילים בתקופתם ואולי קרוש. מדם לאכילה ראוי יותר קרוש ששמן מחייב הפשוט וההגיון לשמן, דם בין מה

דם". כולו "כבד אמרו והרי קרוש, חלב58)דם [דיני לאוכלין". מחשבה צריכין "אין הגירסא: ב) הלכה (שם שלפנינו ֵֶבתוספתא
במעי שנמצא קרוש לחלב שהכוונה לפרש ואין קרוש חלב לאכול רגילים היו לא המשנה בתקופת שלישי]. בפרק לקמן יתבארו
ט"ו). הלכה א פרק הטומאות אבות והלכות כ"ג הלכה לקמן (ראה בו מועילה אינה ומחשבה ממש כפרש דינו שהרי רך, עגל

אוכל.59) תורת עליו להוריד מחשבתו מועילה ולפיכך תמרים דבש שאוכלים אדם בני דבש60)ישנם שותה אדם שאין מפני
בזה.61)תמרים. זה דבוקים קרטים הרבה של קבוצה אלא אחד גוש אינו שהשלג מפני והטעם בטומאה, שנגע המקום אלא

השלג.62) הכלי.63)את אוויר לתוך שהכניסו לג)64)פירוש, יא, (ויקרא אמרה והתורה הכלי באוויר היה השלג שכל מפני
[בברייתא חרדל. מלא הוא אפילו מאווירו), מטמא (שהוא חרס כלי על העידה התורה מסיימים: שם בגמרא יטמא". בתוכו אשר "כל
מטמא אינו חרס כלי שהרי לאווירו, שהתכוון מובן חרס". כלי גבי "על וכתב שינה ורבינו תנור", אוויר על "שהעבירו הגירסא: שם

הבהמה.65)מגבו]. יונק.66)שד עגל בקיבת אין67)הנמצא עליו חישב לא אם ולפיכך אותו אוכלים אינם אדם בני רוב
ראה איסור (לעניין טומאה לעניין מחשבה בו מועילה אותו, האוכלים איסטניסים בלתי שישנם ומכיוון אוכל, תורת עליו



`oilkeעח z`neh zekld - oeygxn `"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.„Îׁשּדרכן וערב68ענבים ׁשתי הּדֹור ּבהן מּׁשּיהּל - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
מׁשקין טמאת -69מתטּמאין ׁשלמים ּגרּגרין ּבהן נׁשּתּיר . ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָֻ

אכלין טמאת מתטּמאין ּגרּגרין -70אֹותן הּזיתים וכן . ְְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָֻ
ּגרּגרין71מּׁשּיטענּום ּבהן נׁשּתּירּו מׁשקין. טמאת מתטּמאין ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָֻ

אכלין. טמאת מתטּמאין - ְְְְֳִִִִֵַַָֻׁשלמין
.‰Îוכלאי72הערלה הּנסקל73, וׁשֹור ׁשּנׁשחט,74הּכרם, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ערּופה ׁשּנערפה75ועגלה ּבין ׁשּנׁשחטה מצרע,76ּבין וצּפרי , ְְְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ
חמֹור אדּמה77ּופטר ּפרה ּובּׂשר ּבחלב, ּובּׂשר והּפּגּול78, ,79, ְְְֲֲִֶֶַַָָָָָָָֻ

ּכּלן80והּנֹותר - ּבהנאה אסּורין אּלּו ׁשּכל ּפי על אף , ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֻ
אכלין טמאת .81מתטּמאין ְְְֳִִִַַָֻ

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

טמאה‡. מקּבלין אינן - הּקרקע מן הּגדלין האכלין ְְְְְֳִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻּכל
קטן ּבׁשרׁש אפּלּו מחּברין, ׁשהן זמן ּכל אבל ׁשּיעקרּו; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻעד

טמאה. מקּבלין אינן - מּמּנּו לחיֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַָָֻׁשּיכֹולין
יכֹול·. ׁשאינֹו ּבקלּפה ּומערה ׁשּנפׁשח ּתאנה ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹיחּור

ספק, ּבּדבר ויׁש מתטּמאין. ׁשּבֹו האכלין ּכל - מּמּנה ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלחיֹות
לאו. אֹו ׁשּנׁשּבר הּיחּור לזה יד ּכמֹו האילן ׁשאר היה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָאם

ּבאּביהן,‚. ׁשּיבׁשּו ׁשּיבׁשּוירקֹות ּודלעת ּכרּוב ּכגֹון ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָ
הרי - ליּבׁשן לּקטן אכלין. טמאת מתטּמאין אינן - ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבאּביהן

ּכעץ. ויעּׂשּו ׁשּייבׁשּו עד ּכׁשהיּו אכלין ְְְְֳִִֵֵֵֶֶַָָָהן
יבׁש„. אם וכן ּכתלּוׁשין. הן הרי - ּפרֹות ּובֹו ׁשּנפׁשח ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָאילן

ּכתלּוׁשין. הן הרי - ּפרֹות ּובֹו ְֲִִִֵֵֵָָהאילן
אכלין‰. טמאת מּטּמאֹות - ּבאּביהן ׁשּיבׁשּו ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָֻּתאנים

ְִָּבמקֹומן.
.Âעד טמאה מקּבלין אינן - חּיים מּבעלי ׁשהן האכלין ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּכל

הן ׁשעדין ּפי על אף ועֹוף, חּיה ּבהמה ׁשחט ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּימּותּו.
טמאה? מקּבלין מאימתי ודגים טמאה. מקּבלין - ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֻֻמפרּכסין
הרי - מתנדנדין ּכׁשהן ונתטּמאּו טרפה ּבהן נֹולד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּׁשּימּותּו.
אֹו ונטרפּו, הֹואיל ּכמתים חׁשּובין הן אם ספק, ּבּדבר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָיׁש
האיבר יתנדנדּו. ולא ּכאבן ׁשּיּדמּו עד טמאה מקּבלין ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻאינן
לחיֹות, יכֹולין ׁשאינן חּיה אֹו ּבבהמה המדלּדלין הּבּׂשר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻאֹו
חׁשּובין ׁשהן מּפני ּבמקֹומן, טמאה מקּבלין - הכׁשרּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֻֻאם
ּבּׁשחיטה; הכׁשרּו - הּבהמה נׁשחטה ׁשּפרׁש. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּכאכל
הכׁשר - ׁשהכׁשר ויד זה, לאיבר יד ּכמֹו ּכּלּה ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻׁשהּבהמה
ּתהיה אם ספק, ּבּדבר ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכּלֹו, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהאיבר
ּבּה. המדלּדלין ּבּׂשר אֹו לאיבר יד ּכמֹו ּבחּייה ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻהּבהמה

.Êׁשּיצא ּבּדם הּבּׂשר ּכל הכׁשר - ועֹוף חּיה ּבהמה ְְֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻהּׁשֹוחט
ּכל הרי - ּבּׁשחיטה ּדם מהן יצא לא אם ,לפיכ ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּבּׁשחיטה.

הכׁשרּו. ׁשּלא האכלין ּככל הכׁשר צרי ְְְְְֳִִֵֶֶָָָָָָֹֻּבּׂשרן
.Áּבּמים ׁשהכׁשרּו אֹו לּקרקע, מחּברין ּכׁשהן ׁשהכׁשרּו ְְְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻֻֻאכלין

ׁשּנעקרּו אחר ׁשּיכׁשרּו עד הכׁשר, אינֹו - ׁשּבּקרקע ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֻֻהמחּברים
ּבכל ׁשּנאמר: מׁשקין; ּבׁשאר אֹו הּקרקע מן הּתלּוׁשין ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַָָּבמים
הּמים ּכעין הּקרקע מן ׁשּיּתלׁש עד מכׁשיר אינֹו - ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָּכלי
מכׁשירין. אינן - ּבּקרקע ּונתנן ּבכלי הּמים ׁשאב ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשּבכלים.

.Ëחּוץ ׁשּיצאת ּפי על אף והגּדילה, ּבעציץ ׁשּנטעּה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָקּׁשּות
ׁשּיצא ּכדי נקּוב ׁשהּוא ועציץ טמאה. מקּבלת אינּה - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻלעציץ
מקּבל אינֹו ּבֹו והּנטּוע ּכארץ, הּוא הרי - קטן ׁשרׁש ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבֹו

מכׁשירין. אינן - מים ּבֹו היּו אם וכן ְְְִִִִֵֵַַָָָֻטמאה.
.Èואם טמאה; מקּבל ּבֹו הּנטּוע הרי - נקּוב ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻעציץ

מכׁשירין. - ּבתֹוכֹו מים ְְִִִַַָהיּו
.‡Èּבהן לבקע יכֹולין ׁשהּׁשרׁשים אדמה ּוכלי גללים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכלי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שכאן לפרש, עלינו כרחנו ובעל בו מועילה מחשבה אין קרוש שחלב אמרנו, כ בהלכה [למעלה ט). פרק אסורות מאכלות בהלכות
קצת תמוה אולם ניגר. בחלב אדםהמדובר בני של דרכם אין ואולי מועילה. אוכלין ומחשבת מועילה אינה משקין מחשבת למה

וכדומה]. לחם בו מטבילים אלא יינם.68)לשתותו להוציא הקליפה.69)בגת בתוך הנשאר רבינו70)אפילו של מלשונו
הדריכה. במקום שלמים שנשארו בענבים שהמדובר הכבידה.71)משמע, הקורה את עליהם בשלוש72)יטעינו האילן פירות

ג). יט, קדושים (פרשת ובהנאה באכילה ואסורים "ערלה" נקראים לנטיעתו הראשונות הגפנים73)השנים בין תבואה נזרעה אם
כלאיים. הלכות זרעים בספר מפורטים דיניהם בהנאה. והענבים התבואה בסקילה,74)נאסרה דינו אשה רבע או אדם שנגח שור

ובהנאה. באכילה אסור בשרו לסקילה, דין בבית דינו שנגמר אחר אותו שחטו מביא75)ואם רצחו מי נודע ולא הרוג נמצא
ט. פרק רוצח הלכות נזיקין בספר מתבארים - דיניה ובהנאה. באכילה אסור ובשרה אותה, ועורפים עגלה דין אחר76)בית

שחיטה. במקום עומדת (העריפה) היא בעריפה שמצוותה מפני נבילות. טומאת מטמאה העגלה אין חמור77)עריפתה בכור
ועודו כשנשחט והמדובר, יג). יג, (שמות בתורה ככתוב אותו, עורפים פדאוהו, לא ואם לכהן, השה את ולתת בשה לפדותו מצוה
בנגיעה, אחרים ומטמא טומאה מקבל כאוכלין, דינו כן פי על ואף חיות, מקצת בו שיש זמן כל נבילות טומאת מטמא ואינו מפרכס,
אבל שתמות". עד נבילות טומאת לא אבל אוכלין טומאת מטמאה לגוי, טמאה בהמה "השוחט ב): (קיז, בחולין ששניניו כמו
כגון החמור, מיתת אחר גם זה דין להעמיד ואפשר בטומאה. נגע לא אפילו חמורה טומאה ומטמא נבילה הוא הרי שמת אחר
אינם טמאים (אוכלין לכביצה והשלים טהור אוכל וצירף מטמא) אינו נבילה מכזית (פחות החמור מנבלת מכזית פחות שלקח

בהם. שיגעו האוכלין את ומטמאים אוכלין טומאת נטמאו בשרץ, ונגעו מכביצה) בפחות באכילה78)מטמאים אסור בשרה
כולל79)ובהנאה. (לפעמים למקום מחוץ או הזמן אחר בשרם לאכול או אימוריהם להקטיר שחיטתם בשעת שחישב קדשים

תורה. שקבעה למקומם), חוץ מחשבת גם "פיגול" בזמנו.80)המונח נאכל שלא קדשים הדברים81)בשר שכל פי על אף
שם. בתוספתא שמעון רבי דעת נגד כחכמים פסק אוכל. מתורת יצאו לא ובהנאה, באכילה אסורים כאן האוכלין1)שנימנו יבאר

ודין שבקרקע. במים או לקרקע מחוברים כשהם שהוכשרו אוכלין ודין שייעקרו. לפני טומאה מקבלים אם הקרקע מן הגדלים
ואחר שנטמא ומשקה שזרעם טמאים זרעים וכו'. לאכילה ראוי שאינו עד ונסרח שנפסד ואוכל האוכלין, על שנפלו טמאים משקין
בחזקת הם אם שפיכות מי וכו'. בה ונגע ידו לטומאה ראשון ופשט המקווה בתוך ונתונה משקין מלאה קדירה ונסרח. נפסד שנטמא

גשמים. עליהם ירדו ואם טומאה

oilke` z`neh zekld - oeygxn `"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשאינן ּפי על ואף הּזרעים, את מכׁשירין אינן - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָולצאת
ּכנקּובין. הן הרי - ְְֲִִִֵֵנקּובין

.·Èאּלא ּכלי, חׁשּוב אינֹו - ּׂשפתֹו עד עפר ׁשּמלאהּו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָעציץ
קּבּול. ּכלי ׁשאינֹו ּׂשפה, לּה ׁשאין ּכטבלא הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָהרי

.‚Èּפי על אף נטמאּו, - האכלין על ׁשּנפלּו טמאין ְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָמׁשקין
ּבאין וההכׁשר הּטמאה ׁשהרי הּבעלים, ּברצֹון ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּנפלּו

ּבּקרקע. יהיּו ׁשּלא והּוא ְְְְִֶַַַַַֹּכאחת.
.„È- אדם למאכל ראּוי ׁשאינֹו עד ונסרח ׁשּנפסד אכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכל

ראּוי ואינֹו ונפסד ׁשּנסרח מׁשקה וכן טמאה. מקּבל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻאינֹו
מכׁשיר, ׁשאינֹו ּכדר טמאה, מקּבל אינֹו - אדם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻלׁשתּית

יּׁשתה. אׁשר ֱֲִֶֶֶֶַָׁשּנאמר:
.ÂË- לאכילה עליה ׁשחּׁשב והּׁשליא ׁשּׁשלקֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהעֹור

עצמן. ּבפני אכלים טמאת ְְְְְֳִִִִֵַַַָָֻמתטּמאין
.ÊËטמאת מתטּמא אם ספק, זה הרי - ׁשּׁשלקֹו החמֹור ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻעֹור

מּפני מתטּמא אינֹו אֹו ׁשּׁשלקֹו, מּפני עצמֹו ּבפני ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָאכלים
הרּבה. מאּוס ְֵֶַָׁשהּוא

.ÊÈׁשּלּקטן הּבהמה ׁשּבגללי ּוּׂשעֹורים ּבקר ׁשּבגללי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָחּטים
- לאכילה עליהן חּׁשב ואם טמאה. מקּבלין אין -ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֻ

אכלין. טמאת ְְְֳִִַַָֻמתטּמאֹות
.ÁÈנפסל אם ונסרח: נפסל ׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמא אכל ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹּכל

נפסל ואם טהֹור; זה הרי - ּכחרּׂש ׁשּיבׁש אֹו הּכלב ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹמּלאכל
ּכׁשהיה. טמא זה הרי - לכלב ראּוי הּוא ועדין אדם ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּלאכל

ּבמקוה. טהרה להן אין - ׁשּנטמאּו האכלין ְְְְְֳֳִִִֵֶֶֶָָָָָָוכל
.ËÈואפּלּו טהֹור, מהן הּצֹומח הרי - ׁשּזרעם טמאים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָזרעים

הׁשרׁשה קדם אבל ׁשהׁשריׁשּו; והּוא ּכלה. זרעֹו ׁשאין ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבדבר
ּכלה. ׁשּזרעֹו ּבדבר אפּלּו ּבטמאתן, הן הרי -ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָֻ

.Îנטמא ואם אכל. מּתֹורת ּבטלּו - לכלים ׁשּמחּברין ְְְְְֳִִִִִִֵֶֶַָָָָֹֻאכלין
והן הֹואיל הּכלי; ּבטמאת מתטּמאין הן הרי - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַֻהּכלי

ּכעץ. הן הרי - עץ ּתׁשמיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵַַמׁשּמׁשין
.‡Îהרי - ונסרח נפסד ׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמא מׁשקה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכל

הּכלב ידי על יֹוצא הּמׁשקה ׁשאין לעֹולם, ּבטמאתֹו ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻזה
ּבלבד, הּמים מן חּוץ טהרה ׁשּנטמא למׁשקה ואין ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַָָָָלעֹולם.
מקוה מי ׁשּצפּו ּכיון - ּבמקוה טמאים מים הטּביל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשאם
ורעים ּבחּמין, וצֹונן ּבצֹונן חּמין ּומטּבילין טהרּו. ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָעליהן

ּברעים. ויפים ְְְִִִָָָּביפים
.·Îמקצתּה והטּביל טמאים מׁשקין מלאה ׁשהיא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָמּקל

ּכּלּה. את ׁשּיטּבל עד מקצתּה ׁשעל הּמים טהרּו לא - ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻּבמקוה
.‚Îוטהר הֹואיל - מקוה למי מקצתֹו והּׁשיק ׁשּנטמא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשלג

ּכּלֹו. טהר ְִַָָֻמקצתֹו,
.„Îׁשּתּמדֹו ּבין ׁשּתּמדֹו אחר ׁשּנטמא ּבין הּטמא, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּתמד

ׁשהרי ויטהר, ּבמקוה מּׁשיקֹו - החמיץ ׁשּלא עד טמאים: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹּבמים
ּבמקוה. טהרה לֹו ואין ּכיין, הּוא הרי - מּׁשהחמיץ ּכמים; ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַַָָהּוא

.‰Î,ּבהן וכּיֹוצא ויין ּדבׁש ּכגֹון מׁשקין, ׁשּמלאה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָקדרה
ונגע ידֹו את לטמאה הראׁשֹון ּופׁשט הּמקוה, ּבתֹו ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻּונתּונה

ּבתֹו ׁשהן ּפי על אף הּמׁשקין את מטּמא זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבּה
על אף ׁשּבתֹוכּה הּמׁשקין מחמת הּקדרה ונטמאת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּמקוה,
טהֹורה, הּקדרה - מים מלאה היתה הּמקוה. ּבתֹו ׁשהיא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּפי

הּמים ואין לעֹולם, חרס ּכלי מטּמא הראׁשֹון ׁשּבתֹוכּהׁשאין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
הּטמאה אב ּפׁשט הּמקוה. ּבמי מערבים ׁשהן מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻטמאים,
ּכלי מטהר הּמקוה ׁשאין הּקדרה, נטמאת - ּבּה ונגע ידֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת

ֶֶחרס.
.ÂÎמי עליהן ירדּו טמאה. ּבחזקת הן הרי - ׁשפיכּות ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָֻמי

למחצה מחצה טהֹורים; הן הרי - עליהן רּבּו אם ְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָגׁשמים,
ּבזמן אימתי? ּבקרקעֹות. ּבין ּבכלים ּבין טמא, הּכל -ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹ
ּכל עליהן וירדּו גׁשמים מי קדמּו אבל ׁשפיכה; מי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשּקדמּו
ׁשּירדּו טמאין ׁשּמׁשקין טמא, הּכל - ׁשפיכּות מּמי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשהּוא

ׁשהּוא. ּבכל מטּמאין - ְְְְִִִֶַָלטהֹורים
.ÊÎ,מנּטפים הן והרי ּכסּותֹו את והמכּבס ּגּגֹו את ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַהּטֹורף

גׁשמים מי רּבּו הרי - הּנטיפֹות ורּבּו ּגׁשמים עליהן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָירדּו
טהֹורין. מהן והּנֹוטפין ְְְֲִִֵֵֶֶַעליהן,

.ÁÎהּׁשמן והרי וטבל האדם זה ונטמא טהֹור ׁשמן ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּס
טהֹור הּוא הרי - קטן איבר סיכת ּכדי היה אם ּבּׂשרֹו, ְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָעל
הּׁשמן טהר לא - וטבל טמא ׁשמן ס מּקדם. ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּכׁשהיה
הּׁשמן הרי - טֹופח מׁשקה מּמּנּו נׁשאר אם אּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשעליו;
ּבטל - מּמּנּו להטּפיח ּכדי מּמּנּו נׁשאר לא ואם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻּבטמאתֹו,

ְִּבמעּוטֹו.

ׁשליׁשי 1ּפרק
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וׁשּכל‡. ׁשּיכׁשרּו; עד מתטּמאין האכלין ׁשאין ּבארנּו, ְְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּכבר
אי - אדם למאכל מיחד ׁשאינֹו עדאכל טמאה מקּבל נֹו ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻֻ
לאדם. ְֲִֶָָׁשּיחדֹו

לאדם·. מיחד ואינֹו הּזה ּבּמקֹום לאדם מיחד ׁשהּוא ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻֻאכל
מחׁשבה צרי אינֹו ּבֹו מיחד ׁשהּוא ּבּמקֹום - אחר ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבמקֹום
ליחדֹו מחׁשבה צרי ּבֹו מיחד ׁשאינֹו ּובּמקֹום לאדם, ְְְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָֻליחדֹו
אדם לטּמא ׁשּסֹופֹו אכל וכל טמאה. יקּבל ּכ ואחר ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻלאדם

הכׁשר. צרי אינֹו ְְִִֵֵֵֶָוכלים
ויׁש‚. מחׁשבה, צריכין ואינן הכׁשר ׁשּצריכין אכלין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָיׁש

ׁשּצריכין ויׁש הכׁשר, צריכין ואינן מחׁשבה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּצריכין
ולא מחׁשבה לא צריכין ׁשאין ויׁש והכׁשר, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹמחׁשבה
- מקֹום ּבכל לאדם המיחדין האכלין ּכל ּכיצד? ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻהכׁשר.
וחגבים טהֹורים ּדגים מחׁשבה. צריכין ואין הכׁשר ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָצריכין
ּבּכפרים טמאים ודגים טמאים וחגבים מקֹום, ּבכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָטהֹורים
וכן מחׁשבה. ולא הכׁשר ּוצריכין לאדם, מיחדין הן הרי -ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻ
מחׁשבה ולא הכׁשר צרי - ׁשּמתה טהֹורה ּבהמה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹחלב
הּפֹורׁש ּבּׂשר והכׁשר: מחׁשבה צריכין ואּלּו מקֹום. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבכל
העֹוף, מן ּבין הּבהמה מן ּבין האדם מן ּבין החי, ְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָמן
ּבּכפרים. ׁשחּוטה טהֹורה ּבהמה וחלב הּטמא, העֹוף ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָונבלת
אחר ׁשני הכׁשר צרי ּבּׁשחיטה, ׁשהכׁשר ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻאף
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הכשר1) והכשר, מחשבה שצריכים דברים מחשבה. צריך אם אחר במקום מיוחד ואינו אחד במקום לאדם המיוחד אוכל יבאר
זה. ולא זה לא או הכשר, ולא מחשבה או מחשבה, ולא



עט oilke` z`neh zekld - oeygxn `"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשאינן ּפי על ואף הּזרעים, את מכׁשירין אינן - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָולצאת
ּכנקּובין. הן הרי - ְְֲִִִֵֵנקּובין

.·Èאּלא ּכלי, חׁשּוב אינֹו - ּׂשפתֹו עד עפר ׁשּמלאהּו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָעציץ
קּבּול. ּכלי ׁשאינֹו ּׂשפה, לּה ׁשאין ּכטבלא הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָהרי

.‚Èּפי על אף נטמאּו, - האכלין על ׁשּנפלּו טמאין ְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָמׁשקין
ּבאין וההכׁשר הּטמאה ׁשהרי הּבעלים, ּברצֹון ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּנפלּו

ּבּקרקע. יהיּו ׁשּלא והּוא ְְְְִֶַַַַַֹּכאחת.
.„È- אדם למאכל ראּוי ׁשאינֹו עד ונסרח ׁשּנפסד אכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכל

ראּוי ואינֹו ונפסד ׁשּנסרח מׁשקה וכן טמאה. מקּבל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻאינֹו
מכׁשיר, ׁשאינֹו ּכדר טמאה, מקּבל אינֹו - אדם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻלׁשתּית

יּׁשתה. אׁשר ֱֲִֶֶֶֶַָׁשּנאמר:
.ÂË- לאכילה עליה ׁשחּׁשב והּׁשליא ׁשּׁשלקֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהעֹור

עצמן. ּבפני אכלים טמאת ְְְְְֳִִִִֵַַַָָֻמתטּמאין
.ÊËטמאת מתטּמא אם ספק, זה הרי - ׁשּׁשלקֹו החמֹור ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻעֹור

מּפני מתטּמא אינֹו אֹו ׁשּׁשלקֹו, מּפני עצמֹו ּבפני ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָאכלים
הרּבה. מאּוס ְֵֶַָׁשהּוא

.ÊÈׁשּלּקטן הּבהמה ׁשּבגללי ּוּׂשעֹורים ּבקר ׁשּבגללי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָחּטים
- לאכילה עליהן חּׁשב ואם טמאה. מקּבלין אין -ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֻ

אכלין. טמאת ְְְֳִִַַָֻמתטּמאֹות
.ÁÈנפסל אם ונסרח: נפסל ׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמא אכל ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹּכל

נפסל ואם טהֹור; זה הרי - ּכחרּׂש ׁשּיבׁש אֹו הּכלב ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹמּלאכל
ּכׁשהיה. טמא זה הרי - לכלב ראּוי הּוא ועדין אדם ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּלאכל

ּבמקוה. טהרה להן אין - ׁשּנטמאּו האכלין ְְְְְֳֳִִִֵֶֶֶָָָָָָוכל
.ËÈואפּלּו טהֹור, מהן הּצֹומח הרי - ׁשּזרעם טמאים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָזרעים

הׁשרׁשה קדם אבל ׁשהׁשריׁשּו; והּוא ּכלה. זרעֹו ׁשאין ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבדבר
ּכלה. ׁשּזרעֹו ּבדבר אפּלּו ּבטמאתן, הן הרי -ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָֻ

.Îנטמא ואם אכל. מּתֹורת ּבטלּו - לכלים ׁשּמחּברין ְְְְְֳִִִִִִֵֶֶַָָָָֹֻאכלין
והן הֹואיל הּכלי; ּבטמאת מתטּמאין הן הרי - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַֻהּכלי

ּכעץ. הן הרי - עץ ּתׁשמיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵַַמׁשּמׁשין
.‡Îהרי - ונסרח נפסד ׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמא מׁשקה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכל

הּכלב ידי על יֹוצא הּמׁשקה ׁשאין לעֹולם, ּבטמאתֹו ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻזה
ּבלבד, הּמים מן חּוץ טהרה ׁשּנטמא למׁשקה ואין ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַָָָָלעֹולם.
מקוה מי ׁשּצפּו ּכיון - ּבמקוה טמאים מים הטּביל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשאם
ורעים ּבחּמין, וצֹונן ּבצֹונן חּמין ּומטּבילין טהרּו. ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָעליהן

ּברעים. ויפים ְְְִִִָָָּביפים
.·Îמקצתּה והטּביל טמאים מׁשקין מלאה ׁשהיא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָמּקל

ּכּלּה. את ׁשּיטּבל עד מקצתּה ׁשעל הּמים טהרּו לא - ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻּבמקוה
.‚Îוטהר הֹואיל - מקוה למי מקצתֹו והּׁשיק ׁשּנטמא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשלג

ּכּלֹו. טהר ְִַָָֻמקצתֹו,
.„Îׁשּתּמדֹו ּבין ׁשּתּמדֹו אחר ׁשּנטמא ּבין הּטמא, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּתמד

ׁשהרי ויטהר, ּבמקוה מּׁשיקֹו - החמיץ ׁשּלא עד טמאים: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹּבמים
ּבמקוה. טהרה לֹו ואין ּכיין, הּוא הרי - מּׁשהחמיץ ּכמים; ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַַָָהּוא

.‰Î,ּבהן וכּיֹוצא ויין ּדבׁש ּכגֹון מׁשקין, ׁשּמלאה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָקדרה
ונגע ידֹו את לטמאה הראׁשֹון ּופׁשט הּמקוה, ּבתֹו ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻּונתּונה

ּבתֹו ׁשהן ּפי על אף הּמׁשקין את מטּמא זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבּה
על אף ׁשּבתֹוכּה הּמׁשקין מחמת הּקדרה ונטמאת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּמקוה,
טהֹורה, הּקדרה - מים מלאה היתה הּמקוה. ּבתֹו ׁשהיא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּפי

הּמים ואין לעֹולם, חרס ּכלי מטּמא הראׁשֹון ׁשּבתֹוכּהׁשאין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
הּטמאה אב ּפׁשט הּמקוה. ּבמי מערבים ׁשהן מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻטמאים,
ּכלי מטהר הּמקוה ׁשאין הּקדרה, נטמאת - ּבּה ונגע ידֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת

ֶֶחרס.
.ÂÎמי עליהן ירדּו טמאה. ּבחזקת הן הרי - ׁשפיכּות ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָֻמי

למחצה מחצה טהֹורים; הן הרי - עליהן רּבּו אם ְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָגׁשמים,
ּבזמן אימתי? ּבקרקעֹות. ּבין ּבכלים ּבין טמא, הּכל -ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹ
ּכל עליהן וירדּו גׁשמים מי קדמּו אבל ׁשפיכה; מי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשּקדמּו
ׁשּירדּו טמאין ׁשּמׁשקין טמא, הּכל - ׁשפיכּות מּמי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשהּוא

ׁשהּוא. ּבכל מטּמאין - ְְְְִִִֶַָלטהֹורים
.ÊÎ,מנּטפים הן והרי ּכסּותֹו את והמכּבס ּגּגֹו את ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַהּטֹורף

גׁשמים מי רּבּו הרי - הּנטיפֹות ורּבּו ּגׁשמים עליהן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָירדּו
טהֹורין. מהן והּנֹוטפין ְְְֲִִֵֵֶֶַעליהן,

.ÁÎהּׁשמן והרי וטבל האדם זה ונטמא טהֹור ׁשמן ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּס
טהֹור הּוא הרי - קטן איבר סיכת ּכדי היה אם ּבּׂשרֹו, ְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָעל
הּׁשמן טהר לא - וטבל טמא ׁשמן ס מּקדם. ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּכׁשהיה
הּׁשמן הרי - טֹופח מׁשקה מּמּנּו נׁשאר אם אּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשעליו;
ּבטל - מּמּנּו להטּפיח ּכדי מּמּנּו נׁשאר לא ואם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻּבטמאתֹו,

ְִּבמעּוטֹו.

ׁשליׁשי 1ּפרק
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וׁשּכל‡. ׁשּיכׁשרּו; עד מתטּמאין האכלין ׁשאין ּבארנּו, ְְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּכבר
אי - אדם למאכל מיחד ׁשאינֹו עדאכל טמאה מקּבל נֹו ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻֻ
לאדם. ְֲִֶָָׁשּיחדֹו

לאדם·. מיחד ואינֹו הּזה ּבּמקֹום לאדם מיחד ׁשהּוא ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻֻאכל
מחׁשבה צרי אינֹו ּבֹו מיחד ׁשהּוא ּבּמקֹום - אחר ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבמקֹום
ליחדֹו מחׁשבה צרי ּבֹו מיחד ׁשאינֹו ּובּמקֹום לאדם, ְְְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָֻליחדֹו
אדם לטּמא ׁשּסֹופֹו אכל וכל טמאה. יקּבל ּכ ואחר ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻלאדם

הכׁשר. צרי אינֹו ְְִִֵֵֵֶָוכלים
ויׁש‚. מחׁשבה, צריכין ואינן הכׁשר ׁשּצריכין אכלין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָיׁש

ׁשּצריכין ויׁש הכׁשר, צריכין ואינן מחׁשבה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּצריכין
ולא מחׁשבה לא צריכין ׁשאין ויׁש והכׁשר, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹמחׁשבה
- מקֹום ּבכל לאדם המיחדין האכלין ּכל ּכיצד? ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻהכׁשר.
וחגבים טהֹורים ּדגים מחׁשבה. צריכין ואין הכׁשר ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָצריכין
ּבּכפרים טמאים ודגים טמאים וחגבים מקֹום, ּבכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָטהֹורים
וכן מחׁשבה. ולא הכׁשר ּוצריכין לאדם, מיחדין הן הרי -ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻ
מחׁשבה ולא הכׁשר צרי - ׁשּמתה טהֹורה ּבהמה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹחלב
הּפֹורׁש ּבּׂשר והכׁשר: מחׁשבה צריכין ואּלּו מקֹום. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבכל
העֹוף, מן ּבין הּבהמה מן ּבין האדם מן ּבין החי, ְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָמן
ּבּכפרים. ׁשחּוטה טהֹורה ּבהמה וחלב הּטמא, העֹוף ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָונבלת
אחר ׁשני הכׁשר צרי ּבּׁשחיטה, ׁשהכׁשר ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻאף
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הכשר1) והכשר, מחשבה שצריכים דברים מחשבה. צריך אם אחר במקום מיוחד ואינו אחד במקום לאדם המיוחד אוכל יבאר
זה. ולא זה לא או הכשר, ולא מחשבה או מחשבה, ולא
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הּקׁשים הּבצלים ּכגֹון הּׂשדה, ירקֹות ּכל ּוׁשאר ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָָהּמחׁשבה.
צריכין - קטּנים ודגים חגבים וכן והּפטרּיֹות. ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָּביֹותר
עליהן ונמל לבהמה ׁשּזרען עלׁשין ּבּכפרים. ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמחׁשבה
אחר עליהן ׁשּיחׁשב עד טמאה מקּבלין אינן - ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻלאדם
ׁשלּקטן עלׁשין מחׁשבה. אינּה חּבּור ׁשּמחׁשבת ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּיּתלׁשּו,
ׁשני הכׁשר צריכין - לאדם עליהן ונמל והדיחן, ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלבהמּתֹו
עליו חׁשב אם האלל, ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמחׁשבה. ְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹאחר
ּכעץ הּוא הרי - לאו ואם אכלין, טמאת מקּבל - ְְְְֲֲֳִִִֵֵֵַַַָָָֻלאכילה
ּבּבּׂשר, המחּברין העצמֹות וכן טמאה. מקּבל ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָֻֻואינֹו
הּטלפים, ּומן הּקרנים מן הרּכים והּמקֹומֹות ְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַָָוהּגידים,

ּומןוהּכ הּצּפרנים מן הרּכים והּמקֹומֹות והּנֹוצה, נפים ְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָ
ואּלּו ּומחׁשבה. הכׁשר צריכין - ּבּבּׂשר הּמבלעין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהחרטֹום
טהֹורה ּבהמה נבלת הכׁשר: ולא מחׁשבה לא צריכין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשאין
טהֹורה ּבהמה וחלב הּטהֹור העֹוף ונבלת מקֹום, ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָּבכל
מאּלּו אחד אין אדם, למאכל מיחדין ׁשהן לפי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּבּכרּכים.
לטּמא ׁשּסֹופן מּפני הכׁשר, צריכין ואינן מחׁשבה; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָצרי
צרי אינֹו חמּורה טמאה המטּמא וכל ּבכזית, וכלים ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאדם
נבלת הכׁשר: צריכין ואינן מחׁשבה צריכים ואּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהכׁשר.
מקֹום. ּבכל טמאה ּבהמה ונבלת ּבּכפרים, הּטהֹור ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָהעֹוף
טמאה אב - ּכזית אבל מּכזית; ּפחֹות על ׁשחּׁשב ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֻוהּוא

הּוא.
ׁשנים„. ּבּה וׁשחט לנכרי, טמאה ּבהמה ׁשּׁשחט ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָיּׂשראל

זמן ּכל אכלין טמאת מתטּמאה זֹו הרי - ׁשנים] רב ְְְְְֲֳִִִֵַַַַָָָֹֻ[אֹו
ׁשחטּה יּׂשראל ׁשהרי מחׁשבה, צריכה ואין מפרּכסת. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיא
מּזֹו; גדֹולה מחׁשבה ל ואין ּכֹוכבים, העֹובד ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָלאכילת
חמּורה. טמאה לטּמא ׁשּסֹופּה לפי הכׁשר, צריכה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻואינּה
אכלין. טמאת מּטמאה אינּה - ׁשּנחרּה אֹו אחד ּבּה ְְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשחט
וׁשחט ליּׂשראל, טהֹורה ּבהמה ׁשּׁשחט ּכֹוכבים עֹובד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָוכן
זמן ּכל אכלין טמאת מתטּמא - ׁשנים רב אֹו ׁשנים ְְְְְֳִִִִֵַַַַַָָָֹֻּבּה
אֹו אחד ּבּה ׁשחט הכׁשר. צריכה ואינּה מפרּכסת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיא
ּכׁשאר היא והרי אכלין, טמאת מטּמאה אינּה - ְְְְְֲֳִִִֵֵַַַָָָָָָֻנחרּה

ְֵַהּנבלֹות.
חּׁשב‰. ּכ ואחר ּבהמה ׁשל החי מן מאיבר ּבּׂשר ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהחֹות

צרי אינֹו - חתכֹו ּכ ואחר עליו חּׁשב הכׁשר. צרי - ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָעליו
המטּמא וכל ּכנבלה, חמּורה טמאה ׁשּמטּמא מּפני ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהכׁשר,

הכׁשר. צרי אינֹו חמּורה ְְֲִֵֵֶָָָֻטמאה
.Â,עליו ׁשחּׁשב טמאה ּבהמה מּנבלת מּכזית ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּפחֹות

צרי הּכל אין - אחרים מאכלים ּכביצה עליו ְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹוהׁשלים
הׁשלימֹו אם הּביצה, ׁשּבכל מּכזית ּופחֹות הֹואיל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהכׁשר;

ּבהמה מּנבלת ּכזית וכן חמּורה. טמאה מטּמא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻלכזית,
לכביצה, ׁשהׁשלים עד ּבבצק והּניחּה עליו, ׁשחּׁשב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָטמאה
צרי זה הרי - הּבצק מּפני ּבמּגע מטּמא ואינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהֹואיל
הּׁשעּור וכל הֹואיל הכׁשר, צרי הּזה הּבצק ואין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמחׁשבה.
ּפי על אף ׁשּבתֹוכֹו, נבלה ּכזית מּפני ּבמּׂשא מטּמא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּזה
חמּורה, טמאה לטּמא סֹופֹו הרי ּבמּגע, מטּמא ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָֻׁשאינֹו

הכׁשר. צרי אין ְְִִֵֵֶָָלפיכ
.Êמּׁשאר ּכביצה עליו ׁשהׁשלים הּמת מּבּׂשר מּכזית ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּפחֹות

אדם; ּכל אצל הּכל בטל ׁשהרי מחׁשבה, צרי הּכל - ֲֲֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹאכלין
ׁשּבכללֹו. הּמת ּבּׂשר מּפני הכׁשר, צרי הּכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹואין

.Áטמאה מתטּמא הּכל - ּבבצק ׁשחּפהּו הּמת מן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻּכזית
ֲָחמּורה.

.Ëעליו חּׁשב אם לכלב, להאכילֹו חי מאדם ּבּׂשר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהחֹות
הכׁשר. צרי ואינֹו מחׁשבה, צרי זה הרי - אדם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלמאכל

.Èהרי - ּבּמדינה ׁשהּגת ּפי על אף ומת, לגת ׁשּנפל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּגֹוזל
ּכׁשהעלהּו עליו חּׁשב מחׁשבה. צרי ּולפיכ ּבּגת, ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָנמאס
למאכל עליו חּׁשב ׁשהרי מטּמא, זה הרי - לנכרי ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלהאכילֹו
טמאת מתטּמא אינֹו - לכלב להאכילֹו עליו חּׁשב ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאדם.

על ׁשחּׁשב זה היה ׁשֹוטהאכלים. חרׁש לאדם להאכילֹו יו ְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
הרי - לאדם להאכילֹו ּכדי העלּוהּו טהֹור. זה הרי - ְְְְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָוקטן

מחׁשבה. להן ואין מעּׂשה, להן ׁשּיׁש טמא; ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזה

ה'תשע"ב מרחשון י"ב רביעי יום

רביעי 1ּפרק
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ׁשהן.2ּכּמה‡. ּכל - עצמן לטמאת לטמאה? אכלין ׁשעּור ְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָֻֻ
אׁשר האכל ּכל ׁשּנאמר: מתטּמא. חרּדל אֹו ׁשמׁשּום ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻאפּלּו

ׁשהּוא ּכל - אֹו3יאכל אחר אכל מטּמא טמא אכל ואין . ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
קלּפתּה ּבלא ּכביצה ּבֹו ׁשּיהיה עד ידים אֹו וכן4מׁשקין . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

נפסל אינֹו - טמאים אכלין ּכביצה5האֹוכל ׁשּיאכל עד ְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
ּפרס.6ּומחצה חצי וזהּו . ְְֱֲִֶֶָָ

ּומטּמאין·. ׁשהן, ּכל מתטּמאין אפּלּו7הּמׁשקין ׁשהן. ּבכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
אֹו ּבכלים אֹו ּבאכלין ׁשּנגעה ּכחרּדל טמאים מׁשקין ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָָטּפת
הּׁשֹותה אין כן, ּפי על ואף נטמאּו. - אחרים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַּבמׁשקין

רביעית ׁשּיׁשּתה עד נפסל טמאין ׁשּבארנּו.8מׁשקין ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ
הּג‚. את לפסל מצטרפין הּמׁשקין וכלּכל לרביעית. וּיה ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָֹ

ּולכחצי אכלים, טמאת לטּמא לכביצה מצטרפין ְְְְְְֲֳֳִִִִִִֵֵַַַָָָָָֻהאכלין
עם ּבצק עם קמח עם חּטה אפּלּו הּגוּיה. את לפסל ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּפרס

מצטרף. הּכל - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּובּׂשר ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָֹּתאנה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שהניחם1) דברים לשיעור. מצטרפים והמשקין האוכלין כל אם ודין אחרים. או עצמם לטמא ומשקין אוכלין שיעור כמה יבאר
טומאתם. ולא שיעורם או שיעורם ולא טומאתם או שוים וטומאתם ששיעורם כל ודין ונתפחו. בגשמים הניחם או ונתמעטו בחמה

א.2) הלכה ט פרק שמיני פרשת כהנים המיותרת.3)תורת "כל" מהתיבה זאת בעירובין4)דרשו כחכמים פסק הקשה. הקליפה
א. אוכלין5)פג, האוכל על טומאה גזרו שחכמים נתבאר, ו הלכה הטומאות אבות מהלכות ח בפרק וקדשים. תרומה מלאכול

גווייה". "פסול זו טומאה נקראה ובגמרא ולקדשים. לתרומה טמאים, משקין שותה או שם6)טמאים הטומאות אבות בהלכות
יותר. קימעא פירוש שוחקות" ומחצה "כביצה רבינו הלוג.8)אחרים.7)כתב רביעית שהן וחצי כביצה

oilke` z`neh zekld - oeygxn a"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבּבּׂשר9העֹור„. והּמרק10המחּבר והאלל12והּתבלין11, ,13 ְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָָֻ
עליו חּׁשב ׁשּמקצתֹו ּפי על אף עליו,14- חּׁשב לא ּומקצתֹו ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

חּיה ּפלטּתּו סּכין15מקצתֹו ּפלטּתּו והעצמֹות16ּומקצתֹו - ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָ
הּקרנים מן הרּכים והּמקֹומֹות והּגידים, ּבּבּׂשר, ְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָָֻהמחּברֹות
מן הרּכים והּמקֹומֹות והּנֹוצה, והּכנפים הּטלפים, ְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָּומן
מאּלּו אחד ּכל - ּבּבּׂשר הּמבלעין החרטֹום ּומן ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻהּצּפרנים

לכביצה ּומצטרפין ּומטּמאין, לכחצי17מתטּמאין אֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָ
.18ּפרס ְָ

ונתמעטּו‰. ּבחּמה ׁשהּניחן טמאים אכלין אינן19ּכביצה - ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
מן וכעדׁשה הּנבלה מן אֹו הּמת מן ּכזית וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָמטּמאים.

טהֹורין.20הּׁשרץ - ונתמעטּו ּבחּמה ׁשהּניחן ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָ
.Âונֹותר ודם חלב ונתמעטּו22ּופּגּול21ּכזית ּבחּמה ׁשהּניחן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּגׁשמים הּניחן ּכרת. עליהן חּיבין אין חזרּו24ונתּפחּו23- - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
חמּורה לטמאה ּבין ׁשהיּו. קּלה25לכמֹות לטמאה ּבין ּבין26, , ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֻֻ
.27לאּסּור ְִ

.Êּבצלים ּבצלים28עלי ּבהם29ּובני יׁש אם חלּולין: ׁשהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ
ׁשהן ּכמֹות מׁשּתערין - -30ריר וריקנים חלּולין היּו ואם ; ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָ

חללן את 31ממע. ְֲֵֶַָָ

.Áספּגנין ׁשהיא32ּפת ּכמֹות מׁשּתערת ּבּה33- יׁש ואם . ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֻ
חללּה.34חלל את ממע - ְֲֵֶַָָָָ

.Ëׁשּנתּפח העגל ׁשּנתמעטה35ּבּׂשר זקנה -36ּובּׂשר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשהן ּכמֹות .37מׁשּתערין ְְֲִִֵֶַ

.Èהּמתקרקׁשים והּׁשקד והּתמרים מׁשּתערין38האגֹוז - ְְְְְְְֱֲִִִִִֵַַַַַָָָ
ׁשהן. ְֵֶּכמֹות

.‡Èׁשּטמאתֹו היּו39ּכל זה. עם זה מצטרפין - ׁשוין וׁשעּורֹו ְְְְִִִִִֶֶֶָָָָֹֻ
אין - טמאתן לא אבל ׁשעּורן ׁשעּורן, לא אבל ׁשוין ְְֲֲִִִֵָָָָָָָָָֹֹֻֻטמאתן

ׁשּבׁשניהן ּכּקל לטּמא ואפּלּו ולא40מצטרפין טמאתֹו ּכיצד . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ
הּמת ּבּׂשר ּכגֹון ׁשּלֹו41ׁשעּורֹו? טמאתֹו?42ורקב ולא ׁשעּורֹו . ְְְְְִִֵֶַַָָָֹֻ

הּנבלה ּובּׂשר הּמת ּבּׂשר לא43ּכגֹון ׁשאם לֹומר, צרי ואין . ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
נבלה ּבּׂשר ּכגֹון ּבּטמאה, ולא ּבּׁשעּור לא ׁשוים ּובּׂשר44היּו ְְְְְְִִֵַַַַָָָָֹֹֻ

מצטרפין.45הּׁשרץ ׁשאין - ְְִִֵֶֶֶַָ
.·Èאינֹו טמא אכל ׁשּכל ׁשוה, ׁשעּורם - טמאים ְֳִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאכלין

ׁשוה46מטּמא וטמאתם ּכביצה, אינֹו47אּלא טמא אכל ׁשּכל , ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ
לפיכ ּכלים, ולא אדם לא מטּמא ואינֹו ּבמּגע אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹמטּמא
אכל ּביצה ּכחצי ּכיצד? ׁשּבׁשניהן. ּכּקל לטּמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמצטרפין

זה48ראׁשֹון הרי - ּבזה זה ׁשּבללן ׁשני אכל ּביצה וכחצי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
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ורבינו9) אוכלין. טומאת לטמא מצטרפים והטלפיים והקרניים והגידין והעצמות והאלל והקופה והרוטב העור שנינו: קיז, בחולין
בגמרא. שנתבארו כפי במשנה שנאמרו הדינים את כאן לאכילה,10)מביא ראוי שאינו מפני מטמא, אינו לעצמו כשהוא עור

(עוקצין מטמאים השומרים וכל לבשר שומר שהוא מפני ומטמא, לכביצה משלימו הוא בשר מכביצה בפחות דבוק הוא אם אבל
א). משנה א פירש11)פרק ורבא הבשר, מן המתמצה סמיך ציר אביי פירש א) (קכ, שם בגמרא "הרוטב". כתוב: במשנה

"מ וכנראה המרק) שעל השומן רש"י (פירש אלה."שומנא" משני אחד הוא שם.12)רק" פפא כרב שבמשנה, "קיפה" פירוש
הפשטו.13) אגב בעור דבוקות שנשארו בשר של קטנות א.14)חתיכות קכא, שם והשאירה15)לאכילה. הבשר את אכלה חיה

בו. דבוקים בשר ושרידי העור הללו16)את הפירושים שני נאמרו שם הסכין. פי מתחת נפלטו בסכין הבהמה את כשהפשיטו
להלכה. שניהם את רבינו וקיבל סכין, ומקצתו חיה פלטתו מקצתו ב. חישב; לא ומקצתו חישב מקצתו א. לטמא17)היינו:

את18)אוכלין. משלימים אבל עצמם. בפני אוכלין טומאת מקבלים אינם זו בהלכה שנימנו הדברים כל הגווייה. את לפסול
מכשיעור. פחות אחר אוכל עמהם כשיש כביצה.19)השיעור בהם נשאר ולא וצמקו השמש חום מחמת נתבאר20)נתייבשו

והערות, פנים י"ג, הלכה שם (ראה בכעדשה מטמאים בתורה האמורים שרצים ששמונה ב הלכה הטומאות אבות מהלכות ד בפרק
ו). והלכה זו הלכה לאכילתו.21)פרטי התורה שקבעה הזמן אחר שנשאר קדשים הקרבן22)בשר את המקריב הכהן אם

עונשו כאן שנימנו הדברים מאחד כזית והאוכל פיגול. זה הרי - תורה שקבעה הזמן אחר הבשר את לאכול עבודתו בשעת חישב
שנתמעטו.23)כרת. הכזיתים אותם כזית.24)את בהם ונבילה.25)ויש אוכלין.26)מת הניח27)טומאת ואם אכילה.

סופרים. מדברי אסור לכזית עד ותפח מעיקרו מכזית פחות חלולים28)בגשמים לקנים דומים אלה עלים ח. משנה ב פרק עוקצין
סמיך. ריר שאינ29)ובתוכם מבצלים היוצאים לקרקע.העלים מחוברים לשיעור30)ם מצטרף ולכן נאכל הריר שגם מפני

מטמא.31)כביצה. אינו שמיעכו אחר כשיעור אין כספוג.32)ואם הקטנים.33)נקבובי הנקבים גדול.34)עם ריק מקום
שם).35) (רבינו הרבה אותו כשמבשלים גדל רך עגל בשר בבישול.36)בבישול. ומתמעט מצטמק כזה כמותם37)בשר כפי

א. נד, במנחות יוחנן ורבי חייא ורבי רב כגירסת הנגיעה. וכשהם38)בשעת מקשקשים אינם לחים כשהם המתקשקשים.
מקשקשים. כן ומצטמקים הטומאה.39)מתייבשים קלה40)חומרת טומאה גם כוללת החמורה הטומאה הרי אומרים אנו ואין

יותר ששיעורו זה עם קטן ששיעורו הדבר יצטרף בשיעורים הבדל לעניין וכן לכשיעור, הקלה עם להצטרף לחמורה לה וראוי
טומאה. מיני שני שהם מפני מצטרפים? אין ולמה הגדול. השיעור כדי יחד בשניהם כשיש בכזית.41)גדול, בשר42)שמטמא

שניהם שווה, טומאתן אבל שווה, אינו שיעורם ובכן י"א). הלכה ב פרק מת טומאת (הלכות חפניו במלוא ששיעורו שהרקיב, המת
אלא הטומאה, חומרת בעצם שינוי בכך אין לא, ורקב במגע מטמא שמת פי על [ואף ובאוהל. במשא חמורה טומאה מטמאים

זעירים]. לפירורים התפורר הבשר שהרי חפניו, במלוא או שלם בכזית ליגע לו אפשר שאי בכזית,43)מפני מטמאים שניהם
נבילה. כן שאין מה באוהל ומטמא שבעה טומאת מטמא מת בכזית.44)אבל ושיעורו נגיעה בלי במשא שיעורו45)מטמא

במשא. מטמא ואינו אחרים.46)בכעדשה והשני47)אוכלין לטומאה ראשון האחד ואפילו שווה טומאתם חומרת האוכלין כל
בשלישי. נגע וזה באב נגע שזה מקרי, אלא מהותי הבדל בזה לראות אין ראשון48)רביעי נעשה הטומאה באב הנוגע אוכל

הלאה. וכן לטומאה שני בו הנוגע את ועושה
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ּבּבּׂשר9העֹור„. והּמרק10המחּבר והאלל12והּתבלין11, ,13 ְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָָֻ
עליו חּׁשב ׁשּמקצתֹו ּפי על אף עליו,14- חּׁשב לא ּומקצתֹו ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

חּיה ּפלטּתּו סּכין15מקצתֹו ּפלטּתּו והעצמֹות16ּומקצתֹו - ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָ
הּקרנים מן הרּכים והּמקֹומֹות והּגידים, ּבּבּׂשר, ְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָָֻהמחּברֹות
מן הרּכים והּמקֹומֹות והּנֹוצה, והּכנפים הּטלפים, ְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָּומן
מאּלּו אחד ּכל - ּבּבּׂשר הּמבלעין החרטֹום ּומן ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻהּצּפרנים

לכביצה ּומצטרפין ּומטּמאין, לכחצי17מתטּמאין אֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָ
.18ּפרס ְָ

ונתמעטּו‰. ּבחּמה ׁשהּניחן טמאים אכלין אינן19ּכביצה - ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
מן וכעדׁשה הּנבלה מן אֹו הּמת מן ּכזית וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָמטּמאים.

טהֹורין.20הּׁשרץ - ונתמעטּו ּבחּמה ׁשהּניחן ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָ
.Âונֹותר ודם חלב ונתמעטּו22ּופּגּול21ּכזית ּבחּמה ׁשהּניחן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּגׁשמים הּניחן ּכרת. עליהן חּיבין אין חזרּו24ונתּפחּו23- - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
חמּורה לטמאה ּבין ׁשהיּו. קּלה25לכמֹות לטמאה ּבין ּבין26, , ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֻֻ
.27לאּסּור ְִ

.Êּבצלים ּבצלים28עלי ּבהם29ּובני יׁש אם חלּולין: ׁשהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ
ׁשהן ּכמֹות מׁשּתערין - -30ריר וריקנים חלּולין היּו ואם ; ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָ

חללן את 31ממע. ְֲֵֶַָָ

.Áספּגנין ׁשהיא32ּפת ּכמֹות מׁשּתערת ּבּה33- יׁש ואם . ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֻ
חללּה.34חלל את ממע - ְֲֵֶַָָָָ

.Ëׁשּנתּפח העגל ׁשּנתמעטה35ּבּׂשר זקנה -36ּובּׂשר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשהן ּכמֹות .37מׁשּתערין ְְֲִִֵֶַ

.Èהּמתקרקׁשים והּׁשקד והּתמרים מׁשּתערין38האגֹוז - ְְְְְְְֱֲִִִִִֵַַַַַָָָ
ׁשהן. ְֵֶּכמֹות

.‡Èׁשּטמאתֹו היּו39ּכל זה. עם זה מצטרפין - ׁשוין וׁשעּורֹו ְְְְִִִִִֶֶֶָָָָֹֻ
אין - טמאתן לא אבל ׁשעּורן ׁשעּורן, לא אבל ׁשוין ְְֲֲִִִֵָָָָָָָָָֹֹֻֻטמאתן

ׁשּבׁשניהן ּכּקל לטּמא ואפּלּו ולא40מצטרפין טמאתֹו ּכיצד . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ
הּמת ּבּׂשר ּכגֹון ׁשּלֹו41ׁשעּורֹו? טמאתֹו?42ורקב ולא ׁשעּורֹו . ְְְְְִִֵֶַַָָָֹֻ

הּנבלה ּובּׂשר הּמת ּבּׂשר לא43ּכגֹון ׁשאם לֹומר, צרי ואין . ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
נבלה ּבּׂשר ּכגֹון ּבּטמאה, ולא ּבּׁשעּור לא ׁשוים ּובּׂשר44היּו ְְְְְְִִֵַַַַָָָָֹֹֻ

מצטרפין.45הּׁשרץ ׁשאין - ְְִִֵֶֶֶַָ
.·Èאינֹו טמא אכל ׁשּכל ׁשוה, ׁשעּורם - טמאים ְֳִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאכלין

ׁשוה46מטּמא וטמאתם ּכביצה, אינֹו47אּלא טמא אכל ׁשּכל , ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ
לפיכ ּכלים, ולא אדם לא מטּמא ואינֹו ּבמּגע אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹמטּמא
אכל ּביצה ּכחצי ּכיצד? ׁשּבׁשניהן. ּכּקל לטּמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמצטרפין

זה48ראׁשֹון הרי - ּבזה זה ׁשּבללן ׁשני אכל ּביצה וכחצי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ורבינו9) אוכלין. טומאת לטמא מצטרפים והטלפיים והקרניים והגידין והעצמות והאלל והקופה והרוטב העור שנינו: קיז, בחולין
בגמרא. שנתבארו כפי במשנה שנאמרו הדינים את כאן לאכילה,10)מביא ראוי שאינו מפני מטמא, אינו לעצמו כשהוא עור

(עוקצין מטמאים השומרים וכל לבשר שומר שהוא מפני ומטמא, לכביצה משלימו הוא בשר מכביצה בפחות דבוק הוא אם אבל
א). משנה א פירש11)פרק ורבא הבשר, מן המתמצה סמיך ציר אביי פירש א) (קכ, שם בגמרא "הרוטב". כתוב: במשנה

"מ וכנראה המרק) שעל השומן רש"י (פירש אלה."שומנא" משני אחד הוא שם.12)רק" פפא כרב שבמשנה, "קיפה" פירוש
הפשטו.13) אגב בעור דבוקות שנשארו בשר של קטנות א.14)חתיכות קכא, שם והשאירה15)לאכילה. הבשר את אכלה חיה

בו. דבוקים בשר ושרידי העור הללו16)את הפירושים שני נאמרו שם הסכין. פי מתחת נפלטו בסכין הבהמה את כשהפשיטו
להלכה. שניהם את רבינו וקיבל סכין, ומקצתו חיה פלטתו מקצתו ב. חישב; לא ומקצתו חישב מקצתו א. לטמא17)היינו:

את18)אוכלין. משלימים אבל עצמם. בפני אוכלין טומאת מקבלים אינם זו בהלכה שנימנו הדברים כל הגווייה. את לפסול
מכשיעור. פחות אחר אוכל עמהם כשיש כביצה.19)השיעור בהם נשאר ולא וצמקו השמש חום מחמת נתבאר20)נתייבשו

והערות, פנים י"ג, הלכה שם (ראה בכעדשה מטמאים בתורה האמורים שרצים ששמונה ב הלכה הטומאות אבות מהלכות ד בפרק
ו). והלכה זו הלכה לאכילתו.21)פרטי התורה שקבעה הזמן אחר שנשאר קדשים הקרבן22)בשר את המקריב הכהן אם

עונשו כאן שנימנו הדברים מאחד כזית והאוכל פיגול. זה הרי - תורה שקבעה הזמן אחר הבשר את לאכול עבודתו בשעת חישב
שנתמעטו.23)כרת. הכזיתים אותם כזית.24)את בהם ונבילה.25)ויש אוכלין.26)מת הניח27)טומאת ואם אכילה.

סופרים. מדברי אסור לכזית עד ותפח מעיקרו מכזית פחות חלולים28)בגשמים לקנים דומים אלה עלים ח. משנה ב פרק עוקצין
סמיך. ריר שאינ29)ובתוכם מבצלים היוצאים לקרקע.העלים מחוברים לשיעור30)ם מצטרף ולכן נאכל הריר שגם מפני

מטמא.31)כביצה. אינו שמיעכו אחר כשיעור אין כספוג.32)ואם הקטנים.33)נקבובי הנקבים גדול.34)עם ריק מקום
שם).35) (רבינו הרבה אותו כשמבשלים גדל רך עגל בשר בבישול.36)בבישול. ומתמעט מצטמק כזה כמותם37)בשר כפי

א. נד, במנחות יוחנן ורבי חייא ורבי רב כגירסת הנגיעה. וכשהם38)בשעת מקשקשים אינם לחים כשהם המתקשקשים.
מקשקשים. כן ומצטמקים הטומאה.39)מתייבשים קלה40)חומרת טומאה גם כוללת החמורה הטומאה הרי אומרים אנו ואין

יותר ששיעורו זה עם קטן ששיעורו הדבר יצטרף בשיעורים הבדל לעניין וכן לכשיעור, הקלה עם להצטרף לחמורה לה וראוי
טומאה. מיני שני שהם מפני מצטרפים? אין ולמה הגדול. השיעור כדי יחד בשניהם כשיש בכזית.41)גדול, בשר42)שמטמא

שניהם שווה, טומאתן אבל שווה, אינו שיעורם ובכן י"א). הלכה ב פרק מת טומאת (הלכות חפניו במלוא ששיעורו שהרקיב, המת
אלא הטומאה, חומרת בעצם שינוי בכך אין לא, ורקב במגע מטמא שמת פי על [ואף ובאוהל. במשא חמורה טומאה מטמאים

זעירים]. לפירורים התפורר הבשר שהרי חפניו, במלוא או שלם בכזית ליגע לו אפשר שאי בכזית,43)מפני מטמאים שניהם
נבילה. כן שאין מה באוהל ומטמא שבעה טומאת מטמא מת בכזית.44)אבל ושיעורו נגיעה בלי במשא שיעורו45)מטמא

במשא. מטמא ואינו אחרים.46)בכעדשה והשני47)אוכלין לטומאה ראשון האחד ואפילו שווה טומאתם חומרת האוכלין כל
בשלישי. נגע וזה באב נגע שזה מקרי, אלא מהותי הבדל בזה לראות אין ראשון48)רביעי נעשה הטומאה באב הנוגע אוכל

הלאה. וכן לטומאה שני בו הנוגע את ועושה
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ּפסלּה - ּבתרּומה נגע ואם ׁשני49ׁשני, אכל ּביצה ּכחצי . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
ׁשליׁשי זה הרי - ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּביצה וכן50וכחצי . ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

ּביצה וחצי ראׁשֹון אכל ּביצה חצי אפּלּו ּבזה. ּכּיֹוצא ֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּכל
רביעי הּכל הרי - ּבזה זה ׁשּבללן קדׁש ׁשל רביעי .51אכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

.‚Èּבזה זה ׁשּבללן ׁשני אכל ּוכביצה ראׁשֹון אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכביצה
ראׁשֹון הּכל חּלקן52- ׁשני53. מהן אחד ּכל זה54- נפל . ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּפסלּוהּו - ּתרּומה ׁשל ּכּכר על לעצמֹו] [וזה נפלּו55לעצמֹו . ְְְְְְְְִֶֶַַַָָָָ
ׁשני עּׂשאּוהּו - ּכאחד .56ׁשניהן ְְֲִֵֵֶֶָָ

.„Èּבזה זה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּוכביצה ׁשני אכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכביצה
זה נפל ׁשליׁשי. מהן אחד ּכל - חּלקן ׁשני. הּכל הרי -ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּפסלּוהּו. לא - ּתרּומה ׁשל ּכּכר על לעצמֹו] [וזה ְְְְְְְִֶֶַַַָָָֹלעצמֹו
ׁשליׁשי. ׁשעּׂשאּוהּו מּפני ּפסלּוהּו, - ּכאחד ׁשניהן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָנפלּו

.ÂËזה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּוכביצה ראׁשֹון אכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹּכביצה
ראׁשֹון - ׁשּנגע57ּבזה ׁשהּׁשליׁשי ׁשני, וזה ׁשני זה - חּלקן . ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ׁשני. נעּׂשה ֲִִֵַָָּבראׁשֹון
.ÊËׁשני אכל ּביצים וכׁשּתי ראׁשֹון אכל ּביצים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֹֹּכׁשּתי

ראׁשֹון. מהן אחד ּכל - לׁשנים חּלקן ראׁשֹון. הּכל - ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבללן
וכן ׁשני. מהן אחד ּכל - לארּבעה אֹו חלקים לׁשלׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָחּלקן
- ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּביצים וכׁשּתי ׁשני אכל ּביצים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹּכׁשּתי
לׁשלׁשה ׁשני; מהן אחד ּכל - לׁשנים חּלקן ׁשני. ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּכל

ׁשליׁשי. מהן אחד ּכל הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָּולארּבעה

חמיׁשי 1ּפרק
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לאכל‡. הּסמּוכין הרּכין העצים הן - האכלים ְְֳִִִִֵֵֶַַָָָָָֹידֹות
ה מן ּבהן נתלה והאּגּסיםׁשהאכל הּתאנים עקצי ּכמֹו אילן, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

ׁשהאכל מּדברים ּבהן וכּיֹוצא הּגרעינים וכן האׁשּכֹול, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּוקצת
ׁשהיא האכל ׁשעל הּקלּפה הן - האכלין וׁשֹומרי להן. ְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹצרי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶַַָֹׁשֹומרּתּו.
ולא·. ּומטּמא מתטּמא - ׁשֹומר ואינֹו יד ׁשהּוא ְְְְִֵֵֵֵֶַַָֹֹּכל

מטּמא - יד ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשֹומר, ׁשהּוא וכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמצטרף;
אינֹו - יד ולא ׁשֹומר לא ׁשאינֹו וכל ּומצטרף; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָֹֹֹּומתטּמא
ּכיצד מצטרף. ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין מטּמא, ולא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹמתטּמא
- ּבּיד טמאה נגעה ׁשאם מצטרף? ואינֹו ּומטּמא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻמתטּמא
נטמא - ּבאכל טמאה נגעה ואם ּבֹו; הּתלּוי האכל ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֻנטמא
אֹו לכביצה להׁשלימֹו האכל עם מצטרפת הּיד ואין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּיד;
לכביצה מצטרף זה הרי - ׁשֹומר היה אם אבל ּפרס. ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָלכחצי

ּפרס. ְְֲִַָּולכחצי
הּיד‚. הכׁשר ׁשאם להכׁשר. יד יׁש ּכ לטמאה, ׁשּיד ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּכׁשם

ויׁש מּכזית. לפחֹות יד ויׁש ּבֹו. הּתלּוי האכל ּכל הכׁשר -ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
עם מצטרף אינֹו - ׁשחּלקֹו וׁשֹומר מּכפֹול. לפחֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָׁשֹומר

ֶָֹהאכל.
ּכׁשהן„. האכלין עם מתטּמאין ׁשהן אכלין לׁשֹומרי ְְְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומּנין

ּכדר - יּזרע אׁשר זרּוע זרע ּכל על ׁשּנאמר: ּבהן? ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻמחּברין
ּוּׂשעֹורים ּבּׂשעֹוריהן חּטים לזריעה: מֹוציאין אדם ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָָׁשּבני
הּׁשֹומרין. לׁשאר הּדין והּוא ּבקלּפיהן. ועדׁשים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּבקלּפיהן

ּכׁשהן‰. ּומטּמאֹות מתטּמאֹות ׁשהן האכלין לידֹות ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָּומּנין
לכל - לכם הּוא טמא ׁשּנאמר: האכלין? עם ְְֱֳִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻמחּברין

ְְֵֶֶָׁשּבצרכיכם.
.Âמּפני ּבּיד, צר לֹו אין ׁשהרי ידֹות, לֹו אין - לּגת ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּבֹוצר

הּמׁשקה. את ְֵֶֶֶַַׁשּמֹוצץ
.Ê.לּיד צרי אינֹו ׁשהרי ידֹות, לֹו אין - לסּכּו ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָהּקֹוצר
.Á.טהֹורין - ּבּגרן ׁשּבססן האכלין ידֹות ְְְֳִִֶֶַָָָָָֹּכל
.Ëּגרּגר ּבּה נׁשּתּיר ואם טהֹורה. - ׁשרּקנּה אׁשּכֹול ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפסיגה

ׁשרביט וכן טמאה. ּומקּבלת גרּגר לאֹותֹו יד זֹו הרי - ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻאחד
ׁשרביט וכן טמא. - אחת ּתמרה ּבֹו ׁשּיר טהֹור. - ׁשרּקנֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּתמרה
טמאה. מקּבל - אחד גרּגר ּבֹו ׁשּיר טהֹור. - ׁשרּקנֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻקטנּיֹות

.Èּבלבד אחד ׁשֹומר אּלא ׁשֹומר, ּגּבי על ׁשֹומר אין ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָלעֹולם
עּמֹו. הּנחׁשב הּוא לאכל ְִֶֶַַָָָֹהּסמּו

.‡Èקדּורה ּבין ׁשלמה ּבין - ּפנימית ּבבצל: קלּפֹות ְְְְְִִִֵֵֵָָָָָׁשלׁש
אינּה קדּורה מצטרפת, ׁשלמה - אמצעית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָמצטרפת;

טהֹורה. ּכ ּובין ּכ ּבין - החיצֹונה ְְִִֵֵֶֶַָָָָָמצטרפת;
.·Èׁשהן מּפני ּומצטרפֹות, ּומטּמאֹות מתטּמאֹות הּקלּפין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּכל

ּכנסן מתטּמאֹות, אינן - זרקן ותּורמֹוסין: ּפֹולין קלּפי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָׁשֹומר.
אכל ּבהן נׁשאר ואם מתטּמאין. - ּכלאכלין ּובין ּכ ּבין - ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

הּמלפפֹון מּתֹו ּבהן ׁשאין ּפי על אף מלפפֹון, קלּפי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמתטּמאין.
- יבׁשין ׁשהן ּבזמן הּׂשעֹורים, אכלין. טמאת מתטּמאֹות -ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָֻ
אבל מצטרפת. אין - לחין ׁשהן ּובזמן עּמהן, מצטרפת ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָקלּפתן

מצטרפת. קלּפתּה - יבׁשה ּבין לחה ּבין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהחּטה,
.‚Èחּוץ מצטרפֹות, ולא ּומטּמאֹות מתטּמאֹות הּגרעינין ְְְְְְְְִִִִַַַַָָֹּכל

מצטרפת. אינּה - יבׁשה ּתמרה ׁשל אבל הרטב; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹמּגרעינֹות
.„Èוׁשעל מצטרף, אין - רטב ׁשל הּגרעינה ׁשעל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהחֹותל

נחׁשב ּבאכל, דבּוק ׁשהּוא מּפני מצטרף; - היבׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּגרעינת
ְֶֹּכאכל.

.ÂËהאכל ׁשּכנגד ּכל - מקצתּה ׁשּיצאת רטב ׁשל ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹּגרעינה
- ּבּׂשר עליו ׁשּיׁש עצם וכן מצטרף. אינֹו והּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמצטרף,
- אחד מּצד הּבּׂשר עליו היה מצטרף. הּבּׂשר ׁשּכנגד ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹּכל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בנגיעתה.49) אחרת תרומה פוסלת אינה אבל פסולה, עצמה רביעי50)היא שאין התרומה, את לא אבל הקודש, את ופוסל
לומר51)לתרומה. הממוצע את תופסים אנו שאין משמיענו, אדומה. בפרה אלא בקודש חמישי שאין הקודש, את פוסל ואינו

הרביעי. טומאת של כוחה את במקצת להעלות משפיע ראשון.52)הראשון של שלם שיעור כאן שיש חלקים.53)מפני לשני
כשיעור.54) לבדו בראשון אין הכוונה55)שהרי פסול, של ההגדרה מוצא שאתה מקום בכל אחרים. פוסל ואינו שלישי נעשה

אחרים. פוסל ואינו מטמא ראשון.56)שאינו של שלם בשיעור אחת בבת נגע כראשון.57)שהרי ידות1)כולו הן מה יבאר
לגת הבוצר ומצטרף. ומטמא מתטמא אם זה ולא זה לא או יד ולא שומר שומר, ואינו יד שהוא מי דינם. ומה ושומריהם האוכלין
ומצטרפים. שמטמאין והגרעינים והקליפות שומר ע"ג שומר ודין בגורן. שבססם האוכלין וידות לסיכוך, הקוצר או ידות לו יש אם

מצטרפים. ולא מטמאים ולא מתטמאים שאין או מצטרפים שאינם או ומצטרפין ומטמאים המתטמאים ודין

oilke` z`neh zekld - oeygxn a"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חלל עד הּבּׂשר ׁשּתחת העצם אּלא מּמּנּו מצטרף ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאינֹו
הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - חלל לעצם היה לא ואם ְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹהעצם.
לּבּׂשר ׁשהעצמֹות מצטרף, אין העצם ּוׁשאר האזֹוב. ְְֲֳִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָּכעבי

חׁשּובין. הן ְֲִֵֵּכׁשֹומר
.ÊËּכּלּה את ּגֹורר - ּכפֹול אפּלּו ּבּׂשר עליה ׁשהיה ְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֻקּולית

ְְָֻלטמאה.
.ÊÈאין - לאכלין ׁשּׁשלקן ּפי על אף ּותמרה, זיתים ְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּגרעיני

ְְִִַמתטּמאין.
.ÁÈאין - לאכלין ׁשּכנסן ּפי על אף חרּובין, ְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָּגרעיני

מתטּמאין. - לאכלין ׁשלקן ְְְְְֳִִִִִַַָָָָמתטּמאין;
.ËÈהּׁשּום ׁשרׁשי ּומצטרפין: ּומטּמאין מתטּמאין ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָואּלּו

ׁשה ּבזמן והּקפלֹוטֹות ּביןוהּבצלים ׁשּלהן והּפטמה לחין, ן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
וׁשרׁשי האכל. ּכנגד מכּון ׁשהּוא והעּמּוד יבׁשה, ּבין ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻלחה
- ׁשּלֹו והּסיב מצטרף, - ּגדֹול צנֹון וׁשרׁש והּנפּוס. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹהחזרין
ּׂשדה ירקֹות וׁשרׁשי והּפיגם. הּמנּתא וׁשרׁשי מצטרף. ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאינֹו
והּלבּוׁש ׁשּבלת ׁשל והּׁשּורה לׁשתלים. ׁשעקרן ּגּנה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹוירקֹות

והחרּובין. והּכלסים ּוגרֹוגרֹות ּתאנים ועקצי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשּלּה.
.Îהּׁשּום ׁשרׁשי מצטרפין: ולא ּומטּמאין מתטּמאים ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹואּלּו

ׁשאינֹו והעּמּוד יבׁשים, ׁשהן ּבזמן והּקפלֹוטֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּבצלים
הּׂשערֹות והן ׁשּבלים. ׁשל ּומלעין האכל. ּכנגד ְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻמכּון
ועקצי מּסר. ּכמֹו ׁשּדֹומין הּׁשּבלת ׁשּבראׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻהּׁשחֹורֹות
- ּדלעת ועקץ והעזרדין. והּפריׁשין והּקרּוסטמלין ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻהאּגסים
- הּפרּכיל יד וכן טפח. - קּונדס ועקץ לאכל. הּסמּו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹטפח
ׁשהאׁשּכֹולֹות הּׂשריג הּוא והּפרּכיל מּכאן. וטפח מּכאן ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָטפח
ׁשרּקנֹו האׁשּכֹול ּוזנב ׁשהּוא. ּכל - האׁשּכֹול ויד ּבֹו. ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָּתלּויין
העץ הּוא והּמכּבד טפחים. ארּבעה - ּתמרה ׁשל הּמכּבד ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָויד
ּבּׁשרביטין. ּדבּוקֹות והּתמרין ּבֹו, ּתלּויין ׁשהּׁשרביטין ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹהאדם
ׁשלׁשה - הּנקצרין ּכל ויד טפחים. ׁשלׁשה - הּׁשּבלת ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹּוקנה
ׁשהן. ּכל וׁשרׁשיהן ידיהם - להּקצר ּדרּכן וׁשאין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָטפחים;
ידֹות ׁשהן מּפני מצטרפין, ולא ּומטּמאין מתטּמאין אּלּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּכל

ֳִָאכלין.
.‡Îׁשאר מצטרפין: ולא מטּמאין ולא מתטּמאין לא ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָֹֹֹואּלּו

וחלפי ּתרדים וחלפי הּכרּוב. קלחי וׁשרׁשי העקצים. ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָֻּכל
הּכרּוב ּכׁשּלּקטּו ּבּקרקע ׁשּנׁשארּו העּקרין והן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּלפת.

להּגזז ׁשּדרּכן הּׁשרׁשין וכל והחליפּו. וחזרּו ׁשּנעקרּווהּלפת ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
אינֹו - ׁשּלֹו והּנץ מצטרפת, - רּמֹון ׁשל הּפטמה האכל. ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹעם

ְִֵָמצטרף.
.·Îחּבּור הּנׁשאר אין - מקצתֹו ׁשּנּמֹוק והאבּטיח ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָהרּמֹון

אין ׁשהרי מצטרף, הּקלּפה מן הּנׁשאר ואין ׁשּנּמֹוק. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלאֹותֹו
ּומּכאן מּכאן ׁשלם היה אם וכן ּכלּום. מֹועלת ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשמירתֹו
קלּפתֹו ואין לזה, זה חּבּור הּצדדין אין - ּבאמצע ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָונּמֹוק
אינם - ּולבנים מצטרפין, - ירּקין ירקֹות: עלי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָֻמצטרפת.

ּכלּום. אינן ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶָָמצטרפין,

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

חּבּור‡. הּוא עדין - קלּפתן ׁשּנסּדקה והּׁשקדים ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַָָָָהאגֹוזין
הּקלּפה. את ׁשּירּצץ עד ְְִֵֶֶֶַַַָָֹלאכל

אין·. מּמּנּו לגמעּה מקֹום ּבּה מּׁשּיּקב - מגלּגלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֻּביצה
את ׁשּירּצץ עד חּבּור קלּפתּה - ּוׁשלּוקה חּבּור. קלּפתּה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשאר
- ּכּלּה ׁשרּצצּה ּפי על אף ּבקלּפתּה, נּתּבלה ואם ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָֻהּקלּפה.

ִחּבּור.
ׁשּבראׁשי‚. צמר ׁשּירּצץ. עד חּבּור - מח ּבֹו ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹעצם

- ּבאּור ׁשחרכן ּפי על אף הּתיׁשים, ׁשּבזקן וּׂשער ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּכבּׂשים
לתלׁש. ׁשּיתחיל עד חּבּור הן ְְֲִִִֵֵֶַַהרי

סּכין„. ׁשהעביר ּפי על אף דגים, וקּׂשקּׂשי חגבים ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכנפי
חּבּור - ׁשּפרדֹו הרּמֹון לקּלף. ׁשּיתחיל עד חּבּור - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָעליהן

ּבקנה. עליו ׁשּיּקיׁש ְִֶֶַַָָָעד
לזה.‰. זה חּבּור אינן - ּתמרים ׁשל ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָהּׁשרביטים
.Âׁשּיתחיל עד חּבּור - הּׁשלחן על ּונתנֹו ׁשחתכֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֻמלפפֹון

חּבּור, עּמּה העֹולה וכל חתיכה - לפרק התחיל ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָלפרק.
ואינּה לעצמּה, חּבּור - הּתחּתֹונה ּפּקה חּבּור. אינֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָוהּׁשאר
ּכל וחת מלפפֹונֹות, ׁשלׁשה אֹו ׁשנים היּו לחתיכֹות. ְְְְְֲִִִַַַָָָָָחּבּור
זה - מהן ּבאחד והתחיל הּׁשלחן, על והּניחן מהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
חציֹו אמר: אפּלּו חּבּור. אינֹו והּׁשאר חּבּור, ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשהתחיל
ּבֹו ׁשהתחיל החצי זה - ערבית וחציֹו ׁשחרית אֹוכל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַאני

חּבּור. אינֹו והּׁשאר ְְִִֵַָחּבּור,
.Êמרק ׁשּלא ּפי על אף לבּׁשל, ּבהן וכּיֹוצא ירקֹות ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹהמחּת

זה, נטמא לא - זה נטמא אם אּלא חּבּור; אינֹו - ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹוהבּדיל
להּניח אֹו לׁשלק אֹו לכּבׁש חת ּבֹו. מערה ׁשהּוא ּפי על ְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹֹאף
.ּׁשחת מה לפרק התחיל ואפּלּו חּבּור, זה הרי - הּׁשלחן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻעל

.Á- מקצתֹו נטמא ואם חּבּור, - פרקֹו לא ׁשעדין אכל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹּכל
ּכּלֹו. ְִָֻנטמא

.Ëאם מהן: ּבאחד טמא ונגע ּבמקצת, ּומערה ׁשּנפרס ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹאכל
ואם חּבּור; זה הרי - עּמֹו עֹולה והּׁשני ּבֹו ׁשּנגע ּבזה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאֹוחז
אינֹו - ויּפל האחר יּׁשמט ּומגּביהֹו הּטמא ּבזה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכׁשאֹוחז

ׁשּנטמא. ּבראׁשֹון ּכנֹוגע האחר זה הרי אּלא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחּבּור,
.Èׁשּדרּכֹו את ּבהן: מחּברין קלחין אֹו עלין ׁשהיּו האכלין ְְְֳִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻּכל

אֹותֹו אֹוחזין - ּבּקלח ּבעלה, אֹותֹו אֹוחזין - ּבעלה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלהאחז
צרי ואין יֹום, ּבטבּול חּבּור זה הרי - עּמֹו נתלה אם ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָּבּקלח;
ּבּיד אֹותֹו אֹוחזין - יד לֹו היה אם וכן הטמאֹות. ּבׁשאר ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻלֹומר
ׁשּירצה. מהן זה ּבאי אֹותֹו אֹוחזין - ועלה יד לֹו היתה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָׁשּלֹו.
ּבּטמא אֹוחז אם אמרּו: ּבזה - עלה ולא יד לֹו היתה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹלא

חּבּור. אינֹו - לאו ואם חּבּור, - עּמֹו עֹולה ְְִִִִִֵֵֶַָוהּׁשני
.‡Èּכמֹו ּכּלן ואמנן רּכין ּכׁשהן ּבעקציהן ׁשּקצצן ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻהאגֹוזין

חּבּור. אּלּו הרי - הּזאת ּבּדר ׁשחּברן הּבצלים וכן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹחבל,

חּבּור. הּׁשאר אין - ּבּבצלים ּולפּקל ּבאגֹוזים לפרק ְְְְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָָָהתחיל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לטמא1) לכביצה מצטרף אם בזה זה ודבק מכונס שהוא פירות אוכל חיבור. אדם חיבור ואם לאוכל חיבור שהוא הדבר יבאר
וכו'. מהם באחד הטומאה אב ונגע זה בצד זה הרבה גושים היו אחרים. אוכלין
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חלל עד הּבּׂשר ׁשּתחת העצם אּלא מּמּנּו מצטרף ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאינֹו
הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - חלל לעצם היה לא ואם ְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹהעצם.
לּבּׂשר ׁשהעצמֹות מצטרף, אין העצם ּוׁשאר האזֹוב. ְְֲֳִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָּכעבי

חׁשּובין. הן ְֲִֵֵּכׁשֹומר
.ÊËּכּלּה את ּגֹורר - ּכפֹול אפּלּו ּבּׂשר עליה ׁשהיה ְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֻקּולית

ְְָֻלטמאה.
.ÊÈאין - לאכלין ׁשּׁשלקן ּפי על אף ּותמרה, זיתים ְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּגרעיני

ְְִִַמתטּמאין.
.ÁÈאין - לאכלין ׁשּכנסן ּפי על אף חרּובין, ְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָּגרעיני

מתטּמאין. - לאכלין ׁשלקן ְְְְְֳִִִִִַַָָָָמתטּמאין;
.ËÈהּׁשּום ׁשרׁשי ּומצטרפין: ּומטּמאין מתטּמאין ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָואּלּו

ׁשה ּבזמן והּקפלֹוטֹות ּביןוהּבצלים ׁשּלהן והּפטמה לחין, ן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
וׁשרׁשי האכל. ּכנגד מכּון ׁשהּוא והעּמּוד יבׁשה, ּבין ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻלחה
- ׁשּלֹו והּסיב מצטרף, - ּגדֹול צנֹון וׁשרׁש והּנפּוס. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹהחזרין
ּׂשדה ירקֹות וׁשרׁשי והּפיגם. הּמנּתא וׁשרׁשי מצטרף. ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאינֹו
והּלבּוׁש ׁשּבלת ׁשל והּׁשּורה לׁשתלים. ׁשעקרן ּגּנה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹוירקֹות

והחרּובין. והּכלסים ּוגרֹוגרֹות ּתאנים ועקצי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשּלּה.
.Îהּׁשּום ׁשרׁשי מצטרפין: ולא ּומטּמאין מתטּמאים ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹואּלּו

ׁשאינֹו והעּמּוד יבׁשים, ׁשהן ּבזמן והּקפלֹוטֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּבצלים
הּׂשערֹות והן ׁשּבלים. ׁשל ּומלעין האכל. ּכנגד ְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻמכּון
ועקצי מּסר. ּכמֹו ׁשּדֹומין הּׁשּבלת ׁשּבראׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻהּׁשחֹורֹות
- ּדלעת ועקץ והעזרדין. והּפריׁשין והּקרּוסטמלין ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻהאּגסים
- הּפרּכיל יד וכן טפח. - קּונדס ועקץ לאכל. הּסמּו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹטפח
ׁשהאׁשּכֹולֹות הּׂשריג הּוא והּפרּכיל מּכאן. וטפח מּכאן ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָטפח
ׁשרּקנֹו האׁשּכֹול ּוזנב ׁשהּוא. ּכל - האׁשּכֹול ויד ּבֹו. ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָּתלּויין
העץ הּוא והּמכּבד טפחים. ארּבעה - ּתמרה ׁשל הּמכּבד ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָויד
ּבּׁשרביטין. ּדבּוקֹות והּתמרין ּבֹו, ּתלּויין ׁשהּׁשרביטין ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹהאדם
ׁשלׁשה - הּנקצרין ּכל ויד טפחים. ׁשלׁשה - הּׁשּבלת ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹּוקנה
ׁשהן. ּכל וׁשרׁשיהן ידיהם - להּקצר ּדרּכן וׁשאין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָטפחים;
ידֹות ׁשהן מּפני מצטרפין, ולא ּומטּמאין מתטּמאין אּלּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּכל

ֳִָאכלין.
.‡Îׁשאר מצטרפין: ולא מטּמאין ולא מתטּמאין לא ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָֹֹֹואּלּו

וחלפי ּתרדים וחלפי הּכרּוב. קלחי וׁשרׁשי העקצים. ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָֻּכל
הּכרּוב ּכׁשּלּקטּו ּבּקרקע ׁשּנׁשארּו העּקרין והן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּלפת.

להּגזז ׁשּדרּכן הּׁשרׁשין וכל והחליפּו. וחזרּו ׁשּנעקרּווהּלפת ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
אינֹו - ׁשּלֹו והּנץ מצטרפת, - רּמֹון ׁשל הּפטמה האכל. ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹעם

ְִֵָמצטרף.
.·Îחּבּור הּנׁשאר אין - מקצתֹו ׁשּנּמֹוק והאבּטיח ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָהרּמֹון

אין ׁשהרי מצטרף, הּקלּפה מן הּנׁשאר ואין ׁשּנּמֹוק. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלאֹותֹו
ּומּכאן מּכאן ׁשלם היה אם וכן ּכלּום. מֹועלת ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשמירתֹו
קלּפתֹו ואין לזה, זה חּבּור הּצדדין אין - ּבאמצע ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָונּמֹוק
אינם - ּולבנים מצטרפין, - ירּקין ירקֹות: עלי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָֻמצטרפת.

ּכלּום. אינן ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶָָמצטרפין,

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

חּבּור‡. הּוא עדין - קלּפתן ׁשּנסּדקה והּׁשקדים ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַָָָָהאגֹוזין
הּקלּפה. את ׁשּירּצץ עד ְְִֵֶֶֶַַַָָֹלאכל

אין·. מּמּנּו לגמעּה מקֹום ּבּה מּׁשּיּקב - מגלּגלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֻּביצה
את ׁשּירּצץ עד חּבּור קלּפתּה - ּוׁשלּוקה חּבּור. קלּפתּה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשאר
- ּכּלּה ׁשרּצצּה ּפי על אף ּבקלּפתּה, נּתּבלה ואם ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָֻהּקלּפה.

ִחּבּור.
ׁשּבראׁשי‚. צמר ׁשּירּצץ. עד חּבּור - מח ּבֹו ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹעצם

- ּבאּור ׁשחרכן ּפי על אף הּתיׁשים, ׁשּבזקן וּׂשער ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּכבּׂשים
לתלׁש. ׁשּיתחיל עד חּבּור הן ְְֲִִִֵֵֶַַהרי

סּכין„. ׁשהעביר ּפי על אף דגים, וקּׂשקּׂשי חגבים ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכנפי
חּבּור - ׁשּפרדֹו הרּמֹון לקּלף. ׁשּיתחיל עד חּבּור - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָעליהן

ּבקנה. עליו ׁשּיּקיׁש ְִֶֶַַָָָעד
לזה.‰. זה חּבּור אינן - ּתמרים ׁשל ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָהּׁשרביטים
.Âׁשּיתחיל עד חּבּור - הּׁשלחן על ּונתנֹו ׁשחתכֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֻמלפפֹון

חּבּור, עּמּה העֹולה וכל חתיכה - לפרק התחיל ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָלפרק.
ואינּה לעצמּה, חּבּור - הּתחּתֹונה ּפּקה חּבּור. אינֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָוהּׁשאר
ּכל וחת מלפפֹונֹות, ׁשלׁשה אֹו ׁשנים היּו לחתיכֹות. ְְְְְֲִִִַַַָָָָָחּבּור
זה - מהן ּבאחד והתחיל הּׁשלחן, על והּניחן מהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
חציֹו אמר: אפּלּו חּבּור. אינֹו והּׁשאר חּבּור, ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשהתחיל
ּבֹו ׁשהתחיל החצי זה - ערבית וחציֹו ׁשחרית אֹוכל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַאני

חּבּור. אינֹו והּׁשאר ְְִִֵַָחּבּור,
.Êמרק ׁשּלא ּפי על אף לבּׁשל, ּבהן וכּיֹוצא ירקֹות ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹהמחּת

זה, נטמא לא - זה נטמא אם אּלא חּבּור; אינֹו - ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹוהבּדיל
להּניח אֹו לׁשלק אֹו לכּבׁש חת ּבֹו. מערה ׁשהּוא ּפי על ְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹֹאף
.ּׁשחת מה לפרק התחיל ואפּלּו חּבּור, זה הרי - הּׁשלחן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻעל

.Á- מקצתֹו נטמא ואם חּבּור, - פרקֹו לא ׁשעדין אכל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹּכל
ּכּלֹו. ְִָֻנטמא

.Ëאם מהן: ּבאחד טמא ונגע ּבמקצת, ּומערה ׁשּנפרס ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹאכל
ואם חּבּור; זה הרי - עּמֹו עֹולה והּׁשני ּבֹו ׁשּנגע ּבזה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאֹוחז
אינֹו - ויּפל האחר יּׁשמט ּומגּביהֹו הּטמא ּבזה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכׁשאֹוחז

ׁשּנטמא. ּבראׁשֹון ּכנֹוגע האחר זה הרי אּלא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחּבּור,
.Èׁשּדרּכֹו את ּבהן: מחּברין קלחין אֹו עלין ׁשהיּו האכלין ְְְֳִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻּכל

אֹותֹו אֹוחזין - ּבּקלח ּבעלה, אֹותֹו אֹוחזין - ּבעלה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלהאחז
צרי ואין יֹום, ּבטבּול חּבּור זה הרי - עּמֹו נתלה אם ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָּבּקלח;
ּבּיד אֹותֹו אֹוחזין - יד לֹו היה אם וכן הטמאֹות. ּבׁשאר ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻלֹומר
ׁשּירצה. מהן זה ּבאי אֹותֹו אֹוחזין - ועלה יד לֹו היתה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָׁשּלֹו.
ּבּטמא אֹוחז אם אמרּו: ּבזה - עלה ולא יד לֹו היתה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹלא

חּבּור. אינֹו - לאו ואם חּבּור, - עּמֹו עֹולה ְְִִִִִֵֵֶַָוהּׁשני
.‡Èּכמֹו ּכּלן ואמנן רּכין ּכׁשהן ּבעקציהן ׁשּקצצן ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻהאגֹוזין

חּבּור. אּלּו הרי - הּזאת ּבּדר ׁשחּברן הּבצלים וכן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹחבל,

חּבּור. הּׁשאר אין - ּבּבצלים ּולפּקל ּבאגֹוזים לפרק ְְְְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָָָהתחיל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לטמא1) לכביצה מצטרף אם בזה זה ודבק מכונס שהוא פירות אוכל חיבור. אדם חיבור ואם לאוכל חיבור שהוא הדבר יבאר
וכו'. מהם באחד הטומאה אב ונגע זה בצד זה הרבה גושים היו אחרים. אוכלין
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הֹוכיח ׁשהרי חּבּור, ּכּלן אין - ּכֹור מאה לפניו היּו ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻאפּלּו
הּכל. לפרק ְְֵֶַַָֹׁשּדעּתֹו

.·Èהּוא - מהן אחד על מׁשקין ׁשּנפלּו ׁשּום ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָקליעה
וכן ּדבר. לכל חּבּור אדם חּבּורי ׁשאין טהֹור; וחּבּורֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָטמא
חּבּור. אינֹו - ּבקיסם אֹו ּבכֹוׁש ּותחבֹו ׁשּנפרׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַָָאתרֹוג

.‚Èדבר ל ׁשאין חּבּור; אינֹו - ּפרֹות ּבמי ׁשּלׁשּה ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָעּסה
ּבלבד. מׁשקין ׁשבעה אּלא האכלין את ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמחּבר

.„Èוהּתמרים הּדבלה ּכגֹון וקּבצן, ּבזה זה אכלין ְְְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהממע
,לפיכ חּבּור. אינן - אחד ּגּוף ועּׂשאן ׁשּקּבצן ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָוהּצּמּוקין
זה הרי - מקצתֹו על טמאין מׁשקין ׁשּנפלּו ּדבלה ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעּגּול

טהֹור. והּׁשאר ּבלבד, הּמׁשקין מקֹום מּמּנּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָנֹוטל
.ÂËזה הרי - אֹום ונעּׂשּו ׁשּׁשלקן והּגרֹוגרֹות ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָהּתמרים

ִחּבּור.
.ÊËונ ׁשעטנן מּפניהּזיתים חּבּור, זה הרי - אחד גּוׁש עּׂשּו ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

מּזה. זה ׁשּיינקּו מנת על אּלא לּמעטן נתנן לא ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּמּתחּלה
הּזיתים והן זיתים, ׁשל אֹום על ׁשּנמצא ׁשרץ ,ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָלפיכ
טמא, הּכל - ּבכּׂשעֹורה נגע אפּלּו אחד, ּגּוף ּכּלן ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּנעּׂשּו
- להפכּה ועתיד זיתים ׁשל אֹום לֹו היתה אחד. ּגּוף ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשהּכל
הרּבה, ּגּוׁשים ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף הּיתד, את ּבּה ׁשּתקע ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכיון

חּבּור. אינן - אֹום נעּׂשּו מּׁשהפכּה ואם חּבּור. ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָאינן
.ÊÈעל אף ּבזה, זה ודבק מכּנס ּכּלֹו ׁשהּוא ּפרּוד ְְֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻאכל

ׁשּבארנּו ּכמֹו אחד ּכגּוף ואינֹו להתטּמא חּבּור ׁשאינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּפי
אחרים. אכלים ּטמאת לטּמא לכביצה מצטרף הּוא הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹֻ
קדרה ּכמעּׂשה מפרד, הּוא הרי אּלא ּכנסֹו לא ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹואם
אחד. ּגּוׁש ויעּׂשם ׁשּיקּבצם עד מצטרף אינֹו - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוהּקטנית
ּבאחד הּטמאה אב ונגע זה, ּבצד זה הרּבה גּוׁשים ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהיּו
הּׁשני וׁשּבצד ׁשני, ׁשּבצּדֹו והּגּוׁש ראׁשֹון, הּוא הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַמהן

רביעי. הּׁשליׁשי וׁשּבצד ְְְְְִִִִִִֶַַׁשליׁשי,
.ÁÈלּה והּׁשי לטמאה ראׁשֹון ׁשהיתה ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִִִֶֶָָָָָָֻּכּכר

ׁשנּיֹות. וכּלן ראׁשֹון היא - ּפרׁשה ראׁשֹון; ּכּלם - ְְְֲִִִִֵֵָָָֻֻאחרֹות
- ּפרׁשה ׁשנּיֹות; ּכּלן - אחרֹות לּה והּׁשי ׁשנּיה ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָֻהיתה
לּה והּׁשי ׁשליׁשית היתה ׁשליׁשּיֹות. וכּלן ׁשנּיה ְְְְְְִִִִִִִִָָָָָֻהיא

ּבין ׁשּפרׁשּו ּבין טהֹורֹות, וכּלן ׁשליׁשית היא - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָֻאחרֹות
פרׁשּו. ְֵֶֹׁשּלא

.ËÈמהן אחת נטמאת ּבזֹו, זֹו נֹוׁשכֹות ּתרּומה ׁשל ְְְִִֵֶֶַַָָָָּכּכרֹות
[נטמאת מּכאן. אחר ׁשּפרׁשּו ּפי על ואף ראׁשֹון, ּכּלן - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּבׁשרץ
אחר ׁשּפרׁשּו ּפי על אף ׁשנּיֹות, ּכּלן - טמאין ּבמׁשקין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֻאחת
על ואף ׁשליׁשּיֹות, ּכּלן - ּבידים מהן אחת נטמאת ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻמּכאן.]

טמאתן. ּבׁשעת אחד גּוף ׁשהיּו מּפני ׁשּפרׁשּו. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻּפי
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היה2הּנּצֹוק‡. ּכיצד? לטהרה. ולא לטמאה לא חּבּור אינֹו ְְְְֳִִֵֵַַָָָָָֹֹֻ
הּׁשרץ ּגּבי על ואפּלּו טמא, ּכלי לתֹו טהֹורין מׁשקין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמערה
הּנּגרין הּמׁשקין מן קלט ואם טהֹור, הּנּצֹוק העּמּוד הרי -ְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָ

האויר לֹומר,3מן צרי ואין טהֹור. ׁשּקלט זה הרי - ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
מהן ׁשּמערה טהֹורין.4ׁשהּמׁשקין ְְְִִֵֶֶֶֶַַָ

לחם·. מחם אֹו לצֹונן מּצֹונן ּבׁשערה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבּמה
לתֹו צֹונן טהֹורין מׁשקין המערה אבל לצֹונן; מחם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָאֹו
הּמׁשקין ונטמאּו חּבּור, הּנּצֹוק הרי - חּמין טמאין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַמׁשקין
מּמּנּו ׁשּמערה הּכלי ונטמא מהן, מערה ׁשהּוא ּכּלן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻהּצֹונן
אמרּו: מה ּומּפני נטמאּו. ׁשהרי ׁשּבתֹוכֹו, הּמׁשקין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָמחמת
החּמין ׁשעׁשן מּפני חּבּור? - לחּמין צֹונן מׁשקין 5המערה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָ

עׁשן ּכתימרֹות העליֹון6עֹולה ׁשּבּכלי ּובּמים ּבּנּצֹוק ּומתערב ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
הּכלי חׁשּוב.7ּומטּמא הּוא מׁשקין החּמין מן העֹולה ׁשהעׁשן , ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

והגיסה‚. טהֹורֹות ידיה ׁשהיּו האּׁשה ,9ּבקדרה8לפיכ ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָ
נגעה ּכאּלּו ידיה נטמאּו - הּקדרה מהבל ידיה והּזיעּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָטמאה

ׁשּבּקדרה והגיסה10ּבּמׁשקה טמאֹות ידיה היּו אם וכן . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
נגעה ּכאּלּו ּׁשּבּקדרה מה ּכל נטמא - ידיה והּזיעּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבּקדרה

ׁשּבּקדרה. ְְִֵֶַַַָּבּמׁשקין
הּצּפחת12ּדבׁש11נחיל„. ּודבׁש ׁשּלהן13הּזיפים הּנּצֹוק - ְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָ

ריר להן ׁשּיׁש מּפני לצֹונן, מּצֹונן מערה היה ואפּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָחּבּור,
נמׁשכין הן לפיכ14והרי הּנּצֹוק15ּכדבק. אין - האכלין ּכל , ְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שהם1) פי על אף יום בטבול חיבור שאינם דברים ודין לחם. מצונן או לצונן מחם ולטהרה לטומאה חיבור הוא אם הניצוק יבאר
יום. בטבול טהורים והם הטומאות בכל מתטמאים שהם אוכלים ודין דברים. לשאר עמוד2)חיבור ט. משנה ח פרק טהרות

הנו עם יוצקים שממנו שבכלי הנוזלים את המחבר "ניצוק".הקילוח נקרא אותם, המקבל שבכלי באמצע3)זלים כלי הכניס
הטמא. לכלי שהגיעו לפני מהמשקין מקצת לתוכו ונפלו העליון.4)העמוד מהכלי יצאו מהמים5)שטרם העולה הקיטור

המתנדפים. המים אד שהוא עשן.6)החמים, סופג7)כעמוד הניצוק אין חם לתוך בחם אבל הניצוק, ואת שבתוכו מה וכל
אדים. מוציא עצמו שהוא מפני התחתון אדי בכף.8)את ביד.9)בוחשת בו נוגעת ואינה שבקדירה חם חכמים10)בתבשיל
טמאים. במשקין שנגעו ידיים על טומאה הנמצאת11)גזרו דבורים קבוצת משמעותה "נחיל" התיבה בתלמוד שנזכרה מקום בכל

"נחיל". הוסיף כאן ורבינו הזיפים" "דבש סתם: כתוב במשנה אחת. ט.12)בכוורת משנה למשנה13)שם בפירושו רבינו
לקיש, ריש כן מפרש ב מח, [בסוטה מאוד. סמיך היה מהם הבא והדבש הם, ישראל בארץ מקומות שמות וצפחת" ש"זיפים אומר
יוחנן כרבי הלכה מקום שבכל פי על אף מים. ולהוסיף לזייפו היה אפשר סמיך שהדבש מפני זיוף, מלשון זיפים מפרש יוחנן ורבי
סמיכות דרגת שהרי להלכה, הבדל בזה שאין מפני דעתו, על יותר שנתקבל לקיש, ריש של פירושו כאן רבינו קיבל לקיש, ריש נגד

קובעת]. כשנוגע14)הדבש אבל ידו, את מסלק שהוא ברגע המשקה ובין שבינו הקשר ניתק שהוא, משקה בכל נוגע כשאדם
כשאר ולא אחד, כגוש הניצוק עמוד נידון ולפיכך לדבש, ידו את המחבר ריר של דק עמוד נמשך ידו את ומסלק סמיך בדבש

עצמו. בפני גוש היא טיפה שכל שאלו15)משקין שם [בנזיר שלו. בסמיכות ולא ברירים מנומק דבש של ניצוק שחיבור מפני
קובעים שרירים שם ומשמע רירים, לו שיש לדבש לדמותם ואין ניצוק להם אין או כדבש (סמיכים) עבים לאוכלין ניצוק יש אם

oilke` z`neh zekld - oeygxn b"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

והחלב הּגריסין ּכגֹון הרּבה, עבים היּו ואפּלּו חּבּור ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּלהן
ּכל ׁשאר וכן ריר. להן ׁשאין לפי ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּמּת
מּצֹונן ערה ּכן אם אּלא חּבּור, ׁשּלהן הּנּצֹוק אין - ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּמׁשקין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַַלחם,
לטהרה‰. חּבּור אינֹו מים16הּנּצֹוק ערה ׁשאם ּכיצד? . ְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

אבן מּכלי ּבהן17טמאים אין18וכּיֹוצא - הּמקוה לתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
הּמים טהרּו לּמקוה הּנּצֹוק קצת מּׁשהּגיע אּלא19אֹומרים: , ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּיּׁשיק עד ּבטמאתן הן אחד20הרי מּצד לכּלן ,21הּמקוה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻ
ׁשּבארנּו הּקטפרס22ּכמֹו וכן טֹופח23. מׁשקה עליו 24ׁשּיׁש ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּבּמדרֹון הּמׁשקין לׁשאר מחּברן אינֹו לטמאה25- 26לא ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻ
לטהרה ׁשּבאׁשּברן27ולא הּמׁשקין אבל חּבּור28. ּכּלן - ְְְְֲֳִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

ּולטהרה. ְְְֳָָָֻלטמאה
.Âקטפרס ׁשהיא וׁשלׁש29ערבה טֹופח, מׁשקה ועליה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבכביצה טמאים אכלין מּזֹו30חתיכֹות למּטה זֹו עליה מּנחין ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻ
מצטרפֹות אינן מצטרפֹות31- אּלּו הרי - ׁשּתים היּו ואם32; . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָ

עֹומד מׁשקה ּתחּתיהם החרּדל33היה ּכעין אפּלּו הרי34, - ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכּלן את מצרף .35זה ְֵֶֶָָֻ

.Êאּלא ּכלל, חּלין מטּמא אינֹו יֹום ׁשּטבּול ּבארנּו, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻּכבר
הּכל36ּפֹוסל ועֹוּׂשה ּתרּומה ּומׁשקה ּתרּומה 37אכלי ְְְְְֵֵֵֶַַָָָֹ

ּפסלן38ׁשליׁשי - קדׁש מׁשקה אֹו קדׁש ּבאכלי נגע אם וכן , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
רביעי. ְֲִִַָָועּׂשאן

.Áׁשהן ּפי על ואף יֹום ּבטבּול חּבּור ׁשאינם ּדברים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָיׁש
ּפסל לא - יֹום טבּול ּבהן נגע אם אּלא הּטמאֹות, ּבכל ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֻחּבּור

אדם יֹום טבּול ּבמקֹום הּנֹוגע היה ואּלּו ּבֹו, ׁשּנגע זה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
ׁשאכל39אחר אדם הּנֹוגע היה אפּלּו הּכל. ּפֹוסל היה - ֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

קּלה טמאה ׁשהיא טמאין, מׁשקין ׁשתה אֹו טמאין 40אכלין ְְְְֳִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
לֹומר, צרי ואין יֹום. טבּול ּפסלֹו ׁשּלא הּכל, ּפסל זה הרי -ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
הּכל. מטּמא ׁשהּוא ראׁשֹון, אֹו טמאה אב הּנֹוגע היה ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻׁשאם

טהר ׁשּכבר מּפני יֹום? ּבטבּול הקּלּו מה ואינֹו41ּומּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
ׁשמׁש הערב אּלא ׁשּיׁש42מחּסר יֹום, ּבטבּול הקּלּו ועֹוד . ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֻ

והן הּטמאֹות, ּבכל ּומתטּמאין לאדם מיחדין ׁשהן ְְְְְְְֳִִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻאכלין
ּבזמן והּכּסמת הּׂשעֹורה הן: ואּלּו יֹום. ּבטבּול ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֻטהֹורֹות

והחּטה קלּופין, ׁשהן ּבזמן אבל קלּופין. ּפי43ׁשאינן על אף ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
והּקצח קלּופה, יֹום,44ׁשאינּה ּבטבּול נפסלין - והּׁשמׁשּום ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻ

הּטמאֹות. ּבכל מתטּמאין ׁשהן לֹומר צרי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻואין
.Ëחּבּור הן הרי - הּטמאה ּבאב חּבּור ׁשהן האכלין יד ְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּכל

ּבמקצת ּומערה ׁשּנפרס האכל ּכל וכן יֹום. ׁשהּוא45ּבטבּול , ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ
ׁשאינֹו וכל יֹום. ּבטבּול חּבּור הּוא ּכ - הּטמאה ּבאב ְְְְִִִֵֶַַָָֹֻחּבּור

יֹום ּבטבּול ּבּידים46חּבּור חּבּור הּוא הרי חמר47- זה וגם . ְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹ
יֹום מּטבּול ידים .48ּבטמאת ְְְִִַַָֻ

ׁשמיני 1ּפרק
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ודעּתֹו‡. ּבזֹו זֹו נֹוׁשכֹות והיּו ׁשּכנסן ּכּכרים אֹו ְְְְְִִֶַַָָָָָחּלֹות
לא ועדין ּבּתּנּור חּלה ּגּבי על חּלה ׁשאפה אֹו ְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹלהפריׁשן,
אּלא ּפסל לא - מהן ּבאחת יֹום טבּול ונגע ּפניה, ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹקרמּו
ּכקּבה, ונעּׂשּו ׁשהרּתיחּו הּמים וכן ּבּה. ׁשּנגע ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻהחּלה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כאן]. רבינו בדברי ה"לפיכך" ומכאן סמיכות. ובהלכות16)ולא לטהרה, ולא לטומאה לא חיבור אינו הניצוק אמרנו א בהלכה
כיצד. לטהרה זו בהלכה רבינו ומבאר לטומאה, ניצוק דיני נתפרשו וֿד ג טומאה.17)ב, מקבל וכלי18)שאינו אדמה כלי

בהמה. כא).19)גללי הלכה ב פרק למעלה (ראה השקה הטמאים.20)מדין המים במי המקווה מי כל21)שיגעו כגון
העליון. חיבור,22)השטח ניצוק אם אפילו מועילה ההשקה אין טומאה המקבלים שבכלים משום אבן? כלי נקט ולמה שם.

טומאה המקבלים בכלים והשקה ניצוק. ידי על שטהרו המשקין את ומטמא הכלי וחוזר הכלי, את טימאו הטמאים המשקין שהרי
בהשקה. והמים בטבילה הכלי נטהר ואז הטמאים המים גבי על צפים המקווה שמי עד במקווה הכלי הטבלת ידי על נעשית

כלל.23) מתעכבים ואינם למטה תיכף יורדים עליו שנשפכו והמים משופע בה.24)מקום הנוגעת היד את המרטיב משקה קצת
טופח.25) ממשקה יותר בהם המדרון.26)שיש שבמקום המשקין נטמאו לא טופח במשקה טומאה נגעה נגעו27)אם אם

נטה לא מקווה להיפך.במי וכן טופח המשקה שבאדמה.28)ר מדרון.29)בבקע מקום על שעונה שהיא או משופעים, ששוליה
נושכות.30) ואינן בזו זו כשנוגעות והמדובר כביצה, בהן יש ביחד העריבה,31)שלשתן את ויטמאו יחזרו והם המשקין לטמא

הכלים. את ואפילו שהם בכל אחרים שמטמאים משקין כל דין32)כדין עליה אין החתיכות שתי שבין המשקין שטיפת מפני
העליונה שבין הטיפה חתיכות בשלוש אבל העריבה, את ומטמאה וחוזרת ונטמאה טמאים אוכלין בכביצה נוגעת והיא קטפרס

קטפרס. שהן מפני מתחברות, אינן והטיפות והתחתונה. האמצעית שבין הטיפה וכן בכביצה נוגעת אינה כגון33)והאמצעית
החתיכות. כל תחת עומד המשקה כך ומתוך ישר, שטוח מקום הם העריבה וכולן34)ששולי כחרדל קטנות הן הבצק חתיכות

כביצה. הן שנתבאר35)ביחד כמו העריבה את מטמא וזה המשקה את ומטמאים כביצה לשיעור הפירורים כל את מצרף המשקה
בנגיעתו.36)למעלה. אחרים פוסל אינו שנפסל שדבר כבר, המשקין.37)נתבאר את ז38)אפילו פרק (שם שאמרנו ומה

טבול אבל שני, ונעשה בראשון שנגע באוכל המדובר לטומאה) כראשון (פירוש, תחילה נעשו במשקין שנגע שני שאפילו ה) הלכה
אחריה. לבאות הקדמה משמשת זו הלכה שם). ביאורנו (ראה פוסל אלא הקודש, את ולא התרומה את מטמא אינו אדם39)יום

טבל. שלא אחר י"א.גז40)טמא והלכה י הלכה ח פרק הטומאות אבות הלכות ראה חכמים. טבילה.41)ירת ידי על
מאליו.42) ויטהר השמש לגופה.43)שקיעת וצמודה דקה שחור.44)שקליפתה כמון ט45)מין הלכה ו פרק למעלה ראה

הטומאה. באב ונגע שנפרס אוכל א).46)דין הלכה ח פרק לקמן (ראה טומאות. בשאר חיבור שידיים47)והוא פי, על אף
חיבור. לעניין שווים אינם לטמא, ולא התרומה את לפסול שווים יום נתבאר48)וטבול ה הלכה י פרק הטומאות אבות בהלכות

לטומאה. כראשון להיות אותם מטמאים וידיים כלל חולין של משקין מטמא אינו יום טבול יום; מטבול בידיים אחר חומר
עושה1) אם נידה ומבעילת מת מטומאת יום טבול ודין פוסלם. אם בהם שנגע והדברים יום, לטבול חיבור שהם הדברים יבאר

בטהרות.
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והחלב הּגריסין ּכגֹון הרּבה, עבים היּו ואפּלּו חּבּור ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּלהן
ּכל ׁשאר וכן ריר. להן ׁשאין לפי ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּמּת
מּצֹונן ערה ּכן אם אּלא חּבּור, ׁשּלהן הּנּצֹוק אין - ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּמׁשקין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַַלחם,
לטהרה‰. חּבּור אינֹו מים16הּנּצֹוק ערה ׁשאם ּכיצד? . ְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

אבן מּכלי ּבהן17טמאים אין18וכּיֹוצא - הּמקוה לתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
הּמים טהרּו לּמקוה הּנּצֹוק קצת מּׁשהּגיע אּלא19אֹומרים: , ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּיּׁשיק עד ּבטמאתן הן אחד20הרי מּצד לכּלן ,21הּמקוה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻ
ׁשּבארנּו הּקטפרס22ּכמֹו וכן טֹופח23. מׁשקה עליו 24ׁשּיׁש ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּבּמדרֹון הּמׁשקין לׁשאר מחּברן אינֹו לטמאה25- 26לא ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻ
לטהרה ׁשּבאׁשּברן27ולא הּמׁשקין אבל חּבּור28. ּכּלן - ְְְְֲֳִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

ּולטהרה. ְְְֳָָָֻלטמאה
.Âקטפרס ׁשהיא וׁשלׁש29ערבה טֹופח, מׁשקה ועליה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבכביצה טמאים אכלין מּזֹו30חתיכֹות למּטה זֹו עליה מּנחין ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻ
מצטרפֹות אינן מצטרפֹות31- אּלּו הרי - ׁשּתים היּו ואם32; . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָ

עֹומד מׁשקה ּתחּתיהם החרּדל33היה ּכעין אפּלּו הרי34, - ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכּלן את מצרף .35זה ְֵֶֶָָֻ

.Êאּלא ּכלל, חּלין מטּמא אינֹו יֹום ׁשּטבּול ּבארנּו, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻּכבר
הּכל36ּפֹוסל ועֹוּׂשה ּתרּומה ּומׁשקה ּתרּומה 37אכלי ְְְְְֵֵֵֶַַָָָֹ

ּפסלן38ׁשליׁשי - קדׁש מׁשקה אֹו קדׁש ּבאכלי נגע אם וכן , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
רביעי. ְֲִִַָָועּׂשאן

.Áׁשהן ּפי על ואף יֹום ּבטבּול חּבּור ׁשאינם ּדברים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָיׁש
ּפסל לא - יֹום טבּול ּבהן נגע אם אּלא הּטמאֹות, ּבכל ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֻחּבּור

אדם יֹום טבּול ּבמקֹום הּנֹוגע היה ואּלּו ּבֹו, ׁשּנגע זה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
ׁשאכל39אחר אדם הּנֹוגע היה אפּלּו הּכל. ּפֹוסל היה - ֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

קּלה טמאה ׁשהיא טמאין, מׁשקין ׁשתה אֹו טמאין 40אכלין ְְְְֳִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
לֹומר, צרי ואין יֹום. טבּול ּפסלֹו ׁשּלא הּכל, ּפסל זה הרי -ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
הּכל. מטּמא ׁשהּוא ראׁשֹון, אֹו טמאה אב הּנֹוגע היה ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻׁשאם

טהר ׁשּכבר מּפני יֹום? ּבטבּול הקּלּו מה ואינֹו41ּומּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
ׁשמׁש הערב אּלא ׁשּיׁש42מחּסר יֹום, ּבטבּול הקּלּו ועֹוד . ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֻ

והן הּטמאֹות, ּבכל ּומתטּמאין לאדם מיחדין ׁשהן ְְְְְְְֳִִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻאכלין
ּבזמן והּכּסמת הּׂשעֹורה הן: ואּלּו יֹום. ּבטבּול ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֻטהֹורֹות

והחּטה קלּופין, ׁשהן ּבזמן אבל קלּופין. ּפי43ׁשאינן על אף ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
והּקצח קלּופה, יֹום,44ׁשאינּה ּבטבּול נפסלין - והּׁשמׁשּום ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻ

הּטמאֹות. ּבכל מתטּמאין ׁשהן לֹומר צרי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻואין
.Ëחּבּור הן הרי - הּטמאה ּבאב חּבּור ׁשהן האכלין יד ְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּכל

ּבמקצת ּומערה ׁשּנפרס האכל ּכל וכן יֹום. ׁשהּוא45ּבטבּול , ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ
ׁשאינֹו וכל יֹום. ּבטבּול חּבּור הּוא ּכ - הּטמאה ּבאב ְְְְִִִֵֶַַָָֹֻחּבּור

יֹום ּבטבּול ּבּידים46חּבּור חּבּור הּוא הרי חמר47- זה וגם . ְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹ
יֹום מּטבּול ידים .48ּבטמאת ְְְִִַַָֻ

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

ודעּתֹו‡. ּבזֹו זֹו נֹוׁשכֹות והיּו ׁשּכנסן ּכּכרים אֹו ְְְְְִִֶַַָָָָָחּלֹות
לא ועדין ּבּתּנּור חּלה ּגּבי על חּלה ׁשאפה אֹו ְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹלהפריׁשן,
אּלא ּפסל לא - מהן ּבאחת יֹום טבּול ונגע ּפניה, ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹקרמּו
ּכקּבה, ונעּׂשּו ׁשהרּתיחּו הּמים וכן ּבּה. ׁשּנגע ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻהחּלה
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כאן]. רבינו בדברי ה"לפיכך" ומכאן סמיכות. ובהלכות16)ולא לטהרה, ולא לטומאה לא חיבור אינו הניצוק אמרנו א בהלכה
כיצד. לטהרה זו בהלכה רבינו ומבאר לטומאה, ניצוק דיני נתפרשו וֿד ג טומאה.17)ב, מקבל וכלי18)שאינו אדמה כלי

בהמה. כא).19)גללי הלכה ב פרק למעלה (ראה השקה הטמאים.20)מדין המים במי המקווה מי כל21)שיגעו כגון
העליון. חיבור,22)השטח ניצוק אם אפילו מועילה ההשקה אין טומאה המקבלים שבכלים משום אבן? כלי נקט ולמה שם.

טומאה המקבלים בכלים והשקה ניצוק. ידי על שטהרו המשקין את ומטמא הכלי וחוזר הכלי, את טימאו הטמאים המשקין שהרי
בהשקה. והמים בטבילה הכלי נטהר ואז הטמאים המים גבי על צפים המקווה שמי עד במקווה הכלי הטבלת ידי על נעשית

כלל.23) מתעכבים ואינם למטה תיכף יורדים עליו שנשפכו והמים משופע בה.24)מקום הנוגעת היד את המרטיב משקה קצת
טופח.25) ממשקה יותר בהם המדרון.26)שיש שבמקום המשקין נטמאו לא טופח במשקה טומאה נגעה נגעו27)אם אם

נטה לא מקווה להיפך.במי וכן טופח המשקה שבאדמה.28)ר מדרון.29)בבקע מקום על שעונה שהיא או משופעים, ששוליה
נושכות.30) ואינן בזו זו כשנוגעות והמדובר כביצה, בהן יש ביחד העריבה,31)שלשתן את ויטמאו יחזרו והם המשקין לטמא

הכלים. את ואפילו שהם בכל אחרים שמטמאים משקין כל דין32)כדין עליה אין החתיכות שתי שבין המשקין שטיפת מפני
העליונה שבין הטיפה חתיכות בשלוש אבל העריבה, את ומטמאה וחוזרת ונטמאה טמאים אוכלין בכביצה נוגעת והיא קטפרס

קטפרס. שהן מפני מתחברות, אינן והטיפות והתחתונה. האמצעית שבין הטיפה וכן בכביצה נוגעת אינה כגון33)והאמצעית
החתיכות. כל תחת עומד המשקה כך ומתוך ישר, שטוח מקום הם העריבה וכולן34)ששולי כחרדל קטנות הן הבצק חתיכות

כביצה. הן שנתבאר35)ביחד כמו העריבה את מטמא וזה המשקה את ומטמאים כביצה לשיעור הפירורים כל את מצרף המשקה
בנגיעתו.36)למעלה. אחרים פוסל אינו שנפסל שדבר כבר, המשקין.37)נתבאר את ז38)אפילו פרק (שם שאמרנו ומה

טבול אבל שני, ונעשה בראשון שנגע באוכל המדובר לטומאה) כראשון (פירוש, תחילה נעשו במשקין שנגע שני שאפילו ה) הלכה
אחריה. לבאות הקדמה משמשת זו הלכה שם). ביאורנו (ראה פוסל אלא הקודש, את ולא התרומה את מטמא אינו אדם39)יום

טבל. שלא אחר י"א.גז40)טמא והלכה י הלכה ח פרק הטומאות אבות הלכות ראה חכמים. טבילה.41)ירת ידי על
מאליו.42) ויטהר השמש לגופה.43)שקיעת וצמודה דקה שחור.44)שקליפתה כמון ט45)מין הלכה ו פרק למעלה ראה

הטומאה. באב ונגע שנפרס אוכל א).46)דין הלכה ח פרק לקמן (ראה טומאות. בשאר חיבור שידיים47)והוא פי, על אף
חיבור. לעניין שווים אינם לטמא, ולא התרומה את לפסול שווים יום נתבאר48)וטבול ה הלכה י פרק הטומאות אבות בהלכות

לטומאה. כראשון להיות אותם מטמאים וידיים כלל חולין של משקין מטמא אינו יום טבול יום; מטבול בידיים אחר חומר
עושה1) אם נידה ומבעילת מת מטומאת יום טבול ודין פוסלם. אם בהם שנגע והדברים יום, לטבול חיבור שהם הדברים יבאר

בטהרות.



`oilkeפו z`neh zekld - oeygxn b"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

וארז חדׁש ויין ראׁשֹונה, רתיחה ׁשהרּתיחּו ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָֹוהּגריסין
ּפסל ולא חּבּור, אינֹו - ּברתיחה יֹום טבּול ונגע ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹׁשהרּתיחּו,
ּבין קּלֹות ּבין הּטמאֹות, ּכל ּובׁשאר ּבלבד. הרתיחה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻאּלא
ואין ּבזֹו זֹו נֹוׁשכֹות ׁשהיּו חּלֹות אבל חּבּור. הּכל - ְְֲֲִֵֶַַָָָֹחמּורֹות
וקרמּו ונׁשכּו חּלה ּגּבי על חּלה ׁשאפה אֹו להפריׁש, ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָּדעּתֹו
ּורתיחת ּכקּבה, מחלחלת ׁשאינּה הּמים ּורתיחת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻֻּבּתּנּור,
ּבין יׁשן ּבין הּׁשמן ּורתיחת יׁשן, יין ּורתיחת ׁשנּיה, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּגריסין
ואין יֹום, ּבטבּול חּבּור אּלּו הרי - עדׁשים ּורתיחת ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָחדׁש,

הּטמאֹות. ּבכל לֹומר ְְִַַָָֻצרי
ּכמֹו·. הּכּכר ּבאמצע ונמצא אפּיה ּבׁשעת ׁשּיצא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבצק

אפּיה, ּבעת ונחר ׁשּנמׁש הּבצק קצת וכן יֹוצא, ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמסמר
טבּול ונגע מּכאצּבע ּפחּותים היּו אם חרחּור, הּנקרא ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָוהּוא
קטן מלח ּבגרּגר נגע אם וכן הּכּכר. ּכל ּפסל - ּבהן ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיֹום
הּטמאֹות. ּבכל לֹומר צרי ואין הּכּכר. ּכל נפסל - ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻׁשּבּכּכר
יתר וחרחּור ּגדֹול מלח וגרּגר ּתּורמֹוס אֹו ׁשּבּכּכר צרֹור ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָאבל
ואין טהֹור, הּכּכר - הּטמאה אב אפּלּו ּבהן ׁשּנגע ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻמּכאצּבע

יֹום. ּבטבּול לֹומר ְִִַָצרי
חּבּור.‚. אינֹו זה הרי - קּים וחציּה חציּה ׁשּנחר ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָרקיק

אפּלּו לזה, זה חּבּור אינן - קּימין והּצדדין האמצע ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָנחר
קדׁש ּבּׂשר יֹום. ּבטבּול לֹומר צרי ואין הּטמאה, ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹֻּבאב
החתיכֹות - ּבּקיפה יֹום טבּול ונגע הּמרק עליו ְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָׁשּקרם
חּבּור. עּמּה העֹולין וכל החתיכה - ּבחתיכה נגע ְֲֲִִִִִַַַָָָָָָָֻמּתרֹות.
על ׁשּצף ׁשמן ּפרּוסֹות. ּגּבי על ׁשּקרם קטנּיֹות ּבתבׁשיל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוכן

י הּׁשמן.ּגּבי אּלא ּפסל לא - ּבּׁשמן יֹום טבּול ונגע ין ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
טבּול„. ונגע ּגּביו, על נתּונה טרּופה ּוביצה ּתרּומה ְְְְְְֵַַַַָָָָָָירק

ּכמין היתה ואם ׁשּכנגּדֹו. קלח אּלא ּפסל לא - ּבּביצה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹיֹום
חּבּור. אינֹו - ִֵַּכֹובע

טבּול‰. ּבֹו ונגע אלּפס ׁשל ּדפנּה על ׁשּקרם ּביצה ׁשל ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָחּוט
אינֹו - ולחּוץ הּׂשפה מן חּבּור, - ולפנים הּׂשפה מן ְְְִִִִִֵַַַָָָָיֹום:

הּקדרה. ּׂשפת על ׁשּקרמּו ּבקטנּיֹות וכן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָחּבּור.
.Âיֹום טבּול וסתם מּצּדיה, ּבין מּׁשּוליה ּבין ׁשּנּקבה, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָחבית

ּכּלּה. נפסלה - ּבידֹו ְְְִֶֶַָָָֻהּנקב
.Êזה מׁשערין - ּבּקּלּוח יֹום טבּול ונגע לכלי מּכלי ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָהמערה

ּבאחד ׁשּנתערבה טמאה ׁשּתרּומה ּומאה; ּבאחד ּבֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּנגע
ּתרּומֹות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמעּוטּה, ּבטלה - ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָּומאה

.Áׁשל חבית מּמּנּו ונפלה הּבֹור את ּתֹורם ׁשהיה יֹום ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָטבּול
הּׂשפה מן ׁשּבּבֹור: ּבּיין ונגע יין ׁשל ּבּבֹור וׁשקעה ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָּתרּומה
היה ואם חּבּור. - ולפנים הּׂשפה מן חּבּור, אינֹו - ְְְְִִִִִִֵַַָָָָולחּוץ
ּכּלֹו - ּכר מאה ׁשּמחזיק גדֹול ּכלי היה אפּלּו ּפיטס, ְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֻהּבֹור
ׁשּבחבית הּתרּומה ּפסל - הּיין ּבמקצת נגע ואם ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָחּבּור,

הּכלי. ְְְִֶַַַׁשּבקרקע
.Ëׁשּנגע והּגחלים והּקטרת והּלבֹונה מנחֹות ׁשל ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּסלת

אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכּלֹו. את ּפסל - ּבמקצתן יֹום ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֻטבּול
ׁשחֹותה ׁשהּמחּתה הּכּפּורים, ּביֹום ּבּמחּתה ׁשחֹותה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבּגחלים
ּכׁשהּוא יֹום, ּבכל ׁשחֹותה ּגחלים אבל להיכל; נכנס ּבּה -ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

הּגחלים מן נתּפּזרּו אם זהב, לׁשל ּכסף ׁשל ּבמחּתה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמערה
לאּמה. מכּבדן אּלא קדּׁשה, ּבהן אין -ְְְֵֶֶַַָָָָָָֻ

.Èצף ּתרּומה ׁשל וׁשמן חּלין ׁשל רקיק אֹו חּלין ׁשל ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָֻֻמקּפה
הּׁשמן אּלא ּפסל לא - ּבּׁשמן יֹום טבּול ונגע ּגּביהן, ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעל

ּפסל. הּׁשמן ּבֹו ׁשהל מקֹום ּכל - חּבץ ואם ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבלבד.
.‡Èטבּול ּבֹו ונגע ּתרּומה ׁשל ּבׁשמן ׁשּבּׁשלֹו חּלין ׁשל ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֻירק

מּגעֹו. מקֹום אּלא ּפסל לא - ְֶַַָָָֹיֹום
.·Èׁשּנגע חּלין ׁשל והּׁשמן והּׁשּום ּתרּומה ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמקּפה

ּכּלן. את ּפסל - ּבמקצתן יֹום ְְְִֶַָָָָֻטבּול
.‚Èיֹום טבּול ׁשּנגע ּתרּומה ׁשל והּׁשמן חּלין ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּמקּפה

מרּבה הּׁשּום היה אם מּגעֹו. מקֹום אּלא ּפסל לא - ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבמקצתן
אבל ּבקערה; גּוׁש ׁשהּוא ּבזמן אימתי? הרב. אחר הֹולכין -ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
מקֹום אּלא ּפסל לא - ּבמקצתֹו ונגע ּבמדֹוכה מפּזר היה ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֹֻאם
ׁשּדרּכן הּנּדֹוכין ּכל ּוׁשאר ּבפּזּורֹו. רֹוצה ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּגעֹו,
ּבמׁשקין ׁשּלא ּדכן אם ּבׁשמן, הּׁשּום ּכגֹון ּבמׁשקין, ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹלדּוכן
ּפסל לא - ּבהן ונגע ּבקערה, ּגּוׁש ׁשהן ּפי על אף ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוקּבצן,
נטמא ׁשאם ּדבלה, ׁשל ּכעּגּול הם ׁשהרי מּגעֹו; מקֹום ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאּלא

ּכּלֹו. נטמא לא - ְְִִָָֹֻמקצתֹו
.„Èוכן ּבדרֹומּה, אֹו ּבצפֹונּה חּלתּה ׁשם ׁשּקרא ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָעּסה

אֹו ּבצפֹונּה ּתרּומה ׁשם ׁשּקרא זההּקּׁשּות הרי - ּבדרֹומּה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
החּלה. נפסלה - העּסה ּבמקצת יֹום טבּול נגע ואם ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָחּבּור,

חּבּור. אינֹו - לתֹוכּה וחזרה מּתֹוכּה חּלתּה ְְְְִִִֵַָָָָָָָנּטלה
.ÂË- ּתרּומה ׁשל ּבּׂשאֹור ׁשּנתחּמצה אֹו ׁשּנּדּמעה ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָעּסה

יֹום. ּבטבּול נפסלת ְְִִֵֶֶָאינּה
.ÊËּבּה ונגע ּפרֹות ּבמי ונּלֹוׁשה ּבמׁשקין ׁשהכׁשרה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻעּסה

ּבלבד. מּגעֹו מקֹום אּלא ּפסל לא - יֹום ְְְִֶַַַָָָֹטבּול
.ÊÈידים אֹו יֹום טבּול ּבֹו ונגע ׁשהכׁשר ראׁשֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָֻמעּׂשר

מּפני ּבטהרה. מעּׂשר ּתרּומת מּמּנּו מפריׁשין - ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָֹמסאבֹות
אינם מסאבֹות וידים יֹום ּוטבּול ּכחּלין, ראׁשֹון ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֻׁשּמעּׂשר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור, - ּבחּלין ׁשהּׁשליׁשי החּלין; את ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֻֻּפֹוסלין
לּה וקֹוצה העּסה את לׁשה - יֹום טבּולת ׁשהיא האּׁשה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָוכן
העּסה ׁשאר עם ונֹותנּתֹו ּבּכלים, ּומּניחּתה ּומפריׁשּתּה ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָחּלה
ּכ ואחר הּמּקף, מן לתרם ּכדי הּכל על ּומּקפת ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹֻּכאחת
ׁשם לּה ּומּׁשּתקרא חּלה. זֹו הרי ואֹומרת: ׁשם לּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָקֹוראה
לׁשה אם עֹוּׂשה היא וכ ּתפסלּנה. ׁשּלא ּבּה, ּתּגע ְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹֹלא

יֹום. טבּולת ׁשהיא ְֲִֵֶַַָּבערבה
.ÁÈׁשּלא מעּׂשר מחבית ׁשּמלאהּו יֹום טבּול ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹלגין

ּׁשּבחבית מה על מעּׂשר ּתרּומת זֹו הרי ואמר: ּתרּומתֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָנּטלה
נעּׂשית ׁשאינּה לפי טהֹורה; ּתרּומה זֹו הרי - ׁשּתחׁש ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחר
יעריב ׁשּתחׁש ואחר ּתנאֹו, ּכפי ׁשּתחׁש עד מעּׂשר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָּתרּומת
- ׁשּתחׁש קדם החבית נׁשּברה ויטהר. לגין ׁשל ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשמׁשֹו

ּבטבלּה. החבית - הּלגין נׁשּבר ּבטבלֹו; ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָהּלגין
.ËÈּבבית עֹוּׂשה - נּדה ּומּבעילת מת מּטמאת יֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַָֻטבּול

מּזב חּוץ ּבטהרֹות. עֹוּׂשין - ׁשּטבלּו הּטמאים ׁשאר וכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהּבד.
ּבבית יעּׂשּו לא - ׁשּטבלּו ּפי על ׁשאף ׁשּלהן, ּבּׁשביעי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹוזבה
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טמאים ונמצאּו יראּו ׁשּמא ּבטהרֹות, יתעּסקּו ולא ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹהּבד
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכל, את סֹותרין ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַֹלמפרע;

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

.‡ּכ ואחר קרׁשּו ּכ ואחר ׁשּנטמאּו הּדבׁש אֹו ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָהּׁשמן
ּכמׁשקין ׁשהן מּפני לעֹולם, לטמאה ראׁשֹון הן הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֻנּמֹוחּו

ׁשּנטמאּו. אחר ׁשּקפאּו ּפי על ְְְְִִֶֶַַַַָואף
ּכאכלין,·. הן הרי - ׁשּקרׁשּו והחלב והּגריסין ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהרטב

- מׁשקה אֹו ראׁשֹון אכל ּבהן נגע ואם מחׁשבה. ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּוצריכין
והן ּכמׁשקין הן הרי - טֹופח מׁשקה ּבהן היה ׁשנּיים. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָנעּׂשּו
וקרׁשּו ּכן אחר וקפאּו מׁשקין ּכׁשהן נטמאּו לטמאה. ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻּתחּלה
נטמאּו טמאין. מּמׁשקין ׁשּנטמא אכל ּכמֹו ׁשנּיים, הן הרי -ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹ
מכּון ּכביצה היּו אם מׁשקין: ונעּׂשּו ונּמֹוחּו קפּויים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻּכׁשהן
הּמׁשקין - מּכביצה יֹותר היּו טהֹורין; הּמׁשקין הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָ
אכל ּבכּביצה נטמאת ראׁשֹונה טּפה ׁשּכׁשּנּמֹוחה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹטמאין,
הּמׁשקין ּכל ּתטּמא הּטּפה ואֹותה מּמּנּו, ׁשּנּמֹוחה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָטמא
וענבים זיתים ׁשּסחט מת טמא וכן אחריה. ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנּמֹוחּו
מהן הּיֹוצאין הּמׁשקין הרי - ּכביצה היּו אם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻׁשהכׁשרּו:
ׁשהּמׁשקה הּמׁשקה; ּבמקֹום יּגע ׁשּלא ּובלבד ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹטהֹורין,
וענבים זיתים אֹותן היּו אחר. גּוף הּוא ּוכאּלּו ּבאכל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻּכמפקד
ׁשּכיון טמאין; מהן הּיֹוצאין הּמׁשקין הרי - מּכביצה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיתר
הּמׁשקין. ּכל וטּמאה מּכביצה נטמאת ראׁשֹונה טּפה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשּיצאת

הּסֹוחט היה ּגרּגרואם סחט אפּלּו ּבהן, וכּיֹוצא וזבה זב ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
טמא; הּמׁשקה - ּבּמׁשקה נגע ולא הכׁשר ׁשּלא יחידי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻאחד
ׁשהּזב הּזב, ּבמּׂשא נטמאת ראׁשֹונה טּפה ׁשּיצאת ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּכיון
זב וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו טמאין, - מׁשקין אֹו אכלין ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּנּׂשא
טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון טמא; החלב - העז את ִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשחלב

הּזב. ּבמּׂשא נטמאת ְְִִֵַַָָָָהראׁשֹונה
חּוץ‚. עליהם ויצאּו חּלין ׁשל ּכבׁשין ׁשּמלאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻקדרה

לּקדרה ׁשחּוץ ּבעלה ראׁשֹון אֹו הּטמאה אב ונגע ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻלּקדרה,
טמא הּוא - ּכביצה ּבעלה ׁשּיׁש ּפי על אף הּנגּוב, ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּמקֹום
ונטמאת ׁשּבּה, הּמׁשקין את טּמא - לּקדרה חזר טהֹור. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוהּכל
ּבֹו והיה לּקדרה ׁשחּוץ ּבעלה נגע הּכבׁשין. וכל ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּקדרה
מטּמא ׁשהעלה טמא; הּכל - ּכביצה ּבעלה יׁש אם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמׁשקה,
ׁשּבּקדרה, הּמׁשקין ּכל מטּמא והּמׁשקה ׁשעליו, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמׁשקה
ׁשל ּכבׁשים מלאה הּקדרה היתה הּקדרה. את ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּומטּמא
מן ספק ידֹו, על מׁשקין וראה יֹום טבּול אֹותּה ונער ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָּתרּומה
והּקדרה ּפסּול הּירק - ּבידֹו נגע ׁשהּקלח ספק נּתזּו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּקדרה

ְָטהֹורה.
יחידי„. גרּגר מּמּנּו ונפל מכׁשרים ענבים אֹוכל ׁשהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻטמא

טהֹור; הּגת - עקצֹו מּמּנּו נׁשמט ולא ׁשלם היה אם ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻלּגת:

ּבֹו וכּיֹוצא ּבעביט מּוכנים ענבים והיּו עקצֹו, נּטל ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֻואם
ּבטּפת הּגת נטמא - מהן הּיֹוצא ּבּמׁשקה רֹוצה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלדרכן,
ענבים מּמּנּו נפלּו העקץ. ּבמקֹום הּגרּגר ׁשּבראׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמׁשקה
הּמׁשקין הרי - מכּון ּכביצה היּו אם מפנה: ּבמקֹום ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻּודרכן
- מּכביצה יתר היּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹורין, מהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּיֹוצאין
נטמאת ראׁשֹונה טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון טמא; מהן ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהּיֹוצא

אחריה. הּיֹוצא הּמׁשקה ּכל את ּומטּמאת ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבכּביצה,
והׁשליכֹו‰. ּומחּבר מקּבץ ׁשהיה טמאין זיתים ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֻֻּגּוׁש

טהֹור, הּתּנּור - מכּון ּכביצה היה אם והּסק: ּתּנּור ְְְְִֵַַַַָָָָָֻֻלתֹו
טהֹור, מהן הּיֹוצא והּמׁשקה ּכלים, מטּמאין האכלין ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאין
הּתּנּור; נטמא - מּכביצה יתר הּגּוׁש היה ׁשּבארנּו. ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכמֹו
הּתּנּור. את וטּמאה ּבכּביצה, נטמאת אחת טּפה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּכׁשּיצאה
אפּלּו ּגּוׁש, ואינן ּפרּורין הּטמאין הּזיתים היּו אם ,ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָלפיכ

טהֹור. הּתּנּור - מאה ֵֵַַָָהן
.Âהּתּנּור - והּסיקן טמאין מׁשקין בהם ׁשּנבלעּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָעצים

ׁשּנפלּו העצים הֹוציא ואפּלּו ּבעצים. ּבטלּו ׁשהרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָטהֹור,
ואין טהֹור, הּתּנּור - והּסיקן לרצֹונֹו, ונפלּו ּגׁשמים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָעליהן
ולא ּבהם. הּבלּועין הּמׁשקין מן מתטּמאין ׁשעליהן ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּמים
הּטמא, יּסיקם ׁשּלא ּגזרה טהֹורֹות. ּבידים אּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹיּסיקם

הּתּנּור. את מטּמאין ׁשעליהם הּמׁשקין ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַונמצאּו
.Êמקֹום אּלא טמא אין - זיתים ׁשל ּברחים ׁשּנמצא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשרץ

ׁשּנטמא ׁשּכיון טמא; הּכל - מהּל מׁשקה היה אם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמּגעֹו.
הּזיתים. ּכל את מטּמא והּׁשמן ּכּלֹו, נטמא הּמׁשקה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻמקצת
מן יׁשאלּו - הּזיתים מן למעלה העלין ּגּבי על ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָנמצא
ׁשל אֹום על נמצא נאמנין. - נגענּו לא אמרּו: אם ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָָֹהּבּדדין.
זיתים ּגּבי על נמצא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּגּוׁש, ּכל נטמא - ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָזיתים
ׁשהּוא ׁשהאכל טמא; הּכל - ּבכביצה נֹוגע והּוא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּפרּורין
ׁשאר מטּמא והּמׁשקה ּבהן, המערב הּמׁשקה מטּמא ְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכביצה
אף מּלמּטה, והּמׁשקה ּפרּורין ּגּבי על ּפרּורין היּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָהּזיתים.

