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íéìáè ç÷Blä ,àðéðç éaø øîà ïúð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©¨¨¨©©¦£¦¨©¥©§¨¦
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המשך ביאור למס' בכורות ליום שישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc zexeka(ycew zay meil)

zra didy ekxr itk `l` mlyn jixrnd oi` ,ekxr dpzype jxrpd
.ekixrdyïaä ïBéãôeodkl epzl aiigìL øçàíBé íéL,epa zcill ¦§©¥©©§Ÿ¦

øBîç øèt ïBéãtodkl epzepøzìàì.ezcil mr cin - ¦§¤¤£§©§©
:`xnbd dywnåikøBîç øèt ïBéãtozipéäðéîøe ,øzìàì §¦§¤¤£§©§©§¦§¦

,da epipyy `ziixan jk lr dywe -ïaä ïBéãôáe ïéëøòa ïéà¥©£¨¦§¦§©¥
ìLî úBçt øBîç øèôáe úeøéæðáeíéLoi`y epiidc ,mei ¦§¦§¤¤£¨¦§Ÿ¦

oi` xeng xhte mc` xeka oke ,yceg oa epi`y ohw jixrdl
miylyn dzegt zexifp oi` oke .mzciln mei miyly mcew mictp

,meiíìBò ãò ïéôéñBîeozipe ,lib lka mc` jixrdl ozip - ¦¦©¨
xht e` epa zectln oiznd m`e ,dvxiy onf dnkl zexifp lawl
oi`y ixd .xzei ozil jixv oi`e mcet ,miyly xg`l exeng
`ziixadk `lye ,mei miyly el e`lny mcew xeng xht micet

:`xnbd zvxzn .ezcil mr cin dctpy lirl,ïîçð áø øîà̈©©©§¨

dpey`xd `ziixad zpeekBàãt íàL ,øîBì`ed ixd ,cin ©¤¦§¨
.éeãẗ

:`xnbd dywn,ììkîoeict la` ,ezcila lg xeng xht oeict wxy ¦§¨
Bàãt íà ,Bðáãmiyly jeza,éeãt Bðéàdpey`xd `ziixad ixdy ¦§¦§¨¥¨

lr `id `ziixad zpeeky oeike ,xeng xhtl oad oeict oia dwlig
`le ,lg miyly mcew xeng xht oeict wxy dfn gken ,oeictd zelg

.mc` xeka oeictìL CBúa Bða úà äãBtä ,øîzéàäåáø ,íBé íéL §¨¦§©©¤¤§§§Ÿ¦©
.éeãt Bða øîà:`xnbd zvxzndìò øîzéà åàìxn`p `l ike - ¨©§¨¨¦§©£¨

,df lràîìò éleëc ,àáø øîàxn` m`y minikqn [l`enye ax-] ¨©¨¨§¥¨§¨
epeict legiy,éeãt Bða ïéà åéLëòî.oeicta aiig oad oi` oiicr ik ¥©§¨¥§¨

,mei miyly xg`l legi oeictdy xn`y ote`a `id mzwelgne
oi`y `ziixad ixace .iect epa ax xn` dfay ,cin zernd elkrzpe

.eiykrn xn`yk xaecn iect epa
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המשך ביאור למסכת בכורות ליום שבת קודש עמ' ב

"דבר מלכות"
מודפס  בדפוס ידיעות תקשורת )2000( בע"מ בכ -48,000 עותקים

מתוכם הודפסו 
10,000 עותקים על ידי - אחים דויטש תעשיות טקסטיל בע"מ

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



ד

mikxan ,zeclez zyxt zay .c"qa

i"gyz'd ,elqk yceg y`x axre ycegd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

‰l‡Âאת הֹוליד אברהם אברהם ּבן יצחק ּתֹולדֹות ¿≈∆ְְְְִִֶֶַַָָָָָ
ּכפל1יצחק להבין ּדצרי ּבזה, הּדּיּוק וידּוע , ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ

וכֹופל מֹוסיף אברהם, ּבן יצחק ׁשאֹומר ׁשּלאחר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּלׁשֹון,
עלּֿפי להבין צרי ועֹוד יצחק. את הֹוליד ְְְְִִִִִֶַַָָָָָאברהם

לׁשלׁשה אּלא אבֹות קֹורין אין ּבענין ׁשּבחינת2הּידּוע , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
אדם ּבכל להיֹות צריכה ּבן3האבֹות יצחק ענין מהּו , ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָ

ּכל ּבנפׁש ּבעבֹודה יצחק את הֹוליד ואברהם ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָאברהם
מּיׂשראל. ְִִֵֶָָאחד

הם4הּואÔÈ�Ú‰Âב) ויצחק ׁשאברהם ידּוע ּדהּנה , ¿»ƒ¿»ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
מּדת הּוא אברהם ּוגבּורה, חסד ְְְִִֶֶַַָָָּבחינֹות
היה אברהם ּדהּנה, הּגבּורה. מּדת הּוא ויצחק ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהחסד

ּב'ּפרּדס' ּכדאיתא החסד, למּדת ספר5מרּכבה ּבׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
היֹות6הּבהיר ימי ּכל הּקּב"ה לפני החסד מּדת אמרה ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשהרי מלאכּתי לעׂשֹות הצרכּתי לא ּבארץ ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻאברהם
ׁשל ׁשעבֹודתֹו לפי והינּו ּבמקֹומי, ּומׁשּמׁש עֹומד ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאברהם
אֹורחים מכניס ׁשהיה חסדים, ּבגמילּות היתה ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָאברהם
חסדים ּגמילּות ענין ׁשּזהּו כּו', ּומׁשקם ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָּומאכילם
ּברּוחנּיּות, ּגם חסדים ּגֹומל היה לזה ונֹוסף ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָּבגׁשמּיּות.

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבעֹולם, אלקּות מגּלה ׁשם7ׁשהיה וּיקרא ְְְֱִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
הו וּיקריא,ּבׁשם אּלא וּיקרא ּתקרי אל עֹולם, אל י' ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבפה הּקּב"ה ׁשל לׁשמֹו אבינּו אברהם ׁשהקריא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמלּמד
לברכֹו, עמדּו וׁשתּו ׁשאכלּו לאחר ּכיצד וׁשב, עֹובר ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָּכל
אכלּתם, עֹולם אלקי מּׁשל אכלּתם, מּׁשּלי וכי להם ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאמר

העֹולם והיה ׁשאמר למי ּוברכּו וׁשּבחּו והינּו,8הֹודּו , ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָ
אמנם, ּבעֹולם. אלקּות ּולגּלֹות להמׁשי היתה ְְְְְֱֲִֶַַָָָָָָָֹׁשעבֹודתֹו
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יט.1) כה, – (תולדות) פרשתנו ב.2)ריש טז, וארא.3)ברכות ר"פ ראה4)תו"א – לקמן בהבא

ש"י כו' עתיד וד"ה תולדות ואלה ד"ה ואילך). סח ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח תולדות ואלה ד"ה

תולדות דש"פ דברים שלשה על ד"ה ואילך). קמ ואילך. קכט ע' תרח"ץ (סה"מ תרח"ץ עולמות

ואילך). 102 ע' תרצ"ט (סה"מ פ"ד.5)תרצ"ט הכינויים) (שער כב לג.7)סקצ"א.6)שער כא, וירא

שם).8) וירא בפרש"י (הובא ואילך סע"א י, סוטה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

˜ÁˆÈ ˙‡ „ÈÏB‰ Ì‰¯·‡ Ì‰¯·‡ Ôa ˜ÁˆÈ ˙B„ÏBz ‰l‡Â1, ¿≈∆¿ƒ¿»∆«¿»»«¿»»ƒ∆ƒ¿»
¯Á‡lL ,ÔBLl‰ ÏÙk ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc ,‰Êa ˜eic‰ Úe„ÈÂ¿»««ƒ»∆¿»ƒ¿»ƒ∆∆«»∆¿««
˙‡ „ÈÏB‰ Ì‰¯·‡ ÏÙBÎÂ ÛÈÒBÓ ,Ì‰¯·‡ Ôa ˜ÁˆÈ ¯ÓB‡L∆≈ƒ¿»∆«¿»»ƒ¿≈«¿»»ƒ∆

˜ÁˆÈ?לכאורה המיותרת הכפילות טעם מה להבין ˆ¯CÈויש „BÚÂ . ƒ¿»¿»ƒ
Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ÔÈ·‰Ï¿»ƒ«ƒ«»«
˙B·‡ ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡ ÔÈ�Úa¿ƒ¿«≈ƒ»

‰LÏLÏ ‡l‡2,ומאחר ∆»ƒ¿…»
יצחק אברהם אלה, שלושת שרק

זו הרי "אבות" נקראים ויעקב

‰‡·B˙הוכחה ˙�ÈÁaL∆¿ƒ«»»
Ì„‡ ÏÎa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ3 ¿ƒ»ƒ¿¿»»»
'תורה בספר הזקן רבנו ובלשון

ומעלת בחינת "שאר אור':

ראובן השבטים כגון הצדיקים

בחינת וודאי שהם לוי שמעון

שאין אדם לך יש עליונים, אורות

אלו ומדריגות בחינות כלל בו

צריך האבות בחינת מהֿשאיןֿכן

שורש שהם אדם בכל להיות

וכיוון ישראל", נשמות כל ומקור

לכל שייכים האבות ענייני שכל

להבין יש ישראל e‰Óבני :«
Ì‰¯·‡ Ôa ˜ÁˆÈ ÔÈ�Úƒ¿«ƒ¿»∆«¿»»
˜ÁˆÈ ˙‡ „ÈÏB‰ Ì‰¯·‡Â¿«¿»»ƒ∆ƒ¿»
„Á‡ Ïk LÙ�a ‰„B·Úa»¬»¿∆∆»∆»

?Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈
‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â (·4‰p‰c , ¿»ƒ¿»¿ƒ≈

˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡L Úe„È»«∆«¿»»¿ƒ¿»
,‰¯e·‚e „ÒÁ ˙B�ÈÁa Ì‰≈¿ƒ∆∆¿»
„ÒÁ‰ ˙cÓ ‡e‰ Ì‰¯·‡«¿»»ƒ««∆∆
עבד שבה העיקרית המידה ַָוזו

האהבה. מידת ה', «¿ÁˆÈÂ¿ƒ˜את
‰¯e·b‰ ˙cÓ ‡e‰והיא ƒ««¿»

עבד הוא שבה העיקרית המידה

מידת ה', ≈p‰c¿ƒ‰,היראה.את
‰·k¯Ó ‰È‰ Ì‰¯·‡«¿»»»»∆¿»»

