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ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו פ"נ מי"ד חשון.

בטח ילמוד בשופי נגלה וחסידות, וירבה בעבודת התפלה ]ובזה אמירת שיעור חדשי של התהלים - 

כפי שנחלק התהלים לימי החדש - )וגם שבועי - ]כמו שנחלק לימי השבוע[( - עד לאחרי חג הגאולה הבע"ל 

הוא יום י"ט כסלו[ - אף שכמובן צ"ל זה בלי נדר, ובלימוד האמור מה טוב שיהי' גם לימוד בעל פה - עכ"פ 

פרק אחד משניות או פרק אחד תניא.

ויהי רצון שיבשר טוב מהצלחתו בלימוד תוה"ק תורה תמימה, נגלה וחסידות ביראת שמים וקיום 

מצותי' בהידור.

בברכה לבשו"ט בכל עניניו,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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eÈ‰iÂׁשנים וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה מאה ׂשרה חּיי «ƒ¿ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשרה חּיי (מהורש"ב)1ׁשני אדמּו"ר ּומדּיק , ְְְֵֵֵַַַָָ

הּמתחיל' 'ּדּבּור ּבמאמרֹו ההּלדת, יֹום ּבעל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻנׁשמתֹוֿעדן
עטר"ת ּדׁשנת ׂשרה2זה חּיי וּיהיּו נאמר ּכבר הרי , ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

מֹוסיף ּומה ואחדֹות], עׂשירּיֹות ּבמאֹות ׁשנֹותיה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ[ּומפרט
ּבּזהר ּדאיתא מה עלּֿפי זה ּומבאר ׂשרה. חּיי 3ׁשני ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ
ׁשּלא חּייה ׁשני ימי נאמר ּדוקא ׁשּבׂשרה זה על ְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּדהּטעם

אּמהֹות ּבׁשאר (למצרים)4נאמר נחתת ׂשרה ּכי הּוא, , ְְְְֱִִִִִֶַַַָָָָָ
אמר ּדאּת ּכּמה הּוא5וסלקת מּמצרים אברם וּיעל ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָ

ׁשם) (ּבּזהר ּומסּים עּלאין. לחּיין זכתה ּכ ּובגין ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹואׁשּתֹו,
ּבּמאמר מבאר ועלּֿפיֿזה חּיין. הוּו ּדילּה ּדא מה6ועל ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹ

ׂשרה חּיי וּיהיּו ּכי ׂשרה, חּיי ׁשני לֹומר ּפעם עֹוד ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּׁשּכפל
ׁשהחּיין הּוא ׂשרה חּיי ּוׁשני עּלאין, לחּיין ׁשּזכתה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּוא

ּבּמאמרDNWנעׂשּו [וכּמבאר הוּו ּדילּה ּדׁשני7, החּלּוק ֲַ¤¨ְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹ
הּמאמר ּדפרּוׁש והּׁשּיכּות הּקׁשר להבין וצרי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהענינים].
ּפרּוׁש עם ׁשּלּה, נעׂשּו ׁשהחּיין הּוא ׂשרה חּיי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשני

ׁשוין8רׁש"י ׁשּכּלן הּוא ׂשרה חּיי ׁשּׁשני הּפסּוק על ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ְָלטֹובה.

(מּלׁשֹוןÔ·eÈÂב) ׁשּבּתֹורה הּסּפּורים ּדכל ּבהקּדים זה ¿»ְְְְִִִִֶֶַַַָָ
מּיׂשראל.9הֹוראה ואחד אחד לכל הֹוראֹות הם ( ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָ

ּכח ּונתינת סימן ׁשהם [ואּמהֹות] אבֹות מעׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּובפרט

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ב לאור יצא *`"ypz ± oeygxn s"k qxhpew(מהורש"ב) אדמו"ר דכ"ק הק"ל*) הולדת יום הבעל"ט, מרחשון כ"ף "לקראת ,

. . (כתר"אֿתנש"א) oeygנ"ע e"h w"yven,`"ypz'd zpy."(1.פרשתנו זה2)ריש ד"ה וראה ואילך. פז ע' עטר"ת בסה"מ נדפס

ואילך). רעז ע' (לעיל ב.3)ה'תשמ"א קכב, פרשתנו סע"ב)4)ח"א (קכא, שם שבזהר ולהעיר, עטר"ת. הנ"ל ברד"ה הלשון כ"ה

נשי מהאמהות].nlrc`"מכל אינן רובן שם, שבזהר בהדוגמאות [וגם א.5)" יג, לך צז).6)לך ע' עטר"ת (סה"מ וראה7)בסופו

ס"ו. "8)לקמן הוא התורה על רש"י שפירוש כיון – לזה**) זה שייכים הפסוק שבאותו הפירושים שכל לזה תורה"dpiiדנוסף של

שם. ובהערות בתחלתו, ח"ה לקו"ש בארוכה וראה (זהר). הסוד ע"ד הפירוש עם מיוחדת שייכות לו יש שבט), כט יום" ("היום

דאורי.9) בגין תורה אקרי אמאי ב: נג, זח"ג וראה בראשית. ר"פ גו"א ירה). ערך שלו השרשים (ובס' ח יט, לתהלים רד"ק ראה

(*([jli`e 286 'r `"g `"ypz zeiecreezd ± mgpn zxez] `"ypz'd) ef dpyc oeygxn e"h `xie t"y zgiya dkex`a d`x.

(**n dfl 'i`xd recik"fphry"`q dcp),782 'r b"g y"ewl d`x ± (a.n"kae.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
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את כופל הפסוק שונים, עניינים
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ושייכות). קשר ביניהם

ÏÎc ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (·¿»∆¿«¿ƒ¿»
‰¯BzaL ÌÈ¯etq‰«ƒƒ∆«»
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ה

s"k ,dxy iig zyxt 'd meil xe` .c"qa

*d"nyz'd oeygxn

eÈ‰iÂׁשנים וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה מאה ׂשרה חּיי «ƒ¿ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשרה חּיי (מהורש"ב)1ׁשני אדמּו"ר ּומדּיק , ְְְֵֵֵַַַָָ

הּמתחיל' 'ּדּבּור ּבמאמרֹו ההּלדת, יֹום ּבעל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻנׁשמתֹוֿעדן
עטר"ת ּדׁשנת ׂשרה2זה חּיי וּיהיּו נאמר ּכבר הרי , ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

מֹוסיף ּומה ואחדֹות], עׂשירּיֹות ּבמאֹות ׁשנֹותיה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ[ּומפרט
ּבּזהר ּדאיתא מה עלּֿפי זה ּומבאר ׂשרה. חּיי 3ׁשני ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ
ׁשּלא חּייה ׁשני ימי נאמר ּדוקא ׁשּבׂשרה זה על ְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּדהּטעם

אּמהֹות ּבׁשאר (למצרים)4נאמר נחתת ׂשרה ּכי הּוא, , ְְְְֱִִִִִֶַַַָָָָָ
אמר ּדאּת ּכּמה הּוא5וסלקת מּמצרים אברם וּיעל ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָ

ׁשם) (ּבּזהר ּומסּים עּלאין. לחּיין זכתה ּכ ּובגין ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹואׁשּתֹו,
ּבּמאמר מבאר ועלּֿפיֿזה חּיין. הוּו ּדילּה ּדא מה6ועל ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹ

ׂשרה חּיי וּיהיּו ּכי ׂשרה, חּיי ׁשני לֹומר ּפעם עֹוד ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּׁשּכפל
ׁשהחּיין הּוא ׂשרה חּיי ּוׁשני עּלאין, לחּיין ׁשּזכתה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּוא

ּבּמאמרDNWנעׂשּו [וכּמבאר הוּו ּדילּה ּדׁשני7, החּלּוק ֲַ¤¨ְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹ
הּמאמר ּדפרּוׁש והּׁשּיכּות הּקׁשר להבין וצרי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהענינים].
ּפרּוׁש עם ׁשּלּה, נעׂשּו ׁשהחּיין הּוא ׂשרה חּיי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשני

ׁשוין8רׁש"י ׁשּכּלן הּוא ׂשרה חּיי ׁשּׁשני הּפסּוק על ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ְָלטֹובה.

(מּלׁשֹוןÔ·eÈÂב) ׁשּבּתֹורה הּסּפּורים ּדכל ּבהקּדים זה ¿»ְְְְִִִִֶֶַַַָָ
מּיׂשראל.9הֹוראה ואחד אחד לכל הֹוראֹות הם ( ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָ

ּכח ּונתינת סימן ׁשהם [ואּמהֹות] אבֹות מעׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּובפרט
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ב לאור יצא *`"ypz ± oeygxn s"k qxhpew(מהורש"ב) אדמו"ר דכ"ק הק"ל*) הולדת יום הבעל"ט, מרחשון כ"ף "לקראת ,

. . (כתר"אֿתנש"א) oeygנ"ע e"h w"yven,`"ypz'd zpy."(1.פרשתנו זה2)ריש ד"ה וראה ואילך. פז ע' עטר"ת בסה"מ נדפס

ואילך). רעז ע' (לעיל ב.3)ה'תשמ"א קכב, פרשתנו סע"ב)4)ח"א (קכא, שם שבזהר ולהעיר, עטר"ת. הנ"ל ברד"ה הלשון כ"ה

נשי מהאמהות].nlrc`"מכל אינן רובן שם, שבזהר בהדוגמאות [וגם א.5)" יג, לך צז).6)לך ע' עטר"ת (סה"מ וראה7)בסופו

ס"ו. "8)לקמן הוא התורה על רש"י שפירוש כיון – לזה**) זה שייכים הפסוק שבאותו הפירושים שכל לזה תורה"dpiiדנוסף של

שם. ובהערות בתחלתו, ח"ה לקו"ש בארוכה וראה (זהר). הסוד ע"ד הפירוש עם מיוחדת שייכות לו יש שבט), כט יום" ("היום

דאורי.9) בגין תורה אקרי אמאי ב: נג, זח"ג וראה בראשית. ר"פ גו"א ירה). ערך שלו השרשים (ובס' ח יט, לתהלים רד"ק ראה

(*([jli`e 286 'r `"g `"ypz zeiecreezd ± mgpn zxez] `"ypz'd) ef dpyc oeygxn e"h `xie t"y zgiya dkex`a d`x.

(**n dfl 'i`xd recik"fphry"`q dcp),782 'r b"g y"ewl d`x ± (a.n"kae.
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È�L ÌÈ�L Ú·LÂ ‰�L ÌÈ¯NÚÂ ‰�L ‰‡Ó ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ«ƒ¿«≈»»≈»»»¿∆¿ƒ»»¿∆«»ƒ¿≈
‰¯L ÈiÁ1ÏÚa Ô„ÚŒB˙ÓL� (·"˘¯Â‰Ó) ¯"eÓ„‡ ˜i„Óe , «≈»»¿«≈«¿ƒ¿»≈∆««

˙„l‰‰ ÌBÈ(תרכ"א (בשנת מרחשוון כ"ף ביום B¯Ó‡Óaשנולד , «À∆∆¿«¬»
‰Ê 'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac'"...שרה חיי ËÚ¯"˙"ויהיו ˙�Lc ƒ««¿ƒ∆ƒ¿«¬∆∆

שלכאורה,2[=תרע"ט] ושואל

לתמוה �‡Ó¯יש ¯·k È¯‰ :¬≈¿»∆¡«
Ë¯ÙÓe] ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ«ƒ¿«≈»»¿»≈

˙B‡Óa ‰È˙B�Lמאה") ¿∆»¿≈
("ועשריםBi¯ÈNÚ˙שנה") ¬ƒƒ
("ושבעB„Á‡Â˙שנה") «¬»
ÛÈÒBÓשנים"), ‰Óeבכך «ƒ

וכופל חוזר הפסוק ≈¿È�Lשבסוף
‰¯N ÈiÁלכאורה והרי «≈»»

הוא שרה" חיי "שני הסיום

מיותר?

‰Ê ¯‡·Óeהנזכר במאמר ¿…»∆
תרע"ט Ó‰משנת ÈtŒÏÚ«ƒ«

‡˙È‡c(שכתוב (שיש, ¿ƒ»
¯‰fa3‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c «…«¿««««∆

¯Ó‡� ‡˜Âc ‰¯NaL∆¿»»«¿»∆¡«
מספר ÈiÁ‰בתורה È�L ÈÓÈ¿≈¿≈«∆»

�‡Ó¯דבר ‡lLבתורה ∆…∆¡«
¯‡Laה˙B‰n‡4שהרי ƒ¿»ƒ»

רבקה, של החיים שנות מספר

בתורה, נאמר לא ולאה רחל

˙˙Á� ‰¯N Èk ,‡e‰ירדה ƒ»»»¿«
˙˜ÏÒÂ (ÌÈ¯ˆÓÏ)ועלתה ¿ƒ¿«ƒ¿«¿»

k¯Ó‡ z‡c ‰n5שאתה כפי «»¿«¿»«
אומר בתורה) »»»ÏÚiÂ(הפסוק

‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ì¯·‡«¿»ƒƒ¿«ƒ
BzL‡Âעלתה ששרה כלומר ¿ƒ¿
ÔÈ‚·eממצרים Ckובגלל, ¿ƒ»

ועלתה למצרים שירדה משום

ירידה לה יגרום שהדבר ומבלי עליה השפעה תהיה שלמצרים מבלי ממצרים

לכן הרוחנית, ÔÈ‡lÚשרהÎÊ˙‰במעלתה ÔÈiÁÏ.עליונים ÌiÒÓeלחיים »¿»¿«ƒƒ»ƒ¿«≈

ÔÈiÁ eÂ‰ dÏÈc ‡c ÏÚÂ (ÌL ¯‰fa)שלה החיים) כך, (משום זה ועל «…«»¿«»ƒ»»«ƒ
חיים. להיקרא ראויים אכן שלה החיים כלומר חיים, Ó·‡¯היו ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆¿…»

¯Ó‡na6הנזכרÏÙkM ‰Óהפסוק¯ÓBÏ ÌÚt „BÚהפסוק בסיום ««¬»«∆»««««
Èk ,‰¯N ÈiÁ È�Lבתחילת נאמר שכבר מה של מיותרת כפילות זו אין ¿≈«≈»»ƒ

עניינים בשני מדובר אלא הפסוק

N¯‰שונים ÈiÁ eÈ‰iÂ -«ƒ¿«≈»»
פירושו הפסוק בתחילת האמור

ÔÈ‡lÚ ÔÈiÁÏ ‰˙ÎfL ‡e‰∆»¿»¿«ƒƒ»ƒ
עליונים, N¯‰חיים ÈiÁ È�Le¿≈«≈»»

הפסוק בסוף ‰e‡האמור
ÔÈiÁ‰LהעליוניםeNÚ� ∆««ƒ«¬

¯‡·nÎÂ] eÂ‰ dÏÈc ,dlL∆»ƒ»»¿«¿…»
¯Ó‡na7È�Lc ˜elÁ‰ ««¬»«ƒƒ¿≈
ÌÈ�È�Ú‰להלן שיבואר וכפי »ƒ¿»ƒ

בשני שמדובר וכיוון בהרחבה]

את כופל הפסוק שונים, עניינים

שרה". "חיי הביטוי

¯Lw‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«∆∆
¯Ó‡n‰ Le¯Ùc ˙eÎiM‰Â¿««»¿≈««¬»
‡e‰ ‰¯N ÈiÁ È�ML∆¿≈«≈»»
dlL eNÚ� ÔÈiÁ‰L∆««ƒ«¬∆»

האמור) הזוהר ÌÚƒ(כלשון
È"L¯ Le¯t8˜eÒt‰ ÏÚ ≈«ƒ««»

‡e‰ ‰¯N ÈiÁ È�ML∆¿≈«≈»»
‰·BËÏ ÔÈÂL ÔlkLשכל ∆À»»ƒ¿»

סופם ועד מתחילתם חייה ימי

רוחנית מבחינה טובים (שכןהיו

לפסוק יש שכאשר הוא כלל

למרות הרי רבים, פירושים אחד

יש מזה, זה שונים פירושים שהם

ושייכות). קשר ביניהם

ÏÎc ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (·¿»∆¿«¿ƒ¿»
‰¯BzaL ÌÈ¯etq‰«ƒƒ∆«»

‰‡¯B‰ ÔBLlÓ)9.Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙B‡¯B‰ Ì‰ ( ƒ¿»»≈»¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
Ák ˙�È˙�e ÔÓÈÒ Ì‰L [˙B‰n‡Â] ˙B·‡ ‰NÚÓ Ë¯Ù·eƒ¿»«¬≈»¿ƒ»∆≈ƒ»¿ƒ«…«
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אחד10לּבנים ּכל ׁשל [והאּמהֹות] האבֹות ׁשהם ּדכיון . ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
נמׁשכים ׁשּלהם והעבֹודֹות הענינים לכן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָמּיׂשראל,

מּיׂשראל אחד לכל ׁשהּתֹורה11ּבירּוׁשה זה ועלּֿפיֿזה, . ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הֹוראה הּוא לטֹובה ׁשוין הם ׂשרה חּיי ׁשני ׁשּכל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמסּפרת
ׁשוים יהיּו ׁשנֹותיו ׁשּכל מּיׂשראל אחד לכל ּכח ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּונתינת
(לכאֹורה) ׁשּיכת לאדם ּדהֹוראה ּבאּור, וצרי ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָלטֹובה.
ׁשּידע וכיון להעבר, ּבנֹוגע ולא והעתיד לההוה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבנֹוגע
עביד ּומאי ּבעבר, ּומּצבֹו מעמדֹו ּבנפׁשיּה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָאיניׁש

ׁשעׂשה12ּבאֹורתא הענינים [ואפּלּו ׁשּלפניֿזה ּובּימים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
הּבהמית נפׁש מהתּגּברּות הם לֹומר13ּבׁשֹוגג, ׁשּי אי ,[ ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

ׁשוין יהיּו ׁשּבעבר) ׁשנֹותיו (ּגם ׁשנֹותיו ׁשּכל הֹוראה ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָלֹו
ְָלטֹובה.

LÈÂמאהבה ּתׁשּובה ּדעלֿידי ּבזה, הּבאּור לֹומר ¿≈ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָ
העבר את ּגם אחד14מׁשּנים ּכל ׁשל ּבכחֹו ולכן , ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשנֹותיו ׁשּכל (הּדר את והעביר ּופגם ׁשחטא מי ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ(ּגם
יׁש ועלּֿפיֿזה לטֹובה. ׁשוין יהיּו ׁשּבעבר) ׁשנֹותיו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ(ּגם
ׂשרה, חּיי ּבׁשני הּפרּוׁשים ּדׁשני והּׁשּיכּות הּקׁשר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלבאר
הענינים ּכל ּכי לטֹובה, ׁשוין וכּלן חּיין הוּו ְְְִִִִִִַָָָָָָָָֻּדילּה

ּברּוחנּיּות מענינם מׁשּתלׁשלים ועלֿידי15ׁשּבגׁשמּיּות , ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

צא10) י): שם, עה"פ ברמב"ן (הובא ו פ"מ, ובב"ר לבנים. סימן לאבות שאירע מה כל ו: יב, לך לך עה"פ רמב"ן yeakeראה

jxcd z`.ועוד בניך. שם.11)לפני ובהערות רעח), ע' (לעיל ס"ב ה'תשמ"א זה ד"ה בארוכה וראה ובכ"מ. וארא. ר"פ תו"א ראה

ע"ז.12) מס' סוף חז"ל לשון בטעהמ"צ).13)ע"פ ויקרא פ' להאריז"ל (מל"ת כח סו"ס ובפרש"י14)אגה"ק סע"א פו, יומא ראה

עונו נעקר מאהבה "השב מאהבה כאן ד"ה ובכ"מ.ezlgzn."(15שם רפ"ג. תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÌÈ�aÏ10.[והאמהות] האבות בדרכי ‰‡·B˙ללכת Ì‰L ÔÂÈÎc «»ƒ¿≈»∆≈»»
Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk ÏL [˙B‰n‡‰Â],הכלל מן יוצא ÔÎÏמבלי ¿»ƒ»∆»∆»ƒƒ¿»≈»≈

„Á‡ ÏÎÏ ‰Le¯Èa ÌÈÎLÓ� Ì‰lL ˙B„B·Ú‰Â ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ¿»¬∆»∆ƒ¿»ƒƒ»¿»∆»
Ï‡¯NiÓ11‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הוראות. הם והאמהות האבות על שהסיפורים ƒƒ¿»≈¿«ƒ∆

ישראל, בני Bz‰L¯‰לכל ‰Ê∆∆«»
ÈiÁ È�L ÏkL ˙¯tÒÓ¿«∆∆∆»¿≈«≈

‰·BËÏ ÔÈÂL Ì‰ ‰¯Nוכל »»≈»ƒ¿»
טוב מצב באותו הייתה חייה

È˙�e�˙ונעלה ‰‡¯B‰ ‡e‰»»¿ƒ«
Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ Ák…«¿»∆»ƒƒ¿»≈
ÌÈÂL eÈ‰È ÂÈ˙B�L ÏkL∆»¿»ƒ¿»ƒ

.‰·BËÏ¿»
¯e‡a CÈ¯ˆÂלא לכאורה ¿»ƒ≈

לאדם להורות ייתכן איך מובן

ÏÎ˘שווין" יהיו ושנותיו ימיו

Ì„‡Ïלטובה", ‰‡¯B‰c¿»»¿»»
Ú‚B�a (‰¯B‡ÎÏ) ˙ÎiL«∆∆ƒ¿»¿≈«
‡ÏÂ „È˙Ú‰Â ‰Â‰‰Ï¿«…∆¿∆»ƒ¿…

¯·Ú‰Ï Ú‚B�aההוראה והרי ¿≈«¿∆»»
יהיו חייו ימי שכל כוח והנתינת

את גם כוללת לטובה" "שווין

‡LÈ�Èהעבר, Ú„iL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»«ƒƒ
dÈLÙ�aבעצמו יודע אדם ¿«¿≈

את מכיר «¬»B„ÓÚÓוהוא
Úa·¯,האמיתי B·vÓe«»∆»»

‡˙¯B‡a „È·Ú È‡Óe12 «»ƒ¿¿»
(כמסופר בלילה עשה ומה

בר ובאטי יהודה שרב בגמרא

המלך ושבור אתרוג לפניהם הביאו פרס. מלך שבור לפני לאכול ישבו טובי

כך אחר טובי. בר לבאטי ונתן נוספת חתיכה חתך בעצמו, ואכל ממנו חתך

יהודה. לרב ונתן נוספת חתיכה חתך בקרקע, פעמים עשר הסכין את נעץ

לא (ולמה יהודי' לא אני 'וכי המלך שבור כלפי טען טובי בר באטי וכאשר

המלך: לו ענה עבורי)? מהאתרוג שחתכת לפני גם בקרקע הסכין את נעצת

בלילה...) עשית מה ÊŒÈ�ÙlL‰תיזכר ÌÈÓi·eעצמו את שמכיר והאדם «»ƒ∆ƒ¿≈∆
רצויים לא דברים היו שבעברו ימצא בודאי ‰ÌÈ�È�Úהיטב elÙ‡Â]«¬ƒ»ƒ¿»ƒ

‚‚BLa ‰NÚLשלא הם הרי ובמתכוון, במזיד שאינם כיון ולכאורה, ∆»»¿≈
אבל לטובה", "שוין יהיו החיים שכל להוראה סתירה מהווים ואינם באשמתו

גם בעצם בשוגג שנעשו למרות דבר של כתוצאה‰Ìלאמיתו נובעים ≈
˙ÈÓ‰a‰ LÙ� ˙e¯ab˙‰Ó13התניא שבספר הקודש באגרת שכתוב כפי ≈ƒ¿«¿∆∆««¬ƒ

מהתגברות שהן השגגות על אלא מכפרים שאינן המזבח גבי שעל "...קרבנות

הוכחה מהווה הדבר בשוגג עבירה עבר אדם כאשר גם ולכן הבהמית", נפש

כן ואם כראוי], איננו הרוחני ÏkLשמצבו ‰‡¯B‰ BÏ ¯ÓBÏ CiL CÈ‡≈«»«»»∆»
‰·BËÏ ÔÈÂL eÈ‰È (¯·ÚaL ÂÈ˙B�L Ìb) ÂÈ˙B�Lכבר העבר והרי ¿»«¿»∆∆»»ƒ¿»ƒ¿»

את לשנות אפשר ואיך "לטובה" כולו היה לא בעבר שמצבו יודע והאדם היה

העבר?

‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
לאדם להורות ייתכן אכן כיצד

ולשנותה בעבר הנהגתו לגבי

‰·‰‡Ó ‰·eLz È„ÈŒÏÚc¿«¿≈¿»≈«¬»
¯·Ú‰ ˙‡ Ìb ÌÈpLÓ14 ¿«ƒ«∆∆»»

על יומא במסכת הגמרא (כדברי

שני בין לכאורה שיש הסתירה

"שובו אומר אחד פסוק פסוקים:

שכאשר ומשמעו שובבים" בנים

על תשובה עושים ישראל בני

הקדושֿ להם מחשיב חטאיהם,

החטא תחילת כאילו ברוךֿהוא

נעורים משובת בגלל רק הייתה

"ארפא אומר שני פסוק ואילו

שיתרפאו ומשמעו משובתם"

העבר לגבי אבל ואילך מכאן

כ היו לא והגמראאכן ראוי!

מדבר הראשון הפסוק עונה:

תשובה שהיא מאהבה בתשובה

את ומבטלת שעוקרת נעלית

היה לא כאילו מעיקרו החטא

מדבר השני והפסוק מלכתחילה

רק שמועילה מיראה בתשובה

וכך למפרע. לא אך ולהבא מכאן

תשובה ..." ה': מאהבת תשובה של מעלתה גודל על ז) (פרק בתניא מבואר

מעומקא מאהבה תשובה שהיא ממש כזכיות לו נעשו שזדונות כך כל גדולה

לו נעשו שזדונות אמרו זו רבה מאהבה תשובה ועל רבה... באהבה דלבא

זו"), רבה לאהבה בא זה ידי ועל הואיל מאהבתÔÎÏÂכזכיות שתשובה מאחר ¿»≈
לא כאילו וכל מכל החטא את שעוקרת כך כדי עד העבר על גם משפיעה ה'

- מלכתחילה Ì‚Ùeחטא ‡ËÁL ÈÓ Ìb) „Á‡ Ïk ÏL BÁÎa¿…∆»∆»«ƒ∆»»»«
C¯c‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Â(רצויים לא דברים היו (Ìbובעברו ÂÈ˙B�L ÏkL ¿∆¡ƒ∆«∆∆∆»¿»«

.‰·BËÏ ÔÈÂL eÈ‰È (¯·ÚaL ÂÈ˙B�L¿»∆∆»»ƒ¿»ƒ¿»
¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂאתÌÈLe¯t‰ È�Lc ˙eÎiM‰Â ¯Lw‰ ¿«ƒ∆≈¿»≈«∆∆¿««»ƒ¿≈«≈ƒ

,‰¯N ÈiÁ È�Laהאחד-ÔÈiÁ eÂ‰ dÏÈcהיינו שלה, היו שהחיים ƒ¿≈«≈»»ƒ»»«ƒ
- השני והפירוש לשמם, ראויים BËÏ·‰חיים ÔÈÂL ÔlÎÂועד מתחילתם ¿À»»ƒ¿»

Ì�È�ÚÓסופם, ÌÈÏLÏzLÓ ˙eiÓL‚aL ÌÈ�È�Ú‰ Ïk Èkושורשם ƒ»»ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒƒ¿«¿¿ƒ≈ƒ¿»»
˙ei�Áe¯a15כוחות עשרה יש האדם שבנפש בתניא שמבואר (כפי ¿»ƒ
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d"nyz'd ,oeygÎxn s"k ,dxy iig zyxt 'd meil xe`

ּדילּה עלֿידיֿזהענין עּלאין, לחּיין ּבנֹוגע חּיין הוּו ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
ּבפׁשטּות, לחּיים ּבנֹוגע ּגם חּיין הוּו ּדילּה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָנעׂשה
עליהם, הּבית' 'ּבעל נעׂשית והיא ׁשּלּה הן ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָׁשהחּיים

מּיׂשראל אחד לכל הּכח נּתן ׁשני16ועלֿידיֿזה ׁשּכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
'ּבעל יהיה וׁשהּוא ׁשּלֹו יהיּו ׁשעברּו) הּׁשנים (ּגם ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָחּייו
הּׁשנים (ּגם ׁשנֹותיו ּכל ׁשּיהיּו ּבכחֹו ולכן עליהם, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּבית'

לטֹובה. ׁשוין ְִֶֶָָָָׁשּבעבר)

ּבּתניאÊŒÈtŒÏÚÂ‰ג) ּׁשּכתּוב מה אחד17יּובן ׁשּכל ¿«ƒ∆ְֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשעה, ּובכל עת ּבכל ּבינֹוני להיֹות ְְְִִֵֵָָָָָיכֹול
מּימיו עברה עבר ׁשּלא זה הּוא ׁשּבינֹוני ּכיון ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּדלכאֹורה,
אחד ורגע אחת ׁשעה אפילּו רׁשע ׁשם עליו נקרא ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹולא

ימיו יכֹול18ּכל עברה) ׁשעבר זה ּגם (ּכֹולל אדם ּכל אי , ֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ּבינֹוני ׁשּבנֹוגע19להיֹות ּדכמֹו ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש . ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

ׁשּיעּכב מי ואין נתּונה אדם לכל רׁשּות הּמצוֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָלכל
אחד20ּבידֹו ׁשּלכל הּתׁשּובה, למצות ּבנֹוגע הּוא כן ּכמֹו , ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

הּתׁשּובה מצות לקּים חפׁשית ּבחירה לֹו יׁש .21מּיׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָ
עֹוד היא הּתׁשּובה למצות ּבנֹוגע ּדהּבחירה לֹומר, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָויׁש
ּכללית, מצוה היא ׁשּתׁשּובה לפי הּמצוֹות. מּבׁשאר ְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָיֹותר
אחד ׁשּכל ּדכיון וגם, מיחדת. ּכח נתינת זה על יׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻולכן
מן ּולהתרחק הּמצוֹות ּכל לעׂשֹות רֹוצה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָמּיׂשראל
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בתראה".16) ולבנהא ולבעלה לה עילאין לחיין זכתה "שרה ב) (קכב, שם מזהר רפי"ב.18)רפי"ד.17)להעיר לכאורה19)תניא

הוא מימיו" עבירה עבר "לא דפירוש לומר לאeiykryאפשר כי מימיו" עבירה עבר ש"לא במצב הוא תשובה) שעשה (לאחרי

רשע שם עליו נקרא "ולא שמוסיף מזה ובפרט שם, בתניא הלשון מפשטות אבל שעשה. מהעבירה כלל רושם dryנשאר elit`

eini lk cg` rbxe zg`.כפשוטו הוא דהפירוש משמע, רפ"ה.20)", תשובה הל' הרמב"ם להלכות21)לשון הבחירה דענין השייכות

לחזור לנו ראוי הרעות, כל עשינו ומדעתנו בידינו ורשותנו "הואיל ברפ"ז) ועד"ז ה"ב. (שם הרמב"ם כמ"ש היא בפשטות תשובה

לומר מקום שאין פשיטא אבל miwxtבתשובה". ipyy(ופ"ו daeyz(פ"ה zekldaבנוגע ולא מצוות לשאר בנוגע רק מדברים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

מהן"), ש"נשתלשלו כיוון העליונות הספירות לעשר ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂהמקבילים
ÔÈiÁ eÂ‰ dÏÈc ÔÈ�Úלשמם ראויים חיים היו אמנו שרה של שהחיים ƒ¿«ƒ»»«ƒ
ÔÈ‡lÚ ÔÈiÁÏ Ú‚B�aתוספת המשיכה עבודתה ידי על (כי עליונים חיים ¿≈«¿«ƒƒ»ƒ
למעלה), עליונים Áאורות eÂ‰ dÏÈc ‰NÚ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÌb ÔÈi «¿≈∆«¬∆ƒ»»«ƒ«

˙eËLÙa ÌÈiÁÏ Ú‚B�a¿≈«¿«ƒ¿«¿
הזה, בעולם שרה ÌÈiÁ‰L∆««ƒחיי

˙ÈNÚ� ‡È‰Â dlL Ô‰≈∆»¿ƒ«¬≈
,Ì‰ÈÏÚ '˙Èa‰ ÏÚa'««««ƒ¬≈∆

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂהיו שרה שחיי ¿«¿≈∆
מעשיה (בעקבות לטובה שווין

היו חייה ימי שכל כך והנהגתה

לטובה") ‰Ák"שווין Ôz�ƒ»«…«
Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ16 ¿»∆»ƒƒ¿»≈

Ìb) ÂÈiÁ È�L ÏkL∆»¿≈«»«
BlL eÈ‰È (e¯·ÚL ÌÈ�M‰«»ƒ∆»¿ƒ¿∆
ב"חיי הראשון הפירוש (כמו

'ÏÚaשרה") ‰È‰È ‡e‰LÂ¿∆ƒ¿∆««
Ì‰ÈÏÚ '˙Èa‰הפירוש (כמו ««ƒ¬≈∆

שרה"), ב"חיי ≈«¿ÔÎÏÂהשני
BÁÎaמישראל אחד כל של ¿…

אמנו משרה הוראה ללמוד

Ìb) ÂÈ˙B�L Ïk eÈ‰iL∆ƒ¿»¿»«
ÔÈÂL (¯·ÚaL ÌÈ�M‰«»ƒ∆∆»»»ƒ

.‰·BËÏ¿»
‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‚¿«ƒ∆»«

‡È�za ·e˙kM17ÏkL ∆»««¿»∆»
È�B�Èa ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ „Á‡∆»»ƒ¿≈ƒ

‰ÚL ÏÎ·e ˙Ú ÏÎaבספר ¿»≈¿»»»
של "ספר (הנקרא התניא

שעושה מי הוא ש'צדיק' לחשוב למקובל בניגוד כי בהרחבה מוסבר בינונים")

ומצוות רבות עבירות שעושה מי הוא 'רשע' מועטות, ועבירות רבות מצוות

דבר של לאמיתו שווה, במידה ועבירות מצוות שעושה מי הוא ובינוני מועטות

במצבים ואין�ÌÈÈ˘Ùמדובר לחלוטין הרע יצרו את שביטל מי הוא 'צדיק' :

מעשה, או דיבור במחשבה, נכשל שאינו ובוודאי רצויים לא לדברים תאוות לו

רחוקות, לעתים אפילו לו, נכנע והוא בתוקף הרע שיצרו מי הוא 'רשע'

בתוקף הוא הרע שיצרו מי הוא 'בינוני' ואילו מעשה. או דיבור במחשבה,

ורבנו דבר, בשום פעם אף לו נכנע לא האדם אך רצויות לא תאוות ומתאווה

לשנות מסוגל שלא מי גם כי אדם, כל מידת היא הבינוני שמידת קובע הזקן

את לו יש טובים, לא רצונות שום לו יהיו שלא למצב ולהגיע מהותו את

ובמבט במחשבה. או בדיבור במעשה, בפועל עבירה לעבור לא היכולת

היא 'בינוני' להיות יכול זמן, ובכל מצב בכל אדם, שכל זו קביעה ראשון,

Ú·¯‰תמוהה ¯·Ú ‡lL ‰Ê ‡e‰ È�B�ÈaL ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc :¿ƒ¿»≈»∆≈ƒ∆∆…»«¬≈»
„Á‡ Ú‚¯Â ˙Á‡ ‰ÚL eÏÈÙ‡ ÚL¯ ÌL ÂÈÏÚ ‡¯˜� ‡ÏÂ ÂÈÓiÓƒ»»¿…ƒ¿»»»≈»»¬ƒ»»««¿∆«∆»

ÂÈÓÈ Ïk18,בספרכמפורש »»»
נשאלת יב), (פרק התניא

‡„Ìהשאלה: Ïk CÈ‡≈»»»
¯·ÚL ‰Ê Ìb ÏÏBk)≈«∆∆»«
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ (‰¯·Ú¬≈»»ƒ¿

È�B�Èa19גם לכאורה והרי ≈ƒ
מונעת בעבר אחת עבירה

'בינוני' כעת להיות מהאדם

אדם הוא הבינוני "˘Ï‡שהרי

"ÂÈÓÈÓ ‰¯È·Ú ¯·Ú?

,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
ÏÎÏ Ú‚B�aL BÓÎcƒ¿∆¿≈«¿»

˙BÂˆn‰כי הרמב"ם כתב «ƒ¿
‰�e˙� Ì„‡ ÏÎÏ ˙eL¿̄¿»»»¿»

B„Èa ·kÚiL ÈÓ ÔÈ‡Âואם ¿≈ƒ∆¿«≈¿»
כל את לקיים יוכל ירצה, רק

בפועל 20ÔÎהמצוות BÓk ,¿≈
˙ÂˆÓÏ Ú‚B�a ‡e‰¿≈«¿ƒ¿«
„Á‡ ÏÎlL ,‰·eLz‰«¿»∆¿»∆»
‰¯ÈÁa BÏ LÈ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈≈¿ƒ»
˙ÂˆÓ Ìi˜Ï ˙ÈLÙÁ»¿ƒ¿«≈ƒ¿«

‰·eLz‰21,אדם שכל וכיוון «¿»
יכול זמן, ובכל מקום בכל

כזו ברמה תשובה לעשות

מלא תיקון עברו את שתתקן

למצב עצמו את להביא יכול אחד כל למעשה הרי כנ"ל), מאהבה, (תשובה

בתשובה לשוב יכול חטא שכן מי גם כי מימיו, עבירה עבר שלא האדם של

להלן). עוד שיבואר (וכפי מעולם חטא לא כאילו החטא את ולתקן

¯˙BÈ „BÚ ‡È‰ ‰·eLz‰ ˙ÂˆÓÏ Ú‚B�a ‰¯ÈÁa‰c ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«¿ƒ»¿≈«¿ƒ¿««¿»ƒ≈
˙BÂˆn‰ ¯‡LaÓלבחורואם אחד לכל נתונה הרשות המצוות בשאר ƒƒ¿»«ƒ¿

יותר. עוד מודגש הדבר התשובה למצות ביחס הרי המצוות, את ולקיים בטוב

˙ÈÏÏk ‰ÂˆÓ ‡È‰ ‰·eLzL ÈÙÏבפרט לה המיוחד עניינה ומלבד ¿ƒ∆¿»ƒƒ¿»¿»ƒ
המצוות, כל קיום על משפיעה Ákהיא ˙�È˙� ‰Ê ÏÚ LÈ ÔÎÏÂ¿»≈≈«∆¿ƒ«…«

Ì‚Â .˙„ÁÈÓמיוחדת כוח נתינת לאדם יש מדוע נוספת סיבה קיימת ¿À∆∆¿«
תשובה, לעשות BNÚÏ˙מלמעלה ‰ˆB¯ Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏkL ÔÂÈÎc¿≈»∆»∆»ƒƒ¿»≈∆«¬
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ּדילּה עלֿידיֿזהענין עּלאין, לחּיין ּבנֹוגע חּיין הוּו ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
ּבפׁשטּות, לחּיים ּבנֹוגע ּגם חּיין הוּו ּדילּה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָנעׂשה
עליהם, הּבית' 'ּבעל נעׂשית והיא ׁשּלּה הן ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָׁשהחּיים

מּיׂשראל אחד לכל הּכח נּתן ׁשני16ועלֿידיֿזה ׁשּכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
'ּבעל יהיה וׁשהּוא ׁשּלֹו יהיּו ׁשעברּו) הּׁשנים (ּגם ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָחּייו
הּׁשנים (ּגם ׁשנֹותיו ּכל ׁשּיהיּו ּבכחֹו ולכן עליהם, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּבית'

לטֹובה. ׁשוין ְִֶֶָָָָׁשּבעבר)

ּבּתניאÊŒÈtŒÏÚÂ‰ג) ּׁשּכתּוב מה אחד17יּובן ׁשּכל ¿«ƒ∆ְֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשעה, ּובכל עת ּבכל ּבינֹוני להיֹות ְְְִִֵֵָָָָָיכֹול
מּימיו עברה עבר ׁשּלא זה הּוא ׁשּבינֹוני ּכיון ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּדלכאֹורה,
אחד ורגע אחת ׁשעה אפילּו רׁשע ׁשם עליו נקרא ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹולא

ימיו יכֹול18ּכל עברה) ׁשעבר זה ּגם (ּכֹולל אדם ּכל אי , ֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ּבינֹוני ׁשּבנֹוגע19להיֹות ּדכמֹו ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש . ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

ׁשּיעּכב מי ואין נתּונה אדם לכל רׁשּות הּמצוֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָלכל
אחד20ּבידֹו ׁשּלכל הּתׁשּובה, למצות ּבנֹוגע הּוא כן ּכמֹו , ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

הּתׁשּובה מצות לקּים חפׁשית ּבחירה לֹו יׁש .21מּיׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָ
עֹוד היא הּתׁשּובה למצות ּבנֹוגע ּדהּבחירה לֹומר, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָויׁש
ּכללית, מצוה היא ׁשּתׁשּובה לפי הּמצוֹות. מּבׁשאר ְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָיֹותר
אחד ׁשּכל ּדכיון וגם, מיחדת. ּכח נתינת זה על יׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻולכן
מן ּולהתרחק הּמצוֹות ּכל לעׂשֹות רֹוצה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָמּיׂשראל
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בתראה".16) ולבנהא ולבעלה לה עילאין לחיין זכתה "שרה ב) (קכב, שם מזהר רפי"ב.18)רפי"ד.17)להעיר לכאורה19)תניא

הוא מימיו" עבירה עבר "לא דפירוש לומר לאeiykryאפשר כי מימיו" עבירה עבר ש"לא במצב הוא תשובה) שעשה (לאחרי

רשע שם עליו נקרא "ולא שמוסיף מזה ובפרט שם, בתניא הלשון מפשטות אבל שעשה. מהעבירה כלל רושם dryנשאר elit`

eini lk cg` rbxe zg`.כפשוטו הוא דהפירוש משמע, רפ"ה.20)", תשובה הל' הרמב"ם להלכות21)לשון הבחירה דענין השייכות

לחזור לנו ראוי הרעות, כל עשינו ומדעתנו בידינו ורשותנו "הואיל ברפ"ז) ועד"ז ה"ב. (שם הרמב"ם כמ"ש היא בפשטות תשובה

לומר מקום שאין פשיטא אבל miwxtבתשובה". ipyy(ופ"ו daeyz(פ"ה zekldaבנוגע ולא מצוות לשאר בנוגע רק מדברים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

מהן"), ש"נשתלשלו כיוון העליונות הספירות לעשר ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂהמקבילים
ÔÈiÁ eÂ‰ dÏÈc ÔÈ�Úלשמם ראויים חיים היו אמנו שרה של שהחיים ƒ¿«ƒ»»«ƒ
ÔÈ‡lÚ ÔÈiÁÏ Ú‚B�aתוספת המשיכה עבודתה ידי על (כי עליונים חיים ¿≈«¿«ƒƒ»ƒ
למעלה), עליונים Áאורות eÂ‰ dÏÈc ‰NÚ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÌb ÔÈi «¿≈∆«¬∆ƒ»»«ƒ«

˙eËLÙa ÌÈiÁÏ Ú‚B�a¿≈«¿«ƒ¿«¿
הזה, בעולם שרה ÌÈiÁ‰L∆««ƒחיי

˙ÈNÚ� ‡È‰Â dlL Ô‰≈∆»¿ƒ«¬≈
,Ì‰ÈÏÚ '˙Èa‰ ÏÚa'««««ƒ¬≈∆

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂהיו שרה שחיי ¿«¿≈∆
מעשיה (בעקבות לטובה שווין

היו חייה ימי שכל כך והנהגתה

לטובה") ‰Ák"שווין Ôz�ƒ»«…«
Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ16 ¿»∆»ƒƒ¿»≈

Ìb) ÂÈiÁ È�L ÏkL∆»¿≈«»«
BlL eÈ‰È (e¯·ÚL ÌÈ�M‰«»ƒ∆»¿ƒ¿∆
ב"חיי הראשון הפירוש (כמו

'ÏÚaשרה") ‰È‰È ‡e‰LÂ¿∆ƒ¿∆««
Ì‰ÈÏÚ '˙Èa‰הפירוש (כמו ««ƒ¬≈∆

שרה"), ב"חיי ≈«¿ÔÎÏÂהשני
BÁÎaמישראל אחד כל של ¿…

אמנו משרה הוראה ללמוד

Ìb) ÂÈ˙B�L Ïk eÈ‰iL∆ƒ¿»¿»«
ÔÈÂL (¯·ÚaL ÌÈ�M‰«»ƒ∆∆»»»ƒ

.‰·BËÏ¿»
‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‚¿«ƒ∆»«

‡È�za ·e˙kM17ÏkL ∆»««¿»∆»
È�B�Èa ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ „Á‡∆»»ƒ¿≈ƒ

‰ÚL ÏÎ·e ˙Ú ÏÎaבספר ¿»≈¿»»»
של "ספר (הנקרא התניא

שעושה מי הוא ש'צדיק' לחשוב למקובל בניגוד כי בהרחבה מוסבר בינונים")

ומצוות רבות עבירות שעושה מי הוא 'רשע' מועטות, ועבירות רבות מצוות

דבר של לאמיתו שווה, במידה ועבירות מצוות שעושה מי הוא ובינוני מועטות

במצבים ואין�ÌÈÈ˘Ùמדובר לחלוטין הרע יצרו את שביטל מי הוא 'צדיק' :

מעשה, או דיבור במחשבה, נכשל שאינו ובוודאי רצויים לא לדברים תאוות לו

רחוקות, לעתים אפילו לו, נכנע והוא בתוקף הרע שיצרו מי הוא 'רשע'

בתוקף הוא הרע שיצרו מי הוא 'בינוני' ואילו מעשה. או דיבור במחשבה,

ורבנו דבר, בשום פעם אף לו נכנע לא האדם אך רצויות לא תאוות ומתאווה

לשנות מסוגל שלא מי גם כי אדם, כל מידת היא הבינוני שמידת קובע הזקן

את לו יש טובים, לא רצונות שום לו יהיו שלא למצב ולהגיע מהותו את

ובמבט במחשבה. או בדיבור במעשה, בפועל עבירה לעבור לא היכולת

היא 'בינוני' להיות יכול זמן, ובכל מצב בכל אדם, שכל זו קביעה ראשון,

Ú·¯‰תמוהה ¯·Ú ‡lL ‰Ê ‡e‰ È�B�ÈaL ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc :¿ƒ¿»≈»∆≈ƒ∆∆…»«¬≈»
„Á‡ Ú‚¯Â ˙Á‡ ‰ÚL eÏÈÙ‡ ÚL¯ ÌL ÂÈÏÚ ‡¯˜� ‡ÏÂ ÂÈÓiÓƒ»»¿…ƒ¿»»»≈»»¬ƒ»»««¿∆«∆»

ÂÈÓÈ Ïk18,בספרכמפורש »»»
נשאלת יב), (פרק התניא

‡„Ìהשאלה: Ïk CÈ‡≈»»»
¯·ÚL ‰Ê Ìb ÏÏBk)≈«∆∆»«
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ (‰¯·Ú¬≈»»ƒ¿

È�B�Èa19גם לכאורה והרי ≈ƒ
מונעת בעבר אחת עבירה

'בינוני' כעת להיות מהאדם

אדם הוא הבינוני "˘Ï‡שהרי

"ÂÈÓÈÓ ‰¯È·Ú ¯·Ú?

,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
ÏÎÏ Ú‚B�aL BÓÎcƒ¿∆¿≈«¿»

˙BÂˆn‰כי הרמב"ם כתב «ƒ¿
‰�e˙� Ì„‡ ÏÎÏ ˙eL¿̄¿»»»¿»

B„Èa ·kÚiL ÈÓ ÔÈ‡Âואם ¿≈ƒ∆¿«≈¿»
כל את לקיים יוכל ירצה, רק

בפועל 20ÔÎהמצוות BÓk ,¿≈
˙ÂˆÓÏ Ú‚B�a ‡e‰¿≈«¿ƒ¿«
„Á‡ ÏÎlL ,‰·eLz‰«¿»∆¿»∆»
‰¯ÈÁa BÏ LÈ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈≈¿ƒ»
˙ÂˆÓ Ìi˜Ï ˙ÈLÙÁ»¿ƒ¿«≈ƒ¿«

‰·eLz‰21,אדם שכל וכיוון «¿»
יכול זמן, ובכל מקום בכל

כזו ברמה תשובה לעשות

מלא תיקון עברו את שתתקן

למצב עצמו את להביא יכול אחד כל למעשה הרי כנ"ל), מאהבה, (תשובה

בתשובה לשוב יכול חטא שכן מי גם כי מימיו, עבירה עבר שלא האדם של

להלן). עוד שיבואר (וכפי מעולם חטא לא כאילו החטא את ולתקן

¯˙BÈ „BÚ ‡È‰ ‰·eLz‰ ˙ÂˆÓÏ Ú‚B�a ‰¯ÈÁa‰c ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«¿ƒ»¿≈«¿ƒ¿««¿»ƒ≈
˙BÂˆn‰ ¯‡LaÓלבחורואם אחד לכל נתונה הרשות המצוות בשאר ƒƒ¿»«ƒ¿

יותר. עוד מודגש הדבר התשובה למצות ביחס הרי המצוות, את ולקיים בטוב

˙ÈÏÏk ‰ÂˆÓ ‡È‰ ‰·eLzL ÈÙÏבפרט לה המיוחד עניינה ומלבד ¿ƒ∆¿»ƒƒ¿»¿»ƒ
המצוות, כל קיום על משפיעה Ákהיא ˙�È˙� ‰Ê ÏÚ LÈ ÔÎÏÂ¿»≈≈«∆¿ƒ«…«

Ì‚Â .˙„ÁÈÓמיוחדת כוח נתינת לאדם יש מדוע נוספת סיבה קיימת ¿À∆∆¿«
תשובה, לעשות BNÚÏ˙מלמעלה ‰ˆB¯ Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏkL ÔÂÈÎc¿≈»∆»∆»ƒƒ¿»≈∆«¬
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ׁשּתקפֹו הּוא ׁשּיצרֹו אּלא עברה22העברֹות ּכׁשעׂשה הרי , ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
מתחרט הּוא ּבפנימּיּותֹו האמּתי, ּדהאדם רצֹונֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָהפ
עֹוׂשה הּוא ׁשּבפנימּיּותֹו היינּו, זה. על ודֹואג ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַּומצר

לקּים23ּתׁשּובה ּבידֹו ׁשּיעּכב מי ׁשאין זה ולכן מּיד. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
מּבׁשאר יֹותר אחד) (ּבפרט הּוא הּתׁשּובה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָמצות
לעׂשּיה צרי אינֹו זֹו מצוה לקּים ּבכדי ּכי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָהּמצוֹות,
וזהּו ׁשּבפנימּיּותֹו. הּתׁשּובה לגּלֹות ורק חדׁשה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֻּופעּלה
ּדכיון ׁשעה, ּובכל עת ּבכל ּבינֹוני להיֹות יכֹול אדם ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָָׁשּכל
ּדעּקר הּתׁשּובה, מצות לקּים חפׁשית ּבחירה לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּיׁש
ׁשעלֿידיֿזה מאהבה, ּתׁשּובה הּוא הּתׁשּובה ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָּוׁשלמּות

עֹונֹו ׁשּלאFzNgYn24נעקר ּבינֹוני להיֹות ּביכלּתֹו הרי , ֱֲֶָ¦§¦¨ְְֲִִִֵֵֶָֹ
מּימיו עברה .25עבר ֲִֵַָָָָ

הּפרּוׁשיםLÈÂד) ּדׁשני והּׁשּיכּות הּקׁשר ּבבאּור להֹוסיף ¿≈ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
ׁשּבכל ׁשוין, וכּלן הוּו ּדילּה ׂשרה, חּיי ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻּבׁשני
חּיי ׁשּׁשני ּבּפרּוׁש ּדגם הענינים. ׁשני ּכלּולים מהם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאחד
חּיין הוּו ּדדילּה הענין ּכלּול לטֹובה, ׁשוין ּכּלן הּוא ְְְִִִִַָָָָָָָָָָֻׂשרה
ּגם לטֹובה ׁשוין ּכּלן ׁשּיהיה ׁשּבכדי ב, סעיף ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ[ּכּנ"ל
ׁשּלֹו], הם חּייו ׁשּׁשני עלֿידי הּוא ׁשּבעבר, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשנים
הּוא ׂשרה חּיי ׁשּׁשני ּבּפרּוׁש ׁשּגם ,לאיד ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָועלּֿדרֿזה

ׁשוין. ּדכּלן הענין ּכלּול חּיין, הוּו ְְִִִִַָָָָָָָֻּדילּה

ÔÈ�Ú‰Âּבּמאמר ּדמבאר ּבחינת26הּוא, היא ּדׂשרה , ¿»ƒ¿»ְְְֲִִִַַַָָָָֹ
ׂשררה27מלכּות מּלׁשֹון ׂשרה נקראת ]28[ׁשּלכן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָ
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ספ"ב.22)לתשובה. גירושין הל' תשובה23)רמב"ם עושה הוא שבפנימיותו רקlretaהיינו, שהוא המצוות בשאר משא"כ .dvex

24.14)לעשותם. שבהערה כל25)רש"י לכן ואילך) סע"א קכט, פרשתנו (זח"א חדא וברגעא חדא בשעתא היא שתשובה וכיון

בינוני להיות יכול dryאדם lkae zr lka.(26.צז ע' שם צג. ע' עטר"ת סה"מ הב').27)ראה (פיסקא שרה ערך פרש"י28)קה"י

טו. יז, לך לך עה"פ פרש"י א. יג, ברכות גם וראה כט. יא, נח עה"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‡e‰ B¯ˆiL ‡l‡ ˙B¯·Ú‰ ÔÓ ˜Á¯˙‰Ïe ˙BÂˆn‰ Ïk»«ƒ¿¿ƒ¿«≈ƒ»¬≈∆»∆ƒ¿
BÙ˜zL22אותו שכופין נותן שהדין "מי הבאה: בהלכה הרמב"ם כדברי ∆¿»

וייכתב אני רוצה שיאמר עד אותו מכין לגרש... רצה ולא אשתו את לגרש

אלא אנוס אומרים שאין זה... גט בטל לא ולמה כשר... גט והוא הגט

דבר לעשות ונדחק שנלחץ למי

התורה... מן בו מחויב שאינו

הרע יצרו שתקפו מי אבל

עבירה לעשות או מצוה לבטל

שחייב דבר שעשה עד והוכה

מדבר שנתרחק עד או לעשותו

אנוס זה אין לעשותו האסור

אנס הוא אלא (מאתנו) ממנו

זה לפיכך הרעה. בדעתו עצמו

מאחר לגרש, רוצה שאינו

מישראל להיות רוצה שהוא

המצוות כל לעשות הוא ורוצה

ויצרו העבירות מן ולהתרחק

עד שהוכה וכיוון שתקפו, הוא

אני, רוצה ואמר יצרו ֶַָשּתשש

מכאן לרצונו". גרש ֵַכבר

יהודי כל של האמיתי שהרצון

שאומר מי גם שיהיה, מי (יהיה

לעשות רוצה שאיננו במפורש

מישראל" "להיות הוא מצוה)

ולהתרחק המצוות כל ו"לעשות

ולכן, העבירות" ≈¬‰¯Èמן
CÙ‰ ‰¯·Ú ‰NÚLk¿∆»»¬≈»≈∆
,ÈzÓ‡‰ Ì„‡‰c B�Bˆ¿̄¿»»»»¬ƒƒ
האמיתי הרצון היפך כלומר

- עצמו B˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒשלו
¯ˆÓe Ë¯Á˙Ó ‡e‰ƒ¿»≈≈≈
,e�ÈÈ‰ .‰Ê ÏÚ ‚‡B„Â¿≈«∆«¿

‰·eLz ‰NBÚ ‡e‰ B˙eiÓÈ�ÙaL23„iÓעשה לא עדיין אם גם ∆ƒ¿ƒƒ∆¿»ƒ«
בגלוי. ÂˆÓ˙תשובה Ìi˜Ï B„Èa ·kÚiL ÈÓ ÔÈ‡L ‰Ê ÔÎÏÂ¿»≈∆∆≈ƒ∆¿«≈¿»¿«≈ƒ¿«
‰·eLz‰את (ובמיוחד מצוה כל לעשות אחד לכל נתונה הרשות כי «¿»

כאמור) מיוחדת, כוח נתינת עליה שיש התשובה (Ë¯Ùaמצוות ‡e‰ƒ¿»
BÊ ‰ÂˆÓ Ìi˜Ï È„Îa Èk ,˙BÂˆn‰ ¯‡LaÓ ¯˙BÈ („Á‡∆»≈ƒƒ¿»«ƒ¿ƒƒ¿≈¿«≈ƒ¿»
‰·eLz‰ ˙Bl‚Ï ˜¯Â ‰L„Á ‰lÚÙe ‰iNÚÏ CÈ¯ˆ B�È‡≈»ƒ«¬ƒ»¿À»¬»»¿«¿««¿»

B˙eiÓÈ�ÙaL.כאמור החטא, אחרי מיד נעשתה כבר שבוודאי ∆ƒ¿ƒƒ
e‰ÊÂהתניאהביאור ספר ‡„Ìבדברי ÏkLחטא שבעבר מי ÏBÎÈגם ¿∆∆»»»»

È�B�Èa ˙BÈ‰Ï‰ÚL ÏÎ·e ˙Ú ÏÎaעל תשובה שעשה לפני אפילו ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»»»
גלויה, ובצורה בפועל Ìi˜Ïהחטא ˙ÈLÙÁ ‰¯ÈÁa BÏ LiL ÔÂÈÎc¿≈»∆≈¿ƒ»»¿ƒ¿«≈

‰·eLz‰ ˙ÂˆÓהתשובה למצוות שביחס לעיל המבואר לפי (ובמיוחד ƒ¿««¿»
לכך מיוחדת כוח נתינת ויש המצוות יתר בכל מאשר יותר נתונה הרשות

eÓÏLe˙מלמעלה), ¯wÚc¿ƒ«¿≈
‰·eLz ‡e‰ ‰·eLz‰«¿»¿»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰·‰‡Ó≈«¬»∆«¿≈∆
B˙lÁzÓ B�BÚ ¯˜Ú�∆¡»¬ƒ¿ƒ»

כלל24 חטא לא כאילו

BzÏÎÈaמלכתחילה, È¯‰של ¬≈ƒ»¿
אדם lL‡כל È�B�Èa ˙BÈ‰Ïƒ¿≈ƒ∆…

ÂÈÓiÓ ‰¯·Ú ¯·Ú25ÈÎגם »«¬≈»ƒ»»
בעבר, חטא כן בפועל אם

את ומבטלת עוקרת התשובה

הוא וכעת וכל, מכל החטא

עבירה עבר שלא למי זהה במצב

מעולם.

¯e‡·a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ („¿≈¿ƒ¿≈
È�Lc ˙eÎiM‰Â ¯Lw‰«∆∆¿««»ƒ¿≈

ÌÈLe¯t‰האמוריםÈ�La «≈ƒƒ¿≈
,‰¯N ÈiÁהזוהר פירוש «≈»»
eÂ‰ dÏÈc,שלה היו שהחיים ƒ»»

ראויים חיים חיה ששרה כלומר

רש"י ופירוש «ÔlÎÂ¿Àלשמם
ÔÈÂLועד מתחילתם חייה שכל »ƒ

לטובה, שווין היו «¿∆ÏÎaLסופם
Ì‰Ó „Á‡אחד בכל היינו ∆»≈∆

הפירושים È�Lמשני ÌÈÏeÏk¿ƒ¿≈
Le¯ta Ì‚c .ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ¿««≈
Ôlk ‡e‰ ‰¯N ÈiÁ È�ML∆¿≈«≈»»À»
ÔÈ�Ú‰ ÏeÏk ,‰·BËÏ ÔÈÂL»ƒ¿»»»ƒ¿»
Ï"pk] ÔÈiÁ eÂ‰ dÏÈ„c¿ƒ»»«ƒ««
ÌÈ�M‰ Ìb ‰·BËÏ ÔÈÂL Ôlk ‰È‰iL È„ÎaL ,· ÛÈÚÒ¿ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆À»»ƒ¿»««»ƒ

BlL Ì‰ ÂÈiÁ È�ML È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,¯·ÚaLיכול שהאדם כאמור ∆∆»»«¿≈∆¿≈«»≈∆
בעבר], חייו על גם הבית' 'בעל ÌbLלהיות ,C„È‡Ï ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿ƒ»∆«

ÔÈ�Ú‰ ÏeÏk ,ÔÈiÁ eÂ‰ dÏÈc ‡e‰ ‰¯N ÈiÁ È�ML Le¯ta«≈∆¿≈«≈»»ƒ»»«ƒ»»ƒ¿»
ÔÈÂL ÔlÎc.להלן שיבואר כפי ¿À»»ƒ
¯Ó‡na ¯‡·Óc ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â26,עטר"ת משנת עניינהNc¯‰הנזכר ¿»ƒ¿»ƒ¿…»««¬»¿»»

הרוחני במובן eÎÏÓ˙הפנימי ˙�ÈÁa ‡È‰27מהספירות המלכות ספירת ƒ¿ƒ««¿
N¯¯‰העליונות ÔBLlÓ ‰¯N ˙‡¯˜� ÔÎlL]28עניין ושלטון, ∆»≈ƒ¿≈»»ƒ¿¿»»
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d"nyz'd ,oeygÎxn s"k ,dxy iig zyxt 'd meil xe`

ועלּֿפי מּמלכּות. ׁשּלמעלה הּספירֹות הם עּלאין ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָוחּיין
הּנ"ל29הּידּוע ּבּמאמר ּגם הּמלכּות30(ּומבאר ׁשּׁשרש ( ְְֲֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ

הּספירֹות ּכל ּדׁשרׁש הּספירֹות, ּכל מּׁשרׁש למעלה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹהּוא
אתידע', ּדלא ּב'ריׁשא הּוא הּמלכּות וׁשרׁש ,ּבארי ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹהּוא
ּובאפן ּבמלכּות, הּספירֹות המׁשכת ׁשעלֿידי לֹומר, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹיׁש

ׁש ועד הּמלכּות עם מתאחדים חּיין,DliCׁשהם הוּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַ¦¨ִַָ
ּד'ריׁשא הּגּלּוי מעין ּבהם ׁשּנמׁש ּבּספירֹות, עלּיה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָנעׂשה

הּמלכּות) (ׁשרׁש אתידע' הם31ּדלא ועלֿידיֿזה, . ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹֹ
וזהּו ׁשוין. ּכּלן ּכאחד, ּכּלם ּומתאחדים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֻֻמתּכּללים
וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה מאה נאמר ׂשרה חּיי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבוּיהיּו
ּדמאה הּמסּפרים מפרט אינֹו ׂשרה חּיי ּובׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָׁשנים,
מּצד ׁשהם ּכמֹו (ספירֹות) עּלאין החּיין ּכי וׁשבע, ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָעׂשרים
ּבאפן אבל ּבמלכּות, ׁשּנמׁשכים ּכמֹו ּגם ּכֹולל - ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹעצמם

) ענינים ׁשני הם והּמלכּות עּלאין לחּייןdzkfׁשהחּיין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ¨§¨ְִַ
ּבחינֹות לג' נחלקים ּובכללּות ּבהתחּלקּות. הם - ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָעּלאין)

וׁשבע) עׂשרים ׁשל32(מאה, ענינם ׁשּנעׂשים ועלֿידי , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
חּיי [ׁשני הּגּלּויdxU,DliCהּמלכּות ּבהם מאיר הוּו], ְְֵֵַַַ¨¨¦¨ִִֵֶַָָ

מהתחּלקּות. ׁשּלמעלה הּמלכּות ְְְְְְִֵֶֶַַַַָֹּדׁשרׁש

ׂשרהLÈÂה) חּיי ׁשּבׁשני ההתחּלקּות ּדׁשלילת להֹוסיף, ¿≈ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ
חלּוקֹות לג' נחלקים ׁשאינם ענינים. ּבׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָהּוא
ּדבג' מּזֹו, ויתירה ד. סעיף ּכּנ"ל וׁשבע, עׂשרים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּדמאה
מהם אחד ׁשּכל אף וׁשבע, ועׂשרים ּדמאה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהחלּוקֹות
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ועוד.29) ואילך. לו ע' לעיל בארוכה וראה בכ"מ. ונתבאר הובא – פ"ב אנפין) אריך (שער יג שער צו.30)ע"ח ס"ע שם סה"מ

תרמ"ט31) (סה"מ האורות משרש שלמעלה הכלים שרש מבחי' בהם מאיר בכלים האורות התלבשות שע"י וכלים, אורות וע"ד

ובכ"מ). ואילך. רמג ס"ה.32)ס"ע לקמן ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÔÈ‡lÚהמלוכה ÔÈiÁÂ עליונים] ÏÚÓlL‰חיים ˙B¯ÈÙq‰ Ì‰ ¿«ƒƒ»ƒ≈«¿ƒ∆¿«¿»
Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ .˙eÎÏnÓ29Ï"p‰ ¯Ó‡na Ìb ¯‡·Óe)30( ƒ«¿¿«ƒ«»«¿…»«««¬»««

˙B¯ÈÙq‰ Ïk L¯MÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˙eÎÏn‰ ˘¯MLשבסדר אף ∆…∆««¿¿«¿»ƒ…∆»«¿ƒ
הרי האחרונה, הספירה היא המלכות למטה, מלמעלה הספירות עשרת

מכל הנעלית היא בשורשה

Ïkהספירות, L¯Lc¿…∆»
,CÈ¯‡a ‡e‰ ˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ«¬ƒ
‡e‰ ˙eÎÏn‰ L¯LÂ¿…∆««¿
'Ú„È˙‡ ‡Ïc ‡LÈ¯'a¿≈»¿…ƒ¿»«
שמעל וחסידות בקבלה מבואר

בחינת נמצאת הספירות עשר

בפשטות שכתר (כשם 'כתר'

יש וב'כתר' לראש) מעל מונח

כללי שבאופן בחינות כמה

ו'אריך יומין' ל'עתיק מתחלקות

מעל הוא שה'כתר' ואף אנפין'.

של התגלות בו ואין לספירות

הספירות של הבחינות עשר

ספירת עד החכמה (מספירת

מתחלקות כלל שבדרך המלכות

(רגש), ומידות (שכל) למוחין

מעין יש בכתר גם מקום מכל

שלוש יש ב'עתיק' אלו. בחינות

'רישא הנקראים מוחין בחינות

נודע, שלא (ראש אתידע' דלא

'מוחא מתגלה), לא היינו

סתום שהוא (מוח סתימאה'

מתגלה) ולא נעלם היינו כלפינו,

ו'אריך' (גולגולת), ו'גלגלתא'

שהם כתר של תחתונות ז' נקרא

שלמטה שבספירות המידות מעין

הוא הספירות שאר ושורש ב'רדל"א' הוא המלכות ששורש ומאחר מהכתר.

ולפי הספירות. שאר משורש נעלה המלכות ששורש נמצא ≈LÈזה,ב'אריך',
·e ,˙eÎÏÓa ˙B¯ÈÙq‰ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚL ,¯ÓBÏÌ‰L ÔÙ‡ «∆«¿≈«¿»««¿ƒ¿«¿¿…∆∆≈

מהמלכות שלמעלה dÏÈcLהספירות „ÚÂ ˙eÎÏn‰ ÌÚ ÌÈ„Á‡˙Óƒ¿«¬ƒƒ««¿¿«∆ƒ»
ÔÈiÁ eÂ‰נעשים הספירות, הם העליונים, (שהחיים ‰Ï˘היינו המלכות), של »«ƒ

ביניהם, פנימית שייכות CLÓpLשנוצרה ,˙B¯ÈÙqa ‰iÏÚ ‰NÚ�«¬∆¬ƒ»«¿ƒ∆ƒ¿»
(˙eÎÏn‰ L¯L) 'Ú„È˙‡ ‡Ïc ‡LÈ¯'c Èelb‰ ÔÈÚÓ Ì‰a»∆≈≈«ƒ¿≈»¿…ƒ¿»«…∆««¿

עצמם מצד הספירות שורש מאשר נעלית יותר דרגה כאמור .31שהיא
Ì‰ ,‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂהמלכות וספירת הספירות ÌÈÏlk˙Óכל ¿«¿≈∆≈ƒ¿«¿ƒ

.ÔÈÂL Ôlk ,„Á‡k Ìlk ÌÈ„Á‡˙Óeƒ¿«¬ƒÀ»¿∆»À»»ƒ

‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂaL e‰ÊÂהפסוק L�‰בתחילת ‰‡Ó ¯Ó‡� ¿∆∆¿«ƒ¿«≈»»∆¡«≈»»»
ÌÈ�L Ú·LÂ ‰�L ÌÈ¯NÚÂשלהם והחלוקה השנים של פירוש תוך ¿∆¿ƒ»»¿∆«»ƒ

המאמר), בתחילת לעיל (כאמור ויחידות עשרות N¯‰למאות ÈiÁ È�L·eƒ¿≈«≈»»
Ú·LÂ ÌÈ¯NÚ ‰‡Óc ÌÈ¯tÒn‰ Ë¯ÙÓ B�È‡חיי "שני אומר אלא ≈¿»≈«ƒ¿»ƒ¿≈»∆¿ƒ»∆«

השנים, מספר פירוט ללא שרה"

ÔÈ‡lÚ ÔÈiÁ‰ Èkƒ««ƒƒ»ƒ
„vÓ Ì‰L BÓk (˙B¯ÈÙÒ)¿ƒ¿∆≈ƒ«
BÓk Ìb ÏÏBk - ÌÓˆÚ«¿»≈«¿
Ï·‡ ,˙eÎÏÓa ÌÈÎLÓpL∆ƒ¿»ƒ¿«¿¬»
ÔÈ‡lÚ ÔÈiÁ‰L ÔÙ‡a¿…∆∆««ƒƒ»ƒ
ÌÈ�È�Ú È�L Ì‰ ˙eÎÏn‰Â¿««¿≈¿≈ƒ¿»ƒ

ÔÈ‡lÚשונים ÔÈiÁÏ ‰˙ÎÊ)»¿»¿«ƒƒ»ƒ
מציאות שישנה שמֹורה ֶֶלשון

המלכות) ספירת (שרה, מסויימת

עליונים לחיים שזכתה

שהמלכות ולא (הספירות)

– ממש) אחד דבר הם והספירות

העליונים (החיים והספירות

הפסוק) בתחילת מדובר עליהם

˙eÏÏÎ·e .˙e˜lÁ˙‰a Ì‰≈¿ƒ¿«¿ƒ¿»
ÌÈ˜ÏÁ�הספירות'‚Ï ∆¿»ƒ¿

ÌÈ¯NÚ ,‰‡Ó) ˙B�ÈÁa¿ƒ≈»∆¿ƒ
Ú·LÂ(להלן שיבואר ,32כפי »∆«

Ì�È�Ú ÌÈNÚpL È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬ƒƒ¿»»
˙eÎÏn‰ ÏLידי על ∆««¿

ומתאחדות מתחברות שהספירות

המלכות ספירת L]ÈiÁעם È�¿≈«≈
eÂ‰ dÏÈc ,‰¯Nהיינו »»ƒ»»

לשון לשרה, שייכות שהספירות

עניינה ונעשים ומלכות, שררה

המלכות], Ì‰aשל ¯È‡Ó≈ƒ»∆
הספירות שאר e˜lÁ˙‰Ó˙בכל ‰ÏÚÓlL ˙eÎÏn‰ L¯Lc Èelb‰«ƒ¿…∆««¿∆¿«¿»≈ƒ¿«¿

ומבלי השנים מספר את לפרט מבלי שרה" חיי "שני נאמר הפסוק בסיום ולכן

שנים") ושבע שנה ועשרים שנה ("מאה שונות לדרגות החלוקה את להזכיר

העליונים) (החיים העליונות שהספירות כפי הוא כאן שרה חיי שני סיכום כי

שלמעלה לדרגה והתעלו ("שרה") המלכות ספירת עם והתאחדו התחברו

מהתחלקות.

‰¯N ÈiÁ È�LaL ˙e˜lÁ˙‰‰ ˙ÏÈÏLc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‰¿≈¿ƒƒ¿ƒ««ƒ¿«¿∆ƒ¿≈«≈»»
התאחדות על מורה השנים מספר פירוט ללא שרה" חיי ש"שני כאמור

מהתחלקות שלמעלה לדרגה ÌÈ�È�Ú.והתעלות È�La ‡e‰האחד העניין ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
-Ï"pk ,Ú·LÂ ÌÈ¯NÚ ‰‡Óc ˙B˜eÏÁ '‚Ï ÌÈ˜ÏÁ� Ì�È‡L∆≈»∆¿»ƒ¿¬¿≈»∆¿ƒ»∆«««
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ועלּֿפי מּמלכּות. ׁשּלמעלה הּספירֹות הם עּלאין ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָוחּיין
הּנ"ל29הּידּוע ּבּמאמר ּגם הּמלכּות30(ּומבאר ׁשּׁשרש ( ְְֲֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ

הּספירֹות ּכל ּדׁשרׁש הּספירֹות, ּכל מּׁשרׁש למעלה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹהּוא
אתידע', ּדלא ּב'ריׁשא הּוא הּמלכּות וׁשרׁש ,ּבארי ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹהּוא
ּובאפן ּבמלכּות, הּספירֹות המׁשכת ׁשעלֿידי לֹומר, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹיׁש

ׁש ועד הּמלכּות עם מתאחדים חּיין,DliCׁשהם הוּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַ¦¨ִַָ
ּד'ריׁשא הּגּלּוי מעין ּבהם ׁשּנמׁש ּבּספירֹות, עלּיה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָנעׂשה

הּמלכּות) (ׁשרׁש אתידע' הם31ּדלא ועלֿידיֿזה, . ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹֹ
וזהּו ׁשוין. ּכּלן ּכאחד, ּכּלם ּומתאחדים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֻֻמתּכּללים
וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה מאה נאמר ׂשרה חּיי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבוּיהיּו
ּדמאה הּמסּפרים מפרט אינֹו ׂשרה חּיי ּובׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָׁשנים,
מּצד ׁשהם ּכמֹו (ספירֹות) עּלאין החּיין ּכי וׁשבע, ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָעׂשרים
ּבאפן אבל ּבמלכּות, ׁשּנמׁשכים ּכמֹו ּגם ּכֹולל - ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹעצמם

) ענינים ׁשני הם והּמלכּות עּלאין לחּייןdzkfׁשהחּיין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ¨§¨ְִַ
ּבחינֹות לג' נחלקים ּובכללּות ּבהתחּלקּות. הם - ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָעּלאין)

וׁשבע) עׂשרים ׁשל32(מאה, ענינם ׁשּנעׂשים ועלֿידי , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
חּיי [ׁשני הּגּלּויdxU,DliCהּמלכּות ּבהם מאיר הוּו], ְְֵֵַַַ¨¨¦¨ִִֵֶַָָ

מהתחּלקּות. ׁשּלמעלה הּמלכּות ְְְְְְִֵֶֶַַַַָֹּדׁשרׁש

ׂשרהLÈÂה) חּיי ׁשּבׁשני ההתחּלקּות ּדׁשלילת להֹוסיף, ¿≈ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ
חלּוקֹות לג' נחלקים ׁשאינם ענינים. ּבׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָהּוא
ּדבג' מּזֹו, ויתירה ד. סעיף ּכּנ"ל וׁשבע, עׂשרים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּדמאה
מהם אחד ׁשּכל אף וׁשבע, ועׂשרים ּדמאה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהחלּוקֹות
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ועוד.29) ואילך. לו ע' לעיל בארוכה וראה בכ"מ. ונתבאר הובא – פ"ב אנפין) אריך (שער יג שער צו.30)ע"ח ס"ע שם סה"מ

תרמ"ט31) (סה"מ האורות משרש שלמעלה הכלים שרש מבחי' בהם מאיר בכלים האורות התלבשות שע"י וכלים, אורות וע"ד

ובכ"מ). ואילך. רמג ס"ה.32)ס"ע לקמן ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÔÈ‡lÚהמלוכה ÔÈiÁÂ עליונים] ÏÚÓlL‰חיים ˙B¯ÈÙq‰ Ì‰ ¿«ƒƒ»ƒ≈«¿ƒ∆¿«¿»
Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ .˙eÎÏnÓ29Ï"p‰ ¯Ó‡na Ìb ¯‡·Óe)30( ƒ«¿¿«ƒ«»«¿…»«««¬»««

˙B¯ÈÙq‰ Ïk L¯MÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˙eÎÏn‰ ˘¯MLשבסדר אף ∆…∆««¿¿«¿»ƒ…∆»«¿ƒ
הרי האחרונה, הספירה היא המלכות למטה, מלמעלה הספירות עשרת

מכל הנעלית היא בשורשה

Ïkהספירות, L¯Lc¿…∆»
,CÈ¯‡a ‡e‰ ˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ«¬ƒ
‡e‰ ˙eÎÏn‰ L¯LÂ¿…∆««¿
'Ú„È˙‡ ‡Ïc ‡LÈ¯'a¿≈»¿…ƒ¿»«
שמעל וחסידות בקבלה מבואר

בחינת נמצאת הספירות עשר

בפשטות שכתר (כשם 'כתר'

יש וב'כתר' לראש) מעל מונח

כללי שבאופן בחינות כמה

ו'אריך יומין' ל'עתיק מתחלקות

מעל הוא שה'כתר' ואף אנפין'.

של התגלות בו ואין לספירות

הספירות של הבחינות עשר

ספירת עד החכמה (מספירת

מתחלקות כלל שבדרך המלכות

(רגש), ומידות (שכל) למוחין

מעין יש בכתר גם מקום מכל

שלוש יש ב'עתיק' אלו. בחינות

'רישא הנקראים מוחין בחינות

נודע, שלא (ראש אתידע' דלא

'מוחא מתגלה), לא היינו

סתום שהוא (מוח סתימאה'

מתגלה) ולא נעלם היינו כלפינו,

ו'אריך' (גולגולת), ו'גלגלתא'

שהם כתר של תחתונות ז' נקרא

שלמטה שבספירות המידות מעין

הוא הספירות שאר ושורש ב'רדל"א' הוא המלכות ששורש ומאחר מהכתר.

ולפי הספירות. שאר משורש נעלה המלכות ששורש נמצא ≈LÈזה,ב'אריך',
·e ,˙eÎÏÓa ˙B¯ÈÙq‰ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚL ,¯ÓBÏÌ‰L ÔÙ‡ «∆«¿≈«¿»««¿ƒ¿«¿¿…∆∆≈

מהמלכות שלמעלה dÏÈcLהספירות „ÚÂ ˙eÎÏn‰ ÌÚ ÌÈ„Á‡˙Óƒ¿«¬ƒƒ««¿¿«∆ƒ»
ÔÈiÁ eÂ‰נעשים הספירות, הם העליונים, (שהחיים ‰Ï˘היינו המלכות), של »«ƒ

ביניהם, פנימית שייכות CLÓpLשנוצרה ,˙B¯ÈÙqa ‰iÏÚ ‰NÚ�«¬∆¬ƒ»«¿ƒ∆ƒ¿»
(˙eÎÏn‰ L¯L) 'Ú„È˙‡ ‡Ïc ‡LÈ¯'c Èelb‰ ÔÈÚÓ Ì‰a»∆≈≈«ƒ¿≈»¿…ƒ¿»«…∆««¿

עצמם מצד הספירות שורש מאשר נעלית יותר דרגה כאמור .31שהיא
Ì‰ ,‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂהמלכות וספירת הספירות ÌÈÏlk˙Óכל ¿«¿≈∆≈ƒ¿«¿ƒ

.ÔÈÂL Ôlk ,„Á‡k Ìlk ÌÈ„Á‡˙Óeƒ¿«¬ƒÀ»¿∆»À»»ƒ

‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂaL e‰ÊÂהפסוק L�‰בתחילת ‰‡Ó ¯Ó‡� ¿∆∆¿«ƒ¿«≈»»∆¡«≈»»»
ÌÈ�L Ú·LÂ ‰�L ÌÈ¯NÚÂשלהם והחלוקה השנים של פירוש תוך ¿∆¿ƒ»»¿∆«»ƒ

המאמר), בתחילת לעיל (כאמור ויחידות עשרות N¯‰למאות ÈiÁ È�L·eƒ¿≈«≈»»
Ú·LÂ ÌÈ¯NÚ ‰‡Óc ÌÈ¯tÒn‰ Ë¯ÙÓ B�È‡חיי "שני אומר אלא ≈¿»≈«ƒ¿»ƒ¿≈»∆¿ƒ»∆«

השנים, מספר פירוט ללא שרה"

ÔÈ‡lÚ ÔÈiÁ‰ Èkƒ««ƒƒ»ƒ
„vÓ Ì‰L BÓk (˙B¯ÈÙÒ)¿ƒ¿∆≈ƒ«
BÓk Ìb ÏÏBk - ÌÓˆÚ«¿»≈«¿
Ï·‡ ,˙eÎÏÓa ÌÈÎLÓpL∆ƒ¿»ƒ¿«¿¬»
ÔÈ‡lÚ ÔÈiÁ‰L ÔÙ‡a¿…∆∆««ƒƒ»ƒ
ÌÈ�È�Ú È�L Ì‰ ˙eÎÏn‰Â¿««¿≈¿≈ƒ¿»ƒ

ÔÈ‡lÚשונים ÔÈiÁÏ ‰˙ÎÊ)»¿»¿«ƒƒ»ƒ
מציאות שישנה שמֹורה ֶֶלשון

המלכות) ספירת (שרה, מסויימת

עליונים לחיים שזכתה

שהמלכות ולא (הספירות)

– ממש) אחד דבר הם והספירות

העליונים (החיים והספירות

הפסוק) בתחילת מדובר עליהם

˙eÏÏÎ·e .˙e˜lÁ˙‰a Ì‰≈¿ƒ¿«¿ƒ¿»
ÌÈ˜ÏÁ�הספירות'‚Ï ∆¿»ƒ¿

ÌÈ¯NÚ ,‰‡Ó) ˙B�ÈÁa¿ƒ≈»∆¿ƒ
Ú·LÂ(להלן שיבואר ,32כפי »∆«

Ì�È�Ú ÌÈNÚpL È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬ƒƒ¿»»
˙eÎÏn‰ ÏLידי על ∆««¿

ומתאחדות מתחברות שהספירות

המלכות ספירת L]ÈiÁעם È�¿≈«≈
eÂ‰ dÏÈc ,‰¯Nהיינו »»ƒ»»

לשון לשרה, שייכות שהספירות

עניינה ונעשים ומלכות, שררה

המלכות], Ì‰aשל ¯È‡Ó≈ƒ»∆
הספירות שאר e˜lÁ˙‰Ó˙בכל ‰ÏÚÓlL ˙eÎÏn‰ L¯Lc Èelb‰«ƒ¿…∆««¿∆¿«¿»≈ƒ¿«¿

ומבלי השנים מספר את לפרט מבלי שרה" חיי "שני נאמר הפסוק בסיום ולכן

שנים") ושבע שנה ועשרים שנה ("מאה שונות לדרגות החלוקה את להזכיר

העליונים) (החיים העליונות שהספירות כפי הוא כאן שרה חיי שני סיכום כי

שלמעלה לדרגה והתעלו ("שרה") המלכות ספירת עם והתאחדו התחברו

מהתחלקות.

‰¯N ÈiÁ È�LaL ˙e˜lÁ˙‰‰ ˙ÏÈÏLc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‰¿≈¿ƒƒ¿ƒ««ƒ¿«¿∆ƒ¿≈«≈»»
התאחדות על מורה השנים מספר פירוט ללא שרה" חיי ש"שני כאמור

מהתחלקות שלמעלה לדרגה ÌÈ�È�Ú.והתעלות È�La ‡e‰האחד העניין ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
-Ï"pk ,Ú·LÂ ÌÈ¯NÚ ‰‡Óc ˙B˜eÏÁ '‚Ï ÌÈ˜ÏÁ� Ì�È‡L∆≈»∆¿»ƒ¿¬¿≈»∆¿ƒ»∆«««
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ּבמסּפרהּוא הּוא ׁשהּכלל ּכיון מּכלֿמקֹום, ּכללי, ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָענין
(ּבהעלם ּבֹו יׁש הרי ׁשבע) עׂשרים, (מאה, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָֻמסּים
ׂשרה חּיי ׁשּבׁשני והּטעם מחּלקים. ּפרטים ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻעלּֿכל-ּפנים)
וׁשבע, ועׂשרים מאה הּמסּפר לא (ּגם מסּפר נאמר ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלא
ּגם למעלה ׁשהם לפי הּוא, חלּוקֹות) לג' נחלק ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָׁשאינֹו
ּבּכלל. ּכלּולים ׁשהם ּכמֹו ּפרטים ּדהתחּלקּות ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָמענין

¯e‡·eהּמבאר ּבהקּדים יּובן יֹותר, ּבפרטּיּות הענין ≈ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹ
מקֹומֹות (ארי)33ּבכּמה ּכתר הּוא ׁשנה ּדמאה , ְְְֲִֵֶֶַָָָָ

הּיֹותר ּבׁשלמּות ׁשהם ּכמֹו ספירֹות העׂשר ּכל את ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּכֹולל
ּובטעם34מׁשּבחת מאה. מעׂשר, ּכלּול מהם אחד ׁשּכל , ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּכי ּבאּורים. ׁשני יחיד, לׁשֹון ׁשנה (מאה) ְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּנאמר
הּוא וכּו') ּבינה (חכמה, ּדהּספירֹות ְְְְְְִִִַַַָָָההתחּלקּות
ּכלּולים ּבהיֹותם מהּֿׁשאיןּֿכן הּגלּויֹות, ְְְְִִִֵֵֶַַַָּבּספירֹות

ּכאחד ּכּלם ּכלּולים הם (ארי) מּזֹו,35ּבׁשרׁשם ויתירה . ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֻ
ׁשאינּה (היינּו ספירֹות עׂשר ּבגדר אינּה עּתיק ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּדבחינת
ׁשּמאיר ּדעּתיק הּגּלּוי ועלֿידי ספירֹות), לעׂשר מקֹור ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּגם
הם מאה, ,ּבארי הּכלּולֹות הּספירֹות ּגם ,ְְֲֲִִִֵֵַַַַַָּבארי

יחיד לׁשֹון ׁשנה חכמה36ּבבחינת הם ׁשנה עׂשרים . ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָ
נאמר ּבהם וגם מּיּו"ד. ּכלּול מהם אחד ׁשּכל ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּובינה,

הם ּובינה חכמה ּכי יחיד, לׁשֹון ּדלא37ׁשנה רעין ּתרין ְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָֹ
ׁשבע ונאמר הּמּדֹות. ׁשבעת הם ׁשנים וׁשבע ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָמתּפרׁשין.
ועלּֿפיֿ ּבהתחּלקּות. הם הּמּדֹות ּכי רּבים, לׁשֹון ְְְְְִִִִִִֵַַַַָׁשנים
ּבהם נאמר ׁשּלא ׂשרה חּיי ּדׁשני העּלּוי יֹותר עֹוד יּובן ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹזה
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פרשתנו33) אוה"ת ואילך. עח ע' פרשתנו להצ"צ ביאוה"ז ואילך. ב קכו, פרשתנו תו"ח סע"ב. קלא, בהוספות לאדהאמ"צ ביאוה"ז

ואילך. ב ב).34)קי, (קי, שם ובאוה"ת עח) (ע' שם להצ"צ בביאוה"ז הלשון קלא,35)כ"ה שם לביאוה"ז בהוספות משמע כן

צז.36)סע"ב. ע' עטר"ת סה"מ גם וראה א. קיא, שם אוה"ת עח. ע' שם להצ"צ (ובכ"מ).37)ביאוה"ז א קכג, פרשתנו ח"א זהר
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.„ ÛÈÚÒ- השני BfÓוהעניין ‰¯È˙ÈÂיותר גדול ועילוי חידוש שהוא ¿ƒƒ≈»ƒ
הראשון, ‡Ûמהעניין ,Ú·LÂ ÌÈ¯NÚÂ ‰‡Óc ˙B˜eÏÁ‰ '‚·cƒ¿«¬¿≈»¿∆¿ƒ»∆««

ÈÏÏk ÔÈ�Ú ‡e‰ Ì‰Ó „Á‡ ÏkLכאן יש הפרטי למספר מעבר כי ∆»∆»≈∆ƒ¿»¿»ƒ
לעיל), כנזכר ויחידות, עשרות (מאות, כלליים מושגים לשלושה חלוקה

ÏÏk‰L ÔÂÈk ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆«¿»
ÌiÒÓ ¯tÒÓa ‡e‰¿ƒ¿»¿À»
(Ú·L ,ÌÈ¯NÚ ,‰‡Ó)≈»∆¿ƒ∆«
ŒÏÚ ÌÏÚ‰a) Ba LÈ È¯‰¬≈≈¿∆¿≈«
ÌÈË¯t (ÌÈ�t-Ïk»»ƒ¿»ƒ

ÌÈ˜lÁÓסוף שסוף כיוון ¿À»ƒ
סכום עם במספרים מדובר

הפסוק וכאשר ומוגדר, מסויים

מבלי שרה" חיי "שני אומר

השנים מספר את כלל לפרט

"מאה שוב אומר שאינו רק (ולא

שנים" ושבע שנה ועשרים שנה

"מאה אפילו כותב אינו אלא

זה הרי ביחד), ושבע" עשרים

נעלית התאחדות על מורה

כאן שאין בלבד זו לא במיוחד,

גלוייה בצורה לפרטים חלוקה

חלוקה אפילו כאן אין אלא

היא (שבעצם כלליים למושגים

פרט יש בכלל כי לפרטים חלוקה

בהעלם).

LaL ÌÚh‰Â‰¯N ÈiÁ È� ¿«««∆ƒ¿≈«≈»»
¯tÒÓ ¯Ó‡� ‡ÏכללÌb) …∆¡«ƒ¿»«

ÌÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯tÒn‰ ‡Ï…«ƒ¿»≈»¿∆¿ƒ
Ú·LÂ,אחד B�È‡Lכמספר »∆«∆≈

,‡e‰ (˙B˜eÏÁ '‚Ï ˜ÏÁ�∆¿»¿¬
Ìb ‰ÏÚÓÏ Ì‰L ÈÙÏ¿ƒ∆≈¿«¿»«
ÌÈË¯t ˙e˜lÁ˙‰c ÔÈ�ÚÓ≈ƒ¿»¿ƒ¿«¿¿»ƒ
ÏÏka ÌÈÏeÏk Ì‰L BÓkכיחידה ושבע ועשרים מאה המספרים שכן ¿∆≈¿ƒ«¿»

אלא ומפורטת מפורשת בצורה שונות לחלוקות מחולקים לא אמנם הם אחת

שרה" חיי "שני אומר כשהכתוב אבל בכלל, כלולים שהם כפי פרטים הם

ההתחלקות ושלילת התאחדות זו הרי השנים מספר את כלל להזכיר מבלי

מודגשת. יותר עוד במידה

‰nÎa ¯‡·n‰ ÌÈc˜‰a Ô·eÈ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ùa ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈»¿«¿ƒ«¿…»¿«»
˙BÓB˜Ó33CÈ¯‡) ¯˙k ‡e‰ ‰�L ‰‡Óc 'אריך, שבחינת כאמור ¿¿≈»»»∆∆¬ƒ

הספירות) שורש היא שבכתר B¯ÈÙÒ˙אנפין' ¯NÚ‰ Ïk ˙‡ ÏÏBkL∆≈∆»»∆∆¿ƒ
˙ÁaLÓ ¯˙Bi‰ ˙eÓÏLa Ì‰L BÓk34ÏeÏk Ì‰Ó „Á‡ ÏkL , ¿∆≈ƒ¿≈«≈¿À««∆»∆»≈∆»

„ÈÁÈ ÔBLÏ ‰�L (‰‡Ó) ¯Ó‡pL ÌÚË·e .‰‡Ó ,¯NÚÓולא ≈∆∆≈»¿««∆∆¡«≈»»»¿»ƒ

נאמרו רבים, לשון ÌÈ¯e‡a.שנים È�L- אחד ‰‰˙e˜lÁ˙ביאור Èk ִָ¿≈≈ƒƒ«ƒ¿«¿
,˙BÈeÏb‰ ˙B¯ÈÙqa ‡e‰ ('eÎÂ ‰�Èa ,‰ÓÎÁ) ˙B¯ÈÙq‰c¿«¿ƒ»¿»ƒ»¿«¿ƒ«¿

Ì‰ (CÈ¯‡) ÌL¯La ÌÈÏeÏk Ì˙BÈ‰a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óעשרת כל «∆≈≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¬ƒ≈
Á‡k„הספירות Ìlk ÌÈÏeÏk35˜ÈzÚ ˙�ÈÁ·c ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂ .– ¿ƒÀ»¿∆»ƒ≈»ƒƒ¿ƒ««ƒ

בכתר הבחינה הוא יומין" "עתיק

אנפין" מ"אריך פנימית שיותר

העונג – הנפש שבכוחות (כשם

עניין הוא מ'עתיק') (שמשתלשל

הרצון מאשר ופנימי עמוק יותר

והעונג מ'אריך') (שמשתלשל

ו) הרצון את ומעורר גורם

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ¯„‚a d�È‡≈»¿∆∆∆∆¿ƒ
Ìbכלל d�È‡L e�ÈÈ‰)«¿∆≈»«

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚÏ ¯B˜Ó»¿∆∆¿ƒ
'אריך' שדווקא לעיל כאמור

הכתר' 'חיצוניות גם (שנקרא

הכתר) פנימיות – 'עתיק' לעומת

לספירות,הוא והשורש המקור

בפרט המלכות שלספירת אלא

בבחינת יותר נעלה שורש יש

שבכתר), אתידע' דלא 'רישא

˜ÈzÚc Èelb‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«ƒ¿«ƒ
Ìb ,CÈ¯‡a ¯È‡nL∆≈ƒ«¬ƒ«
˙BÏeÏk‰ ˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ«¿
Ì‰ ,‰‡Ó ,CÈ¯‡a«¬ƒ≈»≈
ÔBLÏ ‰�L ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«»»¿

„ÈÁÈ36לעיל נתבאר »ƒ
ספירת עם הספירות שהתאחדות

המלכות ששורש גורמת המלכות

יאיר הספירות) משורש (הנעלה

– בענייננו גם וכך הספירות בכל

גם ב'אריך', מאיר 'עתיק' כאשר

הפסוק בתחילת נאמר ולכן התאחדות, של למצב מתעלות שב'אריך' הספירות

עליונים) (חיים הספירות עשר כל על שמדובר למרות יחיד, לשון שנה" "מאה

כל של להתאחדות גורמת מ'עתיק' ההארה כי מעשר כלולה אחת שכל כפי

ויחידה. אחת למציאות יחד È·e�‰,הבחינות ‰ÓÎÁ Ì‰ ‰�L ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ»»≈»¿»ƒ»
„"eiÓ ÏeÏk Ì‰Ó „Á‡ ÏkL,שבחכמה חכמה – הספירות עשר (כל ∆»∆»≈∆»ƒ

הלאה). וכן שבחכמה Èkבינה ,„ÈÁÈ ÔBLÏ ‰�L ¯Ó‡� Ì‰a Ì‚Â¿«»∆∆¡«»»¿»ƒƒ
Ì‰ ‰�È·e ‰ÓÎÁ37ÔÈL¯t˙Ó ‡Ïc ÔÈÚ¯ ÔÈ¯zקבלה בספרי מובא »¿»ƒ»≈¿≈≈ƒ¿…ƒ¿»¿ƒ

לשני נמשל העליונות הבינה לספירת החכמה ספירת בין והיחס שהקשר

ל'יחוד' נמשלה לבינה החכמה של וההשפעה לעולם, נפרדים שאינם חברים

נשא: פרשת תורה, בלקוטי הזקן רבנו שמבאר (וכפי הפסק לו שאין ו'זיווג'
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יחיד, לׁשֹון ׁשנה מּמאה ּגם יֹותר למעלה ׁשהם ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמסּפר,
הּגּלּוי מּצד הּוא יחיד לׁשֹון ׁשנה ּדמאה לּבאּור ְְִִִֵֵַַַַָָָָּגם

.38ּדעּתיק ְִַ

ּבּמאמרLÈÂו) ׁשּכתּוב מה עלּֿפי זה ,39לבאר ¿≈ְֲִֵֶֶַַַַָָָ
ּדענין הפּכּיים. ענינים ׁשני יׁשנם ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָּדבמלכּות
ואףֿעלֿ יׁש), (ּבחינת והתנּׂשאּות הגּבהה הּוא ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָהּמלּוכה
ׁשהּבּטּול ּומבאר, הּבּטּול. ּבתכלית היא הּמלכּות ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹּפיֿכן
ּדלא ּב'ריׁשא ׁשרׁשּה מּצד הּוא הּמלכּות ְְְְְִִִֵַַַַָָָֹּדספירת
ּובבּטּול ּבעצם, ּבּטּול הּוא ׁשּלּה הּבּטּול ׁשּלכן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָאתידע',
הּוא ּבעבֹודה והענין ּבבּטּול. הּוא הּיׁש ּגם ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּבעצם,

ּבּמאמר ּבׂשמחה40(ּכּמבאר להיֹות צריכה ה' ּדעבֹודת ( ְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ועד41ּדוקא ּבׂשמחה. ה' את עבדּו ְְְְְְִִֶֶַַָָָ

ּפרּוׁש וכּידּוע ּגדֹול, עּקר היא ה' ּבעבֹודת ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָׁשהּׂשמחה
ּבּתניא42האריז"ל הּפסּוק43והּובא לא44על אׁשר ּתחת ְְֲֲִֶַַַַַַַָָָָֹ

ּב'תֹורה ואיתא וגֹו', ּבׂשמחה אלקי ה' את ְְְְְְֱִִֶֶַָָָָָֹעבדּת
עלֿידי45אֹור' הּוא הּקדׁש לרּוח זכה ׁשהאריז"ל ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹּדזה

(ׁשּבעלּֿפה) ּבּתֹורה סּפּור ׁשּזהּו [וכיון מצוה ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׂשמחה
ואחד אחד לכל הֹוראה זה הרי הֹוראה, ְְְֲִֵֶֶֶָָָָָָָמּלׁשֹון

זמּנים יׁש ׁשאףֿעלּֿפיֿכן אּלא ׁשהּׂשמחה46מּיׂשראל]. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבהעלם, להיֹות ה'47צריכה את עבדּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָ
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יחיד). (לשון שנה" כתיב כך "ובגין הוא38)ושם יחיד לשון שנה מאה דענין רפג), ע' (לעיל 68 הערה 2 שבהערה זה ד"ה ראה

במקומו. שהוא כמו עתיק הוא מספר מגדר שלמעלה שרה" חיי ו"שני ("מאה"), באריך ומאיר שנמשך כמו (יחיד) סה"מ39)עתיק

ואילך. צו ע' וש"נ.40)עטר"ת רעט). ע' (לעיל ס"ג 2 שבהערה זה בד"ה וראה ואילך. צ ס"ע פז. ע' ב.41)שם ק, נסמן42)תהלים

.23 הערה שם כו.43)לעיל מז.44)פרק כח, 45.27ֿ26)תבוא הערה שם לעיל בהנסמן וראה ב. כ, בסה"מ46)תולדות כ"ה

פז. ע' שם 47.34)עטר"ת הערה רפ ע' לעיל בהנסמן וראה יא. ב, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

כי לעולם, נפסק ואינו תדירי הוא ובינה חכמה שזיווג חיים... עץ בפרי כתוב

וההתהות ההשתלשלות הנה כי העולמות, כל יתבטלו אחד רגע יתבטל אם

רוחניים, אפילו אלא בלבד גשמי ליש מאין ולא תמיד להיות צריכה ליש מאין

ביטול. מ"ה, כח וחכמה תמצא מאין החכמה כי ובינה, חכמה יחוד ענין וזהו

אלא שורה איןֿסוף אור אין ולכן

אינו בבינה ואפילו בחכמה...

ידי על אלא סוף אין אור שורה

וחכמה בחכמה, התלבשות

בינה כי והיינו בבינה, מתלבשת

ובינה חכמה ויחוד יש, נקראת

כו'. ליש מאין ההמשכה היינו

תדיר זו המשכה להיות וצריכה

‰Ìממש"). ÌÈ�L Ú·LÂ¿∆«»ƒ≈
¯Ó‡�Â .˙Bcn‰ ˙Ú·Lƒ¿««ƒ¿∆¡«
,ÌÈa¯ ÔBLÏ ÌÈ�L Ú·L∆«»ƒ¿«ƒ
Ì‰ ˙Bcn‰ Èkƒ«ƒ≈

˙e˜lÁ˙‰aחסד בין וההבדל ¿ƒ¿«¿
ונרגש. ניכר למשל, וגבורה,

¯˙BÈ „BÚ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»≈
‰¯N ÈiÁ È�Lc ÈelÚ‰»ƒƒ¿≈«≈»»
¯tÒÓ Ì‰a ¯Ó‡� ‡lL∆…∆¡«»∆ƒ¿»
ההתחלקות שלילת היינו כלל

BÈ˙¯לגמרי, ‰ÏÚÓÏ Ì‰L∆≈¿«¿»≈
ÔBLÏ ‰�L ‰‡nÓ Ìb«ƒ≈»»»¿
‰‡Óc ¯e‡aÏ Ìb ,„ÈÁÈ»ƒ««≈¿≈»
„vÓ ‡e‰ „ÈÁÈ ÔBLÏ ‰�L»»¿»ƒƒ«

˜ÈzÚc Èelb‰38גילוי שהוא «ƒ¿«ƒ
שפועל מאד נעלה אור והמשכת

כל והתכללות התאחדות את

ללא נזכרים שרה" חיי ו"שני מספר נזכר לא כשבכלל אבל אחד לדבר הפרטים

ועמוקה. פנימית יותר עוד להתאחדות הוכחה זו הרי פירוט, כל

¯Ó‡na ·e˙kL ‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ (Â39,עטר"ת משנת ¿≈¿»≈∆«ƒ«∆»««¬»
‡e‰ ‰ÎeÏn‰ ÔÈ�Úc .ÌÈikÙ‰ ÌÈ�È�Ú È�L Ì�LÈ ˙eÎÏÓ·cמצד ƒ¿«¿∆¿»¿≈ƒ¿»ƒ»¿ƒƒ¿ƒ¿««¿»

- LÈ)אחד ˙�ÈÁa) ˙e‡O�˙‰Â ‰‰a‚‰חש שהוא מלך של עניינו וזה «¿»»¿ƒ¿«¿¿ƒ«≈
העם, בני כל על ורוממות -ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Âהתנשאות שני ‰eÎÏn˙מצד ¿««ƒ≈««¿

Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡È‰הוא למידות המלכות בין שהיחס בחסידות כמבואר ƒ¿«¿ƒ«ƒ
עצמו מצד תוכן בו שאין לדיבור נמשלה (והמלכות ו'מקבל' 'משפיע' של יחס

והמידות שהמוחין כך והמידות. המוחין והרגש, השכל של ביטוי כלי אלא ואינו

ז"א (בחינת שהמידות בקבלה מצינו ולכן ה'מקבל' היא והמלכות ה'משפיע' הם

מקבל). לנקבה, נמשלה והמלכות משפיע, לזכר, נמשלו אנפין' זעיר –ְָָ

‡e‰ ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒc Ïeha‰L ,¯‡·Óeשלה מנחיתות כתוצאה לא ¿…»∆«ƒƒ¿ƒ«««¿
אלא הספירות שאר ‡˙Ú„È'לעומת ‡Ïc ‡LÈ¯'a dL¯L „vÓכפי) ƒ«»¿»¿≈»¿…ƒ¿»«

למעלה ב'כתר', ועמוקה פנימית בבחינה הוא המלכות ששורש לעיל שנתבאר

הספירות) שאר ÌˆÚaמשורש Ïeha ‡e‰ dlL Ïeha‰ ÔÎlLשנובע ∆»≈«ƒ∆»ƒ¿∆∆
מהותה, Ïeh··e¿ƒמעצם

‡e‰ Li‰ Ìb ,ÌˆÚa¿∆∆««≈
Ïeh·aוההתנשאות והרוממות ¿ƒ

לא שבמלכות) הראשון (העניין

ישות. תחושת לה גורמת

‡e‰ ‰„B·Úa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»«¬»
¯Ó‡na ¯‡·nk)40( «¿…»««¬»

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ '‰ ˙„B·Úc«¬«¿ƒ»ƒ¿
BÓk ‡˜Âc ‰ÁÓNa¿ƒ¿»«¿»¿

·e˙kL41'‰ ˙‡ e„·Ú ∆»ƒ¿∆
‰ÁÓO‰L „ÚÂ .‰ÁÓNa¿ƒ¿»¿«∆«ƒ¿»

˙„B·Úa3¯wÚ ‡È‰ '‰ «¬«ƒƒ»
Le¯t Úe„iÎÂ ,ÏB„b»¿«»«≈

Ï"ÊÈ¯‡‰42‡·e‰Â »¬ƒ«¿»
‡È�za43˜eÒt‰ ÏÚ44 ««¿»««»

˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz««¬∆…»«¿»∆
'B‚Â ‰ÁÓNa EÈ˜Ï‡ '‰¡…∆¿ƒ¿»¿
פרשת תורה, בלקוטי (וכמבואר

לא אשר תחת "כתיב תזריע:

בשמחה אלוקיך ה' את עבדת

את ועבדת כל מרוב לבב ובטוב

משמע דלכאורה וגו'. אויביך

אלוקים עובד שהוא פי על שאף

וטוב בשמחה עובד שאינו רק

ידי על כך על ייענש אזי לבב,

ורק אך חמור כה עונש מגיע מדוע מובן: אינו וזה אויביך". את ש"ועבדת

צדיק אין אדם כי שכתוב כמו הוא העניין אך לבד? השמחה חסרון מחמת

אילו אך העונש, לו מגיע אלו חטאים ועל יחטא ולא טוב יעשה אשר בארץ

היה שהוא זו שמחה כוח גדול היה מצווה, של בשמחה ה' את עובד היה

מלך פני באור כו' הדינים מבטלת שהייתה כביכול למעלה השמחה מעורר

‡B¯'חיים..."). ‰¯B˙'a ‡˙È‡Â45Áe¯Ï ‰ÎÊ Ï"ÊÈ¯‡‰L ‰Êc ¿ƒ»¿»¿∆∆»¬ƒ«»»¿«
‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓN È„ÈŒÏÚ ‡e‰ L„w‰כמה עד ללמוד ניתן מכך וגם «…∆«¿≈ƒ¿»∆ƒ¿»

ה' בעבודת גדול" "עיקר היא Bza¯‰השמחה ¯etÒ e‰fL ÔÂÈÎÂ]¿≈»∆∆ƒ«»
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ‰‡¯B‰ ‰Ê È¯‰ ,‰‡¯B‰ ÔBLlÓ (‰tŒÏÚaL)∆¿«∆ƒ¿»»¬≈∆»»¿»∆»¿∆»

ÌÈpÓÊ LÈ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡L ‡l‡ .[Ï‡¯NiÓ46‰ÁÓO‰L ƒƒ¿»≈∆»∆««ƒ≈≈¿«ƒ∆«ƒ¿»
·e˙kL BÓk ,ÌÏÚ‰a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ47Ú˙‡ e„· ¿ƒ»ƒ¿¿∆¿≈¿∆»ƒ¿∆
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יי d"nyz'd ,oeygÎxn s"k ,dxy iig zyxt 'd meil xe`

יחיד, לׁשֹון ׁשנה מּמאה ּגם יֹותר למעלה ׁשהם ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמסּפר,
הּגּלּוי מּצד הּוא יחיד לׁשֹון ׁשנה ּדמאה לּבאּור ְְִִִֵֵַַַַָָָָּגם

.38ּדעּתיק ְִַ

ּבּמאמרLÈÂו) ׁשּכתּוב מה עלּֿפי זה ,39לבאר ¿≈ְֲִֵֶֶַַַַָָָ
ּדענין הפּכּיים. ענינים ׁשני יׁשנם ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָּדבמלכּות
ואףֿעלֿ יׁש), (ּבחינת והתנּׂשאּות הגּבהה הּוא ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָהּמלּוכה
ׁשהּבּטּול ּומבאר, הּבּטּול. ּבתכלית היא הּמלכּות ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹּפיֿכן
ּדלא ּב'ריׁשא ׁשרׁשּה מּצד הּוא הּמלכּות ְְְְְִִִֵַַַַָָָֹּדספירת
ּובבּטּול ּבעצם, ּבּטּול הּוא ׁשּלּה הּבּטּול ׁשּלכן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָאתידע',
הּוא ּבעבֹודה והענין ּבבּטּול. הּוא הּיׁש ּגם ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּבעצם,

ּבּמאמר ּבׂשמחה40(ּכּמבאר להיֹות צריכה ה' ּדעבֹודת ( ְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ועד41ּדוקא ּבׂשמחה. ה' את עבדּו ְְְְְְִִֶֶַַָָָ

ּפרּוׁש וכּידּוע ּגדֹול, עּקר היא ה' ּבעבֹודת ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָׁשהּׂשמחה
ּבּתניא42האריז"ל הּפסּוק43והּובא לא44על אׁשר ּתחת ְְֲֲִֶַַַַַַַָָָָֹ

ּב'תֹורה ואיתא וגֹו', ּבׂשמחה אלקי ה' את ְְְְְְֱִִֶֶַָָָָָֹעבדּת
עלֿידי45אֹור' הּוא הּקדׁש לרּוח זכה ׁשהאריז"ל ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹּדזה

(ׁשּבעלּֿפה) ּבּתֹורה סּפּור ׁשּזהּו [וכיון מצוה ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׂשמחה
ואחד אחד לכל הֹוראה זה הרי הֹוראה, ְְְֲִֵֶֶֶָָָָָָָמּלׁשֹון

זמּנים יׁש ׁשאףֿעלּֿפיֿכן אּלא ׁשהּׂשמחה46מּיׂשראל]. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבהעלם, להיֹות ה'47צריכה את עבדּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָ
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יחיד). (לשון שנה" כתיב כך "ובגין הוא38)ושם יחיד לשון שנה מאה דענין רפג), ע' (לעיל 68 הערה 2 שבהערה זה ד"ה ראה

במקומו. שהוא כמו עתיק הוא מספר מגדר שלמעלה שרה" חיי ו"שני ("מאה"), באריך ומאיר שנמשך כמו (יחיד) סה"מ39)עתיק

ואילך. צו ע' וש"נ.40)עטר"ת רעט). ע' (לעיל ס"ג 2 שבהערה זה בד"ה וראה ואילך. צ ס"ע פז. ע' ב.41)שם ק, נסמן42)תהלים

.23 הערה שם כו.43)לעיל מז.44)פרק כח, 45.27ֿ26)תבוא הערה שם לעיל בהנסמן וראה ב. כ, בסה"מ46)תולדות כ"ה

פז. ע' שם 47.34)עטר"ת הערה רפ ע' לעיל בהנסמן וראה יא. ב, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

כי לעולם, נפסק ואינו תדירי הוא ובינה חכמה שזיווג חיים... עץ בפרי כתוב

וההתהות ההשתלשלות הנה כי העולמות, כל יתבטלו אחד רגע יתבטל אם

רוחניים, אפילו אלא בלבד גשמי ליש מאין ולא תמיד להיות צריכה ליש מאין

ביטול. מ"ה, כח וחכמה תמצא מאין החכמה כי ובינה, חכמה יחוד ענין וזהו

אלא שורה איןֿסוף אור אין ולכן

אינו בבינה ואפילו בחכמה...

ידי על אלא סוף אין אור שורה

וחכמה בחכמה, התלבשות

בינה כי והיינו בבינה, מתלבשת

ובינה חכמה ויחוד יש, נקראת

כו'. ליש מאין ההמשכה היינו

תדיר זו המשכה להיות וצריכה

‰Ìממש"). ÌÈ�L Ú·LÂ¿∆«»ƒ≈
¯Ó‡�Â .˙Bcn‰ ˙Ú·Lƒ¿««ƒ¿∆¡«
,ÌÈa¯ ÔBLÏ ÌÈ�L Ú·L∆«»ƒ¿«ƒ
Ì‰ ˙Bcn‰ Èkƒ«ƒ≈

˙e˜lÁ˙‰aחסד בין וההבדל ¿ƒ¿«¿
ונרגש. ניכר למשל, וגבורה,

¯˙BÈ „BÚ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»≈
‰¯N ÈiÁ È�Lc ÈelÚ‰»ƒƒ¿≈«≈»»
¯tÒÓ Ì‰a ¯Ó‡� ‡lL∆…∆¡«»∆ƒ¿»
ההתחלקות שלילת היינו כלל

BÈ˙¯לגמרי, ‰ÏÚÓÏ Ì‰L∆≈¿«¿»≈
ÔBLÏ ‰�L ‰‡nÓ Ìb«ƒ≈»»»¿
‰‡Óc ¯e‡aÏ Ìb ,„ÈÁÈ»ƒ««≈¿≈»
„vÓ ‡e‰ „ÈÁÈ ÔBLÏ ‰�L»»¿»ƒƒ«

˜ÈzÚc Èelb‰38גילוי שהוא «ƒ¿«ƒ
שפועל מאד נעלה אור והמשכת

כל והתכללות התאחדות את

ללא נזכרים שרה" חיי ו"שני מספר נזכר לא כשבכלל אבל אחד לדבר הפרטים

ועמוקה. פנימית יותר עוד להתאחדות הוכחה זו הרי פירוט, כל

¯Ó‡na ·e˙kL ‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ (Â39,עטר"ת משנת ¿≈¿»≈∆«ƒ«∆»««¬»
‡e‰ ‰ÎeÏn‰ ÔÈ�Úc .ÌÈikÙ‰ ÌÈ�È�Ú È�L Ì�LÈ ˙eÎÏÓ·cמצד ƒ¿«¿∆¿»¿≈ƒ¿»ƒ»¿ƒƒ¿ƒ¿««¿»

- LÈ)אחד ˙�ÈÁa) ˙e‡O�˙‰Â ‰‰a‚‰חש שהוא מלך של עניינו וזה «¿»»¿ƒ¿«¿¿ƒ«≈
העם, בני כל על ורוממות -ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Âהתנשאות שני ‰eÎÏn˙מצד ¿««ƒ≈««¿

Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡È‰הוא למידות המלכות בין שהיחס בחסידות כמבואר ƒ¿«¿ƒ«ƒ
עצמו מצד תוכן בו שאין לדיבור נמשלה (והמלכות ו'מקבל' 'משפיע' של יחס

והמידות שהמוחין כך והמידות. המוחין והרגש, השכל של ביטוי כלי אלא ואינו

ז"א (בחינת שהמידות בקבלה מצינו ולכן ה'מקבל' היא והמלכות ה'משפיע' הם

מקבל). לנקבה, נמשלה והמלכות משפיע, לזכר, נמשלו אנפין' זעיר –ְָָ

‡e‰ ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒc Ïeha‰L ,¯‡·Óeשלה מנחיתות כתוצאה לא ¿…»∆«ƒƒ¿ƒ«««¿
אלא הספירות שאר ‡˙Ú„È'לעומת ‡Ïc ‡LÈ¯'a dL¯L „vÓכפי) ƒ«»¿»¿≈»¿…ƒ¿»«

למעלה ב'כתר', ועמוקה פנימית בבחינה הוא המלכות ששורש לעיל שנתבאר

הספירות) שאר ÌˆÚaמשורש Ïeha ‡e‰ dlL Ïeha‰ ÔÎlLשנובע ∆»≈«ƒ∆»ƒ¿∆∆
מהותה, Ïeh··e¿ƒמעצם

‡e‰ Li‰ Ìb ,ÌˆÚa¿∆∆««≈
Ïeh·aוההתנשאות והרוממות ¿ƒ

לא שבמלכות) הראשון (העניין

ישות. תחושת לה גורמת

‡e‰ ‰„B·Úa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»«¬»
¯Ó‡na ¯‡·nk)40( «¿…»««¬»

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ '‰ ˙„B·Úc«¬«¿ƒ»ƒ¿
BÓk ‡˜Âc ‰ÁÓNa¿ƒ¿»«¿»¿

·e˙kL41'‰ ˙‡ e„·Ú ∆»ƒ¿∆
‰ÁÓO‰L „ÚÂ .‰ÁÓNa¿ƒ¿»¿«∆«ƒ¿»

˙„B·Úa3¯wÚ ‡È‰ '‰ «¬«ƒƒ»
Le¯t Úe„iÎÂ ,ÏB„b»¿«»«≈

Ï"ÊÈ¯‡‰42‡·e‰Â »¬ƒ«¿»
‡È�za43˜eÒt‰ ÏÚ44 ««¿»««»

˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz««¬∆…»«¿»∆
'B‚Â ‰ÁÓNa EÈ˜Ï‡ '‰¡…∆¿ƒ¿»¿
פרשת תורה, בלקוטי (וכמבואר

לא אשר תחת "כתיב תזריע:

בשמחה אלוקיך ה' את עבדת

את ועבדת כל מרוב לבב ובטוב

משמע דלכאורה וגו'. אויביך

אלוקים עובד שהוא פי על שאף

וטוב בשמחה עובד שאינו רק

ידי על כך על ייענש אזי לבב,

ורק אך חמור כה עונש מגיע מדוע מובן: אינו וזה אויביך". את ש"ועבדת

צדיק אין אדם כי שכתוב כמו הוא העניין אך לבד? השמחה חסרון מחמת

אילו אך העונש, לו מגיע אלו חטאים ועל יחטא ולא טוב יעשה אשר בארץ

היה שהוא זו שמחה כוח גדול היה מצווה, של בשמחה ה' את עובד היה

מלך פני באור כו' הדינים מבטלת שהייתה כביכול למעלה השמחה מעורר

‡B¯'חיים..."). ‰¯B˙'a ‡˙È‡Â45Áe¯Ï ‰ÎÊ Ï"ÊÈ¯‡‰L ‰Êc ¿ƒ»¿»¿∆∆»¬ƒ«»»¿«
‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓN È„ÈŒÏÚ ‡e‰ L„w‰כמה עד ללמוד ניתן מכך וגם «…∆«¿≈ƒ¿»∆ƒ¿»

ה' בעבודת גדול" "עיקר היא Bza¯‰השמחה ¯etÒ e‰fL ÔÂÈÎÂ]¿≈»∆∆ƒ«»
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ‰‡¯B‰ ‰Ê È¯‰ ,‰‡¯B‰ ÔBLlÓ (‰tŒÏÚaL)∆¿«∆ƒ¿»»¬≈∆»»¿»∆»¿∆»

ÌÈpÓÊ LÈ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡L ‡l‡ .[Ï‡¯NiÓ46‰ÁÓO‰L ƒƒ¿»≈∆»∆««ƒ≈≈¿«ƒ∆«ƒ¿»
·e˙kL BÓk ,ÌÏÚ‰a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ47Ú˙‡ e„· ¿ƒ»ƒ¿¿∆¿≈¿∆»ƒ¿∆
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והרעדה, הּיראה הּוא ּדבגּלוי ּברעדה, וגילּו ְְְְְְְְִִִִִִַָָָָָָָּביראה
ּבהעלם היא (ּגילה) היא48והּׂשמחה הּׂשמחה ּכאׁשר ּכי . ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

הּיׁשּות, להרּגׁשת יבֹוא ׁשּמּזה אפׁשר ּובמרּגׁש, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻּבהתּגּלּות
ולכן רצּויים, ּבלּתי ּדברים ׁשּיבֹואּו אפׁשר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָועלֿידיֿזה
ּובכדי ּברעדה. וגילּו ּביראה ה' את עבדּו להיֹות ְְְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָצרי
מּזה יבֹוא לא ואףֿעלּֿפיֿכן ּבהתּגּלּות ּתהיה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהּׂשמחה
ׁשאז, ּבעצם, ּבטל ׁשהּוא עלֿידי הּוא הּיׁשּות, ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלהרּגׁשת
לעיל הּמבאר ועלּֿדר ּבבּטּול. הּוא ׁשּלֹו הּמרּגׁש ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֻּגם
והתנּׂשאּות) (הגּבהה הּיׁש ׁשּגם ּדמלכּות, הּבּטּול ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָּבענין

ּבבּטּול. ְִהּוא

e‰ÊÂ49זהההֹוספה על חּיין הוּו ּדדילּה והחּדּוׁש ¿∆ְְִִִֶַַַַָָָָ
נחתת ׁשּׂשרה זה ּכי עּלאין, לחּיין ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּזכתה
עלֿידי הּוא עּלאין) לחּיין זכתה (ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוסלקת

הּׂשמחה) עלֿידי (ולא ּובּטּול המׁשכת50הּיראה ולכן , ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹ
[ׁשעלֿידּה עּלאין וסלקתהחּיין ּבספירתנחתת [ ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָ

ּבבחינת ׁשהיא ּכמֹו הּמלכּות ּבספירת הּוא ְְְְְִִִִִֶַַַַַַהּמלכּות,
ׁשהּגּלּוי הּוא האדם [ּובעבֹודת לזעירֿאנּפין ּובּטּול ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָעלּיה
ּבמּצב ׁשהּוא ּכמֹו הּוא עבֹודתֹו עלֿידי לֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָָׁשּמאיר
חּיין הוּו ּדילּה וענין ׁשּלֹו]. ּבמציאּות ולא ּובּטּול, ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָֹּדיראה
ּכי ּדמלכּות, ּבמציאּות ּגם הּוא והּגּלּוי ׁשההמׁשכה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָהּוא
ּגם לכן ּבעצם, ּבּטּול הּוא ּדמלכּות ׁשהּבּטּול ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּכיון

ּכּנ"ל. ּבבּטּול, הּוא ּדמלכּות ְְְְִַַַַָֻהּמרּגׁש

‰ÊŒÈtŒÏÚÂׁשּלמעלה האחדּות מעלת לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָ
נאמר ׁשּלא ׂשרה חּיי ּדׁשני ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמהתחּלקּות
ּדענין יחיד. לׁשֹון ׁשנה ּדמאה האחדּות על מסּפר, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָּבהם
(מאה), ׁשּבּכתר ּבּספירֹות יחיד) לׁשֹון (ׁשנה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָהאחדּות

ּבׁשרׁשם ּכלּולים ׁשּבהיֹותם עלֿידי ּבמציאּות.`mpiהּוא, ְְְְְִִֵֶַָָָ¥¨ְִִ
הּוא ׁשּבמלכּות ּדהגם הּוא, ׂשרה חּיי ׁשּבׁשני ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָוהחּדּוׁש
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לגילה".48) שמחה שבין "ההפרש שזהו ושם, רע"א. מז, נצבים לקו"ת גם צז.49)ראה ע' שם עטר"ת סה"מ ראה לקמן, בהבא

צח.50) ע' שם בסה"מ להדיא כ"ה
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,‰„Ú¯‰Â ‰‡¯i‰ ‡e‰ ÈÂl‚·c ,‰„Ú¯a eÏÈ‚Â ‰‡¯Èa '‰¿ƒ¿»¿ƒƒ¿»»ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»¿»»
ÌÏÚ‰a ‡È‰ (‰ÏÈb) ‰ÁÓO‰Â48פרשת) תורה בלקוטי כמבואר ¿«ƒ¿»ƒ»ƒ¿∆¿≈

השנה בראש אבל גלוייה השמחה שמחתנו' 'זמן שהוא הסוכות שבחג ניצבים)

נראית תהא שלא השמחה את תכסה "שרעדה - ברעדה' 'וגילו להיות צריך

רצוף תוכו רק בחוץ ונגלית

ונגלית נראית ובהתגלות השמחה

רעדה". L‡k¯בחינת Èkƒ«¬∆
˙elb˙‰a ‡È‰ ‰ÁÓO‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«
‰fnL ¯LÙ‡ ,Lb¯Ó·e¿À¿»∆¿»∆ƒ∆

˙eLi‰ ˙Lb¯‰Ï ‡B·Èכפי »¿«¿»««≈
שלפעמים בפועל שרואים

ובעת ביטול, גורמת השמחה

בחביבות האדם מתייחס השמחה

כלל שבדרך לאנשים גם ובקירוב

אבל מהם, נעלה עצמו רואה הוא

ובעל בעלֿגאווה הוא האדם אם

במיוחד, גדולה 'ישות' תחושת

הגאווה גוברת השמחה בעת הרי

במאמר (כמבואר שלו והישות

עטר"ת) ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰דשנת ,¿«¿≈∆
והישות וענווה ביטול חסר כאשר

e‡B·iLגוברת ¯LÙ‡∆¿»∆»
,ÌÈÈeˆ¯ ÈzÏa ÌÈ¯·c¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ

˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎÏÂעם יחד ¿»≈»ƒƒ¿
עניין שהיא ה' בעבודת השמחה

של שילוב ביותר, וגדול עיקרי

- הפוכה ‡˙תחושה e„·Úƒ¿∆
‰„Ú¯a eÏÈ‚Â ‰‡¯Èa '‰¿ƒ¿»¿ƒƒ¿»»
לא שהשמחה להבטיח כדי

הביטול. להיפך תגרום

‰È‰z ‰ÁÓO‰L È„Î·eƒ¿≈∆«ƒ¿»ƒ¿∆
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ˙elb˙‰a¿ƒ¿«¿««ƒ≈
˙Lb¯‰Ï ‰fÓ ‡B·È ‡Ï…»ƒ∆¿«¿»«
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,˙eLi‰«≈«¿≈

ÌˆÚa ÏËa ‡e‰Lהיינו ∆»≈¿∆∆
להיות יהפכו והביטול שהענווה

מהותו, מעצם נפרד בלתי חלק

BlL Lb¯n‰ Ìb ,Ê‡Lגם ∆»««À¿»∆
ברעדה) מכוסה (ואיננה גלוייה והשמחה נרגשות מקוםכשהמידות נתינת ויש

זאת בכל האישית, המציאות של C¯cŒÏÚÂלהדגשה .Ïeh·a ‡e‰¿ƒ¿«∆∆
‚‰) Li‰ ÌbL ,˙eÎÏÓc Ïeha‰ ÔÈ�Úa ÏÈÚÏ ¯‡·n‰‰‰a «¿…»¿≈¿ƒ¿««ƒ¿«¿∆««≈«¿»»

Ïeh·a ‡e‰ (˙e‡O�˙‰Âבעצם הוא הביטול המלכות בספירת כי ¿ƒ¿«¿¿ƒ
בעצם כזו, ברמה בביטול ה' שעבודת מבואר עטר"ת דשנת (ובמאמר מהותה

כתוצאה שבאה מהתבטלות בשונה שמים, מלכות עול מקבלת נובעת המהות,

בעצם'). 'ביטול של לרמה מגיעה שאיננה אלוקות בענייני והשגה מהבנה

e‰ÊÂ49ÔÈiÁ eÂ‰ dÏÈ„c LecÁ‰Â ‰ÙÒB‰‰בעל' הייתה (ששרה ¿∆«»»¿«ƒ¿ƒ»»«ƒ
'שווין היו חייה ימי שכל בכך קשור זה ופירוש שלה, החיים על הבית'

ÎfL˙‰לטובה') ‰Ê ÏÚ«∆∆»¿»
ÔÈ‡lÚ ÔÈiÁÏוהוסיפה) ¿«ƒƒ»ƒ

העליונות, בספירות אורות

OL¯‰כאמור), ‰Ê Èkƒ∆∆»»
˙˜ÏÒÂ ˙˙Á�ועלתה ירדה »¿«¿«¿»

∆≈¿»∆(ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰ממצרים
‡e‰ (ÔÈ‡lÚ ÔÈiÁÏ ‰˙ÎÊ»¿»¿«ƒƒ»ƒ
Ïeh·e ‰‡¯i‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿»ƒ
‰ÁÓO‰ È„ÈŒÏÚ ‡ÏÂ)כי ¿…«¿≈«ƒ¿»

עיקרי עניין אכן היא השמחה

שהשמחה כיוון אבל ונעלה,

שתביא חשש יש מורגשת

רצויות) לא 50ÔÎÏÂתוצאות ,¿»≈
ÔÈ‡lÚ ÔÈiÁ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«««ƒƒ»ƒ
˙˜ÏÒÂ ˙˙Á� d„ÈŒÏÚL][ ∆«»»»¿«¿«¿»
‡e‰ ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ«««¿
BÓk ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ«««¿¿
‰iÏÚ ˙�ÈÁ·a ‡È‰L∆ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»
ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊÏ Ïeh·eƒƒ¿≈«¿ƒ
כאשר המידות] זעירות, [=פנים

למקור לחלוטין בטלה היא

ה'מקבל' כביטול שלה השפע

במעמדו הכרה מתוך ל'משפיע'

המשפיע לעומת הנחות

‡e‰ Ì„‡‰ ˙„B·Ú·e]«¬«»»»
ŒÏÚ BÏ ¯È‡nL Èelb‰L∆«ƒ∆≈ƒ«
BÓk ‡e‰ B˙„B·Ú È„È¿≈¬»¿
‰‡¯Èc ·vÓa ‡e‰L∆¿«»¿ƒ¿»

Ïeh·eמובטח האדם שאז ƒ
וגאווה ישות לידי יבוא שלא

חסרון גם בכך יש שני מצד אבל

בכל חודר לא הגילוי כי מסוים

e‡ÈˆÓa˙מאירÏÂ‡כולו, ¿…ƒ¿ƒ
eÂ‰ dÏÈc ÔÈ�ÚÂ .[BlL∆¿ƒ¿«ƒ»»
˙eÎÏÓc ˙e‡ÈˆÓa Ìb ‡e‰ Èelb‰Â ‰ÎLÓ‰‰L ‡e‰ ÔÈiÁ«ƒ∆««¿»»¿«ƒ«ƒ¿ƒ¿«¿

מהותה בכל ÌˆÚa,וחודר Ïeha ‡e‰ ˙eÎÏÓc Ïeha‰L ÔÂÈk Èk ,ƒ≈»∆«ƒ¿«¿ƒ¿∆∆
Ï"pk ,Ïeh·a ‡e‰ ˙eÎÏÓc Lb¯n‰ Ìb ÔÎÏשני יש שבמלכות »≈««À¿»¿«¿¿ƒ««

ההתנ עניין את גם בה יש הביטול עם ויחד וכיווןהפכים מלוכה) (שררה, שאות

מהותה, בעצם מרכזי עניין אלא וטפילה צדדית תכונה לא הוא שבה שהביטול
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d"nyz'd ,oeygÎxn s"k ,dxy iig zyxt 'd meil xe`

[וכּידּוע ּפרטים הּוא51התחּלקּות ההתחּלקּות ׁשעּקר ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָ
ּבמלכּות הּנמׁשכים עּלאין החּיין ּגם ׁשּלכן, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָּבמלכּות],

ׁשהם ּבהתחּלקּות,DliCּבאפן (ׁשניipWהם ׂשרה חּיי ְֵֶֶֹ¦¨ְְְִֵַ§¥ְֵֵַָָ
ּובהתאחדּות ּבהתּכּללּות הם מּכלֿמקֹום רּבים), ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָלׁשֹון
מסּפר). ּבהם נאמר לא (ׁשּלכן מּמׁש אחד ּדבר ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּכמֹו

האחדּות ענין אמּתית מתּגּלה הרּבּוי52ועלֿידיֿזה ׁשּגם , ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
לאחדּות. סֹותר אינֹו מחּלקים) ְְְְִִֵֵַָָֻ(ּפרטים

ּדׁשניp‰Â‰ז) והּׁשּיכּות הּקׁשר ב) (סעיף לעיל נתּבאר ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
וכּלן חּיין הוּו (ּדילּה ׂשרה חּיי ּבׁשני ְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻהּפרּוׁשים
ה'ּבעל ׁשהּוא ּדיליּה, הן ׁשהחּיין ּדעלֿידי לטֹובה), ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשוין
(ּכל ׁשּכּלן לפעל ּביכלּתֹו חּייו, ׁשני ּכל על ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻהּבית'
וצרי לטֹובה. ׁשוין יהיּו ׁשּבעבר) הּׁשנים ּגם ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָׁשנֹותיו,
ה'ּבעל (ׁשהּוא חּיין הוּו ּבדילּה זה ּדענין הּׁשּיכּות ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָלהבין
ּדילּה ּדענין ּבּמאמר הּמבאר עם חּייו) ׁשני ּכל על ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָָָֹהּבית'
לֹומר ויׁש ּבבּטּול. הּוא הּמרּגׁש ׁשּגם הּוא חּיין ְְְִִֵֶַַַַָָֻהוּו

אחר ּבמקֹום הּמבאר עלּֿפי ּבזה ׁשעלֿידי53הּבאּור ּדזה , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשרׁש ּכי הּוא, ּבהעבר ׁשּנּוי נעׂשה (מאהבה) ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹּתׁשּובה

ּבמלכּות הּוא ואחּור54הּזמן הּקדימה – יֹותר ּולמעלה , ְְְְְְְִִֵַַַַַָָ
ההשּתלׁשלּות למעלה55ׁשּבסדר היא ׁשּתׁשּובה וכיון , ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
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ובכ"מ.51) פכ"ד. תער"ב דבר52)המשך ונעשים מתאחדים פרטים שריבוי מה מעלה יתרון בזה "יש נט ע' תרנ"ט מסה"מ להעיר

53.54)אחד". ע' ח"ו לקו"ש עד"ז א).54)ראה (פב, פ"ז תער"ב55)שעהיוה"א המשך ואילך. רפה ע' תרנ"ד סה"מ בארוכה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

היא המלכות ספירת של המציאות וכל ישות תחושת גורמת ההתנשאות אין

בביטול.

˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙e„Á‡‰ ˙ÏÚÓ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«¬«»«¿∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
‰‡Óc ˙e„Á‡‰ ÏÚ ,¯tÒÓ Ì‰a ¯Ó‡� ‡lL ‰¯N ÈiÁ È�Lcƒ¿≈«≈»»∆…∆¡«»∆ƒ¿»«»«¿¿≈»

ÔÈ�Úc .„ÈÁÈ ÔBLÏ ‰�L»»¿»ƒ¿ƒ¿«
ÔBLÏ ‰�L) ˙e„Á‡‰»«¿»»¿
¯˙kaL ˙B¯ÈÙqa („ÈÁÈ»ƒ«¿ƒ∆«∆∆
È„ÈŒÏÚ ,‡e‰ ,(‰‡Ó)≈»«¿≈
ÌÈÏeÏk Ì˙BÈ‰aL∆ƒ¿»¿ƒ
˙e‡ÈˆÓa Ì�È‡ ÌL¯La¿»¿»≈»ƒ¿ƒ
כל להתחברות שהודות כאמור

המלכות, ספירת עם הספירות

המלכות ששורש כיוון הרי

החיבור מאד, נעלה ב'כתר'

עלייה הספירות בכל פועל

כאן אין אך והתאחדות,

של ועמוקה פנימית התבטלות

כל (עם הספירות מציאות כל

והמעלות וההגדרות התכונות

כי מהן, אחת כל של המיוחדות

של התבטלות על מדובר

שהמציאות כזו בצורה הספירות

ומתבטלת, מתעלה שלהם

הוא האדם שכאשר לכך בדומה

לא ומציאותו בהתבטלות

לא והגילוי האור מורגשת,

עמוק), מספיק בו חודרים

ÈiÁ È�LaL LecÁ‰Â¿«ƒ∆ƒ¿≈«≈
ÌÈË¯t ˙e˜lÁ˙‰ ‡e‰ ˙eÎÏÓaL Ì‚‰c ,‡e‰ ‰¯N»»«¬«∆¿«¿ƒ¿«¿¿»ƒ

Úe„iÎÂ]51˙eÎÏÓa ‡e‰ ˙e˜lÁ˙‰‰ ¯wÚLבחסידות כמבואר ¿«»«∆ƒ««ƒ¿«¿¿«¿
יכולות לא ולכן אליו ובטלות סוף האין לאור קרובות העליונות שהספירות

ספירת ורק עצמאית, ומציאות 'יש' עצמם שרואים לנבראים מקור להיות

מקור להיות יכולה סוף, האין מהאור נבדלת הספירות לשאר שביחס המלכות

הגורמים הם במלכות האור וצמצום התמעטות גם וכך זה, מסוג לנבראים

עצמן], הספירות בין ההתחלקות והבלטת ‰ÔÈiÁלהדגשת Ìb ,ÔÎlL∆»≈«««ƒ
ÔÈ‡lÚ(הספירות היינו העליונים, ÔÙ‡a(החיים ˙eÎÏÓa ÌÈÎLÓp‰ ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿¿…∆

dÏÈc Ì‰L‰Ï˘של למהותה בהתאם מוחלט, בביטול להיות וצריכים ∆≈ƒ»
זאת בכל המלכות, a‰ספירת Ì‰È�L) ‰¯N ÈiÁ È�L ,˙e˜lÁ˙ ≈¿ƒ¿«¿¿≈«≈»»¿≈

,(ÌÈa¯ ÔBLÏאבלÌB˜ÓŒÏkÓדבר של eÏlk˙‰a˙לאמיתו Ì‰ ¿«ƒƒ»»≈¿ƒ¿«¿
Ì‰a ¯Ó‡� ‡Ï ÔÎlL) LnÓ „Á‡ ¯·c BÓk ˙e„Á‡˙‰·e¿ƒ¿«¬¿»»∆»«»∆»≈…∆¡«»∆

˙e„Á‡‰ ÔÈ�Ú ˙ÈzÓ‡ ‰lb˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .(¯tÒÓ52ÌbL , ƒ¿»¿«¿≈∆ƒ¿«∆¬ƒƒƒ¿«»«¿∆«
˙e„Á‡Ï ¯˙BÒ B�È‡ (ÌÈ˜lÁÓ ÌÈË¯t) Èea¯‰אין כאשר כי »ƒ¿»ƒ¿À»ƒ≈≈¿«¿

יש כאשר ואילו האחדות בנושא חידוש כל אין מחולקים פרטים ואין ריבוי

אחד דבר כמו מתאחדים וכולם מזה זה ושונים המחולקים רבים פרטים

ביטוי. לידי באה האמיתית האחדות אוֿאז ויחיד,

È�Lc ˙eÎiM‰Â ¯Lw‰ (· ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙� ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ«∆∆¿««»ƒ¿≈
‰¯N ÈiÁ È�La ÌÈLe¯t‰- הזוהר ÔÈiÁ,(פירוש eÂ‰ dÏÈcופירוש «≈ƒƒ¿≈«≈»»ƒ»»«ƒ

- BËÏ·‰)רש"י ÔÈÂL ÔlÎÂ¿À»»ƒ¿»
אדם, כל ≈¿»¿È„ÈŒÏÚcבעבודת

‡e‰L ,dÈÏÈc Ô‰ ÔÈiÁ‰L∆««ƒ≈ƒ≈∆
È�L Ïk ÏÚ '˙Èa‰ ÏÚa'‰«««««ƒ«»¿≈
ÏÚÙÏ BzÏÎÈa ,ÂÈiÁ«»ƒ»¿ƒ¿…
Ìb ,ÂÈ˙B�L Ïk) ÔlkL∆À»»¿»«
eÈ‰È (¯·ÚaL ÌÈ�M‰«»ƒ∆∆»»ƒ¿

.‰·BËÏ ÔÈÂLהאמור ולאור »ƒ¿»
יש שכאשר המאמר בתחילת

שונים, פירושים אחד לעניין

בין קשר -ÏÎקיים הפירושים

˙eÎiM‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ««»
ÔÈiÁ eÂ‰ dÏÈ„a ‰Ê ÔÈ�Úc¿ƒ¿»∆¿ƒ»»«ƒ
ÏÚ '˙Èa‰ ÏÚa'‰ ‡e‰L)∆«««««ƒ«
¯‡·n‰ ÌÚ (ÂÈiÁ È�L Ïk»¿≈«»ƒ«¿…»
eÂ‰ dÏÈc ÔÈ�Úc ¯Ó‡na««¬»¿ƒ¿«ƒ»»
Lb¯n‰ ÌbL ‡e‰ ÔÈiÁ«ƒ∆««À¿»

Ïeh·a ‡e‰האדם כאשר (כי ¿ƒ
אין בעצם' 'ביטול לדרגת מגיע

לישות תגרום שהשמחה חשש

בעצם הביטול בדוגמת וגאווה,

המלכות). ספירת של

‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
הפירוש בין קשר יש כיצד

שתוכנו והפירוש חייו על הבית' 'בעל הוא בו למצב מגיע שהאדם הוא שתוכנו

בעצם הביטול ענין ‡Á¯הוא ÌB˜Óa ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ53‰Êc , «ƒ«¿…»¿»«≈¿∆
Èk ,‡e‰ ¯·Ú‰a ÈepL ‰NÚ� (‰·‰‡Ó) ‰·eLz È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿»≈«¬»«¬∆ƒ¿∆»»ƒ

˙eÎÏÓa ‡e‰ ÔÓf‰ L¯L54היא המלכות שספירת בחסידות כמבואר …∆«¿«¿«¿
עולמות וייבראו ומצומצם מוגבל באופן יתגלה סוף אין שאור הפועלת

היחוד בשער הזקן רבנו ובלשון במקום), (וכן בזמן מוגבלים ונבראים

עבר זמן... ובחינת מקום בחינת על נופל 'עולם' שם ובחינת "גדר והאמונה:

במידת אם כי העליונות במידות שייכות להן אין אלו בחינות ועתיד... הווה

ונמצא ימלוך. ה' מלך ה' מלך, ה' זמן בבחינת לומר... שייך לבדה ית' מלכותו

הוא קיומם זמן כל וקיומם ליש מאין והתהוותם הזמן חיות וכן המקום שחיות

ית'". מלכותו BÈ˙¯ממידת ‰ÏÚÓÏeהזמן מושג של עליון היותר השורש ¿«¿»≈
כי יותר עליון שורש וגם ישיר שורש יש דרגא ולכל עניין שלכל (כידוע

– הוא גבוהות) יותר בדרגות מושרש עצמו eÁ‡Â¯השורש ‰ÓÈ„w‰«¿ƒ»¿ƒ
˙eÏLÏz˘‰‰ ¯„ÒaL55בזמן רק לא קיים ואיחור קדימה המושג שכן ∆¿≈∆«ƒ¿«¿¿

העובדה לדוגמא, (כמו, עניינית מבחינה גם קודםאלא השכל הנפש שבכוחות
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יג d"nyz'd ,oeygÎxn s"k ,dxy iig zyxt 'd meil xe`

[וכּידּוע ּפרטים הּוא51התחּלקּות ההתחּלקּות ׁשעּקר ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָ
ּבמלכּות הּנמׁשכים עּלאין החּיין ּגם ׁשּלכן, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָּבמלכּות],

ׁשהם ּבהתחּלקּות,DliCּבאפן (ׁשניipWהם ׂשרה חּיי ְֵֶֶֹ¦¨ְְְִֵַ§¥ְֵֵַָָ
ּובהתאחדּות ּבהתּכּללּות הם מּכלֿמקֹום רּבים), ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָלׁשֹון
מסּפר). ּבהם נאמר לא (ׁשּלכן מּמׁש אחד ּדבר ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּכמֹו

האחדּות ענין אמּתית מתּגּלה הרּבּוי52ועלֿידיֿזה ׁשּגם , ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
לאחדּות. סֹותר אינֹו מחּלקים) ְְְְִִֵֵַָָֻ(ּפרטים

ּדׁשניp‰Â‰ז) והּׁשּיכּות הּקׁשר ב) (סעיף לעיל נתּבאר ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
וכּלן חּיין הוּו (ּדילּה ׂשרה חּיי ּבׁשני ְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻהּפרּוׁשים
ה'ּבעל ׁשהּוא ּדיליּה, הן ׁשהחּיין ּדעלֿידי לטֹובה), ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשוין
(ּכל ׁשּכּלן לפעל ּביכלּתֹו חּייו, ׁשני ּכל על ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻהּבית'
וצרי לטֹובה. ׁשוין יהיּו ׁשּבעבר) הּׁשנים ּגם ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָׁשנֹותיו,
ה'ּבעל (ׁשהּוא חּיין הוּו ּבדילּה זה ּדענין הּׁשּיכּות ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָלהבין
ּדילּה ּדענין ּבּמאמר הּמבאר עם חּייו) ׁשני ּכל על ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָָָֹהּבית'
לֹומר ויׁש ּבבּטּול. הּוא הּמרּגׁש ׁשּגם הּוא חּיין ְְְִִֵֶַַַַָָֻהוּו

אחר ּבמקֹום הּמבאר עלּֿפי ּבזה ׁשעלֿידי53הּבאּור ּדזה , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשרׁש ּכי הּוא, ּבהעבר ׁשּנּוי נעׂשה (מאהבה) ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹּתׁשּובה

ּבמלכּות הּוא ואחּור54הּזמן הּקדימה – יֹותר ּולמעלה , ְְְְְְְִִֵַַַַַָָ
ההשּתלׁשלּות למעלה55ׁשּבסדר היא ׁשּתׁשּובה וכיון , ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
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ובכ"מ.51) פכ"ד. תער"ב דבר52)המשך ונעשים מתאחדים פרטים שריבוי מה מעלה יתרון בזה "יש נט ע' תרנ"ט מסה"מ להעיר

53.54)אחד". ע' ח"ו לקו"ש עד"ז א).54)ראה (פב, פ"ז תער"ב55)שעהיוה"א המשך ואילך. רפה ע' תרנ"ד סה"מ בארוכה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

היא המלכות ספירת של המציאות וכל ישות תחושת גורמת ההתנשאות אין

בביטול.

˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙e„Á‡‰ ˙ÏÚÓ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«¬«»«¿∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
‰‡Óc ˙e„Á‡‰ ÏÚ ,¯tÒÓ Ì‰a ¯Ó‡� ‡lL ‰¯N ÈiÁ È�Lcƒ¿≈«≈»»∆…∆¡«»∆ƒ¿»«»«¿¿≈»

ÔÈ�Úc .„ÈÁÈ ÔBLÏ ‰�L»»¿»ƒ¿ƒ¿«
ÔBLÏ ‰�L) ˙e„Á‡‰»«¿»»¿
¯˙kaL ˙B¯ÈÙqa („ÈÁÈ»ƒ«¿ƒ∆«∆∆
È„ÈŒÏÚ ,‡e‰ ,(‰‡Ó)≈»«¿≈
ÌÈÏeÏk Ì˙BÈ‰aL∆ƒ¿»¿ƒ
˙e‡ÈˆÓa Ì�È‡ ÌL¯La¿»¿»≈»ƒ¿ƒ
כל להתחברות שהודות כאמור

המלכות, ספירת עם הספירות

המלכות ששורש כיוון הרי

החיבור מאד, נעלה ב'כתר'

עלייה הספירות בכל פועל

כאן אין אך והתאחדות,

של ועמוקה פנימית התבטלות

כל (עם הספירות מציאות כל

והמעלות וההגדרות התכונות

כי מהן, אחת כל של המיוחדות

של התבטלות על מדובר

שהמציאות כזו בצורה הספירות

ומתבטלת, מתעלה שלהם

הוא האדם שכאשר לכך בדומה

לא ומציאותו בהתבטלות

לא והגילוי האור מורגשת,

עמוק), מספיק בו חודרים

ÈiÁ È�LaL LecÁ‰Â¿«ƒ∆ƒ¿≈«≈
ÌÈË¯t ˙e˜lÁ˙‰ ‡e‰ ˙eÎÏÓaL Ì‚‰c ,‡e‰ ‰¯N»»«¬«∆¿«¿ƒ¿«¿¿»ƒ

Úe„iÎÂ]51˙eÎÏÓa ‡e‰ ˙e˜lÁ˙‰‰ ¯wÚLבחסידות כמבואר ¿«»«∆ƒ««ƒ¿«¿¿«¿
יכולות לא ולכן אליו ובטלות סוף האין לאור קרובות העליונות שהספירות

ספירת ורק עצמאית, ומציאות 'יש' עצמם שרואים לנבראים מקור להיות

מקור להיות יכולה סוף, האין מהאור נבדלת הספירות לשאר שביחס המלכות

הגורמים הם במלכות האור וצמצום התמעטות גם וכך זה, מסוג לנבראים

עצמן], הספירות בין ההתחלקות והבלטת ‰ÔÈiÁלהדגשת Ìb ,ÔÎlL∆»≈«««ƒ
ÔÈ‡lÚ(הספירות היינו העליונים, ÔÙ‡a(החיים ˙eÎÏÓa ÌÈÎLÓp‰ ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿¿…∆

dÏÈc Ì‰L‰Ï˘של למהותה בהתאם מוחלט, בביטול להיות וצריכים ∆≈ƒ»
זאת בכל המלכות, a‰ספירת Ì‰È�L) ‰¯N ÈiÁ È�L ,˙e˜lÁ˙ ≈¿ƒ¿«¿¿≈«≈»»¿≈

,(ÌÈa¯ ÔBLÏאבלÌB˜ÓŒÏkÓדבר של eÏlk˙‰a˙לאמיתו Ì‰ ¿«ƒƒ»»≈¿ƒ¿«¿
Ì‰a ¯Ó‡� ‡Ï ÔÎlL) LnÓ „Á‡ ¯·c BÓk ˙e„Á‡˙‰·e¿ƒ¿«¬¿»»∆»«»∆»≈…∆¡«»∆

˙e„Á‡‰ ÔÈ�Ú ˙ÈzÓ‡ ‰lb˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .(¯tÒÓ52ÌbL , ƒ¿»¿«¿≈∆ƒ¿«∆¬ƒƒƒ¿«»«¿∆«
˙e„Á‡Ï ¯˙BÒ B�È‡ (ÌÈ˜lÁÓ ÌÈË¯t) Èea¯‰אין כאשר כי »ƒ¿»ƒ¿À»ƒ≈≈¿«¿

יש כאשר ואילו האחדות בנושא חידוש כל אין מחולקים פרטים ואין ריבוי

אחד דבר כמו מתאחדים וכולם מזה זה ושונים המחולקים רבים פרטים

ביטוי. לידי באה האמיתית האחדות אוֿאז ויחיד,

È�Lc ˙eÎiM‰Â ¯Lw‰ (· ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙� ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ«∆∆¿««»ƒ¿≈
‰¯N ÈiÁ È�La ÌÈLe¯t‰- הזוהר ÔÈiÁ,(פירוש eÂ‰ dÏÈcופירוש «≈ƒƒ¿≈«≈»»ƒ»»«ƒ

- BËÏ·‰)רש"י ÔÈÂL ÔlÎÂ¿À»»ƒ¿»
אדם, כל ≈¿»¿È„ÈŒÏÚcבעבודת

‡e‰L ,dÈÏÈc Ô‰ ÔÈiÁ‰L∆««ƒ≈ƒ≈∆
È�L Ïk ÏÚ '˙Èa‰ ÏÚa'‰«««««ƒ«»¿≈
ÏÚÙÏ BzÏÎÈa ,ÂÈiÁ«»ƒ»¿ƒ¿…
Ìb ,ÂÈ˙B�L Ïk) ÔlkL∆À»»¿»«
eÈ‰È (¯·ÚaL ÌÈ�M‰«»ƒ∆∆»»ƒ¿

.‰·BËÏ ÔÈÂLהאמור ולאור »ƒ¿»
יש שכאשר המאמר בתחילת

שונים, פירושים אחד לעניין

בין קשר -ÏÎקיים הפירושים

˙eÎiM‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ««»
ÔÈiÁ eÂ‰ dÏÈ„a ‰Ê ÔÈ�Úc¿ƒ¿»∆¿ƒ»»«ƒ
ÏÚ '˙Èa‰ ÏÚa'‰ ‡e‰L)∆«««««ƒ«
¯‡·n‰ ÌÚ (ÂÈiÁ È�L Ïk»¿≈«»ƒ«¿…»
eÂ‰ dÏÈc ÔÈ�Úc ¯Ó‡na««¬»¿ƒ¿«ƒ»»
Lb¯n‰ ÌbL ‡e‰ ÔÈiÁ«ƒ∆««À¿»

Ïeh·a ‡e‰האדם כאשר (כי ¿ƒ
אין בעצם' 'ביטול לדרגת מגיע

לישות תגרום שהשמחה חשש

בעצם הביטול בדוגמת וגאווה,

המלכות). ספירת של

‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
הפירוש בין קשר יש כיצד

שתוכנו והפירוש חייו על הבית' 'בעל הוא בו למצב מגיע שהאדם הוא שתוכנו

בעצם הביטול ענין ‡Á¯הוא ÌB˜Óa ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ53‰Êc , «ƒ«¿…»¿»«≈¿∆
Èk ,‡e‰ ¯·Ú‰a ÈepL ‰NÚ� (‰·‰‡Ó) ‰·eLz È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿»≈«¬»«¬∆ƒ¿∆»»ƒ

˙eÎÏÓa ‡e‰ ÔÓf‰ L¯L54היא המלכות שספירת בחסידות כמבואר …∆«¿«¿«¿
עולמות וייבראו ומצומצם מוגבל באופן יתגלה סוף אין שאור הפועלת

היחוד בשער הזקן רבנו ובלשון במקום), (וכן בזמן מוגבלים ונבראים

עבר זמן... ובחינת מקום בחינת על נופל 'עולם' שם ובחינת "גדר והאמונה:

במידת אם כי העליונות במידות שייכות להן אין אלו בחינות ועתיד... הווה

ונמצא ימלוך. ה' מלך ה' מלך, ה' זמן בבחינת לומר... שייך לבדה ית' מלכותו

הוא קיומם זמן כל וקיומם ליש מאין והתהוותם הזמן חיות וכן המקום שחיות

ית'". מלכותו BÈ˙¯ממידת ‰ÏÚÓÏeהזמן מושג של עליון היותר השורש ¿«¿»≈
כי יותר עליון שורש וגם ישיר שורש יש דרגא ולכל עניין שלכל (כידוע

– הוא גבוהות) יותר בדרגות מושרש עצמו eÁ‡Â¯השורש ‰ÓÈ„w‰«¿ƒ»¿ƒ
˙eÏLÏz˘‰‰ ¯„ÒaL55בזמן רק לא קיים ואיחור קדימה המושג שכן ∆¿≈∆«ƒ¿«¿¿

העובדה לדוגמא, (כמו, עניינית מבחינה גם קודםאלא השכל הנפש שבכוחות
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עלֿידי ׁשּנמׁש הּגּלּוי ׁשּלכן (ׁשּבאדם, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהׁשּתלׁשלּות
מהׁשּתלׁשלּות) ׁשּלמעלה ּגּלּוי הּוא אין56הּתׁשּובה לכן , ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

ההג ועתיד.ּבּה הוה ּדעבר ּבלֹות ְְְִֶַַַָָָָֹ

Ì‚‰Âׁשּמגּבל מסּים ּברגע היא הּתׁשּובה עׂשּית ׁשּגם «¬«ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֻֻ
הּזמן ּגדר ּומּצד ועתיד, הוה עבר ּדזמן, ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבגדר
(ּכי ּבהעבר ׁשּנּוי יהיה ּבהוה, ּפעּלה ׁשעלֿידי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻאיֿאפׁשר

להיֹות צריכה ּכיוןiptlסּבה מּכלֿמקֹום, הּמסֹובב), ְְִִִָָ¦§¥ְִֵַָָָָ
לכן, הּזמן, מהגּבלת למעלה היא עצמּה ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָׁשהּתׁשּובה
(ּברגע ּבּזמן ּגם מּזמן ּדלמעלה הּבליּֿגבּול עלֿידּה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָנמׁש
לפני מּקדם, היה זה ׁשרגע ּוכאּלּו ּתׁשּובה), ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּדעׂשּית
הענינים ּדׁשני הּׁשּיכּות לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמסֹובב.
'ּבעל וׁשהּוא ּבבּטּול, הּוא הּמרּגׁש [ׁשּגם חּיין הוּו ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֻּבדילּה
(מציאּות, ׁשהּמרּגׁש ּדעלֿידי חּייו], ׁשני ּכל על ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֻהּבית'
עלֿידיֿ והגּבלה), מּמציאּות (למעלה ּבבּטּול הּוא ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָּגבּול)
מהּזמן. ּדלמעלה הּבליּֿגבּול נמׁש (ּגבּול) ּבּזמן ּגם ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָזה,

הּואÌ‚‰Âח) ּבבּטּול) הּוא (ׁשהּמרּגׁש זה ׁשענין «¬«ְְְִִֶֶֶַָָֻ
ׁשּמעׂשה ּכיון מּכלֿמקֹום, נעלית, ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָמדרגה
הענין לּבנים, ּכח ּונתינת סימן הּוא ואּמהֹות ְְְִִִִִַַַָָָָָָֹאבֹות
ּונתינת הֹוראה הּוא ׂשרה אצל ׁשהיה חּיין הוּו ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּדדילּה
ּבׂשמחה ה' את לעבד ׁשּיּוכל מּיׂשראל אחד לכל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכח
מּזה יבֹוא לא וׁשאףֿעלּֿפיֿכן ּובמרּגׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֻּבהתּגּלּות

הּיׁשּות ּבבּטּול57להרּגׁשת הּוא ׁשּלֹו הּמרּגׁש ּגם ּכי , ְְְְִִֵֶַַַַַָָֻ
ּבכלל, ה' ּבעבֹודת הּׂשמחה ועלֿידי ו). סעיף ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָ(ּכּנ"ל
עצמּה הּתׁשּובה ּבעבֹודת היא ּכׁשהּׂשמחה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָּובפרט

אחר ּבמקֹום ּגם58[וכּמבאר היא מצוה ׁשל ּדׂשמחה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ
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תתקכא. ע' (לעיל56)ח"ב ה'תשל"ו ישראל שובה ד"ה בארוכה וראה א). (סה, ס"ד הא' שובה ד"ה שובה לשבת דרושים לקו"ת ראה

ואילך). פג העצמי57)ע' ביטול בהם יש . . בנ"י דכל צח): ע' עטר"ת סה"מ – הענין" תוכן "נ"ל (ד"ה בסופו עטר"ת זה ד"ה גם ראה

יניקה. מזה אין . תקכה.58). ע' מהדו"ק אגה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

והאיחור הקדימה בין הבדל יש וכאן וכד') לבינה קודמת והחכמה למידות

למעלה עצמו: השתלשלות בסדר ואיחור לקדימה השתלשלות מסדר למעלה

דרגות של סדר שם אין עדיין כי מזו זו באות לא השונות הדרגות מהשתלשלות

יותר עליונות דרגות שיש ולמרות שרשרת, של חוליות כמו בזו זו שאחוזות

זו תלויות לא הן פחות ועליונות

ולכן מזו זו משתלשלות ולא בזו

עניינית היא והאיחור הקדימה

סדר מהתחלת ואילו בלבד,

מעשר החל (בעיקר ההשתלשלות

כיון האצילות) שבעולם ספירות

יש מזו, זו משתלשלות שהדרגות

משמעות והאיחור הקדימה לסדר

שבזה (אלא הזמן מבחינת גם

שבעולם ובעוד דרגות יש גופא

רוחני בזמן מדובר האצילות

יותר נחותים בעולמות לחלוטין,

רוחנית פחות היא הזמן הגדרת

יש הזה שבעולם עד ומופשטת

כפשוטו), «≈¿ÔÂÈÎÂזמן
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰·eLzL∆¿»ƒ¿«¿»
,Ì„‡aL) ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿∆»»»

Èelb‰ ÔÎlLהאור של ∆»≈«ƒ
CLÓpLÈ„ÈŒÏÚהאלוקי ∆ƒ¿»«¿≈

Èelb ‡e‰ ‰·eLz‰«¿»ƒ
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
עושה יהודי כאשר כי באלוקות

את ומגלה מחזק הוא תשובה

הקדושֿ עם נשמתו של הקשר

שלמעלה בעצמו ברוךֿהוא

הווה היה והוא הזמן ממושג

כאחד) 56daויהיה ÔÈ‡ ÔÎÏ ,»≈≈»
‰Â‰ ¯·Úc ˙BÏa‚‰‰««¿»¿»«…∆

.„È˙ÚÂ¿»ƒ
˙iNÚ ÌbL Ì‚‰Â«¬«∆«¬ƒ«

‰·eLz‰בפועלÚ‚¯a ‡È‰ «¿»ƒ¿∆«
ÔÓf‰ ¯„b „vÓe ,„È˙ÚÂ ‰Â‰ ¯·Ú ,ÔÓÊc ¯„‚a Ïa‚nL ÌiÒÓ¿À»∆À¿»¿∆∆ƒ¿«»«…∆¿»ƒƒ«∆∆«¿«

¯LÙ‡ŒÈ‡תיתכן ÈepLמציאותולא ‰È‰È ,‰Â‰a ‰lÚt È„ÈŒÏÚL ƒ∆¿»∆«¿≈¿À»¿…∆ƒ¿∆ƒ
··BÒn‰ È�ÙÏ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰aÒ Èk) ¯·Ú‰aכך התוצאה, ¿∆»»ƒƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿≈«¿»

להיפך), ולא ההווה על משפיע eLz‰L·‰שהעבר ÔÂÈk ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆«¿»
dÓˆÚועניינה מהותה ÔÎÏ,מצד ,ÔÓf‰ ˙Ïa‚‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ «¿»ƒ¿«¿»≈«¿»««¿«»≈

Ú‚¯a) ÔÓfa Ìb ÔÓfÓ ‰ÏÚÓÏc Ïe·bŒÈÏa‰ d„ÈŒÏÚ CLÓ�ƒ¿»«»»«¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¿«««¿«»∆«
‰·eLz ˙iNÚc,(הזמן הגבלות תחת נתון שכן מוגדר רגע שזהו למרות «¬ƒ«¿»

Ì„wÓ ‰È‰ ‰Ê Ú‚¯L el‡Îe,בעבר··BÒn‰ È�ÙÏ.התוצאה ¿ƒ∆∆«∆»»ƒ…∆ƒ¿≈«¿»
ÔÈiÁ eÂ‰ dÏÈ„a ÌÈ�È�Ú‰ È�Lc ˙eÎiM‰ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈««»ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»«ƒ
È�L Ïk ÏÚ '˙Èa‰ ÏÚa' ‡e‰LÂ ,Ïeh·a ‡e‰ Lb¯n‰ ÌbL]∆««À¿»¿ƒ¿∆««««ƒ«»¿≈
Ïeh·a ‡e‰ (Ïe·b ,˙e‡ÈˆÓ) Lb¯n‰L È„ÈŒÏÚc ,[ÂÈiÁ«»¿«¿≈∆«À¿»¿ƒ¿¿ƒ
˙e‡ÈˆnÓ ‰ÏÚÓÏ)¿«¿»ƒ¿ƒ
Ìb ,‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,(‰Ïa‚‰Â¿«¿»»«¿≈∆«
CLÓ� (Ïe·b) ÔÓfa«¿«¿ƒ¿»
‰ÏÚÓÏc Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒ¿ƒ¿«¿»

ÔÓf‰Óלעיל למבואר בדומה ≈«¿«
השמחה שאם ה' עבודת לגבי

מוחלטת, התבטלות מתוך היא

שהיא חשש אין בעצם, ביטול

גם כי רצויים בלתי דברים תגרום

גם כך בביטול, חדּור ָה'מורגש'

והמשכת התשובה פעולת לגבי

– לעולם מביאה שהיא האלוקות

שבו והמוגדר המסויים הרגע

נתון אמנם תשובה עשה האדם

כיוון אבל הזמן, מגבלות תחת

היא במהותה התשובה שפעולת

השפעתה חורגת מהזמן, למעלה

שמצד ובעוד הזמן. מגבולות

על העבר פועל העולם הגבלות

ידי על הרי להיפך, ולא ההווה

העברהתשובה על ההווה פועל

העולם גדרי בתוך יש וכך

ובלתי מוגבלת בלתי המשכה

העולם. בגדרי מוגדרת

‰Ê ÔÈ�ÚL Ì‚‰Â (Á«¬«∆ƒ¿»∆
(Ïeh·a ‡e‰ Lb¯n‰L)∆«À¿»¿ƒ

˙ÈÏÚ� ‰‚¯„Ó ‡e‰כאמור «¿≈»«¬≈
בעצם', 'ביטול של דרגה שהיא

ÔÂÈk ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»
˙B‰n‡Â ˙B·‡ ‰NÚnL∆«¬≈»¿ƒ»
Ák ˙�È˙�e ÔÓÈÒ ‡e‰ƒ»¿ƒ«…«
‰‡¯B‰ ‡e‰ ‰¯N Ïˆ‡ ‰È‰L ÔÈiÁ eÂ‰ dÏÈ„c ÔÈ�Ú‰ ,ÌÈ�aÏ«»ƒ»ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ∆»»≈∆»»»»
‰ÁÓNa '‰ ˙‡ „·ÚÏ ÏÎeiL Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ Ák ˙�È˙�e¿ƒ«…«¿»∆»ƒƒ¿»≈∆««¬…∆¿ƒ¿»
˙Lb¯‰Ï ‰fÓ ‡B·È ‡Ï ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡LÂ Lb¯Ó·e ˙elb˙‰a¿ƒ¿«¿À¿»¿∆««ƒ≈…»ƒ∆¿«¿»«

˙eLi‰57.(Â ÛÈÚÒ Ï"pk) Ïeh·a ‡e‰ BlL Lb¯n‰ Ìb Èk , «≈ƒ««À¿»∆¿ƒ««¿ƒ
‡È‰ ‰ÁÓO‰Lk Ë¯Ù·e ,ÏÏÎa '‰ ˙„B·Úa ‰ÁÓO‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«ƒ¿»«¬«ƒ¿»ƒ¿»¿∆«ƒ¿»ƒ

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ] dÓˆÚ ‰·eLz‰ ˙„B·Úa58‰ÁÓNc «¬««¿»«¿»¿«¿…»¿»«≈¿ƒ¿»
‰ÁÓO‰ ,‰a¯„‡Â ,‰·eLz‰ ˙ÂˆÓa Ìb ‡È‰ ‰ÂˆÓ ÏL∆ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿««¿»¿«¿«»«ƒ¿»
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הּתׁשּובה ּדמצות הּׂשמחה ואדרּבה, הּתׁשּובה, ְְְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָּבמצות
עלֿידיֿזה הּמצוֹות], ּדכל מהּׂשמחה יֹותר ּגדֹולה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָהיא
העבר. את ּגם לׁשּנֹות הּתׁשּובה ּבכח יֹותר עֹוד ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמתוּסף

,ÛÈÒB‰Ïeהּידּוע ז"ל59ּדעלּֿפי חכמינּו לׁשֹון 60ּבבאּור ¿ƒְְְֲִֵֵַַַַָָ
הּתׁשּובה ׁשעלֿידי טֹובים, ּומעׂשים ְְְֲִִֵֶַַַָָּתׁשּובה
לֹומר, יׁש ּומאירים, טֹובים הם (ּדהּמצֹות) הּמעׂשים -ְְְֲִִִִִֵֵַַַַ
היא הּתׁשּובה ׁשאז ּבׂשמחה היא ׁשהּתׁשּובה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּדעלֿידי
ּדלּמּוד ּובׁשלמּות ּבׂשמחה מתוּסף עלֿידיֿזה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָּבׁשלמּות,

הּתׁשּובה. ׁשּלאחרי הּמצוֹות וקּיּום ְְְְֲִִֵֶַַַַָָהּתֹורה

ÔÈ�ÚÂעבֹודת) ּומצוֹות ּבּתֹורה הּתׁשּובה [ּפעּלת זה ¿ƒ¿»ְְְֲִֶַַַַָָֻ
קרֹובה הכנה הּוא הּתׁשּובה] ׁשּלאחרי ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָהּצּדיקים)
ׁשאתא צדקנּו, מׁשיח עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻלּגאּלה

ּבּתיּובּתא צּדיקּיא ּבנֹוגע61לאתבא הּוא ועלּֿדרֿזה . ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הענינים, ׁשני ּבּה ׁשּיהיּו העתידה 62לּגאּלה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻ

עבֹודת ענין הּוא ּבׁשּובה ּתּוׁשעּון, ונחת ְְְֲִִֵַַַַָָָָּבׁשּובה
הּצּדיקים63הּתׁשּובה עבֹודת ענין הּוא ּובנחת ,64. ְְְֲִִִַַַַַַַָ

ּבבנינּו גֹו' ּובזקנינּו ּבנערינּו יׂשראל, ׁשּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּובפׁשטּות,
העם],65ּובבנֹותינּו הּקדֹוׁשה,EaEWi[ׁשלמּות לארצנּו ְְִֵֵָָ¨ְְְֵַַָ

ּביחד הארץ], [ׁשלמּות ּורחבה טֹובה ארץ ׁשהיא ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָּוכמֹו
ׁשהּתֹורה ועלֿידי הּצּדיקים). (עבֹודת ּומצֹות הּתֹורה ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָעם
ּומצֹות הּתֹורה ּגם הּתׁשּובה, קדימת עלֿידי הם ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָּומצֹות
– זה וכל ּומצֹותיה]. הּתֹורה [ׁשלמּות ּבׁשלמּות ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָהם
ּוברגעא חדא ּבׁשעּתא – לתׁשּובה ּבנֹוגע הּידּוע ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָּכּלׁשֹון

.66חדא ָָ
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ואילך.59) 1053 ע' ח"ד לקו"ש וראה ג. יז, שה"ש א. פה, לשמע"צ דרושים מי"ז.60)לקו"ת פ"ד דרושים61)אבות בלקו"ת הובא

ב. קנג, זח"ג וראה א'קכט. ע' ח"ג דברים אדהאמ"צ במאמרי ובהנסמן סע"ב. נ, שה"ש ב. צב, טו.62)לשמע"צ ל, ראה63)ישעי'

תשובה". הוא בשובה בספרים "איתא קלה ר"פ תרל"ז וככה פקל"ד.64)המשך הנ"ל המשך ט),65)ראה י, (בא ביצי"מ כמ"ש

טו). ז, (מיכה העתידה בגאולה נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי 66.25)והרי שבהערה זהר
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ÏÎc ‰ÁÓO‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏB„b ‡È‰ ‰·eLz‰ ˙ÂˆÓc¿ƒ¿««¿»ƒ¿»≈≈«ƒ¿»¿»
‰·eLz‰ ÁÎa ¯˙BÈ „BÚ ÛqÂ˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,[˙BÂˆn‰«ƒ¿«¿≈∆ƒ¿«≈≈¿…««¿»

.¯·Ú‰ ˙‡ Ìb ˙BpLÏ¿««∆∆»»
Úe„i‰ ÈtŒÏÚc ,ÛÈÒB‰Ïe59Ï"Ê e�ÈÓÎÁ ÔBLÏ ¯e‡·a60 ¿ƒ¿«ƒ«»«¿≈¿¬»≈«
ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰·eLz¿»«¬ƒƒ
כי ומצוות"? "תשובה נאמר ולא

להיות יכול המצוות מעשה

אינם שהמעשים כזו בצורה

הם שאמנם זה במובן "טובים"

מאירים אינם אך מצוות מעשי

שמכוסות טובות לאבנים (בדומה

מצוות יעשה שאדם ייתכן בוץ,

ובמקום ראויה, בכוונה שלא

אור תוספת יגרמו שמעשיו

את גורמים הם בעולם אלוקי

מביא המצוות שקיום או ההיפך

וכד') גאווה לידי האדם את

של שהמעשים להבטיח והדרך

טובים יהיו אכן המצוות קיום

עבודת ידי על היא ומאירים

ŒÏÚLÈ„Èהתשובה, ∆«¿≈
ÌÈNÚn‰ - ‰·eLz‰«¿»««¬ƒ
ÌÈ·BË Ì‰ (˙Bˆn‰c)¿«ƒ¿≈ƒ

,ÌÈ¯È‡Óeזה ביאור ולפי ¿ƒƒ
"תשובה ז"ל חכמינו בלשון

טובים" ÓBÏ¯,ומעשים LÈ≈«
‡È‰ ‰·eLz‰L È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆«¿»ƒ
‰·eLz‰ Ê‡L ‰ÁÓNa¿ƒ¿»∆»«¿»
ŒÈ„ÈŒÏÚ ,˙eÓÏLa ‡È‰ƒƒ¿≈«¿≈
‰ÁÓNa ÛqÂ˙Ó ‰Ê∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»
‰¯Bz‰ „enÏc ˙eÓÏL·eƒ¿≈¿ƒ«»
È¯Á‡lL ˙BÂˆn‰ Ìei˜Â¿ƒ«ƒ¿∆¿«¬≈

.‰·eLz‰«¿»
(ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú) ˙BÂˆÓe ‰¯Bza ‰·eLz‰ ˙lÚt] ‰Ê ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿»∆¿À««¿»«»ƒ¿¬«««ƒƒ

‰·eLz‰ È¯Á‡lLחטא אחרי שבאה הרגילה התשובה מעבודת בשונה ∆¿«¬≈«¿»
המצוות וקיום התורה לימוד לאחר שבאה נעלית בתשובה מדובר כאן ועוון,

ומאירים] טובים מעשים שיהיו לפעול ˜¯B·‰ונועדה ‰�Î‰ ‡e‰¬»»¿»

‡˙‡L ,e�˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡bÏ«¿À»»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈∆»»
‡z·eÈza ‡i˜Ècˆ ‡·˙‡Ï61.בתשובה צדיקים להשיב שבא ¿«»»«ƒ«»ƒ¿¿»

È�L da eÈ‰iL ‰„È˙Ú‰ ‰l‡bÏ Ú‚B�a ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈««¿À»»¬ƒ»∆ƒ¿»¿≈
ÌÈ�È�Ú‰המיוחדת התשובה עבודת וגם בכלל התשובה עבודת גם »ƒ¿»ƒ

e˙kL·לצדיקים, BÓk62 ¿∆»
העתידה הגאולה «¿eLa·‰על

‰·eLa ,ÔeÚLez ˙Á�Â»««ƒ»≈¿»
˙„B·Ú ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿«¬«

‰·eLz‰63‡e‰ ˙Á�·e , «¿»¿««
ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú ÔÈ�Ú64 ƒ¿«¬«««ƒƒ

שעבודת בחסידות כמבואר

ועוון חטא אחרי התשובה

בריחוק מהכרה שנובעת

("בחילא ברעש היא מאלוקות

הצדיקים עבודת ואילו יתיר")

והדרגה בסדר היא כלל שבדרך

ובשקט. בנחת היא

,Ï‡¯NÈ ÏkL ,˙eËLÙ·e¿«¿∆»ƒ¿»≈
'B‚ e�È�˜Ê·e e�È¯Ú�aƒ¿»≈ƒ¿≈≈
e�È˙B�··e e�È�·a65 ¿»≈ƒ¿≈

e·eLÈ ,[ÌÚ‰ ˙eÓÏL]¿≈»»»
BÓÎe ,‰LB„w‰ e�ˆ¯‡Ï¿«¿≈«¿»¿
‰·Á¯e ‰·BË ı¯‡ ‡È‰L∆ƒ∆∆»¿»»
„ÁÈa ,[ı¯‡‰ ˙eÓÏL]¿≈»»∆¿««
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÌÚƒ«»ƒ¿
ŒÏÚÂ .(ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú)¬«««ƒƒ¿«
Ì‰ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰L È„È¿≈∆«»ƒ¿≈
,‰·eLz‰ ˙ÓÈ„˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ««¿»
Ì‰ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìb««»ƒ¿≈
˙eÓÏL] ˙eÓÏLaƒ¿≈¿≈
ÎÂ .[‰È˙BˆÓe ‰¯Bz‰Ï «»ƒ¿∆»¿»

ÔBLlk Y ‰ÊהזוהרÚe„i‰ ∆«»«»«
‰·eL˙Ï Ú‚B�aשהיא – ¿≈«ƒ¿»

מאד רבה במהירות להיות Á„‡יכולה ‡Ú‚¯·e ‡„Á ‡zÚLa66 ¿«¿»»»¿ƒ¿»»»
עבודת הוא עניינה שכאמור הגאולה גם וכך אחד. וברגע אחת בשעה

במהירות תהיה – הקודש לארץ ישראל בני של והחזרה השיבה וכן התשובה

אחד. ורגע אחת בשעה רבה

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



טו d"nyz'd ,oeygÎxn s"k ,dxy iig zyxt 'd meil xe`

הּתׁשּובה ּדמצות הּׂשמחה ואדרּבה, הּתׁשּובה, ְְְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָּבמצות
עלֿידיֿזה הּמצוֹות], ּדכל מהּׂשמחה יֹותר ּגדֹולה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָהיא
העבר. את ּגם לׁשּנֹות הּתׁשּובה ּבכח יֹותר עֹוד ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמתוּסף

,ÛÈÒB‰Ïeהּידּוע ז"ל59ּדעלּֿפי חכמינּו לׁשֹון 60ּבבאּור ¿ƒְְְֲִֵֵַַַַָָ
הּתׁשּובה ׁשעלֿידי טֹובים, ּומעׂשים ְְְֲִִֵֶַַַָָּתׁשּובה
לֹומר, יׁש ּומאירים, טֹובים הם (ּדהּמצֹות) הּמעׂשים -ְְְֲִִִִִֵֵַַַַ
היא הּתׁשּובה ׁשאז ּבׂשמחה היא ׁשהּתׁשּובה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּדעלֿידי
ּדלּמּוד ּובׁשלמּות ּבׂשמחה מתוּסף עלֿידיֿזה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָּבׁשלמּות,

הּתׁשּובה. ׁשּלאחרי הּמצוֹות וקּיּום ְְְְֲִִֵֶַַַַָָהּתֹורה

ÔÈ�ÚÂעבֹודת) ּומצוֹות ּבּתֹורה הּתׁשּובה [ּפעּלת זה ¿ƒ¿»ְְְֲִֶַַַַָָֻ
קרֹובה הכנה הּוא הּתׁשּובה] ׁשּלאחרי ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָהּצּדיקים)
ׁשאתא צדקנּו, מׁשיח עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻלּגאּלה

ּבּתיּובּתא צּדיקּיא ּבנֹוגע61לאתבא הּוא ועלּֿדרֿזה . ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הענינים, ׁשני ּבּה ׁשּיהיּו העתידה 62לּגאּלה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻ

עבֹודת ענין הּוא ּבׁשּובה ּתּוׁשעּון, ונחת ְְְֲִִֵַַַַָָָָּבׁשּובה
הּצּדיקים63הּתׁשּובה עבֹודת ענין הּוא ּובנחת ,64. ְְְֲִִִַַַַַַַָ

ּבבנינּו גֹו' ּובזקנינּו ּבנערינּו יׂשראל, ׁשּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּובפׁשטּות,
העם],65ּובבנֹותינּו הּקדֹוׁשה,EaEWi[ׁשלמּות לארצנּו ְְִֵֵָָ¨ְְְֵַַָ

ּביחד הארץ], [ׁשלמּות ּורחבה טֹובה ארץ ׁשהיא ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָּוכמֹו
ׁשהּתֹורה ועלֿידי הּצּדיקים). (עבֹודת ּומצֹות הּתֹורה ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָעם
ּומצֹות הּתֹורה ּגם הּתׁשּובה, קדימת עלֿידי הם ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָּומצֹות
– זה וכל ּומצֹותיה]. הּתֹורה [ׁשלמּות ּבׁשלמּות ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָהם
ּוברגעא חדא ּבׁשעּתא – לתׁשּובה ּבנֹוגע הּידּוע ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָּכּלׁשֹון

.66חדא ָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ואילך.59) 1053 ע' ח"ד לקו"ש וראה ג. יז, שה"ש א. פה, לשמע"צ דרושים מי"ז.60)לקו"ת פ"ד דרושים61)אבות בלקו"ת הובא

ב. קנג, זח"ג וראה א'קכט. ע' ח"ג דברים אדהאמ"צ במאמרי ובהנסמן סע"ב. נ, שה"ש ב. צב, טו.62)לשמע"צ ל, ראה63)ישעי'

תשובה". הוא בשובה בספרים "איתא קלה ר"פ תרל"ז וככה פקל"ד.64)המשך הנ"ל המשך ט),65)ראה י, (בא ביצי"מ כמ"ש

טו). ז, (מיכה העתידה בגאולה נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי 66.25)והרי שבהערה זהר
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מוגה בלתי

.·È:לצדקה נתינה - חשון דכ"ף ההולדת יום עם הקשור נוסף ענין ...ישנו
יום בכל הצדקה נתינת על בהוספה - זכאין" "יומין סגולה, בימי לצדקה נתינה אודות רבות פעמים דובר

מיוחדים. בימים צדקה של מגבית לערוך נהוג שאכן וכפי כו',

אדמו"ר כ"ק את הולדת יום חשון, דכ"ף זכאי ליום בקשר לצדקה יתן ואחד אחד שכל קויתי לכך, ובהתאם
גובר. מזלו שאז נשמתוֿעדן, מהורש"ב

אבל ולמחרתו, עצמו ההולדת ביום ההולדת, יום לפני עוד לצדקה ונתנו שהקדימו סגולה יחידי היו ואכן,
ההולדת יום אודות וחשבו שהתבוננו אלו של למספרם ביחס אפילו בלבד מועט מספר בלבד, יחידים - כאמור -
ועלֿאחתֿכמהֿ ההולדת, יום אודות שמעו שרק אלו של למספרם ביחס - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה חשון, דכ"ף
בשם לזה לקרוא שאיֿאפשר ההולדת, יום אודות להם לספר צריכים שהיו אלו של למספרם ביחס - וכמה

מועט"!... "מספר

מההתוועדות; שהתעייפו מפני לישון שהלכו כאלו היו - חשון דכ"ף ההתוועדות לאחרי איפוא עשו מה
מתנהג יהודי כאשר שכן, הערביים", בין של "תמיד ובדוגמת עלֿדרך – ערבית" "פת לאכול שהלכו כאלו היו

ה'" לפני אשר השולחן "זה בבחינת הוא שלו שולחןֿהסעודה אזי המתאים ;53באופן

לתת אבל "חזרה". לשמוע הלכו - פארקאכט") שטארק גאר געווען זיינען וועלכע ("די המתלהבים ַַָָוגדולי
סגולה! יחידי - כאמור - מלבד דעתם, על עלתה לא - חשון לכ"ף בקשר לצדקה

של מגבית אודות מאומה הוזכר לא בהתוועדות הרי בתמימות: השיבני הדבר, לסיבת מישהו שאלתי כאשר
ספק שעברה לשנה בנוגע גם שכן, - שעברה בשנה כבר שנאמר מה על שסמכו התירוץ יועיל לא וכאן צדקה!

צדקה! של מגבית אודות אז הוזכר אם

שצריכים אחד אף דעת על יעלה לא זאת ולולי ופעם, פעם בכל זה ענין להזכיר צריכים אמנם האם ובכן,
כן?!... לעשות

ע שאינו קטן" כ"ילד הנהגתו היתה אילו המלמד,בשלמא או מההורים ופקודה ציווי ללא צעד שום ושה
נו! - לאכול יושב היה לא זאת ולולי לאכול, שישב לו לקרוא צריכים - האכילה זמן מגיע כאשר ולדוגמא:
מאומה, לו להזכיר צריך לא אחד אף - אכילה עניני אודות מדובר כאשר הדברים, מצב שונה - בפועל אבל
וכיוצא לו... שיתנו שדורש אלא עוד ולא לאכול, הולך בריא...), אדם (ככל וצמא רעב שהוא מרגיש כאשר אלא
לו ש"יזכירו" עד מאומה יעשה לא כאן - לצדקה נתינה אודות מדובר כאשר ורק דוגמתו, ענינים בשאר בזה

עליו! ויצוו

צריכים שהם מה ירגישו עצמם מצד הגוף אברי שאפילו כזה באופן כאמור, להיות, צריכה יהודי של הנהגתו
ממש! בפועל הדבר את שיעשו רק ולא לעשות,

פעם בכל זה דבר על ולהזכיר לחזור צריכים עדיין - הצדקה ענין אודות רבות שמדברים שלאחרי ולפלא
נשארים טובים שדברים - הרופאים שאומרים כפי - האדם מטבע מכלֿמקום, בכך... שהורגלתי ואף ופעם!

לשכוח! משתדלים - בלתיֿרצוי דבר ואילו האדם, של בזכרונו חקוקים

.‚È...החסידות תורת בלימוד להוסיף מסוגל זמן הוא נשמתוֿעדן אדמו"ר של הולדתו שיום הטוענים ישנם
חסידות!... שילמד הלוואי - נמי הכי אין

סגולה" ב"יום הצדקה בנתינת להוספה חסֿושלום בסתירה אינה החסידות בלימוד ההוספה ועיקר: ועוד
זה!

הולדת יום בעל של במאמריו גם הדבר ומבואר הצדקה, מצות שבקיום ההפלאה גודל אודות יודעים הכל
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כו' הבריות על המרחם כל המתחיל' 'דיבור הידוע במאמר פרטיֿדינים54- וכמה כמה ונתבארו הובאו ששם ,

הצדקה. מצות לקיום בנוגע

דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק מאמר ידוע כן ותומכיה55וכמו בה למחזיקים היא חיים עץ המתחיל' 'דיבור
הזהר מאמר את שם שמבאר מראשו"56מאושר, אלא מאושר תקרי "אל הפסוק) מעלתם57(על מודגשת שבזה ,

הצדקה מצות קיום עלֿידי – תורה תומכי הכתובשל ובלשון וישכר58, (ואחרֿכך) בצאתך זבולון "שמח :

היתה" זבולון עלֿידי ישכר של שתורתו (לפי) לישכר זבולון "הקדים - .59באוהליך"

צורך אין - הצדקה. שבמצות העילוי גודל - שתוכנן אגרותֿקודש ריבוי שלח הזקן שאדמו"ר ידוע כן וכמו
ההפלאה גודל את לראות כדי בלבד שטחי באופן בקריאה די זאת, לראות כדי אלו באגרותֿקודש "להתעמק"

רוחניים. לענינים בנוגע והן גשמיים לענינים בנוגע הן מסייע זה שענין כמה ועד הצדקה, מצות דקיום

לפני הן צדקה, שנותנים יהודים אודות מדובר שהרי - בפועל כן מתנהגים אלא זאת, שיודעים רק ולא
ז"ל רבותינו כמאמר – סגולה,60התפילה בימי - ובהוספה אחרים, בזמנים והן מצלי", והדר לעני פרוטה "יהיב

בזה. וכיוצא אלול, בח"י גם - חסידים ואצל בזה, וכיוצא פורים, השנה, ראש ערב הכיפורים, יום ערב כמו:

"מזלו שאז נשמתוֿעדן, אדמו"ר כ"ק של הולדתו יום חשון, דכ"ף סגולה יום מגיע כאשר - זה כל ולאחרי
"בוצין אז כבר [אשר העולם לאויר צאתו מיום שנים קכ"ה - לשנה משנה העליות ריבוי לאחרי ובפרט גובר",

ידיע" מקטפיה המדרש61בוצין ובלשון לאתפשטותא62, בנוגע מובן ומזה - הראשון) (הנשיא רבינו משה אודות
דרא בכל הכתוב63דמשה בפירוש אודות64- חשבו לא לכך], מתוקן היה לידתו שמתחילת רועה", היה "ומשה

לצדקה! מיוחדת הוספה

מכל "חומש" או החודש, במשך שהרוויח מה מכל "מעשר" מופלג, סכום נתינת על לא - מדובר מה ועל
המובחר מן מצוה היותה [שלמרות ערוך'65הסכום ב'שולחן הובאה זו שהנהגה לאחרי הרי כבר66, נחשבת -

אלא מחומש]. יותר נותנים כאשר - היא הדין" משורת ד"לפנים ההנהגה ואילו ערוך'. ה'שולחן עלֿפי להנהגה
ז ביום שהרוויח ממה חומש יום בכל שנותן יהודי גם כלומר, הרגיל, דרך על נתינה סכוםאודות נותן אינו - ה

כאשר ומנחה, שחרית תפילת (לפני היום במשך פעמים וכמה כמה היא לצדקה הנתינה שהרי אחת, בנתינה זה
בזה) וכיוצא העני, סכום67בא להיות יכולה אחת שנתינה ונמצא, "חומש", להיות מצטרפות יחדיו הנתינות וכל ,

לכ"ף בקשר מיוחדת הוספה בתור לתת חשבו לא אחדות, פרוטות קטן, סכום נתינת על גם ואףֿעלֿפיֿכן, קטן;
חשון!

מזלו גובר שאז - נשיא של הולדת ביום ועלֿאחתֿכמהֿוכמה זכאי", ב"יום צדקה שנתינת פשוט, וגם מובן
ההמשכות כל את ומביאה פועלת - ב) סעיף (כנ"ל הכל" הוא ש"הנשיא מכיון הדור, מבני ואחד אחד כל של

בפשטות. ומזוני חיי בני - גשמיים בענינים גם אלא רוחניים, בענינים רק ולא כו', וההשפעות

וכו'. הזקן אדמו"ר של הולדת יום להיותו - אלול בח"י צדקה של מגבית לעריכת הטעמים אחד גם וזהו

הולדת יום מגיע כאשר מכלֿמקום, – בה ומשתתף אלול, דח"י המגבית אודות שיודע למרות ואףֿעלֿפיֿכן,
להוסיף צריך זה ביום שגם דעתו על עולה לא - הזקן אדמו"ר של ונין נכד נשמתוֿעדן, מהורש"ב אדמו"ר של
למדוד שהולך זה הוא אתה - בצדקה! להוסיף צריך זה ביום גם אכן אם "חשבון" שעושה או צדקה! בנתינת

נשמתוֿעדן?!... מהורש"ב לאדמו"ר הזקן אדמו"ר בין ולחלק
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סה"מ54) ואילך. עב ע' נ"ע מוהרש"ב אדמו"ר קודש אגרות
ואילך. (הב') 7 ע' תש"ט

ואילך.55) 68 ע' תרצ"ט סה"מ
ב.56) נג, ח"ג
יח.57) ג, משלי
יח.58) לג, ברכה
עה"פ.59) פרש"י
טושו"ע60) הט"ו. פ"י עניים מתנות הל' רמב"ם סע"א. י, ב"ב

סי"ד. סרמ"ט יו"ד טושו"ע צב. סו"ס או"ח ואדה"ז

א.61) מח, ברכות
ד.62) פ"ב, שמו"ר
א.63) רעג, זח"ג ז. פנ"ו, ב"ר וראה א). (קיד, תס"ט תקו"ז
א.64) ג, שמות
ה"ה.65) פ"ז שם רמב"ם
רסרמ"ט.66) שם יו"ד
אגה"ק67) מט"ז. פ"ג אבות מס' על להרמב"ם פיה"מ גם ראה
סכ"א.
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הצדקה. מצות לקיום בנוגע

דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק מאמר ידוע כן ותומכיה55וכמו בה למחזיקים היא חיים עץ המתחיל' 'דיבור
הזהר מאמר את שם שמבאר מראשו"56מאושר, אלא מאושר תקרי "אל הפסוק) מעלתם57(על מודגשת שבזה ,

הצדקה מצות קיום עלֿידי – תורה תומכי הכתובשל ובלשון וישכר58, (ואחרֿכך) בצאתך זבולון "שמח :
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בזה. וכיוצא אלול, בח"י גם - חסידים ואצל בזה, וכיוצא פורים, השנה, ראש ערב הכיפורים, יום ערב כמו:

"מזלו שאז נשמתוֿעדן, אדמו"ר כ"ק של הולדתו יום חשון, דכ"ף סגולה יום מגיע כאשר - זה כל ולאחרי
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ידיע" מקטפיה המדרש61בוצין ובלשון לאתפשטותא62, בנוגע מובן ומזה - הראשון) (הנשיא רבינו משה אודות
דרא בכל הכתוב63דמשה בפירוש אודות64- חשבו לא לכך], מתוקן היה לידתו שמתחילת רועה", היה "ומשה

לצדקה! מיוחדת הוספה

מכל "חומש" או החודש, במשך שהרוויח מה מכל "מעשר" מופלג, סכום נתינת על לא - מדובר מה ועל
המובחר מן מצוה היותה [שלמרות ערוך'65הסכום ב'שולחן הובאה זו שהנהגה לאחרי הרי כבר66, נחשבת -

אלא מחומש]. יותר נותנים כאשר - היא הדין" משורת ד"לפנים ההנהגה ואילו ערוך'. ה'שולחן עלֿפי להנהגה
ז ביום שהרוויח ממה חומש יום בכל שנותן יהודי גם כלומר, הרגיל, דרך על נתינה סכוםאודות נותן אינו - ה

כאשר ומנחה, שחרית תפילת (לפני היום במשך פעמים וכמה כמה היא לצדקה הנתינה שהרי אחת, בנתינה זה
בזה) וכיוצא העני, סכום67בא להיות יכולה אחת שנתינה ונמצא, "חומש", להיות מצטרפות יחדיו הנתינות וכל ,

לכ"ף בקשר מיוחדת הוספה בתור לתת חשבו לא אחדות, פרוטות קטן, סכום נתינת על גם ואףֿעלֿפיֿכן, קטן;
חשון!

מזלו גובר שאז - נשיא של הולדת ביום ועלֿאחתֿכמהֿוכמה זכאי", ב"יום צדקה שנתינת פשוט, וגם מובן
ההמשכות כל את ומביאה פועלת - ב) סעיף (כנ"ל הכל" הוא ש"הנשיא מכיון הדור, מבני ואחד אחד כל של

בפשטות. ומזוני חיי בני - גשמיים בענינים גם אלא רוחניים, בענינים רק ולא כו', וההשפעות

וכו'. הזקן אדמו"ר של הולדת יום להיותו - אלול בח"י צדקה של מגבית לעריכת הטעמים אחד גם וזהו

הולדת יום מגיע כאשר מכלֿמקום, – בה ומשתתף אלול, דח"י המגבית אודות שיודע למרות ואףֿעלֿפיֿכן,
להוסיף צריך זה ביום שגם דעתו על עולה לא - הזקן אדמו"ר של ונין נכד נשמתוֿעדן, מהורש"ב אדמו"ר של
למדוד שהולך זה הוא אתה - בצדקה! להוסיף צריך זה ביום גם אכן אם "חשבון" שעושה או צדקה! בנתינת

נשמתוֿעדן?!... מהורש"ב לאדמו"ר הזקן אדמו"ר בין ולחלק
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ואילך. (הב') 7 ע' תש"ט
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כאשר הרי - כו') ההשפעות לכל מביאה זה ליום בקשר הצדקה נתינת (אם בדבר ספק איזה היה אם ואפילו
בחזרה, אותה שתקבל ויתכן אותה, שתפסיד יתכן מרכושך, אחת פרוטה תשקיע לו: ויאמרו נורמלי לאדם יבואו
לרגע, יהסס לא נורמלי אדם הנה ומרגליות, טובות ואבנים זהב דינרי אלפים אלף תרוויח שעלֿידיֿזה סיכוי ויש
סיכוייו את להגביר יכולה נוספת פרוטה נתינת האם ויברר שישאל אלא עוד ולא הפרוטה, את יתן ובוודאי

ומרגליות!... טובות ואבנים זהב דינרי אלפים אלף להרוויח

שאפילו וספקֿספיקא) ספק כל (ללא הוא ברור שדבר - הצדקה נתינת - בנידוןֿדידן ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
את לנסות מותר שבה היחידה המצוה שזוהי כך, כדי ועד ביותר! גדול שכר מקבל הוא קטן סכום עלֿידי

בזאת" נא בחנוני מבקש שהקב"ה ועד !68הקב"ה,

צדקה; שנותנים יהודים אודות מדברים שכן, הצדקה, דמצות המעלה גודל אודות להאריך צורך אין וכאמור,
חשון! דכ"ף סגולה ליום בקשר לצדקה מיוחדת בנתינה להוסיף שיש שימתֿלב העדר אודות רק הוא המדובר

.„Èמה שישלימו לכך רק לא היא הדיבור אריכות שכוונת [ובפרט לעיל האמור בכל התועלת מהי לכאורה,
הרי - בזה] כיוצא לדברים הראויה שימתֿלב לפעול אלא בלבד), מילים כמה לומר מספיק (שלזה נתנו שלא

כבר!... מתפעלים לא ובמילא זיך"... מ'בייזערט "אז כבר ַהתרגלו
הזקן: אדמו"ר אודות מסיפור הוראה יש זה על הנה

הצדקה, נתינת אודות ולעורר לכתוב ממנו שביקשו שכותב נדפס) לא (שעדיין הזקן אדמו"ר של מכתב יש
שכתב! המכתבים ריבוי לאחרי מכתב עוד יועיל מה יודע שאינו ואמר,

ממש!... בפועל הועיל אכן והמכתב נוסף! מכתב כתב - לפועל בנוגע ואףֿעלֿפיֿכן,

.ÂË:"לכת ד"הצנע באופן היא שהנהגתם נוסף סוג ישנו - הנ"ל לענין בהמשך
באופן היא שהנהגתו משיב, - עני או מוסד לאיזה נתן, ולמי לצדקה, נתן סכום איזה אותו שואלים כאשר
בקשר אותו שואלים כאשר כן וכמו שנותן!... הצדקה סכומי אודות יודע אינו אחד אף ולכן, לכת"... ד"הצנע
באופן היא שהנהגתו כאמור, משיב, - לתורה עתים בקביעת משתתף שיעור באיזה לתורה, עתים לקביעת

לתורה! עתים קביעת לו שיש העובדה אודות יודע אינו אחד אף ולכן, לכת"... ד"הצנע

הרי ברבים, שיעור בלימוד להשתתף או לצדקה, פלוני סכום שנתן - לטעון ממשיך - לפרסם יכול כיצד
החסידות, תורת עלֿפי וכן המוסר, תורת עלֿפי מושלל הכי דבר - וישות גאוה של רגש לידי לבוא יכול מזה

עמלק"69כידוע גוים "ראשית האחרון"70בענין קצה "עד מזה להתרחק משתדל ולכן, מינה71, "לא מזו: ויתירה ,
מקצתה" בארוכה72ולא זה),73(כמדובר בענין הזקן אדמו"ר לשיטת בקשר - אלו דלשונות החילוקים פרטי

לכת"! ד"הצנע באופן להתנהג ובוחר

ז"ל חכמינו כהוראת - זכות לימוד בתחילה74בתור שאמנם להניח יש - זכות" לכף האדם כל את דן "הוי
בפועל, למעשה בנוגע נעשה מה לראות יש הכל, ככלות לאחרי אבל וישות; גאוה של ענין לשלול לכך, התכוון
עשה ידי ועוצם ש"כחי וחושב בעשירות, שנתברך מכך כתוצאה אצלו, וגדל הלך והישות הגאוה רגש ובכן:

הזה" החיל את ופוחתים!...75לי הולכים - לכת"... ד"הצנע באופן שנותן הצדקה סכומי ואילו ;

מסכום לצדקה נתן "אחוז" ואיזה תשד"מ, שנת במשך שהרוויח הסכום היה מה אמיתי חשבון יעשה אדרבה:
שבירכו העשירות ערך לפי שנים, עשר לפני לצדקה שנתן לסכום זאת וישווה תשמ"ה), חשון כ"ף (עד זה
וכמה כמה ונמשך הדבר הולך וכך ביותר! גדולה ירידה של במצב שנמצא יווכח ואז ההיא, בתקופה הקב"ה

המבהיל!! בדבר להאריך רצוני ואין וכו', שנים עשר שנים,
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שם68) הרמב"ם על רדב"ז וראה רע"א. ט, תענית י. ג, מלאכי
שם. ובנו"כ רמז, סו"ס שם טושו"ע ה"י,

ס"ע69) פר"ת ואילך. ריא ע' תרס"ה ואילך. קצו ע' תרנ"ד סה"מ
ואילך. רעח

כ.70) כד, בלק
ס"ג.71) סקנ"ו שם ס"א. סקנ"ה או"ח אדה"ז שו"ע

ה"ג.72) פ"ב דעות הל' רמב"ם א. ה, סוטה
תשמ"ב73) במדבר ש"פ שיחת .32 הע' 162 ע' חכ"ב לקו"ש ראה

.(1511 ע' ח"ג תשמ"ב (התוועדויות סכ"ו
מ"ו.74) פ"א אבות
יז.75) ח, עקב

d"nyz'd oeyg a"k ,dxy iig zyxt zay zgiy

שאם באמרם, מהנהגתו, ולומדים עליו שמסתכלים כאלו ישנם הרבים": את וזיכה "זכה - מזה וכתוצאה
ולמעשים לחופה לתורה ובנותיו בניו את וחינך תפילין, זוגות שני מניח שלם, זקן עם יהודי - כמותו יהודי

כמותו! להתנהג הוא אף יוכל לא מדוע כן, להתנהג יכול - טובים

באופן מתנהג ולכן גאוה, של רגש מפני הוא שחושש שלו, התירוץ מגוחך כמה עד מבחין שאינו - ולפלא
ידבר כמותו ממולח" ש"סוחר היתכן, "דברֿשטות", לומר מתבייש - מסחר לעניני בנוגע לכת". "הצנע של
שהנהגתו השטותי" ב"תירוץ בושה כל רואה אינו - צדקה לנתינת בקשר אותו שואלים כאשר אבל שטות; דברי

לכת"! ד"הצנע באופן היא

היה אילו שכן, לצדקה, נתן כמה יודע אינו אחד שאף מכיון - הצדקה בנתינת הירידה לגודל הסיבה זוהי
לפחות מתבייש שהיה מפני ירידה, של למצב מגיע היה לא לצדקה, שנותן הסכום על וחשבון דין לתת צריך

יותר! גדול סכום לתת משתדל היה ואדרבה, עתה, עד שנתן מהסכום

שהוא הכל יודעים אזי - ברבים שנלמד בשיעור משתתף היה אילו לתורה: עתים לקביעת בנוגע ועלֿדרךֿזה
מדוע ישאלוהו - לשיעור יגיע ולא אחד יום יעבור כאשר ובמילא, זה, בשיעור מהֿשאיןֿכן"חבר" כו', בא לא

לכת"... ד"הצנע באופן היא שהנהגתו "תירוץ" לו יש כאשר

שמים מורא שתהא "יהיֿרצון לתלמידיו: זכאי בן יוחנן רבן מדברי לראות יכולים - הדבר נוגע כמה עד
ודם" בשר כמורא של76עליכם תלמידיו להיות שזכו כזו נעלית בדרגא שהיו ליהודים - הדברים נאמרו ולמי !

כערכנו?!... אנשים איפוא, יאמרו, מה זכאי! בן יוחנן רבן

דין לו שיתן אחד אדם למצוא - פשוטה עצה ישנה לראש, לכל הנה - וישות גאוה של מרגש שחושש ומה
הפרסום מפני וישות גאוה של לחשש מקום יהיה ולא ודם", בשר ד"מורא התועלת תהיה ובמילא כו', וחשבון

מאומה! אחד אף ידע לא - אחד יהודי מאותו שחוץ מפני שבדבר,

לזה: ונוסף

האמצעי אדמו"ר מענה אלקים77ידוע 'דברי מחזרת כתוצאה גאוה של רגש אודות שהתאונן החסידים לאחד
לקיום שבנוגע - בנידוןֿדידן ועלֿדרךֿזה חזר'ן", זאלסטו חסידות אבער ווערן, דיר פון זאל ציּבעלע "א ַָָָחיים':
הדבר אם הענינים, שאר וכל לו. שזקוק הסכום את יקבל המוסד או שהעני נוגע - ממש בפועל הצדקה מצות

הצדקה! את המקבל לעני כלל ונוגעים מעניינים אינם - בזה וכיוצא לאו, אם גאוה של רגש מביא

בנתינת חסֿושלום למעט לא - היא וישות גאוה של רגש לשלילת היעוצה העצה העיקר: והוא - ועוד
וישות! גאוה של רגש לידי יבוא שלא עצמו על לעבוד אלא הצדקה,

ז"ל חכמינו אמרו שהרי - לכת"...) ("הצנע מעשיו את יודע אינו אחד שאף כך על לסמוך לו שאין 78ופשוט

בזה. להאריך המקום כאן ואין בגלוי"!... עליו מכריז והקב"ה בסתר עבירה עובר "אדם

.ÊËאלא עיקר המדרש "לא שכן, ממש, פועל לידי יבוא האמורים הענינים בכל שהדיבור ויהיֿרצון
את79המעשה" מניח ואחרֿכך זה... ענין יפה כמה אהה! ואומר: בתורה, ענין שלומד מה מספיק שלא היינו, ,

בפועל. מעשה - הוא העיקר אלא יפה", "ארון בתוך הספר
פלוניֿבןֿפלוני ויבין ידע מכלֿמקום, פלוני", בן פלוני "יעמוד שמות, מזכיר שאינני שאף חזקה והתקווה

יודע אינם מסביבו שעומדים אלו אם גם שהרי אליו, היא גליא"!...שהכוונה שמיא "כלפי מכלֿמקום, זאת, ים
הם גם יתקנו - אליהם גם שייכים שנאמרו שהדברים אנשים עוד ישנם אם וכן הדבר; את יתקן ולהבא ומכאן

הדבר. את

הכסף סכומי כל את שישיב עלֿידיֿזה התיקון להיות צריך לראש לכל הרי - עסקינן הדבר בתיקון ואם
להיות צריך לראש לכל הרי כו', התשובה ענין על נוסף שכן, האחרונות, השנים כל במשך ליתן צריך שהיה

גזל" אשר הגזילה את !...80"והשיב
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סע"א).76) (נז, פמ"א תניא ב. כח, ברכות
ועוד.77) .329 ר"ע חי"א לקו"ש
א.78) ג, סוטה

מי"ז.79) פ"א אבות
ה"ט.80) פ"ב תשובה הל' רמב"ם וראה כג. ה, ויקרא
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שאם באמרם, מהנהגתו, ולומדים עליו שמסתכלים כאלו ישנם הרבים": את וזיכה "זכה - מזה וכתוצאה
ולמעשים לחופה לתורה ובנותיו בניו את וחינך תפילין, זוגות שני מניח שלם, זקן עם יהודי - כמותו יהודי

כמותו! להתנהג הוא אף יוכל לא מדוע כן, להתנהג יכול - טובים

באופן מתנהג ולכן גאוה, של רגש מפני הוא שחושש שלו, התירוץ מגוחך כמה עד מבחין שאינו - ולפלא
ידבר כמותו ממולח" ש"סוחר היתכן, "דברֿשטות", לומר מתבייש - מסחר לעניני בנוגע לכת". "הצנע של
שהנהגתו השטותי" ב"תירוץ בושה כל רואה אינו - צדקה לנתינת בקשר אותו שואלים כאשר אבל שטות; דברי

לכת"! ד"הצנע באופן היא

היה אילו שכן, לצדקה, נתן כמה יודע אינו אחד שאף מכיון - הצדקה בנתינת הירידה לגודל הסיבה זוהי
לפחות מתבייש שהיה מפני ירידה, של למצב מגיע היה לא לצדקה, שנותן הסכום על וחשבון דין לתת צריך

יותר! גדול סכום לתת משתדל היה ואדרבה, עתה, עד שנתן מהסכום

שהוא הכל יודעים אזי - ברבים שנלמד בשיעור משתתף היה אילו לתורה: עתים לקביעת בנוגע ועלֿדרךֿזה
מדוע ישאלוהו - לשיעור יגיע ולא אחד יום יעבור כאשר ובמילא, זה, בשיעור מהֿשאיןֿכן"חבר" כו', בא לא

לכת"... ד"הצנע באופן היא שהנהגתו "תירוץ" לו יש כאשר

שמים מורא שתהא "יהיֿרצון לתלמידיו: זכאי בן יוחנן רבן מדברי לראות יכולים - הדבר נוגע כמה עד
ודם" בשר כמורא של76עליכם תלמידיו להיות שזכו כזו נעלית בדרגא שהיו ליהודים - הדברים נאמרו ולמי !

כערכנו?!... אנשים איפוא, יאמרו, מה זכאי! בן יוחנן רבן

דין לו שיתן אחד אדם למצוא - פשוטה עצה ישנה לראש, לכל הנה - וישות גאוה של מרגש שחושש ומה
הפרסום מפני וישות גאוה של לחשש מקום יהיה ולא ודם", בשר ד"מורא התועלת תהיה ובמילא כו', וחשבון

מאומה! אחד אף ידע לא - אחד יהודי מאותו שחוץ מפני שבדבר,

לזה: ונוסף

האמצעי אדמו"ר מענה אלקים77ידוע 'דברי מחזרת כתוצאה גאוה של רגש אודות שהתאונן החסידים לאחד
לקיום שבנוגע - בנידוןֿדידן ועלֿדרךֿזה חזר'ן", זאלסטו חסידות אבער ווערן, דיר פון זאל ציּבעלע "א ַָָָחיים':
הדבר אם הענינים, שאר וכל לו. שזקוק הסכום את יקבל המוסד או שהעני נוגע - ממש בפועל הצדקה מצות

הצדקה! את המקבל לעני כלל ונוגעים מעניינים אינם - בזה וכיוצא לאו, אם גאוה של רגש מביא

בנתינת חסֿושלום למעט לא - היא וישות גאוה של רגש לשלילת היעוצה העצה העיקר: והוא - ועוד
וישות! גאוה של רגש לידי יבוא שלא עצמו על לעבוד אלא הצדקה,

ז"ל חכמינו אמרו שהרי - לכת"...) ("הצנע מעשיו את יודע אינו אחד שאף כך על לסמוך לו שאין 78ופשוט

בזה. להאריך המקום כאן ואין בגלוי"!... עליו מכריז והקב"ה בסתר עבירה עובר "אדם

.ÊËאלא עיקר המדרש "לא שכן, ממש, פועל לידי יבוא האמורים הענינים בכל שהדיבור ויהיֿרצון
את79המעשה" מניח ואחרֿכך זה... ענין יפה כמה אהה! ואומר: בתורה, ענין שלומד מה מספיק שלא היינו, ,

בפועל. מעשה - הוא העיקר אלא יפה", "ארון בתוך הספר
פלוניֿבןֿפלוני ויבין ידע מכלֿמקום, פלוני", בן פלוני "יעמוד שמות, מזכיר שאינני שאף חזקה והתקווה

יודע אינם מסביבו שעומדים אלו אם גם שהרי אליו, היא גליא"!...שהכוונה שמיא "כלפי מכלֿמקום, זאת, ים
הם גם יתקנו - אליהם גם שייכים שנאמרו שהדברים אנשים עוד ישנם אם וכן הדבר; את יתקן ולהבא ומכאן

הדבר. את

הכסף סכומי כל את שישיב עלֿידיֿזה התיקון להיות צריך לראש לכל הרי - עסקינן הדבר בתיקון ואם
להיות צריך לראש לכל הרי כו', התשובה ענין על נוסף שכן, האחרונות, השנים כל במשך ליתן צריך שהיה

גזל" אשר הגזילה את !...80"והשיב
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מקומות בכמה הפקיד81מבואר שהקב"ה אלא לעני, בעצם שייך זה סכום הרי - צדקה נותן יהודי שכאשר
לבעליו! הפקדון את שישיב כדי אצלו, זה סכום

וברחמים", בחסד בחן בטובו כולו העולם את "הזן המזון: בברכת אומר - הצדקה מן שניזון עני ובפשטות:
שהקב"ה - והביאור פלוני?! בן מפלוני מזונו את קיבל הרי ולכאורה, מזונו. את לו שנתן להקב"ה שמודה היינו,

הידוע ובלשון לו, שנתן למי להודות צריך שהעני אמת הן ולכן, לו. לתת כדי פקדון בתור לפלוני ":82נתן

הקב"ה! - למריה" "חמרא העיקר: את לזכור עליו זה עם ביחד אבל לשקייה", "טיבותא

כו', ולעניים למוסדות הם שייכים - השנים כל במשך ליתן צריך שהיה כסף סכומי אותם לעניננו: ובנוגע
את "והשיב - כאמור להם, השייך כל את להשיב עליו ובראשונה בראש ולכן, פקדון, בתור אלא לו ניתנו ולא

גזל". אשר הגזילה

שלו זה שכסף אותו ושכנע לבו על דיבר ה"קלוגינקער" שכן, בלבד, בשוגג אם כי במזיד, גזל לא אמנם,
הזה", החיל את לי עשה ידי ועוצם "כחי שכן, הוא,

לכם" "ולקחתם ביה קרינן זה, בכסף "אתרוג" קונה שכאשר - לדבר ראיה נותן83ומביא כאשר כן וכמו ,
בעולם פירותיהם אוכל ש"אדם צדקה, כמצות אלא) פקדון, כהשבת (לא שכר מקבל הוא הרי - לצדקה זה מכסף

הבא" לעולם קיימת והקרן עליו84הזה זה, עם ביחד אבל שלו. זה הרי ענינים לכמה שביחס היא האמת הנה .

ל וצריך פקדון, של באופן אלא זה שאין העני.לדעת או למוסד - לבעליו תתו
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***

.ÁÈ.'כו שיחתן יפה המתחיל' 'דיבור שיחה) (כעין מאמר
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הקודש ללשון מתורגם
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רבות פעמים כבר שדובר הפרשות,1כפי שמות על

הדבר הוא כך שמה, בתוך מקופל פרשה כל של שתוכנה

הפרשה. תוכן לכל רומז שרה" "חיי שהשם בפרשתנו, גם

הפרשה תמוה: מאורעותdlekהדבר על מדברת אינה

" בתקופת להיפך:iigשאירעו אלא מאורעותlkשרה",

שרה מות לאחר אירעו .2הפרשה

שרה, פטירת לאחר הוא האירועים של זמנם רק ולא

שרה": מ"חיי ההיפך היא משמעותם גם אלא

מערת קניית על מסופר הפרשה של הראשון בחלק

בשביל אברהם עלֿידי השניzxeawהמכפלה הענין שרה.

הפסוק3בפרשה נכתב שבסיומו ורבקה, יצחק נישואי 4הוא

מתנחם הוא "ומשמתה – אמו" אחרי יצחק "וינחם

שבפרשה5באשתו" השלישי הענין ויותר, כך, "ויוסף6. –

תולדות "ואלה וההמשך אשה..." ויקח אברהם

"חיי של המוחלט ההיפך הוא זה כל אשר ישמעאל...",

" להיות צריך שרה) (חיי שרה של מצדה שהרי yxbשרה",

בנה"..." ואת הזאת .7האמה

הוא הפרשה כל של שתוכנה איפוא, לומר, ניתן כיצד

שרה"? "חיי

.·
˙ÂÂÓ‰ ¯Á‡Ï Ì‚ Ì˙ÂÈÁˆ� Y ÌÈÈ˙ÈÓ‡‰ ÌÈÈÁ‰

ידוע הוא: לכך בגמרא8ההסבר המובא על 9הפירוש

בחיים": הוא אף בחיים זרעו מה מת... לא אבינו "יעקב

נצחיים חיים הם האמיתיים אפשריים10החיים ואלה ,

האמיתי, והנצח החיים מקור שהוא בה', הדבקים אצל רק

ו"אתם11ככתוב חיים, אלקים הוא אמת אלקים "והוי' :

miwacdאלקיכם .miig"...12בה'

חיים נצחיים, חיים יעקב חיי של שהיותם מובן מכך

את רואים כאשר ניכרת קדושה, המשכםmzeigvpשל את ,

יותר מאוחר גם כאשר הגוף, מן הנשמה צאת לאחר גם

יעקב. לחיי שוים זרעו חיי – בחיים" "זרעו

שרה" "חיי לגבי גם מובן חיי13כך מתגלים מתי :

הזה, בעולם חייה לאחר גם ניכרת השפעתם כאשר שרה?

והקדושה הטוב עניני רקdlyכאשר להתקיים. ממשיכים

חיים – שרה" ל"חיי להחשב שנותיה קכ"ז יכולות אז

אמנו. שרה של האמיתיים החיים לשמם, הראויים

יצחק נישואי על המספר בפרשה שהחלק מובן זה לפי

בנה יצחק, של התנהגותו כי הפרשה, לשם מתאים ורבקה

גם וכך לחייה, בהתאם היא בחיים), (זרעה שרה של

"ויביאה ככתוב לאשה, נשא שאותה רבקה של התנהגותה

אמו" שרה היא "והרי – אמו" שרה האהלה ,14יצחק

לערבֿ בערבֿשבת דלוק (נר לשרה המיוחדים שהענינים

האהל על קשור וענן בעיסה מצויה ברכה נמשכו15שבת, (

ונצחיותם אמיתותם מתגלים אז רק רבקה. עלֿידי כך אחר

שרה" "חיי .16של

אחד ענין רק מובן זה הסבר לפי שהרי בכך, די אין אך

ברוב הרי לכך ובנוסף האחרים, הענינים ולא בפרשה,

פירוט על אלא הנישואין, עצם על מדובר אין הפרשה

עם (פגישתו אליעזר שבשליחות והדיבורים המאורעות

וכו'). זה לשידוך שכנועם ולבן, לבתואל סיפורו רבקה,

.‚
Ï˘ ‰ÙÂÒ ÏÚÂ ˙Á È�·Ï Ì‰¯·‡ È¯·„ ÏÚ ÌÈÈ˘˜‰

‰˘¯Ù‰
הראשון בחלק שגם לכך ההסבר עלֿידי יובנו, הדברים

אברהם שבין ומתן במשא דוקא היא ההרחבה הפרשה, של

המכפלה. מערת קניית על ועפרון חת לבני

חת לבני אברהם דברי תחילת על הסבר: דורש זה ענין
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ועוד.1) ואילך. 58 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה

ואילך.2) 338 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה

ואילך.3) א כד,

פל"ב.4) פדר"א וראה וברש"י. סז שם,

(ב"ר5) העקידה לאחרי לאברהם בא אשה ישא שיצחק ההרהור עצם וגם

(פרש"י שרה" ל"ותמת הביאה העקידה ובשורת כ). כב, וירא פרש"י ג. פנ"ז,

ב). כג, פרשתנו

ואילך.6) א כה,

יוד.7) כא, וירא

וש"נ.8) ואילך. 463 ע' לקמן ראה – לקמן בהבא

ב.9) ה, תענית
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כו'13) בי' אתדבקת ולא וסלקת ונחתת שרה אתת ב: קכב, זח"א ראה

חיין. הוו דילה דא ועל בחיין אתדבקת כו' ולבעלה לה עלאין לחיין זכתה

וברש"י.14) סז כד, פרשתנו

טז.15) פ"ס, ב"ר שם. פרש"י

בהקדמה.16) פרשתנו בחיי מרבינו להעיר
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וכו'). זה לשידוך שכנועם ולבן, לבתואל סיפורו רבקה,

.‚
Ï˘ ‰ÙÂÒ ÏÚÂ ˙Á È�·Ï Ì‰¯·‡ È¯·„ ÏÚ ÌÈÈ˘˜‰

‰˘¯Ù‰
הראשון בחלק שגם לכך ההסבר עלֿידי יובנו, הדברים

אברהם שבין ומתן במשא דוקא היא ההרחבה הפרשה, של

המכפלה. מערת קניית על ועפרון חת לבני

חת לבני אברהם דברי תחילת על הסבר: דורש זה ענין
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ועוד.1) ואילך. 58 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה

ואילך.2) 338 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה

ואילך.3) א כד,

פל"ב.4) פדר"א וראה וברש"י. סז שם,

(ב"ר5) העקידה לאחרי לאברהם בא אשה ישא שיצחק ההרהור עצם וגם

(פרש"י שרה" ל"ותמת הביאה העקידה ובשורת כ). כב, וירא פרש"י ג. פנ"ז,

ב). כג, פרשתנו

ואילך.6) א כה,

יוד.7) כא, וירא

וש"נ.8) ואילך. 463 ע' לקמן ראה – לקמן בהבא

ב.9) ה, תענית

"מים10) ההלכה: מ"ט).miigוע"ד פ"ח (פרה המכזבין נהרות שולל – "

יוד.11) יוד, ירמי'

ד.12) ד, ואתחנן

כו'13) בי' אתדבקת ולא וסלקת ונחתת שרה אתת ב: קכב, זח"א ראה

חיין. הוו דילה דא ועל בחיין אתדבקת כו' ולבעלה לה עלאין לחיין זכתה

וברש"י.14) סז כד, פרשתנו

טז.15) פ"ס, ב"ר שם. פרש"י

בהקדמה.16) פרשתנו בחיי מרבינו להעיר
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עמכם" אנכי ותושב "גר חז"ל17– תרצו18אומרים "אם :19

תושב אהיה לאו ואם גר שאמר20הריני הדין מן ואטלנה

הזאת" הארץ את אתן לזרעך הקב"ה לא21לי ולכאורה .

מובן:

המכפלה מערת את לקחת היה יכול שאברהם כיוון א)

הדין" ימכרו22"מן חת שבני הרבה כלֿכך השתדל מדוע ,

מלא" וב"כסף אותה, גר"?23לו "הריני אומר הוא ומדוע ,

הדין", "מן זאת לקחת אברהם היה יכול כיצד ב)

רק היתה אז לאברהם. שייכת היתה לא עדיין אז והלוא

dghadהעתיד "לזרעך24על :oz`?"הזאת הארץ את

יצחק אותו "ויקברו על הפרשה: של סופה על קשה כן

בחז"ל25וישמעאל" זאת26נאמר מביא ורש"י "מכאן27, ,28

יש לפניו". יצחק את והוליך תשובה ישמעאל שעשה

ישמעאל של בתשובה לחזרה התורה רומזת מדוע להבין:

אשר בעוד פטירתו), (לאחר אברהם קבורת בעת רק

אברהם בחיי כבר בתשובה חזר "שיבה29ישמעאל וזוהי ,

באברהם" שנאמר ?30טובה

.„
‰¯˘Ï Ì‰¯·‡ ˙Â„ÏÂ˙ ÔÈ· Ï„·‰‰

בין ההבדל את תחילה להבין יש זאת להבין כדי

לשרה תולדותיהם:31אברהם בענין

בלבד, יצחק של אביו היה, לא – בפשטות – אברהם

אומרים אף וחז"ל ישמעאל, של גם יחידך32אלא ש"בנך

יתרֿעלֿ לישמעאל. וגם ליצחק גם מתאים אהבת" אשר

יצחק. לפני לו נולד ישמעאל כן:

גם אלא ישראל, עם רק לא יצא מאברהם כלומר,

"אב עליו אומר אף והקדושֿברוךֿהוא אחרות, אומות

נתתיך" גויים "33המון הוא ,a`"העולם .34לכל

כלומר, בלבד. יצחק של אמו שרה היתה זאת, לעומת

בלבד ישראל לעם קשר יש .35לה

אברהם עבודת בין גם ההבדל קיים לכך בדומה

שרה: לעבודת

אלקות פרסם "הקריאlklאברהם אדם, בני סוגי

ושב" עובר כל בפה הקב"ה של לשמו אבינו 36אברהם

רגליהם לאבק המשתחוים ערביים של בלא37ואפילו ,

לאו. אם השפעתו, תחת כך אחר גם יישארו אם התחשבות

שרה באמצעות שבאה האלקית ההשפעה זאת לעומת

(כפי הקדושה. לצד ראוי, למקום רק היתה יצחק) (משנולד

בס בנאהשרמוז ר' על בספרי38יפור בהרחבה ומוסבר

).39החסידות

אברהם. של בנו ישמעאל, לגבי גם התבטא זה דבר
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ד.17) כג,

ו.18) פנ"ח, מב"ר עה"פ. פרש"י

(ראה19) כת"י ובכמה ביתא. מארי לאו ואם גר רציתם אם לפנינו: בב"ר

ובפי' ביתא. מארי לאו ואם דייר רציתי אם אלבעק): תיאדור הוצאת ב"ר

בעל בית מארי הריני לאו ואם עמכם כגר הריני רציתם אם לרש"י: המיוחס

כו'. שכך כרחכם

הדין.20) מן אטלנה לאו ואם וב': א' בדפוס

ז.21) יב, לך

האורה22) לבוש רע"ב, (רא"ם, רש"י ומפרשי החזקוני כפי' – כפשוטו

לפי בפשטות וכ"ה .(24 הערה (וראה בארץ חלק לו הי' שכבר עיי"ש) ועוד.

וראה .(97 הערה 328 ע' ח"ה לקו"ש (וראה קנין דהוי א) (ק, בב"ב הדיעה

ט. דרוש דרכים פרשת – ובארוכה ואשריהן. ד"ה שם ובפרש"י ב נג, ע"ז

ואילך). א (ג, ה"א פ"א תרומות הל' צפע"נ וראה

עה"פ.23) עה"ת ש"ך ראה

"לזרעך24) הכתוב שהביא מפרש"י משמע ולא`ozכן הזאת" הארץ את

"לזרעך יח) טו, (שם הכתוב שהביא (ראהizzpכבמדרש הארץ"* את

איתא כב) (פמ"ד, בב"ר הנה – שם עה"פ וגם ה"א). פ"ב חלה ירושלמי

הקב"ה של הקב"הdyrn"מאמרו של "אמירתו – שם בפרש"י משא"כ ,"

eli`kלבנך שם: מת"י (ולהעיר עשוי'". שם).`ozהיא רמב"ן וראה .

"לזרעך הכתוב רש"י הביא לא למה סו"ס להקשות: כיizzp[ואין גו'"?

" הקב"ה אמירת חת לבני אמר שאברהם מסתבר לא פשש"מ דע"פ jrxflי"ל,

izzpזה כי – עשוי' היא כאילו הקב"ה של דאמירתו זרע) לו שהי' (לפני גו'"

הדור ליצני אמרו יצחק שנולד לאחר שאפילו וק"ו ובמכש"כ אצלם יתקבל לא

(ב"מ אברהם של בנו ר"פשאינו בפרש"י הובא ג. תולדות תנחומא א. פז,

ואילך. 84 ע' ח"ל לקו"ש ואילך. 218 ע' לקמן בארוכה וראה תולדות)].