מּגעֹו. מקֹום אּלא טמא אין - ּבכביצה ׁשּנגע ּפי ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעל
.Áאׁשּכֹול - ּבאׁשּכֹולֹות ונגע לגת ידיו ׁשהֹוׁשיט הארץ ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָעם

ׁשּמפסיקין מּפני טהֹורה, ּכּלּה והּגת טמאין, סביבֹותיו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻוכל
הּגת. ׁשאר ּובין ּבינֹו האׁשּכֹול זה ׁשּסביבֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָהאׁשּכֹולֹות

.Ëטמאין עליהן והלכּו ּבטהרה ׁשּנעּׂשּו והּזּגים ְְְְְֲֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּגפת
ׁשּמּתחּלה טהֹורין, אּלּו הרי - מׁשקין מהן יצאּו ּכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָואחר
מהן ויצאּו ּבטמאה מּתחּלה נעּׂשּו ואם ּבטהרה. ְְְְְְְֲֲֳִִִֵֶַַָָָָָֻנעּׂשּו

טמאין. - ְְִִֵַמׁשקין
.È,הּבד ּבית ּבתֹו טמאין ּומׁשקין ויֹוצאין ׁשּנכנסין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָהּבּדדין

- ּבארץ רגליהן את ׁשּינּגבּו ּכדי לזיתים מׁשקין ּבין יׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאם
ּבידיו ׁשּלא טמאים ּבמׁשקין ׁשהּנֹוגע טהֹורין; הּזיתים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהרי
ּובתֹו ּגּמֹות ּבהן ׁשהיּו הּקדׁש ּכּכרֹות לקדׁש. ואפּלּו טהֹור -ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נטמאו1) ראשון. אוכל בהם ונגע שקרשו והחלב והגריסים הרוטב נימוחו. כך ואחר קרשו כך ואחר שנטמאו והדבש השמן יבאר
זיתים של גוש וכו'. לגת גרגיר ממנו ונפל מוכשרים ענבים אוכל שהיה טמא וכו'. ונימוחו קפואים כשהם או וקפאו, משקין כשהם
של בריחיים שנמצא שרץ בתנור. והסיקם טמאים משקין בהם בלועים שהיו עצים והוסק. לתנור והשליכו מקובץ שהיה טמאים
מהן. באחד שרץ ונגע משקין ובגומות גומות, בהן שהיו הקודש כיכרות טמאים. עליהם והלכו בטהרה שנעשו והזגים הגפת זיתים.

שבאבעבוע. במשקה הטומאה אב ונגע החבית בעובי הנעשה אבעבוע ודין
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טמאים ונמצאּו יראּו ׁשּמא ּבטהרֹות, יתעּסקּו ולא ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹהּבד
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכל, את סֹותרין ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַֹלמפרע;

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

.‡ּכ ואחר קרׁשּו ּכ ואחר ׁשּנטמאּו הּדבׁש אֹו ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָהּׁשמן
ּכמׁשקין ׁשהן מּפני לעֹולם, לטמאה ראׁשֹון הן הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֻנּמֹוחּו

ׁשּנטמאּו. אחר ׁשּקפאּו ּפי על ְְְְִִֶֶַַַַָואף
ּכאכלין,·. הן הרי - ׁשּקרׁשּו והחלב והּגריסין ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהרטב

- מׁשקה אֹו ראׁשֹון אכל ּבהן נגע ואם מחׁשבה. ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּוצריכין
והן ּכמׁשקין הן הרי - טֹופח מׁשקה ּבהן היה ׁשנּיים. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָנעּׂשּו
וקרׁשּו ּכן אחר וקפאּו מׁשקין ּכׁשהן נטמאּו לטמאה. ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻּתחּלה
נטמאּו טמאין. מּמׁשקין ׁשּנטמא אכל ּכמֹו ׁשנּיים, הן הרי -ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹ
מכּון ּכביצה היּו אם מׁשקין: ונעּׂשּו ונּמֹוחּו קפּויים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻּכׁשהן
הּמׁשקין - מּכביצה יֹותר היּו טהֹורין; הּמׁשקין הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָ
אכל ּבכּביצה נטמאת ראׁשֹונה טּפה ׁשּכׁשּנּמֹוחה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹטמאין,
הּמׁשקין ּכל ּתטּמא הּטּפה ואֹותה מּמּנּו, ׁשּנּמֹוחה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָטמא
וענבים זיתים ׁשּסחט מת טמא וכן אחריה. ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנּמֹוחּו
מהן הּיֹוצאין הּמׁשקין הרי - ּכביצה היּו אם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻׁשהכׁשרּו:
ׁשהּמׁשקה הּמׁשקה; ּבמקֹום יּגע ׁשּלא ּובלבד ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹטהֹורין,
וענבים זיתים אֹותן היּו אחר. גּוף הּוא ּוכאּלּו ּבאכל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻּכמפקד
ׁשּכיון טמאין; מהן הּיֹוצאין הּמׁשקין הרי - מּכביצה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיתר
הּמׁשקין. ּכל וטּמאה מּכביצה נטמאת ראׁשֹונה טּפה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשּיצאת

הּסֹוחט היה ּגרּגרואם סחט אפּלּו ּבהן, וכּיֹוצא וזבה זב ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
טמא; הּמׁשקה - ּבּמׁשקה נגע ולא הכׁשר ׁשּלא יחידי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻאחד
ׁשהּזב הּזב, ּבמּׂשא נטמאת ראׁשֹונה טּפה ׁשּיצאת ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּכיון
זב וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו טמאין, - מׁשקין אֹו אכלין ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּנּׂשא
טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון טמא; החלב - העז את ִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשחלב

הּזב. ּבמּׂשא נטמאת ְְִִֵַַָָָָהראׁשֹונה
חּוץ‚. עליהם ויצאּו חּלין ׁשל ּכבׁשין ׁשּמלאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻקדרה

לּקדרה ׁשחּוץ ּבעלה ראׁשֹון אֹו הּטמאה אב ונגע ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻלּקדרה,
טמא הּוא - ּכביצה ּבעלה ׁשּיׁש ּפי על אף הּנגּוב, ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּמקֹום
ונטמאת ׁשּבּה, הּמׁשקין את טּמא - לּקדרה חזר טהֹור. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוהּכל
ּבֹו והיה לּקדרה ׁשחּוץ ּבעלה נגע הּכבׁשין. וכל ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּקדרה
מטּמא ׁשהעלה טמא; הּכל - ּכביצה ּבעלה יׁש אם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמׁשקה,
ׁשּבּקדרה, הּמׁשקין ּכל מטּמא והּמׁשקה ׁשעליו, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמׁשקה
ׁשל ּכבׁשים מלאה הּקדרה היתה הּקדרה. את ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּומטּמא
מן ספק ידֹו, על מׁשקין וראה יֹום טבּול אֹותּה ונער ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָּתרּומה
והּקדרה ּפסּול הּירק - ּבידֹו נגע ׁשהּקלח ספק נּתזּו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּקדרה

ְָטהֹורה.
יחידי„. גרּגר מּמּנּו ונפל מכׁשרים ענבים אֹוכל ׁשהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻטמא

טהֹור; הּגת - עקצֹו מּמּנּו נׁשמט ולא ׁשלם היה אם ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻלּגת:

ּבֹו וכּיֹוצא ּבעביט מּוכנים ענבים והיּו עקצֹו, נּטל ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֻואם
ּבטּפת הּגת נטמא - מהן הּיֹוצא ּבּמׁשקה רֹוצה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלדרכן,
ענבים מּמּנּו נפלּו העקץ. ּבמקֹום הּגרּגר ׁשּבראׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמׁשקה
הּמׁשקין הרי - מכּון ּכביצה היּו אם מפנה: ּבמקֹום ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻּודרכן
- מּכביצה יתר היּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹורין, מהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּיֹוצאין
נטמאת ראׁשֹונה טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון טמא; מהן ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהּיֹוצא

אחריה. הּיֹוצא הּמׁשקה ּכל את ּומטּמאת ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבכּביצה,
והׁשליכֹו‰. ּומחּבר מקּבץ ׁשהיה טמאין זיתים ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֻֻּגּוׁש

טהֹור, הּתּנּור - מכּון ּכביצה היה אם והּסק: ּתּנּור ְְְְִֵַַַַָָָָָֻֻלתֹו
טהֹור, מהן הּיֹוצא והּמׁשקה ּכלים, מטּמאין האכלין ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאין
הּתּנּור; נטמא - מּכביצה יתר הּגּוׁש היה ׁשּבארנּו. ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכמֹו
הּתּנּור. את וטּמאה ּבכּביצה, נטמאת אחת טּפה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּכׁשּיצאה
אפּלּו ּגּוׁש, ואינן ּפרּורין הּטמאין הּזיתים היּו אם ,ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָלפיכ

טהֹור. הּתּנּור - מאה ֵֵַַָָהן
.Âהּתּנּור - והּסיקן טמאין מׁשקין בהם ׁשּנבלעּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָעצים

ׁשּנפלּו העצים הֹוציא ואפּלּו ּבעצים. ּבטלּו ׁשהרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָטהֹור,
ואין טהֹור, הּתּנּור - והּסיקן לרצֹונֹו, ונפלּו ּגׁשמים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָעליהן
ולא ּבהם. הּבלּועין הּמׁשקין מן מתטּמאין ׁשעליהן ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּמים
הּטמא, יּסיקם ׁשּלא ּגזרה טהֹורֹות. ּבידים אּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹיּסיקם

הּתּנּור. את מטּמאין ׁשעליהם הּמׁשקין ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַונמצאּו
.Êמקֹום אּלא טמא אין - זיתים ׁשל ּברחים ׁשּנמצא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשרץ

ׁשּנטמא ׁשּכיון טמא; הּכל - מהּל מׁשקה היה אם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמּגעֹו.
הּזיתים. ּכל את מטּמא והּׁשמן ּכּלֹו, נטמא הּמׁשקה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻמקצת
מן יׁשאלּו - הּזיתים מן למעלה העלין ּגּבי על ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָנמצא
ׁשל אֹום על נמצא נאמנין. - נגענּו לא אמרּו: אם ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָָֹהּבּדדין.
זיתים ּגּבי על נמצא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּגּוׁש, ּכל נטמא - ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָזיתים
ׁשהּוא ׁשהאכל טמא; הּכל - ּבכביצה נֹוגע והּוא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּפרּורין
ׁשאר מטּמא והּמׁשקה ּבהן, המערב הּמׁשקה מטּמא ְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכביצה
אף מּלמּטה, והּמׁשקה ּפרּורין ּגּבי על ּפרּורין היּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָהּזיתים.

מּגעֹו. מקֹום אּלא טמא אין - ּבכביצה ׁשּנגע ּפי ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעל
.Áאׁשּכֹול - ּבאׁשּכֹולֹות ונגע לגת ידיו ׁשהֹוׁשיט הארץ ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָעם

ׁשּמפסיקין מּפני טהֹורה, ּכּלּה והּגת טמאין, סביבֹותיו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻוכל
הּגת. ׁשאר ּובין ּבינֹו האׁשּכֹול זה ׁשּסביבֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָהאׁשּכֹולֹות

.Ëטמאין עליהן והלכּו ּבטהרה ׁשּנעּׂשּו והּזּגים ְְְְְֲֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּגפת
ׁשּמּתחּלה טהֹורין, אּלּו הרי - מׁשקין מהן יצאּו ּכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָואחר
מהן ויצאּו ּבטמאה מּתחּלה נעּׂשּו ואם ּבטהרה. ְְְְְְְֲֲֳִִִֵֶַַָָָָָֻנעּׂשּו

טמאין. - ְְִִֵַמׁשקין
.È,הּבד ּבית ּבתֹו טמאין ּומׁשקין ויֹוצאין ׁשּנכנסין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָהּבּדדין

- ּבארץ רגליהן את ׁשּינּגבּו ּכדי לזיתים מׁשקין ּבין יׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאם
ּבידיו ׁשּלא טמאים ּבמׁשקין ׁשהּנֹוגע טהֹורין; הּזיתים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהרי
ּובתֹו ּגּמֹות ּבהן ׁשהיּו הּקדׁש ּכּכרֹות לקדׁש. ואפּלּו טהֹור -ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נטמאו1) ראשון. אוכל בהם ונגע שקרשו והחלב והגריסים הרוטב נימוחו. כך ואחר קרשו כך ואחר שנטמאו והדבש השמן יבאר
זיתים של גוש וכו'. לגת גרגיר ממנו ונפל מוכשרים ענבים אוכל שהיה טמא וכו'. ונימוחו קפואים כשהם או וקפאו, משקין כשהם
של בריחיים שנמצא שרץ בתנור. והסיקם טמאים משקין בהם בלועים שהיו עצים והוסק. לתנור והשליכו מקובץ שהיה טמאים
מהן. באחד שרץ ונגע משקין ובגומות גומות, בהן שהיו הקודש כיכרות טמאים. עליהם והלכו בטהרה שנעשו והזגים הגפת זיתים.

שבאבעבוע. במשקה הטומאה אב ונגע החבית בעובי הנעשה אבעבוע ודין
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ונגעה מהן, ּבאחת הּׁשרץ ונגע קדׁש, ׁשל מׁשקין היּו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻהּגּמֹות
ראׁשֹון ּכּלן - מאה אפּלּו ּבׁשליׁשית, ּוׁשנּיה ּבׁשנּיה ְְְֲִִִִִִִִִֵָָָָָֻראׁשֹונה
ּכּלן הן הרי הּקדׁש וחּבת ׁשּבּגּמֹות הּמׁשקה מּפני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻֻֻלטמאה,
הרי - ּתרּומה ּכּכרֹות היּו אם אבל ּבהן. מֹונין ׁשאין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּכמׁשקין
טהֹור. והלאה ּומּׁשליׁשית ּפסּולה, ּבלבד הּׁשליׁשית ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָהּכּכר
הּכל ּבתרּומה אף - הּכּכרֹות ּכל על טֹופח מׁשקה היה ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹואם
הּׁשרץ ּבּה ׁשּנגע הראׁשֹונה מן חּוץ ׁשנּיֹות, וכּלן ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻטמאֹות.

ראׁשֹון. ִִֶׁשהיא
.‡Èאחר ּכלי ּכמֹו הּוא והרי החבית ּבעבי הּנעּׂשה ְְְֲֲֲֳִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאבעּבּוע

אחר נקב ונּקב החבית לאויר האבעּבּוע נּקב אם ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּבצּדּה,
והחיצֹון מּלמּטה הּפנימי הּנקב ׁשהיה אֹו זה, ּכנגד זה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָלחּוץ
נגע אם מׁשקין, מלאים והחבית האבעּבּוע והיה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמלמעלה,
הּמׁשקין ּכל נטמאּו - ׁשּבאבעּבּועֹות ּבּמׁשקה הּטמאה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָֻאב

ּבאהלׁשּב ּונתּונה ּפתיל צמיד מּקפת החבית היתה חבית. ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֻ
הּוא ׁשהרי זה, ׁשּבאבעּבּוע הּנקב מּפני נטמאת - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַהּמת
ׁשּבפנים ׁשּבאבעּבּוע הּנקב היה אם וכן לאוירּה. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻמפּלׁש
ּבצמיד נּצלת אינּה זֹו הרי - מּלמּטה והחיצֹון ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמלמעלה
נטמאּו לא - ּבאבעּבּוע הּטמאה אב נגע אם אבל ְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָֹֻּפתיל;

מהן. ּכמבּדלין והּנם ׁשּבחבית, ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֻמׁשקין

ה'תשע"ב מרחשון י"ד שישי יום

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ּבארנּו‡. אֹו2ּכבר ׁשּמתטּמאין הן ּבלבד מׁשקין ׁשהּׁשבעה , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ולא מתטּמאין ואינם ּפרֹות מי קרּויין והּׁשאר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹמכׁשירין,

ּתֹולדֹותיהם - ׁשּמנינּו מׁשקין וׁשבעה ּבהם3מכׁשירין. .4ּכּיֹוצא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
החטם·. ּומן האזן ּומן העין מן הּיֹוצא הם הּמים ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּתֹולדֹות

ּכל קטּנים. ּבין ּגדֹולים ּבין אדם, ּבני רגלי ּומי הּפה, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּומן
ׁשל לדעּתֹו ׁשּיצאּו ּבין הן, מׁשקין - האדם מן הּיֹוצאין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאּלּו

והּמלח ּבהמה רגלי מי אבל לדעּתֹו. ׁשּלא ׁשּיצאּו ּבין ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאדם
מכׁשירין.5ׁשּנמחת ולא מתטּמאין לא ּפרֹות, ּכמי הן הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַֹֹ

הּׁשֹותת‚. הּדם הּוא הּמׁשקין מן הּמנּוי ּבׁשעת6הּדם ְְִִִֵַַַַַַַָָָ
ּדם7ׁשחיטה אבל הּטהֹורין; והעֹופֹות והחּיה הּבהמה מן ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ
מכׁשיר8הּקּלּוח אינֹו לדם9- דֹומה הּוא והרי הן חּיים ׁשעדין , ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַ

ונתקּנח האכלין על ּדם ונּתז הּׁשֹוחט הּקזה. לדם אֹו ְְְְֳִִִֵַַַַַַַַָָָָָָמּכה
סימן ּבין ספק11לסימן10הּדם זה הרי עליו,12- ּתֹולין לפיכ . ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

ּׂשֹורפין ולא אֹוכלין אדם13לא ׁשל הּקזה ּדם הּדם: ּתֹולדֹות . ְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹ
לׁשתּיה ואינֹו14ׁשהֹוציאֹו טהֹור - לרפּואה הֹוציאֹו אם אבל . ְְְֲִִִִִִֵֶָָָָ

הּטמאין ּובעֹופֹות ּובחּיה ּבּבהמה ׁשחיטה ּדם וכן ,15מכׁשיר. ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
והאבעּבּועֹות, הּׁשחין ודם הרעי, ועם הּלחה עם הּיֹוצא ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָוהּדם
אּלא מכׁשירין, ולא מתטּמאין אינן אּלּו ּכל - הּבּׂשר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹותמצית

ּכבּׂשרֹו - הּׁשרץ ודם ּפרֹות. מי ּכׁשאר הן ואינֹו16הרי מטּמא , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ּבֹו ּכּיֹוצא לנּו ואין .17מכׁשיר. ְְִֵֵַַָ

החלב„. צרי18מי ׁשאינֹו האדם וחלב ּכחלב. הן הרי - ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
חלב לפיכ מתטּמא. ולא מכׁשיר לא מׁשקה, אינֹו - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֹלֹו

מׁשקה19הּזכר ׁשּלא20אינֹו ׁשּיצא וחּיה ּבהמה חלב וכן . ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּכמתעּסק ׁשחלבֹו אֹו מאליו מהּדד ׁשּזב ּכגֹון אבל21לרצֹון, . ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

סתמֹו - לרצֹון ׁשּלא ׁשּיצא ּבין לרצֹון ׁשּיצא ּבין האּׁשה, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹחלב
לתינֹוק ראּוי ׁשהּוא מּפני מכׁשיר, אֹו ּומתטּמא .22מׁשקה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ

הּטמאין‰. מאֹותן ׁשּיֹוצאין הּמׁשקין23הּמׁשקין 24ׁשאֹותן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
וההכׁשר ׁשהּטמאה הכׁשר, ּבלא מטּמאים - טמאה ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻֻאבֹות
רגליו, ּומימי זרעֹו וׁשכבת הּזב זֹוב הן: ואּלּו ּכאחת. ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָּבאין

הּנּדה ודם הּמת, מן ּדם וכן25ּורביעית מּגפתֹו26. ׁשל27ּדם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּתֹולדֹות ׁשאר עם עינים ודמעת אּׁשה, ׁשל וחלב וחבריו, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָזב

טמאין28הּמים ּכמׁשקין מטּמאין - מהן 29הּיֹוצאין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַ
ּכּונה30ׁשּמטּמאין לרצֹון31ּבלא מטּמאין טמאין ׁשּמׁשקין , ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּנטף זבה אֹו נּדה ,לפיכ לרצֹון. מּדּדיה32וׁשּלא חלב ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
הּתּנּור ּׁשּבתֹוכֹו.33לאויר מה וכל הּתּנּור נטמא - ְְְֲִִֶַַַַַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הכשר.1) צריך הקודש ואם התולדות. הן ומה בהם, כיוצא המכשירים המשקין שבעת תולדות דין ב2)יבאר הלכה א בפרק
אלו. הן.3)מהלכות מה תולדות יבואר הבאות האבות.4)בהלכות - המשקין לדין שווה נוזל.5)דינם ונעשה זב6)נמס
לאט. שהוא7)לאט לדם "מניין שנינו: י"ד הלכה ט פרק שבת ובתוספתא הדם, תולדות בין שחיטה דם מנו שם במכשירין

אדם. של חללים דם הוא דם שעיקר ומשמע ישתה". חללים ודם כד): כג, (במדבר שנאמר בכוח.8)משקה הפצע מן המתפרץ
מ9) שאינו הקילוח לדם פרט - ישתה" חללים א)."ודם לו, (חולין לשחוט10)כשיר וצריך שחיטה סימני שני הם והקנה הוושט

בבהמה. שניהם אוכלין.11)רוב על נפל השני חיתוך לפני שיצא והדם אחד סימן האוכלין12)חתך הוכשרו אם שם איבעייא
לא. הגמרא13)או מסקנת הדם. באותו השחיטה גמר אחר הוכשרו נתקנח כשלא אבל השני, הסימן שחיטת לפני בנתקנח ודווקא
משקה.14)שם. אותו עושה מחשבתו לגוי, או איש.15)לבהמה, מפי איש בקבלה נמסרו אלה דינים כל מכשיר. אינו
במשנתנו).17)בכעדשה.16) (הרא"ש מכשיר ואינו שמטמא לו, לעשות18)דומה אותו כשמקפיאים החלב מן הנפרד נוזל

שהיה.19)גבינה. כזה מעשה על מסופר ב נג, שבת במסכת הזכר. מדדי חלב שמתמצה מאוד, נדירים אמנם מקרים, ישנם
אותו.20) שותה אדם חליבה.21)אין כוונת ללא הבהמה בדדי כן22)מטפל גם בהמה חלב הלא עקיבא רבי שאל במשנה

אבל מכשיר, מפצעה היוצא שדם יתירה מעלה יש אשה שבחלב לו, וענו לגדולים? גם שראוי יתירה מעלה בו ויש לתינוק ראוי
פירוש דוחה כאן והר"ש חלב ונעשה נעכר דם שאמרו למה שהכוונה מפרש א) קמד, (שבת [רש"י מכשיר. שחיטה דם רק בבהמה

לקמן.23)זה]. שיפורטו הטמאים האלה.24)מן אדם25)שהמשקין גם ומטמאים הטומאה אבות הם כאן המנויים כל
הטומאה.26)וכלים. וולדות הם ואילך, מכאן המנויים אלה ב.28)פצעו.27)כל בהלכה למעלה פירוש,29)המבוארים

זו, בבבא המפורטים המשקין [כל הטומאה. אב שכולם למעלה שנמנו עצמם מחמת הטמאים המשקין כמו הכשר בלי מטמאים
יצאו. שממנה הטמא, גוף מנגיעתם המשקין30)טומאתם לכל ונמשכת חדשה בבא מתחילה כאן ומטמאין. להיות: צריך

הטומאה. וולדות ובין הטומאה אבות בין למעלה של31)המפורטים לרצונם ושלא כוונתם בלי הטהרות על שנפלו פי על אף
ונטמאו. הוכשרו - חרס.33)מעצמו.32)הבעלים של

oilke` z`neh zekld - oeygxn c"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Âאינם יֹום מּטבּול הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין ּבארנּו, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָּכבר
אינֹו - ּתרּומה ׁשל ּכּכר על אפּלּו נפלּו אם ,לפיכ ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָטמאים.
ׁשאינן הּטהֹורין הּמׁשקין ּכׁשאר לרצֹון, ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻמכׁשר

לרצֹון. אּלא ְְִִֶַָָמכׁשירין
.Êוהרעי הּסרּוחה והּלחה מּבן34הּזעה הּיֹוצאין והּמׁשקין , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

חדׁשים טבריה35ׁשמֹונה מי והּׁשֹותה על36, אף ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ולא מׁשקה, חׁשּובין אינן אּלּו ּכל - נקּיים ׁשּיֹוצאין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹּפי

מכׁשירין.37מתטּמאין ולא ְְְְִִִִַַֹ
.Áמׁשקין ׁשאר מׁשקין38הּׁשֹותה הן הרי - ויצאּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ

ּבּגּוף טהֹורין הּמׁשקין ׁשאר ׁשאין ּכיצד?39ּכׁשהיּו, . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
מּפני טמאין, אּלּו הרי - והקיאן טמאין מים ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָׁשתה

ּביציאתן טהרּו ואחר40ׁשּלא וטבל טמאים מים ׁשתה . ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּיצאּו אֹו הקיאן], ּכ ואחר ׁשּנסרחּו [אֹו הקיאן, ְְְְֱֱִִִֶֶַַָָָָָּכ
טהֹורין הן הרי - טבל ׁשּלא ּפי על אף .41מּלמּטה ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹ

אף טמאין, אכלין ׁשאר אֹו טמאין מׁשקין ׁשאר ְְְְְֳִִִִֵֵַַָָָָָׁשתה
ׁשאינן לפי טמאין, - הקיאן ּכ ואחר ׁשּטבל ּפי ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעל

ּבּגּוף הן42טהֹורין הרי - מּלמּטה ׁשּיצאּו אֹו נסרחּו . ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ
ְִטהֹורין.

.Ëמׁשקין ׁשתה אפּלּו מׁשקה. אינּה ׁשהּזעה ּבארנּו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכבר
טהֹורה זעתֹו - והּזיע ׁשאּובין43טמאין ּבמים הּבא אבל . ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָ

טמאה זעתֹו - נסּתּפג44והזיע ואם הּׁשאּובין45. הּמים מן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָ
טהֹורה. זעתֹו - הזיע ּכ ְְִֵֵַַַָָָואחר

.Èּבּתים ואפּלּו46זעת מׁשקה, אינן - ּובֹורֹות ּומערֹות ׁשיחין ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ
אם ּכמים: - הּמרחץ זעת אבל טהֹורה. זעתן - טמאין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהן

טמאה הּמרחץ טמאה47היתה זעתּה היתה48- ואם ; ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָ

הכׁשרּו49טהֹורה - ּפרֹות ּבּה -50והכניס ּכלים לּה הכניסּו . ְְְְְְִִִִִֵֵָָָֻ
ּברצֹון ּכתלּוׁשין ׁשעליהן הּמים ּומכׁשירין.51הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ

.‡Èהיתה52הּברכה אם מחמתּה, מּזיע והּבית ׁשּבּבית ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
טמאה טמאה.53הּברכה ׁשּמחמתּה הּבית ּכל זעת - ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

.·Èהּמּזיע טהֹורה: ואחת טמאה אחת ּבּבית, ּברכֹות 54ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַַָָ
לּטמאה מחצה55קרֹוב טהֹור, - לּטהֹורה קרֹוב טמא, - ְְֱֵֵֶַַָָָָָָָ

טמא. - ְֱֵֶָָלמחצה
.‚Èּכׁשמן56הּמהל זיתים57- מּסּלי המנּטפין מׁשקין . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹ

מכׁשירין ולא מתטּמאין ולא מׁשקה אינֹו - עד58וענבים , ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֹ
ּבכלי.59ׁשּיכניסם ְְִִִֵֶַ

.„Èאינ ׁשּבּכף הּיין - מאזנים ּבכף ענבים מׁשקההּׁשֹוקל ֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹ
וענבים זיתים לסּלי דֹומה זה והרי הּכלי, לתֹו ׁשּיערּנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָעד

ְְִֶַׁשּמנּטפין.
.ÂËׁשהּיין60הּדֹורס ּפי על אף ּבחבית, ּתרּומה ׁשל ענבים ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ידיו ּגּבי על טהֹור61צף הּכל הרי -62. ֲֵֵַַַָָָָֹ
.ÊËהּקדׁשים דם והּוא ׁשּבעזרה, מטּבחים ּבית ְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָמׁשקה

טהֹורין - ׁשם ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין ואינן63והּמים לעֹולם, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
הּקּבלה.64מתטּמאין מּפי הלכה זה ודבר מכׁשירין. ולא ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹ

מכׁשיר. ואינֹו טמאה מקּבל אינֹו הּזבחים ּדמי ּכל ,ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻלפיכ
ׁשּנׁשחטּו קדׁשים מכׁשיר, אינֹו הּקדׁשים ודם ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָוהֹואיל
הּקדׁשים לבּׂשר ואין ׁשחיטה; ּבדם הכׁשרּו לא ְְְְְְֲֳִִִֵַַַָָָָָֹֻּבעזרה
ּבית מּמׁשקה חּוץ הּבּׂשר על ׁשּיּפלּו ּבמׁשקין אּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהכׁשר

ְִִַַָהּמטּבחים.
.ÊÈועדין ּוׁשחטּה ּבנהר ׁשהעבירּה קדׁשים מׁשקה65ּפרת ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

מחט66טֹופח נמצאת אם ,לפיכ מכׁשרת. זֹו הרי - עליה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
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קיימא.35)צואה.34) בן שאינו מפני דומם, כדבר דינו חי שהוא פי על אף כזה נפל לעיבור. השמיני בחודש חמי36)שנולד
בפירושו). (רבינו זכים כשהם יוצאים ולפעמים רב שלשול מביאים הם בטומאה.37)טבריה. נגעו המשקין38)אם ששת

למים. חוץ טומאתם.39)המכשירים בטלה ולא בגוף בטלים אינם משקין וכן40)שאר קושטא ובדפוס (ר"מ) רומא בדפוס
ב במגעו שנטמאו "מפני הגירסא: תימן יד רביעיתבכתב ששתה כגון מפרש, והוא בהשגותיו, הראב"ד גירסת היא וכן יציאתן"

האדם במגע שנית נטמאו כשהקיאם אולם טומאתם, בטלה האדם במעי כשהם עצמם והמשקין האדם, את שמטמא שיעור הלוג
בתוספתא בפירוש שנינו וכדבריו לא. משקין ושאר טומאתם בטלה מים משקין, לשאר מים בין בזה מחלק שהראב"ד וברור הטמא.

במים. כן שאין מה בגוף טהורין ואין טהרה להם אין שהמשקין (מבמים), במשקין חומר ז: הלכה א פרק יום בטבל41)טבול
אף טהורים מלמטה יצאו או ונסרחו ונטהר. טבל האדם שהרי הקאה, אגב נטמאו ולא שאמרנו, כמו בגוף המים נטהרו והקיאם

טומאה. מקבלים אינם לשתייה ראויים שאינם מפני טבל שלא פי בטלים42)על אינם שמשקין מכיוון בגוף, בעודם נטהרו לא
(רבינו43)בגוף. שבלע מהמשקין ולא מגופו באה שהזיעה מפני מכשירה, אינה וגם גופו, ונטמא רביעית ששתה פי על ואף
מעורבת44)שם). שהזיעה ומכיוון א). הלכה ט פרק הטומאות אבות (הלכות טמא טהורים אפילו שאובים במים ורובו ראשו הבא

מכשירה. גם והיא הטמא, בגוף מנגיעתה התערובת נטמאה השאובים במקומות46)התנגב.45)במים שנבנו בתים קירות
זיעה. לטיפות דומות לטיפות לפעמים המתגבשת לחלוחית מוציאים טמאים.47)נמוכים היו שבתוכה מכשירה,48)המים וגם

החום. מחמת שהתנדפו המים מן הבא קיטור היא טהורים.49)שהזיעה היו בקיטור.50)המים שהורטבו משקין51)מפני
והורטבו למרחץ כלים הכניס שאם ומשמיענו, ג), הלכה י"ב פרק (לקמן מכשירים אינם בעלים ברצון שלא חיבורם ממקום שנתלשו

מרצונו. והכניסם שיורטבו יודע שהוא מפני בעלים רצון זה מים.52)הרי בה ויש הבית בקרקע שבתוכה53)חפירה המים
ואוכלין.54)טמאים. וכלים הטמאה.55)אדם לבריכה יותר גורסים56)קרובים ויש הזיתים. מן מאליה המתמצה לחלוחית

ה). משנה ו פרק (מכשירין במשנתנו.57)"מוחל" מאיר כרבי שמן. שיורי עימו שאין פי על שאינו58)ואף לפי משקה, שאינם
לאיבוד. הולכים והם עליהם עליהם.59)מקפיד משקה תורת ואז אותם ויחשיב הרבה60)בכלי להכניס כדי עליהם, לוחץ

התרומה.61)ענבים. את פוסלות ידים היין.62)וסתם שיצא רוצה אינו שהאדם מפני משקה אינו הלחיצה אגב היוצא שהיין
(טהור)".63) דכן מטבחיא בית משקה על צרידה איש יועזר בן יוסי "העיד שם: "מה64)שנינו שאמר: א טז, בפסחים כרב

להם. אין עצמם טומאת ואפילו לגמרי טהור פירוש, ממש" דכן שחיטתה.65)דכן? רטוב.66)אחר



פט oilke` z`neh zekld - oeygxn c"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Âאינם יֹום מּטבּול הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין ּבארנּו, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָּכבר
אינֹו - ּתרּומה ׁשל ּכּכר על אפּלּו נפלּו אם ,לפיכ ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָטמאים.
ׁשאינן הּטהֹורין הּמׁשקין ּכׁשאר לרצֹון, ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻמכׁשר

לרצֹון. אּלא ְְִִֶַָָמכׁשירין
.Êוהרעי הּסרּוחה והּלחה מּבן34הּזעה הּיֹוצאין והּמׁשקין , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

חדׁשים טבריה35ׁשמֹונה מי והּׁשֹותה על36, אף ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ולא מׁשקה, חׁשּובין אינן אּלּו ּכל - נקּיים ׁשּיֹוצאין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹּפי

מכׁשירין.37מתטּמאין ולא ְְְְִִִִַַֹ
.Áמׁשקין ׁשאר מׁשקין38הּׁשֹותה הן הרי - ויצאּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ

ּבּגּוף טהֹורין הּמׁשקין ׁשאר ׁשאין ּכיצד?39ּכׁשהיּו, . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
מּפני טמאין, אּלּו הרי - והקיאן טמאין מים ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָׁשתה

ּביציאתן טהרּו ואחר40ׁשּלא וטבל טמאים מים ׁשתה . ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּיצאּו אֹו הקיאן], ּכ ואחר ׁשּנסרחּו [אֹו הקיאן, ְְְְֱֱִִִֶֶַַָָָָָּכ
טהֹורין הן הרי - טבל ׁשּלא ּפי על אף .41מּלמּטה ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹ

אף טמאין, אכלין ׁשאר אֹו טמאין מׁשקין ׁשאר ְְְְְֳִִִִֵֵַַָָָָָׁשתה
ׁשאינן לפי טמאין, - הקיאן ּכ ואחר ׁשּטבל ּפי ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעל

ּבּגּוף הן42טהֹורין הרי - מּלמּטה ׁשּיצאּו אֹו נסרחּו . ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ
ְִטהֹורין.

.Ëמׁשקין ׁשתה אפּלּו מׁשקה. אינּה ׁשהּזעה ּבארנּו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכבר
טהֹורה זעתֹו - והּזיע ׁשאּובין43טמאין ּבמים הּבא אבל . ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָ

טמאה זעתֹו - נסּתּפג44והזיע ואם הּׁשאּובין45. הּמים מן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָ
טהֹורה. זעתֹו - הזיע ּכ ְְִֵֵַַַָָָואחר

.Èּבּתים ואפּלּו46זעת מׁשקה, אינן - ּובֹורֹות ּומערֹות ׁשיחין ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ
אם ּכמים: - הּמרחץ זעת אבל טהֹורה. זעתן - טמאין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהן

טמאה הּמרחץ טמאה47היתה זעתּה היתה48- ואם ; ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָ

הכׁשרּו49טהֹורה - ּפרֹות ּבּה -50והכניס ּכלים לּה הכניסּו . ְְְְְְִִִִִֵֵָָָֻ
ּברצֹון ּכתלּוׁשין ׁשעליהן הּמים ּומכׁשירין.51הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ

.‡Èהיתה52הּברכה אם מחמתּה, מּזיע והּבית ׁשּבּבית ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
טמאה טמאה.53הּברכה ׁשּמחמתּה הּבית ּכל זעת - ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

.·Èהּמּזיע טהֹורה: ואחת טמאה אחת ּבּבית, ּברכֹות 54ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַַָָ
לּטמאה מחצה55קרֹוב טהֹור, - לּטהֹורה קרֹוב טמא, - ְְֱֵֵֶַַָָָָָָָ

טמא. - ְֱֵֶָָלמחצה
.‚Èּכׁשמן56הּמהל זיתים57- מּסּלי המנּטפין מׁשקין . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹ

מכׁשירין ולא מתטּמאין ולא מׁשקה אינֹו - עד58וענבים , ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֹ
ּבכלי.59ׁשּיכניסם ְְִִִֵֶַ

.„Èאינ ׁשּבּכף הּיין - מאזנים ּבכף ענבים מׁשקההּׁשֹוקל ֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹ
וענבים זיתים לסּלי דֹומה זה והרי הּכלי, לתֹו ׁשּיערּנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָעד

ְְִֶַׁשּמנּטפין.
.ÂËׁשהּיין60הּדֹורס ּפי על אף ּבחבית, ּתרּומה ׁשל ענבים ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ידיו ּגּבי על טהֹור61צף הּכל הרי -62. ֲֵֵַַַָָָָֹ
.ÊËהּקדׁשים דם והּוא ׁשּבעזרה, מטּבחים ּבית ְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָמׁשקה

טהֹורין - ׁשם ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין ואינן63והּמים לעֹולם, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
הּקּבלה.64מתטּמאין מּפי הלכה זה ודבר מכׁשירין. ולא ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹ

מכׁשיר. ואינֹו טמאה מקּבל אינֹו הּזבחים ּדמי ּכל ,ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻלפיכ
ׁשּנׁשחטּו קדׁשים מכׁשיר, אינֹו הּקדׁשים ודם ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָוהֹואיל
הּקדׁשים לבּׂשר ואין ׁשחיטה; ּבדם הכׁשרּו לא ְְְְְְֲֳִִִֵַַַָָָָָֹֻּבעזרה
ּבית מּמׁשקה חּוץ הּבּׂשר על ׁשּיּפלּו ּבמׁשקין אּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהכׁשר

ְִִַַָהּמטּבחים.
.ÊÈועדין ּוׁשחטּה ּבנהר ׁשהעבירּה קדׁשים מׁשקה65ּפרת ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

מחט66טֹופח נמצאת אם ,לפיכ מכׁשרת. זֹו הרי - עליה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
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קיימא.35)צואה.34) בן שאינו מפני דומם, כדבר דינו חי שהוא פי על אף כזה נפל לעיבור. השמיני בחודש חמי36)שנולד
בפירושו). (רבינו זכים כשהם יוצאים ולפעמים רב שלשול מביאים הם בטומאה.37)טבריה. נגעו המשקין38)אם ששת

למים. חוץ טומאתם.39)המכשירים בטלה ולא בגוף בטלים אינם משקין וכן40)שאר קושטא ובדפוס (ר"מ) רומא בדפוס
ב במגעו שנטמאו "מפני הגירסא: תימן יד רביעיתבכתב ששתה כגון מפרש, והוא בהשגותיו, הראב"ד גירסת היא וכן יציאתן"

האדם במגע שנית נטמאו כשהקיאם אולם טומאתם, בטלה האדם במעי כשהם עצמם והמשקין האדם, את שמטמא שיעור הלוג
בתוספתא בפירוש שנינו וכדבריו לא. משקין ושאר טומאתם בטלה מים משקין, לשאר מים בין בזה מחלק שהראב"ד וברור הטמא.

במים. כן שאין מה בגוף טהורין ואין טהרה להם אין שהמשקין (מבמים), במשקין חומר ז: הלכה א פרק יום בטבל41)טבול
אף טהורים מלמטה יצאו או ונסרחו ונטהר. טבל האדם שהרי הקאה, אגב נטמאו ולא שאמרנו, כמו בגוף המים נטהרו והקיאם

טומאה. מקבלים אינם לשתייה ראויים שאינם מפני טבל שלא פי בטלים42)על אינם שמשקין מכיוון בגוף, בעודם נטהרו לא
(רבינו43)בגוף. שבלע מהמשקין ולא מגופו באה שהזיעה מפני מכשירה, אינה וגם גופו, ונטמא רביעית ששתה פי על ואף
מעורבת44)שם). שהזיעה ומכיוון א). הלכה ט פרק הטומאות אבות (הלכות טמא טהורים אפילו שאובים במים ורובו ראשו הבא

מכשירה. גם והיא הטמא, בגוף מנגיעתה התערובת נטמאה השאובים במקומות46)התנגב.45)במים שנבנו בתים קירות
זיעה. לטיפות דומות לטיפות לפעמים המתגבשת לחלוחית מוציאים טמאים.47)נמוכים היו שבתוכה מכשירה,48)המים וגם

החום. מחמת שהתנדפו המים מן הבא קיטור היא טהורים.49)שהזיעה היו בקיטור.50)המים שהורטבו משקין51)מפני
והורטבו למרחץ כלים הכניס שאם ומשמיענו, ג), הלכה י"ב פרק (לקמן מכשירים אינם בעלים ברצון שלא חיבורם ממקום שנתלשו

מרצונו. והכניסם שיורטבו יודע שהוא מפני בעלים רצון זה מים.52)הרי בה ויש הבית בקרקע שבתוכה53)חפירה המים
ואוכלין.54)טמאים. וכלים הטמאה.55)אדם לבריכה יותר גורסים56)קרובים ויש הזיתים. מן מאליה המתמצה לחלוחית

ה). משנה ו פרק (מכשירין במשנתנו.57)"מוחל" מאיר כרבי שמן. שיורי עימו שאין פי על שאינו58)ואף לפי משקה, שאינם
לאיבוד. הולכים והם עליהם עליהם.59)מקפיד משקה תורת ואז אותם ויחשיב הרבה60)בכלי להכניס כדי עליהם, לוחץ

התרומה.61)ענבים. את פוסלות ידים היין.62)וסתם שיצא רוצה אינו שהאדם מפני משקה אינו הלחיצה אגב היוצא שהיין
(טהור)".63) דכן מטבחיא בית משקה על צרידה איש יועזר בן יוסי "העיד שם: "מה64)שנינו שאמר: א טז, בפסחים כרב

להם. אין עצמם טומאת ואפילו לגמרי טהור פירוש, ממש" דכן שחיטתה.65)דכן? רטוב.66)אחר
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הּפרה67טמאה היתה אם וכן טמא. הּבּׂשר הרי - ּבבּׂשרּה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָָ
לירּוׁשלים68חסּומה הּמחט69מחּוץ ׁשאין ּפי על אף , ֲִִִִֵֶַַַַַַָָ
הּבּׂשר70ידּועה הרי הּנמצאין- ּבּכלים ׁשּנגע מּפני טמא, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

לירּוׁשלים ּבּפרׁש71מחּוץ הּמחט נמצאת טהֹור.72. הּבּׂשר - ְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּבּמקּדׁש, ידים טמאת ׁשאין טהֹורֹות, הּידים ּכ ּובין ּכ ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻּובין

אמּורים ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. טמא73ּכמֹו הּבּׂשר להיֹות ? ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
צרי הּקדׁש אין - מּדבריהן להתטּמא אבל ּתֹורה; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבדין
ּבּה נגע ואם הּבּׂשר. מכׁשרת הּקדׁש חּבת אּלא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהכׁשר,
ׁשּלא ּפי על אף נפסלה, - חמּורה ּבין קּלה ּבין ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֻטמאה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמׁשקה, ְְְְְֵֶֶַַַֻהכׁשר

עּׂשר אחד 1ּפרק
¤¤©©¨¨

הכׁשרּו‡. לא - ליּבׁשן אֹו ּבּׁשּוק למּכר ענבים ְְְְְֲִִֵַַַָָֹֹֻהּבֹוצר
האכלין; ּכׁשאר לרצֹונֹו, מׁשקין עליהן ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלטמאה
נפלּו ׁשּלא ּפי על ואף לטמאה הכׁשר - לדר הּבֹוצר ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֹֻֻאבל
ודבר נטמא. - טמאה ּבֹו נגעה ואם ּכלל, הּבציר על ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָֻמׁשקין
לּגת הּבֹוצר על גזרּו מה ּומּפני סֹופרים. מּדברי ּגזרה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָזה
הּגיע אם לידע לכרמֹו נכנס ׁשאדם ׁשּפעמים מכׁשר? ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהּוא
ּגּבי על ּומזּלפֹו ּבֹו לבּדק ענבים ׁשל אׁשּכֹול וסֹוחט ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלהּבצר,
מּפני ועֹוד, עֹומד. לדריכה הּכל ׁשהרי הּבצּורֹות, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹהענבים
הּוא והרי מימיו ויצאּו מתמע הּוא הרי עליו מקּפיד ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשאינֹו
לפיכ ּבהן. מכׁשר ונמצא ּבּקרקע, יזּובּו ׁשּלא עליהן ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמקּפיד

הכׁשר. לּגת ׁשהּבֹוצר ְְֵֶַַַַָֻּגזרּו,
.·- לּגת מחזירן ׁשּוק להם מצא לא ׁשאם ענבים ֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּבֹוצר

ׁשּבאּו הּזיתים וכן הּגת. לרׁשּות ׁשּיבֹואּו עד הכׁשרּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻלא
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הכׁשרּו, - הּבד ְְְְְִִֵֶַַָֻלרׁשּות

העלין‚. ּגּבי על ׁשּׁשטחן אֹו ּבעביט ּונתנם ענבים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּבֹוצר
הּמׁשקין על דעּתֹו ׁשהרי מהן, הּיֹוצאין ּבּמׁשקין הכׁשרּו -ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַֻ
ּכמֹו ׁשהּוא העביט, לתֹו נתן אֹו העלין על ׁשטח ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָּולפיכ
- טמאֹות ׁשּידיו מי אֹו טמא מהן נטל אם ,לפיכ ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבֹור.
לא - אדמה ׁשל ּבמׁשטח אֹו לסּלים ונתן ּבצר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹטּמאן.
לפיכ מהן. הּיֹוצא הּמׁשקה על מקּפיד אינֹו ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻהכׁשרּו,
ּומנּטפֹות מבּקעֹות ׁשהן ּפי על ואף ואֹוכל. מהן הּטמא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻנֹוטל
נבצרּו והרי הכׁשרּו לא ׁשהרי טהֹורה, הּגת הרי - ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֻלּגת
אדמה ׁשל הּמׁשטח ּומן הּסּלים מן הּנֹוטל וכן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָלאכילה.
ׁשהּיין ּפי על ואף לּגת, ּוזרקן ּוכסאתים ּכסאה והֹותיר ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָואכל

הכׁשרּו. לא - הענבים על ְְְֲִֵַַָָֹֻמנּתז
מהן„. ולקח אדמה ׁשל ּבמׁשטח אֹו ּבסּלים ׁשהיּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָענבים

ּכדי טהֹורֹות, ּבידים מהן לּקח צרי לפיכ הכׁשרּו. - ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻלדרכן
ויטּמאן. הּטמא מהן יּקח ְִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּלא

לּגת‰. אֹותֹו הּבֹוצר - הּפרס ּבבית עֹומד ׁשהּוא ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָּכרם
וטמאת הֹואיל הּפרס. ּבבית ׁשהּוא זמן ּכל מכׁשר ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָֻֻאינֹו
הקּלּו מּדבריהם, הכׁשר לּגת והּבֹוצר מּדבריהם, הּפרס ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֻּבית
מּבית ׁשּיצא עד מכׁשר ׁשּיהיה עליו גזרּו ולא זֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻּבגזרה
- ּבטהרה לּגת הּפרס ּבבית לבצר הרֹוצה ,לפיכ ְְְְְְֳִִֵֶַַַַָָָָָָֹהּפרס.
ׁשליׁשי עליהם ּומּזה הּכלים, ואת הּבֹוצרים את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַמטהר
ּבטמאת מקּלין ׁשאין להּכיר ּכדי ׁשמׁשן, ּומעריב ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָֻּוׁשביעי
נכנסין ּכ ואחר ספק, ׁשהּוא מּפני אּלא הּפרס ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבית
טהֹורים ואחרים הּפרס, לבית חּוץ ּומֹוציאין ְְְְֲִִִִִֵֵַַָּובֹוצרין
טמאין - ּבאּלּו אּלּו נגעּו ואם לּגת. ּומֹוליכין מהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָמקּבלין
טמאין, הּפרס ׁשּבבית ׁשהאנׁשים הענבים. את ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּומטּמאין
מטּמאין והן ראׁשֹון, אֹותן ועֹוּׂשין ׁשּבחּוץ לאֹותן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָּומטּמאין
הּפרס. לבית חּוץ מּׁשּיצאּו הכׁשרּו ׁשהרי הענבים, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֻאת

.Âהכׁשרּו לא - ּבּׁשּוק למכרן אֹו לכבׁשן זיתיו את ְְְְְְֵֵֶַַָָָָָֹֻהּמֹוסק
הּמֹוסק וכן האכלין. ּכׁשאר ּברצֹון, מׁשקין עליהן ׁשּיּפלּו ְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעד
מלאכּתן. ׁשּתּגמר עד הכׁשרּו לא - הּבד ּבבית לדר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֻזיתיו
ׁשחזקתן מלאכּתן? ׁשּנגמרה הּזיתים יכׁשרּו מה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּומּפני
נֹוחין ׁשּיהיּו ּכדי ּבקּיּומֹו רֹוצה ׁשהרי ׁשּלהן, ּבּמהל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֻׁשהכׁשרּו
מהן הּיֹוצא הּמהל אין - מלאכּתן ׁשּתּגמר קדם אבל .ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹלדר
ׁשּלא זיתים ,לפיכ ּבקּיּומֹו. רֹוצה ׁשאינֹו מּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹמכׁשיר,
טמא אין - טמאין מׁשקין עליהן ׁשּנפלּו מלאכּתן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנגמרה
עליהן נפלּו הכׁשרּו. ׁשּלא האכלים ּככל מּגעם, מקֹום ְְְְְֲֳִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻאּלא
ּכּלן; נטמאּו - מלאכּתן ׁשּנגמרה אחר טמאין ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻמׁשקין
והּמהל ׁשּבהן, הּמהל את מטּמאים הּטמאין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹׁשהּמׁשקין
מלאכּתן ּגמר אחר מהן ׁשּיצא ׁשהּמהל ּכּלן. את ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻמטּמא

ּומכׁשיר. ּומתטּמא מׁשקה ְְְִִֵֶַַַָחׁשּוב
.Êּכדי החבית לנקב צרי - מגלּגלים זיתים ׁשל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹֻחבית

נּקבּה מכׁשרין. אּלּו הרי - נּקב לא ואם הּמהל; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹֻׁשּיצא
מּפני מכׁשרין, אינם - ּבּמהל ּבלּולים והּנם ׁשמרים ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֹֻּוסתמּוה

נּקבּה. ׁשהרי ּברצֹונֹו, ְְֲִִֵֵֶֶָָׁשאינן
.Á?מלאכּתן ּגמר מאימתי לדריכה, ׁשּמסקן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָזיתים

ּפי על אף לדריכה. ּומּוכנים מּנחים ויהיּו מסיקתן ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻמּׁשּתּגמר
הֹואיל מׁשקין, מהן יצאּו ולא מׁשקין עליהן נפלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
אף מלאכּתן, ׁשּנגמרה קדם אבל הכׁשרּו. - מלאכּתן ְְְְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹֻונגמרה

ונתח והזיעּו ׁשּנתמעכּו ּפי מכׁשרין.על אינן - ּבמׁשקיהן ּברּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
להֹוסיף אחרים זיתים לּקח עתיד אבל זיתיו מּלמסק ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹּגמר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הכירה.67) המחט כשבעל רב בשם אמרו ב יט, המשנה.68)בפסחים את אבין בר יוסי רבי שם מפרש בעודה69)כך ונשחטה
לירושלים. מחוץ המחט את בלעה כן ואם טמאה.70)חסומה היא אם יודעים אנו כלים71)אין על טומאה גזרו חכמים

לירושלים. מחוץ טומאה.72)שנמצאו מקבל אינו שהפרש מפני שבמעיה, המעוכלים מטמא73)האוכלין אינו קדשים שבשר
המקדש. לבית שמחוץ במשקין הוכשר אם המשקה1)אלא עם הוכשרו אימת הוכשרו. אם לגת או למכור ענבים הבוצר יבאר

גמר ואימתי הוכשרו, אם מלאכתם נגמרה שלא זיתים המוסק לגת. ממנו ובוצר הפרס בית בצד עומד שהוא כרם מהן. היוצא
כלי לטהר ורצה בטומאה והדורך וחתם, ונעל הארץ עם ברשות העוטן טמאות. בידיים תרומה של זיתים הפוצע ודין מלאכתם.

הבד. בית

oilke` z`neh zekld - oeygxn c"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

- קּבים אֹו קב אֹו אּלא להֹוסיף עתיד אינֹו אפּלּו ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָעליהם,
מּלּקח ּגמר מכׁשרין. אּלּו הרי - הערים ואם הכׁשרּו. ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֻֻלא
ּבמׁשּתה נתעּסק אֹו אנס וארעֹו ּולהֹוסיף, ללוֹות עתיד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹאבל
טמאה, מקּבלין ואינן מלאכּתן נגמרה לא עדין - הֹוסיף ְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹֻולא

טהֹורים. - עליהם מהּלכין וזבֹות זבים ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָואפּלּו
.Ëהכׁשרּו מהן אחת ׁשּגמר ּכיון - ּבּדים ּבׁשני זיתיו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהעֹוטן

טמאה. ְְֵַָֻלקּבל
.Èלּגליל להֹורידם ועתיד העליֹון ּבּגליל זיתיו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּמֹוסק

והּוא לׁשם. ׁשּיֹורידם עד טמאה מקּבלין אין - ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֻהּתחּתֹון
אין - ׁשּימסק אחר אבל ׁשּימסק; קדם עליהן ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹׁשחּׁשב
למכרן ועתיד זיתיו את ּגמר הכׁשרּו. אּלא מֹועלת, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהּמחׁשבה
טמאה. ּומקּבלין הכׁשרּו - ּבעלין לחּפֹותן עתיד הכׁשרּו. לא -ְְְְְְְְְִִִַַָָָָֹֻֻֻ

.‡Èמֹוסק יׁש אם ּכֹוכבים, העֹובד מן זיתים מעטן ֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָהּלֹוקח
ונאמן ׁשּגמר. ּבחזקת ׁשּזה ּבטמאה, יעּׂשּו - האדמה ּפני ְְְְְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻעל

גמרּתיו. לא זה מעטן לֹומר: הארץ ְְֲִֶֶַַַַָָָֹעם
.·Èהרי - ולדר מלאכּתן נגמרה ׁשּלא מּזיתים לּטל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹהרֹוצה

ּומכּסה ּבטמאה הּבד לבית ּומֹולי ּבטמאה מהן נֹוטל ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻֻזה
ׁשּיקּבלּו ּכדי הכׁשרּו לא ׁשהרי חֹוׁשׁש, ואינֹו ּבטמאה ְְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻֻהּׁשאר

ְָֻטמאה.
.‚Èנֹוחים ויהיּו ׁשּימּתינּו ּכדי ּבכֹותׁש זיתיו את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָהּמּניח

אחר וׁשּימלחם ׁשּימּתינּו הּניחן מכׁשרין. אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻלהּכתׁש
לכבׁשן. עליהן דעּתֹו ׁשהרי מכׁשרין, אינן - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּימּתינּו

.„È,ּפסלן - טמאֹות ּבידים ּתרּומה ׁשל זיתים ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָהּפֹוצע
לא - ּבמלח לספגן ּפצען מלאכּתן. גמר היא ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּפציעתן
והּגיעּו ׁשמן ּבהן יׁש אם לידע ּפצען אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻהכׁשרּו.

הכׁשרּו. לא - ְְְִֵָֹֻלהּמסק
.ÂËאּמה רּום הם אפּלּו ּוליּבׁשן, לגרּגרן ּבּגת זיתים ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָהּמּניח

ׁשעתיד ּפי על אף ׁשּילקּו, ּבּבית נתנן מכׁשרין. אינן -ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשעתיד ּפי על אף ׁשּילקּו, ּבּגג ׁשּנתנן אֹו לּגג, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָלהעלֹותן
עד ּבּבית נתנן מכׁשרים. אּלּו הרי - אֹותן ויפריס ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻלפתחם
אינן - אחר למקֹום ׁשּיֹוליכם עד אֹו ּגּגֹו את ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיׁשמֹור

מלאכּתן. נגמרה לא ׁשעדין ְְְְְֲִִִֶַַָָָֹֻמכׁשרים,
.ÊËאינֹו - וחתם ונעל הארץ עם ּברׁשּות זיתיו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָהעֹוטן

ּפי על אף אחר. וחֹותם אחר מפּתח לֹו יׁש ׁשּמא ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָחֹוׁשׁש
טהֹורין. אּלּו הרי - ּפתּוח ּומפּתח מקלקל חֹותם ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻׁשּמצא
ּוסדקין חֹורין ׁשם היּו קיסם. אֹו צרֹור אפּלּו ׁשאמרּו, ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָוחֹותם
חּלֹונֹות ׁשם היּו ּומסיטן. קנה מכניס ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו -ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּכפתחים. נּדֹונֹות - טפחים ארּבעה ְְְִִִִֶַָָָָׁשל
.ÊÈמן והעקל הּבד ּבית ּכלי לטהר ורצה ּבטמאה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּדֹור

עץ ׁשל ּכלי יעּׂשה? ּכיצד ּבהן, ׁשּנבלעּו הּטמאין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּמׁשקין
וׁשל מנּגבן, - ּבהן וכּיֹוצא נסרים וׁשל מדיח, - אבנים ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוׁשל

א ּבחּמין חֹולטן אֹו חדׁש, עּׂשר ׁשנים ּכל מיּׁשנן - ּבמיּגמי ֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ
מעין לתֹו אֹו מקּלחין ׁשּמימיו צּנֹור ּתחת מּניחן אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָזיתים,

את מטּביל ּכ ואחר ׁשעֹות, עּׂשרה ׁשּתים רֹודפין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמימיו
ּבטהרה. ּבהן ּומׁשּתּמׁש טבילה, ׁשּצריכין ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּכלים

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
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הּׁשמּועה‡. מּפי הן. קּבלה ּדברי - אכלין הכׁשר ּדברי ְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכל
הּמים אחד - זרע על מים יּתן וכי ׁשּנאמר: ׁשּזה ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻלמדּו,
ּברצֹון עליהם ׁשּיּנתן והּוא מׁשקין. ׁשבעה ׁשאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָואחד
ׁשאין הּוא ידּוע ׁשּדבר הּקרקע. מן ׁשּנעקרּו ואחר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבעלים
'וכי נאמר לא מחּבר, ּכׁשהּוא מים עליו ּבא ׁשּלא זרע ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻל
הּמׁשקין. ונתלׁשּו האכלין ׁשּנעקרּו לאחר אּלא מים' ְְְְְְֳִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻיּתן

אף·. ּבעלים, ּברצֹון ּבּתחּלה האכל על ׁשּנפל מׁשקה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכל
ּתחּלתֹו ואין ּברצֹון סֹופֹו ׁשהיה אֹו ּברצֹון, סֹופֹו ׁשאין ּפי ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָעל
אפּלּו מכׁשיר. אינֹו - ּברצֹונֹו ׁשּלא נפל הכׁשיר. - ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹּברצֹון
אין והּוא ,הּצר מּפני אֹו הּסּכנה מּפני ּפרֹותיו הּוא ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבלל
הּטֹומן ּכיצד? הכׁשרּו. לא אּלּו הרי - ּבלּולין ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַֹֻרצֹונֹו
הּנהר לׁשּבלת ּפרֹותיו הּנֹותן אֹו הּגּנבים, מּפני ּבמים ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּפרֹותיו

מכׁשרים. אינן - עּמֹו ְֲִִִֵַָָָֻלהביאן
מכׁשירין.‚. אינן - ּברצֹון ׁשּלא הּקרקע מן ׁשּנתלׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמׁשקין

ונתלׁשּו ּבמׁשקין ׁשּנבללּו ּפרֹות אֹו ּכלים אֹו אדם ,ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָלפיכ
ּברצֹון מׁשקין ּבאֹותן אכלין ׁשּנגעּו ּפי על אף ּברצֹון, ְְְְְֳִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

הּמ אֹותן ׁשהרי הכׁשרּו, לא ּוכאּלּו- נתלׁשּו, לרצֹון ׁשּלא ים ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹֻ
ועל האדם ׁשעל הּמים היּו מכׁשירין. ׁשאינן ּבּקרקע עדין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָהן
ּברצֹון אכלין ּבהן ונגעּו ּברצֹון ּתלּוׁשין הּפרֹות ועל ְְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָהּכלים
ׁשּתּודח ּבׁשביל הּכתל על קערה הּכֹופה ּכיצד? הכׁשרּו. -ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻ
הכׁשרּו, - ּפרֹות ּבהן הּניח ואם מכׁשירין, ׁשּבּה הּמים -ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻ
ילקה ׁשּלא ּבׁשביל ּכפאּה לדעת. ּבּכלי ּתלּוׁשין ׁשהן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמּפני
ּבּה נתן אם ּולפיכ ּכתלּוׁשין, אינן ׁשּבּה הּמים - ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּכתל
ּבית ּכתל היה אם הּכתל: ׁשּיּודח נתּכּון הכׁשרּו. לא - ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻאכלין
הרי הכׁשר לענין - ׁשחּברֹו ׁשהּתלּוׁש מכׁשירין; אּלּו הרי -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשּבּכלים. ּכּמים זה ּבית ּכתל ׁשעל מים ונמצאּו ּכתלּוׁש, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהּוא
- קרקע ׁשל עצמּה אּלא ּבנין ׁשאינֹו מערה, ּכתל היה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹואם

הּקרקע. מן ּכתלּוׁשין אינן ׁשעליה ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּמים
ּובפיו„. ּבּׂשפמֹו העֹולים הּמים הרי - לׁשּתֹות ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָהּׁשֹוחה

הּמים יעלה ׁשהּׁשֹותה הּוא ידּוע ׁשּדבר ּברצֹונֹו; ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּתלּוׁשין
נתלׁשּו אּלּו הרי - ברצֹונֹו וׁשתה והֹואיל ּובּׂשפמֹו, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָּבפיו
אינן - ּובראׁשֹו ּובזקנֹו ּבחטמֹו העֹולים הּמים אבל ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹברצֹון.

ּברצֹון. ְְִָּתלּוׁשין
ּובחבל‰. אחריה, העֹולים הּמים החבית: את ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהממּלא

הן הרי - לצרּכּה ׁשהּוא ּובחבל צּוארּה, על מכֹונן ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא
אינן - צרּכּה על הּיתר ׁשּבחבל והּמים ּברצֹון; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּתלּוׁשין
ּגּבּה ׁשעל הּמים ּכל - הּצּנֹור ּתחת נתנּה ּברצֹון. ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָּתלּוׁשין

מכׁשירין. אין לפיכ ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּובחבל
.Âהּמים - הּטמאה אב היה אפּלּו ּגׁשמים, עליו ׁשּירדּו ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֻמי

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

או1) בסוף ולא ברצון בתחילה האוכל על שנפל משקה מהקרקע. שנעקרו ואחר בעלים, ברצון שיהיה צריך אוכלין שהכשר יבאר
הכותל. שיודח או הכותל, ילקה שלא או שתודח כדי הכותל על קערה הכופה ודין ברצון. שלא מהקרקע שנתלשו משקין בהיפך.
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- קּבים אֹו קב אֹו אּלא להֹוסיף עתיד אינֹו אפּלּו ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָעליהם,
מּלּקח ּגמר מכׁשרין. אּלּו הרי - הערים ואם הכׁשרּו. ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֻֻלא
ּבמׁשּתה נתעּסק אֹו אנס וארעֹו ּולהֹוסיף, ללוֹות עתיד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹאבל
טמאה, מקּבלין ואינן מלאכּתן נגמרה לא עדין - הֹוסיף ְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹֻולא

טהֹורים. - עליהם מהּלכין וזבֹות זבים ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָואפּלּו
.Ëהכׁשרּו מהן אחת ׁשּגמר ּכיון - ּבּדים ּבׁשני זיתיו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהעֹוטן

טמאה. ְְֵַָֻלקּבל
.Èלּגליל להֹורידם ועתיד העליֹון ּבּגליל זיתיו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּמֹוסק

והּוא לׁשם. ׁשּיֹורידם עד טמאה מקּבלין אין - ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֻהּתחּתֹון
אין - ׁשּימסק אחר אבל ׁשּימסק; קדם עליהן ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹׁשחּׁשב
למכרן ועתיד זיתיו את ּגמר הכׁשרּו. אּלא מֹועלת, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהּמחׁשבה
טמאה. ּומקּבלין הכׁשרּו - ּבעלין לחּפֹותן עתיד הכׁשרּו. לא -ְְְְְְְְְִִִַַָָָָֹֻֻֻ

.‡Èמֹוסק יׁש אם ּכֹוכבים, העֹובד מן זיתים מעטן ֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָהּלֹוקח
ונאמן ׁשּגמר. ּבחזקת ׁשּזה ּבטמאה, יעּׂשּו - האדמה ּפני ְְְְְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻעל

גמרּתיו. לא זה מעטן לֹומר: הארץ ְְֲִֶֶַַַַָָָֹעם
.·Èהרי - ולדר מלאכּתן נגמרה ׁשּלא מּזיתים לּטל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹהרֹוצה

ּומכּסה ּבטמאה הּבד לבית ּומֹולי ּבטמאה מהן נֹוטל ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻֻזה
ׁשּיקּבלּו ּכדי הכׁשרּו לא ׁשהרי חֹוׁשׁש, ואינֹו ּבטמאה ְְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻֻהּׁשאר

ְָֻטמאה.
.‚Èנֹוחים ויהיּו ׁשּימּתינּו ּכדי ּבכֹותׁש זיתיו את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָהּמּניח

אחר וׁשּימלחם ׁשּימּתינּו הּניחן מכׁשרין. אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻלהּכתׁש
לכבׁשן. עליהן דעּתֹו ׁשהרי מכׁשרין, אינן - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּימּתינּו

.„È,ּפסלן - טמאֹות ּבידים ּתרּומה ׁשל זיתים ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָהּפֹוצע
לא - ּבמלח לספגן ּפצען מלאכּתן. גמר היא ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּפציעתן
והּגיעּו ׁשמן ּבהן יׁש אם לידע ּפצען אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻהכׁשרּו.

הכׁשרּו. לא - ְְְִֵָֹֻלהּמסק
.ÂËאּמה רּום הם אפּלּו ּוליּבׁשן, לגרּגרן ּבּגת זיתים ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָהּמּניח

ׁשעתיד ּפי על אף ׁשּילקּו, ּבּבית נתנן מכׁשרין. אינן -ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשעתיד ּפי על אף ׁשּילקּו, ּבּגג ׁשּנתנן אֹו לּגג, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָלהעלֹותן
עד ּבּבית נתנן מכׁשרים. אּלּו הרי - אֹותן ויפריס ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻלפתחם
אינן - אחר למקֹום ׁשּיֹוליכם עד אֹו ּגּגֹו את ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיׁשמֹור

מלאכּתן. נגמרה לא ׁשעדין ְְְְְֲִִִֶַַָָָֹֻמכׁשרים,
.ÊËאינֹו - וחתם ונעל הארץ עם ּברׁשּות זיתיו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָהעֹוטן

ּפי על אף אחר. וחֹותם אחר מפּתח לֹו יׁש ׁשּמא ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָחֹוׁשׁש
טהֹורין. אּלּו הרי - ּפתּוח ּומפּתח מקלקל חֹותם ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻׁשּמצא
ּוסדקין חֹורין ׁשם היּו קיסם. אֹו צרֹור אפּלּו ׁשאמרּו, ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָוחֹותם
חּלֹונֹות ׁשם היּו ּומסיטן. קנה מכניס ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו -ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּכפתחים. נּדֹונֹות - טפחים ארּבעה ְְְִִִִֶַָָָָׁשל
.ÊÈמן והעקל הּבד ּבית ּכלי לטהר ורצה ּבטמאה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּדֹור

עץ ׁשל ּכלי יעּׂשה? ּכיצד ּבהן, ׁשּנבלעּו הּטמאין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּמׁשקין
וׁשל מנּגבן, - ּבהן וכּיֹוצא נסרים וׁשל מדיח, - אבנים ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוׁשל

א ּבחּמין חֹולטן אֹו חדׁש, עּׂשר ׁשנים ּכל מיּׁשנן - ּבמיּגמי ֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ
מעין לתֹו אֹו מקּלחין ׁשּמימיו צּנֹור ּתחת מּניחן אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָזיתים,

את מטּביל ּכ ואחר ׁשעֹות, עּׂשרה ׁשּתים רֹודפין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמימיו
ּבטהרה. ּבהן ּומׁשּתּמׁש טבילה, ׁשּצריכין ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּכלים

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

הּׁשמּועה‡. מּפי הן. קּבלה ּדברי - אכלין הכׁשר ּדברי ְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכל
הּמים אחד - זרע על מים יּתן וכי ׁשּנאמר: ׁשּזה ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻלמדּו,
ּברצֹון עליהם ׁשּיּנתן והּוא מׁשקין. ׁשבעה ׁשאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָואחד
ׁשאין הּוא ידּוע ׁשּדבר הּקרקע. מן ׁשּנעקרּו ואחר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבעלים
'וכי נאמר לא מחּבר, ּכׁשהּוא מים עליו ּבא ׁשּלא זרע ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻל
הּמׁשקין. ונתלׁשּו האכלין ׁשּנעקרּו לאחר אּלא מים' ְְְְְְֳִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻיּתן

אף·. ּבעלים, ּברצֹון ּבּתחּלה האכל על ׁשּנפל מׁשקה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכל
ּתחּלתֹו ואין ּברצֹון סֹופֹו ׁשהיה אֹו ּברצֹון, סֹופֹו ׁשאין ּפי ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָעל
אפּלּו מכׁשיר. אינֹו - ּברצֹונֹו ׁשּלא נפל הכׁשיר. - ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹּברצֹון
אין והּוא ,הּצר מּפני אֹו הּסּכנה מּפני ּפרֹותיו הּוא ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבלל
הּטֹומן ּכיצד? הכׁשרּו. לא אּלּו הרי - ּבלּולין ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַֹֻרצֹונֹו
הּנהר לׁשּבלת ּפרֹותיו הּנֹותן אֹו הּגּנבים, מּפני ּבמים ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּפרֹותיו

מכׁשרים. אינן - עּמֹו ְֲִִִֵַָָָֻלהביאן
מכׁשירין.‚. אינן - ּברצֹון ׁשּלא הּקרקע מן ׁשּנתלׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמׁשקין

ונתלׁשּו ּבמׁשקין ׁשּנבללּו ּפרֹות אֹו ּכלים אֹו אדם ,ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָלפיכ
ּברצֹון מׁשקין ּבאֹותן אכלין ׁשּנגעּו ּפי על אף ּברצֹון, ְְְְְֳִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

הּמ אֹותן ׁשהרי הכׁשרּו, לא ּוכאּלּו- נתלׁשּו, לרצֹון ׁשּלא ים ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹֻ
ועל האדם ׁשעל הּמים היּו מכׁשירין. ׁשאינן ּבּקרקע עדין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָהן
ּברצֹון אכלין ּבהן ונגעּו ּברצֹון ּתלּוׁשין הּפרֹות ועל ְְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָהּכלים
ׁשּתּודח ּבׁשביל הּכתל על קערה הּכֹופה ּכיצד? הכׁשרּו. -ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻ
הכׁשרּו, - ּפרֹות ּבהן הּניח ואם מכׁשירין, ׁשּבּה הּמים -ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻ
ילקה ׁשּלא ּבׁשביל ּכפאּה לדעת. ּבּכלי ּתלּוׁשין ׁשהן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמּפני
ּבּה נתן אם ּולפיכ ּכתלּוׁשין, אינן ׁשּבּה הּמים - ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּכתל
ּבית ּכתל היה אם הּכתל: ׁשּיּודח נתּכּון הכׁשרּו. לא - ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻאכלין
הרי הכׁשר לענין - ׁשחּברֹו ׁשהּתלּוׁש מכׁשירין; אּלּו הרי -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשּבּכלים. ּכּמים זה ּבית ּכתל ׁשעל מים ונמצאּו ּכתלּוׁש, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהּוא
- קרקע ׁשל עצמּה אּלא ּבנין ׁשאינֹו מערה, ּכתל היה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹואם

הּקרקע. מן ּכתלּוׁשין אינן ׁשעליה ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּמים
ּובפיו„. ּבּׂשפמֹו העֹולים הּמים הרי - לׁשּתֹות ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָהּׁשֹוחה

הּמים יעלה ׁשהּׁשֹותה הּוא ידּוע ׁשּדבר ּברצֹונֹו; ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּתלּוׁשין
נתלׁשּו אּלּו הרי - ברצֹונֹו וׁשתה והֹואיל ּובּׂשפמֹו, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָּבפיו
אינן - ּובראׁשֹו ּובזקנֹו ּבחטמֹו העֹולים הּמים אבל ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹברצֹון.

ּברצֹון. ְְִָּתלּוׁשין
ּובחבל‰. אחריה, העֹולים הּמים החבית: את ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהממּלא

הן הרי - לצרּכּה ׁשהּוא ּובחבל צּוארּה, על מכֹונן ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא
אינן - צרּכּה על הּיתר ׁשּבחבל והּמים ּברצֹון; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּתלּוׁשין
ּגּבּה ׁשעל הּמים ּכל - הּצּנֹור ּתחת נתנּה ּברצֹון. ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָּתלּוׁשין

מכׁשירין. אין לפיכ ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּובחבל
.Âהּמים - הּטמאה אב היה אפּלּו ּגׁשמים, עליו ׁשּירדּו ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֻמי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

או1) בסוף ולא ברצון בתחילה האוכל על שנפל משקה מהקרקע. שנעקרו ואחר בעלים, ברצון שיהיה צריך אוכלין שהכשר יבאר
הכותל. שיודח או הכותל, ילקה שלא או שתודח כדי הכותל על קערה הכופה ודין ברצון. שלא מהקרקע שנתלשו משקין בהיפך.
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טהֹורין. לּתחּתֹון, העליֹון מּצד ׁשּירדּו ּפי על אף ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשעליו,
ׁשֹותתין היּו אם אבל ּכחֹו; ּבכל מעליו ׁשּינּתקם ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹוהּוא
- טהֹורין ׁשהן ּובזמן מתטּמאין. ּפריׁשתם ּבׁשעת - ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָויֹורדים

ּת אינן ׁשהרי מכׁשירין, -אינן נער ואם לרצֹונֹו; עליו לּוׁשין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
זה הרי - לּדֹוח אֹו להקר הּצּנֹור ּתחת עמד לרצֹון. אּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהרי

טמאין. ׁשעליו הּמים - טמא היה ואם ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָלרצֹון,
.Êזה הרי - לתֹוכּה הּדלף וירד ּפרֹות מלאה ׁשהיתה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָחבית

ׁשרצֹונֹו ּפי על ואף מכׁשירין, ואינן מעליהן הּמים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָיערה
מעליהן. הּמים ׁשּיערה עד ּבתֹוכּה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּיהיּו

.Áוהּצפין הּנּתזין הּמים - לתֹוכּה הּדלף ׁשּירד ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָערבה
ׁשּבתֹוכּה הּמים - לׁשפכּה נטלּה ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָמעליה
והּצפין הּנּתזין - לתֹוכּה הּדלף ׁשּירד הּניחּה ּברצֹון. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאינן
אּלּו הרי - לׁשפכּה נטלּה ואם ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָׁשּבתֹוכּה
ּברצֹונֹו. ּתלׁשן הרי ּבמקֹומּה ׁשפכּה ׁשּלא ׁשּכיון ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹמכׁשירין,

.Ëהּמים ּבמערה: ּכסּותֹו את והמכּבס ּכליו את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמטּביל
ּברצֹון. ּכתלּוׁשין אינן - ּוברגליו ּברצֹון, - ּבידיו ְְְְְְִִִֵַָָָָָָָהעֹולין

.È.הכׁשרּו לא - ּונטלן ידיו ּופׁשט הּמים לתֹו ׁשּנפלּו ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹֻּפרֹות
ׁשהּמים ׁשּבידיו, ּבּמים הכׁשרּו - ידיו ׁשּיּודחּו חּׁשב ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻואם

ּברצֹון. ּכתלּוׁשין הן הרי הּפרֹות וׁשעל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבידיו
.‡Èמים היּו אם ּברצֹונֹו, הּמים לתֹו ּפרֹותיו ְְִִִִֵֵַַַַָָהּנֹותן

- הֹוציאן ּבּמים; ׁשהן זמן ּכל מכׁשרין אינן - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּבקרקעֹות
ּברצֹון. נתלׁשּו ׁשהרי ידיו, ׁשעל אֹו ׁשעליהן ּבּמים ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻהכׁשרּו
ׁשם מדיחּתּו נּדה - הּמערה ּבתֹו ׁשהּוא לפת אֹו צנֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּכיצד?

מן ׁשהּוא ּכל העלתהּו טהֹור; ּבמּגעּה.והּוא נטמא - הּמים ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָ
.·È- הּמקוה לתֹו ּונתּונה ּתּורמֹוסין מלאה ׁשהיא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֻקּפה

טהֹורין, והן מּתֹוכּה ּתּורמֹוסין ונֹוטל הּטמא ידֹו ְְְְִִִִֵֵֵַָָָמֹוׁשיט
ּבּמים רצֹונֹו ואין נטל מּתֹוכּה ׁשהרי הכׁשרּו, ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻמּפני
ׁשהרי טמאין, ּבּקּפה הּנֹוגעין - הּמים מן העלם ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻׁשעליהן.
ּכל ּוׁשאר ּברצֹונֹו, ׁשּנתלׁשּו ׁשּבּקּפה ּבּמים ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֻֻהכׁשרּו

טהֹורין. הּקּפה ׁשּבתֹו ְְְִִֶַַָֻהּתּורמֹוסין

ה'תשע"ב מרחשון ט"ו קודש שבת יום

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

הן3ּבקילֹון2הממּלא‡. הרי ּבּקילֹון הּנׁשארים הּמים -4 ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָ
ימים ׁשלׁשה עד ּברצֹון ימים5ּתלּוׁשין ׁשלׁשה אחר אבל ; ְְְְֲִִִַַַָָָָָָ

ּברצֹון ּתלּוׁשין אינֹו6אינן - מׁשקה ׁשם נׁשאר אם אּלא , ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ְִַמכׁשיר.

מׁשקין·. עליהן ׁשּנפלּו ּגׁשמים7עצים עליהן וירדּו ּברצֹון, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
רּבּו אם לרצֹון, ׁשּירדּו8ׁשּלא הֹוציאן לרצֹון. ׁשּלא ּכּלן הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻ

לרצֹון ּכּלן הרי - ׁשרּבּו ּפי על אף ּגׁשמים, היּו9עליהן . ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
אם ורחצּו: ּבנהר ועבר טיט, מלאֹות ּבהמּתֹו רגלי אֹו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָרגליו

ּברצֹון ּתלּוׁשין עליהן העֹולין הּמים הרי - לאו10ּׂשמח ואם , ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּברצֹון. אינן -ְֵָָ

הּגלּגּלים‚. את הּבקר11הּמֹוריד ּכלי הּקדים12ואת 13ּבׁשעת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
ּבהן העֹולין הּמים הרי - ׁשּבעץ הּסדקין ׁשּיּסתמּו ּכדי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלּמים

ּברצֹון. ְְִָּתלּוׁשין
ּבפיה„. העֹולין הּמים - לׁשּתֹות הּבהמה את ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהּמֹוריד

אם אּלא ּברצֹון, ּכתלּוׁשין אינן ּוברגליה ּברצֹון, ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָּתלּוׁשין
החרף ּובׁשעת רגליה. ׁשּיּודחּו אף15והּדיׁש14חּׁשב - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ּברצֹון ּתלּוׁשין חרׁש16ׁשּברגליה הֹורידּה אף17. וקטן, ׁשֹוטה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
אינן ּברגליה העֹולין הּמים - רגליה ׁשּיּודחּו ׁשחּׁשב ּפי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל

מחׁשבה להן ואין מעּׂשה להן ׁשּיׁש ּברצֹון; .18ּתלּוׁשין ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּתלּוׁשין‰. ּבּׂשרֹו ׁשעל הּמים ּכל הרי - ּבּמים ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָהּטֹובל

ּבּמים19ּברצֹון העֹובר אבל אינן20; ּבּׂשרֹו ׁשעל הּמים ּכל - ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ּברצֹון .21ּתלּוׁשין ְְִָ

.Âּבנהר ׁשּטבל ּבּטלּו22מי - ּבֹו ועבר אחר נהר לפניו והיה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָ
הראׁשֹונים23הּׁשנּיים ּתלּוׁשין24את אינן ׁשעליו הּמים והרי , ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

לּׂשכרֹו חברֹו ּדחהּו אם וכן ּבהמּתֹו25ּברצֹון. לּׂשכר -26אֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ
ּׂשחֹוק דר ּדחהּו אם אבל הראׁשֹונים; הּמים לא27ּבטלּו - ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹ

ּבנהר טבל לרצֹון. ּתלּוׁשין ׁשעליו הּמים הרי אּלא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּבטלּו,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שלא1) גשמים ומי לרצון משקין עליהם שנפלו עצים ודין ברצון. תלושים הם בקילון הנשארים המים אם בקילון הממלא יבאר
מים. עליהם שנתן תרומה ושמרי ברצון. תלושים שהם המים כל ודין ט.2)לרצון. משנה ד פרק להמשיך3)מכשירין תעלה

בפירושו). (רבינו רחוקים למקומות כינוסם ממקום המים בתעלה.4)את שנשארו שלושה5)המים תוך פירות לתוכם נתן אם
הוכשרו. - המים משאיבת יותר6)ימים המים בה שיישארו רצונו היה לא לתעלה המים שפיכת שבשעת הדעת, על מתקבל

משנה). (כסף ברצון שם אינם נשארו ואם ימים, המכשירים.7)משלושה המשקין מהמשקין8)משבעת מרובים הגשמים מי
העצים. הכוונה9)שעל טמאים" שאמרו "ומה טהורים במשקין שהמדובר רבינו ומפרש טמאין" שרבו פי על "אף כתוב: במשנה

על אף טמאין משקין "בלעו שלאחריה: הבבא משום ונכתבה מאוד, פשוט זה שהרי לגופה, צריכה אינה זו ובבא לטומאה. הוכשרו
] ו, הלכה ט בפרק למעלה רבינו כתבה זו ובבא טהורין". - גשמים עליהן שירדו שהוציאם שם].פי טוב יום התוספות ביאור פי על

מעשה.10) שיעשה עד לרצון שאינו יהודה רבי דעת נגד שם, קמא עץ.11)כתנא העשויים העגלה שנותנים12)אופני מרדע כגון
מעץ. שם המחרישה וידות הבקר צוואר והוא13)על שבעץ הלחלוחית את ומייבשת מנשבת (מזרחית) קדים שרוח הקיץ בימי

הסדקים. ויסתתמו לחלוחית שיספוג כדי במים אותו ונותנים ומפרש14)מתבקע, היחף" "בשעת גורס למשנתנו בפירושו רבינו
כך. ולכתבו לתקן נראה כאן וגם היגיעה. את ומסירה הכאב את מקילה צוננים במים והרחיצה הליכה מרוב הבאה טלפיים מחלת

מאוד.15) מייגעת זו ומלאכה הבהמות ברגלי התבואה את לדוש היו אדם16)רגילים בני שרוב מפני לכך, התכוון לא אם ואפילו
שם). (רבינו בפירוש התכוון כאילו בכוונה שלא רחיצה גם נידונה בכוונה, זאת מדבר.17)עושים ואינו שומע פירוש,18)שאינו
צרכה. כל מפותחת אינה קטן ושל מעורפלת, שהיא מפני מועילה, אינה וידע19)מחשבתם לטבול כדי למים נכנס מרצונו שהרי

גופו. על מים בו.20)שיעלה לעבור מוכרח והוא בדרכו הדרך.21)נהר את מפסיק נהר היה לא אילמלי לו נוח היה יותר
ברצון.22) הם גופו שעל לרצון.23)והמים השני.24)שאינם בנהר בעברו גופו מעל שעברו שהרי25)מפני שיכור, היה הדוחה

ורא"ש). (ר"ש למים חבירו את ידחה לא מפוכח ברצון.26)אדם תלושין מים עליה פעולות27)והיו ומתוך זה עם זה שיחקו

oilke` z`neh zekld - oeygxn e"h ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּגׁשמים עליו רּבּו אם ּגׁשמים, עליו וירדּו ּבטלּו28ועלה הרי - ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָָָ
ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׁשעליו הּמים ּכל והרי הראׁשֹונים, ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמים

.Êהּנּתזין הּמים - הּמים ּפני על ּתלּוׁשין29הּׁשט אינן ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָ
נתּכּון30ּברצֹון אם ּברצֹון. ּתלּוׁשין עליו העֹולין והּמים , ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ

ּברצֹון ּתלּוׁשין הּנּתזין אף - חברֹו על .31להּתיז ְְְֲִִִִֵַַַַָָ
.Áצּפֹור אינם32העֹוּׂשה ׁשּבּה ואת הּנּתזין הּמים - ּבּמים ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּברצֹון. ְְִָּתלּוׁשין
.Ëעמקֹו לידע הּבֹור את ּבידֹו33הּמֹודד העֹולין מים - ְְִִֵֵֶַַַַָָָ

ּברצֹון ּתלּוׁשין ּבֹו ׁשּמדד מים34ּובּדבר - רחּבֹו מדד ואם . ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ
ּברצֹון ּתלּוׁשין אינן ּבֹו ׁשּמדד ּבּדבר אֹו ּבידיו .35העֹולין ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ

הּמים הרי - מים ּבֹו יׁש אם לידע לּבֹור רגלֹו אֹו ידֹו ְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָּפׁשט
ּברצֹון ּתלּוׁשין אינן ּברגלֹו אֹו ּבידֹו לידע36העֹולין ּפׁשטן . ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָ

לּבֹור אבן זרק ּברצֹון. ּתלּוׁשין ּבהן העֹולין - ׁשם מים ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּכּמה
ּברצֹון אינן הּנּתזין מים - מים ּבֹו יׁש אם וׁשעל37לידע , ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּכתלּוׁשין.38האבן אינן ְִִֵֶֶָָ
.Èהּׁשלח על לּמים39החֹובט ּתלּוׁשין40חּוץ מּמּנּו הּנּתזין - ְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָ

- הּמים ּבתֹו והּוא עליו חבט ׁשּיצאּו. רצֹונֹו ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָּברצֹון,
ּברצֹון ּתלּוׁשין .41אינן ְְִֵָָ

.‡Èּובעקל ּבּספינה העֹולין אינן42הּמים - ּובּמׁשֹוטֹות ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּובּמכמֹורֹות ּוברׁשתֹות ּובּמצֹודֹות ּברצֹון; אינם43ּתלּוׁשין - ְְְְְִִֵַַָָָָ

נער ואם ּברצֹון; ּברצֹון44ּתלּוׁשין ּתלּוׁשין הּמים45- וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָ

הּקסיה ׁשלחנֹות46ׁשעל הּׁשיפה47ׁשל -48ועל לבנים ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּברצֹון. אּלּו הרי - נער ואם ּברצֹון; ְְְֲִִֵֵֵֵָָָאינן

.·Èלצרפּה הּגדֹול לּים הּספינה את הּמֹוציא49הּמֹולי , ְְְִִִֶַַַַַָָָָָ
לצרפֹו לּגׁשמים האּוד50מסמר את הּמּניח ּבּגׁשמים51, ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ

ּפחם אבל52לעּׂשֹותֹו ּברצֹון; ּתלּוׁשין ׁשעליהן הּמים הרי - ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לכּבֹותן לּגׁשמים האּוד ואת הּמסמר את אין53הּמֹוציא - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּברצֹון. ּתלּוׁשין ׁשעליהן ְְֲִִֵֶֶַַָהּמים
.‚Èהּמׁשלת את קיתֹון54ׁשלׁשל אֹו ּכלי ּבּה להעלֹות ,55לּבֹור ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹ

הּכלּכּלה את הּתרנגלת56ׁשלׁשל עליה ׁשּתׁשב ּכדי -57לּבֹור ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּברצֹון ּתלּוׁשין ׁשעליה הּמים .58אין ְְִִֵֶֶַַָָָ

.„Èהּכרׁשה את והּסֹוחט59הממחק ׁשעליה, הּמים להסיר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּברצֹון60ּׂשערֹו ּתלּוׁשין הּיֹוצאין הּמים - ,61ּבכסּותֹו ְְְְְִִִִַַַָָ

ּברצֹון ּתלּוׁשין אינן מּכּלן.62והּנׁשארין ׁשּיצאּו ׁשרצֹונֹו מּפני , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ
מכׁשירין ּפריׁשתּה ׁשּבׁשעת הכׁשרה, עצמּה ואם63ּוכרׁשה . ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
הכׁשרה לא - ּכחֹו ּבכל מעליה הּמים .64נּתק ְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻ

.ÂËלהּׁשיר65הּמרעיד האילן להּׁשיר66את אֹו אכלין מּמּנּו ְְְֳִִִִִִֶֶַַַַָָָ
מּמ67טמאה הּנּתזין הּמים ּברצֹון- ּתלּוׁשין אינן הרעידֹו68ּנּו . ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֻ

מׁשקין מּמּנּו והּנׁשארין69להּׁשיר ּתלּוׁשין; הן הרי הּיֹוצאין - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָ
ּברצֹון,70ּבֹו ּתלּוׁשין אינן למקֹום, מּמקֹום ׁשּנׁשרּו ּפי על אף ,ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

נּתזּו אם וכן מּכּלֹו. ׁשּיצאּו מתּכּון ׁשהּוא על71מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַֻ
ּברצֹון ּתלּוׁשין אינן - .72המחּברין ְְְִִֵַָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

למים. זה נפל גופו.28)השחוק שעל הנהר מי על מרובים עליו שירדו הגשמים איבריו.29)מי תנועות ידי השט30)על
ניצוצות. בהתזת מעוניין ו).31)אינו הלכה (למעלה שחוק דרך בדחוהו בו32)כמו לשחק מיוחד והוא מקנים עשוי כלי

והרא"ש והר"ש למשנתנו. בפירושו (רבינו לתוכו מים באיסוף ולא בהתזה מעוניינים אינם במשחק והמשתתפים למים בזריקה
שיטה). אגב פה בנפיחת המים פני על אבעבועות מעלה שבבור.33)פירשו: למים מידה אמת או ידו משקיע הוא כך ולשם

את34) שהרטיבו במים רק מעוניין שהוא פי על [ואף הבור. עומק שידע כדי הקנה, על או ידו על מים שיעלו רוצה הוא שהרי
והקנה]. היד של התחתון בחלק המים עליית בלי אפשר שאי מפני כמרצון, כולם נידונים ממנו, שלמטה באלה ולא העליון ההיקף

טרפון35) רבי וגם במשנתנו עקיבא כרבי מרצונו. זה אין נרטבה ואם במים ידו שתושקע מעוניין אינו הבור רוחב את מודד כשהוא
ה. הלכה שם בתוספתא לו הודה רחבו, בדין עליו או36)החולק ידו על שיעלו מעוניין ואינו מרגיש הוא במים נוגע כשהוא

החבטה.37)רגלו. קול בשמיעת אלא בהתזה מעוניין ואינם38)אינו כמחוברים הם בולטת ומקצתה בבור אבן יש אם
לטומאה]. מכשירים שאינם האחרים, המשנה מפרשי וכן רבינו, ופירש "טהורין" כתוב [במשנה שלא39)מכשירים. הבהמה עור

במקל. אותו וחובטים במים אותו רוחצים לנקותו וכדי צמרו, הרחיצה.40)ניטל מי מן שהוציאו להוציא41)אחר מתכוון אינו
במקומם. אחרים מים יספוג שהרי הזעירים42)המים, הבקיעים דרך החודרים המים בו שמתאספים בספינה מקום מפרש רבינו

הספינה. הליכת לעכב כדי הנהר, או הים קרקע עד בשלשלת שמורידים עוגן פירש: והרא"ש הספינה. מצודות,43)שבדופני
חיים. בעלי בהם לצוד כלים הם ומכמורות המים.44)רשתות מהם בהוצאתם.45)להוציא מעוניין שהוא ציפוי.46)מפני

שעליהם.47) הדברים את ירטיבו לא שהגשמים כדי בחוץ, העומדים שולחנותיהם את השולחנים מכסים גשמים כשיורדים
הגשם.48) מפני עליהם להגן ללבנים כיסוי רבינו ופירש והסיפא, הגירסה: ומתבקעים49)במשנה מתייבשים הספינה דופני

כראוי). שטה היא אם לבדקה, מפרשים (ויש הסדקים סתימת ידי על לחזקה כדי למים אותה ומוליכים במים כשאינם
ומתחזק.50) מתקשה הוא קרים במים הניתן באש מלובן ברזל נשרף.51)להקשותו. ממנו וחלק האש את בו שמחתים עץ
ויי52) הבוערת הגחלת את בו.לכבות להשתמש פחם שלא53)שאר כדי הכותל, על קערה ככופה זה הרי בהם, יוזק שלא כדי

ג). הלכה י"ב (בפרק למעלה דינו שנתבאר הכותל מעוקם.54)ילקה וו ובסופה לשתייה.55)שרשרת קטן.56)כוס סל
אותה.57) הכלכלה.58)ויעלה או המשולת שתורטב כלל מעוניין אינו גשמים59)שהרי עליה כשירדו המדובר, כרוב. מין

המים. את ומעביר מקנחה והוא לרצון שלא בתלוש או ברצונו.60)במחובר שלא וביציאתם.61)שנרטב בהעברתם רוצה שהרי
שהרי62) מחשבתו, נתקיימה שלא מפני ח, הלכה י"ב שבפרק לשפכה לנטלה דומה זה ואין למקום. ממקום שעברו פי על אף

שם עומדים הלל ובית ב) משנה (שם האילן את מרעיד לדין דומה שזה מפני קמא, תנא נגד יוסי כרבי פסק לגמרי. שיצאו רצונו
ברצונו.63)בשיטתו. ממנה שפירשו ברגע אותה מכשירים שיצאו בשעת64)המים נגיעה הייתה לא עין כהרף שנתלשו מפני
רועד.65)פרישה. והוא האילן את האילן.67)להפיל.66)מנענע בענפי המים.68)המונחת את להוריד נתכוון לא שהרי

שעליו.69) משקין להפיל הרעידה.71)באילן.70)התכוון ידי אינם72)על המחוברים שעל במים תלושים פירות נגעו ואם



צג oilke` z`neh zekld - oeygxn e"h ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּגׁשמים עליו רּבּו אם ּגׁשמים, עליו וירדּו ּבטלּו28ועלה הרי - ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָָָ
ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׁשעליו הּמים ּכל והרי הראׁשֹונים, ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמים

.Êהּנּתזין הּמים - הּמים ּפני על ּתלּוׁשין29הּׁשט אינן ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָ
נתּכּון30ּברצֹון אם ּברצֹון. ּתלּוׁשין עליו העֹולין והּמים , ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ

ּברצֹון ּתלּוׁשין הּנּתזין אף - חברֹו על .31להּתיז ְְְֲִִִִֵַַַַָָ
.Áצּפֹור אינם32העֹוּׂשה ׁשּבּה ואת הּנּתזין הּמים - ּבּמים ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּברצֹון. ְְִָּתלּוׁשין
.Ëעמקֹו לידע הּבֹור את ּבידֹו33הּמֹודד העֹולין מים - ְְִִֵֵֶַַַַָָָ

ּברצֹון ּתלּוׁשין ּבֹו ׁשּמדד מים34ּובּדבר - רחּבֹו מדד ואם . ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ
ּברצֹון ּתלּוׁשין אינן ּבֹו ׁשּמדד ּבּדבר אֹו ּבידיו .35העֹולין ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ

הּמים הרי - מים ּבֹו יׁש אם לידע לּבֹור רגלֹו אֹו ידֹו ְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָּפׁשט
ּברצֹון ּתלּוׁשין אינן ּברגלֹו אֹו ּבידֹו לידע36העֹולין ּפׁשטן . ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָ

לּבֹור אבן זרק ּברצֹון. ּתלּוׁשין ּבהן העֹולין - ׁשם מים ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּכּמה
ּברצֹון אינן הּנּתזין מים - מים ּבֹו יׁש אם וׁשעל37לידע , ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּכתלּוׁשין.38האבן אינן ְִִֵֶֶָָ
.Èהּׁשלח על לּמים39החֹובט ּתלּוׁשין40חּוץ מּמּנּו הּנּתזין - ְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָ

- הּמים ּבתֹו והּוא עליו חבט ׁשּיצאּו. רצֹונֹו ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָּברצֹון,
ּברצֹון ּתלּוׁשין .41אינן ְְִֵָָ

.‡Èּובעקל ּבּספינה העֹולין אינן42הּמים - ּובּמׁשֹוטֹות ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּובּמכמֹורֹות ּוברׁשתֹות ּובּמצֹודֹות ּברצֹון; אינם43ּתלּוׁשין - ְְְְְִִֵַַָָָָ

נער ואם ּברצֹון; ּברצֹון44ּתלּוׁשין ּתלּוׁשין הּמים45- וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָ

הּקסיה ׁשלחנֹות46ׁשעל הּׁשיפה47ׁשל -48ועל לבנים ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּברצֹון. אּלּו הרי - נער ואם ּברצֹון; ְְְֲִִֵֵֵֵָָָאינן

.·Èלצרפּה הּגדֹול לּים הּספינה את הּמֹוציא49הּמֹולי , ְְְִִִֶַַַַַָָָָָ
לצרפֹו לּגׁשמים האּוד50מסמר את הּמּניח ּבּגׁשמים51, ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ

ּפחם אבל52לעּׂשֹותֹו ּברצֹון; ּתלּוׁשין ׁשעליהן הּמים הרי - ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לכּבֹותן לּגׁשמים האּוד ואת הּמסמר את אין53הּמֹוציא - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּברצֹון. ּתלּוׁשין ׁשעליהן ְְֲִִֵֶֶַַָהּמים
.‚Èהּמׁשלת את קיתֹון54ׁשלׁשל אֹו ּכלי ּבּה להעלֹות ,55לּבֹור ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹ

הּכלּכּלה את הּתרנגלת56ׁשלׁשל עליה ׁשּתׁשב ּכדי -57לּבֹור ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּברצֹון ּתלּוׁשין ׁשעליה הּמים .58אין ְְִִֵֶֶַַָָָ

.„Èהּכרׁשה את והּסֹוחט59הממחק ׁשעליה, הּמים להסיר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּברצֹון60ּׂשערֹו ּתלּוׁשין הּיֹוצאין הּמים - ,61ּבכסּותֹו ְְְְְִִִִַַַָָ

ּברצֹון ּתלּוׁשין אינן מּכּלן.62והּנׁשארין ׁשּיצאּו ׁשרצֹונֹו מּפני , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ
מכׁשירין ּפריׁשתּה ׁשּבׁשעת הכׁשרה, עצמּה ואם63ּוכרׁשה . ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
הכׁשרה לא - ּכחֹו ּבכל מעליה הּמים .64נּתק ְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻ

.ÂËלהּׁשיר65הּמרעיד האילן להּׁשיר66את אֹו אכלין מּמּנּו ְְְֳִִִִִִֶֶַַַַָָָ
מּמ67טמאה הּנּתזין הּמים ּברצֹון- ּתלּוׁשין אינן הרעידֹו68ּנּו . ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֻ

מׁשקין מּמּנּו והּנׁשארין69להּׁשיר ּתלּוׁשין; הן הרי הּיֹוצאין - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָ
ּברצֹון,70ּבֹו ּתלּוׁשין אינן למקֹום, מּמקֹום ׁשּנׁשרּו ּפי על אף ,ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

נּתזּו אם וכן מּכּלֹו. ׁשּיצאּו מתּכּון ׁשהּוא על71מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַֻ
ּברצֹון ּתלּוׁשין אינן - .72המחּברין ְְְִִֵַָָָֻ
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למים. זה נפל גופו.28)השחוק שעל הנהר מי על מרובים עליו שירדו הגשמים איבריו.29)מי תנועות ידי השט30)על
ניצוצות. בהתזת מעוניין ו).31)אינו הלכה (למעלה שחוק דרך בדחוהו בו32)כמו לשחק מיוחד והוא מקנים עשוי כלי

והרא"ש והר"ש למשנתנו. בפירושו (רבינו לתוכו מים באיסוף ולא בהתזה מעוניינים אינם במשחק והמשתתפים למים בזריקה
שיטה). אגב פה בנפיחת המים פני על אבעבועות מעלה שבבור.33)פירשו: למים מידה אמת או ידו משקיע הוא כך ולשם

את34) שהרטיבו במים רק מעוניין שהוא פי על [ואף הבור. עומק שידע כדי הקנה, על או ידו על מים שיעלו רוצה הוא שהרי
והקנה]. היד של התחתון בחלק המים עליית בלי אפשר שאי מפני כמרצון, כולם נידונים ממנו, שלמטה באלה ולא העליון ההיקף

טרפון35) רבי וגם במשנתנו עקיבא כרבי מרצונו. זה אין נרטבה ואם במים ידו שתושקע מעוניין אינו הבור רוחב את מודד כשהוא
ה. הלכה שם בתוספתא לו הודה רחבו, בדין עליו או36)החולק ידו על שיעלו מעוניין ואינו מרגיש הוא במים נוגע כשהוא

החבטה.37)רגלו. קול בשמיעת אלא בהתזה מעוניין ואינם38)אינו כמחוברים הם בולטת ומקצתה בבור אבן יש אם
לטומאה]. מכשירים שאינם האחרים, המשנה מפרשי וכן רבינו, ופירש "טהורין" כתוב [במשנה שלא39)מכשירים. הבהמה עור

במקל. אותו וחובטים במים אותו רוחצים לנקותו וכדי צמרו, הרחיצה.40)ניטל מי מן שהוציאו להוציא41)אחר מתכוון אינו
במקומם. אחרים מים יספוג שהרי הזעירים42)המים, הבקיעים דרך החודרים המים בו שמתאספים בספינה מקום מפרש רבינו

הספינה. הליכת לעכב כדי הנהר, או הים קרקע עד בשלשלת שמורידים עוגן פירש: והרא"ש הספינה. מצודות,43)שבדופני
חיים. בעלי בהם לצוד כלים הם ומכמורות המים.44)רשתות מהם בהוצאתם.45)להוציא מעוניין שהוא ציפוי.46)מפני

שעליהם.47) הדברים את ירטיבו לא שהגשמים כדי בחוץ, העומדים שולחנותיהם את השולחנים מכסים גשמים כשיורדים
הגשם.48) מפני עליהם להגן ללבנים כיסוי רבינו ופירש והסיפא, הגירסה: ומתבקעים49)במשנה מתייבשים הספינה דופני

כראוי). שטה היא אם לבדקה, מפרשים (ויש הסדקים סתימת ידי על לחזקה כדי למים אותה ומוליכים במים כשאינם
ומתחזק.50) מתקשה הוא קרים במים הניתן באש מלובן ברזל נשרף.51)להקשותו. ממנו וחלק האש את בו שמחתים עץ
ויי52) הבוערת הגחלת את בו.לכבות להשתמש פחם שלא53)שאר כדי הכותל, על קערה ככופה זה הרי בהם, יוזק שלא כדי

ג). הלכה י"ב (בפרק למעלה דינו שנתבאר הכותל מעוקם.54)ילקה וו ובסופה לשתייה.55)שרשרת קטן.56)כוס סל
אותה.57) הכלכלה.58)ויעלה או המשולת שתורטב כלל מעוניין אינו גשמים59)שהרי עליה כשירדו המדובר, כרוב. מין

המים. את ומעביר מקנחה והוא לרצון שלא בתלוש או ברצונו.60)במחובר שלא וביציאתם.61)שנרטב בהעברתם רוצה שהרי
שהרי62) מחשבתו, נתקיימה שלא מפני ח, הלכה י"ב שבפרק לשפכה לנטלה דומה זה ואין למקום. ממקום שעברו פי על אף

שם עומדים הלל ובית ב) משנה (שם האילן את מרעיד לדין דומה שזה מפני קמא, תנא נגד יוסי כרבי פסק לגמרי. שיצאו רצונו
ברצונו.63)בשיטתו. ממנה שפירשו ברגע אותה מכשירים שיצאו בשעת64)המים נגיעה הייתה לא עין כהרף שנתלשו מפני
רועד.65)פרישה. והוא האילן את האילן.67)להפיל.66)מנענע בענפי המים.68)המונחת את להוריד נתכוון לא שהרי

שעליו.69) משקין להפיל הרעידה.71)באילן.70)התכוון ידי אינם72)על המחוברים שעל במים תלושים פירות נגעו ואם
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.ÊËהאילן73הּמרעיד סּכה74את אֹו חברֹו, על 75ונפל ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻ
מחּברים וירקֹות זרעים ותחּתיהן חברּתּה, על ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻונפלה
אֹותן - ׁשּתחּתיהן המחּברין הּפרֹות על הּמים ונפלּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֻלּקרקע,

ּברצֹון ּתלּוׁשין אינן וׁשּבירקֹות ׁשּבּזרעים .76הּמים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
.ÊÈמים77ׁשמרים עליהן ׁשּנתן ּתרּומה ּבארנּו78ׁשל ּכבר - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשהראׁשֹון הקּדׁש80והּׁשני79ּבתרּומֹות וׁשל לזרים; אסּור ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
הּבית לעֹולם81ּבדק - מזּבח קדׁשי וׁשל אסּור; הּׁשליׁשי אף - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשני מעּׂשר וׁשל אסּור83הּוּדאי82אסּור; ּבלבד ראׁשֹון -84. ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָ
ּכגֹון הכׁשרן. לענין אמרּו ּכ אּסּורן, לענין ׁשאמרּו ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכׁשם

מאליהן ׁשֹותה85ׁשּנתמדּו ּבהמה ראׁשֹון.86והיתה ראׁשֹון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָ
ּפי על אף הראׁשֹונים, הּמים ׁשּמסיר הּוא האדם היה ִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשאם

מכׁשירין עליהן והקּפיד ׁשחׁשבן ּכיון - נפלּו .87ׁשּמאליהן ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק
¤¤©§¨¨¨¨

לא‡. - ׁשּיתנּגבּו ּכדי וערבן לתֹוכן הּדלף ׁשּירד ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּפרֹות
ְְֻהכׁשרּו.

.·- הּטל עליהן וירד הּכנימה מּפני לּגג ּפרֹותיו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּמעלה
,לפיכ הכׁשרּו. - הּטל עליהן ׁשּירד נתּכּון ואם הכׁשרּו; ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֻֻלא
הּטל ׁשּירד ׁשחּׁשבּו ּפי על אף וקטן, ׁשֹוטה חרׁש העלּום ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאם
להן ואין ּתֹורה, ּדין להן מעּׂשה ׁשּיׁש הכׁשרּו; לא - ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻעליהן
- הּגג על קטּנים בהן הפכּו סֹופרים. מּדברי אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָמחׁשבה
מּתֹו נּכרת קטן ׁשל מחׁשבה היתה ׁשאם מכׁשרין; אּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻהרי

מּדבריהן. מֹועלת מחׁשבּתֹו - ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָמעּׂשיו
לּגג‚. הּׁשּום ואת הּקציעֹות ואת האגּדֹות את ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָֻהּמעלה

ואין הכׁשרּו. לא - הּטל עליהן וירד ׁשּימּתינּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֻּבׁשביל
ּברצֹונֹו; זה הרי - יֹורד ׁשהּטל יֹודעין והּכל הֹואיל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַֹאֹומרין:

ׁשּימּתינּו. ּכדי אּלא העלם לא ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשהרי
.„- ּׂשמח אם ּגׁשמים, עליהן וירדּו לטחן חּטין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹהּמֹולי

ּׂשמח אם ּגׁשמים, עליהן וירדּו ּבּגג נתּונין זיתיו היּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻהכׁשרּו.

הח הכׁשרּו. ּבּמים- ּׂשּקיהן ונפלּו ּבּנהר עֹוברים ׁשהיּו ּמרים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
הּׂשּקין ׁשעל והּמים הּפרֹות, הכׁשרּו - ּׂשמחּו אם ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָֻוהעלּום,

ּׂשמחּו. ׁשהרי ּברצֹון, ּתלּוׁשין ְְְֲִִֵֶָָָהּנם
ּפי‰. על אֹו הּנהר ּגּבי על ונתּון זרעֹונים מלא ׁשהּוא ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּׂשק

הכׁשרּו. - וׁשאבּו הּמערה מעלֹות על אֹו ְְְְֲֲַַַַָָָֻהּבֹור
.Âאֹו הּמׁשקין, ּבתֹו ׁשּנתנּה ּפרֹות מלאה ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָחבית

ּבאילּו הכׁשרּו. - וׁשאבּו הּפרֹות, ּבתֹו ׁשּנתנּה מׁשקין ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֻמלאה
אין הּמׁשקין ׁשאר אבל ּובחמץ; ּוביין ּבמים אמרּו? ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹמׁשקין

ׁשּבצּדן. הּפרֹות ׁשּיכׁשירּו ּכדי החרס מן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמׁשאבין
.Êהיתה אם יין: ׁשל חבית ּפי על ּונתנּה חּמה ּפת ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָהרֹודה

הכׁשרה, - ּׂשעֹורים ׁשל היתה ואם הכׁשרה; לא - חּטין ְְְְְְְִִִִֶַָָָָֹֻֻּפת
והיתה טמא הּיין היה אם וכן ׁשֹואבֹות. ׁשהּׂשעֹורים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמּפני
מּפני נטמאה, - ּׂשעֹורים היתה ואם טהֹורה; - חּטים ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָּפת

טמאין. מׁשקין ְְֲִִֵֶַָָׁשּׁשאבה
.Áהּמים מחמת אם וטננּו: חּטים ּבֹו ונתן ּביתֹו את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהמרּבץ

את המכּבס הכׁשרּו. לא - הּסלע מחמת ואם הכׁשרּו, -ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַֹֻֻ
- הּמים מחמת אם וטננּו: חּטים ּבּה ונתן ּבערבה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָּכסּותֹו

הכׁשרּו. לא - הערבה מחמת ואם ְְְְְֲֲִֵֵַָָֹֻֻהכׁשרּו,
.Ëהּטֹומן הכׁשרּו. - ׁשּירטיבּו ּכדי ּבחֹול ּפרֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַֻהּטֹומן

לאו ואם הכׁשרּו, - טֹופח מׁשקה ּבֹו יׁש אם הּנגּוב: ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻּבּטיט
הכׁשרּו. לא -ְְֹֻ

.Èאם חּטיו יכׁשרּו ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - ּגרנֹו את ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהמרּבץ
ּׂשמח. ׁשהּוא ּפי על ואף ּבֹו, ְְִֵֶַַַָָטננּו

.‡Èּבהן לחּפֹות עליהן יֹורד ּכׁשהּטל עּׂשבים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהמלּקט
הכׁשרּו. - לכ נתּכּון ואם הכׁשרּו; לא - ְְְְְְְִִִִֵַַָֹֻֻהחּטין

.·Èאם וטננּו: ׁשּבלים ּבֹו ונתן טמאים ּבמים ּביתֹו את ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהמרּבץ
טהֹורין. - לאו ואם טמאין, אּלּו הרי - טֹופח מׁשקה עליהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָיׁש

.‚Èמּצד וירדּו מׁשקין עליה ׁשהיּו ירק ׁשל אגּדה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּנֹוער
הכׁשר. לא - הּתחּתֹון לּצד ְְְֶַַַַַָֹֻהעליֹון
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שיפלו התכוון שלא פי על אף מכשירים - תלושים על ניתזו שאם ומשמע, הראב"ד]. של השגתו מסלק זה [פירוש מוכשרים
תלושים. פירות מכשירים מים אותם המחוברים, על שיפלו נתכוון ואם המחוברים. מן להורידם מחשבתו נתקיימה שהרי עליהם,

ג.73) משנה מים.74)שם להשיר שוכה.75)בכוונה איש ויקחו מט): יוד, (שופטים המקרא מלשון ענף, ואינם76)פירוש,
להם התכוון שלא פי על אף מכשירים תלושים על נפלו ואם זרעים. אותם על שיפלו התכוון שלא מפני בהם, הנוגע את מכשירים

משנה). יין.77)(כסף תמד.78)שמרי הראשון.79)לעשות שנייה.80)התמד פעם מים נתן הראשון התמד אחר
המזבח.81) על קרבנות להקרבת לא להם, והדומה המקדש בבית תיקונים מפירותיו82)לצורך להפריש חייב מישראל אדם כל

א, בשנות שני ("מעשר שני ועישור מעשר), תרומת ממנה שהופרשה (אחר כחולין ודינו ללויים ניתן ראשון עישור עישורים, שני
ואסורים טבל הם הפירות אלו הפרשות ולפני בטהרה. ירושלים חומות בתוך רק ונאכל בעלים רכוש הוא שמיטה) בכל וֿה ד ב,

וודאי,83)באכילה. מטבל ספקשהופרש הם ופירותיו המעשרות על נאמן שאינו הארץ, מעם שנקנו מפירות שני מעשר להוציא
הוא תמד שאיסור מפני לירושלים, חוץ לשתותו מותר אלה מפירות שני מעשר של הראשון שהתמד רבינו ומלמדנו מעושרים.

הספק. על גזרו לא דרבנן, לירושלים.84)חומרא חוץ נתן85)לאכלו שאם הבעלים, כוונת בלי מאליהם מים שם שנפלו
שהשמרים אומרים אנו כוונה, כאן כשאין אבל למשקה, התמד את החשיב בנתינתו שהרי לו, או מכשירים אם לדון מקום אין בכוונה
כתב ולא "מים" סתם כתב שהרי כן. רבינו דעת שגם ונראה שם, התוספות פירשו [כך משקה. מתורת ויצאו המים את מקלקלים
וכו', מכשירין בתרומה שני עד כן פי על ואף וטריא]. השקלא בתחילת שם בגמרא שאמרו כמו מחשבה, שצריכים גשמים" "מי

הכשר. לעניין כן גם חשובים איסור, לעניין משקה שחשובים כמשקה86)מפני התמד את החשיב הרי שותה אדם היה שאם
שם). אלף.87)(גמרא עד ואפילו בחולין הכנימה1)אפילו מפני לגג פירותיו והמעלה ועירבן, לתוכם הדלף שירד פירות יבאר

חמה פת הרודה איפכא. או המשקין בתוך שנתנה פירות מליאה שהיא חבית וכו'. גשמים עליהם וירדו לטחון חטים המוליך וכו'.
ונתן מהנהר פירות מלאים שקים המעלה חיטים. בו ונתן טמאים או טהורים במים ביתו המרבץ וכו'. יין של חבית פי על ונתנה

וכו'. האוכל ונפל באוכל והנושך לבודקן בעדשים הנופח זה. גב על זה

oilke` z`neh zekld - oeygxn e"h ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.„Èּגּבי על זה ּונתנן הּנהר מן ּפרֹות מלאין ּׂשּקין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמעלה
ׁשהרי העליֹון, מן לֹו ׁשּירדּו ּבּמים הּתחּתֹון הכׁשר - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻזה

זה. ּגּבי על זה הּניח ְִִִֵֶֶַַַּברצֹונֹו
.ÂËהכׁשרּו - והזיעּו יפֹות הן אם לבדקן ּבעדׁשים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻהּנֹופח

האֹוכל וכן הּמים. מּתֹולדֹות ׁשהּוא מּפני ּפיו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּבהבל
אצּבעֹו. וׁשעל ּפיו ּבמׁשקה הכׁשרּו - ּבאצּבע ְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֻֻׁשמׁשמין

.ÊËהאכל ׁשעל הּמׁשקה הרי - האכל ונפל ּבאכל ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹנׁש
וכל רטּבֹות ּותמרים ּפצּועים זיתים אֹוכל היה לרצֹון. ְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹֻׁשּלא
הּמׁשקה הרי - מּפיו ונפל ּגרעינתֹו, את למץ רֹוצה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא
וכל יבׁשֹות ּותמרים נגּובין זיתים אֹוכל היה ּברצֹון. ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹׁשעליו

ונפ ּגרעינתֹו, את למץ רֹוצה הּמׁשקהׁשאינֹו הרי - מּפיו ל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּברצֹון. ׁשּלא ְֶֶָָָֹׁשעליו

.ÊÈאחר לאדם עליהן וחּׁשב והדיחן, לבהמה ׁשּלּקטן ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻעלׁשין
עליהן היה ואם ׁשני. הכׁשר צריכים ׁשהן ּבארנּו ּכבר - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכ
מכׁשרין. אּלּו הרי - לאדם עליהן ּכׁשחּׁשב טֹופח ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמׁשקה

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨¨¨

לרצֹון,‡. ׁשּלא ּבין לרצֹון ּבין מתטּמאין - ׁשּבּכלים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמים
ׁשּלא ּבין ּברצֹון עליהן ׁשּנפל ּבין וכלים אכלים ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּומטּמאין
ּבֹורֹות מי ּכגֹון ׁשּבּקרקעֹות, מים אבל ּברצֹון. עליהן ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָנפל
אין - סאה ארּבעים ּבהם ׁשאין גבאים ּומי ּומערֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשיחין
מים ּכיצד? ּברצֹון. אּלא מטּמאין ואין לרצֹון אּלא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמתטּמאין
ּבין ׁשאּובין ׁשהיּו ּבין סאה, ארּבעים ּבהן ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבּקרקע
- הּטמא ּבהן ׁשהל אֹו הּמת לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאינן
ׁשּמּלא אֹו טמא אדם מהן ׁשתה אם אבל טהֹורין. אּלּו ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָהרי
- ּברצֹון טמאין מׁשקין לתֹוכן ׁשּנפלּו אֹו טמא ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמהן
הּטהֹור מהן ׁשתה ּבּקרקע. ׁשהן ּפי על ואף טמאין אּלּו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהרי
נטמא - טהֹור ּבכלי מהן ׁשּמּלא אֹו ּבּקרקע ׁשּנטמאּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאחר
נפל מּלא. אֹו ׁשתה ּברצֹון ׁשהרי הּכלי, ונטמא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּׁשֹותה
ׁשאין ּכׁשהיה, טהֹור הּוא הרי - ּתרּומה ׁשל ּכּכר ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָלתֹוכן
הּכּכר והֹוציא ידֹו הדיח אם ,לפיכ לרצֹון. אּלא ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָמתטּמאין

ּברצֹון. הן ׁשהרי ׁשּבידיו, ּבּמים הּכּכר נטמא -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
וכ·. גבאים ּבֹורֹותמי מי ּכגֹון ׁשּבקרקעֹות, מּמים ּבהן ּיֹוצא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּבהן ׁשאין ּומקואֹות ׁשּפסקּו ּתמצית ּומי ּומערֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשיחין
גׁשמים מי ורּבּו ּגׁשמים להם וירדּו ׁשּנטמאּו, סאה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָארּבעים
,לפיכ טהֹורין. הן הרי - ׁשטפּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹעליהם,
ּבׁשעת ּבהן, וכּיֹוצא גבאים מי ּכגֹון ׁשּבקרקעֹות, הּמים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכל

טהרה. ּבחזקת הּכל - ְְְֳִֶַַַָָָֹהּגׁשמים

ׁשהן‚. טמאין, לּדר אֹו לעיר הּקרֹובין - הּגׁשמים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפסקּו
טמאין, ּבכלים מהן וׁשּמלאּו הּטמא מהן ׁשּׁשתה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבחזקת
הּכל - הלכּו האדם. רב ׁשּיהּלכּו עד טהֹורים ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹוהרחֹוקים
מהן. וׁשֹותין ממלאין ּבׁשּירֹות ׁשההֹולכים טמאה, ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻּבחזקת
אבל מּמּנה; לׁשּתֹות ׁשאפׁשר ּבגבא אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָּבּמה
זה הרי - ּגדֹול ּבדחק אּלא מּמּנה לׁשּתֹות אפׁשר ׁשאי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹּבגבא
מקֹום ׁשּימצא עד טהֹורין) ּבחזקת (ׁשהם טהרה, ְְְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבחזקת
אבל ּבֹו. נּכרת גּסה ּבהמה רגלי ּפרסֹות אֹו אדם רגלי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּפרסֹות
ׁשאפׁשר טהֹור, זה הרי - דּקה ּבהמה רגלי ּפרסֹות ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמצא

וׁשתת. ְְֶָָָָׁשּירדה
הרּבים„. ּברׁשּות חנּיֹות ׁשּבפתחי ּוגמּומּיֹות טיט ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֻחזקת

ּכמי הן הרי - הּגׁשמים ּפסקּו טהֹורין; ׁשהן הּגׁשמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבׁשעת
ׁשּנפל ּגבא הרב. אחר ּבהן הֹולכין - וׁשּבּׁשוקין ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשפיכּות.
נפל הרב. אחר ּבֹו הֹולכין - דבׁש אֹו חלב אֹו יין ְְְִִַַַַַָָָָֹלתֹוכֹו
מתטּמא זה הרי - ׁשהקּפיאהּו ּפי על אף ׁשמן, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָלתֹוכֹו
צחצחית. ידי לצאת לֹו אפׁשר ׁשאי לפי ברצֹון, ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּומטּמא

ּבּקרקע‰. הן הרי - הּמים מן חּוץ הּמׁשקין ּוׁשאר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָׁשמן
הּוא. אחד ּדין ּבּכלים, ׁשהן ְִִֵֵֶֶַָּכמֹות

.Âארּבעים ּבהן ׁשאין ּפי על אף פסקּו, ׁשּלא ּתמצית ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי
הּמ והרי ּבּקרקע והם הֹואיל -סאה, להן ּובאין נמׁשכין ים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּומּלא הּטמא מהן ׁשּׁשתה ּפי על ואף טמאה, מקּבלין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻאינן
טהֹורין הן הרי - טמאים מים לתֹוכן נתן אֹו טמא ּבכלי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמהן

ּדבר. ְָָָלכל
.Êּדבלה ּכגֹון טמאֹות, ּבידים ּתרּומה אֹוכל ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָמי

הפ אם צרֹור: לּטל ּפיו לתֹו ידֹו והכניס הכׁשרה, ְְְְְְִִִִִֶַָָָֹֹֻׁשּלא
ׁשעקרֹו. מּפני בּיד, נטמא ׁשהרי ּברירֹו; הּדבלה נטמאת -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשּיהּפכּנּו קדם ׁשּבפיו ׁשהּמׁשקה טהֹורה; - הפ לא ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹואם
הן אּלא נתלׁשּו ׁשּלא למים ּדֹומה להֹוציאֹו ימצצּנּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹאֹו
ּברצֹון, אּלא מטּמאין ואין מתטּמאין ׁשאין ּבּקרקע, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָעדין
היה הּצרֹור. לּטל אּלא רצֹונֹו אין וזה ׁשּבארנּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹּכמֹו
אם ּפיו, ּבתֹו והּדבלה לּטלֹו ידֹו ּופׁשט ּפיו לתֹו ְְְְְְְִִִִֵַַָָָּפּונּדיֹון
הּדבלה ונטמאת ּכעקּור, הרק זה הרי - לצמאֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹהּניחֹו

ידיו. מחמת ׁשּנטמא ּפיו מׁשקה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָמחמת
.Áׁשאינן ּתרּומה ׁשל אכלין אֹוכלת ׁשהיתה ְְֳִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָהאּׁשה

ויצא הּקֹוץ והּכּה הּטמא, הּתּנּור את גֹורפת והיתה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻמכׁשרין,
ונתנה ׁשּנכוית אֹו הּדם, מּפני אצּבעּה ּומצצה דם, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָמּמּנה
רצֹונּה ׁשהרי ׁשּבפיה, הּתרּומה נטמאת - ּבפיה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאצּבעּה

אצּבע. ּבמציצת ּולעקרֹו מּפיה הּמׁשקה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָלהֹוציא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בימות1) טהרה בחזקת שהם המים לרצון. אלא מטמאים שאין ואותם לרצון ושלא לרצון ומתטמאים שמטמאים המים יבאר
טמיאות בידים תרומה אוכל שהיה ומי פסקו. שלא תמצית מי שמן. או דבש או חלב או יין לתוכו שנפל גבא כשפסקו. או הגשמים
דם ממנה ויצא הקוץ והכה הטמא התנור גורפת והיתה מוכשרת שאינה תרומה אוכלת שהיתה האשה ודין פיו. לתוך ידו והכניס

וכו'.