„ÒÁ‰ ˙cÓÏשהיה היינו ¿ƒ««∆∆
בביטול החסד למידת ֵָּבטל

ּבטלה שהמרכבה כשם ְֵָמוחלט

עצמי רצון כל לה ואין לרוכב

(ובל בתניאמשלה הזקן רבנו שון

רבותינו שאמרו "וזהו כג: פרק

הן הן האבות לברכה זכרונם

היו כולם אבריהם שכל המרכבה

עולם מענייני ומובדלים קדושים

לרצון רק מרכבה נעשו ולא הזה

ימיהם"), כל לבדו Òc¯t'a'העליון ‡˙È‡„k5¯È‰a‰ ¯ÙÒ ÌLa6 ƒ¿ƒ»««¿≈¿≈≈∆«»ƒ
ı¯‡a Ì‰¯·‡ ˙BÈ‰ ÈÓÈ Ïk ‰"aw‰ È�ÙÏ „ÒÁ‰ ˙cÓ ‰¯Ó‡»¿»ƒ««∆∆ƒ¿≈«»»»¿≈¡«¿»»»»∆

אבינו אברהם של חייו ימי È¯‰Lכל ÈzÎ‡ÏÓ ˙BNÚÏ ÈzÎ¯ˆ‰ ‡Ï…À¿«¿ƒ«¬¿«¿ƒ∆¬≈
ÏL B˙„B·ÚL ÈÙÏ e�È‰Â ,ÈÓB˜Óa LnLÓe „ÓBÚ Ì‰¯·‡«¿»»≈¿«≈ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ∆¬»∆
˙eÏÈÓ‚a ‰˙È‰ Ì‰¯·‡«¿»»»¿»ƒ¿ƒ
ÒÈ�ÎÓ ‰È‰L ,ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ∆»»«¿ƒ
ÌÏÈÎ‡Óe ÌÈÁ¯B‡¿ƒ«¬ƒ»
ÔÈ�Ú e‰fL ,'eÎ Ì˜LÓe«¿»∆∆ƒ¿«
ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb¿ƒ¬»ƒ
‰ÊÏ ÛÒB�Â .˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿»»∆
Ìb ÌÈ„ÒÁ ÏÓBb ‰È‰»»≈¬»ƒ«
‰l‚Ó ‰È‰L ,˙ei�Áe¯a¿»ƒ∆»»¿«∆
BÓk ,ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡¡…»»¿

·e˙kL7ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ ∆»«ƒ¿»»¿≈
È¯˜z Ï‡ ,ÌÏBÚ Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»≈»«ƒ¿ƒ

‡¯˜iÂבעצמו‡È¯˜iÂ ‡l‡ «ƒ¿»∆»««¿ƒ
הרי יקראו, אחרים שגם ֶַָשגרם

È¯˜‰L‡הפסוק „nÏÓ¿«≈∆ƒ¿ƒ
ÏL BÓLÏ e�È·‡ Ì‰¯·‡«¿»»»ƒƒ¿∆
¯·BÚ Ïk ‰Ùa ‰"aw‰«»»¿∆»≈

·LÂהעוברים לכל שגרם »»
ה', בשם לקרוא »≈Èkˆ„ושבים

e˙LÂ eÏÎ‡L ¯Á‡Ï¿««∆»¿¿»
e„ÓÚהאורחיםBÎ¯·Ïלברך »¿¿»¿

על לו ולהודות אברהם את

והשקם, Ì‰Ïשהאכילם ¯Ó‡ ְְִָ»«»∆
לאורחים ÈlMÓאברהם ÈÎÂ¿ƒƒ∆ƒ

È˜Ï‡ ÏMÓ ,ÌzÏÎ‡¬«¿∆ƒ∆¡…≈
e„B‰ ,ÌzÏÎ‡ ÌÏBÚ»¬«¿∆
¯Ó‡L ÈÓÏ eÎ¯·e eÁaLÂ¿«¿»¿¿ƒ∆»«

ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â8גרם וכך ¿»»»»
ה', בשם לקרוא רבים לאנשים

‰˙È‰ B˙„B·ÚL ,e�È‰Â¿«¿∆¬»»¿»
˙e˜Ï‡ ˙Bl‚Ïe CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ¿«¡…

ÌÏBÚaבעבודתו שהן ונמצא »»
והן גשמי חסד לאנשים להשפיע

בעולם, אלקות לגלות בעבודתו

היו אברהם של פעולותיו

חסד. של «¿«‡Ì�Ó,פעולות
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  מפתח  כללי

 ב.......................................תפילין נחת ר הסד  )א

 ג.............................א"קי י"קלים מזמורי תה  )ב

, תולדותפרשת  שבת'  וגותולדות ואלהה "מאמר ד  )ג

 ה .......י"חשת'ה, מברכים החודש וערב ראש חודש כסלו

מברכים החודש וערב  תולדותפרשת  שבתשיחת   )ד

 הכ................................י"השתח, ראש חודש כסלו

   תולדותפרשת  – לקוטי שיחות  )ה

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

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

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

 דל...........תולדותפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ז

 הל.......תולדותפרשת לשבוע חומש שיעור יומי   )ח

 ונ.............תולדותפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )י

 זנ...................................תולדותפרשת לשבוע  

 אע.........תולדותפרשת לשבוע  "ום יוםיה"לוח   )יא

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

  
 :מהדורת וגשל –ם "שיעורי רמב

 וע .........תולדותפרשת לשבוע  פרקים ליום'  ג–  )יג

  בק .......תולדותפרשת לשבוע   פרק אחד ליום–  )יד

  טק..........תולדותפרשת לשבוע  ותצו ספר המ–  )טו

 

  נביאים וכתובים   )טז

  איק...................... לז פרק יםתהל, טו פרק ב-מואלש

 גיק.........................................יומאמסכת  עקבעין י  )יז

  

   עם ביאורים כורותבמסכת   )יח

  דיק............................................... בי עד דף וף מד

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )יט

 דמק................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כ

 דמק................................................ר הזקן"אדמו

    תורהלקוטי   )כא

 המק................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כב

 ומק.............................................ר האמצעי"אדמו

  ותצוספר המ – צ"מאמרי הצ  )כג

 זמק......................................"צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כד

 זמק............................................ש"ר מוהר"אדמו

   עץ החייםס קונטר  )כה

 חמק...........................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"תרפ'הם המאמריספר   )כו

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

   יםבורילקוטי ד  )כז

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

  ב"רנתרשימת   )כח

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

  אגרות קודש   )כט

 אנק....................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 בנק................................חומש לקריאה בציבור   )ל

 חנק...................תולדותפרשת לשבוע לוח זמנים   )לא

 טנק...............שבת קודשלערב סדר הדלקת נרות   )לב
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i"gyz'd ,elqk yceg y`x axre ycegd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

‰l‡Âאת הֹוליד אברהם אברהם ּבן יצחק ּתֹולדֹות ¿≈∆ְְְְִִֶֶַַָָָָָ
ּכפל1יצחק להבין ּדצרי ּבזה, הּדּיּוק וידּוע , ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ

וכֹופל מֹוסיף אברהם, ּבן יצחק ׁשאֹומר ׁשּלאחר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּלׁשֹון,
עלּֿפי להבין צרי ועֹוד יצחק. את הֹוליד ְְְְִִִִִֶַַָָָָָאברהם

לׁשלׁשה אּלא אבֹות קֹורין אין ּבענין ׁשּבחינת2הּידּוע , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
אדם ּבכל להיֹות צריכה ּבן3האבֹות יצחק ענין מהּו , ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָ

ּכל ּבנפׁש ּבעבֹודה יצחק את הֹוליד ואברהם ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָאברהם
מּיׂשראל. ְִִֵֶָָאחד

הם4הּואÔÈ�Ú‰Âב) ויצחק ׁשאברהם ידּוע ּדהּנה , ¿»ƒ¿»ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
מּדת הּוא אברהם ּוגבּורה, חסד ְְְִִֶֶַַָָָּבחינֹות
היה אברהם ּדהּנה, הּגבּורה. מּדת הּוא ויצחק ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהחסד

ּב'ּפרּדס' ּכדאיתא החסד, למּדת ספר5מרּכבה ּבׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
היֹות6הּבהיר ימי ּכל הּקּב"ה לפני החסד מּדת אמרה ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשהרי מלאכּתי לעׂשֹות הצרכּתי לא ּבארץ ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻאברהם
ׁשל ׁשעבֹודתֹו לפי והינּו ּבמקֹומי, ּומׁשּמׁש עֹומד ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאברהם
אֹורחים מכניס ׁשהיה חסדים, ּבגמילּות היתה ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָאברהם
חסדים ּגמילּות ענין ׁשּזהּו כּו', ּומׁשקם ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָּומאכילם
ּברּוחנּיּות, ּגם חסדים ּגֹומל היה לזה ונֹוסף ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָּבגׁשמּיּות.

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבעֹולם, אלקּות מגּלה ׁשם7ׁשהיה וּיקרא ְְְֱִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
הו וּיקריא,ּבׁשם אּלא וּיקרא ּתקרי אל עֹולם, אל י' ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבפה הּקּב"ה ׁשל לׁשמֹו אבינּו אברהם ׁשהקריא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמלּמד
לברכֹו, עמדּו וׁשתּו ׁשאכלּו לאחר ּכיצד וׁשב, עֹובר ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָּכל
אכלּתם, עֹולם אלקי מּׁשל אכלּתם, מּׁשּלי וכי להם ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאמר

העֹולם והיה ׁשאמר למי ּוברכּו וׁשּבחּו והינּו,8הֹודּו , ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָ
אמנם, ּבעֹולם. אלקּות ּולגּלֹות להמׁשי היתה ְְְְְֱֲִֶַַָָָָָָָֹׁשעבֹודתֹו
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זו הרי "אבות" נקראים ויעקב

‰‡·B˙הוכחה ˙�ÈÁaL∆¿ƒ«»»
Ì„‡ ÏÎa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ3 ¿ƒ»ƒ¿¿»»»
'תורה בספר הזקן רבנו ובלשון

ומעלת בחינת "שאר אור':

ראובן השבטים כגון הצדיקים

בחינת וודאי שהם לוי שמעון

שאין אדם לך יש עליונים, אורות

אלו ומדריגות בחינות כלל בו

צריך האבות בחינת מהֿשאיןֿכן
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חסד. של «¿«‡Ì�Ó,פעולות

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



i"gyz'dו ,elqk yceg y`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

ההעלם אבל ההעלם, מן ּגּלּוי רק ׁשּנמׁש והינּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהעלם,
ּבּמאמרים ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּבהעלמֹו, נׁשאר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָעצמֹו

למעלה14הּקֹודמים הּוא ׁשההעלם מּובן ּכן ואם . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
ׁשהּוא לפי רק זה הרי העלם ׁשּנקרא ּומה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָמהּגּלּוי,
למעלה הּוא הרי ענינֹו ׁשּבעצם וכיון זּולתֹו. לגּבי ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהעלם
ׁשּנקרא וכיון .חׁש ּבׁשם יּקרא לּמה מּובן, אינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמהּגּלּוי,
העלם רק לא הּוא ההעלם ׁשענין מּובן, הרי ,חׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹּבׁשם
חׁש ּבבחינת הּוא ענינֹו ׁשּבעצם אּלא זּולתֹו, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלגּבי

ְְֵֶוהעלם.