הכוונה ולכאורה הזאת". הארץ את אתננה "לזרעך טוב: לקח במדרש (*

טו יג, דלך הכתוב – אתננה ולזרעך לך טוב: ובשכל ברש"י. שהובא להכתוב

שם. המדרש מפרשי וראה בשינוי.

ט.25) כה,

ג.26) פס"ב, ב"ר וראה סע"ב. טז, ב"ב

עה"פ.27)

כאן.28) רש"י לשון

לך29) פרש"י ז. פנ"ט, ב"ר ח. שם, פרשתנו ת"י שם. בגמרא כמפורש

ג. א. כב, וירא פרש"י וראה טו. טו,

כאן.30) פרש"י סיום

בנאה31) רבי ד"ה אוה"ת – וחסידות) הקבלה (בלשון ראה – לקמן בהבא

ולהעיר ואילך. ד קכה, פרשתנו תו"ח ואילך. ב תמב, ואילך. א קכ, פרשתנו

תיש"א) (סה"מ תרפ"ו הדבקים ואתם ד"ה ב. יג, פרשתנו לאדהא"מ מביאוה"ז

ואילך. 339 ע' ח"ה לקו"ש פ"ב.

(וירא32) עה"פ – ופרש"י ב"ר תנחומא, פל"א. פדר"א ב. פט, סנהדרין

ועוד. ב). כב,

ה.33) יז, לך

שהוא34) ומשמע ספנ"א. ב. פמ"ט, ב"ר וראה א. יג, מברכות שם. פרש"י

בכורים הל' רמב"ם ה"ד. פ"א בכורים ירושלמי וראה כפשוטו. הגוים כל על

העו"כ הנכרי שיהי' "בכדי הרי לגרים הכוונה אם גם [אבל ועוד ה"ג. פ"ד

מלמעלה לו שנמשך ההשפעה ע"י כ"א בעצמו זה שיהי' א"א כו' עצמו מגייר

שם)]. (אוה"ת להם" זאת ומשפיע להם האב שהוא באה היא ומאברהם

רע"א).35) יח, (קדושין מומר" "ישראל הי' יצחק של בנו שעשו להעיר

ואילך. 205 ע' לקמן בארוכה ראה – ישמעאל משא"כ

פמ"ט,36) ז. פמ"ג, ספל"ט. ספנ"ד. ב"ר ואילך. סע"א יוד, סוטה ראה

ואילך. 132 ע' לעיל וראה ד.

ד.37) יח, וירא בפרש"י הובא ב. פו, ב"מ ראה

רע"א.38) נח, ב"ב

(39.31 בהערה שצויינו במקומות ראה
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" התבצע) (ודברה עליו אמרה ואתyxbשרה הזאת האמה

בעוד יצחק", עם בני עם הזאת האמה בן יירש לא כי בנה

בנו" אודות על אברהם בעיני מאד הדבר "וירע .40אשר

הדבר "וירע ולכן לכולם, אלקי שפע הוריד אברהם

לשלחו" לו "שאומרת – בנו" אודות על .41מאד...

ביקש הוא ישמעאל42יתרֿעלֿכן: "לו התמלאה) (ובקשתו

לפניך" .43יחיה

שרה בעיני ליצחק,44אך ביחס ערך שום לישמעאל אין

" להיות יירש...yxbוצריך לא כי בנה ואת הזאת האמה

רוחני שפע מאברהם יקבל שהוא ייתכן לא – בני..." עם

יהודים. עם יצחק, עם ביחד

.‰
ÔÈ·Ï ‰ÏÙÎÓ‰ ˙¯ÚÓ ÔÈ· ˙Ù˙Â˘Ó‰ ‰„Â˜�‰

¯ÊÚÈÏ‡ ˙ÂÁÈÏ˘
הפרשיות שלוש לכל המשותפת הנקודה הוא זה ענין

כדלהלן: שבפרשתנו,

וחוה אדם של קבורתם מקום היתה המכפלה ,45מערת

המכפלה, למערת אין זה לפי האנושי. המין כל יצא שמהם

לישראל. דוקא מיוחד קשר שום לכאורה,

וקנה רבים מאמצים השקיע שאברהם רואים, זאת בכל

האבות שלושת נמצאים ושם שרה, לקבורת אותה

לכך הוכחה זוהי ליהודים. רק שייכת והיא והאמהות,

וחוה אדם בצאצאי העיקר הם האומות46שישראל ולשאר ,

כלפיהם. חשיבות אין

על בסיפור יותר, נעלה ענין בפרשה מובא כך אחר

פני על רק איננה ישראל של רוממותם אליעזר: שליחות

אלה פני על גם אלא לאברהם, קשר כלל להם שאין עמים

אליו: מסויים קשר להם שיש

ומשקה "דולה שהיה נאמר אברהם עבד אליעזר על

לאחרים" רבו של השליחות47מתורתו על בסיפור ואף ,

עד הקב"ה לו שהראה הרבים הנסים על התורה מספרת

לומדים הסיפור ומהרחבת אברהם, של שליחותו למילוי

של48חז"ל מתורתן אבות בתי עבדי של שיחתן ש"יפה

זאת כל ולמרות didבנים...". leki `lאת לשדך אברהם

ארור ואתה ברוך "בני כי אליעזר, של בתו עם בנו יצחק

בברוך" מדבק ארור .49ואין

הרי אליעזר, של מעלותיו בכל התחשבות ללא כלומר,

אלא יותר, נמוכה בדרגה רק הוא אין ליצחק ביחס

"ברוך". לעומת כ"ארור"

.Â
‰Ê ÔÈ�Ú· ˙ÙÒÂ� ‰‚¯„ Y ‰˘¯Ù‰ ÛÂÒ

גבוהה דרגה ומציינת התורה מוסיפה הפרשה ובסוף

על אפילו היא ישראל של שחשיבותם זה, בענין יותר עוד

אינםeizeclezפני האחרים שהתולדות באופן אברהם, של

מקום. כלל תופסים

אשה ויקח אברהם "ויוסף התורה שמספרת לאחר

נאמר לו...", "ותלד קטורה", את50ושמה אברהם lk"ויתן

el xy`מתנות אברהם נתן הפלגשים... ולבני ליצחק

epa wgvi lrn mglyie"...51,ישמעאל בני לגבי גם כך .

ישמעאל "תולדות שהם `mdxaלמרות oaמיד זאת בכל ,"

הגר ילדה "אשר ומדגישה התורה zgtyמוסיפה zixvnd

סוף52שרה" עד תולדותיו וכל ישמעאל, של מציאותו –

ה הדורות כללכל השוואה ללא שרה", שפחת "ילדה... יא

שרה בן .53ליצחק

של בתשובה החזרה בתורה רמוזה מדוע מובן זה לפי

יצחק את ש"הוליך בכך אברהם, לקבורת בקשר ישמעאל

מוכרח אברהם היה שבגללו ישמעאל, חטא עיקר לפניו":

ו"נוטל ה"בכור" שהוא טענתו היה הגר, עם ביחד לשלחו

שנים" בלבד,54פי השפחה בן שהוא באמת, הכיר לא הוא .

הגבירה" "בן יצחק הוא האמיתי והיורש יורש, ,55שאיננו

כי בנה ואת הזאת האמה "גרש שרה אמרה שאכן l`כפי

yxii."יצחק עם בני עם הזאת האמה בן
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יא.40) כא, וירא

שם.41) וירא פרש"י

יח.42) יז, לך

כמה43) עלן אשתדל לא כו' ידענו לא אברהם ב: רה, זח"א ראה

לך אוה"ח וראה א. לב, ח"ב כו'. ישמעאל לו דאמר ישמעאל על דאשתדל

כו'. לומר אפשר עוד כו'. שרה שתלד לצד יט: יז,

אברהם.44) מבחי' למעלה ששרשה לפי שזהו שם אוה"ת ראה

כג,45) פרשתנו בפרש"י הובא ספ"כ. פרד"א א. יג, סוטה א. נג, עירובין

ב.

כשברא46) שם): הליקוטים (ובס' לב תהלים להאריז"ל בל"ת ראה

ואם ישראל נשמות אלא היו לא בו שנכללו הנשמות כל אדה"ר את הקב"ה

לעולם. יוצאין האומות היו לא חוטא הי' לא

ב.47) טו, לך פרש"י ב. כח, יומא

מב.48) כד, פרשתנו פרש"י ח. פ"ס, ב"ר

ט.49) פנ"ט, מב"ר לט. כד, פרשתנו פרש"י

כו'.50) שרה רצתה כך כי שם: יקר כלי וראה הֿו. כה, פרשתנו

עה"פ.51) אוה"ח א. צא, סנהדרין וראה

תולדות52) "ואלה שנאמר זה מיותר. דלכאורה א"מ פשוטו דע"פ

(לך לאברהם הקב"ה הבטחת שנתקיימה לספר שבא בפשטות מובן ישמעאל"

"אשר ההוספה אבל יח), שם, רמב"ן (וראה גו'" שמעתיך "ולישמעאל כ) יז,

ידוע. כבר שכ"ז ובפרט מיותרת, לאברהם" שרה שפחת המצרית הגר ילדה

תולדות.53) ר"פ ורשב"ם רמב"ן יב). (כה, עה"פ מרשב"ם להעיר

ה"ג.54) פ"ו סוטה תוספתא יא. פנ"ג, ב"ר ראה יוד. כא, וירא פרש"י

ראה55) וכו'. רעה לתרבות שיצא הענינים שאר והביא גרם שזה וי"ל

יא. ט. שם, פרש"י
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" התבצע) (ודברה עליו אמרה ואתyxbשרה הזאת האמה

בעוד יצחק", עם בני עם הזאת האמה בן יירש לא כי בנה

בנו" אודות על אברהם בעיני מאד הדבר "וירע .40אשר

הדבר "וירע ולכן לכולם, אלקי שפע הוריד אברהם

לשלחו" לו "שאומרת – בנו" אודות על .41מאד...

ביקש הוא ישמעאל42יתרֿעלֿכן: "לו התמלאה) (ובקשתו

לפניך" .43יחיה

שרה בעיני ליצחק,44אך ביחס ערך שום לישמעאל אין

" להיות יירש...yxbוצריך לא כי בנה ואת הזאת האמה

רוחני שפע מאברהם יקבל שהוא ייתכן לא – בני..." עם

יהודים. עם יצחק, עם ביחד

.‰
ÔÈ·Ï ‰ÏÙÎÓ‰ ˙¯ÚÓ ÔÈ· ˙Ù˙Â˘Ó‰ ‰„Â˜�‰

¯ÊÚÈÏ‡ ˙ÂÁÈÏ˘
הפרשיות שלוש לכל המשותפת הנקודה הוא זה ענין

כדלהלן: שבפרשתנו,

וחוה אדם של קבורתם מקום היתה המכפלה ,45מערת

המכפלה, למערת אין זה לפי האנושי. המין כל יצא שמהם

לישראל. דוקא מיוחד קשר שום לכאורה,

וקנה רבים מאמצים השקיע שאברהם רואים, זאת בכל

האבות שלושת נמצאים ושם שרה, לקבורת אותה

לכך הוכחה זוהי ליהודים. רק שייכת והיא והאמהות,

וחוה אדם בצאצאי העיקר הם האומות46שישראל ולשאר ,

כלפיהם. חשיבות אין

על בסיפור יותר, נעלה ענין בפרשה מובא כך אחר

פני על רק איננה ישראל של רוממותם אליעזר: שליחות

אלה פני על גם אלא לאברהם, קשר כלל להם שאין עמים

אליו: מסויים קשר להם שיש

ומשקה "דולה שהיה נאמר אברהם עבד אליעזר על

לאחרים" רבו של השליחות47מתורתו על בסיפור ואף ,

עד הקב"ה לו שהראה הרבים הנסים על התורה מספרת

לומדים הסיפור ומהרחבת אברהם, של שליחותו למילוי

של48חז"ל מתורתן אבות בתי עבדי של שיחתן ש"יפה

זאת כל ולמרות didבנים...". leki `lאת לשדך אברהם

ארור ואתה ברוך "בני כי אליעזר, של בתו עם בנו יצחק

בברוך" מדבק ארור .49ואין

הרי אליעזר, של מעלותיו בכל התחשבות ללא כלומר,

אלא יותר, נמוכה בדרגה רק הוא אין ליצחק ביחס

"ברוך". לעומת כ"ארור"

.Â
‰Ê ÔÈ�Ú· ˙ÙÒÂ� ‰‚¯„ Y ‰˘¯Ù‰ ÛÂÒ

גבוהה דרגה ומציינת התורה מוסיפה הפרשה ובסוף

על אפילו היא ישראל של שחשיבותם זה, בענין יותר עוד

אינםeizeclezפני האחרים שהתולדות באופן אברהם, של

מקום. כלל תופסים

אשה ויקח אברהם "ויוסף התורה שמספרת לאחר

נאמר לו...", "ותלד קטורה", את50ושמה אברהם lk"ויתן

el xy`מתנות אברהם נתן הפלגשים... ולבני ליצחק

epa wgvi lrn mglyie"...51,ישמעאל בני לגבי גם כך .

ישמעאל "תולדות שהם `mdxaלמרות oaמיד זאת בכל ,"

הגר ילדה "אשר ומדגישה התורה zgtyמוסיפה zixvnd

סוף52שרה" עד תולדותיו וכל ישמעאל, של מציאותו –

ה הדורות כללכל השוואה ללא שרה", שפחת "ילדה... יא

שרה בן .53ליצחק

של בתשובה החזרה בתורה רמוזה מדוע מובן זה לפי

יצחק את ש"הוליך בכך אברהם, לקבורת בקשר ישמעאל

מוכרח אברהם היה שבגללו ישמעאל, חטא עיקר לפניו":

ו"נוטל ה"בכור" שהוא טענתו היה הגר, עם ביחד לשלחו

שנים" בלבד,54פי השפחה בן שהוא באמת, הכיר לא הוא .

הגבירה" "בן יצחק הוא האמיתי והיורש יורש, ,55שאיננו

כי בנה ואת הזאת האמה "גרש שרה אמרה שאכן l`כפי

yxii."יצחק עם בני עם הזאת האמה בן
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יא.40) כא, וירא

שם.41) וירא פרש"י

יח.42) יז, לך

כמה43) עלן אשתדל לא כו' ידענו לא אברהם ב: רה, זח"א ראה

לך אוה"ח וראה א. לב, ח"ב כו'. ישמעאל לו דאמר ישמעאל על דאשתדל

כו'. לומר אפשר עוד כו'. שרה שתלד לצד יט: יז,

אברהם.44) מבחי' למעלה ששרשה לפי שזהו שם אוה"ת ראה

כג,45) פרשתנו בפרש"י הובא ספ"כ. פרד"א א. יג, סוטה א. נג, עירובין

ב.

כשברא46) שם): הליקוטים (ובס' לב תהלים להאריז"ל בל"ת ראה

ואם ישראל נשמות אלא היו לא בו שנכללו הנשמות כל אדה"ר את הקב"ה

לעולם. יוצאין האומות היו לא חוטא הי' לא

ב.47) טו, לך פרש"י ב. כח, יומא

מב.48) כד, פרשתנו פרש"י ח. פ"ס, ב"ר

ט.49) פנ"ט, מב"ר לט. כד, פרשתנו פרש"י

כו'.50) שרה רצתה כך כי שם: יקר כלי וראה הֿו. כה, פרשתנו

עה"פ.51) אוה"ח א. צא, סנהדרין וראה

תולדות52) "ואלה שנאמר זה מיותר. דלכאורה א"מ פשוטו דע"פ

(לך לאברהם הקב"ה הבטחת שנתקיימה לספר שבא בפשטות מובן ישמעאל"

"אשר ההוספה אבל יח), שם, רמב"ן (וראה גו'" שמעתיך "ולישמעאל כ) יז,

ידוע. כבר שכ"ז ובפרט מיותרת, לאברהם" שרה שפחת המצרית הגר ילדה

תולדות.53) ר"פ ורשב"ם רמב"ן יב). (כה, עה"פ מרשב"ם להעיר

ה"ג.54) פ"ו סוטה תוספתא יא. פנ"ג, ב"ר ראה יוד. כא, וירא פרש"י

ראה55) וכו'. רעה לתרבות שיצא הענינים שאר והביא גרם שזה וי"ל

יא. ט. שם, פרש"י
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הקבורה, בענין דוקא (א) בתשובה חזרתו רמוזה לכן

איננו שהוא במעשה, ניכר שאז אברהם, פטירת לאחר

את אז הקדים שהוא בזה דוקא (ב) ליורש. עצמו מחשיב

הוא שיצחק בכך והודה באמת, הכיר הוא ,yxeidיצחק,

השפחה בן והוא בקבורתו, .56החייב

"חיי שמה, לבין שבפרשה הענינים בין הקשר זהו

עבודתה של ההשפעה מודגשת בם שהרי ,57שרה",

לישמעאל, יצחק שבין ההבדל גילוי האמיתיים: ה"חיים"

לאֿיהודים. לבין יהודים בין

.Ê
"Ï‡¯˘È ÏÈ·˘·" ‡È‰ ÈÂ‚‰ ˙Â‡ÈˆÓ

השמים מציאות כל הוא: זה לענין יותר עמוק הסבר

"בשביל היא העולם, אומות כולל צבאיהם וכל והארץ

אין58ישראל" אם לכן, 'ישראל'. היא הבריאה מטרת כל ,

לקיומם. סיבה אין בריאתם, כוונת את מגשימים הם

של משמעותן את האפשר, בדרך להסביר, ניתן זה לפי

נח בני מצוות ענין59שבע אינן אלה מצוות :onvr ipta,

שישראל כדי התורה. ובשביל ישראל בשביל הן גם אלא

האור את בעולם ולהשרות ומצוות, תורה לקיים יוכלו

"לשבת", להיות העולם צריך העולם, מן הנעלה האלקי

נח, בני מצוות שבע באמצעות נעשה וזה לכך, ומוכן ראוי

סדר הוא העולם.aeyieשמהותם

המצוות, משבע אחת על נח בן עובר כאשר לפיכך,

מציאות, ביטול מיתה, חייב lcadהוא `llאיזו על

עבר כמטרה60מהמצוות איננה למציאותו הסיבה כל כי ,

מבצע הוא אין וכאשר ישראל", "בשביל אלא עצמה, בפני

מאבד הוא בעולם.linn`תפקידו, לקיומו היסוד את

זה דבר היה צריך מציאותו, מתבססת כך שעל וכיוון

ענין וגם אברהם, – הראשון היהודי לגבי כבר ניכר להיות

כדלהלן. עניניה, שלושת בכל שרה, חיי בפרשת מודגש זה

.Á
"Ï‡¯˘È ÏÈ·˘·" ÌÈÈÂ‚‰ Ï˘ Ì˙Â‡ÈˆÓ

בדברי הדבר מודגש הפרשה של הראשון בחלק

לאו...": ואם גר הריני תרצו אם ותושב... "גר אברהם

למוסרה בכוונה הקב"ה עלֿידי נבראה ישראל ארץ

להם" נתנה ש"ברצונו הקודם רצונו לאומות61לישראל. ,

למען הוא ונתנה62העולם, מהם נטלה "ברצונו של הכוונה

היה ישראל ארץ של חלק שלכל באופן, זה כל onfלנו".

jxceלישראל למסירתו בכללותה63משלו ישראל ארץ :

לכן (קודם יהושע בזמן רק לישראל להינתן צריכה היתה

השדה" חית עליך "תרבה להיות עלול באמצעות64היה (

yeaik65לאברהם לעבור צריכה היתה המכפלה מערת .

קנייתה עלֿידי שרה) חת(לקבורת .66מבני

גר, הריני תרצו "אם באומרו אברהם כוונת היתה זאת

אתן לזרעך הקב"ה לי שאמר הדין מן אטלנה לאו... ואם

שלשמה הכוונה את ממלאים הם אם הזאת": הארץ את

למכרה (כדי המכפלה מערת את הקב"ה להם נתן

והוא גר", "הריני אז גםdpwiלאברהם), (וכך מהם. אותה

"בשביל שהוא העולם, תכלית מערתdxezdלגבי :"

היה ואברהם חת, בני ברשות תחילה נמצאה המכפלה

מוסיף וזה לקנותה, שלdxeza67צריך לימוד מיוחד, ענין

עפרון" משדה קיחה ועוד).68"קיחה

הדין": מן "אטלנה אזי למכרה, רוצים הם אין אם אך

שלשמו התפקיד את ממלאים אינם הם כזה במקרה

על הזמנית בעלותם תתבטל ולכן ברשותם, המערה נמצאת

הדין": מן "אטלנה ואז המערה,
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הגבירה.56) לבן כבוד חלק האמה בן כאן ג: פס"ב, ב"ר ראה

עליו,57) שרה השפעת מצד זה הי' הרי אברהם, ע"י נעשו שבפועל דאף

אברהם. ע"י הי' שבפועל אלא שרה בציווי שהי' דישמעאל השילוח וכמו

ד.58) פל"ו, ויק"ר וראה בראשית. ר"פ פרש"י

(ועוד).59) ואילך 159 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה – לקמן בהבא

וש"נ.

מלכים60) הל' רמב"ם ב. נח, סנהדרין ראה שמים. בידי או אדם בידי

.61 הערה 158 ע' שם לקו"ש וראה יג. לד, וישלח עה"ת רמב"ן ספ"ט.

בראשית.61) ר"פ פרש"י

בקדמיתא62) לכנען קדישא ארעא אתייהבית לא אי א: פג, זח"א ראה

לקו"ש בארוכה וראה דקב"ה. ועדבי' חולקי' ארעה הות לא בה וישלוט

מתחלה נתנה שהקב"ה הטעם הפשט דרך וע"פ ואילך. 11 ע' ח"ה [המתורגם]

ורבו שממה הארץ תהא שלא תשל"ט, בראשית פ' מוצש"ק שיחת ראה – להם

בארוכה.על עיי"ש ישראל, עם שיהי' עד כט) כג, משפטים (ע"ד כו' יך

(63(22 שבהערה תרומות (הל' בצפע"נ במש"כ ביאור להוסיף יש עפ"ז

גמור קנין בעי מתחילה מ"מ מוחזקת דא"י "דאף למפרע", זכו כבוש "דלאחר

למפרע". מוחזקת נעשית ואח"כ

כב.64) ז, עקב

להיות65) עתידים וקדמוני קניזי cizrlוקני dyexi.יט טו, לך (פרש"י

הבתרים. בין בברית ביחד לאברהם ניתנו שכולם אף ספמ"ד). ב"ר

ב"ר66) וראה יט. לג, (וישלח בשכם יעקב קנה אשר השדה חלקת ועד"ז

את להונות יכולין העולם אומות שאין מקומות משלשה אחד זה ז: עט, פ'

וקבורתו המקדש ובית המכפלה מערת הן ואלו בידכם הן גזולים לומר ישראל

כו'). יוסף של

יא. מז, לד. מו, ויגש הגדול מדרש פכ"ו. (פדר"א ממחז"ל ולהעיר

יהושע וברד"ק לשרה, גושן ארץ נתן דפרעה כט) מו, ויגש בעה"ת רבותינו

בעה"ת רבותינו ראה ישראל. ערי בתוך נבלעת והיא כו' אומר ובדרש טז): (יא,

ואילך. 440 ע' לקמן שם. לפדר"א רד"ל שם.

א)67) תתסט, ה כרך ויצא באוה"ת ונתבאר (הובא הה"מ מתורת להעיר

אותם הוציא לא שעדיין התורה אותיות אחריו השאיר אבינו שיעקב "לפי

וניתוסף אצלו שנשארו האותיות לו ליתן יעקב אחר לבן רדף ולזאת מלבן

ואילך. 280 ע' לקמן וראה האותיות". באלו בתורה אחת פרשה

בתחלתה.68) קדושין
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שרה, של ועבודתה כוחה – שרה" ל"חיי קשור זה (כל

אברהם "ויקם הפסוק שמציין xacieכפי ezn ipt lrnאל

חת להלן)xn`lבני שיוסבר כפי גר...", ,

.Ë
‰˜·¯Â ˜ÁˆÈ È‡Â˘È�· Ì‚ ‡Ë·˙Ó ‰Ê ÔÈ�Ú

בענין גם מתבטא ישראל" "בשביל האומות של קיומם

ורבקה: יהודי, שנולד הראשון יצחק, נישואי – השני

סיפורו על לאליעזר, שארעו הניסים על והפירוט ההרחבה

ש"מה' בכך להכרתם גרמו שדבריו כך ועל ולבן, לבתואל

המאורעות כל של שהתכלית מראה, זה כל הדבר", יצא

ישראל" "בשביל – ויצחק אברהם .69הם

זאת, לעכב בתואל רצה כאשר dlhaיתרֿעלֿכן:

ילד70מציאותו "ובתואל למען היא מציאותו שכל כיוון ,

רבקה" מציאותו71את מתבטלת ולפיכך ליצחק, שתינשא ,

זאת. לעכב מנסה הוא כאשר

.È
˜ÏÁ· Ì‚ ‡Ë·˙Ó ¯˙ÂÈ ‰‰Â·‚ ‰‚¯„· ‰Ê ÔÈ�Ú

È˘ÈÏ˘‰
איננה התורה שבפרשה: השלישי הענין לגבי גם וכך

של בנה האמה", "בן הוא שישמעאל רק כאן מדגישה

"zgtyבכך תלויה שמציאותו – מכך יותר אלא שרה",

האמה": "בן שהוא

נפל", אחיו כל פני "על הסיפור בסוף הנאמר על

חז"ל משמת72אומרים ישכון, אברהם מת שלא "עד :

כך: בפנימיותו הענין את להסביר יש נפל". אברהם

"בן שהוא בכך הכרתו שהיא בתשובה, ישמעאל חזרת

"לו אברהם תפלת עלֿידי נגרמה לעיל, כאמור האמה",

"יחיה – לפניך" יחיה .jz`xia"73ישמעאל

משמת ישכון אברהם מת שלא "עד של המשמעות זוהי

ישמעאל, של בהתנהגותו אברהם חי עוד כל נפל": אברהם

יחיה ישמעאל "לו אברהם בתפילת ישמעאל נאחז עוד כל

אזי האמה", "בן היא האמיתית שמציאותו וחש ביראתך",

אך למציאותו. מקום יש – "ישכון" של במצב הוא

"נפל" אזי מאברהם, מתנתק הוא כאשר אברהם", "משמת

מתבטלת. מציאותו –

.‡È
"‰¯˘ ÈÈÁ"Ï ¯Â˘˜ "Ï‡¯˘È ÏÈ·˘·" ÌÈÈÂ‚‰ ÌÂÈ˜

ענין "בשבילdfגם היא לאֿיהודי של שמציאותו ,

הנקודה היא ולכן שרה, לעבודת דוקא קשור ישראל",

שרה": "חיי בפרשת העיקרית

"dxezaנאמר שם על הוא אברהם המון`aשהשם

לו יש ("אב") בעולם השפעתו מצד כלומר, נתתיך". גויים

אין74קשר זו ומסיבה גויים". ל"המון להבדיל, מורגשגם,

הוא קיומם ושכל לעצמם, קיום להם שאין באומות

ישראל". "בשביל

" מלשון היא שרה זאת עלdxxyלעומת "שרה היא – "

העולם75כל" אומות אצל מורגש שרה של ענינה מצד .

"משרתים" הם ולכן מציאותם, על שולטים שישראל

לישראל. - ויורשיה לשרה

.·È
¯Á‡Ï ÈÂÏÈ‚ È„ÈÏ ‡·˘Î ‡˜Â„ "‰¯˘ ÈÈÁ" ˙ÂÓÈÏ˘

‰˙¯ÈËÙ
הפרשה עניני אמנם, לשאול: עדיין ניתן לכאורה,

על מספרים הם זאת בכל אך שרה, עבודת את מבטאים

לגמרי מתאימים הם אין ולכן פטירתה, שלאחר התקופה

חיתה שהיא השנים לקכ"ז – שרה" "חיי dfdלשם mlera

ופעלה.

שרה, חיי פרשת שבעניני העיקר את הוא: לכך ההסבר

שנות בקכ"ז בעבודתה שרה פעלה פטירתה, לאחר שארעו

"בשביל הוא קיומו שכל בעולם שיורגש הזה, בעולם חייה

ישראל".

לאחר ודוקא בהסתר, הדבר היה פעולתה שבעת אלא,

גילוי. לידי בא הוא פטירתה

כידוע קיים, שהדבר שהנשמות76(כשם בענין ,ocr oba

תורתן "זיו הוא השכינה" ש"זיו השכינה, מזיו נהנות

ממש" dfdועבודתן mleraמאוחר הוא שהגילוי אלא ,

עדן). בגן יותר,

באה היא כאשר הוא בעבודה השלימות שיא והרי

בהרחבה פעם שדובר כפי והגילוי77בגלוי, השכר על

ששלימות אלא נפרד, צדדי, ענין זה שאין הבא, בעולם
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צריך69) שהי' שע"י ע"ז נוסף כי – התורה" "בשביל בהכוונה הוא ועד"ז

הנה לפניהם), אמר שאליעזר הסיפור (כל בתורה פרשה ניתוסף להסכמתם

המקום לפני אבות עבדי של שיחתן "יפה (והדרשה) הכללי הענין נתחדש עי"ז

לעיל (נסמן כו'" בתורה כפולה אליעזר של פרשה שהרי בנים של מתורתן

.(48 הערה

נ70) כד, פרש"י יב. פ"ס, ועוד.ב"ר ה.

כג.71) כב, וירא

ספס"ב.72) מב"ר פרשתנו סוף פרש"י

שם.73) לך פרש"י

א.74) קה, משבת ולהעיר

כט.75) יא, נח פרש"י וראה א). יג, (מברכות טו יז, לך פרש"י

ב).76) (נב, פל"ט תניא

(2 שכר (1 לענין הוא שם שבתניא שכרdnypdlואף (1 הרי – בג"ע

יתיר כו' אשתכח דאתפטר "צדיקא (2 כו', בגילוי שלימות יותר ענינו

ז"ך). סי' (אגה"ק המעשה" העולם בזה "גם ב) עא, זח"ג (ראה מבחיוהי"

ואילך.77) 245 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש
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שרה, של ועבודתה כוחה – שרה" ל"חיי קשור זה (כל

אברהם "ויקם הפסוק שמציין xacieכפי ezn ipt lrnאל

חת להלן)xn`lבני שיוסבר כפי גר...", ,
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‰˜·¯Â ˜ÁˆÈ È‡Â˘È�· Ì‚ ‡Ë·˙Ó ‰Ê ÔÈ�Ú

בענין גם מתבטא ישראל" "בשביל האומות של קיומם

ורבקה: יהודי, שנולד הראשון יצחק, נישואי – השני

סיפורו על לאליעזר, שארעו הניסים על והפירוט ההרחבה

ש"מה' בכך להכרתם גרמו שדבריו כך ועל ולבן, לבתואל

המאורעות כל של שהתכלית מראה, זה כל הדבר", יצא

ישראל" "בשביל – ויצחק אברהם .69הם

זאת, לעכב בתואל רצה כאשר dlhaיתרֿעלֿכן:

ילד70מציאותו "ובתואל למען היא מציאותו שכל כיוון ,

רבקה" מציאותו71את מתבטלת ולפיכך ליצחק, שתינשא ,

זאת. לעכב מנסה הוא כאשר
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˜ÏÁ· Ì‚ ‡Ë·˙Ó ¯˙ÂÈ ‰‰Â·‚ ‰‚¯„· ‰Ê ÔÈ�Ú

È˘ÈÏ˘‰
איננה התורה שבפרשה: השלישי הענין לגבי גם וכך

של בנה האמה", "בן הוא שישמעאל רק כאן מדגישה

"zgtyבכך תלויה שמציאותו – מכך יותר אלא שרה",

האמה": "בן שהוא

נפל", אחיו כל פני "על הסיפור בסוף הנאמר על

חז"ל משמת72אומרים ישכון, אברהם מת שלא "עד :

כך: בפנימיותו הענין את להסביר יש נפל". אברהם

"בן שהוא בכך הכרתו שהיא בתשובה, ישמעאל חזרת

"לו אברהם תפלת עלֿידי נגרמה לעיל, כאמור האמה",

"יחיה – לפניך" יחיה .jz`xia"73ישמעאל

משמת ישכון אברהם מת שלא "עד של המשמעות זוהי

ישמעאל, של בהתנהגותו אברהם חי עוד כל נפל": אברהם

יחיה ישמעאל "לו אברהם בתפילת ישמעאל נאחז עוד כל

אזי האמה", "בן היא האמיתית שמציאותו וחש ביראתך",

אך למציאותו. מקום יש – "ישכון" של במצב הוא

"נפל" אזי מאברהם, מתנתק הוא כאשר אברהם", "משמת

מתבטלת. מציאותו –

.‡È
"‰¯˘ ÈÈÁ"Ï ¯Â˘˜ "Ï‡¯˘È ÏÈ·˘·" ÌÈÈÂ‚‰ ÌÂÈ˜

ענין "בשבילdfגם היא לאֿיהודי של שמציאותו ,

הנקודה היא ולכן שרה, לעבודת דוקא קשור ישראל",

שרה": "חיי בפרשת העיקרית

"dxezaנאמר שם על הוא אברהם המון`aשהשם

לו יש ("אב") בעולם השפעתו מצד כלומר, נתתיך". גויים

אין74קשר זו ומסיבה גויים". ל"המון להבדיל, מורגשגם,

הוא קיומם ושכל לעצמם, קיום להם שאין באומות

ישראל". "בשביל

" מלשון היא שרה זאת עלdxxyלעומת "שרה היא – "

העולם75כל" אומות אצל מורגש שרה של ענינה מצד .

"משרתים" הם ולכן מציאותם, על שולטים שישראל

לישראל. - ויורשיה לשרה

.·È
¯Á‡Ï ÈÂÏÈ‚ È„ÈÏ ‡·˘Î ‡˜Â„ "‰¯˘ ÈÈÁ" ˙ÂÓÈÏ˘

‰˙¯ÈËÙ
הפרשה עניני אמנם, לשאול: עדיין ניתן לכאורה,

על מספרים הם זאת בכל אך שרה, עבודת את מבטאים

לגמרי מתאימים הם אין ולכן פטירתה, שלאחר התקופה

חיתה שהיא השנים לקכ"ז – שרה" "חיי dfdלשם mlera

ופעלה.

שרה, חיי פרשת שבעניני העיקר את הוא: לכך ההסבר

שנות בקכ"ז בעבודתה שרה פעלה פטירתה, לאחר שארעו

"בשביל הוא קיומו שכל בעולם שיורגש הזה, בעולם חייה

ישראל".

לאחר ודוקא בהסתר, הדבר היה פעולתה שבעת אלא,

גילוי. לידי בא הוא פטירתה

כידוע קיים, שהדבר שהנשמות76(כשם בענין ,ocr oba

תורתן "זיו הוא השכינה" ש"זיו השכינה, מזיו נהנות

ממש" dfdועבודתן mleraמאוחר הוא שהגילוי אלא ,

עדן). בגן יותר,

באה היא כאשר הוא בעבודה השלימות שיא והרי

בהרחבה פעם שדובר כפי והגילוי77בגלוי, השכר על

ששלימות אלא נפרד, צדדי, ענין זה שאין הבא, בעולם
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הנה לפניהם), אמר שאליעזר הסיפור (כל בתורה פרשה ניתוסף להסכמתם

המקום לפני אבות עבדי של שיחתן "יפה (והדרשה) הכללי הענין נתחדש עי"ז

לעיל (נסמן כו'" בתורה כפולה אליעזר של פרשה שהרי בנים של מתורתן

.(48 הערה

נ70) כד, פרש"י יב. פ"ס, ועוד.ב"ר ה.

כג.71) כב, וירא

ספס"ב.72) מב"ר פרשתנו סוף פרש"י

שם.73) לך פרש"י

א.74) קה, משבת ולהעיר

כט.75) יא, נח פרש"י וראה א). יג, (מברכות טו יז, לך פרש"י

ב).76) (נב, פל"ט תניא

(2 שכר (1 לענין הוא שם שבתניא שכרdnypdlואף (1 הרי – בג"ע

יתיר כו' אשתכח דאתפטר "צדיקא (2 כו', בגילוי שלימות יותר ענינו

ז"ך). סי' (אגה"ק המעשה" העולם בזה "גם ב) עא, זח"ג (ראה מבחיוהי"

ואילך.77) 245 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש
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meiwaבגלוי השפעתם עלֿידי היא הזה בעולם המצוות

הבא. בעולם

עבודת מתגלה שבהם הפרשה, שעניני מובן, לפיכך

חיי "שני קכ"ז של השלימות הם – שרה" "חיי הם שרה,

שרה".

.‚È
‰Ï‡ Â�ÈÓÈÏ ‰˘¯Ù‰ ÔÓ ‰‡¯Â‰

הפרשה בתחילת ואכן הוראה, הוא בתורה ענין כל

אלה: לימינו וברורה פשוטה הוראה יש ובסופה

שייכת המכפלה שמערת ישמעאל, בני טוענים כאשר

ברורה: תשובה בפרשה יש אברהם, בני שהם מפני להם

הערבים של המכריע הרוב של שמוצאם לכך בנוסף

ישראל, ארץ ובתוך ישראל, לארץ השכנות שבמדינות

eppi`מישמעאל כידוע, אין78, עצמו לישמעאל שגם הרי ,

לקבורת אותה קנה שאברהם כיוון המכפלה, למערת קשר

dxyובודאי אברהם, של יורשו כאמור, איננו, וישמעאל ,

של לבנה רק שייכת שהיא איפוא, ומובן שרה, של לא

יצחק, יצחקrxfleשרה, כל (לא ליעקב).79יצחק רק –

שישמעאל בתקופה הפרשה: מסוף נלמד נוסף דבר

ליהודים אל פראיות, ותביעות בטענות ובא "פרא" נעשה

את לו להזכיר רק צריך מכך. ולהתרגש ח"ו, ממנו לחשוש

המצרית הגר ילדה "אשר היא שמציאותו zgtyהאמת,

dxyלמציאות עצמו את חושב הוא ושכאשר לאברהם",

נפל". אחיו כל פני "על אזי עצמאית,

כאשר לכן, לאֿיהודים. גם מאמינים שבכתב בתורה

ויסבירו ליהודים, להיות, שצריך כפי ברור, הדבר יהיה

ברורים ותוכן בלשון אך מתאימה, בצורה ללאֿיהודים זאת

העולם, אומות כלפי ח"ו נחיתות ירגישו ולא וגלויים,

עצמם את שמחשיבים אלה כלפי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

ישמעאל, כבני

יחושו הם גם כי יהודים, על הלחץ יפסיקו אזי

חזי" ש"מזליה כך עלֿידי היא80(במיוחד שטובתם (

תהיה לגבולותיה, ישראל ארץ בתוככי המכפלה, שמערת

– חת" בני "לעיני הגלות, בזמן גם ובגלוי, לגמרי,

יהודים. של ברשותם

(e"lyz ,d"lyz dxy ig t"y zgiyn)
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(בסופו).78) מ כז, תולדות ראב"ע ראה

א.79) לא, נדרים

וש"נ.80) א. ג, מגילה

אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מה' חשון, בו כותב אשר מנקר ספק בלבבו אודות היחס לאלו המכחישים וכופרים 

בענינים אשר בתורה שבכתב או אשר בתורה שבעל פה וכו'.

ולפלא, כיון שמתחיל במכתבו "ב"ה", ז.א. ברוך השם, שהוא נותן התורה, תורת חיים ומצותי', 

לכל אחד ואחת מאתנו בתוך כלל ישראל, תורה הנותנת הוראה בחיים, הרי גם בשאלתו הוראה מפורשת 

בתורתנו הק' ומפורסמת היא, ומה מקום לספק אפשרי? ונמצאת הוראה זו בכמה מקומות. ואסמן עכ"פ 

אחד מהם, והוא ברמב"ם הלכות תשובה פרק ג' הלכה ח' וי"ד.

אינו כותב סדר לימודו בתורתנו, אבל תקותי שבו תופס מקום מתאים - לימוד הלכות הצריכות 

בחיי היום יומים, בכדי לדעת את המעשה אשר יעשו ואלה אשר לא תעשינה. והרי זהו תפקידו העיקרי של 

איש הישראלי, כמ"ש: את האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם. ובטח משפיע גם על חביריו 

שי' בענין זה.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור.



כז
ערכין

ערכין - הם כנגד חסד, אברהם.
ערך - הוא ע' רך, היינו עין טובה, מדתו של אברהם1.

רך -הוא בחינת חסד2.
בברית  שנה,  ע'  בן  כשהיה  הוא  גופא,  ובאברהם 
בין הבתרים3, ונשאר עוד ק"ה שנים למספר שני חייו 
)קע"ה(. ומספר שקלי כל הערכין )של זכר - ה', כ', נ', 
ט"ו, ושל נקבה - ג', י', ל, י'(4 - ביחד הוא קמ"ג, ועם 

ק"ה של שאר שני חיי אברהם, הוא מספר אברה"ם.
ואז, כשהיה בן ע', נגזר שעבוד של ת"ל שנה, שמע' 

לאברהם עד צאתם ממצרים הוא ת"ל שנה5.
ור"י  ונחלקים לשנים, ר"ך שנה עד בואם למצרים, 
שנה מבואם למצרים עד צאתם. זהו ערך, ע' ר"ך - מע' 

לאברהם יש ר"ך שנה עד רדתם למצרים.
וירדו ע' נפש, על זה רומז גם כן ערך, ע' רך.

היו  שלא  חסד,  בחינת  רכים,  היו  הללו  שנים  ור"ך 
שנים  רד"ו  היה  הגלות  ומשך  עדיין,  מצרים  בגלות 

שאחר כך.
)תורת לוי יצחק עמ' רנט(

רחיצה

רחיצה — היא בתפארת6.
ורחיצה היא במים, חסד, ובמים חמים, שהוא מצד 

האש, גבורה, כי הוא כולל חסד וגבורה.
והיינו מה שתפארת הוא בחינת רחמים, ר"ח מים7.
ר"ח — מספר יצח"ק, הוא חמימות האש, גבורה.

מים — הוא אברהם, חסד.

וברחמים יש תיבת חמי"ם.
במים  הרחיצה  היינו  רח"ץ,  גימטריא   — רחמי"ם 

חמים.
)תורת לוי יצחק עמ' רמז(

שור

שהוא  התהו,  מעולם  ושרשו  גבורה,  הוא   — שור 

1( אבות פ"ה מי"ט.
2( זח"ב קפג, א.

3( סדר עולם.
4( בחוקותי כז, ג-ז.
5( רש"י בא יב, מ.

6( זח"ב קפה, ב.
7( מאורי אור מערכת רחמים.

את  לברוא  במחשבה  עלה  בתחלה  בסוד  ודין,  גבורה 
העולם במדת הדין8.

והיינו מה ששור פירושו גם ראיה, כמו אשורנו9, כי 
שאין  ראה  כמאמר10  ראיה,  העינים,  מאור  נמשך  תהו 

העולם מתקיים, וכתיב11 וראה שוממותינו.
ושור פירושו גם חומה, כמו אדלג שור12, כי תהו הוא 

בחינת עיגולים, היינו חומה.
ושור נקרא גם אלף, כמו שגר אלפיך13, כי תהו הוא 

בחינת י"א אלופי עשו.
)תורת לוי יצחק עמ' מג(

שלישי

על  רומז  הוא  כי  מאד,  גדולה  מעלתו  השלישי  יום 
תפארת, קו האמצעי, שעולה עד פנימיות אין סוף. וכל 

הדברים היותר גדולים היו ביום השלישי.
העקדה — ביום השלישי וישא אברהם גו'14.

יוסף ואחיו — ויאמר אליהם יוסף ביום השלישי גו' 
וחיו15.

מתן תורה — ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר16.
ותלבש  השלישי  ביום  ויהי   — ואחשוורוש  אסתר 

אסתר מלכות17.
לעתיד לבוא — ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו18.

ועוד הרבה.
ויום זה הוכפל בו כי טוב19, כי קו האמצעי הוא כולו 
שיצא  כאברהם  לא  לקליפות,  יניקה  ממנו  שאין  טוב, 
ממנו ישמעאל, ולא כיצחק שיצא ממנו עשו. ויעקב, קו 

האמצעי, מטתו שלימה20.
)ליקוטים ואגרות עמ' רג(

8( רש"י בראשית א, א.
9( בלק כד, יז.

10( רש"י בראשית שם.
11( דניאל ט, יח.
12( תהלים יח, ל.

13( עקב ז, יב.
14( וירא כב, ד.

15( מקץ מב, יח.
16( יתרו יט, טז.
17( אסתר ה, א.
18( הושע ו, ב.

19( רש"י בראשית א, ז.
20( פסחים נו, ב.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



dxyכח iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h oey`x meil inei xeriy

ß oeygxn f"h oey`x mei ß

âë(à)äøN éiç eéäiåòáLå äðL íéøNòå äðL äàî ©¦«§Æ©¥´¨½̈¥¨¬¨¨²§¤§¦¬¨−̈§¤´©
:äøN éiç éðL íéðL̈¦®§¥−©¥¬¨¨«

i"yx£ÌÈ�L Ú·LÂ ‰�L ÌÈ¯NÚÂ ‰�L ‰‡Ó ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ∑ׁשּכל ל לֹומר ּוכלל, ּכלל ּבכל "ׁשנה" נכּתב ,לכ «ƒ¿«≈»»≈»»»¿∆¿ƒ»»¿∆«»ƒְְְְְְִֶַַָָָָָָָ
חטא, ּבלא ק' ּבת אף ענׁשין, ּבת אינּה ׁשהרי חטאה, לא כ' ּבת מה לחטא, כ' ּכבת ק' ּבת לעצמֹו, נדרׁש ְְְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹאחד

ליפי ז' ּכבת כ' N¯‰.ּובת ÈiÁ È�L∑לטֹובה ׁשוין רמב"ן.ּכּלן ְְִַַֹ¿≈«≈»»ְִָָָֻ

(á)ïòðk õøàa ïBøáç àåä òaøà úéø÷a äøN úîzå©¨´¨¨À̈§¦§©¬©§©²¦¬¤§−§¤´¤§¨®©
äøNì ãtñì íäøáà àáiåáìåk:dú ©¨ŸÆ©§¨½̈¦§¬Ÿ§¨−̈§¦§Ÿ¨«

i"yx£Úa¯‡ ˙È¯˜a∑זּוגֹות ד' ׁשם על אחר: ּדבר ואביהן. ותלמי ׁשׁשי אחימן, ׁשם: ׁשהיּו ענקים ארּבע ׁשם על ¿ƒ¿««¿«ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ואׁשּתֹו: איׁש ׁשם ולאה(ב"ר)ׁשּנקּברּו יעקב ורבקה, יצחק וׂשרה, אברהם וחּוה, ‡·¯‰Ì.אדם ‡·iÂ∑ׁשבעמּבאר. ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹ«»…«¿»»ְִֵֶַ
d˙k·ÏÂ ‰¯NÏ „tÒÏ∑לׁשחיטה,ו ּבנּה ׁשּנזּדּמן העקדה, ּבׂשֹורת ידי ׁשעל לפי יצחק, לעקדת ׂשרה מיתת נסמכה ƒ¿…¿»»¿ƒ¿…»ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

נׁשחט, ׁשּלא ּומתהוכמעט מּמּנה נׁשמתּה רמב"ן.ּפרחה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

ÔÈ�Lא Ú·Le ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ‰¯N ÈiÁ BÂ‰Â«¬«≈»»¿»¿∆¿ƒ¿«¿ƒ
:‰¯N ÈiÁ È�L¿≈«≈»»

ÔB¯·Áב ‡È‰ Úa¯‡ ˙È¯˜a ‰¯N ˙˙ÈÓeƒ«»»¿ƒ¿««¿«ƒ∆¿
‰„tÒÓÏ Ì‰¯·‡ ‡˙‡Â ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»««¬»«¿»»¿ƒ¿¿»

:dk·ÓÏe ‰¯NÏ¿»»¿ƒ¿«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

L�‰.(א) ÌÈ¯NÚÂ ‰�L ‰‡Óלכ רּׁש"י, לׁשֹון ≈»»»¿∆¿ƒ»»ְְִַָ

ׁשּכל ל לֹומר ּוכלל ּכלל ּבכל ׁשנה ְְְְְִֶַַָָָָָָנכּתב

עׂשרים ּכבת מאה ּבת לעצמֹו, נדרׁש ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָאחד

ּכתב וכן ליפי. ׁשבע ּכבת עׂשרים ּובת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹלחטא,

ז'): כ"ה (להּלן אברהם חּיי ְְְִֵֵַַַָָָּבׁשני

ÔÈ‡Âיׁשמעאל חּיי ּבׁשני ׁשהרי נכֹון, זה מדרׁשֹו ¿≈ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

אברהם חּיי ּכׁשני נאמר י"ז) ּפסּוק ְְֱִֵֵֶַַַָָָָ(ׁשם

מּתחּלה היה אבל ּבטֹובה, ׁשוים היּו ולא ְְְְֲִִִֶָָָָָָָָֹּבׁשוה,

ׁשנה ׁשנה ּכי ועֹוד, ּבּסֹוף. ּתׁשּובה ועׂשה ְְְִַָָָָָָָָָרׁשע

אבל להׁשוֹותן. נדרׁש ואינּנּו מׁשמע, ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָלחּלק

ּׁשאמרּו ּומה הּוא. הּלׁשֹון ּדר וׁשנים ׁשנה ְְִֶֶֶַַָָָָָָָׁשנה

עׂשרים ּכבת מאה ּבת א') (נ"ח רּבה ְְְִִִֵֵֶַַַָָּבבראׁשית

ׁשחזר הּלׁשֹון, מּיּתּור אּלא ּכן ּדרׁשּו לא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹלחטא,

ולא אֹותן. והׁשוה ׁשּכללן ׂשרה, חּיי ׁשני ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֹואמר

ּבאברהם: ּכן ְְְִֵַָָָיּדרׁשּו

‡·¯‰Ì.(ב) ‡·iÂ.ׁשבע מּבאר רּׁש"י, לׁשֹון «»…«¿»»ְְִִֵֶַַ

מּמה ׁשם עֹומד ׁשהיה לֹומר זה ְִֵֵֶֶַַָָָואין

ּבבאר אברהם וּיׁשב י"ט) כ"ב (לעיל ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָּׁשּכתּוב

הּכּונה אבל ּבחברֹון, ׂשרה ּתהיה אי ּכי ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשבע,

ּבמיתת וׁשמע לצרּכֹו, ּבּיֹום ׁשם ׁשהל ְְְְִֶַַַַַָָָָלֹומר

ּולׁשֹון ולבּכתּה. לּה לסּפד מּׁשם ּובא ְְְְִִִָָָָָָֹֹׂשרה,

וכן ּבא. הּמֹורּיה מהר ה') נ"ח (ב"ר ְִֵֵֵַַַָָרּבֹותינּו

ּכאן) (רּׁש"י הרב ׁשּכתבֹו הּמדרׁש לפי ְְְִִִֶַַַָָָָהּוא

נׁשמתּה: ּופרחה ּבעקדה ׁשמעה ְְְֲִִֵַָָָָָָָּכי

‰‡¯p‰Âּבבאר ּבּה הּצּואה ׁשהיתה ּבעקדה ¿«ƒ¿∆ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּכי חזר, וׁשם ּדר היה ׁשם ּכי ְִִֶַַָָָָָָׁשבע,

אׁשל וּיּטע ל"ג) כ"א (לעיל ּבתחּלה ּכתּוב ְְִִִֵֵֵֶַַָָכן

ׁשב עֹולם,ּבבאר אל ה' ּבׁשם ׁשם וּיקרא ע ְְְִִֵֵֵַַָָָָ

ימים ּפלׁשּתים ּבארץ אברהם וּיגר (ׁשם) ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָואמר

ּבארץ ׁשהּוא ׁשבע ּבבאר ּגרּותֹו והּוא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַרּבים,

ׁשהה ּכן ועל ּבעקדה, נצטּוה וׁשם ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּפלׁשּתים,

רחֹוקה ּפלׁשּתים ׁשארץ ימים, ׁשלׁשה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָּבּדר

ּכי הּוא, יהּודה ּבהר חברֹון ׁשאּלּו ְְְִִִִֶֶַַָָמירּוׁשלים,

לירּוׁשלים. וקרֹוב ז'), כ' (יהֹוׁשע ּכתּוב ְְִִֵַַָָָֻכן

ּכמֹו חזר, ׁשבע לבאר העקדה מן ְְְֲִִֵֵֶַַָָָּובׁשּובֹו

אל אברהם וּיׁשב י"ט) כ"ב (לעיל ְְֱֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר

וּיׁשב ׁשבע ּבאר אל יחּדו וּילכּו וּיקמּו ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻנעריו

ׁשם ׁשּנתעּכב להֹורֹות ׁשבע, ּבבאר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָאברהם

ּבאֹותֹו ׂשרה מתה לא ּכן ואם ׁשנים. ּבֹו ְְְִִֵֵַָָָָָֹויׁשב

וׂשרה ׁשבע ּבבאר ּדר אברהם היה לא ּכי ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹזמן,

ּבחברֹון: ְְֶָָּדרה

ÔÎÂּכתּוב ּכי ׁשבע, ּבבאר נֹולד יצחק ּכי נראה ¿≈ְְְִִִִִֵֶֶַַָָ

אברהם מּׁשם וּיּסע א') כ' (לעיל ְְְִִִֵַַַָָָָּתחּלה

וּיגר ׁשּור ּובין קדׁש ּבין וּיׁשב הּנגב ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָארצה

לפני ארצי הּנה אליו אמר ואבימל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבגרר,

ׁשם ונתיּׁשב ט"ו), (ׁשם ׁשב ּבעיני ְְְִֵֵֵֶַַָָּכּטֹוב

(לעיל ּכתּוב ׁשּכן ׁשבע, ּבבאר ההיא ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבארץ

אבימל וּיאמר ההיא ּבעת ויהי כ"ב) ְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹכ"א

ואין לאמר, אברהם אל צבאֹו ׂשר ְְְִֵֵֶַַָָָֹֹּופיכל

הּברית ׁשם וּיכרתּו מּגרר, אליו ׁשהלכּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּכתּוב

הֹוציאּו ּכאׁשר הגר ּכי ּתראה וכן ׁשבע. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבבאר

יצחק את הּגמל ּביֹום אברהם מּבית ְְְִִִֵֵֶַָָָָָאֹותּה

י"ד), כ"א (לעיל ׁשבע ּבאר ּבמדּבר ְְְְְִֵֵֶַַָָהלכה

נסע רּבים ימים אחר אבל דרים, היּו ֲִִִֶַַַַָָָָָָׁשּׁשם

ׁשם ונפטרה לחברֹון ּובא ּפלׁשּתים ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָמארץ

ֶֶַַהּצּדקת:

Ï·‡אברהם ּכי לֹומר אנּו צריכין הּמדרׁש לפי ¬»ְְְְִִִִִַַַָָָָ

ּבחברֹון ּדרים היּו העקדה ּבזמן ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָוׂשרה

וּיּׂשאו הּׁשליׁשי ּבּיֹום ּׁשאמר ּומה נצטּוה, ׁשם ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָ

נגלה לא ּכי ד'), כ"ב (לעיל עיניו את ְְְִִֵֵֶַָָָָֹאברהם

והיה הּׁשליׁשי, הּיֹום עד אלהים חמד ההר ְְֱִִִַַַַָָָָָֹלֹו

היה ולא ירּוׁשלים ּבסביבי הֹול הּימים ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹּבׁשני

לא העקדה אחר ואברהם לֹו, להראֹות ְְְְֲֵַַַַָָָָָָֹהרצֹון

אל ּתחּלה הל אבל לחברֹון, למקֹומֹו ְְְְֲִִֶֶַָָָָׁשב

על הֹודאה לתת ׁשּלֹו האׁשל מקֹום ׁשבע ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבאר

ּׁשאמר ּומי ּובא. ׂשרה ּבמיתת ׁשמע וׁשם ְְִִִֶַַַָָָָָָנּסֹו,

ּבא ׁשבע מּבאר ׁשאמר ּומי ּבא הּמֹורּיה ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמהר

אחד: טעם ֶַַַָֹהּכל

ÈÙÏeאברהם וּיׁשב הּכתּוב ּׁשאמר מה זה ¿ƒְֵֶֶֶַַַַַָָָָ

יהיה י"ט), כ"ב (לעיל ׁשבע ְְְִִֵֵֶַָּבבאר

ּבאר אל ׁשב העקדה מן ּבׁשּובֹו ּכי ְְְֲִִִֵֵֶָָָָענינֹו

ואחר ׂשרה, את לקּבר הל ּומּׁשם ְְִִֶֶַַַַָָָָֹׁשבע,

ׁשם ונתיּׁשב ׁשבע, לבאר חזר מּיד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּקבּורה

ּכאחד, ׁשבע ּבאר ענין הּכתּוב והׁשלים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשנים.

ׁשבע ּבבאר וׁשם ּבּקבּורה, סּפר כן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָואחרי

יֹוׁשב והּוא ׁשאמר ּכמֹו רבקה, את יצחק ְְְְִִֵֶֶַָָָָָנׂשא

ּכל ּדעת וזה ס"ב). כ"ד (להּלן הּנגב ְְְֶֶֶֶֶַַַַָָּבארץ

ּכי והרד"ק) והראב"ע, (רּׁש"י, ְְְְִִִַַַַָָָהמפרׁשים

מּׁשם: ּובא אחר ּבמקֹום היה ְְִֵַַָָָָָָָאברהם

ÈÙÏeעֹומדת ׁשם אהל, לׂשרה היה ּכי ּדעּתי ¿ƒְְִִֶֶֶַָָָָָֹ

ל"א (להּלן ּכתּוב וכן לפניה, ְְְְְֵֶֶַַָָָָָואמהֹותיה

ׁשּתי ּובאהל לאה ּובאהל יעקב ּבאהל ְְְְֲֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹל"ג)

לּה, אׁשר ּבאהל מתה ׂשרה והּנה ְֲֲִֵֵֶֶָָָָָָָֹהאמהֹות.

לסּפד מרעיו אחּזת עם ּבאהל אברהם ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֻונכנס

ָאֹותּה:

B‡אברהם ׁשּנתעֹורר לאמר וּיבא לׁשֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּיהיה

ּכל ּכי לעׂשֹותֹו, והתחיל הּזה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָלהסּפד

אליה. ּבא יּקרא ּבמלאכה ּומתחיל ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָמתעֹורר

ׁשּׁשנינּו ּכמֹו חכמים ּבדברי מרּגל לׁשֹון ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָֻוזה

מ"ג) (פ"ד ּבּהּבתמיד והּניח לגרּה לֹו ּבא ְְְִִִַָָָָָ

הּׂשמאלית, לּדפן לֹו ּבא מּכאן, צלעֹות ְְְִִֵֶַַָָָָֹׁשּתי

לא אני כ'.) (ּבכֹורֹות ואמרם לעקץ, לֹו ְְְֲִֶָָָָֹֹבא

(ׁשמֹות ּבּכתּוב וכן הּזֹו, הּמּדה לידי ְְִִִֵֵַַַָָָּבאתי

ההיא לּמלאכה ׁשּבא ּבׂשכרֹו, ּבא י"ד) ְְִִֶַַָָָָָכ"ב

ׂשכרֹו. ּבעבּור אֹותּה ְְֲַָָָָועׂשה

‡ÏÂ,חברֹון אל אחרת מעיר ׁשּבא ּבעיני יּתכן ¿…ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

הּמקֹום, אֹותֹו מזּכיר היה כן היה ְִִֵֶַַָָָָָׁשאּלּו

וּיבא אברהם "וּיׁשמע מפרׁש הּכתּוב ְְְְִֵַַַַַָָָָָָָֹוהיה

ּפלֹוני": ְִִָמּמקֹום

ועשרים  ויהיו חיי שרה מאה שנה  כג, א – 
שנה שבע שנים שני חיי שרה

א. בזוהר1 הקשה מפני מה בשרה נאמרו שני ימי חיי' שלא 
שם,  ומבואר  בלבד.  בשרה  רק  האמהות  בשאר  זה  נאמר 
דאתת חוה לעלמא ואתדבקת בחויא, אתא נח לעלמא מה 
וסלקת  ונחתת  שרה  אתת  וישכר,  היין  מן  וישת  בי'2  כתיב 
כד"א3 ויעל אברם ממצרים הוא ואשתו ובגין כך זכתה לחיין 
עילאין. דנח רצה לתקן את הקלקול דחוה ולבסוף לא תיקן 
אלא יצא מזה קלקול, ודוקא שרה ירדה ועלתה ופעלה תיקון 
הם  דשרה  החיים  דדוקא  שרה,  חיי  שני  ענין  וזהו  הקלקול. 

חיים עילאין.
ושרה  אברם  שכשעלה  זה  דהנה  הוא,  הענין  וביאור 
בלבד  זו  שלא  משום  הוא  תיקון  של  ענין  בזה  הי'  ממצרים 
ויצאו  ממדריגתם  ירידה  בהם  פעלה  לא  למצרים  שהירידה 
הניצוצות  את  שביררו  זאת,  עוד  אלא  בשלימות,  משם 
שבמצרים. וכמ"ש ויעל אברם ממצרים גו' ואברם כבד מאד 

במקנה בכסף ובזהב4.
דזה  מובן,  ומזה  לבנים5,  סימן  אבות  שמעשה  ידוע  והנה 
שארץ  בלבד  זו  שלא  באופן  ממצרים  עלו  ושרה  שאברהם 
את  שביררו  זאת  עוד  אלא  ירידה  בהם  פעלה  לא  מצרים 
הניצוצות שבמצרים, יש בזה נתינת כח לעבודת בני ישראל 
בהיותם בגלות מצרים, שלא זו בלבד שהגלות לא יגרום להם 
ירידה, אלא אדרבה, שיבררו את הניצוצות שבגלות, כמ"ש6 
ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ומזה מובן גם לענין הגלות הזה 
האחרון, שגם הירידה דגלות זה לא תפעל בישראל מאומה, 

ויתר על כן, שיבררו את הניצוצות שבגלות.
לבין  ישראל  את  הקב"ה  הגלה  לא  רז"ל8  אמרו  דהנה7 
אינו  פשוטו  ולפי  גרים.  עליהם  שיתוספו  כדי  אלא  האומות 
הוא  בגלות  בישראל  שנתוספו  הגרים  מספר  שהרי  מובן, 
מתי מעט, ומספר בני ישראל שהוגלו לגלות הוא בריבוי, ועד 
שמספר הגרים הוא באין ערוך לגבי מספר בני ישראל, ואם 
כן אינו מובן איך אפשר שכדאי שיגלו רבים מישראל בשביל 

מתי מעט הגוים.
כל  הוא  זה  רז"ל  במאמר  גרים  דפירוש  הוא,  הענין  אך 

1( קכב, ב ואילך. הובא בתורת חיים שם קכו, ב.

2( נח ט, כא.

3( לך לך יג, א.

4( שם, ב.

5( ראה תנחומא לך ט. ב”ר פ”מ, ו. רמב”ן לך יב, ו. אור התורה ריש פרשת לך. ובכמה 

מקומות.

6( לך לך טו, יד.

7( בהבא לקמן – ראה תורת חיים שם קכא, סוף עמוד ב ואילך.

8( פסחים פז, ב.

שבתחילה  הוא,  הגר  ענין  דהנה  שבגלות.  הקדושה  ניצוצות 
דקרו  מאלקות,  לגמרי  מרוחקים  שהם  העולם,  מאומות  הי' 
מזה  יוצא  דבהשתלשלות  כן,  על  ויתר  דאלקיא9,  אלקא  לי' 
מתגייר  הוא  שכאשר  ונמצא,  עוד10,  ואפסי  אני  שאומרים 
נעשה בירור הניצוצות מתוך נפילתם, שלא זו בלבד שמתהפך 

לקדושה אלא הוא מוסיף חיות בקדושה.
וכן הוא גם בעבודת הבירורים בכלל, דענין הבירורים הוא 
תהי'  שמהם  ועד  לקדושה,  המתבררים  הדברים  את  להפך 
בכלל  הבירורים  עבודת  ענין  דהנה  בקדושה.  חיות  תוספת 
הוא בדברים הגשמיים שבעולם. דע"י ירידת הנשמה בגוף יש 
לנשמה שייכות לדברים גשמיים, ובפרט בזמן הגלות, אשר 
הדברים הגשמיים יש בהם ריבוי מניעות ועיכובים והעלמות 
בלבד  זו  לא  הנה  בירורם  ידי  ועל  אלקות,  על  והסתרים 
שהדברים הגשמיים אינם מנגדים יותר לקדושה, ואפילו לא 
באופן דקרו לי' אלקא דאלקיא, אלא יתר על כן שמתהפכים 

לקדושה ומוסיפים בכללות ענין הקדושה.
כדי  אלא  ישראל  גלו  שלא  רז"ל  שאמרו  מה  יובן  ובזה 
בירור  שע"י  התוספת  על  דקאי  גרים,  עליהם  שיתוספו 

הדברים הגשמיים והעלאת הניצוצות11 וכו'.
להתפעל  שאין  אבות,  ממעשה  כח  הנתינת  היא  זה  ועל 
דאף  וסלקת,  נחתת  ששרה  דכשם  זה.  גדול  מחושך  גם 
שירידתה היתה ירידה גדולה ביותר, עד אשר ותוקח האשה 
פרעה  בית  לתוך  השכינה  פנימיות  את  שנטלו  פרעה12,  בית 
שיצאו  בלבד  זו  דלא  וסלקת,  מ"מ  כו',  העלם  הי'  ובזה  כו', 
משם בשלימות, אלא שביררו את הניצוצות דמצרים כמ"ש13 
בכסף ובזהב וכו', הנה כן הוא גם בזמן הגלות, שלא זו בלבד 
שבגלות.  הניצוצות  את  גם  שביררו  אלא  בשלימות  שיצאו 
דכן הי' בגלות מצרים שהוא שורש כל הגלויות14 דכתיב בי' 
ואחרי כן יצאו ברכוש גדול שהוא בירור הניצוצות שבמצרים. 
וכן הוא בגלות האחרון, שלא זו בלבד שיצאו ממנו בשלימות 
אלא שיבררו גם את הניצוצות שבגלות, דכימי צאתך מארץ 
מצרים אראנו נפלאות15, בגאולה האמיתית והשלימה על ידי 

משיח צדקנו במהרה בימינו.
ספר המאמרים תשי"ג ד"ה ויהיו חיי שרה וגו'

9( מנחות בסופה.

10( על פי ישעי’ מז, ח. צפני’ ב, טו. וראה תניא סוף פרק כב.

11( ראה תורת חיים שם קכא, ג.

12( לך לך יב, טו.

13( לך לך יג, ב.

14( ראה לקוטי תורה להאריז”ל פרשת תצא. ספר המאמרים תש”ט עמוד 107. ובכמה 

מקומות.

15( מיכה ז, טו.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת חיי שרה
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ß oeygxn f"h oey`x mei ß

âë(à)äøN éiç eéäiåòáLå äðL íéøNòå äðL äàî ©¦«§Æ©¥´¨½̈¥¨¬¨¨²§¤§¦¬¨−̈§¤´©
:äøN éiç éðL íéðL̈¦®§¥−©¥¬¨¨«

i"yx£ÌÈ�L Ú·LÂ ‰�L ÌÈ¯NÚÂ ‰�L ‰‡Ó ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ∑ׁשּכל ל לֹומר ּוכלל, ּכלל ּבכל "ׁשנה" נכּתב ,לכ «ƒ¿«≈»»≈»»»¿∆¿ƒ»»¿∆«»ƒְְְְְְִֶַַָָָָָָָ
חטא, ּבלא ק' ּבת אף ענׁשין, ּבת אינּה ׁשהרי חטאה, לא כ' ּבת מה לחטא, כ' ּכבת ק' ּבת לעצמֹו, נדרׁש ְְְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹאחד

ליפי ז' ּכבת כ' N¯‰.ּובת ÈiÁ È�L∑לטֹובה ׁשוין רמב"ן.ּכּלן ְְִַַֹ¿≈«≈»»ְִָָָֻ

(á)ïòðk õøàa ïBøáç àåä òaøà úéø÷a äøN úîzå©¨´¨¨À̈§¦§©¬©§©²¦¬¤§−§¤´¤§¨®©
äøNì ãtñì íäøáà àáiåáìåk:dú ©¨ŸÆ©§¨½̈¦§¬Ÿ§¨−̈§¦§Ÿ¨«

i"yx£Úa¯‡ ˙È¯˜a∑זּוגֹות ד' ׁשם על אחר: ּדבר ואביהן. ותלמי ׁשׁשי אחימן, ׁשם: ׁשהיּו ענקים ארּבע ׁשם על ¿ƒ¿««¿«ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ואׁשּתֹו: איׁש ׁשם ולאה(ב"ר)ׁשּנקּברּו יעקב ורבקה, יצחק וׂשרה, אברהם וחּוה, ‡·¯‰Ì.אדם ‡·iÂ∑ׁשבעמּבאר. ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹ«»…«¿»»ְִֵֶַ
d˙k·ÏÂ ‰¯NÏ „tÒÏ∑לׁשחיטה,ו ּבנּה ׁשּנזּדּמן העקדה, ּבׂשֹורת ידי ׁשעל לפי יצחק, לעקדת ׂשרה מיתת נסמכה ƒ¿…¿»»¿ƒ¿…»ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

נׁשחט, ׁשּלא ּומתהוכמעט מּמּנה נׁשמתּה רמב"ן.ּפרחה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

ÔÈ�Lא Ú·Le ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ‰¯N ÈiÁ BÂ‰Â«¬«≈»»¿»¿∆¿ƒ¿«¿ƒ
:‰¯N ÈiÁ È�L¿≈«≈»»

ÔB¯·Áב ‡È‰ Úa¯‡ ˙È¯˜a ‰¯N ˙˙ÈÓeƒ«»»¿ƒ¿««¿«ƒ∆¿
‰„tÒÓÏ Ì‰¯·‡ ‡˙‡Â ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»««¬»«¿»»¿ƒ¿¿»

:dk·ÓÏe ‰¯NÏ¿»»¿ƒ¿«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

L�‰.(א) ÌÈ¯NÚÂ ‰�L ‰‡Óלכ רּׁש"י, לׁשֹון ≈»»»¿∆¿ƒ»»ְְִַָ

ׁשּכל ל לֹומר ּוכלל ּכלל ּבכל ׁשנה ְְְְְִֶַַָָָָָָנכּתב

עׂשרים ּכבת מאה ּבת לעצמֹו, נדרׁש ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָאחד

ּכתב וכן ליפי. ׁשבע ּכבת עׂשרים ּובת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹלחטא,

ז'): כ"ה (להּלן אברהם חּיי ְְְִֵֵַַַָָָּבׁשני

ÔÈ‡Âיׁשמעאל חּיי ּבׁשני ׁשהרי נכֹון, זה מדרׁשֹו ¿≈ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

אברהם חּיי ּכׁשני נאמר י"ז) ּפסּוק ְְֱִֵֵֶַַַָָָָ(ׁשם

מּתחּלה היה אבל ּבטֹובה, ׁשוים היּו ולא ְְְְֲִִִֶָָָָָָָָֹּבׁשוה,

ׁשנה ׁשנה ּכי ועֹוד, ּבּסֹוף. ּתׁשּובה ועׂשה ְְְִַָָָָָָָָָרׁשע

אבל להׁשוֹותן. נדרׁש ואינּנּו מׁשמע, ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָלחּלק

ּׁשאמרּו ּומה הּוא. הּלׁשֹון ּדר וׁשנים ׁשנה ְְִֶֶֶַַָָָָָָָׁשנה

עׂשרים ּכבת מאה ּבת א') (נ"ח רּבה ְְְִִִֵֵֶַַַָָּבבראׁשית

ׁשחזר הּלׁשֹון, מּיּתּור אּלא ּכן ּדרׁשּו לא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹלחטא,

ולא אֹותן. והׁשוה ׁשּכללן ׂשרה, חּיי ׁשני ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֹואמר

ּבאברהם: ּכן ְְְִֵַָָָיּדרׁשּו

‡·¯‰Ì.(ב) ‡·iÂ.ׁשבע מּבאר רּׁש"י, לׁשֹון «»…«¿»»ְְִִֵֶַַ

מּמה ׁשם עֹומד ׁשהיה לֹומר זה ְִֵֵֶֶַַָָָואין

ּבבאר אברהם וּיׁשב י"ט) כ"ב (לעיל ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָּׁשּכתּוב

הּכּונה אבל ּבחברֹון, ׂשרה ּתהיה אי ּכי ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשבע,

ּבמיתת וׁשמע לצרּכֹו, ּבּיֹום ׁשם ׁשהל ְְְְִֶַַַַַָָָָלֹומר

ּולׁשֹון ולבּכתּה. לּה לסּפד מּׁשם ּובא ְְְְִִִָָָָָָֹֹׂשרה,

וכן ּבא. הּמֹורּיה מהר ה') נ"ח (ב"ר ְִֵֵֵַַַָָרּבֹותינּו

ּכאן) (רּׁש"י הרב ׁשּכתבֹו הּמדרׁש לפי ְְְִִִֶַַַָָָָהּוא

נׁשמתּה: ּופרחה ּבעקדה ׁשמעה ְְְֲִִֵַָָָָָָָּכי

‰‡¯p‰Âּבבאר ּבּה הּצּואה ׁשהיתה ּבעקדה ¿«ƒ¿∆ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּכי חזר, וׁשם ּדר היה ׁשם ּכי ְִִֶַַָָָָָָׁשבע,

אׁשל וּיּטע ל"ג) כ"א (לעיל ּבתחּלה ּכתּוב ְְִִִֵֵֵֶַַָָכן

ׁשב עֹולם,ּבבאר אל ה' ּבׁשם ׁשם וּיקרא ע ְְְִִֵֵֵַַָָָָ

ימים ּפלׁשּתים ּבארץ אברהם וּיגר (ׁשם) ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָואמר

ּבארץ ׁשהּוא ׁשבע ּבבאר ּגרּותֹו והּוא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַרּבים,

ׁשהה ּכן ועל ּבעקדה, נצטּוה וׁשם ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּפלׁשּתים,

רחֹוקה ּפלׁשּתים ׁשארץ ימים, ׁשלׁשה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָּבּדר

ּכי הּוא, יהּודה ּבהר חברֹון ׁשאּלּו ְְְִִִִֶֶַַָָמירּוׁשלים,

לירּוׁשלים. וקרֹוב ז'), כ' (יהֹוׁשע ּכתּוב ְְִִֵַַָָָֻכן

ּכמֹו חזר, ׁשבע לבאר העקדה מן ְְְֲִִֵֵֶַַָָָּובׁשּובֹו

אל אברהם וּיׁשב י"ט) כ"ב (לעיל ְְֱֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר

וּיׁשב ׁשבע ּבאר אל יחּדו וּילכּו וּיקמּו ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻנעריו

ׁשם ׁשּנתעּכב להֹורֹות ׁשבע, ּבבאר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָאברהם

ּבאֹותֹו ׂשרה מתה לא ּכן ואם ׁשנים. ּבֹו ְְְִִֵֵַָָָָָֹויׁשב

וׂשרה ׁשבע ּבבאר ּדר אברהם היה לא ּכי ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹזמן,

ּבחברֹון: ְְֶָָּדרה

ÔÎÂּכתּוב ּכי ׁשבע, ּבבאר נֹולד יצחק ּכי נראה ¿≈ְְְִִִִִֵֶֶַַָָ

אברהם מּׁשם וּיּסע א') כ' (לעיל ְְְִִִֵַַַָָָָּתחּלה

וּיגר ׁשּור ּובין קדׁש ּבין וּיׁשב הּנגב ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָארצה

לפני ארצי הּנה אליו אמר ואבימל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבגרר,

ׁשם ונתיּׁשב ט"ו), (ׁשם ׁשב ּבעיני ְְְִֵֵֵֶַַָָּכּטֹוב

(לעיל ּכתּוב ׁשּכן ׁשבע, ּבבאר ההיא ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבארץ

אבימל וּיאמר ההיא ּבעת ויהי כ"ב) ְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹכ"א

ואין לאמר, אברהם אל צבאֹו ׂשר ְְְִֵֵֶַַָָָֹֹּופיכל

הּברית ׁשם וּיכרתּו מּגרר, אליו ׁשהלכּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּכתּוב

הֹוציאּו ּכאׁשר הגר ּכי ּתראה וכן ׁשבע. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבבאר

יצחק את הּגמל ּביֹום אברהם מּבית ְְְִִִֵֵֶַָָָָָאֹותּה

י"ד), כ"א (לעיל ׁשבע ּבאר ּבמדּבר ְְְְְִֵֵֶַַָָהלכה

נסע רּבים ימים אחר אבל דרים, היּו ֲִִִֶַַַַָָָָָָׁשּׁשם

ׁשם ונפטרה לחברֹון ּובא ּפלׁשּתים ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָמארץ

ֶֶַַהּצּדקת:

Ï·‡אברהם ּכי לֹומר אנּו צריכין הּמדרׁש לפי ¬»ְְְְִִִִִַַַָָָָ

ּבחברֹון ּדרים היּו העקדה ּבזמן ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָוׂשרה

וּיּׂשאו הּׁשליׁשי ּבּיֹום ּׁשאמר ּומה נצטּוה, ׁשם ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָ

נגלה לא ּכי ד'), כ"ב (לעיל עיניו את ְְְִִֵֵֶַָָָָֹאברהם

והיה הּׁשליׁשי, הּיֹום עד אלהים חמד ההר ְְֱִִִַַַַָָָָָֹלֹו

היה ולא ירּוׁשלים ּבסביבי הֹול הּימים ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹּבׁשני

לא העקדה אחר ואברהם לֹו, להראֹות ְְְְֲֵַַַַָָָָָָֹהרצֹון

אל ּתחּלה הל אבל לחברֹון, למקֹומֹו ְְְְֲִִֶֶַָָָָׁשב

על הֹודאה לתת ׁשּלֹו האׁשל מקֹום ׁשבע ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבאר

ּׁשאמר ּומי ּובא. ׂשרה ּבמיתת ׁשמע וׁשם ְְִִִֶַַַָָָָָָנּסֹו,

ּבא ׁשבע מּבאר ׁשאמר ּומי ּבא הּמֹורּיה ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמהר

אחד: טעם ֶַַַָֹהּכל

ÈÙÏeאברהם וּיׁשב הּכתּוב ּׁשאמר מה זה ¿ƒְֵֶֶֶַַַַַָָָָ

יהיה י"ט), כ"ב (לעיל ׁשבע ְְְִִֵֵֶַָּבבאר

ּבאר אל ׁשב העקדה מן ּבׁשּובֹו ּכי ְְְֲִִִֵֵֶָָָָענינֹו

ואחר ׂשרה, את לקּבר הל ּומּׁשם ְְִִֶֶַַַַָָָָֹׁשבע,

ׁשם ונתיּׁשב ׁשבע, לבאר חזר מּיד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּקבּורה

ּכאחד, ׁשבע ּבאר ענין הּכתּוב והׁשלים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשנים.

ׁשבע ּבבאר וׁשם ּבּקבּורה, סּפר כן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָואחרי

יֹוׁשב והּוא ׁשאמר ּכמֹו רבקה, את יצחק ְְְְִִֵֶֶַָָָָָנׂשא

ּכל ּדעת וזה ס"ב). כ"ד (להּלן הּנגב ְְְֶֶֶֶֶַַַַָָּבארץ

ּכי והרד"ק) והראב"ע, (רּׁש"י, ְְְְִִִַַַַָָָהמפרׁשים

מּׁשם: ּובא אחר ּבמקֹום היה ְְִֵַַָָָָָָָאברהם

ÈÙÏeעֹומדת ׁשם אהל, לׂשרה היה ּכי ּדעּתי ¿ƒְְִִֶֶֶַָָָָָֹ

ל"א (להּלן ּכתּוב וכן לפניה, ְְְְְֵֶֶַַָָָָָואמהֹותיה

ׁשּתי ּובאהל לאה ּובאהל יעקב ּבאהל ְְְְֲֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹל"ג)

לּה, אׁשר ּבאהל מתה ׂשרה והּנה ְֲֲִֵֵֶֶָָָָָָָֹהאמהֹות.

לסּפד מרעיו אחּזת עם ּבאהל אברהם ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֻונכנס

ָאֹותּה:

B‡אברהם ׁשּנתעֹורר לאמר וּיבא לׁשֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּיהיה

ּכל ּכי לעׂשֹותֹו, והתחיל הּזה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָלהסּפד

אליה. ּבא יּקרא ּבמלאכה ּומתחיל ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָמתעֹורר

ׁשּׁשנינּו ּכמֹו חכמים ּבדברי מרּגל לׁשֹון ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָֻוזה

מ"ג) (פ"ד ּבּהּבתמיד והּניח לגרּה לֹו ּבא ְְְִִִַָָָָָ

הּׂשמאלית, לּדפן לֹו ּבא מּכאן, צלעֹות ְְְִִֵֶַַָָָָֹׁשּתי

לא אני כ'.) (ּבכֹורֹות ואמרם לעקץ, לֹו ְְְֲִֶָָָָֹֹבא

(ׁשמֹות ּבּכתּוב וכן הּזֹו, הּמּדה לידי ְְִִִֵֵַַַָָָּבאתי

ההיא לּמלאכה ׁשּבא ּבׂשכרֹו, ּבא י"ד) ְְִִֶַַָָָָָכ"ב

ׂשכרֹו. ּבעבּור אֹותּה ְְֲַָָָָועׂשה

‡ÏÂ,חברֹון אל אחרת מעיר ׁשּבא ּבעיני יּתכן ¿…ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

הּמקֹום, אֹותֹו מזּכיר היה כן היה ְִִֵֶַַָָָָָׁשאּלּו

וּיבא אברהם "וּיׁשמע מפרׁש הּכתּוב ְְְְִֵַַַַַָָָָָָָֹוהיה

ּפלֹוני": ְִִָמּמקֹום
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(â)úç-éða-ìà øaãéå Búî éðt ìòî íäøáà í÷iå©¨̧¨Æ©§¨½̈¥©−§¥´¥®©§©¥¬¤§¥¥−
øîàì: ¥«Ÿ

(ã)íënò øá÷-úfçà éì eðz íënò éëðà áLBúå-øb¥«§¨¬¨«Ÿ¦−¦¨¤®§¸¦³£ª©¤̧¤Æ¦¨¤½
:éðôlî éúî äøa÷àå§¤§§¨¬¥¦−¦§¨¨«

i"yx£ÌÎnÚ ÈÎ�‡ ·LB˙ÂŒ¯b∑,לאו ואם ּגר, הריני ּתרצּו, אם אּגדה: ּומדרׁש עּמכם. ונתיּׁשבּתי אחרת, מארץ ּגר ≈¿»»…ƒƒ»∆ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הּזאת" אתֿהארץ אּתן לזרע" הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לי ׁשאמר הּדין, מן ואּטלּנה ּתֹוׁשב אחּזת∑‡Œ˙ÊÁ˜·¯.אהיה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ¬À«∆∆ֲַֻ

לבית רמב"ן.הּקברֹותקרקע ְְְֵַַַָ

(ä)^Bì øîàì íäøáà-úà úç-éðá eðòiå©©«£¯§¥¥²¤©§¨−̈¥¬Ÿ«

(å)eðòîL|øçáîa eðëBúa äzà íéýìû àéNð éðãà §¨¥´£Ÿ¦À§¦̧¡Ÿ¦³©¨Æ§¥½§¦§©´
äìëé-àì Bøá÷-úà epnî Léà Eúî-úà øá÷ eðéøá÷§¨¥½§−Ÿ¤¥¤®¦´¦¤½¤¦§²«Ÿ¦§¤¬

:Eúî øáwî Enî¦§−¦§¬Ÿ¥¤«
i"yx£‰ÏÎÈŒ‡Ï∑,ימנע מ)ּכמֹו:לא ּוכמֹו:(תהלים ,"רחמי תכלא ח)"לא הּגׁשם(לעיל .""וּיּכלא …ƒ¿∆ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

(æ)úç-éðáì õøàä-íòì eçzLiå íäøáà í÷iå: ©¨¯¨©§¨¨²©¦§©¬§©¨¨−¤¦§¥¥«

(ç)éúî-úà øa÷ì íëLôð-úà Lé-íà øîàì ízà øaãéå©§©¥¬¦−̈¥®Ÿ¦¥´¤©§§¤À¦§³Ÿ¤¥¦Æ
:øçö-ïa ïBøôòa éì-eòâôe éðeòîL éðôlî¦§¨©½§¨¾¦¦§¦−§¤§¬¤«Ÿ©

i"yx£ÌÎLÙ�∑רצֹונכם.ÈÏŒeÚ‚Ùe∑:ּכמֹו ּבּקׁשה, א)לׁשֹון רמב"ן.""אלּֿתפּגעיֿבי(רות «¿¿∆ְְֶƒ¿ƒְְְְִִִַַָָ

(è)à Bì-øLà äìtënä úøòî-úà éì-ïzéåäö÷a øL §¦¤¦À¤§¨©³©©§¥¨Æ£¤½£¤−¦§¥´
:øá÷-úfçàì íëëBúa él äpðzé àìî óñëa eäãN̈¥®§¤̧¤¨¥¹¦§¤¬¨¦²§«§¤−©«£ª©¨«¤

i"yx£‰ÏtÎn‰∑.ּגּביו על ועלּיה ּבזּוגֹותּבית ׁשּכפּולה אחר: נג)ּדבר ÏÓ‡.(עירובין ÛÒÎa∑וכן ׁשויּה. ּכל אׁשּלם ««¿≈»ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ¿∆∆»≈ְְֲֵֵַָָָ
לארונה: אמר כא)ּדוד א הימים מלא(דברי .""ּבכסף ְְֲִֵֶֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(62 'nr i zegiy ihewl)

מלא ּבכסף לארונה אמר ּדוד ט)וכן כג, (רש"י ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשּזכה מּכיון - עּמֹו ונּמּוקֹו מלא. ּבכסף עבּורּה ׁשּׁשּלם עד מזּבח ּבּה ּבנה לא מקֹום ּומּכל הּמלְך, מארונה ירּוׁשלים את ּכבׁש ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹּדוד

ׁשּכתּוב ּוכמֹו לגמרי. זכּותֹו סּלקה מלא ּתׁשלּום ידי על ורק ארונה, ׁשל זכּותֹו לגמרי נסּתּלקה לא ּכּבּוׁש, ידי על כד)ּבּה כא, (דה"א ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

על ואף הּקּב"ה, הבטחת מּכח הּדין, מן הּמערה את לקחת יכֹול היה אברהם ּכאן: ואף חּנם. עֹולה והעלֹות לָך אׁשר אּׂשא לא ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּכי

עפרֹון. ׁשל זכּותֹו את לחלּוטין מּמּנה לסּלק ּכדי מלא, ּבכסף אֹותּה קנה כן רמב"ןּפי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

È�aג ÌÚ ÏlÓe d˙ÈÓ Èt‡ ÏÚÓ Ì‰¯·‡ Ì˜Â¿»«¿»»≈««≈ƒ≈«≈ƒ¿≈
:¯ÓÈÓÏ ‰‡zÁƒ»»¿≈»

‡ÒÁ�˙ד ÈÏ e·‰ ÔBÎnÚ ‡�‡ ·˙B˙Â ¯ic«»¿«¬»ƒ¿»ƒ«¿»«
:ÈÓ„˜ ÔÓ È˙ÈÓ ¯a˜‡Â ÔBÎnÚ ‡¯e·¿̃»ƒ¿¿ƒ¿«ƒƒƒ√»»

dÏ:ה ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡ ˙È ‰‡zÁ È�· e·È˙‡Â¿»ƒ¿≈ƒ»»»«¿»»¿≈«≈

Èa��‡ו z‡ ÈÈ Ì„˜ ·¯ ‡��Ba¯ ‡�pÓ Ïa«̃≈ƒ»»ƒ»»«√»¿»«¿≈»»
˙È ‡�pÓ Lp‡ C˙ÈÓ ˙È ¯·˜ ‡�¯·˜ ¯ÙLaƒ¿«ƒ¿»»¿«»ƒ»∆«ƒ»»»
:C˙ÈÓ ¯a˜ÓlÓ CpÓ Ú�ÓÈ ‡Ï d¯·ƒ̃¿≈»ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ»

È�·Ïז ‡Ú¯‡„ ‡nÚÏ „È‚Òe Ì‰¯·‡ Ì˜Â¿»«¿»»¿ƒ¿«»¿«¿»ƒ¿≈
:‰‡zÁƒ»»

¯ÂÚ‡ח ˙È‡ Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ÏlÓe«≈ƒ¿¿≈»ƒƒ«¬»
eÏÈa˜ ÈÓ„˜ ÔÓ È˙ÈÓ ˙È ¯a˜ÓÏ ÔBÎLÙ�·¿«¿¿¿ƒ¿«»ƒƒƒ√»««ƒ

:¯ÁBˆ ¯a ÔB¯ÙÚ ÔÓ ÈÏ eÚ·e ÈpÓƒƒ¿ƒƒ∆¿««

ËÒa¯ט Èc dÏ Èc ‡zÏÙk ˙¯ÚÓ ˙È ÈÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆ƒ»¿»«»∆¿»ƒ≈ƒƒ¿«
ÔBÎÈ�Èa ÈÏ d�È�zÈ ÌÈÏL ‡tÒÎa dÏ˜Á«¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ≈≈

:‡¯e·˜ ˙�ÒÁ‡Ï¿«¬»«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÎnÚ.(ד) ÈÎ�‡ ·LB˙Â ¯bלהיֹות הּמנהג היה ≈¿»»…ƒƒ»∆ְְִִַָָָ

אבֹותיו, לבית איׁש קברֹות, ּבּתי ְְֲִֵֵֶָָָָלהם

והּנה הּגרים. ּכל יקּברּו אחד קבּורה ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָּוׂשדה

אחרת מארץ ּגר אני חת, ּבני אל אמר ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאברהם

ּבארץ הּקברֹות ּבית מאבֹותי הנחלּתי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹולא

חפצּתי ּכי עּמכם, ּתֹוׁשב אני עּתה והּנה ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹהּזאת,

לי להיֹות קבר ּתנּו ולכן הּזאת, ּבארץ ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹלׁשבת

ּתנּו, ׁשאמר ּומּפני מּכם, ּכאחד עֹולם ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻלאחּזת

אינ אֹותֹו וענּו ּבמּתנה, אֹותּה ׁשּבּקׁש ְְְְִֵֵֶַָָָָָחׁשבּו

,מל אּתה אבל ותֹוׁשב, ּכגר ּבעינינּו ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָנחׁשב

ואדמתנּו ואנחנּו עלינּו האלהים ְְְְְֱֲִִִֵֵַַַָָָֹהמליכ

ׁשּתחּפץ הּקברֹות ּבית ּכל ּתּקח ,ל ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹעבדים

קבר לאחּזת ל ויהיה ׁשם, מת ּוקבר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָֹֻּבֹו

:מּמ ימנעהּו לא מּמּנּו איׁש ּכי ְְְִִִִִֵֶָָֹלעֹולם,

È�ÙlÓ.(ח) È˙Ó ˙‡ ¯a˜Ï ÌÎLÙ� ˙‡ LÈ Ì‡ƒ≈∆«¿¿∆ƒ¿…∆≈ƒƒ¿»«

אחר, ּבקבר מתי אקּבר לא אני ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַֹֹטעמֹו,

ּבעפרֹון לי ּפגעּו מתי ׁשאקּבר רצֹונכם אם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָֹאבל

ּבית לֹו ואינּנּה ׂשדהּו, ּבקצה מערה לֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּיׁש

להם: היא לׂשדה ּכי אבֹותיו, ְְֲִִִֶֶָָָקברֹות

ÌÚËÂ.È�ÙlÓאקּברּנּו ּכן ּתעׂשּו לא אם ּכי ¿««ƒ¿»«ְְֲִִֵֶֶַֹ

לפני הּוא אׁשר מתי טעמֹו, יהיה אֹו ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָּבארֹון.

לקברֹו: למהר צרי ְְְֲִִֵַַָָואני

ÌÚËÂ.ÈÏ eÚ‚Ùe,ונכּבד עׁשיר עפרֹון היה ּכי ¿««ƒ¿ƒְְְִִִֶָָָָ

ולא היא, מה ּובינ ּביני אמר ְְֲִִֵֵֶַַַָֹּכאׁשר

ּכענין אבֹותיו, נחלת למּכר לכבֹוד לֹו ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָֹיהיה

ּכן על כ"א), א' מלכים (עּין הּיזרעאלי ְְְִִִֵֵֵַַַָָנבֹות

הּׂשדה, מחיר לֹו להרּבֹות אליו אברהם הל ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹלא

ּכבֹוד: ּדר ּבעבּורֹו ׁשּיפּגעּו העיר מאנׁשי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּובּקׁש

וטעם ÈÏ.(ט) ‰p�zÈÂ .ÈÏ ÔzÈÂאֹותּה ׁשאחׁשב ְַַ¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»ƒְֶֶָֹ

מּמּנּו. אּקחּנה מלא ּבכסף אם ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכמּתנה,
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(é)-úà ézçä ïBøôò ïòiå úç-éða CBúa áLé ïBøôòå§¤§¬¥−§´§¥¥®©©Á©Á¤§¸©«¦¦³¤
:øîàì Bøéò-øòL éàa ìëì úç-éðá éðæàa íäøáà©§¨¨¸§¨§¥´§¥¥½§²Ÿ¨¥¬©«©¦−¥«Ÿ

i"yx£·LÈ ÔB¯ÙÚÂ∑,עליהם ׁשֹוטר מּנּוהּו הּיֹום אֹותֹו חסר, עלהּכתיב לֹו, צרי ׁשהיה אברהם ׁשל חׁשיבּותֹו מּפני ¿∆¿…≈ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
B¯ÈÚŒ¯ÚL.לגדּלה È‡a ÏÎÏ∑לׂשרה חסד לגמל ּובאּו מּמלאכּתן ּבטלּו .ׁשּכּלן ְִָֻ¿…»≈««ƒְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻ

(àé)Ba-øLà äøònäå Cì ézúð äãOä éðòîL éðãà-àì«Ÿ£Ÿ¦´§¨¥½¦©¨¤Æ¨©´¦½̈§©§¨¨¬£¤−
:Eúî øá÷ Cl äézúð énò-éðá éðéòì äézúð Eì§´§©¦®¨§¥¥¯§¥«©¦²§©¦¬¨−̈§¬Ÿ¥¤«

i"yx£È�„‡Œ‡Ï∑ּבדמים אֹותּה ּתקנה CÏ.לא Èz˙�∑ל ׁשּנתּתיה ּכמֹו היא רמב"ן.הרי …¬…ƒְְִִֶָָֹ»«ƒ»ְְְֲִִֵֶַָ

(áé)^õøàä-íò éðôì íäøáà eçzLiå©¦§©̧Æ©§¨½̈¦§¥−©¨¨«¤

(âé)äzà-íà Cà øîàì õøàä-íò éðæàa ïBøôò-ìà øaãéå©§©¥̧¤¤§¹§¨§¥³©¨¨̧¤Æ¥½Ÿ©²¦©¨¬
éúî-úà äøa÷àå épnî ç÷ äãOä óñk ézúð éðòîL eì−§¨¥®¦¨©¹¦¤³¤©¨¤Æ©´¦¤½¦§¤§§¨¬¤¥¦−

:änL̈«¨
i"yx£È�ÚÓL eÏ ‰z‡ŒÌ‡ C‡∑לּו אּתה אם א" ּבכ אפׁשי אי אני ּבחּנם, וליּקח ל לׁשמע לי אֹומר אּתה «ƒ«»¿»≈ƒְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ותׁשמעני הלואי לדוני∑�˙Èz.ׁשמעני", נתּתי והלואי אצלי, הּוא מּוכן ּבלע"ז, רמב"ן.ּכבר"ש ְְְְִִִֵֵַַָָ»«ƒְְְְְְִִֶַַַַַָָָ

(ãé)^Bì øîàì íäøáà-úà ïBøôò ïòiå©©©̄¤§²¤©§¨−̈¥¬Ÿ«

(åè)ðéáe éðéa óñk-ì÷L úàî òaøà õøà éðòîL éðãàE £Ÿ¦´§¨¥½¦¤Á¤Á©§©̧¥¯Ÿ¤«¤¤²¤¥¦¬¥«§−
:øá÷ Eúî-úàå àåä-äî©¦®§¤¥«§−§«Ÿ

i"yx£E�È·e È�Èa∑אּלא לכלּום, חׁשּובה, היא מה ּכמֹונּו אֹוהבים ׁשני הּמכר,ּבין את קבר(ב"ר)הּנח רמב"ן.ואתֿמת ≈ƒ≈¿ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

(æè)ïøôòì íäøáà ì÷Liå ïBøôò-ìà íäøáà òîLiå©¦§©´©§¨¨»¤¤§¼©¦§³Ÿ©§¨¨Æ§¤§½Ÿ
ì÷L úBàî òaøà úç-éðá éðæàa øac øLà óñkä-úà¤©¤¾¤£¤¬¦¤−§¨§¥´§¥¥®©§©³¥Æ¤´¤

:øçqì øáò óñk¤½¤Ÿ¥−©Ÿ¥«
i"yx£Ô¯ÙÚÏ Ì‰¯·‡ Ï˜LiÂ∑(נ וי"ו,(בכורות עׂשה,חסר לא מעט ואפּלּו הרּבה ׁשאמר פז)לפי מּמּנּו(ב"מ ׁשּנטל «ƒ¿…«¿»»¿∆¿…ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ÔB¯ÙÚי ·È˙‡Â ‰‡zÁ È�a B‚a ·˙È ÔB¯ÙÚÂ¿∆¿»≈¿¿≈ƒ»»¿»≈∆¿
ÈÏÚ ÏÎÏ ‰‡zÁ È�a Ì„˜ Ì‰¯·‡ ˙È ‰‡zÁƒ»»»«¿»»√»¿≈ƒ»»¿»»≈

:¯ÓÈÓÏ dz¯˜ Ú¯z¿««¿≈¿≈»

CÏיא ˙È·‰È ‡Ï˜Á ÈpÓ ÏÈa˜ È�Ba¯ ‡Ï»ƒƒ«≈ƒƒ«¿»¿»ƒ»
ÈnÚ È�· È�ÈÚÏ d˙È·‰È CÏ d· Èc ‡z¯ÚÓe¿«¿»ƒ≈»¿»ƒ«¿≈≈¿≈«ƒ

:C˙ÈÓ ¯·˜ CÏ d˙È·‰È¿»ƒ«»¿«ƒ»

„‡¯Ú‡:יב ‡nÚ Ì„˜ Ì‰¯·‡ „È‚Òe¿ƒ«¿»»√»«»¿«¿»

ÓÈÓÏ¯יג ‡Ú¯‡„ ‡nÚ Ì„˜ ÔB¯ÙÚ ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ∆¿√»«»¿«¿»¿≈«
Ôz‡ ÈpÓ Ïa˜ e·ÈË ÈÏ „·Ú z‡ Ì‡ Ì¯a¿«ƒ«¿»≈ƒƒ«≈ƒƒ∆≈
È˙ÈÓ ˙È ¯a˜‡Â ÈpÓ ·Ò ‡Ï˜Á ÈÓ„ ‡tÒk«¿»¿≈«¿»«ƒƒ¿∆¿«»ƒƒ

:Ônz«»

dÏ:יד ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡ ˙È ÔB¯ÙÚ ·È˙‡Â¿»≈∆¿»«¿»»¿≈«≈

Ó‡‰טו Úa¯‡ ‡ÈÂL ‡Ú¯‡ ÈpÓ Ïa˜ È�Baƒ̄ƒ«≈ƒƒ«¿»«¿»«¿«¿»
C˙ÈÓ ˙ÈÂ ‡È‰ ‰Ó C�È·e ‡�Èa ÛÒÎc ÔÈÚÏÒƒ¿ƒƒ¿«≈»≈»«ƒ¿»ƒ»

:¯·¿̃«

‡·¯‰Ìטז Ï˜˙e ÔB¯ÙÚ ÔÓ Ì‰¯·‡ Ïa˜Â¿«≈«¿»»ƒ∆¿¿««¿»»
‰‡zÁ È�a Ì„˜ ÏÈlÓc ‡tÒk ˙È ÔB¯ÙÚÏ¿∆¿»«¿»¿«ƒ√»¿≈ƒ»»
‡¯BÁÒ Ïa˜˙Ó ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿«≈¿»

BÁÒ¯˙‡נ"י( Ïa˜˙Óc:‡z�È„Ó ÏÎa ( ¿ƒ¿«≈¿»»¿»¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבּכסף אכל וכן מכירה, לׁשֹון הזּכיר לא ּכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹועל

כ"ח), ב' (ּדברים לי ּתּתן ּבּכסף ּומים ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָּתׁשּברני

אֹו ּכסף, ּבהם אּתן ּבמּתנה הּנּתנים ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּמים

ּבמכירֹות: ּכן להזּכיר הּלׁשֹון ּדר ְְְִִִֵֶֶֶַַָׁשהּוא

˙¯ÚÓ.‰ÏtÎn‰על ועלּיה ּבית רּׁש"י, לׁשֹון ¿»«««¿≈»ְֲִִִַַַַָ

(ערּובין ּבזּוגֹות ׁשּכפּולה אחר ּדבר ְְִֵֵֶַַָָָָּגּביו.

ׂשדה אמר: הּכתּוב ּכי נכֹון ואינּנּו ְְִֵֵֶַַָָָנ"ג:).

והּנה י"ז), ּפסּוק (להּלן ּבּמכּפלה אׁשר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָעפרֹון

צר ואין הּׂשדה, ּבֹו אׁשר הּמקֹום ׁשם ְֲֵֵֶֶֶַַָָֹהּוא

רּבה ּובבראׁשית הּמקֹומֹות. לׁשם טעם ְְְְִִֵֵֵַַַַַָלבּקׁש

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּכפל אמרּו ח') ְֶַַָָָָ(נ"ח

ועל ּבתֹוכּה. ּוקברֹו הראׁשֹון אדם ׁשל ְְְִֶַָָָָָָקֹומתֹו

מעֹולם ּכן נקרא ההּוא הּמקֹום ּכל היה ְְִֵֵַַַָָָָָָָּדעּתם

הּׂשדה ּבדמי עפרֹון ּכי טעמֹו, ידעּו לא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹוהם

קבר: ׁשם ׁשאין ּדעּתֹו על הּכל לֹו ְֵֶֶֶַַַַָָֹמכר

‰p‰Âלֹו למּכר רק מבּקׁש היה לא אברהם ¿ƒ≈ְְְִֵַַַָָָָֹֹ

וי הּׂשדה ּבקצה היא ּכי הּׂשדההּמערה ּׁשאר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

מרמה אֹו מּוסר ּדר לֹו אמר והּוא ְְְְִֶֶֶַָָָלעפרֹון,

יּתכן לא ּכי בֹו, אׁשר והּמערה הּׂשדה לֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּיּתן

לאחּזת הּמערה לֹו ׁשּתהיה ּכמֹוהּו נכּבד ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֻלאדם

ּבכ ׂשמח ואברהם לאחר, יהיה והּׂשדה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָקבר

לֹו: ׁשהזּכיר ּבּדמים הּכל ְְִִִֶַַָָָֹוקנה

וטעם ÈnÚ.(יא) È�· È�ÈÚÏהעם ּכל הּנה לאמר ְַַ¿≈≈¿≈«ƒִֵֵָָָֹ

ּתחּוׁש ואל ועדים הּיֹודעים והם ְְְְִִֵֵֵַַָָהּנה,

ּכי מעּתה ׁשם מת ּוקבר לחזרה, אֹו ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹלכפירה

עׂשה לא ואברהם לׁשּוב. אּוכל ולא היא ְְְְִֶַַָָָָָֹֹׁשּל

החזיק מלא הּכסף ׁשּפרע אחרי ּגם ּכי ֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָכן

לעיני ּברׁשּותֹו והקימם ּובּמערה ּבּׂשדה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָּתחּלה

הּסֹוחרים העיר, ׁשער ּבאי וכל העיר ְְֲִִִֵֵַַַָָָָּבני

אֹותּה: קבר ּכן ואחר ׁשם, הּנמצאים ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָוהּגרים

È�ÚÓL.(יג) eÏ ‰z‡ Ì‡אם אּתה אם ׁשעּורֹו, ƒ«»¿»≈ƒִִִַָ

ּתׁשמעני, אּתה אם ּכמֹו וענינֹו ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָּתׁשמעני,

סּורה אדני סּורה ּכמֹו הענין, לנחץ הּכפל ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹּובא

(ׁשם אּתה טֹוב הטֹוב י"ח), ד' (ׁשֹופטים ְֲִֵַַָָאלי

ל"ב (דהי"ב לאמר עליו ולאמר וכן כ"ה), ְְֵֵֵָָֹֹי"א

ל'), ל"ז (להּלן בא אני אנה ואני וכן ְְֲֲִִֵַַָָָָי"ז),

י"בֿי"ג). ב' (קהלת אני וראיתי אני, ְֲִִִִִִֶֶָָָֹּופניתי

ג'), ט"ז (ּבּמדּבר קדׁשים ּכּלם העדה כל ְְִִִֵַָָָָָֻּכי

ועד מחּוט אם ּדעּתי על וכן הענין. רּדּוף ְְְְִִִִִֵַַַָָָֻּכּלם

ׁשעּורֹו כ"ג), י"ד (לעיל אּקח ואם נעל ְְְִִֵֶַַַׂשרֹו

:ל אׁשר מּכל אּקח נעל ׂשרֹו ועד מחּוט ְְֲִִִֶֶַַַַָָאם

B‡ׁשּפי ּכלֹומר אמרּת, ּכאׁשר אּתה אם ְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹיאמר,

וּיאמרּו וכן ּתׁשמעני. ואם ּבענין, ׁשוים ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָֹולּב

ודֹומה ח'), י"ח (ׁשֹופטים אּתם מה אחיהם ְְֲִֵֶֶֶֶַָָלהם

כ"ה (להּלן אנכי ּזה לּמה ּדעּתי על הּזה ְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹלּלׁשֹון

אּת אם ׁשאמר אנקלּוס ּדעת זה אּולי ְְְִֶֶַַַַַָֻכ"ב),

אמרּת: ּכאׁשר רצֹוני ׁשּתעׂשה טיבּו, לי ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָעביד

וטעם ÛÒk.(טו) Ï˜L ˙‡Ó Úa¯‡ּדעת על ְַַ«¿«≈…∆∆∆∆ַַַ



לי dxy iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h oey`x meil inei xeriy

(é)-úà ézçä ïBøôò ïòiå úç-éða CBúa áLé ïBøôòå§¤§¬¥−§´§¥¥®©©Á©Á¤§¸©«¦¦³¤
:øîàì Bøéò-øòL éàa ìëì úç-éðá éðæàa íäøáà©§¨¨¸§¨§¥´§¥¥½§²Ÿ¨¥¬©«©¦−¥«Ÿ

i"yx£·LÈ ÔB¯ÙÚÂ∑,עליהם ׁשֹוטר מּנּוהּו הּיֹום אֹותֹו חסר, עלהּכתיב לֹו, צרי ׁשהיה אברהם ׁשל חׁשיבּותֹו מּפני ¿∆¿…≈ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
B¯ÈÚŒ¯ÚL.לגדּלה È‡a ÏÎÏ∑לׂשרה חסד לגמל ּובאּו מּמלאכּתן ּבטלּו .ׁשּכּלן ְִָֻ¿…»≈««ƒְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻ

(àé)Ba-øLà äøònäå Cì ézúð äãOä éðòîL éðãà-àì«Ÿ£Ÿ¦´§¨¥½¦©¨¤Æ¨©´¦½̈§©§¨¨¬£¤−
:Eúî øá÷ Cl äézúð énò-éðá éðéòì äézúð Eì§´§©¦®¨§¥¥¯§¥«©¦²§©¦¬¨−̈§¬Ÿ¥¤«

i"yx£È�„‡Œ‡Ï∑ּבדמים אֹותּה ּתקנה CÏ.לא Èz˙�∑ל ׁשּנתּתיה ּכמֹו היא רמב"ן.הרי …¬…ƒְְִִֶָָֹ»«ƒ»ְְְֲִִֵֶַָ

(áé)^õøàä-íò éðôì íäøáà eçzLiå©¦§©̧Æ©§¨½̈¦§¥−©¨¨«¤

(âé)äzà-íà Cà øîàì õøàä-íò éðæàa ïBøôò-ìà øaãéå©§©¥̧¤¤§¹§¨§¥³©¨¨̧¤Æ¥½Ÿ©²¦©¨¬
éúî-úà äøa÷àå épnî ç÷ äãOä óñk ézúð éðòîL eì−§¨¥®¦¨©¹¦¤³¤©¨¤Æ©´¦¤½¦§¤§§¨¬¤¥¦−

:änL̈«¨
i"yx£È�ÚÓL eÏ ‰z‡ŒÌ‡ C‡∑לּו אּתה אם א" ּבכ אפׁשי אי אני ּבחּנם, וליּקח ל לׁשמע לי אֹומר אּתה «ƒ«»¿»≈ƒְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ותׁשמעני הלואי לדוני∑�˙Èz.ׁשמעני", נתּתי והלואי אצלי, הּוא מּוכן ּבלע"ז, רמב"ן.ּכבר"ש ְְְְִִִֵֵַַָָ»«ƒְְְְְְִִֶַַַַַָָָ

(ãé)^Bì øîàì íäøáà-úà ïBøôò ïòiå©©©̄¤§²¤©§¨−̈¥¬Ÿ«

(åè)ðéáe éðéa óñk-ì÷L úàî òaøà õøà éðòîL éðãàE £Ÿ¦´§¨¥½¦¤Á¤Á©§©̧¥¯Ÿ¤«¤¤²¤¥¦¬¥«§−
:øá÷ Eúî-úàå àåä-äî©¦®§¤¥«§−§«Ÿ

i"yx£E�È·e È�Èa∑אּלא לכלּום, חׁשּובה, היא מה ּכמֹונּו אֹוהבים ׁשני הּמכר,ּבין את קבר(ב"ר)הּנח רמב"ן.ואתֿמת ≈ƒ≈¿ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

(æè)ïøôòì íäøáà ì÷Liå ïBøôò-ìà íäøáà òîLiå©¦§©´©§¨¨»¤¤§¼©¦§³Ÿ©§¨¨Æ§¤§½Ÿ
ì÷L úBàî òaøà úç-éðá éðæàa øac øLà óñkä-úà¤©¤¾¤£¤¬¦¤−§¨§¥´§¥¥®©§©³¥Æ¤´¤

:øçqì øáò óñk¤½¤Ÿ¥−©Ÿ¥«
i"yx£Ô¯ÙÚÏ Ì‰¯·‡ Ï˜LiÂ∑(נ וי"ו,(בכורות עׂשה,חסר לא מעט ואפּלּו הרּבה ׁשאמר פז)לפי מּמּנּו(ב"מ ׁשּנטל «ƒ¿…«¿»»¿∆¿…ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ÔB¯ÙÚי ·È˙‡Â ‰‡zÁ È�a B‚a ·˙È ÔB¯ÙÚÂ¿∆¿»≈¿¿≈ƒ»»¿»≈∆¿
ÈÏÚ ÏÎÏ ‰‡zÁ È�a Ì„˜ Ì‰¯·‡ ˙È ‰‡zÁƒ»»»«¿»»√»¿≈ƒ»»¿»»≈

:¯ÓÈÓÏ dz¯˜ Ú¯z¿««¿≈¿≈»

CÏיא ˙È·‰È ‡Ï˜Á ÈpÓ ÏÈa˜ È�Ba¯ ‡Ï»ƒƒ«≈ƒƒ«¿»¿»ƒ»
ÈnÚ È�· È�ÈÚÏ d˙È·‰È CÏ d· Èc ‡z¯ÚÓe¿«¿»ƒ≈»¿»ƒ«¿≈≈¿≈«ƒ

:C˙ÈÓ ¯·˜ CÏ d˙È·‰È¿»ƒ«»¿«ƒ»

„‡¯Ú‡:יב ‡nÚ Ì„˜ Ì‰¯·‡ „È‚Òe¿ƒ«¿»»√»«»¿«¿»

ÓÈÓÏ¯יג ‡Ú¯‡„ ‡nÚ Ì„˜ ÔB¯ÙÚ ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ∆¿√»«»¿«¿»¿≈«
Ôz‡ ÈpÓ Ïa˜ e·ÈË ÈÏ „·Ú z‡ Ì‡ Ì¯a¿«ƒ«¿»≈ƒƒ«≈ƒƒ∆≈
È˙ÈÓ ˙È ¯a˜‡Â ÈpÓ ·Ò ‡Ï˜Á ÈÓ„ ‡tÒk«¿»¿≈«¿»«ƒƒ¿∆¿«»ƒƒ

:Ônz«»

dÏ:יד ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡ ˙È ÔB¯ÙÚ ·È˙‡Â¿»≈∆¿»«¿»»¿≈«≈

Ó‡‰טו Úa¯‡ ‡ÈÂL ‡Ú¯‡ ÈpÓ Ïa˜ È�Baƒ̄ƒ«≈ƒƒ«¿»«¿»«¿«¿»
C˙ÈÓ ˙ÈÂ ‡È‰ ‰Ó C�È·e ‡�Èa ÛÒÎc ÔÈÚÏÒƒ¿ƒƒ¿«≈»≈»«ƒ¿»ƒ»

:¯·¿̃«

‡·¯‰Ìטז Ï˜˙e ÔB¯ÙÚ ÔÓ Ì‰¯·‡ Ïa˜Â¿«≈«¿»»ƒ∆¿¿««¿»»
‰‡zÁ È�a Ì„˜ ÏÈlÓc ‡tÒk ˙È ÔB¯ÙÚÏ¿∆¿»«¿»¿«ƒ√»¿≈ƒ»»
‡¯BÁÒ Ïa˜˙Ó ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿«≈¿»

BÁÒ¯˙‡נ"י( Ïa˜˙Óc:‡z�È„Ó ÏÎa ( ¿ƒ¿«≈¿»»¿»¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבּכסף אכל וכן מכירה, לׁשֹון הזּכיר לא ּכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹועל

כ"ח), ב' (ּדברים לי ּתּתן ּבּכסף ּומים ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָּתׁשּברני

אֹו ּכסף, ּבהם אּתן ּבמּתנה הּנּתנים ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּמים

ּבמכירֹות: ּכן להזּכיר הּלׁשֹון ּדר ְְְִִִֵֶֶֶַַָׁשהּוא

˙¯ÚÓ.‰ÏtÎn‰על ועלּיה ּבית רּׁש"י, לׁשֹון ¿»«««¿≈»ְֲִִִַַַַָ

(ערּובין ּבזּוגֹות ׁשּכפּולה אחר ּדבר ְְִֵֵֶַַָָָָּגּביו.

ׂשדה אמר: הּכתּוב ּכי נכֹון ואינּנּו ְְִֵֵֶַַָָָנ"ג:).

והּנה י"ז), ּפסּוק (להּלן ּבּמכּפלה אׁשר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָעפרֹון

צר ואין הּׂשדה, ּבֹו אׁשר הּמקֹום ׁשם ְֲֵֵֶֶֶַַָָֹהּוא

רּבה ּובבראׁשית הּמקֹומֹות. לׁשם טעם ְְְְִִֵֵֵַַַַַָלבּקׁש

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּכפל אמרּו ח') ְֶַַָָָָ(נ"ח

ועל ּבתֹוכּה. ּוקברֹו הראׁשֹון אדם ׁשל ְְְִֶַָָָָָָקֹומתֹו

מעֹולם ּכן נקרא ההּוא הּמקֹום ּכל היה ְְִֵֵַַַָָָָָָָּדעּתם

הּׂשדה ּבדמי עפרֹון ּכי טעמֹו, ידעּו לא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹוהם

קבר: ׁשם ׁשאין ּדעּתֹו על הּכל לֹו ְֵֶֶֶַַַַָָֹמכר

‰p‰Âלֹו למּכר רק מבּקׁש היה לא אברהם ¿ƒ≈ְְְִֵַַַָָָָֹֹ

וי הּׂשדה ּבקצה היא ּכי הּׂשדההּמערה ּׁשאר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

מרמה אֹו מּוסר ּדר לֹו אמר והּוא ְְְְִֶֶֶַָָָלעפרֹון,

יּתכן לא ּכי בֹו, אׁשר והּמערה הּׂשדה לֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּיּתן

לאחּזת הּמערה לֹו ׁשּתהיה ּכמֹוהּו נכּבד ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֻלאדם

ּבכ ׂשמח ואברהם לאחר, יהיה והּׂשדה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָקבר

לֹו: ׁשהזּכיר ּבּדמים הּכל ְְִִִֶַַָָָֹוקנה

וטעם ÈnÚ.(יא) È�· È�ÈÚÏהעם ּכל הּנה לאמר ְַַ¿≈≈¿≈«ƒִֵֵָָָֹ

ּתחּוׁש ואל ועדים הּיֹודעים והם ְְְְִִֵֵֵַַָָהּנה,

ּכי מעּתה ׁשם מת ּוקבר לחזרה, אֹו ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹלכפירה

עׂשה לא ואברהם לׁשּוב. אּוכל ולא היא ְְְְִֶַַָָָָָֹֹׁשּל

החזיק מלא הּכסף ׁשּפרע אחרי ּגם ּכי ֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָכן

לעיני ּברׁשּותֹו והקימם ּובּמערה ּבּׂשדה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָּתחּלה

הּסֹוחרים העיר, ׁשער ּבאי וכל העיר ְְֲִִִֵֵַַַָָָָּבני

אֹותּה: קבר ּכן ואחר ׁשם, הּנמצאים ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָוהּגרים

È�ÚÓL.(יג) eÏ ‰z‡ Ì‡אם אּתה אם ׁשעּורֹו, ƒ«»¿»≈ƒִִִַָ

ּתׁשמעני, אּתה אם ּכמֹו וענינֹו ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָּתׁשמעני,

סּורה אדני סּורה ּכמֹו הענין, לנחץ הּכפל ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹּובא

(ׁשם אּתה טֹוב הטֹוב י"ח), ד' (ׁשֹופטים ְֲִֵַַָָאלי

ל"ב (דהי"ב לאמר עליו ולאמר וכן כ"ה), ְְֵֵֵָָֹֹי"א

ל'), ל"ז (להּלן בא אני אנה ואני וכן ְְֲֲִִֵַַָָָָי"ז),

י"בֿי"ג). ב' (קהלת אני וראיתי אני, ְֲִִִִִִֶֶָָָֹּופניתי

ג'), ט"ז (ּבּמדּבר קדׁשים ּכּלם העדה כל ְְִִִֵַָָָָָֻּכי

ועד מחּוט אם ּדעּתי על וכן הענין. רּדּוף ְְְְִִִִִֵַַַָָָֻּכּלם

ׁשעּורֹו כ"ג), י"ד (לעיל אּקח ואם נעל ְְְִִֵֶַַַׂשרֹו

:ל אׁשר מּכל אּקח נעל ׂשרֹו ועד מחּוט ְְֲִִִֶֶַַַַָָאם

B‡ׁשּפי ּכלֹומר אמרּת, ּכאׁשר אּתה אם ְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹיאמר,

וּיאמרּו וכן ּתׁשמעני. ואם ּבענין, ׁשוים ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָֹולּב

ודֹומה ח'), י"ח (ׁשֹופטים אּתם מה אחיהם ְְֲִֵֶֶֶֶַָָלהם

כ"ה (להּלן אנכי ּזה לּמה ּדעּתי על הּזה ְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹלּלׁשֹון

אּת אם ׁשאמר אנקלּוס ּדעת זה אּולי ְְְִֶֶַַַַַָֻכ"ב),

אמרּת: ּכאׁשר רצֹוני ׁשּתעׂשה טיבּו, לי ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָעביד

וטעם ÛÒk.(טו) Ï˜L ˙‡Ó Úa¯‡ּדעת על ְַַ«¿«≈…∆∆∆∆ַַַ



dxyלב iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i ipy meil inei xeriy

ׁשּׁשקל מקֹום ויׁש מקֹום, ּבכל ּבׁשקל ׁשּמתקּבלים לּסֹוחר", "עֹובר ׁשּנאמר: קנטרין, ּגדֹולים, ּגדֹולים,ׁשקלים יהם ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבלע"ז צנטיאר"ש קנטרין, .ׁשהן ְְְִֵֶַַַ

ß oeygxn f"i ipy mei ß

(æé)í÷iå|àøîî éðôì øLà äìtëna øLà ïBøôò äãN ©¨´¨§¥´¤§À£¤Æ©©§¥½̈£¤−¦§¥´©§¥®
øLà äãOa øLà õòä-ìëå Ba-øLà äøònäå äãOä©¨¤Æ§©§¨¨´£¤½§¨¨¥Æ£¤´©¨¤½£¤¬

:áéáñ Bìáb-ìëa§¨§ª−¨¦«
i"yx£ÔB¯ÙÚ ‰„N Ì˜iÂ∑ליד הדיֹוט מּיד ׁשּיצא לֹו, היתה והּמערהּתקּומה הּׂשדה "וּיקם מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו ,מל «»»¿≈∆¿ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

וגֹו' למקנה לאברהם העץ וכל ּבֹו ."אׁשר ְְְְְְֲִֵֶַָָָָָ

(çé):Bøéò-øòL éàa ìëa úç-éðá éðéòì äð÷îì íäøáàì§©§¨¨¬§¦§−̈§¥¥´§¥¥®§−Ÿ¨¥¬©«©¦«
i"yx£B¯ÈÚŒ¯ÚL È‡a ÏÎa∑הקנהּו ּכּלם ּובמעמד ּכּלם .לֹוּבקרב ¿…»≈««ƒְְְֲִֶֶַַָָָֻֻ

(èé)úøòî-ìà BzLà äøN-úà íäøáà øá÷ ïë-éøçàå§©«£¥¥Á¨©̧©§¨¹̈¤¨¨´¦§À¤§¨©º
:ïòðk õøàa ïBøáç àåä àøîî éðt-ìò äìtënä äãNרמב"ן §¥¯©©§¥¨²©§¥¬©§¥−¦´¤§®§¤−¤§¨«©

(ë)øá÷-úfçàì íäøáàì Ba-øLà äøònäå äãOä í÷iå©¨̧¨©¨¤¹§©§¨¨¯£¤²§©§¨−̈©«£ª©®̈¤
:úç-éða úàî¥¥−§¥¥«

ãë(à)íäøáà-úà Cøa ýåýéå íéîia àa ï÷æ íäøáàå§©§¨¨´¨¥½−̈©¨¦®©«Ÿ̈²¥©¬¤©§¨−̈
:ìka©«Ÿ

i"yx£Ïka Ì‰¯·‡Œ˙‡ C¯a∑ּבגימ עֹולה להּׂשיאֹו"ּבּכל" צרי היה ּבן, לֹו ׁשהיה ּומאחר 'ּבן', .אּׁשהטרּיא ≈«∆«¿»»«…ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(346 'nr d 'nr zegiy ihewl)

ּבן ּבגימטרּיא עֹולה א)ּבּכל, כד, (רש"י ְְִִֵֶַַָֹ
אין אּׁשה להּׂשיאֹו לבנֹו האב ּבחּיּוב והרי אליעזר, ׁשל ׁשליחּותֹו לפני ּבּכל" אברהם את ּברְך "וה' הּכתּוב הקּדים מּדּוע הקׁשה: ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻלרׁש"י

אּׁשה. להּׂשיאֹו הצרְך ולכן "ּבן", ּבגימטרּיא ׁש"ּבּכל" מפרׁש לכן לא. אֹו ּבּכל ּומברְך עׁשיר הּוא האב אם רמב"ןהבּדל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ

˜„Ìיז Èc ‡zÏÙÎa Èc ÔB¯ÙÚ Ï˜Á Ì˜Â¿»¬«∆¿ƒ¿»∆¿»ƒ√»
Èc È�ÏÈ‡ ÏÎÂ d· Èc ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á ‡¯ÓÓ«¿≈«¿»¿«¿»ƒ≈¿»ƒ»≈ƒ
:¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÁz ÏÎ· Èc ‡Ï˜Á·¿«¿»ƒ¿»¿≈¿¿

ÏÎaיח ‰‡zÁ È�a È�ÈÚÏ È‰B�È·ÊÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»ƒ¿ƒƒ¿≈≈¿≈ƒ»»¿…
:dz¯˜ Ú¯z ÈÏÚ»≈¿««¿≈

‡d˙zיט ‰¯N ˙È Ì‰¯·‡ ¯·˜ Ôk ¯˙·e»«≈¿««¿»»»»»ƒ¿≈
‡È‰ ‡¯ÓÓ Èt‡ ÏÚ ‡zÏÙk Ï˜Á ˙¯ÚÓaƒ¿»«¬«»∆¿»««≈«¿≈ƒ

:ÔÚ�Îc ‡Ú¯‡a ÔB¯·Á∆¿¿«¿»ƒ¿»«

Ì‰¯·‡Ïכ d· Èc ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á Ì˜Â¿»«¿»¿«¿»ƒ≈¿«¿»»
:‰‡zÁ È�a ÔÓ ‡¯e·˜ ˙�ÒÁ‡Ï¿«¬»«¿»ƒ¿≈ƒ»»

È˙א CÈ¯a ÈÈÂ ÔÈÓBÈa ÏÚ ·ÈÒ Ì‰¯·‡Â¿«¿»»ƒ»¿ƒ«»¿ƒ»
:‡lÎa Ì‰¯·‡«¿»»¿…»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשהיּו לֹומר רצה אּולי ּכן, ׁשוה ׁשהיא ְְִֵֶֶַַָָָָָֻאנקלּוס

הּמנהג כן ּכי ההּוא, ּבּמקֹום ּכן קצּובים ְְִִִֵֵֶַַַָָָָּדמיה

לפי קצּוב ׂשדה מחיר להיֹות הארצֹות ְְְְֲִִִֶָָָָֹּברב

עפרֹון פ"ז.) (ב"מ רּבֹותינּו ּוכדברי ְְְִִֵֵֶַָמּדתֹו.

ּבנדבת ואברהם ּגדֹול, ּביקר ּכרצֹונֹו ּדמים ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹקצב

ּדר ועל והגּדיל. ּכרצֹונֹו ועׂשה ׁשמע ְְְְְִִִִֶֶַַָָָלּבֹו

ׁשּקנה ּכסף ׁשקל מאת ארּבע ארץ ְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּפׁשט

הּקדמֹונים: אבֹותיו אֹו עפרֹון ּבכ ְְְֲִֶַַָָָאֹותּה

וטעם ‡BzL(יט) ‰¯N ˙‡ Ì‰¯·‡ ¯·˜ ÔÎ È¯Á‡Â ְַַ¿«¬≈≈»««¿»»∆»»ƒ¿

ÔB¯·Á ‡È‰ 'B‚Â ‰ÏtÎn‰ ‰„N ˙¯ÚÓ Ï‡∆¿»«¿≈««¿≈»¿ƒ∆¿

.ÔÚ�k ı¯‡aוהארץ והּמקֹום הּׂשדה לבאר ׁשב ּכי ¿∆∆¿»«ְְְִֵֶֶַַָָָָָָ

ועפרֹון חת ּבני הזּכירה הּפרׁשה כל ּכי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּבעבּור

ּכנען ּבארץ הּוא ּכי ּבּסֹוף הזּכיר לפיכ ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָהחּתי,

ּבתחּלת אמר וכן יׂשראל, ארץ היא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָאׁשר

ּכנען, ּבארץ חברֹון היא ארּבע ּבקרית ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָהּפרׁשה

יׂשראל ּבארץ מתה הּצּדקת ּכי לבאר זה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוכל

ּכנען: מּמׁשּפחֹות החּתים ּכי נקּברה, ְְְְְְִִִִִִַַַָָוׁשם

eÈÙÏלהזּכיר אּלא אינֹו הּכתּובים טעם ּכי ּדעּתי ¿ƒְְְְִִִִֵֶַַַַַָ

מּפני ּכי ּפלׁשּתים, ארץ לא ּכנען ארץ היא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַֹּכי

ימים ּפלׁשּתים ּבארץ אברהם וּיגר ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשאמר

ּבארץ מגּוריו וכל ל"ד), כ"א (לעיל ְְְִֵֶֶַָָָרּבים

ּו ּגרר ונחל ּבגרר ּומּׁשםההיא ׁשבע באר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

חברֹון ּכי הזּכיר ּכן על לׁשם, ּומחברֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָלחברֹון

ּבארץ לא ההּוא, ּבהר הּיֹוׁשב הּכנעני ּבארץ ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּוא

ּבּסֹוף והֹוסיף לאברהם. הּנזּכרת ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָּפלׁשּתים

ּפני על הּמכּפלה ּבׂשדה ׁשהיא הּמערה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלהֹודיע

אליה: הּנֹודע הּׁשם ׁשּזה ְֵֵֵֶֶֶַַַַָממרא,

‰·zÎ�Âעם הּׁשם חסּדי להֹודיע הּפרׁשה זאת ¿ƒ¿¿»ְְִִֵֵַַַַָָָֹ

אׁשר ּבארץ אלהים נׂשיא ׁשהיה ְְֱֲִִֶֶֶַָָָָָָֹאברהם

קֹוראין היּו העם וכל והּיחיד, ׁשם לגּור ְְְִִַָָָָָָָָּבא

ׂשר ׁשהיה ּכן להם אמר לא והּוא "אדני", ְֲִֵֶֶַַָָָָֹֹלֹו

והיה ׁשמ ואגּדלה לֹו קּים ּבחּייו וגם ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָוגדֹול,

ועֹוד ה'. ּבנחלת ונקּברה מתה ואׁשּתֹו ְְְְְְְְֲִִֵַַָָָָּברכה,

ּבאׁשר האבֹות קבּורת מקֹום להֹודיענּו רצה ְְְֲִִֵֶַַָָָָּכי

אבֹותינּו קבּורת מקֹום לכּבד חּיבים ְְְְֲֲִֵֵַַַַָאנחנּו

ׁשּגם ט"ז.) (ב"ב אמרּו ורּבֹותינּו ְְְִֵֶַַַָהּקדֹוׁשים.

מקֹום ׁשּבּקׁש אברהם ׁשל הּנסיֹונֹות מן ְְִִִֵֶֶֶַַָָָזה

אֹותֹו: ׁשּקנה עד מצא ולא ׂשרה את ְְִֶֶַָָָָָָֹֹלקּבר

‡ÏÂׁשאֹומר אברהם רּבי לדברי טעם ידעּתי ¿…ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ

לחּיים יׂשראל ארץ מעלת ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָלהֹודיע

לֹו להיֹות הּׁשם ּדבר לֹו לקּים ועֹוד ְְְְְִִֵֵֵַַַַולּמתים,

יֹוליכּנה לא ּכי ּבזה לארץ ּמעלה מה ּכי ֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹנחלה,

לאברהם הּׁשם ּודבר לקברּה, אחרת ארץ ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאל

ּבזרעֹו: רק ונתקּים היה הארץ ּכל ְְְְִֵֶַַַַָָָָָעל

ÌÈÓia.(א) ‡a Ô˜Ê Ì‰¯·‡Âּכן לאמר הּכתּוב חזר ¿«¿»»»≈»«»ƒֵֵַַָָֹ

עבּדֹו, את הׁשּביע ׁשּבעבּורּה הּסּבה ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָלהֹודיע

ׁשאם ּבלּבֹו וחׁשב מאד זקן עצמֹו ראה ּכי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹואמר

הּׁשליח, יחזר טרם אּולי מֹולדּתֹו, לארץ ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָֹיׁשלח

עבּדֹו את הׁשּביע ולכן עֹולמֹו, ּבית אל לֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָיל

ּבכל הּמֹוׁשל הּוא ּכי עצתֹו, אחר יצחק יל ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָאׁשר

ּכנען: מּבנֹות אּׁשה לֹו יּקח ׁשּלא לֹו, ְְֲִִִֶֶַַַָֹאׁשר

˙ÈL‡¯··eלעיל) ּכאן אמרּו: ו') (נ"ט רּבה ƒ¿≈ƒְְֵַָָָ

ּבּה ׁשּיׁש (ּכאן) זקנה י"א) ְִֵֶָָָי"ח

ירצּו לכלּוכית. ּבּה ׁשאין זקנה ּולהּלן ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָלכלּוכית

dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i ipy meil inei xeriy
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i"yx£B˙Èa Ô˜Ê∑זקן נקּוד ּדבּוק, ׁשהּוא ÈÎ¯È.לפי ˙Áz∑(לח ׁשל(שבועות חפץ ּבידֹו ׁשּיּטל צרי ׁשהּנׁשּבע לפי ¿«≈ְְִֶַָָ««¿≈ƒְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
עליו חביבה והיתה צער ידי על לֹו ּובאה לֹו, ראׁשֹונה מצוה היתה והּמילה ּתפּלין, אֹו ּתֹורה, ספר ּכגֹון: ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָמצוה,

להבין(ּונטלּה. וקל העבד, מילת קדם לֹו ראׁשֹונה היתה אברהם ׁשּׁשל לפי ּבמילתֹו, העבד להׁשּביע לֹו והיה ,'ירכ 'ּתחת אמר ּׁשּלא מה לֹומר: .)ורֹוצה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

(â)øLà õøàä éýìûå íéîMä éýìû ýåýéa EòéaLàå§©§¦´£½©«Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´©¨©½¦¥«Ÿ¥−¨¨®¤£¤̧
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּזקנה, ּבימי מתחילים ּבּימים ּבאים ּכי ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָלפרׁש

הּבאים ּכמֹו עֹומד, זמן על מֹורה ּבאים ְְִִִֵֶַַָָָּכי

אמר וכאן ב'), ז' (ירמיה האּלה ְְְְִִֵֶַַָָָָָּבּׁשערים

ּבא ּכמֹו ּבּימים, ּבא ׁשּכבר מאד, זקן ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹׁשהיה

ל"ה): כ"ז (להּלן ּבמרמה ְְְִִַָָָאחי

C¯a.Ïka Ì‰¯·‡ ˙‡אר וכבֹוד ּונכסים ּבעׁשר ≈«∆«¿»»«…ְְְִֶֶָָֹ

(אּבן האדם חמּדת ּכל וזאת ּובנים, ְְְִִִֶַָָָָָָֹימים

ׁשלם היה ּכי לאמר זה הּכתּוב והזּכיר ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹעזרא).

לבנֹו ּבנים ׁשּיראה זּולתי ּדבר חסר לא ְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹּבּכל,

לזה: התאּוה ולכן ּוכבֹודֹו, מעלתֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָׁשּינחלּו

e�È˙Ba¯Ïe'וה ט"ז:) (ב"ב אמרּו נפלא. ענין ּבזה ¿«≈ְְְִִֶַָָָָ

אֹומר מאיר רּבי ּבּכל, אברהם את ְִִֵֵֵֶַַַַָָֹּבר

היתה ּבת אֹומר יהּודה רּבי ּבת, לֹו היתה ְְְִֵֶַַַָָָָָֹׁשּלא

ׁשמּה. ּובּכל לֹו היתה ּבת אֹומרים אחרים ְְְֲִִֵַַָָָֹלֹו,

וזֹו לאברהם, ּבת לֹו היתה ׁשּלא מאיר רּבי ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּדרׁש

לבני רק להּׂשיאה יכֹול היה לא ּכי לברכה ְְְִִִִֵַַָָָָָָֹלֹו

ּכן ּגם לארצֹו יׁשלחּנה ואם הארּורים, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָּכנען

ּברׁשּות האּׁשה ּכי ּכמֹותם, זרה עבֹודה ׁשם ְְֲֲִִִַָָָָָָָֹּתעבד

הּכׁשר זרעֹו ׁשּיצא יחּפץ לא ואברהם ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּבעלּה,

עבֹודה יעבד ּכי ואף לארץ, חּוצה אׁשּתֹו ְְֲֲִִִֶַַָָָָָָֹמּׂשרה

ּדאפּלּו לֹו, היתה ּבת ּכי ּדרׁש יהּודה ורּבי ְְְֲִִִַַַַָָָָָָזרה.

והיא קמ"א.), (ׁשם רחמנא חסריה לא ְְְֲִֵַַָָָָָֹּברּתא

האנׁשים יחמדּו אׁשר ּכל לֹו היה ּכי ּבּכל, ְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָֹהּברכה

הּבת: ׁשם והזּכירּו אחרים ּובאּו ּדבר. חסר ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹלא

˙Ó‡·eלהם והּמחלקת לאחרים הּכּונה ׁשאין ∆¡∆ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּבת ׁשם אֹותנּו להֹודיע יהּודה רּבי ְְִִִֵַַַַָָעם

ׁשל ּברכתֹו ׁשּיֹוציאּו להם וחלילה ּבלבד, ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹהּזאת

ׁשּיאמר זה, לענין ּוכללית ּגדֹולה ׁשהיא ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹאברהם

ׁשּׁשמּה אחת ּבבת הּׁשם אֹותֹו ּבר ּכי ְְִֵֵֵֶַַַַַָָהּכתּוב

הּזה הּכתּוב ּבפרּוׁש חּדׁשּו אחרים אבל .ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָּכ

הּתֹורה, מּסֹודֹות סֹוד ּבזה ודרׁשּו מאד עמק ְְְְִִֶַָָָָָֹֹענין

ׁשּיׁש והּוא ּגדֹול, ענין על ּתרמז ּבּכל ּכי ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹואמרּו

מּפני "ּכל", ּתּקרא מּדה הּוא ּברּו ְְִִִֵֵַָָָָֹלהּקדֹוׁש

כ"ד) מ"ד (יׁשעיה נאמר ּובּה הּכל, יסֹוד ְְְֱִֶֶַַַָָֹׁשהיא

ח') ה' (קהלת ׁשּנאמר והּוא ּכל, עׂשה ה' ְֱִֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹאנכי

הארץ יתרֹון ּכי יאמר הּוא, ּבּכל ארץ ְְְִִִֶֶֶַַָָֹֹויתרֹון

העֹולם ּבאי ּכל על הּׁשֹופע הּגדֹולה ְְֵֵַַַַָָָָָָוטֹובּה

הּׁשמינית הּמּדה והיא היא, ּבּכל ּכי ְְֲִִִִִִַַַַָֹּבעבּור

נאצלת ּבת ּתּקרא אחרת ּומּדה מּדֹות, ֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָמּי"ג

ּבית והיא הּכל, את מנהיג הּוא ּובּה ְְִִִֵֶֶַַָָֹמּמּנּה,

וה' ּבמּלת הּנרמז הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְְִִִֶַַַַָָָּדינֹו

ּכּלה ׁשּנקראת והיא ג'), נ"א (ב"ר מקֹום ְְְִִֵֶַָָָּבכל

מן ּכלּולה ׁשהיא ּבעבּור הּׁשירים, ׁשיר ְְֲִִִִִֵֶֶַַָּבספר

יׂשראל ּכנסת ׁשמּה מכּנים ׁשחכמים והיא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהּכל,

הּכל: ּכּנּוסת ׁשהיא ּבעבּור רּבים ְֲִִִִֶַַַַֹּבמקֹומֹות

‰cn‰Âהּוא ּכי ּכבת, לאברהם היתה הּזאת ¿«ƒ»ְְְְִַַַָָָָֹ

אמרּו ּולכ ּבזֹו, ויתנהג החסד ְְְְִִֵֶֶַַָָָאיׁש

ּבּכל ׁשּנתּבר הּזאת הּברכה אין ּכי ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹאחרים

ׁשּלא אֹו אׁשּתֹו, מּׂשרה ּבת ׁשהֹוליד על ְִִִֶֶֶֶַַָָֹרֹומזת

ׁשּבר ּגדֹול ענין רֹומזת היא אבל ְֲִִִֵֵֶֶֶָָָהֹוליד,

ּתּקרא ולכן הּכל מּדת ּבתֹו ׁשהיא ּבּמּדה ְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹאֹותֹו

(ׁשמֹות ּבקרּבֹו ׁשמי ּכי ּכּלׁשֹון ּכל, היא ְְְְִִִִַַָֹּגם

ּובארץ, ּבּׁשמים מבר הּוא והּנה כ"א). ְְִִֵֶַַָָָָֹכ"ג

הארץ: ואלהי הּׁשמים אלהי ּבה' אמר ְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹּולכ

ÔÈ�Ú‰Âּבהּגדֹות רמּוז לרּבֹותינּו נמצא הּזה ¿»ƒ¿»ְְְִֵֶַַַָָָ

ּבּמדרׁש ׁשאמרּו ּכענין רּבים, ְְְְְִִִִֶַַָָָּבמקֹומֹות

ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשאל כ"א) ג' (שהש"ר ְִִִֶַַָָחזית

אפׁשר יֹוסי ּברּבי אליעזר רּבי את ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָיֹוחאי

אּמֹו לֹו ׁשעּטרה ּבעטרה מהּו מאבי ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּׁשמעּת

,היא לֹו אמר הן, לֹו אמר י"א), ג' ֵֵַַַָָ(שה"ש

והיה יחידה ּבת לֹו ׁשהיתה למל מׁשל לֹו ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָאמר

לא ּבּתי, אֹותּה קֹורא והיה מּדאי יֹותר ְְְִִִֵֵַַָָָָֹמחּבבּה

זז ולא אחֹותי, אֹותּה ׁשּקרא עד מחּבבּה ְְֲִֵֶַַָָָָָָֹזז

חּבב ּבתחּלה ּכ אּמי, אֹותּה ׁשּקרא עד ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמחּבבּה

הדא ּבּתי, ּוקראן יׂשראל את הּוא ּברּו ְְֲִִִֵֶַָָָָָָהּקדֹוׁש

ּוראי, בת ׁשמעי י"א) מ"ה (ּתהּלים ּדכתיב ְְְְִִִִִִִַהּוא

ׁשּנאמר אחֹותי, ׁשּקראן עד מחּבבן זז ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹולא

זז ולא רעיתי, אחתי לי ּפתחי ב') ה' ְְְֲִִִִִַָָֹֹ(שה"ש

נ"א (יׁשעיה ׁשּנאמר אּמי, ׁשּקראן עד ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָמחּבבן

עמד ּכתיב. לאּמי ּולאּוּמי, עּמי אלי הקׁשיבּו ְְְְִִִִִִֵַַַַָד')

לֹו אמר ראׁשֹו, על ונּׁשקֹו יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ְְְִִִֶַַַַָֹרּבי

ּדי: מּפי הּדבר זה לׁשמע אּלא ּבאתי לא ְִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹאּלּו

¯‡·Óeהּקנה ּבן נחּוניא ר' ׁשל ּבמדרׁשֹו זה ¿…»ְְְְִֶֶֶַָָָָ

אנכי ּבּפסּוק אמרּו כ"ב). הּבהיר ְִִֵֶַַָָָָֹ(ספר

הארץ רקע לבּדי ׁשמים נטה ּכל עׂשה ְִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹה'

אילן ּכׁשּנטעּתי אני כ"ד), מ"ד (יׁשעיה ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָמאּתי

הּכל ּבֹו ורקעּתי העֹולם ּכל ּבֹו להׁשּתעׁשע ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹזה

מּמּנּו והּכל ּבֹו ּתלּוי ׁשהּכל ּכל, ׁשמֹו ְְְִִֶֶַַָָָֹֹֹוקראתי

מחּכים, ולֹו צֹופין ּובֹו לֹו צריכין והּכל ְְְְִִִִֵַַֹיֹוצא,

ּכׁשעׂשיתי הייתי לבּדי נׁשמֹות, ּפֹורחים ְְְְִִִִִִִֶַָָָָּומּׁשם

קדמּתי אני לאמר מלא עליו יגּדל ולא ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹֹאֹותֹו

נטעּתי ׁשּבּה ארצי ׁשרקעּתי ּבעת ּגם .ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָל

וׂשמחּתיוׁשרׁשּת ּביחד ּוׂשמחּתים זה אילן י ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

ּכאן: עד זה, סֹודי לֹו ׁשּגּליתי אּתי מי ִִִִִִִֶֶֶַָָּבהם,

„BÚÂּתזּכֹור רחם ּברגז מאי מבאר (עזֿעח) ׁשם ¿ְְְִֵֶַַָָֹֹ

ל ׁשחטאּו ּבעת אמר ב'), ג' ְְְֲֵֶַַָָ(חבּקּוק

רחם ּומאי ּתזּכר, רחם עליהם ותכעס ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּבני

(ּתהּלים חזקי ה' ארחמ ׁשאמר אֹותֹו זכר ְְְְְְִִִִִֶֶַָָֹֹּתזּכר,

ׁשכינתן ׁשהיא הּזאת הּמּדה לֹו ונתּת ב'), ְְִִִֶַַַָָָָָֹי"ח

הּמּדה לֹו ונתּת ׁשּירׁשּה ּבנֹו ּוזכר יׂשראל, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשל

(מ"א ּדכתיב יׂשראל ׁשל ׁשכינתֹו ׁשהיא ְְְִִִִִֵֶֶַָָֹהּזאת,

אביהם ּוזכר לׁשלמה, חכמה נתן וה' כ"ו) ְְְֲִִֶַַָָָֹֹֹה'

מ"א (יׁשעיה אהבי אברהם זרע ּדכתיב ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹאברהם

ּומהיכן ב'). ג' (חבּקּוק ּתֹודיע ׁשנים ּובקרב ְֲִִֵֵֶֶַַָָח'),

את ּבר וה' ּדכתיב הן, לאברהם, ּבת ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָהיתה

הּנקרא ּכל ז') מ"ג (יׁשעיה ּוכתיב ּבּכל, ְְְְְִִַַַַָָָָֹֹאברהם

היתה ּברכה ההיא ּבראתיו, ולכבֹודי ְְְְְְִִִִִִַָָָָָבׁשמי

היתה, ּבּתֹו הן אּמֹו, אּלא היתה לא אֹו ְְִִִֵֶָָָָָֹּבּתֹו,

לפניו ּתמים ׁשלם עבד לֹו ׁשהיה לאדֹון ְְִֵֶֶֶָָָָָָָָָמׁשל

האדֹון אמר ּבכּלן, ועמד נסיֹונֹות ּבכּמה ְְְְְִִַַַָָָָָָָֻונּסהּו

אּלא לֹו, אעׂשה מה אֹו זה לעבד אּתן ְֱֵֶֶֶֶֶֶֶָָָמה

ּולכּבדֹו, ּולׁשמרֹו ליעצֹו הּגדֹול לאחי ְְְְְְֲֲִֶַַַָָָָאצּוּנּו

מּדֹותיו, ולמד הּגדֹול אחיו עם העבד ְִִִֶֶַַַָָָָָָחזר

אברהם זרע ּדכתיב אֹוהבי ּוקראֹו האח ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָאהבֹו

הּנה לֹו, אעׂשה מה אֹו לֹו אּתן מה אמר ֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹאהבי,

ּכמֹותן ואין נאֹות מרּגלּיֹות ּובֹו עׂשיתי נאה ְְְְִִִִֵֶַָָָָָּכלי

ּבמקֹומי, ויזּכה לֹו אּתנּנה מלכים, סגּלת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֻוהם

ּבּכל, אברהם את ּבר וה' ּדכתיב הּוא ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹהדא

ּכאן: ַָעד

Ì‡Âמא ּתדע ּׁשּכתבּתי מה הּנׁשיםּתבין מר ¿ƒְֲִִִֵֶַַַַַַָָָ

לקּטר חדלנּו אז ּומן ׁשאמרּו: ְְְֲִֵֶַַָָָָהארּורֹות

י"ח), מ"ד (ירמיה כל חסרנּו הּׁשמים ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹלמלכת

ותׂשּכיל האל"ף, חסרת הּמּלה נכּתבה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָולּמה

ואּלּו ּומקרא. ּבתֹורה סתּומים רּבים ְְְְְִִִִִַָָָּדברים

ׂשפתיו ּתאלמנה ּבסֹודֹותיו הּמתהּדר זה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָידע

זה ּכתבּתי ולכן רּבֹותינּו, ּדברי על ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמהלעיג

עתק: הּצּדיקים על הּדֹוברים ּפי ְְִִִִִַַַַָָֹלסּכר

a‰'.(ג) EÚÈaL‡Âׁשּיצּוה לאברהם ראּוי היה ¿«¿ƒ¬«ְְְֶֶַַָָָָָ

ּכנען, מּבנֹות אּׁשה יּקח ׁשּלא ּבנֹו יצחק ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹאת

ארצֹו אל ּבחּייו לׁשלח רצֹונֹו היה ְְְְֲִֶַַַָָָָֹאבל
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּזקנה, ּבימי מתחילים ּבּימים ּבאים ּכי ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָלפרׁש

הּבאים ּכמֹו עֹומד, זמן על מֹורה ּבאים ְְִִִֵֶַַָָָּכי

אמר וכאן ב'), ז' (ירמיה האּלה ְְְְִִֵֶַַָָָָָּבּׁשערים

ּבא ּכמֹו ּבּימים, ּבא ׁשּכבר מאד, זקן ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹׁשהיה

ל"ה): כ"ז (להּלן ּבמרמה ְְְִִַָָָאחי

C¯a.Ïka Ì‰¯·‡ ˙‡אר וכבֹוד ּונכסים ּבעׁשר ≈«∆«¿»»«…ְְְִֶֶָָֹ

(אּבן האדם חמּדת ּכל וזאת ּובנים, ְְְִִִֶַָָָָָָֹימים

ׁשלם היה ּכי לאמר זה הּכתּוב והזּכיר ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹעזרא).

לבנֹו ּבנים ׁשּיראה זּולתי ּדבר חסר לא ְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹּבּכל,

לזה: התאּוה ולכן ּוכבֹודֹו, מעלתֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָׁשּינחלּו

e�È˙Ba¯Ïe'וה ט"ז:) (ב"ב אמרּו נפלא. ענין ּבזה ¿«≈ְְְִִֶַָָָָ

אֹומר מאיר רּבי ּבּכל, אברהם את ְִִֵֵֵֶַַַַָָֹּבר

היתה ּבת אֹומר יהּודה רּבי ּבת, לֹו היתה ְְְִֵֶַַַָָָָָֹׁשּלא

ׁשמּה. ּובּכל לֹו היתה ּבת אֹומרים אחרים ְְְֲִִֵַַָָָֹלֹו,

וזֹו לאברהם, ּבת לֹו היתה ׁשּלא מאיר רּבי ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּדרׁש

לבני רק להּׂשיאה יכֹול היה לא ּכי לברכה ְְְִִִִֵַַָָָָָָֹלֹו

ּכן ּגם לארצֹו יׁשלחּנה ואם הארּורים, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָּכנען

ּברׁשּות האּׁשה ּכי ּכמֹותם, זרה עבֹודה ׁשם ְְֲֲִִִַָָָָָָָֹּתעבד

הּכׁשר זרעֹו ׁשּיצא יחּפץ לא ואברהם ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּבעלּה,

עבֹודה יעבד ּכי ואף לארץ, חּוצה אׁשּתֹו ְְֲֲִִִֶַַָָָָָָֹמּׂשרה

ּדאפּלּו לֹו, היתה ּבת ּכי ּדרׁש יהּודה ורּבי ְְְֲִִִַַַַָָָָָָזרה.

והיא קמ"א.), (ׁשם רחמנא חסריה לא ְְְֲִֵַַָָָָָֹּברּתא

האנׁשים יחמדּו אׁשר ּכל לֹו היה ּכי ּבּכל, ְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָֹהּברכה

הּבת: ׁשם והזּכירּו אחרים ּובאּו ּדבר. חסר ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹלא

˙Ó‡·eלהם והּמחלקת לאחרים הּכּונה ׁשאין ∆¡∆ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּבת ׁשם אֹותנּו להֹודיע יהּודה רּבי ְְִִִֵַַַַָָעם

ׁשל ּברכתֹו ׁשּיֹוציאּו להם וחלילה ּבלבד, ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹהּזאת

ׁשּיאמר זה, לענין ּוכללית ּגדֹולה ׁשהיא ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹאברהם

ׁשּׁשמּה אחת ּבבת הּׁשם אֹותֹו ּבר ּכי ְְִֵֵֵֶַַַַַָָהּכתּוב

הּזה הּכתּוב ּבפרּוׁש חּדׁשּו אחרים אבל .ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָּכ

הּתֹורה, מּסֹודֹות סֹוד ּבזה ודרׁשּו מאד עמק ְְְְִִֶַָָָָָֹֹענין

ׁשּיׁש והּוא ּגדֹול, ענין על ּתרמז ּבּכל ּכי ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹואמרּו

מּפני "ּכל", ּתּקרא מּדה הּוא ּברּו ְְִִִֵֵַָָָָֹלהּקדֹוׁש

כ"ד) מ"ד (יׁשעיה נאמר ּובּה הּכל, יסֹוד ְְְֱִֶֶַַַָָֹׁשהיא

ח') ה' (קהלת ׁשּנאמר והּוא ּכל, עׂשה ה' ְֱִֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹאנכי

הארץ יתרֹון ּכי יאמר הּוא, ּבּכל ארץ ְְְִִִֶֶֶַַָָֹֹויתרֹון

העֹולם ּבאי ּכל על הּׁשֹופע הּגדֹולה ְְֵֵַַַַָָָָָָוטֹובּה

הּׁשמינית הּמּדה והיא היא, ּבּכל ּכי ְְֲִִִִִִַַַַָֹּבעבּור

נאצלת ּבת ּתּקרא אחרת ּומּדה מּדֹות, ֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָמּי"ג

ּבית והיא הּכל, את מנהיג הּוא ּובּה ְְִִִֵֶֶַַָָֹמּמּנּה,

וה' ּבמּלת הּנרמז הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְְִִִֶַַַַָָָּדינֹו

ּכּלה ׁשּנקראת והיא ג'), נ"א (ב"ר מקֹום ְְְִִֵֶַָָָּבכל

מן ּכלּולה ׁשהיא ּבעבּור הּׁשירים, ׁשיר ְְֲִִִִִֵֶֶַַָּבספר

יׂשראל ּכנסת ׁשמּה מכּנים ׁשחכמים והיא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהּכל,

הּכל: ּכּנּוסת ׁשהיא ּבעבּור רּבים ְֲִִִִֶַַַַֹּבמקֹומֹות

‰cn‰Âהּוא ּכי ּכבת, לאברהם היתה הּזאת ¿«ƒ»ְְְְִַַַָָָָֹ

אמרּו ּולכ ּבזֹו, ויתנהג החסד ְְְְִִֵֶֶַַָָָאיׁש

ּבּכל ׁשּנתּבר הּזאת הּברכה אין ּכי ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹאחרים

ׁשּלא אֹו אׁשּתֹו, מּׂשרה ּבת ׁשהֹוליד על ְִִִֶֶֶֶַַָָֹרֹומזת

ׁשּבר ּגדֹול ענין רֹומזת היא אבל ְֲִִִֵֵֶֶֶָָָהֹוליד,

ּתּקרא ולכן הּכל מּדת ּבתֹו ׁשהיא ּבּמּדה ְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹאֹותֹו

(ׁשמֹות ּבקרּבֹו ׁשמי ּכי ּכּלׁשֹון ּכל, היא ְְְְִִִִַַָֹּגם

ּובארץ, ּבּׁשמים מבר הּוא והּנה כ"א). ְְִִֵֶַַָָָָֹכ"ג

הארץ: ואלהי הּׁשמים אלהי ּבה' אמר ְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹּולכ

ÔÈ�Ú‰Âּבהּגדֹות רמּוז לרּבֹותינּו נמצא הּזה ¿»ƒ¿»ְְְִֵֶַַַָָָ

ּבּמדרׁש ׁשאמרּו ּכענין רּבים, ְְְְְִִִִֶַַָָָּבמקֹומֹות

ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשאל כ"א) ג' (שהש"ר ְִִִֶַַָָחזית

אפׁשר יֹוסי ּברּבי אליעזר רּבי את ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָיֹוחאי

אּמֹו לֹו ׁשעּטרה ּבעטרה מהּו מאבי ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּׁשמעּת

,היא לֹו אמר הן, לֹו אמר י"א), ג' ֵֵַַַָָ(שה"ש

והיה יחידה ּבת לֹו ׁשהיתה למל מׁשל לֹו ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָאמר

לא ּבּתי, אֹותּה קֹורא והיה מּדאי יֹותר ְְְִִִֵֵַַָָָָֹמחּבבּה

זז ולא אחֹותי, אֹותּה ׁשּקרא עד מחּבבּה ְְֲִֵֶַַָָָָָָֹזז

חּבב ּבתחּלה ּכ אּמי, אֹותּה ׁשּקרא עד ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמחּבבּה

הדא ּבּתי, ּוקראן יׂשראל את הּוא ּברּו ְְֲִִִֵֶַָָָָָָהּקדֹוׁש

ּוראי, בת ׁשמעי י"א) מ"ה (ּתהּלים ּדכתיב ְְְְִִִִִִִַהּוא

ׁשּנאמר אחֹותי, ׁשּקראן עד מחּבבן זז ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹולא

זז ולא רעיתי, אחתי לי ּפתחי ב') ה' ְְְֲִִִִִַָָֹֹ(שה"ש

נ"א (יׁשעיה ׁשּנאמר אּמי, ׁשּקראן עד ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָמחּבבן

עמד ּכתיב. לאּמי ּולאּוּמי, עּמי אלי הקׁשיבּו ְְְְִִִִִִֵַַַַָד')

לֹו אמר ראׁשֹו, על ונּׁשקֹו יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ְְְִִִֶַַַַָֹרּבי

ּדי: מּפי הּדבר זה לׁשמע אּלא ּבאתי לא ְִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹאּלּו

¯‡·Óeהּקנה ּבן נחּוניא ר' ׁשל ּבמדרׁשֹו זה ¿…»ְְְְִֶֶֶַָָָָ

אנכי ּבּפסּוק אמרּו כ"ב). הּבהיר ְִִֵֶַַָָָָֹ(ספר

הארץ רקע לבּדי ׁשמים נטה ּכל עׂשה ְִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹה'

אילן ּכׁשּנטעּתי אני כ"ד), מ"ד (יׁשעיה ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָמאּתי

הּכל ּבֹו ורקעּתי העֹולם ּכל ּבֹו להׁשּתעׁשע ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹזה

מּמּנּו והּכל ּבֹו ּתלּוי ׁשהּכל ּכל, ׁשמֹו ְְְִִֶֶַַָָָֹֹֹוקראתי

מחּכים, ולֹו צֹופין ּובֹו לֹו צריכין והּכל ְְְְִִִִֵַַֹיֹוצא,

ּכׁשעׂשיתי הייתי לבּדי נׁשמֹות, ּפֹורחים ְְְְִִִִִִִֶַָָָָּומּׁשם

קדמּתי אני לאמר מלא עליו יגּדל ולא ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹֹאֹותֹו

נטעּתי ׁשּבּה ארצי ׁשרקעּתי ּבעת ּגם .ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָל

וׂשמחּתיוׁשרׁשּת ּביחד ּוׂשמחּתים זה אילן י ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

ּכאן: עד זה, סֹודי לֹו ׁשּגּליתי אּתי מי ִִִִִִִֶֶֶַָָּבהם,

„BÚÂּתזּכֹור רחם ּברגז מאי מבאר (עזֿעח) ׁשם ¿ְְְִֵֶַַָָֹֹ

ל ׁשחטאּו ּבעת אמר ב'), ג' ְְְֲֵֶַַָָ(חבּקּוק

רחם ּומאי ּתזּכר, רחם עליהם ותכעס ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּבני

(ּתהּלים חזקי ה' ארחמ ׁשאמר אֹותֹו זכר ְְְְְְִִִִִֶֶַָָֹֹּתזּכר,

ׁשכינתן ׁשהיא הּזאת הּמּדה לֹו ונתּת ב'), ְְִִִֶַַַָָָָָֹי"ח

הּמּדה לֹו ונתּת ׁשּירׁשּה ּבנֹו ּוזכר יׂשראל, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשל

(מ"א ּדכתיב יׂשראל ׁשל ׁשכינתֹו ׁשהיא ְְְִִִִִֵֶֶַָָֹהּזאת,

אביהם ּוזכר לׁשלמה, חכמה נתן וה' כ"ו) ְְְֲִִֶַַָָָֹֹֹה'

מ"א (יׁשעיה אהבי אברהם זרע ּדכתיב ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹאברהם

ּומהיכן ב'). ג' (חבּקּוק ּתֹודיע ׁשנים ּובקרב ְֲִִֵֵֶֶַַָָח'),

את ּבר וה' ּדכתיב הן, לאברהם, ּבת ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָהיתה

הּנקרא ּכל ז') מ"ג (יׁשעיה ּוכתיב ּבּכל, ְְְְְִִַַַַָָָָֹֹאברהם

היתה ּברכה ההיא ּבראתיו, ולכבֹודי ְְְְְְִִִִִִַָָָָָבׁשמי

היתה, ּבּתֹו הן אּמֹו, אּלא היתה לא אֹו ְְִִִֵֶָָָָָֹּבּתֹו,

לפניו ּתמים ׁשלם עבד לֹו ׁשהיה לאדֹון ְְִֵֶֶֶָָָָָָָָָמׁשל

האדֹון אמר ּבכּלן, ועמד נסיֹונֹות ּבכּמה ְְְְְִִַַַָָָָָָָֻונּסהּו

אּלא לֹו, אעׂשה מה אֹו זה לעבד אּתן ְֱֵֶֶֶֶֶֶֶָָָמה

ּולכּבדֹו, ּולׁשמרֹו ליעצֹו הּגדֹול לאחי ְְְְְְֲֲִֶַַַָָָָאצּוּנּו

מּדֹותיו, ולמד הּגדֹול אחיו עם העבד ְִִִֶֶַַַָָָָָָחזר

אברהם זרע ּדכתיב אֹוהבי ּוקראֹו האח ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָאהבֹו

הּנה לֹו, אעׂשה מה אֹו לֹו אּתן מה אמר ֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹאהבי,

ּכמֹותן ואין נאֹות מרּגלּיֹות ּובֹו עׂשיתי נאה ְְְְִִִִֵֶַָָָָָּכלי

ּבמקֹומי, ויזּכה לֹו אּתנּנה מלכים, סגּלת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֻוהם

ּבּכל, אברהם את ּבר וה' ּדכתיב הּוא ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹהדא

ּכאן: ַָעד

Ì‡Âמא ּתדע ּׁשּכתבּתי מה הּנׁשיםּתבין מר ¿ƒְֲִִִֵֶַַַַַַָָָ

לקּטר חדלנּו אז ּומן ׁשאמרּו: ְְְֲִֵֶַַָָָָהארּורֹות

י"ח), מ"ד (ירמיה כל חסרנּו הּׁשמים ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹלמלכת

ותׂשּכיל האל"ף, חסרת הּמּלה נכּתבה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָולּמה

ואּלּו ּומקרא. ּבתֹורה סתּומים רּבים ְְְְְִִִִִַָָָּדברים

ׂשפתיו ּתאלמנה ּבסֹודֹותיו הּמתהּדר זה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָידע

זה ּכתבּתי ולכן רּבֹותינּו, ּדברי על ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמהלעיג

עתק: הּצּדיקים על הּדֹוברים ּפי ְְִִִִִַַַַָָֹלסּכר

a‰'.(ג) EÚÈaL‡Âׁשּיצּוה לאברהם ראּוי היה ¿«¿ƒ¬«ְְְֶֶַַָָָָָ

ּכנען, מּבנֹות אּׁשה יּקח ׁשּלא ּבנֹו יצחק ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹאת

ארצֹו אל ּבחּייו לׁשלח רצֹונֹו היה ְְְְֲִֶַַַָָָָֹאבל



dxyלד iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i ipy meil inei xeriy

(ã)éðáì äMà zç÷ìå Cìz ézãìBî-ìàå éöøà-ìà ék¦¯¤©§¦²§¤«©§¦−¥¥®§¨«©§¨¬¦−̈¦§¦¬
:÷çöéì§¦§¨«

(ä)úëìì äMàä äáàú-àì éìeà ãáòä åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¨¤½¤©Æ«ŸŸ¤´¨«¦½̈¨¤¬¤
ða-úà áéLà áLää úàfä õøàä-ìà éøçàõøàä-ìà E ©«£©−¤¨¨´¤©®Ÿ¤«¨¥³¨¦Æ¤¦§½¤¨−̈¤

:íMî úàöé-øLàרמב"ן £¤¨¨¬¨¦¨«

(å)éða-úà áéLz-ït Eì øîMä íäøáà åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈©§¨¨®¦¨´¤§½¤¨¦¬¤§¦−
:änL̈«¨

(æ)ýåýé|õøàîe éáà úéaî éðç÷ì øLà íéîMä éýìû §Ÿ̈´¡Ÿ¥´©¨©À¦£¤̧§¨©¹¦¦¥´¨¦»¥¤´¤
Eòøæì øîàì éì-òaLð øLàå éì-øac øLàå ézãìBî«©§¦¼©«£¤̧¦¤¦¹©«£¤³¦§©¦Æ¥½Ÿ§©̧§£½

éðôì Bëàìî çìLé àeä úàfä õøàä-úà ïzàzç÷ìå E ¤¥−¤¨¨´¤©®ŸÀ¦§©³©§¨Æ§¨¤½§¨«©§¨¬
:íMî éðáì äMà¦¨²¦§¦−¦¨«

i"yx£È·‡ ˙ÈaÓ È�Á˜Ï ¯L‡ ÌÈÓM‰ È‰Ï‡ '‰∑ואׁשּביע" אמר ּולמעלה הארץ', 'ואלהי אמר: אמרולא וגֹו'". ¡…≈«»«ƒ¬∆¿»«ƒƒ≈»ƒְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ
"אלהי היה אבי, מּבית ּכׁשּלקחני אבל הּברּיֹות, ּבפי ׁשהרּגלּתיו הארץ", ואלהי הּׁשמים "אלהי הּוא עכׁשו ְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹלֹו:

ּבארץ רגיל היה לא ּוׁשמֹו ּבֹו מּכירים עֹולם ּבאי היּו ׁשּלא הארץ, אלהי ולא ‡·È.הּׁשמים" ˙ÈaÓ∑מחרן. ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹƒ≈»ƒֵָָ
Èz„ÏBÓ ı¯‡Óe∑ּכׂשּדיםמאּור.ÈÏŒ¯ac ¯L‡Â∑הּסמּוכים ולהם' ולֹו 'לי, ּכל וכן עלי", ּדּבר "אׁשר ּכמֹו: לצרּכי, ≈∆∆«¿ƒְִֵַ«¬∆ƒ∆ƒְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשּלהם ותרּגּום 'על', ּבלׁשֹון מפרׁשים ּדּבּור, להבין(אצל וקל ּבעבּור, ּבמקֹום למ"ד להׁשּתּמׁש הּתרּגּום ׁשּדר עלֹוהי,)רצֹונֹו, 'עלי, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
ׁשּלה ותרּגּום אליהם, אליו, אלי, אּלא: ולהם', ולֹו 'לי לׁשֹון ּדּבּור אצל נֹופל ׁשאין עּמיּה,עליהֹון', 'עּמי, ם: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ולהם' ולֹו 'לי, לׁשֹון נֹופל אמירה אצל אבל �ÈÏŒÚaL.עּמהֹון', ¯L‡Â∑הּבתרים .ּבין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָ«¬∆ƒ¿«ƒְִֵַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(565 'nr k zegiy ihewl)

הּׁשמים אלקי היה אבי מּבית ּכׁשּלקחני . . הארץ ואלקי הּׁשמים אלקי הּוא ז)עכׁשו כד, (רש"י ְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
אלקי הּקּב"ה היה אברהם אברהםהּׁשמיםעד ּבא העֹולם. ּולעניני לעֹולם ׁשּיְך ׁשאינֹו ׁשמימי, לדבר נחׁשב היה ׁשאלקּות היינּו , ְְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּפרטי ּבכל העֹולם, עניני ּובכל ּבעֹולם אלקּות והכניס הֹוריד נפׁש מסירּות ׁשל עבֹודה ועם הראׁשֹון, והּיהּודי הראׁשֹון האב ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹאבינּו,

אלקי ּגם הּוא ׁשה' הּכירּו ׁשּכּלם ּכְך יֹום, הּיֹום ּכזה,הארץחּיי ּבאפן אלקּות לפרסם היא, יֹום הּיֹום חּיי ׁשל הּפנימית הּכּונה ואכן, . ְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ

הארץ". ואלקי הּׁשמים "אלקי הּוא ׁשה' ּתראה הּסביבה רמב"ןׁשּכל ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

q˙Â·ד ÏÈÊÈz È˙e„lÈÏe ÈÚ¯‡Ï ÔÈ‰Ï‡¡»≈¿«¿ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿ƒ«
:˜ÁˆÈÏ È¯·Ï ‡˙z‡ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

‡z˙‡ה È·È˙ ‡Ï ÌÈ‡Ó ‡„·Ú dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»ƒ»≈≈ƒ¿»
˙È ·È˙‡ ‡·˙‡‰ ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï È¯˙· È˙ÈÓÏ¿≈≈«¿«¿«¿»»»«¬»»»≈»

:ÔnzÓ ‡z˜Ù� Èc ‡Ú¯‡Ï C¯a¿»¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ«»

ÓÏÈc‡ו CÏ ¯nzÒ‡ Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»ƒ¿««»ƒ¿»
:Ôn˙Ï È¯a ˙È ·È˙»̇≈»¿ƒ¿«»

‡a‡ז ˙ÈaÓ È�¯a„ Èc ‡iÓL„ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ¿«»ƒ«¿«ƒƒ≈«»
ÈÏ Ìi˜ È„Â ÈÏ ÏlÓ È„Â È˙e„ÏÈ Ú¯‡Óe≈¬««¿ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ«≈ƒ
‡e‰ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È Ôz‡ C¯·Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿»∆≈»«¿»»»
È¯·Ï ‡˙z‡ ·q˙Â CÓ„˜ dÎ‡ÏÓ ÁÏLÈƒ¿««¿»≈√»»¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ

:ÔnzÓƒ«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹו ּבחּייו ּכן לעׂשֹות העבד והׁשּביע ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּומׁשּפחּתֹו

לעבד להׁשּביע ּפנים ּכל על הצר ולכן ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבמֹותֹו,

ּתּקח ׁשּלא מצּו אני לאמר והצר ׁשם, ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֻללכת

ותּקח ארצי אל וׁשּתל ּכנען מּבנֹות לבני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָאּׁשה

אבי. מּבית אּׁשה ִִִֵָָלֹו

ÔÂÈÎÂהצר לא זה, על העבד את ׁשהׁשּביע ¿≈»ְְִִֶֶֶֶֶַַַָֹֻ

ׁשּלא ּבֹו יֹודע ּכי ּדבר יצחק את ְְִִֵֶֶַַָָָֹלצּוֹות

ׁשהׁשּביע הּׁשבּועה ועל אביו רצֹון על ְְְְֲִִִֶַַַַַָָֹיעבר

ּבאמת. ליצחק נֹודע הענין היה ּכי עבּדֹו, ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָאת

נכסיו על אּפֹוטרֹוּפּוס העבד ׁשהיה יּתכן ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָּגם

אֹותֹו וינחיל לרצֹונֹו יצחק ׁשּיּׂשיא אֹותֹו ְְְְְִִִִִֶַַָָוצּוה

אׁשר ּבכל הּמׁשל טעם וזה ּכן, מנת על ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָנכסיו

לֹו:

È‰Ï‡.ı¯‡‰ È‰Ï‡Â ÌÈÓM‰הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ¡…≈«»«ƒ≈…≈»»∆ַָָ

(מ"ב ּכדכתיב יׂשראל, ארץ אלהי ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶָָֹיּקרא

הארץ. אלהי מׁשּפט את ידעּו לא כ"ו) ְְֱִֵֶֶַָָָֹֹי"ז

אלהי אל וידּברּו י"ט) ל"ב (דהי"ב ְְְֱֵֶַַָֹוכתּוב

סֹוד ּבזה ויׁש הארץ, עּמי אלהי ּכעל ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹירּוׁשלים

י"ח וּיקרא (עּין הּׁשם ּבעזרת אכּתבּנּו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָעֹוד

לקחני (ז') ּבּפסּוק אבל לאכ"ה). אבי מּבית ְֲִִִֵַַָָָָֹ

ּבאּור אֹו ּבחרן היה ּכי הארץ אלהי ּבֹו ְְֱֱִֵֶֶַָָָָָָֹנאמר

ּבחּוצה הּדר ק"י:) (ּכתּבֹות אמרּו וכן ְְְְְִֵַַָָָֻּכׂשּדים.

(ש"א ׁשּנאמר אלּה, לֹו ׁשאין ּכמי ּדֹומה ְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַָָֹלארץ

ּבנחלת מהסּתּפח הּיֹום גרׁשּוני ּכי י"ט) ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַכ"ו

אחרים: אלהים עבד ל לאמר ֱֲֲִִֵֵֵֹֹֹה'

וטעם ‰‡M‰.(ה) ‰·‡˙ ‡Ï ÈÏe‡אׁשר האּׁשה ְַַ«……∆»ƒ»ֲִֶָָ

אֹו ׁשם, אׁשר הּנׁשים מּכל ּבּה ֲֲִִֵֶַַָָָָאדּבר

ליצחק: ְְְִָָָהראּויה

Èz„ÏBÓ.(ז) ı¯‡Óe È·‡ ˙ÈaÓמּבית רּׁש"י, לׁשֹון ƒ≈»ƒ≈∆∆«¿ƒְִִֵַ

ּכׂשּדים. מאּור מֹולדּתי, ּומארץ מחרן. ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָאבי,

יהיה "ּתל מֹולדּתי ואל ארצי "אל ּכן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַאם

זרע ׁשּיתערב חלילה וחלילה ּכׂשּדים, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָאּור

ׁשהיה יאמר אּולי הּפֹוׁשע. חם ּבבני ְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּקדׁש

העבד אבל ׁשם, ׁשל מּזרעֹו ׁשם מׁשּפחה ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָלֹו

יחׁשב ואּולי אדניו. ּדּבר ּכאׁשר הל ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹֹלחרן

אבל ּכׂשּדים, אּור מֹולדּתֹו ארץ ּכי ְְֲִִֶֶַַַָָהרב

אׁשר ארץ ו"ארצי" מׁשּפחּתי, היא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַ"מֹולדּתי"

ּבּה. ָָּגר

ÏÎÂולקחּת אמר ּבכאן ּכי ּבטלים, ּדברים אּלה ¿»ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

רּבים ימים ּכי ועֹוד מּׁשם, לבני ְְִִִִִִִַָָָאּׁשה

ּתּקרא ולּמה מחרן, יֹותר ּכנען ּבארץ ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעמד

"אל אבל ימים. ּבּה ׁשּגר ּבעבּור ארצֹו ְֲֲִֶֶַַָָָָָָחרן

ּכי מֹולדּתי, ׁשּׁשם ארצי מֹולדּתי", ואל ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָארצי

ּוכבר מעֹולם, אבֹותיו היּו ּומּׁשם עמד ְֲִֵַָָָָָָָׁשם

ּובבראׁשית א'). י"ב כ"ח, י"א (לעיל ְְְִִִֵֵֵָנתּבאר

אביו, ׁשל ּביתֹו זֹו אבי, מּבית י"ג) (נ"ט ִִִֵֵֶַָָָרּבה

ׁשכּונתי.ּומא זֹו מֹולדּתי רץ ְְִִֵֶֶַָ

ÔÎzÈÂ,מֹולדּתי ואל ארצי אל טעם ׁשּיהיה ¿ƒ»≈ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַ

ארצֹו ּבאנׁשי ּגם ּכי ּומׁשּפחּתי, ְְְְְְִִִִֵַַַַַארצי

אּׁשה ולקחּת וכן ּבמׁשּפחּתֹו, רק יחּפץ ְְְְְְְִִֵַַַַָָָֹֹלא

יאמר וכן אבי. מּבית אל רמז מּׁשם, ְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹלבני

dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i iyily meil inei xeriy

(ç)éøçà úëìì äMàä äáàú àì-íàåéúòáMî úéwðå E §¦¸ŸŸ¤³¨«¦¨Æ¨¤¤́©«£¤½§¦¦¾¨¦§ª«¨¦−
:änL áLú àì éða-úà ÷ø úàæ®Ÿ©´¤§¦½¬Ÿ¨¥−¨«¨

i"yx£'B‚Â È˙Ú·MÓ ˙Èw�Â∑אׁשּכל ענר, מּבנֹות אּׁשה לֹו סא)ראּוממוקח B‚Â'.(קידושין È�aŒ˙‡ מעּוט∑¯˜ 'רק', ¿ƒƒ»ƒ¿À»ƒ¿ְְְְִִֵֵֶַַָָֹ«∆¿ƒ¿ִַ
לחזר סֹופֹו ּבני, ּבן יעקב אבל חֹוזר, אינֹו ּבני רמב"ן.הּוא: ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָֹֹ

(è)òáMiå åéðãà íäøáà Cøé úçz Bãé-úà ãáòä íNiå©¨³¤¨¤̧¤Æ¤¨½©²©¤¬¤©§¨¨−£Ÿ¨®©¦¨´©
:äfä øácä-ìò Bì½©©¨−̈©¤«

ß oeygxn g"i iyily mei ß

(é)áeè-ìëå Cìiå åéðãà élîbî íélîâ äøNò ãáòä çwiå©¦©´Â̈¤Â¤£¨¨¸§©¦¹¦§©¥³£Ÿ¨Æ©¥½¤§¨¬
:øBçð øéò-ìà íéøäð íøà-ìà Cìiå í÷iå Bãéa åéðãà£Ÿ−̈§¨®©À̈¨©¥²¤¤£©¬©«£©−¦¤¦¬¨«

i"yx£ÂÈ�„‡ ÈlÓbÓ∑(ב"ר)זמּומין יֹוצאין ׁשהיּו ּגמּלים, מּׁשאר היּו אחריםנּכרין ּבׂשדֹות ירעּו ׁשּלא הּגזל, .מּפני ƒ¿«≈¬…»ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
B„Èa ÂÈ�„‡ ·eËŒÏÎÂ∑(ב"ר),לֹו אׁשר ּכל על ליצחק ּכתב מּתנה ּבּתםׁשטר לֹו לׁשלח ׁשּיקּפצּו ∑‡¯ÌÈ¯‰�ŒÌ.ּכדי ¿»¬…»¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ¬««¬«ƒ

ׁשּתי יֹוׁשבתּבין רמב"ן.נהרֹות ְְֵֵֶֶָ

(àé)áøò úòì íénä øàa-ìà øéòì õeçî íélîbä Cøáiå©©§¥¯©§©¦²¦¬¨¦−¤§¥´©¨®¦§¥´¤½¤
:úáàMä úàö úòì§¥−¥¬©«Ÿ£«Ÿ

i"yx£ÌÈlÓb‰ C¯·iÂ∑הרּביצם. ««¿≈«¿«ƒְִִָ

(áé)øîàiå|éðôì àð-äø÷ä íäøáà éðãà éýìû ýåýé ©Ÿ©Ã§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈©§¥¨¬§¨©−
^íäøáà éðãà íò ãñç-äNòå íBiä©®©«£¥¤¾¤¦−£Ÿ¦¬©§¨¨«

(âé)úàöé øéòä éLðà úBðáe íénä ïéò-ìò ávð éëðà äpä¦¥²¨«Ÿ¦¬¦¨−©¥´©¨®¦§Æ©§¥´¨¦½«Ÿ§−Ÿ
ì:íéî áàL ¦§¬Ÿ¨«¦

È‰˙eח C¯˙· È˙ÈÓÏ ‡˙z‡ È·È˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈≈ƒ¿»¿≈≈«¿»¿≈
·˙˙ ‡Ï È¯a ˙È „BÁÏ ‡c È˙ÓBnÓ ‰‡kÊ«»»ƒ»ƒ»¿»¿ƒ»»≈

:Ôn˙Ï¿«»

„‡·¯‰Ìט ‡Î¯È ˙BÁz d„È ˙È ‡„·Ú ÈeLÂ¿«ƒ«¿»»¿≈¿«¿»¿«¿»»
:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÏÚ dÏ Ìi˜Â d�Baƒ̄≈¿«≈≈«ƒ¿»»»≈

¯d�Baי ÈÏÓbÓ ÔÈÏÓ‚ ‡¯NÚ ‡„·Ú ¯·„e¿««¿»«¿»«¿ƒƒ«¿≈ƒ≈
ÏÊ‡Â Ì˜Â d„Èa d�Ba¯ ¯ÙL ÏÎÂ ÏÊ‡Â«¬«¿»¿«ƒ≈ƒ≈¿»«¬«

:¯BÁ�„ ‡z¯˜Ï ˙¯t ÏÚ Èc Ì¯‡Ï«¬»ƒ«¿«¿«¿»¿»

Ï·‡¯‡יא ‡z¯˜Ï ‡¯aÓ ‡iÏÓ‚ È¯L‡Â¿«¿≈«¿«»ƒ»»¿«¿»ƒ¿≈»
:‡˙ÈÏÓ Ô˜Ù�c ÔcÚÏ ‡LÓ¯ ÔcÚÏ ‡iÓ„¿«»¿ƒ««¿»¿ƒ«¿«¿««¿»»

ÔÚkיב ÔÈnÊ Ì‰¯·‡ È�Ba¯c d‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡»≈¿ƒƒ«¿»»«ƒ¿«
È�Ba¯ ÌÚ e·ÈË „·ÚÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÈÓ„√̃»«»≈¿ƒ«ƒƒƒƒ

:Ì‰¯·‡«¿»»

‡�ÈLיג ˙�·e ‡iÓ„ ‡�ÈÚ ÏÚ Ì‡˜ ‡�‡ ‡‰»¬»»≈«≈»¿«»¿«¡»≈
:‡ÈÓ ÈÏÓÓÏ Ô˜Ù� ‡z¯«̃¿»«¿«¿ƒ¿≈«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לבני אּׁשה ולקחּת מ') ּפסּוק (להּלן ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָהעבד

ּכי מ"א) (ׁשם ואמר אבי. ּומּבית ְְְִִִִִִֵַַָָָמּמׁשּפחּתי

ּכן אֹומר העבד ׁשהיה אֹו מׁשּפחּתי. אל ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹתבא

לֹו: ׁשּיׁשמעּו ְְְְִֶַָלכּבדם

¯L‡Â.ÈÏ ¯ac,עלי ּכמֹו לצרּכי, רּׁש"י, לׁשֹון «¬∆ƒ∆ƒְְְְִִַַָָ

אצל הּסמּוכים ולהם ולֹו לי ּכל ְְְְִִֵֵֶֶַָָוכן

ּבלׁשֹון נֹופל ׁשאין על, ּבלׁשֹון מפרׁשים ְְְִִִִֵֵֶַָֹּדּבּור

עּמי ותרּגּומם אליהם, אליו אלי אּלא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּדּבּור

ולֹו לי נֹופל אמירה אצל אבל עמהֹון, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָעּמיה

מּמה ראיה הביא יעקב וּיצא ּובפרׁשת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹולהם.

ּדּברּתי אׁשר את ט"ו) כ"ח (להּלן ׁשם ְְֲִִֵֶֶַַָָָּׁשּכתּוב

לכן: קדם ּדּבר לא יעקב עם ׁשהרי ,ֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹֹֹל

ÔÈ‡Âׁשמֹות) מצאנּו הּנה ּכי אמת, הּזה החּלּוק ¿≈ְֱִִִֵֶֶַַָָ

אל העם את נחה ל ועּתה ל"ד) ְְֵֵֶֶַָָָל"ב

ארמית לּמל הּכׂשּדים וידּברּו ,ל ּדּברּתי ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָאׁשר

מהר והאבדּתם והֹורׁשּתם ד'), ב' ְְְְֲִֵֵַַַַָָָ(ּדנּיאל

וכן ג'). ט' (ּדברים ל אלהי ה' ּדּבר ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָֹּכאׁשר

לי ואמרּו י"ג) ג' (ׁשמֹות ּבׁשניהם ְְְְֲִִִֵֶָָָהאמירה

ּדּברּתי אׁשר ואת אלהם. אמר מה ּׁשמֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹמה

את ל ׁשאּתן עּתה ל ׁשאמרּתי ּפרּוׁשֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָל

:אֹות ואבר ּולזרע ְְְֲֲֵֶַַָָָהארץ

MÓ·(ח) ˙Èw�Â.˙‡Ê È˙Úלקחת אֹותֹו הרׁשה לא ¿ƒƒ»ƒ¿À»ƒ…ְִַַָָֹ

הּוא ׁשּיהיה אבל ּכנען, מּבנֹות אּׁשה ְְְֲִִִֶֶַַָָלֹו

ּכתב ורּׁש"י יעׂשה. ּבעיניו הּטֹוב וה' ְְֲִֵֶַַַַַָָָּפטּור,

ואם ּוממרא. אׁשּכל ענר מּבנֹות אּׁשה לֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹוקח

מּזרע ׁשהם ּובאמת לֹו, חלילה הם ְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּכנענים

ממרא י"ג) י"ד (לעיל אֹומר ׁשהּכתּוב ְְְֵֵֵֶַַַַָּכנען,

רּבה ּובבראׁשית ענר. ואחי אׁשּכל אחי ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹהאמרי

וגֹו', אּׁשה תּקח לא אׁשר אמרּו י"א) ְְֲִִֶַָָֹ(נ"ט

ּכי ּוממרא, אׁשּכל ענר ּכנען ּבבנֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹהזהירֹו

הּוא ּכי ּבקרּבֹו, יֹוׁשב אנכי אׁשר אמר ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָֹעליהם

רּבים עּמים ּכי הּכנעני, ּבכל יֹוׁשב היה ְְֲִִִִֵַַַַָָָֹלא

וכל ּבריתֹו ּבעלי אּלה על הזהיר אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָהיּו,

ׁשּיהיה מּׁשבעתי, ונּקית אבל האחרים. על ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּכן

הּצּדיק ּביצחק הּיֹודע הּוא ואברהם ּפטּור, ְְְְִִֵַַַַַָָָָהּוא

אל לֹו ויל ּבהם וׁשּיּזהר לאביו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיׁשמע

העּמים: ויתר ללֹוט אֹו ְְְִִֵֶֶַָָיׁשמעאל

ÔÎzÈÂּׁשאמר למה רמז זאת, מּׁשבעתי ּכי ¿ƒ»≈ְְִִִֶַַַָָָֹֻ

היתה אּולי ּכי מּׁשם, לבני אּׁשה ְְְְִִִִִַַָָָָָָולקחּת

לֹו: אמר לאׁשר ירמז ולא הּכל, על ְְְֲִֶַַַַַָָֹֹֹהּׁשבּועה

טעם וזה הּכנעני. מּבנֹות לבני אּׁשה תּקח ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָֹלא

אֹו ימין על ואפנה העבד אמר ּולכ ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹזאת,

אמר ולא מ"ט), ּפסּוק (להּלן שמאל ְְְַַַָָָֹֹעל

לי": ִָָ"אׁשּובה

B„Èa.(י) ÂÈ�„‡ ·eË ÏÎÂ,מּתנה ׁשטר רּׁש"י לׁשֹון ¿»¬…»¿»ְְִַַַָָ

לׁשלח ׁשּיקּפצּו ּכדי לֹו אׁשר ּכל לֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּכתב

ט"ו) (נ"ט רּבה ּבבראׁשית וכן ּבּתם. ְְִִִֵֵַָָלֹו

ּולדעת כ"הּדייתיקי. (להּלן ּׁשּכתּוב מה זֹו ְְְִִֵֶַַַַָָ

ליצחק, לֹו אׁשר ּכל את אברהם וּיּתן ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָה')

ּפטירתֹו ּבׁשעת ּבּנכסים אֹותֹו ׁשהחזיק ְְְֱִִִִֶֶַַַָָלֹומר

מעל ויׁשּלחם ׁשאמר ּכמֹו ּבֹו, יערערּו ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּלא

מּלת ּתהיה ּכן ואם חי. ּבעֹודּנּו ּבנֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָיצחק

לקח ּבידֹו, אדניו טּוב וכל מֹוׁשכת ְְְֲִֶֶַַָָָָָֹהּלקיחה

טּוב וכל ּגמּלים עׂשרה העבד וּיּקח אֹו, ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָּבידֹו,

:וּיל ּבידֹו ְֲֵֶַָָֹאדניו

ÌÈ¯Á‡Âמּיד נׁשּבע ּכאׁשר העבד ּכי מפרׁשים «¬≈ƒְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָ

ּגמּלים עׂשרה ולקח מעצמֹו ְְְֲִֵַַַַָָָָהל
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(ç)éøçà úëìì äMàä äáàú àì-íàåéúòáMî úéwðå E §¦¸ŸŸ¤³¨«¦¨Æ¨¤¤́©«£¤½§¦¦¾¨¦§ª«¨¦−
:änL áLú àì éða-úà ÷ø úàæ®Ÿ©´¤§¦½¬Ÿ¨¥−¨«¨

i"yx£'B‚Â È˙Ú·MÓ ˙Èw�Â∑אׁשּכל ענר, מּבנֹות אּׁשה לֹו סא)ראּוממוקח B‚Â'.(קידושין È�aŒ˙‡ מעּוט∑¯˜ 'רק', ¿ƒƒ»ƒ¿À»ƒ¿ְְְְִִֵֵֶַַָָֹ«∆¿ƒ¿ִַ
לחזר סֹופֹו ּבני, ּבן יעקב אבל חֹוזר, אינֹו ּבני רמב"ן.הּוא: ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָֹֹ

(è)òáMiå åéðãà íäøáà Cøé úçz Bãé-úà ãáòä íNiå©¨³¤¨¤̧¤Æ¤¨½©²©¤¬¤©§¨¨−£Ÿ¨®©¦¨´©
:äfä øácä-ìò Bì½©©¨−̈©¤«

ß oeygxn g"i iyily mei ß

(é)áeè-ìëå Cìiå åéðãà élîbî íélîâ äøNò ãáòä çwiå©¦©´Â̈¤Â¤£¨¨¸§©¦¹¦§©¥³£Ÿ¨Æ©¥½¤§¨¬
:øBçð øéò-ìà íéøäð íøà-ìà Cìiå í÷iå Bãéa åéðãà£Ÿ−̈§¨®©À̈¨©¥²¤¤£©¬©«£©−¦¤¦¬¨«

i"yx£ÂÈ�„‡ ÈlÓbÓ∑(ב"ר)זמּומין יֹוצאין ׁשהיּו ּגמּלים, מּׁשאר היּו אחריםנּכרין ּבׂשדֹות ירעּו ׁשּלא הּגזל, .מּפני ƒ¿«≈¬…»ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
B„Èa ÂÈ�„‡ ·eËŒÏÎÂ∑(ב"ר),לֹו אׁשר ּכל על ליצחק ּכתב מּתנה ּבּתםׁשטר לֹו לׁשלח ׁשּיקּפצּו ∑‡¯ÌÈ¯‰�ŒÌ.ּכדי ¿»¬…»¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ¬««¬«ƒ

ׁשּתי יֹוׁשבתּבין רמב"ן.נהרֹות ְְֵֵֶֶָ

(àé)áøò úòì íénä øàa-ìà øéòì õeçî íélîbä Cøáiå©©§¥¯©§©¦²¦¬¨¦−¤§¥´©¨®¦§¥´¤½¤
:úáàMä úàö úòì§¥−¥¬©«Ÿ£«Ÿ

i"yx£ÌÈlÓb‰ C¯·iÂ∑הרּביצם. ««¿≈«¿«ƒְִִָ

(áé)øîàiå|éðôì àð-äø÷ä íäøáà éðãà éýìû ýåýé ©Ÿ©Ã§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈©§¥¨¬§¨©−
^íäøáà éðãà íò ãñç-äNòå íBiä©®©«£¥¤¾¤¦−£Ÿ¦¬©§¨¨«

(âé)úàöé øéòä éLðà úBðáe íénä ïéò-ìò ávð éëðà äpä¦¥²¨«Ÿ¦¬¦¨−©¥´©¨®¦§Æ©§¥´¨¦½«Ÿ§−Ÿ
ì:íéî áàL ¦§¬Ÿ¨«¦

È‰˙eח C¯˙· È˙ÈÓÏ ‡˙z‡ È·È˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈≈ƒ¿»¿≈≈«¿»¿≈
·˙˙ ‡Ï È¯a ˙È „BÁÏ ‡c È˙ÓBnÓ ‰‡kÊ«»»ƒ»ƒ»¿»¿ƒ»»≈

:Ôn˙Ï¿«»

„‡·¯‰Ìט ‡Î¯È ˙BÁz d„È ˙È ‡„·Ú ÈeLÂ¿«ƒ«¿»»¿≈¿«¿»¿«¿»»
:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÏÚ dÏ Ìi˜Â d�Baƒ̄≈¿«≈≈«ƒ¿»»»≈

¯d�Baי ÈÏÓbÓ ÔÈÏÓ‚ ‡¯NÚ ‡„·Ú ¯·„e¿««¿»«¿»«¿ƒƒ«¿≈ƒ≈
ÏÊ‡Â Ì˜Â d„Èa d�Ba¯ ¯ÙL ÏÎÂ ÏÊ‡Â«¬«¿»¿«ƒ≈ƒ≈¿»«¬«

:¯BÁ�„ ‡z¯˜Ï ˙¯t ÏÚ Èc Ì¯‡Ï«¬»ƒ«¿«¿«¿»¿»

Ï·‡¯‡יא ‡z¯˜Ï ‡¯aÓ ‡iÏÓ‚ È¯L‡Â¿«¿≈«¿«»ƒ»»¿«¿»ƒ¿≈»
:‡˙ÈÏÓ Ô˜Ù�c ÔcÚÏ ‡LÓ¯ ÔcÚÏ ‡iÓ„¿«»¿ƒ««¿»¿ƒ«¿«¿««¿»»

ÔÚkיב ÔÈnÊ Ì‰¯·‡ È�Ba¯c d‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡»≈¿ƒƒ«¿»»«ƒ¿«
È�Ba¯ ÌÚ e·ÈË „·ÚÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÈÓ„√̃»«»≈¿ƒ«ƒƒƒƒ

:Ì‰¯·‡«¿»»

‡�ÈLיג ˙�·e ‡iÓ„ ‡�ÈÚ ÏÚ Ì‡˜ ‡�‡ ‡‰»¬»»≈«≈»¿«»¿«¡»≈
:‡ÈÓ ÈÏÓÓÏ Ô˜Ù� ‡z¯«̃¿»«¿«¿ƒ¿≈«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לבני אּׁשה ולקחּת מ') ּפסּוק (להּלן ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָהעבד

ּכי מ"א) (ׁשם ואמר אבי. ּומּבית ְְְִִִִִִֵַַָָָמּמׁשּפחּתי

ּכן אֹומר העבד ׁשהיה אֹו מׁשּפחּתי. אל ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹתבא

לֹו: ׁשּיׁשמעּו ְְְְִֶַָלכּבדם

¯L‡Â.ÈÏ ¯ac,עלי ּכמֹו לצרּכי, רּׁש"י, לׁשֹון «¬∆ƒ∆ƒְְְְִִַַָָ

אצל הּסמּוכים ולהם ולֹו לי ּכל ְְְְִִֵֵֶֶַָָוכן

ּבלׁשֹון נֹופל ׁשאין על, ּבלׁשֹון מפרׁשים ְְְִִִִֵֵֶַָֹּדּבּור

עּמי ותרּגּומם אליהם, אליו אלי אּלא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּדּבּור

ולֹו לי נֹופל אמירה אצל אבל עמהֹון, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָעּמיה

מּמה ראיה הביא יעקב וּיצא ּובפרׁשת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹולהם.

ּדּברּתי אׁשר את ט"ו) כ"ח (להּלן ׁשם ְְֲִִֵֶֶַַָָָּׁשּכתּוב

לכן: קדם ּדּבר לא יעקב עם ׁשהרי ,ֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹֹֹל

ÔÈ‡Âׁשמֹות) מצאנּו הּנה ּכי אמת, הּזה החּלּוק ¿≈ְֱִִִֵֶֶַַָָ

אל העם את נחה ל ועּתה ל"ד) ְְֵֵֶֶַָָָל"ב

ארמית לּמל הּכׂשּדים וידּברּו ,ל ּדּברּתי ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָאׁשר

מהר והאבדּתם והֹורׁשּתם ד'), ב' ְְְְֲִֵֵַַַַָָָ(ּדנּיאל

וכן ג'). ט' (ּדברים ל אלהי ה' ּדּבר ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָֹּכאׁשר

לי ואמרּו י"ג) ג' (ׁשמֹות ּבׁשניהם ְְְְֲִִִֵֶָָָהאמירה

ּדּברּתי אׁשר ואת אלהם. אמר מה ּׁשמֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹמה

את ל ׁשאּתן עּתה ל ׁשאמרּתי ּפרּוׁשֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָל

:אֹות ואבר ּולזרע ְְְֲֲֵֶַַָָָהארץ

MÓ·(ח) ˙Èw�Â.˙‡Ê È˙Úלקחת אֹותֹו הרׁשה לא ¿ƒƒ»ƒ¿À»ƒ…ְִַַָָֹ

הּוא ׁשּיהיה אבל ּכנען, מּבנֹות אּׁשה ְְְֲִִִֶֶַַָָלֹו

ּכתב ורּׁש"י יעׂשה. ּבעיניו הּטֹוב וה' ְְֲִֵֶַַַַַָָָּפטּור,

ואם ּוממרא. אׁשּכל ענר מּבנֹות אּׁשה לֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹוקח

מּזרע ׁשהם ּובאמת לֹו, חלילה הם ְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּכנענים

ממרא י"ג) י"ד (לעיל אֹומר ׁשהּכתּוב ְְְֵֵֵֶַַַַָּכנען,

רּבה ּובבראׁשית ענר. ואחי אׁשּכל אחי ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹהאמרי

וגֹו', אּׁשה תּקח לא אׁשר אמרּו י"א) ְְֲִִֶַָָֹ(נ"ט

ּכי ּוממרא, אׁשּכל ענר ּכנען ּבבנֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹהזהירֹו

הּוא ּכי ּבקרּבֹו, יֹוׁשב אנכי אׁשר אמר ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָֹעליהם

רּבים עּמים ּכי הּכנעני, ּבכל יֹוׁשב היה ְְֲִִִִֵַַַַָָָֹלא

וכל ּבריתֹו ּבעלי אּלה על הזהיר אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָהיּו,

ׁשּיהיה מּׁשבעתי, ונּקית אבל האחרים. על ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּכן

הּצּדיק ּביצחק הּיֹודע הּוא ואברהם ּפטּור, ְְְְִִֵַַַַַָָָָהּוא

אל לֹו ויל ּבהם וׁשּיּזהר לאביו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיׁשמע

העּמים: ויתר ללֹוט אֹו ְְְִִֵֶֶַָָיׁשמעאל

ÔÎzÈÂּׁשאמר למה רמז זאת, מּׁשבעתי ּכי ¿ƒ»≈ְְִִִֶַַַָָָֹֻ

היתה אּולי ּכי מּׁשם, לבני אּׁשה ְְְְִִִִִַַָָָָָָולקחּת

לֹו: אמר לאׁשר ירמז ולא הּכל, על ְְְֲִֶַַַַַָָֹֹֹהּׁשבּועה

טעם וזה הּכנעני. מּבנֹות לבני אּׁשה תּקח ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָֹלא

אֹו ימין על ואפנה העבד אמר ּולכ ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹזאת,

אמר ולא מ"ט), ּפסּוק (להּלן שמאל ְְְַַַָָָֹֹעל

לי": ִָָ"אׁשּובה

B„Èa.(י) ÂÈ�„‡ ·eË ÏÎÂ,מּתנה ׁשטר רּׁש"י לׁשֹון ¿»¬…»¿»ְְִַַַָָ

לׁשלח ׁשּיקּפצּו ּכדי לֹו אׁשר ּכל לֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּכתב

ט"ו) (נ"ט רּבה ּבבראׁשית וכן ּבּתם. ְְִִִֵֵַָָלֹו

ּולדעת כ"הּדייתיקי. (להּלן ּׁשּכתּוב מה זֹו ְְְִִֵֶַַַַָָ

ליצחק, לֹו אׁשר ּכל את אברהם וּיּתן ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָה')

ּפטירתֹו ּבׁשעת ּבּנכסים אֹותֹו ׁשהחזיק ְְְֱִִִִֶֶַַַָָלֹומר

מעל ויׁשּלחם ׁשאמר ּכמֹו ּבֹו, יערערּו ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּלא

מּלת ּתהיה ּכן ואם חי. ּבעֹודּנּו ּבנֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָיצחק

לקח ּבידֹו, אדניו טּוב וכל מֹוׁשכת ְְְֲִֶֶַַָָָָָֹהּלקיחה

טּוב וכל ּגמּלים עׂשרה העבד וּיּקח אֹו, ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָּבידֹו,

:וּיל ּבידֹו ְֲֵֶַָָֹאדניו

ÌÈ¯Á‡Âמּיד נׁשּבע ּכאׁשר העבד ּכי מפרׁשים «¬≈ƒְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָ

ּגמּלים עׂשרה ולקח מעצמֹו ְְְֲִֵַַַַָָָָהל



dxyלו iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i iyily meil inei xeriy

(ãé)äzLàå Ccë àð-éhä äéìà øîà øLà äøòpä äéäå§¨¨´©©«£À̈£¤̧Ÿ©³¥¤̧¨Æ©¦¨³©¥Æ§¤§¤½
élîb-íâå äúL äøîàåEcáòì zçëä dúà ä÷Là E §¨«§¨´§¥½§©§©¤−©§¤®Ÿ¨³Ÿ©̧§¨Æ§©§§´

:éðãà-íò ãñç úéNò-ék òãà dáe ÷çöéì§¦§½̈¨´¥©½¦«¨¦¬¨¤−¤¦£Ÿ¦«
i"yx£zÁÎ‰ d˙‡∑,'הֹוכחּת' ּולׁשֹון אברהם, ׁשל ּבביתֹו ליּכנס היא ּוכדאי חסדים, ּגֹומלת ׁשּתהא לֹו, היא ראּויה …»…«¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבלע"ז אפרוביש"ט ‡„Ú.ּבררּת, d·e∑לי 'הֹודע ּתחּנה, ÒÁ„.ּבּה'לׁשֹון ˙ÈNÚŒÈk∑מּמׁשּפחּתֹו ּתהיה אם ְְֵַַַָ»≈«ְְִִַָָƒ»ƒ»∆∆ְְְִִִִֶַ
חסד עׂשית "ּכי אדע לֹו, .(ב"ר)"והֹוגנת ְִִֵֶֶֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(60 'nr `i zegiy ihewl)

אליה אמר אׁשר הּנערה יד)והיה (כד, ְֲֲֵֶֶַַַָָָָֹ
הּפסּוק ח)על ב, רז"ל(שמות אמרּו העלמה" ב)"וּתלְך יב, ׁשּכבר(סוטה "לפי הּמהרׁש"א: וכתב ּכעלמה". ּבזריזּות ׁשהלכה "מלּמד ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

מּפני לׁשּנֹות הּמקראֹות ּדרְך ּכן ׁשהרי עּיּון, וצריְך עלמה". קראּה אּמּה, אחר הליכה ּגּבי וכאן, אחֹותֹו, הּכתּוב קראּה זה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבענין

"והיה ּכתיב ׁשּמּתחּלה ּגּופא, "העלמה" ּבתבת וכּנראה הּמליצה. "והיההּנערהיפי עצמֹו, זה ּבענין נאמר, ּכְך ואחר "העלמה", ְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

מג) רמב"ן.(פסוק

(åè)øLà úàöé ä÷áø äpäå øaãì älk íøè àeä-éäéå©«§¦À¤»¤»¦¨´§©¥¼§¦¥¯¦§¨´Ÿ¥À£¤³
dcëå íäøáà éçà øBçð úLà äkìî-ïa ìûeúáì äãléª§¨Æ¦§¥´¤¦§½̈¥¬¤¨−£¦´©§¨¨®§©¨−

:dîëL-ìòרמב"ן ©¦§¨«

æè)(dòãé àì Léàå äìeúa ãàî äàøî úáè äøòpäå§©©«£À̈Ÿ©³©§¤Æ§½Ÿ§¾̈§¦−´Ÿ§¨¨®
:ìòzå dcë àlîzå äðéòä ãøzå©¥´¤¨©½§¨©§©¥¬©¨−©¨«©

i"yx£‰Ïe˙a∑ּבתּולים dÚ„È.(ב"ר)מּמקֹום ‡Ï LÈ‡Â∑מקֹום מׁשּמרֹות היּו הנכרים ׁשּבנֹות לפי ּכדרּכּה, ׁשּלא ¿»ְְִִ¿ƒ…¿»»ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָֹ
מּכל ׁשּנקּיה זֹו על העיד אחר, מּמקֹום עצמן ּומפקירֹות .ּבתּוליהן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

(æé)íéî-èòî àð éðéàéîâä øîàiå dúàø÷ì ãáòä õøiå©¨¬̈¨¤−¤¦§¨¨®©¾Ÿ¤©§¦¦¬¦¨²§©©−¦
:Cckî¦©¥«

i"yx£d˙‡¯˜Ï „·Ú‰ ı¯iÂ∑הּמים ׁשעלּו ׁשראה רבה)לקראתּהלפי �‡.(בראשית È�È‡ÈÓ‚‰∑הומיי"ר ּגמיעה, לׁשֹון «»»»∆∆ƒ¿»»ְְִִִֶֶַַָָָָָ«¿ƒƒƒ»ְְִָ
רמב"ן.ּבלע"ז ְַַ

ÔÚÎיד È�ÈÎ¯‡ dÏ ¯ÓÈ‡c ‡zÓÏeÚ È‰˙e¿≈∆¿»¿≈«««¿ƒƒ¿«
CÈÏÓb Û‡Â zL‡ ¯ÓÈ˙Â ÈzL‡Â CÈ˙Ïe˜¿ƒ¿∆¿ƒ¿≈«≈¿¿¿««¿»
d·e ˜ÁˆÈÏ C„·ÚÏ ‡z�nÊ d˙È È˜L‡«¿≈»««ƒ¿»¿«¿»¿ƒ¿»«

:È�Ba¯ ÌÚ e·ÈË z„·Ú È¯‡ Ú„È‡ƒ«¬≈¬«¿»ƒƒƒƒ

Â‰‡טו ‡ÏlÓÏ ÈˆÈL ‡Ï „Ú ‡e‰ ‰Â‰Â«¬»«»≈≈¿«»»¿»
‰kÏÓ ¯a Ï‡e˙·Ï ˙„ÈÏÈ˙‡c ˙˜Ù� ‰˜·ƒ̄¿»¿»«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿»
ÏÚ d˙Ïe˜Â Ì‰¯·‡„ È‰eÁ‡ ¯BÁ� ˙z‡ƒ«»¬ƒ¿«¿»»¿¿««

:dt˙k«¿«

(טז eÊÈÁ ˙¯ÈtL ‡zÓÏeÚÂנ"י‡¯ÈtL ¿∆¿»«ƒ«≈«ƒ»
ÈÊÁÓÏdÚ„È ‡Ï ¯·‚e ‡zÏ˙a ‡„ÁÏ ( ¿∆¡≈«¬»¿À¿»¿«»«¿«

:˙˜ÏÒe d˙Ïe˜ ˙ÏÓe ‡�ÈÚÏ ˙˙Á�e¿»«¿≈»¿«¿«¿≈»

(יז È�È˜L‡ ¯Ó‡Â d˙eÓ„˜Ï ‡„·Ú Ë‰¯eנ"י ¿««¿»ƒ¿»««¬««¿ƒƒ
È�ÓÚË‡:CÈ˙ÏewÓ ‡iÓ ¯ÈÚÊ ÔÚÎ ( «¿≈¿ƒ¿«¿≈«»ƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבידֹו, היה אדֹוניו טּוב ּכל ּכי אדֹוניו, ְְֲֲִִֵַָָָָָָמּגמּלי

ּכאׁשר מּמּנּו לקחת הּכל על ונגיד ּפקיד ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹוהּוא

הּמׁשל ב') ּפסּוק (לעיל ׁשאמר ּכמֹו ְְְִֵֵֶֶַַָָירצה,

לֹו: אׁשר ְֲֶָּבכל

ÔBÎp‰Âּכטעם הּזה הּפסּוק טעם ּכי ּבעיני ¿«»ְְִֵֶַַַַַַַָ

חזאל וּיל ט') ח' (מ"ב ּבחזאל ֲֲֵֵֵֶַַַָָָהּכתּוב

ּדּמׂשק טּוב וכל בידֹו מנחה וּיּקח ְְְְִִִֶֶַַַָָָָלקראתֹו

לקח ּכי אמר ּכאן אף ּגמל, ארּבעים ְִִַַַַַָָָָָָָמּׂשא

ּגמּלים, עׂשרה מּׂשא ּבידֹו אדֹוניו טּוב ְְֲֲִַַָָָָָָּכל

ההם ּבּמינים והמעּלה הּטּוב ּכל ּכי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻוהענין,

ּבבית אֹו ּבדּמׂשק הּנמצא מּכל ּומגּדנֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּפרֹות

מנחה והֹוליכּו הּגמּלים מּׂשא לקחּו ְְְְֲִִִַַַָָָָאדֹוניו,

חמרים עׂשרה כ"ג) מ"ה (להּלן וכן ְְְֲֲִֵַָָָָָֹּבידם.

לׁשֹונם יקּצרּו והּמקראֹות מצרים. מּטּוב ְְְְְְְִִִִִַַָָָֹנׂשאים

ַָּבּמּובן:

ÁˆÈÏ˜.(יד) Ec·ÚÏ zÁÎ‰ d˙‡רּׁש"י לׁשֹון …»…«¿»¿«¿¿¿ƒ¿»ְִַ

חסדים ּגֹומלת ׁשהיא לֹו היא ְֲִִִֶֶֶָָראּויה

ּובּה אברהם. ׁשל ּבביתֹו לּכנס ְְְִֵֵֶַָָָָָּוראּויה

ׁשעׂשית ּבּה הֹודיעני ּתחינה לׁשֹון ְְִִִִֵֵֶַָָָָאדע,

ּכי ידעּתי יאמר ּכן ואם אדני. עם ְְֲִִִִִֵֶֶַַָֹֹחסד

ואינֹו ליצחק. לעבּד הֹוכחּת אֹותּה ְְְְְְְֱִֵֶֶַַָָָּבאמת

יפה: ְִֶָָנקׁשר

Ï·‡הּמקרה הּזה הּיֹום לפני נא הקרה ּפרּוׁשֹו ¬»ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָ

אֹותּה אליה אמר אׁשר הּנערה ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּתהיה

עם חסד ּבזה ועׂשה ליצחק, לעבּד ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהֹוכחּת

חסד עׂשית ּכי אדע ּבּה ּכי אברהם. ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹאדני

ויפת ׂשכל וטֹובת מּמׁשּפחּתֹו ּתהיה אם ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַעּמֹו,

והיה מ"ג) ּפסּוק (להּלן אמר וכן ְְְְֵֶַַַָָָָָמראה.