צה oilke` z`neh zekld - oeygxn e"h ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.„Èּגּבי על זה ּונתנן הּנהר מן ּפרֹות מלאין ּׂשּקין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמעלה
ׁשהרי העליֹון, מן לֹו ׁשּירדּו ּבּמים הּתחּתֹון הכׁשר - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻזה

זה. ּגּבי על זה הּניח ְִִִֵֶֶַַַּברצֹונֹו
.ÂËהכׁשרּו - והזיעּו יפֹות הן אם לבדקן ּבעדׁשים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻהּנֹופח

האֹוכל וכן הּמים. מּתֹולדֹות ׁשהּוא מּפני ּפיו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּבהבל
אצּבעֹו. וׁשעל ּפיו ּבמׁשקה הכׁשרּו - ּבאצּבע ְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֻֻׁשמׁשמין

.ÊËהאכל ׁשעל הּמׁשקה הרי - האכל ונפל ּבאכל ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹנׁש
וכל רטּבֹות ּותמרים ּפצּועים זיתים אֹוכל היה לרצֹון. ְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹֻׁשּלא
הּמׁשקה הרי - מּפיו ונפל ּגרעינתֹו, את למץ רֹוצה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא
וכל יבׁשֹות ּותמרים נגּובין זיתים אֹוכל היה ּברצֹון. ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹׁשעליו

ונפ ּגרעינתֹו, את למץ רֹוצה הּמׁשקהׁשאינֹו הרי - מּפיו ל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּברצֹון. ׁשּלא ְֶֶָָָֹׁשעליו

.ÊÈאחר לאדם עליהן וחּׁשב והדיחן, לבהמה ׁשּלּקטן ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻעלׁשין
עליהן היה ואם ׁשני. הכׁשר צריכים ׁשהן ּבארנּו ּכבר - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכ
מכׁשרין. אּלּו הרי - לאדם עליהן ּכׁשחּׁשב טֹופח ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמׁשקה

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨¨¨

לרצֹון,‡. ׁשּלא ּבין לרצֹון ּבין מתטּמאין - ׁשּבּכלים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמים
ׁשּלא ּבין ּברצֹון עליהן ׁשּנפל ּבין וכלים אכלים ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּומטּמאין
ּבֹורֹות מי ּכגֹון ׁשּבּקרקעֹות, מים אבל ּברצֹון. עליהן ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָנפל
אין - סאה ארּבעים ּבהם ׁשאין גבאים ּומי ּומערֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשיחין
מים ּכיצד? ּברצֹון. אּלא מטּמאין ואין לרצֹון אּלא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמתטּמאין
ּבין ׁשאּובין ׁשהיּו ּבין סאה, ארּבעים ּבהן ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבּקרקע
- הּטמא ּבהן ׁשהל אֹו הּמת לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאינן
ׁשּמּלא אֹו טמא אדם מהן ׁשתה אם אבל טהֹורין. אּלּו ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָהרי
- ּברצֹון טמאין מׁשקין לתֹוכן ׁשּנפלּו אֹו טמא ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמהן
הּטהֹור מהן ׁשתה ּבּקרקע. ׁשהן ּפי על ואף טמאין אּלּו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהרי
נטמא - טהֹור ּבכלי מהן ׁשּמּלא אֹו ּבּקרקע ׁשּנטמאּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאחר
נפל מּלא. אֹו ׁשתה ּברצֹון ׁשהרי הּכלי, ונטמא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּׁשֹותה
ׁשאין ּכׁשהיה, טהֹור הּוא הרי - ּתרּומה ׁשל ּכּכר ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָלתֹוכן
הּכּכר והֹוציא ידֹו הדיח אם ,לפיכ לרצֹון. אּלא ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָמתטּמאין

ּברצֹון. הן ׁשהרי ׁשּבידיו, ּבּמים הּכּכר נטמא -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
וכ·. גבאים ּבֹורֹותמי מי ּכגֹון ׁשּבקרקעֹות, מּמים ּבהן ּיֹוצא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּבהן ׁשאין ּומקואֹות ׁשּפסקּו ּתמצית ּומי ּומערֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשיחין
גׁשמים מי ורּבּו ּגׁשמים להם וירדּו ׁשּנטמאּו, סאה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָארּבעים
,לפיכ טהֹורין. הן הרי - ׁשטפּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹעליהם,
ּבׁשעת ּבהן, וכּיֹוצא גבאים מי ּכגֹון ׁשּבקרקעֹות, הּמים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכל

טהרה. ּבחזקת הּכל - ְְְֳִֶַַַָָָֹהּגׁשמים

ׁשהן‚. טמאין, לּדר אֹו לעיר הּקרֹובין - הּגׁשמים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפסקּו
טמאין, ּבכלים מהן וׁשּמלאּו הּטמא מהן ׁשּׁשתה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבחזקת
הּכל - הלכּו האדם. רב ׁשּיהּלכּו עד טהֹורים ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹוהרחֹוקים
מהן. וׁשֹותין ממלאין ּבׁשּירֹות ׁשההֹולכים טמאה, ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻּבחזקת
אבל מּמּנה; לׁשּתֹות ׁשאפׁשר ּבגבא אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָּבּמה
זה הרי - ּגדֹול ּבדחק אּלא מּמּנה לׁשּתֹות אפׁשר ׁשאי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹּבגבא
מקֹום ׁשּימצא עד טהֹורין) ּבחזקת (ׁשהם טהרה, ְְְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבחזקת
אבל ּבֹו. נּכרת גּסה ּבהמה רגלי ּפרסֹות אֹו אדם רגלי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּפרסֹות
ׁשאפׁשר טהֹור, זה הרי - דּקה ּבהמה רגלי ּפרסֹות ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמצא

וׁשתת. ְְֶָָָָׁשּירדה
הרּבים„. ּברׁשּות חנּיֹות ׁשּבפתחי ּוגמּומּיֹות טיט ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֻחזקת

ּכמי הן הרי - הּגׁשמים ּפסקּו טהֹורין; ׁשהן הּגׁשמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבׁשעת
ׁשּנפל ּגבא הרב. אחר ּבהן הֹולכין - וׁשּבּׁשוקין ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשפיכּות.
נפל הרב. אחר ּבֹו הֹולכין - דבׁש אֹו חלב אֹו יין ְְְִִַַַַַָָָָֹלתֹוכֹו
מתטּמא זה הרי - ׁשהקּפיאהּו ּפי על אף ׁשמן, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָלתֹוכֹו
צחצחית. ידי לצאת לֹו אפׁשר ׁשאי לפי ברצֹון, ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּומטּמא

ּבּקרקע‰. הן הרי - הּמים מן חּוץ הּמׁשקין ּוׁשאר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָׁשמן
הּוא. אחד ּדין ּבּכלים, ׁשהן ְִִֵֵֶֶַָּכמֹות

.Âארּבעים ּבהן ׁשאין ּפי על אף פסקּו, ׁשּלא ּתמצית ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי
הּמ והרי ּבּקרקע והם הֹואיל -סאה, להן ּובאין נמׁשכין ים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּומּלא הּטמא מהן ׁשּׁשתה ּפי על ואף טמאה, מקּבלין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻאינן
טהֹורין הן הרי - טמאים מים לתֹוכן נתן אֹו טמא ּבכלי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמהן

ּדבר. ְָָָלכל
.Êּדבלה ּכגֹון טמאֹות, ּבידים ּתרּומה אֹוכל ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָמי

הפ אם צרֹור: לּטל ּפיו לתֹו ידֹו והכניס הכׁשרה, ְְְְְְִִִִִֶַָָָֹֹֻׁשּלא
ׁשעקרֹו. מּפני בּיד, נטמא ׁשהרי ּברירֹו; הּדבלה נטמאת -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשּיהּפכּנּו קדם ׁשּבפיו ׁשהּמׁשקה טהֹורה; - הפ לא ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹואם
הן אּלא נתלׁשּו ׁשּלא למים ּדֹומה להֹוציאֹו ימצצּנּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹאֹו
ּברצֹון, אּלא מטּמאין ואין מתטּמאין ׁשאין ּבּקרקע, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָעדין
היה הּצרֹור. לּטל אּלא רצֹונֹו אין וזה ׁשּבארנּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹּכמֹו
אם ּפיו, ּבתֹו והּדבלה לּטלֹו ידֹו ּופׁשט ּפיו לתֹו ְְְְְְְִִִִֵַַָָָּפּונּדיֹון
הּדבלה ונטמאת ּכעקּור, הרק זה הרי - לצמאֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹהּניחֹו

ידיו. מחמת ׁשּנטמא ּפיו מׁשקה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָמחמת
.Áׁשאינן ּתרּומה ׁשל אכלין אֹוכלת ׁשהיתה ְְֳִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָהאּׁשה

ויצא הּקֹוץ והּכּה הּטמא, הּתּנּור את גֹורפת והיתה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻמכׁשרין,
ונתנה ׁשּנכוית אֹו הּדם, מּפני אצּבעּה ּומצצה דם, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָמּמּנה
רצֹונּה ׁשהרי ׁשּבפיה, הּתרּומה נטמאת - ּבפיה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאצּבעּה

אצּבע. ּבמציצת ּולעקרֹו מּפיה הּמׁשקה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָלהֹוציא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בימות1) טהרה בחזקת שהם המים לרצון. אלא מטמאים שאין ואותם לרצון ושלא לרצון ומתטמאים שמטמאים המים יבאר
טמיאות בידים תרומה אוכל שהיה ומי פסקו. שלא תמצית מי שמן. או דבש או חלב או יין לתוכו שנפל גבא כשפסקו. או הגשמים
דם ממנה ויצא הקוץ והכה הטמא התנור גורפת והיתה מוכשרת שאינה תרומה אוכלת שהיתה האשה ודין פיו. לתוך ידו והכניס

וכו'.
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וערבאין‡. אחראין נכסיו ּכל הרי - סתם חברֹו את ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּמלוה
חֹובֹו ּבעל את ּתֹובע - לגּבֹות ּכׁשּיבֹוא ,לפיכ זה. ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָלחֹוב
- קרקעֹות ּבין מּטלטלין ּבין נכסים, עּמֹו מצא אם ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָּתחּלה.
מגּבין - מּדעּתֹו הּלוה נתן לא ואם הּלוה. ּברצֹון מהן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹּגֹובה
חֹובֹו ׁשטר ּכנגד הּנמצא ּכל לֹו הסּפיק לא ּדין. ּבית ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹאֹותֹו
ׁשהן ּפי על אף לּלוה, ׁשהיּו הּקרקעֹות מּכל גֹובה זה הרי -ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
הּלוה ּומכר הֹואיל ּבמּתנה. נתּונים אֹו לאחרים מכּורין ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹעּתה
מּיד מֹוציא זה הרי זה, ּבחֹוב ׁשּנׁשּתעּבד אחר נתן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָאֹו
ּבּמה טֹורף. הּנקרא וזהּו הּמּתנֹות. ּבעלי מּיד אֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּלקֹוחֹות
אבל ׁשּלוה; ּבעת לֹו ׁשהיּו ּבקרקעֹות אמּורים? ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָּדברים
חֹוב לבעל נׁשּתעּבדּו לא - ׁשּלוה לאחר לֹו הּבאין ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹנכסים
יהיּו ׁשּיקנה נכסים ׁשּכל עליו: התנה ואם טֹורפן. ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָואינֹו
- נתן אֹו ּומכר ׁשּלוה, אחר וקנה מהן, להּפרע ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻמׁשעּבדין

מהן. טֹורף חֹוב ּבעל ֲֵֵֵֶַַהרי
הּמּטלטלין·. אבל ּבקרקע; אּלא אמּורין הּדברים ּכל ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאין

ׁשּלוה ּבעת לֹו ׁשהיּו מּטלטלין אפּלּו אחריּות. עליהן אין -ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
לבעל הקנה אֹותן. טֹורף חֹוב ּבעל אין - לׁשעּתֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּמכרן
נפרע להיֹותֹו לֹו ׁשּיׁש קרקע ּגב על הּמּטלטלין ּכל ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָחֹובֹו
ׁשּיכּתב והּוא הּמּטלטלין. מאֹותן טֹורף זה הרי - הּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹמן
ּגב על לי ׁשּיׁש מּטלטלין ל ׁשהקניתי חֹובֹו: ּבׁשטר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַלֹו
הּׁשטרֹות. ּכטפסי וׁשּלא ּכאסמכּתא ׁשּלא לי ׁשּיׁש ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּקרקע
קרקעֹות ּבין לקנֹות, עתיד ׁשאני נכסים ׁשּכל ּכתב: אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוכן
מהן, להּפרע ל מׁשעּבדים הן הרי מּטלטלין, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻּבין
ׁשּלא מהן להּפרע הּקרקעֹות ּגב על ל קנּויין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹוהּמּטלטלין
מן אף טֹורף זה הרי - הּׁשטרֹות ּכטפסי וׁשּלא ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכאסמכּתא
ׁשּבממֹון ּתנאי ׁשּכל ׁשּלוה; לאחר הּלוה ׁשּקנה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּמּטלטלין

קּים. -ַָ
ּבכתּבתּה,‚. לאּׁשה אֹו חֹובֹו לבעל אּפֹותיקי ּׂשדהּו ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֻעּׂשה

גֹובה זה הרי - נהר ּוׁשטפֹו ּתגּבּו, מּכאן להן: ׁשּיכּתב ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹוהּוא
לֹו יהיה ׁשּלא עּמֹו: התנה ואם אֹותן. וטֹורף נכסים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹמּׁשאר
לוה אם וכן נכסים. מּׁשאר גֹובה אינֹו - מּזֹו אּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָּפרעֹון
מן גֹובה אינֹו זה הרי - עליו אחריּות לֹו ׁשאין ּופרׁש ֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמּמּנּו

לעֹולם. ְְְִַָָֻהמׁשעּבדין
ּבכתּבתּה,„. לאּׁשה אֹו חֹובֹו לבעל אּפֹותיקי ּׂשדהּו ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֻעּׂשה

לא אם לגּבֹות, חֹוב ּבעל ּוכׁשּיבֹוא מכּורה; זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹּומכרּה
אמּורים? ּדברים ּבּמה אֹותּה. יטרף - חֹורין ּבני נכסים ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָֹימצא
מכּורה. אינּה - עֹולם ממּכר מכרּה אבל לׁשעּתּה; ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָּבׁשּמכר

מּמּנּו,‰. ּגֹובה חֹוב ּבעל הרי - ּומכרֹו אּפֹותיקי עבּדֹו ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָעּׂשה

ּבעל אין - ּומכרֹו אּפֹותיקי ׁשֹורֹו עּׂשה קֹול. לֹו ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמּפני
קֹול. להן ׁשאין מּפני הּמּטלטלין, ׁשאר וכן מּמּנּו, ּגֹובה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָחֹוב

.Âׁשּכתב ּפי על אף וׁשחררֹו, אּפֹותיקי רּבֹו ׁשעּׂשהּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָעבד
אם וכן לחרּות. יצא - מּזה אּלא ּפרעֹון ל יהיה לא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלֹו:
ׁשעּבּוד. מּיד מפקיעין וההקּדׁש והּׁשחרּור ׁשהחמץ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָהקּדיׁשֹו.
ׁשטר עליו וכֹותב הּלוה, מן חֹובֹו ּגֹובה חֹוב ּבעל ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹוהרי
לׁשּלם? חּיב הּוא ולמה הּׁשטר. זה מּזמן וטֹורף ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָּבחֹובֹו,
מׁשּלם, - להּזיק הּגֹורם וכל חברֹו, ממֹון לאּבד ׁשּגֹורם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָמּפני
מּפני לׁשחררֹו, הּׁשני רּבֹו את וכֹופין ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַּכמֹו
אּתה. עבּדי לֹו: ויאמר בׁשּוק ימצאּנּו ׁשּלא העֹולם; ְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹּתּקּון

.Ê,ההקּדׁש מן לטרף יכֹול חֹוב ּבעל אין - נכסיו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמקּדיׁש
ההקּדׁש, מּיד הּקרקע ּוכׁשּפֹודין הּׁשעּבּוד. מפקיע ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַׁשההקּדׁש
לבעל ׁשּיּתן מנת על זֹו ּבּׂשדה לּתן רֹוצה אדם ּכּמה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹומדין
ותצא לכׁשּתּפדה ,לפיכ ּכתּבתּה. ּולאּׁשה חֹובֹו את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻחֹוב
האּׁשה אֹו אֹותּה, ויטרף חֹוב ּבעל יבֹוא - הּלֹוקח ּביד ְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹֻלחּלין

ּבערכין. ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֲִִֵֶַַָָָֻּבכתּבתּה,
.Áיכֹול - לּלֹוקח מעֹות יׁש אם לטרף, ׁשּבא חֹוב ְִִֵֵֶַַַַָָָֹּבעל

ותֹובע הּלֹוקח וחֹוזר טֹורף, ּׁשהּוא מה דמי לֹו ולּתן ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַלסּלקֹו
לסּלקֹו יכֹול אינֹו - אּפֹותיקי אֹותֹו עּׂשה ואם ְְְִֵֵֵֵַַַָָָלּמֹוכר.

ְִָּבדמים.
.Ëלֹו והיּו מאתים, לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ּׂשדֹות,ראּובן ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּבמנה, הּׁשנּיה לֹו ּומכר וחזר ּבמנה, ללוי מהן אחת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּומכר
ּבּמנה הּׁשנּיה לטרף וחזר ּבמנה, אחת וטרף ׁשמעֹון ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹּובא
להיֹות ּתרצה אם לֹו: ואמר מאתים לֹו והביא לֹו, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָהּנׁשאר
הרי ,ל ׁשּיׁש הּמאתים ּבכל ל ׁשּומה ׁשּטרפּת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּׂשדה
הּדין - והסּתּלק חֹוב ׁשל מאתים היל לאו, ואם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמּוטב;
ּבמאתים ׁשּקּבלּה ּפי על אף ּבּה, ועמד ׁשמעֹון רצה לוי. ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָעם

ּבמנה. אּלא ראּובן ותֹובע חֹוזר לוי אין -ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָ
.Èׁשמעֹון ּובא מאה, ׁשוה אחת ּׂשדה והּניח ראּובן, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמת

ׁשהּניח הּמּטלטלין מן מאה היתֹומים לֹו ונתנּו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָּוטרפּה,
חֹובֹו; ּבׁשאר אֹותּה וטֹורף חֹוזר זה הרי - וסּלקּוהּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָאביהן
לפרע היתֹומים על ׁשּמצוה עּׂשּו, מצוה - לֹו ׁשּנתנּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּמאה
הּׂשדה דמי ּבמאה אּלּו לֹו: אמרּו ואם אביהם. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָחֹובֹות
ּבׁשאר אחרת ּפעם אֹותּה ולטרֹוף לחזֹור יכֹול אינֹו - ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּטרפּת

חֹובֹו.
יוםראשוֿןשניט'ֿי'מרחשון

ה'תשע"ב מרחשון י' שני יום
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יגּבּו‡. לא - מהן לגּבֹות הּלוה לנכסי ּדין ּבית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹּכׁשּיֹורדין
ּתֹורה, ודין ׁשּבקרקעֹותיו. הּבינֹונית מן אּלא חֹוב ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָלבעל
והאיׁש ּתעמד ּבחּוץ ׁשּנאמר: הּזּבּורית; מן חֹוב ּבעל ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּיגּבה
להֹוציא? אדם ׁשל ּדרּכֹו מה - וגֹו' יֹוציא בֹו נׁשה אּתה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָאׁשר
ּתנעל ׁשּלא ּכדי ּבבינֹונית, חכמים ּתּקנּו אבל ׁשּבכליו. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּפחּות
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הּלוה מן לּפרע ּבבא אמּורים? ּדברים ּבּמה לוין. ּבפני ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּדלת
ּגדֹולים ּבין קטּנים ּבין הּיֹורׁשין, מן לּפרע הּבא אבל ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָעצמֹו;

הּזּבּורית. מן אּלא יּפרע לא -ִִִִֶַַָָֹ
ּבני·. נכסים ׁשּיׁש ּבמקֹום מׁשעּבדין מּנכסים נפרעים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָֻאין

ו זּבּורית חֹורין ּבני היּו ואפּלּו אֹוחֹורין, ּבינֹונית המׁשעּבדים ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָֻ
זה הרי - חֹורין ּבני נׁשּתּדפּו ׁשּנתנם. ּבין ׁשּמכרם ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעּדית,

אינם. ּכאּלּו ׁשּנׁשחתּו ׁשּכיון המׁשעּבדין; מן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻטֹורף
ּומכר‚. ׁשמעֹון וחזר לׁשמעֹון, ּׂשדֹותיו ּכל ׁשּמכר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָראּובן

- לטרף ראּובן ׁשל חֹוב ּבעל ּובא ללוי, מהן אחת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּׂשדה
אמּורים? ּדברים ּבּמה גֹובה. מּזה רצה גֹובה, מּזה ְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָרצה
אינֹו - זּבּורית אֹו עּדית לקח אם אבל ּבינֹונית; לוי ְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּכׁשּלקח
ולקחּתי טרחּתי זה מּפני לֹו: אֹומר זה ׁשהרי מּלוי; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָטֹורף
ּבינֹונית, לוי לקח אם וכן מּמּנּו. לגּבֹות ּדינ ׁשאין ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּׂשדה
אינֹו - ׁשּלקח הּבינֹונית ּכמֹו ּבינֹונית ׁשמעֹון אצל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָוהּניח
לגּבֹות מקֹום ל הּנחּתי לֹו: אֹומר זה ׁשהרי מּלוי; ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָטֹורף

ִֶמּמּנּו.
.„- חֹוב ּובעל ּבעּדית, להן ׁשמין - ׁשהּנּזקין ּבארנּו, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּכבר

- וזּבּורית עּדית לֹו היּו ּבזּבּורית. - אּׁשה ּוכתּבת ְְְְִִִִִִִִֵַָָֻּבבינֹונית,
עּדית לֹו היּו ּבזּבּורית. אּׁשה ּוכתּבת חֹוב ּובעל ּבעּדית, ְְְִִִִִִִִִַַַָָָֻנּזקין
ּבבינֹונית. אּׁשה ּוכתּבת חֹוב ּובעל ּבעּדית, נּזקין - ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֻּובינֹונית
ּבבינֹונית, חֹוב ּובעל נּזקין - ּבלבד ּובינֹונית זּבּורית לֹו ְְִִִִִִִֵֵַַַָָהיּו

ּבזּבּורית. אּׁשה ְְִִִַָֻּוכתּבת
נכנסּו‰. ּכּלן הרי - אחת ּבבת אדם ּבני לׁשלׁשה ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֻמכרן

טֹורף חֹוב ּובעל העּדית, מן טֹורפין והּנּזקין הּבעלים, ְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָּתחת
לזה מכרן הּזּבּורית. מן טֹורפת אּׁשה ּוכתּבת הּבינֹונית, ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻמן
טֹורפין - הסּפיק לא האחרֹון; מן טֹורפין ּכּלן - זה ְְְֲִִִִִֶַַַָָֹֻאחר
היה אפּלּו פניו. מּׁשּלפני טֹורפין - הסּפיק לא ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָָָָֹמּׁשּלפניו;
אֹומר הּקֹודם הּלֹוקח ׁשהרי הּזּבּורית. ׁשּלקח הּוא ֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהאחרֹון

מּמּנּו. לגּבֹות מקֹום ל הּנחּתי ְְְִִִִֵֶַַָלּטֹורף:
.Â.הּבעלים ּתחת נכנס הּלֹוקח הרי - זֹו אחר זֹו לאחד ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָמכרן

לקח אבל ּבאחרֹונה; עּדית ׁשּלקח אמּורים? ּדברים ְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָּבּמה
אֹומר ׁשהרי הּזּבּורית; מן ּגֹובין ּכּלן - ּבאחרֹונה ֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֻזּבּורית
הּנחּתי הרי ּתחּלה: ׁשּלקח הּׂשדה מן לגּבֹות ּכׁשּיבֹוא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלּטֹורף
אם ּכ הּטֹורף לֹו אֹומר אינֹו ולמה מּמּנּו. לגּבֹות מקֹום ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָל
העּדית מן חֹוב ּובעל האּׁשה ותגּבה ּבאחרֹונה, עּדית ְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָָלקח
לֹוקח אֹומר והרי לּלֹוקח, היא ּתּקנה ׁשּזֹו ּבאחרֹונה? ֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּלקח
מן יגּבה מּכם אחד ּכל אּלא זֹו, ּבתּקנה אפׁשי אי ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָלהן:

לֹו. ָָהראּוי
.Êוחזר ּבאחרֹונה, עּדית לֹו ּומכר זֹו, אחר זֹו לאחד ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָמכרן

ּגֹובין ּכּלן - לפניו עּדית וׁשּיר ּובינֹונית זּבּורית ּומכר ְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻהּלֹוקח
עּדית מכר אֹותם. ידחה ּבּמה לֹו אין ׁשהרי העּדית, ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמן
ׁשּביד העּדית מן טֹורפין הּנּזקין - וזּבּורית ּבינֹונית ְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַָָוהּניח
מּבינֹונית ּגֹובין אּׁשה ּוכתּבת חֹוב ּובעל הּׁשני, ְִִִִִֵֵֵַַַַַָֻלֹוקח

לפניו. ׁשּׁשּיר ְְִִִֵֶָָוזּבּורית
.Á,לׁשנים נכסיו הּלוה מכר ּכ ואחר מאחד, ׁשּלוה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמי

וקנּו ,עּמ לי אין ּודברים ּדין ׁשני: ללֹוקח חֹוב ּבעל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָוכתב
לֹו: אֹומר ׁשהרי ראׁשֹון; מּלֹוקח לטרף יכֹול אינֹו - ְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹמּידֹו

הּנכסים מן חֹוב ּבעל אצל מּמּנּו לגּבֹות מקֹום ל ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָהּנחּתי
ׁשהרי ,עצמ על הפסדּת ואּתה אחרי, ׁשני לֹוקח ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּקנה
ּכתבה אם ּבכתּבתּה, לאּׁשה הּדין והּוא מהן. עצמ ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻסּלקּת
ּכתבּו אם אבל לטרף. יכֹולה ואינּה ּכתּבתּה, אּבדה - ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָֹֻלּׁשני
ּומכרּה ללֹוקח, ּׂשדה הּלוה מכר הּׁשני. מן טֹורפין - ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלראׁשֹון

ה וכתב ׁשני, ללֹוקח ראׁשֹון ּדיןלֹוקח ראׁשֹון: ללֹוקח ּמלוה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ
טֹורף חֹוב ּבעל הרי - מּידֹו וקנּו ,עּמ לי אין ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָּודברים
מּבעל אֹותּה טֹורף ראׁשֹון ולֹוקח הּׂשדה, אֹותּה ׁשני ְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמּלֹוקח
ראׁשֹון, מּלֹוקח אֹותּה טֹורף ׁשני ולֹוקח לֹו, ּכתב ׁשהרי ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָחֹוב,
וחֹוזרין מּׁשני, וטֹורף חֹוזר חֹוב ּובעל לֹו, מכרּה הּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשהרי
ּבכתּבתּה. האּׁשה וכן ּביניהן. ּפׁשרה ׁשּיעּׂשּו עד ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻחלילה,
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ּתחּלה,‡. ּגֹובה חֹובֹו ׁשּקדם ּכל - הרּבה חֹובֹות לֹו ׁשּיׁש ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹמי
האחרֹון קדם ואם הּלקֹוחֹות. מן ּבין עצמֹו הּלוה מן ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבין
ּבּמה זכה. - חֹובֹו ׁשּקדם ׁשּכל מּידֹו; מֹוציאים - ְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹוגבה
אבל ׁשּלוה; ּבעת לֹו ׁשהיּו ּבקרקעֹות אמּורים? ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָּדברים
על אף הרּבה, חֹובֹות מּבעלי ׁשּלוה אחר ׁשּקנה ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהּקרקעֹות
מׁשעּבד לקנֹות עתיד ּׁשאני מה מהן: אחד לכל ׁשּכתב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּפי
וגבה ׁשּקדם וכל ׁשוין, ּכּלן אּלא קדימה, ּדין ּבהן אין - ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻל

אחרֹון. ׁשהּוא ּפי על אף זכה, -ֲִֶַַַָָ
.·ּכ ואחר ,ל מׁשעּבד לקנֹות עתיד ׁשאני לֹו: וכתב ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֻלוה

לראׁשֹון, מׁשעּבד הּׂשדה הרי - מאחר ולוה וחזר ּׂשדה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻקנה
קדימה ּדין אין מאה. היּו אפּלּו וכן לגּבֹות. קֹודם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָוהּוא
ּפי על אף זכה, - מהן וגבה ׁשּקדם ּכל אּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבמּטלטלין,
הּמּטלטלין מן ותפס אדם מּׁשאר אחד קדם אחרֹון. ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּוא
ׁשּכל זכה; לא - חֹובֹות מּבעלי לאחד לזּכֹות ּכדי זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשל
לא - לאחרים חֹוב עליו ׁשּיׁש ּבמקֹום חֹוב לבעל ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּתֹופס

לאחרים חֹוב עליו אין אבל אמרקנה. אם וכן לֹו. קנה - ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָ
מּבעלי אחד ואין לֹו; זכה - לפלֹוני זה ּבחפץ זכה הּלוה: ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלֹו
ּבהן זכה ׁשּכבר הּמּטלטלין, מאּלּו לגּבֹות יכֹולין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָחֹובֹות

ֵַאחר.
ּבמקֹום‚. אחת ׁשעה אֹו אחד, יֹום ּכּלן ׁשּזמן ְְְֶֶַַַָָָָָָֻׁשטרֹות

ּבין קרקע ּבין וגבה, מהן ׁשּקדם ּכל ׁשעֹות, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּכֹותבין
זכה. - ְְִִַָָמּטלטלין

מהן„. אחד ׁשּכל חֹובֹות ּבעלי וכן לגּבֹות, ּביחד ּכּלן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבאּו
אין ׁשהרי הּמּטלטלין, מן לגּבֹות ׁשּבאּו חברֹו לזמן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָקֹודם
הּלוה ׁשּקנה מּקרקע לגּבֹות ׁשּבאּו אֹו קדימה, ּדין ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבהן
ׁשּיגּבה ּכדי ּבּנכסים ואין ׁשּבהן, האחרֹון מן ׁשּלוה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלאחר
חֹולקין? ּכיצד ּביניהן. מחּלקין - חֹובֹו את מהן אחד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכל
ׁשּבהן לּפחּות יּגיע מנינם, על הּנמצא הּממֹון ּכׁשּיתחּלק ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאם
ואם ּבׁשוה; מנינם לפי חֹולקים - ּפחֹות אֹו חֹובֹו ְְְְְְִִִִִֶָָָָּכׁשעּור
הּממֹון מּכל חֹולקין - חֹובֹו על יֹותר ׁשּבהם לּפחּות ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָיּגיע
וחֹוזרין חֹובֹו, ּכׁשעּור ׁשּבהם לּפחּות ׁשּיּגיע ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּביניהם
הּזאת. ּכּדר ּביניהן הּיתר וחֹולקין חֹובֹות מּבעלי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּנׁשארים
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הּלוה מן לּפרע ּבבא אמּורים? ּדברים ּבּמה לוין. ּבפני ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּדלת
ּגדֹולים ּבין קטּנים ּבין הּיֹורׁשין, מן לּפרע הּבא אבל ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָעצמֹו;

הּזּבּורית. מן אּלא יּפרע לא -ִִִִֶַַָָֹ
ּבני·. נכסים ׁשּיׁש ּבמקֹום מׁשעּבדין מּנכסים נפרעים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָֻאין

ו זּבּורית חֹורין ּבני היּו ואפּלּו אֹוחֹורין, ּבינֹונית המׁשעּבדים ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָֻ
זה הרי - חֹורין ּבני נׁשּתּדפּו ׁשּנתנם. ּבין ׁשּמכרם ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעּדית,

אינם. ּכאּלּו ׁשּנׁשחתּו ׁשּכיון המׁשעּבדין; מן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻטֹורף
ּומכר‚. ׁשמעֹון וחזר לׁשמעֹון, ּׂשדֹותיו ּכל ׁשּמכר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָראּובן

- לטרף ראּובן ׁשל חֹוב ּבעל ּובא ללוי, מהן אחת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּׂשדה
אמּורים? ּדברים ּבּמה גֹובה. מּזה רצה גֹובה, מּזה ְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָרצה
אינֹו - זּבּורית אֹו עּדית לקח אם אבל ּבינֹונית; לוי ְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּכׁשּלקח
ולקחּתי טרחּתי זה מּפני לֹו: אֹומר זה ׁשהרי מּלוי; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָטֹורף
ּבינֹונית, לוי לקח אם וכן מּמּנּו. לגּבֹות ּדינ ׁשאין ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּׂשדה
אינֹו - ׁשּלקח הּבינֹונית ּכמֹו ּבינֹונית ׁשמעֹון אצל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָוהּניח
לגּבֹות מקֹום ל הּנחּתי לֹו: אֹומר זה ׁשהרי מּלוי; ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָטֹורף

ִֶמּמּנּו.
.„- חֹוב ּובעל ּבעּדית, להן ׁשמין - ׁשהּנּזקין ּבארנּו, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּכבר

- וזּבּורית עּדית לֹו היּו ּבזּבּורית. - אּׁשה ּוכתּבת ְְְְִִִִִִִִֵַָָֻּבבינֹונית,
עּדית לֹו היּו ּבזּבּורית. אּׁשה ּוכתּבת חֹוב ּובעל ּבעּדית, ְְְִִִִִִִִִַַַָָָֻנּזקין
ּבבינֹונית. אּׁשה ּוכתּבת חֹוב ּובעל ּבעּדית, נּזקין - ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֻּובינֹונית
ּבבינֹונית, חֹוב ּובעל נּזקין - ּבלבד ּובינֹונית זּבּורית לֹו ְְִִִִִִִֵֵַַַָָהיּו

ּבזּבּורית. אּׁשה ְְִִִַָֻּוכתּבת
נכנסּו‰. ּכּלן הרי - אחת ּבבת אדם ּבני לׁשלׁשה ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֻמכרן

טֹורף חֹוב ּובעל העּדית, מן טֹורפין והּנּזקין הּבעלים, ְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָּתחת
לזה מכרן הּזּבּורית. מן טֹורפת אּׁשה ּוכתּבת הּבינֹונית, ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻמן
טֹורפין - הסּפיק לא האחרֹון; מן טֹורפין ּכּלן - זה ְְְֲִִִִִֶַַַָָֹֻאחר
היה אפּלּו פניו. מּׁשּלפני טֹורפין - הסּפיק לא ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָָָָֹמּׁשּלפניו;
אֹומר הּקֹודם הּלֹוקח ׁשהרי הּזּבּורית. ׁשּלקח הּוא ֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהאחרֹון

מּמּנּו. לגּבֹות מקֹום ל הּנחּתי ְְְִִִִֵֶַַָלּטֹורף:
.Â.הּבעלים ּתחת נכנס הּלֹוקח הרי - זֹו אחר זֹו לאחד ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָמכרן

לקח אבל ּבאחרֹונה; עּדית ׁשּלקח אמּורים? ּדברים ְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָּבּמה
אֹומר ׁשהרי הּזּבּורית; מן ּגֹובין ּכּלן - ּבאחרֹונה ֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֻזּבּורית
הּנחּתי הרי ּתחּלה: ׁשּלקח הּׂשדה מן לגּבֹות ּכׁשּיבֹוא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלּטֹורף
אם ּכ הּטֹורף לֹו אֹומר אינֹו ולמה מּמּנּו. לגּבֹות מקֹום ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָל
העּדית מן חֹוב ּובעל האּׁשה ותגּבה ּבאחרֹונה, עּדית ְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָָלקח
לֹוקח אֹומר והרי לּלֹוקח, היא ּתּקנה ׁשּזֹו ּבאחרֹונה? ֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּלקח
מן יגּבה מּכם אחד ּכל אּלא זֹו, ּבתּקנה אפׁשי אי ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָלהן:

לֹו. ָָהראּוי
.Êוחזר ּבאחרֹונה, עּדית לֹו ּומכר זֹו, אחר זֹו לאחד ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָמכרן

ּגֹובין ּכּלן - לפניו עּדית וׁשּיר ּובינֹונית זּבּורית ּומכר ְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻהּלֹוקח
עּדית מכר אֹותם. ידחה ּבּמה לֹו אין ׁשהרי העּדית, ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמן
ׁשּביד העּדית מן טֹורפין הּנּזקין - וזּבּורית ּבינֹונית ְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַָָוהּניח
מּבינֹונית ּגֹובין אּׁשה ּוכתּבת חֹוב ּובעל הּׁשני, ְִִִִִֵֵֵַַַַַָֻלֹוקח

לפניו. ׁשּׁשּיר ְְִִִֵֶָָוזּבּורית
.Á,לׁשנים נכסיו הּלוה מכר ּכ ואחר מאחד, ׁשּלוה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמי

וקנּו ,עּמ לי אין ּודברים ּדין ׁשני: ללֹוקח חֹוב ּבעל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָוכתב
לֹו: אֹומר ׁשהרי ראׁשֹון; מּלֹוקח לטרף יכֹול אינֹו - ְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹמּידֹו

הּנכסים מן חֹוב ּבעל אצל מּמּנּו לגּבֹות מקֹום ל ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָהּנחּתי
ׁשהרי ,עצמ על הפסדּת ואּתה אחרי, ׁשני לֹוקח ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּקנה
ּכתבה אם ּבכתּבתּה, לאּׁשה הּדין והּוא מהן. עצמ ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻסּלקּת
ּכתבּו אם אבל לטרף. יכֹולה ואינּה ּכתּבתּה, אּבדה - ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָֹֻלּׁשני
ּומכרּה ללֹוקח, ּׂשדה הּלוה מכר הּׁשני. מן טֹורפין - ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלראׁשֹון

ה וכתב ׁשני, ללֹוקח ראׁשֹון ּדיןלֹוקח ראׁשֹון: ללֹוקח ּמלוה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ
טֹורף חֹוב ּבעל הרי - מּידֹו וקנּו ,עּמ לי אין ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָּודברים
מּבעל אֹותּה טֹורף ראׁשֹון ולֹוקח הּׂשדה, אֹותּה ׁשני ְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמּלֹוקח
ראׁשֹון, מּלֹוקח אֹותּה טֹורף ׁשני ולֹוקח לֹו, ּכתב ׁשהרי ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָחֹוב,
וחֹוזרין מּׁשני, וטֹורף חֹוזר חֹוב ּובעל לֹו, מכרּה הּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשהרי
ּבכתּבתּה. האּׁשה וכן ּביניהן. ּפׁשרה ׁשּיעּׂשּו עד ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻחלילה,
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ּתחּלה,‡. ּגֹובה חֹובֹו ׁשּקדם ּכל - הרּבה חֹובֹות לֹו ׁשּיׁש ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹמי
האחרֹון קדם ואם הּלקֹוחֹות. מן ּבין עצמֹו הּלוה מן ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבין
ּבּמה זכה. - חֹובֹו ׁשּקדם ׁשּכל מּידֹו; מֹוציאים - ְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹוגבה
אבל ׁשּלוה; ּבעת לֹו ׁשהיּו ּבקרקעֹות אמּורים? ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָּדברים
על אף הרּבה, חֹובֹות מּבעלי ׁשּלוה אחר ׁשּקנה ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהּקרקעֹות
מׁשעּבד לקנֹות עתיד ּׁשאני מה מהן: אחד לכל ׁשּכתב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּפי
וגבה ׁשּקדם וכל ׁשוין, ּכּלן אּלא קדימה, ּדין ּבהן אין - ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻל

אחרֹון. ׁשהּוא ּפי על אף זכה, -ֲִֶַַַָָ
.·ּכ ואחר ,ל מׁשעּבד לקנֹות עתיד ׁשאני לֹו: וכתב ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֻלוה

לראׁשֹון, מׁשעּבד הּׂשדה הרי - מאחר ולוה וחזר ּׂשדה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻקנה
קדימה ּדין אין מאה. היּו אפּלּו וכן לגּבֹות. קֹודם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָוהּוא
ּפי על אף זכה, - מהן וגבה ׁשּקדם ּכל אּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבמּטלטלין,
הּמּטלטלין מן ותפס אדם מּׁשאר אחד קדם אחרֹון. ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּוא
ׁשּכל זכה; לא - חֹובֹות מּבעלי לאחד לזּכֹות ּכדי זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשל
לא - לאחרים חֹוב עליו ׁשּיׁש ּבמקֹום חֹוב לבעל ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּתֹופס

לאחרים חֹוב עליו אין אבל אמרקנה. אם וכן לֹו. קנה - ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָ
מּבעלי אחד ואין לֹו; זכה - לפלֹוני זה ּבחפץ זכה הּלוה: ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלֹו
ּבהן זכה ׁשּכבר הּמּטלטלין, מאּלּו לגּבֹות יכֹולין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָחֹובֹות

ֵַאחר.
ּבמקֹום‚. אחת ׁשעה אֹו אחד, יֹום ּכּלן ׁשּזמן ְְְֶֶַַַָָָָָָֻׁשטרֹות

ּבין קרקע ּבין וגבה, מהן ׁשּקדם ּכל ׁשעֹות, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּכֹותבין
זכה. - ְְִִַָָמּטלטלין

מהן„. אחד ׁשּכל חֹובֹות ּבעלי וכן לגּבֹות, ּביחד ּכּלן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבאּו
אין ׁשהרי הּמּטלטלין, מן לגּבֹות ׁשּבאּו חברֹו לזמן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָקֹודם
הּלוה ׁשּקנה מּקרקע לגּבֹות ׁשּבאּו אֹו קדימה, ּדין ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבהן
ׁשּיגּבה ּכדי ּבּנכסים ואין ׁשּבהן, האחרֹון מן ׁשּלוה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלאחר
חֹולקין? ּכיצד ּביניהן. מחּלקין - חֹובֹו את מהן אחד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכל
ׁשּבהן לּפחּות יּגיע מנינם, על הּנמצא הּממֹון ּכׁשּיתחּלק ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאם
ואם ּבׁשוה; מנינם לפי חֹולקים - ּפחֹות אֹו חֹובֹו ְְְְְְִִִִִֶָָָָּכׁשעּור
הּממֹון מּכל חֹולקין - חֹובֹו על יֹותר ׁשּבהם לּפחּות ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָיּגיע
וחֹוזרין חֹובֹו, ּכׁשעּור ׁשּבהם לּפחּות ׁשּיּגיע ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּביניהם
הּזאת. ּכּדר ּביניהן הּיתר וחֹולקין חֹובֹות מּבעלי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּנׁשארים
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מאתים, זה וׁשל מנה, זה ׁשל חֹובֹות, ׁשלׁשה היּו ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכיצד?
- מאֹות ׁשלׁש הּנמצא ּכל היה אם מאֹות: ׁשלׁש זה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָוׁשל
מאֹות מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשם נמצא אם וכן מאה; מאה ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָנֹוטלין
חֹולקין - מאֹות ׁשלׁש על יתר ׁשם נמצא ּבׁשוה. חֹולקין -ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ
הּממֹון ּוׁשאר הּמאה, ּבעל ויסּתּלק ּבׁשוה, מאֹות ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשלׁש
ׁשם נמצאּו ּכיצד? .הּדר אֹותּה על הּׁשנים אֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָחֹולקין
ויסּתּלק ּבׁשוה, מאֹות ׁשלׁש חֹולקין - ּפחֹות אֹו מאֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָחמׁש
ויסּתּלק ּבׁשוה, הּפחֹות אֹו הּמאתים וחֹולקין וחֹוזרין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהאחד,
ּבׁשוה, מאֹות ׁשלׁש חֹולקין - מאֹות ׁשׁש ׁשם נמצא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָהּׁשני.
הּׁשנים ּבין הּמאתים וחֹולקין וחֹוזרין הּמנה, ּבעל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָויסּתּלק
הּנׁשארים הּמאה ונֹותנין הּמאתים, ּבעל ויסּתּלק ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָּבׁשוה,
ועל ּבלבד. מאֹות ׁשלׁש ּבידֹו ונמצא מאֹות, הּׁשלׁש ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָלבעל
ויׁש ּכאחת. לגּבֹות ּכׁשּיבֹואּו מאה, הן אפּלּו חֹולקין זֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּדר

ה ממֹונם.מן לפי ׁשחֹולקין ׁשהֹורּו, ּגאֹונים ְְְִִִִֶֶַָָ
לוי,‰. על חֹוב ׁשטר מּׁשניהם אחד לכל וׁשמעֹון, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָראּובן

סתם, ּבניסן ׁשטרֹו וׁשמעֹון ּבניסן, ּבחמּׁשה ׁשטרֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָראּובן
מֹורידין - ׁשניהם ׁשל חֹוב ּכדי ׁשאינּה ּׂשדה ללוי יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָוהרי
וכן היה. ניסן ּבסֹוף ׁשמעֹון ׁשל ׁשטרֹו ׁשּמא ראּובן, ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָלתֹוכּה
אֹומר הּלֹוקח ׁשהרי ,ואיל מאּיר לטרף יכֹול ׁשמעֹון ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹאין
ּבת ּׂשדה והרי ,ׁשטר ׁשל זמּנֹו הּוא ּבניסן ּבאחד ׁשּמא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלֹו:
אחר ׁשהּוא ראּובן ויבֹוא אֹותּה, ׁשּתגּבה ראּובן ּביד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָחֹורין
הרׁשאה ּכתבּו אם ,לפיכ מּמּני. לטרף לֹו ׁשּיׁש והּוא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹזמנ
ּבראּובן הּדין והּוא צד. מּכל ואיל מאּיר טֹורפין - לזה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָזה
ׁשל ׁשטרֹו ׁשטרֹות, ּבׁשני אחת ּׂשדה לוי להן ׁשּמכר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוׁשמעֹון

סתם. ּבניסן זה ׁשל ּוׁשטרֹו ּבניסן ּבחמּׁשה ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָזה
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ּבין‡. הּלֹוקח, ׁשהׁשּביח הּׁשבח את ּגֹובה חֹוב ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַּבעל
אּלא מאליהן. נכסים ׁשּׁשבחּו ּבין הֹוצאה מחמת ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהׁשּביחּו
הׁשּביחּו ואם הּׁשבח, ּכל טֹורף - מאליהן ׁשבחּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאם
לֹו ׁשהיה ראּובן ּכיצד? הּׁשבח. חצי ּגֹובה - הֹוצאה ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמחמת
ּבמנה, ּׂשדה ללוי ׁשמעֹון ּומכר מאתים, ׁשמעֹון על ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָחֹוב
ׁשוה היא והרי והׁשּביחּה הֹוצאֹות, לוי עליה ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָוהֹוציא
ּבמאה, מּמּנה טֹורף - מּלוי לטרף ראּובן ּכׁשּיבֹוא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמאתים,
ּכגֹון עצמּה, מחמת הׁשּביחה ואם הּׁשבח. חצי ׁשל ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָוחמּׁשים

אי בּה עלּו אֹו ּבדמים הֹורּוׁשהּוקרה ּכּלּה. את ּגֹובה - לנֹות ְְִִֶֶֶָָָָָָֻ
מהּיֹורד ּכחֹו רע הּלֹוקח יהא לא ואמרּו: ּגדֹולים ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹחכמים
הּתחּתֹונה. על וידֹו לֹו ׁשּׁשמין ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלּׂשדה
ּכל נֹוטל - חמּׁשים והֹוציא מאה הׁשּביח אם ,ְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָלפיכ
הּקרן עם והחצי ההֹוצאה, על הּיתר הּׁשבח וחצי ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָההֹוצאה
לדּון.] ראּוי וכ הם, טעם ׁשל [ּודברים חֹוב. ּבעל ְְִֵֵֶַַַַָָָָטֹורף
מן אף ׁשמעֹון, מּנכסי הּקרן את וגֹובה הּלֹוקח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַוחֹוזר
אבל ללוי; ּבֹו ׁשּמכר זמן מאחר נתן אֹו ׁשּמכר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻהמׁשעּבדין
אין - ּבכּלֹו ּבין ּבחציֹו ּבין חֹוב, ּבעל מּמּנּו ׁשּטרף ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻהּׁשבח
ׁשּתּקנת ׁשמעֹון. ׁשל חֹורין ּבני מּנכסים אּלא גֹובהּו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלוי

הּגזלן, ׁשאכל הּפרֹות ולא הּׁשבח, יגּבה ׁשּלא היא: ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹעֹולם
דברים ׁשאּלּו מׁשעּבדין; מּנכסים והּבנֹות, האּׁשה מזֹון ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹֻולא
מן אּׁשה ּתטרף ׁשּלא ּכתּבה, ּומּקּלי קצּבה. להן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻֻׁשאין
ּבלבד הּׁשבח חצי חֹוב ּבעל יטרף ולּמה ּכתּבתּה. ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֻהּׁשבח
ׁשּלוה לאחר ּבא ׁשהּׁשבח לפי עצמּה? הֹוצאה מחמת ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּבא
ּבעלי ּכׁשני ולוי ראּובן ונמצא ללוי, ׁשּמכר ּולאחר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָמראּובן
ׁשּלוה אחר לֹו ׁשּבאּו ּכנכסים והּׁשבח לׁשמעֹון, ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָחֹובֹות
ראּובן ,לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכאחד חֹולקין ׁשהן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָמּׁשניהם,
וחזר לקנֹות, עתיד ׁשאני לֹו: וכתב מנה, מּׁשמעֹון ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּלוה
אחר וקנה לקנֹות, עתיד ׁשאני לֹו: וכתב מאתים, מּלוי ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָולוה
יהּודה והׁשּביחּה וחמּׁשים, ּבמאה ליהּודה ּומכרּה ּׂשדה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָּכ
ולוי ׁשמעֹון טֹורף - מאֹות ׁשלׁש ׁשוה היא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָּבהֹוצאתֹו
וׁשבעים חמּׁשה זה ּביד ונמצא ּבׁשוה, אֹותֹו וחֹולקין ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָהּקרן
ויהּודה ולוי ׁשמעֹון וחֹוזרין וׁשבעים; חמּׁשה זה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָּוביד
הּדר על ׁשבח ׁשל וחמּׁשים מאה וחֹולקין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשלׁשּתן
טֹורף ולוי זֹו, מּׂשדה ׁשּלֹו מנה טֹורף ׁשמעֹון נמצא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּפרׁשנּו.
הּׁשבח מן נֹוטל ויהּודה ּומחצה, וׁשבעה ּוׁשלׁשים ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָמאה
מאה. הן אפּלּו חֹולקין הן וכזה ּומחצה. וׁשּׁשים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשנים

אבל·. מּמּנּו. נטרפין אינן - הּלֹוקח ׁשאכל הּפרֹות ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל
לּקרקע, צריכין ׁשאינן ּפי על אף לּקרקע, המחּברין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָֻהּפרֹות

ׁש ּכמֹוּכענבים מהן ּגֹובה חֹוב ּבעל הרי - להּבצר הּגיעּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
הּׁשבח. מן ִֶֶֶַַׁשּגֹובה

ּגֹובה‚. חֹוב ּבעל אין - הֹוצאה מחמת ׁשּׁשבחה ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּתנה
מּתנה ּבׁשעת ׁשוה היתה ּכּמה רֹואין אּלא ּכלּום, ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָמּׁשבחּה
ואם ּכּלּה. את ּגֹובה חֹוב ּבעל - מאליה ׁשבחה ואם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻוגֹובה.
את מּמּנה ּגֹובה חֹוב ּבעל הרי - הּמּתנה אחריּות הּנֹותן ֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָקּבל
חֹוב ּבעל יטרף ולּמה הּלקֹוחֹות. מן ׁשּגֹובין ּכדר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּׁשבח
ּכלּום? מּתנה מּמקּבל יטרף ולא הּלֹוקח מן הּׁשבח ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹחצי
ל מחּיב ׁשאני מכירה: ּבׁשטר לּלֹוקח ּכֹותב ׁשהּמֹוכר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻמּפני
הּכל; אחריּות ועלי ׁשּתׁשּביח, ּובּׁשבח ׁשּתעמל ּובעמל ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹּבּקרן
זה, ּתנאי על ירד הּלֹוקח ׁשהרי זה, ּדבר וקּבל הּלֹוקח ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָורצה
ּכתב לא ואפּלּו הּמֹוכר. על יחזר הּׁשבח מּמּנּו יּלקח ֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹׁשאם
ׁשאין הּמּתנה, אבל הּלֹוקח. עם הּמֹוכר דין ׁשּזה נֹודע ּכבר -ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבהֹוצאתֹו ׁשהׁשּביחּה מּׁשבח גֹובה אינֹו - זה ּתנאי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשם

ְּכלּום.
מן„. ּגֹובה חֹוב ּבעל אין - הּנכסים ׁשהׁשּביחּו יתֹומים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָוכן

את ּגֹובה - מאליהן נכסים ׁשבחּו אם אבל ּכלּום. ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּׁשבח
ּכּלֹו. ֶַַֻהּׁשבח

מן‰. לֹו ּׁשראּוי מה הּלֹוקח מּיד ּבחֹובֹו ׁשּטרף חֹוב ְִִֵֶֶַַַַַַַָָּבעל
ּבֹו יׁש אם הּקרקע: מן הּנׁשאר רֹואין - הּׁשבח וחצי ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָהּקרן
קּבין, ּתׁשעה ּבית ּבּׂשדה לֹו ׁשּנׁשאר ּכגֹון לּלֹוקח, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּתעלה
נׁשאר לא ואם ׁשניהם; ּבּה יׁשּתּתפּו - קב חצי ּבית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹּובגּנה
חֹוב ּבעל לֹו נֹותן - עליו ּכּלֹו ׁשם יהיה יחלק ׁשאּלּו דבר ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻלֹו

ּדמיו. ֶָָאת
.Âורֹואין ּכּלּה, את נֹוטל חֹוב ּבעל - אּפֹותיקי הּׂשדה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהיתה
עלח יתר הּׁשבח חצי היה אם לּלֹוקח: הּנׁשאר הּׁשבח ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָצי

ּבעל לֹו אֹומר ׁשהרי חֹוב, מּבעל ההֹוצאה נֹוטל - ֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָההֹוצאה
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מן נֹוטל הּׁשבח מן לֹו והּנׁשאר ׁשהׁשּביחה, היא ּׂשדי ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָחֹוב:
לֹו אין - ההֹוצאה מן ּפחֹות הּׁשבח חצי היה ואם ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמֹוכר;
הּמֹוכר מן וגֹובה וחֹוזר הּׁשבח, חצי דמי אּלא הּטֹורף ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמן

ּבלבד. ׁשּנטרף הּׁשבח ְְֲִִִֶֶַַַָחצי
.Êאנּו אֹומרים: יתֹומים היתֹומין, מן לטרף ׁשּבא חֹוב ְְְְִִִִִֶַַַָָֹּבעל

על - הׁשּביח אביכם ׁשּמא אֹומר: חֹוב ּובעל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָהׁשּבחנּו,
ׁשמין - הׁשּביחּו ׁשהם ראיה הביאּו ראיה. להביא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָהיתֹומים
ׁשּבׁשניהן, הּפחֹות ונֹוטלין ההֹוצאה, ואת הּׁשבח את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָלהן
ּׂשדה ּבׁשעּׂשה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבדמים. אֹותן ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָּומעלה
היתֹומין רצּו אם אּפֹותיקי, עּׂשּה לא אם אבל אּפֹותיקי; ְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹזֹו
נֹוטלין - רצּו ואם אֹותֹו, מסּלקין - ּבדמים חֹוב ּבעל ְְְְְְִִִִֵַַַַָָלסּלק

ׁשּלהן. ׁשבח ׁשעּור הּקרקע ְִִֶֶֶַַַַָמן

ה'תשע"ב מרחשון י"ג חמישי יום

ועּׂשרים ׁשנים ¦§¤§¦©§¤¤ּפרק

לבית‡. ׁשטרֹו הּמלוה ּכׁשּיביא הּוא: ּכ החֹוב ּגבּית ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָסדר
לנכסיו יֹורדין ואין ׁשּלם. לּלוה: אֹומרים - ויתקּים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּדין
לנכסי הּמלוה והֹוריד הּדּין טעה ואם ׁשּיתּבעּנּו. עד ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּתחּלה
הריני הּלוה: אמר אֹותֹו. מסּלקין - ׁשּיתּבעּנּו קדם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלוה
אֹו אמׁשּכן אֹו מאחר ׁשאלוה ּכדי זמן לי קבעּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמׁשּלם,
ואין יֹום, ׁשלׁשים זמן לֹו קֹובעין - הּמעֹות ואביא ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹאמּכר
מּיד - מּטלטלים ׁשם היּו ׁשאּלּו מׁשּכֹון; לּתן אֹותֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָמחּיבין
מי על להחרים הּמלוה רצה ואם מהם. ּגֹובין ּדין ּבית ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהיּו
זה הרי - ּבדברים אֹותֹו ּומפליג מּטלטלין אֹו מעֹות לֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּיׁש
ׁשלמּו ׁשּיּתן. עד ערב להביא הּלוה מחּיבין ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמחרים.

אםה וכן אדרכּתא. ּכֹותבין ּדין ּבית - הביא ולא ּׁשלׁשים ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָֹ
על אדרכּתא ּכֹותבין - מׁשּלם איני ּכׁשּתבעֹו: ּבּתחּלה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאמר
מלוה אּלא ׁשם אין אם וכן זמן. לֹו קֹובעין ואין מּיד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָנכסיו
חֹורין ּבני נכסי על אדרכּתא ּכֹותבין - ׁשהֹודה אֹו ּפה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָעל

לֹו. ֵֶׁשּיׁש
אני·. הּוא, מזּיף ּבפניכם ׁשּנתקּים זה ׁשטר ואמר: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻטען

ּפלֹוני והם ּפלֹוני, ּבמקֹום והעד ואבּטלּנּו, ראיה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאביא
לֹו קֹובעין - ּבדבריו מּמׁש ׁשּיׁש לּדּינין נראה אם ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּופלֹוני:
ּבעלילֹות אּלא ּבא ׁשאינֹו להם נראה ואם עדיו; להביא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָזמן
אם ּכ ואחר ׁשּלם, לֹו: אֹומרים - ּדפי ׁשל ּובטענֹות ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹּדברים
יכֹול אינֹו וׁשּמא אּלם, הּמלוה היה ואם יחזר. ראיה לֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹיׁש

ׁשליׁש. ידי על מּניחין - מּידֹו ְְִִִִִֵַַָָלהֹוציאֹו
הּזמן‚. והּגיע הּׁשטר, ּולבּטל ראיה להביא זמן לֹו ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָקבעּו

ּכֹותבין - ּבא לא וׁשני. וחמיׁשי ׁשני לֹו ממּתינין - ּבא ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָֹֹולא
ּבנּדּויֹו והּוא לֹו ּוממּתינין אֹותֹו, ּומׁשּמתין ּפתיחא ְְְְְְִִִִִַַָָָעליו
ללוֹות; טֹורח ׁשּמא - ראׁשֹונים ׁשלׁשים יֹום: ְְְִִִִִִֵֶַָּתׁשעים
הּלֹוקח ׁשּמא - אחרֹונים למּכר; טֹורח הּוא ׁשּמא - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאמצעים
ּבית - ּבא ולא יֹום ּתׁשעים ׁשלמּו מעֹות. להביא טֹורח ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹמּמּנּו
נּדּויֹו. לֹו ּומּתירין נכסיו, על אדרכּתא לֹו ּכֹותבין ְְְְִִִִִַַַַָָָּדין

והּוא„. לֹו. ּומֹודיעין ׁשּׁשֹולחין עד אדרכּתא ּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֶַַַָאין
על יתר ּפחֹות; אֹו ימים ׁשני מהל ּדין לבית קרֹוב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיהיה
ּכל ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה להֹודיעֹו. צריכין אין - ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָזה
ואבּטל ראיה אביא עּתה ואֹומר: נׁשמט יֹום ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָהּתׁשעים
ּכֹותבין מּיד - ּדין לבית ּבא איני אמר: אבל ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָהּׁשטר;
הּמּטלטלין. על ּבין הּקרקעֹות על ּבין נכסיו, על ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָאדרכּתא
ּתׁשעים לֹו ממּתינין אין - הּפּקדֹון על הּׁשטר היה אם ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָוכן

מּיד. נכסיו על אדרכּתא ּכֹותבין אּלא ְְְְִִֶַַַָָָָָיֹום,
ּכֹותבין‰. הּתׁשעים ּבסֹוף ּבא לא ׁשאם ׁשאמרנּו, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹזה

אחר אפּלּו הּמּטלטלין, על אבל הּקרקעֹות; על - ְְְְְֲֲִִִַַַַַַַַַַָָָאדרכּתא
ואבּטל ראיה אביא עּתה אֹומר: ׁשהּוא זמן ּכל יֹום, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּתׁשעים
אֹותם, יאכל ׁשּמא לּמּטלטלין, הּמלוה מֹורידין אין - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּׁשטר
ואפּלּו ּיּטל. מה ימצא ולא הּׁשטר, ויבּטל ראיה זה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹויביא

ּתׁשּתדף. אֹו תכסיף ׁשּמא קרקע, לּמלוה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָהיה
.Âחֹורין ּבני לנכסים אם האדרכּתא? ּכֹותבין ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָּכיצד

ּכ ּבּדין לפלֹוני נתחּיב ּפלֹוני איׁש אֹומרים: - ְְְְִִִִִִִִֵַַָהֹורידּוהּו
ּׂשדה על זֹו אדרכּתא לֹו וכתבנּו מעצמֹו, לֹו נתן ולא ,ְְְְְְְֵֶַַַַַַָָָָָֹוכ
ּכנגד ּׂשדה מאֹותּה ׁשלׁשה לֹו ׁשמין ּכ ואחר ׁשּלֹו. ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּפלֹונית
ׁשּיפסקּו עד ּׁשּיראּו, מה ּכפי עליה ּומכריזין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָחֹובֹו.
אֹותֹו. ׁשּׁשמּו לחלק ּבחֹובֹו אֹותֹו ּומֹורידין ְִִִִֵֶֶַַָהּמֹוסיפין.
לֹו היּו לא ואם ׁשטר. ׁשם היה אם החֹוב, ׁשטר ְְְְְִִִַַָָָָָֹוקֹורעין
נתחּיב ּפלֹוני איׁש :ּכ האדרכּתא ּכֹותבין - חֹורין ּבני ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָנכסים
חֹובֹו, לֹו נתן ולא ּבידֹו, ׁשּיׁש חֹוב ּבׁשטר וכ ּכ ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹלפלֹוני
ׁשהיה לּׁשטר קרענּו ּוכבר חֹורין, ּבני נכסים לֹו מצאנּו ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹולא
ידֹו ולהיֹות ולחקר לדרׁש רׁשּות לפלֹוני ונתּנּו עליו, ְְְְְְְְִִִִַַָָָָֹלֹו
מּזמן ׁשּמכר קרקעֹות וכל לֹו, ׁשּיּמצאּו הּנכסים ּכל על ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָנטּויה

הּכל. מן חֹובֹו לגּבֹות להּפרע לֹו יׁש והלאה ְְְְִִִִֵַַָָָָֹּפלֹוני
.Êאם ּומחּפּׂש. הּמלוה הֹול זֹו, אדרכּתא ׁשּכֹותבין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָואחר

נכסיםמצא לֹו מצא מהן. לֹו ׁשמין - חֹורין ּבני נכסים לֹו ְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָ
ׁשטר וקֹורעין מהן. טֹורף - ׁשטרֹו זמן מאחר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֻמׁשעּבדין

הּטרּפא. ׁשטר לֹו וכֹותבין ְְְְְְִִַַַַָָָהאדרכּתא,
.Áלטרף ּבּדין זכה ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני איׁש ּכֹותבין? ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹּכיצד

ׁשּלקח ּפלֹונית מּׂשדה ,וכ ּכ ׁשהּוא לֹו, חּיב ׁשּפלֹוני ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבחֹוב
ׁשהיתה האדרכּתא קרענּו ּוכבר ּפלֹוני. מּזמן וכ ּבכ ְְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָּפלֹוני

.וכ ּבכ מּזה לטרף והרׁשינּוהּו ְְְְְְִִִִֶָָָֹּבידֹו,
.Ëּבקיאין ׁשלׁשה מֹורידין לטרף, הּטרּפא ׁשּכֹותבין ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָֹואחר

ּׁשראּוי מה ּכפי חֹובֹו ּכׁשעּור מּמּנה לֹו וׁשמין ּׂשדה, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָלאֹותּה
עליה ּומכריזין ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּׁשבח, וחצי הּקרן מן ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָלֹו

יתֹומים. נכסי על ׁשּמכריזין ּכדר יֹום, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַׁשלׁשים
.Èּכתּקנת ּכלּום, לֹו ׁשאין הּלוה את מׁשּביעין ּכ ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹואחר

את ּומׁשּביעין ּבּמדינה. עּמנּו הּלוה היה אם ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּגאֹונים,
ולא מחלֹו, ולא זה, חֹוב נפרע ׁשּלא חפץ ּבנקיטת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹהּטֹורף
ּבּׁשּומא הּלֹוקח לנכסי אֹותֹו מֹורידין ּכ ואחר לאחר. ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָמכרֹו

הֹורדה. וכֹותבין ְְִֶָָׁשּלֹו,
.‡Èׁשהיתה ּבּׁשּומא לפלֹוני ׁשּׁשמנּו אחר ּכֹותבין? ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָוכיצד
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מן נֹוטל הּׁשבח מן לֹו והּנׁשאר ׁשהׁשּביחה, היא ּׂשדי ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָחֹוב:
לֹו אין - ההֹוצאה מן ּפחֹות הּׁשבח חצי היה ואם ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמֹוכר;
הּמֹוכר מן וגֹובה וחֹוזר הּׁשבח, חצי דמי אּלא הּטֹורף ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמן

ּבלבד. ׁשּנטרף הּׁשבח ְְֲִִִֶֶַַַָחצי
.Êאנּו אֹומרים: יתֹומים היתֹומין, מן לטרף ׁשּבא חֹוב ְְְְִִִִִֶַַַָָֹּבעל

על - הׁשּביח אביכם ׁשּמא אֹומר: חֹוב ּובעל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָהׁשּבחנּו,
ׁשמין - הׁשּביחּו ׁשהם ראיה הביאּו ראיה. להביא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָהיתֹומים
ׁשּבׁשניהן, הּפחֹות ונֹוטלין ההֹוצאה, ואת הּׁשבח את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָלהן
ּׂשדה ּבׁשעּׂשה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבדמים. אֹותן ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָּומעלה
היתֹומין רצּו אם אּפֹותיקי, עּׂשּה לא אם אבל אּפֹותיקי; ְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹזֹו
נֹוטלין - רצּו ואם אֹותֹו, מסּלקין - ּבדמים חֹוב ּבעל ְְְְְְִִִִֵַַַַָָלסּלק

ׁשּלהן. ׁשבח ׁשעּור הּקרקע ְִִֶֶֶַַַַָמן

ה'תשע"ב מרחשון י"ג חמישי יום

ועּׂשרים ׁשנים ¦§¤§¦©§¤¤ּפרק

לבית‡. ׁשטרֹו הּמלוה ּכׁשּיביא הּוא: ּכ החֹוב ּגבּית ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָסדר
לנכסיו יֹורדין ואין ׁשּלם. לּלוה: אֹומרים - ויתקּים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּדין
לנכסי הּמלוה והֹוריד הּדּין טעה ואם ׁשּיתּבעּנּו. עד ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּתחּלה
הריני הּלוה: אמר אֹותֹו. מסּלקין - ׁשּיתּבעּנּו קדם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלוה
אֹו אמׁשּכן אֹו מאחר ׁשאלוה ּכדי זמן לי קבעּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמׁשּלם,
ואין יֹום, ׁשלׁשים זמן לֹו קֹובעין - הּמעֹות ואביא ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹאמּכר
מּיד - מּטלטלים ׁשם היּו ׁשאּלּו מׁשּכֹון; לּתן אֹותֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָמחּיבין
מי על להחרים הּמלוה רצה ואם מהם. ּגֹובין ּדין ּבית ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהיּו
זה הרי - ּבדברים אֹותֹו ּומפליג מּטלטלין אֹו מעֹות לֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּיׁש
ׁשלמּו ׁשּיּתן. עד ערב להביא הּלוה מחּיבין ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמחרים.

אםה וכן אדרכּתא. ּכֹותבין ּדין ּבית - הביא ולא ּׁשלׁשים ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָֹ
על אדרכּתא ּכֹותבין - מׁשּלם איני ּכׁשּתבעֹו: ּבּתחּלה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאמר
מלוה אּלא ׁשם אין אם וכן זמן. לֹו קֹובעין ואין מּיד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָנכסיו
חֹורין ּבני נכסי על אדרכּתא ּכֹותבין - ׁשהֹודה אֹו ּפה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָעל

לֹו. ֵֶׁשּיׁש
אני·. הּוא, מזּיף ּבפניכם ׁשּנתקּים זה ׁשטר ואמר: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻטען

ּפלֹוני והם ּפלֹוני, ּבמקֹום והעד ואבּטלּנּו, ראיה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאביא
לֹו קֹובעין - ּבדבריו מּמׁש ׁשּיׁש לּדּינין נראה אם ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּופלֹוני:
ּבעלילֹות אּלא ּבא ׁשאינֹו להם נראה ואם עדיו; להביא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָזמן
אם ּכ ואחר ׁשּלם, לֹו: אֹומרים - ּדפי ׁשל ּובטענֹות ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹּדברים
יכֹול אינֹו וׁשּמא אּלם, הּמלוה היה ואם יחזר. ראיה לֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹיׁש

ׁשליׁש. ידי על מּניחין - מּידֹו ְְִִִִִֵַַָָלהֹוציאֹו
הּזמן‚. והּגיע הּׁשטר, ּולבּטל ראיה להביא זמן לֹו ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָקבעּו

ּכֹותבין - ּבא לא וׁשני. וחמיׁשי ׁשני לֹו ממּתינין - ּבא ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָֹֹולא
ּבנּדּויֹו והּוא לֹו ּוממּתינין אֹותֹו, ּומׁשּמתין ּפתיחא ְְְְְְִִִִִַַָָָעליו
ללוֹות; טֹורח ׁשּמא - ראׁשֹונים ׁשלׁשים יֹום: ְְְִִִִִִֵֶַָּתׁשעים
הּלֹוקח ׁשּמא - אחרֹונים למּכר; טֹורח הּוא ׁשּמא - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאמצעים
ּבית - ּבא ולא יֹום ּתׁשעים ׁשלמּו מעֹות. להביא טֹורח ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹמּמּנּו
נּדּויֹו. לֹו ּומּתירין נכסיו, על אדרכּתא לֹו ּכֹותבין ְְְְִִִִִַַַַָָָּדין

והּוא„. לֹו. ּומֹודיעין ׁשּׁשֹולחין עד אדרכּתא ּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֶַַַָאין
על יתר ּפחֹות; אֹו ימים ׁשני מהל ּדין לבית קרֹוב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיהיה
ּכל ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה להֹודיעֹו. צריכין אין - ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָזה
ואבּטל ראיה אביא עּתה ואֹומר: נׁשמט יֹום ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָהּתׁשעים
ּכֹותבין מּיד - ּדין לבית ּבא איני אמר: אבל ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָהּׁשטר;
הּמּטלטלין. על ּבין הּקרקעֹות על ּבין נכסיו, על ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָאדרכּתא
ּתׁשעים לֹו ממּתינין אין - הּפּקדֹון על הּׁשטר היה אם ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָוכן

מּיד. נכסיו על אדרכּתא ּכֹותבין אּלא ְְְְִִֶַַַָָָָָיֹום,
ּכֹותבין‰. הּתׁשעים ּבסֹוף ּבא לא ׁשאם ׁשאמרנּו, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹזה

אחר אפּלּו הּמּטלטלין, על אבל הּקרקעֹות; על - ְְְְְֲֲִִִַַַַַַַַַַָָָאדרכּתא
ואבּטל ראיה אביא עּתה אֹומר: ׁשהּוא זמן ּכל יֹום, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּתׁשעים
אֹותם, יאכל ׁשּמא לּמּטלטלין, הּמלוה מֹורידין אין - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּׁשטר
ואפּלּו ּיּטל. מה ימצא ולא הּׁשטר, ויבּטל ראיה זה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹויביא

ּתׁשּתדף. אֹו תכסיף ׁשּמא קרקע, לּמלוה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָהיה
.Âחֹורין ּבני לנכסים אם האדרכּתא? ּכֹותבין ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָּכיצד

ּכ ּבּדין לפלֹוני נתחּיב ּפלֹוני איׁש אֹומרים: - ְְְְִִִִִִִִֵַַָהֹורידּוהּו
ּׂשדה על זֹו אדרכּתא לֹו וכתבנּו מעצמֹו, לֹו נתן ולא ,ְְְְְְְֵֶַַַַַַָָָָָֹוכ
ּכנגד ּׂשדה מאֹותּה ׁשלׁשה לֹו ׁשמין ּכ ואחר ׁשּלֹו. ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּפלֹונית
ׁשּיפסקּו עד ּׁשּיראּו, מה ּכפי עליה ּומכריזין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָחֹובֹו.
אֹותֹו. ׁשּׁשמּו לחלק ּבחֹובֹו אֹותֹו ּומֹורידין ְִִִִֵֶֶַַָהּמֹוסיפין.
לֹו היּו לא ואם ׁשטר. ׁשם היה אם החֹוב, ׁשטר ְְְְְִִִַַָָָָָֹוקֹורעין
נתחּיב ּפלֹוני איׁש :ּכ האדרכּתא ּכֹותבין - חֹורין ּבני ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָנכסים
חֹובֹו, לֹו נתן ולא ּבידֹו, ׁשּיׁש חֹוב ּבׁשטר וכ ּכ ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹלפלֹוני
ׁשהיה לּׁשטר קרענּו ּוכבר חֹורין, ּבני נכסים לֹו מצאנּו ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹולא
ידֹו ולהיֹות ולחקר לדרׁש רׁשּות לפלֹוני ונתּנּו עליו, ְְְְְְְְִִִִַַָָָָֹלֹו
מּזמן ׁשּמכר קרקעֹות וכל לֹו, ׁשּיּמצאּו הּנכסים ּכל על ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָנטּויה

הּכל. מן חֹובֹו לגּבֹות להּפרע לֹו יׁש והלאה ְְְְִִִִֵַַָָָָֹּפלֹוני
.Êאם ּומחּפּׂש. הּמלוה הֹול זֹו, אדרכּתא ׁשּכֹותבין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָואחר

נכסיםמצא לֹו מצא מהן. לֹו ׁשמין - חֹורין ּבני נכסים לֹו ְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָ
ׁשטר וקֹורעין מהן. טֹורף - ׁשטרֹו זמן מאחר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֻמׁשעּבדין

הּטרּפא. ׁשטר לֹו וכֹותבין ְְְְְְִִַַַַָָָהאדרכּתא,
.Áלטרף ּבּדין זכה ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני איׁש ּכֹותבין? ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹּכיצד

ׁשּלקח ּפלֹונית מּׂשדה ,וכ ּכ ׁשהּוא לֹו, חּיב ׁשּפלֹוני ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבחֹוב
ׁשהיתה האדרכּתא קרענּו ּוכבר ּפלֹוני. מּזמן וכ ּבכ ְְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָּפלֹוני

.וכ ּבכ מּזה לטרף והרׁשינּוהּו ְְְְְְִִִִֶָָָֹּבידֹו,
.Ëּבקיאין ׁשלׁשה מֹורידין לטרף, הּטרּפא ׁשּכֹותבין ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָֹואחר

ּׁשראּוי מה ּכפי חֹובֹו ּכׁשעּור מּמּנה לֹו וׁשמין ּׂשדה, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָלאֹותּה
עליה ּומכריזין ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּׁשבח, וחצי הּקרן מן ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָלֹו

יתֹומים. נכסי על ׁשּמכריזין ּכדר יֹום, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַׁשלׁשים
.Èּכתּקנת ּכלּום, לֹו ׁשאין הּלוה את מׁשּביעין ּכ ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹואחר

את ּומׁשּביעין ּבּמדינה. עּמנּו הּלוה היה אם ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּגאֹונים,
ולא מחלֹו, ולא זה, חֹוב נפרע ׁשּלא חפץ ּבנקיטת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹהּטֹורף
ּבּׁשּומא הּלֹוקח לנכסי אֹותֹו מֹורידין ּכ ואחר לאחר. ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָמכרֹו

הֹורדה. וכֹותבין ְְִֶָָׁשּלֹו,
.‡Èׁשהיתה ּבּׁשּומא לפלֹוני ׁשּׁשמנּו אחר ּכֹותבין? ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָוכיצד
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הּטֹורף זה את והׁשּבענּו ּכראּוי, יֹום ׁשלׁשים והכרזנּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבידֹו,
ּבּה מׁשּתּמׁש להיֹות ּפלֹונית לּׂשדה הֹורדנּוהּו חֹוב, ּבעל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָואת

ּבקנינֹו. אדם ׁשּמׁשּתּמׁש ְְְְִִֵֶֶֶַָָָּכדר
.·Èימי מּׁשּיּפסקּו זֹו? ּׂשדה ּפרֹות הּטֹורף אֹוכל ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּומאימתי

ְַַָָההכרזה.
.‚Èההלואה לׁשטר קרענּוהּו ּבּה: ּכתּוב ׁשאין אדרכּתא ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָּכל

קרענּוה ּבּה: ּכתּוב ׁשאין טרּפא וכל אדרכּתא. אינּה -ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָ
ּבּה: ּכתּוב ּדלא ׁשּומא וכל טרּפא. אינּה - ְְְְְִֵַַָָָָָָָָָלאדרכּתא

ׁשּומא. אינּה - לּטרּפא ְְְִֵַַָָָָקרענּוה
.„Èאֹומרים ּוׁשנים ּבמנה אֹומר אחד לׁשּום, ׁשּירדּו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָׁשלׁשה

- ּבמנה אֹומרים ּוׁשנים ּבמאתים אֹומר אחד אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּבמאתים,
אֹומר ואחד ּבמנה, אֹומר אחד ּבמעּוטֹו. יחיד ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּבטל
אחד ּבמאה. נּדֹון - ועּׂשרים ּבמאה אֹומר ואחד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבׁשמֹונים,
מאה אֹומר ואחד ּתׁשעים, אֹומר ואחד ּבמאה, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָאֹומר
ּביניהן. ׁשמין זֹו ּדר ועל ועּׂשרה. ּבמאה נּדֹון - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּוׁשלׁשים

.ÂËׁשהּוא ּבכל וטעּו לֹוקח, ּבנכסי לטֹורף ׁשּׁשמּו ּדין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָּבית
להן ויׁש ולּלֹוקח, לּטֹורף ּכׁשליח הן ׁשהרי ּבטל; מכרן -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
הֹורּו. ּכזה הּמֹורים וכל ּכׁשליח. לעּות, לא אבל לתּקן ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹרׁשּות

.ÊËּבין לוה ּבנכסי ּבין חֹוב, לבעל ׁשּׁשמּו ּדין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹּבית
לוה ׁשל ידֹו הּׂשיגה זמן ּולאחר הּלֹוקח, ׁשּביד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻּבמׁשעּבדין
את חֹוב לבעל והביאּו יֹורׁשיהן, ׁשל אֹו נטרף ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָאֹו
חֹוזרת ׁשהּׁשּומא קרקע; מאֹותּה אֹותֹו מסּלקין - ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָמעֹותיו
והּטֹוב. הּיׁשר ועּׂשית ׁשּנאמר: מּׁשּום לעֹולם, ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָלּבעלים

.ÊÈּבית ׁשמּוה ּכ ואחר חֹוב, לבעל אֹותּה ׁשּׁשמּו ְְְֵֶַַַַַַָָָָָקרקע
ּכחֹו יהא לא חֹוזרת; זֹו הרי - הּמלוה זה ׁשל חֹוב לבעל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹּדין

מכרּה הראׁשֹון. חֹוב ּבעל מּכח נתנּהגדֹול אֹו חֹוב ּבעל ְְִִַַַַַָָָָָָֹ
והֹוריׁשּה ׁשּמת אֹו מּדעּתֹו, חֹוב לבעל ׁשּׁשמּה אֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּבמּתנה,
מּמּנה ׁשּׁשמּו אֹו ונּׂשאת, לאּׁשה קרקע ׁשמּו חֹוזרת. אינּה -ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ולא מחזיר ולא הּוא, ּכלֹוקח אׁשּתֹו ּבנכסי ּבעל - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַֹֹונּׂשאת

לֹו. ֲִִַמחזירין

ה'תשע"ב מרחשון י"ד שישי יום

ועּׂשרים ׁשלׁשה ¦§¤§¨§¤¤ּפרק

ּבהן‡. טֹורף ׁשהרי ּפסּולין; - הּמקּדמים חֹוב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֻׁשטרי
יגּבה ולא חכמים, אֹותֹו קנסּו ּולפיכ ּכּדין. ׁשּלא ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹֹלקֹוחֹות
מּזמן ּבֹו יטרף ׁשּמא ּגזרה חֹורין, מּבני אּלא מקּדם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻּבׁשטר

ׁשהקּדימֹו. ְִִִֶראׁשֹון
ּבעל·. ׁשל ּכחֹו הּורע ׁשהרי ּכׁשרין; - המאחרין חֹוב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻׁשטרי

ׁשּלא ּפי על ואף הּׁשטר. מּזמן אּלא טֹורף ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּׁשטר,
ּכׁשר. זה הרי - מאחר ׁשהּוא ּבֹו ְְֲֵֵֶֶָָָֻּכתבּו

ּפסּול,‚. - לֹו הּסמּו ּבּלילה ונחּתם ּבּיֹום, ׁשּכתבּוהּו ְְְְְֶֶַַַַַָָָָָׁשטר
ׁשּנכנס עד ּבענין עסּוקים היּו ואם מקּדם. ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֻמּפני
ּכׁשר. - ּבּלילה מּמּנּו ׁשּקנּו ּפי על אף וחתמּוהּו, ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּלילה

ׁשטר„. - ּבתׁשרי ּבעּׂשרה אֹו ּבׁשּבת ּכתּוב ׁשּזמּנֹו ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָׁשטר
ּובאחד הּוא, מקּדם ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין וכׁשר. הּוא ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָֻֻמאחר
הּׁשטר מעמידין אּלא נכּתב, ּבתׁשרי עּׂשר ּבאחד אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָּבּׁשּבת

ּולפ ּבׁשּבת, ּכֹותבין ׁשאין הּוא ידּוע ׁשהּדבר חזקתֹו; יכעל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ֲֵאחרּוהּו.

ואין‰. עּמֹו, הּמלוה ׁשאין ּפי על אף ללוה ׁשטר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּכֹותבין
אמּורים? ּדברים ּבּמה עּמֹו. לוה ׁשּיהיה עד למלוה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹּכֹותבים
נׁשּתעּבדּו מּידֹו ׁשּקנּו מּׁשעה ׁשהרי קנין, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבׁשטר
ללּוה אפּלּו ּכֹותבין אין - קנין ּבֹו ׁשאין ׁשטר אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹנכסיו;
ׁשּמא ּבפנינּו. הּמלוה ּביד הּׁשטר ויּתן עּמֹו מלוה ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעד
ּתׁשרי, עד מּמּנּו ילוה ולא ּבניסן, מּמּנּו ללוֹות עּתה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹיכּתב
הּגיע ׁשּלא ּכּדין, ׁשּלא מּניסן זה ּבׁשטר טֹורף הּמלוה ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹונמצא

ּתׁשרי. עד ְְִֵַָלידֹו
.Âונתאחרה ּבהן, וכּיֹוצא הּמֹוכר אֹו הּלוה מּיד ׁשּקנּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹעדים

- ּבֹו מּמּנּו ׁשּקנּו יֹום ידעּו אם מרּבה: זמן הּׁשטר ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֻּכתיבת
חתימתן, זמן ׁשאינֹו ּפי על ואף הּקנין זמן ּבּׁשטר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָּכֹותבין
ּפלֹוני; יֹום עד ידנּו ּכתיבת ונתאחרה לֹומר: צריכין ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָואין
מּׁשעת ׁשטר ׁשל זמּנֹו ּכֹותבין - ּבֹו ׁשּקנּו יֹום ידעּו לא ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹואם
וכתבּו אחת, ּבמדינה העדּות להן ׁשּנמסרה מי וכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכתיבה.
ׁשּנמסרה מקֹום ּבּׁשטר מזּכירין אין - אחרת ּבמדינה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעדים

ידן. חתימת ּבֹו ׁשּכתבּו מקֹום אּלא העדּות, ְֲִֵֶֶַָָָָָָּבֹו
.Êהמאחרין אפּלּו ּבזמּנן, נכּתבּו ׁשּלא ּוממּכר מקח ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻׁשטרי

ּכגֹון ּכיצד? ּכּדין. ׁשּלא ּבהן לטרף אפׁשר ׁשהרי ּפסּולין; -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
זמן ׁשּיּגיע קדם הּלֹוקח מּיד הּׂשדה וקנה הּמֹוכר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹׁשחזר
חזרּתי ויאמר: המאחר הּׁשטר הּלה ויֹוציא המאחר, ְְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָֹֻֻהּׁשטר
ולּמה ּכּדין. ׁשּלא טֹורף ונמצא ,מּמ ׁשנּיה ּפעם ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּולקחּתיה
ׁשּיּגיע קדם יפרעּנּו ׁשּמא המאחר, חֹוב לׁשטר ּכן נחׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻלא
ּבֹו ויטרף המאחר הּׁשטר ויֹוציא ויחזר ׁשֹובר, ויכּתב ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹֹֹֻזמּנֹו
ׁשּיכּתב ּתּקנתֹו - מאחר ׁשטר הּכֹותב ׁשּכל לפי ּכּדין? ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשּלא
זה אֹותֹו יׁשּבר הּׁשטר ׁשּיצא זמן ׁשּכל סתם, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּׁשֹובר
הּוא - הּפרעֹון ּבזמן הּׁשֹובר וכתב ּכן עּׂשה לא ואם ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹהּׁשֹובר;

עצמֹו. על ְְִִַַהפסיד
.Áּומכר ׁשּקדם אֹו מֹודעא, ּומסר ּבאנס ּׂשדהּו ׁשּמכר ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמי

אּנס ׁשל הּמעֹות הרי - לאּנס ׁשּימּכר קדם לאחר נתן ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאֹו
ׁשּבידֹו מכר ּבׁשטר טֹורף ואינֹו ּפה, על ּכמלוה הּמֹוכר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאצל
אּלא נכּתב ולא ׁשּיּכתב, זה ׁשטר ּדין ׁשאין מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּכלּום;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן האּנס. ְְִֵֵֵֶַַָָָֹמּפני
.Ë.ּפה על ּבעדּות אּלא ׁשטר, ּבלא ׁשּיטרף לטֹורף ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאפׁשר

לֹו יׁש הרי - מאביו גזּולה ׁשּזֹו עדּות לֹו ׁשּיׁש ּכגֹון ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָּכיצד?
לֹו העידּו אם וכן ׁשטר. ּכאן ואין אּלּו, ּבעדים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵָָלהֹוציא
מּזמן וכ ּבכ ּפלֹוני מּנכסי לטרף לאביו הּדין ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָֹׁשּנגמר
ּבעדּות טֹורף הּבן הרי - טרף לא ועדין אביו ּומת ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹּפלֹוני,

זֹו.
.Èׁשּמא אחת, ּׂשדה על מכר ׁשטרי ׁשני ּכֹותבין אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלפיכ

ּכיצד? ּכּדין. ׁשּלא ויטרף חֹוב ּבעל עם קנּוניא הּלֹוקח ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹיעּׂשה
אביו, מחמת לֹו ׁשהעידּו ּבעדּות זֹו ּׂשדה ויטרף זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹיבֹוא
הּלקֹוחֹות מן ׁשּבידֹו הּמכר ּבׁשטר ויטרף הּלֹוקח ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹויחזר
ּבקנּוניא ויחזר ׁשּבידֹו, הּמכר ׁשטר ויקרע אחריו, ְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלקחּו
ּבעצמּה ׁשּטרפּה הּוא ויבֹוא מּמּנּו, ׁשּנטרפה ּבּׂשדה ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹויעמד
ׁשטר הּלה ויֹוציא עדיו, ּבעדּות אחרת ּפעם אֹותּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹויטרף
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ּכן, אם ּכּדין. ׁשּלא אחרים לקֹוחֹות ּבֹו ויטרף הּׁשני ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹהּמכר
יכּתבּו יעּׂשה? ּכיצד קּימין, ועדיו הּמכר ׁשטר לֹו ׁשּנאבד ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמי
מּנכסים לא ּבֹו ּגֹובין אין זה ׁשטר ּבֹו: ויאמרּו ׁשני, ְְְְְִִִִֵֵֶָָָֹֹׁשטר
אּלא ּכתבנּוהּו ולא חֹורין, ּבני מּנכסים ולא ְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹֻמׁשעּבדים
מּידֹו יֹוציאּה ׁשּלא ּכדי הּלֹוקח, ּפלֹוני ּביד זֹו ּׂשדה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלהעמיד

יֹורׁשיו. ולא ְְֵַָֹהּמֹוכר
.‡Èוקנּו קּימין ׁשעדיו ּפי על אף ּכן. אינֹו החֹובֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּבׁשטרי

אֹו אבד עּתה לי, ׁשּכתבּתם ׁשטר ואמר: ּבׁשעתֹו וחזר ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמּידֹו,
מחלֹו. אֹו ּפרעֹו ׁשּמא ׁשני, ׁשטר לֹו ּכֹותבין אין - ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָנּׂשרף
אּלא ּכלּום, אּלּו ּבעדים גֹובה ואינֹו לזמן. החֹוב היה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָואפּלּו
ּכפרן החזק ׁשּזה מעֹולם; דברים היּו לא אֹומר: הּלוה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻאם

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֵֶָָּבעדּותן,
.·Èמעמיד - להּמחק הֹול הּוא והרי חֹובֹו ׁשטר ׁשּבלה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָמי

עדי אבל קּיּום. לֹו עֹוּׂשין והם ּדין, לבית ּובא עדים, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָעליו
ׁשּנמחק ּפי על אף אחר, ׁשטר לֹו ּכֹותבין אין עצמן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּׁשטר
קּיּום. לֹו עֹוּׂשין ּדין ּובית ּדין, לבית ּבאין אבל ְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָּבפניהם;

.‚È:ואֹומרים אחר ׁשטר ּכֹותבין זה? ׁשטר מקּימין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָּכיצד
ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני הֹוציא ּופלֹוני, ּופלֹוני ּפלֹוני ּדין ּבית ְְְְְִִִִִִִֵֶָאנּו
עדיו. ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני, ּביֹום ּוזמּנֹו לפנינּו, נמחק ְְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָׁשטר
- מכּונת ונמצאת עדים ׁשל לעדּותן והזקקנּו ּכתבּו: ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻֻואם
לא ואם אחר; קּיּום צרי ואין לֹו, ׁשּכתבּו זה ּבׁשטר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּגֹובה
עד הראׁשֹונים העדים על ראיה להביא צרי - ּכן ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָּכתבּו

עדּותן. ְִֵֵֶַָׁשּתתקּים
.„Èאם נּטׁשטׁש, אֹו נמחק ּכׁשר. - ׁשּנתקרע חֹוב ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָׁשטר

ּפסּול. זה הרי - ּדין ּבית קרע נקרע ּכׁשר. - נּכר ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָרּׁשּומֹו
וערב. ׁשתי ּדין? ּבית קרע ְִִֵֵֵֶֶֶַָאיזהּו

.ÂËלֹו וכֹותבין מחליף, - רצה אם חֹובֹו: מקצת ׁשּפרע ְְְֲִִִִִֶַַָָָָמי
עדי לא אבל ראׁשֹון, מּזמן החֹוב ּבׁשאר אחר ׁשטר ּדין ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹּבית

- רצה ואם ׁשֹובר.הּׁשטר; יכּתב ְְְִִֵַָָָֹ
.ÊËהרי - הּׁשטר לי אבד הּמלוה: ואמר חֹובֹו, לפרע ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹהּבא

סתם להחרים לּלוה ויׁש חֹובֹו. ּכל ויּפרע ׁשֹובר לֹו יכּתב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹזה
טענת הּלוה טען ואם ׁשאבד. וטֹוען ׁשטרֹו ׁשּכֹובׁש מי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹעל
רּבֹותי, הֹורּו - ּבכיסֹו הּניחֹו ועּתה אצלֹו, הּׁשטר ואמר: ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָוּדאי
חֹובֹו יּפרע ּכ ואחר הּׁשטר, ׁשאבד הּסת הּמלוה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשּיּׁשבע

ׁשֹובר. ְְִֵֹויכּתב
.ÊÈׁשנים מּמּנּו לי עּׂשּו ואמר: ּבמנה, חֹוב ׁשטר ׁשהֹוציא ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָמי

להיֹות לּלוה היא ׁשּזכּות עֹוּׂשין; אין - חמּׁשים ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַֹּבחמּׁשים
ּפגּום. ׁשטרֹו נמצא - מקצת יפרעּנּו ׁשאם אחד, ּבׁשטר ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹהּכל
עּׂשּו ואמר: חמּׁשים, ּבחמּׁשים ׁשטרֹות ׁשני הֹוציא אם ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַָָוכן
לכל קּיּום לֹו עֹוּׂשין אּלא לֹו, עֹוּׂשין אין - ּבמאה אֹותן ְְִִִִֵֵֶָָָָלי
אֹותֹו יכף ׁשּלא ׁשנים, להיֹות לּלוה היא ׁשּזכּות ואחד; ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹאחד

הּכל. לגּבת אחת ּבפעם ְְִִַַַַַַֹֹּבּדין
.ÁÈׁשטר לי וכתבּו קרעּוהּו ואמר: ּבמאה, חֹוב ׁשטר ְְְְְְְִִִֵַַָָָָהֹוציא

לֹו וכתב הּכל, ּפרעֹו ׁשּמא לֹו. ׁשֹומעין אין - ּבחמּׁשים ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹאחר
ׁשטר על זה קּיּום ויֹוציא ּוכׁשּיחזר מאה; ׁשל ׁשטר על ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשֹובר
אחר ׁשטר זה לֹו: יאמר - הּׁשֹובר הּלוה ויֹוציא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹחמּׁשים,

הּוא.
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אֹותֹו‡. ּכֹותבין - קנין ּבֹו ׁשּיׁש חֹוב ׁשּׁשטר ּבארנּו, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָּכבר
למֹוכר ׁשטר ּכֹותבין וכן עּמֹו. הּמלוה ׁשאין ּפי על אף ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹלּלוה
אף למלוה ׁשֹובר ּכֹותבין וכן עּמֹו. הּלֹוקח ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַאף
ׁשאין ּפי על אף לאּׁשה וׁשֹובר עּמֹו, הּלוה ׁשאין ּפי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹעל
אבל עּמֹו. אׁשּתֹו ׁשאין ּפי על אף לאיׁש וגט עּמּה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּבעלּה
וקּבלנּות, אריסּות וׁשטרי ונּׂשּואין, ארּוסין ׁשטרי ּכֹותבין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַָאין
מעּׂשה וכל דינין ּבעלי טענֹות ׁשטר אֹו הּדּינין ּברירת ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָּוׁשטר
צריכין האּלּו הּׁשטרֹות וכל ׁשניהם. מּדעת אּלא ּדין, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבית

הּׁשטרֹות. ּכׁשאר ּבתּקּונן ְְְְִִִֵַָָָָלהּזהר
נֹותן·. הּלוה - הלואה ּבׁשטרי הּסֹופר? ּׂשכר נֹותן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּומי

והאּׁשה ּׂשכר. נֹותן הּלֹוקח - ּוממּכר מקח ּובׁשטרי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּׂשכר.
אֹו הארּוסין ׁשטר ּׂשכר נֹותן והחתן הּגט. ּׂשכר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנֹותנת
הּׁשטר. ּׂשכר נֹותן הּׂשכיר אֹו האריס וכן והמקּבל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהּנּׂשּואין.
ׁשניהם - דינין ּבעלי טענֹות אֹו הּדּינין ּברירת ׁשטר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָאבל

ּׂשכר. ְִָָנֹותנין
ואחד‚. חברֹו ּבפני ׁשּלא לאחד הּנכּתבין הּׁשטרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאחד

ּוׁשניהן ׁשניהם מּדעת אּלא אֹותן ּכֹותבין ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּׁשטרֹות
צריכין ּכּלן - לּלֹוקח אֹו לּמלוה ׁשּכֹותבין ׁשטר ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻעֹומדין,
ּבן ּפלֹוני הּוא ׁשּזה ׁשּבּׁשטר, הּׁשמֹות מּכירין העדים ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּיהיּו
קנּוניא, ויעּׂשּו ׁשנים יבֹואּו ׁשּמא ּפלֹוני; ּבן ּפלֹוני וזהּו ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָּפלֹוני

לזה. זה ויֹודּו אחרים, ּבׁשמֹות ׁשמֹותיהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָויׁשּנּו
חֹוׁשׁשין„. אין - יֹום ׁשלׁשים ּבעיר ׁשמֹו ׁשהחזק מי ְְְְִִִִֵֶַָָֻּכל

ולעּׂשֹות לרּמֹות ּכדי ׁשּנהּו והּוא לֹו, יׁש אחר ׁשם ׁשּמא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָלֹו
מי ,לפיכ סֹוף. לּדבר אין - ּכן אֹומר אּתה ׁשאם ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָקנּוניא;
עלי ּכתבּו ואמר: ּובא יֹום, ׁשלׁשים ּבעיר ׁשמֹו החזק ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻׁשּלא
ּכֹותבין אין - ּדינרין וכ ּכ לזה אֹו לפלֹוני חּיב ׁשאני ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשטר

יחזק. אֹו ׁשמֹו ׁשּזה ראיה ׁשּיביא עד ְְְִֶֶֶַַָָָֻלֹו
חּיב‰. איני ויאמר: הּלוה ויטען לפנינּו ׁשּיצא ׁשטר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּכל

אֹו לזה; והֹודה ּכׁשמי ׁשמֹו העלה אחר רּמאי ׁשּמא ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָּכלּום,
הּוא רּמאי וזה לאחר, אּלא ּכלּום חּיב אני לזה לא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשאמר:
ׁשנים ׁשם החזק ׁשּלא מאחר - חֹובי ּבעל ּכׁשם ׁשמֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻוהעלה
ׁשאין הּוא, ׁשחזקה לדבריו; חֹוׁשׁשין אין ׁשוין, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשּׁשמֹותיהן
הּנזּכרים אּלּו מּכירין ּכן אם אּלא הּׁשטר על חֹותמין ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהעדים
נֹודע ּכן אם אּלא הּׁשטר על חֹותמין ׁשאין חזקה וכן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבֹו.
ואין דעת. ּובני ּגדֹולים עצמן על ׁשהעידּו ׁשאּלּו ּבוּדאי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלהם
לקרֹות יֹודעים ּכן אם אּלא הּׁשטר על חֹותמין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָהעדים

ְְַֹולחּתם.
.Âוחתמּו חלק ניר להן וקרעּו לחּתם, יֹודעין ׁשאין ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹעדים

ּפסּול. והּׁשטר מרּדּות, מּכת אֹותן מּכין - הרּׁשּום ְְְִִַַַַַַָָָָעל
.Êלפניו הּׁשטר וקרא הּׁשטר, ענין יֹודע ׁשהיה ּדין ּבית ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹראׁש

הרי - עליו ואימתֹו אֹותֹו מאמין והּוא הֹואיל ׁשּלֹו, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָהּסֹופר
ּבעצמֹו. הּוא קראהּו ׁשּלא ּפי על אף הּׁשטר על חֹותם ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹזה
הּׁשטר העד ׁשּיקרא עד ּכן, לעּׂשֹות רּׁשאין העם ׁשאר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָואין

ּבמּלה. ְִִָָמּלה
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ּכן, אם ּכּדין. ׁשּלא אחרים לקֹוחֹות ּבֹו ויטרף הּׁשני ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹהּמכר
יכּתבּו יעּׂשה? ּכיצד קּימין, ועדיו הּמכר ׁשטר לֹו ׁשּנאבד ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמי
מּנכסים לא ּבֹו ּגֹובין אין זה ׁשטר ּבֹו: ויאמרּו ׁשני, ְְְְְִִִִֵֵֶָָָֹֹׁשטר
אּלא ּכתבנּוהּו ולא חֹורין, ּבני מּנכסים ולא ְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹֻמׁשעּבדים
מּידֹו יֹוציאּה ׁשּלא ּכדי הּלֹוקח, ּפלֹוני ּביד זֹו ּׂשדה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלהעמיד

יֹורׁשיו. ולא ְְֵַָֹהּמֹוכר
.‡Èוקנּו קּימין ׁשעדיו ּפי על אף ּכן. אינֹו החֹובֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּבׁשטרי

אֹו אבד עּתה לי, ׁשּכתבּתם ׁשטר ואמר: ּבׁשעתֹו וחזר ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמּידֹו,
מחלֹו. אֹו ּפרעֹו ׁשּמא ׁשני, ׁשטר לֹו ּכֹותבין אין - ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָנּׂשרף
אּלא ּכלּום, אּלּו ּבעדים גֹובה ואינֹו לזמן. החֹוב היה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָואפּלּו
ּכפרן החזק ׁשּזה מעֹולם; דברים היּו לא אֹומר: הּלוה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻאם

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֵֶָָּבעדּותן,
.·Èמעמיד - להּמחק הֹול הּוא והרי חֹובֹו ׁשטר ׁשּבלה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָמי

עדי אבל קּיּום. לֹו עֹוּׂשין והם ּדין, לבית ּובא עדים, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָעליו
ׁשּנמחק ּפי על אף אחר, ׁשטר לֹו ּכֹותבין אין עצמן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּׁשטר
קּיּום. לֹו עֹוּׂשין ּדין ּובית ּדין, לבית ּבאין אבל ְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָּבפניהם;

.‚È:ואֹומרים אחר ׁשטר ּכֹותבין זה? ׁשטר מקּימין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָּכיצד
ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני הֹוציא ּופלֹוני, ּופלֹוני ּפלֹוני ּדין ּבית ְְְְְִִִִִִִֵֶָאנּו
עדיו. ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני, ּביֹום ּוזמּנֹו לפנינּו, נמחק ְְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָׁשטר
- מכּונת ונמצאת עדים ׁשל לעדּותן והזקקנּו ּכתבּו: ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻֻואם
לא ואם אחר; קּיּום צרי ואין לֹו, ׁשּכתבּו זה ּבׁשטר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּגֹובה
עד הראׁשֹונים העדים על ראיה להביא צרי - ּכן ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָּכתבּו

עדּותן. ְִֵֵֶַָׁשּתתקּים
.„Èאם נּטׁשטׁש, אֹו נמחק ּכׁשר. - ׁשּנתקרע חֹוב ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָׁשטר

ּפסּול. זה הרי - ּדין ּבית קרע נקרע ּכׁשר. - נּכר ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָרּׁשּומֹו
וערב. ׁשתי ּדין? ּבית קרע ְִִֵֵֵֶֶֶַָאיזהּו

.ÂËלֹו וכֹותבין מחליף, - רצה אם חֹובֹו: מקצת ׁשּפרע ְְְֲִִִִִֶַַָָָָמי
עדי לא אבל ראׁשֹון, מּזמן החֹוב ּבׁשאר אחר ׁשטר ּדין ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹּבית

- רצה ואם ׁשֹובר.הּׁשטר; יכּתב ְְְִִֵַָָָֹ
.ÊËהרי - הּׁשטר לי אבד הּמלוה: ואמר חֹובֹו, לפרע ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹהּבא

סתם להחרים לּלוה ויׁש חֹובֹו. ּכל ויּפרע ׁשֹובר לֹו יכּתב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹזה
טענת הּלוה טען ואם ׁשאבד. וטֹוען ׁשטרֹו ׁשּכֹובׁש מי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹעל
רּבֹותי, הֹורּו - ּבכיסֹו הּניחֹו ועּתה אצלֹו, הּׁשטר ואמר: ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָוּדאי
חֹובֹו יּפרע ּכ ואחר הּׁשטר, ׁשאבד הּסת הּמלוה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשּיּׁשבע

ׁשֹובר. ְְִֵֹויכּתב
.ÊÈׁשנים מּמּנּו לי עּׂשּו ואמר: ּבמנה, חֹוב ׁשטר ׁשהֹוציא ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָמי

להיֹות לּלוה היא ׁשּזכּות עֹוּׂשין; אין - חמּׁשים ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַֹּבחמּׁשים
ּפגּום. ׁשטרֹו נמצא - מקצת יפרעּנּו ׁשאם אחד, ּבׁשטר ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹהּכל
עּׂשּו ואמר: חמּׁשים, ּבחמּׁשים ׁשטרֹות ׁשני הֹוציא אם ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַָָוכן
לכל קּיּום לֹו עֹוּׂשין אּלא לֹו, עֹוּׂשין אין - ּבמאה אֹותן ְְִִִִֵֵֶָָָָלי
אֹותֹו יכף ׁשּלא ׁשנים, להיֹות לּלוה היא ׁשּזכּות ואחד; ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹאחד

הּכל. לגּבת אחת ּבפעם ְְִִַַַַַַֹֹּבּדין
.ÁÈׁשטר לי וכתבּו קרעּוהּו ואמר: ּבמאה, חֹוב ׁשטר ְְְְְְְִִִֵַַָָָָהֹוציא

לֹו וכתב הּכל, ּפרעֹו ׁשּמא לֹו. ׁשֹומעין אין - ּבחמּׁשים ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹאחר
ׁשטר על זה קּיּום ויֹוציא ּוכׁשּיחזר מאה; ׁשל ׁשטר על ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשֹובר
אחר ׁשטר זה לֹו: יאמר - הּׁשֹובר הּלוה ויֹוציא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹחמּׁשים,

הּוא.
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אֹותֹו‡. ּכֹותבין - קנין ּבֹו ׁשּיׁש חֹוב ׁשּׁשטר ּבארנּו, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָּכבר
למֹוכר ׁשטר ּכֹותבין וכן עּמֹו. הּמלוה ׁשאין ּפי על אף ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹלּלוה
אף למלוה ׁשֹובר ּכֹותבין וכן עּמֹו. הּלֹוקח ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַאף
ׁשאין ּפי על אף לאּׁשה וׁשֹובר עּמֹו, הּלוה ׁשאין ּפי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹעל
אבל עּמֹו. אׁשּתֹו ׁשאין ּפי על אף לאיׁש וגט עּמּה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּבעלּה
וקּבלנּות, אריסּות וׁשטרי ונּׂשּואין, ארּוסין ׁשטרי ּכֹותבין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַָאין
מעּׂשה וכל דינין ּבעלי טענֹות ׁשטר אֹו הּדּינין ּברירת ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָּוׁשטר
צריכין האּלּו הּׁשטרֹות וכל ׁשניהם. מּדעת אּלא ּדין, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבית

הּׁשטרֹות. ּכׁשאר ּבתּקּונן ְְְְִִִֵַָָָָלהּזהר
נֹותן·. הּלוה - הלואה ּבׁשטרי הּסֹופר? ּׂשכר נֹותן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּומי

והאּׁשה ּׂשכר. נֹותן הּלֹוקח - ּוממּכר מקח ּובׁשטרי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּׂשכר.
אֹו הארּוסין ׁשטר ּׂשכר נֹותן והחתן הּגט. ּׂשכר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנֹותנת
הּׁשטר. ּׂשכר נֹותן הּׂשכיר אֹו האריס וכן והמקּבל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהּנּׂשּואין.
ׁשניהם - דינין ּבעלי טענֹות אֹו הּדּינין ּברירת ׁשטר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָאבל

ּׂשכר. ְִָָנֹותנין
ואחד‚. חברֹו ּבפני ׁשּלא לאחד הּנכּתבין הּׁשטרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאחד

ּוׁשניהן ׁשניהם מּדעת אּלא אֹותן ּכֹותבין ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּׁשטרֹות
צריכין ּכּלן - לּלֹוקח אֹו לּמלוה ׁשּכֹותבין ׁשטר ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻעֹומדין,
ּבן ּפלֹוני הּוא ׁשּזה ׁשּבּׁשטר, הּׁשמֹות מּכירין העדים ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּיהיּו
קנּוניא, ויעּׂשּו ׁשנים יבֹואּו ׁשּמא ּפלֹוני; ּבן ּפלֹוני וזהּו ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָּפלֹוני

לזה. זה ויֹודּו אחרים, ּבׁשמֹות ׁשמֹותיהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָויׁשּנּו
חֹוׁשׁשין„. אין - יֹום ׁשלׁשים ּבעיר ׁשמֹו ׁשהחזק מי ְְְְִִִִֵֶַָָֻּכל

ולעּׂשֹות לרּמֹות ּכדי ׁשּנהּו והּוא לֹו, יׁש אחר ׁשם ׁשּמא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָלֹו
מי ,לפיכ סֹוף. לּדבר אין - ּכן אֹומר אּתה ׁשאם ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָקנּוניא;
עלי ּכתבּו ואמר: ּובא יֹום, ׁשלׁשים ּבעיר ׁשמֹו החזק ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻׁשּלא
ּכֹותבין אין - ּדינרין וכ ּכ לזה אֹו לפלֹוני חּיב ׁשאני ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשטר

יחזק. אֹו ׁשמֹו ׁשּזה ראיה ׁשּיביא עד ְְְִֶֶֶַַָָָֻלֹו
חּיב‰. איני ויאמר: הּלוה ויטען לפנינּו ׁשּיצא ׁשטר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּכל

אֹו לזה; והֹודה ּכׁשמי ׁשמֹו העלה אחר רּמאי ׁשּמא ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָּכלּום,
הּוא רּמאי וזה לאחר, אּלא ּכלּום חּיב אני לזה לא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשאמר:
ׁשנים ׁשם החזק ׁשּלא מאחר - חֹובי ּבעל ּכׁשם ׁשמֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻוהעלה
ׁשאין הּוא, ׁשחזקה לדבריו; חֹוׁשׁשין אין ׁשוין, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשּׁשמֹותיהן
הּנזּכרים אּלּו מּכירין ּכן אם אּלא הּׁשטר על חֹותמין ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהעדים
נֹודע ּכן אם אּלא הּׁשטר על חֹותמין ׁשאין חזקה וכן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבֹו.
ואין דעת. ּובני ּגדֹולים עצמן על ׁשהעידּו ׁשאּלּו ּבוּדאי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלהם
לקרֹות יֹודעים ּכן אם אּלא הּׁשטר על חֹותמין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָהעדים

ְְַֹולחּתם.
.Âוחתמּו חלק ניר להן וקרעּו לחּתם, יֹודעין ׁשאין ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹעדים

ּפסּול. והּׁשטר מרּדּות, מּכת אֹותן מּכין - הרּׁשּום ְְְִִַַַַַַָָָָעל
.Êלפניו הּׁשטר וקרא הּׁשטר, ענין יֹודע ׁשהיה ּדין ּבית ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹראׁש

הרי - עליו ואימתֹו אֹותֹו מאמין והּוא הֹואיל ׁשּלֹו, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָהּסֹופר
ּבעצמֹו. הּוא קראהּו ׁשּלא ּפי על אף הּׁשטר על חֹותם ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹזה
הּׁשטר העד ׁשּיקרא עד ּכן, לעּׂשֹות רּׁשאין העם ׁשאר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָואין

ּבמּלה. ְִִָָמּלה
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.Á- ׁשמעֹון ּבן יֹוסף מהן אחד ּכל ׁשם ּבעיר, ׁשהיּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשנים
יכֹול אחר ולא זה, על זה חֹוב ׁשטר להֹוציא יכֹולין ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹאינן
הּׁשטר עדי ּבאּו ּכן אם אּלא חֹוב, ׁשטר עליהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלהֹוציא
לֹו ׁשהעדנּו וזהּו עליו ׁשהעדנּו הּׁשטר זהּו ואמרּו: ְְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבעצמן
וכן זה. ּבפני זה אּלא נׁשֹותיהן מגרׁשין אין וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבהלואה.
ּבן יֹוסף ׁשל ׁשּׁשטרֹו ׁשֹובר ׁשטרֹותיו ּבין לאחד נמצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָאם
יעּׂשּו וכיצד ּפרּועין. ׁשעליו ׁשניהן ׁשטרֹות - ּפרּוע ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשמעֹון
היּו יׁשּלׁשּו. ׁשוין? אביהן ּוׁשמֹות ׁשוין ׁשּׁשמֹותיהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאּלּו
זה דֹומין היּו סימניהן. יכּתבּו - ׁשוין אבֹותיהן אבֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשמֹות
ׁשניהם לוּיים, ׁשניהם היּו יחּוסן. יכּתבּו - ּבצּורתן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָלזה

דֹורֹות. יכּתבּו - ְְֲִִֹּכהנים
.Ëלויתי ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני אני ּבֹו: ׁשּכתּוב ׁשטר עליו ְְְֲִִִִִִֶֶָָָָָהֹוציא

ׁשּיצא מי ּכל - הּמלוה ׁשם ּבֹו ׁשאין ּפי על אף מנה, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּמ
ולֹומר: לדחֹותֹו יכֹול ואינֹו ּבֹו, ּגֹובה ידֹו מּתחת זה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָׁשטר
ּבעיר הּדרין ׁשמעֹון ּבן יֹוסף ׁשני וכן ונפל. הּוא אחר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשל
- העיר מּבני אחד על חֹוב ׁשטר מהן אחד ׁשהֹוציא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאחת,
חּיב, אני ּכׁשמ ׁשהּוא לפלֹוני לֹו: ולֹומר לדחֹותֹו יכֹול ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָאינֹו

ּגֹובה, ידֹו מּתחת ׁשּיצא זה הרי אּלא הּׁשטר; נפל ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּומּמּנּו
לנפילה. חֹוׁשׁשין ְְְִִִֵָואין

.È- חברֹו על חֹוב ׁשטר מּׁשניהם אחד ּכל ׁשהֹוציאּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשנים
היא ,ל חּיב הייתי אּלּו לראׁשֹון: לֹומר יכֹול האחרֹון ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָאין
היה חֹובֹו. ּגֹובה וזה חֹובֹו ּגֹובה זה אּלא מּמּני? לוה ְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאּתה
לזה אֹו עּדית, ולזה עּדית לזה ויׁש ּבמאה, וזה ּבמאה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָזה
נזקקין אין - זּבּורית ולזה זּבּורית לזה ּבינֹונית, ולזה ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבינֹונית
עּדית לזה היה ּבׁשּלֹו. עֹומד ואחד אחד ּכל אּלא ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָלהן,
ּגֹובה וזה הּבינֹונית, מן ּגֹובה זה - זּבּורית ולזה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָּובינֹונית,

הּזּבּורית. ִִִַמן
.‡Èׁשּמכר ׁשטר מֹוציא והּלה חברֹו, על חֹוב ׁשטר ְְְֲִִֵֶַַַַָָָהֹוציא

ּכ ואחר הּמעֹות הּלֹוקח ׁשּנֹותן ּבמקֹום היּו אם הּׂשדה: ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלֹו
ּבטל; זה ׁשל חֹובֹו ׁשטר הרי - הּׁשטר את הּמֹוכר לֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּכֹותב
.חֹוב לפרע ל היה - ל חּיב הייתי אּלּו לֹו: אֹומר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשהרי
החֹו ׁשטר הרי - נֹותנין ּכ ואחר ׁשּכֹותבין ּבמקֹום באבל ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָ
ל ׁשּיהיּו ּכדי הּׂשדה את ל מכרּתי אֹומר: זה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָקּים;

ׁשּלי. חֹוב מהן ׁשאגּבה ידּועים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָנכסים

�
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ה'תשע"ב מרחשון ט' ראשון יום

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ה ׁשכבתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָ
זרע. ׁשכבת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה מּטמאה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָזרע

ה'תשע"ב מרחשון י' שני יום

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ה ׁשכבתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָ
זרע. ׁשכבת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה מּטמאה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָזרע

ה'תשע"ב מרחשון י"א שלישי יום

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ
זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ּכלּֿתֹורת ְְֳִִֶֶַַַָָָֻֻּכֹוללת

ה'תשע"ב מרחשון י"ב רביעי יום

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ּכלּֿתֹורת ְְֳִִֶֶַַַָָָֻֻּכֹוללת

ה'תשע"ב מרחשון י"ג חמישי יום

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ
זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ּכלּֿתֹורת ְְֳִִֶֶַַַָָָֻֻּכֹוללת

ה'תשע"ב מרחשון י"ד שישי יום

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÔÂ̆Á̄ÓÂ"ËŒ'Ë̆„Ẫ̇·̆ŒÔÂ̆‡̄ÌÂÈ

― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ
זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ּכלּֿתֹורת ְְֳִִֶֶַַַָָָֻֻּכֹוללת

ה'תשע"ב מרחשון ט"ו קודש שבת יום

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ
זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ּכלּֿתֹורת ְְֳִִֶֶַַַָָָֻֻּכֹוללת
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ci wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`enyciblÎk

ãéëCàìî úîëçk íëç éðãàå äfä øácä-úà áàBé Ecáò äNò øácä éðt-úà áañ øeáòáì§©£³©¥Æ¤§¥´©¨½̈¨¨²©§§¬−̈¤©¨¨´©¤®©Ÿ¦´¨À̈§¨§©Æ©§©´
ñ:õøàa øLà-ìk-úà úòãì íéäìàäàëCìå äfä øácä-úà éúéNò àð-äpä áàBé-ìà Cìnä øîàiå ¨¡Ÿ¦½¨©−©¤¨£¤¬¨¨«¤©³Ÿ¤©¤Æ¤Æ¤½̈¦¥¨¬¨¦−¦¤©¨¨´©¤®§¥²

pä-úà áLä:íBìLáà-úà øòáëíBiä áàBé øîàiå Cìnä-úà Cøáéå eçzLiå äöøà åéðt-ìà áàBé ìtiå ¨¥¬¤©©−©¤©§¨«©¦ŸÁ¨̧¤¨¨¬©²§¨©¦§©−©§¨´¤¤©¤®¤©´Ÿ¤¿̈©Á
éðéòa ïç éúàöî-ék Ecáò òãéåcáò øác-úà Cìnä äNò-øLà Cìnä éðãà E(éø÷ Ecáò):âëáàBé í÷iå ¨©̧©§§¹¦¨¨̧¦¥³§¥¤ÆÆ£Ÿ¦´©¤½¤£¤¨¨¬©¤−¤¤§©¬©§¤«¨©§¤©¨¬¨−̈

ô:íìLeøé íBìLáà-úà àáiå äøeLb CìiåãëíBìLáà áqiå äàøé àì éðôe Búéa-ìà áqé Cìnä øîàiå ©¥¤́§®¨©¨¥¬¤©§¨−§¨¨«¦©³Ÿ¤©¤Æ¤Æ¦´Ÿ¤¥½¨©−´Ÿ¦§¤®©¦³Ÿ©§¨Æ
ñ:äàø àì Cìnä éðôe Búéa-ìàäëBìâø ókî ãàî ìläì ìàøNé-ìëa äôé-Léà äéä-àì íBìLáàëe ¤¥½§¥¬©¤−¤¬Ÿ¨¨«§©§¨ÀŸ¨¨¯¦¨¤²§¨¦§¨¥−§©¥´§®Ÿ¦©³©§Æ

:íeî Bá äéä-àì Bã÷ã÷ ãòååëåéìò ãáë-ék çlâé øLà íéîiì | íéîé õwî äéäå BLàø-úà Bçlâáe §©´¨§¢½Ÿ¨¬¨−«§©§»¤Ÿ¼§Â¨¨¦¥Æ¨¦³©¨¦Æ£¤´§©¥½©¦¨¥¬¨−̈
:Cìnä ïáàa íéì÷L íéúàî BLàø øòN-úà ì÷Lå Bçlâåæëúçà úáe íéðá äLBìL íBìLáàì eãìeiå §¦§®§¨©Æ¤§©´Ÿ½¨©¬¦§¨¦−§¤¬¤©¤«¤©¦¨§³§©§¨Æ§¨´¨¦½©¬©©−

ô:äàøî úôé äMà äúéä àéä øîz dîLeçëàì Cìnä éðôe íéîé íéúðL íìLeøéa íBìLáà áLiå §¨´¨¨®¦´¨§½̈¦−̈§©¬©§¤«©¥¯¤©§¨²¦¨©−¦§¨©´¦¨¦®§¥¬©¤−¤¬Ÿ
:äàøèëì áàBé-ìà íBìLáà çìLiåàìå úéðL ãBò çìLiå åéìà àBáì äáà àìå Cìnä-ìà Búà çìL ¨¨«©¦§©̧©§¨¹¤À̈¦§³Ÿ©ŸÆ¤©¤½¤§¬Ÿ¨−̈¨´¥¨®©¦§©¬Æ¥¦½§¬Ÿ

:àBáì äáàìäiúvåäå eëì íéøòN íL-Bìå éãé-ìà áàBé ú÷ìç eàø åéãáò-ìà øîàiå(éø÷ äeúéväå) ¨−̈¨«©¸Ÿ¤¤£¨¹̈§Á¤§©̧¨³¤¨¦Æ§¨´§Ÿ¦½§−§©¦´¨§©¦´¨

ô:Làa ä÷ìçä-úà íBìLáà éãáò eúviå Làáàìåéìà øîàiå äúéaä íBìLáà-ìà àáiå áàBé í÷iå ¨¥®©©¦¹©§¥¯©§¨²¤©¤§−̈¨¥«©¨´¨½̈©¨¬Ÿ¤©§¨−©¨®§¨©´Ÿ¤¥½̈
:Làa éì-øLà ä÷ìçä-úà Eãáò eúévä änìáìéìà ézçìL äpä áàBé-ìà íBìLáà øîàiåøîàì | E ¨´¨¦¦¯£¨¤²¤©¤§¨¬£¤¦−¨¥«©´Ÿ¤©§¨´¤¿̈¦¥´¨©´§¦¥¤´¥¿Ÿ

éðt äàøà äzòå íL-éðà ãò éì áBè øeLbî éúàa änì øîàì Cìnä-ìà Eúà äçìLàå äpä àáŸ¥Â¨§¤§§¨ÁŸ§Æ¤©¤¹¤¥ÀŸ¨³¨Æ̈¦Æ¦§½¬¦−´Ÿ£¦¨®§©À̈¤§¤Æ§¥´
:éðúîäå ïåò éa-Lé-íàå CìnäâìCìnä-ìà àáiå íBìLáà-ìà àø÷iå Bì-ãbiå Cìnä-ìà áàBé àáiå ©¤½¤§¦¤¦¬¨−Ÿ¤¡¦¨«¦©¨¸Ÿ¨´¤©¤¤»©©¤¼©¦§¨³¤©§¨Æ©¨´Ÿ¤©¤½¤

ô:íBìLáàì Cìnä ÷Miå Cìnä éðôì äöøà åétà-ìò Bì eçzLiå©¦§©̧¯©©¨²©−§¨¦§¥´©¤®¤©¦©¬©¤−¤§©§¨«

i"yx

(Î).··Ò ¯Â·Ú·Ï:לאור המלך של בנו דבר שיצא עד ÌÎÁ.לגלגל, È�„‡Â:יצאת יואב מאת כי ‡Ï(Ï)והבנת
.È„È:להזיק יכול שאני במקום לרשותי, È„È.סמוך Ï‡:בלע"ז אוש"ט אותיÈ�˙ÈÓ‰Â.(Ï·)אינמי"ש ויהרוג

המלך:

cec zcevn
(Î).··Ò ¯Â·Ú·Ïהלך ולא אותי ששלח ומה לומר: רוצה

לשלחני הזה הדבר עשה וגו' סבב לבעבור כי בעצמו,
לסבב לו, בדומה לדבר הייתי יכולה הלא אני כי במקומו,
אבל המחשבה, ותחלת הדבר פני והוא הנרצה, דבר ממנו
האופן, בזה הנרצה הדבר לסבב מקום לו היה לא עצמו, יואב

היטב: באר הדבר לדבר הוא גם רצה Â‚Â'.ולא ˙Ú„Ïכי
ושמאל: ימין מדבריך לנטות אין שבך, החכמה רוב בעבור והנה הדברים, יצאו ממי לדעת Â‚Â'.(Î‡)השכלת ˙È˘Úלשלח

לגמרו: עליו בדבר המתחיל כי והשיבו, לך לזה התקועית, Ó‡„.(Î‰)את ÏÏ‰Ï:מאוד להלל גלוחוÈ‰Â‰.(ÂÎ)הראוי עת
שנה: לסוף שנה מסוף שקלים:ÌÈ˙‡Ó.היה מאתים במשקל ידי,¯‡Â.(Ï)והיו אל היא אשר יואב חלקת לדעת הסתכלו

חלקתי: למקום Â‚Â'.(Ï·)סמוכה ‰�‰ הנה:·‡ שתבוא בכדי החלקה, להצית צויתי באת, שלא ·‡˙È.ועל ‰ÓÏתועלת מה
המלך: פני רואה אינני אם Â‚Â'.בביאתי ÈÏ ·ÂË:אמי אבי המלך פני רואה הייתי שם ÔÂÚ.כי È· ˘È Ì‡Âבראותי לומר: רוצה

מה על אמרים אשיב המיתה,פניו, עלי אני מקבל אזי אמרי, יקבל לא כי עון בי ימצא כן פי על אף ואם אמנון, את הרגתי
אמות: והנני

oeiv zcevn
(Î).¯·„‰ È�Ù:הדבר ‰ÍÏÓ.שנה:ÌÈÓÈ.(ÂÎ)תחילת Ô·‡·

כמו המלך, יג)במשקל כה ואבן(דברים אבן בכיסך לך יהיה לא :
מאבן: להיות שדרכה שם כמוÏÁ˜˙.(Ï)על שדה, אחוזת

יט) לג השדה:(בראשית חלקת את ויקן :.È„È Ï‡:מקומי אל
.‰Â˙Èˆ‰Â:והבערה הצתה מלשון



קג ci wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`enyciblÎk

ãéëCàìî úîëçk íëç éðãàå äfä øácä-úà áàBé Ecáò äNò øácä éðt-úà áañ øeáòáì§©£³©¥Æ¤§¥´©¨½̈¨¨²©§§¬−̈¤©¨¨´©¤®©Ÿ¦´¨À̈§¨§©Æ©§©´
ñ:õøàa øLà-ìk-úà úòãì íéäìàäàëCìå äfä øácä-úà éúéNò àð-äpä áàBé-ìà Cìnä øîàiå ¨¡Ÿ¦½¨©−©¤¨£¤¬¨¨«¤©³Ÿ¤©¤Æ¤Æ¤½̈¦¥¨¬¨¦−¦¤©¨¨´©¤®§¥²

pä-úà áLä:íBìLáà-úà øòáëíBiä áàBé øîàiå Cìnä-úà Cøáéå eçzLiå äöøà åéðt-ìà áàBé ìtiå ¨¥¬¤©©−©¤©§¨«©¦ŸÁ¨̧¤¨¨¬©²§¨©¦§©−©§¨´¤¤©¤®¤©´Ÿ¤¿̈©Á
éðéòa ïç éúàöî-ék Ecáò òãéåcáò øác-úà Cìnä äNò-øLà Cìnä éðãà E(éø÷ Ecáò):âëáàBé í÷iå ¨©̧©§§¹¦¨¨̧¦¥³§¥¤ÆÆ£Ÿ¦´©¤½¤£¤¨¨¬©¤−¤¤§©¬©§¤«¨©§¤©¨¬¨−̈

ô:íìLeøé íBìLáà-úà àáiå äøeLb CìiåãëíBìLáà áqiå äàøé àì éðôe Búéa-ìà áqé Cìnä øîàiå ©¥¤́§®¨©¨¥¬¤©§¨−§¨¨«¦©³Ÿ¤©¤Æ¤Æ¦´Ÿ¤¥½¨©−´Ÿ¦§¤®©¦³Ÿ©§¨Æ
ñ:äàø àì Cìnä éðôe Búéa-ìàäëBìâø ókî ãàî ìläì ìàøNé-ìëa äôé-Léà äéä-àì íBìLáàëe ¤¥½§¥¬©¤−¤¬Ÿ¨¨«§©§¨ÀŸ¨¨¯¦¨¤²§¨¦§¨¥−§©¥´§®Ÿ¦©³©§Æ

:íeî Bá äéä-àì Bã÷ã÷ ãòååëåéìò ãáë-ék çlâé øLà íéîiì | íéîé õwî äéäå BLàø-úà Bçlâáe §©´¨§¢½Ÿ¨¬¨−«§©§»¤Ÿ¼§Â¨¨¦¥Æ¨¦³©¨¦Æ£¤´§©¥½©¦¨¥¬¨−̈
:Cìnä ïáàa íéì÷L íéúàî BLàø øòN-úà ì÷Lå Bçlâåæëúçà úáe íéðá äLBìL íBìLáàì eãìeiå §¦§®§¨©Æ¤§©´Ÿ½¨©¬¦§¨¦−§¤¬¤©¤«¤©¦¨§³§©§¨Æ§¨´¨¦½©¬©©−

ô:äàøî úôé äMà äúéä àéä øîz dîLeçëàì Cìnä éðôe íéîé íéúðL íìLeøéa íBìLáà áLiå §¨´¨¨®¦´¨§½̈¦−̈§©¬©§¤«©¥¯¤©§¨²¦¨©−¦§¨©´¦¨¦®§¥¬©¤−¤¬Ÿ
:äàøèëì áàBé-ìà íBìLáà çìLiåàìå úéðL ãBò çìLiå åéìà àBáì äáà àìå Cìnä-ìà Búà çìL ¨¨«©¦§©̧©§¨¹¤À̈¦§³Ÿ©ŸÆ¤©¤½¤§¬Ÿ¨−̈¨´¥¨®©¦§©¬Æ¥¦½§¬Ÿ

:àBáì äáàìäiúvåäå eëì íéøòN íL-Bìå éãé-ìà áàBé ú÷ìç eàø åéãáò-ìà øîàiå(éø÷ äeúéväå) ¨−̈¨«©¸Ÿ¤¤£¨¹̈§Á¤§©̧¨³¤¨¦Æ§¨´§Ÿ¦½§−§©¦´¨§©¦´¨

ô:Làa ä÷ìçä-úà íBìLáà éãáò eúviå Làáàìåéìà øîàiå äúéaä íBìLáà-ìà àáiå áàBé í÷iå ¨¥®©©¦¹©§¥¯©§¨²¤©¤§−̈¨¥«©¨´¨½̈©¨¬Ÿ¤©§¨−©¨®§¨©´Ÿ¤¥½̈
:Làa éì-øLà ä÷ìçä-úà Eãáò eúévä änìáìéìà ézçìL äpä áàBé-ìà íBìLáà øîàiåøîàì | E ¨´¨¦¦¯£¨¤²¤©¤§¨¬£¤¦−¨¥«©´Ÿ¤©§¨´¤¿̈¦¥´¨©´§¦¥¤´¥¿Ÿ

éðt äàøà äzòå íL-éðà ãò éì áBè øeLbî éúàa änì øîàì Cìnä-ìà Eúà äçìLàå äpä àáŸ¥Â¨§¤§§¨ÁŸ§Æ¤©¤¹¤¥ÀŸ¨³¨Æ̈¦Æ¦§½¬¦−´Ÿ£¦¨®§©À̈¤§¤Æ§¥´
:éðúîäå ïåò éa-Lé-íàå CìnäâìCìnä-ìà àáiå íBìLáà-ìà àø÷iå Bì-ãbiå Cìnä-ìà áàBé àáiå ©¤½¤§¦¤¦¬¨−Ÿ¤¡¦¨«¦©¨¸Ÿ¨´¤©¤¤»©©¤¼©¦§¨³¤©§¨Æ©¨´Ÿ¤©¤½¤

ô:íBìLáàì Cìnä ÷Miå Cìnä éðôì äöøà åétà-ìò Bì eçzLiå©¦§©̧¯©©¨²©−§¨¦§¥´©¤®¤©¦©¬©¤−¤§©§¨«

i"yx

(Î).··Ò ¯Â·Ú·Ï:לאור המלך של בנו דבר שיצא עד ÌÎÁ.לגלגל, È�„‡Â:יצאת יואב מאת כי ‡Ï(Ï)והבנת
.È„È:להזיק יכול שאני במקום לרשותי, È„È.סמוך Ï‡:בלע"ז אוש"ט אותיÈ�˙ÈÓ‰Â.(Ï·)אינמי"ש ויהרוג

המלך:

cec zcevn
(Î).··Ò ¯Â·Ú·Ïהלך ולא אותי ששלח ומה לומר: רוצה

לשלחני הזה הדבר עשה וגו' סבב לבעבור כי בעצמו,
לסבב לו, בדומה לדבר הייתי יכולה הלא אני כי במקומו,
אבל המחשבה, ותחלת הדבר פני והוא הנרצה, דבר ממנו
האופן, בזה הנרצה הדבר לסבב מקום לו היה לא עצמו, יואב

היטב: באר הדבר לדבר הוא גם רצה Â‚Â'.ולא ˙Ú„Ïכי
ושמאל: ימין מדבריך לנטות אין שבך, החכמה רוב בעבור והנה הדברים, יצאו ממי לדעת Â‚Â'.(Î‡)השכלת ˙È˘Úלשלח

לגמרו: עליו בדבר המתחיל כי והשיבו, לך לזה התקועית, Ó‡„.(Î‰)את ÏÏ‰Ï:מאוד להלל גלוחוÈ‰Â‰.(ÂÎ)הראוי עת
שנה: לסוף שנה מסוף שקלים:ÌÈ˙‡Ó.היה מאתים במשקל ידי,¯‡Â.(Ï)והיו אל היא אשר יואב חלקת לדעת הסתכלו

חלקתי: למקום Â‚Â'.(Ï·)סמוכה ‰�‰ הנה:·‡ שתבוא בכדי החלקה, להצית צויתי באת, שלא ·‡˙È.ועל ‰ÓÏתועלת מה
המלך: פני רואה אינני אם Â‚Â'.בביאתי ÈÏ ·ÂË:אמי אבי המלך פני רואה הייתי שם ÔÂÚ.כי È· ˘È Ì‡Âבראותי לומר: רוצה

מה על אמרים אשיב המיתה,פניו, עלי אני מקבל אזי אמרי, יקבל לא כי עון בי ימצא כן פי על אף ואם אמנון, את הרגתי
אמות: והנני

oeiv zcevn
(Î).¯·„‰ È�Ù:הדבר ‰ÍÏÓ.שנה:ÌÈÓÈ.(ÂÎ)תחילת Ô·‡·

כמו המלך, יג)במשקל כה ואבן(דברים אבן בכיסך לך יהיה לא :
מאבן: להיות שדרכה שם כמוÏÁ˜˙.(Ï)על שדה, אחוזת

יט) לג השדה:(בראשית חלקת את ויקן :.È„È Ï‡:מקומי אל
.‰Â˙Èˆ‰Â:והבערה הצתה מלשון



elקד wxt mildz - miaezk

mildzelbiÎg

.åìçéôðk ìöa íãà éðáe íéäìà Ecñç ø÷i-äî:ïeéñçé Eèéðãò ìçðå Eúéa ïLcî ïéåøé:í÷Lú E ©¨¨¬©§§À¡ÅŸ¦¬§¥¬¨¨®§¥¬¹§¨¤À¤«¡¨«−¦§§ª¦¤´¤¥¤®§©−©£¨¤´©§¥«
é:øBà-äàøð EøBàa íéiç øB÷î Enò-ékàééòãéì Ecñç CLî:áì-éøLéì Eú÷ãöå EáééðàBáz-ìà ¦−¦§§´©¦®¹§«§À¦§¤«§´Ÿ−©§§§«Ÿ§¤®¹§¦§¨«§À§¦§¥¥«©−§¥¦

:éðãðz-ìà íéòLø-ãéå äåàb ìâøâé:íe÷ eìëé-àìå eçc ïåà éìòt eìôð íL ¤´¤©«£¨®§©§¹¨¦À©§¦¥«¦¨´−¨«§´Ÿ£¥¨®¤¹ŸÀ§Ÿ¨¬§«

i"yx

(Á).Í„ÒÁ ¯˜È ‰Óירויון הם יחסיון כנפיך בצל אשר אדם בני אבל הללו הרשעים על להמשך כדאי אינו

וגו': ביתך ‚‡Â‰.(È·)מדשן Ï‚¯ È�‡Â·˙ Ï‡חלקם להיות שכר קבול בעת הללו הרשעים רגל עמי תבוא אל

הצדיקים, סא"א)עם בלע"ז פרט"יאה אהלא חלק ˙�„�È.:(ל' Ï‡ ÌÈÚ˘¯ „ÈÂוחלקו חלקי משנה לירש בבואי ממקומי

רשע) שנאמר(של כענין ס"א)בטובה במפלתם(ישעיה יבינו שם און פועלי נפלו שם ואז יירשו משנה בארצם לכן

קום: יכלו ולא דוחו ושם

cec zcevn
(Á).¯˜È ‰Ó:עושה שאתה החסד וחשוב יקר מאד מה

.ÔÂÈÒÁÈ:למחסה להם תהיה בחסדך ישבעוÔÂÈÂ¯È.(Ë)כי
השמים: מן להם הבא מהעדןÏÁ�Â.מהטוב היוצא נחל ומימי

השפע: לרוב משל מדרך והוא אותם ÍÓÚ.(È)תשקה ÈÎ:בעיניך לטוב לתת החיים מקור היא הבא·‡Í¯Â.בידך בהאורה
אור: מכל היא וטובה מיוחדת ר"ל הארה נראה לבד בה בך:ÍÈÚ„ÂÈÏ.(È‡)ממך להאמין אותך ˙·È�‡Â.(È·)להיודעים Ï‡

חזקה: ביד ממקומי אותי ינדדו לא והרשעים לי להצר גאוה אנשי רגל אלי תבוא �ÂÏÙ.(È‚)אל Ì˘להצר יבואו אשר מקום
קום: מבלי דחויים ויהיו נפלו שם לי

oeiv zcevn
(Ë).ÔÂÈÂ¯È:ושביעה רויה שומן:Ô˘„Ó.מל' ˜Ó.¯Â(È)ענין

הנובע: עתיד:�ÂÏÙ.(È‚)מעין במקום עבר יפלו, כמו

xe` ldi
טיפיכיי עמך ארום ות"י אור. נראה באורך חיים. מקור עמך

מקור פי' והראב"ע עכ"ל. נהורא נחמי יקרך בזיו חיין מיין
כנוי אור נראה באורך תמות. שלא העליונה הנשמה חיי חיים
עצם והוא מהאור נכבד בעוה"ז דבר אין כי העוה"ב. לשכר
ירויון נאמר מתחלה כי פי' יחייא ואבן עכ"ל. גוף ואיננו
כי הוא והדשן ה' בית הנק' המלאכים עולם ביתך מדשן
כי תשקם עדניך ונחל השגתם. וישיגו (הצדיקים) ישיגום

צד גדולים כי האלהי. בעולם מהם יותר גמוריםישיגו יקים
שישיגו די ולא ור"ל וגו' מקור עמך כי השרת. ממלאכי יותר
עוד כי האצילות) עולם (י"ל האלוהי בעולם נפלאה השגה
תחתונה בחי' שהוא עתיק בבחי' (י"ל האלוה מעצמות ישיגו
ע"ס שהם נפשך בצחצחות והשביע וכמ"ש שבמאציל
וזהו להשיג. השגתם טבע כפי אפשר יהי' אשר דעקודים)
חיים מקור הוא אתה עמך אשר ר"ל עמך כי באורך אומרו

עכ"ל: מה השגה ונשיג מה אור נראה
השביעיבגמרא(ב) שברקיע סע"ב י"ב דף דחגיגה פ"ב

וטל כו' ברכה וגנזי שלום וגנזי חיים גנזי בו ערבות הנקרא
דכתיב חיים גנזי כו' המתים את להחיות בו הקב"ה שעתיד
לפ"ז עכ"ל. נדבות גשם דכתיב וטל כו' חיים מקור עמך כי
שהוא הנ"ל נדבות גשם זהו חיין מיין טיפי שת"י מה י"ל
בתלים שמו ביה בערבות לרוכב סולו עד כו'. שעתיד טל בחי'
ערבות וז"ל נ"ח סעי' עיין אות במא"א והנה ה'. ס"ח סי'
השכל גלגל ג"ר רקיעים ג' נק' ערבות גם הת"ת. נק' הרקיע
תרומה זח"ב וע' בינה. המזלות גלגל חכמה היומי גלגל כתר
תערובות לשון ערבות דמפרש שם הרמ"ז ובפי' ב' א' קס"ה
דעתיק. בחג"ת ומפרשו ומים אש חו"ג התכללות והוא
שפי' כענין הפנימי עם המקיף תערובות ערבות י"ל ולפירושו
המשחה שמן בענין המזבח חנוכת זאת סד"ה נ"ע אדמו"ר

סוכ"ע בחי' ותערובות התחברות והיינו כו' ריח בו שיש
היינו חיתון דפי' תורה. מתן זו חתונתו ביום ועד"ז וממכ"ע.
ולכן כו'. תתערב לא תתחתן לא ע"פ שת"י כמו תערובות
עתיק התגלות ענין שהוא כו' תענוג לשון כן גם ערבות

שבבינה:
יתןרבות(ג) אליך. פניו ה' יאר ע"פ ע"א דרמ"ה פי"א נשא

נראה באורך ואומר כו' אורי קומי שנאמר השכינה מאור לך
מאור היינו באורך פי' לפ"ז עכ"ל. לנו ויאר ה' אל אור.
כמו השכינה מאור דהיינו ואפ"ל אור. נראה מזה השכינה.
והנה כו'. דא"ס מל' היינו כתר בבחי' לע"ל המלכות שתתעלה
הב' באצילות שהיא כמו הא' בחי' ב' בה יש השכינה
זהו מקו"ח עמך כי פי' י"ל ועד"ז דבריאה. עתיק כשנעשית
עתיק כשנעשית אור נראה באורך ואח"כ באצילות כשהיא
כו': דאצילות וכתר בעתיק אלו בחי' ב' שייך ועד"ז לבריאה.