ÔÈ�Ú‰Âּודבקּות ּבקרּוב הּוא ההעלם ׁשּבחינת הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְִֵֵֵֶֶַַ
הּוא הרי למקֹורֹו ּבקרּוב ולהיֹותֹו ְְְְְֲִִִֵֵּבמקֹורֹו,
ּבעצמֹו חׁש ּבבחינת הּוא ולכן ההתּפּׁשטּות, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹּבהעּדר
לכ הּסּבה ּכן ּגם וזֹוהי אֹור. מציאּות ּבבחינת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָׁשאינֹו
ּדטריד איידי ועלּֿדר לזּולתֹו. ּגם מתּגּלה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשאינֹו

ּפליט לא ּדכיו15למבלע הּוא, הרי למבלע, טריד ׁשהּוא ן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ
ּברב ּוכמֹו ּכלל, להׁשּפיע ׁשּי ואינֹו חּוׁשיו, ּכל ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָּבבּטּול
ּבקּבלת טרּוד הּתלמיד ׁשּכאׁשר ּומקּבל, מׁשּפיע ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָותלמיד,
עד הּמציאּות, והעּדר ּבבּטּול הּוא אזי מהרב, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּׂשכל
ענין ּבתחּלת הּוא וכן ּכלל. להׁשּפיע ׁשּי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשאינֹו
לזה ׁשהּדגמא הּמלכּות, ספירת ּדהינּו ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָֻהּמקּבלים,
הּירח ׁשל ענינֹו ּדהּנה, הּלבנה. ענין הּוא למּטה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּבּבריאה

ׁשּנאמר (ּדאף הארץ על להאיר את16הּוא אלקים וּיעׂש ְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּברקיע אלקים אֹותם וּיּתן גֹו' הּגדֹולים הּמאֹורֹות ְְְְֱִִִִִֵֵַַַַָֹׁשני
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mdxa` oa wgvi zeclez dl`e

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּגבּורה, למּדת מרּכבה היה ּופחד9יצחק ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָ
הּגבּורה. ּבקו היתה ׁשעבֹודתֹו לפי לי, היה ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָיצחק

‰p‰Âּוגבּורה חסד ׁשהם ויצחק ּדאברהם הענינים ב' ¿ƒ≈ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
וחׁש אֹור ּבּזהר10הם ּכדאיתא ּדא11, לאֹור ְִִֵֶַַָָָָֹֹ

חסד ׁשהּוא ׁשאברהם והינּו, יצחק, ּדא ולחׁש ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאברהם
ׁשהּוא ויצחק אֹור, ּבחינת זה הרי וגּלּוי, המׁשכה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשענינֹו
ּבזה, והענין .חׁש ּבחינת זה הרי העלם, ׁשענינּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּגבּורה
ּכמֹו ,וחׁש ּדאֹור הענינים ב' יׁשנם הּבריאה ּבענין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּדהּנה

אֹור12ׁשּכתּוב ׁשּבחינת והינּו, .חׁש ּובֹורא אֹור יֹוצר ְְְִֵֵֶֶֶַַָֹ
ולכן מּמּנה, ׁשּלמּטה למי להתּגּלֹות ׁשּיכֹולה מדרגה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיא
היא חׁש ּובחינת הּגּלּוי, ענין ׁשהּוא אֹור ּבׁשם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹנקראת
ּבׁשם נקראת ולכן למּטה, ׁשּתתּגּלה ׁשאיֿאפׁשר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמדרגה
חׁש ּובֹורא אֹור יֹוצר וזהּו ההעלם. ענין ׁשהּוא ,13חׁש, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹ

ׁשּי ׁשּלכן צּורה, איזה ּכבר ּבֹו ׁשּיׁש ענין היא ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּדיצירה
ּבריאה אמנם אֹור. ּבחינת זה הרי ולכן למּטה, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּתתּגּלה
ׁשּיתּגּלה ׁשּי ואינֹו צּיּור, ׁשּום ּבֹו ׁשאין ענין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָהּוא

.חׁש ּבחינת זה הרי ולכן ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹלמּטה,

ּבׁשם‡Ì�Óג) זה ענין לקרא אפׁשר אי להבין צרי »¿»ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹ
לגּבי רק הּוא ההעלם ענין ּכל הרי ,ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָֹחׁש
טעם ׁשּמּצד אפׁשר ואי זאת, לקּבל יכֹול ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּזּולת
ענינֹו ׁשעצם אף הּמדרגה, עצם על חׁש ׁשם יקּבע ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻזה
העלם ענין ּדהּנה, מהּגּלּוי. למעלה הּוא ההעלם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשל
ּבא ּבהעלם קדם ׁשהיה עצמֹו זה ׁשענין ּבאפן אינֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹוגּלּוי
ּבתבה מּנח ׁשהיה ּדבר התּגּלּות ּוכמֹו לגּלּוי, ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֻאחרּֿכ
הּגּלּוי אזי ּכזה [ׁשּבאפן לגּלּוי ּבא עצמֹו ׁשהּדבר ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹסגּורה,
ב' ּבגּלּוי יׁשנם ׁשאז ּכיון ההעלם, מענין למעלה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּוא
ּבהעלם) ׁשהיה הּדבר (עצם ההעלם מעלת הן ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּמעלֹות,
ּבבחינת נׁשאר ׁשההעלם ּבאפן אּלא הּגּלּוי], מעלת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹוהן
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מב.9) לא, יהונתן10)ויצא לו ויאמר ד"ה ואילך. א'תתצד ע' ברכה אוה"ת ואילך. תקלח ע' ח"א תקס"ח אדה"ז מאמרי גם ראה

ואילך). קנט ע' פר"ת (סה"מ פר"ת תולדות ב.11)דש"פ קמא, ז.12)ח"א מה, מישעי' – ק"ש תרס"ב13)בברכת סה"מ גם ראה

ובכ"מ. ואילך. שנז ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰·k¯Ó ‰È‰ ˜ÁˆÈכאמור לחלוטין, BÓkבטל ,‰¯e·b‰ ˙cÓÏ ƒ¿»»»∆¿»»¿ƒ««¿»¿
·e˙kL9(אברהם אלקי אבי אלקי (לולי – ללבן אבינו יעקב ÁÙe„בדברי ∆»««

ÈÏ ‰È‰ ˜ÁˆÈ"יצחק "ופחד ואומר מדייק ויעקב שלחתני), ריקם עתה (כי ƒ¿»»»ƒ
B˙„B·ÚL ÈÙÏאבינו יצחק ‰e·b¯‰.של Â˜a ‰˙È‰ ¿ƒ∆¬»»¿»¿««¿»

ÌÈ�È�Ú‰ '· ‰p‰Â¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ
Ì‰L ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡c¿«¿»»¿ƒ¿»∆≈
¯B‡ Ì‰ ‰¯e·‚e „ÒÁ∆∆¿»≈

CLÁÂ10נקראת החסד מידת »…∆
נקראת הגבורה ומידת "אור"

fa‰¯"חושך", ‡˙È‡„k11 ƒ¿ƒ»«…«
לאור אלקים "ויקרא הפסוק לגבי

- לילה" קרא ולחשך «B‡Ï¯יום
‡cזה‡c CLÁÏÂ Ì‰¯·‡ »«¿»»¿«…∆»
e�È‰Â,זה ,˜ÁˆÈƒ¿»¿«¿

„ÒÁ ‡e‰L Ì‰¯·‡L∆«¿»»∆∆∆
,Èel‚Â ‰ÎLÓ‰ B�È�ÚL∆ƒ¿»«¿»»¿ƒ
,¯B‡ ˙�ÈÁa ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ«
‰¯e·b ‡e‰L ˜ÁˆÈÂ¿ƒ¿»∆¿»
,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ d�È�ÚL∆ƒ¿»»∆¿≈¿∆¿≈
.CLÁ ˙�ÈÁa ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ«…∆

ÔÈ�Úa ‰p‰c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ¿«
'· Ì�LÈ ‰‡È¯a‰«¿ƒ»∆¿»
,CLÁÂ ¯B‡c ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ¿»…∆

·e˙kL BÓk12¯B‡ ¯ˆBÈ ¿∆»≈
CLÁ ‡¯B·eשהחושך כלומר ≈…∆

רק ולא עצמה בפני בריאה הינו

האור. ÈÁaL�˙העדר ,e�È‰Â¿«¿∆¿ƒ«
‰ÏBÎiL ‰‚¯„Ó ‡È‰ ¯B‡ƒ«¿≈»∆¿»
‰hÓlL ÈÓÏ ˙Blb˙‰Ï¿ƒ¿«¿ƒ∆¿«»
ÌLa ˙‡¯˜� ÔÎÏÂ ,‰pnÓƒ∆»¿»≈ƒ¿≈¿≈
,Èelb‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L ¯B‡∆ƒ¿««ƒ
‰‚¯„Ó ‡È‰ CLÁ ˙�ÈÁ·e¿ƒ«…∆ƒ«¿≈»
כך כדי עד יותר נעלית ובריאה

‰lb˙zL ¯LÙ‡ŒÈ‡L∆ƒ∆¿»∆ƒ¿«∆
‰hÓÏאיננו ה"מטה" דרגת כי ¿«»

אותה, ולקלוט לקבל מסוגל

,CLÁ ÌLa ˙‡¯˜� ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿≈¿≈…∆
e‰ÊÂ .ÌÏÚ‰‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿««∆¿≈¿∆
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¯eiˆ ÌeL Ba ÔÈ‡L ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰‡È¯a Ì�Ó‡נעלה כך כל הוא כי »¿»¿ƒ»ƒ¿»∆≈ƒ

והגדרה, צורה לו hÓÏ‰שאין ‰lb˙iL CiL B�È‡Âאינו ה"למטה" כי ¿≈«»∆ƒ¿«∆¿«»
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.ÌÏÚ‰Â¿∆¿≈
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì�Ó‡ (‚»¿»»ƒ¿»ƒ
‰Ê ÔÈ�Ú ‡¯˜Ï ¯LÙ‡ CÈ‡≈∆¿»ƒ¿…ƒ¿»∆
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B�È�Ú ÌˆÚLומעמדו ∆∆∆ƒ¿»
‰e‡ומדריגתו ÌÏÚ‰‰ ÏL∆«∆¿≈