ה': הכיח אׁשר האּׁשה היא ְֲִִִֶַַָָָָֹהעלמה,

kÏÓ‰.(טו) Ôa Ï‡e˙·Ï ‰„lÈ ¯L‡ּבעבּור ¬∆À¿»ƒ¿≈∆ƒ¿»ֲַ

ראּומה מּפּלגׁשֹו ּבנים לנחֹור ְְְִִִֶַָָָָָׁשהיה

ּובעבּור מלּכה. ּבן ּבתּואל לעֹולם ְְְֲֲִִֵֶַָָיחסֹו

ּבתּואל ּבת ּתחּלה, אביה אם הזּכירה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהּנערה

ּכדר הּנערֹות, ּדר כן ּכי מלּכה, ּבן ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹאנכי

לכן כ"ח), ּפסּוק (להּלן אּמּה לבית ְְִֵֵֵַַַָָָָוּתּגד

נחֹור. אׁשת מלּכה ּבן הּוא ּכי הּכתּוב ְְִִִֵֶֶֶַַָָָיזּכירּנּו

נחֹור ּבן ּבתּואל ּבת וּתאמר אמר העבד ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאבל

אבל מּוסר. ּבדר הּדבר ּתּקן ּכי מ"ז), ְֲִִֵֶֶַָָָָָ(ׁשם

ּבן ׁשהּוא לֹומר מלּכה, לֹו ילדה אׁשר ְְֲִֶֶֶַַָָָָאמר

ְִַָהּגבירה:

d˙‡¯˜Ï.(יז) „·Ú‰ ı¯iÂלפי רּׁש"י, לׁשֹון «»»»∆∆ƒ¿»»ְְִִַ

ּובבראׁשית לקראתּה. הּמים ׁשעלּו ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשראה

הּנׁשים ּכל וּתעל, כּדּה וּתמּלא ו') (ס' ְִֵַַַַַַַָָָָָרּבה

ׁשראּו ּכיון וזֹו העין, מן ּוממּלאֹות ְְְְִִֵֶַַָָָיֹורדֹות

ּברּו הּקדֹוׁש לּה אמר עלּו, מּיד הּמים ִִַַַַָָָָָָָאֹותּה

ׁשּדקּדקּו נראה .לבני ּברכה סימן אּת ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָהּוא

אמר ׁשּלא וּתעל, כּדּה וּתמּלא מּלׁשֹון ְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹּכן

ּבּפעם הּנס לּה ונעׂשה וּתמּלא". ְְְֲִֵֵַַַַַַַַַָָ"וּתׁשאב

והעבד וּתׁשאב. ּכתּוב כן אחרי ּכי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהראׁשֹונה

וּתרד מ"ה) ּפסּוק (להּלן אמר להם ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשּסּפר

יאמינּו:העי לא אּולי וּתׁשאב, נה ְְֲִִַַַַָָָֹ

dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i iyily meil inei xeriy

(çé)dãé-ìò dck ãøzå øäîzå éðãà äúL øîàzå©−Ÿ¤§¥´£Ÿ¦®©§©¥À©¯Ÿ¤©¨²©¨−̈
:eä÷Lzå©©§¥«

i"yx£‰ck „¯zÂ∑ׁשכמּה .מעל «…∆«»ְִֵַָ

(èé)élîâì íb øîàzå Bú÷Läì ìëzåãò áàLà E ©§©−§©§Ÿ®©ÀŸ¤©³¦§©¤̧Æ¤§½̈©¬
ì elk-íà:úzL ¦¦−¦§«Ÿ

i"yx£elkŒÌ‡ „Ú∑'אׁשר' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' ׁשתּיתן,∑‡elkŒÌ.הרי ּגמר היא ׁשּזֹו סּפקּון' 'ּדי אּונקלֹוס: ּתרּגם «ƒƒְְֲֲִִֵֵֶַƒƒְְְְְְִִִִֵֶַַָָ
ּדי .סּפּוקןּכׁשּׁשתּו ְִֵֶָָ

(ë)øàaä-ìà ãBò õøzå ú÷Mä-ìà dck øòzå øäîzå©§©¥À©§©³©¨Æ¤©½Ÿ¤©¨¬¨²¤©§¥−
ì:åélîb-ìëì áàLzå áàL ¦§®Ÿ©¦§©−§¨§©¨«

i"yx£¯ÚzÂ∑:ּדֹומה לֹו יׁש ּובּמקרא ּכלי', אל מּכלי 'הּמערה מׁשנה ּבלׁשֹון יׁש והרּבה נפיצה, קמא)לׁשֹון "אל(תהלים «¿«ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
נפׁשי", נג)ּתער נפׁשֹו"(ישעיה לּמות הערה הּגמּלים∑‰M˜˙."אׁשר ּבּה ׁשּׁשֹותים חלּולה .אבן ְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָ«…∆ְֲִִֶֶֶַַָָ

(àë)ýåýé çéìöää úòãì Léøçî dì äàzLî Léàäå§¨¦¬¦§¨¥−¨®©«£¦¾¨©À©©«¦§¦¯©§Ÿ̈²
:àì-íà Bkøc©§−¦«Ÿ

i"yx£‰‡zLÓ∑,"ערים "ׁשאּו ּכמֹו: ׁשאּיה, ו)לׁשֹון ׁשממה"(ישעיה ׁשראה∑zLÓ‡‰."ּתּׁשאה על ּומתּבהל מׁשּתֹומם ƒ¿»≈ְְְְִִִֶָָָָָָƒ¿»≈ְְִִֵֵֶַַָָ
ׁשאין מׁשּתאה, ׁשל ּבּתי"ו ּתתמּה ואל לאו. אם היא, אברהם מּמׁשּפחת אם יֹודע אינֹו אבל להצליח, קרֹוב ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּדברֹו
ּכגֹון: היסֹוד, עּקר ׁשל אֹותּיֹות ׁשּתי ּבין מפרידה ּתי"ו ׁשאין מתּפעל, ּבלׁשֹון ּומדּברת ׁשי"ן יסֹודה ׁשּתחּלת ּתבה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָל

"מׁשּתֹולל" "ׁשאה", מּגזרת נט)"מׁשּתאה", "ׁשֹולל",(ישעיה טז)מּגזרת חּקֹות(שם "וּיׁשּתּמר ׁשממה. מּגזרת "וּיׁשּתֹומם", ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹֻ
ו)עמרי" נבהל,(מיכה ּבאדם, מׁשֹומם לׁשֹון מֹוצא ׁשאּתה ּוכׁשם ּתּׁשאה. מּגזרת מׁשּתאה, ּכאן, אף ויׁשמר. מּגזרת ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ּכמֹו: מחׁשבֹות, ּובעל יח)ונאלם אחרֹונים",(איוב נׁשּמּו יֹומֹו ב)"על ׁשמים",(ירמיה ד)"ׁשּמּו חדא",(דניאל ּכׁשעה "אׁשּתֹומם ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
ועֹומד ׁשֹוהה ׁשהי", "וגברא ׁשהּיה, לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס מחׁשבֹות. ּובעל ּבהּול ּבאדם ׁשאּיה לׁשֹון ּתפרׁש ְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָּכ
ּבלׁשֹון נֹופלת אל"ף ׁשאין ׁשתּיה, לׁשֹון אינֹו ׁשהרי ׁשתי, לתרּגם ואין ּדרּכֹו". ה' "ההצליח לראֹות אחד, ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבמקֹום

dÏ.ׁשתּיה ‰‡zLÓ∑:ּכמֹו עליה, כ)מׁשּתֹומם ּוכמֹו:(לעיל הּוא", אחי לי כו)"אמרי הּמקֹום(לקמן אנׁשי "וּיׁשאלּו ְִָƒ¿»≈»ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
."לאׁשּתֹו ְְִ

(áë)ì íélîbä elk øLàk éäéåíæð Léàä çwiå úBzL ©§¦À©«£¤̧¦³©§©¦Æ¦§½©¦©³¨¦Æ¤¤́
áäæ äøNò äéãé-ìò íéãéîö éðLe Bì÷Lî ò÷a áäæ̈½̈¤−©¦§¨®§¥³§¦¦Æ©¨¤½¨£¨¨¬¨−̈

:íì÷Lî¦§¨¨«
i"yx£Ú˜a∑ּבקע" יׂשראל, לׁשקלי ˆÌÈ„ÈÓ.לּגלּגלת"רמז È�Le∑מצּמדֹות לּוחֹות לׁשני Ê‰·.רמז ‰¯NÚ ∆«ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻ¿≈¿ƒƒְְִֵֶֶָֻ¬»»»»

ÌÏ˜LÓ∑ׁשּבהן הּדּברֹות לעׂשרת רמב"ן.רמז ƒ¿»»ְֲִֶֶֶֶֶֶַַָ

(âë)éáà-úéa Léä éì àð éãébä zà éî-úa øîàiåíB÷î C ©¸Ÿ¤Æ©¦´©½§©¦¬¦−̈¦®£¥¯¥«¨¦²¨¬
:ïéìì eðì̈−¨¦«

i"yx£z‡ ÈÓŒ˙a ¯Ó‡iÂ∑,ׁשאלּה לּה ׁשּנתן ּדרּכֹולאחר הקּב"ה ׁשהצליח אברהם, ׁשל ּבזכּותֹו ּבטּוח ׁשהיה .לפי «…∆«ƒ«¿ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ÔÈÏÏ∑,ּדבר ׁשם 'לין' אחת, לינֹותלינה ּכּמה "ללּון", אמרה .והיא »ƒְְִִִִֵַַַָָָָָָָ

ÈÁ‡Â˙˙יח ˙‡ÈÁB‡Â È�Ba¯ zL‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈¿¿ƒƒ¿ƒ««¬≈«
:d˙˜L‡Â d„È ÏÚ d˙Ïe˜¿««¿«¿«¿¿≈

CÈÏÓ‚Ïיט Û‡ ˙¯Ó‡Â d˙eÈ˜L‡Ï ˙‡ÈˆÈLÂ¿≈ƒ«¿«¿»≈«¬∆∆«¿«¿»
:ÈzLÓÏ Ôe˜ÙÒ Èc „Ú ÈÏÓ‡«¿≈«ƒ«¿¿ƒ¿≈

È˜L‡כ ˙È·Ï d˙Ïe˜ ˙ˆÙ�e ˙‡ÈÁB‡Â¿ƒ«¿»«¿«¿≈«¿»
ÏÎÏ ˙ÏÓe ÈÏÓÓÏ ‡¯È·Ï „BÚ ˙Ë‰¯e¿»«¿≈»¿ƒ¿≈¿«¿»

:È‰BÏÓb«¿ƒ

Ú„ÈÓÏכא ˜È˙L ÏkzÒÓ d· È‰L ‡¯·‚Â¿«¿»»≈«ƒ¿«≈»ƒ¿≈«
:‡Ï Ì‡ dÁ¯‡ ÈÈ ÁÏˆ‡‰««¿«¿»»¿≈ƒ»

ÈÒ�e·כב ÈzLÓÏ ‡iÏÓ‚ e˜ÈtÒ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«¿«»¿ƒ¿≈¿≈
ÔÈ¯˙e dÏ˜˙Ó ‡Ï˜z ‡·‰„„ ‡L„˜ ‡¯·b«¿»»»»¿«¬»ƒ¿»«¿¿≈¿≈
‡·‰„c ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡‰„È ÏÚ ÔÈ¯ÈL≈ƒ«¿»»«¿«¬«ƒ¿ƒ¿«¬»

:ÔB‰Ï˜˙Ó«¿«¿

Èa˙כג ˙È‡‰ ÈÏ ÔÚÎ ÈeÁ z‡ ÔÓ ˙a ¯Ó‡Â«¬««»«¿«ƒ¿«ƒ«ƒ≈
:˙·ÓÏ ‡�Ï ¯Lk ¯˙‡ Ce·‡»»«»∆»»ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

È„È‰.(כב) ÏÚ ÌÈ„ÈÓˆ È�Le ·‰Ê ÌÊ� LÈ‡‰ ÁwÈÂ«ƒ«»ƒ∆∆»»¿≈¿ƒƒ«»∆»

צרי ׁשהיה הּמעׂשה, יחסר הּזה ְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָהּכתּוב

אּפּה על וּיּתן זהב נזם האיׁש "וּיּקח ִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּיאמר

ּכי אֹומר אני ּולכ ידיה". על צמידים ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָּוׁשני

ׁשּיהיּו צמידים ּוׁשני זהב נזם האיׁש וּיּקח ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּפרּוׁשֹו

ׁשאמרה ואחרי אּת. מי ּבת לּה וּיאמר ידיה, ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹעל

אּפּה על הּנזם ׂשם אנכי ּבתּואל ּבת ְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאליו

אבל להם, אמר ּכאׁשר ידיה, על ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָוהּצמידים

רּבים: ּבמקֹומֹות וכן הּנתינה. ּכאן ְְְִִִִֵֵַַָָחּסר



לז dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i iyily meil inei xeriy

(çé)dãé-ìò dck ãøzå øäîzå éðãà äúL øîàzå©−Ÿ¤§¥´£Ÿ¦®©§©¥À©¯Ÿ¤©¨²©¨−̈
:eä÷Lzå©©§¥«

i"yx£‰ck „¯zÂ∑ׁשכמּה .מעל «…∆«»ְִֵַָ

(èé)élîâì íb øîàzå Bú÷Läì ìëzåãò áàLà E ©§©−§©§Ÿ®©ÀŸ¤©³¦§©¤̧Æ¤§½̈©¬
ì elk-íà:úzL ¦¦−¦§«Ÿ

i"yx£elkŒÌ‡ „Ú∑'אׁשר' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' ׁשתּיתן,∑‡elkŒÌ.הרי ּגמר היא ׁשּזֹו סּפקּון' 'ּדי אּונקלֹוס: ּתרּגם «ƒƒְְֲֲִִֵֵֶַƒƒְְְְְְִִִִֵֶַַָָ
ּדי .סּפּוקןּכׁשּׁשתּו ְִֵֶָָ

(ë)øàaä-ìà ãBò õøzå ú÷Mä-ìà dck øòzå øäîzå©§©¥À©§©³©¨Æ¤©½Ÿ¤©¨¬¨²¤©§¥−
ì:åélîb-ìëì áàLzå áàL ¦§®Ÿ©¦§©−§¨§©¨«

i"yx£¯ÚzÂ∑:ּדֹומה לֹו יׁש ּובּמקרא ּכלי', אל מּכלי 'הּמערה מׁשנה ּבלׁשֹון יׁש והרּבה נפיצה, קמא)לׁשֹון "אל(תהלים «¿«ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
נפׁשי", נג)ּתער נפׁשֹו"(ישעיה לּמות הערה הּגמּלים∑‰M˜˙."אׁשר ּבּה ׁשּׁשֹותים חלּולה .אבן ְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָ«…∆ְֲִִֶֶֶַַָָ

(àë)ýåýé çéìöää úòãì Léøçî dì äàzLî Léàäå§¨¦¬¦§¨¥−¨®©«£¦¾¨©À©©«¦§¦¯©§Ÿ̈²
:àì-íà Bkøc©§−¦«Ÿ

i"yx£‰‡zLÓ∑,"ערים "ׁשאּו ּכמֹו: ׁשאּיה, ו)לׁשֹון ׁשממה"(ישעיה ׁשראה∑zLÓ‡‰."ּתּׁשאה על ּומתּבהל מׁשּתֹומם ƒ¿»≈ְְְְִִִֶָָָָָָƒ¿»≈ְְִִֵֵֶַַָָ
ׁשאין מׁשּתאה, ׁשל ּבּתי"ו ּתתמּה ואל לאו. אם היא, אברהם מּמׁשּפחת אם יֹודע אינֹו אבל להצליח, קרֹוב ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּדברֹו
ּכגֹון: היסֹוד, עּקר ׁשל אֹותּיֹות ׁשּתי ּבין מפרידה ּתי"ו ׁשאין מתּפעל, ּבלׁשֹון ּומדּברת ׁשי"ן יסֹודה ׁשּתחּלת ּתבה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָל

"מׁשּתֹולל" "ׁשאה", מּגזרת נט)"מׁשּתאה", "ׁשֹולל",(ישעיה טז)מּגזרת חּקֹות(שם "וּיׁשּתּמר ׁשממה. מּגזרת "וּיׁשּתֹומם", ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹֻ
ו)עמרי" נבהל,(מיכה ּבאדם, מׁשֹומם לׁשֹון מֹוצא ׁשאּתה ּוכׁשם ּתּׁשאה. מּגזרת מׁשּתאה, ּכאן, אף ויׁשמר. מּגזרת ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ּכמֹו: מחׁשבֹות, ּובעל יח)ונאלם אחרֹונים",(איוב נׁשּמּו יֹומֹו ב)"על ׁשמים",(ירמיה ד)"ׁשּמּו חדא",(דניאל ּכׁשעה "אׁשּתֹומם ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
ועֹומד ׁשֹוהה ׁשהי", "וגברא ׁשהּיה, לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס מחׁשבֹות. ּובעל ּבהּול ּבאדם ׁשאּיה לׁשֹון ּתפרׁש ְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָּכ
ּבלׁשֹון נֹופלת אל"ף ׁשאין ׁשתּיה, לׁשֹון אינֹו ׁשהרי ׁשתי, לתרּגם ואין ּדרּכֹו". ה' "ההצליח לראֹות אחד, ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבמקֹום

dÏ.ׁשתּיה ‰‡zLÓ∑:ּכמֹו עליה, כ)מׁשּתֹומם ּוכמֹו:(לעיל הּוא", אחי לי כו)"אמרי הּמקֹום(לקמן אנׁשי "וּיׁשאלּו ְִָƒ¿»≈»ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
."לאׁשּתֹו ְְִ

(áë)ì íélîbä elk øLàk éäéåíæð Léàä çwiå úBzL ©§¦À©«£¤̧¦³©§©¦Æ¦§½©¦©³¨¦Æ¤¤́
áäæ äøNò äéãé-ìò íéãéîö éðLe Bì÷Lî ò÷a áäæ̈½̈¤−©¦§¨®§¥³§¦¦Æ©¨¤½¨£¨¨¬¨−̈

:íì÷Lî¦§¨¨«
i"yx£Ú˜a∑ּבקע" יׂשראל, לׁשקלי ˆÌÈ„ÈÓ.לּגלּגלת"רמז È�Le∑מצּמדֹות לּוחֹות לׁשני Ê‰·.רמז ‰¯NÚ ∆«ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻ¿≈¿ƒƒְְִֵֶֶָֻ¬»»»»

ÌÏ˜LÓ∑ׁשּבהן הּדּברֹות לעׂשרת רמב"ן.רמז ƒ¿»»ְֲִֶֶֶֶֶֶַַָ

(âë)éáà-úéa Léä éì àð éãébä zà éî-úa øîàiåíB÷î C ©¸Ÿ¤Æ©¦´©½§©¦¬¦−̈¦®£¥¯¥«¨¦²¨¬
:ïéìì eðì̈−¨¦«

i"yx£z‡ ÈÓŒ˙a ¯Ó‡iÂ∑,ׁשאלּה לּה ׁשּנתן ּדרּכֹולאחר הקּב"ה ׁשהצליח אברהם, ׁשל ּבזכּותֹו ּבטּוח ׁשהיה .לפי «…∆«ƒ«¿ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ÔÈÏÏ∑,ּדבר ׁשם 'לין' אחת, לינֹותלינה ּכּמה "ללּון", אמרה .והיא »ƒְְִִִִֵַַַָָָָָָָ

ÈÁ‡Â˙˙יח ˙‡ÈÁB‡Â È�Ba¯ zL‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈¿¿ƒƒ¿ƒ««¬≈«
:d˙˜L‡Â d„È ÏÚ d˙Ïe˜¿««¿«¿«¿¿≈

CÈÏÓ‚Ïיט Û‡ ˙¯Ó‡Â d˙eÈ˜L‡Ï ˙‡ÈˆÈLÂ¿≈ƒ«¿«¿»≈«¬∆∆«¿«¿»
:ÈzLÓÏ Ôe˜ÙÒ Èc „Ú ÈÏÓ‡«¿≈«ƒ«¿¿ƒ¿≈

È˜L‡כ ˙È·Ï d˙Ïe˜ ˙ˆÙ�e ˙‡ÈÁB‡Â¿ƒ«¿»«¿«¿≈«¿»
ÏÎÏ ˙ÏÓe ÈÏÓÓÏ ‡¯È·Ï „BÚ ˙Ë‰¯e¿»«¿≈»¿ƒ¿≈¿«¿»

:È‰BÏÓb«¿ƒ

Ú„ÈÓÏכא ˜È˙L ÏkzÒÓ d· È‰L ‡¯·‚Â¿«¿»»≈«ƒ¿«≈»ƒ¿≈«
:‡Ï Ì‡ dÁ¯‡ ÈÈ ÁÏˆ‡‰««¿«¿»»¿≈ƒ»

ÈÒ�e·כב ÈzLÓÏ ‡iÏÓ‚ e˜ÈtÒ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«¿«»¿ƒ¿≈¿≈
ÔÈ¯˙e dÏ˜˙Ó ‡Ï˜z ‡·‰„„ ‡L„˜ ‡¯·b«¿»»»»¿«¬»ƒ¿»«¿¿≈¿≈
‡·‰„c ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡‰„È ÏÚ ÔÈ¯ÈL≈ƒ«¿»»«¿«¬«ƒ¿ƒ¿«¬»

:ÔB‰Ï˜˙Ó«¿«¿

Èa˙כג ˙È‡‰ ÈÏ ÔÚÎ ÈeÁ z‡ ÔÓ ˙a ¯Ó‡Â«¬««»«¿«ƒ¿«ƒ«ƒ≈
:˙·ÓÏ ‡�Ï ¯Lk ¯˙‡ Ce·‡»»«»∆»»ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

È„È‰.(כב) ÏÚ ÌÈ„ÈÓˆ È�Le ·‰Ê ÌÊ� LÈ‡‰ ÁwÈÂ«ƒ«»ƒ∆∆»»¿≈¿ƒƒ«»∆»

צרי ׁשהיה הּמעׂשה, יחסר הּזה ְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָהּכתּוב

אּפּה על וּיּתן זהב נזם האיׁש "וּיּקח ִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּיאמר

ּכי אֹומר אני ּולכ ידיה". על צמידים ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָּוׁשני

ׁשּיהיּו צמידים ּוׁשני זהב נזם האיׁש וּיּקח ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּפרּוׁשֹו

ׁשאמרה ואחרי אּת. מי ּבת לּה וּיאמר ידיה, ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹעל

אּפּה על הּנזם ׂשם אנכי ּבתּואל ּבת ְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאליו

אבל להם, אמר ּכאׁשר ידיה, על ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָוהּצמידים

רּבים: ּבמקֹומֹות וכן הּנתינה. ּכאן ְְְִִִִֵֵַַָָחּסר



dxyלח iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i iriax meil inei xeriy

(ãë)äãìé øLà äkìî-ïa éëðà ìûeúa-úa åéìà øîàzå©´Ÿ¤¥½̈©§¥−¨®Ÿ¦¤¦§¾̈£¤¬¨«§¨−
:øBçðì§¨«

i"yx£Ï‡e˙aŒ˙a∑אחרֹון אחרֹון, ועל ראׁשֹון, ראׁשֹון, על .הׁשיבּתֹו «¿≈ְֱֲֲִִִַַַַַ

(äë)íB÷î-íb eðnò áø àBtñî-íb ïáz-íb åéìà øîàzå©´Ÿ¤¥½̈©¤¬¤©¦§−©´¦¨®©¨−
:ïeìì̈«

i"yx£‡BtÒÓ∑ּוׂשעֹורים ּתבן ּכגֹון מסּפֹוא, קרּוי הּגמּלים מאכל .ּכל ƒ¿ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָ

(åë):ýåýéì eçzLiå Léàä ãwiå©¦´Ÿ¨¦½©¦§©−©«Ÿ̈«

ß oeygxn h"i iriax mei ß

(æë)áæò-àì øLà íäøáà éðãà éýìû ýåýé Ceøa øîàiå©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈£Â¤Â«Ÿ¨©¬
úéa ýåýé éðçð Cøca éëðà éðãà íòî Bzîàå Bcñç©§²©«£¦−¥¦´£Ÿ¦®¨«Ÿ¦À©¤¸¤Æ¨©´¦§Ÿ̈½¥−

:éðãà éçà£¥¬£Ÿ¦«
i"yx£C¯ca∑הּמׁשּמׁשים וה"א ולמ"ד ּבי"ת ּכל וכן .צרי ׁשהייתי ּדר ּבאֹותֹו הּיׁשר, ּדר הּמזּמן, ּדר «∆∆ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ונּכר מברר ׁשהּוא אֹו אחר, ּבמקֹום ּכבר ׁשּנזּכר הּפׁשּוט ּבּדבר מדּברים ּבפּת"ח, ּונקּודים הּתבה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבראׁש
מדּבר הּוא .ּבאיזה ְְֵֵֶַ

(çë)õøzå:älàä íéøáck dnà úéáì ãbzå äøòpä ©¨̧¨Æ©©«£½̈©©¥−§¥´¦¨®©§¨¦−¨¥«¤

i"yx£dn‡ ˙È·Ï∑ּבי להן להיֹות היה הּנׁשים לאּמּהּדר אּלא מּגדת הּבת ואין למלאכּתן, ּבֹו ליׁשב .ת ¿≈ƒ»ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(èë)äöeçä Léàä-ìà ïáì õøiå ïáì BîLe çà ä÷áøìe§¦§¨¬¨−§´¨¨®©¨̧¨¨¨¯¤¨¦²©−¨
:ïéòä-ìà¤¨¨«¦

i"yx£ı¯iÂ∑?רץ מה ועל רץ .לּמה «»»ְַָָָָָ

(ì)éäéå|Búçà éãé-ìò íéãîvä-úàå íæpä-úà úàøk ©§¦´¦§´Ÿ¤©¤À¤§¤©§¦¦»©§¥´£Ÿ¼
éìà øaã-äk øîàì Búçà ä÷áø éøác-úà BòîLëe§¨§À¤¦§¥º¦§¨³£ŸÆ¥½Ÿ«Ÿ¦¤¬¥©−
:ïéòä-ìò íélîbä-ìò ãîò äpäå Léàä-ìà àáiå Léàä̈¦®©¨ŸÆ¤¨¦½§¦¥²Ÿ¥¬©©§©¦−©¨¨«¦

i"yx£ÌÊp‰Œ˙‡ ˙‡¯k È‰ÈÂ∑ּבּממֹון עיניו ונתן זה', הּוא 'עׁשיר יח)ּכמֹו:לׁשמרן,∑ÌÈlÓb‰ŒÏÚ.אמר: "והּוא(לעיל «¿ƒƒ¿…∆«∆∆ְִֵֶַַַָָָָָ««¿«ƒְְְְָָ
לׁשּמׁשם עליהם", .עֹומד ְְֲֵֵֶַָ

(àì)éëðàå õeça ãîòú änì ýåýé Ceøa àBa øîàiå©¾Ÿ¤−§´§Ÿ̈®¨³¨©«£ŸÆ©½§¨«Ÿ¦Æ
:íélîbì íB÷îe úéaä éúépt¦¦´¦©©½¦¨−©§©¦«

i"yx£˙Èa‰ È˙Èpt∑אלילים .(ב"ר)מעבֹודת ƒƒƒ««ƒֱֲִִֵַ

(áì)àBtñîe ïáz ïziå íélîbä çzôéå äúéaä Léàä àáiå©¨³Ÿ¨¦Æ©©½§¨©§©©−©§©¦®©¦¥̧¤³¤¦§Æ
à íéLðàä éìâøå åéìâø õçøì íéîe íélîbì:Bzà øL ©§©¦½©̧¦Æ¦§´Ÿ©§½̈§©§¥¬¨«£¨¦−£¤¬¦«

kÏÓ‡כד ¯a ‡�‡ Ï‡e˙a ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈«¿≈¬»«ƒ¿»
:¯BÁ�Ï ˙„ÈÏÈcƒ≈«¿»

ÈbÒכה ‡˙qk Û‡ ‡�·z Û‡ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈«ƒ¿»«ƒ»»«ƒ
:˙·ÓÏ ¯Lk ¯˙‡ Û‡ ‡�nÚƒ»»«»«»«ƒ¿»

ÈÈ:כו Ì„˜ „È‚Òe ‡¯·b Ú¯Îe¿««¿»¿ƒ√»¿»

Ècכז Ì‰¯·‡ È�Ba¯„ ‡‰Ï‡ ÈÈ CÈ¯a ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»¡»»¿ƒƒ«¿»»ƒ
‡�‡ È�Ba¯ ÔÓ dËLe˜Â d˙e·ÈË Ú�Ó ‡Ï»¿«ƒ≈¿¿≈ƒƒƒ¬»
:È�Ba¯„ È‰BÁ‡ ˙Èa ÈÈ È�¯ac ‡�˜z Á¯B‡a¿««¿»«¿«ƒ¿»≈«ƒ¿ƒƒ

‡dnכח ˙È·Ï ˙‡ÈeÁÂ ‡zÓÏeÚ ˙Ë‰¯e¿»«∆¿»¿«ƒ«¿≈ƒ«
:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk¿ƒ¿»«»»ƒ≈

ÂÏ˙כט Ô·Ï Ë‰¯e Ô·Ï dÓLe ‡Á‡ ‰˜·¯Ïe¿ƒ¿»»»¿≈»»¿«»»¿«
:‡�ÈÚ ˙ÂÏ ‡¯·Ï ‡¯·b«¿»¿»»¿«≈»

ÏÚל ‡i¯ÈL ˙ÈÂ ‡L„˜ ˙È ‡ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«»»»»»»¿»≈«»«
‰˜·¯ ÈÓb˙t ˙È ÚÓL „ÎÂ d˙Á‡ È„È¿≈¬»≈¿«¿«»ƒ¿»≈ƒ¿»
‡˙‡Â ‡¯·b ÈnÚ ÏlÓ ÔÈ„k ¯ÓÈÓÏ d˙Á‡¬»≈¿≈«¿≈«≈ƒƒ«¿»«¬»
:‡�ÈÚ ÏÚ ‡iÏÓ‚ ÈelÚ Ì‡˜ ‡‰Â ‡¯·b ˙ÂÏ¿««¿»¿»»≈ƒ«≈«¿«»«≈»

˜‡Ìלא z‡ ‡ÓÏ ÈÈ„ ‡ÎÈ¯a ÏeÚ ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ»«¿»¿»«¿»≈
¯Lk ¯˙‡Â ‡˙È· È˙Èpt ‡�‡Â ‡¯·a¿»»«¬»«≈ƒ≈»«¬«»«

:‡iÏÓ‚Ï¿«¿«»

ÈÂ‰·לב ‡iÏÓb ‡¯Le ‡˙È·Ï ‡¯·b ÏÚÂ¿««¿»¿≈»¿»«¿«»ƒ«
‰‡ÁÒ‡Ï ‡iÓe ‡iÏÓ‚Ï ‡˙qÎÂ ‡�·zƒ¿»¿ƒ»»¿«¿«»«»¿«¿»»

:dnÚc ‡i¯·‚ ÈÏ‚¯Â È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«¿≈À¿«»¿ƒ≈

dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i iriax meil inei xeriy

i"yx£ÁzÙÈÂ∑אחרים ּבׂשדֹות ּבּדר ירעּו ׁשּלא ּפיהם את סֹותם ׁשהיה ׁשּלהם, זמם רמב"ן.(ב"ר)הּתיר «¿««ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

(âì)ézøac-íà ãò ìëà àì øîàiå ìëàì åéðôì íNeiå©¨³§¨¨Æ¤«¡½Ÿ©¸Ÿ¤Æ´ŸŸ©½©¬¦¦©−§¦
:øac øîàiå éøác§¨¨®©−Ÿ¤©¥«

i"yx£Èz¯acŒÌ‡ „Ú∑:ּכמֹו 'ּכי', ּובלׁשֹון 'אׁשר' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' מט)הרי ׁשאמרּו(לקמן וזהּו ׁשילה", יבא ּכי "עד «ƒƒ«¿ƒְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
'אם' והּוא 'אי' והאחד לׁשֹונֹות, ּבד' מׁשּמׁש 'ּכי' לברכה: זכרֹונם .חכמינּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָ

(ãì):éëðà íäøáà ãáò øîàiå©Ÿ©®¤¬¤©§¨−̈¨«Ÿ¦

(äì)ø÷áe ïàö Bì-ïziå ìcâiå ãàî éðãà-úà Cøa ýåýéå©«Ÿ̈º¥©¯¤£Ÿ¦²§−Ÿ©¦§¨®©¦¤º³Ÿ¨¨Æ
:íéøîçå íélîâe úçôLe íãáòå áäæå óñëå§¤´¤§¨½̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ§©¦−©«£Ÿ¦«

(åì)Bì-ïziå dúð÷æ éøçà éðãàì ïá éðãà úLà äøN ãìzå©¥¿¤¨¨Á¥̧¤£Ÿ¦¬¥Æ©«Ÿ¦½©«£¥−¦§¨¨®©¦¤−
:Bì-øLà-ìk-úà¤¨£¤«

i"yx£BÏŒ¯L‡ŒÏkŒ˙‡ BÏŒÔziÂ∑להם הראה המּתנה .ׁשטר «ƒ∆∆»¬∆ְְֶֶַַַָָָָ

(æì)úBðaî éðáì äMà çwú-àì øîàì éðãà éðòaLiå©©§¦¥¬¦£Ÿ¦−¥®Ÿ«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½¦§Æ
:Böøàa áLé éëðà øLà éðòðkä©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§©§«

i"yx£È�Ú�k‰ ˙B�aÓ È�·Ï ‰M‡ Áw˙Œ‡Ï∑ללכת ּתאבה ולא אבי, ּבית אל ּתחּלה ּתל לא .אחריאם …ƒ«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿«¿«¬ƒְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

(çì)zç÷ìå ézçtLî-ìàå Cìz éáà-úéa-ìà àì-íà¦¯Ÿ¤¥«¨¦²¥¥−§¤¦§©§¦®§¨«©§¨¬
^éðáì äMà¦−̈¦§¦«

(èì):éøçà äMàä Cìú-àì éìà éðãà-ìà øîàå̈«Ÿ©−¤£Ÿ¦®ª©²«Ÿ¥¥¬¨«¦−̈©«£¨«
i"yx£‰M‡‰ CÏ˙Œ‡Ï ÈÏ‡∑לֹו היתה ּבת ּכתיב, והיה'אלי' לאליעזר, À«…≈≈»ƒ»ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָ

ואין ארּור, ואּתה ,ּברּו 'ּבני אברהם: לֹו אמר ּבּתֹו. ּולהּׂשיאֹו אליו לפנֹות אברהם לֹו ׁשּיאמר עּלה למצא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹמחּזר
מּדּבק .ּבברּו'ארּור ְִֵַָָ

(î)Bëàìî çìLé åéðôì ézëläúä-øLà ýåýé éìà øîàiå©−Ÿ¤¥¨®§Ÿ̈º£¤¦§©©´§¦§¨À̈¦§©̧©§¨³
úéaîe ézçtLnî éðáì äMà zç÷ìå Ekøc çéìöäå Czà¦¨Æ§¦§¦´©©§¤½§¨«©§¨³¦¨Æ¦§¦½¦¦§©§¦−¦¥¬

:éáà̈¦«

‡ÏeÎÈלג ‡Ï ¯Ó‡Â ÏÎÈÓÏ È‰BÓ„˜ e‡ÈeLÂ¿«ƒ√»ƒ¿≈»«¬«»≈
:ÏlÓ ¯Ó‡Â ÈÓb˙t ÏlÓ‡c „Ú««¬«≈ƒ¿»»«¬««≈

‡�‡:לד Ì‰¯·‡„ ‡c·Ú ¯Ó‡Â«¬««¿»¿«¿»»»»

dÏלה ·‰ÈÂ ‡·¯e ‡„ÁÏ È�Ba¯ ˙È CÈ¯a ÈÈÂ«»»ƒ»ƒƒ«¬»¿»ƒ«≈
Ô‰Ó‡Â ÔÈc·ÚÂ ·‰„e ÛÒÎe ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú»¿ƒ¿«¿«¿«¿ƒ¿«¿»

:ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈÏÓ‚Â¿«¿ƒ«¬»ƒ

a˙¯לו È�Ba¯Ï ¯· È�Ba¯ ˙z‡ ‰¯N ˙„ÈÏÈÂƒ≈«»»ƒ«ƒƒ«¿ƒƒ»«
:dÏÈc Ïk ˙È dÏ ·‰ÈÂ ˙·ÈÒc¿≈»ƒ«≈»»ƒ≈

‡z˙‡לז ·q˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ È�Ba¯ ÈÏÚ Ìi˜Â¿«≈»«ƒƒ¿≈»»ƒ«ƒ¿»
:dÚ¯‡a ·˙È ‡�‡ Èc È‡�Ú�k ˙�aÓ È¯·Ïƒ¿ƒƒ¿«¿«¬»≈ƒ¬»»≈¿«¿≈

q˙Â·לח È˙ÈÚ¯ÊÏe ÏÈÊz ‡a‡ ˙È·Ï Ô‰Ï‡¡»≈¿≈«»≈≈¿«¿ƒƒ¿ƒ«
:È¯·Ï ‡˙z‡ƒ¿»ƒ¿ƒ

‡z˙‡לט È˙È˙ ‡Ï ÌÈ‡Ó È�Ba¯Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿ƒƒ»ƒ»≈≈ƒ¿»
:È¯˙a«¿»

ÁÏLÈמ È‰BÓ„˜ ˙ÈÁÏÙ Èc ÈÈ ÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»ƒ¿»ƒ√»ƒƒ¿«
‡˙z‡ ·q˙Â CÁ¯‡ ÁÏˆÈÂ CnÚ dÎ‡ÏÓ«¿»≈ƒ»¿«¿«»¿»¿ƒ«ƒ¿»

:‡a‡ ˙ÈaÓe È˙ÈÚ¯fÓ È¯·Ïƒ¿ƒƒ«¿ƒƒƒ≈«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰Èa˙‰.(לב) LÈ‡‰ ‡·iÂהאיׁש הּוא אליעזר «»…»ƒ««¿»ֱִִֶֶָ

לבן, על יחזר הּגמּלים. ויפּתח ְְֲִַַַַַַַַָָָֹהּבא.

ּגמּליהם, ויפּתח מּוסר ּדר אֹורחיו עם ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשעׂשה

רגלי לרחץ מים ונתן ּומסּפֹוא ּתבן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹוּיּתן

רחֹוק ּכי אּתֹו. אׁשר האנׁשים ורגלי ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָאליעזר

לרחץ מים הּנֹותן הּוא אליעזר ׁשּיהיה ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַֹהּוא

אנׁשים וּיעברּו וכן אנׁשיו. ורגלי ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָרגליו

מן יֹוסף את וּיעלּו וּימׁשכּו סֹוחרים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָמדינים

חֹוזר "וּימׁשכּו" ּכי כ"ח), ל"ז (להּלן ְְְִִֵַַַָהּבֹור

וכן הראׁשֹון. ּבּפסּוק הּנזּכרים אחיו ְְִִִֵֶַַַָָָָעל

יצּוה אׁשר ּככל הּמל אל ציבא ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹוּיאמר

עבּד יעׂשה ּכן עבּדֹו את הּמל ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַֹאדני

מּבני ּכאחד ׁשלחני על אכל ְְְְִִִֵֵֶַַַָֹֻּומפיבׁשת

ּדוד, ּדברי והם י"א), ט' (ש"ב ְְִִֵֵֶֶַָהּמל

ּכן: ְִֵַורּבים

ÔÈ�ÚÂ.ÌÈlÓb‰ ÁzÙÈÂּכי צּוארם מּוסרי ׁשּפתח ¿ƒ¿««¿«««¿«ƒְִֵֶַַָָָ

ׁשהיּו אֹו קׁשּורים, להֹוליכם ְְְִִִֶַָָָהּמנהג

עליהם, אׁשר הּמרּכבה ּבמֹוׁשב חגּורים ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָהֹולכים

ּכמפּתח חגר יתהּלל אל י"א),ּכּלׁשֹון כ' (מ"א ְְִִֵֵֵַַַַַָֹ

ב'): נ"ב (יׁשעיה צּואר מֹוסרי ְְְְְִִֵֵַַַָָהתּפּתחי

È"M¯Âסֹותם ׁשהיה ׁשּלהם זמם הּתיר ּכתב ¿«ƒִִֵֶֶֶַָָָָָָ

ּולׁשֹון אחרים. ּבׂשדֹות ירעּו ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶֹּפיהם

רּבי זממיהם, הּתיר ח') (ס' רּבה ְְִִִִֵֵֶַַָָּבראׁשית

אּבא, ּברּבי חּיא לרּבי ׁשאל ירמיה ורּבי ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהּונא

ּדֹומים אבינּו אברהם ׁשל ּגמּליו היּו ְְִִֶַַָָָָָֹלא

וזֹו וכּו'. יאיר ּבן ּפנחס רּבי ׁשל ְְְֲִִִֶֶַַָָלחמֹורֹו

ׁשּיהיה אפׁשר אי ּכי הּזמם, ּפּתּוח לסּתר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאלה

ּגדֹול יאיר ּבן ּפנחס רּבי ׁשל ּבביתֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָהחסידּות

חמֹורֹו וכאׁשר אבינּו, אברהם ׁשל מּביתֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָיֹותר

להׁשּתּמר צרי אינּנּו יאיר ּבן ּפנחס רּבי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשל

ּכל להאכילֹו, לבעליו האסּורים הּדברים ְְְֲֲִִִִִַַָָָָָמן

צרי ואין אבינּו, אברהם ׁשל ּגמּליו ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּכן

און: ּכל לּצּדיק יאּונה לא ּכי ְְְִִֶֶַַָָָָֹלזממם,
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i"yx£ÁzÙÈÂ∑אחרים ּבׂשדֹות ּבּדר ירעּו ׁשּלא ּפיהם את סֹותם ׁשהיה ׁשּלהם, זמם רמב"ן.(ב"ר)הּתיר «¿««ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

(âì)ézøac-íà ãò ìëà àì øîàiå ìëàì åéðôì íNeiå©¨³§¨¨Æ¤«¡½Ÿ©¸Ÿ¤Æ´ŸŸ©½©¬¦¦©−§¦
:øac øîàiå éøác§¨¨®©−Ÿ¤©¥«

i"yx£Èz¯acŒÌ‡ „Ú∑:ּכמֹו 'ּכי', ּובלׁשֹון 'אׁשר' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' מט)הרי ׁשאמרּו(לקמן וזהּו ׁשילה", יבא ּכי "עד «ƒƒ«¿ƒְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
'אם' והּוא 'אי' והאחד לׁשֹונֹות, ּבד' מׁשּמׁש 'ּכי' לברכה: זכרֹונם .חכמינּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָ

(ãì):éëðà íäøáà ãáò øîàiå©Ÿ©®¤¬¤©§¨−̈¨«Ÿ¦

(äì)ø÷áe ïàö Bì-ïziå ìcâiå ãàî éðãà-úà Cøa ýåýéå©«Ÿ̈º¥©¯¤£Ÿ¦²§−Ÿ©¦§¨®©¦¤º³Ÿ¨¨Æ
:íéøîçå íélîâe úçôLe íãáòå áäæå óñëå§¤´¤§¨½̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ§©¦−©«£Ÿ¦«

(åì)Bì-ïziå dúð÷æ éøçà éðãàì ïá éðãà úLà äøN ãìzå©¥¿¤¨¨Á¥̧¤£Ÿ¦¬¥Æ©«Ÿ¦½©«£¥−¦§¨¨®©¦¤−
:Bì-øLà-ìk-úà¤¨£¤«

i"yx£BÏŒ¯L‡ŒÏkŒ˙‡ BÏŒÔziÂ∑להם הראה המּתנה .ׁשטר «ƒ∆∆»¬∆ְְֶֶַַַָָָָ

(æì)úBðaî éðáì äMà çwú-àì øîàì éðãà éðòaLiå©©§¦¥¬¦£Ÿ¦−¥®Ÿ«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½¦§Æ
:Böøàa áLé éëðà øLà éðòðkä©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§©§«

i"yx£È�Ú�k‰ ˙B�aÓ È�·Ï ‰M‡ Áw˙Œ‡Ï∑ללכת ּתאבה ולא אבי, ּבית אל ּתחּלה ּתל לא .אחריאם …ƒ«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿«¿«¬ƒְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

(çì)zç÷ìå ézçtLî-ìàå Cìz éáà-úéa-ìà àì-íà¦¯Ÿ¤¥«¨¦²¥¥−§¤¦§©§¦®§¨«©§¨¬
^éðáì äMà¦−̈¦§¦«

(èì):éøçà äMàä Cìú-àì éìà éðãà-ìà øîàå̈«Ÿ©−¤£Ÿ¦®ª©²«Ÿ¥¥¬¨«¦−̈©«£¨«
i"yx£‰M‡‰ CÏ˙Œ‡Ï ÈÏ‡∑לֹו היתה ּבת ּכתיב, והיה'אלי' לאליעזר, À«…≈≈»ƒ»ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָ

ואין ארּור, ואּתה ,ּברּו 'ּבני אברהם: לֹו אמר ּבּתֹו. ּולהּׂשיאֹו אליו לפנֹות אברהם לֹו ׁשּיאמר עּלה למצא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹמחּזר
מּדּבק .ּבברּו'ארּור ְִֵַָָ

(î)Bëàìî çìLé åéðôì ézëläúä-øLà ýåýé éìà øîàiå©−Ÿ¤¥¨®§Ÿ̈º£¤¦§©©´§¦§¨À̈¦§©̧©§¨³
úéaîe ézçtLnî éðáì äMà zç÷ìå Ekøc çéìöäå Czà¦¨Æ§¦§¦´©©§¤½§¨«©§¨³¦¨Æ¦§¦½¦¦§©§¦−¦¥¬

:éáà̈¦«

‡ÏeÎÈלג ‡Ï ¯Ó‡Â ÏÎÈÓÏ È‰BÓ„˜ e‡ÈeLÂ¿«ƒ√»ƒ¿≈»«¬«»≈
:ÏlÓ ¯Ó‡Â ÈÓb˙t ÏlÓ‡c „Ú««¬«≈ƒ¿»»«¬««≈

‡�‡:לד Ì‰¯·‡„ ‡c·Ú ¯Ó‡Â«¬««¿»¿«¿»»»»

dÏלה ·‰ÈÂ ‡·¯e ‡„ÁÏ È�Ba¯ ˙È CÈ¯a ÈÈÂ«»»ƒ»ƒƒ«¬»¿»ƒ«≈
Ô‰Ó‡Â ÔÈc·ÚÂ ·‰„e ÛÒÎe ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú»¿ƒ¿«¿«¿«¿ƒ¿«¿»

:ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈÏÓ‚Â¿«¿ƒ«¬»ƒ

a˙¯לו È�Ba¯Ï ¯· È�Ba¯ ˙z‡ ‰¯N ˙„ÈÏÈÂƒ≈«»»ƒ«ƒƒ«¿ƒƒ»«
:dÏÈc Ïk ˙È dÏ ·‰ÈÂ ˙·ÈÒc¿≈»ƒ«≈»»ƒ≈

‡z˙‡לז ·q˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ È�Ba¯ ÈÏÚ Ìi˜Â¿«≈»«ƒƒ¿≈»»ƒ«ƒ¿»
:dÚ¯‡a ·˙È ‡�‡ Èc È‡�Ú�k ˙�aÓ È¯·Ïƒ¿ƒƒ¿«¿«¬»≈ƒ¬»»≈¿«¿≈

q˙Â·לח È˙ÈÚ¯ÊÏe ÏÈÊz ‡a‡ ˙È·Ï Ô‰Ï‡¡»≈¿≈«»≈≈¿«¿ƒƒ¿ƒ«
:È¯·Ï ‡˙z‡ƒ¿»ƒ¿ƒ

‡z˙‡לט È˙È˙ ‡Ï ÌÈ‡Ó È�Ba¯Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿ƒƒ»ƒ»≈≈ƒ¿»
:È¯˙a«¿»

ÁÏLÈמ È‰BÓ„˜ ˙ÈÁÏÙ Èc ÈÈ ÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»ƒ¿»ƒ√»ƒƒ¿«
‡˙z‡ ·q˙Â CÁ¯‡ ÁÏˆÈÂ CnÚ dÎ‡ÏÓ«¿»≈ƒ»¿«¿«»¿»¿ƒ«ƒ¿»

:‡a‡ ˙ÈaÓe È˙ÈÚ¯fÓ È¯·Ïƒ¿ƒƒ«¿ƒƒƒ≈«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰Èa˙‰.(לב) LÈ‡‰ ‡·iÂהאיׁש הּוא אליעזר «»…»ƒ««¿»ֱִִֶֶָ

לבן, על יחזר הּגמּלים. ויפּתח ְְֲִַַַַַַַַָָָֹהּבא.

ּגמּליהם, ויפּתח מּוסר ּדר אֹורחיו עם ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשעׂשה

רגלי לרחץ מים ונתן ּומסּפֹוא ּתבן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹוּיּתן

רחֹוק ּכי אּתֹו. אׁשר האנׁשים ורגלי ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָאליעזר

לרחץ מים הּנֹותן הּוא אליעזר ׁשּיהיה ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַֹהּוא

אנׁשים וּיעברּו וכן אנׁשיו. ורגלי ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָרגליו

מן יֹוסף את וּיעלּו וּימׁשכּו סֹוחרים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָמדינים

חֹוזר "וּימׁשכּו" ּכי כ"ח), ל"ז (להּלן ְְְִִֵַַַָהּבֹור

וכן הראׁשֹון. ּבּפסּוק הּנזּכרים אחיו ְְִִִֵֶַַַָָָָעל

יצּוה אׁשר ּככל הּמל אל ציבא ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹוּיאמר

עבּד יעׂשה ּכן עבּדֹו את הּמל ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַֹאדני

מּבני ּכאחד ׁשלחני על אכל ְְְְִִִֵֵֶַַַָֹֻּומפיבׁשת

ּדוד, ּדברי והם י"א), ט' (ש"ב ְְִִֵֵֶֶַָהּמל

ּכן: ְִֵַורּבים

ÔÈ�ÚÂ.ÌÈlÓb‰ ÁzÙÈÂּכי צּוארם מּוסרי ׁשּפתח ¿ƒ¿««¿«««¿«ƒְִֵֶַַָָָ

ׁשהיּו אֹו קׁשּורים, להֹוליכם ְְְִִִֶַָָָהּמנהג

עליהם, אׁשר הּמרּכבה ּבמֹוׁשב חגּורים ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָהֹולכים

ּכמפּתח חגר יתהּלל אל י"א),ּכּלׁשֹון כ' (מ"א ְְִִֵֵֵַַַַַָֹ

ב'): נ"ב (יׁשעיה צּואר מֹוסרי ְְְְְִִֵֵַַַָָהתּפּתחי

È"M¯Âסֹותם ׁשהיה ׁשּלהם זמם הּתיר ּכתב ¿«ƒִִֵֶֶֶַָָָָָָ

ּולׁשֹון אחרים. ּבׂשדֹות ירעּו ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶֹּפיהם

רּבי זממיהם, הּתיר ח') (ס' רּבה ְְִִִִֵֵֶַַָָּבראׁשית

אּבא, ּברּבי חּיא לרּבי ׁשאל ירמיה ורּבי ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהּונא

ּדֹומים אבינּו אברהם ׁשל ּגמּליו היּו ְְִִֶַַָָָָָֹלא

וזֹו וכּו'. יאיר ּבן ּפנחס רּבי ׁשל ְְְֲִִִֶֶַַָָלחמֹורֹו

ׁשּיהיה אפׁשר אי ּכי הּזמם, ּפּתּוח לסּתר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאלה

ּגדֹול יאיר ּבן ּפנחס רּבי ׁשל ּבביתֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָהחסידּות

חמֹורֹו וכאׁשר אבינּו, אברהם ׁשל מּביתֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָיֹותר

להׁשּתּמר צרי אינּנּו יאיר ּבן ּפנחס רּבי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשל

ּכל להאכילֹו, לבעליו האסּורים הּדברים ְְְֲֲִִִִִַַָָָָָמן

צרי ואין אבינּו, אברהם ׁשל ּגמּליו ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּכן

און: ּכל לּצּדיק יאּונה לא ּכי ְְְִִֶֶַַָָָָֹלזממם,
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ã ycew zegiyn zecewp ã(99 'nr dk zegiy ihewl)

אּתְך מלאכֹו מ)יׁשלח (כד, ְְִִַַָָ
נאמר לאליעזר אברהם ּבדברי ז)ואּלּו מלאכֹו(פסוק ויבטיחלפניָך"יׁשלח יכין ׁשהּמלאְך לאליעזר אמר אברהם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ." ְְְְְְְְְְְְְֱֱֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

–מּלכּתחּלה קׁשיים ללא ּכראּוי, יתּבּצע לּׁשּדּוְך,לפניָךׁשהּׁשּדּוְך ּׁשּיסּכים עליו להׁשּפיע ונּסה ּבתּואל עם אליעזר ּכׁשּדּבר אבל . ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

" ולֹומר לׁשּנֹות והכרח ּכּמּובן, ּכְך, לֹומר יכֹול היה לא.אּתָךלא ותּו ׁשליחּותֹו, את לבּצע לֹו ויעזר אליעזר עם ילְך ׁשהּמלאְך היינּו ," ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

(àî)àì-íàå ézçtLî-ìà àBáú ék éúìàî ä÷pz æà̈³¦¨¤Æ¥¨´¨¦½¦¬¨−¤¦§©§¦®§¦³Ÿ
^éúìàî é÷ð úééäå Cì eðzé¦§Æ½̈§¨¦¬¨¨¦−¥¨«¨¦«

(áî)íäøáà éðãà éýìû ýåýé øîàå ïéòä-ìà íBiä àáàå̈«¨¬Ÿ©−¤¨¨®¦¨«Ÿ©À§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈
:äéìò Cìä éëðà øLà ékøc çéìöî àp-ELé-íà¦¤§¨Æ©§¦´©©§¦½£¤¬¨«Ÿ¦−Ÿ¥¬¨¤«¨

i"yx£ÌBi‰ ‡·‡Â∑.הארץ לֹו ׁשּקפצה מּכאן ּבאתי, והּיֹום יצאתי הּיֹום »»…«ְְִִִֶֶַַָָָָָָָָ
ּכפּולה אליעזר ׁשל ּפרׁשה ׁשהרי ּבנים, ׁשל מּתֹורתן המקֹום לפני אבֹות עבדי ׁשל ׂשיחתן יפה אחא: רּבי ְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָאמר

ּברמי אּלא נּתנּו לא ּתֹורה ּגּופי והרּבה .זהּבּתֹורה, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

(âî)úàöiä äîìòä äéäå íénä ïéò-ìò ávð éëðà äpä¦¥²¨«Ÿ¦¬¦¨−©¥´©¨®¦§¨¨³¨«©§¨Æ©Ÿ¥´
ì^Cckî íéî-èòî àð-éðé÷Lä äéìà ézøîàå áàL ¦§½Ÿ§¨«©§¦´¥¤½¨©§¦«¦¨¬§©©−¦¦©¥«

(ãî)élîâì íâå äúL äzà-íb éìà äøîàåàåä áàLà E §¨«§¨³¥©Æ©©¨´§¥½§©¬¦§©¤−¤§¨®¦´
:éðãà-ïáì ýåýé çéëä-øLà äMàä̈«¦½̈£¤Ÿ¦¬©§Ÿ̈−§¤£Ÿ¦«

i"yx£‰z‡ŒÌb∑ׁשעּמֹו אנׁשים לרּבֹות ּדבר∑‰ÁÈÎ.ּגם, ּברּור ׁשּבּמקרא, הֹוכחה ּכל וכן והֹודיע, .ּברר ««»ְֲִִֶַַָ…ƒ«ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

(äî)úàöé ä÷áø äpäå éaì-ìà øaãì älëà íøè éðà£¦Á¤̧¤£©¤¹§©¥´¤¦¦À§¦¥̧¦§¨³Ÿ¥Æ
äéìà øîàå áàLzå äðéòä ãøzå dîëL-ìò dcëå§©¨´©¦§½̈©¥¬¤¨©−§¨©¦§¨®¨«Ÿ©¬¥¤−¨

:àð éðé÷Lä©§¦¬¦¨«
i"yx£‰lÎ‡ Ì¯Ë∑,מכּלה ׁשאני "טרםטרם ּכמֹו: עבר, ּבלׁשֹון מדּבר ׁשהּוא ּפעמים הוה, לׁשֹון ּכל וכן ∆∆¬«∆ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּכמֹו: עתיד, ּבלׁשֹון ׁשּמדּבר ּופעמים א)ּכּליתי". אּיֹוב",(איוב יעׂשה "ּככה עבר. לׁשֹון הרי אּיֹוב", אמר "ּכי ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
עֹוׂשה והיה וגֹו'', ּבני חטאּו 'אּולי אּיֹוב: היה אֹומר ּכי הוה, לׁשֹון ׁשניהם ּופרּוׁש עתיד, לׁשֹון ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהרי

'רמב"ן.ּכ ָ

(åî)élîb-íâå äúL øîàzå äéìòî dck ãøBzå øäîzåE ©§©¥À©³¤©¨Æ¥«¨¤½¨©´Ÿ¤§¥½§©§©¤−
^äú÷Lä íélîbä íâå zLàå ä÷Là©§¤®¨¥¾§§§©¬©§©¦−¦§¨«¨

(æî)ìàeúa-úa øîàzå zà éî-úa øîàå dúà ìàLàå̈«¤§©´ŸÀ̈¨«Ÿ©»©¦´©§¼©ÀŸ¤©§¥Æ
dtà-ìò íæpä íNàå äkìî Bl-äãìé øLà øBçð-ïa¤¨½£¤¬¨«§¨−¦§¨®¨«¨¦³©¤̧¤Æ©©½̈

:äéãé-ìò íéãéîväå§©§¦¦−©¨¤«¨
i"yx£Ï‡L‡Â∑‡ÂÌN.:ויאמרּו ּבדבריו יתּפׂשּוהּו ׁשּלא אּלא ׁשאל, ּכ ואחר נתן ּתחּלה הּוא ׁשהרי הּסדר, ׁשּנה »∆¿«»»ƒְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

היא'? מי יֹודע אינ ועדין לּה נתּת היא'. ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָ

(מא ÈkÊ È‰z ÔÎaנ"י‡kÊC‰˙ È¯‡ È˙ÓenÓ ( ¿≈¿≈«««»ƒ»ƒ¬≈¿«
ÈkÊ È‰˙e CÏ Ôe�zÈ ‡Ï Ì‡Â È˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈««

:È˙ÓenÓƒ»ƒ

(מב ˙È˙‡Âנ"יÈ˙È˙‡Â(‡�ÈÚÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¿»ƒ«¬≈ƒ»≈¿≈»
˙È‡ Ì‡ Ì‰¯·‡ È�Ba¯c ‡‰Ï‡ ÈÈ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿»¡»»¿ƒƒ«¿»»ƒƒ
‡�‡ Èc ÈÁ¯‡ ‡ÁÏˆ‡Ï CÓ„˜ ‡ÂÚ¯ ÔÚk¿««¬»√»»¿«¿»»»¿ƒƒ¬»

:dÏÚ ÏÈÊ‡»≈¬«

È‰ÈÂמג ‡iÓ„ ‡�ÈÚ ÏÚ Ì‡˜ ‡�‡ ‡‰»¬»»≈«≈»¿«»ƒ≈
È�È˜L‡ dÏ ¯ÓÈ‡Â ÈÏÓÓÏ ˜Bt˙c ‡zÓÏeÚ∆¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈«««¿ƒƒ

:CÈ˙ÏewÓ ‡iÓ ¯ÈÚÊ ÔÚÎ¿«¿≈«»ƒ¿ƒ

CÈÏÓ‚Ïמד Û‡Â zL‡ z‡ Û‡ ÈÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«ƒ««¿≈¿¿¿«¿«¿»
:È�Ba¯ ¯·Ï ÈÈ ÔÈnÊc ‡˙z‡ ‡È‰ ÈÏÓ‡«¿ƒƒƒ¿»¿«ƒ¿»¿«ƒƒ

Â‰‡מה ÈaÏ· ‡ÏlÓÏ È˙ÈˆÈL ‡Ï „Ú ‡�‡¬»«»≈ƒƒ¿«»»¿ƒƒ¿»
˙˙Á�e dt˙k ÏÚ d˙Ïe˜Â ˙˜Ù� ‰˜·ƒ̄¿»¿»«¿¿«««¿«¿»«
:ÔÚÎ È�È˜L‡ dÏ ˙È¯Ó‡Â ˙ÏÓe ‡�ÈÚÏ¿≈»¿»«¬»ƒ««¿ƒƒ¿»

Ó‡Â¯˙מו dpÓ d˙Ïe˜ ˙˙ÈÁ‡Â ˙‡ÈÁB‡Â¿ƒ««¬ƒ«¿«ƒ««¬»«
‡iÏÓb Û‡Â È˙È˙Le È˜L‡ CÏÓb Û‡Â zL‡≈¿¿¿««¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿««¿«»

:˙‡È˜L‡«¿ƒ«

Ó‡Â¯˙מז z‡ ÔÓ ˙a ˙È¯Ó‡Â d˙È ˙ÈÏÈ‡Le¿≈ƒ»««¬»ƒ«»«¿«¬∆∆
‰kÏÓ dÏ ˙„ÈÏÈc ¯BÁ� ¯a Ï‡e˙a ˙a«¿≈«»ƒ≈«≈ƒ¿»
:‡‰„È ÏÚ ‡i¯ÈLÂ dt‡ ÏÚ ‡L„˜ È˙ÈeLÂ¿«≈ƒ»»»«««¿≈«»«¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם dÓÎL.(מה) ÏÚ dcÎÂ ˙‡ˆÈ ‰˜·¯ ‰p‰Â:נזּכר ׁשּלא ּפי על אף ׁשמּה לֹו הּגידה מּתחּלה אֹו ׁשמּה, את ׁשמע ּבביתּה ּבהיֹותֹו ּכי ְַַ¿ƒ≈ƒ¿»…≈¿«»«ƒ¿»ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k iying meil inei xeriy

(çî)éðãà éýìû ýåýé-úà Cøáàå ýåýéì äåçzLàå ãwàå̈«¤¬Ÿ¨«¤§©«£¤−©«Ÿ̈®¨«£¨¥À¤§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´
éçà-úa-úà úç÷ì úîà Cøãa éðçðä øLà íäøáà©§¨½̈£¤³¦§©̧¦Æ§¤´¤¡¤½¨©²©¤©£¦¬

^Bðáì éðãà£Ÿ¦−¦§«

(èî)eãébä éðãà-úà úîàå ãñç íéNò íëLé-íà äzòå§Â©Â̈¦¤§¤̧Ÿ¦¹¤¯¤¤«¡¤²¤£Ÿ¦−©¦´
:ìàîN-ìò Bà ïéîé-ìò äðôàå éì eãébä àì-íàå éì¦®§¦¾Ÿ©¦´¦½§¤§¤¬©¨¦−¬©§«Ÿ

i"yx£ÔÈÓÈŒÏÚ∑יׁשמעאל אברהם∑Ï‡ÓNŒÏÚ.מּבנֹות ׁשל לׂשמאלֹו יֹוׁשב ׁשהיה לֹוט, .(ב"ר)מּבנֹות «»ƒְְִִֵָ«¿…ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

(ð)ìëeð àì øácä àöé ýåýéî eøîàiå ìàeúáe ïáì ïòiå©©̧©¨¨³§¥Æ©Ÿ́§½¥«Ÿ̈−¨¨´©¨¨®¬Ÿ©²
éìà øac:áBè-Bà òø E ©¥¬¥¤−©¬«

i"yx£Ï‡e˙·e Ô·Ï ÔÚiÂ∑אביו לפני להׁשיב וקפץ היה ‡EÈÏ.רׁשע ¯ac ÏÎe� ‡Ï∑על לא הּזה, ּבּדבר למאן «««»»¿≈ְְְִִִֵַָָָָָָָ…««≈≈∆ְֵֶַַַָָָֹ
ל ׁשּזּמנּה ,ּדברי לפי הּדבר, יצא ׁשּמה' ׁשּנּכר לפי הגּון, ּדבר ּתׁשּובת ידי על ולא רע ּדבר ּתׁשּובת .(ב"ר)ידי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

(àð)éðôì ä÷áø-äpäéðãà-ïáì äMà éäúe Cìå ç÷ EE ¦¥«¦§¨¬§¨¤−©´¨¥®§¦³¦¨Æ§¤£Ÿ¤½
^ýåýé øac øLàk©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

(áð)eçzLiå íäéøác-úà íäøáà ãáò òîL øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¬¨©²¤¬¤©§¨−̈¤¦§¥¤®©¦§©¬
:ýåýéì äöøà©−§¨©«Ÿ̈«

i"yx£‰ˆ¯‡ eÁzLiÂ∑ּבׂשֹורה על ׁשּמֹודים .(ב"ר)טֹובהמּכאן «ƒ¿««¿»ְִִֶַָָָ

ß oeygxn 'k iying mei ß

(âð)ä÷áøì ïziå íéãâáe áäæ éìëe óñë-éìk ãáòä àöBiå©¥̧¨¤¹¤§¥¤̧¤§¥³¨¨Æ§¨¦½©¦¥−§¦§®̈
:dnàìe äéçàì ïúð úðcâîe¦̧§¨½Ÿ¨©¬§¨¦−¨§¦¨«

i"yx£˙�c‚Óe∑יׂשראל ארץ ׁשל ּפרֹות מיני עּמֹו ׁשהביא מגדים, .לׁשֹון ƒ¿»…ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

(ãð)eîe÷iå eðéìiå Bnò-øLà íéLðàäå àeä ezLiå eìëàiå©«Ÿ§´©¦§À²§¨«£¨¦¬£¤¦−©¨¦®©¨´
:éðãàì éðçlL øîàiå ø÷aá©½Ÿ¤©−Ÿ¤©§ª¬¦©«Ÿ¦«

i"yx£e�ÈÏiÂ∑לינה אחדּכל לילה לינת .ׁשּבּמקרא «»ƒְְִִִֶֶַַַָָָָָ

(äð)Bà íéîé eðzà äøòpä áLz dnàå äéçà øîàiå©³Ÿ¤¨¦̧¨Æ§¦½̈¥¥̧©©«£¨¬¦¨²¨¦−´
:Cìz øçà øBNò̈®©©−¥¥«

i"yx£dn‡Â ‰ÈÁ‡ ¯Ó‡iÂ∑והמיתֹו מלא ּובא לעּכב, רֹוצה היה הּוא היה? היכן ּכמֹו:∑ÌÈÓÈ.ּובתּואל ׁשנה, «…∆»ƒ»¿ƒ»ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ»ƒְָָ
כה) ּבתכׁשיטים(ויקרא עצמּה את לפרנס חדׁש י"ב זמן לבתּולה, נֹותנין ׁשּכ ּגאּלתֹו", ּתהיה נז)"ימים ‡B.(כתובות ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
¯BNÚ∑מרּבה לנּו 'ּתן – ּתרצה לא ואם מּועט, ּדבר לבּקׁש הּמבּקׁשים ּדר אין מּמׁש, ימים ּתאמר ואם חדׁשים, י' »ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

.מּזה' ִֶ

(åð)ékøc çéìöä ýåýéå éúà eøçàz-ìà íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ©§©«£´Ÿ¦½©«Ÿ̈−¦§¦´©©§¦®
^éðãàì äëìàå éðeçlL©§¾¦§¥«§¨−©«Ÿ¦«

ÈÈמח ˙È ˙ÈÎ¯·e ÈÈ Ì„˜ ˙È„‚Òe ˙ÈÚ¯Îe¿»ƒ¿»ƒ√»¿»»≈ƒ»¿»
Á¯B‡a È�¯a„c Ì‰¯·‡ È�Ba¯c d‰Ï‡¡»≈¿ƒƒ«¿»»¿«¿«ƒ¿«
:d¯·Ï È�Ba¯„ È‰eÁ‡ ˙a ˙È ·ÒÈÓÏ ËBL¿̃¿ƒ«»«¬ƒ¿ƒƒƒ¿≈

ËBL˜eמט e·ÈË ÔÈ„·Ú ÔBÎÈ˙È‡ Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒƒ≈»¿ƒƒ¿
È�t˙‡Â ÈÏ BeÁ ‡Ï Ì‡Â ÈÏ BeÁ È�Ba¯ ÌÚƒƒƒ«ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿¿≈

:‡Ï‡ÓN ÏÚ B‡ ‡�ÈnÈ ÏÚ««ƒ»«¿»»

�Ù˜נ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ e¯Ó‡Â Ï‡e˙·e Ô·Ï ·È˙‡Â¿»≈»»¿≈«¬«ƒ√»¿»¿«
LÈa CnÚ ‡ÏlÓÏ ÔÈÏÎÈ ‡�Á�‡ ˙ÈÏ ‡Ób˙tƒ¿»»≈¬«¿»»¿ƒ¿«»»ƒ»ƒ

:·Ë B‡»

‡z˙‡נא È‰˙e ÏÈÊÈ‡Â ¯·c CÓ„˜ ‰˜·¯ ‡‰»ƒ¿»√»»¿«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»
:ÈÈ ÏlÓ Èc ‡Ók C�Ba¯ ¯·Ï¿«ƒ»¿»ƒ«≈¿»

È˙נב Ì‰¯·‡„ ‡c·Ú ÚÓL „k ‰Â‰Â«¬»«¿««¿»¿«¿»»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ú¯‡ ÏÚ „‚Òe ÔB‰ÈÓb˙tƒ¿»≈¿≈««¿»√»¿»

c„‰·נג ÔÈ�Óe ÛÒÎc ÔÈ�Ó ‡c·Ú ˜t‡Â¿«≈«¿»»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«
·‰È ÔÈ�c‚Óe ‰˜·¯Ï ·‰ÈÂ ÔÈLe·Ïe¿ƒƒ«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«

:dn‡Ïe ‡‰eÁ‡Ï«¬»¿ƒ«

dnÚנד Èc ‡i¯·e‚Â ‡e‰ e‡È˙Le eÏÎ‡Â«¬»¿ƒ¿¿«»ƒƒ≈
˙ÂÏ È�eÁlL ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆ· eÓ˜Â e˙·e»¿»¿«¿»«¬««¿ƒ¿«

:È�Baƒ̄ƒ

zÓÏeÚ‡נה ·È˙z dn‡Â ‡‰eÁ‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¿ƒ«»≈∆¿»
Ôk ¯˙a ÔÈÁ¯È ‡¯ÒÚ B‡ ÔcÚa ÔcÚ ‡�nÚƒ»»ƒ«¿ƒ««¿»«¿ƒ»«≈

:ÏÈÊÈz≈ƒ

‡ˆÁÏנו ÈÈÂ È˙È Ôe¯Á‡˙ ‡Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬»ƒ«»«¿«
:È�Ba¯ ˙ÂÏ C‰È‡Â È�eÁlL ÈÁ¯‡»¿ƒ«¿ƒ¿≈«¿«ƒƒ



מי dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k iying meil inei xeriy

(çî)éðãà éýìû ýåýé-úà Cøáàå ýåýéì äåçzLàå ãwàå̈«¤¬Ÿ¨«¤§©«£¤−©«Ÿ̈®¨«£¨¥À¤§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´
éçà-úa-úà úç÷ì úîà Cøãa éðçðä øLà íäøáà©§¨½̈£¤³¦§©̧¦Æ§¤´¤¡¤½¨©²©¤©£¦¬

^Bðáì éðãà£Ÿ¦−¦§«

(èî)eãébä éðãà-úà úîàå ãñç íéNò íëLé-íà äzòå§Â©Â̈¦¤§¤̧Ÿ¦¹¤¯¤¤«¡¤²¤£Ÿ¦−©¦´
:ìàîN-ìò Bà ïéîé-ìò äðôàå éì eãébä àì-íàå éì¦®§¦¾Ÿ©¦´¦½§¤§¤¬©¨¦−¬©§«Ÿ

i"yx£ÔÈÓÈŒÏÚ∑יׁשמעאל אברהם∑Ï‡ÓNŒÏÚ.מּבנֹות ׁשל לׂשמאלֹו יֹוׁשב ׁשהיה לֹוט, .(ב"ר)מּבנֹות «»ƒְְִִֵָ«¿…ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

(ð)ìëeð àì øácä àöé ýåýéî eøîàiå ìàeúáe ïáì ïòiå©©̧©¨¨³§¥Æ©Ÿ́§½¥«Ÿ̈−¨¨´©¨¨®¬Ÿ©²
éìà øac:áBè-Bà òø E ©¥¬¥¤−©¬«

i"yx£Ï‡e˙·e Ô·Ï ÔÚiÂ∑אביו לפני להׁשיב וקפץ היה ‡EÈÏ.רׁשע ¯ac ÏÎe� ‡Ï∑על לא הּזה, ּבּדבר למאן «««»»¿≈ְְְִִִֵַָָָָָָָ…««≈≈∆ְֵֶַַַָָָֹ
ל ׁשּזּמנּה ,ּדברי לפי הּדבר, יצא ׁשּמה' ׁשּנּכר לפי הגּון, ּדבר ּתׁשּובת ידי על ולא רע ּדבר ּתׁשּובת .(ב"ר)ידי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

(àð)éðôì ä÷áø-äpäéðãà-ïáì äMà éäúe Cìå ç÷ EE ¦¥«¦§¨¬§¨¤−©´¨¥®§¦³¦¨Æ§¤£Ÿ¤½
^ýåýé øac øLàk©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

(áð)eçzLiå íäéøác-úà íäøáà ãáò òîL øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¬¨©²¤¬¤©§¨−̈¤¦§¥¤®©¦§©¬
:ýåýéì äöøà©−§¨©«Ÿ̈«

i"yx£‰ˆ¯‡ eÁzLiÂ∑ּבׂשֹורה על ׁשּמֹודים .(ב"ר)טֹובהמּכאן «ƒ¿««¿»ְִִֶַָָָ

ß oeygxn 'k iying mei ß

(âð)ä÷áøì ïziå íéãâáe áäæ éìëe óñë-éìk ãáòä àöBiå©¥̧¨¤¹¤§¥¤̧¤§¥³¨¨Æ§¨¦½©¦¥−§¦§®̈
:dnàìe äéçàì ïúð úðcâîe¦̧§¨½Ÿ¨©¬§¨¦−¨§¦¨«

i"yx£˙�c‚Óe∑יׂשראל ארץ ׁשל ּפרֹות מיני עּמֹו ׁשהביא מגדים, .לׁשֹון ƒ¿»…ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

(ãð)eîe÷iå eðéìiå Bnò-øLà íéLðàäå àeä ezLiå eìëàiå©«Ÿ§´©¦§À²§¨«£¨¦¬£¤¦−©¨¦®©¨´
:éðãàì éðçlL øîàiå ø÷aá©½Ÿ¤©−Ÿ¤©§ª¬¦©«Ÿ¦«

i"yx£e�ÈÏiÂ∑לינה אחדּכל לילה לינת .ׁשּבּמקרא «»ƒְְִִִֶֶַַַָָָָָ

(äð)Bà íéîé eðzà äøòpä áLz dnàå äéçà øîàiå©³Ÿ¤¨¦̧¨Æ§¦½̈¥¥̧©©«£¨¬¦¨²¨¦−´
:Cìz øçà øBNò̈®©©−¥¥«

i"yx£dn‡Â ‰ÈÁ‡ ¯Ó‡iÂ∑והמיתֹו מלא ּובא לעּכב, רֹוצה היה הּוא היה? היכן ּכמֹו:∑ÌÈÓÈ.ּובתּואל ׁשנה, «…∆»ƒ»¿ƒ»ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ»ƒְָָ
כה) ּבתכׁשיטים(ויקרא עצמּה את לפרנס חדׁש י"ב זמן לבתּולה, נֹותנין ׁשּכ ּגאּלתֹו", ּתהיה נז)"ימים ‡B.(כתובות ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
¯BNÚ∑מרּבה לנּו 'ּתן – ּתרצה לא ואם מּועט, ּדבר לבּקׁש הּמבּקׁשים ּדר אין מּמׁש, ימים ּתאמר ואם חדׁשים, י' »ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

.מּזה' ִֶ

(åð)ékøc çéìöä ýåýéå éúà eøçàz-ìà íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ©§©«£´Ÿ¦½©«Ÿ̈−¦§¦´©©§¦®
^éðãàì äëìàå éðeçlL©§¾¦§¥«§¨−©«Ÿ¦«

ÈÈמח ˙È ˙ÈÎ¯·e ÈÈ Ì„˜ ˙È„‚Òe ˙ÈÚ¯Îe¿»ƒ¿»ƒ√»¿»»≈ƒ»¿»
Á¯B‡a È�¯a„c Ì‰¯·‡ È�Ba¯c d‰Ï‡¡»≈¿ƒƒ«¿»»¿«¿«ƒ¿«
:d¯·Ï È�Ba¯„ È‰eÁ‡ ˙a ˙È ·ÒÈÓÏ ËBL¿̃¿ƒ«»«¬ƒ¿ƒƒƒ¿≈

ËBL˜eמט e·ÈË ÔÈ„·Ú ÔBÎÈ˙È‡ Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒƒ≈»¿ƒƒ¿
È�t˙‡Â ÈÏ BeÁ ‡Ï Ì‡Â ÈÏ BeÁ È�Ba¯ ÌÚƒƒƒ«ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿¿≈

:‡Ï‡ÓN ÏÚ B‡ ‡�ÈnÈ ÏÚ««ƒ»«¿»»

�Ù˜נ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ e¯Ó‡Â Ï‡e˙·e Ô·Ï ·È˙‡Â¿»≈»»¿≈«¬«ƒ√»¿»¿«
LÈa CnÚ ‡ÏlÓÏ ÔÈÏÎÈ ‡�Á�‡ ˙ÈÏ ‡Ób˙tƒ¿»»≈¬«¿»»¿ƒ¿«»»ƒ»ƒ

:·Ë B‡»

‡z˙‡נא È‰˙e ÏÈÊÈ‡Â ¯·c CÓ„˜ ‰˜·¯ ‡‰»ƒ¿»√»»¿«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»
:ÈÈ ÏlÓ Èc ‡Ók C�Ba¯ ¯·Ï¿«ƒ»¿»ƒ«≈¿»

È˙נב Ì‰¯·‡„ ‡c·Ú ÚÓL „k ‰Â‰Â«¬»«¿««¿»¿«¿»»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ú¯‡ ÏÚ „‚Òe ÔB‰ÈÓb˙tƒ¿»≈¿≈««¿»√»¿»

c„‰·נג ÔÈ�Óe ÛÒÎc ÔÈ�Ó ‡c·Ú ˜t‡Â¿«≈«¿»»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«
·‰È ÔÈ�c‚Óe ‰˜·¯Ï ·‰ÈÂ ÔÈLe·Ïe¿ƒƒ«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«

:dn‡Ïe ‡‰eÁ‡Ï«¬»¿ƒ«

dnÚנד Èc ‡i¯·e‚Â ‡e‰ e‡È˙Le eÏÎ‡Â«¬»¿ƒ¿¿«»ƒƒ≈
˙ÂÏ È�eÁlL ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆ· eÓ˜Â e˙·e»¿»¿«¿»«¬««¿ƒ¿«

:È�Baƒ̄ƒ

zÓÏeÚ‡נה ·È˙z dn‡Â ‡‰eÁ‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¿ƒ«»≈∆¿»
Ôk ¯˙a ÔÈÁ¯È ‡¯ÒÚ B‡ ÔcÚa ÔcÚ ‡�nÚƒ»»ƒ«¿ƒ««¿»«¿ƒ»«≈

:ÏÈÊÈz≈ƒ

‡ˆÁÏנו ÈÈÂ È˙È Ôe¯Á‡˙ ‡Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬»ƒ«»«¿«
:È�Ba¯ ˙ÂÏ C‰È‡Â È�eÁlL ÈÁ¯‡»¿ƒ«¿ƒ¿≈«¿«ƒƒ



dxyמב iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k iying meil inei xeriy

(æð):äét-úà äìàLðå äøòpì àø÷ð eøîàiå©«Ÿ§−¦§¨´©©«£¨®§¦§£¨−¤¦«¨
i"yx£‰ÈtŒ˙‡ ‰Ï‡L�Â∑מּדעּתּה אּלא האּׁשה את מּׂשיאין ׁשאין .(ב"ר)מּכאן ¿ƒ¿¬»∆ƒ»ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(70 'nr i zegiy ihewl)

מּדעּתּה אּלא האּׁשה את מּׂשיאין נז)ׁשאין כד, ׁשלׁש(רש"י ּבת אז היתה ׁשרבקה אף "האּׁשה", כ)נקט כה, תולדות ויׁש(רש"י . ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּתֹולדֹות ּבפרׁשת ּדהּנה כז)לֹומר, מה(שם, ּבהם מדקדק אדם ואין ּבמעׂשיהם נּכרים היּו לא קטּנים ׁשהיּו זמן "ּכל רׁש"י ּכתב ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

וגדלּות קטנּות אין הּפׁשט ׁשּבדרְך מׁשמע, אלילים". לעבֹודת ּפרׁש וזה מדרׁשֹות לבּתי ּפרׁש זה ׁשנה, י"ג ּבני ׁשּנעׂשּו ּכיון ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּטיבם,

לגדֹול ּכבר נחׁשב הּוא – זה ּגיל לפני ּבמעׂשיו ּומּכירים ּבֹו מדקּדקים ּובאם יחיד, ּכל ׁשל וטיבֹו ּבטבעֹו אּלא ׁשנה), (י"ג ּבגיל ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּתלּוי

"אּׁשה". ּכבר היתה ּכן ואם מעׂשיה, ידי על רבקה את הּכיר הרי אליעזר והּנה, ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ(ּבדעה).

(çð)äfä Léàä-íò éëìúä äéìà eøîàiå ä÷áøì eàø÷iå©¦§§³§¦§¨Æ©«Ÿ§´¥¤½¨£¥«§¦−¦¨¦´©¤®
:Cìà øîàzå©−Ÿ¤¥¥«

i"yx£CÏ‡ ¯Ó‡zÂ∑רֹוצים אינכם אם ואף .מעצמי, «…∆≈≈ְְְִִִֵֵֶַַ

(èð)ãáò-úàå dz÷ðî-úàå íúçà ä÷áø-úà eçlLéå©§©§²¤¦§¨¬£Ÿ−̈§¤¥«¦§¨®§¤¤¬¤
:åéLðà-úàå íäøáà©§¨−̈§¤£¨¨«

(ñ)éôìàì ééä zà eðúçà dì eøîàiå ä÷áø-úà eëøáéå©§¨«§³¤¦§¨Æ©´Ÿ§½̈£Ÿ¥¾©¬§£¦−§©§¥´
:åéàðN øòL úà Còøæ Løééå äááø§¨¨®§¦©´©§¥½¥−©¬©«§¨«

i"yx£‰··¯ ÈÙÏ‡Ï ÈÈ‰ z‡∑את ארּבה "הרּבה הּמֹורּיה: ּבהר לאברהם ׁשּנאמר ּברכה אֹותּה ּתקּבלּו וזרע אּת «¿¬ƒ¿«¿≈¿»»ְְְְְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
מּמ הּזרע אֹותֹו ׁשיהיה רצֹון יהי וגֹו'", אחרתזרע מאּׁשה .ולא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

(àñ)ðákøzå äéúøòðå ä÷áø í÷zåäðëìzå íélîbä-ìò ä ©¨̧¨¦§¹̈§©«£Ÿ¤À¨©¦§©̧§¨Æ©©§©¦½©¥©−§¨
:Cìiå ä÷áø-úà ãáòä çwiå Léàä éøçàרמב"ן ©«£¥´¨¦®©¦©¬¨¤²¤¤¦§−̈©¥©«

(áñ)õøàa áLBé àeäå éàø éçì øàa àBaî àa ÷çöéå§¦§¨Æ¨´¦½§¥¬©©−Ÿ¦®§¬¥−§¤¬¤
:áâpä©¤«¤

i"yx£È‡¯ ÈÁÏ ¯‡a ‡BaÓ∑ׁשּיּׂשאּנה אביו לאברהם הגר להביא רבה)ׁשהל ‰p‚·.(בראשית ı¯‡a ·LBÈ∑קרֹוב ƒ¿≈««…ƒְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָ≈¿∆∆«∆∆ָ
ׁשּנאמר: ּבאר, כ)לאֹותֹו ּובין(לעיל קדׁש ּבין וּיׁשב הּנגב ארצה אברהם מּׁשם ׁשּנאמר:"וּיּסע הּבאר, היה וׁשם ׁשּור", ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּברד" ּובין קדׁש ּבין רמב"ן."הּנה ִֵֵֵֵֶָָ

(âñ)åéðéò àOiå áøò úBðôì äãOa çeNì ÷çöé àöiå©¥¥¬¦§¨²¨¬©©¨¤−¦§´¨®¤©¦¨³¥¨Æ
:íéàa íélîâ äpäå àøiå©©½§§¦¥¬§©¦−¨¦«

i"yx£ÁeNÏ∑(ב"ר):ּכמֹו ּתפּלה, קב)לׁשֹון ׂשיחֹו"(תהלים יׁשּפ". »«ְְְְִִִָֹ

È‰c‡נז ‰Ó ÚÓL�Â ‡zÓÏeÚÏ È¯˜� e¯Ó‡Â«¬«ƒ¿≈¿∆¿»¿ƒ¿»«¿ƒ
:‰¯Ó‡»¿»

b·¯‡נח ÌÚ ÈÏÊÈ˙‰ dÏ e¯Ó‡Â ‰˜·¯Ï B¯˜e¿¿ƒ¿»«¬««¬≈¿ƒƒ«¿»
:ÏÈÊÈ‡ ˙¯Ó‡Â ÔÈ„‰»≈«¬∆∆≈ƒ

ÈÂ˙נט dz˜�Ó ˙ÈÂ ÔB‰˙Á‡ ‰˜·¯ ˙È eÁlLÂ¿«¿»ƒ¿»¬«¿¿»≈ƒ¿«¿»
:È‰B¯·b ˙ÈÂ Ì‰¯·‡„ ‡c·Ú«¿»¿«¿»»¿»«¿ƒ

‡zס ‡�˙Á‡ dÏ e¯Ó‡Â ‰˜·¯ ˙È eÎÈ¯·e»ƒ»ƒ¿»«¬««¬»»»«¿
ÈÂ¯˜ ˙È ÈÎÈ�a Ôe˙¯ÈÂ ÔÂ·¯Ïe ÔÈÙÏ‡Ï ÈÂ‰¬≈¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿«¿ƒ»ƒ¿≈

:ÔB‰È‡�Ò«¿≈

ÏÚסא ‡·ÈÎ¯e ‡‰zÓÏeÚÂ ‰˜·¯ ˙Ó˜Â¿»«ƒ¿»¿∆¿»»¿ƒ»«
˙È ‡c·Ú ¯·„e ‡¯·b ¯˙a ‡ÏÊ‡Â ‡iÏÓb«¿«»¿»«»»««¿»¿««¿»»

:ÏÊ‡Â ‰˜·ƒ̄¿»«¬»

(סב È‰B˙nÓ ‡˙‡ ˜ÁˆÈÂנ"יÈ‰B˙Óa ÏÚ( ¿ƒ¿»»»ƒ≈ƒ«¿≈ƒ
‡e‰Â dÏÚ ÈÊÁ˙‡ ‡Ói˜ C‡ÏÓ„ ‡¯ÈaÓƒ≈»¿«¿««»»ƒ¿¬ƒ¬«¿

:‡ÓB¯c Ú¯‡a ·˙È»≈«¬«»»

È�ÙÓÏסג ‡Ï˜Á· ‰‡lˆÏ ˜ÁˆÈ ˜Ù�e¿«ƒ¿»¿«»»¿«¿»¿ƒ¿≈
:Ô˙‡ ‡iÏÓ‚ ‡‰Â ‡ÊÁÂ È‰B�ÈÚ Û˜Êe ‡LÓ«̄¿»¿«≈ƒ«¬»¿»«¿«»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

È˙¯Ú�Â‰.(סא) ‰˜·¯ Ì˜zÂאחר ּכי הּכתּוב סּפר «»»ƒ¿»¿«¬…∆»ִִֵַַַָ

ּומיניקתּה רבקה ׁשּתל רׁשּות ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָׁשּנתנּו

וקראה רבקה קמה ואנׁשיו, אברהם ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָועבד

אחרי וּתלכנה הּגמּלים על וּתרּכבנה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָנערֹותיה

לפניהם: הּדר מֹורה הּוא ּכי וטעםהאיׁש, ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ

.CÏiÂ ‰˜·¯ ˙‡ „·Ú‰ ÁwiÂ,ּבזריזּותֹו לסּפר «ƒ«»∆∆∆ƒ¿»«≈«ְְִִֵַ

הּנׁשים ּכל וּתלכנה העיר מן צאתֹו אחרי ְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָּכי

יּפרד לא עּמֹו רבקה את העבד לקח ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאחריו,

מכ מּכל לׁשמרּה אברהםמּמּנּה ורּבי ׁשֹול. ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָ

ולא רבקה עם הֹול ׁשהיה טעמֹו ּכי ְְֲִִִֵֶַַָָָָֹאמר

ּבֹו: ּופגע יצחק ׁשּבא עד ְְִִִֶַַָָָהרּגיׁש

¯‡È.(סב) ÈÁÏ ¯‡a ‡BaÓ ‡aיצחק ּכי יאמר »ƒ¿≈««…ƒְִִַָֹ

ׁשּׁשב ראי, לחי ּבאר מּבֹוא עּתה ְִִֵֶַַַָָָֹּבא

מּבאר "ּבא אמר ׁשאּלּו ׁשּמה. ׁשּבא לחי ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּבאר

ּולכ ׁשם, ּדר ׁשהיה נראה היה ראי" ְְִִֶֶַַָָָָָָָֹלחי

ׁשּבא מּביאתֹו לעירֹו ׁשב הּוא ּכי לפרׁש ְְְִִִִֵֶַָָָָֻהצר

יֹוׁשב הּוא ּכי ׁשעה, לפי ראי לחי ּבאר ְְִִִֵֵֶַַָָֹאל

לעירֹו: וחֹוזר הּנגב ְְְִֵֶֶֶֶַּבארץ

,ÔÎzÈÂיצחק ׁשהיה מקֹור, מּבֹוא היֹות ּבעבּור ¿ƒ»≈ְֱֲִִֶַָָָָ

הּוא ּכי ההּוא, הּמקֹום אל ּתמיד ִִֵֶַַָָהֹול

,הּמלא ׁשם הראֹות ּבעבּור ּתפּלה מקֹום ְְְֲִֵַַַָָָָלֹו

ּתרּגם וכן מּׁשם. קרֹוב הּנגב ּבארץ יֹוׁשב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָוהּוא

ממיתֹוהי. אתא ְְְִִָָֻאנקלּוס

ÏÚÂקדׁש "ּבין ׁשּתרּגם ׁשבע, ּבאר הּוא ּדעּתֹו ¿«ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָ

ּובין קדׁש ּו"בין א'), כ' (לעיל ׁשּור" ְֵֵֵֵֵָּובין

ואם וחגרא". "רקם י"ד), ט"ז (לעיל ְְְְְִֵֶַַָָּברד"

ראּוי אברהם אׁשל מקֹום ההּוא הּמקֹום ְְֵֵֶַַַָָָָּכן

dxy iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"k iyiy meil inei xeriy

(ãñ)ìòî ìtzå ÷çöé-úà àøzå äéðéò-úà ä÷áø àOzå©¦¨³¦§¨Æ¤¥¤½¨©¥−¤¤¦§¨®©¦−Ÿ¥©¬
:ìîbä©¨¨«

i"yx£˜ÁˆÈŒ˙‡ ‡¯zÂ∑ותֹוהא הדּור, אֹותֹו ותמהה(ראתה אחרים: לארץ,∑ÏtzÂ.(ב"ר)מּפניו)ספרים עצמּה הׁשמיטה «≈∆∆ƒ¿»ְְְְֲֲִִִֵָָָָָָָָָ«ƒ…ְְִִֶַָָָָ
לארץ עצמּה הּטתה 'ואתרכינת', ארכיני,ּכתרּגּומֹו: ,"כּד "הּטיֿנא ּכמֹו: הּקרקע, עד הּגיעה כב)ולא ב "וּיט(שמואל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

לֹו: ודֹומה לארץ, מּוּטה לׁשֹון 'וארּכין', לז)ׁשמים", עד(תהלים יּגיע לא לארץ, יּטה אם ּכלֹומר יּוטל", לא יּפל "ּכי ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
רמב"ן.הּקרקע ְַַַ

(äñ)äãOa Cìää äælä Léàä-éî ãáòä-ìà øîàzå©´Ÿ¤¤¨¤À¤¦«¨¦³©¨¤Æ©«Ÿ¥³©¨¤Æ
éòvä çwzå éðãà àeä ãáòä øîàiå eðúàø÷ì:ñkúzå ó ¦§¨¥½©¬Ÿ¤¨¤−¤´£Ÿ¦®©¦©¬©¨¦−©¦§¨«

i"yx£Òk˙zÂ∑וּתּׁשבר" "וּתּקבר", ּכמֹו: וּתתּפעל, ."לׁשֹון «ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵַַַָָָ

(åñ):äNò øLà íéøácä-ìk úà ÷çöéì ãáòä øtñéå©§©¥¬¨¤−¤§¦§¨®¥¬¨©§¨¦−£¤¬¨¨«

i"yx£„·Ú‰ ¯tÒÈÂ∑(ב"ר)ּבתפּלתֹו רבקה לֹו וׁשּנזּדּמנה הארץ לֹו ׁשּקפצה לֹו, ׁשּנעׂשּו נּסים לֹו .ּגּלה «¿«≈»∆∆ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

(æñ)ä÷áø-úà çwiå Bnà äøN äìäàä ÷çöé äàáéå©§¦¤´¨¦§À̈¨¸Ÿ¡¨Æ¨¨´¦½©¦©¯¤¦§¨²
:Bnà éøçà ÷çöé íçpiå äáäàiå äMàì Bì-éäzå©§¦¬§¦¨−©¤«¡¨¤®¨©¦¨¥¬¦§−̈©«£¥¬¦«

i"yx£Bn‡ ‰¯N ‰Ï‰‡‰∑,"האהלה אּמֹו,"ויביאה ׂשרה היא והרי »…¡»»»ƒְֱֲִִִֵֶַַָָָָָֹ
מצּויה ּוברכה ׁשּבת, לערב ׁשּבת מערב ּדלּוק נר היה קּימת, ׁשּׂשרה זמן ׁשּכל אּמֹו, ׂשרה ּדגמת ונעׂשית ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻּכלֹומר

האהל, על קׁשּור וענן חזרּוּבעּסה רבקה ּוכׁשּבאת ּפסקּו, רבהּומּׁשּמתה ‡Bn.)(בראשית È¯Á‡∑זמן ּכל ארץ, ּדר ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹ«¬≈ƒְֶֶֶֶַָ
ּבאׁשּתֹו מתנחם הּוא ּומּׁשּמתה אצלּה, הּוא ּכרּו קּימת, אדם ׁשל רמב"ן.ׁשאּמֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ß oeygxn `"k iyiy mei ß

äë(à):äøeè÷ dîLe äMà çwiå íäøáà óñiå©Ÿ̄¤©§¨¨²©¦©¬¦¨−§¨¬§¨«
i"yx£‰¯eË˜∑(ב"ר)לאדם נזּדּוגה ׁשּלא ּפתחּה, וׁשּקׁשרה ּכקטרת. מעׂשיה ׁשּנאים ׁשם על 'קטּורה', ונקראת הגר, זֹו ¿»ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

מאברהם ׁשּפרׁשה .מּיֹום ְְִֵֶַָָָָ

ÁˆÈ˜סד ˙È ˙ÊÁÂ ‡‰�ÈÚ ˙È ‰˜·¯ ˙Ù˜Êe¿»«ƒ¿»»≈»»«¬«»ƒ¿»
:‡ÏÓb ÏÚÓ ˙�ÈÎ¯˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«≈««¿»

Cl‰Ócסה ÈÎÈ„ ‡¯·b ÔÓ ‡c·ÚÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¿«¿»»«¿»≈ƒƒ¿«≈
È�Ba¯ ‡e‰ ‡c·Ú ¯Ó‡Â ‡�˙eÓc˜Ï ‡Ï˜Áa¿«¿»¿«»»»«¬««¿»ƒƒ

:˙‡Èqk˙‡Â ‡ÙÈÚ ˙·ÈÒ�e¿≈«≈»¿ƒ¿«ƒ«

Ècסו ‡iÓb˙t Ïk ˙È ˜ÁˆÈÏ ‡c·Ú ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¿»¿ƒ¿»»»ƒ¿»«»ƒ
:„·Ú¬»

˙ÔÈ�wסז ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡�kLÓÏ ˜ÁˆÈ dÏÚ‡Â¿«¬«ƒ¿»¿«¿¿»«¬»¿»«¿ƒ
‰˜·¯ ˙È ·ÈÒ�e dn‡ ‰¯N È„·BÚk ‡‰„·BÚ»»»¿»≈»»ƒ≈¿≈»ƒ¿»
˜ÁˆÈ ÌÁ�˙‡Â dÓÈÁ¯e ez�‡Ï dÏ ˙Â‰Â«¬«≈¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»

:dn‡ ˙˙ÈÓc ¯˙a»«¿ƒ«ƒ≈

dÓLeא ‡˙z‡ ·ÈÒ�e Ì‰¯·‡ ÛÈÒB‡Â¿≈«¿»»¿≈ƒ¿»¿«
:‰¯eË¿̃»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אל ההיא הּבאר מן ּבא יצחק והּנה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָלתפּלה.

לפנֹות ויצא עירֹו, ּבדר היתה אׁשר אחרת ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָעיר

אׁשר ואֹוהביו רעיו עם ּבּׂשדה לׂשּוח ְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָערב

ּכּלם והלכּו ורבקה, העבד את ּומצא ְְְְִֶֶֶָָָָָָָֻׁשם,

אּמֹו: ׂשרה האהלה ויביאּה עירֹו, אל ְְִִִֶֶַַָָָָָָֹיחּדו

ÁˆÈ˜.(סד) ˙‡ ‡¯zÂאֹותֹו ראתה רּׁש"י, לׁשֹון «≈∆∆ƒ¿»ְֲִַָָ

ּפרׁש אברהם ורּבי מּמּנּו. ונתּבּיׁשה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהדּור

אל וּתאמר ּכי מקּדם, האחרֹון הּפסּוק ְֲִִֶֶַַַָָָֹֻּכי

ּבּתֹורה ורּבים העבד, אל אמרה ּוכבר ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָהעבד,

אבל מהם, ׁשּיּמצאּו ּובאמת ּדעּתֹו. על ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָּכן

ׁשּתי לערב ׁשּיצטר נכֹון, אינּנּו ְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָּבכאן

את וּתרא עיניה את רבקה וּתּׂשא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמקראֹות,

הּלזה האיׁש מי העבד אל וּתאמר ההליצחק ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

וּתּפל אדני הּוא העבד וּיאמר לקראתנּו ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבּׂשדה

וּתתּכס: הּצעיף וּתּקח הּגמל ְִִִֵַַַַַַָָָָמעל

,ÈzÚ„Ïeלקראתּה הֹול איׁש רבקה ּבראֹות ¿«¿ƒְְְִִִִֵָָָ

ּבּׂשדה והל הּדר ׁשּירט ְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּׂשדה

ולקרא לראֹותם ּבא הּוא ּכי ידעה ְְְְְִִִָָָָָָֹֻלעּמתם,

עׂשתה ללּון, ּביתֹו אל להכניסם אֹו ְְְְִֵֶַָָָָָלׁשלֹום

ּבהצנע: לעמד הּנׁשים מּוסר ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹּכדר

ÏtzÂ.ÏÓb‰ ÏÚÓעצמּה הׁשמיטה רּׁש"י, לׁשֹון «ƒ…≈««»»ְְְִִִַַָָ

נא הּטי ּכמֹו ואתרכינת, ּכתרּגּומֹו ְְְְְְִִִֶַַַָָָלארץ,

ׁשמים וּיט ארּכיני, י"ד), ּפסּוק (לעיל ְְִִִֵֵֵַַַַָָכּד

ּכי לֹו ודֹומה וארכין. י'), י"ח (ּתהּלים ְְְְִִִֵֵֶַַַוּירד

לארץ יּטה אם כ"ד), ל"ז (ׁשם יּוטל לא ִִֶֶַָָָָֹֹיּפל

ׁשהּׁשמיטה אנקלּוס ּדעת ואין לּקרקע. יּגיע ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֹֻלא

היא הּנה ּכן ׁשאם לארץ, הּגמל מן ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָעצמּה

מעליו, מּטה לא מּמׁש, הּגמל מעל ֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻנֹופלת

ּבלבד. אחד לצד הּטיה "הרּכנה" לׁשֹון ּכל ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָוכן

רֹוכבת היא אׁשר הּגמל מעל ּכי ּכּונתֹו ֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָאבל

מּמּנּו: ּפניה להסב אחד לצד עצמּה הּטת ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָעליו

e‰ÓÎÂוּיּפל אחריו רץ נעמן וּיראה לדעּתי ¿»…ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָֹ

הׁשלֹום וּיאמר לקראתֹו הּמרּכבה ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹמעל

עצמֹו ׁשהׁשּפיל רק ענינֹו ׁשאין כ"א), ה' ְְְִִִֵֶֶַַָ(מ"ב

לׁשאל ּבארץ היה אׁשר הרץ לקראת ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבּמרּכבה

הפ ּכאׁשר כ"ו) (ׁשם אמר וכן ּבׁשלֹום. ְְֲֵֶַַַָָָָלֹו

:לקראת מרּכבּתֹו מעל ְְְִִֵֶֶַַָאיׁש

B‡על" ּכמֹו הּגמל מעל אנקלּוס אצל ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֻיהיה

(ּתהּלים חסּד ׁשמים מעל וכן ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָהּגמל",

ה וכזֹו ה'), עֹודק"ח מּׁשם יהיה לא ּמ"ם, ְְִִֵֶַָָֹ

הּמים וכן כ'), ס"ה (יׁשעיה וזקן ימים ְְְְִִֵֵַַַָָָעּול

ועל ד'). קמ"ח (ּתהּלים הּׁשמים מעל ְְֲִִִֵֶַַַָָאׁשר

הלכים רב עם והּנה ּכמֹו הּוא הּפׁשט ְְְְִִֵֶֶַַַָֹּדר

רּבים: וכן ל"ד), י"ג (ש"ב אחריו ְֲִִֵֶֶַַָמּדר

‡Bn.(סז) ‰¯N ‰Ï‰‡‰ ˜ÁˆÈ ‰‡·ÈÂ,הּנסמ חסר «¿ƒ∆»ƒ¿»»…¡»»»ƒְִֵַָָ

יסּפר ּכי הּכתּוב, וטעם רּבים. ְְְִִֵַַַַַָָוכמֹוהּו

ׂשרה ׁשּמתה מעת ּכי ּבאּמֹו, יצחק ׁשּנהג ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבּכבֹוד

אחרת אּׁשה ּתבא לא אמרּו ּכי אהלּה נטּו ְִִֶֶַָָָָָָֹֹֹֹלא

רבקה ראה וכאׁשר הּנכּבדת. הּגבירה אהל ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאל

לקחּה: וׁשם לכבֹודּה ההּוא האהל אל ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹהביאּה

‰ÊÂמצטער ׁשהיה ירמז וּיּנחם, וּיאהבה טעם ¿∆ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשּנחם עד מנחם מּמּנּו ורחק אּמֹו על ְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹמאד

ׁשּיזּכיר ּטעם מה ּכי אֹותּה, ּבאהבתֹו ְְְְֲִִִֶַַַַַָָּבאׁשּתֹו

ּפרׁש ואנקלּוס ּבאׁשּתֹו. האיׁש אהבת ְְְְְֲִִֵַַַַָָֻהּכתּוב



מג dxy iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"k iyiy meil inei xeriy

(ãñ)ìòî ìtzå ÷çöé-úà àøzå äéðéò-úà ä÷áø àOzå©¦¨³¦§¨Æ¤¥¤½¨©¥−¤¤¦§¨®©¦−Ÿ¥©¬
:ìîbä©¨¨«

i"yx£˜ÁˆÈŒ˙‡ ‡¯zÂ∑ותֹוהא הדּור, אֹותֹו ותמהה(ראתה אחרים: לארץ,∑ÏtzÂ.(ב"ר)מּפניו)ספרים עצמּה הׁשמיטה «≈∆∆ƒ¿»ְְְְֲֲִִִֵָָָָָָָָָ«ƒ…ְְִִֶַָָָָ
לארץ עצמּה הּטתה 'ואתרכינת', ארכיני,ּכתרּגּומֹו: ,"כּד "הּטיֿנא ּכמֹו: הּקרקע, עד הּגיעה כב)ולא ב "וּיט(שמואל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

לֹו: ודֹומה לארץ, מּוּטה לׁשֹון 'וארּכין', לז)ׁשמים", עד(תהלים יּגיע לא לארץ, יּטה אם ּכלֹומר יּוטל", לא יּפל "ּכי ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
רמב"ן.הּקרקע ְַַַ

(äñ)äãOa Cìää äælä Léàä-éî ãáòä-ìà øîàzå©´Ÿ¤¤¨¤À¤¦«¨¦³©¨¤Æ©«Ÿ¥³©¨¤Æ
éòvä çwzå éðãà àeä ãáòä øîàiå eðúàø÷ì:ñkúzå ó ¦§¨¥½©¬Ÿ¤¨¤−¤´£Ÿ¦®©¦©¬©¨¦−©¦§¨«

i"yx£Òk˙zÂ∑וּתּׁשבר" "וּתּקבר", ּכמֹו: וּתתּפעל, ."לׁשֹון «ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵַַַָָָ

(åñ):äNò øLà íéøácä-ìk úà ÷çöéì ãáòä øtñéå©§©¥¬¨¤−¤§¦§¨®¥¬¨©§¨¦−£¤¬¨¨«

i"yx£„·Ú‰ ¯tÒÈÂ∑(ב"ר)ּבתפּלתֹו רבקה לֹו וׁשּנזּדּמנה הארץ לֹו ׁשּקפצה לֹו, ׁשּנעׂשּו נּסים לֹו .ּגּלה «¿«≈»∆∆ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

(æñ)ä÷áø-úà çwiå Bnà äøN äìäàä ÷çöé äàáéå©§¦¤´¨¦§À̈¨¸Ÿ¡¨Æ¨¨´¦½©¦©¯¤¦§¨²
:Bnà éøçà ÷çöé íçpiå äáäàiå äMàì Bì-éäzå©§¦¬§¦¨−©¤«¡¨¤®¨©¦¨¥¬¦§−̈©«£¥¬¦«

i"yx£Bn‡ ‰¯N ‰Ï‰‡‰∑,"האהלה אּמֹו,"ויביאה ׂשרה היא והרי »…¡»»»ƒְֱֲִִִֵֶַַָָָָָֹ
מצּויה ּוברכה ׁשּבת, לערב ׁשּבת מערב ּדלּוק נר היה קּימת, ׁשּׂשרה זמן ׁשּכל אּמֹו, ׂשרה ּדגמת ונעׂשית ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻּכלֹומר

האהל, על קׁשּור וענן חזרּוּבעּסה רבקה ּוכׁשּבאת ּפסקּו, רבהּומּׁשּמתה ‡Bn.)(בראשית È¯Á‡∑זמן ּכל ארץ, ּדר ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹ«¬≈ƒְֶֶֶֶַָ
ּבאׁשּתֹו מתנחם הּוא ּומּׁשּמתה אצלּה, הּוא ּכרּו קּימת, אדם ׁשל רמב"ן.ׁשאּמֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ß oeygxn `"k iyiy mei ß

äë(à):äøeè÷ dîLe äMà çwiå íäøáà óñiå©Ÿ̄¤©§¨¨²©¦©¬¦¨−§¨¬§¨«
i"yx£‰¯eË˜∑(ב"ר)לאדם נזּדּוגה ׁשּלא ּפתחּה, וׁשּקׁשרה ּכקטרת. מעׂשיה ׁשּנאים ׁשם על 'קטּורה', ונקראת הגר, זֹו ¿»ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

מאברהם ׁשּפרׁשה .מּיֹום ְְִֵֶַָָָָ

ÁˆÈ˜סד ˙È ˙ÊÁÂ ‡‰�ÈÚ ˙È ‰˜·¯ ˙Ù˜Êe¿»«ƒ¿»»≈»»«¬«»ƒ¿»
:‡ÏÓb ÏÚÓ ˙�ÈÎ¯˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«≈««¿»

Cl‰Ócסה ÈÎÈ„ ‡¯·b ÔÓ ‡c·ÚÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¿«¿»»«¿»≈ƒƒ¿«≈
È�Ba¯ ‡e‰ ‡c·Ú ¯Ó‡Â ‡�˙eÓc˜Ï ‡Ï˜Áa¿«¿»¿«»»»«¬««¿»ƒƒ

:˙‡Èqk˙‡Â ‡ÙÈÚ ˙·ÈÒ�e¿≈«≈»¿ƒ¿«ƒ«

Ècסו ‡iÓb˙t Ïk ˙È ˜ÁˆÈÏ ‡c·Ú ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¿»¿ƒ¿»»»ƒ¿»«»ƒ
:„·Ú¬»

˙ÔÈ�wסז ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡�kLÓÏ ˜ÁˆÈ dÏÚ‡Â¿«¬«ƒ¿»¿«¿¿»«¬»¿»«¿ƒ
‰˜·¯ ˙È ·ÈÒ�e dn‡ ‰¯N È„·BÚk ‡‰„·BÚ»»»¿»≈»»ƒ≈¿≈»ƒ¿»
˜ÁˆÈ ÌÁ�˙‡Â dÓÈÁ¯e ez�‡Ï dÏ ˙Â‰Â«¬«≈¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»

:dn‡ ˙˙ÈÓc ¯˙a»«¿ƒ«ƒ≈

dÓLeא ‡˙z‡ ·ÈÒ�e Ì‰¯·‡ ÛÈÒB‡Â¿≈«¿»»¿≈ƒ¿»¿«
:‰¯eË¿̃»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אל ההיא הּבאר מן ּבא יצחק והּנה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָלתפּלה.

לפנֹות ויצא עירֹו, ּבדר היתה אׁשר אחרת ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָעיר

אׁשר ואֹוהביו רעיו עם ּבּׂשדה לׂשּוח ְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָערב

ּכּלם והלכּו ורבקה, העבד את ּומצא ְְְְִֶֶֶָָָָָָָֻׁשם,

אּמֹו: ׂשרה האהלה ויביאּה עירֹו, אל ְְִִִֶֶַַָָָָָָֹיחּדו

ÁˆÈ˜.(סד) ˙‡ ‡¯zÂאֹותֹו ראתה רּׁש"י, לׁשֹון «≈∆∆ƒ¿»ְֲִַָָ

ּפרׁש אברהם ורּבי מּמּנּו. ונתּבּיׁשה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהדּור

אל וּתאמר ּכי מקּדם, האחרֹון הּפסּוק ְֲִִֶֶַַַָָָֹֻּכי

ּבּתֹורה ורּבים העבד, אל אמרה ּוכבר ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָהעבד,

אבל מהם, ׁשּיּמצאּו ּובאמת ּדעּתֹו. על ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָּכן

ׁשּתי לערב ׁשּיצטר נכֹון, אינּנּו ְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָּבכאן

את וּתרא עיניה את רבקה וּתּׂשא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמקראֹות,

הּלזה האיׁש מי העבד אל וּתאמר ההליצחק ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

וּתּפל אדני הּוא העבד וּיאמר לקראתנּו ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבּׂשדה

וּתתּכס: הּצעיף וּתּקח הּגמל ְִִִֵַַַַַַָָָָמעל

,ÈzÚ„Ïeלקראתּה הֹול איׁש רבקה ּבראֹות ¿«¿ƒְְְִִִִֵָָָ

ּבּׂשדה והל הּדר ׁשּירט ְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּׂשדה

ולקרא לראֹותם ּבא הּוא ּכי ידעה ְְְְְִִִָָָָָָֹֻלעּמתם,

עׂשתה ללּון, ּביתֹו אל להכניסם אֹו ְְְְִֵֶַָָָָָלׁשלֹום

ּבהצנע: לעמד הּנׁשים מּוסר ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹּכדר

ÏtzÂ.ÏÓb‰ ÏÚÓעצמּה הׁשמיטה רּׁש"י, לׁשֹון «ƒ…≈««»»ְְְִִִַַָָ

נא הּטי ּכמֹו ואתרכינת, ּכתרּגּומֹו ְְְְְְִִִֶַַַָָָלארץ,

ׁשמים וּיט ארּכיני, י"ד), ּפסּוק (לעיל ְְִִִֵֵֵַַַַָָכּד

ּכי לֹו ודֹומה וארכין. י'), י"ח (ּתהּלים ְְְְִִִֵֵֶַַַוּירד

לארץ יּטה אם כ"ד), ל"ז (ׁשם יּוטל לא ִִֶֶַָָָָֹֹיּפל

ׁשהּׁשמיטה אנקלּוס ּדעת ואין לּקרקע. יּגיע ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֹֻלא

היא הּנה ּכן ׁשאם לארץ, הּגמל מן ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָעצמּה

מעליו, מּטה לא מּמׁש, הּגמל מעל ֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻנֹופלת

ּבלבד. אחד לצד הּטיה "הרּכנה" לׁשֹון ּכל ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָוכן

רֹוכבת היא אׁשר הּגמל מעל ּכי ּכּונתֹו ֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָאבל

מּמּנּו: ּפניה להסב אחד לצד עצמּה הּטת ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָעליו

e‰ÓÎÂוּיּפל אחריו רץ נעמן וּיראה לדעּתי ¿»…ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָֹ

הׁשלֹום וּיאמר לקראתֹו הּמרּכבה ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹמעל

עצמֹו ׁשהׁשּפיל רק ענינֹו ׁשאין כ"א), ה' ְְְִִִֵֶֶַַָ(מ"ב

לׁשאל ּבארץ היה אׁשר הרץ לקראת ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבּמרּכבה

הפ ּכאׁשר כ"ו) (ׁשם אמר וכן ּבׁשלֹום. ְְֲֵֶַַַָָָָלֹו

:לקראת מרּכבּתֹו מעל ְְְִִֵֶֶַַָאיׁש

B‡על" ּכמֹו הּגמל מעל אנקלּוס אצל ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֻיהיה

(ּתהּלים חסּד ׁשמים מעל וכן ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָהּגמל",

ה וכזֹו ה'), עֹודק"ח מּׁשם יהיה לא ּמ"ם, ְְִִֵֶַָָֹ

הּמים וכן כ'), ס"ה (יׁשעיה וזקן ימים ְְְְִִֵֵַַַָָָעּול

ועל ד'). קמ"ח (ּתהּלים הּׁשמים מעל ְְֲִִִֵֶַַַָָאׁשר

הלכים רב עם והּנה ּכמֹו הּוא הּפׁשט ְְְְִִֵֶֶַַַָֹּדר

רּבים: וכן ל"ד), י"ג (ש"ב אחריו ְֲִִֵֶֶַַָמּדר

‡Bn.(סז) ‰¯N ‰Ï‰‡‰ ˜ÁˆÈ ‰‡·ÈÂ,הּנסמ חסר «¿ƒ∆»ƒ¿»»…¡»»»ƒְִֵַָָ

יסּפר ּכי הּכתּוב, וטעם רּבים. ְְְִִֵַַַַַָָוכמֹוהּו

ׂשרה ׁשּמתה מעת ּכי ּבאּמֹו, יצחק ׁשּנהג ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבּכבֹוד

אחרת אּׁשה ּתבא לא אמרּו ּכי אהלּה נטּו ְִִֶֶַָָָָָָֹֹֹֹלא

רבקה ראה וכאׁשר הּנכּבדת. הּגבירה אהל ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאל

לקחּה: וׁשם לכבֹודּה ההּוא האהל אל ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹהביאּה

‰ÊÂמצטער ׁשהיה ירמז וּיּנחם, וּיאהבה טעם ¿∆ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשּנחם עד מנחם מּמּנּו ורחק אּמֹו על ְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹמאד

ׁשּיזּכיר ּטעם מה ּכי אֹותּה, ּבאהבתֹו ְְְְֲִִִֶַַַַַָָּבאׁשּתֹו

ּפרׁש ואנקלּוס ּבאׁשּתֹו. האיׁש אהבת ְְְְְֲִִֵַַַַָָֻהּכתּוב
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ã ycew zegiyn zecewp ã(174 'nr eh zegiy ihewl)

הגר א)זֹו כה, (רש"י ָָ

ּבמּכל ּומּובן, הּׁשכינה, ּכנפי ּתחת רּבים אנׁשים להכניס הצליח אבינּו אברהם ּדהּנה לֹומר, ויׁש להגר. ׁשהּכּונה לֹו מּנין לׁשאל, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹיׁש

חזרה ׁשהגר הּדבר יּתכן ּכיצד וקׁשה: ּבחּייו). ּתׁשּובה עׂשה (ויׁשמעאל ּביתֹו אנׁשי על ּגדֹולה הׁשּפעה לֹו ׁשהיתה וחמר, וקל ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹׁשּכן

קֹוראת ולכן ּבתׁשּובה, חזרה אכן ׁשהיא רׁש"י אֹומר זה על ּבתׁשּובה. לחזר עליה להׁשּפיע הצליח לא ואברהם אביה, ּבית ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹלגּלּולי

ּכקטרת. נאים מעׂשיה היּו ּכבר ׁשעכׁשו לרמז ּכדי "קטּורה", הּתֹורה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלּה

(á)ïéãî-úàå ïãî-úàå ïL÷é-úàå ïøîæ-úà Bì ãìzå©¥´¤À¤¦§¨Æ§¤¨§½̈§¤§−̈§¤¦§®̈
:çeL-úàå ÷aLé-úàå§¤¦§−̈§¤«©

(â)íøeMà eéä ïãã éðáe ïãc-úàå àáL-úà ãìé ïL÷éå§¨§¨´¨©½¤§¨−§¤§¨®§¥´§À̈¨²©¦¬
:íénàìe íLeèìe§¦−§ª¦«

i"yx£ÌLeËÏe Ì¯eM‡∑אּמֹות ראׁשי ׁשּפרׁש(ב"ר)ׁשם הּמקרא, לׁשֹון על ליּׁשבֹו לי אין אּונקלֹוס ׁשל והּתרּגּום . «ƒ¿ƒְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻ
אל"ף ּבראׁשם ׁשאין ּתבֹות לנּו הרי יסֹודית, ׁשאינּה האל"ף מּפני ּכן ׁשאינֹו ּתאמר ואם מחנה. לׁשֹון ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹלמּׁשירין

ׁשמן", אסּו" ּוכמֹו רגלים", "נכה מן ׁשהּוא ,"אנ "חֹומת ּכמֹו: ּבראׁשם, אל"ף "ורחצּתוהֹוסיפּו מן ׁשהּוא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
אֹומר:∑ÌLeËÏe.וסכּת" הּוא וכן אּפדנֹו, ּבאהלי איׁש ונֹוסעים ואנה אנה הּמתּפּזרים אהלים ּבעלי אהם (שמואל ְְַָ¿ƒְְְְְְְֲֳֳִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

ּבזֹול) זֹו מתחּלפֹות ונּו"ן למ"ד ׁשּכן ּכלֿהארץ", עלּֿפני נטּוׁשים רמב"ן."והּנה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

(ã)ðçå øôòå äôéò ïéãî éðáeälà-ìk äòcìàå òãéáàå C §¥´¦§À̈¥¨³¨¥̧¤Æ©«£½Ÿ©«£¦−̈§¤§¨¨®¨¥−¤
:äøeè÷ éða§¥¬§¨«

(ä):÷çöéì Bì-øLà-ìk-úà íäøáà ïziå©¦¥¯©§¨¨²¤¨£¤−§¦§¨«
i"yx£'B‚Â Ì‰¯·‡ ÔziÂ∑והיה" לאברהם: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשאמר לֹו, נתן ּדאתיקי' 'ּברּכת נחמיה: רּבי אמר «ƒ≈«¿»»¿ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ליצחק מסרן ואברהם ׁשּתרצה, מי את לבר ּביד מסּורֹות הּברכֹות .ּברכה", ְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

(å)úðzî íäøáà ïúð íäøáàì øLà íéLâìétä éðáìå§¦§¥³©¦«©§¦Æ£¤´§©§¨½̈¨©¬©§¨−̈©¨®Ÿ
:íã÷ õøà-ìà äîã÷ éç epãBòa Bða ÷çöé ìòî íçlLéå©§©§¥º¥©̧¦§¨³§Æ§¤´©½¥−§¨¤¤¬¤¤«¤

i"yx£ÌL‚Ït‰∑(ב"ר),ּכתיב ּפלגׁשים,חסר ּבכתּבה, נׁשים, קטּורה. היא הגר, היא אחת, ּפּלגׁש אּלא היתה ׁשּלא «ƒ«¿ƒְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
ּבסנהדרין ּכדאמרינן ּכתּבה, כא)ּבלא ּדדוד(דף ּופילגׁשים zÓ�˙�˙.ּבנׁשים Ì‰¯·‡ Ô∑טמאה ׁשם רּבֹותינּו: ּפרׁשּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָֹֻ»««¿»»«»…ְְֵֵֵַָֻ

להם צא)מסר להנֹות.(שם רצה ׁשּלא להם, נתן הּכל לֹו, ׁשּנתנּו מּתנֹות ּוׁשאר ׂשרה אֹודֹות על לֹו ּׁשּנּתן מה אחר: ּדבר ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
רמב"ן.מהם ֵֶ

ÈÂ˙ב Ô„Ó ˙ÈÂ ÔL˜È ˙ÈÂ Ô¯ÓÊ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂƒ≈«≈»ƒ¿»¿»»¿»¿»¿»¿»
:ÁeL ˙ÈÂ ˜aLÈ ˙ÈÂ ÔÈ„Óƒ¿»¿»ƒ¿»¿»«

„„Ôג È�·e Ô„c ˙ÈÂ ‡·L ˙È „ÈÏB‡ ÔL˜ÈÂ¿»¿»ƒ»¿»¿»¿»¿≈¿»
:ÔÂ‚�Ïe ÔÈ�eÎLÏÂ ÔÈ¯ÈMÓÏ BÂ‰¬¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»

Ú„È·‡Âד CB�ÁÂ ¯ÙÚÂ ‰ÙÈÚ ÔÈ„Ó È�·e¿≈ƒ¿»≈»»≈∆«¬«¬ƒ»
:‰¯eË˜ È�a ÔÈl‡ Ïk ‰ÚcÏ‡Â¿∆¿»»»ƒ≈¿≈¿»

ÁˆÈÏ˜:ה dÏÈc Ïk ˙È Ì‰¯·‡ ·‰ÈÂƒ««¿»»»»ƒ≈¿ƒ¿»

‡·¯‰Ìו ·‰È Ì‰¯·‡Ï Èc ‡˙�ÈÁÏ È�·ÏÂ¿ƒ¿≈¿≈»»ƒ¿«¿»»¿««¿»»
‡e‰c „BÚa d¯a ˜ÁˆÈ ÏÚÓ ÔepÁlLÂ Ô�zÓ«¿»¿«¿ƒ≈«ƒ¿»¿≈¿¿

:‡Á�È„Ó Ú¯‡Ï ‡Óe„È˜ Ìi«̃»ƒ»«¬«»ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אּמֹו, ׂשרה היא והּנה האהלה יצחק ְְְֱִִִִִֵֶַָָָָָָֹויבאה

וכׁשרֹון צדקתּה מּפני ּכי האהבה, הזּכיר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָולכן

ּבבראׁשית הזּכירּו וכ ּבּה. ונחם אהבּה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָמעׂשיה

היתה ׂשרה מתה ׁשּלא עד ט"ו) (ס' ְֵֶַַָָָָָָֹרּבה

ּבעּסה: מצּויה ְְִָָָָָּברכה

ÌÈn‡Ïe.(ג) ÌLeËÏe Ì¯eM‡ׁשהם רּׁש"י לׁשֹון «ƒ¿ƒ¿Àƒְִֵֶַ

אין אנקלּוס ׁשל ותרּגּומֹו אּמֹות, ְְְְֵֵֶַָֻֻראׁשי

ׁשּסבר נראה ולי הּמקרא. לׁשֹון עם ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָליּׁשבֹו

הֹולכי ׁשּירֹות הּמחנֹות ׁשהם ּבאּׁשּורם ְְְְֲִֵֵֶַַַַָֻאנקלּוס

יׁשמעאלים ארחת ׁשאמר ּכמֹו לעיר, מעיר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹּדר

אחזה ּבאׁשרֹו מּלׁשֹון עׂשאֹו כ"ה), ל"ז ְְֲֲֲִַַָָָָֻ(להּלן

אׁשּוריו תמעד לא י"א), כ"ג (אּיֹוב ְְֲִִִַַָֹרגלי

ׁשהם(ּתהּלים ּבּלטּוׁשם וסבר ל"א). ל"ז ְְְִִִִֵֶַָ

ּפני על נטּוׁשים ׁשהם ּבאהלים ְְְְִִִֵֵֶַַָֹהּׁשֹוכנים

ּולמחר ההּוא ּבּמקֹום יׁשּכנּו הּיֹום ְְְֲִַַַָָָָָָהאדמה,

יּומרּו והּנּו"ן הּלמ"ד ּכי אחר, ְְְִֵֶַַַָָּבמקֹום

וּיּפקדּו ונׁשּכה, לׁשּכה ּכמֹו רּבים, ְְְְְְִִִִִַַָָָּבמקֹומֹות

י"ב (נחמיה הּנׁשכֹות על אנׁשים ההּוא ְְְֲִֶַַַַָָָבּיֹום

ט"ו) כ"א (יׁשעיה נטּוׁשה חרב ּומּזה: ְְְִֶֶֶַָָמ"ד).

ּבלׁשֹון "ּולנגון" ּבּלאּמים ואמר לטּוׁשה. ְְְְְְְִִִַַָָָֻּכמֹו

ׁשהיה ּבזה, אֹותֹו עֹוררה היּו ּומּלת ְִִִֶֶַָָָָָאּיים.

ּומצרים י"ג) י' (לעיל ׁשאמר ּכמֹו ׁשּיאמר ְְְִִֵֶֶַַַָָֹראּוי

ואת להבים ואת ענמים ואת לּודים את ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָילד

ְִַֻנפּתחים:

˙ÈL‡¯··eרב ּבר ׁשמּואל רּבי ה') (ס"א רּבה ƒ¿≈ƒְִֵַַַַָ

ּדאנן ּגב על אף אמר ְֲַַַַַַָָָנחמן

אּמים, וראׁשי ולּפדין ּתּגרין ואמרין ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֻמתרּגמינן

ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו והענין הן. אּמֹות ראׁשי ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻֻּכּלם

הֹולכי ּתּגרין אּׁשּורים עֹוׂשים המתרּגמין היּו ְְְְִִִִִֵַַַַָָּכי

רׁשע, אנׁשי לטּוׁשים מן עֹוׂשין והיּו ,ְְְִִִֵֶֶֶַַָּדר

ללטֹוׁש מן ּכלּפידים, ּבֹוערים להבים ּפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָּפניהם

ילטֹוׁש כ'), י"ג (ש"א אתֹו ואת מחרׁשּתֹו ְְְֲִֵֶֶַַאת

ׁשמּואל רּבי ואמר ט'), ט"ז (אּיֹוב לי ְְִִִֵֵַַָָעיניו

ּכן לתרּגם ׁשּנהגּו ּפי על ׁשאף נחמן רב ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָּבר

ּתאר ׁשם ּבהם אין אּמֹות, ראׁשי אּלא ֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻאינם

הּדבר: וכ ְְַָָָָּכלל,

Ì‰¯·‡Ï.(ו) ¯L‡ ÌÈL‚ÏÈt‰ È�·ÏÂּדר על ¿ƒ¿≈«ƒ«¿ƒ¬∆¿«¿»»ֶֶַ

כ"א (לעיל לֹו ׁשּנאמר ּבעבּור ְְֱֲֵֶֶַַַָהּפׁשט,

זרע, ל יּקרא ביצחק ּכי אחר,י"ב) ּבזרע לא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

נחׁשבֹות היּו לא ּפילגׁשים, אצלֹו נׁשיו ּכל ְְְִִֶֶַָָָָָָֹהיּו

ׁשפחת הגר ּכי ּבּיֹורׁשיו, זרען ׁשאין ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָלנׁשים,

לקח לאּׁשה קטּורה אבל היתה, ּפילגׁשֹו ְְְְֲִִַַָָָָָָָָׂשרה

dxy iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"k ycew zayl inei xeriy

(æ)íéòáLå äðL úàî éç-øLà íäøáà éiç-éðL éîé älàå§¥À¤§¥²§¥«©¥¬©§¨¨−£¤¨®§©¬¨¨²§¦§¦¬
:íéðL Lîçå äðL̈¨−§¨¥¬¨¦«

i"yx£ÌÈ�L LÓÁÂ ‰�L ÌÈÚ·LÂ ‰�L ˙‡Ó∑'ע ּכבן ק' חטאּבן ּבלא ה' ּכבן ע' ּובן ,. ¿«»»¿ƒ¿ƒ»»¿»≈»ƒְְְְֵֶֶֶֶֹ

(ç)óñàiå òáNå ï÷æ äáBè äáéNa íäøáà úîiå òåâiå©¦§©̧©¨¯¨©§¨¨²§¥¨¬¨−¥̈´§¨¥®©©¥−̈¤
:åénò-ìàרמב"ן ¤©¨«

(è)äìtënä úøòî-ìà åéða ìàòîLéå ÷çöé Búà eøa÷iå©¦§§¸Ÿ¹¦§¨³§¦§¨¥Æ¨½̈¤§¨©−©©§¥¨®
:àøîî éðt-ìò øLà ézçä øçö-ïa ïøôò äãN-ìà¤§¥º¤§³Ÿ¤¸Ÿ©Æ©«¦¦½£¤−©§¥¬©§¥«

i"yx£Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ∑(ב"ר)ּתׁשּובה יׁשמעאל ׁשעׂשה ׁשּנאמרהמּכאן טֹובה ׂשיבה והיא לפניו, יצחק את והֹולי ƒ¿»¿ƒ¿»≈ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָ
רמב"ן.ּבאברהם ְְַָָ

(é)øa÷ änL úç-éða úàî íäøáà äð÷-øLà äãOä©¨¤²£¤¨¨¬©§¨¨−¥¥´§¥¥®¨²¨ª©¬
áà:BzLà äøNå íäø ©§¨¨−§¨¨¬¦§«

(àé)÷çöé-úà íéýìû Cøáéå íäøáà úBî éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ´©§¨½̈©§¨¬¤¡Ÿ¦−¤¦§¨´
:éàø éçì øàa-íò ÷çöé áLiå Bða§®©¥´¤¦§½̈¦§¥¬©©−Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â C¯·ÈÂ Ì‰¯·‡ ˙BÓ È¯Á‡ È‰ÈÂ∑ּתנחּומי אבלים.נחמֹו «¿ƒ«¬≈«¿»»«¿»∆¿ְֲֲִִֵֵַ
יד) יצחק,(סוטה את לבר נתירא לאברהם, הּברכֹות את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּמסר ּפי על אף אחר: ׁשּצפהּדבר מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ּוברכֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּובא ּבעיניו', ייטב אׁשר את ויבר הּברכֹות ּבעל 'יבא אמר: מּמּנּו. יֹוצא עׂשו רמב"ן.את ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ß oeygxn a"k ycew zay ß

(áé)øâä äãìé øLà íäøáà-ïa ìàòîLé úãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬Ÿ¦§¨¥−¤©§¨¨®£¤̧¨«§¹̈¨¨¯
:íäøáàì äøN úçôL úéøönä©¦§¦²¦§©¬¨¨−§©§¨¨«

Ó‡‰ז ‡ÈÁc Ì‰¯·‡ ÈiÁ È�L ÈÓBÈ ÔÈl‡Â¿ƒ≈≈¿≈«≈«¿»»«¬»¿»
:ÔÈ�L LÓÁÂ ÔÈÚ·LÂ¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ

ÈÒ·ח ‡·Ë e·ÈÒa Ì‰¯·‡ ˙ÈÓe „È‚�˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ«¿»»¿≈»»ƒ
:dnÚÏ LÈ�k˙‡Â ÔÈÓBÈ Ú·Ne¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

ÚÓa¯˙ט È‰B�a Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ d˙È e¯·˜e¿«»≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒƒ¿»«
ÏÚ Èc ‰‡zÁ ¯Áˆ ¯a ÔB¯ÙÚ Ï˜Áa ‡zÏÙk»∆¿»«¬«∆¿«…«ƒ»»ƒ«

:‡¯ÓÓ Èt‡«≈«¿≈

Ônzי ‰‡zÁ È�a ÔÓ Ì‰¯·‡ Ô·Ê Èc ‡Ï˜Á«¿»ƒ¿««¿»»ƒ¿≈ƒ»»«»
:d˙z‡ ‰¯NÂ Ì‰¯·‡ ¯·˜˙‡ƒ¿¿««¿»»¿»»ƒ¿≈

È˙יא ÈÈ C¯·e Ì‰¯·‡ ˙ÈÓc ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«¿ƒ«¿»»»≈¿»»
C‡ÏÓ„ ‡¯Èa ÌÚ ˜ÁˆÈ ·˙ÈÂ d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ¿»ƒ≈»¿«¿«

:dÏÚ ÈÊÁ˙‡ ‡Ói«̃»»ƒ¿¬≈¬«

Ècיב Ì‰¯·‡ ¯a Ï‡ÚÓLÈ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«ƒ¿»≈««¿»»ƒ
:Ì‰¯·‡Ï ‰¯N„ ‡˙Ó‡ ‡˙¯ˆÓ ¯‚‰ ˙„ÈÏÈ¿≈«»»ƒ¿≈»«¿»¿»»¿«¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לפילגׁש ּולקחה ּבביתֹו ׁשפחה היתה ואם ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָלֹו.

קטּורה", ּוׁשמּה אּׁשה "וּיּקח אֹומר היה ְְִִֵַַָָָָָֹלא

ׁשּפרׁשּתי. הּטעם מּפני ּבּכתּוב ּפילגׁש ּתּקרא ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָרק

קטּורה ּובני ּכתּוב ל"ב) א' (א' הּימים ְְְְִִֵֵַָָָּובדברי

אברהם: ְִֶֶַָָּפילגׁש

‰p‰Âואם ּכנען, מּבנֹות אּׁשה לֹו לקח אברהם ¿ƒ≈ְְְְִִִַַַַָָָָ

ּפלׁשּתים, מארץ אֹו מצרית ׁשהיתה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹּתאמר

ּכאׁשר מֹולדּתֹו ואל ארצֹו אל ׁשלח לא ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹהּנה

ּכיעׂשה יצחק, זרע רק ׁשֹומר אינּנּו ּכי ּבבנֹו, ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

הּכתּוב אמר ׁשּלא ועֹוד, הּברית. נכרת ְְְִִֶַַַַָָָָֹעליו

הּפלׁשּתי אֹו החּוי ּפלֹוני ּבת קטּורה אּׁשה ְְְְִִִִִִִַַַַַָָ"וּיּקח

עׂשו ּבנׁשי אמר ּכאׁשר ּפלֹונית" מארץ ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוהּמצרי

ּבלבד ׁשמּה הזּכיר אבל וזּולתן, ל"ד) כ"ו ְְְְְֲִִִַַָָָָָ(להּלן

יעׂשה וכן ּביחּוסּה, וקּצר ּכנענית היא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָּכי

ׁשּלהן. ּבּיחּוס יקּפיד ּכׁשּלא רּבים ְְְִִִִֶֶֶַַַָֹּבמקֹומֹות

ÈÏe‡Âׁשפחה היֹותּה ּבעבּור ּפילגׁש ּתּקרא ¿«ְֱֲִִִֵֶֶַָָָ

ׁשפחה היתה ואם העבדים. ְְְְֲִִִִִַַָָָָָמּמׁשּפחת

אין ּכי יחּוסּה, יזּכיר לא אליה ּובא ְְִִִֵֵֵֶַָָָֹּבביתֹו

ּכענין ׁשמן רק ּבאּמהֹות להזּכיר הּכתּוב ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָּדר

ּובלהה: ְְְִִָָּבזלּפה

È"M¯Âׁשּלא ּפילגׁשים ּבכתּבה, נׁשים ּכתב ¿«ƒְְִִִִֶַַָָָֹֻ

ּדדוד ּופילגׁשים ּבנׁשים ּכדאמר ְְְְְִִִִִִַַָָָָֻּבכתּבה

ּתּקרא לא ּכי ּכן, הּדבר ואין (כ"א.). ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹּבסנהדרין

הּכתּבה ּכי קּדּוׁשין, ּבלא ּכׁשהיא אּלא ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹֻּפילגׁש

בלא ּפילגׁש ּבסנהדרין והּגרסא סֹופרים, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָֹמּדברי

נח ּבני ׁשּגם אפׁשר אבל וקּדּוׁשין. ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֻּכתּבה

היּו ּבּבעילה ּכמׁשּפטן נׁשים להם יּׂשאּו ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָּכאׁשר

רצֹונּה ואׁשר ּומּתן, מהר להן לכּתב ְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹֹנֹוהגים

ּכאׁש אֹותּה וּיׁשלח ּפילגׁש להם ירצהׁשּתהיה ר ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

היה לא ׁשּלֹו, את ּבּנֹוחלים ּבניה יהיּו ְְֲִִֶֶֶַָָָָֹֹולא

ס"א (ב"ר רּבֹותינּו ּדעת ועל ּכלּום. לּה ְְֵֵַַַַָּכֹותב

וּדאי: ּפילגׁש היא הּנה הגר, ׁשהיא ִִִִֵֶֶֶַַָָד')

Ú·NÂ.(ח) Ô˜Êוׂשבע לּבֹו מׁשאלֹות ּכל ׁשראה »≈¿»≈«ְְֲִִֵֶַָָָָ

ל"ה (להּלן ימים ּוׂשבע וכן טֹובה, ְְְִֵַַָָָָּכל

יתאּוה ולא ּבּימים, נפׁשֹו ׁשּׂשבעה ְְְְִִֶֶַַַָָָֹכ"ט),

ּבדוד ׁשּנאמר ּוכענין ּדבר, הּימים ּבֹו ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּיחּדׁשּו

וכבֹוד עׁשר ימים ׂשבע טֹובה ּבׂשיבה ְְְִֵֶַַָָָָָָוּימת

כ"ח): כ"ט (דהי"א

‡e‰Âטֹובה ּומּדה ּבּצּדיקים, הּׁשם חסּדי סּפּור ¿ְִִִִֵֵַַַַָָ

ׁשּנאמר ּכענין ּבמֹותרֹות, יתאּוּו ׁשּלא ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹּבהם

ג'), כ"א (ּתהּלים ּלֹו נתּתה לּבֹו ּתאות ְֲִִִֶַַַָָָּבהם

ּכסף אהב האנׁשים ּבׁשאר ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹולא

(קהלת ּבֹו ואמרּו ט'), ה' (קהלת ּכסף יׂשּבע ְְְִֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹלא

וחצי העֹולם מן יֹוצא אדם אין י"ג) א' ֲִִֵֵַַָָָָָרּבה

מאתים, מתאּוה מנה ּבידֹו יׁש ּבידֹו, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָּתאוֹותיו

ארּבע לעׂשֹות מתאּוה למאתים ידֹו ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָהּׂשיגה

ּכסף: יׂשּבע לא ּכסף אֹוהב ׁשּנאמר ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹמאֹות,

˙ÈL‡¯··eּברּו הּקדֹוׁש אמרּו ג') (ס"ב רּבה ƒ¿≈ƒְַַָָָָ

מּתן לּצּדיקים להם מראה ְִִֶֶַַַַַָהּוא

הּבא, לעֹולם להם לּתן עתיד ׁשהּוא ְִִֵֶֶַָָָָָָָׂשכרן

החכמים נתעֹוררּו יׁשנים. והם ׂשבעה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָונפׁשם

ּבּמראה וׂשבע ׁשאֹומר הּכתּוב ּופרׁשּו ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבזה

ַהּזֹו:

ÂÈ�a.(ט) Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ B˙‡ e¯a˜iÂלׁשֹון «ƒ¿¿…ƒ¿»¿ƒ¿»≈»»ְ

האמה ּבן ּכאן ג') (ס"ב רּבה ְִֵֶַָָָָָּבראׁשית

הּגבירה:חֹול לבן ּכבֹוד ְְִֵֶַָָק

¯‡È.(יא) ÈÁÏ ¯‡a ÌÚ ˜ÁˆÈ ·LiÂאל קרֹוב «≈∆ƒ¿»ƒ¿≈««…ƒֶָ



מה dxy iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"k ycew zayl inei xeriy

(æ)íéòáLå äðL úàî éç-øLà íäøáà éiç-éðL éîé älàå§¥À¤§¥²§¥«©¥¬©§¨¨−£¤¨®§©¬¨¨²§¦§¦¬
:íéðL Lîçå äðL̈¨−§¨¥¬¨¦«

i"yx£ÌÈ�L LÓÁÂ ‰�L ÌÈÚ·LÂ ‰�L ˙‡Ó∑'ע ּכבן ק' חטאּבן ּבלא ה' ּכבן ע' ּובן ,. ¿«»»¿ƒ¿ƒ»»¿»≈»ƒְְְְֵֶֶֶֶֹ

(ç)óñàiå òáNå ï÷æ äáBè äáéNa íäøáà úîiå òåâiå©¦§©̧©¨¯¨©§¨¨²§¥¨¬¨−¥̈´§¨¥®©©¥−̈¤
:åénò-ìàרמב"ן ¤©¨«

(è)äìtënä úøòî-ìà åéða ìàòîLéå ÷çöé Búà eøa÷iå©¦§§¸Ÿ¹¦§¨³§¦§¨¥Æ¨½̈¤§¨©−©©§¥¨®
:àøîî éðt-ìò øLà ézçä øçö-ïa ïøôò äãN-ìà¤§¥º¤§³Ÿ¤¸Ÿ©Æ©«¦¦½£¤−©§¥¬©§¥«

i"yx£Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ∑(ב"ר)ּתׁשּובה יׁשמעאל ׁשעׂשה ׁשּנאמרהמּכאן טֹובה ׂשיבה והיא לפניו, יצחק את והֹולי ƒ¿»¿ƒ¿»≈ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָ
רמב"ן.ּבאברהם ְְַָָ

(é)øa÷ änL úç-éða úàî íäøáà äð÷-øLà äãOä©¨¤²£¤¨¨¬©§¨¨−¥¥´§¥¥®¨²¨ª©¬
áà:BzLà äøNå íäø ©§¨¨−§¨¨¬¦§«

(àé)÷çöé-úà íéýìû Cøáéå íäøáà úBî éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ´©§¨½̈©§¨¬¤¡Ÿ¦−¤¦§¨´
:éàø éçì øàa-íò ÷çöé áLiå Bða§®©¥´¤¦§½̈¦§¥¬©©−Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â C¯·ÈÂ Ì‰¯·‡ ˙BÓ È¯Á‡ È‰ÈÂ∑ּתנחּומי אבלים.נחמֹו «¿ƒ«¬≈«¿»»«¿»∆¿ְֲֲִִֵֵַ
יד) יצחק,(סוטה את לבר נתירא לאברהם, הּברכֹות את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּמסר ּפי על אף אחר: ׁשּצפהּדבר מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ּוברכֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּובא ּבעיניו', ייטב אׁשר את ויבר הּברכֹות ּבעל 'יבא אמר: מּמּנּו. יֹוצא עׂשו רמב"ן.את ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ß oeygxn a"k ycew zay ß

(áé)øâä äãìé øLà íäøáà-ïa ìàòîLé úãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬Ÿ¦§¨¥−¤©§¨¨®£¤̧¨«§¹̈¨¨¯
:íäøáàì äøN úçôL úéøönä©¦§¦²¦§©¬¨¨−§©§¨¨«

Ó‡‰ז ‡ÈÁc Ì‰¯·‡ ÈiÁ È�L ÈÓBÈ ÔÈl‡Â¿ƒ≈≈¿≈«≈«¿»»«¬»¿»
:ÔÈ�L LÓÁÂ ÔÈÚ·LÂ¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ

ÈÒ·ח ‡·Ë e·ÈÒa Ì‰¯·‡ ˙ÈÓe „È‚�˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ«¿»»¿≈»»ƒ
:dnÚÏ LÈ�k˙‡Â ÔÈÓBÈ Ú·Ne¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

ÚÓa¯˙ט È‰B�a Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ d˙È e¯·˜e¿«»≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒƒ¿»«
ÏÚ Èc ‰‡zÁ ¯Áˆ ¯a ÔB¯ÙÚ Ï˜Áa ‡zÏÙk»∆¿»«¬«∆¿«…«ƒ»»ƒ«

:‡¯ÓÓ Èt‡«≈«¿≈

Ônzי ‰‡zÁ È�a ÔÓ Ì‰¯·‡ Ô·Ê Èc ‡Ï˜Á«¿»ƒ¿««¿»»ƒ¿≈ƒ»»«»
:d˙z‡ ‰¯NÂ Ì‰¯·‡ ¯·˜˙‡ƒ¿¿««¿»»¿»»ƒ¿≈

È˙יא ÈÈ C¯·e Ì‰¯·‡ ˙ÈÓc ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«¿ƒ«¿»»»≈¿»»
C‡ÏÓ„ ‡¯Èa ÌÚ ˜ÁˆÈ ·˙ÈÂ d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ¿»ƒ≈»¿«¿«

:dÏÚ ÈÊÁ˙‡ ‡Ói«̃»»ƒ¿¬≈¬«

Ècיב Ì‰¯·‡ ¯a Ï‡ÚÓLÈ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«ƒ¿»≈««¿»»ƒ
:Ì‰¯·‡Ï ‰¯N„ ‡˙Ó‡ ‡˙¯ˆÓ ¯‚‰ ˙„ÈÏÈ¿≈«»»ƒ¿≈»«¿»¿»»¿«¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לפילגׁש ּולקחה ּבביתֹו ׁשפחה היתה ואם ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָלֹו.

קטּורה", ּוׁשמּה אּׁשה "וּיּקח אֹומר היה ְְִִֵַַָָָָָֹלא

ׁשּפרׁשּתי. הּטעם מּפני ּבּכתּוב ּפילגׁש ּתּקרא ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָרק

קטּורה ּובני ּכתּוב ל"ב) א' (א' הּימים ְְְְִִֵֵַָָָּובדברי

אברהם: ְִֶֶַָָּפילגׁש

‰p‰Âואם ּכנען, מּבנֹות אּׁשה לֹו לקח אברהם ¿ƒ≈ְְְְִִִַַַַָָָָ

ּפלׁשּתים, מארץ אֹו מצרית ׁשהיתה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹּתאמר

ּכאׁשר מֹולדּתֹו ואל ארצֹו אל ׁשלח לא ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹהּנה

ּכיעׂשה יצחק, זרע רק ׁשֹומר אינּנּו ּכי ּבבנֹו, ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

הּכתּוב אמר ׁשּלא ועֹוד, הּברית. נכרת ְְְִִֶַַַַָָָָֹעליו

הּפלׁשּתי אֹו החּוי ּפלֹוני ּבת קטּורה אּׁשה ְְְְִִִִִִִַַַַַָָ"וּיּקח

עׂשו ּבנׁשי אמר ּכאׁשר ּפלֹונית" מארץ ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוהּמצרי

ּבלבד ׁשמּה הזּכיר אבל וזּולתן, ל"ד) כ"ו ְְְְְֲִִִַַָָָָָ(להּלן

יעׂשה וכן ּביחּוסּה, וקּצר ּכנענית היא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָּכי

ׁשּלהן. ּבּיחּוס יקּפיד ּכׁשּלא רּבים ְְְִִִִֶֶֶַַַָֹּבמקֹומֹות

ÈÏe‡Âׁשפחה היֹותּה ּבעבּור ּפילגׁש ּתּקרא ¿«ְֱֲִִִֵֶֶַָָָ

ׁשפחה היתה ואם העבדים. ְְְְֲִִִִִַַָָָָָמּמׁשּפחת

אין ּכי יחּוסּה, יזּכיר לא אליה ּובא ְְִִִֵֵֵֶַָָָֹּבביתֹו

ּכענין ׁשמן רק ּבאּמהֹות להזּכיר הּכתּוב ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָּדר

ּובלהה: ְְְִִָָּבזלּפה

È"M¯Âׁשּלא ּפילגׁשים ּבכתּבה, נׁשים ּכתב ¿«ƒְְִִִִֶַַָָָֹֻ

ּדדוד ּופילגׁשים ּבנׁשים ּכדאמר ְְְְְִִִִִִַַָָָָֻּבכתּבה

ּתּקרא לא ּכי ּכן, הּדבר ואין (כ"א.). ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹּבסנהדרין

הּכתּבה ּכי קּדּוׁשין, ּבלא ּכׁשהיא אּלא ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹֻּפילגׁש

בלא ּפילגׁש ּבסנהדרין והּגרסא סֹופרים, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָֹמּדברי

נח ּבני ׁשּגם אפׁשר אבל וקּדּוׁשין. ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֻּכתּבה

היּו ּבּבעילה ּכמׁשּפטן נׁשים להם יּׂשאּו ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָּכאׁשר

רצֹונּה ואׁשר ּומּתן, מהר להן לכּתב ְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹֹנֹוהגים

ּכאׁש אֹותּה וּיׁשלח ּפילגׁש להם ירצהׁשּתהיה ר ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

היה לא ׁשּלֹו, את ּבּנֹוחלים ּבניה יהיּו ְְֲִִֶֶֶַָָָָֹֹולא

ס"א (ב"ר רּבֹותינּו ּדעת ועל ּכלּום. לּה ְְֵֵַַַַָּכֹותב

וּדאי: ּפילגׁש היא הּנה הגר, ׁשהיא ִִִִֵֶֶֶַַָָד')

Ú·NÂ.(ח) Ô˜Êוׂשבע לּבֹו מׁשאלֹות ּכל ׁשראה »≈¿»≈«ְְֲִִֵֶַָָָָ

ל"ה (להּלן ימים ּוׂשבע וכן טֹובה, ְְְִֵַַָָָָּכל

יתאּוה ולא ּבּימים, נפׁשֹו ׁשּׂשבעה ְְְְִִֶֶַַַָָָֹכ"ט),

ּבדוד ׁשּנאמר ּוכענין ּדבר, הּימים ּבֹו ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּיחּדׁשּו

וכבֹוד עׁשר ימים ׂשבע טֹובה ּבׂשיבה ְְְִֵֶַַָָָָָָוּימת

כ"ח): כ"ט (דהי"א

‡e‰Âטֹובה ּומּדה ּבּצּדיקים, הּׁשם חסּדי סּפּור ¿ְִִִִֵֵַַַַָָ

ׁשּנאמר ּכענין ּבמֹותרֹות, יתאּוּו ׁשּלא ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹּבהם

ג'), כ"א (ּתהּלים ּלֹו נתּתה לּבֹו ּתאות ְֲִִִֶַַַָָָּבהם

ּכסף אהב האנׁשים ּבׁשאר ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹולא

(קהלת ּבֹו ואמרּו ט'), ה' (קהלת ּכסף יׂשּבע ְְְִֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹלא

וחצי העֹולם מן יֹוצא אדם אין י"ג) א' ֲִִֵֵַַָָָָָרּבה

מאתים, מתאּוה מנה ּבידֹו יׁש ּבידֹו, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָּתאוֹותיו

ארּבע לעׂשֹות מתאּוה למאתים ידֹו ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָהּׂשיגה

ּכסף: יׂשּבע לא ּכסף אֹוהב ׁשּנאמר ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹמאֹות,

˙ÈL‡¯··eּברּו הּקדֹוׁש אמרּו ג') (ס"ב רּבה ƒ¿≈ƒְַַָָָָ

מּתן לּצּדיקים להם מראה ְִִֶֶַַַַַָהּוא

הּבא, לעֹולם להם לּתן עתיד ׁשהּוא ְִִֵֶֶַָָָָָָָׂשכרן

החכמים נתעֹוררּו יׁשנים. והם ׂשבעה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָונפׁשם

ּבּמראה וׂשבע ׁשאֹומר הּכתּוב ּופרׁשּו ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבזה

ַהּזֹו:

ÂÈ�a.(ט) Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ B˙‡ e¯a˜iÂלׁשֹון «ƒ¿¿…ƒ¿»¿ƒ¿»≈»»ְ

האמה ּבן ּכאן ג') (ס"ב רּבה ְִֵֶַָָָָָּבראׁשית

הּגבירה:חֹול לבן ּכבֹוד ְְִֵֶַָָק

¯‡È.(יא) ÈÁÏ ¯‡a ÌÚ ˜ÁˆÈ ·LiÂאל קרֹוב «≈∆ƒ¿»ƒ¿≈««…ƒֶָ



dxyמו iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"k ycew zayl inei xeriy

(âé)øëa íúãìBúì íúîLa ìàòîLé éða úBîL älàå§¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½¦§Ÿ−̈§«§Ÿ¨®§³Ÿ
:íNáîe ìûaãàå øã÷å úéáð ìàòîLé¦§¨¥Æ§¨½Ÿ§¥¨¬§©§§¥−¦§¨«

i"yx£Ì˙„ÏB˙Ï Ì˙ÓLa∑זה אחר זה לדתן .סדר ƒ¿…»¿¿…»ֵֵֶֶֶַַָָ

(ãé):àOîe äîeãå òîLîe¦§¨¬§−̈©¨«

(åè):äîã÷å Léôð øeèé àîéúå ããç£©´§¥½̈§¬¨¦−¨¥«§¨

(æè)íäéøöça íúîL älàå ìàòîLé éða íä älà¥´¤¥º§¥³¦§¨¥Æ§¥´¤§Ÿ½̈§©§¥¤−
:íúnàì íàéNð øNò-íéðL íúøéèáe§¦«Ÿ¨®§¥«¨¨¬§¦¦−§ªŸ¨«

i"yx£Ì‰È¯ˆÁa∑:ּכמֹו ּפתיחה, לׁשֹון מפּצחים, ׁשהם ּבפצחיהֹון, ותרּגּומֹו חֹומה, להם ׁשאין צח)ּכרכים "ּפצחּו(תהלים ¿«¿≈∆ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
.ורּננּו" ְְַ

(æé)ìLe äðL úàî ìàòîLé éiç éðL älàåäðL íéL §¥À¤§¥Æ©¥´¦§¨¥½§©¬¨¨²§¦¬¨−̈
:åénò-ìà óñàiå úîiå òåâiå íéðL òáLå§¤´©¨¦®©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤¤©¨«

i"yx£'B‚Â Ï‡ÚÓLÈ ÈiÁ È�L ‰l‡Â∑ּבהם ליחס ּכדי יׁשמעאל? ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו לּמה אּבא: ּבר חּיא רּבי אמר ¿≈∆¿≈«≈ƒ¿»≈¿ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ׁשּבא קדם מאביו ּכׁשּפרׁש ׁשנה י"ד עבר ּבבית יעקב ׁשּׁשּמׁש למדנּו יׁשמעאל ׁשל מּׁשנֹותיו יעקב. ׁשל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹׁשנֹותיו
ּבסֹוף ׁשּמפרׁש ּכמֹו וגֹו'" יׁשמעאל אל עׂשו וּיל" ׁשּנאמר: יׁשמעאל, מת מאביו, יעקב ּכׁשּפרׁש ׁשהרי לבן, ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹאצל

נקראת' ּתֹולדֹות('מגּלה ּפרׁשת ּבסֹוף הביאֹו אּלא∑ÚÂ‚iÂ.)ורׁש"י ּגויעה נאמרה רמב"ן.ּבצּדיקיםלא ְְְְְִִִִֵֵַַָָָ«ƒ¿«ְְְֱִִִֶֶַָָָֹ

(çé)äëàa íéøöî éðt-ìò øLà øeL-ãò äìéåçî eðkLiå©¦§§¸¥«£¦¹̈©À£¤Æ©§¥´¦§©½¦«Ÿ£−̈
:ìôð åéçà-ìë éðt-ìò äøeMà©®¨©§¥¬¨¤¨−¨¨«

i"yx£ÏÙ�∑:ּכמֹו ז)ׁשכן ּולהּלן(שופטים נפילה, לׁשֹון אֹומר הּוא ּכאן ּבעמק". נֹופלים קדם ּבני וכל ועמלק "ּומדין »»ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
אֹומר: טז)הּוא "נפל":(לעיל אברהם, מּׁשּמת "יׁשּכן", אברהם, מת ׁשּלא עד יׁשּכן", ּכלֿאחיו "ועלּֿפני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

שרה חיי פרשת סימןחסלת יהויד"ע פסוקים, ק"ה פפפ

ÔB‰˙‰ÓLaיג Ï‡ÚÓLÈ È�a Ô‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»»¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»«¿
¯„˜Â ˙BÈ·� Ï‡ÚÓLÈ„ ‡¯Îea ÔB‰˙„Ïe˙Ï¿¿«¿¿»¿ƒ¿»≈¿»¿≈»

:ÌN·Óe Ï‡a„‡Â¿«¿¿≈ƒ¿»

OÓe‡:יד ‰Óe„Â ÚÓLÓeƒ¿»¿»«»

Ó„˜Â‰:טו LÈÙ� ¯eËÈ ‡ÓÈ˙Â „„Á¬«¿≈»¿»ƒ»≈¿»

ÔB‰˙‰ÓLטז ÔÈl‡Â Ï‡ÚÓLÈ È�a Ôep‡ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»«¿
ÔÈ·¯·¯ ¯ÒÚ ÔÈ¯z ÔB‰Èk¯Î·e ÔB‰ÈÁˆÙa¿«¿≈ƒ¿«≈¿≈¬««¿¿ƒ

:ÔB‰Èn‡Ï¿À≈

ÔÈ˙Ï˙eיז ‰‡Ó Ï‡ÚÓLÈ ÈiÁ È�L ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈«≈ƒ¿»≈¿»¿»ƒ
:dnÚÏ LÈ�k˙‡Â ˙ÈÓe „È‚�˙‡Â ÔÈ�L Ú·Le¿«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

‡Ètיח ÏÚ Èc ‡¯‚Á „Ú ‰ÏÈÂÁÓ B¯Le¿≈¬ƒ»««¿»ƒ««≈
È‰BÁ‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ¯e˙‡Ï ÈËÓ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ»≈¿»««≈»¬ƒ

Ù Ù Ù :‡¯L¿»

çî÷ 'îòá ñôãð äøù ééç úùøôì äøèôä

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אמר עיר, ׁשאינּנּו ּבעבּור אֹו ההּוא, ֲִֵֶֶַַַַָָהּמקֹום

הּבאר: אצל אהלֹו נטה ְֳִֵֵֶַָָָּכי

Ï‡ÚÓLÈ.(יז) ÈiÁ È�L ‰l‡Âּבדר הּקרֹוב ¿≈∆¿≈«≈ƒ¿»≈ְֶֶַָ

הּצּדיקים ּבבני יסּפר הּכתּוב ּכי ְְְִִִִֵֵַַַַַָָהּפׁשט

זרע ּכי להֹודיע חּייהם, ּומסּפר ְְְִִֵֵֶֶַַַַָּתֹולדֹותם

חיה ּכי עׂשו, ימי סּפר ולא .יבר ְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹֹצּדיקים

ּבמֹות הּסּפּור נׁשלם ּוכבר מּיעקב, ְְְֲִִִֵַַַָֹיֹותר

עׂשו, חּיי אּלה לחזר רצה ולא ְֲֲֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹיעקב,

להם. הראּוי ּבּמקֹום ּתֹולדֹותיו הזּכיר ְְְִִֶֶַָָָָָָׁשּכבר

יׁשמעאל ימי ּבסּפּור רּבֹותינּו ְְְְְִִִֵֵֵַַָּובמדרׁש

והּנכֹון י"ז.). מגּלה (עּין רּבים ְְְִִִֵַַַָָָטעמים

ּבֹו וסּפר ּתׁשּובה ּבעל צּדיק ׁשהיה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבהם

הּצּדיקים: ְִִֶֶַַּכדר

.ÚÂ‚iÂאּלא ּגויעה נאמרה לא רּׁש"י, לׁשֹון «ƒ¿«ְְְִִֶֶֶַָָָֹ

הקׁשּו ט"ז:) (ב"ב ּובּגמרא ְְִִִַַַָָּבּצּדיקים.

ּכל וּיגוע ּגויעה, ּבהם נאמר הּמּבּול ּדֹור ְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָוהא

(לעיל האדם וכל וגֹו' הארץ על הרמׂש ְְְֵֵֶַָָָָָָָָֹֹּבׂשר

י"ז). ו' (לעיל יגוע ּבארץ אׁשר ּכל כ"א), ְְֲִֵֶֶָָָֹז'

ּכי ּכּונתם, קאמרינן. ואסיפה ּגויעה ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָּומתרץ

יּסּורין, ּובלא מכאיב חלי ּבלא מיתה ְְְְִִִִִִַַָָֹֹֹהּגויעה

ּדֹור ואנׁשי הּצּדיקים אּלא לּה זֹוכין ְְְִִִֵֵֶַַַָָואין

ּבהם חלּו ולא רגע ּכמֹו ההפּוכים ְְֲִֶֶַַַַָָֹהּמּבּול

ּבהם אמר ּכן ועל מדּבר, מתי וכן ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָידים,

והּוא וכן ג'), כ' (ּבּמדּבר אחינּו ּבגוע ְְְְְִִִֵֵַַַָָּגויעה

כ'), כ"ב (יהֹוׁשע ּבעֹונֹו גוע לא אחד ְֲִֶַַַָָֹֻאיׁש

ּפת עֹונֹו אֹותֹו המית ּכׁשּיזּכירׁשּלא אבל אם, ְְְֲֲִִִֵֶֶַָֹֹ

וּיאסף ּכמּלת הּמיתה זכרֹון עם ּכן ְְִִִִֵֵֵַַַַָָָהּכתּוב

הּצּדיקים: למיתת ּתרמז וּימת, ְְִִִִַַַַָָֹאֹו

ÔBLÏeוּימת וּיגוע ב') (ס"ב רּבה ּבראׁשית ¿ְְִִֵַַַַָָָ

רּבי אמר ח'), ּפסּוק (לעיל ְְִֵַַַָָָָאברהם

היּו הראׁשֹונים החסידים אּלעי ּבר ְֲִִִִִִַַָָָָיהּודה

יֹום ּובעׂשרים ּבעׂשרה מעים ּבחלי ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָמתיּסרין

ּכל אֹומר יהּודה רּבי ממרק, ׁשהחלי ְְִִֵֵֶַַַָָָֹלֹומר

וׁשם מעים. ּבחלי מת ּגויעה ּבֹו ׁשּנאמרה ְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמי

יגוע ּבארץ אׁשר וכל ט"ו) ל"א (ב"ר ְְְֲִֶֶָָָָֹאמרּו

יצמק: י"ז), ו' ְְִֵֹ(לעיל

‰‡¯ÈÂוהּוא ּבׂשרֹו המק אצלם, ּגויעה ׁשּמּלת ¿≈»∆ְְְְִִֵֶֶַָָָָ

וכן י"ב). י"ד (זכריה רגליו על ְְְְֵֵַַַָָֹעמד

והּוא ואתנגיד, ּבכאן ׁשּתרּגם אנקלּוס ְְְְְְְְִִִֵֶַַָֻּדעת

(סנהדרין ואתּפח אתנגיד ּכלׁשֹון ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָהעלּוף,

(ב"ק נגידים חמּׁשה יׁשּלם יכֹול ְְֲִִִֵַָָל"ט.),

(לעיל ׁשאמר ּכמֹו ּבּמּבּול, ּכן ונאמר ְְְֱֵֵֶֶַַַַָס"ז:).

וּיגוע ונאמר היקּום, ּכל את וּימח כ"ג) ְְְֱִִֶֶַַַַַַָז'

מיתה והיא וימּות, יחלׁש ּכגבר ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָוּימת,

ִִַַּבּצּדיקים:



מז

לשבת פרשת חיי שרה תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ט"ז מרחשון
מפרק עט  

עד סוף פרק פב 

יום רביעי - י"ט מרחשון
מפרק צ 

עד סוף פרק צו

יום שני - י"ז מרחשון
מפרק פג 

עד סוף פרק פז

יום חמישי - כ' מרחשון
מפרק צז 

עד סוף פרק קג

יום שלישי - י"ח מרחשון
מפרק פח 

עד סוף פרק פט

יום שישי - כ"א מרחשון
מפרק קד 

עד סוף פרק קה

שבת קודש - כ"ב מרחשון
פרק כ 

מפרק קו עד סוף פרק קז

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 



oeygxnמח f"h oey`x mei Ð gk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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ùã÷ä úøâà
çëäîùéà íñøåôîä ïåàâä áøä åðúåçîì áúëù

÷çöé éåì ä"åî ä"ô ä"ò é"ð 'ä ùåã÷ íé÷ìà

ãéñçä áøä åðá úøéèô ìò åîçðì áåùèéãøàá ÷"÷ã ã"áà ò"ð

:ò"ð øéàî ä"åî

äîìäøô äî êì øîåì äøô 'ôì íéøî 'ô äëîñð
à÷åã äëîñð äîì ïéáäì êéøöå .'åëå úøôëî
àìà úåðçî ùìùì õåç äùòðä äîåãà äøôì

] àðîçø 'ééø÷ úàèçãàçñåðä é"úëá.õåçá äùòðä
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éáâ ìòù úåðáø÷ä ãåñ ì"æéøàäå ÷"äåæî òãåð íðîà
äâåðáù úéîäáä ùôðî ð"î úàìòä 'éçá ïä çáæîä
äáëøîáù úåéç 'ã 'éçá ïä ïøå÷îå ïùøù ìà
æ"éòå .'åëå øùð éðôå øåù éðô àñëä úà úåàùåðä
àø÷ðä àñëä ìòù íãà 'éçáî ã"î íéãøåéå íéëùîð
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.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'הס בתחלת הנדפסת - נ"ע" ... שי' הרבנים "הסכמת ו.2."ראה יא, איוב - הכתוב ל' חז"ל3.ע"ד ל' ע"ד

ב. כח, ברכות -.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."תקס"ו א.5."בשנת חוקת.6.כח, ר"פ פרש"י גם וראה פרה. מה עה"פ7.ד"ה פרש"י

א. סח, מיומא ג. יט, א.8.חוקת יא, חולין ב. כג, זרה מעבודה ט. שם, עה"פ ˘ËÈÏ"‡:9.פרש"י ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"רבה "מודעה "ראה

זו)". שנה שקודם בהדפוסים משא"כ - תר"ס (משנת הספר ˘ËÈÏ"‡:10.שבראש ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ר"פ לקו"ת בארוכה ראה לקמן "בהבא

ב.11.חוקת". סד, ויקרא.12.ח"א פרשת להאריז"ל תורה ובכ"מ.13.לקוטי י. כה, תרומה בחיי
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מרחשון י"ז שני יום
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ùã÷ä úøâà

äðä äîåãà äøôä úôéøùá ïëà .à"æå àëìî íùá
íééç íéî úðéúðå 'åëå áåæàå æøà õò úëìùä é"ò
àéäå äðùîá úàèç éî ùåãé÷ íùá àø÷ð øôàä ìà
ù"îë àçìåãáã àìè íùá àø÷ðä ïåéìòä ùã÷ 'éçá
äàîéúñ àçåîå äàìéò äîëç 'éçá àéäù ÷"äåæá
äîëçá ÷"äåæá àáåè éúëåãá øîúéà äìòå à"àã
íìåò åðééäã àøåäðì àëåùç àëôäúàå åøéøáúà
à"àã äàîéúñ àçåî é"ò ï÷úúðå øøáúðù ïå÷éúä
.òãåðë 'åëå ò"éáá åìôðù íéìëä úøéáùå åäúä íìåòî
'åëå úåáà éáà àåäù óà úîä úàîåè úøäèî úàæìå

:äâåðî äèî äèîìå

äðäåàåäå 'åë éðéîùä ìæîî ÷ðåé àáàã úàæ úòãåî
ïåöø úò ë"â àéäå ïåöø úåéúåà øöåðå ïå÷éú
úòá äèîì äìòîìî éåìéâ 'éçáá øéàîå äìâúîä
íùôð úøéñîá äáäàá 'ä éãáåò ïåéìò é÷éãö úøéèô
íéìòî åéä æ"éòù ù"÷á úéøçùå úéáøò íäééçá 'äì
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א.6. א.7.עג, סק"ב.8.קלז, סרמ"ו יו"ד ט"ז ב.9.ראה ח.10.צט, א, ˘ËÈÏ"‡:11.יהושע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'ש פ"ד. הגלגולים "ס'

ב (רסד, בתחלתו תושב"כ של"ה ועייג"כ משם. קשה לא ולכן קיצר פ"ה) שמ"ט (ובע"ח המצות ש' ובהקדמת טז. יא, הקדמה הגלגולים

˘ËÈÏ"‡:12.ואילך)". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,"שיקיים" באגה"ק (א) שינויים: כמה עם הענין הועתק ס"ד פ"א לאדה"ז ת"ת שבהל' "להעיר,

) "שמקיים"* ˘·‰ÂÂ‰,ובשו"ע ÏÚÂÙ·‰ באופן‰„‚˘˙ כשהכל אפילו מספיק וראה˘·È‡„Âואין אונס. מחמת קיים כשלא - נפק"מ וי"ל יקיים.

(מצות) מוסיף באגה"ק (ב) שם). תוס'‰˙Â¯‰של"ה שזהו וי"ל .ÌÚËועוד בשו"ע. כ"כ נוגע ואינו כיוןÈÚÂ˜¯ההכרח, כאן להוסיף מוכרח -

וז"מ אח"כ תוס'„¯·�Ôשמבאר (ראה זו אף זו לא הכלל ע"פ כתב דבשניהם הטעם י"ל ואולי ומחשבה". דבור "במעשה הסדר בשו"ע (ג) כו'.

דאורייתא) (נשמתא ובאגה"ק מתגלגל, ג"כ כו' דבור בשביל - מעשה כשיש דאפילו קמ"ל למעשה בנוגע דעיקרו בשו"ע ולכן יבמות). ריש

- שם בשו"ע (ד) וכו'. דבור בשביל מתגלגל מח' כשיש דאפילו ע"ד·¯ÒÙ"„¯Âקמ"ל הלכותיהן, לימוד הוא ומח' "ודיבור הביאור מוסיף -

שם כתב - כאן "אדם" שבמקום הטעם עד"ז ואולי כו'". כאילו בת"ת העוסק שכל וגו' החטאת תורת זאת ע"פ חכמים קי) (מנחות שאמרו

˘ËÈÏ"‡:13.'נפש'". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰התלויות מצות ד'לבד והענין הפיסקא כל אין - ברור יותר הפס"ד צ"ל שכנ"ל - שבשו"ע "צ"ע

כו"". ˘ËÈÏ"‡:14.במלך ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰המלך מצות לבד מצות התרי"ג כל לקיים צריך מישראל שכ"א הלשון: ג נג, בתו"א "אבל

בבחי' או בגלגול להיות וצריך לקיים כ"א מחויב המצות וכל ישראל כל מוציא הוא ואפי'Â·ÈÚ¯שהמלך א): (סט, יוהכ"פ בלקו"ת ועד"ז .

ע"י וכה"ג כהנים גלגול".Â·ÈÚ¯מצות ˘ËÈÏ"‡:15.או ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰חסידים במשנת (וכ"ה כה"ג. הזכיר ולא - שם) בתו"א "(וכ"ה

ביחד כולל פ"ד הגלגולים בס' אבל וכה"ג". כהנים מצות ואפי' לקיים... אדם כל "צריך מפורש שם ובלקו"ת רפ"ב). הנשמות חיוב מסכת

וכיו"ב". לדיינים למלכים... ללווים... לכהן, ועפ"ז"מצות... שם. הגלגולים בס' שכתב עיבור הוא כאן דבאגה"ק כולם" כללות ד"הוא י"ל ואולי

כולם". כללות הוא כי אדה"ז כותב - שם שבמ"ח חשיבותו" "מפני דבמקום יומתק

לבוב, בדפוסי: וכ"ה "שתקיים". תקנ"ד) (שקלאוו ראשון בדפוס אבל (ואילך). תרס"ה ווילנא תרנ"ה. ווארשא תרט"ז. תר"ח, זיטומיר בדפ' כ"ה (*

תר"כ. טשערנאוויץ תר"י; לבוב תר"ט; טשערנאוויץ ת"ר; ווארשא תקפ"ח; קאפוסט, תקע"ד; קאפוסט, תקנ"ט;
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ע"י וכה"ג כהנים גלגול".Â·ÈÚ¯מצות ˘ËÈÏ"‡:15.או ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰חסידים במשנת (וכ"ה כה"ג. הזכיר ולא - שם) בתו"א "(וכ"ה

ביחד כולל פ"ד הגלגולים בס' אבל וכה"ג". כהנים מצות ואפי' לקיים... אדם כל "צריך מפורש שם ובלקו"ת רפ"ב). הנשמות חיוב מסכת

וכיו"ב". לדיינים למלכים... ללווים... לכהן, ועפ"ז"מצות... שם. הגלגולים בס' שכתב עיבור הוא כאן דבאגה"ק כולם" כללות ד"הוא י"ל ואולי

כולם". כללות הוא כי אדה"ז כותב - שם שבמ"ח חשיבותו" "מפני דבמקום יומתק

לבוב, בדפוסי: וכ"ה "שתקיים". תקנ"ד) (שקלאוו ראשון בדפוס אבל (ואילך). תרס"ה ווילנא תרנ"ה. ווארשא תרט"ז. תר"ח, זיטומיר בדפ' כ"ה (*

תר"כ. טשערנאוויץ תר"י; לבוב תר"ט; טשערנאוויץ ת"ר; ווארשא תקפ"ח; קאפוסט, תקע"ד; קאפוסט, תקנ"ט;
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,zeevnd b"ixz lkn miyeald el eidiy gxkddLéaìäì éãk àeä§¥§©§¦
,zeevn ly miyeala -,BLôðaL úBçëå úBðéça â"éøz ìk- ¨©§©§¦§Ÿ¤§©§

ytpd ixa` b"ixz "`ipz"ay 'c wxta jkl `xew owfd epaxy itk

,zeevn iyeala mlek z` yiali -.'eë äøcòð àì äpäî úçà©©¥¥¨Ÿ¤§¨¨
yeal mey xqgi `ly -

zepigad b"ixzn zg` lkl

.ytpd ly zegekdeøeàáe¥
íéLeáì Cøöå çøëä ïéðò¦§©¤§¥©§Ÿ¤§¦

,elàgxkdd on recn - ¥
,dl` miyeal ytpl eidiy

øäfa øàáî16ìëì ïáeîe , §Ÿ¨©Ÿ©¨§¨
LôpL úBéäì ék ,ìékNî©§¦¦¦§¤¤¤
ïä íãàaL äîLðe çeø©§¨¨¤¨¨¨¥
éàå ,íéàøáð úBðéça§¦¦§¨¦§¦

ì øLôàâéOäì àøáð íeL ¤§¨§¦§¨§©¦
øöBéå àøBáa äâOä íeL©¨¨§¥§¥
.àeä-Ceøa óBñ-ïéà ,ìkä©Ÿ¥¨
leab lra `edy `xap -

dl leki epi`mey biy

oi`" `edy `xeaa dbyd

itk dfy .leab ilae "seq

`ed "seq oi` xe`"y

- llka zenlern dlrnl

meyl didzy xyt` i`

,ea dbyd `xapéøçà íâå§©©£¥
BøBàî 'ä øéàä øLà£¤¥¦¥

Cøaúé-ddx`cala ¦§¨¥
,exe`núðéçáa ìéöàäå§¤¡¦¦§¦©
ìzLäúBâøãî úeìL ¦§©§§©§¥

øçà äâøãî ,úBaø©©§¥¨©©
,äâøãîdhnl dbixcn - ©§¥¨

,dbixcnnúðéçáa¦§¦©
íéîeöò íéîeöîö¦§¦£¦
íéîeöòå íéaø íéLeáìe- §¦©¦©£¦

,eze` mixizqne xe`d lr xzeia minilrnd miax miyealíéòeãéä©§¦
,ïç éòãBéì-gdnkp,(dlawd zxez) dxzqàøãàa íéàø÷ðå §§¥¥§¦§¨¦§¦§¨

äaø17,"úBøòN" íLacr ,znvnevn dzeig dxryy myk - ©¨§¥§¨
zkynpd zeigd jk - a`k mey yibxdl ilan dze` fefbl milekiy

znvnevn dkynd xnelk ,"zexry" z`xwp ,minevnvd ici lr

,xzeiaáéúëãëeaezky enke -ìàiðãa18øîòk dLàø øòNe" : §¦§¦§¨¦¥§©¥¥©£©
"'eë à÷ðdlrnl opyiy ,xnelk ,oal xnvk od ey`x zexrye - §¥

,minevnvd lk ixg` mb ,ixd ,"zexry" mya ze`xwpd zekynd

ìañîì äîLðe çeøä Bà Lôpä äìëé àì ,ïë-ét-ìò-óà- ©©¦¥Ÿ¨§¨©¤¤¨©§¨¨§¦§©
leaql,'eëå øBàä ÷úîe áBè ék ,øBàädfk aeh ,xnelk - ¨¦¨Ÿ¨§

zewizndn reebiy ilan "mlaw"l `xapd geka oi`y efk zewizne

,oldl xiaqiy itk -áeúkL Bîk19ì ,"'ä íòða úBæçì" :ïBL §¤¨©£§Ÿ©§
Bîk ,õ÷ ïéàì íeöò âeðòúå úe÷éúîe úeáøòå úeîéòð§¦©£¥§¦§©£¨§¥¥§

áeúkL20úBçöçöa òéaNäå ,'ä ìò âpòúú æà" :21,"'eë- ¤¨¨¦§©©©§¦§¦©§©§¨
`ed "zegvgv"ìäçö" ïBL §¦¥

,"àîöepi`y oe`nv - ¨¨
cinz `nv `l` ,deexp

oi` `ed beprzd oky ,xzeil

,seqøäfa áeúkL Bîk22, §¤¨©Ÿ©
dçëa ïéàå,dnypd ly - §¥§Ÿ¨

úeáøòå úeîéòpä ìa÷ì§©¥©§¦©£¥
àöz àlL ,úBçöçvä©©§¨¤Ÿ¥¥

d÷zøpîzelabendn - ¦©§§¨
,dlyå`l -ìhaúú §¦§©¥

øðk dúeàéönîlhad - ¦§¦¨§¥
.ä÷eáàaxe`d z`tn - ©£¨

lha dwea`d ly lecbd

- ze`ivna ixnbl xpd xe`

ly lecbd xe`d cvn jk

dzid zewiznde beprzd

,dze`ivnn dlha ytpd

øBà úðéçanL ,àì íà¦Ÿ¤¦§¦©
ìzLz Bîöò äæìL ¤©§¦§©§¥

äøàä Bæéà åpnî CLnúå§¦¨¥¦¤¥¤¨¨
Cøãa ,úèòeî¤¤§¤¤

ìzLäøçà äâøãî úeìL ¦§©§§©§¥¨©©
,íéaø íéîeöîöa äâøãî©§¥¨§¦§¦©¦

äpnî àøaiL ãò- ©¤¦¨¥¦¤¨
,xe`d on d`ay dx`ddn

ïéòî ,àøáð ãçà Leáì§¤¨¦§¨¥¥
Léaìäì ,äæ øBà úeäî- ¨¤§©§¦

z` df yealaçeø Lôpä©¤¤©
äæ Leáì Cøãå ,äîLðe§¨¨§¤¤§¤
ìëez äæ øBà ïéòî àeäL¤¥¥¤©

dnypd -ìhaúz àìå ,BâéOäìe äæ øBà åéfî úBðäì¥¨¦¦¤§©¦§Ÿ¦§©¥
,dúeàéönîwiprn df ixd ,df xe`n `a yealdy oeeik ,oky - ¦§¦¨

"`xap" ixd `ed yealdy oeeike ,xe`d z` "lawl" ytpl gek

ypd dlekilha epi` envr yealde ,df yeala yalzdl dn

md dl`e - envr df xe`n `a ixd `edy iptn ,df xe`a ze`ivna

,zeevnd iyealäkæ úéLLò Cøc LîMa äàBøä ìLîëå§¦§©¨¤©¤¤¤¤£¨¦©¨
áeúkL Bîëe ,'eëå äøéàîe23ìòiå ,ïðòä CBúa äLî àáiå" : §¦¨§§¤¨©¨ŸŸ¤§¤¨¨©©©

,"'eë,"ipiq xd lr -ïðòä Cøc äàøå äìòå ïðòa LaìúpL¤¦§©¥¤¨¨§¨¨§¨¨¤¤¤¨¨
,'eëålr miielibd "lawl" lkeiy dynl yealk yniy oprdy - §

,ipiq xd.èëøå éø óc 'á ÷ìç øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©¥¤©§
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ùã÷ä úøâà
â"éøú ìë ùéáìäì éãë àåä íòèäå 'åë íìåë úåììë
.'åë äøãòð àì äðäî úçà åùôðáù úåçëå 'éçá
øäæá øàåáî åìà íéùåáì êøåöå çøëä ïéðò øåàéáå
äîùðå çåø ùôðù úåéäì éë ìéëùî ìëì ïáåîå
âéùäì àøáð íåùì à"àå íéàøáð 'éçá ïä íãàáù
éøçà íâå ä"á ñ"à ìëä øöåéå àøåáá äâùä íåù
úåìùìúùä 'éçáá ìéöàäå 'úé åøåàî 'ä øéàä øùà
íéîåöîö 'éçáá äâøãî øçà äâøãî úåáø úåâøãî
íéàø÷ðå ç"éì íéòåãéä íéîåöòå íéáø íéùåáìå íéîåöò
äéùéø øòùå ìàéðãá áéúëãëå úåøòù íùá ø"ãàá
çåøä åà ùôðä äìëé àì ë"ôòà 'åë à÷ð øîòë
ù"îë 'åëå øåàä ÷åúîå áåè éë øåàä ìáñîì äîùðå
âåðòúå úå÷éúîå úåáéøòå úåîéòð ïåùì 'ä íòåðá úåæçì
òéáùäå 'ä ìò âðòúú æà ù"îë õ÷ ïéàì íåöò
äçëá ïéàå øäæá ù"îë àîö äçö ïåùì 'åë úåçöçöá
ä÷úøðî àöú àìù úåçöçöä úåáéøòå úåîéòðä ìá÷ì
'éçáîù àì íà ä÷åáàá øðë äúåàéöîî ìèáúúå
äøàä åæéà åðîî êùîúå ìùìúùú åîöò äæ øåà
äâøãî øçà äâéøãî úåìùìúùä êøãá úèòåî
àøáð ãçà ùåáì äðîî àøáéù ãò íéáø íéîåöîöá
êøãå äîùðå çåø ùôðä ùéáìäì äæ øåà úåäî ïéòî
øåà åéæî úåðäéì ìëåú äæ øåà ïéòî àåäù äæ ùåáì
äàåøä ìùîëå äúåàéöîî ìèáúú àìå åâéùäìå äæ
àáéå ù"îëå 'åëå äøéàîå äëæ úéùùò êøã ùîùá
äàøå äìòå ïðòá ùáìúðù 'åë ìòéå ïðòä êåúá äùî

.è"ëøå é"øã á"çæá ù"îë 'åëå ïðòä êøã
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ב.16. רכט, שם ב. רי, ואילך.17.ח"ב ב. קכח, ט.18.זח"ג ד.19.ז, כז, יא.20.תהלים נח, ˘ËÈÏ"‡:21.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ראה"

הצחצחות". ש' פרדס תרו). א' (ע' תצוה אוה"ת סע"ב. צח, מג"א ב.22.תו"א רי, יח.23.ח"ב כד, משפטים
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י"ט רביעי מרחשוןיום

,hnw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæ øåà äðäå,298 'nr cr:ãç àìåë

íòð" íLa àø÷pä ,àáì ãéúòì íé÷écvì æeðbä äæ øBà ,äpäå§¦¥¤©¨©©¦¦¤¨¦¨Ÿ©¦§¨§¥Ÿ©
,"úBçöçö"å "'ä,beprz ly oe`nv -úBàî 'ã"å ,'ä ìò âpòúäì §©§¨§¦§©¥©§¥

"'eë ài÷écö ïBäa éâpòúîc ïéôeqëc ïéîìò24,ze`n rax`e - ¨§¦§¦¦§¦§©§¥§©¦©¨
"ztqkp seqkp" oeyln "oiteqik" ly zenlerd25miwicvdy ,

,mda mibprznBîk§
áeúkL26úBàî òaøà" : ¤¨©§©¥

"'eë óñk ì÷Lit lry - ¤¤¤¤
zipgexd mzernyn ,dlaw

zenler ze`n rax` ,`id

,miwicvl beprze sqek ly

Ba Lé äpä,df xe`a - ¦¥¥
úBaø úBâøãîe úBìòî©£©§¥©
,dBáb ìòî dBáâ ,ãàî- §Ÿ¨©¥©¨©

zg` dbixcny dnk cr

cer dpyi ,ddeab didz

,dpnn dlrnl dbixcnCà©
úãøBiä úèòeî äøàä¤¨¨¤¤©¤¤
àøáì äâøãî øçà äâøãî©§¥¨©©©§¥¨¦§Ÿ

,äæ Leáìxkfpd yeald - §¤
dnypl xyt`nd lirl

,xe`d z` lawlàéä¦
äðBøçàä äâøãî úðéçaî¦§¦©©§¥¨¨©£¨

LíLa úàø÷ðå ,äæ øBàa ¤§¤§¦§¥§¥
"äðBöéçä äâøãî"`l - ©§¥¨©¦¨

m` ik ,xe`d ly zeiniptd

,cala zeipevigd

,ìLî Cøc "íéøBçà"å©£©¦¤¤¨¨
çø óc øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©
Lc÷î øôña ïiò) á ãenò©©¥§¥¤¦§©

Cìî27å (sc -:á ãenò éø ¤¤§©
.'eë øàzLàc äîe- ©§¦§§©

df xe`n x`ypy dnne

.dnypl miyeald mixvep

,miyeald mikynp dpnny xe`d zeipevigy ,owfd epax xiaqi oldl

itk - oky ,beprz iabl zeipevig `xwpd oeilrd oevxdn df ixd

.beprzd zeipevig `ed oevx - oldl xiaqiyúîLðaL Bîk ,äpäå§¦¥§¤§¦§©
epnî âðò dì LiM änî úâpòúnL âeðòzä çk da Lé íãàä28, ¨¨¨¥¨Ÿ©©©£¤¦§©¤¤¦©¤¥¨Ÿ¤¦¤

,àðåb éàäëe Lãç ìëN úìkNäî Bîkmc` znypyk ,dnecke - §¥©§¨©¥¤¨¨§©©§¨
mixac x`yn oke ,jkn zbprzn `id ,ycg ilky oeirx dpian

,mda bprzn mc`dyúðéçáe çk ìL íéøBçàå úeiðBöéç úðéçáe§¦©¦¦©£©¦¤Ÿ©§¦©
daL âeðòzä,ytpay -àeäL ,daL ïBöøä çk úðéça àéä ©©£¤¨¦§¦©Ÿ©¨¨¤¨¤

eðéäc ,äöBø àeäM äî äöBø29Côä øòväL ,øòö BðéàL øác ¤©¤¤§©§¨¨¤¥©©¤©©©¥¤

.âeðòzäxac ,xnelk .ea dvex ytpd oi` xrv `edy xac ,okl - ©©£
`ed beprzy ixd ,ea beprz el yiy iptn df ixd ,ea dvex mc`y

.beprzd iabl zeipevig `edy oevxd ly zeiniptdCøc ìò äëëå§¨¨©¤¤
ïBéìòä ïBöøä ,ìBëéák ,ïk íb àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa ìLî̈¨§¥¨©¥¦§¨¨¨¨¤§
úðéça àéä àeä-Ceøä¦§¦©
íéøBçàå úeiðBöéç¦¦©£©¦
"ïBéìòä âðò" úðéçáì¦§¦©Ÿ¤¨¤§
"úBçöçö"å "'ä íòð"å§Ÿ©§©§¨

c ïéîìò"å"ïéôeqë §¨§¦§¦¦
.ìéòì íéøkæpälky - ©¦§¨¦§¥

,oeilrd bperd md dl`

zeipevigd `ed oevxd eli`e

mixne` ep`yke ,dfn

`ed dnypl yealdy

"zeipevig"e "miixeg`"n

ixd - oeilrd bperd

oevxdn `a yealdy

,oeilrdL íâäoevxd - £©¤
,oeilrd bperde oeilrdíä¥

,ãeçiä úéìëúa íéãçéî§ª¨¦§©§¦©¦
,ãçà BðBöøe Cøaúé àeäL¤¦§¨¥§¤¨
ñç íãàä ïBöøk àìå§Ÿ¦§¨¨¨©

,íBìLåmc` ly epevxy - §¨
mvr mr cg` xac eppi`

,ytpdn gek m` ik ,ytpd

ixd `ed oeilrd oevxd j`

jexa yecwd mr cg` xac

,`edàìå dépî àìŸ¦¥§Ÿ
,déúöwî`le epnn `l - ¦§¨¥

,epnn zvwnnïBéîc ïéàå§¥¦§
ììk íäéðéaepevx oia - ¥¥¤§¨

,oeilrd oevxd oial mc` ly

wlgl mileki ,`eti` ,cvik

,oevxd zeinipt `ed beprzy xnele ,dlrnl oevxd oial beprzd oia

?zeipevig - oevxdeìk äøBz äøac ïë-ét-ìò-óàéða ïBL ©©¦¥¦§¨¨¦§§¥
íãà30ì ,ì äìBëiM äî ïæàä CkL,ävìîe ìLîa òîL- ¨¨§©¥¨Ÿ¤©¤§¨¦§Ÿ©§¨¨§¦¨

d`eeydaeïBöøäå âeðòzä çkî äìeìkä íãàä úîLpî¦¦§©¨¨¨©§¨¦Ÿ©©©£§¨¨
,'eëå äðéaäå äîëçäåzeinipt `ed beprzd mc`ay myke - §©¨§¨§©¦¨§

,dlrnl mixne` ep` mb jk 'eke oevxdíãàLkL ,Leça äàøpëå§©¦§¤§¤§¤¨¨
íéðt ìk ìò òâø dúBàa éæà ,àìôð Lãç ìëN äæéà ìékNî©§¦¥¤¥¤¨¨¦§¨£©§¨¤©©¨¨¦

Bì ãìBð31ììkî ,BìëNa àìôð âeðòzd`xn df ixd -âeðòzäL ©©£¦§¨§¦§¦§¨¤©©£
LaìnL ÷ø ,äîëçäå ìëOä úðéçaî äìòî äìòîì àeä- §©§¨©§¨¦§¦©©¥¤§©¨§¨©¤§ª¨
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ùã÷ä úøâà
øåà äðäå
úåçöçöå 'ä íòåð íùá '÷ðä ì"òì íé÷éãöì æåðâä äæ
éâðòúîã ïéôåñëã ïéîìò úåàî 'ãå 'ä ìò âðòúäì
'åë óñë ì÷ù úåàî òáøà ù"îë 'åë àéé÷éãö ïåäá
ìòî äåáâ ãàî úåáø úåâøãîå úåìòî åá ùé äðä
äâøãî øçà äâøãî úãøåéä úèòåî äøàä êà äåáâ
øåàáù äðåøçàä äâøãî 'éçáî àéä äæ ùåáì àåøáì
ìùî êøã íééøåçàå äðåöéçä äâøãî íùá úàø÷ðå äæ
äîå á"ò é"øå (î"÷î 'ñá ïééò) á"ò ç"øã øäæá ù"îë
çë äá ùé íãàä úîùðáù åîë äðäå 'åë øàúùàã
åîë åðîî âðò äì ùéù äîî úâðòúîù âåðòúä
íééøåçàå úåéðåöéç 'éçáå â"äëå ùãç ìëù úìëùäî
äáù ïåöøä çë 'éçá àéä äáù âåðòúä 'éçáå çë ìù
øòö åðéàù øáã åðééäã äöåø àåäù äî äöåø àåäù
ë"â ä"á ñ"à øåàá î"ãò äëëå .âåðòú êôéä øòöäù
íééøåçàå úåéðåöéç 'éçá àéä ä"á ïåéìòä ïåöøä ìåëéáë
ïéôåñëã ïéîìòå úåçöçöå 'ä íòåðå ïåéìòä âðò 'éçáì
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äîåç úéáá íéãåîò ùéù åîë ìùî êøã 'éô .'åëå
øáåçî íùàøå õøàá íéáöð ìåãâùîî äëë .äø÷úá

úâøãî 'éçáî äìòîì àåä ä"á ïåéìò øúë î"ãò
úøúåë ïåùìî àåäå äîëçäé÷îå øéúëî àåäùìò ó

ùáìúð äæ ïåöøå ã"áç 'éçá íäù ùàøáù ïéçåîä
äøåúä úåöî â"éøúáíìåëë íáåøù ïðáøã úåöî 'æå

ì"éé÷ àä øåáãá úåéåìúä íâå úåéùòî úåöî ïä
úîé÷òãäáùçîá úåéåìúä íâå äùòî éåä åéúôù

æ"äåòáù éîùâä íãàì äðúéð äåöîä éøä áìá åà
à÷åã.'åëå áåèì åááì úåèäì äøéçá ìòá àåäù

àöîðå .æ"ò äúåöì ö"à óåâ àìá äîùðä ë"àùî
úåìòîä íåøî íéáöð íéãåîòä åîë î"ãò ïä úåöîäù

åæìä õøàä ãò ä"á ïåéìòä ïåöø àåäïäå úéøîåçä
úîùð ïéùéáìîå ïéôé÷îù ïéìåìç íéãåîòä åîë î"ãò

åùôð åà åçåø åà íãàäêøãå úåöîä íéé÷îùë
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א.32.הנעימות'". קנח, א.33.ח"ב פה, ˘ËÈÏ"‡:34.זח"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"„"Ú."'וכו ה' נועם והיא שכל ומשכיל כשנולד ונפיק שנולד התענוג

ועוד.35. א. כד, פ"ג.36.זח"א ש"ח ˘ËÈÏ"‡:37.פרדס ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."הנמשל מהו ובכ"מ.38."צ"ע טז. ז, א' א.39.מלכים סה, סנהדרין

oeygxn `"k iyiy mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון כ"א שישי יום

,pw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'ô ÷"äåæá ù"æå,300 'nr cr.ù"ò úåëéøàá

,zeevnd,úBìònä íeø ãò BlL äîLð-çeø-Lôpä ïéìBò- ¦©¤¤©§¨¨¤©©©£
,zebixcndeLeøt ,'ä úà íéiçä øBøöa øøöìdbixcn efi`a - ¦§Ÿ¦§©©¦¤¥

- zeevn ici lr icedi xywzn zewl` lyaìîe úBøeøö úBéäìúBL ¦§§§ª¨
,øúkä øBàa,zelylzyd xcq ly xzeia dpeilrd dbixcnd - §©¤¤

-Ceøa ïBéìòä ïBöø àeä¨¨¤§¨
äæ Leáì éãé ìòå ,àeä§©§¥§¤
"'ä íòð"a úBæçì eìëeé§©£§Ÿ©
äìòîlL "úBçöçö"å§©§¨¤§©§¨

úìònîzbixcne -,øúkä ¦©£©©¤¤
Búeiîéðt ïäåxe` ly - §¥§¦¦

`id xzkd zeinipt ,xzkd

xcqn ixnbl dlrnl

,zelylzyd.ìLî Cøc ìò©¤¤¨¨
íB÷îa øàaúpL íâäå)©£©¤¦§¨¥§¨
úeiîéðt ïä úBönäL øçà©¥¤©¦§¥§¦¦
àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø- ¨¨¤§¨

ody mixne` ep` o`k eli`e

zeipevig ,xzkd zeipevign

,oevxdúàæ úòãeî äpä- ¦¥©©Ÿ
,xacd reci,ïç éòãBéì- §§¥¥

gdnkp(dlawd znkg) dxzqìëa LiL úBâøãîe úBðéça éeaø¦§¦©§¥¤¥§¨
"íéðt" úBðéça änk ,äMã÷ä úBâøãnî äâøãîe äðéça§¦¨©§¥¨¦©§¥©§ª¨©¨§¦¨¦

,"íéðô"ìdipyd dpigad ,zg` dpiga iably - zeiniptl zeinipt - §¨¦
`idxzei cer,'eke zeinipt,"íéøBçà"ì "íéøBçà" úBðéça änëå§©¨§¦£©¦©£©¦

mby zexnl ,dipyd xy`n "miixeg`" xzei `id zg` dpigay -

,"miixeg`" z`xwp dpiga dze`.('eëå õ÷ ïéàìzpiga iably ,ixd - §¥¥§
"zeipevig" zeevn ze`xwp ,o`k xaecn dzece` ,oeilrd oevx zeinipt

od ,zxg` dpigal d`eeyda xaecn ea ,xg` mewnay zexnl ,cala

od zeevny ,xn` ixd ,mipt lk lr .oeilrd oevxd "zeinipt" ze`xwp

dnl m`ez df cvik ,dxe`kl ."xzk" ly xe` icenr (620) j"xz

zebviin zeevndy miyeald (613) b"ixz zece` df iptl xn`y

opaxc zeevn 'fy oldl owfd epax xiaqi ?ytpd zegek b"ixzl ,oze`

(j"xz xtqn zenilynd)

`l` ,onvrl zeevn opi`

zeevnn wlgk zeaygp

od odny (`ziixe`c) dxezd

,xne` `ed okle ,ze`a

xz md ytpl miyealdyb"i

zeevnd b"ixzn) (613)

zeevnd mb zellkp oday

zegek b"ixz yialdl (opaxc

:owfd epax oeylae .ytpd

ïðéà ïðaøc úBöî 'æ ,äpäå§¦¥¦§§©¨¨¥¨
éðôa úBöî úBáLçð¤¡¨¦§¦§¥

,ïîöò,zecxtp zeevnk - ©§¨
øîàð øák éøäL40àì" : ¤£¥§¨¤¡©Ÿ

,"óñú,zeevnd lr -àlà Ÿ¥¤¨
úBëLîðå úBàöBé ïä¥§§¦§¨

,â"éøz øtñîa ïäa úBìeìëe äøBzä úBönî- (613) -Léaìäì ¦¦§©¨§¨¤§¦§©©§©§©§¦
â"éøz(613)äîLðe çeø LôðaL úBçëå úBðéçaly -,íãàä- ©§©§¦§Ÿ¤§¤¤©§¨¨¨¨¨

"oilelg micenr" enk od zeevndy ,lirl xn` ixd mipt lk lr

mc`d ly ytp e` gex e` ,dnypd zpiga miyialne mitiwnd

gex ,ytp - o"xpd zeler "micenr"d ici lre ,zeevnd z` miiwnd

zexeyw zeidl ,xzeia zedeabd zelrnl cr ely - dnype

mrepa zefgl" zeleki od df yeal ici lre ,xzkd xe`a zeyaelne

dfe ,"xzk"n dlrnly "zegvgv"e "'dzeinipt."xzk"d

:(á ãenò èëø óc) éãe÷t úLøt LBãwä øäfa áeúkL eäæå§¤¤¨©Ÿ©©¨¨¨©§¥©©
àåéæc àøBäpî éëLî ¯ Lð øa ãéáòc ïéáè ïéãáeò ïeðéàc"§¦§¦¨¦§¨¦©©¨§¥¦§¨§¦¨

,'eë àLeáì äàlò,mc`d dyery (zeevnd) miaeh miyrndy - ¦¨¨§¨
eifdn xe`d z` mikiynn

zbixcnn xnelk ,oeilrd

,"oeilr xzk"'eë éîçå§¨¥
."'eëå 'ä íòða`ede - §Ÿ©§

miiqn `edy itk - dfeg

"'d mrep"a - my

zeinipt mdy ,"zegvgv"ae

.xzkdéøéî íúäc íâäå- ©£©§©¨©§¥
,xdefa ,myy zexnle

xaecn,ïBzçzä ïãò ïâa§©¥¤©©§
íä íL íéLeáläL¤©§¦¨¥
,Lnî úBiNòî úBönî- ¦¦§©£¦©¨

ealdy ixdly dlrnde oiprd cvn mpi` miyoevx,oeilrd

,"dyrn"d zlrn cvn m` ik ,lirl xaecnkïBéìòä ïãò ïâa ìáà£¨§©¥¤¨¤§
àúeòøî íä íéLeálä,oevxdn -àaìc äðeëå,ald ly - ©§¦¥¥§¨§©¨¨§¦¨

,àúBìöe àúéøBàa,dltzae dxeza -íL øäfa áeúkL Bîk §©§¨§¨§¤¨©Ÿ©¨
'a wlga -,(éø óc)- ©

dnypl xak yiy ixg`y

zeevnd dyrnn miyeal

`id - oezgzd ocr oba

,oeilrd ocr obl dleréøä£¥
äðekämi`a dpnny - ©©¨¨

,miyealdB÷ñò úðek àéä¦©¨©¨§
ì äøBzaúáäàî dîL ©¨¦§¨¥©£©

äøBz ãeîìz úåöîe ,'ä¦§©©§¨
úBöî ììkî ïk íb àéä¦©¥¦§©¦§
úîé÷ò"c ,úBiNòî©£¦©£¦©

éåä åéúôN`ed -,"äNòî §¨¨£¥©£¤
éîc øeaãk åàì øeäøäå41,epi` (dxezd zeize`a) xedxd - §¦§¨§¦¨¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

øåøöì úåìòîä íåø ãò åìù ï"øðä ïéìåò åìà íéãåîò
úà íééçä øåøöáúåùáåìîå úåøåøö úåéäì 'éô .'ä

åìëåé äæ ùåáì é"òå ä"á ïåéìòä ïåöø àåä øúëä øåàá
øúëä úìòîî äìòîìù úåçöçöå 'ä íòåðá úåæçì

à"îá øàáúðù íâäå) î"ãò åúåéîéðô ïäåúåöîäù
ç"éì úàæ úòãåî äðä ä"á ïåéìòä ïåöø úåéîéðô ïä

ìëá ùéù úåâøãîå 'éçá éåáéøúåâøãîî äâøãîå 'éçá
íééøåçà 'éçá äîëå íéðôì íéðô 'éçá äîë äùåã÷ä

ïéàì íééøåçàìïðéà ïðáøã úåöî 'æ äðäå .('åëå õ÷
óñåú àì øîàð øáë éøäù ïîöò éðôá úåöî úåáùçð
ïäá úåìåìëå äøåúä úåöîî úåëùîðå úåàöåé ïä àìà
ï"øðáù úåçëå 'éçá â"éøú ùéáìäì â"éøú øôñîá

.íãàä

ïåðéàã (á"ò è"ëøã) éãå÷ô 'ô ÷"äåæá ù"æå
øá ãéáòã ïéáè ïéãáåòàååéæã àøåäðî éëùî ùð

íâäå .'åëå 'ä íòåðá 'åë éîçå 'åë àùåáì äàìéò
éøééî íúäãúåöîî íä íù íéùåáìäù ïåúçúä ò"âá

àúåòøî íä íéùåáìä ïåéìòä ò"âá ìáà ùîî úåéùòî
íù øäæá ù"îë àúåìöå àúééøåàá àáìã äðååëå

äøåúá å÷ñò úðååë àéä äðååëä éøä (é"øã)äîùì
úåéùòî úåöî ììëî ë"â àéä ú"ú úåöîå 'ä úáäàî

øåäøäå äùòî éåä åéúôù úîé÷òãéîã øåáãë åàì
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א.40. יד, ב.41.ראה כ, ברכות



נה oeygxn `"k iyiy mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון כ"א שישי יום

,pw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'ô ÷"äåæá ù"æå,300 'nr cr.ù"ò úåëéøàá

,zeevnd,úBìònä íeø ãò BlL äîLð-çeø-Lôpä ïéìBò- ¦©¤¤©§¨¨¤©©©£
,zebixcndeLeøt ,'ä úà íéiçä øBøöa øøöìdbixcn efi`a - ¦§Ÿ¦§©©¦¤¥

- zeevn ici lr icedi xywzn zewl` lyaìîe úBøeøö úBéäìúBL ¦§§§ª¨
,øúkä øBàa,zelylzyd xcq ly xzeia dpeilrd dbixcnd - §©¤¤

-Ceøa ïBéìòä ïBöø àeä¨¨¤§¨
äæ Leáì éãé ìòå ,àeä§©§¥§¤
"'ä íòð"a úBæçì eìëeé§©£§Ÿ©
äìòîlL "úBçöçö"å§©§¨¤§©§¨

úìònîzbixcne -,øúkä ¦©£©©¤¤
Búeiîéðt ïäåxe` ly - §¥§¦¦

`id xzkd zeinipt ,xzkd

xcqn ixnbl dlrnl

,zelylzyd.ìLî Cøc ìò©¤¤¨¨
íB÷îa øàaúpL íâäå)©£©¤¦§¨¥§¨
úeiîéðt ïä úBönäL øçà©¥¤©¦§¥§¦¦
àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø- ¨¨¤§¨

ody mixne` ep` o`k eli`e

zeipevig ,xzkd zeipevign

,oevxdúàæ úòãeî äpä- ¦¥©©Ÿ
,xacd reci,ïç éòãBéì- §§¥¥

gdnkp(dlawd znkg) dxzqìëa LiL úBâøãîe úBðéça éeaø¦§¦©§¥¤¥§¨
"íéðt" úBðéça änk ,äMã÷ä úBâøãnî äâøãîe äðéça§¦¨©§¥¨¦©§¥©§ª¨©¨§¦¨¦

,"íéðô"ìdipyd dpigad ,zg` dpiga iably - zeiniptl zeinipt - §¨¦
`idxzei cer,'eke zeinipt,"íéøBçà"ì "íéøBçà" úBðéça änëå§©¨§¦£©¦©£©¦

mby zexnl ,dipyd xy`n "miixeg`" xzei `id zg` dpigay -

,"miixeg`" z`xwp dpiga dze`.('eëå õ÷ ïéàìzpiga iably ,ixd - §¥¥§
"zeipevig" zeevn ze`xwp ,o`k xaecn dzece` ,oeilrd oevx zeinipt

od ,zxg` dpigal d`eeyda xaecn ea ,xg` mewnay zexnl ,cala

od zeevny ,xn` ixd ,mipt lk lr .oeilrd oevxd "zeinipt" ze`xwp

dnl m`ez df cvik ,dxe`kl ."xzk" ly xe` icenr (620) j"xz

zebviin zeevndy miyeald (613) b"ixz zece` df iptl xn`y

opaxc zeevn 'fy oldl owfd epax xiaqi ?ytpd zegek b"ixzl ,oze`

(j"xz xtqn zenilynd)

`l` ,onvrl zeevn opi`

zeevnn wlgk zeaygp

od odny (`ziixe`c) dxezd

,xne` `ed okle ,ze`a

xz md ytpl miyealdyb"i

zeevnd b"ixzn) (613)

zeevnd mb zellkp oday

zegek b"ixz yialdl (opaxc

:owfd epax oeylae .ytpd

ïðéà ïðaøc úBöî 'æ ,äpäå§¦¥¦§§©¨¨¥¨
éðôa úBöî úBáLçð¤¡¨¦§¦§¥

,ïîöò,zecxtp zeevnk - ©§¨
øîàð øák éøäL40àì" : ¤£¥§¨¤¡©Ÿ

,"óñú,zeevnd lr -àlà Ÿ¥¤¨
úBëLîðå úBàöBé ïä¥§§¦§¨

,â"éøz øtñîa ïäa úBìeìëe äøBzä úBönî- (613) -Léaìäì ¦¦§©¨§¨¤§¦§©©§©§©§¦
â"éøz(613)äîLðe çeø LôðaL úBçëå úBðéçaly -,íãàä- ©§©§¦§Ÿ¤§¤¤©§¨¨¨¨¨

"oilelg micenr" enk od zeevndy ,lirl xn` ixd mipt lk lr

mc`d ly ytp e` gex e` ,dnypd zpiga miyialne mitiwnd

gex ,ytp - o"xpd zeler "micenr"d ici lre ,zeevnd z` miiwnd

zexeyw zeidl ,xzeia zedeabd zelrnl cr ely - dnype

mrepa zefgl" zeleki od df yeal ici lre ,xzkd xe`a zeyaelne

dfe ,"xzk"n dlrnly "zegvgv"e "'dzeinipt."xzk"d

:(á ãenò èëø óc) éãe÷t úLøt LBãwä øäfa áeúkL eäæå§¤¤¨©Ÿ©©¨¨¨©§¥©©
àåéæc àøBäpî éëLî ¯ Lð øa ãéáòc ïéáè ïéãáeò ïeðéàc"§¦§¦¨¦§¨¦©©¨§¥¦§¨§¦¨

,'eë àLeáì äàlò,mc`d dyery (zeevnd) miaeh miyrndy - ¦¨¨§¨
eifdn xe`d z` mikiynn

zbixcnn xnelk ,oeilrd

,"oeilr xzk"'eë éîçå§¨¥
."'eëå 'ä íòða`ede - §Ÿ©§

miiqn `edy itk - dfeg

"'d mrep"a - my

zeinipt mdy ,"zegvgv"ae

.xzkdéøéî íúäc íâäå- ©£©§©¨©§¥
,xdefa ,myy zexnle

xaecn,ïBzçzä ïãò ïâa§©¥¤©©§
íä íL íéLeáläL¤©§¦¨¥
,Lnî úBiNòî úBönî- ¦¦§©£¦©¨

ealdy ixdly dlrnde oiprd cvn mpi` miyoevx,oeilrd

,"dyrn"d zlrn cvn m` ik ,lirl xaecnkïBéìòä ïãò ïâa ìáà£¨§©¥¤¨¤§
àúeòøî íä íéLeálä,oevxdn -àaìc äðeëå,ald ly - ©§¦¥¥§¨§©¨¨§¦¨

,àúBìöe àúéøBàa,dltzae dxeza -íL øäfa áeúkL Bîk §©§¨§¨§¤¨©Ÿ©¨
'a wlga -,(éø óc)- ©

dnypl xak yiy ixg`y

zeevnd dyrnn miyeal

`id - oezgzd ocr oba

,oeilrd ocr obl dleréøä£¥
äðekämi`a dpnny - ©©¨¨

,miyealdB÷ñò úðek àéä¦©¨©¨§
ì äøBzaúáäàî dîL ©¨¦§¨¥©£©

äøBz ãeîìz úåöîe ,'ä¦§©©§¨
úBöî ììkî ïk íb àéä¦©¥¦§©¦§
úîé÷ò"c ,úBiNòî©£¦©£¦©

éåä åéúôN`ed -,"äNòî §¨¨£¥©£¤
éîc øeaãk åàì øeäøäå41,epi` (dxezd zeize`a) xedxd - §¦§¨§¦¨¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

øåøöì úåìòîä íåø ãò åìù ï"øðä ïéìåò åìà íéãåîò
úà íééçä øåøöáúåùáåìîå úåøåøö úåéäì 'éô .'ä

åìëåé äæ ùåáì é"òå ä"á ïåéìòä ïåöø àåä øúëä øåàá
øúëä úìòîî äìòîìù úåçöçöå 'ä íòåðá úåæçì

à"îá øàáúðù íâäå) î"ãò åúåéîéðô ïäåúåöîäù
ç"éì úàæ úòãåî äðä ä"á ïåéìòä ïåöø úåéîéðô ïä

ìëá ùéù úåâøãîå 'éçá éåáéøúåâøãîî äâøãîå 'éçá
íééøåçà 'éçá äîëå íéðôì íéðô 'éçá äîë äùåã÷ä

ïéàì íééøåçàìïðéà ïðáøã úåöî 'æ äðäå .('åëå õ÷
óñåú àì øîàð øáë éøäù ïîöò éðôá úåöî úåáùçð
ïäá úåìåìëå äøåúä úåöîî úåëùîðå úåàöåé ïä àìà
ï"øðáù úåçëå 'éçá â"éøú ùéáìäì â"éøú øôñîá

.íãàä

ïåðéàã (á"ò è"ëøã) éãå÷ô 'ô ÷"äåæá ù"æå
øá ãéáòã ïéáè ïéãáåòàååéæã àøåäðî éëùî ùð
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oeygxnנו a"k ycew zay Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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ח.60. ו, ב.61.שה"ש לה, זרה עבודה יב. פ"ו, שהש"ר אליהו").62.ראה "פתח (בהקדמת ב יד,

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום השלישי שהוכפל בו כי טוב ובו ר"פ מפעולותיו בקדש ישיבת אחי 

תמימים אשר בהנהלתו וכן בהנוגע להכתות בם נואם לפניהם בעניני תורה ומצות,

מקום  יהי'  עדיין  ההוספה  לאחרי  אפילו  שהרי  ומוסיף,  הולך  אשר  בהם  טוב  שיבשר  רצון  ויהי 

להתגדר למחר ומחרתים, וכמו שאמרתי זה מכבר, הלואי היו אנ"ש מנצלים - את ההצלחה שנותנים להם 

מלמעלה, שאז היו מצב הענינים הן הכללים והן הפרטים באופן שונה לטוב לגמרי ולגמרי, ומובן שאין 

כוונתי לצעוק על העבר, אלא לעוררם על כל פנים על ההוה והעתיד, ולא עוד אלא ע"פ מאמר רז"ל סוף 

כתובות, שעניני בני ישראל )אשר כולם בענין ובשם ארץ ישראל נכללים( הם בדוגמת הצבי שעורו מתגדל 

מתאים לבשרו )יעוין שם(, הנה ע"י שינצלו את ההשפעה עתה מלמעלה, יוסיפו מלמעלה עוד הצלחה ועוד 

הצלחה, והצלחה בענינים הכללים הרי מביאה גם הצלחה בענינים הפרטים, וק"ל.

ת"ח ת"ח על הבשו"ט מהטבת בריאות אלו שכותב אודותם ונזכרו על הציון הק' של כ"ק מו"ח 

לאיתנם,  שיחזרו  עד  וטוב  הלוך  מצבם  שילך  רצון  ויהי  ישראל  נשיא  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר 

ויצליחו השי"ת לבשר טובות מכל הנמצאים בסביבתו בטוב הנראה והנגלה, ויעורר גם את שאר אנ"ש שי' 

לבשר גם מההטבה והטוב, ולא רק כשח"ו ל"ע ול"ע אירע ענין שאינו וכו' שאז כסגנון כ"ק מו"ח אדמו"ר, 

עוד אלא  ולא  טובות חסידים,  זיין  און  יבשרו שמחות  הגמור  בהיפך  צרות חסידים, אלא  ר"ל  איז מען 

שתהי' השמחה בריבוי והטוב בריבוי וככפל לשון הכתוב בשמחה ובטוב לבב.

ובברכה לבשו"ט בכל האמור.



נט היום יום . . . 

ה'תש"ד טז חשוןיום ראשון

חומש: ח"ש, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: כח. למה . . . מטה מנוגה.

המחשבה היא לבוש ומשרת השכל והמדות. בשעה אשר אין לה שירות בשכל או 
במדות, גם אז פועלת פעולתה לחשוב ולהרהר, אבל פעולתה לא לבד שאינה תוכנית, 
אלא היא גם פרועה לשמצה . . . ומבואר כי סיבת המחשבות זרות או רעות הוא די 
ּפוסטקייט פון קָאּפ, דכאשר השכל עסוק אז יש להמחשבה מה לשרת ואין מקום למחשבות 

של שטות והבל שאין בהם ממש.

ם  ּדֹות, ּגַ ּמִ ֶכל אֹו ּבַ ּשֵׂ רּות ּבַ ר ֵאין ָלּה ׁשֵ ָעה ֲאׁשֶ ׁשָ ּדֹות. ּבְ ֶכל ְוַהּמִ ֵרת ַהּשֵׂ ָבה ִהיא ְלבּוׁש ּוְמׁשָ ֲחׁשָ ַהּמַ
רּוָעה  ם ּפְ א ִהיא ּגַ ְכִנית, ֶאּלָ ֵאיָנּה ּתָ ָתּה ֹלא ְלַבד ׁשֶ ֻעּלָ ָתּה ַלֲחׁשֹב ּוְלַהְרֵהר, ֲאָבל ּפְ ֻעּלָ ָאז ּפֹוֶעֶלת ּפְ
ֶכל  ר ַהּשֵׂ ַכֲאׁשֶ ל ָהֹראׁש, ּדְ בֹות ָזרֹות אֹו ָרעֹות הּוא ָהֵריָקנּות ׁשֶ ֲחׁשָ ת ַהּמַ י ִסּבַ ְמָצה... ּוְמֹבָאר ּכִ ְלׁשִ

ׁש. ֶהם ַמּמָ ֵאין ּבָ טּות ְוֶהֶבל ׁשֶ ל ׁשְ בֹות ׁשֶ ֵרת ְוֵאין ָמקֹום ְלַמֲחׁשָ ׁשָ ָבה ַמה ּלְ ֲחׁשָ ָעסּוק ָאז ֵיׁש ְלַהּמַ

ה'תש"דיז חשוןיום שני

חומש: חיי שרה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה מודעת . . . חטאת וכו'.

זיין עולה של תורה. יעדער זמן, יעדער  מ'דארף היטען דעם זמן, מ'דארף מקבל 
טָאג ווָאס גייט אוועק, איז דאס ניט נָאר א טָאג נָאר א ענין אין לעבען, די טעג גייען 
כמאמר )ירושלמי ברכות פ"א ה"א( יום נכנס ויום יוצא שבת נכנס כו' חדש כו' שנה 
כו'. דער טַאטע הָאט געזָאגט בשם רבינו הזקן: אזומערדיגער טָאג און אווינטערדיגע 

נַאכט איז א יאהר.

חֹוֵלף, ֲהֵרי ֶזה ֹלא ַרק  ל יֹום ׁשֶ ל ְזַמן, ּכָ ל ּתֹוָרה. ּכָ ּה ׁשֶ ל ֻעּלָ ַמן, ָצִריְך ְלַקּבֵ ֹמר ַעל ַהּזְ ָצִריְך ִלׁשְ
ֶרק א' ֲהָלָכה א'( "יֹום ִנְכָנס  ָרכֹות ּפֶ ְלִמי ּבְ ַמֲאָמר )ְירּוׁשַ ִמים חֹוְלִפים ּכְ ים. ַהּיָ ַחּיִ א ִעְנָין ּבַ יֹום, ֶאּלָ
ֵקן: יֹום  נּו ַהּזָ ם ַרּבֵ ׁשֵ "ּב[ ָאַמר ּבְ א ]ַאְדמֹו"ר ָהַרׁשַ ָנה כּו'". ַאּבָ ת ִנְכָנס כּו' ֹחֶדׁש כּו' ׁשָ ּבָ ְויֹום יֹוֵצא ׁשַ

ָנה. י – זֹוִהי ׁשָ ֵקיִצי ְוַלְיָלה ָחְרּפִ

ה'תש"דיח חשוןיום שלישי

חומש: חיי שרה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: כט. אשת . . . קמט ורכ"ט.

ָעה", ֵיׁש  ָאְמרּו ַרַז"ל ָיָפה ׁשָ ְתִחיל "ְלָהִבין ַמה ּשֶׁ ּבּור ַהּמַ ָרה סֹוף ּדִ י ׂשָ ת ַחּיֵ ָרׁשַ "תֹוָרה אֹור" ּפָ ּבְ
ן  ִחיַנת ִאיָסר, ְוַעּיֵ ו... ַהְינּו ּבְ ּטּול )ֲאָבל ַעְכׁשָ ְבִחיַנת ּבִ פּוס. ְוָכְך ָצִריְך ִלְהיֹות: "ְוִיְהֶיה ּבִ ָטעּות ַהּדְ
ל ָעְלִמין, ֲאָבל  ִחיַנת ֵחֶפץ, ּוְכִתיב הֹודֹו... ּתֹוְך ּכָ הּוא ּבְ ֶפן( ׁשֶ ֵפרּוׁש ֹאְסִרי ַלּגֶ ן ּבְ ֵאר ְלַקּמָ ְתּבָ ּיִ ַמה ּשֶׁ

ָנה". ּוָ ְכִלית ַהּכַ ּתַ
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היום יום . . . ס

ה'תש"דיט חשוןיום רביעי

חומש: חיי שרה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: והנה אור . . . 298 חד.

מענה רבינו הזקן ליחידות: חסידות איז  שמע ישראל, שמע ר"ת שאו מרום עיניכם, 
ואומר מרום ולא שמים, מרום איז העכער און העכער, להגיע למעלה מן השכל. וזה גופא 

להבינו בשכל, וכמו שאומר וראו מי ברא אלה.

אּו ָמרֹום  בֹות "ׂשְ י ּתֵ ַמע" ָראׁשֵ ָרֵאל", "ׁשְ ַמע ִיׂשְ ֵקן ִליִחידּות: ֲחִסידּות ִהיא "ׁשְ נּו ַהּזָ ַמֲעֶנה ַרּבֵ
ֶכל.  יַע ְלַמְעָלה ִמן ַהּשֵׂ , ְלַהּגִ ֹבּהַ ֹבּהַ ְויֹוֵתר ּגָ ַמִים', 'ָמרֹום' הּוא ּגָ ֵעיֵניֶכם", ְואֹוֵמר 'ָמרֹום' ְוֹלא 'ׁשָ

ה". אֹוֵמר "ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאּלֶ ֶכל, ּוְכמֹו ׁשֶ ּשֵׂ ְוֶזה ּגּוָפא ַלֲהִבינֹו ּבַ

ה'תש"דכ חשוןיום חמישי

חומש: חיי שרה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: והנה רצון . . . קן האדם.

יום הולדת את אדמו"ר מהורש"ב נ"ע - שנת כתר"א - כלשון הצ"צ. נקרא ע"ש 
אדמו"ר האמצעי וחצי שם אביו של הצ"צ.

בכל שנה ביום הולדתו הי' אאמו"ר אומר דא"ח, אלא שהי' בחשאי, מלבד כשאירע 
בש"ק. ביום ההולדת האחרון בעלמא דין  אמר מאמר נתת ליראך נס להתנוסס מפני קושט 
סלה. כשסיים אמר לי: ביום הולדת צריך לומר חסידות. יתן השי"ת לך מתנה שתאמר 
חסידות ביום הולדת שלך, אלא שיהי' בחסד וברחמים. - הָאט עס געדויערט זיבען יָאהר.

ַמח ֶצֶדק". ִנְקָרא  ְלׁשֹון ַה"ּצֶ ְתָר"א – ּכִ ַנת ּכִ ָמתֹו ֵעֶדן – ׁשְ "ּב ִנׁשְ ֶדת ֶאת ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרׁשַ יֹום ֻהּלֶ
ַמח ֶצֶדק". ל ַה"ּצֶ ם ָאִביו ׁשֶ ם ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ַוֲחִצי ׁשֵ ַעל ׁשֵ

ים,  ְבֵרי ֱאֹלִקים ַחּיִ "ּב[ אֹוֵמר דַא"ח ]= ּדִ י ]ָהַרׁשַ ְדּתֹו ָהָיה ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ יֹום ֻהּלַ ָנה ּבְ ָכל ׁשָ ּבְ
ין  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ ָהַאֲחרֹון  ֶדת  ַהֻהּלֶ יֹום  ּבְ ֹקֶדׁש.  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ֵאַרע  ׁשֶ ּכְ ַבד  ִמּלְ אי,  ֲחׁשָ ּבַ ָהָיה  ׁשֶ א  ֶאּלָ ֲחִסידּות[, 
יֹום  ם ָאַמר ִלי: ּבְ ּיֵ ּסִ ׁשֶ ט ֶסָלה". ּכְ ֵני ֹקׁשֶ ס ְלִהְתנֹוֵסס ִמּפְ יֵרֶאיָך ּנֵ ה[ ָאַמר ַמֲאָמר "ָנַתּתָ ּלִ עֹוָלם ַהּזֶ ]=ּבָ
א  ָך, ֶאּלָ ּלְ ֶדת ׁשֶ יֹום ֻהּלֶ ּתֹאַמר ֲחִסידּות ּבְ ָנה ׁשֶ ֵרְך ְלָך ַמּתָ ן ה' ִיְתּבָ ֶדת ָצִריְך לֹוַמר ֲחִסידּות. ִיּתֵ ֻהּלֶ

ה[. ֻאּלָ ֲאָסר ְוַהּגְ ַנת ַהּמַ ַנת תרפ"ז – ׁשְ ִנים ]ַעד ׁשְ ַבע ׁשָ ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. – ֶזה ָאַרְך ׁשֶ ְהֶיה ּבְ ּיִ ׁשֶ

ה'תש"ד כא חשוןיום ששי

חומש: חיי שרה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: וז"ש . . . 300 באריכות ע"ש.

ְצֹות  ֹפַעל ַהּמִ ֲעבֹוָדה ּבְ ֵניֶהם ַיַחד ּבַ ב, ּוׁשְ ת ַהּלֵ ׁשַ ַהְרּגָ ַגת ַהּמַֹח ּבְ ִביָאה ַהּשָׂ ה ִהיא ַהּמְ ִפּלָ ֲעבֹוַדת ַהּתְ
ַמִים ְוִקְנַין ִמּדֹות טֹובֹות. ִיְרַאת ׁשָ ּבְ
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סי היום יום . . . 

ה'תש"דכב חשוןשבת

חומש: חיי שרה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה מודעת . . . ב"ה כנ"ל.

ְלֵהי ַקִיץ  ַעם ָהִראׁשֹוָנה – ׁשִ ּפַ ם ּבַ ְהיֹותֹו ׁשָ ֵקן ּבִ נּו ַהּזָ ַמע ַרּבֵ ּשָׁ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש ׁשֶ ּגִ ַאַחת ִמּתֹורֹות ַהּמַ
ַסח תקכ"ה: תקכ"ד ַעד ַאֲחֵרי ַחג ַהּפֶ

ֱאָצִלים  ם ִמּנֶ ר ּגַ הּוא ֶנֱעָלם ְוִנְסּתָ ָאֹנִכי, ׁשֶ ָראִתי". "ָאֹנִכי" ִמי ׁשֶ יִתי ֶאֶרץ, ְוָאָדם ָעֶליָה ּבָ "ָאֹנִכי ָעׂשִ
ְבָרִאים,  ֱאָצִלים ְוִלְבֹרא ַהּנִ ה ִצְמצּוִמים ְלַהֲאִציל ַהּנֶ ַכּמָ ּבְ ֵרְך  ִיְתּבָ יׁש ַעְצמּותֹו  ַהּיֹוֵתר ֶעְליֹוִנים, ִהְלּבִ
יִתי  "ָעׂשִ עּור,  ׁשִ ֵאין  ַעד  ּוְבִצְמצּוִמים  ר,  ִמְסּפָ ֵאין  ַעד  ְועֹוָלמֹות  ַמְלָאִכים  ים  ְואֹוַפּנִ ַחּיֹות  ָרִפים  ׂשְ
א  ִגיַמְטִרּיָ ְכִלית ַהִהְתַהּוּות, ּוָבָראִתי ּבְ ָראִתי", ָהָאָדם הּוא ּתַ ִמית. "ְוָאָדם ָעֶליָה ּבָ ׁשְ זּו ַהּגַ ֶאֶרץ" ַהּלֵ
ת ַהֶחֶסד  ִהיר, "ָאְמָרה ִמּדַ ם ֵסֶפר ַהּבָ ׁשֵ ס ּבְ ְרּדֵ ּפַ תּוב[ ּבַ ּכָ ְכִלית ָהָאָדם, ְוִכְדִאיָתא ]ּוְכִפי ׁשֶ ְרָי"ג הּוא ּתַ ּתַ
י ֲאִני ַלֲעׂשֹות  ָאֶרץ, ֹלא ֻהְצַרְכּתִ ל עֹוָלם, ִמיֵמי ֱהיֹות ַאְבָרם ּבָ רּוְך הּוא, ִרּבֹונֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ִלְפֵני ַהּקָ
ַהְכָנַסת  ּגּוף, ְועֹוֵסק ּבְ ָמה ּבַ הּוא ְנׁשָ י ַאְבָרָהם ׁשֶ ְמקֹוִמי". ּכִ ׁש ּבִ ּמֵ ֲהֵרי ַאְבָרם עֹוֵמד ּוְמׁשַ י, ׁשֶ ְמַלאְכּתִ
ת  י ִמּדַ ַמֲעָלה ּוְבַמְדֵרָגה ְלַגּבֵ ְחּתֹון הּוא ְלַמְעָלה ּבְ ה ַהּתַ עֹוָלם ַהּזֶ ֵרְך ּבָ אֹוְרִחים ְלַפְרֵסם ֱאֹלקּותֹו ִיְתּבָ
ֲאִצילּות,  ת ַהֶחֶסד ּדַ רּוְך הּוא", הּוא ִקְנַאת ִמּדַ דֹוׁש ּבָ ת ַהֶחֶסד ִלְפֵני ַהּקָ ֲאִצילּות. ְו"ָאְמָרה ִמּדַ ַהֶחֶסד ּדַ

לֹום. ֲעבֹוַדת ַאְבָרָהם ָעָליו ַהּשָׁ ר ִקְנָאה ּבַ ֲאׁשֶ
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ה'תשע"ב מרחשון ט"ז ראשון יום קיבול בית שאינו קיבול בית

:‚ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰Búàlîì éeOòä ìea÷ úéa¥¦¤¨§©Ÿ

ìea÷ úéa da ïé÷÷BçL õò ìL úò÷a ?ãöék .ìea÷ úéa Bðéà ¯¥¥¦¥©§©©¤¥¤§¦¨¥¦

úìa÷î dðéà ¯ àéä íéçtð ìL íà :ìæøa ìL ïcqä Ba ïéò÷Búå§§¦©©¨¤©§¤¦¤©¨¦¦¥¨§©¤¤

.Búàlîì àlà äOòð àì ,ìea÷ úéa da LiL ét ìò óàL ;äàîèª§¨¤©©¦¤¥¨¥¦Ÿ©£¨¤¨§©Ÿ

המתמלא עץ של שבקעת כאן, הרמב"ם דברי ולכאורה,

סוכה בהלכות לדבריו סותרים טומאה, מקבלת אינה (פ"הבסדן

שהואה"ה) אע"פ פסולה, בנקבות כשרה בזכרים בחצים, "סיככה

ככל טומאה ומקבל הוא קיבול בית – בברזל להתמלאות עשוי

לסיכוך, פסולים מעץ, קנים שהם החצים כלומר, קיבול". בית

הרי החץ, ראש נתחב שבתוכו קיבול בית להם שיש מאחר כי

בראש להתמלא עומד הקיבול שבית ואף טומאה, מקבלים הם

לטומאה! קיבול בית הוא נחשב עדיין – החץ

לחלק: ויש

לא עוד כל לסיכוך פסולים קיבול בית להם שיש החצים

מקבלים אינם אכן שנתמלאו לאחר אבל בראשיהם, נתמלאו

כאן הרמב"ם שכתב מה וגם לקבל. ראויים אינם שהרי טומאה,

בסדן אותה שמילאו לאחר היינו טומאה, מקבלת אינה שהבקעת

לקבל ראויה אינה ב)וכבר יב, סוכה אמת, שפת נחמיה, .(דברי

אחרונה' מ"ו)וה'משנה פי"ג את(כלים שמילאו קודם מוסיף:

לשנות הבעלים יכולים החץ, ראשי את בהם וקבעו העצים קני

ולכן ולהוציא, להכניס העשוי בדבר בהם ולהשתמש דעתם את

בה שתחב הבקעת אבל קיבול, בית לו שיש דבר ככל הם הרי

קיבולה. מתבטל להוציאו, עתיד ואינו הסדן את

המשנה' ה'מרכבת שם)ולדעת סוכה לסיכוך(הל' פסולים החצים

את מסירים ולפעמים קבוע אינו המילוי כי שנתמלאו, לאחר גם

לתמיד, בבקעת קבוע הסדן כאן, ואילו מהקנה. החץ ראש

נעשה "לא הרמב"ם שהמילוי`l`כלשון היינו למלאותו"

קבוע.

ה'תשע"ב מרחשון י"ז שני יום עצם כלי גלמי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰,äàîè ïéìa÷î õò éìk éîìb̈§¥§¥¥§©§¦ª§¨

áBø÷å .ätéúiL ãò éìk áeLç epnî éìkä ïéàL ,òBøkLà ìMî õeç¦¤¤§§©¤¥©§¦¦¤¨§¦©¤¦§©¤§¨

.äàîè ïéìa÷î ïäéîìb ïéàå ,òBøkLà éìëk íöò éìkL ,éðéòa§¥©¤§¥¤¤¦§¥¤§§©§¥¨§¥¤§©§¦ª§¨

לגלמי טומאה המקבלים עץ כלי גלמי בין ההבדל בהסבר

טומאה מקבלים שאינם מתכות ה"א)כלי פ"ח בגמרא(להלן נחלקו

ב) כה, :(חולין

זמן וכל האורחים, לכיבוד משמשים מתכות כלי יוחנן, לרבי

ואינם בהם משתמשים אין הושלם לא הכלים ונוי שיופי

וראויים לכיבוד משמשים אינם עץ כלי אבל כלים. נחשבים

טומאה. ומקבלים הכלי נוי הושלם טרם גם לשימוש

הושלם שלא ועד למכירה, עומדים מתכות כלי נחמן, ולרב

אינם עץ כלי אבל למכירה. ראויים אינם כי כלים, אינם נויים

ולקבל לשימוש ראויים כלי גלמי בעודם וגם למכירה עומדים

טומאה.

אינם אך מתכת ככלי שיקרים עצם, כלי בגלמי מינה' ו'נפקא

מתכות כלי כגלמי דינם נחמן לרב האורחים: לכיבוד משמשים

טומאה, מקבלים אינם הושלמו שלא זמן כל יקרים, שהם שכיון

אינם עצם כלי גלמי גם כי עץ כלי כגלמי דינם יוחנן לרב ואילו

טומאה. ומקבלים לכבוד עשויים

אינם עצם כלי גלמי מדוע חדש טעם ביאר כאן והרמב"ם

(עץ אשכרוע" ככלי עצם שכלי בעיני "וקרוב טומאה: מקבלים

מנין תמה: והראב"ד יופיו). גמר עד כלי נחשב שאינו מיוחד

פוסק הרמב"ם ואם לאשכרוע, עצם כלי בין להשוות לרמב"ם

מדוע – מתכות כלי לגלמי עצם כלי גלמי המשווה נחמן, כרב

הז ההשוואה את ציין את?לא

המשנה': ה'מרכבת ומבאר

נחמן לרב יוחנן רבי בין מינה' ה'נפקא את מפרש הרמב"ם

לעיל שנתפרש ממה עצם)להיפך כלי ד"ה רש"י, של עצם(כפירושו כלי :

ולדעת אורחים. בהם לכבד כדי נעשים אך יקרים, כלים אינם

גמר קודם כלי הנחשבים עץ כלי לגלמי דומים נחמן רב

דומים הם יוחנן רבי לדעת אבל טומאה, ומקבלים מלאכתם

ולכן הכלי, נוי בהשלמת רק בהם שמשתמשים מתכות לכלי

טומאה. מקבלים אינם גלמיהם

כרבי טומאה, מקבלים אינם עצם כלי שגלמי הרמב"ם ופסק

האמוראים, מחלוקת בפירוש להסתפק שיש כיון אלא יוחנן

מקבלים עצם כלי גלמי יוחנן שלרב רש"י, כדברי לפרש ואפשר

לגלמי דומים עצם כלי שגלמי אחר טעם הרמב"ם נתן טומאה,

בתוספתא מפורש שדינו משנה)האשכרוע כסף הכלי(ראה "שאין

שיתיפה". עד כלי חשוב ממנו

ה'תשע"ב מרחשון י"ח שלישי יום מספק ייחוד

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ãçà ,íéðéãñ éðL éì äOò£¥¦§¥§¦¦¤¨

:øîàéå LøôiL ãò ,äàîè ïéìa÷î ïäéðL ¯ íéìäàì ãçàå úBøeöì§§¤¨§Ÿ¨¦§¥¤§©§¦ª§¨©¤§¨¥§Ÿ©

.Cëì äæå Cëì äæ¤§¨§¤§¨

הרמ"א מ"ב)כתב סי' אסור(או"ח תפילין לשם המעובד קלף :

ונחלקו קודש. לצורך הוכן שכבר כיון חול, דברי עליו לכתוב

יוכל יצטרך שאם העיבוד בעת להתנות ניתן האם הפוסקים

מתנה העיבוד בעת שאם אומרים יש חול. דברי עליו לכתוב

תפילין, לשם עיבוד זה אין אחר, לצורך בו להשתמש שיוכל

כאשר שהרי מספק, בייחוד שדי זו מהלכה שהוכיחו יש אך

לאהלים ואחד לצורות אחד סדינים, שני לו לייצר לאומן אמר

מקבלים שניהם אחד, כל מיועד שימוש לאיזה פירש ולא

אהל לשם בוודאות מיוחד אינו מהם אחד שאף אף טומאה

תפילין קדושת לשם קלף בעיבוד גם כן ואם טומאה). (המקבל

מספק ייחוד גם כי לחולין, ישתמש ירצה שאם להתנות אפשר
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מועיל.

הרמב"ם דברי לפי מבוארת זו שהלכה אומרים יש (הל'אך

ומושב משכב ה"ח)מטמאי המיועדפ"ז כלי שרק הזב, מדרס לגבי

הכלי כאשר גם אך מדרס, נטמא שכיבה או לישיבה מלכתחילה

ייחוד כאן וגם במדרס, נטמא נוספת ולמטרה לישיבה משמש

wtqnוודאי ייחוד יש דידן שבנידון אלא ייחוד נחשב אינו אכן

zexhn izylלשכיבה ישמש איזה החליט שלא זמן כל כי ,

השימושים, לשני מהם אחד בכל להשתמש יכול לאהלים, ואיזה

המקבל כאחד וטהרה טומאה למטרת המיוחד ככלי ודינו

טומאה.