עמךזח"ג(ד) סע"א דל"ג צו ס"פ בזח"ג א'. ק"א א'. ל"ד
או"א יחוד על שמפרשו המבואר מינך. מתפרש ולא שריא
מתפרשים שהם בזו"נ משא"כ מתפרשין דלא ריעין תרין שהן
לצדיקים הגנוז אור על מפרש אור נראה באורך לפעמים.
להחיות החיצוניות זווג הא' זווגים. ב' יש באו"א והנה לע"ל.
ג"כ י"ל ועד"ז מע"ק. שנמשך הפנימית זווג והב' העולמות.
לך ובטל הטפל דבר עמך הא' פירושים. שני עמך כי בפי'
אלקיכם הוי' אחרי בד"ה נ"ע אדמו"ר כמ"ש ממש אתה ולא
וזהו אין שנק' בעלמא מהארה ר"ל מאין יש פי' שזהו תלכו.
מה ממש עמך שהוא דבר עמך פי' הב' הנ"ל. חיצוניות זווג
וכמ"ש שרא עמי' ונהורא וכענין הגילוי מבחי' שלמעלה
הסליחה עמך כי בפי' עד ישראל שובה בד"ה נ"ע אדמו"ר
אתה עמי בפי' ע"א ד"ה זח"א וע' כו'. דאו"א פנימי זווג וזה

כו': עמי שותפא למהוי אתה עמי אלא עמי א"ת

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ב עמ' ז מביתודף גדול כהן מפרישין במשנה: ְְִַללׁשּכתשנינו
וכו': ברייתא:ּפרהדרין הגמרא רּבימביאה [אמר] ּתניא ְְְִִֶַַַַָָ

היתה ּפרהדרין לׁשּכת וכי פקידייהּודה, ישיבת לשכת - ְְְְְְִִִֶַַָָָ
ּבלווטיהמלך, לׁשּכת שריםוהלא הכהניםהיתה,- שהרי ְְְֲִֵַַָָָָֹ

מבארת 'פרהדרין'. בשם זו לשכה נקראת ומדוע בה, ישבו הגדולים

אכןּבתחּלה,שאּלאהברייתא: הצדיק, שמעון קֹוריןבתקופת היּו ְִִִֶָָָ
ּבלווטי, לׁשּכת בהמשךאֹותּה אך הכהנים, של חשיבותם שם על ְְִֵַָָָ

נתינת ידי על גדולים כהנים למנות החלו חשמונאי בית מלכות בימי

למלך, ׁששוחד לּכהּנההיוּומּתֹוְך ממֹון עליו היונֹותנין ולא ְְִִֶַָָָָֻ
המתחדש הגדול והכהן שנתם, השלימו ולא במהרה מתו לכך, ראויים

הלשכה שתהיה כדי נאה יותר ובונה הלשכה את סותר היה שנה, בכל

שמו, על שהיווקרויה אֹותּהנמצא הלשכהמחליפין את ּכל- ְֲִִַָָ
ּכ חֹודׁש, עׂשר הּללּודוגמתׁשנים המלךפרהדרין פקידי - ְְְְִֵֶֶַַָָָ

אֹותםושוטריו המלכותׁשּמחליפין מטעם עׂשר- ׁשנים ּכל ְֲִִֵֶַָָָָ
לפיכְך וחֹודׁש, הלשכה שם את לׁשּכתשינו אֹותּה קֹוראין היּו ְְְִִִֶַָָָ
שנה.ּפרהדרין, כל מתחלפים הן אף והכהונה שהלשכה ְְִֶַ

א: עמ' ט לעיל:דף שהובא שני בית בתקופת הכהנים החלפת ענין את לבאר הגמרא רּבהחוזרת ַַָָאמר
יֹוחנן, רּבי אמר חנה ּבר נתקייםּבר והיכן ּוׁשנֹותכיצד ימים ּתֹוסיף ה' 'יראת ּדכתיב מאי ְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָ

ּתקצרנה' כז)רׁשעים י זה,(משלי ימים', ּתֹוסיף ה' ב'יראת ׁשעמדנתקיים ראׁשֹון מקּדׁש ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָֹ
ׁשנים ועׂשר מאֹות שחרב,ארּבע כןועד פי על ּכהניםאף עׂשר ׁשמֹונה אּלא ּבֹו ׁשּמׁשּו לא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ימים.ּגדֹולים והאריכו השם יראי שהיו משום זהבלבד, ּתקצרנה' רׁשעים ב'ּוׁשנֹות מקּדׁשנתקיים ְְְְְְִִִִֶָָָֹ
ׁשנה, ועׂשרים מאֹות ארּבע ׁשעמד ראשון,ׁשני ממקדש יותר שנים ּבֹועשר זמןוׁשּמׁשּו בפרק ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּכהניםזה מאֹות מּׁשלׁש אלאיֹותר בלבד זו ולא מהםגדולים, ועשריםצא מאות מארבע הורד - ְֲִִֵֵֵֵֶֹֹ
והם צדיקים, אנשים גדולה בכהונה שימשו בהם ארוכות שנים הללו ׁששנים ׁשנה ּׁשּמׁשבהםארּבעים ְִִֵֶַָָָ

הּצּדיק ּגדֹול,שנהּוׁשמֹוניםבכהונה,ׁשמעֹון ּכהן יֹוחנן ׁשּׁשּמׁששניםעׂשרוכןׁשּׁשּמׁש ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
לּה ואמרי ּפאבי, ּבן אומריםיׁשמעאל ויש עׂשרה- ּבןשנהאחת אלעזר רּבי ׁשּׁשּמׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

וחׁשֹוב צא ואילְך מּכאן שימשוחרסֹום, שיחדיו הללו צדיקים הכהנים ארבע של השנים את וצרף ְְֲִֵֵַַָָ
בתפקידם לשמש הרבים הרשעים הכהנים לשאר נותר שלא הרי גדולה, בכהונה שנה ואחת ארבעים מאה

שבהם השנים ממספר גדול היה הללו הכהנים ומנין השני, הבית שחרב עד שנים ותשע שבעים מאתים אלא

שנתו, השלים לא כהן שכל נמצא שנים], ותשע שבעים במאתים שימשו ויותר כהנים מאות [שלש שימשו

ו ימיהם נתקצרו רשעים שהיו שלפי ׁשנתֹוללמדך הֹוציא לא ואחד אחד .ּכל ְְִֶֶָָָָֹ
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ב עמ' ז מביתודף גדול כהן מפרישין במשנה: ְְִַללׁשּכתשנינו
וכו': ברייתא:ּפרהדרין הגמרא רּבימביאה [אמר] ּתניא ְְְִִֶַַַַָָ

היתה ּפרהדרין לׁשּכת וכי פקידייהּודה, ישיבת לשכת - ְְְְְְִִִֶַַָָָ
ּבלווטיהמלך, לׁשּכת שריםוהלא הכהניםהיתה,- שהרי ְְְֲִֵַַָָָָֹ

מבארת 'פרהדרין'. בשם זו לשכה נקראת ומדוע בה, ישבו הגדולים

אכןּבתחּלה,שאּלאהברייתא: הצדיק, שמעון קֹוריןבתקופת היּו ְִִִֶָָָ
ּבלווטי, לׁשּכת בהמשךאֹותּה אך הכהנים, של חשיבותם שם על ְְִֵַָָָ

נתינת ידי על גדולים כהנים למנות החלו חשמונאי בית מלכות בימי

למלך, ׁששוחד לּכהּנההיוּומּתֹוְך ממֹון עליו היונֹותנין ולא ְְִִֶַָָָָֻ
המתחדש הגדול והכהן שנתם, השלימו ולא במהרה מתו לכך, ראויים

הלשכה שתהיה כדי נאה יותר ובונה הלשכה את סותר היה שנה, בכל

שמו, על שהיווקרויה אֹותּהנמצא הלשכהמחליפין את ּכל- ְֲִִַָָ
ּכ חֹודׁש, עׂשר הּללּודוגמתׁשנים המלךפרהדרין פקידי - ְְְְִֵֶֶַַָָָ

אֹותםושוטריו המלכותׁשּמחליפין מטעם עׂשר- ׁשנים ּכל ְֲִִֵֶַָָָָ
לפיכְך וחֹודׁש, הלשכה שם את לׁשּכתשינו אֹותּה קֹוראין היּו ְְְִִִֶַָָָ
שנה.ּפרהדרין, כל מתחלפים הן אף והכהונה שהלשכה ְְִֶַ

א: עמ' ט לעיל:דף שהובא שני בית בתקופת הכהנים החלפת ענין את לבאר הגמרא רּבהחוזרת ַַָָאמר
יֹוחנן, רּבי אמר חנה ּבר נתקייםּבר והיכן ּוׁשנֹותכיצד ימים ּתֹוסיף ה' 'יראת ּדכתיב מאי ְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָ

ּתקצרנה' כז)רׁשעים י זה,(משלי ימים', ּתֹוסיף ה' ב'יראת ׁשעמדנתקיים ראׁשֹון מקּדׁש ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָֹ
ׁשנים ועׂשר מאֹות שחרב,ארּבע כןועד פי על ּכהניםאף עׂשר ׁשמֹונה אּלא ּבֹו ׁשּמׁשּו לא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ימים.ּגדֹולים והאריכו השם יראי שהיו משום זהבלבד, ּתקצרנה' רׁשעים ב'ּוׁשנֹות מקּדׁשנתקיים ְְְְְְִִִִֶָָָֹ
ׁשנה, ועׂשרים מאֹות ארּבע ׁשעמד ראשון,ׁשני ממקדש יותר שנים ּבֹועשר זמןוׁשּמׁשּו בפרק ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּכהניםזה מאֹות מּׁשלׁש אלאיֹותר בלבד זו ולא מהםגדולים, ועשריםצא מאות מארבע הורד - ְֲִִֵֵֵֵֶֹֹ
והם צדיקים, אנשים גדולה בכהונה שימשו בהם ארוכות שנים הללו ׁששנים ׁשנה ּׁשּמׁשבהםארּבעים ְִִֵֶַָָָ

הּצּדיק ּגדֹול,שנהּוׁשמֹוניםבכהונה,ׁשמעֹון ּכהן יֹוחנן ׁשּׁשּמׁששניםעׂשרוכןׁשּׁשּמׁש ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
לּה ואמרי ּפאבי, ּבן אומריםיׁשמעאל ויש עׂשרה- ּבןשנהאחת אלעזר רּבי ׁשּׁשּמׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

וחׁשֹוב צא ואילְך מּכאן שימשוחרסֹום, שיחדיו הללו צדיקים הכהנים ארבע של השנים את וצרף ְְֲִֵֵַַָָ
בתפקידם לשמש הרבים הרשעים הכהנים לשאר נותר שלא הרי גדולה, בכהונה שנה ואחת ארבעים מאה

שבהם השנים ממספר גדול היה הללו הכהנים ומנין השני, הבית שחרב עד שנים ותשע שבעים מאתים אלא

שנתו, השלים לא כהן שכל נמצא שנים], ותשע שבעים במאתים שימשו ויותר כהנים מאות [שלש שימשו

ו ימיהם נתקצרו רשעים שהיו שלפי ׁשנתֹוללמדך הֹוציא לא ואחד אחד .ּכל ְְִֶֶָָָָֹ
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éìxeaq iziidy ,`ln dta el`ey iziid Ð

.devn aeaig `edyíäéôá åìàù í÷ìçÐ

ixg` ehie" .l`eny ipal `xw edl ipbnc

zxiar did `ly :xi`n iax xn` Ð "rvad

oey`x xyrn oebk diel wlg `l` ,mcia lfb

.mdita oil`ey eidúà ïéëùåî íéòåðöä
íäéãézkqna xn`w miptd mgl weliga Ð

oerny znyn :(`,hl) "itlwa sxh"a `nei

.miptd mgla dx`n dglzyp wicvd

éðäëá éàùôð é÷åæçàìgkzyi `ly Ð

.odk ip`y xacdäéãé ñåøôéìå êéøôåoeik Ð

odk my gkzyi `ly `l` dyer epi`y

wifgne ,dpyd lk okecl eici qexti Ð eilrn

.ipdka diytpäéðãéò äéì äéñðàmizr Ð

`yiln eze` micxeh eid eicinlzl rawy

zra eicinlzl wqer didy .eitk z`

.zqpkd zial mitq`p xeavdy

àúìî äéì à÷éçãå,opaxn `axev `eddl Ð

wlg el ozi Ð ezepddl dvex odkde

xird ipan miigle rexf lawl ,eizepzn

.mlk`i `ede ,odkd liayaàìã áâ ìò óàå
äéãéì éúà.el zekfl leki ,odkc Ðéøëîá
äéåìå äðåäëaexe ,xira xkip didy odka Ð

.zepznd el oipzepe eze` miade` mc` ipa

eizexyrn zekfl lekic opixn` odk eze`ae

Ð "ixkn" .dicil iz` `lc ab lr s` ,xg`l

."exkn z`n yi`" (ai a mikln) oeyløîà
äéòîùì àáø äéìziad lra ly eynyl Ð

.eizepzn el ozep ziad lrae ,odk `edeéëæ
àúðúî éìjizepzn gwil zeyx il oz Ð

ozip miigld mr oeyldy iptn ,mlke`l

`lcxga `pyil lkinl opirae ,mipdkl

xkeyd"a opixn` inp ikde .aeyg xac `edy

ick :(a,et `rivn `aa) "milretd z`

ab lr s`e .lcxga zepeyl yly mlik`dl

edin Ð ez`neh inia dl lik`e ,aexa ux`l dveg znexz lhan ded `ax :opixn` inp (`,fk) zexekaae ,`z` ilr ipanc (`,gi dpyd y`x) ol `niiwc ,ded odk inp `axc

s`e ,odk zpizp ici lr xf zxeza mlwy ikdl .mdita el`y mwlg :`ipzc Ð "il ead" xninl ira `l inp xnine .envrn lehiy `le ,"ozpe" aizkc ,liwy ivn `l diytpn

.lirlc sqei axc` `ax jnq ,`rnyc dicil `hn `lc ab lrìëà àì àøôñ áø.`rnyc dicil `hn `lc meyn Ðäø÷ íåéá ãâá äãòîediryi) enk ,awxpe iela cba Ð

.melk dey epi` xewd zra ,"micr cbake" (cqøúð ìò õîåç åîëå.frla `"nel`* ,sixv oin `ed "xzp" .eciqtn `l` epi`y Ðòø áì ìò íéøéùá øù ïëxne`d ok Ð

.oda oiadl rcei epi`y inl dxez ixacøîã àúòîùà éøáòã íåùî.odkc dicil ez` `lc ab lr s` ,dlawl opaxn `axevl xzenc zxn`y jzreny lr izknq `ly Ð

øçàá àðà éøîà éë:inp i` .ziad lra ly eziaa `a `edy aeyg mc`l dil ikfn egxk lr Ð ziad lrac `rny la` .el setk epi`y ,xg` odk dil ikfnc `kid Ð

.dicil ez` `lc ab lr s` ,xg`l `zpzn zekfl lekic `p` ixn`c xni`äéì øùôà àìã.`zlin dil `wigc `le dil xyt` `ax la` .wegce ipr `edy yi`l ,xnelk Ð

óñåé áøã äéúòîùà àøôñ áø øáò àìã ïåéëdinlga deixw` `nrh i`n Ðàáø éôìë ?`xtq axl edexwd sqei ax ly enrha oiadl rci `ly ,`ax lr ,xnelk Ð

.jkäåä óåæðdea` dil ifgzi`c :mzd opixn`e .`kln xeayc din`c `xwi meyn ,jxev `ll `xhin `rac (a,ck) ziprz zkqna ,dlrn itlk gihdc meyn :izrny ip` Ð

sefp :d`xp ile .dlila ebxedl dlag ik`ln ecrepy .ipikqa myxnc diixetl digky` xgnl ,dizkec ipy` .jizkec ipy` ,`iny inw gxhinc `ki` in :dil xn`e ,dinlga

.dyrn i`d meyn Ðåìäàá ãéøù òøé.rx cinlz ,eld`a cixy rxiy inl Ðçôåð àì ùà åäìëàú.mpdib ly ey` Ðñéìå÷øîì ïáà ÷øåæëopixn`ck ,ezcear `id ef Ð

.(a,hn) dxf dcear zkqnaéåâä íò åìéôàå.'ek odkd mr szzynd :idpinxe .dinza Ðéåâä íò,zepznd on oixeht ode ,oxkne ohgye ectpy ,oiycwend ileqt xkend e` Ð

.eda aizk li`e iavc oizipzna xn`ckíåùøì êéøö åðéà.yxtn onwle Ð
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úåìá÷Ð "daxwd"c ,"minlyd mc z` aixwnd"n zelaw dil wetiz :xn`z m`e Ð

ipa eaixwde" :(`,hi zegpn) ["dax] unewd" wxt opixn`ck ,dlaw oeyl ied

mc z` aixwnd" aizkc oeik `kdc :xnel yie !dpedk zevn jli`e dlawn Ð "oxd`

.dlawa irzyn `l inp mc ,dlaw jiiy `l algae ,"algd z`e minlyd

úå÷éöéä(a,gi my) ["dax] unewd" yixa Ð

`l" mzd xn`c `dl dpin jixt

`idy xn`w `kde ,"xyk Ð xf `l` odk wvi

iaxk `lc :opiwqne !oxd` ipal dxeqnd dcear

.oerny

ì÷ùî,oxbxb `xw` `ly Ð `pliwy `l inp

mby it lr s` ,ipnn xzei jixvy inn lefb` `le

.xiyr did `l `edøáìixetkc `nei ilrnn

"epa z`e eze`" wxta xn`ck ,`ed aeh meiy Ð

.oitq`zn mipdke ,zeaexn zepzne :(`,bt oileg)

.odk epi`y mixne` eid Ð lhep did `l eli`e

øîà,opiqxb "`ax" Ð 'ek dirnyl `ax dil

"dnk cr" wxt xn`ck ,ded odk daxc

,aexa dl lhan ded [dax] (`ax) :(`,fk zexeka)

,daxe iia` :(`,gi dpyd y`x) inp opixn`e

.ez` `w ilr ziacn
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.ïøäà éðáì äøeîàä äãBáò ,"ïøäà éðaî" øîBì ãeîìz©§©¦§¥©£Ÿ£¨¨£¨¦§¥©£Ÿ
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"ïúðå" :déì¯Léøî :ééaà øîà .Bîöòî ìBhiL àìå ¥§¨©§Ÿ¤¦¥©§£©©©¥¥¥
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íé÷ìBç íéðøbøbäå ,íäéãé úà ïéëLBî¯øáì ,àðìé÷L àì éîð ì÷Lîéìònî,éøetéëc àîBé §¦¤§¥¤§©©§§¨¦§¦¦§©©¦¨¨¥§¨§©¦©£¥¨§¦¥

.éðäëa éàLôð é÷eæçàì¯ñBøôìå?déãé¯déì déñðàdéðcéòúéàc àðäk éàä :óñBé áø øîà . §©£¥©§©§¨£¥§¦§§¥¨§¥¥¦¨¥£©©¥©¨£¨§¦
déúeááLa ïðaøî àáøeö déìà÷éçãeàúléî déì¯éúà àìc áb ìò óàå .àúðzî déì ékæéì ¥§¨¥©¨©¦§¥¥§¦¨¥¦§¨¦§¥¥©§¨¨§©©©§¨¨¥
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àáø déì øîà .àzìéz àìâò eäì ãéáò .àðæéa øa àðç áøc déøa àðçBé øî éáì dì éøîàå§¨§¦¨§¥¨£¨§¥§©¨¨©¦§¨¨¦§¤§¨¦§¨£©¥¨¨

ìàðMéì ìëéîì àðéòác ,àúðzî ïì éëæ :déònLàìcøçaàì àøôñ áøå ,ìëà àáø .déì éëæ ! §©¨¥§¥¨©§¨¨§¨¥¨§¥©¦¨¨§©§§¨§¥¥¨¨£©§©¨§¨¨
" :àîìça àøôñ áøì deiø÷à .ìëàäãòîøúð ìò õîç äø÷ íBéa ãâaøLåíéøéMaáì ìò £©©§¦§©¨§¨§¤§¨©£¤¤¤§¨¨Ÿ¤©¨¤§¨©¦¦©¤
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xcde"קח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr blw sc oileg(oey`x meil)

.meyxl jixv iebd mr szzyndy ,epizpyna x`eank `ly
:`xnbd zvxznðé÷ñò éàîa àëäï`ziixad zwqer ote` dfi`a - ¨¨§©©§¦¨

,meyxl jixv epi` miakek caerd mr szzyndy dxn`yáéúéc§¨¦
àzçñnà íéáëBk ãáBògahdyk zepga miakek caerd ayeiy - ¥¨¦©§©§¨

epi` okle ,dndaa zetzey el yiy mi`ex lkde ,xyad z` xken
da aezky epizpyn eli`e .xkidl sqep oniq zeyrl jixv
oi`y ote`a zxacn ,meyxl jixv miakek caerd mr szzyndy

.zepga ayei miakek caerd
caer oia zwlgn `ziixadyk ixd :uexizd lr ddnz `xnbd
zeyrl jxev yi odkay ,ynn ote` eze`l dzpeek ,odk oial miakek

,ok m`e ,oniq zeyrl jxev oi` miakek caerae oniqdúåëcote`a - ¦§¨¨
,zepga ayeiy xaecn miakek caeray dnl dnecïäk éabyi ok mb ©¥Ÿ¥

xaecny xnelàzçñnà áéúécok m`e ,zepga odkd ayeiy - §¨¦©§©§¨
éànàrecn -éøö,íBLøì C`edy lkl xkipe zepga ayei `ed ixd ©©¨¦¦§

z` e`xiy s`y meyn `ed mrhd :`xnbd zvxzn .dndaa szey
,xyaa zetzey el yiy erci `l zepga odkdéøîàcexn`iy - §¨§¥

,eze` mi`exd miyp`dïéáæ à÷ àøNazepwl o`kl `a odkd - ¦§¨¨¨¦
ozep epi`y milraa ecygie ,xyaa szey `edy erci `le ,xya

.dpedk zepzn
:`xnbd dywnéëä éàiabl ,dyw ok m` -énð ,íéáëBk ãáBò ¦¨¦¥¨¦©¦

éøîàmiyp`d exn`i ok mb -ïéáæ à÷ àøNaszey `edy erci `le ¨§¥¦§¨¨¨¦
,xyaa.miakek caerl odk oia `ziixad dwlig recne

:xg` ote`a `xnbd zvxznãáBò áéúéc ,ïðé÷ñò éàîa àëä ,àlà¤¨¨¨§©©§¦¨§¨¦¥
àútñkà íéáëBklra ea ozepy fbx`d lr miakek caerd ayeiy - ¨¦©©§§¨

df xacy ,xyad zxenz migweldn lawn `edy zernd z` zepgd
jixv epi` okle ,xyaa zetzey iebl yiy i`cea mi`exl giken

.oniq zeyrl
,ok m` :df uexiz lr mb `xnbd ddnzïäk éab dúåëcyi - ¦§¨¨©¥Ÿ¥

,dnec ote`a odkd ly oicd z` s` cinrdlàútñkà áéúéc- §¨¦©©§§¨
ok m`e ,zepgay zernd fbx` lr odkd ayeiyéànàrecn -éøöC ©©¨¦

,íBLøìiptn ,zernd fbx` lr ayeiy dnn dgked oi` i`ce `l` ¦§
céøîàmiyp`d mixne`y -déðîéä éðeîäzepgd lra epin`d - ¨§¥¥¥¥§¥

yi okle ,dndaa szey `edy erci `l j` ,oennd z` exear xenyl
ok m`e ,oniq zeyrl jxev,déðîéä éðeîä éøîà énð íéáëBk ãáBò¥¨¦©¦¨§¥¥¥¥§¥

:`xnbd zvxzn .oniq dyriy `ziixad dkixvd `l ieba recneïéà¥
íéáëBk ãáBòa äðeîàzxinya miiebl oin`dl milibx l`xyi oi` - ¡¨§¥¨¦

wlg iebl yiy `l m` epin`n did `ly mircei lkde ,mpenn
.oniq ea zeyrl jixv oi` okle ,ef dndaa

:sqep uexizàîéà úéòaéà,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e - ¦¨¦¥¨
iab lr `le ,mzq zepga ayei odkd e` iebdy ote`a xaecn zn`ay

y ,`ed mdipia weligde ,zerndéòt àòôî íéáëBk ãáBò íúñ- §¨¥¨¦¦§¨¨¥
jezne ,xzei deab xigna `l` jka mxkni `ly zepgd lral wrev
`ed repv odk mzq la` ,dndaa wlg el yiy mlek mipian jk
el yiy xacd rceezi `ly oeike ,zepgd lra lr jneqe ,wzeye

lra z` ekixvd ,dndaa zetzeydndaa oniq zeyrl zepgd
.dnvr

:`ziixad jynd z` zx`an `xnbdøî øîà,`ziixaaéìeñôe' ¨©©§¥
éøö ïéà ïéLc÷enä,'íLøì Cileqt ly xey xkendy ,xnelk ©§¨¦¥¨¦¦§Ÿ

zwiicn .oniq ea zeyrl jixv epi` ,dpedk zepznn xehtd miycwen
:`xnbdàîìàc ,`ziixaay df oicn gken -àúlî àçëBî- ©§¨§¨¦§¨

ixdy ,oiycwen ileqt ly xey edfy ezxikn zxeva xacd xkipy
,ziaa xknp `l` ,oileg xya mixkeny jxck weya exkenl xeq`

.dpedk zepzn ozep epi`y eilraa ecygi `le
:`xnbd dywnïðz ïðà àäåoicd oi`y dpyna epipy epgp` ixde - §¨£©§©

da epipy jke ,jk(.`l zexeka),æéìèéàa íéøkîð ïéLc÷enä éìeñt§¥©§¨¦¦§¨¦¨¦§¦
,[weya-]àøèéìa íéì÷Lðå ,æéìèéàa íéèçLðåjxck ,lwyna - §¦§¨¦¨¦§¦§¦§¨¦§¦§¨

`ly dfe ,mdipia xkip welig oi`e ,oileg ly zendaa mibdepy
okle ,oiycwend ileqt xey edfy xacd xkipy epizpyna x`eank

:`xnbd zvxzn .oniq ea zeyrl jxev oi`àîbøzz` x`ia-] ©§§¨
[`ziixaddén÷ äáäà øa àcà áø[eiptl-],àtt áøcef `ziixa ©©¨©©£¨©¥§©¨¨

zwqer ,oniq zeyrl jixv epi`y zxne`dïúBàaCBúa íéøkîpä §¨©¦§¨¦§
,úéaämxkenl xeq` ,men mda ltp m`y ,xyrne xekaa epiidc ©©¦

zxevny oeike ,ziaa wx mze` mixken `l` oileg jxck filhi`a
.oniq mda zeyrl jixv epi` ,oileg ly zenda opi`y xkip mzxikn
ick ,oniq zeyrl jixv ,filhi`a mixknpy oiycwend ileqta la`
`id ok zngne ,oiycwend ileqt ly dnda efy mc` ipa erciy

.dpedk zepznn dxeht
:odkd szeyd xhet zepzn eli`n ,zwelgn d`ian `xnbdáø øîà̈©©

,àðeä`edy odkLàøa ózeL,dndad lyøeètwx l`xyidïî ¨¨¨Ÿ¨¦
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odkd m`ózeLwx,ïäî úçàa,miirn ipaa e` cia ,y`xaøeèt ¨§©©¥¤¨
l`xyidïlekî.zepznd lkn - ¦¨

:ax xa `iig ixac lr dywn `xnbdéáéúéîlr daiyid ipa eywd - ¥¦¥
,l`xyil dnda odkd xkn m` ,`ziixaa epipy ,ax xa `iig ixac

,el xn`eLàøäx`yi dndad lydleëå ,élLsebd x`y -,ElL ¨Ÿ¤¦§¨¤§
Làøa äànî ãçà eléôàå,odkd lyt.øeèodkd el xn` m` oke ©£¦¤¨¦¥¨¨Ÿ¨

,ElL dleëå élL ãiäeeléôàwx m`ãia äànî ãçà,odkl jiiy ©¨¤¦§¨¤§£¦¤¨¦¥¨©¨
.øeètxn` m` okeäànî ãçà eléôà ,ElL dleëå élL ïééòî éða ¨§¥¥©¦¤¦§¨¤§£¦¤¨¦¥¨
ïäa,odkd ly.øeèt:dziiyew z` `xnbd zniiqnåàì éàî- ¨¤¨©©

,y`xa wlg odkl yi m`y `ziixad zpeek oi` m`døeètwxïî ¨¦
ïleëa áéiçå éçläodkl yi m` oke .dawe rexf mdy ,x`yd lka - ©¤¦§©¨§¨

cia wlg,ïleëa áéiçå ,òBøfä ïî øeètipaa wlg el yi m` oke ¨¦©§©§©¨§¨
miirndøeètwx,ïleëa áéiçå äáwä ïîzetzey oi`y gkene ¨¦©¥¨§©¨§¨

dpzndn wx `l` ,dpedkd zepzn lkn zxhet dndadn wlga
:`xnbd zvxzn .ax xa `iig ixack `lye ,wlg eze`ayàìoi` - Ÿ

dndaay cg` mewna elit` wlg el yi m` `l` ,`ziixad zpeek ef
,dpzn ea yiyïlekî øeètxa `iig ixacke ,dpedkd zepzn lkn - ¨¦¨

.ax
:`xnbd ddnzéðúéìåzepyl `ziixal did ,ok m` -,'ïlekî øeèt' §¦§¥¨¦¨

e` cia ,y`xa wlg el yiy ,mipey mipic dylyl z`f dwlig recne
`xnbd dkiynn .mixa`d oia welig yiy rnyny ,miirnd ipaa

:zeywdlãBòåc ,ax xa `iig lr dywàéðzodkd m` ,`ziixaa §©§¨
xne`eléôà ,ElL dleëå élL Làøäwx m`Làøa äànî ãçà ¨Ÿ¤¦§¨¤§£¦¤¨¦¥¨¨Ÿ
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zxhet dpzn ea yiy cg` wlga odkd ly zetzey oi`y `ziixaa
,cala wlg eze`ay dpznd z` wx `l` ,zepznd x`y z`

eáø øa àéiçc àzáeéz.ax xa `iig ixac lr `iyew ef ixd - §§¨§¦¨©©
:`xnbd zniiqnàzáeéz.eixac egcpe ,`id `iyew ok` - §§¨
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,dxezay zehxte zellkdçìî úéøáeepzipy zepaxwd z` - §¦¤©
ixaa,gln z,ïäéìò øáBòä ìëå,dpedk zepzn ozep epi`yeléàk §¨¨¥£¥¤§¦
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ïðé÷ñò éàîá àëä.meyxl jixv epi` ieb mr szzyndc Ðàúçñîà éåâ áéúéãÐ

Ð oizipzne ,cyg o`k oi`e `ed szey iebc `zlin `gkenc ,xyad xken gahdyk

.aizi `lcaïäë éáâ äúåëã.`ziixac Ðáéúéãjixv i`n` ,`zgqn` odk Ð

meyxl?!da szey odkc `zlin `gken inp `dàúçñîà ïäë áéúéã éëä åìéôà
éøîàã äá óúåù ïäëã éùðéà éòãé éåä àì

ïéáæ÷ àøùá.zepwl dvex `ed xya Ðàìà
ikd `l` ,`zgqn` ieb aizic dnwez `l Ð

fbx`d lr Ð `ztqk` ieb aizic :dnwez

on cinz mlawnyk zernd gahd da ozepy

szey iebc xity `gken i`ce `dc ,migweld

.daéøîàãdipnid ipend :mi`exd Ð

.epnid meapbi `ly ,el mxneyläðåîà ïéà
éåâá.mda oin`dl oilibx l`xyi oi` Ð

àîéà úéòáéà`pniwe`ck mlerl Ð

aizic inp odke ,`zgqn` ieb aizic ,`xwirn

"irt `rtn ieb mzq"c .enc `le Ð `zgqn`

!jka `l` jka mpzz l` :wrev `ed xicz Ð

Ð odk la` .da wlg el yiy oircei lkde

oircei lkd oi`e ,gahd lr jneqe ,`ed repv

.szey `edyåäééúìéî àçëåî àîìàÐ

.oileg jxck edl oiafn `lcæéìèéàáÐ

.weyaúéáä êåúá íéøëîðä ïúåàáxeka Ð

,xyrnde xekad on ueg :opz mzdc .xyrne

aizkc ,ycw odinc oi`y .milral oz`pdy

oi` ,epiidc ."l`bz `l"e ,"dctz `l" :eda

liaya el exizd `l ,jkitl .odincl dyecw

,oileg jxck weya oxkenl oda lflfl ez`pd

,xaca ciqtny it lr s`e .ziad jeza `l`

`gken" epiide .jk lk oivtew mdilr oi`y

opeict incy ,miycwend ileqt la` ."`zlin

oxkenl dil zixy `l i` ,ozyecwa eqpkp

,lefa `l` `xwirn edl wixt `l Ð weya

.meyxl jixv edpde ,ycwdc `ciqt `ki`e

ùàøá óúåù.xzeia `le Ðãçà åìéôà
ãéá äàîîwlg iebl e` odkl oi` elit` Ð

odkae .gah xeht Ð d`nn cg` `l` rexfa

,xn`w l`xyi gahl dnda exkny ieb e`

.`nzq "xeht" opiqxb edlekaeéðúéì éëä éà
íìåëî øåèô!`icda Ðàéðú ãåòåÐ

.igld on `l` dil xht `lc `icda

èøôå ììëáipa iycw lkl" :"gxw gwie"a Ð

:cge cg lk yxtn xcde "mizzp jl l`xyi

.'ebe "y`d on miycwd ycwn jl didi dfe"

çìî úéøáåmler gln zixa ditiqa aizk Ð

`l ef jk zzaey dpi` gln zixay myk `ed

.zeayzúåèøôå úåììë íéé÷ åìéàëÐ

.dxezayçìî úéøáå.zepaxw ly Ðùã÷îá øùò.my olke`l dxfr jeza mdl epzip Ðøåáö éîìù éçáæ.dxfra lek`l ,miycw iycw mde ,zxvr iyak Ðïîù âåì
òøåöî ìùiexwc ,rxevn ly ony bel zeaxl Ð "gxw gwie"a aizkc "mpaxw lkl" :(a,cn) migafae (`,gp) zegpna opixn`ck ,mipdkl lk`p eizepznn x`ypy dn Ð

lkle mz`hg lkle mzgpn lkle mpaxw lkl" edlek` Ð "eplk`z miycwd ycwa" :"gxw gwie"a aizke ,"onyd bel z`e my`l mze` aixwde" dia aizkc Ð "mpaxw"

.'ebe "mny`øîåò.xeava cer jl oi`e ,zlk`pe zvnwpd xeav zgpn `idy iptn ,xeav zgpn x`y icda dil aiyg `l Ðúåçðî éøéùå.cigi ly Ðíéìùåøéámilk`pd Ð

.xird lkl miwlgzneäøåëáä.mz xeka Ðíéøåëáznexze" :(a,fi zekn) xn xn`e 'ebe "jixrya lek`l lkez `l" (ai mixac) aizkc ,milyexia `l` milk`p mpi` Ð

.mixekad el` Ð "jciäãåúî íøåîåzelg ,mipin zrax`n ,'ebe "wxefd odkl 'dl dnexz" ,oaxw lkn cg` Ð "epnn aixwde" (f `xwie) aizkck ,zelg rax`e weye dfg Ð

.oin lkn zg` ,unge dkeaxe miwiwxeøéæð ìéàî íøåîå`yp zyxta aizkck ,wiwxe dlge dlya rexf Ðediieexzc ,iccd` encc meyn ,edl aiyg cg ipde .oze` oitipny

eye dfge .edpip milw miycwn mxen.`ny `cga edlekl edpipze ,`pixg` mxen dia zi`c meyn Ð dcez hwpc i`de .od df llka inp minly x`y ly wíéùã÷ úåøåòå
.my`e z`hg xer daxn inp mipdk zxezae ,"aixwd xy` dlerd xer" (my) aizkck ,my`e z`hg dler ly Ðíéìåáâá.l`xyi ixr lka mdl oipzp Ðúåðúîårexfd Ð

.dawde miigldeïáä ïåéãô.mirlq yng Ðøåîç øèô ïåéãô.dy Ðäæåçà äãùmipdkl zwlgzne laeia d`vei `id ixde ,xg`l xafb dxkne ,dl`b `le yicwdy Ð

."ezfeg` didz odkl 'ebe laeia ez`va dcyd dide" (fk my) xn`py ,laei ea rxi`y xnyn eze` lyøâä ìæâå'dl ayend my`d" Ðraypy xbd lfbe ,`yp zyxta ,"

.[`,`lw] oiwxta lirl izyxitck ,xbd zzin xg`l dced jk xg`e ,xwyl eløáñ àåä.xaq ax xa `iig Ðáéùç à÷ãî`cgk dawe miigl rexf edlekl `pz i`d Ð

.yye mixyr xn` `ly ,dpznäðéî òîù.olekn xeht Ð odn zg`n xhtpde ,mleka aiigzn Ð cg`a aiiegnde ,`id `cg Ðêìù ùàøäå éìù äìåëgahl xken odk Ð

:opiqxb ikd .dhigy mcew y`xdæåæâì ìàøùéì ïðàö åøñîù ïäëå éåâ òîù àú.op`v z` fefbl ogely ede`yry Ðøåèôodkl hgeyd" zepzn iab dl `pzc icii`e Ð

.fbd ziy`x iab inp diipz "xeht Ð iebleéåâ ìù åðàö æâ ç÷åìädnda lke ,dhigy mcew aiig ,odkd on zepzn gweldc Ð 'eke "xneg dfe" .xeht Ð effbpy mcew elit` Ð

.dhigy mcew da dkf `ly ,zepzna aiig Ð odkläðéî òîù."aiig" xn`we ,zepzn `l` dpw `l i`dc ,opilf` `aeig xza `nl` Ð "xneg df" ipzwcn Ð
åäðéîøå
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éçáæ,mirlwd on miptl lk`il zeny` oic mdl yie ,zxvr iyak od Ð xeav inly

.(a,cp migaf) "onewn edfi`"a opzck

úåøåòå`ld ,milyexia eidy rax`dn miycw zexer aiyg i`n` :dniz Ð miycw

mileki eid `ly mixeni` meyn ,milw miycw elit` oihiytn eid dxfra

xyr mr dipninl dil dede ,dxfrl ueg `ivedl

?ycwnayåàopilf` dnda xwir xza `nlic

on ueg" :opzc ,oizipznl llk inc `l `d Ð

aiign `l `dc ,zepznd on xeht Ð "zepznd

ex`yp zepzndy meyn ,zepzna l`xyi mzd

.odk cia

ueg
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éBb ìL¯òBøfa øîBç äæå .æbä úéLàøî øeètíééçláeäáwáeòîL .æbä úéLàøî øúBé ¤¨¥¥¦©¥§¤¤©§©©§¨©¦©¥¨¥¥¥¦©¥§©
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קט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr blw sc oileg(oey`x meil)

.meyxl jixv iebd mr szzyndy ,epizpyna x`eank `ly
:`xnbd zvxznðé÷ñò éàîa àëäï`ziixad zwqer ote` dfi`a - ¨¨§©©§¦¨

,meyxl jixv epi` miakek caerd mr szzyndy dxn`yáéúéc§¨¦
àzçñnà íéáëBk ãáBògahdyk zepga miakek caerd ayeiy - ¥¨¦©§©§¨

epi` okle ,dndaa zetzey el yiy mi`ex lkde ,xyad z` xken
da aezky epizpyn eli`e .xkidl sqep oniq zeyrl jixv
oi`y ote`a zxacn ,meyxl jixv miakek caerd mr szzyndy

.zepga ayei miakek caerd
caer oia zwlgn `ziixadyk ixd :uexizd lr ddnz `xnbd
zeyrl jxev yi odkay ,ynn ote` eze`l dzpeek ,odk oial miakek

,ok m`e ,oniq zeyrl jxev oi` miakek caerae oniqdúåëcote`a - ¦§¨¨
,zepga ayeiy xaecn miakek caeray dnl dnecïäk éabyi ok mb ©¥Ÿ¥

xaecny xnelàzçñnà áéúécok m`e ,zepga odkd ayeiy - §¨¦©§©§¨
éànàrecn -éøö,íBLøì C`edy lkl xkipe zepga ayei `ed ixd ©©¨¦¦§

z` e`xiy s`y meyn `ed mrhd :`xnbd zvxzn .dndaa szey
,xyaa zetzey el yiy erci `l zepga odkdéøîàcexn`iy - §¨§¥

,eze` mi`exd miyp`dïéáæ à÷ àøNazepwl o`kl `a odkd - ¦§¨¨¨¦
ozep epi`y milraa ecygie ,xyaa szey `edy erci `le ,xya

.dpedk zepzn
:`xnbd dywnéëä éàiabl ,dyw ok m` -énð ,íéáëBk ãáBò ¦¨¦¥¨¦©¦

éøîàmiyp`d exn`i ok mb -ïéáæ à÷ àøNaszey `edy erci `le ¨§¥¦§¨¨¨¦
,xyaa.miakek caerl odk oia `ziixad dwlig recne

:xg` ote`a `xnbd zvxznãáBò áéúéc ,ïðé÷ñò éàîa àëä ,àlà¤¨¨¨§©©§¦¨§¨¦¥
àútñkà íéáëBklra ea ozepy fbx`d lr miakek caerd ayeiy - ¨¦©©§§¨

df xacy ,xyad zxenz migweldn lawn `edy zernd z` zepgd
jixv epi` okle ,xyaa zetzey iebl yiy i`cea mi`exl giken

.oniq zeyrl
,ok m` :df uexiz lr mb `xnbd ddnzïäk éab dúåëcyi - ¦§¨¨©¥Ÿ¥

,dnec ote`a odkd ly oicd z` s` cinrdlàútñkà áéúéc- §¨¦©©§§¨
ok m`e ,zepgay zernd fbx` lr odkd ayeiyéànàrecn -éøöC ©©¨¦

,íBLøìiptn ,zernd fbx` lr ayeiy dnn dgked oi` i`ce `l` ¦§
céøîàmiyp`d mixne`y -déðîéä éðeîäzepgd lra epin`d - ¨§¥¥¥¥§¥

yi okle ,dndaa szey `edy erci `l j` ,oennd z` exear xenyl
ok m`e ,oniq zeyrl jxev,déðîéä éðeîä éøîà énð íéáëBk ãáBò¥¨¦©¦¨§¥¥¥¥§¥

:`xnbd zvxzn .oniq dyriy `ziixad dkixvd `l ieba recneïéà¥
íéáëBk ãáBòa äðeîàzxinya miiebl oin`dl milibx l`xyi oi` - ¡¨§¥¨¦

wlg iebl yiy `l m` epin`n did `ly mircei lkde ,mpenn
.oniq ea zeyrl jixv oi` okle ,ef dndaa

:sqep uexizàîéà úéòaéà,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e - ¦¨¦¥¨
iab lr `le ,mzq zepga ayei odkd e` iebdy ote`a xaecn zn`ay

y ,`ed mdipia weligde ,zerndéòt àòôî íéáëBk ãáBò íúñ- §¨¥¨¦¦§¨¨¥
jezne ,xzei deab xigna `l` jka mxkni `ly zepgd lral wrev
`ed repv odk mzq la` ,dndaa wlg el yiy mlek mipian jk
el yiy xacd rceezi `ly oeike ,zepgd lra lr jneqe ,wzeye

lra z` ekixvd ,dndaa zetzeydndaa oniq zeyrl zepgd
.dnvr

:`ziixad jynd z` zx`an `xnbdøî øîà,`ziixaaéìeñôe' ¨©©§¥
éøö ïéà ïéLc÷enä,'íLøì Cileqt ly xey xkendy ,xnelk ©§¨¦¥¨¦¦§Ÿ

zwiicn .oniq ea zeyrl jixv epi` ,dpedk zepznn xehtd miycwen
:`xnbdàîìàc ,`ziixaay df oicn gken -àúlî àçëBî- ©§¨§¨¦§¨

ixdy ,oiycwen ileqt ly xey edfy ezxikn zxeva xacd xkipy
,ziaa xknp `l` ,oileg xya mixkeny jxck weya exkenl xeq`

.dpedk zepzn ozep epi`y eilraa ecygi `le
:`xnbd dywnïðz ïðà àäåoicd oi`y dpyna epipy epgp` ixde - §¨£©§©

da epipy jke ,jk(.`l zexeka),æéìèéàa íéøkîð ïéLc÷enä éìeñt§¥©§¨¦¦§¨¦¨¦§¦
,[weya-]àøèéìa íéì÷Lðå ,æéìèéàa íéèçLðåjxck ,lwyna - §¦§¨¦¨¦§¦§¦§¨¦§¦§¨

`ly dfe ,mdipia xkip welig oi`e ,oileg ly zendaa mibdepy
okle ,oiycwend ileqt xey edfy xacd xkipy epizpyna x`eank

:`xnbd zvxzn .oniq ea zeyrl jxev oi`àîbøzz` x`ia-] ©§§¨
[`ziixaddén÷ äáäà øa àcà áø[eiptl-],àtt áøcef `ziixa ©©¨©©£¨©¥§©¨¨

zwqer ,oniq zeyrl jixv epi`y zxne`dïúBàaCBúa íéøkîpä §¨©¦§¨¦§
,úéaämxkenl xeq` ,men mda ltp m`y ,xyrne xekaa epiidc ©©¦

zxevny oeike ,ziaa wx mze` mixken `l` oileg jxck filhi`a
.oniq mda zeyrl jixv epi` ,oileg ly zenda opi`y xkip mzxikn
ick ,oniq zeyrl jixv ,filhi`a mixknpy oiycwend ileqta la`
`id ok zngne ,oiycwend ileqt ly dnda efy mc` ipa erciy

.dpedk zepznn dxeht
:odkd szeyd xhet zepzn eli`n ,zwelgn d`ian `xnbdáø øîà̈©©

,àðeä`edy odkLàøa ózeL,dndad lyøeètwx l`xyidïî ¨¨¨Ÿ¨¦
,'éçl'äodk .dawe rexfa aiige ,odkl jiiyd y`xdn wlg `idy ©¤¦
`edyøeèt ,ãia ózeLwx l`xyid,'òBøf'ä ïîodke .x`ya aiige ¨©¨¨¦©§©
`edyøeèt ,ïééòî éðáa ózeLwx l`xyid,'äáw'ä ïîaiige ¨¦§¥¥©¦¨¦©¥¨

:wlegd zrc z` d`ian `xnbd .x`yaeléôà ,øîà áø øa àéiçå§¦¨©©¨©£¦
odkd m`ózeLwx,ïäî úçàa,miirn ipaa e` cia ,y`xaøeèt ¨§©©¥¤¨
l`xyidïlekî.zepznd lkn - ¦¨

:ax xa `iig ixac lr dywn `xnbdéáéúéîlr daiyid ipa eywd - ¥¦¥
,l`xyil dnda odkd xkn m` ,`ziixaa epipy ,ax xa `iig ixac

,el xn`eLàøäx`yi dndad lydleëå ,élLsebd x`y -,ElL ¨Ÿ¤¦§¨¤§
Làøa äànî ãçà eléôàå,odkd lyt.øeèodkd el xn` m` oke ©£¦¤¨¦¥¨¨Ÿ¨

,ElL dleëå élL ãiäeeléôàwx m`ãia äànî ãçà,odkl jiiy ©¨¤¦§¨¤§£¦¤¨¦¥¨©¨
.øeètxn` m` okeäànî ãçà eléôà ,ElL dleëå élL ïééòî éða ¨§¥¥©¦¤¦§¨¤§£¦¤¨¦¥¨
ïäa,odkd ly.øeèt:dziiyew z` `xnbd zniiqnåàì éàî- ¨¤¨©©

,y`xa wlg odkl yi m`y `ziixad zpeek oi` m`døeètwxïî ¨¦
ïleëa áéiçå éçläodkl yi m` oke .dawe rexf mdy ,x`yd lka - ©¤¦§©¨§¨

cia wlg,ïleëa áéiçå ,òBøfä ïî øeètipaa wlg el yi m` oke ¨¦©§©§©¨§¨
miirndøeètwx,ïleëa áéiçå äáwä ïîzetzey oi`y gkene ¨¦©¥¨§©¨§¨

dpzndn wx `l` ,dpedkd zepzn lkn zxhet dndadn wlga
:`xnbd zvxzn .ax xa `iig ixack `lye ,wlg eze`ayàìoi` - Ÿ

dndaay cg` mewna elit` wlg el yi m` `l` ,`ziixad zpeek ef
,dpzn ea yiyïlekî øeètxa `iig ixacke ,dpedkd zepzn lkn - ¨¦¨

.ax
:`xnbd ddnzéðúéìåzepyl `ziixal did ,ok m` -,'ïlekî øeèt' §¦§¥¨¦¨

e` cia ,y`xa wlg el yiy ,mipey mipic dylyl z`f dwlig recne
`xnbd dkiynn .mixa`d oia welig yiy rnyny ,miirnd ipaa

:zeywdlãBòåc ,ax xa `iig lr dywàéðzodkd m` ,`ziixaa §©§¨
xne`eléôà ,ElL dleëå élL Làøäwx m`Làøa äànî ãçà ¨Ÿ¤¦§¨¤§£¦¤¨¦¥¨¨Ÿ

odkd ly.ïleëa áéiçå ,éçlä ïî øeètyexita x`ean ixd ¨¦©¤¦§©¨§¨
zxhet dpzn ea yiy cg` wlga odkd ly zetzey oi`y `ziixaa
,cala wlg eze`ay dpznd z` wx `l` ,zepznd x`y z`

eáø øa àéiçc àzáeéz.ax xa `iig ixac lr `iyew ef ixd - §§¨§¦¨©©
:`xnbd zniiqnàzáeéz.eixac egcpe ,`id `iyew ok` - §§¨

lkn dndad z` xehtl yiy ax xa `iig xaq recn zx`an `xnbd
:dpedkd zepzndéúéòhà àúéðúî àä ,àcñç áø øîà`ziixa - ¨©©¦§¨¨©§¦¨©§¦¥

ezrhd ef,áø øa àéiçìea yiy wlga odkd ly zetzeyy xeaql §¦¨©©
,zepznd x`y z` zxhet zg` dpznòaøàå íéøNò ,àéðúc§©§¨¤§¦§©§©

èøôe ììëa åéðáìe ïøäàì eðzéð ïleëå ,ïä äpeäk úBðzîeazkp - ©§§¨¥§¨¦§§©£Ÿ§¨¨¦§¨§¨
,yexita dpzn lk dazkp jk xg`e ,zillk oeyla dligzaådzxkp §

jk lr,çìî úéøae .mlerl el` zepzn mdn ewqti `lyìk §¦¤©¨
ïîéi÷îä,mipdkl zepznd ozep -èøôe ììk íéi÷ eléàklk z` - ©§©§¨§¦¦¥§¨§¨

,dxezay zehxte zellkdçìî úéøáeepzipy zepaxwd z` - §¦¤©
ixaa,gln z,ïäéìò øáBòä ìëå,dpedk zepzn ozep epi`yeléàk §¨¨¥£¥¤§¦

ìò øáBòa epzipy dxezd ixacå ,èøôe ììklr.çìî úéøa ¥©§¨§¨§§¦¤©
:`ziixad zx`aneïä elàå,zepzn oze`øNòmlke`l mdl epzip §¥¥¤¤
a òaøàå ,Lc÷nalkíéìeáâa øNòå ,íéìLeøéux` ileab lka - ©¦§¨§©§©§§¨©¦§¤¤¦§¦

.l`xyi
od el` :`ziixad zhxtnøNòy,Lc÷naoaxw xyaúàhç.dnda ¤¤©¦§¨©¨
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xcde"קי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr clw sc oileg(ipy meil)

:`xnbd dywneäðéîøexkny odk ,`ziixan epizpyn lr dyw - §¦§
el xn`e l`xyil dnda,élL úBðznäL úðî ìò,e`pz lired `l ©§¨¤©©¨¤¦

odkd oi`e ,mipdkd lkl `l` dpewl zekiiy zepznd oi`y oeik
e ,mpzi inl enr zepzdl leki xkendïúBðzepznd z` l`xyidìëì ¥§¨

,äöøiL ïäkz` odkd lhepe i`pzd lired epizpyna recn ok m`e Ÿ¥¤¦§¤
.zepznd

:`xnbd zvxznúéîø à÷ 'õeç'à 'úðî ìò'xeaq dz` ike - ©§¨©¨¨¦
mewn lr 'zpn lr' oeyla xkend dpzdy mewnn zeywdl xyt`y

oeyl ixdy ,llk minec mpi` ixde ,'ueg' oeyla dpzdy,'õeç'
àøeiLdfae ,el` mixa` envrl xkend xiiyny dzernyn - ¦¨

oeyl eli`e ,zepznn xehtd odk cia exiizyd ik ,eixac milirenìò'©
àøeiL åàì 'úðîlk l`xyil xkny `vnpe ,gwna xeiy da oi` - §¨©¦¨

zekiiy opi`y oeike ,dizepzn el oziy enr i`pz dyr wxe dndad
lekie ,jk enr zepzdl leki epi` ,mipdkd llkl `l` gwell

.dvxiy inl opzil l`xyid
:zxg` `ziixan dxizq dywn `xnbdeäðéîøeoia dxizq yie - §¦§

zxg` `ziixa oial ,e`pz lg `l 'zpn lr'ay zxne`d ef `ziixa
el xn`e l`xyil dnda xkny odk ,da epipy jkyúðî ìò©§¨

,élL úBðznäLy `ed oicdúBðznäzex`yp ok`.BlLlekiy ixd ¤©©¨¤¦©©¨¤
.gweld mr ok zepzdl odkd

e ,zeziixad ewlgp ok` :`xnbd zvxznéâéìt àäádf xaca - §¨§¦¥
,ewlgpøáñ øîy zxaeq dipyd `ziixad -,àeä àøeiL 'úðî ìò' ©¨©©§¨¦¨

.zepznd z` envrl xiiyny yexita xne`k `edeøáñ øîeeli`e - ©¨©
y zxaeq dpey`xd `ziixad,àeä àøeiL åàì 'úðî ìò',i`pz `l` ©§¨©¦¨

.dvxiy inl opzil leki e`pz lg `ly oeike
:dpyna epipyBì øîàexiagl l`xyi'åëå äéòî éða éì øBëîeide ¨©§¦§¥¥¤¨

epnid ogwl .mincd on el dkpn epi`e odkl opzep ,zepzn oda
.mincd on el dkpne odkl opzep ,lwyna

:zepznd inc z` dkpn dpewd ote` dfi`a zx`an `xnbd,áø øîà̈©©
eðL àìincn zepznd xign z` dkpn dpewdy ,df oic epizpyna Ÿ¨
,gwndàlàote`aì÷MLgweldBîöòìxkendy oeiky ,xyad z` ¤¨¤¨©§©§

mraez `l` ,odinc el oziy eraezl leki odkd oi` ,zepzna rbp `l
.gahdn mraezle xefgl leki gwelde ,gweldnìáàm`Bì ì÷L £¨¨©

dçaè,zepznd mr xyad z` envrçahä íò ïécäodkd leki - ©¨©¦¦©©¨
opzil oda rbpyky oeik ,zepznd z` el oziy gahd z` s` reazl
gahd olhi zeniiw oiicr od m` jkitl .mdilr olfbk aygp gwell
xak m`e .ecqtd z` gwell mlyi gahde ,odkl opzie gweld cin
zrc z` `xnbd d`iane .odinc z` odkl gahd ozi ,gweld olk`

:wlegdBì ì÷L eléôà ,øîà éqà áøådçaèmr xyad z` §©©¦¨©£¦¨©©¨
,zepzndBnò ïécä`ede li`ed ,el opziy gweld z` raez odkd - ©¦¦

.odkl jiiyd xya ecia wifgn
:`xnbd zl`ey .iq` axe ax zwelgn mrh z` zxxan `xnbd

àîéìy xn`p m`d -éâìôéî à÷ àcñç áøãaxn`y oica ewlgp - ¥¨¦§©¦§¨¨¦§§¥
,`cqg axàcñç áø øîàc(:`iw w"a)y mc` ,ìæbutgeLàééúð àìå §¨©©¦§¨¨©§Ÿ¦§¨£

epnn,íéìòaä,milrad zeyxa cnerk utgd aygpåm`øçà àa ©§¨¦§¨©¥
Bìëàåm` ,lfbpd cia dxixad ,mlerdn ecai` e`äáBb äfî ,äöø ©£¨¨¨¦¤¤

zayda aiigzd lfbyk cin ixdy ,envr olfbdn einc lhep -
m`e ,dinc e` dlifbdäáBb äfî ,äöøoeik ,elk`y inn einc lhep - ¨¨¦¤¤

,ezeyxn e`ived ezlik`ae y`iizpy mcew elk`ydéì úéà øîc§©¦¥
àcñç áøc,dvxiy inn zeabl lekiy ,`cqg axk dfa xaeq axy - §©¦§¨

reazl leki odkd dvex m`y ezpeeke ,gahd mr oicdy xn` okle
,gweld z` reazl lekiy oicd `ede ,gahd z`áøc déì úéì øîe©¥¥§©

àcñçreazl leki epi`y xaeqe `cqg ax lr wleg iq` ax eli`e - ¦§¨
,eze` wx reazl leki gweld cia dlifbd oiicr m` `l` ,mdipy z`
reazl odkd lekiy xaq o`k okle ,olfbd z` wx raez dlk` m`e

.ecia zepzndy ,gweld z` wx
:`xnbd dgecàì`l` ,mzwelgn mrh df oi` -úéà àîìò éleëc Ÿ§¥¨§¨¦

àcñç áøc eäìlekiy ,`cqg axk mixaeq iq` ax mbe ax mb - §§©¦§¨

,dvxiy inn zeabléâìôéî à÷ úBìæâð äpeäk úBðzîa àëäå- §¨¨§©§§¨¦§¨¨¦§§¥
e` ,zepenn x`yk dpedk zepzna dlifb ipiipw yi m`d ewlgp o`ke
odixd ody mewn lka ,deab gkn oda mikef mipdkdy oeiky

,mzeyxaøáñ øîcody xaeq axy -,úBìæâðolhpyk `linne §©¨©¦§¨
odkd lekie ,odinca aiigzde 'olfb' dyrp gwell opzpe gahd

eraezl,ezeyxa opi`y s`øáñ øîey xaeq iq` axe -ïéàzepznd ©¨©¥
úBìæâðz` odkd raez okle ,odkd ly odixd ody mewn lka `l` ¦§¨

onf lk odinca aiigzn oey`xd oi`e ,el opziy ,ecia ody gweld
.zeniiw ody

:ef zwelgna zxg` oeyl d`ian `xnbdàäì dì éðúîc àkéà¦¨§©§¥¨§¨
dîöò éðôa àzòîLipta xack ef mi`xen` zwelgn mipeyd yi - §©§¨¦§¥©§¨

,epizpyn yexita zwelgnk `le ,envräpeäk úBðzî ,øîà áø©¨©©§§¨
,úBìæâð.dzr ezeyxa opi`y s` olfbdn mraez odkdeéqà áøå ¦§¨§©©¦

,úBìæâð ïéà äpeäk úBðzî ,øîàody inn odkd mraez mlerle ¨©©§§¨¥¦§¨
.dry dze`a ezeyxa

äðùî
:zepzna eaeig oiprl xbd oic zx`an epizpynäúéäå ,øéibúpL øb¥¤¦§©¥§¨§¨

,äøt Bìm`øeèt ,øéibúð àlL ãò äèçLðrexfd z` zzln ¨¨¦§£¨©¤Ÿ¦§©¥¨
f`e dhigyd zra `ed zepznd aeigy oeik ,odkl dawde miiglde

dhgyp m` la` .ieb didáéiç ,øéibúpMîae .odkl opzil÷ôñm` ¦¤¦§©¥©¨¨¥
,xiibzpy mcew dhgyp,øeètiptnäLzeidl dvexBøéáçî àéöBn ¨¤©¦¥£¥

,ely `edy dprha edylk utgåéìòz` `iadl lhenäéàøä ¨¨¨§¨¨
ixd o`ke ,ecin e`ivedl egka oi` di`x `iad `l m`e ,`ed elyy
oi` m` jkitl ,ecin `ivend `ed odkde ,xbd zwfga dlek dndad

.zepznd z` odkl zzl aiig epi` dhgyp izn di`x

àøîâ
z` zzln xeht dndad dhgyp izn wtq yiyky dpyna epipy

:zxg` dpynn dxizq d`ian `xnbd .dizepznàúà ék`ayk - ¦¨¨
éîéc áø,laal l`xyi ux`ndéì éîø ,øîàel dywd -éaø ©¦¦¨©¨¥¥©¦

ïðz ,ïðçBé éaøì Lé÷ì ïa ïBòîLyiyky epizpyna÷ôñm` ¦§¤¨¦§©¦¨¨§©¨¥
,zepzna aiigzdàle÷ì à÷éôñ àîìà .øeètzrcly gken - ¨©§¨§¥¨§¨

exhetle lwdl yi zepzn wtqa ,[xi`n iax `edy] epizpyna `pzd
,di`xd eilr exiagn `ivendy mrhneäðéîøelr zeywdl yie - §¦§
epipy oky ,zxg` dpynn dxizq jk(`"in c"t d`t),hwl aeig iabl

íéìîpä éøBçmda e`vnpy ,d`eaz xeb`l dnc`a zeyer ody ¥©§¨¦
mixega od m` ,mihgäîwä CBúaL`ly dcyd ly wlg eze`a - ¤§©¨¨

,oznewa my zecner milayde xvwpéøämihgelàolekìòa ìL £¥¥¤©©
,úéaäel` mihge ,dxivw zrya ltepd lr `l` hwl zevn oi` ik ©©¦

y el` milayn milnpd oegwl i`cea.exvwp `l oiicråod m` §
mixegaíéøöBwä øçàlL,xvwp xaky dcyd ly wlg eze`a - ¤§©©©§¦
mihgdíéðBéìòäod ixd ,xegd itl miaexwd -,íéiðòìxnel yi ik ¨¤§¦¨£¦¦

,hwl ode xivwd zrya eltpy milaydn oegwlyåmihgd §
íéðBzçzäod ixd ,xegd zirwxway -,úéaä ìòa ìLoe`iad ik ©©§¦¤©©©©¦

e .xivwd iptl xegd l`øéàî éaøe wleg,øîBàxg`ly mixega ©¦¥¦¥
,mixvewd,íéiðòì ìkäiptnè÷ì ÷ôqLk ea xingdl yiè÷ì ©Ÿ¨£¦¦¤§¥¤¤¤¤

dfne ,xingdl yi miipr zepzn wtqa xi`n iax zrcly ixd .i`ce
x`eank `ly ,xingn `ed dpedk zepzn wtqa mby cnlp

.epizpyna
:opgei iax zaeyz z` `ian inic axdéì øîàoerny iaxl opgei iax ¨©¥

,yiwl oaéðèéð÷z ìàyndn il zeywdloeik ,d`t zkqna dp ©©§¦¥¦
ìaLãéçé ïBLcigi `pz mya -,dúBà äðBL éðàda qxeb ippi`y ¤¦§¨¦£¦¤¨

zrc jky mkqen xac dfy rnyny mzqa 'xi`n iax ixac' jzenk
la` ,'xi`n iax meyn `xb` oa dcedi iax ixac' `l` ,xi`n iax

.xi`n iax zrc ef oi`y mixaeq minkgàéðúcdgky hwl aeig iabl §©§¨
,d`teè÷ì ÷ôñ ,øéàî éaø íeMî øîBà àøâà ïa äãeäé éaøyi ©¦§¨¤©§¨¥¦©¦¥¦§¥¤¤

k ea xingdlè÷ì`idy dnel` oke ,i`ceäçëL ÷ôñxingdl yi ¤¤§¥¦§¨
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המשך בעמוד קלה

oifge` mipy` cenr clw sc ± oey`x wxtzereay

åäðéîøåopzep Ð "ily zepzndy zpn lr" el xn`e ,l`xyil dnda xkny odk Ð

i`d dil iiepz`l ivn `l ,dil oiaf dnda dlekc oeikc .dvxiy odk lkl l`xyi

mewn lkn ,d`pd zaeh `l` oda el oi`e ,edpip mipdk ly `l` ely opi`y ,zepzn`

.zepzna aiigc dpin rnyøåéù õåç`le zepznd xiiyy rnyn xeiy oeyl Ð

.od odk ly ixdy ,gweld xeht ,jkitl .oxkn

oeikc ,gweld aiign ded l`xyia dzeekce

.edpiazinl `inx dilr Ð dhgy `edyìò
àåä àøåéù åàì úðîlkd ,d`pz `l` Ð

gk ea oi` `ede .el mpziy zpn lr el xkn

.zepzdlåäðéîøå.`ziixa` `ziixa Ðàì
åðù:ipzwc ,lwyna epnid gwlc `kid Ð

on minc raeze xfeg `ede ,odkl gwel opzep

.gahdàìàoeikc .envrl gwel olwyyk Ð

ly mixac lra epi` Ð oda rbp `l gahc

el l`ey `ede ,opzep gweld df ,jkitl .odk

.ozil lhen did gahd lry mincdìáà
ïéãä çáè åì ïì÷ùezwelgne ,odk ly Ð

xfeg gahde ,`ed gahd lr s` ezriaze

ikde .odkl opzep Ð oira yi m` ,odilr

,(`,ehw) `nw `aaa "lfebd" yixa dl yxtn

.dcedi iax xn`w gahd mr s`cåîò ïéãä
,`ed gweld mr ezriaze odk ly epic Ð

`edy mewna Ð oira dlfbl dpyie li`ed

.jli ,myáø.`cqg axc dil zi` Ðäöø
äáåâ äæîdf elk` ye`i mcewc oeikc Ð

`dc .ediilr olfb edi` dil ded Ð oexg`d

,iniiw ediixnc ediizeyxa Ð ye`i inwn lk

.edpzi`c `kid lkàì,`nlrc olfba Ð

.mlyl ezlfba eze` dpew olfbdyéìåëã
àãñç áøã åäì úéà àîìòdvx m`c Ð

.oeci Ð oey`xd mr oecl lfbpàëäålfba Ð

zepzn :xaq xn .ibltinw dpedk zepzn

,mlyl ezlfba olfb aiigzpe ,zelfbp dpedk

.odilr lfb zxezcúåìæâð íðéà øáñ øîåÐ

mewn lk ,oira ody onf lke .olfbl gk oi`

elv` mdy in lr lhen aegd Ð oikledy

.odilr olfb dyrp `l oey`xde ,odkl ezzl

äùôð éôàá"epy `l" oeyla `le Ð

.lirlck ,oizipzn`eúåìæâð äðåäë úåðúî
mr oecl odk dvx m`y ,oxn`ckl Ð

.oeci Ð oey`xd÷ôñ àîìàzepzn Ð

exiagn `ivend :opixn`c ,`lewl dpedk

.di`xd eilräî÷ä êåúáùiptl Ð

.myl mixvewd eribd `l oiicry ,mixvewd

éøäoi`c ,ziad lral oda `vnpd lk Ð

.dxivw zrya xyepd `l` hwlíéðåéìòäÐ

:xninl `ki` ,xegd it lry mipeilrd oihg

.dxivw zrya oilayd on exypy ,od hwl

íéðåúçúäå.xeg ly ezirwxway Ðìòáì
úéáä.my milnp meqpk dxivw mcewc Ðè÷ì è÷ì ÷ôñùxi`n iax Ð oizipzn mzqe ,`xnegl `witq ,dpedk zepznl oicd `ede ,miipr zepzn iab xi`n iaxl `nl` Ð

.`lewl `witq :ipzwe ,`idéðèéð÷ú ìàx ixac" zipyy enk dze` dpey ipi`y .`id d`cigi Ð "hwl hwl wtq" ipzwc `dc Ð`xb` oa dcedi iax ixac" `l` ,"xi`n ia

."xi`n iax meynåì ,äéì øîà.yiwl yix Ðìãú ïá ïåùìá àìà äúåà äðùú ìàikd elit` ,lcz oa enyy mleray dhey mya `l` dze` dpey dz` oi` elit` Ð

.dizlinl xn`w `nrh `dc ,jl `iywïéðéãá àîéìéà.oica zekf el ze`xl Ðêìùî ÷ãö.el oze Ðäøôdzwfg lr dcinrn dz`e ,dizepzna df wtq jl clepyk Ð

.zcner dzid ieb ly zwfga ixdy ,dxeht `id ixd Ð dpey`xdäî÷,jkl zcner `id mlernc ,`ed aeig zwfg Ð dzwfg lr dcinrn dz`e ,hwla wtq jl clepyk Ð

.`id l`xyi lycäìç áåéçÐ dlblbzp xiibzp `ly cr m`" ."mkizeqixr" (eh xacna) aizkc ,xhet iebd leblbe .daeig ied Ð da lblbyn ,dleblb xg` jled lkd Ð

.opiqxb "aiig Ð wtq m` ,xehtäìç.di`xd eilr exiagn `ivende ,oenn oic `l` dyecw oda oi` zepzn la` .dwfg` opiknq `l ,jkld .dzin oer da yiy ,`xeqi` wtq Ð

åúùà ïáø÷,dieb dzidyk dcli wtq Ðyepre ,miycwa xeq` mixetk xqegnc .dxtk `iazy cr miycwa lek`l `ed zxk xeqi` wtqc ,oaxw d`ian Ð dxiibzpyn wtq

.zxkäìçå.dzin wtq Ðäøåäè äîäá øåëáå.enena `ed elke`e ,oenn oic `l` dia zil ezc ,a`zqiy cr oizndl jixve .uega ehgeyl zxk wtq Ðøåëáåxht Ð

`inx `l oeict ly dyc .ely `ede ,ecia dlhd akrne .dixeqi` irewt`l ,epeictl dlh eilr yixtdl jixve ,epctiy cr d`pda xeq` :(a,h) zexekaa xn`c o`nk ,xeng

.di`xd eilr exiagn `ivend Ð `ed wtqc oeike ,`ed odkc `penn `l` dilr dyecw
úéùàø
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õåç:opixn`c ,"zpn lr" dil xn` ik :xn`z m`e Ð `ed `xeiy e`l zpn lr `ed `xeiy

zpn lr `l` dndad el ozp `ly ,lha gwnd ,ok m` Ð dvxiy odk lkl opzep

`l Ð el ozi `l m`e ,ely zepznd eidiy epzdy ixiinc :xnel yie !ely zepznd eidiy

lkl mpzil dxez ezyxdy ,dxeza aezky dn lr dpzn enk ied :inp i` .lha gwnd didi

.dvxiy inøîãoi` Ð `cqg axc dil zi`

"oey`xd mr"e ,`cqg axc dil zi` axc yxtl

,ok m`c .oey`xd mr elit` ,epiid Ð ax xn`wc

ipyd mr oicd iq` axllfba ,oey`xd mr `le

`dc ,elk`e xg` `ae milrad ey`iizp `le

oey`xd on zeabl lkei `ly biltc o`n `kil

axc dil zilc `ki`c `ed elk`y xg`ae .lfebd

axc dil zil axc :`kti` yxtl yi `l` .`cqg

dil zi` iq` axe .gahd mr `wec oicdc ,`cqg

ilekc" :igce .gweld mr s` oicde ,`cqg axc

dpedk zepznae ,`cqg axc edl zi` `nlr

oicd"e ,zelfbp xaq axc Ð "ibltin `w zelfbp

.`cqg axk ,gahd mr s` ,epiid Ð "gahd mr

itl ,gweld mr `weec oicdc xaq iq` axe

dedc i`nn `kti` iede .zelfbp oi` zepzndy

i` :ixiin `w i`nac :dnize .`xwirn xninl ira

oiwxit yixa opixn` `d Ð oira zepzn oi`ya

md m`e !xeht ,olk` e` dpedk zepzn wifnc

?ibltin `w `cqg axcac xn`w ikid Ð oira

`nw `aa) "`xza lfebd" yixa rnyn `d

axc` biltc o`n `kil ,oira mdc `kidc (a,`iw

:`irye` iax ipzc .olk`yk `weec `l` ,`cqg

gipd .mlyln oixeht Ð eipa z` lik`ne lfebd

dlfb oi` ,mlyl miaiig Ð zniiw dlfb ,odiptl

`zaeiz iedz `nil :jixte .'ek oixeht Ð zniiw

iz` ,dilr biltc o`nlc rnyn .`cqg axc

la` ,mixeht zniiw dlifb oi` `wecc xity

.oeir jixve !mlyl miaiig zniiw dlfba

éäðéîøåÐ 'ek dnwd jezay milnpd ixeg

meyn `l` opax ibilt `lc ,jixt inp opaxn

md ,jklid .meqpk milnp i`ce mipezgzc ixaqc

micen eid Ð wtq eid m` `d .ziad lra ly

.hwl Ð hwl wtqy ,mipeilr enk ,hwl iedc

ziy`x
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קיי oifge` mipy` cenr clw sc ± oey`x wxtzereay

åäðéîøåopzep Ð "ily zepzndy zpn lr" el xn`e ,l`xyil dnda xkny odk Ð

i`d dil iiepz`l ivn `l ,dil oiaf dnda dlekc oeikc .dvxiy odk lkl l`xyi

mewn lkn ,d`pd zaeh `l` oda el oi`e ,edpip mipdk ly `l` ely opi`y ,zepzn`

.zepzna aiigc dpin rnyøåéù õåç`le zepznd xiiyy rnyn xeiy oeyl Ð

.od odk ly ixdy ,gweld xeht ,jkitl .oxkn

oeikc ,gweld aiign ded l`xyia dzeekce

.edpiazinl `inx dilr Ð dhgy `edyìò
àåä àøåéù åàì úðîlkd ,d`pz `l` Ð

gk ea oi` `ede .el mpziy zpn lr el xkn

.zepzdlåäðéîøå.`ziixa` `ziixa Ðàì
åðù:ipzwc ,lwyna epnid gwlc `kid Ð

on minc raeze xfeg `ede ,odkl gwel opzep

.gahdàìàoeikc .envrl gwel olwyyk Ð

ly mixac lra epi` Ð oda rbp `l gahc

el l`ey `ede ,opzep gweld df ,jkitl .odk

.ozil lhen did gahd lry mincdìáà
ïéãä çáè åì ïì÷ùezwelgne ,odk ly Ð

xfeg gahde ,`ed gahd lr s` ezriaze

ikde .odkl opzep Ð oira yi m` ,odilr

,(`,ehw) `nw `aaa "lfebd" yixa dl yxtn

.dcedi iax xn`w gahd mr s`cåîò ïéãä
,`ed gweld mr ezriaze odk ly epic Ð

`edy mewna Ð oira dlfbl dpyie li`ed

.jli ,myáø.`cqg axc dil zi` Ðäöø
äáåâ äæîdf elk` ye`i mcewc oeikc Ð

`dc .ediilr olfb edi` dil ded Ð oexg`d

,iniiw ediixnc ediizeyxa Ð ye`i inwn lk

.edpzi`c `kid lkàì,`nlrc olfba Ð

.mlyl ezlfba eze` dpew olfbdyéìåëã
àãñç áøã åäì úéà àîìòdvx m`c Ð

.oeci Ð oey`xd mr oecl lfbpàëäålfba Ð

zepzn :xaq xn .ibltinw dpedk zepzn

,mlyl ezlfba olfb aiigzpe ,zelfbp dpedk

.odilr lfb zxezcúåìæâð íðéà øáñ øîåÐ

mewn lk ,oira ody onf lke .olfbl gk oi`

elv` mdy in lr lhen aegd Ð oikledy

.odilr olfb dyrp `l oey`xde ,odkl ezzl

äùôð éôàá"epy `l" oeyla `le Ð

.lirlck ,oizipzn`eúåìæâð äðåäë úåðúî
mr oecl odk dvx m`y ,oxn`ckl Ð

.oeci Ð oey`xd÷ôñ àîìàzepzn Ð

exiagn `ivend :opixn`c ,`lewl dpedk

.di`xd eilräî÷ä êåúáùiptl Ð

.myl mixvewd eribd `l oiicry ,mixvewd

éøäoi`c ,ziad lral oda `vnpd lk Ð

.dxivw zrya xyepd `l` hwlíéðåéìòäÐ

:xninl `ki` ,xegd it lry mipeilrd oihg

.dxivw zrya oilayd on exypy ,od hwl

íéðåúçúäå.xeg ly ezirwxway Ðìòáì
úéáä.my milnp meqpk dxivw mcewc Ðè÷ì è÷ì ÷ôñùxi`n iax Ð oizipzn mzqe ,`xnegl `witq ,dpedk zepznl oicd `ede ,miipr zepzn iab xi`n iaxl `nl` Ð

.`lewl `witq :ipzwe ,`idéðèéð÷ú ìàx ixac" zipyy enk dze` dpey ipi`y .`id d`cigi Ð "hwl hwl wtq" ipzwc `dc Ð`xb` oa dcedi iax ixac" `l` ,"xi`n ia

."xi`n iax meynåì ,äéì øîà.yiwl yix Ðìãú ïá ïåùìá àìà äúåà äðùú ìàikd elit` ,lcz oa enyy mleray dhey mya `l` dze` dpey dz` oi` elit` Ð

.dizlinl xn`w `nrh `dc ,jl `iywïéðéãá àîéìéà.oica zekf el ze`xl Ðêìùî ÷ãö.el oze Ðäøôdzwfg lr dcinrn dz`e ,dizepzna df wtq jl clepyk Ð

.zcner dzid ieb ly zwfga ixdy ,dxeht `id ixd Ð dpey`xdäî÷,jkl zcner `id mlernc ,`ed aeig zwfg Ð dzwfg lr dcinrn dz`e ,hwla wtq jl clepyk Ð

.`id l`xyi lycäìç áåéçÐ dlblbzp xiibzp `ly cr m`" ."mkizeqixr" (eh xacna) aizkc ,xhet iebd leblbe .daeig ied Ð da lblbyn ,dleblb xg` jled lkd Ð

.opiqxb "aiig Ð wtq m` ,xehtäìç.di`xd eilr exiagn `ivende ,oenn oic `l` dyecw oda oi` zepzn la` .dwfg` opiknq `l ,jkld .dzin oer da yiy ,`xeqi` wtq Ð

åúùà ïáø÷,dieb dzidyk dcli wtq Ðyepre ,miycwa xeq` mixetk xqegnc .dxtk `iazy cr miycwa lek`l `ed zxk xeqi` wtqc ,oaxw d`ian Ð dxiibzpyn wtq

.zxkäìçå.dzin wtq Ðäøåäè äîäá øåëáå.enena `ed elke`e ,oenn oic `l` dia zil ezc ,a`zqiy cr oizndl jixve .uega ehgeyl zxk wtq Ðøåëáåxht Ð

`inx `l oeict ly dyc .ely `ede ,ecia dlhd akrne .dixeqi` irewt`l ,epeictl dlh eilr yixtdl jixve ,epctiy cr d`pda xeq` :(a,h) zexekaa xn`c o`nk ,xeng

.di`xd eilr exiagn `ivend Ð `ed wtqc oeike ,`ed odkc `penn `l` dilr dyecw
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õåç:opixn`c ,"zpn lr" dil xn` ik :xn`z m`e Ð `ed `xeiy e`l zpn lr `ed `xeiy

zpn lr `l` dndad el ozp `ly ,lha gwnd ,ok m` Ð dvxiy odk lkl opzep

`l Ð el ozi `l m`e ,ely zepznd eidiy epzdy ixiinc :xnel yie !ely zepznd eidiy

lkl mpzil dxez ezyxdy ,dxeza aezky dn lr dpzn enk ied :inp i` .lha gwnd didi

.dvxiy inøîãoi` Ð `cqg axc dil zi`

"oey`xd mr"e ,`cqg axc dil zi` axc yxtl

,ok m`c .oey`xd mr elit` ,epiid Ð ax xn`wc

ipyd mr oicd iq` axllfba ,oey`xd mr `le

`dc ,elk`e xg` `ae milrad ey`iizp `le

oey`xd on zeabl lkei `ly biltc o`n `kil

axc dil zilc `ki`c `ed elk`y xg`ae .lfebd

axc dil zil axc :`kti` yxtl yi `l` .`cqg

dil zi` iq` axe .gahd mr `wec oicdc ,`cqg

ilekc" :igce .gweld mr s` oicde ,`cqg axc

dpedk zepznae ,`cqg axc edl zi` `nlr

oicd"e ,zelfbp xaq axc Ð "ibltin `w zelfbp

.`cqg axk ,gahd mr s` ,epiid Ð "gahd mr

itl ,gweld mr `weec oicdc xaq iq` axe

dedc i`nn `kti` iede .zelfbp oi` zepzndy

i` :ixiin `w i`nac :dnize .`xwirn xninl ira

oiwxit yixa opixn` `d Ð oira zepzn oi`ya

md m`e !xeht ,olk` e` dpedk zepzn wifnc

?ibltin `w `cqg axcac xn`w ikid Ð oira

`nw `aa) "`xza lfebd" yixa rnyn `d

axc` biltc o`n `kil ,oira mdc `kidc (a,`iw

:`irye` iax ipzc .olk`yk `weec `l` ,`cqg

gipd .mlyln oixeht Ð eipa z` lik`ne lfebd

dlfb oi` ,mlyl miaiig Ð zniiw dlfb ,odiptl

`zaeiz iedz `nil :jixte .'ek oixeht Ð zniiw

iz` ,dilr biltc o`nlc rnyn .`cqg axc

la` ,mixeht zniiw dlifb oi` `wecc xity

.oeir jixve !mlyl miaiig zniiw dlfba

éäðéîøåÐ 'ek dnwd jezay milnpd ixeg

meyn `l` opax ibilt `lc ,jixt inp opaxn

md ,jklid .meqpk milnp i`ce mipezgzc ixaqc

micen eid Ð wtq eid m` `d .ziad lra ly

.hwl Ð hwl wtqy ,mipeilr enk ,hwl iedc

ziy`x
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è÷ì¯ìaL ,éðèéð÷z ìà :déì øîà !è÷ìéðà ãéçé ïBL ¤¤¤¤£©¥©©§¦¥¦¤¦§¨¦£¦
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xcde"קיב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr clw sc oileg(ipy meil)

eli`eæbä úéLàøepzil aiige xiibzpy xg`l effb wtqy ep`v ly ¥¦©¥
,xehte okl mcew e` odklúBðznäåwtqy dawe miigl rexf - §©©¨

,opzil aiigzde xiibzpyn eznda dhgypïaä ïBéãôexekad epa - ¦§©¥
,ezectl aiige xiibzpy xg`l clep wtqyåly dyøBîç øèt ïBéãt §¦§¤¤£

mpic el` lk ,odkl ezzl jixve xiibzpy xg`l clep wtqy,øeèôì¦§
.di`xd eilr exiagn `ivende oenn wtq `l` mpi`y oeik

oa oerny iax ziiyew z` xg` ote`a miqxeb yiy d`ian `xnbd
:opgei iax ly evexize yiwlàúà ék`ayk -ïéáø,laal,øîà ¦¨¨¨¦¨©

déì éîø äîwà äî÷,zxg` `ziixa `vn yiwl oa oerny iax - ¨¨©¨¨¨¥¥
xiibzpy xg`l dxvwp m`d xb ly dnw lr wtq yiyky zxne`d
dpia dxizq yiy dywde ,miipr zepznn dxehty xi`n iax xaeq
wtq xi`n iaxly zxne`d milnpd ixeg oipra d`ta dpynd oial
iax ixac `id d`ta dpyndy opgei iax el aiyd df lre ,hwlk hwl
.wtqa xeht xi`n iax zrcly mixaeq minkg la` `xb` oa dcedi

:hwl oipra oic cnlp epnn dyrn d`ian `xnbdòøæ éåìedcy z` ¥¦¨©
a`xwpd mewnì÷Lîì íéiðò eåä àìå ,øLékd z` lehil -.è÷ì §¦¨§Ÿ££¦¦§¦§©¤¤

àúàiel `a -úLL áøc dén÷ì.ea dyri dn le`yldéì øîà ¨¨§©¥§©¥¤¨©¥
xn`p ,zyy ax(i hi `xwie),hTlz `l LnxM hxtE llFrz `l Lnxke'§©§§Ÿ§¥¤¤©§§Ÿ§©¥

,'íúà áæòz øbìå éðòìjxevl `weec mgipdl jixvy rnyn ¤¨¦§©¥©£ŸŸ¨
,miiprdíéôlèòì àìå íéáøBòì àìåmiipr oi`yk jkitl ,melk`iy §Ÿ¨§¦§Ÿ¨£©¥¦

.jnvrl mzgwl jl xzen
:zyy ax lr `xnbd dywn,éáéúéîdnexz yixtnd iabl epipy ¥¦¥

milrady ,oxebaïéàéáî ïéàodkl `iadle gexhl mikixv mpi` - ¥§¦¦
d z`,áeMéì øaãnî àìå øéòì ïøBbî àì äîeøzjli odkd `l` §¨Ÿ¦¤¨¦§Ÿ¦¦§¨§¦

.dp`iaie,ïäk íL ïéà íàåmilradäøt øëBNdnexzd z` z`yl §¦¥¨Ÿ¥¥¨¨
dàéáîe,el dppzie odk `vniy cr dxneyl xirlãñôä éðtî §¦¨¦§¥¤§¥
,äîeøzdxe`kle .cqtidl dlelr xacna e` oxeba dpxi`yi m`y §¨

o`iadl jixv ,oegwiy miipr oi` m`y ,miipr zepzn iabl oicd `ed
.zyy ax ixack `ly ,mdl zzl miipr `vniy cr oxneyle xirl

:`xnbd zvxznäìáèc äîeøz éðàLly dpic `ed dpey - ©¦§¨§¨§¨
`eaz lk dxeq` dyixtd `ly cer lky ,dnexzoicn dlik`a ez

,lahdì Léøôî àìc àéâñ àìådyixtdl `ed jixv egxk lre - §Ÿ©§¨§Ÿ©§¦¨
`ly dxneyl jixv dyixtdy oeike ,ez`eaz z` xizdl ick
`lyk zxq`p ez`eaz oi` miipr zepzn iabl ok oi`y dn .cqtiz

.oyixtdl jixv epi` miipr my oi` m` jkitl ,oyixtd
:`xnbd dywnúBðzî éøäå,dawde miiglde rexfdéìáè àìc- ©£¥©¨§Ÿ¨§¥

,dlke`l xzene oiicr enxed `lyk lah zaygp dndad oi`y
àéðúåa `vnpdy ,el` zepzn iablíéìâòa âBìîì eâäpL íB÷î- §©§¨¨¤¨£¦§©£¨¦

ick migzex min jezl eilry xerd mr milbrd xya z` qipkdl
mr xerd z` lyal jk xg` elkeiy zpn lr xryd z` xiydl

,elke`le xyadòBøfä úà èéLôé àìenk odkl dppzi `l` xerdn Ÿ©§¦¤©§©
`l` y`xd xer z` belnl `ly ebdpy mewna oke .dxera `idy

Làøä úà èéLôäìok it lr s` ,xerdnéçlä úà èéLôé àì`l` §©§¦¤¨ŸŸ©§¦¤©¤¦
.dxera `idy enk odkl dppziïúBà ïéìòî ,ïäk íL ïéà íàå§¦¥¨Ÿ¥©£¦¨

íéîãa,zeey od dnk zepznd z` meyl jixv -ïìëBàåmilrad §¨¦§§¨
,eiptl `aiy oey`xd odkl odinc ozie ,envra,ïäk ãñôä éðtî¦§¥¤§¥Ÿ¥

lwlwzdl od zelelr odk `vniy cr dkgie oyixti m`y,jixacle .
.miipr zepzna enk envrl ogwi `l recn

:`xnbd zvxzndéa àáéúk äðéúðc äpeäk úBðzî éðàLdpey - ©¦©§§¨¦§¦¨§¦¨¥
jkitl ,dpizp oeyl oda aezky meyn dpedk zepzn ly opic `ed
miipr zepzna ok oi`y dn ,odkl odinc xenyle oyixtdl jixv
miipr my oi`yk jkitl ,daifr `l` dpizp oeyl oda aezk `ly

.envrl ozgwl leki
iabl `ziixadn lirl d`aedy `iyewd z` uxzl zxfeg `xnbd

:xg` ote`a ,dnexzéëäì úéúàc àzLäoia wlgl z`ay zrk - ©§¨§¨¦§¨¦
ixd ,dpizp oda dxn`p `ly zepznl dpizp oda dxn`py zepzn
ick dyixtdl aiigy] dnexz oipra lirl zxn`y mrhd ilan mby
ik ,miipr zepzn lr dnexzn zeywdl oi` [lah ez`eaz didz `ly

énð äîeøzoeyl,déa àáéúk äðéúðxn`py(c gi mixac)ziW`x' §¨©¦§¦¨§¦¨¥¥¦
oi`y dn ,dyixtdl eilr lhen ote` lka jkitl ,'FN oYY 'ebe LpbC§¨§¦¤

.dpizp oeyl oda aezk `ly miipr zepzna ok
daix dpedk zepzna `weecy ,lirl dxn`y dn l` zxfeg `xnbd
ieaix epivn `l miipr zepzna eli`e ,odkd xear oxneyl aezkd

:dywne ,dfkél änì àøéúé 'áBæòz' àlàådxn`p ok m` recn - §¤¨©£§¥¨¨¨¦
epcnll ick `l` df oi` dxe`kl ,'aefrz' zxzein daiz hwla

.mdl eze` zzl miipr `vniy cr edripvi miipr oi`y mewnay
jxvp hwla 'aefrz' ly ieaixd :`xnbd zvxznøé÷ônä ,àéðúãëì§¦§©§¨©©§¦

Bøöáe íékLä øçMìå ,Bîøk úàmda ekfiy iptl eizexit gwle ¤©§§©©©¦§¦§¨
miipr zepznn xehtd xwtd x`yk df oi` ,mixg``l` ,èøôa áéiç©¨§¤¤

äàôáe äçëLáe úBììBòáe.exiwtd `l eli`kåmle`ïî øeèt §¥§¦§¨§¥¨§¨¦
úBøNònäxn`py dnn df oic ecnl jgxk lre .xwtd didy oeik ©©©§

.ea dkefe xfegy dfk xwtd zeaxl ,miinrt 'aefrz' miipr zepzna
ie`x m`d ,daiyid ipal ze`aend zepzn oipra zxxan `xnbd
:`xnbd zxtqn .xg` oda dkfiy iptl oda zekfle micwdl mkgl

éøðéãc àwN àeääadf ixpic ly wy -,àLøãî éáì àúàc ©©¨§¦¨¥§¨¨§¥¦§¨¨
,ribdyk cine ,daiyid ipa xear xg` mewnn edeglyyíéã÷̈¦

[micwd-]ïäa äëæå énà éaø.mlek mixpica ©¦©¦§¨¨¨¤
:`xnbd zxxanéëä ãéáò éëéäå,jk zeyrl el xzen ji`e -àäå §¥¦¨¦¨¦§¨

áéúkdpedk zepzna(b gi my)ïúðå'jixvy rnyne ,'ebe 'rxGd odMl §¦§¨©©Ÿ¥©§Ÿ©
odkl oze` epziyìBhiL àìåodkd oze`.Bîöòîdfa `veike §Ÿ¤¦¥©§

mcew envrn el ozgwl ie`x oi` daiyid ipal zeglypd zepzn
:`xnbd daiyn .oze` el epziy.ïäa äëæ íéiðòì énð énà éaø©¦©¦©¦¨£¦¦¨¨¨¤
áeLç íãà ,àîéà úéòaéàå,daiyi y`xl dpnzpy in oebkéðàL §¦¨¦¥¨¨¨¨©¦

,zepzna envrn zekfl el xzene miyp` x`yn epic dpey -,àéðúc§©§¨
xn`p lecb odka(i `k `xwie),'åéçàî ìBãbä ïäkäå'jixvy miyxece §©Ÿ¥©¨¥¤¨

.øLBòáe äîëça éBða åéçàî ìBãb àäiLeíéøîBà íéøçàyiy ¤§¥¨¥¤¨§§¨§¨§¤£¥¦§¦
,jk df weqtn yexclBì ïéà íàL ïépîdaxd oenn lecbd odkl ¦©¦¤¦¥

envr lynBúBà ïéìcâî íéðäkä åéçàLmpennn el ozil mikixv - ¤¤¨©Ÿ£¦§©§¦
,exyera mdn lcbiy cr,'åéçàî ìBãbä ïäkäå' øîBì ãeîìz©§©§©Ÿ¥©¨¥¤¨

.åéçà ìMî eäìcb,daiyi y`xl dpnzny in iabl cnlp dfne ©§¥¦¤¤¨
lehil in` iaxl did xzen jkitle ,mdlyn elcbl eig` mikixvy
s` el zzl mikixv daiyid ipa x`y ixdy envrn mixpicd lk z`

.mnvr lyn

äðùî
.odkl dawde miiglde rexfd zpizp oic x`azp zencewd zeipyna
:dpynd zxxan .miiglae rexfa llkp dn dpynd zxxan zrk

òBøfä eäæéà.odkl epzil jixve rexf `xwp dndaa wlg dfi` - ¥¤©§©
y cid wlg edf :dpynd daiynìL ÷øtä ïîdäaekøàdpezgzd ¦©¤¤¤©§¨

epnn dlrnle ,y`xd mr zxknpd [jxad-]ãòz`xwpd mvrdók ©©
,ãé ìLepiid .'rexf'd llka dpi` `ide ,szkd ly dagx mvr `idy ¤¨

,dilrny mvrde zirvn`d mvrd ,zenvr izy zelelk 'rexf'ay
.odilry xyad mr

:dpynd dtiqenådf wlgàeärexfd mbìLinly,øéæðxn`py §¤¨¦
mda(k-hi e xacna)my mb ,'ebe 'li`d on dlWA rxGd z` odMd gwle'§¨©©Ÿ¥¤©§Ÿ©§¥¨¦¨©¦

.odilry xyad mr el` zenvr izy gwiy dpeekdBcâðëeeze` ly §¤§
,rexf `xwpd ciay wlgìâøa`xwpd wlgd `ed÷BLodkl ozipy ¨¤¤

ok mb dpeekde ,minly oaxw lk ly zipnid zixeg`d lbxd on
mvrd z`e lbxd ly zirvn`d mvrd z` odkl zzl jixvy

.odilry xyad mr [zilewd] dpeilrd
äãeäé éaøe wleg,øîBàdy÷BL`edìL ÷øtä ïîdäaekøà ©¦§¨¥¦©¤¤¤©§¨

epnn dlrnle ,dpezgzdìâø ìL CáBñ ãòmvrd oiay wxtd cr - ©¤¤¤¤
xyad mr zirvn`d mvrd wx `ed 'wey'y epiid .zilewl zirvn`d

.dilry
:dpynd zxxan ceréçì eäæ éàjixve igl `xwp y`xa wlg dfi` - ¥¤§¦

:dpynd daiyn .odkl epziléçì ìL ÷øtä ïîxeaig mewnn - ¦©¤¤¤§¦
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oifge` mipya cenr clw sc ± oey`x wxtzereay

'åë æâä úéùàø,jklid .`penn `l` ,ediilr `xeqi` `inx `l edlek jpd lk Ð

.`lewl owitqøåîç øèô ïåéãôå.envrl `ede ,dlh yixtn :ziyixtck Ðäî÷
äéìò éîø äî÷àwtq ,xb ly dnwa xhtc xi`n iaxl gky` izixg` `zipzn Ð

:dil ipye ."hwl hwl wtq" ipzwc `d` diinxe .xiibzpyn wtq xiibzpy mcew dxvwp

.dze` dpey ip` `xb` oa oeylaøùéëáÐ

.mewnïéàéáî ïéàgexhl l`xyi jixv oi` Ð

`l` ,odk cil xirl oxebd on dnexz `iadle

.d`iane jled odk'åë ïäë íù ïéà íàåÐ

gkync cr drepv`le dyext`l ira ,`nl`

gkync cr drepv`l ira inp ikd .odk

!miipräìáèã äîåøú éðàùlkd zxqe` Ð

jixv egxk lr ,jkitl .lah meyn eilr

.yixtdlíéìâòá âåìîìoze` oibleny Ð

.xerd mr oze` oilke`e ,oxer mr oigzexa

òåøæä úà èéùôäì éàùø ïéàepzep `l` Ð

.exera `edy enk odklèéùôé àì ùàøä
éçìä úà,`xizi `xwn onwl opiaxnck Ð

ozil aiig `ed miyak y`xay xnvd s`y

.xerd oky lke ,elïäë íù ïéà íàåzzl Ð

.zepznd elíéîãá íúåà íéìòîz` mW Ð¨

mdinc ozepe ,zepznd lke`e ,zepznd inc

.oey`x `ad odklåäá àáéúë äðéúðÐ

.odkl opzil eilreàøéúé áåæòú àìàÐ

il dnl ,hwla aizkc?,"eidz miyecw"a cg

elit`y ,iieaxl e`l ,"ayk e` xey"a cge

cr mripvdl eilry miipr oi`y mewna

!miipr `vniy'åë úåììåòáå èøôá áééçÐ

edlekac ,mlekn xeht xwtdc ab lr s`

.xwtd ly `le Ð "jnxk" ,"jxivw" aizk

hxt ,xnype lke` `edy lk :opz edlekae

`xizi "aefrz" ipd` ikdl .xwtd lyl

i`d ik ,xwtd iiez`l Ð edleka aizkc

d`te hwla .dia dkfe edi` xcdc `peeb

,"eidz miyecw"a cg :`xizi "aefrz" aizk

,hwl epiid mxka hxte ."ayk e` xey"a cge

`l jnxke" :"eidz miyecw"a cg Ð zeller

xevaz ik" (ck) dxez dpyna cge ."llerz

iab cg Ð dgky ."jixg` llerz `l jnxk

opixn`c ,mxk zgky iab cge ,oli` zgky

.dgky ef Ð "jixg`" :(`,`lw) lirlà÷ù
éøðéããxg` mewnn eglyy adf ixpic Ð

.daiyid ipaláåùç íãà àîéà úéòáéàåÐ

.zekfle mcwl leki ,daiyi y`x dpenn oebk

,elyn elit` exiyrdle elcbl eilr ixdy

.`nlrn dil iz`c i`nn oky lke

äðùîäáåëøà ìù ÷øô ïîdaekx` Ð

.y`xd mr zxknpdãé ìù óë ãòmvr Ð

.o"eclty`* oixewy szk ly agxøéæð ìù àåäå.zlhip jk (e xacna) xifpa xen`d "dlya rexf" oke Ð÷åù ìâøá åãâðëåizy ied inp ,(f `xwie) minlya xen`d Ð

.jxid lk ,epiidc .`nh`c `wea cr daekx` ly wxtd on zenvrìâø ìù êáåñ.irvn` mvre zilewd oiay wxt epiid Ðéçì ìù ÷øôäitlk jzege ,mircvd lv` Ð

.oeyld mr zepezgzd miigl ,epiidc .drilad zia ,dpw ly dgzte .`zirwt `edy ,raek ietiy cr ,zxbxb ly dwit cr dhnàøîâòåøæä."rexfd odkl ozpe" Ð

àáø øîàãë.oini ly :zrxkn zrcde ,zg`a `l` bdep epi` :xn`c ,dcedi iaxc `ail` (`,`v oileg) "dypd cib" wxta Ð'ä`z` i`nl "miigld"c Ðäá÷ä ìù áìç ?
äá÷ä êåúáù áìçå.mexwd alg Ðäôé ïéò åá åâäð íéðäë."dawde" `xizi `"dn dil `wtpc `ed mipdk ly `ziixe`cnc `nl` .milrad on elhil `ly Ðéùøåã

úåøåîç.minezqd ze`xwn Ðíéøîåà åéäoini lyc olpn Ð?.`kdnãéefi`e .exky dfe ,mler zpedk zixa el dpzip jk lry ,qgpt ly eci cbpk Ð odkl oipzepy Ð

dngln dyery ci?.oini ly :xne` iedïéùã÷åîä òåøæ.xifp li` ly Ðåðúú øîåì ãåîìú."odkl dnexz" Ðïéìåç òåøæ.dpedk zepzn Ðäîò äèéçù úéáåÐ

.dwitd on xzei oeqkl`a x`evd wnera qtez ,epiidàéù÷ àìå ä÷éôä ãò íìåòì"dhigy zia" dl ixwc `ziixa Ð?zian dlrnl dhigy xiyknc ,`id `pipg iax

dhigy zia dl ixw `lc oizipzne .drilad?.`id opaxàîéà úéòáéàåipzwc "dnr" i`de ,`id opax inp `ziixa Ð?zia x`yp did dndad mr `l` ,igld mr e`l

.dwitd mr lhip iglde ,dhigy
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úéùàøinp ipzil ,ilah zepznc (a,alw) lirl dil zi`c o`nl :dniz Ð zepznde fbd

ik .ely eedc ,zepznd enxedy xg` Ð xehtle ,enxedy mcew Ð aeigl zepzn

!xehtle aeigl d`nh dnda xekaa ipzc ikidä÷éô,dlecbd zrah `id Ð zxbxb ly

.dwitk dlebr dieyry

òåøæäwxt iyxcc opaxl elit` Ð zpneind

Ð "jxid" :(a,ev oileg) "dypd cib"

`lc ,ecen `kd ,jxi dileka dixeqi` hiytc

.ikd yxcnl jiiyéùøåãyxit Ð zexeng

.dyrnd oink :oe`b dicrq ax mya jexra

.jiyrn dn Ð "jxng edn" inx` oeylac
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,æbä úéLàøúBðznäåøBîç øèt ïBéãôe ,ïaä ïBéãôe ,¯ ¥¦©¥§©©¨¦§©¥¦§¤¤£
äî÷ :øîà ïéáø àúà ék .øeèôìäîwàéåì .déì éîø ¦§¦£¨¨¦£©¨¨©¨¨§¥¥¥¦

òøæøLéëadén÷ì àúà .è÷ì ì÷Lîì íéiðò eåä àìå , ¨©§¦©§¨¨£¦¦§¦§©¤¤£¨§©¥
"íúà áæòz øbìå éðòì" :déì øîà ,úLL áøc¯àìå §©¥¤£©¥¤¨¦§©¥©£ŸŸ¨§Ÿ

íéáøBòìàìåíéôlèòìàì äîeøz ïéàéáî ïéà :éáéúéî . ¨§¦§Ÿ¨£©¥¦¥¦¥¥§¦¦§¨Ÿ
ïøBbîàìå øéòìøaãnîïäk íL ïéà íàå ,áeMiì¯ ¦¤¨¦§Ÿ¦¦§¨©¦§¦¥¨Ÿ¥

äøt øëBNdàéáîe!äîeøz ãñôä éðtî ,¯äîeøz éðàL¯äìáècLéøôî àìc àéâñ àìå , ¥¨¨§¦¨¦§¥¤§¥§¨¨¥§¨§¨§¨§¨©§¨§¨©§¦
.dì¯àìc úBðzî éøäåéìáèeâäpL íB÷î :àéðúå ,âBìîìíéìâòa¯.òBøfä úà èéLôé àì ¨©£¥©¨§¨¨§¦§©§¨¨¤¨£¦§©£¨¦Ÿ©§¦¤©§©

Làøä úà èéLôäì¯ïäk íL ïéà íàå .éçlä úà èéLôé àì¯,ïìëBàå íéîãa ïúBà ïéìòî §©§¦¤¨ŸŸ©§¦¤©¤¦§¦¥¨Ÿ¥©£¦¨§¨¦§§¨
!ïäk ãñôä éðtî¯äðéúð"c ,äpeäk úBðzî éðàLäîeøz ,éëäì úéúàc àzLä .déa àáéúk " ¦§¥¤§¥Ÿ¥¨¥©§§¨¦§¦¨§¦¨¥¨§¨§¨¥§¨¦§¨

.déa àáéúk "äðéúð" :éîð¯?éì änì àøéúé "áæòz" àlàå¯,Bîøk úà øé÷ônä :àéðúãëì ©¦§¦¨§¦¨¥§¤¨©£Ÿ§¥¨¨¨¦§¦§©§¨©©§¦¤©§
Bøöáe íékLä øçMìå¯úBììBòáe èøôa áéiçäçëLáeïî øeèôe ,äàôáeúBøNònä.àeää §©©©¦§¦§¨©¨§¤¤§§§¦§¨§¥¨¨¦©©£§©

àwN.ïäa äëæå éîà éaø íéã÷ ,àLøãî éáì àúàc éøðéãc¯àäå ?éëä ãéáò éëéäå ©¨§¦¨¥©£¨§¥¦§§¨¨¥©¦©¦§¨¨¨¤§¥¦¨¥¨¦§¨
"ïúðå" áéúk¯!Bîöòî ìBhiL àìå¯:àîéà úéòaéàå .ïäa äëæ íéiðòì éîð éîà éaø §¦§¨©§Ÿ¤¦¥©§©¦©¦©¦©£¦¦¨¨¨¤§¦¨¥¥¨

ìBãbä ïäkäå" :àéðúc ,éðàL áeLç íãà"åéçàî¯.øLBòáe äîëça éBða åéçàî ìBãb àäiL ¨¨¨¨¥§©§¨§©Ÿ¥©¨¥¤¨¤§¥¨¥¤¨§§¨§¨§¤
?BúBà ïéìcâî íéðäkä åéçàL ,Bì ïéà íàL ïépî :íéøîBà íéøçà¯ïäkäå" :øîBì ãeîìz £¥¦§¦¦©¦¤¦¥¤¤¨©Ÿ£¦§©§¦©§©§©Ÿ¥

"åéçàî ìBãbä¯.åéçà ìMî eäìcbäðùîòBøfä eäæéà¯ók ãò äáekøà ìL ÷øtä ïî ©¨¥¤¨©§¥¦¤¤¨¥¤©§©¦©¤¤¤©§¨©©
äáekøà ìL ÷øtä ïî ÷BL :øîBà äãeäé éaø .÷BL ,ìâøa Bcâðëe .øéæð ìL àeäå ,ãé ìL¤¨§¤¨¦§¤§¨¤¤©¦§¨¥¦©¤¤¤©§¨

ãòCáBñéçì eäæ éà .ìâø ìL¯ãò ,éçì ìL ÷øtä ïîä÷étìL.úøbøbàøîâeðz ©¤¤¤¤¥¤¤¦¦©¤¤¤¤¦©¦¨¤©§¤¤¨
"òøfä" :ïðaø¯ãeîìz ?ìàîN òBøæ àlà Bðéà Bà ,ïéîé òBøæ äæ øîBà äzà .ïéîé òBøæ äæ ©¨©©§Ÿ©¤§©¨¦©¨¥¤§©¨¦¥¤¨§©§Ÿ©§

"Cøiä" :àáø øîàãk ?àãeîìz éàî ."òøfä" :øîBì¯"òBøfä" :éîð àëä ,CøiaL úðneéîä ©©§Ÿ©©©§¨§©£©¨¨©¨¥©§¤¤¤©¨¥¨¨©¦©§©
¯ïneénäòBøfaLøîö àéáäì ?àúà éàîì "íééçläå" .LàøaL,íéNákøòNåï÷æaL ©§¨¤©§©§©§¨©¦§©£¨§¨¦¤¤¤§Ÿ§¨¦§¥¨¤¦§©

éaø øîàc .äáwä CBúaL áìçå ,äáwä éab ìòL áìç àéáäì ?àúà éàîì "äáwäå" .íéLééz§¨¦§©¥¨§©£¨§¨¦¥¤¤©©¥©¥¨§¥¤¤§©¥¨©£©©¦
àîòè ,íéìòaì eäeðúðe äôé ïéò Ba eâäð íéðäk :òLBäé¯eâäðceâäð àì àä ,¯.àeä déãéc §ª©Ÿ£¦¨£©¦¨¨§¨©§¨¦©£¨§¨£¨¨¨£¦¥

çwiå" øîBà àeä ïëå .ãiä ãâðk òBøfä :íéøîBà eéä úBøeîç éLøBcçîøãâðk íééçìe ."Bãéa §¥£¨§¦©§©§¤¤©¨§¥¥©¦©Ÿ©§¨§¨©¦§¤¤
äMàä úàå" øîBà àeä ïëå ,dòîLîk äá÷ ."ìlôéå ñçðét ãîòiå" øîBà àeä ïëå ,älôz§¦¨§¥¥©©£Ÿ¦§¨©§©¥¥¨§©§¨¨§¥¥§¤¨¦¨
ïéLc÷eî òBøæ ,ïéîiä ÷BL àlà éì ïéà "ïéîiä ÷BL" :àëäî dì éúééî àpúå ."dúá÷ ìà¤¢¨¨§©¨¨§¥¨¥¨¨©¨¦¥¦¤¨©¨¦§©§¨¦

?ïépî¯?ïépî ïéleç òBøæ ."äîeøz" :øîBì ãeîìz¯" :øîBì ãeîìzeðzz."ïî éçì eäæéà" ¦©¦©§©§¨§©¦¦©¦©§©¦§¥¤¤¦¦
àä ,àéL÷ àì !dnò äèéçL úéáe dìèBð :àéðúäå ."úøbøb ìL ä÷ét ãòå éçì ìL ÷øtä©¤¤¤¤¦§©¦¨¤©§¤¤§¨©§¨§¨¥§¦¨¦¨¨©§¨¨
ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø ãéòä .äìeñt úîøâeî :àéðúc ,ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø àäå ïðaø©¨©§¨©¦£¦¨¤©§¦§§©§¨§¤¤§¨¥¦©¦£¦¨¤©§¦§

?"dnò" éàîe ,ïðaø àäå àä :àîéà úéòaéà .äøLk àéäL úîøâeî ìò¯.äîäác dnò ©§¤¤¤¦§¥¨¦¨¥¥¨¨§¨©¨©©¦¨¦¨¦§¥¨
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קיג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr clw sc oileg(ipy meil)

eli`eæbä úéLàøepzil aiige xiibzpy xg`l effb wtqy ep`v ly ¥¦©¥
,xehte okl mcew e` odklúBðznäåwtqy dawe miigl rexf - §©©¨

,opzil aiigzde xiibzpyn eznda dhgypïaä ïBéãôexekad epa - ¦§©¥
,ezectl aiige xiibzpy xg`l clep wtqyåly dyøBîç øèt ïBéãt §¦§¤¤£

mpic el` lk ,odkl ezzl jixve xiibzpy xg`l clep wtqy,øeèôì¦§
.di`xd eilr exiagn `ivende oenn wtq `l` mpi`y oeik

oa oerny iax ziiyew z` xg` ote`a miqxeb yiy d`ian `xnbd
:opgei iax ly evexize yiwlàúà ék`ayk -ïéáø,laal,øîà ¦¨¨¨¦¨©

déì éîø äîwà äî÷,zxg` `ziixa `vn yiwl oa oerny iax - ¨¨©¨¨¨¥¥
xiibzpy xg`l dxvwp m`d xb ly dnw lr wtq yiyky zxne`d
dpia dxizq yiy dywde ,miipr zepznn dxehty xi`n iax xaeq
wtq xi`n iaxly zxne`d milnpd ixeg oipra d`ta dpynd oial
iax ixac `id d`ta dpyndy opgei iax el aiyd df lre ,hwlk hwl
.wtqa xeht xi`n iax zrcly mixaeq minkg la` `xb` oa dcedi

:hwl oipra oic cnlp epnn dyrn d`ian `xnbdòøæ éåìedcy z` ¥¦¨©
a`xwpd mewnì÷Lîì íéiðò eåä àìå ,øLékd z` lehil -.è÷ì §¦¨§Ÿ££¦¦§¦§©¤¤

àúàiel `a -úLL áøc dén÷ì.ea dyri dn le`yldéì øîà ¨¨§©¥§©¥¤¨©¥
xn`p ,zyy ax(i hi `xwie),hTlz `l LnxM hxtE llFrz `l Lnxke'§©§§Ÿ§¥¤¤©§§Ÿ§©¥

,'íúà áæòz øbìå éðòìjxevl `weec mgipdl jixvy rnyn ¤¨¦§©¥©£ŸŸ¨
,miiprdíéôlèòì àìå íéáøBòì àìåmiipr oi`yk jkitl ,melk`iy §Ÿ¨§¦§Ÿ¨£©¥¦

.jnvrl mzgwl jl xzen
:zyy ax lr `xnbd dywn,éáéúéîdnexz yixtnd iabl epipy ¥¦¥

milrady ,oxebaïéàéáî ïéàodkl `iadle gexhl mikixv mpi` - ¥§¦¦
d z`,áeMéì øaãnî àìå øéòì ïøBbî àì äîeøzjli odkd `l` §¨Ÿ¦¤¨¦§Ÿ¦¦§¨§¦

.dp`iaie,ïäk íL ïéà íàåmilradäøt øëBNdnexzd z` z`yl §¦¥¨Ÿ¥¥¨¨
dàéáîe,el dppzie odk `vniy cr dxneyl xirlãñôä éðtî §¦¨¦§¥¤§¥
,äîeøzdxe`kle .cqtidl dlelr xacna e` oxeba dpxi`yi m`y §¨

o`iadl jixv ,oegwiy miipr oi` m`y ,miipr zepzn iabl oicd `ed
.zyy ax ixack `ly ,mdl zzl miipr `vniy cr oxneyle xirl

:`xnbd zvxznäìáèc äîeøz éðàLly dpic `ed dpey - ©¦§¨§¨§¨
`eaz lk dxeq` dyixtd `ly cer lky ,dnexzoicn dlik`a ez

,lahdì Léøôî àìc àéâñ àìådyixtdl `ed jixv egxk lre - §Ÿ©§¨§Ÿ©§¦¨
`ly dxneyl jixv dyixtdy oeike ,ez`eaz z` xizdl ick
`lyk zxq`p ez`eaz oi` miipr zepzn iabl ok oi`y dn .cqtiz

.oyixtdl jixv epi` miipr my oi` m` jkitl ,oyixtd
:`xnbd dywnúBðzî éøäå,dawde miiglde rexfdéìáè àìc- ©£¥©¨§Ÿ¨§¥

,dlke`l xzene oiicr enxed `lyk lah zaygp dndad oi`y
àéðúåa `vnpdy ,el` zepzn iablíéìâòa âBìîì eâäpL íB÷î- §©§¨¨¤¨£¦§©£¨¦

ick migzex min jezl eilry xerd mr milbrd xya z` qipkdl
mr xerd z` lyal jk xg` elkeiy zpn lr xryd z` xiydl

,elke`le xyadòBøfä úà èéLôé àìenk odkl dppzi `l` xerdn Ÿ©§¦¤©§©
`l` y`xd xer z` belnl `ly ebdpy mewna oke .dxera `idy

Làøä úà èéLôäìok it lr s` ,xerdnéçlä úà èéLôé àì`l` §©§¦¤¨ŸŸ©§¦¤©¤¦
.dxera `idy enk odkl dppziïúBà ïéìòî ,ïäk íL ïéà íàå§¦¥¨Ÿ¥©£¦¨

íéîãa,zeey od dnk zepznd z` meyl jixv -ïìëBàåmilrad §¨¦§§¨
,eiptl `aiy oey`xd odkl odinc ozie ,envra,ïäk ãñôä éðtî¦§¥¤§¥Ÿ¥

lwlwzdl od zelelr odk `vniy cr dkgie oyixti m`y,jixacle .
.miipr zepzna enk envrl ogwi `l recn

:`xnbd zvxzndéa àáéúk äðéúðc äpeäk úBðzî éðàLdpey - ©¦©§§¨¦§¦¨§¦¨¥
jkitl ,dpizp oeyl oda aezky meyn dpedk zepzn ly opic `ed
miipr zepzna ok oi`y dn ,odkl odinc xenyle oyixtdl jixv
miipr my oi`yk jkitl ,daifr `l` dpizp oeyl oda aezk `ly

.envrl ozgwl leki
iabl `ziixadn lirl d`aedy `iyewd z` uxzl zxfeg `xnbd

:xg` ote`a ,dnexzéëäì úéúàc àzLäoia wlgl z`ay zrk - ©§¨§¨¦§¨¦
ixd ,dpizp oda dxn`p `ly zepznl dpizp oda dxn`py zepzn
ick dyixtdl aiigy] dnexz oipra lirl zxn`y mrhd ilan mby
ik ,miipr zepzn lr dnexzn zeywdl oi` [lah ez`eaz didz `ly

énð äîeøzoeyl,déa àáéúk äðéúðxn`py(c gi mixac)ziW`x' §¨©¦§¦¨§¦¨¥¥¦
oi`y dn ,dyixtdl eilr lhen ote` lka jkitl ,'FN oYY 'ebe LpbC§¨§¦¤

.dpizp oeyl oda aezk `ly miipr zepzna ok
daix dpedk zepzna `weecy ,lirl dxn`y dn l` zxfeg `xnbd
ieaix epivn `l miipr zepzna eli`e ,odkd xear oxneyl aezkd

:dywne ,dfkél änì àøéúé 'áBæòz' àlàådxn`p ok m` recn - §¤¨©£§¥¨¨¨¦
epcnll ick `l` df oi` dxe`kl ,'aefrz' zxzein daiz hwla

.mdl eze` zzl miipr `vniy cr edripvi miipr oi`y mewnay
jxvp hwla 'aefrz' ly ieaixd :`xnbd zvxznøé÷ônä ,àéðúãëì§¦§©§¨©©§¦

Bøöáe íékLä øçMìå ,Bîøk úàmda ekfiy iptl eizexit gwle ¤©§§©©©¦§¦§¨
miipr zepznn xehtd xwtd x`yk df oi` ,mixg``l` ,èøôa áéiç©¨§¤¤

äàôáe äçëLáe úBììBòáe.exiwtd `l eli`kåmle`ïî øeèt §¥§¦§¨§¥¨§¨¦
úBøNònäxn`py dnn df oic ecnl jgxk lre .xwtd didy oeik ©©©§

.ea dkefe xfegy dfk xwtd zeaxl ,miinrt 'aefrz' miipr zepzna
ie`x m`d ,daiyid ipal ze`aend zepzn oipra zxxan `xnbd
:`xnbd zxtqn .xg` oda dkfiy iptl oda zekfle micwdl mkgl

éøðéãc àwN àeääadf ixpic ly wy -,àLøãî éáì àúàc ©©¨§¦¨¥§¨¨§¥¦§¨¨
,ribdyk cine ,daiyid ipa xear xg` mewnn edeglyyíéã÷̈¦

[micwd-]ïäa äëæå énà éaø.mlek mixpica ©¦©¦§¨¨¨¤
:`xnbd zxxanéëä ãéáò éëéäå,jk zeyrl el xzen ji`e -àäå §¥¦¨¦¨¦§¨

áéúkdpedk zepzna(b gi my)ïúðå'jixvy rnyne ,'ebe 'rxGd odMl §¦§¨©©Ÿ¥©§Ÿ©
odkl oze` epziyìBhiL àìåodkd oze`.Bîöòîdfa `veike §Ÿ¤¦¥©§

mcew envrn el ozgwl ie`x oi` daiyid ipal zeglypd zepzn
:`xnbd daiyn .oze` el epziy.ïäa äëæ íéiðòì énð énà éaø©¦©¦©¦¨£¦¦¨¨¨¤
áeLç íãà ,àîéà úéòaéàå,daiyi y`xl dpnzpy in oebkéðàL §¦¨¦¥¨¨¨¨©¦

,zepzna envrn zekfl el xzene miyp` x`yn epic dpey -,àéðúc§©§¨
xn`p lecb odka(i `k `xwie),'åéçàî ìBãbä ïäkäå'jixvy miyxece §©Ÿ¥©¨¥¤¨

.øLBòáe äîëça éBða åéçàî ìBãb àäiLeíéøîBà íéøçàyiy ¤§¥¨¥¤¨§§¨§¨§¤£¥¦§¦
,jk df weqtn yexclBì ïéà íàL ïépîdaxd oenn lecbd odkl ¦©¦¤¦¥

envr lynBúBà ïéìcâî íéðäkä åéçàLmpennn el ozil mikixv - ¤¤¨©Ÿ£¦§©§¦
,exyera mdn lcbiy cr,'åéçàî ìBãbä ïäkäå' øîBì ãeîìz©§©§©Ÿ¥©¨¥¤¨

.åéçà ìMî eäìcb,daiyi y`xl dpnzny in iabl cnlp dfne ©§¥¦¤¤¨
lehil in` iaxl did xzen jkitle ,mdlyn elcbl eig` mikixvy
s` el zzl mikixv daiyid ipa x`y ixdy envrn mixpicd lk z`

.mnvr lyn

äðùî
.odkl dawde miiglde rexfd zpizp oic x`azp zencewd zeipyna
:dpynd zxxan .miiglae rexfa llkp dn dpynd zxxan zrk

òBøfä eäæéà.odkl epzil jixve rexf `xwp dndaa wlg dfi` - ¥¤©§©
y cid wlg edf :dpynd daiynìL ÷øtä ïîdäaekøàdpezgzd ¦©¤¤¤©§¨

epnn dlrnle ,y`xd mr zxknpd [jxad-]ãòz`xwpd mvrdók ©©
,ãé ìLepiid .'rexf'd llka dpi` `ide ,szkd ly dagx mvr `idy ¤¨