Èelb‰Ó ‰ÏÚÓÏאיך כן ואם ¿«¿»≈«ƒ
שמשמעו "חושך" לקרוא אפשר

ומבאר ומוסיף האור?. מן למטה

יותר: בעומק השאלה את

Èel‚Â ÌÏÚ‰ ÔÈ�Ú ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿«∆¿≈¿ƒ
‰Ê ÔÈ�ÚL ÔÙ‡a B�È‡≈¿…∆∆ƒ¿»∆
ÌÏÚ‰a Ì„˜ ‰È‰L BÓˆÚ«¿∆»»…∆¿∆¿≈
BÓÎe ,Èel‚Ï CkŒ¯Á‡ ‡a»««»¿ƒ¿
ÁpÓ ‰È‰L ¯·c ˙elb˙‰ƒ¿«»»∆»»À»
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[ÔÙ‡aLבתיבה Èel‚Ï ‡a»¿ƒ∆¿…∆
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ÌÏÚ‰‰ ÔÈ�ÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿««∆¿≈
הוצא הדבר שבו והמצב

לעין ונראה הסגורה מהתיבה

ועדיף נעלה יותר מצב הוא

הדבר היה שבו המצב לעומת

בקופסא, Ê‡Lסגור ÔÂÈk≈»∆»
ונראה גלוי שהדבר «¿∆Ì�LÈלאחר
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‡l‡ ,[Èelb‰ ˙ÏÚÓ Ô‰Â (ÌÏÚ‰aהוא ברוחניות וגילוי ÔÙ‡aהעלם ¿∆¿≈¿≈«¬««ƒ∆»¿…∆

ÌÏÚ‰‰Lמכדי נמוך שה"למטה" כך עקב הנעלמות הגבוהות הדרגות ∆«∆¿≈
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ז i"gyz'd ,elqk yceg y`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

ההעלם אבל ההעלם, מן ּגּלּוי רק ׁשּנמׁש והינּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהעלם,
ּבּמאמרים ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּבהעלמֹו, נׁשאר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָעצמֹו

למעלה14הּקֹודמים הּוא ׁשההעלם מּובן ּכן ואם . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
ׁשהּוא לפי רק זה הרי העלם ׁשּנקרא ּומה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָמהּגּלּוי,
למעלה הּוא הרי ענינֹו ׁשּבעצם וכיון זּולתֹו. לגּבי ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהעלם
ׁשּנקרא וכיון .חׁש ּבׁשם יּקרא לּמה מּובן, אינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמהּגּלּוי,
העלם רק לא הּוא ההעלם ׁשענין מּובן, הרי ,חׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹּבׁשם
חׁש ּבבחינת הּוא ענינֹו ׁשּבעצם אּלא זּולתֹו, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלגּבי

ְְֵֶוהעלם.

ÔÈ�Ú‰Âּודבקּות ּבקרּוב הּוא ההעלם ׁשּבחינת הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְִֵֵֵֶֶַַ
הּוא הרי למקֹורֹו ּבקרּוב ולהיֹותֹו ְְְְְֲִִִֵֵּבמקֹורֹו,
ּבעצמֹו חׁש ּבבחינת הּוא ולכן ההתּפּׁשטּות, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹּבהעּדר
לכ הּסּבה ּכן ּגם וזֹוהי אֹור. מציאּות ּבבחינת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָׁשאינֹו
ּדטריד איידי ועלּֿדר לזּולתֹו. ּגם מתּגּלה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשאינֹו

ּפליט לא ּדכיו15למבלע הּוא, הרי למבלע, טריד ׁשהּוא ן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ
ּברב ּוכמֹו ּכלל, להׁשּפיע ׁשּי ואינֹו חּוׁשיו, ּכל ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָּבבּטּול
ּבקּבלת טרּוד הּתלמיד ׁשּכאׁשר ּומקּבל, מׁשּפיע ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָותלמיד,
עד הּמציאּות, והעּדר ּבבּטּול הּוא אזי מהרב, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּׂשכל
ענין ּבתחּלת הּוא וכן ּכלל. להׁשּפיע ׁשּי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשאינֹו
לזה ׁשהּדגמא הּמלכּות, ספירת ּדהינּו ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָֻהּמקּבלים,
הּירח ׁשל ענינֹו ּדהּנה, הּלבנה. ענין הּוא למּטה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּבּבריאה

ׁשּנאמר (ּדאף הארץ על להאיר את16הּוא אלקים וּיעׂש ְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּברקיע אלקים אֹותם וּיּתן גֹו' הּגדֹולים הּמאֹורֹות ְְְְֱִִִִִֵֵַַַַָֹׁשני
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ב. ח, חולין – חז"ל טזֿיז.16)לשון א, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

אותן ‰ÌÏÚלקלוט ˙�ÈÁ·a ¯‡L�לידי באה דרגה שאותה והעובדה ƒ¿»ƒ¿ƒ«∆¿≈
ממעלתה, יורדת שהיא משמעה אין Èelbגילוי ˜¯ CLÓpL ,e�È‰Âאור ¿«¿∆ƒ¿»«ƒ

‰‰ÌÏÚמסויים ÔÓ,הנעלהÌÏÚ‰‰ Ï·‡המאור¯‡L� BÓˆÚ ƒ«∆¿≈¬»«∆¿≈«¿ƒ¿»
BÓÏÚ‰aהתגלה ‰ÌÈÓ„Bwולא ÌÈ¯Ó‡na ¯‡a˙pL BÓÎe ,14. ¿≈»¿¿∆ƒ¿»≈««¬»ƒ«¿ƒ

מלכות" ב"דבר שהופיע במאמר

ביאור (עם זו שנה הסוכות לחג

בהרחבה מבואר אפשר) בדרך

סתימאה" "חכמה שכאשר

שורש נעשית הנעלמת) (החכמה

אין הגלויה לחכמה ומקור

ש"חכמה דבר של פירושו

גילוי לידי באה עצמה סתימאה"

הגלויה שהחכמה רק אלא

עצמה היא ואילו ממנה התגלתה

ולמרות בהעלם. נשארה

היא והנעלמת הסתומה שהחכמה

היא הגלויה, לחכמה השורש

נשארת הסתומה, החכמה עצמה,

ש'כח כשם נעלמה חכמה תמיד

מפעיל הנפש שבעמקי המשכיל'

התגלות אבל הגלויה החכמה את

'כח התגלות פירושה אין חכמה

בהעלם. שנשאר המשכיל'

ÌÏÚ‰‰L Ô·eÓ Ôk Ì‡Â¿ƒ≈»∆«∆¿≈
‡e‰שהיא «¿»¿ÏÚÓÏ‰בדרגה

‡¯˜pL ‰Óe ,Èelb‰Ó≈«ƒ«∆ƒ¿»
‰Ê È¯‰ ÌÏÚ‰בגלל לא ∆¿≈¬≈∆
אלא עצמו, בו ÈÙÏחסרון ˜«̄¿ƒ

.B˙ÏeÊ Èa‚Ï ÌÏÚ‰ ‡e‰L∆∆¿≈¿«≈»
È¯‰ B�È�Ú ÌˆÚaL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿∆∆ƒ¿»¬≈
,Èelb‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈«ƒ
‡¯wÈ ‰nÏ ,Ô·eÓ B�È‡≈»»»ƒ»≈

Y CLÁ ÌLaנעלם הוא והרי האור, לעומת וחסרון העדר שמשמעו ביטוי ¿≈…∆
מעלתו? ÔÈ�ÚLמפני ,Ô·eÓ È¯‰ ,CLÁ ÌLa ‡¯˜pL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿»¿≈…∆¬≈»∆ƒ¿«

B�È�Ú ÌˆÚaL ‡l‡ ,B˙ÏeÊ Èa‚Ï ÌÏÚ‰ ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ÌÏÚ‰‰«∆¿≈…«∆¿≈¿«≈»∆»∆¿∆∆ƒ¿»
ÌÏÚ‰Â CLÁ ˙�ÈÁ·a ‡e‰.ביאור צריך זה ודבר ƒ¿ƒ«…∆¿∆¿≈

‡e‰ ÔÈ�Ú‰Âההעלם של המעלה גודל בגלל הוא הגילוי העדר שאמנם ¿»ƒ¿»
מסויים חיסרון בהעלם יש זאת בכל אבל הגילוי, מדרגת למעלה היא ודרגתו

מכך נובע זה וחיסרון "חושך"), נקרא הוא ‰‰ÌÏÚ(שבגללו ˙�ÈÁaL∆¿ƒ««∆¿≈
אלא וביטוי גילוי לידי בא B¯B˜Óa,נשאר‰e‡אינו ˙e˜·„e ·e¯˜a¿≈¿≈ƒ¿

˙eËMt˙‰‰ ¯cÚ‰a ‡e‰ È¯‰ B¯B˜ÓÏ ·e¯˜a B˙BÈ‰ÏÂכלפי ¿ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿∆¿≈«ƒ¿«¿

BÓˆÚaחוץ CLÁ ˙�ÈÁ·a ‡e‰ ÔÎÏÂ ביחס, רק ולא מהותו, מצד ¿»≈ƒ¿ƒ«…∆¿«¿
הזולת אל ‡B¯להתגלות ˙e‡ÈˆÓ ˙�ÈÁ·a B�È‡Lהוא שעניינו ∆≈ƒ¿ƒ«¿ƒ

ולהאיר. Ìbלהתפשט ‰lb˙Ó B�È‡L CÎÏ ‰aq‰ Ôk Ìb È‰BÊÂ¿ƒ«≈«ƒ»¿»∆≈ƒ¿«∆«
B˙ÏeÊÏמאחר – תוצאה אלא המצב של הגדרה איננה שאיֿההתגלות כלומר, ¿»

ואיננו במקורו דבוק שההעלם

האור), (כמו ומתגלה מתפשט

לזולת. גם מתגלה איננו לכן

C¯cŒÏÚÂההלכתי המושג ¿«∆∆
איסור בליעת לענין האמור

וכדומה È¯Ëc„בכלים È„ÈÈ‡«¿≈¿»ƒ
ËÈÏt ‡Ï ÚÏ·ÓÏ15כיוון ¿ƒ¿«…»ƒ

כי פולט, אינו לבלוע שטרוד

לשתי מקום אין הדברים ִֶַמטבע

וכך זמנית. בו סותרות פעולות

רוחניים בעניינים «≈¿ÔÂÈÎcגם
‡e‰Lההעלם„È¯Ë ∆»ƒ
ÚÏ·ÓÏ'ב'תנועה ונמצא ¿ƒ¿«

היינו 'בליעה', של ובנטייה

התפשטות וחוסר התעלמות

Ïeh·aוהתגלות, ‡e‰ È¯‰¬≈¿ƒ
CiL B�È‡Â ,ÂÈLeÁ Ïk»»¿≈«»