זה את זה סותרים אינם השימושים שני כאשר רק ואולם

לשם המעובד בקלף אך יחד, לשניהם מיועד שהחפץ לומר ניתן

כאחד, להתקיים יכולים לא השימושים שני חול, ולשם תפילין

חול, דברי עליו לכתוב יכול אינו שוב תפילין עליו יכתוב אם כי

ייחוד. זה אין ולכן

('d 'iq aeh mei bper)

ה'תשע"ב מרחשון י"ט רביעי יום מתכות כלי טומאת

:‡ ,Ë ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰éðôa íL ïäì LiL úBëzî éìk ìk̈§¥©¨¤¥¨¤¥¦§¥

.äàîè ïéìa÷î ¯ ïîöò©§¨§©§¦ª§¨

טומאה? מקבלים המתכת כלי כל האם

ראשונים: במחלוקת שנוי הדבר

מדיין: מלחמת בפרשת נאמר מתכות כלי של טומאתם יסוד

הבדיל את הברזל ואת הנחושת את הכסף ואת הזהב את "אך

וטהר..." באש תעבירו באש יבוא אשר דבר כל העפרת, ואת

כבֿכג) לא, .(במדבר

בכלי טומאה כללי באופן מגדירה שהתורה שהבינו יש

מסויימות, מתכות דווקא מייחד איננו הרמב"ם ואכן מתכת,

שמודגש כפי המתכת, סוגי בכל שמדובר נראה ומדבריו

הכליםבמפור לכל קוראים "וכן טהרות: לסדר בהקדמתו ש

מתכות..." כלי דוקא יב,הניתכים עמ' טהרות, לסדר הרמב"ם (הקדמת

קאפח) הרב .במהדורת

מתכות בכלי דנה אינה התורה כי שהבינו יש לעומתם,

מסוימות מתכות של פירוט שיש העובדה אדרבה, כללי. באופן

זו בדעה טומאה. קבלת יש בהם שדווקא כך על אולי מצביעה

השנה ראש במסכת רש"י מטהרין)נוקט וחכמים ד"ה ב. "שאין(יט, :

הזהב בפרשה, המנויים אלא דאורייתא טמאין מתכות כלי

וגו'...". והברזל והנחושת והכסף

הגר"מ גם סבור וכך רש"י, בשיטת צידדו אחרונים כמה

מטבילה אלומיניום כלי פוטר הוא בה בתשובה פיינשטיין,

כב) סי' ח"ג יו"ד משה .(אגרות

ה'תשע"ב מרחשון כ' חמישי יום 'בלועה' טומאה

:Â ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰...ïéàîè ïé÷Lî òìaL âBôñ§¤¨©©§¦§¥¦

íéñøç ...úàöì ä÷Lî óBqL ,eäànè ¯ ñøç éìk øéåàì ìôð íà¦¨©©£¦§¦¤¤¦§¨¤©§¤¨¥£¨¦

àì ¯ ñøç éìk øéåàì eìôðå eábðå ïéàîè ïé÷Lî ïäa eLnzLpL¤¦§©§¨¤©§¦§¥¦§¦§§¨§©£¦§¦¤¤Ÿ

.úàöì ä÷Lî óBqL ,àîèð ¯ ÷qäå øepzì eìôð .eäeànè¦§¨§©©§ª©¦§¨¤©§¤¨¥

וכן מטומאה, ניצל המת באהל הנמצא בדבר הבלוע דבר

ומטמאת יוצאת אינה בלועה ה"א)טומאה פ"כ טו"מ ולדעת(הל' .

"אבל חיים, בבעלי רק נאמר בלועה' 'טומאה דין הרמב"ם

נצלין" אינם והאבנים הכלים בגוף ה"ה)הבלועין ואילו(שם ,

ואבנים. בכלים אפילו אמור בלועה' 'טומאה דין הראב"ד לדעת

טמאים משקין הבלוע שספוג זו, מהלכה הראב"ד ומקשה

טמאים משקים הבלועים חרסים ואילו חרס כלי באויר מטמא

נאמר ואם מטמאים; – והוסק לתנור נפלו ואם מטמאים, אינם

לחרסים ספוג בין ההבדל דבר, בכל הוא בלועה טומאה שדין

בהסקת אבל בלועה הטומאה כי מטמאים אינם חרסים הוא:

ואילו 'בלועים', ואינם החום ידי על יוצאים המשקין התנור

המלא אטום לכלי דומה ולהוציא", "להכניס העשוי הספוג

'בלוע' אם אבל 'בלועים'. נחשבים שבו המשקין שאין משקין

אויר את מטמאים החרסים אין מדוע חיים, בבעלי רק נאמר

שהוסקו וחרסים שספוג הרמב"ם כתב מדוע ועוד: חרס? הכלי

דין בלאוֿהכי הרי לצאת", טומאה ש"סוף משום מטמאים

חיים? בבעלי אלא אמור לא 'בלוע'

הרמב"ם: דעת את ליישב ויש

בנוזלים, נאמרה לא מטמאת" אינה בלועה "טומאה ההלכה

מציאות מתבטלת ובכך התערובת בתוך מתפשט הנוזל כי

שטומאה ההלכה נתחדשה ומוצק יבש בדבר ורק הטומאה,

בבעל שמדובר ובתנאי מטמאת, אינה בלועה היא אבל שקיימת

מתבטלת טומאתו בלוע שהוא מקום בכל נוזלי, דבר אך חי.

לדין צריכים אנו ואין קיימת אינה הטומאה מציאות שהרי

בלועה'. 'טומאה

ש"סוף משום רק מטמא" טמאין משקין שבולע "ספוג ולכן

לומר מקום היה המשקה יציאת לולי כי לצאת", משקה

וכן בלועה'). 'טומאה משום (ולא התבטלה הטומאה שמציאות

לא (אם מטמאים אינם טמאים משקין הבלועים החרסים

התבטלה. הטומאה שמציאות כיוון הוסקו),

(h"id e ,t milk `ztqez cec icqg)

ה'תשע"ב מרחשון כ"א שישי יום ומאכלים כלים ידות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïä éøä ¯ íéìkä úBãé ìk̈§©¥¦£¥¥

àîèð íàå ,øeaç ...øepzä ïî úàöBiä ïáàä ,Cëéôì ...íéìkk©¥¦§¦¨¨¤¤©¥¦©©¦§¦¦§¨

íéðáàa ïéòâBpä ïé÷Lîe ïéìëàå .elà íéðáà eàîèð ¯ äøékäå øepzä©©§©¦¨¦§§£¨¦¥¨¢¨¦©§¦©§¦¨£¨¦

.eàîèð ¯ elà¥¦§§

לכל – לכם" הוא "טמא מהכתוב נלמד הכלים' 'ידות דין

האדם, לצורך המשמשים הכלי חלקי שכל היינו שבצרכיכם,
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מועיל.

הרמב"ם דברי לפי מבוארת זו שהלכה אומרים יש (הל'אך

ומושב משכב ה"ח)מטמאי המיועדפ"ז כלי שרק הזב, מדרס לגבי

הכלי כאשר גם אך מדרס, נטמא שכיבה או לישיבה מלכתחילה

ייחוד כאן וגם במדרס, נטמא נוספת ולמטרה לישיבה משמש

wtqnוודאי ייחוד יש דידן שבנידון אלא ייחוד נחשב אינו אכן

zexhn izylלשכיבה ישמש איזה החליט שלא זמן כל כי ,

השימושים, לשני מהם אחד בכל להשתמש יכול לאהלים, ואיזה

המקבל כאחד וטהרה טומאה למטרת המיוחד ככלי ודינו

טומאה.

זה את זה סותרים אינם השימושים שני כאשר רק ואולם

לשם המעובד בקלף אך יחד, לשניהם מיועד שהחפץ לומר ניתן

כאחד, להתקיים יכולים לא השימושים שני חול, ולשם תפילין

חול, דברי עליו לכתוב יכול אינו שוב תפילין עליו יכתוב אם כי

ייחוד. זה אין ולכן

('d 'iq aeh mei bper)

ה'תשע"ב מרחשון י"ט רביעי יום מתכות כלי טומאת

:‡ ,Ë ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰éðôa íL ïäì LiL úBëzî éìk ìk̈§¥©¨¤¥¨¤¥¦§¥

.äàîè ïéìa÷î ¯ ïîöò©§¨§©§¦ª§¨

טומאה? מקבלים המתכת כלי כל האם

ראשונים: במחלוקת שנוי הדבר

מדיין: מלחמת בפרשת נאמר מתכות כלי של טומאתם יסוד

הבדיל את הברזל ואת הנחושת את הכסף ואת הזהב את "אך

וטהר..." באש תעבירו באש יבוא אשר דבר כל העפרת, ואת

כבֿכג) לא, .(במדבר

בכלי טומאה כללי באופן מגדירה שהתורה שהבינו יש

מסויימות, מתכות דווקא מייחד איננו הרמב"ם ואכן מתכת,

שמודגש כפי המתכת, סוגי בכל שמדובר נראה ומדבריו

הכליםבמפור לכל קוראים "וכן טהרות: לסדר בהקדמתו ש

מתכות..." כלי דוקא יב,הניתכים עמ' טהרות, לסדר הרמב"ם (הקדמת

קאפח) הרב .במהדורת

מתכות בכלי דנה אינה התורה כי שהבינו יש לעומתם,

מסוימות מתכות של פירוט שיש העובדה אדרבה, כללי. באופן

זו בדעה טומאה. קבלת יש בהם שדווקא כך על אולי מצביעה

השנה ראש במסכת רש"י מטהרין)נוקט וחכמים ד"ה ב. "שאין(יט, :

הזהב בפרשה, המנויים אלא דאורייתא טמאין מתכות כלי

וגו'...". והברזל והנחושת והכסף

הגר"מ גם סבור וכך רש"י, בשיטת צידדו אחרונים כמה

מטבילה אלומיניום כלי פוטר הוא בה בתשובה פיינשטיין,

כב) סי' ח"ג יו"ד משה .(אגרות

ה'תשע"ב מרחשון כ' חמישי יום 'בלועה' טומאה

:Â ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰...ïéàîè ïé÷Lî òìaL âBôñ§¤¨©©§¦§¥¦

íéñøç ...úàöì ä÷Lî óBqL ,eäànè ¯ ñøç éìk øéåàì ìôð íà¦¨©©£¦§¦¤¤¦§¨¤©§¤¨¥£¨¦

àì ¯ ñøç éìk øéåàì eìôðå eábðå ïéàîè ïé÷Lî ïäa eLnzLpL¤¦§©§¨¤©§¦§¥¦§¦§§¨§©£¦§¦¤¤Ÿ

.úàöì ä÷Lî óBqL ,àîèð ¯ ÷qäå øepzì eìôð .eäeànè¦§¨§©©§ª©¦§¨¤©§¤¨¥

וכן מטומאה, ניצל המת באהל הנמצא בדבר הבלוע דבר

ומטמאת יוצאת אינה בלועה ה"א)טומאה פ"כ טו"מ ולדעת(הל' .

"אבל חיים, בבעלי רק נאמר בלועה' 'טומאה דין הרמב"ם

נצלין" אינם והאבנים הכלים בגוף ה"ה)הבלועין ואילו(שם ,

ואבנים. בכלים אפילו אמור בלועה' 'טומאה דין הראב"ד לדעת

טמאים משקין הבלוע שספוג זו, מהלכה הראב"ד ומקשה

טמאים משקים הבלועים חרסים ואילו חרס כלי באויר מטמא

נאמר ואם מטמאים; – והוסק לתנור נפלו ואם מטמאים, אינם

לחרסים ספוג בין ההבדל דבר, בכל הוא בלועה טומאה שדין

בהסקת אבל בלועה הטומאה כי מטמאים אינם חרסים הוא:

ואילו 'בלועים', ואינם החום ידי על יוצאים המשקין התנור

המלא אטום לכלי דומה ולהוציא", "להכניס העשוי הספוג

'בלוע' אם אבל 'בלועים'. נחשבים שבו המשקין שאין משקין

אויר את מטמאים החרסים אין מדוע חיים, בבעלי רק נאמר

שהוסקו וחרסים שספוג הרמב"ם כתב מדוע ועוד: חרס? הכלי

דין בלאוֿהכי הרי לצאת", טומאה ש"סוף משום מטמאים

חיים? בבעלי אלא אמור לא 'בלוע'

הרמב"ם: דעת את ליישב ויש

בנוזלים, נאמרה לא מטמאת" אינה בלועה "טומאה ההלכה

מציאות מתבטלת ובכך התערובת בתוך מתפשט הנוזל כי

שטומאה ההלכה נתחדשה ומוצק יבש בדבר ורק הטומאה,

בבעל שמדובר ובתנאי מטמאת, אינה בלועה היא אבל שקיימת

מתבטלת טומאתו בלוע שהוא מקום בכל נוזלי, דבר אך חי.

לדין צריכים אנו ואין קיימת אינה הטומאה מציאות שהרי

בלועה'. 'טומאה

ש"סוף משום רק מטמא" טמאין משקין שבולע "ספוג ולכן

לומר מקום היה המשקה יציאת לולי כי לצאת", משקה

וכן בלועה'). 'טומאה משום (ולא התבטלה הטומאה שמציאות

לא (אם מטמאים אינם טמאים משקין הבלועים החרסים

התבטלה. הטומאה שמציאות כיוון הוסקו),

(h"id e ,t milk `ztqez cec icqg)

ה'תשע"ב מרחשון כ"א שישי יום ומאכלים כלים ידות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïä éøä ¯ íéìkä úBãé ìk̈§©¥¦£¥¥

àîèð íàå ,øeaç ...øepzä ïî úàöBiä ïáàä ,Cëéôì ...íéìkk©¥¦§¦¨¨¤¤©¥¦©©¦§¦¦§¨

íéðáàa ïéòâBpä ïé÷Lîe ïéìëàå .elà íéðáà eàîèð ¯ äøékäå øepzä©©§©¦¨¦§§£¨¦¥¨¢¨¦©§¦©§¦¨£¨¦

.eàîèð ¯ elà¥¦§§

לכל – לכם" הוא "טמא מהכתוב נלמד הכלים' 'ידות דין

האדם, לצורך המשמשים הכלי חלקי שכל היינו שבצרכיכם,
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טומאה לדין ככלי נחשבים הידיות, א)כולל קיח, .(חולין

טומאה בנגיעת נטמא אינו חרס כלי הראשונים: והקשו

עדיפה תהא שהידית יתכן ואיך חללו. מתוך אלא מאחוריו

אינו מאחוריו הכלי בגוף נגעה הטומאה שאם עצמו מהכלי

נטמא?! בידית רק נגעה ואם נטמא,

בחלל, נמצאת והטומאה חלולה בידית שמדובר שתירצו יש

נטמא הכלי לתוכו, מגיע שהחלל הרמב"ן)וכיון בשם כד חולין .(רשב"א

בחללה) (ולא בידית הטומאה בנגיעת שאפילו אומרים ויש

על עדיפה בידית שהנגיעה היא הכתוב וגזירת הכלי, נטמא

עצמו בכלי שם)הנגיעה .(רשב"א

התרבו לא אכן הידיות חרס שבכלי נראה הרמב"ם ומדברי

zqpkdlרק אלא הטומאהd`vedlהטומאה כאשר כלומר: .

נטמא, עצמו הכלי כאשר אך נטמא, אינו הכלי בידית נגעה

שכאן בה. הנוגעים מאכלים לטמא הידית דרך עוברת הטומאה

אלו, אבנים נטמאו והכירה התנור נטמא "ואם הרמב"ם: כתב

e`nhp el` mipa`a oirbepd oiwyne oilke`eב'ידות ואילו ,"

כתב ה"ב)אוכלין' מטומ"א יד(פ"ה שהוא "כל :`nhne `nhzn"

ודין הטומאה, הוצאת לגבי דווקא נאמר הכלים ידות שדין הרי

לגבי והן ("מתטמא") הוצאה לגבי הן נאמר האוכלין ידות

("מטמא"). הכנסה

מאחוריו מטמא אינו חרס כלי כאמור: הוא, החילוק וטעם

אינה בידית נגיעה גם ולכן עצמו, בכלי הטומאה בנגיעת אפילו

יתכן בצידו, הטומאה נגיעת ידי על הנטמא במאכל אך מטמאת.

מטמאת ב'ידו' נגיעה שגם למלך)לומר .(משנה

לומר: יש המחלוקת ובטעמי

בכוחה שה'יד' אלא אינו ב'ידות' התורה דין הרשב"א לדעת

לדעת ואילו ולהיפך, החוצה מהכלי הטומאה את 'להעביר'

ולכן מהכלי, חלק נחשבת היא כי נטמאת עצמה הידית הרמב"ם

עצמו הכלי על עדיפות לה שתהא יתכן ע'לא טהרות יחזקאל (חזון

.קס"ט)

ה'תשע"ב מרחשון כ"ב קודש שבת אוטם בחומר שנסתם בכלי נקב

:‚ ‰ÎÏ‰ Î ˜¯Ù ,ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰,úôæa dàOòå äáwpL úéáç̈¦¤¦§¨©£¨¨§¤¤

¯ íéøácä ìk øàLe ;øeaç ïðéà ¯ ñéñôâáe ãéña ,úéøôâå õòáa§©©§¨§¦§¦§¦§¦¥¨¦§¨¨©§¨¦

.øeaç¦

שנינו הרמב"ם: על ד)והקשו ג, כלים הנמרח(בתוספתא שזפת

חבית של נקב גבי dnizqlעל aygpכך פסק הרמב"ם וגם (לעיל,

הי"ד) להלןפי"ט יותר(ה"ה)וכן בזפת וסתמה שנקבה "חבית כתב

בזפת שנסתם כלי כלומר, טמא". בצרכה הנוגע – מצרכה

על שנמרח הזפת אם אבל טמא, הסותם בחלק הנוגע ונטמא,

המיותר בחלק הנוגע הנקב, לסתימת הנדרש על יתר היה הכלי

נחשבת בזפת הסתימה הרמב"ם שלדעת הרי נטמא. אינו

חיבור? אינו בזפת הנסתם שנקב כאן הוא פוסק ואיך סתימה.

ליישב: ויש

גורמת זפת ע"י שניקב כלי סתימת א) דינים: שני לפנינו

סתימת ב) "כלי". ונעשה חזר כי טומאה, ויקבל יחזור שהכלי

נעשה שהזפת לכך גרמה הזפת ידי על ilkdהחבית sebk.

לפי בכלי: לא אך בזפת, נגעה הטומאה אם ונפקאֿמינה

גרמה הזפת באמצעות שהסתימה לומר אפשר הראשון הדין

נותר הזפת אבל טומאה, קבלת לעניין כלי ולהיחשב לשוב לכלי

בזפת נגעה שהטומאה ומאחר הכלי. מגוף חלק שאינו נפרד דבר

מאחר השני, הדין לפי ואילו נטמא. לא הכלי בכלי, ולא

נפרד בלתי חלק להיות לזפת גורמת בזפת הכלי שסתימת

בכלי ולא בזפת רק נגעה הטומאה אם אפילו הרי –מהכלי,

נטמא. הכלי

השונות: בהלכות הרמב"ם דברי פשר וזהו

נפרד בלתי חלק נעשה לא שהזפת הרמב"ם פוסק ג' בהלכה

הכלי). את מטמאה אינה בזפת רק שנגעה טומאה (ולכן מהכלי

בכלי נקב היה ואם הזפת מסתימת להתעלם אפשר אי זאת, ועם

ואם תוארו, את לו השיבה בזפת הסתימה 'כלי', שם ממנו ובטל

שהזפת מאחר ואולם יטמא. – בזפת רק הנוגע גם טמא, הכלי

בזפת חלק באותו רק אמור זה דין מהכלי, חלק נעשה לא

מטמא. אינו המיותר, הזפת אבל הנקב את שסותם

(cqw 'nr ,milk 'ld ,dyn zrc)

oilke` z`neh zekld - oeygxn f"h oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriya"ryz'd oeygxn a"kÎf"h -

ה'תשע"ב מרחשון ט"ז ראשון יום

oilk` z`nh zFkld
oilkèz̀nehzekld

¦§ª§©¢¨¦
עּׂשר ׁשּׁשה 1ּפרק

¤¤¦¨¨¨

הּסלתֹות4ׁשּבּׁשוקים3האגּדֹות2ּכל‡. וכל הּקמחים וכל ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֻ
ׁשּדרּכן מּפני - האגּדֹות מכׁשרין. ּבחזקת לזּלף5ׁשּבּׁשוקים ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻ

ּתמיד עליהן לֹותתין6הּמים - והּסלת והּקמח ואחר7; אֹותֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
אֹותן ׁשחֹולקין חּטין וכן אֹותֹו. טֹוחנין אחת8ּכ ּברחים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ

לׁשלׁש ואחת קדרה9לׁשּתים מעּׂשה מהן לעּׂשֹות ּכגֹון10ּכדי , ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
מקֹום,11הריפֹות ּבכל מכׁשרין ּבחזקת הן הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ

ּבּתים ׁשל ּבין ׁשוקין ׁשל להסיר12ּבין אֹותן ׁשּלֹותתין מּפני , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
ְִָָקלּפתן.

טמאה,·. ּבחזקת הן הרי - מכׁשרין ּבחזקת ׁשהן אּלּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻּכל
עם נאמן ּכּלן ועל מכׁשרין. והן ּבהן ממׁשמׁשין ׁשהּכל ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻמּפני
ׁשאין אכלין ׁשאר לֹומר צרי ואין הכׁשרּו. לא לֹומר ְְְְֳִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻהארץ

חזקה הכׁשרּו.13להן לא לֹומר נאמן הארץ ׁשעם , ְְֱֲֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
מכׁשרין‚. ּבחזקת הּדגים עליהן14ּכל נאמן הארץ עם ואין , ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

הכׁשרּו לא טמאה.15לֹומר ּבחזקת הּדגים לעֹולם לפיכ . ְְְְְְְִִֶַַַָָָָֹֻֻ
ּבמצֹודה ּבין ּבכפּוף ּבין ּבחרם ׁשּצדן ּבין לא16הּדגים, אם , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

הכׁשרּו לא - עליהן הּמצֹודה את -17נער נער ואם , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹֻ
נערּתי18הכׁשרּו לא לֹומר: נאמן הארץ עם ואין את19. ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

לצּודן ׁשּיתּכּון עד טמאה ּבחזקת הן והרי עליהן, ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּמצֹודה
.20ּבטהרה ְֳָָ

וצירטהֹורׁשּנפללתֹוכֹומיםּכל23ּבחזקתמכׁשר22הּציר21ּכל„. . ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּומתטּמא ּומכׁשיר מׁשקה, הּכל הרי - מׁשקין24ׁשהם .25טמאת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הארץ1) עם נאמן ואם הכשר. בחזקת שהם והציר הדגים ודין טומאה. ובחזקת מוכשרים בחזקת בשווקים שהם הדברים יבאר
טהרה. בחזקת הם אם מקום, בכל הפירות הארץ. מעם ציר והלוקח משקים. בשאר שנתערבו פירות מי הוכשרו. שלא לומר עליהם

ברגל. טהורים להיות מוזהרים ישראל כל טומאה. להם לגרום מותר ואם טומאה איסור בהם יש אם ו2)החולין פרק מכשירין
ב. יחד.3)משנה קשורים למכירה.4)ירקות לשוק ירקות.5)שהוצאו מוכרי טריים.6)של נראים ושיהיו יכמשו שלא כדי

מבהיק.7) לבן קמח ויצא החיטין קליפת להסיר כדי במים אותן.8)רוחצים או9)שוברים חלקים לשני נשברת חיטה כל
הרפות.11)תבשיל.10)לשלושה. עליו ותשטח כ) יז, (שמואלֿב המקרא מלשון הבית12)גריסים. לצורכי עושים שאנשים

לבנונית על כך כל מקפיד אינו עצמו לצורך חיטים שהטוחן מפני מוכשרים, אינם שבבתים וסלתות קמחים סתם אבל למכירה. לא
הבאה). הלכה (ראה מוכשרים] - מפרש כאן ורבינו "טמאים" כתוב [במשנתנו למכירה. הטוחן כמו והסולת שאין13)הקמח

מים. עליהם לשפוך רגילים טומאה,14)אנשים ולא הכשר מקבל אינו חי בעל שהרי מתים, בדגים שהמדובר מאליו, מובן
ומתו. המים מן שהוצאו לאחר עליהם שנשארו המים מפני וכל15)והוכשרו ... טומאה בחזקת הדגים "כל אמרו: במשנתנו

שבזמן דגים מין הוא דגה רבינו, שם ופירש הדגה". מן חוץ הן טהורין לומר נאמן הארץ עם כולן ועל טומאה, בחזקת הציר
דגים כל שעל כתב כאן אולם הוכשרו, לא לומר הארץ עם נאמן אחרים דגים שעל יוצא זה ומפירוש זה, בשם ידוע היה המשנה
ביאור אשר והדגה יח): ז, (שמות הכתוב כלשון דגים, מיני לכל כולל כשם "דגה" המונח את מפרש שהוא וברור נאמן, אינו
במשנתנו הפירות, על נאמן שהוא כשם דגים על נאמן הארץ עם אין למה כאן מפרש אינו רבינו למשנה, מפירושו בו וחזר תמות,
שלא פירות להפקיד חברים נהגו שהרי מפרש, והר"ש כלום. שם פירש לא ורבינו הארץ", עם אצל אותם שמפקידין "מפני נימקו

אצלו. להפקיד נהגו לא דגים אבל הוכשרו, לא לומר נאמנים שהם ראייה ומזה הארץ עם אצל ומצודה16)הוכשרו כפיף חרם,
ז). הלכה ג פרק מכשירין (תוספתא דגים לצידת ומכמורות רשתות מיני ברצון.17)הם נתלשו לא שעליהם שהמים מפני

ממקומם.18) המים את שעקר לנער.19)מכיוון דגים שולי שדרך זה20)מפני ובמקרה בטהרה, חולין לאוכלי למוכרם כדי
מלנער. נשמר ח.21)הוא ו, פרק שם מדגים.22)משנה אוכלין23)המתמצה כמו ייטמא, - בטומאה יגע אם פירוש,

מקבל מים בו שנתערב וציר מים, בו נתנו שמא אנו חוששים א), כב, (בכורות טומאה מקבל אינו נקי שציר פי על ואף שהוכשרו,
הטהרות. על נאמן שאינו הארץ, עם של בציר והמדובר בטומאה.24)טומאה. במשנתנו.25)כשיגע יעקב בן אליעזר כרבי

שזה ואומר משיג והראב"ד ולהכשיר. טומאה לקבל משקה הציר כל את עושים לציר שנפלו מים שמעט משמע כאן רבינו מלשון
יעקב בן אליעזר רבי ודברי משקה, אינו - הציר על המים רבו לא שאם בפירוש, שם אומר נחמן רב ב). כג, (שם ערוכה גמרא נגד
מים שהוא כל מוסיף וכשהחבר מחצה, על מחצה עד בציר מים לתת חשודים הארץ שעמי הארץ, עמי של בציר שם מתפרשים
במיעוטם, המים בטלו ציר רוב היה שאם ה בהלכה כותב רבינו שהרי נוספת, ותמיהה משקה. נעשו ולפיכך הציר על רבו הרי
הציר "שעשיית שם: כתב למשנתנו. בפירושו יפה נדייק אם יימצא רבינו לדברי נכון ויישוב אלה. את אלה סותרים דבריו ונמצאו
מן רטיבות ומתמצה מלח עליהם ומוסיפים מים עליהם שופכים אלא לבדו, הדגים מיץ אינו הציר פירוש, משקה", ידי על הוא
או מלח ידי על הציר כשמוציאים טהור, הציר יהיה "אמנם וכותב: רבינו מוסיף מכן ולאחר רגיל. ציר היא זו ותערובת הדגים,
בלי שנעשה בציר יעקב בן אליעזר רבי שאמר טהור" "ציר מפרש שהוא ברור, "מכשירין"). להיות (צריך מוכשרין שאינן פירות
לשיטתו ורבינו כאן. רבינו דברי גם לפרש יש שכך ומובן ומתטמאים. מכשירים הם מים קצת זה בציר נתן ואם מים תערובת כל
"כל הראשונה: הבבא גם בנקל תתבאר ומעתה משקה. הכל שהם כל מים בהם שנתערבו פירות שמי עצמה), זו בהלכה (לקמן
דעתו רבינו וקיבל המים, על שנעשה רגיל בציר טמא) בחזקת הציר כל שאמרו: במשנה (וכן כאן המדובר מוכשר". בחזקת הציר
פסק (וכמותו השקה וצריך מים ממחצה יותר הארץ עם נתן שמא שחוששים א) כב, (שם נשיאה יהודה רבי בשם לקיש ריש של
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הּסלתֹות4ׁשּבּׁשוקים3האגּדֹות2ּכל‡. וכל הּקמחים וכל ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֻ
ׁשּדרּכן מּפני - האגּדֹות מכׁשרין. ּבחזקת לזּלף5ׁשּבּׁשוקים ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻ

ּתמיד עליהן לֹותתין6הּמים - והּסלת והּקמח ואחר7; אֹותֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
אֹותן ׁשחֹולקין חּטין וכן אֹותֹו. טֹוחנין אחת8ּכ ּברחים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ

לׁשלׁש ואחת קדרה9לׁשּתים מעּׂשה מהן לעּׂשֹות ּכגֹון10ּכדי , ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
מקֹום,11הריפֹות ּבכל מכׁשרין ּבחזקת הן הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ

ּבּתים ׁשל ּבין ׁשוקין ׁשל להסיר12ּבין אֹותן ׁשּלֹותתין מּפני , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
ְִָָקלּפתן.

טמאה,·. ּבחזקת הן הרי - מכׁשרין ּבחזקת ׁשהן אּלּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻּכל
עם נאמן ּכּלן ועל מכׁשרין. והן ּבהן ממׁשמׁשין ׁשהּכל ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻמּפני
ׁשאין אכלין ׁשאר לֹומר צרי ואין הכׁשרּו. לא לֹומר ְְְְֳִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻהארץ

חזקה הכׁשרּו.13להן לא לֹומר נאמן הארץ ׁשעם , ְְֱֲֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
מכׁשרין‚. ּבחזקת הּדגים עליהן14ּכל נאמן הארץ עם ואין , ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

הכׁשרּו לא טמאה.15לֹומר ּבחזקת הּדגים לעֹולם לפיכ . ְְְְְְְִִֶַַַָָָָֹֻֻ
ּבמצֹודה ּבין ּבכפּוף ּבין ּבחרם ׁשּצדן ּבין לא16הּדגים, אם , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

הכׁשרּו לא - עליהן הּמצֹודה את -17נער נער ואם , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹֻ
נערּתי18הכׁשרּו לא לֹומר: נאמן הארץ עם ואין את19. ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

לצּודן ׁשּיתּכּון עד טמאה ּבחזקת הן והרי עליהן, ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּמצֹודה
.20ּבטהרה ְֳָָ

וצירטהֹורׁשּנפללתֹוכֹומיםּכל23ּבחזקתמכׁשר22הּציר21ּכל„. . ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּומתטּמא ּומכׁשיר מׁשקה, הּכל הרי - מׁשקין24ׁשהם .25טמאת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹֻ
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הארץ1) עם נאמן ואם הכשר. בחזקת שהם והציר הדגים ודין טומאה. ובחזקת מוכשרים בחזקת בשווקים שהם הדברים יבאר
טהרה. בחזקת הם אם מקום, בכל הפירות הארץ. מעם ציר והלוקח משקים. בשאר שנתערבו פירות מי הוכשרו. שלא לומר עליהם

ברגל. טהורים להיות מוזהרים ישראל כל טומאה. להם לגרום מותר ואם טומאה איסור בהם יש אם ו2)החולין פרק מכשירין
ב. יחד.3)משנה קשורים למכירה.4)ירקות לשוק ירקות.5)שהוצאו מוכרי טריים.6)של נראים ושיהיו יכמשו שלא כדי

מבהיק.7) לבן קמח ויצא החיטין קליפת להסיר כדי במים אותן.8)רוחצים או9)שוברים חלקים לשני נשברת חיטה כל
הרפות.11)תבשיל.10)לשלושה. עליו ותשטח כ) יז, (שמואלֿב המקרא מלשון הבית12)גריסים. לצורכי עושים שאנשים

לבנונית על כך כל מקפיד אינו עצמו לצורך חיטים שהטוחן מפני מוכשרים, אינם שבבתים וסלתות קמחים סתם אבל למכירה. לא
הבאה). הלכה (ראה מוכשרים] - מפרש כאן ורבינו "טמאים" כתוב [במשנתנו למכירה. הטוחן כמו והסולת שאין13)הקמח

מים. עליהם לשפוך רגילים טומאה,14)אנשים ולא הכשר מקבל אינו חי בעל שהרי מתים, בדגים שהמדובר מאליו, מובן
ומתו. המים מן שהוצאו לאחר עליהם שנשארו המים מפני וכל15)והוכשרו ... טומאה בחזקת הדגים "כל אמרו: במשנתנו

שבזמן דגים מין הוא דגה רבינו, שם ופירש הדגה". מן חוץ הן טהורין לומר נאמן הארץ עם כולן ועל טומאה, בחזקת הציר
דגים כל שעל כתב כאן אולם הוכשרו, לא לומר הארץ עם נאמן אחרים דגים שעל יוצא זה ומפירוש זה, בשם ידוע היה המשנה
ביאור אשר והדגה יח): ז, (שמות הכתוב כלשון דגים, מיני לכל כולל כשם "דגה" המונח את מפרש שהוא וברור נאמן, אינו
במשנתנו הפירות, על נאמן שהוא כשם דגים על נאמן הארץ עם אין למה כאן מפרש אינו רבינו למשנה, מפירושו בו וחזר תמות,
שלא פירות להפקיד חברים נהגו שהרי מפרש, והר"ש כלום. שם פירש לא ורבינו הארץ", עם אצל אותם שמפקידין "מפני נימקו

אצלו. להפקיד נהגו לא דגים אבל הוכשרו, לא לומר נאמנים שהם ראייה ומזה הארץ עם אצל ומצודה16)הוכשרו כפיף חרם,
ז). הלכה ג פרק מכשירין (תוספתא דגים לצידת ומכמורות רשתות מיני ברצון.17)הם נתלשו לא שעליהם שהמים מפני

ממקומם.18) המים את שעקר לנער.19)מכיוון דגים שולי שדרך זה20)מפני ובמקרה בטהרה, חולין לאוכלי למוכרם כדי
מלנער. נשמר ח.21)הוא ו, פרק שם מדגים.22)משנה אוכלין23)המתמצה כמו ייטמא, - בטומאה יגע אם פירוש,

מקבל מים בו שנתערב וציר מים, בו נתנו שמא אנו חוששים א), כב, (בכורות טומאה מקבל אינו נקי שציר פי על ואף שהוכשרו,
הטהרות. על נאמן שאינו הארץ, עם של בציר והמדובר בטומאה.24)טומאה. במשנתנו.25)כשיגע יעקב בן אליעזר כרבי

שזה ואומר משיג והראב"ד ולהכשיר. טומאה לקבל משקה הציר כל את עושים לציר שנפלו מים שמעט משמע כאן רבינו מלשון
יעקב בן אליעזר רבי ודברי משקה, אינו - הציר על המים רבו לא שאם בפירוש, שם אומר נחמן רב ב). כג, (שם ערוכה גמרא נגד
מים שהוא כל מוסיף וכשהחבר מחצה, על מחצה עד בציר מים לתת חשודים הארץ שעמי הארץ, עמי של בציר שם מתפרשים
במיעוטם, המים בטלו ציר רוב היה שאם ה בהלכה כותב רבינו שהרי נוספת, ותמיהה משקה. נעשו ולפיכך הציר על רבו הרי
הציר "שעשיית שם: כתב למשנתנו. בפירושו יפה נדייק אם יימצא רבינו לדברי נכון ויישוב אלה. את אלה סותרים דבריו ונמצאו
מן רטיבות ומתמצה מלח עליהם ומוסיפים מים עליהם שופכים אלא לבדו, הדגים מיץ אינו הציר פירוש, משקה", ידי על הוא
או מלח ידי על הציר כשמוציאים טהור, הציר יהיה "אמנם וכותב: רבינו מוסיף מכן ולאחר רגיל. ציר היא זו ותערובת הדגים,
בלי שנעשה בציר יעקב בן אליעזר רבי שאמר טהור" "ציר מפרש שהוא ברור, "מכשירין"). להיות (צריך מוכשרין שאינן פירות
לשיטתו ורבינו כאן. רבינו דברי גם לפרש יש שכך ומובן ומתטמאים. מכשירים הם מים קצת זה בציר נתן ואם מים תערובת כל
"כל הראשונה: הבבא גם בנקל תתבאר ומעתה משקה. הכל שהם כל מים בהם שנתערבו פירות שמי עצמה), זו בהלכה (לקמן
דעתו רבינו וקיבל המים, על שנעשה רגיל בציר טמא) בחזקת הציר כל שאמרו: במשנה (וכן כאן המדובר מוכשר". בחזקת הציר
פסק (וכמותו השקה וצריך מים ממחצה יותר הארץ עם נתן שמא שחוששים א) כב, (שם נשיאה יהודה רבי בשם לקיש ריש של
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טמא חזקתֹו לתֹוכֹו26לפיכ נפל וחלב27. ּדבׁש -28יין ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ
הרב אחר ּבׁשאר29הֹולכין ׁשּנתערבּו ּפרֹות מי וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹ

-30הּמׁשקין ׁשהן ּכל ּבמים נתערבּו הרב. אחר הֹולכין - ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
ּומכׁשיר מׁשקין טמאת ּומתטּמא מׁשקה, הּכל וציר31הרי . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַֹֻ

מׁשקין. טמאת מתטּמא אבל מכׁשיר, אינֹו טמאים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֻחגבים
הארץ‰. מעם ציר ּבמים32הּלֹוקח מּׁשיקֹו ׁשאם33- וטהֹור. ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

היה ואם ּבמקוה; מּטהרין הּמים הרי - מים הּציר רב ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהיה
ּדגים ׁשל מלח ׁשּבּה34רּבֹו והּמים טמאה, מקּבלת אינּה - ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻ

אבל ּפת; ּבהן לטּבל אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבמעּוטן. ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָֹּבטלּו
מינֹו35לקדרה את מין מצא הּמים37ונעֹור36- רב ונמצאּו , ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

ּבּמקוה טהר לא ּבּציר ׁשהיה ׁשהּמעּוט .38טמאים, ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
.Âהּמֹוכר היה אפּלּו טהרה, ּבחזקת מקֹום ּבכל ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָהּפרֹות

מּדברים ׁשּיהיּו אֹו ׁשהכׁשרּו ׁשּידע עד ּכֹוכבים, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻעֹובד
מכׁשרין. ְְִֶֶָָָֻׁשחזקתן

.Êטמאה39האֹוג ּבחזקת מקֹום הּקּׁשּואין40ּבכל ּכל וכן .41 ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻ
חנּיֹות ּפתחי על ּבגמי והּתלּויֹות ּבחזקת42והּדלּועין - ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַֻ

ּוטמאין .43מכׁשרין ְְִִֵָֻ
.Áהּטמאֹות מהלכֹות קּבלה ּובדברי ּבּתֹורה הּכתּוב ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻּכל

ּותרּומֹות וקדׁשיו מקּדׁש לענין אּלא אינֹו - ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָוהּטהרֹות
מּלּכנס הּטמאין את הזהיר ׁשהרי ּבלבד, ׁשני ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּומעּׂשר
אבל ּבטמאה; ּומעּׂשר ּתרּומה אֹו קדׁש לאכל אֹו ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָֹֹֻלּמקּדׁש

ּכלל44החּלין אּסּור ּבהן אין חּלין45- לאכל מּתר אּלא , ְֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻֻֻ
והּבּׂשר ּבּתֹורה: נאמר הרי טמאים. מׁשקין ולׁשּתֹות ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָטמאין
מּתרין, ׁשהחּלין מּכלל יאכל. לא טמא ּבכל יּגע ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻאׁשר
נאמר: מה מּפני ּכן, אם קדׁשים. ּבבּׂשר אּלא מדּבר ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאינֹו
אסּור ׁשּיהיה לא ּפסּול? - והּׁשני טמא, - ׁשּבחּלין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻהראׁשֹון

נג ׁשאם ּולקדׁש: לתרּומה מּמּנּו למנֹות אּלא עּבאכילה, ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּפסלּה - ּבתרּומה חּלין ׁשל אם46ׁשני וכן ׁשליׁשי; ועּׂשאּה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָֻ

ּכמֹו ׁשליׁשי, ועּׂשאן טּמאן - קדׁש ׁשל ּבאכלין ְְְֲֳִִִִֶֶַַָָָָָָֹנגע
ּבתרּומה נגע אם חּלין, ׁשל ׁשני אכל האֹוכל וכן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשּבארנּו;

ּפסלּה -47. ְָָ
.Ëמּתר ּכ ולׁשּתֹותן, טמאים חּלין לאכל ׁשּמּתר ְְְְֱִִִֵֵֶֶָָָָֹֻֻֻּכׁשם

יּׂשראל ׁשּבארץ לחּלין טמאה לטּמא48לגרם לֹו ויׁש את49. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻֻ
המתּקנין ּבכל51לכּתחּלה50החּלין לּגע לאדם מּתר וכן . ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֻֻֻ

אהרן ּבני את הּכתּוב הזהיר ׁשהרי ּבהן. ּולהתטּמא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻהּטמאֹות
העם ׁשּכל מּכלל ּבמת. מהתטּמא הּנזיר וׁשאף52ואת מּתרין, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

מּטמא חּוץ טמאֹות ּבׁשאר להתטּמא מּתרין ּונזירים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָֹֻֻּכהנים
ֵמת.

.Èׁשהם מּפני רגל, ּבכל טהֹורים להיֹות מזהרין יּׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻּכל
ּבּתֹורה: ׁשּנאמר וזה קדׁשים. ולאכל ּבּמקּדׁש לּכנס ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנכֹונים
לֹוקה אינֹו - נטמא ואם ּבלבד. ּברגל - תּגעּו לא .53ּובנבלתם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

מזהר. אינֹו - הּׁשנה ימֹות ּבׁשאר ְְְֲִֵַָָָָָֻאבל
.‡Èהּׁשמּועה מּפי יחּדו. והּטהֹור ׁשהּטמא55למדּו54הּטמא , ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

עם הּבעל יאכל לא אבל אחת. ּבקערה אֹוכלין ְְְֲִִִַַַַַַַָָָָֹֹוהּטהֹור
עּמּה יׁשּתה ולא נּדה, ּכׁשּתהיה אחת ּבקערה ולא56אׁשּתֹו , ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹ

הּזבה, עם הּזב יאכל ולא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכֹוס, את לֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹתמזג
עברה הרּגל יבעל.57מּפני ׁשּמא , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ

.·Èמׁשקין ולׁשּתֹות טמאין אכלין לאכל ׁשּמּתר ּפי על ְְְְֱֳִִִִִֵֶֶַַַָָֹֻאף
ּבטהרה חּלין אֹוכלין היּו הראׁשֹונים חסידים ְְְֲֳִִִִִִִֵָָָָֻטמאים,
ּפרּוׁשים. הּנקראים והן ימיהם, ּכל ּכּלן הּטמאֹות מן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻונזהרין
אדם נבּדל ׁשּיהיה חסידּות, ודר היא יתרה קדּׁשה זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻודבר
עּמהם. ויׁשּתה יאכל ולא ּבהם יּגע ולא העם, מּׁשאר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּופֹורׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בכל דבריו יפה יתפרשו לכך ובהתאם ממחצה. יותר נותן הארץ עם שאין נחמן, רב לדעת בניגוד ה), בהלכה לקמן בפירוש רבינו
ויש אחרת, פירשו שם שבגמרא מעיר אלא ביקורת, של מלה כל בלי רכה בלשון מדבר כאן שהראב"ד לציין, [ויש הבאים. הדינים

כרבינו]. גם לפרש שאפשר הודאה, כעין בזה הארץ.26)לראות עם בו נגע מים27)שמא בו שאין שיודעים הטהור לציר
טומאה.28)כלל. ומקבלים המכשירים משקין דין29)שהם מכשיר. - המכשירים המשקין רבו ואם מכשיר אינו ציר רוב אם

ציר. לעניין מזה למד ורבינו פירות, במי בנתערבו ה הלכה א פרק מכשירין בתוספתא שנינו למים.30)זה חוץ המכשירים,
כמותם.31) ופסק טמאים, - שהן כל מים לתוכן נפל אפילו אומרים, "וחכמים שם: רבינו גירסת שם. שיש32)תוספתא ואפשר

מים. ממחצה יותר הטמאים,33)בו המים על ועולים צפים שמימיו עד כשר במקווה הכלי את משקעים אם מתטהרים טמאים מים
כ"א). הלכה ב פרק למעלה (ראה השקה נקרא משנה.34)וזה כסף ומלח. ציר פירוש דגים, של מליחה להיות צריך

מים.35) בו שיש שבקדירה.36)לתבשיל המים עם מצטרפים שבציר נסתלק,37)המים - מפרש גרשום [רבינו מתעורר.
נסתלק]. שהביטול מיםמ38)והכוונה היו אם קצת: מוזר דבר מזה יוצא כלל. מים תורת עליהם היה ולא במיעוטם שבטלו שום

והוסיפו מועטים טמאים מים היו ואם בטהרתה נשארה התערובת מים, קצת ההשקה אחר הוסיף אפילו הציר על מרובים טמאים
התערובת. כל נטמאה - טהורים מים ההשקה אחר צמח39)עליהם מין כותב: ה משנה א פרק פאה למסכת בפירושו רבינו

ויאכלו. הגפן כאשכלות אשכולות לו ויש עורות בו במים.40)שמעבדין פירותיו את שמרטיבים דלעת.41)מפני מיני כל
למכירה.42) הנמצאים וירקות פירות דוגמאות חנויותיהם פתחי על תולים בהם43)החנוונים ממשמשים ושבים עוברים ידי

בו. הרגיש לא והחנווני טומאה לקבל ומכשירם עליהם הנופל לטל גם לחשוש ויש רטובות. ידיהם שנטמאו.44)ולפעמים
(הלכות46)לאכלם.45) מטמא או פוסל שנטמא ודבר בנגיעתו, בו כיוצא פוסל אינו שנפסל שדבר פעמים כמה כבר נתבאר

א). הלכה י"א פרק הטומאות חולין.47)אבות של שני האוכל על הגוף פסול גזרו שחכמים י), הלכה ח פרק (שם נתבאר
מתוקנים.48) שאינם חולין לטמא.49)אפילו לו ומעשר.50)מותר תרומה מהם שאינם51)שהפרישו שחולין יוצא מזה

טומאה. להם לגרום העשויים מדברים להיזהר מחוייב אינו כלומר טומאה, להם לגרום מותר אבל לכתחילה, לטמאם אסור מתוקנים
כהנים.52) את53)שאינם ילקה אדם נוגע אם לפרש), היינו (יכולים יכול תגעו, לא ובנבלתם אומרים, "אחרים י: הלכה שם

תטמאו". ולאלה כד): יא, (ויקרא לומר תלמוד הגבורה.54)הארבעים, מפי רבינו משה עד מרבו ורבו רבו, מפי תלמיד
הזה.55) מהכתוב אחת.56)לדרוש הזבה.57)מכוס על לבוא חמורה עבירה לידי יבוא שלא
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הרעים, מּמעּׂשים הּגּוף טהרת לידי מביאה ְְֲֳִִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשהּפריׁשּות
הרעֹות, הּדעֹות מן הּנפׁש קדּׁשת לידי מביאה הּגּוף ְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻוטהרת
ׁשּנאמר: ּבּׁשכינה; להּדּמֹות ּגֹורמת הּנפׁש ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻּוקדּׁשת

מקּדׁשכם יי אני קדֹוׁש ּכי קדׁשים, והייתם .58והתקּדׁשּתם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַָָ
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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אּלּו מּכל טמאה ׁשּמקּבלין ּכלים לידע ההלכֹות אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻענין
מתטּמאין וכיצד מתטּמאין, ׁשאינן וכלים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָֻהּטמאֹות

ְְִַּומטּמאין.
אּלּו: ּבפרקים זה ענין ְְִִִֵֵֶָָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
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ואּלּו‡. הּתֹורה, מן טמאה ׁשּמקּבלין הן ּכלים מיני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻׁשבעה
מּתכֹות, ּוכלי עצם, ּוכלי עֹור, ּוכלי והּׂשּקין, הּבגדים, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהן:
בגד אֹו עץ ּכלי מּכל אֹומר: הּוא הרי חרּׂש. ּוכלי עץ, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָּוכלי
ואת הּזהב את א נאמר: מּתכֹות ּובכלי ּׂשק. אֹו עֹור ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָאֹו

נאמ חרּׂש ּובכלי אלהּכסף. מהם יּפל אׁשר חרּׂש ּוכלי ר: ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ
תׁשּברּו. ואתֹו יטמא ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ְְְְֲִִֶָֹֹֹּתֹוכֹו,

מעּׂשה·. וכל ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּפי
ּומן הּטלפים ּומן הּקרנים מן העּׂשּויין ּכלים לרּבֹות - ְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַַַָָעּזים
וחּיה. ּבהמה מיני לׁשאר הּדין והּוא עּזים. ׁשל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָהעצמֹות
טמאה; מקּבלין אינן - העֹוף מעצמֹות העּׂשּויין ּכלים ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָֻאבל
הּנעמית ּוביצת ּבלבד העזנּיה מּכנף העּׂשּויין מּכלים ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָחּוץ
ּככלי טמאה מקּבלין לעצם, ּדֹומין והן הֹואיל - ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֻֻהמצּפה

סֹופרים. מּדברי ׁשּטמאתן ּבעיני, וקרֹוב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֻעצם.
טהֹורים.‚. - ּומעֹורּה ׁשּבּים חּיה מעצמֹות העּׂשּויין ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכלים

ולא הּטמאֹות מן טמאה מקּבל ואינֹו טהֹור, - ׁשּבּים ְְְְְִֵֵֶַַַָָָֹֹֻֻּכל
מקּבל אינֹו - ּבּים הּגדל מּצמר ּבגד האֹורג אף מדרס. ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻטמאת
מה למדּו: הּׁשמּועה מּפי עֹור. אֹו בגד אֹו ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָֻטמאה.
מן חּבר ּבארץ. הּגדל מן - עֹור אף ּבארץ, הּגדל מן - ִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבגד
חּברֹו אם מׁשיחה, אֹו חּוט אפּלּו ּבארץ הּגדל עם ּבּים ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּגדל
ׁשאם לטמאה, אחד הן ּכאּלּו ׁשניהן את ׁשּמּׂשים עד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻחּבּור

טמאה. מקּבל הּכל - זה יּטמא זה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֻנטמא
מקּבלין„. אין העֹוף מעֹור העּׂשּויים ׁשהּכלים לי, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיראה

לכּתב ּכׁשר הּוא והרי ּתאמר: ואם עצמֹותיו. ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹֹֻטמאה,
מקּבל אינֹו הּדג עֹור הּנה וחּיה? ּבהמה ּכעֹור ּתפּלין ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָעליו
הּנה לתפּלין. ּכׁשר היה ּפֹוסקת ׁשאינּה זהמתֹו ולּולא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻֻטמאה,
אם לתפּלין, ּכׁשר טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר ׁשאף ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻלמדּת,

זהמא. לֹו ֲֵָֻאין
וחכמים‰. ּתֹורה, מּדברי טמאה מקּבלין אינן זכּוכית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָֻּכלי

מן ּברּיתן ּותחּלת הֹואיל טמאה; ׁשּיקּבלּו עליהן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻּגזרּו

נראה ׁשּתֹוכן ּומּפני חרס. ּככלי הן הרי - חרס ּככלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָהחֹול
ׁשּתּגע עד אּלא מאוירן, ׁשּיּטּמאּו עליהן גזרּו לא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכברן,
ולא מּתכֹות. ּככלי מּגּבן, ּבין מּתֹוכן ּבין ּבהן, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻהּטמאה
להם ואין מקּבליהן. על אּלא ּפׁשּוטיהן, על טמאה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻגזרּו
ׁשּלא וקדׁשים, ּתרּומה עליהן ּׂשֹורפין ואין ּבמקוה. ְְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹטהרה

לתלֹות. אּלא עליהן ְְֲִֵֶֶָָגזרּו
.Â,טהֹורין לעֹולם - אדמה ּוכלי אבנים ּוכלי גללים ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָּכלי

מן לא מדרס, טמאת ולא הּטמאֹות מן טמאה מקּבלין ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹֹֻֻֻואין
מקּבליהן. ּבין ּפׁשּוטיהן ּבין סֹופרים, מּדברי ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹהּתֹורה

.Êּכלים מהן העֹוּׂשה הרעי, ּדר והקיאן הּוצין ׁשּבלע ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּפיל
אבל ּכׁשהיּו. עץ ּכלי אֹו גללים ּככלי הם אם ספק הן הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָ
הרי - הרעי ּבית ּדר והקיאּה ּפיל ּובלעּה ׁשּנטמאת ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָּכפיפה

ּבטמאתּה. ְְִָָֻהיא
.Áחרס ׁשל וׁשלחן וכּסא מנֹורה ּכגֹון חרס, ּכלי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֻּפׁשּוטי

טמאת ולא הּטמאֹות מן טמאה מקּבלין אין - ּבהן ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֻֻֻוכּיֹוצא
אׁשר ׁשּנאמר: סֹופרים. מּדברי ולא הּתֹורה מן לא ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹמדרס,
- חרס ּבכלי ּתֹו לֹו ׁשּיׁש ּכל יטמא; ּתֹוכֹו אל מהם ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָֹֹיּפל

טהֹור. - ּתֹו לֹו וׁשאין טמאה, ְְְֵֵֶַָָֻמקּבל
.Ë,והּמסּפרים הּסּכינים ּכגֹון ּפׁשּוטיהן, אחד מּתכֹות, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכלי

מקּבלין הּכל - והּקּומקּומֹוסין הּיֹורֹות ּכגֹון מקּבליהן, ְְְְְְְִִֵֶַַַַַֹאֹו
ׁשּנא ּביןטמאה; מקּבל ּבין - באׁש יבא אׁשר ּדבר ּכל מר: ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

ׁשהן מּתכת, ׁשל ּבהן וכּיֹוצא מגּדל אֹו ּתבה אפּלּו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּפׁשּוט.
טמאה; מקּבלין - יתר אֹו ּבלח סאה ארּבעים ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֻמקּבלין

באׁש. יבא אׁשר ּדבר ּכל ֱֲֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּנאמר:
.Èהערבה ּכגֹון מקּבליהן, עצם: ּוכלי עֹור ּוכלי עץ ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּכלי

אבל ּתֹורה; מּדברי טמאה מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוהחמת
עליו ׁשאֹוכלין והעֹור והּכּסא הּלּוחֹות ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּפׁשּוטיהן,
סֹופרים. מּדברי אּלא טמאה מקּבלין אינן - ּבהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻוכּיֹוצא
ׁשּיׁש - ּׂשק מה למדּו: הּׁשמּועה מּפי עץ. ּכלי מּכל ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
ּככלי עצם ּוכלי קּבּול. ּבית לֹו ׁשּיׁש - ּכל אף קּבּול, ּבית ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַֹלֹו
ּפׁשּוטיהן ׁשּטמאת אמּורים ּדברים ּבּמה ּדבר. לכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻעץ
אבל מדרס, מּטמאת חּוץ טמאֹות ּבׁשאר סֹופרים? ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֻֻמּדברי
ּכל ׁשּנאמר: הּתֹורה; מן מתטּמאין וחבריו הּזב ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבמדרס
ּכמֹו למרּכב, אֹו למׁשּכב העּׂשּוי ּכל - יׁשּכב אׁשר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָהּמׁשּכב
ּבמדרס מתטּמא - למׁשּכב העּׂשּוי זכּוכית ּכלי וכן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבארנּו.

ְִִֵֶמּדבריהן.
.‡Èאֹו מּקּנּבֹוס, ּבין ּופׁשּתים מּצמר ּבין ארּוג, ׁשהּוא ְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹּכל

ּבגד הּנקרא הּוא - ּבּיּבׁשה הּגדלים ּדברים מּׁשאר אֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמּמׁשי
ּדבר. לכל ּכבגדים והּלבדים טמאה. ְְְְְְְִִִִַַָָָָָָֻלענין

.·Èהארּוגין אֹו ּכׁשלׁשלת הּגדלין ּׂשער חּוטי הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּׂשק
מּזנב אֹו ּגמּלים מּצמר אֹו העּזים מן העּׂשּוי אחד ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּכבגדים.
הּמרצּופין, ּכמֹו מהן האריג ואחד ּבהן, וכּיֹוצא והּפרה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּסּוס
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וטהרה.58) קדושה בלשון טהרה שבספר ההלכות כל לסיים הקפיד התורה.1)רבינו מן טומאה שמקבלים כלים מיני ששה יבאר
חרס כלי פשוטי ואדמה. אבנים גללים כלי ודין טומאה, מקבלים זכוכית כלי שבים. מחיות או העוף מעצמות העשויים כלים ודין

בכללם. שהוא ומה ומקבליהם ועצם עור עץ כלי פשוטי ומקבליהם. מתכות כלי ופשוטי
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הרעים, מּמעּׂשים הּגּוף טהרת לידי מביאה ְְֲֳִִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשהּפריׁשּות
הרעֹות, הּדעֹות מן הּנפׁש קדּׁשת לידי מביאה הּגּוף ְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻוטהרת
ׁשּנאמר: ּבּׁשכינה; להּדּמֹות ּגֹורמת הּנפׁש ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻּוקדּׁשת

מקּדׁשכם יי אני קדֹוׁש ּכי קדׁשים, והייתם .58והתקּדׁשּתם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַָָ
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

milM zFkld¦§¥¦
אּלּו מּכל טמאה ׁשּמקּבלין ּכלים לידע ההלכֹות אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻענין
מתטּמאין וכיצד מתטּמאין, ׁשאינן וכלים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָֻהּטמאֹות

ְְִַּומטּמאין.
אּלּו: ּבפרקים זה ענין ְְִִִֵֵֶָָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ואּלּו‡. הּתֹורה, מן טמאה ׁשּמקּבלין הן ּכלים מיני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻׁשבעה
מּתכֹות, ּוכלי עצם, ּוכלי עֹור, ּוכלי והּׂשּקין, הּבגדים, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהן:
בגד אֹו עץ ּכלי מּכל אֹומר: הּוא הרי חרּׂש. ּוכלי עץ, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָּוכלי
ואת הּזהב את א נאמר: מּתכֹות ּובכלי ּׂשק. אֹו עֹור ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָאֹו

נאמ חרּׂש ּובכלי אלהּכסף. מהם יּפל אׁשר חרּׂש ּוכלי ר: ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ
תׁשּברּו. ואתֹו יטמא ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ְְְְֲִִֶָֹֹֹּתֹוכֹו,

מעּׂשה·. וכל ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּפי
ּומן הּטלפים ּומן הּקרנים מן העּׂשּויין ּכלים לרּבֹות - ְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַַַָָעּזים
וחּיה. ּבהמה מיני לׁשאר הּדין והּוא עּזים. ׁשל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָהעצמֹות
טמאה; מקּבלין אינן - העֹוף מעצמֹות העּׂשּויין ּכלים ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָֻאבל
הּנעמית ּוביצת ּבלבד העזנּיה מּכנף העּׂשּויין מּכלים ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָחּוץ
ּככלי טמאה מקּבלין לעצם, ּדֹומין והן הֹואיל - ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֻֻהמצּפה

סֹופרים. מּדברי ׁשּטמאתן ּבעיני, וקרֹוב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֻעצם.
טהֹורים.‚. - ּומעֹורּה ׁשּבּים חּיה מעצמֹות העּׂשּויין ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכלים

ולא הּטמאֹות מן טמאה מקּבל ואינֹו טהֹור, - ׁשּבּים ְְְְְִֵֵֶַַַָָָֹֹֻֻּכל
מקּבל אינֹו - ּבּים הּגדל מּצמר ּבגד האֹורג אף מדרס. ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻטמאת
מה למדּו: הּׁשמּועה מּפי עֹור. אֹו בגד אֹו ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָֻטמאה.
מן חּבר ּבארץ. הּגדל מן - עֹור אף ּבארץ, הּגדל מן - ִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבגד
חּברֹו אם מׁשיחה, אֹו חּוט אפּלּו ּבארץ הּגדל עם ּבּים ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּגדל
ׁשאם לטמאה, אחד הן ּכאּלּו ׁשניהן את ׁשּמּׂשים עד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻחּבּור

טמאה. מקּבל הּכל - זה יּטמא זה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֻנטמא
מקּבלין„. אין העֹוף מעֹור העּׂשּויים ׁשהּכלים לי, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיראה

לכּתב ּכׁשר הּוא והרי ּתאמר: ואם עצמֹותיו. ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹֹֻטמאה,
מקּבל אינֹו הּדג עֹור הּנה וחּיה? ּבהמה ּכעֹור ּתפּלין ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָעליו
הּנה לתפּלין. ּכׁשר היה ּפֹוסקת ׁשאינּה זהמתֹו ולּולא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻֻטמאה,
אם לתפּלין, ּכׁשר טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר ׁשאף ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻלמדּת,

זהמא. לֹו ֲֵָֻאין
וחכמים‰. ּתֹורה, מּדברי טמאה מקּבלין אינן זכּוכית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָֻּכלי

מן ּברּיתן ּותחּלת הֹואיל טמאה; ׁשּיקּבלּו עליהן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻּגזרּו

נראה ׁשּתֹוכן ּומּפני חרס. ּככלי הן הרי - חרס ּככלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָהחֹול
ׁשּתּגע עד אּלא מאוירן, ׁשּיּטּמאּו עליהן גזרּו לא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכברן,
ולא מּתכֹות. ּככלי מּגּבן, ּבין מּתֹוכן ּבין ּבהן, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻהּטמאה
להם ואין מקּבליהן. על אּלא ּפׁשּוטיהן, על טמאה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻגזרּו
ׁשּלא וקדׁשים, ּתרּומה עליהן ּׂשֹורפין ואין ּבמקוה. ְְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹטהרה

לתלֹות. אּלא עליהן ְְֲִֵֶֶָָגזרּו
.Â,טהֹורין לעֹולם - אדמה ּוכלי אבנים ּוכלי גללים ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָּכלי

מן לא מדרס, טמאת ולא הּטמאֹות מן טמאה מקּבלין ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹֹֻֻֻואין
מקּבליהן. ּבין ּפׁשּוטיהן ּבין סֹופרים, מּדברי ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹהּתֹורה

.Êּכלים מהן העֹוּׂשה הרעי, ּדר והקיאן הּוצין ׁשּבלע ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּפיל
אבל ּכׁשהיּו. עץ ּכלי אֹו גללים ּככלי הם אם ספק הן הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָ
הרי - הרעי ּבית ּדר והקיאּה ּפיל ּובלעּה ׁשּנטמאת ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָּכפיפה

ּבטמאתּה. ְְִָָֻהיא
.Áחרס ׁשל וׁשלחן וכּסא מנֹורה ּכגֹון חרס, ּכלי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֻּפׁשּוטי

טמאת ולא הּטמאֹות מן טמאה מקּבלין אין - ּבהן ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֻֻֻוכּיֹוצא
אׁשר ׁשּנאמר: סֹופרים. מּדברי ולא הּתֹורה מן לא ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹמדרס,
- חרס ּבכלי ּתֹו לֹו ׁשּיׁש ּכל יטמא; ּתֹוכֹו אל מהם ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָֹֹיּפל

טהֹור. - ּתֹו לֹו וׁשאין טמאה, ְְְֵֵֶַָָֻמקּבל
.Ë,והּמסּפרים הּסּכינים ּכגֹון ּפׁשּוטיהן, אחד מּתכֹות, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכלי

מקּבלין הּכל - והּקּומקּומֹוסין הּיֹורֹות ּכגֹון מקּבליהן, ְְְְְְְִִֵֶַַַַַֹאֹו
ׁשּנא ּביןטמאה; מקּבל ּבין - באׁש יבא אׁשר ּדבר ּכל מר: ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

ׁשהן מּתכת, ׁשל ּבהן וכּיֹוצא מגּדל אֹו ּתבה אפּלּו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּפׁשּוט.
טמאה; מקּבלין - יתר אֹו ּבלח סאה ארּבעים ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֻמקּבלין

באׁש. יבא אׁשר ּדבר ּכל ֱֲֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּנאמר:
.Èהערבה ּכגֹון מקּבליהן, עצם: ּוכלי עֹור ּוכלי עץ ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּכלי

אבל ּתֹורה; מּדברי טמאה מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוהחמת
עליו ׁשאֹוכלין והעֹור והּכּסא הּלּוחֹות ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּפׁשּוטיהן,
סֹופרים. מּדברי אּלא טמאה מקּבלין אינן - ּבהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻוכּיֹוצא
ׁשּיׁש - ּׂשק מה למדּו: הּׁשמּועה מּפי עץ. ּכלי מּכל ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
ּככלי עצם ּוכלי קּבּול. ּבית לֹו ׁשּיׁש - ּכל אף קּבּול, ּבית ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַֹלֹו
ּפׁשּוטיהן ׁשּטמאת אמּורים ּדברים ּבּמה ּדבר. לכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻעץ
אבל מדרס, מּטמאת חּוץ טמאֹות ּבׁשאר סֹופרים? ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֻֻמּדברי
ּכל ׁשּנאמר: הּתֹורה; מן מתטּמאין וחבריו הּזב ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבמדרס
ּכמֹו למרּכב, אֹו למׁשּכב העּׂשּוי ּכל - יׁשּכב אׁשר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָהּמׁשּכב
ּבמדרס מתטּמא - למׁשּכב העּׂשּוי זכּוכית ּכלי וכן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבארנּו.

ְִִֵֶמּדבריהן.
.‡Èאֹו מּקּנּבֹוס, ּבין ּופׁשּתים מּצמר ּבין ארּוג, ׁשהּוא ְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹּכל

ּבגד הּנקרא הּוא - ּבּיּבׁשה הּגדלים ּדברים מּׁשאר אֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמּמׁשי
ּדבר. לכל ּכבגדים והּלבדים טמאה. ְְְְְְְִִִִַַָָָָָָֻלענין

.·Èהארּוגין אֹו ּכׁשלׁשלת הּגדלין ּׂשער חּוטי הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּׂשק
מּזנב אֹו ּגמּלים מּצמר אֹו העּזים מן העּׂשּוי אחד ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּכבגדים.
הּמרצּופין, ּכמֹו מהן האריג ואחד ּבהן, וכּיֹוצא והּפרה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּסּוס
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וטהרה.58) קדושה בלשון טהרה שבספר ההלכות כל לסיים הקפיד התורה.1)רבינו מן טומאה שמקבלים כלים מיני ששה יבאר
חרס כלי פשוטי ואדמה. אבנים גללים כלי ודין טומאה, מקבלים זכוכית כלי שבים. מחיות או העוף מעצמות העשויים כלים ודין

בכללם. שהוא ומה ומקבליהם ועצם עור עץ כלי פשוטי ומקבליהם. מתכות כלי ופשוטי
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החבלים אבל ּבֹו. וכּיֹוצא חמֹור ׁשל חבק ּכמֹו הּגדל ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָאֹו
- ּופׁשּתים מּצמר ּבין הּׂשער מן ּבין הּׁשזּורין, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָוהּמׁשיחֹות

עצמן.אינ ּבפני טמאה מקּבלין ן ְְְְְִִֵֵַַָָָֻ
.‚Èהּקנים ּומן הערבה ּומן הּגמא מן העּׂשּויין הּכלים ֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכל

ּומן אילנֹות ּוקלּפי והּׂשריגין העלים ּומן ּתמרים ְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָָָּומּכּפֹות
- והּמּפצֹות והּמחלצֹות והּטרסקלין הּכפיפֹות ּכגֹון ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָהחלף,
ּכלי אחד ּכעץ. הארץ מן ּגדל ׁשהּכל העץ, ּכלי ּבכלל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּכל
מן מהעפר העּׂשּוי ּכלי ּכל ּדבר. לכל נתר ּכלי ואחד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָחרס
חרס. ּכלי זה הרי - ּבּכבׁשן אֹותן ּׂשֹורפין ּכ ואחר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהעפרֹות
הּבנינֹות מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא והּכּפח והּכירים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻוהּתּנּור
ּדין טמאה מקּבלין הּכל - ּבהן מבּׁשלין אֹו ּבהן ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻׁשאֹופין

ׁשוה. חרס ּכלי וטמאת וטמאתן ְְְְְֵֶֶַָָָָָֻֻּתֹורה,

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

טמאה‡. מקּבל זה הרי - מקֹום מּכל קּבּול ּכלי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻהעֹוּׂשה
ׁשּיעּׂשה והּוא ׁשעּור. קּבּול לכלי ואין הּתֹורה. מן ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָּבכל
מן ּכלי העֹוּׂשה ּכיצד? ׁשּיעמד. ׁשאפׁשר קּימא, ׁשל ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹדבר
ׁשאין ּפי על אף הּניר, מן אֹו ּכלל, נתעּבד ׁשּלא הּמּצה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהעֹור
אפּלּו והאּלֹון, והאגֹוז הרּמֹון מּקלּפת אֹו טמאה, מקּבל ְְְְְְֱֲִִִִֵַַַַָָָָָֻהּניר
לכף ׁשהתקינּום אֹו העפר את ּבהן למד הּתינֹוקֹות ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹחקקּום
ׁשֹוטה חרׁש ׁשּתינֹוק טמאה; מקּבלין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֻמאזנים
אבל מחׁשבה. להן ׁשאין ּפי על אף מעּׂשה, להן יׁש ְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוקטן
ׁשחקקן היבׁשים, והּדלעת והאתרֹוג הּלפת מן ּכלים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהעֹוּׂשה
ׁשאי לפי טהֹורין, הן הרי - ּבהן ּכּיֹוצא וכל ּבהן, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹלמד

מּועט. זמן אּלא ׁשּיעמדּו ְְְֶֶֶַַַָָָאפׁשר
והאסל·. מּתכת, קּבּול ּבית ּבהן ׁשּיׁש והּמחק מאזנים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹקנה

קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש עץ ׁשל וקנה מעֹות, קּבּול ּבית ּבֹו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָׁשּיׁש
ׁשּי ּומּקל מרּגלית,מים, מקֹום אֹו מזּוזה קּבּול ּבית ּבֹו ׁש ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

ׁשּיׁש ּפנקס ולּוח ׁשמן, קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש עץ ׁשל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָּומׁשחזת
ׁשהן ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ׁשעוה קּבּול ּבית ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבֹו
ׁשהּוא, ּכל קּבּול ּבית ּבהן ויׁש הֹואיל עץ, ּכלי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָּפׁשּוטי
ּבית אּלא הּתֹורה מן טמא ואין ּתֹורה. ּדין טמאה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻמקּבלין
מּׁשאר הּקּבּול ּבית את והמׁשּמׁש ּבהן ׁשּיׁש לבּדֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָקּבּול
מּׁשאר הּצר על הּיתר אבל לֹו; צרי הּקּבּול ׁשּבית ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּכלי
ּכמֹו מּדבריהן, וטמא הּתֹורה מן טהֹור - הּפׁשּוט ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהּכלי

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ּכיצד?‚. קּבּול. ּבית אינֹו - למּלאתֹו העּׂשּוי קּבּול ְִִֵֵֵֵֶַַָֹּבית

הּסּדן ּבֹו ותֹוקעין קּבּול ּבית ּבּה ׁשחֹוקקין עץ ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּבקעת
ׁשאף טמאה; מקּבלת אינּה - היא נּפחים ׁשל אם ּברזל: ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשל

וכן למּלאתֹו. אּלא נעּׂשה לא קּבּול, ּבית ּבּה ׁשּיׁש ּפי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹעל
מקּבלת זֹו הרי - צֹורפין ׁשל היתה ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכל
ׁשּירצה עת ּבכל הּברזל את מגּביהין ׁשהן מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻטמאה;
ּתחת ׁשם הּמתקּבצת והּכסף הּזהב ׁשפּות את ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָּומקּבצין

ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן לקּבלה. נעּׂשה והרי ְְֲֲֵֵֵַַַַַַָָָָֹהּסּדן,
וכּיֹוצא„. והּמגּדלֹות הּמּטֹות רגלי ׁשּתחת החקּוק ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּכף

ּכלי מּׁשּום ּבֹו ואין טהֹור, - מקּבל ׁשהּוא ּפי על אף ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָּבהן,
ּבלבד. ּבֹו לסמ אּלא לקּבּול עּׂשּוי ׁשאינֹו לפי ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹקּבּול,
ׁשּמקּבלין העץ ּכלי ּככל טמאה מקּבלת - הּקׁש ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשפֹופרת
ּוׁשפֹופרת אחת. טּפה אּלא לקּבל יכֹולה אינּה אפּלּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה,
ׁשּיֹוציא עד טמאה מקּבלת אינּה - לקּבלה ׁשחתכּה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻהּקנה
היא הרי - לקּבלה נחּתכה לא ואם ׁשּבתֹוכּה. הּלבן ּכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאת
ּבהן וכּיֹוצא ּפּקּועֹות ׁשל ׁשפֹופרת אבל עץ. ּכלי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכפׁשּוטי

חׁשּובין. הן ּכאכלין אּלא ּכלים, אינן -ֲֳִִִֵֵֵֶָָָָ
נתנּה‰. ּכ ואחר הּמזּוזה את ּבּה ונתן ׁשחתכּה ְְְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשפֹופרת

טמאה. מקּבלת - קּבלתּה ּכדר ׁשּלא נתנּה אפּלּו ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻּבּכתל,
מקּבלת זֹו הרי - קּבלתּה ּכדר קבעּה אם ּבּכתל: ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹקבעּה
ּבּכתל הּׁשפֹופרת נתן טהֹורה. - קּבלתּה ּכדר ׁשּלא ְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻטמאה:
הרי - קּבלתּה ּכדר היתה אם הּמזּוזה: ּבּה נתן ּכ ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָואחר
קבעּה טהֹורה. - קּבלתּה ּכדר ׁשּלא טמאה; מקּבלת ְְְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻזֹו

טהֹורה. - קּבלתּה ּכדר אפּלּו ְְֲִֶֶֶַַָָָָֹּבּכתל,
.Âּכדי הּׁשעם מן אֹו הּנסרים מן אֹותֹו ׁשאֹורגין ְְְְִִִִִֵֶַַַַָּכלי

אם ׁשּיתּבּסמּו: ּכדי מּלמּטה והּמגמר הּבגדים עליו ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּיׁשטחּו
ּבית ּבֹו היה ואם טהֹור, - קרקע לֹו ׁשאין ּככּורת עּׂשּוי ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה

טמאה. מקּבל זה הרי - ּכּסּוי ְְֲִִֵֵֶֶַָֹֻקּבלת
.Ê,טהֹור - ׁשעם וׁשל טמא, - מּתכת ׁשל ּבהמה: ׁשל ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָסנּדל

הּקּבלה. מּכלי חׁשּוב זה ְִֵֵֶֶַַָָָׁשאין
.Á- עמק מקֹומּה ונׁשאר והֹוציאּה ּבעֹור מרּגלית ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹהּצֹורר

מקּבלין קּבּול ּכלי ׁשּכל ׁשּיפׁשט; עד טמאה מקּבל זה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻהרי
הּמעֹות צרֹור אבל קטן. ּכיס ּכמֹו מקֹומן והרי ׁשהן, ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָּבכל

ּכלי. צּורת עליו ׁשאין טמאה, מקּבל ְְְִֵֵֵֶַַָָָֻאינֹו

ה'תשע"ב מרחשון י"ז שני יום

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

לנחת‡. העּׂשּוי עץ ּכלי דבר2ּכל אּלא מקּבל אינֹו אפּלּו , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
טמאה3מּועט מקּבל אינֹו מּדברי4- ולא הּתֹורה מן לא ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹֹֻ

ּכּׂשק, וריקן מלא להתטלטל העּׂשּוי עץ ּכלי וכל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָסֹופרים.
ׁשּולים, לֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף סאה, מאה מחזיק היה ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָאפּלּו
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בהן1) וכיוצא והקנה הקש שפופרת למלאותו. העשוי קיבול בית ודין קיימא. של מדבר שהוא כל אפילו קיבול כלי העושה יבאר
קבלה. ככלי דינן במילואן.1)אם לטלטל העשויים הכלים הם ומה סתם. או וריקן מלא להיטלטל או לנחת העשוי עץ כלי יבאר

צדו. על הטהו כן אם אלא כדרכו סאה ארבעים מחזיק שאינו עץ כלי עמו. נמדד ומה סאה מ מחזיק אם לידע הכלי מודדים וכיצד
למקום.2) ממקום לטלטלו ולא אחד במקום מונח להיות מלא.3)עשוי כשהוא לטלטלו גבי4)ואפשר אמרו ב כו, בחגיגה

במקום לנחת עשוי שהוא מפני טומאה מקבל היה לא רגלים לעולי להראותו אותו מוציאים היו שאילמלא המקדש, שבבית שולחן
כשהוא רק מטמא עץ כלי ודרשו: לב) יא, (ויקרא אחד בפסוק נכתבו ששניהם לשק, (הושוו) הוקשו עץ כלי דבר: של וטעמו אחד.

זו). הלכה בסוף (רבינו כלל מיטלטל אינו וזה מיטלטל, שהוא לשק דומה

milk zekld - oeygxn f"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּתֹורה ּדין טמאה מקּבל זה הרי - לנחת עּׂשּוי ואינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֻהֹואיל
סתם ׁשהּוא עץ ּכלי וכל קּבּול. ּכלי לֹו5ּכׁשאר היּו אם , ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָ

הּקרקע על עליהם ליׁשב נֹוח6ׁשּולים יהא ׁשּלא ּכדי ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹ
ּכֹורים ׁשהן ּבלח סאה ארּבעים מחזיק והיה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלהתּגלּגל,
מּדברי ולא הּתֹורה מן לא ּכלל, טמאה מקּבל אינֹו - ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֹֻּביבׁש

ׁשחזקתֹו מּפני ּדברי7סֹופרים, אּלּו ּודברים לנחת. ׁשעּׂשּוי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
למדּו הּׁשמּועה מּפי הן. מתטלטל8קּבלה ׁשהּוא - ּׂשק מה : ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

מּטלטל היה ּכן אם אּלא יּטּמא לא עץ ּכלי אף וריקן, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמלא
לנחת. העּׂשּוי עץ ּכלי להֹוציא וריקן; ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָמלא

ׁשּדה·. ּכגֹון לנחת, עּׂשּויין ׁשהן ׁשחזקתן ּתבה9הּכלים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּקׁש10ּומגּדל הּקנים11וכּורת ספינה12וכּורת 13ּובֹור ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
אין14גדֹולה - סאה ארּבעים מחזיקין הן אם ּבאּלּו, וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

טמאה עּׂשּויין15מקּבלין ׁשהן עץ ׁשל הּכלים הן ואּלּו .16 ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֻ
ּדרּדּור ּבמלֹואן: העגלה,17להתטלטל על אֹותֹו ׁשּמּניחין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ

הּמלכים העּבדן18וקּוסטֹות וערבת קטּנה19, ספינה ּובֹור , ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ
הּגדֹול הּים ּבאמצע להּל יכֹולה אחד20ׁשאינּה ּכל והארֹון. , ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

יֹותר מקּבלין ׁשהן ּפי על אף אּלּו, עץ ּכלי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַמחמׁשת
נעּׂשּו ׁשּלא טמאה, מקּבלין אּלּו הרי - סאה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻמארּבעים

מלאין להּטלטל אּלא עץ21מּתחּלתן ּכלי ּכל ּוׁשאר אם22. , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
ׁשאינן חזקתן - ׁשּולים להם ויׁש סאה ארּבעים מקּבלין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהיּו
וכן טמאה. מקּבלין אין ּולפיכ ּבמלֹואן, להתטלטל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֻעּׂשּויין

עצם אין23ּכלי - ּבלח סאה ארּבעים המקּבלין העֹור ּוכלי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
להתטלטל מּתחּלתן נעּׂשּו ּכן אם אּלא טמאה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻמקּבלין

מלאין.24ּכׁשהן ְְִֵֵֶ
ּבּמּדה‚. הּבאים זכּוכית ׁשל והּמגּדל והּתבה -25הּׁשּדה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

סאה ארּבעים ׁשּמקּבלין ּפי על אף זכּוכית, ּכלי ּוׁשאר ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָטהֹורין;
טמאה מקּבלין הן הרי עץ.26- מּבכלי זכּוכית ּבכלי חמר וזה . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹֻ

ּבׁשּבּורֹו„. ׁשּיׁש ּכלי אּמה27ּכל על ׁשלׁש28אּמה -29ּברּום ְְְִִֵֶַַַָָָָ
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שימושו.5) אופן נקבע משופעים.6)לא או עגולים שוליים הדעת.7)להוציא על מאוד מתקבלת כהנים8)הנחה בתורת
במילואם. מיטלטלים שהם ... ארבה אני אף במילואו, מיטלטל שהוא מיוחד שק מה שנינו: ה הלכה ו פרשתא שמיני פרשת

נשים9) בה שמסיעים אדם.מרכבה בידי נישאת ומזון.10)והיא כלים בו ומניחים מגדל בתבנית עשוי גדול כוורת11)ארון
מקש. סוף.12)קלועה מקני וקוראים13)עשוייה לשתייה מים מלא עץ של מאוד גדול כלי מוליכות בים המפליגות הספינות

ספינה". "בור לאלכסנדריא14)לו המפליגות הספינות רבינו, שם ופירש אלכסנדריה" "ספינה במשנה: הגדול. בים המפליגה
רחוקות, ארצות עם מסחר בקשרי שעומדים אלכסנדריא תגרי של לספינות שהכוונה מפרשים ויש הגדול. לים ונכנסות מצרים של
לנחת עשויות אלו בורות הים. חוף שעל המקומות בין התחבורה את ומשמשות החוף מן מתרחקות שאינן קטנות לספינות פרט
בכל להורידן מוכרחים סאה ארבעים מחזיקות אינן ואם רב, לזמן שיספיקו מים אותן שממלאים מפני הספינות, מן להורידן מבלי

השתייה. מי כשאפסו ולמלאותן טומאה.15)פעם מקבלים - סאה ארבעים מחזיקים אינם שאם לכתחילה16)משמע נעשו
זה. כדבר17)לשם נידונית ולפיכך בעגלה להובילה כדי נעשתה כזו חבית מים. בה ומובילים עגלה על מוטלת גדולה עץ חבית

וריקן. מלא צידה18)המיטלטל בה מובילים לדרך היוצאים והמלכים ומשקין מזון בהם להניח תאים תאים עשוייה גדולה תיבה

ימים. לכמה לעיבוד.19)מספיקה העומדים העורות את בה שורים שהאומנים גדולה, המלחים20)עריבה של דרכם אין
הן כן ואם טריים, מים וימלאון אותן יורידו שבהן הקרובות, התחנות למקום עד שיספיקו כדי אלא מים, הרבה בהן למלאות

מלאות. לטלטלם21)מיטלטלות וקשה סאה) 40) הקבוע השיעור מן יותר גדולים שהם אלה, כלים למה לנמק באים אלה דבריו
כשהם טלטול לשם לכתחילה שנעשו מפני מלאים, מיטלטלים כבלתי להגדירם שאין רבינו, ומבאר כמטלטלים, נידונים כובדם מפני

אדם. בני כמה ידי על או עגלה ידי על דינם,22)מלאים וכפל הקודמת. בהלכה דינם שנאמר כלים לסתם הכוונה המשנה. לשון
כמותו. פסק שרבינו במשנתינו יהודה רבי דברי סיום הוא שכך רבינו23)מפני של שיטתו עיקרי סיכום דבר. לכל עץ ככלי ֵדינו

מקבלים המיטלטלים טילטולם. מידת הוא עץ כלי בטומאת הקובע הגורם א. האלו: ההלכות שתי את היטב יסבירו עץ כלי בדיני
טלטול ב. מיטמאים. ואינם לנחת העשוי עץ ככלי מוגדרים אחד, במקום מונחים להיות דרכם אלא מיטלטלים, ושאינם טומאה.
מיטלטלים שהם ... ארבה אני אף במילואו, מיטלטל שהוא שק מה דרשו: שם כהנים [בתורת מלא כשהכלי טלטול פירושו שאמרו
שדרכו שכלי כאן, בהשגותיו הראב"ד לדעת [בניגוד טומאה לקבל מהכשירו גורע אינו ריק כשהכלי הטלטול ג. במילואם].
כבד משאוי לטלטל אדם בני של דרכם שאין חכמים, שיערו ד. מטמא]. אינו סאה ארבעים בו ויש ריקן וגם מלא גם להיטלטל
מאליהם כמעט מסתעפים אלה עיקרים ומארבעת טלטול. לעניין כלים בסתם כמכריע זה שיעור קבעו ולפיכך סאה מארבעים יותר
אינו מהשיעור פחות מחזיק אפילו לנחת" "העשוי עץ כלי .1 בקצרה: אלה דינים על נחזור כאן. רבינו שהשמיענו הדינים כל
מלא בין להתטלטל העשוי כלי .2 כלום. כאן משנה אינו המשאוי ומשקל לשק, דומה ואינו מיטלטל שאינו מפני טומאה, מקבל
עץ כלי .3 המכריע. הגורם הוא והטלטול כובדו למרות להיטלטל עשוי הוא שהרי סאה, מאה מחזיק אפילו מטמא - ריקן ובין
מתקבל סאה מארבעים למעלה היא אם מידתו, בו מכריעה - לנחת או להיטלטל תשמישו אם בעשייתו, קבועה כוונה הייתה שלא
חזקתו זה משיעור פחות היא ואם שכזה, כבד משאוי לטלטל אדם בני של דרכם אין שהרי עשוי, שלנחת (חזקתו) הדעת על

טומאה. ומקבל לטלטול להיטל24)שנעשה מתחילתם להיות ר"מ).צריך רומא (דפוס כשהם שקבעו25)טל המידה בהם שיש
ביבש. כוריים שהם בלח, סאה ארבעים הם26)חכמים; ולפיכך עבה מזכוכית נעשים אלו שכלים מפני זה, דין מנמק הראב"ד

כך. כל עבים אינם האחרים והכלים להיטלטל, עשויים ואינם מאוד תכולתו.27)כבדים של תישבורת באורך28)בחשבון אמה
ברוחב. "בשיבורו",29)ואמה ואמר דייק רבינו אמה. על אמה של מעוקבות מידות שלוש מחזיק שכזה כלי אמות. שלוש גובה

(מצאנו משלים השני הממד של היתרון אין מאמה פחות מהם אחד ואם מעכבים והגובה הרוחב האורך, ששיעורי לומר תטעה שלא
צרעת). בטומאת כאלה מעכבים שיעורים



סט milk zekld - oeygxn f"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּתֹורה ּדין טמאה מקּבל זה הרי - לנחת עּׂשּוי ואינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֻהֹואיל
סתם ׁשהּוא עץ ּכלי וכל קּבּול. ּכלי לֹו5ּכׁשאר היּו אם , ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָ

הּקרקע על עליהם ליׁשב נֹוח6ׁשּולים יהא ׁשּלא ּכדי ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹ
ּכֹורים ׁשהן ּבלח סאה ארּבעים מחזיק והיה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלהתּגלּגל,
מּדברי ולא הּתֹורה מן לא ּכלל, טמאה מקּבל אינֹו - ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֹֻּביבׁש

ׁשחזקתֹו מּפני ּדברי7סֹופרים, אּלּו ּודברים לנחת. ׁשעּׂשּוי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
למדּו הּׁשמּועה מּפי הן. מתטלטל8קּבלה ׁשהּוא - ּׂשק מה : ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

מּטלטל היה ּכן אם אּלא יּטּמא לא עץ ּכלי אף וריקן, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמלא
לנחת. העּׂשּוי עץ ּכלי להֹוציא וריקן; ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָמלא

ׁשּדה·. ּכגֹון לנחת, עּׂשּויין ׁשהן ׁשחזקתן ּתבה9הּכלים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּקׁש10ּומגּדל הּקנים11וכּורת ספינה12וכּורת 13ּובֹור ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
אין14גדֹולה - סאה ארּבעים מחזיקין הן אם ּבאּלּו, וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

טמאה עּׂשּויין15מקּבלין ׁשהן עץ ׁשל הּכלים הן ואּלּו .16 ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֻ
ּדרּדּור ּבמלֹואן: העגלה,17להתטלטל על אֹותֹו ׁשּמּניחין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ

הּמלכים העּבדן18וקּוסטֹות וערבת קטּנה19, ספינה ּובֹור , ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ
הּגדֹול הּים ּבאמצע להּל יכֹולה אחד20ׁשאינּה ּכל והארֹון. , ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

יֹותר מקּבלין ׁשהן ּפי על אף אּלּו, עץ ּכלי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַמחמׁשת
נעּׂשּו ׁשּלא טמאה, מקּבלין אּלּו הרי - סאה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻמארּבעים

מלאין להּטלטל אּלא עץ21מּתחּלתן ּכלי ּכל ּוׁשאר אם22. , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
ׁשאינן חזקתן - ׁשּולים להם ויׁש סאה ארּבעים מקּבלין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהיּו
וכן טמאה. מקּבלין אין ּולפיכ ּבמלֹואן, להתטלטל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֻעּׂשּויין

עצם אין23ּכלי - ּבלח סאה ארּבעים המקּבלין העֹור ּוכלי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
להתטלטל מּתחּלתן נעּׂשּו ּכן אם אּלא טמאה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻמקּבלין

מלאין.24ּכׁשהן ְְִֵֵֶ
ּבּמּדה‚. הּבאים זכּוכית ׁשל והּמגּדל והּתבה -25הּׁשּדה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

סאה ארּבעים ׁשּמקּבלין ּפי על אף זכּוכית, ּכלי ּוׁשאר ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָטהֹורין;
טמאה מקּבלין הן הרי עץ.26- מּבכלי זכּוכית ּבכלי חמר וזה . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹֻ

ּבׁשּבּורֹו„. ׁשּיׁש ּכלי אּמה27ּכל על ׁשלׁש28אּמה -29ּברּום ְְְִִֵֶַַַָָָָ
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שימושו.5) אופן נקבע משופעים.6)לא או עגולים שוליים הדעת.7)להוציא על מאוד מתקבלת כהנים8)הנחה בתורת
במילואם. מיטלטלים שהם ... ארבה אני אף במילואו, מיטלטל שהוא מיוחד שק מה שנינו: ה הלכה ו פרשתא שמיני פרשת

נשים9) בה שמסיעים אדם.מרכבה בידי נישאת ומזון.10)והיא כלים בו ומניחים מגדל בתבנית עשוי גדול כוורת11)ארון
מקש. סוף.12)קלועה מקני וקוראים13)עשוייה לשתייה מים מלא עץ של מאוד גדול כלי מוליכות בים המפליגות הספינות

ספינה". "בור לאלכסנדריא14)לו המפליגות הספינות רבינו, שם ופירש אלכסנדריה" "ספינה במשנה: הגדול. בים המפליגה
רחוקות, ארצות עם מסחר בקשרי שעומדים אלכסנדריא תגרי של לספינות שהכוונה מפרשים ויש הגדול. לים ונכנסות מצרים של
לנחת עשויות אלו בורות הים. חוף שעל המקומות בין התחבורה את ומשמשות החוף מן מתרחקות שאינן קטנות לספינות פרט
בכל להורידן מוכרחים סאה ארבעים מחזיקות אינן ואם רב, לזמן שיספיקו מים אותן שממלאים מפני הספינות, מן להורידן מבלי

השתייה. מי כשאפסו ולמלאותן טומאה.15)פעם מקבלים - סאה ארבעים מחזיקים אינם שאם לכתחילה16)משמע נעשו
זה. כדבר17)לשם נידונית ולפיכך בעגלה להובילה כדי נעשתה כזו חבית מים. בה ומובילים עגלה על מוטלת גדולה עץ חבית

וריקן. מלא צידה18)המיטלטל בה מובילים לדרך היוצאים והמלכים ומשקין מזון בהם להניח תאים תאים עשוייה גדולה תיבה

ימים. לכמה לעיבוד.19)מספיקה העומדים העורות את בה שורים שהאומנים גדולה, המלחים20)עריבה של דרכם אין
הן כן ואם טריים, מים וימלאון אותן יורידו שבהן הקרובות, התחנות למקום עד שיספיקו כדי אלא מים, הרבה בהן למלאות

מלאות. לטלטלם21)מיטלטלות וקשה סאה) 40) הקבוע השיעור מן יותר גדולים שהם אלה, כלים למה לנמק באים אלה דבריו
כשהם טלטול לשם לכתחילה שנעשו מפני מלאים, מיטלטלים כבלתי להגדירם שאין רבינו, ומבאר כמטלטלים, נידונים כובדם מפני

אדם. בני כמה ידי על או עגלה ידי על דינם,22)מלאים וכפל הקודמת. בהלכה דינם שנאמר כלים לסתם הכוונה המשנה. לשון
כמותו. פסק שרבינו במשנתינו יהודה רבי דברי סיום הוא שכך רבינו23)מפני של שיטתו עיקרי סיכום דבר. לכל עץ ככלי ֵדינו

מקבלים המיטלטלים טילטולם. מידת הוא עץ כלי בטומאת הקובע הגורם א. האלו: ההלכות שתי את היטב יסבירו עץ כלי בדיני
טלטול ב. מיטמאים. ואינם לנחת העשוי עץ ככלי מוגדרים אחד, במקום מונחים להיות דרכם אלא מיטלטלים, ושאינם טומאה.
מיטלטלים שהם ... ארבה אני אף במילואו, מיטלטל שהוא שק מה דרשו: שם כהנים [בתורת מלא כשהכלי טלטול פירושו שאמרו
שדרכו שכלי כאן, בהשגותיו הראב"ד לדעת [בניגוד טומאה לקבל מהכשירו גורע אינו ריק כשהכלי הטלטול ג. במילואם].
כבד משאוי לטלטל אדם בני של דרכם שאין חכמים, שיערו ד. מטמא]. אינו סאה ארבעים בו ויש ריקן וגם מלא גם להיטלטל
מאליהם כמעט מסתעפים אלה עיקרים ומארבעת טלטול. לעניין כלים בסתם כמכריע זה שיעור קבעו ולפיכך סאה מארבעים יותר
אינו מהשיעור פחות מחזיק אפילו לנחת" "העשוי עץ כלי .1 בקצרה: אלה דינים על נחזור כאן. רבינו שהשמיענו הדינים כל
מלא בין להתטלטל העשוי כלי .2 כלום. כאן משנה אינו המשאוי ומשקל לשק, דומה ואינו מיטלטל שאינו מפני טומאה, מקבל
עץ כלי .3 המכריע. הגורם הוא והטלטול כובדו למרות להיטלטל עשוי הוא שהרי סאה, מאה מחזיק אפילו מטמא - ריקן ובין
מתקבל סאה מארבעים למעלה היא אם מידתו, בו מכריעה - לנחת או להיטלטל תשמישו אם בעשייתו, קבועה כוונה הייתה שלא
חזקתו זה משיעור פחות היא ואם שכזה, כבד משאוי לטלטל אדם בני של דרכם אין שהרי עשוי, שלנחת (חזקתו) הדעת על

טומאה. ומקבל לטלטול להיטל24)שנעשה מתחילתם להיות ר"מ).צריך רומא (דפוס כשהם שקבעו25)טל המידה בהם שיש
ביבש. כוריים שהם בלח, סאה ארבעים הם26)חכמים; ולפיכך עבה מזכוכית נעשים אלו שכלים מפני זה, דין מנמק הראב"ד

כך. כל עבים אינם האחרים והכלים להיטלטל, עשויים ואינם מאוד תכולתו.27)כבדים של תישבורת באורך28)בחשבון אמה
ברוחב. "בשיבורו",29)ואמה ואמר דייק רבינו אמה. על אמה של מעוקבות מידות שלוש מחזיק שכזה כלי אמות. שלוש גובה

(מצאנו משלים השני הממד של היתרון אין מאמה פחות מהם אחד ואם מעכבים והגובה הרוחב האורך, ששיעורי לומר תטעה שלא
צרעת). בטומאת כאלה מעכבים שיעורים
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הּכלי את ּוכׁשּמֹודדין ּבלח. סאה ארּבעים מחזיק הּוא ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָהרי
ּברּום אּמה על אּמה ּבֹו היה אם מּבחּוץ; אֹותֹו מֹודדין -ְְִִִַַַַָָָָ

מּזה ּפחֹות אּלא ּתֹוכֹו ׁשאין ּפי על אף הּוא30ׁשלׁש, הרי - ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ממעט הּדפנֹות עבי ׁשאין הרגלים31טהֹור, עבי אבל ועבי32. ְְְֲֳֳֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

עּמֹו33הּזר נמּדדין אין - זר לֹו היה אם ,34. ְִִִִֵֵֵַָָָ
קטּנה‰. ּתבה הּכלי ּבתֹו ׁשּבתֹו35היה מּוכני ּכגֹון , ְְְְְְִִֵֶַַָָָָ

נׁשמטת ׁשהיא ּבזמן עּמּה36הּׁשּדה: נמּדדת אינּה ואינּה37- , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
לּה הּמת38חּבּור ּבאהל עּמּה מּצלת ואינּה אינּה39, ואם ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

עּמּה נמּדדת - אחד40נׁשמטת ּככלי הן והרי ,41. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
.Âלּכלי קמּור42היה נמּדד43ּכּסּוי - קבּוע ׁשהּוא ּבזמן : ְְְִִִִֶַַַָָָָָ

מגּורֹות44עּמֹו ּבֹו היּו עּמֹו. נמּדד אינֹו - קבּוע אינֹו מּבפנים45; ְְְִִִִִִֵֵַָָָ
מּבחּוץ היּו ואם עּמֹו; נמּדדֹות עּמֹו46- נמּדדֹות אינן -47. ְְְִִִִִִֵַָָָָ

.Êּכדרּכֹו סאה ארּבעים מקּבל ׁשאינֹו עץ ּכן48ּכלי אם אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ארּבעים ּומקּבל הֹואיל אחר, ּבדבר סמכֹו אֹו צּדֹו על ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהּטהּו

טהֹור. - מקֹום מּכל ְִָָָָסאה
.Áׁשּלא ּפי על אף מרגליהן, אחת ׁשּנּטלה והּתבה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּׁשּדה

מקּבלין49נּקבּו הן הרי ועדין50אּלא טהֹורין, אּלּו הרי -51 ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
ּכׁשהיּו. לנחת ׁשהן וחזקתן ׁשּולים, להם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיׁש

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּכלי‡. ּכל לקּבלה: עּׂשּויין ׁשאינן עץ ּבכלי מּדֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשלׁש
ואינֹו טהֹור, - הּסּלם ּכגֹון ּבלבד, אדם לתׁשמיׁש העּׂשּוי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻעץ
עץ ּכלי וכל לטמאה. חכמים רּבּוהּו ולא ּכלל, טמאה ְְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֻֻמקּבל
והּטבלא הּׁשלחן ּכגֹון והאדם, הּכלים לתׁשמיׁש ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻהעּׂשּוי
לתׁשמיׁש ׁשהן ּומּנין טמאה. מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻוהּמּטה
הּׁשלחן, על הּקערֹות מּניח ׁשהרי מׁשּמׁשיו? ותׁשמיׁש ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻאדם
עץ ּכלי וכל הּמּטה. על והּמּצעֹות הּטבלא, על ְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָוהּכֹוסֹות
מׁשּמׁשי מׁשּמׁש הּוא ׁשהרי ּבלבד, הּכלים לתׁשמיׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהעּׂשּוי
מלאכה ּבׁשעת אּלא הּכלים את מׁשּמׁש היה לא אם ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאדם:

עץ ׁשל מנֹורה ּכגֹון מּכלּום. טהֹור זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָּבלבד
ׁשּמּניחין ּכלי והּוא וכן, הדלקה, ּבׁשעת הּנר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּמׁשּמׁשת
היה ואם ּכּלן. והּדפּוסין מלאכה, ּבׁשעת הּכלים ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֻּתחת
- מלאכה ּבׁשעת וׁשּלא מלאכה ּבׁשעת הּכלים את ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמׁשּמׁש
ותיק ּבֹו, וכּיֹוצא הּקפצה ּכּסּוי ּכגֹון טמאה. מקּבל זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֻֻהרי
והּמכּתב, והּמכחֹול והּתער והּמסּפרים והרמח והּסּכין ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַַַַַָָֹהּסיף
ּובית החּצים ּובית ּוסקּורטיא, טבלא ותיק הּכחל, ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֹּובית

ּב וכּיֹוצא אּלּו ּכל חלילים. ותיק ּפיהּפגֹוזֹות, על אף הן, ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
הּכלי ׁשהרי טמאה, מקּבלין - ּכלים מׁשּמׁשי אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשאינן
ּכּסּוי אבל מלאכה. ּבׁשעת וׁשּלא מלאכה ּבׁשעת להן ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹצרי
והּכּסא חרׁש, ׁשל והּמכּבׁש טני, וכּסּוי ּתבה וכּסּוי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָקמטרא
ּתיק עליו ׁשּבֹונין והּקלב ׁשּלּה, והּקמּתין הּתבה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּתחת
והּכּנֹורֹות, נבלים ותיק והּמזּוזה, והּמנעּול הּנגר ּובית ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּספר,
עץ ׁשל וסּוס ּתפּלין, ׁשל ּודפּוס מצנפת, ּגֹודלי ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֹוהּקלב
העני, ּוגנֹונת המקֹוננת, ּורביעית ּבֹו, ׁשּמּׂשחקין זּמר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשל
- הּמּטה ׁשּתחת וחמֹור הּמּטה, ונקליטי הּמּטה, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָוסמֹוכֹות
הּכלים מׁשּמׁשי ׁשהן מּפני טהֹורין, ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּכל

ּבלבד. מלאכה ְְְִִַַָָּבׁשעת
רגלים·. לֹו ויׁש ּבפּקֹות מלּבׁש היה אם הּמּטה, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֻמלּבן

ׁשהרי הּמּטה, עם מתטּמא זה הרי - הּמּטה עם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמחּברן
על נתנֹו מאבריה. ּכאחד הּוא והרי הּמּטה ּבפני אֹותֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָנֹותנין
ׁשּמסרג ּפי על אף הּמּטה, על גבֹוּה הּוא והרי לׁשֹונֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשּתי
ׁשהּוא מּפני טהֹור, - רגלים לֹו ואין הֹואיל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָּבחבלים,
לוי, ּבני ּכמלּבני ּבלבד. מלאכה ּבׁשעת הּכלים ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָמּמׁשּמׁשי

טהֹורין. ׁשהן הּׁשיר, ּוכלי ּכּנֹורֹותיהן ּבהם ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּתֹולין
מּפני‚. טהֹור, - העֹור את עליו ׁשּמֹותח ׁשּכף ׁשל ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמכּבׁש

עליו, ּומׁשּמׁש ּבֹו ׁשּיׁש החקּוק ּבּמקֹום האבן את עליו ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּמּניח
מתטּמא ואינֹו מלאכה. ּבׁשעת הּכלים את לׁשּמׁש עּׂשּוי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָונמצא
ּבאבן. להתמּלאֹות עּׂשּוי ׁשּבֹו החקק ׁשהרי קּבּול, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָמּׁשּום
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הכלי.30) דפנות עובי בית31)מקום מחלוקת כובד. מוסיפים הדפנות והרי הכובד, שקובע מפני ממעט, אינו להלכה כלומר,
מקום. בכל כמותם שהלכה הלל, כבית ופסק שם הלל ובית או32)שמאי לדפנות מחוברות שרגליה בתיבה אפילו המדובר

נמדדת. אינה זו תוספת הארון, של לריבוע מחוץ בולט מהן וחלק מהדפנות עבות הן אבל הדפנות, עם אחד מעץ הזר33)עשויות
מבחוץ. ומחובר הכלי משפת למעלה נמדדים.34)נמצא שאינם מודים הלל בית גם שבזה אמרו, כתוב35)במשנה במשנה

שם. הר"ש פירש וכן עליה. מונחת שהשידה העגלה, אופני כעין לאופן התכוון כנראה "אופן", מפרש שם ורבינו שלה" "מוכני
השידה. שבתוך קטנה תיבה ופירש בו חזר כאן ולהוציאה.36)אולם לשומטה ואפשר בשידה קבועה השידה37)אינה אם

נמדדים, אינם - זה לשיעור משלימים השידה משפת הבולט בחלקה לתיבה הנכנסים והמשקין סאה, ארבעים מחזיקה אינה עצמה
טומאה. המקבל רגיל ככלי השידה להיפך.38)ודין וכן התיבה נטמאה לא השידה נטמאה מפרשה39)אם ורבינו המשנה. לשון

הטומאה בפני חוצצת - טומאה מקבלת ואינה סאה ארבעים בה שיש השידה הקברות. לבית כשנכנסה שהמדובר ב, מד, שבת כרש"י
בתיבה הנמצאים הכלים אבל נטמאו, ולא שבתוכה הכלים על מצילה היא ולפיכך ג), הלכה י"ג פרק מת טומאת בהלכות (רבינו
על מצילה השידה אין עצמו; בפני כלי שהיא מפני נטמאו, - השידה מדפנות גבוהים ודפנותיה סאה ארבעים עצמה בה שאין

שבתוכה. למעלה.40)הכלים כמבואר סאה, לארבעים משליחה השידה שפת על העודף התיבה של החלק לכל41)מידת
בנשמטת. למעלה האמורים הקודמת.42)הדינים בהלכה האמורה לשידה כיפה.43)הכוונה השידה.44)כעין מן כחלק דינו

שלנו.46)מגירות.45) במגירות כרגיל קצתו, בולט החיצון ודופנן מבחוץ נפתחות מבחוץ,47)המגירות הכלי את כשמודדים
לתוספתא). ביכורים (מנחת נמדד הזה העודף רגליו.48)אין על או שוליו על עומד הוא לא49)אם והמגדל והתיבה השידה

השבר. במקום ש50)ניקבו הדברים לתוכן.את שעדיין.51)נותנין מפני או1)פירוש, אדם לתשמיש העשוי כלי יבאר
והעושה הכלים, חיפויי ודין מלאכה. בשעת ושלא מלאכה בשעת כלים המשמש ודין לבד. כלים לתשמיש או ואדם כלים לתשמיש

ממתכת. ומקצתו העץ מן מקצתו כלי

milk zekld - oeygxn f"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשל„. ׁשהיּו ּבין החּפּויין, ּכל וכן טהֹורין. - הּמּטה ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָחּפּויי
טהֹורין; - מּתכת ׁשל אֹו עֹור ׁשל אֹו עצם ׁשל אֹו ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַעץ
הּכלים. לחּפּויי ּפרט - ּבהם מלאכה יעּׂשה אׁשר ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
- ּבמּתכת ׁשּצּפם קּבּול ּבית ּבהן ׁשּיׁש עצם אֹו עץ ּכלי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָוכן
והּצּפּוי ּבּטלן, ׁשּצּפם מאחר טמאה; מקּבלין ואין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻטהֹורים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור ְְְֵֶַַָעצמֹו
אם‰. הּמּתכת: מן ּומקצתֹו העץ מן מקצתֹו ּכלי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהעֹוּׂשה

היתה ואם טמאה, מקּבל - הּמּתכת מׁשּמׁש העץ ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהיה
ׁשל מפּתח ּכיצד? טהֹור. הּכל - העץ את מׁשּמׁשת ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהּמּתכת
טמאה; מקּבל זה הרי - אחת ׁשן אפּלּו מּמּתכת, וׁשּניו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻעץ

טהֹור. הּכל - מעץ ׁשּלֹו וׁשּנים מּמּתכת היא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהיתה
.Âׁשל היתה טמאה. - אלמג ׁשל וחֹותמּה מּתכת ׁשל ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹטּבעת

טמאה. מקּבלת אינּה זֹו הרי - מּתכת ׁשל וחֹותמּה ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאלמג
.Êאם עצמֹו, ּבפני טמאה מקּבל החֹותם אֹו מּתכת ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻהּׁשן

והּמסרק והּמּגֹוב והּמזרה הּמעּבד וכן לעץ. מחּבר היה ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֻלא
הרי - מּתכת ׁשל ועּׂשאּה מּׁשּניהן אחת ׁשּנּטלה ראׁש ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשל

טמאה. מקּבלין ְְְִֵַָֻאּלּו
.Áאֹוחז ׁשּיהיה ּכדי רּמֹון ּכמין מסמר ּבראׁשֹו ׁשעּׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמּקל

אֹוכלת הארץ ּתהיה ׁשּלא עּׂשאהּו טמאה. מקּבל אינֹו - ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבֹו
טמאה. מקּבל - העץ ְְֵֵֶַָָֻאת

.Ëמקּבל - ּבֹו להּכֹות ּכדי מסמרים ּבֹו ׁשּקבע מּקל ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָוכן
אינֹו - לנֹוי עּׂשאן הּמּתכת. את מׁשּמׁש העץ ׁשּנמצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה,

העץ. את מׁשּמׁשת הּמּתכת ׁשהרי טמאה, ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻמקּבל
.È- לנֹוי ּבדלת אֹו ּבמּקל ׁשּקבען מּתכת ׁשל מנּקּיֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָוכן

הּכלים. מּׁשאר בזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹטהֹורֹות.

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

מלאכּתן.‡. ׁשּתּגמר עד טמאה מקּבלין אין הּכלים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּכל
- והעריסה הּמּטה טמאה? מקּבלין מאימתי עץ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻּוכלי
טמאה. מקּבלין - לׁשּוף ׁשּלא ּגמר הּדג. ּבעֹור ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמּׁשּיׁשּופם
הּׂשריגים עקצי ויכרת ּׂשפתֹותיהן מּׁשּיחסם - עץ ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּסּלים
ׁשל הּסּלים היּו הּסל. ּגּבי על הּיֹוצאים הּקטּנים ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָוהעצים
מקּבלין - מּבפנים ההּוצין ּכרת ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹּתמרה,
ויכרת ּפיה מּׁשּיחסם - הּכלּכלה אֹותן. מקּימין ׁשּכ ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻטמאה,
על אף והּלגינין, הּכֹוסֹות ּבית הּתלּויֹות. את ויגמר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַֹההּוצים
אֹותם. מקּימין ׁשּכ טמאה, מקּבלין - מּבפנים ּכרת ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֻּפי
ויכרת ּׂשפתֹותיהן מּׁשּיחסם - והּקלתֹות הּקטּנים ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹהּקנֹונים
- הּגדֹולים והּסיּוגים הּגדֹולים הּקנֹונים הּיֹוצאים. ְְְְְְִִִִִִַַַַַַההּוצין
וכף והּכברה הּנפה ׁשּלהן. לרחב דּורים ׁשני ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמּׁשּיעּׂשה
מּׁשּיעּׂשה - הּקּפה ׁשּלהן. לרחב אחד דּור מּׁשּיעּׂשה - ְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻמאזנים
צפירה ּבֹו מּׁשּיעּׂשה - והערק ׁשּלּה; לרחב צפירֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתי
ׁשהרי טמאה, מקּבלין - ּגּביהן גמר ׁשּלא ּפי על אף ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֻאחת.
דֹומה? זה למה הא עליהן. הּכלי וצּורת ּׁשּנעּׂשּו למה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָנראּו

גמר וזהּו ההּוצין, מּׁשּיכרת - הּמחצלת מקצתֹו. ׁשּנארג ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹלבגד
עד טמאה מקּבלין אינן הּנסרים ּכלי וכל ְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻמלאכּתּה.
טמאה מקּבלין עץ ּכלי ּגלמי ּׂשפתֹותיהן. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻׁשּיתחּסמּו

אֹומּׁשּנע ּבּׂשרד לתארֹו ׁשעתיד ּפי על אף ּבצּורתֹו. הּכלי ּׂשה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
אּלּו ּבמעּׂשים וכּיֹוצא ּבמעצד ליּפֹותֹו אֹו ּבמחּוגה ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָלהׁשוֹותֹו
הׁשלים והרי חקיקה מחּסר ואינֹו הֹואיל גלם, הּוא ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻועדין
מקּבלין עץ ּכלי ּגלמי וכל טמאה. מקּבל זה הרי - ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻחפירתֹו
עד ּכלי חׁשּוב מּמּנּו הּכלי ׁשאין אׁשּכרֹוע, מּׁשל חּוץ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻטמאה,
ואין אׁשּכרֹוע, ּככלי עצם ׁשּכלי ּבעיני, וקרֹוב ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּיתיּפה.
על אף ּכלי, צּורת עליו ׁשאין עץ ּכלי טמאה. מקּבלין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּגלמיהן
נחּתֹומין ׁשל ארּובֹות טמאה. מקּבל אינֹו - ּבֹו ׁשּמׁשּתּמׁשין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֻּפי
ׁשהרי מתטּמאֹות, - ּבצק ּכׁשהן החּלֹות עליהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּסֹודרים
טמאה. מקּבלין אינן - ּבּתים ּבעלי וׁשל עליהן; הּכלי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻצּורת
מתטּמאֹות, - ּבהן וכּיֹוצא ּבכרּכֹום אֹו ּבסקרא צבען ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָואם
ּבֹו ׁשּנֹותנין נחּתֹומין ׁשל סרֹוד ּכלי. צּורת להן נעּׂשית ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהרי
ואם טהֹור. - ּבּתים ּבעלי וׁשל טמא; - ּבֹו ׁשּמקּטפין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּמים
טהֹור. - אחת מרּוח נפרץ מתטּמא; - רּוחֹותיו מארּבע ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָּגּפפֹו
מרּקדין ׁשהּסּלתים עץ ּכלי מתטּמא. - עליו ׁשעֹורכין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּלּוח
רחת טהֹור. - ּבּתים ּבעלי וׁשל מתטּמא; - הּסלת את ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹעליו
- ּגּתֹות ׁשל טהֹורה; - אֹוצרֹות ׁשל מתטּמאה, - ְְְִִֶֶַַָָָָהּגרֹוסֹות
- לקּבלה העּׂשּוי הּכלל: זה טהֹורה. - ּגרנֹות וׁשל ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָמתטּמאה,

טהֹור. - ּבֹו לכּנס והעּׂשּוי טמאה, ְְְְֵֵֶַַָָָֻמקּבל
ּותלֹוי·. סּלתין, ׁשל נפה מּתלֹויי חּוץ טהֹורין, הּתלֹויין ְְְְִִִִֵֶַַָָָָּכל

מּפני הּבּלׁשין, מּקל ּותלֹוי יד, מּגל ּותלֹוי ּגרנֹות, ׁשל ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָּכברה
לסּיעֹו העּׂשּוי הּכלל: זה מלאכה. ּבׁשעת מסּיעין ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהן
טהֹור. - ּבלבד הּכלי ּבֹו לתלֹות מתטּמא; - מלאכה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּבׁשעת

ׁשּמזּמרין‚. לוי ּבני נבלי מתטּמאין; - המׁשֹוררים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַנבלי
- והאירֹוס והּנקטמֹון הּבטנֹון טהֹורין. - ּבּמקּדׁש ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָּבהן

ְְִִַמתטּמאין.
מתטּמ„. - החלּדה טהֹורה,מצֹודת - עכּברים וׁשל אה; ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָֻ

ּכלי. צּורת עליה ואין קּבּול ּבית לּה ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָלפי
הּתאנים‰. ּבּה ׁשּמּניחין ּכפיפה ּכמֹו ּבהן ׁשאֹורגין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָקֹוצין

מגּורה ּכתבנית ּבהן וׁשאֹורגין מתטּמאין; - ּבהן ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
עליה. ּכלי ּתֹורת ׁשאין טהֹורה, - החּטין ּבהן ׁשאֹוצרין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָגדֹולה

.Âואם טהֹור. - לּפרֹות סביב סיג ּכמין אֹותן ׁשּמסרגין ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָעלין
מתטּמאין. - נסרין ׁשל סיג ְְְְִִִֶַָָָעּׂשּו

.Êהּוא אם ּבֹו: וכּיֹוצא הרטב ּבֹו ׁשּמּניחין הּוצין ׁשל ְִִִִֵֶֶֶַַָָֹחֹותל
מה לּטל יכֹול אינֹו ואם מתטּמא; - מּתֹוכֹו ונֹוטל לתֹוכֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹנֹותן
ּׁשּבתֹוכֹו מה לאכל ׁשחׁשב אֹו יּתירּנּו, אֹו ׁשּיקרעּנּו עד ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּׁשּבתֹוכֹו
- ּומׁשליכּה ּבּה מׁשּתּמׁש ׁשהּוא הּקרן וכן טהֹור. - ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּולזרקֹו
טמאה. מקּבלת - עליה חׁשב ואם טמאה; מקּבלת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻאינּה

.Áּתׁשמיׁש קרן להיֹות חתכֹו טמאה. מקּבל אינֹו - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּׁשֹופר
טמאה. מקּבל -ְְֵַָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

או1) בה ליכנס או לקבלה העשוי טומאה. מקבלים עץ כלי מאימתי מלאכתם. שתיגמר עד טומאה מקבלין אין הכלים שכל יבאר
בהיפך. או עמו ניטלות ורגליו שניטל כלי במקדש. המזמרים לוי בני או המשוררים נבלי מלאכה. בשעת לסייע
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ׁשל„. ׁשהיּו ּבין החּפּויין, ּכל וכן טהֹורין. - הּמּטה ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָחּפּויי
טהֹורין; - מּתכת ׁשל אֹו עֹור ׁשל אֹו עצם ׁשל אֹו ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַעץ
הּכלים. לחּפּויי ּפרט - ּבהם מלאכה יעּׂשה אׁשר ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
- ּבמּתכת ׁשּצּפם קּבּול ּבית ּבהן ׁשּיׁש עצם אֹו עץ ּכלי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָוכן
והּצּפּוי ּבּטלן, ׁשּצּפם מאחר טמאה; מקּבלין ואין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻטהֹורים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור ְְְֵֶַַָעצמֹו
אם‰. הּמּתכת: מן ּומקצתֹו העץ מן מקצתֹו ּכלי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהעֹוּׂשה

היתה ואם טמאה, מקּבל - הּמּתכת מׁשּמׁש העץ ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהיה
ׁשל מפּתח ּכיצד? טהֹור. הּכל - העץ את מׁשּמׁשת ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהּמּתכת
טמאה; מקּבל זה הרי - אחת ׁשן אפּלּו מּמּתכת, וׁשּניו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻעץ

טהֹור. הּכל - מעץ ׁשּלֹו וׁשּנים מּמּתכת היא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהיתה
.Âׁשל היתה טמאה. - אלמג ׁשל וחֹותמּה מּתכת ׁשל ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹטּבעת

טמאה. מקּבלת אינּה זֹו הרי - מּתכת ׁשל וחֹותמּה ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאלמג
.Êאם עצמֹו, ּבפני טמאה מקּבל החֹותם אֹו מּתכת ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻהּׁשן

והּמסרק והּמּגֹוב והּמזרה הּמעּבד וכן לעץ. מחּבר היה ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֻלא
הרי - מּתכת ׁשל ועּׂשאּה מּׁשּניהן אחת ׁשּנּטלה ראׁש ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשל

טמאה. מקּבלין ְְְִֵַָֻאּלּו
.Áאֹוחז ׁשּיהיה ּכדי רּמֹון ּכמין מסמר ּבראׁשֹו ׁשעּׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמּקל

אֹוכלת הארץ ּתהיה ׁשּלא עּׂשאהּו טמאה. מקּבל אינֹו - ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבֹו
טמאה. מקּבל - העץ ְְֵֵֶַָָֻאת

.Ëמקּבל - ּבֹו להּכֹות ּכדי מסמרים ּבֹו ׁשּקבע מּקל ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָוכן
אינֹו - לנֹוי עּׂשאן הּמּתכת. את מׁשּמׁש העץ ׁשּנמצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה,

העץ. את מׁשּמׁשת הּמּתכת ׁשהרי טמאה, ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻמקּבל
.È- לנֹוי ּבדלת אֹו ּבמּקל ׁשּקבען מּתכת ׁשל מנּקּיֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָוכן

הּכלים. מּׁשאר בזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹטהֹורֹות.

חמיׁשי 1ּפרק
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מלאכּתן.‡. ׁשּתּגמר עד טמאה מקּבלין אין הּכלים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּכל
- והעריסה הּמּטה טמאה? מקּבלין מאימתי עץ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻּוכלי
טמאה. מקּבלין - לׁשּוף ׁשּלא ּגמר הּדג. ּבעֹור ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמּׁשּיׁשּופם
הּׂשריגים עקצי ויכרת ּׂשפתֹותיהן מּׁשּיחסם - עץ ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּסּלים
ׁשל הּסּלים היּו הּסל. ּגּבי על הּיֹוצאים הּקטּנים ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָוהעצים
מקּבלין - מּבפנים ההּוצין ּכרת ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹּתמרה,
ויכרת ּפיה מּׁשּיחסם - הּכלּכלה אֹותן. מקּימין ׁשּכ ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻטמאה,
על אף והּלגינין, הּכֹוסֹות ּבית הּתלּויֹות. את ויגמר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַֹההּוצים
אֹותם. מקּימין ׁשּכ טמאה, מקּבלין - מּבפנים ּכרת ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֻּפי
ויכרת ּׂשפתֹותיהן מּׁשּיחסם - והּקלתֹות הּקטּנים ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹהּקנֹונים
- הּגדֹולים והּסיּוגים הּגדֹולים הּקנֹונים הּיֹוצאים. ְְְְְְִִִִִִַַַַַַההּוצין
וכף והּכברה הּנפה ׁשּלהן. לרחב דּורים ׁשני ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמּׁשּיעּׂשה
מּׁשּיעּׂשה - הּקּפה ׁשּלהן. לרחב אחד דּור מּׁשּיעּׂשה - ְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻמאזנים
צפירה ּבֹו מּׁשּיעּׂשה - והערק ׁשּלּה; לרחב צפירֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתי
ׁשהרי טמאה, מקּבלין - ּגּביהן גמר ׁשּלא ּפי על אף ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֻאחת.
דֹומה? זה למה הא עליהן. הּכלי וצּורת ּׁשּנעּׂשּו למה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָנראּו

גמר וזהּו ההּוצין, מּׁשּיכרת - הּמחצלת מקצתֹו. ׁשּנארג ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹלבגד
עד טמאה מקּבלין אינן הּנסרים ּכלי וכל ְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻמלאכּתּה.
טמאה מקּבלין עץ ּכלי ּגלמי ּׂשפתֹותיהן. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻׁשּיתחּסמּו

אֹומּׁשּנע ּבּׂשרד לתארֹו ׁשעתיד ּפי על אף ּבצּורתֹו. הּכלי ּׂשה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
אּלּו ּבמעּׂשים וכּיֹוצא ּבמעצד ליּפֹותֹו אֹו ּבמחּוגה ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָלהׁשוֹותֹו
הׁשלים והרי חקיקה מחּסר ואינֹו הֹואיל גלם, הּוא ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻועדין
מקּבלין עץ ּכלי ּגלמי וכל טמאה. מקּבל זה הרי - ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻחפירתֹו
עד ּכלי חׁשּוב מּמּנּו הּכלי ׁשאין אׁשּכרֹוע, מּׁשל חּוץ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻטמאה,
ואין אׁשּכרֹוע, ּככלי עצם ׁשּכלי ּבעיני, וקרֹוב ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּיתיּפה.
על אף ּכלי, צּורת עליו ׁשאין עץ ּכלי טמאה. מקּבלין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּגלמיהן
נחּתֹומין ׁשל ארּובֹות טמאה. מקּבל אינֹו - ּבֹו ׁשּמׁשּתּמׁשין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֻּפי
ׁשהרי מתטּמאֹות, - ּבצק ּכׁשהן החּלֹות עליהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּסֹודרים
טמאה. מקּבלין אינן - ּבּתים ּבעלי וׁשל עליהן; הּכלי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻצּורת
מתטּמאֹות, - ּבהן וכּיֹוצא ּבכרּכֹום אֹו ּבסקרא צבען ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָואם
ּבֹו ׁשּנֹותנין נחּתֹומין ׁשל סרֹוד ּכלי. צּורת להן נעּׂשית ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהרי
ואם טהֹור. - ּבּתים ּבעלי וׁשל טמא; - ּבֹו ׁשּמקּטפין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּמים
טהֹור. - אחת מרּוח נפרץ מתטּמא; - רּוחֹותיו מארּבע ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָּגּפפֹו
מרּקדין ׁשהּסּלתים עץ ּכלי מתטּמא. - עליו ׁשעֹורכין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּלּוח
רחת טהֹור. - ּבּתים ּבעלי וׁשל מתטּמא; - הּסלת את ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹעליו
- ּגּתֹות ׁשל טהֹורה; - אֹוצרֹות ׁשל מתטּמאה, - ְְְִִֶֶַַָָָָהּגרֹוסֹות
- לקּבלה העּׂשּוי הּכלל: זה טהֹורה. - ּגרנֹות וׁשל ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָמתטּמאה,

טהֹור. - ּבֹו לכּנס והעּׂשּוי טמאה, ְְְְֵֵֶַַָָָֻמקּבל
ּותלֹוי·. סּלתין, ׁשל נפה מּתלֹויי חּוץ טהֹורין, הּתלֹויין ְְְְִִִִֵֶַַָָָָּכל

מּפני הּבּלׁשין, מּקל ּותלֹוי יד, מּגל ּותלֹוי ּגרנֹות, ׁשל ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָּכברה
לסּיעֹו העּׂשּוי הּכלל: זה מלאכה. ּבׁשעת מסּיעין ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהן
טהֹור. - ּבלבד הּכלי ּבֹו לתלֹות מתטּמא; - מלאכה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּבׁשעת

ׁשּמזּמרין‚. לוי ּבני נבלי מתטּמאין; - המׁשֹוררים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַנבלי
- והאירֹוס והּנקטמֹון הּבטנֹון טהֹורין. - ּבּמקּדׁש ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָּבהן

ְְִִַמתטּמאין.
מתטּמ„. - החלּדה טהֹורה,מצֹודת - עכּברים וׁשל אה; ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָֻ

ּכלי. צּורת עליה ואין קּבּול ּבית לּה ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָלפי
הּתאנים‰. ּבּה ׁשּמּניחין ּכפיפה ּכמֹו ּבהן ׁשאֹורגין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָקֹוצין

מגּורה ּכתבנית ּבהן וׁשאֹורגין מתטּמאין; - ּבהן ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
עליה. ּכלי ּתֹורת ׁשאין טהֹורה, - החּטין ּבהן ׁשאֹוצרין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָגדֹולה

.Âואם טהֹור. - לּפרֹות סביב סיג ּכמין אֹותן ׁשּמסרגין ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָעלין
מתטּמאין. - נסרין ׁשל סיג ְְְְִִִֶַָָָעּׂשּו

.Êהּוא אם ּבֹו: וכּיֹוצא הרטב ּבֹו ׁשּמּניחין הּוצין ׁשל ְִִִִֵֶֶֶַַָָֹחֹותל
מה לּטל יכֹול אינֹו ואם מתטּמא; - מּתֹוכֹו ונֹוטל לתֹוכֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹנֹותן
ּׁשּבתֹוכֹו מה לאכל ׁשחׁשב אֹו יּתירּנּו, אֹו ׁשּיקרעּנּו עד ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּׁשּבתֹוכֹו
- ּומׁשליכּה ּבּה מׁשּתּמׁש ׁשהּוא הּקרן וכן טהֹור. - ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּולזרקֹו
טמאה. מקּבלת - עליה חׁשב ואם טמאה; מקּבלת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻאינּה

.Áּתׁשמיׁש קרן להיֹות חתכֹו טמאה. מקּבל אינֹו - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּׁשֹופר
טמאה. מקּבל -ְְֵַָֻ
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או1) בה ליכנס או לקבלה העשוי טומאה. מקבלים עץ כלי מאימתי מלאכתם. שתיגמר עד טומאה מקבלין אין הכלים שכל יבאר
בהיפך. או עמו ניטלות ורגליו שניטל כלי במקדש. המזמרים לוי בני או המשוררים נבלי מלאכה. בשעת לסייע



milkעב zekld - oeygxn g"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ëקּבלתּה ּכדר היא אם ּומגּדל: ּתבה ּבׁשּדה ׁשּקבעּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָקערה
עד מקּבלת אינּה ׁשהרי ּבּדפן, קבעּה ואם טמאה; מקּבלת -ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ּוטהֹורה. הּׁשּדה מּכלל זֹו הרי - צּדּה על ׁשּדה ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּמּטים
.È.טהֹורין - עץ ׁשל והּכלּוב והרטֹוב ְְְְְֲִֵֶַָָהאקּון
.‡Èׁשהרי מתטּמאין, - סּכרים ּומצֹודת והּפלצּור ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָהּמּדף

עליהם. ּכלי ְֲִֵֶַצּורת
.·Èּפי על אף ּתינֹוקֹות, מלּמדי וׁשל ׁשּבּפנּדקאֹות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻהּספסלין

ּבהן קבעּו טהֹורים. - הרגלים את ּבהן ּומכניסין נקּובין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהן
ואין ׁשּנּטל ּכל הּכלל: זה טמאה. מקּבלין - ּבמסמר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻרגלים
- עּמֹו נּטלֹות ורגליו ׁשּנּטל וכל טהֹור; - עּמֹו נּטלֹות ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹרגליו
היתה טמאה; מקּבל - עצם אֹו עץ ׁשל ּכּלן היּו ואם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻטמא.

טמאה. מקּבל אינֹו - אבן ׁשל מרגליו ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻאחת

ה'תשע"ב מרחשון י"ח שלישי יום

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

ּכלי‡. צּורתֹו2ּכל ונפסדה ׁשּנטמא אחר ונׁשּבר ׁשּנטמא ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ
ּכׁשהן3ותׁשמיׁשֹו ׁשּנׁשּברּו ּכלים וכן ּבׁשבירתֹו. טהֹור - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

טמאה. מקּבלין אינן ׁשבריהן - ְְְְְִִִֵֵֶַָָֻטהֹורין
עצם·. ּכלי אֹו עץ ּבכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ויהיה4ּכּמה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ּכיצד? ּברּמֹונים. ׁשעּורן - ּבּתים ּבעלי ּכלי ּכל ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָטהֹור?
רּמֹון ּבמֹוציא הּכלי טהֹור5מּׁשּיּנקב -6- ׁשאמרּו והרּמֹון . ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָ

הרֹואה דעת לפי קטן, ולא גדֹול לא בּכלי7ּבינֹוני, ויהיּו , ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
ּבזה זה אחּוזים רּמֹונים הּכלי8ׁשלׁשה נּקב זית9. 10ּבמֹוציא ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָ

ונּקב וחזר ׁשהׁשלימֹו11ּוסתמֹו, [עד ּוסתמֹו, זית 12ּבמֹוציא ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

סתּום ׁשהּוא ּפי על אף רּמֹון, ׁשהרי13למֹוציא] טהֹור, - ְֲִִִֵֶֶַַָָ
חדׁשֹות ּפנים לֹו .14נעּׂשּו ֲֲִַָָ

הּסל‚. ּכגֹון רּמֹון, ּבמֹוציא נקּובין מּתחּלה ׁשעּׂשאן ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָּכלים
והאּפיפירֹות15והּפחלץ ּגמּלים עד16ׁשל טמאה מקּבלין - ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ

רּבן. ִֶַָָֻׁשּיּקרע
קנים17אּפיפירֹות„. להן -18ׁשעּׂשה לחּזק ּולמּטה למעלה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ּגּפים19טהֹורֹות להן עּׂשה ׁשּכּלּה20. ּפי על אף ׁשהן, ּכל ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
טמאה. מקּבלת - רּמֹון ּכמֹוציא ְְְְִִֶֶַָָֻנקּובה

רּמֹונים‰. לקּבל יכֹולין ׁשאינן הּכלים הרבע21ּכל ּכגֹון ,22 ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
והּקנֹונים רבע נגממּו23וחצי זית. ּבמֹוציא ׁשעּורן - 24הּקטּנים ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַָֹ

ׁשהּוא ּכל לקּבל ּכדי ּבהן נׁשאר אם טמאין.25ּׂשפתֹותיהן, - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
.Âּפת ׁשל ּככּכרֹות ׁשעּורן - ּפת ׁשל .26הּסּלין ְִִִֶֶַַַַָָ
.Êהּגּננים ירק27קּפת ׁשל אגּדֹות מּׁשּתֹוציא טהֹורה;28- ְֲִִִֶֶַַַָָָָֻֻ

ּבּתים ּבעלי ּתבן29וׁשל ּבמֹוציא ּבגבבא30- - ּבּלנין ׁשל ;31. ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
.Áקערֹות קערֹות32ּבית מקּבל ּומקּבל33ׁשאינֹו הֹואיל , ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָ

טמאה34הּתמחּויין מקּבל זה הרי הרעי35- ּבית וכן .36 ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ
זה הרי - הרעי את ּומקּבל הֹואיל מׁשקין, מקּבל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשאינֹו

טמאה. ְְֵַָֻמקּבל
.Ëּפי על ואף טהֹור, - לׁשנים ׁשּנחלק עץ ּכלי ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָּכל

ּבאלּפסין ּדפנֹותיהן על עץ37ׁשּמקּבלין ׁשל מּכלים חּוץ , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּכגֹון עּׂשּיתן. מּתחּלת עצמֹו ּבפני ּכלי מקצתן אֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשחצין
הּוא והרי חלקים ׁשני נעּׂשה ׁשּמּתחּלה הּכפּול, ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהּׁשלחן

ונפׁשט הּמזנֹון38נכּפל הּתמחּוי ּוכגֹון קערֹות39, ׁשהּוא , ְְְְְְְִִִֶַַַָָָ
ּוכגֹון ׁשלמֹות, קערֹות מחלקיו חלק ּבכל והרי ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַָָָָָקערֹות

לגינין ּבית וכן ּבאּלּו. ּכּיֹוצא וכל הּכפּול, ּובית40הּכּסא ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹ
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וחזר1) וסתמו זית במוציא הכלי ניקב טהור. ויהיה עצם או עץ בכלי השבר שיעור כמה שנטמא. אחר ונשבר שנטמא כלי יבאר
וכו'. לשנים שנחלק כלי כל רימון. כמוציא נקובים מתחלה שעשאם כלים ודין רימון. למוציא שהשלימו עד פרק2)וניקב כלים

א. משנה אחר.3)ב לתשמיש ראוי שעודנו פי על ואף שבירתו, שלפני לשימושו ראוי בעלי4)אינו כלי "כל כתוב: במשנתנו
חרס כלי ושל י"א בפרק לקמן יבוארו שנשברו מתכת כלי ודיני ועצם. עץ בכלי שהמדובר רבינו, ופירש כרימונים". שיעורן בתים

י"ט. הכלי.5)בפרק מתוך דרכו יפול שרימון כך כל גדול שבת6)הנקב במסכת ופירשו כרימונים", "שיעורן כתוב: במשנתנו
רימון. כמוציא שניקב טמא לכלי שהכוונה ב, גבי7)קיב כך אומר ז משנה שם בכלים יוסי רבי הנשאל. החכם דעת אומד לפי

כמותו. ופסק כך, דעתו ברימון שגם רבינו וסובר בינונית, ביצה מבד8)שיעור יוצאים רימונים שלושה פירוש, המשנה. לשון
הכלי. נטהר כן פי על ואף יוצא היה לא זה לחץ ולולא הנקב דרך שיצא השלישי על לוחץ מהם שניים של וכובדם בעיא9)אחד

לקולא. ונפשטה שם מרימון.10)בשבת קטן הסתימה.11)שהוא יד יחד.12)על והפתוח הסתום - הנקב את השלים
סתום.13) כולו לפנינו14)ואפילו יש סתום, שהנקב ועכשיו, ונטהר, - הגדול הנקב מפני נפסד הראשון שלאהכלי חדש כלי

גמלים.15)נטמא. גבי על שמניחים מחבלים עשוייה שבכה הגפנים.16)כעין את עליה לדלות קנים של שם17)אריגה
וכן ג משנה ו פרק בכלאיים פירש וכן שהאריכו. השריגים את עליו שמדלים מקנים ארוג כלי מפרש: שם רבינו ג. משנה י"ז פרק

כאן. משנה הכסף גם דבריו קנים.18)הבין להם חיבור19)חיבר לפני טומאה לקבל ראויים היו ולא ברובם כשנפתחו המדובר
בקנים. חיזקם לא אפילו טמאים הם הרי - נפתחו לא שאם מסגרת.20)הקנים, לתוכם.21)כעין נכנס אינו שרימון קטנים כלים

לוגים.22) ארבעה = הקב הקב. סל.23)רובע ניטלו.24)מין מהשפה.25)נקרעו, קטן חלק נשאר כיכר26)אם אין אם
כל כלי מתורת בטל לא לכיכרות במיוחד עשוי שהסל ומפני רימון, ממוציא גדול זה שיעור טומאה. מקבל הסל - הנקב דרך נופל

זו. למלאכתו ראוי שהוא למכירה.27)זמן העומדים ירקות בהם מכניסים רימון.28)שהגננים ממוציא גדול זה שיעור
כליהם.29) על הקופה30)החסים בתוך תבן הבית בעל מניח ירק המוציא הסל שולי כשנפחתו ירק. אגודת ממוציא גדול שיעור

הירקות. את מעור31)ועליו דק המרחצאות.תבן את בו ומסיקים בזבל קערות.32)ב עליו להעמיד המיועד גדול כלי
קערה.33) כמוציא גדולות.34)ניקב למלאכתו.35)קערות ראוי שהוא צרכיהם.36)מפני בו עושים שילדים כלי
יד.37) בית בלי כמחבת שטוח גדול כלי = חלקיו38)אילפס שני את ולחבר ולפשטו גדול, לשולחן צריך כשאינו לכפלו אפשר

ומזה39)בצירים. "לזנוהי" - "למינהו" מתרגם: (אונקלוס אחר תבשיל מין תא בכל ונותנים תאים תאים עשוייה גדולה קערה
למשנה). בפירושו רבינו הרבה. למינים קיבול כלי כד40)"מזנון" לכל קיבול בית בו ויש קטנים כדים עליו שמעמידים כלי

milk zekld - oeygxn g"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מהן41הּכֹוסֹות אחד ׁשּנפחת עץ טהֹור42ׁשל ׁשּנפחת זה - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
הּבּתים לׁשאר חּבּור ואינֹו43ואינֹו טהֹור - הּׁשני נפחת . ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָ

לֹו ּכּיֹוצא44חּבּור ּכל וכן טהֹורין. ּכּלן - ׁשלׁשּתן נפחתּו . ְְְְְֲִִִֵֵַָָָֹֻ
ּכאּלּו. ְִֵֵָּבכלים

.Èּגבֹוהה45מׁשּפלת יֹורדֹות46ׁשאמצעיתּה 47וזוּיֹותיה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָ
מּצד מקּבלת ׁשהיא מּפני טמא, - אחד מּצד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָונפחתה

והּדלּפקי48הּׁשני הּׁשלחן טהֹורה. - הּׁשני מּצד נפחתה .49 ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֻֻ
חלק ּכל ויּבדל ׁשּיחלקּו עד טמאה מקּבלין - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּנפחתּו

נּטלה טהֹורה50מחברֹו. - מרגליהן נּטלה51אחת אם וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
הּׁשליׁשית נּטלה חּׁשב52הּׁשנּיה. אם על53: ׁשּיאכל עליהם ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

מקּבלין - ּבּטבלא אֹוכל ּכמֹו זֹו ּדלּפקי על אֹו זה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָֻֻׁשלחן
טהֹורין. - לאו ואם ְְְִִָָֻטמאה,

.‡Èנסרים טהֹורין54ּכלי - ּׂשפתֹותיהן נׁשאר55ׁשּנפלּו ואם . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָ
טמאה מקּבלין - ׁשהּוא ּכל ּׂשפתֹותיהן .56מחסֹום ְְְְְִִֵֶֶַַָָֻ

.·Èעצים ׁשּמלאּה טהֹורה58ּותקעּה57טבלא חּפּה59- . ְְְְִִִֵֶַָָָָָָ
טמאה60ּבנסרים מקּבלת -61. ְְְִִֶֶַָָֻ

.‚Èׁשּנתּפרק סרּגלֹו62ספסל טהֹור. אֹו63- במׁשיחֹות ְְְְְִִִִֵֶַָָָ
טמאה. מקּבל - ְְֲִֵַַָָֻבחבלים

.„Èּגמּלים ׁשל -64הּסּלים ּוקׁשרן חזר טהֹורין, - הּתירן , ְְְִִִִִֶַַַַָָָָ
עּׂשר אפּלּו ּומתטהרין מתטּמאין נמצאּו טמאה. ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָֻמקּבלין

ּבּיֹום. ְִַָּפעמים
.ÂËמקֹום65הּׁשלחן ּבהם וׁשּיר ּבׁשיׁש ׁשחּפן הּדלּפקי אֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻֻ

טהֹור - הּכל חּפה ואם טמאה; מקּבלין - הּכֹוסֹות .66הּנחת ְְְְִִִַַַַַָָָָֹֻ
עֹומד ּבצּפּוי את67ּבין ׁשחּפה ּבין עֹומד, ׁשאינֹו ּבצּפּוי ּבין ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָ

ּכגֹון68לבזּבזיו חׁשּובים, עצים ׁשל ׁשהיּו ּבין חּפן, ׁשּלא ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
וחּפן הֹואיל עצים, ׁשאר ׁשל ׁשהיּו ּבין בֹו, וכּיֹוצא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאׁשּכרֹוע

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹורין, - ְְְִֵֶַָֻּכּלן

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

טמאה?‡. מקּבלין מאימתי עֹור ּבֹוּכלי וכּיֹוצא הּתּורמל ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָֻ
על הּיֹוצאין הּקטּנים הּקֹופין ויכרת ּׂשפתֹותיו מּׁשּיחסם -ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָֹֹ
ויכרת מּׁשּיחסם - סקּורטּיה קיחֹותיו. ויעּׂשה העֹור ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּגּבי
והּכסת הּכר ויכרת. מּׁשּיחסם - קטבּוליה ציצתּה. ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹויעּׂשה
וכן הּיֹוצאין. הּקֹופין ויכרת ּׂשפתֹותיהן מּׁשּיחסם - עֹור ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹׁשל
ּפי על אף הּקציצה, מּׁשּיגמר - הּתפּלין ּבהן. ּכּיֹוצא ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹּכל
עֹור טמאה. מקּבלת הרצּועה, את ּבּה לתת עתיד ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשהּוא
לֹו. ׁשּיעּׂשּנּו עד - טּבּור לֹו לעּׂשֹות עתיד ׁשהּוא ֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָהעריסה
ואם האּמּום. [על] מּׁשּיּגֹוב - הּמנעל מּׁשּיקמיע. - ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָהּסנּדל

ויּׂשרטט. ׁשּיכרּכם עד - ּולּׂשרטט לכרּכם ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָעתיד
.·,לפיכ טמאה. מקּבל אינֹו - ּכלי צּורת עליו ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻעֹור

ׁשּלא ּכדי ּכּפֹותיהן על קֹוצים לֹוקטי ׁשּקֹוׁשרין עֹור ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹּכף
ואין ּפׁשּוט עֹור ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל אינֹו - קֹוץ ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָֻיּכם
ועֹור הּבקר, גללי ּבֹו ׁשּמלּקטין העֹור וכן ּכלי. צּורת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָעליו
הּדבֹורים ּבֹו ׁשּמֹוׁשיבין ועֹור הּבהמה, ּפי ּבֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָׁשחֹוסמין
מּפני הרּוח את ּבֹו ׁשּמניפין ועֹור הּדבׁש, ׁשּלֹוקחין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבׁשעה

טמאה. מקּבלין ואין טהֹורין - ְְְְְִִֵַַָֹֻהחם
קּיצין,‚. מּׁשל חּוץ טהֹורֹות; - עֹור ׁשל האצּבעֹות ּבית ְְִִֵֶֶֶַָָָָּכל

אינּה אם נקרעה, טמאה. - האֹוג את מקּבלת ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמּפני
טהֹורה. - האֹוג רב את ְְֶֶֶַָָֹמקּבלת

על„. הּקּטעים ׁשּתֹופרין ועֹורֹות עֹורֹות ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַָהאבנט
מקּבלין - הּקרקע על ּבהן ׁשּיתּגלּגלּו ּכדי ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻארכּבֹותיהן
ּכעין העּׂשּויֹות העֹורֹות וכן עליהן. ּכלי צּורת ׁשהרי ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֻטמאה,
להגּביּה ּכדי ּבזרֹועֹותיהן האּמנין אֹותן ׁשּמכניסין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻטּבעֹות
עֹור ּכלי ּכׁשאר מתטּמאין - מלאכה ּבׁשעת מעליהם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבגדיהן

ְִַהּפׁשּוטים.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וכוס.41)וכד. כוס לכל קיבול בית בו הקיבול.42)שיש מבתי בתי43)אחד משאר חלק הוא שהנפחת אומרים אנו אין
הוא. גם נטמא אלה נטמאו ואם נפחתו שלא ובהמה45)לכלי.44)הקיבול לשדות זבל בה שמובילים גדולה, קופה שם.

אותה. והמדובר,46)מושכת יתלכלך. לא שהנהג כדי מהדפנות, גבוה הוא זה ומקום לנהג, ישיבה מקום יש הקופה באמצע
חלקים. לשני ומחלקה הקופה רוחב כל תופס זה נמוכות.47)כשמקום נפחתו.48)דופנותיה שלא דפנות ארבע לו שיש

הכוסות.49) עליו להעמיד קטן רגליים.50)שולחן שלוש בעלי ודולפקי בשולחן המדובר ב. משנה טהור.51)שם להיות צריך
בו. להשתמש אפשר ואי לעמוד יכול שאינו מפני טהור הדולפקי או השולחן שאוכלים52)פירוש, אנשים ויש טבלא ונשארה

טבלא. גבי קמא.53)על כתנא פסק כלי. אותה עושה רבינו54)מחשבתו ובפירוש במשנה כתוב (כך "נצרים" להיות צריך
דקים. מקנים קלועים כלים פירוש, מאליה.55)שם). תתפרק שהקליעה א)56)מפני הלכה ה פרק (למעלה אמרנו חדש בכלי

אם טומאה מקבל - השפה וניטלה מלאכתו שנגמרה כלי אבל ההוצים, ויכרות השפה כל שיחסום עד טומאה מקבלים שאינם
מבתחילתן". עץ כלי בשיירי חומר "זה ואומרת: זה על מעירה המשנה שהוא. כל ממנה כולה.57)נשאר פני על עצים הניח

לפרש58) יש וכן ברקתו". היתד "ותתקע כב) ד, (שופטים הכתוב מלשון העצים, לגזרי וחיברה יתידות בה שנעץ לפרש, נראה
בהר. האוהל יתדות תקע - בהר" אהלו את תקע "ויעקב כה): לא, (בראשית הכתוב למלאכתה.59)את ראוייה ואינה שביטלה לפי

מהוקצעים.60) עליה.61)קרשים לאכול למלאכתה ראוייה היא מחוברים62)שהרי קטנים קרשים ושני ארוך קרש הוא הספסל
פרק (כלים ששנינו כמו טהור, - הארוך הקרש מן הקטנים הקרשים נשמטו פירוש, הספסל, נתפרק ואם במסמרים. קצותיו לשתי

טהור". מראשיו אחת שניטל "ספסל ג) משנה שוליים64)קשרו.63)כ"ב להם שאין בסלים משתמשים גמלים מוליכי
מאליו. נופל והכל הקשר את מתירים - בתוכם המונח את להוציא וכשרוצים מלמטה אותם קושרים בהם להשתמש וכשרוצים

א.65) כב, פרק שם יעשה66)משנה "אשר הכתוב: מן מטומאה נתמעטו מצופים שכלים מפני מבאר, למשנה בפירושו רבינו
טומאה. מקבלים אינם אבנים שכלי מפני מפרש, והר"ש בהם". במסמרים.67)מלאכה כלי1)המסגרות.68)מחובר יבאר

קציצה והתיר במת שנטמאה ראש של תפילה ודין וייטהר. העור כלי שיינקב הנקב שיעור וכמה טומאה. מקבלים מאימתי עור
טהרתה. מאימתי שנטמאה תפילה וכו'. ותיקנה ראשונה
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מהן41הּכֹוסֹות אחד ׁשּנפחת עץ טהֹור42ׁשל ׁשּנפחת זה - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
הּבּתים לׁשאר חּבּור ואינֹו43ואינֹו טהֹור - הּׁשני נפחת . ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָ

לֹו ּכּיֹוצא44חּבּור ּכל וכן טהֹורין. ּכּלן - ׁשלׁשּתן נפחתּו . ְְְְְֲִִִֵֵַָָָֹֻ
ּכאּלּו. ְִֵֵָּבכלים

.Èּגבֹוהה45מׁשּפלת יֹורדֹות46ׁשאמצעיתּה 47וזוּיֹותיה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָ
מּצד מקּבלת ׁשהיא מּפני טמא, - אחד מּצד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָונפחתה

והּדלּפקי48הּׁשני הּׁשלחן טהֹורה. - הּׁשני מּצד נפחתה .49 ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֻֻ
חלק ּכל ויּבדל ׁשּיחלקּו עד טמאה מקּבלין - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּנפחתּו

נּטלה טהֹורה50מחברֹו. - מרגליהן נּטלה51אחת אם וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
הּׁשליׁשית נּטלה חּׁשב52הּׁשנּיה. אם על53: ׁשּיאכל עליהם ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

מקּבלין - ּבּטבלא אֹוכל ּכמֹו זֹו ּדלּפקי על אֹו זה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָֻֻׁשלחן
טהֹורין. - לאו ואם ְְְִִָָֻטמאה,

.‡Èנסרים טהֹורין54ּכלי - ּׂשפתֹותיהן נׁשאר55ׁשּנפלּו ואם . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָ
טמאה מקּבלין - ׁשהּוא ּכל ּׂשפתֹותיהן .56מחסֹום ְְְְְִִֵֶֶַַָָֻ

.·Èעצים ׁשּמלאּה טהֹורה58ּותקעּה57טבלא חּפּה59- . ְְְְִִִֵֶַָָָָָָ
טמאה60ּבנסרים מקּבלת -61. ְְְִִֶֶַָָֻ

.‚Èׁשּנתּפרק סרּגלֹו62ספסל טהֹור. אֹו63- במׁשיחֹות ְְְְְִִִִֵֶַָָָ
טמאה. מקּבל - ְְֲִֵַַָָֻבחבלים

.„Èּגמּלים ׁשל -64הּסּלים ּוקׁשרן חזר טהֹורין, - הּתירן , ְְְִִִִִֶַַַַָָָָ
עּׂשר אפּלּו ּומתטהרין מתטּמאין נמצאּו טמאה. ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָֻמקּבלין

ּבּיֹום. ְִַָּפעמים
.ÂËמקֹום65הּׁשלחן ּבהם וׁשּיר ּבׁשיׁש ׁשחּפן הּדלּפקי אֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻֻ

טהֹור - הּכל חּפה ואם טמאה; מקּבלין - הּכֹוסֹות .66הּנחת ְְְְִִִַַַַַָָָָֹֻ
עֹומד ּבצּפּוי את67ּבין ׁשחּפה ּבין עֹומד, ׁשאינֹו ּבצּפּוי ּבין ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָ

ּכגֹון68לבזּבזיו חׁשּובים, עצים ׁשל ׁשהיּו ּבין חּפן, ׁשּלא ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
וחּפן הֹואיל עצים, ׁשאר ׁשל ׁשהיּו ּבין בֹו, וכּיֹוצא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאׁשּכרֹוע

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹורין, - ְְְִֵֶַָֻּכּלן

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

טמאה?‡. מקּבלין מאימתי עֹור ּבֹוּכלי וכּיֹוצא הּתּורמל ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָֻ
על הּיֹוצאין הּקטּנים הּקֹופין ויכרת ּׂשפתֹותיו מּׁשּיחסם -ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָֹֹ
ויכרת מּׁשּיחסם - סקּורטּיה קיחֹותיו. ויעּׂשה העֹור ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּגּבי
והּכסת הּכר ויכרת. מּׁשּיחסם - קטבּוליה ציצתּה. ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹויעּׂשה
וכן הּיֹוצאין. הּקֹופין ויכרת ּׂשפתֹותיהן מּׁשּיחסם - עֹור ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹׁשל
ּפי על אף הּקציצה, מּׁשּיגמר - הּתפּלין ּבהן. ּכּיֹוצא ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹּכל
עֹור טמאה. מקּבלת הרצּועה, את ּבּה לתת עתיד ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשהּוא
לֹו. ׁשּיעּׂשּנּו עד - טּבּור לֹו לעּׂשֹות עתיד ׁשהּוא ֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָהעריסה
ואם האּמּום. [על] מּׁשּיּגֹוב - הּמנעל מּׁשּיקמיע. - ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָהּסנּדל

ויּׂשרטט. ׁשּיכרּכם עד - ּולּׂשרטט לכרּכם ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָעתיד
.·,לפיכ טמאה. מקּבל אינֹו - ּכלי צּורת עליו ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻעֹור

ׁשּלא ּכדי ּכּפֹותיהן על קֹוצים לֹוקטי ׁשּקֹוׁשרין עֹור ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹּכף
ואין ּפׁשּוט עֹור ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל אינֹו - קֹוץ ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָֻיּכם
ועֹור הּבקר, גללי ּבֹו ׁשּמלּקטין העֹור וכן ּכלי. צּורת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָעליו
הּדבֹורים ּבֹו ׁשּמֹוׁשיבין ועֹור הּבהמה, ּפי ּבֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָׁשחֹוסמין
מּפני הרּוח את ּבֹו ׁשּמניפין ועֹור הּדבׁש, ׁשּלֹוקחין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבׁשעה

טמאה. מקּבלין ואין טהֹורין - ְְְְְִִֵַַָֹֻהחם
קּיצין,‚. מּׁשל חּוץ טהֹורֹות; - עֹור ׁשל האצּבעֹות ּבית ְְִִֵֶֶֶַָָָָּכל

אינּה אם נקרעה, טמאה. - האֹוג את מקּבלת ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמּפני
טהֹורה. - האֹוג רב את ְְֶֶֶַָָֹמקּבלת

על„. הּקּטעים ׁשּתֹופרין ועֹורֹות עֹורֹות ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַָהאבנט
מקּבלין - הּקרקע על ּבהן ׁשּיתּגלּגלּו ּכדי ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻארכּבֹותיהן
ּכעין העּׂשּויֹות העֹורֹות וכן עליהן. ּכלי צּורת ׁשהרי ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֻטמאה,
להגּביּה ּכדי ּבזרֹועֹותיהן האּמנין אֹותן ׁשּמכניסין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻטּבעֹות
עֹור ּכלי ּכׁשאר מתטּמאין - מלאכה ּבׁשעת מעליהם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבגדיהן

ְִַהּפׁשּוטים.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וכוס.41)וכד. כוס לכל קיבול בית בו הקיבול.42)שיש מבתי בתי43)אחד משאר חלק הוא שהנפחת אומרים אנו אין
הוא. גם נטמא אלה נטמאו ואם נפחתו שלא ובהמה45)לכלי.44)הקיבול לשדות זבל בה שמובילים גדולה, קופה שם.

אותה. והמדובר,46)מושכת יתלכלך. לא שהנהג כדי מהדפנות, גבוה הוא זה ומקום לנהג, ישיבה מקום יש הקופה באמצע
חלקים. לשני ומחלקה הקופה רוחב כל תופס זה נמוכות.47)כשמקום נפחתו.48)דופנותיה שלא דפנות ארבע לו שיש

הכוסות.49) עליו להעמיד קטן רגליים.50)שולחן שלוש בעלי ודולפקי בשולחן המדובר ב. משנה טהור.51)שם להיות צריך
בו. להשתמש אפשר ואי לעמוד יכול שאינו מפני טהור הדולפקי או השולחן שאוכלים52)פירוש, אנשים ויש טבלא ונשארה

טבלא. גבי קמא.53)על כתנא פסק כלי. אותה עושה רבינו54)מחשבתו ובפירוש במשנה כתוב (כך "נצרים" להיות צריך
דקים. מקנים קלועים כלים פירוש, מאליה.55)שם). תתפרק שהקליעה א)56)מפני הלכה ה פרק (למעלה אמרנו חדש בכלי

אם טומאה מקבל - השפה וניטלה מלאכתו שנגמרה כלי אבל ההוצים, ויכרות השפה כל שיחסום עד טומאה מקבלים שאינם
מבתחילתן". עץ כלי בשיירי חומר "זה ואומרת: זה על מעירה המשנה שהוא. כל ממנה כולה.57)נשאר פני על עצים הניח

לפרש58) יש וכן ברקתו". היתד "ותתקע כב) ד, (שופטים הכתוב מלשון העצים, לגזרי וחיברה יתידות בה שנעץ לפרש, נראה
בהר. האוהל יתדות תקע - בהר" אהלו את תקע "ויעקב כה): לא, (בראשית הכתוב למלאכתה.59)את ראוייה ואינה שביטלה לפי

מהוקצעים.60) עליה.61)קרשים לאכול למלאכתה ראוייה היא מחוברים62)שהרי קטנים קרשים ושני ארוך קרש הוא הספסל
פרק (כלים ששנינו כמו טהור, - הארוך הקרש מן הקטנים הקרשים נשמטו פירוש, הספסל, נתפרק ואם במסמרים. קצותיו לשתי

טהור". מראשיו אחת שניטל "ספסל ג) משנה שוליים64)קשרו.63)כ"ב להם שאין בסלים משתמשים גמלים מוליכי
מאליו. נופל והכל הקשר את מתירים - בתוכם המונח את להוציא וכשרוצים מלמטה אותם קושרים בהם להשתמש וכשרוצים

א.65) כב, פרק שם יעשה66)משנה "אשר הכתוב: מן מטומאה נתמעטו מצופים שכלים מפני מבאר, למשנה בפירושו רבינו
טומאה. מקבלים אינם אבנים שכלי מפני מפרש, והר"ש בהם". במסמרים.67)מלאכה כלי1)המסגרות.68)מחובר יבאר

קציצה והתיר במת שנטמאה ראש של תפילה ודין וייטהר. העור כלי שיינקב הנקב שיעור וכמה טומאה. מקבלים מאימתי עור
טהרתה. מאימתי שנטמאה תפילה וכו'. ותיקנה ראשונה
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גּנֹות‰. זֹורעי ׁשל ולּזרֹוע: לּיד ּכּסּוי מּמּנּו ׁשּתֹופרין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָעֹור
ואם טמאה; מקּבלין - ּפׁשּתן עֹוּׂשי וׁשל דרכים הֹולכי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻוׁשל
הּכלל: זה טמאה. מקּבל אינֹו - נּפחים וׁשל צּבעים ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻהיה
יפה ׁשּיאחז ּוכדי קֹוץ יּכהּו ׁשּלא ּכדי לקּבלה העּׂשּוי ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּכל
יּפסד ׁשּלא ּכדי הּזעה מּפני והעּׂשּוי טמאה; מקּבל - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻיפה

טמאה. מקּבל אינֹו - ידֹו ּבזעת ּבֹו ׁשּמתעּסק ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּדבר
.Â- החמת ויטהר? העֹור ּכלי ׁשּיּנקב הּנקב ׁשעּור ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכּמה

לקּבל יכֹולה אינּה ואם ׁשתי. ׁשל ּפקעיֹות ּכמֹוציא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּׁשּתּנקב
עד טמאה מקּבלת - ערב ׁשל ּומקּבלת הֹואיל ׁשתי, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻׁשל

רּבּה. ִֵֶָָֻׁשּתּנקב
.Êמקּבל הּתּורמיל עדין - ׁשּבתֹוכֹו הּכיס ׁשּנפחת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַהּתּורמיל

לֹו. חּבּור ואינֹו ְְִֵָֻטמאה,
.Á,טהֹורֹות - ונפחתּו עּמּה מקּבלֹות ׁשּלּה ׁשהּביצים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָהחמת

ּכדרּכן. מקּבלֹות ְְְְֵֶַַָָׁשאינן
.Ëוכיס עמקי סנּדל ּכגֹון ּוׁשנצֹות, לּולאֹות לֹו ׁשּיׁש עֹור ְְְְְְִִִִֵֶַָָָּכלי

ּכלי צּורת עליהן אין מּתרין ׁשּכׁשהן ּפי על אף ׁשנצֹות, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשל
וההדיֹוט הֹואיל מּתרין, ּכׁשהן טמאה מקּבלין אּלּו הרי -ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֻֻ
קּבּול ּכלי ויחזר ּבּלּולאֹות הּׁשנצֹות להכניס ּבמהרה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹיכֹול
צּורתן ונפסדה מהן הּׁשנצֹות והסיר נטמאּו אם וכן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּכׁשהיה.
ּבאּמן. ׁשּלא להחזירן ׁשאפׁשר ּפי על אף טהֹורין, הן הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

.È,טמאה מקּבל הּוא עדין - ׁשנציו ׁשּנּטלּו ׁשנצֹות ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻּכיס
טלה טהֹור. - ּפׁשּוט עֹור וחזר נפׁשט מקּבל. הּוא ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָׁשהרי
ּפי על אף טמאה, מקּבלת - מּלמּטה הּמטלת את ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻעליו

ּכלי. צּורת עליו יׁש ׁשהרי ּפׁשּוט, ְֲִֵֵֶֶַָָָׁשהּוא
.‡È- ּפׁשטֹו טמאה; מקּבל - הּקמיע את ּבֹו ׁשּכר ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָֻעֹור

אפּלּו ּומתטהר מתטּמא טמאה. מקּבל - ּבֹו וכר חזר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻטהֹור;
טהֹור. - הּקמיע את עליו ׁשּכתב ועֹור ּבּיֹום. ּפעמים ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעּׂשר
טמאה. מקּבל - לתכׁשיט חליא ועּׂשה מּמּנּו ּכרת ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻֻואם

.·Èׁשּנטמאת הרי היא. ּכלים ארּבעה ראׁש ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּתפּלה
אב היא הרי - ותּקנּה הראׁשֹונה קציצה והּתיר ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָּבמת
הּתיר ואם ותּקנּה. הּׁשנּיה הּתיר אם וכן ּכׁשהיתה. ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָָֻטמאה
- ותּקנּה הרביעית אף והּתיר ותּקנּה, הּׁשליׁשית ְְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָאף
ואחת אחת ּכל הּתיר ׁשהרי לטמאה; ראׁשֹון ּכּלּה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻנעּׂשית
ׁשּנגעּו אחרֹונֹות ּתפּלין זֹו ּוכאּלּו ּכּלם, ותּקנם ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָֻוחזר
ותּקנּה ׁשנּיה ּפעם הראׁשֹונה את והּתיר חזר ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָּבראׁשֹונֹות.
הּׁשנּיה את הּתיר אם וכן ּכׁשהיתה. ראׁשֹון היא הרי -ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָ
הרי - ותּקנּה הרביעית אף והּתיר חזר הּׁשליׁשית. ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָואת
ׁשהּוא מּפני ּכלים, מטּמא הראׁשֹון ׁשאין טהֹורה; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻּכּלּה
ונפסקה מדרס טמא ׁשהּוא סנּדל וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָולד,
ותּקנּה ׁשנּיה נפסקה מדרס. טמא - ותּקנּה מאזניו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָָאחת
אזנים לֹו נעּׂשּו ׁשהרי הּמדרס, מן טהֹור הּוא הרי -ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ
את לתּקן הסּפיק לא מדרס. מּגע טמא אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹחדׁשֹות,

נּטל אֹו עקבֹו ׁשּנפסק אֹו הּׁשנּיה ׁשּנפסקה עד ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהראׁשֹונה
טהֹור. - לׁשנים נחלק אֹו ְְֱִִֶַַָָחטמֹו

.‚È.טהֹור - הרגל רב מקּבל אינֹו אם ׁשּנפחת, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמנעל
.„Èמּׁשּיּתיר - יד ׁשל טהרתּה? מאימתי ׁשּנטמאת ְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּתפּלה

רּוחֹות מּׁשלׁש מּׁשּיּתיר - ראׁש וׁשל רּוחֹות; מּׁשלׁש ְִִִִֶֶַָָָֹאֹותּה
לחברּתּה. קציצה ְְֲִֵֶַָָּובין

.ÂËאחר ׁשּנקרעּו והּתפּלין והּקמיע והאמּום ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּכּדּור
האּכּוף טהֹור. - ׁשּבתֹוכן ּובּמה טמא, - ּבהן הּנֹוגע ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנטמאּו,
מחּברֹו ׁשהּתפר מּפני טמא, - ׁשּבתֹוכֹו ּבמה הּנֹוגע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּנקרע,

אחד. ּכגּוף ּכּלֹו ְְֲֶַָָֻונעּׂשה

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

מלאכּתן‡. ׁשּתּגמר עד טמאה מקּבלין אינן מּתכֹות ּכלי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻּכל
ּכלי ּגלמי אבל ּכלל. מעּׂשה מחּסר הּכלי יהיה ולא ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻּכּלּה

טמאה. מקּבלין אינן ְְְִֵַַָָָֻמּתכֹות
אֹו·. אֹותֹו לׁשּוף ׁשעתיד ּכל מּתכֹות? ּכלי ּגלמי הן ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָֹואילּו

מחּסר ׁשהיה אֹו ּבקּורנס, להּקיׁש אֹו לכרּכב אֹו לגרר אֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֻלׁשּבץ
וייּפהּו ׁשּיתּקנּנּו עד טמאה מקּבל אינֹו זה הרי - אגן אֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֻאזן
טמאה מקּבל אינֹו הּסיף ּכיצד? ּכלל. מלאכה ּבֹו ּתּׁשאר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹֻולא
ּבמעּׂשים ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּיׁשחיזּנה. עד - והּסּכין ׁשּיׁשּופּנּו, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹעד
החררה מן אֹו ּברזל ׁשל העׁשת מן ּכלים העֹוּׂשה ,לפיכ ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאּלּו.
הּצּפּויין, ּומן הּטּסין ּומן ּגלּגל, ׁשל הּסֹובב ּומן מּתכת, ְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַׁשל
ּומן הּׁשחֹולה ּומן הּכלים, ּומאזני הּכלים ּומאגני הּכלים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָּומּכּני
ּכלי ּגלמי ׁשּנעּׂשּו אּלּו ׁשּכל מּפני טהֹורים, אּלּו הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָהּנדֹודת

ּו מּתכֹות ּכלי מּׁשברי ּכלי העֹוּׂשה אבל הן. הּכליםמּתכֹות מן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
הּכלים מן ׁשּנעּׂשּו ׁשּידּוע הּמסמרֹות ּומן הּזמן מרב ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹׁשּנׁשחקּו
מסמרֹות אבל ּגלמים. ׁשאינם לפי טמאה, מקּבלין אּלּו הרי -ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ
טהֹורין. הן הרי - העׁשת מן אֹו הּכלים מן נעּׂשּו אם ידּוע ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשאין

טמאה. מקּבלין אינם - לכלי אֹותם התקין ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֻאפּלּו
טמאה,‚. מקּבל - ּכּסּוי אּלא מחּסר ׁשאינֹו מּתכֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻּכלי

הּכלי. מּגּוף חׁשּוב הּכּסּוי ְִִִֵֶַַָׁשאין
.„- מּתחּלתּה לכ ותּקנּה ׁשפּה אּלא נּקבה ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹמחט

אם אבל הּקֹוץ. את ּבּה ׁשּמֹוציאין מּפני טמאה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻמקּבלת
ואינּה מּתכֹות ּכלי ּגלמי ּכׁשאר היא הרי - לנּקבּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָעתיד

טמאה. ְְֶֶַָֻמקּבלת
ּכלי‰. וגלמי טהֹורים מּתכֹות ּכלי ׁשּגלמי ׁשּבארנּו, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמאחר

עץ ּכלי ּופׁשּוטי טמאים מּתכֹות ּכלי ּופׁשּוטי טמאים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵַָעץ
ּבכלי טהֹור - עץ ּבכלי הּטמא נמצא: ּתֹורה, ּדין ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָטהֹורים

עץ. ּבכלי טהֹור - מּתכֹות ּבכלי טמא ְְִִֵֵֵֵַַָָָָמּתכֹות,
.Âוהּׁשריֹון והּכֹובע והרמח הּסיף ּכגֹון הּמלחמה, ּכלי ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹּכל

האדם, ּתכׁשיטי וכל טמאה. מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֻוהּמּגפים
ּבין חֹותם עליהן ׁשּיׁש ּבין והּטּבעֹות, והּנזמים הּקטלה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכגֹון
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אם1) האדם ותכשיטי המלחמה וכלי מתכות כלי גולמי הן ומה מלאכתם. כל שתיגמר עד טומאה מקבלים אין מתכות שכלי יבאר
שעושה אומן במחשבה. עולים או במחשבה לטומאה יורדים הכלים אם וטבעות. חותמות והכלים הבהמה תכשיטי טומאה. מקבלין

הנמצאים. וזוגים ולדלתות, לבהמה זוגין ומניח

milk zekld - oeygxn h"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אפּלּו טמאה. מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא חֹותם, עליהם ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשאין
מקּבל - קטּנה ּבצּואר לתלֹותֹו והתקינֹו ׁשּנפסל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָדינר
אדם. ּתכׁשיט ּככל מתטּמא - מּתכת ׁשל קמיע וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻטמאה.

.Êׁשעֹוּׂשין הּטּבעֹות ּכגֹון והּכלים, הּבהמה ּתכׁשיטי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכל
מקּבלין ואינן טהֹורין - הּכלים ּולאזני הּבהמה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלצּואר
הּמׁשמיע וכלים ּבהמה ׁשל מּזּוג חּוץ עצמן; ּבפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻטמאה
ולעריסה, למכּתׁשת זּוגין העֹוּׂשה ּכיצד? לאדם. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָקֹול
- ענּבֹולין להן עּׂשה טהֹורים. - ותינֹוקֹות ספרים ְְְְְְְִִִִִִֶָָָָלמטּפחֹות
הן הרי לאדם, קֹול להׁשמיע ונעּׂשּו הֹואיל טמאה; ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָֻמקּבלים
טמאה, מקּבלין - ענּבֹוליהן נּטלּו ואפּלּו אדם. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֻּכתכׁשיטי

החרס. על להּקיׁשֹו ראּוי הּוא ְֲִֵֶֶֶַַַָׁשהרי
.Áטמאה מקּבל אינֹו - לקטן נעּׂשה אם לאדם: העּׂשּוי ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻזּוג

הרי - לגדֹול נעּׂשה נעּׂשה; לקֹול ׁשהרי ׁשּלֹו, ּבענּבֹול ְְְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
ענּבֹול. לֹו ׁשאין ּפי על אף טמאה ּומקּבל ּתכׁשיט ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֻזה

.Ë,טהֹורין החֹותמֹות וכל טמאה, מקּבלֹות הּפרצּופֹות ְְְְְְִַַַַָָָָֻּכל
הּטּבעֹות וכל ּבלבד. חֹותמין ׁשּבֹו מּתכת ׁשל מחֹותם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָחּוץ
את ּבֹו ׁשחֹוגר טּבעת אבל אצּבע; מּטּבעת חּוץ ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָטהֹורֹות,
ׁשל הּׁשיר טּבעת טהֹורה. - ּכתפיו ּבין ׁשּקֹוׁשרּה ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמתניו,
מקּבלת - הּבהמה את ּבּה מֹוׁש והאדם הֹואיל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהמה,
רֹודה ואדם הֹואיל מּתכת, ׁשל ּבהמה ׁשל מּקל וכן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻטמאה.

טמאה. מקּבלת - ּבֹו ְְֶֶַָָֻאֹותּה
.Èמידי עֹולין ואין ּבמחׁשבה, לטמאה יֹורדים הּכלים ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֻּכל

הּמעּׂשה מּיד מבּטל והּמעּׂשה מעּׂשה. ּבׁשּנּוי אּלא ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻטמאה
הּמעּׂשה מּיד לא מבּטלת אינּה והּמחׁשבה הּמחׁשבה, ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹּומּיד
ׁשחׁשב כלים אֹו ּבהמה טּבעת ּכיצד? הּמחׁשבה. מּיד ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹולא
טמאה מקּבלת זֹו הרי - אדם טּבעת להחזירּה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻעליה
חזר עּׂשּיתּה. מּתחּלת לאדם נעּׂשית ּוכאּלּו זֹו, ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָּבמחׁשבה

ּב טּבעת להּניחּה עליה ּפיוחּׁשב על אף ּכׁשהיתה, המה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשאין טמאה; מקּבלת זֹו הרי - האדם ּבּה נתקּׁשט ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּלא
ּכגֹון מעּׂשה, ׁשּיעּׂשה עד הּמחׁשבה מּיד מבּטלת ְְֲֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּמחׁשבה
הּטּבעת היתה ּבהמה. ׁשל ּבמעּׂשה יתקעּה אֹו אֹותּה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּיׁשּוף
טמאה מקּבלת היא עדין - לבהמה עליה וחּׁשב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻלאדם
עּׂשה ּבמחׁשבה. טמאתן מידי עֹולין הּכלים ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה;
ׁשהּמעּׂשה טמאה; מקּבלת אינּה - לבהמה וׁשּנּה מעּׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבּה

הּמעּׂשה. מּיד ְֲִֵֶַַַַמבּטל
.‡È,מחׁשבה להן ואין מעּׂשה להן יׁש - וקטן ׁשֹוטה ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָחרׁש

אכלין. הכׁשר ּבענין למעלה ׁשּבארנּו ְְְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָּכמֹו

.·Èוׁשל טמאה; מקּבל - לבהמה עליו ׁשחּׁשב ּדלת ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻזּוג
קבעֹו ואפּלּו ּבּקרקע חּברֹו אפּלּו לדלת, ׁשעּׂשאּוהּו ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבהמה
ּבגּופֹו. מעּׂשה ּבֹו ׁשּיׁשּנה עד ּכׁשהיה, טמאה מקּבל - ְְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבמסמר

.‚Èרב אם ולדלתֹות: לבהמה זּוגין ּומּניח ׁשעֹוּׂשה ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֻאּמן
עד טמאה, מקּבל הּכל הרי - טמאה ׁשּמקּבל לדבר ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻֻהעּׂשּוי
העּׂשּוי רב ואם טמאה; מקּבל ׁשאינֹו לדבר מקצתן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּיפריׁש
ׁשּיפריׁש עד טהֹור, הּכל הרי - טמאה מקּבל ׁשאין ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻלדבר

טמאה. המקּבל לדבר ְְְְִֵַַָָָָָֻמקצתן
.„Èחּוץ טמאה; מקּבלין - מקֹום ּבכל הּנמצאין ְְְְְִִִִַַָָָָֻזּוגין

לדלתֹות. ׁשרּבן מּפני ּבּכרּכים, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻמהּנמצאים
.ÂËואחד לדלת אחד זּוגים, ׁשני לי עּׂשה לאּמן: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻאמר

ואחת לׁשכיבה אחת מחצלאֹות, ׁשּתי לי עּׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָלבהמה;
לאהלים ואחד לצּורֹות אחד סדינים, ׁשני לי עּׂשה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֹֹלאהלים;
וזה לכ זה ויאמר: ׁשּיפרׁש עד טמאה, מקּבלין ׁשניהן -ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
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מּתכֹות‡. ּכלי מקּבלין2ּכל - עצמן ּבפני ׁשם להן ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
והּנגר הּדלת מן חּוץ והּפֹותה3טמאה, ׁשּתחת4והּמנעּול ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻ
והּצּנֹור והּקֹורה והּציר לּקרקע5הּציר עּׂשּויין ׁשאּלּו מּפני ;6 ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָ

העץ את לׁשּמׁש קדם7אֹו ואפּלּו טמאה, מקּבלין אינן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
מתטּמא8ׁשּיּקבעּו אינֹו - לוי ׁשם לֹו ׁשּיׁש מּתכֹות ּכלי וכל . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשל עקרב ּכיצד? ּכלי. ּכמקצת ׁשהּוא מּפני עצמֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבפני
טמא9ּפרמּבּיא מּכאן10- הּבהמה לחיי ׁשעל ׁשּלּה ּולחיים , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ

ׁשאין מּפני עצמן, ּבפני טמאה מקּבלין ואין טהֹורין, - ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻּומּכאן
חּבּורֹו ּובׁשעת עצמן. ּבפני ׁשם טמאה11להם מקּבל הּכל -12. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻ

האדם·. לחיי על ׁשּמּניחין ּברזל ׁשל ּבׁשעת13טּסין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבפני ׁשם להם ׁשאין מּפני טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻמלחמה

מים14עצמן קּבּול ּבית ּבהן יׁש ואם ּככל15. מתטּמאין - ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
קּבּול .16ּכלי ְִֵ

ּכקדרה‚. העּׂשּוי ונפסק17נזם מלמעלה וכעדׁשה מּלמּטה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּלֹו הּקדרה לּה18- יׁש ׁשהרי עצמּה, ּבפני טמאה מקּבלת ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ

והעדׁשה קּבּול, מּפני19ּבית עצמּה, ּבפני טמאה מקּבלת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
והּצנירה עצמּה, ּבפני ׁשם לּה נכנסת20ׁשּיׁש ׁשהיא ׁשּלּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

עצמּה ּבפני טמאה מקּבלת אינּה באף אֹו הּנזם21ּבאזן היה . ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ברגליהן.1) הבנות שמשימות טבעות שתי לווי. שם או עצמם בפני שם להם שיש מתכות כלי ב.2)יבאר משנה י"א פרק כלים
ה3) ברזל של עץ.מוט של לשער בריח (במלכיםֿא4)משמש הדלת ציר את משימים ובה בקרקע שמשקיעים מתכת של כוס כעין

הבית"). לדלתות "והפותות ט: בקרקע.5)ז, להניח כקרקע.6)העשוי הוא הרי לקרקע המחובר בידינו: הוא נגר7)כלל
בקרקע.8)ומנעול. לקבעם כדי מלכתחילה שנעשו ברזל9)מפני חתיכת ובו הבהמה פי על שנותנים רסן הוא פרומביא

עקרב. נקרא זה ברזל פיה. לתוך עצמו.10)שמכניסים בפני שם לו ויש הבהמה הילוך לכוון כדי האדם, לצורך שהוא מפני
לרסן.11) מחוברים חלקיו.12)כשהם כל נטמאו - הרסן מחלקי באחד טמא נגע רבינו13)ואם מפרש במשנתנו עליו. להגן

החזה. את לכסות ברזל הראש.14)לוחות את המכסה הברזל מכובע חלק הם אלה במלחמה.15)טסים למדנו16)לשתות
עצמו. בפני שם לו שאין פי על אף טומאה מקבל - קיבול בית לו שיש שכלי עשוי17)מזה, העליון החלק חלקים, משני מורכב

חלולה. כקדירה תבניתו התחתון והחלק האוזן, שבאלית לנקב הנכנסת הצינורא ובו עדשה עצמה.18)בצורת בפני שם לה שאין
קיבול.19) בית לה עצמו.20)שאין בפני שם ולא קיבול בית לה מכלי21)שאין כחלק היא הרי לנזם מחוברת כשהיא אבל
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אפּלּו טמאה. מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא חֹותם, עליהם ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשאין
מקּבל - קטּנה ּבצּואר לתלֹותֹו והתקינֹו ׁשּנפסל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָדינר
אדם. ּתכׁשיט ּככל מתטּמא - מּתכת ׁשל קמיע וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻטמאה.

.Êׁשעֹוּׂשין הּטּבעֹות ּכגֹון והּכלים, הּבהמה ּתכׁשיטי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכל
מקּבלין ואינן טהֹורין - הּכלים ּולאזני הּבהמה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלצּואר
הּמׁשמיע וכלים ּבהמה ׁשל מּזּוג חּוץ עצמן; ּבפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻטמאה
ולעריסה, למכּתׁשת זּוגין העֹוּׂשה ּכיצד? לאדם. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָקֹול
- ענּבֹולין להן עּׂשה טהֹורים. - ותינֹוקֹות ספרים ְְְְְְְִִִִִִֶָָָָלמטּפחֹות
הן הרי לאדם, קֹול להׁשמיע ונעּׂשּו הֹואיל טמאה; ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָֻמקּבלים
טמאה, מקּבלין - ענּבֹוליהן נּטלּו ואפּלּו אדם. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֻּכתכׁשיטי

החרס. על להּקיׁשֹו ראּוי הּוא ְֲִֵֶֶֶַַַָׁשהרי
.Áטמאה מקּבל אינֹו - לקטן נעּׂשה אם לאדם: העּׂשּוי ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻזּוג

הרי - לגדֹול נעּׂשה נעּׂשה; לקֹול ׁשהרי ׁשּלֹו, ּבענּבֹול ְְְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
ענּבֹול. לֹו ׁשאין ּפי על אף טמאה ּומקּבל ּתכׁשיט ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֻזה

.Ë,טהֹורין החֹותמֹות וכל טמאה, מקּבלֹות הּפרצּופֹות ְְְְְְִַַַַָָָָֻּכל
הּטּבעֹות וכל ּבלבד. חֹותמין ׁשּבֹו מּתכת ׁשל מחֹותם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָחּוץ
את ּבֹו ׁשחֹוגר טּבעת אבל אצּבע; מּטּבעת חּוץ ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָטהֹורֹות,
ׁשל הּׁשיר טּבעת טהֹורה. - ּכתפיו ּבין ׁשּקֹוׁשרּה ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמתניו,
מקּבלת - הּבהמה את ּבּה מֹוׁש והאדם הֹואיל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהמה,
רֹודה ואדם הֹואיל מּתכת, ׁשל ּבהמה ׁשל מּקל וכן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻטמאה.

טמאה. מקּבלת - ּבֹו ְְֶֶַָָֻאֹותּה
.Èמידי עֹולין ואין ּבמחׁשבה, לטמאה יֹורדים הּכלים ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֻּכל

הּמעּׂשה מּיד מבּטל והּמעּׂשה מעּׂשה. ּבׁשּנּוי אּלא ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻטמאה
הּמעּׂשה מּיד לא מבּטלת אינּה והּמחׁשבה הּמחׁשבה, ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹּומּיד
ׁשחׁשב כלים אֹו ּבהמה טּבעת ּכיצד? הּמחׁשבה. מּיד ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹולא
טמאה מקּבלת זֹו הרי - אדם טּבעת להחזירּה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻעליה
חזר עּׂשּיתּה. מּתחּלת לאדם נעּׂשית ּוכאּלּו זֹו, ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָּבמחׁשבה

ּב טּבעת להּניחּה עליה ּפיוחּׁשב על אף ּכׁשהיתה, המה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשאין טמאה; מקּבלת זֹו הרי - האדם ּבּה נתקּׁשט ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּלא
ּכגֹון מעּׂשה, ׁשּיעּׂשה עד הּמחׁשבה מּיד מבּטלת ְְֲֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּמחׁשבה
הּטּבעת היתה ּבהמה. ׁשל ּבמעּׂשה יתקעּה אֹו אֹותּה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּיׁשּוף
טמאה מקּבלת היא עדין - לבהמה עליה וחּׁשב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻלאדם
עּׂשה ּבמחׁשבה. טמאתן מידי עֹולין הּכלים ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה;
ׁשהּמעּׂשה טמאה; מקּבלת אינּה - לבהמה וׁשּנּה מעּׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבּה

הּמעּׂשה. מּיד ְֲִֵֶַַַַמבּטל
.‡È,מחׁשבה להן ואין מעּׂשה להן יׁש - וקטן ׁשֹוטה ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָחרׁש

אכלין. הכׁשר ּבענין למעלה ׁשּבארנּו ְְְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָּכמֹו

.·Èוׁשל טמאה; מקּבל - לבהמה עליו ׁשחּׁשב ּדלת ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻזּוג
קבעֹו ואפּלּו ּבּקרקע חּברֹו אפּלּו לדלת, ׁשעּׂשאּוהּו ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבהמה
ּבגּופֹו. מעּׂשה ּבֹו ׁשּיׁשּנה עד ּכׁשהיה, טמאה מקּבל - ְְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבמסמר

.‚Èרב אם ולדלתֹות: לבהמה זּוגין ּומּניח ׁשעֹוּׂשה ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֻאּמן
עד טמאה, מקּבל הּכל הרי - טמאה ׁשּמקּבל לדבר ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻֻהעּׂשּוי
העּׂשּוי רב ואם טמאה; מקּבל ׁשאינֹו לדבר מקצתן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּיפריׁש
ׁשּיפריׁש עד טהֹור, הּכל הרי - טמאה מקּבל ׁשאין ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻלדבר

טמאה. המקּבל לדבר ְְְְִֵַַָָָָָֻמקצתן
.„Èחּוץ טמאה; מקּבלין - מקֹום ּבכל הּנמצאין ְְְְְִִִִַַָָָָֻזּוגין

לדלתֹות. ׁשרּבן מּפני ּבּכרּכים, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻמהּנמצאים
.ÂËואחד לדלת אחד זּוגים, ׁשני לי עּׂשה לאּמן: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻאמר

ואחת לׁשכיבה אחת מחצלאֹות, ׁשּתי לי עּׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָלבהמה;
לאהלים ואחד לצּורֹות אחד סדינים, ׁשני לי עּׂשה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֹֹלאהלים;
וזה לכ זה ויאמר: ׁשּיפרׁש עד טמאה, מקּבלין ׁשניהן -ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
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מּתכֹות‡. ּכלי מקּבלין2ּכל - עצמן ּבפני ׁשם להן ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
והּנגר הּדלת מן חּוץ והּפֹותה3טמאה, ׁשּתחת4והּמנעּול ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻ
והּצּנֹור והּקֹורה והּציר לּקרקע5הּציר עּׂשּויין ׁשאּלּו מּפני ;6 ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָ

העץ את לׁשּמׁש קדם7אֹו ואפּלּו טמאה, מקּבלין אינן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
מתטּמא8ׁשּיּקבעּו אינֹו - לוי ׁשם לֹו ׁשּיׁש מּתכֹות ּכלי וכל . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשל עקרב ּכיצד? ּכלי. ּכמקצת ׁשהּוא מּפני עצמֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבפני
טמא9ּפרמּבּיא מּכאן10- הּבהמה לחיי ׁשעל ׁשּלּה ּולחיים , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ

ׁשאין מּפני עצמן, ּבפני טמאה מקּבלין ואין טהֹורין, - ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻּומּכאן
חּבּורֹו ּובׁשעת עצמן. ּבפני ׁשם טמאה11להם מקּבל הּכל -12. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻ

האדם·. לחיי על ׁשּמּניחין ּברזל ׁשל ּבׁשעת13טּסין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבפני ׁשם להם ׁשאין מּפני טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻמלחמה

מים14עצמן קּבּול ּבית ּבהן יׁש ואם ּככל15. מתטּמאין - ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
קּבּול .16ּכלי ְִֵ

ּכקדרה‚. העּׂשּוי ונפסק17נזם מלמעלה וכעדׁשה מּלמּטה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּלֹו הּקדרה לּה18- יׁש ׁשהרי עצמּה, ּבפני טמאה מקּבלת ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ

והעדׁשה קּבּול, מּפני19ּבית עצמּה, ּבפני טמאה מקּבלת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
והּצנירה עצמּה, ּבפני ׁשם לּה נכנסת20ׁשּיׁש ׁשהיא ׁשּלּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

עצמּה ּבפני טמאה מקּבלת אינּה באף אֹו הּנזם21ּבאזן היה . ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ברגליהן.1) הבנות שמשימות טבעות שתי לווי. שם או עצמם בפני שם להם שיש מתכות כלי ב.2)יבאר משנה י"א פרק כלים
ה3) ברזל של עץ.מוט של לשער בריח (במלכיםֿא4)משמש הדלת ציר את משימים ובה בקרקע שמשקיעים מתכת של כוס כעין

הבית"). לדלתות "והפותות ט: בקרקע.5)ז, להניח כקרקע.6)העשוי הוא הרי לקרקע המחובר בידינו: הוא נגר7)כלל
בקרקע.8)ומנעול. לקבעם כדי מלכתחילה שנעשו ברזל9)מפני חתיכת ובו הבהמה פי על שנותנים רסן הוא פרומביא

עקרב. נקרא זה ברזל פיה. לתוך עצמו.10)שמכניסים בפני שם לו ויש הבהמה הילוך לכוון כדי האדם, לצורך שהוא מפני
לרסן.11) מחוברים חלקיו.12)כשהם כל נטמאו - הרסן מחלקי באחד טמא נגע רבינו13)ואם מפרש במשנתנו עליו. להגן

החזה. את לכסות ברזל הראש.14)לוחות את המכסה הברזל מכובע חלק הם אלה במלחמה.15)טסים למדנו16)לשתות
עצמו. בפני שם לו שאין פי על אף טומאה מקבל - קיבול בית לו שיש שכלי עשוי17)מזה, העליון החלק חלקים, משני מורכב

חלולה. כקדירה תבניתו התחתון והחלק האוזן, שבאלית לנקב הנכנסת הצינורא ובו עדשה עצמה.18)בצורת בפני שם לה שאין
קיבול.19) בית לה עצמו.20)שאין בפני שם ולא קיבול בית לה מכלי21)שאין כחלק היא הרי לנזם מחוברת כשהיא אבל
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אׁשּכֹול ּכמין ּבית23ונפרק22עּׂשּוי ּבֹו ׁשאין מּפני טהֹור, - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ
ראּוי אינֹו והרי עצמֹו, ּבפני ׁשם מּמּנּו ּגרּגיר לכל ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָקּבּול,

מּׁשּנפרק.24לתכׁשיט ְְְִִִֶַַ
היא„. - אחת ּברגל הּבנֹות ׁשּמּניחין אחת ְִִִֶֶֶַַַַַַַַַָטּבעת

עליה ׁשאין מּפני טמאה, מקּבלת ואינּה ּבירית, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהּנקראת
טּבעת אֹו הּכלים טּבעת ּכמֹו אּלא ּתכׁשיט, ּכלי ְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָצּורת
ׁשּמּׂשימֹות טּבעֹות ׁשּתי אבל ּכתפיו. ּבין ּבּה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשּקֹוׁשר

לזֹו מּזֹו ּביניהן מּטלת וׁשלׁשלת ּברגליהן -25הּבנֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻ
הּנקראין והן הּבנֹות. ּתכׁשיטי ׁשהן מּפני טמאה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻמקּבלין

ְִָּכבלים.
חליֹות‰. ׁשל אֹו26קטלא צמר ׁשל ּבחּוט והם מּתכת, ׁשל ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֻ

ׁשּכל טמאה, מקּבלֹות החליֹות - החּוט ונפסק ּפׁשּתן, ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָֻֻׁשל
עצמֹו ּבפני ּכלי ואחד מּתכת27אחד ׁשל ׁשּלּה החּוט היה . ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

זכּוכית, ׁשל אֹו מרּגלּיֹות וׁשל טֹובֹות אבנים ׁשל ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֻוהחליֹות
עצמֹו ּבפני מתטּמא זֹו הרי - קּים והחּוט החליֹות .28ונׁשּברּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָֻ

קטלא קטּנה29ׁשירי צּואר ּכמלא -30. ְְְְִֵַַַַָָָֹ
.Âמּפני טמאה, מקּבלין ואין טהֹורין מּתכת ׁשל הּכּסּויין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻּכל

עצמן ּבפני ׁשם להם הּמחם31ׁשאין מּכּסּוי חּוץ ּומּכּסּוי32, ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

רֹופאין33טני האסּפלנית34ׁשל את ּבֹו ׁשּמּניחין מּפני ;35, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָ
קּבּול. ּכלי ְֲִִַָנעּׂשה

.Êזה הרי - מראה ועּׂשהּו ּולטׁשֹו ׁשּׁשפֹו מּתכת ׁשל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכּסּוי
טמאה .36מקּבל ְְֵַָֻ

.Áהּמׁשקֹולֹות והן37ּכל טמאה. מקּבלֹות מּתכֹות ׁשל ְְְְְִֵֶַַַָָָֻ
ׁשל אּונקּיֹות ׁשהיּו עץ ׁשל מאזנים קנה אּונקּיֹות. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹהּנקראין

טמאה מקּבל - ּבֹו ּתלּויֹות האּונקּיֹות38ּברזל מּפני , ְְְְְְְִֵֵֶַַָָֻ
ּבֹו מֹוכרי39הּתלּויֹות ׁשל ּבמאזנים אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹ

צמר ּומֹוכרי מקּבל40ּפׁשּתן אינֹו ּבּתים ּבעלי ׁשל אבל ; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבֹו קבּועֹות האּונקּיֹות ׁשּיהיּו עד .41טמאה ְְְְְִֶַָָֻ

.Ëׁשהחזירן42מׁשקלֹות ּפי על אף ּבהן43ׁשּנׁשּתּברּו, וׁשֹוקל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
טמאה מקּבלין אינן מהן44- יחד ׁשליׁשי45. ליטרין, חצאי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֻ

טמאה מקּבלין אּלּו הרי - ליטרין רביעי .46ליטרין, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָֻ
.Èוהתקינּה47סלע מקּבלת48ׁשּנפסלה - ּבּה ׁשֹוקל להיֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ְָֻטמאה.
.‡Èּכּתפים ׁשל טהֹורה49אּונקלי רֹוכלים50- וׁשל ,51- ְְְְְִִִֶֶַָָ

הּמּטה52מתטּמאה נקליטי ׁשל אּונקלי טהֹורה53. וׁשל54- , ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
מתטּמאה55ּדרּגׁש ּבּה56- ׁשּצדין הּצּידים ּכּורת ׁשל אּונקלי . ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
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ענבים.22)שלם. אשכול בתבנית יחד דבוקים מתכת מזה.23)גרגירי זה הגרגירים נתבאר24)נפרדו ו הלכה ח פרק למעלה
טומאה. מקבל אדם פסיעות25)שתכשיט לפסוע לבנות נאה גסות. פסיעות מלפסוע עליהן מעכבת שהשלשלת מפרש, שם בגמרא

בצוואריהן.26)מדודות. הנשים קושרות זה ותכשיט נקובים, וכסף זהב ישנן27)גרגירי הצוואר, על לתלותה לתכשיט ראוייה
כסף. או זהב של אחת חולייא צווארן על התולות לקישוט.28)נשים הצוואר על כסף או זהב חוט קושרות קטלא29)לפעמים

עצמם30)שנקרעה. שהם וזהב כסף בחוט המדובר לקישוט. מתאים בגיל קטנה ילדה של צווארה סביב לקשור כדי נשאר אם
כלים.31)תכשיט. כמשמשי דינם ולפיכך בלבד הכלים את לכסות רק שרגילים32)ומיועדים חכמים ידעו גדול. קומקום

עצמו. בפני ככלי מיחם בכיסוי סל.33)להשתמש = מתכת.34)טנא של גדול בכלי התרופות את רוקחים רטייה35)הרופאים
לשימוש. מוכנות אחרות שם.36)ותרופות כחכמים פסק כלי. תורת עליה ויש האדם את משמשת מאזניים37)שהמראה

הנשקלים, הדברים בהם לתלות מעלה כלפי כפופים מתכת של ווים תלויים צדדיו ומשני עץ, של קצת רחב מקנה עשויים
הווים. לאותם הכוונה - כאן שנאמר פשוט.38)ו"משקולת" עץ כלי שהוא פי על מתכת.39)ואף מכלי חלק נעשה הקנה

האונקיות.40) בלי ישקלו לא כי הצורך, בעת ולהחזירן לשקול שגמרו אחר האונקיות את להסיר ודרכם גדולים, שלהם מאזניים
הכלי. מן כחלק טומאה מקבל הוא בעץ תלויות שהן שבזמן רבינו, מדקדקים41)ואומר אינם עצמם, לצרכי ששוקלים בתים בעלי

של קבוע חלק אינו העץ כן ואם עצמו, העץ על הנשקל הדבר את ותולים האונקיות, בלי לפעמים שוקלים הם ולכן במשקל כך כל
קבועות הן אם אלא לגביהם העץ בטל לא האונקיות את לפעמים כשתולים אפילו ולפיכך עצמו, בפני פשוט עץ כלי אלא הברזל,
ולפיכך בעץ להן המיוחד במקום הניתלות באונקיות תמיד ומשתמשים מדוייק משקל על מקפידים למכור כדי השוקלים אבל בו,
פירושנו הנשקלים. הדברים את בתוכן שנותנים המאזניים כפות היינו שאונקיות מפרש [הר"ש תלויות. שהן זמן כל אחד, ככלי הכל

במשנה]. רבינו של ביאורו פי על המשאות.42)הוא את כנגדם ששוקלים אונקיות) (לא ממש את43)משקלות יחד צירף
השבירה.44)שבריהם. לפני כמו למלאכתם ראויים חצי45)שאינם של משקל שתשמש ליטרא חצי שמשקלה חתיכה קבע

הליטרא. רביע או שליש וכן שבורים.46)ליטרא בלתי חדשים משקלות שהם ארבעה47)לפי שווה עתיק, כסף של מטבע
רומיים. ולכוון48)דינרים לתקנו וצריך נשבר או נשחק אם כגון בגופו, מעשה ידי על תיקון בלי למשקל ראוי אינו כשהסלע המדובר

הלכה ח בפרק למעלה שנאמר כמו טומאה, קבלת לעניין כלי לעשותו מחשבה מספיקה - מעשה מחוסר אינו אם אבל משקלו, את
דברים בו לשקול אסור אבל וכדומה, וזהב כסף נגדו לשקול שהכוונה הר"ש [כתב במחשבה". לטומאה יורדים הכלים "כל י:
ומכביד במתכת נדבק שהשמן מפני והטעם, מתכת". של משקלות עושין "אין ב: פט בתרא בבבא שאמרו כמו שמן, כגון הנדבקים

משקלן]. את49)את שמים כתפיהם) על משאות הנושאים (=סבלים והכתפים ראשיו, בשני בו תלויות ואונקלאות ארוך עץ מוט
לאחוריהם. ואחד לפניהם אחד שק ותולים הכתף על משמשת50)העץ והאונקלי הכתף, על המונח העץ הוא הכלי שעיקר מפני

העץ. כלי בושם.51)את קיבול52)מוכרי בית לו יש כן ואם סחורתם, את בה ונותנים במוט קערה כעין חוקקים הרוכלים
מקבל קיבול בית לו שיש מתכות שכלי ב) (בהלכה למעלה ואמרנו קיבול, בית יש עצמה שלאונקלי מפרשים ויש טומאה. ומקבל

עצמו. בפני שם לו שאין פי על אף בראשי53)טומאה, למרגלותיה. ואחד המטה למראשותי אחד העומדים עץ של עמודים שני
סדין. עליו ופורסים ארוך מוט מניחים שעליהם מתכת ווי קבועים (האונקלות)54)העמודים והווים עיקר הם והמוט הנקליטים

עץ. כלי פשוטי כמשמשים לגביהם את55)בטלים בהן וקושרים ברזל של אונקלאות תחובות המיטה בארוכות עור. של מיטה
עליו. ששוכבים בעור הקבועות קטן,56)הרצועות ערש היינו שדרגש במשנה מפרש רבינו טומאה. מקבל עצמו העור שמצע מפני

milk zekld - oeygxn h"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

טהֹורה57הּדגים ׁשּדה58- וׁשל ׁשל59, אּונקלי מתטּמאה. - ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ
טהֹורמנֹורֹות - מתטּמא60העץ - ׁשלחן וׁשל הּכלל:61, זה . ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֻ

הּתֹורה מן עצמֹו ּבפני טמאה ׁשּמקּבל ּכלי הרי62ּכל - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
טמאה; מקּבלת ׁשּלֹו וׁשלׁשלת ׁשּלֹו מּתכת ׁשל ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻהאּונקלי
עץ ּוכלי עץ ּכלי ּפׁשּוטי ּכגֹון טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַָֻּוכלי
והּׁשלׁשלת מּתכת ׁשל אּונקלי - ּבהן וכּיֹוצא ּבמּדה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּבאים

ואחת אחת וכל טמאה. מקּבלֹות אינן עצמּה63ׁשּלֹו 64ּבפני ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
אּלא עצמֹו, ּבפני ּכלי הּׁשלׁשלת אֹו האּונקלי ׁשאין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָטהֹורה,

ּכלי ּכמקצת הן ׁשּבּכתלים65הרי אּונקלי ואפּלּו ׁשּתֹולין66. ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָ
טהֹורה - ּבהן וכּיֹוצא והּבגדים הּכלים .67ּבּה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

.·Èנעילה ּבית ּבּה ׁשּיׁש מתטּמאה68ׁשלׁשלת והעּׂשּויה69- , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
טהֹורה70לכפיתה -71. ְְִִָָ

.‚Èסיטֹונֹות ׁשל נֹועלין72ׁשלׁשלת ׁשהן מּפני מתטּמאה, - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ
עּׂשּויה ׁשאינּה טהֹורה, - ּבּתים ּבעלי וׁשל החנּיֹות; את ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּבּה

לנֹוי .73אּלא ְֶָ
.„Èקרקע מֹוׁשחי ׁשל ׁשּתֹוקעין74ׁשלׁשלת ויתדֹותיהן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַ

טמאה מקּבלֹות - ׁשּמֹוׁשחין ּבׁשעה מקֹוׁשׁשי75ּבּקרקע וׁשל ; ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֻ
העץ76עצים את מׁשּמׁשת ׁשהיא לפי טהֹורה, -77. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

.ÂËטפחים ארּבעה - גדֹול ּדלי סמּו78ׁשלׁשלת מּמּנה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ
והּׁשאר הּדלי; צר ׁשהיא מּפני הּדלי, עם מתטּמאה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹלּדלי
- קטן ּדלי וׁשלׁשלת עצמֹו. ּבפני ׁשם לֹו ׁשאין לפי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָטהֹור,

טפחים .79עּׂשרה ְֲִָָָ
.ÊËוהּקנטר והּסּדן, מּתכת, ׁשל ּבּנאי,80הּכּדּור ׁשל ְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

חרׁש81והּדקר נּפח82ׁשל ׁשל וחמֹור והמטלטלת83, ,84 ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

ׁשחֹובטין ּברזל ׁשל והּכירים ּבּנאים, ׁשל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָוהּמׁשקֹולֹות
והאפרּכס הּזיתים, ׁשּכֹורתין85ּבהם והאֹולר מּתכת, ׁשל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשל והּקלמֹוס קנה, ׁשל הּקלמֹוס ראׁש הּסֹופרים ְְְְִֶֶֶַַַָֹֻֻּבֹו
והּכן ּכל86מּתכת, - הּסֹופרים ּבֹו ׁשּמּׂשרטטין והּכּנא ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָ

ּבפני ׁשם לֹו יׁש מהן אחד ׁשּכל טמאה, מקּבלין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻאּלּו
ְַעצמֹו.

עּׂשירי 1ּפרק
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ּבהן‡. ׁשּמחזיקין אֹותןמסמרֹות לתקע העּׂשּויין הּתקרה, ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ
אֹותן ׁשּתֹוקעין הּמסמרֹות וכן טמאה. מקּבלין אינן - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבעצים
- עצמֹו ּבפני ּכלי להיֹות התקינֹו ואם ּבהן. לתלֹות ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָּבּכתלים
ונֹועל ּפֹותח להיֹות ׁשהתקינֹו מסמר ּכיצד? טמאה. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֻמקּבל
אֹו יד ׁשל ּברחים ׁשּנתנֹו אֹו הּפתילה, את להֹוציא אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּבֹו
את ּבֹו לפּתח התקינֹו טמאה. מקּבל זה הרי - חמֹור ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻׁשל

ׁשּיצרפּנּו. עד טהֹור, - ְְִִֶֶֶַָָהחבית
מקּבל·. אינֹו - הּפתח לׁשמירת ּבסימן העּׂשּוי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמסמר

- והּכיס הּמאזנים ּבֹו ׁשּתֹולה ׁשלחני ׁשל מסמר וכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻֻטמאה.
ׁשּמסמרין ּפי על אף טהֹורֹות. - הּמגרדֹות ּתלֹויי וכן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָטהֹור.

הּתקיעה. מסמרֹות מּׁשאר ּבצּורתן מׁשּנין ְְְְְְִִִֵַַָָָָֻאּלּו
טמאה.‚. מקּבל - ׁשּמּקיזין הּכלי והּוא הּגרע, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻמסמר

טהֹור. - הּׁשעֹות אבן ׁשל ְֵֶֶֶַַָָּומסמר
ׁשּמכניס„. ׁשּפּוד ּכעין האר הּמסמר והּוא הּגרּדי, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹמסמר

- חּוטים עליה ולֹופף העץ אֹו הּקנה ׁשפֹופרת האֹורג ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבֹו
טמאה. ְְֵַָֻמקּבל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עור. של הם ששוליו לערש כן גם התכוון ואולי לדרגש. מיטה בין ההבדל טעם פירש לא ומפרש57)אבל אקון", "של במשנה:
שהדגים כמלכודת עשוייה זו תיבה לים. התיבה את ומשלשלים חבלים בהם וקושרים בה מחוברות ואונקלאות עץ של תיבה רבינו

לצאת. יכולים ואינם לתוכה למעלה58)נכנסים (ראה טומאה מקבלת ואינה סאה ארבעים ומקבלת גדולה היא הציידים כוורת
הכוורת. לגבי טפלה היא שהרי טומאה, מקבלת אינה מתכת, של שהיא פי על אף שלה, האונקלי גם ולפיכך ב) הלכה ג פרק

הייתה59) ואם טמאה שידה של אונקלי אמרו: ד הלכה ב פרק מציעא בבא כלים [בתוספתא סאה. ארבעים מחזיקה שאינה תיבה
טהורה]. - במידה השמן60)באה שבו הנר, את עליה ומעמידים קיבול בית לה אין עצמה פרקהמנורה למעלה נתבאר והפתילה,

טומאה. מקבלת אינה שלה האונקלי גם ולפיכך פשוט, עץ כלי שהיא מפני טומאה מקבלת שאינה א הלכה שם61)ד נתבאר
הכלים. ואת האדם את משמש שהוא מפני טומאה, מקבל והמחובר62)ששולחן טמא, - לטמא "המחובר סתם: כתוב במשנה

מתטמא. אינו מדרבנן טומאה שמקבל לכלי שהמחובר ומשמע התורה". "מן המלים את הוסיף ורבינו טהור", - שלשלת63)לטהור
טומאה. מקבל ושאינו טומאה המקבל כלי של בכלי.64)ואונקלי מחוברת שאינה מכלי.65)בזמן חלק66)כחלק שאינה

טומאה.67)מכלי. מקבל אינו לקרקע המחובר וכל לקרקע מחוברת שהיא שלשלת68)מפני ראשיה. שני לסגור מנעול כעין
יגנבוהו. ושלא לברוח יוכל שלא כדי הסוס, ברגלי נותנים האדם.69)כזו לצורך כלי הקופים70)שהוא בצוואר שקושרים

לנוי. והכלבלבים וחיה.71)הקטנים בהמה של תכשיט שהיא החנויות.72)מפני דלתות את בהם רבא73)לסגור באליהו
לקרקע. כמחובר דינה ולכן בדלת קבוע אחד כשראשה השלשלת את להשאיר רגילים בתים שבעלי מפני קרקע,74)מנמק, מודדי

עצמן.75)מהנדסים. בפני שם להן ויש האדם את משמשות הן עצים.76)שהרי חבילת בה עיקר.77)לקשור והעץ
כי78) שהם מפני טומאה, מקבלים לדלי הסמוכים טפחים טפחיםארבעה מארבעה למעלה אבל ככלים. דינן הכלים וידות לדלי, ד

הכלי. לצורך הדלי.79)אינה מן היד את מרחיקים קטן ושל לדלי קרוב במקום אוחזים גדול דלי של שם80)שלשלת משנה
העץ. בו (יגזרו) יפסלו מעץ יד ולו אמה כמו ואורכו מרובע מברזל "קנה ג: י"ד חדה.81)פרק חתיכת83)נגר.82)יתד

לפניו. המונחת המתכת על בפטיש ומכה עליו רוכב והנפח חמור בתבנית והבנאים84)ברזל בחוט תלוייה מתכת חתיכת
קצת. אחרת בצורה עשוייה שהיא אלא המשקולת, היא וכן הכותל. את ליישר כדי בה, רחב85)משתמשים ריחיים של כלי

שופכים זה לכלי הטוחנות. האבנים על הצר הראש את ומעמידים ראשיו משני פתוח והוא מטה כלפי ומשתפע והולך מלמעלה
הטוחנות. האבנים על קימעא קימעא הנופלת החיטה את86)את ליישר הסרגל את ועליו הקלף תחת לוח מניחים כשמשרטטים

"כנא". והסרגל "כן" נקרא הלוח אין1)הקו. או טומאה שמקבלים המסמרים בעצים. אותם לתקוע העשויים מסמרות יבאר
מקבלים. ושאינם טומאה שמקבלים מתכת כלי וכל חצוצרות הטהורות. או בעגלה המתטמאים מתכות כלי מקבלים.



עז milk zekld - oeygxn h"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

טהֹורה57הּדגים ׁשּדה58- וׁשל ׁשל59, אּונקלי מתטּמאה. - ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ
טהֹורמנֹורֹות - מתטּמא60העץ - ׁשלחן וׁשל הּכלל:61, זה . ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֻ

הּתֹורה מן עצמֹו ּבפני טמאה ׁשּמקּבל ּכלי הרי62ּכל - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
טמאה; מקּבלת ׁשּלֹו וׁשלׁשלת ׁשּלֹו מּתכת ׁשל ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻהאּונקלי
עץ ּוכלי עץ ּכלי ּפׁשּוטי ּכגֹון טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַָֻּוכלי
והּׁשלׁשלת מּתכת ׁשל אּונקלי - ּבהן וכּיֹוצא ּבמּדה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּבאים

ואחת אחת וכל טמאה. מקּבלֹות אינן עצמּה63ׁשּלֹו 64ּבפני ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
אּלא עצמֹו, ּבפני ּכלי הּׁשלׁשלת אֹו האּונקלי ׁשאין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָטהֹורה,

ּכלי ּכמקצת הן ׁשּבּכתלים65הרי אּונקלי ואפּלּו ׁשּתֹולין66. ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָ
טהֹורה - ּבהן וכּיֹוצא והּבגדים הּכלים .67ּבּה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

.·Èנעילה ּבית ּבּה ׁשּיׁש מתטּמאה68ׁשלׁשלת והעּׂשּויה69- , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
טהֹורה70לכפיתה -71. ְְִִָָ

.‚Èסיטֹונֹות ׁשל נֹועלין72ׁשלׁשלת ׁשהן מּפני מתטּמאה, - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ
עּׂשּויה ׁשאינּה טהֹורה, - ּבּתים ּבעלי וׁשל החנּיֹות; את ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּבּה

לנֹוי .73אּלא ְֶָ
.„Èקרקע מֹוׁשחי ׁשל ׁשּתֹוקעין74ׁשלׁשלת ויתדֹותיהן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַ

טמאה מקּבלֹות - ׁשּמֹוׁשחין ּבׁשעה מקֹוׁשׁשי75ּבּקרקע וׁשל ; ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֻ
העץ76עצים את מׁשּמׁשת ׁשהיא לפי טהֹורה, -77. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

.ÂËטפחים ארּבעה - גדֹול ּדלי סמּו78ׁשלׁשלת מּמּנה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ
והּׁשאר הּדלי; צר ׁשהיא מּפני הּדלי, עם מתטּמאה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹלּדלי
- קטן ּדלי וׁשלׁשלת עצמֹו. ּבפני ׁשם לֹו ׁשאין לפי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָטהֹור,

טפחים .79עּׂשרה ְֲִָָָ
.ÊËוהּקנטר והּסּדן, מּתכת, ׁשל ּבּנאי,80הּכּדּור ׁשל ְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

חרׁש81והּדקר נּפח82ׁשל ׁשל וחמֹור והמטלטלת83, ,84 ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

ׁשחֹובטין ּברזל ׁשל והּכירים ּבּנאים, ׁשל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָוהּמׁשקֹולֹות
והאפרּכס הּזיתים, ׁשּכֹורתין85ּבהם והאֹולר מּתכת, ׁשל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשל והּקלמֹוס קנה, ׁשל הּקלמֹוס ראׁש הּסֹופרים ְְְְִֶֶֶַַַָֹֻֻּבֹו
והּכן ּכל86מּתכת, - הּסֹופרים ּבֹו ׁשּמּׂשרטטין והּכּנא ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָ

ּבפני ׁשם לֹו יׁש מהן אחד ׁשּכל טמאה, מקּבלין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻאּלּו
ְַעצמֹו.

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ּבהן‡. ׁשּמחזיקין אֹותןמסמרֹות לתקע העּׂשּויין הּתקרה, ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ
אֹותן ׁשּתֹוקעין הּמסמרֹות וכן טמאה. מקּבלין אינן - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבעצים
- עצמֹו ּבפני ּכלי להיֹות התקינֹו ואם ּבהן. לתלֹות ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָּבּכתלים
ונֹועל ּפֹותח להיֹות ׁשהתקינֹו מסמר ּכיצד? טמאה. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֻמקּבל
אֹו יד ׁשל ּברחים ׁשּנתנֹו אֹו הּפתילה, את להֹוציא אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּבֹו
את ּבֹו לפּתח התקינֹו טמאה. מקּבל זה הרי - חמֹור ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻׁשל

ׁשּיצרפּנּו. עד טהֹור, - ְְִִֶֶֶַָָהחבית
מקּבל·. אינֹו - הּפתח לׁשמירת ּבסימן העּׂשּוי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמסמר

- והּכיס הּמאזנים ּבֹו ׁשּתֹולה ׁשלחני ׁשל מסמר וכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻֻטמאה.
ׁשּמסמרין ּפי על אף טהֹורֹות. - הּמגרדֹות ּתלֹויי וכן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָטהֹור.

הּתקיעה. מסמרֹות מּׁשאר ּבצּורתן מׁשּנין ְְְְְְִִִֵַַָָָָֻאּלּו
טמאה.‚. מקּבל - ׁשּמּקיזין הּכלי והּוא הּגרע, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻמסמר

טהֹור. - הּׁשעֹות אבן ׁשל ְֵֶֶֶַַָָּומסמר
ׁשּמכניס„. ׁשּפּוד ּכעין האר הּמסמר והּוא הּגרּדי, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹמסמר

- חּוטים עליה ולֹופף העץ אֹו הּקנה ׁשפֹופרת האֹורג ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבֹו
טמאה. ְְֵַָֻמקּבל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עור. של הם ששוליו לערש כן גם התכוון ואולי לדרגש. מיטה בין ההבדל טעם פירש לא ומפרש57)אבל אקון", "של במשנה:
שהדגים כמלכודת עשוייה זו תיבה לים. התיבה את ומשלשלים חבלים בהם וקושרים בה מחוברות ואונקלאות עץ של תיבה רבינו

לצאת. יכולים ואינם לתוכה למעלה58)נכנסים (ראה טומאה מקבלת ואינה סאה ארבעים ומקבלת גדולה היא הציידים כוורת
הכוורת. לגבי טפלה היא שהרי טומאה, מקבלת אינה מתכת, של שהיא פי על אף שלה, האונקלי גם ולפיכך ב) הלכה ג פרק

הייתה59) ואם טמאה שידה של אונקלי אמרו: ד הלכה ב פרק מציעא בבא כלים [בתוספתא סאה. ארבעים מחזיקה שאינה תיבה
טהורה]. - במידה השמן60)באה שבו הנר, את עליה ומעמידים קיבול בית לה אין עצמה פרקהמנורה למעלה נתבאר והפתילה,

טומאה. מקבלת אינה שלה האונקלי גם ולפיכך פשוט, עץ כלי שהיא מפני טומאה מקבלת שאינה א הלכה שם61)ד נתבאר
הכלים. ואת האדם את משמש שהוא מפני טומאה, מקבל והמחובר62)ששולחן טמא, - לטמא "המחובר סתם: כתוב במשנה

מתטמא. אינו מדרבנן טומאה שמקבל לכלי שהמחובר ומשמע התורה". "מן המלים את הוסיף ורבינו טהור", - שלשלת63)לטהור
טומאה. מקבל ושאינו טומאה המקבל כלי של בכלי.64)ואונקלי מחוברת שאינה מכלי.65)בזמן חלק66)כחלק שאינה

טומאה.67)מכלי. מקבל אינו לקרקע המחובר וכל לקרקע מחוברת שהיא שלשלת68)מפני ראשיה. שני לסגור מנעול כעין
יגנבוהו. ושלא לברוח יוכל שלא כדי הסוס, ברגלי נותנים האדם.69)כזו לצורך כלי הקופים70)שהוא בצוואר שקושרים

לנוי. והכלבלבים וחיה.71)הקטנים בהמה של תכשיט שהיא החנויות.72)מפני דלתות את בהם רבא73)לסגור באליהו
לקרקע. כמחובר דינה ולכן בדלת קבוע אחד כשראשה השלשלת את להשאיר רגילים בתים שבעלי מפני קרקע,74)מנמק, מודדי

עצמן.75)מהנדסים. בפני שם להן ויש האדם את משמשות הן עצים.76)שהרי חבילת בה עיקר.77)לקשור והעץ
כי78) שהם מפני טומאה, מקבלים לדלי הסמוכים טפחים טפחיםארבעה מארבעה למעלה אבל ככלים. דינן הכלים וידות לדלי, ד

הכלי. לצורך הדלי.79)אינה מן היד את מרחיקים קטן ושל לדלי קרוב במקום אוחזים גדול דלי של שם80)שלשלת משנה
העץ. בו (יגזרו) יפסלו מעץ יד ולו אמה כמו ואורכו מרובע מברזל "קנה ג: י"ד חדה.81)פרק חתיכת83)נגר.82)יתד

לפניו. המונחת המתכת על בפטיש ומכה עליו רוכב והנפח חמור בתבנית והבנאים84)ברזל בחוט תלוייה מתכת חתיכת
קצת. אחרת בצורה עשוייה שהיא אלא המשקולת, היא וכן הכותל. את ליישר כדי בה, רחב85)משתמשים ריחיים של כלי

שופכים זה לכלי הטוחנות. האבנים על הצר הראש את ומעמידים ראשיו משני פתוח והוא מטה כלפי ומשתפע והולך מלמעלה
הטוחנות. האבנים על קימעא קימעא הנופלת החיטה את86)את ליישר הסרגל את ועליו הקלף תחת לוח מניחים כשמשרטטים

"כנא". והסרגל "כן" נקרא הלוח אין1)הקו. או טומאה שמקבלים המסמרים בעצים. אותם לתקוע העשויים מסמרות יבאר
מקבלים. ושאינם טומאה שמקבלים מתכת כלי וכל חצוצרות הטהורות. או בעגלה המתטמאים מתכות כלי מקבלים.
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מּתכת,‰. ׁשל העל ּבעגלה: הּמתטּמאֹות מּתכֹות ּכלי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלּו
ׁשּתחת ּוברזל הרצּועֹות, את המקּבלֹות והּכנפים ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָוהּקטרב,
והענּבֹול, והּתמחּויֹות, והּמחּגר, ,והּסֹומ הּבהמה, ְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָצּוארי
ּבעגלה: טהֹורים ואּלּו ּכּלם. את המחּבר ּומסמר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻוהּצנירה,
והּׁשפֹופרֹות לנֹוי, העּׂשּויין ּוכנפים המצּפה, עץ ׁשל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֻהעל
והּסֹובב ּבהמה, צּוארי ׁשּבצד והאבר הּקֹול, את ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמׁשמיעֹות
- ׁשּבּה הּמסמרֹות ּכל ּוׁשאר והּצּפּויין. והּטּסין ּגלּגל, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָׁשל

ְִטהֹורין.
.Âאף ּגרֹוסֹות, ׁשל ארֹון טמאה. מקּבל - הּבד ּבית ְְְֵֵֶַַַַַַָָָֻעקרב

- מּתכת ׁשל עגלה ּתחּתיו היתה אם טהֹור, ׁשהּוא ּפי ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָעל
טמאה. מקּבלת זֹו ְְֲֵֶֶַָֻהרי

.Ê:ּכלים ׁשלׁשה מּׁשּום טמאה מקּבלת ּפלּפלין ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻריחים
ּכברה. ּומּׁשּום קּבּול, ּכלי ּומּׁשּום מּתכֹות, ּכלי ְְְִִִִִִַָָָמּׁשּום

.Áאינּה - ּבּתים ּבעלי ׁשל ׁשּבּמגּדל מּתכת ׁשל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּדלת
מּפני טמאה, מקּבלת - רֹופאים וׁשל טמאה; ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֻֻמקּבלת
הּמסּפרים. את ּבּה ותֹולה האסּפלנית את ּבּה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמּניחים

.Ëמקּבלין - הּקדרה את ּבהן ׁשּמנערין מּתכת ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָטּסין
טהֹורין. - ּבּכירה והּקבּועין ְְְְִִִַַָָֻטמאה,

.È;טמאה מקּבלין - הּפתילה את ּבהן ׁשּממע ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמלקחים
מקּבלֹות אינן - מלמעלה הרחים את ׁשּתֹופסֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּצּנֹורֹות

לחּזק. אּלא עּׂשּויֹות ׁשאינן מּפני ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֻטמאה,
.‡Èמּתכת ׁשל היתה אם הּדלתֹות: ּבּה ׁשּנֹועלין ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָקלֹוסטרא

טהֹורה. - מּתכת ּומצּפה עץ ׁשל היתה מתטּמאה; -ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
.·È.טמאים - והּפּורנא ְְְִִֵַַָהּפין
.‚Èהע את מׁשּמׁשת ׁשהיא לפי טהֹורה, - מּתכת ׁשל ץ.ּפּקה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
.„È- מּתכת ׁשל וחליל וסמפֹוניא והּמּקל והּפימא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּכֹוׁש

חּוץ טהֹורין; - מּתכת ּומצּפין עץ ׁשל היּו טמאה. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻֻמקּבלין
ּפי על אף ּכנפים, קּבּול ּבית ּבּה היה ׁשאם הּסמפֹוניא, ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָמן

טמאה. - מצּפה ְְִֵֶָָֻׁשהיא
.ÂËיֹודע אין אם חליֹות: חליֹות ׁשּמפּצלת ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַֻֻֻהחצֹוצרת

מחּברת; ּכׁשהיא טמאה מקּבלת זֹו הרי - אּמן אּלא ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻֻלהחזירּה
טמאה. מקּבלת אינּה - ּולהחזירּה לפרקּה הּכל יכֹולין ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻואם

.ÊËמקּבל - ּתקיעה ּבׁשעת עליו הּפה ׁשּמּניחין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּקצה
מקּבל אינֹו - הרחב האחר והּקצה עצמֹו; ּבפני ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻטמאה
ּבֹו: ּכּיֹוצא טמא. הּכל - חּבּור ּובׁשעת עצמֹו; ּבפני ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֹֻטמאה
ׁשּיׁש מּפני טמאה, מקּבלין אינן - עצמן ּבפני מנֹורה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻקני
עצמן; ּבפני מתטּמאין - והּבסיס ׁשּלּה הּפרח לוי; ׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָלהן

טמא. הּכל - חּבּור ְִִֵַַָֹּובׁשעת
.ÊÈׁשל לׁשֹונֹות ּבּה ׁשּיׁש הּמּטרה, ׁשהיא החּצים, ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָקֹורת

האסּורים ּברגלי אֹותּה וׁשּמּניחים טמאה; מקּבלת - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻמּתכת
לחֹור ׁשּניה ׁשעּׂשה מגרה טמאה. מקּבל - והּקֹולר טהֹורה. -ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
טמאה. מקּבלת אינּה - ּבּה ׁשּמׁשּתּמׁש ּפי על אף ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּדלת,
עד ּבטמאתּה זֹו הרי - הּדלת לחֹור עּׂשאּה מּׁשּנטמאת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻואם

מן ּבין מלמּטה ּבין מלמעלה ּבין הפכּה, ּבמסמר. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיקּבעּנה
טהֹורה. - ְְִַָָהּצדדים

עּׂשר אחד 1ּפרק
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טמאה‡. יקּבל ולא מּתכת ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּכּמה
ּׁשהּוא. מה לפי הּכל מּטמאתֹו? יטהר ְְְִִִֶַַַָֹֻאֹו

הּוא·. עדין - מלאכּתֹו מעין לעּׂשֹות יכֹול ׁשהּכלי זמן ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָּכל
והרי ׁשּנׁשּבר מּתכת ׁשל ּכלי ּכיצד? ׁשלם. ּכלי וחׁשּוב ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכלי
- הּקמקּום ּכׁשהיה. ּכלי הּוא הרי - ּבֹו למּלאֹות יכֹול ְְְְֲִֵֶַַָָָֹֻהּוא
ּכדי - הּלפס סלעים. לקּבל ּכדי - הּמחם חּמין. ּבֹו לחם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּכדי
ּפרּוטֹות. לקּבל ּכדי - הּקיתֹון מּתכת. ׁשל קיתֹונֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַלקּבל
ּכדי - הּׁשמן מּדֹות וכן הּיין. ּבהן למד ּכדי - הּיין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמּדֹות
ׁשלׁשה ּבּה ׁשּנפרצּו חרּדל ׁשל מסּננת הּׁשמן. ּבהן ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלמד
מׁשּמׁשת ׁשאינּה לפי טהֹורה, - זה לתֹו זה מּלמּטה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָנקבים
ׁשהיא ּפי על אף ּכּפּה, ׁשּנּטלה מגרפה מלאכּתּה. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמעין
מעין אּלא מלאכּתּה מעין עֹוּׂשה ׁשאינּה טהֹורה; - ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּכקּורנס
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכקּורנס. ּבּה לתקע נעּׂשית לא והיא ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֹֹהּקּורנס,

ֶָּבזה.
ּבמקֹום‚. ׁשלׁש ּבֹו נׁשּתּיר אם ׁשּניו, ׁשּנּטלּו צמר ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמסרק

לפי טהֹור, - הּׁשלׁש מן אחת החיצֹונה היתה טמא. - ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָאחד
לסרק, מֹועלת אינּה ׁשהחיצֹונה ּפׁשּתן, ּבֹו לסרק יכֹול ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשאינֹו
נּטלּו טהֹור. - מּתכת ּבכלי מלאכּתֹו מעין עֹוּׂשה ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹוכל
והתקינּה אחת טמאֹות. - למלקטת ועּׂשאן ׁשּתים הּמסרק ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמן
ואם טמאה. מקּבלת - לרּקּום החּוט עליה ללּפף אֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻלּנר
זֹו הרי - התקינּה ׁשּלא ּפי על אף ּוגדֹולה, עבה הּׁשן ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהיתה

עצמּה. ּבפני ְְְִִֵֵַַָמתטּמאת
טמא;„. - ׁשּתים ּבֹו ונׁשּתּיר ׁשּניו ׁשּנּטלּו ּפׁשּתן ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמסרק

טהֹור. - אחת ּבֹו ְִֵַַַָנׁשּתּיר
ׁשהרי‰. טמאין, - קּימת ׁשּלהן ואּונקלי ׁשּנׁשּברּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָהּכדּומים

מּקדם. ּכׁשהיּו הּבאר מן הּדלי ּבהן להֹוציא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאפׁשר
.Âּבּה נׁשּתּיר טהֹורה. - מּבינתים אחת ׁשן ׁשּנּטלה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמגרה

ּבּנׁשאר. לגר אפׁשר ׁשהרי טמאה, - אחד ּבמקֹום הּסיט ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹמלא
.Êעדין - ׁשּנפּגמּו והּמקּדח והּמפסלת והאזמל ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּמעצד

לׁשנים ׁשּנחלקּו וכּלן טהֹורין. - חּסּומן נּטל טמאה. ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֻֻמקּבלין
ּבֹו. לנקב יכֹול אינֹו ׁשהרי הּמקּדח, מן חּוץ טמאין; -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹ
ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת אינּה - עצמּה ּבפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻוהרּונקי

ּכלי. ְְִִָמקצת
.Áיד ּומּגל והרמח מּגל, ּכמֹו העקם והּסּכין והּסּכין, ְְְְִִִֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹהּסיף

וזּוג ּבּתים ּבעלי ׁשל קטּנים מסּפרים וזּוג קציר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּומּגל
מקּבל מהן חלק ּכל - ׁשּנחלקּו סּפרים ׁשל ּגדֹולים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמסּפרים

מלאכּתֹו. מעין עֹוּׂשה ׁשהּוא מּפני ְְְְִֵֵֵֶֶַָֻטמאה,
.Ëמעברת ׁשאינּה לפי טהֹורה, - לׁשנים ׁשּנחלקה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמסּפרים

ּבדחק. אּלא הּׂשער ְֵֶֶַַָָֹאת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שניקבו.1) מתכת כלי ודין טומאה. יקבל ולא מתכת כלי שיישבר השבר שיעור כמה יבאר

milk zekld - oeygxn 'k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Èמעין מׁשּמׁש אם לרחּבֹו, טהֹור; - לארּכֹו ׁשּנחלק ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשריֹון
ואינֹו מּׁשּיבלה טהרתֹו? מאימתי טמא. - ראׁשֹונה ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמלאכּתֹו
מלמעלה אם רּבֹו: ּבֹו ונׁשּתּיר ּבלה מלאכּתֹו. מעין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָֻמׁשּמׁש
חליא ועּׂשה מּמּנּו קּצץ טהֹור. - מּלמּטה ואם טמא, -ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֻ

טמאה. מקּבלת זֹו הרי - ְְְְֲִֵֶֶַַָֻלתכׁשיט
.‡Èעֹוּׂשי וׁשל נּפחים וׁשל זֹוגין וׁשל זהבים ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשפֹופרת

מׁשּמׁשת אם לרחּבּה: טהֹורה; - לארּכּה ׁשּנחלקה ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָזכּוכית
טהֹורה. - לאו ואם טמאה, - ראׁשֹונה מלאכּתּה ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָמעין

.·Èזכּוכית עֹוּׂשי וׁשל רֹופאים וׁשל סּפרים ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָּכלבּיא
מּפני טמאה, - נּפחים וׁשל טהֹורה; - לׁשנים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנחלקה
ּבּה חֹותה ועכׁשו הּגחלים] את ּבּה [חֹותה ּבּתחּלה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא

הּגחלים. ִֶֶַָאת
.‚Èאינּה אם ׁשּנּטׁשטׁשה: אֹו ׁשּנׁשּברה מּתכת ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמראה

עדין - הּפנים רב מראה היתה טהֹורה; - הּפנים רב ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֹֹמראה
ּכׁשהיתה. ּכלי ְְְִִֶָָהיא

.„Èואם טהֹורה. - עקצּה אֹו הּנקּוב קצתּה ׁשּנּטל ְְְְִִֶַַַַָָָָָֻמחט
מחט אבל טמאה. - ּבּה לרקם החּוט עליה ללּפף ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹהתקינּה
רֹוׁשם ׁשהּוא מּפני טמאה, - הּנקּוב קצתּה ׁשּנּטל ּׂשּקין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשל

הּׁשני. ִֵֶַַָּבּקצה
.ÂËּבהן וכּיֹוצא הּזהב אֹו הּׁשני עליה ׁשּלֹופפין ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּמחט

ׁשּנּטל ּבין ׁשּלּה הּנקּוב ׁשּנּטל ּבין הרֹוקמין, ׁשעֹוּׂשין ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכדר
הּתפירה. מלאכתּה ׁשאין טמאה, - ְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻעקצּה

.ÊË,טהֹורה - הּתפירה מעּכבת אם חלּודה: ׁשהעלתה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמחט
טמאה. - לאו ְְִֵָָואם

.ÊÈוהׁשחיזן ׁשפאן טהֹורין; - חלּודה ׁשהעלּו והּסּכין ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּסיף
ׁשּפׁשטּה צּנֹורא וכן היׁשנה. לטמאתן חזרּו טהֹורה;- - ְְְְְְְִֵֶַָָָָָָָָָֻ
היׁשנה. לטמאתּה חזרה - ְְְְְַָָָָָָָָֻּכפפּה

.ÁÈ- ארכּבֹותיו; מּתֹו ׁשּנׁשּבר ארכּבה ּכמֹו עקם ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֻֻמפּתח
- ּגּמֹו מּתֹו ׁשּנׁשּבר ּגם ּכמין העּׂשּוי מפּתח וכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָטהֹור.
מעין מׁשּמׁשין אינן והרי ּבהן, לפּתח יכֹול אינֹו ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹטהֹור.
מפּתח. הּוא ׁשעדין טמא, - ּונקבים ׁשּנים ּבּה היּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמלאכּתן.
טמא - הּנקבים נסּתמּו הּנקבים; מּפני טמא - הּׁשּנים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָנּטלּו
ׁשּנפרצּו אֹו הּנקבים ונסּתמּו הּׁשּנים נּטלּו הּׁשּנים. ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַָמּפני

טהֹור. - זה לתֹו זה ְְִֶֶַָָהּנקבים
.ËÈּובראׁשֹו הּדׁשן ּבֹו להרים ּכף האחד ּבראׁשֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכלי

ׁשּניו; מּפני טמא - ּכּפֹו נּטלה הּבּׂשר: ּבֹו לצלֹות מזלג ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהּׁשני
ּכּפֹו ׁשּנּטלה מכחֹול וכן ּכּפֹו. מּפני טמא - ׁשּניו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָנּטלּו
העין; ּבֹו ׁשּכֹוחלים הּזכר מּפני טמא - הּכחֹול ּבּה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּגֹורפין

הּכף. מּפני טמא - הּזכר ְִִֵֵַַַַָָָנּטל
.Îהּׁשני ּובּקצה עליו לצלֹות ּכסבכה ּכף אחד ׁשּבראׁשֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכלי

נּטלה האׁש: מעל אֹו הּקדרה מן הּבּׂשר מהן להֹוציא ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּנים
וכן ּכּפֹו. מּפני טמא - ׁשּניו נּטלּו ׁשּניו; מּפני טמא - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָּכּפֹו
הּׁשני ּובראׁשֹו האחד ּבראׁשֹו ׁשּכֹותבין מּתכת ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹעט
- הּמֹוחק נּטל הּמֹוחק; מּפני טמא - הּכֹותב נּטל ְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָמֹוחקין:
הּנׁשאר ׁשּיהיה והּוא באּלּו. ּכּיֹוצא וכן הּכֹותב. מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָטמא
ׁשּלֹו הּמֹוחק ׁשּנּטל עט ּכיצד? מלאכּתֹו. מעין לעּׂשֹות ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָיכֹול
לקׁשרי ׁשּיּגיע ּכדי מארּכֹו נׁשאר אם הּכֹותב, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָונׁשאר
נּטל ּבֹו. ויכּתב ּבֹו ׁשּיאחז אפׁשר ׁשהרי טמא, - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאצּבעֹותיו
- ידֹו ּפס מלֹוא מארּכֹו נׁשאר אם הּמֹוחק, ונׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָהּכֹותב
טהֹור. - מּזה ּפחֹות נׁשאר ּבֹו. למחק לֹו אפׁשר ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹטמא,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.‡Î- ּבֹו מנּגר ׁשהחרׁש הּצד והּוא עׁשּפֹו, ׁשּנּטל ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֻֻקרּדם

ּבית מּפני טמא - ּבּקּועֹו ּבית נּטל ּבּקּועֹו; ּבית מּפני ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָטמא
טהֹור. - מּקֹופֹו נׁשּבר ְְִַַָֻעׁשּפֹו.