,dilrny mvrde zirvn`d mvrd ,zenvr izy zelelk 'rexf'ay
.odilry xyad mr

:dpynd dtiqenådf wlgàeärexfd mbìLinly,øéæðxn`py §¤¨¦
mda(k-hi e xacna)my mb ,'ebe 'li`d on dlWA rxGd z` odMd gwle'§¨©©Ÿ¥¤©§Ÿ©§¥¨¦¨©¦

.odilry xyad mr el` zenvr izy gwiy dpeekdBcâðëeeze` ly §¤§
,rexf `xwpd ciay wlgìâøa`xwpd wlgd `ed÷BLodkl ozipy ¨¤¤

ok mb dpeekde ,minly oaxw lk ly zipnid zixeg`d lbxd on
mvrd z`e lbxd ly zirvn`d mvrd z` odkl zzl jixvy

.odilry xyad mr [zilewd] dpeilrd
äãeäé éaøe wleg,øîBàdy÷BL`edìL ÷øtä ïîdäaekøà ©¦§¨¥¦©¤¤¤©§¨

epnn dlrnle ,dpezgzdìâø ìL CáBñ ãòmvrd oiay wxtd cr - ©¤¤¤¤
xyad mr zirvn`d mvrd wx `ed 'wey'y epiid .zilewl zirvn`d

.dilry
:dpynd zxxan ceréçì eäæ éàjixve igl `xwp y`xa wlg dfi` - ¥¤§¦

:dpynd daiyn .odkl epziléçì ìL ÷øtä ïîxeaig mewnn - ¦©¤¤¤§¦
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xcde"קיד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dlw sc oileg(iyily meil)

æâä úéùàø ¯ øùò ãçà ÷øô

äðùî
weqta xn`p(c gi mixac)mrt lkay xnelk ,'Fl oYY Lp`v fB ziW`xe'§¥¦¥Ÿ§¦¤

,odkl dpzn [fefbd xnvd-] 'fb'd on ozz ,jp`v z` ffeb dz`yk¥
ixeriyae ipica zwqer epizpyn .'fbd ziy`x' z`xwp ef devne

.devnd
zevnâäBð ,'æbä úéLàø'oia daeigõøàal`xyieoia,õøàì õeçá ¥¦©¥¥§¤¤§¨¨¤

oiaúéaä éðôamiiw ycwnd ziay onfa ±eoia.úéaä éðôa àlL ¦§¥©©¦¤Ÿ¦§¥©©¦
wx zbdepeamdy zendaa àì ìáà ïéleçmdy zenda.íéLc÷eî §¦£¨Ÿ§§¨¦

wxta epipyy] devnd oial ef devn oia mipic iwelig zpiivn dpynd
:daiwde miiglde rexfd z` odkl ozep dnda hgeydy [mcewd

øîBçyiy aeigd xzei xeng ±î äá÷áe íééçìe òBøæaly aeigd ¤¦§©§¨©¦§¥¨¥
áwäå íééçläå òBøfäL ,æbä úéLàøïéâäBð äoiae ø÷áaoia.ïàöá ¥¦©¥¤©§©§©§¨©¦§©¥¨£¦§¨¨§Ÿ

oia oibdep okeY äaeøîazg` lkn ozil aiigy zeax zenda hgyy ¦§¤
,zg`eeoiaèòeîá.zg` dnda `l` hgy `ly ±åeli`úéLàø §¨§¥¦

úBìçøa àlà âäBð Bðéà æbä,miyak -åoka àlà âäBð Bðéàxeriy ©¥¥¥¤¨¦§¥§¥¥¤¨¦
.äaeøî§¤

:dpynd zxxanàeä änëåxeriy'äaeøî'zbdep oi` jkn zegtay §©¨§¤
,fbd ziy`x zevníéøîBà éànL úéaffebyk `ed xeriydyézL ¥©©§¦§¥
øîàpL ,úBìçø(`k f ediryi),ediwfg ini lr d`eapd oipraLéà äiçé' §¥¤¤¡©§©¤¦

'ïàö ézLe ø÷a úìâòizye xwa zlbr wx lcbi yi` lky xnelk ¤§©¨¨§¥Ÿ¥©¤
edf mizyy x`eane .jka el ic didi dkxad dxyzy aexne ,o`v
aeigdy fbd ziy`xa s`e ,'o`v' `xwpy xzeia hrend xeriyd

.xeriyd edf ,'o`v' lr xn`p] íéøîBà ìlä úéáe`ed xeriydy ¥¦¥§¦
øîàpL ,Lîç(gi dk '` l`eny)[,cecl libia` dglyy zepznd oipra ¨¥¤¤¡©

'úBéeNò ïàö Lîç'.yng lr xn`p 'o`v' oeyldy ok m` epivne ¨¥Ÿ£
:aiignd dfifbd xeriy `ed dnk zwelgn d`ian dpyndàñBc éaø©¦¨

úBìçø Lîç ,øîBà ñðékøä ïaeidiyúBææBbfb odn zg` lkn ¤©§¦¨¥¨¥§¥§
lwynañøôe äðî äðîivge dpn -,æbä úéLàøa úBáéiçla` ¨¤¨¤§¨©¨§¥¦©¥

.aeig oi` ,dfn zegt miffebykíéøîBà íéîëçå,`ed xeriydy ©£¨¦§¦
.ïäL ìk úBææBb úBìçø Lîç̈¥§¥§¨¤¥

:odkl dpizpd xeriy dnk zxxan dpyndänëåzzl jixv 'fb' §©¨
,dpynd zx`an .odklBì ïéðúBða 'fb'íéòìñ Lîç ì÷Lîitk §¦¦§©¨¥§¨¦

mlwyn didyïäL ,äãeäéal mieyíéòìñ øNòmlwyn didy itk ¦¨¤¥¤¤§¨¦
,ìéìba.dcedian zivgn milwey eid mdirlqy ©¨¦

xak xnvdyk `ed df lwyny ,dpynd zcnlnïaeìî[iwp-]àìå §¨§Ÿ
éàBöjlkeln±]z`fe .[éãklkei odkdy,ïè÷ ãâa epnî úBNòì ¦§¥©£¦¤¤¤¨¨

xqgi epaliy xg` ,jelkl ea axerny xnva xeriyd el ozpi m`e
`id devnde ,dpzn aygp df oi`e ohw cbal witqi `le zenkdn

,'dpzn' odkl zzløîàpL(c gi mixac)Lp`v fB ziW`xe''Bì ïzz ¤¤¡©§¥¦¥Ÿ§¦¤
jixvy.äðzî éãk Ba àäiL¤§¥§¥©¨¨

:zzln xhety iepiyl aygp dn zcnln dpyndBðzéì ÷étñä àìŸ¦§¦¦§
Bìfbd z` odkl ±øeèt ,BòávL ãòiepiya e`pwe ,dpzydy oeik ©¤§¨¨

wx m` la` .dfáéiç ,Bòáö àìå Bðáìiepiy aygp df oi`y zzl. ¦§§Ÿ§¨©¨
mze`l mikiiy mpi` dndade xnvdyk oicd dn zcnln dpynd

:milradíéáëBk ãáBò ìL Bðàö æb ç÷Bläxaegn oiicr `edyk ©¥©¥Ÿ¤¥¨¦
,dndalæbä úéLàøî øeèt.fefbiyklla`ìL Bðàö æb ç÷Blä ¨¥¥¦©¥©¥©¥Ÿ¤
Bøéáç,[xaegn `edyk] l`xyiøëBnä øéiL íàon wlg envrl £¥¦¦¥©¥

,ep`v lk ly fbd z` el xkn `ly ,'fb'dáéiçz` ewlgn zzl ©¨
m` la` .gweld ciay xnvd xear mb odkl fbd ziy`xøéiL àìŸ¦¥

,melk envrl xkendáéiç ç÷Blä.dpwy dnn zzl ©¥©©¨
Bì eéäxkenl -íéðéî éðLcg` oin ,zenda lyY 'úBôeçL'mpi` ¨§¥¦¦§

,zepal mpi`e zexegyeipy oin,'úBðáì'eBì øëîly dfibd z` wx §¨¨©
dàì ìáà 'úBôeçL'd ly z`,'úBðáì'oinn `ed o`vd lk m` oke §£¨Ÿ§¨

d zfib z` wx xkny `l` ,cg`àì ìáà íéøëæd zfib z`äæ ,úBá÷ð §¨¦£¨Ÿ§¥¤
Y Bîöòì ïúBð äæå Bîöòì ïúBðjixv [gwelde xkend] mdn cg` lk ¥§©§§¤¥§©§

.ipyd zpizpa xhtp cg` oi`e ,fbd ziy`x z` odkl ewlgn zzl

àøîâ
`xnbd ,'oiycwena `l la`' oilega bdep fbd ziy`xy dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .dfa mrhd dn zxxanazendadéàî ïéLc÷eî §§¨¦©
àîòèyàì:`xnbd daiyn .fbd ziy`x mdn zzl miaiigøîà ©§¨Ÿ¨©
,àø÷ðàö''Enewx `ed aeigdy rnyn cigi oeyla xn`py dn §¨Ÿ§

,l`xyi mdy milral xnelk ,jl jiiyy o`vaàìåaïàöly §ŸŸ
.Lc÷ä¤§¥

:`xnbd zl`eyðàö' àðîçø áúëc àîòè'Emrhd lky rnyn ± ©§¨§¨©©£¨¨Ÿ§
,weqtd oeyl zngn wx `ed ycwd o`va aeig oi`y,éëä åàì àä̈©¨¦

àðéîà äåäly zenda s`y,æbä úéLàøa íéáéiç íéLã÷ji`e £¨£¦¨¨¨¦©¨¦§¥¦©¥
,ok xnel okzieäðéð äféb éða åàì àäxeq` el` zenda ixd ± ¨©§¥¦¨¦§

,mffebláéúëc(hi eh my),xeka oiprlðàö øBëa æâú àìå','Eo`kne ¦§¦§Ÿ¨Ÿ§Ÿ¤
dyw ok m`e .mffebl xeq`y zeyecw mdy zendad lkl cenll yi
dndaa zbdep `l fbd ziy`x zevny epcnll ick weqt jixv dnl

.offebl xeq` `linn `ld ,dyecw `idy
:`xnbd daiynçaæî éLã÷a éàmeyicwdy zendaa miwqer m` - ¦§¨§¥¦§¥©
gafna daxwdl,dxeng mzyecwyénð éëäepcnll jixv oi`y ¨¦©¦

,gafn iycewn `edy xekan micnly oeik ,fbd ziy`xn mixehty
,ïðé÷ñò éàîa àëäamdy zenda'úéaä ÷ãa éLã÷'meyicwdy ± ¨¨§©©§¦¨§¨§¥¤¤©©¦

iziide ,dxeng zegt ozyecwy ,ycwnd zia z` ewfgi oieeyay ick
.dfib xeqi` mda oi` ixdy fbd ziy`xa aiigziy xnel xeaq

:`xnbd dgecøæòìà éaø øîàäåmbyíéøeñà úéaä ÷ãa éLã÷ §¨¨©©¦¤§¨¨¨§¥¤¤©©¦£¦
,äãBáòå äféâamda mixehty epcnll jixv dnl dyw oiicre §¦¨©£¨
.fbd ziy`xn

wx `ed ziad wca iycwa yiy dfib xeqi`d :`xnbd zx`an
,ïðaøcîjky oeike,àðéîà Czòc à÷ìñyéða àúééøBàcîe ìéàBä ¦§©¨¨©§¨©§¨£¦¨¦¦§©§¨§¥

eäðéð äféb,mffebl xzen ±déì áéúéì déì ææâc àëéäxary okid ± ¦¨¦§¥¨§¨©¥¥¦¥
weqtd `a dfl ,fbd ziy`x odkl oziy ,mffbe minkg ixac lr

.ycwd zendaa bdep fbd ziy`x oi` mlerly epcnll
ycwd zndan zzl aeig yiy xnel mewn did ji` :`xnbd zl`ey

,[ziad wcal]dì Léã÷ àäåodkl zzl okzi ji`e ,yecw df ixde ± §¨¨¦¨
:`xnbd daiyn .ycwd oenn,àðéîà Czòc à÷ìñáéúéìå ÷Bøôì ©§¨©§¨£¦¨¦§§¥¦

déìz` jixv jkl ,zzl okn xg`le xnvd z` zectl jxhviy ± ¥
.xehty 'jp`v' herind

,ozie dctiy xnel mewn did ji` :`xnbd zl`ey aeyàäå§¨
miig ilra micetykäëøòäå äãîòä éòalr mcinrdl jixv ± ¨¥©£¨¨§©£¨¨

z` jixrdl okn xg`le mdilbxcinrdl xyt` i` `ld o`ke ,mieey
.xnvd z`

:dl`yd z` `xnbd dkiynnøîàc ïàîì àçéðäitl xacd oaen ± ¨¦¨§©§¨©
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קטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dlw sc oileg(iyily meil)

æâä úéùàø ¯ øùò ãçà ÷øô

äðùî
weqta xn`p(c gi mixac)mrt lkay xnelk ,'Fl oYY Lp`v fB ziW`xe'§¥¦¥Ÿ§¦¤

,odkl dpzn [fefbd xnvd-] 'fb'd on ozz ,jp`v z` ffeb dz`yk¥
ixeriyae ipica zwqer epizpyn .'fbd ziy`x' z`xwp ef devne

.devnd
zevnâäBð ,'æbä úéLàø'oia daeigõøàal`xyieoia,õøàì õeçá ¥¦©¥¥§¤¤§¨¨¤

oiaúéaä éðôamiiw ycwnd ziay onfa ±eoia.úéaä éðôa àlL ¦§¥©©¦¤Ÿ¦§¥©©¦
wx zbdepeamdy zendaa àì ìáà ïéleçmdy zenda.íéLc÷eî §¦£¨Ÿ§§¨¦

wxta epipyy] devnd oial ef devn oia mipic iwelig zpiivn dpynd
:daiwde miiglde rexfd z` odkl ozep dnda hgeydy [mcewd

øîBçyiy aeigd xzei xeng ±î äá÷áe íééçìe òBøæaly aeigd ¤¦§©§¨©¦§¥¨¥
áwäå íééçläå òBøfäL ,æbä úéLàøïéâäBð äoiae ø÷áaoia.ïàöá ¥¦©¥¤©§©§©§¨©¦§©¥¨£¦§¨¨§Ÿ

oia oibdep okeY äaeøîazg` lkn ozil aiigy zeax zenda hgyy ¦§¤
,zg`eeoiaèòeîá.zg` dnda `l` hgy `ly ±åeli`úéLàø §¨§¥¦

úBìçøa àlà âäBð Bðéà æbä,miyak -åoka àlà âäBð Bðéàxeriy ©¥¥¥¤¨¦§¥§¥¥¤¨¦
.äaeøî§¤

:dpynd zxxanàeä änëåxeriy'äaeøî'zbdep oi` jkn zegtay §©¨§¤
,fbd ziy`x zevníéøîBà éànL úéaffebyk `ed xeriydyézL ¥©©§¦§¥
øîàpL ,úBìçø(`k f ediryi),ediwfg ini lr d`eapd oipraLéà äiçé' §¥¤¤¡©§©¤¦

'ïàö ézLe ø÷a úìâòizye xwa zlbr wx lcbi yi` lky xnelk ¤§©¨¨§¥Ÿ¥©¤
edf mizyy x`eane .jka el ic didi dkxad dxyzy aexne ,o`v
aeigdy fbd ziy`xa s`e ,'o`v' `xwpy xzeia hrend xeriyd

.xeriyd edf ,'o`v' lr xn`p] íéøîBà ìlä úéáe`ed xeriydy ¥¦¥§¦
øîàpL ,Lîç(gi dk '` l`eny)[,cecl libia` dglyy zepznd oipra ¨¥¤¤¡©

'úBéeNò ïàö Lîç'.yng lr xn`p 'o`v' oeyldy ok m` epivne ¨¥Ÿ£
:aiignd dfifbd xeriy `ed dnk zwelgn d`ian dpyndàñBc éaø©¦¨

úBìçø Lîç ,øîBà ñðékøä ïaeidiyúBææBbfb odn zg` lkn ¤©§¦¨¥¨¥§¥§
lwynañøôe äðî äðîivge dpn -,æbä úéLàøa úBáéiçla` ¨¤¨¤§¨©¨§¥¦©¥

.aeig oi` ,dfn zegt miffebykíéøîBà íéîëçå,`ed xeriydy ©£¨¦§¦
.ïäL ìk úBææBb úBìçø Lîç̈¥§¥§¨¤¥

:odkl dpizpd xeriy dnk zxxan dpyndänëåzzl jixv 'fb' §©¨
,dpynd zx`an .odklBì ïéðúBða 'fb'íéòìñ Lîç ì÷Lîitk §¦¦§©¨¥§¨¦

mlwyn didyïäL ,äãeäéal mieyíéòìñ øNòmlwyn didy itk ¦¨¤¥¤¤§¨¦
,ìéìba.dcedian zivgn milwey eid mdirlqy ©¨¦

xak xnvdyk `ed df lwyny ,dpynd zcnlnïaeìî[iwp-]àìå §¨§Ÿ
éàBöjlkeln±]z`fe .[éãklkei odkdy,ïè÷ ãâa epnî úBNòì ¦§¥©£¦¤¤¤¨¨

xqgi epaliy xg` ,jelkl ea axerny xnva xeriyd el ozpi m`e
`id devnde ,dpzn aygp df oi`e ohw cbal witqi `le zenkdn

,'dpzn' odkl zzløîàpL(c gi mixac)Lp`v fB ziW`xe''Bì ïzz ¤¤¡©§¥¦¥Ÿ§¦¤
jixvy.äðzî éãk Ba àäiL¤§¥§¥©¨¨

:zzln xhety iepiyl aygp dn zcnln dpyndBðzéì ÷étñä àìŸ¦§¦¦§
Bìfbd z` odkl ±øeèt ,BòávL ãòiepiya e`pwe ,dpzydy oeik ©¤§¨¨

wx m` la` .dfáéiç ,Bòáö àìå Bðáìiepiy aygp df oi`y zzl. ¦§§Ÿ§¨©¨
mze`l mikiiy mpi` dndade xnvdyk oicd dn zcnln dpynd

:milradíéáëBk ãáBò ìL Bðàö æb ç÷Bläxaegn oiicr `edyk ©¥©¥Ÿ¤¥¨¦
,dndalæbä úéLàøî øeèt.fefbiyklla`ìL Bðàö æb ç÷Blä ¨¥¥¦©¥©¥©¥Ÿ¤
Bøéáç,[xaegn `edyk] l`xyiøëBnä øéiL íàon wlg envrl £¥¦¦¥©¥

,ep`v lk ly fbd z` el xkn `ly ,'fb'dáéiçz` ewlgn zzl ©¨
m` la` .gweld ciay xnvd xear mb odkl fbd ziy`xøéiL àìŸ¦¥

,melk envrl xkendáéiç ç÷Blä.dpwy dnn zzl ©¥©©¨
Bì eéäxkenl -íéðéî éðLcg` oin ,zenda lyY 'úBôeçL'mpi` ¨§¥¦¦§

,zepal mpi`e zexegyeipy oin,'úBðáì'eBì øëîly dfibd z` wx §¨¨©
dàì ìáà 'úBôeçL'd ly z`,'úBðáì'oinn `ed o`vd lk m` oke §£¨Ÿ§¨

d zfib z` wx xkny `l` ,cg`àì ìáà íéøëæd zfib z`äæ ,úBá÷ð §¨¦£¨Ÿ§¥¤
Y Bîöòì ïúBð äæå Bîöòì ïúBðjixv [gwelde xkend] mdn cg` lk ¥§©§§¤¥§©§

.ipyd zpizpa xhtp cg` oi`e ,fbd ziy`x z` odkl ewlgn zzl

àøîâ
`xnbd ,'oiycwena `l la`' oilega bdep fbd ziy`xy dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .dfa mrhd dn zxxanazendadéàî ïéLc÷eî §§¨¦©
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,àø÷ðàö''Enewx `ed aeigdy rnyn cigi oeyla xn`py dn §¨Ÿ§

,l`xyi mdy milral xnelk ,jl jiiyy o`vaàìåaïàöly §ŸŸ
.Lc÷ä¤§¥

:`xnbd zl`eyðàö' àðîçø áúëc àîòè'Emrhd lky rnyn ± ©§¨§¨©©£¨¨Ÿ§
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àðéîà äåäly zenda s`y,æbä úéLàøa íéáéiç íéLã÷ji`e £¨£¦¨¨¨¦©¨¦§¥¦©¥
,ok xnel okzieäðéð äféb éða åàì àäxeq` el` zenda ixd ± ¨©§¥¦¨¦§

,mffebláéúëc(hi eh my),xeka oiprlðàö øBëa æâú àìå','Eo`kne ¦§¦§Ÿ¨Ÿ§Ÿ¤
dyw ok m`e .mffebl xeq`y zeyecw mdy zendad lkl cenll yi
dndaa zbdep `l fbd ziy`x zevny epcnll ick weqt jixv dnl
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z` jixrdl okn xg`le mdilbxcinrdl xyt` i` `ld o`ke ,mieey
.xnvd z`

:dl`yd z` `xnbd dkiynnøîàc ïàîì àçéðäitl xacd oaen ± ¨¦¨§©§¨©
xaeqy in(:al dxenz)y ,ììëa eéä àì úéaä ÷ãa éLã÷ly aeigd ¨§¥¤¤©©¦Ÿ¨¦§¨

,äëøòäå äãîòä,ffbe minkg xeqi` lr xary iny cv did jkle ©£¨¨§©£¨¨
.fbd ziy`x zzle dkxrde dcnrd `la xnvd z` zectl jxhviy

øîàc ïàîì àlàziad wca iycew s`yeéädcnrd llka ¤¨§©§¨©¨
,dkxrde,øîéîì àkéà éàî,'jp`v' herind z` jixv dnl ixdy ©¦¨§¥©

.zzle zectl zexyt` oi` `linn `lde
:`xnbd zx`anàëä ,éàpé éaø íeMî Léht øa épî éaø øîà̈©©¦©¦©©¦¦©¦©©¨¨

xaecn ,epizpynaäéúBfébî õeç úéaä ÷ãáì Bzîäa Léc÷îa± §©§¦§¤§§¤¤©©¦¦¦¤¨
dligzkl xzen df ote`ae ,dly fbd lr legi `l ycwddy dpzdy

okle ,oileg `ed fbd ixdy dffeblàðéîà Czòc à÷ìñaiig didiy ©§¨©§¨£¦¨
déì áéúéìå æBæâéìjkl ,llk yecw epi` ixdy ,[odkl-]àø÷ øîà ¦§§¥¦¥¨©§¨

ðàö''E,jly o`vn ffbp m` `weec aeigdy cnll cigi oeylaàìå Ÿ§§Ÿ
n ffbpyk.Lc÷ä ìL ïàöŸ¤¤§¥

:`xnbd zl`eyéëä éà,fbdn ueg yicwdy dpyna xaecny ¦¨¦
aénð çaæî éLã÷yicwdy xaecne ,dpynd z` cinrdl xyt` ¨§¥¦§¥©©¦

mb xekaay oeik ,xekan cnlpy xeqi`d z` oi` dfay xnvd `ll
yecw xnvdoeik ,gafn iycewa cinrdl xyt` i` :`xnbd daiyn .

yéLçkdxezd on dffebl xeq`e ,dze` miffebyk zylgp dndad - ¨£¥
jk m` :`xnbd zl`ey .ycwd oenn ciqtnyénð úéaä ÷ãa éLã÷̈§¥¤¤©©¦©¦

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

oifge` mipy` cenr dlw sc ± oey`x wxtzereay

äðùîæâä úéùàød`n offeb elit`e ,mipwf oiae mi`lh oia ,ep`v ffebd lk Ð

lka yiy ,zefib yngn :onwl yxtn `xeriye .odkl dpzn dpnn ozep Ð minrt

.mirlq yng lwyn ozep did qxte dpn cg`ïàöáå ø÷áá ïéâäåðmixac) aizkc Ð

."dy m` xey m`" (gièòåîáå.zg` `l` hgy `l elit` Ðíéìçøá àìàfb"c Ð

,exwi` "fb" e`l Ð mifre ,aizk "jp`v

.`xnba yxtnckñøôå äðî äðîzg` lk Ð

efy ,"fb" aiyg `l ikdn xivae ,ivge dpn

.zefibay dzegtïäù ìëyxtn `xnba Ð

.`id i`nåì ïúåð äîëåyxtn `xnba Ð

.i`w `kid`éàåö.elek oiicr oalzp `ly Ð

åòáöù.df l`xyi Ðøåèôdiipwc Ð

e` dpedk zepzn wifnk dil dedc ,iepiya

.olk`yåòáö àìå åðáì,iepiy df oi` Ð

.`ed dipira izk`eéåâ ìù åðàö æâ ç÷åìä
.xaegna Ðøåèôi`de ,aizk "jp`v fb"c Ð

,`xw citw dicic o`v`e ,`ed dicic e`l o`v

.dicic oifib` e`leúåôåçù`le xegy `l Ð

.oalåîöòì ïúåð äæ.`nrh yxtn `xnba Ð

àøîâúéáä ÷ãá éùã÷áoixzenc Ð

`aeign edpihernl `xw `z` ,dfiba

.fbd ziy`xcopaxcn.`ed `vexiz Ð

àëéäaiigil :`pin` ,ffbe opaxc` xarc Ð

.`xw `z` ikdl Ðäì äùã÷ àäåÐ

dil azinl aiigipc oizrc` wqiz ikide

edpihernl il dnle ,ycwdc icin?lk

,dkxrde dcnrd oerh miig ilraa yecwd

zgkyn ikide .dteb dnda yicw`c `kid

`de ,ihernl `xw jixhvi`c ,aiigipc dl

dfibd cinrdl leki epi` ffby xg`àçéðä ?
øîàã ïàîì.(a,al) dxenza Ð÷ãá éùã÷

'åë ììëá åéä àì úéáäi`d jixhvi` Ð

ikd .dil aizipe wextip `nip `lc `xw

opiqxbáéúéìå æåæâéì àðéîà êúòã à÷ìñ
äéì,dil aizile dlgzkl fefbi ,xnelk Ð

.yicwd `l fb `dcéëä éàuegac Ð

xzen `edy ,dzfibn ueg dzniwe` dzfibn

febldnewe`l jwgec i`n Ð ely dfibdy df

inp gafn iycw elit` ,ziad wca iycwa

ffbe xarcae?ipyneùçëîdfibd Ð

.dffebl xeq`e ,xyad zygkn zlhipd

éëä åìéôàÐ "dzfibn ueg" xn`c Ð

sebd zyecwc icii`c .dzfib inp dycw

la` .da xaegnd lka dhyt ,dxeng

i`n ,ziad wca iycw oebk ,minc zyecw

.yicw` `l yicw` `lcíéùã÷åîá àìäå
ly dlbx" xne`d ycwd zlgza ,xnelk Ð

,dxenza s` .dler dlek Ð "dler ef

`dz Ð "dxenz ef ly dlbx" xn`iyk

oi` :xn`c xi`n iaxc` bilte ,dxenz dlek

wxtae .oinlya oixa` `le oixa`a oixinn

.zyxetn `id "dywnd dnda"åìéôàå
äìåò äìåë ïéà øîàã øéàî éáøìdycwc xi`n iax icenc dxenza opinwen ,ea dielz dnypdy xac yicwna la` .`xnba dl iziin "dywnd dnda" wxta Ð

.dlekøîà àáø,`ed jp`v `kdc ,sili "jp`v fb"n e`l :oizipznc `nrhe .dcal dfib yicwna `l` ,dzyigke dfibn ueg yicwna oizipzn inewe`l gxhz `l Ð

.dfibl dpizp jnqcn `l`áéúéìå ÷åøôéì àðéîà êúòã à÷ìñdcnrd meyn `kde ,dpizpe dfib `l` xqegn epi`y in Ð "ozz fb" `xw xn`c ol rnyn `w Ð

.`aizk dnvr dnda yicwna ,dcnrd `aizk ikc Ð `kil dkxrdeéëäì úéúàã àúùä.opiqxb `l Ðêðàö àìàzetzey ihernl `z` i`nl ,`herin rnync Ð

i`rl` iaxl l`xyi zetzey e` opaxl iebúåôúåù ìù àìå ?.jl cgeind Ð "jp`v" :ikd yexc Ðéåâã úåôúåù éèåòîì,dia `pixw "jl cgein" Ð l`xyic la` Ð

.cigi oeyla miexw l`xyi lke ,aeig ipa mdipye li`edïéðòä ÷éñôä úéùàøda iyextl jixhvi` ,jklid .yewzi` `l :dpin rny ,"ziy`x" cga edpiazk `lcn Ð

.ieb zetzeyl `herin
ïðáøå
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úéùàø`qpw eh` Ð ffbe xarc o`n` i` ?i`w o`n` :dniz Ð dil aizile wextil fbd

i`n` Ð inp eyicwdy milrae ,ezectl ffbe xarc meyn dil qipwc ,`ed

giexn dn iywz `l i`dc idpe !"aizile wextl" xninl dil ded `l Ð odk` i`e ?iaiigin

.llegnc ,dpn dey elit` dhext deya dcety giexnc Ð dcety

àäådn :xn`z m`e Ð dkxrde dcnrd ira

`iedc ,dfiba dkxrde dcnrd jiiy

didy oeik :xnel yie ?mipa`e mivr yicwnk

dcnrd za `idy dndaa xaegn dlgzn

xv ,dkxrde:xn`z m`e .dkxrde dcnrd ji

ffbe xar jk xg`e jixrde cinrdyk ,`nile

dcnrd opira diict zryac :xnel yie !dcte

.dkxrde

ùéã÷îáyiht xa ipn iaxe Ð dnvr dfib

,`yxc jd xity dil zi` lirlc

yiht xa ipn iaxc dyxc dil zil `ax la`

,dzyigke dzfibn ueg dnda yicwn xhtc

.`z` i`nl "jp`v" `l`e :jenqa iracn
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:æbä úéLàøî äáwáe íééçìe òBøfa øîBç .íéLc÷ena©§¨¦¤©§©§¨©¦©¥¨¥¥¦©¥

òBøfäLäaeøna ,ïàváe ø÷aa ïéâäBð äáwäå íééçläå ¤©§©§©§¨©¦§©¥¨£¦©¨¨©Ÿ©§¤
èòenáeàlà âäBð Bðéà æbä úéLàøå ,úBìçøaâäBð Bðéàå , ©¨§¥¦©¥¥¥¤¨¨§¥§¥¥

:íéøîBà éànL úéa ?äaeøî àeä änëå .äaeøna àlà¤¨©§¤§©¨§¤¥©©§¦
."ïàö ézLe ø÷a úìâò Léà äiçé" øîàpL ,úBìçø ézL§¥§¥¤¤¡©§©¤¦¤§©¨¨§¥Ÿ

ïàö Lîç" øîàpL ,Lîç :íéøîBà ìlä úéáe."úBéeNò ¥¦¥§¦¨¥¤¤¡©¨¥Ÿ£
,äðî úBææBb úBìçø Lîç :øîBà ñðékøä ïa àñBc éaø©¦¨¤¨§¦¨¥¨¥§¥§¨¤

,äðîñøôe¯:íéøîBà íéîëçå .æbä úéLàøa úBáéiç ¨¤§¨©¨§¥¦©¥©£¨¦§¦
Bì ïéðúBð änëå .ïäL ìk úBææBb úBìçø Lîç¯ì÷Lî ¨¥§¥§¨¤¥§©¨§¦¦§©

àìå ïaeìî ,ìéìba íéòìñ øNò ïäL ,äãeäéa íéòìñ LîçéàBö,ïè÷ ãâa epnî úBNòì éãk , ¨¥§¨¦¦¨¤¥¤¤§¨¦©¨¦§¨§Ÿ¦§¥©£¦¤¤¤¨¨
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Bòáö¯éBb ìL Bðàö æb ç÷Blä .áéiç¯íà ,Bøéáç ìL Bðàö æb ç÷Blä .æbä úéLàøî øeèt §¨©¨©¥©¥Ÿ¤¨¥¥¦©¥©¥©¥Ÿ¤£¥¦
øéiL¯øéiL àì ,áéiç øëBnä¯Bì øëî ,úBðáìe úBôeçL íéðéî éðL Bì eéä .áéiç ç÷Blä ¦¥©¥©¨Ÿ¦¥©¥©©¨¨§¥¦¦§§¨¨©

ëæ ,úBðáì àì ìáà úBôeçLúBá÷ð àì ìáà íéø¯.Bîöòì ïúBð äæå Bîöòì ïúBð äæàøîâ §£¨Ÿ§¨§¨¦£¨Ÿ§¥¤¥§©§§¤¥§©§
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ðàö":áéúëc ,eäðéð äféâ éða åàì àä ?æbä úéLàøa íéáéiç íéLã÷ àðéîà äåä éëä åàì àä ,"E Ÿ§¨¨¨¦£¨¨¦¨¨¨¦©¨¦§¥¦©¥¨¨§¥¦¨¦§¦§¦
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¯!äãBáòå äféâa íéøeñà úéaä ÷ãá éLã÷ :øæòéìà éaø øîàäå¯:àðéîà Czòc à÷ìñ .ïðaøcî §¨£©©¦¡¦¤¤¨§¥¤¤©©¦£¦§¦¨©£¨¦§©¨©¨§¨©§¨¨¦¨
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éðî éaø øîà ?øîéîì àkéà éàî eéä øîàc ïàîì àlà .äëøòäå äãîòä ììëa eéä àì úéaä©©¦Ÿ¨¦§©©£¨¨§©£¨¨¤¨§©©£©¨©¦¨§¥©£©©¦¨¦

õeç úéaä ÷ãáì Bzîäa Léc÷îa àëä :éàpé éaø íeMî Léht øaCzòc à÷ìñ .äéúBfébî ©©¦¦©¦©©¨¨§©§¦§¤§§¤¤©©¦¦¦¤¨¨§¨©§¨
ðàö" àø÷ øîà ,déì áéúéìå æBæâéì :àðéîà"E¯.Lc÷ä ìL ïàö àìå¯çaæî éLã÷ ,éëä éà ¨¦¨¦§§¥¥¥£©§¨Ÿ§§ŸŸ¤¤§¥¦¨¦¨§¥¦§¥©

!éîð¯.éLçk¯!éLçk éîð úéaä ÷ãá éLã÷¯õeç" øîàcäfébî."äLéçëe¯éîð çaæî éLã÷ ©¦¨£¦¨§¥¤¤©©¦©¦¨£¦©£©¦¦¨§¦¨¨§¥¦§¥©©¦
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ðàö æb" àø÷ øîà ,déì áéúéìå"Bì ïzz E¯øqeçnL äæ àöé ,äðéúðe äæéæb àlà øqeçî ïéàL éî §¥¥¥£©§¨¥Ÿ§¦¤¦¤¥§¨¤¨§¦¨§¦¨¨¨¤¤§¨
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xcde"קטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dlw sc oileg(iyily meil)

:`xnbd zl`ey,ïðaøåecnliy ,'jp`v'n yexcl mikixv dnl §©¨¨
cenll xyt` m` :`xnbd daiyn .zxagn e"ie ze`d ixdy ,'jpbc'n

,eteql weqtd zligzn,àðîçø áBzëð àìàìze`d z`å"éå Ÿ¦§©£¨¨Ÿ¨
zxagnyàìåzaiz z`úéLàømicnel epiid `linne zwlgny §Ÿ¥¦

,eteql ezligznziy`x' zaizy i`ce `l`cnll d`a dipyd '
:`xnbd zl`ey .fbd ziy`xl dnexzn ywid cenll oi`yéaøå§©¦

éàòìà:`xnbd zx`an .jk lr opaxl aiyi dnéàäc éãéiàziy`x] ¦§©©§¥§©
a wx yecw [fbdéàäå ,íéîc úMeã÷a dyecw [dnexz],óebä úMeã÷ §©¨¦§©§©©

eäì éáøò øãäå eäì ÷éñtici lr mdipia dwqtd dyer weqtd ± ¨¦§§¨©¨§¥§
z` cnlpy ick e"ie ze`d ici lr mxagne xfege ,'ziy`x' zaiz
xzein 'jp`v'e ,fbd ziy`xl dnexzn miakek caer zetzey xeht

.fbd ziy`xa l`xyi zetzey xehtl
zetzey xehtl micnel `l opaxl recn sqep xe`ia d`ian `xnbd

:'jpbc'n fbd ziy`xa miakek caer,àîéà úéòaéàåãáBò úeôzeL §¦¨¦¥¨¨¥
Y éáéiçî éáeiç ïðaø äîeøúa íéáëBkl`xyiy mixaeq opax ¨¦¦§¨©¨¨©¥§©§¥

mpi`e ,ewlgn dnexz yixtdl aiig ,dcya miakek caer mr szeyd
,fbd ziy`xl dfn cenll xyt` i` mb jkle exhetl 'jpbc'n miyxec
fbd ziy`xa miakek caer zetzey ly xehtd z` cenll ekxvede

.'jp`v'n
z` zxhet dpi` miakek caer zetzeyy `ziixan dgiken `xnbd

:dnexzn l`xyid wlgeç÷lL íéáëBk ãáBòå ìàøNé ,àéðúc§©§¨¦§¨¥§¥¨¦¤¨§
,úeôzeLa äãN`ed dcya lcby dnìáèepiide xyrna aiig - ¨¤§¨¤¤
,l`xyid wlgïéleçå,miakek caerd wlg epiide xyrnn xeht - §¦

äæa äæ íéáøBòîcg` lk ly ewlgay itl ,ewlgy xg`l s` §¨¦¤¨¤
md el` ,oilege lah miaxernìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .éaø éøác¦§¥©¦©¨¦§¤©§¦¥

,øîBà,dwelgd xg`lwlgdìLd,áéiç ìàøNéåwlgdìL ¥¤¦§¨¥©¨§¤
d.øeèt íéáëBk ãáBò¥¨¦¨

:mzwelgn z` zx`an `xnbdéâéìt àì ïàk ãòoerny oaxe iax ©¨Ÿ§¦¥
,l`ilnb oaàlàdfa wxøáñ øîcxg`ly [l`ilnb oa oerny oax] ¤¨§©¨©

ewlgyäøéøa Lédid df ,laiw cg` lky wlgdy xacd xxazd ± ¥§¥¨
dligzklny oeik ,aiig l`xyid wlg okle .dligzkln ely wlgd
jiiy did `l mlerne ,zexyrne zenexza aiigzde ely wx did df

.miakek caerløáñ øîey [iax]äøéøa ïéàoi` dwelgd xg`l s`e ©¨©¥§¥¨
wx `l` ,dligzkln cg` lk ly wlgd did dfy xxazdy mixne`
o`k yi oiicry xeht l`xyid wlg jkle ,el jiiy df d`lde dzrn
miakek caerl dzr cr jiiy did eivgy ,miaxernd oilege lah

xyrnd zaeg z` lhia epipwe.
,dxixa iabl wx ewlgpy `ziixaa ok m` epivnìáàl`xyi z`eaz £¨

a `idy drya,íéáëBk ãáBòc úeôzeLlìkä éøác'lah' z`xwp ¨§¥¨¦¦§¥©Ÿ
eúáéiç'jpbc ziy`x'y xnel oi` opaxl jkle .zexyrne zenexza ©¤¤

cenll xyt` i` `linne ,dnexzn miakek caer mr zetzey hrnn
cenll jixve ,dnexzn fbd ziy`xa miakek caer mr zetzey xeht

.'jp`v'n
:zwelgna sqep xe`ia d`ian `xnbdàîéà úéòa éàåzxg` jxca §¦¨¦¥¨

.fbd ziy`xn zxhet miakek caer mr zetzeyy i`rli` iaxl oipn
yeäééåøzmda mixehty miakek caer mre l`xyi mr zetzey ± ©§©§

,fbd ziy`xnðàv'î ,éàòìà éaøìà÷ôð 'E`ldy ,cnlp - §©¦¦§©¦Ÿ§©§¨
àîòè éàî íéáëBk ãáBòc úeôzeLmeyn ,xhtcàãçééî àìc ¨§¥¨¦©©§¨§Ÿ§©£¨

déìmb ok m` ,'jp`v' llka epi`e l`xyil cgein o`vd oi`y ± ¥
jiiy o`vdykìàøNéìxg`,enr zetzeyaydéì àãçééî àì énð §¦§¨¥©¦Ÿ§©£¨¥

.xehte cg` l`xyilïðaøåy oeik ,ozencl oi`y mixaeqãáBò §©¨¨¥
àeä àáeiç øa åàì íéáëBko`vd oi`y aygp i`cee fbd ziy`xa ¨¦©©¦¨

mb ixd l`xyi mr szeyyk la` ,'jp`v' df oi`e l`xyil cgein
dìàøNéipydàeä àáeiç øa.'jp`v' `xwpe fbd ziy`xa ¦§¨¥©¦¨

mil`xyi mitzeyy dcen i`rli` iax mday mipic dnk dpen `ax
xg` weqtny oeik ,cigi oeyla xn`p maeigy s` mda miaiig

.mitzey zeaxl micnl mpipra xen`d:àáø øîài`rli` iaxy s` ¨©¨¨
mewn lkn ,fbd ziy`xa zetzey xhtäîeøúa éàòìà éaø äãBî¤©¦¦§©¦§¨

e .da miaiig mitzeyyáéúëc áb ìò óà,dnexz oiprlðâc','E ©©©¦§¦§¨§
cigi oeylarnyneïéà Cãéc,aeigd llka `ed jl wx jiiyy obc ± ¦¨¦

obc la`úeôzeLcmipy ea mitzeyy ±àìmewn lkn .aeigd xn`p §¨Ÿ
ixdy ,miaiig'íëúîeøz') 'íëéúBîeøz' àðîçø áúk(fk gi xacna)( ¨©©£¨¨§¥¤§©§¤

:`xnbd zl`ey .mitzey zeaxl epcnll ,miax oeylaàlàoeik ¤¨
miaiig mitzeyyðâc'él änì 'Ezx`an .cigi oeyla xn`p dnl ± §¨§¨¨¦

:`xnbdéèeòîìa `edyk l`xyid wlg z` dnexz aeignúeôzeL §©¥¨
mr.íéáëBk ãáBò¥¨¦

oiprl `ed ,miaiig mitzeyy i`rli` iax ea dceny sqep oic
zyxtd,älçyáéúëc áb ìò óà(`k eh xacna)n'àkéàå ,'úéLàø ©¨©©©¦§¦¥¥¦§¦¨
øîéîìcóìéðdey dxifb,æbä úéLàøî 'úéLàø' 'úéLàø'ïläl äî §¥©¥©¥¦¥¦¥¥¦©¥©§©¨

fbd ziy`xa dxen`d 'ziy`x'aàì úeôzeLco`va zbdep dpi` ± §¨Ÿ
,mitzey lyïàk óà,dlg zyxtd aeig oiprl dxen`d 'ziy`x'a ©¨
àì úeôzeLc,mitzey ly dqira dlg aeig `di `ly ±jkláúk §¨Ÿ¨©

àðîçødlg oiprl'íëéúBñéøò'.mitzey zeaxl miax oeyla ©£¨¨£¦¥¤
:`xnbd zl`eyàîòè àlàwx `ed mitzeyd zqira bdep oi`y ¤¨©§¨

meyn,'íëéúBñéøò' áéúëcàðéîà äåä ,éëä åàì àäyóìéðdxifb ¦§¦£¦¥¤¨©¨¦£¨£¦¨¥©
deyæbä úéLàøî 'úéLàø úéLàø',dlga mitzey xehtl`lde ¥¦¥¦¥¥¦©¥

óìéð ,äaøcàdey dxifbäîeøzîmiaiig mitzey dnexzay enky ©§©¨¥©¦§¨
:`xnbd daiyn .dlga mb jkénð éëäaiigl dnexzn micnl ok` ± ¨¦©¦

.dlga oitzeyd zqir
:`xnbd zl`eyàlàzaiz.él änì 'íëéúBñéøò':`xnbd daiyn ¤¨£¦¥¤¨¨¦

Y íëéúBñéøò éãkmkizeqixrk `ed zaiigd dqird xeriyy cnll §¥£¦¥¤
dti`d zixiyr `ede 'xner' zcn epiide xacnay.

aeig oiprl `ed sqep oic,äàtyáéúëc áb ìò óà(h hi `xwie)'EãN' ¥¨©©©¦§¦¨§
rnynyïéà Cãéc,d`ta aiig dz` jly wx dcyd m` ±dcy la` ¦¨¦

a.àì ,úeôzeLixdy jk oicd oi` mewn lknàðîçø áúk(my) ¨Ÿ¨©©£¨¨
'íëöøà øéö÷ úà íëøö÷áe'mitzey mby cnll miax oeyla §ª§§¤¤§¦©§§¤
:`xnbd zl`ey .d`ta miaiigàlà,d`ta miaiig mitzey ok` m` ¤¨

zaiz'EãN'cigi oeyl dzernyny.él änì:`xnbd zx`an ¨§¨¨¦
éèeòîìa dcy el yiy l`xyiúeôzeLmríéáëBk ãáBòxehty §©¥¨¥¨¦

.d`t gipdln
oiprl `ed sqep oic,äøBëayáéúëc áb ìò óà(hi eh mixac)ìk' §¨©©©¦§¦¨

ðàöáe Eø÷áa ãìeé øLà øBëaä,'Ernyn cigi oeyldneïéà Cãéc ©§£¤¦¨¥¦§¨§§Ÿ§¦¨¦
àì úeôzeLcoi` mewn lkn .jly wx df m` `weec `ed aeigdy ± §¨Ÿ
ixdy jk dfàðîçø áúk(e ai my)'íëðàöå íëø÷a úøëáe'oeyla ¨©©£¨¨§ŸŸ§©§¤§Ÿ§¤

:`xnbd zl`ey .miaiig mitzey s`y cnll ,miaxàlàm` ¤¨
,miaiig mitzeyðàöå Eø÷a''Ecigi oeyla xn`py.él änìzx`an §¨§§Ÿ§¨¨¦
epcnll :`xnbdúeôzeL éèeòîìmríéáëBk ãáBòbdep oi`y §©¥¨¥¨¦

.xeka ipic ef dndaa
aeig oiprl `ed sqep oic,äæeæîyáéúëc áb ìò óà(h e mixac) §¨©©©¦§¦

,'Eúéa'rnynyïéà Cãéc,dfefn aeig yi jly wx `edy ziaa ± ¥¤¦¨¦
a `edy ziaa la`.àì ,úeôzeLjklàðîçø áúk(`k `i my)ïòîì' , ¨Ÿ¨©©£¨¨§©©

'íëéðá éîéå íëéîé eaøé.miaiig mitzey s`y cnll ,miax oeyla ¦§§¥¤¦¥§¥¤
:`xnbd zl`ey'Eúéa' àlàåcigi oeyla xn`pdàúà éàîì. §¤¨¥¤§©¨¨
:`xnbd zx`an,äaø øîàc ,äaøãëì§¦§©¨§¨©©¨
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oifge` mipya cenr dlw sc ± oey`x wxtzereay

úéùàø àìå å"éå àì àðîçø áåúëì àì ïðáøåjzrc `wlq i` :jl ixn` opax Ð

!edpiaxr xcdnl e"ie `le ,edpiweqt`l "ziy`x" `l aezkp `l Ð icinl yewzi`

zetzeyl Ð "jp`v" jl xzii`c ikid ik ikdl edpiywz `le ,edpiwqt` i`ce `l`

iebd zetzeyl Ð "jp`v"e ,dnexzn ieb zetzey ihernl Ð "jpbc" la` ,l`xyi

.`xw xzii` `l ,l`xyi zetzeyl la` .fba

óåâä úùåã÷ äîåøúmixfl dxeq`yÐ

`penn ,minc zyecw Ð fbd ziy`xe

.`wec e`l "dyecw"e ,`nlra÷éñôÐ

slinl ,edl aixr xcde ,edpiwqt`l digxe`

,dnexzc `ywidn iebc zetzeyc `xeht

zetzey xhtinl "jp`v" xzii` xcde

.l`xyicéåâ úåôúåù àîéà úéòáéàå
éáééçî éáåéç ïðáø äîåøúály ewlg Ð

iebc zetzey xhtnl ivn `le ,l`xyi

jklid .dnexzc `ywida fbd ziy`xa

,`z` ieb zetzey ihernl Ð "jp`v"

gwly ieb oebk ,ieb oebic ihernl Ð "jpbc"e

dze` gweld Ð dgxine l`xyi ly dcy

it lr s`e ,xyrln xeht iebd on d`eaz

opixn`ck ,l`xyi ly dcya dlcby

gexin :(`,fq) "l`rnyi iax" wxta zegpna

,ieb obc `le Ð "jpbc" :inp i` .xhet iebd

l`xyi ux`a iebl oipw yic opireny`le

,xeht Ð ieb ly ewlge .xyrn cin riwtdl

aiig epi` Ð l`xyil exkne xfg m`y

s`e .aiig Ð l`xyi ly ewlg la` .xyrl

zetzey `le :edl rnyn "jp`v"nc ab lr

ly ihernl "jpbc"n edl rnyn `l ,ieb

ixdy ,inc biltc o`nk Ð obcc .ieb zetzey

"jpbc" dia `pixwe ,dcna dze` oiwleg

dnda lk Ð o`v la` .l`xyi ly ewlga

`cga `pixw `le ,da wlg iebl yi dndae

."jp`v" ediipinäãù åç÷ìùdcy epwy Ð

.zetzeyaäæá äæ ïéáøåòî ïéìåçå ìáèÐ

yi" opixn` `l ,ewlgy xg`l elit`e

wlg dfe ,el jld ieb ly ewlge ,"dxixa

bndoi`" `l` .`ed xenb lahe ,l`xyil ri

ivge lah eivg Ð x`ypy df mbe ,"dxixa

riwtdl l`xyi ux`a iebl oipw yic ,oileg

lah el yi m` ,oiccv ipya dpwz el yiy :d`xp ile .aeigd lr xehtd on yixtn `vnp Ð yixtdl `a m`y itl ,dpwz el oi`y :izrny ip`e .xyrn cin ewlg

.odn mipy yixtn Ð mixyr el yi m` oebk .elek itl ,diae dipin yixtn Ð xg` lah el oi` m`e .eivg `l` aiig oi`y ,eivg itl ,df lr yixtn Ð xg` mewnn

lr lg myd ixd Ð mipy yixtnyk la` .cnere xeht `edy itl ,eilr lg xyrn mW oi`y eivg yi yixtdy dfy itl ,xhtp `l Ð cg` `l` yixtn oi` m`y¥

(a,ai) dpyd y`xc `xnba `ipzc Ð mdilr lg xyrn my oi`e ,elcb ieb ly ewlga oiyxtend mdipy `nlic :xninl `kil `de .oiaiiegnd dxyrd z` xhete ,cg`d

.eay oyid lr eay oyid one ,eay ycgd lr eay ycgd on mxez `vnpe ,ekezl epxb z` xaev :ipzwe ,df lr dfn oinxez oi` :ol `niiwc ,oiaxernd oyie ycg iab

o`nl elit`e .eay xehtd lr eay xehtd one ,eay aeigd lr eay aeigd on mxez `vnp inp `kd .xyrna oyie ycg inp `ki` ,oilega oyie ycg yixtc ikid ike

oeayg itl xyrna oyi oi`e ,oilega xzepd oeayg itl xyrna ycg oi` `nye ,dti ellap `l ,dlia oi` :xninl `ki`c `ed Ð mzdc .icen `kd ,`eddc dilr biltc

one aeigd itk aeigd on xyrna yi ,diae dipin yixt` ike .dxixa oi`c oeik ,wlg l`xyile iebl yi dhge dhg lka `dc ,dlia yi Ð `kd la` .oilega xzepd

itl xg` mewnn yixtn ,xnelk .oeayg itl `iven ,xg` mewnn dqpxt el yi m` Ð eaxrzpy oilege lahc iz`vn (d wxt) i`ncc `ztqezae .xehtd itk xehtd

lah el yi m` :xaq iax Ð ibilt ikd l`ilnb oa oerny oaxe iaxe .edn rcei ipi`e .lahay xyrn znexz itk oilegd on lhep Ð e`l m`e .axernd df lah oeayg

.xg` lah lr dfn miyixtn oi`y :dpin `wtp cere .owezn dfe milwlewn eizexyrne ,zexyrna daxn `vnpc ,elek itl yixtd m`e .eivg itl df lr yixtn ,xg`

lg myde ,elek itl yixtn Ð xg` mewnn eilr yixtdl `a `ed elit`e .aiig elek l`xyi ly ewlg ixd Ð ewlgy oeike ,dxixa yi :xaq [l`ilnb oa] oerny oaxe

.xzen Ð xg` mewn lr dfn yixtdl dvx m`e .md mipwezne ,eizexyrn lràîéà úéòá éàåzetzey oia ieb zetzey oia ediiexzc ,diaxr xcd xninl wgcz `l Ð

v"n i`rl` iaxl l`xyi.l`xyic `py `le iebc `py `l ,zetzey `le jl cgein :opirac ,iwtp "jp`àåä àáåéç øá ìàøùécgein `le ,cigi oeyla oi`xwp l`xyi lke Ð

."l`xyi ly o`v" da `exwl lke`y calae ,opiraàáø øîàyxtnck cge cg lk ,dinwl xn`c ipd lka `ed dcen ,fbd ziy`xc zetzeya i`rl` iax xhtc it lr s` Ð

.`nrhíëéúåîåøú.mipyl rnyn Ðàáåéçì äîåøúî óìéì äáøãàzenai) opiywn `xnegl Ð `xnege `lewe ,da zaiig zetzeye ,"ziy`x" aizk inp dnexza `dc Ð

.(a,géì äîìzetzeya `aeigl "mkizeqixr" `xw Ðíëéúåñéøò éãë ?zqir dnke .dlga aiig eiykr ly "mkizeqixr ick" mdl xn`p mye ,dxez mdl dpzip xacna Ð

xacn?,dvia ynege mivia ylye mirax` ody ,zeixacn cere mirax dray ody ,miixetv oibel dyngl dler oeaygde ,"dti`d zixiyr xnerde" ,"zlblbl xner"

mipye miray Ð dti` ixd ,oibel drax` Ð aw .oiaw xyr dpeny Ð dti` ixd ,oiaw zyy Ð d`q ,oi`q yly Ð dti` :(a,bt) "oitzzyn cvik" wxta oiaexira opixn`ck

belde .dvia ynege dviae oibel zray ixd .ynege dvia Ð odly zixiyr ,mivia dxyr mizy ody oibel ipyle ,bel mirayl oibel dray Ð ded dnk dcic zixiyr .oibel

.ynege mivia ylye mirax` ixd ,mivia dyy Ðíëöøà.xne` `ed mipy ly Ðêðàöå êø÷ámipyl elit` Ð "mkp`ve mkxwa zexekae" aizk ixd ,'ebe "xekad lk" Ð.
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ïðáøå"jp`v" aezkl `l ,iywz inp opaxl :xn`z m`e Ð ziy`x `le e"ie `l aezkl `l

ixn`cnc .fbd ziy`xn xeht ieb zetzeyc "jpbc"n `pitli `p`e ,"ziy`x" `le

!`xwc diyixn opitli ded ,"ziy`x" e`l `d :rnyn ,oiprd wiqtd "ziy`x" :lirl opax

`d ,`xwc diyixn slinl irac jixacl ,ixn` `w i`rl` iaxc eixacl opaxc :xnel yie

.oiprd wiqtd "ziy`x"úéòáéàå`ni`

jezn Ð iaiign iaeig opax dnexza ieb zetzey

`kil "jpbcn"c :rnyn oexg` qxhpewd yexit

ly oia wlgl `ed `xaqc ,ieb zetzey ihernl

`xaq oi` fba la` .zetzey ly oia ixnbl ieb

,da wlg iebl yi dndae dnda lkay ,wlgl

m`c :dnize ."jp`v" ediipin `cga `pixw `le

`d ,"jp`v"c `xw opaxl jixhvi` dn ,ok

ieb lyc fba opitlie ,ieb ly `le :opiyxc "jpbc"n

,xeht inp zetzey ly ,xeht ieb lyc oeike .xeht

e`lc :xnel jixv !wlgl `xaq oi`y ,ziyixtck

elit`c .llk `ed `xaq,xeht ieb lyc opirci

xeht zetzey lyc opirci `l mewn lkn

lyc ,fba opitli "jpbc"n `zyde .ieb zetzeya

j` .zetzey lyl "jp`v" jixhvi`e .xeht ieb

oebic `le :`z` "jpbc"c qxhpewa `nw yexitl

,ikd `niz `l i`c .`xaq i`d xnel jixv ,ieb

?fbd ziy`xa xhet ieb zetzeyc edl `pn opaxl

zetzey la` ,ieb ly ihernl Ð "jp`v" :`ni`

.aiig Ð iebøîài`rl` iax dcene `ax

oi`c ,`xza `pyilk xaqc d`xp Ð dnexza

`pyillc .l`xyi lyn ith ieb ly hrnl `xaq

zetzey `l` `xw cgn ihernl ol zilc `nw

edpd lka jixv ded `l ,l`xyi zetzey `le ieb

.l`xyi zetzey zeaxl `xw iziinc
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ïðaøå¯éaøå !"úéLàø" àìå å"éå àì àðîçø áBzëð àì §©¨©¨¦§©£¨¨¨¨§¨¥¦§©¦
éàòìà¯,óebä úMeã÷ éàäå íéîc úMeã÷ éàäc éãééà ¤§©©§¥§©§©¨¦§©§©©

úeôzeL :àîéà úéòaéàå .eäì éáøò øãäå ,eäì ÷éñẗ¥§©£©¨§¦§§¦¨¥¥¨¨
éBâå ìàøNé :àéðúc .éáéiçî éáeiç ïðaø ,äîeøúa éBb¦§¨©¨©¦¦§©§¦§©§¨¦§¨¥§

úeôzeLa äãN eç÷lL¯,äæa äæ íéáøBòî ïéleçå ìáè ¤¨§¨¤§¨¤¤§¦§¨¦¤¨¤
ìàøNé ìL :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .éaø éøác¯ ¦§¥©¦©¨¦§¤©§¦¥¥¤¦§¨¥

éBb ìLå ,áéiç¯,éâéìt àì ïàk ãò .øeètøîc àlà ©¨§¤¨©¨¨§¦¦¤¨§¨
úeôzeL ìáà .äøéøa ïéà øáñ øîe ,äøéøa Lé øáñ§©¥§¥¨¨§©¥§¥¨£¨¨

éBâc¯eäééåøz :àîéà úéòa éàå .úáéiç ìkä éøác §¦§¥©Ÿ©¤¤§¦¨¥¥¨©§©§
éàòìà éaøìðàö"îEàîòè éàî éBâc úeôzeL ,à÷ôð " §©¦¤§©¦Ÿ§¨§¨¨§©©£¨

¯àìcàãçééîéîð ìàøNéì ,déì¯.déì àãçééî àì §¨§©£¨¥§¦§¨¥©¦¨§©£¨¥
éBb ,ïðaøå¯ìàøNé ,àeä àáeiç øa åàì¯àáeiç øa §©¨©¨©¦¨¦§¨¥©¦¨

.àeäáb ìò óà ,äîeøúa éàòìà éaø äãBî :àáø øîà£©¨¨¤©¦¤§©¦§¨©©©
ðâc" áéúëc"E¯àðîçø áúk ,àì úeôzeLc ,ïéà Cãéc ¦§¦§¨§¦¨¦§¨¨§©©£¨¨

"íëéúîeøzðâc" àlà ."úeôzeL éèeòîì ?éì änì "E §Ÿ¥¤¤¨§¨§¨¨¦§©¥¨
:øîéîì àkéàå ,"úéLàø" áéúëc áb ìò óà älç .éBb©¨©©©¦§¦¥¦§¦¨§¥©
ïläl äî ,æbä úéLàøî "úéLàø" "úéLàø" óìéð¯ ¥©¥¦¥¦¥¥¦©¥©§©¨

ïàk óà ,àì úeôzeLc¯àðîçø áúk ,àì úeôzeLc §¨¨©¨§¨¨§©©£¨¨
."íëéúBñøò"¯àä ,"íëéúBñøò" áéúëc àîòè àlà £¦¥¤¤¨©£¨¦§¦£¦¥¤¨

úéLàøî "úéLàø" "úéLàø" óìéð :àðéîà äåä éëä åàì̈¨¦£¨¨¦¨¥©¥¦¥¦¥¥¦
!äîeøzî óìéð ,äaøcà ?æbä¯óà äàt .íëéúBñéøò éãk ?éì änì "íëéúBñøò" àlà ,éîð éëä ©¥©§©¨¥©¦§¨¨¦©¦¤¨£¦¥¤¨¨¦§¥£¦¥¤¥¨©

"EãN" áéúëc áb ìò¯àlà ,"íëöøà øéö÷ úà íëøö÷áe" àðîçø áúk ,àì úeôzeL ,ïéà Cãéc ©©¦§¦¨§¦¨¦¨¨§©©£¨¨§ª§§¤¤§¦©§§¤¤¨
ãìeé øLà øBëaä ìk" áéúëc áb ìò óà äøBëa .éBb úeôzeL éèeòîì ?éì änì "EãN"Eø÷áa ¨§¨¨¦§©¥¨§¨©©©¦§¦¨©§£¤¦¨¥¦§¨§

ðàöáeE"¯úøëáe" àðîçø áúk ,àì úeôzeLc ,ïéà Cãécíëø÷aíëðàöåðàöå Eø÷a" àlà ,""E §Ÿ§¦¨¦§¨¨§©©£¨¨§ŸŸ§©§¤§Ÿ§¤¤¨§¨§§Ÿ¤
"Eúéa" áéúëc áb ìò óà äæeæî .éBb úeôzeL éèeòîì ?éì änì¯áúk ,àì úeôzeL ,ïéà Cãéc ¨¨¦§©¥¨§¨©©©¦§¦¥¤¦¨¦¨¨§©

?àúà éàîì "Eúéa" àlàå ,"íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïòîì" àðîçøäaøãëì:äaø øîàc , ©£¨¨§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤§¤¨¥¤§©£¨§¦§©¨©£©©¨
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קיז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dlw sc oileg(iyily meil)

:`xnbd zl`ey,ïðaøåecnliy ,'jp`v'n yexcl mikixv dnl §©¨¨
cenll xyt` m` :`xnbd daiyn .zxagn e"ie ze`d ixdy ,'jpbc'n

,eteql weqtd zligzn,àðîçø áBzëð àìàìze`d z`å"éå Ÿ¦§©£¨¨Ÿ¨
zxagnyàìåzaiz z`úéLàømicnel epiid `linne zwlgny §Ÿ¥¦

,eteql ezligznziy`x' zaizy i`ce `l`cnll d`a dipyd '
:`xnbd zl`ey .fbd ziy`xl dnexzn ywid cenll oi`yéaøå§©¦

éàòìà:`xnbd zx`an .jk lr opaxl aiyi dnéàäc éãéiàziy`x] ¦§©©§¥§©
a wx yecw [fbdéàäå ,íéîc úMeã÷a dyecw [dnexz],óebä úMeã÷ §©¨¦§©§©©

eäì éáøò øãäå eäì ÷éñtici lr mdipia dwqtd dyer weqtd ± ¨¦§§¨©¨§¥§
z` cnlpy ick e"ie ze`d ici lr mxagne xfege ,'ziy`x' zaiz
xzein 'jp`v'e ,fbd ziy`xl dnexzn miakek caer zetzey xeht

.fbd ziy`xa l`xyi zetzey xehtl
zetzey xehtl micnel `l opaxl recn sqep xe`ia d`ian `xnbd

:'jpbc'n fbd ziy`xa miakek caer,àîéà úéòaéàåãáBò úeôzeL §¦¨¦¥¨¨¥
Y éáéiçî éáeiç ïðaø äîeøúa íéáëBkl`xyiy mixaeq opax ¨¦¦§¨©¨¨©¥§©§¥

mpi`e ,ewlgn dnexz yixtdl aiig ,dcya miakek caer mr szeyd
,fbd ziy`xl dfn cenll xyt` i` mb jkle exhetl 'jpbc'n miyxec
fbd ziy`xa miakek caer zetzey ly xehtd z` cenll ekxvede

.'jp`v'n
z` zxhet dpi` miakek caer zetzeyy `ziixan dgiken `xnbd

:dnexzn l`xyid wlgeç÷lL íéáëBk ãáBòå ìàøNé ,àéðúc§©§¨¦§¨¥§¥¨¦¤¨§
,úeôzeLa äãN`ed dcya lcby dnìáèepiide xyrna aiig - ¨¤§¨¤¤
,l`xyid wlgïéleçå,miakek caerd wlg epiide xyrnn xeht - §¦

äæa äæ íéáøBòîcg` lk ly ewlgay itl ,ewlgy xg`l s` §¨¦¤¨¤
md el` ,oilege lah miaxernìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .éaø éøác¦§¥©¦©¨¦§¤©§¦¥

,øîBà,dwelgd xg`lwlgdìLd,áéiç ìàøNéåwlgdìL ¥¤¦§¨¥©¨§¤
d.øeèt íéáëBk ãáBò¥¨¦¨

:mzwelgn z` zx`an `xnbdéâéìt àì ïàk ãòoerny oaxe iax ©¨Ÿ§¦¥
,l`ilnb oaàlàdfa wxøáñ øîcxg`ly [l`ilnb oa oerny oax] ¤¨§©¨©

ewlgyäøéøa Lédid df ,laiw cg` lky wlgdy xacd xxazd ± ¥§¥¨
dligzklny oeik ,aiig l`xyid wlg okle .dligzkln ely wlgd
jiiy did `l mlerne ,zexyrne zenexza aiigzde ely wx did df

.miakek caerløáñ øîey [iax]äøéøa ïéàoi` dwelgd xg`l s`e ©¨©¥§¥¨
wx `l` ,dligzkln cg` lk ly wlgd did dfy xxazdy mixne`
o`k yi oiicry xeht l`xyid wlg jkle ,el jiiy df d`lde dzrn
miakek caerl dzr cr jiiy did eivgy ,miaxernd oilege lah

xyrnd zaeg z` lhia epipwe.
,dxixa iabl wx ewlgpy `ziixaa ok m` epivnìáàl`xyi z`eaz £¨

a `idy drya,íéáëBk ãáBòc úeôzeLlìkä éøác'lah' z`xwp ¨§¥¨¦¦§¥©Ÿ
eúáéiç'jpbc ziy`x'y xnel oi` opaxl jkle .zexyrne zenexza ©¤¤

cenll xyt` i` `linne ,dnexzn miakek caer mr zetzey hrnn
cenll jixve ,dnexzn fbd ziy`xa miakek caer mr zetzey xeht

.'jp`v'n
:zwelgna sqep xe`ia d`ian `xnbdàîéà úéòa éàåzxg` jxca §¦¨¦¥¨

.fbd ziy`xn zxhet miakek caer mr zetzeyy i`rli` iaxl oipn
yeäééåøzmda mixehty miakek caer mre l`xyi mr zetzey ± ©§©§

,fbd ziy`xnðàv'î ,éàòìà éaøìà÷ôð 'E`ldy ,cnlp - §©¦¦§©¦Ÿ§©§¨
àîòè éàî íéáëBk ãáBòc úeôzeLmeyn ,xhtcàãçééî àìc ¨§¥¨¦©©§¨§Ÿ§©£¨

déìmb ok m` ,'jp`v' llka epi`e l`xyil cgein o`vd oi`y ± ¥
jiiy o`vdykìàøNéìxg`,enr zetzeyaydéì àãçééî àì énð §¦§¨¥©¦Ÿ§©£¨¥

.xehte cg` l`xyilïðaøåy oeik ,ozencl oi`y mixaeqãáBò §©¨¨¥
àeä àáeiç øa åàì íéáëBko`vd oi`y aygp i`cee fbd ziy`xa ¨¦©©¦¨

mb ixd l`xyi mr szeyyk la` ,'jp`v' df oi`e l`xyil cgein
dìàøNéipydàeä àáeiç øa.'jp`v' `xwpe fbd ziy`xa ¦§¨¥©¦¨

mil`xyi mitzeyy dcen i`rli` iax mday mipic dnk dpen `ax
xg` weqtny oeik ,cigi oeyla xn`p maeigy s` mda miaiig

.mitzey zeaxl micnl mpipra xen`d:àáø øîài`rli` iaxy s` ¨©¨¨
mewn lkn ,fbd ziy`xa zetzey xhtäîeøúa éàòìà éaø äãBî¤©¦¦§©¦§¨

e .da miaiig mitzeyyáéúëc áb ìò óà,dnexz oiprlðâc','E ©©©¦§¦§¨§
cigi oeylarnyneïéà Cãéc,aeigd llka `ed jl wx jiiyy obc ± ¦¨¦

obc la`úeôzeLcmipy ea mitzeyy ±àìmewn lkn .aeigd xn`p §¨Ÿ
ixdy ,miaiig'íëúîeøz') 'íëéúBîeøz' àðîçø áúk(fk gi xacna)( ¨©©£¨¨§¥¤§©§¤

:`xnbd zl`ey .mitzey zeaxl epcnll ,miax oeylaàlàoeik ¤¨
miaiig mitzeyyðâc'él änì 'Ezx`an .cigi oeyla xn`p dnl ± §¨§¨¨¦

:`xnbdéèeòîìa `edyk l`xyid wlg z` dnexz aeignúeôzeL §©¥¨
mr.íéáëBk ãáBò¥¨¦

oiprl `ed ,miaiig mitzeyy i`rli` iax ea dceny sqep oic
zyxtd,älçyáéúëc áb ìò óà(`k eh xacna)n'àkéàå ,'úéLàø ©¨©©©¦§¦¥¥¦§¦¨
øîéîìcóìéðdey dxifb,æbä úéLàøî 'úéLàø' 'úéLàø'ïläl äî §¥©¥©¥¦¥¦¥¥¦©¥©§©¨

fbd ziy`xa dxen`d 'ziy`x'aàì úeôzeLco`va zbdep dpi` ± §¨Ÿ
,mitzey lyïàk óà,dlg zyxtd aeig oiprl dxen`d 'ziy`x'a ©¨
àì úeôzeLc,mitzey ly dqira dlg aeig `di `ly ±jkláúk §¨Ÿ¨©

àðîçødlg oiprl'íëéúBñéøò'.mitzey zeaxl miax oeyla ©£¨¨£¦¥¤
:`xnbd zl`eyàîòè àlàwx `ed mitzeyd zqira bdep oi`y ¤¨©§¨

meyn,'íëéúBñéøò' áéúëcàðéîà äåä ,éëä åàì àäyóìéðdxifb ¦§¦£¦¥¤¨©¨¦£¨£¦¨¥©
deyæbä úéLàøî 'úéLàø úéLàø',dlga mitzey xehtl`lde ¥¦¥¦¥¥¦©¥

óìéð ,äaøcàdey dxifbäîeøzîmiaiig mitzey dnexzay enky ©§©¨¥©¦§¨
:`xnbd daiyn .dlga mb jkénð éëäaiigl dnexzn micnl ok` ± ¨¦©¦

.dlga oitzeyd zqir
:`xnbd zl`eyàlàzaiz.él änì 'íëéúBñéøò':`xnbd daiyn ¤¨£¦¥¤¨¨¦

Y íëéúBñéøò éãkmkizeqixrk `ed zaiigd dqird xeriyy cnll §¥£¦¥¤
dti`d zixiyr `ede 'xner' zcn epiide xacnay.

aeig oiprl `ed sqep oic,äàtyáéúëc áb ìò óà(h hi `xwie)'EãN' ¥¨©©©¦§¦¨§
rnynyïéà Cãéc,d`ta aiig dz` jly wx dcyd m` ±dcy la` ¦¨¦

a.àì ,úeôzeLixdy jk oicd oi` mewn lknàðîçø áúk(my) ¨Ÿ¨©©£¨¨
'íëöøà øéö÷ úà íëøö÷áe'mitzey mby cnll miax oeyla §ª§§¤¤§¦©§§¤
:`xnbd zl`ey .d`ta miaiigàlà,d`ta miaiig mitzey ok` m` ¤¨

zaiz'EãN'cigi oeyl dzernyny.él änì:`xnbd zx`an ¨§¨¨¦
éèeòîìa dcy el yiy l`xyiúeôzeLmríéáëBk ãáBòxehty §©¥¨¥¨¦

.d`t gipdln
oiprl `ed sqep oic,äøBëayáéúëc áb ìò óà(hi eh mixac)ìk' §¨©©©¦§¦¨

ðàöáe Eø÷áa ãìeé øLà øBëaä,'Ernyn cigi oeyldneïéà Cãéc ©§£¤¦¨¥¦§¨§§Ÿ§¦¨¦
àì úeôzeLcoi` mewn lkn .jly wx df m` `weec `ed aeigdy ± §¨Ÿ
ixdy jk dfàðîçø áúk(e ai my)'íëðàöå íëø÷a úøëáe'oeyla ¨©©£¨¨§ŸŸ§©§¤§Ÿ§¤

:`xnbd zl`ey .miaiig mitzey s`y cnll ,miaxàlàm` ¤¨
,miaiig mitzeyðàöå Eø÷a''Ecigi oeyla xn`py.él änìzx`an §¨§§Ÿ§¨¨¦
epcnll :`xnbdúeôzeL éèeòîìmríéáëBk ãáBòbdep oi`y §©¥¨¥¨¦

.xeka ipic ef dndaa
aeig oiprl `ed sqep oic,äæeæîyáéúëc áb ìò óà(h e mixac) §¨©©©¦§¦

,'Eúéa'rnynyïéà Cãéc,dfefn aeig yi jly wx `edy ziaa ± ¥¤¦¨¦
a `edy ziaa la`.àì ,úeôzeLjklàðîçø áúk(`k `i my)ïòîì' , ¨Ÿ¨©©£¨¨§©©

'íëéðá éîéå íëéîé eaøé.miaiig mitzey s`y cnll ,miax oeyla ¦§§¥¤¦¥§¥¤
:`xnbd zl`ey'Eúéa' àlàåcigi oeyla xn`pdàúà éàîì. §¤¨¥¤§©¨¨
:`xnbd zx`an,äaø øîàc ,äaøãëì§¦§©¨§¨©©¨
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xcde"קיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr elw sc oileg(iriax meil)

zaizn miyxecy ,gztd ly oini cva dfefnd z` reawl yiy
k zeidl jixvy 'jzia'Eúàéa Cøczialepiideïéîiä ïîoky itl ¤¤¦¨§¦©¨¦

dfn cenll xyt` i`e .zipnid elbxa dligz qpkpy mc`d jxc
.mitzey ly zia xehtl

oiprl `ed sqep oic,øNòîyáéúëc áb ìò óà(fi ai mixac),øNòî' ©£¥©©©¦§¦©§©
ðâc'Ernyny cigi oeylaàì úeôzeLc ïéà Cìécobcn `weecy ± §¨§¦¨¦§¨Ÿ

oi` mewn lkn ,mitzey ly obcn `le xyrn aeig yi jl wx jiiyy
ixdy jk dfàðîçø áúk'íëéúBøNòî'(e ai my)cnll miax oeyla ¨©©£¨¨©§§¥¤

:`xnbd zl`ey .xyrna miaiig mitzeyyàlàmitzey ok` m` ¤¨
,miaiigðâc øNòî''Ecigi oeyla xn`py.àúà éàîìzx`an ©£¥§¨§§©¨¨
:`xnbdíéáëBk ãáBòc úeôzeL éèeòîì`idy dcy hrnl - §©¥¨§¥¨¦

rnn dxehty miakek caer mr zetzeya.zexy
oiprl `ed sqep oicúBðzîy ,daiwe miigl rexf ly dpedkìò óà ©¨©©
àðîçø áúëc áb(b gi mixac),'ïúðå'eøîéîì àkéàcéìé'äðéúð' ó ©§¨©©£¨¨§¨©¦¨§¥©¨¦§¦¨

æbä úéLàøî 'äðéúð'ïläl äî ,fbd ziy`xaàì úeôzeLc± §¦¨¥¥¦©¥©§©¨§¨Ÿ
,dfa xeht oitzeyd o`vyïàk óàzepzn oiprlàì úeôzeLc± ©¨§¨Ÿ

,dxeht `dz oitzeyd zndayjklàðîçø áúkweqtd zligza ¨©©£¨¨
(my),zepzn aeig oiprl'çáfä éçáæ úàî's`y cnll miax oeyla ¥¥Ÿ§¥©¤©

.miaiig oitzey zndaa
:`xnbd zl`eyàîòè àlàmitzey znda aiigl mrhd lk ± ¤¨©§¨

meyn wx `ed zepzna'çáfä éçáæ úàî' àðîçø áúëcoeyla §¨©©£¨¨¥¥Ÿ§¥©¤©
,miax,àðéîà äåä éëä åàì àäóìéì'dpizp' 'dpizp' dey dxifb ¨©¨¦£¨£¦¨¥©

æbä úéLàøî`lde ,xehtlóìéð äaøcàdey dxifbäîeøzî ¥¥¦©¥©§©¨¥©¦§¨
.da miaiig mitzeye dpizp oeyl xn`p dnexza mb ixdy ,aiigl

:`xnbd daiynénð éëä ïéàdnexz oicn oicnl ok` ±zepzn oicl ¥¨¦©¦
.zaiig mitzeyd znday

:`xnbd zl`ey[àlà]znda aiigl dnexzn cenil il yi m` ¤¨
zeaiz ,zepzna mitzey'çáfä éçáæ úàî'miax oeyla zexn`pd ¥¥Ÿ§¥©¤©

.él änì:`xnbd daiyn,àáøãëìàáø øîàclirl(.alw),ïécä ¨¨¦§¦§¨¨§¨©¨¨©¦
çahä íògahdn mraezl epic ,zepznd z` reazl `ay odk ± ¦©©¨

oeyldn rnyn jky ,ely dppi` `idy s` dndad z` hgeyy
.'gafd igaef z`n'

oiprl `ed sqep oic,íéøekayáéúëc áb ìò óà(a ek mixac) ¦¦©©©¦§¦
n','Eöøàrnyny cigi oeylaàì úeôzeLc ïéà Cãécaeigdy ± ¥©§§¦¨¦§¨Ÿ

.oitzey ly `le cg` ly `id zexitd elcb day ux`d m` wx `ed
ixdy jk df oi` mewn lknàðîçø áúk(bi gi xacna)øLà ìk éøeka' ¨©©£¨¨¦¥¨£¤

'[íöøàa] (êöøàá)oitzey ly rwxw s`y cnll ,miax oeyla §©§¨
:`xnbd zl`ey .mixekiaa zaiigàlàmiaiig mitzey ok` m` ¤¨

zaiz'Eöøà'la dxn`py,cigi oey.él änì:`xnbd daiyn ©§§¨¨¦
éèeòîìa mixekiaa miaiig oi`yõøàì äöeç. §©¥¨¨¨¤

oiprl `ed sqep oic,úéöéöyàðîçø áúëc áb ìò óà(ai ak mixac) ¦¦©©©§¨©©£¨¨
'Eúeñk'rnyne cigi oeylaàì úeôzeLc ïéà Cãécjly cba wx ± §§¦¨¦§¨Ÿ

jkl ,mitzey ly cba `le ziviva aiigàðîçø áúk(gl eh xacna) ¨©©£¨¨
'íúøãì íäéãâá éôðk ìò'mitzeyd cba s`y cnll miax oeyla ©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

:`xnbd zl`ey .aiigàlàåzaiz aiig mitzeyd cba ok` m` §¤¨
'Eúeñk'cigi oeyla dxn`py.él änì:`xnbd daiynáøãëì §§¨¨¦§¦§©
,äãeäéìk úéöévä ïî äøeèt äìeàL úélè ,äãeäé áø øîàc §¨§¨©©§¨©¦§¨§¨¦©¦¦¨

ìLíBé íéL.'jzeqk' zaygp dpi`y mipey`xd §Ÿ¦
zevn oiprl `ed sqep oic,ä÷òîyàðîçø áúëc áb ìò óàmixac) ©£¤©©©§¨©©£¨¨

(g akdwrn ziUre','Ebâìrnyneàì úeôzeLc ïéà Cãécwxy ± §¨¦¨©£¤§©¤¦¨¦§¨Ÿ
ly `ed m` la` dwrna aiig dz` cala jl jiiy ziad bb m`

eyjkl .xeht mitzàðîçø áúkdevnd mrhaìôpä ìBté ék' ¨©©£¨¨¦¦©Ÿ¥
,'epnîaiig ,epnn letil xyt`y oeik mitzey ly zia s` ok m`e ¦¤

:`xnbd zl`ey .dwrnaàlàzaiz miaiig mitzey ok` m`'Ebb' ¤¨©¤
cigi oeyla dxn`py.àúà éàîì:`xnbd daiynéza éèeòîì §©¨¨§©¥¨¥

úBLøãî ézáe úBiñðkmeyl mikiiy mpi`e mlek ly mdy oeiky §¥¦¨¥¦§¨
.dwrn zevn mda oi`e weqta xen`d 'jbb'a millkp mpi` ,mc`

lirl `ax ixac dzr cr ex`azd(:dlw)xht i`rli` iaxy s`y ,

xaq mixg` mipica mewn lkn ,fbd ziy`xn oitzey ly o`v
xn`py oeik ,cigi oeyla xn`p mda aeigdy s` miaiig oitzeyy
wleg iia` xa iaia axy d`ian `xnbd dzr .mitzeyl ieaix weqta
:elld mipicd lka mitzey aiign `l i`rli` iaxy xaeqe `ax lr

éììk éðäì eäðúéì ,éiaà øa éáéa áø øîàmillkd el` z` oi` ± ¨©©¦¦©©©¥¥§§§¨¥§¨¥
.elld mipicd lka dcen i`rli` iaxy `ax xn`yúîäa ,àéðúc§©§¨¤¡©
.døèBt éàòìà éaøå äøBëáa úáéiç ïéôzeMä:`xnbd zxxan ©¨¦©¤¤¦§¨§©¦¦§©§¨

éàòìà éaøc àîòè éàîmeyn :`xnbd daiyn ,xhetyáéúëc± ©©§¨§©¦¦§©¦§¦
xeka oiprl(hi eh mixac),ðàöå Eø÷a'Eznda hrnl cigi oeyla ' §¨§§Ÿ§

:`xnbd zl`ey .oitzeyáéúk àäåzial zepaxw z`ad oiprl §¨§¦
zxkaE' ,ycwnd'íëðàöå íëø÷a(e ai my)rnyne miax oeyla , §ŸŸ§©§¤§Ÿ§¤

epi` weqtd zpeek :`xnbd daiyn .oitzey zndaa s` bdep xekay
`l` mitzeylìàøNé eäleëcl`xyi lk ly zexekad lk lr ± §§¦§¨¥

iaxy `ziixaa x`ean mipt lk lr .ycwnd zial ozelrdl yiy
iaxy xn`y `axk `l dfe ,dxekan mitzeyd znda xhet i`rli`

.miaiig mitzeyy dfa dcen i`rli`
:`ax lr zwlegd ztqep drc d`ian `xnbdàðéðç áø øîà̈©©£¦¨

,àøeqîéììk éðäì eäðúéìlka dcen i`rli` iaxy `ax xn`y ¦¨¥§§§¨¥§¨¥
.miaiig mitzeyy exkfedy mipicd,àéðúcïéôzeMä úîäa §©§¨¤¡©©¨¦

dhgypy,úBðzîa úáéiç`nw `pz zrc `id jkéàòìà éaøå ©¤¤§©¨§©¦¦§©
.øèBt¥

:`xnbd zxxanàîòè éàîc :`xnbd daiyn .i`rl` iaxcéìéó ©©§¨¨¦
dey dxifbæbä úéLàøî 'äðéúð' 'äðéúð'weqta xn`p mdipyay §¦¨§¦¨¥¥¦©¥

yexcl yie ,dpizp oeylïläl äîfbd ziy`xaoicdàì úeôzeLc ©§©¨§¨Ÿ
oeyla 'jp`v' aezk ixdy [i`rli` iaxl] dxeht oitzeyd znday ±

,cigiàïàk ózepznaàì úeôzeLc.dxeht mitzeyd znday ± ©¨§¨Ÿ
zepznn oitzeyd znda xhet i`rli` iaxy `ziixaa ok m` x`ean

.aiigy dfa dcen `edy xn`y `axk `l dfe
:`ax lr eziiyewa `pipg iax jiynnCzòc à÷ìñ éàåxnel §¦©§¨©§¨

yäîeøúai`rli` iaxáéiçéîok m` ,mitzeyóìéðmitzey aeig ¦§¨¦©©¥©
dey dxifba zepzna,äîeøzî 'äðéúð' 'äðéúð'dnexzay enky §¦¨§¦¨¦§¨

.zepzna mb miaiig eidi jk miaiig mitzeyàlài`rli` iaxy dfn ¤¨
,zepznn oitzey xhetdpéî òîLyøèBt énð äîeøúa,mitzey §©¦¨¦§¨©¦¥

.xhet `ed fbd ziy`xa wxy xn`y `axk `lce
miakek caer zetzey xhty i`rli` iax lr zl`ey `xnbd

eixaca oey`xd xe`iad itl ,fbd ziy`xa(.dlw lirl)z`f cnely
:`xnbd zl`ey .dnexz iabl weqtd zligza xen`d 'jpbc'néà± ¦

,sqep oic fbd ziy`xl dnexzn cenll yi ezhiyly xn`p m`däî©
aeigïéà õøàa äîeøzla` bdep `ed cala l`xyi ux`a ±äöeça §¨¨¨¤¦§¨

,àì õøàìóàoic oiprl[æbä úéLàø] (úBðzî),ok xn`pyõøàa ¨¨¤Ÿ©©¨¥¦©¥¨¨¤
ïéàla`,àì õøàì äöeçafbd ziy`xy dcnly epizpynk `l dfe ¦§¨¨¨¤Ÿ

:`xnbd zx`an .ux`l dvegae ux`a bdepéñBé éaø øîà̈©©¦¥
,ìéaøäpîïéàbdep l`xyi ux`a wx i`rli` iax itl i`ce ok` ± ¦§©§¦¦

:ezenk `xnbd dgiken .fbd ziy`xàéðúäå,[`zegipa]éàòìà éaø §¨©§¨©¦¦§©
ïéâäBð ïéà úBðzî ,øîBàodaéàòìà éaø äéä ïëå ,õøàa àlà ¥©¨¥£¦¤¨¨¨¤§¥¨¨©¦¦§©

øîBàaeigy.õøàa àlà âäBð ïéà æbä úéLàø ¥¥¦©¥¥¥¤¨¨¨¤
:`xnbd zxxanéàòìà éaøc àîòè éàîfbd ziy`x xhety ©©§¨§©¦¦§©

:`xnbd zx`an .ux`l dvegaéìé ,àáø øîàódey dxifb'äðéúð' ¨©¨¨¨¦§¦¨
ïéà õøàa äîeøz äî ,äîeøzî 'äðéúð'la` zbdep ok` `id ± §¦¨¦§¨©§¨¨¨¤¦

ïéà õøàa æbä úéLàø óà ,àì õøàì döeçala`õøàì döeça §¨¨¨¤Ÿ©¥¦©¥¨¨¤¦§¨¨¨¤
.àìŸ

ac lr le`yl dtiqen `xnbdfbd ziy`x oicnly i`rli` iax ix
:dnexznéiaà déì øîà`axléàyi i`rli` iaxly xn`p m`d ± ¨©¥©©¥¦

,sqep oic fbd ziy`xl dnexz ly ywiddn cenlläîeøz äî©§¨
úìáBè,lahd z` lek`l xeq` dnexz eyixtd `ly cer lky - ¤¤

úìáBè æbä úéLàø óàfbd ziy`x z` epnn eyixtd `ly cer lke ©¥¦©¥¤¤
.epnn zepdil xeq` `didéì øîàziy`xy xnel oi` ,iia`l `ax ¨©¥

c meyn zlaeh fbdðàö æb úéLàøå' àø÷ øîà,'Bì ïzz Eyie ¨©§¨§¥¦¥Ÿ§¦¤
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קיט oifge` mipy` cenr elw sc ± oey`x wxtzereay

êúàéá êøãliir `pinic dilbx Ð ezial qpkp `edyke ,dfefn raew dz` zial Ð

.d`ia jxc `ed dqipka oinidy `vnp ,`yixaúåðúî.dawde miiglde rexfd Ð

éçáåæ.rnyn mipy Ðäîåøúî äðéúð óìéð äáøãà`lew `dc ,`xw iraz `le Ð

.opiywn `xnegl Ð `xnegeçáèä íò ïéãädigxe` Ð "igaef"e ,lirlc oiwxita Ð

.`ed `xwcêöøà."jvx`n `iaz xy`" Ð

`l Ð "mkvx`" ,`herin rnyn Ð "jvx`"

dveg `hrnn `le ,i`d ilek `herin rnyn

mdl yiy mewn lk :rnync ,dipin ux`l

jl zcgeind :rnyn Ð "jvx`" la` .ux`

.miebl `leìôåðä ìåôé éëie`xy lk Ð

.zetzeya elit`e ,epnid letilúåéñðë éúá
xar ipal s`y ,ea odn cg`l wlg oi`y Ð

.dxic zia epi`y :cere .`ed midåäðúéì
éììë éðäìi`rl` iax icenc `ax xn`c Ð

i`rl` iax biltc `ipz `dc ,ipd lka

."mkp`ve mkxwa"n dl iaxn `le dxekaa

éììë éðäì åäðúéì àøåñî àðéðç éáø øîàå
i`rl` iax biltc `ipz `dc ,`axc Ð

inp xht jgxk lr ,zepzna xhtcne .zepzna

aiign dnexza :jzrc `wlq i`c .dnexza

zepzna xht ikid Ð?`aeigl edpiziil

"dpizp"c dey dxifb xinbe li`ed ,dnexzn

`xneglc ,dexnb` `dc `xazqn "dpizp"

.ocinl ol zi`inp dnexza dpin rny `l`

xehte` zepzn sili xcde ,"jpbc" :wiicc Ð

."dpizp" "dpizp"a fbd ziy`xn e` dnexzn

äî éài`rl` iax sili dnexznc oeik Ð

iebc zetzey lirl oxn`c ,fbd ziy`xl

Ð dnexz dn i` ,`xwc diyixn dil `wtp

dvega Ð fbd ziy`x s` ,`l ux`l dvega

(a,el) oiyecwc `nw wxtac .`l ux`l

ux`a dielz dpi`y devn lk :ol `niiw

silic ,ux`l dvega oia ux`a oia zbdep

lka zbdepe sebd zaeg `idy ,dxf dcearn

`l` zbdep dpi` rwxw zaeg la` .mewn

.ux`aìéáøäðî.mewn my Ðïéà.i`ce Ð

àéðúäå.`zegipa Ðúìáåè äîåøúÐ

Ð "enixi xy`" aizkc ,lah meyn zxqe`

od el`"a ,xacn aezkd mxzil micizra

.(`,bt oixcdpq) "oitxypdàìà åá êì ïéà
êìéàå åúéùàøîdyrpe yxtedyn Ð

`l` el oi` `xwirn la` ,ely `ed ziy`x

,`ed `xizi `xw "ziy`x" i`dc ,cg` my

azknl dil dede ,jinq lirlc "ziy`x"`e

."jp`v fbe"äúéî.cifna dlke`d xf Ð

ùîåç.bbeya Ðéðùå ïåùàøxyrn Ð

.ipy xyrne oey`xåúéùàø àìà êì ïéàÐ

`lcn ,epnn yixtdl zxg` dpizp jl oi`

dpey`x dpzn :dpin rny "jp`v fbne" azk

.opireny`l "ziy`x" `z` calaäîåøú
àì ïùéä ìò ùãçîdcyd `veid" aizkc Ð

.(ci mixac) "dpy dpyúåìçø éúù åì åéä
ææâ.gipde ef dpy Ðææâcr ,gipde dipy Ð

.dil zil `de ,`pngx citw o`v yng ly mifib`c ,zetxhvn oi` Ð mifib yng el eidyúåôøèöî ùîç àädpya ylye ef dpya mizyd ffebe ,o`v yng el eid m` Ð

.`ed oyie ycgc ab lr s`e ,zetxhvn Ð o`v yng ly mifib `ki` `zydc ,dipyàéðúäå!iccd` oiiyw ,zetxhvn oi` yng elit`c jci` Ðäðéî òîù åàì àìàÐ

.i`rl` iaxl `ziiyew ipd lk .zetxhvn Ð opaxle ,zetxhvn oi` Ð dnexzl fb yiwnc ,i`rl` iaxl .opaxe i`rl` iax ibilt inp `daáåéçá ìãâägwly l`xyi oebk Ð

.dinwl yxtnck ,iebd on dcyøåèôá ìãâä.ieb cia Ðáåéçá.l`xyi cia e`ay xg`l Ðàéøåñázyecw da dlg `le ,yeak diny `le ,cec dyaky .daev mx` Ð

ux`a la` .oiaxern oilege lah ,elv` elcby miyily ipyd ztqezd lr `l` xyrl aiig l`xyi oi` ,jkitl .xyrn cin riwtdl iebl oipw yie .dzyecw dlwe ,ux`d

.a,ai dpyd y`x) ol `niiwc ,ecia dlek dxnbp eli`k Ð ieb cia yily d`iady oeikc ,oixhet minkge .xyrnd on riwtdl da iebl oipw oi`y ,lkd lr xyrn Ð l`xyi

.`lf` yily xza d`eaz :(`,biéîð éëä àîéú éëå.l`xyi cil `a elit` ,fbd ziy`xn xeht ieb cia lcbdc Ðéåâ ìù åðàö æâ ç÷åìä.dffbpy mcew Ðúéùàøî øåèô
æâä.`ed l`xyic ep`v e`l `kde .jizefib `le ,opira "jp`v"c Ðæåæâì åðàö àälkde li`ed ,fefbl zcner `idyk ieb ly excr dpwe gwl Ð."jp`v" dia `pixwe ,ely

áééç.ieb lv` mifibd elcby it lr s`e Ð
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xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr elw sc oileg(iriax meil)

éàòìà éaøk àìc. §Ÿ§©¦¦§©
:`xnbd zl`ey ceréàcenll yi i`rli` iaxly xn`p m`d - ¦

,sqep oic fbd ziy`xl dnexznäîaäîeøzy oicdBðéàL ìò ïénî ©§¨¦¦©¤¥
àì Bðéî,oind eze`n mirav ipya `l s`e miyixtnóàaúéLàø ¦Ÿ©¥¦

æbäok xn`pyBðéî BðéàL ìò ïénîzexegy zenda ly fbn oebk ©¥¦¦©¤¥¦
zepal zenda ly fb lràì.yixti Ÿ

:`xnbd zxxanz éaâåïìðî äîeøoal lr xegyn miyixtn oi`y §©¥§¨§¨¨
:`xnbd daiyn .oind eze`n mdipyy s`,àéðúcéðéî éðL Bì eéä §©§¨¨§¥¦¥

,íéðàzïëå ,úBðáìe úBøBçLel eid m`ïéà ,ïéhç éðéî éðL §¥¦§§¨§¥§¥¦¥¦¦¥
å íéîøBzoi`äæ ìò äfî íéøOòîzeaygp zepale zexegyy meyn §¦§§©§¦¦¤©¤

.`nw `pz zrc `id jk ,mipin ipyléaø íeMî øîBà ÷çöé éaø©¦¦§¨¥¦©¦
[øæòìà] (éàòìà),xaca zwelgn yiyíéøîBà éànL úéayïéà ¦§©¤§¨¨¥©©§¦¥

ïéîøBzmipin ipyl zeaygpy meyn df lr dfníéøîBà ìlä úéáe §¦¥¦¥§¦
yïéîøBzx`ean mipt lk lr .mipin ipyl zeaygp oi`y df lr dfn §¦

miyixtn oi`e mipin ipy md zepale zexegy mlek itl ,`nw `pzly
i`rli` iaxl ok m`e ,df lr dfn dnexzóàaæbä úéLàøok xn`p ©¥¦©¥

yBðéî BðéàL ìò ïénîzenda ly fb lr zexegy zenda ly fbn - ¦¦©¤¥¦
zepalàì.miyixtn Ÿ

:`xnbd daiynïéàlr zetegyn yixtdl oi` i`rli` iaxl ok` ± ¦
.zepal

:i`rli` iaxk epizpynn gikedl dqpn `xnbd,ïðúäålra m`y §¨§©
gweld lr ,dndal xaegn oiicr `edyk ep`v fb lk z` xkn o`vd
yixtdl xkend lr ,wlg wx xkn m`e ,fbd ziy`x z` yixtdl

m` la` ,gweld ciay fbd xear mb ewlgnBì eéäo`v [xkenl] ¨
n,íéðéî éðLcg` oinY úBôeçLzepal mpi`e zexegy mpi`eoin §¥¦¦§

cg`,úBðáìeBì øëîd ly fbd z` wx [gwell]àì ìáà úBôeçL §¨¨©§£¨Ÿ
d ly z`,úBðáì`ed oicdyäæ[xkend]Bîöòì ïúBðyixtn ± §¨¤¥§©§

ewlg lr elynäæå[gweld]Bîöòì ïúBð,ewlg lr elyn yixtn ± §¤¥§©§
gweldy aygp ,xkny dnn envrl xiiy `l xkendy oeiky mrhde
oldl x`eank ewlgn el ozil eilr jkle odkd wlg z` mb dpw

(:glw)xiizypy aygp did ok `l m`y mipin ipyl miaygpy gkene .
.gweld ly lr elyn yixtdl eilre oind eze`n xkend lv`

:di`xd z` dgec `xnbdäzòî àlàiptn `ed dpynd mrhy ¤¨¥©¨
d ,epin epi`y lr oinn fbd ziy`x miyixtn oi`yéðz÷c àôéñm`y ¥¨§¨¨¥

d z` wx xknàì ìáà íéøëæd z`ïúBð äæå Bîöòì ïúBð äæ ,úBá÷ð §¨¦£¨Ÿ§¥¤¥§©§§¤¥
Bîöòì,ewlg lr cg` lk cxtpa miyixtn xkende gweld -éëä §©§¨¦
énð`ed mrhdy xn`peäðéð éðéî éøúc íeMîdawpe xkfy ± ©¦¦¦§¥¦¥¦§

dawpe xkf `ldy jk xnel oi`y i`cea ixde ,mipin ipyk miaygp
.oind eze`l miaygpàlàzeawp lr mixkfn yixtdl xyt` i`cea ¤¨

`ed df oica dpynd zpeeke ,cg` oin mdy itl jtidleäáBè äöò¥¨¨
,ïì òîLî à÷ékøc éàäî déì áéúéìcïeMàc éàäîe Coziy ± ¨©§©¨§¥¦¥¥©§©¦¥©§©

mixkfd fb xeare ,ozfib xear wx gaeyne jx `edy zeawpd fbn odkl
fbn hrn gweldn dpwiy epiide ,mixkfd zfibn ozi dyw `edy
fbn yixtdl jxhvi `ly ,mxear yixti dfne el xkny mixkfd
mixkf dncn dpyndy dfne .ciqtie mixkfd xear mb zeawpd

y gken zepale zetegyl zeawpeénð àëä,zepale zetegy oiprl ¨¨©¦
wx dpynd zpeeky,ïì òîLî à÷ äáBè äöòeäì áéúéìc ¥¨¨¨©§©¨§¥¦§

eäééåøzîlr dpald dfibdn wx `le zefibd izyn odkl oziy ± ¦©§©§
zepale zetegya mb oicd on la` .xzei zgaeyn `idy itl lkd
yixtdl xyt`y dpyndn ok m` gkene .df lr dfn yixtdl leki
dnexzn cnly i`rli` iaxk `lce ,epin epi`y lr oinn fbd ziy`x

:`xnbd zxne` .zepal lr zetegyn yixtdl xyt` i`yàäxak ¨
ïéúéðúîì àðîé÷Bà`idyéàòìà éaøk àìcep`v fb gwel oiprl ¦§¨§©§¦¦§Ÿ§©¦¦§©
y miakek caer ly.aiigy xn` i`rli` iaxe xehty dcnil dpynd

:`xnbd zl`ey ceréàcenll yi i`rli` iaxly xn`p m`d - ¦
,sqep oic fbd ziy`xl dnexznäîaïðéòa äîeøz'úéLàø'oeylk ©§¨§¦¨¥¦

epiide ,weqtdäéøéMLeidi,ïéøkéðoi` dxezdny s`y xnelk ¤¦¤¨¦¨¦
yixtny dny rnyn 'ziy`x' oeyldn mewn lkn ,dnexzl xeriy

ok m` ,ef dyxtda owzp `diy lah x`yie zexitdn wlg wx didi
dfn cnlpóàoiprlæbä úéLàøick hrn xi`ydl jixvyäéøéML ©¥¦©¥¤¦¤¨

eidi.ïéøkéð:`xnbd daiynïéàoicd `ed jk i`rli` iaxl ok` ¦¨¦¦
.fbd ziy`xa

fbd ziy`xa mb i`rli` iaxly zeziixaa dxizqn dgiken `xnbd
:mixkip dixiiy ediy jixvïðúäå(h"n `"t dlg),éðøb ìk' øîBàä`di §¨§©¨¥¨¨§¦

å 'äîeøzxne`d okéúqéò ìë'`dzíeìk øîà àì ,'älçoi` ± §¨§¨¦¨¦©¨Ÿ¨©§
.mixkip eidi dyxtdd ixiiyy jixv mdipyay itl miliren eixac

,ok oicd dlge dnexz oiprl wxy rnyny :`xnbd zwiicnàä̈
xne`dééfb ìk'eidiúéLàø,'fbdCãéà àéðúå .ïéîéi÷ åéøácmby ¨¦©¥¦§¨¨©¨¦§©§¨¦¨

'fbd ziy`x izfib lk `dz' xn` m` fbd ziy`x oiprløîà àìŸ¨©
dpéî òîL åàì àlà .íeìkyàämby dcnly ef `ziixay ± §¤¨©§©¦¨¨

k `id ,mixkip dixiiy eidiy jixv fbd ziy`xaàäå ,éàòìà éaø± ©¦¦§©§¨
k `id df oic oi` fbd ziy`xay dpnn rnyny dpynde.ïðaø©¨¨

ok` :`xnbd dwiqn.dpéî òîL§©¦¨
lirl zwelgna dkldl bdpnd dn d`ian `xnbd(`"r)ziy`x m`

:mipipr cerae ux`l uega bdep fbd,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨
àîìò âeäð àðcéàälwdléáñ úìz éðäkzyely mze` enk ± ¨¦§¨¨¨§¨§¨¥§¨¨¥

.oldl mi`aend minkgda éàòìà éaøkoipræbä úéLàøbdep `ly §©¦¦§©§¥¦©¥
,ux`l uegaøîBà éàòìà éaø ,àéðúcyâäBð Bðéà æbä úéLàø §©§¨©¦¦§©¥¥¦©¥¥¥

a äøéúa ïa äãeäé éaøëe .õøàa àlàzxin` oipräøBz éøáã ¤¨¨¨¤§©¦§¨¤§¥¨§¦§¥¨
,ixw lra `edykøîBà äøéúa ïa äãeäé éaø ,àéðúcyéøác ïéà §©§¨©¦§¨¤§¥¨¥¥¦§¥

äàîeè ïéìa÷î äøBz.cenild iptl dliah jixv `l ixw lrae ¨§©§¦§¨
a äiLàé éaøëeoiprïéà íìBòì øîBà äiLàé éaø àéðúc ,íéàìk §©¦Ÿ¦¨§¦§©¦§©§¨©¦Ÿ¦¨¥§¨¥

áéiçmi`lk ly e`ld lròøæiL ãòcgi el` mipin dylyähç ©¨©¤¦§©¦¨
ïöøçå äøBòNeynn zg` zaa mrxfiy cre ,[miapr ly oirxb-] §¨§©§¨

oebkãé úìBtîacia ozyely rxefy ±. §©¤¨
:dpyna epipyòBøæa øîBçfbd ziy`xn daiwae miiglae['eëå]± ¤¦§©§

miigle rexf zpizp oic xzei xeng mday mipic dnk dzpn dpynd
fbd ziy`x eay oic mb dpnpy zl`ey `xnbde .fbd ziy`xn daiwe

:xzei xengøîBç éðúéìåwx yiyâäBpL ,æbä úéLàøambazenda §¦§¥¤§¥¦©¥¤¥¥
mdy,úBôøèúBðzîa ïk ïéàM äîitl zetixha bdep `ly §¥©¤¥¥§©¨

xn`py envr odkl mpzil devndy(b gi mixac)dtixhe ,'odMl ozpe'§¨©©Ÿ¥
.ealkl dpzil wx lekie dlik`a dxeq`

:`xnbd daiynàä ,àðéáø øîàepizpyn -épî,.àéä ïBòîL éaø ¨©¨¦¨¨©¦©¦¦§¦
àéðúcy.æbä úéLàøî úBôøhä úà øèBt ïBòîL éaøjkle §©§¨©¦¦§¥¤©§¥¥¥¦©¥

.zetxha bdepy fbd ziy`xa dxneg yiy dazk `l epizpyn
:`xnbd zxxan.ïBòîL éaøc àîòè éàî:`xnbd daiynéìéó ©©§¨§©¦¦§¨¦

dey dxifb,úBðznî 'äðéúð' 'äðéúð'oiprl mbe zepzn oiprl mby §¦¨§¦¨¦©¨
cenll yie dpizp oeyl weqta xn`p fbd ziy`xúBðzn äîdndaa ©©¨

àì äôøè,bdepénð æbä úéLàø óàdndaaäôøè`edàì.bdpi §¥¨Ÿ©¥¦©¥©¦§¥¨Ÿ
iax zhiya `id epizpyny okzi `l df mrh itly zl`ey `xnbd

:`xnbd zl`ey .oernyéìé éàåódey dxifb'äðéúð' 'äðéúð' §¦¨¦§¦¨§¦¨
,úBðznîok m`óìéìdey dxifb mbäîeøzî 'äðéúð' 'äðéúð' ¦©¨¥©§¦¨§¦¨¦§¨

cenll yie ,dpizp oeyld xn`p dnexza s` ixdyäîeøz äî©§¨
àì õøàì õeça ïéà õøàa,l`xyi ux`a wx bdep dnexz aeigy ± ¨¨¤¦§¨¨¤Ÿ

énð æbä úéLàø óày ok xn`p mb ±aïéà õøàla` ,bdpi ok` `ed ± ©¥¦©¥©¦¨¨¤¦
ïðz änlà .àì õøàì õeçayäöeçáe õøàa âäBð æbä úéLàø §¨¨¤Ÿ©¨¨§©¥¦©¥¥¨¨¤§¨

.õøàì̈¨¤
:epizpyn x`eaz jkae oerny iaxa xg` mrh zcnel `xnbdàlà¤¨

`le ,'dpizp' 'dpizp' ly dey dxifbd z` xaq `l oerny iax zn`a
e ,fbd ziy`xn zetixh xht ok zngnïBòîL éaøc àîòè eðééäoke] ©§©§¨§©¦¦§

[epizpyna `pzd lyéìécøNònî 'ïàö' 'ïàö' ódxifb cnely - §¨¦ŸŸ¦©£¥
zetixh xhete 'o`v' zaiz dxn`p mdipyay dnda xyrnn dey

yexcl yie ,fbd ziy`xnøNòî äî`idy dndaaäôøè`edàì ©©£¥§¥¨Ÿ
,bdepóàoicæbä úéLàøaàì äôøè:`xnbd zl`ey .bdpiíúäå ©¥¦©¥§¥¨Ÿ§¨¨

xyrnaïìðîmeyn :`xnbd zx`an .dtixha bdep epi`yáéúëc §¨¨¦§¦
(my)'èáMä úçz øáòé øLà ìk' ,zekledy zenda wxy micnle Ÿ£¤©£Ÿ©©©¨¤
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oifge` mipya cenr elw sc ± oey`x wxtzereay

éàòìà éáøë àìã.dnexzl fb yiwnc Ðåðéî åðéàù ìò ïéîîzexegy oebk Ð

.`ed `xit cgc ab lr s`e ,zepaleïéîøåú íéøîåà ììä úéáå.mip`z oin elekc Ð

.edpip ipin ixzc ,df xaca lld zia ewlgp `l :xn`e ,wgvi iaxc` bilt `nw `pze

úåôåçù.y"plt* Ðåì øëî.l`xyil l`xyi Ðåîöòì ïúåð äæå åîöòì ïúåð äæ
melk oind eze`n envrl xiiy `le li`ed Ð

.xkny mifib oze` lr yixtdl eilr oi` Ð

gweld lr Ð mexkn `l o`vdy it lr s`e

ixz ,`nl` .odkd zepznn gwly ,yixtdl

i`c .df lr dfn yixtn oi`e ,edpip ipin

:opze ,xken iab `xeiy dil ded Ð iyxtn

xkend Ð xiiy m` ,exiag ly ep`v fb gwl

.aiigàôéñla` mixkf xkn :inp ipzwc Ð

.'ek envrl ozep df Ð zeawp `léîð éëä
åäðéð éðéî éøúã`xeiy ied `le Ðàìà ?Ð

azinl `inx xken`e ,`ed `xeiy i`ce

ozep dfe envrl ozep df" ipzwc `de edlek

ol rnyn `w daeh dvr Ð "envrl

on el ozi `ly ,xkenl `pz opirny`

.xkny mixkfd lr el zexneynd zeawpd

i`de ,dyw ,"oey`" mixkfc i`dc meyn

ick gweld on dpwi ,jkitl ."jikx" zeawpc

.mixkfd xnvn mixkf ly fbd ziy`xéëä
éîðdvr meyn Ð zepale zetegy iab Ð

lyn daeh zepald zfibc ,`ed daeh

zetegyd xeriyk gweld on dpwie ,zetegy

.odkl el ozieïéøëð äéøéùùxn` m`c Ð

.melk xn` `l Ð "dnexz ipxb lk"ïéà
ïðúäå:opiqxb ikd .`zegipa Ðêãéà àéðúå

.íåìë øîà àìæâä úéùàøá éàòìà éáøë
.zepznl oicd `ede Ðäøåú éøáã ïéà

äàîåè ïéìá÷îiab ipzwc ,zekxa zkqna Ð

.dxez ixacl dliah jixvc ixw lraäèç
ïöøçå äøåòùxn`ck ,cgi ozyly Ð

.dwel Ð mi`lk rxefd :"epa z`e eze`"a

.diy`i iaxcn iwet`l :`pniwe`eøîåç
'åë òåøæá.oizipzna dl ziyixtck Ðäôøè

úåðúî ììëá äðéàÐ "el epzz" aizkc Ð

.ealkl `leéìé éàåó"dpizp" ocic `pz Ð

oerny iaxk oizipzn `dc ,'ek slil ,"dpizp"

.`zniwe`øùòîîxwa xyrn lk" Ð

."o`veèáùä úçú úøáåò äðéàù äôøè ùé
,dlrnle daekx`d on dilbx ekzgp oebk Ð

.zetxh x`y sili dpineùåã÷ øåëááÐ

dizyicw `dc ,dxeaw irae ,dtxh elit`

.mgxæâä úéùàøå øùòîopira `l Ð

epi` xeka la` .mi`nha mibdep oi`e ,mixkf

fbd ziy`xe xyrn .xenga bdepe ,xkf `l`

,dxyra xyrn Ð miaexna `l` epi`

oi`e ,mgxn miyecw opi`e .ynga fbd ziy`x

,cigia bdep Ð xeka la` .mc`a mibdep

opi` fbe xyrne .mc`a bdepe ,mgxn yecwe

.xeacd iptl opi`e ,oiheyta `l` mibdep

:opiqxb ikd .mixvna eycw Ð zexeka la`

íåúé ïëù óìéîì äéì äåä øåëáî äáøãà
äùåã÷á ïäë éðôá åðúð úåôúåùá åç÷ìù

ïéùéôð êðäå äøéëîáåfbd ziy`xe xeka Ð

depmcew en` dzny it lr s` Ð mezia oib

cr drxie ,mezi elit`e yecw xeka la` .mezil hxt Ð "en` zgz" aizkc .miycwn "zgz" "zgz" xnbc Ð `l xyrn la` .miigl yxit dfe dzinl yxit df oebk ,ezcil

oke .(a,ep zexeka) zetzey ly `le Ð "jl didi" aizkc ,zetzeyd oke ,xyrnd on xeht Ð gewl la` ,zetzeyae gewla mibdep fbe xeka .odkl enena lk`ie ,a`zqiy

.(a,dp) `xza wxta zexeka zkqna ,dpzna el epzpyéðôá:(a,bp) `xza wxta zexekac `xnba yxtnck ,`l Ð xyrn la` ,ziad ipta `ly s` mibdep fbe xeka Ð

.minlyk milral `ed lk`pc Ð xyrn `le ,od dpedk zepznn fbe xeka .mezi meyne gewl meyn dxfb
äùåã÷á
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éáøëedlekc ab lr s` .qxhpewa yxitck ,zepzna oicd `ede Ð fbd ziy`xa i`rl`

`zpzn iadi eedc ,ux`l dvega bdepy ixaq (`,alw oileg) "rexfd" wxta i`xen`

aexe ,"mi`lka diy`i iaxk" xn`w inp ikde .i`rl` iaxk dkld ikd elit` Ð laaa

.`nxka `zeyk iab (`,hlw zay) "oilez" wxta gkenck ,diy`i iaxc edl zil oi`xen`

`xiza oa dcedi iaxk" xn`wc `d inp oke

wxta ixaq i`pze i`xen` `aehe ,"dxez ixaca

ixaca xeq` ixw lrac (`,ak zekxa) "ezny in"

xn`w wgvi xa ongp axc :xn`z m`e .dxez

oicd `ede ,i`rl` iaxk `nlr bedpc `kd

axc xn` (a,alw oileg) "rexfd" wxtae ,zepzna

bedpc mcew `nye !`nilb qipw wgvi xa ongp

xn`c `dc ,oe`b i`d ax yxit .`nilb qipw ded

xaer odilr jxan olek zevnd lk :(a,f) migqta

,xb zliaha ,epiid Ð dliahd on ueg ,oziiyrl

xninl ivn `le ,lahyk `l` l`xyi ied `lc

`edy it lr s` ,zeliah x`ya la` ."epeve"

`xiza oa dcedi iaxk `nlr bedpc .jxan ,`nh

,xn`w zeliah lk`c :miyxtn yie .dxez ixaca

,`xiza oa dcedi iaxk `nlr bedpc ab lr s`c

.leahl oixingn eid mdn daxd

jiiy][` cenrlúåðúîäùoia zebdep

:xn`z m`e Ð 'ek hrena oia daexna

ieb ly ep`v fb gwl" lirl `ipzc `d inp ipzile

?"fbd ziy`xn miigle rexfa xneg df ,xeht Ð

dfe bdep dfy mixac `l` ipz `lc :xnel yie

.ipzw `l aiig dfe xeht df la` ,bdep oi`

èøôon :dniz Ð zxaer dpi`y dtxhl

oi`c `nye !zxaer dpi` inp dhnle daekx`d

.wgece .xyrzdl xicl zqpkp oi`c ,inp ikd

óìéì,ok m` :xn`z m`e Ð xekan o`v o`v

dey dxfb `lac ?il dnl dey dxfb

,dtxha bdep fbd ziy`xc opirci `linn

`l "o`v"c :xnel yie ?hrnl iziz `kidnc

df o`v dn :`zlin ielib `l` dey dxfb `ied

`l "o`v" `lcac .jka epic df o`v s` ,jka epic

.ditebl jixhvi`c ,eazekl `ly xyt`

ïëù`ly slip dteb `idc :dniz Ð mezi

xninl ivn ded xekaa ?fbd ziy`xa mezi bedpi

lke" aizk xyrnac ,"jp`vn jp`v oky" inp

."o`ve xwa xyrn

éðôì:yxite "ipta" qxbe dibn qxhpewa Ð

.elhay xyrna ok oi`y dn .ziad ipta

dxfb lhal yi ,opaxcn lhay iptn ike :dywe

:yexite ,mixtqd lka opiqxb "iptl" `l` ?dey

ok oi`y dn ,eixg`le eiptl ycewn xyrny

.fbd ziy`xe xekaa
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¯øBëa äî ,øBëaî "ïàö" "ïàö" óìéìå¯æbä úéLàø óà ,äôøè eléôà¯!äôøè eléôà¯ §¥©ŸŸ¦§©§£¦§¥¨©¥¦©¥£¦§¥¨

,ïéàîè ,íéøëæ :ïkL ,óìéîì déì äåä øNònî ,àøazñîïéaeøîaéðôì ,èeLt ,íãà ,íçøî , ¦§©§¨¦©£¥£¨¥§¥©¤¥§¨¦§¥¦¦§¦¥¤¤¨¨¨¦§¥
.øeacä¯,ïäk ,éðôa ,Bðúð ,úeôzeLa ,Bç÷lL ,íBúé :ïkL ,óìéîì déì äåä øBëaî ,äaøcà ©¦©§©¨¦§£¨¥§¥©¤¥¨¤§¨§¨§¨¦§¥Ÿ¥
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קכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr elw sc oileg(iriax meil)

éàòìà éaøk àìc. §Ÿ§©¦¦§©
:`xnbd zl`ey ceréàcenll yi i`rli` iaxly xn`p m`d - ¦

,sqep oic fbd ziy`xl dnexznäîaäîeøzy oicdBðéàL ìò ïénî ©§¨¦¦©¤¥
àì Bðéî,oind eze`n mirav ipya `l s`e miyixtnóàaúéLàø ¦Ÿ©¥¦

æbäok xn`pyBðéî BðéàL ìò ïénîzexegy zenda ly fbn oebk ©¥¦¦©¤¥¦
zepal zenda ly fb lràì.yixti Ÿ

:`xnbd zxxanz éaâåïìðî äîeøoal lr xegyn miyixtn oi`y §©¥§¨§¨¨
:`xnbd daiyn .oind eze`n mdipyy s`,àéðúcéðéî éðL Bì eéä §©§¨¨§¥¦¥

,íéðàzïëå ,úBðáìe úBøBçLel eid m`ïéà ,ïéhç éðéî éðL §¥¦§§¨§¥§¥¦¥¦¦¥
å íéîøBzoi`äæ ìò äfî íéøOòîzeaygp zepale zexegyy meyn §¦§§©§¦¦¤©¤

.`nw `pz zrc `id jk ,mipin ipyléaø íeMî øîBà ÷çöé éaø©¦¦§¨¥¦©¦
[øæòìà] (éàòìà),xaca zwelgn yiyíéøîBà éànL úéayïéà ¦§©¤§¨¨¥©©§¦¥

ïéîøBzmipin ipyl zeaygpy meyn df lr dfníéøîBà ìlä úéáe §¦¥¦¥§¦
yïéîøBzx`ean mipt lk lr .mipin ipyl zeaygp oi`y df lr dfn §¦

miyixtn oi`e mipin ipy md zepale zexegy mlek itl ,`nw `pzly
i`rli` iaxl ok m`e ,df lr dfn dnexzóàaæbä úéLàøok xn`p ©¥¦©¥

yBðéî BðéàL ìò ïénîzenda ly fb lr zexegy zenda ly fbn - ¦¦©¤¥¦
zepalàì.miyixtn Ÿ

:`xnbd daiynïéàlr zetegyn yixtdl oi` i`rli` iaxl ok` ± ¦
.zepal

:i`rli` iaxk epizpynn gikedl dqpn `xnbd,ïðúäålra m`y §¨§©
gweld lr ,dndal xaegn oiicr `edyk ep`v fb lk z` xkn o`vd
yixtdl xkend lr ,wlg wx xkn m`e ,fbd ziy`x z` yixtdl

m` la` ,gweld ciay fbd xear mb ewlgnBì eéäo`v [xkenl] ¨
n,íéðéî éðLcg` oinY úBôeçLzepal mpi`e zexegy mpi`eoin §¥¦¦§

cg`,úBðáìeBì øëîd ly fbd z` wx [gwell]àì ìáà úBôeçL §¨¨©§£¨Ÿ
d ly z`,úBðáì`ed oicdyäæ[xkend]Bîöòì ïúBðyixtn ± §¨¤¥§©§

ewlg lr elynäæå[gweld]Bîöòì ïúBð,ewlg lr elyn yixtn ± §¤¥§©§
gweldy aygp ,xkny dnn envrl xiiy `l xkendy oeiky mrhde
oldl x`eank ewlgn el ozil eilr jkle odkd wlg z` mb dpw

(:glw)xiizypy aygp did ok `l m`y mipin ipyl miaygpy gkene .
.gweld ly lr elyn yixtdl eilre oind eze`n xkend lv`

:di`xd z` dgec `xnbdäzòî àlàiptn `ed dpynd mrhy ¤¨¥©¨
d ,epin epi`y lr oinn fbd ziy`x miyixtn oi`yéðz÷c àôéñm`y ¥¨§¨¨¥

d z` wx xknàì ìáà íéøëæd z`ïúBð äæå Bîöòì ïúBð äæ ,úBá÷ð §¨¦£¨Ÿ§¥¤¥§©§§¤¥
Bîöòì,ewlg lr cg` lk cxtpa miyixtn xkende gweld -éëä §©§¨¦
énð`ed mrhdy xn`peäðéð éðéî éøúc íeMîdawpe xkfy ± ©¦¦¦§¥¦¥¦§

dawpe xkf `ldy jk xnel oi`y i`cea ixde ,mipin ipyk miaygp
.oind eze`l miaygpàlàzeawp lr mixkfn yixtdl xyt` i`cea ¤¨

`ed df oica dpynd zpeeke ,cg` oin mdy itl jtidleäáBè äöò¥¨¨
,ïì òîLî à÷ékøc éàäî déì áéúéìcïeMàc éàäîe Coziy ± ¨©§©¨§¥¦¥¥©§©¦¥©§©

mixkfd fb xeare ,ozfib xear wx gaeyne jx `edy zeawpd fbn odkl
fbn hrn gweldn dpwiy epiide ,mixkfd zfibn ozi dyw `edy
fbn yixtdl jxhvi `ly ,mxear yixti dfne el xkny mixkfd
mixkf dncn dpyndy dfne .ciqtie mixkfd xear mb zeawpd

y gken zepale zetegyl zeawpeénð àëä,zepale zetegy oiprl ¨¨©¦
wx dpynd zpeeky,ïì òîLî à÷ äáBè äöòeäì áéúéìc ¥¨¨¨©§©¨§¥¦§

eäééåøzîlr dpald dfibdn wx `le zefibd izyn odkl oziy ± ¦©§©§
zepale zetegya mb oicd on la` .xzei zgaeyn `idy itl lkd
yixtdl xyt`y dpyndn ok m` gkene .df lr dfn yixtdl leki
dnexzn cnly i`rli` iaxk `lce ,epin epi`y lr oinn fbd ziy`x

:`xnbd zxne` .zepal lr zetegyn yixtdl xyt` i`yàäxak ¨
ïéúéðúîì àðîé÷Bà`idyéàòìà éaøk àìcep`v fb gwel oiprl ¦§¨§©§¦¦§Ÿ§©¦¦§©
y miakek caer ly.aiigy xn` i`rli` iaxe xehty dcnil dpynd

:`xnbd zl`ey ceréàcenll yi i`rli` iaxly xn`p m`d - ¦
,sqep oic fbd ziy`xl dnexznäîaïðéòa äîeøz'úéLàø'oeylk ©§¨§¦¨¥¦

epiide ,weqtdäéøéMLeidi,ïéøkéðoi` dxezdny s`y xnelk ¤¦¤¨¦¨¦
yixtny dny rnyn 'ziy`x' oeyldn mewn lkn ,dnexzl xeriy

ok m` ,ef dyxtda owzp `diy lah x`yie zexitdn wlg wx didi
dfn cnlpóàoiprlæbä úéLàøick hrn xi`ydl jixvyäéøéML ©¥¦©¥¤¦¤¨

eidi.ïéøkéð:`xnbd daiynïéàoicd `ed jk i`rli` iaxl ok` ¦¨¦¦
.fbd ziy`xa

fbd ziy`xa mb i`rli` iaxly zeziixaa dxizqn dgiken `xnbd
:mixkip dixiiy ediy jixvïðúäå(h"n `"t dlg),éðøb ìk' øîBàä`di §¨§©¨¥¨¨§¦

å 'äîeøzxne`d okéúqéò ìë'`dzíeìk øîà àì ,'älçoi` ± §¨§¨¦¨¦©¨Ÿ¨©§
.mixkip eidi dyxtdd ixiiyy jixv mdipyay itl miliren eixac

,ok oicd dlge dnexz oiprl wxy rnyny :`xnbd zwiicnàä̈
xne`dééfb ìk'eidiúéLàø,'fbdCãéà àéðúå .ïéîéi÷ åéøácmby ¨¦©¥¦§¨¨©¨¦§©§¨¦¨

'fbd ziy`x izfib lk `dz' xn` m` fbd ziy`x oiprløîà àìŸ¨©
dpéî òîL åàì àlà .íeìkyàämby dcnly ef `ziixay ± §¤¨©§©¦¨¨

k `id ,mixkip dixiiy eidiy jixv fbd ziy`xaàäå ,éàòìà éaø± ©¦¦§©§¨
k `id df oic oi` fbd ziy`xay dpnn rnyny dpynde.ïðaø©¨¨

ok` :`xnbd dwiqn.dpéî òîL§©¦¨
lirl zwelgna dkldl bdpnd dn d`ian `xnbd(`"r)ziy`x m`

:mipipr cerae ux`l uega bdep fbd,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨
àîìò âeäð àðcéàälwdléáñ úìz éðäkzyely mze` enk ± ¨¦§¨¨¨§¨§¨¥§¨¨¥

.oldl mi`aend minkgda éàòìà éaøkoipræbä úéLàøbdep `ly §©¦¦§©§¥¦©¥
,ux`l uegaøîBà éàòìà éaø ,àéðúcyâäBð Bðéà æbä úéLàø §©§¨©¦¦§©¥¥¦©¥¥¥

a äøéúa ïa äãeäé éaøëe .õøàa àlàzxin` oipräøBz éøáã ¤¨¨¨¤§©¦§¨¤§¥¨§¦§¥¨
,ixw lra `edykøîBà äøéúa ïa äãeäé éaø ,àéðúcyéøác ïéà §©§¨©¦§¨¤§¥¨¥¥¦§¥

äàîeè ïéìa÷î äøBz.cenild iptl dliah jixv `l ixw lrae ¨§©§¦§¨
a äiLàé éaøëeoiprïéà íìBòì øîBà äiLàé éaø àéðúc ,íéàìk §©¦Ÿ¦¨§¦§©¦§©§¨©¦Ÿ¦¨¥§¨¥

áéiçmi`lk ly e`ld lròøæiL ãòcgi el` mipin dylyähç ©¨©¤¦§©¦¨
ïöøçå äøBòNeynn zg` zaa mrxfiy cre ,[miapr ly oirxb-] §¨§©§¨

oebkãé úìBtîacia ozyely rxefy ±. §©¤¨
:dpyna epipyòBøæa øîBçfbd ziy`xn daiwae miiglae['eëå]± ¤¦§©§

miigle rexf zpizp oic xzei xeng mday mipic dnk dzpn dpynd
fbd ziy`x eay oic mb dpnpy zl`ey `xnbde .fbd ziy`xn daiwe

:xzei xengøîBç éðúéìåwx yiyâäBpL ,æbä úéLàøambazenda §¦§¥¤§¥¦©¥¤¥¥
mdy,úBôøèúBðzîa ïk ïéàM äîitl zetixha bdep `ly §¥©¤¥¥§©¨

xn`py envr odkl mpzil devndy(b gi mixac)dtixhe ,'odMl ozpe'§¨©©Ÿ¥
.ealkl dpzil wx lekie dlik`a dxeq`

:`xnbd daiynàä ,àðéáø øîàepizpyn -épî,.àéä ïBòîL éaø ¨©¨¦¨¨©¦©¦¦§¦
àéðúcy.æbä úéLàøî úBôøhä úà øèBt ïBòîL éaøjkle §©§¨©¦¦§¥¤©§¥¥¥¦©¥

.zetxha bdepy fbd ziy`xa dxneg yiy dazk `l epizpyn
:`xnbd zxxan.ïBòîL éaøc àîòè éàî:`xnbd daiynéìéó ©©§¨§©¦¦§¨¦

dey dxifb,úBðznî 'äðéúð' 'äðéúð'oiprl mbe zepzn oiprl mby §¦¨§¦¨¦©¨
cenll yie dpizp oeyl weqta xn`p fbd ziy`xúBðzn äîdndaa ©©¨

àì äôøè,bdepénð æbä úéLàø óàdndaaäôøè`edàì.bdpi §¥¨Ÿ©¥¦©¥©¦§¥¨Ÿ
iax zhiya `id epizpyny okzi `l df mrh itly zl`ey `xnbd

:`xnbd zl`ey .oernyéìé éàåódey dxifb'äðéúð' 'äðéúð' §¦¨¦§¦¨§¦¨
,úBðznîok m`óìéìdey dxifb mbäîeøzî 'äðéúð' 'äðéúð' ¦©¨¥©§¦¨§¦¨¦§¨

cenll yie ,dpizp oeyld xn`p dnexza s` ixdyäîeøz äî©§¨
àì õøàì õeça ïéà õøàa,l`xyi ux`a wx bdep dnexz aeigy ± ¨¨¤¦§¨¨¤Ÿ

énð æbä úéLàø óày ok xn`p mb ±aïéà õøàla` ,bdpi ok` `ed ± ©¥¦©¥©¦¨¨¤¦
ïðz änlà .àì õøàì õeçayäöeçáe õøàa âäBð æbä úéLàø §¨¨¤Ÿ©¨¨§©¥¦©¥¥¨¨¤§¨

.õøàì̈¨¤
:epizpyn x`eaz jkae oerny iaxa xg` mrh zcnel `xnbdàlà¤¨

`le ,'dpizp' 'dpizp' ly dey dxifbd z` xaq `l oerny iax zn`a
e ,fbd ziy`xn zetixh xht ok zngnïBòîL éaøc àîòè eðééäoke] ©§©§¨§©¦¦§

[epizpyna `pzd lyéìécøNònî 'ïàö' 'ïàö' ódxifb cnely - §¨¦ŸŸ¦©£¥
zetixh xhete 'o`v' zaiz dxn`p mdipyay dnda xyrnn dey

yexcl yie ,fbd ziy`xnøNòî äî`idy dndaaäôøè`edàì ©©£¥§¥¨Ÿ
,bdepóàoicæbä úéLàøaàì äôøè:`xnbd zl`ey .bdpiíúäå ©¥¦©¥§¥¨Ÿ§¨¨

xyrnaïìðîmeyn :`xnbd zx`an .dtixha bdep epi`yáéúëc §¨¨¦§¦
(my)'èáMä úçz øáòé øLà ìk' ,zekledy zenda wxy micnle Ÿ£¤©£Ÿ©©©¨¤
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xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr flw sc oileg(iying meil)

.fäMeã÷axyrn la` ,llk yecw epi` fbe ,mgxn ezyecw xeka ± ¦§¨
.g .ezyxtd zrya dlg ezyecwäøéëîefbe xeka -odkl xzen §¦¨

xeknl xeq` xyrnd znda z` la` mxkenl.
:dl`yd z` `xnbd zniiqnðäåïéLéôð Cziy`xy el` mipice ± §¨¨§¦¦

mda dey fbd ziy`xy mipicdn xzei md ,xekal mda dey fbd
`le xyrnn fbd ziy`x z` cnel oerny iax recne ,xyrnl

.xekan
:`xnbd daiynmewn lknéãò èeLtî èeLtdéì óiaxl sicr ± ¨¦¨¨¦¥

cenll `le miheyt mdipyy xyrnn fbd ziy`x z` cenll oerny
.xekan

:dpyna epipy'íéìçøa àlà âäBð Bðéà æbä úéLàø'. ¥¦©¥¥¥¤¨¦§¥¦
:`xnbd zxxanéléî éðä àðî:`xnbd zx`an .àcñç áø øîà §¨¨¥¦¥¨©©¦§¨

àéúàdey dxifbaàëä áéúk .'äféb' 'äféb'(c gi mixac)ziy`x oiprl ¨§¨¦¨¦¨§¦¨¨
fbdðàö æb úéLàø'íúä áéúëe ,'Bì ïzz E(k `l aei`),xn` aei`y ¥¦¥Ÿ§¦¤§¦¨¨

'ínçúé éNák æbîe'oikdy dnn oeia`d z` mnige yialdy epiid ¦¥§¨©¦§©¨
.eiyak fbn,dfib oeyl xn`p mdipyay dnn yexcl yieïläl äî©§©¨

ly fbl `weec dpeekd ,aei`aíéNák,weqtd oeylkïàk óà §¨¦©¨
ly fbl `weec dpeekd fbd ziy`xa.íéNák§¨¦

zl`ey .milgxa wx `l bdpiy xg` mewnn cnlpy zl`ey `xnbd
:`xnbd,øBëaî 'äféb' 'äféb' óìéðålleke dfib oeyl xn`p ea mby §¥©¦¨¦¨¦§

.fbd ziy`xl oicd `ede [eizexry oiprl] xey mb
:xey mb llek xeka fefbl xeqi`dy `ziixa d`ian `xnbd,àéðúc§©§¨

xn`py(hi eh mixac),xeka oiprlæâú àìå EøBL øëáa ãáòú àì'Ÿ©£Ÿ¦§Ÿ¤§Ÿ¨Ÿ
ðàö øBëa.'Ey wiicl yieéì ïéàweqtdn cenllàlàxekaøBL §Ÿ¤¥¦¤¨

xeq`yå äãBáòaxekaïàöxeq`yïzéì ïépî ,äféâaxeqi`d z` ©£¨§Ÿ§¦¨¦©¦¦¥
úàå ,äæa äæ ìL øeîàäxeqi`d,äæa äæ ìL øeîàäøîBì ãeîìz ¨¨¤¤¨¤§¤¨¨¤¤¨¤©§©

'æâú àìå ãáòú àì'`a ipyd oicdy rnyn mdipia yiy e"`edny Ÿ©£Ÿ§Ÿ¨Ÿ
.ipya s` bdep mdn cg`a xn`py oic lke oey`xd lr siqedl
mby dey dxifb cnlp ok m`e ,xey xeka fefbl xeqi` yiy x`eane

.xeyl mb dpeekd fbd ziy`xa dxen`d 'dfib'
:`xnbd zayiinàø÷ øîàfbd ziy`x oiprl,'Bì ïzz'rnyne ¨©§¨¦¤

eyealnl envr odkd ly eyeniylBwNì àìådfn dyriy `le ± §Ÿ§©
dfa jiiy `l jkle ,wyl wx `l` cbal ie`x oi` mixeeyd fbe ,wy

.fbd ziy`x
zl`ey .mifira zbdep `dz fbd ziy`xy aey zl`ey `xnbd

:`xnbdäzòî àlà,cbal ie`xy fba zbdep devndyäöBðxry ± ¤¨¥©¨¨
wcáéiçéì íéfò ìLdpyna xn`p recne ,cbal ie`x `ed `ldy ¤¦¦¦©¥

.milgxa `l` zbdep fbd ziy`x oi`y
:`xnbd daiynàkéìå 'äféb' ïðéòaicky cnln weqtd oeyl ± §¦¨¦¨§¥¨

dfifb jxca dyrpyk wx jk `xwpe 'dfib' `xwiy mb jixv aiigzdl
.cia miylez `l` miffeb `l mifird xry z` eli`e ,ilka epiide

:`xnbd dgecàøáñ éàä déì zòîL ïàî'dfib'y miwiicny ©¨§©§¥©§¨¨
n ,jxck `weec epiid weqta dxen`déñBé éaøwiicny epivny ©¦¥

jxck ilka xvewyk wx bdepy hwla xen`d 'jxivw' oeyldn
,dfib oiprl mb ok xaeqd `ed ok m`e ,mixvewd,éñBé éaø éãBî àä̈¥©¦¥

déçøBàc éãéîa,mifira oebk cia yelzl zelibxdy mewnay ± §¦¦§§¥
.ozfib idefy itl 'dfib'l aygpepizpynl oipn dl`yd zxfege

.mifira `le milgxa `l` zbdep dpi` fbd ziy`xy
fbd ziy`x oi`y oipn ycg cenil d`ian `xnbd`l` zbdep

:milgxaéåì ïa òLBäé éaø øîàãk àlàoldl(.glw)xeriy oiprl ¤¨¦§¨©©¦§ª©¤¥¦
ryedi iax xn`e ,ohw cba ick `edy epizpyna x`azdy ,dpizpd
ziy`x zzl devnd mrhy dxn` dxezdy dnn cnlp dfy iel oa

'ebe 'd xgA Fa iM' `ed odkl fbdì ãîòì'úøL(d gi mixac),wiicl yie ¦¨©©£Ÿ§¨¥
odkl didi xnvdny jixvyì éeàøä øácúeøéLicba epiide ¨¨¨¨§¥

lkeiy xeriy jixv ok m`e ,ycwnd ziaa mda zxyn `edy dpedkd
.dpedkd icban xzeia ohwd `edy 'hpa`' zegtd lkl epnn zeyrl

,`xnbd dkiynnénð àëäjixvy cenll yi ,dfibd beq oiprl ¨¨©¦
`diyì éeàøä øácúeøéLzlkzl xyk miyak ly xnv wxe ¨¨¨¨§¥

,dpedkd icbaay`l` zbdep fbd ziy`x oi`y micnel o`kne
milgxa.