ÏÏk ÚÈtL‰Ïהדרגות ולכן ¿«¿ƒ«¿»
להקרא ראויות בהעלם שהם

של ב'תנועה' הם כי "חושך"

ואיֿהתגלות, ¿BÓÎeהסתתרות
ÚÈtLÓ ,„ÈÓÏ˙Â ·¯a¿«¿«¿ƒ«¿ƒ«
„ÈÓÏz‰ ¯L‡kL ,Ïa˜Óe¿«≈∆«¬∆««¿ƒ

„e¯ËועסוקÏÎO‰ ˙Ïa˜a »¿«»««≈∆
Ïeh·a ‡e‰ ÈÊ‡ ,·¯‰Ó≈»«¬«¿ƒ

˙e‡Èˆn‰ ¯cÚ‰Âומצבו ¿∆¿≈«¿ƒ
כולו שכל הוא נמצאהנפשי

של ביטוי וחוסר בהתבטלות

שלו, ÏÏkהמציאות ÚÈtL‰Ï CiL B�È‡L „Ú'ו'השפעה 'קבלה' כי «∆≈«»¿«¿ƒ«¿»
אחת. בבת לבוא יכולות שלא סותרות 'תנועות' שתי הם

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ e�È‰c ,ÌÈÏa˜n‰ ÔÈ�Ú ˙lÁ˙a ‡e‰ ÔÎÂשכל ¿≈ƒ¿ƒ«ƒ¿««¿«¿ƒ¿«¿¿ƒ«««¿
ממנה, שלמעלה מהספירות מקבלת שהיא הוא ÊÏ‰עניינה ‡Ó‚c‰L∆«À¿»¿∆

‰hÓÏ ‰‡È¯aaהזה ‰l·�‰בעולם ÔÈ�Ú ‡e‰משל אור כל לה שאין «¿ƒ»¿«»ƒ¿««¿»»
לה אין כלום", מגרמה לה "לית בחסידות: המובא הזוהר (בלשון עצמה

כדלהלן כלום), ÏÚמעצמה ¯È‡‰Ï ‡e‰ Á¯i‰ ÏL B�È�Ú ,‰p‰c . ְֵַָ¿ƒ≈ƒ¿»∆«»≈«¿»ƒ«
¯Ó‡pL Û‡c) ı¯‡‰16˙B¯B‡n‰ È�L ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ NÚiÂ »»∆¿«∆∆¡««««¡…ƒ∆¿≈«¿

ÌÈÓM‰ ÚÈ˜¯a ÌÈ˜Ï‡ Ì˙B‡ ÔziÂ 'B‚ ÌÈÏB„b‰השפעת כן ואם «¿ƒ«ƒ≈»¡…ƒƒ¿ƒ««»»ƒ
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mdxa` oa wgvi zeclez dl`e

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּגבּורה, למּדת מרּכבה היה ּופחד9יצחק ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָ
הּגבּורה. ּבקו היתה ׁשעבֹודתֹו לפי לי, היה ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָיצחק

‰p‰Âּוגבּורה חסד ׁשהם ויצחק ּדאברהם הענינים ב' ¿ƒ≈ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
וחׁש אֹור ּבּזהר10הם ּכדאיתא ּדא11, לאֹור ְִִֵֶַַָָָָֹֹ

חסד ׁשהּוא ׁשאברהם והינּו, יצחק, ּדא ולחׁש ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאברהם
ׁשהּוא ויצחק אֹור, ּבחינת זה הרי וגּלּוי, המׁשכה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשענינֹו
ּבזה, והענין .חׁש ּבחינת זה הרי העלם, ׁשענינּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּגבּורה
ּכמֹו ,וחׁש ּדאֹור הענינים ב' יׁשנם הּבריאה ּבענין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּדהּנה

אֹור12ׁשּכתּוב ׁשּבחינת והינּו, .חׁש ּובֹורא אֹור יֹוצר ְְְִֵֵֶֶֶַַָֹ
ולכן מּמּנה, ׁשּלמּטה למי להתּגּלֹות ׁשּיכֹולה מדרגה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיא
היא חׁש ּובחינת הּגּלּוי, ענין ׁשהּוא אֹור ּבׁשם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹנקראת
ּבׁשם נקראת ולכן למּטה, ׁשּתתּגּלה ׁשאיֿאפׁשר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמדרגה
חׁש ּובֹורא אֹור יֹוצר וזהּו ההעלם. ענין ׁשהּוא ,13חׁש, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹ

ׁשּי ׁשּלכן צּורה, איזה ּכבר ּבֹו ׁשּיׁש ענין היא ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּדיצירה
ּבריאה אמנם אֹור. ּבחינת זה הרי ולכן למּטה, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּתתּגּלה
ׁשּיתּגּלה ׁשּי ואינֹו צּיּור, ׁשּום ּבֹו ׁשאין ענין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָהּוא

.חׁש ּבחינת זה הרי ולכן ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹלמּטה,

ּבׁשם‡Ì�Óג) זה ענין לקרא אפׁשר אי להבין צרי »¿»ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹ
לגּבי רק הּוא ההעלם ענין ּכל הרי ,ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָֹחׁש
טעם ׁשּמּצד אפׁשר ואי זאת, לקּבל יכֹול ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּזּולת
ענינֹו ׁשעצם אף הּמדרגה, עצם על חׁש ׁשם יקּבע ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻזה
העלם ענין ּדהּנה, מהּגּלּוי. למעלה הּוא ההעלם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשל
ּבא ּבהעלם קדם ׁשהיה עצמֹו זה ׁשענין ּבאפן אינֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹוגּלּוי
ּבתבה מּנח ׁשהיה ּדבר התּגּלּות ּוכמֹו לגּלּוי, ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֻאחרּֿכ
הּגּלּוי אזי ּכזה [ׁשּבאפן לגּלּוי ּבא עצמֹו ׁשהּדבר ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹסגּורה,
ב' ּבגּלּוי יׁשנם ׁשאז ּכיון ההעלם, מענין למעלה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּוא
ּבהעלם) ׁשהיה הּדבר (עצם ההעלם מעלת הן ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּמעלֹות,
ּבבחינת נׁשאר ׁשההעלם ּבאפן אּלא הּגּלּוי], מעלת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹוהן
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מב.9) לא, יהונתן10)ויצא לו ויאמר ד"ה ואילך. א'תתצד ע' ברכה אוה"ת ואילך. תקלח ע' ח"א תקס"ח אדה"ז מאמרי גם ראה

ואילך). קנט ע' פר"ת (סה"מ פר"ת תולדות ב.11)דש"פ קמא, ז.12)ח"א מה, מישעי' – ק"ש תרס"ב13)בברכת סה"מ גם ראה

ובכ"מ. ואילך. שנז ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰·k¯Ó ‰È‰ ˜ÁˆÈכאמור לחלוטין, BÓkבטל ,‰¯e·b‰ ˙cÓÏ ƒ¿»»»∆¿»»¿ƒ««¿»¿
·e˙kL9(אברהם אלקי אבי אלקי (לולי – ללבן אבינו יעקב ÁÙe„בדברי ∆»««

ÈÏ ‰È‰ ˜ÁˆÈ"יצחק "ופחד ואומר מדייק ויעקב שלחתני), ריקם עתה (כי ƒ¿»»»ƒ
B˙„B·ÚL ÈÙÏאבינו יצחק ‰e·b¯‰.של Â˜a ‰˙È‰ ¿ƒ∆¬»»¿»¿««¿»

ÌÈ�È�Ú‰ '· ‰p‰Â¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ
Ì‰L ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡c¿«¿»»¿ƒ¿»∆≈
¯B‡ Ì‰ ‰¯e·‚e „ÒÁ∆∆¿»≈

CLÁÂ10נקראת החסד מידת »…∆
נקראת הגבורה ומידת "אור"

fa‰¯"חושך", ‡˙È‡„k11 ƒ¿ƒ»«…«
לאור אלקים "ויקרא הפסוק לגבי

- לילה" קרא ולחשך «B‡Ï¯יום
‡cזה‡c CLÁÏÂ Ì‰¯·‡ »«¿»»¿«…∆»
e�È‰Â,זה ,˜ÁˆÈƒ¿»¿«¿

„ÒÁ ‡e‰L Ì‰¯·‡L∆«¿»»∆∆∆
,Èel‚Â ‰ÎLÓ‰ B�È�ÚL∆ƒ¿»«¿»»¿ƒ
,¯B‡ ˙�ÈÁa ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ«
‰¯e·b ‡e‰L ˜ÁˆÈÂ¿ƒ¿»∆¿»
,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ d�È�ÚL∆ƒ¿»»∆¿≈¿∆¿≈
.CLÁ ˙�ÈÁa ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ«…∆

ÔÈ�Úa ‰p‰c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ¿«
'· Ì�LÈ ‰‡È¯a‰«¿ƒ»∆¿»
,CLÁÂ ¯B‡c ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ¿»…∆

·e˙kL BÓk12¯B‡ ¯ˆBÈ ¿∆»≈
CLÁ ‡¯B·eשהחושך כלומר ≈…∆

רק ולא עצמה בפני בריאה הינו

האור. ÈÁaL�˙העדר ,e�È‰Â¿«¿∆¿ƒ«
‰ÏBÎiL ‰‚¯„Ó ‡È‰ ¯B‡ƒ«¿≈»∆¿»
‰hÓlL ÈÓÏ ˙Blb˙‰Ï¿ƒ¿«¿ƒ∆¿«»
ÌLa ˙‡¯˜� ÔÎÏÂ ,‰pnÓƒ∆»¿»≈ƒ¿≈¿≈
,Èelb‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L ¯B‡∆ƒ¿««ƒ
‰‚¯„Ó ‡È‰ CLÁ ˙�ÈÁ·e¿ƒ«…∆ƒ«¿≈»
כך כדי עד יותר נעלית ובריאה

‰lb˙zL ¯LÙ‡ŒÈ‡L∆ƒ∆¿»∆ƒ¿«∆
‰hÓÏאיננו ה"מטה" דרגת כי ¿«»