.·Îנׁשּבר רּבֹו. ׁשּיּנטל עד ּכלי הּוא עדין - ׁשּנפּגם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֻחרחֹור
טהֹור. - ַָמּקֹופֹו

.‚Îמסמר ּוכמֹו עב. אר עץ והּוא הּמלמד, הּוא ְְְְְֵֵֵַַַַַַָָָֹהּמרּדע
ּובּקצה דרבן. נקרא הּברזל וזה מלמעלה, ּבקצתֹו ּתקּוע ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָחד
הּברזל וזה ּבֹו, נכנס והעץ רמח ּכמֹו ּברזל מלמּטה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהּׁשני

חרחֹור. ְְִַָנקרא
.„Î- ׁשּנטמאה ׁשפֹופרת, ּכמֹו ׁשהיא מּתכת, ׁשל ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָמניקת

לא ּתטהר. העץ עם ויחּברּנה בדלת אֹו ּבמּקל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמּׁשּיקּבעּנה
טמאה מקּבלת זֹו הרי - ּבּדלת אֹו ּבמּקל ּוקבעּה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻנטמאה
- ּבּכתל אֹו ּבּקֹורה ׁשּקבעם מּתכֹות ּכלי ׁשּכל ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבמקֹומּה;
ּדף ,לפיכ מעּׂשיהם. את ׁשּיׁשּנה עד ּכׁשהיּו טמאה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻמקּבלין
ּכּיֹוצא ּכל וכן טמא. - ּבּכתל ׁשּקבעֹו מּתכת ׁשל נחּתֹומין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשל
ּבין מקּבליהן ּבין ׁשּנקּבעּו, מּתכֹות ּכלי מּׁשאר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבזה

ּכׁשהיּו. טמאה מקּבלים - ְְְְְִֵֶֶַָָֻּפׁשּוטיהן

ה'תשע"ב מרחשון כ' חמישי יום

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

עץ‡. מּטמאתן.2ּכלי טהרּו - ׁשּנׁשּברּו עצם ּוכלי עֹור ּוכלי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻ
ּכלי ועּׂשה ׁשבריה3חזר את ׁשּקּבץ אֹו ועּׂשהמּׁשבריהם ן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּלא הּטהֹורים הּכלים ּכׁשאר אּלּו הרי - אחרים ּכלים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמהן
מּקדם ּכלי4נטמאּו וכן ּולהּבא. מּכאן טמאה מקּבלין ׁשהן , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ

ועּׂשה5מּתכֹות וחזר הּתיכן טהרּו. - ׁשּנטמאּו אחר ׁשּנׁשּברּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָ
אחרים ּכלים לכלי6מהן ואין היׁשנה. לּטמאה חזרּו - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻ

גמּורה טהרה ׁשלמים7מּתכֹות ּכׁשהם ּבמקוה ׁשּיטּבילם 8עד ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשבּורים. יּׁשארּו ְֲִִָאֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ברזל1) עם שבללו טמא ברזל הישנה. לטומאתם מתכות כלי חזרת ודין כלי. משבריהם ועשה שנשברו ועצם ועור עץ כלי יבאר
המקבלים זכוכית כלי כל ודין טומאה. מקבלים אם ושבריהם הכלים. בכל טהרו אם ונשברו שנטמאו זכוכית כלי ודין וכו'. טהור

מקבלים. ושאין א.2)טומאה משנה טו ופרק א משנה ב פרק שבירתו.3)כלים לפני שהיה פקעה4)כמו הישנה הטומאה
חוזרת. ואינה כלי".5)לחלוטין ועשה "חזר לדין ולא בלבד טהרו" "נשברו לדין נמשכת "וכן" כדוגמת6)המלה שלא אפילו

שנשברו. חדשים.7)הכלים כלים ועשיית היתוך ידי על אפילו לעולמים, חוזרת שאינה אינה8)מוחלטת, השברים טבילת
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.Èמעין מׁשּמׁש אם לרחּבֹו, טהֹור; - לארּכֹו ׁשּנחלק ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשריֹון
ואינֹו מּׁשּיבלה טהרתֹו? מאימתי טמא. - ראׁשֹונה ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמלאכּתֹו
מלמעלה אם רּבֹו: ּבֹו ונׁשּתּיר ּבלה מלאכּתֹו. מעין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָֻמׁשּמׁש
חליא ועּׂשה מּמּנּו קּצץ טהֹור. - מּלמּטה ואם טמא, -ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֻ

טמאה. מקּבלת זֹו הרי - ְְְְֲִֵֶֶַַָֻלתכׁשיט
.‡Èעֹוּׂשי וׁשל נּפחים וׁשל זֹוגין וׁשל זהבים ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשפֹופרת

מׁשּמׁשת אם לרחּבּה: טהֹורה; - לארּכּה ׁשּנחלקה ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָזכּוכית
טהֹורה. - לאו ואם טמאה, - ראׁשֹונה מלאכּתּה ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָמעין

.·Èזכּוכית עֹוּׂשי וׁשל רֹופאים וׁשל סּפרים ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָּכלבּיא
מּפני טמאה, - נּפחים וׁשל טהֹורה; - לׁשנים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנחלקה
ּבּה חֹותה ועכׁשו הּגחלים] את ּבּה [חֹותה ּבּתחּלה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא

הּגחלים. ִֶֶַָאת
.‚Èאינּה אם ׁשּנּטׁשטׁשה: אֹו ׁשּנׁשּברה מּתכת ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמראה

עדין - הּפנים רב מראה היתה טהֹורה; - הּפנים רב ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֹֹמראה
ּכׁשהיתה. ּכלי ְְְִִֶָָהיא

.„Èואם טהֹורה. - עקצּה אֹו הּנקּוב קצתּה ׁשּנּטל ְְְְִִֶַַַַָָָָָֻמחט
מחט אבל טמאה. - ּבּה לרקם החּוט עליה ללּפף ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹהתקינּה
רֹוׁשם ׁשהּוא מּפני טמאה, - הּנקּוב קצתּה ׁשּנּטל ּׂשּקין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשל

הּׁשני. ִֵֶַַָּבּקצה
.ÂËּבהן וכּיֹוצא הּזהב אֹו הּׁשני עליה ׁשּלֹופפין ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּמחט

ׁשּנּטל ּבין ׁשּלּה הּנקּוב ׁשּנּטל ּבין הרֹוקמין, ׁשעֹוּׂשין ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכדר
הּתפירה. מלאכתּה ׁשאין טמאה, - ְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻעקצּה

.ÊË,טהֹורה - הּתפירה מעּכבת אם חלּודה: ׁשהעלתה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמחט
טמאה. - לאו ְְִֵָָואם

.ÊÈוהׁשחיזן ׁשפאן טהֹורין; - חלּודה ׁשהעלּו והּסּכין ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּסיף
ׁשּפׁשטּה צּנֹורא וכן היׁשנה. לטמאתן חזרּו טהֹורה;- - ְְְְְְְִֵֶַָָָָָָָָָֻ
היׁשנה. לטמאתּה חזרה - ְְְְְַָָָָָָָָֻּכפפּה

.ÁÈ- ארכּבֹותיו; מּתֹו ׁשּנׁשּבר ארכּבה ּכמֹו עקם ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֻֻמפּתח
- ּגּמֹו מּתֹו ׁשּנׁשּבר ּגם ּכמין העּׂשּוי מפּתח וכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָטהֹור.
מעין מׁשּמׁשין אינן והרי ּבהן, לפּתח יכֹול אינֹו ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹטהֹור.
מפּתח. הּוא ׁשעדין טמא, - ּונקבים ׁשּנים ּבּה היּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמלאכּתן.
טמא - הּנקבים נסּתמּו הּנקבים; מּפני טמא - הּׁשּנים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָנּטלּו
ׁשּנפרצּו אֹו הּנקבים ונסּתמּו הּׁשּנים נּטלּו הּׁשּנים. ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַָמּפני

טהֹור. - זה לתֹו זה ְְִֶֶַָָהּנקבים
.ËÈּובראׁשֹו הּדׁשן ּבֹו להרים ּכף האחד ּבראׁשֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכלי

ׁשּניו; מּפני טמא - ּכּפֹו נּטלה הּבּׂשר: ּבֹו לצלֹות מזלג ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהּׁשני
ּכּפֹו ׁשּנּטלה מכחֹול וכן ּכּפֹו. מּפני טמא - ׁשּניו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָנּטלּו
העין; ּבֹו ׁשּכֹוחלים הּזכר מּפני טמא - הּכחֹול ּבּה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּגֹורפין

הּכף. מּפני טמא - הּזכר ְִִֵֵַַַַָָָנּטל
.Îהּׁשני ּובּקצה עליו לצלֹות ּכסבכה ּכף אחד ׁשּבראׁשֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכלי

נּטלה האׁש: מעל אֹו הּקדרה מן הּבּׂשר מהן להֹוציא ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּנים
וכן ּכּפֹו. מּפני טמא - ׁשּניו נּטלּו ׁשּניו; מּפני טמא - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָּכּפֹו
הּׁשני ּובראׁשֹו האחד ּבראׁשֹו ׁשּכֹותבין מּתכת ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹעט
- הּמֹוחק נּטל הּמֹוחק; מּפני טמא - הּכֹותב נּטל ְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָמֹוחקין:
הּנׁשאר ׁשּיהיה והּוא באּלּו. ּכּיֹוצא וכן הּכֹותב. מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָטמא
ׁשּלֹו הּמֹוחק ׁשּנּטל עט ּכיצד? מלאכּתֹו. מעין לעּׂשֹות ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָיכֹול
לקׁשרי ׁשּיּגיע ּכדי מארּכֹו נׁשאר אם הּכֹותב, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָונׁשאר
נּטל ּבֹו. ויכּתב ּבֹו ׁשּיאחז אפׁשר ׁשהרי טמא, - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאצּבעֹותיו
- ידֹו ּפס מלֹוא מארּכֹו נׁשאר אם הּמֹוחק, ונׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָהּכֹותב
טהֹור. - מּזה ּפחֹות נׁשאר ּבֹו. למחק לֹו אפׁשר ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹטמא,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.‡Î- ּבֹו מנּגר ׁשהחרׁש הּצד והּוא עׁשּפֹו, ׁשּנּטל ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֻֻקרּדם

ּבית מּפני טמא - ּבּקּועֹו ּבית נּטל ּבּקּועֹו; ּבית מּפני ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָטמא
טהֹור. - מּקֹופֹו נׁשּבר ְְִַַָֻעׁשּפֹו.

.·Îנׁשּבר רּבֹו. ׁשּיּנטל עד ּכלי הּוא עדין - ׁשּנפּגם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֻחרחֹור
טהֹור. - ַָמּקֹופֹו

.‚Îמסמר ּוכמֹו עב. אר עץ והּוא הּמלמד, הּוא ְְְְְֵֵֵַַַַַַָָָֹהּמרּדע
ּובּקצה דרבן. נקרא הּברזל וזה מלמעלה, ּבקצתֹו ּתקּוע ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָחד
הּברזל וזה ּבֹו, נכנס והעץ רמח ּכמֹו ּברזל מלמּטה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהּׁשני

חרחֹור. ְְִַָנקרא
.„Î- ׁשּנטמאה ׁשפֹופרת, ּכמֹו ׁשהיא מּתכת, ׁשל ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָמניקת

לא ּתטהר. העץ עם ויחּברּנה בדלת אֹו ּבמּקל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמּׁשּיקּבעּנה
טמאה מקּבלת זֹו הרי - ּבּדלת אֹו ּבמּקל ּוקבעּה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻנטמאה
- ּבּכתל אֹו ּבּקֹורה ׁשּקבעם מּתכֹות ּכלי ׁשּכל ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבמקֹומּה;
ּדף ,לפיכ מעּׂשיהם. את ׁשּיׁשּנה עד ּכׁשהיּו טמאה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻמקּבלין
ּכּיֹוצא ּכל וכן טמא. - ּבּכתל ׁשּקבעֹו מּתכת ׁשל נחּתֹומין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשל
ּבין מקּבליהן ּבין ׁשּנקּבעּו, מּתכֹות ּכלי מּׁשאר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבזה

ּכׁשהיּו. טמאה מקּבלים - ְְְְְִֵֶֶַָָֻּפׁשּוטיהן

ה'תשע"ב מרחשון כ' חמישי יום

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

עץ‡. מּטמאתן.2ּכלי טהרּו - ׁשּנׁשּברּו עצם ּוכלי עֹור ּוכלי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻ
ּכלי ועּׂשה ׁשבריה3חזר את ׁשּקּבץ אֹו ועּׂשהמּׁשבריהם ן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּלא הּטהֹורים הּכלים ּכׁשאר אּלּו הרי - אחרים ּכלים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמהן
מּקדם ּכלי4נטמאּו וכן ּולהּבא. מּכאן טמאה מקּבלין ׁשהן , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ

ועּׂשה5מּתכֹות וחזר הּתיכן טהרּו. - ׁשּנטמאּו אחר ׁשּנׁשּברּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָ
אחרים ּכלים לכלי6מהן ואין היׁשנה. לּטמאה חזרּו - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻ

גמּורה טהרה ׁשלמים7מּתכֹות ּכׁשהם ּבמקוה ׁשּיטּבילם 8עד ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשבּורים. יּׁשארּו ְֲִִָאֹו
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ברזל1) עם שבללו טמא ברזל הישנה. לטומאתם מתכות כלי חזרת ודין כלי. משבריהם ועשה שנשברו ועצם ועור עץ כלי יבאר
המקבלים זכוכית כלי כל ודין טומאה. מקבלים אם ושבריהם הכלים. בכל טהרו אם ונשברו שנטמאו זכוכית כלי ודין וכו'. טהור

מקבלים. ושאין א.2)טומאה משנה טו ופרק א משנה ב פרק שבירתו.3)כלים לפני שהיה פקעה4)כמו הישנה הטומאה
חוזרת. ואינה כלי".5)לחלוטין ועשה "חזר לדין ולא בלבד טהרו" "נשברו לדין נמשכת "וכן" כדוגמת6)המלה שלא אפילו

שנשברו. חדשים.7)הכלים כלים ועשיית היתוך ידי על אפילו לעולמים, חוזרת שאינה אינה8)מוחלטת, השברים טבילת
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סֹופרים·. מּדברי - היׁשנה לטמאתן מּתכֹות ּכלי .9וחזרת ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻ
היׁשנה? לטמאתן ׁשּיחזרּו מּתכֹות ּכלי על גזרּו מה ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻּומּפני
אחר ּכלי מּמּנּו ויעּׂשה ויּתיכּנּו ּכלי לֹו יּטמא ׁשּמא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּגזרה
לֹומר: יבֹוא ּתֹורה, ּכדין טהֹור ׁשהּוא יאמר אם ּבּיֹום. ְִִֶַַַָָָֹּבֹו
נׁשּבר ׁשאם ּכׁשם מטהרת; והּטבילה מטהרת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּׁשבירה
ּבֹו טהֹור הּוא הרי - ּכׁשהיה ּכלי מּמּנּו ועּׂשה ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָוהּתיכֹו

הרי10ּבּיֹום - ּכׁשהיה ׁשהּוא ּפי על אף הטּבילֹו, אם ּכ , ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
צריכין הּכלים ׁשאין לֹומר ויבֹואּו ּבּיֹום, ּבֹו טהֹור ְְִִִֵֵֶַַַָָהּוא

עליהם טמאה ּגזרּו החׁשׁש זה מּפני ׁשמׁש. .11הערב ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻ
אֹו‚. ּבמת ׁשּנטמא ּכלי הּטמאֹות12אחד אם13ּבׁשאר , ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֻ

והּזה ּבמת נטמא ׁשּיטּביל. עד היׁשנה לטמאתֹו חזר - ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻהּתיכֹו
ּבּׁשליׁשי והּזה14עליו אחר ּכלי ועּׂשאהּו הּתיכֹו ּכ ואחר ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָָ

ׁשּקדם הּזיה ואין טמא, זה הרי - והטּבילֹו ּבּׁשביעי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹעליו
עד טהרה לֹו ואין .הּתּו ׁשאחר להּזאה מצטרפת ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּתּו
ׁשבירה, קדם ּכלי ּכׁשהּוא ויטּביל ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליו ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיּזה

ׁשּיּתיכּנּו אחר ויטּביל ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליו יּזה .15אֹו ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָ
טהֹור„. ּברזל עם ׁשּבללֹו טמא הּטמא16ּברזל מן רב אם : ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

- למחצה מחצה טהֹור; - הּטהֹור מן רב ואם טמא; -ְְֱֱִִֵֶֶַָָָָָֹ
טיט17טמא וכן ּבגללים18. ּבכבׁשן19ׁשּבללֹו הּכל וּׂשרף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

מּפני טמאה, מקּבל זה הרי - הּטיט מן רב אם ּכלי: ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻועּׂשאהּו
טמאה. מקּבל אינֹו - הּגללים מן רב ואם חרס; ּכלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻׁשהּוא

ׁשאנכן‰. הּטהֹורין מּתכֹות טמאים.21ּבאנ20ּכלי - טמא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
טהֹורין הן הרי - הּטמא האנ מן ּכלים העֹוּׂשה .22אבל ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

.Âמן עׁשּפֹו ועּׂשה הּטהֹור הּברזל מן ׁשעּׂשאהּו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֻקרּדם
והּקרּדם הּטהֹור מן עׁשּפֹו עּׂשה טמא. זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻהּטמא
עֹוּׂשה אחר הֹול ׁשהּכל טהֹור. זה הרי - הּטמא ֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמן

ְַָָהּמלאכה.
.Êׁשחסמֹו טהֹור טהֹור23קרּדם - טמא .24ּבברזל ְְְֲֵֶֶַָָָָֹֻ
.Áטהֹור.25קיתֹון - הּטהֹור מן וׁשּוליו הּטמא מן ׁשעּׂשאהּו ְֲִִִֵֶַַָָָָָָ

הֹול ׁשהּכל טמא. - הּטמא מן וׁשּוליו הּטהֹור מן ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹעּׂשאהּו
המקּבל מלאכה26אחר .27העֹוּׂשה ְְֵֶַַַַָָָ

.Ëּכגֹון סֹופרים, מּדברי ׁשהיא ּבטמאה ׁשּנטמא מּתכֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֻּכלי
וחזר והּתיכֹו ונׁשּבר ּבּה, וכּיֹוצא זרה ּבעבֹודה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּנטמא
לטמאתֹו חזר אם ספק זה הרי - אחר ּכלי מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻועּׂשה

חזר. לא אֹו ְַַָָָֹהיׁשנה
.È.הּכלים ּככל טהרּו - ונׁשּברּו ׁשּנטמאּו זכּוכית ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָּכלי

חֹוזרים אינם - אחרים ּכלים מהן ועּׂשה הּתיכן ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָואפּלּו
סֹופרים מּדברי טמאתם ׁשעּקר לפי היׁשנה; ,28לּטמאה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻֻ

ּכלי וכן יׁשנה. ּבטמאה עליהן גזרּו לא ׁשּבארנּו, ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻּכמֹו
ּכלים ׁשּׁשבריהן ּפי על אף ׁשּנׁשּברּו, ּוראּויין29זכּוכית ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַ

מקּבלין אינן - ּכלים ׁשברי והם הֹואיל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָלתׁשמיׁש,
חרס30טמאה לכלי ּדֹומין ׁשאינן לפי קערה31, ּכיצד? . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ

ׁשּולים והתקין ׁשּנׁשּברה זכּוכית אין32ׁשל - לתׁשמיׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָ
ואם ּכקערה. ׁשהן ּפי על אף טמאה, מקּבלין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻהּׁשּולים

ּבׁשֹופין33קרסם וׁשפֹו הּׁשבר מקֹום זֹו34את הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָ
טמאה .35מקּבלת ְְֶֶַָֻ
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גורעת. ולא מוסיפה טבילתם אין טהורים שהם מפני הטומאה, חזרת חכמים.9)מונעת שמש.10)גזירת הערב כרבא11)לפני
" רבא: [לשון יודעשם. ואינו שנטמא ביום בכלי שמשתמשים הרואה שם, רש"י ומפרש לה", עולה יומה בת טבילה יאמרו שמא

מעשה אמרו: שם בגמרא כאן]. כאמור פירש במשנתנו רבינו אולם שמש. הערב לפני בו ומשתמשים שהטבילוהו יחשוב שהתיכוהו
חכמים ואמרו חדשים כלים מהן ועשה וריתכן לצורף ונתנתן ושברתם הכלים כל ונטמאו לבנה משתה שעשתה המלכה בשלומציון

ישנה. לטומאתן ובין.12)יחזרו ... פרה13)בין אפר מי הזאת תיבטל שלא כדי בלבד, מת טומאת על אלא גזרו שלא כחכמים,
ולעשות ולהתיכם לשוברם ויעדיף פעמיים ולהזות ולטרוח ימים שבעה לחכות ירצה לא במת שנטמאו הכלים בעל כי בכלים, אדומה

הזאה. צריכות שאינן טומאות בשאר אינו זה וחשש חדשים, אדומה14)כלים פרה אפר מי עליו להזות צריך במת שנטמא כלי
השביעי. וביום לטומאתו השלישי בפירוש15)ביום כתב וכן ניטהרו. - המהותכים השברים את וטבל הזה שאם משמע, מלשונו

"שיטבילם א: בהלכה לדבריו מנוגד וזה הנתך, על או הכלי על ושביעי שלישי הזאת ויצטרך ז): י"ד פרק (שם למשנה בביאורו
משנה (שם במשנה יהושע רבי של ללשונו יתאים וזה חדשים כלים ויעשה שיתיכנו עד כאן שכוונתו ונראה שלמים". כשהם במקווה

למעלה. שהבאנו "נתך" המלה תתפרש וכן שלמים" אלא מיטהרין "אין כלי.16)ז) מהם ועשה יחד פי17)התיכם על אף
למחצה. מחצה על גם ישנה טומאה חכמים גזרו התכתו, ידי על התורה מן נטהר הטמא שרוף18)שהברזל מטיט העשוי כלי

טומאה. ומקבל חרס כלי הוא טומאה.19)בכבשן מקבלים אינם גללים שכלי ו), הלכה א (פרק למעלה נתבאר בהמה. צפיעי
אותם.20) ציפוי.21)ציפה למלאכת מתוקנת "טהורין"22)מתכת כתוב ברישא הגירסא: מוחלפת "טמאין",בתוספתא ובסיפא

מקבלים אינם מצופים שכלים רבינו, לשיטת טהורים הם - אנכם הדברים: וביאור התוספתא. לגירסת כאן רבינו דברי את להתאים ויש
אם הישנה לטומאתה חוזרת כן גם כלים, ממנה לעשות ולא לציפוי עומדת שבעיקרה שמתכת התוספתא, מלמדת ובסיפא טומאה.

כלי. ממנה (=פלדה).23)עשה קשה בברזל חודו את הכלי.24)ציפה לגבי בטל זה דק גדולה.25)ציפוי השוליים26)כוס
העיקריים. המקבלים הקיבול.27)הם בשרץ28)מלאכת נגעו אם שאפילו חכמים, גזירת היא זכוכית כלי טומאת עיקר כלומר,

ואומר זו, ובין הקודמת ההלכה בין ההבדל את להסביר רבינו התכוון "שעיקר" באמרו התורה. מן טומאה מקבלים אינם במת או
על חכמים בהם שגזרו אפשר ולפיכך דרבנן בטומאה כשנטמאו המדובר שכאן אלא התורה, מן היא טומאתם עיקר מתכת שכלי
המתחיל דיבור א טז, ושבת תיבעי המתחיל דיבור שם זרה עבודה התוספות גם הסבירו (וכן זכוכית בכלי כן שאין מה ישנה, טומאה

משקין,29)בטומאה). לקבל הוא וראוי נשאר ממנו וחלק דופנו שנשבר כד כגון שלמים, בכלים כמו בהם להשתמש שאפשר
שבירתו. שלפני כשיעורו לא חרס.30)אמנם כלי כדין שמקום31)שלא משום שבור זכוכית בכלי להשתמש אדם של דרכו אין

בו. האוחזת היד את לפצוע ועלול חד להשתמש32)השבר אפשר פיו על הכלי את וכשהופכים סביב שפה שלהם בשוליים המדובר
שלהם. הקיבול השבר.33)בבית שבמקום הגבשושיות את דקה.34)הוריד בפצירה להשתמש35)החליקו שאפשר מפני

milk zekld - oeygxn 'k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡Èמקּבלת36צלֹוחית - ּפיה ׁשּנּטל אחת ּביד הּנּטלת קטּנה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
מּמּנה יֹוצק אּלא לתֹוכּה הּיד מכניסין ׁשאין מּפני .37טמאה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

מּפני טהֹורה, - ּפיה ׁשּנּטל ידים ּבׁשּתי הּנּטלת ּגדֹולה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
צלֹוחית וכן לתֹוכּה. ידֹו ׁשּמכניס ּבׁשעה ּבּיד חֹובלת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיא

ּפליטֹון טהֹורה,38ׁשל - ּפיה נּטל אם קטּנה, ׁשהיא ּפי על אף , ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָ
מּתֹוכּה. הּבּׂשם ׁשּמֹוציא ּבׁשעה ּבאצּבעֹו ׁשחֹובלת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמּפני

.·Èמּפני ּכלים, הן עדין - ּפיהן ׁשּנּטל הּגדֹולין ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַלגינים
לכבׁשנים הּוא .39ׁשּמתקינם ְְְִִִֶַָָ

.‚Èרּבֹו40ּכֹוס ּברב41ׁשּנפּגם הּקפֹו ׁשליׁש ּבֹו נפּגם טהֹור. - ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֻ
טהֹור - טהֹור.42ּגבהֹו - ּבזפת ּבין ּבבעץ ּבין ּוסתמֹו, נּקב . ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

- מּלמּטה ּבין מלמעלה ּבין ׁשּנּקבּו, והּצלֹוחית ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָוהּכֹוס
ְִטהֹורין.

.„Èטמאין43הּתמחּוי - מלמעלה ׁשּנּקבּו: ,44והּקערה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ל יכֹולין אם נסּדקּו: טהֹורין. - החּמיןמּלמּטה את קּבל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ

טהֹורין.45ּכּצֹוננין - לאו ואם טמאין, - ְְְְִִִִֵַָ
.ÂËהחתּוכין סֹורכין46הּכֹוסֹות ׁשּׂשפתֹותיהם ּפי על אף ,47 ְְֲִִִִֵֶֶַַַַ

טמאה מקּבלים - הּפה .48את ְְְִֶֶַַָֻ
.ÊËמחץ49האפרּכס ּכמֹו הּוא ׁשהרי טהֹור, - זכּוכית ׁשל ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָ

מקּבל. ְֵֵֶַׁשאינֹו
.ÊÈלמראה אֹותּה ׁשעֹוּׂשין ּפי50זכּוכית על אף טהֹור, - ְְְִִִֶַַַָָָ

מקּבלת ׁשל51ׁשהיא הּתרוד לקּבלה. נעּׂשית ׁשּלא לפי , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
הּׁשלחן על ׁשּכׁשּמּניחֹו ּפי על אף מקּבל, ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻזכּוכית

צּדֹו על טמאה.52נהּפ מקּבל זה הרי - מקּבל ואינֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ
.ÁÈמראה ׁשעּׂשאֹו זכּוכית ׁשל טמאה53ּתמחּוי מקּבל -54. ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻ

ּבֹו ׁשּמּניחין דברים ׁשּיהיּו ּכדי למראה עּׂשאהּו מּתחּלה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָואם
מאחֹוריו אין55נראין זכּוכית ּכלי וכל טהֹור. זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָ

הּכלים. ּככל מלאכּתן, ׁשּתּגמר עד טמאה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמקּבלין

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

מתטּמא‡. חרס ּכלי ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכבר
ּבהן ׁשּנגעה הּכלים ּכל ּוׁשאר הּזב; ּבהּסט אֹו מאוירֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאּלא
ּבהן נגעה ולא לאוירן טמאה נכנסה ואם נטמאּו, - ְְְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹֻֻהּטמאה

ּבּכלים, טהֹור - חרס ּבכלי הּטמא נמצא טהֹורין. הם הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּכלי ׁשאין ּומּנין חרס. ּבכלי טהֹור - הּכלים ּבכל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוהּטמא
יּפל אׁשר חרּׂש ּוכלי ׁשּנאמר: מאוירֹו? אּלא מתטּמא ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹחרס
מאחֹוריו. לא מתטּמא, הּוא מּתֹוכֹו - וגֹומר ּתֹוכֹו אל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָֹמהם

ּומׁשקין·. אכלין מטּמא ּכ מאוירֹו, ׁשּמתטּמא ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּוכׁשם
ּומׁשקין אכלין ונכנסּו ׁשּנטמא חרס ּכלי ּכיצד? ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָמאוירֹו.
טמאין; אּלּו הרי - ּבֹו נגעּו ׁשּלא ּפי על אף ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָֹלאוירֹו,
הּטמאין הּכלים ׁשאר אבל יטמא. ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:

ּבהן. ׁשּיּגעּו עד ּומׁשקין אכלין מטּמאין ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָאינן
ּבין‚. חרס ּכלי ּבין מאוירֹו, ּכלים מטּמא חרס ּכלי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַאין

ונכנסה ּכלים ּבתֹוכֹו ׁשהיּו ּגדֹול חרס ּכלי ּכיצד? ּכלים. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאר
היּו טהֹורין. ׁשּבתֹוכֹו הּכלים וכל טמא הּוא - ּבאוירֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻטמאה
וחֹוזרין מאוירֹו, הּמׁשקין נטמאּו - ׁשּבתֹוכֹו ּבּכלים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַמׁשקין
טּמאּוני, לא מטּמאי אֹומר: זה והרי הּכלים. את ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹּומטּמאין

טּמאתני. ְִִֵַַָואּתה
נטמאּו„. - ּבלבד ּבאחֹוריו טמאין מׁשקין ׁשּנגעּו חרס ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָּכלי

ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הּכלים. ּכל ּכׁשאר ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָאחֹוריו,
הרי - טמאין מׁשקין ּבֹו ונגעּו ּתֹו לֹו אין אם אבל ;ּתֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָלֹו
אחֹוריו אין - חרס ּבכלי ּתֹו לֹו ׁשאין ׁשּכל טהֹור; ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹזה

ּבא מׁשקין אֹו אכלין נגעּו ּבמׁשקין. חרסמתטּמאין ּכלי חֹורי ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָ
ּכל ׁשאר ואחד חרס ּכלי ואחד טמאין. אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהּטמא
אֹו אכלין ׁשּנגעּו הּטמאין הּכלים ׁשּכל זה. ּבדבר ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּכלים

נטמאּו. - מאחֹוריהן ּבין מּתֹוכן ּבין ּבהן, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָמׁשקין
על‰. ׁשּכפהּו אֹו לאוירֹו טמאה ׁשּנכנסה חרס ּכלי ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻאחד

ׁשהרי עליה, אהל ונעּׂשה הארץ על הּמּנחת ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻֻהּטמאה
ּתֹוכֹו אל ׁשּנאמר: ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּבתֹוכֹו. ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּטמאה

האהלים. את לרּבֹות -ְִֶַָָֹ
.Âהּגּמא על חרס ּכלי וכפה ּבתֹוכּה מּנח הּׁשרץ ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻֻֻּגּמא

ׁשל עצמּה ׁשּתּכנס עד - ּתֹוכֹו אל ׁשּנאמר: נטמא; לא -ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשל מנחׁשּתֹו למּטה ׁשּנמצא הּׁשרץ ,לפיכ ּבתֹוכֹו. ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֻֻטמאה
נפל, חי אֹומר: ׁשאני טהֹור; הּתּנּור - קרקעית ׁשהיא ְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָּתּנּור,
טּבעת אֹו מחט נמצאת אם וכן זֹו. ּגּמא ּבתֹו מת ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָֻועכׁשו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

פציעה. סכנת ללא פציעה.ואפש37)בקבוק.36)בשוליים חשש ללא בה להשתמש מעצמו38)ר נשפך ואינו סמיך בושם מין
באצבע. להוציאו טיפול.39)וצריך כל ללא רב זמן שם נשארים והם ופירות ירקות לכבוש בהם זכוכית.40)משתמש של

השפה.41) היקף שכזה.42)רוב פגום בכלי משתמש אדם גדולה.43)אין השלם.44)קערה בחלק להשתמש אפשר שהרי
הכלי45) כן אם אלא טומאה, מקבל אינו ולכן מתפוצץ הוא ולפעמים הסדק מתרחב חמים לתוכו ונותנים בכלי ביקוע יש אם

חמים. לקבל וראוי חזק או כך.46)עבה כל חלקה ואינה חתוכה קצת.47)השפה מפני48)מסרטים לשימוש, הן ראויות
ממשית. חבלה גורמות מלמטה.49)שאינן וצר מלמעלה רחב גדול כך.50)משפך לשם מלכתחילה שטוחה51)נעשתה אינה

לתוכה. שנותנים מה מקבלת והיא שקערורה, בה יש אלא עגול.52)לגמרי שהוא ואחרֿכך53)מפני לתבשיל נעשה מתחילה
כבמראה. בו להשתמש מידי54)ייחדו יוצא אינו טומאה המקבל ודבר ממש בגופו שינוי עשה לא שהרי כלי, מתורת יצא לא
מחשבה. ידי על טומאה רואים55)קבלת מעוגל ששיטחה ומפני שקופה זכוכית שם: מפרש ורבינו "אספקלריא" כתוב במשנה

המחזירו ב) לח, (שמות הצובאות למראות דומה זו מראה ואין במקומם, ושלא מוקטנת או מוגדלת בתבנית שמאחריה הדברים תאת
שהיא. כמו התמונה חרס1)את כלי אם ודין חרס. בכלי טמא הכלים בכל והטהור הכלים בכל טהור חרס בכלי שהטמא יבאר

המונחת הטומאה על שכפאו חרס כלי מאחוריו. טמאים במשקין שנגע חרס כלי הכלים. בתוך משקין היו ואם מאוירו כלים מטמא
כלי כופח. של בעין כירה, של בעין תנור, של בעין שנמצא השרץ עליה. חרס כלי וכפה בתוכה מונח השרץ שהיה גומא בארץ.
לטומאה חיבור הנקרא וכו'. בעליון ושרץ שוות ושפתותיהם זה בתוך זה אילפסים וכו'. מזו לפנים זו שפיות שלוש לו שהיו חרס

ולזה. לזה או להזייה ולא לטומאה לא להזייה, ולא



פי milk zekld - oeygxn 'k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡Èמקּבלת36צלֹוחית - ּפיה ׁשּנּטל אחת ּביד הּנּטלת קטּנה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
מּמּנה יֹוצק אּלא לתֹוכּה הּיד מכניסין ׁשאין מּפני .37טמאה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

מּפני טהֹורה, - ּפיה ׁשּנּטל ידים ּבׁשּתי הּנּטלת ּגדֹולה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
צלֹוחית וכן לתֹוכּה. ידֹו ׁשּמכניס ּבׁשעה ּבּיד חֹובלת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיא

ּפליטֹון טהֹורה,38ׁשל - ּפיה נּטל אם קטּנה, ׁשהיא ּפי על אף , ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָ
מּתֹוכּה. הּבּׂשם ׁשּמֹוציא ּבׁשעה ּבאצּבעֹו ׁשחֹובלת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמּפני

.·Èמּפני ּכלים, הן עדין - ּפיהן ׁשּנּטל הּגדֹולין ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַלגינים
לכבׁשנים הּוא .39ׁשּמתקינם ְְְִִִֶַָָ

.‚Èרּבֹו40ּכֹוס ּברב41ׁשּנפּגם הּקפֹו ׁשליׁש ּבֹו נפּגם טהֹור. - ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֻ
טהֹור - טהֹור.42ּגבהֹו - ּבזפת ּבין ּבבעץ ּבין ּוסתמֹו, נּקב . ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

- מּלמּטה ּבין מלמעלה ּבין ׁשּנּקבּו, והּצלֹוחית ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָוהּכֹוס
ְִטהֹורין.

.„Èטמאין43הּתמחּוי - מלמעלה ׁשּנּקבּו: ,44והּקערה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ל יכֹולין אם נסּדקּו: טהֹורין. - החּמיןמּלמּטה את קּבל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ

טהֹורין.45ּכּצֹוננין - לאו ואם טמאין, - ְְְְִִִִֵַָ
.ÂËהחתּוכין סֹורכין46הּכֹוסֹות ׁשּׂשפתֹותיהם ּפי על אף ,47 ְְֲִִִִֵֶֶַַַַ

טמאה מקּבלים - הּפה .48את ְְְִֶֶַַָֻ
.ÊËמחץ49האפרּכס ּכמֹו הּוא ׁשהרי טהֹור, - זכּוכית ׁשל ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָ

מקּבל. ְֵֵֶַׁשאינֹו
.ÊÈלמראה אֹותּה ׁשעֹוּׂשין ּפי50זכּוכית על אף טהֹור, - ְְְִִִֶַַַָָָ

מקּבלת ׁשל51ׁשהיא הּתרוד לקּבלה. נעּׂשית ׁשּלא לפי , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
הּׁשלחן על ׁשּכׁשּמּניחֹו ּפי על אף מקּבל, ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻזכּוכית

צּדֹו על טמאה.52נהּפ מקּבל זה הרי - מקּבל ואינֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ
.ÁÈמראה ׁשעּׂשאֹו זכּוכית ׁשל טמאה53ּתמחּוי מקּבל -54. ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻ

ּבֹו ׁשּמּניחין דברים ׁשּיהיּו ּכדי למראה עּׂשאהּו מּתחּלה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָואם
מאחֹוריו אין55נראין זכּוכית ּכלי וכל טהֹור. זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָ

הּכלים. ּככל מלאכּתן, ׁשּתּגמר עד טמאה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמקּבלין

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

מתטּמא‡. חרס ּכלי ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכבר
ּבהן ׁשּנגעה הּכלים ּכל ּוׁשאר הּזב; ּבהּסט אֹו מאוירֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאּלא
ּבהן נגעה ולא לאוירן טמאה נכנסה ואם נטמאּו, - ְְְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹֻֻהּטמאה

ּבּכלים, טהֹור - חרס ּבכלי הּטמא נמצא טהֹורין. הם הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּכלי ׁשאין ּומּנין חרס. ּבכלי טהֹור - הּכלים ּבכל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוהּטמא
יּפל אׁשר חרּׂש ּוכלי ׁשּנאמר: מאוירֹו? אּלא מתטּמא ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹחרס
מאחֹוריו. לא מתטּמא, הּוא מּתֹוכֹו - וגֹומר ּתֹוכֹו אל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָֹמהם

ּומׁשקין·. אכלין מטּמא ּכ מאוירֹו, ׁשּמתטּמא ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּוכׁשם
ּומׁשקין אכלין ונכנסּו ׁשּנטמא חרס ּכלי ּכיצד? ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָמאוירֹו.
טמאין; אּלּו הרי - ּבֹו נגעּו ׁשּלא ּפי על אף ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָֹלאוירֹו,
הּטמאין הּכלים ׁשאר אבל יטמא. ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:

ּבהן. ׁשּיּגעּו עד ּומׁשקין אכלין מטּמאין ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָאינן
ּבין‚. חרס ּכלי ּבין מאוירֹו, ּכלים מטּמא חרס ּכלי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַאין

ונכנסה ּכלים ּבתֹוכֹו ׁשהיּו ּגדֹול חרס ּכלי ּכיצד? ּכלים. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאר
היּו טהֹורין. ׁשּבתֹוכֹו הּכלים וכל טמא הּוא - ּבאוירֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻטמאה
וחֹוזרין מאוירֹו, הּמׁשקין נטמאּו - ׁשּבתֹוכֹו ּבּכלים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַמׁשקין
טּמאּוני, לא מטּמאי אֹומר: זה והרי הּכלים. את ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹּומטּמאין

טּמאתני. ְִִֵַַָואּתה
נטמאּו„. - ּבלבד ּבאחֹוריו טמאין מׁשקין ׁשּנגעּו חרס ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָּכלי

ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הּכלים. ּכל ּכׁשאר ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָאחֹוריו,
הרי - טמאין מׁשקין ּבֹו ונגעּו ּתֹו לֹו אין אם אבל ;ּתֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָלֹו
אחֹוריו אין - חרס ּבכלי ּתֹו לֹו ׁשאין ׁשּכל טהֹור; ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹזה

ּבא מׁשקין אֹו אכלין נגעּו ּבמׁשקין. חרסמתטּמאין ּכלי חֹורי ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָ
ּכל ׁשאר ואחד חרס ּכלי ואחד טמאין. אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהּטמא
אֹו אכלין ׁשּנגעּו הּטמאין הּכלים ׁשּכל זה. ּבדבר ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּכלים

נטמאּו. - מאחֹוריהן ּבין מּתֹוכן ּבין ּבהן, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָמׁשקין
על‰. ׁשּכפהּו אֹו לאוירֹו טמאה ׁשּנכנסה חרס ּכלי ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻאחד

ׁשהרי עליה, אהל ונעּׂשה הארץ על הּמּנחת ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻֻהּטמאה
ּתֹוכֹו אל ׁשּנאמר: ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּבתֹוכֹו. ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּטמאה

האהלים. את לרּבֹות -ְִֶַָָֹ
.Âהּגּמא על חרס ּכלי וכפה ּבתֹוכּה מּנח הּׁשרץ ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻֻֻּגּמא

ׁשל עצמּה ׁשּתּכנס עד - ּתֹוכֹו אל ׁשּנאמר: נטמא; לא -ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשל מנחׁשּתֹו למּטה ׁשּנמצא הּׁשרץ ,לפיכ ּבתֹוכֹו. ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֻֻטמאה
נפל, חי אֹומר: ׁשאני טהֹור; הּתּנּור - קרקעית ׁשהיא ְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָּתּנּור,
טּבעת אֹו מחט נמצאת אם וכן זֹו. ּגּמא ּבתֹו מת ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָֻועכׁשו
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פציעה. סכנת ללא פציעה.ואפש37)בקבוק.36)בשוליים חשש ללא בה להשתמש מעצמו38)ר נשפך ואינו סמיך בושם מין
באצבע. להוציאו טיפול.39)וצריך כל ללא רב זמן שם נשארים והם ופירות ירקות לכבוש בהם זכוכית.40)משתמש של

השפה.41) היקף שכזה.42)רוב פגום בכלי משתמש אדם גדולה.43)אין השלם.44)קערה בחלק להשתמש אפשר שהרי
הכלי45) כן אם אלא טומאה, מקבל אינו ולכן מתפוצץ הוא ולפעמים הסדק מתרחב חמים לתוכו ונותנים בכלי ביקוע יש אם

חמים. לקבל וראוי חזק או כך.46)עבה כל חלקה ואינה חתוכה קצת.47)השפה מפני48)מסרטים לשימוש, הן ראויות
ממשית. חבלה גורמות מלמטה.49)שאינן וצר מלמעלה רחב גדול כך.50)משפך לשם מלכתחילה שטוחה51)נעשתה אינה

לתוכה. שנותנים מה מקבלת והיא שקערורה, בה יש אלא עגול.52)לגמרי שהוא ואחרֿכך53)מפני לתבשיל נעשה מתחילה
כבמראה. בו להשתמש מידי54)ייחדו יוצא אינו טומאה המקבל ודבר ממש בגופו שינוי עשה לא שהרי כלי, מתורת יצא לא
מחשבה. ידי על טומאה רואים55)קבלת מעוגל ששיטחה ומפני שקופה זכוכית שם: מפרש ורבינו "אספקלריא" כתוב במשנה

המחזירו ב) לח, (שמות הצובאות למראות דומה זו מראה ואין במקומם, ושלא מוקטנת או מוגדלת בתבנית שמאחריה הדברים תאת
שהיא. כמו התמונה חרס1)את כלי אם ודין חרס. בכלי טמא הכלים בכל והטהור הכלים בכל טהור חרס בכלי שהטמא יבאר

המונחת הטומאה על שכפאו חרס כלי מאחוריו. טמאים במשקין שנגע חרס כלי הכלים. בתוך משקין היו ואם מאוירו כלים מטמא
כלי כופח. של בעין כירה, של בעין תנור, של בעין שנמצא השרץ עליה. חרס כלי וכפה בתוכה מונח השרץ שהיה גומא בארץ.
לטומאה חיבור הנקרא וכו'. בעליון ושרץ שוות ושפתותיהם זה בתוך זה אילפסים וכו'. מזו לפנים זו שפיות שלוש לו שהיו חרס

ולזה. לזה או להזייה ולא לטומאה לא להזייה, ולא



milkפב zekld - oeygxn 'k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

- הּנמצאים הּכלים ׁשּכל ּפי על אף מנחׁשּתֹו, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻלמּטה
ׁשם אֹומר: ׁשאני טהֹור; הּתּנּור הרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָטמאים,
נפלּו ולא עליהן, נבנה והּתּנּור הּתּנּור, ּבא ׁשּלא עד ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהיּו
ּבמה לֹו ׁשאין טמא, הּתּנּור הרי - ּבּדׁשן נמצאּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבתֹוכֹו.
יֹוצאין אינן אבל נראין ּתּנּור ׁשל ּבנחׁשּתֹו נמצאּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֻיתלה.
הּתּנּור נטמא - ּבהן נֹוגע והּוא הּבצק את אֹופה אם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלאוירֹו:
היּו ּכאּלּו טהֹור הּתּנּור - לאו ואם אוירֹו; בתֹו היּו ְְְְֲִִִִַַָָָָּכאּלּו
ׁשאינֹו הּבינֹוני, ּבבצק אמרּו? ּבצק זה ּבאי מּנחׁשּתֹו. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻלמּטה

קׁשה. ולא ּביֹותר ְְֵֶַָֹר
.Êׁשל ּבעין ּכירה, ׁשל ּבעין ּתּנּור, ׁשל ּבעין ׁשּנמצא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשרץ

אם וכן טהֹור. - ולחּוץ הּפנימית הּׂשפה מן נמצא אם ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֻּכּפח,
אֹו הּתּנּור לאויר נכנס לא ׁשהרי טהֹור; - העין ּבאויר ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹנמצא
ּתלּוי. הּוא דפנֹותיהן עבי ּתחת אּלא הּכּפח, אֹו ְֳִִֵֶֶַַַַָָָָָֻהּכירה
היה ּכן אם אּלא טהֹורין; - הּמת מן ּכזית ׁשם היה ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָואפּלּו
לאויר הּטמאה את מביא ׁשהרי טפח, ּפֹותח העין ְֲֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבעבי

מת. טמאת ּבענין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָֻהּתּנּור,
.Áהּפנימית הּׂשפה מן העצים הּנחת ּבמקֹום הּׁשרץ ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָנמצא

יׁשיבת ּבמקֹום הּבּלן, יׁשיבת ּבמקֹום נמצא טהֹור. - ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָולחּוץ
טהֹור. הּכל - הּזיתים ׁשֹולקי יׁשיבת ּבמקֹום ְְְִִִֵֵַַַַַָָֹהּצּבע,

.Ëהיקֹוד מקֹומֹות ׁשאר ולא הּכירה ולא הּתּנּור ְְְְְִֵַַַַָָֹֹאין
ולפנים. הּסתימה מן הּטמאה נמצאת ּכן אם אּלא ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻמתטּמאין

.Èּכמֹו ׁשּבאמצעֹו הּמים, ּבּתים ּבעלי ּבֹו ׁשּׁשֹותין חרס ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכלי
וזהּו מסרק, ּכמֹו הרׁשת מן ׁשּלמעלה ּוּׂשפתֹו חרס ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָרׁשת
למעלה הּמסרק לאויר הּטמאה נכנסה אם צרצּור, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָֻהּנקרא

זה. ּכלי ׁשל ּתֹוכֹו ׁשּזהּו ּכּלֹו, נטמא - הרׁשת ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָֻמן
.‡Èהיתה מּזֹו: לפנים זֹו ּׂשפיֹות ׁשלׁש לֹו ׁשהיה חרס ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָּכלי

ּכל - הּפנימית לאויר טמאה ונכנסה עֹודפת ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֻהּפנימית
ּובין הּפנימית הּׂשפה ׁשּבין ׁשּבאויר והּמׁשקין ְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהאכלין
עֹודפת האמצעית היתה טהֹורין. והחיצֹונה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָהאמצעית
טהֹור. ולחּוץ מּמּנה טמא, ולפנים מּמּנה - אוירּה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָונטמא
ׁשוֹות היּו טמא. הּכל - אוירּה ונטמא עֹודפת החיצֹונה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהיתה

טהֹור. והּׁשאר טמאה, אוירּה ׁשּנטמא ּכל -ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹ
.·Èּבעליֹונה והּׁשרץ ׁשוֹות וּׂשפתֹותיהן זֹו ּבתֹו זֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָאלּפסים

האלּפסין ּוׁשאר טמאה, הּׁשרץ ּבּה ׁשּיׁש זֹו - ּבּתחּתֹונה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאֹו
נקּובה מהן אלּפס ּכל היה ׁשּבהן. האכלין וכל הן ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָטהֹורין
ׁשּבכל והּמׁשקין האכלין ּכל - ּבעליֹונה והּׁשרץ מׁשקה ְְְְְְְֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבכֹונס
היה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכּלן, ּבאויר ׁשהּטמאה טמאים; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻהאלּפסים
נכנס לא ׁשהרי טהֹורֹות; וכּלן טמאה היא - ּבּתחּתֹונה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהּׁשרץ
לטּמא ּכדי עֹודפת הּתחּתֹונה ּׂשפת ואין העליֹונה, לאויר ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשרץ
והיתה ּבעליֹונה הּׁשרץ היה ׁשּבתֹוכּה. והּמׁשקין האכלין ְְְְְְֳִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּכל
ּבתֹוכּה; ׁשהּׁשרץ טמאה, העליֹונה - עֹודפת הּתחּתֹונה ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּׂשפת
ּבאוירּה; הּׁשרץ הרי עֹודפת ׁשּׂשפתּה מּפני הּתחּתֹונה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוכן
חרס ּכלי ׁשאין טהֹורין, הּתחּתֹונה ׁשּבתֹו האלּפסין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּוׁשאר

ּכל - טֹופח מׁשקה ּביניהן היה ואם ׁשּבתֹוכֹו. ּכלים ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמטּמא
מאויר מתטּמא ׁשהּמׁשקה טמאה; טֹופח מׁשקה ּבּה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּיׁש

האלּפס. את ּומטּמא וחֹוזר העֹודפת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּתחּתֹונה
.‚Èּבתחּלת ּבּה ּדבּוקֹות קערֹות ׁשהיּו חרס ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָטבלא

לא - מהן אחת ונטמאת אחד, ּכלי הּכל והרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹמעּׂשיה
ּכל ׁשּנמצאּו עֹודף, ּדפן לּטבלא היה ואם ּכּלן. ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻנטמאּו
הּדין וכן ּכּלן. נטמאּו - מהן אחת ונטמאת ּבתֹוכֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻהּקערֹות
בֹו. ּכיֹוצא הּמתאימֹות וקלמירין חרס, ׁשל הּתבלין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּבבית

.„È- ּבמׁשקין מּבּתיו אחד ׁשּנטמא עץ ׁשל הּתבלין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבית
ּכל ׁשּנמצאּו עֹודף, דפן לֹו יׁש ואם הּבּתים. ׁשאר נטמאּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹלא
ּכּלן; נטמאּו - ּבמׁשקין מּבּתיו אחד ונטמא ּבתֹוכֹו, ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻהּבּתים
ּכּלֹו. נטמא - ּבמׁשקין ּתֹוכֹו ׁשּנטמא ּוכלי אחד, ּככלי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֻׁשהּכל

לטמאהה לזה זה חּבּור אּלּו הרי - ּבמסמר קבּועין ּבּתיו יּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
ולא לטמאה חּבּור אּלּו הרי - ּבלבד ּתקּועין היּו ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻּולהּזיה.
לטמאה לא חּבּור אינן - ונּתנין נּטלין ּבּתיו היּו ואם ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָָֹֻלהּזיה.

להּזיה. ְְַָָֹולא

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק
¤¤©§¨¨¨¨

ּבצמיד‡. מּציל - הּמת ּבאהל ּפתיל ּבצמיד הּמּציל ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹּכל
הּוא ּדין החמּור, ּבמת הּציל אם חרס. ּכלי ּבאויר ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָּפתיל
אינֹו - הּמת ּבאהל מּציל ׁשאינֹו וכל הּקל. חרס ּבכלי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹׁשּיּציל

חרס. ּכלי ּבאויר ְֲִִִֶֶַַמּציל
.·ּכ הּמת, ּבאהל לּטמאה ּפתיל צמיד ׁשאין ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻּוכׁשם

קדרה ּכיצד? חרס. ּכלי ּבאויר לּטמאה ּפתיל צמיד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאין
ּונתּונה ּפתיל צמיד ּומּקפת ּומׁשקין אכלין מלאה ְְְֳִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻׁשהיא
ּׁשּבתֹוכּה מה וכל הּקדרה הרי - הּטמא הּתּנּור ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבתֹו
ּומּקפת ּבתֹוכּה טמאין מׁשקין אֹו הּׁשרץ היה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻטהֹורין.
[וכן הּתּנּור. נטמא - הּתּנּור ּבאויר ּונתּונה ּפתיל ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָצמיד

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
טמאה‚. מחט אֹו הּלבנה ּבתֹו ׁשּמבלעת טמאה ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֻטּבעת

אף נטמא. - חרס ּכלי לאויר ונפלּו העץ ּבתֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּמבלעת
טהֹור, - זֹו ּבלבנה אֹו זה ּבעץ ּתרּומה ּכּכר נגע ׁשאם ּפי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעל

מאוירֹו. חרס ּכלי מטּמאין הן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַהרי
הרי„. - הּתּנּור לאויר ונפל מת ּבּׂשר אֹו ׁשרץ ׁשּבלע ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּתרנגֹול

ׁשהּבלּועין הּתּנּור. נטמא - הּתרנגֹול ׁשם מת ואם טהֹור. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָזה
הּמת. ּבאהל ׁשּמּצילין ּכדר חרס, ּכלי מּיד מּצילין ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹּבחי

ּכבלּועין.‰. אינן - הּקמטין ּבתֹו אֹו הּפה ׁשּבתֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּדברים
והכניס ּפיו וקפץ ּפיו ּבתֹו טמאין מׁשקין ׁשהיּו אדם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכיצד?
אכלין ׁשהיּו טהֹור וכן טּמאהּו. - חרס ּכלי לאויר ְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַָָָָֹראׁשֹו
נטמאּו - טמא ּתּנּור לאויר ראׁשֹו והכניס ּפיו לתֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָֹּומׁשקין
הּׁשרץ מן ּכעדׁשה קמטֹו ּבתֹו לֹו היה ׁשּבפיו. ְְְֲֳִִִֶֶֶַַָָָָָֻאכלים
ׁשהּטמאה ּפי על אף הּתּנּור, נטמא - הּתּנּור לאויר ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַָָֻוהכניסֹו

הּקמט. ְֶֶַּבתֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הוא1) כך אוהל לטומאת פתיל צמיד טומאת שאין כשם ודין חרס. בכלי מציל – המת באוהל פתיל בצמיד המציל שכל יבאר
שמציל והדבר תוכו תוך ולא תוכו ודין כבלועים. הם מקום זה ובאי חרס כלי מיד מצילים אם בחי הבלועים ודין חרס. כלי באויר

חרס. כלי מיד זפת בסתימת

milk zekld - oeygxn `"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Âנגּוב ׁשהּוא ּפי על אף טמאין, מׁשקין ׁשּבלע ְְְִִִֵֶֶַַַַָָספֹוג
מׁשקה ׁשּסֹוף טּמאהּו, - חרס ּכלי לאויר נפל אם ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָמּבחּוץ,
ׁשּנׁשּתּמׁשּו חרסים ּגמי. וׁשל לפת ׁשל חתיכה וכן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָלצאת.
לא - חרס ּכלי לאויר ונפלּו ונּגבּו טמאין מׁשקין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹּבהן
לצאת. מׁשקה ׁשּסֹוף נטמא, - והּסק לּתּנּור נפלּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻטּמאּוהּו.
ּכגֹון ּבחמּורין, אבל קּלין; ּבמׁשקין אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָּבּמה
עליו והקּפיד לצאת יכֹולין היּו אם רגליה, ּומימי הּנּדה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּדם
ואם הּסק; ׁשּלא ּפי על אף הּתּנּור מטּמא זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֻׁשּיצא
וכן הּמׁשקה. ויצא ׁשּיּסק עד מטּמא אינֹו - עליו מקּפיד ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻאינֹו
- הּתּנּור ּבּה ׁשהּסק טמאין מּמׁשקין הּבאה חדׁשה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבגפת
היא איזֹו טהֹור. - ּביׁשנה אבל לצאת; מׁשקה ׁשּסֹוף ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָנטמא,
מּמּנה ׁשּיֹוצא ידּוע ואם חדׁש. עּׂשר ׁשנים לאחר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹיׁשנה?
הּתּנּור נטמא - ׁשנים ׁשלׁש לאחר אפּלּו הּסק ּבׁשעת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָמׁשקה

ְֶַֻּכׁשּיּסק.
.Êונכנסה קרקעיתֹו, עד מּׂשפתֹו ּבמחיצה ׁשחּלקֹו חרס ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָּכלי

לפי ּכּלֹו, הּכלי נטמא - החלקים מּׁשני אחד ּבאויר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֻֻטמאה
ׁשחֹולקין ּכדר חרס ּכלי לחּלק אדם ּבני ּדר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשאין
ונמצא ּביריעֹות, אֹו ּבנסרים ׁשחצצֹו ּתּנּור ,לפיכ ְְְְֲִִִִִִִֶַָָָָָָֹהאהלים.

טמא. הּכל - אחד ּבמקֹום ְֵֶֶֶַַָָָֹהּׁשרץ
.Áּכלי לאויר הּכלי והכניס ּבתֹוכֹו, הּטמאה ׁשהיתה ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָֻּכלי

ּפי על אף חרס, לכלי חּוץ הּטמא הּכלי ּוּׂשפת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָחרס,
ׁשּנאמר: טהֹור; זה הרי - חרס ּכלי ּבתֹו מכּונת ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻׁשהּטמאה

ּתֹוכֹו. ּתֹו אל לא - ּתֹוכֹו ֶֶֹאל
.Ëאחר ּכלי לאוירֹו והכניס טמא חרס ּכלי היה אם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכן

חרס, לכלי חּוץ האחר הּכלי ּוּׂשפת ּומׁשקין, אכלים ּבֹו ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיׁש
הּטמא חרס ּכלי ּבתֹו מכּונין והּמׁשקין ׁשהאכלין ּפי על ְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻאף
ולא - יטמא ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ׁשּנאמר: טהֹורין; אּלּו הרי -ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָֹֹ
חמת אֹו קדרה אֹו קּפה אֹו ּכּורת ּכיצד? ּתֹוכֹו. ְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשּבתֹו
לאויר הּקּפה וׁשלׁשל ּבתֹוכּה, הּׁשרץ ׁשהיה ּבהן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻוכּיֹוצא
ּבתֹו מכּון ׁשהּׁשרץ ּפי על אף הּתּנּור, לאויר אֹו ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֻהחבית
מּׂשפת למעלה החמת אֹו הּקּפה ּוּׂשפת הֹואיל החבית, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻאויר
ּבתֹו היה ואם טהֹורין. אּלּו הרי - הּתּנּור מּׂשפת אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָהחבית
מׁשקין אֹו אכלין ּבהן וכּיֹוצא הּקדרה ּבתֹו אֹו ְְְְֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהחמת
הן הרי - הּטמאין החבית לאויר אֹו הּתּנּור לאויר ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָוׁשלׁשלן
ּבהן וכּיֹוצא החמת אֹו הּקּפה אֹו הּכּורת היתה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻטהֹורין.
וׁשלׁשלן לתֹוכן הּׁשרץ היה אם אּלא מּצילין; אינן - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָנקּובין
מׁשקין אֹו אכלין היּו ואם נטמא, - הּטהֹור חרס ּכלי ְְְְֲֳִִִִִִֶֶַַַָָָָלאויר
יהיה וכּמה נטמאּו. - הּטמא חרס ּכלי לאויר וׁשלׁשלן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלתֹוכן
ּבכלי היה ואם זיתים. ּבמֹוציא - ׁשטף ּבכלי היה אם ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבּנקב?

- למׁשקין והעּׂשּוי ּבזיתים; ׁשעּורֹו - לאכלין העּׂשּוי ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַָָָחרס:
אֹותֹו מּטילין - וכ לכ והעּׂשּוי מׁשקה; ּבכֹונס ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשעּורֹו
מּציל אינֹו - מׁשקה ּבכֹונס זה חרס ּכלי ּוכׁשּיּנקב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻלחמרֹו,

חרס. ּכלי ְִִֶֶַמּיד
.Èזה ּבכלי הּׁשרץ היה אם ּבזפת: חרס ּכלי נקב ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָסתם

מּציל הּצמיד ׁשאין נטמא; - הּטהֹור הּתּנּור לאויר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָוׁשלׁשלֹו
זה ּבכלי היה אם אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּלטּמא, הּטמאה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻעל
הן הרי - הּטמא הּתּנּור לאויר וׁשלׁשלֹו מׁשקין אֹו ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַַַַָָאכלין
ּבזפת ׁשּסתמן הּכלים ּכל ּוׁשאר סתּום. הּנקב ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָטהֹורין,

חרס. ּכלי מּיד מּציל אינֹו - ּבֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַוכּיֹוצא
.‡Èאינּה - ּבקׁש הּפחת ׁשּסתם ּפי על אף ּפחּותה, ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכּורת

ּכלי. אינּה ׁשהרי חרס, ּכלי מּיד ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָמּצלת
.·Èּפי על אף רּמֹון, ּבמֹוציא ׁשּנפחתּו והּכפיׁשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָהחמת

והּוא חרס. ּכלי מּיד מּצילין אּלּו הרי - ּכלי מּתֹורת ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּבטלּו
ּבית ויהיה מּבחּוץ חרס ּכלי מּׂשפת למעלה הּפחת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּיהיה

חרס. ּכלי לתֹו מׁשלׁשל ׁשּלהן ְְְְִִֶֶֶֶָָֻקּבּול
.‚Èאֹו חרס ּכלי לאויר ׁשקּוע ׁשהיה ּבֹו וכּיֹוצא ּפׁשּוט ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָעֹור

ואם טמא. הּתּנּור הרי - העֹור ּבתֹו והּׁשרץ הּתּנּור ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָלאויר
טמאין. העֹור ׁשּבתֹו ּומׁשקין אכלין - ּבּתּנּור הּׁשרץ ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהיה
ּכגֹון ,ּתֹו להן ׁשּיׁש ּכלים אּלא חרס ּכלי מּיד מּציל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשאין

והחמת. והּקּפה ְְֵֶַַַַָֻהּסל
.„Èטהֹור חרס ּכלי והיה ּבתֹוכֹו, טמאה ׁשהיתה חרס ְְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָֻּכלי

דבּוקה ׁשהּטמאה הּכלי ׁשהיה אֹו הּטמא, הּכלי ּפי על ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּכפּוי
ׁשניהן ׁשאויר ּפי על אף הּטהֹור, הּכלי ּפי על ּכפּוי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָּבתֹוכֹו
נכנסה לא ׁשהרי ּבטהרתֹו, והּטהֹור ּבטמאתֹו הּטמא - ְְְְְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֻמערב
חבית ,לפיכ הּטהֹור. חרס ּכלי לאויר עצמּה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֻהּטמאה
ׁשל מּנחׁשּתֹו למּטה ּונתּונה טהֹורין מׁשקין מלאה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשהיתה

ׁש ונפל והּמׁשקיןּתּנּור, החבית הרי - הּתּנּור לתֹו רץ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
החבית. אויר עם מערב הּתּנּור ׁשאויר ּפי על אף ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָֹטהֹורין,
לאויר ּופיה הּתּנּור ּפי על ּכפּויה החבית היתה אם ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָוכן

טהֹור. החבית ׁשּבׁשּולי הּמׁשקה אפּלּו - ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָהּתּנּור

ה'תשע"ב מרחשון כ"א שישי יום

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨¨¨

חרס‡. ּכלי מלאכּתֹו.2אין ׁשּתּגמר עד טמאה מקּבל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
מּׁשּיּצרפּו מלאכּתֹו? גמר הּוא -4ּבּכבׁשן3ּומאימתי הּתּנּור . ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ספּגנין5מּׁשּיּסיקּנּו ּבֹו לאפֹות הּכירה6ּכדי מּׁשּיּסיקּנה7. - ְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
הּתרנגֹולין ּביצת עליה לבּׁשל ּונתּונה9טרּופה8ּכדי ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כל1) מתכת. של או אבן של וכיריים תנור מלאכתו. גמר הוא ומאימתי מלאכתו, שתיגמר עד טומאה מקבל חרס כלי שאין יבאר
וכו'. כירות שתי ועשאן בטיט שחברן אבנים שלש כירה. משום או תנור משום טומאה ד.2)המקבל משנה ד פרק כלי3)כלים

"צירוף". נקראת בכבשן השריפה לחזקם. כדי בכבשן, ושרופים מטיט עשויים מלאכתו,4)חרס כל עדיין נגמרה שלא פי על ואף
למכירה. שמוציאו לפני הכלי שבשפת הבליטות את מסיר וגם ומחליק משפשף האומן שהצירוף5)שהרי פי על אף מלמדנו,

מספיק. אינו וכופח כירה בתנור, - חרס כלי בשאר ההיסק.6)מספיק לפני צירוף צריך בה7)ואינו ויש לבישול משמשת
קדרות. שתי המעמיד תרנגולת8)מקום לביצת שהכוונה פירשו ב פ, שבת ובגמרא שבביצים" קלה "ביצה כתוב: במשנה

מהר. מעורבבת.9)שמתבשלת



פג milk zekld - oeygxn `"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Âנגּוב ׁשהּוא ּפי על אף טמאין, מׁשקין ׁשּבלע ְְְִִִֵֶֶַַַַָָספֹוג
מׁשקה ׁשּסֹוף טּמאהּו, - חרס ּכלי לאויר נפל אם ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָמּבחּוץ,
ׁשּנׁשּתּמׁשּו חרסים ּגמי. וׁשל לפת ׁשל חתיכה וכן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָלצאת.
לא - חרס ּכלי לאויר ונפלּו ונּגבּו טמאין מׁשקין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹּבהן
לצאת. מׁשקה ׁשּסֹוף נטמא, - והּסק לּתּנּור נפלּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻטּמאּוהּו.
ּכגֹון ּבחמּורין, אבל קּלין; ּבמׁשקין אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָּבּמה
עליו והקּפיד לצאת יכֹולין היּו אם רגליה, ּומימי הּנּדה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּדם
ואם הּסק; ׁשּלא ּפי על אף הּתּנּור מטּמא זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֻׁשּיצא
וכן הּמׁשקה. ויצא ׁשּיּסק עד מטּמא אינֹו - עליו מקּפיד ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻאינֹו
- הּתּנּור ּבּה ׁשהּסק טמאין מּמׁשקין הּבאה חדׁשה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבגפת
היא איזֹו טהֹור. - ּביׁשנה אבל לצאת; מׁשקה ׁשּסֹוף ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָנטמא,
מּמּנה ׁשּיֹוצא ידּוע ואם חדׁש. עּׂשר ׁשנים לאחר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹיׁשנה?
הּתּנּור נטמא - ׁשנים ׁשלׁש לאחר אפּלּו הּסק ּבׁשעת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָמׁשקה

ְֶַֻּכׁשּיּסק.
.Êונכנסה קרקעיתֹו, עד מּׂשפתֹו ּבמחיצה ׁשחּלקֹו חרס ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָּכלי

לפי ּכּלֹו, הּכלי נטמא - החלקים מּׁשני אחד ּבאויר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֻֻטמאה
ׁשחֹולקין ּכדר חרס ּכלי לחּלק אדם ּבני ּדר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשאין
ונמצא ּביריעֹות, אֹו ּבנסרים ׁשחצצֹו ּתּנּור ,לפיכ ְְְְֲִִִִִִִֶַָָָָָָֹהאהלים.

טמא. הּכל - אחד ּבמקֹום ְֵֶֶֶַַָָָֹהּׁשרץ
.Áּכלי לאויר הּכלי והכניס ּבתֹוכֹו, הּטמאה ׁשהיתה ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָֻּכלי

ּפי על אף חרס, לכלי חּוץ הּטמא הּכלי ּוּׂשפת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָחרס,
ׁשּנאמר: טהֹור; זה הרי - חרס ּכלי ּבתֹו מכּונת ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻׁשהּטמאה

ּתֹוכֹו. ּתֹו אל לא - ּתֹוכֹו ֶֶֹאל
.Ëאחר ּכלי לאוירֹו והכניס טמא חרס ּכלי היה אם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכן

חרס, לכלי חּוץ האחר הּכלי ּוּׂשפת ּומׁשקין, אכלים ּבֹו ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיׁש
הּטמא חרס ּכלי ּבתֹו מכּונין והּמׁשקין ׁשהאכלין ּפי על ְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻאף
ולא - יטמא ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ׁשּנאמר: טהֹורין; אּלּו הרי -ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָֹֹ
חמת אֹו קדרה אֹו קּפה אֹו ּכּורת ּכיצד? ּתֹוכֹו. ְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשּבתֹו
לאויר הּקּפה וׁשלׁשל ּבתֹוכּה, הּׁשרץ ׁשהיה ּבהן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻוכּיֹוצא
ּבתֹו מכּון ׁשהּׁשרץ ּפי על אף הּתּנּור, לאויר אֹו ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֻהחבית
מּׂשפת למעלה החמת אֹו הּקּפה ּוּׂשפת הֹואיל החבית, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻאויר
ּבתֹו היה ואם טהֹורין. אּלּו הרי - הּתּנּור מּׂשפת אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָהחבית
מׁשקין אֹו אכלין ּבהן וכּיֹוצא הּקדרה ּבתֹו אֹו ְְְְֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהחמת
הן הרי - הּטמאין החבית לאויר אֹו הּתּנּור לאויר ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָוׁשלׁשלן
ּבהן וכּיֹוצא החמת אֹו הּקּפה אֹו הּכּורת היתה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻטהֹורין.
וׁשלׁשלן לתֹוכן הּׁשרץ היה אם אּלא מּצילין; אינן - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָנקּובין
מׁשקין אֹו אכלין היּו ואם נטמא, - הּטהֹור חרס ּכלי ְְְְֲֳִִִִִִֶֶַַַָָָָלאויר
יהיה וכּמה נטמאּו. - הּטמא חרס ּכלי לאויר וׁשלׁשלן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלתֹוכן
ּבכלי היה ואם זיתים. ּבמֹוציא - ׁשטף ּבכלי היה אם ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבּנקב?

- למׁשקין והעּׂשּוי ּבזיתים; ׁשעּורֹו - לאכלין העּׂשּוי ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַָָָחרס:
אֹותֹו מּטילין - וכ לכ והעּׂשּוי מׁשקה; ּבכֹונס ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשעּורֹו
מּציל אינֹו - מׁשקה ּבכֹונס זה חרס ּכלי ּוכׁשּיּנקב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻלחמרֹו,

חרס. ּכלי ְִִֶֶַמּיד
.Èזה ּבכלי הּׁשרץ היה אם ּבזפת: חרס ּכלי נקב ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָסתם

מּציל הּצמיד ׁשאין נטמא; - הּטהֹור הּתּנּור לאויר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָוׁשלׁשלֹו
זה ּבכלי היה אם אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּלטּמא, הּטמאה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻעל
הן הרי - הּטמא הּתּנּור לאויר וׁשלׁשלֹו מׁשקין אֹו ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַַַַָָאכלין
ּבזפת ׁשּסתמן הּכלים ּכל ּוׁשאר סתּום. הּנקב ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָטהֹורין,

חרס. ּכלי מּיד מּציל אינֹו - ּבֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַוכּיֹוצא
.‡Èאינּה - ּבקׁש הּפחת ׁשּסתם ּפי על אף ּפחּותה, ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכּורת

ּכלי. אינּה ׁשהרי חרס, ּכלי מּיד ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָמּצלת
.·Èּפי על אף רּמֹון, ּבמֹוציא ׁשּנפחתּו והּכפיׁשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָהחמת

והּוא חרס. ּכלי מּיד מּצילין אּלּו הרי - ּכלי מּתֹורת ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּבטלּו
ּבית ויהיה מּבחּוץ חרס ּכלי מּׂשפת למעלה הּפחת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּיהיה

חרס. ּכלי לתֹו מׁשלׁשל ׁשּלהן ְְְְִִֶֶֶֶָָֻקּבּול
.‚Èאֹו חרס ּכלי לאויר ׁשקּוע ׁשהיה ּבֹו וכּיֹוצא ּפׁשּוט ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָעֹור

ואם טמא. הּתּנּור הרי - העֹור ּבתֹו והּׁשרץ הּתּנּור ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָלאויר
טמאין. העֹור ׁשּבתֹו ּומׁשקין אכלין - ּבּתּנּור הּׁשרץ ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהיה
ּכגֹון ,ּתֹו להן ׁשּיׁש ּכלים אּלא חרס ּכלי מּיד מּציל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשאין

והחמת. והּקּפה ְְֵֶַַַַָֻהּסל
.„Èטהֹור חרס ּכלי והיה ּבתֹוכֹו, טמאה ׁשהיתה חרס ְְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָֻּכלי

דבּוקה ׁשהּטמאה הּכלי ׁשהיה אֹו הּטמא, הּכלי ּפי על ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּכפּוי
ׁשניהן ׁשאויר ּפי על אף הּטהֹור, הּכלי ּפי על ּכפּוי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָּבתֹוכֹו
נכנסה לא ׁשהרי ּבטהרתֹו, והּטהֹור ּבטמאתֹו הּטמא - ְְְְְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֻמערב
חבית ,לפיכ הּטהֹור. חרס ּכלי לאויר עצמּה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֻהּטמאה
ׁשל מּנחׁשּתֹו למּטה ּונתּונה טהֹורין מׁשקין מלאה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשהיתה

ׁש ונפל והּמׁשקיןּתּנּור, החבית הרי - הּתּנּור לתֹו רץ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
החבית. אויר עם מערב הּתּנּור ׁשאויר ּפי על אף ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָֹטהֹורין,
לאויר ּופיה הּתּנּור ּפי על ּכפּויה החבית היתה אם ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָוכן

טהֹור. החבית ׁשּבׁשּולי הּמׁשקה אפּלּו - ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָהּתּנּור

ה'תשע"ב מרחשון כ"א שישי יום

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨¨¨

חרס‡. ּכלי מלאכּתֹו.2אין ׁשּתּגמר עד טמאה מקּבל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
מּׁשּיּצרפּו מלאכּתֹו? גמר הּוא -4ּבּכבׁשן3ּומאימתי הּתּנּור . ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ספּגנין5מּׁשּיּסיקּנּו ּבֹו לאפֹות הּכירה6ּכדי מּׁשּיּסיקּנה7. - ְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
הּתרנגֹולין ּביצת עליה לבּׁשל ּונתּונה9טרּופה8ּכדי ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ
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כל1) מתכת. של או אבן של וכיריים תנור מלאכתו. גמר הוא ומאימתי מלאכתו, שתיגמר עד טומאה מקבל חרס כלי שאין יבאר
וכו'. כירות שתי ועשאן בטיט שחברן אבנים שלש כירה. משום או תנור משום טומאה ד.2)המקבל משנה ד פרק כלי3)כלים

"צירוף". נקראת בכבשן השריפה לחזקם. כדי בכבשן, ושרופים מטיט עשויים מלאכתו,4)חרס כל עדיין נגמרה שלא פי על ואף
למכירה. שמוציאו לפני הכלי שבשפת הבליטות את מסיר וגם ומחליק משפשף האומן שהצירוף5)שהרי פי על אף מלמדנו,

מספיק. אינו וכופח כירה בתנור, - חרס כלי בשאר ההיסק.6)מספיק לפני צירוף צריך בה7)ואינו ויש לבישול משמשת
קדרות. שתי המעמיד תרנגולת8)מקום לביצת שהכוונה פירשו ב פ, שבת ובגמרא שבביצים" קלה "ביצה כתוב: במשנה

מהר. מעורבבת.9)שמתבשלת



milkפד zekld - oeygxn `"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּכּפח10ּבאלּפס ּכתּנּור;11. ׁשעּורֹו - לאפּיה עּׂשאהּו אם : ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָֻ
ּככירה. ׁשעּורֹו - לבּׁשּול ְְֲִִִָָָעּׂשאהּו

לבנֹותֹו·. ׁשהתחיל ּבֹו12ּתּנּור מּׁשּיתחיל - גדֹול היה אם : ְְְִִִִִִֶֶַַָָָ
טפחים קטן13ארּבעה היה ואם טמאה; מקּבל -14ויּסיקּנּו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ

טפח ּבֹו ׁשלׁש15מּׁשּיתחיל ּבּה מּׁשּיתחיל - הּכירה ויּסיקּנּו. ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
לא עּׂשאהּו אם הּכּפח: ויּסיקּנה. הּואאצּבעֹות הרי - פּיה ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ

ּככירה. הּוא הרי - לבּׁשל ואם ְְְְֲִִֵֵַַָּכתּנּור,
מאחֹוריו‚. ׁשהּסק האּמן16ּתּנּור מּבית ׁשהּסק אֹו17אֹו ֲִֵֵֶֶַַַָָָֻֻֻ

לדעת ׁשּלא זה18ׁשהּסק הרי - מקֹום מּכל והּסק הֹואיל , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻֻ
מעּׂשה טמאה. מן19מקּבל ּבכפר ּבתּנּור דלקה ׁשּנפלה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

טמאה. מקּבל ואמרּו: ּדין ּבית לפני מעּׂשה ּובא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּכפרים,
ּבֹו„. צֹולה להיֹות ׁשהּסיקֹו טמאה.20ּתּנּור מקּבל זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֻ

ּפׁשּתן ׁשל אּונין ּבֹו מלאכה21ללּבן עֹוּׂשה זה ׁשאין טהֹור; - ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
הּתּנּור .22ּבגּוף ְַַ

ׁשחצצֹו‰. ונטמא23ּתּנּור מחלקיו אחד והּסיק לׁשנים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
טהֹור24ּבמׁשקין וחברֹו טמא הּוא וכּיֹוצא25- ּבׁשרץ נטמא . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

טמא הּכל - ּתֹורה ׁשל מּטמאֹות ׁשּביניהן26ּבֹו ועבי טמא.27, ְֳִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ
את חֹולקין - ּבאויר ּבמׁשקין מהן אחד ונטמא ׁשניהן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻהּסקּו

לּטמא המׁשּמׁש טמא28עביֹו: טהֹור29- - לּטהֹור ּבּמה30, . ְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

הּסיקֹו אבל הּסיקֹו; ּכ ואחר ׁשחצצֹו ּבזמן אמּורים? ְְְֲֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָּדברים
חצצֹו ּכ נטמא31ואחר - ּבמׁשקין אפּלּו מהן אחד ונטמא , ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

.32הּכל ַֹ
.Âלעֹולם טהֹורין - אבן ׁשל ּכירה אֹו מּתכת33ּתּנּור וׁשל . ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָ

וכירים ּתּנּור מּׁשּום טהֹורין לֹו34- ׁשּיׁש את - יּתץ ׁשּנאמר: , ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻ
מתטּמאין אין ּכיצד? מּתכֹות. ּכלי מּׁשּום ּומּטּמאין ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָנתיצה,
ּבהן נגעה ואם וכירים; ּכתּנּור לּקרקע ּבמחּבר ולא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻמאוירן
מּתכֹות; ּכלי ּכׁשאר מתטּמאין - מאחֹוריהן אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻטמאה,

טמאה אב נעּׂשין - ּבמת נטמאּו מּתכֹות;35ואם ּכלי ּכׁשאר ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֻ
ּבמקוה טהרה להן .36ויׁש ְְְֳִֵֶֶָָָ

.Êנפּגם אֹו ׁשּנּקב מּתכת ׁשל ּבטיט37ּתּנּור ּוסתמֹו נסּדק אֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָ
טפלה לֹו ׁשעּׂשה מּוסף38אֹו אֹו טיט הרי39ׁשל - טיט ׁשל ְֲִִֵֵֶֶֶָָָָ

ּתּנּור מּׁשּום מתטּמא ּבּנקב40זה יהיה וכּמה ׁשּיצא41. ּכדי ? ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
האּור ּפטּפּוטים42ּבֹו לּכירה עּׂשה ואם ּבכירה. וכן ׁשל43. ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ

ּבטיט מרחּה ּכירה. מּׁשּום מתטּמאה - מּבפנים44טיט ּבין , ְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָ
טמאה מקּבלת אינּה עדין - מּבחּוץ .45ּבין ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֻ

.Áהּגמל46ּתּנּור ּבצּואר ּתלּוי אפּלּו ּבארץ, מחּבר ׁשאינֹו ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
ּתּנּור מּׁשּום טמא זה הרי -47- הם טמאים ׁשּנאמר: ; ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
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בשמן.10) בלבד.11)מרוחה אחת לקדירה מקום בו ויש מכירה על12)קטן עומדות גדולות כקדירות תבניתם שלהם התנורים
אינם בקרקע מחוברים שהם פי על שאף ללמד יותץ" וכיריים "תנור לה): יא, (ויקר אמרה והתורה בטיט. לו ומחוברות הקרקע

א). קכה, (שבת טומאה ומקבלים לגבו עליו13)בטלים להוסיף שבדעתו פי על אף שלם כתנור דינו זה לשיעור מגיע כשגבהו
כמה. והרי14)פי הוא, מה קטן כאן, ולא שם פירש לא ורבינו וכו'". שהוא בכל תחילתו בקטן "אבל חכמים: אמרו במשנה

לשחק לתינוקות שעושים תנור מפרש א קכד, בחולין רש"י טפחים? ארבעה הצריכו ולמה קטן היה גדול שנעשה לפני תנור כל
בתבנית נעשו קטנים שתנורים מפרש כאן והר"ש תנור). דין עליו אין לאפייה נעשה לא שאם קטנות, עוגות בו לאפות (הכוונה בו

תנורים15)מיוחדת. עושים שכן טפח, - ינאי רבי דבי "אמרו שם: ובחולין שהוא" "כל אמרו: במשנה אצבעות, ארבע = טפח
טפח". אש16)בנות הכניס מבחוץ.לא סביבו שלהבת הדליק אלא בו.17)בפנים לאפות כדי הוסק כוונה18)ולא בלי

חביריו.19)להסיקו. עליו חלקו שלא סובר ורבינו גמליאל". רבן "וטימאן ומסתיים: במשנתנו מובא התכוון20)זה ולא

בחום.21)לאפייה. ומתלבן כהה מראהו הפשתן מנופץ. פשתן לחום22)אגודות אלא תנור, של לחומו צריך אינו הפשתן
יישרף. - מצונן בלתי מוסק לתנור יתנוהו ואם במחיצה.23)נמוך, את24)חילקו שיטמאו טמאים משקין על גזרו חכמים

מלאכתו.25)הכלים. נגמרה שלא הוסק.26)מפני שלא החלק על גם טומאה חכמים גזרו דאורייתא עובי27)בטומאה
הטמא.28)המחיצה. החלק לצד הפונה העובי משנה).29)חצי כסף (ראה הטמא התנור כדופן נידון המחיצה של זה חלק

כאן.30) כן שאין מה אחריו, נגררת המחיצה כל מהם, אחד בהסיק היה31)למעלה ההסקה ידי על מלאכתו שנגמרה ובשעה
טומאה. לקבל ומוכשר אחד כלי עליו32)כולו שירדה טומאה קבלת תורת מפקיעה אינה מלאכה גמר אחר המחיצה העמדת

מלאכה. גמר אדמה33)בשעת וכלי גללים כלי אבנים, שכלי ו, הלכה א בפרק למעלה נתבאר בכלל. טומאה מקבלים אינם
מתטמאים. אינם הוסקו) המחובר34)(שלא וכל לקרקע מחוברים הם וכיריים שתנור ב בהלכה למעלה זהנתבאר אין לקרקע

לקרקע, מחוברים שהם פי על אף ומטמאין, הכלל מן יוצאים הם וכיריים שתנור ואמרה תורה שחידשה אלא טומאה, מקבל
ודינם מיוחד דין תורה חידשה לא מתכת בתנורי אבל חרס, כלי הם טומאה לעניין בתורה האמורים וכיריים שתנור רבינו, ומלמדנו

מתכת. כלי ו.35)ככל הלכה ה פרק מת טומאת בהלכות כמבואר במת, נגע אפילו הטומאה אב נעשה אינו חרס של תנור אבל
"וכל36) לג): יא, (ויקרא תורה שאמרה חרס, בכלי כן שאין מה מטומאתם אותם מטהרת סאה ארבעים בה שיש במקווה טבילתם

תשברו". ואותו יטמא בתוכו אשר כל תוכו אל מהם יפול אשר חרש לשימוש.37)כלי נוח ואינו נפגמה הדביק38)שפתו
אינה הסדק במקום הדופן על טיט מריחת אבל והסדק. הנקב בתוך טיט הכנסת = [סתימה הסדק. או הנקב במקום טיט עליו

כסתימה]. קיבולו.39)נידונית בית את והגדיל התנור שפת על טיט שכבת הגדילו40)הוסיף או התנור את תיקן שהטיט מפני
הטיט. הדבקת אחר התנור את כשהסיק והמדובר טיט. של כתנור נידון הוא תורת41)הרי התנור על תוריד בטיט שסתימתו כדי

טומאה. לעניין וכיריים החום.42)תנור על שומרת טיט של והסתימה התנור של חומו להורדת גורם וזה דרכו תצא שהאש
משנה בעל למד זה לשון משינוי בסדק. יהיה כמה שואל ואינו במשנה) גם כתוב (וכן בנקב" יהיה "כמה ואומר: מדייק [רבינו

שיעורו]. על שאלו לא ולפיכך שהוא, כל - סדק וסתם התנור של אורכו לכל הכוונה שנסדק הכירה,43)אחרונה, בשפת בליטות
שלימה. בכירה והמדובר הקדירה. את עליהן להעמיד שלימה.44)כדי בכירה חומה45)המדובר שהיא, כמות מתכת של כירה

מתכת. ככלי דינה ולפיכך תועלת מוסיף אינו והמירוח לבישול חרס.46)מספיק פ47)של על ובמצבאף מלמטה פתוח שהוא י
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.Ëמּתכֹות צֹורפי ׁשל ׁשפיתה48ּכּור ּבית ּבֹו -49ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֶֶַָָ
ּככירה ּבית50מתטּמא ּבֹו יׁש אם זכּוכית, עֹוּׂשי ׁשל וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָ

טמאה. מקּבל - ְְְִֵַָָֻׁשפיתה
.Èסּידין ׁשל זֹוגגין51ּכבׁשן יֹוצרין52וׁשל טהֹורין53וׁשל -54. ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָ

ּדפן55הּפּורנה לּה יׁש אם מתטּמאה56, -57. ְְְִִֵֶַַָָָֹ
.‡Èלֹו עּׂשה אם ּתּנּור: ועּׂשאן לזֹו זֹו ׁשחּברן ְֲֲִִִֶַַָָָָָָָאבנים

ּדבר58טפלה לכל ּכתּנּור זה הרי - ּומּבחּוץ מּבפנים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
מאוירֹו מתטּמא59ּומתטּמא - ּבלבד מּבחּוץ טפלֹו ואם ; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָ

ּבאויר60ּבמּגע לזֹו61ולא זֹו חּברן ולא לתּנּור אבנים חּבר . ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָֹֹ
הּתּנּור עם מתטּמאֹות -62- לּתּנּור חּברן ולא לזֹו זֹו חּברן . ְְְְְִִִִַַַַַָָָֹ

טהֹור - טירה ועּׂשה ּבארץ חפר ּכטירה. הן וטירת63הרי . ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ
טהֹור64הּכירה -65. ִַָָ

.·Èּוׁשני חבּיֹות ּכירה67אלּפסין66ׁשּתי -68ׁשעּׂשאן ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָ

ּבאויר חבּיֹות70ּובמּגע69מתטּמאין ׁשל ותֹוכן טהֹור71. -72. ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָ
החבּיֹות טמא,73ועבי - הּכירה את המׁשּמׁש אֹותֹו: חֹולקין ְְֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

טהֹור. - החבית ּתֹו את ְְִֵֶֶַַָָוהמׁשּמׁש
.‚Èּפטּפּוטין ׁשלׁשה להיֹות75ּבארץ74העֹוּׂשה ּבטיט וחּברן ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָ

קבע ּכירה. מּׁשּום טמאה זֹו הרי - הּקדרה את עליהן ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשֹופת
מסמרין הּקדרה,76ׁשלׁשה את עליהן ׁשֹופת להיֹות ּבארץ ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

הרי - הּקדרה ׁשּתׁשב ּבטיט מקֹום ּבראׁשן ׁשעּׂשה ּפי על ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאף
טהֹורה מּתכת77זֹו ׁשל מרחם78ּככירה ׁשּלא אבנים וכן . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

הי ּכאּלּו טמאה, מקּבלֹות אינן - עליהן ׁשֹופת ׁשהּוא אּבטיט ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֻ
אבן. ׁשל ִֶֶֶָּכירה

.„Èוחּברן ּכירה אבנים ׁשּתי מתטּמאה.79העֹוּׂשה - ּבטיט ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָ
מקּבלת אינּה - חּברּה לא והּׁשנּיה ּבטיט האחת את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹחּבר

ְָֻטמאה.

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מעולם הוסק לא אם שאפילו א, קכה, בשבת עולא של המסקנה ולפי ו ה פרק כלים במשנה כרבנן פסק בו, לאפות אפשר אי זה
הכתוב. גזירת הוא זה ודבר שהוא, מקום בכל היסק אחר טומאה מקבל הוא - הקרקע על עומד מתיכים48)כשהוא הצורפים

"כור". נקראת זו חפירה בטיט, טוחים ודפנותיה ששוליה בקרקע בחפירה המתכות בו49)את להעמיד כדי הכור, בדופן שקע
"שפות לח): ד, (מלכיםֿב המקרא מלשון "שפיתה", נקראה בישול לצורך כירה על קדירה (העמדת שבתוכה מה ולבשל קדירה

הגדולה"). כירה.50)הסיר אותו עושה בישול לצורך השקע אבל וכיריים, תנור תורת עליו מוריד אינו מתכת להתכת השימוש
הטיט אלא טומאה מקבלת אינה לעצמה כשהיא החפירה כי עצמו, בפני לעמוד יכול החפירה דפנות על המרוח כשהטיט והמדובר
בבא כלים בתוספתא דינאי. בית של תנור בדין י משנה ה פרק שם ראה קרקע. לגבי בטל הוא עצמו בפני לעמוד יכול אינו ואם
עצמה והחפירה טומאה מקבל בלבד השפיתה בית פירוש, הצורך". את המשמש אלא טמא "ואינו אמרו: ט הלכה ו פרק קמא

לסיד.51)טהורה. אבנים בו הקודמת52)ששורפים שבהלכה זכוכית" ["עושי לחלונות. שקופות זגוגיות או זכוכית כלי עושי
בטיט, מוטח בכור נעשית זו ראשונה התכה העזר. וחמרי החול היינו זכוכית, עושים שמהם הגלמיים החומרים את המתיכים הם
נוח נעשה שהוא עד גבוה בחום הזה הגוש מרככים והזוגגים נקי, זכוכית גוש ונשאר הפסולת ושאר העפר את מפרידה והיא

מוטח. בלתי בתנור עושים זה שני חימום הרצוי. חרס.53)לטיפול כלי בטיט.54)עושי טוחים שאינם שפתחו55)מפני תנור
מדביקים היו התלמוד שבתקופת וכירות [בתנורים הקרקע. על הקדירות את ומעמידים הפת את ומדביקים שלנו תנורים כמו בצידו,

דפנות על הפת לכך].את מיוחדות בליטות על או פיהם על למעלה הקדירות את ושופתים ומפרש56)יהם "לבזבז", במשנה:
פת. ומדביקים קדירות מעמידים זה דופן ועל הפורנא של גגה על או השוליים על עומד עבה דופן שם57)רבינו בתוספתא

= (לבזבז ליזבז לה יש אם גמליאל: רבן בשם אומר מאיר רבי הקרקע. עם לשמש אלא נעשית שלא "מפני טהורה שפורנא אמרו
ואומר עצמה, בפורנא ולא בקרקע היינו בשוליה שמשתמשים מפני טהורה, לבזבז בלי פורנא טמאה".פירוש נמוך) דופן - מסגרת
על חולק שאין ומפני טמא. - בקרקע להשתמש מבלי הפת ואת הקדירות את עליו להעמיד ואפשר דופן לה יש שאם מאיר, רבי

כמותו. רבינו פסק טיט.58)דבריו כאן59)של ומלמדנו לעולם" טהורין אבן של כירה או "תנור למדנו: ו בהלכה למעלה
חרס. של תנור תורת עליו מורידה טיט של נטמא.60)שהטפילה - התנור בפנים שרץ נגע פעמים,61)אם כמה כבר נתבאר

אבנים של תנור אולם בדופנותיו, נגעה שלא פי על אף נטמא, הכלי לאוויר טומאה נכנסה אם פירוש, מאווירו, מטמא חרס שכלי
בית גבי ג ה, פרק כלים במשנה מצאנו לזה דומה דין עצמו. בכלי הטומאה שתיגע עד טומאה מקבל אינו בטיט מבחוץ שטחוהו
הקילו חכמים, מגזירת אלא לטומאה חיבור אינם התורה שמן מפני נימקוהו, ב מח, ובשבת שבכירה. הנר ובית התבלין ובית הפך
כאן. בנידון גם יפה כוחו הנימוק ואותו זו. בטומאה שיתטמאו וקדשים תרומה וישרפו יטעו שלא כדי היכר, לשם בטומאתם

מפני62) והטעם, ו). הלכה למעלה (ראה כלל טומאה מקבלים אינם אבנים שכלי פי על ואף האבנים גם נטמאו - התנור נטמא אם
התנור. לטלטול בהן משתמשים שהרי לתנור כיד את63)שהן משמש כשהוא אפילו מתטמא אינו קרקע טומאה. מקבלת אינה

בניין64)הכלים. היינו (ר"ש) הן אחת כירה וטירת כירה שעטרת ונראה הכירה". "עטרת כתוב: ג ה פרק כלים במשנה שם.
ז לבניין האש. מן הסרתן אחר התבשיל יצטנן שלא כדי הקדירות, את בתוכו להעמיד הכירה ראש על מפניקטן "עטרה", קראו ה

התנור. של בצידו בנוייה התנור וטירת בפירושו). (רבינו הכירה בראש ונתון מעוגל אדם65)שהוא בני של דרכם שאין מפני
והמדובר, בטירה. אותה מניחים הרדייה ואחר פת בו שאופים בתנור כן שאין מה בישולו צורך שאינה מפני או לכירה טירה לעשות

לכירה. מחוברת שני.66)כשאינה או גדולות.67)פירוש ואת68)קערות ביניהן אש והדליק מזו רחוק לא זו העמידן
האילפסים. או החביות דפנות על השעין שם.69)הקדירות הנמצאים האוכלים נטמאו - החביות שבין לאוויר טומאה נכנסה אם

מפני70) אלא חרס, כלי מטמא אינו בגבו ומגע לאוויר, כניסה בלי הכלי בתוך מגע אין שהרי מגע, טומאת להשמיענו צריך אינו
ובאוויר". "במגע כאן כתב באוויר", ולא "במגע בהן: שנאמר הלכות כמה הטומאה.71)שלמדנו שם נכנסה מפני72)שלא

מגבו. מטמא אינו חרס וכלי התנור גב הוא החביות של הפנימי הדפנות.73)שצידם רגליים.74)עובי העמידם75)כעין
סגול. בצורת הארץ מתכת.76)על טומאה.77)של מקבלת הכלי.78)אינה עיקר הם מפרשים79)שהמסמרות [ויש לקרקע.
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.Ëמּתכֹות צֹורפי ׁשל ׁשפיתה48ּכּור ּבית ּבֹו -49ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֶֶַָָ
ּככירה ּבית50מתטּמא ּבֹו יׁש אם זכּוכית, עֹוּׂשי ׁשל וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָ

טמאה. מקּבל - ְְְִֵַָָֻׁשפיתה
.Èסּידין ׁשל זֹוגגין51ּכבׁשן יֹוצרין52וׁשל טהֹורין53וׁשל -54. ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָ

ּדפן55הּפּורנה לּה יׁש אם מתטּמאה56, -57. ְְְִִֵֶַַָָָֹ
.‡Èלֹו עּׂשה אם ּתּנּור: ועּׂשאן לזֹו זֹו ׁשחּברן ְֲֲִִִֶַַָָָָָָָאבנים

ּדבר58טפלה לכל ּכתּנּור זה הרי - ּומּבחּוץ מּבפנים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
מאוירֹו מתטּמא59ּומתטּמא - ּבלבד מּבחּוץ טפלֹו ואם ; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָ

ּבאויר60ּבמּגע לזֹו61ולא זֹו חּברן ולא לתּנּור אבנים חּבר . ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָֹֹ
הּתּנּור עם מתטּמאֹות -62- לּתּנּור חּברן ולא לזֹו זֹו חּברן . ְְְְְִִִִַַַַַָָָֹ

טהֹור - טירה ועּׂשה ּבארץ חפר ּכטירה. הן וטירת63הרי . ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ
טהֹור64הּכירה -65. ִַָָ

.·Èּוׁשני חבּיֹות ּכירה67אלּפסין66ׁשּתי -68ׁשעּׂשאן ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָ

ּבאויר חבּיֹות70ּובמּגע69מתטּמאין ׁשל ותֹוכן טהֹור71. -72. ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָ
החבּיֹות טמא,73ועבי - הּכירה את המׁשּמׁש אֹותֹו: חֹולקין ְְֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

טהֹור. - החבית ּתֹו את ְְִֵֶֶַַָָוהמׁשּמׁש
.‚Èּפטּפּוטין ׁשלׁשה להיֹות75ּבארץ74העֹוּׂשה ּבטיט וחּברן ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָ

קבע ּכירה. מּׁשּום טמאה זֹו הרי - הּקדרה את עליהן ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשֹופת
מסמרין הּקדרה,76ׁשלׁשה את עליהן ׁשֹופת להיֹות ּבארץ ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

הרי - הּקדרה ׁשּתׁשב ּבטיט מקֹום ּבראׁשן ׁשעּׂשה ּפי על ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאף
טהֹורה מּתכת77זֹו ׁשל מרחם78ּככירה ׁשּלא אבנים וכן . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

הי ּכאּלּו טמאה, מקּבלֹות אינן - עליהן ׁשֹופת ׁשהּוא אּבטיט ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֻ
אבן. ׁשל ִֶֶֶָּכירה

.„Èוחּברן ּכירה אבנים ׁשּתי מתטּמאה.79העֹוּׂשה - ּבטיט ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָ
מקּבלת אינּה - חּברּה לא והּׁשנּיה ּבטיט האחת את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹחּבר

ְָֻטמאה.
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מעולם הוסק לא אם שאפילו א, קכה, בשבת עולא של המסקנה ולפי ו ה פרק כלים במשנה כרבנן פסק בו, לאפות אפשר אי זה
הכתוב. גזירת הוא זה ודבר שהוא, מקום בכל היסק אחר טומאה מקבל הוא - הקרקע על עומד מתיכים48)כשהוא הצורפים

"כור". נקראת זו חפירה בטיט, טוחים ודפנותיה ששוליה בקרקע בחפירה המתכות בו49)את להעמיד כדי הכור, בדופן שקע
"שפות לח): ד, (מלכיםֿב המקרא מלשון "שפיתה", נקראה בישול לצורך כירה על קדירה (העמדת שבתוכה מה ולבשל קדירה

הגדולה"). כירה.50)הסיר אותו עושה בישול לצורך השקע אבל וכיריים, תנור תורת עליו מוריד אינו מתכת להתכת השימוש
הטיט אלא טומאה מקבלת אינה לעצמה כשהיא החפירה כי עצמו, בפני לעמוד יכול החפירה דפנות על המרוח כשהטיט והמדובר
בבא כלים בתוספתא דינאי. בית של תנור בדין י משנה ה פרק שם ראה קרקע. לגבי בטל הוא עצמו בפני לעמוד יכול אינו ואם
עצמה והחפירה טומאה מקבל בלבד השפיתה בית פירוש, הצורך". את המשמש אלא טמא "ואינו אמרו: ט הלכה ו פרק קמא

לסיד.51)טהורה. אבנים בו הקודמת52)ששורפים שבהלכה זכוכית" ["עושי לחלונות. שקופות זגוגיות או זכוכית כלי עושי
בטיט, מוטח בכור נעשית זו ראשונה התכה העזר. וחמרי החול היינו זכוכית, עושים שמהם הגלמיים החומרים את המתיכים הם
נוח נעשה שהוא עד גבוה בחום הזה הגוש מרככים והזוגגים נקי, זכוכית גוש ונשאר הפסולת ושאר העפר את מפרידה והיא

מוטח. בלתי בתנור עושים זה שני חימום הרצוי. חרס.53)לטיפול כלי בטיט.54)עושי טוחים שאינם שפתחו55)מפני תנור
מדביקים היו התלמוד שבתקופת וכירות [בתנורים הקרקע. על הקדירות את ומעמידים הפת את ומדביקים שלנו תנורים כמו בצידו,

דפנות על הפת לכך].את מיוחדות בליטות על או פיהם על למעלה הקדירות את ושופתים ומפרש56)יהם "לבזבז", במשנה:
פת. ומדביקים קדירות מעמידים זה דופן ועל הפורנא של גגה על או השוליים על עומד עבה דופן שם57)רבינו בתוספתא

= (לבזבז ליזבז לה יש אם גמליאל: רבן בשם אומר מאיר רבי הקרקע. עם לשמש אלא נעשית שלא "מפני טהורה שפורנא אמרו
ואומר עצמה, בפורנא ולא בקרקע היינו בשוליה שמשתמשים מפני טהורה, לבזבז בלי פורנא טמאה".פירוש נמוך) דופן - מסגרת
על חולק שאין ומפני טמא. - בקרקע להשתמש מבלי הפת ואת הקדירות את עליו להעמיד ואפשר דופן לה יש שאם מאיר, רבי

כמותו. רבינו פסק טיט.58)דבריו כאן59)של ומלמדנו לעולם" טהורין אבן של כירה או "תנור למדנו: ו בהלכה למעלה
חרס. של תנור תורת עליו מורידה טיט של נטמא.60)שהטפילה - התנור בפנים שרץ נגע פעמים,61)אם כמה כבר נתבאר

אבנים של תנור אולם בדופנותיו, נגעה שלא פי על אף נטמא, הכלי לאוויר טומאה נכנסה אם פירוש, מאווירו, מטמא חרס שכלי
בית גבי ג ה, פרק כלים במשנה מצאנו לזה דומה דין עצמו. בכלי הטומאה שתיגע עד טומאה מקבל אינו בטיט מבחוץ שטחוהו
הקילו חכמים, מגזירת אלא לטומאה חיבור אינם התורה שמן מפני נימקוהו, ב מח, ובשבת שבכירה. הנר ובית התבלין ובית הפך
כאן. בנידון גם יפה כוחו הנימוק ואותו זו. בטומאה שיתטמאו וקדשים תרומה וישרפו יטעו שלא כדי היכר, לשם בטומאתם

מפני62) והטעם, ו). הלכה למעלה (ראה כלל טומאה מקבלים אינם אבנים שכלי פי על ואף האבנים גם נטמאו - התנור נטמא אם
התנור. לטלטול בהן משתמשים שהרי לתנור כיד את63)שהן משמש כשהוא אפילו מתטמא אינו קרקע טומאה. מקבלת אינה

בניין64)הכלים. היינו (ר"ש) הן אחת כירה וטירת כירה שעטרת ונראה הכירה". "עטרת כתוב: ג ה פרק כלים במשנה שם.
ז לבניין האש. מן הסרתן אחר התבשיל יצטנן שלא כדי הקדירות, את בתוכו להעמיד הכירה ראש על מפניקטן "עטרה", קראו ה

התנור. של בצידו בנוייה התנור וטירת בפירושו). (רבינו הכירה בראש ונתון מעוגל אדם65)שהוא בני של דרכם שאין מפני
והמדובר, בטירה. אותה מניחים הרדייה ואחר פת בו שאופים בתנור כן שאין מה בישולו צורך שאינה מפני או לכירה טירה לעשות

לכירה. מחוברת שני.66)כשאינה או גדולות.67)פירוש ואת68)קערות ביניהן אש והדליק מזו רחוק לא זו העמידן
האילפסים. או החביות דפנות על השעין שם.69)הקדירות הנמצאים האוכלים נטמאו - החביות שבין לאוויר טומאה נכנסה אם

מפני70) אלא חרס, כלי מטמא אינו בגבו ומגע לאוויר, כניסה בלי הכלי בתוך מגע אין שהרי מגע, טומאת להשמיענו צריך אינו
ובאוויר". "במגע כאן כתב באוויר", ולא "במגע בהן: שנאמר הלכות כמה הטומאה.71)שלמדנו שם נכנסה מפני72)שלא

מגבו. מטמא אינו חרס וכלי התנור גב הוא החביות של הפנימי הדפנות.73)שצידם רגליים.74)עובי העמידם75)כעין
סגול. בצורת הארץ מתכת.76)על טומאה.77)של מקבלת הכלי.78)אינה עיקר הם מפרשים79)שהמסמרות [ויש לקרקע.
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.ÂËעליה ׁשֹופת ׁשהּוא הּתּנּור80האבן ועל81ועל עליה , ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
טמאה - הּכּפח ועל עליה הּכתל82הּכירה, ועל עליה .83, ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

הּסלע ועל טמאה84עליה מקּבלת אינּה -85. ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
.ÊËהּטּבחים וכּלן86ּכירת אבן ּבצד אבן נֹותן ׁשהּוא , ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

ּכּלן נטמאּו לא - מהן אחת נטמאת ּבטיט, .87מחּברֹות ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֻֻ
.ÊÈּכירֹות ׁשּתי ועּׂשאן ּבטיט ׁשחּברן אבנים ּבין88ׁשלׁש , ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

ולא ּבּקרקע ׁשחּברן ּבין לּקרקע חּברן ולא לזֹו זֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשחּברן
הּכירֹות מּׁשתי אחת נטמאת אם לזֹו, זֹו האבן89חּברן - ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

הּטמאה לּכירה מּמּנה המׁשּמׁש וה90האמצעית, מׁשּמׁשטמא, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּכירה ׁשל החיצֹונה האבן נּטלה טהֹור. הּטהֹורה לּכירה ְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמּמּנה

לטמאה ּכּלה האמצעית החלטה - נּטלה91הּטהֹורה . ְְְְְְְִִֶַָָָָָָָָֻֻ
ּכּלּה האמצעית האבן טהרה - הּטמאה ּכירה ׁשל .92החיצֹונה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ

- ּגדֹולה האמצעית האבן היתה אם החיצֹונֹות: ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנטמאּו
ׁשפיתה ּכדי זֹו לכירה מּמּנה הּׁשנּיה93נֹותן ולּכירה מּצּדּה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

מּכאן ׁשפיתה והּׁשאר94ּכדי קטּנה95, היתה ואם -96טהֹור; ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
ׁשּתים על לׁשּפת יכֹול אם האמצעית: נּטלה טמא. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהּכל
יתר מרחקין היּו טמאה; היא הרי - גדֹולה יֹורה ְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָֻחיצֹונֹות

האמצעית97מּזה את החזיר טהֹורה. טהֹור98- הּכל הרי - ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ּולהּבא99ּכׁשהיה מּכאן טמאה מקּבל - ּבטיט מרחּה .100. ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻ

את עליה לבּׁשל ּכדי מהן אחת לכל ׁשּיּסיקּנה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוהּוא
.101הּביצה ֵַָ

.ÁÈזֹו לאבן וסמ ונטמאת, ּכירה ׁשעּׂשאן אבנים ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּתי
מּכאן102מּמּנה אחת אבן ולזֹו מּכאן אחת חצי103אבן הרי - ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

הראׁשֹונה הּכירה אבני מּׁשתי אבן האבן104ּכל וחצי טמא, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשל105טהֹור הׁשּתים חזרּו - ׁשּסמ הּטהֹורֹות הׁשּתים נּטלּו . ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָ

לטמאתן .106ּכירה ְְִָָָֻ
.ËÈחרס ׁשל הּקדרֹות107ּדּוכן ּקּבּול ּבית לֹו 108ׁשּיׁש ְִֵֵֵֶֶֶֶַָ

ּכירה109והרמץ מּׁשּום טהֹור - ּבתֹוכֹו מּׁשּום110נתּון וטמא ְְְִִִֵֶֶָָָָָ
ּכׁשאר טהֹור - ּבארץ מחּבר היה אם ,לפיכ קּבּול. ְְְְִִִִִֶָָָָָָָָֻּכלי

קּבּול111הּכלים ּככלי טמאה מקּבל אינֹו - נּקב ואם מה112, . ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָֻ
ּבהן הּנֹוגע ׁשּלֹו, הּצדדין ּבכירה. ּכן טמא113ּׁשאין אינֹו - ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּכירה ׁשּלֹו114מּׁשּום הרחב ּבּׁשּול115. ּבׁשעת עליו ׁשּיֹוׁשבין ְְִִִִִֶֶַַַָָָָ
הּכֹופה וכן הּדּוכן. נטמא אם מתטּמא הּסל116- ּובנה117את ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּגּבּה על זֹו118ּכירה הרי עץ119- ּכלי מּׁשּום לא120טמאה , ְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹ
ּככירה. מאוירּה טמאה מקּבלת אינּה לפיכ ּכירה. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻמּׁשּום

עּׂשר ׁשּׁשה 1ּפרק
¤¤¦¨¨¨
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שתיים. מספיקות רחבות, שהן אבנים אבל שלושה, על אלא כירה, תורת שניים על אין קטנים שהם פטפוטים בראשן]. לזו זו חיברן
בטיט.80) המחוברת באבן וה81)המדובר התנור מן קצת מרוחקת שניהם.האבן על עומדת שחיברן82)קדירה אבנים שתי כמו

לכירה מצטרפת אינה אבן אבל כירה, להיות מצטרפות אבנים שתי שדווקא לומר תטעה שלא משמיענו הקודמת. שבהלכה בטיט
כבר. הכותל.83)הקיימת על שעונה כשהיא האבן על הקדירה את והושיב והאבן הכותל בין אש במקומה84)הבעיר קבועה אבן

בריאתה. לו85)מתחילת יש - נתיצה לו שיש "את כהנים: בתורת ודרשו יותץ" וכיריים "תנור כתוב: לד) יא, (ויקרא בתורה
נתיצה. דין אין וסלע ובכותל טומאה", לו אין - נתיצה לו שאין את הרבה86)טומאה, לקרקע לחבר ודרכם מבושל, בשר מוכרי

אבנים. שתי על קדירה כל ומעמידים מזו זו קצת מרוחקות בה.87)אבנים דבוקות שקערות לטבלא דומה ריווח88)וזה כל
קדירה. שם לשפות אפשר שהרי ככירה, לאבן אבן לאווירה.89)שבין שרץ שנכנס י"ב90)כגון הלכה כלמעלה עובייה, חצי

החבית. עובי כשניטלת91)בדין אבל הטהורה הכירה את גם משמשת האמצעית הרי במקומה הטהורה החיצונה שהאבן זמן כל
הטמאה. לכירה האמצעית כל שייכת בלבד.92)החיצונה הטהורה את משמשת היא קדירה.93)כי שם להעמיד מקום

טמאות.94) אלו שפיתה כדי ושתי השני, שפיתה.95)מצידה מקומות שני בין באמצע שנשאר שפיתות96)החלק כשתי בה ואין
שתיהן.97)ועוד. על היורה את להשעין אפשר החיצוניות.98)ואי שתי בין טומאתן,99)למקומה ופקעה נתפרקו הכירות

טו מביאה אינה למקומה האבן חדשה.100)מאה.והחזרת טומאה101)ככירה מקבלת אינה שכירה א, בהלכה למעלה נתבאר
חדשות. לכירות הקבוע בשיעור היסק צריכה - חדשה ככירה נידונית שזו ומכיוון זה, שיעור כדי שיסיקנה הכירה.102)עד מן

טהורות.103) החיצונות ושתי טמאה האמצעית - כירות שלוש כאן ויש בטיט החיצון.104)ומירחן שהחצאים105)חצייה מפני
יז. בהלכה שלמעלה האמצעית לדין דומה זה והרי טהורות כירות משמשים את106)החיצוניים החזיר לדין דומה זה ואין

האבנים שניטלו לפני ואפילו הטמאה, הכירה נותצה לא שכאן מפני כשהיה, טהור שהכול הקודמת ההלכה שבסוף האמצעית
את רק משמשות כשהן עכשיו, ולפיכך טמאות, נשארו חציין שהרי הפנימיות, האבנים מן לגמרי הטומאה פקעה לא החיצוניות
לאבנים טומאה תבוא ומהיכן נטהר, והכול הכירה נותצה הרי אבנים שלוש בדין אבל כולן, על טומאה חלה בלבד, הטמאה הכירה

החזרתן? מתוכו107)אחרי חלול והוא וגג), דפנות לו יש (פירוש, וגובה ורוחב אורך לא ארוך, מרובע תמונת מחרס עושים "היו
גבי על כלים יעמיד (פירוש, בראשה כלים וירכיב החם באפר מתוכו וימלא השני לפני אחד עגולים נקבים נקוב העליון ושטחו
משמש הכירה שדופן באופן, הכירה ליד אותו ומעמידים דפנות שלושה שלדוכן הן". אחת ודוכן ודכון דכון, וייקרא שבגגו) הנקבים

רביעי. דופן חומן.108)לו שיישמר כדי שבגגו, בנקבים הקדירות את גחלים109)מעמידים קצת בו שמעורבות חם אפר
טומאה.110)לוחשות. קבלת לעניין ככירה נידון פי111)אינו על אף שייטמאו וכיריים, בתנור תורה שחידשה הוא חידוש

שא מה לקרקע, מחוברים כלים.שהם בשאר כן מקבלת112)ין נקובה כירה אבל טומאה, מקבל אינו הקבוע כשיעור ניקב שאם
בהם.113)טומאה. טומאה נגעה לקרקע.114)אם מחובר כשאינו קיבול כלי משום ממנו115)אלא רחב יותר שטח הדוכן, של

הבישול. בעת בו וישבו אליו למעלה.116)מחובר ושוליו פניו על עץ.117)הופכו ככלי ודינו עצים מענפי קלוע
כן.118) כאן גם לגרוס רצוי גביו". "על אחרונה).119)במשנה: (משנה זה" "הרי ולכתוב לתקן יש ולכן לסל, אם120)הכוונה

(משנה לתוכה טומאה נכנסה אם כירה משום מיטמאה עצמה הכירה אבל כירה, לגבי בטל שהסל אומרים אנו ואין טומאה בו נגעה
הסל. לגבי שתיבטל לדבר, נימוק כל אין כי שעשאו1)אחרונה). הכופח רובו. שיריו והקטן טפחים ארבעה שיריו גדול שתנור יבאר

milk zekld - oeygxn `"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

טמאה; מקּבל - רּבֹו ּובּקטן ארּבעה ּבּגדֹול נׁשאר אם ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָֻֻּכיצד?
עד ונתצֹו נטמא אם וכן טמאה. מקּבל אינֹו - מּכאן ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֻּפחֹות

מאר ּפחֹות ּבֹו -ׁשּׁשּיר ּבּקטן מרב ּפחֹות אֹו ּבּגדֹול ּבעה ְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּבטמאתֹו. הּוא עדין - ּבּקטן רב אֹו ארּבעה ּבֹו נׁשאר ְְְְֲִִַַַַָָָָָָֹֻטהֹור.
- לאפּיה ׁשעּׂשאהּו הּכּפח אצּבעֹות. ׁשלׁש ׁשיריה - ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻוהּכירה

ּככירה. ׁשעּורֹו - לבּׁשּול ּכתּנּור; ְְְִִִִַָׁשעּורֹו
אֹותֹו?·. מטהרין ּכיצד לכּתתֹו, רצה ולא ׁשּנטמא ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹּתּנּור

עד החרסים, ׁשעל הּטפלה את וגֹורר חלקים, לׁשלׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָחֹולקֹו
חּלקֹו ּגּביו. על טיט ּבלא הארץ על עֹומד מהן חרס ּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנמצא
טהֹור. והּקטן טמא הּגדֹול - קטן ואחד ּגדֹול אחד ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָלׁשנים,
אפׁשר ׁשאי לפי טמא, מהן אחד ּכל - ּבׁשוה לׁשנים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָחּלקֹו
- לׁשנים ׁשּנחלקה ּדפן לּה ׁשּיׁש חרס ׁשל טבלא אבל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלכּון.

טמא. הּגדֹול - קטן ואחד ּגדֹול אחד היה ואם ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָָטהֹורה.
טמא,‚. הּגדֹול - ּכׁשנים ּגדֹול ואחד לׁשלׁשה ׁשחּלקֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּתּנּור

גבּה היה אם לרחּבֹו, חליֹות חתכֹו טהֹורין. הּקטּנים ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹֻוהּׁשנים
וסּדר חזר טהֹור. - טפחים מארּבעה ּפחֹות וחליא חליא ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָָֻֻּכל
ּתּנּור והחזירֹו ּבטיט עליהם והמריח זֹו ּגּבי על זֹו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַֻהחליֹות
טמאה מקּבל ואינֹו אחר, ּתּנּור ׁשעּׂשה ּכמֹו זה הרי - ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּכׁשהיה
ספּגנין ּבֹו לאפֹות ּכדי ׁשּיּסיקּנּו והּוא ּולהּבא. מּכאן ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻאּלא
צרֹורֹות אֹו חֹול ונתן הּטפלה את מּמּנּו הרחיק ׁשּמרחֹו. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאחר
וזהּו לעֹולם. טמאה מקּבל אינֹו - הּטפלה ּובין החליֹות ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻֻּבין
ּבֹו היתה טהֹור. והּוא ּבֹו אֹופֹות והּטהֹורה הּנּדה ְְְְְִֶַַָָָָָָׁשאמרּו:
ּבמּגע מתטּמאה היא - טפחים ארּבעה ּבּה ׁשּיׁש אחת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻחליא

טהֹורֹות. החליֹות ּוׁשאר ּבאויר, מתטּמאה ְְְְְְֲִִַַָָָֹֻולא
סמֹוכין„. לֹו ועּׂשה האּמן מּבית מחּת ׁשּבא ְְִִֵֶַָָָָָָָֻֻּתּנּור

ונטמא טהֹור והּוא עליו ּונתנם ּכאחד להיֹות אֹותֹו ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָׁשּמקּבצין
הרי - החזירן ואפּלּו יטהר. אֹותֹו הּסֹומכין את ּכׁשּיסיר -ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ

טמא מקּבל - ּבטיט מרחֹו טהֹור. צריהּוא ואינֹו להּבא. ה ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֻ
הּסק. ׁשּכבר ְְִֶַַָֻלהּסיקֹו,

וטח‰. לחליא חליא ּבין חֹול ונתן חליֹות ׁשחתכֹו ְְְְְְֲֵֶַַָָָָָֻֻֻּתּנּור
טמאה. מקּבל זה הרי - מּבחּוץ הּכל על ְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֻּבטיט

.Âיכֹול אם ּבטיט: וטח ּבארץ חֹופר ׁשהּוא הערבּיים, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָיֹורת
טהֹור. - לאו ואם טמאה, מקּבל - עצמֹו ּבפני לעמד ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֻהּטיט

.Êועּׂשה ּתּנּור, ועּׂשאן ּבזה זה ודּבקן חרס ׁשברי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּמביא
טמאה, מקּבל זה הרי - והּסיקֹו ּומּבחּוץ מּבית טפלה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֻלֹו

ּכּׁשעּור. מהן אחד ּבכל ׁשאין ּפי על ְִִֵֵֶֶֶַַַָָאף
.Áאף מחּוץ, טפלה לֹו ועּׂשה ּתּנּור ועּׂשאהּו ׁשּקרזלֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָּפּטס

ׁשּכלי טהֹור; זה הרי - ּכּׁשעּור ּדפנֹותיו על ׁשּמקּבל ּפי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעל
עּׂשאהּו ּכן אם אּלא לעֹולם, טמאה לֹו אין - ׁשּטהר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻחרס

ּומּבחּוץ. מּבית טפלה לֹו ועּׂשה ְְִִִֵַַַָָָּתּנּור
.Ëּומקֹום ואחד אחד לכל טפלה ׁשעּׂשה סדקין ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּתּנּור

גפסיס אֹו סיד אֹו טיט נתן טמאה. מקּבל אינֹו - מגּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻהּסדקין
זפת אֹו חרסית עליהן נתן מתטּמא. זה הרי - הּסדקין ּגּבי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָעל
הּכלל: זה טהֹור. - גללים אֹו ּבצק ּוׁשמרים, ׁשעוה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָוגפרית,
הּסדקין. את מחּבר אינֹו - ּתּנּור מּמּנּו עֹוּׂשין ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדבר

.Èהּצ מן ּבטיט ּומרח זוית ּכלּפי ׁשּנתנֹו ּתּנּור -סדק דדין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ָטהֹור.

.‡È.טהֹור - ּבֹו אֹופה להיֹות ּבזוית ׁשּנתנֹו ּתּנּור ׁשל ְְְִִֶֶֶַַָָָּדף
טמאה. מקּבל - ּתּנּור רב ּבֹו יׁש ְְְִֵֵַַָֹֻואם

.·Èּבלבד מאוירֹו נטמא אם חציֹו: עד עפר ּבֹו ׁשּנתן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּתּנּור
ּבמּגע נטמא ואם ּולמעלה; מעפר אּלא מתטּמא אינֹו -ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ּולמּטה. מעפר אף ּכּלֹו נטמא - מּתֹוכֹו ּבֹו טמאה ְְְְְִִֵַַָָָָָָָֻֻונגעה

.‚Èמקֹום - והּכּפח קדרֹות; ׁשּתי ׁשפיתת מקֹום - ְְְְְְִִֵֵַַַָָֻהּכירה
- לארּכּה ׁשּנחלקה ּכירה ,לפיכ אחת. קדרה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשפיתת
ּבין ׁשּנחלק, הּכּפח טמאה. מקּבלת עדין - לרחּבּה ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻטהֹורה;

טהֹור. - לרחּבֹו ּבין ְְְְֵָָָלארּכֹו
.„Èהיה אם קרקעיתּה: ׁשּנפחתה ּבּתים ּבעלי ׁשל ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּקּלתּות

טמאה; מקּבלת זֹו הרי - טפחים מּׁשלׁשה ּפחֹות הּפחת ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻעמק
היה מלמעלה. הּקדרה ּתתּבּׁשל - מּלמּטה ּבּפחת יּסיק ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשאם
ׁשהרי טמאה; מקּבלת אינּה - יתר אֹו ׁשלׁשה עמק ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻהּפחת
על צרֹור אֹו אבן נתן ּבׁשלה. ואינּה הּקדרה מן רחֹוקה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהאׁש
האבן נעּׂשת - ּבטיט מרחֹו ּבטהרתּה. היא עדין - הּפחת ְְְְֲֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפי

ּולהּבא. מּכאן טמאה ּומקּבלת הּכירה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻקרקע

עּׂשר ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

.‡- הּכלי נטמא ואם ּכּכלים, הן הרי - הּכלים ידֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָּכל
טהֹור, - לּה צרי וׁשאין ּבתׁשמיׁשֹו; לּה הּצרי ידֹו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָנטמאה
ּומן טפח הּתּנּור מן הּיֹוצאת האבן ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכמֹו
- והּכירה הּתּנּור נטמא ואם חּבּור, - אצּבעֹות ׁשלׁש ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָהּכירה

אבנים -נטמאּו אּלּו ּבאבנים הּנֹוגעין ּומׁשקין ואכלין אּלּו. ְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵַַָָָָָ
לׁשלׁש ּבחּוץ אֹו ּתּנּור ׁשל לטפח ּבחּוץ נגעּו ואם ְְְְְְְְִִֶֶַַָָנטמאּו.

טהֹורין. - ּכירה ׁשל ְְִִֶֶָָאצּבעֹות
לבּׁשּול·. עּׂשאהּו ּכתּנּור; ׁשעּורֹו - לאפּיה עּׂשאהּו ְְֲֲֲִִִַַַָָָָָָֻהּכּפח:

ּככירה. ׁשעּורֹו -ְִִָ
טמא‚. - נחּתֹומין וׁשל טהֹור; - ּבּתים ּבעלי ׁשל הּתּנּור ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּוסף

ּבֹו: ּכּיֹוצא הּׁשּפּוד. את עליו ׁשּסֹומ מּפני הּתּנּור, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻּבטמאת
טהֹור. - צּבעים וׁשל טמא, - זיתים ׁשֹולקי ׁשל יֹורה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּוסף

הּמקֹום„. והּוא הּתּנּור, וטירת טהֹורה. - הּכירה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָעטרת
ׁשהיא ּבזמן רדּיתּה: ּבעת הּפת את ּבֹו ׁשּמּניחין ּבצּדֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּבנּוי
ּפחֹות הּתּנּור; ּבטמאת טמאה - טפחים ארּבעה ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָֻגבֹוהה
חּברּה ואם לֹו. חּבּור ׁשאינּה לפי טהֹורה, - טפחים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָמארּבעה

טמאה. - אבנים ׁשלׁש על אפּלּו ְֲֲִִֵַַַָָָלּתּנּור,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שנטמא תנור לבישול. או מחותךלאפייה שבא תנור טהור. והוא אופות וטהורה שנידה תנור אותו. מטהרים כיצד לכתתו רצה ולא
וכירה חציו עד עפר בו שנתן תנור הסדקים. לחבר שראוי והדבר בזה. זה ודבקם חרס שברי המביא הערביים. ויורת האומן מבית

קרקעותיהן. שנפחתו בתים בעלי של הקלתות לרוחבה. או לאורכה של1)שנחלקה תנור מוסף ככלים. הן אם הכלים ידות יבאר
וכו'. אצבעות שלוש גבוהה שהיא בזמן הכירה חצר נחתומים. של או בתים בעלי
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טמאה; מקּבל - רּבֹו ּובּקטן ארּבעה ּבּגדֹול נׁשאר אם ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָֻֻּכיצד?
עד ונתצֹו נטמא אם וכן טמאה. מקּבל אינֹו - מּכאן ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֻּפחֹות

מאר ּפחֹות ּבֹו -ׁשּׁשּיר ּבּקטן מרב ּפחֹות אֹו ּבּגדֹול ּבעה ְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּבטמאתֹו. הּוא עדין - ּבּקטן רב אֹו ארּבעה ּבֹו נׁשאר ְְְְֲִִַַַַָָָָָָֹֻטהֹור.
- לאפּיה ׁשעּׂשאהּו הּכּפח אצּבעֹות. ׁשלׁש ׁשיריה - ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻוהּכירה

ּככירה. ׁשעּורֹו - לבּׁשּול ּכתּנּור; ְְְִִִִַָׁשעּורֹו
אֹותֹו?·. מטהרין ּכיצד לכּתתֹו, רצה ולא ׁשּנטמא ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹּתּנּור

עד החרסים, ׁשעל הּטפלה את וגֹורר חלקים, לׁשלׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָחֹולקֹו
חּלקֹו ּגּביו. על טיט ּבלא הארץ על עֹומד מהן חרס ּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנמצא
טהֹור. והּקטן טמא הּגדֹול - קטן ואחד ּגדֹול אחד ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָלׁשנים,
אפׁשר ׁשאי לפי טמא, מהן אחד ּכל - ּבׁשוה לׁשנים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָחּלקֹו
- לׁשנים ׁשּנחלקה ּדפן לּה ׁשּיׁש חרס ׁשל טבלא אבל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלכּון.

טמא. הּגדֹול - קטן ואחד ּגדֹול אחד היה ואם ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָָטהֹורה.
טמא,‚. הּגדֹול - ּכׁשנים ּגדֹול ואחד לׁשלׁשה ׁשחּלקֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּתּנּור

גבּה היה אם לרחּבֹו, חליֹות חתכֹו טהֹורין. הּקטּנים ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹֻוהּׁשנים
וסּדר חזר טהֹור. - טפחים מארּבעה ּפחֹות וחליא חליא ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָָֻֻּכל
ּתּנּור והחזירֹו ּבטיט עליהם והמריח זֹו ּגּבי על זֹו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַֻהחליֹות
טמאה מקּבל ואינֹו אחר, ּתּנּור ׁשעּׂשה ּכמֹו זה הרי - ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּכׁשהיה
ספּגנין ּבֹו לאפֹות ּכדי ׁשּיּסיקּנּו והּוא ּולהּבא. מּכאן ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻאּלא
צרֹורֹות אֹו חֹול ונתן הּטפלה את מּמּנּו הרחיק ׁשּמרחֹו. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאחר
וזהּו לעֹולם. טמאה מקּבל אינֹו - הּטפלה ּובין החליֹות ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻֻּבין
ּבֹו היתה טהֹור. והּוא ּבֹו אֹופֹות והּטהֹורה הּנּדה ְְְְְִֶַַָָָָָָׁשאמרּו:
ּבמּגע מתטּמאה היא - טפחים ארּבעה ּבּה ׁשּיׁש אחת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻחליא

טהֹורֹות. החליֹות ּוׁשאר ּבאויר, מתטּמאה ְְְְְְֲִִַַָָָֹֻולא
סמֹוכין„. לֹו ועּׂשה האּמן מּבית מחּת ׁשּבא ְְִִֵֶַָָָָָָָֻֻּתּנּור

ונטמא טהֹור והּוא עליו ּונתנם ּכאחד להיֹות אֹותֹו ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָׁשּמקּבצין
הרי - החזירן ואפּלּו יטהר. אֹותֹו הּסֹומכין את ּכׁשּיסיר -ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ

טמא מקּבל - ּבטיט מרחֹו טהֹור. צריהּוא ואינֹו להּבא. ה ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֻ
הּסק. ׁשּכבר ְְִֶַַָֻלהּסיקֹו,

וטח‰. לחליא חליא ּבין חֹול ונתן חליֹות ׁשחתכֹו ְְְְְְֲֵֶַַָָָָָֻֻֻּתּנּור
טמאה. מקּבל זה הרי - מּבחּוץ הּכל על ְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֻּבטיט

.Âיכֹול אם ּבטיט: וטח ּבארץ חֹופר ׁשהּוא הערבּיים, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָיֹורת
טהֹור. - לאו ואם טמאה, מקּבל - עצמֹו ּבפני לעמד ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֻהּטיט

.Êועּׂשה ּתּנּור, ועּׂשאן ּבזה זה ודּבקן חרס ׁשברי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּמביא
טמאה, מקּבל זה הרי - והּסיקֹו ּומּבחּוץ מּבית טפלה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֻלֹו

ּכּׁשעּור. מהן אחד ּבכל ׁשאין ּפי על ְִִֵֵֶֶֶַַַָָאף
.Áאף מחּוץ, טפלה לֹו ועּׂשה ּתּנּור ועּׂשאהּו ׁשּקרזלֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָּפּטס

ׁשּכלי טהֹור; זה הרי - ּכּׁשעּור ּדפנֹותיו על ׁשּמקּבל ּפי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעל
עּׂשאהּו ּכן אם אּלא לעֹולם, טמאה לֹו אין - ׁשּטהר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻחרס

ּומּבחּוץ. מּבית טפלה לֹו ועּׂשה ְְִִִֵַַַָָָּתּנּור
.Ëּומקֹום ואחד אחד לכל טפלה ׁשעּׂשה סדקין ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּתּנּור

גפסיס אֹו סיד אֹו טיט נתן טמאה. מקּבל אינֹו - מגּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻהּסדקין
זפת אֹו חרסית עליהן נתן מתטּמא. זה הרי - הּסדקין ּגּבי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָעל
הּכלל: זה טהֹור. - גללים אֹו ּבצק ּוׁשמרים, ׁשעוה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָוגפרית,
הּסדקין. את מחּבר אינֹו - ּתּנּור מּמּנּו עֹוּׂשין ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדבר

.Èהּצ מן ּבטיט ּומרח זוית ּכלּפי ׁשּנתנֹו ּתּנּור -סדק דדין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ָטהֹור.

.‡È.טהֹור - ּבֹו אֹופה להיֹות ּבזוית ׁשּנתנֹו ּתּנּור ׁשל ְְְִִֶֶֶַַָָָּדף
טמאה. מקּבל - ּתּנּור רב ּבֹו יׁש ְְְִֵֵַַָֹֻואם

.·Èּבלבד מאוירֹו נטמא אם חציֹו: עד עפר ּבֹו ׁשּנתן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּתּנּור
ּבמּגע נטמא ואם ּולמעלה; מעפר אּלא מתטּמא אינֹו -ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ּולמּטה. מעפר אף ּכּלֹו נטמא - מּתֹוכֹו ּבֹו טמאה ְְְְְִִֵַַָָָָָָָֻֻונגעה

.‚Èמקֹום - והּכּפח קדרֹות; ׁשּתי ׁשפיתת מקֹום - ְְְְְְִִֵֵַַַָָֻהּכירה
- לארּכּה ׁשּנחלקה ּכירה ,לפיכ אחת. קדרה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשפיתת
ּבין ׁשּנחלק, הּכּפח טמאה. מקּבלת עדין - לרחּבּה ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻטהֹורה;

טהֹור. - לרחּבֹו ּבין ְְְְֵָָָלארּכֹו
.„Èהיה אם קרקעיתּה: ׁשּנפחתה ּבּתים ּבעלי ׁשל ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּקּלתּות

טמאה; מקּבלת זֹו הרי - טפחים מּׁשלׁשה ּפחֹות הּפחת ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻעמק
היה מלמעלה. הּקדרה ּתתּבּׁשל - מּלמּטה ּבּפחת יּסיק ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשאם
ׁשהרי טמאה; מקּבלת אינּה - יתר אֹו ׁשלׁשה עמק ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻהּפחת
על צרֹור אֹו אבן נתן ּבׁשלה. ואינּה הּקדרה מן רחֹוקה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהאׁש
האבן נעּׂשת - ּבטיט מרחֹו ּבטהרתּה. היא עדין - הּפחת ְְְְֲֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפי

ּולהּבא. מּכאן טמאה ּומקּבלת הּכירה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻקרקע

עּׂשר ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

.‡- הּכלי נטמא ואם ּכּכלים, הן הרי - הּכלים ידֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָּכל
טהֹור, - לּה צרי וׁשאין ּבתׁשמיׁשֹו; לּה הּצרי ידֹו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָנטמאה
ּומן טפח הּתּנּור מן הּיֹוצאת האבן ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכמֹו
- והּכירה הּתּנּור נטמא ואם חּבּור, - אצּבעֹות ׁשלׁש ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָהּכירה

אבנים -נטמאּו אּלּו ּבאבנים הּנֹוגעין ּומׁשקין ואכלין אּלּו. ְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵַַָָָָָ
לׁשלׁש ּבחּוץ אֹו ּתּנּור ׁשל לטפח ּבחּוץ נגעּו ואם ְְְְְְְְִִֶֶַַָָנטמאּו.

טהֹורין. - ּכירה ׁשל ְְִִֶֶָָאצּבעֹות
לבּׁשּול·. עּׂשאהּו ּכתּנּור; ׁשעּורֹו - לאפּיה עּׂשאהּו ְְֲֲֲִִִַַַָָָָָָֻהּכּפח:

ּככירה. ׁשעּורֹו -ְִִָ
טמא‚. - נחּתֹומין וׁשל טהֹור; - ּבּתים ּבעלי ׁשל הּתּנּור ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּוסף

ּבֹו: ּכּיֹוצא הּׁשּפּוד. את עליו ׁשּסֹומ מּפני הּתּנּור, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻּבטמאת
טהֹור. - צּבעים וׁשל טמא, - זיתים ׁשֹולקי ׁשל יֹורה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּוסף

הּמקֹום„. והּוא הּתּנּור, וטירת טהֹורה. - הּכירה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָעטרת
ׁשהיא ּבזמן רדּיתּה: ּבעת הּפת את ּבֹו ׁשּמּניחין ּבצּדֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּבנּוי
ּפחֹות הּתּנּור; ּבטמאת טמאה - טפחים ארּבעה ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָֻגבֹוהה
חּברּה ואם לֹו. חּבּור ׁשאינּה לפי טהֹורה, - טפחים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָמארּבעה

טמאה. - אבנים ׁשלׁש על אפּלּו ְֲֲִִֵַַַָָָלּתּנּור,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שנטמא תנור לבישול. או מחותךלאפייה שבא תנור טהור. והוא אופות וטהורה שנידה תנור אותו. מטהרים כיצד לכתתו רצה ולא
וכירה חציו עד עפר בו שנתן תנור הסדקים. לחבר שראוי והדבר בזה. זה ודבקם חרס שברי המביא הערביים. ויורת האומן מבית

קרקעותיהן. שנפחתו בתים בעלי של הקלתות לרוחבה. או לאורכה של1)שנחלקה תנור מוסף ככלים. הן אם הכלים ידות יבאר
וכו'. אצבעות שלוש גבוהה שהיא בזמן הכירה חצר נחתומים. של או בתים בעלי
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נטמאת‰. אם ׁשּבּכירה: הּנר ּובית הּתבלין ּובית הּפ ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּבית
לא - ּבאויר נטמאת ואם ּכּלן, נטמאּו - ּבמּגע ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָֹֻהּכירה
ּולפיכ סֹופרים, מּדברי אּלא לּה חּבּור ׁשאינן לפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָנטמאּו;
וקדׁשים. ּתרּומה מּגען על יּׂשרפּו ׁשּלא ּכדי הּכר להן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעּׂשּו
ואינֹו ּבמּגע מתטּמא ׁשהּוא זה ּבענין אֹומרין ׁשאנּו ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוכן
הּכר לֹו ועּׂשּו מּדבריהם, אּלא חּבּור אינֹו - ּבאויר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמתטּמא

ּתֹולין. אּלא קדׁשים, עליו יּׂשרפּו ׁשּלא ּכדי ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֹזה
.Âהרי - אצּבעֹות ׁשלׁש גבֹוהה ׁשהיא ּבזמן הּכירה, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָחצר

ּבין ּבאויר ּבין חצרּה, אֹו הּכירה נטמאת ואם חּבּור; ְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָזֹו
ה הּׁשנּיה. נטמאת - מּכאןּבמּגע ּפחּותה החצר יתה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָ

אם אבל הּׁשנּיה; נטמאת - ּבמּגע מהן אחת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָונטמאת
טמאה, חברּתּה אין - ּבלבד מאוירּה מהן אחת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנטמאת
הּכירה חצר היתה מּדבריהם. אּלא לּה חּבּור ׁשאינּה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלפי
הרי - אצּבעֹות ׁשלׁש גבֹוהה ׁשהיא ּבזמן מּמּנה: ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻמפרׁשת
היתה אויר; לטמאת ּבין מּגע לטמאת ּבין לּה חּבּור ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֻֻזֹו
- ּׂשפה לּה ואין חלקה החצר ׁשהיתה אֹו מּכאן, ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָָָָפחֹות
ּבמּגע ּבין מאוירּה ּבין הּכירה, נטמאת ואם לּה; חּבּור ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָאין
טהֹורה. הּכירה - החצר נטמאת אם וכן טהֹורה, החצר -ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

.Êׁשלׁש מהן אחד ּכל גבּה היה ׁשלׁשה. - ּכירה ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּפטּפּוטי
ּבאויר ּבין ּבמּגע ּבין הּכירה, נטמאת אם ּפחֹות, אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָאצּבעֹות
אם מהן: אחד נּטל ארּבעה. היּו אם וכן ׁשלׁשּתן. נטמאּו -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשּנׁשארּו, הּפטּפּוטים ׁשני נטמאּו - ּבמּגע הּכירה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָנטמאת
ׁשני לּה עּׂשה עּמּה. נטמאּו לא - ּבאויר נטמאת ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָֹואם
נטמאּו, - ּבמּגע הּכירה נטמאת אם זה: ּכנגד זה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָהּפטּפּוטים
ּגבֹוהין הּפטּפּוטים היּו נטמאּו. לא - ּבאויר נטמאת ְְְְְְֲִִִִִִִַָָָֹואם
ׁשּנטמאת ּבין עּמּה מתטּמאין - ּולמּטה אצּבעֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּׁשלׁש
מתטּמאין - ּולמעלה ּומּׁשלׁש ּבאויר; ׁשּנטמאת ּבין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבמּגע
- ּבלבד מאוירּה נטמאת אם אבל ּבמּגע, נטמאת אם ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָעּמּה
ׁשלׁש ּבתֹו הּׂשפה מן מׁשּוכין היּו עּמּה. מתטּמאין ְְְְִִִִִֵַַָָָָָאין
ּבין ּבמּגע ׁשּנטמאת ּבין עּמּה מתטּמאין - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאצּבעֹות

עּמּה מתטּמאין - אצּבעֹות לׁשלׁש חּוץ היּו ּבאויר; ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּנטמאת
אין - ּבלבד ּבאויר נטמאת ואם ּבמּגע, נטמאת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָאם
ׁשּכּלן האּלּו, הּׁשעּורין ּבכל מדקּדקין ואין עּמּה. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻמתטּמאין

סֹופרים. מּדברי ְְִִִֵֵהן

ה'תשע"ב מרחשון כ"ב קודש שבת יום

עּׂשר ׁשמֹונה 1ּפרק
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חרס‡. ועּׂשּוי2ּכלי מקּבל ׁשּיהיה עד טמאה מקּבל אינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ
מקּבל ׁשהיה אֹו קּבּול, ּבית לֹו היה לא אם אבל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלקּבלה;

לקּבלה נעּׂשה ּכלל3ולא טמאה מקּבל אינֹו הּתֹורה4- מן לא , ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָֹֹֻ
והּספסל והּמּטה הּכּסא ,לפיכ סֹופרים. מּדברי ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹולא
ׁשאין מּכלים ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן חרס, ׁשל והּׁשלחן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻוהּמנֹורה
ׁשהּמים הּסילֹונֹות וכן טמאה. מקּבלין אינן - ּתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻלהם
מקּבלין ׁשהן ּפי על ואף ּכפּופין ׁשהן ּפי על אף ּבהן, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָמהּלכין
ׁשּיצאּו ּכדי אּלא לקּבלה, נעּׂשּו ׁשּלא מּפני טהֹורין, הן הרי -ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּיטים ׁשל חבית וכן הּמים. הּדפּונה5מהן ּבׁשּולי6וחבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ולא7הּמחץ הּמחץ ּבּה ׁשּנֹוּׂשאין יד ּבית ּכמֹו ונעּׂשית הֹואיל , ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ

טמאה. מקּבלת אינּה - לקּבלה ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֻנעּׂשית
ׁשמן·. קּבּול ּבית ּבֹו ׁשהיה וׁשאין8ּפנס טמאה, מקּבל - ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

טהֹור - הּיֹוצרים9ּבֹו מגּופת וכן טמאה.10. - ּתֹו לּה ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֶַַָָָ
טהֹור‚. - ּבּתים ּבעלי ׁשל 11מׁשּפ- רֹוכלין וׁשל ; ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ

צּדֹו על ׁשּמּטהּו מּפני לּלֹוקח12מתטּמא, ּבֹו .13ּומריח ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַ
והחבּיֹות„. ׁשמן וכּדי יין ּכּדי טהֹורֹות14ּכּסּוי ׁשּלא15- , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

לתׁשמיׁש התקינן ואם לקּבלה. מתטּמאין.16נעּׂשּו - ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָ
האלּפס‰. נקּוב17ּכּסּוי ׁשהּוא ּבזמן חּדּוד18: לֹו -19ויׁש ְְְִִִִֵֶַָָָ

מּפני20טהֹור מתטּמא, - חּדּוד לֹו ואין נקּוב אינֹו ואם ; ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָ
הּירק את לתֹוכֹו מסּננת המׁשּמׁש21ׁשהאּׁשה ּכל הּכלל: זה . ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּכפּוי ּכׁשהּוא חרס טהֹור22ּבכלי -23. ְְִִֶֶֶָָ
.Âּפרּוטֹות24טיטרֹוס ּומֹוציא נקּוב ׁשהּוא ּפי על אף ,25- ְְִִִֶַַָ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ויהיה1) חרס כלי יקבל כמה כפוי. כשהוא חרס בכלי המשתמש ודין לקבלה. ועשוי מקבל שיהא עד מטמא אינו חרס שכלי יבאר
מקום. בכל הנמצאים חרסים חזקת טומאה. ג.2)מקבל משנה ב פרק לתוכו.3)כלים לקבל אינו הכלי של הרגיל תשמישו

חֿט).4) הלכה א פרק למעלה (ראה להם אין מידרס טומאת המים.5)אפילו פני על לשוט המתלמדים בה שמשתמשים חבית
דופן.6) בבית7)מלשון היד שימת בו, כשמשתמשים היד את בה לשום קיבול בית בקצותיו ועושים גדול חרס כלי הוא מחץ

קבלה. אינה להשתמש8)הקיבול כשרוצים השמן עם הנר בהם שמכניסים כאלה, ויש בהם. קבוע השמן קיבול שבית פנסים יש
הרוח. מפני להגן רק משמש והפנס הרוח.9)בו מפני להגנה אלא לקבלה נעשו לא שהדפנות נותן10)מפני שעליו האבניים

אחרו אבניים על הכלי את נותן כך ואחר שפה, אין זו ולמגופה הכלי, תבנית ומפתח הטיט את חרס) כלי (עושה שישהיוצר ת
מלאכתו. וגומר שפה א.11)להן שבהלכה כפופים סילונות כמו המשקין את להעביר אלא לקבלה עשוי שאינו ונותן12)מפני

שמן. מעט כן.13)בו לעשות מעוניין אינו הבית בעל אבל לקבלה, כעשוי נידון ולפיכך השמן טיב את שיכיר פירוש,14)כדי
חביות. קיבול.15)כיסויי בית להם שיש פי על לקבלה.16)אף בהם להשתמש כדי מתחילה גדולה.17)נעשו מחבת

תחתיו.18) המתקבץ הקיטור את להוציא כדי האילפס כיסוי את לנקב היוצרים דרך ט). הלכה י"ד פרק למעלה (ראה משקה ככונס
מחודד.19) שראשה גבו על בליטה היינו חידוד לו יש או אפשר20)פירוש, אי כי לקבלה, ראוי אינו למעלה חידוד לו כשיש

לתוכו. תבשיל ולשפוך גבו על הירק21)להעמידו את לתוכו שנותנת מפרשים ויש שבאילפס, הירק רוטב את לתוכו שופכת
המים. ממנו שיתמצו עצמו.22)כדי בפני משמש ואינו העיקרי הכלי בלבד.23)על מלאכה בשעת כלים משמשי שם24)ככל

הבית רצפת את לרבץ משמש זה כלי מלמעלה. מנוקב ודק ארוך וצווארו דקים נקבים הרבה ובהם שוליים רחב כלי ו. משנה
לאט. לאט מטפטפים הם - אצבעו מסיר וכשהוא נוטפים, המים אין הצוואר נקב את באצבעו סותם כשהאדם הגן. צמחי ולהשקות

קטנות.25) טיפות

milk zekld - oeygxn a"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבּצדדין מתּכּנסין הּמים ׁשהרי עּׂשּויין26מתטּמא; והן , ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָ
ְַָָלקּבלה.

.Êּבתֹוכֹו והּׁשמן הּבגדים מטלּיֹות ׁשּמּניחין חרס ׁשל ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּלּפיד
מתטּמא - דֹולק הּנרֹות27והּוא ּתחת ׁשּמּניחין ּכלי וכן .28 ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַ

מתטּמא. - הּׁשמן ְְִֵֵֶֶַַַלקּבל
.Áהּנֹוזלין29ּגסטרא מׁשקין לקּבל הּכלים ּתחת ׁשּמּניחין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָ

טמאה מקּבלת - הּכלי .30מן ְְְִִֶֶַַָֻ
.Ëאינּה - מקּבלת ׁשהיא ּפי על אף חרס, ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָספינה

האמּורין הּכלים ּבכלל הּספינה ׁשאין טמאה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמקּבלת
ּבין31ּבּתֹורה ּגדֹולה ּבין עץ, ׁשל היא ּבין חרס ׁשל היא ּבין , ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ

ְַָקטּנה.
.Èמקּבלין ׁשבריהן אין - צּורתן ונפסדה ׁשּנׁשּברּו הּכלים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכל

חּוץ לתׁשמיׁש; ראּויין הּׁשברים ׁשאֹותן ּפי על אף ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֻטמאה,
הרי - לקּבל הראּוי חרס ּבהן היה ׁשאם חרס, ּכלי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָמּׁשברי

חרס ּכלי וכל ׁשּנאמר: טמאה. מקּבל הּׁשמּועה32הּוא מּפי . ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
ּדברים ּבּמה חרס. ּכלי ׁשברי אּלא לרּבֹות ּבא לא ׁשּזה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלמדּו,
ּכׁשהיה הּמׁשקין ּבֹו לקּבל ּתֹו זה לחרס ּכׁשהיה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאמּורים?

סמּו לא יֹוׁשב, אם33החרס אּלא לקּבל יכֹול אינֹו אם אבל ; ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
טמאה. מקּבל אינֹו - אֹותֹו סֹומכין ְְְִֵֵֵַָֻּכן

.‡Èאזנֹו מּפני ׁשּיקּבל ּכדי ליׁשב יכֹול ׁשאינֹו אֹו34החרס , ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
טהֹור, זה הרי - אחר לצד מכריעֹו והחּדּוד חּדּוד ּבֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהיה

החּדּוד נׁשּבר אֹו האזן ׁשּנּטלה ּפי על חרס35אף ּכלי ׁשּכל ; ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
לעֹולם. טמאה לֹו אין - אחת ׁשעה ְְֵֶַַַָָָָָֻׁשּטהר

.·Èחּדין ׁשּׁשּוליהן חרס וׁשּוליהן36ּכלי ׁשּנׁשּברּו ּכמזרקֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ

ּכגֹון נסמכּו, ּכן אם אּלא מקּבלין ׁשאינן ּפי על אף ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמקּבלין,
הּקרפיֹות טמאה;38והּכֹוסֹות37ׁשּולי מקּבלין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָֻ

אֹו ּבסמיכה מקּבלין ׁשּוליהן ׁשּיהיּו מּתחּלתן, נעּׂשּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּלכ
.39ּבאחיזה ֲִַָ

.‚Èהּכלי היה אם טמאה? מקּבל ויהיה החרס יקּבל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּכּמה
קטן אדם סיכת ּכדי מכיל ׁשלם ׁשהן40ּכׁשהיה חבּיֹות עד ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ּכסאה קרֹוב41מקּבלֹות ּבחרסים,42אֹו ונׁשאר ונׁשּברּו, לּה ְְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָ
ּכׁשהּוא מקּבל ׁשהּוא חרס מּדפניהן, ּבין מּקרקעיהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּבין

טמאה. מקּבל זה הרי - רביעית ְְְֲִִֵֵֵֶַָֻיֹוׁשב
.„Èהּמכילה חבית עד ּכסאה הּמכילה מחבית הּכלי ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָהיה

לקּבל ּכדי הּנׁשאר ּבחרס היה אם ונׁשּברה, יתר אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָסאתים
מחבית הּכלי היה טמאה. מקּבל זה הרי - לג ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻחצי
נׁשאר אם ונׁשּברּו, ּגדֹולים חצבים עד סאתים ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָהּמכילה
החרסים היּו טמאה. מקּבל זה הרי - לג המקּבל חרס ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻמהן
טמאה. מקּבלין אין - אּלּו מּׁשעּורין ּפחֹות ְְְְְִִִִִֵֵַַָָֻמקּבלין

.ÂËונׁשאר ׁשּנׁשּבר, ּבֹו, וכּיֹוצא הּפ ּכגֹון קטן, חרס ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּכלי
יֹוׁשב43מּקרקעיתֹו ּכׁשהּוא ׁשהּוא ּכל המקּבל והיה44חרס , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּביֹותר קטן45חד ּככלי טמאה.46ׁשּנמצא מקּבל זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

טמאה; מקּבל אינֹו - המקּבל חרס מּדפנֹותיהן נׁשאר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻואם
הן ּכׁשוין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכלים ׁשּדפנֹות להן47לפי ואין , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

חרס. ּכלי ּכפׁשּוטי ונמצאּו הּנּכר, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָּתֹו
.ÊËטהֹורים48חזקת - מקֹום ּבכל הּנמצאים חּוץ49חרסים , ְְְְֲִִִִֶַַָָָָ

הן ּגסטרּיֹות ׁשרּבן מּפני הּיֹוצר; ּבבית לּכלים,50מהּנמצאים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֻ
ּכלים. מּׁשברי ׁשהיא ּפי על אף טמאה מקּבלת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻוהּגסטרא
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שוטפים,26) אלא בצדדים מתכנסים ואינם לצאת ממהרים המים גסים נקבים בו שיש כלי נקבים, בהם שאין במקומות הכלי בצידי
כ - זעירות טיפות שמוציא בכלי מתכנסים.אבל משמיענו27)ן ארוך. במוט המחודד הקצה את ונותנים בתחתיתו מחודד הלפיד

לקבלה. ועשוי מקבל שהוא מפני טומאה, מקבל - עצמו בפני לעמוד יכול שאינו פי על נר".28)שאף של שקעו "ובית במשנה:
בלבד. מלאכה בשעת כלים כמשמש נידון אינו השקע שבית ומשמיענו, כאן. שכתב כמו רבינו "כלי29)ופירש ו. משנה שם
בפירושו). (רבינו טפטופם" לקבל כדי גדולים לכלים תושבת ומשמש קיבול בית ולא יד בית לו שהנוטפים30)שאין פי על אף

לשם במיוחד שנעשה בכלי שהמדובר משמע בפירושו רבינו של [מלשונו לקבלה. כעשוייה הגיסטרא נידונית - לאיבוד הולכים
מבואר במשנתנו וגם חלקים), לשני שנחתך חי לבעל (או שנשבר לכלי הכוונה "גיסטרא" בש"ס שנאמר מקום בכל אולם כך.

ח]. הלכה י"ט פרק לקמן וראה כלי. לשבר ל,31)שהכוונה (משלי שנאמר טהורה? שהיא לספינה "מנין שנינו: ב פג, בשבת
טהורה". ספינה אף טהור ים "מה שם: בגמרא ופירשו ים. בלב אניה דרך הלכה32)יט) ז פרשתא שמיני פרשת כהנים תורת

חרס". כלי וכל לומר תלמוד חרס? כלי שברי לרבות "מנין אחר.33)א: שהוא מה מפריעה.34)על הכלי ואפשר35)אוזן
שיקבל. באופן הכלי את קוץ.36)להושיב בצורת בחוד ומסתיימים מטה כלפי והולכים משתפעים ידועים37)השוליים כלים

קורפו. באי סמיכה.38)המיוצרים בלי להעמידן ואין מחודדות ששוליהן כוסות עשו בצידון הצידוניים". "קוסים במשנה
אבל39) למלאכתו, ראוי אינו שהרי לבדו, לעמוד יכול כשאינו מטמא אינו סמיכה בלי להעמידו כדי שנעשה מכלי שבר ביד.

טומאה. קבלת תורת ממנו פקעה לא כשנשבר גם עצמאית, עמידה בלי בו להשתמש היא יצירתו אומרת:40)כשתחילת המשנה
(הלוג). ברביעית סאה ועד מלוג לוג, ועד קטן אדם סיכת מכדי לוגים.41)"שיעורן ארבעה והקב קבים שישה הסאה

התרצן42) כסברת מסאה כלמעלה דינה מליאה סאה אבל מסאה, פחות משהו לסאה; קרוב הכוונה "כסאה" שאמרנו מה פירוש,
א. נה, התחתון.43)בחולין סמיכה.44)מחלקו עצמם45)בלי השוליים אבל מאוד, משופעים היו שנשארו הדפנות

סמיכה. בלי לעמוד להם המאפשר קטן ישר בשטח מבחוץ קטן.46)מסתיימים ככלי הוא הזה ישר.47)השבר שיטחם כאילו
הלכה.48) לענייני כיסוד מתקבלת כזו הנחה הדעת. על מאוד מתקבלת הנחה משמעותה "חזקה" ד. הלכה ג פרק אינם49)שם

הבעלים אותם מייחדים אם אלא טומאה מקבלים אינם שחרסים רבינו, דעת לגיסטרא. ראויים שהם פי על אף טומאה מקבלים
יוחדו לא באשפה או בשוק הנמצאים שחרסים הדעת על ומתקבל הנוטפים. לקבל כדי כלים תחת להושיבם היינו, גיסטרא, לשם

גיסטרא. לשמש הבעלים ידי שהם50)על מפרש, משנה [הכסף לגיסטרא. מיוחדים לחוץ אותם השליך לא שהיוצר החרסים רוב
הנוטפים]. המשקין לקבל ראויים



פט milk zekld - oeygxn a"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבּצדדין מתּכּנסין הּמים ׁשהרי עּׂשּויין26מתטּמא; והן , ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָ
ְַָָלקּבלה.

.Êּבתֹוכֹו והּׁשמן הּבגדים מטלּיֹות ׁשּמּניחין חרס ׁשל ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּלּפיד
מתטּמא - דֹולק הּנרֹות27והּוא ּתחת ׁשּמּניחין ּכלי וכן .28 ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַ

מתטּמא. - הּׁשמן ְְִֵֵֶֶַַַלקּבל
.Áהּנֹוזלין29ּגסטרא מׁשקין לקּבל הּכלים ּתחת ׁשּמּניחין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָ

טמאה מקּבלת - הּכלי .30מן ְְְִִֶֶַַָֻ
.Ëאינּה - מקּבלת ׁשהיא ּפי על אף חרס, ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָספינה

האמּורין הּכלים ּבכלל הּספינה ׁשאין טמאה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמקּבלת
ּבין31ּבּתֹורה ּגדֹולה ּבין עץ, ׁשל היא ּבין חרס ׁשל היא ּבין , ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ

ְַָקטּנה.
.Èמקּבלין ׁשבריהן אין - צּורתן ונפסדה ׁשּנׁשּברּו הּכלים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכל

חּוץ לתׁשמיׁש; ראּויין הּׁשברים ׁשאֹותן ּפי על אף ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֻטמאה,
הרי - לקּבל הראּוי חרס ּבהן היה ׁשאם חרס, ּכלי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָמּׁשברי

חרס ּכלי וכל ׁשּנאמר: טמאה. מקּבל הּׁשמּועה32הּוא מּפי . ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
ּדברים ּבּמה חרס. ּכלי ׁשברי אּלא לרּבֹות ּבא לא ׁשּזה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלמדּו,
ּכׁשהיה הּמׁשקין ּבֹו לקּבל ּתֹו זה לחרס ּכׁשהיה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאמּורים?

סמּו לא יֹוׁשב, אם33החרס אּלא לקּבל יכֹול אינֹו אם אבל ; ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
טמאה. מקּבל אינֹו - אֹותֹו סֹומכין ְְְִֵֵֵַָֻּכן

.‡Èאזנֹו מּפני ׁשּיקּבל ּכדי ליׁשב יכֹול ׁשאינֹו אֹו34החרס , ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
טהֹור, זה הרי - אחר לצד מכריעֹו והחּדּוד חּדּוד ּבֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהיה

החּדּוד נׁשּבר אֹו האזן ׁשּנּטלה ּפי על חרס35אף ּכלי ׁשּכל ; ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
לעֹולם. טמאה לֹו אין - אחת ׁשעה ְְֵֶַַַָָָָָֻׁשּטהר

.·Èחּדין ׁשּׁשּוליהן חרס וׁשּוליהן36ּכלי ׁשּנׁשּברּו ּכמזרקֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ

ּכגֹון נסמכּו, ּכן אם אּלא מקּבלין ׁשאינן ּפי על אף ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמקּבלין,
הּקרפיֹות טמאה;38והּכֹוסֹות37ׁשּולי מקּבלין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָֻ

אֹו ּבסמיכה מקּבלין ׁשּוליהן ׁשּיהיּו מּתחּלתן, נעּׂשּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּלכ
.39ּבאחיזה ֲִַָ

.‚Èהּכלי היה אם טמאה? מקּבל ויהיה החרס יקּבל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּכּמה
קטן אדם סיכת ּכדי מכיל ׁשלם ׁשהן40ּכׁשהיה חבּיֹות עד ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ּכסאה קרֹוב41מקּבלֹות ּבחרסים,42אֹו ונׁשאר ונׁשּברּו, לּה ְְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָ
ּכׁשהּוא מקּבל ׁשהּוא חרס מּדפניהן, ּבין מּקרקעיהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּבין

טמאה. מקּבל זה הרי - רביעית ְְְֲִִֵֵֵֶַָֻיֹוׁשב
.„Èהּמכילה חבית עד ּכסאה הּמכילה מחבית הּכלי ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָהיה

לקּבל ּכדי הּנׁשאר ּבחרס היה אם ונׁשּברה, יתר אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָסאתים
מחבית הּכלי היה טמאה. מקּבל זה הרי - לג ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻחצי
נׁשאר אם ונׁשּברּו, ּגדֹולים חצבים עד סאתים ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָהּמכילה
החרסים היּו טמאה. מקּבל זה הרי - לג המקּבל חרס ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻמהן
טמאה. מקּבלין אין - אּלּו מּׁשעּורין ּפחֹות ְְְְְִִִִִֵֵַַָָֻמקּבלין

.ÂËונׁשאר ׁשּנׁשּבר, ּבֹו, וכּיֹוצא הּפ ּכגֹון קטן, חרס ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּכלי
יֹוׁשב43מּקרקעיתֹו ּכׁשהּוא ׁשהּוא ּכל המקּבל והיה44חרס , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּביֹותר קטן45חד ּככלי טמאה.46ׁשּנמצא מקּבל זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

טמאה; מקּבל אינֹו - המקּבל חרס מּדפנֹותיהן נׁשאר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻואם
הן ּכׁשוין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכלים ׁשּדפנֹות להן47לפי ואין , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

חרס. ּכלי ּכפׁשּוטי ונמצאּו הּנּכר, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָּתֹו
.ÊËטהֹורים48חזקת - מקֹום ּבכל הּנמצאים חּוץ49חרסים , ְְְְֲִִִִֶַַָָָָ

הן ּגסטרּיֹות ׁשרּבן מּפני הּיֹוצר; ּבבית לּכלים,50מהּנמצאים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֻ
ּכלים. מּׁשברי ׁשהיא ּפי על אף טמאה מקּבלת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻוהּגסטרא
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שוטפים,26) אלא בצדדים מתכנסים ואינם לצאת ממהרים המים גסים נקבים בו שיש כלי נקבים, בהם שאין במקומות הכלי בצידי
כ - זעירות טיפות שמוציא בכלי מתכנסים.אבל משמיענו27)ן ארוך. במוט המחודד הקצה את ונותנים בתחתיתו מחודד הלפיד

לקבלה. ועשוי מקבל שהוא מפני טומאה, מקבל - עצמו בפני לעמוד יכול שאינו פי על נר".28)שאף של שקעו "ובית במשנה:
בלבד. מלאכה בשעת כלים כמשמש נידון אינו השקע שבית ומשמיענו, כאן. שכתב כמו רבינו "כלי29)ופירש ו. משנה שם
בפירושו). (רבינו טפטופם" לקבל כדי גדולים לכלים תושבת ומשמש קיבול בית ולא יד בית לו שהנוטפים30)שאין פי על אף

לשם במיוחד שנעשה בכלי שהמדובר משמע בפירושו רבינו של [מלשונו לקבלה. כעשוייה הגיסטרא נידונית - לאיבוד הולכים
מבואר במשנתנו וגם חלקים), לשני שנחתך חי לבעל (או שנשבר לכלי הכוונה "גיסטרא" בש"ס שנאמר מקום בכל אולם כך.

ח]. הלכה י"ט פרק לקמן וראה כלי. לשבר ל,31)שהכוונה (משלי שנאמר טהורה? שהיא לספינה "מנין שנינו: ב פג, בשבת
טהורה". ספינה אף טהור ים "מה שם: בגמרא ופירשו ים. בלב אניה דרך הלכה32)יט) ז פרשתא שמיני פרשת כהנים תורת

חרס". כלי וכל לומר תלמוד חרס? כלי שברי לרבות "מנין אחר.33)א: שהוא מה מפריעה.34)על הכלי ואפשר35)אוזן
שיקבל. באופן הכלי את קוץ.36)להושיב בצורת בחוד ומסתיימים מטה כלפי והולכים משתפעים ידועים37)השוליים כלים

קורפו. באי סמיכה.38)המיוצרים בלי להעמידן ואין מחודדות ששוליהן כוסות עשו בצידון הצידוניים". "קוסים במשנה
אבל39) למלאכתו, ראוי אינו שהרי לבדו, לעמוד יכול כשאינו מטמא אינו סמיכה בלי להעמידו כדי שנעשה מכלי שבר ביד.

טומאה. קבלת תורת ממנו פקעה לא כשנשבר גם עצמאית, עמידה בלי בו להשתמש היא יצירתו אומרת:40)כשתחילת המשנה
(הלוג). ברביעית סאה ועד מלוג לוג, ועד קטן אדם סיכת מכדי לוגים.41)"שיעורן ארבעה והקב קבים שישה הסאה

התרצן42) כסברת מסאה כלמעלה דינה מליאה סאה אבל מסאה, פחות משהו לסאה; קרוב הכוונה "כסאה" שאמרנו מה פירוש,
א. נה, התחתון.43)בחולין סמיכה.44)מחלקו עצמם45)בלי השוליים אבל מאוד, משופעים היו שנשארו הדפנות

סמיכה. בלי לעמוד להם המאפשר קטן ישר בשטח מבחוץ קטן.46)מסתיימים ככלי הוא הזה ישר.47)השבר שיטחם כאילו
הלכה.48) לענייני כיסוד מתקבלת כזו הנחה הדעת. על מאוד מתקבלת הנחה משמעותה "חזקה" ד. הלכה ג פרק אינם49)שם

הבעלים אותם מייחדים אם אלא טומאה מקבלים אינם שחרסים רבינו, דעת לגיסטרא. ראויים שהם פי על אף טומאה מקבלים
יוחדו לא באשפה או בשוק הנמצאים שחרסים הדעת על ומתקבל הנוטפים. לקבל כדי כלים תחת להושיבם היינו, גיסטרא, לשם

גיסטרא. לשמש הבעלים ידי שהם50)על מפרש, משנה [הכסף לגיסטרא. מיוחדים לחוץ אותם השליך לא שהיוצר החרסים רוב
הנוטפים]. המשקין לקבל ראויים
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אם‡. מטמאתֹו ויטהר חרס ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּכּמה
העּׂשּוי טהֹור? היה אם טמאה יקּבל לא אֹו טמא, ְְִֵֵֶַָָָָָָָָֹֻהיה
- למׁשקין והעּׂשּוי זיתים; ּבמֹוציא מּׁשּיּנקב - ְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָָלאכלין
יּכנס הּמׁשקה על אֹותֹו ּכׁשּמּניחין ּבמׁשקין, מכניס ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמּׁשּיּנקב
אֹותֹו מטילין - ּולכ לכ העּׂשּוי ּבּנקב; לּכלי ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָהּמׁשקה
זית. ּבמֹוציא ׁשּיּנקב עד טמאה מקּבל הּוא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻֻלחמרֹו,
ׁשהיא לפי ּבלבד, ּבגסטרא אּלא מׁשקה ּבמֹוציא אמרּו ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹולא
הֹוציאה ואם הּכלים, מן הּנֹוזלים הּמׁשקין לקּבל ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָעּׂשּויה

ּתׁשמיׁשּה. ּבטל זה הרי - ְְֲִִֵֵֶַַָָמׁשקין
טהֹור·. - מׁשקה ּבמֹוציא נּקב חרס: ּבכלי מּדֹות ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָחמׁש

ּבֹו לקּדׁש ּכלי חׁשּוב הּוא ועדין ּגסטרא, מּׁשּום ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָמּלהתטּמא
מי ּבֹו לקּדׁש ראּוי אינֹו - מׁשקה ּבכֹונס נּקב חּטאת. ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמי
ּבּמׁשקין הּזרעים להכׁשיר חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָחּטאת,
הּמים אין - קטן ּכׁשרׁש נּקב ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּתלּוׁשין
ּבּכלי, ׁשאינן ּכמֹו הן והרי הּזרעים את מכׁשירין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבתֹוכֹו
נּקב טמאה. ּומקּבל זיתים ּבֹו לקּבל חׁשּוב הּוא ּכלי ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָֻועדין
ׁשאין ואבנים גללים ּככלי הּוא והרי טהֹור, - זיתים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבמֹוציא
ּפתיל ּבצמיד להּציל חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין טמאה, ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָֻמקּבלין
ׁשנים (ּבפרק מת ּבטמאת ׁשּבארנּו ּכמֹו רּבֹו, ׁשּיּפחת ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻֻעד

ָָעּׂשר).
ׁשעּורן‚. - והּקדרה האלּפס ּכאגֹוזים. ׁשעּורּה - ְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָָהחבית

ּומחזקת גדֹולה היתה אפּלּו חרס, ׁשל ערבה וכן ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכזיתים.
ּפי על אף זיתים, ּבמֹוציא ונפחתה ּבלח, סאה ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָארּבעים
לא ׁשּמּתחּלתּה טהֹורה, - ּבּה ולׁש צּדּה על מּטּה ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשהּוא

.לכ ְֲֵַָנעּׂשית
ּבמים.„. ׁשעּורֹו - והּצרצּור ּבׁשמן. ׁשעּורן - והּטני ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָהּפ
ּבּפתילה‰. ּפיו ׁשהּסק אדמה וׁשל טהֹור. - ּפיו ׁשּנּטל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻנר

ּכּלֹו ׁשּיּסק עד חרס ּכלי ּבכלל ואינֹו טמאה, מקּבל אינֹו -ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻֻֻ
חרס. ּככלי ְְְִִֵֶֶָּבּכבׁשן

.Âאֹו מקּבלת, ּדפנּה על אֹותּה ּוכׁשּמּטין ׁשּנפחתה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָחבית
טמאה. מקּבלת היא עדין - ערבֹות ׁשּתי ּכמין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשּנחלקה
טהֹורה. - ּגרֹוגרֹות קב ּבחצי להּטלטל יכֹולה ואינּה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָנתרעעה

.Êא ׁשּנּטלּו אחת.חבית אזן אפּלּו ּכגסטרא. היא הרי - זניה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
זֹו הרי - קּימֹות ׁשאזניה ּפי על אף מאזניה, למּטה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָנסּדקה
ּכחבית. נּדֹונת - ּבאזנים ׁשּלא מּתחּלה עּׂשאּה ואם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָָָֹּכגסטרא.

.Á:גסטראֹות ּכׁשּתי ׁשהיא ונמצא ּבּכבׁשן ׁשּנסּדקה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָחבית
מקּבלת מהן ּגסטרא ּכל - נסּדקה מלאכּתּה מּׁשּנגמרה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָאם
ּכ ואחר מלאכּתּה ׁשּתּגמר קדם נסּדקה ואם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻטמאה;
היּו אם זה? ּדבר יּודע והיא טהֹורה. - ּבּכבׁשן ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָנּׂשרפה
מלאכּתּה נגמרה ׁשּלא עד - מאּדים ותֹוכּה ׁשוין ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשבריה
ׁשאחר ּבידּוע - מאּדים ּתֹוכּה ואין ׁשוין ׁשבריה אין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנסּדקה;
ׁשברי ּכׁשאר טמאה ּומקּבלת נׁשּברה, מלאכּתּה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּנגמרה

לתׁשמיׁש. הראּויין חרס ְְְְִִֵֶֶַָּכלי

.Ëּפי על אף מׁשקין, מקּבלת ואינּה ׁשּנתרעעה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּגסטרא
אּלא עּׂשּויה ׁשאינּה טהֹורה; זֹו הרי - אכלין ְְֲֲֳִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּמקּבלת
- דֹולפת היתה ואם ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדֹולפין, מׁשקין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלקּבל
אֹו ׁשּנפחתה ּגסטרא וכן לגסטרא. ּגסטרא עֹוּׂשין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָאין
ׁשירים ׁשל ׁשירים אמרּו ׁשּלא טהֹורה; - לׁשּתים ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנחלקה
ׁשּמתטּמאין. הן ּבלבד חרס ּכלי ׁשירי אּלא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמתטּמאין,

.Èּבין יֹוׁשבת ׁשהיתה ּבין מּמּנה, יֹוצאין ׁשחּדּודין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּגסטרא
זיתים החּדּודין מן המקּבל ּכל צּדּה: על מּטה ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻׁשהיתה
מתטּמא ּוכנגּדֹו ּבמּגע מתטּמא - זיתים הּגסטרא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכׁשּיתמּלא
ואין ּבמּגע מתטּמא - ּבזיתים עּמּה מקּבל ׁשאין וכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹּבאויר;

ּבאויר. מתטּמא ְְְֲִִֵֶַָּכנגּדֹו
.‡Èׁשאם ּבאויר? מתטּמא ּכנגּדֹו ואין ּבמּגע מתטּמא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכיצד

נכנסה החּדּוד; מתטּמא - מּתֹוכּה ּבּגסטרא הּטמאה ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָֻנגעה
לא - החּדּוד ּכנגד היתה אפּלּו הּגסטרא, ּבאויר ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹֻהּטמאה

החּדּוד. ְִַַָנטמא
.·Èהּטמאה היתה ׁשאם ּבאויר? מתטּמא ּכנגּדֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻוכיצד

הּגסטרא. עם החּדּוד נטמא - החּדּוד ּכנגד הּגסטרא ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָּבאויר
ּובתּנּור חרס ּבכלי ׁשּנאמר מקֹום ּבכל הּוא זה ּדר ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹועל
ּכנגּדֹו מתטּמא אין אֹו ּבאויר ּוכנגּדֹו ּבמּגע מתטּמא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכירים
ּתּנּור אֹו חרס ּכלי ּבענין האמּורה מּגע טמאת ּכל וכן ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּבאויר.
אויר טמאת וכל מּתֹוכן, בהן הּטמאה ׁשּתּגע הּוא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֻֻוכירים
ּבלבד. לאויר ּתּכנס אּלא ּכלל הּטמאה ּתּגע ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻהּוא

.‚Èנֹוטל ׁשהּוא ּפי על אף ּבגללים, ּוטפלּה ׁשּנתרעעה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָחבית
מּפני טמאה, מקּבלת זֹו הרי - נֹופלים והחרסים הּגללים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאת
אחר חרסיה ודּבק נׁשּברה מעליה. ּכלי ׁשם ּבטל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלא
אף ּבגללים, ּוטפלם אחר מּמקֹום חרסים ׁשהביא אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּפרׁשּו
טהֹורה, זֹו הרי - עֹומדין וחרסיה הּגללים את ׁשּנֹוטל ּפי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
רביעית מחזיק חרס ּבהן היה ּכלי. ׁשם מעליה ׁשּבטל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָמּפני
ּכלי ׁשהּוא מּפני ּבאויר, מתטּמא ּבלבד החרס אֹותֹו ּכנגד -ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ּבּה ׁשּתּגע עד מתטּמא אינֹו החבית ּוׁשאר עצמֹו; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבפני

ׁשלם. ּכלי ׁשאינּה מּפני מּתֹוכּה, ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֻהּטמאה
.„Èאם נׁשּברה, ּכ ואחר ּבזפת הּנקב וסתם ׁשּנּקבה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחבית

זה הרי - רביעית להחזיק ּכדי ּבזפת הּסתּום ּבחרס ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָיׁש
ׁשם בטל ולא החבית, מּׁשברי ׁשהּוא מּפני טמאה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻמקּבל

וסתםּכל הּכלי מן ׁשּפרׁש אחר ׁשּנּקב חרס אבל מעליה. י ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
טהֹור; - רביעית מחזיק ׁשהּוא ּפי על אף ּבזפת, ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָהּנקב
ׁשּטהר וכל וטהר, מעליו ּכלי ׁשם ּבטל - ׁשּנּקב ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהחרס

לעֹולם. טמאה לֹו אין - אחת ׁשעה חרס ְְְִִֵֶֶַַָָָָֻּבכלי
.ÂËיכֹול ׁשאין טהֹור, - ּבזפת ועּׂשאהּו ׁשּנּקב ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֻקמקּומֹוס

- ּבהן וכּיֹוצא והּׁשעוה הּזפת ּכלי וכן ּכּצֹונן. החּמין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלקּבל
הּכלים. ּבכלל ואינן ְְְִִִֵֵַַָטהֹורין,

.ÊË,טמאה מקּבל אינֹו - ּבזפת ׁשּפקקֹו חרס ׁשל ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻמׁשּפ
ׁשּסתמֹו עץ ׁשל מׁשּפ אבל קּבּול; ּכלי מּׂשימֹו הּזפת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשאין

ּומתטּמא. קּבּול ּככלי זה הרי -ְְֲִִִִֵֵֶַ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

במגע1) מתטמא או באויר וכנגדו במגע המטמא ודין טומאה. יקבל לא או מטומאתו ויטהר חרס בכלי השבר שיעור כמה יבאר
בזפת. וסתמה ניקבה או בגללים וטפלה שנתרועעה חבית באויר. כנגדו ולא

milk zekld - oeygxn a"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עּׂשרים 1ּפרק
¤¤¤§¦

ּבׁשעת‡. לּה צרי ׁשהּכלי הּכלים יד ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכבר
ּולטּמא. להתטּמא הּכלי ּכגּוף חׁשּובה היא הרי - ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָּתׁשמיׁשֹו
הרי - הּכלי נטמא אם הּבריא, חרס ּכלי הּטֹופל ,ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלפיכ
צרי הּכלי ׁשאין טהֹורין, ּבּטפלה הּנֹוגעין ּומׁשקין ְְְְְֳִִִִִִֵֵֶַַַַָָָאכלין
הּטפלה הרי - הרעּוע חרס ּכלי את הּטֹופל אבל זֹו; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלטפלה
חרס ׁשל הּקרּויה את המהּדק וכן הּכלי. ּכגּוף ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָחׁשּובה
וכּיֹוצא ּבקלף אֹו ּבעֹור אֹותּה חּפה אם הּמים, ּבּה ְְְִִִִִֵַַַַָָָָהּדֹולין

ּכגּופּה. הן הרי - רעּועה היתה אם ְְְֲִֵֵֶָָָָָּבהן,
טפל·. חּבּור. אינֹו - ּבֹו מבּׁשל להיֹות חרס ּכלי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָהּטֹופל

זֹו להיֹות חּבּור.ּכלים - ּבהן פת ְִִִֵֵֶָ
ּבסיד‚. וגפרית, ּבבעץ ּבזפת, ועּׂשאּה ׁשּנּקבה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָחבית

חּבּור. - הּדברים ּכל ּוׁשאר חּבּור; אינן - ְְְְִִִִִֵַָָָָּובגפסיס
מים„. ׁשל הּפּטסין ּבהן ׁשּטֹופלין הּמׁשּוכין הּלחין ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָּדברים

ׁשאפּלּו ּכלי; ׁשל ּכגּופֹו הן הרי - הּכלי ידלף ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹּכדי
ּבּטפלה הּנֹוגעין ּומׁשקין אכלין - מאוירֹו הּכלי ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵַַַַָָָנטמא
והּוא הּתּנּור. ּכחרס הּוא הרי - ּתּנּור ׁשל טפלֹו וכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַטמאין.
אבל ּתּנּור; ׁשל צרּכֹו ׁשהּוא טפח, עד הּטפלה ּבעבי ְְְֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיהיה
טפח על ּביתר והּנֹוגעין הּתּנּור, מּצר אינֹו - טפח על ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹיתר
אצּבעֹות. ׁשלׁש עביֹו - הּכירה טפלת טהֹורים. - ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָמעביֹו

הּנֹוגע‰. - מּצרּכּה יֹותר ּבזפת ּוסתמּה ׁשּנּקבה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָחבית
חבית על ׁשּנטפה זפת טהֹור. מּצרּכּה ּוביתר טמא, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָּבצרּכּה

טהֹור. ּבּה הּנֹוגע -ֵַַָָ
.Âּבחמר הּנֹוגע - ונטמא ּובחרסית ּבחמר ׁשּטפלֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמחם

לּכלי. מתחּבר החרסית ׁשאין טהֹור; ּבחרסית והּנֹוגע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָטמא,
.Êאינּה - החבית ועל עליה ּבטיט ׁשּטפל החבית ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמגּופת

נטמאת לא - ּבחבית טמאין מׁשקין נגעּו ואם לּה, ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹחּבּור
החבית. אחֹורי נטמאּו לא - בּמגּופה נגעּו ואם ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹהּמגּופה,

.Áהרי - ליין ואם חּבּור. הּזפת אין - ׁשּזפתן נחׁשת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכלי
הּכלי. ּכגּוף ְְִֶַזה

.Ëהֹוא ּבפסח, אם ׁשרץ: ּבֹו ׁשּנגע הערבה ׁשּבסדקי ילּבצק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּבׁשאר ואם הערבה; נטמאת ולא חֹוצץ, - חׁשּוב ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָֹואּסּורֹו
ואם טהֹורה, הערבה - עליו מקּפיד היה אם הּׁשנה: ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָימֹות

הערבה. ונטמאת ּכערבה הּוא הרי - ּבקּיּומֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶָָָָָרֹוצה
.Èוׁשּבמטּפחֹות הּספרים ׁשּבמטּפחֹות והרצּועֹות ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָהּמׁשיחֹות

וכן חּבּור. אינן - ּוקׁשּורֹות חּבּור, - ּתפּורֹות ְְְִִִֵֵַָהּתינֹוקֹות:
חרס, כלי ׁשּבאזני אבל וׁשּבקּפה. וׁשּבּׂשק ׁשּבמעּדר ְְְְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻרצּועֹות
חרס. לכלי חּבּורין ׁשאין חּבּור, אינן - ּתפּורֹות ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָאפּלּו

.‡È,חּבּור - אצּבעֹות ׁשלׁש מאחריו: הּיֹוצא קרּדם ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹֻיד
טפח מּלפניו: קרּדם יד טהֹור. ּבֹו הּנֹוגע - ׁשלׁש על ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻוהּיתר
טהֹור. ּבֹו הּנֹוגע - ּכן על יתר חּבּור, - לּברזל ְִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּסמּו

.·È- אבנים מפּתחי ׁשל מּקבת ויד טפח; - הּפרּגל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשירי
ׁשלׁשה. - חרׁשים וׁשל טפחים, - זהבים ׁשל קרנס יד ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻטפח.
קרּדם יד לּדרבן. סמּו טפחים ארּבעה - הּבקר מלמד ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָָֹֻׁשירי

קרּדם ויד טפחים; ארּבעה - מים ׁשל ּבירירין ּבֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשחֹופרין
- ּפּטיׁש וׁשל חמּׁשה; - ּפּטיׁש ּבן ויד חמּׁשה. - נּכּוׁש ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָׁשל
מּקבת יד ׁשּׁשה. - עדיר וׁשל ּבּקּוע ׁשל קרּדם יד וכן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּׁשה.
מּתכת ׁשל לחרחּור הּסמּו הּמרּדע ׁשירי ׁשּׁשה. - סּתתין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשל
ּבעלי ׁשל הּמגרפה יד טפחים. ׁשבעה - הּמרּדע ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹׁשּבראׁש
על הּיתר וכל עּׂשרה. - סּידין וׁשל טפחים, ׁשמֹונה - ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָּבּתים
ּכגֹון האּור, מׁשּמׁשי ּכל יד טמא. - לקּימֹו רצה אם ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָזה,
טמאין. - ׁשהן ּכל ארּכין אפּלּו והאסּכלאֹות, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻהּׁשּפּודין

.‚Èלטמאה חּבּור הּוא הרי - לקרּדם יד ׁשעּׂשאהּו ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹֻֻמּקל
אֹו חֹורׁש ּכׁשהּוא ּבּמּקל טמאה נגעה ואם מלאכה, ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻּבׁשעת
נטמא - ּבּקרּדם נגעה ואם הּקרּדם, נטמא - ּבֹו ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹֻֻמבּקע
מחּברן והּמסמר ּכלים ּכׁשני ׁשהן הּדיּוסטר, וכן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּמּקל.
קבעֹו מלאכה. ּבׁשעת חּבּור הן הרי - עליהן מס ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָלהיֹות
עּׂשה לֹו. חּבּור הּקֹורה ואין טמאה, מקּבל זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֻּבקֹורה
הּדיּוסטר לצר הּקֹורה מן ׁשהּוא ּכל ּדיּוסטר: הּקֹורה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹקצת
ּכל ׁשאין טהֹור, - הּקֹורה ּבׁשאר והּנֹוגע לּדיּוסטר; חּבּור -ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

חּבּור. ִַָהּקֹורה
.„È,ּובעבֹות ּובעץ ּובּקטרב ּבעל הּנֹוגע ׁשּנטמאת: ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹעגלה

ּובּיצּול ּובּבר ּבחרב והּנֹוגע טהֹורה; - מלאכה ּבׁשעת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאפּלּו
מגרה וכן טמא. - ּובעיראין ּובּלחיים מּתכת ׁשל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּובעין
ּבחּוט והּנֹוגע טמא; - ּומּכאן מּכאן ּבידּה הּנֹוגע ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשּנטמאת:
חּבּור אּלּו ׁשאין טהֹור, - ׁשּלּה ּובּסניפין ּובאּמה ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּובּמׁשיחה

טמא. - הּגדֹול מּסר ׁשל ּבּמלּבן הּנֹוגע אבל ְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָלּה.
.ÂËּבּמכּבׁש הּנֹוגע ׁשּבֹו, הרמח ׁשּנטמא חרׁש ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹמכּבׁש

עליו לפּופה ׁשהיא ּבּקׁשטנית הּנֹוגע ׁשּנטמא, מגרה טהֹור. -ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
מׁשּו והחץ מתּוחה ׁשהיתה קׁשת חּבּור. ׁשאינּה טהֹור, -ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ואפּלּו טהֹור, - ּובּקׁשת ּבּיתר הּנֹוגע החץ, ונטמא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעּמּה
- ׁשּלּה החץ ׁשּנטמא האיׁשּות מצֹודת וכן מתּוחה. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכׁשהיא
מּסכת וכן מתּוחה. ּכׁשהיא אפּלּו הּמצֹודה, נטמאת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלא
העליֹון ּבּכבד הּנֹוגע האריג: ּבׁשעת ׁשּנטמאת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹנסּוכה
ּגּבי על ׁשהעבירֹו ּובחּוט ּובּקירֹוס, ּובנירים ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַוהּתחּתֹון,
אּלּו ׁשּכל טהֹור, - להחזירּה עתיד ׁשאינֹו ּובעירה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָארּגמן,
ּובּׁשתי הּמּסכת, ּבנפׁש הּנֹוגע אבל לּבגד; חּבּור ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָאינן

ּובעי ארּגמן, ּגּבי על ׁשהעבירֹו ּובּכפל ׁשהּואהעֹומד, רה ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
לּבגד. חּבּורין אּלּו ׁשּכל טמא, - להחזירּה ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעתיד

.ÊËהּנֹוגע טהֹור. - ּובאׁשויה האימה ׁשעל ּבּצמר ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּנֹוגע
טהֹור. - מּׁשּפרעּה טמא; - ּפרעּה ׁשּלא עד ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּבּפּקה:

.ÊÈאינֹו - צדדין מּׁשני קׁשּור אפּלּו למחט, ׁשהּׁשילֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהחּוט
חּבּור הּמחט ואין לּבגד, חּבּור החּוט - לּבגד הכניסֹו ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַחּבּור.
לצר ׁשהּוא ּכל אּלא לּבגד, חּבּור ּכּלֹו החּוט ואין ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻלּבגד.
החּוט חּבּור. אינֹו - הּתפירה לצר ׁשאינֹו חּבּור; - ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּתפירה
חבל חּבּור. ּכּלֹו - אּמה מאה אפּלּו הּבגד, מן ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשּפרׁש
חבל ּבֹו קׁשר חּבּור. ּכּלֹו - אּמה מאה אפּלּו ּבחרס, ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּקׁשּור
חּבּור. אינֹו ולחּוץ הּקׁשר מן חּבּור, ולפנים הּקׁשר מן - ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָאחד
ּתפר. ּכן אם אּלא חּבּור, אינֹו - ּבקּפה קׁשּור ׁשהּוא ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהחבל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לטומאה.1) עצמו ככלי שחשובים הכלים חיבורי כל הכלי. ונטמא הרעוע או הבריא חרס כלי הטופל יבאר
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ּבׁשעת‡. לּה צרי ׁשהּכלי הּכלים יד ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכבר
ּולטּמא. להתטּמא הּכלי ּכגּוף חׁשּובה היא הרי - ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָּתׁשמיׁשֹו
הרי - הּכלי נטמא אם הּבריא, חרס ּכלי הּטֹופל ,ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלפיכ
צרי הּכלי ׁשאין טהֹורין, ּבּטפלה הּנֹוגעין ּומׁשקין ְְְְְֳִִִִִִֵֵֶַַַַָָָאכלין
הּטפלה הרי - הרעּוע חרס ּכלי את הּטֹופל אבל זֹו; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלטפלה
חרס ׁשל הּקרּויה את המהּדק וכן הּכלי. ּכגּוף ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָחׁשּובה
וכּיֹוצא ּבקלף אֹו ּבעֹור אֹותּה חּפה אם הּמים, ּבּה ְְְִִִִִֵַַַַָָָָהּדֹולין

ּכגּופּה. הן הרי - רעּועה היתה אם ְְְֲִֵֵֶָָָָָּבהן,
טפל·. חּבּור. אינֹו - ּבֹו מבּׁשל להיֹות חרס ּכלי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָהּטֹופל

זֹו להיֹות חּבּור.ּכלים - ּבהן פת ְִִִֵֵֶָ
ּבסיד‚. וגפרית, ּבבעץ ּבזפת, ועּׂשאּה ׁשּנּקבה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָחבית

חּבּור. - הּדברים ּכל ּוׁשאר חּבּור; אינן - ְְְְִִִִִֵַָָָָּובגפסיס
מים„. ׁשל הּפּטסין ּבהן ׁשּטֹופלין הּמׁשּוכין הּלחין ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָּדברים

ׁשאפּלּו ּכלי; ׁשל ּכגּופֹו הן הרי - הּכלי ידלף ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹּכדי
ּבּטפלה הּנֹוגעין ּומׁשקין אכלין - מאוירֹו הּכלי ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵַַַַָָָנטמא
והּוא הּתּנּור. ּכחרס הּוא הרי - ּתּנּור ׁשל טפלֹו וכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַטמאין.
אבל ּתּנּור; ׁשל צרּכֹו ׁשהּוא טפח, עד הּטפלה ּבעבי ְְְֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיהיה
טפח על ּביתר והּנֹוגעין הּתּנּור, מּצר אינֹו - טפח על ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹיתר
אצּבעֹות. ׁשלׁש עביֹו - הּכירה טפלת טהֹורים. - ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָמעביֹו

הּנֹוגע‰. - מּצרּכּה יֹותר ּבזפת ּוסתמּה ׁשּנּקבה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָחבית
חבית על ׁשּנטפה זפת טהֹור. מּצרּכּה ּוביתר טמא, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָּבצרּכּה

טהֹור. ּבּה הּנֹוגע -ֵַַָָ
.Âּבחמר הּנֹוגע - ונטמא ּובחרסית ּבחמר ׁשּטפלֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמחם

לּכלי. מתחּבר החרסית ׁשאין טהֹור; ּבחרסית והּנֹוגע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָטמא,
.Êאינּה - החבית ועל עליה ּבטיט ׁשּטפל החבית ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמגּופת

נטמאת לא - ּבחבית טמאין מׁשקין נגעּו ואם לּה, ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹחּבּור
החבית. אחֹורי נטמאּו לא - בּמגּופה נגעּו ואם ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹהּמגּופה,

.Áהרי - ליין ואם חּבּור. הּזפת אין - ׁשּזפתן נחׁשת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכלי
הּכלי. ּכגּוף ְְִֶַזה

.Ëהֹוא ּבפסח, אם ׁשרץ: ּבֹו ׁשּנגע הערבה ׁשּבסדקי ילּבצק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּבׁשאר ואם הערבה; נטמאת ולא חֹוצץ, - חׁשּוב ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָֹואּסּורֹו
ואם טהֹורה, הערבה - עליו מקּפיד היה אם הּׁשנה: ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָימֹות

הערבה. ונטמאת ּכערבה הּוא הרי - ּבקּיּומֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶָָָָָרֹוצה
.Èוׁשּבמטּפחֹות הּספרים ׁשּבמטּפחֹות והרצּועֹות ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָהּמׁשיחֹות

וכן חּבּור. אינן - ּוקׁשּורֹות חּבּור, - ּתפּורֹות ְְְִִִֵֵַָהּתינֹוקֹות:
חרס, כלי ׁשּבאזני אבל וׁשּבקּפה. וׁשּבּׂשק ׁשּבמעּדר ְְְְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻרצּועֹות
חרס. לכלי חּבּורין ׁשאין חּבּור, אינן - ּתפּורֹות ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָאפּלּו

.‡È,חּבּור - אצּבעֹות ׁשלׁש מאחריו: הּיֹוצא קרּדם ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹֻיד
טפח מּלפניו: קרּדם יד טהֹור. ּבֹו הּנֹוגע - ׁשלׁש על ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻוהּיתר
טהֹור. ּבֹו הּנֹוגע - ּכן על יתר חּבּור, - לּברזל ְִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּסמּו

.·È- אבנים מפּתחי ׁשל מּקבת ויד טפח; - הּפרּגל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשירי
ׁשלׁשה. - חרׁשים וׁשל טפחים, - זהבים ׁשל קרנס יד ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻטפח.
קרּדם יד לּדרבן. סמּו טפחים ארּבעה - הּבקר מלמד ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָָֹֻׁשירי

קרּדם ויד טפחים; ארּבעה - מים ׁשל ּבירירין ּבֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשחֹופרין
- ּפּטיׁש וׁשל חמּׁשה; - ּפּטיׁש ּבן ויד חמּׁשה. - נּכּוׁש ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָׁשל
מּקבת יד ׁשּׁשה. - עדיר וׁשל ּבּקּוע ׁשל קרּדם יד וכן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּׁשה.
מּתכת ׁשל לחרחּור הּסמּו הּמרּדע ׁשירי ׁשּׁשה. - סּתתין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשל
ּבעלי ׁשל הּמגרפה יד טפחים. ׁשבעה - הּמרּדע ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹׁשּבראׁש
על הּיתר וכל עּׂשרה. - סּידין וׁשל טפחים, ׁשמֹונה - ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָּבּתים
ּכגֹון האּור, מׁשּמׁשי ּכל יד טמא. - לקּימֹו רצה אם ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָזה,
טמאין. - ׁשהן ּכל ארּכין אפּלּו והאסּכלאֹות, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻהּׁשּפּודין

.‚Èלטמאה חּבּור הּוא הרי - לקרּדם יד ׁשעּׂשאהּו ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹֻֻמּקל
אֹו חֹורׁש ּכׁשהּוא ּבּמּקל טמאה נגעה ואם מלאכה, ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻּבׁשעת
נטמא - ּבּקרּדם נגעה ואם הּקרּדם, נטמא - ּבֹו ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹֻֻמבּקע
מחּברן והּמסמר ּכלים ּכׁשני ׁשהן הּדיּוסטר, וכן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּמּקל.
קבעֹו מלאכה. ּבׁשעת חּבּור הן הרי - עליהן מס ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָלהיֹות
עּׂשה לֹו. חּבּור הּקֹורה ואין טמאה, מקּבל זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֻּבקֹורה
הּדיּוסטר לצר הּקֹורה מן ׁשהּוא ּכל ּדיּוסטר: הּקֹורה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹקצת
ּכל ׁשאין טהֹור, - הּקֹורה ּבׁשאר והּנֹוגע לּדיּוסטר; חּבּור -ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

חּבּור. ִַָהּקֹורה
.„È,ּובעבֹות ּובעץ ּובּקטרב ּבעל הּנֹוגע ׁשּנטמאת: ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹעגלה

ּובּיצּול ּובּבר ּבחרב והּנֹוגע טהֹורה; - מלאכה ּבׁשעת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאפּלּו
מגרה וכן טמא. - ּובעיראין ּובּלחיים מּתכת ׁשל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּובעין
ּבחּוט והּנֹוגע טמא; - ּומּכאן מּכאן ּבידּה הּנֹוגע ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשּנטמאת:
חּבּור אּלּו ׁשאין טהֹור, - ׁשּלּה ּובּסניפין ּובאּמה ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּובּמׁשיחה

טמא. - הּגדֹול מּסר ׁשל ּבּמלּבן הּנֹוגע אבל ְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָלּה.
.ÂËּבּמכּבׁש הּנֹוגע ׁשּבֹו, הרמח ׁשּנטמא חרׁש ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹמכּבׁש

עליו לפּופה ׁשהיא ּבּקׁשטנית הּנֹוגע ׁשּנטמא, מגרה טהֹור. -ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
מׁשּו והחץ מתּוחה ׁשהיתה קׁשת חּבּור. ׁשאינּה טהֹור, -ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ואפּלּו טהֹור, - ּובּקׁשת ּבּיתר הּנֹוגע החץ, ונטמא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעּמּה
- ׁשּלּה החץ ׁשּנטמא האיׁשּות מצֹודת וכן מתּוחה. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכׁשהיא
מּסכת וכן מתּוחה. ּכׁשהיא אפּלּו הּמצֹודה, נטמאת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלא
העליֹון ּבּכבד הּנֹוגע האריג: ּבׁשעת ׁשּנטמאת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹנסּוכה
ּגּבי על ׁשהעבירֹו ּובחּוט ּובּקירֹוס, ּובנירים ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַוהּתחּתֹון,
אּלּו ׁשּכל טהֹור, - להחזירּה עתיד ׁשאינֹו ּובעירה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָארּגמן,
ּובּׁשתי הּמּסכת, ּבנפׁש הּנֹוגע אבל לּבגד; חּבּור ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָאינן

ּובעי ארּגמן, ּגּבי על ׁשהעבירֹו ּובּכפל ׁשהּואהעֹומד, רה ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
לּבגד. חּבּורין אּלּו ׁשּכל טמא, - להחזירּה ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעתיד

.ÊËהּנֹוגע טהֹור. - ּובאׁשויה האימה ׁשעל ּבּצמר ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּנֹוגע
טהֹור. - מּׁשּפרעּה טמא; - ּפרעּה ׁשּלא עד ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּבּפּקה:

.ÊÈאינֹו - צדדין מּׁשני קׁשּור אפּלּו למחט, ׁשהּׁשילֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהחּוט
חּבּור הּמחט ואין לּבגד, חּבּור החּוט - לּבגד הכניסֹו ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַחּבּור.
לצר ׁשהּוא ּכל אּלא לּבגד, חּבּור ּכּלֹו החּוט ואין ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻלּבגד.
החּוט חּבּור. אינֹו - הּתפירה לצר ׁשאינֹו חּבּור; - ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּתפירה
חבל חּבּור. ּכּלֹו - אּמה מאה אפּלּו הּבגד, מן ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשּפרׁש
חבל ּבֹו קׁשר חּבּור. ּכּלֹו - אּמה מאה אפּלּו ּבחרס, ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּקׁשּור
חּבּור. אינֹו ולחּוץ הּקׁשר מן חּבּור, ולפנים הּקׁשר מן - ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָאחד
ּתפר. ּכן אם אּלא חּבּור, אינֹו - ּבקּפה קׁשּור ׁשהּוא ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהחבל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לטומאה.1) עצמו ככלי שחשובים הכלים חיבורי כל הכלי. ונטמא הרעוע או הבריא חרס כלי הטופל יבאר



deleצב deln zekld - oeygxn f"iÎf"h ipyÎoey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriya"ryz'd oeygxn a"kÎf"h -

ה'תשע"ב מרחשון ט"ז ראשון יום

dele deln zFkld¦§©§¤§Ÿ¤
ועּׂשרים חמּׁשה ¦§¤§¨¦£¤¤ּפרק

ערב;‡. אני אחד: לֹו אמר ׁשהלוהּו ואחר חברֹו, את ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמלוה
אֹו ערב; ואני הּנח אחר: לֹו ואמר ּבּדין, הּלוה את ׁשּתבע ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹאֹו
ואני הּנח לֹו: ואמר לֹו, לּתן ּבּׁשּוק חברֹו את חֹונק ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהיה
ּבית ּבפני ערב' 'אני אמר ואפּלּו ּכלּום, חּיב הערב אין - ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָערב
הּפנים, אּלּו ּכל - זה ממֹון ערב ׁשהּוא מּידֹו קנּו אם אבל ֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּדין.

נׁשּתעּבד. הּמלוה, לבין ּבינֹו ּבין ּדין ּבית ּבפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַּבין
נׁשּתעּבד·. - ערב ואני הלוהּו מעֹות: מּתן ּבׁשעת לֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָאמר

- ערב אֹותֹו עּׂשּו ּדין ּבית אם וכן קנין. צרי ואינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָהערב,
ּדין ּבית ׁשהיּו ּכגֹון מּידֹו. קנּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹנׁשּתעּבד,
לכם. ערב ואני הּניחּוהּו להם: ואמר הּלוה, מן לגּבֹות ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹרֹוצין
הניה ּבאֹותּה ּדין, ּבית ׁשהאמינּוהּו הנאה לֹו ויׁש ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָהֹואיל

עצמֹו. ְְִֵַׁשעּבד
ׁשהערב‚. ּפי על אף ערב, ידי על חברֹו את ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמלוה

ּתֹובע אּלא ּתחּלה, הערב את יתּבע לא - לּמלוה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמׁשּתעּבד
ונפרע הערב אצל חֹוזר - לֹו נתן לא אם ּתחּלה; הּלוה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאת
אם אבל לּלוה; נכסים ּבׁשאין אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמּמּנּו.
הּלוה. מן אּלא ּכלל, הערב מן יּפרע לא - לּלוה נכסים ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹיׁש
ׁשּלא אֹו מּידֹו, להֹוציא יכֹולין ּדין ּבית ואין אּלם הּלוה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹהיה
יעּׂשה ּכ ואחר ּתחּלה, הערב מן נפרע זה הרי - לּדין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבא
אֹו יֹוציא, - מּידֹו להֹוציאֹו יכֹול אם הּלוה; עם ּדין ְִִִִִִֵֶֶַָָָֹהערב

לֹו. ׁשּיּתן עד ּדין ּבית ְְִִֵֵֶַַיׁשּמתּוהּו
מּמי„. ׁשאּפרע מנת על לֹו: ואמר הערב על הּמלוה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהתנה

אמר: הערב. מן יּפרע לא - לּלוה נכסים יׁש אם ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשארצה,
הרי - קּבלן ׁשהיה אֹו ּתחּלה, ׁשארצה מּמי ׁשאּפרע מנת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעל
מהן ויּפרע ּתחּלה, הּקּבלן את אֹו הּזה הערב את יתּבע ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָזה

לּלוה. נכסים ׁשּיׁש ּפי על ְִִֵֶֶַַַָֹאף
.‰ל נֹותן ואני לֹו ּתן לֹו: אמר קּבלן? ואיזהּו ערב ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאיזהּו

ּפי על אף ּתחּלה מּמּנּו להּפרע לּמלוה ׁשּיׁש קּבלן, זהּו -ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
אבל ׁשארצה. מּמי ׁשאּפרע מנת על אמר: ולא ּפרׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
הלוהּו ּפֹורע, ואני הלוהּו ערב, ואני הלוהּו לֹו: אמר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָאם
ואני לֹו ּתן קּבלן, ואני הלוהּו נֹותן, ואני הלוהּו חּיב, ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָואני
ערב ואני לֹו ּתן חּיב, ואני לֹו ּתן ּפֹורע, ואני לֹו ּתן ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָקּבלן,
נפרע ולא ּתחּלה, ּתֹובעֹו ואינֹו הן, ערבנּות לׁשֹון ּכּלן -ְְְְְְְִִֵֵַָָָָֹֻ
מּמי ויאמר: ׁשּיפרׁש עד לּלוה, נכסים ׁשּיׁש ּבמקֹום ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמּמּנּו

אּפרע. ְֶֶֶֶַָׁשארצה
.Â;מּלׁשּלם ּפטּור - מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף ּכתּבה, ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻערב

ערב האב היה ואם ממֹון. חּסר ולא עּׂשה, מצוה ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָֹׁשהרי
חּיב. - ּכתּבה ׁשל וקּבלן חּיב. - מּידֹו וקנּו ּבנֹו, ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֻֻלכתּבת

.Êעליו אחריּות וקּבל לוי ּובא ּׂשדה, לׁשמעֹון ׁשּמכר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָראּובן
ׁשהּוא מּידֹו קנּו ואם היא. אסמכּתא ׁשּזֹו לוי, נׁשּתעּבד לא -ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
לׁשמעֹון ׁשּיתּבעּנּו ׁשּירצה עת ּכל זה מכר ּדמי לׁשּלם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָערב

רּבֹותי. הֹורּו וכזה חּיב. זה הרי -ְֲֵֶֶַַַָָ
.Áּפי על אף ּתנאי, על עצמן ׁשחּיבּו הּקּבלן אֹו הערב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָוכן

ּכגֹון ּכיצד? אסמכּתא. ׁשהּוא מּפני נׁשּתעּבד, לא - מּידֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּקנּו
לא אם אֹו וכ ּכ יהיה אם ל אּתן ואני לֹו ּתן לֹו: ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשאמר
ואם יהיה ּבאם ּבֹו חּיב ׁשאינֹו ׁשעּבּוד הּתֹולה ׁשּכל יהיה. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹלא
נׁשּתעּבד. לא ּולפיכ ׁשלם, קנין והקנה גמר לא - יהיה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹלא

.Ëוכן אחד, מקח ׁשּלקחּו אֹו אחד ּבׁשטר ׁשּלוּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשנים
הן הרי - ּבׁשּתפּות לקח אֹו מהן אחד ׁשּלוה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻהּׁשּתפין

ּפרׁש. ׁשּלא ּפי על אף לזה, זה ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹערבאין
.È- הערב מן לּפרע הּמלוה ּכׁשּיבֹוא לאחד, ׁשערבּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשנים

החֹוב ּכדי לאחד היה לא ואם ׁשּירצה. מהן זה מאי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹיּפרע
החֹוב. ּבׁשאר הּׁשני ותֹובע חֹוזר -ְְִִֵֵֵַַַָ

.‡Èחֹוב על יֹודיעֹו - לּמלוה ּכׁשּיפרע לׁשנים, ׁשערב ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָואחד
עליו. ׁשּיחזר ּכדי ּפֹורע, מּׁשניהם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאיזה

.·Èהרי -ל ערב ואני וכ ּכ לפלֹוני ערב לחברֹו: ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹהאֹומר
ׁשּנׁשּתעּבד ּוכׁשם ערב; ואני הלוהּו לֹו: ׁשאמר ּכמי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָזה
הערב ודין ראׁשֹון. לערב ערב נׁשּתעּבד ּכ לּמלוה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהערב
הּוא. אחד ּדין הּׁשני עם ראׁשֹון ערב ודין הּמלוה ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָעם

.‚Èּכל לֹו: ׁשאמר ּכגֹון ׁשערב, הּדבר קצב ּפרׁש ׁשּלא ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמי
אֹו ערב, ואני לֹו ּתן ּׁשּתּתן הלוהּומה אֹו ערב, ואני לֹו מכר ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹ

ּבעּׂשרת לֹו מכר אפּלּו ׁשהֹורה: הּגאֹונים מן יׁש - ערב ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואני
ויראה ּבּכל. הערב נׁשּתעּבד - אלף מאה הלוהּו אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאלפים
הּדבר יֹודע ׁשאינֹו ׁשּכיון ּכלּום; חּיב הערב זה ׁשאין ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלי,
עצמֹו. ׁשעּבד ולא דעּתֹו סמכה לא - ּבֹו עצמֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹׁשּׁשעּבד

לּמבין. הם טעם ׁשל ְִִֵֵֶַַַָּודברים
.„È,זה לוה ׁשל לגּופֹו ערב ואני הלוהּו לחברֹו: ׁשאמר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹמי

,ל אביאּנּו ׁשּתרצה זמן ּכל אּלא ממֹון, ׁשל לעצמֹו ערב ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלא
זמן ּכל הּניחהּו, ּותבעֹו: ׁשהלוהּו אחר לֹו אמר אם ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָוכן
זה יביא לא אם זה, על מּידֹו וקנּו ,ל אביאּנּו ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּתתּבעּנּו
מי ויׁש לׁשּלם; חּיב ׁשהּוא ׁשהֹורה, הּגאֹונים מן יׁש - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּלוה
אֹו ׁשּמת אֹו אביאּנּו לא אם ואמר: התנה ׁשאפּלּו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹׁשהֹורה,
נׁשּתעּבד. ולא אסמכּתא, זֹו הרי - לׁשּלם חּיב אהיה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּברח

נֹוטה. ּדעּתי ְְִֶַָָולזה

ה'תשע"ב מרחשון י"ז שני יום

ועּׂשרים ׁשּׁשה ּפרק
יוםראשוֿןשניט"זֿי"זמרחשון
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ּבּׁשטר‡. העדים ׁשהעידּו ואחר ּבׁשטר, חברֹו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמלוה
ונׁשּתעּבד מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף הּלוה, את וערב ערב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבא
הערב מּנכסי להּפרע הּמלוה ּכׁשּיבֹוא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלׁשּלם
ׁשל ּבגּופֹו הערב היה מׁשעּבדים. מּנכסים טֹורף אינֹו - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻהּזה

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

dele deln zekld - oeygxn g"i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשהרי ערב, ּפלֹוני ּכתבּו: אם העדים: חתימת קדם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשטר
מן מּמּנּו גֹובה אינֹו - ּבּמלוה הּלוה עם מערב ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאינֹו
ּכ מּפלֹוני לוה ּפלֹוני ּבּׁשטר: ּכתּוב אם אבל ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָֻהמׁשעּבדים;
מּידֹו וקנּו ּבּׁשטר, ערב עם לוה ערבּו ׁשהרי ערב, ּופלֹוני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹוכ
נפרע זה הרי - ּבּׁשטר עדים חתמּו ּכ ואחר ערב, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשל

המׁשעּבדים. ערב ְְְִִִֵֵַָָֻמּנכסי
ׁשּתב·. יכֹולמלוה אינֹו - נכסים לֹו מצא ולא הּלוה את ע ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

הערב ׁשּנתחּיב מּיֹום יֹום ׁשלׁשים אחר עד הערב מן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלהּפרע
הֹורּו וכזה עצמֹו. הּלוה מן ּפחּות זה ּכח יהיה לא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹלׁשּלם.