:`xnbd zl`ey ,'mngzi iyak fbne' weqtdn cenild dgcpy oeik
àlàdey dxifbdàúà éàîì 'äféb' 'äféb':`xnbd daiyn .àðúãëì ¤¨¦¨¦¨§©¨¨§¦§¨¨

,ìàòîLé éaø éácäL÷ ïøîvL íéNák ,ìàòîLé éaø éác àðúc §¥©¦¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨¦¤¦§¨¨¤
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קכג oifge` mipy` cenr flw sc ± oey`x wxtzereay

äùåã÷áyicwdl jixv oi` inp fbe ,mgxn ezyecwc Ð yicwdl jixv epi` xeka Ð

:dil ixn` `pixg` `pyil .haya eyicwn Ð xyrn la` ,eilr dlg dyecw oi`c Ð

drax`"c `xnba `ipzck ,dy`d z` ea ycwl odk iqkp fbe xeka Ð "dyecwa"

z` ea oiycwne ,hegye ig men lrae mz eze` oixken xeka :(`,bi `nw `aa) "zea`

ycwl milra iqkp epi` xyrn la` .dy`d

`le xkni `l" dia aizk `dc ,dy`d z` ea

oenn ,ikd elit`c Ð `id `zln e`le ."l`bi

:(a,ap oiyecw) opzc .ea oiycwne ,`ed milra

.'ek milw miycwa oia ,ewlga ycwnd

dicic e`l dhigy xg`lc ,`nrh :opixn`e

Ð miign la` .ekf `w deab oglync ,`ed

.`ed dicicäøéëîåodk leki xeka Ð

,xknp epi` Ð xyrn la` .fb oke ,exkenl

(xekaa) (`,al) zexeka zkqna opzc

ig `l xknp epi`e ,"l`bi `l" xn`p [xyrna]

.oinezi ly ied ok m` `l` hegy `leêðäå
ïéùéôð!dipin slile ,oiyitp xekac jpd Ð

øåëáî äæéâ óìéðåixw` xeya elit`c Ð

,xeyc elit` mzdc dfib dn :`nipe ,"dfib"

.xeyc elit` inp `kdå÷ùì àìå ùåáìîì åì
.wyl `l` die`x oi` exey zfibe Ðéëäì

äöåð äéì éø÷`l` offebl jxc oi`y Ð

.ser ly dvepk ,oylezláééçéì`dc Ð

mi`p micbal mc`l ie`xäæéâ ïðéòá ?`de Ð

.`ed dyilzàøáñ êä äéì úòîù ïàîÐ

"fb" aizkc `xwc `pyil yixccéñåé éáø ?
hwl `le Ð "jxivw hwl" :onwl xn`c Ð

.sehiwàä.onwl opixn` Ðéñåé éáø äãåî
äéçøåàã éãéîámifrc `gxe`c oeike Ð

.enc dfibk ,dyilzaàìà`l` epi`c fb Ð

.milgxaéåì ïá òùåäé éáøãëonwl Ð

ea ik" dil jinqe ,'ebe "fb" aizkc ,oiwxta

.'ebe "xgaúåøéùì éåàøä øáã úøùì ãåîòì
,opira xnv mzde ,cxy icbac zlkzl Ð

.milgx ly `l` xnv oi`eäù÷ ïøîöùÐ

.miyak x`yn mipeyn eidy oebkíîçúéÐ

.menig xa `l` "fb" ixwin `lúà ææåâä
øåèô íéæòäly `l` "fb" oi` :opixn`ck Ð

.zexiyl ie`xd xac ,milgxóèåùmina Ð

.mdn ylzp xnvde ,ozetil xdpaøåèôÐ

.`ed "fb" e`lcàäå"xeht shey" ipzwc Ð

.`xwc `pyil wiicc ,`ed iqei iax Ðàìå
óåèé÷ è÷ì.dilr opax ibilte ,`wiic `xwc `pyilc .hwl xyepd oi` Ð eznw ilay eicia shewd Ðäéçøåàã éãéîá.oxivw edf odly sehiwc ,mineye milva oebk Ðøéö÷

."mkvx` xivw" Ðø÷åò.miycr oebk ,miyxyd mr Ðùìåú.oilet oebk ,miyxyd mr `le ,cia Ðéñåé éáøyixc i`xw ipd jgxk lr edine ,`zipzn `da opiqxb `l Ð

.digxe`c icina edl iwene ,`xwc `pyil wiicc edi`c ,xivw `l` il oi` :xn`cn ,iqei iax edlàðéðú éîð ïðà óà.digxe`c icina iqei iax dcenc `icda ÐúåðáìîÐ

.wxil wxi oiay zexeyúçàå úçà ìëî äàôd`t) opzck ,milvade mineyd on ueg ,d`t llka epi` wxic .dcic d`tl wqtd oalnl oaln oiay wxidy ,zepalnd on Ð

`din ipzw .meiwl oqipkn milvae oiney edine .wxil hxt Ð "meiwl eqipkn" :(a,ep migqt) "ebdpy mewn"a opixn`e .meiwl eqipkne xnype lke` `edy lk :(c dpyn ` wxt

.digxe`c icina `ed icen ,`nl` Ð lbna oxvew epi`c ab lr s`e ,d`ta oiaiig milvac iqei iaxléàîù úéáì àîìùáoi` jklid ,"o`v" inp exwi`c izxz ogky` Ð

.aeig llkn o`ivedl leki dz`úåéåùò ïàö ùîçeed `l ,yng eed `lc dnk lkc .zepzne fbd ziy`x ,zevn izy zeyery Ð "zeieyr" i`n :iyxcw `xizi `pyil Ð

.ediicegl zepzn `cg `l` eda ibdpá åèààáééçî àì éî àãç äøåë.`lzc `ed fbd ziy`x Ð ynga `pngx `lz ik jgxk lr Ðàì éî àãç éîð úåðúî êéîòèéìå
àáééçîrnyn ikidc Ð zevn yly zeieyr :xninl `kil `de ,yixcn ikd "zeieyr" i`dc xninl `kile .zepzne dxeka ,zevn izy `ki` inp `cgae izxzac gkzyi` Ð?

.eed mizy "zeieyr" herinéùà áø øîà àìà.yixc ikd Ðïäéìòá úà úåùòîù úåéåùòziy`x jgxk lr epiide .okn zegta eilr devn did `ly ,dycg devnl Ð

.(gi mixac) "dy m` xey m`" ,zepzn oke .cg elit` Ð "xey xeka" (gi xacna) aizkc ,dxeka eli`c .daexn ,rnync Ð "o`v" da aizkc ,fbdéáø øîà àéðú.opiqxb Ð

éáéøá éøáã.enr ewenp Ð iqei iax :ol `niiwc ,execa lecb didy Ðïéòîåù éáéøá éøáã ïðàmizy `le lld ziak yng `l ,mdipia rixkn `edy iptn :jzrc `wlq `w Ð

.i`ny ziakäùî úøåúxecde dryd jxev itl ,d`eape d`eap lk ycwd gexn elawy Ð "dlaw" `l` ixw `l mi`iap lye ,zexecl dxez dpzpy itl Ð "dxez" diexw Ð

.dyrndeúòøëî úéùéìù äòøëä ïéà øî øîàäå:(a,k migqt) oebk .rxkd df oi` Ð mdipia `id zirvn` elit` ,ziyily zrc xne` dfe jk xne` dfe jk xne` dfyk Ð

dyrz Ð ziaa ,lkd jtyz Ð dcya ,rixk` ip` :iqei iaxa l`rnyi iax xn` .selif dyrz :mixne` lld ziae ,lkd jtyz :xne` i`ny zia Ð dzlbzpy dnexz ly ziag

drxkd `ied ikide .zrxkn ziyily drxkd oi` :el exn` .selif?on `ly oia okend on oia :xne` xfril` iax :(`,hk zay) "oiwilcn dna"c zeiplhn ilewc `idd oebk

mewn lk :dlr opgei iax xn` .xedh Ð okend on `ly ,`nh Ð okend on :xne` `aiwr iax ,xedh Ð okend on `ly oia okend on oia :xne` ryedi iax ,`nh Ð okend

`z`e .opiblt `l ikd elit` ,oken epi`yl oken oia ibeltl jiiyc ,ediizrc i`n elbc `kid Ð drxkd ixw `peb i`dk `nl` .'ek rixkn cg`e miwleg mipy `ven dz`y

mipy eede ,ryedi iaxk oken epi`yae .xdhn cigi ryedi iaxe .okena mi`nhn mipy e`vnpe ,xfril` iaxk okena rixkdy ,drxkd ied Ð xaca welig ozpe `aiwr iax

Ð dcya oia ziaa oia :xne` i`ny zia ,jk exn` `ly .dcyl zia oia welig jiiy iedpc ,lld ziae i`ny zia ediizrc elb `lc ,ziag iab la` .oken epi`ya mixdhn

oeyl Ð "rxkd"c .ziyily zrc `l` ,mdixacl rxkd df oi` mzd Ð zial dcy oia wlge iyily `ae .selif dyrz Ð dcya oia ziaa oia :xne` lld ziae ,lkd jtyz

.dfk eivgae dfk eivga e` ,xacd lka e` ,odn cg`k lwynd rixkne iyily `ae ,oiwleg mipya .ied mipf`n sk
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?`z` i`nl "dfib" "dfib" `l` :jenqa jixtcn

.ycg xac epi` mewn lkn

óìéìåikide :xn`z m`e Ð xekan dfib dfib

`d ,xey elit`c xekan slinl opivn

e`l "o`v"c `pin` dedc :xnel yie !aizk "o`v"

.`wec e`l "jp`v xeka febz `l"c ikid ik ,`wec

ø÷åòoipn ylez xevwl xnel cenlz oipn
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éîòèìeúBðzî ,C¯"úBéeNò" :éLà áø øîà àlà ?àáéiçéî àì éî àãç¯úBOònLúà §©£¦©¨£¨¦¨¦©§¨¤¨¨©©©¦£¤§©¤

.äåöî äNò íe÷ :Bì úBøîBàå ïäéìòaíeMî øîBà éñBé éaøa ìàòîLé éaø éác àéðz ©£¥¤§§£¥¦§¨©§¨§¥©¦¦§¨¥§©¦¥¥¦
úçz ïàö òaøàå" øîàpL ,òaøà :åéáàäOäïäéøác àìîìà :éaø øîà ,àéðz ." ¨¦©§©¤¤¡©§©§©Ÿ©©©¤©§¨¨©©¦¦§¨¥¦§¥¤

äìa÷ éaéøa éøáãå äøBú éøác¯ïkL ìëå .ïéòîBL éaéøa éøác ïðàíäéøácLéøác ¦§¥¨§¦§¥§¦¦©¨¨£©¦§¥§¦¦§¦§¨¤¥¤¦§¥¤¦§¥
.äøBú éøác éaéøa éøáãå ,äìa÷¯!úòøëî úéLéìL äòøëä ïéà :øî øîàäå ©¨¨§¦§¥§¦¦¦§¥¨§¨¨©¨¥©§¨¨§¦¦©§©©
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xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr flw sc oileg(iying meil)

:iqei iaxk dkld dnl ycg mrh zx`an `xnbd,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
`l` ezxaqn xn` `l iqei iax,døîà äòeîL étîdxn`pyétî ¦¦§¨£¨¨¦¦

mi`iapd.éëàìîe äéøëæ ébç©©§©§¨©§¨¦
:epizpyna epipy,'eëå øîBà ñðékøä ïa àñBc éaøexn` minkge ©¦¨¤©§¦¨¥§

.ody lk zeffeb zelgx yng
:minkg zrc z` zxxan `xnbdänëåxeriyd df'ïäL ìk' §©¨¨¤¥

minkg exn`y..` :zehiy rax` dfa d`ian `xnbdäðî ,áø øîà̈©©¨¤
Y ñøôeivge dpn,cgi yngd lknúBLneçî eäiL ãáìáe- §¨¦§¨¤§§¨

witqn `le ,xeriydn ziying zegtd lkl fb `di zg` lkly
.qxte dpn yi cgi mlekny

.a,øîà ìàeîLelwyna fb `di cgi yngd lknyíéML,mirlq §¥¨©¦¦
ïúBðålwyn mkeznïäëì úçà òìñ.miyiyn cg` dfy §¥¤©©©§Ÿ¥

.b,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaølwyna fb jixvyLLmirlq ©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¥
ozi mdne ,cgi oleknäMîç ïäëì,ãçàåxi`yi.Bìdpynd zpeeke §Ÿ¥£¦¨§¤¨

.mirlq yng `ed dpizpd xeriy mlerle el yi fb dnk lcad oi`y
.ceðéðL ïäL ìk ,øæòìà éaø øîà àleòfbdyk elit`e eheytk ¨¨©©¦¤§¨¨¨¤¥¨¦

.cg` rlq lwyna `l` epi` cgi mlek ly
:xfrl` iaxe l`eny lr dywn `xnbdBì ïúBð änëå ,ïðz,ì÷Lî §©§©¨¥¦§¨

ìéìba íéòìñ øNò ïäL äãeäéa íéòìñ Lîçe .éaøå áøì àîìLa ¨¥§¨¦¦¨¤¥¤¤§¨¦©¨¦¦§¨¨§©§©¦
ïðçBémirlq yng lwynn xzei `ed xeriydyàçéðozil eilry ¨¨¦¨

.mirlq yng odklì àlàìàeîLrlq ly lwyn odkl oipzepy ¤¨¦§¥
,cg`ål okøæòìà éaø,eheytk 'ody lk'y,àéL÷yng ozi ji` §©¦¤§¨¨©§¨

mirlq.
:oywnd lr zl`ey `xnbdéîòèéìåC,ax lr zywd `lyéî áøìe §¦©§¥§©¦

àçéð,eäééåøz éøîàc ìàeîLe áø àäå,íéMLa æbä úéLàø± ¦¨§¨©§¥§¨§¥©§©§¥¦©¥§¦¦
mlekn qxte dpn xeriydy axle ,miyiyn cg` wlg zzl jixvy
dyw ax lr mb ok m`e ,rlqn xzei epi` dfn miyiyn cg` wlg ,cgi

.yng odkl ozepy dpyndn
:zayiin `xnbdàéääc dìò øîzéà àäozepy dpyna oicd lr ± ¨¦§©£¨§©¦
y ,mirlq yngeäééåøz éøîàc ìàeîLe áøjynd df oic oi`y ©§¥§¨§¥©§©§

`l` ,fbd ziy`x zpizp lk lr dxaicy dpynd ly `yixl
ïðé÷ñò äaøä ïéféb Bì LiL ìàøNéa,ïäëì ïðzéì Lwáîe± §¦§¨¥¤¥¦¦©§¥©§¦¨§©¥¦§¨§Ÿ¥
,mipdk daxdl mwlgl dvex l`xyidedéì ïðéøîàåepizpyne ± §©§¦©¥

,el mixne`y zcnlníéòìñ úLîçî déì øöáz àì ãçå ãç ìk̈©§©Ÿ¦§©¥¥£¥¤§¨¦
zegtd xeriyd edfy mirlq yngn zegt ozz l` odke odk lkly -
dpizpd xeriyy oic oi` la` ,ohw cbal witqny aeyg `edy xzeia
zegt df m` s` miyiyn cg` `ed xeriyd `l` ,mirlq yng didi

.yngn
:miyiyn cg` xeriydy l`enye ax ixaca dpc `xnbdáø ,àôeb¨©

eäééåøz éøîàc ìàeîLeyíéMLa æbä úéLàøoke .äîeøzdxeriy §¥§¨§¥©§©§¥¦©¥§¦¦§¨
íéMLaoke ,d`eazdn.íéMLa äàt §¦¦¥¨§¦¦

ike :`xnbd zl`eyïðz ïðà àäå ,íéMLa äîeøz(b"n c"t zenexz) §¨§¦¦§¨£©§©
xeriyyäîeøza mxezy inläôé ïéò`ed,íéòaøàî ãçàcvike §¨©¦¨¨¤¨¥©§¨¦

drx oir ly xeriy ehwp l`enye ax.:`xnbd zayiinnàúééøBàc§©§¨
xeriydíéMLaneíéòaøàa ïðaøcmde ,dti oira zzl dvexy inl §¦¦§©¨¨§©§¨¦

n ike :`xnbd zl`ey .dxezdn xeriyd z` exn`àúééøBàc§©§¨
ìàeîL øîàäå ,íéMLaelit`yéøkä úà úøèBt úçà ähç. §¦¦§¨¨©§¥¦¨©©¤¤¤©§¦

dnexz xeriy :l`enye ax ixac z` zx`ane zayiin `xnbd
nàúééøBàc`edìàeîLãkne ,zg` dhg witqnya ,ïðaøcdnexz §©§¨§¦§¥§©¨¨¦

daeigynàúééøBàã,xacn weqtd dfay xdvie yexiz obc epiidc §©§¨
,xzei zzl yidti oir .` :da exn`p mixeriy dylyeúçà©©

.íéòaøàî,miyiyn cg` drx oir .b .miyingn cg` zipepia oir .a ¥©§¨¦
n xeriydy exn` l`enye axe .dpyna epipyy oicd edfeïðaøc§©¨¨

an wx eaeigy dnïðaøãdligzkl ,wxiae oli`d zexita oebk §§©¨¨
,íéMLa.mdixaca exingd `ly itl §¦¦

y exn` cvik :`xnbd dywn .d`t oiprl zxxan `xnbdäàt¥¨
ïðúäå ,íéMLa(`"n `"t d`t)äàtä ,øeòéL ïäì ïéàL íéøác elà §¦¦§¨§©¥§¨¦¤¥¨¤¦©¥¨

,ïBéàøäå íéøekaäå:`xnbd zvxzn .d`tl xeriy oi`y x`eane §©¦¦§¨§¨

nøeòéL dì ïéà àúééøBàcn la`ïðaøcdxeriy.íéMLadywn §©§¨¥¨¦§©¨¨§¦¦
:`xnbdïì òîLî à÷ éàîixde l`enye ax ixacaàðéðz(a"n my) ©¨©§©¨¨¦¨

opaxcnyeøîàL ét ìò óà ,íéMMî äàôì ïéúçBt ïéàdxezdny ¥£¦§¥¨¦¦¦©©¦¤¨§
.øeòéL dì ïéà äàtä:`xnbd zvxzníúäwx oicnl [dpyna] ©¥¨¥¨¦¨¨

yõøàa,miyiya minkg exn`àëä[l`enye ax ixaca]ycgzn ¨¨¤¨¨
s`yõøàì õeçamiyiya xeriy yi opaxcn. §¨¨¤

:fbd ziy`x xeriya mipc eteqay dyrn d`ian `xnbd÷éìñ ék¦¨¦
éðéä øa éñéà,l`xyi ux`l laandéçkLà`vn ±(ïðçåé éáøì) ¦¦©¦¦©§§¥

ïðçBé éaøipid xa iqi` z`déøáì déì éðúî à÷cepal cnily ± ©¦¨¨§¨©§¥¥¦§¥
el dpyy rnye ,epizpyn z`'íéìçø'.xkf oeyladéì øîàiax §¥¦¨©¥

,iqi`l opgeidééðúàel dpyz ±'úBìçø'.dawp oeyladéì øîà ©§§¥§¥¨©¥
dpey ip` ,opgei iaxl iqi`áéúëãk(eh al ziy`xa)zepznd oipra §¦§¦

eyrl awri glyydéì øîà .'íéúàî íéìçø',iqi`l opgei iax §¥¦¨©¦¨©¥
ìì dîöòì äøBz ïBLïîöòì íéîëç ïBLozencl oi`e. §¨§©§¨§£¨¦§©§¨

:dyrnd xetiqa dkiynn `xnbddéì øîàz` opgei iax l`y - ¨©¥
,iqi`àøãñ Léø ïàîdaiyid y`x edin ±ìááa.déì øîà ©¥¦§¨§¨¤¨©¥
iqi`,opgei iaxléøà àaààëjk ed`xwe ax epiide ,jex` `a` ± ©¨£¦¨

'ax' mya dpekn did mewn lkae] '`a`' did ax ly enyy meyn
dcpa x`eank execa xzeia deabd dide [eceakl(:ck).déì øîà̈©¥

iqi`l opgei iaxdéì úéø÷ 'àëéøà àaà'`lde ,edpkn dz` jk ± ©¨£¦¨¨¦¥
ixdy ,'epiax' xnele ceak jxca ezepkl jl didäåä ãk àðøéëc̈¦§¨©£¨

éaøc dén÷ áøc déøBçà ïøeL æ"é øçà àðáéúéxkef ip` - ¨¦§¨©©¨£¥§©©¥§©¦
eixg` zexey dxyr ray ayei iziid ,l`xyi ux`a did axyky

,iax iptl miayei epiidykøeðc ïé÷ewéæ é÷ôðåmi`vei eid ± §¨§¥¦¦§
y` ly zevevipéaøc déneôì áøc déîetîeitl ax ly eitn ± ¦¥§©§¥§©¦

iax ly,áøc déneôì éaøc déîetîemipzepe mi`yep eidyk ¦¥§©¦§¥§©
,dxez ixacaòãé àðà úéìåoian iziid `le ±ïéøîà ïä äî, §¥£¨¨©¨¥¨§¦

déì úéø÷ àëéøà àaà zàåjilr dide zeaiyg oeyl epi`y §©§©¨£¦¨¨¦¥
.epiax el `exwl
:dyrnd jyndeäéà déì øîà,opgei iaxl iqi`änëa æbä úéLàø ¨©¥¦¥¦©¥§©¨

.aiigzdl ick dxeriy(ïðçåé éáø) déì øîà,iqi`l opgei iax ¨©¥
alwyníéML:iqi` dywd .mirlqïðz ïäL ìëa ïðàäå`lde ± §¦¦§¨£©§¨¤¥§©

ody lk witqn minkgly epzpyna epipy ep`déì øîà .opgei iax ¨©¥
,iqi`lCìå éì ïéa äî ïk íàdpynd yexit z` rcei ipi` m` ± ¦¥©¥¦§¨

sicr ip`y zn`de ,jnn lecb ip` dnae epipia lcadd dn ,jnn xzei
xnel wx `ed 'ody lk' oeylde miyiy xeriyl dpeekdy rcei ip`y

.`qec iaxk daexn xeriy jixv `ly
:fbd ziy`x xeriya zwelgn `ian inic axøîà ,éîéc áø àúà ék¦¨¨©¦¦¨©

xeriya zwelgn yiyíéMLa øîà áø ,æbä úéLàø,mirlqéaøå ¥¦©¥©¨©§¦¦§©¦
LLa øîà éàpé éaø íeMî ïðçBé.,éîéc áøì éiaà déì øîà ¨¨¦©¦©©¨©§¥¨©¥©©¥§©¦¦

jixacaàãç ïì zL÷àå àãç ïì zçðàzg` `iyewy znxb ± ©§©§¨£¨§©§©§¨£¨
.dxxerzd zg` `iyewe dayiizd epl dzidy

:dayiizdy `iyewdàéL÷ àì ïðçBé éaøcà ïðçBé éaøc àîìLa± ¦§¨¨§©¦¨¨©§©¦¨¨Ÿ©§¨
`ed aiignd xeriydy opgei iax mya xn` dpg xa xa dax lirl
`ed xeriydy iqi`l xn` opgei iax lirl dyrnae ,mirlq dyy
opgei iaxy xn` inic axy zrke .opgei iax zrca dxizq yie ,miyiy

y ,ayein ,yy `ed xeriydy i`pi iax mya xn`déãéc àädny - ¨¦¥
e ,envra xaeqy dn df ,miyiy iqi`l xn` opgei iaxydéaøc àä- ¨§©¥

oi` ,yy `ed xeriydy opgei iax mya xn` dpg xa xa daxy dne
ei iax zhiy df.i`pi iax eax mya z`f xn` `l` envr opg

:dxxerzdy `iyewdàéL÷ áøcà áøc àlàdler inic ax ixacn ± ¤¨§©©§©©§¨
.ax ixaca dxizqáø øîà àäc`ed xeriydy ,lirlñøôe äðî §¨¨©©¨¤§¨

xn` inic ax eli`e ,dvgne mirlq raye miyely epiide yngd lkn
mirlq miyiy `ed xeriydy enya.

:zayiin `xnbd,àéL÷ àì énð áøcà áøceixaca yxtl yiyéàî §©©§©©¦Ÿ©§¨©
äðîqxte,øîà÷cynge mixyr mdy fef d`n ly dpnl `l ¨¤§¨¨©

dpnl `l` ,mirlqíéòìñ íéòaøà ïamirlq mirax` ly dpnl - ¤©§¨¦§¨¦
déì äåäc©£¨¥
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oifge` mipya cenr flw sc ± oey`x wxtzereay

äøîà äòåîùä éôî ïðçåé éáø øîà.dizeek `zkld jkld ,iqei iax Ðñøôå äðî
.olek dyngd Ðúåùîåçî åäéùdl eedc ,ivge mirlq dray odn zg` lkl Ð

draye miyly ixd ,mirlq dynge mixyr ,fef d`n Ð dpndy .qxte dpn edlek

.ivge mirlqíéùù.mirlq Ðïäëì íäî òìñ ïúåðådil jixt dinwle Ð

.oizipznnùù øîåà ïðçåé éáømirlq Ð

opzck mirlq yng mdn ozie ,"ody lk" ied

.oizipznaåì ãçàåsl` zeffeb od elit`e Ð

.odkl mirlq dynga inp dil ibq Ð mirlq

ïðú ïäù ìë`l` olek zeffeb oi` elit`e Ð

.cg` rlqàçéð ïðçåé éáøå áøì àîìùáÐ

`ki`e ,llk odk zpizpa ixii` `l axc

jpdn ozepc dil `xiaq inp `edc xninl

.mirlq dyng odkl mirlq draye miyly

ìàåîùì àìàÐ odkl rlq ozep :xn`c Ð

lk :xn`c inp `lerle !opz "yng" op` `d

dyng odkl ozi `kidnc Ð `iyw ,`edy

mirlqæâä úéùàø øîàäå àçéð éî áøìå ?
íéùùámiylye dray :xn`c oeike Ð

yngn m` ,fbd ziy`xa oiaiig ivge mirlq

ihn Ð miyy wlg mdn `v ,e`a zelgx

mirlq drayle ,rlq ivg mirlq miylyl

dl opinwen inp i`e .hren xac Ð ivge

izk` Ð mirlq mirax` oa dpna onwlck

!opz "odkl mirlq yng" op`e ,iedc `ed rlq

äìò øîúà àäziy`x mlerle ,xnelk Ð

ipzwc oizipzne .hrnl ax oia ,miyya fbd

`l` ,i`w `yix` e`l Ð "mirlq yng"

.`id dytp itp`a `zlinåì ùéù ìàøùéá
äáøä ïéæéâick ea yi mday miyy wlgc Ð

mipdkl mpzil ywane ,daxd mipdkl wlgl

`l odk cge cg lk :dil opixn`c .daxd

el yie li`edc Ð mirlq dyngn dil xvaz

.onwlck ,odk lkl die`x dpizp opira ,ozil

.miyya dil ibq Ð inp hrn zeffebc `kide

.ynn mda oi`e ,mixg` zepeyl yiàäå
íéòáøàî ãçà äôé ïéò àéðúax ikide Ð

ediixeriy ihwp drx oir` l`enye?:ipyne

íéùùá àúééøåàãdil ibq `ziixe`cn Ð

cg` drx oir" ipzwc epiide .miyya

`ziixe`c `xeriy l`enye ax ,"miyyn

`finx (dn) l`wfgiae .opireny`l ez`

mziyye mihgd xnegn dti`d mziyye"

Ð "xneg" ."mixeryd xnegn dti`d

zezy ,oi`q yly Ð "dti`" ,oi`q miyly

d`q ivg `ivezyk .d`q ivg Ð dly

.miyyn cg` ixd Ð miylyn dnexzïðáøã
íéòáøàîoir aidipc oewze opax ez`e Ð

.miynga zipepiae ,mirax`n dtiz` zxhet

ixkd.xeriy `xw dia aidi `le ,"jpbc ziy`x" Ðìàåîùãë àúééøåàã.xhtin ody lka `ziixe`cn Ðíéòáøàá àúééøåàãá ïðáøãdnexza xnz` opaxc `xerye Ð

.mirax`a ozpzy ,xdvie yexiz znexz oebk ,dxezd on `idyïðáøãá ïðáøã øåòéùå`finxe .miyya Ð wxie oli`d zexit oebk ,edcic dnexza opax xen`c `xeriye Ð

.dxn` oir ixv` Ð l`wfgicïåéàøäå`xeriy oi` oaxwd mbe .di`x zler oaxw iziine ,ifgzin ,lbxa dxfra iiefgz`l irac dnk lkc (`,f) dbibgc `xnba yxtn Ð

.sqk izy Ð dbibgde ,sqk drn Ð di`xd :exn` minkg la` .dxezd on hren m` daexn m` ,mincløåòéù äì ïéà àúééøåàã`xeriy da ol eadi opaxe ,llk Ð

,`ztqeza `pzc .miyye miyng dlic `xeriy `finx dlgzkl edin ,lahc dzinn xhtnc idp Ð xhtn edc lka inp `ziixe`cnc ab lr s` ,dnexza la` .miyya

miyngn cg` `idy dnexzl oipn :iqei iax xn`?dlre mxz m` oipne .dfk xg` mewna jl izxn`y feg` Ð "miyngd on feg` cg` gwz" (`l xacna) oicna xn`py

mexzl jixv oi`y miyyn cg` ecia?mixaca dl ipz `l ,jkld .`xeriy da adiiznc `nl` Ð 'ebe "mihgd xnegn dti`d ziyy enixz xy` dnexzd z`fe" xn`py

.xeriy mdl oi`yäéçëùà.ipid xa iqi`l opgei iax Ðäéøáì éðúîã."qxte dpn dpn zeffeb milgx yng" oizipzn Ðäéì øîàmilgx" ,ipzn `w `xw aizkck :iqi` Ð

.'eke cegl dxez oeyl :dil xn` ."miz`näéì øîà.iqi`l opgei iax Ðìááá àøãéñ ùéø ïàî.daiyi y`x Ðàëéøà àáà,did execa jex`y Ð "`kix`" ixw ax Ð

.(a,ck) dcpa "zltnd"a opixn`ckäéì úéø÷ àëéøà àáàceak oeyla "epiax" zxn` `le Ðàðøéëã ?ayei didy .ipnn aeyg did ,laal cxiy mcew o`ka didyk Ð

.eixg`n zexey xyr dray ayei iziid ip`e ,iax iptlïé÷å÷éæ.dklda oipzepe oi`yep Ðåäéà äéì øîà.opgei iaxl iqi` Ðäîëá æâä úéùàøaiigzie el didi dnk Ð

fbd ziy`xa?.mirlq miyya :dil xn`êìå éì ïéá äîjnn lecb ip` dn ,jnn xzei epizpyn ly dyexit rcei ipi` m` Ð?.`wec e`l Ð "`edy lk"c icia yi ip`

o`nl `kil ,ikdn xivac .odkl rlq ihnilc ikid ik ,opira mirlq dyy edine .`ed `nfebe ,hren xeriy oeyl opax xen` ,dax `xeriy `qec iax xn`c icii` `l`

.dpizp iedizc xn`cíéùùá.fbd ziy`xa miaiig mirlq miyy :`pixg` `pyil .odkl ozi miyy wlg Ðàãç ïì úçðà.miiwzdl dleki jixacn zg` Ðéáøã àîìùá
ïðçåé.miyya dinyn zxn`c Ðïðçåé éáøãà"ody lk" dnk :lirl xn`c Ð?.`iyw `l ,el cg`e odkl yng ,yyäéáøã àä äéãéã àä.opixn`wck i`pi iax meyn Ð

àéù÷ áøãà áøã àìà.xn`c o`nl `kil ikdn xivae .rlq odkl dil ehn `l ,miyya fbd ziy`x i`e .fbd ziy`xa zeaiig qxte dpn (elek) :ax xn`c Ðïá äðîá
íéòìñ íéòáøà.odkl rlq ozi odne ,miyy qxte dpn eedc ,onwlck jk lecb dpn yi Ð
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ãòikde ,xehtc ,olke` e` zepzn wifn enk iedc meyn :qxhpewa yxit Ð xeht eravy

iyexitae ?`id oizipznc oeik ,`cqg ax ol rnyn `w i`n ,ok m`c :dnize .lfeb inp

dn rav aeig ick ,epiidc Ð o`v yng ffby mcewy :yxit eci azkna mipey`xd i"yx

:`cqg ax ol rnyn `wc d`xpe .qenlew eilr xiarde .eravy cr aeig icil `a `ly ,ffby

,qxhpewa wgny yexitk oizipzn yxtp `ly

o`pwy dpedk zepzn wifnc meyn xeht `l`

.iepiyaàäådti oir dnexz xeriy Ð opz op`

ixii` l`enyc xninl ira `le ?mirax`n cg`

?ol rnyn `w i`n ,ok m`c Ð drx oira

:(b dpyn c wxt) zenexz zkqna `id oizipzn

.miyyn cg` ,drx oir

åìàÐ 'ek d`td xeriy mdl oi`y mixac

`l i`n` :jixt d`t zkqnc inlyexia

zxhet zg` dhgc ,ediicda dnexz inp aiyg

xeriy dl yi dnexzc :ipyne ?l`enyck ,ixkd

.dnexz epxb lk zeyrl leki oi`y ,dlrnl

dlg ezqir lke dnexz epxb lk dyerd" opzck

oi`c ,d`t ixde :jixte ."melk `le dyr `l Ð

d`t :ipyne !ipzwe ,d`t edcy lk dyer mc`

mc` ,xevwl ligznyn ,epiidc Ð `aeig zrya

xaky dnl d`t iedc ,d`t edcy lk dyer

xg` ,epiidc Ð `aeig xza dnexz la` .xvw

`xnba .dnexz epxb lk zeyrl leki oi` ,gexin

xtre dxt xt` aiyg `l i`n` :jixt oei`xdc

oizipzna aiyg `lc :ipyne ?dnai wexe dheq

oi` la` ,devn ied `aeh ciar i`c mixac `l`
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äéøëæ ébç étî ,døîà äòeîL étî :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦¦§¨£¨¨¦¦©©§©§¨
"øîBà ñðékøä ïa àñBc éaø" .éëàìîeåëåìk" änëå .' ©§¨¦©¦¨¤¨§¦¨¥§©¨¨

.úBLneçî eäiL ãáìáe ,ñøôe äðî :áø øîà ?"ïäL¤¥¨©©¨¤§¨¦§©¤§§¨
øa äaø .ïäkì úçà òìñ ïúBðå ,íéML :øîà ìàeîLe§¥¨©¦¦§¥¤©©©©Ÿ¥©¨©

ïäkì ,LL :ïðçBé éaø øîà äðç øa¯ãçàå ,äMîç ©¨¨¨©©¦¨¨¥©Ÿ¥£¦¨§¤¨
¯:ïðz .eðéðL "ïäL ìk" :øæòìà éaø øîà àleò .Bì¨¨©©¦¤§¨¨¨¤¥¨¦§©

Bì ïúBð änëå¯ïäL ,äãeäéa íéòìñ Lîç ì÷Lî §©¨¥¦§©¨¥§¨¦¦¨¤¥
ïðçBé éaøå áøì àîìLa .ìéìba íéòìñ øNò¯,àçéð ¤¤§¨¦©¨¦¦§¨¨§©§©¦¨¨¦¨

ì àlà!àéL÷ øæòìà éaøå ìàeîL¯éîòèéìåáøìe ,C ¤¨¦§¥§©¦¤§¨¨©§¨§¦©£¦§©
úéLàø :eäééåøz éøîàc ìàeîLe áø àäå ?àçéð éî¦¦¨§¨©§¥§¨§¦©§©§¥¦

!íéMLa æbä¯ìàeîLe áø ,àéääc dìò øîúéà àä ©¥§¦¦¨¦§©£¨§©¦©§¥
,ïðé÷ñò äaøä ïéféb Bì LiL ìàøNéa :eäééåøz éøîàc§¨§¦©§©§§¦§¨¥¤¥¦¦©§¥¨§¦©
àì ãçå ãç ìk :déì ïðéøîàå ,ïäkì ïðzéì Lwáîe§©¥¦§¨©Ÿ¥§¨§¦©¥¨©§©¨

.íéòìñ úLîçî déì øöázéøîàc ìàeîLe áø ,àôeb ¦§©¥¥£¤¤§¨¦¨©§¥§¨§¦
æbä úéLàø :eäééåøz¯äîeøz ,íéMLa¯,íéMLa ©§©§¥¦©¥§¦¦§¨§¦¦

äàt¯.íéMLa¯ïðà àäå ?íéMLa äîeøz ¥¨§¦¦§¨§¦¦§¨£©
äôé ïéò ,äîeøz :ïðz¯ãçàíéòaøàî!¯ §©§¨©¦¨¨¤¨¥©§¨¦

àúééøBàc.íéòaøàa ïðaøc ,íéMLa¯àúééøBàc §©§¨§¦¦§©¨©§©§¨¦§©§¨
?íéMLaä!éøkä úà úøèBt úçà ähç :ìàeîL øîàäå¯àúééøBàc¯.ìàeîLãk §¦¦§¨¨©§¥¦¨©©¤¤¤©§¦§©§¨§¦§¥

àúééøBàãa ïðaøc¯ïðaøãa ïðaøc ,íéòaøàî úçà¯.íéMLa¯elà :ïðúäå ?íéMLa äàt §©¨©¦§©§¨©©¥©§¨¦§©¨©¦§©¨©§¦¦¥¨§¦¦§¨§©¥
,íéøekaäå ,äàtä :øeòéL ïäì ïéàL íéøácïBéàøäå!¯àúééøBàc¯ïðaøc ,øeòéL dì ïéà¯ §¨¦¤¥¨¤¦©¥¨§©¦¦§¨¥¨§©§¨¥¨¦§©¨©

.íéMLa¯äàtä eøîàL ét ìò óà ,íéMMî äàôì ïéúçBt ïéà :àðéðz ?ïì òîLî à÷ éàî §¦¦©¨©§©¨¨¥¨¥£¦§¥¨¦¦¦©©¦¤¨§©¥¨
!øeòéL dì ïéà¯íúä¯àëä ,õøàa¯éaøì déçkLà éðéä øa éñéà ÷éìñ ék .õøàì äöeça ¥¨¦¨¨¨¨¤¨¨§¨¨¨¤¦§¥¦¦©¦¦©§§¥§©¦

íéìçø" áéúëãk :déì øîà !"úBìçø" déiðúà :déì øîà ."íéìçø" déøáì déì éðúî à÷c ïðçBé¨¨§¨©§¥¥¦§¥§¥¦£©¥©§¦¥§¥£©¥§¦§¦§¥¦
ì :déì øîà ."íéúàîì ,dîöòì äøBz ïBL?ìááa àøãñ Léø ïàî :déì øîà .ïîöòì íéîëç ïBL ¨©¦£©¥§¨§©§¨§£¨¦§©§¨£©¥©¥¦§¨§¨¤

"àëéøà àaà" :déì øîà .àëéøà àaà :déì øîàúéø÷áL øçà àðáéúé äåä ãk àðøéëc ?déì £©¥©¨£¦¨£©¥©¨£¦¨§¥¥¨¥§¨©£¨¨¥§¨©©¥
äøNòïøeLé÷ôðå ,éaøc dén÷ áøc déøBçàïé÷e÷éæ,éaøc déîeôì áøc déîetî øeðcdéîetîe ¤§¥¨£¥§©©¥§©¦§¨§¦¦¦§¦¥§©§¥§©¦¦¥

:eäéà déì øîà !déì úéø÷ "àëéøà àaà" zàå ,ïéøîà ïä äî òãé àðà úéìå ,áøc déîeôì éaøc§©¦§¥§©§¥£¨¨©©¥¨§¦§©§©¨£¦¨§¥¥£©¥¦
.íéMLa :ïðçBé éaø déì øîà ?änëa æbä úéLàø¯,ïk íà :déì øîà ?ïðz "ïäL ìëa" ïðàäå ¥¦©¥§©¨£©¥©¦¨¨§¦¦§¨£©§¨¤¥§©£©¥¦¥

éì ïéa äîCìåæbä úéLàø :øîà éîéc áø àúà ék ?¯íeMî ïðçBé éaøå ,íéMLa :øîà áø ©¥¦¨¨¦£¨©¦¦£©¥¦©¥©¨©§¦¦§©¦¨¨¦
:éîéc áøì ééaà déì øîà .LLa :øîà éàpé éaøúçðà,àãç ïìúL÷àåéaøc àîìLa .àãç ïì ©¦©©¨©§¥£©¥©©¥§©¦¦©§©¨£¨§©§©¨£¨¦§¨¨§©¦

àä ,àéL÷ àì ïðçBé éaøcà ïðçBé¯àä ,déãéc¯:áø øîà àäc ,àéL÷ áøcà áøc àlà .déaøc ¨¨©§©¦¨¨¨©§¨¨¦¥¨§©¥¤¨§©©§©©§¨§¨£©©
!ñøôe äðî¯øîà÷c "äðî" éàî ,àéL÷ àì éîð áøcà áøc¯déì äåäc ,íéòìñ íéòaøà ïa ¨¤§¨§©©§©©¦¨©§¨©¨¤§¨¨©¤©§¨¦§¨¦©£¨¥
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קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr flw sc oileg(iying meil)

:iqei iaxk dkld dnl ycg mrh zx`an `xnbd,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
`l` ezxaqn xn` `l iqei iax,døîà äòeîL étîdxn`pyétî ¦¦§¨£¨¨¦¦

mi`iapd.éëàìîe äéøëæ ébç©©§©§¨©§¨¦
:epizpyna epipy,'eëå øîBà ñðékøä ïa àñBc éaøexn` minkge ©¦¨¤©§¦¨¥§

.ody lk zeffeb zelgx yng
:minkg zrc z` zxxan `xnbdänëåxeriyd df'ïäL ìk' §©¨¨¤¥

minkg exn`y..` :zehiy rax` dfa d`ian `xnbdäðî ,áø øîà̈©©¨¤
Y ñøôeivge dpn,cgi yngd lknúBLneçî eäiL ãáìáe- §¨¦§¨¤§§¨

witqn `le ,xeriydn ziying zegtd lkl fb `di zg` lkly
.qxte dpn yi cgi mlekny

.a,øîà ìàeîLelwyna fb `di cgi yngd lknyíéML,mirlq §¥¨©¦¦
ïúBðålwyn mkeznïäëì úçà òìñ.miyiyn cg` dfy §¥¤©©©§Ÿ¥

.b,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaølwyna fb jixvyLLmirlq ©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¥
ozi mdne ,cgi oleknäMîç ïäëì,ãçàåxi`yi.Bìdpynd zpeeke §Ÿ¥£¦¨§¤¨

.mirlq yng `ed dpizpd xeriy mlerle el yi fb dnk lcad oi`y
.ceðéðL ïäL ìk ,øæòìà éaø øîà àleòfbdyk elit`e eheytk ¨¨©©¦¤§¨¨¨¤¥¨¦

.cg` rlq lwyna `l` epi` cgi mlek ly
:xfrl` iaxe l`eny lr dywn `xnbdBì ïúBð änëå ,ïðz,ì÷Lî §©§©¨¥¦§¨

ìéìba íéòìñ øNò ïäL äãeäéa íéòìñ Lîçe .éaøå áøì àîìLa ¨¥§¨¦¦¨¤¥¤¤§¨¦©¨¦¦§¨¨§©§©¦
ïðçBémirlq yng lwynn xzei `ed xeriydyàçéðozil eilry ¨¨¦¨

.mirlq yng odklì àlàìàeîLrlq ly lwyn odkl oipzepy ¤¨¦§¥
,cg`ål okøæòìà éaø,eheytk 'ody lk'y,àéL÷yng ozi ji` §©¦¤§¨¨©§¨

mirlq.
:oywnd lr zl`ey `xnbdéîòèéìåC,ax lr zywd `lyéî áøìe §¦©§¥§©¦

àçéð,eäééåøz éøîàc ìàeîLe áø àäå,íéMLa æbä úéLàø± ¦¨§¨©§¥§¨§¥©§©§¥¦©¥§¦¦
mlekn qxte dpn xeriydy axle ,miyiyn cg` wlg zzl jixvy
dyw ax lr mb ok m`e ,rlqn xzei epi` dfn miyiyn cg` wlg ,cgi

.yng odkl ozepy dpyndn
:zayiin `xnbdàéääc dìò øîzéà àäozepy dpyna oicd lr ± ¨¦§©£¨§©¦
y ,mirlq yngeäééåøz éøîàc ìàeîLe áøjynd df oic oi`y ©§¥§¨§¥©§©§

`l` ,fbd ziy`x zpizp lk lr dxaicy dpynd ly `yixl
ïðé÷ñò äaøä ïéféb Bì LiL ìàøNéa,ïäëì ïðzéì Lwáîe± §¦§¨¥¤¥¦¦©§¥©§¦¨§©¥¦§¨§Ÿ¥
,mipdk daxdl mwlgl dvex l`xyidedéì ïðéøîàåepizpyne ± §©§¦©¥

,el mixne`y zcnlníéòìñ úLîçî déì øöáz àì ãçå ãç ìk̈©§©Ÿ¦§©¥¥£¥¤§¨¦
zegtd xeriyd edfy mirlq yngn zegt ozz l` odke odk lkly -
dpizpd xeriyy oic oi` la` ,ohw cbal witqny aeyg `edy xzeia
zegt df m` s` miyiyn cg` `ed xeriyd `l` ,mirlq yng didi

.yngn
:miyiyn cg` xeriydy l`enye ax ixaca dpc `xnbdáø ,àôeb¨©

eäééåøz éøîàc ìàeîLeyíéMLa æbä úéLàøoke .äîeøzdxeriy §¥§¨§¥©§©§¥¦©¥§¦¦§¨
íéMLaoke ,d`eazdn.íéMLa äàt §¦¦¥¨§¦¦

ike :`xnbd zl`eyïðz ïðà àäå ,íéMLa äîeøz(b"n c"t zenexz) §¨§¦¦§¨£©§©
xeriyyäîeøza mxezy inläôé ïéò`ed,íéòaøàî ãçàcvike §¨©¦¨¨¤¨¥©§¨¦

drx oir ly xeriy ehwp l`enye ax.:`xnbd zayiinnàúééøBàc§©§¨
xeriydíéMLaneíéòaøàa ïðaøcmde ,dti oira zzl dvexy inl §¦¦§©¨¨§©§¨¦

n ike :`xnbd zl`ey .dxezdn xeriyd z` exn`àúééøBàc§©§¨
ìàeîL øîàäå ,íéMLaelit`yéøkä úà úøèBt úçà ähç. §¦¦§¨¨©§¥¦¨©©¤¤¤©§¦

dnexz xeriy :l`enye ax ixac z` zx`ane zayiin `xnbd
nàúééøBàc`edìàeîLãkne ,zg` dhg witqnya ,ïðaøcdnexz §©§¨§¦§¥§©¨¨¦

daeigynàúééøBàã,xacn weqtd dfay xdvie yexiz obc epiidc §©§¨
,xzei zzl yidti oir .` :da exn`p mixeriy dylyeúçà©©

.íéòaøàî,miyiyn cg` drx oir .b .miyingn cg` zipepia oir .a ¥©§¨¦
n xeriydy exn` l`enye axe .dpyna epipyy oicd edfeïðaøc§©¨¨

an wx eaeigy dnïðaøãdligzkl ,wxiae oli`d zexita oebk §§©¨¨
,íéMLa.mdixaca exingd `ly itl §¦¦

y exn` cvik :`xnbd dywn .d`t oiprl zxxan `xnbdäàt¥¨
ïðúäå ,íéMLa(`"n `"t d`t)äàtä ,øeòéL ïäì ïéàL íéøác elà §¦¦§¨§©¥§¨¦¤¥¨¤¦©¥¨

,ïBéàøäå íéøekaäå:`xnbd zvxzn .d`tl xeriy oi`y x`eane §©¦¦§¨§¨

nøeòéL dì ïéà àúééøBàcn la`ïðaøcdxeriy.íéMLadywn §©§¨¥¨¦§©¨¨§¦¦
:`xnbdïì òîLî à÷ éàîixde l`enye ax ixacaàðéðz(a"n my) ©¨©§©¨¨¦¨

opaxcnyeøîàL ét ìò óà ,íéMMî äàôì ïéúçBt ïéàdxezdny ¥£¦§¥¨¦¦¦©©¦¤¨§
.øeòéL dì ïéà äàtä:`xnbd zvxzníúäwx oicnl [dpyna] ©¥¨¥¨¦¨¨

yõøàa,miyiya minkg exn`àëä[l`enye ax ixaca]ycgzn ¨¨¤¨¨
s`yõøàì õeçamiyiya xeriy yi opaxcn. §¨¨¤

:fbd ziy`x xeriya mipc eteqay dyrn d`ian `xnbd÷éìñ ék¦¨¦
éðéä øa éñéà,l`xyi ux`l laandéçkLà`vn ±(ïðçåé éáøì) ¦¦©¦¦©§§¥

ïðçBé éaøipid xa iqi` z`déøáì déì éðúî à÷cepal cnily ± ©¦¨¨§¨©§¥¥¦§¥
el dpyy rnye ,epizpyn z`'íéìçø'.xkf oeyladéì øîàiax §¥¦¨©¥

,iqi`l opgeidééðúàel dpyz ±'úBìçø'.dawp oeyladéì øîà ©§§¥§¥¨©¥
dpey ip` ,opgei iaxl iqi`áéúëãk(eh al ziy`xa)zepznd oipra §¦§¦

eyrl awri glyydéì øîà .'íéúàî íéìçø',iqi`l opgei iax §¥¦¨©¦¨©¥
ìì dîöòì äøBz ïBLïîöòì íéîëç ïBLozencl oi`e. §¨§©§¨§£¨¦§©§¨

:dyrnd xetiqa dkiynn `xnbddéì øîàz` opgei iax l`y - ¨©¥
,iqi`àøãñ Léø ïàîdaiyid y`x edin ±ìááa.déì øîà ©¥¦§¨§¨¤¨©¥
iqi`,opgei iaxléøà àaààëjk ed`xwe ax epiide ,jex` `a` ± ©¨£¦¨

'ax' mya dpekn did mewn lkae] '`a`' did ax ly enyy meyn
dcpa x`eank execa xzeia deabd dide [eceakl(:ck).déì øîà̈©¥

iqi`l opgei iaxdéì úéø÷ 'àëéøà àaà'`lde ,edpkn dz` jk ± ©¨£¦¨¨¦¥
ixdy ,'epiax' xnele ceak jxca ezepkl jl didäåä ãk àðøéëc̈¦§¨©£¨

éaøc dén÷ áøc déøBçà ïøeL æ"é øçà àðáéúéxkef ip` - ¨¦§¨©©¨£¥§©©¥§©¦
eixg` zexey dxyr ray ayei iziid ,l`xyi ux`a did axyky

,iax iptl miayei epiidykøeðc ïé÷ewéæ é÷ôðåmi`vei eid ± §¨§¥¦¦§
y` ly zevevipéaøc déneôì áøc déîetîeitl ax ly eitn ± ¦¥§©§¥§©¦

iax ly,áøc déneôì éaøc déîetîemipzepe mi`yep eidyk ¦¥§©¦§¥§©
,dxez ixacaòãé àðà úéìåoian iziid `le ±ïéøîà ïä äî, §¥£¨¨©¨¥¨§¦

déì úéø÷ àëéøà àaà zàåjilr dide zeaiyg oeyl epi`y §©§©¨£¦¨¨¦¥
.epiax el `exwl
:dyrnd jyndeäéà déì øîà,opgei iaxl iqi`änëa æbä úéLàø ¨©¥¦¥¦©¥§©¨

.aiigzdl ick dxeriy(ïðçåé éáø) déì øîà,iqi`l opgei iax ¨©¥
alwyníéML:iqi` dywd .mirlqïðz ïäL ìëa ïðàäå`lde ± §¦¦§¨£©§¨¤¥§©

ody lk witqn minkgly epzpyna epipy ep`déì øîà .opgei iax ¨©¥
,iqi`lCìå éì ïéa äî ïk íàdpynd yexit z` rcei ipi` m` ± ¦¥©¥¦§¨

sicr ip`y zn`de ,jnn lecb ip` dnae epipia lcadd dn ,jnn xzei
xnel wx `ed 'ody lk' oeylde miyiy xeriyl dpeekdy rcei ip`y

.`qec iaxk daexn xeriy jixv `ly
:fbd ziy`x xeriya zwelgn `ian inic axøîà ,éîéc áø àúà ék¦¨¨©¦¦¨©

xeriya zwelgn yiyíéMLa øîà áø ,æbä úéLàø,mirlqéaøå ¥¦©¥©¨©§¦¦§©¦
LLa øîà éàpé éaø íeMî ïðçBé.,éîéc áøì éiaà déì øîà ¨¨¦©¦©©¨©§¥¨©¥©©¥§©¦¦

jixacaàãç ïì zL÷àå àãç ïì zçðàzg` `iyewy znxb ± ©§©§¨£¨§©§©§¨£¨
.dxxerzd zg` `iyewe dayiizd epl dzidy

:dayiizdy `iyewdàéL÷ àì ïðçBé éaøcà ïðçBé éaøc àîìLa± ¦§¨¨§©¦¨¨©§©¦¨¨Ÿ©§¨
`ed aiignd xeriydy opgei iax mya xn` dpg xa xa dax lirl
`ed xeriydy iqi`l xn` opgei iax lirl dyrnae ,mirlq dyy
opgei iaxy xn` inic axy zrke .opgei iax zrca dxizq yie ,miyiy

y ,ayein ,yy `ed xeriydy i`pi iax mya xn`déãéc àädny - ¨¦¥
e ,envra xaeqy dn df ,miyiy iqi`l xn` opgei iaxydéaøc àä- ¨§©¥

oi` ,yy `ed xeriydy opgei iax mya xn` dpg xa xa daxy dne
ei iax zhiy df.i`pi iax eax mya z`f xn` `l` envr opg

:dxxerzdy `iyewdàéL÷ áøcà áøc àlàdler inic ax ixacn ± ¤¨§©©§©©§¨
.ax ixaca dxizqáø øîà àäc`ed xeriydy ,lirlñøôe äðî §¨¨©©¨¤§¨

xn` inic ax eli`e ,dvgne mirlq raye miyely epiide yngd lkn
mirlq miyiy `ed xeriydy enya.

:zayiin `xnbd,àéL÷ àì énð áøcà áøceixaca yxtl yiyéàî §©©§©©¦Ÿ©§¨©
äðîqxte,øîà÷cynge mixyr mdy fef d`n ly dpnl `l ¨¤§¨¨©

dpnl `l` ,mirlqíéòìñ íéòaøà ïamirlq mirax` ly dpnl - ¤©§¨¦§¨¦
déì äåäc©£¨¥
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr glw sc oileg(iyiy meil)

íéMLaax mya inic axk dfe ,mirlq miyiy md el`k ivge dpny §¦¦
.miyiy `ed aiigzdl xeriydy

:`xnbd zl`eyíéòìñ íéòaøà ïa äðî àpz éðúåepivn ike ± §¨¥©¨¨¤¤©§¨¦§¨¦
zayiin .mirlq mirax` ly dpnl ezpeeke 'dpn' dpey `pzdy

:`xnbd,ïéà)àéðúäå (ïðúäå(a"d e"t n"a milk),äLãç úîçilk ± ¦§¨©§¨¥¤£¨¨
iwyn lawl cnerd wy oirk xernea yie ezxitz dniizqd `ly m

,wcqíéðBnø úìa÷nL ét ìò óàlkn ,xvd wcqdn miltep mpi`y ©©¦¤§©¤¤¦¦
mewn,äøBäèzlawn `le ilk dpi` dziiyr dxnbp `ly cry itl §¨

m` la` .d`nehdøôzixnblåokn xg`ldøeòéL ,äòø÷ðcxiy §¨¨§¦§§¨¦¨
rxwzy ,d`neh lawz `le ilk my dpnníéðBnø àéöBîk,`id jk §¦¦¦

e .`nw `pz zrcøîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøznga miyl jxc oi`y ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
awpzy ccnp xeriyde ,zexitéúL ìL úBiò÷ôkmiheg zerwt ± ¦§¨¦¤§¦

mlwyne ,znga miynzyn dfly izy lyïa äðîa òaøàî úçà©©¥©§©§¨¤¤
íéòìñ íéòaøàdxyr epiide ,mirlq mirax` ly dpnn rax ± ©§¨¦§¨¦

mirax` ly dpnl dzpeeke 'dpn' zazek dpyndy epivn .mirlq.
:dpyna epipyBì ïúBð änëå'mirlq yng lwyn'eë`le oaeln §©¨¥

.'i`ev
:df oic zx`any `ziixa d`ian `xnbdàì ,àðzjixvyepðaìiL ¨¨Ÿ¤§©§¤

åokn xg`l wxBì epðzé,àlàefk zenk oziyick ,xnv ly §¦§¤¤¨
å ïäk epðaìiLokn xg`lãBîòéelwyn.íéòìñ Lîç ìò ¤§©§¤Ÿ¥§©£©¨¥§¨¦
dpyna epipy`ed mirlq yng xeriydyéãkodkl witqiyúBNòì §¥©£

.ïè÷ ãâa:`xnbd zxxanéléî éðäðî,,éåì ïa òLBäé éaø øîà ¤¤¨¨§¨¨¥¦¥¨©©¦§ª©¤¥¦
càø÷ øîà(d gi mixac),odkl dpizpd mrha'ebe xgA Fa iM'ãBîòì ¨©§¨¦¨©©£
ì,'úøLozil jixvy micnleì éeàø àeäL øácúeøéLziaa §¨¥¨¨¤¨§¥

e ,ycwndèðáà ,eäéð éàîxyt`e ,dpedk icbaa xzeia ohwd `edy ©¦©§¥
.mirlq yng lwyna fbn ezeyrl

:`xnbd zl`eyàîéàzeyrl ick ,lecb xzei xeriy.ìéòîdaiyn ¥¨§¦
:`xnbdzNôz ,èòeî zNôz .zNôz àì ,äaeøî zNôzoi` - ¨©§¨§¤Ÿ¨©§¨¨©§¨¨¨©§¨

cenrl' ie`x `diy xzeia hrend xeriyd z` `l` ycgl gxkd
.'zxyl

:hpa`n ohw cba yiy zl`ey `xnbdàîéàål witqiy xeriyäték §¥¨¦¨
øîö ìL.àéðúc,Làøa úçpeî äúéä øîö ìL ätékdïäkdìBãb ¤¤¤§©§¨¦¨¤¤¤¨§¨©©§ŸŸ¥¨
äéìòåd did,ïeúð õéöickøîàpL äî íéi÷ì(el gk zeny)oipra §¨¤¨¦¨§©¥©¤¤¡©
,uivd,'úìëz ìéút ìò Búà zîNå'liztn dzidy dtikd efe §©§¨Ÿ©§¦§¥¤
zlkz.

:`xnbd zayiinàø÷ øîà(my mixac),dpedkd zepzn zpizp mrha ¨©§¨
'ebe xgA Fa iM','åéðáe àeäjixvy yexcl yieïøäàì äåMä øác ¦¨©¨¨¨¨©¨¤§©£Ÿ

åéðáìexnv ly dtike ,milecb mipdk mpi`y eipal mb ie`x `diy - §¨¨
.lecbd odkl wx dzid

:`xnbd zl`eyéåL àì énð èðáàzx`an `xnbde .eipale oxd`l ©§¥©¦Ÿ¨¥
,dl`yd z`øîàc ïàîì àçéðä`neia(:ai)y ,ìBãb ïäk ìL Bèðáà ¨¦¨§©§¨©©§¥¤Ÿ¥¨

,mixetikd meia exbege cala ozytn didyïäk ìL Bèðáà eäæ àìŸ¤©§¥¤Ÿ¥
,èBéãädidy,mizyte xnv ly mi`lkn,øétLly ehpa`y oeik ¤§©¦

.heicd lyk did dpyd lk ynzyn didy lecb odkïàîì àlà¤¨§©
øîàcmixetikd mei ly lecbd odkd ly hpa`dyeäækìL Bèðáà §¨©¤©§¥¤

èBéãä ïäkdid dpyd ini x`ya lecbd odkl wxe ,dpyd lk ly Ÿ¥¤§
,cgi ozyte xnv ly hpa`,øîéîì àkéà éàîdidy hpa`d `ldy ©¦¨§¥©

dey epi`e lecbd odkl wx did fbd ziy`x xeriy ccnp eae xnv ea
.eipaae oxd`a

seq seq :`xnbd zayiiníìBòa èðáà íLheicd odkl mby oeik - ¥©§¥¨¨
,lecbd odkd ly hpa`l wx ie`xy xeriy `iadl witqn 'hpa`' yi

.mdipya deyy xacl aygp hpa`y
:dpyna epipy'åëå Bðzéì ÷étñä àìcr fbd ziy`x z` odkl Ÿ¦§¦¦§
.xeht eravy

:zwelgn d`ian `xnbd,øîzéày inææbep`v z`äðBLàø øëîe ¦§©¨©¨©¦¨
[äðBLàø]yng dyr jke ,dxkn ,lgx ffby xg`l mrt lky ± ¦¨

,aiignd xeriyd itk zelgx yngn zefib yng el yi zrke ,minrt
,eicia mpi` xak zelgxdy `l`áéiç øîà àcñç áøeøa ïúð éaø ©¦§¨¨©©¨©¦¨¨©

.øeèt øîà àéòLBä©§¨¨©¨
:zwelgnd inrh z` zx`an `xnbdàcñç áøyáéiç øîà,enrh ©¦§¨¨©©¨

ææb àäc.aiigzpe ely eid dfifbd zryae ,xeriyd itk zelgx yng §¨¨©

eàéòLBä øa ïúð éaøy,øeèt øîày ,enrhàìî à÷c àðcéòa ©¦¨¨©©§¨¨©¨§¦§¨§¨§¨
àøeòéLmlyed f`y aeigd zry efy ziyingd z` ffby onfay ± ¦¨
,xeriydïðéòa`diyðàö''E,àkéìå. §¦©Ÿ§§¥¨

:`iryed xa ozp iax lr epizpynn dywn `xnbd,ïðzl`xyi §©
íéáëBk ãáBò ìL Bðàö æb ç÷Blämcew dndal xaegn ecera ©¥©¥Ÿ¤¥¨¦

,mffbe ,dfibd,æbä úéLàøî øeètoi` o`vd seb z` dpw `ly oeiky ¨¥¥¦©¥
,xehtd mrh dfy rnyn .'jp`v' dfàäseb z` dpw m`Bðàöly ¨Ÿ

ick wx miakek caerdæBæâìcaerd zeyxl mixfeg okn xg`le ¦§
,miakekáéiçe .ep`v eid ,mffby dryay itl,éànà`ldeãç ìk ©¨©©¨©

ãçå,o`vdnäféb øúadfibd xg`l -déúeLøî dì à÷ôð`vei ± §©¨©¦¨©§¨¨¥§¥
wx m`pw `ldy ,miakek caerd zeyxl xfege l`xyid ly ezeyxn
zefib yng eicia etq`zdy dryay s` aiigy `vnpe .dfibd zryl
`iryed xa ozp iaxl dywe .ely o`vd did `l ,aeigd zry efy

.dfa xhty
:`xnbd zvxznàîbøz[x`iae cinrd-]àcñç áøepizpyn z` ¦§§¨©¦§¨

,àéòLBä øa ïúð éaøc àaélà`l` ote` lka zxacn dpi`yïBâk ©¦¨§©¦¨¨©©§¨§
Bì ïð÷äLl l`xyil miakek caerdìL ìkíBé íéLzfib zrya s`e ¤¦§¨¨§Ÿ¦

.ely eid yngd lk ,ziyingd
l`xyi :dpyna epipy'eë Bøéáç ìL Bðàö æb ç÷Bläwx dpwy ± ©¥©¥Ÿ¤£¥

,dfibdn wlg envrl xkend xiiy m` ,zxaegn dcera dfibd z`
gweld ,melk envrl xiiy `l m`e ,gweld xear mb yixtn `ed

.ewlgn yixtn
:`xnbd zxxanøúa ,øëBî éab àøeiL àkéàc àëéäc àpz ïàî©©¨§¥¨§¦¨¦¨©¥¥¨©
ïðéìæà øëBî±jixv `ed ,envrl xiiy xkendyky xaeqy `pzd in ¥©§¦¨

.lkd lr yixtdl
:`xnbd zx`anïðúc .àéä äãeäé éaø ,àcñç áø øîàd`tab"t) ¨©©¦§¨©¦§¨¦¦§©

(d"n,eäãN CBúa ïìéà éçì÷ øëBnädnk da elcby d`eaz dcy ± ©¥¦§¥¦¨§¨¥
gweld ,rwxwd `la odizexit mr oxkne ,zepli`ìëì äàt ïúBð¥¥¨§¨

ãçàå ãçàzepli`dn.éúîéà ,äãeäé éaø øîà,jk oicdàlL ïîæa ¤¨§¤¨¨©©¦§¨¥¨©¦§©¤Ÿ
äãOä ìòa øéiL,envrl oli` meyìáàm`äãOä ìòa øéiLoli` ¦¥©©©¨¤£¨¦¥©©©¨¤
`ed ,envrl cg`äàt ïúBðewlgn.ìkä ìòiaxy enk ,ok m`e ¥¥¨©©Ÿ

eilr x`yp aeigd ,envrl xkend xiiyyky d`t oiprl xn` dcedi
.fbd ziy`x oiprl mb xaq jk ,lkd lr elyn ozepe

:dgec `axàáø déì øîà,`cqg axløîàc àeä øî àäåoicd lr ¨©¥¨¨§¨©§¨©
,d`ta dcedi iax ly'øBö÷ì äãOä ìòa ìéçúäL àeäå'xnelk §¤¦§¦©©©¨¤¦§

aiigzp xak jkae xkny mcew xevwl ligzd dcyd lrayk wxy
fbd ziy`xl dfn gikedl oi`e .dxikna xhtp epi`y ,lkd lr d`ta
aiigzp `l oiicre fefbl ligzdy mcew xkny xaecn dfay itl

.fbd ziy`xa xkend
:eixac z` `ax jiynnénð àëä àîéz éëåziy`x oiprl epzpyna §¦¥¨¨¨©¦

xaecn fbd'æBæâì ìéçúäL àeäå'oeik ,ok xnel oi` .lkd lr aiigzpe §¤¦§¦¦§
yíúä àîìLaoaen ,ezeyxa did lkd xevwl ligzdyky d`ta ¦§¨¨¨¨

`ldy ,gweld ly ewlg xear mb yixtdl aiigzdyúà íëøö÷áe'§ª§§¤¤
áéúk 'íëöøà øéö÷(h hi `xwie),d`t oiprac x`eaneàðcéòî §¦©§§¤§¦¥¦§¨

,äãN dleëa áéiçéî øBö÷ì ìéçúàc`l ,aiigzpy xg`l jkle §©§¦¦§¦©©§¨¨¤
,xkny dna xhtpàëä àlà,fbd ziy`x oiprlìéçúàc àðcéòî ¤¨¨¨¥¦§¨§©§¦

déøãò déleëa áéiçéî àì æâéîìxkny oeike .ffby xg`l wx `l` §¥©Ÿ¦©©§¥¤§¥
dcedi iax xn`i `l dfa ,ffby `ed gwelde xaegn ecera fbd z`
in dl`yd zxfege .gweld ly lr ewlgn yixtdl jxhvi xkendy

.epzpyn ly `pzd
:xg` ote`a yxtn `axïðúc àeä àpz éàä ,àáø øîà àlàlirl) ¤¨¨©¨¨©©¨¦§©

(.alw,Bì øîà,xkenl dpewdBæ äøt ìL äéòî éða éì øBëî- ¨©§¦§¥¥¤¨¤¨¨
,ef ly dirn ipa z` il xekn xn`e zg` dxt lr riavdïäa äéäå§¨¨¨¤

d on zg` [miirna]úBðzîdaiwd epiide odkl ozil jixvy ©¨
gweldy oicd ,miirna z`vnpyïéàå ïäëì ïðúBðxkendBì äkðî §¨§Ÿ¥§¥§©¤

df cbpkíéîcä ïîreci xacdy meyn ,miirnd lk xeara mliyy ¦©¨¦
m` la` .ok zrc lr dzid dxiknde daiwd z` zzl jixvyç÷ì̈©

ì÷Lîa epnîgweld ,lwynd itl mliyy ±å ïäëì ïðúBðxkend ¦¤§¦§¨§¨§Ÿ¥§
íéîcä ïî Bì äkðîlwyn itl mliyy dfay meyn ozpy dn cbpk §©¤¦©¨¦

z` mb zllek dxiknde envr ipta xac lk lr mliyy aygp
.daiwd
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קכז oifge` mipy` cenr glw sc ± oey`x wxtzereay

íéòáøà ïá äðî àðú éðúå ïðéëøôå"qxte dpn" `ed ,axc "qxte dpn" `de Ð

yxite ,ody lk :ixn`c ,dilr opax ibilte .qxte dpn zg` lka ,`qec iax xn`wc

.qxte dpn olek oia epiid Ð "ody lk"c :ediizlinl axäùãç úîç,xer ly Ð

.wcq da xiiye dzxitz xnb `lyíéðåîø úìá÷îù éô ìò óàwcqa oi`y Ð

.oenx `ivenkäøåäèdxnbp `ly Ð

.dzk`lnäøôúlge dzk`ln dxnbpe Ð

`ivenk drxwp jk xg`e ,ilk my dilr

Ð mipenx zlawn la` ,dxedh Ð oenx

awpizy cr ,dpin ilk mW rwt `lc ,d`nh¥

miza ilra ilk lk xeriyk ,oenx `ivenk

.mipenxk oxeriyyéúù ìù úåéò÷ôëÐ

`ivenyk Ð xdhl ilk zrixw xeriy

ly dzyinyz `ed dfy .izy ly zeirwt

mzqe .zexit da ynzydl jxc oi`e ,zng

,mirlq xyr milecb izy ly zeirwt

.dpnl drax` mlwynúåéò÷ôÐ

.l"iiyenl*àðúoizipzn ipzwc `d Ð

lr `diy `l Ð "oaeln mirlq yng"

,citw `xeriy` `l` ,epall lhen l`xyi

ea `diy oalziyky rxkda dil aizilc

.mifib lk zexhtpe ,mirlq yngàø÷ øîà
úøùì ãåîòìik" aizk fbd ziy`x xza Ð

."zxyl cenrl jihay lkn 'd xga eaéàî
èðáà åäéð,dpedk icbaay ohw `edy Ð

yngn zeyrl lekiy opaxl edl miwe

oi` ixdy ,xnv mirlq`l` xnv elek

.`ed mi`lkúùôú àì äáåøî úùôúÐ

(eh `xwie) daf iab mipdk zxeza `ziixa

Ð "miax" ,mipy Ð "mini" ,"miax mini"

dxyr Ð "miax" `l` epi` e` .dyly?
,hren ernye daexn ernyy lk :zxn`

Ð hren zqtz ,zqtz `l Ð daexn zqtz

yi ,odn dfi` jl yxit `le li`ed .zqtz

`l m`y .rnynay oey`xd qetzl jl

okidn :jaiyn ip` Ð daexnd `l` qetzp

hrend dfl ehrnn dz`?`ed s` `lde

zegta daf dpi` xn`zyk !rnyna

dyly s` `lde :jl xne` ip` ,dxyrn

:jaiyn ip`e ,dylya xn`zyke !rnyna

s` :il xne` dz` !dxyr `l` epi`

xn`z :inp zexiy iabe .rnyna dylyd

xne` dz` !lirn `ni`e :jaiyn ip`e ,hpa`

okidne ,zexiy llka hpa`d s` `lde :il

ehrnn dz`?xeht oi` xn`zyk la`

hpa` `lde :jaiyn ip` ,lirn icka `l`

!aizkc `ed zexiy `xwe ,zexiyl ie`x

øîö ìù äôéë àîéàåzhren `idy Ð

aizkck ,zexiy llka `id s`e ,hpa`n

`xnr zlkze ,"zlkz lizt lr" (gk zeny)

.`edäôéë.i"ixhlt** ,ohw raek Ðúîùå
åúåà.uiva Ðàø÷ øîàzexiy iab Ð

.fbd ziy`xcåéðáå àåäodka epi` uive Ð

.heicdïäë ìù åèðáà øîàã ïàîì àçéðä
ìåãâaizkck ,uea `edy mixetkd meia Ð

."xebgi ca hpa`ae" (fh `xwie)åäæ àì
èåéãä ïäë ìù åèðáà.dpyd lk ly Ð

zeny) aizkck ,mi`lk ly i`ed `ed `dc

ike ,'ebe "zlkz xfyn yy hpa`d z`e" (hl

oia lecb odka oia Ð mi`lkc hpa` aizk

.aizk dpyd lkc heicd odkaøéôùÐ

,xnv ly hpa`a eipae oxd` oiey zgkyn

.dpyd zeni x`y ly oebkøîàã ïàîì àìàmixetkd meia lecb odk ly ehpa` Ð

Ð dpedk icba zyxt iab mi`lka "hpa`" aizk ikc dpyd lk ,heicda `ed xyk

xnv zgkyn `l ok m` ,uea ly elek Ð heicd odka la` .aizkc `ed lecb odka

,eipae oxd` da oiey `l `d ,hpa`a fbd ziy`x zxryn i`n`e ,heicd ly hpa`a

heicd zexiyl ie`x epi` xnvdyèðáà íù ?zexiya xnv oi`c ab lr s` Ð

i`e .lecb odk zexiyl ie`x ixd ,zeheicd

mixac :xn`w ikd Ð "eipae `ed" meyn

ea zbdep hpa` ixdy ,hpa`l oiie`xd

.eipaae'åë úåôåçù åì øëî`pniwe` `d Ð

xiiyy ab lr s`c :ol rnyn `w daeh dvr

oinn gweld on dpwi ,aehd on envrl

.el ozie miyyn cg` zerxdøëîå ææâ
äðåùàødzfib xg`l xken did dpey`x Ð

.oifib yng sxivy mcew ,cináééçÐ

`de ,`pngx xn` "jp`v fb"c ,fbd ziy`xa

.ely dzid zg` lk dfib zryac Ð `ki`

àøåòéù éìî à÷ã àðãéòá,o`v yngc Ð

aiigzn `ed ziyingd dfib ici lry

eed `l `zry `idde ,zepey`x drax`a

.ely o`vnéåâ ìù åðàö ç÷åìä ïðúÐ

,gweld xeht Ð dffbe ,dffbp `ly cr elit`

.`ed ep`v e`lcæåæâì åðàö àäel xkny Ð

el dpw df ,o`vd seb.ffby cr sebdáééçÐ

.dia `pixw "jp`v"cøúá àãçå àãç ìë
äéúåùøî ÷ôð äæéâ,`nl` Ð aiig :ipzwe Ð

.opilf` `cg lkc dfib zry xzaíéùìù ìë
íåémitebd lk ediy `l` ,`wec e`l Ð

.mifibd lk melyz cr el oiiepwøëåî øúá
ïðéìæà.edlek` azinl Ðïìéà éçì÷Ð

hwp ikdl .odizexit mr gwl onvr zepli`

,oli` dcy ef dcy oi`y Ð "iglw" oeyl

dyly e` mipy da elcbe ,oal dcy `l`

.oxkne zepli`ïúåðoli` lkn d`t gwel Ð

x`tz `l" (ck mixac) aizkck ,oli`e

Ð exiag z` xhet mdn cg` oi`e ."jixg`

dcy dzid m`y .ely dcyd oi`e li`ed

.olek lr cg`n ozep did ,elyïîæá éúîéà
äãùä ìòá øééù àìùdcya oli` mey Ð

.envrløééù ìáà`inx Ð envrl cg` Ð

mirxfa rwxwa d`t ozepe ,dilr eaeig dlek

,`nl` .zepli`d lk z` xhete ,miiprl

`inx `aeig dlek Ð `xeiy `ki`c `kid

d`ta xht ikid ,`inx dilr e`l i`c .dilr

mixg` ly zepli` dicicìéçúäù àåäå ?
øåö÷ì úéáä ìòázxikn mcew mirxfd Ð

,d`ta aiigin `zry `iddnc ,zepli`d

xhtnl `ifg `zry `iddc dicic d`te

Ð icin xiiy `l ik edine .dcy dlek

mirxf z`t oi`e ,zepli` zexit oicn wlzq`

zexita xiiy izk`c ,xiiy ike .ozxhet

dil dede ,`nw `aeign wtp `l Ð zepli`

.`xwirnckíëøö÷áåzlgzn :rnyn Ð

.dxivwäéøãò äéìåëá áééçéî àì`lc Ð

xg`l Ð "mkp`v fb" `l` ,"mkffba" aizk

.o`v fb `xwpyàáø øîà àìà`nrh Ð

riwtdl i`yx mc` oi`c meyn :oizipznc

fb `diy ick eifib xeknle ,devn cin epenn

`pixw `lc ,oxhetl xg` ly o`ve cg` ly

oiafnw `l ,oiafn `w ik `l` ."jp`v fb" dia

`ki` Ð icin xiiy ik ,jklid .odkc zepzn

ueg" gwell xken yixt `lcn :xninl

xiiye ,el xkn lkd i`ce ,"odk ly eizepznn

`id jab odkc dpzn :xkenl gwel xn`e ,odkd ozn z` elv`
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`oifgeקכח mipya cenr glw sc ± oey`x wxtzereay

`l` .`ed "jp`v" e`lc ,dilr devnd aeigc meyn `le ,gweld aiig xiiy `l ike

.odk ly ewlg el xkn `l dfc meynåðúåðel dkpn gahd oi`e ,odkl gwel Ð

.`nzqn zepznd z` el xkn `ly itl melkì÷ùîá åðîéä ç÷ìi`ce `zydc Ð

.dil oiafíéîãä ïî åì äëðîlr oicde ,odizepzna mipdkd ekf dhgypyn Ð

el yxit m` i`ce fbd ziy`x iabe .gahd

melk odkl o`k oi` Ð "jl xken ip` lkd"

`l Ð dxknp dffbp `ly cre li`ed .df lr

dia `pixw `lc ,fbd ziy`x zaeg dilr lg

`lc meyn :oizipznc `nrhe ."jp`v fb"

dil yixt elit` ,`cqg axc dinrhle .dipaf

.`id `zlin e`le ,dil aidi Ð

æâä úéùàø êìò ïøãä

äðùîïéùã÷åîá àì ìáà .ï÷ä çåìéùÐ

.oiycwen inc ikid yxtn `xnba

ïîåæî åðéàùá àìà âäåð åðéàåaizkc Ð

."`xwi ik" (ak mixac)ñãøôá åðð÷ùÐ

,zial zexfeg oi`e ziad on e`vie ecxny

,`ed onefn e`l qcxte .zeixacn eyrpe

Ð eppw ziaa m` la` .gexal md milekiy

.xehtúéáä êåúá åðð÷.ecxn `ly Ðïëå
úåàéñãøä éðåémc` ipa mr lcbil mkxcy Ð

.xeht Ðøåèô àîè óåòyxtnck Ð

.d`nh `le dxedh Ð "xetv" :`xnbaóåò
øåäè óåò éöéá ìò õáåø àîèab lr s` Ð

.`ed geliy xa gext`c `pincøåèôow"c Ð

xetv zppwnd m`d `dzy Ð opira "xetv

`nh ser ivia lr uaexd xedh sere .dxedh

,xeht Ð `ed xetv owc ab lr s` ,inp

Ð "jl gwz mipad z`e" :`xnba yxtnck

serc llkn :jixt `xnbae .jialkl `le

xedh ezenk xg` oin ivia lr uaexd xedh

!aiig Ðàøå÷ekxce ,`ed `nh ser Ð

.mixg` ivia lr ueaxlçìùìî øåèô øëæ
.`xnba `nrh silick Ð

àøîâàùééî éáøå ïéáà éáøjd iyxtn Ð

cib"e "epa z`e eze`"e "mcd ieqk"c oizipzn

"fbd ziy`x"e "miiglde rexfd"e "dypd

dvegae ux`a" edleka opzc ,"owd gely"e

oilega ,ziad ipta `lye ziad ipta ,ux`l

,`cg yixt xne `cg yixt xn ."oiycwenae

,jci`l iyxtn `w ediiexze ,ibilt `le

.exne` mya xac xnel ep` oikixveàëéä ìë
õøàì äöåçáå õøàá ïðúã.oiwxt jpda Ð

êøåöì àìùedpip rwxw zaeg e`lc ,`ed Ð

,zeayen lka zbdepe ,sebd zaeg `l`

.(a,fl) oiyecwc `nw wxta silickãáì
éàòìà éáøãî é÷åôàì æâä úéùàøîÐ

zepzna inp oicd `ede .dnexzl dl yiwnc

dpi` fbd ziy`x :xne` i`rl` iax ,lirl xn`ck ,`icda i`rl` iax xn` dlrc meyn Ð fbd ziy`x hwpc `de .fbd ziy`xn zepzn sili i`rl` iax `dc ,jxevl zipyp

.ux`a `l` zbdepëéä ìëåïéùã÷åîáå ïéìåçá éðúã à.epa z`e eze`e dypd cib ,epiidc Ðêøåöì`l` bdep epi`c `pin` ded ,dil opireny`c e`l i` epa z`e eze`c Ð

opireny`c ,`ed jxevl Ð "oiycwena `l" la` .opzc jpd oky lke .oiprd wiqtd "xeye" :mzd xn`ck ,oilega `ed bdepc opireny` jklid .aizk miycwa `dc ,oiycwena

.weligäùðä ãéâî øá.dipin dypd cib xeqi` rwtl `l diycw`c meync ol `hiytc ,`ed bdepc diipz jxevl `lyc Ðäéì àðîé÷åà éî åàìå"dypd cib" wxta Ð

.(a,ht oileg)íéùã÷ úåãìåáopireny`l jixhvi` ,oicibl zncew cled zxiviy mzd yxtnck ,micw oiycwen xeqi`c oeikc .oiycwene cib meyn aiigc opireny`l `z`c Ð

ipyne .ediilr liige cib xeqi` iz`cú÷çåã àîòè éàî:xninl jpdl `yiin iaxe oia` iax ez` `zyde ,edpipz `zkld i`nl jl `iyw didc meyn Ð ikda dnwe`l Ð

inp `pz ,jxevl `cga `cge `cg lk edpipzc icii`e .jxevl `ly ipznc `aeh `ki` `dc ,`id `iyew e`l Ð `hiyt mzd zywn ik `xwirnc .ikda dnwe`l wgcz `l

oke ,edleka diipz epa z`e eze` meyn Ð "ziad ipta" oke .jxevl `ly oda inp diipz ,jxevl edleka diipzc icii` Ð "oiycwen"l oicd `ede .jxevl `ly jci`a oda

.fbd ziy`x meyn Ð "ux`l dveg"ùôðä úà âøäù.owa `vnpe ,cxn jk xg`e Ðçìùìî øåèôdlvd mewnl glyl ira `wc :dil zyxc ikde .`ed `lhw xae li`ed Ð

.epglyz l` Ð eglyl ie`x oi`y z`e ,eglyl ie`xd z` Ð "glyz gly" :`xw yixc ikde .`ed ikd xa e`l i`de ,xwtde
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àîìàikid ikc .ipaf `l enk :"ipafn `l" yexit Ð iypi` ipafn `l odkc zepzn

"xya `xhil il xekn" dil xn`ykc meyn ,el dkpn ,lwyna epnn gwlykc

`le ,lwyna epnid gwelk ied ,xken lv` xiiy oizipzn inp ikd Ð zepzn zepwl dvx `l

edine .lkd dpw ixdy ,oiaf `l xnel jiiy `l Ð melk xiiy `lya la` .odkc dpzn oiaf

`l odkc dpzn xken dil xn`c" xn`wc `d

.xity iz` `l "jl ipaf

æâä úéùàø êìò ïøãä

çåìéùoicd `ede Ð fbd ziy`xn cal ,owd

.hwp ediipin `cge ,zepznn cal

ìëÐ 'ek jxevl oiycwenae oilega opzc `kid

miycwene oileg oia welig oi`c oeik :dniz

inp ikd ok m` ,epa z`e eze`ae dypd ciba `l`

cal ,jxevl `ly" `kti` xninl ivn ded

`ed yecgc oeikc :xnel yie !"epa z`e eze`n

e`le" lif`e yxtnck ,jxevl `ly `edy eze`a

eze`n cal xnel ith `gip ,'ek "`pniwe` in

`ly `ede jxevl `edy xeaq iziidy xac

.jxevléàîmeyn e`l `pniwe` `nrh

zeclec opireny`c `dc Ð 'ek ol `iywc

ded Ð oiyecw od oziieda e` on` irna miycw

`l` .dypd cib `la `nlra opireny`l ivn

lkne .jxevl `ly inp `pz ,jxevl `pzc icii`

opivnc oeik ,miycw zeclea dl opinwen mewn

.zvw yecg opireny`c iyextlàöéoi`y df

Ð xafb cil e`iadl `l` eglyl deevn dz`

dxn` `lc meyn ,`nrhc :qxhpewd yxit

`l `pyilc ,`cg :dywe .dlwzl gly dxez

xnbp `la dl iwene wiqnc :cere .ikd rnyn

`xwc dihytc :d`xpe !dlwz ea oi` ok m`e ,epic

.irzyn eglyl lekiy icinac rnync ,yixc

yxite .xafb cil e`iadl devn Ð ycwd la`

`dc Ð iiez`l ivn `l "jl gwz"n :qxhpewa

ab lr s`e .mipdp `le milren `l mixez ivia

ixii` oizipzn Ð milren ziad wca iycwac

jenqa ibilt `le ,`nlr ilekl gafn iycwa

hrnn ivn `l ikdle .ziad wca iycwa `l`

oi` "xafb cil e`iadl" oeyl edine ."jl gwz"n

wca iycwa `l` jiiy `l xafbc ,jk lk ayein
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BðéàL eäæéà .ïneæî BðéàLa àlà âäBð Bðéàå ,óBòa àlà¤¨¨§¥¥¤¨§¤¥§¨¥¤¤¥
íéìBâðøúå ïéæåeà ïBâk ?ïneæîeðpwLñcøtaíà ìáà , §¨§©¨¦§©§§¦¤¦§©©§¥£¨¦

úBàéñcøä éðBé ïëå ,úéáa eðp÷¯óBò .çeléMî øeèt ¦§§¥§¥¥©§¦¥¨¦¦©
àîè¯øeètlîóBò éöéa ìò õáBø àîè óBò .çlL ¨¥¨¦§©¥©¨¥¥©¥¥

àîè óBò éöéa ìò õáBø øBäèå ,øBäè¯lî øeèt.çlL ¨§¨¥©¥¥¨¥¨¦§©¥©
.ïéøèBt íéîëçå ,áéiçî øæòéìà éaø ,øëæ àøB÷àøîâ ¥¨¨©¦¡¦¤¤§©¥©£¨¦§¦

õøàa" ïðúc àëéä ìk :øîà ãç ,àLééî éaøå ïéáà éaø©¦¨¦§©¦§¨¨©£©¨¥¨¦§©¨¨¤
"õøàì äöeçáe¯.æbä úéLàøî ãáì ,CøBöì àlL §¨¨¨¤¤Ÿ§¤§©¥¥¦©¥

âäBð Bðéà æbä úéLàø :øîàc éàòìà éaøcî é÷etàì§©¥¦§©¦¤§©©£©¥¦©¥¥¥
úéaä éðôa" ïðúc àëéä ìk :øîà ãçå .õøàa àlà¤¨¨¨¤§©£©¨¥¨¦§©¦§¥©©¦

"úéaä éðôa àlLå¯úàå BúBàî ãáì ,CøBöì àlL §¤Ÿ¦§¥©©¦¤Ÿ§¤§©¥§¤
,àðéîà Czòc à÷ìñ .BðaíéLã÷c àðéðòáe ìéàBä §¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦§¨¨§¨¨¦
íéLã÷ àkéàc ïîæa ,áéúk¯íéLã÷ àkéìc ïîæa ,âBäðð §¦¦§©§¦¨¨¨¦¦§¦§©§¥¨¨¨¦

¯àëéä ìk :éøîà eäééåøúå .ïì òîLî à÷ ,âBäðð àì̈¦§¨©§©¨§©§©§¨§¦¨¥¨
ïéleça" ïðúcíéLc÷enáe"¯.äLpä ãébî ãáì ,CøBöì ¦§©©¦©§¨¦§¤§©¦¦©¨¤

¯äLpä ãéb øeqéà déì ò÷t Lcwéàc íeMî !àèéLt§¦¨¦§¦©©¨©¥¦¦©¨¤
?dépéî¯?íéLã÷ úBãìåa àðîé÷Bà åàìå¯éàîe ¦¥§¨¦§¨¦§¨¨¨¦©

àðîé÷Bà àîòè¯àðúc éãééà ,Cì éL÷z àì éîð àøwéòî ,éðúéì àì ïì àéL÷c íeMî åàì ©£¨¦§¨¨¦§©§¨¨¨¦§¥¥¦¨¨©¦¨¦§¥¨©§¥¦§¨
CøBöì¯:àø÷ øîàc ?àì éànà ."íéLc÷ena àì ìáà ïéleça" .CøBöì àlL éîð àðz §¤§¨©¦¤Ÿ§¤©¦£¨Ÿ©§¨¦©©Ÿ©£©§¨
çlL"çlLz"íàä úà¯äeeöî äzàL éîaìBçlLäæ àöé ,¯ì äeeöî äzà éàLBçlL ©¥©§©©¤¨¥§¦¤©¨§¤§©§¨¨¤¤¦©¨§¤§©§

Lôpä úà âøäL øBäè óBò ,Ckìä :àðéáø øîà .øaæb éãéì Bàéáäì àlà¯øeètçelMî. ¤¨§¨¦¦¥¦§¨¨©¨¦¨¦§¨¨¤¨©¤©¤¤¨¦¦©
?àîòè éàî¯ì äeeöî äzàL éîa ,"íàä úà çlLz çlL" àø÷ øîàcàöé ,BçlL ©©£¨©£©§¨©¥©§©©¤¨¥§¦¤©¨§¤§©§¨¨

ì äeeöî äzà éàL äædéðéc øîâã éà ?éîc éëéä .ïéc úéáì Bàéáäì àlà BçlL¯ ¤¤¦©¨§¤§©§¤¨§¨¦§¥¦¥¦¨¥¦§¨©¦¥
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr glw sc oileg(iyiy meil)

ly `pzd `ed dxt irn xken oiprl `pzdy dgkedd z` x`an `ax
ieey cbpk gwell dkpn `l xkendy `yixa x`azdy :epizpyn

,odkl ozpy daiwdLéðéà ïéaæî àì ïäëc úBðzî ,àîìàmc` ± ©§¨©¨§Ÿ¥Ÿ§©¥¦¦
on envr `ivedl xeq`y itl odkd ly zepznd wlg z` xken `l
lr wx `ed mliy gweldy dne ,dxikna milelk mpi`e ,aeigd

.x`ydénð àëä,fbd ziy`x oiprlLéðéà ïéaæî àì ïäëc úBðzî. ¨¨©¦©¨§Ÿ¥Ÿ§©¥¦¦
Ckìäm`øëBnä øéiLd ,mifibd on wlg envrláéiç øëBîzzl ¦§¨¦¥©¥¥©¨

meyn ,lkd lr ewlgn fbd ziy`xç÷Bì déì øîàc,xkenläðzî §¨©¥¥©©¨¨
àéä Cab ïäëcixdy ,jwlga `ed mifibd lk xear odkd wlg lk ± §Ÿ¥©¨¦

m` la` .eze` zxkn `løéiL àìd ,envrl xkendáéiç ç÷Bìzzl Ÿ¦¥¥©©¨
meyn ,ewlgn odkldéì øîàcdøëBî,gwellàì ïäëc äðzî §¨©¥¥©¨¨§Ÿ¥Ÿ

Cì éðaæmc`y] jl izxkn `l llk odkl ozil jixvy wlgd z` ± ©§¦¨
xear wx did znliyy dne ,[odkl zzl jixvy dn z` xken `l

.mincd on jl dkpn ipi`e jwlgn yixtdl jilre ,x`yd

æâä úéùàø êìò ïøãä

ï÷ä çåìéù ¯ øùò íéðù ÷øô

äðùî
dxeza xn`p(f-e ak mixac)F` ur lkA KxCA Liptl xFRv ow `xTi iM' ,¦¦¨¥©¦§¨¤©¤¤§¨¥

lr F` migxt`d lr zvax m`de ,mivia F` migxt` ,ux`d lr©¨¨¤¤§Ÿ¦¥¦§¨¥Ÿ¤¤©¨¤§Ÿ¦©
mipAd z`e m`d z` gNWY gNW .mipAd lr m`d gTz `l ,miviAd©¥¦Ÿ¦©¨¥©©¨¦©¥©§©©¤¨¥§¤©¨¦
:zeevn izy ef dyxta exn`pe .'mini Ykx`de Kl ahii ornl Kl gTY¦©¨§©©¦©¨§©£©§¨¨¦
dyr zevn .a .mipad lr m`d z` lehil `ly ,dyrz `l zevn .`
od mipte` el`ae el` zeevn ihxt x`eai df wxta .m`d z` glyl

.zebdep
:ef devn zbdep izne okid zx`an dpyndõøàa âäBð ïwä çeléL¦©©¥¥¨¨¤

úéaä éðôa ,õøàì õeçae,miiw ycwnd ziay onfa -éðôa àlLå §¨¨¤¦§¥©©¦§¤Ÿ¦§¥
,úéaäbdepealy zeterLc÷eîa àì ìáà ,ïéleçïély zetera - ©©¦§¦£¨Ÿ§§¨¦
.ycwd

:owd geliyan xzei mcd ieqika yiy zexneg dnk d`ian dpynd
øîBçzexneg yi -azevnícä éeqkxzeiîzevna,ïwä çeléM ¤§¦©¨¦¦©©¥

,ícä éeqkL,hgypy miig lra ly enc z` zeqkl dxezd dzeivy ¤¦©¨
âäBðoiae äiçaoia,óBòaoia bdep okee ïneæîaoia,ïneæî ïéàLa ¥§©¨§¦§¨§¤¥§¨
åeli`,óBòa àlà âäBð Bðéà ïwä çeléL,miig ilra x`ya `le §¦©©¥¥¥¤¨§

,ïneæî BðéàLa àlà âäBð Bðéàåxn`py(my)xFRv ow `xTi iM' , §¥¥¤¨§¤¥§¨¦¦¨¥©¦
:dpynd zx`ane .onefna `le ,dxwn jxc ,'LiptleäæéàserBðéàL §¨¤¥¤¤¥

,ïneæî,owd geliy zevn ea yiyíéìBâðøúå ïéæåeà ïBâkegxay §¨§£¨¦§©§§¦
,xefgl micizr mpi`e ziadneðpwLow epa -,ñcøtamewn epi`y ¤¦§¥©©§¥

,evxiy izn myn wlzqdl milekie onefnáà,úéaa eðp÷ íà ì £¨¦¦§©©¦
,onefn mewn `edy,úBàéñcøä éðBé ïëå,mc` ipa mr zeigl okxcy §¥¥©§§¦

øeètmc`dçeléMî.miviad zlihp mcew m`d ¨¦¦©
ly ow `vend :geliyn xeht ly mitqep mipte` d`ian dpyndóBò

lî øeèt ,àîèçlL`vend oke .m`d z`éöéa ìò õáBø àîè óBò ¨¥¨¦§©¥©¨¥¥©¥¥
å ,øBäè óBòser oklî øeèt ,àîè óBò éöéa ìò õáBø øBäè,çlL ¨§¨¥©¥¥¨¥¨¦§©¥©

.mixedh miviad mbe serd mb eidiy cr
enyy ser,àøB÷zeter ly mivia lr ueaxl ekxcy xedh ser `ede ¥

d z` mc` `ven m` ,mixg`øëæ,mivia lr uaex oind eze` lyéaø ¨¨©¦
áéiçî øæòéìà,geliya.ïéøèBt íéîëçå ¡¦¤¤§©¥©£¨¦§¦

àøîâ
ziad ipta ,ux`l uegae ux`a bdep owd geliy' ,dpyna epipy
epipy df oirke ,'oiycwena `l la` oilega ,ziad ipta `lye
oipra mi`xen` ixac d`ian `xnbd ,ef zkqna zetqep zeipyna

:el` zepeylàLééî éaøå ïéáà éaø,df oipra mixac ipy exn`ãç ©¦¨¦§©¦§¨¨©
ïðúc àëéä ìk ,øîàoeyl el` zeipyna epipyy mewn lka - ¨©¨¥¨¦§©
,'õøàì õeçáe õøàa'ef oeyl dzpyp,CøBöì àlLzeipyny oeik ¨¨¤§¨¨¤¤Ÿ§¤

uega zebdepy heyte ,rwxwl zekiiy opi`y zeevna zewqer el`
,ux`l,æbä úéLàøî ãáìzbdep `idy xnel dpynd dkxved day §©¥¥¦©¥

ick ,ux`l uega mbé÷etàìhrnle `ivedl -îezhiyéaøc §©¥¦§©¦
øîàc ,éàòìàlirl(.elw)y,õøàa àlà âäBð Bðéà æbä úéLàø ¦§©§¨©¥¦©¥¥¥¤¨¨¨¤

.ux`l uega s` bdepy `pzd eprinyde
ãçåel` mi`xen` ipynïðúc àëéä ìk ,øîàepipyy mewn lka - §©¨©¨¥¨¦§©
oeylCøBöì àlL ,'úéaä éðôa àlLå úéaä éðôa'ixdy ,`ed ¦§¥©©¦§¤Ÿ¦§¥©©¦¤Ÿ§¤

onfa s` zebdepy heyte ,ycwnd zial llk zekiiy opi` el` zeevn
,miiw ycwnd zia oi`yî ãáìxeqi` iabl,'Bða úàå BúBà'eay §©¦§¤§

oeik ,miiw ycwnd zia oi`y onfa bdepy eprinydl dpynd dkxved
càðéîà Czòc à÷ìñ,xnel jzrca dlrn ziid -å ìéàBäxeqi` ©§¨©§¨£¦¨¦§

,mei eze`a dpae dnda zhigy ly dfáéúk íéLã÷c àðéðòa- §¦§¨¨§¨¨¦§¦
xn`py ,zepaxwd ipipr jeza dxeza azkp(gk-fk ak `xwie)F` xFW'

d mFInE FO` zgY mini zraW dide clEi iM fr F` aUkd`lde ipinX ¤¤¥¦¦¨¥§¨¨¦§©¨¦©©¦¦©§¦¦¨¨§¨
mFiA EhgWz `l FpA z`e Fz` dU F` xFWe ,'dl dX` oAxwl dvxi¥¨¤§¨§©¦¤©§¤Ÿ§¤§Ÿ¦§£§

,'cg`wxy ,xnel mixeaq epiidíéLã÷ àkéàc ïîæazbdepy - ¤¨¦§©§¦¨¨¨¦
,miycw zaxwdâBäððj` ,df xeqi` bdpi -,íéLã÷ àkéìc ïîæa ¦§¦§©§¥¨¨¨¦

,miiw ycwnd zia oi`y onfa epiideâBäðð àì,df xeqi`òîLî à÷ Ÿ¦§¨©§©
ïì.cinz bdep df xeqi`y ,`pzd ¨

:zxne`e `xnbd dkiynnéøîà eäééåøúåiaxe oia` iax ,mdipye - §©§©§¨§¥
,sqep xac exn` ,`yiinïðúc àëéä ìkepipyy mewn lka - ¨¥¨¦§©

bdepe' oeyl el` zeipyna,'íéLc÷eîáe ïéleçaef oeyl dzpyp §¦§§¨¦
ãáì ,CøBöìueg -îiabl,äLpä ãéb`ly df xac dpyp eay §¤§©¦¦©¨¤
ixdy ,jxevlàèéLtmixeaq epiid ike ,miycwena s` exeqi` bdpiy §¦¨

y xnelLcwéàc íeMî,[ycwedy-]äLpä ãéb øeqéà déì ò÷t ¦§¦©©¨©¥¦¦©¨¤
dépéî.dypd cib zlik` xeqi` epnn lhazd - ¦¥

ciby dpynd ixaca yecig oi`y xnel ozip cvik :`xnbd ddnz
,oiycwena bdep dypdíéLã÷ úBãìåa àðîé÷Bà åàìå`l ike - §©¦§¨§©§¨¨¦

lirl epcnrd(:ht)f dpynyeycwedy zenda ly zeclea zwqer e,
cled ligzdyky oeik ,df xeqi` mda `di `ly xnel mewn didy
did xak dypd cib elv` xvepyke ,dyecw eilr dlg xveeidl
xeqi` lr dypd cib xeqi` legi `ly xnel mewn dide ,yecw
,ok m`e .df xeqi` eilr lg ok it lr s`y dpynd dycige ,miycw

.df xaca yecig oi`y `yiin iaxe oia` iax exn` recn
:`xnbd zvxznàðîé÷Bà àîòè éàîeekxved zn`a recne - ©©§¨¦§¨

,miycw zeclea dpynd z` cinrdlàì ïì àéL÷c íeMî åàì©¦§©§¨¨Ÿ
éðúéìjixv `pzd did `ly ,epl dywedy meyn df oi` m`d - ¦§¥

`yiin iaxe oia` iax ixacl ok m`e ,df xac zepylàì énð àøwéòî¥¦¨¨©¦Ÿ
Cì éL÷zoi` zn`a `l` ,`pzd z`f dpy recn llk zeywdl oi` - ¦§¥¨

e ,df oica yecigCøBöì àlL énð àðz CøBöì àðúc éãéiàab` - ©§¥§¨¨§¤¨¨©¦¤Ÿ§¤
my yi ixdy ,jxevl epa z`e eze` iabl df xac `pzd dpyy jk
.yecig ea oi`y mewna s` ok hwp jk meyn ,lirl x`eanke yecig

'eke bdep owd geliy :dpyna epipy.íéLc÷eîa àì ìáà ïéleça§¦£¨Ÿ§§¨¦
:`xnbd zl`eyàì éànàly zetera bdep owd geliy oi` recn - ©©Ÿ

,`xnbd daiyn .ycwdàø÷ øîàcweqta xn`py oeik -(f ak mixac) §¨©§¨
,'íàä úà çlLz çlL'dxn`p ef devny ixdäåeöî äzàL éîa ©¥©§©©¤¨¥§¦¤©¨§ª¤

ì,BçlLlvip `edy xwtd mewnl eglyl deevn dz`y ina ,xnelk §©§
,mc` ipa cin eaäæ àöé,miycwen ly ser -äåeöî äzà éàL ¨¨¤¤¦©¨§ª¤

ìBçlL,xwtd mewnlàlàdeevn dz`,øaæb éãéì Bàéáäìick §©§¤¨©£¦¦¥¦§¨
.ef dgily ici lr ycwda dlirn ly dlwz icil e`eai `ly

:ycwd ly ser oicn sqep xac zcnel `xnbdCkìä ,àðéáø øîà- ¨©¨¦¨¦§¨
ie`xd sera wx dxn`p owd geliy zevny weqtdn miyxecy oeik

,glzydlLôpä úà âøäL øBäè óBòok mb ,dliwq aiigeøeèt ¨¤¨©¤©¤¤¨
.çelMîe,àîòè éàîoeik,'íàä úà çlLz çlL' àø÷ øîàc ¦¦©©©§¨§¨©§¨©¥©§©©¤¨¥

zkiiy ef devny epiideì äåeöî äzàL éîaBçlL,xwtd mewnl §¦¤©¨§ª¤§©§
äæ àöé,ytpd z` bxdy ser -ì äåeöî äzà éàLàlà ,BçlL ¨¨¤¤¦©¨§ª¤§©§¤¨

deevn dz`ïéc úéáì Bàéáäì.edelwqiy ick ©£¦§¥¦
:`xnbd zxxanéîc éëéä,`piax ly epic xn`p ote` dfi`a -éà ¥¦¨¥¦

déðéc øîâc,dbixdl serd ly epic xnbp xaky ote`a m` - §¨©¦¥
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hlw sc oileg(ycew zay meil)

àeä àìè÷ øad -zia cin hlnp cvike ,dzin aiigzd xak serd ix ©§¨¨
:`xnbd zx`an .oicàlàote`a xaecn i`cedépéc øîb àìc- ¤¨§Ÿ¨©¦¥

,dbixdl serd ly epic xnbp `l oiicryedf ote`adééezàì éòä¥§©¥
àðéc éáì,oic zial e`iadl e`vend jixv -déá éîei÷åjkae - §¥¦¨§©¥¥

zevn ea miiwl'Eaøwî òøä zøòáe'(e bi mixac)lk lr devn efy , ¦©§¨¨¨¦¦§¤
,rxd z` exrai dfae mebxdiy oic zial m`iadl dzin iaiig `vend
e`vend xeht ,m`d geliy oic df sera miiwzdl leki `ly oeike

.ef devnn
zeter iabl xn`py geliyn xehtd z` x`al zxfeg `xnbd

:`xnbd zl`ey .oiycwendïéLc÷eî éðä,ycwd ly zeter mze` - ¨¥§¨¦
,owd geliy zevn mda oi`y dpynd dxn`yéîc éëéädfi`a - ¥¦¨¥

,xaecn ote`déì äåäc àîéìéàmc`l el didy xn`p m` -ï÷ ¦¥¨©£¨¥¥
déLc÷àå ,Búéa CBúa,serl eyicwde -áéiçéî éîdfk ote`a ike - §¥§©§§¥¦¦©©

xeht oileg ly zetera s`y xehty heyt ixde ,owd geliy aeig yi
xn`py ,eziaa eppw m` geliyn(e ak my),,'øBtö ï÷ àøwé ék'jxc ¦¦¨¥©¦

dxwnïneæîì èøt.eziaa el §¨¦§¨
eàlàote`a xaecny xnel dvxz m`àîìòa ï÷ àæçcdf mc`y - ¤¨§¨¨¥§¨§¨

,xwtd mewna ow d`xdéLc÷àådpynd dxn` df lre ,eyicwde - §©§§¥
,zegcl yi df xe`ia mb .owd geliyn xehtyLBã÷ éîeote`a ike - ¦¨

e' ixde ,ezycwd dlg df'Lã÷ Búéa úà Léc÷é ék Léà(ci fk `xwie) §¦¦©§¦¤¥Ÿ¤
àðîçø øîà,weqtd oeyln minkg eyxce ,dxezd dxn` -äî ¨©©£¨¨©

ìk óà ,BúeLøa Búéay xacBúeLøa,eyicwdl `ed leki mc` ly ¥¦§©¨¦§
e .ezycwd dlg `l jk meyne ,ezeyxa epi` df ow eli`eàlàm` ¤¨

ote`a xaecny x`al yiy xn`zíéçBøôàì eäðéäaâàc§©§§¦§§¤§¦
eäðéLc÷àåxg`e ,m`pwe migext`d z` diabd owd z` `vendy - §©§§¦§

,mda dkf xaky oeik ezycwd dlge ,myicwd jkeäðéøãä øãäå- ©£©©§¦§
dxn` df lre ,mdilr ueaxl m`d dxfge ,owl mxifgd jk xg`e
mb .m`d z` glyl aeig oi` miyecw migext`dy oeiky dpynd

c ,zegcl yi df xe`iaéàä,migext`a dkf xaky df ote`a ixdy - ©
áéiçéî àì énð ïéleça eléôà`ed xeht oileg ly zetera mb - £¦§¦©¦Ÿ¦©©

,owd geliynàðúcm` ,`ziixaaíéðaä úà ìèðdzid `ly onfa §¨¨¨©¤©¨¦
,m`d myíàä äøæç Ck øçàå ,ïwì ïøéæçäåueaxlòøeèt ,ïäéì §¤¡¦¨©¥§©©¨¨§¨¨¥£¥¤¨
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xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hlw sc oileg(ycew zay meil)

ìBëé,xnel ziidïk äæ óàicy ,ok `ed oicd oikxra mby - ¨©¤¥
xg`l zernd eca` m`e ,eaeg meiwk aygdl ick zernd zyxtda

,odizgz mixg` zern yixtdln xeht ozyxtdøîBì ãeîìz`xwie) ©§©
(bk fk,'Bâå 'Ekøòä úà ïúðå',odkl jxrd inc z` zzl yiy xnelk §¨©¤¨¤§§§

ly df wlge .eaeg meiwk zaygp xafbd cil dpizp wxy rnyne
epzcnle ,oikxr oiprl `l` ,edcy z` dcetl jiiy epi` weqtd

,oikxr zngn zepzipd el` zerny ,dxezdïéleçodeàáiL ãò ¦©¤¨Ÿ
éãéìd,øaæbxehty mixne` oi` oikxray `ziixaa x`ean ixd ¦¥¦§¨

'ilr ikxr' xn` m` s`y `pepnd ax ixack `lye ,zernd zeixg`n
.ozeixg`a aiig epi` zern yixtde

:`xnbd zayiinøîzéà éëä øîzéà éà àlàxn`py dn `l` - ¤¨¦¦§©¨¦¦§©
,xn`p `ed jky jgxk lr ,`pepnd ax myaìkä ,àðeðîä áø øîà̈©©©§¨©Ÿ

,'éìò' øîà àìc áb ìò óàc ,ïéëøòa íéãBîipixd' xn` `l` ¦¨£¨¦§©©©§Ÿ¨©¨©
,eaeigl zern yixtde ,'ipelt jxra ipixd' xn`y e` 'ikxraáéiçéî¦©¥

meyn ,zernd zeixg`a `ed aiigzn -,'Ekøòä úà ïúðå' áéúëc¦§¦§¨©¤¨¤§§
,aiigzdy jxrl eyxtedy zerny ,weqtd oeyln cenll yieïéleç¦

,øaæb éãéì eàáiL ãò Eãéa ïä.`ziixaa ozp iax ixacke ¥§¨§©¤¨Ÿ¦¥¦§¨
:dpyna epipyéeqëa øîBçmcd'eëåbdep mcd ieqky ,owd geliyn ¤§¦§

,sera `l` bdep epi` owd geliye ,onefn oi`yae onefna ,serae diga
.onefn epi`ya `l` bdep epi`e

:onefn epi`a bdep owd geliyy df oipra `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
,ïðaøweqta xn`p(e ak mixac)éðôì øBtö ï÷ àøwé ék','Ezl`ey ©¨¨¦¦¨¥©¦§¨¤

,`ziixadøîBì ãeîìz äîef oeyl exne`a aezkd epcnln dn - ©©§©
,`ziixad daiyn .'`xTi iM' lyøîàpL éôìly ef devn iabl ¦¦¨¥§¦¤¤¡©

owd geliy(f ak my),'Cì çwz íéðaä úàå íàä úà çlLz çlL'©¥©§©©¤¨¥§¤©¨¦¦©¨
ìBëédxn`e dpeyl z` dltky jka dxezd zpeeky xnel ziid ¨

mc`y ,'gNWY gNW'øBæçéytgi -ï÷ àöîiL éãk úBòáâe íéøäa ©¥©§©©©£¤¨¦§¨§¥¤¦§¨¥
,ef devn miiwie,'àøwé ék' øîBì ãeîìzzkiiy ef devn oi`y cnll ©§©¦¦¨¥

`l`éðôì òøBàîaEjilr lhen `le ,ow z`vny xacd dxwyk - ¦§¨§¨¤
.ytgl

,owd geliy zyxta xn`p :weqtd oeyl jynd z` zyxec `ziixad
,'ï÷'`ed owd geliy aeigy ,ef daizn yexcl yieíB÷î ìkîlka - ©¦¨¨

,cg` gext` e` zg` dvia `l` owa oi` m` elit`e ,didiy ote`
onwl dpyna mb x`eank(:nw)zaize .'øBtö'`weecy ,cnll d`a ¦

aäøBäè,geliy aeig yiàìåa.äàîèxn`pdneéðôì''E,yexcl yi §¨§Ÿ§¥¨§¨¤
y owa s` `ed owd geliy aeigy,ãéçiä úeLøae` qcxta oebke ¦§©¨¦

,xvg oipwa mipew mpi` el`d zenewny ,zxnzyn dpi`y xvga
xn`pdne .'onefn'k aygp `ed oi` owa mikef milrad oi`y oeike

'Cøãa'y owa s` `ed owd geliy aeigy ,yexcl yi.íéaøä úeLøa ©¤¤¦§¨©¦
ow `vn m` ,`ziixad zx`anïépî ,úBðìéàa,owd geliya aiigy ¨¦¨¦©¦

,ux`d lry owa wx `ed aeigdy mixne` oi`eìëa' øîBì ãeîìz©§©§¨
.'õòow `vn ,`zixad zx`an cerïépî ,úBøòîe ïéçéL úBøBáa ¥§¦¦§¨¦©¦

,geliy zevn yi dfa s`y,'õøàä ìò Bà' øîBì ãeîìzlky ,epiide ©§©©¨¨¤
.owd geliy aeig ea yi ux`d lr `edy mewn

:`ziixad zl`ey,øác ìk úBaøì eðôBqL øçàî éëåxn`p ixdy §¦¥©©¤¥§©¨¨¨
zeaiz ,ok m` ,lirl yxcpy itke ,'ux`d lr'éðôì''Cøca Ezeaxnd ©¨¨¤§¨¤©¤¤

,miaxd zeyx z`e cigid zeyx z`él änìmze` dazk recn - ¨¨¦
rnyny ,'ux`d lr e` ur lka' aezkzy jka ic did ixde ,dxezd
daiyn .miaxd zeyxa oiae cigid zeyxa oia `ed df ieaixy

weqtd `a `l` :`ziixad,Eãéa Bp÷ ïéàL 'Cøc' äî ,Cì øîBì©¨©¤¤¤¥¦§¨§
jl iepw epi`e jl onefn epi`y ,xnelk,miaxd zeyx ef ixdy ,ìk óà©¨

mewn,Eãéa Bp÷ ïéàL,geliya aiigeøîà ïàkî,minkgCáBL éðBé ¤¥¦§¨§¦¨¨§¥¨
,äéiìò éðBéå,zeilrae mikaeya mippwne xwtd ipei mdyeðpwL §¥£¦¨¤¦§

ïéçéôhazeter my eppwiy ick zenega mipzepy miphw mikta - ©§¦¦
,xadúBøéaáe,xiray milcbnae zexica -åokïéìBâðøúå ïéæåeà ©¦§£¨¦§©§§¦
Ly ,xwtd md ixde ,ziadn egxae ecxn,ñcøta eðpwmewn `edy ¤¦§©©§¥

,xwtdáéiço`vend,çeléLamipnefn mpi` s`e ely mpi`y oeik ©¨§¦©
.eiptlìáà`l` ,milebpxzde mifee`d ecxn `l m`CBúa eðp÷ £¨¦§§

,úéaä,ecia mipnefn mde xnzyn mewn `edyúBàéñcøä éðBé ïëå ©©¦§¥¥©§§¦
,ziad jeza eppwe mc` ipa oia zelcby xwtd ipei mdyøeèẗ

o`vend,çeléMîmd `l` ,'jxca' `vnpd owl zenec mpi`y oeik ¦¦©
.eiptl mipnefne el miiepw

:`ziixaa xen`d z` zx`an `xnbdøî øîà,`ziixaaCøc äî' ¨©©©¤¤
.'Eãéa Bp÷ ïéàL ìk óà ,Eãéa Bp÷ ïéàL:`xnbd zl`eyänì àä ¤¥¦§¨§©¨¤¥¦§¨§¨¨¨

élote`a wx `ed owd geliy aeigy df oic cenll jxev yi recn - ¦
ixd ,'KxC' ly herindn jcia epw oi`yà÷ôð 'àøwé ék'îyi - ¤¤¦¦¦¨¥©§¨

lirl epyxcy itke ,'`xTi iM' weqtdn z`f cenlle df oic `ivedl¦¦¨¥
(`"r)weqtd oeylnïneæîì èøt ,'àøwé ék'oeik geliyn xehty ¦¦¨¥§¨¦§¨

.xwtd ly epi`yãBòåzaiz ,dywéðôì''Eweqta dxn`pyél änì §§¨¤¨¨¦
s`y dpnn yexcl ick ef daiz aezkl dxezd dkxved recn -
zeaxl epiteq ixde ,ef devn zkiiy zxnzyn dpi`y cigid zeyxa
:`xnbd daiyn .'ux`d lr' xn`py dnn owd geliy aeigl mewn lk©¨¨¤

àlàweqta xn`py dn ,epiide ,xg` ote`a yexcl yiéðôì','Ejxvp ¤¨§¨¤
ééezàìzeter mze` z` zeaxl -éðôì eéäLE,jzeyxa -eãøîe- §©¥¤¨§¨¤¨§

dne .owd geliya miaiige ,mipnefn mpi`k miaygp md s`y ,egxae
xn`py'Cøca'cnll `a ok mbkeixacøîàc ,áø øîà äãeäé áøã ©¤¤¦§©§¨¨©©§¨©

,íia ï÷ àöî ,áø øîà äãeäé áødide ,oli`d z` mid shyy oebke ©§¨¨©©¨¨¥©¨
y`xa ow,oli`dáéiçe`vendøîàpL ,çeléLa(fh bn diryi),äk' ©¨§¦©¤¤¡©Ÿ

,'Bâå 'Cøc íia ïúBpä 'ä øîàdxezd dxn`y 'jxc' oeyly x`eane ¨©©¥©¨¤¤§
.mid z` mb zllek

:`xnbd zl`eyäzòî àlàweqta xkfedy oeiky ,jixac itl - ¤¨¥©¨
,ok m` ,owd geliy zevn my zkiiy mi lr 'jxc' oeylàöîmc`ï÷ ¨¨¥

,íéîMa,jxc miiexw minyd s`y ,gxetd ser iab lráéúëcilyn) ©¨©¦¦§¦
(hi l,áéiçéîc énð éëä ,'íéîMa øLð Cøc'xn`z dfa mb m`d - ¤¤¤¤©¨©¦¨¦©¦§¦©©

miaiigy.ïwä çeléLa:`xnbd daiynéøwéà 'øLð Cøc'minyd - §¦©©¥¤¤¤¤¦§¥
la` ,'xyp jxc' mipeknéøwéà àì àîúñ 'Cøc'minyd oi` - ¤¤§¨¨Ÿ¦§¥

iabl dxezd dazky dna milelk mpi` okle ,'jxc' mzq mipekn
.'jxc' oeyl owd geliy

:mc`d y`xay ow oica dpc `xnbdäðúî áøì éàðBtt déì éøîà̈§¥¥©¨¥§©©§¨
m` ,dpzn ax z` i`pett enyy mewnd ipa el`y -àöîmc`ï÷ ¨¨¥

íãà ìL BLàøa,xg`eäîdf ote` mb m`d ,xnelk ,epic dn - §Ÿ¤¨¨©
,owd geliy zevn ea yi `linne ,'ux`d lr' xn`py dnn daxzd©¨¨¤

.owd geliy aeig ea oi` `linne ,'ux`d lr' llka df oi`y e`øîà ©¨¨¤¨©
ceca melya` cxn eay onfd iabl weqta xn`p ,dpzn ax mdl

jlnd(al eh 'a l`eny)mW degYWi xW` W`xd cr `A cec idie' ,©§¦¨¦¨©¨Ÿ£¤¦§©£¤¨
FYpYM rExw iMx`d iWEg Fz`xwl dPde midl`l,'BLàø ìò äîãàå ¥Ÿ¦§¦¥¦§¨©¨©§¦¨©ª¨§©£¨¨©Ÿ

`id ikx`d iyeg ly ey`x lr dnc`d dzidy ixg` s`y jkne
mc`d s`y gken ,'xtr'l dny dpzyd `le 'dnc`' dpekn oiicr
geliy zyxta dxezd dxn`yk `linne ,dnc`dn wlgk aygp
.ok oicd mc` ly ey`xa e`vn m` s` ,'ux`d lr' owd `vnpy owd
cer .dpzn ax z` i`pett el`yy mitqep mixac d`ian `xnbd

:dpzn ax z` i`pett ipa el`yïépî äøBzä ïî äLîxkfed okid - Ÿ¤¦©¨¦©¦
.mlerl df mc` `al cizry ,epiax dyn ly ezcil iptl dxeza

leand xec iabl weqta xn`p :dpzn ax mdl aiyd(b e ziy`xa),
mlrl mc`a igEx oFci `l 'd xn`Ie'øNá àeä íbLad`n eini Eide ©Ÿ¤Ÿ¨¦¨¨¨§Ÿ¨§©¨¨¨§¨¨¨¥¨

dfa fenxe ,'dyn' `ixhniba `id 'mBWA' zaize ,'dpW mixUre§¤§¦¨¨§©¨
.dpy mixyre d`n digie ,dyn enyy mc` mlerl `eal cizry

:edel`y cerïépî äøBzä ïî ïîäly dyrnd dxeza fnxp okid - ¨¨¦©¨¦©¦
xn`p :dpzn ax mdl aiyd .df dyrn rxi`y mcew ,ryxd ond

oey`xd mc` ly e`hg iabl dxeza(`i b my)õòä ïîä'jiziEv xW` £¦¨¥£¤¦¦¦¨
ond cizry 'urd ond' zeaiza fenxe ,'Ylk` EPOn lk` iYlal§¦§¦£¨¦¤¨¨§¨

.urd lr zelzidl
:edel`ye etiqedïépî ,äøBzä ïî øzñà.xzq` dyrn fenx okid - ¤§¥¦©¨¦©¦

zellwd zyxta xn`py :mdl aiyd(gi `l mixac)øzñä éëðàå'§¨Ÿ¦©§¥
øézñàmidl` l` dpt iM dUr xW` drxd lM lr `Edd mFIA ipR ©§¦¨©©©©¨¨¨¨£¤¨¨¦¨¨¤¡Ÿ¦
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óà ìåëéxhti oyixtdyn oikxr Ðùã÷ êëøòä úà ïúðå øîåì ãåîìú ?oi` Ð

dcy z` yicwnl odkd el ayge" :yixcn ikd `xwe .dpizp zry cr oiyecw oikxr

oeicta eli`c ,oikxr` i`w "jkxrd z`" i`de .diwaye ,"jkxrd zqkn z` dpwn

opiqxb ikd .dpizp mey `la ,"el dide" dipin lirl aizk ycwdçìù øîàðù éôì
çìùúxg` xefgl ip` rney ,minrt izy Ð

.ecil `azy cr z`fd devndøîåì ãåîìú
òøåàîá àø÷é éë,xacn aezkd Ð

.`xwiyklíå÷î ìëî ï÷gext`a elit` Ð

.oizipzna opzck ,zg` dviaa e` cg`øåôö
äàîè àìå äøåäèiax dl yxtn onwl Ð

,xedha oia `nha oia rnyn Ð "ser" :wgvi

`l` mi`nha ogky` `l Ð "xetv" la`

.mixedhaêéðôì,cigid zeyxa rnyn Ð

`lc ,zxnzyn dpi`y dcyae qcxta oebk

.`ed onefn e`lc ,exvg dil `ipwêøãáÐ

.miaxd zeyx `iadlêãéá åð÷ ïéàùoi` Ð

.jl iepw oi`e ,jl onefn owêáåù éðåéipeie Ð

:jixt oiwxt idlyae .jaeya eppwy zeixacn

!`ed onefn ,miviad el dpew exvgc oeik `d

íéçéôèzephw zexcw oda oipzepy Ð

.y"liiea oixewe ,dnegaúåøéááåzexic Ð

.xir lcbneñãøôá åðð÷ù,ecxny Ð

.jcia epw oi` `zydcéì äîì êéðôì ãåòå
epteqe li`ed ,qcxtc cigid zeyx meyn Ð

lkd z` zeaxlêéðôì àìà ?dil irain Ð

.ecxne ely xak eidy z` aiiglêøãáÐ

.dcedi axckl dil irain inpíéá ï÷Ð

Ð ey`xa ow dide ,oli`d z` mid shyy

."jxc" ixwi` inp mic ,glyl aiigíéîùá ï÷
.xie`a ow `yep ser Ðéø÷éà àì àîúñ êøã

mia ozepd" ,`nzq "jxc" ixwi` mi la` Ð

."jxcåùàø ìò äîãàådidy it lr s` Ð

:dpin rny ,dny z` dca` `l ,ey`xa

z` dca` `lcn ,`ed dnc` diteb mc`

lr" inp `zyde ."xtr" diixw `lc ,dny

.dia `pixw "ux`dåðîî åìàù äæ ãåòåÐ

`al eteqy `ay mcew fnx dynl oipn?
àåä íâùáenk `ixhniba "mbya" Ð

mixyre d`n eini eide" my aizke ."dyn"

cizr ,xnelk .dyn iig ini eid jke ,"dpy

.eini oke miclepd on dyn mbya ,`alïéðî
ond dyrnl Ðõòä ïîä ?lr dlzi Ð

.urdøúñà äùòîìÐ "xizq` xzqd" Ð

zexv ede`vne ,mipt xzqd didi xzq` inia

.zerxe zeaxïéðîikcxn zlecbl Ðøî ?
øåøãmiwicvl ,minyal y`x dil ixwe Ð

.dlecbd zqpk iyp`eéðú ãç,ze`iqxcd Ð

.ze`iqcxd ipz cgeñåãøåäligzd Ð

.olecba wqrzdléì ïééæç éãéãìjpd Ð

.qecxed ipei ly mdipa ipan ex`ypyàîéé÷å
éøã éøñ úéù.zexey dxyr yy Ðéúôá

àìéîoxn`e ,lin agxa dkx` dxey lk Ð

`ed Ð "ixiw" ."ipec` ,ipec`" Ð "ixw ,ixiw"

xn`ck ,car `ed Ð "ixia" ,oec` oeyl

,ixia ixn" dxn`e ,"ipnn deapbe il zied `lah ,ixiw ixn" xninl `rac [`piicc] (i`pi iaxc) dinwl i`z`c `edd :mpeyla miwcwcn oi`y lilb ipa iab (a,bp) oiaexira

."oin jeapbe il zied `lthàîåñ.ze`x `la ,dhey Ðéøé÷ àîéà.mixne` ep`y enk Ðäì äøîà.dzxagl idi` Ðéøéá éøé÷ àîéàå àîåñoec` `xew z`y eze`l Ð

.car `ed didy lr ,`ed car Ðäåéúà.dehgye qecxed icarn ex`ypy micar Ðïéìéî àðéðç éáø éì øîà.mlern exac `ly ,od gex ixac Ðêúòã à÷ìñ ïéìéîÐ

!xn` ded `l ,`ed `hyewc e`l i`e .xacd lr cirn `pdk ax ixde ,"il ifg icicl" `pdk ax xn`deïéìéîá àìà.zeter oze` xacl zecneln mityk ici lr Ðóåò
'åëå àîè ïéá òîùîaizke ,"mkl `ed `nh serd uxy lk" aizke ,"elk`z xedh ser lk" (ci mixac) aizkck ,xedh oia `nh oia :rnyn ded Ð "ser" aizk ded i` Ð

."serd on evwyz" (`i `xwie)òîù àúdipin rnzyn `kidne ,xidfn inp mi`nh` jgxk lre ,xetv zenc dxf dcear zeyrl `ly aezkd xidfdc Ð?"xetv"n e`l

!miabg iiez`l Ð "spk"e ,oixedh oia oi`nh oia irnzynäøåäè øåôö àì.miabge mi`nh iiez`l Ð "spk"e ,dipin irnzyn Ðòîù àúz` elldi dnda lke digd Ð

cec edpixkc` `kidne ,dinw igayn inp mi`nh mixtv jgxk lre ,'d my?!miabg iiez`l Ð "spk"e ,"xetv"n e`l
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éåñëù]jiiy[a,glw 'nrléåñëùbdep mcd ieqky" ipz `l i`n` :dniz Ð 'ek bdep mcd

?"zeawpa `l` bdep epi` owd gelye ,zeawpe mixkfa

êøãá?miay owl `ieaix jixhvi` i`n` :xn`z m`e Ð 'ek dcedi axck

edine !"ux`d lr"n wezyle "jxca" aezkil `l ok m` Ð "ux`d lr" aizkc meyn i`c

la` .minya xyp ihernl jixhvi` "ux`d lr"

ow `vn" jenqa jixt i`n ,ok m`c :dyw

`d ,`iyew i`ne ,"?aiignc inp ikd ,minya

minya owc jixtc :d`xpe !"ux`d lr" aizk
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my) oke .envr dncn did xedh serl cecc

(`l diryi) ,"miywei gtn dhlnp xetvk" (ckw

mildz) aizk `de :xn`z m`e ."zetr mixtvk"
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קלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hlw sc oileg(ycew zay meil)

ìBëé,xnel ziidïk äæ óàicy ,ok `ed oicd oikxra mby - ¨©¤¥
xg`l zernd eca` m`e ,eaeg meiwk aygdl ick zernd zyxtda