אותה, ולקלוט לקבל מסוגל

,CLÁ ÌLa ˙‡¯˜� ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿≈¿≈…∆
e‰ÊÂ .ÌÏÚ‰‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿««∆¿≈¿∆
של והעמוק הפנימי CLÁהפירוש ‡¯B·e ¯B‡ ¯ˆBÈ13‰¯ÈˆÈc , ≈≈…∆ƒƒ»

ˆe¯‰("יוצר") ‰ÊÈ‡ ¯·k Ba LiL ÔÈ�Ú ‡È‰מוגדר שהוא מאחר ƒƒ¿»∆≈¿»≈∆»
אחרת ולא כזו צורה שיוצרות מסויימות lb˙zL‰בהגבלות CiL ÔÎlL ,∆»≈«»∆ƒ¿«∆

הצורה בעלת ‡B¯ה"יצירה" ˙�ÈÁa ‰Ê È¯‰ ÔÎÏÂ ,‰hÓÏ.וגילוי ¿«»¿»≈¬≈∆¿ƒ«
¯eiˆ ÌeL Ba ÔÈ‡L ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰‡È¯a Ì�Ó‡נעלה כך כל הוא כי »¿»¿ƒ»ƒ¿»∆≈ƒ

והגדרה, צורה לו hÓÏ‰שאין ‰lb˙iL CiL B�È‡Âאינו ה"למטה" כי ¿≈«»∆ƒ¿«∆¿«»
נעלה, כך כל דבר ולהכיל לקבל CLÁמסוגל ˙�ÈÁa ‰Ê È¯‰ ÔÎÏÂ¿»≈¬≈∆¿ƒ«…∆

.ÌÏÚ‰Â¿∆¿≈
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì�Ó‡ (‚»¿»»ƒ¿»ƒ
‰Ê ÔÈ�Ú ‡¯˜Ï ¯LÙ‡ CÈ‡≈∆¿»ƒ¿…ƒ¿»∆
מכדי נעלה שהוא מפני שנעלם

למטה CLÁ,להתגלות ÌLa¿≈…∆
ÌÏÚ‰‰ ÔÈ�Ú Ïk È¯‰ואי ¬≈»ƒ¿««∆¿≈

בחינה אותה של ההתגלות

‰Ïef˙נעלית Èa‚Ï ˜¯ ‡e‰«¿«≈««
,˙‡Ê Ïa˜Ï ÏBÎÈ B�È‡L∆≈»¿«≈…
ÌÚË „vnL ¯LÙ‡ CÈ‡Â¿≈∆¿»∆ƒ«««
ÏÚ CLÁ ÌL Úa˜È ‰Ê∆À¿«≈…∆«
Û‡ ,‰‚¯„n‰ ÌˆÚ∆∆««¿≈»«

B�È�Ú ÌˆÚLומעמדו ∆∆∆ƒ¿»
‰e‡ומדריגתו ÌÏÚ‰‰ ÏL∆«∆¿≈

Èelb‰Ó ‰ÏÚÓÏאיך כן ואם ¿«¿»≈«ƒ
שמשמעו "חושך" לקרוא אפשר

ומבאר ומוסיף האור?. מן למטה

יותר: בעומק השאלה את

Èel‚Â ÌÏÚ‰ ÔÈ�Ú ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿«∆¿≈¿ƒ
‰Ê ÔÈ�ÚL ÔÙ‡a B�È‡≈¿…∆∆ƒ¿»∆
ÌÏÚ‰a Ì„˜ ‰È‰L BÓˆÚ«¿∆»»…∆¿∆¿≈
BÓÎe ,Èel‚Ï CkŒ¯Á‡ ‡a»««»¿ƒ¿
ÁpÓ ‰È‰L ¯·c ˙elb˙‰ƒ¿«»»∆»»À»
¯·c‰L ,‰¯e‚Ò ‰·˙a¿≈»¿»∆«»»

BÓˆÚסגור לכן קודם שהיה «¿
[ÔÙ‡aLבתיבה Èel‚Ï ‡a»¿ƒ∆¿…∆

‡e‰ Èelb‰ ÈÊ‡ ‰Êk»∆¬««ƒ
ÌÏÚ‰‰ ÔÈ�ÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿««∆¿≈
הוצא הדבר שבו והמצב

לעין ונראה הסגורה מהתיבה

ועדיף נעלה יותר מצב הוא

הדבר היה שבו המצב לעומת

בקופסא, Ê‡Lסגור ÔÂÈk≈»∆»
ונראה גלוי שהדבר «¿∆Ì�LÈלאחר

‰È‰L ¯·c‰ ÌˆÚ) ÌÏÚ‰‰ ˙ÏÚÓ Ô‰ ,˙BÏÚn‰ '· Èel‚a¿ƒ««¬≈«¬««∆¿≈∆∆«»»∆»»
‡l‡ ,[Èelb‰ ˙ÏÚÓ Ô‰Â (ÌÏÚ‰aהוא ברוחניות וגילוי ÔÙ‡aהעלם ¿∆¿≈¿≈«¬««ƒ∆»¿…∆

ÌÏÚ‰‰Lמכדי נמוך שה"למטה" כך עקב הנעלמות הגבוהות הדרגות ∆«∆¿≈
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i"gyz'dח ,elqk yceg y`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

ּוכמאמר ּבעצמֹו. ּדאיהּו19חׁש אףֿעלּֿגב עליֹון ּכתר ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַֹ
העּלֹות, עּלת קדם הּוא אּוכם מצחצח, אֹור צח ְְִִַַָָָָָֻאֹור
הּספירֹות, לכל ראׁשית עליֹון, ּכתר היֹותֹו ׁשעם ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָוהינּו
מּכלֿמקֹום, ּומצחצח, צח אֹור ּבחינת הּוא ּגּופא ְְְִִֶַַָָָָָֻּובזה
העּלֹות, עּלת קדם הּבּטּול מּצד ׁשּזהּו הּוא, ִִִִֶֶַַַָָָָאּוכם

וכן20ּוכמאמר ּדוקא. קּמיּה קּמיּה, מתחׁשכן נהֹורין ּכל ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָ
מתרחק ּכאׁשר ׁשּדוקא למעלה, האֹור ענין ּבכללּות ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּוא
מהּֿׁשאיןּֿכן אֹור, מציאּות ּבבחינת נעׂשה אזי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַמּמקֹורֹו
מציאּות ּבבחינת אינֹו אזי ּבמקֹורֹו וכלּול ּבקרּוב ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָּכׁשהּוא

ּבּזהר וכדאיתא ּכלל, זה21אֹור ואין נהֹורין. אינּון לאו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ
ּתבת ׁשּפרּוׁש האצילּות עֹולם ּבענין להּידּוע ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָסֹותר

וסמּו אצל מּלׁשֹון הּוא ענין22אצילּות ּומּכלֿמקֹום , ְְְֲִִִִֵֶַָָָ
ההעלם ּגּלּוי הּוא ּבין23האצילּות ההפרׁש ידּוע ּדהּנה . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

על מֹורה אֹור ׁשהּלׁשֹון אצילּות, להּלׁשֹון אֹור ְֲִֶֶַַַַָָָהּלׁשֹון
ּבקרּוב ׁשהּוא ּכמֹו היינּו הּמקֹור, מּצד ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַָהּגּלּוי
ּכמֹו הּגּלּוי הּוא ענינֹו אצילּות מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְֲִִִִֵֵֶַַָלמקֹורֹו,
עֹולם, ּבׁשם אצילּות נקרא ׁשּלכן ּדוקא, מרחק ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֻׁשהּוא
ּבהיֹותֹו הּוא האֹור ענין אמּתית אמנם האצילּות. ְְְֲֲִִִִִַָָָָָעֹולם
אֹור מציאּות ּבבחינת אינֹו ׁשאז ּבמקֹורֹו, וכלּול ְְְְְִִִִֵֵֶַָָּבקרּוב
ּבׁשם ׁשּנקרא ,חׁש ּבחינת ּבענין יּובן זה ּומּכל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכלל.

הּואחׁשך אּלא הּזּולת, לגּבי ההעלם מּצד רק לא ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ
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ב).19) (קלה, לסופו קרוב ת"ע א.20)תקו"ז כג, א.21)זח"א סה, אדמו"ר22)ח"א מאמרי פ"א. אבי"ע) (שער טז שער פרדס ראה

הבאה. בהערה שנסמנו מקומות שיא. ע' ח"א התורה פרשיות על רא23)הזקן ס"ע מארז"ל על אוה"ת א. עו, משפטים תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

e‰È‡cהזוהרÓ‡ÓÎe19¯'מקבל'. ·bŒÏÚŒÛ‡ ÔBÈÏÚ ¯˙kשהוא¯B‡ ¿«¬«∆∆∆¿«««¿ƒ
ÁˆÁˆÓ ¯B‡ Áˆזאת בכל ומאיר, בהיר זך, אור ועכור‡ÌÎeהיינו אפלולי «¿À¿»»

Ì„˜ ‡e‰לגבי,ÔBÈÏÚ ¯˙k B˙BÈ‰ ÌÚL e�È‰Â ,˙BlÚ‰ ˙lÚ »»ƒ«»ƒ¿«¿∆ƒ¡∆∆∆¿
˙B¯ÈÙq‰ ÏÎÏ ˙ÈL‡¯,הספירות כל סוף שהיא מהמלכות Ê·e‰בשונה ≈ƒ¿»«¿ƒ»∆

Áˆ ¯B‡ ˙�ÈÁa ‡e‰ ‡Ùeb»¿ƒ««
,ÁˆÁˆÓeכנ"ל ובהיר, זך אור ¿À¿»

ÌÎe‡ ,ÌB˜ÓŒÏkÓחשוך ƒ»»»
ועכור) e‰fL(אפלולי ,‡e‰∆∆

Ì„˜ Ïeha‰ „vÓלפני ƒ««ƒ»»
,˙BlÚ‰ ˙lÚ,הסיבות סיבת ƒ«»ƒ

שורש שהוא סוף' ה'אין היינו

Ó‡ÓÎe¯הכל Ïkהזוהר20, ¿«¬«»
ÔÎLÁ˙Ó ÔÈ¯B‰�האורות כל ¿ƒƒ¿«¿»

ואינם (מתעלמים נחשכים

˜dÈnלפניו˜dÈnמאירים) , «≈«≈
רקÂc˜‡לפניו שלא הרי «¿»