הּתנאי. לפי הּכל - עּמֹו התנה ואם ְְְְִִִִִַַַַָֹהּמֹורים.
אינֹו‚. - נכסים לֹו מצא ולא הּלוה את לתּבע ׁשּבא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹמלוה

לתּבע ל יׁש הרי הּקּבלן, אצל ל ולֹומר: לדחֹותֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹיכֹול
נּׂשא ואם ּתחּלה. ׁשרצה מי ּכל ּתֹובע אּלא ּתחּלה; ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָאֹותֹו
לּמלוה אין - הּלוה ּביד ּונתנֹו הּמלוה מּיד הּמעֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹהּקּבלן
יכֹול ׁשאינֹו אחרת, ּבמדינה הּלוה היה ּכלּום. הּלוה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּביד
יתֹומים והּניח הּלוה ׁשּמת אֹו אליו, ליל ולא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹלהֹודיעֹו
את ּתֹובע זה הרי - לנכסיהן נזקקין ּדין ּבית ׁשאין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָקטּנים,

מצּוי. הּלוה אין ׁשהרי ּתחּלה, ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהערב
יכֹול„. אינֹו - עני ׁשהּוא ּומצאֹו הּלוה את ׁשּתבע ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמלוה

ׁשאין אחרֹונים ּבתּקנת הּלוה ׁשּיּׁשבע עד הערב מן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלהּפרע
ערב. ׁשל נכסיו על קנּוניא יעּׂשּו ׁשּמא ּכלּום; ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָלֹו

לתּבע‰. הּמלוה ּובא ּפה, על ּבמלוה לחברֹו ערב ׁשהיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמי
הבא הערב: לֹו אֹומר - הּים ּבמדינת הּלוה והרי הערב, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאת

.ל אׁשּלם ואני הּלוה, ּפרע ׁשּלא ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָֹֹראיה
.Âחֹוזר זה הרי - חֹובֹו את חֹוב לבעל ונתן ׁשּקדם ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָערב

ׁשהיתה ּפי על אף ידֹו, על ּׁשּפרע מה ּכל הּלוה מן ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוגֹובה
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכלל. עדים ּבלא אֹו ּפה על ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹמלוה
אבל וׁשּלם; ערבני ערב: לֹו ׁשּנעּׂשה ּבעת הּלוה לֹו ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכׁשאמר
ׁשאמר אֹו קּבלן, אֹו ערב לֹו ונעּׂשה עצמֹו ּברׁשּות עמד ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָאם
אין - החֹוב ויפרע ׁשּיּתן הרׁשהּו ולא ערבני, הּלוה: ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹלֹו
חברֹו ׁשל חֹובֹו ׁשטר הּפֹורע וכן ּכלּום. לֹו לׁשּלם חּיב ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהּלוה
חּיב הּלוה אין - הּמׁשּכֹון על החֹוב היה אפּלּו מּדעּתֹו, ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹׁשּלא
את הּנֹותן זה אּבד והרי ּבחּנם, מׁשּכֹונֹו ונֹוטל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכלּום,
מת לֹו. ּומֹוחל הּמלוה את מפּיס הּלוה היה ׁשּמא ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמעֹותיו;
הּיֹורׁשים, את ׁשּיֹודיע קדם החֹוב ּופרע הערב וקדם ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּלוה,
ּכגֹון ׁשּימּות, קדם חֹובֹו ׁשטר הּלוה ּפרע ׁשּלא לנּו נֹודע ְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאם
זמן הּגיע ׁשּלא אֹו ּבנּדּויֹו, ּומת ׁשּנּדּוהּו אֹו קדם, ּבֹו ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשהֹודה
מה ּכל הּיֹורׁשין מן וגֹובה חֹוזר זה הרי - להּגבֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּמלוה
חּיבין הּיֹורׁשין אין - ּכֹוכבים עֹובד הּמלוה היה ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּׁשּפרע.
עליו, ׁשהיה החֹוב ּכל הערב ליד נתן אביהן ׁשּמא ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלׁשּלם;
ּפרע ּולפיכ ּתחּלה, הערב את ּתֹובע ּכֹוכבים ׁשהעֹובד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּפני
ׁשהעֹובד הֹודיען אם אבל היתֹומים. ׁשּיֹודיע קדם מּדעּתֹו ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹזה

לׁשּלם. חּיבין - נֹותן הּוא והרי אֹותֹו ּתֹובע ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָּכֹוכבים
.Êמּיֹורׁשי להּפרע ׁשּבא ּבין ּׁשּפרע, מה לּטל ׁשּבא ערב ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל

ׁשּפרע. ראיה להביא צרי זה הרי - עצמֹו מּלוה ּבין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹלוה
נפל ׁשּמא ראיה, הערב ּביד ׁשעליו החֹוב ׁשטר מציאת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָואין

ּכלּום. זה ּפרע ולא הּמלוה מּיד ְְְְִֶֶַַַַַָָֹהּׁשטר

.Áאֹו ערבּתי; לא אֹומר: והּוא לי, ערבּת לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֹהאֹומר
והּוא ולּתן, אֹות לערב הרׁשיתני אּתה לּלוה: הערב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשאמר
הערב: ׁשאמר אֹו ּכלל; ערבּת לא אֹו ערבּת, מּדעּת ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹאֹומר:
ׁשאמר אֹו ּפרעּת, לא אֹומר: והּלה ,ּבפני הּמלוה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּפרעּתי
הּמלוה: ׁשאמר אֹו ּׁשּפרעּת; מה ל ונתּתי ּפרעּת, ּכן ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלֹו:

מ לי מּכלערבּת - מנה אּלא ערבּתי לא אֹומר: והּוא אתים, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
אֹו הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא ּבהן, וכּיֹוצא הּטענֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָאּלּו
הֹודה אם הּתֹורה ׁשבּועת אֹו הּסת, ׁשבּועת הּנתּבע ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָיּׁשבע

הּממֹון. טענֹות ּכל ּכׁשאר ְְְֲִִַַָָָָּבמקצת,
.Ëאחרים את ׁשערבּו אֹו ׁשּלוּו, איׁש אׁשת אֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָעבד

אֹו האּׁשה ותתּגרׁש העבד ּכׁשּיׁשּתחרר - לׁשּלם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָונתחּיבּו
יׁשּלמּו. ְְְְִֵַַּתתאלמן

.Èעליו ּכֹותבין ואין ּכׁשּיגּדיל. לׁשּלם חּיב - ׁשּלוה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקטן
מּידֹו; ׁשּקנּו ּפי על אף ּפה, על מלוה היא הרי אּלא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשטר,

ּכלּום. הּקטן מּיד קנין ְְִִֵֶַַָָָׁשאין
.‡Èחּיב ׁשאינֹו הּגאֹונים, הֹורּו - אחרים את ׁשערב ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָקטן

ּפי על מעֹותיו את ׁשּנתן וזה ּכׁשּיגּדיל. אף ּכלּום ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָלׁשּלם
לׁשעּבד ּכדי ּדעת לקטן ׁשאין מעֹותיו. את אּבד - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּקטן
ּכּיֹוצא ּבכל ולא ּבערבנּות ולא ּבֹו, חּיב ׁשאינֹו ּבדבר ְְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹעצמֹו

לדּון. ראּוי וכן הּוא, אמת ודין ְְֱִֵֶֶָָָּבזה.
.·Èחּיבת - ונּׂשאת ּבׁשטר ערבה אֹו ּבׁשטר ׁשּלותה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָהאּׁשה

אינּה - ּפה על מלוה היתה ואם ׁשּנּׂשאת. אחר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלׁשּלם
ּכרׁשּות ּבעל ׁשרׁשּות ׁשּתתאלמן; אֹו ׁשּתתּגרׁש עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָמׁשּלמת
אֹותן היּו ואם מקֹומֹות. ּבכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו הּוא, ְְְְְִֵֵֶַַַָָָלֹוקח

לּמלוה. אֹותן יחזירּו - קּימין עצמן ההלואה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָמעֹות

ה'תשע"ב מרחשון י"ח שלישי יום

ועּׂשרים ׁשבעה ¦§¤§¨§¦¤¤ּפרק

עּׂשּוי‡. היה אם ּכתב: ּובכל לׁשֹון ּבכל ׁשּכתּוב ְְְְִֶָָָָָָָָָׁשטר
להֹוסיף ולא להזּדּיף יכֹולין ׁשאינן יּׂשראל, ׁשטרי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּכתּקּון
הּוא הרי - לקרֹותֹו ויֹודעין יּׂשראל, עדיו והיּו לגרע, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָֹֹולא
הּׁשטרֹות ּכל אבל המׁשעּבדין. מן ּבֹו וגֹובין ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻּכׁשר,
מּׁשטרי חּוץ ּפסּולין, אּלּו הרי - ּכֹוכבים עֹובדי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָׁשחֹותמיהן
ּבפניהם, הּמעֹות ׁשּיּתן והּוא חֹוב. וׁשטרי ּוממּכר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמקח
הּמכר ּדמי וכ ּכ לפלֹוני ּפלֹוני מנה לפנינּו ּבּׁשטר: ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָויכּתבּו
אבל ׁשּלהם; ּבערּכאֹות עּׂשּויין ׁשּיהיּו והּוא החֹוב. מעֹות ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָאֹו
לא - ׁשּלהם הּׁשֹופט קּיּום ּבלא ּפליליהן קּבּוץ ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹּבמקֹום
אּלּו על ׁשּיעידּו יּׂשראל עדי צריכין וכן ּכלּום. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָיֹועילּו
ׁשּלהן הּׁשֹופט זה ועל הּׁשטר עדי ׁשהן ּכֹוכבים ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהעֹובדי
חסרּו ואם ׁשחד. ּבקּבלנּות ידּועין ׁשאינן עדּותן, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּקּים
וכן ּכחרס. הן הרי - אּלּו מּכל ּדבר ּכֹוכבים העֹובדי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשטרי
ּבעדים ׁשהן ּומחילֹות ּופׁשרֹות ּומּתנֹות הֹודאֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָׁשטרי
הן הרי - ׁשּמנינּו הּדברים ּכל ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּלהן,
ׁשּנתנּו ׁשּלהן חֹוב ׁשטרי ׁשאפּלּו רּבֹותי: והֹורּו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכחרסים.
מקח ׁשטרי אּלא הכׁשירּו ולא ּפסּולין, - ּבפניהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּמעֹות
לא אם ּבזה. מֹודה אני ואין ּבפניהם. הּמעֹות ׁשּנתנּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּוממּכר
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ׁשהרי ערב, ּפלֹוני ּכתבּו: אם העדים: חתימת קדם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשטר
מן מּמּנּו גֹובה אינֹו - ּבּמלוה הּלוה עם מערב ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאינֹו
ּכ מּפלֹוני לוה ּפלֹוני ּבּׁשטר: ּכתּוב אם אבל ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָֻהמׁשעּבדים;
מּידֹו וקנּו ּבּׁשטר, ערב עם לוה ערבּו ׁשהרי ערב, ּופלֹוני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹוכ
נפרע זה הרי - ּבּׁשטר עדים חתמּו ּכ ואחר ערב, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשל

המׁשעּבדים. ערב ְְְִִִֵֵַָָֻמּנכסי
ׁשּתב·. יכֹולמלוה אינֹו - נכסים לֹו מצא ולא הּלוה את ע ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

הערב ׁשּנתחּיב מּיֹום יֹום ׁשלׁשים אחר עד הערב מן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלהּפרע
הֹורּו וכזה עצמֹו. הּלוה מן ּפחּות זה ּכח יהיה לא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹלׁשּלם.

הּתנאי. לפי הּכל - עּמֹו התנה ואם ְְְְִִִִִַַַַָֹהּמֹורים.
אינֹו‚. - נכסים לֹו מצא ולא הּלוה את לתּבע ׁשּבא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹמלוה

לתּבע ל יׁש הרי הּקּבלן, אצל ל ולֹומר: לדחֹותֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹיכֹול
נּׂשא ואם ּתחּלה. ׁשרצה מי ּכל ּתֹובע אּלא ּתחּלה; ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָאֹותֹו
לּמלוה אין - הּלוה ּביד ּונתנֹו הּמלוה מּיד הּמעֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹהּקּבלן
יכֹול ׁשאינֹו אחרת, ּבמדינה הּלוה היה ּכלּום. הּלוה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּביד
יתֹומים והּניח הּלוה ׁשּמת אֹו אליו, ליל ולא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹלהֹודיעֹו
את ּתֹובע זה הרי - לנכסיהן נזקקין ּדין ּבית ׁשאין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָקטּנים,

מצּוי. הּלוה אין ׁשהרי ּתחּלה, ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהערב
יכֹול„. אינֹו - עני ׁשהּוא ּומצאֹו הּלוה את ׁשּתבע ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמלוה

ׁשאין אחרֹונים ּבתּקנת הּלוה ׁשּיּׁשבע עד הערב מן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלהּפרע
ערב. ׁשל נכסיו על קנּוניא יעּׂשּו ׁשּמא ּכלּום; ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָלֹו

לתּבע‰. הּמלוה ּובא ּפה, על ּבמלוה לחברֹו ערב ׁשהיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמי
הבא הערב: לֹו אֹומר - הּים ּבמדינת הּלוה והרי הערב, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאת

.ל אׁשּלם ואני הּלוה, ּפרע ׁשּלא ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָֹֹראיה
.Âחֹוזר זה הרי - חֹובֹו את חֹוב לבעל ונתן ׁשּקדם ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָערב

ׁשהיתה ּפי על אף ידֹו, על ּׁשּפרע מה ּכל הּלוה מן ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוגֹובה
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכלל. עדים ּבלא אֹו ּפה על ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹמלוה
אבל וׁשּלם; ערבני ערב: לֹו ׁשּנעּׂשה ּבעת הּלוה לֹו ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכׁשאמר
ׁשאמר אֹו קּבלן, אֹו ערב לֹו ונעּׂשה עצמֹו ּברׁשּות עמד ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָאם
אין - החֹוב ויפרע ׁשּיּתן הרׁשהּו ולא ערבני, הּלוה: ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹלֹו
חברֹו ׁשל חֹובֹו ׁשטר הּפֹורע וכן ּכלּום. לֹו לׁשּלם חּיב ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהּלוה
חּיב הּלוה אין - הּמׁשּכֹון על החֹוב היה אפּלּו מּדעּתֹו, ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹׁשּלא
את הּנֹותן זה אּבד והרי ּבחּנם, מׁשּכֹונֹו ונֹוטל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכלּום,
מת לֹו. ּומֹוחל הּמלוה את מפּיס הּלוה היה ׁשּמא ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמעֹותיו;
הּיֹורׁשים, את ׁשּיֹודיע קדם החֹוב ּופרע הערב וקדם ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּלוה,
ּכגֹון ׁשּימּות, קדם חֹובֹו ׁשטר הּלוה ּפרע ׁשּלא לנּו נֹודע ְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאם
זמן הּגיע ׁשּלא אֹו ּבנּדּויֹו, ּומת ׁשּנּדּוהּו אֹו קדם, ּבֹו ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשהֹודה
מה ּכל הּיֹורׁשין מן וגֹובה חֹוזר זה הרי - להּגבֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּמלוה
חּיבין הּיֹורׁשין אין - ּכֹוכבים עֹובד הּמלוה היה ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּׁשּפרע.
עליו, ׁשהיה החֹוב ּכל הערב ליד נתן אביהן ׁשּמא ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלׁשּלם;
ּפרע ּולפיכ ּתחּלה, הערב את ּתֹובע ּכֹוכבים ׁשהעֹובד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּפני
ׁשהעֹובד הֹודיען אם אבל היתֹומים. ׁשּיֹודיע קדם מּדעּתֹו ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹזה

לׁשּלם. חּיבין - נֹותן הּוא והרי אֹותֹו ּתֹובע ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָּכֹוכבים
.Êמּיֹורׁשי להּפרע ׁשּבא ּבין ּׁשּפרע, מה לּטל ׁשּבא ערב ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל

ׁשּפרע. ראיה להביא צרי זה הרי - עצמֹו מּלוה ּבין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹלוה
נפל ׁשּמא ראיה, הערב ּביד ׁשעליו החֹוב ׁשטר מציאת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָואין

ּכלּום. זה ּפרע ולא הּמלוה מּיד ְְְְִֶֶַַַַַָָֹהּׁשטר

.Áאֹו ערבּתי; לא אֹומר: והּוא לי, ערבּת לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֹהאֹומר
והּוא ולּתן, אֹות לערב הרׁשיתני אּתה לּלוה: הערב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשאמר
הערב: ׁשאמר אֹו ּכלל; ערבּת לא אֹו ערבּת, מּדעּת ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹאֹומר:
ׁשאמר אֹו ּפרעּת, לא אֹומר: והּלה ,ּבפני הּמלוה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּפרעּתי
הּמלוה: ׁשאמר אֹו ּׁשּפרעּת; מה ל ונתּתי ּפרעּת, ּכן ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלֹו:

מ לי מּכלערבּת - מנה אּלא ערבּתי לא אֹומר: והּוא אתים, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
אֹו הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא ּבהן, וכּיֹוצא הּטענֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָאּלּו
הֹודה אם הּתֹורה ׁשבּועת אֹו הּסת, ׁשבּועת הּנתּבע ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָיּׁשבע

הּממֹון. טענֹות ּכל ּכׁשאר ְְְֲִִַַָָָָּבמקצת,
.Ëאחרים את ׁשערבּו אֹו ׁשּלוּו, איׁש אׁשת אֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָעבד

אֹו האּׁשה ותתּגרׁש העבד ּכׁשּיׁשּתחרר - לׁשּלם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָונתחּיבּו
יׁשּלמּו. ְְְְִֵַַּתתאלמן

.Èעליו ּכֹותבין ואין ּכׁשּיגּדיל. לׁשּלם חּיב - ׁשּלוה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקטן
מּידֹו; ׁשּקנּו ּפי על אף ּפה, על מלוה היא הרי אּלא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשטר,

ּכלּום. הּקטן מּיד קנין ְְִִֵֶַַָָָׁשאין
.‡Èחּיב ׁשאינֹו הּגאֹונים, הֹורּו - אחרים את ׁשערב ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָקטן

ּפי על מעֹותיו את ׁשּנתן וזה ּכׁשּיגּדיל. אף ּכלּום ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָלׁשּלם
לׁשעּבד ּכדי ּדעת לקטן ׁשאין מעֹותיו. את אּבד - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּקטן
ּכּיֹוצא ּבכל ולא ּבערבנּות ולא ּבֹו, חּיב ׁשאינֹו ּבדבר ְְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹעצמֹו

לדּון. ראּוי וכן הּוא, אמת ודין ְְֱִֵֶֶָָָּבזה.
.·Èחּיבת - ונּׂשאת ּבׁשטר ערבה אֹו ּבׁשטר ׁשּלותה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָהאּׁשה

אינּה - ּפה על מלוה היתה ואם ׁשּנּׂשאת. אחר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלׁשּלם
ּכרׁשּות ּבעל ׁשרׁשּות ׁשּתתאלמן; אֹו ׁשּתתּגרׁש עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָמׁשּלמת
אֹותן היּו ואם מקֹומֹות. ּבכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו הּוא, ְְְְְִֵֵֶַַַָָָלֹוקח

לּמלוה. אֹותן יחזירּו - קּימין עצמן ההלואה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָמעֹות

ה'תשע"ב מרחשון י"ח שלישי יום
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עּׂשּוי‡. היה אם ּכתב: ּובכל לׁשֹון ּבכל ׁשּכתּוב ְְְְִֶָָָָָָָָָׁשטר
להֹוסיף ולא להזּדּיף יכֹולין ׁשאינן יּׂשראל, ׁשטרי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּכתּקּון
הּוא הרי - לקרֹותֹו ויֹודעין יּׂשראל, עדיו והיּו לגרע, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָֹֹולא
הּׁשטרֹות ּכל אבל המׁשעּבדין. מן ּבֹו וגֹובין ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻּכׁשר,
מּׁשטרי חּוץ ּפסּולין, אּלּו הרי - ּכֹוכבים עֹובדי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָׁשחֹותמיהן
ּבפניהם, הּמעֹות ׁשּיּתן והּוא חֹוב. וׁשטרי ּוממּכר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמקח
הּמכר ּדמי וכ ּכ לפלֹוני ּפלֹוני מנה לפנינּו ּבּׁשטר: ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָויכּתבּו
אבל ׁשּלהם; ּבערּכאֹות עּׂשּויין ׁשּיהיּו והּוא החֹוב. מעֹות ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָאֹו
לא - ׁשּלהם הּׁשֹופט קּיּום ּבלא ּפליליהן קּבּוץ ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹּבמקֹום
אּלּו על ׁשּיעידּו יּׂשראל עדי צריכין וכן ּכלּום. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָיֹועילּו
ׁשּלהן הּׁשֹופט זה ועל הּׁשטר עדי ׁשהן ּכֹוכבים ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהעֹובדי
חסרּו ואם ׁשחד. ּבקּבלנּות ידּועין ׁשאינן עדּותן, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּקּים
וכן ּכחרס. הן הרי - אּלּו מּכל ּדבר ּכֹוכבים העֹובדי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשטרי
ּבעדים ׁשהן ּומחילֹות ּופׁשרֹות ּומּתנֹות הֹודאֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָׁשטרי
הן הרי - ׁשּמנינּו הּדברים ּכל ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּלהן,
ׁשּנתנּו ׁשּלהן חֹוב ׁשטרי ׁשאפּלּו רּבֹותי: והֹורּו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכחרסים.
מקח ׁשטרי אּלא הכׁשירּו ולא ּפסּולין, - ּבפניהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּמעֹות
לא אם ּבזה. מֹודה אני ואין ּבפניהם. הּמעֹות ׁשּנתנּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּוממּכר
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ׁשל ּבערּכאֹות הּנעּׂשה זה ׁשטר לקרֹות יּׂשראל דּיני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָידעּו
ּבפני ׁשּלא זה ּכֹוכבים עֹובדי לׁשני נֹותנֹו - ּכֹוכבים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹעֹובדי
וגֹובה ּתּמֹו. לפי ּכמסיח מהן אחד ּכל ׁשּנמצא לֹו, וקֹורין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻזה
קֹול, לֹו ׁשאין מּפני ּבֹו, טֹורפין אין אבל חֹורין, מּבני ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָּבֹו
ּכֹוכבים. ּבעֹובדי ׁשּנעּׂשה ּבּמה הּלקֹוחֹות ידעּו לא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהרי

הּמלוה·. ליד הּלוה ׁשּמסרֹו ּכֹוכבים עֹובדי ׁשעדיו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשטר
ּפי על אף מּיּׂשראל, עדים ׁשני ּבפני הּלֹוקח ליד הּמֹוכר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָאֹו
ּכל ּבֹו ואין ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ּבערּכאֹות עּׂשּוי ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָׁשאינֹו
ׁשּיהיּו והּוא חֹורין. מּבני גֹובה זה הרי - ׁשּמנינּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָהּדברים

ׁשּמס ּכׁשּמסרֹוהעדים ּוקראּוהּו לקרֹותֹו, יֹודעין ּבפניהם ר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ולא להזּדּיף יכֹול ׁשאינֹו יּׂשראל, ׁשטר ּכתּקּון ויהיה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבפניהן,
המׁשעּבדים? מן ּבֹו יגּבה לא ולּמה לגרע. ולא ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹֹֻלהֹוסיף

קֹול. לֹו ׁשאין ְִֵֵֶמּפני
.‚צרי ּכּלן הּׁשטרֹות ּכל הּוא: ּכ יּׂשראל ׁשטרי ְְְִִִִֵֵַָָָָָָֻּתּקּון

ׁשאין [אּלא] אחרֹונה. ּבׁשיטה ׁשטר ׁשל מענינֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיחזר
מּגּופֹו מרחקין העדים היּו ׁשּמא אחרֹונה, מּׁשיטה ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻלמדין
הרוח ּבאֹותֹו וכתב המזּיף זה ּובא הּׁשיטה, ּבכדי ׁשטר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשל

זֹו. ִָׁשיטה
ּפסּול;„. - ׁשיטין ׁשּתי הּכתב מן מרחקין ׁשהיּו ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֻעדים

עדים, ידי ּבכתב - ׁשאמרּו ׁשיטין ׁשּתי ּכׁשר. - מּכאן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּפחֹות
הּסֹופר, אחר הֹול אינֹו - המזּיף ׁשּכל סֹופר; ידי ּבכתב ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹולא
למ"ד ּכגֹון ואוירן, הן - אּלּו ׁשיטין ּוׁשּתי העדים. אחר ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאּלא
ׁשיטין, ׁשּתי על יתר הּכתב מן מרחקין העדים היּו ּכ"ף. ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻעל
אֹו ּפסּולין ּבעדים מלא והעדים הּכתב ׁשּבין הרוח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוהיה
ואם להזּדּיף. יכֹול אינֹו ׁשהרי ּכׁשר, זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָקרֹובים
על העדים ׁשּמא ּפסּול; - ּדיֹו ׁשל ּבּׂשריטֹות ְְְִִִִֵֶֶַָָָָמלאהּו
ּכּלֹו הּׁשטר היה ׁשטר]. [ׁשל ּגּופֹו על ולא חתמּו, ְְְְְִֶַַַָָָָָֹֻהּׂשריטֹות

ּכׁשר. זה הרי - אחת ּבׁשיטה עדיו ְֲִִֵֵֵֶַַָָָעם
ּפסּול;‰. - ׁשנּיה ּבׁשיטה והעדים זֹו ּבׁשיטה הּׁשטר ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָהיה

אחת, ׁשיטה ּכׁשר הּׁשטר מן מרחקין היּו העדים אּלּו ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻׁשּמא
ונמצאּו הּׁשיטה, ּבאֹותּה הּׁשטר זה וכתב הּׁשטר, ּכל ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָוחת
עדים ּוׁשני הּׁשטר היה אם וכן עליה. חתּומים העדים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָאּלּו
אני ואמר: ׁשנּיה, ּבׁשיטה אחרים עדים ּוׁשני אחת, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָּבׁשיטה
ׁשל מעדים זה ׁשטר מקּימין אין - העדים לרּבֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָנתּכּונּתי
ּבּׁשיטה ׁשּמא מעלה; ׁשל מעדים אּלא ׁשנּיה, ּבׁשיטה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמּטה
ׁשטר ּכתב ׁשחת הּׁשטר ּובין מּטה ׁשל העדים ּבין ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהיתה

עדיו. ּוׁשני ְֵֵֶָזה
.Âאֹו עדים ידי לכתב סמּו ׁשּיהיה צרי ּדין ּבית ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָקּיּום

ּבין היה ואם הּכתב. ּכנגד מאחֹוריו אֹו הּׁשטר לצד ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָסמּו
הּׁשטר יחּת ׁשּמא ּפסּול; - אחת ׁשיטה רוח והּׁשטר ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּקּיּום
ונמצא עדיו, ּוׁשני ׁשטר ׁשיטה ּבאֹותּה ויזּיף ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשּנתקּים,

מזּיף. ׁשטר על ְְִַַָָֻהּקּיּום
.Êּומּלא ׁשיטין, ׁשּתי על יתר הּׁשטר מן הּקּיּום את ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהרחיק

ואין לזּיף; יכֹול אינֹו ׁשהרי ּכׁשר, - ּדיֹו ּׂשריטֹות הרוח ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכל
על אּלא הּׂשריטֹות, על קּיּום ׁשּיקּימּו ּדין לבית ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָחֹוׁשׁשין

ׁשטר. ׁשל ְֶָּגּופֹו
.Á,הּׁשטר ּבסֹוף קּיּומיהן ׁשּיכּתב צרי - ּכּלן הּמחקין ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּכל

על ּפלֹונית ׁשיטה אֹו ּפלֹונית מּלה אֹו ּפלֹונית אֹות ְְְְִִִִִַַָָֹויאמר:
ׁשריר ּבמקֹום הּמחק היה ואם קּים. והּכל ּתלּויה, אֹו ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָֹמחק,
ּפסּול; - וקּימֹו ׁשחזר ּפי על אף וקּים, ׁשריר ּובׁשעּור ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָוקּים,
הּכתב ׁשּבין ּברוח וקּימֹו וחזר ׁשּזּיף, ּדבר וכתב מחקֹו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּמא

ְִֵָוהעדים.
.Ë:ּתאמר ואם ּכׁשר. - הּמחק על ועדיו הּוא הּבא ְְְְִֵֵַַַַָָָָָֹׁשטר

אחת ּפעם ׁשּנמחק מי דֹומה אינֹו - ּומֹוחק וחֹוזר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַמֹוחק
ּפעמים ׁשּתי נמחק ׁשּמא ּתאמר: ואם ּפעמים. ׁשּתי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹלנמחק
ּכל וכֹותב ּומֹוחקֹו חֹוזר הּׁשטר ׁשּכתב ואחר העדים, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָמקֹום
הּכל ׁשּנמחק מּפני ׁשוה, ּכּלֹו ועדיו הּוא ׁשהרי ּׁשּירצה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻמה

ּתּק ּכבר - ּפעמים חֹותמיןׁשּתי העדים יהיּו ׁשּלא חכמים, נּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָֹ
ּבפניהם. נמחק ּכן אם אּלא מחּוק, ׁשטר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָעל

.Èעל מּלמּטה והּקּיּום הּמחק, על ועדיו הּוא הּבא ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָׁשטר
מעדים אּלא הּקּיּום מעדי אֹותֹו מקּימין אין - ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָהּניר
והיה הרּבה, הּׁשטר מן רחֹוק היה הּקּיּום ׁשּמא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּלמעלה;
ּומחק הּׁשטר, ּגּוף וחת ּדיֹו, ׁשל ּׂשריטֹות מלא ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָהרוח

הּמחק. על ועדיו הּׁשטר וכתב ְְְְְִֵַַַַַָָָָהּׂשריטֹות,
.‡Èׁשּמא ּפסּול; - הּמחק על ועדיו הּניר, על הּבא ְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָׁשטר

ּכתבּו ואם הּמחק. על ועדיו הּוא ונמצא ויזּיף, הּׁשטר ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָימחק
הּניר על והּׁשטר הּמחק, על חתמנּו העדים אנחנּו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָהעדים:

יזּיף. ׁשּלא ּכדי לעד, עד ּבין ּכן וכֹותבין ּכׁשר. -ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַָֹ
.·Èואפּלּו ּפסּול. - הּניר על ועדיו הּמחק, על הּבא ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָׁשטר

על והּׁשטר הּניר, על חתמנּו עדים אנחנּו העדים: ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָּכתבּו
מה ּכל וכֹותב ׁשנּיה, ּפעם אֹותֹו מֹוחק ׁשהּוא מּפני ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָהּמחק.
ׁשאּלּו נּכר; אינֹו ּפעמים ׁשּתי נמחק ׁשּכּלֹו וכיון ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻּׁשּירצה,
ּפעמים ׁשּתי הּנמחק ּומקֹום אחת ּפעם הּנמחק מקֹום ּבֹו ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָהיה
וזיני"ן ּבווי"ן ּבּׁשטר להתּבֹונן הּׁשטרֹות: ּומּתּקּון נּכר. היה -ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָ
ולא זֹו. והֹוסיף זּיף ׁשּמא הּתבֹות, ּבין דחּוקין יהּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹׁשּלֹו
חי"ת, אֹו ה"א ּכגֹון אחת, אֹות מחק ׁשּמא מרחקין, ְְְִִֵֵֶַַַָָָֻיהיּו
ּבֹו מדקּדקין ּבזה ּכּיֹוצא וכל ו"ו. מקֹום האחת רגלּה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹוהּניח

ּכתב. ּובכל לׁשֹון ְְְָָָָּבכל
.‚Èיזּיף ׁשּמא ׁשיטה, ּבסֹוף ּכֹותבין אין עּׂשר ועד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּׁשלׁש

ּבסֹוף לֹו נזּדּמן ואם עּׂשרים. והעּׂשר לׁשלׁשים הּׁשלׁש ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָויחזיר
עד רּבֹות, ּפעמים ׁשטר ׁשל ּבגּופֹו הּדּבּור מחזיר - ְְְֲִִִִֶַַַַָָָׁשיטה

הּׁשיטה. ּבאמצע ְְִֶֶַַָָׁשּיבֹוא
.„Èמלמעלה מאתים, ּומּלמּטה מנה מלמעלה ׁשּכתבּו ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשטר

אין ולמה הּתחּתֹון. אחר הֹול הּכל - מנה ּומּלמּטה ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹמאתים
ּתלּוי האחד ׁשאין לפי ׁשּבׁשניהם? הּפחּות אחר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהֹולכין
מאתים אֹו מאתים, ׁשהן מאה ּבֹו: ּכתּוב היה ׁשאם ֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבחברֹו.
האחרֹון ׁשאין דברים ׁשני אבל מאה; נֹוטל היה - מאה ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשהן
ׁשם, מלמעלה ּבֹו היה אחרֹון. אחר הּל - ּבראׁשֹון ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָּתלּוי
לּמה ּכן, אם הּתחּתֹון. אחר הּל - לֹו קרֹוב ׁשם ְְִֵֵֵַַַַַַָָָָּולמּטה
הּתחּתֹון, מן אחת אֹות ּתּמחק ׁשּמא העליֹון? את ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכֹותבין
ענני, אֹו חנני ּבעליֹון ׁשהיה ּכגֹון העליֹון. מן ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָויּלמד
לא אבל העליֹון. הּׁשם ׁשהּוא ּבידּוע - ענן אֹו חנן ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּובּתחּתֹון

אֹותּיֹות. ּבׁשּתי מעליֹון ּתחּתֹון ְְְִִִֵֵֵֶַָיּלמד
.ÂËהֹול הּכל - קפל ּומּלמּטה ספל, מלמעלה ּבֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכתּוב
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מלמעלה ּבֹו ּכתּוב הּספל. מן ּפחּות ׁשהּקפל הּתחּתֹון, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָאחר
הּקּוף רגל הסיר זבּוב ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ספל ּומּלמּטה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָקפל,
ּכל וכן הּקטּנה. קפל ּבמּדת אּלא גֹובה ואינֹו ,"סמ ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹונעּׂשית
ּבׁשטר, מעּׂשה הּתחּתֹונה. על הּׁשטר ּבעל ׁשּיד ּבזה. ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָּכּיֹוצא
אם ספק, הּדבר והרי אחד, וזּוז מאֹות ׁשׁש ּבֹו: ּכתּוב ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשהיה
אמרּו וזּוז; אסּתירא מאֹות ׁשׁש אֹו אחד וזּוז זּוז מאֹות ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָׁשׁש
על הּׁשטר ּבעל ׁשּיד וזּוז, אסּתירא מאֹות ׁשׁש יּטל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹחכמים:
וזּוז? ּפרּוטה מאֹות ׁשׁש נאמר: לא לּמה ּכן, אם ְְְִֵֵֵַַַָָָָֹֹהּתחּתֹונה.
ּכֹותבין. ּכ ואחר זּוזין הּסֹופר אֹותן ּכֹולל ׁשהּפרּוטֹות ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָלפי
הּידּוע דרּכם לפי מקֹום, ּובכל זמן ּבכל ּבזה ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוכן

עֹוּׂשין. ּפיו על -ִִַ
.ÊË:ּבֹו ׁשּכתּוב אֹו מעי, מאה אסּתירא ּבֹו: ׁשּכתּוב ְְְִֵֶֶַָָָָָָׁשטר

ואינֹו ׁשּבּלׁשֹונֹות, ּפחּות אחר הּל - אסּתירא מעי ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָמאה
הּתחּתֹונה, על הּׁשטר ּבעל ׁשּיד אחת. אסּתירא אּלא ְְְִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָנֹוטל
ׁשאין ּבדבר אּלא מֹוציא ואינֹו מחברֹו, הּמֹוציא ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָמּפני
לׁשֹונֹות, ׁשּתי מׁשמע ּבֹו ׁשּיׁש ׁשטר ּכל ,לפיכ ספק. ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָּבֹו
ׁשּבׁשּתיהן; הּפחּות אּלא נֹוטל אינֹו - ּכ ׁשּמא אֹו ּכ ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּמא
ּברּורה. ּבראיה אּלא מּידֹו מֹוציאין אין - ּבעליֹונה ּתפס ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָואם

.ÊÈזהב זהב. מּדינר ּפחֹות אין - זהב מטּבע ּבֹו: ְִִֵֵַַַָָָָָָָָּכתּוב
ׁשל דינרין ׁשני מּׁשוה ּפחֹות אין - זהב ּדינרין אֹו ְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָּדינרין,
ּכסף ׁשל דינרין ׁשני מּׁשוה ּפחֹות אין - ּבדינרין זהב ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָזהב.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּזהב. ְִֵֵֶַַָָָֹמן

ולוה מלוה הלכֹות ְְְִֶֶַַֹּתּמּו

ה'תשע"ב מרחשון י"ט רביעי יום
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ּכֹופר. אֹו ּומֹודה טֹוען ּדין והיא: היא. אחת עּׂשה ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָמצות

אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

הרי‡. - ּבמקצת לֹו והֹודה ּבמּטלטלין, חברֹו את ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָהּטֹוען
הּתֹורה; מן הּׁשאר על ונׁשּבע ּבֹו, ּׁשהֹודה מה מׁשּלם ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָזה
ואֹומר: ּבּכל ּכפר אם וכן זה. הּוא ּכי יאמר אׁשר ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:

וע מעֹולם, דברים היּו -לא לֹו] חּיב [ׁשהּוא מעיד אחד ד ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
מקֹום ׁשּכל למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי הּתֹורה. מן נׁשּבע זה ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָהרי
למדּו וכן ׁשבּועה. מחּיבֹו אחד - ממֹון אֹותֹו מחּיבין ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָׁשּׁשנים
קם, אינֹו חּטאת ּולכל עֹון לכל אחד ׁשעד הּׁשמּועה, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמּפי

לׁשבּועה. הּוא קם ְֲִָָָאבל
מי·. מּׁשלׁשה: חּוץ הּתֹורה מן ׁשבּועה מחּיב ל ְְְְִִִֵַָָָָֻאין

והּׁשֹומר. אחד, עד ׁשחּיבֹו ּומי הּמּטלטלין, ּבמקצת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהֹודה
ּוכבר ׁשניהם. ּבין ּתהיה יי ׁשבּועת ּבׁשֹומר: נאמר ְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהרי
מן אחד וכל ּׂשכירּות. ּבהלכֹות הּׁשֹומרין ׁשבּועת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָּבארנּו
ונֹוטלין, הּנׁשּבעין ּכל אבל מּלׁשּלם. ונפטר נׁשּבע ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָהּׁשלׁשה
ּכל וכן ּבֹו, וכּיֹוצא ׁשטרֹו את ּופֹוגם ונחּבל ּׂשכיר ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָּכגֹון
ּכּלן - והאריסין הּׁשּתפין ּכגֹון ספק, ּבטענת ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָֻֻהּנׁשּבעין

ׁשהן ּפי על אף הּׁשבּועֹות, אּלּו וכל חכמים. ּבתּקנת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָנׁשּבעין
חפץ. ּבנקיטת ּתֹורה ׁשל ּכעין הן הרי סֹופרים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָמּדברי

היּו‚. לא ואמר: ּבּכל וכפר חברֹו, על מּטלטלין ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹֹהּטֹוען
אין ואמר: מּיד ּונתנֹו ּבמקצת, ׁשהֹודה אֹו מעֹולם; ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָדברים
אצלי, ל ׁשהיה אמת ׁשאמר: אֹו ;והיל זה אּלא ּבידי ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָל
אֹו ;ל החזרּתי אֹו לי מכרּת אֹו לי נתּת אֹו לי מחלּת ְְְֱֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָאבל
ּפטּור אּלּו ּבכל - ּבּׂשעֹורים לֹו והֹודה חּטים ְְְְִִִִֵֶָָָָׁשּטענֹו
הּנתּבע ׁשּיּׁשבע ּתּקנּו, הּגמרא חכמי אבל הּתֹורה. ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָמּׁשבּועת
לפי ּתֹורה, ׁשל ּכעין ואינּה ויּפטר. הּסת ׁשבּועת אּלּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּבכל
ּתֹורה ׁשל ׁשבּועה דר ּבארנּו ּוכבר חפץ. נקיטת ּבּה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאין

ׁשבּועֹות. ּבהלכֹות הּסת ׁשבּועת ְְְְְִֵֶֶֶַודר
נׁשּבע„. זה הרי - הּתֹורה מן ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּכל

מהם וגֹובין לנכסיו יֹורדין - להּׁשבע רצה לא ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹונפטר.
זז איני לֹו: אֹומר הּתֹובע ׁשהרי עליו; חברֹו ּׁשּתבע מה ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל
מי על להחרים לֹו ויׁש לי. ּתן אֹו הּׁשבע אֹו ּתֹורה, ְְֲִִִִִִֵֵַַַָָמּדין

מי אבל ונֹותן. ּכן, ׁשאינֹו ּדבר עליו ׁשבּועהׁשּטען ׁשּנתחּיב ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
להּפ יכֹול אינֹו - ונֹוטלין הּנׁשּבעין מן היה אם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָמּדבריהן,
ּכמֹו וטל, הּׁשבע לֹו: אֹומר הּנתּבע ׁשהרי הּׁשבּועה; ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאת
רּבֹותי, והֹורּו לֹו. יל - להּׁשבע רצה לא ואם .ל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשּתּקנּו
חכמים, לי ׁשּתּקנּו זֹו ּבתּקנה רֹוצה איני הּתֹובע: אמר ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאם
הּנתּבע את מׁשּביע זה הרי - הּתֹובעים ּכׁשאר הריני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא
הּתֹובע את מחּיבין - הּתֹובע על להּפכּה רצה ואם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּסת.

לֹו. יל אֹו ְִֵֵַָלהּׁשבע,
ּכגֹון‰. ונפטרין, הּנׁשּבעין מן מּדבריהם ׁשבּועה מחּיב ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָֻהיה

רצה ולא הּסת, הּנׁשּבעין מן אֹו ספק טענת על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּנׁשּבעין
ּתבע ולא ּבא לא אם יֹום. ׁשלׁשים אֹותֹו מׁשּמתין - ְְְְְִִִִַַַָָָֹֹלהּׁשבע
עליו ׁשחלה מי וכל מרּדּות. מּכת אֹותֹו מלקין - ְְְִִִֶַַַַָָָָָנּדּויֹו
ּכ ואחר מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - יֹום ׁשלׁשים ְְְְִִַַַַַַַָָׁשמּתא
ׁשבּועה מחּיב ׁשאינֹו לפי לנכסיו, יֹורדין ואין נּדּויֹו. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֻמּתירין

הּתֹורה. ִַָמן
.Âעל הּׁשבּועה להפ רצה אם הּסת, ׁשבּועת המחּיב ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֻּכל

מי ל ואין מחברֹו. ונֹוטל הּסת נׁשּבע הּתֹובע הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָהּתֹובע
ׁשבּועת עליו ׁשּנהפכה זה אּלא מחברֹו, ונֹוטל הּסת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּנׁשּבע
ּבלבד; הּסת ׁשבּועת אּלא ׁשּתהפ ׁשבּועה ל ואין ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּסת.
ׁשל ּכעין ׁשהיא ּדבריהם ׁשל אֹו ּתֹורה ׁשל ׁשבּועה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָאבל

ׁשבּועתן. הֹופכין אין - ְְִֵָָָּתֹורה
.Êאבל וּדאי; טענת על אּלא הּסת ׁשבּועת מׁשּביעין ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאין

אצל לי ׁשּיׁש לי ּכמדּמה ּכיצד? ּפטּור. - ספק טענת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻעל
ּפרעּתני; ׁשּלא לי וכמדּמה ,הלויתי מנה ׁשאמר: אֹו ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻמנה;
עדים ּבפני לי צּוה אֹו מנה, אצל לי ׁשּיׁש אּבא לי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאמר
ׁשם היה ולא מּביתי, נגנב ּפלֹוני ּדבר מנה; אצל לי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּיׁש
מעֹות חּׁשבּתי גנבּתֹו; ׁשאּתה ּבעיני קרֹוב אּתה, ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָאּלא
והּנתּבע ּבחׁשּבֹון; הטעיתני אּתה ׁשּמא חסר, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּומצאתי
מּׁשבּועת אף ּפטּור זה הרי - ּכלּום ּבידי ל אין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָאֹומר:

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֵֶֶַָֹהּסת.
.Áאיני אֹומר: והּנתּבע ּבוּדאי, ּביד לי יׁש חּטים ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָּכֹור

ׁשבּועת יּׁשבע הּנתּבע הרי - ל אין ׁשּמא ל יׁש ׁשּמא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָיֹודע,
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מלמעלה ּבֹו ּכתּוב הּספל. מן ּפחּות ׁשהּקפל הּתחּתֹון, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָאחר
הּקּוף רגל הסיר זבּוב ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ספל ּומּלמּטה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָקפל,
ּכל וכן הּקטּנה. קפל ּבמּדת אּלא גֹובה ואינֹו ,"סמ ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹונעּׂשית
ּבׁשטר, מעּׂשה הּתחּתֹונה. על הּׁשטר ּבעל ׁשּיד ּבזה. ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָּכּיֹוצא
אם ספק, הּדבר והרי אחד, וזּוז מאֹות ׁשׁש ּבֹו: ּכתּוב ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשהיה
אמרּו וזּוז; אסּתירא מאֹות ׁשׁש אֹו אחד וזּוז זּוז מאֹות ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָׁשׁש
על הּׁשטר ּבעל ׁשּיד וזּוז, אסּתירא מאֹות ׁשׁש יּטל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹחכמים:
וזּוז? ּפרּוטה מאֹות ׁשׁש נאמר: לא לּמה ּכן, אם ְְְִֵֵֵַַַָָָָֹֹהּתחּתֹונה.
ּכֹותבין. ּכ ואחר זּוזין הּסֹופר אֹותן ּכֹולל ׁשהּפרּוטֹות ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָלפי
הּידּוע דרּכם לפי מקֹום, ּובכל זמן ּבכל ּבזה ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוכן

עֹוּׂשין. ּפיו על -ִִַ
.ÊË:ּבֹו ׁשּכתּוב אֹו מעי, מאה אסּתירא ּבֹו: ׁשּכתּוב ְְְִֵֶֶַָָָָָָׁשטר

ואינֹו ׁשּבּלׁשֹונֹות, ּפחּות אחר הּל - אסּתירא מעי ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָמאה
הּתחּתֹונה, על הּׁשטר ּבעל ׁשּיד אחת. אסּתירא אּלא ְְְִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָנֹוטל
ׁשאין ּבדבר אּלא מֹוציא ואינֹו מחברֹו, הּמֹוציא ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָמּפני
לׁשֹונֹות, ׁשּתי מׁשמע ּבֹו ׁשּיׁש ׁשטר ּכל ,לפיכ ספק. ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָּבֹו
ׁשּבׁשּתיהן; הּפחּות אּלא נֹוטל אינֹו - ּכ ׁשּמא אֹו ּכ ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּמא
ּברּורה. ּבראיה אּלא מּידֹו מֹוציאין אין - ּבעליֹונה ּתפס ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָואם

.ÊÈזהב זהב. מּדינר ּפחֹות אין - זהב מטּבע ּבֹו: ְִִֵֵַַַָָָָָָָָּכתּוב
ׁשל דינרין ׁשני מּׁשוה ּפחֹות אין - זהב ּדינרין אֹו ְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָּדינרין,
ּכסף ׁשל דינרין ׁשני מּׁשוה ּפחֹות אין - ּבדינרין זהב ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָזהב.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּזהב. ְִֵֵֶַַָָָֹמן

ולוה מלוה הלכֹות ְְְִֶֶַַֹּתּמּו

ה'תשע"ב מרחשון י"ט רביעי יום
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ּכֹופר. אֹו ּומֹודה טֹוען ּדין והיא: היא. אחת עּׂשה ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָמצות

אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

הרי‡. - ּבמקצת לֹו והֹודה ּבמּטלטלין, חברֹו את ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָהּטֹוען
הּתֹורה; מן הּׁשאר על ונׁשּבע ּבֹו, ּׁשהֹודה מה מׁשּלם ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָזה
ואֹומר: ּבּכל ּכפר אם וכן זה. הּוא ּכי יאמר אׁשר ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:

וע מעֹולם, דברים היּו -לא לֹו] חּיב [ׁשהּוא מעיד אחד ד ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
מקֹום ׁשּכל למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי הּתֹורה. מן נׁשּבע זה ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָהרי
למדּו וכן ׁשבּועה. מחּיבֹו אחד - ממֹון אֹותֹו מחּיבין ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָׁשּׁשנים
קם, אינֹו חּטאת ּולכל עֹון לכל אחד ׁשעד הּׁשמּועה, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמּפי

לׁשבּועה. הּוא קם ְֲִָָָאבל
מי·. מּׁשלׁשה: חּוץ הּתֹורה מן ׁשבּועה מחּיב ל ְְְְִִִֵַָָָָֻאין

והּׁשֹומר. אחד, עד ׁשחּיבֹו ּומי הּמּטלטלין, ּבמקצת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהֹודה
ּוכבר ׁשניהם. ּבין ּתהיה יי ׁשבּועת ּבׁשֹומר: נאמר ְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהרי
מן אחד וכל ּׂשכירּות. ּבהלכֹות הּׁשֹומרין ׁשבּועת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָּבארנּו
ונֹוטלין, הּנׁשּבעין ּכל אבל מּלׁשּלם. ונפטר נׁשּבע ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָהּׁשלׁשה
ּכל וכן ּבֹו, וכּיֹוצא ׁשטרֹו את ּופֹוגם ונחּבל ּׂשכיר ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָּכגֹון
ּכּלן - והאריסין הּׁשּתפין ּכגֹון ספק, ּבטענת ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָֻֻהּנׁשּבעין

ׁשהן ּפי על אף הּׁשבּועֹות, אּלּו וכל חכמים. ּבתּקנת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָנׁשּבעין
חפץ. ּבנקיטת ּתֹורה ׁשל ּכעין הן הרי סֹופרים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָמּדברי

היּו‚. לא ואמר: ּבּכל וכפר חברֹו, על מּטלטלין ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹֹהּטֹוען
אין ואמר: מּיד ּונתנֹו ּבמקצת, ׁשהֹודה אֹו מעֹולם; ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָדברים
אצלי, ל ׁשהיה אמת ׁשאמר: אֹו ;והיל זה אּלא ּבידי ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָל
אֹו ;ל החזרּתי אֹו לי מכרּת אֹו לי נתּת אֹו לי מחלּת ְְְֱֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָאבל
ּפטּור אּלּו ּבכל - ּבּׂשעֹורים לֹו והֹודה חּטים ְְְְִִִִֵֶָָָָׁשּטענֹו
הּנתּבע ׁשּיּׁשבע ּתּקנּו, הּגמרא חכמי אבל הּתֹורה. ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָמּׁשבּועת
לפי ּתֹורה, ׁשל ּכעין ואינּה ויּפטר. הּסת ׁשבּועת אּלּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּבכל
ּתֹורה ׁשל ׁשבּועה דר ּבארנּו ּוכבר חפץ. נקיטת ּבּה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאין

ׁשבּועֹות. ּבהלכֹות הּסת ׁשבּועת ְְְְְִֵֶֶֶַודר
נׁשּבע„. זה הרי - הּתֹורה מן ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּכל

מהם וגֹובין לנכסיו יֹורדין - להּׁשבע רצה לא ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹונפטר.
זז איני לֹו: אֹומר הּתֹובע ׁשהרי עליו; חברֹו ּׁשּתבע מה ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל
מי על להחרים לֹו ויׁש לי. ּתן אֹו הּׁשבע אֹו ּתֹורה, ְְֲִִִִִִֵֵַַַָָמּדין

מי אבל ונֹותן. ּכן, ׁשאינֹו ּדבר עליו ׁשבּועהׁשּטען ׁשּנתחּיב ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
להּפ יכֹול אינֹו - ונֹוטלין הּנׁשּבעין מן היה אם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָמּדבריהן,
ּכמֹו וטל, הּׁשבע לֹו: אֹומר הּנתּבע ׁשהרי הּׁשבּועה; ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאת
רּבֹותי, והֹורּו לֹו. יל - להּׁשבע רצה לא ואם .ל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשּתּקנּו
חכמים, לי ׁשּתּקנּו זֹו ּבתּקנה רֹוצה איני הּתֹובע: אמר ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאם
הּנתּבע את מׁשּביע זה הרי - הּתֹובעים ּכׁשאר הריני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא
הּתֹובע את מחּיבין - הּתֹובע על להּפכּה רצה ואם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּסת.

לֹו. יל אֹו ְִֵֵַָלהּׁשבע,
ּכגֹון‰. ונפטרין, הּנׁשּבעין מן מּדבריהם ׁשבּועה מחּיב ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָֻהיה

רצה ולא הּסת, הּנׁשּבעין מן אֹו ספק טענת על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּנׁשּבעין
ּתבע ולא ּבא לא אם יֹום. ׁשלׁשים אֹותֹו מׁשּמתין - ְְְְְִִִִַַַָָָֹֹלהּׁשבע
עליו ׁשחלה מי וכל מרּדּות. מּכת אֹותֹו מלקין - ְְְִִִֶַַַַָָָָָנּדּויֹו
ּכ ואחר מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - יֹום ׁשלׁשים ְְְְִִַַַַַַַָָׁשמּתא
ׁשבּועה מחּיב ׁשאינֹו לפי לנכסיו, יֹורדין ואין נּדּויֹו. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֻמּתירין

הּתֹורה. ִַָמן
.Âעל הּׁשבּועה להפ רצה אם הּסת, ׁשבּועת המחּיב ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֻּכל

מי ל ואין מחברֹו. ונֹוטל הּסת נׁשּבע הּתֹובע הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָהּתֹובע
ׁשבּועת עליו ׁשּנהפכה זה אּלא מחברֹו, ונֹוטל הּסת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּנׁשּבע
ּבלבד; הּסת ׁשבּועת אּלא ׁשּתהפ ׁשבּועה ל ואין ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּסת.
ׁשל ּכעין ׁשהיא ּדבריהם ׁשל אֹו ּתֹורה ׁשל ׁשבּועה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָאבל

ׁשבּועתן. הֹופכין אין - ְְִֵָָָּתֹורה
.Êאבל וּדאי; טענת על אּלא הּסת ׁשבּועת מׁשּביעין ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאין

אצל לי ׁשּיׁש לי ּכמדּמה ּכיצד? ּפטּור. - ספק טענת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻעל
ּפרעּתני; ׁשּלא לי וכמדּמה ,הלויתי מנה ׁשאמר: אֹו ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻמנה;
עדים ּבפני לי צּוה אֹו מנה, אצל לי ׁשּיׁש אּבא לי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאמר
ׁשם היה ולא מּביתי, נגנב ּפלֹוני ּדבר מנה; אצל לי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּיׁש
מעֹות חּׁשבּתי גנבּתֹו; ׁשאּתה ּבעיני קרֹוב אּתה, ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָאּלא
והּנתּבע ּבחׁשּבֹון; הטעיתני אּתה ׁשּמא חסר, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּומצאתי
מּׁשבּועת אף ּפטּור זה הרי - ּכלּום ּבידי ל אין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָאֹומר:

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֵֶֶַָֹהּסת.
.Áאיני אֹומר: והּנתּבע ּבוּדאי, ּביד לי יׁש חּטים ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָּכֹור

ׁשבּועת יּׁשבע הּנתּבע הרי - ל אין ׁשּמא ל יׁש ׁשּמא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָיֹודע,
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וכן ּבוּדאי. עצמֹו חּיב ׁשּלא לפי ונפטר, יֹודע ׁשאינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּסת
והּנתּבע ּבוּדאי, ּביד לי יׁש חּטים ּכֹור ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכל
נׁשּבע זה הרי - ּׂשעֹורים אֹו הּוא חּטים אם יֹודע איני ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָאֹומר:
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּׂשעֹורין. ּומׁשּלם יֹודע, ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּסת

.Ëל היה ּכן אֹומר: והּנתּבע ּבוּדאי, ּביד לי יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָמנה
החזרּתי לא עדין אֹו ל החזרּתי אם יֹודע איני אבל ְְְְֱֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבידי,
ׁשבּועת אפּלּו ּכלל, הּתֹובע יּׁשבע ולא לׁשּלם; חּיב - ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹל
טֹוען זה והרי חּיב, ׁשהּוא ּבוּדאי יֹודע ׁשהּוא מּפני ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּסת.
ּכל וכן נפטר. לא אֹו נפטר אם ונסּתּפק וּדאי, טענת ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַֹֹאֹותֹו
ואמר: מעצמֹו והֹודה ּתֹובע, לֹו אין אם אבל ּבזה. ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּכּיֹוצא
ואיני מנה, אצלי הפקיד אבי מנה, הלויתני אֹו ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָּגזלּתי
ואם לׁשּלם. חּיב אינֹו - החזרּתיו לא אֹו החזרּתיו אם ְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹיֹודע

לׁשּלם. חּיב - ׁשמים ידי לצאת ְְִֵֵֵַַַָָָָּבא
.È,ול הּסת הּׁשבע ּכלּום; ּבידי ל אין ,ּביד לי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמנה

להּׁשבע רֹוצה איני הּתֹובע: ואמר וטל; הּסת אּתה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּׁשבע
ּכלּום. ּבלא ּתל אֹו וטל, הּׁשבע לֹו: אֹומר הּנתּבע הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָֹֹ

אח הּפּו ׁשם ׁשהּואואין מי על סתם להחרים לֹו ויׁש ר. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָ
לי. יּתן ולא לי ְִִִֵַָֹחּיב

.‡Èּתֹורה ׁשל ּבין ׁשבּועה, ׁשּנתחּיב מי ׁשּכל רּבֹותי: ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהֹורּו
קדם סתם להחרים לֹו יׁש - הּסת אפּלּו ּדבריהם, ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹּבין
ּכדי ּבֹו חּיב ׁשאינֹו ּדבר עליו ׁשּיטען מי על ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּיּׁשבע
יּׁשבע. ואחר אמן, הּמׁשּביע ויענה ּבחּנם, אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָׁשּיׁשּביע
ולא ׁשקר, מּטענת ׁשּיּמנעּו ּכדי דינין, לבעלי טֹובה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹותּקנה
ׁשוא. ׁשמע יּׂשיאּו ולא לבּטלה, ׁשמים ׁשם להֹוציא ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹיגרמּו

.·Èּדבריהם ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל ּבין ׁשבּועה, ׁשּנתחּיב מי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכל
יֹודה ׁשאם מּדברים ּׁשּירצה מה ּכל הּמׁשּביע עליו מגלּגל -ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּובכלל ׁשּיאמר: עד ּגלּגּול? ּכח היכן ועד ממֹון. יתחּיב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּבהן
אּתה. עבּדי ועדין עברי ּבעבד לי נמּכרּת ׁשּלא זֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשבּועה

הּׂשכיר. על מגלּגלין ׁשאין ּבארנּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָּוכבר
.‚Èלגלּגל הּתֹובע והתחיל הּסת, אפּלּו ׁשבּועה, ׁשּנתחּיב ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמי

ּכ הּנתּבע וראה אֹותם, טען ׁשּלא אחרים ּדברים ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹעליו
הּטענה מׁשּלם הריני אּלא להּׁשבע, רֹוצה איני ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָואמר:
לֹו; ׁשֹומעין אין - ׁשבּועה ּכפירתּה על ׁשּנתחּיבּתי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָהראׁשֹונה
עלי ּׁשּגלּגל מה ּכל לֹו ּתן אֹו לּנתּבע: אֹומרים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאּלא

והּפטר. הּׁשבע אֹו הּוּדאּיֹות ְְִִִִֵַַַָָָָמּטענֹות
.„Èאֹותֹו מׁשּביעין אין - הרּבה טענֹות חברֹו את ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָהּטֹוען

נתחּיב הּכל. על אחת ׁשבּועה אּלא וטענה, טענה ּכל ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹעל
מׁשּביעין - וחמּורה קּלה טענֹות, ׁשּתי על ׁשבּועֹות ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָׁשּתי

ּדברים. ׁשאר ּבּה ּומגלּגלין החמּורה, על ְְְְְֲִִַַַָָָָאֹותֹו
.ÂËלׁשּלם חּיב אינֹו הֹודה ׁשאם טענה חברֹו את הּטֹוען ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

הּסת ׁשבּועת אֹותֹו מחּיבין אין - ׁשּכפר ּפי על אף ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָממֹון,
דברים היּו לא מנה, לי ׁשּתּתן אמרּת ּכיצד? סתם. חרם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹולא
הֹודה ׁשאּלּו חרם; ולא הּסת אֹותֹו מׁשּביעין אין - ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמעֹולם
הֹוצאת אּתה אֹותי, קּללּת אּתה ּכלּום. חּיב אינֹו - זה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּבדבר
זה. על מחרימין אין - מעֹולם דברים היּו לא רע, ׁשם ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹעלי

אּלּו. מּדברים ּבזה ּכּיֹוצא ּכל ְְִִֵֵֵֶַָָֹוכן
.ÊËנׁשּבע זה הרי - מעֹולם דברים היּו לא ּבי, חבלּת ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹאּתה

מׁשּלם עצמֹו, ּפי על קנס מׁשּלם ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּסת;
- מעֹולם דברים היּו לא ּבּיׁשּתני, אּתה ּובׁשת. ורּפּוי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשבת
הּסת; נׁשּבע זה הרי קנסֹות, ּבֹו ׁשּגֹובין ּבמקֹום היּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָאם

הּבׁשת. מׁשּלם היה - הֹודה ְִֵֶֶַַָָָׁשאּלּו
.ÊÈּכׁשהֹודה ּפטּור? - ּבקנס ׁשהּמֹודה אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

אם אבל ּבזה; חבלּתי ׁשאמר: ּכגֹון קנס, עליו ׁשחּיב ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבּדבר
לּתן וחּיבּוני ּדין, ּבבית עדים עלי והביא ּבזה, חבלּתי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאמר:
הּטֹוען: טען אם ,לפיכ לׁשּלם. חּיב זה הרי - ּבנזקי וכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכ
ּבי, ׁשחבלּת מּׁשּום דינרין מאה לי לׁשּלם חּיבּו ּדין ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּבית
הּסת. נׁשּבע זה הרי - מעֹולם דברים היּו לא אֹומר: ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹוהּוא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
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ׁשבּועת‡. לא אֹותֹו מׁשּביעין אין - הּׁשבּועה על חׁשּוד ְְְִִֵַַַַָָָֹּכל
ואפּלּו הּסת. ׁשבּועת ולא מּדבריהם ׁשבּועה ולא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹהּתֹורה

ׁשֹומע אין - הּתֹובע לֹו.רצה ין ְִֵֵַַָָ
אֹו·. עדּות, ׁשבּועת אֹו ּבּטּוי, ׁשבּועת לּׁשקר הּנׁשּבע ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָאחד

על חׁשּוד הּוא הרי - ׁשוא ׁשבּועת אֹו הּפּקדֹון, ְְְֲִֵַַַַָָָׁשבּועת
ּפסלנּות ּבין עברה, מּׁשּום לעדּות הּפסּול ּכל וכן ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָהּׁשבּועה.
ּבין וגזלנין, נבלֹות ואֹוכלי רּבית ּבעלי ּכגֹון ּתֹורה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשל
- יֹונים ּומפריחי ּבקּוביא מּׂשחק ּכגֹון ּדבריהם, ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּפסלנּות

אֹותֹו. מׁשּביעין ואין הּׁשבּועה, על חׁשּוד הּוא ְְְֲִִֵֵַַַָָהרי
עבר‚. ׁשהּוא עדים עליו ׁשּיבֹואּו עד חׁשּוד נעּׂשה אדם ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאין

חׁשּוד ׁשהּוא עצמֹו מּפי הּמֹודה אבל ּבּה; ׁשּנפסל ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָעברה
ואין לֹו ׁשחֹוׁשׁשין ּפי על אף ּבּה, ׁשּנפסל עברה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוׁשעבר
מׁשּביעין - ׁשבּועה נתחּיב אם ּבּתחּלה, עד לעּׂשֹותֹו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָראּוי
ולא הּׁשבע, - אֹומר אּתה אמת אם לֹו: אֹומרים ׁשהרי ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹאֹותֹו.
ׁשקר ואם ּבאמת; להּׁשבע ל אסּור עברה ׁשעברּת ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמּפני
אין - ּבעדים הּנחׁשד אבל .ּדינ לבעל הֹודה - אֹומר ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאּתה

ׁשּיּׁשבע. אֹותֹו מאמינים ֲִִִֶַַָָאנּו
על„. הּתֹורה מן ׁשבּועה המחּיב ׁשּכל היא: חכמים ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֻּתּקנת

מּדבריהם נׁשּבע הּתֹובע הרי - חׁשּוד היה אם וּדאי, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָטענת
ׁשבּועה חזרה - חׁשּודין ׁשניהם היּו ּׁשּטען. מה ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָונֹוטל
לּׁשבע יכֹול ׁשאינֹו ּומּתֹו הּנתּבע, ׁשהּוא לּה, ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻלמחּיב
- נגנב אֹו הּפּקדֹון ׁשאבד וטען ׁשֹומר, החׁשּוד היה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמׁשּלם.
וּדאי טֹוענֹו אינֹו ׁשהרי ולּטל, להּׁשבע יכֹול אינֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּכנגּדֹו
יד ׁשלח ּבפני ואמר: הּפּקדֹון ּבעל טען אם ,לפיכ ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשאכלֹו.
חכמים ּבתּקנת נׁשּבע הּתֹובע הרי - ּבֹו ּפׁשע אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָּבפקדֹוני

ְֵונֹוטל.
הּנׁשּבעין‰. מן היה אם מּדבריהם, ׁשבּועה החׁשּוד ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָנתחּיב

ׁשּכנגּדֹו הּנתּבע אּלא ולּטל, להּׁשבע יכֹול אינֹו - ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹונֹוטלין
ׁשהיה ּבזה ּכּיֹוצא וכל ׁשטרֹו ּפֹוגם וכן ויּפטר. הּסת ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹיּׁשבע
הּנתּבע הרי - לי יּׁשבע ואמר: ׁשּפרעֹו, הּלוה וטען ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹחׁשּוד,

הּׁשטר. מן ויּפטר הּסת ְְְִִִֵֵֶַָָָנׁשּבע
.Âואין נׁשּבע, אינֹו - ספק ּבטענת הּנׁשּבעין מן החׁשּוד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהיה
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הּתֹורה, מן ׁשבּועה זה נתחּיב ׁשּלא לפי נׁשּבע; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּכנגּדֹו
על ׁשּיּׁשבע ּכדי וּדאי טענת טֹוענֹו הּתֹובע ׁשאין ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָּולפי

ֲַָטענתֹו.
.Ê.ונֹוטל נׁשּבע ׁשּכנגּדֹו אין - הּסת ׁשבּועת החׁשּוד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָנתחּיב

אחרת ּתּקנה לּה עּׂשּו ולא היא, ּתּקנה עצמּה הּסת ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּׁשבּועת
ׁשבּועה. ּבלא נפטר הּנתּבע הרי אּלא הּתֹובע, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיּׁשבע

.Áאין - חׁשּוד הּתֹובע והיה הּסת, ׁשבּועת ׁשּנתחּיב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמי
להּׁשבע, יכֹול אין ׁשהרי הּׁשבּועה, עליו להפ יכֹול ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהּנתּבע
ּבדבר לתלֹות לזה ׁשֹומעין ואין הּסת. יּׁשבע אֹו יׁשּלם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
ׁשאין הּקטן, על ׁשבּועתֹו ׁשהפ ּכמי זה והרי אפׁשר. ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאי

יׁשּלם. אֹו הּסת יּׁשבע אֹו אּלא לֹו, ְְִִֵֵֶֶַַָָׁשֹומעין
.Ë,ּדבריהם ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל ּבין ׁשבּועה, ׁשּנתחּיב ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָמי

עדים עליו ּבאּו ּכ ואחר ונפטר, נׁשּבע אֹו ונטל ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָונׁשּבע
ּדינֹו לבעל ויׁש ּכלּום, ׁשּנׁשּבע ׁשבּועתֹו אין - חׁשּוד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא
מּמּנּו. ויּטל ׁשּכנגּדֹו זה יּׁשבע אֹו ּׁשּנטל, מה מּידֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹלהֹוציא

.Èהיּו אם ּדין. ּבבית ׁשּילקה עד לחׁשּוד, דנין ּכזה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָלעֹולם
ּבין לכׁשרּותֹו יחזר - ּתׁשּובה ועּׂשה ׁשּלקה עדים ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹעליו

לׁשבּועה. ּבין ְְִֵֵָלעדּות
.‡Èׁשבּועת ּבין ונׁשּבע, ּבֹו וכפר חברֹו, על ׁשּטען ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָמי

עליו והעידּו עדים ּבאּו ּכ ואחר הּסת, ׁשבּועת ּבין ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּתֹורה
על חׁשּוד והחזק מׁשּלם, זה הרי - נׁשּבע ׁשקר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻׁשעל
ממֹון על הּנׁשּבע ׁשּכל ּבׁשבּועֹות, ּבארנּו ּוכבר ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשבּועה.

חמׁש. להֹוסיף חּיב - ּתׁשּובה ועּׂשה ְְְֲִֵֶַָָָָֹחברֹו
.·Èהיה ּכן ואמר: וקנין, ּבעדים אצלֹו חֹוב לֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָטענֹו

ּכ ואחר ונׁשּבע, ּכלּום, ל חּיב איני ׁשאמר: אֹו ,ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָּופרעּתי
מׁשּלם זה הרי - ונתקּים הּׁשטר הֹוציא אֹו הּקנין, עדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּבאּו
אמר ולא ּפרעֹו, ׁשּלא העידּו לא ׁשהרי חׁשּוד; ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹואינֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מעֹולם. דברים היּו לא ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹהּנתּבע:

ה'תשע"ב מרחשון כ"א שישי יום

ׁשליׁשי ¦¦§¤¤ּפרק

ׁשּיֹודה‡. עד הּתֹורה מן ׁשבּועה חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאין
היא וכּמה יתר. אֹו ּכסף מעין ּבׁשּתי ויכּפר יתר אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבפרּוטה
ׁשּתי הם וכּמה נקי. ּכסף ׁשל ּׂשעֹורה חצי מׁשקל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפרּוטה?

מזּקק. ּכסף ּׂשעֹורֹות ּוׁשלׁשים ׁשּתים מׁשקל ְְְְְִִִִֶֶַַָָֻמעין?
ּבּתֹו·. האמּור ּכסף עּׂשריםּכל והּוא הּקדׁש, ׁשקל הּוא רה ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשהיה ירּוׁשלים, מּמטּבע - ּדבריהן ׁשל ּכסף וכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמעה.
ּכמֹו נחׁשת, והּׁשאר ּכסף ּבֹו מּׁשמֹונה אחד ׁשּלהן ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּסלע
ּבירּוׁשלים, אפּלּו נקי ּכסף היתה היא הּמעה אבל ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּבארנּו,
ּכפירת להיֹות ׁשהצריכּו ׁשּזה ּולפי ירּוׁשלים. ׁשל ּכסף ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָוהיא
ׁשל ּכסף ׁשּתי אֹותּה עּׂשּו מּדבריהם, היא ּכסף ׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּטענה
ׁשקלים ׁשני אֹותּה עּׂשּו ולא מעין, ׁשּתי ׁשהן ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹירּוׁשלים,
הּטענה. ּכפירת ּבׁשעּור הּנראה הּדבר זהּו הּקדׁש. ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבׁשקל
עּׂשרה ּתׁשע מׁשקל היא הּטענה ׁשּכפירת הֹורּו, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָורּבֹותי
לסּתר ראיֹות ּכּמה לי ויׁש הּכסף. מן ּׂשעֹורה וחצי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹּׂשעֹורֹות

לי ויראה החׁשּבֹון, זה להם ׁשּיצא עד ׁשּתפסּו הּדר ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאֹותּה
טעּות. ֶָׁשהּוא

אּלא‚. ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש ּופרּוטה מעין ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָׁשּתי
ּפטּור, - ּפרּוטֹות ׁשּתי אּלא ּבידי ל אין חּיב; - ְְְְְִֵֵֶַָָָָָּפרּוטה
ּבידי ל אין ,ביד לי מנה מעין. מּׁשתי ּבפחֹות ׁשּכפר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָמּפני
- מּפרּוטה ּבפחֹות הּמֹודה ׁשּכל ּפטּור; - ּפרּוטה חצי ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָאּלא

ּכלּום. הֹודה לא ְְִָֹּכאּלּו
.„- ּתׁשעים אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש ּתמרים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָמאה

- מעין ׁשּתי ּבהן ׁשּכפר העּׂשר ׁשם ׁשוין היּו אם ְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָרֹואים:
לי יׁש אגֹוזים ׁשּׁשה אֹו חמּׁשה ּפטּור. - לאו ואם ְְֱֲִִִִִִֵָָָָָנׁשּבע;
ׁשוה אם רֹואין: - אחד אגֹוז אּלא [ּבידי] ל אין ,ְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָָּביד
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. - לאו ואם נׁשּבע; - ּפרּוטה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹהאחד

ֶָּבזה.
ּופרֹות‰. סחֹורֹות ּבמיני אֹו ּבכסף אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָּבּמה

ואפּלּו ּדמיהן, את מׁשערין אין - הּכלים אבל ּבהן; ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכּיֹוצא
ּבאחת הֹודה מחטין, ׁשּתי ּוטענֹו ּבפרּוטה, מחטין עּׂשר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָהן
הּכלים ּכל - כלים אֹו ּכסף ׁשּנאמר: חּיב; - ּבאחת ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָוכפר
יׁש אם ּבּכסף: וכפר ּבּכלים והֹודה וכלים, ּכסף טענֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּככסף.
ּבּכסף הֹודה ּפטּור. - לאו ואם חּיב; - מעין ׁשּתי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבּכפירה

ּכל וכן חּיב. - ּבפרּוטה הֹודה אם ּבּכלים, ּבזה.וכפר ּכּיֹוצא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
.Âהרי - ּפרּוטה אּלא ּכפר לא אפּלּו אחד, עד עליו ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהעיד

אחד - ממֹון אֹותֹו מחּיבים ׁשּׁשנים מי ׁשּכל נׁשּבע; ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָזה
,ּביד לי יׁש פרּוטה ׁשוה אֹו ּפרּוטה ּכיצד? ׁשבּועה. ְְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָמחּיבֹו
נׁשּבע. זה הרי - לֹו ׁשּיׁש מעיד אחד ועד ּכלּום, ּבידי ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָאין
ׁשוה אֹו ּפרּוטה אצלֹו הפקיד אפּלּו הּׁשֹומרים, ּבׁשבּועת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָוכן
אינֹו - מּפרּוטה ּפחֹות וכל נׁשּבע. - ׁשאבדה וטען ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָפרּוטה,
- ונֹוטלין הּנׁשּבעין ּכל וכן לֹו. נזקקין ּדין ּבית ואין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָממֹון,

ומעלה. מּפרּוטה ונֹוטלין ְְְְְִִִִַָָָָנׁשּבעין
.Êׁשּתי טענת צריכין אינן ונֹוטלין ׁשהּנׁשּבעין רּבֹותי: ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָהֹורּו

ואחר מעין, ּבׁשּתי ׁשּיכּפר הּנתּבע ׁשּצרי אֹומר: ואני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹכסף.
הּנׁשּבעין ׁשהרי ויּטל. חכמים ּבתּקנת הּתֹובע יּׁשבע ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּכ
ואחר מעין, ׁשּתי ּכפירת ּביניהם ׁשּיהיה צרי - ספק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבטענת

מּספק. יּׁשבע ִִֵַָָָּכ
.Áמּמין הֹודיה ׁשּתהיה עד ׁשבּועה חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאין

אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש חּטים ּכֹור ּכיצד? ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּטענה.
ּכֹור אּלא ּבידי ל אין לֹו: אמר אם אבל חּיב. - חּטים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלת
והּמין ּבֹו, לֹו הֹודה לא ׁשּטענֹו ׁשהּמין ּפטּור; - ּׂשעֹורים ְְְִִִֶֶֶַַָָָֹׁשל
לא ּפּקדֹון, ּביד לי יׁש זהב ּדינר טענֹו. לא ּבֹו לֹו ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹׁשהֹודה
,אצל הפקדּתי ּכסף מעה ּכסף; דינר אּלא אצלי ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהפקדּת
אחד, מין ׁשּטענֹו ּפטּור; - פרּוטה אּלא אצלי הפקדּת ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹלא
דינרים עּׂשרה לֹו: אמר אם וכן אחר. ּבמין לֹו ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָוהֹודה
עּׂשרה אּלא אצלי הפקדּת לא ,אצל הפקדּתי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹמצרּיֹות

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. - ְִֵֵֶַָָֹצֹורּיֹות
.Ëמנֹורה אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש גדֹולה ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָמנֹורה

עּׂשר ּבת מנֹורה טענֹו אם אבל ּפטּור. זה הרי - ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָקטּנה
מֹודה זה הרי - ליטרין חמׁש ּבת ּבמנֹורה לֹו והֹודה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָליטרין,
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הּתֹורה, מן ׁשבּועה זה נתחּיב ׁשּלא לפי נׁשּבע; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּכנגּדֹו
על ׁשּיּׁשבע ּכדי וּדאי טענת טֹוענֹו הּתֹובע ׁשאין ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָּולפי

ֲַָטענתֹו.
.Ê.ונֹוטל נׁשּבע ׁשּכנגּדֹו אין - הּסת ׁשבּועת החׁשּוד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָנתחּיב

אחרת ּתּקנה לּה עּׂשּו ולא היא, ּתּקנה עצמּה הּסת ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּׁשבּועת
ׁשבּועה. ּבלא נפטר הּנתּבע הרי אּלא הּתֹובע, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיּׁשבע

.Áאין - חׁשּוד הּתֹובע והיה הּסת, ׁשבּועת ׁשּנתחּיב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמי
להּׁשבע, יכֹול אין ׁשהרי הּׁשבּועה, עליו להפ יכֹול ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהּנתּבע
ּבדבר לתלֹות לזה ׁשֹומעין ואין הּסת. יּׁשבע אֹו יׁשּלם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
ׁשאין הּקטן, על ׁשבּועתֹו ׁשהפ ּכמי זה והרי אפׁשר. ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאי

יׁשּלם. אֹו הּסת יּׁשבע אֹו אּלא לֹו, ְְִִֵֵֶֶַַָָׁשֹומעין
.Ë,ּדבריהם ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל ּבין ׁשבּועה, ׁשּנתחּיב ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָמי

עדים עליו ּבאּו ּכ ואחר ונפטר, נׁשּבע אֹו ונטל ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָונׁשּבע
ּדינֹו לבעל ויׁש ּכלּום, ׁשּנׁשּבע ׁשבּועתֹו אין - חׁשּוד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא
מּמּנּו. ויּטל ׁשּכנגּדֹו זה יּׁשבע אֹו ּׁשּנטל, מה מּידֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹלהֹוציא

.Èהיּו אם ּדין. ּבבית ׁשּילקה עד לחׁשּוד, דנין ּכזה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָלעֹולם
ּבין לכׁשרּותֹו יחזר - ּתׁשּובה ועּׂשה ׁשּלקה עדים ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹעליו

לׁשבּועה. ּבין ְְִֵֵָלעדּות
.‡Èׁשבּועת ּבין ונׁשּבע, ּבֹו וכפר חברֹו, על ׁשּטען ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָמי

עליו והעידּו עדים ּבאּו ּכ ואחר הּסת, ׁשבּועת ּבין ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּתֹורה
על חׁשּוד והחזק מׁשּלם, זה הרי - נׁשּבע ׁשקר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻׁשעל
ממֹון על הּנׁשּבע ׁשּכל ּבׁשבּועֹות, ּבארנּו ּוכבר ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשבּועה.

חמׁש. להֹוסיף חּיב - ּתׁשּובה ועּׂשה ְְְֲִֵֶַָָָָֹחברֹו
.·Èהיה ּכן ואמר: וקנין, ּבעדים אצלֹו חֹוב לֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָטענֹו

ּכ ואחר ונׁשּבע, ּכלּום, ל חּיב איני ׁשאמר: אֹו ,ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָּופרעּתי
מׁשּלם זה הרי - ונתקּים הּׁשטר הֹוציא אֹו הּקנין, עדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּבאּו
אמר ולא ּפרעֹו, ׁשּלא העידּו לא ׁשהרי חׁשּוד; ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹואינֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מעֹולם. דברים היּו לא ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹהּנתּבע:

ה'תשע"ב מרחשון כ"א שישי יום
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ׁשּיֹודה‡. עד הּתֹורה מן ׁשבּועה חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאין
היא וכּמה יתר. אֹו ּכסף מעין ּבׁשּתי ויכּפר יתר אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבפרּוטה
ׁשּתי הם וכּמה נקי. ּכסף ׁשל ּׂשעֹורה חצי מׁשקל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפרּוטה?

מזּקק. ּכסף ּׂשעֹורֹות ּוׁשלׁשים ׁשּתים מׁשקל ְְְְְִִִִֶֶַַָָֻמעין?
ּבּתֹו·. האמּור ּכסף עּׂשריםּכל והּוא הּקדׁש, ׁשקל הּוא רה ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשהיה ירּוׁשלים, מּמטּבע - ּדבריהן ׁשל ּכסף וכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמעה.
ּכמֹו נחׁשת, והּׁשאר ּכסף ּבֹו מּׁשמֹונה אחד ׁשּלהן ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּסלע
ּבירּוׁשלים, אפּלּו נקי ּכסף היתה היא הּמעה אבל ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּבארנּו,
ּכפירת להיֹות ׁשהצריכּו ׁשּזה ּולפי ירּוׁשלים. ׁשל ּכסף ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָוהיא
ׁשל ּכסף ׁשּתי אֹותּה עּׂשּו מּדבריהם, היא ּכסף ׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּטענה
ׁשקלים ׁשני אֹותּה עּׂשּו ולא מעין, ׁשּתי ׁשהן ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹירּוׁשלים,
הּטענה. ּכפירת ּבׁשעּור הּנראה הּדבר זהּו הּקדׁש. ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבׁשקל
עּׂשרה ּתׁשע מׁשקל היא הּטענה ׁשּכפירת הֹורּו, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָורּבֹותי
לסּתר ראיֹות ּכּמה לי ויׁש הּכסף. מן ּׂשעֹורה וחצי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹּׂשעֹורֹות

לי ויראה החׁשּבֹון, זה להם ׁשּיצא עד ׁשּתפסּו הּדר ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאֹותּה
טעּות. ֶָׁשהּוא

אּלא‚. ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש ּופרּוטה מעין ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָׁשּתי
ּפטּור, - ּפרּוטֹות ׁשּתי אּלא ּבידי ל אין חּיב; - ְְְְְִֵֵֶַָָָָָּפרּוטה
ּבידי ל אין ,ביד לי מנה מעין. מּׁשתי ּבפחֹות ׁשּכפר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָמּפני
- מּפרּוטה ּבפחֹות הּמֹודה ׁשּכל ּפטּור; - ּפרּוטה חצי ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָאּלא

ּכלּום. הֹודה לא ְְִָֹּכאּלּו
.„- ּתׁשעים אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש ּתמרים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָמאה

- מעין ׁשּתי ּבהן ׁשּכפר העּׂשר ׁשם ׁשוין היּו אם ְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָרֹואים:
לי יׁש אגֹוזים ׁשּׁשה אֹו חמּׁשה ּפטּור. - לאו ואם ְְֱֲִִִִִִֵָָָָָנׁשּבע;
ׁשוה אם רֹואין: - אחד אגֹוז אּלא [ּבידי] ל אין ,ְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָָּביד
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. - לאו ואם נׁשּבע; - ּפרּוטה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹהאחד

ֶָּבזה.
ּופרֹות‰. סחֹורֹות ּבמיני אֹו ּבכסף אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָּבּמה

ואפּלּו ּדמיהן, את מׁשערין אין - הּכלים אבל ּבהן; ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכּיֹוצא
ּבאחת הֹודה מחטין, ׁשּתי ּוטענֹו ּבפרּוטה, מחטין עּׂשר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָהן
הּכלים ּכל - כלים אֹו ּכסף ׁשּנאמר: חּיב; - ּבאחת ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָוכפר
יׁש אם ּבּכסף: וכפר ּבּכלים והֹודה וכלים, ּכסף טענֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּככסף.
ּבּכסף הֹודה ּפטּור. - לאו ואם חּיב; - מעין ׁשּתי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבּכפירה

ּכל וכן חּיב. - ּבפרּוטה הֹודה אם ּבּכלים, ּבזה.וכפר ּכּיֹוצא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
.Âהרי - ּפרּוטה אּלא ּכפר לא אפּלּו אחד, עד עליו ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהעיד

אחד - ממֹון אֹותֹו מחּיבים ׁשּׁשנים מי ׁשּכל נׁשּבע; ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָזה
,ּביד לי יׁש פרּוטה ׁשוה אֹו ּפרּוטה ּכיצד? ׁשבּועה. ְְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָמחּיבֹו
נׁשּבע. זה הרי - לֹו ׁשּיׁש מעיד אחד ועד ּכלּום, ּבידי ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָאין
ׁשוה אֹו ּפרּוטה אצלֹו הפקיד אפּלּו הּׁשֹומרים, ּבׁשבּועת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָוכן
אינֹו - מּפרּוטה ּפחֹות וכל נׁשּבע. - ׁשאבדה וטען ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָפרּוטה,
- ונֹוטלין הּנׁשּבעין ּכל וכן לֹו. נזקקין ּדין ּבית ואין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָממֹון,

ומעלה. מּפרּוטה ונֹוטלין ְְְְְִִִִַָָָָנׁשּבעין
.Êׁשּתי טענת צריכין אינן ונֹוטלין ׁשהּנׁשּבעין רּבֹותי: ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָהֹורּו

ואחר מעין, ּבׁשּתי ׁשּיכּפר הּנתּבע ׁשּצרי אֹומר: ואני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹכסף.
הּנׁשּבעין ׁשהרי ויּטל. חכמים ּבתּקנת הּתֹובע יּׁשבע ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּכ
ואחר מעין, ׁשּתי ּכפירת ּביניהם ׁשּיהיה צרי - ספק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבטענת

מּספק. יּׁשבע ִִֵַָָָּכ
.Áמּמין הֹודיה ׁשּתהיה עד ׁשבּועה חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאין

אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש חּטים ּכֹור ּכיצד? ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּטענה.
ּכֹור אּלא ּבידי ל אין לֹו: אמר אם אבל חּיב. - חּטים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלת
והּמין ּבֹו, לֹו הֹודה לא ׁשּטענֹו ׁשהּמין ּפטּור; - ּׂשעֹורים ְְְִִִֶֶֶַַָָָֹׁשל
לא ּפּקדֹון, ּביד לי יׁש זהב ּדינר טענֹו. לא ּבֹו לֹו ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹׁשהֹודה
,אצל הפקדּתי ּכסף מעה ּכסף; דינר אּלא אצלי ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהפקדּת
אחד, מין ׁשּטענֹו ּפטּור; - פרּוטה אּלא אצלי הפקדּת ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹלא
דינרים עּׂשרה לֹו: אמר אם וכן אחר. ּבמין לֹו ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָוהֹודה
עּׂשרה אּלא אצלי הפקדּת לא ,אצל הפקדּתי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹמצרּיֹות

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. - ְִֵֵֶַָָֹצֹורּיֹות
.Ëמנֹורה אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש גדֹולה ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָמנֹורה

עּׂשר ּבת מנֹורה טענֹו אם אבל ּפטּור. זה הרי - ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָקטּנה
מֹודה זה הרי - ליטרין חמׁש ּבת ּבמנֹורה לֹו והֹודה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָליטרין,
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אם וכן חמׁש. על ּולהעמידּה לגררּה ׁשּיכֹול מּפני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבמקצת,
- קטן אזֹור אּלא ּבידי ל אין לֹו: ואמר ּגדֹול, אזֹור ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָטענֹו
לֹו והֹודה אּמה, עּׂשרים ּבת יריעה טענֹו אם אבל ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָּפטּור.
ׁשּיכֹול מּפני נׁשּבע, זה הרי - אּמֹות עּׂשר ּבת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּביריעה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עּׂשר. על ּולהעמידּה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלחתכּה
.Èּׂשעֹורים ּכֹור אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש חּטים ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָּכֹור

ּביד לי אין לֹו: אֹומר ׁשהרי ּׂשעֹורים; מּדמי אף ּפטּור -ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָ
מנה ּדין: ּבבית לחברֹו ׁשאמר למי דֹומה זה ונמצא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּׂשעֹורים,
ּדין ּבית ׁשאין - ּביד לי אין האחר: לֹו ואֹומר ּבידי, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָל
הּׂשעֹורים ּדמי הּתֹובע ּתפס ואם ּכלּום. לֹו לּתן אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָמחּיבין

מּידֹו. מֹוציאין אין -ִִִֵָ
.‡Èהרי - מהן ּבאחד והֹודה מינין, ׁשני חברֹו את ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָהּטֹוען

וכֹור חּטין ּכֹור ּכגֹון ּכיצד? ונׁשּבע. הּטענה מּמין ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָההֹודיה
חּיב. - חּטין ּכֹור אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָּׂשעֹורין
ׁשּיׁשלים וקדם ,ּביד לי יׁש חּטין ּכֹור ואמר: הּטֹוען ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהתחיל
הּנטען: לֹו אמר ,ּביד לי יׁש ּׂשעֹורים ּכֹור ויאמר: ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹּדבריו
ׁשהּנטען לּדּינין נראה אם ּׂשעֹורים, ּכֹור אּלא ּבידי ל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָאין

ּפטּור. - ּתּמֹו לפי ואם ׁשבּועה; חּיב - ְְְֱִִִֶַָָָֻהערים
.·Èאמר ּׂשעֹורים, וכֹור הן, לֹו: אמר ,ּביד לי יׁש חּטין ְְְְִִִִֵֵַַָָָּכֹור
מֹודהל זה ואין ּפטּור; זה הרי - ּׂשעֹורין ּבידי ל אין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָֹו:

ּׂשעֹורין וכֹור חּטים ּכֹור אחת: ּבבת לֹו ׁשּיאמר עד ְְְְְִִִִֶַַַַַָֹּבמקצת,
ּכֹור אּלא ּבידי ל אין הּנטען: לֹו ויאמר ,ּביד לי ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹיׁש

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַָֹּׂשעֹורים.
.‚Èאּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש ׁשמן ּכּדין עּׂשרה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמלֹוא

לֹו והֹודה ׁשמן, טענֹו ׁשהרי ּפטּור; - ׁשמן ּבלא ּכּדין ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹעּׂשרה
אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש ׁשמן ּכּדין עּׂשרה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבחרסים.
הּכּדין טענֹו ׁשהרי ׁשבּועה; חּיב - ריקנין ּכּדין ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָעּׂשרה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּכּדין. לֹו והֹודה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוהּׁשמן,
.„Èלויתי ולא מעֹולם דברים היּו לא הלואה, אצל לי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹמנה

נזק מּׁשּום אֹו ּפּקדֹון ּבידי ל יׁש ּדינרין חמּׁשים אבל ,ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָמּמ
ׁשהרי ויּׁשבע. ּבמקצת, מֹודה ׁשּזה רּבֹותי: הֹורּו - ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוכּיֹוצא
חמּׁשים, חּיב ׁשהּוא לֹו והֹודה מאה, לֹו חּיב ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָטענֹו
מּׁשּום אֹו ּפּקדֹון מּׁשּום אֹו הלואה מּׁשּום לֹו נתחּיב ּלי ְְִִִִִִֵַַַָָָּומה

נֹוטה. ּדעּתי ולזה ְְִֶֶֶַָָנזק?
.ÂËוהא הּכלי אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש ּוכלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמנה

זה. אּלא אצלֹו לֹו ׁשאין הּסת ונׁשּבע ּפטּור, זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָל

ּכליֹו. ׁשּזה ּבׁשבּועתֹו ּכֹולל - הּכלי זה אין הּכלי: ּבעל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאמר
חּיב זה הרי - ּבאחר לֹו ונתחּלף ּכליֹו זה ׁשאין הּנטען ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהֹודה
ּפטּור זה הרי - ּפטּור זה ּבענין ׁשּנאמר מקֹום ּכל ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשבּועה.
ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו הּסת, ׁשבּועת וחּיב הּתֹורה, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָמּׁשבּועת

ְִָפעמים.
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ׁשּיטענּנּו‡. עד הּתֹורה מן ׁשבּועה חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאין
ׁשּבמּדה ּבדבר לֹו ויֹודה ּבמנין אֹו ּבמׁשקל אֹו ׁשּבמּדה ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָָּבדבר

,ּביד לי יׁש דינרין עּׂשרה ּכיצד? ׁשּבמנין. אֹו ׁשּבמׁשקל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאֹו
ל אין ,ּביד לי יׁש חּטים ּכֹור חמּׁשה; אּלא ּבידי ל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָאין
ל אין ,ּביד לי יׁש מׁשי ׁשל ליטרין ׁשּתי ;לת אּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָּבידי
אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. זה הרי - רֹוטל אּלא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבידי
אּלא לי מסרּת לא ,ל מסרּתי דינרין מלא ּכיס לֹו: אמר ְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹאם
צרֹור אּלא לי מסרּת לא ,ל מסרּתי דינרין מאה ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹחמּׁשים;
ּבֹו, היה מה יֹודע ואיני ּבפני, אֹותן מנית ולא ּדינרין, ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשל
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. זה הרי - נֹוטל אּתה ּׁשהּנחּת ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּומה

לי·. מסרּת לא אֹומר: והּלה ,ל מסרּתי ּתבּואה מלא ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹּבית
ּכּמה יֹודע איני ,ל מסרּתי ּכֹורין עּׂשרה ּכֹורין; עּׂשרה ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָאּלא
נֹוטל אּתה ּׁשהּנחּת מה אּלא ּבפני, מדדּתם לא ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהם,

ּפטּור. -ָ
החּלֹון‚. עד אֹומר: והּלה ,ל מסרּתי הּזיז עד מלא זה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָּבית

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. -ְֵֵֶַַָָֹ
ׁשאפׁשר„. ּבדבר ׁשּיֹודה עד ׁשבּועה חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאין

יׁש דינרין מאה ואמר: חברֹו ׁשּטען מי ּכיצד? ּבֹו. לכּפר ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹלֹו
ל אין ׁשטר, ּבלא וחמּׁשים זה ׁשּבׁשטר חמּׁשים ,אצל ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָֹלי
ּבמקצת; מֹודה זה אין - ׁשּבּׁשטר חמּׁשים אּלא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבידי
מׁשעּבדין נכסיו ּכל והרי ּכפירתֹו, ּבֹו ּתֹועיל לא ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֻׁשהּׁשטר
על הּסת נׁשּבע לפיכ לׁשּלם. חּיב היה ּבֹו ּכפר ואפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבֹו,

ֲִִַהחמּׁשים.
אֹומר:‰. מלוה מנין, הזּכיר ולא סלעים, ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹׁשטר

אֹומר: והּלוה ּבֹו, הּכתּובים הם ּביד לי ׁשּיׁש סלעים ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹחמׁש
ּפי על אף ּבּׁשטר, הּכתּובים והם ׁשלׁש אּלא ּבידי ל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָאין
הֹודה והרי ּבׁשּתים, אּלא זה ּבׁשטר אֹותֹו מחּיבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאין
ׁשהּוא מּפני ּפטּור; זה הרי - ּבּה לכּפר ׁשאפׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּבסלע
- אבדה ׁשּיׁשיב ׁשּכל היא: חכמים ותּקנת אבדה, ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכמׁשיב
אמר לחברֹו: האֹומר וכן ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו יּׁשבע, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלא
אּלא ּבידי ל אין אֹומר: והּלה מנה, ּביד לי ׁשּיׁש אּבא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלי
הּסת. מּׁשבּועת אף ּופטּור אבדה, מׁשיב זה הרי - ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָחמּׁשים
לאבי היה מנה ואמר: מעצמֹו הֹודה אם לֹומר, צרי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָואין
ׁשּזה - חמּׁשים לֹו ונׁשאר ּדינרין, חמּׁשים לֹו ונתּתי ְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶַַָָָּבידי,
יֹודע אני ואמר: ׁשּטען יֹורׁש אבל הּסת. מּׁשבּועת אף ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּפטּור
אין אֹומר: והּוא מנה, אבי ּביד אֹו ּביד לאבי ׁשּיׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבוּדאי
- חמּׁשים אּלא אבי ּביד לֹו אין אֹו חמּׁשים, אּלא ּבידי ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָלֹו

ויּׁשבע. ּבמקצת, מֹודה זה ְְְֲִִֵֶֶַָָהרי
.Âאּלא עליו ּבידי ל אין זה, מׁשּכֹון על ּביד לי ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָמנה

ׁשוה הּמׁשּכֹון אין ואם ּבמקצת, מֹודה זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָחמּׁשים
החמּׁשים ּומׁשּלם נׁשּבע, זה הרי - ּפחֹות אֹו חמּׁשים ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָאּלא
הֹואיל יתר, אֹו מאה ׁשוה הּמׁשּכֹון היה ּבהן. ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהֹודה
נׁשּבע הּמלוה הרי - דמיו ּכדי עד עליו לטען יכֹול ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹוהּמלוה
הּמלוה נׁשּבע - ׁשמֹונים ׁשוה היה הּמׁשּכֹון. מּדמי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָונֹוטל
הּלוה ונׁשּבע הּמׁשּכֹון, מן ונֹוטלן מּׁשמֹונים, ּפחֹות לֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשאין
אין ואמר: ּבּכל ּכפר ּבהן. ׁשּכפר העּׂשרים על הּתֹורה ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמן
הּמלוה נׁשּבע - ּכלּום אצלי לֹו ואין ּפּקדֹון, אּלא מׁשּכֹון ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָזה
העּׂשרים. על הּסת הּלוה ונׁשּבע מּׁשמֹונים, ּפחֹות לֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשאין

.Ê,ּבידי ל יׁש וּדאי חמּׁשים אֹומר: והּלה ,ּביד לי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמנה
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הרי - לאו אֹו ּבהן חּיב אני אם יֹודע איני החמּׁשים ֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאבל
להּׁשבע יכֹול ואינֹו ּבמקצת, ׁשהֹודה מּפני ׁשבּועה, מחּיב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻזה
הּמנה מׁשּלם לפיכ יֹודע, אינֹו ׁשהרי ּבֹו, ׁשּכפר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּמקצת
מי על להחרים לֹו ויׁש ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשבּועה. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹּבלא

ּבֹו. חּיב ׁשאני ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו ּדבר עלי ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּטֹוען
.Á:אֹומר והּנטען עליו, מעיד אחד עד והרי ,ּביד לי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָמנה

מחּיב זה הרי - מנה אֹותֹו ּכנגד לי חּיב אּתה אבל הּוא, ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכן
יכֹול אינֹו מה ּומּפני ּומׁשּלם. לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָׁשבּועה
ואין העד, ּבֹו ׁשהעיד ּבּמה מֹודה הּוא ׁשהרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָלּׁשבע?
העד את ׁשּיכחיׁש עד נׁשּבע אחד עד ּבהעדאת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּנׁשּבע
ּבֹו ׁשּיׁש ׁשטר : לפיכ ּכפירתֹו. על ויּׁשבע ּבעדּותֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹויכּפר
וטען אחד, עד עליו ׁשּבא ּכפרן וכן ׁשּפרעֹו; וטען אחד, ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָעד
ואינֹו ׁשבּועה מחּיב זה הרי - הּפּקדֹון ל החזרּתי אֹו ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּפרע
ּכסף לׁשֹון ׁשחטף ּבאחד, מעּׂשה ּומׁשּלם. להּׁשבע, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָיכֹול
חטפּתי; וׁשּלי חטפּתי ּכן: אחר ואמר אחד, עד ּבפני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמחברֹו

להּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה מחּיב זה הרי חכמים: ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָֻואמרּו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶַַָֹּומׁשּלם.

.Ëאחד עד הביא מעֹולם, דברים היּו לא ,הלויתי ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹמנה
ּכפרן מחזק היה ׁשנים היּו ואּלּו הֹואיל ּבפניו, מּמּנּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֻׁשּלוה
אחד; עד ּפי על נׁשּבע זה הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּומׁשּלם,
מחּיבֹו אחד - ממֹון אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים מקֹום ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָׁשּכל
ּכמֹו ׁשבּועה, ּבלא מׁשּלם - ּפרעּתי ואמר: חזר ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָֹׁשבּועה.

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Èעליו מעידין והעדים ּכלּום, ּבידי ל אין ,ּביד לי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָמנה

הלכה, הּגאֹונים ּכל ּפסקּו - חמּׁשים אצלֹו לֹו יׁש ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשעדין
ּפיו הֹודית ּתהא ׁשּלא הּׁשאר; על ויּׁשבע חמּׁשים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשּלם

עדים. מהעדאת ְֲִֵֵַַָָּגדֹולה

�

zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd oeygxn a"kÎf"h -

ה'תשע"ב מרחשון ט"ז ראשון 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"ז שני יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"ב מרחשון י"ח שלישי יום

.Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

―יוםראשוֿןשלישיט"זֿי"חמרחשון הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני d`fd,ׁשּצּונּו in) ְְִִִִֵֵֶַַָָָ
lr mifne dnec`d dxtd xt` z` oda miaxrny

(exdhl Ð ilk e` mc` Ð zn `nhהמטהרים ,ְֲִַַ
ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, ּבאפן ּומטּמאים מסּים ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻּבאפן

זֹו מצוה `dnec)ּבהלכֹות dxt zekld),ּדע . ְְְִִַָ
מנינם, ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּׁשלׁשה
אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת ְְְְְְְְֳִִֵֵַַַָָָֻֻֻוהם:
אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָֻֻֻוטמאת
וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד צרעת ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַָָֻֻֻוטמאת
מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת הּזבה וטמאת ְְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָֻֻֻהּזב
מפרׁש מהם ּכלֿאחד ― וטהרתם נּדה מי ְְְְֳִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻוטמאת

הרּבה מקראֹות יׁש מאּלה ּובכלֿמצוה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבּתֹורה,
ּבּיֹום "ויהי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָודינים
ּובפרׁשת תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהּׁשמיני"
אדּמה"; פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֻ"זאת
ׁשּבאּו ּכלֿהּמקראֹות ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָָָוארּבע
האּלה ּכלֿהּמינים ּדיני אבל אּלּו. ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻּבטמאֹות
ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ּכלֿמין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָוהלכֹות
― מּסכּתֹות להם ׁשּנתיחּדּו מינים מהם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּכלֿזה.
ּומּסכת מכׁשירין ּומּסכת טהרֹות מּסכת ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָמהן
טמאת ּכֹוללֹות אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש ְְְֳִֵֶֶַַָָֹֻעקצים,
נזּדּמן אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, ְְְְְֳִִִִִִִֵַַַַָָאכלין
ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֻּבהם
נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ּבמקרה. ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָאּלא
יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה טמאת מצות ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻֻּכלּֿדיני
טמאת מּדיני חלק ּגםּֿכן יׁש ּכרתֹות ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַֻּובמּסכת
אדם נגעי ּכלּֿדיני ּכֹוללת נגעים מּסכת ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָיֹולדת.
וזבה זב ּכלּֿדיני ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָּובגד
ּכלּֿדיני ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָוׁשכבת
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻטמאת
לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻלטּמא
מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, להן ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֻיחדּו
ּכלים ּבמּסכת רּבם זה, ּבסדר מקֹומֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֻּבכּמה
מּסּוג רּבֹות ׁשאלֹות על ּדּברּו וכן ְְְְִִֵֵַַָּוטהרֹות.

אנ ּפרׁשנּו ּוכבר עדּיֹות. ּבמּסכת זהזה סדר ּו ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻ
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הרי - לאו אֹו ּבהן חּיב אני אם יֹודע איני החמּׁשים ֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאבל
להּׁשבע יכֹול ואינֹו ּבמקצת, ׁשהֹודה מּפני ׁשבּועה, מחּיב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻזה
הּמנה מׁשּלם לפיכ יֹודע, אינֹו ׁשהרי ּבֹו, ׁשּכפר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּמקצת
מי על להחרים לֹו ויׁש ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשבּועה. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹּבלא

ּבֹו. חּיב ׁשאני ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו ּדבר עלי ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּטֹוען
.Á:אֹומר והּנטען עליו, מעיד אחד עד והרי ,ּביד לי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָמנה

מחּיב זה הרי - מנה אֹותֹו ּכנגד לי חּיב אּתה אבל הּוא, ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכן
יכֹול אינֹו מה ּומּפני ּומׁשּלם. לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָׁשבּועה
ואין העד, ּבֹו ׁשהעיד ּבּמה מֹודה הּוא ׁשהרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָלּׁשבע?
העד את ׁשּיכחיׁש עד נׁשּבע אחד עד ּבהעדאת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּנׁשּבע
ּבֹו ׁשּיׁש ׁשטר : לפיכ ּכפירתֹו. על ויּׁשבע ּבעדּותֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹויכּפר
וטען אחד, עד עליו ׁשּבא ּכפרן וכן ׁשּפרעֹו; וטען אחד, ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָעד
ואינֹו ׁשבּועה מחּיב זה הרי - הּפּקדֹון ל החזרּתי אֹו ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּפרע
ּכסף לׁשֹון ׁשחטף ּבאחד, מעּׂשה ּומׁשּלם. להּׁשבע, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָיכֹול
חטפּתי; וׁשּלי חטפּתי ּכן: אחר ואמר אחד, עד ּבפני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמחברֹו

להּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה מחּיב זה הרי חכמים: ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָֻואמרּו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶַַָֹּומׁשּלם.

.Ëאחד עד הביא מעֹולם, דברים היּו לא ,הלויתי ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹמנה
ּכפרן מחזק היה ׁשנים היּו ואּלּו הֹואיל ּבפניו, מּמּנּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֻׁשּלוה
אחד; עד ּפי על נׁשּבע זה הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּומׁשּלם,
מחּיבֹו אחד - ממֹון אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים מקֹום ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָׁשּכל
ּכמֹו ׁשבּועה, ּבלא מׁשּלם - ּפרעּתי ואמר: חזר ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָֹׁשבּועה.

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Èעליו מעידין והעדים ּכלּום, ּבידי ל אין ,ּביד לי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָמנה

הלכה, הּגאֹונים ּכל ּפסקּו - חמּׁשים אצלֹו לֹו יׁש ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשעדין
ּפיו הֹודית ּתהא ׁשּלא הּׁשאר; על ויּׁשבע חמּׁשים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשּלם

עדים. מהעדאת ְֲִֵֵַַָָּגדֹולה

�

zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd oeygxn a"kÎf"h -

ה'תשע"ב מרחשון ט"ז ראשון 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"ז שני יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשע"ב מרחשון י"ח שלישי יום

.Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

―יוםראשוֿןשלישיט"זֿי"חמרחשון הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני d`fd,ׁשּצּונּו in) ְְִִִִֵֵֶַַָָָ
lr mifne dnec`d dxtd xt` z` oda miaxrny

(exdhl Ð ilk e` mc` Ð zn `nhהמטהרים ,ְֲִַַ
ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, ּבאפן ּומטּמאים מסּים ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻּבאפן

זֹו מצוה `dnec)ּבהלכֹות dxt zekld),ּדע . ְְְִִַָ
מנינם, ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּׁשלׁשה
אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת ְְְְְְְְֳִִֵֵַַַָָָֻֻֻוהם:
אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָֻֻֻוטמאת
וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד צרעת ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַָָֻֻֻוטמאת
מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת הּזבה וטמאת ְְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָֻֻֻהּזב
מפרׁש מהם ּכלֿאחד ― וטהרתם נּדה מי ְְְְֳִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻוטמאת

הרּבה מקראֹות יׁש מאּלה ּובכלֿמצוה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבּתֹורה,
ּבּיֹום "ויהי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָודינים
ּובפרׁשת תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהּׁשמיני"
אדּמה"; פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֻ"זאת
ׁשּבאּו ּכלֿהּמקראֹות ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָָָוארּבע
האּלה ּכלֿהּמינים ּדיני אבל אּלּו. ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻּבטמאֹות
ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ּכלֿמין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָוהלכֹות
― מּסכּתֹות להם ׁשּנתיחּדּו מינים מהם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּכלֿזה.
ּומּסכת מכׁשירין ּומּסכת טהרֹות מּסכת ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָמהן
טמאת ּכֹוללֹות אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש ְְְֳִֵֶֶַַָָֹֻעקצים,
נזּדּמן אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, ְְְְְֳִִִִִִִֵַַַַָָאכלין
ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֻּבהם
נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ּבמקרה. ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָאּלא
יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה טמאת מצות ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻֻּכלּֿדיני
טמאת מּדיני חלק ּגםּֿכן יׁש ּכרתֹות ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַֻּובמּסכת
אדם נגעי ּכלּֿדיני ּכֹוללת נגעים מּסכת ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָיֹולדת.
וזבה זב ּכלּֿדיני ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָּובגד
ּכלּֿדיני ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָוׁשכבת
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻטמאת
לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻלטּמא
מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, להן ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֻיחדּו
ּכלים ּבמּסכת רּבם זה, ּבסדר מקֹומֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֻּבכּמה
מּסּוג רּבֹות ׁשאלֹות על ּדּברּו וכן ְְְְִִֵֵַַָּוטהרֹות.

אנ ּפרׁשנּו ּוכבר עדּיֹות. ּבמּסכת זהזה סדר ּו ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻ
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צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, סדר ּכלֹומר: ְְִֵֵֵֶֶַָָֻּכּלֹו,
מעניני ּדבר ּבׁשּום עּמֹו אחר ּבספר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָלעּין

והּטהרה. ְְֳַַָָָֻהּטמאה

ה'תשע"ב מרחשון י"ט רביעי יום

.‡˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"א אדםהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ
exera)מצרע zipepal dz`xpy).[מטּמא] טמא ְְֵֵַָָֹ

ּמּמּנה מה אדם: צרעת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּומצוה
הסּגר צרי ּמּמּנה מה טהֹור, ּמּמּנה ּומה ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָטמא

(mini zray)עם ּׁשּצרי ּומה ,צרי ּׁשאינֹו ּומה ,ִִִֵֶֶַַָָ
ּתגלחת ּכלֹומר: ּגּלּוח, ― הּנתק(aiaqn)ההסּגר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַ
(xry mewna `edyk rbp ly eny)זה וזּולת ―ְֶַ

טמאתּה. ואיכּות ּדיניה ְְְִִֵֵֶָָָָֻמּפרטי

ה'תשע"ב מרחשון כ' חמישי יום

.Ëˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הצ"ט הּנּדההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ

נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מּטמאה]. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻטמאה
ְִֶָָוכלּֿדיניה.

ה'תשע"ב מרחשון כ"א שישי יום

.˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― מאה הּמׁשלמת ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. הּיֹולדת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלהיֹות

ֶֶַהּיֹולדת.

ה'תשע"ב מרחשון כ"ב קודש שבת יום

.Â˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםרביעֿישבתקודשי"טֿכ"במרחשון

― הק"ו זבההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ
ׁשּבהם הּדברים הלכֹות ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָמטמאה,
אחר זּולתּה מטּמאה ואי זבה, נעׂשית ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָהיא

זבה. ְֶֶֶָָָׁשּנעׂשתה
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ô:ìàøNé éLðàæéøãð-úà ílLàå àp äëìà Cìnä-ìà íBìLáà øîàiå äðL íéòaøà õwî éäéå ©§¥¬¦§¨¥«©§¦¾¦¥−©§¨¦´¨¨®©³Ÿ¤©§¨Æ¤©¤½¤¥´£¨À̈©£©¥²¤¦§¦²
:ïBøáça ýåýéì ézøãð-øLàçáò øãð øãð-ékáéLé-íà øîàì íøàa øeLâá ézáLa Ec(éø÷ áBLé)éðáéLé £¤¨©¬§¦©Ÿ̈−§¤§«¦¥Æ¤Æ¨©´©§§½§¦§¦¬¦§²©£−̈¥®Ÿ¦¨¸Ÿ¨¸§¦¥³¦

:ýåýé-úà ézãáòå íìLeøé ýåýéèô:äðBøáç Cìiå í÷iå íBìLa Cì Cìnä Bì-øîàiåéíBìLáà çìLiå §Ÿ̈Æ§´¨©½¦§¨©§¦−¤§Ÿ̈«©Ÿ¤¬©¤−¤¥´§¨®©−̈¨©¥¬¤¤§«¨©¦§©³©§¨Æ
:ïBøáça íBìLáà Cìî ízøîàå øôMä ìB÷-úà íëòîLk øîàì ìàøNé éèáL-ìëa íéìbøî§©§¦½§¨¦§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ§¨§£¤Æ¤´©Ÿ½̈©£©§¤¾¨©¬©§¨−§¤§«

àé:øác-ìk eòãé àìå ínúì íéëìäå íéàø÷ íìLeøéî Léà íéúàî eëìä íBìLáà-úàåáéçìLiå §¤©§¨À¨§º¨©³¦¦Æ¦´¨©½¦§ª¦−§Ÿ§¦´§ª¨®§¬Ÿ¨§−¨¨¨«©¦§©´
CìBä íòäå õnà øLwä éäéå íéçáfä-úà Bçáæa äìbî Bøéòî ãåc õòBé éðìébä ìôúéçà-úà íBìLáà©Â§¨¤£¦¸Ÿ¤©¦Ÿ¦¹¥´¨¦À¥¦Æ¦¦½Ÿ§¨§−¤©§¨¦®©§¦³©¤Æ¤Æ©¦½§¨¨²¥¬

:íBìLáà-úà áøåâé:íBìLáà éøçà ìàøNé Léà-áì äéä øîàì ãåc-ìà ãébnä àáiåãéãåc øîàiå ¨−̈¤©§¨«©¨ŸÆ©©¦½¤¨¦−¥®Ÿ¨¨²¤¦¬¦§¨¥−©£¥¬©§¨«©´Ÿ¤Â̈¦
úëìì eøäî íìLáà éðtî äèéìô eðl-äéäú-àì ék äçøáðå eîe÷ íìLeøéá Bzà-øLà åéãáò-ìëì§¨£¨¨¸£¤¦³¦¨©Æ¦Æ´§¦§½̈¨¦²Ÿ¦§¤¨¬§¥−̈¦§¥´©§¨®Ÿ©£´¨¤À¤

:áøç-éôì øéòä äkäå äòøä-úà eðéìò çécäå eðâOäå øäîé-ït¤§©¥³§¦¦Æ̈Æ§¦¦³©¨¥ÆÆ¤¨´¨½̈§¦¨¬¨¦−§¦¨«¤

i"yx

(‡).'Â‚Â ˘È‡ ÌÈ˘ÓÁÂוחקוקי טחול, נטולי כולם

רגלים: ‡·˘ÌÂÏ.(·)כפות ÌÈÎ˘‰Â:בקר בכל

.Í„·Ú Ï‡¯˘È ÈË·˘ „Á‡Ó:פלוני משבט

(„).ÂÈ˙˜„ˆ‰Â:בקושטא ואדינניה (תרגום:)

(Ê).‰�˘ ÌÈÚ·¯‡ ı˜Óמלך ישראל ששאלו

במלכות: והשפלה מרד דבר נתגלגל ‡ÎÏ‰משמואל,

�„¯È.לחברון:�‡. ˙‡ ÌÏ˘‡Âרבותינו לדאמרו (סוטה

שמנים:ב) כבשים היו שם כי מחברון, כבשים להביא :

(‡È).ÌÓ˙Ï ÌÈÎÏÂ‰Â ÌÈ‡Â¯˜סוטה במסכת מפורש

ח)ירושלמית שני(א שכל לו, שיכתוב מאביו שבקש

אותו מראה והיה ילכו. עמו, שילכו שיבקש אדם בני

הרבה: וכן אחרים, לשנים כך ואחר כאן, לשנים

cec zcevn
(‡).ÔÎ È¯Á‡Ó:עונו על אביו לו שמחל ¯ˆÌÈ.אחר

בוקר:ÌÈÎ˘‰Â.(·)ברגלים: בכל דרכו היה È„.כן ÏÚעל
השער: בדרך שהיה המלך:Â·Ï‡.מקום אל לבוא ‡Èוהלך

.‰ÊÓ:וענינו מקומו האדם את לשאול חיבה, מדרך הוא
.ÈË·˘ „Á‡Ó,ממנו שהיה השבט כפי משיב היה אחד כל

לאבשלום, נכרים ישראל ערי כל היו לא כי העיר, לא אבל
יתירה: חיבה להראות היה זה העיר, על גם ששאל ואם

(‚).'Â‚Â ראה¯‡‰ לו: אמר המשפט, דבר לו ספר כאשר
הועמד לא אבל עמך, והדין דבריך, שטובים הלב בראיית
הדבר: להבין לומר: רוצה לך, לשמוע חכם איש מהמלך

(„).ÂÈ˙˜„ˆ‰Â:המשפט דבר להבין לב נותן הייתי מאד כי בצדק, לדונו הדין את מצדיק הייתי לומר: כאשר·˜¯·.(‰)רצה
ונשקו: בו אחז לו, להשתחות מי ישראל:ÈÂ‚�·.(Â)קרב לב אליו המשיך אמריו בחלקלקות לומר: ˘�‰.(Ê)רוצה ÌÈÚ·¯‡

ז"ל רבותינו ב)אמרו יד מהם(תמורה ונהרגו במלכות, מרד באה השאלה תחת כי בה, ותלה מלך. להם שאלו אשר מזמן שהוא :

בחברון:·ÔÂ¯·Á.ובהם: העומדת הבמה על קרבנות:È˙„·ÚÂ.(Á)להקריב הבאת שלחÁÏ˘ÈÂ.(È)עם לחברון, הלכו טרם
מה ותשמעו אבשלום, שמלך תאמרו בהמלכתי, שיתקעו השופר קול תשמעו כאשר להם ואמר העם, דעת לחקור מרגלים

זה:˜¯ÌÈ‡Â.(È‡)בפיהם: מכל ידעו ולא לבבם, בתום והלכו הזבח, על מאבשלום קרואים ‡ÏÙÂ˙ÈÁ.(È·)היו רוצה‡˙
מעירו: אחיתופל את להביא וגו':·ÂÁ·Ê.לומר: זבחו Â¯·.בעת ÍÏÂ‰:ומתרבים נוספים היו עת Â‚Â'.(È„)בכל ‰È‰˙ ‡Ï ÈÎ

העיר: במעוז מפניו להנצל אפשר ואי אתו, אשר העם רב בניÂ�‚˘‰Â.כי כל על הרעה ידיח ובעבורינו העיר, בתוך עודנו
יכה: כולם ואת העיר,

oeiv zcevn
(‡).˘ÚÈÂכמו וקנין, אסיפה ה)ענין יב עשו(שם אשר הנפש :

בו:Î¯Ó·‰.בחרן: לרכוב ÊÓ‰.משפט:¯È·.(·)עגלה È‡
אני: מזה שתאמר העיר שראויÌÈÁÂÎ�Â.(‚)איזה צודקים

כמו בהם, כו)להתוכח כד נכוחים:(משלי דברים משיב :

(„).ÈÏÚÂ:ואלי וכן˜¯ÌÈ‡Â.(È‡)כמו טמזומנים, (שמואלֿא

הקרואים:יג) יאכלו כן ואחרי :(·È).¯˘˜‰שם על המרד,
וכן אחת, באגודה יתקשרו המרד ח)שבעלי כב קשרתם(שם כי :

כמוËÈÏÙ‰.(È„)חזק:‡ıÈÓ.כולכם: ב)הצלה, כב :(לקמן

לי: דחיה:ÁÈ„‰Â.ומפלטי מלשון

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `nw sc oileg(ipy meil)

zcnlnd 'glyz' zaizn dyxcdy zx`ane da zxfeg `xnbd
zkxvp ,zxg` dyr zevn jka zigcp xy`k s` geliy aiigl

:xg` dxwnl,éMà áø øa øî øîà àlà'glyz' zaizn dyxcd ¤¨¨©©©©©¦
dxwnl dkxved devn mewna elit` geliy aiigldìèpL ïBâkm`l §¤§¨¨

ì úðî ìòàkéì åàìc ,çlL'gwz `l' ly e`ld lr xaer epi`y ± ©§¨§©¥©§©¥¨
ezrca did dzlihp zryay itl ,m`d z` lehil xeqi` `edy 'ebe

wxe ,dglyläNò'glyz gly' lyå ,àkéàc àeämixeaq epiid £¥§¦¨§
cäNò éúéì,[rxevnd zxdh ly oebk] xg`d dyrd `eaiy ±éçãéìå ¥¥£¥§¦§¥

äNòaiigy 'glyz' zaiza dxezd epzcnil ,owd geliy ly £¥
.devn mewna elit` dglyl

dyr `l` owd geliy zevna oi`y dxwna recn zxxan `xnbd
zl`ey .zxg` dyr zevn iptn dzegcl yiy mixeaq epiid cala

:`xnbdäNò éàäc déîìeà éàîzxdh ly dyrd gk lecb dna ± ©§¥§©£¥
rxevndäNò éàäîzegcl yiy mixeaq epiid okly ,owd geliy ly ¥©£¥

:`xnbd zayiin .rxevnd zxdh jxev iptn geliyd zevn z`
øî øîàå ìéàBä Czòc à÷ìñl`rnyi iax `ed `ld](.fhw zay),[ ©§¨©§¨¦§¨©©
BzLàì Léà ïéaL íBìL ìBãb,dlral dy` zxdh oipr `ed aeyg ± ¨¨¤¥¦§¦§

äMeã÷a ázëpL àeä Ceøa LBãwä ìL BîL ,äøBz äøîà éøäL¤£¥¨§¨¨§¤©¨¨¤¦§©¦§¨
äçnéíénä ìò`id dxedh m` xxazn df ici lry ,dheq z`wyda ¦¨¤©©©¦

,`ed xeng oer myd zwigny s` lr ,dzial zxzeneòøBöî éàäå§©§¨
øähî àìc änëc ïåékerbpnáéúëc ,ähnä LéîLúa øeñàiabl ¥¨§©¨§Ÿ¦©¥¨§©§¦©¦¨¦§¦

eizepaxw z`adl mixtivd z`ad oiay minid zray(g ci `xwie)

,'íéîé úòáL Bìäàì õeçî áLéå'eyxceïàkî ,BzLà Bæ 'Bìäà' §¨©¦§¨¢¦§©¨¦¨¢¦§¦¨
epcnlLéîLúa øeñàc ïåék àîéúc eäî ,ähnä LéîLúa øeñàL¤¨§©§¦©¦¨©§¥¨¥¨§¨§©§¦
,ähnä,xzid icil e`iaz mixtivd zxdhedéãéc äNò ézéì`eai ± ©¦¨©§¥£¥¦¥

rxevnd zxdh ly dyrdïì òîLî à÷ ,ïwä çelLc äNò éçãéìå§¦§¥£¥§¦©©¥¨©§©¨
.devn xacl elit` 'glyz'

äðùî
ìèBpäd z` xetiv ownìò íà[lrn ±],øîBà äãeäé éaø ,íéðaä ©¥¥©©¨¦©¦§¨¥
,ä÷Bì,'mipAd lr m`d gTz `l' ly e`ld lr xary meynBðéàå ¤Ÿ¦©¨¥©©¨¦§¥

çlLîxeqi`d z` jka owzi `ly itl ,m`d z` glyl aiegn epi` ± §©¥©
.dyr xakyçlLî ,íéøîBà íéîëçågNW' zevn meyn m`d z` ©£¨¦§¦§©¥©©¥©

,'m`d z` gNWY,ä÷Bì Bðéàåe`ld zpwz `id geliyd zevny itl. §©©¤¨¥§¥¤
ììkä äæ,dxezd lkaäNò íe÷ da LiL äNòú àì úåöî ìk± ¤©§¨¨¦§©Ÿ©£¤¤¥¨£¥

ieeiv mb z`f calne ,dn xac zeyrl `ly xeqi` da yiy devn
,e`ld z` owzläéìò ïé÷Bì ïéàlekiy ,e`ld lr xar m` s` ¥¦¨¤¨

.zewlnd on xhtidle dyrd ici lr epwzl

àøîâ
xaky xg`l m`d geliyy dcedi iax ly enrh edn zxxan `xnbd

:dzlihpa xary e`ld z` owzn epi` dlhpéòawtzqd ±àaà éaø ¨¥©¦©¨
,ìnî øaednäãeäé éaøc àîòèm`d gTz `l' ly e`ldy s`y ©©¨©§¨§©¦§¨Ÿ¦©¨¥

lkn ,'m`d z` gNWY gNW' ly dyrl wzipd e`l aygp 'mipAd lr©©¨¦©¥©§©©¤¨¥
`ed m`d ,glyn epi`e dwel mewnøáñc íeMîs`y÷zépL åàì ¦§¨©©¤¦¨

,åéìò ïé÷Bì äNòì,e`ll oewiz dyrd oi`yàîìc Bàzn`ay ©£¥¦¨¨¦§¨
àëäå ,åéìò ïé÷Bì ïéà äNòì ÷zépL åàì øáñ àîìòazevna §¨§¨¨©©¤¦¨©£¥¥¦¨¨§¨¨

e`ld z` owzn dyrd oi`y xaeqy owd geliyíeMî àîòè eðééä©§©§¨¦
wéòî 'çlL' øáñ÷còîLî àødpid m`d z` glyl devnd ± §¨¨©©¥©¥¦¨¨©§©

.dlhp xaky xg`l `le cin `weec
:`xnbd dgiken,òîL àz,`ziixa epipyììëa ïðLé ,ïìæâå ápb ¨§©©¨§©§¨¤§¨¦§©

,úe÷ìî,dlfbde dapbd zayd ici lr xhtidl mileki mpi`eéøác ©§¦§¥
äãeäé éaø,ef `ziixan dcedi iax ly ezhiy z` `xnbd dgiken . ©¦§¨

àeä äNòì ÷zépL åàìc àëä àäåwzip dlifb ly e`ld ixde ± §¨¨¨§©¤¦¨©£¥
,daydd ly dyrløîà àðîçøc(bi hi `xwie),'ìæâú àì',e`ld ixd §©£¨¨¨©Ÿ¦§Ÿ
dyr mb da xn`pe'äìæbä úà áéLäå'(bk d `xwie)m`y rnyny , §¥¦¤©§¥¨

,dlfbd z` aiydl deevn `ed ixd lfbe xaràîòè dpéî òîL§©¦¨©§¨
äãeäé éaøc`ed epizpynaïé÷Bì äNòì ÷zépL åàì øáñ÷c íeMî §©¦§¨¦§¨¨©©¤¦¨©£¥¦

.åéìò̈¨
:`xnbd dywneëì àðéîà åàì ,àøéæ éaø [eäì] (äéì) øîàike ± ¨©§©¦¥¨©£¦¨§

,xakn mkl izxn` `làúéðúî ìk`ziixa lk ±éa àéðz àìc± ¨©§¦¨§Ÿ©§¨¥
ly myxcn ziaa dzpyp `ly
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קי eh wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`enyehciÎ`

åèà:åéðôì íéöø Léà íéMîçå íéññå äákøî íBìLáà Bì Nòiå ïë éøçàî éäéåáíBìLáà íékLäå ©§¦Æ¥©´£¥¥½©©³©Æ©§¨½¤§¨−̈§ª¦®©£¦¦¬¦−¨¦¬§¨¨«§¦§¦Æ©§¨½
íBìLáà àø÷iå ètLnì Cìnä-ìà àBáì áéø-Bl-äéäé-øLà Léàä-ìk éäéå øòMä Cøc ãé-ìò ãnòå§¨©¾©©−¤´¤©¨®©©§¦¿¨¨¦´£¤¦§¤¦Á¨¸¤©¤¹¤©¦§À̈©¦§¨̧©§¨³

:Ecáò ìàøNé-éèáL ãçàî øîàiå äzà øéò äfî-éà øîàiå åéìàâéøáã äàø íBìLáà åéìà øîàiåE ¥¨Æ©ÀŸ¤¥¦¤¬¦Æ©½¨©¾Ÿ¤¥©©¬¦§¥¦§¨¥−©§¤«©³Ÿ¤¥¨Æ©§¨½§¥¬§¨¤−
:Cìnä úàî Eì-ïéà òîLå íéçëðe íéáBèãLéà-ìë àBáé éìòå õøàa èôL éðîNé-éî íBìLáà øîàiå ¦´§Ÿ¦®§Ÿ¥¬©¥§−¥¥¬©¤«¤©ŸÆ¤Æ©§¨½¦§¦¥¬¦Ÿ¥−¨¨®¤§¨©À¨¬¨¦²

:åéz÷cöäå ètLîe áéø-Bl-äéäé-øLàä÷Lðå Bì ÷éæçäå Bãé-úà çìLå Bì úåçzLäì Léà-áø÷a äéäå £¤¦§¤¦¬¦§−̈§¦§©§¦«§¨¨Æ¦§¨¦½§¦§©£−Ÿ®§¨©¯¤¨²§¤¡¦¬−§¨¬©
:Bìåáì-úà íBìLáà ápâéå Cìnä-ìà ètLnì eàáé-øLà ìàøNé-ìëì äfä øáck íBìLáà Nòiå «©©̧©©§¨¹©¨¨³©¤Æ§¨¦§¨¥½£¤¨¬Ÿ©¦§−̈¤©¤®¤©§©¥Æ©§¨½¤¥−

ô:ìàøNé éLðàæéøãð-úà ílLàå àp äëìà Cìnä-ìà íBìLáà øîàiå äðL íéòaøà õwî éäéå ©§¥¬¦§¨¥«©§¦¾¦¥−©§¨¦´¨¨®©³Ÿ¤©§¨Æ¤©¤½¤¥´£¨À̈©£©¥²¤¦§¦²
:ïBøáça ýåýéì ézøãð-øLàçáò øãð øãð-ékáéLé-íà øîàì íøàa øeLâá ézáLa Ec(éø÷ áBLé)éðáéLé £¤¨©¬§¦©Ÿ̈−§¤§«¦¥Æ¤Æ¨©´©§§½§¦§¦¬¦§²©£−̈¥®Ÿ¦¨¸Ÿ¨¸§¦¥³¦

:ýåýé-úà ézãáòå íìLeøé ýåýéèô:äðBøáç Cìiå í÷iå íBìLa Cì Cìnä Bì-øîàiåéíBìLáà çìLiå §Ÿ̈Æ§´¨©½¦§¨©§¦−¤§Ÿ̈«©Ÿ¤¬©¤−¤¥´§¨®©−̈¨©¥¬¤¤§«¨©¦§©³©§¨Æ
:ïBøáça íBìLáà Cìî ízøîàå øôMä ìB÷-úà íëòîLk øîàì ìàøNé éèáL-ìëa íéìbøî§©§¦½§¨¦§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ§¨§£¤Æ¤´©Ÿ½̈©£©§¤¾¨©¬©§¨−§¤§«

àé:øác-ìk eòãé àìå ínúì íéëìäå íéàø÷ íìLeøéî Léà íéúàî eëìä íBìLáà-úàåáéçìLiå §¤©§¨À¨§º¨©³¦¦Æ¦´¨©½¦§ª¦−§Ÿ§¦´§ª¨®§¬Ÿ¨§−¨¨¨«©¦§©´
CìBä íòäå õnà øLwä éäéå íéçáfä-úà Bçáæa äìbî Bøéòî ãåc õòBé éðìébä ìôúéçà-úà íBìLáà©Â§¨¤£¦¸Ÿ¤©¦Ÿ¦¹¥´¨¦À¥¦Æ¦¦½Ÿ§¨§−¤©§¨¦®©§¦³©¤Æ¤Æ©¦½§¨¨²¥¬

:íBìLáà-úà áøåâé:íBìLáà éøçà ìàøNé Léà-áì äéä øîàì ãåc-ìà ãébnä àáiåãéãåc øîàiå ¨−̈¤©§¨«©¨ŸÆ©©¦½¤¨¦−¥®Ÿ¨¨²¤¦¬¦§¨¥−©£¥¬©§¨«©´Ÿ¤Â̈¦
úëìì eøäî íìLáà éðtî äèéìô eðl-äéäú-àì ék äçøáðå eîe÷ íìLeøéá Bzà-øLà åéãáò-ìëì§¨£¨¨¸£¤¦³¦¨©Æ¦Æ´§¦§½̈¨¦²Ÿ¦§¤¨¬§¥−̈¦§¥´©§¨®Ÿ©£´¨¤À¤

:áøç-éôì øéòä äkäå äòøä-úà eðéìò çécäå eðâOäå øäîé-ït¤§©¥³§¦¦Æ̈Æ§¦¦³©¨¥ÆÆ¤¨´¨½̈§¦¨¬¨¦−§¦¨«¤

i"yx

(‡).'Â‚Â ˘È‡ ÌÈ˘ÓÁÂוחקוקי טחול, נטולי כולם

רגלים: ‡·˘ÌÂÏ.(·)כפות ÌÈÎ˘‰Â:בקר בכל

.Í„·Ú Ï‡¯˘È ÈË·˘ „Á‡Ó:פלוני משבט

(„).ÂÈ˙˜„ˆ‰Â:בקושטא ואדינניה (תרגום:)

(Ê).‰�˘ ÌÈÚ·¯‡ ı˜Óמלך ישראל ששאלו

במלכות: והשפלה מרד דבר נתגלגל ‡ÎÏ‰משמואל,

�„¯È.לחברון:�‡. ˙‡ ÌÏ˘‡Âרבותינו לדאמרו (סוטה

שמנים:ב) כבשים היו שם כי מחברון, כבשים להביא :

(‡È).ÌÓ˙Ï ÌÈÎÏÂ‰Â ÌÈ‡Â¯˜סוטה במסכת מפורש

ח)ירושלמית שני(א שכל לו, שיכתוב מאביו שבקש

אותו מראה והיה ילכו. עמו, שילכו שיבקש אדם בני

הרבה: וכן אחרים, לשנים כך ואחר כאן, לשנים

cec zcevn
(‡).ÔÎ È¯Á‡Ó:עונו על אביו לו שמחל ¯ˆÌÈ.אחר

בוקר:ÌÈÎ˘‰Â.(·)ברגלים: בכל דרכו היה È„.כן ÏÚעל
השער: בדרך שהיה המלך:Â·Ï‡.מקום אל לבוא ‡Èוהלך

.‰ÊÓ:וענינו מקומו האדם את לשאול חיבה, מדרך הוא
.ÈË·˘ „Á‡Ó,ממנו שהיה השבט כפי משיב היה אחד כל

לאבשלום, נכרים ישראל ערי כל היו לא כי העיר, לא אבל
יתירה: חיבה להראות היה זה העיר, על גם ששאל ואם

(‚).'Â‚Â ראה¯‡‰ לו: אמר המשפט, דבר לו ספר כאשר
הועמד לא אבל עמך, והדין דבריך, שטובים הלב בראיית
הדבר: להבין לומר: רוצה לך, לשמוע חכם איש מהמלך

(„).ÂÈ˙˜„ˆ‰Â:המשפט דבר להבין לב נותן הייתי מאד כי בצדק, לדונו הדין את מצדיק הייתי לומר: כאשר·˜¯·.(‰)רצה
ונשקו: בו אחז לו, להשתחות מי ישראל:ÈÂ‚�·.(Â)קרב לב אליו המשיך אמריו בחלקלקות לומר: ˘�‰.(Ê)רוצה ÌÈÚ·¯‡

ז"ל רבותינו ב)אמרו יד מהם(תמורה ונהרגו במלכות, מרד באה השאלה תחת כי בה, ותלה מלך. להם שאלו אשר מזמן שהוא :

בחברון:·ÔÂ¯·Á.ובהם: העומדת הבמה על קרבנות:È˙„·ÚÂ.(Á)להקריב הבאת שלחÁÏ˘ÈÂ.(È)עם לחברון, הלכו טרם
מה ותשמעו אבשלום, שמלך תאמרו בהמלכתי, שיתקעו השופר קול תשמעו כאשר להם ואמר העם, דעת לחקור מרגלים

זה:˜¯ÌÈ‡Â.(È‡)בפיהם: מכל ידעו ולא לבבם, בתום והלכו הזבח, על מאבשלום קרואים ‡ÏÙÂ˙ÈÁ.(È·)היו רוצה‡˙
מעירו: אחיתופל את להביא וגו':·ÂÁ·Ê.לומר: זבחו Â¯·.בעת ÍÏÂ‰:ומתרבים נוספים היו עת Â‚Â'.(È„)בכל ‰È‰˙ ‡Ï ÈÎ

העיר: במעוז מפניו להנצל אפשר ואי אתו, אשר העם רב בניÂ�‚˘‰Â.כי כל על הרעה ידיח ובעבורינו העיר, בתוך עודנו
יכה: כולם ואת העיר,

oeiv zcevn
(‡).˘ÚÈÂכמו וקנין, אסיפה ה)ענין יב עשו(שם אשר הנפש :

בו:Î¯Ó·‰.בחרן: לרכוב ÊÓ‰.משפט:¯È·.(·)עגלה È‡
אני: מזה שתאמר העיר שראויÌÈÁÂÎ�Â.(‚)איזה צודקים

כמו בהם, כו)להתוכח כד נכוחים:(משלי דברים משיב :

(„).ÈÏÚÂ:ואלי וכן˜¯ÌÈ‡Â.(È‡)כמו טמזומנים, (שמואלֿא

הקרואים:יג) יאכלו כן ואחרי :(·È).¯˘˜‰שם על המרד,
וכן אחת, באגודה יתקשרו המרד ח)שבעלי כב קשרתם(שם כי :

כמוËÈÏÙ‰.(È„)חזק:‡ıÈÓ.כולכם: ב)הצלה, כב :(לקמן

לי: דחיה:ÁÈ„‰Â.ומפלטי מלשון

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `nw sc oileg(ipy meil)

zcnlnd 'glyz' zaizn dyxcdy zx`ane da zxfeg `xnbd
zkxvp ,zxg` dyr zevn jka zigcp xy`k s` geliy aiigl

:xg` dxwnl,éMà áø øa øî øîà àlà'glyz' zaizn dyxcd ¤¨¨©©©©©¦
dxwnl dkxved devn mewna elit` geliy aiigldìèpL ïBâkm`l §¤§¨¨

ì úðî ìòàkéì åàìc ,çlL'gwz `l' ly e`ld lr xaer epi`y ± ©§¨§©¥©§©¥¨
ezrca did dzlihp zryay itl ,m`d z` lehil xeqi` `edy 'ebe

wxe ,dglyläNò'glyz gly' lyå ,àkéàc àeämixeaq epiid £¥§¦¨§
cäNò éúéì,[rxevnd zxdh ly oebk] xg`d dyrd `eaiy ±éçãéìå ¥¥£¥§¦§¥

äNòaiigy 'glyz' zaiza dxezd epzcnil ,owd geliy ly £¥
.devn mewna elit` dglyl

dyr `l` owd geliy zevna oi`y dxwna recn zxxan `xnbd
zl`ey .zxg` dyr zevn iptn dzegcl yiy mixeaq epiid cala

:`xnbdäNò éàäc déîìeà éàîzxdh ly dyrd gk lecb dna ± ©§¥§©£¥
rxevndäNò éàäîzegcl yiy mixeaq epiid okly ,owd geliy ly ¥©£¥

:`xnbd zayiin .rxevnd zxdh jxev iptn geliyd zevn z`
øî øîàå ìéàBä Czòc à÷ìñl`rnyi iax `ed `ld](.fhw zay),[ ©§¨©§¨¦§¨©©
BzLàì Léà ïéaL íBìL ìBãb,dlral dy` zxdh oipr `ed aeyg ± ¨¨¤¥¦§¦§

äMeã÷a ázëpL àeä Ceøa LBãwä ìL BîL ,äøBz äøîà éøäL¤£¥¨§¨¨§¤©¨¨¤¦§©¦§¨
äçnéíénä ìò`id dxedh m` xxazn df ici lry ,dheq z`wyda ¦¨¤©©©¦

,`ed xeng oer myd zwigny s` lr ,dzial zxzeneòøBöî éàäå§©§¨
øähî àìc änëc ïåékerbpnáéúëc ,ähnä LéîLúa øeñàiabl ¥¨§©¨§Ÿ¦©¥¨§©§¦©¦¨¦§¦

eizepaxw z`adl mixtivd z`ad oiay minid zray(g ci `xwie)

,'íéîé úòáL Bìäàì õeçî áLéå'eyxceïàkî ,BzLà Bæ 'Bìäà' §¨©¦§¨¢¦§©¨¦¨¢¦§¦¨
epcnlLéîLúa øeñàc ïåék àîéúc eäî ,ähnä LéîLúa øeñàL¤¨§©§¦©¦¨©§¥¨¥¨§¨§©§¦
,ähnä,xzid icil e`iaz mixtivd zxdhedéãéc äNò ézéì`eai ± ©¦¨©§¥£¥¦¥

rxevnd zxdh ly dyrdïì òîLî à÷ ,ïwä çelLc äNò éçãéìå§¦§¥£¥§¦©©¥¨©§©¨
.devn xacl elit` 'glyz'

äðùî
ìèBpäd z` xetiv ownìò íà[lrn ±],øîBà äãeäé éaø ,íéðaä ©¥¥©©¨¦©¦§¨¥
,ä÷Bì,'mipAd lr m`d gTz `l' ly e`ld lr xary meynBðéàå ¤Ÿ¦©¨¥©©¨¦§¥

çlLîxeqi`d z` jka owzi `ly itl ,m`d z` glyl aiegn epi` ± §©¥©
.dyr xakyçlLî ,íéøîBà íéîëçågNW' zevn meyn m`d z` ©£¨¦§¦§©¥©©¥©

,'m`d z` gNWY,ä÷Bì Bðéàåe`ld zpwz `id geliyd zevny itl. §©©¤¨¥§¥¤
ììkä äæ,dxezd lkaäNò íe÷ da LiL äNòú àì úåöî ìk± ¤©§¨¨¦§©Ÿ©£¤¤¥¨£¥

ieeiv mb z`f calne ,dn xac zeyrl `ly xeqi` da yiy devn
,e`ld z` owzläéìò ïé÷Bì ïéàlekiy ,e`ld lr xar m` s` ¥¦¨¤¨

.zewlnd on xhtidle dyrd ici lr epwzl

àøîâ
xaky xg`l m`d geliyy dcedi iax ly enrh edn zxxan `xnbd

:dzlihpa xary e`ld z` owzn epi` dlhpéòawtzqd ±àaà éaø ¨¥©¦©¨
,ìnî øaednäãeäé éaøc àîòèm`d gTz `l' ly e`ldy s`y ©©¨©§¨§©¦§¨Ÿ¦©¨¥

lkn ,'m`d z` gNWY gNW' ly dyrl wzipd e`l aygp 'mipAd lr©©¨¦©¥©§©©¤¨¥
`ed m`d ,glyn epi`e dwel mewnøáñc íeMîs`y÷zépL åàì ¦§¨©©¤¦¨

,åéìò ïé÷Bì äNòì,e`ll oewiz dyrd oi`yàîìc Bàzn`ay ©£¥¦¨¨¦§¨
àëäå ,åéìò ïé÷Bì ïéà äNòì ÷zépL åàì øáñ àîìòazevna §¨§¨¨©©¤¦¨©£¥¥¦¨¨§¨¨

e`ld z` owzn dyrd oi`y xaeqy owd geliyíeMî àîòè eðééä©§©§¨¦
wéòî 'çlL' øáñ÷còîLî àødpid m`d z` glyl devnd ± §¨¨©©¥©¥¦¨¨©§©

.dlhp xaky xg`l `le cin `weec
:`xnbd dgiken,òîL àz,`ziixa epipyììëa ïðLé ,ïìæâå ápb ¨§©©¨§©§¨¤§¨¦§©

,úe÷ìî,dlfbde dapbd zayd ici lr xhtidl mileki mpi`eéøác ©§¦§¥
äãeäé éaø,ef `ziixan dcedi iax ly ezhiy z` `xnbd dgiken . ©¦§¨

àeä äNòì ÷zépL åàìc àëä àäåwzip dlifb ly e`ld ixde ± §¨¨¨§©¤¦¨©£¥
,daydd ly dyrløîà àðîçøc(bi hi `xwie),'ìæâú àì',e`ld ixd §©£¨¨¨©Ÿ¦§Ÿ
dyr mb da xn`pe'äìæbä úà áéLäå'(bk d `xwie)m`y rnyny , §¥¦¤©§¥¨

,dlfbd z` aiydl deevn `ed ixd lfbe xaràîòè dpéî òîL§©¦¨©§¨
äãeäé éaøc`ed epizpynaïé÷Bì äNòì ÷zépL åàì øáñ÷c íeMî §©¦§¨¦§¨¨©©¤¦¨©£¥¦

.åéìò̈¨
:`xnbd dywneëì àðéîà åàì ,àøéæ éaø [eäì] (äéì) øîàike ± ¨©§©¦¥¨©£¦¨§

,xakn mkl izxn` `làúéðúî ìk`ziixa lk ±éa àéðz àìc± ¨©§¦¨§Ÿ©§¨¥
ly myxcn ziaa dzpyp `ly

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



flקב wxt mildz - miaezk

mildzflhÎ`
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:úBnæî äNò Léàa Bkøc çéìöîa øçúz-ìà Bì ììBçúäåçøçúz-ìà äîç áæòå óàî óøä §¦§¶¥Å¬©−¦§©§©§¦´©©§®§¹¦ÀŸ¤¬§¦«¤´¤−¥©©«£´Ÿ¥¨®©¦¹§©À

:òøäì-Càè:õøà-eLøéé änä äåäé éå÷å ïeúøké íéòøî-ék ©§¨¥«©¦−§¥¦¦¨¥®§Ÿ¥¬§¹Ÿ̈À¥´¨¦«§¨«¤

i"yx

(‡).ÌÈÚ¯Ó· ¯Á˙˙ Ï‡שלא הוא ישראל את מוכיח

כמו כמעשיה' לעשות המרעים בהצלחת (ירמיהיתחרו

האטירי"ב) במרוצתם, לרוץ הסוסים את תתחרה ואיך

ÏÂÚ‰.בלע"ז: È˘ÂÚ· ‡�˜˙ Ï‡:כמותם עולה לעשות

(·).ÂÏÓÈ:כריתה ל' בלע"ז, טראנקיי"ץ שרו"נט

(‚).'‰· ÁË·או ואגנוב אגזול לא אם תאמר ואל

אתפרנס: במה צדקה לעני ÂË·.אתן ‰˘ÚÂתשכון ואז

ימים: לאורך ‡ÂÓ�‰.ארץ ‰Ú¯Âותתפרנס תאכל

לסמוך הוא ברוך בהקדוש שהאמנת האמונה משכר

טוב: ולעשות ‰'.(„)עליו ÏÚ ‚�Ú˙‰Âהתענג

הוא: ברוך הקדוש של משענתו על ‚ÏÂ(‰)בתפנוקי'
.ÍÎ¯„ '‰ ÏÚ:צרכיך כל עליו Ï‰'.(Ê)גלגל ÌÂ„

כמו לישועתו יד)המתן דומו(ש"א אלינו יאמרו כה אם

אהרן וידם כמו דממה לשון חברו ומנחם דיהונתן,

י') וי(ויקרא טוב פתר כן ודומםוגם ג')חיל ודונש(איכה

לו: תוחלת:ÏÏÂÁ˙‰Â.מודה ˙˙Á¯.לשון Ï‡לאמר

כמותו: ואצליח כמותו Û‡Ó.(Á)ארשיע Û¯‰הרף

אף: עליך יבא שלא עליךÂÊÚÂ·.מהרשיע המביא דבר

הקב"ה: של ÌÈÚ¯Ó.(Ë)חמתו ÈÎעתה רואה שאתה

יכרתון: הם מצליחים

cec zcevn
(‡).¯Á˙˙ Ï‡:כמעשיהם לעשות במרעים תתערב ·È˘ÂÚאל

.‰ÏÂÚ:עולה עושי ÈˆÁÎ¯.(·)בהצלחת ÈÎיתמידו לא
במהרה: הנכרת הזה כעשב יכרתו מהר כי ÈÎÂ¯˜בהצלחה

והלח„˘‡. הירוק הארץ על ממעל הצומח והוא דשא של ירק
השורש: מן לכמוש הממהר ·‰'.(‚)שבו ÁË·אל לזאת

בארץ תשכון ואז הטוב ועשה בה' בטח אלא עמהם תתערב
ימים: ‡ÂÓ�‰.לאורך ‰Ú¯Âמאמונה וניזון רועה תהיה

ולעשוק: לגזול הרשעים כמעשה עשית ולא בה' שהאמנת
(„).'‰ ÏÚ ‚�Ú˙‰Âבדבר אף מחסורך לך יספיק ר"ל לבך שישאל מה לך יתן והוא ה' משענת על בתפנוקים מעונג תהיה

‰'.(‰)התפנוקים: ÏÚ ÏÂ‚:צרכך יעשה והוא עליו ובטח ה' על צרכך גמול:ÈˆÂ‰Â‡.(Â)גלגל תקבל כי כאור יראה צדקך
.ÍÈËÙ˘ÓÂ:כצהרים משפט בדרך שהלכת Ï‰'.(Ê)מה ÌÂ„המצליח הרשע עם תתערב ואל בתמימות ולך לו ותוחיל לה' קוה

הון: לאסוף רשע מחשבת העושה Û‡Ó.(Á)ובאיש Û¯‰:אף בעל עם מלהתחבר במיÓÁ‰.אישÂÊÚÂ·.התרפה תתערב ואל
הרע: לעשות אך מחשבתו Â‚Â'.(Ë)שכל ÈÎ:ימים לאורך הארץ יירשו לה' המקוים אבל הרשעים יכרתו הדבר סוף

oeiv zcevn
(‡).¯Á˙˙את תתחרה ואיך כמו וההתערב הדמוע ענין

י"ב)הסוסים כריתהÂÏÓÈ.(·)ברשעים:·ÌÈÚ¯Ó.:(ירמיה ענין
אמילם כי קי"ח)כמו ורקבון:ÔÂÏÂ·È.:(לקמן בליה מלשון

(Â).ÌÈ¯‰ˆÎהשמש עמידת עת והוא ואורה צוהר מלשון
השמים: נפשי„ÌÂ.(Ê)בחצי דומי לאלהים כמו (לקמןקוה

ותקוה:ÏÏÂÁ˙‰Â.:ס"ב) תוחלת מלשון‰¯Û.(Á)מלשון
רפיון:

xe` ldi
ואלבטחג ופירש"י אמונה. וראה ארץ שכן טוב ועשה בה'

אתפרנס. במה צדקה לעני אתן או ואגנוב אגזול לא אם תאמר
תאכל אמונה ורעה ימים. לאורך ארץ תשכון ואז טוב ועשה
עליו לסמוך בהקב"ה שהאמנת האמונה משכר ותתפרנס
והי' ע"פ ו' ל"ג סי' בישעי' פירש"י וכה"ג טוב. ולעשות

ע"ש: כו' והיה ד"א כו' חוסן עתיך אמונת
הקב"המדרש(ב) לו אמר טוב ועשה בה' בטח ל"ז סי' תלים

כך כל לך ירע אל לרשעים טובה עושה שאני תראה אם לדוד
אליו אמרו שנאמר תשובה אלא טוב ואין טוב. ועשה תוסיף
שהן הרשעים אם ומה י"ד. סי' בהושע טוב וקח עון תשא כל
עמך טובה. עמהם עשיתי תועלת מהם לי ואין לפני מכעיסין
משפט עושה ואתה בתורה עוסק ואתה בי בוטח שאתה
טוב ועשה בה' בטח נאמר לכך וכמה כמה אחת על וצדקה

עכ"ל.
כו'ברבות(ג) טוב ועשה בה' בטח זש"ה ד' ער"ה חקת פ'

שם מוכח ע"ש. כו' שלום בקש טוב ועשה מרע סור ואומר

מובן ומזה יסוד. בבחי' שניהם כי והיינו שלום היינו דטוב
סור נאמר כן כי תשובה. היינו דטוב תלים המדרש מ"ש ג"כ
שלום שלום ג"כ נאמר תשובה גבי ועוד טוב. ועשה מרע

קרוב: שנעשה לרחוק
ל"אזח"ג ב' ל' של"ה ע"ב. רכ"ה דף פינחס ע"ב דק"י בהר

פי"ח: ח"א תד"א ב' תי"ח ב' ס"ט א' ס"ד א'
גלגלגולה לשון גול פי' יעשה. והוא עליו ובטח דרכך ה' על

כי יצילהו יפלטהו ה' אל גל ט' כ"ב סי' תלים וכן וסיבוב.
הוא ה' אל בטחונו ומסבב המגלגל במצ"ד ופי' בו. חפץ
איין והלע"ז כראוי בו שבוטח במי בו חפץ כי מצילהו.
קדם שבח וי"ת כו' ווארפען און וועלגערין גיהער מענטשין
ותתפלל ע"ד זה גלגול ואפ"ל שבח. פירושו זה גלגול א"כ ה'.
הנותן הוא כי עדמ"ש גם ה'. אל ואתחנן ע"ד או ה' על חנה
וע"ד כו'. עקרית שהסיבה במו"מ עד"מ יחשוב ולא כח. לך
כו'. עשה ה' חפץ אשר כל בענין רפ"ח ג' שער בחוה"ל הנזכר
כו': ה' אם כו' לשלמה המעלות בשיר קכ"ז רסי' תלים ואמר

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

א: עמ' ט מבארתדף ושני, ראשון מקדש קיום משך לעיל שהוזכר אגב

להתקיים: המשיך ולא חרב מקדש כל מדוע יֹוחנןהגמרא רּבי ִַַָָָאמר
חרבה מה מּפני ּתֹורתא, עלי,ׁשילהמשכןּבן פטירת לאחר ְְְִִֵֶָָָָֹ
ּדברים ׁשני ּבּה ׁשהיּו לחורבנה,מּפני שגרמו חטא ּגּלּוישל ְְְִִִֵֵֶָָָ

קדׁשים. ּובזיֹון לכך:עריֹות המקור את הגמרא ּגּלּוימביאה ְֲִִִָָָ
ּדכתיב כב)עריֹות, ב א' את,(שמואל וׁשמע מאד זקן 'ועלי ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹ

את יׁשּכבּון אׁשר ואת יׂשראל, לכל ּבניו יעׂשּון אׁשר ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָּכל
ּדאמר ּגב על ואף מֹועד', אהל ּפתח הּצבאֹות ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹהּנׁשים
ּבני האֹומר ּכל יֹוחנן, רּבי אמר נחמני ּבר ׁשמּואל ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָרּבי

חטאּו הפסוקעלי של הפשוטה כמשמעותו עריות אינֹובגילוי ְִֵֵָ
טֹועה, אינואּלא הנׁשים' את יׁשּכבּון 'אׁשר בפסוק שהוזכר ומה ְְֲִִֶֶֶֶַָָ

שכן זה, לחטא הדבר נחשב מקום מכל אתמּתֹוְךכפשוטו, שלקיּניהןהקרבתׁשּׁשהּו ציפורים] [־זוג ִִֵֶֶֶָ
מלהקריב גאוותם מתוך מתעצלים והיו קדשים, באכילת מותרות להיות מביאות שהיו והזבות היולדות הנשים

לבתיהן מלחזור שם ונתעכבו קרבנן את שיקריבו עליהן לסמוך יכלו לא הנשים כן ומחמת בקושי, אלא

לכן ורביה, פריה לבטל בכך וגרמו קרבין, קיניהן שראו עד הּכתּובמיהאולבעליהן עליהן מעלה ֲֲִֵֶֶַַָָ
ׁשכבּום, במניעתּכאיּלּו כלומר, עריות, גילוי מחמת נחרב שילה שמשכן תורתא בן יוחנן רבי כוונת וזו ְְִָ

עריות. כגילוי כינה שהכתוב ורביה מפריה הנשים

לחטא ּדכתיבהמקור קדׁשים, טו־יז)ּבזיֹון ב א' נער(שמואל ּובא החלב את יקטרּון ּבטרם 'ּגם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
אם ּכי מבּׁשל ּבׂשר מּמָך יּקח ולא לּכהן לצלֹות ּבׂשר ּתנה הזבח לאיׁש ואמר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻהּכהן
ואמר נפׁשָך, ּתאּוה ּכאׁשר לָך וקח החלב ּכּיֹום יקטירּון קּטר האיׁש אליו וּיאמר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹחי,

ּפנילֹו את מאד ּגדֹולה הּנערים חּטאת וּתהי ּבחזקה, לקחּתי לא ואם תּתן עּתה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹּכי
ה'', מנחת את האנׁשים נאצּו ּכי כהונה,ה' ממתנות לחלקם מהמגיע יותר שלקחו היה וחטאם ְֲֲִִִִֵַָָ

האימורים. הקטרת קודם שלקחוהו ועוד

עריֹות וגּלּוי זרה עבֹודה ּבֹו, ׁשהיּו ּדברים ׁשלׁשה מּפני חרב, מה מּפני ראׁשֹון ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹמקּדׁש
ּדמים. ְִִָּוׁשפיכּות

לכך: מקור הגמרא ּדכתיבמביאה זרה, כ)עבֹודה כח מהׂשּתרע(ישעיה הּמּצע קצר והּמּסכה'ּכי ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ
בהיכל. צלם הכניס שמנשה אחר נאמר זה ופסוק ּכהתּכּנס', הגמרא:צרה הּמּצעמבארת 'קצר מאי ְְִֵַַַַַָָָָ

יֹונתן, רּבי אמר כלומרמהׂשּתרע', אחר, ריע מהשתרר נוטריקון הוא זה'מהשתרע' מּצע קצר ְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
עליו בומהׂשּתרר מלהכיל זה מקום קטן ּכאחד,- רעים להיכלׁשני צלם מנשה הכניס כאשר וכך ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָ

ולצלם השכינה להשראת מקום בו אין ּבר.כביכול ׁשמּואל רּבי אמר ּכהתּכּנס', צרה ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָ'והּמּסכה
מטי ּכי הגיענחמני, כאשר מאן- אמר, ּבכי, קרא להאי יֹונתן הקב"הרּבי ּביּה- ּדכתיב ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

מּסכהשהוא לֹו נעׂשית הּים', מי ּכּנד זרה'ּכנס עבודה אחד,צרה- לאיש צרות נשים שתי כמו - ֲֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹ
יוצא. הוא להיכל צלם כשנכנס ה' כך יוצאת, השניה האחת, נכנסת שכאשר
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א: עמ' ט מבארתדף ושני, ראשון מקדש קיום משך לעיל שהוזכר אגב

להתקיים: המשיך ולא חרב מקדש כל מדוע יֹוחנןהגמרא רּבי ִַַָָָאמר
חרבה מה מּפני ּתֹורתא, עלי,ׁשילהמשכןּבן פטירת לאחר ְְְִִֵֶָָָָֹ
ּדברים ׁשני ּבּה ׁשהיּו לחורבנה,מּפני שגרמו חטא ּגּלּוישל ְְְִִִֵֵֶָָָ

קדׁשים. ּובזיֹון לכך:עריֹות המקור את הגמרא ּגּלּוימביאה ְֲִִִָָָ
ּדכתיב כב)עריֹות, ב א' את,(שמואל וׁשמע מאד זקן 'ועלי ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹ

את יׁשּכבּון אׁשר ואת יׂשראל, לכל ּבניו יעׂשּון אׁשר ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָּכל
ּדאמר ּגב על ואף מֹועד', אהל ּפתח הּצבאֹות ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹהּנׁשים
ּבני האֹומר ּכל יֹוחנן, רּבי אמר נחמני ּבר ׁשמּואל ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָרּבי

חטאּו הפסוקעלי של הפשוטה כמשמעותו עריות אינֹובגילוי ְִֵֵָ
טֹועה, אינואּלא הנׁשים' את יׁשּכבּון 'אׁשר בפסוק שהוזכר ומה ְְֲִִֶֶֶֶַָָ

שכן זה, לחטא הדבר נחשב מקום מכל אתמּתֹוְךכפשוטו, שלקיּניהןהקרבתׁשּׁשהּו ציפורים] [־זוג ִִֵֶֶֶָ
מלהקריב גאוותם מתוך מתעצלים והיו קדשים, באכילת מותרות להיות מביאות שהיו והזבות היולדות הנשים

לבתיהן מלחזור שם ונתעכבו קרבנן את שיקריבו עליהן לסמוך יכלו לא הנשים כן ומחמת בקושי, אלא

לכן ורביה, פריה לבטל בכך וגרמו קרבין, קיניהן שראו עד הּכתּובמיהאולבעליהן עליהן מעלה ֲֲִֵֶֶַַָָ
ׁשכבּום, במניעתּכאיּלּו כלומר, עריות, גילוי מחמת נחרב שילה שמשכן תורתא בן יוחנן רבי כוונת וזו ְְִָ

עריות. כגילוי כינה שהכתוב ורביה מפריה הנשים

לחטא ּדכתיבהמקור קדׁשים, טו־יז)ּבזיֹון ב א' נער(שמואל ּובא החלב את יקטרּון ּבטרם 'ּגם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
אם ּכי מבּׁשל ּבׂשר מּמָך יּקח ולא לּכהן לצלֹות ּבׂשר ּתנה הזבח לאיׁש ואמר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻהּכהן
ואמר נפׁשָך, ּתאּוה ּכאׁשר לָך וקח החלב ּכּיֹום יקטירּון קּטר האיׁש אליו וּיאמר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹחי,

ּפנילֹו את מאד ּגדֹולה הּנערים חּטאת וּתהי ּבחזקה, לקחּתי לא ואם תּתן עּתה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹּכי
ה'', מנחת את האנׁשים נאצּו ּכי כהונה,ה' ממתנות לחלקם מהמגיע יותר שלקחו היה וחטאם ְֲֲִִִִֵַָָ

האימורים. הקטרת קודם שלקחוהו ועוד

עריֹות וגּלּוי זרה עבֹודה ּבֹו, ׁשהיּו ּדברים ׁשלׁשה מּפני חרב, מה מּפני ראׁשֹון ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹמקּדׁש
ּדמים. ְִִָּוׁשפיכּות

לכך: מקור הגמרא ּדכתיבמביאה זרה, כ)עבֹודה כח מהׂשּתרע(ישעיה הּמּצע קצר והּמּסכה'ּכי ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ
בהיכל. צלם הכניס שמנשה אחר נאמר זה ופסוק ּכהתּכּנס', הגמרא:צרה הּמּצעמבארת 'קצר מאי ְְִֵַַַַַָָָָ

יֹונתן, רּבי אמר כלומרמהׂשּתרע', אחר, ריע מהשתרר נוטריקון הוא זה'מהשתרע' מּצע קצר ְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
עליו בומהׂשּתרר מלהכיל זה מקום קטן ּכאחד,- רעים להיכלׁשני צלם מנשה הכניס כאשר וכך ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָ

ולצלם השכינה להשראת מקום בו אין ּבר.כביכול ׁשמּואל רּבי אמר ּכהתּכּנס', צרה ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָ'והּמּסכה
מטי ּכי הגיענחמני, כאשר מאן- אמר, ּבכי, קרא להאי יֹונתן הקב"הרּבי ּביּה- ּדכתיב ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

מּסכהשהוא לֹו נעׂשית הּים', מי ּכּנד זרה'ּכנס עבודה אחד,צרה- לאיש צרות נשים שתי כמו - ֲֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹ
יוצא. הוא להיכל צלם כשנכנס ה' כך יוצאת, השניה האחת, נכנסת שכאשר
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.íéòéødypn cinrdy mlv

izyk zerix oeyl dxv lkida

dzxv dzqrke cg` yi`l miyp

dzeg` l` dy`e (` ` l`eny)

:(gi `xwie) xexvl gwz `l



`oifgeקד mipy` cenr nw sc ± oey`x wxtzereay

àéîù éøôö ïøåãé éäåôðòáåinp oi`nh zeter jgxk lre ,"spk" aizk `l `kde Ð

."xetv"n edlek irnzyne ,zepli`a oivawznàëéàã ììëî äøåäè øåôö øîà÷ãî
äàîè."elk`z xetv lk" `xw aezkl Ð "xetv" llka mi`nh oi` i`c Ðéðùîå

`id mixedhd one ,dxeq` ihernl `l` ,`z` d`nh ihernl e`l "xedh" i`d Ð

.dtxheáéúë àéãäá àäå(ak `xwie) Ð

serae ,"da d`nhl lk`i `l dtxhe dlap"

`diy mipdk zxeza `xw mwezin xedh

.drilad ziaa `nhnòøåöîã äèåçù éàÐ

ol `niiwe ,"zg`d xetvd z` hgye"

oixeq`c (`,fp) oiyecwae (`,cr) dxf dceara

.d`pdaíäî åìëàú àì øùà äæå`xizi Ð

oixedh` `dc ,oixedhd on ,"mdn" `ed

.i`w dipin lirlcòøåöîã äèåçù úåáøì
dxn` `lc ,zxzen Ð zgleynd la` Ð

ediy ,ipixg` da elykiy ick dpgly dxez

i`ce `l` ,mc` ipa dze` oilke`e oicv

.xzenäùò,dxeq`d `le elk`z dxedh Ð

dyr llkn `ad e`le ,rxevnc dhegy oebk

.dyr Ðäôøè úåáøì àîéàå,xnelk Ð

dhegya dyr inewe`l jl `gip i`n`

dtxhn ith rxevncåðéðòî ãîìä øáã ?Ð

aezky `xwn :zecn dxyr ylyn cg` df

cei ep` oi`e ,mzqecnel ied ,xacn dna oir

.epiprnáéúë äèåçùã àðéðòá àäåÐ

dl lik` `l i`ce `de ,"elk`z dxedh"

`l xy` dfe :aizk dlre ,dhegy `l`

.dhegyd on elk`zéàî úåéç íéøôö éúù
êéôì úåéç åàì úåéç,jitl zeie`x Ð

llkn Ð "zeig mixtv" aizkcne .zexedh

,edpip zeig `le ,mixtv ediinyc `ki`c

.ze`nh eedcïäìù íéøáà éùàø ïééçùÐ

.xa` zexqegn ihernlàëéàã ììëî åàì
úåàîè:ipyne .`iyew oeyla Ðììëî ,àì
àëéàã`lc edpihrne ,zetxh zexeq`

e`lc ab lr s` ,rxevn zxdhl exykzil

l` dhgey dpgnl uegn `l` edpip oaxw

.qxg ilkà÷ôð úåéçîdpi`c ,dtxh `le Ð

.digàçéðä`pixg` `xw zkxvnc `d Ð

.dig dtxh xn`c o`nlãåòå,dtxh Ð

.`wtp a` oipan l`rnyi iax iac `pzcn

íéðôá øéùëîze`hge rxevn my` Ð

oi`a opi`y ,zecleie oiafc dxtk ixqegn

.miycwa oxiykdl `l`íéðôá øôëîlk Ð

.zeny`e ze`hgõåçá øéùëîixtv Ð

.xdhl ody rxevnõåçá øôëîxiry Ð

.glzyndøôëîë øéùëî åá äùòlka Ð

oixiyknd mb ixdy ,dxdhe zexyk ipin

.odly oixen`d miaxwäùò õåçá óà
øôëîë íéøôö øéùëîglzynd xiry Ð

dfi`ay ,myl ie`x irac ,mena xeq`c

.gafnl ie`x didi myl lxebd letiy

ïîçð áø øîàmixetv ihernl "zexedh" Ð

.zgcpd xir lyéàîìåediipin idl Ð

jdl `xw jixhvi`?`hiyt Ð glyn `dc

`lc ,`ed geliy xa e`l zgcpd xir lyc

.onf xg`l dze` oicv mc` ipa eidi ,dpglyi m`e ,xeq` Ð zgcpd xir oennc .dlwzl gly dxez dxn`äèåçùá àìàlekie ,dl ilk` `le `id dhegyc `idd elit` Ð

.zgcpd xirn iziz `l dhigy xg` dtxeyløîà àáøodkd xn`i `l Ð df z` xdhiy xg`l xg` rxevn ecil `a m`y .zxg` dl beefi `ly Ð "zexedh" iz` ikdl Ð

edip i`ne ,zexeq` `ki`c llkn ,"zexedh" :rnyn ikdc ."oey`x rxevn ly digl dbeefe zxg` `ad"?.rxevnc zx`ypdéàîìårxevnc dl zira Ðàä äèéçùì éà ?
çåìéù àéòá!xeq`c `hiyte ,`nw rxevn meyn Ðçåìéùì àìà.ediiexzc geliyl dil wetize Ðøîà àôô áøiebd on ogwle otilgdy mixtv ihernl "zexedh" Ð

.el xkny dxf dcear incaäì éòá÷ éàîìådxqinl `xw iranc Ðçåìéùì éà ?.xeq`c `hiyt Ðàìè÷ øáàåä`dc Ð dhigyl `le ,gelyl ie`x epi`c `hiyte Ð

.dliwqa epicäèéçùì àìà.`ed mlerd on xrean ixd Ð "rxd zxrae" meyn i`c Ðçìùì áééçî øæòéìà éáøokeyy jka ebdpne li`ed ,ely miviad oi`y it lr s` Ð

.`"ewew* oixewy edf `le ,`ed xedh sere .mixg` mivia lrøëæ àøå÷.xfril` iaxc `nrh `xnba yxtnck ,ecen opax elit` Ð dawp la` Ðäôøè íàly on` Ð

.m`d z` glyl aiig epi` Ð zetxh migext` la` ,glyl aiig Ð dtxh migext`
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úåôøèikdc xninl `kile !mixa` iy`x oiigy dipin opiyxc `d :dniz Ð `wtp zeign

`ni` izk`c Ð "zeig"n hirn`c ,xa` xqegnc oky lkn opirci dtxhc :xn`w

xn`c o`nl `gipd" xn`wc :dyw cere !xa` xqegnl `le ,`z` dtxh ihernl `xwc

(a,d) dxf dcearc `nw wxtae ,"zeig"n dtxh opihrnn `l dicicl rnync ,"dig dtxh

?gp ipal xeq`y xa` xqegnl oipn :opixn`

dnda `ad :dxez dxn` Ð "igd lkn" xn`py

dil iran `de :jixte .dly mixa` iy`x oiigy

.`wtp "rxf zeigdl"n dtxh ?dtxh ihernl

`l` ,zclei dpi` dtxh xn`c o`nl `gipd

hrnn `nl` .'ek zclei dtxh xn`c o`nl

xn`c o`nl elit` ,"igd lkn"c `xwn dtxh

.digc oky lk ,zcleic xn`c o`nlc .dig dtxh

dpi`c xaq ivn ,digc xn`c o`nl elit`c

.(a,fp oileg) "zetxh el`"a rnynck ,zclei

`xw inewe`l `kilc ,mzd inp rnyne

oi` ,mlerd meiwlc ,mzdc :xnel yie .ediiexz`

lr s`c .dtxh `l` xa` xqegn hrnl `xaq

`ki` ,`kd la` .daexn onf dig dpi` ,digc ab

`l ,dig dtxh xn`c o`nle .ediiexz` inewe`l

inewe`l `ki`c oeik ,dtxh dipin hrnl xazqn

"ig" oia wlgl yi `ny e` .xa` xqegn`

."zeig"l

éèåòîìinp `d :dniz Ð zgcpd xir ixtv

,l`rnyi iax iac `pzcn `wtp

dwynn" dia opixw `l ,d`pda mixeq`y oeikc

dwynn" opihrnn `lc xyt`e !"l`xyi

`ly ,mxkd i`lke dlxrc `inec `l` "l`xyi

`nw wxt xn`ck ,xyekd zry mdl did

.zexzen dxtkl elit` jklide ,(`,e) zegpnc

.epzip zepdil e`l zevn Ð d`pd meyn i`c

xar m` ,zgcpd xir zndaa :oeir jixve

oeik ,xyk oaxw `ed m` ,daixwde dyicwde

.`niiw dtxylc

àìùrnyn j`id :oeir jixv Ð xg` dl beefi

dnl "zeig"e :xn`z m`e ."zexedh"n df

ibilt `l wgvi xa ongp axe daxc :xnel yie ?il

.xncl cge xncl cg ,iherin ixze ,iccd`

íéøôöìinp o`k Ð dxf dceara otilgdy

m`c .zexyk dxtklc xnel jixv

.l`rnyi iax iac ipzcn dil wetiz ,ok `l

la` ,dxf dceara mtilgdy hwp ikd meyne

oiie`x oi`c ,oixeq`c `hiyt Ð micarpd mixtv

.dxtkl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr nw sc oileg(oey`x meil)

(h c l`ipc)'àiîL éøtö ïøeãé éäBôðòáe'ixtv exebi eitpr oiae - §©§¦§¨¦£¥§©¨
mixc md s`y ,mi`nh zeterl mb weqtd zpeek i`cea ixde ,minyd

:`xnbd zvxzn .zepli`d itpraeøwéà 'àiîL éøtö'mb mpn` - ¦£¥§©¨¦§
j` ,'minyd ixetv' mipekn mi`nh zetereøwéà àì àîúñ 'éøtö'¦£¥§¨¨Ÿ¦§

xn`p owd gely iably oeike ,mzq 'mixetv' mipekn mpi` md -
.xedh ser wx epiid ,mzq 'xetv'

:dywne `xnbd dtiqen,òîL àzdlik` ixeqi` iabl weqta xn`p ¨§©
(`i ci mixac)äøBäè øBtö ìk','Elk`Yäàîè àkéàc ììkî- ¨¦§¨Ÿ¥¦§©§¦¨§¥¨

dzid ok `l m`y ,d`nh xetv yiy ,'dxFdh xFRv' oeyln rnyn¦§¨
zexedh wxy mircei epiide ,'elk`z xetv lk' wx zazek dxezd

:`xnbd zvxzn .rnynaàìjk `l` ,weqtd oeyln ok wiicl oi` - Ÿ
,wiicl yiäøeñà àkéàc ììkî`idy s`y xetv yiy rnyn - ¦§¨§¦¨£¨

.dlik`a `id dxeq` ,dxedh
:`xnbd zxxanàéä éàîdze` dxq`y `id dxedh xetv efi` - ©¦
,dlik`a dxezdéàxetivl dxezd zpeek,äôøèixdáéúk àéãäa ¦§¥¨§¤§¨§¦

miycw lek`l odkd ixeqi` iabl xn`py ,dxezd dzxq` yexita -
d`neha(g ak `xwie),''d ip` Da d`nhl lk`i `l dtxhE dlap'§¥¨§¥¨ŸŸ©§¨§¨¨£¦

`xtqa minkg eyxce(c"t xen`).xedh sera wqer df weqtyéàå§¦
xaecny xnel dvxzòøBöîc äèeçLarxevnd `iany xetva - ¦§¨¦§¨

xeq`y df weqtn cnlpy ,dnc z`fd jxevl dhgeyl ezxdh meia
ixdy ,ok xnel oi` ixd ,oick dhgypy s` lr dlke`làôéqî¦¥¨

à÷ôð àø÷cixeqi`a miwqerd miweqtd jyndn cnlp ef xetv oic - ¦§¨©§¨
xn`py ,dlik`(ai ci mixac)'íäî eìëàú àì øLà äæå'oeyle ,'ebe §¤£¤ŸŸ§¥¤

mcew exkfedy mixedh mze`n s`y dpnn rnyne ,zxzein 'mdn'
minkg eyxce ,milk`p mpi`y yi okl(.fp oiyeciw)weqtd `ayúBaøì§©

òøBöî úèeçL.dlik` xeqi`l §©§¨
:`xnbd zx`aníìBòì'Elk`Y dxFdh xFRv lM' weqtdy xnel yi §¨¨¦§¨Ÿ¥

wqeraxetvå ,òøBöîc äèeçLdxeqi` llkp xaky it lr s` §§¨¦§¨§
,aey dxezd z`f dazk ,'mdn Elk`z `l xW` dfe' weqtaøBáòì §¤£¤ŸŸ§¥¤©£

åéìòxeari ef xetv lke`dy ick -.äNòú àìáe äNòa ¨¨©£¥§Ÿ©£¤
:`xnbd zxxan'Elk`Y dxFdh xFRv lM' weqtd z` epcnrd recn¨¦§¨Ÿ¥

,rxevnc dhegyaäôøèa dî÷Bìåz` cinrdl xyt` ixde - §§¨¦§¥¨
,dtixh xeqi`a weqtdåxn`p ,dxeza dxeqi` azkp xaky s` §

ick aey dxezd z`f dazky,äNòú àìå äNòa åéìò øBáòìitke ©£¨¨©£¥§Ÿ©£¤
weqtd z` cinrdl eptcrd recne ,rxevnc dhegy iabl epx`iay
zyxcp dxezdy millkd cg` :`xnbd zx`an .rxevnc dhegya

,`ed mda,'Bðéðòî ãîlä øác'dnka eyxtl ozipy xac yi m`y ¨¨©¨¥¥¦§¨
`ed da dyxt dze` ly dpiprn exe`ia z` cenll yi ,mipte`

,xn`pe,'Elk`Y dxFdh xFRv lM' ly ,df weqtäèeçLc àðéðòá ¨¦§¨Ÿ¥§¦§¨¨¦§¨
áéúkdfe' `ed weqtd meiq ixdy ,oick dhegy xetv iabl xn`p - §¦§¤

oeyld ixdy ,dhegya wqer i`ce `ede ,'mdn Elk`z `l xW £̀¤ŸŸ§¥¤
dfay ,'elk`z dxedh xetv lk' ,weqtd zligz lr zyxtzn 'mdn'
oze`ny dxezd dxn`e ,dlik`l zexzend zehegya xaecn i`ce
epiide ,zelk`p opi`y el`k yi ozhigya oexqg oi`y zexedh mixtv
,rxevnc dhegy xetva wqer weqtd meiqy oeike .rxevnc dhegy
wqer ,'elk`z dxedh xetv lk' weqtd zligz s`y cenll yi

.rxevnc dhegya
'xetv' oeyly xaeqy wgvi iax ixac lr zeywdl zxfeg `xnbd

:`xnbd dywn .xedh ser lr wx dxn`p,òîL àzweqta xn`p ¨§©
rxevnd zxdh iabl(c ci `xwie)xdHOl gwle odMd dEve' ,ézL §¦¨©Ÿ¥§¨©©¦©¥§¥

.'úBiç íéøtö,zeywdl yieéàîweqtd oeyl yexit dn -,'úBiç' ¦¢¦©©©
åàìmixetvl dpeekd oi` m`d -éôa úBéçLEdlik`l zexzeny - ©¤¨§¦

,ok m`e .zexedh mixetv ,xnelk ,dtaììkî,jkn rnyn -àkéàc ¦§©§¦¨
éôa úBéçL åàìEmixzen opi`y 'mixetv' miiexwd zeter yiy - ©¤¨§¦

zeter mb zllek 'xetv' oeyly gkene ,mi`nh mdy meyn dlik`a
:`xnbd zvxzn .wgvi iax ixack `lye ,mi`nhàìzpeek ef oi` - Ÿ

`l` ,weqtdéàîoeyld yexit dn -ïéiçL ,'úBiç'[minly-] ©©¤©¦
éLàød,ïälL íéøáà.xa` zxqegn xetv `iai `ly cnll ¨¥¥¨¦¤¨¤

:wgvi iax lr dywne `xnbd dtiqenàôéqî òîL àzly eteqn - ¨§©¦¥¨

rxevn ixetv iabl xn`py ,weqtd(my)zFIg mixRv iYW'.'úBøBäè §¥¦¢¦©§
,zeywdl yieììkî,'zFxFdh' oeyln rnyn -úBàîè àkéàc- ¦§©§§¦¨§¥

iax ixack `lye ,ze`nh ody s` lr ,'mixetv' e`xwpy zeter yiy
:`xnbd zvxzn .wgviàì,wiicl yi jk `l` ,ok wiicl oi` -ììkî Ÿ¦§©

,weqtd oeyln rnyn -úBôøè àkéàczexedh mixetv yiy - §¦¨§¥
lry dxezd dcnile ,zetxh ody zngn rxevn z`fdl zeleqty
zhgyp `l` ,oaxw myl zhgyp rxevnd `iany xetvd oi`y s`
,xdhpy rxevnd lr dnc z`fd jxevl qxg ilk l` dpgnl uegn

.dtixh didz `ly jixv
ick dazkp 'zFxFdh' daizdy cinrdl ozip ji` :`xnbd dywn§

xde ,rxevn z`fdl zeleqt zetxh mixtvy cnllly leqtd i
mixetvúBôøè,rxevn z`fdlà÷ôð 'úBiç'î'zFIg' oeyln cnlp - §¥¥©©§¨©

:dziiyew z` `xnbd zx`ane .weqta xen`dàçéðäxac mpn` - ¨¦¨
oaen ,dtixh zhrnn 'zexedh' oeyly ,dføîàc ïàîìyäiç äôøè §©§¨©§¥¨©¨

xyt` i` ok` mdixacly meyn ,da yiy mend mr zeigl dleki -
.dig dtixh s` ixdy ,'zeig' oeyln dtixh hrnløîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©

y,äiç dðéà äôøè,ycg xyr mipy jeza zenz i`ceaeàkéà éàî §¥¨¥¨©¨©¦¨
øîéîìzhrnn 'zeig' oeyl ixdy ,`iyewd aeyia xnel yi dn - §¥©

oeyly gkene ,ze`nh zhrnn 'zexedh' oeyl eli`e ,zetixh
.mi`nh zetera mb zkiiy 'mixetv'

:dywne `xnbd dtiqenãBòå,dyw,äiç äôøè øîàc ïàîì ïéa §¥§©§¨©§¥¨©¨
eøîàc ïàîì ïéadtixhy,äiç dðéàleki rxevnd oi`y df oic ixd ¥§©§¨©¥¨©¨

,dtixh xetv `iadlà÷ôð ìàòîLé éaø éác àðúcîcnlp - ¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥©§¨
,l`rnyi iax ly eyxcn ziaa zipypy `ziixaay ef dyxcnàðúc§¨¨

,ìàòîLé éaø éácxw yizepaxw yie ,mi`hg lr xtkl ze`ay zepa §¥©¦¦§¨¥
e ,miycwa lek`l mc`d z` xiykdl ick wx mi`ayøéLëî øîàð¤¡©©§¦

íéðôa øtëîerxevn ly my` epiide ,mipta miaxwd mixaca - §©¥¦§¦
mi`a `l` `hg lr mixtkn mpi`y ,dnecke zclei z`hge
oebke ,'xtkn' miaygpd mixac yi oke ,miycwa lek`l mxiykdl

,mipta miaxwd ,mi`hg lr xtkl mi`ad zeny`e ze`hgøîàðå§¤¡©
õeça øtëîe øéLëîzial uegn miyrpd mixac iabl ok enke - ©§¦§©¥©

mi`ad rxevn ixetv epiide ,'xiykn'k miaygpy mixac yi ,ycwnd
epiide ,'xtkn' miaygpd mixac yi oke ,miycwa lek`l exiykdl
cenll yie .l`xyi mr i`hg lr xtkl `ad lf`frl glzynd xiry

,a` oipaaäîaBa äNò ,íéðôa øeîàä øtëîe øéLënz` aezkd ©©§¦§©¥¨¨¦§¦¨¨
d oick øéLëîd oic,øtëîzexyk ipipr lka ezenk didiy ekixvde ©§¦§§©¥

,gafnd iab lr miaxw mixiyknd ly mdixeni` s` ixdy ,dxdhe
,õeça øeîàä øtëîe øéLëî óàlr llk miaxw mpi`y it lr s` ©©§¦§©¥¨¨©

mewn lkn ,gafnd iabBa äNòd oic z` aezkdk øéLëîoic ¨¨©§¦§
d,øtëîyi glzynd xiry iable ,mixyke mixedh eidiy jixvdl §©¥

lke mixiryd ipy lr zelxeb milihn ixdy ,men ea didi `ly jxev
micnel oke ,oaxwk edeaixwie ,'dl lxebd eilr z`vl leki mdn cg`
miaxwd zepaxwk ,dnly zeidl dkixv rxevn ly xetvy o`kn
oeyl dxezd dazk recn `iyewd zxfeg ok m`e .dtixh `le ,mipta
ze`nhd s`y gkene ,ze`nh hrnl edf dxe`kl ixd ,'zexedh'

.mixetv zepekn
:xg` ote`a `xnbd zvxzn,÷çöé øa ïîçð áø øîà àlàoeyl ¤¨¨©©©§¨©¦§¨

d`a rxevn iabl weqta dxen`d 'zexedh'éèeòîìhrnl -éøBtö §©¥¦¥
,úçcpä øéòjk meyne ,zgcpd xira `vnpd lkk d`pda zexeq`y ¦©¦©©

.rxevn zxdhl zeleqt od
e ,mixetv izy `ian rxevn ixd :uexizd z` `xnbd zxxanéàîì§©

,df cenill mikixv ep` xetv efi` iabl -ì éàçeléLiabl m` - ¦§¦©
lyn zgwl leki epi`y i`ce ixd ,eci lr zglzynd xetv dze`

y heyte ,dglyl dxezd eze` dzeiv ixdy ,zgcpd xiräøîà àìŸ¨§¨
,äìwúì çlL äøBz`idy erci `le ,de`vniy mc` ipa elykiy ¨©¥©§©¨¨

:`xnbd zx`an .d`pda dxeq`ì àlàäèéçLxetv dze`l - ¤¨¦§¦¨
xir lyn dp`iai `ly xnel dxezd dkxvedy ,hgey rxevndy
ipa da elyki `ly dzhigy xg`l dtxeyl lekiy s`e ,zgcpd

.dxezd dzlqt mewn lkn ,mc`
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המשך בעמוד קל



קה oifge` mipy` cenr nw sc ± oey`x wxtzereay

àéîù éøôö ïøåãé éäåôðòáåinp oi`nh zeter jgxk lre ,"spk" aizk `l `kde Ð

."xetv"n edlek irnzyne ,zepli`a oivawznàëéàã ììëî äøåäè øåôö øîà÷ãî
äàîè."elk`z xetv lk" `xw aezkl Ð "xetv" llka mi`nh oi` i`c Ðéðùîå

`id mixedhd one ,dxeq` ihernl `l` ,`z` d`nh ihernl e`l "xedh" i`d Ð

.dtxheáéúë àéãäá àäå(ak `xwie) Ð

serae ,"da d`nhl lk`i `l dtxhe dlap"

`diy mipdk zxeza `xw mwezin xedh

.drilad ziaa `nhnòøåöîã äèåçù éàÐ

ol `niiwe ,"zg`d xetvd z` hgye"

oixeq`c (`,fp) oiyecwae (`,cr) dxf dceara

.d`pdaíäî åìëàú àì øùà äæå`xizi Ð

oixedh` `dc ,oixedhd on ,"mdn" `ed

.i`w dipin lirlcòøåöîã äèåçù úåáøì
dxn` `lc ,zxzen Ð zgleynd la` Ð

ediy ,ipixg` da elykiy ick dpgly dxez

i`ce `l` ,mc` ipa dze` oilke`e oicv

.xzenäùò,dxeq`d `le elk`z dxedh Ð

dyr llkn `ad e`le ,rxevnc dhegy oebk

.dyr Ðäôøè úåáøì àîéàå,xnelk Ð

dhegya dyr inewe`l jl `gip i`n`

dtxhn ith rxevncåðéðòî ãîìä øáã ?Ð

aezky `xwn :zecn dxyr ylyn cg` df

cei ep` oi`e ,mzqecnel ied ,xacn dna oir

.epiprnáéúë äèåçùã àðéðòá àäåÐ

dl lik` `l i`ce `de ,"elk`z dxedh"

`l xy` dfe :aizk dlre ,dhegy `l`

.dhegyd on elk`zéàî úåéç íéøôö éúù
êéôì úåéç åàì úåéç,jitl zeie`x Ð

llkn Ð "zeig mixtv" aizkcne .zexedh

,edpip zeig `le ,mixtv ediinyc `ki`c

.ze`nh eedcïäìù íéøáà éùàø ïééçùÐ

.xa` zexqegn ihernlàëéàã ììëî åàì
úåàîè:ipyne .`iyew oeyla Ðììëî ,àì
àëéàã`lc edpihrne ,zetxh zexeq`

e`lc ab lr s` ,rxevn zxdhl exykzil

l` dhgey dpgnl uegn `l` edpip oaxw

.qxg ilkà÷ôð úåéçîdpi`c ,dtxh `le Ð

.digàçéðä`pixg` `xw zkxvnc `d Ð

.dig dtxh xn`c o`nlãåòå,dtxh Ð

.`wtp a` oipan l`rnyi iax iac `pzcn

íéðôá øéùëîze`hge rxevn my` Ð

oi`a opi`y ,zecleie oiafc dxtk ixqegn

.miycwa oxiykdl `l`íéðôá øôëîlk Ð

.zeny`e ze`hgõåçá øéùëîixtv Ð

.xdhl ody rxevnõåçá øôëîxiry Ð

.glzyndøôëîë øéùëî åá äùòlka Ð

oixiyknd mb ixdy ,dxdhe zexyk ipin

.odly oixen`d miaxwäùò õåçá óà
øôëîë íéøôö øéùëîglzynd xiry Ð

dfi`ay ,myl ie`x irac ,mena xeq`c

.gafnl ie`x didi myl lxebd letiy

ïîçð áø øîàmixetv ihernl "zexedh" Ð

.zgcpd xir lyéàîìåediipin idl Ð

jdl `xw jixhvi`?`hiyt Ð glyn `dc

`lc ,`ed geliy xa e`l zgcpd xir lyc

.onf xg`l dze` oicv mc` ipa eidi ,dpglyi m`e ,xeq` Ð zgcpd xir oennc .dlwzl gly dxez dxn`äèåçùá àìàlekie ,dl ilk` `le `id dhegyc `idd elit` Ð

.zgcpd xirn iziz `l dhigy xg` dtxeyløîà àáøodkd xn`i `l Ð df z` xdhiy xg`l xg` rxevn ecil `a m`y .zxg` dl beefi `ly Ð "zexedh" iz` ikdl Ð

edip i`ne ,zexeq` `ki`c llkn ,"zexedh" :rnyn ikdc ."oey`x rxevn ly digl dbeefe zxg` `ad"?.rxevnc zx`ypdéàîìårxevnc dl zira Ðàä äèéçùì éà ?
çåìéù àéòá!xeq`c `hiyte ,`nw rxevn meyn Ðçåìéùì àìà.ediiexzc geliyl dil wetize Ðøîà àôô áøiebd on ogwle otilgdy mixtv ihernl "zexedh" Ð

.el xkny dxf dcear incaäì éòá÷ éàîìådxqinl `xw iranc Ðçåìéùì éà ?.xeq`c `hiyt Ðàìè÷ øáàåä`dc Ð dhigyl `le ,gelyl ie`x epi`c `hiyte Ð

.dliwqa epicäèéçùì àìà.`ed mlerd on xrean ixd Ð "rxd zxrae" meyn i`c Ðçìùì áééçî øæòéìà éáøokeyy jka ebdpne li`ed ,ely miviad oi`y it lr s` Ð

.`"ewew* oixewy edf `le ,`ed xedh sere .mixg` mivia lrøëæ àøå÷.xfril` iaxc `nrh `xnba yxtnck ,ecen opax elit` Ð dawp la` Ðäôøè íàly on` Ð

.m`d z` glyl aiig epi` Ð zetxh migext` la` ,glyl aiig Ð dtxh migext`
íà
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úåôøèikdc xninl `kile !mixa` iy`x oiigy dipin opiyxc `d :dniz Ð `wtp zeign

`ni` izk`c Ð "zeig"n hirn`c ,xa` xqegnc oky lkn opirci dtxhc :xn`w

xn`c o`nl `gipd" xn`wc :dyw cere !xa` xqegnl `le ,`z` dtxh ihernl `xwc

(a,d) dxf dcearc `nw wxtae ,"zeig"n dtxh opihrnn `l dicicl rnync ,"dig dtxh

?gp ipal xeq`y xa` xqegnl oipn :opixn`

dnda `ad :dxez dxn` Ð "igd lkn" xn`py

dil iran `de :jixte .dly mixa` iy`x oiigy

.`wtp "rxf zeigdl"n dtxh ?dtxh ihernl

`l` ,zclei dpi` dtxh xn`c o`nl `gipd

hrnn `nl` .'ek zclei dtxh xn`c o`nl

xn`c o`nl elit` ,"igd lkn"c `xwn dtxh

.digc oky lk ,zcleic xn`c o`nlc .dig dtxh

dpi`c xaq ivn ,digc xn`c o`nl elit`c

.(a,fp oileg) "zetxh el`"a rnynck ,zclei

`xw inewe`l `kilc ,mzd inp rnyne

oi` ,mlerd meiwlc ,mzdc :xnel yie .ediiexz`

lr s`c .dtxh `l` xa` xqegn hrnl `xaq

`ki` ,`kd la` .daexn onf dig dpi` ,digc ab

`l ,dig dtxh xn`c o`nle .ediiexz` inewe`l

inewe`l `ki`c oeik ,dtxh dipin hrnl xazqn

"ig" oia wlgl yi `ny e` .xa` xqegn`

."zeig"l

éèåòîìinp `d :dniz Ð zgcpd xir ixtv

,l`rnyi iax iac `pzcn `wtp

dwynn" dia opixw `l ,d`pda mixeq`y oeikc

dwynn" opihrnn `lc xyt`e !"l`xyi

`ly ,mxkd i`lke dlxrc `inec `l` "l`xyi

`nw wxt xn`ck ,xyekd zry mdl did

.zexzen dxtkl elit` jklide ,(`,e) zegpnc

.epzip zepdil e`l zevn Ð d`pd meyn i`c

xar m` ,zgcpd xir zndaa :oeir jixve

oeik ,xyk oaxw `ed m` ,daixwde dyicwde

.`niiw dtxylc

àìùrnyn j`id :oeir jixv Ð xg` dl beefi

dnl "zeig"e :xn`z m`e ."zexedh"n df

ibilt `l wgvi xa ongp axe daxc :xnel yie ?il

.xncl cge xncl cg ,iherin ixze ,iccd`

íéøôöìinp o`k Ð dxf dceara otilgdy

m`c .zexyk dxtklc xnel jixv

.l`rnyi iax iac ipzcn dil wetiz ,ok `l

la` ,dxf dceara mtilgdy hwp ikd meyne

oiie`x oi`c ,oixeq`c `hiyt Ð micarpd mixtv

.dxtkl

ikd
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ì àlà !"Eaøwî.äèéçLìò õáBø àîè óBò àîìLa ."øBäè óBò éöéa ìò õáBø àîè óBò" ¦¦§¤¤¨¦§¦¨¨¥¥©¥¥¨¦§¨¨¨¥¥©
øBäè éöéa¯!àeä øBtö àä ,àîè óBò éöéa ìò õáBø øBäè óBò àlà !àkéìå ,"øBtö" ïðéòa ¥¥¨¨¥©¦§¥¨¤¨¨¥©¥¥¨¥¨¦

"Cì çwz" :àðäk áø øîàãk¯éáìëì àìå"Cì çwz" :éîð àëä ,E¯éáìëì àìåàëéäå .E §©£©©¨£¨¦©¨§Ÿ¦§¨¤¨¨©¦¦©¨§Ÿ¦§¨¤§¥¨
äôøè íà :àéðúc ,àäà ?àðäk áøc øîúéà¯úBôøè íéçBøôà ,çeléLa áéiç¯çeléMî øeèt ¦§©§©¨£¨©¨§©§¨¥§¥¨©¨§¦©¤§¦§¥¨¦¦©

"Cì çwz" àø÷ øîàc :àðäk áø øîà ?éléî éðä àðî¯éáìëì àìå.ELéwäìeäôøè íà §¨¨¥¦¥£©©¨£¨©£©§¨¦©¨§Ÿ¦§¨¤§©¦¥§¥¨
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`oifgeקו mipya cenr nw sc ± oey`x wxtzereay

ïë íàenk m`d hrnn jialkl `le "jl gwz"ne edl zywn inp on`c Ð

.hirni` mzdn inp d`nh m` ,migext`dçìùì áééç äôøè íéçåøôà íà àéðúäå
aiig Ð dxyk m`de ,zetxh ody migext` ly on` :xn`w ikdc oizrc `wlq `w Ð

e "jl gwz" opiyxc `le ,glyl.jialkl `líéðîéñ èåòéîzgz oigext` ly Ð

.m`dåäîoeik :m`d gelya eaiigl Ð

"jl gwz" Ð dhigyd z` xenbl eciay

`zyd ,`nlic e` .glyl aiige ,dia `pixw

xeht Ð mipniq mda xnb `ly onf lk zdin

jk xg`e ,xzida m`d z` lhepe ,glyln

.dhigy xnebúéìèî,miviad lr dqext Ð

`lc dvivg `ied in ,dilr zvaex m`de

e` ,"zvaex" dia `pixw `lc ,gely irail

`líéôðë ?.dyelz dvep Ðúåøæåî íéöéá
oizipzna opixn`ck ,odn `a gext` oi`y Ð

.gelya iaiigin `lcåöåçéù åäîm` Ð

ipy Ð mivveg zexfen mivia xnel `vnz

edn df iab lr df `niiw ipa mivia ixcq?
eed in Ð mipezgzd lehil oiekzp m`

`l e` glyln xehte dvivg mirvn`øëæ ?
la` :onwl opixn`ck ,`ed gely xa e`l Ð

.aizk "m`" `dc ,xeht lkd ixac xkf¥

meyn ,xfril` iax aiignc `ed `xewae

.onwlck ,dxibc dia aizkcìéñúser Ð

.dpeil dnece ,xedhàîìãipzc `d Ð

ebdpnc ,dawp `xewa Ð aiig xedhe xedha

miviad oi` elit` ,dawp `xewa ecene .jka

Ð olcbl `ed dkxce li`edc .onwlck ,dly

lr zvaex ike .dia `pixw "zvaex m`de"

"jl gwz" aizkc ,xeht Ð `nh ser zvia

,ezrc dlha Ð xg` ser la` ,jialkl `le

.gelya dpi`eäøâãå äò÷áåmzd dn Ð

`kd s` ,`xw irzyn epinac ,`ilrn dxibc

oi` elit` ,dawp `xewd la` .`ilrn dxibc

`pixw "m`d"c ,glyl aiig Ð dly miviad

Ð `nlrc xkf la` .jka ebdpne li`ed ,dia

`le ,aizk "zvaex m`de" ,xeht lkd ixac

iax aiignc `ed `xewae ."uaex a`d"

`py `l ,dxibc dia aizkc meyn ,xfril`

.dawp `py `le xkfïðáøã ïçëelit`c Ð

ab lr s` ,`id dawpc e`l i` ,ixht `xewa

.xkf `le ,opira "m`" Ð dxibc dia aizkc¥

äðùîíéçéøôî.milecb Ðàøîâäúéä
ïìéà éãáåø éðù ïéá úáùåémiviade Ð

mikneq mitprd la` ,dizgz

.xie`a dze` midiabneìëÐ

letze m`d hnyz dfn df dgci eli`y

.xeht Ð oiccvl zltep m`e ,aiig Ð odilr

ïäéðéá.o`kn dviae o`kn dvia Ðåìéôà
øåèô ïäá úåòâåð äéôðëyxtn onwle Ð

.cvd on ,dlïäá äòâð åìéôà ïäéðéá äîÐ

.opira "lr"c xeht opireny`eïäéáâ ìò óà
oizipznne .eda drbpca Ð "aiig" ipzwc Ð

meyn ,mirbep irac axc` iaeze`l `kil

oli` icaex ipy oia `d ,ztterna oizipznc

.dia `pixw "zvaex" Ðäòâð àìã ïäéðéá äî
åäééìò äòâð àìã ïäéáâ ìò óà åäééìòÐ

drbp inp i`c .dribp o`k oi` aeye ,lirln

.zvaex odilre li`ed ,"aiig" ipzw ikd elit`e ,opira "lr"c ,dribp dpi` Ð oiccvd onïìéà éãáåø éðúéìzttern oky lke ,xehtc dizgz dnewna zayeic ab lr s`e Ð

.zvaex dpi`cãöä ïî.odiab lr `le ,odiciva zrbepy Ðåäééìò äòâð àìã ïäéáâ ìò óà`pixw "zvaex"c ,aiig Ð zayeie li`ed ,ikd elit`e .dribp o`k oi` aeye Ð

.diaåäá äòâðã ïäéðéá äî.opireny`l jixhvi` `l ,drbp `l i`c Ðåäá äòâðã ïäéáâ ìò óà.dlrnln Ð
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éëäjzrc `wlq `we ."aiig Ð dtxh gext` m` ,`ipzde" oyi xtqa `vnp oke Ð opiqxb

mixtql la` ."dtxh en`y gext` :xn`w ikd" ipyne ."gext`"` i`w "dtxh"c

.ayein epi` "zetixh migext`" iqxbcéðùi` :yexit Ð edn df ab lr df mivia ixcq

cr gwil xeq` Ð dvivg `ied `l i`e .geliy mcew mipezgzd gwil lekie ,dvivg ied

.onwl opixn`ck ,glyiyäîrbp `lc odipia

,oli` icaexa lirl aiignc `d :dniz Ð ediilr

Ð llk cvd on rbp `la elit` i` ?ixiin ikid

drbp `lc ,odiab lr s`" `kd ipyn i`n

cvd on `d :rnyn ,"oli` icaex epiide ,ediilr

oli` icaexa aiig `dc :dywz izk` ,drbp

aiign `l i`e !llk drbp `lc ab lr s` ,lirl

i`n ,ok m` Ð `wec cvd on drbpa `l` lirl

elit`c ,dil `kixhvi` zttern" jenqa xn`w

,cvd ona mirbep `eddc oeik ,"owa zerbep ditpk

oky lke ,oli` icaex ipzil :dywz izk`

on mirbepa inp ixiin oli` icaexa `dc ,zttern

!cvd
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íà :àéðúäå ?éì änì àîè óBò éèeòîì "øBtö" ,ïk íà¦¥¦§©¥¨¥¨¨¦§¨©§¨¥
äôøè ïéçBøôà¯!çeléLa áéiç¯,øîà÷ éëä :ééaà øîà ¤§¦§¥¨©¨§¦©£©©©¥¨¦¨¨©

çBøôàïnàLäôøè¯:àéòLBä áø éòa .çeléLa áéiç ¤§©¤¦¨§¥¨©¨§¦©¨¥©©£¨
ïðéøîà éî ?eäî ,íéðîéñ èeòéî èçLå ïwì Bãé èéLBä¦¨©¥§¨©¦¦¨¦©¦¨§¦©

eäì ÷éáL eléàc ïåékéôøèî"Cì" ïðéòa ,¯éáìëì àìå,E ¥¨§¦¨¥§¦§§¦¨¥©¨§Ÿ¦§¨¤
àðéø÷ "Cì çwz" ,äèéçL øîâîì Bãéác ïåék :àîìc Bà¦§¨¥¨¦§¨§¦§©§¦¨¦©¨¨¥¨

déa¯.e÷éz ?çeléLa áéiçåeäî úéìèî :äéîøé éaø éòa ¥§©¨§¦©¥¨¥©¦¦§§¨©§¦©
eäî íéôðk ?õeçzLeöeçiLéðL ?eäî úBøæeî íéöéa ? ¤¨§¨©¦©¤¨¥¦¨©§¥

äá÷ðe íéöéá éab ìò øëæ ?eäî Bæ áb ìò Bæ íéöéá éøãñ¦§¥¥¦©©©¨¨©©¥¥¦§¥¨
.e÷éz ?eäî øëæ éab ìòéöéa ìò äðBé :àøéæ éaø éòa ©©¥¨¨©¥¨¥©¦¥¨¨©¥¥

óBò éöéa ìò õáBø àîè óBò :òîL àz ,ééaà øîà ?eäî äðBé éöéa ìò ìéñz ?eäî ìéñú̈¦©¨¦©¥¥¨©£©©©¥¨§©¨¥¥©¥¥
àîè óBò éöéa ìò õáBø øBäèå ,øBäè¯.àøB÷a àîìc !áéiç øBäèå øBäè àä ,çeléMî øeèt ¨§¨¥©¥¥¨¥¨¦¦©¨¨§¨©¨¦§¨§¥

øæòéìà éaøc àîòè éàî :eäaà éaø øîà ."ïéøèBt íéîëçå áéiçî øæòéìà éaø øëæ àøB÷"¥¨¨©¦¡¦¤¤§©¥©£¨¦§¦£©©¦©¨©©£¨§©¦¡¦¤¤
¯" íúä áéúëe ,"ãìé àìå øâã àøB÷" àëä áéúk ,äøéâc äøéâc àéúàäò÷áeäøâãå ¨§¨§¦¨§¦¨§¦¨¨¥¨¨§Ÿ¨¨§¦¨¨¨§¨§¨§¨

dlöá,àèéLt .áéiç ìkä éøác äá÷ð àøB÷a ìáà ,øëæ àøB÷a ú÷Bìçî :øæòìà éaø øîà ." §¦¨¨©©¦¤§¨¨©£¤§¥¨¨£¨§¥§¥¨¦§¥©Ÿ©¨§¦¨
!ïðz "øëæ àøB÷"¯ïðaø :àîéúc eäî¯øëæ éðú÷c àäå ,éøèt äá÷ð àøB÷ eléôà¯ ¥¨¨§©©§¥¨©¨©£¦¥§¥¨¨§¦§¨§¨¨¥¨¨

.ïì òîLî÷ ,øæòéìà éaøc Bçk EòéãBäìøëæa ìáà ,øëæ àøB÷a ú÷Bìçî :øæòìà éaø øîàå §¦£Ÿ§©¦¡¦¤¤¨©§©¨§¨©©¦¤§¨¨©£¤§¥¨¨£¨§¨¨
àîìòc¯øæòéìà éaø :àîéúc eäî !ïðz "øëæ àøB÷" ,àèéLt .øeèt ìkä éøác¯øëæ eléôà §¨§¨¦§¥©Ÿ¨§¦¨¥¨¨§©©§¥¨©¦¡¦¤¤£¦¨¨

"øëæ àøB÷" éðú÷c éàäå ,áéiçî àîìòc¯:éëä éîð àéðz .ïì òîLî à÷ ,ïðaøc ïçk EòéãBäì §¨§¨§©¥§©§¨¨¥¥¨¨§¦£Ÿ¨§©¨©¨©§©¨©§¨©¦¨¦
àîìòc øëæ¯.ïéøèBt íéîëçå ,áéiçî øæòéìà éaø ,øëæ àøB÷ ,øeètäðùî,úôôBòî äúéä ¨¨§¨§¨¨¥¨¨©¦¡¦¤¤§©¥©£¨¦§¦¨§¨§¤¤

ïîæaäéôðkLúBòâBðïwa¯ì áéiçïwa úBòâBð äéôðk ïéà ,çlL¯lî øeètíL ïéà .çlL ¦§©¤§¨¤¨§©¥©¨§©¥©¥§¨¤¨§©¥¨¦§©¥©¥¨
úçà äöéa Bà ãçà çBøôà àlà¯ì áéiç"ï÷" øîàpL ,çlL¯íéçBøôà íL eéä .íB÷î ìkî ï÷ ¤¨¤§©¤¨¥¨©©©¨§©¥©¤¤¡©©¥¦¨¨¨¨¤§¦

úBøæeî íéöéa Bà íéçéøôî¯lî øeèt" øîàpL ,çlLíàäåìò úöáøíéçøôàäìò Bà ©§¦¦¥¦¨¨¦§©¥©¤¤¡©§¨¥Ÿ¤¤©¨¤§Ÿ¦©
íéçBøôà äî ."íéöéaä¯íéöéa óà ,àîéé÷ éða¯íéöéaä äîe .úBøæeî eàöé ,àîéé÷ éða¯ ©¥¦¨¤§¦§¥¨§¨©¥¦§¥¨§¨¨§¨©©¥¦

óà ,ïnàì ïéëéøöïéçBøôàä¯.ïéçéøôî eàöé ,ïnàì ïéëéøöàøîâ"úöáø" :ïðaø eðz¯àìå §¦¦§¦¨©¨¤§¦§¦¦§¦¨¨§©§¦¦¨©¨©Ÿ¤¤§Ÿ
áéúk àìcî ?àãeîìz éàî ,"úöáø" øîBì ãeîìz ?ïwa úBòâBð äéôðk eléôà ìBëé ,úôôBòî§¤¤¨£¦§¨¤¨§©¥©§©Ÿ¤¤©©§¨¦§¨§¦

íàL ìk ,íéàBø ,ïìéà éãáBø éðL ïéa úáLBé äúéä :áø øîà äãeäé áø øîà ."úáLBé"èîMz ¤¤¨©©§¨¨©©¨§¨¤¤¥§¥§¥¦¨¦¨¤¦¦¨¥
íäéìò úìôBð¯ì áéiçåàì íàå ,çlL¯ïäéðéa úáLBé äúéä :éáéúéî .øeèt¯lî øeèt,çlL ¤¤£¥¤©¨§©¥©§¦¨¨¥¦¥¨§¨¤¤¥¥¤¨¦§©¥©

ïäéab ìò¯ì áéiçïwa úBòâBð äéôðk eléôà ,úôôBòî äúéä .çlL¯lî øeètåàì éàî .çlL ©©¥¤©¨§©¥©¨§¨§¤¤£¦§¨¤¨§©¥¨¦§©¥©©¨
ïäéðéa äî ,ïäéðéác àéîec ïäéab ìò¯ïìéà éãáBø ìáà ,eäa äòâðc ïäéab ìò óà ,eäa äòâðc ©©¥¤§¨§¥¥¤©¥¥¤§¨§¨§©©©¥¤§¨§¨§£¨§¥¦¨
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éðúcà ,øeèt ïìéà éãáBø Czòc à÷ìñ éàc ,àøazñî éîð éëä .ïìéà éãáBø eðééäå ,eäééìò äòâð̈§¨£©§§©§§¥¦¨¨¦©¦¦§©§¨§¦¨§¨©§¨§¥¦¨¨©§¨¥

ïwa úBòâBð äéôðk eléôà ,úôôBòî äúéä"¯lî øeètïkL ìëå ïìéà éãáBø éðúéì "çlL ¨§¨§¤¤£¦§¨¤¨§©¥¨¦§©¥©¦§¥§¥¦¨§¨¤¥
!úôôBòî¯éøèöéà úôôBòî,déì Ccïwa úBòâBð äéôðk eléôà¯lî øeèt.çlL¯:ïðz ïðàäå §¤¤§¤¤¦§§¦¥©£¦§¨¤¨§©¥¨¦§©¥©§¨£©§©

ïwa úBòâBð äéôðkL ïîæa¯àúéðúî éðú÷ ék :äéîøé éaø øîà !çlùì áéiç¯òâBða.ãvä ïî ¦§©¤§¨¤¨§©¥©¨§©¥©£©©¦¦§§¨¦¨¨¥©§¦¨§¥©¦©©
ïäéðéa úáLBé äúéä :déì òéiñî àîéì ,éøîàc àkéà¯lî øeètïäéab ìò ,çlL¯ì áéiç,çlL ¦¨§¨§¦¥¨§©©¥¨§¨¤¤¥¥¤¨¦§©¥©©©¥¤©¨§©¥©

ïwa úBòâBð äéôðk eléôà úôôBòî äúéä¯lî øeèt,ïäéðéác àéîec ïäéab ìò åàì éàî ,çlL ¨§¨§¤¤£¦§¨¤¨§©¥¨¦§©¥©©¨©©¥¤§¨§¥¥¤
ïäéðéa äî¯ïäéab ìò óà ,eäééìò äòâð àìc¯.ïìéà éãáBø eðééäå ,eäééìò äòâð àìc¯,àì ©¥¥¤§¨¨§¨£©§©©©¥¤§¨¨§¨£©§§©§§¥¦¨¨

ïäéðéa äî ,ïäéðéác ,àéîec ïäéab ìò¯ïäéab ìò óà ,eäa äòâðc¯éãáBø ìáà ,eäa äòâðc ©©¥¤§¨§¥¥¤©¥¥¤§¨§¨§©©©¥¤§¨§¨§£¨§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr nw sc oileg(oey`x meil)

:`xnbd daiyn,ïk íàdtixh m` mby 'jl gwz'n cnel dz`y ¦¥¥
dxeht d`nh m` mby myn cenll jl yiy ixd ,geliyn dxeht¥

dxezd dazky dn ,dyw ok m`e ,geliyn,'øBtö'ickéèeòîì- ¦§©¥
df oicn hrnlél änì ,àîè óBò,dxezd z`f dazk dn myl - ¨¥¨¨¦

oi`y i`ce `l` ,'jl gwz' xn`py dnn z`f cenll ozip ixde
mixeht mi`nh e` dtxh mdy migext`y `l` 'jl gwz'n yexcl
,dtixh m` eli`e ,'xetiv' ly herinn dxeht d`nh m`e ,geliyn

.geliya zaiig ,herin dl oi`y
`ziixa oial lirl d`aedy `ziixad oia dxizq dywn `xnbd
x`azd lirl d`aedy `ziixaa ixd :`xnbd dywn .zxg`

,owd geliyn mixeht zetixh migext`yàéðúäå,zxg` `ziixaa §¨©§¨
,çeléLa áéiç ,äôøè ïéçBøôà íàxn`p 'dtixh'y `xnbd dpiade ¥¤§¦§¥¨©¨§¦©

migext` ly m` `idy it lr s`y `ziixad zpeeke ,migext`d lr¥
`lye ,geliya o`vend aiig dxyk dnvr `idy oeik ,dtixh mdy

:`xnbd zvxzn .lirl d`aedy `ziixad ixackéëä ,éiaà øîà̈©©©¥¨¦
øîà÷,xnel `ziixad zpeek jk -áéiç ,äôøè ïnàL çBøôà ¨¨©¤§©¤¦¨§¥¨©¨

,çeléLam` ,`ziixad ixac miyxtzn jke`idy migext` ly §¦©¥
ixack edfe ,mixyk digext`y oeik ,geliya aiig ,dtixh dnvr

xad.zncewd `zii
:owd geliy ipipra zewitq dnk d`ian `xnbd,àéòLBä áø éòä¥©©§¨

y mc`ïwì Bãé èéLBä,migext`d lr zvaex m`d ceraèçLå ¦¨©¥§¨©
íéðîéñ èeòéî,migext`d lyeäîglyl oiicr aiig `ed m`d - ¦¦¨¦©

z` `iryed ax x`an .geliy `ll dlhil i`yxy e` ,m`d z`
:wtqd iccvïðéøîà éî,mixne` ep` m`d -,eäì ÷éáL eléàc ïåék ¦©§¦¨¥¨§¦¨¦§

éôøhî`ly oeik ,geliyn xeht ,zetixh eyrii jk mgipi m`y oeik - ¦¨§¥
e ,envrl mlhil lkeiïðéòagwz' weqtd miiwziy jxev yi -,'Cì §¦¨¨

éáìëì àìåàîìc Bà .E,xn`py e` -øîâîì Bãéác ïåékmiiql - §Ÿ¦§¨¤¦§¨¥¨¦§¨§¦§©
d z`,äèéçL,dlik`l miie`x migext`d eidieàðéø÷ 'Cì çwz' §¦¨¦©¨¨¦¨
déa,'jl gwz' weqtd mda miiwzn -çeléLa áéiçåzxne` .m`d ¥§©¨§¦©

:`xnbde÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
:mitqep zewitqéòa[wtzqd-]úéìèî ,äéîøé éaøgpend ,cba - ¨¥©¦¦§§¨©§¦

,miviad lry zilhnd lr zvaex m`de ,oway miviad iab lreäî©
õBçzL,geliyn xehte m`l miviad oia zvveg ef zilhn m`d - ¤¨

'migxt`d lr zvax m`de' xn`py oeik(e ak mixac)jixvy rnyne , §¨¥Ÿ¤¤©¨¤§Ÿ¦
o`vend aiige ,dvivg ef oi`y e` ,llk dvivg `ll mdilr ueaxzy

,wtzqdl yi ,dvivgk aygp cbay xnel dvxz m`e .geliyaíéôðk§¨©¦
,mdilr zvaex m`de miviad lr zegpeny zeyelz zevep -eäî©

eöBçiLmpi` serd oinn mdy oeiky e` ,dvivg miaygp md m`d - ¤¨
,wtzqdl yi ,mivveg mitpky xnel dvxz m`e .mivvegíéöéa¥¦

úBøæeî`vei gext` oi`y ,xkf `ll ,dcal dawpdn ze`ad mivia - ¨
mivia lrn owa zegpend ,owd geliyn zexeht od ok zngne odn

,zelibxeäîoia mivveg zexfend miviad m`d ,xnelk ,evegiy ©
zevveg mitpk wxy e` ,geliyn xehte ,zelibxd miviad oial m`d
opi` owa eidiy ievny zexfen mivia mle` ,owa zeievn opi`y oeik
ok` zexfen miviay xn`z m`e .m`d z` glyl aiige zevveg

a wtzqdle siqedl yi ,zevvegéøãñ éðL[zexey-]íéöéa,zelibx §¥¦§¥¥¦
zegpend,Bæ áb ìò Bæ,zepezgzd z` lehil oiekzdeeäîoic dn - ©©©

miviad oial m`d oia dvivg zeaygp od m`d ,zepeilrd miviad
opi`y e` ,owd geliy zevn oi` df ote`a `linne ,zepezgzd

sery ote`a wtzqdl yi oke .geliya o`vend aiige zevvegøëæ̈¨
uaexéab ìòdäá÷ðe ,íéöéazvaexéab ìòd,øëægeliy oi` ixde ©©¥¥¦§¥¨©©¥¨¨

,oldl dpyna x`eaiy enke ,a`a `le ,m`a `l` bdep owd,eäî©
,geliyn xeht xkfy oeik ,miviad oial dawpd oia uveg xkfd m`d
e` ,m`d z` glyl aeig oi`e miviad lr zvaex m`d oi` `linne
:`xnbd zxne` .ow lkak geliy aeig yie dvivgk aygp xkfd oi`y

e÷éz.ehytp `ly ,wtqa el` zel`y ecnri - ¥
:sqep wtq `xnbd d`ianäðBé ,àøéæ éaø éòazvaexdéöéa ìò ¨¥©¦¥¨¨©¥¥

ìéñz,dpeil dnecd xedh ser -,eäîm` wtzqdl yi okeìéñz ¨¦©¨¦

uaex,eäî ,äðBé éöéa ìòowd geliy zevn el` mipte`a yi m`d ©¥¥¨©
df ote`ay e` ,dpin ipa ly opi`y mivia lr zvaex m`dy s` lr

.geliy aeig oi`
:wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àz ,éiaà øîàdpyna epipy ¨©©©¥¨§©

(:glw),éöéa ìò õáBø øBäèå ,øBäè óBò éöéa ìò õáBø àîè óBò¨¥¥©¥¥¨§¨¥©¥¥
.çeléMî øeèt ,àîè óBò,wiicl yieàä[la`-]øBäèå øBäè- ¨¥¨¦¦©¨¨§¨

,xg` xedh ser ivia lr uaex xedh ser m`áéiç,geliya o`vend ©¨
uaex mdn cg`yk s` ,mixedh zeter mdipy liqzde dpeidy oeike

.owd geliy aeig yi ,exiag ivia lr
:`xnbd dgecàîìcxedhe xedhay dpyndn wiecny dn `ny - ¦§¨

edf ,geliy zevn yiàøB÷aekxce ,xedh ser oin `edy ,dawp §¥
miiwzn ixd ,jka ekxcy oeike ,mixg` zeter ly mivia lr ueaxl
aeig yi ,zexedh mivia lr zvaex `id m`e ,'zvax m`de' weqtd ea§¨¥Ÿ¤¤
dpei oebke ,exiag ivia lr uaexd xedh ser mzq la` ,geliy

.geliyn o`vend xehty okzi ,liqz ivia lr zvaexd
:dpyna epipy.ïéøèBt íéîëçå áéiçî øæòéìà éaø ,øëæ àøB÷¥¨¨©¦¡¦¤¤§©¥©£¨¦§¦

zxxan .minkge xfril` iax ly mzwelgn mrh z` zx`an `xnbd
:`xnbd,øæòéìà éaøc àîòè éàî ,eäaà éaø øîàaiigny ¨©©¦©¨©©§¨§©¦¡¦¤¤

:`xnbd zx`an .xkf `xewa owd geliyaàéúàcnlp df oic - ©§¨
dey dxifba,'äøéâc' 'äøéâc'.odivia lr zeter mzq zxibcnáéúk §¦¨§¦¨§¦

àëä`xew iabl ,o`k xn`p -(`i fi dinxi)áéúëe ,'ãìé àìå øâã àøB÷' ¨¨¥¨¨§Ÿ¨¨§¦
íúäeivia lr xbecd ser mzq iabl ,my xn`pe -(eh cl diryi)dOW' , ¨¨¨¨

hNnYe fFRw dpPw'dlöá äøâãå äò÷áexaecn df weqtay enke ,'ebe ¦§¨¦©§©¥¨§¨§¨§¨§¦¨
ea dxn`py dn `xew iabl jk ,eivia lr serd ly dlern dxibca
ser ly mivia lr xbecy s` lr dlern dxibc epiid dxibc oeyl

.owd geliy aeig ea yi jk meyne ,xg`
:minkge xfril` iax ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbdéaø øîà̈©©¦

ú÷Bìçî ,øæòìàwx `id ,minkge xfril` iax ly ef,øëæ àøB÷a ¤§¨¨©£¤§¥¨¨
áéiç ìkä éøác ,äá÷ð àøB÷a ìáàlr zxbec `idy s` ,geliya £¨§¥§¥¨¦§¥©Ÿ©¨

.dly mpi`y mivia
:`xnbd zl`eyàèéLtelgnyixdy ,xkfa wx mzw'øëæ àøB÷' §¦¨¥¨¨

ïðz:`xnbd daiyn .dpynaàîéúc eäîxfrl` iax ixac `lel - §©©§¥¨
c ,xnel xeaq ziideléôà ,ïðaøa,éøèt äá÷ð àøB÷`idy oeik ©¨¨£¦¥§¥¨¨§¥

,dly mpi`y mivia lr zxbecéðz÷c àäå`id mzwelgny dpyna §¨§¨¨¥
`xewa,øëæick edf,øæòéìà éaøc Bçk EòéãBäìelit` aiigny ¨¨§¦£Ÿ§©¦¡¦¤¤

,dawp `xewa oky lke xkf `xewaïì òîLî÷oi`y xfrl` iax ¨©§©¨
,dawp `xewa geliy aeig yi minkg zrcl s` `l` ,ok xacd

.xkfa wx ewlgpe
:zx`ane `xnbd dtiqenú÷Bìçî ,øæòìà éaø øîàåiax ly ef §¨©©¦¤§¨¨©£¤
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a ewlgpy,øëæ àøB÷ick epiid,ïðaøc ïçk EòéãBäìelit`y ¥¨¨§¦£Ÿ¨§©¨¨

la` ,geliy zevn oi` ,mixg` ly mivia lr ueaxl ekxcy ,`xewa
.mixkf x`ya oiae `xewa oia aiign xfril` iax zn`aòîLî à÷̈©§©

ïìmivia lr mivaexd mixkf x`ya `l` ,ok xacd oi`y xfrl` iax ¨
.geliyn xeht lkd ixacl

:`ziixan jkl zriiqn `xnbdéëä énð àéðzmb ok epipy - ©§¨©¦¨¦
,`ziixaaàîìòc øëæmiviad lr uaexyøeèteli`e .owd geliyn ¨¨§¨§¨¨

aøëæ àøB÷,miviad lr uaexyáéiçî øæòéìà éaø,geliya ¥¨¨©¦¡¦¤¤§©¥
.ïéøèBt íéîëçå©£¨¦§¦
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קז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr nw sc oileg(oey`x meil)

:`xnbd daiyn,ïk íàdtixh m` mby 'jl gwz'n cnel dz`y ¦¥¥
dxeht d`nh m` mby myn cenll jl yiy ixd ,geliyn dxeht¥

dxezd dazky dn ,dyw ok m`e ,geliyn,'øBtö'ickéèeòîì- ¦§©¥
df oicn hrnlél änì ,àîè óBò,dxezd z`f dazk dn myl - ¨¥¨¨¦

oi`y i`ce `l` ,'jl gwz' xn`py dnn z`f cenll ozip ixde
mixeht mi`nh e` dtxh mdy migext`y `l` 'jl gwz'n yexcl
,dtixh m` eli`e ,'xetiv' ly herinn dxeht d`nh m`e ,geliyn

.geliya zaiig ,herin dl oi`y
`ziixa oial lirl d`aedy `ziixad oia dxizq dywn `xnbd
x`azd lirl d`aedy `ziixaa ixd :`xnbd dywn .zxg`

,owd geliyn mixeht zetixh migext`yàéðúäå,zxg` `ziixaa §¨©§¨
,çeléLa áéiç ,äôøè ïéçBøôà íàxn`p 'dtixh'y `xnbd dpiade ¥¤§¦§¥¨©¨§¦©

migext` ly m` `idy it lr s`y `ziixad zpeeke ,migext`d lr¥
`lye ,geliya o`vend aiig dxyk dnvr `idy oeik ,dtixh mdy

:`xnbd zvxzn .lirl d`aedy `ziixad ixackéëä ,éiaà øîà̈©©©¥¨¦
øîà÷,xnel `ziixad zpeek jk -áéiç ,äôøè ïnàL çBøôà ¨¨©¤§©¤¦¨§¥¨©¨

,çeléLam` ,`ziixad ixac miyxtzn jke`idy migext` ly §¦©¥
ixack edfe ,mixyk digext`y oeik ,geliya aiig ,dtixh dnvr

xad.zncewd `zii
:owd geliy ipipra zewitq dnk d`ian `xnbd,àéòLBä áø éòä¥©©§¨

y mc`ïwì Bãé èéLBä,migext`d lr zvaex m`d ceraèçLå ¦¨©¥§¨©
íéðîéñ èeòéî,migext`d lyeäîglyl oiicr aiig `ed m`d - ¦¦¨¦©

z` `iryed ax x`an .geliy `ll dlhil i`yxy e` ,m`d z`
:wtqd iccvïðéøîà éî,mixne` ep` m`d -,eäì ÷éáL eléàc ïåék ¦©§¦¨¥¨§¦¨¦§

éôøhî`ly oeik ,geliyn xeht ,zetixh eyrii jk mgipi m`y oeik - ¦¨§¥
e ,envrl mlhil lkeiïðéòagwz' weqtd miiwziy jxev yi -,'Cì §¦¨¨

éáìëì àìåàîìc Bà .E,xn`py e` -øîâîì Bãéác ïåékmiiql - §Ÿ¦§¨¤¦§¨¥¨¦§¨§¦§©
d z`,äèéçL,dlik`l miie`x migext`d eidieàðéø÷ 'Cì çwz' §¦¨¦©¨¨¦¨
déa,'jl gwz' weqtd mda miiwzn -çeléLa áéiçåzxne` .m`d ¥§©¨§¦©

:`xnbde÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
:mitqep zewitqéòa[wtzqd-]úéìèî ,äéîøé éaøgpend ,cba - ¨¥©¦¦§§¨©§¦

,miviad lry zilhnd lr zvaex m`de ,oway miviad iab lreäî©
õBçzL,geliyn xehte m`l miviad oia zvveg ef zilhn m`d - ¤¨

'migxt`d lr zvax m`de' xn`py oeik(e ak mixac)jixvy rnyne , §¨¥Ÿ¤¤©¨¤§Ÿ¦
o`vend aiige ,dvivg ef oi`y e` ,llk dvivg `ll mdilr ueaxzy

,wtzqdl yi ,dvivgk aygp cbay xnel dvxz m`e .geliyaíéôðk§¨©¦
,mdilr zvaex m`de miviad lr zegpeny zeyelz zevep -eäî©

eöBçiLmpi` serd oinn mdy oeiky e` ,dvivg miaygp md m`d - ¤¨
,wtzqdl yi ,mivveg mitpky xnel dvxz m`e .mivvegíéöéa¥¦

úBøæeî`vei gext` oi`y ,xkf `ll ,dcal dawpdn ze`ad mivia - ¨
mivia lrn owa zegpend ,owd geliyn zexeht od ok zngne odn