,odizgz mixg` zern yixtdln xeht ozyxtdøîBì ãeîìz`xwie) ©§©
(bk fk,'Bâå 'Ekøòä úà ïúðå',odkl jxrd inc z` zzl yiy xnelk §¨©¤¨¤§§§

ly df wlge .eaeg meiwk zaygp xafbd cil dpizp wxy rnyne
epzcnle ,oikxr oiprl `l` ,edcy z` dcetl jiiy epi` weqtd

,oikxr zngn zepzipd el` zerny ,dxezdïéleçodeàáiL ãò ¦©¤¨Ÿ
éãéìd,øaæbxehty mixne` oi` oikxray `ziixaa x`ean ixd ¦¥¦§¨

'ilr ikxr' xn` m` s`y `pepnd ax ixack `lye ,zernd zeixg`n
.ozeixg`a aiig epi` zern yixtde

:`xnbd zayiinøîzéà éëä øîzéà éà àlàxn`py dn `l` - ¤¨¦¦§©¨¦¦§©
,xn`p `ed jky jgxk lr ,`pepnd ax myaìkä ,àðeðîä áø øîà̈©©©§¨©Ÿ

,'éìò' øîà àìc áb ìò óàc ,ïéëøòa íéãBîipixd' xn` `l` ¦¨£¨¦§©©©§Ÿ¨©¨©
,eaeigl zern yixtde ,'ipelt jxra ipixd' xn`y e` 'ikxraáéiçéî¦©¥

meyn ,zernd zeixg`a `ed aiigzn -,'Ekøòä úà ïúðå' áéúëc¦§¦§¨©¤¨¤§§
,aiigzdy jxrl eyxtedy zerny ,weqtd oeyln cenll yieïéleç¦

,øaæb éãéì eàáiL ãò Eãéa ïä.`ziixaa ozp iax ixacke ¥§¨§©¤¨Ÿ¦¥¦§¨
:dpyna epipyéeqëa øîBçmcd'eëåbdep mcd ieqky ,owd geliyn ¤§¦§

,sera `l` bdep epi` owd geliye ,onefn oi`yae onefna ,serae diga
.onefn epi`ya `l` bdep epi`e

:onefn epi`a bdep owd geliyy df oipra `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
,ïðaøweqta xn`p(e ak mixac)éðôì øBtö ï÷ àøwé ék','Ezl`ey ©¨¨¦¦¨¥©¦§¨¤

,`ziixadøîBì ãeîìz äîef oeyl exne`a aezkd epcnln dn - ©©§©
,`ziixad daiyn .'`xTi iM' lyøîàpL éôìly ef devn iabl ¦¦¨¥§¦¤¤¡©

owd geliy(f ak my),'Cì çwz íéðaä úàå íàä úà çlLz çlL'©¥©§©©¤¨¥§¤©¨¦¦©¨
ìBëédxn`e dpeyl z` dltky jka dxezd zpeeky xnel ziid ¨

mc`y ,'gNWY gNW'øBæçéytgi -ï÷ àöîiL éãk úBòáâe íéøäa ©¥©§©©©£¤¨¦§¨§¥¤¦§¨¥
,ef devn miiwie,'àøwé ék' øîBì ãeîìzzkiiy ef devn oi`y cnll ©§©¦¦¨¥

`l`éðôì òøBàîaEjilr lhen `le ,ow z`vny xacd dxwyk - ¦§¨§¨¤
.ytgl

,owd geliy zyxta xn`p :weqtd oeyl jynd z` zyxec `ziixad
,'ï÷'`ed owd geliy aeigy ,ef daizn yexcl yieíB÷î ìkîlka - ©¦¨¨

,cg` gext` e` zg` dvia `l` owa oi` m` elit`e ,didiy ote`
onwl dpyna mb x`eank(:nw)zaize .'øBtö'`weecy ,cnll d`a ¦

aäøBäè,geliy aeig yiàìåa.äàîèxn`pdneéðôì''E,yexcl yi §¨§Ÿ§¥¨§¨¤
y owa s` `ed owd geliy aeigy,ãéçiä úeLøae` qcxta oebke ¦§©¨¦

,xvg oipwa mipew mpi` el`d zenewny ,zxnzyn dpi`y xvga
xn`pdne .'onefn'k aygp `ed oi` owa mikef milrad oi`y oeike

'Cøãa'y owa s` `ed owd geliy aeigy ,yexcl yi.íéaøä úeLøa ©¤¤¦§¨©¦
ow `vn m` ,`ziixad zx`anïépî ,úBðìéàa,owd geliya aiigy ¨¦¨¦©¦

,ux`d lry owa wx `ed aeigdy mixne` oi`eìëa' øîBì ãeîìz©§©§¨
.'õòow `vn ,`zixad zx`an cerïépî ,úBøòîe ïéçéL úBøBáa ¥§¦¦§¨¦©¦

,geliy zevn yi dfa s`y,'õøàä ìò Bà' øîBì ãeîìzlky ,epiide ©§©©¨¨¤
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:`ziixad zl`ey,øác ìk úBaøì eðôBqL øçàî éëåxn`p ixdy §¦¥©©¤¥§©¨¨¨
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,miaxd zeyx z`e cigid zeyx z`él änìmze` dazk recn - ¨¨¦
rnyny ,'ux`d lr e` ur lka' aezkzy jka ic did ixde ,dxezd
daiyn .miaxd zeyxa oiae cigid zeyxa oia `ed df ieaixy

weqtd `a `l` :`ziixad,Eãéa Bp÷ ïéàL 'Cøc' äî ,Cì øîBì©¨©¤¤¤¥¦§¨§
jl iepw epi`e jl onefn epi`y ,xnelk,miaxd zeyx ef ixdy ,ìk óà©¨

mewn,Eãéa Bp÷ ïéàL,geliya aiigeøîà ïàkî,minkgCáBL éðBé ¤¥¦§¨§¦¨¨§¥¨
,äéiìò éðBéå,zeilrae mikaeya mippwne xwtd ipei mdyeðpwL §¥£¦¨¤¦§

ïéçéôhazeter my eppwiy ick zenega mipzepy miphw mikta - ©§¦¦
,xadúBøéaáe,xiray milcbnae zexica -åokïéìBâðøúå ïéæåeà ©¦§£¨¦§©§§¦
Ly ,xwtd md ixde ,ziadn egxae ecxn,ñcøta eðpwmewn `edy ¤¦§©©§¥

,xwtdáéiço`vend,çeléLamipnefn mpi` s`e ely mpi`y oeik ©¨§¦©
.eiptlìáà`l` ,milebpxzde mifee`d ecxn `l m`CBúa eðp÷ £¨¦§§
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,ziad jeza eppwe mc` ipa oia zelcby xwtd ipei mdyøeèẗ

o`vend,çeléMîmd `l` ,'jxca' `vnpd owl zenec mpi`y oeik ¦¦©
.eiptl mipnefne el miiepw

:`ziixaa xen`d z` zx`an `xnbdøî øîà,`ziixaaCøc äî' ¨©©©¤¤
.'Eãéa Bp÷ ïéàL ìk óà ,Eãéa Bp÷ ïéàL:`xnbd zl`eyänì àä ¤¥¦§¨§©¨¤¥¦§¨§¨¨¨

élote`a wx `ed owd geliy aeigy df oic cenll jxev yi recn - ¦
ixd ,'KxC' ly herindn jcia epw oi`yà÷ôð 'àøwé ék'îyi - ¤¤¦¦¦¨¥©§¨

lirl epyxcy itke ,'`xTi iM' weqtdn z`f cenlle df oic `ivedl¦¦¨¥
(`"r)weqtd oeylnïneæîì èøt ,'àøwé ék'oeik geliyn xehty ¦¦¨¥§¨¦§¨

.xwtd ly epi`yãBòåzaiz ,dywéðôì''Eweqta dxn`pyél änì §§¨¤¨¨¦
s`y dpnn yexcl ick ef daiz aezkl dxezd dkxved recn -
zeaxl epiteq ixde ,ef devn zkiiy zxnzyn dpi`y cigid zeyxa
:`xnbd daiyn .'ux`d lr' xn`py dnn owd geliy aeigl mewn lk©¨¨¤

àlàweqta xn`py dn ,epiide ,xg` ote`a yexcl yiéðôì','Ejxvp ¤¨§¨¤
ééezàìzeter mze` z` zeaxl -éðôì eéäLE,jzeyxa -eãøîe- §©¥¤¨§¨¤¨§

dne .owd geliya miaiige ,mipnefn mpi`k miaygp md s`y ,egxae
xn`py'Cøca'cnll `a ok mbkeixacøîàc ,áø øîà äãeäé áøã ©¤¤¦§©§¨¨©©§¨©

,íia ï÷ àöî ,áø øîà äãeäé áødide ,oli`d z` mid shyy oebke ©§¨¨©©¨¨¥©¨
y`xa ow,oli`dáéiçe`vendøîàpL ,çeléLa(fh bn diryi),äk' ©¨§¦©¤¤¡©Ÿ

,'Bâå 'Cøc íia ïúBpä 'ä øîàdxezd dxn`y 'jxc' oeyly x`eane ¨©©¥©¨¤¤§
.mid z` mb zllek

:`xnbd zl`eyäzòî àlàweqta xkfedy oeiky ,jixac itl - ¤¨¥©¨
,ok m` ,owd geliy zevn my zkiiy mi lr 'jxc' oeylàöîmc`ï÷ ¨¨¥

,íéîMa,jxc miiexw minyd s`y ,gxetd ser iab lráéúëcilyn) ©¨©¦¦§¦
(hi l,áéiçéîc énð éëä ,'íéîMa øLð Cøc'xn`z dfa mb m`d - ¤¤¤¤©¨©¦¨¦©¦§¦©©

miaiigy.ïwä çeléLa:`xnbd daiynéøwéà 'øLð Cøc'minyd - §¦©©¥¤¤¤¤¦§¥
la` ,'xyp jxc' mipeknéøwéà àì àîúñ 'Cøc'minyd oi` - ¤¤§¨¨Ÿ¦§¥

iabl dxezd dazky dna milelk mpi` okle ,'jxc' mzq mipekn
.'jxc' oeyl owd geliy

:mc`d y`xay ow oica dpc `xnbdäðúî áøì éàðBtt déì éøîà̈§¥¥©¨¥§©©§¨
m` ,dpzn ax z` i`pett enyy mewnd ipa el`y -àöîmc`ï÷ ¨¨¥

íãà ìL BLàøa,xg`eäîdf ote` mb m`d ,xnelk ,epic dn - §Ÿ¤¨¨©
,owd geliy zevn ea yi `linne ,'ux`d lr' xn`py dnn daxzd©¨¨¤

.owd geliy aeig ea oi` `linne ,'ux`d lr' llka df oi`y e`øîà ©¨¨¤¨©
ceca melya` cxn eay onfd iabl weqta xn`p ,dpzn ax mdl

jlnd(al eh 'a l`eny)mW degYWi xW` W`xd cr `A cec idie' ,©§¦¨¦¨©¨Ÿ£¤¦§©£¤¨
FYpYM rExw iMx`d iWEg Fz`xwl dPde midl`l,'BLàø ìò äîãàå ¥Ÿ¦§¦¥¦§¨©¨©§¦¨©ª¨§©£¨¨©Ÿ

`id ikx`d iyeg ly ey`x lr dnc`d dzidy ixg` s`y jkne
mc`d s`y gken ,'xtr'l dny dpzyd `le 'dnc`' dpekn oiicr
geliy zyxta dxezd dxn`yk `linne ,dnc`dn wlgk aygp
.ok oicd mc` ly ey`xa e`vn m` s` ,'ux`d lr' owd `vnpy owd
cer .dpzn ax z` i`pett el`yy mitqep mixac d`ian `xnbd
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.mlerl df mc` `al cizry ,epiax dyn ly ezcil iptl dxeza

leand xec iabl weqta xn`p :dpzn ax mdl aiyd(b e ziy`xa),
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dfa fenxe ,'dyn' `ixhniba `id 'mBWA' zaize ,'dpW mixUre§¤§¦¨¨§©¨
.dpy mixyre d`n digie ,dyn enyy mc` mlerl `eal cizry

:edel`y cerïépî äøBzä ïî ïîäly dyrnd dxeza fnxp okid - ¨¨¦©¨¦©¦
xn`p :dpzn ax mdl aiyd .df dyrn rxi`y mcew ,ryxd ond

oey`xd mc` ly e`hg iabl dxeza(`i b my)õòä ïîä'jiziEv xW` £¦¨¥£¤¦¦¦¨
ond cizry 'urd ond' zeaiza fenxe ,'Ylk` EPOn lk` iYlal§¦§¦£¨¦¤¨¨§¨

.urd lr zelzidl
:edel`ye etiqedïépî ,äøBzä ïî øzñà.xzq` dyrn fenx okid - ¤§¥¦©¨¦©¦

zellwd zyxta xn`py :mdl aiyd(gi `l mixac)øzñä éëðàå'§¨Ÿ¦©§¥
øézñàmidl` l` dpt iM dUr xW` drxd lM lr `Edd mFIA ipR ©§¦¨©©©©¨¨¨¨£¤¨¨¦¨¨¤¡Ÿ¦

mrn eipt z` xizqi `ed jexa yecwdy onf didiy epiide ,'mixg £̀¥¦
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קלד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr blw sc oileg(oey`x meil)

åoaxwøeaö éîìL éçáæå .éeìz íLàå .éàcå íLà .óBòä úàhç- §©©¨¨¨©©§¨¨¨§¦§¥©§¥¦
.zereayd bga miaxwd miyak ipy,òøBöî ìL ïîL âBìå`iany §¤¤¤§¨

dn okl ,'oaxw' iexw onydy oeike ,eizepaxw mr cgi ezxdh meia
epy dnn x`ypy.mipdkl ozip eizepedae epf` jepz lr ozézLe§¥

íçlä.zereayd bga mi`ad dycg dgpnníéðtä íçìåmipzipd ©¤¤§¤¤©¨¦
ogleyd lrn mze` mixiqnyk mipdkl milk`p ,zaya ogleyd lr

.eixg`ly zayaúBçðî éøéLexg`l cigi ly zegpnn x`ypd - §¨¥§¨
.unewd z` mdn exihwdyøîBòä úçðîeaeh mei zxgnn zaxwpd ¦§©¨¤

milk`p dixiiye ,unew dpnn mixihwn eidy ,gqt ly oey`x
.mipdklåod el`òaøày zepznäøBëaä ,íéìLeøéamz xeka - §©§©¦¨©¦©§¨

lk`pe 'milw miycw' `edy ,l`xyi lv` clepd dxedh dnda ly
.xird lka mipdklíéøekaäåmi`aend mipind zray zexitn §©¦¦

.mipdkd ici lr milk`p ,ycwnl,øéæð ìéàîe äãBzä ïî íøeîe¨¦©¨¥¥¨¦
rexf mipzip xifpd li`ne ,zelg rax`e weyd dfgd mipzip dcezdne

.cg` wiwxe zg` dlge dlyaúBøBòåd zenda ly,íéLã÷oebk §¨¨¦
.mipdkl mipzipe ,miycw iycw mdy ,my`e z`hg dleråod el` §

øNòy zepznäîeøz ,íéìeáâa.dlecbøNòî úîeøúezpzipd ¤¤¦§¦§¨§©©£¥
.xyrnd on xyrn ,miield ici lr mipdklçåälon zyxtend §©¨

.dqirdæbä úéLàøå.ffbpd xnvd ly oey`xd wlgd -úBðzîe- §¥¦©¥©¨
.zhgypd dxedh dnda lkn mdl mipzipd dawe miigl rexfåyng §

ly mirlqøBîç øèt ïBéãôe .ïaä ïBéãtxeka clepy l`xyi - ¦§©¥¦§¤¤£
.odkl dyd z` ozepe ,dya ezectl aiig ,exengläfeçà äãNe- §¥£¨

dze` l`b `l m` ,dyicwde eizea`n dyxiy mc` ly dcy
ixd laeia gweldn dcyd z`veiyk ,xg`l xafbd dxkne yicwnd

.laei ea rxi`y xnyn eze` ly mipdkl zwlgzn `idäãNe§¥
íéîøçdze` milawn ,'mxg' oeyla edcy z` yicwdy mc` - £¨¦

.cin mipdkdøbä ìæâå`ly xwyl el raype xbd z` lfby mc` - §¤¤©¥
z` olfbd ozepy ,xwyl raypy dcede ,miyxei `ll xbd zne ,elfb

.mipdkl ynegde oxwd
:exe`ia z` `cqg ax miiqneàeäax xa `iig -áéLç à÷cî ,øáñ̈©¦§¨¨¦

àãça úBðzîì eäìmiigld rexfd z` `ziixad dzpny jkn - §§©¨©£¨
dzid zepzn yly zeaygp eid eli`e ,'zepzn' mya ,cg`k dawde

y gken ,zepzn yye mixyr yiy zxne` `ziixadeäðéð àãçxac - £¨¦§
ly ezetzey zngn zepznd zg`n milrad xhtp m`e ,md cg`
xn` okle ,lkdn `ed xhtp `linn ,dndad ly wlg eze`a odkd

.eixac z` ax xa `iigàéä àìå,oekp xacd oi` zn`d itl j` - §Ÿ¦
,ok xacd oi`y `xnbd dgikeneeèàd ike -ìéàå äãBzî íøeî ¨¨¦¨§¥

àãçk eäì áéLç à÷c ,øéæð,cgi `ziixaa `pzd dpn mze` s`y - ¨¦§¨¨¦§©£¨
edf m`deäðéð àãçc íeMîixde ,zg` dpznk miaygp mdy - ¦©£¨¦§

,ixnbl mipey zepzn ipy mdy ,mdipia zekiiy lk oi` i`ceàlà¤¨
éããäì ïééîãc ïåékmiycwn minxen mdipyy ,dfl df minec mdy - ¥¨§¨§¨©£¨¥

okl ,milwàãçk eäì áéLçe ,cg`k `pzd m`pn -énð àëäs`e - ¨¦§©£¨¨¨©¦
cg`n xhtpy dne ,mdipia zekiiy oi` ,dawe miigl rexf iabl ,o`k

wxe ,mlekn exhet epi` mdnéããäì ïééîãc ïåékmdy zngn - ¥¨§¨§¨©£¨¥
,dfl df minecàãçk eäì áéLçmya cg`k `pzd maiygd - ¨¦§©£¨

.'zepzn'
odkl jiiy dpznd z`vnp eay xa`dy ote`ay x`azdy xg`l
elek xa`dy ,jetd ote`a oicd z` zxxan `xnbd ,dpznn xeht

:odkl dndad x`ye l`xyil jiiyeäì àéòaéàipa ewtzqd - ¦©§¨§
,el xne`e ,l`xyil dig dnda xkend odk ,daiyidLàøäly ¨Ÿ

`di dndaddleëå ,ElL`di sebd x`y -eäî ,élLoic dn - ¤§§¨¤¦©
,md wtqd iccve .dndad y`xay 'miigl'd ly dpedkd zepzn

ïðéìæà àáeiç øúa,aeigd mewn xg` mikled m`d -éab àáeiçå ¨©¦¨©§¦¨§¦¨©¥
àeä ìàøNé,l`xyid zeyxa ze`vnp ,aeigd oday 'miigl'de - ¦§¨¥

.ef dpzna aiigeàîìc Bàc xn`py e` -ïðéìæà äîäa øwéò øúa ¦§¨¨©¦©§¥¨©§¦¨
,dndad xwir lr milra `edy in xg` mikled -äîäa øwòå§¦©§¥¨

,àeä ïäëcs` zzln l`xyid xehte ,sebd lk lr milra `ed ixdy §Ÿ¥
.miigld z`

:wtqd z` `xnbd zhyet,òîL àz,`ziixaa epipyíéáëBk ãáBò ¨§©¥¨¦
eøñnL ïäëåz`øeèt ,æBæâì ìàøNéì íðàöoeik ,fbd ziy`xn §Ÿ¥¤¨§Ÿ¨§¦§¨¥¦§¨

.mgely `l` epi` l`xyide ,dpedk zepznn mixeht iebe odky
ç÷Blä[dpewd-],íéáëBk ãáBò ìL Bðàö æbzx`yp dndade ©¥©¥Ÿ¤¥¨¦

effbpy mcew m`pw m` elit` ,miakek caerd zeyxaøeètgweld ¨
.æbä úéLàøî:`ziixad zniiqnåote`,äæcaerl jiiy sebdy ¥¥¦©¥§¤

`ed ,l`xyil zkiiy dpznde miakekøîBçyiyíééçláe òBøæa ¤¦§©©§¨©¦
,æbä úéLàøî øúBé ,äáwáe,l`xyi ly y`xde odk ly sebd m`y ©¥¨¥¥¥¦©¥

ly xnvde miakek caer e` odk ly sebd m`e ,'miigl'a aiig
:dzii`x z` `xnbd zniiqn .fbd ziy`xn xeht ,l`xyidpéî òîL§©¦¨

,dawe miigl rexf iably `ziixad ixacn gkene -àáeiç øúä©¦¨
ïðéìæàaiig l`xyil jiiy y`xd m`y ,aeigd mewn xg` mikled - ©§¦¨

,odk ly sebdy s` 'miigl'a `eddpéî òîL`ziixadn gken ok` - §©¦¨
.df xac

:dpyna epipyBì øîà íàåz` el xkny drya l`xyil odkd §¦¨©
el dxkeny ,dndad.úBðznä ïî øeèt ,úBðznä ïî õeç¦©©¨¨¦©©¨
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המשך ביאור למסכת חולין ליום ראשון עמ' ב 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr elw sc oileg(iriax meil)

,xyrn oica zekiiy hayd zgz zexaereäôøèì èøtekzgpy §¨¦§¥¨
jxad on dlrnl dilbxúøáBò dðéàLzetixhl s` oicnl dpnne ¤¥¨¤¤

.xyrna zeaiig mpi`y jlil zelekiy
'o`v' 'o`v' dey dxifb cnel recn :oerny iax lr zl`ey `xnbd

,dtixha bdep `l fbd ziy`xy xyrnnö' 'ïàö' óìéìåøBëaî 'ïà §¥©ŸŸ¦§
,'o`v' zaiz dxn`p ea s`yøBëa äîbdepeléôàaóà äôøè ©§£¦§¥¨©

æbä úéLàøbdpieléôàaäôøè.:`xnbd daiynøNònî àøazñî ¥¦©¥£¦§¥¨¦§©§¨¦©£¥
,óìéîì déì äåäïkL.` :mipic dnk oiprl oiey xyrne fbd ziy`x £¨¥§¥©¤¥

íéøëædn zeawpa s` `l` `weec mixkfa mibdep mpi` mdipy ± §¨¦
.xkfa `weec bdepy xeka ok oi`y.aïéàîèmibdep `l mdipy ± §¥¦

.xenga s` bdep xekae ,ze`nh zendaa.bïéaeøîampi` mdipy ± ¦§¦
zeaexn zendaa `l` mibdep.cigia s` bdep xekae.cíçøî± ¥¤¤

dzyxtd zryn wx dyecw xyrny ,mgxn miyecw mpi` mdipy
mgxn ezyecwy xeka ok oi`y dn ,llk dyecw oi` fbd ziy`xae

.d .en`íãàmpi` mdipy ±mc`a s` bdep xekae mc`a mibdep ¨¨

.e .oad oeictaèeLtdheyt dndaa `l` mibdep mpi` mdipy ± ¨
.epenn epi`e mgxn yecw `ed ixdy xeka dpi`y.føeacä éðôì± ¦§¥©¦

ipayk xak eycwzd zexekad la` ,dxez ozn iptl ebdp `l md
.dxez ozn mcew mixvna eid l`xyi

:`xnbd zl`eyóìéîì déì äåä øBëaî ,äaøcàziy`x aiigle ©§©¨¦§£¨¥§¥©
dtixha fbdïkL.` :mipic xzeia miey mdíBúéxekae fbd ziy`x ± ¤¥¨

.a .da bdep epi` xyrne dzcila dn` dzny dndaa s` mibdep
Bç÷lL.gewla xeht xyrn la` ,d`pwy dndaa mibdep mdipy ± ¤§¨

.búeôzeLaok oi`y dn ,mitzeyd zndaa s` mibdep mdipy ± §¨
.c .dfa bdep `ly xyrnBðúðdpzipy dndaa mb mibdep md ± §¨

.d .dfa bdep `ly xyrn ok oi`y dn dpznaéðôaoia mibdep md ± ¦§¥
miiw ycwnd ziay onfa oia epiidc ziad ipta `ly oiae ziad ipta

.e .ziad ipta `l` bdep epi` xyrne ,axgpy xg`l oiaeïäk± Ÿ¥
dndad lky xyrn ok oi`y dn ,odkl mipzip xekae fbd ziy`x

.milral zlk`p
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קלה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr blw sc oileg(oey`x meil)

åoaxwøeaö éîìL éçáæå .éeìz íLàå .éàcå íLà .óBòä úàhç- §©©¨¨¨©©§¨¨¨§¦§¥©§¥¦
.zereayd bga miaxwd miyak ipy,òøBöî ìL ïîL âBìå`iany §¤¤¤§¨

dn okl ,'oaxw' iexw onydy oeike ,eizepaxw mr cgi ezxdh meia
epy dnn x`ypy.mipdkl ozip eizepedae epf` jepz lr ozézLe§¥

íçlä.zereayd bga mi`ad dycg dgpnníéðtä íçìåmipzipd ©¤¤§¤¤©¨¦
ogleyd lrn mze` mixiqnyk mipdkl milk`p ,zaya ogleyd lr

.eixg`ly zayaúBçðî éøéLexg`l cigi ly zegpnn x`ypd - §¨¥§¨
.unewd z` mdn exihwdyøîBòä úçðîeaeh mei zxgnn zaxwpd ¦§©¨¤

milk`p dixiiye ,unew dpnn mixihwn eidy ,gqt ly oey`x
.mipdklåod el`òaøày zepznäøBëaä ,íéìLeøéamz xeka - §©§©¦¨©¦©§¨

lk`pe 'milw miycw' `edy ,l`xyi lv` clepd dxedh dnda ly
.xird lka mipdklíéøekaäåmi`aend mipind zray zexitn §©¦¦

.mipdkd ici lr milk`p ,ycwnl,øéæð ìéàîe äãBzä ïî íøeîe¨¦©¨¥¥¨¦
rexf mipzip xifpd li`ne ,zelg rax`e weyd dfgd mipzip dcezdne

.cg` wiwxe zg` dlge dlyaúBøBòåd zenda ly,íéLã÷oebk §¨¨¦
.mipdkl mipzipe ,miycw iycw mdy ,my`e z`hg dleråod el` §

øNòy zepznäîeøz ,íéìeáâa.dlecbøNòî úîeøúezpzipd ¤¤¦§¦§¨§©©£¥
.xyrnd on xyrn ,miield ici lr mipdklçåälon zyxtend §©¨

.dqirdæbä úéLàøå.ffbpd xnvd ly oey`xd wlgd -úBðzîe- §¥¦©¥©¨
.zhgypd dxedh dnda lkn mdl mipzipd dawe miigl rexfåyng §

ly mirlqøBîç øèt ïBéãôe .ïaä ïBéãtxeka clepy l`xyi - ¦§©¥¦§¤¤£
.odkl dyd z` ozepe ,dya ezectl aiig ,exengläfeçà äãNe- §¥£¨

dze` l`b `l m` ,dyicwde eizea`n dyxiy mc` ly dcy
ixd laeia gweldn dcyd z`veiyk ,xg`l xafbd dxkne yicwnd

.laei ea rxi`y xnyn eze` ly mipdkl zwlgzn `idäãNe§¥
íéîøçdze` milawn ,'mxg' oeyla edcy z` yicwdy mc` - £¨¦

.cin mipdkdøbä ìæâå`ly xwyl el raype xbd z` lfby mc` - §¤¤©¥
z` olfbd ozepy ,xwyl raypy dcede ,miyxei `ll xbd zne ,elfb

.mipdkl ynegde oxwd
:exe`ia z` `cqg ax miiqneàeäax xa `iig -áéLç à÷cî ,øáñ̈©¦§¨¨¦

àãça úBðzîì eäìmiigld rexfd z` `ziixad dzpny jkn - §§©¨©£¨
dzid zepzn yly zeaygp eid eli`e ,'zepzn' mya ,cg`k dawde

y gken ,zepzn yye mixyr yiy zxne` `ziixadeäðéð àãçxac - £¨¦§
ly ezetzey zngn zepznd zg`n milrad xhtp m`e ,md cg`
xn` okle ,lkdn `ed xhtp `linn ,dndad ly wlg eze`a odkd

.eixac z` ax xa `iigàéä àìå,oekp xacd oi` zn`d itl j` - §Ÿ¦
,ok xacd oi`y `xnbd dgikeneeèàd ike -ìéàå äãBzî íøeî ¨¨¦¨§¥

àãçk eäì áéLç à÷c ,øéæð,cgi `ziixaa `pzd dpn mze` s`y - ¨¦§¨¨¦§©£¨
edf m`deäðéð àãçc íeMîixde ,zg` dpznk miaygp mdy - ¦©£¨¦§

,ixnbl mipey zepzn ipy mdy ,mdipia zekiiy lk oi` i`ceàlà¤¨
éããäì ïééîãc ïåékmiycwn minxen mdipyy ,dfl df minec mdy - ¥¨§¨§¨©£¨¥

okl ,milwàãçk eäì áéLçe ,cg`k `pzd m`pn -énð àëäs`e - ¨¦§©£¨¨¨©¦
cg`n xhtpy dne ,mdipia zekiiy oi` ,dawe miigl rexf iabl ,o`k

wxe ,mlekn exhet epi` mdnéããäì ïééîãc ïåékmdy zngn - ¥¨§¨§¨©£¨¥
,dfl df minecàãçk eäì áéLçmya cg`k `pzd maiygd - ¨¦§©£¨

.'zepzn'
odkl jiiy dpznd z`vnp eay xa`dy ote`ay x`azdy xg`l
elek xa`dy ,jetd ote`a oicd z` zxxan `xnbd ,dpznn xeht

:odkl dndad x`ye l`xyil jiiyeäì àéòaéàipa ewtzqd - ¦©§¨§
,el xne`e ,l`xyil dig dnda xkend odk ,daiyidLàøäly ¨Ÿ

`di dndaddleëå ,ElL`di sebd x`y -eäî ,élLoic dn - ¤§§¨¤¦©
,md wtqd iccve .dndad y`xay 'miigl'd ly dpedkd zepzn

ïðéìæà àáeiç øúa,aeigd mewn xg` mikled m`d -éab àáeiçå ¨©¦¨©§¦¨§¦¨©¥
àeä ìàøNé,l`xyid zeyxa ze`vnp ,aeigd oday 'miigl'de - ¦§¨¥

.ef dpzna aiigeàîìc Bàc xn`py e` -ïðéìæà äîäa øwéò øúa ¦§¨¨©¦©§¥¨©§¦¨
,dndad xwir lr milra `edy in xg` mikled -äîäa øwòå§¦©§¥¨

,àeä ïäëcs` zzln l`xyid xehte ,sebd lk lr milra `ed ixdy §Ÿ¥
.miigld z`

:wtqd z` `xnbd zhyet,òîL àz,`ziixaa epipyíéáëBk ãáBò ¨§©¥¨¦
eøñnL ïäëåz`øeèt ,æBæâì ìàøNéì íðàöoeik ,fbd ziy`xn §Ÿ¥¤¨§Ÿ¨§¦§¨¥¦§¨

.mgely `l` epi` l`xyide ,dpedk zepznn mixeht iebe odky
ç÷Blä[dpewd-],íéáëBk ãáBò ìL Bðàö æbzx`yp dndade ©¥©¥Ÿ¤¥¨¦

effbpy mcew m`pw m` elit` ,miakek caerd zeyxaøeètgweld ¨
.æbä úéLàøî:`ziixad zniiqnåote`,äæcaerl jiiy sebdy ¥¥¦©¥§¤

`ed ,l`xyil zkiiy dpznde miakekøîBçyiyíééçláe òBøæa ¤¦§©©§¨©¦
,æbä úéLàøî øúBé ,äáwáe,l`xyi ly y`xde odk ly sebd m`y ©¥¨¥¥¥¦©¥

ly xnvde miakek caer e` odk ly sebd m`e ,'miigl'a aiig
:dzii`x z` `xnbd zniiqn .fbd ziy`xn xeht ,l`xyidpéî òîL§©¦¨

,dawe miigl rexf iably `ziixad ixacn gkene -àáeiç øúä©¦¨
ïðéìæàaiig l`xyil jiiy y`xd m`y ,aeigd mewn xg` mikled - ©§¦¨

,odk ly sebdy s` 'miigl'a `eddpéî òîL`ziixadn gken ok` - §©¦¨
.df xac

:dpyna epipyBì øîà íàåz` el xkny drya l`xyil odkd §¦¨©
el dxkeny ,dndad.úBðznä ïî øeèt ,úBðznä ïî õeç¦©©¨¨¦©©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr clw sc oileg(ipy meil)

k daäçëL`idy dnw oke ,zi`ceäàt ÷ôñk da xingdl yiäàt ¦§¨§¥¥¨¥¨
xn`y d`t zkqna `pzd ,df itle .miiprl ogipdl aiige ,zi`ce
la` ,`xb` oa dcedi iax `ed ,hwlk hwl wtq xi`n iax zrcly
oeik dfa lwdl yi xi`n iax zrcly zxaeqe eilr zwleg epizpyn

.di`xd eilr exiagn `ivendy
e aiydBì øîà,opgei iaxl yiwl oa oerny iaxdúBà äðLz ìà ¨©©¦§¤¨
ìa àlàìcz ïa ïBLiax mya ef `ziixa dpyz `l m` mb `ld - ¤¨¦§¤©¨

,dyw oiicr ,mqxetn dhey didy lcz oa mya `l` `xb` oa dcedi
øîà÷ àîòè àäåxi`n iax xingd recn eixacl mrh yi ixdy - §¨©§¨¨¨©

.epizpyn ly `pzd jk lr dpri dne ,zepzn wtqa
:yiwl oa oerny iax oiekzd mrh dfi`l zx`an `xnbdéaø øîàc§¨©©¦

Lé÷ì ïa ïBòîL,`xb` oa dcedi iax ly enrh xe`iaaáéúëc éàî ¦§¤¨¦©¦§¦
aezky edn -(b at mildz)éàî ,'e÷écöä Løå éðò'aezkd zpeek ¨¦¨¨©§¦©
éà ,'e÷écöä'íéðéãa àîéìyx e` ipr xy`ky dpeekdy xn`p m` - ©§¦¦¥¨§¦¦

,oica mzekfl zekf mdl ytg jiptl oecl mi`aáéúk àäå(b bk zeny) §¨§¦
,'Báéøa øcäú àì ìãå',ezelc iptn oica ezekfle ecakl jl xeq`y §¨Ÿ¤§©§¦

.jk xnel xyt` i` ok m`eàlàjl yiyky aezkd zpeek jgxk lr ¤¨
exiagn `ivend xn`z l` ,iprl ezzl zaiigzp m`d xac lr wtq

`l` ,di`xd eilr÷cö[dwcv dyr-].Bì ïúå ClMîyiy ixd ©¥¦¤¨§¥
xn` recne ,dpedk zepzna oicd `ede ,miipr zepzn wtqa xingdl

.lwdl xyt`y epizpyna `pzd
:`xnbd zvxzn,àáø øîà,zeipynd oia dxizq oi`àëäo`k - ¨©¨¨¨¨

dcinrn dz`e ,dxtd on zepznd aeiga wtq jl clepyk ,epizpyna
d ,dpey`xd dzwfg lràîéé÷ äøeèt ú÷æça äøt,[zcner-] ¨¨§¤§©§¨©§¨

eilr oi` jkitl ,zepznn xeht did f`e ieb ecera ely dzid ixdy
,milnpd ixegay mihg iabl ok oi`y dn .ozile elyn wcvl aeig
dzwfg lr dcinrn dz`e ,dnwd on hwl aeiga wtq jl clepyk

d ,dpey`xdàîéé÷ àáeiç ú÷æça äî÷,aeig zwfga zcner - ¨¨§¤§©¦¨©§¨
,hwla aiigzdl dteq did mlerne `id l`xyi ly ef dcy ixdy

.miiprl mihgd jkitl
:`xnbd dywnéiaà déì øîà,`axléøäådlg zyxtd oiprl epipy ¨©¥©©¥©£¥

(e"n b"t dlg),äqéòm` ,xb lyïî øeèt ,øéibúð àlL ãò úéNòð ¦¨©£¥©¤Ÿ¦§©¥¨¦
,älçäm`e ,ieb did f`e wvad zyil zrya `ed dlg aeigy oeik ©©¨
ziyrpáéiç ,øéibúpMîae ,dlg yixtdl÷ôñziyrp m` izn ¦¤¦§©¥©¨¨¥

,okl mcew e` xiibzpyn.áéiç`id dxeht zwfga ef dqir `lde ©¨
.ieb ecera el zkiiy dzid ixdy ,zcner

:`xnbd zvxzndéì øîàly dizepzn wtq dnec epi` ,iia`l `ax ¨©¥
`ed dlga ik ,dlg wtql ,dxtàøeqéà ÷ôñ,dzin oer ea yiy §¥¦¨

,miny icia dzin aiig dzlg dyxted `ly dqir lke`d ixdy
da mikled `l` dxeht `idy dzwfg lr mikneq `l jkitle

,àøîeçìaeig `l` dyecw zepzna oi`y ,zepzn wtqa ok oi`y dn §§¨
df ixd ,odkl opzil oennàðBîî ÷ôñ`ivendy epicia llky §¥¨¨

ea miklede di`xd eilr exiagn.àle÷ìwtqa `weecy di`xde §¨
,xingdl yi xeng xeqi`àéiç éaø éðz ïëå ,àcñç áø øîàc§¨©©¦§¨§¥¨¥©¦¦¨

,`ziixaaòaøà ,øâa eøîàð úB÷ôñ äðBîLmpic mdn,áeiçì §¨§¥¤¤§§¥©§©§¦
òaøàåmpic mdn.øeèôì,zewitqd md el`e÷BzLà ïaøzxeib - §©§©¦§¨§©¦§

xg` e` dcil oaxwn dxehte dxiibzpy mcew dcli m` wtqe ,dcliy
,zaiige jkåzyxtdälçmcew dqird ziyrp m` wtqy ezqirn §©¨

,aiige jk xg` e` xehte xiibzpyäàîè äîäa øBëáeexeng xht - §§¥¨§¥¨
,d`pda xzeiy ick ezectl jixve xiibzpy xg`l clep m` wtqy

äøBäè äîäa øBëáejixve xiibzpy xg`l clep m` wtqy ely §§¥¨§¨
mpic zewtqd el` lk ,eaixwdl.áeiçìdcli m` wtqay ,epiid §¦

eypery miycw zlik` xeqi` wtqa `id ik oaxw `iaz dxiibzpyn
icia dzin wtq `id ik odkl dppzie dlg yixti dlg wtqae ,zxk
xeka wtqae ,dya epcti xeng xht wtqae ,[x`azpy itk] miny
zhigy wtqa `ed ik men ea letiy cr ephgyi `l dxedh dnda

.zxk eypery dxfrl uegn miycw
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr flw sc oileg(iying meil)

:lld zia lr zl`ey `xnbdéànL úéáì àîìLaoeiky oaen ¦§¨¨§¥©©
y epivny,'ïàö' eøwéà énð ézøz.mizya s` miaiigúéáì àlà ©§¥©¦¦§Ÿ¤¨§¥

,àîòè éàî ìläxak la` o`v e`xwp yngy epivny s` `ld ¦¥©©§¨
:`xnbd zx`an .ok e`xwp mizy,àðäk áø øîàzia ly cenild ¨©©©£¨

cn `ed lldàø÷ øîà,'úBéeNò'yexcl yie zxzein daiz efy ¨©§¨£
Lo`v yngúBNBò[mda miyer-],úBöî ézLæbä úéLàø ¤§¥¦§¥¦©¥

.úBðzîegkene ,zepzn wx `l` zevn izy mda oi` yng yiy cre ©¨
.ynga wx bdep fbd ziy`xy weqtd mvrn

:cenild lr zl`ey `xnbdàîéàmd zeevnd izyyäøBëa ¥¨§¨
,úBðzîezayiin .o`v yngn zegta mb miaiig fbd ziy`xa la` ©¨

y oeik ok xnel xyt` i` :`xnbdäøBëaaàáéiçéî àì éî àãç± §¨£¨¦Ÿ¦©§¨
z` `xnbd dgec .zg` dnda wx yiyk dxeka aeig oi` ike

:daeyzdéîòèìeC,dxeka oiprl wx ok zxn`y ,[uxznd]úBðzî §©§¥©¨
àáéiçéî àì éî àãçm`e ,zg` dndaa bdep epi` zepzn aeig ike ± £¨¦Ÿ¦©§¨

dxekae zepzn `ldy ,zeevn izya miaiigzn o`v ynga wx `l ok
zeieyr o`v yngy weqtd sebn cenild dgcpe ,zg`a s` zebdep

.o`v ynga etqepy zeevn izy yiy epiid
:lld zia ly cenila ycg xe`ia zxne` `xnbdáø øîà àlà¤¨¨©©

éMày `ed lld zia ly cenildy'úBéeNò'epiidL'o`v yng'd ©¦£¤
ïäéìòa úà úBOòn,zeyrl mdilral zenxeb -ålekiakúBøîBà §©¤©§¥¤§§
äåöî äNò íe÷ ,Bìda aiigzdy devna xaecny rnyn .dycg £¥¦§¨

zepzne dxekay oeik fbd ziy`x idefe ,yng el yiy dryn wx
.zg`a xak maeig

:fbd ziy`xa aiigzdl ick jixv o`v dnk ziyily dhiyàéðz©§¨

,åéáà íeMî øîBà éñBé éaøa ìàòîLé éaø (éác)aeigd xeriyy §¥©¦¦§¨¥§©¦¥¥¦¨¦
`ed fbd ziy`xaòaøà,o`vøîàpLeny)(fl `k zinelyz oiprl ©§©¤¤¡©

,dyng drax`,'äOä úçz ïàö òaøàå'mi`xwp drax`y epivne §©§©Ÿ©©©¤
.'o`v'

:dkldd ink dpc `xnbd,àéðz[éìîìà] (àìîìà) ,éaø øîà- ©§¨¨©©¦¦§¨¦
m` s`ïäéøácn micnlp eid lld ziae i`ny zia ly,äøBz éøác ¦§¥¤¦§¥¨

éaéøa éøáãåixacn micnlp eid ,'iaixa' dpeknd iqei iax ±äìa÷± §¦§¥§¦¦©¨¨
,mi`iapdnïðàz`ïéòîBL éaéøa éøác.ezenk mibdep -ïkL ìëå £©¦§¥§¦¦§¦§¨¤¥

dzríäéøácLn micnlp lld zia lyäìa÷ éøácweqt e`iady - ¤¦§¥¤¦§¥©¨¨
,`iapdnéaéøa éøáãåmicnlpnäøBz éøácweqt `iady - §¦§¥§¦¦¦§¥¨

.ezenk bdppy i`cea ,dxezdn
ixacn giken did m` s` iqei iaxk weqtl mrhdy dpiad `xnbd
ixdy i`ny zial lld zia oia rixknd `edy meyn `ed ,dlaw
:df lr zl`eye .rixknd ixack dklde ,zirvn` dhiy xne`

,øî øîàäåyúéLéìL äòøëä ïéàziyily drc ±úòøëîz` §¨¨©©¥©§¨¨§¦¦©§©©
miwlegdy ote`a wx epiid ,rixknd ixack dkldy dny .dkldd
z` exaq `l mdy `l` wlgl mewn yiy mdixaca efnx xak
oiay xn` ipyde aiig jk oiae jk oiay xn` cg`y oebke ,weligd
ipy ote`ae aiig cg` ote`ay xne` rixknde ,xeht jk oiae jk
cg`k wqt ote` lka `l` melk envrn ycig `l dfay ,xeht
,yng exn` lld ziae mizy exn` i`ny zia o`k la` .mdipyn
mdipy lr wleg ixdy ziyily dhiyl aygp rax` xn`y iqei iaxe
exaq `ly gken daxc`e ,ezenk dkldy drxkdl aygp `l dfe

.ezenk
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קלו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hlw sc oileg(ycew zay meil)

epiid ,zlebpxzd zgixaa ziad wca zyecw drwtydéòîLc énwî¦©¥§¨§¥
déaø ïðçBé éaøîoenny ,eax opgei iaxn df llk rnyy mcew - ¥©¦¨¨©¥

e .deab zeyxak mlerl aygp ycwdàäyicwnd iabl xn`y dn - ¨
epiid ,xg` oenn aiig epi`y ,apbp e` ca`e dpnøúáìxg`l - §¨©

,déaø ïðçBé éaøî déòîLc.df llk epnn laiwe eixacl mikqde §¨§¥¥©¦¨¨©¥
:`xnbd zl`eyéaøc àlàïðçBé éaøcà ïðçBéepiywdy dxizqd - ¤¨§©¦¨¨©§©¦¨¨

,envr opgei iax ixacaàéL÷`xnbd dkiynn .dyw oiicr - ©§¨
:zvxzne,àéL÷ àì énð ïðçBé éaøcà ïðçBé éaøcwlgl yiy oeik §©¦¨¨©§©¦¨¨©¦Ÿ©§¨

,mipte`d ipy oiaàäaiig yicwndy opgei iax xn`y dn - ¨
ote`a epiid zernd zeixg`aøîàcixd'éìò,'ziad wcal dpn §¨©¨©

zpizpa eteb z` aiigy oeiky ,ca` e` apbpe dpn yixtd jk xg`e¦
e ,xafbl dpn lreta oziy cr eaeign xhtp epi` ,dpnàäxn`y dn - ¨

epiid ,dzgixaa zrwet dpi` zlebpxzd ly sebd zyecwy opgei iax
ote`aøîàczlebpxzd lrBæ éøä'xg`l s` ,df ote`ay ,'ycwd §¨©£¥

.dzyecwa dx`yp `id ,zlebpxzd dgxay
iax xaeq 'dpn ilr ixd' xn`y ote`ay ,jixacl :`xnbd dywn

,dpnd zeixg`a aiig yicwndy opgeiììkî,jkn rnyn -éaøc ¦§©§©¦
Lé÷ì ïa ïBòîLepi`e zeixg`n xeht yicwndy xne`e eilr wlegd ¦§¤¨¦

c xaeq ,ycwdl xg` dpn ozil aiigøîàc áb ìò óàixd'éìò'dpn ©©©§¨©¨©
áéiçî àìozil jixv epi`e zernd zeixg`a aiigzn yicwnd oi` - Ÿ¦©¥

,ef zernyn lr zeywdl yie .xg` dpn[ïðúäå] (àéðúäå)ixde - §¨©§¨§¨§©
dpyna epipy(`"n `"t mipiw),øãð ,äáãð àéä Bæéàå øãð eäæéàedf ¥¤¥¤§¥¦§¨¨¥¤

,'äìBò éìò éøä' øîBàä`iadl envr z` aiign `ed ezxin`ay ¨¥£¥¨©¨
e ,dleräáãðedf,'äìBò Bæ éøä' øîBàä`l` envr z` aiign epi`y §¨¨¨¥£¥¨

,dpynd zx`an .oaxwl znieqn dnda yicwnäîeweligdøãð ïéa ©¥¥¤
,äáãðìiablyøãð`dzy xn`e dnda yicwd m`y `ed oicd ¦§¨¨¥¤

e ,excp meiwläúîdndadBàyáéiç ,äãáàL Bà äáðâðyicwnd ¥¨¦§§¨¤¨§¨©¨
,dúeéøçàayicwnd la` .excp meiwl zxg` dnda `iadl eilre §©£¨¨

a,äáãðm`äúîdndadBàyáéiç Bðéà ,äãáàL Bà äáðâð §¨¨¥¨¦§§¨¤¨§¨¥©¨
,dúeéøçàaoeik `l` ,oaxw `iadl aeig eilr lhen `l ixdy §©£¨¨

dapbp e` dca` m` j` ,daixwdl eilr oaxwl ef dnda yicwdy
xn`y mc`y dpynd ixacn gken ,ok m`e .dinc melyza aiig epi`
eilr dapbp e` dndad dca` m` s`e ,zeixg` eilr lhen ,'ilr ixd'
ilr ixd' xne`d mby yiwl yix ixack `lye ,xg` oaxw `iadl

.yicwdy dpnd zeixg`a aiig epi` 'ziad wcal dpn
:`xnbd zvxznàéléî éðä ,Lé÷ì Léø Cì øîxne`dy ,df llk - ¨©¨¥¨¦¨¥¦¥

a wx `ed ,dzeixg`a aiig 'dler ilr ixd'c ,çaæî éLã÷onf lk ¨§¥¦§¥©¦
,dxfrl epaxw z` `iad `lyäáø÷ä øqeçîe` dzn m`e ,`ed §¨©§¨¨

,excp z` miiw `l ,dxfrl d`iady mcew dndad dca` e` dapbp
.xg` oaxw `iadl aiig `ed okleìáà`iadl envr z` aiignyk £¨

c ,úéaä ÷ãa éLã÷,xafbl e`iad `l m` s`äáø÷ä øqeçî åàì ¨§¥¤¤©©¦§©§¨©§¨¨
dfa miiwe ycwd zeyxl utgd qpkp eyicwdyk ciny meyn ,`ed

,excp z`øîàc áb ìò óàixd' oeyláéiçî àì ,'éìòoi` - ©©©§¨©¨©Ÿ¦©¥
.eixac z` miiw xaky oeik ,ezeixg`a aiig yicwnd

:yiwl yix lr zeywdl `xnbd dtiqenïðúäåepipy ixde - §¨§©
dpyna(:k oikxr),,äìBò äæ øBL øîBàäxn`y e`ïaø÷ äæ úéa ¨¥¤¨©¦¤¨§¨

m` ,[ziad wcal ycew-]øBMä úîe`áéiç Bðéà ,úéaä ìôð ¥©¨©©©¦¥©¨
.ïúeéøçàaxn` m` la`äìBò éìò äæ øBLxn`y e`äæ úéa §©£¨¨¤¨©¨©¦¤
,ïaø÷ éìòoeyl mb xn`y oeik ,mewn lkn ,'df' oeyl xn`y s` ¨©¨§¨

eaixwdl dxfrl xafbl xeyd z` `iadl envr z` aiig ixd ,'ilr'
m` okle ,xafbl einc z` `iadle ziad z` xeknle ,dlerkúî¥

å øBMäm` okì áéiç ,úéaä ìôð,ílLs`y ,dpynd ixacn gkene ©§¨©©©¦©¨§©¥
ixack `lye ,mzeixg`a aiig 'ilr ixd' oeyla ziad wcal xcepd

.yiwl yix
:`xnbd zvxznéléî éðäaeig yi 'ilr ixd' xne`ay ,df xac - ¨¥¦¥

wx `ed ,ziad wca iycwa s` zeixg`àëéä[ote`a-],øBMä úîc ¥¨§¥©
åote`a oky,úéaä ìôðyicwnd el` mipte`ayì áéiç,ílLoeik §¨©©©¦©¨§©¥

eäðúéìc.llk mlera miniiw xeyde ziad oi`y -àëéä ìáà §¥§§£¨¥¨
eäðúéàãapbpy `l` ,mlera `vnp ycwedy oenndy ote`a la` - §¦§§

,yiwl yix xaeq dfa ,ca` e`déúéàc àëéä ìkmewn lkay - ¨¥¨§¦¥
,`vnp ycwddydéúéà àðîçøc àfb éáazeyxay ink df ixd - §¥©¨§©£¨¨¦¥

,`vnp `ed d"awdáéúëc(` ck mildz)'dàBìîe õøàä 'äì'ixde ,'ebe ¦§¦©¨¨¤§¨
.excp z` miiwy ink df

`xnbd ,yicwnd ly ezeixg` aeig iabl `xnba `aedy oecipd ab`
:oikxr ly zeycwd iabl mc` zeixg` oipra `xnin d`iane dtiqen

íéãBî ìkä ,àðeðîä áø øîàmixaeq yiwl yix mbe opgei iax mb - ¨©©©§¨©Ÿ¦
c ,df xacïéëøòae` envr jxr z` ycwdl ozil aiigznd mc` - ©£¨¦

r,xg` mc` jxøîàc áb ìò óàikxr','éìòjxevl zern yixtde ©©©§¨©¨©
,jkáéiçéî àìeapbp e` eca` m`e ,zernd zeixg`a mc` eze` Ÿ¦©¥

e .mixg` zern oziln xehtàîòè éàîdpeya ,df oica mrhd dn - ©©§¨
oeik ,zeycwd x`ynéìò àìa déì øîzéî àìcxnel xyt` i`y - §Ÿ¦§©¥§Ÿ¨©

oikxra 'ilr' zxin` oi` jk meyne ,'ilr' zaiz `ll dkxrd oeyl
,eixac z` `pepnd ax x`ane .zeixg`a aiignàîéì éëéäcvik - ¥¦¥¨

,xg` mc` jxra e` envr jxra aiigzdl dvexy mc` eze` xn`i
.zeixg`a aiigzdl dvex epi`e'ékøò' àîéì'ikxr' wx xn`i m` - ¥¨¤§¦

jka x`ia `l ixd ,'ilr' xn`i `leïànàz` `iadl lhen in lr - ©©
,xg` mc` jixrdl `ayk oke .ekxr aeig'éðBìt Cøò' àîéìm` - ¥¨¥¤§¦

,mix`ean eixac oi` ok mb ,'ilr' xn`i `le 'ipelt jxr' wx xn`i
ïànà,'ilr ikxr' oeyl xne` `edyk okle .df aeig lhen in lr - ©©

`l` mlerl envr z` caryl ezpeek oi` ,'ilr ipelt jxr' oeyl e`
jxrd jxevl zern yixtdy xg`le ,aiigznd in x`al wx

.zernd zeixg`n xhtp ,ea aiigzdy
:`xnbd dywné÷úîàáø dì ó,`pepnd ax ixac lr `ax dywd - ©§¦¨¨¨

zhiwp `ll oikxra aiigzdl leki epi` mc`y xne` dz` recn
,'ilr' oeylàîéìxnel `ed leki ixde -,'ékøòa éðéøä'rnyny ¥¨£¥¦§¤§¦

xnel leki oke ,ikxr z` mlyl aiigzn ipixd ,eixacnCøòa éðéøä'£¥¦§¥¤
,'éðBìtm`e ,ipelt jxr z` mlyl aiigzn ipixd ,eixacn rnyny §¦

,'ilr ipelt jxr' e` 'ilr ikxr' xn` `l` ,ef oeyl xn` `l z`f lka
g`a envr z` aiig `ed 'ilr' zxin`ay ixdmpziy cr zernd zeix

.xafbd cil
:dywne `xnbd dkiynnãBòåc ,`pepnd ax ixac lr dywàéðz §©§¨

,`ziixaa,øîBà ïúð éaødcy yicwnd mc` iabl weqta xn`p ©¦¨¨¥
,okl mcew dzectl epevx m`e ,laeid cr ycwd zeyxa `idy ,dpwn
ze`eazd inc epiide ,yicwdy dn ieey z` ycwdl mlyl eilr

dxez dxn`e ,laeid zpy cr `ivedl dcyd dcizry(bk fk `xwie)

laId zpW cr LMxrd zqkn z` odMd Fl aXge'Ekøòä úà ïúðå §¦©©Ÿ¥¥¦§©¨¤§§©§©©Ÿ¥§¨©¤¨¤§§
,''äì Lã÷ àeää íBiaozpe' oeyl weqta xn`p recn ,dyw dxe`kle ©©Ÿ¤©

zycwda `l` oikxra o`k xaecn oi` ixde ,'`edd meia jkxrd z`
e ,'`edd meia eze` ozpe' wx aezkl ic dide ,zecyøîBì ãeîìz äî©©§©

,`ziixad zx`ane .ef oeyla eprinydl dxezd d`a dn -éôì§¦
úBøNòîe úBLc÷äa eðéönL[ipy xyrn-]úBòî ìò ïéìlçúnL ¤¨¦§¤§¥©©§¤¦§©§¦©¨

,ïéleçaLzern mze` m`e,eãáàL Bà eáðâðmilradïéáéiç ïðéà ¤§¦¦§§¤¨§¥¨©¨¦
,ïúeéøçàazeycwd x`y iabl xn`py meyn(eh fk my)m`e' , §©£¨¨§¦

epiide ,'Fl dide eilr LMxr sqM ziWing sqie FziA z` l`bi WiCwOd©©§¦¦§©¤¥§¨©£¦¦¤¤¤§§¨¨§¨¨
,oilegl ycwdd `vi ynegd z` siqede zernd z` yixtdyk ciny

.dpizp oeyl df weqta dxn`p `l ixdy
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xcde"המשך ביאור למסכת חולין ליום שבת קודש עמ' א  fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dlw sc oileg(iyily meil)

,éLçk.fbd ziy`xn oxhetl weqt jixv `le ,dffebl dxezdn xeq`e ¨£¥
xaecn ,ziad wcal yicwdyky :`xnbd zayiinøîàcyicwny §¨©

äLéçëe äfébî õeçycwda lren epi`y ,dffebl xeqi` lk oi` jkle ¦¦¨§¦¨
zl`ey .fbd ziy`xn xehtl weqt jixvy oaene ,dygkedy dna

a ok m` :`xnbdénð çaæî éLã÷dpynd z` cinrdl xyt` [mb±] ¨§¥¦§¥©©¦
xaecneøîàcycwdd zrya,'äLéçëe äfébî õeç'oi` okle §¨©¦¦¨§¦¨

:`xnbd daiyn .dfifbd zngn zygken dndady dna dlirn
éëä eléôàdyecw `idy oeik ,gafn iycewa cinrdl xyt` i` £¦¨¦

,dlek z` yicwd `ly s`e ,dxeng dzyecwe sebd zyecwaäèLẗ§¨
dleëa äMeã÷xeq`e ,dndad iwlg lka zhytzn dyecwd ± §¨§¨

ygkae fba dlirn yiy oeik dffeblziad wca iycewa ok oi`y dn ,
.dleka zhytzn dpi`e minc zyecw wx `l` sebd zyecw df oi`y

:`xnbd zxxanàøîéz àðîegafn iyceway xne` dz` oipne ± §¨¥§¨
:`xnbd zx`an .dndad lka zhytzn dyecwdéñBé éaø øîàc§¨©©¦¥

(.i dxenz),,øîBàä ïéLc÷eîa àìäå`dz'ìL dìâødndaBæ ©£Ÿ§§¨¦¨¥©§¨¤
oaxwl zycwen,'äìBòy oicddlekziyrp,äìBòdyecwdy oeik ¨¨¨

,dndad seb lkl lbxdn dhytzdøîàc øéàî éaøì eléôàåyïéà ©£¦§©¦¥¦§¨©¥
ziyrp dndadäîLpä ïéàL øác Léc÷àc éléî éðä ,äìBò dlek¨¨¨¥¦¥§©§¦¨¨¤¥©§¨¨

Ba äéeìzoebk eicrla mb zeigl dleki dndady xa` yicwdy - §¨
,lbxìáàm`,Ba äéeìz äîLpäL øác Léc÷äxi`n iax dcen £¨¦§¦¨¨¤©§¨¨§¨

y iqei iaxläLã÷,dlekdndad lk z` yicwdy xaecny o`ke ¨§¨
mbe ea dielz dnypdy xac yicwdy aygp i`cea ,dizefibn ueg
cinrdl jiiy `l jkle ,dleka dyecw dhyty dcen xi`n iax

.gafn iycewa
`le oilega bdep fbd ziy`x'y dcnily dpyndy dzr cr dlerd
dizefibn ueg ziad wcal dycwedy dndaa zxacn 'miycwena

.dzyigkne
:dpyna sqep xe`ia d`ian `xnbd,øîà àáøzxacn epizpyn ¨¨¨©

dîöò äféb Léc÷îaixdy ,'jp`v'n xehtd mrh oi`e ,dcal ± §©§¦¦¨©§¨
ote`a zx`azn dpynd `l` .l`xyid ly `ed o`vd df ote`a

,xg`àðéîà Czòc à÷ìñaiig `diyæBæâéì÷Bøôéìå[zectl-] ©§¨©§¨£¦¨¦§§¦§
déì áéúéìå,fbd ziy`x z` odkl ±ðàö æb' àø÷ øîà,'Bì ïzz E §¥¦¥¨©§¨¥Ÿ§¦¥

a wx bdep aeigdy epcnllïéàL éî`edøqeçîzevn miiwl icky ± ¦¤¥§¨

zeyrl el xqg `l ,fbd ziy`xäðéúðe äæéæb àlà,odkleàöé ¤¨§¦¨§¦¨¨¨
aeigdnäæ,ep`v fb z` yicwdyL`ed devnd z` miiwl ick ¤¤

äæéæb øqeçneäéiãtycwdd on fbd lyäðéúðejkle ,odkl §¨§¦¨§¦¨§¦¨
.xeht ,ep`v ly dfibd z` yicwnd

:`xnbd zl`ey .'jp`v' z` jixv dnl `axl dpc `xnbdàlà¤¨
zaiz ,`ax itlðàö''E,hrnl d`ay rnyny.àúà éàîì Ÿ§§©¨¨

zkxvp ef daiz :`xnbd zx`an,àéðúãëìíéôzeMä úîäa §¦§©§¨¤¡©©¨¦
deffby.øèBt éàòìà éaøå ,æbä úéLàøa áéiç:`xnbd zl`ey ©¨§¥¦©¥§©¦¦§©¥

éàòìà éaøc àîòè éàî:`xnbd daiyn .xhetyàø÷ øîà ©©§¨§©¦¦§©¨©§¨
ðàö','E,jl wx cgeind o`va `weec `ed aeigdy rnyneàìå Ÿ§§Ÿ
o`va.úeôzeL ìL¤¨

:`xnbd zl`eyïðaøåmixaeqe ,i`rli` iax lr miwlegd `ziixaa §©¨¨
zaizn miyxec md dn ,fbd ziy`xa aiig mitzey ly o`v mby

:`xnbd daiyn .'jp`v'éèeòîìl`xyil yiy o`vúeôzeLea §©¥¨
mr cgia,íéáëBk ãáBòcgeind o`v df oi`y oeik xeht l`xyidy ¥¨¦

lky oeik ,miaiig mdipy mitzey mil`xyi ipyyk la` ,el wx
.el cgein dfy aygp mdn cg` lkle cigi oeyla e`xwp l`xyi

:`xnbd zl`eyéàòìà éaøåo`v xehtl d`a 'jp`v' zaizy cnly §©¦¦§©
,mil`xyi oitzey lyúeôzeLmr l`xyi lyàðî íéáëBk ãáBò ¨¥¨¦§¨

déì:`xnbd daiyn .xehtydéì à÷ôð,df xac cnl -àLéøî ¥©§¨¥¥¥¨
àø÷czpizp aeig oiprl xacnd ,fbd ziy`x ly weqtd zligzn ± ¦§¨

xn`py ,dnexzðâc úéLàø''E,jly jpbc df m` `weecyàìåyiy ¥¦§¨§§Ÿ
dfaúeôzeLmr.íéáëBk ãáBòo`knelweqtd jynd mby micn ¨¥¨¦

.miakek caer mr zetzeya xacn `l fbd ziy`x oiprl
:`xnbd zl`eyïðaøåcaer zetzey hrnl 'jp`v'n ecnly §©¨¨

oiprly meyn :`xnbd daiyn .'jpbc'n ecnl `l dnl ,miakek
zaiz z` ztqep mrt weqta aezk fbd ziy`x,(æbä) 'úéLàø'dfe ¥¦©¥

,ïéðòä ÷éñôä,weqtay mipiprd ipy z` zencl oi`y cnln - ¦§¦¨¦§¨
zaiz z` aey aezkl jixv did `l ozencl xyt` did m` `ldy

:`xnbd zl`ey .'ziy`x'éàòìà éaøåfbd ziy`x dnic ji` §©¦¦§©
ze`d :`xnbd daiyn .dnexzlå"éåzaiz zligza daezky ¨

[fbd ziy`x ly] 'ziy`x'déáøò øãä`idy xnelk ,eaxire xfg ± £©¨§¥
.weqtd iwlg ipy z` xagl yiy zcnln
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קלז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hlw sc oileg(ycew zay meil)

epiid ,zlebpxzd zgixaa ziad wca zyecw drwtydéòîLc énwî¦©¥§¨§¥
déaø ïðçBé éaøîoenny ,eax opgei iaxn df llk rnyy mcew - ¥©¦¨¨©¥

e .deab zeyxak mlerl aygp ycwdàäyicwnd iabl xn`y dn - ¨
epiid ,xg` oenn aiig epi`y ,apbp e` ca`e dpnøúáìxg`l - §¨©

,déaø ïðçBé éaøî déòîLc.df llk epnn laiwe eixacl mikqde §¨§¥¥©¦¨¨©¥
:`xnbd zl`eyéaøc àlàïðçBé éaøcà ïðçBéepiywdy dxizqd - ¤¨§©¦¨¨©§©¦¨¨

,envr opgei iax ixacaàéL÷`xnbd dkiynn .dyw oiicr - ©§¨
:zvxzne,àéL÷ àì énð ïðçBé éaøcà ïðçBé éaøcwlgl yiy oeik §©¦¨¨©§©¦¨¨©¦Ÿ©§¨

,mipte`d ipy oiaàäaiig yicwndy opgei iax xn`y dn - ¨
ote`a epiid zernd zeixg`aøîàcixd'éìò,'ziad wcal dpn §¨©¨©

zpizpa eteb z` aiigy oeiky ,ca` e` apbpe dpn yixtd jk xg`e¦
e ,xafbl dpn lreta oziy cr eaeign xhtp epi` ,dpnàäxn`y dn - ¨

epiid ,dzgixaa zrwet dpi` zlebpxzd ly sebd zyecwy opgei iax
ote`aøîàczlebpxzd lrBæ éøä'xg`l s` ,df ote`ay ,'ycwd §¨©£¥

.dzyecwa dx`yp `id ,zlebpxzd dgxay
iax xaeq 'dpn ilr ixd' xn`y ote`ay ,jixacl :`xnbd dywn

,dpnd zeixg`a aiig yicwndy opgeiììkî,jkn rnyn -éaøc ¦§©§©¦
Lé÷ì ïa ïBòîLepi`e zeixg`n xeht yicwndy xne`e eilr wlegd ¦§¤¨¦

c xaeq ,ycwdl xg` dpn ozil aiigøîàc áb ìò óàixd'éìò'dpn ©©©§¨©¨©
áéiçî àìozil jixv epi`e zernd zeixg`a aiigzn yicwnd oi` - Ÿ¦©¥

,ef zernyn lr zeywdl yie .xg` dpn[ïðúäå] (àéðúäå)ixde - §¨©§¨§¨§©
dpyna epipy(`"n `"t mipiw),øãð ,äáãð àéä Bæéàå øãð eäæéàedf ¥¤¥¤§¥¦§¨¨¥¤

,'äìBò éìò éøä' øîBàä`iadl envr z` aiign `ed ezxin`ay ¨¥£¥¨©¨
e ,dleräáãðedf,'äìBò Bæ éøä' øîBàä`l` envr z` aiign epi`y §¨¨¨¥£¥¨

,dpynd zx`an .oaxwl znieqn dnda yicwnäîeweligdøãð ïéa ©¥¥¤
,äáãðìiablyøãð`dzy xn`e dnda yicwd m`y `ed oicd ¦§¨¨¥¤

e ,excp meiwläúîdndadBàyáéiç ,äãáàL Bà äáðâðyicwnd ¥¨¦§§¨¤¨§¨©¨
,dúeéøçàayicwnd la` .excp meiwl zxg` dnda `iadl eilre §©£¨¨

a,äáãðm`äúîdndadBàyáéiç Bðéà ,äãáàL Bà äáðâð §¨¨¥¨¦§§¨¤¨§¨¥©¨
,dúeéøçàaoeik `l` ,oaxw `iadl aeig eilr lhen `l ixdy §©£¨¨

dapbp e` dca` m` j` ,daixwdl eilr oaxwl ef dnda yicwdy
xn`y mc`y dpynd ixacn gken ,ok m`e .dinc melyza aiig epi`
eilr dapbp e` dndad dca` m` s`e ,zeixg` eilr lhen ,'ilr ixd'
ilr ixd' xne`d mby yiwl yix ixack `lye ,xg` oaxw `iadl

.yicwdy dpnd zeixg`a aiig epi` 'ziad wcal dpn
:`xnbd zvxznàéléî éðä ,Lé÷ì Léø Cì øîxne`dy ,df llk - ¨©¨¥¨¦¨¥¦¥

a wx `ed ,dzeixg`a aiig 'dler ilr ixd'c ,çaæî éLã÷onf lk ¨§¥¦§¥©¦
,dxfrl epaxw z` `iad `lyäáø÷ä øqeçîe` dzn m`e ,`ed §¨©§¨¨

,excp z` miiw `l ,dxfrl d`iady mcew dndad dca` e` dapbp
.xg` oaxw `iadl aiig `ed okleìáà`iadl envr z` aiignyk £¨

c ,úéaä ÷ãa éLã÷,xafbl e`iad `l m` s`äáø÷ä øqeçî åàì ¨§¥¤¤©©¦§©§¨©§¨¨
dfa miiwe ycwd zeyxl utgd qpkp eyicwdyk ciny meyn ,`ed

,excp z`øîàc áb ìò óàixd' oeyláéiçî àì ,'éìòoi` - ©©©§¨©¨©Ÿ¦©¥
.eixac z` miiw xaky oeik ,ezeixg`a aiig yicwnd

:yiwl yix lr zeywdl `xnbd dtiqenïðúäåepipy ixde - §¨§©
dpyna(:k oikxr),,äìBò äæ øBL øîBàäxn`y e`ïaø÷ äæ úéa ¨¥¤¨©¦¤¨§¨

m` ,[ziad wcal ycew-]øBMä úîe`áéiç Bðéà ,úéaä ìôð ¥©¨©©©¦¥©¨
.ïúeéøçàaxn` m` la`äìBò éìò äæ øBLxn`y e`äæ úéa §©£¨¨¤¨©¨©¦¤
,ïaø÷ éìòoeyl mb xn`y oeik ,mewn lkn ,'df' oeyl xn`y s` ¨©¨§¨

eaixwdl dxfrl xafbl xeyd z` `iadl envr z` aiig ixd ,'ilr'
m` okle ,xafbl einc z` `iadle ziad z` xeknle ,dlerkúî¥

å øBMäm` okì áéiç ,úéaä ìôð,ílLs`y ,dpynd ixacn gkene ©§¨©©©¦©¨§©¥
ixack `lye ,mzeixg`a aiig 'ilr ixd' oeyla ziad wcal xcepd

.yiwl yix
:`xnbd zvxznéléî éðäaeig yi 'ilr ixd' xne`ay ,df xac - ¨¥¦¥

wx `ed ,ziad wca iycwa s` zeixg`àëéä[ote`a-],øBMä úîc ¥¨§¥©
åote`a oky,úéaä ìôðyicwnd el` mipte`ayì áéiç,ílLoeik §¨©©©¦©¨§©¥

eäðúéìc.llk mlera miniiw xeyde ziad oi`y -àëéä ìáà §¥§§£¨¥¨
eäðúéàãapbpy `l` ,mlera `vnp ycwedy oenndy ote`a la` - §¦§§

,yiwl yix xaeq dfa ,ca` e`déúéàc àëéä ìkmewn lkay - ¨¥¨§¦¥
,`vnp ycwddydéúéà àðîçøc àfb éáazeyxay ink df ixd - §¥©¨§©£¨¨¦¥

,`vnp `ed d"awdáéúëc(` ck mildz)'dàBìîe õøàä 'äì'ixde ,'ebe ¦§¦©¨¨¤§¨
.excp z` miiwy ink df

`xnbd ,yicwnd ly ezeixg` aeig iabl `xnba `aedy oecipd ab`
:oikxr ly zeycwd iabl mc` zeixg` oipra `xnin d`iane dtiqen

íéãBî ìkä ,àðeðîä áø øîàmixaeq yiwl yix mbe opgei iax mb - ¨©©©§¨©Ÿ¦
c ,df xacïéëøòae` envr jxr z` ycwdl ozil aiigznd mc` - ©£¨¦

r,xg` mc` jxøîàc áb ìò óàikxr','éìòjxevl zern yixtde ©©©§¨©¨©
,jkáéiçéî àìeapbp e` eca` m`e ,zernd zeixg`a mc` eze` Ÿ¦©¥

e .mixg` zern oziln xehtàîòè éàîdpeya ,df oica mrhd dn - ©©§¨
oeik ,zeycwd x`ynéìò àìa déì øîzéî àìcxnel xyt` i`y - §Ÿ¦§©¥§Ÿ¨©

oikxra 'ilr' zxin` oi` jk meyne ,'ilr' zaiz `ll dkxrd oeyl
,eixac z` `pepnd ax x`ane .zeixg`a aiignàîéì éëéäcvik - ¥¦¥¨

,xg` mc` jxra e` envr jxra aiigzdl dvexy mc` eze` xn`i
.zeixg`a aiigzdl dvex epi`e'ékøò' àîéì'ikxr' wx xn`i m` - ¥¨¤§¦

jka x`ia `l ixd ,'ilr' xn`i `leïànàz` `iadl lhen in lr - ©©
,xg` mc` jixrdl `ayk oke .ekxr aeig'éðBìt Cøò' àîéìm` - ¥¨¥¤§¦

,mix`ean eixac oi` ok mb ,'ilr' xn`i `le 'ipelt jxr' wx xn`i
ïànà,'ilr ikxr' oeyl xne` `edyk okle .df aeig lhen in lr - ©©

`l` mlerl envr z` caryl ezpeek oi` ,'ilr ipelt jxr' oeyl e`
jxrd jxevl zern yixtdy xg`le ,aiigznd in x`al wx

.zernd zeixg`n xhtp ,ea aiigzdy
:`xnbd dywné÷úîàáø dì ó,`pepnd ax ixac lr `ax dywd - ©§¦¨¨¨

zhiwp `ll oikxra aiigzdl leki epi` mc`y xne` dz` recn
,'ilr' oeylàîéìxnel `ed leki ixde -,'ékøòa éðéøä'rnyny ¥¨£¥¦§¤§¦

xnel leki oke ,ikxr z` mlyl aiigzn ipixd ,eixacnCøòa éðéøä'£¥¦§¥¤
,'éðBìtm`e ,ipelt jxr z` mlyl aiigzn ipixd ,eixacn rnyny §¦

,'ilr ipelt jxr' e` 'ilr ikxr' xn` `l` ,ef oeyl xn` `l z`f lka
g`a envr z` aiig `ed 'ilr' zxin`ay ixdmpziy cr zernd zeix

.xafbd cil
:dywne `xnbd dkiynnãBòåc ,`pepnd ax ixac lr dywàéðz §©§¨

,`ziixaa,øîBà ïúð éaødcy yicwnd mc` iabl weqta xn`p ©¦¨¨¥
,okl mcew dzectl epevx m`e ,laeid cr ycwd zeyxa `idy ,dpwn
ze`eazd inc epiide ,yicwdy dn ieey z` ycwdl mlyl eilr

dxez dxn`e ,laeid zpy cr `ivedl dcyd dcizry(bk fk `xwie)

laId zpW cr LMxrd zqkn z` odMd Fl aXge'Ekøòä úà ïúðå §¦©©Ÿ¥¥¦§©¨¤§§©§©©Ÿ¥§¨©¤¨¤§§
,''äì Lã÷ àeää íBiaozpe' oeyl weqta xn`p recn ,dyw dxe`kle ©©Ÿ¤©

zycwda `l` oikxra o`k xaecn oi` ixde ,'`edd meia jkxrd z`
e ,'`edd meia eze` ozpe' wx aezkl ic dide ,zecyøîBì ãeîìz äî©©§©

,`ziixad zx`ane .ef oeyla eprinydl dxezd d`a dn -éôì§¦
úBøNòîe úBLc÷äa eðéönL[ipy xyrn-]úBòî ìò ïéìlçúnL ¤¨¦§¤§¥©©§¤¦§©§¦©¨

,ïéleçaLzern mze` m`e,eãáàL Bà eáðâðmilradïéáéiç ïðéà ¤§¦¦§§¤¨§¥¨©¨¦
,ïúeéøçàazeycwd x`y iabl xn`py meyn(eh fk my)m`e' , §©£¨¨§¦

epiide ,'Fl dide eilr LMxr sqM ziWing sqie FziA z` l`bi WiCwOd©©§¦¦§©¤¥§¨©£¦¦¤¤¤§§¨¨§¨¨
,oilegl ycwdd `vi ynegd z` siqede zernd z` yixtdyk ciny

.dpizp oeyl df weqta dxn`p `l ixdy
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dlw sc oileg(iyily meil)

,éLçk.fbd ziy`xn oxhetl weqt jixv `le ,dffebl dxezdn xeq`e ¨£¥
xaecn ,ziad wcal yicwdyky :`xnbd zayiinøîàcyicwny §¨©

äLéçëe äfébî õeçycwda lren epi`y ,dffebl xeqi` lk oi` jkle ¦¦¨§¦¨
zl`ey .fbd ziy`xn xehtl weqt jixvy oaene ,dygkedy dna

a ok m` :`xnbdénð çaæî éLã÷dpynd z` cinrdl xyt` [mb±] ¨§¥¦§¥©©¦
xaecneøîàcycwdd zrya,'äLéçëe äfébî õeç'oi` okle §¨©¦¦¨§¦¨

:`xnbd daiyn .dfifbd zngn zygken dndady dna dlirn
éëä eléôàdyecw `idy oeik ,gafn iycewa cinrdl xyt` i` £¦¨¦

,dlek z` yicwd `ly s`e ,dxeng dzyecwe sebd zyecwaäèLẗ§¨
dleëa äMeã÷xeq`e ,dndad iwlg lka zhytzn dyecwd ± §¨§¨

ygkae fba dlirn yiy oeik dffeblziad wca iycewa ok oi`y dn ,
.dleka zhytzn dpi`e minc zyecw wx `l` sebd zyecw df oi`y

:`xnbd zxxanàøîéz àðîegafn iyceway xne` dz` oipne ± §¨¥§¨
:`xnbd zx`an .dndad lka zhytzn dyecwdéñBé éaø øîàc§¨©©¦¥

(.i dxenz),,øîBàä ïéLc÷eîa àìäå`dz'ìL dìâødndaBæ ©£Ÿ§§¨¦¨¥©§¨¤
oaxwl zycwen,'äìBòy oicddlekziyrp,äìBòdyecwdy oeik ¨¨¨

,dndad seb lkl lbxdn dhytzdøîàc øéàî éaøì eléôàåyïéà ©£¦§©¦¥¦§¨©¥
ziyrp dndadäîLpä ïéàL øác Léc÷àc éléî éðä ,äìBò dlek¨¨¨¥¦¥§©§¦¨¨¤¥©§¨¨

Ba äéeìzoebk eicrla mb zeigl dleki dndady xa` yicwdy - §¨
,lbxìáàm`,Ba äéeìz äîLpäL øác Léc÷äxi`n iax dcen £¨¦§¦¨¨¤©§¨¨§¨

y iqei iaxläLã÷,dlekdndad lk z` yicwdy xaecny o`ke ¨§¨
mbe ea dielz dnypdy xac yicwdy aygp i`cea ,dizefibn ueg
cinrdl jiiy `l jkle ,dleka dyecw dhyty dcen xi`n iax

.gafn iycewa
`le oilega bdep fbd ziy`x'y dcnily dpyndy dzr cr dlerd
dizefibn ueg ziad wcal dycwedy dndaa zxacn 'miycwena

.dzyigkne
:dpyna sqep xe`ia d`ian `xnbd,øîà àáøzxacn epizpyn ¨¨¨©

dîöò äféb Léc÷îaixdy ,'jp`v'n xehtd mrh oi`e ,dcal ± §©§¦¦¨©§¨
ote`a zx`azn dpynd `l` .l`xyid ly `ed o`vd df ote`a

,xg`àðéîà Czòc à÷ìñaiig `diyæBæâéì÷Bøôéìå[zectl-] ©§¨©§¨£¦¨¦§§¦§
déì áéúéìå,fbd ziy`x z` odkl ±ðàö æb' àø÷ øîà,'Bì ïzz E §¥¦¥¨©§¨¥Ÿ§¦¥

a wx bdep aeigdy epcnllïéàL éî`edøqeçîzevn miiwl icky ± ¦¤¥§¨

zeyrl el xqg `l ,fbd ziy`xäðéúðe äæéæb àlà,odkleàöé ¤¨§¦¨§¦¨¨¨
aeigdnäæ,ep`v fb z` yicwdyL`ed devnd z` miiwl ick ¤¤

äæéæb øqeçneäéiãtycwdd on fbd lyäðéúðejkle ,odkl §¨§¦¨§¦¨§¦¨
.xeht ,ep`v ly dfibd z` yicwnd

:`xnbd zl`ey .'jp`v' z` jixv dnl `axl dpc `xnbdàlà¤¨
zaiz ,`ax itlðàö''E,hrnl d`ay rnyny.àúà éàîì Ÿ§§©¨¨

zkxvp ef daiz :`xnbd zx`an,àéðúãëìíéôzeMä úîäa §¦§©§¨¤¡©©¨¦
deffby.øèBt éàòìà éaøå ,æbä úéLàøa áéiç:`xnbd zl`ey ©¨§¥¦©¥§©¦¦§©¥

éàòìà éaøc àîòè éàî:`xnbd daiyn .xhetyàø÷ øîà ©©§¨§©¦¦§©¨©§¨
ðàö','E,jl wx cgeind o`va `weec `ed aeigdy rnyneàìå Ÿ§§Ÿ
o`va.úeôzeL ìL¤¨

:`xnbd zl`eyïðaøåmixaeqe ,i`rli` iax lr miwlegd `ziixaa §©¨¨
zaizn miyxec md dn ,fbd ziy`xa aiig mitzey ly o`v mby

:`xnbd daiyn .'jp`v'éèeòîìl`xyil yiy o`vúeôzeLea §©¥¨
mr cgia,íéáëBk ãáBòcgeind o`v df oi`y oeik xeht l`xyidy ¥¨¦

lky oeik ,miaiig mdipy mitzey mil`xyi ipyyk la` ,el wx
.el cgein dfy aygp mdn cg` lkle cigi oeyla e`xwp l`xyi

:`xnbd zl`eyéàòìà éaøåo`v xehtl d`a 'jp`v' zaizy cnly §©¦¦§©
,mil`xyi oitzey lyúeôzeLmr l`xyi lyàðî íéáëBk ãáBò ¨¥¨¦§¨

déì:`xnbd daiyn .xehtydéì à÷ôð,df xac cnl -àLéøî ¥©§¨¥¥¥¨
àø÷czpizp aeig oiprl xacnd ,fbd ziy`x ly weqtd zligzn ± ¦§¨

xn`py ,dnexzðâc úéLàø''E,jly jpbc df m` `weecyàìåyiy ¥¦§¨§§Ÿ
dfaúeôzeLmr.íéáëBk ãáBòo`knelweqtd jynd mby micn ¨¥¨¦

.miakek caer mr zetzeya xacn `l fbd ziy`x oiprl
:`xnbd zl`eyïðaøåcaer zetzey hrnl 'jp`v'n ecnly §©¨¨

oiprly meyn :`xnbd daiyn .'jpbc'n ecnl `l dnl ,miakek
zaiz z` ztqep mrt weqta aezk fbd ziy`x,(æbä) 'úéLàø'dfe ¥¦©¥

,ïéðòä ÷éñôä,weqtay mipiprd ipy z` zencl oi`y cnln - ¦§¦¨¦§¨
zaiz z` aey aezkl jixv did `l ozencl xyt` did m` `ldy

:`xnbd zl`ey .'ziy`x'éàòìà éaøåfbd ziy`x dnic ji` §©¦¦§©
ze`d :`xnbd daiyn .dnexzlå"éåzaiz zligza daezky ¨

[fbd ziy`x ly] 'ziy`x'déáøò øãä`idy xnelk ,eaxire xfg ± £©¨§¥
.weqtd iwlg ipy z` xagl yiy zcnln
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המשך ביאור למסכת חולין ליום שלישי עמ' א 

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה אלכסנדר סענדר שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מז' חשון, בו כותב אשר קבל הניירות וכן ר"פ מפעולותיו.

ולפלא שאינו מזכיר ע"ד ביקורים במקומות שונים שנהג בהם בחדשי הקיץ, ואפשר יש לזה מקום 

עתה ביותר וביותר ולבארם שמתכונן לנסוע לכאן ויבקר על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע נשיא ישראל וכו' וכו', והרי לבם של ישראל ער הוא, אפילו אצל אלו שישנים בגלותא )באיזה 

מדריגה של שינה שתהי', שהרי לא חילק הכתוב בזה, וק"ל(. ויהי רצון שגם בזה יבשר טוב אמיתי, טוב 

לשמים וטוב לבריות וטוב העושה פירות וכסוגיא קדושין )דקוב"ה וישראל, שהם חו"כ וחתונתם זה מ"ת - 

שניתנה )ל(מ' )יום( עמוד אחד )עיין הוספות לתו"א סוף פ' יתרו דמ"ת דוקא יום א' ולא כשאר המועדים((.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



קלח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr clw sc oileg(ipy meil)

epnn dhnly dn lke ,dndad ly dircva igldìL d÷ét ãò©¦¨¤
úøbøbziaa `edy dpwd gzt lrn `vnpd 'raek' `xwpd mewnd - ©§¤¤

.oeyld mr zepezgzd miigld epiid .llka cre ,drilad

àøîâ
,ïðaø eðzdpedk zepzna xn`p(b gi mixac)miigNde rxGd odMl ozpe' ¨©¨¨§¨©©Ÿ¥©§Ÿ©§©§¨©¦

aezkde ,'daTdeäæ ,'òøfä'[l dpeekd-]ïéîé òBøæ.dndad ly §©¥¨©§Ÿ©¤§©¨¦
:`ziixad zl`eyøîBà äzàyé òBøæ äæBà ,ïéî[ile`-]Bðéàjk ©¨¥¤§©¨¦¥

àlàl dpeekd.ìàîN òBøæ:`ziixad daiyn,'òBøfä' øîBì ãeîìz ¤¨§©§Ÿ©§©©§©
.oini rexfl dpeekdy epcnll

:`xnbd zxxanàãeîìz éàî'rexfd' zaiza yi zernyn efi` - ©©§¨
:`xnbd daiyn .`weec oini rexfl dpeekdyàáø øîàãk(.`v lirl) ¦§¨©¨¨

dcedi iax xn`e ,dlik`a xq`py dypd cib iabl(:v lirl)bdep epi`y
xn`py meyn `ed dcedi iax ly enrhy ,oini jxia `l`al ziy`xa)

(blsM lr xW` dWPd ciB''Cøiä,dricid `"d mr 'jxid' aezke ,'ebe ¦©¨¤£¤©©©¨¥
efy rnynCøiaL úðneéîä.zipnid `idy daeygd jxid -àëä ©§¤¤¤©¨¥¨¨

énðxn`py dnn cenll yi,'òBøfä'dfy ,dricid `"d mrïneéîä ©¦©§©©§¨
òBøfaL.zipnid `idy daeygd rexfd - ¤©§©

miigld' mb recn zxxane ,`ziixad rvn`a dwiqtn `xnbd
dpedk zepzna aezkd :dricid `"da exn`p 'dawde(my mixac)

'íééçläå',dricid `"d mràúà éàîìdaiyn .epcnll `a dn - §©§¨©¦§©¨¨
:`xnbdàéáäìd z` s`y cnll -LàøaL øîödíéNáklr §¨¦¤¤¤§Ÿ§¨¦
,miigldåd z`ï÷æaL øòNdíéLéézmr odkl ozi ,miigld lr §¥¨¤¦§©§¨¦
.miigld

aezkd :`xnbd zxxan(my)'äáwäå',dricid `"d mr.àúà éàîì §©¥¨§©¨¨
:`xnbd daiynáìçå ,äáwä éab ìòL áìç àéáäìyexwdCBúaL §¨¦¥¤¤©©¥©¥¨§¨¨¤§

äáwä.dawd mr odkl mze` oziy ,miwpeid miicbde milbrd ly ©¥¨
epivn oky ,'dawde' ly `"d ze`dn eaxzpy di`xdeéaø øîàc§¨©©¦

,òLBäéd ,dawd iab lry algdíéðäkzepznd z` milawndeâäð §ª©Ÿ£¦¨£
íéìòaì eäeðúðe äôé ïéò Bawiicl yie .milrad on edelhp `l - ©¦¨¨§¨©§¨¦

,epeylaeâäðc àîòè`ed algd z` milhep mipdkd oi`y mrhd - ©§¨§¨£
,mpevxn mipdkd ebdp jky iptneâäð àì àäeid `l m`y rnyn - ¨Ÿ¨£

,dxeza exwirk oicd micinrn `l` jk mibdepàeä déãécly - ¦¥
xezii cnll `a dfy ,mipdkd ly `ed dxezd ony ixd .`ed odkd

.'dawde' ly `"d ze`d
`iady `ziixad l` zxfeg `xnbdjkl xg` xewn eae ,lirl d

:zipni rexf `weec `id rexfdyúBøeîç éLøBc[minezq ze`xwn-] §¥£
,íéøîBà eéäy jkn ,zipnid rexfd ozil jixvy oipnòBøfäzpzipd ¨§¦©§©
`id mipdklãiä ãâðkixnf z` xewcl gnexa dwifgdy qgpt ly §¤¤©¨

,enry zipicnd z`eøîBà àeä ïëå(g-f dk xacna)'ebe qgpiR `xIe' §¥¥©©§¦§¨
Bãéa çîø çwiådX`d z`e l`xUi Wi` z` mdipW z` xwcIe 'ebe ©¦©Ÿ©§¨©¦§Ÿ¤§¥¤¥¦¦§¨¥§¤¨¦¨

.rexfd el ozip df xkyae ,'ebe 'Dzaw l`íééçìeod mipdkl zepzipd ¤¢¨¨§¨©¦
ãâðkdälôz,mra f` dhyty dtbnd xvrzy qgpt lltzdyïëå §¤¤§¦¨§¥

øîBà àeä(l ew mildz)ìlôéå ñçðt ãîòiå'de ,'dtBOd xvrYeäá÷ ¥©©£Ÿ¦§¨©§©¥©¥¨©©©¥¨¥¨

`id mipdkl zpzipddòîLîk,zipicnd zxiwc mewn cbpk -ïëå §©§¨¨§¥
øîBà àeä(g dk xacna)'ebe mdipW z` xwcIe'ìà äMàä úàå ¥©¦§Ÿ¤§¥¤§¤¨¦¨¤

.'dúá÷dfg`y qgpt ly eci cbpk dpzip rexfdy eyxcy dnne ¢¨¨
feg`l mgeld jxc oky ,zipnid rexfd dpzipy cenll yi ,gnexa

.zipnid ecia gnexd z`
zepzn ly rexfdy micnl okidn iyily xewn d`ian `xnbd

:zipnid `id dpedkàëäî dì ézééî àpúåecnel `ziixaa `pzde - §©¨©§¥¨¥¨¨
minlya xn`p ,df weqtn(al f `xwie)z`e'ïéîiä ÷BLdnExz EpYY §¥©¨¦¦§§¨

df weqtne ,'ebe 'odMléì ïéàoinia ezevny xac lr cenllàlàlr ©Ÿ¥¥¦¤¨
ïéîiä ÷BLiabl la` ,minly lyïéLc÷eî òBøæli`d ly rexfd - ©¨¦§©§¨¦

da xn`py ,xifp `iany(hi e xacna)on dlWA rxGd z` odMd gwle'§¨©©Ÿ¥¤©§Ÿ©§¥¨¦
,'ebe 'li`dïépî,oini ly didzyøîBì ãeîìzEpYY' minlya ¨©¦¦©¦©§©¦§

äîeøúrexf s`y zeaxl d`ae zxzein 'dnexz' daizdy ,'odMl §¨©Ÿ¥
,oiicre .oini ly didz xifp li` lyòBøælawny dpedk zepzn ly §©

znda lk zhigya odkdïépî ,ïéleç,oini ly didzyøîBì ãeîìz ¦¦©¦©§©
`edd weqtaeðzz'd`ae zxzein 'epzz' daizdy ,'odMl dnExz ¦§§¨©Ÿ¥

.oini ly didzy dpedk zepzn ly rexf s` zeaxl
:dpyna epipy.úøbøb ìL ä÷ét ãòå éçì ìL ÷øtä ïî ,éçì eäæéà¥¤§¦¦©¤¤¤§¦§©¦¨¤©§¤¤

y dwitzrahd lrn dpwd y`xay raekd `id ,lhepy zxbxb l
lirl dpyna .dlecbd(.gi)zrahdn dlrnl hgeydy ,x`ean

:`xnbd dywn .dleqt ezhigy dlecbdàéðúäå,igld zpzn iabl §¨©§¨
,dnò äèéçL úéáe dìèBðwnera qpkpe jzegy dpeekd dxe`kle §¨¥§¦¨¦¨

mewn `idy dlecbd zrahd cr dwitd on xzei oeqkl`a x`eevd
:`xnbd zvxzn .epzpyna x`eank `ly ,dpnn mb lhepe dhigyd

,àéL÷ àì`l` ,igld leab lr zwelgn oi` ikéaø àäå ïðaø àä Ÿ©§¨¨©¨¨§¨©¦
ñBðâéèðà ïa àðéðçdhigy milqety opax zrck `id epzpyn - £¦¨¤©§¦§

zia' dwitl e`xw `l okle ,dlecbd zrahdn dlrnl ziyrpy
xiykny qepbihp` oa `pipg iax zrck `id `ziixad eli`e ,'dhigy
d`xw okle ,raekd retiy cr dlecbd zrahdn dlrnl dhigy
,dfa ewlgpy epivn oky .'dhigy zia' `edd mewnl `ziixad

,àéðúcdhigyúîøâeîseq z`xwl oikqd z` dhid hgeydy - §©§¨§¤¤
,raekd jeza dlecbd zrahd on dlrnl jzgd z` xnbe dhigyd

ef ixd,äìeñtla` .opax zrc efìò ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø ãéòä §¨¥¦©¦£¦¨¤©§¦§©
úîøâeî,ef,äøLk àéäLon dlrnl dhigyd lk dzid elit`e §¤¤¤¦§¥¨

xzei oikqd z` dhid m` wx ezrcle .raekd jeza dlecbd zrahd
.dleqt ef ixd ,raekd retiy mewnl ,dlrnl

:sqep uexizïðaø àäå àä ,àîéà úéòaéàmbe dpynd mb - ¦¨¦¥¨¨§¨©¨¨
,dlecbd zrahdn dlrnl dhigy elqty opax zrcl od `ziixad

éàîedhigy ziae' `ziixad zpeek,'dnò,igld mr dzpeek oi` ©¦¨
`l`äîäác dnòcia dndad mr x`yp dhigyd ziay - ¦¨¦§¥¨

.dwitd mr odkl ozip iglde ,milrad

íééçìäå òåøæä êìò ïøãä
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המשך ביאור למסכת חולין ליום שני עמ' ב 



קלט
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr clw sc oileg(ipy meil)

epnn dhnly dn lke ,dndad ly dircva igldìL d÷ét ãò©¦¨¤
úøbøbziaa `edy dpwd gzt lrn `vnpd 'raek' `xwpd mewnd - ©§¤¤

.oeyld mr zepezgzd miigld epiid .llka cre ,drilad

àøîâ
,ïðaø eðzdpedk zepzna xn`p(b gi mixac)miigNde rxGd odMl ozpe' ¨©¨¨§¨©©Ÿ¥©§Ÿ©§©§¨©¦

aezkde ,'daTdeäæ ,'òøfä'[l dpeekd-]ïéîé òBøæ.dndad ly §©¥¨©§Ÿ©¤§©¨¦
:`ziixad zl`eyøîBà äzàyé òBøæ äæBà ,ïéî[ile`-]Bðéàjk ©¨¥¤§©¨¦¥

àlàl dpeekd.ìàîN òBøæ:`ziixad daiyn,'òBøfä' øîBì ãeîìz ¤¨§©§Ÿ©§©©§©
.oini rexfl dpeekdy epcnll

:`xnbd zxxanàãeîìz éàî'rexfd' zaiza yi zernyn efi` - ©©§¨
:`xnbd daiyn .`weec oini rexfl dpeekdyàáø øîàãk(.`v lirl) ¦§¨©¨¨

dcedi iax xn`e ,dlik`a xq`py dypd cib iabl(:v lirl)bdep epi`y
xn`py meyn `ed dcedi iax ly enrhy ,oini jxia `l`al ziy`xa)

(blsM lr xW` dWPd ciB''Cøiä,dricid `"d mr 'jxid' aezke ,'ebe ¦©¨¤£¤©©©¨¥
efy rnynCøiaL úðneéîä.zipnid `idy daeygd jxid -àëä ©§¤¤¤©¨¥¨¨

énðxn`py dnn cenll yi,'òBøfä'dfy ,dricid `"d mrïneéîä ©¦©§©©§¨
òBøfaL.zipnid `idy daeygd rexfd - ¤©§©

miigld' mb recn zxxane ,`ziixad rvn`a dwiqtn `xnbd
dpedk zepzna aezkd :dricid `"da exn`p 'dawde(my mixac)

'íééçläå',dricid `"d mràúà éàîìdaiyn .epcnll `a dn - §©§¨©¦§©¨¨
:`xnbdàéáäìd z` s`y cnll -LàøaL øîödíéNáklr §¨¦¤¤¤§Ÿ§¨¦
,miigldåd z`ï÷æaL øòNdíéLéézmr odkl ozi ,miigld lr §¥¨¤¦§©§¨¦
.miigld

aezkd :`xnbd zxxan(my)'äáwäå',dricid `"d mr.àúà éàîì §©¥¨§©¨¨
:`xnbd daiynáìçå ,äáwä éab ìòL áìç àéáäìyexwdCBúaL §¨¦¥¤¤©©¥©¥¨§¨¨¤§

äáwä.dawd mr odkl mze` oziy ,miwpeid miicbde milbrd ly ©¥¨
epivn oky ,'dawde' ly `"d ze`dn eaxzpy di`xdeéaø øîàc§¨©©¦

,òLBäéd ,dawd iab lry algdíéðäkzepznd z` milawndeâäð §ª©Ÿ£¦¨£
íéìòaì eäeðúðe äôé ïéò Bawiicl yie .milrad on edelhp `l - ©¦¨¨§¨©§¨¦

,epeylaeâäðc àîòè`ed algd z` milhep mipdkd oi`y mrhd - ©§¨§¨£
,mpevxn mipdkd ebdp jky iptneâäð àì àäeid `l m`y rnyn - ¨Ÿ¨£

,dxeza exwirk oicd micinrn `l` jk mibdepàeä déãécly - ¦¥
xezii cnll `a dfy ,mipdkd ly `ed dxezd ony ixd .`ed odkd

.'dawde' ly `"d ze`d
`iady `ziixad l` zxfeg `xnbdjkl xg` xewn eae ,lirl d

:zipni rexf `weec `id rexfdyúBøeîç éLøBc[minezq ze`xwn-] §¥£
,íéøîBà eéäy jkn ,zipnid rexfd ozil jixvy oipnòBøfäzpzipd ¨§¦©§©
`id mipdklãiä ãâðkixnf z` xewcl gnexa dwifgdy qgpt ly §¤¤©¨

,enry zipicnd z`eøîBà àeä ïëå(g-f dk xacna)'ebe qgpiR `xIe' §¥¥©©§¦§¨
Bãéa çîø çwiådX`d z`e l`xUi Wi` z` mdipW z` xwcIe 'ebe ©¦©Ÿ©§¨©¦§Ÿ¤§¥¤¥¦¦§¨¥§¤¨¦¨

.rexfd el ozip df xkyae ,'ebe 'Dzaw l`íééçìeod mipdkl zepzipd ¤¢¨¨§¨©¦
ãâðkdälôz,mra f` dhyty dtbnd xvrzy qgpt lltzdyïëå §¤¤§¦¨§¥

øîBà àeä(l ew mildz)ìlôéå ñçðt ãîòiå'de ,'dtBOd xvrYeäá÷ ¥©©£Ÿ¦§¨©§©¥©¥¨©©©¥¨¥¨

`id mipdkl zpzipddòîLîk,zipicnd zxiwc mewn cbpk -ïëå §©§¨¨§¥
øîBà àeä(g dk xacna)'ebe mdipW z` xwcIe'ìà äMàä úàå ¥©¦§Ÿ¤§¥¤§¤¨¦¨¤

.'dúá÷dfg`y qgpt ly eci cbpk dpzip rexfdy eyxcy dnne ¢¨¨
feg`l mgeld jxc oky ,zipnid rexfd dpzipy cenll yi ,gnexa

.zipnid ecia gnexd z`
zepzn ly rexfdy micnl okidn iyily xewn d`ian `xnbd

:zipnid `id dpedkàëäî dì ézééî àpúåecnel `ziixaa `pzde - §©¨©§¥¨¥¨¨
minlya xn`p ,df weqtn(al f `xwie)z`e'ïéîiä ÷BLdnExz EpYY §¥©¨¦¦§§¨

df weqtne ,'ebe 'odMléì ïéàoinia ezevny xac lr cenllàlàlr ©Ÿ¥¥¦¤¨
ïéîiä ÷BLiabl la` ,minly lyïéLc÷eî òBøæli`d ly rexfd - ©¨¦§©§¨¦

da xn`py ,xifp `iany(hi e xacna)on dlWA rxGd z` odMd gwle'§¨©©Ÿ¥¤©§Ÿ©§¥¨¦
,'ebe 'li`dïépî,oini ly didzyøîBì ãeîìzEpYY' minlya ¨©¦¦©¦©§©¦§

äîeøúrexf s`y zeaxl d`ae zxzein 'dnexz' daizdy ,'odMl §¨©Ÿ¥
,oiicre .oini ly didz xifp li` lyòBøælawny dpedk zepzn ly §©

znda lk zhigya odkdïépî ,ïéleç,oini ly didzyøîBì ãeîìz ¦¦©¦©§©
`edd weqtaeðzz'd`ae zxzein 'epzz' daizdy ,'odMl dnExz ¦§§¨©Ÿ¥

.oini ly didzy dpedk zepzn ly rexf s` zeaxl
:dpyna epipy.úøbøb ìL ä÷ét ãòå éçì ìL ÷øtä ïî ,éçì eäæéà¥¤§¦¦©¤¤¤§¦§©¦¨¤©§¤¤

y dwitzrahd lrn dpwd y`xay raekd `id ,lhepy zxbxb l
lirl dpyna .dlecbd(.gi)zrahdn dlrnl hgeydy ,x`ean

:`xnbd dywn .dleqt ezhigy dlecbdàéðúäå,igld zpzn iabl §¨©§¨
,dnò äèéçL úéáe dìèBðwnera qpkpe jzegy dpeekd dxe`kle §¨¥§¦¨¦¨

mewn `idy dlecbd zrahd cr dwitd on xzei oeqkl`a x`eevd
:`xnbd zvxzn .epzpyna x`eank `ly ,dpnn mb lhepe dhigyd

,àéL÷ àì`l` ,igld leab lr zwelgn oi` ikéaø àäå ïðaø àä Ÿ©§¨¨©¨¨§¨©¦
ñBðâéèðà ïa àðéðçdhigy milqety opax zrck `id epzpyn - £¦¨¤©§¦§

zia' dwitl e`xw `l okle ,dlecbd zrahdn dlrnl ziyrpy
xiykny qepbihp` oa `pipg iax zrck `id `ziixad eli`e ,'dhigy
d`xw okle ,raekd retiy cr dlecbd zrahdn dlrnl dhigy
,dfa ewlgpy epivn oky .'dhigy zia' `edd mewnl `ziixad

,àéðúcdhigyúîøâeîseq z`xwl oikqd z` dhid hgeydy - §©§¨§¤¤
,raekd jeza dlecbd zrahd on dlrnl jzgd z` xnbe dhigyd

ef ixd,äìeñtla` .opax zrc efìò ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø ãéòä §¨¥¦©¦£¦¨¤©§¦§©
úîøâeî,ef,äøLk àéäLon dlrnl dhigyd lk dzid elit`e §¤¤¤¦§¥¨

xzei oikqd z` dhid m` wx ezrcle .raekd jeza dlecbd zrahd
.dleqt ef ixd ,raekd retiy mewnl ,dlrnl

:sqep uexizïðaø àäå àä ,àîéà úéòaéàmbe dpynd mb - ¦¨¦¥¨¨§¨©¨¨
,dlecbd zrahdn dlrnl dhigy elqty opax zrcl od `ziixad

éàîedhigy ziae' `ziixad zpeek,'dnò,igld mr dzpeek oi` ©¦¨
`l`äîäác dnòcia dndad mr x`yp dhigyd ziay - ¦¨¦§¥¨

.dwitd mr odkl ozip iglde ,milrad
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr elw sc oileg(iriax meil)

y cenllCìéàå BúéLàøî àlà Ba Eì ïéàiepiy mey fba oi`y ± ¥§¤¨¥¥¦§¥¨
yxtedy dn ,fbd ziy`x epnn yxtedy dryny wx `l` ,oica

.lah my ea oi` okl mcew la` ,odkl jiiy
:`xnbd zl`ey ceréàcenll yi i`rli` iaxly xn`p m`d - ¦

,sqep oic fbd ziy`xl dnexznäîeøz äîdze` milke`d mixf ©§¨
cifnaå äúéî äéìò íéáéiçbbeya elk` m`dzxenz z` minlyn ©¨¦¨¤¨¦¨§

mitiqeneLîBç,dieeynóàaæbä úéLàømipdpd mixfy ok xn`p ¤©¥¦©¥
eidi epnnäúéî åéìò íéáéiçcifna epdp m`LîBçå`lde ,bbeya ©¨¦¨¨¦¨§¤

zlik` oipray oeik ,mzencl oi` dfa :`xnbd daiyn .oicd df oi`
cifna dnexzàø÷ øîà(h ak `xwie),,'Bá eúîe'yneg ztqed iable ¨©§¨¥

xn`p bbeya lke`yk(ci ak my)óñéå'FziWng,'åéìòwiicl yie §¨©£¦¦¨¨
`weecy'åéìò'yneg siqedl oicd z` yi bbeya dnexz lke` lr ± ¨¨
ìò àìån dpdpd,æbä úéLàø`weecy wiicl yi oke'Ba'lke`a ± §Ÿ©¥¦©¥

dzin yper xn`p cifna dnexz.æbä úéLàøa àìå§Ÿ§¥¦©¥
:`xnbd zl`ey ceréàcenll yi i`rli` iaxly xn`p m`d - ¦

,sqep oic fbd ziy`xl dnexznäîaäîeøz,dpyixtny ixg` ©§¨
äéøçà éðLå ïBLàø,ipy xyrne oey`x xyrn mb yixtn ±óà ¦§¥¦©£¤¨©

aæbä úéLàøyixtdl mb jxhviy dyxtdd xg`éðLå ïBLàø ¥¦©¥¦§¥¦
.äéøçàfbd ziy`x oiprl :`xnbd daiynàø÷ øîà'úéLàø'yie ©£¤¨¨©§¨¥¦

y jkn cenllúéLàø àlà Ba Eì ïéàzg` dpzn -.ãáìa ¥§¤¨¥¦¦§¨
:`xnbd zl`ey ceréàcenll yi i`rli` iaxly xn`p m`d - ¦

,sqep oic fbd ziy`xl dnexznäîoiprläîeøzoicdyìò Lãçî ©§¨¥¨¨©
ïLiäzxg` dpy ly zexit lr ef dpy ly zexitn ±àì,miyixtn ©¨¨Ÿ
óàaæbä úéLàøy ok xn`pïLiä ìò Lãçîlr ef dpy ly fbn ± ©¥¦©¥¥¨¨©©¨¨

zxg` dpy ly fbàì.miyixtn:`xnbd daiynïéàoi` ok` ± Ÿ¦
.zxg` dpy ly fb lr ef dpy ly fbn miyixtn

oi` i`rli` iaxl ok`y zeziixa izy oia dxizqn dgiken `xnbd
:oyi lr ycgn fbd ziy`x miyixtn,àéðúäåúBìçø ézL Bì eéä §¨©§¨¨§¥§¥

eææboxnv z`çépäåaey d`ad dpyle ,fbd z` [xny-]çépäå ææb ¨©§¦¦©¨©§¦¦©
jyna bdp jkeìLe íéðL,íéðL äLyngn dzr yixtdl `ae §©¦§Ÿ¨¨¦

,elld zefibdúBôøèöî ïéàwitqn `le o`v yng ly fb jixvy itl ¥¦§¨§
zwiicn .o`v eze`n zefib ynglky rnyn `ziixadn :`xnbd
,o`v yng o`k oi`y `ed oexqgdàäly dfibLîço`vúBôøèöî ¨¨¥¦§¨§

.dpy dze`a effbp `ly s` xeriylàéðúäådfiby ,zxg` `ziixaa §¨©§¨
zxg` dpyn dfibe ef dpynúBôøèöî ïéà,zefib yng ly xeriyl ¥¦§¨§

:`xnbd zayiin .zeziixad izy oia dxizq yi ok m`eòîL àlà¤¨§©

dpéîyàädpyn fb sxvl xyt` i`y da x`eany `ziixad] ¦¨¨
k [dpyléàòìà éaøc,dnexzl fbd ziy`x yiwnyàäåx`eany] §©¦¦§©§¨

k [sxhvny.ïðaøc§©¨¨
:`xnbd zl`ey ceréàcenll yi i`rli` iaxly xn`p m`d - ¦

,sqep oic fbd ziy`xl dnexznäîaäîeøzy dnáeiça ìãb± ©§¨¨¥§¦
miakek caern dcyd z` dpwy s` l`xyi zeyxaáéiç,dnexza ©¨

y dneøeèôa ìãbdpw l`xyid okn xg`le miakek caer zeyxa ± ¨¥§§
epnnøeèt,dnexznóàaénð æbä úéLàød fby ,`ed okìãb ¨©¥¦©¥©¦¨¥
áeiçal`xyi zeyxa ±áéiçlcbd fbe ,fbd ziy`xaøeèôa± §¦©¨¦§

`di miakek caerd zeyxa.øeèẗ
:`xnbd zxxanïìðî äîeøz éaâåezeyxay in itl rawp aeigdy §©¥§¨§¨¨

:`xnbd daiyn .lcb,àéðúcãáBòî àéøeña äãN ç÷lL ìàøNé §©§¨¦§¨¥¤¨©¨¤§§¨¥¥
,íéáëBkdpw m`LéìL äàéáä àlL ãòdcyay d`eazdy iptl ± ¨¦©¤Ÿ¥¦¨§¦

,lecbl dcizry dnn yily dlcbáéiçlcby mcewy oeik dxyrl ©¨
dpw m`e .ezeyxa dlcb dleky aygpe d`eaz llk `xwp `l yily

wxLéìL äàéáäMî,miakek caerd zeyxaáéiçî àáé÷ò éaø ¦¤¥¦¨§¦©¦£¦¨§©¥
úôñBúa,l`xyid cia lecbl jiyndy dn z` xyrl -íéîëçå §¤¤©£¨¦
ïéøèBtlcby oeike oey`xd yilyd xnb xg` jled lkdy mixaeqy §¦

dny ok m` epivn .ecia lcb lkd eli`k aygp miakek caerd cia
caerd zeyxa lcby dne dnexza aiig l`xyid zeyxa lcby
ziy`xa mb ok oicd `diy cenll yi i`rli` iaxle .xeht miakek
xeht `di df wlg ,miakek caerd zeyxa fbdn wlg lcb m`y fbd

.fbd ziy`xn
:xnel `xnbd dqpnénð éëä àîéz éëåjk i`rli` iaxl ok`y ± §¦¥¨¨¦©¦

:`xnbd dgec .fbd ziy`xa mb oicdïðúäå(.dlw lirl),l`xyi §¨§©
ïàö æb ç÷BlälyíéáëBk ãáBòdndad `ll fbd z` dpwy ± ©¥©¥Ÿ¥¨¦

,dndal xaegn `ed oiicrykæbä úéLàøî øeètaygp df oi`y ¨¥¥¦©¥
zwiicn .miakek caerd zeyxa zx`yp dndady itl 'jp`v'

:`xnbdàäz` mb dpw `l` fbd z` wx dpw `l l`xyid m`Bðàö ¨Ÿ
ick miakek caerd lyáéiç ,æBæâìlcb fbd lky s` fbd ziy`xa ¦§©¨

fbd ziy`xay dpyndn gkene .miakek caerl jiiy did o`vdyk
oeik ,i`rli` iaxle .elv` lcb fbdy in itl rawp aeigd oi`
,fbd ziy`xa mb oicd zeidl jixv did jk xeht df ote`a dnexzay

.dfl df myiwn `ed ixdy
e dfa xeht i`rli` iaxl ok` :`xnbd zx`anïéúéðúîzaiigny ©§¦¦
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המשך ביאור למסכת חולין ליום רביעי עמ' א 

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ד חשון, בו כותב אודות אופן הנחת תפילין בזמנים שעברו.

הנה כיון שענין מצות תפלין הוא המשכת מוחין, כמבואר בכ"מ ומהם בד"ה איתא במדרש תהלים 

הידוע, מובן שלתיקון צריך להוסיף בהמשכת המוחין, ז.א. לימוד התורה בהתמדה ושקידה לימוד בלי כל 

פניות, שזהו מוחין כשהם לעצמן קודם המשכתן למטה במדות, ושמשם צריך להמשיכם למטה ע"י קיום 

המצוה, וכל המוסיף בזה הרי זה משובח.

בברכה לבשו"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



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

.„Ì‡L ‡l‡ ¯·c ÏÎÏ ˙aL ÏL LecÈ˜ È�Èc Ïk BÏ LÈ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ÌÈ¯ÙBÒ È¯·„Ó ‡e‰ ·BË ÌBÈa LecÈw‰©¦§¦¦§¥§¦§©©¦¥¥¨¦¥¦¤©¨§¨¨¨¤¨¤¦

Ï Ì„B˜ ˙aL ÏL LecÈ˜ È¯‰ ˙aL ·¯Úa ·BË ÌBÈ ÏÁÂ „Á‡ ÒBk ‡l‡ BÏ ÔÈ‡LecÈw‰ ¯˜ÈÚL ÔÂÈk ·BË ÌBÈ ÏL ¥¤¨¤¨§¨§¤¤©¨£¥¦¤©¨¤§¤¥¨¤¦©©¦

‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰ ˙aLa[h:ÌÈ¯ÙBÒ È¯·„Ó ‡e‰ ÒBk‰ ÏÚL Èt ÏÚ Û‡ §©¨¦©¨©©¦¤©©¦¦§¥§¦

ד סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק

1

2

3

`zax `zkld

äøåúä ïî [èשכשחל משמע א) (ס"ק בקונטרס-אחרון -

אפילו - קודם שבת של הקידוש שבת, במוצאי יום-טוב
אלא לו נותר ולא בתפלה, הקידוש חובת ידי יצא כבר

יו"ט לקידוש הוא קודם - הכוס על לקדש מדרבנן חיוב
סופרים מדברי עיקרו .23שכל

zetqede mipeiv

ואילך.23) טז ע' ז צדק צמח כולל וביאורים הערות ראה

•
zay zekld - jexr ogley

סמוך‡ להשהותו מותר חי שבשר רנ"ג בסי' נתבאר כבר
דברים במה וקטום גרוף שאינו בתנור אפילו לחשכה
דעתו ומסיח להתבשל ממהרת שאינה בקדרה במבושל אמורים
חיתוי בלא להתבשל יכולה הלילה ובכל למחר עד ממנה
שאצל בצלי אבל בקדרה שנצלה בצלי הדין והוא בגחלים
הוא אפילו שם להשהותו אסור הגחלים גבי שעל או הגחלים
שאין שהצלי לפי התנור פי וכסה בתנור הוא אם ואפילו חי
להגמר ויוכל לצלות הוא ממהר לגחלים בינו מפסקת קדרה
שבת שהוא ישכח שמא לחוש ויש הלילה לסעודת ראוי שיהא
טח א"כ אלא צלייתו לגמור בגחלים ויחתה התנור כיסוי ויסיר
לסתור כך כל יטרח שמא חוששים אין שאז הכיסוי סביב בטיט
בין בתוכו להשהותו מותר לפיכך השבת על יזכור ולא הטיחוי
בין לגמרי חי בין בקדרה מבושל בין הגחלים גבי שעל צלי
כמאכל עדיין ונתבשל נצלה ולא להתבשל או לצלות שהתחיל

דרוסאי: בן

ממינים· בהם וכיוצא גדול איל או ועז שור בבשר זה וכל
וכיוצא ועוף גדי בשר אבל לו מזיק הרוח ואין קשה שבשרם
על לצלותו מותר לו מזיק והרוח רך שבשרם ממינים בהם
שאינו פי על אף מכוסה התנור בתוך הגחלים אצל או הגחלים
נצלה ולא לצלות שהתחיל בין לגמרי חי שהוא בין בטיט טוח
לחתות כדי התנור פי יגלה לא שבודאי לפי דרוסאי בן כמאכל

לבשר. מזיק שהרוח כיון בגחלים

אבל לחתיכות מנותחים הם והעוף כשהגדי אמורים דברים במה
ועז שור כבשר דינם והרי להם מזיק הרוח אין שלמים הם אם
וכרעיו ראשו עליו שאין פי על אף שלם הגוף שחלל זמן וכל

לענ שלם יזיקנקרא שלא מבפנים עליו מגינות שהצלעות זה ין
הרוח. לו

דרוסאי בן כמאכל צדדיו משני יום מבעוד נצלה אם מקום ומכל
ואפילו ועז שור בשר ואפילו שלם הוא אפילו להשהותו מותר

הגחלים. אצל או הגחלים על לתנור חוץ

כל וקטומה גרופה שאינה בכירה קדרה להשהות להאוסרים ואף
הגחלים גבי על שמונח בצלי מקום מכל לו ויפה שמצטמק זמן
יום מבעוד דרוסאי בן כמאכל כשנצלה שמותר הם מודים ממש
הבשר יחרוך בגחלים יחתה אם דרוסאי בן למאכל שהגיע דכיון
אלא שם להשהותו אסור ממש הגחלים גבי על שאינו בצלי אבל
לו ורע מצטמק שהוא עד יום מבעוד כך כל נצלה כן אם
שמצטמק זמן כל כירה גבי על קדרה להשהות שם להאוסרים

לו. ויפה

כל קדרה להשהות כהמתירין שהמנהג שם נתבאר וכבר
מותר זה ולפי יום מבעוד דרוסאי בן כמאכל שנתבשלה
שהוא אף יום מבעוד דרוסאי בן כמאכל שנצלה הצלי להשהות
רק ממש הגחלים גבי על שכן וכל לגחלים סמוך לתנור חוץ
עד בשבת הגחלים גבי מעל הבשר להסיר שימתין ליזהר שצריך
שעליהם הבשר בסילוקו כלום יכבה שלא הגחלים שכבו לאחר
בשבת הגחלים גבי מעל לסלקה שמותר לקדרה דומה שאינו
הבשר אבל כלל אותם מכבה הקדרה שאין לפי רנ"ג בסי' כמ"ש

מהם: בסילוקו ממנו) הנוטף (במוהל קצת אותם מכבה

במקום‚ דרוסאי בן כמאכל נצלה שלא צלי והשהה עבר אם
בין לו בין אסור במזיד בין בשוגג בין להשהות שאסור

שיעשו. בכדי שבת למוצאי עד לאחרים

בטיט טוח אינו אפילו מכוסה בתנור השהה אם מקום ומכל
אפילו מתירים שיש לפי ועז שור בשר הוא אפילו בדיעבד מותר
ויש לחתות כדי התנור פי שיגלה חוששים שאין לכתחלה

בדיעבד. דבריהם על לסמוך

על לא הגחלים אצל בו וכיוצא מנותח גדי בשר השהה אם וכן
יש לתנור חוץ בין מגולה אפילו התנור בתוך בין ממש הגחלים
חוששים שאין לכתחלה אפילו מתירים שיש לפי בדיעבד להתיר
יתחרך בגחלים יחתה אם רך הוא שהבשר דכיון בגחלים שיחתה
גבי על אבל בלבד האש חמימות אלא צריך שאין הבשר
בדיעבד אפילו הכל לדברי אסור גדי בשר אפילו ממש הגחלים
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על שהניחו דכיון יום מבעוד דרוסאי בן כמאכל נצלה לא אם
אע"פ מהרה שיצלה אלא חושש אינו ממש הגחלים גבי
מאחר דרוסאי בן כמאכל כשנצלה אבל יחתה ושמא שיתחרך
אפילו מותר ולפיכך להפסידו יחתה למה קצת לאכילה שראוי

בקדרה: אף לכתחלה להאוסרים

מותר„ בהם וכיוצא תפוחים כגון חיין הנאכלים פירות
יום מבעוד שיצלו שהות שאין אע"פ לחשכה סמוך לצלותם
מנהגנו לפי ממש הגחלים גבי על שלא אפילו להשהותם ומותר
ופירות להשהותו מותר דרוסאי בן כמאכל שנצלה שכל שנתבאר
דרוסאי. בן כמאכל שנצלה מצלי גרועים אינן חיין שנאכלים

שיוכלו מקום בכל להניחם אסור עצמה בשבת מקום ומכל
קודם התנור אצל לסמכם ואפילו בו סולדת שהיד עד להתחמם
כמ"ש יום מבעוד צרכן כל נצלו כן אם אלא אסור התנור שיוסק
חמה קדרה אצל יום מבעוד הטמינם אם אפילו רנ"ג בסי'
נפל ובשבת הבל מוסיף שאינו דבר בשאר או בבגדים המכוסה
צרכן כל נתבשלו לא עדיין אם עליהם להחזירו אסור הכיסוי
מפני בשבת אחר בגד עוד להוסיף אסור וכן שם סולדת והיד

בשבת: בישולם לגמור שממהר

בצל‰ ואפילו חיים כשהם נאכלים שאין פירות אבל
חי לאכלו טוב אין מקום מכל חי אותו אוכלים שלפעמים
לאכלו טוב שאין דבר כל הדין והוא בהם וכיוצא תפוחים כמו
ביום שהות יש כן אם אלא לחשכה סמוך לצלותו אסור חי
דרוסאי בן כמאכל נצלה לא אם אבל דרוסאי בן כמאכל שיצלה
בשר להשהות שאסור מקום בכל להשהותו אסור יום מבעוד

דרוסאי: בן כמאכל נצלה שלא ועז שור

Âאע"פ בימיהם שהיה לתנור פת לחשכה סמוך ליתן אסור
ולא וקטום גרוף שאינו שלנו לתנור או וקטום גרוף שהוא
שיקרמו כדי ביום שהות יש כן אם אלא גחלים גבי על חררה

בחררה וכן התנור חלל צד של ופניה בתנור המדובקים הפת פני
הממולאה ועיסה הפת יפסיד שלא יחתה שמא לחוש אין שאז
מלמעלה פניה שיקרמו צריך בגבינה) (או בדגים או בבשר
פת וכל דרוסאי בן כמאכל שבתוכה המילוי ויתבשל ומלמטה
הימנה נמשכים חוטים אין פורסה שאם עד כך כל שנאפית

תס"א. סי' עיין כראוי פניה שקרמו בידוע

לסמוך ויש בכך די תחלה שקרם הפת צד שאיזה אומרים ויש
לחשכה סמוך לתנור פת ונתן עבר שאם בדיעבד דבריהם על

א הסתם שמן בתנור המדובקים פניה אלא קרמו הצדולא ותו
לאכלה לו מותר הגחלים שלצד החררה פני וכן תחלה קרם

בשבת.

עד לאחרים בין לו בין אסורה כלל פניה קרמו לא אם אבל
ממש לחשכה סמוך נתנה אפילו שיעשו בכדי שבת למוצאי
אפילו מותר היה שבקדירה בשר גבי בזה שכיוצא בענין
בפת מקום מכל לחשכה סמוך לגמרי חי שהוא כיון לכתחלה
זה אין בקדירה שאופין בצק ומיני עוגה כגון בזה כיוצא וכל
כמו לאפייתו גדול שהות צריכים אינן שהן לפי כלום מועיל
לסעודת ראויין שיהו להגמר הן ויכולין בשר לבישול שצריך
לצורך אפייתן לגמור בגחלים יחתה שמא לחוש ויש הלילה

הלילה: סעודת

Êמותר שוגג היה אם אבל במזיד שנתנה אמורים דברים במה
לו אין אם שבת של סעודות שלש מזון כדי ממנה לרדות לו
באו לשבת פת להם שאין לאחרים לומר ויכול לשבת אחרת פת
אלא במרדה ירדה לא רודה וכשהוא סעודות ג' מזון לכם ורדו
אי ואם בחול עושה שהוא כדרך יעשה שלא בו וכיוצא בסכין

כדרכו: במרדה לרדות יכול בשינוי לרדות לו אפשר

בשבת להגמר כדי שבת מערב המוכנים תבשילים דיני רנד סימן ב חלק

אֿז סעיפים
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" של ענינם שנתבאר לאחר ימיוהנה ,"בראשיתששת

" מבחינת החיות המשכת "חכמהשהוא לתוך ימי"

שעי"המעשה עניניו", את להעלות לאדם כח יש ז

עבודת תוכן בין ההבדל לבאר ימשיך - לאלקות הגשמיים

השבת. דיום לעבודה החול ימי בששת הבורא

למטה האדם עבודת אשר להקדים, יש הענין להבנת

החול ימי ששת בין כביכול למעלה לחילוק בהתאם היא

השבת. ויום

ומבאר:] שהולך וזה

úåëùîä úðéçá íä äùòîä éîé úùù äðäå
ä"á óåñ ïéà øåà úåìùìúùäå ,äèîì äìòîìî
.äùòîä çë úåéäì 'éùò äøéöé äàéøáá ùáìúäì
באופן הוא המעשה ימי ששת במשך העולם קיום
שהחיות פירוש, למטה", מלמעלה "המשכות של

מא שנמשכת חכמה) (מבחינת בשבילהאלקית ית' תו

"מלמעלה ומשתלשלת יורדת העולמות, וקיום בריאת

(-שבכללות לעולם ומעולם למדריגה ממדריגה למטה"

שמתלבשת עד והעשי') היצירה הבריאה עולמות הם

המעשה". "עולם הנקרא הגשמי הזה בעולם החיות

בששת למטה לקונו האדם עבודת גם מזה, וכתוצאה

גשמיות לתוך "לירד" שצריך באופן היא המעשה ימי

שתכלית (אלא חול וענייני במלאכה לעסוק העולם,

הגשמיים הדברים ולקשר להעלות כדי היא זו ירידה

כנ"ל). לאלקות, שבחייו

.äìòîì äèîî äàìòä úðéçá àåä úáùä ë"àùî
של באופן הוא השבת ביום העולם קיום אך

יש השבת ביום פירוש: - למעלה" ממטה "העלאה

הירידה שתמורת דהיינו "עלי'", של רוחני מצב
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על שהניחו דכיון יום מבעוד דרוסאי בן כמאכל נצלה לא אם
אע"פ מהרה שיצלה אלא חושש אינו ממש הגחלים גבי
מאחר דרוסאי בן כמאכל כשנצלה אבל יחתה ושמא שיתחרך
אפילו מותר ולפיכך להפסידו יחתה למה קצת לאכילה שראוי

בקדרה: אף לכתחלה להאוסרים

מותר„ בהם וכיוצא תפוחים כגון חיין הנאכלים פירות
יום מבעוד שיצלו שהות שאין אע"פ לחשכה סמוך לצלותם
מנהגנו לפי ממש הגחלים גבי על שלא אפילו להשהותם ומותר
ופירות להשהותו מותר דרוסאי בן כמאכל שנצלה שכל שנתבאר
דרוסאי. בן כמאכל שנצלה מצלי גרועים אינן חיין שנאכלים

שיוכלו מקום בכל להניחם אסור עצמה בשבת מקום ומכל
קודם התנור אצל לסמכם ואפילו בו סולדת שהיד עד להתחמם
כמ"ש יום מבעוד צרכן כל נצלו כן אם אלא אסור התנור שיוסק
חמה קדרה אצל יום מבעוד הטמינם אם אפילו רנ"ג בסי'
נפל ובשבת הבל מוסיף שאינו דבר בשאר או בבגדים המכוסה
צרכן כל נתבשלו לא עדיין אם עליהם להחזירו אסור הכיסוי
מפני בשבת אחר בגד עוד להוסיף אסור וכן שם סולדת והיד

בשבת: בישולם לגמור שממהר

בצל‰ ואפילו חיים כשהם נאכלים שאין פירות אבל
חי לאכלו טוב אין מקום מכל חי אותו אוכלים שלפעמים
לאכלו טוב שאין דבר כל הדין והוא בהם וכיוצא תפוחים כמו
ביום שהות יש כן אם אלא לחשכה סמוך לצלותו אסור חי
דרוסאי בן כמאכל נצלה לא אם אבל דרוסאי בן כמאכל שיצלה
בשר להשהות שאסור מקום בכל להשהותו אסור יום מבעוד

דרוסאי: בן כמאכל נצלה שלא ועז שור

Âאע"פ בימיהם שהיה לתנור פת לחשכה סמוך ליתן אסור
ולא וקטום גרוף שאינו שלנו לתנור או וקטום גרוף שהוא
שיקרמו כדי ביום שהות יש כן אם אלא גחלים גבי על חררה

בחררה וכן התנור חלל צד של ופניה בתנור המדובקים הפת פני
הממולאה ועיסה הפת יפסיד שלא יחתה שמא לחוש אין שאז
מלמעלה פניה שיקרמו צריך בגבינה) (או בדגים או בבשר
פת וכל דרוסאי בן כמאכל שבתוכה המילוי ויתבשל ומלמטה
הימנה נמשכים חוטים אין פורסה שאם עד כך כל שנאפית

תס"א. סי' עיין כראוי פניה שקרמו בידוע

לסמוך ויש בכך די תחלה שקרם הפת צד שאיזה אומרים ויש
לחשכה סמוך לתנור פת ונתן עבר שאם בדיעבד דבריהם על

א הסתם שמן בתנור המדובקים פניה אלא קרמו הצדולא ותו
לאכלה לו מותר הגחלים שלצד החררה פני וכן תחלה קרם

בשבת.