האחרונה שהיא המלכות ספירת

מקבלת (והיא הספירות מבין

טבעה זה כי משפיעה ואינה

לחלוטין מתבטלת ומהותה),

"חושך") (בחינת ומתעלמת

שלמעלה לדרגות קרובה כשהיא

שלה השפע במקור ודבוקה ממנה

הכתר בחינת אפילו אלא

(ומצד מהספירות שלמעלה

ובהיר), זך אור היא מהותה

השפע למקור קרובה היא כאשר

היא גם סוף', ה'אין מול וניצבת

מאירה ואינה וכל מכל מתבטלת

("חושך") נעלמת .אלא
˜Á¯˙Ó ¯L‡k ‡˜ÂcL ,‰ÏÚÓÏ ¯B‡‰ ÔÈ�Ú ˙eÏÏÎa ‡e‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿»ƒ¿«»¿«¿»∆«¿»«¬∆ƒ¿«≈
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,¯B‡ ˙e‡ÈˆÓ ˙�ÈÁ·a ‰NÚ� ÈÊ‡ B¯B˜nÓƒ¿¬««¬∆ƒ¿ƒ«¿ƒ«∆≈≈
¯B‡ ˙e‡ÈˆÓ ˙�ÈÁ·a B�È‡ ÈÊ‡ B¯B˜Óa ÏeÏÎÂ ·e¯˜a ‡e‰Lk¿∆¿≈¿»ƒ¿¬«≈ƒ¿ƒ«¿ƒ

¯‰fa ‡˙È‡„ÎÂ ,ÏÏk21ÔÈ¯B‰� Ôe�È‡ Â‡Ïוזאת) אורות אלו אין ¿»¿ƒ¿ƒ»«…«»ƒ¿ƒ
ביותר, נעלים אורות הם הרי ומתגלים ממקורם יוצאים הם שכאשר למרות

במיוחד). ובהיר זך שאורו העליון הכתר כמו

˙·z Le¯tL ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ÔÈ�Úa Úe„i‰Ï ¯˙BÒ ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆≈¿«»«¿ƒ¿«»»¬ƒ∆≈≈«
CeÓÒÂ Ïˆ‡ ÔBLlÓ ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡22ÔÈ�Ú ÌB˜ÓŒÏkÓe , ¬ƒƒ¿≈∆¿»ƒ»»ƒ¿«

ÌÏÚ‰‰ Èelb ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡‰23מקום יש האמורלכאורה על לשאול »¬ƒƒ«∆¿≈
ש"אצילות" בחסידות מבואר האצילות עולם של ועניינו מהותו לגבי לעיל:

בעצמו לקדושֿברוךֿהוא וסמוך קרוב כלומר וסמוך", "אצלו מלשון הוא

כי לנבראים מאשר לבורא יותר שייך אצילות כללי שבאופן מבואר (ועוד

יצירה, (בריאה, בי"ע בעולמות ורק 'אין'. בבחינת הם שבאצילות האורות

האמור ולפי ומציאות 'יש' בבחינת שהם נבראים יש מאצילות) שלמטה עשיה)

פחות היא בו, ודבוקה למקורה יותר קרובה מסוימת שבחינה שככל לעיל

עולם מוגדר מדוע 'חושך', נחשבת שהיא כך כדי ועד מאירה ופחות מתפשטת

ולא ההעלם" כ"גילוי האצילות

והביאור: ו'חושך? כ'העלם'

ÔÈa L¯Ù‰‰ Úe„È ‰p‰c¿ƒ≈»««∆¿≈≈
ÔBLl‰Ï ¯B‡ ÔBLl‰«»¿«»

˙eÏÈˆ‡להאיר הביטויים, שני ¬ƒ
להתגלות מתייחסים ולהאציל,

של ממקור והתפשטות והארה

ביניהם יש אבל והשפעה אור

משמעותי, «»∆ÔBLl‰Lהבדל
BÓk Èelb‰ ÏÚ ‰¯BÓ ¯B‡∆««ƒ¿

¯B˜n‰ „vÓ ‡e‰Lכי ∆ƒ««»
מקור של הארה פירושו "אור"

e‰L‡האור, BÓk e�ÈÈ‰«¿¿∆
Œ‰Ó ,B¯B˜ÓÏ ·e¯˜a¿≈ƒ¿«
B�È�Ú ˙eÏÈˆ‡ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¬ƒƒ¿»
‡e‰L BÓk Èelb‰ ‡e‰«ƒ¿∆

‡˜Âc ˜Á¯Ó,ממקורו ונבדל ¿À»«¿»
˙eÏÈˆ‡ ‡¯˜� ÔÎlL∆»≈ƒ¿»¬ƒ
ÌÏBÚ ,ÌÏBÚ ÌLa¿≈»»

˙eÏÈˆ‡‰אין כלומר: »¬ƒ
אחד שמצד כך על להתפלא

'אצלו', נקרא האצילות עולם

ומצד למקורו וקרוב סמוך היינו

ההעלם', 'גילוי נקרא הוא שני

של במצב רק שאפשרי דבר

(כאמור), מהמקור מסויים ריחוק

שלא מוכיחה 'אור' ולא 'אצילות' נקרא האצילות שעולם העובדה עצם כי

התגלות הוא 'אור' שהרי האור למקור קרוב ממקום ו'גילוי' בהארה מדובר

האור מקור של התגלות היא 'אצילות' ואילו מקרוב המקור של והתפשטות

'אצלו' נחשב אצילות ממנו, שלמטה לעולמות שביחס למרות ולכן, מרחוק.

למקור קירבה מתוך התגלות שהוא ל'אור' ביחס הרי האור, למקור וסמוך

בקירוב לא הוא אצילות גם סוף סוף כי 'עולם', הוא האצילות עולם גם האור,

- סוף אין באור למקורו כך) ‰e‡(כל ¯B‡‰ ÔÈ�Ú ˙ÈzÓ‡ Ì�Ó‡»¿»¬ƒƒƒ¿«»
B¯B˜Óa ÏeÏÎÂ ·e¯˜a B˙BÈ‰a,כאמור כלל, להתגלות Ê‡Lמבלי ƒ¿¿≈¿»ƒ¿∆»

B�È‡ÏÏk ¯B‡ ˙e‡ÈˆÓ ˙�ÈÁ·a.מקורו בתוך ונעלם נכלל אלא ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»
ÔÈ�Úa Ô·eÈ ‰Ê ÏkÓeשנקראות אלה CLÁדרגות ˙�ÈÁaמאחר והעלם ƒ»∆»¿ƒ¿«¿ƒ«…∆

וגילוי, בהתפשטות מאירות vÓ„שאינן ˜¯ ‡Ï CLÁ ÌLa ‡¯˜pL∆ƒ¿»¿≈…∆…«ƒ«
ÌÏÚ‰‰ואיֿההתגלותÌÏÚ‰ ˙�ÈÁ·a ‡e‰ ‡l‡ ,˙Ïef‰ Èa‚Ï «∆¿≈¿«≈««∆»ƒ¿ƒ«∆¿≈
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הארץ), על להאיר הּוא ּדקרא סּיּומא הרי ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָהּׁשמים,
הּוא לפעמים וׁשּנּויים, חּלּוקים ּכּמה יׁש הּירח ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָּובאֹור
ועד אֹורּה, נתמעט ולפעמים והּׁשלמּות, הּמּלּוי ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָּבתכלית
ראׁשֿחדׁש ּבערב ּוכמֹו לגמרי, מתעּלמת היא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלפעמים
הּמֹולד ּברגע וגם לגמרי, ּבהעלם היא ׁשאז ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹוראׁשֿחדׁש
אפן לפי הם אּלה וׁשּנּויים ּבלבד. נקּודה רק היא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹהרי
ׁשהרי הּׁשמׁש, אֹור ׁשהּוא מּמקֹורּה ורחּוקּה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָקרּובּה
מאיר הּׁשמׁש ׁשאֹור אּלא מעצמּה, אֹור לּה אין ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּלבנה
הרי לּׁשמׁש, ּבקרּוב היא הּלבנה ּכאׁשר ולכן, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעלֿידּה,
יֹותר מתרחקת ּׁשהיא מה וכל ההתּפּׁשטּות, ּבהעּדר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהיא
ּבאֹור ׁשהּוא ּוכׁשם מציאּותּה. יֹותר מתּפּׁשטת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָמהּׁשמׁש
ׁשהּוא הּׁשמׁש ּבאֹור ּגם הּוא ּכן הּמקּבל, ׁשהּוא ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּלבנה
ואֹור הּמתּפּׁשט אֹור יׁש הּׁשמׁש ּבאֹור ּדהּנה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַהּמׁשּפיע,
למקֹורֹו מחּוץ יֹוצא האֹור ּכאׁשר ּדוקא והרי ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָהּכלּול,
מהּֿׁשאיןּֿכן ּומתּפּׁשט, מאיר הּוא אזי הּׁשמׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַּבעצם
עֹולה אינֹו אזי הּׁשמׁש ּבעצם ּבמקֹורֹו ּכלּול ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָּכׁשהּוא
הּמלכּות, ּבספירת יּובן מּזה והּדגמא ּכלל. אֹור ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻּבׁשם

ּכלּום מּגרמּה לּה זעיר17ּֿדלית מּבחינת מקּבלת ורק , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
היא אזי אנּפין', ל'זעיר ּבקרּוב היא ׁשּכאׁשר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַאנּפין,

הּיסֹוד ּתחת נקּודה ונעׂשית הּבּטּול, וכאׁשר18ּבתכלית , ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָ
לּׁשּועלים ראׁש נעׂשית אזי אנּפין', מ'זעיר מתרחקת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹהיא
ׁשהּוא ּוכׁשם ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. אֹור ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָלהׁשּפיע
יֹותר, עליֹונֹות ּבמדרגֹות ּגם הּוא ּכ הּמלכּות, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָּבספירת
איןֿ עצמּות לבחינת יֹותר קרּוב ּבבחינת ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשּכל
ּובבחינת הּמציאּות ּבּטּול ּבבחינת יֹותר הּוא הרי ְְְֲִִִִִִֵֵַַַסֹוף,
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ועוד.17) א. רטו, זח"ג ב. רמט, ב. לג, הנוקבא)18)זח"א תיקון (שער לד שער חיים עץ שם. הרח"ו ובהגהת א קצא, זח"ג ראה

פ"ד.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

והירח השמש של המציאות עצם על נוסף דבר היא לארץ ‰¯Èהאור ,¬≈
‡¯˜c ‡ÓeiÒהפסוק ‰‡¯ıסיום ÏÚ ¯È‡‰Ï ‡e‰שהשפעת ומכאן ƒ»ƒ¿»¿»ƒ«»»∆

והירח השמש המאורות, שני של והתכלית העיקר היא הארץ על ),אור
Á¯i‰ ¯B‡·eהארץ על ÌÈ˜elÁהמאיר ‰nk LÈהבדלים,ÌÈÈepLÂ ¿«»≈«≈«»ƒƒ¿ƒƒ