,zelibxeäîoia mivveg zexfend miviad m`d ,xnelk ,evegiy ©
zevveg mitpk wxy e` ,geliyn xehte ,zelibxd miviad oial m`d
opi` owa eidiy ievny zexfen mivia mle` ,owa zeievn opi`y oeik
ok` zexfen miviay xn`z m`e .m`d z` glyl aiige zevveg

a wtzqdle siqedl yi ,zevvegéøãñ éðL[zexey-]íéöéa,zelibx §¥¦§¥¥¦
zegpend,Bæ áb ìò Bæ,zepezgzd z` lehil oiekzdeeäîoic dn - ©©©

miviad oial m`d oia dvivg zeaygp od m`d ,zepeilrd miviad
opi`y e` ,owd geliy zevn oi` df ote`a `linne ,zepezgzd

sery ote`a wtzqdl yi oke .geliya o`vend aiige zevvegøëæ̈¨
uaexéab ìòdäá÷ðe ,íéöéazvaexéab ìòd,øëægeliy oi` ixde ©©¥¥¦§¥¨©©¥¨¨

,oldl dpyna x`eaiy enke ,a`a `le ,m`a `l` bdep owd,eäî©
,geliyn xeht xkfy oeik ,miviad oial dawpd oia uveg xkfd m`d
e` ,m`d z` glyl aeig oi`e miviad lr zvaex m`d oi` `linne
:`xnbd zxne` .ow lkak geliy aeig yie dvivgk aygp xkfd oi`y

e÷éz.ehytp `ly ,wtqa el` zel`y ecnri - ¥
:sqep wtq `xnbd d`ianäðBé ,àøéæ éaø éòazvaexdéöéa ìò ¨¥©¦¥¨¨©¥¥

ìéñz,dpeil dnecd xedh ser -,eäîm` wtzqdl yi okeìéñz ¨¦©¨¦

uaex,eäî ,äðBé éöéa ìòowd geliy zevn el` mipte`a yi m`d ©¥¥¨©
df ote`ay e` ,dpin ipa ly opi`y mivia lr zvaex m`dy s` lr

.geliy aeig oi`
:wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àz ,éiaà øîàdpyna epipy ¨©©©¥¨§©

(:glw),éöéa ìò õáBø øBäèå ,øBäè óBò éöéa ìò õáBø àîè óBò¨¥¥©¥¥¨§¨¥©¥¥
.çeléMî øeèt ,àîè óBò,wiicl yieàä[la`-]øBäèå øBäè- ¨¥¨¦¦©¨¨§¨

,xg` xedh ser ivia lr uaex xedh ser m`áéiç,geliya o`vend ©¨
uaex mdn cg`yk s` ,mixedh zeter mdipy liqzde dpeidy oeike

.owd geliy aeig yi ,exiag ivia lr
:`xnbd dgecàîìcxedhe xedhay dpyndn wiecny dn `ny - ¦§¨

edf ,geliy zevn yiàøB÷aekxce ,xedh ser oin `edy ,dawp §¥
miiwzn ixd ,jka ekxcy oeike ,mixg` zeter ly mivia lr ueaxl
aeig yi ,zexedh mivia lr zvaex `id m`e ,'zvax m`de' weqtd ea§¨¥Ÿ¤¤
dpei oebke ,exiag ivia lr uaexd xedh ser mzq la` ,geliy

.geliyn o`vend xehty okzi ,liqz ivia lr zvaexd
:dpyna epipy.ïéøèBt íéîëçå áéiçî øæòéìà éaø ,øëæ àøB÷¥¨¨©¦¡¦¤¤§©¥©£¨¦§¦

zxxan .minkge xfril` iax ly mzwelgn mrh z` zx`an `xnbd
:`xnbd,øæòéìà éaøc àîòè éàî ,eäaà éaø øîàaiigny ¨©©¦©¨©©§¨§©¦¡¦¤¤

:`xnbd zx`an .xkf `xewa owd geliyaàéúàcnlp df oic - ©§¨
dey dxifba,'äøéâc' 'äøéâc'.odivia lr zeter mzq zxibcnáéúk §¦¨§¦¨§¦

àëä`xew iabl ,o`k xn`p -(`i fi dinxi)áéúëe ,'ãìé àìå øâã àøB÷' ¨¨¥¨¨§Ÿ¨¨§¦
íúäeivia lr xbecd ser mzq iabl ,my xn`pe -(eh cl diryi)dOW' , ¨¨¨¨

hNnYe fFRw dpPw'dlöá äøâãå äò÷áexaecn df weqtay enke ,'ebe ¦§¨¦©§©¥¨§¨§¨§¨§¦¨
ea dxn`py dn `xew iabl jk ,eivia lr serd ly dlern dxibca
ser ly mivia lr xbecy s` lr dlern dxibc epiid dxibc oeyl

.owd geliy aeig ea yi jk meyne ,xg`
:minkge xfril` iax ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbdéaø øîà̈©©¦

ú÷Bìçî ,øæòìàwx `id ,minkge xfril` iax ly ef,øëæ àøB÷a ¤§¨¨©£¤§¥¨¨
áéiç ìkä éøác ,äá÷ð àøB÷a ìáàlr zxbec `idy s` ,geliya £¨§¥§¥¨¦§¥©Ÿ©¨

.dly mpi`y mivia
:`xnbd zl`eyàèéLtelgnyixdy ,xkfa wx mzw'øëæ àøB÷' §¦¨¥¨¨

ïðz:`xnbd daiyn .dpynaàîéúc eäîxfrl` iax ixac `lel - §©©§¥¨
c ,xnel xeaq ziideléôà ,ïðaøa,éøèt äá÷ð àøB÷`idy oeik ©¨¨£¦¥§¥¨¨§¥

,dly mpi`y mivia lr zxbecéðz÷c àäå`id mzwelgny dpyna §¨§¨¨¥
`xewa,øëæick edf,øæòéìà éaøc Bçk EòéãBäìelit` aiigny ¨¨§¦£Ÿ§©¦¡¦¤¤

,dawp `xewa oky lke xkf `xewaïì òîLî÷oi`y xfrl` iax ¨©§©¨
,dawp `xewa geliy aeig yi minkg zrcl s` `l` ,ok xacd

.xkfa wx ewlgpe
:zx`ane `xnbd dtiqenú÷Bìçî ,øæòìà éaø øîàåiax ly ef §¨©©¦¤§¨¨©£¤
wx `id minkge xfril`àîìòc øëæa ìáà ,øëæ àøB÷amzqa - §¥¨¨£¨§¨¨§¨§¨

,ely eivia lr elit`e ,mivia lr uaexd xkf ser,øeèt ìkä éøác¦§¥©Ÿ¨
.mdilr uaex a`dy `le ,'migxt`d lr zvax m`de' xn`py§¨¥Ÿ¤¤©¨¤§Ÿ¦

:`xnbd zl`ey,àèéLtixdyïðz 'øëæ àøB÷'rnyne ,epizpyna §¦¨¥¨¨§©
:`xnbd daiyn .zwelgn oi` mixkf x`yayeäî,àîéúccéaø ©§¥¨©¦

eléôà øæòéìàaáéiçî àîìòc øëæ,geliyaéðz÷c éàäådpyna ¡¦¤¤£¦¨¨§¨§¨§©¥§©§¨¨¥
a ewlgpy,øëæ àøB÷ick epiid,ïðaøc ïçk EòéãBäìelit`y ¥¨¨§¦£Ÿ¨§©¨¨

la` ,geliy zevn oi` ,mixg` ly mivia lr ueaxl ekxcy ,`xewa
.mixkf x`ya oiae `xewa oia aiign xfril` iax zn`aòîLî à÷̈©§©

ïìmivia lr mivaexd mixkf x`ya `l` ,ok xacd oi`y xfrl` iax ¨
.geliyn xeht lkd ixacl

:`ziixan jkl zriiqn `xnbdéëä énð àéðzmb ok epipy - ©§¨©¦¨¦
,`ziixaaàîìòc øëæmiviad lr uaexyøeèteli`e .owd geliyn ¨¨§¨§¨¨

aøëæ àøB÷,miviad lr uaexyáéiçî øæòéìà éaø,geliya ¥¨¨©¦¡¦¤¤§©¥
.ïéøèBt íéîëçå©£¨¦§¦

äðùî
mipad lr m`d zviax oipra mipic ihxta weqrl dkiynn dpynd

:owd geliy aeig lg mdayäúéäm`dúôôBòîlr xie`a zgxet ± ¨§¨§¤¤
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המשך בעמוד קלא



xcde"קח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `nw sc oileg(ipy meil)

éðúéìoia zvaexy dxwna elit` glyln xehty zepyl leki did ± ¦§¥
,ïìéà éãáBø,dglyln xeht zvaex `idy s`yúôôBòî ïkL ìëå §¥¦¨§¨¤¥§¤¤

ly dxwnd :`xnbd zvxzn .glyln xehty ,llk zvaex dpi`y
éøèöéà úôôBòî,déì C,yecig jka yiy meynäéôðk eléôàc §¤¤¦§§¦¥©£¦§¨¤¨

lî øeèt ïwa úBòâBð,çlLzayeiy dxwna s`y okzi oiicr la` §©¥¨¦§©¥©
.glyln xeht oli` icaex ipy oia

:`xnbd dywnïðz ïðàäå,epizpynaïwa úBòâBð äéôðkL ïîæa §¨£©§©¦§©¤§¨¤¨§©¥
ì áéiç,çlLztterny dxwna glyln zxhety `ziixad lr dywe ©¨§©¥©

:`xnbd zvxzn .owa zerbep ditpk xy`k elit`,äãeäé áø øîà̈©©§¨
,ãvä ïî òâBða [àúéðúî] (ïéúéðúî) éðz÷ ék`ziixad dxht jkle ¦¨¨¥©§¦¦©§¦¨§¥©¦©©
.'ebe 'lr zvaex m`de' llka df oi`y ,glyln

:dpyna epipy'eëå çBøôà [àlà] íL ïéàglyl aiig zg` dvia e` ¥¨¤¨¤§©§
mivia e` migixtn migext` my eid ,mewn lkn ow 'ow' xn`py©
lr e` migxt`d lr zvax m`de' xn`py glyln xeht zexfen
,zexfen e`vi `niiw ipa mivia s` `niiw ipa migext` dn ,'miviad
e`vi on`l mikixv migext`d s` on`l oikixv miviad dne
weqte ieaix ezernyny cg` weqt epyiy ,dpyna x`eane .oigixtn
aeig zeaxl ,ieaixd on dyxc dpynde ,herin ezernyny cg`

,zg` dvia e` cg` gext` yi xy`k s` geliyhrnl ,herind one
,zexfen miviad e` migixtn migext`d xy`k glyln xehty

:yexcl yi jky oipn zxxan `xnbdïðaøî àeää déì øîà̈©¥©¥©¨¨
[mkg cinlz-]àëtéà àîéà ,àáøì,jtidl zeyxcd z` xen` ± §¨¨¥¨¦§¨

y dxwnay,úçà äöéa Bà ãçà (àìà) çBøôà [àlà] íL ïéà¥¨¤¨¤§©¤¨¥¨©©
lî øeèt,çlLaezka rnyny meyn,'íéöéa Bà íéçBøôà' ïðéòác ¨¦§©¥©¦§¦¨¤§¦¥¦

,miax epiideàkéìåla` ,zg` dvia e` cg` gext` m` ik oi` - §¥¨
y dxwnaáéiç ,úBøæeî íéöéa Bà íéçéøôî íéçBøôà íL eéä̈¨¤§¦©§¦¦¥¦¨©¨

ì,çlLmeyn'ï÷' øîàpLrnynyíB÷î ìkî ï÷.ow beq lk ± §©¥©¤¤¡©©©¦¨¨
y ,ef jxca yexcl okzi `l :`xnbd zayiinàø÷ áBzëð ,ïk íà± ¦¥¦§§¨

aezk zeidl jixv did'íäéìò úöáø íàäå'iptl xn`p xaky oeik §¨¥Ÿ¤¤£¥¤
,'mivia F` migxt`' okéàîaey xn`p dn myl ±ìò úöáBø íàäå' ¤§Ÿ¦¥¦©§¨¥¤¤©

,'íéöéaä ìò Bà íéçBøôàädfa dxezd zpeeky gkenéLewàì± ¨¤§¦©©¥¦§©¥
zeeydle yiwdl,íéçBøôàì íéöéáe íéöéáì íéçBøôàcnlle ¤§¦§¥¦¥¦§¤§¦

minec mpi`y m`d z` glyln xeht migixtn migext`d eid m`y
,m`d z` glyln xeht zexfen miviad eid m` ok enke .mivial

.migext`l minec mpi`y

äðùî
:mipad lrn m`d geliy zaeg oipra mitqep mipic d`ian dpynd

dçlLm`d z` gliy ±äøæçå,mipad z` lhpy iptleléôàdgly ¦§¨§¨§¨£¦
dxfgeáéiç ,íéîòt äMîçå äòaøàel xeq`e ,m`d z` glyl aey ©§¨¨©£¦¨§¨¦©¨

,mipad mr dlhiløîàpL(f ak mixac).'íàä úà çlLz çlL' ¤¤¡©©¥©§©©¤¨¥
:sqep oicíàä úà ìèBð éðéøä øîà,invrl,íéðaä úà çlLîe ¨©£¥¦¥¤¨¥§©¥©¤©¨¦

`l` ,devnd on xhtp `l ,dyr jkeáéiç,m`d z` glyløîàpL ©¨¤¤¡©
.'íàä úà çlLz çlL'©¥©§©©¤¨¥

e m`d z` gliy :sqep oicå íéðaä úà ìèðaeydì ïøéæçä,owl ± ¨©¤©¨¦§¤¡¦¨¨
íàä äøæç Ck øçàåzayllî øeèt ,ïäéìò,çlLxakyz` miiw §©©¨¨§¨¨¥£¥¤¨¦§©¥©

.devnd

àøîâ
drax` elit` dglyl aiig dxfge m`d z` gliy :dpyna epipy
:`xnbd zl`ey .'m`d z` glyz gly' xn`py ,minrt dynge

,àáøì ïðaøî àeää déì øîàaeig zeaxl weqtd on cenll epl oipn ¨©¥©¥©¨¨§¨¨
,minrt dnk elit` geliyàîéàåxnel ip` leki ixde ±y'çlL' §¥¨©¥©

rnynàðîéæ àãçe ,zg` mrt dglyl aiegny ±'çlLz'yiy £¨¦§¨§©©
dglyl aiegny wx siqedl `a ,sqep geliy aeig epnn renyléøz§¥

ïéðîéæ.jkn xzei `l j` ,ztqep mrt s` ± ¦§¦
:`xnbd zayiindéì øîàzaiz ,`ax'çlL'aiegny rnyn dcal ¨©¥©¥©

dglyl,íéîòt äàî eléôàdpynd dyxc cala ef daizne £¦¥¨§¨¦

zaize .glyl aiig minrt dyinge drax` elit` dxfge dglyy
'çlLz',yexcl yi jke ,xg` oiprl zyxcpéì ïéàwx xn`p eli` ± §©©¥¦

epi` geliyd aeigy xeaq iziid 'gly'àlàm`d z` jixvy mewna ¤¨
úeLøä øáãìm`l `ed jxvp xy`k mle` ,envr jxevl ±øáãì ¦§©¨§¦§©

äåöî,rxevnd z` da xdhl oebkïépî,glyl aiig df ote`a s`y ¦§¨¦©¦
,íB÷î ìkî 'çlLz' øîBì ãeîìzzevn zbdep `edy ote` lkay ©§©§©©¦¨¨

.zxg` devn jxev iptn zigcp dpi`e ,geliyd
oi`y cnll aezkd on zcgein dyxc dkxved recn zxxan `xnbd

:owd geliy zevn z` dgec zxg` devndéøa àaà éaø déì øîà̈©¥©¦©¨§¥
àðîçø áúëc àîòè àlà ,àðäk áøì àáø øa óñBé áøc'çlLz' §©¥©¨¨§©©£¨¤¨©§¨§¨©©£¨¨§©©

`ed `l` zxg` devn iptn zigcp geliyd zevn oi`y mrhd ike ±
,'glyz' zaiz dxezd dazky meyn wxàðéîà äåä éëä åàì àä̈©¨¦£¨£¦¨

m`d z` jixv xy`kyàì äåöî øáãìmb `lde ,dglyl aiegn ¦§©¦§¨Ÿ
zevn owd geliy ixdy ,aiigy zrcl epl yi z`f ilelå äNòzevn £¥§

,àeä äNòú àìz` gNWY gNW' xn`py ,dyr zevn da yi ,xnelk Ÿ©£¤©¥©§©©¤
,'mipAd lr m`d gTz `l' xn`py ,dyrz `l zevne ,'m`dïéàå ¨¥Ÿ¦©¨¥©©¨¦§¥

äNò'mixRv iYW xdHOl gwle' ea xen`d rxevn zxdh ly oebk £¥§¨©©¦©¥§¥¦¢¦
(c ci `xwie).äNòå äNòú àì äçBc¤Ÿ©£¤©£¥

:`xnbd zayiinàëéøö àì'glyz' zaizn dyxcd dkxved `l ± Ÿ§¦¨
dxwnl `l`íàì dì÷Lå øáòcm`d z` lhpe devnd lr xary ± §¨©§©§¨§¥
,mipad mrdéøáò åàìc,xar xak 'gwz `l' ly e`ld lry ± §©©§¥

dzrneàkéàc àeä äNògly' ly dyr zevn `l` eilr oi` ± £¥§¦¨
dglyl 'glyzc mixeaq epiid dfae ,äNò ézéìly dyrd `eaiy ± ©§¥£¥
rxevnd zxdhäNò éçãéìå,owd geliy ly dyrd z` dgcie ±à÷ §¦§¥£¥¨

ïì òîLî.dglyl aiigy 'glyz' ©§©¨
xak mipad mr m`d z` lhp m`y lirl xen`d lr dywn `xnbd
.dyrd z` miiwl wx `l` cer epwzl leki epi`e e`ld lr xar

zekn zkqna(:eh),epiidc ,dyrl wzipd e`l oipra `ziixa epipy
s` xaca dtiqed ,dyrz `ld xeqi` z` dxezd dazky xg`ly
wezip dyrd meiwa yi e`ld lr xary s`y zcnln jkae ,dyr
yiy dyrz `l zevn lk ,my epipy jke ,zewlnd on xhtie e`ldn
ewlgpe .aiig ,day dyr lhia ,xeht ,day dyr miiw ,dyr mew da
yi cvike ,zewlnd aeig ielz dna opgei iaxe yiwl oa oerny iax
`ziixaa zepyl yiy xaeq yiwl oa oerny iax ,`ziixaa qexbl
miiw m` dyrd meiwa ielz zewlnd aeig xnelk ,'eniiw `le eniiw'
xnelk ,'elhia `le elhia' zepyl yiy xaeq opgei iaxe .miiw `l e`
lehiaa `ed ielz `l` ,dyrd miiw m` wx ielz epi` zewlnd aeig
dywn .aiig epi` lhia `l m`e ,aiig dyrd z` lhia m`y ,dyrd

:`xnbdéðúc ïàîì àçéðädpeyd itl mipekp el` mixac ± ¨¦¨§©§¨¥
`ziixaa(my),dyrl wzipd e`l iabl,'Bîéi÷ àìå Bîéi÷'xnelk ¦§§Ÿ¦§

`le m`d z` lhpyk ezhiyl ,dyrd meiwa ielz zewlnd aeigy
el x`yp dzrne ,e`ld lr xar xake dyrd z` miiw `l ,dgly
.edgci rxevnd zxdh ly dyrdy xnel mewn dide ,dyrd wx

éðúc ïàîì àlà`ziixaa,'Bìha àìå Bìha'`l oiicry elit`y ¤¨§©§¨¥¦§§Ÿ¦§
lkei `ly ixnbl dyrd z` lhiayk wx `l` ,dwel epi` eniiw

lk ok m` ,eniiwldèçL àìc änk,m`låàìì déøáò àì`l ± ©¨§Ÿ¨£¨Ÿ©§¥§©
i`ceae ,dyrz `le dyr geliyd zevna yi oiicre ,e`ld lr xar
epcnll weqt jxved dn myle ,dze` dgec zxg` dyr zevn oi`y

.zxg` devn iptn zigcp dyrd oi`y
eúå,zeywdl yi cere ±ìzhiyäãeäé éaø(oldl dpyna)øîàcm`y §§©¦§¨§¨©

ex`iae ,dglyl xzei aiegn epi`e dwel mipad mr m`d z` lhp
`xnba(a"r)dxez dxn`y dny xaqy enrhàøwéòî ,'çlL'wx ± ©¥©¥¦¨¨

dlhpy iptl,òîLî,dglyl deevn epi` dlhp xaky xg`l la` ©§©
glyiy gwle xar m`y e`ld wezipl llk `a epi` df dyry epiide
xary ote`a 'glyz' weqtd z` cinrdl xyt` i` ok m`e ,xhtie

ixdy ,dlhpeàkéì énð äNò eléôàm`d z` lhpy df dxwna ± £¦£¥©¦¥¨
dlhil el yi i`ceae ,dglyl dyr zevn elit` el oi` mipad mr
i`yx zeyxd xacl elit` ixdy ,rxevnd zxdhl oebk devn jxevl

.dlhil
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המשך בעמוד ק



קט oifge` mipy` cenr `nw sc ± oey`x wxtzereay

ïìéà éãáåø éðúéì:opiqxb ikd .zttern oky lke ,dviaxl `incc ab lr s` Ðíà
ïäéìò úöáåø íàäå áåúëéì ïë.íéöéáì ïéçåøôà éùå÷àì.migixtn xhtnl Ð

íéçåøôàì íéöéáådvia zeaxl Ð mewn lkn "ow" jgxk lre ,zexfen xhtnl Ð

.mipw aexa ,miax hwpinl `ed `xwc digxe` Ð "mivia"e "migext`"e ,zg`äðùî
íäéìò íàä äøæç êë øçàå íéöéáä úà ìèð

çìùìî øåèô,miviad z` lhpc oeikc Ð

.onefn ow dil dedàøîâàîéàåÐ

`l eze ,dipy mrt cer iiez`l "glyz"?
òîùî íìåòì çìù äéì øîàieaxe Ð

.`z`c `ed ikdl "glyz"céì ïéàjixvc Ð

.zeyxd xacl `l` gelyäåöî øáãìÐ

oipn rxevn zxdhe zclei ow oebk?cenlz

."glyz" xnelàðéîà äåä éëä åàì àä
äåöî øáãìgely `de ,gely ira `l Ð

,"gwz `l"e "glyz" ,`ed dyrz `le dyr

z` dgec "xdhnl gwle" ly dyr oi`e

!mdipyäéì÷ùå øáòã àëéøö àìÐ

xac iax `l i`e .glyne xfegc opireny`e

,dlhpe xarc `kidc `pin` ded ,devn

i`w `l ez ,"gwz `l"c e`l lr xar xakc

dyr `l` rxevn zxdhc dyr dit`a

`ni`e ,i`w "glye cenr"a izk`c .gelyc

dyrc dinle` i`n :jixt onwle .diigcil

,diigcipc `nipc ,geliyc dyrn rxevnc

.iieaxl jixhvi`cäéøáò åàìãe`ld Ð

.dilr xar xakéðúã ïàîì àçéðäÐ

.(`,eh) zekn zkqnaåîéé÷ àìå åîéé÷lk Ð

df oebk ,dyr mew da yiy dyrz `l zevn

m`e ,gwz `l :rnync ,dyrl e`ld wzipy

`l" ea exzdyk ,day dyr miiw Ð dgwl

ly xeac ick jeza dglye ,dgwle ,"!gwz

`l" lr xary it lr s`e ,xeht Ð d`xzd

zxar m` :xnel ,dyrl ewzp jklc ."gwz

dyr miiw `l .xhtde df dyr ,ef dxdf` lr

xeac ick jez ol `niiwc ,xeac ick jez day

,aiig ,d`xzd lr xar ik Ð inc xeack

`ki` inp `kd .onf xg` dgly elit`

,dgly `le dgwlyn e`ll dixar :xninl

jzrc `wlq .`ki`c `ed dyr `zyde

ikdl ,dyr igcile dyr izil :`pin`

.`xw jixhvi`àìå åìèá éðúã ïàîì àìà
åìèáleki oi`y ,ixnbl day dyr lha Ð

lha `l .aiig Ð dhgyy oebk ,cer eniiwl

it lr s` ,dhgy `ly onf lk Ð day dyr

inp ikde .xeht ,ea exzdyk cin gly `ly

,e`ll dixar `l Ð dhgy `ly onf lk

e`l izk`e .i`w "xhtde glye cenr"ac

,devn xacl llk `xw ira `le ,`ed dyre

dyrz `l z` dgec dyr oi`c ,`prci `p`e

.dyreøîàã äãåäé éáøì åúåla` ,m`d gwz `l ,xnelk .rnyn `xwirn Ð "gly" :xaqwc ,dcedi iaxc `nrh epiidc onwl xn`e ,glyn epi`e dwel oizipzna Ð

dlhpc oeikc ,geliy ira `le ,`kil dyr zeyxd xacl elit` `dc ,dlhpe xaryk `nwe`l `kil ez `d .dglylc `xw xn`w `l Ð dgwl m`e .dpgly Ð dp`vnzyk

.i`w "glye cenr"a e`lc ,dyre e`ll dixaräçìùì úðî ìò`dc ,e`l `kil ez ,dglyn `l inp i`e .e`ll dixar `l `dc ,i`w "glye cenr"a dcedi iaxl elit`e Ð

.`xw jixhvi` ikdl ,digcile rxevnc dyr izil :oizrc `wlqe .`ki` dyre ,"gwz `l" dia `pixw `l eze ,xzida dgwl xakäùòã äéîìåà éàîådyrn rxevnc Ð

diigcpc dizrc` wqizc ,gelycíéîä ìò äçîé ?.zeaezk daxd zexkfd da yi dheq zyxt Ðäèîä ùéîùúá øåñàlwe ,exitq ini :(a,f) ohw crena xn`c o`nk Ð

.ehelg inil xnegeåúùà åæ åìäà.(hi zeny) "dy` l` eybz l`" izxn`e mkl mizxq`y mkizeypl ,"mkild`l mkl eaey" Ðäðùîäãåäé éáøã àîòèdwelc Ð

.`xnba yxtnçìùî åðéàå.car carc xeqi`c Ðåéìò ïé÷åì ïéàgly" Ð gwl m`e ,"m`d gwz `l" .lvpie z`f dyri ,e`ld lr xar m` :xnel ,dyrl ewzp ikdlc Ð

."glyzåéìò ïé÷åì ïéà 'åëå ììëä äæ,dwel Ð gly `l m`e .dwel epi`e ,xeac ick jez glyn `l` ,eniiw `le eniiw ipzc o`nl ,xeac ick jez eniiw `l ok m` `l` Ð

.iwl `l Ð `l i`e ,dze` hegyiy cr ira elha `le elha ipzc o`nle .rnyn dgiwl xg` ,glyl jixveàøîâàîìòámzdc ,"dlfbd z` aiyde" "lefbz `l" oebk Ð

aiyi dn lfb `l m`c ,rnyn dlifb mcew xninl `kilòîùî àø÷éòî çìù !?ow `vnzyk zeyrl jilr yi dn la` ,"m`d gwz `l" :`xw xn`w ikd Ð?glyz gly"

.mcw dyrdy iptn ,dyrz `le dyr zxar `l` dyrl wzip o`k oi`e ."m`d z`äìæâä úà áéùäå,`ed dyrl wzipy e`l jgxk lr ,dyxta oexg` aezky it lr s` Ð

.dlifb xg`l deehvp dyrd `vnp ."lefbz `l" lr xar lfbyke ,dlifb mcew dayd oi`y
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àìmdxa` oa wgvi epiax yexitl dyw o`kn Ð 'ek dixar e`lc dilwye xarc `kixv

eda iieqkl ifge li`ed ,aiigil `l dyixg` :xn`c (a,fn migqt) "oixaer el`" wxta

`lc idpc :uxize ?`ed dyrz `le dyr aeh mei `de :dywde .xetv mc

la` ,dyr meyn epiid Ð igc `lc `dc .dwel epi` Ð e`l eze` lr xar m` edin ,igc

`kde .dil igc dyrc ,dizilc o`nk e`ld

dyr `ki` dlwye xar `lc onf lkc rnyn

`wec `ny :eyexitl xnel jixve !dyrz `le

dil igcn `l la` ,e`l eze` lr iwl `lc oiprl

.ixnbl

i`
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,äöéaà íìBòì :àîéà úéòaéàåäöéáeàaeø déì ÷éôðc ïåék¯øîàc àzLäå .déìò dézòc §¦¨¥¥¨§¨©¥¨¥¨¥¨§¨¥¥¨©§¥£¥§¨§¨©£©
íéöéáa úBkæì øeñà :áø øîà äãeäé áøíàäL" øîàpL ,ïäéìò úöáBø"íàä úà ...çlL ©§¨£©©¨¦§§¥¦¤¨¥¤¤£¥¤¤¤¡©©¥©¤¨¥

éëæ éöî eäéàc àëéä ìk ,Bøöçì ìôðc áb ìò óà :àîéz eléôà ,"Cì çwz íéðaä" øãäå¯ ©£©©¨¦¦©¨£¦¥¨©©©¦§©©£¥¨¥¨§¦¨¥¨¥
éëæ éöî àì eäéàc àëéä ìëå ,àéëæ éîð Bøöç¯.déì àéëæ àì éîð Bøöç¯éànà ,éëä éà £¥©¦¨§¨§¨¥¨§¦¨¨¥¨¥£¥©¦¨¨§¨¥¦¨¦©©

dçlLc éà ?íBìL éëøc éðtî úBøeñà¯dçlL àìc éà !àeä àélòî ìæb¯!éòa éçeìL¯ £¦§¥©§¥¨¦§¦§¨¤¤§©§¨¦§¨¦§¨§¥¨¥
.ïè÷a¯?àeä íBìL éëøc øa ïè÷¯éëøc éðtî ,Bì øéæçäì áéiç ïè÷ ìL åéáà :øîà÷ éëä §¨¨¨¨©©§¥¨¨¦¨¨©¨¦¤¨¨©¨§©£¦¦§¥©§¥

ìéæ :déì øîà ,ìàeîLc dén÷ì àúà ,äãeäé áøì BëáBL úBøét éð÷à ïBîéñ øa éåì .íBìL̈¥¦©¦©§¥¥¨§©§¨£¨§©¥¦§¥£©¥¦
óBøè,ïwàeäðéð÷e ,eäábúéìc.¯àð÷îì éà ?éàîì¯eäðéð÷ìáBè íBéa éà !øãeña déì¯ §©¥§¦§©§§¥§§©¦§¦§¨¦§¦§¥§¨¦§
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קיי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `nw sc oileg(ipy meil)

àéä àzLaLî ,àéòLBà éaø éáe àéiç éaø,`id zyaeyn zwfga ± ©¦¦¨¥©¦©§¨§©¤§¨¦
àLøãî éa dpéî eáúBz àìå,yxcnd ziaa dpnid zeywdl oi`e ± §Ÿ§¦¨¥¦§¨¨

,zyaeyn epiptly `qxibdy okzi o`k s`eììëa ïðéà àîìc¦§¨¥¨¦§©
àéðz íéòaøà úe÷ìîny ±apby dzid `ziixaa dpekpd `qxibd ` ©§©§¨¦©§¨

dwzip mdly e`ld zxdf`y meyne ,zewln aeig llka mpi` olfbe
z` heytl oi`e ,dfk e`l lr oiwel oi`y xaeq dcedi iax s`e ,dyrl

.dpyna ezhiy xe`iaa wtqd
heytl [`irye` iaxe `iig iax epyy] zxg` `ziixa d`ian `xnbd

:dyrl wzipd e`l oipra dcedi iax ly ezhiy `id dnòîL àz̈§©
`ziixanéðúc[epyy-],àéiç éaøå àéòLBà éaøiM' devn dxezd §¨¥©¦©§¨§©¦¦¨¦

dcVA xnr YgkWe LcUa Lxivw xvwzáeLú àì'FYgwlck mixac) ¦§Ÿ§¦§§¨¤§¨©§¨Ÿ¤©¨¤Ÿ¨§©§
(hijk lr xar m`e ,áLåoiprl ok enke ,gekyd xnerd z` lhpe §¨

mkvx` xivw z` mkxvwaE' ieeivdälëú àì'xvwl LcU z`R`xwie) §ª§§¤¤§¦©§§¤Ÿ§©¤§©¨§¦§Ÿ
(h hijk lr xar m` ,älëå,miiprl d`t gipdl `la dcyd lk z` §¦¨

íéòaøà úe÷ìî ììëa ïðLélr ,zewln mirax` dwel `ed ixd ± ¤§¨¦§©©§©§¨¦
,dyrl wzipd e`l md el` oie`ly s`.äãeäé éaø éøáczwiicn ¦§¥©¦§¨

:`xnbddpéî òîLc epizpyn oiprl ef `ziixan gken ±déîòè §©¦¨©§¥
äãeäé éaøc`ed ,mipad lr m` lhepa zewln aiigndíeMî §©¦§¨¦

øáñ÷c`edy s`y dxezay dyrz `l lka,äNòì ÷zépL åàì §¨¨©©¤¦¨©£¥
mewn lkn.åéìò ïé÷Bì¦¨¨

:`xnbd dgecíúä àîìcd`te dgky ly e`ld oipraàîòè eðééä ¦§¨¨¨©§©§¨
,miiprl dzr mgipiy dna xhtp epi`e mdilr dwel dcedi iax itly

øáñ÷còîLî àøwéòî 'áBæòz'epiid 'aefrz' ieeivd zernyn ± §¨¨©©£¥¦¨¨©§©
m`y rnyna oi` la` ,envrl mlhi `le dcya mafri dligzny
zayd ly dyrdy olfba la` ,dzr maferl deevn mlhpe xar
dcen dcedi iax s`y okzi ,lfb xaky xg`l xn`p i`ce dlfbd

.eilr oiwel oi`y
wzipd e`ly xaq dcedi iaxy da yxetny `ziixa d`ian `xnbd

:eilr oiwel oi` dyrlòîL àz ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥¨¦¨§©©¦¨§©
gqt oaxw zlik` zevna dxeza xn`p ,xzep oipra epipyy `ziixan

oqipa xyr dying lila(i ai zeny),'Bâå ø÷a ãò epnî eøéúBú àì'Ÿ¦¦¤©Ÿ¤§
xwA cr EPOn xzPde,'eôøNz Làajkly ixdïzéì áeúkä àa §©Ÿ¨¦¤©Ÿ¤¨¥¦§Ÿ¨©¨¦¥

øçà äNòd,åéìò ïé÷Bì ïéàL Cì øîBì ,äNòú àìdyrdy itl £¥©©Ÿ©£¤©¨¤¥¦¨¨
,e`ld ly ezpwz `id dtixy ly.äãeäé éaø éøác:`xnbd dgiken ¦§¥©¦§¨

dpéî òîLzngn zewlnn xizend z` dcedi iax xhty dnn §©¦¨
oi` dyrl wzipd e`ly xaeq dcedi iaxy ,dyrl wzipd e`l `edy

,ok m`e ,eilr oiweläãeäé éaøc àîòèm`d z` lhepdy epizpyna ©§¨§©¦§¨
`ed ixd ,dgeliya zewlnd on xhtp epi`îøáñ÷c íeMdyrdy ¦§¨¨©

çlL''m`d z` gNWYòîLî àøwéòî`id jky `id ezernyn ± ©¥©§©©¤¨¥¥¦¨¨©§©
oi` la` ,owd z` eze`xa cin m`d z` glyl ,geliyd zevn

:`xnbd dwiqn ,dglyl deevn dlhpe xary xg`ly rnynaòîL§©
dpéîenrh oipra wtqd hytpe ,ef `ziixan rnyn ok` jk i`cea ± ¦¨

.dcedi iax ly
à÷éc énð ïéúéðúî ,éMà áøì éãéà áø déì øîàdnvr epizpynn ± ¨©¥©¦¦§©©¦©§¦¦©¦©§¨

wzipd e`ly xaqy meyn epi` dcedi iax ly enrhy gikedl yi
,eilr oiwel dyrléðz÷c`ed epizpyn oeyl ixdy ±ìò íà ìèBpä §¨¨¥©¥¥©

Czòc à÷ìñ éàå ,çlLî ïéàå ä÷Bì øîBà äãeäé éaø ,íéðaä©¨¦©¦§¨¥¤§¥§©¥©§¦©§¨©§¨
äãeäé éaøc àîòèy xaqy meyn `ed zewln aiignd÷zépL åàì ©§¨§©¦§¨©¤¦¨
,åéìò ïé÷Bì äNòìok m`déì éòaî çlLîe ä÷Bìxnel el did ± ©£¥¦¨¨¤§©¥©¦¨¥¥

,m`d z` glyl deevn `ed oiicr mewn lkn ,e`ld lr dwely s`y
iptl dligzn wx rnyn 'gly' dyrdy meyn enrh i`ce `l`
:`xnbd dgec .glyl dzr deevn epi` okle envrl m`d z` lhpy

ïéúéðúîa øîà÷ éëä àîìãådna dcedi iax ly ezpeek jk ± §¦§¨¨¦¨¨©§©§¦¦
xnelk ,glyn epi`e dwel mipad lr m` lhepdy epizpyna xn`y

yøèôð ïéàmr dzlihp zngn aiigzdy zewlnd on m`d geliya ¥¦§¨
,mipadc ãòdéì ïé÷ìîminkgd zhiyn `ivedl] edewliy cr ± ©§©§¦¥

.dglyl eilr yi dyr zevn ok`e ,[xhtp dgeliyay
zxxan .owd geliy zevna 'geliy' `xwpd wgxnd edn dpc `xnbd

:`xnbddçlLî änk ãò.m`d z` glyl eilr wgxn dfi`l cr ± ©©¨§©§¨

:`xnbd zx`anBãé úçzî àözL éãk ,äãeäé áø øîàcr ± ¨©©§¨§¥¤¥¥¦©©¨
miiw jkae ,dqtezle eci gelyl lkei `ly ezeyxn `vze gxtzy

.dqtezle aeyl dzrn lekiy devnd z`
,ditpka serl lkezy jixv m`d ,geliyd zevn oipra dpc `xnbd
:`xnbd zl`ey .serl dleki dpi`y s` jldl dlekiy jka ic e`

dçlLî äna.dgliyy jka aygp `diy icka dyri cvik - ©¤§©§¨
:mi`xen` zwelgn `xnbd d`ian,øîà àðeä áø`xwp geliy ©¨¨©

jlzy ote`a elit`äéìâøadizevep z` jzgy s` epiide ,cala §©§¤¨
.serl dleki dpi`e,øîà äãeäé áø`weec `xwp geliyäétâàa± ©§¨¨©©£©¤¨

zx`an .geliy zevn ici `vi `l dizevep z` jzg m` la` ,ditpka
:mnrh z` `xnbd,äéìâøa øîà àðeä áømeyn `ed enrháéúëc ©¨¨©§©§¤¨¦§¦

cizrl miwicvd xky oiprl(k ,al diryi)min lM lr irxf mkixW`'©§¥¤Ÿ§¥©¨¨¦
'øBîçäå øBMä ìâø éçlLî,.geliy z`xwp lbxa dkild s`y ixd §©§¥¤¤©§©£
,äétâàa øîà äãeäé áølbxa geliy epivny s`y meyn `ed enrh ©§¨¨©©£©¤¨

mewn lkn[ìâø]Y àäcserd ly dlbxeäðéð äéôðkmd `ld ± ¤¤§¨§¨¤¨¦§
z`xwp dpi` mda serl dleki dpi` m` okle ,dly mitpkd

.zgleyn
:ezhiyk dyrnl dkldl dxed dcedi axy dyrn `xnbd d`ian

àeäämc` did ±dtâì eäðéfâcick ,m`d itpkn zevepd z` ffby ± ©§©¦§§©¨
,serl lkez `ly,dNôz Ck øçàå dçìLåzfifba ezpeek dzid efe §©§¨§©©¨©§¨

,dlhile aeyl lkeiy mitpkddéãâðeze` dwld ±,äãeäé áøeøîà ©§¥©§¨¨©
déì,mc` eze`ldçlLå déôãb dì éaø ìéæexfgiy cr oznde jl ± ¥¦©¥¨©§¥§©§¨

:`xnbd dywn .dze` glyz aeye dizevep elcbieïàîkzhiyk ± §©
aiegn mbe dwel mby dcedi ax dxed epizpyn ly `pz dfi`

,dglyläãeäé éaøk éàezhiyl ixd ,epizpyna,çlLî ïéàå ä÷Bì ¦§©¦§¨¤§¥§©¥©
mcew wx `id glyl devndy xaqy itlax eaiig recne ,dlhpy

e ,dglyle xefgl dcediïðaøk éàmzhiyl ixd ,epizpynayçlLî ¦§©¨¨§©¥©
,ä÷Bì ïéàåax edwld recne ,dyrl wzip df e`ly exaqy itl §¥¤

:`xnbd zvxzn .dcediíìBòìdxedå ,ïðaøk`l edwldy zewlnd §¨§©¨¨§
`l` eidúecøî úkî`l` mpi`y ,xqen ly zekn ±,ïðaøcîoi`e ©©©§¦§©¨¨

.devnd z` miiwl eilr lawiy cr edwln `l` davw el` zewlnl
:owd geliy zevn oipra sqep dyrn d`ian `xnbdàúàc àeää©§¨¨

àáøc dén÷ì,`ax iptl `ay ±déì øîàxedh ser ly ow ,el`y ± §©¥§¨¨¨©¥
`xwpdeäî ,äîéz.owd geliy zevn oiprl epic dn -øîà`ax ¦¨©¨©

ike ,envrlì áéiç øBäè óBòc àøáb éàä òãé àì,éçelLxac `ld Ÿ¨©©©§¨§¨©¨§©¥
,`ed xexadéì øîà,l`eyd eze`l `axàîìécz`ay dn `ny ± ¨©¥¦§¨

c meyn epiid ,geliy aeig yi m` le`ylàéîøc àeä àúòéa àãç£¨¥£¨§©§¨
geliy aeig yi m` zwtzqde ,owd eze`a zlhen cala zg` dvia ±

xn`p dxezay xg`n ,dfa(e ak mixac)oeyla 'mivia F` migxt`'¤§Ÿ¦¥¦
,miaxdéì øîà`axl mc` eze` xn` ±] (êì éòãé éàä)ïéàok` ± ¨©¥¥

geliy zaeg yi m` izl`y `id efe zg` dvia `l` df owa oi`
,df dxwnadéì øîà,`ax el xn` ±Cì éòaz éàîe`ed dne ± ¨©¥©¦¦¨¦¨

jwitq,[`ldàéä ïéúéðúî,epipy jky ,df oic yxetn epizpyna ± ©§¦¦¦
ì áéiç úçà äöéa Bà ãçà çBøôà àlà íL ïéà.çlLeze` jld ¥¨¤¨¤§©¤¨¥¨©©©¨§©¥©

e mc`dçìL,m`lé÷zñøt àáø dì øcäàåaiaq `ax cinrde ± ©§¨§©§©¨¨¨§¦§¨¥
zecevn owd.dñôúå§©§¨

,`ax z`f dyr ji` :`xnbd dywnàãLçì Leçéìåel did ± §¥©£¨¨
.dqtezl lkei `edy ick wx dglyl el dxedy edecygiy yeygl

:`xnbd zvxznãé øçàìkjka oigai `ly ote`a z`f dyr `ax ± ¦§©©¨
.wegxn zevignd z` cinrdy ,glynd

mipeia lfb xeqi`e owd geliy aeiga dpcd `ziixa d`ian `xnbd
:diilra e` xvgay jaeya opwl ze`ad zeixacnïðaø eðz̈©¨¨

,`ziixaaäéiìò éðBéå CáBL éðBémeid lk zegxetd zeixacn mipei ± ¥¨§¥£¦¨
ixd ,ziad ziilra e` xvgay jaeya opwl ze`a axrae zecya

mipad lr zevaexd zedn`d,çelLa úBáéiçlehil `ed dvex m` ©¨§¦©
,geliyn xehtd 'onefn' llka owd oi`y itl ,migext`dúBøeñàå©£

ìæb íeMîwx,íBìL éëøc éðtîxwtd ixdy `ziixe`cn `l la` ¦¨¥¦§¥©§¥¨
.md

:`xnbd dywnàäì àúéà éàådn `ed oekp m`e ±éñBé éaø øîàc §¦¦¨§¨§¨©©¦¥
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xcde"קיב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr anw sc oileg(iyily meil)

øîBàå ãîBòaeitaàéâñ ìèBð éðà äæå äæzia zhiyk ,jka ic ± §¥§¥¤¨¤£¦¥©§¨
dvia zkqna lld(.i)dyrn dyriy l`eny ekixvd ok m` recne ,

:`xnbd zvxzn .mlhil ezrcy gikendeåä éúãç éøét eäðä± ©§¥¥©§¥£
`l` mn` mdilrn dcnr `l oiicry eid miycg migext` mze`

,eclepyn dzid mdilr zvaexcok zngnàì déôeb ïBîéñ øa éåì §¥¦©¦¥Ÿ
÷ äåäeäì éðlirl x`eank ,mda dkf `l ±(:`nw)zekfl xeq`y £¨¨¥§

`linne ,el dpew dpi` exivg s` okle ,m`d zgzn mdyk miviaa
,dcedi axl mzepwdl ecia oi`déì øîà÷ éëäå,dcedi axl l`eny §¨¦¨¨©¥

éøèå ìéæeäábúéìc ïwà ómipeid edabiy ick owd lr ywd jl ± ¦§¨¦©¥§¦§©§
,[migext`d lr zvaexd m`d]eäðéð÷éðåly exivg dpwz f`e ±éåì §¦§¦§¥¦

ïBîéñ øa,exearøãeña Cìäéð eäðéð÷éì øãäålkei okn xg`le ± ©¦©£©¦§¦§¦£¨§¨
.oitilg `edy libx oipwa jl mzepwdl

äðùî
owd geliy zevn ipta cnerd xac oi`y zexedl d`a ef dpyn

:ezegclíãà ìBhé àìenvrleléôà ,íéða ìò íàjxev el yiy Ÿ¦¨¨¥©¨¦£¦
oebk ,devn meiwl m`a mbøäèìdaòøBönä úàmeia `iadl epicy §©¥¤©§¨

.ez`nehn exdhl icka mixtv izy ezxdhl ipinyd
:zeevn ly oxky lceb zbltda zniiqn dpyndíà äîelit`lr e ¨¦

äl÷ äåöî,dneiwa qik oexqig oi`y owd geliy zevn ±Lokàéä ¦§¨©¨¤¦
hren xac `l` dniiwnd on zxqgn dpi`kly rahn ieeyøqéà §¦¨

,[zyegp ly zehext dpenyl jxr dey sqk rahn±]äøîàdäøBz ¨§¨¨
'íéîé zëøàäå Cì áèéé ïòîì'(f ak mixac)a jkn wiqdl yi ixd ,ì÷ §©©¦©¨§¤¡©§¨¨¦©

øîBçåyìòmeiw,äøBzaL úBøeîç úBöî,oniiwl dywyi`ce ¨¤©¦§£¤©¨
.ax xkyl ekfiy

`xnbàéðz,`ziixaaäåöî ìk Eì ïéà ,øîBà á÷òé éaø (éác) ©§¨§¥©¦©£Ÿ¥¥§¨¦§¨
äøBzaL äåöîeoze`ndøëN ïznLdxn`pïéàL ,dcöa ¦§¨¤©¨¤©©§¨¨§¦¨¤¥

,da äéeìz íéúnä úiçzgxkday el` zeevnn oaeny ,xnelk §¦©©¥¦§¨¨
okzi `ly itl ,igvpd mlera mxky lawle zeigl miznd micizr

oebk ,dfd mlera `ed da ghaend xkydyáéúk íàå áà ãeaëa§¦¨¨¥§¦
dxkya ekfiyéîé ïëøàé ïòîì''Cì áèéé ïòîìe E(fh d mixac)oke , §©©©£¦ª¨¤§©©¦©¨

áéúk ïwä çeléLadxkya,'íéîé zëøàäå Eì áèéé ïòîì'dzrne §¦©©¥§¦§©©¦©§§©£©§¨¨¦
,ef dghad dxn`p onf dfi` lr opeazdl yiéøädxwnaBì øîàL £¥¤¨©

äøéaì äìò åéáà[lecb oilwxh-]éì àáäåmynäìòå ,úBìæBb± ¨¦£¥©¦¨§¨¥¦¨§¨¨
,a` ceaik zevn jka miiwe,íéðaä úà ç÷ìå íàä úà çlLåmiiwe §¦©¤¨¥§¨©¤©¨¦

,owd geliy zevn jkaBúøæçáemleqa cxei ecerae ±,úîå ìôð ©£¨¨¨©¨¥
jix`ie el aihii 'dy el` zeevn izy lr ghaend xkyd m` dzrn

dyw ,dfd mlerd lr xn`p einiïëéädxezd zghad dniiwzd ¥¨
xacaäæ ìL BúáBè ïëéäå ,äæ ìL åéîé úeëéøà,àlàzpeek i`cea £¦¨¨¤¤§¥¨¨¤¤¤¨

`id dxezdéîé ïeëéøàé ïòîì'CBøà BlekL íìBòa 'Emlera ± §©©©£¦¨¤¨¨¤¨
,igvpdáBè BlekL íìBòì 'Cì áèéé ïòîì'ewfid ea oi`y mlerl ± §©©¦©¨¨¨¤

.daeh `l` mixeqiie
:`xnbd zl`eyéëä äåä àì àîìãå`nye ±dfd xack dxwi `l §¦§¨Ÿ£¨¨¦

,daehe mini zekix` mdilr eghaedy el` zeevn miiwy in zeniy
:`xnbd daiyn .eini ekix`i `l`àæç äNòî á÷òé éaød`x ± ©¦©£Ÿ©£¤¨¨

z` gliye zelfeb `iadl eia` zevna dlr mc`y ,df oirk dyrn
zeevnd xky i`ceay wiqd jkne ,zne ltp mleqa cxiyke ,m`d

.dfd mlera epi`
:`xnbd zl`eyàîìãåmc` eze`äåä äøéáòa øäøäîdrya §¦§¨§©§¥©£¥¨£¨

oznl ie`x did `l minyl eail did `ly oeike ,devnd z` miiwy
:`xnbd zayiin .dilr xkyäòø äáLçîdixg` oi`y cala ©£¨¨¨¨

,dyrn,äNòîì dôøöî àeä Ceøa LBãwä ïéàdilr yiprn `ly ¥©¨¨§¨§¨§©£¤
:`xnbd zl`ey .dyrn dyr eli`käøæ äãBáòa øäøäî àîìãå§¦§¨§©§¥©£¨¨¨

,äåä,dyrnl sxvn 'd oi` zexiar x`y ly drx daygny s`y £¨
dyrnl sxvn dxf dcear zaygn mewn lknáéúëcl` 'd z`eapa ¦§¦

eiptl e`ae dxf dceara e`hgy miyp`d xaca `iapd l`wfgiïòîì'§©©
'íaìa ìàøNé úéa úà Nôz(d ci l`wfgi)xeara myipr` xnelk , §Ÿ¤¥¦§¨¥§¦¨

,maila eytzy zeaygndøîàåjk lr,á÷òé øa àçà áø §¨©©©¨©©£Ÿ
da e`hgy daygndäøæ äãBáò úáLçî Bæmy gkeny enk ©£¤¤£¨¨¨

d dilry ,miweqtaawri iax wiqd ji` dyw aeye ,dyrnk yiprn '
zayiin .dfd mlera zeevnd meiw lr xky oi`y dyrn eze`n

:`xnbdøîà÷ éëä,awri iaxàúéà íàxacd oekp m` ±àkéàc ¨¦¨¨©¦¦¨§¦¨
àîìò éàäa úBöî øëN,dfd mlera ±déì éðäzdevnl dl did ± §©¦§§©¨§¨§¨¥¥

,mc` eze`l liredløeäøä éãéì ézéì àìc déìò ïâúå`eai `ly ± §¨¥£¥§Ÿ©§¥¦¥¦§
dxf dcear ly daygn icil dry dze`aådllba÷fzéì,wfpi ± §¦§©

,mini zekix` el zghaen ixdyàlày xnel jixv gxkdaøëN ¤¨§©
,àkéì àîìò éàäa úBöî.`ad mlera `l` ¦§§©¨§¨¥¨

,devnd meiwa wqer ecera oad wefip ji` mewn lkn :`xnbd dywn
äåöî éçeìL ,øæòìà éaø øîàäådevna miwqerd miyp` ±ïðéà §¨¨©©¦¤§¨¨§¥¦§¨¥¨

,íé÷Bfð:`xnbd zvxzn .mdilr dpibn devndyíúøæçaxg`l ± ¦¦©£¨¨¨
dziiyr mewnn miaye devnd z` eniiqyéðàL,xacd dpey ± ©¦

n lr obdl devnd gka oi` xakyezcixia ltp oad eze`e ,d`yry i
:`xnbd dywn .devnd z` miiwy xg`l mleqaéaø øîàäå§¨¨©©¦

.ïúøæça àìå ïúëéìäa àì íé÷Bfð ïðéà äåöî éçeìL ,øæòìà¤§¨¨§¥¦§¨¥¨¦¦Ÿ©£¦¨¨§Ÿ©£¨¨¨
:`xnbd zvxzndíleñoad cxi eayíB÷îe ,äåä òeòødfkòeá÷c ¨¨©£¨¨§¨©

à÷féämy dxwi wfiddy ievny ±éðàLoi` dfk ote`ay ,dpey ± ¤¥¨©¦
,dpibn devndáéúëcgeynle zkll 'd edeiv xy`k l`eny lv` ¦§¦

,jlnd le`y iiga jlnl cec z`éà ìàeîL øîàiå'òîLå Cìà C ©Ÿ¤§¥¥¥¥§¨©
'éðâøäå ìeàL(a fh '` l`eny)`ny cgtn `edy 'dl l`eny xn`y , ¨©£¨¨¦

wfpiy cgt 'd zegilya jldy s`y ixd ,edbxdie le`y z`f rnyi
wfid dxwiy ievny devn lk ok enk ,jk el dxwiy ievn didy meyn
dyw `l okle ,wfidd on dze` dyerd lr dpibn dpi` ,dziiyra

.rerxd mleqa letiln oad lr devnd dpibd `l recn
mlera eppi` zeevnd xkyy awri iax ixac it lr dwiqn `xnbd

:dfddéLøc àìîìà ,óñBé áø øîàyxec did eli` ±øçà ¨©©¥¦§¨¥©§¥©¥
[dia` oa ryil`-]àø÷ éàäìxky zghada xn`pd weqtd z` ± §©§¨

zeevnddézøa øa á÷òé éaøkoa didy awri iax dyxcy jxck ± §©¦©£Ÿ©§©¥
,`ad mlera `l` dfd mlera epi` zeevnd xkyy ,xg` ly ezia

àèç àìdrx zeaxzl `vei did `l ±:`xnbd zxxan .àæç éàî± Ÿ¨¨©¨¨
:`xnbd zx`an .drx zeaxzl z`vl el mxbe d`xy xacd dn

àæç äNòî éàä ék ,éøîàc àkéàawri iax d`xy dyrnd oirk ± ¦¨§¨§¥¦©©£¤¨¨
zeevnd meiw lr xky oi` eli`ky wiqd jk jezne ,`ed s` d`x

.dxezd lka xtk okleàðMéì ,éøîàc àkéàåoeyld z` ±éaøc §¦¨§¨§¥¦§¨§©¦
ïîbøeúnä úétöeçàæç,d`x ±,ätLàa úìheî äåäcjk lre §¦©§§§¨¨¨©£¨¤¤¨©§¨

ät ,øîàdfúBiìbøî ÷éôäLelynpy dxez ixac epnid e`viy ± ¨©¤¤¥¦©§¨¦
,zeilbxnløôò CBçìéjk jezne ,xtr wwlnk oeifaa lhen `di ± ¦§¨¨

.dxezd lka xtk okle zeevnd meiw lr xky oi`y wiqdàì àeäå§Ÿ
òãéaezkd zpeeky awri iax ly ezyxc z`'Cì áèéé ïòîì'epiid ¨©§©©¦©¨
wxáBè BlekL íìBòa,éîé ïeëéøàé ïòîì'e'Ewx epiidíìBòa ¨¨¤§©©©£¦¨¤¨¨

.CBøà BlekL¤¨
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

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



קיג oifge` mipy` cenr anw sc ± oey`x wxtzereay

àéâñ ìèåð éðà äæå äæ øîåàå ãîåòá.(`,i) dvia zkqna lld ziak Ðéúãç éøéô
iell exvg el dzpw `le .mlern mdilrn dcnr `le ,m`d mze` dlihdy mivia Ð

dne ,zepwl jlil jixv did iele .mdilr zvaex m`dy onf lk oda zekfl xeq`c Ð

.ea xefgl leki Ð xceqa el dpwi m`e ,zepwdl leki epi` dpw `lyï÷à óåøè ìéæ
åäáâúéìãzexitl iel edpipwile ,zedn` Ð

.xceqa jldip iel edpwie ,exivg ici lr

äðùîøñéàë àéäùoexqg da oi`y Ð

.hren xac `l` qikàøîâäøëù ïúîù
äãöá`ly ,owd gelye m`e a` ceak oebk Ð

.zeigdl miznd oicizry ,dxky ozn oiadl lkezáåè åìåëù íìåòìea oi`y Ð

iaxc opixn` (a,hl) oiyecwc `nw wxt idliyae .daeh `l` oixeqi `le wfid `l

glye dlre ."zelfeb il `ade ,dxial dlr" eia` el xn`y cg`a `fg `caer awri

okid .zne ltp ezxfgae ,owd gelye m`e a` ceak miiwe ,mipad z` lhpe m`d z`

eini zekix` okide df ly ezaeh?ied `l`

,aeh eleky mlerl Ð "jl ahii ornl" :xne`

.jex` eleky mlerl Ð "jini oekix`i ornle"

ï÷ä çåìù êìò ïøãä
ïéìåç úëñî äì à÷éìñå

1
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!àéâñ "ìèBð éðà äæå äæ" øîBàå ãîBòa¯éøét eäðä §¥§¥¤§¤£¦¥©§¨¨§¥¥
éëäå .eäì éð÷ äåä àì déôeb ïBîéñ øa éåìc ,eåä ézãç£©¦¨§¥¦©¦¥¨£¨§¥§§¨¦

éøèå ìéæ :déì øîà÷,eäábúéìc ,ïwà óeäðéð÷éðåøa éåì ¨¨©¥¦§¨¥©¥§¦§©§§¥§¦§¥¦©
øãäå ,ïBîéñeäðéð÷éì.øãeña CìäéðäðùîìBhé àì ¦©£©¥§¦§¦£¨§¨Ÿ¦

ì÷ ,"íéîé zëøàäå Cì áèéé ïòîì" äøBz äøîà øñéàk àéäL äl÷ äåöî íà äîe .òøBöîä úà øäèì eléôà ,íéða ìò íà íãà̈¨¥©¨¦£¦§©¥¤©§¨¨¦¦§¨©¨¤¦§¦¨¨§¨¨§©©¦©¨§©£©§¨¨¦©
.äøBzaL úBøeîç úåöî ìò øîBçåàøîâïéàL ,dcöa døëN ïznL äøBzaL äåöîe äåöî ìk Eì ïéà :øîBà á÷òé éaø éác àéðz ¨¤©¦§Ÿ£¤©¨©§¨§¥©¦©£Ÿ¥¥§¨¦§¨¦§¨¤©¨¤©©§¨¨§¦¨¤¥

.da äéeìz íéúnä úéiçzãeaëaïòîì" áéúk íàå áàïëéøàééîézëøàäå Cì áèéé ïòîì" áéúk ïwä çeléLa ,"Cì áèéé ïòîìe E §¦©©¥¦§¨¨§¦¨¨¥§¦§©©©£¦ª¨¤§©©¦©¨§¦©©¥§¦§©©¦©¨§©£©§¨
."íéîéãúeëéøà ïëéä ,úîå ìôð Búøæçáe ,íéðaä úà ç÷ìå íàä úà çlLå ,äìòå !úBìæBb éì àáäå äøéaì äìò :åéáà Bì øîàL éøä ¨¦£¥¤¨©¨¦£¥©¦¨§¨¥¦¨§¨¨§¦©¤¨¥§¨©¤©¨¦©£¨¨¨©¨¥¥¨£¦

éîé ïeëéøàé ïòîì" àlà ?äæ ìL BúáBè ïëéäå ?äæ ìL åéîé"E¯"Cì áèéé ïòîìe" ,CBøà BlekL íìBòa¯.áBè BlekL íìBòì¯àîìãå ¨¨¤¤§¥¨¨¤¤¤¨§©©©£¦¨¤¨¨¤¨§©©¦©¨¨¨¤§¦§¨
?éëä äåä àì¯.àæç äNòî á÷òé éaø¯?äåä äøéáòa øäøäî àîìãå¯.äNòîì dôøöî àeä Ceøa LBãwä ïéà äòø äáLçî¯ ¨£¨¨¦©¦©£Ÿ©£¤£¨§¦§¨§©§¥©£¥¨£¨©£¨¨¨¨¥©¨¨§¨§¨§©£¤

!äøæ äãBáò úáLçî Bæ :á÷òé øa àçà áø øîàå ,"íaìa ìàøNé úéa úà Nôz ïòîì" áéúëc ?äåä äøæ äãBáòa øäøäî àîìãå§¦§¨§©§¥©£¨¨¨£¨¦§¦§©©§Ÿ¤¥¦§¨¥§¦¨§¨©©©¨©©£Ÿ©£¤¤£¨¨¨
¯àîìò éàäa úåöî øëN àkéàc àúéà íà :øîà÷ éëä¯déì éðäzïâúåøeäøä éãéì éúéì àìc déìò÷æúéìåúåöî øëN àlà , ¨¦¨¨©¦¦¨§¦¨§©¦§Ÿ§©¨§¨¤¡¥¥§¨¥£¥§¨¥¥¦¥¦§§¦§©¤¨§©¦§Ÿ

.àkéì àîìò éàäa¯ïðéà äåöî éçeìL :øæòìà éaø øîàäå!íé÷Bfð¯íúøæça.éðàL¯,íé÷Bfð ïðéà äåöî éçeìL :øæòìà éaø øîàäå §©¨§¨¥¨§¨£©©¦¤§¨¨§¥¦§¨¥¨¦¦©£¨¨¨¨¥§¨£©©¦¤§¨¨§¥¦§¨¥¨¦¦
àìå ïúëéìäa àìïúøæça!¯éà ìàeîL øîàiå" áéúëc ,éðàL à÷féä òeá÷c íB÷îe ,äåä òeòø íleñ."éðâøäå ìeàL òîLå Cìà C Ÿ©£¦¨¨§Ÿ©£¨¨¨¨¨©£¨¨§¨©¤¥¨¨¥¦§¦©Ÿ¤§¥¥¥¥§¨©¨©£¨¨¦

dézøa øa á÷òé éaøk àø÷ éàäì øçà déLøc àìîìà :óñBé áø øîà¯,àæç äNòî éàä ék :éøîàc àkéà ?àæç éàî .àèç àì £©©¥¦§¨¥§¨¥©¥§©§¨§©¦©£Ÿ©§©¥¨£¨©£¨¦¨§¨§¦¦©©£¤£¨
éaøc àðMéì :éøîàc àkéàåúétöeçúBiìbøî ÷éôäL ät :øîà .ätLàa úìheî äåäc ,àæç ïîbøeúnäCBçìéòãé àì àeäå ?øôò §¦¨§¨§¦¦¨¨§©¦§¦©§§§¨£¨©£¨¤¤¨©§¨¨©¤¤¥¦©§¨¦¦§¨¨§Ÿ¨©

"Cì áèéé ïòîì"¯éîé ïeëéøàé ïòîìe" ,áBè BlekL íìBòa"E¯.CBøà BlekL íìBòa §©©¦©¨¨¨¤§©©©£¦¨¤¨¨¤¨

ï÷ä çåìéù êìò ïøãäà÷éìñåäìúëñîïéìåç
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc zexeka(iriax meil)

ok m`e ,dk`ln jxevl elit` ,iebl dnda lk xeknl xzeny aeygie
.dxeay elit` iebl xeknl xeq`l yieäì øîàå,minkgl dcedi iax §¨©§

ãìzLëì,jk ilr oerhl elkez zclei dxeay dnda e`xzyk - ¦§¤¥¥
oeik ,okzi `l df yyg mle`øëæ úìa÷î àìcdilbxy dnda - §Ÿ§©¤¤¨¨

.driaxdle dilr zelrl xkfl zpzep dpi` zexeay
:dixaerl dnda iebl xeknl xzeny dpyndn gikedl dvex `xnbd

,òîL àz,epizpyna epipy'äìa÷a Bì ïúBpäå',oeictn xeht cled ¨§©§©¥§©¨¨
éðz÷ àìå-`pzd dpy `l df oicae,'éàMø BðéàL ét ìò óà'enk §Ÿ¨¨¥©©¦¤¥©©

dfn gikedl yie ,iebl xaer xkend l`xyi iabl `yixa dpyy
.dixaerl dnda iebl zzl xzeny
:ef di`x `ian lr dywn `xnbdéîòèéìåCdpy `ly dfn zwiicy §¦©§¨

xeqi` oi` ok`y ,dlawa el ozepa 'i`yx epi`y it lr s`' `pzd
dpyna epipyy dn z` x`az cvik ,xacac ,'Bì ózzLnä'ea mb ©¦§©¥§

éðz÷ àì,'i`yx epi`y it lr s`'äéàMøc énð éëdfa mb ike - Ÿ¨¨¥¨¦©¦§©©
,ieb mr zetzeya dnda zepwl i`yxy xn`zdeáà øîà àäå§¨¨©£©

ànL ,íéáëBk ãáBòä íò úeôzeL äNòiL íãàì øeñà ,ìàeîLc¦§¥¨§¨¨¤©£¤¨¦¨¥¨¦¤¨
áéiçúé[iebd-]Bì[l`xyil-]å ,äòeáLiebd didiíLa Bì òaLð ¦§©¥§¨§¦§¨§¥

äøîà äøBzäå ,BlL íéáëBk úãBáò(bi bk zeny)mixg` midl` mye' £©¨¦¤§©¨¨§¨
exikfz `lét ìò òîMé àì,'Emexbl l`xyil xeq`y dfn ecnle Ÿ¦¨©©¦

.mixg` midl` mya ieb rayiyàlàd dpyy gxkdaàðzdf hxt ¤¨¨¨

iabl ok zeyrl i`yx epi`yì ïécä àeäå ,äøéëîiab,úeôzeL §¦¨§©¦§¨
eénð àëäxeq` m` mby ,'dlawa el ozepde' iabl xnel yi oke - ¨¨©¦

i`yx epi`y dpye `pzd siqed `l recn dyw `l ,ok zeyrl
c meyn ,ok zeyrlàðziabl ok xak dpyy -ïécä àeäå ,äøéëî ¨¨§¦¨§©¦

úeðìa÷ì.dixaerl dnda zzl xeq` ik ,iebd mr dxeq` `idy §©§¨
:`xnbd zx`anè÷ðc äøéëî àðL éàîe`pzd hwpy mrhde - ©§¨§¦¨§¨©

meyn ,zetzey e` zeplawa `le dxikna df xeqi`øwéòcxeqi`d §¦©
,minkg exeq`yàéä äøéëî.dxikn lr rawp - §¦¨¦

xeknl xeq` dcedi iax itl oiae minkg itl oiay dgiken `xnbd
:dixaerl dnda iebl,òîL àz,`ziixaa epipy,øîBà äãeäé éaø ¨§©©¦§¨¥

l`xyiäîäa ìa÷îädxedhíéáëBk ãáBòä ïîzpn lr da lthl ©§©¥§¥¨¦¨¥¨¦
,dizeclea ewlgiyäãìéåeivgy oeik ,gafna axw cled oi` ,xeka §¨§¨

la` ,iebl jiiyïéìòî[oiny-],ïäkì åéîc éöç ïúBðå ,BéååLa BúBà ©£¦§¨§§¥£¦¨¨©Ÿ¥
.dxekaa aiige l`xyil jiiy eivg ikål`xyiBì] ïúBpäiebl -[ §©¥

äìa÷aiebl dpzpy oeik ,dizeclea ewlgiy zpn lr da lthl -óà §©¨¨©
éàMø BðéàL ét ìò,el dpzilBúBà ïéñðB÷,iebdn dzectlãòit ©¦¤¥©©§¦©

.ïäkì åéîc ìk ïúBðå ,åéîãa äøNòãiL ïîæ ìk ,íéøîBà íéîëçå £¨¨§¨¨§¥¨¨¨©Ÿ¥©£¨¦§¦¨§©¤©
òöîàa íéáëBk ãáBò`id ,dndaa wlg iebl yiy -ïî äøeèt ¥¨¦¨¤§©§¨¦

,äøBëaä.dxekaa aiig oey`xd dcle oi`e ©§¨
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המשך ביאור למס' בכורות ליום רביעי עמ' ב
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רש"י                                                                                                                                                     רש"י



xcde"קיד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc zexeka(iriax meil)

åøåîç øáåò ç÷åìä ¯ ïåùàø ÷øô

äðùî
dxeza xn`p(k cl zeny)dxn`p ef devne ,'dya dctz xeng xhte'

,l`xyi ly `diy i`pzae ,ze`nh zenda x`y lr `le xeng lr wx
zx`an dpynd .oeicta aiig epi` ,clea e` m`a wlg iebl yi m` j`

xeng xht oeictn zxhet ieb ly ezelra mipte` el`a.
l`xyiç÷Blä[dpewd-]øaeòíéáëBk ãáBò ìL BøBîçdl dfy ©¥©©£¤¥¨¦

,iebd zelraa m`d dx`ype ,dpw `l m`de ,oey`xd xeairdåok §
l`xyiBì øëBnä,en` irna ecere ,exeng ly xeka xaer iebl - ©¥

,dxeka zyecw oiicr eilr dlg `leéàMø BðéàL ét ìò óà©©¦¤¥©©
dnda mdl exkni `ly minkg exfb ik ,xeng iebl xeknl l`xyid

l`xyi e` ,zaya dk`ln da miyery meyn dqbBì ózzLnä- ©¦§©¥
,ieb mr zetzeya xeng dpewdepîéä ìa÷îäålawnd l`xyi e` - §©§©¥¥¤

n lr dlcbl iebn xengxengde ,dizeclea miwlgzn eidiy zp
,iebl jiiy x`ypäìa÷a Bì ïúBpäåiebl xeng ozepd l`xyi e` - §©¥§©¨¨

jiiy x`yp xengde ,dizeclea miwlgzn eidiy zpn lr dlcbl
,clepd xekad cled ,el` mipte` lka ,l`xyil,äøBëaä ïî øeèẗ¦©§¨
meyn ,etxrl e` dya ezectl jixv oi`eøîàpL(bi b xacna) ¤¤¡©

xeka lk il izycwd'ìàøNéaaeigy ,dfn eyxce ,'dnda cr mc`n §¦§¨¥
,l`xyil jiiy eleky xeka lr wx lg dxekaíéøçàa àì ìáà- £¨Ÿ©£¥¦

.en`a e` xekaa wlg iebl yiyk `l la`

àøîâ
,dxekan zxhet ieb ly ezelra mday mipte` dyng dpyna epipy
zl`ey .el` mipte` lk hxtl `pzd jxved dnl x`az `xnbd

:`xnbdéì änì éðä ìkmipte` lk hxtl dpynd dkxved dnl - ¨¨¥¨¨¦
:`xnbd daiyn .mipte`dn cg` xnel dl ic `le ,el`éàc ,éëéøö§¦¦§¦

ç÷Bì àðzl`xyiy ,oey`xd oicd z` wx dpey `pzd did m`y - ¨¨¥©
,oeictn xeht ieb ly exeng xaer gweldàðéîà äåäxne` iziid - £¨¨¦¨

xeht `edyäMeã÷ì dì éúééî à÷c íeMî`ed xaerd ziipwa ik - ¦§¨©§¥¨¦§¨
,l`xyi cia ezeida zaya zaey didiy mxeb ik ,dyecw icil e`ian

,edeqpw `l jkitleìáàd l`xyiøëBî,xeka xaer ieblà÷c £¨¥§¨
äMeãwî dì ò÷ôîiebdy ,ezyecwn e`iven `ed ezxiknay - ©§©¨¦§¨

,zaya ea cearidéñð÷éì àîéàeaiigle eqpwl yiy xn`p ile` - ¥¨¦§§¥
odkl epzile ,iebd icin ezectl,ïì òîLî à÷dpynd drinyd - ¨©§©¨

oi`e ,dxekan xeht `ed s`y xnel ,iebl xaer xkend oic z` mb
.ezectl eilra z` miqpew
:zl`eye `xnbd dkiynnéì änì 'Bì ózzLnäå',ezepyl dpynl §©¦§©¥¨¨¦

daiyn .oeictn zxhet ieb zelray eprci el iebn gwel oicn ixde
ick dpyp df oic :`xnbdé÷etàì[`ivedl-]øîàc äãeäé éaøcî §©¥¦§©¦§¨§¨©

äøBëáa úáéiç íéáëBk ãáBò úeôzeLïî äøeèôc ïì òîLî÷ , ¨¥¨¦©¤¤¦§¨¨©§©¨¦§¨¦
.äøBëaä©§¨

:`xnbd zl`eyìa÷îäå''epnidéì änìdaiyn .ezepyl dpynl §©§©¥¨¨¦
,dpyp df oic :`xnbd'äìa÷a Bì ïúBpäå' éðúéîì éòa à÷c íeMî¦§¨¨¥§¦§¥§©¥§©¨¨

iebl exeng z` ozepdy oicd z` eixg` zepyl dvx `pzdy iptn -
ea yiy yecigd meyne ,oeictn xeht ,dizeclea wlgzdle da lthl

.lawnd oic mb `pzd dpy ,jenqa x`eank
:zl`eye `xnbd dkiynnéì änì 'äìa÷a Bì ïúBpäå'dpynl §©¥§©¨¨¨¨¦
:`xnbd daiyn .ezepyléøèöéàCoic zepyl dkxved dpynd - ¦§§¦
ik ,dlawa iebl el ozepdàðéîà Czòc à÷ìñjzrca dler did - ¨§¨©§¨¨¦¨

,xnelàéä ìàøNéc äîäa øwéòå ìéàBäivge dndad seby oeik - ¦§¦©§¥¨§¦§¨¥¦
,l`xyil mikiiy zeclednäîäáa éôelçéàì éúà àîìc déñð÷éì¦§§¥¦§¨¨¥§¦©¥¦§¥¨

éúéøçàdrhi `ny ,xekad cled lr oeicta eaiigle eqpwl yi - ©£¦¦

mb ,dxekan xeht dcle ,ixnbl ely dteby ef dnday myky xeaqie
,dxekan dxeht dizecleae da wlg ixkpl oi`y zxg` dnda

ïì òîLî÷,da lthl dnda iebl ozepd oic dpynd drinyd - ¨©§©¨
.oeictn xeht cledy

irna ecera dqb dnda xaer iebl xeknl xzen m`d dpc `xnbd
:en`íúä ïðzmy epipy -(:ci f"r)dqb dnda xeknl minkg exq`y , §©¨¨

,zaya dk`ln da dyri `ny ixkpläøeáMa øézî äãeäé éaø- ©¦§¨©¦©§¨
.dk`lnl die`x dpi`y ,dilbx exaypy dnda xeknlàøéúa ïa¤§¥¨

,ñeqa øézîon dxeq`d rwxw zcearl qeqa miynzyn eid `l ik ©¦©
`l` epi` daikx xeqi`y oeike ,cala daikxl `l` ,zaya dxezd
.ixkpl eqeq xeknl minkg exq` `l ,envr z` `yep igd ik opaxcn

eäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd -äãeäé éaø øîà él äî øaeò ¦©§¨§¨©¦¨©©¦§¨
iebl exknl xzen m`d ,dqb dnda ly xaera dcedi iax xaq dn -

:wtqd iccv z` `xnbd zx`an .`l e`íúä äãeäé éaøc àîòè©£¨§©¦§¨¨¨
éøLcdqb dnda xeknl xizdy dcedi iax ly enrh m`d - §¨¥

`ed ,dilbx exaypyc íeMî`idäøeáL,dk`lnl die`x dpi`e ¦§§¨
ok m`eàeä øeáL énð øaeò`edy oeik ,iebl exknl xzen didie ¨©¦¨

,dk`lnl ie`x epi` dxiknd zra oky ,xeayk aygpàîìc Bàwx ¦§¨
äøeáLik ,xeknl dcedi iax xizddéçøBà eðééä åàìjxc oi` - §¨¨©§§¥

,libxdn dpey xac `edy oeike ,mixeay mixa` zlra zeidl dnda
,dnily dnda mb xeknl xizdl dzxiknn cenll e`eai `lìáà£¨

déçøBà eðééäc ïåék øaeòdk`lnl ie`x epi` zeidl ekxc jky - ¨¥¨§©§§¥
,clep `l cer lkàeä øeáL åàìxeq`e ,xeay enk aygp epi` - ¨¨

.dnily dnda mb xeknl xizdl ezxiknn ecnli `ny ,iebl exknl
:`xnbd zxne` .dpyndn wtqd z` heytl dvex `xnbd,òîL àz̈§©

,dpyna epipy'éàMø BðéàL ét ìò óà Bì øëBnäå'on xeht §©¥©©¦¤¥©©
,dxekadäãeäé éaø âéìt àìådcedi iax wlgpy `pzd dpy `le - §Ÿ¨¦©¦§¨

dgec .iebl xaerd z` xeknl xeq` ezrcl s`y rnyne ,df oica
:`xnbdéîòèéìåCepi` dcedi iaxy dnn zgkedy ,jzhiyle - §¦©§¨

da epipyy dpynd jynda jk x`al lkez ike ,ef dpyn lr wleg
,'äìa÷a Bì ïúBpäå epnî ìa÷îäå Bì ózzLnä'mixeht el` lky ©¦§©¥§©§©¥¦¤§©¥§©¨¨

,dxekanéðz÷ àìcda `pzd dpy `le -,wleg dcedi iaxy méëä §Ÿ¨¨¥¨¦
âéìt àìc énðixde ,wleg epi` dcedi iaxy xn`z mda mb ike - ©¦§Ÿ¨¦

mipte`a dxekaa aiigne wleg dcedi iaxy `ziixa z`aen jenqa
,el`éðz÷ àìå âéìt àlà,dpynd lr wleg `edy mbdy gxkdae - ¤¨¨¦§Ÿ¨¨¥

ok m`e ,ezrc z` dxikfn dpynd oi`éðz÷ àìå âéìt énð àëä- ¨¨©¦¨¦§Ÿ¨¨¥
wleg dcedi iaxy okzi ,'i`yx epi`y it lr s`' epipyy dn iabl mb
,ezrc z` dxikfn dpynd oi` mewn lkne ,xaer xeknl xizne dfa
dnda ly xaer iebl xeknl xqe` dcedi iaxy dfn gikedl oi`e

.dqb
:`xnbd zxne` .`ziixan wtqd z` heytl dvex `xnbd,òîL àz̈§©

,`ziixaa epipyäîäa ìa÷îä ,øîBà äãeäé éaødxedhãáBòä ïî ©¦§¨¥©§©¥§¥¨¦¨¥
íéáëBk,dizeclea ewlgie ,da lthläãìéåaxw cled oi` ,xeka ¨¦§¨§¨

`l` ,iebl jiiy eivgy oeik ,dxedh dnda xeka lkk gafnlïéìòî©£¦
[oiny-],ïäkì åéîc éöç ïúBðå ,BéååLa BúBà,l`xyil jiiy eivg ik §¨§§¥£¦¨¨©Ÿ¥

.dxekaa aiigeål`xyiBì ïúBpä[iebl-]äìa÷a,da lthl - §©¥§©¨¨
dndad z` ozpy oeik ,dizeclea ewlgieéàMø BðéàL ét ìò óà©©¦¤¥©©

oic zia ,dqb dnda iebl zzl xeq` ik ,el dpzilBúBà íéñðB÷§¦
lr ,einc icka eaiydl axqn iebd m`e ,iebd on ezectle xefgl

,ecin xekad z` `ivedl ick mdilr el siqedl xkendiebd m` mb
xekad xear yxecãòitåéîãa äøNòlaiw l`xyidy mincd on - ©£¨¨§¨¨

,ezxenza epnnåy edeqpw ceråéîc ìk ïúBðxekad ieey inc lk- §¥¨¨¨
ïäkìedeqpw ,oeicta aiig oi` iebl jiiyd xeka ivgy it l` s`y ©Ÿ¥
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קטו oifge` mipy` cenr a sc ± oey`x wxtzereay

äðùîåøåîç øáåò ç÷åìähwpc i`de .en` irna `ed oiicre ,`ed xekae Ð

icii`c :(`,bi zexeka) `pipz `wxita yxtn Ð dxt hwp `le xeng

dnda xekaa ixiin oiwxit jpi` lke .dil icye wiqt Ð xeng xhtc ilin `xhefc

.dxedhéàùø åðéàù éô ìò óàlkae :(a,ci) dxf dcear zkqna `ipzck Ð

iptn ,dqb dnda mdl oixken oi` mewn

.zaya dk`ln da dyeryåì óúúùîäå
.dnda oipewe ,mdipy oia zern oipzepy Ð

åðîî äîäá ìá÷îäåly dxengdy Ð

,zecleea oiwleg ediy dlawn l`xyie ieb

.iebl dxengd seb la`äøåëáä ïî øåèô
xkny e` iebd on dpwy xaer eze` m` Ð

yie li`ed ,yecw epi` Ð `ed xeka iebl

.en`a e` ea iebl wlgøîàðùxacna) Ð

la` ,"l`xyia xeka lk il izycwd" (b

.mieb mixg`a `làøîâäì éúééî
äùåã÷ìoeike .zaya zzaey `dzy Ð

.diqpwinl `kil ciar devncàîéà
äéñð÷éìepzile iebd on xaerd zectl Ð

.odkläãåäé éáøãî:onwl xn`c Ð

eze` oilrn Ð iebd on dnda lawnd

.odkl einc ivg ozepe eieyaäîäá ø÷éòå
.zecle ivge dndad seb Ðéúà àîìã
éúéøçà äîäáá éôåìçéàìiebl oi`y Ð

dixhtinl iz`e ,dizecleea `le da wlg

.dxekan inpíúä ïðúdcear zkqna Ð

.(a,ci) dxfäøåáùá øéúî äãåäé éáøÐ

mewnae ,dilbx exaypy dnda iebl xeknl

xizn `xiza oae .driaxd lr ecygp `ly

ea `diy dk`ln ea oiyer oi`y ,qeqa

,cner daikxl qeq mzqc .z`hg aeig

,zeay meyn `l` epi` zaya akexde

.envr z` `yep igdyøîà éì äî øáåò
äãåäé éáøxeq` e` ixy ,iebl exkenl Ð?

äøåáùã íåùî.dk`lnl die`x dpi`e Ð

àåä øåáù éîð øáåòå.dk`ln lv` Ð

äçøåà åðééä åàì äøåáù àîìã åàÐ

yecig xac jkld .dxeay zeidl dndac

zxikn xizdle itelgi`l iz` `le ,`ed

.dnlyòîù àú:ipzwe ,xaera ixiinc Ð

.zay zk`ln meyn i`yx epi`êéîòèéìå
åì óúúùîäoiprl oizipzna ipzwc Ð

aiign dcedi iax :ipzw `le ,xehtc dxeka

bilt `lc inp ikd Ð?onwl opifg `w `de

!`ziixa jda biltc oizrnya'åë äîäá ìá÷îä øîåà äãåäé éáødclie Ð

.xekaïéìòî.oiny Ðïäëì åéîã éöç ïúåðåyecw `l sebd zyecw la` Ð

.iebl eivge li`ed ,gafnl axwiläìá÷á åì ïúåðäåzyecw yecw `l inp Ð

`ed `qpw Ð odkl einc lk aidic `de .dxekad on xeht iebl eivge li`ed ,sebd

.i`yx epi`y it lr s` dlawa el ozepde .iebl dxkny itl ,eze` oiqpewy

.dpzna iebl el epzl i`yx epi`y it lr s`y ,xnelkåúåà íéñðå÷li`ed Ð

.minkg ixacl yg `le
éàî
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ç÷åìäÐ el xkende ixkp ly exeng xaerm` meyn dxekan xhtin gwel¥

.'ek iwtp i`xw ixzne .ieb ly cle meyn xhtin xkene ,ieb ly `idy

`py i`n :(`,b zexeka) opixn`cke .epf` elit` Ð dxekaa xhet ieb ly zetzeye

jpwn lk" opira inp en` ,`kile ,"xeka lk" opira Ð ea`de .`kile ,"xkfz

xn` `le ,xkene gwela `zekixv ciarc

`lc meyn Ð i`xw ixzn iwtpc meyn

dpin rny ,xken e` gwela ediiexz `pz

lif`e yxtnck ,ikixv xkene gwelc

ivn dedc .xken opirny `l gwelnc

,m`d e` ixkp ly xaer gweld :ipzinl¥

inp ikde .m`d e` ixkpl xaer xkend

:ipzwc ,iwtp `xw cgnc oizipznn rnyn

xnel jixve ."l`xyia" xn`py xeht

m`a dyxt dlek ixii` `lc ,i`w xken`c

.xaera `l`

óúúùîäåzyxt mipdk zxeza Ð

dizi` xeka :"xen`"

mkxwa zexeka" :aizkcn ,zetzeya

il wetiz :xn`z m`e ."mkp`ve

zetzey ihernl "l`xyia" jixhvi`cn

cere !aiig l`xyi zetzeyc llkn ,ieb ly

,(a,dlw oileg) "fbd ziy`x" wxt ,dyw

Ð il dnl "jp`ve jxwa" zexekaa :xn`c

dil opihrnn `kde .ieb zetzey ihernl

ixz `ki`c ,ziyixtc i`nle !"l`xyia"n

,`gip Ð m`a cge xaera cg ,i`xw

"jxwa"ne ,xaer zetzey witp "l`xyia"n

dil witnc oicd `ede .m` zetzey witp¥

iiez`l dil `gipe ."xkfz jpwn lk"n

mkxwa" mzd iziinc icii` "jxwa"

:aizkc ab lr s` :mzd xn`ck ,"mkp`ve

oi` jcic xninl `ki`e ,"jp`ve jxwa"

."mkxwa" :`pngx azk Ð `l zetzey

`yxc meyn "jpwn lk"n iziin onwle

meyn "mkxwa" jixhvi`c `gipe ."lk"c

"l`xyia" jixhvi`cnc ,m` zetzey

zetzey opiaxn `l Ð ieb zetzey ihernl

oi`e .aizk clea `eddc ,"l`xyia" m`

"l`xyia" cle iab `xw ilbc meyn :yxtl

,iz` ieb zetzey ihernl "jxwa"c opirny

`dc .edlek` "l`xyia" xity i`we

ziy`x" wxt ieb zetzey hrnnc edleka

ziy`x" :aizkcn Ð dnexz :(my) "fbd

hrnn ,"jpbc xyrn" :aizkcn Ð xyrn ,"jcy z`t" :aizkcn Ð d`t ,"jpbc

."l`xyia" azk `lc ab lr s` edl

éúééîdl rwtn oke .zaya zzaey `dzy :qxhpewd yxit Ð dyecwl dl

rnyn `l "dyecw" oeyle .zaya dk`ln da dyer iebdy Ð dyecwn

rwtnc meyn dizeig elkc lgx xa ixn axc `iddk ,dxeka zyecw `l` ,ok

`l xkf cled m` ,gwelac ab lr s`e .iebl ediipce` ipwn dedc ,dyecwn edl

,dxeka zyecwl dl iziine dawp xaerdy minrt Ð dyecwl dil iziin jiiy

jiiy `lc xninl ivn ,dyecwl iziinc mrh `lae .dxekaa yecw xaer cley

Ð gwel `pz i` :xg` mrh xninl ivn cere .`ki` dyecw z`ad elit`c xninl dil `gip `l` .drwtd `ki`c xkenl inc `le ,drwtd `kilc oeik diqpwinl

hwp `lc `d `zyd `gipc oky lkne .hwp inrh ixzn cge .diqpwl `ni` Ð i`yx epi`y it lr s` ipzwck ,`xeqi` carc xken la` ,`xeqi` car `lc meyn

.i`xw ixzn iwtpc meyn ,oizipzna ziyixtc `nrh `kd

é÷åôàì.`zbelt `da zgkync oeik ,ith jixhvi` oky lk `l` .`yixn dil opirny `lc ,zetzey opireny`l jixhvi` inp dcedi iax `la Ð dcedi iaxcn

ìáài`dnc .dk`lnl ie`x zeidle ciledl cizrc meyn :xninl ivn cere .izixg` dndaa slginl iz`c :yexit Ð `ed xeay e`l digxe` epiidc oeik xaer

.hwp inrh ixzn cge .inc ze`txzdl lekik inp xaer i`de :xn`wc ,xeq`c opiwqn `nrhïúåðå,gafnl axw zeidl sebd zyecw ycwl `l Ð odkl einc ivg

caer dz` la` Ð "jxey xekaa cearz `l" :dil yixcc ,dcearae dfiba dcedi iax dil ixy [a,h] `wxt seqae .qxhpewa yxitck ieb ly ewlg iptn

`ziixe`cnc oeik mewn lkn ,sebd zyecw yecw `lc idp :xn`z m`e .mixg` lyae jlya ffeb dz` la` Ð "jp`v xeka febz `le" ,mixg` lyae jlya

epi`y itl ,ieb zetzeya dil `gip `l ,odkc `zeaih meyn :xnel yi ?ewlg inc odkl ozep dnl ,odk ly `di ea el yiy wlg eze` ,dxekaa zaiig

`tiqae `yixa ith `gip Ð xeng xhta ixii` i` ,einca dxyr cr eze` oiqpew :ipzwc `tiqae ,xn`z m`e .jk lk dxdna ieb cin ewlg `ivedl leki

.(`,h) onwl xn`ck eieya e` edc lk dya dctp `l` ,odkl ozip envr xeng xhtd oi`y itl ,dinc ozepyïéñðå÷dqba `wec Ð einca dxyr cr eze`

.xeknl ebdp `ly mewna elit` eqpw `l Ð xwrz `ly eznda lr qg iebc ,driaxd lr miceygy mewna `nlra `bdpn `l` ,`kil `xeqi`c oeik ,dwc la` .eqpw

.`l dwc la` ,dqb `wec Ð einca dxyr cr eze` oiqpew iebl dqb dnda xken :yiwl yix xn` onwle
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exknl xeq`e ,dk`lnl ie`x `di cleiy xg`l ixdy ,ze`txzdl
,iebldpéî òîL.iebl xaer xeknl xeq` dcedi iax zrcly §©¦¨
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[oiny-],ïäkì åéîc éöç ïúBðå ,BéåLa BúBàl`xyil jiiy eivg ik §¨§§¥£¦¨¨©Ÿ¥
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iebl dpzpy oeik ,dizeclea ewlgiyéàMø BðéàL ét ìò óàdpzil ©©¦¤¥©©
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ok wtzqdl yi -äãeäé éaøì,dxeay iebl xeknl xizdyéòaéz- §©¦§¨¦¨¥
ok wtzqdl yieïðaøìxeknl exq`y`xnbd zx`ane .dxeay iebl §©¨¨
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ïéøáåò íåùî ïðáøãdpin heytiz Ð

,dixaerl dnda iebl xeknl xeq` opaxlc

!xzen dcedi iaxleïðáøã àîòè íìåòì
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.dhigyl `ly iebl dnda xeknl xzen

òîù àú.oizipznn Ðìò óà éðú÷ àìå
éàùø åðéàù éôxeknl xzen ,`nl` Ð

dxikn Ð dlaw `dc ,dixaerl dnda
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didy [`ztlg oa] oerny iax iab (a,fp

dcedi iax xaqw `nlice :mixaca owqr
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øîàc ïàîìexn`y `cqg axe -äìáð BúBà äNBòL øác,xhet §©§¨©¨¨¤¤§¥¨
ìáày xaeq `ed ,xhet epi` dtixh dyery xac,äiç äôéøèokle £¨§¥¨©¨

.xhet epi` dtixh dyer epexqgy xa`a ieb zelra
:`ped ax lr miwleg `axe `cqg ax m`d dpc `xnbdïðaø äeøîà©§¨©¨¨

àtt áøc dén÷,`tt ax iptl minkg exn` -áøå àðeä áøc àä ©¥§©¨¨¨§©¨§©
éâéìt àì àáøå àcñçxehtl icky exn`y `axe `cqg ax - ¦§¨§¨¨Ÿ§¦¦

xv dxekan,ea dielz dndad zeigy xa`a zelra iebl didiy ji
zxhet ofe`a zelra elit`y xn`y `ped ax lr miwleg mpi`

ik ,dxekanàä,exn`p `ped ax ixac -Bamby ,clepd xekaa - ¨
e .dxekadn zxhet ,xekad ofe`a ieb zelraàä`cqg ax ixac - ¨

,exn`p `axe,Bnàadzeigy xa`a xekad ly en`a ieb zelra wxy §¦
.dxekadn zxhet ,ea dielz

àtt áø eäì øîà,ef `xaq eiptl erivdy minkglàðL éàîdn - ¨©§©¨¨©§¨
iebd wlg oia weligdBa,zxhet epf`a zelray ,envr xekaa -

meynïðéòác[jixvy-]øBëa ìk','l`xyiaàkéìåwlg xy`ke - §¨¦©¨§§¥¨
,'l`xyia xeka lk' llka `ed oi` ,iebl jiiy xekadnénð Bnà- ¦©¦

,en`a mbïðéòaaezkd llka didzy jixv -(hi cl zeny)ð÷î ìk'E ¨¦©¨¦§§
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oifge` mipy` cenr b sc ± oey`x wxtzereay

äîäáà åàì éàîdndad zectl dil opiqpwc ,eze` oiqpew :ipzwc i`d i`w Ð?

oia ,dil opiqpw Ð oixaerl `l` dpi` dlawc ,dixaerl dndad z` xkn ,`nl`

.dxeka oiprl `l` dcedi iaxc dilr ibilt `l opaxc .opaxl oia dcedi iaxlàì
øáåòàdcizry oixaer la` .ixnbl exkne dirna did xaky ,dil opiqpw Ð

.ol ztki` `l xarzdléîð à÷éãÐ

,odkl einc lk ozep :ipzwcn ,i`w xaer`c

dizciar i`n odk Ð dnda` i`e?òééñî
äéì.oiqpew :ipzwc i`d Ðà÷åã åàì åà

ith ,inp i` .i`d ilek dil opiqpw `lc Ð

.jka dvxzn iebd oi` m` dil opiqpw ikdn

òîù àú`kde d`n ipz car iabcn Ð

e`l i`c ,xn`w `wec dpin rny Ð dxyr

ediiexz e` ,d`n ediiexz ipzil Ð `wec

`lc ,`wec e`l dnda mlerl .dxyr

meyn ,car iab la` .i`d ilek dil opiqpw

.'ek `neie `nei lkcà÷åã`l e` ,d`n Ð

cr" cara opiqxb `xza `pyila .`wec

e`l dndac d`n `nl` ,"einca dxyr

`le eizevnn dil rwtnc car `dc ,`wec

.dxyr `l` opiqpwãáò éðàùikdl Ð

Ð dil wixt ikc meyn ,ith dil opiqpw `l

zkqna ol `niiwc ,dixnl dil xcd `l

`vi iebl ecar xkend :(a,bn) oihib

:jixtwe .zexiglàîòè éàî äîäáÐ

kd .dil `xcdc meyn Ð ith dil opiqpwi

:opiqxbãç éôè äéñð÷éì ïë íà éëä éà
.dxyrn xzei diqpwil dinc xeriy ick Ð

`l` xkyp epi` dil `xcdc i`na `dc

,dxyr `l` ied `l `qpwe ,dinc ick

!`l eze dinca xyr cg` ipzil jkldìë
øåëáaizk ded i` :ixaq opax .l`xyia Ð

elit` Ð rnyn ded ,"l`xyia xeka"

.dxekaa aiig ied l`xyic xeka zvwn

àúà ééåìîìdilek iedilc cr Ð

.l`xyicéòåøâìlk rnyn "lk"c Ð

mikln) "ziaa lk oi` jzgtyl" :enk ,edc

.(c aepf` elit`zetzey oi` elit` Ð

.yecw epi` Ð xekad ofe`a `l` iebl

äéì àîéìå.iebl odk Ðìéæå êðæà ìé÷ù
ozip Ð men lra xeka ied inp i`c Ð

.odkläìéáðhyeea iebl wlg yiy oebk Ð

iebc dicia `zeige li`ed .ely zxbxba e`

.iebc dilek iedc o`nk aiyg Ðäôéøè

.dlrnle daekx`d on oebk Ðéàîá
éâìôéî÷.`axe `cqg ax Ðøáñ àáø

äéç äðéà äôéøèiedc o`nk ,jkld Ð

.inc iebc dlekäôéøè øáñ àãñç áøå
äéçdyery xac `l` aiyg `l jkld Ð

.dliap dze`éâéìô àì`cqg ax Ð

`cqg ax la` .`ped axc dilr `axe

.ibilt `axe[åá àä]iebl wlg yi m` Ð

.yecw epi` Ð epf`a elit` ,envr xekaa

åîàá.zetixh e` zelap e` Ðêð÷î ìë
øëæúm` .xkfz Ð jly dpwnd lk m` Ð

:opinbxznck ,epyicwz xkf Ð jly `di

.yicwz oixkicé÷úîäì ó.edlek` Ð

äîäáá øâù äîäá øâùirna xby Ð¨

dn Ð dnda xby :`pixg` `pyil .z`vl epnf ribd `l oiicry ,dnda¤¤

ig ipa e`lc ab lr s` ,`nl` .zlkyne zxbyn dnday.iycw Ð edpip `ze

wlg yecwil Ð dliap eze` dyery xac dia iebl dil ded inp i` ,inp `kd

[a cenrl jiiy o`kn] !`ed `zeig xa e`lc ab lr s` ,l`xyidíåî åìéôà
ì÷`l dpi` ewlg lhep did m`y ,dpf`a `l` zetzey iebl oi` elit`e Ð

.dxekad on dxeht Ð `nlra lw men `l` ,dtxh `le dlap
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éáøå(`,gt oileg) "mcd ieqk" wxt :dniz Ð rnyn xeka dilek xaq dcedi

!enc lk :ixaq opaxe ,enc zvwn Ð "enc" :xne` dcedi iax ,`kti` xn`

Ð "enc" `pngx azk ,rnyn mc elek "mc"c meyn Ð `idd :mz epiax yxite

iax yixc mzdc :dywe .edc lk elit`c Ð "lk" azk :`kd xn`ck ,enc zvwn

wqty dn itl ,cere !wlgl "enc" dcedi

`nw wxt ziyixtck dcedi iaxk mz epiax

oi`c ,`zkld` `zkld dyw ,(a,f) oihibc

:jenqa xn`ck ,`kdc dcedi iaxk dkld

zetzey xn`c dcedi iaxc `dl ygc zil

zencl oi`c yxtl okzi ok lr !zaiig ieb

`iddk .dncn cenlzdy dn `l`

wxtc mileza zvwn elit` Ð "dleza"c

wxtae ,(`,hp zenai) "eznai lr `ad"

edl dncn (a,fv zeaezk) "zpefip dpnl`"

edpdc ,sqk lkk sqk zvwnc `zbeltl

ehrnzpyk ,xg` oipr edf Ð iccd` enc

exiizyp eli`k mzvwn exiizype mileza

dl yi zvwn x`yp daezk sqk oke ,olek

daxd yie .elek x`yp eli`k zepefn

elit` Ð "dy" .ozeeydl oi`y zeyxc

wxt opaxe xfrl` iax ibiltc ,dy zvwn

"rexfd" wxte (a,hr oileg) "epa z`e eze`"

oa dcedi iaxc `zbelte ,(`,alw my)

."ytp lk"` [`,gr oixcdpq] opaxe `xiza

`l ,`kdc jdl "enc"c `idd deyp elit`e

,dcedi iaxk `lc `kd wiqtc `d dywz

oerny iaxc `dl ygc zil :xn`w mzde

.sqk lkk sqk zvwn opixn` `l xn`c

,opaxk `zkldc `zriiq ,daxc`c

e`l i` ,rnyn xeka zvwn Ð "xeka"c

mileza zvwn Ð "dleza" ,inp mzde ."lk"

iaxc dywz `lc :xnel yi cer .rnyna

`xwc `nzqc meyn ,dcedi iaxc` dcedi

iebl oi`e ,odly ody dnda mzqa ixii`

,jkld .oda zetzeyinwen "lk" e`l i`

meyn ,inp i` .xeka dileka `xwl dil

,"l`xyia xeka lk" :(b xacna) aizkc

wxt xn`ck ,dilek rnyn "l`xyia"e

oiprle :(`,aw zenai) "dvilg zevn"

.l`xyin en`e eia` `diy cr dvilg

.zvwn xity rnyn `nlra la`

áødlap dze` dyery xac xn` `cqg

dtixh dze` dyery xac xn` `ax

,`kti` qixb (a,`i) dxenzc `nw wxt Ð

zeqxbdne ."dler ef ly dlbx" xne` iab

xn`c ,xwir mzdc `idde .ef `id zeketd

dyery xaca dcedi iax dcen :`cqg ax

dyery xaca :xn` `ax ,dtixh dze`

dzny xaca :xn` zyy ax ,dliap dze`

okzi df oiprae .dixagc` siqen xn ,'ek ea

siqen `cqg ax ,epf` `ped ax `kd xn`c

wxt `peeb i`dke .dliap siqen `ax ,dtxh

cr :meh` seb iab (a,bk dcp) "zltnd"

`de .exeah cr siqen cge ,daekx`l

d`nh en` Ð aewp ehye :mzd `ax xn`c

itl ,`zrnya "`ax" qxb elit` ,dcil

`axc dyw `l Ð `cqg ax xza `edy

cr oexqgl encn `l (dige) dtixh aewp ehyec ab lr s`c ,mzd `axc`

.daekx`l

àä.ibilt `axe `cqg axc `hiyt `d Ð ibilt `l `axe `cqg axe `ped axc

.`axe `cqg axc` `bilt `l `ped axc `d :xn`w ikd `l`

éàîe` .mzdn slinl ol ded ,`xw azk mzdc ab lr s` Ð miltpn `py

.cg` oipra zeyxcd lk deype ,"xeka lk" aizkc zetzeyn slip miltp
`l`
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déì àòéiñî .dpéî òîL ,åéîãa äøNò ãò BúBà ïéñðB÷§¦©£¨¨§¨¨§©¦¨§©§¨¥
éBâì äqb äîäa øëBnä :Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì Léøì§¥¨¦§¨©¥¨¦©¥§¥¨©¨§

¯?à÷åc åàì Bà à÷åc .äéîãa äøNò ãò BúBà ïéñðB÷§¦©£¨¨§¨¤¨©§¨¨©§¨
éBâì Bcáò øëBnä :éåì ïa òLBäé éaø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¦§ª©¤¥¦©¥©§§

¯!åéîãa äàî ãò BúBà ïéñðB÷¯àîBé ìëc ,ãáò éðàL §¦©¥¨§¨¨¨¥¤¤§¨¨
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éBâì äqb äîäa øëBnä¯.äéîãa äàî ãò BúBà ïéñðB÷ ©¥§¥¨©¨§§¦©¥¨§¨¤¨
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øác :øîà àcñç áøäNBòL:øîà àáøå ,äìáð BúBà ©¦§¨¨©¨¨¤¤§¥¨§¨¨¨©
,äiç äôéøèa ?éâìtéî÷ éàîa .äôéøè BúBà äNBòL øác̈¨¤¤§¥¨§©¨¦©§¦¦§¥¨©¨
äôéøè :øáñ÷ ¯ äôéøè BúBà äNBòL øác øîàc ïàîì§©§¨©¨¨¤¤§¥¨¨¨©§¥¨
ìáà ¯ äìáð BúBà äNBòL øác øîàc ïàîìe ,äiç dðéà¥¨©¨§©§¨©¨¨¤¤§¥¨£¨
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àä ,éâéìt àì àáøå àcñç áøå¯àä ,Ba¯øîà .Bnàa §©¦§¨§¨¨¨§¦¦¨¨§¦£©
Ba àðL éàî :àtt áø eäì¯,àkéìå "øBëa ìk" ïðéòác §©©¨©§¨§¨¥©¨§§¥¨
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é÷úî .àðLàðL éàî :éLà áø øa øî dì ó,íéìôpî §¨©§¦¨¨©©©¦©§¨¦§¨¦

eäðéð àúeiç éða åàìc áb ìò óàc¯øîàc ,éLã÷ §©©©§¨§¥¦¨¦§¨§¦§¨©
øèt" :øîøâL"äîäa¯!äîäaa øbL¯ïåék ,íúä ¨¤¤¤¤§¥¨¤¨©§¥¨¨¨¥¨

àìceáéøòïéleç eäa¯,"øBëa ìk" äîäaa eäa àðéø÷ §¨£¦§¦¨¥¨§©§¥¨¨§
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éaøì déçkLà ,àLøãî éáì ìò àì øæòìà éaø ."øBëa§©¦¤§¨¨¨©§¥¦§§¨©§§¥§©¦
,éñà?àLøãî éa ïðaø øeîà éàî :déì øîà:déì øîà ©¦£©¥©£©¨©¥¦§§¨£©¥

éëä

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

בכורות.  פרק ראשון - הלוקח עובר חמורו דף ג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



`oifgeקכ mipya cenr b sc ± oey`x wxtzereay

ïðçåé éáø øîà éëäodkl epzil aiig Ð ipzwc "aiig" i`dc :`yxcn ia Ð

,uega eilr hegyl reaw men ied ipzyi`c i`dc .axw `l gafnl la` ,xn`w

.elke`e odk ehgeyy men lra xekakàðåä áøãë.epf` elit` :xn`c Ðàðéðú
.(`,n) "xekad z` oihgey oinen el` lr" wxta onwl Ð'åë äðúùð àëäÐ

opireny`l opgei iaxl jixhvi` ikdle

.`ed mencäìåãâ úçà åà,lbr lyk Ð

.fee` lyk dphw zg` e`ùåã÷ åðéîá ùé
äøåëáái`n`e ,`nen ied ikd elit`e Ð

xninl opgei iaxl jixhvi`?íåùî àì
òåøù äéì äåäãdxeza xen`d rexyc Ð

la` .exiagn lecb cg` exa`y `id ef

`l Ð frl dnec exnvay oebk ,xg` iepiy

iaxl jixhvi` jkld ,`ed menc opirny

.opireny`l opgeiåìà ïéîåîeyxity Ð

.xekaa minkgïéòåá÷ ïéá ïéøáåò ïéá
ïéìñåôea meny onf lk ,odka ,mc`a Ð

.ceari `låòøæá äåùipal dnecy Ð

.mc`'åë êì àîéà íìåòì`l `kdne Ð

.rexy meyn xazqzåòá åäééåøú`de Ð

i`n` :`iyw i`e .`ed dpeyn i`ce Ð

xninl opgei iaxl jixhvi`?`pniwe` `d

xninl `ki`c oeik :uixz !`nen ied iepiyc

meyn `l` `ed iepiy meyn e`lc inp

.xninl opgei iaxl jixhvi` ,rexyéçàÐ

.eed miebàáøã äéî÷ì éàúàirainl Ð

.dxekaa `aiigin i`åäééðãåàì äð÷î
éåâì.dxekan edpirewt`l Ðåäì øñàå

mixekak dceare dfiba zexekal Ð

.mipdkl edl aidie ,mixenbàúåéç éàìëå
.edpwn dzn Ðäì÷ú éãéìfebi `ly Ð

.oda cearieéëä éà,oeekzp daehlc Ð

dizeig i`lk i`n`?àöéù íãå÷Ð

`ilz mgxa xekac .ycwzp `l oiicre

"clei xy` xekad lk" :aizkc ,dizyecw

.miycwa men lihnk ied `le ,[eh mixac]

äéì ò÷ôî àì ïäë úùåã÷îiedc Ð

odk aiige ,odkl ozipd men lra xekak

,ea cearie febi `ly ,dyecw ea bedpl

,filhi`a ehgey epi` Ð ehgey `edyke

,`xhila lwyp epi`e ,filhi`a xknp epi`e

.(`,`l) onwlckàëädl ipwn ikn Ð

lr s`e .dyecw my dilr `liig `lc ,iebl

bdepk ied ,dyecw ea bdep `edy ab

.oixenb oilega dyecwøåîâ ïéð÷lehil Ð

,sqka `l` ipw `l iebc .iebd on zern

.(`,bi) ipy wxta onwl opixn`ckàúìéî
ãáòã àåä,xeaica ,`nlra `zlin Ð

.einc lhep epi`eäðùîíéåìå íéðäë
ïéøåèôxeng xht` jzrc `wlq `w Ð

.i`wåøèô íàl`xyi ixeka miel Ð

.xacna'åë àåä ïéãsebc rnyne Ð

.l`xyi ixeng ixht mieldàøîâ

ãåòå
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àìà,ok m` :xn`z m`e .`nen ied `l iepiye Ð rexy dil dedc meyn e`l

:opiwiic `kdc .`nen ied ipzyi`c oeik :lirl xn`c opgei iaxl ith dyw

xeng iepiy lirlc `idd :xnel yie !`nen aiyg `le ,iepiy ied zelecb odizy

.zephw odizy e` zelecb odizyn ith

à÷ãdn Ð ediizyecwn edl rwtn

it lr s`e eiykr oixdfp oi`y

ixn ax :mz epiax yxit ,ixn ax yprpy

,xaer ly epf` dpwn didy itl yprp

d`pwd la` .xaerd seba drwtd `ki`e

mixtq zi`c ab lr s`e .`ixy Ð m`a¥

meyn epiid ,dawp oeyl "dpf`l" iqxbc

dfiba dl xq` inp ikde ,`zeig` i`wc

iriyz wxt onwl :xn`z m`e .dceare

bdep epi`e ,dnda xyrn iab jixtc (`,bp)

ikd i` :dlwz icil izil `lc dfd onfa

!dlwz meyn dfd onfa bedpl `l inp xeka

`l i`n` .dcedi axck xyt` :ipyne

yi ?ziyixtck zedn`a dpwz zgkyn

yie ,dlwz yyg `ki`c oeik mzd :xnel

dyriy ,odkn drwtd `la owzl mdl

dyriy owzl evx `l Ð dcedi axk

Ð car i` edine ,drwtd ici lr jk mlerl

oi`iwa eid ixn ax inia :inp i` .car

Ð mlerl `viy mcew xekaa men lihdl

ep` la` .drwtd ici lr zeyrl xeq`

iebl zepwdl ahen Ð jka oi`iwa `lc

wxt rnynck ,dlwz icil `aiy mcew

meyn e`l i`c (`,bp zexeka) `xza

zepwdl owzl epl did dcedi axk xyt`c

.xyt` `lk ied opi`iwa `lc op`e ,miebl

wxta rnyn dcedi axc `da elit`e

[a,ck dxenz] "oinixrn [cvik] (oi`)"

z` witn `nlc dxifb ,oicd on xeq`c

meyn e`l i` ,men ea lihiy mcew ey`x

mcew men ea lihdl `ticr dcedi axc

cr ezedydl jixv did ik ,mlerl `viy

of` z`pwdac d`xpe .envrn men letiy

i`wcn ,`ped axk ol `niiwc ,ixy cegl

axe .lw men elit` :xn`e dizeek opgei iax

`l` yprp `l ediipf` dpwnc inp ixn

zexeka) `xza wxt onwle .drwtd meyn

.iebl ediipce`l edl edpipwl :jixt (`,bp

xaca d`pwd ici lr xzen xzeid lkle

jci`le .dliap e` dtixh dze` dyery

rcic meyn ixn ax yprpy yxtn `pyil

ax :ixaqe ,irci `l `nlr ileke ,iiepw`l

icil iz`e carc `ed `nlra `zlin ixn

iwa didy ixn ax :inp yxtl yi Ð dlwz

iz`c oipwa carinl dil zil ,dcedi axca

.xg` oipra xyt` `l ocicl la` .irhinl

dpwn didy ixn ax :mz epiax yxit cer

,mlerl `a `ly xac ied Ð iebl xaer of`

enk ,xaer ipf`l dnda dpwn did `l`

ipf` :xn`e ypi` drhe .eizexitl lwc

iz`e ,lwc zexit enk ,dpwn did xaer

Ð zendad ipf` dpwn ik la` .dlwz icil

qxhpewd yexitle .irhinl iz` `lc ,ixy

did ixn ax :yxity ,ok yxtl okzi `l

itl ,edine .minc lhep epi`e ,carc `ed `nlra `zlin :ixaqe ,(`,bi) ipy wxt onwl xn`ck ,sqka `l` ipw `l iebc ,iebd on zern lehil xenb oipw zepwdl rcei

,dkiyna Ð iebl `d ,sqka Ð "jzinr cin" :(a,bi) onwl dl yixc ,zepew zern dxez xac xn`c opgei iaxl ,daxc`c ,[onwln] di`x xikfdl el did `l eixac

.[ol `niiw] opgei iaxkeíéðäëyly mze` :(a,d zexeka) ipync xyd qewexhpew jezn dil wetiz ,xnege lw `la :xn`z m`e Ð xnege lwn onvr exht miele

yly oze` :iiepyl epivn ,xnege lw e`l i` :xnel yi !riwtn `din envr lyc dpin rny .envr ly riwtiy eicc meyn xeka riwtn xeka oi`e ,eid mixeka ze`n

.ediicegl l`xyic `l` zepnl aezkd wfged `l :xninl ivn !mitcerd miz`ne miraye dyly icda edpipnl ok m` :`niz ike .oeict ekxvede ,eid zexeka ze`n
oic
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קכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc zexeka(iying meil)

éëä[jk-],ïðçBé éaø øîàdndaa ieb zelraeléôàepexqgy xaca ¨¦¨©©¦¨¨£¦
dyerì÷ íeîopgei iax siqede .dxekan dxhet ,epfe` oebk cala ©
,xn`eïî äøeèt ìçø ïéî äãìiL æòå ,æò ïéî äãìiL ìçø ïðúãäå§¨¦§©¨¥¤¨§¨¦¥§¥¤¨§¨¦¨¥§¨¦

Ba Lé íàå ,äøBëaä[clea-]ïéðîéñ úö÷îdnec `ed mday ©§¨§¦¤¦§¨¦¨¦
,en`láéiçaxw epi` la` ,odkl epzil aiigy `id dpeekd ,dxekaa ©¨

,epin zxevn iepiyd ik ,gafnlì éåä òeá÷ íeîåéìò èBçLaygp - ¨©¨¥¦§¨¨
ehgeyy men lra xeka oick ,uega ehgyl exiznd reaw menk

.elke`e
:`xnbd dywn .opgei iax ycig dn zxxan `xnbdàîìLaixac - ¦§¨¨

dyer epexqgy xaca ieb zelray opgei iaxì÷ íeîdxekan xhet ©
jka ik ,zpaenïì òîLî à÷dkldyãkixaàðeä áøxn`y ¨©§©¨§¦©¨

,dxekad on zxhet xekad of`a ieb zelrayàcñç áøcî é÷etàìe§©¥¦§©¦§¨
àáøå.ea dielz dnypdy xa`a zelra jixvy exn`yàlàdn §¨¨¤¨

aygp ,fr oin dcliy lgxy xn`yïì òîLî à÷ éàî ,òeá÷ íeî¨©©¨©§©¨
ycgl `a ike ,dfa epl ycig dn -àîeî déì äåä épzLéàc ïåéëc§¥¨§¦§©¥£¨¥¨

ixde ,men aygp epin zxevn iepiydy -àðéðzoldl dpyna dl(.n) §¦¨
dxedh dnda xekayøéæç ìLk äîBc åéôedpeilrd eztyy - ¦¤§¤£¦
,dpezgzd lr ztcer,íeî äæ éøäjxved dnle ,epinl dnec epi` ik £¥¤

.df oic eprinydl
:`xnbd zxne`àîéz éëånc xnel dvxz m`e -íúädpyna - §¦¥¨¨¨

m`y wx gken oldl,äøBëáa LBã÷ Bðéîa ïéàL øáãa äpzLðoebk ¦§©¨§¨¨¤¥§¦¨¦§¨
,men aygp ,dxekaa yecw epina oi`y xifgmle`àëä,o`k - ¨¨

m` mby opgei iax eprinyd,äøBëáa LBã÷ BðéîaL øáãa äpzLð¦§©¨§¨¨¤§¦¨¦§¨
.men aygp ,dxeka zyecw mpina yi fr oiae lgx oia ik

:`xnbd dgecàðéðz énð àäoldl dpyndn eprci df yecig mb - ¨©¦§¦¨
(:n)y yak ,äpè÷ úçàå äìBãb úçà Bðéò,men df ixdàðúå- ¥©©§¨§©©§©¨§¨¨

epir ,`ziixaa epipye,äìBãbepiidå ,ìâò ìLk äìBãbrepi,äpè÷ §¨§¨§¤¥¤§§©¨
epiidàîìLa .æåeà ìLk äpè÷oiry epipyy dnæåeà ìLk äpè÷ §©¨§¤©¨¦§¨¨§©¨§¤©¨

y xacl dpzyp ik ,men aygp,äøBëáa LBã÷ Bðéîa ïéàfee`ay ¥§¦¨¦§¨
,dxeka oic oi`àlàoiry epipyy dnìâò ìLk äìBãbaygp ¤¨§¨§¤¥¤

y lbrl dpzyd ixdy ,oaen epi` ,men,äøBëáa LBã÷ Bðéîa Lé¥§¦¨¦§¨
.men aygp df dnleäåä épzLéàc ïåék ïðéøîàc íeMî åàì àlà¤¨¨¦§¨§¦©¥¨§¦§©¥£¨

àîeî déìm`e ,men df ixd epin zxevn iepiy lky i`ce `l` - ¥¨
opgei iax siqed dne ,dpyndn eprci df yecig mby `vnp ok
aygp cled en`l mipniq zvwna dnece fr dcliy lgxy exne`a

:`xnbd zvxzn .reaw men lraàìdlecb zg` epira mend oi` - Ÿ
`l` ,iepiy meyn lbr lyk'òeøN' déì äåäc íeMîxn`py - ¦©£¨¥¨©

,eixa` ipy oia yxtd yiy lk `ede ,'rexy' `xwpd men dxeza
dnec dxnvy lgx oebk xg` iepiy la` .exiagn lecb mdn cg`y
aygp df iepiy mby opgei iax eprinyde ,men aygiy epivn `l frl

.men
:`xnbd zxne` .ok dgiken `xnbd,àøazñî énð éëäzg` epir'y ¨¦©¦¦§©§¨

,'rexy' meyn leqt 'dlecbïðúcoldl(.cn-.bn),elà ïéîeîepypy ¦§©¦¥
,dnda inenaïéamdykïéa ïéòeá÷mdykïéìñBt ,ïéøáBòz` ¥§¦¥§¦§¦

e .ycwna cearln odkdíãà ïäéìò øúémitqep minen eay ,[odk-] ¨¥£¥¤¨¨
eid m` oebk ,eze` milqet,úBìBãb ïäézL åéðéòeidy e`ïäézL ¥¨§¥¤§§¥¤

.úBpè÷ik :el` minen milqet mc`a wx recn `xnbd zx`anéab §©©¥
áéúëc àeä íãà(c ak `xwie)'ïøäà òøfî Léà Léà'cnllïðéòác ¨¨¦§¦¦¦¦¤©©£Ÿ§¨¦©

odkd didiy jixvy -ïøäà ìL Bòøæa äåL Léàx`yl dnecy - ¦¨¤§©§¤©£Ÿ
,dpeyn xa` ea oi`e ,mc` lkk ed`xny epiidc ,mipdkdìáà£¨

aäîäam` elit`ïäézL[dipir izy-]úBìBãbe`,úBpè÷ ïäézL §¥¨§¥¤§§¥¤§©
àîeî éåä àì énð.men aygp epi` - ©¦Ÿ¨¥¨

epir :di`xd z` `xnbd zniiqnéàî äpè÷ úçàå äìBãb úçà©©§¨§©©§©¨©
àîòè,dpyna yxetny enk dndaa mb men aygpíeMî éà ©£¨¦¦

déepéLok m` ,da yiyúBìBãb ïäézL eléôàe`úBpè÷ ïäézL ¦£¦§¥¤§§¥¤§©
énðaygp iepiye ,zenda x`y ipirn zepey dipir ixdy ,men aygi ©¦
.menåàì àlàzg`e dlecb zg` epire ,men epi` iepiy i`ce `l` - ¤¨¨

,men aygp dphwéì äåäc íeMî,'òeøN' dyiyk wx jiiy dfe ¦©£¨¥¨©

s` ,miey mdipyyk j` .exiagn lecb cg`y ,eixa` ipy oia yxtd
.men epi` ,zenda x`y ipirn mipeyy

:di`xd z` dgec `xnbdàìzg`e dlecb zg`y xnel gxkd oi` - Ÿ
ik ,'rexy' meyn dleqt dphwCì àîéà íìBòì`edy [jl xne`-] §¨¥¨¨

éepéL[å] ,éepéL íeMîCì àéL÷ à÷ãe ,àîeî éåäok m`eléôà ¦¦§¦¨¥¨§¨©§¨¨£¦
úBìBãb ïäézLe`úBpè÷ ïäézLef oi` ,iepiyd zngn men aygi §¥¤§§¥¤§©

c ,`iyewíúä`ed iepiyd ,dphw zg` dpire dlecb zg` dpira - ¨¨
ik ,men,àøéúé àúeiøa úîçî éààøáéîì éòa eäééååøzm` - ¦¥£©§¦¨§¥¨©§©§¨¦§¦§¨

eid dipir izy ,cgeina d`ixa ef dnday zngn `ed mlceba iepiyd
,zelecb zeidl zekixvéòa eäééååøz ,àøéúé àúeLéçk úîçî éà¦¥£©§¦¨§¥¨©§©§¨¦

Lçëéî,cgeina dyegk `idy zngn `ed mlceba iepiyd m`e - ¦§¨
dpey zg` oiry oeike ,zephw zeidl zekixv eid dipir izy

.men aygp okle ,da oexqg `ed lcebd iepiyy gxkda ,dzxagn
:dxekan zxhet ieb zetzeyy ewqt eay dyrn d`ian `xnbd

àzøBib àéääzxeib dzid -éçà dì ïéøñî eåäcdig` eidy - ©¦¦§¨©£¨§¦¨©¥
dl mipzep miebdäîehôì àúåéçlr ,mnhtle mda lthl zenda - ¥¨¨§©¨

,mdizecleea wlg lawzy zpnàáøc dén÷ì éàúàiptl d`a - £©§©¥§¨¨
,dxekaa zeaiig zecleed m`d le`yl `axdì Lçc úéì ,dì øîà̈©¨¥§¨¨

äãeäé éaøc àäìdcedi iax ixacl yyegy in oi` -øîàc §¨§©¦§¨§¨©
,äøBëáa úáéiç íéáëBk ãáBò úeôzeLcled sebn wlgy oeike ¨¥¨¦©¤¤¦§¨
.dxekan zecled zexeht ,iebd dig`l jiiy

dxikn ici lr dxeka zyecw zrwtd zece` dyrn d`ian `xnbd
:ieblàúåéç àéää déì àéåä ìçø øa éøî áøicke ,zenda el eid - ©¨¦©¨¥©§¨¥©¦¥¨¨

,zecleed lr dxeka zyecw legi `lyeäééðãBàì äð÷î äåädid - £¨©§¤§§©§
,mn` irna mcera mdipfe` z` dpwneäì øñàå ,íéáëBk ãáBòì§¥¨¦§¨©§

íéðäkì eäì áéäéå äãBáòå äæéâaoick mda bdep did mewn lkne - §¦¨©£¨§¨¦§©Ÿ£¦
,mipdkl mpzpe ,dceare dfib mda dyer did `ly ,mixekaéàìëe§©

àúåéç-eizenda ezne.ìçø øa éøî áøc ¥¨¨§©¨¦©¨¥
:`xnbd ddnzeäì áéäéå ,äãBáòå äæéâa eäì øñàc øçàî éëå- §¦¥©©§¨©§§¦¨©£¨§¨¦§

mpzp mbeíéáëBk ãáBòì eäééðãBàì eäì äð÷î éànà ,íéðäkì- ©Ÿ£¦©©©§¤§§§©§§¥¨¦
yyg ixn ax :`xnbd zx`an .iebl mdipfe` dpwd dn mylàîìc¦§¨

äìwz éãéì eäa éúàpwd okle ,zexekaa dceare dfib dyri -z` d ¨¥§¦¥©¨¨
:dywne `xnbd day .dceare dfiba exq`i `ly mdipfe`éëä éà- ¦¨¦

,ok m`éøî áøc àúåéç eìk àîòè éàîly eizenda ezn dnl - ©©£¨¨¥¨¨§©¨¦
yprp ixn ax :`xnbd zvxzn .daeh dpeeka eid eiyrn ixde ,ixn ax

eäééúMeãwî eäì ò÷ôîc íeMî-zecleed z` riwtdy meyn ¦§©§©§¦§¨©§
.mzyecwn

:`xnbd dywnøBëaa íeî ìéèäì íãàì øzeî ,äãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨¨§¨¨§¨¦©§
,dlwz icil ea `ai `ly ickok dyereàöiL íãB÷[xaerd-] ¤¤¥¥

,íìBòä øéåàìxekaa men lihdl xeq`e ,ycwzp okn xg`l ik ©£¦¨¨
zvxzn .eizenda ezn dnle ,oick dyr ixn ax ok m`e ,ycwzpy

:`xnbdíúämeyn ,xekaa men lihdl xizd dcedi ax ,my - ¨¨
,mendydéì ò÷ôî à÷ çaæî úMeãwîwx xekad z` riwtn - ¦§©¦§¥©¨©§©¥

la` ,gafnd lr axwdln,déì ò÷ôî àì ïäk úMeãwîxeka mb ik ¦§©Ÿ¥Ÿ©§©¥
mle` .xeka ipic ea bedpl aiig odkde ,odkl ozip men lraàëä- ¨¨

,eizenda ofe` z` xkny ixn axò÷ôî à÷ ïäk úMeãwî eléôà£¦¦§©Ÿ¥¨©§©
déìeli`k mda bdpy s`e ,odkl dpizp aeign elit` jka mriwtd - ¥

zeyrl xeq` dfe ,mixenb oileg md ixd ,dxeka zyecw mda yi.
:ixn ax ly dyrnl dcedi ax ixac oia sqep welig zwlgn `xnbd

àîéà úéòaéàå,jk wlgl xn`z dvxz m`e -òãé ìçø øa éøî áø §¦¨¥¥¨©¨¦©¨¥¨©
ééeð÷àìa [eizenda z` zepwdl-],øeîb ïéð÷z` riwtdy df cvne §©§¥¦§¨¨

drya `ny ,yeygl el didy `l` .yperl ie`x did `l dxekad
iebl edpwiyãéáòå ìéæàå àðéøçà Léðéà déì éæçåmc` d`xie - §¨¥¥¦¦©£¦¨§¨¦§¨¦

,ezenk dyrie jlie ,dxekan mxhetl ick iebl eizenda dpwdy xg`
,mzepwdl ji` rci `l j`ãáòc àeä àúléî éøî áø ,øáñå- §¨©©¨¦¦§¨§¨©

epnn lhp `le ,iebl mze` dpwd ecal xeaica ixn axy aeygie
,mincäìwz éãéì da éúàåbdpn bdpi `ly jka dlwz icil `aie - §¨¥¨¦¥©¨¨

.ixn ax yprp jk meyne ,eizexekaa dxeka
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xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc zexeka(iyiy meil)

àøîâ
oeyln `xnbd dwcwce ,dxekan mixeht miiele mipdk ,dpyna epipy
ixht z` exhty md mnvra miieldy ,'eke 'exht m`' dpynd

:`xnbd dywn .xeng xht ipicn l`xyi ly mdixengéøèt eäðéà¦§¨§¦
,l`xyi ixeng ixht z` exhty md mnvra miield xacna ike -

ixdeíãà,iel haynøèt íãà,l`xyi ly mc` xeka xht - ¨¨¨¨¨©
eäîäa,dy epiidc ,iel lyäøèt äîäaly xeng xht dxht - §¥¨§¥¨¨§¨

,l`xyiáéúëc(dn b xacna)ìàøNé éðáa øBëa úçz íiåìä úà ç÷' ¦§¦©¤©§¦¦©©§¦§¥¦§¨¥
,'ízîäa úçz íiåìä úîäa úàå`l l`xyi ixeng ixhty ixd §¤¤¡©©§¦¦©©§¤§¨

miield ici lr `le ,miield zenda ici lr `l` mzyecw drwt
.dpynd oeyln rnyny itk mnvra

:`xnbd zvxzn,ééaà øîàmnvra miieldy dpynd zpeek oi` ok` ¨©©©¥
`l` ,xacna l`xyi ly mdixeng ixht z` exhtøîà÷ éëäjk - ¨¦¨¨©

,dpynd zpeekízîäa ïéøeèt íiåìe íéðäk,xeng xht oicnìwî Ÿ£¦§¦¦§¦§¤§¨¦©
,øîBçåyízîäa äòé÷ôä íàdxedhdìLdíiåìdxeka ipicn ¨¤¦¦§¦¨§¤§¨¤§¦¦
äîäa[xeng xht-]L àeä ïéc ,øaãna ìàøNé ìLmzndaòé÷ôz §¥¨¤¦§¨¥©¦§¨¦¤©§¦©
xacnaúàxeng xht.ïîöò ìL ¤¤©§¨

:`xnbd dywnàáø déì øîàzpeeky yxtn dz` ji` ,iia`l ¨©¥¨¨
,l`xyi ixeng ixht dxht miield znday dpyndeøèt àäå§¨¨§

éðz÷ eäðéà,'xacna l`xyi ly z` exht m`' epipy dpyna ixde - ¦§¨¨¥
.mznda `le ,exht mnvr miieldy rnyneãBòå,dywàúéà íà §¦¦¨

oicd ok m` ,dnda xeka ipic iabl df xnege lw yxec dz` m` -
y ozepî eléôàoiceøèôð äøBäè äîäa øBëadnda m`y ,miield £¦¦§§¥¨§¨¦§§

,xacna l`xyi ly zexedh zenda zexeka driwtd mdly dxedh
,mdly zexedh zenda zexeka xehtzy oky lkïðz äîlàdnl - ©¨¨§©

oldl epipy(.bi)eøèôð àìmiielàlà ,äøBäè äîäa øBëaîwx Ÿ¦§§¦§§¥¨§¨¤¨
.øBîç øèôe ïaä ïBéãtî¦¦§©¥¤¤£

,àáø øîà àlàmipdke miiel ly xeng xht ipica dpc dpynd oi` ¤¨¨©¨¨
e ,oad oeict oica `l`,éðz÷ éëäïä [ïéøeèt] (eøèt) íiåìe íéðäk ¨¦¨¨¥Ÿ£¦§¦¦¨§§¦¥

ïîöòoad oeictn,øîBçå ìwîyìL ïúMeã÷ äòé÷ôä íàdíiåì ©§¨¦©¨¤¦¦§¦¨§¨¨¤§¦¦
d z`ìL äLeã÷ixeka,øaãna ìàøNéikeòé÷ôé àìozyecwúà §¨¤¦§¨¥©¦§¨Ÿ©§¦©¤

dxekad zyecw.ïîöò ìL¤©§¨
zxne` .xeng xhtn oixeht miieldy oipn `ax itl zxxan `xnbd

:`xnbdïçkLàoeictn oixeht miieldy xnege lwd ici lr epcnl - ©§§¨
xekaäàîè äîäa ,íãà,miiel ly xeng xht -ïìðîoixeht mdy ¨¨§¥¨§¥¨§¨¨

:`xnbd daiyn .epeictnàø÷ øîà(eh gi xacna)úà äcôú äãt Cà' ¨©§¨©¨Ÿ¦§¤¥
,'äcôz äàîhä äîäaä øBëa úàå íãàä øBëadf weqtay oeike §¨¨¨§¥§©§¥¨©§¥¨¦§¤

df eywed ,d`nh dnda xeka ipic mr cgia mc` xeka ipic exn`p
y ,dflìkmc`ðLiLíãà øBëáa B,epa z` zectl aiigy -BðLé ¨¤¤§¦§¨¨¤§

mbäàîè äîäa øBëáa,ely xeng xht z` zectl aiig -ìëå ¦§§¥¨§¥¨§¨
,íãà øBëáa BðéàL,mc` xeka oeictn oixehty iele odk oebkBðéà ¤¥¦§¨¨¥
äàîè äîäa øBëáa.ely xeng xht zectl aiig epi` - ¦§§¥¨§¥¨

:`ax lr mbe iia` lr mb zl`ey `xnbd,ééaàì àøôñ áø déì øîà̈©¥©©§¨§©©¥
úøîàc Cãéãìiabl xn`p dpynay xnege lwdyízîäaly §¦¨§¨§©§¤§¨

,zeidl jixv did ok m` ,xeng xht oeictn mxhetl miielde mipdkd

wxyäN déì äåäc éåì ïa,xacnaò÷ôàcdf dy ici lry - ¤¥¦©£¨¥¤§©§©
,l`xyi ly xeng xht riwtdò÷ôéìixht zyecw rwtzy - ¦§©

eznda driwtd m`y ,xnege lwn xacna el eidy ely mixeng
iel oa la` .ely z` riwtzy oky lk ,l`xyi zndadéì äåä àìc§Ÿ£¨¥

ò÷ôéìc äNly xeng xht riwtdl dy xacna el did `ly - ¤§¦§©
,l`xyiò÷ôéì àìik xacna el eidy exeng xht z` riwti `l - Ÿ¦§©

.l`xyi znda riwtd `l
:iia`l `xtq ax dywd cere,Cãéãì ïéae,àáøì ïéálwn mzcnly ¥§¦¨¥§¨¨

wxy ,oicd zeidl jixv did ,oeictn iel mc` xeka xehtl xnege
didy xekaLãç ïa,xacna zexekad oeict zraò÷ôàceli`y - ¤Ÿ¤§©§©

,ecbpk l`xyi ixekan cg` zyecw riwtn did heyt didò÷ôéì- ¦§©
y iel xeka la` ,ely dxekad zyecw z` riwtizexekad oeict onfa

did xacnaò÷ôà àìc ,Lãç ïaî úBçt`l heyt did eli`y - ¨¦¤Ÿ¤§Ÿ©§©
,ecbpk l`xyi ixekan cg` zyecw riwtn didò÷ôéì àìxg`l - Ÿ¦§©

,envr ely dxekad zyecw z` riwti `l ,yceg oa dyrie lcbiy
.oeicta miaiig eid `l miield lk xacna ixdy ,epi` dfe

oad oeictn iel oa xehty oeik :`axle iia`l `xtq ax dywd cere
did ok m` ,l`xyi ipa ixeka zyecw z` riwtdy df gkn cnlp

y ,zeidl jixväiåìxeka oa dcliyò÷ôéú àì,xekad dpa zyecw §¦¨Ÿ¦§©
ixeka zyecw eriwtd md wxe ,mixkfd miield wx epnp xacna ixdy

,l`xyiäîlà[dnl-]äãìiL äiåì ,äáäà øa àãà áø øîàoa ©¨¨¨©©£¨©©£¨§¦¨¤¨§¨
,xeka.íéòìñ Lîçî øeèt dða:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì àä §¨¨¥¨¥§¨¦¨Ÿ©§¨

xnel yi ikãkzr,øîàc ,àáøc déîMî óñBé áøc déøa øî §©©§¥§©¥¦§¥§¨¨§¨©
iabl ik ,oad oeictn xeht dpa ,l`xyin dxarzdy diel elit`y

xn`p oad oeict(ai bi zeny),'íçø øèt'y dfn cnlpeíçø øèôa ¤¤¤¤§¤¤¤¤
àðîçø äìzoiprl ielk aygp dieln clepde ,m`d xg` mikled - ¨¨©£¨¨

,oad oeict.oeictn mixehty miield lkk epice
:`xtq ax dywd cereïéðî BúBàa äéä àlL ïøäàåmiield epnpy §©£Ÿ¤Ÿ¨¨§¦§¨

,l`xyi ipaa dxekad zyecw z` zectl mpipn zrcl ick xacna
,l`xyi ixeng ixht z` eznda driwtd `leò÷ôéì àìrwti `l - Ÿ¦§©

.ely xeng xht oeictn eaeigãe÷ð änì ,àéðúcdnyed dnl - §©§¨¨¨¨
,herinl oniqk dxez xtqa zaygpd dcewpìòzaiz'ïøäà' ©©£Ÿ

íéce÷tä LneçaLweqta ,xacna xtqa daezkd -(hl b)icEwR lM' ¤§©©§¦¨§¥
,'oxd`e dWn cwR xW` mIeldcnll ickäéä àlLoxd`BúBàa ©§¦¦£¤¨©¤§©£Ÿ¤Ÿ¨¨§

ïéðîji` ok m`e ,mcbpk l`xyi ixeka zectl miie`xd miield ly ¦§¨
.ely xeng xht aeig z` riwtd

:`xnbd zvxznàø÷ øîà(ai my)ipA KFYn mIeld z` iYgwl dPd' ¨©§¨¦¥¨©§¦¤©§¦¦¦§¥
il Eide l`xUi ipAn mgx xhR xFkA lM zgY l`xUieLweä ,'íiåìä ¦§¨¥©©¨§¤¤¤¤¦§¥¦§¨¥§¨¦©§¦¦§

äæì äæ íiåìä ìkel` elit`e ,dxekan xeht iel oa lky zexedl ¨©§¦¦¤¨¤
e :`xnbd zl`ey .xacna miield oipna eid `lyíéðäkmd s`y Ÿ£¦

,epizpyna yxetny enk dxekan mixeht,ïìðîeywed `l ixde §¨¨
:`xnbd zx`an .miiellòLBäé éaø øîàc ,éåì ïa òLBäé éaøãk¦§©¦§ª©¤¥¦§¨©©¦§ª©

eàø÷ð úBîB÷î äòaøàå íéøNòa ,éåì ïadíéðäk'ãçà äæå ,'íiåì ¤¥¦§¤§¦§©§¨¨§¦§§Ÿ£¦§¦¦§¤¤¨
ïäî(eh cn l`wfgi),'÷Bãö éða íiåìä íéðäkäå'mb eywed df weqtae ¥¤§©Ÿ£¦©§¦¦§¥¨

.miield enk dxekan mixeht mipdkd mb okle ,miiell mipdkd
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קכג oifge` mipy` cenr c sc ± oey`x wxtzereay

àúéà íà ãåòåexhtp dxedh dnda xekan Ð dnda iab xnege lw opiyxcc Ð

.l`xyi znda driwtd edcic dxedh dnda `dc ,miel'åë ïðú äîìàwxta Ð

.(`,bi) ipyàáø øîà àìàjixhvi`cn .xnege lw opax yexc `l dnda iab Ð

xekaa epi` mc` xekaa epi`y lkc ,mc` xekal d`nh dnda xeka iyew`l

iab dpin rny Ð onwlck d`nh dnda

.xnege lw i`d yxcnl adiiz` `l dnda

oixeht miele mipdk :oizipzn xn`w ikde

.xnege lwn oad oeictn onvr odíà
äòé÷ôäz` mield iheyt zyecw Ð

`ed oic Ð xacna l`xyi ixeka zyecw

xn`ck ,oday dxeka zyecw rwtzy

`l` eriwtd `l mield ixeka :[`,d] onwl

.onvrïì àðî äàîè äîäáexhtpc Ð

.xeng xhtn mipdkøåëáá åðéàù ìë
íãàlwn exhtpc ,mipdke miel oebk Ð

.xnegeíúîäá úøîàã êãéãìÐ

.xnege lw yixc `w inp dnda`céåì ïá
äù äéì äåäãixht rwt`c ,xacna Ð

.xacna (el) eidy mixengïéáå êãéãì ïéá
àáøìxeka iab xnege lw eziyxcc Ð

oky lk Ð dnda iabl zyxcc oeikc .mc`

Ð xnege lw dia zyxc `l i`c ,mc` iabl

ol `pn mc`?:jxtinl `ki` ,zyxcc oeike

heyt [iel] iab ogky`c ,ycg oa xeka iel

ipa zexeka zyecw rwt`c ycg (iel) oa

epnp dlrne ycg oan olekc ,l`xyi

Ð "dlrne ycg oan" :(b xacna) aizkck

oic ycg ipa miel ixekae .envr xeka rwtip

ipa iheytn xnege lwn ,onvr exhtiy `ed

lw Ð l`xyi ixeka zyecw eriwtdc ,ycg

.onvr ycg ipa xnegeïáî úåçô øåëá
ùãçzyecw dizeekc heyt rwt` `lc Ð

.envr zyecw rwti `l Ð l`xyi xeka

eidy miel ixeka sqka ectp `l dnle

ycg oan mizegt xacna?äãìéù äéåìÐ

.dpa xeka zyecw rwtz `l ,l`xyin

la` ,mixkf `l` xacna epnp `l `dc

.melk eriwtd `l zeawpäìú íçø øèôá
àðîçødiel jdc mgxc oeike .xekal Ð

yng oiprl m`d xg` opilf` Ð `ed¥

,oixeht miel olekc opigkyn i` :mirlq

`ly ,xacna eidy ycg oan oizegt elit`

.xeht inp diel oa Ð eriwtdàìù ïøäàå
ïéðî åúåàá äéäÐ l`xyi ixeka z` eriwtd `ly ,eizenda `le `ed `l Ð

!dicic mixeng ixht rwti `l'åë åù÷åä.`zaeiz edlek ewixti` `zyd Ð
úåøåãìå
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45

ïéã."z`" qxb `l "rwtzy" qxb i`e .qxb Ð onvr ly z` riwtzy `edàäåedpi` exht

:yxtl `ki`c .icin dyw `l Ð "oixeht mielde mipdkde" ipzwc `yixn Ð ipzw

.edpi` exht rnyn "exht" la` .onvr od oixeht `le ,xn`w odixeng ixht ycwln oixeht

ãåòå`dc ,miel exhtil dxedh dnda xekan ,dnda iab xnege lw opiyxcc Ð `zi` m`

.dxedhd l`xyi znda driwtd edcic dnda

oa ly cg` dy :hwpc onwl ok m` ,xn`z m`e

`l i`n` Ð l`xyi ly xeng ixht dnk xht iel

dndaac xninl `kilc ?dxedh dnda hwp

zexedhc zexeka dnk cg` dy xht `l dxedh

dxedha la` ,xeng ixhta `wec `l` l`xyic

znda exhty dn xn`wc .cg` cbpk cg` epn

znda"n dxedh oia d`nh oia l`xyi ly miel

zgz zg` dnda ,onwl dil `wtp "mznda zgz

yi !dxedh oia d`nh oia ,rnyn daxd zenda

bedpl lekiy dn hwp onwlc `pipg iax :xnel

`z` onwlc oizipzn :yxtl yi cere .eiykr

meyn Ð dcete xfege dcet mrh dn ,[yxtl]

ly xeng ixht dnk xht iel oa ly cg` dyc

oa ly cg` dy xhty dn la` .xacna l`xyi

Ð l`xyi ly dxedhc zexeka dnk xacna iel

mdl oi` eiykrc ,dry dze`a `l` bdp `l

:xn`z m`e .sebd zyecw oda yi `l` oeict

xnege lw icar `l i`n` ?xaqw i`n iia`e

oda yiy dxedh oiprl ,xaqw :xnel yi ?dxedha

ly z` oixhet :xninl jiiy `l Ð gafn zyecw

mipdkc .l`xyi ly oixhetc xnege lwn onvr

.l`xyi lyn xzei gafn cvl miaexw miele

íàm`e Ð 'ek miel ly dyecw driwtd

`lde ?df `ed xnege lw i`n :xn`z

ixeka la` ,l`xyi zexeka eriwtd mield iheyt

lw ciar ikide .onwlck melk eriwtd `l miel

eriwtdy epivn `ly ,miel ly xekaa xnege

zyecw :xnege lw wiic ikd ,xnel yi ?xac mey

,l`xyi zexeka zyecw riwtd ieldy Ð zeiel

Ð xeka iel ok m`riwti ely zeiely `ed oic

onwl xn`w ikdle .qxhpewd yxit oke .envr

riwtn oi` iel ly zeiel ,xeka riwtn xeka oi`c

m`e .l`xyi ly zexekae envr ly ,zexeka izy

xnege lw dil zilc `axc `nrh i`n :xn`z

yxite !`ed xenb xnege lw `lde ?dndac iia`c

iab xnege lw iyxc `lc `nrh epiid :qxhpewd

d`nh dnda xeka iyew`l jixhvi`c ,dnda

epi` mc` xekaa epi`y lk :ixenbl mc` xekal

oi`e .xnege lw yxcnl adiiz` `l dnda iab :dpin rny ,onwlck d`nh dnda xekaa

jixhvi`c rnyn ,olpn d`nh dnda mc` ogky` :xn`wcnc .eyexitk rnyn oeyld

`nlicc :cere .xnege lw icar `lc dxedh` iielbl `le ,d`nh dnda` ixenb`l `yiwd

,dcete xfege dcet :dpin ixnbc `yxc `iddk ,dpin `wtp inp zexecle .dya ,dry dze`a oia zexecl oia ea welgz `l d`nh dnda xekac ,`zrnya onwl opiyxcckl `yiwd jixhvi`

!ezeixg`a aiig dnda xeka s` Ð ezeixg`a aiig mc` xeka dn :(a,ai) oiwxt seqa yixcc xfril` iaxl jixhvi` ,cere !l`xyi ly xeng ixht dnk iel oa ly cg` dy xacna xhty enk

oi`c ,dnda xeka zrwtd znxeb miel ly dyd zyecw oi`y ,dndaa la` .xnege lw zeyrl jiiy Ð dxeka zrwtd znxeb diel zyecwy ,mc`a `weecc :`axc `nrh epiid ,il d`xpe

.xnege lw carinl jiiy `l Ð dyecw ea

ïéãoeictn oixeht miele mipdk :oizipzn xn`w ikd :mz epiax yxite !opiwqr xeng xhtac :dywe .oad oeicta ixii` oizipznc "oixhet" ,`axl :qxhpewd yxit Ð envr ly riwtzy `ed

.df yexitl dyw zvw "xn`w ikd" oeyle .mc`l ywz`cn d`nh dnda opirny okl .xnege lwn oixeht onvr mdc Ð mrh dn ,xeng xhtàìãrwtl `l rwt`c dy dil ded

.xnege lw df oi` :xnel yie !dy mdl did `ly miel x`y ly (mewn lkn) oky lk Ð l`xyi ly mixeng ixht iel oa ly dy xht m` ,`zi` `din xnege lw mewn lkn :xn`z m`e Ð

.xnege lw opicar Ð el yiyk dicica mewn lkne .l`xyi znda zgz `l` ,xg` iel ly dnda zgz df iel ly dnda zgwl aezkd xn` `lïá:xn`w `l Ð rwtil rwt`c ycg

ea `veiky oeik ,envr zxeka rwtil Ð l`xyi zexeka riwtdl eay zeiell gk yic ycg oa :xn`w ikd `l` .xeka riwtn xeka oi`c ,rwtl Ð l`xyi xeka rwt`c ycg oa xeka iela

dze`ac oeikc ,jli`e myn zexekal oke .ycg oa dyrp ok ixg`y it lr s`e ,onvr ly zxeka riwtz `l Ð dry dze`a ycg oan zegt didy eze` la` .l`xyi zexeka riwtn heyta

.edi oziieda Ð "eide" :jenqa yixcck ,zexecl mb Ð riwtn `l dry

øèôáiel oac `kxt jd uxzl dvexy rnyn .xeht diel oa Ð ycg oan zegt elit` oixeht olek miielc zgkyn [i`] ,`ed diel jdc mgxc oeik :qxhpewd yxit Ð `pngx dlz mgx

oi` ycg oan zegt `edy iel oaa .mgx xhtc `iepya `vxzn ixnbl `l` ,ok rnyn oi`e .dfl df olek mield lk eywedc `iepy cr Ð ycg oa `edy iel oae mgx xhtc `iepya

.iel eia` oi`y it lr s`e iel edieyn iel oa `edy dn ,`pngx dlz mgx xhtac oeike .iel oa `ed ixde ,ycg oan zegt `edy dna `l` `zerixb mey eaïøäàåoipn eze`a did `ly

did `lc ,ok xnel xyt` i`e .envr zxeka rwtl `lc zeywdl ok enk dvexy rnyn .dicic dxeka erwtl `l Ð l`xyi ixeka eriwtd `ly ,eizenda `le `ed `l :qxhpewd yxit Ð

ly mixeka ze`n ylyn ith oxd`n dil dyw i`n :xn`z m`e .mipy yly dynn lecb oxd` didy enk ,["zeny" zyxt yix] yxcna xn`ck mipy yly epnn dlecb mixnc ,xeka oxd`

.llk dpnp `l oxd` la` .miel oipna epnp mewn lkn ,envr riwtiy xekal eicc meyn ,epnp `l sl` mipye mixyr oiprlc idp :xnel yie ?onwlck sl` mipye mixyr icda epnp `ly miel

dn

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

íãà ?éøèt eäðéà¯äîäa ,øèt íãà¯,äøèt äîäa ¦§¨§¦¨¨¨¨¨©§¥¨§¥¨¨§¨
úàå ìàøNé éðáa øBëa úçz íiåìä úà ç÷" :áéúëc¦§¦©¤©§¦¦©©§¦§¥¦§¨¥§¤
:øîà÷ éëä ,ééaà øîà !"íúîäa úçz íiåìä úîäa¤¡©©§¦¦©©§¤§¨£©©©¥¨¦¨¨©

íà ,øîBçå ìwî íúîäa ïéøeèt íiåìe íéðäkäòé÷ôä Ÿ£¦§¦¦§¦§¤§¨¦©¨¤¦¦§¦¨
øaãna ìàøNé ìL äîäa íiåì ìL ízîäa¯àeä ïéc §¤§¨¤§¦¦§¥¨¤¦§¨¥©¦§¨¦

òé÷ôzLeäðéà eøèt àäå :àáø déì øîà .ïîöò ìL úà ¤©§¦©¤¤©§¨£©¥¨¨§¨¨§¦§
àúéà íà ,ãBòå !éðú÷¯äøBäè äîäa øBëaî eléôà ¨¨¥§¦¦¨£¦¦§§¥¨§¨

,äøBäè äîäa øBëaî eøèôð àì :ïðz änlà !eøèôð¦§§©¨¨§©Ÿ¦§§¦§§¥¨§¨
àlàïBéãtîéëä ,àáø øîà àlà ?øBîç øèôe ïaä ¤¨¦¦§©¥¤¤£¤¨£©¨¨¨¦

íà ,øîBçå ìwî ïîöò ïä eøèt íiåìe íéðäk :éðú÷̈¨¥Ÿ£¦§¦¨§¥©§¨¦©¨¤¦
,øaãna ìàøNé ìL úMeã÷ íiåì ìL ïúMeã÷ äòé÷ôä¦§¦¨§¨¨¤§¦¦§©¤¦§¨¥©¦§¨

àìòé÷ôéäàîè äîäa ,íãà ïçkLà ?ïîöò ìL úà Ÿ©§¦©¤¤©§¨©§©©¨¨§¥¨§¥¨
úàå íãàä øBëa úà äcôú äãt Cà" :àø÷ øîà ?ïìðî§¨©£©§¨©¨Ÿ¦§¤¤§¨¨¨§¤
íãà øBëáa BðLiL ìk ,"äcôz äàîhä äîäaä øBëa¯ §©§¥¨©§¥¨¦§¤¨¤¤§¦§¨¨

íãà øBëáa BðéàL ìëå ,äàîè äîäa øBëáa BðLé¯Bðéà ¤§¦§§¥¨§¥¨§¨¤¥¦§¨¨¥
.äàîè äîäa øBëáaCãéãì :ééaàì àøôñ áø déì øîà ¦§§¥¨§¥¨£©¥©¨§¨§©©¥§¦¨

äN déì äåäc éåì ïa ,ízîäa zøîàcò÷ôàc¯ò÷ôéì, §¨§©§§¤§¨¤¥¦©£¨¥¤§¦§©¦§©
äN déì äåä àìcò÷ôéìc¯Cãéãì ïéa !ò÷ôéì àì §¨£¨¥¤§¦§©¨¦§©¥§¦¨

ò÷ôàc Lãç ïa ,àáøì ïéa¯Lãç ïaî úBçt ,ò÷ôéì ¥§¨¨¤Ÿ¤§¦§©¦§©¨¦¤Ÿ¤
àìcò÷ôà¯àì äiåì !ò÷ôéì àìøîà änlà !ò÷ôéz §¨¦§©¨¦§©§¦¨¨¦§©©¨¨¨©

äãìiL äiåì :äáäà øa àcà áø¯Lîçî øeèt dða ©©¨©©£¨§¦¨¤¨§¨§¨¨¥¨¥
?íéòìñ¯øîãk ,àéL÷ àì àädéîMî óñBé áøc déøa §¨¦¨¨©§¨¦§¨§¥§©¥¦§¥

"íçø øèt" :øîàc ,àáøc¯.àðîçø äìz íçø øèôa §¨¨§¨©¤¤¤¤§¤¤¤¤¨¨©£¨¨
¯ïéðî BúBàa äéä àlL ïøäàå¯:àéðúc !ò÷ôéì àì §©£Ÿ¤Ÿ¨¨§¦§¨¨¦§©§©§¨

íéãe÷tä LneçaL "ïøäà" ìò ãe÷ð änì¯äéä àlL ¨¨¨©©£Ÿ¤§©©§¦¤Ÿ¨¨
!ïéðî BúBàa¯"íiåìä" :àø÷ øîà¯íiåìä ìk eLweä §¦§¨¨©§¨©§¦¦§¨©§¦¦

éaø øîàc ,éåì ïa òLBäé éaøãk ?ïìðî íéðäk .äæì äæ¤¨¤Ÿ£¦§¨©¦§©¦§ª©¤¥¦§¨©©¦
íéðäk eàø÷ð úBîB÷î äòaøàå íéøNòa :éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦§¤§¦§©§¨¨§¦§§Ÿ£¦

ïäî ãçà äæå ,"íiåì"¯."÷Bãö éða íiåìä íéðäkäå" §¦¦§¤¤¨¥¤§©Ÿ£¦©§¦¦§¥¨
úåøåãìå

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

בכורות.  פרק ראשון - הלוקח עובר חמורו דף ד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc zexeka(iyiy meil)

zl`ey .dxekan mixeht miiel zexecl mby oipn zxxan `xnbd
:`xnbdïìðî úBøBãìeoeictn mixeht miieldy el` mipicy oipn - §§¨¨

`xnbd d`iady micenild lk ik .zexecl mb bdep xeng xhte oad
gkn exhtp oad oeictny ,xacna dxekad zrwtd iabl md o`k cr
xht oeictne .xacna l`xyi ixeka ly dxekad z` eriwtdy df
xeng xht ywedy meyn `axle .mrh eze`n iia`l ,exhtp xeng
daiyn .xeng xhtn xeht mc` xeka oeictn xehtd lke ,mc` xekal

:`xnbdàø÷ øîà(ai b xacna),'íiåìä éì eéäå'zernyne'eéäå'`id ¨©§¨§¨¦©§¦¦§¨
yeäé ïúééååäaeidy ,xacna didy itk zexecl jyni mpic - ©£¨¨¨§

.xeng xht oeictne oad oeictn mixeht
l`xyi ixeng ixht z` miield ect xacnay oipn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .dyaäNác éànîelr dywdy `xtq axl oipn - ¦©¦§¤
iia`(`"r lirl)ixht oeicty ,'eke 'rwtil rwt`c dy dil dedc iel oa'

.miield ixeng ici lr `le dya dyrp xacna l`xyi ixengdaiyn
:`xnbd,àcñç áø øîàyóñk øîàðoeicta [milwy zyng-] ¨©©¦§¨¤¡©¤¤

mc` xeka,úBøBãìxn`py enk(fh gi my)dCtY Wcg oAn eiEctE' §§¨¦¤Ÿ¤¦§¤
,'WcTd lwWA milwW zWng sqM LMxrAäN øîàðåxht oeicta §¤§§¤¤£¥¤§¨¦§¤¤©Ÿ¤§¤¡©¤

xeng,úBøBãìxn`py enk(k cl zeny),'dUa dCtY xFng xhtE'äî §¤¤£¦§¤§¤©
y [myk-]øeîàä óñkoad oeictaúBøBãì eãt Ba ,úBøBãìeeãt Ba ¤¤¨¨§¨§¨

äòL dúBàìectp miield lr mitcerd zexekad ik ,[xacna-] §¨¨¨
`xwna x`eany enk ,sqka(gn-en b xacna),øeîàä äN óàoeicta ©¤¨¨

xeng xhtúBøBãì eãt Ba ,úBøBãìeäòL dúBàa eãt Ba §¨§¨§¨¨¨
ixeng ixht oeicty o`kne ,l`xyi ixeng ixht z` [xacna-]

.miield ly dya dyrp xacna l`xyi
:`xnbd dgecóñël äî,oad oeicta xen`dBa ïéãBt ïkLmb ©§¤¤¤¥¦

,éðL øNòîe úBLc÷ädy mle` ,xacna mb mc` xeka ea ect okle ¤§¥©£¥¥¦
xacna mby oipn ,xeng xhtn ueg sqep xac ea micety epivn `ly
dya xeng xht oeict ycgzd `ly okzi ixde ,xeng xht ea ect
ixeng ici lr l`xyi ixeng ixht z` ect xacnae ,zexecl `l`

.miield
ixeng ixht z` miield ect xacnay xg` xewn d`ian `xnbd

:`xnbd zxne` .dya l`xyiàø÷ øîà àlà(eh gi xacna)äãt Cà' ¤¨¨©§¨©¨Ÿ
,'äcôz äàîhä äîäaä øBëa úàå íãàä øBëa úà äcôúoeike ¦§¤¥§¨¨¨§¥§©§¥¨©§¥¨¦§¤

cenll yie ,dfl df eywed ixd ,cgi xeng xhte mc` xeka exn`py
,jknäòL dúBàì ïéa úBøBãì ïéa z÷ìç àì ,íãà øBëa äî©§¨¨Ÿ¨©§¨¥§¥§¨¨¨

dctp `ed onf lkay ,[xacna-]äàîè äîäa óà ,óñëaxht - §¤¤©§¥¨§¥¨
,xeng,Ba ÷Bìçz àìepeicteúBøBãì ïéae.äNa ,äòL dúBàì ïéa Ÿ©£¥§¥§¨¨¨§¤

xht cg` dy xacna didy xeng ixht oeicta m`d dpc `xnbd
:mixeng dnk,àðéðç éaø øîà`l ,xacna didy xeng ixht oeicta ¨©©¦£¦¨

,l`xyi ixeng ixht oipnl dey miield zenda oipn didiy jxev did
`l`.ìàøNiî íéøBîç éøèt änk øèt éåì ïa ìL ãçà äNøîà ¤¤¨¤¤¥¦¨©©¨¦§¥£¦¦¦§¨¥¨©

òãz ,ééaàdnk xehtl cg` dya ic did xacnay di`x jl ixd - ©©¥¥©
,l`xyi ly xeng ixhtíãàa íéôãBò áeúkä äðî éøäLdxezd - ¤£¥¨¨©¨§¦¨¨¨

,miield iheyt oipnn xzei l`xyi ixeka oipn did dnk dhxitàìå§Ÿ
äaa ïéôãBò äðîäîixeng ixht oipn did dnk dxezd dhxit `le - ¨¨§¦©§¥¨

didiy jxev did `ly gxkdae ,miield zenda oipnn xzei l`xyi
.l`xyi ly mixeng ixht dnk xht iel ly cg` dy ik ,dey mpiipn

:`xnbd zl`ey .iia` zii`x lr ddnz `xnbdéànîjl oipn - ¦©
,l`xyi ly xeng ixht dnk xht iel ly cg` dyy dfn gikedl

àáeè úBîäa eäì éLéôð eåä àì àîìécl`xyil eid `l `ny - ¦§¨Ÿ£§¦¦§§¥¨
zenda oipnn xzei did `l mdixeka oipne ,mixeng daxd jk lk

:`xnbd daiyn .miieldCzòc à÷ìñ àìjzrc lr dlri `l - Ÿ¨§¨©§¨
,ok xneláéúëc(` al xacna),'ãâ éðáìå ïáeàø éðáì äéä áø äð÷îe' ¦§¦¦§¤©¨¨¦§¥§¥§¦§¥¨

zxfeg .miax mixeng mdl didy rnyne ,mixeng mb llek 'dpwn'e
:zl`eye `xnbdéëä eléôà àîìécyexita xn`py s` `ny - ¦§¨£¦¨¦

eid mdixeng ixhty dgked oi` oiicr ,ax dpwn l`xyil didy
`ny ik ,miield zendan xzei miaexnéîéé÷ eåä íiåìc íéèeLt§¦¦§¦¦£¨§¦

éãäáìcbpk dey oipna micner eid miield iheyt ly zendad - §©£¥

éøBëaly mixengd.ìàøNé §¥¦§¨¥
dwiqn :zxg` di`x d`iane iia` zii`x z` jka dgec `xnbd
riwtd iel ly cg` dy xacnay `pipg iax ixacl xewndy ,`xnbd

y meyn `ed ,l`xyi ly mixeng ixht dnkàø÷ øîà(dn b xacna) ¨©§¨
l`xUi ipaA xFkA lM zgY mIeld z` gw'úçz íiåìä úîäa úàå ©¤©§¦¦©©¨§¦§¥¦§¨¥§¤¤¡©©§¦¦©©

a,'ízîäegwly rnyn 'znda'eúçà äîäamiield lyúçz §¤§¨§¥¨©©©©
drnyny 'mznda'äaøä úBîäalr dywn `xnbd .l`xyi ly §¥©§¥

:'znda' zaiz zernynn dgkeddàîéàåmb drnyn 'znda'y §¥¨
xn`y `iapd dpei lv` ok epivny enk ,zeax zenda(`i c dpei)ip`e'©£¦
E 'ebe DA Wi xW` dlFcBd xird depip lr qEg` `l,'äaø äîäa Ÿ¨©¦§¥¨¦©§¨£¤¤¨§¥¨©¨

:`xnbd zvxzn .zenda daxd epiide,ïk íàz`e' aezkd zpeeky ¦¥
zenda zgz miiel ly zeax zenda ecinriy `id 'mield znda

,l`xyiàø÷ áBzëéì,mdipya cg` oeyl'äîäa úçz äîäa' Bà ¦§§¨§¥¨©©§¥¨
éàî ,'ízîäa úçz ízîäa' Bàazk dnle -úîäa'miieldúçz §¤§¨©©§¤§¨©¤¡©©©

'ízîäa,l`xyi lyàáeè øèt ãç dpéî òîLjkn gken - §¤§¨§©¦¨©¨©¨
.l`xyi ly xeng ixht dnk dxht iel ly zg` dnday

:`pipg iax ly eyecig da x`eany dpyn d`ian `xnbdøîà̈©
àðéðz énð ïðà óà ,àáømixeng ixht dnk xhet iel ly cg` dyy ¨¨©£©©¦§¦¨
oldl epipyy ,l`xyi ly(.h)dy ozep ,xeng xht el yiy l`xyiy

l`xyid xfeg ,el exifgn odkd m`e ,odklBa äãBôexeng xht ¤
elit`e ,sqep.äaøä íéîòt§¨¦©§¥

:`xnbd zxne`àðéðç éaøåyxetnd df oic xnel oiekzd `l §©¦£¦¨
`l` ,dpynaàîòè éàî ,øîà÷ éëäå ,Løôî ïéúéðúîc àîòè- ©£¨§©§¦¦§¨¥§¨¦¨¨©©©£¨

y epipyy oicd mrh edn,äaøä íéîòt Ba äãBtzzl jixv epi`e ¤§¨¦©§¥
,xeng xht lk cbpk cxtp dyøèt éåì ïa ìL ãçà äNc íeMî¦§¤¤¨¤¤¥¦¨©

.ìàøNé ìL íéøBîç éøèt änk©¨¦§¥£¦¤¦§¨¥
:xacna eclepy zexekad eycwzp m`d zwelgn d`ian `xnbd

úBøBëa eLã÷ ,øîà ïðçBé éaø ,øîzéàeclepy,øaãnaxak ixdy ¦§©©¦¨¨¨©¨§§©¦§¨
.zexeka zyecw ipic mdl exn`p mixvnaàì ,øîà Lé÷ì Léøå§¥¨¦¨©Ÿ

úBøBëa eLã÷eclepy,øaãnayix itly `xnbd x`az oldle ¨§§©¦§¨
eclepy el` lr wxe ,mixvna eclepy zexeka lr dyecw dlg yiwl

.dyecw dlg `l xacna
:ewlgp dna zx`an `xnbdúBøBëa eLã÷ øîà ïðçBé éaøeclepy ©¦¨¨¨©¨§§

áéúëãk ,eLc÷éì øîà àðîçøc ,øaãna(a bi zeny)ìë éì Lc÷' ©¦§¨§©£¨¨¨©¦§§§¦§¦©¤¦¨
øBëa,'dndAaE mc`A l`xUi ipaA mgx lM xhRLé÷ì Léøåyøîà §¤¤¨¤¤¦§¥¦§¨¥¨¨¨©§¥¨§¥¨¦¨©

,øaãna úBøBëa eLã÷ àìok cnláéúëcî(`i bi my)ék äéäå' Ÿ¨§§©¦§¨¦¦§¦§¨¨¦
Eàéáé,'ebe 'iprpMd ux` l` 'ddéøúa áéúëeweqt xg` xn`pe - §¦£¤¤¤©§©£¦§¦©§¥

dfzøáòäå',''dl mgx xhR lkììkî,dfn rnyn -àì àøwéòîc §©£©§¨¨¤¤¤¤©¦§¨§¥¦¨¨Ÿ
Leã÷.xeka lr dyecw dlg `l ux`l mz`ia mcewy - ¨

:migafa dpynn yiwl yix lr `iyew d`ian `xnbdéaø déáéúéà¥¦¥©¦
Lé÷ì Léøì ïðçBé,eycwzp `l xacna eclepy zexekady xn`y ¨¨§¥¨¦

migafa dpyna epipyy dnn(:aiw),eéä ,ïkLnä í÷eä àlL ãò©¤Ÿ©©¦§¨¨
úBøzeî úBîaenvrl dyer cigi lky dnaa aixwdl xzen did - ¨¨

,dvxiy mewn lkaäãBáòåziyrp dzid zepaxwd zceare -aici ©£¨¦
d,úBøBëa.zepaxwd zcearl zexekad eycwzp xacna mby ixd §

déì øîàxacna zepaxwd zcear ,opgei iaxl yiwl yix el aiyd - ¨©¥
ziyrp dzidïúBàazexeka,íéøönî eàöiLzra eycwzd mdy §¨¤¨§¦¦§©¦

.'xeka lk il ycw' mixvna d"awd xn`y
:`xnbd zxne` .yiwl yix zaeyzk dgiken `xnbdénð éëä̈¦©¦

,àøazñî,xacna eclepy zexekal migafa dpynd zpeek oi`y ¦§©§¨
,mixvna eclepy zexekal `l`éàcéëä àîéz àì`l m`y - §¦Ÿ¥¨¨¦

zexeka icia ziyrp dzid xacna zepaxwd zcear `l` ,jk xn`z
ipa z`vl dipyd dpya mwed okyndy ,jl dywi ,xacna eclepy
,mipdkd `l` zexekad ecar `l jli`e f`ne ,mixvnn l`xyi

ike ,dpy ipa xzeid lkl eid xacna eclepy zexekady `vnpeïa¤
àeä äãBáò ãaòéî øa äðLzcear cearl ie`x dpy oa ohw ike - ¨¨©¤§©£¨

,yiwl yix dx`iay itk migafa dpynd zpeeky gxkdae .zepaxwd
,mixvna eclepy zexeka icia ziyrp xacna zepaxwd zceary
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oifge` mipya cenr c sc ± oey`x wxtzereay

ïì àðî úåøåãìåopirny `l xnege lw i`dnc .miel mipdk ixeka exhtiy Ð

.xacna `l`äùáã éàîîå,l`xyi ly mixeng ixht exhtp ,iel oa ly Ð

rwtil rwt`c dy dil dedc iel oa :lirl zxn`wcúåøåãì óñë ?xekaa Ð

."milwy zyng sqk jkxra dctz ycg oan eiecte" (gi xacna) mc`äù
úåøåãìdctz xeng xhte" (bi zeny) Ð

,dry dze`a mixeka ect sqka ."dya

milwy zyng zgwle" :(b xacna) aizkc

."zlebleblúåùã÷äm`e" (fk `xwie) Ð

ipy xyrne ,'ebe "ezia z` l`bi yicwnd

,"sqka dzzpe" :(ci mixac) aizkc Ð

.zexeclk xacna zexeka ea ect jklid

.zeycwd ea oicet oi`y dya xn`zòãú
`lcn ,l`xyi znda ixeka epnp `ly Ð

dpny enk dndaa mitcer aezkd dpn

.miz`ne miraye dyly mc`aååä àìã
.mielk `aeh zenda l`xyil odl Ð

éëä åìéôà àîìéãådid ax dpwnc Ð

itcr eed `l ikd elit` ,oae`x ipal

mitcer l`xyi znda ixeka ediy ,dndaa

!miel zenda iheyt lràîéàå`d Ð

`aeh zenda Ð "mield znda" aizkc

dndae" (c dpei) depipa ogky`ck ,rnyn

!rnyn `aeh dnda `nl` ,"daxïë íà
l`xyic ozndae) mielc zndac Ð

zkil ,rnyn `aeh (ediiexzik `xw edpia

dpin rny Ð dixeaica `xw ipycn .iccd

.`aeh xht cgàðéðúdcete :oizipzna Ð

cin e`pwe xfg m`y .daxd minrt dya ea

ea dcete xfeg Ð el epzpy xg`l odkd

.xg` xeng xhtàðéðç éáøådy :xn`c Ð

oizipznc `nrh Ð 'ek iel oa ly cg`

.'ek xn`w ikde ,yxtnwåùã÷ àì
úåøåëá.xacna eclepy Ðàø÷éòîãÐ

dil iwen "xeka lk il ycw" i`de .xacna

,eycw `l xacna la` .mixvna yiwl yix

lk zxarde" Ð xcde "j`iai ik" aizkcn

."mgx xhtúåîáágafn dpa cg` lk Ð

,exq`p okynd mwedyne .eilr aixwne

cren ld` gzt l`e" :(fi `xwie) aizkck

.'ebe "e`iad `lúåøåëáá äãåáòåÐ

jli`e o`kne ,miaixwn eid l`xyi ixeka

!eycw zexeka `nl` .mipdkdàì éàã
éëä àîéú.xacna eclepy oze`a `l` Ð

äãåáò øá äðù ïáe`viyn `d Ð

`cg `zy okynd mwedy cr mixvnn

!i`edc `edúåøåëá úùåã÷ ÷éñô àìã
`ki` Ð eycw xacna eclepy jpdc Ð

(xacna) eclepy `xwirnc xninl

.'ek iniiw ediizyecwa [mixvna]äðéîåÐ

,xacna zexeka eycw `lc rnynl `ki`

`l jli`e o`knc llkn "meid eze`" ipzwc

dnda ixeka lk eaixwd oey`x meiy ,aexw

.mixvnn e`viyàì àø÷éòî`ly Ð

aixwdl gafn zeyrl cg` lk leki did

.cigi znaa aexw `l zeaegc ,ely zexeka

ùã÷ì åøäæåäeqpkiykl mlerle Ð

.ux`lùåã÷ àì íéøöîá`de ,dinza Ð

!mixvnn e`viy oze`a lirl edlek ecen

øëæ øåëá ìë ãå÷ô áéúëäåycg oan Ð

`dc ,clep xacna i`ce ycg oae .dlrne

!i`ed zipy dpya dyrn i`d
å÷ñôå

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

äîlke dya dctp ycwdc ab lr s` Ð ipy xyrne ycwd ea oicet oky sqkl

Ð (`,`p zexeka) "xeka yi" wxta opixn`ck ,xhye rwxwe carn ueg ,xac

lk dya dctp xeng xht la` .dy mrhn `le ,sqkk sqk deyy mrhn epiid

.onwl xn`ck ,eieya Ð x`yae ,edcäãåôåyxit Ð daxd minrt ea

xg` odk cin e`pwe xfg m` :qxhpewd

.xg` xeng xht ea dcete xfeg Ð el epzpy

onwl ,i`w wtq`c :yxtn mz epiaxe

dxka zg` :`yix ipzwc ,(`,h) oiwxta

Ð dawpe xkf dcli ,dxka `l zg`e

`vi `ly df wtqae .envrl `ede yixtn

wtq ea dcete xfegy ipznl jxved ecin

,i`w wtq`c rnyn oke .daxd minrt xg`

,xyrzdl xicl qpkp :ikd xza ipzwc

la` .wtqa [`,`i] `xnba dil iwene

xfege dcet :xninl xyt` `l Ð i`ceea

.ozp `le l`xyi cia `edy onf lk ,dcete

zexeng izy :(`,h) oiwxita onwl opz `dc

ipy ozep Ð mixkf ipy eclie exka `ly

.odkl mi`lhàì(inp) zexeka eycw

.dnda xeka `le mc` xeka `l Ð xacna

dnda xekan elit` :lirl jixtc `de

edcic dxedh dnda `dc ,exhtil dxedh

df oi` Ð dxedhd l`xyi znda driwtd

.eiykr ly ezxaq itl yiwl yixc `ail`

ynega eycwed ,onwlc `pwqn itl ,edine

.`gip ,ewqt jk xg`e micewtdåúåà
ab lr s`e .aexw `l jli`e o`kn Ð meid

meyn Ð jli`e myn aexw zeacpe mixcpc

."meid eze`" hwp zexekaàìàxnzi` i`

`zaeiz ipd exn`p `l ef `pwqnl Ð 'ek

"ulegd" yixa `zi` `peeb i`dke .lirlc

wxtae ,zxaern dpnl` iab (a,dl zenai)

dcp) "zltnd" wxte ,(`,f) dbibgc `nw

izkec dnkae .oiqnqen eipt iab (`,ck

.`aeh `ki`
qehqeiaew
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¯ "eéäå" ,"íiåìä éì eéäå" :àø÷ øîà ?ïìðî úBøBãìe§§¨©¨©§¨§¨¦©§¦¦§¨
éànîe .eäé ïúééååäaäNácøîàð :àcñç áø øîà ? ©£¨¨¨§¦©¦§¤¨©©¦§¨¤¡©

øeîàä óñk äî ;úBøBãì äN øîàðå ,úBøBãì óñk¤¤§§¤¡©¤§©¤¤¨¨
Ba ¯ úBøBãìeãtäN óà ,äòL dúBàì eãt Ba ,úBøBãì §¨§¨§¨¨¨©¤

.äòL dúBàa eãt Ba ,úBøBãì eãt Ba ¯ úBøBãì øeîàä̈¨§¨§¨§¨¨¨
úBLc÷ä Ba ïéãBt ïkL ¯ óñël äî ¯øNòîeàlà !éðL ©§¤¤¤¥¦¤§¥©£¥¥¦¤¨

øBëa úàå íãàä øBëa úà äcôú äãt Cà" :àø÷ øîà̈©§¨©¨Ÿ¦§¤¤§¨¨¨§¤§
ïéa z÷ìç àì íãà øBëa äî ,"äcôz äàîhä äîäaä©§¥¨©§¥¨¦§¤©§¨¨Ÿ¨©§¨¥
äàîè äîäa óà ,óñëa ¯ äòL dúBàì ïéa úBøBãì§¥§¨¨¨§¤¤©§¥¨§¥¨
äNa ¯ äòL dúBàì ïéa úBøBãì ïéa Ba ÷Bìçz àì. Ÿ©£¥§¥§¨¨¨§¤
éøèt änk øèt éåì ïa ìL ãçà äN :àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¤¤¨¤¤¥¦¨©©¨¦§¥
áeúkä äðî éøäL ,òãz :ééaà øîà .ìàøNiî íéøBîç£¦¦¦§¨¥¨©©©¥¥©¤£¥¨¨©¨

íéôãBòäðî àìå ,íãàaïéôãBòéànî ¯ .äîäaa? §¦¨¨¨§Ÿ¨¨§¦©§¥¨¦©
à÷ìñ àì ¯ !àáeè úBîäa eäì éLéôð éåä àì àîìéc¦§¨¨£¥§¦¦§§¥¨¨¨§¨
."ãâ éðáìå ïáeàø éðáì äéä áø äð÷îe" :áéúëc ,Czòã©§¨¦§¦¦§¤©¨¨¦§¥§¥§¦§¥¨

,éëä eléôà àîìéc ¯íéèeLtéãäáì éîéé÷ eåä íiåìc ¦§¨£¦¨¦§¦¦§¦¦¨¨§¦§©£¥
úçz íiåìä úîäa úàå" :àø÷ øîà ¯ !ìàøNé éøBëa§¥¦§¨¥¨©§¨§¤¤¡©©§¦¦©©
àîéàå ¯ .äaøä úBîäa úçz úçà äîäa ¯ "ízîäa§¤§¨§¥¨©©©©§¥©§¥§¥¨
úçz äîäa" Bà àø÷ áBzëéì ,ïk íà ¯ !äaø äîäa§¥¨©¨¦¥¦§§¨§¥¨©©
...úîäa" éàî ,"ízîäa úçz ízîäa" Bà ,"äîäa§¥¨§¤§¨©©§¤§¨©¤¡©
,àáø øîà .àáeè øèt ãç dpéî òîL ¯ "ízîäa úçz©©§¤§¨§©¦¨©¨©¨£©¨¨

äãBôe :àðéðz éîð ïðà óààðéðç éaøå .äaøä íéîòt Ba ©£©©¦¨¥¨¤§¨¦©§¥§©¦£¦¨
äãBt àîòè éàî :øîà÷ éëäå ,Løôî ïéúéðúîc àîòè©£¨§©§¦¦§¨¥§¨¦¨¨©©©£¨¤
øèBt éåì ïa ìL ãçà äNc íeMî ¯ äaøä íéîòt Ba§¨¦©§¥¦§¤¤¨¤¤¥¦¥

.ìàøNé ìL íéøBîç éøèt änk:øîà ïðçBé éaø ,øîzéà ©¨¦§¥£¦¤¦§¨¥¦§©©¦¨¨¨©
,øaãna úBøBëa eLã÷LéøåeLã÷ øîà ïðçBé éaø .øaãna úBøBëa eLã÷ àì :øîà Lé÷ì ¨§§©¦§¨§¥¨¦¨©Ÿ¨§§©¦§¨©¦¨¨¨©¨§

øîà àðîçøc ¯ øaãna úBøBëaeLcwéì" :áéúëã ,Lc÷øîà Lé÷ì Léøå ."øBëa ìë éì §©¦§¨§©£¨¨¨©¦©§¦§¦©¤¦¨§§¥¨¦¨©
ììkî ,"zøáòäå" :déøúa áéúëe ,"Eàéáé ék äéäå" :áéúëcî ¯ øaãna úBøBëa eLã÷ àìŸ¨§§©¦§¨¦¦§¦§¨¨¦§¦£§¦©§¥§©£©§¨¦§¨
úBîa eéä ¯ ïkLnä í÷eä àlL ãò :Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déáéúéà .Leã÷ àì àøwéòîc§¥¦¨¨¨§¥¦¥©¦¨¨§¥¨¦©¤Ÿ©©¦§¨¨¨

äãBáòå ,úBøzeîúBøBëaaàì éàc ,àøazñî éîð éëä .íéøönî eàöiL ïúBàa :déì øîà ! ¨©£¨©§£©¥§¨¤¨§¦¦§©¦¨¦©¦¦§©§¨§¦¨
àéL÷ à÷ éëä ¯ ?dì éøà÷ éàî dì éøà÷ãe ?àeä äãBáò ãáòéî øa äðL ïa ,éëä àîéz¥¨¨¦¤¨¨©¥£©£¨§¨¨¥¨©¨¥¨¨¦¨©§¨

÷éñt àìc àîìLa zøîà éà :déìðä ¯ eäééúMeã÷àì éîð àøwéòîc Càò÷t.eäééúMeã÷ ¥¦¨§©§¦§¨¨§¨¨¥§¨©§¨¨§¥¦¨¨©¦¨¨§¨§¨©§
ðä ¯ eäééúMeã÷ ÷ñôc zøîà éà àlà?Cãéàå ¯ !eäééúMeã÷ déì àò÷t éîð àøwéòîc C ¤¨¦¨§©§¦§©§¨©§¨¨§¥¦¨¨©¦¨§¨¥§¨©§§¦¨

¯ Leã÷ àìc ,Leã÷ ¯ Leã÷càìeáø÷ ,ïkLnä í÷eäL íBiä BúBà :déáéúéà .Leã÷Baíäì ¦§§§¨§¨§¥¦¥©¤©©¦§¨¨§¨¤
eàöiL ïúBàa ¯ éîð éëä ¯ !úBøNòîe úBøBëa ,úBîLàå úBàhç ,úBáãðe íéøãð ìàøNéa§¦§¨¥§¨¦§¨©¨©£¨§©©§¨¦©¦§¨¤¨§
Léø déáéúéà éøîàã àkéà !áeø÷ àì Cìéàå ïkéî ,áeø÷c àeä íBiä BúBà ,dpéîe ¯ .íéøönî¦¦§©¦¦¨©¦§¦¨¨¥¨¨§¦¨§¨§¦¥¦¥¥
úBàhç ,úBáãðe íéøãð ìàøNé íäì eáø÷ ,ïkLnä í÷eäL íBiä BúBà :ïðçBé éaøì Lé÷ì̈¦§©¦¨¨©¤©©¦§¨¨§¨¤¦§¨¥§¨¦§¨©¨
íBiä BúBàî :àîéà ¯ !àì ¯ Cìéàå ïkéî ,ïéà ¯ íBiä BúBà .úBøNòîe úBøBëa ,úBîLàå©£¨§©©§©¦¦¨¨¥¨¨¥¨¥©

úBáBç ¯ àîìà ;àì ¯ àøwéòî ,ïéà ¯ íBiä BúBàî ¯ ?ïì òîLî÷ éàîe ¯ .Cìéàåäîaaàì ¨¥¨©¨©§©¨¥©¦¥¦¨¨¨©§¨©¨¨¨
ìLa ,øîBà äzà úàöîð :òîL àz .áeø÷,íéøöîa :ìàøNéì úBøBëa eLã÷ úBîB÷î äL §¨§©¦§¥¨©¨¥¦§¨§¨§§§¦§¨¥§¦§©¦

,øaãnáeïúñéðëáeàeä øaãna ,"øBëa ìë éì Lc÷" ¯ øîBà eäî íéøöîa ;õøàì ìàøNé ©¦§¨¦§¦¨¨¦§¨¥¨¨¤§¦§©¦©¥©¤¦¨§©¦§¨
,"ìàøNé éðáa øBëa ìk éì ék" :øîBàíúñéðëaék äéäå" :øîBà àeä õøàì...Eàéáé ¥¦¦¨§¦§¥¦§¨¥¦§¦¨¨¨¨¤¥§¨¨¦§¦£

ìLa :÷çöé øa ïîçð áø øîà ."zøáòäåìò eøäæeä úBîB÷î äLúBøBëaäàìå ,Lcwéì §©£©§¨£©©©§¨©¦§¨¦§Ÿ¨§§£©©§¦©¥§Ÿ
íéøöîáe ¯ .eLã÷àì ïäîe eLã÷ ïäî :øîà éëä ¯ !Leã÷c ïðéøîà÷ àä ?Leã÷ àì éîð ¨§§¦§©¦©¦¨§¨¨¨§¦©¦§¨¦¨©¥¤¨§¥¤Ÿ

é÷úî .eLã÷!"ìàøNé éðáì øëæ øëa ìk ã÷t" :áéúëäå ?eLã÷ àì øaãnáe :àtt áø dì ó ¨§©§¦¨©©¨©¦§¨¨¨§§¨§¦§Ÿ¨§Ÿ¨¨¦§¥¦§¨¥
eLã÷ øîà Lé÷ì Léøå ,e÷ñt àìå eLã÷ øîà ïðçBé éaø :øîzéà éëä ¯ øîzéà éà ,àlà¤¨¦¦§©¨¦¦§©©¦¨¨¨©¨§§Ÿ¨§§¥¨¦¨©¨§
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קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc zexeka(iyiy meil)

zl`ey .dxekan mixeht miiel zexecl mby oipn zxxan `xnbd
:`xnbdïìðî úBøBãìeoeictn mixeht miieldy el` mipicy oipn - §§¨¨

`xnbd d`iady micenild lk ik .zexecl mb bdep xeng xhte oad
gkn exhtp oad oeictny ,xacna dxekad zrwtd iabl md o`k cr
xht oeictne .xacna l`xyi ixeka ly dxekad z` eriwtdy df
xeng xht ywedy meyn `axle .mrh eze`n iia`l ,exhtp xeng
daiyn .xeng xhtn xeht mc` xeka oeictn xehtd lke ,mc` xekal

:`xnbdàø÷ øîà(ai b xacna),'íiåìä éì eéäå'zernyne'eéäå'`id ¨©§¨§¨¦©§¦¦§¨
yeäé ïúééååäaeidy ,xacna didy itk zexecl jyni mpic - ©£¨¨¨§

.xeng xht oeictne oad oeictn mixeht
l`xyi ixeng ixht z` miield ect xacnay oipn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .dyaäNác éànîelr dywdy `xtq axl oipn - ¦©¦§¤
iia`(`"r lirl)ixht oeicty ,'eke 'rwtil rwt`c dy dil dedc iel oa'

.miield ixeng ici lr `le dya dyrp xacna l`xyi ixengdaiyn
:`xnbd,àcñç áø øîàyóñk øîàðoeicta [milwy zyng-] ¨©©¦§¨¤¡©¤¤

mc` xeka,úBøBãìxn`py enk(fh gi my)dCtY Wcg oAn eiEctE' §§¨¦¤Ÿ¤¦§¤
,'WcTd lwWA milwW zWng sqM LMxrAäN øîàðåxht oeicta §¤§§¤¤£¥¤§¨¦§¤¤©Ÿ¤§¤¡©¤

xeng,úBøBãìxn`py enk(k cl zeny),'dUa dCtY xFng xhtE'äî §¤¤£¦§¤§¤©
y [myk-]øeîàä óñkoad oeictaúBøBãì eãt Ba ,úBøBãìeeãt Ba ¤¤¨¨§¨§¨
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:`xnbd zl`ey .iia` zii`x lr ddnz `xnbdéànîjl oipn - ¦©
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oldl epipyy ,l`xyi ly(.h)dy ozep ,xeng xht el yiy l`xyiy
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המשך בעמוד קלב

oifge` mipya cenr c sc ± oey`x wxtzereay

ïì àðî úåøåãìåopirny `l xnege lw i`dnc .miel mipdk ixeka exhtiy Ð

.xacna `l`äùáã éàîîå,l`xyi ly mixeng ixht exhtp ,iel oa ly Ð

rwtil rwt`c dy dil dedc iel oa :lirl zxn`wcúåøåãì óñë ?xekaa Ð

."milwy zyng sqk jkxra dctz ycg oan eiecte" (gi xacna) mc`äù
úåøåãìdctz xeng xhte" (bi zeny) Ð

,dry dze`a mixeka ect sqka ."dya

milwy zyng zgwle" :(b xacna) aizkc

."zlebleblúåùã÷äm`e" (fk `xwie) Ð

ipy xyrne ,'ebe "ezia z` l`bi yicwnd

,"sqka dzzpe" :(ci mixac) aizkc Ð

.zexeclk xacna zexeka ea ect jklid

.zeycwd ea oicet oi`y dya xn`zòãú
`lcn ,l`xyi znda ixeka epnp `ly Ð

dpny enk dndaa mitcer aezkd dpn

.miz`ne miraye dyly mc`aååä àìã
.mielk `aeh zenda l`xyil odl Ð

éëä åìéôà àîìéãådid ax dpwnc Ð

itcr eed `l ikd elit` ,oae`x ipal

mitcer l`xyi znda ixeka ediy ,dndaa

!miel zenda iheyt lràîéàå`d Ð

`aeh zenda Ð "mield znda" aizkc

dndae" (c dpei) depipa ogky`ck ,rnyn

!rnyn `aeh dnda `nl` ,"daxïë íà
l`xyic ozndae) mielc zndac Ð

zkil ,rnyn `aeh (ediiexzik `xw edpia

dpin rny Ð dixeaica `xw ipycn .iccd

.`aeh xht cgàðéðúdcete :oizipzna Ð

cin e`pwe xfg m`y .daxd minrt dya ea

ea dcete xfeg Ð el epzpy xg`l odkd

.xg` xeng xhtàðéðç éáøådy :xn`c Ð

oizipznc `nrh Ð 'ek iel oa ly cg`

.'ek xn`w ikde ,yxtnwåùã÷ àì
úåøåëá.xacna eclepy Ðàø÷éòîãÐ

dil iwen "xeka lk il ycw" i`de .xacna

,eycw `l xacna la` .mixvna yiwl yix

lk zxarde" Ð xcde "j`iai ik" aizkcn

."mgx xhtúåîáágafn dpa cg` lk Ð

,exq`p okynd mwedyne .eilr aixwne

cren ld` gzt l`e" :(fi `xwie) aizkck

.'ebe "e`iad `lúåøåëáá äãåáòåÐ

jli`e o`kne ,miaixwn eid l`xyi ixeka

!eycw zexeka `nl` .mipdkdàì éàã
éëä àîéú.xacna eclepy oze`a `l` Ð

äãåáò øá äðù ïáe`viyn `d Ð

`cg `zy okynd mwedy cr mixvnn

!i`edc `edúåøåëá úùåã÷ ÷éñô àìã
`ki` Ð eycw xacna eclepy jpdc Ð

(xacna) eclepy `xwirnc xninl

.'ek iniiw ediizyecwa [mixvna]äðéîåÐ

,xacna zexeka eycw `lc rnynl `ki`

`l jli`e o`knc llkn "meid eze`" ipzwc

dnda ixeka lk eaixwd oey`x meiy ,aexw

.mixvnn e`viyàì àø÷éòî`ly Ð

aixwdl gafn zeyrl cg` lk leki did

.cigi znaa aexw `l zeaegc ,ely zexeka

ùã÷ì åøäæåäeqpkiykl mlerle Ð

.ux`lùåã÷ àì íéøöîá`de ,dinza Ð

!mixvnn e`viy oze`a lirl edlek ecen

øëæ øåëá ìë ãå÷ô áéúëäåycg oan Ð

`dc ,clep xacna i`ce ycg oae .dlrne

!i`ed zipy dpya dyrn i`d
å÷ñôå
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äîlke dya dctp ycwdc ab lr s` Ð ipy xyrne ycwd ea oicet oky sqkl

Ð (`,`p zexeka) "xeka yi" wxta opixn`ck ,xhye rwxwe carn ueg ,xac

lk dya dctp xeng xht la` .dy mrhn `le ,sqkk sqk deyy mrhn epiid

.onwl xn`ck ,eieya Ð x`yae ,edcäãåôåyxit Ð daxd minrt ea

xg` odk cin e`pwe xfg m` :qxhpewd

.xg` xeng xht ea dcete xfeg Ð el epzpy

onwl ,i`w wtq`c :yxtn mz epiaxe

dxka zg` :`yix ipzwc ,(`,h) oiwxta

Ð dawpe xkf dcli ,dxka `l zg`e

`vi `ly df wtqae .envrl `ede yixtn

wtq ea dcete xfegy ipznl jxved ecin

,i`w wtq`c rnyn oke .daxd minrt xg`

,xyrzdl xicl qpkp :ikd xza ipzwc

la` .wtqa [`,`i] `xnba dil iwene

xfege dcet :xninl xyt` `l Ð i`ceea

.ozp `le l`xyi cia `edy onf lk ,dcete

zexeng izy :(`,h) oiwxita onwl opz `dc

ipy ozep Ð mixkf ipy eclie exka `ly

.odkl mi`lhàì(inp) zexeka eycw

.dnda xeka `le mc` xeka `l Ð xacna

dnda xekan elit` :lirl jixtc `de

edcic dxedh dnda `dc ,exhtil dxedh

df oi` Ð dxedhd l`xyi znda driwtd

.eiykr ly ezxaq itl yiwl yixc `ail`

ynega eycwed ,onwlc `pwqn itl ,edine

.`gip ,ewqt jk xg`e micewtdåúåà
ab lr s`e .aexw `l jli`e o`kn Ð meid

meyn Ð jli`e myn aexw zeacpe mixcpc

."meid eze`" hwp zexekaàìàxnzi` i`

`zaeiz ipd exn`p `l ef `pwqnl Ð 'ek

"ulegd" yixa `zi` `peeb i`dke .lirlc

wxtae ,zxaern dpnl` iab (a,dl zenai)

dcp) "zltnd" wxte ,(`,f) dbibgc `nw

izkec dnkae .oiqnqen eipt iab (`,ck

.`aeh `ki`
qehqeiaew
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weqtd ixac lr qewexhpewl,'åâå 'ú÷öì óñkä økk úàî éäéå'©§¦§©¦©©¤¤¨¤¤
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.'åâå
:`xnbd zxne` .did letk ycew ly dpny oipn zxxan `xnbd

déì àðî ,äéä ìeôk LãB÷ ìL äðî déì øîà÷ãejky rci oipn - §¨¨©¥¨¤¤¤¨¨¨§¨¥
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jxvp df weqt,ìàòîLé éaø éác àðúãëìzyxt zekinqn yxcy §¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥
,ux`l dqipkl dxekaBæ äåöî äNò,[zexeka yeciw-]dìéáLaL £¥¦§¨¤¦§¦¨

[dzekfay-],õøàì ñðkézzbdep dxeka oi`y dfn yexcl oi`e ¦¨¥¨¨¤
.ux`l e`ay xg`l `l`

:xg` ote`a mzwelgn epyy yiy d`ian `xnbdáø déì øîà̈©¥©
dì eúéðúî éëä ïezà ,éMà áøì éëcøîmzwelgn mzipy mz` - ¨§§©§©©¦©¨¦©§¦¨

eli`e ,lirl xen`d ote`adì ïðéðúî àëtéà ïðàepipy epgp` - £©¦§¨©§¦©¨
y ,jetd ote`a mzwelgn,øaãna úBøBëa eLã÷ àì øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©Ÿ¨§§©¦§¨

.øaãna úBøBëa eLã÷ øîà Lé÷ì Léøå§¥¨¦¨©¨§§©¦§¨
:df oeyl lr dywn `xnbddéì øîà,ikcxn axl iy` axúéëtàå ¨©¥§©§¥

àúáeéz énðopgei iaxy zeiyewdy ,zeiyewd z` mb zktd m`d - ©¦§§¨
,opgei iaxl dywd yiwl yixy dpey dz` ,yiwl yixl dywd

øæòìà éaøc àäì dì eúéëtàå,xfrl` iax ixac z` mb zktde - §©§¦¨§¨§©¦¤§¨¨
epi` dfe ,melgd d`xna yiwl yix z` d`xy xn`y dpey dz`e
eax el dlbpe ,opgei iax ly ecinlz xfrl` iax ixdy ,zeidl leki

.eriiql ick melgadéì øîàjetdl izpeek oi` ,iy` axl ikcxn ax ¨©¥
xn` opgei iaxy ,ixac itl mb ik ,mzwelgn ixnbl(eäì) eLã÷ àì'Ÿ¨§§

y eixaca dpeekd ,'zexeka,Lc÷éì eëøöeä àìekxved `l xnelk Ÿ§§¦§©
`vnpe ,eclepy drya eycwzdy meyn ,maixwdl ick myicwdl

.jzrcke ,xacna zexeka eycw xaeq opgei iax zn`ay
:`xnbd dywnïãéc eðééä éëä éàikcxn ax ixacy ,dzr `vnp - ¦¨¦©§¦¨

ax `a dn ok m`e ,yiwl yixe opgei iax zwelgna epixacl miey
.xnel ikcxn:`xnbd zvxzn,ïì òîLî à÷yøîBì íãà áéiç ¨©§©¨©¨¨¨©

ìa,Baø ïBL,zexeka 'eycw `l'y opgei iax mya xn` eaxy oeike ¦§©
.eycwy dzid ezpeeky s` ,'eycw `l' `ed s` xn`

,miield z` zepnl dyn dehvp ,xacna zexekad oeict zyxt iptl
miweqta x`eane(b xacna),7,500 eid ipeyxbd zgtyn icewty ,

seqae ,6,200 ixxn zgtyn icewte ,8,600 izdwd zgtyn icewte
xn`p miield oipn(my).22,000 did miield icewt lk jqy

oipna mipey mixtqn exn`p cvik epc eay dyrn d`ian `xnbd
:miieldìL ïèøôa ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø úà øOä ñB÷eøèðe÷ ìàL̈©§§©©¤©¨¨¨¤©©¦§¨¨¤
íiåì,mdizegtyn itl epnpy miield jq z` sxvz xy`k -äzà §¦¦©¨
àöBîmpipnyìLe óìà íéðLe íéøNò.úBàî Leli`eïììëa- ¥¤§¦§©¦¤¤§Ÿ¥¦§¨¨

,miield lk jq z` dxezd dazkykàöBî äzàwxíéðLe íéøNò ©¨¥¤§¦§©¦
ìLe .óìàúBàî Lexqgy.eëìä ïëéäì ¤¤§Ÿ¥§¥¨¨§
Bì øîà,xyl i`kf oa opgei oaxìL ïúBàúBàî L,exqgyúBøBëa ¨©¨§Ÿ¥§

,eéä,l`xyi ixeka mcbpk zectl ick jxvp miield oipny oeikeïéàå ¨§¥
,øBëa òé÷ôî øBëa.illkd jqa miiel 300 mze` exqg oklzx`an §©§¦©§

:`xnbdàîòè éàî,l`xyi xeka riwtn xeka iel oi`,ééaà øîà ©©£¨¨©©©¥
úMeã÷ òé÷ôiL øBëaì Bicly dxekad,Bîöòdcet epi` okle ©©§¤©§¦©§©©§

.l`xyi xeka
dxeza xn`p(hk-dk gl zeny)epzp l`xyi ipan yi` 603,550-y

1,775 cere xkk 100 did lawzdy sqkd jqe ,lwyd zivgn
eid milwy 1,775-e ,okynd ipc` z` zwvl xkk 100 idie .milwy

.micenrd ieel
4 ekxry rlq `ed lwy ,milwy 25 ekxr dpn ,dpn 60 ekxr xkk
jenqa .[mixpic 6,000 :e`] milwy 1,500 cg` xkkay `vnp .mixpic

.mipn 120 ea yie ,did letk ycew ly xkky ,x`eai
:i`kf oa opgei oax z` l`yy ztqep dl`y d`ian `xnbdãBòå§

BìàLdlerd oeaygd lr i`kf oa opgei oax z` xyd qewexhpew §¨
y ,miweqtdnóñk éeaéâa,lwyd zivgn ziiaba -àöBî äzà §¦¤¤©¨¥
dab dynyáéúëc ,äðî äøNò úçàå økk úçàå íéúàîgl my) ¨©¦§©©¦¨§©©¤§¥¨¤¦§¦

(ek'åâå Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî úìbìbì ò÷a'sl` zF`n WWl ¤©©ª§Ÿ¤©£¦©¤¤§¤¤©Ÿ¤§¥¥¤¤
yi` 603,550-y oeike ,'miXnge zF`n Wnge mitl` zWlWE§Ÿ¤£¨¦©£¥¥©£¦¦
miz`nn xzei `ed lawzdy mekqd ,lwyd zivgn epzp l`xyin
ok m`e ,milwy 1,500 md milwy i`vg 3,000 lk ik .xkk
mitqepd 550-ae ,xkk cg`e miz`n yi milwy i`vg 603,000-a

.[milwy 25 yi dpn lkay] dpn 11 mdy ,milwy 275 lawzdåeli` §
àöBî äzà óñkä úðéúðawx didyáéúëc ,økk úàî(fk gl my) ¦§¦©©¤¤©¨¥§©¦¨¦§¦

.'åâå 'ú÷öì óñkä økk úàî éäéå'ikeBà ,äéä ápb íëaø äLî ©§¦§©¦©©¤¤¨¤¤Ÿ¤©§¤©¨¨¨
ñeèñBéae÷`iaewa wgyn -,äéä,l`xyi oenn cai`eé÷a Bðéà Bà §§¨¨¥¨¦
,úBðBaLçaixdyïúðwx okynläöçî,laiwy dnnìèðåenvrl §¤§¨©¤¡¨§¨©

.äöçîås`íìL äöçîdaby dnn,øéæçä àìly dvgn ixdy ¤¡¨§¤¡¨¨¥Ÿ¤¡¦
d`n xifgd `ede ,mipn 5.5 cere xkk 100.5 `ed dpn 11-e xkk 201

.xkk
Bì øîà,qewexhpewl i`kf oa opgei oax,äéä ïîàð øaæéb eðéaø äLî ¨©Ÿ¤©¥¦§¨¤¡¨¨¨

,äéä úBðBaLça é÷áe,diabd oeayga drh `leLãB÷ ìL äðîe ¨¦§¤§¨¨¨¤¤¤
,äéä ìeôkleg ly xkkn letk ,dpn 120 yi ycew ly xkkay ¨¨¨

ly xkkay `vnp ,milwy 25 yi dpn lkay oeike ,dpn 60 ekxry
znexz mdy ,milwy 300,000 xkk d`nae ,milwy 3,000 yi ycew
lwyd zivgn 3,550 znexz lre .yi` 600,000 ly lwyd zivgn

xn`p milwy 1,775 mdy mixzepd(hk gl my)raWE sl`d z`e' ,§¤¨¤¤§©
zpizp oeaygy ixd ,'micEOrl miee dUr miraWe dXnge zF`n¥©£¦¨§¦§¦¨¨¨¦¨©¦

.lwyd zivgnn diabd oeayg mr weica oeekn sqkd
ly xve`a gipd sqkd x`yy aiyd `l recn zxxan `xnbd

:`xnbd dywn .ycwdädéì àéL÷ à÷ éàî ,éàçà áø da éå ¨¥¨©£©©¨©§¨¥
weqtd ixac lr qewexhpewl,'åâå 'ú÷öì óñkä økk úàî éäéå'©§¦§©¦©©¤¤¨¤¤

c xnel yi ixdeðäCepzip xkk d`nú÷öì,mipc`d z`ðéàåC- ¨¨¨¤¤§¦¨
dyn egipd sqkd x`yeàfb éazvxzn .ycwd ly xve`a - ¥©¨

:`xnbdàðéøçà àø÷ áúkdid mxzpy sqkd lk jqy rnyn eay ¨©§¨©£¦¨
xn`py ,xkk d`n wx(dk gl my)'økk úàî äãòä éãe÷t óñëå'§¤¤§¥¨¥¨§©¦¨

.'åâå
:`xnbd zxne` .did letk ycew ly dpny oipn zxxan `xnbd

déì àðî ,äéä ìeôk LãB÷ ìL äðî déì øîà÷ãejky rci oipn - §¨¨©¥¨¤¤¤¨¨¨§¨¥
.exeriydépéî àîéìéàoeayg jezn df xe`ia rciy yxtz m` - ¦¥¨¦¥

,el` miweqtïàk éøäLoeaygd dler mieed ziiyraãçàå íéòáL ¤£¥¨¦§¦§¤¨
,äðîxn`p ixdy(gk gl my)äMîçå úBàî òáLe óìàä úàå' ¨¤§¤¨¤¤§©¥©£¦¨

,'íéãenòì íéåå äNò íéòáLå`vnp ,milwy 25 yi dpn lkay oeike §¦§¦¨¨¨¦¨©¦
,dpn 71 md milwy 1,775-yemewn lknàlà áeúkä ïàðî àìŸ§¨¨©¨¤¨

èBøèBøôa.miccea milwy oipnk -àúéà íàåycew xkk jxr mby ¦§§§¦¦¨
,dpn 60 ly mly cg` xkk yi dpn 71-a ixd ,leg xkk enk 60 `ed

edéì éòaéî 'äðî äøNò úçàå økk ãçàå äàî'aezkd did-] ¥¨§¤¨¦¨§©©¤§¥¨¤¦¨¥¥
.miccea milwyk mhxetl `le ,[xnel jixvïàðî àìcî àlà¤¨¦§Ÿ§¨¨

áeúkämilwy 1,775-lèBøèBøôa àlà,miccea milwy oipnk - ©¨¤¨¦§§
,äéä ìeôk LãB÷ ìL äðî dpéî òîLo`pn jkitle ,dpn 120 ea yie §©¦¨¨¤¤¤¨¨¨

ycew ly mly cg` xkk dpn 71-a oi`y meyn ,miccea milwyk
:ef dgked dgec `xnbd .dpn 120 ekxryáéMç÷ éììk àîìéãå§¦§¨§¨¥¨©¦

éøkëaj` ,ze`n ly oipn wx zexkkd oipna dpen dxezd -éèøt §¦¨¥§¨¥
éøkëa áéMç à÷ àìhexitn cenll oi`e ,`l ccea xkk ly oipn - Ÿ¨©¦§¦¨¥

.xkk epi` dpn miyy ycwday ,df weqta milwyd oipn
:i`kf oa opgei oax ixacl xg` xewn d`ian `xnbdàëäî àlàcnl ¤¨¥¨¨

xn`py ,did letk ycew xkky(hk gl my)íéòáL äôeðzä úLBçðe'§¤©§¨¦§¦
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oifge` mipy` cenr d sc ± oey`x wxtzereay

å÷ñôå.jli`e micewtd yneg ly oeaygd zryn ÐäéîòèÐ"j`iai ik dide"n

."zxarde" xcdeåæ äåöîÐedpiknq ikdle .ux`l qpkiz dliayay ,zexeka ly

.iccdl `pngxøæòìà éáøì éîð åúéëôàåÐ,"melga i`fg yiwl yix" :ezixn`e

yiwl yixc dizlinl dil uixzne?!äåä ïðçåé éáøã åãéîìú øæòìà éáø àäå
äéì øîàÐopgei iax xn`wc eycw `lc i`d

oaixwdl dvex m` .ycwl ekxved `lc epiid Ð

,oileg zenda x`yk oyicwdl jixv epi` Ð

inp epiidc .eclepy dryn eid oiyecw od ixdy

.xacna zexeka eycw opgei iaxlc ,lirlck

åáø ïåùìáÐiccd ik ediiexzc ab lr s`

oeyla dil xn`w ikd elit` ,ediiyexit eed

.dizcnlyñå÷åøèðå÷Ð.xy myïèøôá
íéåì ìùÐzray (b xacna) aizk oeyxba

zpeny (my) aizk zdwae ,ze`n ynge mitl`

mitl` xyr dyy ixd Ð ze`n yye mitl`

miz`ne mitl` zyy (my) aizk ixxnae .d`ne

ollkae .ze`n ylye sl` mixyre mipy ixd Ð

mipy dlrne ycg oan xkf lk" :(my) aizk

."sl` mixyreì÷ùá ì÷ùä úéöçî
ùã÷äÐzylye sl` ze`n yyl ,zlblbl

miz`n ixd Ð miynge ze`n ynge mitl`

,dpn miyy ied xkk .dpn xyr cg`e xkk cg`e

.mirlq mixyre dyng ody ,xpic d`n Ð dpne

minrt miyy aeyg .rlq ied `ziixe`c lwye

ze`n ynge sl` xkka `vnz Ð ynge mixyr

`vnz .milwy i`vg mitl` yly ody ,mirlq

ylyl ,sqk xkk Ð l`xyi mitl` ylyl

Ð sl` ze`n yyl ,xkk z`n Ð sl` ze`n

ynge sl` Ð mitl` dylyle .xkk miz`n

miiz`n Ð yi` ze`n yngle ,mirlq ze`n

mixyrÐ yi` miyngle ,mirlq miynge

dynge ze`n raye sl` ixd .mirlq dynge

,mipn odn dyre mirlq sxv .mirlq miraye

sl`l ixd ,mipn rax` mirlq d`n lkn

mirlq ze`n yngle ,mipn mirax` mirlq

miiz`n edl eyt .xkk ixd Ð mipn mixyr

.dpn dxyr zg` ody ,mirlq miraye dynge

øéæçä àì íìù äöçîÐmlyl el didy

`ede ,ivge mipn ynge ,ivge xkk z`n ivgd on

."xkk z`n" :aizkck ,xkk d`n `l` ozp `l

sl`d z`e" :(gl zeny) aizkc ab lr s`e

`nl` ,"miee dyr miraye dynge ze`n raye

xikfd `l weqt eze` Ð xifgd dvgnn xzeic

.mixaca exhpwl did oiekzny ,xyd eze`

äéä ìåôëÐ.mipn mixyre d`n xkka dide

xkk cg`de .xkk miz`n eed xkk d`n oze`ae

dynge ze`n raye sl`d eid dpn xyr cg`e

.micenrl miee dyry mirayeàø÷ áéúë
àðéøçàÐ`le ,"zwvl" dia aizk `lc

.edlekl aiygwäéðéî àîéìéàÐ`xw i`dn

dynge ze`n raye sl` oeik ixdy ,diteb

`l inp i`e .dpn cge miray `vei miraye

dil ded jpd edin ,aizkc dnk `l` xcdn

`le ,dpn xyr cg`e xkka eda ipninl `xwl

odn dyr `le ,mihxta ,hexhexta `l` o`pn

.did letk dpin rny ,xkka maygiy llk

miz`n xcd` `l i`n` l`yil `ki` mlerl

`l i`n` did letkc e`l i` :zxn`c `de .xkk

eribdy illkc ,`ed `nrh e`l Ð xkka edppn

`l xkk cg oebk ihxte ,illka aiygw d`nl

.hexhexta o`pn jkitl ,ixkka aiygíéôìàå
ì÷ù úåàî òáøàåÐmipeny eed mitl`

`lcn ."xkk miray" :aizkdc ,ixkka ihxt aiyg `xw i`de .hexhexta `l` o`pn `le ,mipn dyye miryz ixd Ð mipn xyr dyy eed ze`n rax`e .mipn drax` d`n lkl ,mipn

.xkk ied `l mipn mixyre d`n eedilc cre ,did letk dpin rny Ð "mipn dyye miylye xkk cg`e miray" azkäáø àèøôÐribd `lc Ð "hxt" dil ixw ikdle .miray

.d`nlàøèåæ àèøôÐcg oebk.xkkäøâ íéøùò ì÷ùäåÐ.mirlq dynge mixyr dpnd `nl` ,"mkl didi dpnd 'ebe milwy mixyr" :l`wfgia `ed weqt
àäå
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ñåèñåéáå÷epiipr oi`e .zeytp apeb :i"yx yxit (a,`v oileg) xg` mewna Ð

iab (a,av `xza `aa) "zexit xkend" wxtae ,sqk ziiab iab o`k

`de .`iaewa wgyn :yxit l`ppg epiaxe .zeytp iapeb opi` micar mzqe ,micar

dz` qehqeiaew e` apb ike ,"xgyd dlr ik `p ipgly" :dax ziy`xaa xn`c

wgyn jxc Ð xgyd on `xiizn dz`y

oenn ciqtny itl ,envr oinhdl `iaewa

.dtwda aiigzne wegyaäöçîåmly

z`e" weqt el xikfd `l Ð xifgd `l

dyr miraye dynge ze`n raye sl`d

.oeekzp exhpwl xyd ,"micenrl miee

àðîdf xac wcwcl el yi :yexit Ð dil

.ef `iyew caln ,dxn` dn jezn

éøäo`pn `le Ð dpn cg`e miray o`k

.hexhexta `l` aezkdäðîåycw ly

lye leg ly milwy la` Ð did letk

mewn lkn :xn`z m`e .eid oiey ycw

dynge miyly :`nile ,oipna edpipnl¨¦

o`k ixdy :xn`wc jenqa oke .ivge mipn

zepnl el did Ð mipn dyye miryz

iede ,mipn dpnye mirax` :`nile ,dpna

ly lwync :xnel yi !mly ith mipnd

`le ,dyn inia oiicr did `l dpn

."dpn" aezklc `ziixe`a `xw hinzyn

iab (a,i) zeaezkc `nw wxtac ,rcz

my lr "dpnl`" z`xwp :opixn` ,dpnl`

daezk dl ipwzinc opax icizrc ,dpn

`l i`n`e ?cizrl `xw azk ine .dpn

`l` !`ziixe`c dpnl` zaezk opiwiic

.dyn inia dpn did `ly itl i`ce

ì÷ùäå,oirn epiid Ð dxb mixyr

.rlq oirn mixyr :mbxznck

yye ,xpic drax` Ð rlq xn`d :dnize

mixyr `ki` `nl` ,xpic Ð sqk drn

izy :mz epiax yxite !rlqa oirn drax`e

l`wfgi inia .lwynd lr etiqed minrt

lr zezy etiqed ,dxb mixyr lwy did

miyng ea did dlgzay ,ycw ly dpn

lr la` .miyy ycw ly ede`yr ,mirlq

exfg minkg iniae .etiqed `l lwyd

ztqez caln zezy lwyd lr etiqede

ly ede`yre mixyr ly didy ,dlgzay

,mz epiax yexitl `zyde .drax`e mixyr

ycw ly dpn dyrp l`wfgi inia sqezpyk

leg lyc ,leg lyn miltkn xzei lecb

ly eyr mde ,mirlq dynge mixyr mlerl

etiqedyk minkg iniae .mirlq miyy ycw

ycw ly dpn sqezp `linn Ð mirlq lr

:l`wfgic `xw yexit ikde .leg lye

milwy mze`n :xnelk .dxb mixyr lwyde

ly dpna yi dxb mixyr dlgza eidy

eiykr ly milwyn la` .miyy eiykr

`l` dia zil Ð drax`e mixyr eyrpy

.leg ly dynge mixyre ycw lya miyng

íéøùòmilwy mixyre dyng milwy

didi dpnd lwy dynge dxyr

zg` zaa aezkd dpn `ly dn Ð mkl

.df oipra ewlgl oke ,dpnd milwy miyy

zelwyn ipiipry (zxn`c) itl :yxtl yi

ly ycwna did cg` lwyn :ycwna eid

ly dpn yily milwey da ,milwy mixyr

.zezyn cg` (ycw ly) sqezpy xg` ycw
lwyne
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Lé÷ì Léø àîìLa .e÷ñôe¯øîàãkéaøì àlà ,íòè ¨§¦§¨¨¥¨¦§©£©©©¤¨§©¦
éàæç ïðçBé éaø :øæòìà éaø øîà ?àîòè éàî ïðçBé¨¨©©£¨£©©¦¤§¨¨©¦¨¨£©
"eéäé éì" àø÷ øîà :àðéîà àúélòî àúléîc ,àîìéça§¤§¨§¦§¨§©§§¨¨¦¨£©§¨¦¦§

¯"zøáòäå ...Eàéáé ék äéäå" ,ïðçBé éaøå .eäé ïúééåäa©£¨¨¨§§©¦¨¨§¨¨¦§¦£§©£©§¨
?déì ãéáò éàî¯éaø éác àðúãëì déì éòaéî àeää ©¨¥¥©¦¨¥¥§¦§¨¨§¥©¦

øîà .õøàì ñðkéz dìéáLaL Bæ äåöî äNò :ìàòîLé¦§¨¥£¥¦§¨¤¦§¦¨¦¨¥¨¨¤£©
ïðà .dì eúéðúî éëä ïezà :éLà áøì éëcøî áø déì¥©¨§§©§©©¦©¨¦©§¦¨£©
úBøBëa eLã÷ àì :øîà ïðçBé éaø ,dì ïðéðúî àëtéà¦§¨©§¦©¨©¦¨¨¨©Ÿ¨§§
øîà .øaãna úBøBëa eLã÷ :øîà Lé÷ì Léøå ,øaãna©¦§¨§¥¨¦¨©¨§§©¦§¨£©

:déìúéëôàå,àzáeéz éîðeúéëôàåéaøc àäì dì ¥§©§¦©¦§§¨§©§¦¨§¨§©¦
eäì "eLã÷ àì" :déì øîà ?øæòìà¯eëøöeä àì ¤§¨¨£©¥Ÿ¨§§Ÿ§§

.Lcwéì¯!ïãéc eðééä ,éëä éà¯áéiç :ïì òîLî à÷ ¦©¥¦¨¦©§¦¨¨©§©¨©¨
ìa øîBì íãà.Baø ïBLñB÷BøèðB÷ ìàLøOäïaø úà ¨¨©¦§©¨©§§©©¤©¨

íéøNò àöBî äzà íiåì ìL ïèøôa :éàkæ ïa ïðçBé¨¨¤©©¦§¨¨¤§¦¦©¨¥¤§¦
ìLe óìà íéðLeíéøNò àöBî äzà ïììëa ,úBàî L §©¦¤¤§Ÿ¥¦§¨¨©¨¥¤§¦
ìLe ,óìà íéðLeïúBà :Bì øîà ?eëìä ïëéäì úBàî L §©¦¤¤§Ÿ¥§¥¨¨§¨©¨

ìLúBàî L¯øBëa ïéàå ,eéä úBøBëaòé÷ôî.øBëa §¥§¨§¥§©§¦©§
éàîBic :ééaà øîà ?àîòèøBëáìòé÷ôiLúMeã÷ ©©£¨¨©©©¥©¦§¤©§¦©§©

.Bîöòéeaéâa :BìàL ãBòåíéúàî àöBî äzà óñë ©§§§¨§¦¤¤©¨¥¨©¦
ò÷a" :áéúëc ,äðî äøNò úçàå økk úçàå§©©¦¨§©©¤§¥¨¤¦§¦¤©

úìbìbì"Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçîåâå,'úðéúðáe ©ª§Ÿ¤©£¦©¤¤§¤¤©Ÿ¤¦§¦©
:áéúëc ,økk úàî àöBî äzà óñkäúàî éäéå" ©¤¤©¨¥§©¦¨¦§¦©§¦§©

óñkä økk"ú÷öìåâåäLî ;'íëaøBà ,äéä ápb ¦©©¤¤¨¤¤¤©§¤©¨¨¨
é÷a Bðéà Bà ,äéä ñeèñeéáe÷?úBðBaLçaäöçî ïúð §§¨¨¥¨¦§¤§¨©¤¡¨

äLî :Bì øîà !øéæçä àì íìL äöçîe ,äöçî ìèðå§¨©¤¡¨¤¡¨¨¥Ÿ¤¡¦¨©¤
é÷áe ,äéä ïîàð øaæéb eðéaøúBðBaLçaìL äðîe ,äéä ©¥¦§¨¤¡¨¨¨¨¦§¤§¨¨¨¤¤

àéL÷ à÷ éàî :éàçà áø da éåä .äéä ìeôk LãB÷¤¨¨¨£¥¨©©©©¨©§¨
"ú÷öì óñkä økk úàî éäéå" ?déìåâåðä ,'C¯,ú÷öì ¥©§¦§©¦©©¤¤¨¤¤¨¨¨¤¤

péàåC¯!àfb éa¯éãewt óñëå" :àðéøçà àø÷ áúk §¦¨¥©¨¨©§¨©£¦¨§¤¤§¥
"økk úàî äãòäåâåLãB÷ ìL äðî :déì øîà÷ãe .' ¨¥¨§©¦¨§¨¨©¥¨¤¤¤

íéòáL ïàk éøäL ,dépéî àîéìéà ?déì àðî ,äéä ìeôk̈¨¨§¨¥¦¥¨¦¥¤£¥¨¦§¦
äðî ãçàå¯úàå"óìàäíéòáLå äMîçå úBàî òáLe §¤¨¨¤§¤¨¤¤§©¥©£¦¨§¦§¦

äNòíéåå,"íéãenòìàìåïàðîàlà áeúkä.èBøèBøôa ¨¨¨¦¨©¦§Ÿ§¨¨©¨¤¨¦§§
àúéà íàå¯"äðî äøNò úçàå økk ãçàå äàî" §¦¦¨¥¨§¤¨¦¨§©©¤§¥¨¤

,èBøèBøôa àlà áeúkä ïàðî àìcî ,àlà .déì éòaéî¦¨¥¥¤¨¦§¨§¨¨©¨¤¨¦§§
.äéä ìeôk LãB÷ ìL äðî :dpéî òîLàîìéãåéììk : §©¦¨¨¤¤¤¨¨¨§¦§¨§¨¥

¯áéLç÷éøkëaéèøt ,¯,àlà !éøkëa áéLç à÷ àì ¨¨¥§¦¨¥§¨¥¨¨¨¥§¦¨¥¤¨
òaøàå íétìàå økk íéòáL äôeðzä úLBçðe" :àëäî¥¨¨§¤©§¨¦§¦¦¨§©§©¦§©§©
ïàðî àìå ,äðî äMLå íéòLz ïàk éøäL ,"ì÷L úBàî¥¤¤¤£¥¨¦§¦§¦¨¨¤§Ÿ§¨¨
LãB÷ ìL äðî :dpéî òîL ,èBøèBøôa àlà áeúkä©¨¤¨¦§§§©¦¨¨¤¤¤

äaø àèøt :àîìéãå .äéä ìeôk¯,éøkëa áéLç à÷ ¨¨¨§¦§¨§¨¨©¨¨¨¥§¦¨¥
àèeæ àèøt¯,àcñç áø øîà àlà !éøkëa áéLç÷ àì §¨¨¨¨¨¨¥§¦¨¥¤¨¨©©¦§¨

ì÷Mäå" :àëäîäMîç íéì÷L íéøNò äøb íéøNò ¥¨¨§©¤¤¤§¦¥¨¤§¦§¨¦£¦¨
íéøNòåì÷L äMîçå äøNò íéì÷Läðnä."íëì äéäé §¤§¦§¨¦£¨¨©£¦¨¤¤©¨¤¦§¤¨¤
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc zexeka(ycew zay meil)

àäå,`vnpe -ïééåä ïéòaøàå ïúàîyi mixpic mirax`e miz`n - §¨¨¨§©§§¦¨§¨
md milwy miyye ,mixpic drax` `ed lwy lk jxry ,dpna
d`n `l` dpna oi` `ldy denz dfe .mixpic mirax`e miz`n
dpna yiy weqtd xn` ji`e ,milwy dynge mixyr mdy mixpic

.mixpic mirax`e miz`n mdy milwy miyy
:dfn micenil dyly d`ian `xnbdàlàyiy gxkdaoia welig ¤¨

mixac dylye .weqtd xacn eay ycew ly dpnl ,leg ly dpn
.` :dfn epcnldpéî òîLy,äéä ìeôk äðî ,LãB÷ ìL äðî §©¦¨¨¤¤¤¨¤¨¨¨

cnl o`kne ,mixpic miz`n mdy ,milwy miyng ekxr ezligzne
.a .did letk ycew ly dpny i`kf oa opgei oax,dpéî òîLe§©¦¨

yúBcnä ìò ïéôéñBîlr siqedl dpicnd ipal gk dpzp dxezdy - ¦¦©©¦
`l ycew ly dpn jkle zelwynd e` zecnd ly mixeriyd lceb
cr milwy dxyr cer eilr etiqed `l` ,leg lyn letk didy wx

.milwy miyy eieey dyrpyåmle`ïéôéñBî ïéàzecnd lrøúé §¥¦¦¨¥
úeúL ìòwx ycew ly dpn lr etiqed `ly enk ,ziyyn xzei - ©§

.b .xzei `le ziyy,dpéî òîLemixryn ,ziyy mitiqen xy`ky §©¦¨
øálî àúeúLepi` ziyyd xeriyy epiidc ,xeriyl uegn ziyy - §¨¦§©

qgia `l` ,ziyyd ztqedl mcwy ,ixewnd xeriyl qgia rawp
.ziyyd ztqez z` llekd xeriyl

lkl `le xengl wx oeict oic dxezd draw dnl zx`an `xnbd
:d`nh dnda xekaúéáa øæòéìà éaø úà ézìàL ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¨©§¦¤©¦¡¦¤¤§¥

àaø àáúBî,lecbd yxcnd ziaa -íéøBîç éøèt epzLp äî ¨¨©¨©¦§©¦§¥£¦
,oeicta miaiigyíélîâe íéñeñ éøètîmpi`ye .oeicta miaiigøîà ¦¦§¥¦§©¦¨©

éì,xfril` iaxãBòå .àéä áeúkä úøéæb,dfa mrh ozile xnel yi ¦§¥©©¨¦§
Lmixengdeòéiqlìk Eì ïéàL ,íéøönî íúàéöé úòLa ìàøNé ¤¦§¦§¨¥¦§©§¦¨¨¦¦§©¦¤¥§¨

Bnò eéä àlL ìàøNiî ãçàå ãçàmixvnn d`ivid zraíéòLz ¤¨§¤¨¦¦§¨¥¤Ÿ¨¦¦§¦
íéáeì íéøBîçd ,milern -.íéøöî ìL dáäæe dtñkî íéðeòè £¦¦§¦¦©§¨§¨¨¤¦§©¦

iax z` `pipg iax l`yy zetqep zel`y izy d`ian `xnbd
,xn`e `pipg iax siqed :xfril`åézìàL ãBòå[xfril` iax z`-] §§©§¦

wlnr znglna aezkd z` x`al(g fi zeny)mr mgNie wlnr `aie'©¨Ÿ£¨¥©¦¨¤¦
,'micitxA l`xUiì éàîdîL íéãéôø ,éì øîàå .'íéãéôø' ïBLly ¦§¨¥¦§¦¦©§§¦¦§¨©¦§¦¦§¨