עד לאחרים בין לו בין אסורה כלל פניה קרמו לא אם אבל
ממש לחשכה סמוך נתנה אפילו שיעשו בכדי שבת למוצאי
אפילו מותר היה שבקדירה בשר גבי בזה שכיוצא בענין
בפת מקום מכל לחשכה סמוך לגמרי חי שהוא כיון לכתחלה
זה אין בקדירה שאופין בצק ומיני עוגה כגון בזה כיוצא וכל
כמו לאפייתו גדול שהות צריכים אינן שהן לפי כלום מועיל
לסעודת ראויין שיהו להגמר הן ויכולין בשר לבישול שצריך
לצורך אפייתן לגמור בגחלים יחתה שמא לחוש ויש הלילה

הלילה: סעודת

Êמותר שוגג היה אם אבל במזיד שנתנה אמורים דברים במה
לו אין אם שבת של סעודות שלש מזון כדי ממנה לרדות לו
באו לשבת פת להם שאין לאחרים לומר ויכול לשבת אחרת פת
אלא במרדה ירדה לא רודה וכשהוא סעודות ג' מזון לכם ורדו
אי ואם בחול עושה שהוא כדרך יעשה שלא בו וכיוצא בסכין

כדרכו: במרדה לרדות יכול בשינוי לרדות לו אפשר

בשבת להגמר כדי שבת מערב המוכנים תבשילים דיני רנד סימן ב חלק
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" של ענינם שנתבאר לאחר ימיוהנה ,"בראשיתששת

" מבחינת החיות המשכת "חכמהשהוא לתוך ימי"

שעי"המעשה עניניו", את להעלות לאדם כח יש ז

עבודת תוכן בין ההבדל לבאר ימשיך - לאלקות הגשמיים

השבת. דיום לעבודה החול ימי בששת הבורא

למטה האדם עבודת אשר להקדים, יש הענין להבנת

החול ימי ששת בין כביכול למעלה לחילוק בהתאם היא

השבת. ויום

ומבאר:] שהולך וזה

úåëùîä úðéçá íä äùòîä éîé úùù äðäå
ä"á óåñ ïéà øåà úåìùìúùäå ,äèîì äìòîìî
.äùòîä çë úåéäì 'éùò äøéöé äàéøáá ùáìúäì
באופן הוא המעשה ימי ששת במשך העולם קיום
שהחיות פירוש, למטה", מלמעלה "המשכות של

מא שנמשכת חכמה) (מבחינת בשבילהאלקית ית' תו

"מלמעלה ומשתלשלת יורדת העולמות, וקיום בריאת

(-שבכללות לעולם ומעולם למדריגה ממדריגה למטה"

שמתלבשת עד והעשי') היצירה הבריאה עולמות הם

המעשה". "עולם הנקרא הגשמי הזה בעולם החיות

בששת למטה לקונו האדם עבודת גם מזה, וכתוצאה

גשמיות לתוך "לירד" שצריך באופן היא המעשה ימי

שתכלית (אלא חול וענייני במלאכה לעסוק העולם,

הגשמיים הדברים ולקשר להעלות כדי היא זו ירידה

כנ"ל). לאלקות, שבחייו

.äìòîì äèîî äàìòä úðéçá àåä úáùä ë"àùî
של באופן הוא השבת ביום העולם קיום אך

יש השבת ביום פירוש: - למעלה" ממטה "העלאה

הירידה שתמורת דהיינו "עלי'", של רוחני מצב
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ששת במשך ית' מאתו והחיות ה"חכמה" שבהמשכת
מתצמצמת חכמה שמבחינת שהחיות המעשה, ימי
במדריגת שמתלבשת עד למדריגה ממדריגה ויורדת
לא והצמצומים הירידות עוצם שמחמת (עד "מעשה"
ביום הנה - אלקית) חיות שהיא בנבראים כלל נרגש
וקיום שחיות באופן, זו, מירידה החיות "עולה" השבת
יותר. עליונה ממדריגה הם השבת ביום העולם
ומקורה בשרשה שהיא כפי האלקית החיות שבשבת,
פנים, והסתר צמצומים ירידות, בלי חכמה) (בבחינת
ענין שזהו - ולקיימם להחיותם בנבראים מתלבשת

האדם. ובנפש בעולם המאירה שבת קדושת

"עליית בשם האריז"ל) (בכתבי נקרא זה [ענין
למעלה" "מלמטה החיות עליית מחמת כי העולמות",
מחיות וקיימים (שחיים העולמות גם ומקורה, לשרשה

למעלה"]. "מלמטה ממדריגתם, עולים זו)

בימות האדם של הבורא עבודת תמורת ולפיכך,
השבת ביום הנה במלאכה, העסק ידי על שהיא החול
האדם צריך דחול, ובעובדין במלאכה בו שאסורים
ויתעלה עצמו את שיגביה ידי על קונו את לעבוד

הגשמיים.למעלה מחייו

" זה ביטוי שמשמעות להדגיש, מלמטה[יש העלאה

הביטוילמעלה ממשמעות הפכי באופן היא - כאן "

במלאכותהעלאה" העסק תכלית (גבי לעיל שהובא "

העלאת פירושו ששם וענייניגשמיות), גשמיים דברים

מלאכה,חול עשיית ידי על בא (וזה לאלקות האדם של

משאירידההיינו הגשמיות); הכוונה"לתוך כאן כ

למעלה"ב מלמטה אתהעלאה מנתק שהאדם להיפך, היא "

(המטה), גשמיים ודברים חול מענייני אתעצמו ומעלה

לעצמו שעולה עד שלו, מהגשמיות ולמעלה "עולם"מעל

) ורוחני קדושה )]."מעלה"שכולו

.'ä ìò âðòúú æà ù"îëå ,âðò úðéçáá
בזה שהכוונה עונג, זמן הוא ששבת מה גם זהו

מאלקות. רוחני לעונג

(בלי בגילוי מאירה האלקית שהחיות מאחר כי
- לשרשה החיות עליית מחמת - פנים) הסתר שום
מעניני למעלה עצמו את להגבי' יכול האדם גם לפיכך
כמ"ש מאלקות, יהיה תענוגו שכל עד הגשמיים, חייו

תתענג הוי'"אז ".על

êúåëìîá åçîùé øîàîëå['כו]åâðòúéå åòáùé
.'åë êáåèî

" אומרים אנו בשבת שרק הטעם גם ישמחוזהו

כו' שבת שומרי מטובךבמלכותך ד"ישויתענגו ,"

אין וכי , החול" בימות גם זה אומרים אין למה להבין
בה ולשמוח ית' מלכותו עצמו על לקבל צריך האדם

החול? בימות גם מטובו ולהתענג

לומר אפשר בשבת דרק מאד, מדוייק הענין אך
כו'ישמחו" יוכלויתענגובמלכותך דאימתי מטובך",

השבת ביום רק באלקות, ולהתענג לשמוח האדם
"קודש שהוא שביעי") מקדשי עם שבת.. ("שומרי
הגשמיים וחייו החולין מענייני מנותק כשהוא - לה'"

תתענג ("אז מאלקות עונג שמקבל ה'עד ").על

השבת, ביום ה"העלאה" מחמת היא לכך והסיבה
לבושים בלי בהתגלות היא הקב"ה של מלכותו שאז

האדם יכול ולפיכך ומסתירים, לשמוחהמעלימים

"במלכותך".

ית' מלכותו גילוי בין ההבדל בביאור וממשיך, [והולך

החול:] וימות השבת ביום

øéòá àåäùë ìåãâ éø÷à éúîéà ì"æø øîàîëå
áéúé äåäã àëìîì ìùî øäæá ù"îëå ,'åë åðé÷ìà

øúëå àééñøåëáêìî éø÷à äéìò àúåëìîã à
,éø÷à àèåæ êìî äéãáò éáì ìéæàå úéçð ãë ,äàìéò

.íù ïééò ,'åë ä"á÷ êë
אלקינו" בעיר מאד ומהולל ה' "גדול הפסוק על
אלקינו", בעיר כשהוא גדול, הוא "אימתי חז"ל: אמרו
"כשהוא רק מתגלית הקב"ה של (האמיתית) שגדלותו

אלקינו". בעיר

בשר ממלך בזהר שהובא המשל פי על - והביאור
בכתר לבוש כסאו על שיושב מלך בין הבדל דיש ודם,
הולך כאשר המלך לבין עליון", "מלך נק' שאז מלכות
גם הוא וכך קטן", "מלך נקרא שאז עבדו לבית
שיש להבדיל, הקב"ה המלכים מלכי מלך אצל למעלה

ית': מלכותו בגילוי מדריגות שתי

(כמשל לנבראים כביכול "יורד" שהקב"ה כפי יש
מתגלה בזה שגם דאע"פ עבדיו), לבית היורד המלך
המלך (כשליטת נבראים על ושליטתו ית' מלכותו
העצמית"; "גדלותו זו אין מקום מכל עבדיו), בבית

אלקינו", "בעיר הוא כביכול שהקב"ה כפי ויש
בעיר כשהוא המלך (כמשל מנבראים לגמרי למעלה
שם שרק מלכותו), בהיכל כסאו על ויושב הבירה

גדולתו. אמיתית מתגלית
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בפי'Â‰ÊÂ(ה) למעלה מבואר דהנה ירננו וצדקתך ענין
בחי' שגם כו' דמל' דינא דאיהי צדק מאזני ענין
והצמצום המדה מכפי מלמעלה הבא האלקי העליון האור
השיר בחי' ענין שזהו ממש לאין היש ביטול בחי' בשביל
כו' והתכללות עלי' בבחי' שעולים המלאכים של וזמרה
מאזני במשקל ג"כ שנמדדים והוא ושיעור במדה בא זה גם

אוה המשכו' שהוא כנ"ל שמיםצדק מלכות דבחי' "מ
וממשלתך כ"ע מל' מלכותך ענין אמתית (שזהו דלעילא
מעט ביתר עליהם נמשך שמים דמל' זה אור היה שאם כו')
וצדקתך א' ע"כ כו' לגמרי מתבטלים היו מדתם מכפי
ירננו קדישא מלכותא דאיהי צדק שנק' מל' בחי' שהוא
ממש והתכללות בביטול עולין שהן דהיינו ושיר ברינה
גופם חומר מנרתק לצאת המצומצם חוצבם ממקור למעלה
מ"ש אור גלוי בחי' מפני והוא כנ"ל דוקא שיר ע"י
השגתם בכלי בקירוב בא כאשר עליהם המאיר דלעילא

כל התפעלות שהוא ברנה ירננו שלזה כו' המצומצם
האור בא כאשר שזהו כו' פשוט שיר בענין (כנ"ל העצמיות
זה גם אך כו') בהם המלובש האור צמצום מערך מלמעלה
הוא הרי ממש והתכללות בביטול רנה לכלל שבאים מה
יתבטלו שלא הנ"ל צדק דמאזני ומשקל במדה נמשך
באו"כ המצומצם חיותם חידוש עיקר שזהו וכנ"ל לגמרי
של הרינה ויעלה יגיע שלא עכ"פ מזה מובן וא"כ כו')
המל' בבחי' רק שלהם והתכללות בביטול גם המלאכים
להחיות ה"א צדק צדקתך שנק' העולמות חיות מקור
שנק' המל' מבחי' למעלה אבל ממש ליש מאין מלאכים
רנה ע"י לא גם שם ולידבק לעלות כח להם אין צדק
חיות ממקור מעלה למעל' להיותו לגמרי במציאות וביטול
המל' מבחי' רק העולמות התהוות שאין כידוע העולמות
וזהו כו' חיים מקור עמך כי וכמ"ש וצדקה צדק שנק'

וד"ל: מזה למעלה ולא ירננו דוקא וצדקתך
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˙ÂˆÓשער בסדור ע' תפלה: (תל"ג) ומצוה ק"ש (ת"כ)
(תלים כו' תפתח שפתי אד' ע"פ ר"ה ובשער הק"ש
הזהר בביאורי נתבאר דש"ע ראשונה ברכה פי' גם י"ז) נ"א
גבור אתה ברכת כו'. ונאוה אני שחורה בלק פ' המאמר ע"פ
מצוה ע' לנו סלח ברכת ז"ל. מהבעש"ט המקוה בכוונת ע'
רבת ע"פ חנוכה בענין ע' בענינו נא ראה ברכת פ"ג. שס"ד
שלימה רפואה ופי' זה, ע"פ תורה ע' רפאנו ברכת ריבם. את
כשפגעו ואו"ח או"י האורות הכאת סוד הוא מכותינו לכל
ע' כו' הכלים הויות שרש ומזה מהם ניצוצי' ונפלו מזה זה
בענין בע"ח מ"ש להבין המתחיל ע"ז מיוחד ובביאור בע"ח
ברך ברכת כו'. האורות הכאת של מרשימו הכלים התהוות
וחטים שעורים תבואות מיני ב' תבואתה מיני ופי' עלינו
ע' גדול בשופר תקע ברכת ש"ז. ש"ב מצוה ענינם עמ"ש
כ"ז (ישעי' גדול בשופר יתקע ההוא ביום והי' ע"פ בתורה
כבוד ע"פ בתורה לבדך כו' ומלוך השיבה ברכת י"ג).
תהי אל ולמלשינים ברכת לכורסייא. אתקין אברהם מלכותך
השם יהי' אלא ו"ה מן י"ה ח"ו יפרידו שלא פי' ו"ה ת"ק

נת' תרום וקרנו דוד צמח ברכת ג'. מצוה זה ביאור ע' שלם
שמע ברכת כו'. מלכותו נמשך בקרן שנמשח דוד בענין
ענין רצה ברכת כו'. אזנך הטה עיניך פקח ע"פ עמ"ש קולנו
ההודאה מהו מודים ברכת פ"ט. כ"ה מצוה נת' רצון שינוי
העליונה לדעה מודים שאנחנו דעות אל כי בענין תורה ע'
ע' דרבנן מודים ענין כו'. תפדה במשפט ציון ע"פ תורה וע'
כו'. ארץ גבולות הצבת אתה ע"פ בעומר ל"ג דרוש סידור
מאמר בביאור הסוכות שער סידור ע' שלום שים ברכת
מצוה נת' שמו"ע שאחר וידוי ענין דק"ג. אמור פ' הזהר
ע"פ במ"א נת' שע"ח מצוה שהיא כפי' נשיאת ענין שס"ד.
יענך למנצח אמירת ענין שקדים. ויגמול אהרן מטה ויפרח
פ' זהר בביאור עמ"ש השפע ירידת שהוא לציון ובא ה'
השונה כל תד"א ע"א. רמ"ט ד' כו' תערוג כאיל ע"פ פנחס
נת' חלף בתגא ודאשתמש מארז"ל ע"פ באגה"ק ע' הלכות
גם בניך שלום ורב ע"פ תורה ע' שלום מרבים ת"ח זה.
יש לשבח עלינו תקע"ב. שנת עצרת השמיני ביום ע"פ תורה

בחלקו: שמח ענין בביאור ע"ז מיוחדת תורה
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בפי'Â‰ÊÂ(ה) למעלה מבואר דהנה ירננו וצדקתך ענין
בחי' שגם כו' דמל' דינא דאיהי צדק מאזני ענין
והצמצום המדה מכפי מלמעלה הבא האלקי העליון האור
השיר בחי' ענין שזהו ממש לאין היש ביטול בחי' בשביל
כו' והתכללות עלי' בבחי' שעולים המלאכים של וזמרה
מאזני במשקל ג"כ שנמדדים והוא ושיעור במדה בא זה גם

אוה המשכו' שהוא כנ"ל שמיםצדק מלכות דבחי' "מ
וממשלתך כ"ע מל' מלכותך ענין אמתית (שזהו דלעילא
מעט ביתר עליהם נמשך שמים דמל' זה אור היה שאם כו')
וצדקתך א' ע"כ כו' לגמרי מתבטלים היו מדתם מכפי
ירננו קדישא מלכותא דאיהי צדק שנק' מל' בחי' שהוא
ממש והתכללות בביטול עולין שהן דהיינו ושיר ברינה
גופם חומר מנרתק לצאת המצומצם חוצבם ממקור למעלה
מ"ש אור גלוי בחי' מפני והוא כנ"ל דוקא שיר ע"י
השגתם בכלי בקירוב בא כאשר עליהם המאיר דלעילא

כל התפעלות שהוא ברנה ירננו שלזה כו' המצומצם
האור בא כאשר שזהו כו' פשוט שיר בענין (כנ"ל העצמיות
זה גם אך כו') בהם המלובש האור צמצום מערך מלמעלה
הוא הרי ממש והתכללות בביטול רנה לכלל שבאים מה
יתבטלו שלא הנ"ל צדק דמאזני ומשקל במדה נמשך
באו"כ המצומצם חיותם חידוש עיקר שזהו וכנ"ל לגמרי
של הרינה ויעלה יגיע שלא עכ"פ מזה מובן וא"כ כו')
המל' בבחי' רק שלהם והתכללות בביטול גם המלאכים
להחיות ה"א צדק צדקתך שנק' העולמות חיות מקור
שנק' המל' מבחי' למעלה אבל ממש ליש מאין מלאכים
רנה ע"י לא גם שם ולידבק לעלות כח להם אין צדק
חיות ממקור מעלה למעל' להיותו לגמרי במציאות וביטול
המל' מבחי' רק העולמות התהוות שאין כידוע העולמות
וזהו כו' חיים מקור עמך כי וכמ"ש וצדקה צדק שנק'

וד"ל: מזה למעלה ולא ירננו דוקא וצדקתך
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˙ÂˆÓשער בסדור ע' תפלה: (תל"ג) ומצוה ק"ש (ת"כ)
(תלים כו' תפתח שפתי אד' ע"פ ר"ה ובשער הק"ש
הזהר בביאורי נתבאר דש"ע ראשונה ברכה פי' גם י"ז) נ"א
גבור אתה ברכת כו'. ונאוה אני שחורה בלק פ' המאמר ע"פ
מצוה ע' לנו סלח ברכת ז"ל. מהבעש"ט המקוה בכוונת ע'
רבת ע"פ חנוכה בענין ע' בענינו נא ראה ברכת פ"ג. שס"ד
שלימה רפואה ופי' זה, ע"פ תורה ע' רפאנו ברכת ריבם. את
כשפגעו ואו"ח או"י האורות הכאת סוד הוא מכותינו לכל
ע' כו' הכלים הויות שרש ומזה מהם ניצוצי' ונפלו מזה זה
בענין בע"ח מ"ש להבין המתחיל ע"ז מיוחד ובביאור בע"ח
ברך ברכת כו'. האורות הכאת של מרשימו הכלים התהוות
וחטים שעורים תבואות מיני ב' תבואתה מיני ופי' עלינו
ע' גדול בשופר תקע ברכת ש"ז. ש"ב מצוה ענינם עמ"ש
כ"ז (ישעי' גדול בשופר יתקע ההוא ביום והי' ע"פ בתורה
כבוד ע"פ בתורה לבדך כו' ומלוך השיבה ברכת י"ג).
תהי אל ולמלשינים ברכת לכורסייא. אתקין אברהם מלכותך
השם יהי' אלא ו"ה מן י"ה ח"ו יפרידו שלא פי' ו"ה ת"ק

נת' תרום וקרנו דוד צמח ברכת ג'. מצוה זה ביאור ע' שלם
שמע ברכת כו'. מלכותו נמשך בקרן שנמשח דוד בענין
ענין רצה ברכת כו'. אזנך הטה עיניך פקח ע"פ עמ"ש קולנו
ההודאה מהו מודים ברכת פ"ט. כ"ה מצוה נת' רצון שינוי
העליונה לדעה מודים שאנחנו דעות אל כי בענין תורה ע'
ע' דרבנן מודים ענין כו'. תפדה במשפט ציון ע"פ תורה וע'
כו'. ארץ גבולות הצבת אתה ע"פ בעומר ל"ג דרוש סידור
מאמר בביאור הסוכות שער סידור ע' שלום שים ברכת
מצוה נת' שמו"ע שאחר וידוי ענין דק"ג. אמור פ' הזהר
ע"פ במ"א נת' שע"ח מצוה שהיא כפי' נשיאת ענין שס"ד.
יענך למנצח אמירת ענין שקדים. ויגמול אהרן מטה ויפרח
פ' זהר בביאור עמ"ש השפע ירידת שהוא לציון ובא ה'
השונה כל תד"א ע"א. רמ"ט ד' כו' תערוג כאיל ע"פ פנחס
נת' חלף בתגא ודאשתמש מארז"ל ע"פ באגה"ק ע' הלכות
גם בניך שלום ורב ע"פ תורה ע' שלום מרבים ת"ח זה.
יש לשבח עלינו תקע"ב. שנת עצרת השמיני ביום ע"פ תורה

בחלקו: שמח ענין בביאור ע"ז מיוחדת תורה
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Í‡ש ח"ע בחי' היא חיותהתורה ממדריגת למעל'
ובד"ה ל"ו סי' באגה"ק במשנ"ת ויובן העולמות,
ע"ה המלך דוד שנענש במה בלק"ת, אמון אצלו ואהי'
פי' דהנה מגורי, בבית חוקיך לי היו זמירות אומרו על
חיות שכל במה התורה את שיבח שדוד כו' זמירות
ע"י עד"מ כמו מד"ת א' בדקדוק תלוי וקיומם העולמות
עד דרגין כל מסוף העולמות עליית נעשה עי"ז הקרבן
עולה דקורבנא שרזא בזהר ממ"ש וכנודע דרגין, כל ריש
העולמות, כל מתעלים הקרבן עליות שע"י דא"ס, רזא עד
בו נמצא אם אבל כשר, הוא כשהקרבן הוא כ"ז הנה
בכלי שלא או בשמאל, הדם כשקיבל כמו פסול איזה
כלל, עלי' שום נעשה לא הפוסלים דברים שארי או שרת
תפילין מניח להיות ממשיכים תפילין ע"י עד"מ או

עד מרכ"ד זו בחי' שנמשך לז"א מוחין המשכת שהו"ע
מצות בחי' ע"י ית' אלקותו המשכת שנמשך סוכ"ד
בהתפילין, פסול נמצא כשלא כ"ז הנה וכדומה, תפילין
ע"י כלל יומשך לא פסול איזה בהם נמצא אם אבל
א' בדקדוק העולם וקיום חיות כל תלוי א"כ כו', הנחתם
חוקיך לי היו זמירות צרתו בעת דוד שאמר וזהו מד"ת,
העולמות חיות שכל התורה במעלת משתבח שהי' כו'
מלימוד מאד משתעשע הי' ע"כ מד"ת, א' בדקדוק תלוי
דל"ה בסוטה כמארז"ל ע"ז נענש ואעפי"כ המצות, וקיום
שאפי' בדבר מכשילך הריני להו קרית זמירות דוד ע"א
בבני מ"ש שעה לפי ששכח יודעים רבן בית של תינוקות
הוביל והוא ישאו, בכתף עליהם הקדש עבודת כי קהת

בעגלה. הארון את
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דביחו"תÂ‰�‰יו"ד) ויחו"ע יחו"ת בענין שנת"ל כמו
הוא לאו ובאם יחו"ע בחי' ג"כ שיהי' בהכרח
ממדריגתו ונופל החיצונים אחיזת מצד דמותא אתר בחי'
דתושבע"פ התורה בעסק הענין ג"כ יובן כמו"כ כו'. ר"ל
במד"ר הרשב"י כדעת עה"ד היא ותאנה לתאנה נמשלה
על לומר שייך איך הדבר נפלא ולכאורה בגמרא, ור"נ
ברע"מ כן מבואר ובאמת כו'. הדעת עץ שהיא תושבע"פ
אמנם דטו"ר. אילנא היא דתושבע"פ ע"ב דקכ"ד נשא פ'
דטו"ר אילנא בחי' ח"ו שהיא עצמה התורה על הכוונה אין
רע"מ מא' על באגה"ק וכמ"ש שלה ההתלבשות מצד אלא
כו' גשמיים בדברים נתלבשו התורה הלכות כי הנ"ל
ההלכות כל כן בטלית, אוחזין ושנים בחמור פרה המחליף
עוסק ה"ה ההלכות וכשלומד הגשמיים בדברים הם
לשכוח ויוכל ודבר יש בבחי' להיות יכול גשמיים בענינים

כו'. ית' ורצונו חכמתו שהיא וישכח התורה נותן ה' על
כי האלקי האור יותר בה שנרגש תושב"כ כמו דומה ואינו
ענין שבכל ובפרט כ"כ גשמיים בלבושים נתלבשה לא
הוי'. אני פרשיות בכמה וחותם ה' ויאמר ה' וידבר אומר
ה"ה גשמיים בלבושים שנתלבשה לפי בתושבע"פ אבל
רק בלימודו מרגיש והוא האור על ומסתירים מעלימים
והוא בו המלובש הגשמי והשכל בו שעוסק הגשמי הענין
לברר הוא תושבע"פ ענין שכל ובפרט מאלקות. רחוק
ג"כ שמתלבש הוה בנזיקין תנויי כולהו ר"י וכמו בירורים
איסור בעניני וכן השקר, מן האמת לברר שקר של בטענות
הטהור אל הטמא ובין המותר אל האסור בין להבדיל והיתר
נק' ומשו"ז ממש דטו"ר בלבושים מתלבשת שהיא הרי כו'.
ונק' המתברר בלבושי מתלבש שהמברר לפי דטו"ר אילנא

כו' המתברר .ע"ש
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ּדביe‰ÊÂג) ּבתּנא ואיתא מׁשאּבים", ּבין מחצצים "מּקֹול ¿∆ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָ
העֹוסקים22אלּיהּו קֹול הם מחצצים" ּד"קֹול ְְְְִִִֵֵַָָ

הלכֹות טהֹור, טהֹור ועל טמא טמא על ׁשאֹומרים ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּבּתֹורה,
– מׁשאּבים" "ּבין חצצים, ודיני ּומעילֹות חגיגֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָׁשּבת
לׁשֹון "מחצצים" ודֹורׁש ּתֹורה; ּדברי וׁשֹואבים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָׁשּלֹומדים
וזהּו לטהֹור, טמא ּבין והבּדלה חציצה ׁשעֹוׁשים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָחציצה,
טהֹור, טהֹור ועל טמא טמא על ׁשאֹומרים ּתחּלה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּמזּכיר
ּדבהלכֹות ּומעילה, חגיגה ׁשּבת הלכֹות מזּכיר ּכ ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָואחר
הד' ּדהּנה הּמבֹוי, להּתיר מחיצֹות ׁשּצריכים הּוא ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָׁשּבת

ּדׁשּבת העׂשּיה23רׁשּיֹות עֹולם הּוא הרּבים רׁשּות טּורא24, ְְְֲִִַַָָָָָָֻ
וחּיֹוהיידפרֹודא ּדאיהּו האצילּות, עֹולם – הּיחיד ּורׁשּות , ְְְְֲִִִִִַַָָָָ

חד עליא25וגרמֹוהי מחל להֹוסיף הּוא ּדׁשּבת ּדהעבֹודה , ְְְְְֲִִֵַַַַָָָֹ
ׁשּבת ּבמֹוצאי החל אל מּקדׁש ּולהֹוסיף ׁשּבת, ּבערב ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּקדׁש
ליחּוד דפרֹודא מּטּורא ולהפ לעׂשֹות הּוא ּדהּכּונה ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָֹֹקדׁש,

ּבאלקּות רּבה26ּגמּור ּבמדרׁש ּׁשאיתא מה וזהּו על27, מׁשל ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ
מקֹור הּוא ּדׁשּבת ּומּלאחריו", מּלפניו ׁשּטֹורף "ּכזאב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּבת,

ּבּזהר וכדאיתא ּכּולהּו28הּברכֹות, מתּברכין "ּדמּניּה ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹ
הּברּוריםיביֹומין" ּבעבֹודת ׁשּבת ּבערב ׁשּטֹורח ּדמי והּוא , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

ּבׁשּבת יאכל אז הּקדׁש, אל מחל מּקדׁש29ּומֹוסיף ׁשּמֹוסיף , ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ
החל הּניצֹוץ30אל את לברר מחיצה, לׁשֹון "מחצצים" וזהּו , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ּומעילה, חגיגה ּדיני ּכ ואחר הּיחיד, לרׁשּות ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָּולהכניסֹו
קדׁש ּבין לחצץ האדם חלׁשּצרי ּדאין ימעל, ׁשּלא לחל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹֹֹ

אׁשר העבֹודה מּדרכי אחת והם ּבחל, קדׁש ולא ּבּקדׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹמתערב
ּוכמאמר מאד, ּבזה זהיר להיֹות צרי אל31האדם ּבינת "ועל ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֹ

ורֹוצה וחפץ מּמׁש חל ׁשהם ענינים ּכּמה יׁש ּכי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּתּׁשען",
ענינים להפ וכן האמת, הפ והּוא עצמֹו מּדעת ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלהקּדיׁשם

האמּתי האדם ועבֹודת חל, עניני ּבהם ּומכניס הּתֹורה ּדרכי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשל
ׁשּיהיה, אי ּדיהיה ימעל, ׁשּלא ּבכדי לחל קדׁש ּבין לחצץ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹֹֹֹהּוא
הּוא ׁשּבּתֹורה האנֹוׁשי ׁשהּׂשכל לֹומר ּבּקדׁש חל ׁשּמכניס ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבין
קדׁש ׁשּמכניס ּובין סברא, היא סברתֹו ּגם ּכן ואם ּפׁשּוט, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׂשכל
היא, טֹובה ּותבּונתֹו ׂשכלֹו ּפי על הנהגתֹו אׁשר לֹומר ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹּבחל
ׁשעֹוסקים מחצצים "מּקֹול וזהּו הּוא, מעילה ּכאחד ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשניהם
אֹומרים ׁשהם ּבאמת, ּבּתֹורה עֹוסקים ׁשהם והראיה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבּתֹורה",
ּבין מחיצה אצלם ׁשּיׁש לפי טהֹור, טהֹור ועל טמא טמא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָעל
ׁשּלֹומדים ּבינה, לׁשֹון "ּבין" מׁשאּבים", "ּבין וזהּו לחל, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹקדׁש
ּכ ואחר ,יתּבר ּורצֹונֹו חכמתֹו היא ׁשהּתֹורה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּומבינים
את ּומברכים מאירים הם ּובזה ּתֹורה, ּדברי לאחרים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשֹואבין
להבּדיל להֹורֹות הּוא הּתֹורה ענין ּכל ּכי הּתֹורה, ּבאֹור ְְְְְִִִַַַַָָָָָהעֹולם
על הם והּברּורים האדם ּדרכי וכל וחל, וקדׁש לטהֹור טמא ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹּבין
ּׁשּפּזרן ּבמה הּצדקה מהּו להבין צרי זה לפי אמנם הּתֹורה. ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָּפי
והיה "ּפזרֹונֹו", לכּתב צרי היה זה ּדלפי ועֹוד האּמֹות, ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָֹֻלבין

לכל ׁשּפּזרן מה הענין יֹותר הּפנימיתמּובן וׁשהּכּונה הּמדינֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ידי על העֹולם ּגׁשמית את יבררּו ּדוקא ּדיׂשראל הּוא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבזה

הּמצות. וקּיּום הּתֹורה ְְִִִַַָֹלּמּוד
.¯ev˜העֹוסקים קֹול הם מׁשאּבים" ּבין מחצצים "מּקֹול ƒְְְְִִִִֵֵַַַָ

ּדד' לטהֹור, טמא ּבין מחיצה ועֹוׂשים ְְְְִִֵֵַָָָָּבּתֹורה
– הרּבים ּורׁשּות אצילּות, – הּיחיד רׁשּות ׁשּבׁשּבת ְְְְֲִִִֶַַַָָָֻרׁשּיֹות
הּקדׁש, אל מחל להֹוסיף ּוצריכים דפרֹודא, טּורא – ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹעׂשּיה
את לעׂשֹות ׁשחפצים ּכאּלּו ולא ּדוקא, הּתֹורה ּפי על ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהּוא
מּפני ּבחל קדׁש להכניס אֹו טעמים ּבכּמה לטהרֹו קדׁש ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹהחל
וטהֹור טמא, הּוא ּדטמא לידע צריכים אם ּכי סּבֹות, ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּכּמה
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י.22) פרק רבה אליהו דבי תנא
וכו'23) הגהות ועם ב. תרכ, ג חלק בראשית התורה אור גם ראה

ג. פרק תרל"ו רבים מים המשך -

עולם24) הרבים רשות שבת: מסכת ריש להאריז"ל הש"ס בלקוטי
כבפנים הוא כן אבל עשיה. פטור ומקום יצירה, כרמלית הבריאה,
שם רבים מים ובהמשך התורה באור העשיה) עולם - הרבים (רשות
רבים מים (בהמשך אדמו"ר כ"ק ובהערת שם. הש"ס לקוטי בשם
כו' הרבים ורשות לשונו: זה שם שבת מסכת הש"ס] ב[לקוטי שם):
רבים, הנקראים החיצונים אחיזת מתחילים כנגדה אשר הבריאה בסוד
בכוונתו לומר צריך כרחך דעל לומר, אפשר ואולי לשונו. כאן עד
החיצונים, אחיזת מתחלת שם כי הרבים רשות נקרא בריאה דאפילו
ועשיה שיצירה (אלא - ועשיה יצירה גופא, טעמא מהאי שכן, ומכל

שמבוארנ כמו פטור ומקום כרמלית אחרים, מטעמים כן גם קראים
עשיה, הוא הרבים רשות עיקר זה פי דעל מובן הרי כן ואם - שם)

גוברים. וגם נאחזים החיצונים שם רק כי
כ.25) סימן הקודש אגרת ב). (ג, בהקדמה זוהר תיקוני ראה
(26.30 שבהערה המאמרים וספר התורה אור ראה
כ,27) יתרו הפסוק על שמעוני וילקוט במכילתא הוא זה כלשון
ועוד. ח.
א.28) פח, ב. סג, ב חלק
א.29) עמוד סוף ג, זרה עבודה חז"ל לשון פי על
הקודש,30) על מחול מוסיפין שם: שמעוני וילקוט במכילתא

אברהם) (להמגן רענן ובזית ומלאחריו. מלפניו טורף שהוא לזאב משל
הדורות) סדר (לבעל הכינויים בערכי גם הובא שם) שמעוני לילקוט
בימות שנבלעו קדושה ניצוצי טורף ששבת ... לזאב משל זאב): ערך
תתקלב ואילך. תתקכז עמ' יתרו התורה באור ונתבאר הובא - החול.

ואילך. ג עמ' תרכ"ו המאמרים ספר וראה תתקלו. ואילך.
בינתך).31) ואל (ושם: ה. ג, משלי פי על יד משנה ד פרק אבות

פירוד.י. של בזה).יא.הר זה מאוחדים שהם (כלומר אחד - וכליו וחיותו הימים.יב.שהוא כל מתברכים השבת) (מיום שממנו
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ּדביe‰ÊÂג) ּבתּנא ואיתא מׁשאּבים", ּבין מחצצים "מּקֹול ¿∆ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָ
העֹוסקים22אלּיהּו קֹול הם מחצצים" ּד"קֹול ְְְְִִִֵֵַָָ

הלכֹות טהֹור, טהֹור ועל טמא טמא על ׁשאֹומרים ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּבּתֹורה,
– מׁשאּבים" "ּבין חצצים, ודיני ּומעילֹות חגיגֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָׁשּבת
לׁשֹון "מחצצים" ודֹורׁש ּתֹורה; ּדברי וׁשֹואבים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָׁשּלֹומדים
וזהּו לטהֹור, טמא ּבין והבּדלה חציצה ׁשעֹוׁשים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָחציצה,
טהֹור, טהֹור ועל טמא טמא על ׁשאֹומרים ּתחּלה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּמזּכיר
ּדבהלכֹות ּומעילה, חגיגה ׁשּבת הלכֹות מזּכיר ּכ ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָואחר
הד' ּדהּנה הּמבֹוי, להּתיר מחיצֹות ׁשּצריכים הּוא ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָׁשּבת

ּדׁשּבת העׂשּיה23רׁשּיֹות עֹולם הּוא הרּבים רׁשּות טּורא24, ְְְֲִִַַָָָָָָֻ
וחּיֹוהיידפרֹודא ּדאיהּו האצילּות, עֹולם – הּיחיד ּורׁשּות , ְְְְֲִִִִִַַָָָָ

חד עליא25וגרמֹוהי מחל להֹוסיף הּוא ּדׁשּבת ּדהעבֹודה , ְְְְְֲִִֵַַַַָָָֹ
ׁשּבת ּבמֹוצאי החל אל מּקדׁש ּולהֹוסיף ׁשּבת, ּבערב ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּקדׁש
ליחּוד דפרֹודא מּטּורא ולהפ לעׂשֹות הּוא ּדהּכּונה ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָֹֹקדׁש,

ּבאלקּות רּבה26ּגמּור ּבמדרׁש ּׁשאיתא מה וזהּו על27, מׁשל ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ
מקֹור הּוא ּדׁשּבת ּומּלאחריו", מּלפניו ׁשּטֹורף "ּכזאב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּבת,

ּבּזהר וכדאיתא ּכּולהּו28הּברכֹות, מתּברכין "ּדמּניּה ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹ
הּברּוריםיביֹומין" ּבעבֹודת ׁשּבת ּבערב ׁשּטֹורח ּדמי והּוא , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

ּבׁשּבת יאכל אז הּקדׁש, אל מחל מּקדׁש29ּומֹוסיף ׁשּמֹוסיף , ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ
החל הּניצֹוץ30אל את לברר מחיצה, לׁשֹון "מחצצים" וזהּו , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ּומעילה, חגיגה ּדיני ּכ ואחר הּיחיד, לרׁשּות ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָּולהכניסֹו
קדׁש ּבין לחצץ האדם חלׁשּצרי ּדאין ימעל, ׁשּלא לחל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹֹֹ

אׁשר העבֹודה מּדרכי אחת והם ּבחל, קדׁש ולא ּבּקדׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹמתערב
ּוכמאמר מאד, ּבזה זהיר להיֹות צרי אל31האדם ּבינת "ועל ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֹ

ורֹוצה וחפץ מּמׁש חל ׁשהם ענינים ּכּמה יׁש ּכי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּתּׁשען",
ענינים להפ וכן האמת, הפ והּוא עצמֹו מּדעת ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלהקּדיׁשם

האמּתי האדם ועבֹודת חל, עניני ּבהם ּומכניס הּתֹורה ּדרכי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשל
ׁשּיהיה, אי ּדיהיה ימעל, ׁשּלא ּבכדי לחל קדׁש ּבין לחצץ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹֹֹֹהּוא
הּוא ׁשּבּתֹורה האנֹוׁשי ׁשהּׂשכל לֹומר ּבּקדׁש חל ׁשּמכניס ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבין
קדׁש ׁשּמכניס ּובין סברא, היא סברתֹו ּגם ּכן ואם ּפׁשּוט, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׂשכל
היא, טֹובה ּותבּונתֹו ׂשכלֹו ּפי על הנהגתֹו אׁשר לֹומר ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹּבחל
ׁשעֹוסקים מחצצים "מּקֹול וזהּו הּוא, מעילה ּכאחד ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשניהם
אֹומרים ׁשהם ּבאמת, ּבּתֹורה עֹוסקים ׁשהם והראיה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבּתֹורה",
ּבין מחיצה אצלם ׁשּיׁש לפי טהֹור, טהֹור ועל טמא טמא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָעל
ׁשּלֹומדים ּבינה, לׁשֹון "ּבין" מׁשאּבים", "ּבין וזהּו לחל, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹקדׁש
ּכ ואחר ,יתּבר ּורצֹונֹו חכמתֹו היא ׁשהּתֹורה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּומבינים
את ּומברכים מאירים הם ּובזה ּתֹורה, ּדברי לאחרים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשֹואבין
להבּדיל להֹורֹות הּוא הּתֹורה ענין ּכל ּכי הּתֹורה, ּבאֹור ְְְְְִִִַַַַָָָָָהעֹולם
על הם והּברּורים האדם ּדרכי וכל וחל, וקדׁש לטהֹור טמא ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹּבין
ּׁשּפּזרן ּבמה הּצדקה מהּו להבין צרי זה לפי אמנם הּתֹורה. ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָּפי
והיה "ּפזרֹונֹו", לכּתב צרי היה זה ּדלפי ועֹוד האּמֹות, ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָֹֻלבין

לכל ׁשּפּזרן מה הענין יֹותר הּפנימיתמּובן וׁשהּכּונה הּמדינֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ידי על העֹולם ּגׁשמית את יבררּו ּדוקא ּדיׂשראל הּוא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבזה

הּמצות. וקּיּום הּתֹורה ְְִִִַַָֹלּמּוד
.¯ev˜העֹוסקים קֹול הם מׁשאּבים" ּבין מחצצים "מּקֹול ƒְְְְִִִִֵֵַַַָ

ּדד' לטהֹור, טמא ּבין מחיצה ועֹוׂשים ְְְְִִֵֵַָָָָּבּתֹורה
– הרּבים ּורׁשּות אצילּות, – הּיחיד רׁשּות ׁשּבׁשּבת ְְְְֲִִִֶַַַָָָֻרׁשּיֹות
הּקדׁש, אל מחל להֹוסיף ּוצריכים דפרֹודא, טּורא – ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹעׂשּיה
את לעׂשֹות ׁשחפצים ּכאּלּו ולא ּדוקא, הּתֹורה ּפי על ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהּוא
מּפני ּבחל קדׁש להכניס אֹו טעמים ּבכּמה לטהרֹו קדׁש ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹהחל
וטהֹור טמא, הּוא ּדטמא לידע צריכים אם ּכי סּבֹות, ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּכּמה

קדׁש. –ֶֹ
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י.22) פרק רבה אליהו דבי תנא
וכו'23) הגהות ועם ב. תרכ, ג חלק בראשית התורה אור גם ראה

ג. פרק תרל"ו רבים מים המשך -

עולם24) הרבים רשות שבת: מסכת ריש להאריז"ל הש"ס בלקוטי
כבפנים הוא כן אבל עשיה. פטור ומקום יצירה, כרמלית הבריאה,
שם רבים מים ובהמשך התורה באור העשיה) עולם - הרבים (רשות
רבים מים (בהמשך אדמו"ר כ"ק ובהערת שם. הש"ס לקוטי בשם
כו' הרבים ורשות לשונו: זה שם שבת מסכת הש"ס] ב[לקוטי שם):
רבים, הנקראים החיצונים אחיזת מתחילים כנגדה אשר הבריאה בסוד
בכוונתו לומר צריך כרחך דעל לומר, אפשר ואולי לשונו. כאן עד
החיצונים, אחיזת מתחלת שם כי הרבים רשות נקרא בריאה דאפילו
ועשיה שיצירה (אלא - ועשיה יצירה גופא, טעמא מהאי שכן, ומכל

שמבוארנ כמו פטור ומקום כרמלית אחרים, מטעמים כן גם קראים
עשיה, הוא הרבים רשות עיקר זה פי דעל מובן הרי כן ואם - שם)

גוברים. וגם נאחזים החיצונים שם רק כי
כ.25) סימן הקודש אגרת ב). (ג, בהקדמה זוהר תיקוני ראה
(26.30 שבהערה המאמרים וספר התורה אור ראה
כ,27) יתרו הפסוק על שמעוני וילקוט במכילתא הוא זה כלשון
ועוד. ח.
א.28) פח, ב. סג, ב חלק
א.29) עמוד סוף ג, זרה עבודה חז"ל לשון פי על
הקודש,30) על מחול מוסיפין שם: שמעוני וילקוט במכילתא

אברהם) (להמגן רענן ובזית ומלאחריו. מלפניו טורף שהוא לזאב משל
הדורות) סדר (לבעל הכינויים בערכי גם הובא שם) שמעוני לילקוט
בימות שנבלעו קדושה ניצוצי טורף ששבת ... לזאב משל זאב): ערך
תתקלב ואילך. תתקכז עמ' יתרו התורה באור ונתבאר הובא - החול.

ואילך. ג עמ' תרכ"ו המאמרים ספר וראה תתקלו. ואילך.
בינתך).31) ואל (ושם: ה. ג, משלי פי על יד משנה ד פרק אבות

פירוד.י. של בזה).יא.הר זה מאוחדים שהם (כלומר אחד - וכליו וחיותו הימים.יב.שהוא כל מתברכים השבת) (מיום שממנו
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החסידות, דרכי שהם ודרכים יסודות יש לחסידים

אור. לגילוי בעזה"י מגיעים זה ידי ועל

והמצב המעמד לפי אך והשגה. הבנה תובעת חסידות

שיבינו. עד לחכות קשה הנוכחי

דורשת, שחסידות כפי ענין ולהרגיש להבין כדי

מהחוליות, להתפשט מחולין, להתרוקן בתחילה צריכים

הרי מוכרחים חולין, חולי הם שהחולין היכן ובמיוחד

יכולים אז הגסים, הדברים מכל להתפשט בתחילה

להבין. להתחיל

גילוי לנו הנחילו הקדושים שאבותינו השם, ברוך

החיים, פתיל הנאחז, דבר לנו יצרו הם כך ולשם אור,

את המאיר החסידות אור נאחז בהן החסידות דרכי והם

חסידים. של החיים אורחות

של המעשיות המצוות הן היסודיות החסידות דרכי

החסידות. תורת

שמצוות שלמרות מעשיות, במצוות אנו רואים

המצוה, של הכוונה ישנה מצוה בכל כוונה, צריכות

בראש היא תפילין מצות למשל המצוה, של הנשמה

להיות והלב הראש שעל להורות וכוונתה ובזרוע,

הלב יביא מבין שהראש הטובה שההנהגה מחוברים,

ההבנה ותוקף וחוזק טובות, מדות של בפועל בחיים

כן פי על אף הטבעיות. המדות של הרתיחה את יבלום

בפועל. המצוה מעשה הוא העיקר

שאלה להעיר, ברצוני תפילין, בענין דברי מדי

ויד, ראש הנכונים, במקומות תפילין להניח ששומרים

ומבטלים מצוה הידור שזה שחושבים יש הרי הדין, כפי

המעוררים הקורא ובקולי הקטנים בספרים הנכתב את

ולהעיר לדעת יהודי כל על חוב הנה בזה. זהיר להיות

בהנחת זהירים להיות כך, על הכנסת בבתי ולעורר לזולת

הנכון במקום שלא תפילין הנחת הנכון, במקום תפילין

תפילין. הניחו לא כאילו זה הרי

תפילין הנחת אי מאשר גרוע זה דבר של לאמיתו

קרקפתא שהוא יודע ר"ל, תפילין מניח שאיננו מי ר"ל.

מה עצמו, על פעם אי יחשוב וכאשר תפילין, מנח דלא

לכל אין שבאמת תפילין, מניח הוא אין מדוע אתו, יהיה

ח"ו זה אם כך, על תירוץ תפילין מניחים שאינם אלה

אפיקורס אמת, הדבר אין – ר"ל אפיקורס שהוא מפני

בעל אדם שהוא יודע לעצמו והוא מבין אדם להיות צריך

יודע הוא הרי מאמין, הוא שאין מפני אם קטנה; הבנה

שהוא דברים הרבה בעצמו מוצא הוא אמת, זה שאין

מאמין הוא אין איפוא מדוע שלימה, באמונה מאמין

אמת, אינו כן גם זה הרי זמן, לו שאין מפני אם בזה?!;

אחד טעם תפילין?! להנחת רגעים עשרה לו אין האם

עול פורק הוא עיניו, לנגד אלקים פחד שאין והוא קיים

יותר מושך כוח הבוקר לארוחת נדמו, כבהמות ונמשלו

עצמו, על חושב הוא פעם כשאי אך, לתפילין. מאשר

כתוב שהרי לכך, הזמן יבוא הרי סוף כל "וחשב9וסוף

הזמן יבוא סוף שסוף נדח", ממנו ידח לבלתי מחשבות

להניח להתחיל צריכים ודי, מספיק בעצמו, שיאמר

הרי בהםתפילין, הניח שלא ימים שאותם יודע הוא

מהשי"ת לבקש ועליו שנותיו, ב־120 לו חסרים תפילין

לו. אותן שימלא

הרי כתיקונם, שלא התפילין את שמניח זה ואילו

אלא תפילין, מניח אינו כן גם הוא דבר של לאמיתו

גדולה עליו שהרחמנות הרי מניח, שהוא חושב שהוא

מאד.

העיקר אבל המצוות. של הנשמה הן המצוות כוונת

וכך כתיקונם, תפילין הנחת כמו ממש", ה"בפועל הוא

מצוה. בכל

הם החסידות ומנהגי ודרכי החסידים הנהגות

לנו יעזור והשי"ת חסידות, של המעשיות המצוות

יתברך לעבדו יחיו ישראל בני אחינו כלל בתוך חסידים

שלם. בלבב

את נקרא מכן ולאחר הרבי של ניגונו ינגנו כעת

המגילה.

שליט"א: הרבי אמר לנגן כשסיימו

בתורה טובה שנה השי"ת יתן השנה, ראש הרי היום

השי"ת יעזור ילמדו וכאשר התורה, ובפנימיות הנגלית

תלכו בחקותי אם הרי מרובה, בהשפעה פרנסה ותהיה

גו' גשמיכם ונתתי .10גו'

כל של ההשפעה היא תורה מתן של הקידושין טבעת

ולא בעצמו, האדם צריך ללמוד ואילו הגשמיים, הענינים

מי שאין שו"ע פי על גם הרי כך הזולת. על לסמוך

יחזיקו – פטורים שהם שחושבים אלה אלא שפטור,

תורה. בלומדי

של דגמר הגמר הוא שבחנוכה אומרים, בפולין

יהודים ומתוקה. טובה שנה השי"ת יתן הטובה. החתימה

שיהיה צריכים ובנפש, בגוף רבים לרחמים כעת זקוקים

ישראל". שומר יישן ולא ינום "לא בגילוי כעת

ובריאים שלמים יהיו ישראל שבני השי"ת יעזור

והרבי ניגון ניגנו כך אחר בגוף. ובריאים ושלמים בנפש

ושדי חומה "אני מאמר חסידות, לומר התחיל שליט"א

וחצי. כשעה שנמשך כמגדלות"
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ולאחר חסידי ניגון ניגנו החסידות, מאמר סיום אחרי

שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר מכן

השגות לעילא", ש"עשיה הוא ומפורסם ידוע מאמר

העשיה הוא דבר בכל העיקר אך מאד, טוב דבר הן

ממש. בפועל

שמחות ותהיינה השי"ת יעזור – יהודית שמחה בכל

חתונות, גשמיות, שמחות הן ישראל, בני אצל תכופות

ילדים הכנסת רוחניות, שמחות הן טוב, מזל מילה, ברית

ובפרט – לישיבות ילדים הכנסת מצוה, ברי ל"חדר",

לצא צריכה כללית, והחזקהשמחה תמיכה מהשמחה ת

תורה. לומדי והחזקת תורה בהרבצת

אל הכללי במכתב לבקשתי שבהתאם מקווה הריני

בכל והיום אתמול נאספו יחיו, עליהם ד' אנ"ש כללות

"תומכי הישיבות לתמיכת כספים אנ"ש ומושבי קיבוצי

תמימים".

ישיבת להקמת נתעוררו לאור, זכינו בריגא כאן

בזה העושים לכל השי"ת יעזור – תמימים" "תומכי

והבאתה הישיבה ליסוד – בכל אושר להם ולהביא

הרבה, לעמול עוד צריכים האמיתית, הכוונה לנקודת

תורה להם וקדושות שיקרות אלה כל אל פונה והריני

ולהביא הישיבה בבנין לעזור אחד, בכל הרי שזה ויהדות,

שמים. ויראת תורה של כוחות טובים, תלמידים

דבר המדינה, בקיום שרוצים לעטלאנד יהודי כל

אור בהבאת לעזור צריכים לרצות, צריכים שכולם

מאשר לדבר יותר לי קל כיום בלעטלאנד. התורה

זה צר מפתח נא עשו פתח, נפתח שכבר מפני אשתקד,

חדרים להקים גם אלא בריגא, רק לא רחב, שער

כל חוצבתם, צור אל הביטו הערים. בכל קטנות וישיבות

שהיה בכסף מתגאה הוא אין הוריו, את שמזכיר מי

ועבודה. תורה בחיי ונהגו חסידים שהיו במה אלא להם,

כאלה יש ומרגישים, שחשים חיות היא אלקות

זמן. כעבור שמרגישים כאלה ויש מיד שמרגישים

לפעמים מרגישים, חסידים אלקי, הרגש היא חסידות

וזה הזמן, במשך מרגישים ולפעמים מיד, מרגישים

ובנכד. בבן מתגלה
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ּפעטערבורג רחוב ּפעטערבורג. ברחוב הדר סקאבלא, בנימין בר' ניסן הר' מורי אצל הייתי ַָהיום

ורובם קטנים, שם והבתים ביותר, וצר קטן רחוב והוא – נהר ולא יאור – היאור שפת על עומדת

שפת על העומדת המלוכה עיר שם על ּפעטערבורג שמו ויקראו אמות. תשע או עשרה על אמות עשרה

ניעווא. הנהר

– דאבראמיסעל לעיר נוסעים בו דרך אשר על ּפעטערבורג אותו קוראים כי אומרים, הדור ָָליצני

לפעטערבורג. ההולכת – שאסיי – האבנים מסילת אל ומשם מליובאוויטש פרסה כעשרים ַָהרחוקה

פסח ר' החסיד המלמד חותנו אשר דירה, בית הר"נ למורי לו יש ּפעטערבורג לו2ברחוב נתן
לפנים. שנה שלשים או וחמשה עשרים זה בנדוניא
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הריי"צ אדמו"ר כ"ק למכתבי אדמו"ר כ"ק ב"מפתח" (1

בשוה"ג): תסב ע' ח"ד ח"י(אגרותֿקודש ריגא, א"ח, "אלטהויז

היותו אד"ש, כ"ק של מחנוכו נבֿנג: רשימות [תר]צ"ט. כסלו

ותקונו, שקרן שנעשה ילד שם: אדנ"ע ספורי ג' ביאלטא,

בתמימות עבודה ילדו. כאלו תורה חברו בן המלמד מהבעש"ט,

תורה". ולומדי יר"ש הבנים ושיהיו

אך ואילך. 294 ע' תשי"א המאמרים בספר נדפסו אלו רשימות

לע"ע. לידינו הגיעה לא עצמה האגרת

המלמד הי' ז"ל פסח ר' דרדקי "המלמד לייב*. (פעשע) פסח ר' (2

אל"ף לימוד היינו בקטנותם, [הצ"צ] רבינו בני כל למדו אצלו אשר

הרז"א דודי כבוד היינו הרה"ק, אאזמו"ר כ"ק הוד בני וגם בי"ת,

היינו בקטנותם, הנ"ל פסח ר' אצל למדו הרה"ק אאמו"ר כ"ק והוד

ספר .000 ע' (לקמן מצוה הבר רשימת - בי"ת" דאל"ף הלימוד

כ' יומן הנ"ל. רשימה אודותו: ראה .(274 ע' תרפ"חֿתרצ"א השיחות

אאמו"ר, עם ש"למד תרצ"ו השיחות בספר א). (שבהערה תרנ"ו אייר

ספר גם וראה מלמד". להיות בערך הי' ולא חלוש הי' כבר בימי ַאבל

קפט. ע' (תרצ"א) היומן רשימת מנחם תורת .222 ע' תרצ"א השיחות

ואילך. רפה ע' רפג. ע' (תרצ"ג)
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ולאחר חסידי ניגון ניגנו החסידות, מאמר סיום אחרי

שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר מכן

השגות לעילא", ש"עשיה הוא ומפורסם ידוע מאמר

העשיה הוא דבר בכל העיקר אך מאד, טוב דבר הן

ממש. בפועל

שמחות ותהיינה השי"ת יעזור – יהודית שמחה בכל

חתונות, גשמיות, שמחות הן ישראל, בני אצל תכופות

ילדים הכנסת רוחניות, שמחות הן טוב, מזל מילה, ברית

ובפרט – לישיבות ילדים הכנסת מצוה, ברי ל"חדר",

לצא צריכה כללית, והחזקהשמחה תמיכה מהשמחה ת

תורה. לומדי והחזקת תורה בהרבצת

אל הכללי במכתב לבקשתי שבהתאם מקווה הריני

בכל והיום אתמול נאספו יחיו, עליהם ד' אנ"ש כללות

"תומכי הישיבות לתמיכת כספים אנ"ש ומושבי קיבוצי

תמימים".

ישיבת להקמת נתעוררו לאור, זכינו בריגא כאן

בזה העושים לכל השי"ת יעזור – תמימים" "תומכי

והבאתה הישיבה ליסוד – בכל אושר להם ולהביא

הרבה, לעמול עוד צריכים האמיתית, הכוונה לנקודת

תורה להם וקדושות שיקרות אלה כל אל פונה והריני

ולהביא הישיבה בבנין לעזור אחד, בכל הרי שזה ויהדות,

שמים. ויראת תורה של כוחות טובים, תלמידים

דבר המדינה, בקיום שרוצים לעטלאנד יהודי כל

אור בהבאת לעזור צריכים לרצות, צריכים שכולם

מאשר לדבר יותר לי קל כיום בלעטלאנד. התורה

זה צר מפתח נא עשו פתח, נפתח שכבר מפני אשתקד,

חדרים להקים גם אלא בריגא, רק לא רחב, שער

כל חוצבתם, צור אל הביטו הערים. בכל קטנות וישיבות

שהיה בכסף מתגאה הוא אין הוריו, את שמזכיר מי

ועבודה. תורה בחיי ונהגו חסידים שהיו במה אלא להם,

כאלה יש ומרגישים, שחשים חיות היא אלקות

זמן. כעבור שמרגישים כאלה ויש מיד שמרגישים

לפעמים מרגישים, חסידים אלקי, הרגש היא חסידות

וזה הזמן, במשך מרגישים ולפעמים מיד, מרגישים

ובנכד. בבן מתגלה
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הפרוזדור, פתח הרובצת לבנה העז של הגלל על הסתכל ומבלי רפש של הבצה על הבט מבלי

ומבלי הפרוזדור, קרקע פני על המתגלגלים העצים בבקעת להכשל מבלי בשלום שעוברים מכיון הנה

המצב. אופן לפי ויפים נקיים בית וכלי לפניך, מסויד הדרך הנה הבית בפתח הגבוה במפתן להתקל

מאביו ששמע מה מעשיות סיפורי – ויפה דקה בכתיבה – כתובות חוברות לי מראה הר"נ מורי
אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק ולהוד – האמצעי אדמו"ר כ"ק להוד מקושר שהי' – בנימין ר' החסיד המלמד

והיא לקרא, לי הרשה אחת רשימה ורק פסח, ר' החסיד המלמד וחותנו החסידים זקני ומעוד – הצ"צ

בחוברת. הכתובה הראשונה

נוסחה: וזה

עשרה ושש מאות שש אלפים חמשת בשנת אלול לחדש בתשיעי תצא, כי לפרשת בשבת, בשלישי

ליובאוויטש. בעיר העולם ַלבריאת

ניסן בהכרםאני הייתי שנה, עשרה חמש בן היום שהנני מלמד, בנימין ר' החסיד מורי אבי בן

תמוז ג' צ"צ, אדמו"ר כ"ק בית נשרפה אשר אחר (הערה: הרה"ק אדמו"ר כ"ק דירת סביבת אשר

בראם3תרי"א הרחוב בסוף אשר העיר אדון של בהבתים לגור הרב בית וכל צ"צ אדמו"ר כ"ק יצא

וכרם גנות עומד4ושם מוהר"ש) אדמו"ר (כ"ק שלו זקונים ובן האילנות אחד תחת יושב כי וראיתי ,(

מספר: אדמו"ר כ"ק כי ואשמעה הקרובים האילנות אחד תחת והתגנבתי אצלו,

מה כל לעצמו כותב הי' כי הזקן) אדמו"ר (כ"ק אאזמו"ר מכ"ק שמעתי שנים עשר כבן בהיותי

שראה וההנהגות המגיד ממורו ששמע והסיפורים הקודש שיחות התורות, מיבעי לא במעזריטש, ששמע

אדמו"ר כ"ק נהג וכן המה. ששמעו מה הקשישים התלמידים שספרו שמע אשר את גם אם כי מאתו,
הרשימות – ל"ע – נשרפו אשר על במאד ויאנח כן. אני גם נהגתי שמעי ומאז האמצעי). אדמו"ר (כ"ק

אלול בג' ר"ל, הגדולה, העבר.5בהשרפה

שהיתה – זו בחוברת כתוב כמה אתה הרואה הר"נ: לי אמר לעיל, הכתוב את לקרא כליתי כאשר

נייר. גליוני הרבה עוד וגם זו, כחוברת כמה לי ויש – שלם אור תורה סידור של עביו מכמו יותר עבה

המלמד בנימין משה ר' למדך כבר בעזרך: יהי' והשי"ת איעצך בקולי, שמע היטב,6ועתה לכתוב

סיפור איזה לפניך יספרו אם כן מתנהג. אביך כ"ק תראה אשר את בספר לכתוב תתחיל ומהיום

ההוא הסיפור על אביך כ"ק שאמר ומה הסיפור, את תרשום מהחסידים או .7מהרביים
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ע' תרצ"ו השיחות בספר העבר". אלול "ג' הבא: הקטע בסוף (3

" היתה בליובאוויטש שהשריפה תרט"ז56: אלול נוסחאותג' עוד ."

תש"וֿה'שי"ת השיחות בספר המלוקט ראה – השריפה תאריך ע"ד

ואילך. 000 ע' לקמן וראה וש"נ. .1 הערה 402 ע'

ע' לקמן שפח. ע' ח"ג אגרותֿקודש שם. השיחות ספר ראה (4

ואילך. 000

.3 הערה ראה (5

אגרותֿקודש תרפ"טֿ ב אדר יט (מיום אליו במכתב מייטין. (6

נכון "מכתבו רבינו: כותב ואילך) תמג ס"ע תשע"א) (קה"ת, חט"ז

אצל בלמד[י] אשר תרנ"אֿנ"ב בשנת מקדם, ימים ונזכרתי הגיעני,

ר' אחתהמלמד שעה מוגבלה יום בכל וחצי שעה לנו והי' ז"ל, ניסן

וסדר סדרים, ה' בקי (שהייתי בע"פ משניות חזירתי מקשיב שהי'

לי מספר שהי' לה"ק לכתוב שעה וחצי תרנ"ג) בשנת גמרתי טהרות

כותבם הייתי ואני שי' אנ"ש בקרב הידועים המעשיות בלה"ק

שומע "הי' בנימין משה שר' תריב, ע' ח"ח ובאגרותֿקודש בספר".

– שנים שלש במשך קבועה שעה בע"פ משניות חזירתי את יום כל

עם לומד שהייתי הזמן על נוסף שלי מצוה הבר עד – תרןֿתרנג

תרצ"ד הפסח חג בשיחת נזכר סקאבלא". ז"ל ר"נ החסיד מלמדי

יומן וראה שם). (אגרותֿקודש שמעון ברוך ר' אביו שם סט"ז.

.(000 ע' (לקמן תרפ"ט

מורי של והוראתו עצתו פי "על פ: ע' ח"ג אגרותֿקודש ראה (7

בספר". זכרונותיי את לרשום תרנ"ב בשנת התחלתי – ניסן הר'

תח. ע' שם אגרותֿקודש וראה .185 ע' תרצ"ז השיחות בספר ועד"ז

.247 ע' תש"ח השיחות ספר

ועוד. .151 ע' תש"א השיחות ספר תה. ס"ע (תש"א) היומן רשימת מנחם תורת ראה (*
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שלשים זה הראשונה בחוברת הכתובה שלו הראשונה הרשימה את להעתיק לי נתן הר"נ מורי

יום. ושלש עשרים שנה וששה

בזה. כאמור טובה התחלה ועשיתי מורי יעצני אשר ככל קיימתי לביתי בבואי
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3

ycew zexb`

תרצ"ו מרחשון כ"ב ב"ה

אטוואצק

החסידות, לימוד בסדר ודורש השואל מכתבו על במענה

הנפש. והתפעלות ההתבוננות יכולת העדר וסבת

גליא לימוד כסדר הוא החסידות בתורת הלימוד סדר הנה

ומלמד, מורה ע"י הוא בתחלתו הלימוד דכללות שבתורה,

שלפי לימוד בדברי הוא הלימוד והתחלת הלימוד, דרך מורה

בהם שיש זאת מלבד הנה במושכלות כי התלמיד, חושי ערך

דוגמאות להם שיש שכלים יש הרי חמור, ושכל קל שכל

להם שאין השכלים מכמו ענינם לתפוס יותר שבנקל במציאות

בסדר. להית צריך הלימוד הנה כן על אשר במציאות, תפיסא

(ולא המובנים במאמרים להיות צריך הלימוד ראשית

מפי הסברה צריכים רובם אשר תורה, לקוטי של בהביאורים

- געאיילט ניט - במהירות שלא אותם וללמוד ומלמד) מורה

המיצוע. באופן אם כי המדה, על יתר בדקדוק לא וגם

יחזור ענינא, סליק בהם אשר שורות איזו שילמוד לאחר

כאשר וכן - פה בעל ריידין איבער - אלו בשורות הנאמר על

ויהי' פה, בעל אותו יחזור מהמאמר, אחד פרק ללמוד יגמור

דבר לו שיספר לחבירו סיפור איזה כמספר אצלו מסודר הענין

את עצמו לבין בינו שיחזור החזרה תהי' כן אופנו, על דבר

שיוכל בקי ויהי' כולו, המאמר ילמוד אשר עד למד, אשר

עם שלמד סוגיא באיזה ומהרהר כחושב בו, ולהרהר לחשוב

בסברתם. ומעיין ותוספות פרש"י

את ומשיג מבין והוא סוגי' איזה לומד האדם כאשר והנה

השכלי הנועם על בנפשו שיתפעל בהכרח הלא הסוגיא, מושכל

דכאשר החסידות, בתורת שלומד ענין בהבנת הוא כן אשר

נעימות על בשכלו מתפעל הוא הנה המושכל ומשיג מבין

ולהרהר לחשוב ויותר יותר דעתו שיעמיק מה וכל המושכל,

הידיעה במעלת שיעלה זאת מלבד הנה שלומד, בהמאמר יותר

יתלהב אשר עד ביותר, הענג ויתרחב יתגדל הנה יותר, וההבנה

והמשובח המעולה הטוב אחר נמשך להיות הלב גם ויתלהט

ההוא. הענין בהבנת לבו ותעלומות במוחו הנרגש

והכל לשיעורים, דבריהם חכמים נתנו שלא היות עם והנה

חסידים אמרו כך אבל המושג, גודל ולפי המשיג ערך לפי

פעמים עשר חמשה או עשרה ענין איזה כשלמדנו הישנים,

ושלשים עשרים בו והתבוננו הרהרנו וכאשר המפתן, על עמדנו

סוף. אין ענג בהיכלי בינה שערי לנו נפתחו פעמים

יש התבוננות, ויש התבוננות דיש המדה, היא וכך

אשר היות ועם תפלה, של התבוננות ויש לימוד, של התבוננות

הרי זה עם אבל אחד, תוכנם להיות יקראו אחד בשם שתיהם

שעמל היא דלימוד התבוננות ענינם, ועצם בגוף הם חלוקים

וההתבוננות והשגתו, הבנתו ההוא, המושכל בידיעת ויגע

ה טעם בטוב החזקה ההסתכלות היא שבמושכלדתפלה, אלקי

ההוא.

הוא, ההתבוננות אופני ב' בין ההפרש הנה הענין ובעומק

בו, ותופס המושכל את לומד הוא דלימוד דבהתבוננות

בפנימיותו ונכנס בו תופס המושכל דתפלה ובהתבוננות

פנימי, בחיות יחי' חי' אשר עד ומלהטו מלפפו אליו, ומקשרו

ההוא. מתיקות נעימות בעריבות

את וירגיל כאמור מסודר בסדר הקונטרסים את ילמוד

ירגיש בעזה"י הנה שלמד, בהענינים ולהרהר לחשוב עצמו

פנימי. חיות

הלימוד טבע דאז זולתו עם ללמוד היא, להבנה טובה עצה

רב, תועלת המביא הסברה של בדבור הדברים לחזור גורם

לעשות לשמור מנת על וללמד ללמוד יעזרהו יתברך והשם

וברוחניות. בגשמיות לבב טוב מתוך ולקיים,

b jxk v"iixden w"b`

•

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



קמט c"ag i`iyp epizeax zxezn

שלשים זה הראשונה בחוברת הכתובה שלו הראשונה הרשימה את להעתיק לי נתן הר"נ מורי

יום. ושלש עשרים שנה וששה

בזה. כאמור טובה התחלה ועשיתי מורי יעצני אשר ככל קיימתי לביתי בבואי
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בהם שיש זאת מלבד הנה במושכלות כי התלמיד, חושי ערך

דוגמאות להם שיש שכלים יש הרי חמור, ושכל קל שכל

להם שאין השכלים מכמו ענינם לתפוס יותר שבנקל במציאות

בסדר. להית צריך הלימוד הנה כן על אשר במציאות, תפיסא

(ולא המובנים במאמרים להיות צריך הלימוד ראשית

מפי הסברה צריכים רובם אשר תורה, לקוטי של בהביאורים

- געאיילט ניט - במהירות שלא אותם וללמוד ומלמד) מורה

המיצוע. באופן אם כי המדה, על יתר בדקדוק לא וגם

יחזור ענינא, סליק בהם אשר שורות איזו שילמוד לאחר

כאשר וכן - פה בעל ריידין איבער - אלו בשורות הנאמר על

ויהי' פה, בעל אותו יחזור מהמאמר, אחד פרק ללמוד יגמור

דבר לו שיספר לחבירו סיפור איזה כמספר אצלו מסודר הענין

את עצמו לבין בינו שיחזור החזרה תהי' כן אופנו, על דבר

שיוכל בקי ויהי' כולו, המאמר ילמוד אשר עד למד, אשר

עם שלמד סוגיא באיזה ומהרהר כחושב בו, ולהרהר לחשוב

בסברתם. ומעיין ותוספות פרש"י

את ומשיג מבין והוא סוגי' איזה לומד האדם כאשר והנה

השכלי הנועם על בנפשו שיתפעל בהכרח הלא הסוגיא, מושכל

דכאשר החסידות, בתורת שלומד ענין בהבנת הוא כן אשר

נעימות על בשכלו מתפעל הוא הנה המושכל ומשיג מבין

ולהרהר לחשוב ויותר יותר דעתו שיעמיק מה וכל המושכל,

הידיעה במעלת שיעלה זאת מלבד הנה שלומד, בהמאמר יותר

יתלהב אשר עד ביותר, הענג ויתרחב יתגדל הנה יותר, וההבנה

והמשובח המעולה הטוב אחר נמשך להיות הלב גם ויתלהט

ההוא. הענין בהבנת לבו ותעלומות במוחו הנרגש

והכל לשיעורים, דבריהם חכמים נתנו שלא היות עם והנה

חסידים אמרו כך אבל המושג, גודל ולפי המשיג ערך לפי

פעמים עשר חמשה או עשרה ענין איזה כשלמדנו הישנים,

ושלשים עשרים בו והתבוננו הרהרנו וכאשר המפתן, על עמדנו

סוף. אין ענג בהיכלי בינה שערי לנו נפתחו פעמים

יש התבוננות, ויש התבוננות דיש המדה, היא וכך

אשר היות ועם תפלה, של התבוננות ויש לימוד, של התבוננות

הרי זה עם אבל אחד, תוכנם להיות יקראו אחד בשם שתיהם

שעמל היא דלימוד התבוננות ענינם, ועצם בגוף הם חלוקים

וההתבוננות והשגתו, הבנתו ההוא, המושכל בידיעת ויגע

ה טעם בטוב החזקה ההסתכלות היא שבמושכלדתפלה, אלקי

ההוא.

הוא, ההתבוננות אופני ב' בין ההפרש הנה הענין ובעומק

בו, ותופס המושכל את לומד הוא דלימוד דבהתבוננות

בפנימיותו ונכנס בו תופס המושכל דתפלה ובהתבוננות

פנימי, בחיות יחי' חי' אשר עד ומלהטו מלפפו אליו, ומקשרו

ההוא. מתיקות נעימות בעריבות

את וירגיל כאמור מסודר בסדר הקונטרסים את ילמוד

ירגיש בעזה"י הנה שלמד, בהענינים ולהרהר לחשוב עצמו

פנימי. חיות

הלימוד טבע דאז זולתו עם ללמוד היא, להבנה טובה עצה

רב, תועלת המביא הסברה של בדבור הדברים לחזור גורם

לעשות לשמור מנת על וללמד ללמוד יעזרהו יתברך והשם

וברוחניות. בגשמיות לבב טוב מתוך ולקיים,
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'‰ ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ(א (יח, «≈»≈»

נכנס חמׁש) אֹו ארּבע (ּבן ׁשּבילדּותֹו הרׁש"ּב, הרּבי על ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻמסּפר

אליו, נראה ה' אין מּדּוע ּבבכי: ּופרץ צדק', ה'צמח לזקנֹו, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּפעם

איׁש יהּודי, ׁשּכל מלּמדנּו, זה סּפּור אברהם? אל ׁשּנראה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכׁשם

אברהם אליו. יתּגּלה ׁשהּקּב"ה ולתּבע לבּכֹות ׁשּי וטף, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹאּׁשה

להּגיע נּתן אמּתית ּותביעה ּבכּיה ידי ועל הּכח, את נֹותן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאבינּו

ּבפעל. ְְַָֹלכ
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:ärãà àì-íàå äìkáëeëìiå íéLðàä íMî eðôiå ¨¨®§¦−Ÿ¥¨«¨©¦§³¦¨Æ¨«£¨¦½©¥«§−

:ýåýé éðôì ãîò epãBò íäøáàå äîãñâëLbiå §®Ÿ¨§©̧§¨½̈¤¬Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«©¦©¬
:òLø-ír ÷écö ätñz óàä øîàiå íäøáà©§¨−̈©Ÿ©®©©´¦§¤½©¦−¦¨¨«

ãëätñz óàä øérä CBúa í÷écö íéMîç Lé éìeà©¬¥²£¦¦¬©¦¦−§´¨¦®©©³¦§¤Æ
íéMîç ïrîì íB÷nì àOú-àìåøLà í÷écvä §«Ÿ¦¨´©¨½§©²©£¦¦¬©©¦¦−£¤¬

:daø÷aäëúéîäì äfä øáck | úNrî El äììç §¦§¨«¨¦̧¨§¹¥«£´©¨¨´©¤À§¨¦³
Cl äììç òLøk ÷écvë äéäå òLø-ír ÷écö©¦Æ¦¨½̈§¨¨¬©©¦−¨«¨¨®¨¦´¨½̈

:ètLî äNré àì õøàä-ìk èôLäåëýåýé øîàiå £Ÿ¥Æ¨¨½̈¤¬Ÿ©«£¤−¦§¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈½
øérä CBúa í÷écö íéMîç íãñá àöîà-íà¦¤§¨¬¦§²Ÿ£¦¦¬©¦¦−§´¨¦®

:íøeára íB÷nä-ìëì éúàNðåæëíäøáà ïriå §¨¨¬¦§¨©¨−©«£¨«©©¬©©§¨−̈
àå éðãà-ìà øaãì ézìàBä àð-äpä øîàiåøôr éëð ©Ÿ©®¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´¤£Ÿ½̈§¨«Ÿ¦−¨¨¬

:øôàåçëäMîç í÷écvä íéMîç ïeøñçé éìeà ¨¥«¤Â©Â©§§º£¦¦³©©¦¦Æ£¦½̈
àì øîàiå øérä-ìk-úà äMîça úéçLúä£©§¦¬©«£¦−̈¤¨¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ

:äMîçå íéraøà íL àöîà-íà úéçLàèëóñiå ©§¦½¦¤§¨´½̈©§¨¦−©«£¦¨«©¸Ÿ¤
íéraøà íL ïeàöné éìeà øîàiå åéìà øaãì ãBò¹§©¥³¥¨Æ©Ÿ©½©²¦¨«§¬−̈©§¨¦®

:íéraøàä øeára äNrà àì øîàiåì-ìà øîàiå ©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½©«£−¨«©§¨¦«©ÂÂŸ¤©
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ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr d zegiy ihewl)

ËtLÓe ‰˜„ˆ ˙BNÚÏ '‰ C¯c e¯ÓLÂ(יט (יח, ¿»¿∆∆«¬¿»»ƒ¿»

"לעׂשֹות ּבין הּקׁשר את להמּתיק סדֹום,ˆ„˜‰יׁש לפרׁשת " ְְֲִֵֵֶֶֶַַַ¿»»ְְַָָ

צדקה, נתנּו ׁשּלא מּׁשּום אּלא סדֹום ׁשל ּדינּה ּגזר נחּתמה לא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּכן

iriax ,iyily - hi - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

מט)ּכּכתּוב טז, לא(יחזקאל ואביֹון עני ויד . . סדֹום עוֹון היה "זה ְְְְִֶֶַַָָָָָֹ

ריבה "צעקת עׂשּו", . . "הּכצעקתּה להּלן ּׁשּכתּוב ּומה ְְֱֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָהחזיקה".

אּלא ּדּמים, ׁשפיכּות ׁשל החטא לא הּוא ּבזה העּקר - ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחת"

ׁשהביאה הנהגה ּומבהיל, קיצֹוני ּבאפן צדקה נתינת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהעּדר

ּדּמים. ְִִִַלׁשפיכּות

éùéìùèéàáøra äîãñ íéëàìnä éðL eàáiå©Â¨ÂŸ§¥̧©©§¨¦³§¸Ÿ¨Æ¨¤½¤
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ék àl eøîàiå íëkøãì ízëìäå ízîkLäå§¦§©§¤−©«£©§¤´§©§§¤®©«Ÿ§´½Ÿ¦¬
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ýåýé éðt-úà íú÷rö äìãâ-ék äfä íB÷nä©¨−©¤®¦¨«§¨³©«£¨¨Æ¤§¥´§Ÿ̈½
ì ýåýé eðçlLéå:dúçLãé| øaãéå èBì àöiå ©§©§¥¬§Ÿ̈−§©«£¨«©¥¥̧¹©§©¥´

-ïî eàv eîe÷ øîàiå åéúðá éç÷ì | åéðúç-ìà¤£¨¨´«Ÿ§¥´§ŸÀ̈©¸Ÿ¤Æ³§Æ¦
éäéå øérä-úà ýåýé úéçLî-ék äfä íB÷nä©¨´©¤½¦«©§¦¬§Ÿ̈−¤¨¦®©§¦¬

:åéðúç éðéra ÷çöîëåèeöéàiå äìr øçMä Bîëe ¦§©¥−§¥¥¬£¨¨«§Æ©©´©¨½̈©¨¦¬
-úàå EzLà-úà ç÷ íe÷ øîàì èBìa íéëàìnä©©§¨¦−§´¥®ŸÁ©̧¤¦§§¹§¤

éúðá ézL:øérä ïåra äôqz-ït úàöîpä E §¥³§Ÿ¤̧Æ©¦§¨½Ÿ¤¦¨¤−©«£¬Ÿ¨¦«
æèBzLà-ãéáe Bãéa íéLðàä e÷éæçiå | dîäîúiå©¦§©§Ã̈©©«£¦̧¨«£¨¦¹§¨´§©¦§À

eäçpiå eäàöiå åéìr ýåýé úìîça åéúðá ézL ãéáe§©Æ§¥´§Ÿ½̈§¤§©¬§Ÿ̈−¨¨®©«Ÿ¦ª¬©©¦ª−
:øérì õeçîæéøîàiå äöeçä íúà íàéöBäë éäéå ¦¬¨¦«©§¦Á§«¦¨̧Ÿ¹̈©À¨©¸Ÿ¤Æ

éøçà èéaz-ìà ELôð-ìr èìnäãîrz-ìàå E ¦¨¥´©©§¤½©©¦´©«£¤½§©©«£−Ÿ
:äôqz-ït èìnä äøää økkä-ìëaçéèBì øîàiå §¨©¦¨®¨¨¬¨¦¨¥−¤¦¨¤«©¬Ÿ¤−

:éðãà àð-ìà íäìàèéïç Ecár àöî àð-äpä £¥¤®©−̈£Ÿ¨«¦¥Â̈¨¨̧©§§´¥»
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:ézîå ärøä éð÷aãzëäáø÷ úàfä øérä àð-äpä ¦§¨©¬¦¨«¨−̈¨©«¦¦¥Â̈¨¦̧©¯Ÿ§Ÿ¨²

nà øröî àåäå änL ñeðìàìä änL àð äèì ¨¬−̈¨§¦´¦§¨®¦¨«§¨̧¹̈À̈¨£¬Ÿ
:éLôð éçúe àåä øröî¦§¨²¦−§¦¬©§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(244 'nr l zegiy ihewl)

ÂÈ˙B�a ÈÁ˜BÏ(יד (יט, ¿≈¿»

Ì‰Ï ˙BÒe¯‡ ˙ÈaaL Ô˙B‡L(רש"י) ∆»∆««ƒ¬»∆

מסּתּברא ׁשהרי איׁש, אׁשת ּגדר וחלּות ארּוסה לדין ּכּונתֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאין

הרמּב"ם ּכתב וכן ּתֹורה. ּבמּתן רק התחּדׁש זה הלכֹותׁשּדין (ריׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

מכניסּהאיׁשּות) . . ּבּׁשּוק אּׁשה ּפֹוגע אדם היה ּתֹורה מּתן "קדם : ְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשאנׁשי לֹומר ּתמּוּה הכי (ּובלאו לאּׁשה" לֹו ותהיה . . ּביתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלתֹו

ׁשל ּוזמן לׁשּדּוכין ּכּונתֹו אּלא ּתֹורה). ּדין ּפי על התנהגּו ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָסדֹום

י"ב לבתּולה ש"נֹותנין אּמנּו, ּברבקה ׁשּמצינּו ּוכפי לחתּנה, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֻהכנה

ּבתכׁשיטים". עצמּה את לפרנס ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹחדׁש

éòéáøàëéðô éúàNð äpä åéìà øîàiåäfä øácì íb E ©´Ÿ¤¥½̈¦¥Æ¨¨´¦¨¤½©−©¨¨´©¤®
:zøac øLà øérä-úà ékôä ézìáìáëèìnä øäî §¦§¦²¨§¦¬¤¨¦−£¤¬¦©«§¨©¥Æ¦¨¥´

änL Eàa-ãr øác úBNrì ìëeà àì ék änL̈½¨¦´³Ÿ©Æ©«£´¨½̈©«Ÿ£−¨®¨
:ørBö øérä-íL àø÷ ïk-ìrâë-ìr àöé LîMä ©¥²¨¨¬¥«¨¦−«©©¤−¤¨¨´©
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äëúàå økkä-ìk úàå ìàä íéørä-úà Côäiå©©«£ŸÆ¤¤«¨¦´¨¥½§¥−¨©¦¨®§¥Æ
:äîãàä çîöå íéørä éáLé-ìkåëBzLà èazå ¨«§¥´¤«¨¦½§¤−©¨«£¨¨«©©¥¬¦§−

:çìî áéöð éäzå åéøçàîæëø÷aa íäøáà íkLiå ¥©«£¨®©§¦−§¦¬¤«©©©§¥¬©§¨−̈©®Ÿ¤
:ýåýé éðt-úà íL ãîr-øLà íB÷nä-ìàçëó÷Liå ¤̧©¨½£¤¨¬©−̈¤§¥¬§Ÿ̈«©©§¥À

àøiå økkä õøà éðt-ìk ìrå äøîrå íãñ éðt-ìr©§¥³§ŸÆ©«£Ÿ̈½§©¬¨§¥−¤´¤©¦¨®©©À§
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-úà íéýìû økæiå økkä éør-úà íéýìû úçLa§©¥³¡Ÿ¦Æ¤¨¥´©¦½̈©¦§¬Ÿ¡Ÿ¦−¤
Côäa äëôää CBzî èBì-úà çlLéå íäøáà©§¨®̈©§©©³¤Æ¦´©«£¥½̈©«£ŸÆ



קני iriax ,iyily - hi - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

מט)ּכּכתּוב טז, לא(יחזקאל ואביֹון עני ויד . . סדֹום עוֹון היה "זה ְְְְִֶֶַַָָָָָֹ

ריבה "צעקת עׂשּו", . . "הּכצעקתּה להּלן ּׁשּכתּוב ּומה ְְֱֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָהחזיקה".

אּלא ּדּמים, ׁשפיכּות ׁשל החטא לא הּוא ּבזה העּקר - ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחת"

ׁשהביאה הנהגה ּומבהיל, קיצֹוני ּבאפן צדקה נתינת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהעּדר

ּדּמים. ְִִִַלׁשפיכּות
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éìà eàa-øLà íéLðàä äià Bì eøîàiå èBì-ìàE ¤Æ©´Ÿ§½©¥¯¨«£¨¦²£¤¨¬¥¤−
:íúà ärãðå eðéìà íàéöBä äìéläåíäìà àöiå ©¨®§¨«¦¥´¥¥½§¥«§−̈Ÿ¨«©¥¥¯£¥¤²
:åéøçà øâñ úìcäå äçútä èBìæàð-ìà øîàiå −©¤®§¨§©¤−¤¨©¬©«£¨«©Ÿ©®©¨¬
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áBhk ïäì eNrå íëéìà ïäúà àp-äàéöBà Léà¦½¦«¨¨³¤§¤Æ£¥¤½©«£´¨¤½©−
-ìr-ék øáã eNrz-ìà ìàä íéLðàì ÷ø íëéðéra§¥«¥¤®Â©¨«£¨¦³¨¥Æ©©«£´¨½̈¦«©

:éúø÷ ìöa eàa ïkèeøîàiå äàìä-Lb | eøîàiå ¥¬−̈§¥¬«Ÿ̈¦«©«Ÿ§´¤À̈§¨©«Ÿ§Æ
íäî Eì òøð äzr èBôL ètLiå øeâì-àa ãçàä̈«¤¨³¨«¨Æ©¦§´Ÿ¨½©¾̈¨©¬§−¥¤®

ì eLbiå ãàî èBìa Léàá eøöôiå:úìcä øaL ©¦§§¸¨¦³§Æ§½Ÿ©¦§−¦§¬Ÿ©¨«¤
éíäéìà èBì-úà eàéáiå íãé-úà íéLðàä eçìLiå©¦§§³¨«£¨¦Æ¤¨½̈©¨¦¯¤²£¥¤−

:eøâñ úìcä-úàå äúéaäàé-øLà íéLðàä-úàå ©¨®§¨§¤©¤−¤¨¨«§¤¨«£¨¦º£¤
eàìiå ìBãb-ãrå ïèwî íéøåðqa ekä úéaä çút¤´©©©À¦¦Æ©©§¥¦½¦¨−Ÿ§©¨®©¦§−

:çútä àöîìáéãò èBì-ìà íéLðàä eøîàiå ¦§¬Ÿ©¨«©©«Ÿ§¸¨«£¨¦¹¤ÀµŸ
éðáe ïúç äô Eì-éîéúðáe Eøéra Eì-øLà ìëå E ¦«§´½Ÿ¨¨Æ¨¤´§Ÿ¤½§¬Ÿ£¤§−¨¦®
:íB÷nä-ïî àöBäâé-úà eðçðà íéúçLî-ék ¥−¦©¨«¦«©§¦¦´£©½§¤

ýåýé éðt-úà íú÷rö äìãâ-ék äfä íB÷nä©¨−©¤®¦¨«§¨³©«£¨¨Æ¤§¥´§Ÿ̈½
ì ýåýé eðçlLéå:dúçLãé| øaãéå èBì àöiå ©§©§¥¬§Ÿ̈−§©«£¨«©¥¥̧¹©§©¥´

-ïî eàv eîe÷ øîàiå åéúðá éç÷ì | åéðúç-ìà¤£¨¨´«Ÿ§¥´§ŸÀ̈©¸Ÿ¤Æ³§Æ¦
éäéå øérä-úà ýåýé úéçLî-ék äfä íB÷nä©¨´©¤½¦«©§¦¬§Ÿ̈−¤¨¦®©§¦¬

:åéðúç éðéra ÷çöîëåèeöéàiå äìr øçMä Bîëe ¦§©¥−§¥¥¬£¨¨«§Æ©©´©¨½̈©¨¦¬
-úàå EzLà-úà ç÷ íe÷ øîàì èBìa íéëàìnä©©§¨¦−§´¥®ŸÁ©̧¤¦§§¹§¤

éúðá ézL:øérä ïåra äôqz-ït úàöîpä E §¥³§Ÿ¤̧Æ©¦§¨½Ÿ¤¦¨¤−©«£¬Ÿ¨¦«
æèBzLà-ãéáe Bãéa íéLðàä e÷éæçiå | dîäîúiå©¦§©§Ã̈©©«£¦̧¨«£¨¦¹§¨´§©¦§À

eäçpiå eäàöiå åéìr ýåýé úìîça åéúðá ézL ãéáe§©Æ§¥´§Ÿ½̈§¤§©¬§Ÿ̈−¨¨®©«Ÿ¦ª¬©©¦ª−
:øérì õeçîæéøîàiå äöeçä íúà íàéöBäë éäéå ¦¬¨¦«©§¦Á§«¦¨̧Ÿ¹̈©À¨©¸Ÿ¤Æ

éøçà èéaz-ìà ELôð-ìr èìnäãîrz-ìàå E ¦¨¥´©©§¤½©©¦´©«£¤½§©©«£−Ÿ
:äôqz-ït èìnä äøää økkä-ìëaçéèBì øîàiå §¨©¦¨®¨¨¬¨¦¨¥−¤¦¨¤«©¬Ÿ¤−

:éðãà àð-ìà íäìàèéïç Ecár àöî àð-äpä £¥¤®©−̈£Ÿ¨«¦¥Â̈¨¨̧©§§´¥»
éðéraúBéçäì éãnr úéNr øLà Ecñç ìcâzå E §¥¤¼¼©©§¥´©§§À£¤³¨¦̧¨Æ¦¨¦½§©«£−

-ït äøää èìnäì ìëeà àì éëðàå éLôð-úà¤©§¦®§¨«Ÿ¦À³Ÿ©Æ§¦¨¥´¨½̈¨¤
:ézîå ärøä éð÷aãzëäáø÷ úàfä øérä àð-äpä ¦§¨©¬¦¨«¨−̈¨©«¦¦¥Â̈¨¦̧©¯Ÿ§Ÿ¨²

nà øröî àåäå änL ñeðìàìä änL àð äèì ¨¬−̈¨§¦´¦§¨®¦¨«§¨̧¹̈À̈¨£¬Ÿ
:éLôð éçúe àåä øröî¦§¨²¦−§¦¬©§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(244 'nr l zegiy ihewl)

ÂÈ˙B�a ÈÁ˜BÏ(יד (יט, ¿≈¿»

Ì‰Ï ˙BÒe¯‡ ˙ÈaaL Ô˙B‡L(רש"י) ∆»∆««ƒ¬»∆

מסּתּברא ׁשהרי איׁש, אׁשת ּגדר וחלּות ארּוסה לדין ּכּונתֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאין

הרמּב"ם ּכתב וכן ּתֹורה. ּבמּתן רק התחּדׁש זה הלכֹותׁשּדין (ריׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

מכניסּהאיׁשּות) . . ּבּׁשּוק אּׁשה ּפֹוגע אדם היה ּתֹורה מּתן "קדם : ְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשאנׁשי לֹומר ּתמּוּה הכי (ּובלאו לאּׁשה" לֹו ותהיה . . ּביתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלתֹו

ׁשל ּוזמן לׁשּדּוכין ּכּונתֹו אּלא ּתֹורה). ּדין ּפי על התנהגּו ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָסדֹום

י"ב לבתּולה ש"נֹותנין אּמנּו, ּברבקה ׁשּמצינּו ּוכפי לחתּנה, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֻהכנה

ּבתכׁשיטים". עצמּה את לפרנס ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹחדׁש

éòéáøàëéðô éúàNð äpä åéìà øîàiåäfä øácì íb E ©´Ÿ¤¥½̈¦¥Æ¨¨´¦¨¤½©−©¨¨´©¤®
:zøac øLà øérä-úà ékôä ézìáìáëèìnä øäî §¦§¦²¨§¦¬¤¨¦−£¤¬¦©«§¨©¥Æ¦¨¥´

änL Eàa-ãr øác úBNrì ìëeà àì ék änL̈½¨¦´³Ÿ©Æ©«£´¨½̈©«Ÿ£−¨®¨
:ørBö øérä-íL àø÷ ïk-ìrâë-ìr àöé LîMä ©¥²¨¨¬¥«¨¦−«©©¤−¤¨¨´©

:äørö àa èBìå õøàäãëíãñ-ìr øéèîä ýåýéå ¨¨®¤§−¨¬«Ÿ£¨©«Ÿ̈À¦§¦¯©§²Ÿ
:íéîMä-ïî ýåýé úàî Làå úéøôb äøîr-ìrå§©£Ÿ̈−¨§¦´¨¥®¥¥¬§Ÿ̈−¦©¨¨«¦

äëúàå økkä-ìk úàå ìàä íéørä-úà Côäiå©©«£ŸÆ¤¤«¨¦´¨¥½§¥−¨©¦¨®§¥Æ
:äîãàä çîöå íéørä éáLé-ìkåëBzLà èazå ¨«§¥´¤«¨¦½§¤−©¨«£¨¨«©©¥¬¦§−

:çìî áéöð éäzå åéøçàîæëø÷aa íäøáà íkLiå ¥©«£¨®©§¦−§¦¬¤«©©©§¥¬©§¨−̈©®Ÿ¤
:ýåýé éðt-úà íL ãîr-øLà íB÷nä-ìàçëó÷Liå ¤̧©¨½£¤¨¬©−̈¤§¥¬§Ÿ̈«©©§¥À

àøiå økkä õøà éðt-ìk ìrå äøîrå íãñ éðt-ìr©§¥³§ŸÆ©«£Ÿ̈½§©¬¨§¥−¤´¤©¦¨®©©À§
:ïLákä øèé÷k õøàä øèé÷ äìr äpäåèëéäéå §¦¥³¨¨Æ¦´Ÿ¨½̈¤§¦−Ÿ©¦§¨«©§¦À

-úà íéýìû økæiå økkä éør-úà íéýìû úçLa§©¥³¡Ÿ¦Æ¤¨¥´©¦½̈©¦§¬Ÿ¡Ÿ¦−¤
Côäa äëôää CBzî èBì-úà çlLéå íäøáà©§¨®̈©§©©³¤Æ¦´©«£¥½̈©«£ŸÆ



iyingקנב - `k ,k - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:èBì ïäa áLé-øLà íéørä-úàìørBvî èBì ìriå ¤¤´¨¦½£¤¨©¬¨¥−«©©Á©Á¸¦¹©
ì àøé ék Bnr åéúðá ézLe øäa áLiåørBöa úáL ©¥´¤¨À̈§¥³§Ÿ¨Æ¦½¦¬¨¥−¨¤´¤§®©

:åéúðá ézLe àeä äørna áLiåàìäøéëaä øîàzå ©¥̧¤Æ©§¨½̈−§¥¬§Ÿ¨«©¯Ÿ¤©§¦¨²
eðéìr àBáì õøàa ïéà Léàå ï÷æ eðéáà äøérvä-ìà¤©§¦−̈¨¦´¨¥®§¦̧¥³¨¨̧¤Æ¨´¨¥½

:õøàä-ìk Cøãkáìïéé eðéáà-úà ä÷Lð äëì §¤−¤¨¨¨«¤§¨̧©§¤¯¤¨¦²©−¦
:òøæ eðéáàî äiçðe Bnr äákLðåâì-úà ïé÷Lzå §¦§§¨´¦®§©¤¬¥«¨¦−¨«©©©§¤¯¨¤

ákLzå äøéëaä àázå àeä äìéla ïéé ïäéáà£¦¤²©−¦©©´§¨®©¨³Ÿ©§¦¨Æ©¦§©´
dáëLa òãé-àìå äéáà-úà:dîe÷áeãìéäéå ¤¨¦½¨§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§À¨«©«§¦Æ

ézáëL-ïä äøérvä-ìà äøéëaä øîàzå úøçnî¦¨«¢½̈©³Ÿ¤©§¦¨Æ¤©§¦½̈¥«¨©¬§¦
éáëL éàáe äìélä-íb ïéé ep÷Lð éáà-úà Lîà¤−¤¤¨¦®©§¤̧©¹¦©©©À§¨¸Ÿ¦Æ¦§¦´

:òøæ eðéáàî äiçðe Bnräìäìéla íb ïé÷Lzå ¦½§©¤¬¥«¨¦−¨«©©©§¤¹¨©´©©¯§¨
Bnr ákLzå äøérvä í÷zå ïéé ïäéáà-úà àeää©²¤£¦¤−¨®¦©¨³¨©§¦¨Æ©¦§©´¦½

:dî÷áe dáëLa òãé-àìååìèBì-úBðá ézL ïéøäzå §«Ÿ¨©¬§¦§−̈§ª¨«©©«£¤²¨§¥¬§«−
:ïäéáàîæìáàBî BîL àø÷zå ïa äøéëaä ãìzå ¥«£¦¤«©¥³¤©§¦¨Æ¥½©¦§¨¬§−®̈

:íBiä-ãr áàBî-éáà àeäçìàåä-íâ äøérväå ¬£¦«−̈©©«§©§¦¨³©¦Æ
ïBnr-éðá éáà àeä énr-ïa BîL àø÷zå ïa äãìé̈´§¨¥½©¦§¨¬§−¤©¦®²£¦¬§¥«©−

:íBiä-ãrñëàáâpä äöøà íäøáà íMî òqiå ©©«©¦©̧¦¨³©§¨¨Æ©´§¨©¤½¤
:øøâa øâiå øeL ïéáe Lã÷-ïéa áLiåáøîàiå ©¥¬¤¥¨¥−¥´®©−̈¨¦§¨«©Ÿ̄¤

çìLiå àåä éúçà BzLà äøN-ìà íäøáà©§¨¨²¤¨¨¬¦§−£´Ÿ¦¦®©¦§©À
:äøN-úà çwiå øøb Cìî Cìîéáàâíéýìû àáiå £¦¤̧¤Æ¤´¤§½̈©¦©−¤¨¨«©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²

pä Bì øîàiå äìélä íBìça Cìîéáà-ìàúî E ¤£¦¤−¤©«£´©¨®§¨©Ÿ́¤À¦§¬¥Æ
:ìra úìra àåäå zç÷ì-øLà äMàä-ìr©¨«¦¨´£¤¨©½§¨§¦−§ª¬©¨«©

ã-íb éBâä éðãà øîàiå äéìà áø÷ àì Cìîéáàå©«£¦¤¾¤¬Ÿ¨©−¥¤®¨©Ÿ©¾£Ÿ¾̈£¬©
:âøäz ÷écöäàåä éúçà éì-øîà àeä àìä ©¦−©«£«Ÿ£¸Ÿ³¨«©¦Æ£´Ÿ¦¦½

ïé÷ðáe éááì-íúa àeä éçà äøîà àåä-íâ-àéäå§¦«©¦¬¨«§−̈¨¦´®§¨§¨¦²§¦§¬Ÿ
:úàæ éúéNr étkåíb íìça íéýìûä åéìà øîàiå ©©−¨¦¬¦«Ÿ©ŸÁ¤Á¥¨̧¨«¡Ÿ¦¹©«£ÀŸ©´

CNçàå úàf úéNr Eááì-íúá ék ézrãé éëðà̈«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¦³§¨§¨«§Æ¨¦´¨½Ÿ¨«¤§¯
EúBà éëðà-íbézúð-àì ïk-ìr éì-Bèçîrbðì E ©¨«Ÿ¦²«§−¥«£¦®©¥¬«Ÿ§©¦−¦§¬Ÿ©

:äéìàæàeä àéáð-ék Léàä-úLà áLä äzrå ¥¤«¨§©À̈¨¥³¥«¤¨¦Æ¦«¨¦´½
ðéà-íàå äéçå Eãra ìltúéåEúBî-ék òc áéLî §¦§©¥¬©«©§−¤«§¥®§¦¥«§´¥¦½©µ¦´
:Cì-øLà-ìëå äzà úeîzçø÷aa Cìîéáà íkLiå ¨½©−̈§¨£¤¨«©©§¥̧£¦¤¹¤©ÀŸ¤

älàä íéøácä-ìk-úà øaãéå åéãár-ìëì àø÷iå©¦§¨Æ§¨£¨½̈©§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤
:ãàî íéLðàä eàøéiå íäéðæàaèCìîéáà àø÷iå §¨§¥¤®©¦«§¬¨«£¨¦−§«Ÿ©¦§¨̧£¦¤¹¤

Cì éúàèç-äîe eðl úéNr-äî Bì øîàiå íäøáàì§©§¨À̈©¸Ÿ¤¹¤¨¦³¨¨̧Æ¤¨¨´¦½̈
íéNrî äìãâ äàèç ézëìîî-ìrå éìr úàáä-ék¦«¥¥¯¨¨©²§©©§©§¦−£¨¨´§Ÿ¨®©«£¦Æ

:éãnr úéNr eNré-àì øLàéCìîéáà øîàiå £¤´Ÿ¥«¨½¨¦−¨¦¨¦«©¬Ÿ¤£¦¤−¤
:äfä øácä-úà úéNr ék úéàø äî íäøáà-ìà¤©§¨®̈¨´¨¦½¨¦¬¨¦−¨¤©¨¨¬©¤«

àéíéýìû úàøé-ïéà ÷ø ézøîà ék íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¦´¨©À§¦©µ¥«¦§©´¡Ÿ¦½
:ézLà øác-ìr éðeâøäå äfä íB÷naáéäðîà-íâå ©¨−©¤®©«£¨−¦©§©¬¦§¦«§©¨§À̈

àì Cà àåä éáà-úá éúçàéì-éäzå énà-úá £Ÿ¦³©¨¦Æ¦½©−´Ÿ©¦¦®©§¦¦−
:äMàìâééáà úéaî íéýìû éúà eòúä øLàk éäéå §¦¨«©§¦º©«£¤¯¦§´Ÿ¦À¡Ÿ¦»¦¥´¨¦¼

-ìk ìà éãnr éNrz øLà Ccñç äæ dì øîàå̈«Ÿ©´½̈¤´©§¥½£¤¬©«£¦−¦¨¦®¤³¨
:àeä éçà éì-éøîà änL àBáð øLà íB÷näãéçwiå ©¨Æ£¤´¨´½̈¨¦§¦¦−¨¦¬«©¦©̧

íäøáàì ïziå úçôLe íéãárå ø÷áe ïàö Cìîéáà£¦¤¹¤´Ÿ¨À̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©¦¥−§©§¨¨®
:BzLà äøN úà Bì áLiååèäpä Cìîéáà øîàiå ©¨´¤½¥−¨¨¬¦§«©´Ÿ¤£¦¤½¤¦¥¬

éðôì éöøàéðéra áBha E:áL Eæèäpä øîà äøNìe ©§¦−§¨¤®©¬§¥¤−¥«§¨¨´¨©À¦¥̧
éçàì óñk óìà ézúðíéðér úeñk Cì-àeä äpä C ¨©¹¦¤³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¥³¨Æ§´¥©½¦

:úçëðå ìk úàå Czà øLà ìëìæéíäøáà ìltúiå §−Ÿ£¤´¦®̈§¥¬−Ÿ§Ÿ¨«©©¦§©¥¬©§¨−̈
-úàå Cìîéáà-úà íéýìû àtøiå íéýìûä-ìà¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¡Ÿ¦¹¤£¦¤¯¤§¤

:eãìiå åéúäîàå BzLàçéãra ýåýé øör øör-ék ¦§²§©§Ÿ−̈©¥¥«¦«¨³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈½§©¬
úLà äøN øác-ìr Cìîéáà úéáì íçø-ìk̈¤−¤§¥´£¦¤®¤©§©¬¨−̈¥¬¤

:íäøáàñàëàøN-úà ã÷t ýåýéåøLàk ä ©§¨¨«©«Ÿ̈²¨©¬¤¨−̈©«£¤´
:øac øLàk äøNì ýåýé Nriå øîàáãìzå øäzå ¨®̈©©©̄§Ÿ̈²§¨−̈©«£¤¬¦¥«©©Á©Á©¥̧¤

Búà øac-øLà ãrBnì åéð÷æì ïa íäøáàì äøN̈¨¯§©§¨¨²¥−¦§ª®̈©¥¾£¤¦¤¬Ÿ−
:íéýìûâBì-ãìBpä Bða-íL-úà íäøáà àø÷iå ¡Ÿ¦«©¦§¸̈©§¨¹̈¤¤§¯©«©²

:÷çöé äøN Bl-äãìé-øLàã-úà íäøáà ìîiå £¤¨«§¨¬¨−̈¦§¨«©¨³¨©§¨¨Æ¤
:íéýìû Búà äeö øLàk íéîé úðîL-ïa Bða ÷çöé¦§¨´§½¤§Ÿ©−¨¦®©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(141 'nr gk zegiy ihewl)

Ì‰¯·‡Ï ÔziÂ . . ¯˜·e Ô‡ˆ CÏÓÈ·‡ ÁwiÂ(יד (כ, «ƒ«¬ƒ∆∆…»»«ƒ≈¿«¿»»

ÂÈÏÚ Ïlt˙ÈÂ Òit˙iL È„k(רש"י) ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈»»

לֹו. מחל ואברהם מאברהם מחילה ּבּקׁש ׁשאבימל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמׁשמע,

ואף זֹו. מּתנה לקּבל סרב ׁשאברהם מצינּו ׁשּלא מּכ מּובן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוכן

ּבבּקׁשת צר יׁש מקֹום מּכל לב, ּבתם ׁשּנהג טען ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשאבימל

אברהם, ּכלּפי ּביֹותר חמּור חטא חטא סֹוף סֹוף ׁשּכן ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמחילה,

זֹו. עבּדה מׁשּנה אינּה ְְְֵַַָָָָָֻוכּונתֹו

éùéîçä÷çöé úà Bì ãìeäa äðL úàî-ïa íäøáàå§©§¨−̈¤§©´¨®̈§¦¨´¤½¥−¦§¨¬
:Bðaå-ìk íéýìû éì äNr ÷çö äøN øîàzå §«©´Ÿ¤¨½̈§¾Ÿ¨¬¨¦−¡Ÿ¦®¨
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:÷çöé-ír éða-ír úàfä äîàä-ïaàéøácä òøiå ¤¨«¨¨´©½Ÿ¦§¦−¦¦§¨«©¥¯©©¨¨²
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:òøæ Eì àøwé ÷çöéá ék dì÷aâé-ïa-úà íâå §Ÿ¨®¦´§¦§½̈¦¨¥¬§−¨«©§©¬¤¤
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ã ycew zegiyn zecewp ã(104 'nr l zegiy ihewl)

ÈÏ ˜ÁˆÈ ÚÓBM‰ Ïk ,ÌÈ˜Ï‡ ÈÏ ‰NÚ ˜BÁˆ(ו (כא, ¿»»ƒ¡…ƒ»«≈«ƒ¬«ƒ

ׁשמֹו כן, ּפי על ואף ּופחד; יראה ּגבּורה, היא יצחק ׁשל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמּדתֹו

ּובּטּול ׁשּיראה לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם וׂשמחה. צחֹוק על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָמֹורה

ׁשאנּו ּוכמֹו ה'. ּבעבֹודת הּלב ּופתיחת לׂשמחה והכׁשרה הכנה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהם

לּבי ּפתח זה) ידי (ועל ּתהיה לּכל ּכעפר "ונפׁשי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹמבּקׁשים:
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:äðcáì závä øLà älàä úNákìék øîàiå §¨Æ¨¥½¤£¤¬¦©−§¨§©¨«¨©¾Ÿ¤¦µ
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àeää íB÷nì:íäéðL eòaLð íL ék òáL øàa ©¨¬©−§¥´¨®©¦²¨¬¦§§−§¥¤«

áììëéôe Cìîéáà í÷iå òáL øàáa úéøá eúøëiå©¦§§¬§¦−¦§¥´®̈©©¨´̈£¦¤À¤¦ŸÆ
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ã ycew zegiyn zecewp ã(681 'nr a p"yz zegiyd xtq)

ÏL‡ ÚhiÂ(לג (כא, «ƒ«≈∆

הכנסת מּדת יׂשראל ּבבני נטע אבינּו ׁשאברהם ּכאן, יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָרמז

לאֹורח להעניק א)ÏÈÎ‡,‰i˙L,‰�ÈÏ‰אֹורחים, י, סוטה .(רש"י ְְֲִִֵַַָ¬ƒ»¿ƒ»ƒ»

ׁשּכתּוב יט)ּוכמֹו יח, ּבניו(לעיל את יצּוה אׁשר למען ידעּתיו ּכי : ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָ

אחריו. ּביתֹו ְֲֵֶַָואת

éòéáùáëàíéýìûäå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤§¨´¡Ÿ¦½
øîàiå íäøáà åéìà øîàiå íäøáà-úà äqð¦−̈¤©§¨®̈©´Ÿ¤¥½̈©§¨−̈©¬Ÿ¤
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ãçà ìr äìòì íLéìà øîà øLà íéøää:E ¨Æ§Ÿ½̈©µ©©´¤«¨¦½£¤−Ÿ©¬¥¤«
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ׁשמֹו כן, ּפי על ואף ּופחד; יראה ּגבּורה, היא יצחק ׁשל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמּדתֹו
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àeää íB÷nì:íäéðL eòaLð íL ék òáL øàa ©¨¬©−§¥´¨®©¦²¨¬¦§§−§¥¤«

áììëéôe Cìîéáà í÷iå òáL øàáa úéøá eúøëiå©¦§§¬§¦−¦§¥´®̈©©¨´̈£¦¤À¤¦ŸÆ
ìt õøà-ìà eáLiå Bàáö-øN:íézLâììLà òhiå ©§¨½©¨ª−¤¤¬¤§¦§¦«©¦©¬¥−¤

:íìBò ìû ýåýé íLa íL-àø÷iå òáL øàáa¦§¥´¨®©©¦̧§¨½̈§¥¬§Ÿ̈−¥¬¨«
ãììt õøàa íäøáà øâiå:íéaø íéîé íézLô ©¨¯¨©§¨¨²§¤¬¤§¦§¦−¨¦¬©¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(681 'nr a p"yz zegiyd xtq)

ÏL‡ ÚhiÂ(לג (כא, «ƒ«≈∆

הכנסת מּדת יׂשראל ּבבני נטע אבינּו ׁשאברהם ּכאן, יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָרמז

לאֹורח להעניק א)ÏÈÎ‡,‰i˙L,‰�ÈÏ‰אֹורחים, י, סוטה .(רש"י ְְֲִִֵַַָ¬ƒ»¿ƒ»ƒ»

ׁשּכתּוב יט)ּוכמֹו יח, ּבניו(לעיל את יצּוה אׁשר למען ידעּתיו ּכי : ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָ

אחריו. ּביתֹו ְֲֵֶַָואת

éòéáùáëàíéýìûäå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤§¨´¡Ÿ¦½
øîàiå íäøáà åéìà øîàiå íäøáà-úà äqð¦−̈¤©§¨®̈©´Ÿ¤¥½̈©§¨−̈©¬Ÿ¤

:éðpäáða-úà àð-ç÷ øîàiå-øLà Eãéçé-úà E ¦¥«¦©¿Ÿ¤©Â̈¤¦§¸¤§¦«§³£¤
eäìräå äiønä õøà-ìà Eì-Cìå ÷çöé-úà záäà̈©̧§¨Æ¤¦§½̈§¤̧§½¤¤−¤©«Ÿ¦¨®§©«£¥³

ãçà ìr äìòì íLéìà øîà øLà íéøää:E ¨Æ§Ÿ½̈©µ©©´¤«¨¦½£¤−Ÿ©¬¥¤«
âçwiå Bøîç-úà Láçiå ø÷aa íäøáà íkLiå©©§¥̧©§¨¹̈©ÀŸ¤©©«£Æ¤£Ÿ½©¦©º

äìò éör òwáéå Bða ÷çöé úàå Bzà åéørð éðL-úà¤§¥³§¨¨Æ¦½§¥−¦§¨´§®©§©©Æ£¥´Ÿ½̈
:íéýìûä Bì-øîà-øLà íB÷nä-ìà Cìiå í÷iå©¨´¨©¥½¤¤©¨−£¤¨«©¬¨«¡Ÿ¦«

ã-úà àøiå åéðér-úà íäøáà àOiå éLéìMä íBia©´©§¦¦À©¦¨̧©§¨¨¯¤¥¨²©©¬§¤
:÷çøî íB÷nää-eáL åéørð-ìà íäøáà øîàiå ©¨−¥«¨«Ÿ©¸Ÿ¤©§¨¹̈¤§¨À̈§«

äk-ãr äëìð ørpäå éðàå øBîçä-ír ät íëì̈¤¬ŸÆ¦©«£½©«£¦´§©©½©¥«§−̈©®Ÿ
:íëéìà äáeLðå äåçzLðååéör-úà íäøáà çwiå §¦§©«£¤−§¨¬¨£¥¤«©¦©̧©§¨¹̈¤£¥´

çwiå Bða ÷çöé-ìr íNiå äìòäLàä-úà Bãéa ¨«ŸÀ̈©¨̧¤Æ©¦§¨´§½©¦©´§¨½¤¨¥−
:åcçé íäéðL eëìiå úìëànä-úàåæ÷çöé øîàiå §¤©©«£¤®¤©¥«§¬§¥¤−©§¨«©¸Ÿ¤¦§¹̈



xihtnקנד - ak - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðá éppä øîàiå éáà øîàiå åéáà íäøáà-ìà¤©§¨¨³¨¦Æ©´Ÿ¤¨¦½©−Ÿ¤¦¤´¦§¦®
:äìòì äOä äiàå íéöräå Làä äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥³¨¥Æ§¨´¥¦½§©¥¬©¤−§Ÿ¨«

çéða äìòì äOä Bl-äàøé íéýìû íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¡Ÿ¦º¦§¤¬©¤²§Ÿ−̈§¦®
:åcçé íäéðL eëìiåèøLà íB÷nä-ìà eàáiå ©¥«§¬§¥¤−©§¨«©¨ÀŸ¤©¨»£¤´

çaænä-úà íäøáà íL ïáiå íéýìûä Bì-øîà̈«©´¨«¡Ÿ¦¼©¦̧¤¨³©§¨¨Æ¤©¦§¥½©
Búà íNiå Bða ÷çöé-úà ã÷riå íéörä-úà Cøriå©©«£−Ÿ¤¨«¥¦®©©«£ŸÆ¤¦§¨´§½©¨³¤ŸÆ

:íéörì ìrnî çaænä-ìré-úà íäøáà çìLiå ©©¦§¥½©¦©−©¨«¥¦«©¦§©³©§¨¨Æ¤
ì úìëànä-úà çwiå Bãé:Bða-úà èçLàéàø÷iå ¨½©¦©−¤©©«£¤®¤¦§−Ÿ¤§«©¦§¸̈

| íäøáà øîàiå íéîMä-ïî ýåýé Càìî åéìà¥¹̈©§©³§Ÿ̈Æ¦©¨©½¦©−Ÿ¤©§¨¨´
:éðpä øîàiå íäøáàáéEãé çìLz-ìà øîàiå ©§¨¨®©−Ÿ¤¦¥«¦©ÀŸ¤©¦§©³¨«§Æ

ézrãé äzr | ék äîeàî Bì Nrz-ìàå ørpä-ìà¤©©½©§©©¬©−§®¨¦´©¨´¨©À§¦
ða-úà zëNç àìå äzà íéýìû àøé-ék-úà E ¦«§¥³¡Ÿ¦Æ©½¨§¬Ÿ¨©²§¨¤¦§¬¤

:épnî Eãéçéâéàøiå åéðér-úà íäøáà àOiå §¦«§−¦¤«¦©¦¨̧©§¨¹̈¤¥À̈©©§Æ
íäøáà Cìiå åéðø÷a Cáqa æçàð øçà ìéà-äpäå§¦¥©½¦©©¾¤«¡©¬©§©−§©§®̈©¥³¤©§¨¨Æ

:Bða úçz äìòì eäìriå ìéàä-úà çwiåãéø÷iåà ©¦©´¤¨©½¦©©«£¥¬§Ÿ−̈©¬©§«©¦§¨¯
øLà äàøé | ýåýé àeää íB÷nä-íL íäøáà©§¨¨²¥«©¨¬©−§Ÿ̈´¦§¤®£¤Æ

:äàøé ýåýé øäa íBiä øîàéåèýåýé Càìî àø÷iå ¥«¨¥´©½§©¬§Ÿ̈−¥«̈¤«©¦§¨²©§©¬§Ÿ̈−
:íéîMä-ïî úéðL íäøáà-ìàæèéa øîàiå ¤©§¨¨®¥¦−¦©¨¨«¦©¾Ÿ¤¦¬

øácä-úà úéNr øLà ïré ék ýåýé-íàð ézraLð¦§©−§¦§ª§Ÿ̈®¦À©µ©£¤³¨¦̧¨Æ¤©¨¨´
ða-úà zëNç àìå äfä:Eãéçé-úà EæéCøá-ék ©¤½§¬Ÿ¨©−§¨¤¦§¬¤§¦¤«¦«¨¥´

íéîMä éáëBëk Erøæ-úà äaøà äaøäå Eëøáà£¨«¤§À§©§¨̧©§¤³¤©§£Æ§«§¥´©¨©½¦
ørL úà Erøæ Løéå íiä úôN-ìr øLà ìBçëå§©¾£¤−©§©´©®̈§¦©´©§£½¥−©¬©

:åéáéàçéá÷r õøàä ééBb ìk Erøæá eëøaúäå «Ÿ§¨«§¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥´¨®̈¤¥¾¤
:éì÷a zrîL øLàèéåéørð-ìà íäøáà áLiå £¤¬¨©−§¨§Ÿ¦«©¨³¨©§¨¨Æ¤§¨½̈

íäøáà áLiå òáL øàa-ìà åcçé eëìiå eî÷iå©ª̈²©¥«§¬©§−̈¤§¥´¨®©©¥¬¤©§¨−̈
:òáL øàáaôëãbiå älàä íéøácä éøçà éäéå ¦§¥¬¨«©©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©ª©¬

íéða àåä-íâ äkìî äãìé äpä øîàì íäøáàì§©§¨−̈¥®ŸÂ¦¥Â¨«§¨¸¦§¨¬©¦²¨¦−
éçà øBçðì:Eàëåéçà æea-úàå Bøëa õeò-úà §¨¬¨¦«¤¬§Ÿ−§¤´¨¦®

:íøà éáà ìûeî÷-úàåáëBæç-úàå ãNk-úàå §¤§¥−£¦¬£¨«§¤¤´¤§¤£½
:ìàeúa úàå óìãé-úàå Lcìt-úàåâëãìé ìûeúáe §¤¦§−̈§¤¦§¨®§¥−§¥«§¥−¨©´

éçà øBçðì äkìî äãìé älà äðîL ä÷áø-úà¤¦§®̈§Ÿ¨¬¥̧¤Æ¨«§¨´¦§½̈§¨−£¦¬
:íäøáàãëàåä-íb ãìzå äîeàø dîLe BLâìéôe ©§¨¨«¦«©§−§¨´§®̈©¥³¤©¦Æ

:äërî-úàå Lçz-úàå íçb-úàå çáè-úà¤¤´©§¤©½©§¤©−©§¤©«£¨«

.ïîéñ ï"åðîà .íé÷åñô æ"î÷ ôôô

ã ycew zegiyn zecewp ã(73 'nr l zegiy ihewl)

‰‡¯È '‰ ¯‰a(יד (כב, ¿«≈»∆

˙B�a¯˜ Ô‡k ·È¯˜‰Ïe B˙�ÈÎL Ba ˙B¯L‰Ï(רש"י)˙‡¯L‰ ¿«¿¿ƒ»¿«¿ƒ»»¿»«¿»«

‰�ÈÎM‰ידי על עֹולה ּבקדּׁשת ׁשּנתקּדׁש ליצחק, ׁשּיכת - (נפעל) «¿ƒ»ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ

הּמזּבח. על ˜¯B�a˙ׁשּנעקד לאברהם,‰˜¯·˙ ׁשּיכת - (ּפֹועל) ְֱִֵֶֶַַַַ«¿»«»¿»ְְֵֶֶַַָָ

הּמזּבח. על יחידֹו ּבנֹו את ועקד מעׂשה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשעׂשה

øéèôîëíäøáàì ãbiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©ª©¬§©§¨−̈
øBçðì íéða àåä-íâ äkìî äãìé äpä øîàì¥®ŸÂ¦¥Â¨«§¨¸¦§¨¬©¦²¨¦−§¨¬

éçà:Eàëìûeî÷-úàå åéçà æea-úàå Bøëa õeò-úà ¨¦«¤¬§Ÿ−§¤´¨¦®§¤§¥−
:íøà éáàáë-úàå Lcìt-úàå Bæç-úàå ãNk-úàå £¦¬£¨«§¤¤´¤§¤£½§¤¦§−̈§¤

:ìàeúa úàå óìãéâëäðîL ä÷áø-úà ãìé ìûeúáe ¦§¨®§¥−§¥«§¥−¨©´¤¦§®̈§Ÿ¨¬
:íäøáà éçà øBçðì äkìî äãìé älàãëBLâìéôe ¥̧¤Æ¨«§¨´¦§½̈§¨−£¦¬©§¨¨«¦«©§−

íçb-úàå çáè-úà àåä-íb ãìzå äîeàø dîLe§¨´§®̈©¥³¤©¦Æ¤¤´©§¤©½©
:äërî-úàå Lçz-úàå§¤©−©§¤©«£¨«

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

àøéå úùøôì äøèôäã ÷øô á íéëìîá

ãàäzàå úî éLéà Ecár øîàì òLéìà-ìà ä÷rö íéàéápä-éðá éLpî úçà äMàå§¦¨´©©´¦§¥´§¥«©Â§¦¦Â¨«£¨̧¤¡¦¹̈¥ÀŸ©§§³¦¦Æ¥½§©¨´
:íéãárì Bì éãìé éðL-úà úç÷ì àa äLpäå ýåýé-úà àøé äéä Ecár ék zrãéáøîàiå ¨©½§¨¦´©§§½¨¨¬¨¥−¤§Ÿ̈®§©̧¤½À̈¨©¹©¤§¥¯§¨©²−©«£¨¦«©¸Ÿ¤

ì ïéà øîàzå úéaa Cì-Li-äî éì éãébä Cl-äNrà äî òLéìà äéìàúéaa ìë EúçôL ¥¤³¨¡¦¨Æ¨´¤«¡¤½̈©¦´¦¦½©¤−̈©¨®¦©ÀŸ¤¥´§¦§¨«§¬ŸÆ©©½¦
:ïîL Ceñà-íà ékâéðëL-ìk úàî õeçä-ïî íéìk Cì-éìàL éëì øîàiåíé÷ø íéìk C ¦−¦¨¬¨«¤©ÀŸ¤§¦̧©«£¦¨³¥¦Æ¦©½¥¥−¨§¥¨®¦¥¦¬¥¦−

:éèérîz-ìàãéða-ãráe Cãra úìcä zøâñå úàáeälàä íéìkä-ìk ìr z÷öéå C ©©§¦«¦À̈§¨©³§§©¤¸¤Æ©«£¥´§©¨©½¦§¨©¾§§©¬¨©¥¦−¨¥®¤
:éréqz àìnäåäàéäå äéìà íéLébî íä äéða ãráe dãra úìcä øbñzå Bzàî Cìzå §©¨¥−©¦«¦©¥̧¤Æ¥¦½©¦§´Ÿ©¤½¤©«£−̈§©´¨¤®¨¥²©¦¦¬¥¤−¨§¦¬

:ú÷öBîåïéà äéìà øîàiå éìk ãBò éìà äLébä dða-ìà øîàzå íéìkä úàìîk | éäéå ¨«¤©§¦´¦§´Ÿ©¥¦À©³Ÿ¤¤§¨Æ©¦̧¨¥©¬Æ¤½¦©´Ÿ¤¥¤½¨¥¬
:ïîMä ãîriå éìk ãBòæLéàì ãbzå àázåéîlLå ïîMä-úà éøëî éëì øîàiå íéýìûä −¤®¦©©«£−Ÿ©¨«¤©¨ÀŸ©©¥Æ§¦´¨«¡Ÿ¦½©ÀŸ¤§¦Æ¦§¦´¤©¤½¤§©§¦−

éLð-úàéðáe zàå C:øúBpa ééçz CçäìBãâ äMà íLå íðeL-ìà òLéìà øáriå íBiä éäéå ¤¦§¥®§©´§¨©½¦¦«§¦−©¨«©§¦̧©¹©©«£¯Ÿ¡¦¨´¤¥À§¨Æ¦¨´§½̈
:íçì-ìëàì änL øñé Bøár écî éäéå íçì-ìëàì Ba-÷æçzåèàð-äpä dLéà-ìà øîàzå ©©«£¤−¤«¡¨¨®¤©§¦Æ¦¥´¨§½¨ª¬−̈¨¤«¡¨¨«¤©¸Ÿ¤Æ¤¦½̈¦¥¨´

îz eðéìr øáò àeä LBã÷ íéýìû Léà ék ézrãé:ãééíéNðå äpè÷ øé÷-úiìr àp-äNrð ¨©½§¦¦²¦¬¡Ÿ¦−¨´®Ÿ¥¬¨¥−¨¦«©«£¤¨³£¦©¦Æ§©½̈§¨¦̧
:änL øeñé eðéìà Bàáa äéäå äøBðîe àqëå ïçìLå ähî íL BìàéänL àáiå íBiä éäéå ¬¨²¦¨¬§ª§−̈§¦¥´§¨®§¨¨²§Ÿ¬¥¥−¨¬¨«¨©§¦¬©−©¨´Ÿ¨®¨

:änL-ákLiå äiìrä-ìà øñiåáédì àø÷iå úàfä úénðeMì àø÷ Børð éæçéb-ìà øîàiå ©¨¬©¤¨«£¦¨−©¦§©¨«¨©¸Ÿ¤Æ¤¥«£¦´©«£½§¨−©«©¦´©®Ÿ©¦̧§¨½̈
:åéðôì ãîrzåâéäî úàfä äãøçä-ìk-úà eðéìà | zãøç äpä äéìà àð-øîà Bì øîàiå ©©«£−Ÿ§¨¨«©Ÿ́¤À¡¨¨´¥¤»¨»¦¥̧¨©´§§¥¥»»¤¨©«£¨¨´©Ÿ¼¤µ

:úáLé éëðà énr CBúa øîàzå àávä øN-ìà Bà Cìnä-ìà Cì-øaãì Léä Cì úBNrì©«£´½̈£¥³§©¤¨Æ¤©¤½¤−¤©´©¨¨®©¾Ÿ¤§¬©¦−¨«Ÿ¦¬¨«¤
ãé:ï÷æ dLéàå dì-ïéà ïa ìáà éæçéb øîàiå dì úBNrì äîe øîàiååèdì-àø÷ øîàiå ©¾Ÿ¤¤−©«£´¨®©´Ÿ¤¥«£¦À£¨²¥¬¥−̈§¦¨¬¨«¥©−Ÿ¤§¨¨®

:çúta ãîrzå dì àø÷iåæèéðãà-ìà øîàzå ïa ú÷áç zà äiç úrk äfä ãrBnì øîàiå ©¦̧§¨½̈©©«£−Ÿ©¨«©©ÀŸ¤©¥³©¤Æ¨¥´©½̈©−§Ÿ¤´¤¥®©ÀŸ¤©£Ÿ¦Æ
:EúçôLa áfëz-ìà íéýìûä Léàæéäiç úrk äfä ãrBnì ïa ãìzå äMàä øäzå ¦´¨«¡Ÿ¦½©§©¥−§¦§¨¤«©©¬©¨«¦−̈©¥´¤¥®©¥³©¤Æ¨¥´©½̈

:òLéìà äéìà øac-øLàçé:íéøöwä-ìà åéáà-ìà àöiå íBiä éäéå ãìiä ìcâéåèéøîàiå £¤¦¤¬¥¤−¨¡¦¨«©¦§©−©¨®¤©§¦´©½©¥¥¬¤¨¦−¤©«Ÿ§¦«©¬Ÿ¤
:Bnà-ìà eäàN ørpä-ìà øîàiå éLàø | éLàø åéáà-ìàëBnà-ìà eäàéáéå eäàOiå ¤¨¦−Ÿ¦´Ÿ¦®©¸Ÿ¤Æ¤©©½©¨¥−¤¦«©¦̧¨¥½©§¦¥−¤¦®



קנה
daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

מרים תחי'

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מכ"ט תשרי, בו שואלת ע"ד חיוב הדלקת הנרות בעש"ק וערב יום טוב, קודם 

הנשואין.

בכלל מנהגים שונים בזה, יש קהלות נוהגים שהנשים מתחילות להדליק הנרות בעש"ק וערב יו"ט 

בגיל רך ביותר ועד לכמה שנים עוד קודם היות בת מצוה, ויש קהלות שהם נוהגות להתחיל ההדלקה רק 

לאחרי הנשואין.

מנהג בית הרב הוא שמתחילים להדליק בגיל רך ביותר כאמור,

עכ"פ בהנוגע אלי' כיון שנעשית כבר בת מצוה ויש היכולת בידה לקיים מצוה רבה האמורה הדלקת 

נרות בעש"ק וערב יו"ט ובאמירת ברכה נכון שתעשה כן בל"נ, והשכר הרי מבואר במדרשי רז"ל, שהדלקת 

הנר כפשוטו מוסיפה אור בנר ה' נשמת אדם, היא הנשמה הק' שבכל אחד ואחת מבני ישראל, ועל ידי זה 

נתוסף בכל עניני' במצות השם ומזה הברכה בהוספה גם בעניני' הגשמים.

למסיבה  מסיבה  בין  וגם  וכיו"ב  שבת  מסיבות  ארגון  ידי  על  היהדות  בהפצת  שעוסקת  תקותי 

משתדלת להשפיע בסביבתה לקרב לבם לאבינו שבשמים על ידי קיום מצותיו של השי"ת והשי"ת יצליחה.

בברכה.

סוף זמן קידוש לבנה באה"ק: 
ליל שישי, י"ד חשון



לוח זמנים לשבוע פרשת וירא בערים שונות בעולם  קנח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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שקיעה
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יציאת
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7:067:149:029:069:349:3910:2510:2817:0717:0017:3717:3016:4317:44איטליה מילאנו )ח(

5:465:468:208:208:508:509:529:5318:0918:1018:3118:3117:5118:35אקוואדור קיטו )ח(

5:455:408:378:349:099:0710:1910:1719:3019:3519:5620:0219:1620:15ארגנטינה ב. איירס )ח(

6:206:139:229:199:529:4911:0511:0320:3820:4521:0721:1520:2621:19ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

6:376:448:398:439:119:1510:0410:0717:0216:5717:2917:2416:4017:28ארה״ב בולטימור )ח(

6:286:358:308:349:029:059:549:5716:5116:4517:1817:1216:2817:24ארה״ב ברוקלין נ.י.)ח(

6:296:368:308:349:029:069:559:5716:5016:4417:1717:1216:2717:24ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:077:159:089:129:409:4310:3210:3417:2417:1717:5217:4617:0017:58ארה״ב דטרויט )ח(

6:366:408:468:499:189:2110:1410:1617:3417:3017:5817:5517:1318:04ארה״ב היוסטן )ח(

6:136:198:218:248:538:569:479:4917:0016:5517:2517:2116:3817:30ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

6:306:348:428:459:159:1710:1110:1317:3917:3618:0217:5917:1818:09ארה״ב מיאמי )ח(

6:276:348:268:308:599:039:519:5416:4316:3717:1117:0516:2017:19ארה״ב ניו הייבן )ח(

6:246:318:268:308:579:019:499:5216:4416:3817:1217:0616:2017:17ארה״ב שיקאגו )ח(

5:445:428:298:288:588:5710:0410:0418:4918:5219:1219:1518:3319:19בוליביה לה פאס )ח(

7:417:519:299:3410:0110:0610:4910:5317:1017:0117:4317:3516:4417:52בלגיה אנטוורפן )ח(

7:397:499:289:3410:0010:0510:4910:5217:1317:0417:4617:3716:4717:53בלגיה בריסל )ח(

7:047:168:488:549:209:2610:0610:1116:1416:0316:5016:4015:4616:44בלרוס ליובאוויטש )ח(

6:136:108:588:579:309:2810:3610:3619:2819:3119:5119:5519:1320:03ברזיל ס.פאולו )ק(

6:005:578:458:449:169:1510:2310:2219:1319:1719:3719:4118:5819:48ברזיל ריו דה ז׳נרו )ק(

6:587:088:478:539:199:2410:0710:1116:2916:2017:0216:5416:0317:09בריטניה לונדון )ח(

7:137:248:599:059:319:3710:1810:2216:3116:2117:0616:5616:0417:14בריטניה מנצ׳סטר )ח(

7:087:198:559:009:279:3210:1410:1816:3116:2117:0516:5616:0517:00גרמניה ברלין )ח(

7:187:289:109:159:419:4710:3010:3416:5916:5017:3117:2316:3317:27גרמניה פרנקפורט )ח(

5:085:057:587:568:288:269:419:4218:3518:3918:5919:0418:2019:08דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:396:428:568:579:289:3010:2610:2818:0518:0318:2818:2617:4618:30הודו בומביי )ח(

6:336:358:518:539:239:2510:2210:2318:0418:0218:2618:2417:4418:28הודו פונה )ח(

6:316:408:258:308:579:029:479:5016:2316:1516:5316:4615:5816:50הונגריה בודפשט )ח(

6:376:458:388:429:109:1410:0310:0516:5716:5117:2517:1916:3417:23טורקיה איסטנבול )ח(

6:526:598:569:009:289:3210:2210:2417:2417:1917:5117:4617:0217:50יוון אתונה )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת וירא בערים שונות בעולם  
זמני יום ראשון ויום שבת
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שאשאשאשאשאשא
6:527:018:458:509:189:2210:0810:1116:4416:3617:1417:0716:1917:11מולדובה קישינב )ח(

6:326:358:548:569:249:2610:2310:2418:0818:0618:3118:2917:4818:33מקסיקו מ. סיטי )ח(

6:045:579:049:019:379:3310:4910:4720:2220:3120:5221:0120:1321:05ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ק(

6:126:168:278:298:579:009:549:5617:2317:1917:4717:4317:0217:47נפאל קטמנדו )ח(

6:446:449:119:129:449:4410:4510:4618:5318:5319:1419:1518:3519:19סינגפור סינגפור )ח(

6:356:468:248:298:559:019:439:4716:0315:5316:3716:2815:3716:32פולין ורשא )ח(

5:325:318:078:078:408:409:449:4418:1218:1418:3418:3617:5518:40פרו לימה )ח(

7:237:319:209:249:519:5610:4210:4517:2517:1717:5417:4717:0018:01צרפת ליאון )ח(

7:417:509:349:3910:0510:1010:5510:5817:2717:1817:5817:5017:0218:05צרפת פריז )ח(

5:345:358:058:068:358:359:369:3717:4617:4618:0818:0817:2818:12קולומביה בוגוטה )ח(

6:567:038:548:599:269:3010:1810:2117:0616:5917:3517:2816:4217:41קנדה טורונטו )ח(

6:376:458:338:389:059:109:569:5916:3816:3117:0817:0116:1417:14קנדה מונטריאול )ח(

6:096:158:148:178:478:509:419:4316:4816:4317:1417:0916:2617:13קפריסין לרנקה )ח(

8:408:5210:2310:3010:5411:0011:4011:4517:4617:3418:2218:1217:1818:29רוסיה מוסקבה )ח(

8:088:1710:0210:0710:3410:3911:2411:2818:0017:5218:3118:2417:3618:28רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:117:209:079:129:389:4310:2810:3217:0716:5917:3717:3016:4217:43שוייץ ציריך )ח(

6:116:138:328:339:049:0610:0310:0417:5217:5018:1418:1317:3218:17תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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