.l`xyi mr wlnr mglp eay mewn eze`
:`xnbd zxne`éàpúk,mi`pz ewlgp 'micitx' zernyn xe`iaa - §©¨¥

,epipy jky,øîBà òLBäé éaø ,dîL íéãéôø ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥§¦¦§¨©¦§ª©¥
meynL,l`xyi mr mglpe wlnr `ayketéøz` eyilgd -ïîöò ¤¦©§¨

,äøBú éøácî.wlnr mdilr `a okleàeä ïëå[`iapd-]øîBà ¦¦§¥¨§¥¥
(b fn edinxi),dfr z` yeaki drxty zra dxwiy dn lreðôä àì'Ÿ¦§

,'íéãé ïBéôøî íéða ìà úBáàmingxny zea`d elit`y ernyne ¨¤¨¦¥¦§¨¨¦
mdipal xefrl elkei `l zeevne dxezn mdici etxiyk ,mdipa lr

.mdiaie` iptl cenrl gk mda didi `l ik ,dxv mdilr `aa
:xn`e `pipg iax siqedåézìàL ãBòåx`al [xfril` iax z`-] §§©§¦

xert lraa l`xyi ly m`hg z` x`znd aezkd(` dk xacna)aWie' ,©¥¤
,'a`Fn zFpA l` zFpfl mrd lgIe miHWA l`xUiì éàî.'íéhL' ïBL ¦§¨¥©¦¦©¨¤¨¨¦§¤§¨©§¦¦

dîL íéhL ,éì øîàåzepaa l`xyi elykp eay mewn eze` ly §¨©¦¦¦§¨
.a`en

:`xnbd zxne`éàpúk,mi`pz ewlgp 'mihy' zernyn xe`iaa - §©¨¥
,epipy jky,øîBà òLBäé éaø ,dîL íéhL ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¦¦§¨©¦§ª©¥
e÷qòúpLl`xyi,úeèL éøáãa.a`en zepa z` zepfl ekldy ¤¦§©§§¦§¥§

dyxtd jynda aezkd z` zx`an `xnbd:(a dk my)ïàø÷zå'©¦§¤¨
[a`en zepa-]ïäéäìà éçáæì íòì,'odidl`l EegYWIe mrd lk`Ie ¨¨§¦§¥¡Ÿ¥¤©Ÿ©¨¨©¦§©£¥Ÿ¥¤

,øîBà øæòéìà éaøerbt oteba mnvr ody `id 'o`xwze' zernyn ©¦¡¦¤¤¥
y epiide ,mdicba `le ,l`xyiaïäa eòât úBneøòynn mteby - £¨§¨¤

.l`xyi ipaa rbtaø,øîBà òLBäé éernyne ,ixw oeyln 'o`xwze' ©¦§ª©¥
ïlek eNòpL,[oze` mi`exd lk-].ïééø÷ éìòa ¤©£¨©£¥§¨¦

äðùî
eclepy zenda ly dlik` xzide dxeka ipic zx`an dpynd

:mn`n zepey zexevaïéîk äãìiL øBîçå ,øBîç ïéî äãìiL äøẗ¨¤¨§¨¦£©£¤¨§¨§¦

äøBëaä ïî äøeèt ,ñeñ,xeng xht oeict aeig cled lr oi` - §¨¦©§¨
øîàpL(k cl ,bi bi zeny),íéîòô éðL 'øBîç øèt' 'øBîç øèt'cnll ¤¤¡©¤¤£¤¤£§¥§¨¦

lg xeng xht oeict aeig oi`yãìBiä àäiL ãò,ezcliy `n`d - ©¤§¥©¥
å ,øBîçdpa mbãìBpäd`xn el yiy en`l dnec didi.øBîç £§©¨£

:dpynd dpcäìéëàa íä äîempi`y el` zeclee ly mpic dn - ¨¥©£¦¨
:`pzd xne` .dlik` xzid iabl ,mn`l minecäøBäè äîäa§¥¨§¨

,äàîè äîäa ïéîk äãìiLdcleå ,äìéëàa øzeîdndaäàîè ¤¨§¨§¦§¥¨§¥¨¨©£¦¨§§¥¨
,äøBäè äîäa ïéîk äãìiLdcle,äìéëàa øeñàoeikïî àöBiäL ¤¨§¨§¦§¥¨§¨¨©£¦¨¤©¥¦

àîhäk epicàîè,dlik`a xeq`eøBähä ïî àöBiäåk epicøBäè ©¨¥¨¥§©¥¦©¨¨
.dlik`a xzene

àøîâ
`l clea oi` xeng dcliy dxty oicd xewn z` zxxan `xnbd

:xeng xht ipic `le dxeka zyecwíúä ïðzoldl dpyna(:fh)iabl §©¨¨
,dxedh dnda xeka,ìçø ïéî äãìiL æòå ,æò ïéî äãìiL ìçøcled ¨¥¤¨§¨¦¥§¥¤¨§¨¦¨¥

ïéðîéñ úö÷î Ba Lé íàå ,äøBëaä ïî øeètdnec `ed mday ¨¦©§¨§¦¤¦§¨¦¨¦
`ed ixd ,en`láéiç.dxekaa ©¨
:`xnbd zl`eyéléî éðä àðîaiig epi` en`l dnec epi`y cley §¨¨¥¦¥

:`xnbd daiyn .dxekaaàø÷ øîàc ,äãeäé áø øîàxeka iabl ¨©©§¨§¨©§¨
dxedh dnda(fi gi xacna),'øBL øBëa Cà'ik ,zxzein 'xeka' zaize ©§

dyxtd zligza xn`p xak(eh gi my)xW` xUA lkl mgx xhR lM'¨¤¤¤¤§¨¨¨£¤
xey j`' aezkl xyt` dide ,'KN didi dndAaE mc`A 'dl Eaixwi©§¦©¨¨¨©§¥¨¦§¤¨
cr dxekaa aiig epi`y cnll `a `l` ,'xeka' zaiz `ll 'fre ayk

àeä àäiL[xekad z` zcleid m`d-]BøBëáe ,øBLdidi clele - ¤§¥§
d`xn,øBLiig epi` en`l dnec epi` m` j`dn oke .dxekaa a

xn`py(my)F`''áNk øBëacr dxekaa aiig epi`y cnll `aàäiL §¤¤¤§¥
.áNk BøBëáe ,áNk àeäxn`py dn oke(my)F`''æò øBëacnll `a ¤¤§¤¤§¥
cr dxekaa aiig epi`y.æò BøBëáe ,æò àeä àäiL:`xnbd zxxan ¤§¥¥§¥

ìBëédxekan xeht cled `dieléôàm`ïéðîéñ úö÷î Ba Lé ¨£¦¤¦§¨¦¨¦
,en`l minecdCà' øîBì ãeîìz,`ed herin oeyl 'j`'e ,'xFW xFkA ©§©©§

y÷ìç.dxekaa aiig oipniq zvwn el yi m`y ,xnel `ae aezkd ¨©
.dpynd ly `pzd zyxck yxc `l dcedi ax recn zxxan `xnbd
xehtl df weqt yexcl dcedi ax jxved dnl :`xnbd dywn

,en`l dnec epi`y cle dxekanàpz àäå,epizpyna `pzd ixde - §¨©¨
äøôì dì áéñð÷ 'øèt' 'øèt'cnl xeng oin dcliy dxt xeht - ¤¤¤¤¨¨¦¨§¨¨

ax jxved dnl ok m`e ,'xeng xht' minrt ipy dxezd dxn`y dnn
.oine oin lka xn`pd 'xeka' xezin yexcl dcedi

:`xnbd zvxznøîàc àeäxaqy meyn ,ok yxc dcedi ax -éaøk §¨©§©¦
,éìéìbä éñBé,øîBà éìéìbä éñBé éaø àéðúcxn`p(my)øBëa Cà' ¥©§¦¦§©§¨©¦¥©§¦¦¥©§

,'øBLdxekaa aiig epi`y cnll,øBL BøBëáe ,øBL àeä àäiL ãò©¤§¥§
aezkd yxcp oke .dxekaa aiig epi` en` oinl dnec epi` m`e(my)

F`'.áNk BøBëáe áNk àeä àäiL ãò ,'áNk øBëayxcp oke §¤¤©¤§¥¤¤§¤¤
aezkd(my)ìBëé .æò BøBëáe æò àeä àäiL ãò ,'æò øBëá Bà'`di §¥©¤§¥¥§¥¨

dxekan xeht cledeléôàm`ïéðîéñ úö÷î Ba Lé,en`l minecd £¦¤¦§¨¦¨¦
Cà' øîBì ãeîìzdfae ,`ed herin oeyl 'j`'e ,'xFW xFkA÷ìç ©§©©§¨©

.dxekaa aiig en`l zvwna dnec m`y ,aezkd
:`xnbd zl`eyéâìôéî÷ éàîaiqei iax mr epizpyna `pzd §©¨¦§§¦

:`xnbd daiyn .ililbdïãéc àpzepizpyna `pzd -élb ,øáñ ©¨¦¨¨©©¥
a àðîçø`l` ea oi`y xeng xht,íéîc úMeã÷dnec epi` m`y ©£¨¨§§©¨¦

,oeictn xeht en`la ïécä àeäåda yiy dxedh dnda xeka §©¦§
,óebä úMeã÷.dxeka ipicn `ed xeht ,en`l dnec epi` m`yéaøå §©©§©¦

éñBéililbdàðîçø élb ,øáñepi`y dxedh dnda xeka xehtl ¥¨©©¥©£¨¨
yecw `edy ,en`l dnecïécä àeäå ,óebä úMeã÷a,xeng xhtl ¦§©©§©¦

`l` yecw epi`yéîc úMeã÷aøîâå ,íxehtl,íéîc úMeã÷ ¦§©¨¦§¨©§©¨¦
îa epivny xehtdóebä úMeãw.dxedh dnda xeka ly §§©©

'xeka' zeaizd xezi z` epizpyn ly `pzd yexci ji` dpc `xnbd
:`xnbd zl`ey .oine oin lka exn`py'øBëa' éàä ïãéc àpúå§©¨¦¨©§

déì ãéáò éàî 'øBëa'exn`py 'xeka' zeaizd xezin yexci dn - §©¨¦¥
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oifge` mipya cenr d sc ± oey`x wxtzereay

åäðéð øðéã íéòáøàå ïúàî àäå.oz`n eed ycewc dpnae ,did letk `l` Ð

,zezy odilr etiqede .l`wfgi inia etiqedy edf Ð ediilr ethc mirax` jpde

mrt e`iade ,mirax` minrt yng `ki` oz`nac ,xaln `zezy eed oirax`c

dyyl ewlgiy ,eibln zezy opixn` `le .odilr etiqede uegan ziyy mirax`

lr etiqeiecg` lwynd.miwlg oze`n

àáø àáúåî úéááyxcnd ziaa Ð

.lecbdíéáåì.milern Ðíäéãé åôéøù
'åë.wlnr mdilr `a jkitl Ðåðôä àì

íéãé ïåéôøî (ìéöäì) íéðá ìà úåáàÐ

.dxezd on mdici etixy o`knéøáãá
úåèù.a`en zepa z` zepfl Ðúåîåøò

ïäá åòâôdid oteb rnyn "o`xwze" Ð

.oda rbetïééø÷ éìòá ïìåë åùòðùÐ

.`ed dxwn oeyleäðùîøåîç øèô
íéîòô éðù øåîç øèômiaezk Ð

(bi zeny) "xeka lk il ycw"a cg ,dxeza

.(cl my) "dz` d`xa" cgeãìåéäÐ

.m`døåîç ãìåðäå.en`l dnec `edy Ð

äìéëàá ïä äîåoinec oi`y oze` Ð

.on`làøîâïéðîéñ úö÷î.en` ly Ð

'åë øåù øåëá êàj`" azkinl ivncn Ð

xekaa `piipr `dc ,"fre ayk xey

xht lk" :dipin lirl aizkc ,irzyinw

rny Ð "xeka" edleka hwpe ,'ebe "mgx

`di `le ,en`k xekad `diy cr :dpin

.xg`l dnecàðú àäå.oizipznc Ðøèô
äøôì äì áéñð÷ øèôdxt witn `wc Ð

on dxekad on dxehtc xeng oin dcliy

clede xeng cleid `diy cr "xht" "xht"

dcedi axe .xengn dxnb inp dxte ,xeng

`cenl aiqpwe oizipznc `xw way ikid

`pixg`?iqei iaxk xn`c dcedi ax

.ililbd÷ìç êà"oiwx"e "oik`" lkc Ð

.hrnl dxezayàðîçø éìâ,xenga Ð

[`l`] yecw epi`y ,`ed minc zyecwc

`pngx dia ilb ,dya edctiy ,einc (`la)

dnda xekal oicd `ede Ð xeht dncpc

.`id sebd zyecwc ,dxedhåøîàð äîì
'åë éøåîéàxey xeka j`" :`xw i`da Ð

ycw dctz `l fr xeka e` ayk xeka e`

Ð "xihwz malg z`e wexfz mnc z`e md

.miaxw mdixeni` mlekcåéëñð øåù
íéáåøîziriax Ð fre ayke ,oidd ivg Ð

,mixeni` mr daixw eziil` ayk .oidd

.fre xeya ok oi`y dn ,`xwiea yxtnck

on" :aizkc ,odn `a gqt Ð fre ayk

."egwz mifrd one miyakdæòå øåù
øåáéöá äøæ äãåáò ìöà åáøúðxt Ð

.z`hgl xirye dlerlùé áùëå øåù
çáæî ìöà éåáéø ãö ïäáodykc Ð

xey ,frn xzei miy`l odn yi miaxw

.dil`a ayke mikqpaïë íà`lc Ð

.ikdl `l` `xw `iz`øîåà éðà ïééãòå
äùá äãôú øåîç øèôxaca `le Ð

,xac lka Ð d`nh ixeka x`ye ,xg`

!dxekaa miyecw mlerle
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(mcew) ycw ly dpn riax ,leg ly dpn xeriy dynge mixyr ly cg` lwyne

dyng ly elwyne .ycw sqezpy [xg`]ly dpn xeriy zewifgn ozylye .xyr

,oirlq oixyr dpn zezlz oirn oixyr `rlqe" :mbxznc mebxzd gken oke .ycw

oedlek ,mirlq dxyre yng dpn zerax ,mirlq ynge oixyr `tqkc dpn

."oekl `di `ycewc dpn `ax dpn oiziy

jk lk ayiizn oi` ipy yexit itle

ly dpna "dpn zerax" "dpn zezlz"

mixyr `tqkc dpn"e .sqezpy xg` ycew

`le .leg ly dpna ixii` "mirlq ynge

ly dpna `l` ,sqezpy xg` leg lya

:xn`z m`e .ixii` sqezi`c inwn leg

`nlic ?melk l`wfgi siqedy ol `pne

yi !miyy ycw ly dpn did dlgzn

,giken dyn ly xkk z`nc :xnel

(legk) `l` did `l ycw ly ezlgzc

.[letk]

íéòùúmegp) my lr Ð miael mixeng

,"jzxfra eid miaele het" (b

.[`i l`ipc] "eicrvna 'iyeke miaele"

"dnda dna" wxt yix "d`ael `xng"

.ixvn xeng :jexra yxit (a,`p zay)

aele hetn mi`ad mixb :[qixb] inlyexiae

.zexec dyly oizndl ednãåîìúxnel

jd dil zilc ocic `pz :dniz Ð wlg j`

?dil `pn aiig oniq zvwn ,`yxc

`le ,(a,fh zexeka) ipy wxt `id oizipzne

`l i` ,edine .oiwxitc `d` biltc xazqin

axk `pzc dlr iziinc ,dyw Ð ibilt

dil ded "ilin ipd `pn" xn`w ike ,dcedi

!oizipznc `xw iiezi`làäåxht `pz

lkn :xnel oi`e Ð dxtl dl aiqp xht

xehtl oizipznc `xw jixhvi` mewn

xehtl `kdc `xwe ,xeng xht zyecwn

ipzwc dxekad on xehtc .xey oicn

dxtl dl xht ixnblc rnyn oizipzna

iccdn opitlic ,"xht" "xht"c llkn

"xht"n opirnyc idp :xn`z m`e .onwlck

ipd `nlic ,qeq oin dcliy dxt "xht"

yecw epi`y xacl ipzy`c `kid ilin

,fr oin dcliy lgx oebk la` .sebd zyecw

!`ycwc `pin` ded sebd zyecw yecwc

,(rnyn) ixnbl xazqnc :xnel yie

zyecwn minc zyecw iccdn opitlic

xn` `dc :dywe .jenqa xn`ck ,sebd

`l sebd zyecwn sebd zyecw elit`

`xw jixv fre ayke xeyl `dc ,opitli

!cge cg lkléáøåok m` ililbd iqei

Ð fre ayke xey xeka j` `xw aezkil

exekae xey `diy cr :dpin opiyxcc `de

xa iqei iaxckl jixhvi`c ab lr s` ,xey

iyilye ipy "xeka" oirkc meyn Ð `pipg

.oey`xd on yexcl epl yi
dne

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

ìL äðî :dpéî òîL àlà !ïééåä ïéòaøàå ïúàî àäå§¨¨¨§©§§¦©§¨¤¨§©¦¨¨¤¤
LãB÷¯ìò ïéôéñBî :dpéî òîLe .äéä ìeôk äðîúBcnä, ¤¨¤¨¨¨§©¦¨¦¦©©¦

:dpéî òîLe .úeúL ìò øúé ïéôéñBî ïéàåàúeúL.øálî §¥¦¦¨¥©§§©¦¨§¨¦§©
øæòéìà éaø úà ézìàL ,àðéðç éaø øîàúéáaàáúBî ¨©©¦£¦¨¨©§¦¤©¦¡¦¤¤§¥§¨

àaø?íélîâe íéñeñ éøètî íéøBîç éøèt epzLp äî : ©¨©¦§©¦§¥£¦¦¦§¥¦§©¦
øîà,ãBòå .àéä áeúkä úøéæb :éìeòéiqLúòLa ìàøNé ¨©¦§¥©©¨¦§¤¦§¦§¨¥¦§©

íúàéöéàlL ìàøNiî ãçàå ãçà ìk Eì ïéàL .íéøönî §¦¨¨¦¦§©¦¤¥§¨¤¨§¤¨¦¦§¨¥¤Ÿ
íéøBîç íéòLz Bnò eéäíéáeìíéðeòèdôñkîìL dáäæe ¨¦¦§¦£¦¦§¦¦©§¨§¨¨¤

ãBòå .íéøöîåézìàLì éàî :" ïBL"íéãéôø:éì øîàå ? ¦§©¦§§¦§¦©§§¦¦§¨©¦
éaø .dîL íéãéôø :øîBà øæòéìà éaø ,éàpúk .dîL íéãéôø§¦¦§¨§©¨¥©¦¡¦¤¤¥§¦¦§¨©¦
:øîBà àeä ïëå .äøBú éøácî ïîöò etéøL :øîBà òLBäé§ª©¥¤¦©§¨¦¦§¥¨§¥¥
éàî :åézìàL ãBòå ."íéãé ïBéôøî íéða ìà úBáà eðôä àì"Ÿ¦§¨¤¨¦¥¦§¨©¦§§¦§¦©

ìøæòéìà éaø ,éàpúk .dîL íéhL :éì øîàå ?"íéhL" ïBL §¦¦§¨©¦¦¦§¨§©¨¥©¦¡¦¤¤
:øîBà òLBäé éaø ,dîL íéhL :øîBàe÷qòúpLéøáãa ¥¦¦§¨©¦§ª©¥¤¦§©§§¦§¥

ïàø÷zå" .úeèLíòìéçáæì."ïäéäìà:øîBà øæòéìà éaø §©¦§¤¨¨¨§¦§¥¡Ÿ¥¤©¦¡¦¤¤¥
:øîBà òLBäé éaø .ïäa eòât úBneøòeNòpLéìòa ïlek £¨§¨¤©¦§ª©¥¤©£¨©£¥

.ïééø÷äðùîïéîk äãìiL øBîçå ,øBîç ïéî äãìiL äøt §¨¦¨¨¤¨§¨¦£©£¤¨§¨§¦
ñeñ¯øèt" "øBîç øèt" :øîàpL ,äøBëaä ïî äøeèt§¨¦©§¨¤¤¡©¤¤£¤¤

íéîòô éðL ,"øBîç¯àäiL ãòãìBiä,øBîçãìBpäå.øBîç £§¥§¨¦©¤§¥©¥£§©¨£
äîäa ïéîk äãìiL äøBäè äîäa ?äìéëàa íä äîe¨¥©£¦¨§¥¨§¨¤¨§¨§¦§¥¨

äàîè¯äîäa ïéîk äãìiL äàîèe ,äìéëàa øzeî §¥¨¨©£¦¨§¥¨¤¨§¨§¦§¥¨
äøBäè¯àîhä ïî àöBiäL ,äìéëàa øeñà¯àöBiäå ,àîè §¨¨©£¦¨¤©¥¦©¨¥¨¥§©¥

øBähä ïî¯.øBäèàøîâ,æò ïéî äãìiL ìçø :íúä ïðz ¦©¨¨§©¨¨¨¥¤¨§¨¦¥
ìçø ïéî äãìiL æòå¯úö÷î Ba Lé íàå ,äøBëaä ïî øeèt §¥¤¨§¨¦¨¥¨¦©§¨§¦¥¦§¨

ïéðîéñ¯:àø÷ øîàc :äãeäé áø øîà ?éléî éðä àðî .áéiç ¦¨¦©¨§¨¨¥¦¥¨©©§¨§¨©§¨
"øBL øBëa Cà"¯øBëa" ,øBL BøBëáe øBL àeä àäiL ©§¤§¥§§

"áNk¯"æò øBëa" ,áNk BøBëáe áNk àeä àäiL¯àäiL ¤¤¤§¥¤¤§¤¤§¥¤§¥
ãeîìz ?ïéðîéñ úö÷î Ba Lé eléôà ìBëé ;æò BøBëáe æò àeä¥§¥¨£¦¥¦§¨¦¨¦©§

"Cà" :øîBì¯.÷lç¯dì áéñð÷ "øèt" "øèt" àpz àäå ©©¦¥§¨©¨¤¤¤¤¨¨¥¨
!äøôì¯éñBé éaø ,àéðúc .éìéìbä éñBé éaøk øîàc àeä §¨¨§¨©§©¦¥©§¦¦§©§¨©¦¥

"øBL øBëa Cà" :øîBà éìéìbä¯BøBëáe øBL àeä àäiL ãò ©§¦¦¥©§©¤§¥§
"áNk øBëa" ,øBL¯Bà" ,áNk BøBëáe áNk àeä àäiL ãò §¤¤©¤§¥¤¤§¤¤

"æò øBëa¯Ba Lé eléôà ìBëé ;æò BøBëáe æò àeä àäiL ãò §¥©¤§¥¥§¥¨£¦¥
"Cà" :øîBì ãeîìz ?ïéðîéñ úö÷î¯?éâìtéî÷ éàîa .÷lç ¦§¨¦¨¦©§©©¦¥§©¨¦©§¦

ïécä àeäå ,íéîc úMeã÷a àðîçø élb :øáñ ïãéc àpz©¨¦¨¨©©¥©£¨¨¦§©¨¦§©¦
óebä úMeã÷a àðîçø élb :øáñ éñBé éaøå ;óebä úMeã÷a¦§©©§©¦¥¨©©¥©£¨¨¦§©©

äåúMeãwî íéîc úMeã÷ øîâå ,íéîc úMeã÷a ïécä àe §©¦¦§©¨¦§¨©§©¨¦¦§©
?déì ãéáò éàî "øBëa" "øBëa" éàä ,ïãéc àpúå .óebä¯ ©§©¨¦¨©§§©¨¥¥

,øBL øBëáa ïéøeîéà eøîàð änì :àðéðç éaøa éñBé éaø øîàc ,àðéðç éaøa éñBé éaøãëì déì éòaéî¦¨¥¥§¦§©¦¥§©¦£¦¨§¨©©¦¥§©¦£¦¨¨¨¤¤§¥¦¦§
øBL øBëáa àðîçø áúk éàc ,àëéøö ?æò øBëáa ïéøeîéà ,áNk øBëáa ïéøeîéà¯äaøúð ïkL ¥¦¦§¤¤¥¦¦§¥§¦¨§¦§©©£¨¨¦§¤¥¦§©¨

áNk ,íéëñða¯æòa ,äéìàa äaøúð ïkL¯àì àãçî àãç .ãéçéa äøæ äãBáò ìöà äaøúð ïkL ¦§¨¦¤¤¤¥¦§©¨§©§¨§¥¤¥¦§©¨¥¤£¨¨¨§¨¦£¨¥£¨¨
!ézøzî àãç éúéz ,àéúà¯ðäî éúéúå øBLa àðîçø áBzëéì àì ?áBzëéì àì éäaC¯ðäl äîáBzëì àì !íéçñt ìöà eaøúð ïkL CáNëa ¨§¨¥¥£¨¦©§¥§¥¨¦§¨¦§©£¨¨§§¥¥¥¨¨©§¨¨¤¥¦§©¥¤§¨¦¨¦§§¤¤

ðäî éúéúåC¯ðäl äîCðäî éúéúå ,æòa àðîçø áBzëéð àì !øeaéöa äøæ äãBáò ìöà eaøúð ïkLC¯ðäl äîCìöà éeaø ãö ïäa Lé ïkL §¥¥¥¨¨©§¨¨¤¥¦§©¥¤£¨¨¨§¦¨¦§©£¨¨§¥§¥¥¥¨¨©§¨¨¤¥¥¨¤©¦¥¤
.éëéøö Ckìéä !çaæî¯ãò :dpéî òîL åàì àlà ?éì änì "øBëa" "øBëa" ,"æòå áNk øBL øBëa Cà" :àø÷ áBzëéì ïk íà :éìéìbä éñBé éaøå ¦§¥©¦§¨§¦¦§©¦¥©§¦¦¦¥¦§§¨©§¤¤§¥§§¨¨¦¤¨¨§©¦¨©

?déì ãéáò éàî "øBîç øèt" "øBîç øèt" éàä ,éìéìbä éñBé éaøå .øBL BøBëáe øBL àeä àäiL¯:øîBà éìéìbä éñBé éaø ,àéðúãëì déì éòaéî ¤§¥§§©¦¥©§¦¦©¤¤£¤¤£©¨¥¥¦¨¥¥§¦§©§¨©¦¥©§¦¦¥
:øîBì ãeîìz ?íélîâe íéñeñ éøèt eléôà éðà òîBL ,"äcôz äàîhä äîäaä øBëa úàå íãàä øBëa úà äcôú äãt Cà" øîàpL CBzî¦¤¤¡©©¨Ÿ¦§¤¥§¨¨¨§¥§©§¥¨©§¥¨¦§¤¥©£¦£¦¦§¥¦§©¦©§©
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc zexeka(ycew zay meil)

àäå,`vnpe -ïééåä ïéòaøàå ïúàîyi mixpic mirax`e miz`n - §¨¨¨§©§§¦¨§¨
md milwy miyye ,mixpic drax` `ed lwy lk jxry ,dpna
d`n `l` dpna oi` `ldy denz dfe .mixpic mirax`e miz`n
dpna yiy weqtd xn` ji`e ,milwy dynge mixyr mdy mixpic

.mixpic mirax`e miz`n mdy milwy miyy
:dfn micenil dyly d`ian `xnbdàlàyiy gxkdaoia welig ¤¨

mixac dylye .weqtd xacn eay ycew ly dpnl ,leg ly dpn
.` :dfn epcnldpéî òîLy,äéä ìeôk äðî ,LãB÷ ìL äðî §©¦¨¨¤¤¤¨¤¨¨¨

cnl o`kne ,mixpic miz`n mdy ,milwy miyng ekxr ezligzne
.a .did letk ycew ly dpny i`kf oa opgei oax,dpéî òîLe§©¦¨

yúBcnä ìò ïéôéñBîlr siqedl dpicnd ipal gk dpzp dxezdy - ¦¦©©¦
`l ycew ly dpn jkle zelwynd e` zecnd ly mixeriyd lceb
cr milwy dxyr cer eilr etiqed `l` ,leg lyn letk didy wx

.milwy miyy eieey dyrpyåmle`ïéôéñBî ïéàzecnd lrøúé §¥¦¦¨¥
úeúL ìòwx ycew ly dpn lr etiqed `ly enk ,ziyyn xzei - ©§

.b .xzei `le ziyy,dpéî òîLemixryn ,ziyy mitiqen xy`ky §©¦¨
øálî àúeúLepi` ziyyd xeriyy epiidc ,xeriyl uegn ziyy - §¨¦§©

qgia `l` ,ziyyd ztqedl mcwy ,ixewnd xeriyl qgia rawp
.ziyyd ztqez z` llekd xeriyl

lkl `le xengl wx oeict oic dxezd draw dnl zx`an `xnbd
:d`nh dnda xekaúéáa øæòéìà éaø úà ézìàL ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¨©§¦¤©¦¡¦¤¤§¥

àaø àáúBî,lecbd yxcnd ziaa -íéøBîç éøèt epzLp äî ¨¨©¨©¦§©¦§¥£¦
,oeicta miaiigyíélîâe íéñeñ éøètîmpi`ye .oeicta miaiigøîà ¦¦§¥¦§©¦¨©

éì,xfril` iaxãBòå .àéä áeúkä úøéæb,dfa mrh ozile xnel yi ¦§¥©©¨¦§
Lmixengdeòéiqlìk Eì ïéàL ,íéøönî íúàéöé úòLa ìàøNé ¤¦§¦§¨¥¦§©§¦¨¨¦¦§©¦¤¥§¨

Bnò eéä àlL ìàøNiî ãçàå ãçàmixvnn d`ivid zraíéòLz ¤¨§¤¨¦¦§¨¥¤Ÿ¨¦¦§¦
íéáeì íéøBîçd ,milern -.íéøöî ìL dáäæe dtñkî íéðeòè £¦¦§¦¦©§¨§¨¨¤¦§©¦

iax z` `pipg iax l`yy zetqep zel`y izy d`ian `xnbd
,xn`e `pipg iax siqed :xfril`åézìàL ãBòå[xfril` iax z`-] §§©§¦

wlnr znglna aezkd z` x`al(g fi zeny)mr mgNie wlnr `aie'©¨Ÿ£¨¥©¦¨¤¦
,'micitxA l`xUiì éàîdîL íéãéôø ,éì øîàå .'íéãéôø' ïBLly ¦§¨¥¦§¦¦©§§¦¦§¨©¦§¦¦§¨

.l`xyi mr wlnr mglp eay mewn eze`
:`xnbd zxne`éàpúk,mi`pz ewlgp 'micitx' zernyn xe`iaa - §©¨¥

,epipy jky,øîBà òLBäé éaø ,dîL íéãéôø ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥§¦¦§¨©¦§ª©¥
meynL,l`xyi mr mglpe wlnr `ayketéøz` eyilgd -ïîöò ¤¦©§¨

,äøBú éøácî.wlnr mdilr `a okleàeä ïëå[`iapd-]øîBà ¦¦§¥¨§¥¥
(b fn edinxi),dfr z` yeaki drxty zra dxwiy dn lreðôä àì'Ÿ¦§

,'íéãé ïBéôøî íéða ìà úBáàmingxny zea`d elit`y ernyne ¨¤¨¦¥¦§¨¨¦
mdipal xefrl elkei `l zeevne dxezn mdici etxiyk ,mdipa lr

.mdiaie` iptl cenrl gk mda didi `l ik ,dxv mdilr `aa
:xn`e `pipg iax siqedåézìàL ãBòåx`al [xfril` iax z`-] §§©§¦

xert lraa l`xyi ly m`hg z` x`znd aezkd(` dk xacna)aWie' ,©¥¤
,'a`Fn zFpA l` zFpfl mrd lgIe miHWA l`xUiì éàî.'íéhL' ïBL ¦§¨¥©¦¦©¨¤¨¨¦§¤§¨©§¦¦

dîL íéhL ,éì øîàåzepaa l`xyi elykp eay mewn eze` ly §¨©¦¦¦§¨
.a`en

:`xnbd zxne`éàpúk,mi`pz ewlgp 'mihy' zernyn xe`iaa - §©¨¥
,epipy jky,øîBà òLBäé éaø ,dîL íéhL ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¦¦§¨©¦§ª©¥
e÷qòúpLl`xyi,úeèL éøáãa.a`en zepa z` zepfl ekldy ¤¦§©§§¦§¥§

dyxtd jynda aezkd z` zx`an `xnbd:(a dk my)ïàø÷zå'©¦§¤¨
[a`en zepa-]ïäéäìà éçáæì íòì,'odidl`l EegYWIe mrd lk`Ie ¨¨§¦§¥¡Ÿ¥¤©Ÿ©¨¨©¦§©£¥Ÿ¥¤

,øîBà øæòéìà éaøerbt oteba mnvr ody `id 'o`xwze' zernyn ©¦¡¦¤¤¥
y epiide ,mdicba `le ,l`xyiaïäa eòât úBneøòynn mteby - £¨§¨¤

.l`xyi ipaa rbtaø,øîBà òLBäé éernyne ,ixw oeyln 'o`xwze' ©¦§ª©¥
ïlek eNòpL,[oze` mi`exd lk-].ïééø÷ éìòa ¤©£¨©£¥§¨¦

äðùî
eclepy zenda ly dlik` xzide dxeka ipic zx`an dpynd

:mn`n zepey zexevaïéîk äãìiL øBîçå ,øBîç ïéî äãìiL äøẗ¨¤¨§¨¦£©£¤¨§¨§¦

äøBëaä ïî äøeèt ,ñeñ,xeng xht oeict aeig cled lr oi` - §¨¦©§¨
øîàpL(k cl ,bi bi zeny),íéîòô éðL 'øBîç øèt' 'øBîç øèt'cnll ¤¤¡©¤¤£¤¤£§¥§¨¦

lg xeng xht oeict aeig oi`yãìBiä àäiL ãò,ezcliy `n`d - ©¤§¥©¥
å ,øBîçdpa mbãìBpäd`xn el yiy en`l dnec didi.øBîç £§©¨£

:dpynd dpcäìéëàa íä äîempi`y el` zeclee ly mpic dn - ¨¥©£¦¨
:`pzd xne` .dlik` xzid iabl ,mn`l minecäøBäè äîäa§¥¨§¨

,äàîè äîäa ïéîk äãìiLdcleå ,äìéëàa øzeîdndaäàîè ¤¨§¨§¦§¥¨§¥¨¨©£¦¨§§¥¨
,äøBäè äîäa ïéîk äãìiLdcle,äìéëàa øeñàoeikïî àöBiäL ¤¨§¨§¦§¥¨§¨¨©£¦¨¤©¥¦

àîhäk epicàîè,dlik`a xeq`eøBähä ïî àöBiäåk epicøBäè ©¨¥¨¥§©¥¦©¨¨
.dlik`a xzene

àøîâ
`l clea oi` xeng dcliy dxty oicd xewn z` zxxan `xnbd

:xeng xht ipic `le dxeka zyecwíúä ïðzoldl dpyna(:fh)iabl §©¨¨
,dxedh dnda xeka,ìçø ïéî äãìiL æòå ,æò ïéî äãìiL ìçøcled ¨¥¤¨§¨¦¥§¥¤¨§¨¦¨¥

ïéðîéñ úö÷î Ba Lé íàå ,äøBëaä ïî øeètdnec `ed mday ¨¦©§¨§¦¤¦§¨¦¨¦
`ed ixd ,en`láéiç.dxekaa ©¨
:`xnbd zl`eyéléî éðä àðîaiig epi` en`l dnec epi`y cley §¨¨¥¦¥

:`xnbd daiyn .dxekaaàø÷ øîàc ,äãeäé áø øîàxeka iabl ¨©©§¨§¨©§¨
dxedh dnda(fi gi xacna),'øBL øBëa Cà'ik ,zxzein 'xeka' zaize ©§

dyxtd zligza xn`p xak(eh gi my)xW` xUA lkl mgx xhR lM'¨¤¤¤¤§¨¨¨£¤
xey j`' aezkl xyt` dide ,'KN didi dndAaE mc`A 'dl Eaixwi©§¦©¨¨¨©§¥¨¦§¤¨
cr dxekaa aiig epi`y cnll `a `l` ,'xeka' zaiz `ll 'fre ayk

àeä àäiL[xekad z` zcleid m`d-]BøBëáe ,øBLdidi clele - ¤§¥§
d`xn,øBLiig epi` en`l dnec epi` m` j`dn oke .dxekaa a

xn`py(my)F`''áNk øBëacr dxekaa aiig epi`y cnll `aàäiL §¤¤¤§¥
.áNk BøBëáe ,áNk àeäxn`py dn oke(my)F`''æò øBëacnll `a ¤¤§¤¤§¥
cr dxekaa aiig epi`y.æò BøBëáe ,æò àeä àäiL:`xnbd zxxan ¤§¥¥§¥

ìBëédxekan xeht cled `dieléôàm`ïéðîéñ úö÷î Ba Lé ¨£¦¤¦§¨¦¨¦
,en`l minecdCà' øîBì ãeîìz,`ed herin oeyl 'j`'e ,'xFW xFkA ©§©©§

y÷ìç.dxekaa aiig oipniq zvwn el yi m`y ,xnel `ae aezkd ¨©
.dpynd ly `pzd zyxck yxc `l dcedi ax recn zxxan `xnbd
xehtl df weqt yexcl dcedi ax jxved dnl :`xnbd dywn

,en`l dnec epi`y cle dxekanàpz àäå,epizpyna `pzd ixde - §¨©¨
äøôì dì áéñð÷ 'øèt' 'øèt'cnl xeng oin dcliy dxt xeht - ¤¤¤¤¨¨¦¨§¨¨

ax jxved dnl ok m`e ,'xeng xht' minrt ipy dxezd dxn`y dnn
.oine oin lka xn`pd 'xeka' xezin yexcl dcedi

:`xnbd zvxznøîàc àeäxaqy meyn ,ok yxc dcedi ax -éaøk §¨©§©¦
,éìéìbä éñBé,øîBà éìéìbä éñBé éaø àéðúcxn`p(my)øBëa Cà' ¥©§¦¦§©§¨©¦¥©§¦¦¥©§

,'øBLdxekaa aiig epi`y cnll,øBL BøBëáe ,øBL àeä àäiL ãò©¤§¥§
aezkd yxcp oke .dxekaa aiig epi` en` oinl dnec epi` m`e(my)

F`'.áNk BøBëáe áNk àeä àäiL ãò ,'áNk øBëayxcp oke §¤¤©¤§¥¤¤§¤¤
aezkd(my)ìBëé .æò BøBëáe æò àeä àäiL ãò ,'æò øBëá Bà'`di §¥©¤§¥¥§¥¨

dxekan xeht cledeléôàm`ïéðîéñ úö÷î Ba Lé,en`l minecd £¦¤¦§¨¦¨¦
Cà' øîBì ãeîìzdfae ,`ed herin oeyl 'j`'e ,'xFW xFkA÷ìç ©§©©§¨©

.dxekaa aiig en`l zvwna dnec m`y ,aezkd
:`xnbd zl`eyéâìôéî÷ éàîaiqei iax mr epizpyna `pzd §©¨¦§§¦

:`xnbd daiyn .ililbdïãéc àpzepizpyna `pzd -élb ,øáñ ©¨¦¨¨©©¥
a àðîçø`l` ea oi`y xeng xht,íéîc úMeã÷dnec epi` m`y ©£¨¨§§©¨¦

,oeictn xeht en`la ïécä àeäåda yiy dxedh dnda xeka §©¦§
,óebä úMeã÷.dxeka ipicn `ed xeht ,en`l dnec epi` m`yéaøå §©©§©¦

éñBéililbdàðîçø élb ,øáñepi`y dxedh dnda xeka xehtl ¥¨©©¥©£¨¨
yecw `edy ,en`l dnecïécä àeäå ,óebä úMeã÷a,xeng xhtl ¦§©©§©¦

`l` yecw epi`yéîc úMeã÷aøîâå ,íxehtl,íéîc úMeã÷ ¦§©¨¦§¨©§©¨¦
îa epivny xehtdóebä úMeãw.dxedh dnda xeka ly §§©©

'xeka' zeaizd xezi z` epizpyn ly `pzd yexci ji` dpc `xnbd
:`xnbd zl`ey .oine oin lka exn`py'øBëa' éàä ïãéc àpúå§©¨¦¨©§

déì ãéáò éàî 'øBëa'exn`py 'xeka' zeaizd xezin yexci dn - §©¨¦¥
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המשך בעמוד סא



קל

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr nw sc oileg(oey`x meil)

:sqep uexiz d`ian `xnbd,øîà àáøiabl dxen`d 'zexedh' oeyl ¨¨¨©
d`a rxevnéèeòîì,df xacdì âåeæì àlLdcizrd xetivl §©¥¤Ÿ§©¥¨

xetiv glzydl,äéçelL íãB÷ úøçàrxevn lehi `ly ,xnelk ©¤¤¤¦¤¨
xcq z` da dyry xg`l dx`ypy ef xetv ezxdh jxevl xg`
d`iadl ick ,geliya daiigzde xdhpy rxevn lr da dfide ezxdh

.ezxdh jxevl zxg` xetv mr cgi
:`xnbd zxxanéàîìrxevnd jixvy mixetvdn efi` iabl - §©

xetv lehil ipyd lekiy mixeaq epiidy ,df cenill epkxved `iadl
,da ynzyd xaky rxevn lyì éàly xetv dze` jxev,äèéçL ¦§§¦¨

çeléL àéòa àärxevnd zngn geliya daiigzd xak ixd - ¨¨£¨¦©
.ipyd dphgyi cvike ,oey`xdì ,àlà,çeléLz` lehi `ly ¤¨§¦©

xcq z` da dyrie ,glzydl dpicy oey`xd rxevnd ly xetvd
rxevn ici lr d`aed `ly zxg` xetv `iai `l` ,dpglyie ezxdh

.xg`
:sqep uexiz,øîà àtt áø`a df weqtìhrnåôéìçäù) íéøBtö ©¨¨¨©§¦¦

,[äøæ äãBáòa ïôéìçäL] (äøæ äãåáò éøåôöádcear iebl ozpy ¤¤§¦¨©£¨¨¨
,rxevnl zeleqt ody ,el` mixetv iebd el ozp dzxenze ,dxf

áéúëcdxf dcear iabl dxeza(ek f mixac)l` darFz `iaz `le' ¦§¦§Ÿ¨¦¥¨¤
LziA,'eäBîk íøç úééäåy weqtd oeyln yexcl yieäî ìk ¥¤§¨¦¨¥¤¨¨©

epîéä äéiäî äzàM`di ,dxf dceard gkn miiwn dz`y dn lk - ¤©¨§©¤¥¤
epiceäBîk.e`iadl rxevnd lr dxezd dxq`e ,dxf dceard enk - ¨

:`xnbd zxxanéàîì,df cenil jxved mixetvdn efi` iabl -éà §©¦
ìçeléLi`yx epi`y heyt ixd ,glyl eilry xetv dze`l m` - §¦©

y ,d`pda dxeq`d ,ef xetv `iadl,äìwúì çlL äøBz äøîà àìŸ¨§¨¨©¥©§©¨¨
.mc` ipa da elykiyì àlàly xetv dze`,äèéçLdhriny ¤¨§§¦¨

.dxf dcear itilg `idy xetv dxezd
:sqep uexizëä ,øîà àðéáøïðé÷ñò éàîa àjxved xetv efi` - ¨¦¨¨©¨¨§©©§¦¨

,'zexedh' oeyla hrnl weqtd,Lôpä úà âøäL óBòaleqty §¤¨©¤©¤¤
.rxevn z`adn
:`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn ote` dfi`a -àðéc øîâc éà- ¥¦¨¥¦§¨©¦¨

ok m` ,bxddl ser eze` ly epic xnbp xak m`àeä àìè÷ øa- ©§¨¨
`le dhigyl `l ea ynzydl xyt` i`y heyte ,`ed dzin aiig

.geliylàðéc øîb íãB÷ àlà,dzinl serd ly epic xnbpy iptl - ¤¨¤§©¦¨
å,xxal yi dfa s`éàîìxeaql mileki epiid mixetvd ipyn efi`l - §§©

,xyk `edyì éàly xetv dze`,çeléLixdàðéc éáì ééezàì éòa ¦§¦©¨¥§©¥§¥¦¨
éîei÷åzevn da miiwl ick oic zial d`iadl eilr -òøä zøòáe' §¦¥¦©§¨¨¨

'Eaøwî(e bi mixac).dglyl leki epi` i`ceae ,ì àlàly xetv dze` ¦¦§¤¤¨§
,äèéçL,dzin daiigzdy ef xetv `iadl lekiy xnel mewn didy §¦¨

df iable ,jaxwn rxd zxrae oic da miiwi dzhigy ici lre
.rxevnl dleqt ef xetvy weqtd eprinyd

:dpyna epipyè óBò éöéa ìò õáBø àîè óBò,øBälr uaex xedhe ¨¥¥©¥¥¨
.glyln xeht ,`nh ser ivia

:`xnbd dywn .oicd mrh z` zx`an `xnbdàîìLadpynd - ¦§¨¨
y df oica zpaenàîè óBòd,øBäè éöéa ìò õáBøgeliyn xeht ¨¥¥©¥¥¨

c oeik ,owdïðéòaweqtd oeyl meiwa jxev yi -àkéìå ,'øBtö'- §¦¨¦§¥¨
lirl x`azd ixdy ,df ote`a miiwzn epi`e(:hlw)jiiy 'xetv' oeyly

.xedh ser iabl wxàlàly oicdøBäè óBòdóBò éöéa ìò õáBø ¤¨¨¥©¥¥
,àîè,oaen epi` ,xeht `ed mbyàeä øBtö àäxetv yi ixd - ¨¥¨¦

.`nh ser ly md miviady epl ztk` dne ,miviad lr zvaexd
`ed df oic xe`ia :`xnbd zvxznøîàãk[xn`y enk-],àðäk áø ¦§¨©©©£¨

weqta xn`p(f ak mixac),'Kl gTY mipAd z`e m`d z` gNWY gNW'©¥©§©©¤¨¥§¤©¨¦¦©¨
oeylny'Cì çwz'ote`a wx xn`p owd gely aeigy yexcl yi ¦©¨

,dlik`l jnvrl migext`d e` miviad z` lehil leki jpdyàìå§Ÿ
mlik`dl jxhvzy ote`aéáìëì,Eeénð àëäiabl ,o`k s`e - ¦§¨¤¨¨©¦
yexcl yi ,ze`nh miviaéáìëì àìå ,'Cì çwz',Emiviay oeike ¦©¨§Ÿ¦§¨¤

.owd geliyn m`vend xeht ,dlik`a zexeq` ze`nh
:`xnbd zxxanøîzéà àëéäåeixac exn`p dn iable -.àðäk áøc §¥¨¦§©§©©£¨

exn`p `pdk ax ly eixac :`xnbd zx`anàéðúc àäàlr - ©¨§©§¨
,da epipy jky ,ef `ziixaäôøè íà,migext`d lr zvaexd m` - ¥§¥¨¥

,dtixh `ideáéiçd`vendçeléLad m` la` ,owdíéçBøôàmd ©¨§¦©¤§¦
øeèt ,úBôøèm`vend.çeléMî,epiywdeéléî éðä àðîoipn - §¥¨¦¦©§¨¨¥¦¥

df lre .el` mipic ecnlp,àðäk áø øîàn ok micnelyàø÷ øîàc ¨©©©£¨§¨©§¨
,'Cì çwz'leki jpdy ote`a wx xn`p owd gely aeigy yexcl yie ¦©¨

,dlik`l jnvrl migext`d e` miviad z` lehilàìåote`a §Ÿ
mlik`dl jxhvz dlik`a jilr zexeq` mdy zngnyéáìëì,E ¦§¨¤

wx `l` envr mc`d zlik`l miie`x mpi` dtixh ly migext`e
.owd geliyn m`vend xeht okle ,eialk zlik`l

:`xnbd dywn .`ziixaay df oic zxxan `xnbdLé÷äìeixde - §¨¦
d oic z` zeeydle yiwdl yiíàdì äôøèd oicíéçBøôà,zetixhd ¥§¥¨§¤§¦

,ok m`e,úBôøè íéçBøôà äîo`vend,çeléMî øeèt`ed ixdy ¨¤§¦§¥¨¦¦©
,ok enk ,mlke`l leki epi`óà`vn m`énð ,äôøè íàok mb - ©¥§¥¨©¦

didilî øeèt.çlL ¨¦§©¥©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc zexeka(iying meil)

øëfzdye xey xht',dxeka zyecw dpaa legiy ickàkéìåm`e ¦¨¨§¥¨
.dxekan xeht dpae ,'jpwn lk' llka `id oi` ,iebl jiiy m`dn wlg

àðL àì àlàmdipyae ,en`l envr xekad oia welig oi``ped ax ¤¨Ÿ§¨
zelra wx mixhet `axe `cqg axe .epf`a elit` ieb zelra xhet

.ea dielz dndad zeigy xa`a
:dxekan zxhet ieb zelra zvwny mixaeqd lr dywn `xnbd

é÷úîéMà áø øa øî dì ózxhet ieb zelra zvwny mixaeqd lr ¨§¦¨©©©©¦
,dxekaníéìôpî àðL éàî,ltp xekan df dpey dn -áb ìò óàc ©§¨¦§¨¦§©©©

,eäðéð àúeiç éða åàìcéLã÷eycwzp zeig mdl oi`y s` - §¨§¥©¨¦§¨§¦
,dxekaaøî øîàcweqtd lr(ai bi zeny),'äîäa øâL øèt'yiy §¨©©¤¤¤¤§¥¨

dvenw 'ba aezk did eli`k eyxcl,'äîäaa øâL'dfa daxzne ¤¨©§¥¨

dnl ok m`e ,dnda irna xbe z`vl epnf ribd `ly ltp lr dyecw
.ea dielz ezeigy xa`a zelra iebl yiy xeka lr dyecw legz `l

:`xnbd zvxzníúä,miltpa my -ïéleç eäa eáéøò àìc ïåék- ¨¨¥¨§Ÿ£¦§¦
,oileg wlg mda axern `l'øBëa ìk' äîäaa eäa àðéø÷- ¨¥¨§©§¥¨¨§

la` ,dxekaa miaiige ,'xeka lk' `xwnd mda miiwznàëäo`k - ¨¨
,wlg ea iebl yiy xekaaïéleç eäa eáéøòc ïåékwlg ea axern - ¥¨©£¦§¦

,oileg,'øBëa ìk' eäa àðéø÷ àì.dxekaa aiig epi`e Ÿ¨¥¨§¨§
:dfa ztqep drc d`ian `xnbdàLøãî éáì ìò àì øæòìà éaø- ©¦¤§¨¨Ÿ¨§¥¦§§¨

,yxcnd zial `a `léqà éaøì déçkLà,iq` iax z` `vn -øîà ©§§¥§©¦©¦¨©
déì,iq` iaxlàLøãî éa ïðaø øeîà éàîminkg eycig dn - ¥©¨©¨¨¥¦§§¨

,yxcnd ziaadéì øîà,xfrl` iaxl ¨©¥
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קלי
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr nw sc oileg(oey`x meil)

,owd iabïwa úBòâBð äéôðkL ïîæa,dlrnln mipaa ±ì áéiç,çlL ¦§©¤§¨¤¨§©¥©¨§©¥©
lr F` migxt`d lr zvax m`de' xn`py dn llka df ixdy§¨¥Ÿ¤¤©¨¤§Ÿ¦©

'miviAd(e ak mixac)m` mle` .äéôðk ïéàm`d ly,ïwa úBòâBð ©¥¦¥§¨¤¨§©¥
lî øeèt,çlLn llka df oi`y itl.'zvax m`de' xn`py d ¨¦§©¥©§¨¥Ÿ¤¤

glyl aeig yi mday miviade migext`d oipra cer dpc epizpyn
:m`d z`íL ïéàowaàlàwxáéiç ,úçà äöéa Bà ãçà çBøôà ¥¨¤¨¤§©¤¨¥¨©©©¨

ìçlL,miax oeyla 'mivia F` migxt`' xn`p dxezay s` ,m`d z` §©¥©¤§Ÿ¦¥¦
meynøîàpL`xTi iM'ï÷'xFRv(my mixac),zaiz zernyneï÷`id ¤¤¡©¦¦¨¥©¦©

yíB÷î ìkî.glyl aiig ,`edy ow beq lka ± ¦¨¨
íéçéøôî íéçBøôà íL eéä,mnvrn gextl milekiy milecb ±Bà ¨¨¤§¦©§¦¦

úBøæeî íéöéa,mdn xvep gext` oi`y mivia ±lî øeètçlLz` ¥¦¨¨¦§©¥©
,m`d'íéöéaä ìò Bà íéçøôàä ìò úöáø íàäå' øîàpLmixac) ¤¤¡©§¨¥Ÿ¤¤©¨¤§Ÿ¦©©¥¦

(mymigext`d z`e migext`l miviad z` zeeydl yiy rnyne ,
yi migext`l miviad z` zeeydl yiy zernynd one ,mivial

,jk cenlläîa aeigdy myk ±íéçBøôà`edmd xy`k wxéða ¨¤§¦§¥
àîéi÷,[zetixh mpi`y] zeigl miie`x ±íéöéa óà`l` maeig oi` ©¨¨©¥¦
mdyk,àîéi÷ éðamdn e`viykl zeig icil `eal milekiy xnelk §¥©¨¨

,mixg` migext`eàöémivia df llkn,úBøæeî`eal miie`x mpi`y ¨§¨
.zeig icileyi mivial migext`d zeeydl zernynd on ok enk
,jk cenllíéöéaä äîmd ixdïnàì ïéëéøö,mdilr xebczyóà ¨©¥¦§¦¦§¦¨©
ïéçBøôàäoiicr mdy onfa eidiy jixvïnàì ïéëéøöb`czy ¨¤§¦§¦¦§¦¨

,mdizepefnleàöémigext` df llkn,ïéçéøôîmikixv mpi`y ¨§©§¦¦
.mn`l

àøîâ
dpyna epipyy oicd xewn z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd
ote`a wx `ed owd iab lr zgxet m`d xy`k owd geliy aeigy

:owa zerbep ditpkyïðaø eðzdxezd dxn`y oeyld ,`ziixaa ¨©¨¨
m`de' owd geliy zevna,'úöáøynn zvaex xy`k `weec rnyn §¨¥Ÿ¤¤

,odilràìå`id xy`kúôôBòîdzrne ,owd iab lr xie`aìBëé §Ÿ§¤¤¨
,zttern m`d m`y xnel iziideléôàxy`kïwa úBòâBð äéôðk £¦§¨¤¨§©¥

,dglyl devn oi` ok mbøîBì ãeîìz,'úöáø'ote`ay eprinydl ©§©Ÿ¤¤
:`xnbd zxxan .glyl devn yi dfàãeîìz éàîdcnl cvik ± ©©§¨§¥¨

`ziixad zpeek :`xnbd zx`an .'zvax' zaizn `ziixad z`f
wiiclúáLBé áéúk àìcîoeyla dxezd z`f dazk `ly dnn ± ¦§Ÿ§¦¤¤

ok mb ynn zayei dpi` m` s`y rnyn ,dviax oeyla `l` daiyi
m`dyk s`y zeaxl d`a dxezdy eyxc jkitl ,dglyl devn yi

.dglyl aiigy owa zerbep ditpke zgxet
:m`d zviax oipra sqep oicäúéä ,áø øîà äãeäé áø øîàm`d ¨©©§¨¨©©¨§¨

úáLBéxie`aéãáBø éðL ïéa[itpr-]ïìéà,dicivn mda zknqpe ¤¤¥§¥§¥¦¨
íéàBø[mixryn -]èîMz íàL ìkeid `l eli`y dxwna ± ¦¨¤¦¦¨¥

dzid wgeca dze` mikneq mitprdúìôBðdhn itlkíäéìòlr ± ¤¤£¥¤
,ynn miviad e` migext`dì áéiççlLllka dfy itl ,m`d z` ©¨§©¥©

,'miviAd lr F` migxt`d lr zvax m`de',åàì íàåeid `l eli`y §¨¥Ÿ¤¤©¨¤§Ÿ¦©©¥¦§¦©
igext`d lr ynn zltep dzid `l wgeca dze` mikneq mitprdm

,mdl jenqa `l`øeètzvax m`de' llka df oi`y itl ,dglyln ¨§¨¥Ÿ¤¤
.'miviAd lr F` migxt`d lr©¨¤§Ÿ¦©©¥¦

:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyäúéäm`dïäéðéa úáLBé ¥¦¥¨§¨¤¤¥¥¤
,mdiciva zrbepe miviad e` migext`d oia -lî øeètçlLz` ¨¦§©¥©

dzid m` mle` ,'ebe 'lr zvaex m`de' llka df oi`y itl ,m`d
zayeiïäéab ìò,ynnì áéiççlLxn`py dn edf ixdy ,m`d z` ©©¥¤©¨§©¥©

:`ziixad dkiynn .'ebe 'lr zvaex m`de' dxezaäúéäm`d ¨§¨
úôôBòî,owd iab lr zgxet ±eléôày ote`a,ïwa úBòâBð äéôðk §¤¤£¦§¨¤¨§©¥
lî øeètçlL,`ziixaay oey`xd oicdn `xnbd zwiicn .m`d z` ¨¦§©¥©
åàì éàîaeigl oicd xn`p eay dxwndy xnel oekp oi` m`d ± ©©

zayei m`d xy`k,ïäéab ìò`edïäéðéác àéîecdxwnl dey ± ©©¥¤§¨§¥¥¤
,mdipia zayei xy`k xehtl oicd xn`p eayäîxehtdy myk ± ©

zayeiy dxwnaïäéðéaelit` `edeäa äòâðcmda zrbepy ± ¥¥¤§¨§¨§
,mdicivnóàzayeiy dxwna aeigdïäéab ìòote`a wx `ed ©©©¥¤
eäa äòâðc,mda zrbep xy`k ±mda zrbepy df ote`a wxy rnyne §¨§¨§

,glyl aiig ynnìáàipy oia zknqpy dxwnaïìéà éãáBødtebe £¨§¥¦¨
,llk owa zrbep dpi`e xie`aøeètdcedi ax ixack `ly ,dglyln ¨

.dglyl aiigy xaqy ax mya
:`xnbd zvxznàìmdipia zayei oia zeeydl `ziixaa wiicz l` ± Ÿ

dxwna aeigd oia d`eydd z` x`al yiy itl ,jk odiab lrl
zayeiyïäéab ìò`edyàéîecdxwna xehtl deye dnec ± ©©¥¤§¨
ïäéðéác,jk xnele ,dpey jxca ,mdipia zayei m`dy ±ïäéðéa äî §¥¥¤©¥¥¤

ote`a i`cea `ed mdipia zayeiy dxwna xehtdy myk ±àìc§Ÿ
eäééìò äòâð,cvd on `l` dlrnln mda zrbep m`d oi`y ±óà ¨§¨£©§©

zayeiy dxwna aeigdïäéab ìòote`a elit` `edäòâð àìc ©©¥¤§Ÿ¨§¨
eäééìò,dlrnln s` mda zrbep dpi`y ±eðééäåzayeiy dxwnd £©§§©§
ipy oia,ïìéà éãáBøok m` x`eane ,dlrnln oda zrbep dpi`y §¥¦¨

.dfa geliy aeig yiy ax mya dcedi ax ixack
:`xnbd dgikenàøazñî énð éëäyi oli` icaex oia zayeiay ¨¦©¦¦§©§¨

,glyl aeigCzòc à÷ìñ éàcipy oia zvaexy dxwnayéãáBø §¦©§¨©§¨§¥
øeèt ïìéà,dyw ok m` ,dglylnéðúcà`tiqa `pzd dpyy cr ± ¦¨¨©§¨¥

lî øeèt ïwa úBòâBð äéôðk eléôà úôôBòî äúéäéðúéì ,çlL± ¨§¨§¤¤£¦§¨¤¨§©¥¨¦§©¥©¦§¥
ipy oia zvaexy dxwna elit` glyln xehty zepyl el didéãáBø§¥

,ïìéà,'ebe 'lr zvax' llka epi` df mbyån rcpïkL ìëyúôôBòî ¦¨§¨¤¥§¤¤
.glyln xeht i`cea llk zvaex dpi`y

:`xnbd dgecéøèöéà úôôBòîdéì Cea yi zttern ly dxwnd ± §¤¤¦§§¦¥
okly [oli` icaex ipy oia zayeiy dxwna oi`y] xehty yecig

,ezepyl `pzd jxvedlî øeèt ïwa úBòâBð äéôðk eléôàc,çlL ©£¦§¨¤¨§©¥¨¦§©¥©
.dglyn xeht oli` icaex ipy oia zayeia s`y okzi oiicr la`

dxwna glyln zxhetd `ziixad lr epizpynn dywn `xnbd
:owa zerbep ditpk xy`k elit` ztternyïðz ïðàäå,epizpyna §¨£©§©

zttern dzidy dxwnayì áéiç ïwa úBòâBð äéôðkL ïîæa.çlL ¦§©¤§¨¤¨§©¥©¨§©¥©
:`xnbd zvxznàúéðúî éðz÷ ék ,äéîøé éaø øîàepipyy df ± ¨©©¦¦§§¨¦¨¨¥©§¦¨

epiid ,glyln xeht owa zerbep ditpky dxwna elit`y `ziixaa
`weecãvä ïî òâBðadfy ,miviad e` migext`d icivn zrbepy ± §¥©¦©©

dglyl zaiignd dpynd la` ,'ebe 'lr zvaex m`de' llka epi`
.dlrnln mda zrbep xy`k epiid

jkay dpey ote`a zxkfpd `ziixadn ewiicy yiy d`ian `xnbd
di`x yiaiig oli` icaex ipy oia zvaexy xn`y dcedi axl
:dglyléøîàc àkéà,zxg` oeyla ef drenydéì òéiñî àîéì± ¦¨§¨§¥¥¨§©©¥

,`ziixaa epipyy ,dcedi axl di`x yi ef `ziixany xn`p ile`
lî øeèt ïäéðéa úáLBé äúéäì áéiç ïäéab ìò ,çlLäúéä ,çlL ¨§¨¤¤¥¥¤¨¦§©¥©©©¥¤©¨§©¥©¨§¨

lî øeèt ïwa úBòâBð äéôðk eléôà ,úôôBòîåàì éàî .çlL± §¤¤£¦§¨¤¨§©¥¨¦§©¥©©©
zvaexy dxwna aeigdy xnel oekp oi` m`dïäéab ìò`edàéîec ©©¥¤§¨

ïäéðéa äî ,ïäéðéácmdipia zayeiy dxwndy myk ±äòâð àìc §¥¥¤©¥¥¤§Ÿ¨§¨
eäééìò,dlrn cvn mda zrbep dpi` ±ïäéab ìò óà`weec xaecn £©§©©©¥¤

,eäééìò äòâð àìcaiig z`f lka ,dribp o`k oi`y it lr s`e §Ÿ¨§¨£©§
,'lr zvaex' llka df ixd jkitl mdilrn `idy xg`n ,geliya

eðééäåipy oia zvaex ly dxwnd,ïìéà éãáBøepipy jk lre §©§§¥¦¨
.dcedi ax ixack glyl aiigy `ziixaa

:`xnbd dgecàìy wiicl okziy ,jk wiicz l` ±ïäéab ìò Ÿ©©¥¤
ïäéðéác àéîec,dpey ote`aeäa äòâðc ïäéðéa äîmipt lk lr §¨§¥¥¤©¥¥¤§¨§¨§

,cvd onïäéab ìò óà`weec,eäa äòâðcote`a `weecy wiecne ©©©¥¤§¨§¨§
,glyl aiig zrbepyìáàipy oia zvaexy dxwnaïìéà éãáBø £¨§¥¦¨

,llk mda zrbep dpi`e,øeèt`xnbd .dcedi ax ixack `ly ¨
:ef diigc lr dywnéëä éàxeht oli` icaex oia zvaexay ¦¨¦

,glylnéðz÷càa `pzd dpyy cr ±úôôBòî äúéä ,àôéñ ©§¨¨¥¥¨¨§¨§¤¤
,øeèt ïwa úBòâBð äéôðk eléôàllka epi` i`cea df dxwny £¦§¨¤¨§©¥¨

,'zvaex m`de'
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קלב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc zexeka(ycew zay meil)

,'ì÷L úBàî òaøàå íétìàå økk,dyweéøäLmilwyd oeayg ¦¨§©§©¦§©§©¥¨¤¤£¥
ïàk`ed,äðî äMLå íéòLz2,400-ae ,milwy 25 yi dpn lka ik ¨¦§¦§¦¨¨¤

,dpn 96 yi milwyemewn lknáeúkä ïàðî àìmilwy 2,400-l Ÿ§¨¨©¨
èBøèBøôa àlà,miccea milwy oipnk -péî òîLLãB÷ ìL äðî d ¤¨¦§§§©¦¨¨¤¤¤

,äéä ìeôkdf weqtae .xkkk aygp epi` milwy 3,000 oi` cer lke ¨¨¨
xikfd ixdy ,xzeie xkk d`n `l` xikfn epi`y zegcl xyt` i`
:ef dgked mb dgec `xnbd ,ihxt oipnk aygp dfe xkk miray

àîìéãålkn ,d`n ea oi`y s` xkk miray aezkd xikfdy s` §¦§¨

wx ik ,cg` xkkk milwy 2,400 xikfn epi` mewnäaø àèøt- §¨¨©¨
,xkk 70 oebk ,miax mihxt,éøkëa áéMç à÷mle`àèeæ àèøt- ¨©¦§¦¨¥§¨¨¨
cg` xkk oebk ,hren hxt,éøkëa áéMç÷ àì2,400 dpn okle Ÿ¨©¦§¦¨¥

.xkkk `le ,miccea milwyk milwyd
:i`kf oa opgei oax ixacl xg` xewn d`ian `xnbdáø øîà àlà¤¨¨©©

àëäî ,àcñçweqtdn -(ai dn l`wfgi).äøb íéøNò ì÷Mäå'eíéøNò ¦§¨¥¨¨§©¤¤¤§¦¥¨¤§¦
,íéì÷Lcere,íéì÷L íéøNòå äMîçcere,ì÷L äMîçå äøNò §¨¦£¦¨§¤§¦§¨¦£¨¨©£¦¨¤¤

'íëì äéäé äðnä.dpn `ed milwy miyy mdy cgi el` lk jxr - ©¨¤¦§¤¨¤
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המשך ביאור למס' בכורות ליום שבת קודש עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc zexeka(iyiy meil)

.xacnl e`ay zra milecb eid xake
:`xnbd dywndì éøà÷ éàî ,dì éøà÷ãedywdy opgei iaxe - §¨¨¥¨©¨¨¥¨

migafa dpynd zpeek oi`y heyt ixde ,dywd dn migafa dpyndn
zx`an .xacna eclepy zexeka icia dzyrp zepaxwd zceary

:`xnbd÷éñt àìc àîìLa úøîà éà ,déì àéL÷ à÷ éëä̈¦¨©§¨¥¦¨§©¦§¨¨§Ÿ¨¦
eäééúMeã÷wqtp `l zexekad yeciwy xn`z m` xacd oaen - §¨©§

m`y ,eycwzd xacna eclepy zexekad mbe ,mixvnn mz`ivi zra
xnel yi okðäeäééúMeã÷ àò÷t àì énð àøwéòîc Cel` mby - ¨¨§¥¦¨¨©¦Ÿ¨§¨§¨©§

eidy zexekad mde ,mzyecw drwt `l mixvna eycwzd xaky
.xacna zepaxwd zcear z` cearl miie`x÷ñôc úøîà éà àlà¤¨¦¨§©§¨©

eäééúMeã÷wqtp zexekad yeciwy ,yiwl yixk xn`z m` mle` - §¨©§
m` ,eycwzd `l xacna eclepy zexekade ,mixvnn mz`ivi zra

okðäeäééúMeã÷ déì àò÷t énð àøwéòîc Cxaky el` mb ixd - ¨¨§¥¦¨¨©¦¨§¨¥§¨©§
zexekad md in ok m`e ,mzyecw rwtiy ie`x mixvna eycwzd

.xacna zepaxwd zcear z` cearl miie`x eidy
:yiwl yix zpad z` `xnbd zx`anCãéàå`id yiwl yix zxaqe - §¦¨

,xacna eclepy zexekal ,eycwed xaky zexekad oia wlgl yiy
xekayLeã÷cx`yp ,mixvna ycwed xaky -LBã÷e`ay xg` mb §¨¨

xekae ,xacnlLeã÷ àìc,ycwed `le xacna clepy -Leã÷ àì §Ÿ¨Ÿ¨
.xacna

:`ziixan yiwl yix lr dywn `xnbddéáéúéàyixl opgei iax ¥¦¥
mler xcqa diepyd `ziixan yiwl(f"t),ïkLnä í÷eäL íBiä BúBà©¤©©¦§¨

ìàøNéa íäì eáø÷ly zepaxwúBîLàå úBàhç úBáãðe íéøãð ¨§¨¤§¦§¨¥§¨¦§¨©¨©£¨
,úBøNòîe úBøBëa,xacna eycwzp dnda ixekay yxetn ixd §©©§

:`xnbd zvxzn .opgei iax ixackeénð éëäuxzl jixv o`k mb - ¨¦©¦
xaecny ,migafa dpyndn lirl `iyewd lr epvxizy enkïúBàa§¨

zexeka zenda,íéøönî eàöiLeycwzd mdy yiwl yix dceny ¤¨§¦¦§©¦
.xacnl m`eaa mzyecw drwtp `le ,mixvna

:`xnbd zxne` .yiwl yixk ef `ziixan dgikene dtiqen `xnbd
dpéîe,da x`eany ,yiwl yixk wcwcl ozip ef `ziixan ,daxc`e - ¦¨
a wxy'íBiä BúBà'okynd mwedyáeø÷c àeä,zexekad zepaxw ©§¨

j`,áeø÷ àì Cìéàå ïkéî,eycwzp `l xacna eclepy zexekad ik ¦¨§¥©Ÿ¨
.yiwl yixk epiide

éøîàc àkéà`ed yiwl yixy xg` oeyla ef dreny exn`y yi - ¦¨§¨§¦
.opgei iaxl dywdyä BúBà' ,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déáéúéàíBi ¥¦¥¥¨¦§©¦¨¨©

ìàøNé íäì eáø÷ ïkLnä í÷eäLly zepaxwúBáãðe íéøãð ¤©©¦§¨¨§¨¤¦§¨¥§¨¦§¨
,'úBøNòîe úBøBëa úBîLàå úBàhç,yiwl yix wiice'íBiä BúBà' ©¨©£¨§©©§©

ïéàla` ,zexekad z` eaixwd ,cala okynd mwedy meid eze`a - ¦
àì ,Cìéàå ïkéî,eycwzp `l xacna eclepy zexekad ik ,eaixwd ¦¨§¥©Ÿ
.opgei iaxk `lye

`ziixad zpeek oi` :yiwl yixl `ziixadn di`xd z` dgec `xnbd
`l` ,okynd mwedy meid eze`a eidy zexekad z` wx eaixwdy

àîéày xnel `ziixad zpeek -íBiä BúBàîokynd mwedy,Cìéàå ¥¨¥©§¥©
,zexeka okyna eaixwd,ïì òîLî÷ éàîeyïéà ,íBiä BúBàî- ©¨©§©¨¥©¦

mle` ,zexeka eaixwd okynd mwedy meid eze`n wxyàøwéòî- ¥¦¨¨

,okynd mwedy mcewàìzexeka miaixwn oi` ik ,zexeka eaixwd Ÿ
zena `l` gafn mdl did `l okynd mwedy cre ,gafna `l`

,cigiàîìàzepaxwy jkn gkene -áeø÷ àì äîaa ,úBáBç`l - ©§¨©¨¨Ÿ¨
mwedy cr zexekad z` aixwdl elki `l okle ,dnaa eaxwed

.gafn ea eyre okynd
:`xnbd zxne` .opgei iaxk dgiken `xnbdòîL àziaxl di`x ¨§©

,`ziixaa epipy ,opgeiìLa ,øîBà äzà úàöîðeLã÷ úBîB÷î äL ¦§¥¨©¨¥¦§Ÿ¨§¨§
ïúñéðëáe øaãnáe íéøöîa ,ìàøNéì úBøBëaly,õøàì ìàøNé §§¦§¨¥§¦§©¦©¦§¨¦§¦¨¨¦§¨¥¨¨¤

øîBà eäî íéøöîa(a bi zeny)àeä øaãna ,'øBëa ìë éì Lc÷' §¦§©¦©¥©¤¦¨§©¦§¨
Bàøî(fi g xacna)õøàì íúñéðëa ,'ìàøNé éðáa øBëa ìë éì ék' ¥¦¦¨§¦§¥¦§¨¥¦§¦¨¨¨¨¤

øîBà àeä(`i bi zeny)Eàéáé ék äéäå'mye ,'iprpMd ux` l` 'dweqt) ¥§¨¨¦§¦£¤¤¤©§©£¦
(aixn`pzøáòäå'eycwy ef `ziixaa yxetne .'dl mgx xhR lk §©£©§¨¨¤¤¤¤©

.xacna mb zexeka
:`xnbd zvxzn,÷çöé øa ïîçð áø øîàzexeka eycw `l zn`a ¨©©©§¨©¦§¨

y xnel `ziixad zpeeke ,xacnaìLaeøäæeä úBîB÷î äLl`xyi ¦§Ÿ¨§§£
Lc÷éì ,úBøBëaä ìò,ux`l eqpkiyk dyecw mda bedpl -åmle` ©©§¦§©§

ux`l eqpkpy creLã÷ àì.zexekad Ÿ¨§
dxikfdy el` zenewn dylyay xn`p ji` :`xnbd dywn
,mzyecw lr exdfed wx `l` ,lreta zexekad eycw `l ,`ziixad

,mixvn `ed zenewnd cg` ixdeLeã÷ àì énð íéøöîáeozip ike - §¦§©¦©¦Ÿ¨
,lreta zexekad eycwed `l mixvnay xnelLeã÷c ïðéøîà÷ àä̈¨¨§¦©§¨

zra eidy zexekady dcen yiwl yix mby epgked lirl ixde -
,`id `ziixad zpeeky gxkdae .eycwzp mixvnn mz`ivi
dywi aey ok m`e ,lreta zexekad eycwzp el` zenewn zylyay

.xacna zexekad eycwzp `ly xn`y yiwl yixl
:`xnbd zvxznøîà÷ éëäzylya ,xnel `ziixad zpeek jk - ¨¦¨¨©

zycwd iabl j` ,zexekad zyecw lr exdfed el` zenewn
a zexekadwlgay ,zenewnd oia welig yi lreteLã÷ ïäî¥¤¨§

,lreta zexekadewlga.eLã÷ àì ïäî¥¤Ÿ¨§
:yiwl yix lr `iyew d`ian `xnbdé÷úîàtt áø dì óixac lr ©§¦¨©¨¨

miclepd `le ,eycwzp mixvna eclepy zexekad wxy yiwl yix
,xacnaåikeLã÷ àì øaãná,zexekaáéúëäå(n b xacna)ãB÷t' §©¦§¨Ÿ¨§§¨§¦§

ìàøNé éðáì øëæ øBëa ìkdyrp df oipny oeike ,'dlrne Wcg oAn ¨§¨¨¦§¥¦§¨¥¦¤Ÿ¤¨©§¨
mixvna eclepy zexekad lky `vnp ,xacna eidy dipyd dpya
oan xeka lk cewtl aezkd xn` ji`e ,xzeie dpy ipa eid eycwzpe

.zexekad eycwed xacna mby ixd ,dlrne yceg
:xg` ote`a yiwl yixe opgei iax zwelgn z` dcinrn `xnbd

øîzéà éà ,àlàewlgpy yiwl yixe opgei iax mya xn`py dn - ¤¨¦¦§©
,xacna zexeka eycwed m`øîzéà éëä,xn`p jky jgxk lr - ¨¦¦§©

eLã÷ ,øîà ïðçBé éaøycw' mixvna mdl xn`py dryn zexeka ©¦¨¨¨©¨§
,'xeka lk ile÷ñt àìådwqtp `l aey ycwzdl eligzdy xg`e - §Ÿ¨§

s`e ,eycwed jli`e f`n eclepy zexekad lk `l` ,mzycwd
.xacna eclepy zexekadLé÷ì Léøåmb,øîàyeLã÷zexeka §¥¨¦¨©¨§

onf cr 'xeka lk il ycw' xn`py zrn eclepy el` wx la` ,xacna
,'xkf xeka lk cewt' xn`p mdilr ik ,xacna miield oeict
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קלג
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `nw sc oileg(ipy meil)

Bì äðB÷ íãà ìL Bøöç ,àðéðç éaø øaoipwa dkeza gpend z` ©©¦£¦¨£¥¤¨¨¨
,xvgBzòcî àlL`vnp ,dkeza gpen xacdy rciy `la s` ± ¤Ÿ¦©§

ok m`e ,el miiepw el` mipeiyY ïàk éø÷xn`y dn o`k jiiy ¨¥¨
aezkdàøwé ék''KxCA Liptl xFRv ow(my mixac)aeigy jkn eyxcy ¦¦¨¥©¦§¨¤©¤¤

,i`xw`a owd ecil `ay mewna wx `ed geliyïneæîì èøthxt ± §¨¦§¨
ok mb ixd el` mipeie ,geliy zaeg ea oi`y ezeyxa xak `vnpd owl

.geliya mda aiig recne ezeyxa mipnefn
:`xnbd zvxznøîàdaeø úàéöé íò äöéa [àáø] (áø)dryn ± ¨©¨¨¥¨¦§¦©¨

dzlihnd m`d on daex d`viyçelLa áéiçàc àeädlg xak ± §¦©©§¦©
mle` ,m`d lr geliy zaegàð÷îdpew xvgd `dzy oiprl ±àì ¦§¨Ÿ

ìBtúc ãò éð÷dlek,Bøöçìy onf lky itlm`d seba dwec` `id ¨¥©§¦©£¥
,xg` mewnl dviad mr gextl dlekiy oeik ,dtebk zaygpéëå§¦

éðz÷y `ziixaa,çelLa úBáéiçepiidénwîiptl -,Bøöçì ìBtúc ¨¨¥©¨§¦©¦©¥§¦©£¥
oiicre daex d`vie dvia dlihn m`d z` `vne mc` `a m`y epiide
`l oiicry ,zpnefn zaygp dpi` ef dryay ,dglyl aiig dgp `l

.exivgl dltp
mdipy `ziixaa epipyy lfb xeqi`e geliyd aeigy dpiad `xnbd

:`xnbd dywn .oipr eze`a miwqeréëä éàwx `ed geliyd aeigy ¦¨¦
,xie`a dviad ceraéànày epipy,ìæb íeMî úBøeñàoiicr `ld ©©£¦¨¥

xeqi` :`xnbd zvxzn .jka el miepw eidiy xvgd rwxwa egp `l
epiid ,`ziixaa epipyy mely ikxc iptn lfbdínààlr elit` ± ©¦¨

da zewec`d miviad s` `linne ,dilr ezrcy meyne ,m`d
.m`d sebk mpic ixdy zexeq`äöéaà íìBòì ,àîéà úéòaéàå± §¦¨¦¥¨§¨©¥¨

,m`d seba miwec` mcera miviad itlk xen` lfbd xeqi` ok`y
,mely ikxc iptn mixeq` mewn lkn exivg el dzpw `ly s`y

ey meynàaeø déì ÷éôðc ïåék äöéadviad aex d`viy cin ± ¥¨¥¨§¨¦¥¨
mlerd xie`ldéìò dézòczekfl milrad zrc ±ok oi`y dn ,da ©§¥£¥

oi` ,dgwly in mr hhewzn epi`e dqtezl lwpa `ly m`d itlk
.mely ikxc iptn elit` xeqi`

ixd dilr ipeie jaey ipeia owd geliy zaegy x`azdy xg`l
`xnbd d`ian ,xvgd rwxwa dviad dgp `ly cera `weec `id
dgp xaky xg`l s` geliyd zaeg z` cinrdl yi eitly oic

:xvga dviadàzLäådn itl dzrne ±øîà äãeäé áø øîàc §©§¨§¨©©§¨¨©
ïäéìò úöáBø íàäL íéöéaa úBkæì øeñà ,áøheytl xeq` ± ©¨¦§©¥¦¤¨¥¤¤£¥¤
meyn ,dizgzy miviad z` lawl m`d zgz eciçlL' øîàpL¤¤¡©©¥©

øãäå 'íàä úàokn xg`l wxe -eléôà ,'Cì çwz íéðaä' ¤¨¥©£©©¨¦¦©¨£¦
àîéz`id geliyd zaegy xn`z elit` ±ìôðc áb ìò óà ¥¨©©©§¨©

,Bøöçì`pipg iax xa iqei iax ixacn dyw `l mewn lkne ©£¥
oky ,onefnk md ixde el dpew exivgyéöî eäéàc àëéä ìk̈¥¨§¦¨¥

éëæ,exivga gpend xaca zekfl envr milral xzeny okid lk ± ¨¥
àéëæ énð Bøöç,exear z`f zekfl exivg mb dleki ±àëéä ìëå £¥©¦©§¨§¨¥¨

éëæ éöî àì eäéàczekfl xeq` envr milraly okid lke ± §¦Ÿ¨¥¨¥
,exivga gpend xacadéì àéëæ àì énð Bøöçdpi` exivg s` ± £¥©¦Ÿ©§¨¥

.geliya aiige onefnk miaygp mpi` okle ,exear zekfl dleki
:`xnbd dywnéëä éàoiicr milrad xy`k `id geliyd zaegy ¦¨¦
,miviaa ekf `lúBøeñà éànàwx lfb meyníBìL éëøc éðtî`le ©©£¦§¥©§¥¨

,dyw didi cinrpy ji` ixd ,xzeidçìLc éàz` gliy xak m` ± ¦§©§¨
aeye ,miviad z` el dzpw exivgy `vnp ,m`dàeä àélòî ìæb± ¨¥§©§¨

,miviad zlihpa `ziixe`c lfb meyn yidçìL àìc éàz` oiicr ¦§Ÿ©§¨
miviad z` lehil xeq` mewn lkn ,miviaa dkf `le m`d

c oeik `ziixe`cnéòa éçelLm`d z` glyl deevn `ed ixdy ± ©¥¨¥
ok` xaecn :`xnbd zvxzn .dcedi ax ixack miviad zlihp iptl
mzlihpa xeqi` oi`y exn` ok it lr s`e ,m`d z` gliy `l oiicry

xaecn oky ,mely ikxc iptn `l`ïè÷a`ed ohw mlhil `ady ± §¨¨
:`xnbd zl`ey .zeevnd on xehtdàeä íBìL éëøc øa ïè÷ike - ¨¨©©§¥¨

:`xnbd zvxzn .mely ikxc iptn miaeig llka epyi ohwøîà÷ éëä̈¦¨¨©
,`ziixad zpeek jk ±(åì) øéæçäì áéiç ïè÷ ìL åéáàxvgd lral ¨¦¤¨¨©¨§©£¦
.íBìL éëøc éðtî¦§¥©§¥¨

milrad oi` cer lky zxkfpd d`xedk dyrn d`ian `xnbd
:mxear dkef dpi` xvgd s` miviaa zekfl milekiïBîéñ øa éåì¥¦©¦

BëáBL úBøét éð÷àekaeyay miviade migext`d z` dpwd ±áøì ©§¥¥¨§©
éìàeîLc dén÷ì àúà ,äãeäel`ye l`eny iptl dcedi ax `a ± §¨¨¨§©¥¦§¥

,bedpl cvikdéì øîàl`enyïwà óBøè ìéæ,owd lr ywde jl ± ¨©¥¦§©¥
eäábúéìclewd z`xin ennexzi migext`dy ick ±eäðéð÷ejkae ± §¦§©§§¦§

.mze` dpwz
dne l`enyn le`yl dcedi ax jxved dn zx`ane `xnbd zkled

:`xnbd zl`ey .l`eny eaiydéàîìl`eny el dxed dn myl ± §©
,z`f zeyrlàð÷îì éàick ddabd oipwa owd z` zepwl icka m` ± ¦§¦§¨

,df oipwa `weec zepwl eilr recn ,ea xefgl oeniq xa iel lkei `ly
øãeña déì eäðéð÷ìoipwa el zepwdl oeniq xa iel did leki ixd ± ©§¦§¥§¨

,ea zepwdl milibxy oitilgáBè íBéa éàiptl df didy meyn m`e ± ¦§
lek`le hegyl dvexy mipeid z` oinfdle mpikdl jxvede ,aeh mei
meyn mixeq` eidi `le aeh meia mhgeyl lkeiy icka ,mcew

,dvwen
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ויהי רצון שבקרוב ממש יקוים היעוד דלילה כיום יאיר ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר וכו' וכדיוק 

ה' )שלמעלה משם אלקים בגימטריא הטבע  רבותינו נשיאינו, שאפילו בשר הגשמי כפשוטו ירגיש כבוד 

מוציא חמה מנרתקה, שמש ה' מהנרתק ומגן דשם אלקים,  אלקות המלובש בטבע, שהרי לע"ל הקב"ה 

וכמ"ש כי שמש ומגן ה' אלקים, עיין שער היחוד ר"פ ד'(.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



c"agקלד 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

.‰ÔÓf‰L ‰NÚ ˙BˆÓ ÏkL Èt ÏÚ Û‡Â ÌÈ¯ÙBÒ È¯·„Ó ·BË ÌBÈ·e ‰¯Bz‰ ÔÓ ˙aLa ÌBi‰ LecÈ˜a ˙B·ÈiÁ ÌÈL�̈¦©¨§¦©§©¨¦©¨§¦¦§¥§¦§©©¦¤¨¦§£¥¤©§©

'B‚Â ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ ¯Ó‡pL ˙B·ÈiÁ ÌBi‰ LecÈ˜a ‰�ÓÓ ˙B¯eËt ÌÈL� ‡Ó¯b24'B‚Â ÌBÈ ˙‡ ¯BÓL ¯Ó‡�Â25Ïk §¨¨¨¦§¦¤¨§¦©©¨¤¤¡©¨¤§§¤¡©¨¤§¨

‡Ï ˙ÂˆÓ ‡È‰L ‰Î‡ÏÓ ˙ÈiNÚÓ Ba ¯ÓMÈ‰Ï B˙¯ÈÓLa ˙B¯‰ÊeÓ ÌÈLp‰Â ÏÈ‡B‰Â ‰¯ÈÎfa B�LÈ ‰¯ÈÓLa B�LÈL¤¤§¦§¦¨¤§©§¦¨§¦§©¨¦§¨¦§¦¨§¦¨¥¥£¦©§¨¨¤¦¦§©Ÿ

B˙¯ÈÎÊa Ôk Ì‚ ˙B¯‰ÊeÓ Ô‰ È¯‰ da ˙B¯‰ÊeÓ ÌÈL� ‡Ó¯b ÔÓf‰L Û‡ ‰NÚz ‡Ï ˙BˆÓ ÏÎÂ 'B‚Â ‰Î‡ÏÓ Ïk ‰NÚz©£¤¨§¨¨§§¨¦§Ÿ©£¤©¤©§©§¨¨¨¦§¨¨£¥¥§¨©¥¦§¦¨

ÌBi‰ LecÈ˜ e�ÈÈ‰c26: §©§¦©
ה סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק
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4

5

zetqede mipeiv

(24:ÈŒÁ ,Î ˙ÂÓ˘ימים ׁשׁשת לקּדׁשֹו: הּׁשּבת יֹום את ְְִֵֶֶַַַָָָזכֹור
לא אלהי לה' ׁשּבת הּׁשביעי ויֹום :מלאכּת ּכל ועׂשית ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּתעבד
וגר ּובהמּת ואמת עבּד ּובּת ּובנ אּתה מלאכה כל ְְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָתעׂשה

.ּבׁשערי ְֲִֶֶָאׁשר
(25:·È ,‰ ÌÈ¯·„'ה צּו ּכאׁשר לקּדׁשֹו הּׁשּבת יֹום את ְְְֲִֶֶַַַַָָׁשמֹור

.ֱֶֹאלהי
Á"Òעד"ז26) ‡ˆ¯ ÔÓÈÒ·נשים שלישית): סעודה (לענין

ככרות ב' על לבצוע וכן אנשים כמו שלישית בסעודה חייבות
שנתבאר מטעם שוין ואשה איש שבת מעשה שלכל סעודה בכל

רע"א. בסי'
Ë"ÈÒ Âˆ¯ ÔÓÈÒ·Âשעיקר האומרים לדברי הבדלה): חיוב (לענין

לקדשו השבת יום את זכור שנאמר התורה מן הוא הבדלה
הרי רע"א בסי' שנתבאר כמו ביציאתו בין בכניסתו בין זכרהו
בקידוש שחייבות כשם התורה מן בהבדלה חייבות הנשים גם
כן גם וחייבות שם כמ"ש לשמור זכור שהוקש מפני התורה מן
כמו עליהן שתקנו חכמים כתקנת הכוס ועל בתפלה להבדיל
בעיקר התורה מן כמותם חייבות והן הואיל האנשים על שתקנו

הבדלה.

•

zay zekld - jexr ogley

Áתבשיל המשהה על שקנסו כמו השוגג על קנסו לא ולמה
כך כל חיוב שאין לפי אחר תבשיל לו שאין אע"פ בשוגג
ג' מצות לקיים אפשר אי פת בלא אבל בשבת תבשיל לאכול
לו אין אם מקום ומכל רע"ד בסי' שיתבאר כמו בשבת סעודות
שהשהה בלבד התבשיל אותו אם כי בשבת כלל לאכול מה
בו להתענות שאסור השבת כבוד מפני לאכלו לו מותר בשוגג
מספקת גדולה פת חתיכת לו יש ואם רפ"ח בסי' שיתבאר כמו
באיסור שנאפית זו מפת בשבת לאכול לו אסור סעודות לשלש
שלש מצות שעיקר כיון שלמים משנה לחם על לברך כדי

זו: פת בלא לקיים יכול בשבת סעודות

Ëאם אבל באיסור כשנאפית אלא בשינוי לרדות הצריכו לא
שלנו בתנור או יום מבעוד פניה שקרמו כגון בהיתר נאפית
לחוש אין שאז בטיט וטוח מכוסה התנור שפי או וקטום הגרוף
כיון כדרכו במרדה לרדות מותר למעלה שנתבאר כמו לחיתוי
אחרת פת לו יש אם אבל אחרת פת לו שאין שבת צורך שהוא
מדברי אסורה היא הפת שרדיית בשינוי אפילו לרדות אסור

שבת. לצורך אלא התירוה ולא סופרים

והיו קדירה כעין שהיה שבימיהם בתנורים אמורים דברים במה
בתנורים אבל רדייה בהם ושייך התנור לדופני פת מדביקים
רדייה כלל בהם שייך לא התנור שולי על מונחת שהפת שלנו
לו שיש אע"פ בהיתר שנאפית הפת כל מהתנור להוציא ומותר
שהוא כדרך יעשה שלא ברחת יוציא לא מקום ומכל אחרת פת
במקל: יוציאה או בו וכיוצא סכין בה יתחוב אלא בחול עושה

Èשמוציא מהפת בשבת לאכול כשדעתו אמורים דברים במה

לאכול דעתו אין אם אבל אחרת לו שיש לה צריך שאינו אע"פ
משבת להכין שאסור שינוי ע"י אפילו להוציאה אסור ממנה
טלטול אלא מלאכה סרך שום בו שאין בענין אפילו לחול
הבדלה לצורך בשבת לבית מהמרתף יין להביא כגון בעלמא
לענין תק"ג בסי' שיתבאר וכמו בזה כיוצא וכל שבת במוצאי

שם: עיין יו"ט

‡Èליתנה אסור בשבת מהפת לאכול דעתו אין אם אפילו
שאין כך כל לחשכה סמוך וקטום גרוף שאינו שלנו לתנור
לצורך אותה אופה שהוא אע"פ יום מבעוד פניה שיקרמו שהות
מכל חיתוי בלא להאפות יכולה כולה השבת ובכל שבת מוצאי
לו מותר שהרי בשבת לאכלה אח"כ ימלך שמא חוששים מקום
עליה דעתו שיהיה וכיון רדייה בו שאין שלנו מתנור להוציאה
זה שמטעם אפייתה לגמור בגחלים ויחתה ישכח שמא לאכלה
שאסור מקום בכל שחרית סעודת לצורך תבשיל להשהות אסור
כמו יחתה שמא גזרת משום הלילה סעודת לצורך להשהותו
להתבשל יוכל שחרית סעודת שעד אע"פ רנ"ג בסי' שנתבאר

חיתוי: בלא

·Èבמזיד בין בשוגג בין עצמה בשבת לתנור פת שנתן מי
לרדותה לו מותר שתיאפה קודם מהתנור לרדותה ונמלך
ואפילו לאכילה ראויה אינה שהרי שבת צורך בה שאין אע"פ
איסור חכמים לו שהתירו רדייה בהם ששייך שלהם בתנורים
איסור לידי או סקילה איסור לידי יבא שלא כדי דבריהם של

ישנה. שינוי ע"י לרדות לו אפשר אם מקום ומכל חטאת

שלא כדי שינוי ע"י אפילו לרדות התירו לא אחר לאדם אבל
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

לאדם אומרים שאין סקילה או חטאת חיוב לידי חבירו יבא
חבי שיזכה כדי הפתחטא שנתן במה פשע שחבירו כיון רך

ש"[ו]: סי' סוף עיין לתנור

‚Èמיני כל שאר או ותורמסין עססיות קדרה אדם ימלא לא
טוח שאינו שלנו התנור לתוך או כירה גבי על ויניח קטניות
ביום שהות יש א"כ אלא וקטומים גרופים אינ[ן] אם בטיט
שהות אין אם אבל מנהגנו לפי דרוסאי בן כמאכל שיתבשלו
בענין ממש לחשכה סמוך אפילו שם להניחה אסור כ"כ ביום
לגמרי חי שהוא כיון שם להשהותו מותר בבשר בזה שכיוצא
כל אבל הלילה לסעודת עוד להגמר יוכל ולא לחשכה סמוך
לסעודת להגמר ויכולין להתבשל ממהרים הם קטניות מיני

ירקות. מיני בכל הדין וכן הלילה

כמאכל נתבשלו ולא במזיד בין בשוגג בין שם והניחה עבר ואם
שיעשו: בכדי שבת למוצאי עד אסורים יום מבעוד דרוסאי בן

„Èשאינו שלנו לתנור לחממם בקדרה מים בנותן הדין וכן

בשבת כלים הדחת לצורך אפילו) או שתיה (לצורך וקטום גרוף
ביום שהות שיהא כך כל יום מבעוד הקדרה שם שיניח שצריך
שיחמו או מנהגנו לפי לכתחלה החימום חצי להתחמם שיוכלו
בן כמאכל שנתבשל תבשיל שם להשהות להאוסרים צרכם כל
והמים לו ורע מצטמק שיהיה עד צרכו כל אפילו או דרוסאי

להן. ורע מצטמקין ג"כ חמין

הם ג"כ שהמים ממש לחשכה סמוך שם יניחנה לא אבל
צוננים כשהם גם לשתיה ראוים שהמים ואף להתחמם ממהרים
שנתבאר חיים הנאכלים כפירות כך כל טובים אינם מקום מכל
נתחממו ולא במזיד בין בשוגג בין שם והניח עבר ואם למעלה
בכדי שבת למוצאי עד אסורים יום מבעוד חימומם שליש

שיעשו:

בשבת להגמר כדי שבת מערב המוכנים תבשילים דיני רנד סימן ב חלק

חֿיד סעיפים
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dxez ihewl

שממשיך:] כפי ושבת, החול ימות בין החילוק [וזהו

äøéöé äàéøáá ùáìúîùë ìåçä úåîéáù åðééäå
.àèåæ êìî '÷ð 'éùò

יורדת האלקית החיות שבהם החול, בימות

בבריאה "להתלבש למטה מלמעלה "ומשתלשלת"

ליש עצמם המרגישים העולמות שהם עשי'", יצירה

כי זוטא", "מלך הקב"ה נקרא אז מאלקות, נפרד ודבר

יורדת האלקית שהחיות שתוכלומתצמצמתמאחר כדי

את מרגיש כבר האדם כאשר גם הנה בנבראים, להתלבש

המלך (וכמשל מאד מצומצם הוא הגילוי האלקי, האור

הדרו). בכל להם מתגלה שאינו עבדיו, לבית שיורד

ïéòîå 'ä âðò úåìâúä úðéçá àåä úáùá ë"àùî
.äðéëùä åéæî ïéðäðù ,úåîùðä âåðòú ,àáä íìåò
בעולם ומתגלים המאירים והחיות האור מדריגת

הם והחיות שהאור כפי היא השבת ביום האדם ובנפש

והצמצומים. מהירידות למעלה ומקורם, בשרשם

כסאו על היושב המלך כמשל הוא ששבת ונמצא

שאמר (כמו מלכותו אלקינו"),בהיכל בעיר "כשהוא ו

גדולתו בכל שמתגלה עילאה", "מלך נקרא שאז

ותפארתו.

תתענג אז -) ה' עונג זמן הוא ששבת הטעם וזהו

שעונג שאמרו עד - כנ"ל מאלקות), עונג הוי', על

ש"נהנין הבא בעולם הנשמות עונג מעין הוא שבת

האור האדם בנפש מאיר בשבת כי השכינה", מזיו
ובמילא, הבא, בעולם הגילוי מעין בהתגלות, האלקי
ומתייגע חול מענייני עצמו את מנתק האדם כאשר
כזו למדריגה אז להגיע הוא יכול באלקות, להתדבק
בעולם הנשמות (כתענוג מאלקות יהי' תענוגו שכל

השכינה). מזיו שנהנין הבא

.ïøëù ìåáé÷ úðéçáå
קיבול כעין היא השבת ביום ה' שעבודת ונמצא,
להרגיש שכדי דאע"פ ,( שכרם" לקבל ("למחר שכר
השבת ביום האדם בנפש המאיר האלקי האור את
להלן שיאריך (וכפי כמובן ויגיעה עבודה דרושה
נחשב מקום מכל שבת), דתפלות העבודה ענין בביאור
היא גופא שהעבודה מאחר שכר, קיבול כמו הדבר

עונג, הוי'").שמתענגמתוך על תתענג ("אז מאלקות

.íúåùòì àåä ìåçä úåîéá ìáà
יורד האלקי כשהאור המעשה, ימי בששת
הוא האדם אצל גם הרי בעולמות, להתלבש ומתצמצם
הגשמיים עניניו לקשר היא אז עבודתו שעיקר כך,

"היום נאמר זה ועל כנ"ל, דייקא,לעשותםלאלקות, "
לגלות בשביל העשי', בענין היא האדם עבודת שעיקר

דוקא. וגשמיות בעשי' אלקות

מצומצם אור הוא העשי' בעולם שהגילוי ומאחר
בעבודה אין - עבדיו) לבית שיורד כפי המלך (כמשל

רגש מאלקות.העונגזו
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קלה c"ag i`iyp epizeax zxezn

לאדם אומרים שאין סקילה או חטאת חיוב לידי חבירו יבא
חבי שיזכה כדי הפתחטא שנתן במה פשע שחבירו כיון רך

ש"[ו]: סי' סוף עיין לתנור

‚Èמיני כל שאר או ותורמסין עססיות קדרה אדם ימלא לא
טוח שאינו שלנו התנור לתוך או כירה גבי על ויניח קטניות
ביום שהות יש א"כ אלא וקטומים גרופים אינ[ן] אם בטיט
שהות אין אם אבל מנהגנו לפי דרוסאי בן כמאכל שיתבשלו
בענין ממש לחשכה סמוך אפילו שם להניחה אסור כ"כ ביום
לגמרי חי שהוא כיון שם להשהותו מותר בבשר בזה שכיוצא
כל אבל הלילה לסעודת עוד להגמר יוכל ולא לחשכה סמוך
לסעודת להגמר ויכולין להתבשל ממהרים הם קטניות מיני

ירקות. מיני בכל הדין וכן הלילה

כמאכל נתבשלו ולא במזיד בין בשוגג בין שם והניחה עבר ואם
שיעשו: בכדי שבת למוצאי עד אסורים יום מבעוד דרוסאי בן

„Èשאינו שלנו לתנור לחממם בקדרה מים בנותן הדין וכן

בשבת כלים הדחת לצורך אפילו) או שתיה (לצורך וקטום גרוף
ביום שהות שיהא כך כל יום מבעוד הקדרה שם שיניח שצריך
שיחמו או מנהגנו לפי לכתחלה החימום חצי להתחמם שיוכלו
בן כמאכל שנתבשל תבשיל שם להשהות להאוסרים צרכם כל
והמים לו ורע מצטמק שיהיה עד צרכו כל אפילו או דרוסאי

להן. ורע מצטמקין ג"כ חמין

הם ג"כ שהמים ממש לחשכה סמוך שם יניחנה לא אבל
צוננים כשהם גם לשתיה ראוים שהמים ואף להתחמם ממהרים
שנתבאר חיים הנאכלים כפירות כך כל טובים אינם מקום מכל
נתחממו ולא במזיד בין בשוגג בין שם והניח עבר ואם למעלה
בכדי שבת למוצאי עד אסורים יום מבעוד חימומם שליש

שיעשו:

בשבת להגמר כדי שבת מערב המוכנים תבשילים דיני רנד סימן ב חלק

חֿיד סעיפים
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שממשיך:] כפי ושבת, החול ימות בין החילוק [וזהו

äøéöé äàéøáá ùáìúîùë ìåçä úåîéáù åðééäå
.àèåæ êìî '÷ð 'éùò

יורדת האלקית החיות שבהם החול, בימות

בבריאה "להתלבש למטה מלמעלה "ומשתלשלת"

ליש עצמם המרגישים העולמות שהם עשי'", יצירה

כי זוטא", "מלך הקב"ה נקרא אז מאלקות, נפרד ודבר

יורדת האלקית שהחיות שתוכלומתצמצמתמאחר כדי

את מרגיש כבר האדם כאשר גם הנה בנבראים, להתלבש

המלך (וכמשל מאד מצומצם הוא הגילוי האלקי, האור

הדרו). בכל להם מתגלה שאינו עבדיו, לבית שיורד

ïéòîå 'ä âðò úåìâúä úðéçá àåä úáùá ë"àùî
.äðéëùä åéæî ïéðäðù ,úåîùðä âåðòú ,àáä íìåò
בעולם ומתגלים המאירים והחיות האור מדריגת

הם והחיות שהאור כפי היא השבת ביום האדם ובנפש

והצמצומים. מהירידות למעלה ומקורם, בשרשם

כסאו על היושב המלך כמשל הוא ששבת ונמצא

שאמר (כמו מלכותו אלקינו"),בהיכל בעיר "כשהוא ו

גדולתו בכל שמתגלה עילאה", "מלך נקרא שאז

ותפארתו.

תתענג אז -) ה' עונג זמן הוא ששבת הטעם וזהו

שעונג שאמרו עד - כנ"ל מאלקות), עונג הוי', על

ש"נהנין הבא בעולם הנשמות עונג מעין הוא שבת

האור האדם בנפש מאיר בשבת כי השכינה", מזיו
ובמילא, הבא, בעולם הגילוי מעין בהתגלות, האלקי
ומתייגע חול מענייני עצמו את מנתק האדם כאשר
כזו למדריגה אז להגיע הוא יכול באלקות, להתדבק
בעולם הנשמות (כתענוג מאלקות יהי' תענוגו שכל

השכינה). מזיו שנהנין הבא

.ïøëù ìåáé÷ úðéçáå
קיבול כעין היא השבת ביום ה' שעבודת ונמצא,
להרגיש שכדי דאע"פ ,( שכרם" לקבל ("למחר שכר
השבת ביום האדם בנפש המאיר האלקי האור את
להלן שיאריך (וכפי כמובן ויגיעה עבודה דרושה
נחשב מקום מכל שבת), דתפלות העבודה ענין בביאור
היא גופא שהעבודה מאחר שכר, קיבול כמו הדבר

עונג, הוי'").שמתענגמתוך על תתענג ("אז מאלקות

.íúåùòì àåä ìåçä úåîéá ìáà
יורד האלקי כשהאור המעשה, ימי בששת
הוא האדם אצל גם הרי בעולמות, להתלבש ומתצמצם
הגשמיים עניניו לקשר היא אז עבודתו שעיקר כך,

"היום נאמר זה ועל כנ"ל, דייקא,לעשותםלאלקות, "
לגלות בשביל העשי', בענין היא האדם עבודת שעיקר

דוקא. וגשמיות בעשי' אלקות

מצומצם אור הוא העשי' בעולם שהגילוי ומאחר
בעבודה אין - עבדיו) לבית שיורד כפי המלך (כמשל

רגש מאלקות.העונגזו
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c"agקלו i`iyp epizeax zxezn

øåáã ,øáã øáãå êöôç àåöîî úáùá áéúë ïëìå
.øåñà

שהיא בשבת, האלקית החיות סוד שנתבאר לאחר

הטעם היטב יובן למעלה, מלמטה עלי' בבחינת

רק לא היא השבת ביום האדם ששביתת לכך הפנימי

חול, בענייני מהדיבור גם אלא מלאכה מעשיית

דבר", ודבר חפצך "ממצוא פסוק על רז"ל כדרשת

"דבור , חול" של כדבורך שבת של דבורך יהא "שלא

אסור".

בזה:] [והענין

äìòîìî äëùîäå äâäðä ïåùì àåä øåáã éë
"îëå ,äèîì.øîàì äùî ìà 'éåä øáãéå ù

העולמות את ומחי' המהוה האלקי שהכח ידוע,

") "דיבור" בשם נקרא הגשמי עוה"ז עד ויאמרכולם

" גו'", יהי "בעשרהבדבראלקים נעשו", שמים ה'

העולם").מאמרות נברא

לשון גם הוא "דיבור" כי הוא, לזה הטעמים ואחד

ותוכן ,( תחתנו" עמים "ידבר (כמ"ש וממשלה הנהגה

הוא, - כביכול הקב"ה של בדיבורו - למעלה הענין

היינו - "להנהיג" פועלת שלמעלה הדיבור שבחינת

מלמעלה האלקית החיות את - ולהמשיך להביא

העולמות. לתוך למטה,

שענין לאמר", משה אל ה' "וידבר ענין ג"כ וזהו

ח"ו) הגוף דמות ית' לו שאין (אף משה אל הדיבור

משה. אל אלקות והמשכת ירידת הוא

úåìùìúùä úðéçá àåäù ìåçä úåîéá åäæå
úðéçáá íâ ùáìúäì äèîì äìòîìî äëùîäå

.úåéîùâ äééùò
המעשה ימי שבששת לעיל, נתבאר כבר

למטה", "מלמעלה האלקית החיות "משתלשלת"

שמתלבשת עד עשי', יצירה בריאה למדריגה, ממדריגה

גשמית"). "עשי' (הנקרא הגשמי הזה בעולם

גילוי זמן הוא החול שבימות ית'דיבורוונמצא,

לשון דיבור ירידתהנהגה- על מורה הוא שכן -

(כנ"ל). למטה" "מלמעלה החיות והמשכת

íìåòá åìéôà ,íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî ù"îëå
.åéúéùò óà ù"îëå ,äééùò

למטה האלקי האור ו"השתלשלות" ירידת על

עשיי' בבחינת "גם שמתלבש עד החול בימות

עולמים", כל מלכות "מלכותך - נאמר גשמיות",

(כמשל כולם העולמות בכל "מתפשטת" ית' שמלכותו

" בכתוב ומדייק עבדיו), לבית היורד ממלך כלהנ"ל

עולם (הוא העשי'" עולם "אפילו לרבות - עולמים"

הגשמי). הזה

העולמות בין יסודי הבדל יש כי בזה, והחידוש

ויצירה בריאה שבעולמות העשי', לעולם יצירה בריאה

אותם ומחי' המהווה האלקי האור את מרגישים

הזה בעולם משא"כ לאלקות), ביטול בהם יש (ולפיכך

ומחי' המהווה האלקי האור בנבראים כלל נרגש לא

גמור. "יש" בבחינת הם ולפיכך אותם,

זהו כי העשי'", "עולם הזה עולם נקרא ולכן

נעשה עשייתו שלאחר שבאדם, המעשה כח כמשל

כלי, העושה אומן כמו האדם; מן לגמרי ונפרד נבדל

בכלי שנתלבש זה כח הרי בכלי, מלובש שכוחו שאף

שום לו אין ושוב האדם מן לגמרי ונפרד נבדל נעשה

הכח שבו הגשמי (שהדבר האדם עם כלל חיבור

וכך - כלל) האדם מהות וערך ממעלת אינו מלובש

מאלקות. נפרדים עצמם מרגישים שהנבראים בנמשל,

" הכתוב מאמר פירוש גם שגםאףוזהו עשיתיו",

ו"יש" מאלקות נבדל עצמו שמרגיש עם העשי', עולם

החיות מתפשטת בו אפילו מקום מכל לעצמו, נפרד

שם. גם ושולט מולך ית' והוא האלקית,

úáùá ë"àùî[נאמר]"øáã øáãå"גם לשבות [שיש
äìòîì:מדבור] åùøùå åøå÷îì øæåç øåáãäù ,

המלך כמשל הוא השבת שביום דמאחר כלומר,

וחיות שקיום לפי - מלכותו כסא על בהיכלו שיושב

שהיא כפי החיות ממדריגת הוא השבת ביום העולם

- כנ"ל וצמצומים) מירידות (למעלה ומקורה בשרשה

למעלה", ושרשו למקורו חוזר "הדבור שבשבת נמצא,

"לשון דיבור, הנקרא זה אלקי כח הנהגהכלומר,

למטה מלמעלה למקורו.והמשכה עולה ,"

בשבת לקונו (שעבודתו האדם אצל גם ולפיכך,

אז) האלקי אור גילוי באופן לההבדל בהתאם היא

. דיבור מבחינת שביתה להיות צריכה
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דאיתÂ‰ÊÂ(ו) בזהר מ"ש ידוע דהנה יביעו טובך רב זכר
אמרו וכמו בנוק' וצדק בדכורא צדיק וצדק צדיק
שזהו כידוע הוא והענין כו' דכורא בבחי' זהו טוב כי צדיק
בנימין ובחי' יוסף (בחי' תחתון וצדיק עליון צדיק בחי'
עמ"ש ידוע הדבר וביאור וישפה) שהם בענין במ"א כמ"ש
ב' שהן לי יעשה שלום לי שלום יעשה במעוזי יחזק או
של התקשרות בחי' שהוא במקבל דמשפיע שלום שלימות
יונתן של כאהבתו כנפשו אותו באהבתו במקבל המשפיע
בחי' ודוד המשפיע הוא דיונתן אהבו נפשו שאהבת לדוד
לו אשר כל לו וליתן להשפיע כנפשו אוהבו היה מקבל
דדכורא תאובת' וכמו כו' המעיל את יונתן ויתפשט כמ"ש
שהעגל ממה יותר כענין למקבל להשפיע נוקבא לגבי
אהבה ההתקשרות בחי' והיינו כו' רוצה הפרה כו' רוצה
לתלמיד וכרב לאשתו כאיש המקבל אל במשפיע שיש
למעלה ומקבל משפיע שנק' ועלול עילה בכל וכה"ג
זא"ז וקרא שנא' במלאכי' כמו העולמות בהשתלשלות
הנק' עילה בכל יש ודאי הרי דין מן דין ומקבלין ות"א
למקבל להשפיע וחשק אהב' התקשרו' בחי' משפיע
ונק' צ"ע נק' המקבל אל שלו זאת התקשרות ובחי' העלול
בעצם הטוב טבע כמו טוב כי צדיק אמרו כמ"ש טוב
כלום לעצמו יניח ולא לו אשר כל לזולתו ולהשפיע להטיב
צדיק נקרא וע"כ ונותן חונן צדיק כתי' הפשוט ע"ד וכמו
בעצמות מעלה למעלה הוא וכך הצדקה השפעת ע"ש
כמ"ש צדיק נקרא דאבי"ע ההשתל' כל מקור ב"ה אא"ס
העילות כל עילת נק' שהרי כו' אהב צדקות ה' צדיק כי
להשפיע שלו בהתקשרות אה"ר אור מיוחד וכאשר כו'
דוקא אליך פניו ה' יאר כמ"ש מקבל בחי' שהן דוקא לכנ"י
צדיק נק' כו' יונתי היא אחת כו' אה"ר אהבתיך אה"ע וכן
היינו צ"ת ובחי' כידוע כו' לצדיק זרוע אור וכמ"ש עליון
לקבל המשפיע אל במקבל שיש אה"ר התקשרות בחי'
כמ"ש דכורא לגבי דנוק' תאובתא כמו תמיד השפע ממנו
אהבה התקשרות עלול בכל יש כך כו' תשוקתך אישך ואל
העלא' בבחי' שלו העילה מן שפעו לקבל ותשוקה
האור התקשרות אבל בעילתו ולידבק ליכלל והתכללות
המקבל אל מעצמותו ירידה דרך בא' במקבל דמשפיע
נקרא ע"כ כנ"ל לו להשפיע במקבל ולהתדבק להתקשר
טוב בשם במקבל להתייחד המשפיע של זאת ירידה בחי'
למקבלים שפע כל שמונע בעצם טוב שאינו מי (משא"כ
אה"ר התקשרות בחי' בהם שיש בכנ"י הוא וכך כו')

ואל כמו תוכם בתוך אלקות ושפע אור ולקבל לעלות
(והוא לבעלה רק ברית כורתת שאינה אשה כמו כו' אישך
בחי' (והוא במ"א) כמ"ש כו' בגווה דשביק רוחא בחי'
צ"ת בחי' וזהו בנפשו) קשורה ונפשו ביה דכתיב בנימין
ונקשר נגלה שתמיד המשפיע אל המקבל שמן התקשרות
במ"א וכמ"ש מ"ן העלאת (ונקרא לקבל לעלות תשוקה בו
כח בחי' והיינו מרים) של בארה בחי' כו' באר עלי ע"פ
מישראל בכאו"א שמושרש מאד החזקה ההתקשרות
במס"נ שלימה בתשובה שישוב או השם קדוש על למס"נ
וצדיק עליון צדיק צדיקים ב' צדיקים כולם ועמך וזהו כו'
א' בכל מאיר דמשפיע עליון צדיק שבחינת לפי תחתון
דנר נהורי' ב' והיינו צ"ת שנק' שלו בהתקשרות מישראל
הנ"ל ע"ד והנה וד"ל כו' ונה"ע נה"ת אדם נשמת ה'
ומקבל משפיע שנקרא עו"ע בכל ההשתלשלות בפרטות
עו"ע ההשתלשלות כל בכללות יובן כך וצ"ת צ"ע שנק'

מקבלדבחי' בחי' שהוא בהיות צ"ת נקרא דאצי' מל'
עולמות כל שהן הפרטיי' המקבלים כל שכולל הכללי
עליונה שפע לקבל שתשוקתה דנוקבא עלמא ונק' דבי"ע
עלמא בחי' משפיע שנק' כו' ואו"א שבז"א דאצי' דע"ס
ותשוקה אה"ר התקשרות בחי' בה ויש בכלל דדכורא
אש וכתיב תמיד עולת ונק' כנ"ל בתמידות לעלות גדולה
באש תמיד שעולה מפני תכבה לא כו' תוקד תמיד
בזהר וא' ידום ולא כבוד יזמרך למען מ"ש וכן התשוקה
נשמת ה' ובנר לעלמין שכיך ולא לנה"ע תדיר קארי דנה"ת
ולידבק לעלות תמידית התקשרות בה שיש למטה אדם
המשפיע התקשרות בחי' הוא צ"ע ובחי' כנ"ל ביוצרה
למקבל ולהשפיע לירד שתשוקתו ז"א יסוד בחי' שהוא
זרוע אור וכתיב כו' טוב כי צדיק אמרו כמ"ש המל' שהוא
ועלול עילה נק' כו' ונוק' ז"א שבחי' לפי כנ"ל כו' לצ"ע
הגדולה ה' לך וז"ש בפרטות ועלול עילה כל כמו בכלל
כו' ובארץ בשמים כל כי א' ואח"כ דז"א מדות שהן כו'
דמשפיע התקשרות בחי' דהיינו וארעא בשמיא דאחיד
במל' שמתקשר כו' דאחיד הנ"ל צ"ע ז"א יסוד בחי' שהוא
אור ומקשר שמחבר דהיינו ומטה מעלה ומחבר ארץ שנק'
יו"ד לשבת המגביהי וזהו כנ"ל במקבל דמשפיע השפע
משפיע מקור מהיות שלמעלה בראש בחכמה דמגביהי
דח"ת זעירא יו"ד ובארץ בשמים לראות ומשפילי למל'
וז"ש למקבל השפע התקשרות שהוא יסוד בבחי' בסוף

וד"ל: כנ"ל יחד ובארץ בשמים
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דאיתÂ‰ÊÂ(ו) בזהר מ"ש ידוע דהנה יביעו טובך רב זכר
אמרו וכמו בנוק' וצדק בדכורא צדיק וצדק צדיק
שזהו כידוע הוא והענין כו' דכורא בבחי' זהו טוב כי צדיק
בנימין ובחי' יוסף (בחי' תחתון וצדיק עליון צדיק בחי'
עמ"ש ידוע הדבר וביאור וישפה) שהם בענין במ"א כמ"ש
ב' שהן לי יעשה שלום לי שלום יעשה במעוזי יחזק או
של התקשרות בחי' שהוא במקבל דמשפיע שלום שלימות
יונתן של כאהבתו כנפשו אותו באהבתו במקבל המשפיע
בחי' ודוד המשפיע הוא דיונתן אהבו נפשו שאהבת לדוד
לו אשר כל לו וליתן להשפיע כנפשו אוהבו היה מקבל
דדכורא תאובת' וכמו כו' המעיל את יונתן ויתפשט כמ"ש
שהעגל ממה יותר כענין למקבל להשפיע נוקבא לגבי
אהבה ההתקשרות בחי' והיינו כו' רוצה הפרה כו' רוצה
לתלמיד וכרב לאשתו כאיש המקבל אל במשפיע שיש
למעלה ומקבל משפיע שנק' ועלול עילה בכל וכה"ג
זא"ז וקרא שנא' במלאכי' כמו העולמות בהשתלשלות
הנק' עילה בכל יש ודאי הרי דין מן דין ומקבלין ות"א
למקבל להשפיע וחשק אהב' התקשרו' בחי' משפיע
ונק' צ"ע נק' המקבל אל שלו זאת התקשרות ובחי' העלול
בעצם הטוב טבע כמו טוב כי צדיק אמרו כמ"ש טוב
כלום לעצמו יניח ולא לו אשר כל לזולתו ולהשפיע להטיב
צדיק נקרא וע"כ ונותן חונן צדיק כתי' הפשוט ע"ד וכמו
בעצמות מעלה למעלה הוא וכך הצדקה השפעת ע"ש
כמ"ש צדיק נקרא דאבי"ע ההשתל' כל מקור ב"ה אא"ס
העילות כל עילת נק' שהרי כו' אהב צדקות ה' צדיק כי
להשפיע שלו בהתקשרות אה"ר אור מיוחד וכאשר כו'
דוקא אליך פניו ה' יאר כמ"ש מקבל בחי' שהן דוקא לכנ"י
צדיק נק' כו' יונתי היא אחת כו' אה"ר אהבתיך אה"ע וכן
היינו צ"ת ובחי' כידוע כו' לצדיק זרוע אור וכמ"ש עליון
לקבל המשפיע אל במקבל שיש אה"ר התקשרות בחי'
כמ"ש דכורא לגבי דנוק' תאובתא כמו תמיד השפע ממנו
אהבה התקשרות עלול בכל יש כך כו' תשוקתך אישך ואל
העלא' בבחי' שלו העילה מן שפעו לקבל ותשוקה
האור התקשרות אבל בעילתו ולידבק ליכלל והתכללות
המקבל אל מעצמותו ירידה דרך בא' במקבל דמשפיע
נקרא ע"כ כנ"ל לו להשפיע במקבל ולהתדבק להתקשר
טוב בשם במקבל להתייחד המשפיע של זאת ירידה בחי'
למקבלים שפע כל שמונע בעצם טוב שאינו מי (משא"כ
אה"ר התקשרות בחי' בהם שיש בכנ"י הוא וכך כו')

ואל כמו תוכם בתוך אלקות ושפע אור ולקבל לעלות
(והוא לבעלה רק ברית כורתת שאינה אשה כמו כו' אישך
בחי' (והוא במ"א) כמ"ש כו' בגווה דשביק רוחא בחי'
צ"ת בחי' וזהו בנפשו) קשורה ונפשו ביה דכתיב בנימין
ונקשר נגלה שתמיד המשפיע אל המקבל שמן התקשרות
במ"א וכמ"ש מ"ן העלאת (ונקרא לקבל לעלות תשוקה בו
כח בחי' והיינו מרים) של בארה בחי' כו' באר עלי ע"פ
מישראל בכאו"א שמושרש מאד החזקה ההתקשרות
במס"נ שלימה בתשובה שישוב או השם קדוש על למס"נ
וצדיק עליון צדיק צדיקים ב' צדיקים כולם ועמך וזהו כו'
א' בכל מאיר דמשפיע עליון צדיק שבחינת לפי תחתון
דנר נהורי' ב' והיינו צ"ת שנק' שלו בהתקשרות מישראל
הנ"ל ע"ד והנה וד"ל כו' ונה"ע נה"ת אדם נשמת ה'
ומקבל משפיע שנקרא עו"ע בכל ההשתלשלות בפרטות
עו"ע ההשתלשלות כל בכללות יובן כך וצ"ת צ"ע שנק'

מקבלדבחי' בחי' שהוא בהיות צ"ת נקרא דאצי' מל'
עולמות כל שהן הפרטיי' המקבלים כל שכולל הכללי
עליונה שפע לקבל שתשוקתה דנוקבא עלמא ונק' דבי"ע
עלמא בחי' משפיע שנק' כו' ואו"א שבז"א דאצי' דע"ס
ותשוקה אה"ר התקשרות בחי' בה ויש בכלל דדכורא
אש וכתיב תמיד עולת ונק' כנ"ל בתמידות לעלות גדולה
באש תמיד שעולה מפני תכבה לא כו' תוקד תמיד
בזהר וא' ידום ולא כבוד יזמרך למען מ"ש וכן התשוקה
נשמת ה' ובנר לעלמין שכיך ולא לנה"ע תדיר קארי דנה"ת
ולידבק לעלות תמידית התקשרות בה שיש למטה אדם
המשפיע התקשרות בחי' הוא צ"ע ובחי' כנ"ל ביוצרה
למקבל ולהשפיע לירד שתשוקתו ז"א יסוד בחי' שהוא
זרוע אור וכתיב כו' טוב כי צדיק אמרו כמ"ש המל' שהוא
ועלול עילה נק' כו' ונוק' ז"א שבחי' לפי כנ"ל כו' לצ"ע
הגדולה ה' לך וז"ש בפרטות ועלול עילה כל כמו בכלל
כו' ובארץ בשמים כל כי א' ואח"כ דז"א מדות שהן כו'
דמשפיע התקשרות בחי' דהיינו וארעא בשמיא דאחיד
במל' שמתקשר כו' דאחיד הנ"ל צ"ע ז"א יסוד בחי' שהוא
אור ומקשר שמחבר דהיינו ומטה מעלה ומחבר ארץ שנק'
יו"ד לשבת המגביהי וזהו כנ"ל במקבל דמשפיע השפע
משפיע מקור מהיות שלמעלה בראש בחכמה דמגביהי
דח"ת זעירא יו"ד ובארץ בשמים לראות ומשפילי למל'
וז"ש למקבל השפע התקשרות שהוא יסוד בבחי' בסוף

וד"ל: כנ"ל יחד ובארץ בשמים
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - jizevn jxc

¯‰Ê·מתהפך מסיבות והוא ע"א ק"ט ד' וירא פ'
סיבובין מסבב קוב"ה כו' לפעלם בתחבולותיו
בני דחשיבו ולבתר לאתקיימא, בעלמא עובדין ואייתא
אומנא כהאי כו' להון מהפך עובדין אינון דיתקיימון נשא
ב"נ מטיבין אי לפעלם קמי', אסתחרת טקלא דההיא כו'

יעו"ש. כו' עובדיהון
מסיבות‰�‰ סיבות מסבב דהקב"ה הוא המאמר תוכן

אם למשל ב"נ, של הפועל לפי הוא וכ"ז שונות
שיהי' להם ונכתב כו' ה' את יראי' ישראל כל היו בר"ה
לא ח"ו מעשיהם יקלקלו אח"כ ואם כו' הטוב השפעת
להם שנכתב כמו הטוב השפעת ג"כ שיהא בעיניהם יהיה
ל"ז באיוב זה ע"פ בפרש"י וכמ"ש כו' כ"א בר"ה כן
הוא בתחבולותיו ופי' כו' הזהר כמ"ש לפעלם וזהו
מתנהג שע"י תחבולותיו שהם הע"ס נק' דתחבולות
וגם כו' עלמא מתנהג איך לאחזאה כולם וכמאמ' העולם
שצריך מי למטה כמשל המחשבה עומק נק' תחבולות
לעשותה איך בשכלו מעמיק אזי תחבולה איזה לעשות

תחבולה בשם נק' החכ' שפנימיות למעלה יובן וכמ"כ כו'
כו'.

‰�‰Â'ולפעמי החסד מספירת מקבלת לפעמי' המל'
מטיבין כשבנ"א לפעלם, וזהו כו' הגבורה מספירת
המל' אזי כו' באמת ה' את ועובדי' למטה מעשיהם
ואם כו' החסד השפעת ומקבלי' החסד מספירת מקבלת
(כי הג' מספירת מקבלת המל' אזי מעשיהם מקלקלי' ח"ו
המל' לבחי' כ"א וביראתו בעבודתו להגיע יכול אינו האדם
דבי"ע מקור דאצי' מל' מבחי' הוא ששרשו לפי יותר ולא
המל' מבחי' יותר הגבוה מבחי' ההשפעה שמקבלי' ואם
זה אך החסד, מספירת מקבלי' מעשיה' מטיבין אם כמו
אינו דלמטה מ"ן שהעלאת כ"א מלמטה מ"ן בהעלאת אינו
נפעלו שהנבראי' לפי דאצי' המל' בחי' עד כ"א מגיע
מעשיהם מטיבין אם רק כנ"ל ית' מלכותו מידת מל' מבחי'
האדם אבל להיפוך או החסד מבחי' מקבלת המל' אזי

יכול אינו כ"אבעצמו החסד לבחי' שלו באתעדל"ת להגיע
כנ"ל). המל' מידת לבחי'
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ÔÈ�Ú‰Âכתובה עפה מגילה והנה ראיתי כתיב דהנה הוא
בתורה, ואחור פנים בחי' שיש והיינו ואחור, פנים
תלוי העולמות חיות שכל כו' זמירות דוד ששיבח ומה
בחי' שזהו שבתורה אחור בחי' לגבי זהו מד"ת א' בדקדוק
שבתורה פנים בחי' אבל תורה, שלמעלה חכמה נובלות
בחי' שהוא דוקא, אצלו שעשועים, אצלו ואהי' נאמר ע"ז
במאציל מיוחדת שהיא בתורה הקב"ה המלך שעשועי
חד, כולא וקוב"ה אורייתא בזהר שאמרו שז"ע ב"ה,
הבין ואלקי' וכמ"ש התורה את יודע עצמותו ובידיעת
לפי בשכחה נענש ולכן ערכה, אנוש ידע לא וכתי' דרכה,

שהשכחה ושכחשעה, כנודע, אחוריים מבחי' הוא
את ולחבר לייחד בכדי בכתף לשאת צריכים שהלוחות
בחי' הוא הקדש עבודת אל אחוריים בחי' שהם הכתפיים
כמ"ש שבארון הלוחות נמשכו שמשם פנים בבחי' ח"ע
שלא דשקלים בירושלמי וכמארז"ל עבריהם משני כתובים

ואחור. פנים בהם הי'
‰�‰Â,אומן אלא אמון א"ת אמון, אצלו ואהי' כתיב

של אומנתו כלי היא שהתורה ובזהר במד"ר וכמארז"ל
שכמו עלמא וברא באורייתא אסתכל וכמאמר הקב"ה,
היא התורה כמו"כ הבנין, נבנה שע"י ממוצע הוא שהאומן
צ"ל והממוצע הנאצלים, עולמות ובין אוא"ס בין הממוצע
שזהו שבתורה וגליא סתים בחי' וזהו הבחי', משני כלול
אצלו ואהי' בחי' היינו הנ"ל פנים ובחי' זמירות בחי'
אור שבחי' כשלמה אור עוטה ענין וזהו כו', שעשועים
בביאור (ע' דתורה בממוצע שיש הבחי' ב' הוא ושלמה
התורה לבושי בחי' הוא שהשלמה ציצית) להם ועשו ע"פ
בחי' הוא והאור כו', פסול כשר ההלכות בדיני שנתלבשה
בפי"ג וכמארז"ל תורה טל בחי' וזהו התורה, פנימי'
סי' (בישעי' טליך אורות טל כי ע"פ ע"ב דקי"א דכתובות
ובילקוט מחייהו, תורה אור תורה באור המשתמש כל ך"ו)
מחייהו, תורה טל הגירסא זה ע"פ רצ"ח ברמז בישעי'
אמון אצלו ואהי' וזהו אחת. בחי' הם וטל אור כי והיינו
בריאת נמשך וע"י שבה והממוצע האומן היא שהתורה

העולמות.
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miigd ur qxhpew

ÔÎÏÂבתיקונים וכמ"ש דוקא באהוי"ר התורה עסק צ"ל
ולא לעילא פרחא לא ורחימו דחילו בלא דאורייתא
מה מפני תמוה הוא ולכאורה ה'. קדם ולמיקם לסלקא יכלא
חכמתו גמורה קדושה היא והלא ולמיקם לסלקא יכלא לא
הלבושים מצד שזהו אלא כו' יכלא לא ואיך ית' ורצונו
הנה אהוי"ר בלא דכשלומד טו"ר ובעניני הגשמיים בענינים
אחרי' ונגררים בתורתו נדבקים המה דטו"ר הלבושי'
צ"ל ולזאת כו'. למטה ונשארת כו' לסלקא יכלא לא ומשו"ז
לימוד יהי' ואז פל"ט בסש"ב כמ"ש באהוי"ר התורה לימוד
היינו יעו"ש, שם בסש"ב כמ"ש לשמה שלו התורה
התורה ע"י בה' ולייחדה נפשו לקשר וגם ית' רצונו למלאות
בתחלת שתקנו וזהו פמ"א שם וז"ל ופמ"א. ספ"ה וכמש"ש
מוסרה אני מעתה לכן כו' עתיד ואתה כו' השחר ברכת
אשא נפשי ה' אליך וכמ"ש באחדותך לייחדה לך ומחזירה
בדיבורך ודיבורי במחשבתך מחשבתי התקשרות ע"י והיינו
ג"כ מייחד הוא ועי"ז עכ"ל. כו' והתפלה התו' ובאותיות
וכמ"ש כו' בה' לייחדה מל' בחי' היינו נפשו ומקור שורש
בתומ"צ לעסוק איש לפני ישר דרך יש עוד פמ"ה בסש"ב
לעורר ובס"פ כו' אע"ה יעקב של מדתו ע"י לשמן
כנס"י מקור ועל הנשמות כל על ר"ר משם ולהמשיך
בבחי' ב"ה אוא"ס העליון ביחוד ולייחדן מגלותן להעלותן
הלכה, זו ה' בדבר האדם דבור התקשרות דהיינו כו' נשיקין

ועליית בירור ענין ג"כ וזהו כו'. במחשבה מחשבה וכן
באגה"ק וכמ"ש כו' טו"ר דעה"ד מהלבושים עצמן ההלכות
ועיקר האדם עבודת דעיקר הנ"ל הרע"מ מא' על כ"ו סי'

התומ" בסוףעסק שם וז"ל כו'. הניצוצות לברר הוא צ
ניצוץ היא הלכה דבר ובפרט תורה דברי וכל הענין
הלכה זו ה' דבר בגמ' כדאי' ה' דבר היא שהיא מהשכינה
במל' ומלובשים דאצי' לחכ' המלבשת דאצי' מל' סוד
בתורה העוסק כל בגמ' וז"ש בשבה"כ בק"נ וירדו דיצי'
וכ"ז כו'. בני ואת פדאני כאלו עליו אני מעלה הקב"ה אמר
ואז באהוי"ר שלומד דהיינו לשמה התורה בלימוד הוא
ולהעלות ית' רצונו לקיים דהיינו לשמה הוא תורתו עסק
שנתלבשה שלומד הלכה הדבר היא שהיא המל' בחי' את
האלקית נפשו ניצוץ להעלות וכמו"כ נוגה בלבושי
תורה לומד כאשר אבל כו'. ית' ביחודו ולייחדן ולהעלותן
וכמש"ש לשמה שלא הוא הלימוד וממילא אהוי"ר בלא
סתם לומד אלא ממש לשמה שלא אינו אם גם ואז בפל"ט
הלבושים בה שנדבקים מפני כו' ולמיקם לסלקא יכלא לא

כנ"ל: למטה ונשארת טו"ר דעה"ד
.¯ÂˆÈ˜אילנא נק' תאנה, תושבע"פ, כי קושיתו יתרץ

וענינה גשמיים בדברים התלבשותה מצד דטו"ר
אם גם לסלקא, יכלא לא דו"ר בלא ולכן בירורים, לברר

ממש. לשמה שלא אינה
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h"txz'd mixn`nd xtq

ּכתיב‡Cד) ּדהּנה הּוא, הּגדּלה32הענין הוי' ל" «ְְְְְֲִִִֵַָָָָָֻ
ואמרּו כּו', וההֹוד" והּנצח והּתפארת ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָוהּגבּורה
– הּגדּלה ה' ל" א): עּמּוד נח ּדף (ּברכֹות ז"ל ְְְֵַַַַַָָֻרּבֹותינּו

אֹומר הּוא וכן ּבראׁשית, מעׂשה עד33זֹו ּגדֹולֹות 'עֹוׂשה : ְְְֲִֵֵֵֵֶַַ
והּגבּורה חקר'; ׁשּנאמראין מצרים, יציאת זֹו 'וּירא34– : ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

ּובמתניתא ׁשילא. ר' ּדרׁש ּכן כּו', הּגדֹולה'" הּיד את ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָיׂשראל
ּתֹורה, מּתן זֹו – "והּתפארת כּו', עקיבא ּדר' מּׁשמיּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּתני

הּמקּדׁש". ּבית ּבנין זֹו – וההֹוד ירּוׁשלים, זֹו – ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָוהּנצח

ּדוקא. הּנצח לספירת ירּוׁשלים ּבנין ּׁשּי מה להבין, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָוצרי
ּדהּנה ּבראׁשית", מעׂשה זֹו הּגדּלה ה' ל" ּפרּוׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָֻוהּנה
רבבֹות רּבּוי ׁשּנתהּוּו ּגדּלה, ּבחינת הּוא ּבראׁשית ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֻמעׂשה

וׁשעּור קץ אין עד ׁשּכתּוב35עֹולמֹות ּכמֹו מלאכים, :36ורּבּוי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
יקּומּון" קדמֹוהי רבבן וריּבֹו יׁשּמׁשּוניּה, אלפים ,יג"אלף ְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַָָָ

מסּפר אין ולגדּודיו אחד, ּגדּוד הּוא זה הּוא37וכל וכן . ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָ
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יא.32) כט, א הימים דברי
י.33) ט, איוב
לא.34) יד, בשלח
רבים35) מים המתחיל דיבור במאמר אדמו"ר כ"ק הערת ראה

שכט). עמ' כסלו המאמרים ספר מנחם (תורת ט פרק תשי"ז
י.36) ז, דניאל
ב).37) (סה, מו פרק תניא ב. יג, חגיגה

בפניו.יג. יקומו רבבות ורבוא ישמשוהו, אלפים אלף
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ÔÎÏÂבתיקונים וכמ"ש דוקא באהוי"ר התורה עסק צ"ל
ולא לעילא פרחא לא ורחימו דחילו בלא דאורייתא
מה מפני תמוה הוא ולכאורה ה'. קדם ולמיקם לסלקא יכלא
חכמתו גמורה קדושה היא והלא ולמיקם לסלקא יכלא לא
הלבושים מצד שזהו אלא כו' יכלא לא ואיך ית' ורצונו
הנה אהוי"ר בלא דכשלומד טו"ר ובעניני הגשמיים בענינים
אחרי' ונגררים בתורתו נדבקים המה דטו"ר הלבושי'
צ"ל ולזאת כו'. למטה ונשארת כו' לסלקא יכלא לא ומשו"ז
לימוד יהי' ואז פל"ט בסש"ב כמ"ש באהוי"ר התורה לימוד
היינו יעו"ש, שם בסש"ב כמ"ש לשמה שלו התורה
התורה ע"י בה' ולייחדה נפשו לקשר וגם ית' רצונו למלאות
בתחלת שתקנו וזהו פמ"א שם וז"ל ופמ"א. ספ"ה וכמש"ש
מוסרה אני מעתה לכן כו' עתיד ואתה כו' השחר ברכת
אשא נפשי ה' אליך וכמ"ש באחדותך לייחדה לך ומחזירה
בדיבורך ודיבורי במחשבתך מחשבתי התקשרות ע"י והיינו
ג"כ מייחד הוא ועי"ז עכ"ל. כו' והתפלה התו' ובאותיות
וכמ"ש כו' בה' לייחדה מל' בחי' היינו נפשו ומקור שורש
בתומ"צ לעסוק איש לפני ישר דרך יש עוד פמ"ה בסש"ב
לעורר ובס"פ כו' אע"ה יעקב של מדתו ע"י לשמן
כנס"י מקור ועל הנשמות כל על ר"ר משם ולהמשיך
בבחי' ב"ה אוא"ס העליון ביחוד ולייחדן מגלותן להעלותן
הלכה, זו ה' בדבר האדם דבור התקשרות דהיינו כו' נשיקין

ועליית בירור ענין ג"כ וזהו כו'. במחשבה מחשבה וכן
באגה"ק וכמ"ש כו' טו"ר דעה"ד מהלבושים עצמן ההלכות
ועיקר האדם עבודת דעיקר הנ"ל הרע"מ מא' על כ"ו סי'

התומ" בסוףעסק שם וז"ל כו'. הניצוצות לברר הוא צ
ניצוץ היא הלכה דבר ובפרט תורה דברי וכל הענין
הלכה זו ה' דבר בגמ' כדאי' ה' דבר היא שהיא מהשכינה
במל' ומלובשים דאצי' לחכ' המלבשת דאצי' מל' סוד
בתורה העוסק כל בגמ' וז"ש בשבה"כ בק"נ וירדו דיצי'
וכ"ז כו'. בני ואת פדאני כאלו עליו אני מעלה הקב"ה אמר
ואז באהוי"ר שלומד דהיינו לשמה התורה בלימוד הוא
ולהעלות ית' רצונו לקיים דהיינו לשמה הוא תורתו עסק
שנתלבשה שלומד הלכה הדבר היא שהיא המל' בחי' את
האלקית נפשו ניצוץ להעלות וכמו"כ נוגה בלבושי
תורה לומד כאשר אבל כו'. ית' ביחודו ולייחדן ולהעלותן
וכמש"ש לשמה שלא הוא הלימוד וממילא אהוי"ר בלא
סתם לומד אלא ממש לשמה שלא אינו אם גם ואז בפל"ט
הלבושים בה שנדבקים מפני כו' ולמיקם לסלקא יכלא לא

כנ"ל: למטה ונשארת טו"ר דעה"ד
.¯ÂˆÈ˜אילנא נק' תאנה, תושבע"פ, כי קושיתו יתרץ

וענינה גשמיים בדברים התלבשותה מצד דטו"ר
אם גם לסלקא, יכלא לא דו"ר בלא ולכן בירורים, לברר
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ּכתיב‡Cד) ּדהּנה הּוא, הּגדּלה32הענין הוי' ל" «ְְְְְֲִִִֵַָָָָָֻ
ואמרּו כּו', וההֹוד" והּנצח והּתפארת ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָוהּגבּורה
– הּגדּלה ה' ל" א): עּמּוד נח ּדף (ּברכֹות ז"ל ְְְֵַַַַַָָֻרּבֹותינּו

אֹומר הּוא וכן ּבראׁשית, מעׂשה עד33זֹו ּגדֹולֹות 'עֹוׂשה : ְְְֲִֵֵֵֵֶַַ
והּגבּורה חקר'; ׁשּנאמראין מצרים, יציאת זֹו 'וּירא34– : ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

ּובמתניתא ׁשילא. ר' ּדרׁש ּכן כּו', הּגדֹולה'" הּיד את ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָיׂשראל
ּתֹורה, מּתן זֹו – "והּתפארת כּו', עקיבא ּדר' מּׁשמיּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּתני

הּמקּדׁש". ּבית ּבנין זֹו – וההֹוד ירּוׁשלים, זֹו – ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָוהּנצח

ּדוקא. הּנצח לספירת ירּוׁשלים ּבנין ּׁשּי מה להבין, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָוצרי
ּדהּנה ּבראׁשית", מעׂשה זֹו הּגדּלה ה' ל" ּפרּוׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָֻוהּנה
רבבֹות רּבּוי ׁשּנתהּוּו ּגדּלה, ּבחינת הּוא ּבראׁשית ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֻמעׂשה

וׁשעּור קץ אין עד ׁשּכתּוב35עֹולמֹות ּכמֹו מלאכים, :36ורּבּוי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
יקּומּון" קדמֹוהי רבבן וריּבֹו יׁשּמׁשּוניּה, אלפים ,יג"אלף ְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַָָָ

מסּפר אין ולגדּודיו אחד, ּגדּוד הּוא זה הּוא37וכל וכן . ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָ
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יא.32) כט, א הימים דברי
י.33) ט, איוב
לא.34) יד, בשלח
רבים35) מים המתחיל דיבור במאמר אדמו"ר כ"ק הערת ראה

שכט). עמ' כסלו המאמרים ספר מנחם (תורת ט פרק תשי"ז
י.36) ז, דניאל
ב).37) (סה, מו פרק תניא ב. יג, חגיגה

בפניו.יג. יקומו רבבות ורבוא ישמשוהו, אלפים אלף
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ּוכמֹו קץ, אין עד נבראים רבבֹות רּבּוי ׁשּנתהּוּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָּבהּנבראים,
נבראים38ׁשּכתּוב רּבּוי ׁשּיׁש כּו', הוי'" מעׂשי רּבּו "מה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

מינים ד' ׁשּיׁש הּגׁשמי, הּזה ּבעֹולם למּטה ׁשעּור אין ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָעד
וכּמה ּכּמה יׁש ּבפרט ומין מין ּובכל מדּבר, חי צֹומח ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּדֹומם
אבנים ּבּדֹומם, מינים ּכּמה ּדיׁש ׁשֹונים, מּמינים ְֲִִִִִִִִִֵֵַַָָמינים
ׁשּיׁש ּכאּלּו אבנים ויׁש הּמאירֹות, טֹובֹות ואבנים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּפׁשּוטים
ּבּצֹומח וכן הצלחה, ואבני חן אבני ׁשֹונֹות, סגּלֹות ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻּבהם
ּתבּואֹות מיני ורּבּוי עׂשבים מיני ורּבּוי אילנֹות, מיני ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָּכּמה
ּוסגּלֹות רפּואֹות ּכּמה ּובהם ּומרים, מתּוקים הארץ ְְְְִִִֶֶַָָָָָֻּופרי
עֹופֹות ּבהמֹות ּדחּיֹות חּיים ּבעלי מינים ּכּמה וכן ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָׁשֹונֹות,
אּלּו מׁשּנים ּפרטים רּבּוי יׁש מין ּובכל ׁשֹונים, ְְְְִִִִִִֵֵָָָֻּורמׂשים
ּכּמה יׁש המדּבר ּבמין וגם ּובענינם, ּבטבעם ּבתארם ְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָמאּלּו
ׁשאין ּומזגם ּבתכּונתם מּזה זה חלּוקים ׁשהם ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָמינים
ּברּבּוי ׁשהם הוי'", מעׂשי רּבּו "מה וזהּו ׁשוֹות, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּדעֹותיהם
רּבּו "מה ּׁשּכתּוב מה הּנה ּובאמת ׁשעּור. אין עד ֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָּגדֹול
ׁשּבזה אּלא ּבלבד, הרּבּוי על הּכּונה אין כּו', הוי'" ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָמעׂשי
רּבה ּכי העליֹונים, ונבראים הּגדֹולים הּנבראים ּגם ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָנכללּו
רּבה" ּתהֹום מעינֹות "נבקעּו ּוכמֹו ּגדּלה, מּלׁשֹון ,39הּוא ְְְְְְְְִִַַָָֻ

הּנבראים ּגדֹולי על ּגם ּדקאי ה'", מעׂשי רּבּו "מה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָוזהּו
ׁשהם והּכֹוכבים הּירח הּׁשמׁש הּׁשמים ּוכמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנבראּו,
חרּדל ּכגרּגר הּוא הארץ ּכּדּור ּדכל הּגדֹולים, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמהּנבראים

הּׁשמים מן40לגּבי ּגדֹולים ׁשהם ּכֹוכבים ויׁש וזהּו, הארץ, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מּבחינת הּוא ההתהּוּות ּדכל ּבראׁשית", מעׂשה זֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֻ"והּגדּלה

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבעיר41הּגדּלה, מאד ּומהּלל הוי' "ּגדֹול ְְְְְֲִֶַָָָָָָֹֻֻ
ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו קדׁשֹו", הר הּוא42אלקינּו "אימתי ְְְֱֵֵֵַַַַָָָֹ

ּבחינת הּוא אלקינּו" ּד"עיר אלקינּו", ּבעיר ּכׁשהּוא ְְְְֱֱִִִֵֵֶַָֹֹּגדֹול,
הּוא ׁשהּבית ּוכׁשם הּדּבּור, אֹותּיֹות צרּופי ׁשהם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַמלכּות
עיר, נעׂשה יחד ּבּתים הרּבה ּובהּקבץ אבנים מהרּבה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָנעׂשה

ּבּתים ב' ּבֹונֹות אֹותּיֹות ׁשּתי ּכן ּומרּבּוי43הּנה ּבא, אב , ְִִִִֵֵֵֵָָָ
ׁשהּוא הּדּבּור עֹולם ּדכללּות צרּופים הרּבּוי נעׂשה ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָאֹותּיֹות
ּדמעׂשה והּגבּורה", הּגדּלה ה' ל" וזהּו אלקינּו. עיר ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָֹֻּבחינת
ׁשהּוא מצרים יציאת וכן ּגדּלה, ּבחינת ׁשהיא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֻּבראׁשית

הּנה ּדבאמת ,ל ּובטל טפל ׁשהּכל ,ל הּוא ּגבּורה, ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבחינת
ּתֹופס ׁשאינֹו ּבעלמא מהארה רק הּוא העֹולמֹות ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבריאת
ׁשהיּו ּדהגם מצרים יציאת וכן ּכלל, יתּבר לגּביו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמקֹום
יתּבר אלקּותֹו ּגּלּוי והיה הּטבע מּדרכי ׁשּיֹוצאים ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹנּסים
קּמיּה ּדכּלא ,ל ּובטל טפל הּכל הּנה מקֹום מּכל ְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֻּבעֹולם,

חׁשיבא הּואידּכלא ּברּו הּקדֹוׁש ּׁשּנתאּוה מה רק והּוא , ְְְֲִִֶַַַַָָָָָ
ּבּתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו העבֹודה44להיֹות ידי על ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָ

אמרּו ּדהּנה הּמצות, וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד יׂשראל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹּדנׁשמֹות
ז"ל הּתֹורה45רּבֹותינּו על עֹומד, העֹולם ּדברים ׁשלׁשה "על ְְִֵֵַַַַַָָָָָ

ּדגמילּות קּוים, ג' ׁשהם חסדים", ּגמילּות ועל העבֹודה ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָועל
הּׂשמאל קו ועבֹודה הּמצות, קּיּום הימיני קו הּוא ְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָֹֹחסדים

קרּבנֹות ּתּקנּו46ׁשהם ּתמידין ּכנגד ּותפּלה הּוא47, ותֹורה , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָ
ּתפארת – האמצעי למּטה48קו עד יֹורד האמצעי ּדקו , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

מעלה למעלה עד ועֹולה ׁשהיא48מּטה הּתֹורה ענין ּדזהּו , ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּברּורים, לברר מּטה למּטה ויֹורדת ,יתּבר ּורצֹונֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָחכמתֹו
ולכן לחל, קדׁש ּבין ולחצץ והּטהֹור הּטמא ּבין להבּדיל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹּגם
צריכים חסדים ּוגמילּות עבֹודה ּדתֹורה ּדברים הג' ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָהּנה
ּוכמֹו ּדוקא, ּביגיעה הּוא העבֹודה ּדענין ּבעבֹודה, ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָלהיֹות
ּוביגיעת רב ּבעמל הּוא מלאכה איזה העֹוׂשה הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבגׁשמּיּות
ּבחפירֹות נפׁשֹו מסּכן ּגם ולפעמים ּבׂשר, ויגיעת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָנפׁש
ּגבֹוהים ּבמקֹומֹות ׁשעֹולה אֹו האדמה, ּבעמקי ְְְְֲֲִִִֵֶֶָָָעמּוקֹות
וכן עצּומה, ּוביגיעה ּגדֹול ּבקׁשי לֹו ּבא זה ּדכל ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָֹּביֹותר,
יגיעה ׁשהם הּמצות וקּיּום ּותפּלה ּבתֹורה ה' ּבעבֹודת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹהּוא

ְַָּדוקא.
.¯ev˜יציאת – הּגבּורה ּבראׁשית, מעׂשה – הּגדּלה ה' ל ƒְְְְְֲִִֵֵַַַַָָֻ

ּבנין – הּנצח ּתֹורה, מּתן – הּתפארת ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָמצרים,
רּבּוי ׁשּנתהּוּו ּגדּלה, נקרא ּבראׁשית ּדמעׂשה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֻירּוׁשלים.
מדּבר חי צֹומח הּדֹומם ּכללּות ׁשעּור, אין עד ְְִֵֵֵֵַַַַַָָעֹולמֹות
ּוכתיב וירח, הּׁשמׁש ּכמֹו הּנבראים ּגדֹולי וגם מאד, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּברּבּוי
קּמיּה ּדכּלא ,ל וטפל ּבטל והּכל אלקינּו", ּבעיר כּו' ְְְְְֱִֵֵֵֵַַָָָָֹֹֻ"ּגדֹול
והג' האמצעי, קו ׁשהּוא ּתֹורה מּתן – ותפארת חׁשיב, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּכלא

היגיעה. ענין ׁשהּוא ּדוקא עבֹודה ידי על הּוא ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָקּוין

h"txz ,elqk h"i

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

ק38) ב.תהלים נו, וארא אור תורה גם ראה לקמן בהבא - כד. ד,
יא.39) ז, נח
א.40) עמ' סוף מח, של"ה גם ראה
ב.41) מח, תהלים
מד,42) תשא חדש זוהר א. ה, ג חלק ב. רלח, ב חלק זוהר ראה

תרפ"ט המאמרים ספר .37 שבהערה אור תורה ראה - ד. נא, חוקת א.
נסמן. ושם .109 עמ'

טז).43) משנה - דפוסים (בקצת יב משנה ד פרק יצירה ספר
לו.44) פרק תניא טז. נשא תנחומא ראה

ב.45) משנה א פרק אבות
שם.46) לאבות (ועוד) יונה רבינו ראה
ב.47) כו, ברכות
מאמר48) - וכו' הוספות ועם שסב. פרק ב חלק תער"ב המשך ראה

ואילך). 455 עמ' תשי"ח המאמרים (ספר תשי"ח ה' קרוב המתחיל דיבור
(ספר תש"ל נשא המתחיל ודיבור אלקים וידבר המתחיל דיבור מאמר
תשל"א ונחה המתחיל דיבור מאמר ואילך). 238 עמ' תש"ל המאמרים
חלק שיחות לקוטי וראה ועוד. ואילך). 455 עמ' תשל"א המאמרים (ספר

.262 עמ' כה

כלום.יד. כלא חשוב בפניו שהכל

c"ag i`iyp epizeax zxezn

mixeaic ihewl

להזדכך המבין על א) שכלי: ענין בהבנת אופנים שני

את לקלוט ויוכל יותר קרוב שיהיה להתעלות, כדי

שהיא אותה, ומעבים ההשכלה על מאפילים ב) ההבנה.

למבין. יותר קרובה נעשית

האדם שיוכל האפשרות את מקילות החסידות, דרכי

ההבנה. למעלת להתעלות שיוכל עצמו, את לזכך

להיחשב יכולים, אינם ואף לחסידים, להם אסור

אותם. לתאר שרצו כפי כתה, או כמפלגה

ושל חסידות של ההתגלות שנות וחמשים מאה

כ"ק הוד והדרכת הנהלת יסוד על חסידים, עבודת

מה הנכונה, התמונה את יצרו הקדושים, רבותינו אבותינו

וחסידים. חסידות הם

אחד, לכל היטב בודאי ידועות וחסיד, חסידות המלים

הבנה מבטאים אלו שמות וכו'. וירושלמי בבלי מש"ס

לבביות, טובות והנהגות ומדות ומאירה בהירה עמוקה

כך. על לשוחח הזמן הוא עתה שלא

מהאדמה הצומחים סגולות מעשבי צמחו לא חסידים

שמים. מענני הבאים גשמים ממי או

את שמסרו אברהם, אלקי מעם חלק הם חסידים

אלקיות, להרגשות לבם ואת אלקיות, להשכלות מוחם

העבוד בחוט והלב המוח את לקשר מסירותכלומר של ה

נפש.

שחורים עננים ביותר, קשה במצב כיום אנו חיים

היהודיים. והמצוות התורה שמי על מכסים

איש יתום, דור הוא דורנו אב, ואין היינו יתומים

את להקל שרוצים כאלה ישנם יעשה. בעיניו הישר

הישר נכונה, מתכוונים הם שונות. קולות ידי על המצב

ישר. זה בעיניהם בעיניו,

ועל הימנית, בעין הזולת על להסתכל אומרת חסידות

חסידות אומרת כך עם יחד אך השמאלית, בעין עצמו

מהדרך. לנטות שלא חזק להיות

אלא בחמימות, די מתפלל שמישהו לפעמים רואים

עובר הוא וכך זרה, במחשבה בהרהורו מפליג שהוא

שהוא רחוקים לענינים נקלע שהוא עד לשני, אחד מדבר

רחוק. כך כל נטה כיצד בעצמו מתפלא

בעקימות חלילה מתפתחת הקטנה הסטיה

ביהדות, ביותר הגדול לאסון ר"ל ומביאה משמעותית,

אתם". מביאים "החיים – משלו ביטויים לעולם

הושתתו מדוע אך אתם", מביאים "החיים אכן,

שבת, כחילול כאלה מרים דברים אתם להביא החיים

וכו'. טריפה אכילת

החלק ירבו, כן יהודים של גדול חלק לפניכם יהודים,

על נפשם את המוסרים אברהם, אלקי מעם הששי

את לחלל חלילה ירצו הם שאם לכל וידוע שבת, שמירת

ללחם. מספיק להם היה טריפה, לאכול השבת,

איומים תיאורים וקור. רעב סובלים ערומים, הם

בטיפת שבת, שומרי והם הכאובים, מחייהם נמסרים

יחזק ישראל, דת על שומרים הם שלהם האחרונה הדם

השי"ת. אותם ויפרנס

רעבים אנשים להתבייש, עלינו אברהם! אלקי עם

ואילו נפש, במסירות השבת על שומרים ומעונים

השבת. את מחללים השונות במדינות

או לבגד התאוה החיים, רק האם בכך? האשם ומי

אשמים לא! אשמים? יותר, טובים למאכלים

והאי־ האדישות הלימוד, אי העם־הארצות, ההתרשלות,

העצמי. היחוס על השכחה איכפתיות,

כאן התורה, מוסדות את לחזק מדינה כל על

ויראת תורה של כוחות להביא ההכרח מן בלעטלאנד

ישיבות דתיים, חדרים כאן לייסד ההכרח מן שמים,

לה ויהיה זו למדינה תחיה תהיה אז וגדולות, קטנות

קיום.

חסידיים, וסבים להורים ונכדים בנים החסידים, גזע

תקיפים היו שורשכם, אל שובו חוצבתכם, צור על זכרו

הירושלמי ההון את עוררו מצוה, של בהתנהגות יותר

החסידי, הלהט את החסידית, התפיסה את שלכם,

התורה, במוסדות תימכו התורה, לתחיית התמסרו

מאושרים תהיו אז וסביכם, הוריכם נשמות את שימחו

בכל.

המרה הגשמיות עמוק, חושך של בזמן אנו חיים

את לתקן יש הצנומה, לרוחניות והושוותה כמעט

הגשמיות. תתוקן וממילא הרוחניות

מפיל בגשמיות, וגם ברוחניות גם הנוכחי, המצב

שהשי"ת בתקוה להתחזק ההכרח מן אך כולנו, על אימה

החושך. מתגבר השמש זריחת שלפני לכל ידוע ירחם.

נקרא השנה ראש לחסידות, השנה ראש היום

אך מכוסה, דינו שגזר והמשפט, הדין יום הוא "בכסה",

לאבינו הפשוטה האמונה ישראל מבני אחד בכל חזקה

"יום הוא ה"בכסה" שגם כך טובה, שנה שיתן מלכנו

חגינו".

את מבשר הנוכחי הכבד הרוחני־הגשמי החושך

הנצחית. המאירה השמש זריחת

שמחה לב ולישרי לצדיק זרוע בעל11אור הרבי, .

לבני שמחה השי"ת יתן נצחית, אור אלומת זרע השמחה,

השמחה ובגשמיות, ברוחניות טוב שיהיה ישראל,

זרוע והאור הרעים, הדברים כל את תהדוף היהודית

ישראל. בתי כל יאיר לצדיק
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יא.11) צז, תהלים



קמי c"ag i`iyp epizeax zxezn

mixeaic ihewl

להזדכך המבין על א) שכלי: ענין בהבנת אופנים שני

את לקלוט ויוכל יותר קרוב שיהיה להתעלות, כדי

שהיא אותה, ומעבים ההשכלה על מאפילים ב) ההבנה.

למבין. יותר קרובה נעשית

האדם שיוכל האפשרות את מקילות החסידות, דרכי

ההבנה. למעלת להתעלות שיוכל עצמו, את לזכך

להיחשב יכולים, אינם ואף לחסידים, להם אסור

אותם. לתאר שרצו כפי כתה, או כמפלגה

ושל חסידות של ההתגלות שנות וחמשים מאה

כ"ק הוד והדרכת הנהלת יסוד על חסידים, עבודת

מה הנכונה, התמונה את יצרו הקדושים, רבותינו אבותינו

וחסידים. חסידות הם

אחד, לכל היטב בודאי ידועות וחסיד, חסידות המלים

הבנה מבטאים אלו שמות וכו'. וירושלמי בבלי מש"ס

לבביות, טובות והנהגות ומדות ומאירה בהירה עמוקה

כך. על לשוחח הזמן הוא עתה שלא

מהאדמה הצומחים סגולות מעשבי צמחו לא חסידים

שמים. מענני הבאים גשמים ממי או

את שמסרו אברהם, אלקי מעם חלק הם חסידים

אלקיות, להרגשות לבם ואת אלקיות, להשכלות מוחם

העבוד בחוט והלב המוח את לקשר מסירותכלומר של ה

נפש.

שחורים עננים ביותר, קשה במצב כיום אנו חיים

היהודיים. והמצוות התורה שמי על מכסים

איש יתום, דור הוא דורנו אב, ואין היינו יתומים

את להקל שרוצים כאלה ישנם יעשה. בעיניו הישר

הישר נכונה, מתכוונים הם שונות. קולות ידי על המצב

ישר. זה בעיניהם בעיניו,

ועל הימנית, בעין הזולת על להסתכל אומרת חסידות

חסידות אומרת כך עם יחד אך השמאלית, בעין עצמו

מהדרך. לנטות שלא חזק להיות

אלא בחמימות, די מתפלל שמישהו לפעמים רואים

עובר הוא וכך זרה, במחשבה בהרהורו מפליג שהוא

שהוא רחוקים לענינים נקלע שהוא עד לשני, אחד מדבר

רחוק. כך כל נטה כיצד בעצמו מתפלא

בעקימות חלילה מתפתחת הקטנה הסטיה

ביהדות, ביותר הגדול לאסון ר"ל ומביאה משמעותית,

אתם". מביאים "החיים – משלו ביטויים לעולם

הושתתו מדוע אך אתם", מביאים "החיים אכן,

שבת, כחילול כאלה מרים דברים אתם להביא החיים

וכו'. טריפה אכילת

החלק ירבו, כן יהודים של גדול חלק לפניכם יהודים,

על נפשם את המוסרים אברהם, אלקי מעם הששי

את לחלל חלילה ירצו הם שאם לכל וידוע שבת, שמירת

ללחם. מספיק להם היה טריפה, לאכול השבת,

איומים תיאורים וקור. רעב סובלים ערומים, הם

בטיפת שבת, שומרי והם הכאובים, מחייהם נמסרים

יחזק ישראל, דת על שומרים הם שלהם האחרונה הדם

השי"ת. אותם ויפרנס

רעבים אנשים להתבייש, עלינו אברהם! אלקי עם

ואילו נפש, במסירות השבת על שומרים ומעונים

השבת. את מחללים השונות במדינות

או לבגד התאוה החיים, רק האם בכך? האשם ומי

אשמים לא! אשמים? יותר, טובים למאכלים

והאי־ האדישות הלימוד, אי העם־הארצות, ההתרשלות,

העצמי. היחוס על השכחה איכפתיות,

כאן התורה, מוסדות את לחזק מדינה כל על

ויראת תורה של כוחות להביא ההכרח מן בלעטלאנד

ישיבות דתיים, חדרים כאן לייסד ההכרח מן שמים,

לה ויהיה זו למדינה תחיה תהיה אז וגדולות, קטנות

קיום.

חסידיים, וסבים להורים ונכדים בנים החסידים, גזע

תקיפים היו שורשכם, אל שובו חוצבתכם, צור על זכרו

הירושלמי ההון את עוררו מצוה, של בהתנהגות יותר

החסידי, הלהט את החסידית, התפיסה את שלכם,

התורה, במוסדות תימכו התורה, לתחיית התמסרו

מאושרים תהיו אז וסביכם, הוריכם נשמות את שימחו

בכל.

המרה הגשמיות עמוק, חושך של בזמן אנו חיים

את לתקן יש הצנומה, לרוחניות והושוותה כמעט

הגשמיות. תתוקן וממילא הרוחניות

מפיל בגשמיות, וגם ברוחניות גם הנוכחי, המצב

שהשי"ת בתקוה להתחזק ההכרח מן אך כולנו, על אימה

החושך. מתגבר השמש זריחת שלפני לכל ידוע ירחם.

נקרא השנה ראש לחסידות, השנה ראש היום

אך מכוסה, דינו שגזר והמשפט, הדין יום הוא "בכסה",

לאבינו הפשוטה האמונה ישראל מבני אחד בכל חזקה

"יום הוא ה"בכסה" שגם כך טובה, שנה שיתן מלכנו

חגינו".

את מבשר הנוכחי הכבד הרוחני־הגשמי החושך

הנצחית. המאירה השמש זריחת

שמחה לב ולישרי לצדיק זרוע בעל11אור הרבי, .

לבני שמחה השי"ת יתן נצחית, אור אלומת זרע השמחה,

השמחה ובגשמיות, ברוחניות טוב שיהיה ישראל,

זרוע והאור הרעים, הדברים כל את תהדוף היהודית

ישראל. בתי כל יאיר לצדיק

a"vxz ,elqk 'ke h"i
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ש והאופן הסבה יושר בכתב לרשום לנכון מוצא הנני זה, בספרי אחל ומיטרם לכתוב התלמדתי

מלמדי. היו

מרת הצדקנית הרבנית זקנתי אמי כבוד אמרה למדינה, לחוץ נסעו והורי שנה תשע כבר בהיותי

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הכותב8רבקה הערץ שרייבער,9לנפתלי דער הערצעל כינויים: בשני נקרא –

אותיות ידי, בכתב מעתיקו הנני ואני להורי, שלום פרישת נוסח לי יכתוב כי – שערער דער הערצעל או

אווז מכנף נוצה עם כותב והנני ידי, כתב את הטיבותי הנה כשנה ובמשך ושבורות. שרועות עקומות,

כתבם. נער כי יאמין לא ידי כתב את הרואה וכל יפה, בכתיבה ורגיל כזקן טובות, אותיות

עושה הנני ערכי ולפי מלמד, ניסן ר' מורי אצל לומד שהנני השלישי זמן זה ואני תרנ"א, בחורף

דחנוכה בהמתנות ניכר הי' זה – הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד בעיני חן מצאת הנהגתי גם בלימוד, חיל

ופורים,

גרשון יצחק ר' המלמד את הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד לקח החורף בהתחלת והבעל10הנה החזן

וקריאה. דקדוק נ"ך, יום בכל שעה אתי ילמוד אשר קורא,

למשא לי היו הטעמים וקריאת כמה11הדקדוק עליו וחזרתי במאד, הנאני הנ"ך לימוד אמנם .

הכתיבה. ללימוד במאד מתגעגע והייתי – בחדר מלימודי מנוחתי בעת כמובן – פעמים

פרקים של קבוע מספר לחזור עלי שהוטל המשניות, בחזרת גרעון עשתה הנ"ך בלימוד שקידתי

לעצמי. הנ"ך חזרת על המשניות מחזרת זמן איזה לוקח הייתי כי יום, בכל

במשניות בבקיאותי מגרעת וימצא הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אותי בחן הפסח לפני אחדים ,12ימים

נ"ך. חזרתי המשניות חזרת תמורת אשר ימים היו כי הוא, באשר והודיתי הדבר, סיבת על ויחקרני

יקח כי הודיעני, השני ביום אך מאומה. לי הגיד ולא אותי הוכיח לא הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

בע" משניות סדר יום בכל אחזור לפניו אשר מיוחד תהי'איש והחזרה וחצי. משעה יותר לא במשך פ,

בהם בקי שהנני הראשונים סדרים השני לחזור ומועד השבת ובימי ברורה. .13בשפה
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000 ע' לקמן וש"נ. .26 ע' תרפ"ט השיחות ספר אודותה ראה (8

ואילך.

ושם: ואילך. 392 ס"ע ה'שי"ת השיחות ספר אודותו ראה (9

האט מען וועמען בלומענטהאל. הערצל ר' בא זיך איך לערן ַָ"שרייבן

באגרותֿקודש נזכר שרייבער". דער הערציל ליובאוויטש אין ַגערופן

קצ. ע' ח"ג מהורש"ב אדמו"ר

תש"א השיחות ספר ואילך. תה ע' ח"י אגרותֿקודש ראה (10

.000 ע' (לקמן המאסר רשימת ואילך. 24 ס"ע תש"ד ואילך. 33 ס"ע

.(248 ס"ע תר"פֿתרפ"ז השיחות ספר

הנ"ל ובמכתב שם. תש"א השיחות וספר אגרותֿקדש ראה (11

ספרי עם שי' מלמד גרשון יצחק ר' טרח טרחות "וכמה :6 הערה

שגה אשר השגיאות כל תיקן אשר עד תרנ"גֿנ"ד בשנת שלו הדקדוק

בדקדוקי". אז

רשימת גם ראה – רבינו של בע"פ משניות לימוד ע"ד (12

ואילך). 248 ע' תר"פֿתרפ"ז השיחות ספר .000 ע' (לקמן המאסר

א]). [שנא, סה ע' ז' חוברת "התמים .000 ע' (לקמן תרנ"ג רשימות

ע' תרפ"חֿתרצ"א השיחות ספר .000 ע' (לקמן מצוה הבר רשימת

.(278 ע' .276 ע' .272

ב]), [שנא, סו ע' שם "התמים" ,00 ע' (לקמן תרנ"ג ברשימות (13

,(238 ע' תר"פֿתרפ"ז השיחות ספר .000 ע' (לקמן המאסר וברשימת

ברשימת מועד. זרעים הסדרים בשני בקי הי' כבר תרנ"א שבקיץ

מלמד ר"ש* בא לערן איך ואס צייט דער "פאר :(000 ע' (לקמן רבינו

מכתב וראה משניות". סדרים צויי וי מעהרער גיוארין קלאר איך בין

שהי'שבהער אחת שעה מוגבלה יום בכל וחצי שעה לנו והי' ז"ל, ניסן

טהרות וסדר סדרים, ה' בקי (שהייתי בע"פ משניות חזירתי מקשיב

בלה"ק לי מספר שהי' לה"ק לכתוב שעה וחצי תרנ"ג) בשנת גמרתי

בספר". כותבם הייתי ואני שי' אנ"ש בקרב הידועים המעשיות

את יום כל שומע "הי' בנימין משה שר' תריב, ע' ח"ח ובאגרותֿקודש

– תרןֿתרנג – שנים שלש במשך קבועה שעה בע"פ משניות חזירתי

החסיד מלמדי עם לומד שהייתי הזמן על נוסף שלי מצוה הבר עד

אביו שם סט"ז. תרצ"ד הפסח חג בשיחת נזכר סקאבלא". ז"ל ר"נ

.(000 ע' (לקמן תרפ"ט יומן וראה שם). (אגרותֿקודש שמעון ברוך ר'

c"ag i`iyp epizeax zxezn

מועד סדר על סיום עשיתי פסח בע"פ,14בערב המשניות חזרת לשמוע המיועד האיש בא ביום ובו .

שמו המלמד בנימין משה כאמור.15ור' החזרה סדר הותחל ביום ובו ,

ובעמידה בסידור פסח, הקרבן סדר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד עמי למד אשר בלשון16אחר לי אמר ,

זה:

זעהען צו זוכה זיינען צדיקים גרויסע הייזער. אידישע אלע אין הנביא אליהו קומט ביינאכט ַַהיינט

נידערט נשמה די אז אבער אלץ, זי זעהט הימל אויפ'ן איז זי ווען אידן א פון נשמה די הנביא. ַַַָאליהו

ביז איצטער פון נשמה. אותיות משנה יא. זי קען פיהלען אבער נישט, זי זעהט גוף אין ַָָארונטער

דו ווען המזון, ברכת נאך און פסחים, מסכת משניות מאל אכט חזר'ן איבער זאלסטו סדר ַָָָָאנהויב

ניינטען דעם פסחים מסכת חזר'ן זאלסטו הנביא אליהו פאר טירען די עפענען מיר מיט גיין ַָוועסט

ָמאל.
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מורי של והוראתו עצתו פי "על פ: ע' ח"ג אגרותֿקודש ראה (14

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

תש"א השיחות ספר ואילך. תה ע' ח"י אגרותֿקודש ראה (15

.000 ע' (לקמן המאסר רשימת ואילך. 24 ס"ע תש"ד ואילך. 33 ס"ע

.(248 ס"ע תר"פֿתרפ"ז השיחות ספר

הנ"ל ובמכתב שם. תש"א השיחות וספר אגרותֿקדש ראה (16

ספרי עם שי' מלמד גרשון יצחק ר' טרח טרחות "וכמה :6 הערה

שגה אשר השגיאות כל תיקן אשר עד תרנ"גֿנ"ד בשנת שלו הדקדוק

בדקדוקי". אז

•
ycew zexb`

תרצ"ה כסלו ה' ב"ה

ווארשא

התמימים איגוד הנהלת ועד אל

יחיו! עליהם ה'

וברכה! שלום

יוציא התמימים תלמידי איגוד אשר הצעתם על במענה

א. מערכות, בשש "התמים" בשם קובץ לאור לזמן מזמן

ימי דברי ד. שעריֿתורה. ג. חסידות. שערי ב. אגרותֿקדש.

במאד. נכונה הצעתם שונות. ו. שלוםֿאחים. ה. החסידים.

תורתנו ע"פ השי"ת במצות מוסד יסוד היא ישראל אהבת

והן החסידות בדרכי סלולה דרך הן ורעות והאהבה הקדושה,

בזמנים החסידים בתוככי הנהוג ההתועדות למנהג היסוד הן

עת בכל ומביא הביא זה מנהג אשר שמחה, למועדי קבועים

לתורה עתים בקביעות להתחזק בהתעוררות טובה רוב

רעים. באהבת ההנהגה בהטבת העבודה עניני ולבאר ברבים,

גרמו - השם ירחם - המהפכה וימי העולמית המלחמה ימי

עליהם ה' - התמימים ותלמידי אנ"ש ידידינו לפיזור הרבה

בכל השי"ת יברכם - תבל מרחבי בכל שונות למדינות - יחיו

אחד וכל - בגו"ר טוב בכל שי' אחב"י כלל בתוך שהם מקום

אחיו משלום לדעת ומשתוקק כוסף ומגורו שבתו במקום

ומצבם. ממעמדם וחבריו,

התמימים תלמידי וחברי אנ"ש בין האמיתית ההתקשרות

האור ימי קדם, ימי וזכרון התורה אמצעית ידי על היא

ומגבירים הלבבות, את המקרבים טובות ומדות רעים באהבת

וריחוק מדינות תחומי בהגבלת נפסקת הבלתי האהבה את

המקום.

תורת תומכיֿתמימים, הישיבות תלמידי להם יעזרו בטח

בד"ת ביאורים במשלוח שי' ואנ"ש אנ"ש רבני יצ"ו, אמת

עתים מהקביעות ידו על ויודיעו ידברו רעהו את ואיש ודא"ח

קדם. ימי בזכרונות המענין דבר וכל לתורה,

באור טוב רב ית' בעזרתו יביא זה מפעלם אשר תפלה ואני

פזורנו ויקבץ נפשנו ופדות גאולתנו את השי"ת ויחיש טוב, כי

בב"א. גו"צ ע"י וברחמים בחסד

בגו"ר ומברכם הדו"ש

יצחק יוסף
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מועד סדר על סיום עשיתי פסח בע"פ,14בערב המשניות חזרת לשמוע המיועד האיש בא ביום ובו .

שמו המלמד בנימין משה כאמור.15ור' החזרה סדר הותחל ביום ובו ,

ובעמידה בסידור פסח, הקרבן סדר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד עמי למד אשר בלשון16אחר לי אמר ,

זה:

זעהען צו זוכה זיינען צדיקים גרויסע הייזער. אידישע אלע אין הנביא אליהו קומט ביינאכט ַַהיינט

נידערט נשמה די אז אבער אלץ, זי זעהט הימל אויפ'ן איז זי ווען אידן א פון נשמה די הנביא. ַַַָאליהו

ביז איצטער פון נשמה. אותיות משנה יא. זי קען פיהלען אבער נישט, זי זעהט גוף אין ַָָארונטער

דו ווען המזון, ברכת נאך און פסחים, מסכת משניות מאל אכט חזר'ן איבער זאלסטו סדר ַָָָָאנהויב

ניינטען דעם פסחים מסכת חזר'ן זאלסטו הנביא אליהו פאר טירען די עפענען מיר מיט גיין ַָוועסט

ָמאל.
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מורי של והוראתו עצתו פי "על פ: ע' ח"ג אגרותֿקודש ראה (14

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

תש"א השיחות ספר ואילך. תה ע' ח"י אגרותֿקודש ראה (15

.000 ע' (לקמן המאסר רשימת ואילך. 24 ס"ע תש"ד ואילך. 33 ס"ע

.(248 ס"ע תר"פֿתרפ"ז השיחות ספר

הנ"ל ובמכתב שם. תש"א השיחות וספר אגרותֿקדש ראה (16

ספרי עם שי' מלמד גרשון יצחק ר' טרח טרחות "וכמה :6 הערה

שגה אשר השגיאות כל תיקן אשר עד תרנ"גֿנ"ד בשנת שלו הדקדוק

בדקדוקי". אז

•
ycew zexb`

תרצ"ה כסלו ה' ב"ה

ווארשא

התמימים איגוד הנהלת ועד אל

יחיו! עליהם ה'

וברכה! שלום

יוציא התמימים תלמידי איגוד אשר הצעתם על במענה

א. מערכות, בשש "התמים" בשם קובץ לאור לזמן מזמן

ימי דברי ד. שעריֿתורה. ג. חסידות. שערי ב. אגרותֿקדש.

במאד. נכונה הצעתם שונות. ו. שלוםֿאחים. ה. החסידים.

תורתנו ע"פ השי"ת במצות מוסד יסוד היא ישראל אהבת

והן החסידות בדרכי סלולה דרך הן ורעות והאהבה הקדושה,

בזמנים החסידים בתוככי הנהוג ההתועדות למנהג היסוד הן

עת בכל ומביא הביא זה מנהג אשר שמחה, למועדי קבועים

לתורה עתים בקביעות להתחזק בהתעוררות טובה רוב

רעים. באהבת ההנהגה בהטבת העבודה עניני ולבאר ברבים,

גרמו - השם ירחם - המהפכה וימי העולמית המלחמה ימי

עליהם ה' - התמימים ותלמידי אנ"ש ידידינו לפיזור הרבה

בכל השי"ת יברכם - תבל מרחבי בכל שונות למדינות - יחיו

אחד וכל - בגו"ר טוב בכל שי' אחב"י כלל בתוך שהם מקום

אחיו משלום לדעת ומשתוקק כוסף ומגורו שבתו במקום

ומצבם. ממעמדם וחבריו,

התמימים תלמידי וחברי אנ"ש בין האמיתית ההתקשרות

האור ימי קדם, ימי וזכרון התורה אמצעית ידי על היא

ומגבירים הלבבות, את המקרבים טובות ומדות רעים באהבת

וריחוק מדינות תחומי בהגבלת נפסקת הבלתי האהבה את

המקום.

תורת תומכיֿתמימים, הישיבות תלמידי להם יעזרו בטח

בד"ת ביאורים במשלוח שי' ואנ"ש אנ"ש רבני יצ"ו, אמת

עתים מהקביעות ידו על ויודיעו ידברו רעהו את ואיש ודא"ח

קדם. ימי בזכרונות המענין דבר וכל לתורה,

באור טוב רב ית' בעזרתו יביא זה מפעלם אשר תפלה ואני

פזורנו ויקבץ נפשנו ופדות גאולתנו את השי"ת ויחיש טוב, כי

בב"א. גו"צ ע"י וברחמים בחסד

בגו"ר ומברכם הדו"ש

יצחק יוסף
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äøù ééç úùøô

âëàäøN éiç eéäiåäðL íéøNrå äðL äàî ©¦«§Æ©¥´¨½̈¥¨¬¨¨²§¤§¦¬¨−̈
:äøN éiç éðL íéðL òáLåáúéø÷a äøN úîzå §¤´©¨¦®§¥−©¥¬¨¨«©¨´¨¨À̈§¦§©¬

ãtñì íäøáà àáiå ïrðk õøàa ïBøáç àåä òaøà©§©²¦¬¤§−§¤´¤§¨®©©¨ŸÆ©§¨½̈¦§¬Ÿ
äøNìáìåk:dúâøaãéå Búî éðt ìrî íäøáà í÷iå §¨−̈§¦§Ÿ¨«©¨̧¨Æ©§¨½̈¥©−§¥´¥®©§©¥¬

:øîàì úç-éða-ìàãéì eðz íënr éëðà áLBúå-øb ¤§¥¥−¥«Ÿ¥«§¨¬¨«Ÿ¦−¦¨¤®§¸¦³
:éðôlî éúî äøa÷àå íënr øá÷-úfçàäeðriå £ª©¤̧¤Æ¦¨¤½§¤§§¨¬¥¦−¦§¨¨«©©«£¯

:Bì øîàì íäøáà-úà úç-éðáåéðãà | eðrîL §¥¥²¤©§¨−̈¥¬Ÿ«§¨¥´£Ÿ¦À
øá÷ eðéøá÷ øçáîa eðëBúa äzà íéýìû àéNð§¦̧¡Ÿ¦³©¨Æ§¥½§¦§©´§¨¥½§−Ÿ

Bøá÷-úà epnî Léà Eúî-úàEnî äìëé-àì ¤¥¤®¦´¦¤½¤¦§²«Ÿ¦§¤¬¦§−
:Eúî øáwîæõøàä-írì eçzLiå íäøáà í÷iå ¦§¬Ÿ¥¤«©¨¯¨©§¨¨²©¦§©¬§©¨−̈¤
:úç-éðáì(éåì)ç-úà Lé-íà øîàì ízà øaãéå ¦§¥¥«©§©¥¬¦−̈¥®Ÿ¦¥´¤

éì-eòâôe éðeòîL éðôlî éúî-úà øa÷ì íëLôð©§§¤À¦§³Ÿ¤¥¦Æ¦§¨©½§¨¾¦¦§¦−
:øçö-ïa ïBøôraèäìtënä úørî-úà éì-ïzéå §¤§¬¤«Ÿ©§¦¤¦À¤§¨©³©©§¥¨Æ

él äpðzé àìî óñëa eäãN äö÷a øLà Bì-øLà£¤½£¤−¦§¥´¨¥®§¤̧¤¨¥¹¦§¤¬¨¦²
ëBúa:øá÷-úfçàì íëéúç-éða CBúa áLé ïBøôrå §«§¤−©«£ª©¨«¤§¤§¬¥−§´§¥¥®

ìëì úç-éðá éðæàa íäøáà-úà ézçä ïBøôr ïriå©©Á©Á¤§¸©«¦¦³¤©§¨¨¸§¨§¥´§¥¥½§²Ÿ
:øîàì Bøér-ørL éàaàéäãOä éðrîL éðãà-àì ¨¥¬©«©¦−¥«Ÿ«Ÿ£Ÿ¦´§¨¥½¦©¨¤Æ

éðérì äézúð Eì Ba-øLà äørnäå Cì ézúð̈©´¦½̈§©§¨¨¬£¤−§´§©¦®¨§¥¥¯
:Eúî øá÷ Cl äézúð énr-éðááéíäøáà eçzLiå §¥«©¦²§©¦¬¨−̈§¬Ÿ¥¤«©¦§©̧Æ©§¨½̈

:õøàä-ír éðôì(ìàøùé)âééðæàa ïBøôr-ìà øaãéå ¦§¥−©¨¨«¤©§©¥̧¤¤§¹§¨§¥³
ézúð éðrîL eì äzà-íà Cà øîàì õøàä-ír©¨¨̧¤Æ¥½Ÿ©²¦©¨¬−§¨¥®¦¨©¹¦
:änL éúî-úà äøa÷àå épnî ç÷ äãOä óñk¤³¤©¨¤Æ©´¦¤½¦§¤§§¨¬¤¥¦−¨«¨

ãé:Bì øîàì íäøáà-úà ïBøôr ïriååèéðrîL éðãà ©©¯©¤§²¤©§¨−̈¥¬Ÿ«£Ÿ¦´§¨¥½¦
ðéáe éðéa óñk-ì÷L úàî òaøà õøààåä-äî E ¤Á¤Á©§©̧¥¯Ÿ¤«¤¤²¤¥¦¬¥«§−©¦®

:øá÷ Eúî-úàåæèïBøôr-ìà íäøáà òîLiå §¤¥«§−§«Ÿ©¦§©´©§¨¨»¤¤§¼
éðæàa øac øLà óñkä-úà ïøôrì íäøáà ì÷Liå©¦§³Ÿ©§¨¨Æ§¤§½Ÿ¤©¤¾¤£¤¬¦¤−§¨§¥´
:øçqì øáò óñk ì÷L úBàî òaøà úç-éðá§¥¥®©§©³¥Æ¤´¤¤½¤Ÿ¥−©Ÿ¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(110 'nr d zegiy ihewl)

‰ÏtÎn‰ ˙¯ÚÓ ט)‡˙ (כג, ∆¿»«««¿≈»

ה' האֹותּיֹות ׁשּתי ּכפּולה, ה' היינּו ׁש"הּמכּפלה" ּבּזהר, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאיתא

למערה זה ּפרּוׁש ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ויׁש הוי'. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבׁשם

צּדיק, ּבדרּגת היא למעלה הּנׁשמה ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָּכפׁשּוטּה.

ועם ּתׁשּובה, ּבעל לדרּגת מּגיעה היא למּטה ירידתּה ידי ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָועל

לׁשלמּות מּגיעה היא הּגּוף מן והסּתּלקּותּה עבֹודתּה ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָסּיּום

ּתׁשּובה ּכפּולה: ה' יׁשנּה הרי ה', ּתׁשּוב ּובתׁשּובה, ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָהּתׁשּובה.

עּלאה. ה' ּתׁשּוב עּלאה, ּתׁשּובה ּתּתאה; ה' ּתׁשּוב ְִִַַָָָָָָָָָָָּתּתאה,

,ïåùàø
éðùæééðôì øLà äìtëna øLà ïBøôr äãN | í÷iå©¨´̈§¥´¤§À£¤Æ©©§¥½̈£¤−¦§¥´

øLà õrä-ìëå Ba-øLà äørnäå äãOä àøîî©§¥®©¨¤Æ§©§¨¨´£¤½§¨¨¥Æ£¤´
:áéáñ Bìáb-ìëa øLà äãOaçéäð÷îì íäøáàì ©¨¤½£¤¬§¨§ª−¨¦«§©§¨¨¬§¦§−̈

:Bøér-ørL éàa ìëa úç-éðá éðérìèéïë-éøçàå §¥¥´§¥¥®§−Ÿ¨¥¬©«©¦«§©«£¥¥Á
äãN úørî-ìà BzLà äøN-úà íäøáà øá÷̈©̧©§¨¹̈¤¨¨´¦§À¤§¨©º§¥¯
:ïrðk õøàa ïBøáç àåä àøîî éðt-ìr äìtënä©©§¥¨²©§¥¬©§¥−¦´¤§®§¤−¤§¨«©

ë-úfçàì íäøáàì Ba-øLà äørnäå äãOä í÷iå©¨̧¨©¨¤¹§©§¨¨¯£¤²§©§¨−̈©«£ª©
:úç-éða úàî øá÷ñãëààa ï÷æ íäøáàå ®̈¤¥¥−§¥¥«§©§¨¨´¨¥½−̈

:ìka íäøáà-úà Cøa ýåýéå íéîiaáøîàiå ©¨¦®©«Ÿ̈²¥©¬¤©§¨−̈©«Ÿ©´Ÿ¤
Bì-øLà-ìëa ìLnä Búéa ï÷æ Bcár-ìà íäøáà©§¨À̈¤©§Æ§©´¥½©¥−§¨£¤®

:éëøé úçz Eãé àð-íéNâéýìû ýåýéa EréaLàå ¦«¨¬¨«§−©¬©§¥¦«§©§¦´£½©«Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´
éðáì äMà çwú-àì øLà õøàä éýìûå íéîMä©¨©½¦¥«Ÿ¥−¨¨®¤£¤̧«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½

:Baø÷a áLBé éëðà øLà éðrðkä úBðaîãék ¦§Æ©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§¦§«¦¯
éðáì äMà zç÷ìå Cìz ézãìBî-ìàå éöøà-ìà¤©§¦²§¤«©§¦−¥¥®§¨«©§¨¬¦−̈¦§¦¬

:÷çöéìääáàú-àì éìeà ãárä åéìà øîàiå §¦§¨«©³Ÿ¤¥¨Æ¨¤½¤©Æ«ŸŸ¤´
áéLà áLää úàfä õøàä-ìà éøçà úëìì äMàä̈«¦½̈¨¤¬¤©«£©−¤¨¨´¤©®Ÿ¤«¨¥³¨¦Æ

ða-úà:íMî úàöé-øLà õøàä-ìà Eåøîàiå ¤¦§½¤¨−̈¤£¤¨¨¬¨¦¨«©¬Ÿ¤
:änL éða-úà áéLz-ït Eì øîMä íäøáà åéìà¥−̈©§¨®̈¦¨´¤§½¤¨¦¬¤§¦−¨«¨

æéáà úéaî éðç÷ì øLà íéîMä éýìû | ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¥´©¨©À¦£¤̧§¨©¹¦¦¥´¨¦»
éì-òaLð øLàå éì-øac øLàå ézãìBî õøàîe¥¤´¤«©§¦¼©«£¤̧¦¤¦¹©«£¤³¦§©¦Æ
çìLé àeä úàfä õøàä-úà ïzà Erøæì øîàì¥½Ÿ§©̧§£½¤¥−¤¨¨´¤©®ŸÀ¦§©³

éðôì Bëàìî:íMî éðáì äMà zç÷ìå Eçàì-íàå ©§¨Æ§¨¤½§¨«©§¨¬¦¨²¦§¦−¦¨«§¦¸Ÿ
àä äáàúéøçà úëìì äMúàæ éúráMî úéwðå E Ÿ¤³¨«¦¨Æ¨¤¤́©«£¤½§¦¦¾¨¦§ª«¨¦−®Ÿ

:änL áLú àì éða-úà ÷øèBãé-úà ãárä íNiå ©´¤§¦½¬Ÿ¨¥−¨«¨©¨³¤¨¤̧¤Æ¤¨½
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ã ycew zegiyn zecewp ã(68 'nr dl zegiy ihewl)

ÌÈÓia ‡a Ô˜Ê Ì‰¯·‡Â(א (כד, ¿«¿»»»≈»«»ƒ

עד חּייו, ימי ּכל ּבמׁש עבֹודתֹו עבד ׁשאברהם מפרׁש ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּזהר

את הּכיר אברהם הרי להבין, ויׁש ׁשלימין". "יֹומין היּו ימיו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּכל

ּדהּנה לֹומר, ויׁש ׁשנים. ׁשלׁש לֹו חסרּו ּכן ואם ׁשלׁש, ּבגיל ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹֹּבֹוראֹו

ׁשּלפני ּבּׁשנים ׁשעׂשה ּודריׁשה חקירה ׁשל ּתֹוצאה היתה זֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָהּכרה

את ׁשהּׂשיג עד . . ּבדעּתֹו לׁשֹוטט התחיל הרמּב"ם: ּובלׁשֹון ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָזה,

להּכרת והכׁשרה הכנה ּבגדר היּו ׁשנים ׁשאֹותן ּומּכיון האמת. ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּדר

ׁשלימין". "יֹומין ׁשהיּו עליהן ּגם לֹומר ׁשּי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָּבֹוראֹו,

éùéìùéCìiå åéðãà élîbî íélîâ äøNr ãárä çwiå©¦©´Â̈¤Â¤£¨¨¸§©¦¹¦§©¥³£Ÿ¨Æ©¥½¤
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iriax - ck - dxy iig zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
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היה עצמֹו והּוא הּקדּׁשה, מקֹום יׂשראל, ּבארץ היה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻיצחק

ׁשל ּבביתם לארץ, ּבחּוץ היתה רבקה ואּלּו ּתמימה", ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָ"עֹולה

קצוֹות: ׁשני חּבּור אפֹוא מבּטאים ׁשּלהם הּנּׂשּואין ולבן. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבתּואל

ּבריאת ּתכלית הּוא זה וחּבּור וגּוף. נׁשמה וגׁשמּיּות, ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָרּוחנּיּות
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ׁשהׁשקיע היינּו רכּוׁשֹו, ּכל את ליצחק אברהם נתן לכן ה'. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאֹור

מהּותֹו. ּכל את ּכלּֿכּלֹו, את אּלּו ְִִֵֶֶַָָֻּבנּׂשּואין
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היה עצמֹו והּוא הּקדּׁשה, מקֹום יׂשראל, ּבארץ היה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻיצחק

ׁשל ּבביתם לארץ, ּבחּוץ היתה רבקה ואּלּו ּתמימה", ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָ"עֹולה

קצוֹות: ׁשני חּבּור אפֹוא מבּטאים ׁשּלהם הּנּׂשּואין ולבן. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבתּואל

ּבריאת ּתכלית הּוא זה וחּבּור וגּוף. נׁשמה וגׁשמּיּות, ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָרּוחנּיּות

להׁשראת לכלי והפיכתּה ּבארץ אלקית קדּׁשה הׁשּכנת – ְְְְְֱֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻהעֹולם

ׁשהׁשקיע היינּו רכּוׁשֹו, ּכל את ליצחק אברהם נתן לכן ה'. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאֹור

מהּותֹו. ּכל את ּכלּֿכּלֹו, את אּלּו ְִִֵֶֶַָָֻּבנּׂשּואין
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:Böøàa áLé éëðà øLà éðrðkä úBðaî éðáì¦§¦½¦§Æ©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§©§«

çìzç÷ìå ézçtLî-ìàå Cìz éáà-úéa-ìà àì-íà¦¯Ÿ¤¥«¨¦²¥¥−§¤¦§©§¦®§¨«©§¨¬
:éðáì äMàèìäMàä Cìú-àì éìà éðãà-ìà øîàå ¦−̈¦§¦«¨«Ÿ©−¤£Ÿ¦®ª©²«Ÿ¥¥¬¨«¦−̈

:éøçàîåéðôì ézëläúä-øLà ýåýé éìà øîàiå ©«£¨«©−Ÿ¤¥®̈§Ÿ̈º£¤¦§©©´§¦§¨À̈
äMà zç÷ìå Ekøc çéìöäå Czà Bëàìî çìLé¦§©̧©§¨³¦¨Æ§¦§¦´©©§¤½§¨«©§¨³¦¨Æ

:éáà úéaîe ézçtLnî éðáìàîéúìàî ä÷pz æà ¦§¦½¦¦§©§¦−¦¥¬¨¦«¨³¦¨¤Æ¥¨´¨¦½
é÷ð úééäå Cì eðzé àì-íàå ézçtLî-ìà àBáú ék¦¬¨−¤¦§©§¦®§¦³Ÿ¦§Æ½̈§¨¦¬¨¨¦−

:éúìàîáîéýìû ýåýé øîàå ïérä-ìà íBiä àáàå ¥¨«¨¦«¨«¨¬Ÿ©−¤¨¨®¦¨«Ÿ©À§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ
éëðà øLà ékøc çéìöî àp-ELé-íà íäøáà éðãà£Ÿ¦´©§¨½̈¦¤§¨Æ©§¦´©©§¦½£¤¬¨«Ÿ¦−

:äéìr Cìäâîäéäå íénä ïér-ìr ávð éëðà äpä Ÿ¥¬¨¤«¨¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©¨®¦§¨¨³
ì úàöiä äîìräàð-éðé÷Lä äéìà ézøîàå áàL ¨«©§¨Æ©Ÿ¥´¦§½Ÿ§¨«©§¦´¥¤½¨©§¦«¦¨¬
:Cckî íéî-èrîãîäúL äzà-íb éìà äøîàå §©©−¦¦©¥«§¨«§¨³¥©Æ©©¨´§¥½

élîâì íâåýåýé çéëä-øLà äMàä àåä áàLà E §©¬¦§©¤−¤§¨®¦´¨«¦½̈£¤Ÿ¦¬©§Ÿ̈−
éðãà-ïáì:äîäpäå éaì-ìà øaãì älëà íøè éðà §¤£Ÿ¦«£¦Á¤̧¤£©¤¹§©¥´¤¦¦À§¦¥̧

áàLzå äðérä ãøzå dîëL-ìr dcëå úàöé ä÷áø¦§¨³Ÿ¥Æ§©¨´©¦§½̈©¥¬¤¨©−§¨©¦§¨®
:àð éðé÷Lä äéìà øîàååîdck ãøBzå øäîzå ¨«Ÿ©¬¥¤−¨©§¦¬¦¨«©§©¥À©³¤©¨Æ



iyyקמו ,iying - dk - dxy iig zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

élîb-íâå äúL øîàzå äéìrîíâå zLàå ä÷Là E ¥«¨¤½¨©´Ÿ¤§¥½§©§©¤−©§¤®¨¥¾§§§©¬
:äú÷Lä íélîbäæîéî-úa øîàå dúà ìàLàå ©§©¦−¦§¨«¨¨«¤§©´ŸÀ̈¨«Ÿ©»©¦´

Bl-äãìé øLà øBçð-ïa ìàeúa-úa øîàzå zà©§¼©ÀŸ¤©§¥Æ¤¨½£¤¬¨«§¨−
:äéãé-ìr íéãéîväå dtà-ìr íæpä íNàå äkìî¦§®̈¨«¨¦³©¤̧¤Æ©©½̈§©§¦¦−©¨¤«¨

çîéýìû ýåýé-úà Cøáàå ýåýéì äåçzLàå ãwàå̈«¤¬Ÿ¨«¤§©«£¤−©«Ÿ̈®¨«£¨¥À¤§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ
úç÷ì úîà Cøãa éðçðä øLà íäøáà éðãà£Ÿ¦´©§¨½̈£¤³¦§©̧¦Æ§¤´¤¡¤½¨©²©

:Bðáì éðãà éçà-úa-úàèîíéNò íëLé-íà äzrå ¤©£¦¬£Ÿ¦−¦§«§Â©Â̈¦¤§¤̧Ÿ¦¹
éì eãébä àì-íàå éì eãébä éðãà-úà úîàå ãñç¤¯¤¤«¡¤²¤£Ÿ¦−©¦´¦®§¦¾Ÿ©¦´¦½

:ìàîN-ìr Bà ïéîé-ìr äðôàåðìàeúáe ïáì ïriå §¤§¤¬©¨¦−¬©§«Ÿ©©̧©¨¨³§¥Æ
éìà øac ìëeð àì øácä àöé ýåýéî eøîàiåòø E ©´Ÿ§½¥«Ÿ̈−¨¨´©¨¨®¬Ÿ©²©¥¬¥¤−©¬

:áBè-Bààðéðôì ä÷áø-äpääMà éäúe Cìå ç÷ E «¦¥«¦§¨¬§¨¤−©´¨¥®§¦³¦¨Æ
éðãà-ïáì:ýåýé øac øLàk EáðòîL øLàk éäéå §¤£Ÿ¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©§¦¾©«£¤¬¨©²

:ýåýéì äöøà eçzLiå íäéøác-úà íäøáà ãár¤¬¤©§¨−̈¤¦§¥¤®©¦§©¬©−§¨©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(330 'nr k zegiy ihewl)

ÌBi‰ ‡B·‡Â(מב (כד, »»«

ÌB˜n‰ È�ÙÏ ˙B·‡ È„·Ú ÏL Ô˙ÁÈN ‰ÙÈ(רש"י) »»ƒ»»∆«¿≈»ƒ¿≈«»

ּפׁשּוטים לאנׁשים ונאמרה ּפׁשּוטים ּבדברים עסקה זֹו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָָׂשיחה

ׁשּפתח ּוכפי אברהם, ׁשל ּבׁשליחּותֹו נאמרה אבל ולבן), ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ(ּבתּואל

ּכן, אם רמז, ּכאן יׁש אנכי". אברהם "עבד ּדבריו: את ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאליעזר

ּכחּה ויפה ׁשמים. לׁשם "ׂשיחה", חּלין, ּבעניני עּסּוק ׁשל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻלעבֹודה

ויהּוה "יׂשיח" הּקּב"ה ׁשּגם ּפֹועלים ידּה על ּכי זֹו, "ׂשיחה" ֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשל

"הּוא העֹולם, העֹולםÁLאת ׁשּבריאת ּבחסידּות, וכּמבאר וּיהי". ֶָָ»ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ

אין הּוא ׁשהעֹולם מּׁשּום הּקּב"ה, אצל חּלין" "ׂשיחת ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻנחׁשבת

ה'. לגּבי ְְֵֶֶַואפס

éùéîçâðïziå íéãâáe áäæ éìëe óñë-éìk ãárä àöBiå©¥̧¨¤¹¤§¥¤̧¤§¥³¨¨Æ§¨¦½©¦¥−
:dnàìe äéçàì ïúð úðcâîe ä÷áøìãðeìëàiå §¦§®̈¦̧§¨½Ÿ¨©¬§¨¦−¨§¦¨«©«Ÿ§´

ø÷aá eîe÷iå eðéìiå Bnr-øLà íéLðàäå àeä ezLiå©¦§À²§¨«£¨¦¬£¤¦−©¨¦®©¨´©½Ÿ¤
:éðãàì éðçlL øîàiåäðáLz dnàå äéçà øîàiå ©−Ÿ¤©§ª¬¦©«Ÿ¦«©³Ÿ¤¨¦̧¨Æ§¦½̈¥¥̧

áéúëøòðäéø÷øçà øBNr Bà íéîé eðzà äørpä©©«£¨¬¦¨²¨¦−´¨®©©−
:Cìzåðýåýéå éúà eøçàz-ìà íäìà øîàiå ¥¥«©³Ÿ¤£¥¤Æ©§©«£´Ÿ¦½©«Ÿ̈−

:éðãàì äëìàå éðeçlL ékøc çéìöäæðeøîàiå ¦§¦´©©§¦®©§¾¦§¥«§−̈©«Ÿ¦«©«Ÿ§−
àø÷ðáéúëøòðìéø÷:äét-úà äìàLðå äørpì ¦§¨´©©«£¨®§¦§£−̈¤¦«¨

çðLéàä-ír éëìúä äéìà eøîàiå ä÷áøì eàø÷iå©¦§§³§¦§¨Æ©«Ÿ§´¥¤½¨£¥«§¦−¦¨¦´
:Cìà øîàzå äfäèðíúçà ä÷áø-úà eçlLéå ©¤®©−Ÿ¤¥¥«©§©§²¤¦§¨¬£Ÿ−̈

:åéLðà-úàå íäøáà ãár-úàå dz÷ðî-úàå§¤¥«¦§¨®§¤¤¬¤©§¨−̈§¤£¨¨«
ñééä zà eðúçà dì eøîàiå ä÷áø-úà eëøáéå©§¨«§³¤¦§¨Æ©Ÿ́§½̈£Ÿ¥¾©¬§£¦−

:åéàðN ørL úà Crøæ Løééå äááø éôìàì§©§¥´§¨¨®§¦©´©§¥½¥−©¬©«§¨«

àñíélîbä-ìr äðákøzå äéúørðå ä÷áø í÷zå©¨̧¨¦§¹̈§©«£Ÿ¤À¨©¦§©̧§¨Æ©©§©¦½
:Cìiå ä÷áø-úà ãárä çwiå Léàä éøçà äðëìzå©¥©−§¨©«£¥´¨¦®©¦©¬¨¤²¤¤¦§−̈©¥©«

áñõøàa áLBé àeäå éàø éçì øàa àBaî àa ÷çöéå§¦§¨Æ¨´¦½§¥¬©©−Ÿ¦®§¬¥−§¤¬¤
:áâpäâñöé àöiåáør úBðôì äãOa çeNì ÷ç ©¤«¤©¥¥¬¦§¨²¨¬©©¨¤−¦§´¨®¤

:íéàa íélîâ äpäå àøiå åéðér àOiåãñàOzå ©¦¨³¥¨Æ©©½§§¦¥¬§©¦−¨¦«©¦¨³
ìrî ìtzå ÷çöé-úà àøzå äéðér-úà ä÷áø¦§¨Æ¤¥¤½¨©¥−¤¤¦§®̈©¦−Ÿ¥©¬

:ìîbääñCìää äælä Léàä-éî ãárä-ìà øîàzå ©¨¨«©´Ÿ¤¤¨¤À¤¦«¨¦³©¨¤Æ©«Ÿ¥³
çwzå éðãà àeä ãárä øîàiå eðúàø÷ì äãOa©¨¤Æ¦§¨¥½©¬Ÿ¤¨¤−¤´£Ÿ¦®©¦©¬

érvä:ñkúzå óåñ-ìk úà ÷çöéì ãárä øtñéå ©¨¦−©¦§¨«©§©¥¬¨¤−¤§¦§¨®¥¬¨
:äNr øLà íéøácäæñäøN äìäàä ÷çöé äàáéå ©§¨¦−£¤¬¨¨«©§¦¤´¨¦§À̈¨¸Ÿ¡¨Æ¨¨´

äáäàiå äMàì Bì-éäzå ä÷áø-úà çwiå Bnà¦½©¦©¯¤¦§¨²©§¦¬§¦−̈©¤«¡¨¤®¨
:Bnà éøçà ÷çöé íçpiåô ©¦¨¥¬¦§−̈©«£¥¬¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(135 'nr ci mgpn zxez)

‰„Oa ÁeNÏ ˜ÁˆÈ ‡ˆiÂ(סג (כד, «≈≈ƒ¿»»««»∆

‰lÙz ‡l‡ ‰ÁÈN ÔÈ‡Â . . ‰Á�Ó ˙lÙz Ôwz ˜ÁˆÈ(ב כו, (ברכות ƒ¿»ƒ≈¿ƒ«ƒ¿»¿≈ƒ»∆»¿ƒ»

"ויהי ׁשּכתּוב ּכמֹו לקדּׁשה, ׁשּי ׁשאינֹו ל"ׂשדה", יצא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻיצחק

ענינּה ּגם זהּו לקדּׁשה. ּולהעלֹותֹו לתּקנֹו ּכדי ׂשדה", איׁש . . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻעׂשו

נמצא האדם ּכאׁשר הּיֹום, ּבאמצע ׁשּזמּנּה מנחה, ּתפּלת ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשל

להתּפּלל: עֹומד הּוא כן ּפי על ואף ּבעסקיו, הּלהט ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָּבעּצּומֹו

ׁשּלפני העסק (ּגם לקדּׁשה והעלאתֹו העסק ּתּקּון ּפֹועל הּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּבכ

ׁשּלאחריה). העסק וגם ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָהּתפּלה

éùùäëà:äøeè÷ dîLe äMà çwiå íäøáà óñiå©Ÿ̄¤©§¨¨²©¦©¬¦−̈§¨¬§¨«
áïéãî-úàå ïãî-úàå ïL÷é-úàå ïøîæ-úà Bì ãìzå©¥´¤À¤¦§¨Æ§¤¨§½̈§¤§−̈§¤¦§®̈

:çeL-úàå ÷aLé-úàåâ-úàå àáL-úà ãìé ïL÷éå §¤¦§−̈§¤«©§¨§¨´¨©½¤§−̈§¤
:íénàìe íLeèìe íøeMà eéä ïãã éðáe ïãcãéðáe §®̈§¥´§À̈¨²©¦¬§¦−§ª¦«§¥´

ðçå øôrå äôér ïéãîälà-ìk ärcìàå òãéáàå C ¦§À̈¥¨³¨¥̧¤Æ©«£½Ÿ©«£¦−̈§¤§¨¨®¨¥−¤
:äøeè÷ éðaäBì-øLà-ìk-úà íäøáà ïziå §¥¬§¨«©¦¥¯©§¨¨²¤¨£¤−

:÷çöéìåïúð íäøáàì øLà íéLâìétä éðáìå §¦§¨«§¦§¥³©¦«©§¦Æ£¤´§©§¨½̈¨©¬
çlLéå úðzî íäøáàéç epãBòa Bða ÷çöé ìrî í ©§¨−̈©¨®Ÿ©§©§¥º¥©̧¦§¨³§Æ§¤´©½
:íã÷ õøà-ìà äîã÷æíäøáà éiç-éðL éîé älàå ¥−§¨¤¤¬¤¤«¤§¥À¤§¥²§¥«©¥¬©§¨−̈

:íéðL Lîçå äðL íéráLå äðL úàî éç-øLà£¤®̈§©¬¨¨²§¦§¦¬¨−̈§¨¥¬¨¦«
çráNå ï÷æ äáBè äáéNa íäøáà úîiå òåâiå©¦§©̧©¨¯¨©§¨¨²§¥¨¬−̈¨¥´§¨¥®©

:åénr-ìà óñàiåèìàrîLéå ÷çöé Búà eøa÷iå ©¥−̈¤¤©¨«©¦§§¸Ÿ¹¦§¨³§¦§¨¥Æ
øçö-ïa ïøôr äãN-ìà äìtënä úørî-ìà åéðä½̈¤§¨©−©©§¥®̈¤§¥º¤§³Ÿ¤¸Ÿ©Æ

:àøîî éðt-ìr øLà ézçäéäð÷-øLà äãOä ©«¦¦½£¤−©§¥¬©§¥«©¨¤²£¤¨¨¬
äøNå íäøáà øa÷ änL úç-éða úàî íäøáà©§¨−̈¥¥´§¥¥®¨²¨ª©¬©§¨−̈§¨¨¬

xihtn ,iriay - dk - dxy iig zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:BzLààéíéýìû Cøáéå íäøáà úBî éøçà éäéå ¦§«©§¦À©«£¥Æ´©§¨½̈©§¨¬¤¡Ÿ¦−
:éàø éçì øàa-ír ÷çöé áLiå Bða ÷çöé-úàô ¤¦§¨´§®©¥´¤¦§½̈¦§¥¬©©−Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(149 'nr eh zegiy ihewl)

ÂÈ�a Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ B˙B‡ e¯a˜iÂ(ט (כה, «ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈»»

ÂÈ�ÙÏ ˜ÁˆÈ ˙‡ CÈÏB‰Â ‰·eLz Ï‡ÚÓLÈ ‰NÚL Ô‡kÓ(רש"י) ƒ»∆»»ƒ¿»≈¿»¿ƒ∆ƒ¿»¿»»

ּפי ונֹוטל הּבכֹור ׁשהּוא טענתֹו היה יׁשמעאל ׁשל חטאֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעּקר

ׁשאינּנּו ּבלבד, הּׁשפחה ּבן ׁשהּוא ּבאמת, הּכיר לא הּוא ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשנים;

הּתֹורה רֹומזת לכן הּגבירה. ּבן יצחק, הּוא האמּתי והּיֹורׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָיֹורׁש,

קבּורת ּבעת יצחק את ׁשהקּדים ּבכ ּדוקא ּבתׁשּובה חזרתֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעל

את ּומּכיר הּקֹודמת מּטענתֹו ּבֹו חֹוזר ׁשהּוא ּגּלה ּבכ ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאברהם:

ֱֶָהאמת.

éòéáùáéøLà íäøáà-ïa ìàrîLé úãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬Ÿ¦§¨¥−¤©§¨¨®£¤̧
:íäøáàì äøN úçôL úéøönä øâä äãìéâéälàå ¨«§¹̈¨¨¯©¦§¦²¦§©¬¨−̈§©§¨¨«§¥À¤

øëa íúãìBúì íúîLa ìàrîLé éða úBîL§Æ§¥´¦§¨¥½¦§Ÿ−̈§«§Ÿ¨®§³Ÿ
:íNáîe ìûaãàå øã÷å úéáð ìàrîLéãéòîLîe ¦§¨¥Æ§¨½Ÿ§¥¨¬§©§§¥−¦§¨«¦§¨¬

:àOîe äîeãååè:äîã÷å Léôð øeèé àîéúå ããç §−̈©¨«£©´§¥½̈§¬¨¦−¨¥«§¨
æèíäéøöça íúîL älàå ìàrîLé éða íä älà¥´¤¥º§¥³¦§¨¥Æ§¥´¤§Ÿ½̈§©§¥¤−

:íúnàì íàéNð øNr-íéðL íúøéèáeæééðL älàå §¦«Ÿ¨®§¥«¨¨¬§¦¦−§ªŸ¨«§¥À¤§¥Æ
ìLe äðL úàî ìàrîLé éiçíéðL òáLå äðL íéL ©¥´¦§¨¥½§©¬¨¨²§¦¬¨−̈§¤´©¨¦®

:åénr-ìà óñàiå úîiå òåâiåçéäìéåçî eðkLiå ©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤¤©¨«©¦§§¸¥«£¦¹̈
äøeMà äëàa íéøöî éðt-ìr øLà øeL-ãr©À£¤Æ©§¥´¦§©½¦«Ÿ£−̈©®¨

:ìôð åéçà-ìë éðt-ìrסימן יהויד"ע פסוקים, ק"ה פפפ ©§¥¬¨¤−̈¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(hly 'nr ` hweln mixn`nd xtq)

B�a ˜ÁˆÈ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ C¯·ÈÂ(יא (כה, «¿»∆¡…ƒ∆ƒ¿»¿

היא והׁשּפעה, המׁשכה ׁשענינּה ּברכה, הרי ּבזה, לדּיק ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָיׁש

לֹומר, ויׁש והּצמצּום. הּדין מּדת הּוא אלקים ׁשם ואּלּו הוי', ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹמּׁשם

יצחק, ׁשל מּדתֹו האירה חסד, ׁשּמּדתֹו אברהם, ׁשל מֹותֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלאחר

ּגבּורה. ׁשל הּׁשם אלקים, מּׁשם הּברכֹות ּגם נמׁשכּו ולכן ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּגבּורה,

הּנמׁשכֹות מהּברכֹות יֹותר נעלֹות אּלּו ׁשּברכֹות ּבחסידּות, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּומבאר

מגּבלת, הׁשּפעתֹו ולכן הּקרירּות ּבטבע הּוא חסד ׁשּכן, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻמחסד.

ּבתגּברת. היא והׁשּפעתּה ּבחמימּות היא ּגבּורה ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹואּלּו

øéèôîæèíúîL älàå ìàrîLé éða íä älà¥´¤¥º§¥³¦§¨¥Æ§¥´¤§Ÿ½̈
:íúnàì íàéNð øNr-íéðL íúøéèáe íäéøöça§©§¥¤−§¦«Ÿ®̈§¥«¨¨¬§¦¦−§ªŸ¨«

æéìLe äðL úàî ìàrîLé éiç éðL älàåäðL íéL §¥À¤§¥Æ©¥´¦§¨¥½§©¬¨¨²§¦¬¨−̈
:åénr-ìà óñàiå úîiå òåâiå íéðL òáLåçéeðkLiå §¤´©¨¦®©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤¤©¨«©¦§§¸

äëàa íéøöî éðt-ìr øLà øeL-ãr äìéåçî¥«£¦¹̈©À£¤Æ©§¥´¦§©½¦«Ÿ£−̈
:ìôð åéçà-ìë éðt-ìr äøeMà©®¨©§¥¬¨¤−̈¨¨«

סימן יהויד"ע פסוקים, ק"ה פפפ
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.(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¤¦§¥§¥¦§¨¥
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.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



קמז xihtn ,iriay - dk - dxy iig zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:BzLààéíéýìû Cøáéå íäøáà úBî éøçà éäéå ¦§«©§¦À©«£¥Æ´©§¨½̈©§¨¬¤¡Ÿ¦−
:éàø éçì øàa-ír ÷çöé áLiå Bða ÷çöé-úàô ¤¦§¨´§®©¥´¤¦§½̈¦§¥¬©©−Ÿ¦«
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ÂÈ�a Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ B˙B‡ e¯a˜iÂ(ט (כה, «ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈»»

ÂÈ�ÙÏ ˜ÁˆÈ ˙‡ CÈÏB‰Â ‰·eLz Ï‡ÚÓLÈ ‰NÚL Ô‡kÓ(רש"י) ƒ»∆»»ƒ¿»≈¿»¿ƒ∆ƒ¿»¿»»

ּפי ונֹוטל הּבכֹור ׁשהּוא טענתֹו היה יׁשמעאל ׁשל חטאֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעּקר

ׁשאינּנּו ּבלבד, הּׁשפחה ּבן ׁשהּוא ּבאמת, הּכיר לא הּוא ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשנים;

הּתֹורה רֹומזת לכן הּגבירה. ּבן יצחק, הּוא האמּתי והּיֹורׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָיֹורׁש,

קבּורת ּבעת יצחק את ׁשהקּדים ּבכ ּדוקא ּבתׁשּובה חזרתֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעל

את ּומּכיר הּקֹודמת מּטענתֹו ּבֹו חֹוזר ׁשהּוא ּגּלה ּבכ ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאברהם:

ֱֶָהאמת.

éòéáùáéøLà íäøáà-ïa ìàrîLé úãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬Ÿ¦§¨¥−¤©§¨¨®£¤̧
:íäøáàì äøN úçôL úéøönä øâä äãìéâéälàå ¨«§¹̈¨¨¯©¦§¦²¦§©¬¨−̈§©§¨¨«§¥À¤

øëa íúãìBúì íúîLa ìàrîLé éða úBîL§Æ§¥´¦§¨¥½¦§Ÿ−̈§«§Ÿ¨®§³Ÿ
:íNáîe ìûaãàå øã÷å úéáð ìàrîLéãéòîLîe ¦§¨¥Æ§¨½Ÿ§¥¨¬§©§§¥−¦§¨«¦§¨¬

:àOîe äîeãååè:äîã÷å Léôð øeèé àîéúå ããç §−̈©¨«£©´§¥½̈§¬¨¦−¨¥«§¨
æèíäéøöça íúîL älàå ìàrîLé éða íä älà¥´¤¥º§¥³¦§¨¥Æ§¥´¤§Ÿ½̈§©§¥¤−

:íúnàì íàéNð øNr-íéðL íúøéèáeæééðL älàå §¦«Ÿ¨®§¥«¨¨¬§¦¦−§ªŸ¨«§¥À¤§¥Æ
ìLe äðL úàî ìàrîLé éiçíéðL òáLå äðL íéL ©¥´¦§¨¥½§©¬¨¨²§¦¬¨−̈§¤´©¨¦®

:åénr-ìà óñàiå úîiå òåâiåçéäìéåçî eðkLiå ©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤¤©¨«©¦§§¸¥«£¦¹̈
äøeMà äëàa íéøöî éðt-ìr øLà øeL-ãr©À£¤Æ©§¥´¦§©½¦«Ÿ£−̈©®¨

:ìôð åéçà-ìë éðt-ìrסימן יהויד"ע פסוקים, ק"ה פפפ ©§¥¬¨¤−̈¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(hly 'nr ` hweln mixn`nd xtq)

B�a ˜ÁˆÈ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ C¯·ÈÂ(יא (כה, «¿»∆¡…ƒ∆ƒ¿»¿

היא והׁשּפעה, המׁשכה ׁשענינּה ּברכה, הרי ּבזה, לדּיק ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָיׁש

לֹומר, ויׁש והּצמצּום. הּדין מּדת הּוא אלקים ׁשם ואּלּו הוי', ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹמּׁשם

יצחק, ׁשל מּדתֹו האירה חסד, ׁשּמּדתֹו אברהם, ׁשל מֹותֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלאחר

ּגבּורה. ׁשל הּׁשם אלקים, מּׁשם הּברכֹות ּגם נמׁשכּו ולכן ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּגבּורה,

הּנמׁשכֹות מהּברכֹות יֹותר נעלֹות אּלּו ׁשּברכֹות ּבחסידּות, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּומבאר

מגּבלת, הׁשּפעתֹו ולכן הּקרירּות ּבטבע הּוא חסד ׁשּכן, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻמחסד.

ּבתגּברת. היא והׁשּפעתּה ּבחמימּות היא ּגבּורה ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹואּלּו

øéèôîæèíúîL älàå ìàrîLé éða íä älà¥´¤¥º§¥³¦§¨¥Æ§¥´¤§Ÿ½̈
:íúnàì íàéNð øNr-íéðL íúøéèáe íäéøöça§©§¥¤−§¦«Ÿ®̈§¥«¨¨¬§¦¦−§ªŸ¨«

æéìLe äðL úàî ìàrîLé éiç éðL älàåäðL íéL §¥À¤§¥Æ©¥´¦§¨¥½§©¬¨¨²§¦¬¨−̈
:åénr-ìà óñàiå úîiå òåâiå íéðL òáLåçéeðkLiå §¤´©¨¦®©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤¤©¨«©¦§§¸

äëàa íéøöî éðt-ìr øLà øeL-ãr äìéåçî¥«£¦¹̈©À£¤Æ©§¥´¦§©½¦«Ÿ£−̈
:ìôð åéçà-ìë éðt-ìr äøeMà©®¨©§¥¬¨¤−̈¨¨«

סימן יהויד"ע פסוקים, ק"ה פפפ

.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



קמח
äøù ééç úùøôì ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì äøèôäà ÷øô à íéëìîá

àà:Bì íçé àìå íéãâaa eäqëéå íéîia àa ï÷æ ãåc CìnäåáeL÷áé åéãár Bì eøîàiå §©¤³¤¨¦Æ¨¥½−̈©¨¦®©§©ª̧Æ©§¨¦½§¬Ÿ¦©−«©Ÿ̄§´£¨À̈§©§º
éðãàì íçå E÷éçá äáëLå úðëñ Bì-éäúe Cìnä éðôì äãîrå äìeúá äørð Cìnä éðãàì©«Ÿ¦³©¤̧¤Æ©«£¨´§½̈§¨«§¨Æ¦§¥´©¤½¤§¦−Ÿ¤®¤§¨«§¨´§¥¤½§©−©«Ÿ¦¬

:Cìnäâdúà eàáiå úénðeMä âLéáà-úà eàöîiå ìûøNé ìeáb ìëa äôé äørð eL÷áéå ©¤«¤©§©§Æ©«£¨´¨½̈§−Ÿ§´¦§¨¥®©¦§§À¤£¦©Æ©´©¦½©¨¦¬Ÿ−̈
:Cìnìã:drãé àì Cìnäå eäúøLzå úðëñ Cìnì éäzå ãàî-ãr äôé äørpäåääiðãàå ©¤«¤§©©«£−̈¨¨´©§®Ÿ©§¦̧©¤³¤Ÿ¤̧¤Æ©§¨´§¥½§©¤−¤¬Ÿ§¨¨«©«£«Ÿ¦¨¯

:åéðôì íéöø Léà íéMîçå íéLøôe áëø Bì Nriå Cìîà éðà øîàì àOðúî úébç-ïá¤©¦²¦§©¥¬¥−Ÿ£¦´¤§®Ÿ©©´©À¤µ¤¨´̈¦½©«£¦¦¬¦−¨¦¬§¨¨«
åäãìé Búàå ãàî øàz-áBè àeä-íâå úéNr äëk recî øîàì åéîiî åéáà Báör-àìå§«Ÿ£¨¸¨¦³¦¨¨Æ¥½Ÿ©−©¨´¨¨¦®¨§©³«¸Ÿ©Æ§½Ÿ§Ÿ¬¨§−̈

:íBìLáà éøçàæ:äiðãà éøçà eøæriå ïäkä øúéáà írå äéeøö-ïa áàBé ír åéøáã eéäiå ©«£¥¬©§¨«©¦«§´§¨À̈¦µ¨´¤§½̈§¦−¤§¨¨´©Ÿ¥®©©§§½©«£¥−£«Ÿ¦¨«
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קנ

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
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לוח זמנים לשבוע פרשת חיי שרה בערים שונות בעולם  
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת
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7:217:319:019:079:339:3910:1910:2316:2016:1216:5516:4715:5516:51גרמניה ברלין )ח(

7:307:399:169:229:479:5310:3510:3916:4816:4117:2117:1516:2417:19גרמניה פרנקפורט )ח(

5:045:027:567:558:268:269:429:4318:4018:4519:0419:0918:2619:13דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:426:468:589:009:319:3310:2810:3018:0318:0218:2618:2517:4418:29הודו בומביי )ח(

6:366:398:538:569:259:2710:2310:2518:0118:0018:2418:2317:4218:27הודו פונה )ח(

6:426:508:318:359:039:089:519:5516:1316:0716:4516:3915:5016:43הונגריה בודפשט )ח(

6:466:538:438:479:159:1910:0610:0916:5016:4517:1817:1416:2817:18טורקיה איסטנבול )ח(

7:007:069:009:049:329:3610:2510:2817:1817:1417:4517:4116:5617:45יוון אתונה )ח(



קני

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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לוח זמנים לשבוע פרשת חיי שרה בערים שונות בעולם  
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:027:118:518:569:239:2810:1210:1516:3516:2817:0617:0016:1117:04מולדובה קישינב )ח(

6:366:398:568:589:269:2810:2410:2618:0618:0518:2918:2817:4718:32מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:555:499:008:579:329:3010:4610:4520:3320:4121:0421:1220:2021:16ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ק(

6:176:218:298:329:009:039:569:5817:1917:1617:4317:4116:5917:45נפאל קטמנדו )ח(

6:446:469:129:139:459:4610:4610:4718:5318:5419:1519:1618:3619:20סינגפור סינגפור )ח(

6:486:588:308:369:029:089:489:5215:5215:4316:2616:1915:2716:23פולין ורשא )ח(

5:315:308:078:078:408:409:449:4418:1418:1718:3718:3917:5818:43פרו לימה )ח(

7:337:419:259:309:5710:0110:4610:4917:1617:1017:4617:4116:5317:54צרפת ליאון )ח(

7:528:019:399:4510:1110:1610:5911:0317:1717:1017:4917:4316:5317:58צרפת פריז )ח(

5:355:368:068:078:368:379:379:3817:4617:4718:0818:0917:2918:13קולומביה בוגוטה )ח(

7:057:128:599:049:319:3510:2110:2416:5816:5317:2717:2216:3617:35קנדה טורונטו )ח(

6:466:558:388:439:109:1510:0010:0316:3016:2417:0016:5416:0717:08קנדה מונטריאול )ח(

6:166:228:188:218:518:549:449:4616:4316:3917:0917:0516:2217:09קפריסין לרנקה )ח(

8:549:0610:3110:3711:0211:0811:4511:5017:3317:2318:1018:0217:0618:19רוסיה מוסקבה )ח(

8:198:2710:0710:1210:4010:4511:2811:3217:5117:4518:2218:1617:2818:20רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:227:309:129:179:449:4810:3210:3616:5816:5117:2917:2316:3417:36שוייץ ציריך )ח(

6:146:168:338:359:069:0810:0510:0617:5017:5018:1218:1217:3218:16תאילנד 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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