ÌÈÓÚÙÏהחודש באמצע ƒ¿»ƒ
Èeln‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡e‰¿«¿ƒ«ƒ
ÌÈÓÚÙÏÂ ,˙eÓÏM‰Â¿«¿≈¿ƒ¿»ƒ

ואילך החודש ≈»¿ËÚÓ˙�ƒמאמצע
ÌÈÓÚÙlL „ÚÂ ,d¯B‡»¿«∆ƒ¿»ƒ

החודש ÓlÚ˙Ó˙בסוף ‡È‰ƒƒ¿«∆∆
·¯Úa BÓÎe ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿¿∆∆
L„ÁŒL‡¯Â L„ÁŒL‡…̄…∆¿……∆
È¯Ó‚Ï ÌÏÚ‰a ‡È‰ Ê‡L∆»ƒ¿∆¿≈¿«¿≈

כלל, נראה לא הירח »¿Ì‚Âואור
È¯‰ „ÏBn‰ Ú‚¯aלמרות ¿∆««»¬≈

ומתחילה מחדש נולדה שהלבנה

�˜e„‰להאיר ˜¯ ‡È‰ƒ«¿»
„·Ïaשאינו כמעט ואורה ƒ¿«
‡l‰ניכר. ÌÈÈepLÂבלבנה ¿ƒƒ≈∆

d·e¯˜ ÔÙ‡ ÈÙÏ Ì‰≈¿ƒ…∆≈»
‡e‰L d¯B˜nÓ d˜eÁ¯Â¿ƒ»ƒ¿»∆
È¯‰L ,LÓM‰ ¯B‡«∆∆∆¬≈
¯B‡ dÏ ÔÈ‡ ‰�·l‰«¿»»≈»
¯B‡L ‡l‡ ,dÓˆÚÓ≈«¿»∆»∆
d„ÈŒÏÚ ¯È‡Ó LÓM‰«∆∆≈ƒ«»»

L‡k¯באמצעותה, ,ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆
·e¯˜a ‡È‰ ‰�·l‰«¿»»ƒ¿≈

‡È‰ È¯‰ ,LÓMÏבטלה «∆∆¬≈ƒ
והיא השמש מול אל לחלוטין

˙eËMt˙‰‰ ¯cÚ‰a¿∆¿≈«ƒ¿«¿
È‰M‡וההתגלות, ‰Ó ÏÎÂ¿»«∆ƒ

LÓM‰Ó ¯˙BÈ ˙˜Á¯˙Óƒ¿«∆∆≈≈«∆∆
d˙e‡ÈˆÓ ¯˙BÈ ˙ËMt˙Óƒ¿«∆∆≈¿ƒ»
רב לגבי לעיל לאמור בדומה

יושב שהתלמיד שבשעה ותלמיד

היינו 'לפלוט', מסוגל איננו הוא ולקלוט, לקבל היינו 'לבלוע' וטרוד רבו לפני

‰e‡להשפיע. Ôk ,Ïa˜n‰ ‡e‰L ‰�·l‰ ¯B‡a ‡e‰L ÌLÎe¿≈∆¿«¿»»∆«¿«≈≈
LÈ LÓM‰ ¯B‡a ,‰p‰c ,ÚÈtLn‰ ‡e‰L LÓM‰ ¯B‡a Ìb«¿«∆∆∆««¿ƒ«¿ƒ≈¿«∆∆≈

ËMt˙n‰ ¯B‡החוצה ‰ÏeÏkמהשמש ¯B‡Âואיננו עצמה בשמש «ƒ¿«≈¿«»
ÌˆÚaמתגלה, B¯B˜ÓÏ ıeÁÓ ‡ˆBÈ ¯B‡‰ ¯L‡k ‡˜Âc È¯‰Â«¬≈«¿»«¬∆»≈ƒƒ¿¿∆∆

ÏeÏk ‡e‰Lk ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ËMt˙Óe ¯È‡Ó ‡e‰ ÈÊ‡ LÓM‰«∆∆¬«≈ƒƒ¿«≈«∆≈≈¿∆»
ÏÏk ¯B‡ ÌLa ‰ÏBÚ B�È‡ ÈÊ‡ LÓM‰ ÌˆÚa B¯B˜Óaואי ƒ¿¿∆∆«∆∆¬«≈∆¿≈¿»

עצמה מהשמש נפרד בלתי חלק הוא כי השמש של כאור אותו להגדיר אפשר

עצמה. בפני מהות ולא

dÓ¯bÓ dÏ ˙ÈÏc ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa Ô·eÈ ‰fÓ ‡Ó‚c‰Â¿«À¿»ƒ∆»ƒ¿ƒ«««¿¿≈»ƒ«¿»
ÌeÏk17ו מעצמה, לה) מיוחדים (אורות דבר שום לה Ïa˜Ó˙שאין ˜¯ ¿ְ«¿«∆∆

והשפעות »ÈÁaÓƒ¿ƒ�˙אורות
ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊהם זעירות פנים ¿≈«¿ƒ

וכו', וגבורה חסד המידות

·e¯˜a ‡È‰ ¯L‡kL∆«¬∆ƒ¿≈
'ÔÈt�‡ ¯ÈÚÊ'Ïוקרובה ƒ¿≈«¿ƒ

בו, ודבוקה שלה השפע למקור

,Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡È‰ ÈÊ‡¬«ƒ¿«¿ƒ«ƒ
˙Áz ‰„e˜� ˙ÈNÚ�Â¿«¬≈¿»««

„BÒi‰18בקבלה מבואר «¿
ספירת של שבביטול וחסידות

שלמעלה לספירות המלכות

אופנים כמה יש (המידות) ממנה

הוא מהם ואחד ועניינים,

עצמה את מבטלת שהמלכות

בלבד 'נקודה' בבחינת שתהיה

היא ואז התפשטות) כל (ללא

האחרונה למידה ודבוקה קרובה

מידת העליונות, מהמידות

היא הזה שבמצב ומובן היסוד,

'משפיע' ולא 'מקבל' ורק אך

˙˜Á¯˙Ó ‡È‰ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆ƒƒ¿«∆∆
,'ÔÈt�‡ ¯ÈÚÊ'Óהיינו ƒ¿≈«¿ƒ

וקרובה דבוקה ואיננה המידות,

כך כל �ÈNÚ˙למקורה ÈÊ‡¬««¬≈
שבעולם המלכות ספירת

ÌÈÏÚeMÏהאצילות L‡…̄«»ƒ
לשון פי על מליצי (ביטוי

ד: פרק אבות בפרקי המשנה

ראש תהי ואל לאריות זנב "הוי

אמצעי היינו לשועלים")

וחיות השפעה להעברת

ממנה שלמעלה iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·a‰מהספירות ¯B‡ ÚÈtL‰Ï¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
האצילות מעולם שלמטה העולמות ÈÙÒa¯˙שהם ‡e‰L ÌLÎe .¿≈∆ƒ¿ƒ«

‡e‰L ÏkL ,¯˙BÈ ˙B�BÈÏÚ ˙B‚¯„Óa Ìb ‡e‰ Ck ,˙eÎÏn‰««¿»«¿«¿≈∆¿≈∆»∆
ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚ ˙�ÈÁ·Ï ¯˙BÈ ·e¯˜ ˙�ÈÁ·aהראש שהוא ƒ¿ƒ«≈≈ƒ¿ƒ««¿≈

הדרגות, ולכל הבחינות לכל Ïehaוהשורש ˙�ÈÁ·a ¯˙BÈ ‡e‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿ƒ«ƒ
˙e‡Èˆn‰שלו CLÁהעצמית ˙�ÈÁ··eוהעלםBÓˆÚa'ב'תנועה ולא «¿ƒƒ¿ƒ«…∆¿«¿

רק אלא 'משפיע' ואיננו בהתבטלות אלא והשפעה והארה התפשטות של
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ט i"gyz'd ,elqk yceg y`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

ּוכמאמר ּבעצמֹו. ּדאיהּו19חׁש אףֿעלּֿגב עליֹון ּכתר ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַֹ
העּלֹות, עּלת קדם הּוא אּוכם מצחצח, אֹור צח ְְִִַַָָָָָֻאֹור
הּספירֹות, לכל ראׁשית עליֹון, ּכתר היֹותֹו ׁשעם ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָוהינּו
מּכלֿמקֹום, ּומצחצח, צח אֹור ּבחינת הּוא ּגּופא ְְְִִֶַַָָָָָֻּובזה
העּלֹות, עּלת קדם הּבּטּול מּצד ׁשּזהּו הּוא, ִִִִֶֶַַַָָָָאּוכם

וכן20ּוכמאמר ּדוקא. קּמיּה קּמיּה, מתחׁשכן נהֹורין ּכל ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָ
מתרחק ּכאׁשר ׁשּדוקא למעלה, האֹור ענין ּבכללּות ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּוא
מהּֿׁשאיןּֿכן אֹור, מציאּות ּבבחינת נעׂשה אזי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַמּמקֹורֹו
מציאּות ּבבחינת אינֹו אזי ּבמקֹורֹו וכלּול ּבקרּוב ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָּכׁשהּוא

ּבּזהר וכדאיתא ּכלל, זה21אֹור ואין נהֹורין. אינּון לאו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ
ּתבת ׁשּפרּוׁש האצילּות עֹולם ּבענין להּידּוע ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָסֹותר

וסמּו אצל מּלׁשֹון הּוא ענין22אצילּות ּומּכלֿמקֹום , ְְְֲִִִִֵֶַָָָ
ההעלם ּגּלּוי הּוא ּבין23האצילּות ההפרׁש ידּוע ּדהּנה . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

על מֹורה אֹור ׁשהּלׁשֹון אצילּות, להּלׁשֹון אֹור ְֲִֶֶַַַַָָָהּלׁשֹון
ּבקרּוב ׁשהּוא ּכמֹו היינּו הּמקֹור, מּצד ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַָהּגּלּוי
ּכמֹו הּגּלּוי הּוא ענינֹו אצילּות מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְֲִִִִֵֵֶַַָלמקֹורֹו,
עֹולם, ּבׁשם אצילּות נקרא ׁשּלכן ּדוקא, מרחק ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֻׁשהּוא
ּבהיֹותֹו הּוא האֹור ענין אמּתית אמנם האצילּות. ְְְֲֲִִִִִַָָָָָעֹולם
אֹור מציאּות ּבבחינת אינֹו ׁשאז ּבמקֹורֹו, וכלּול ְְְְְִִִִֵֵֶַָָּבקרּוב
ּבׁשם ׁשּנקרא ,חׁש ּבחינת ּבענין יּובן זה ּומּכל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכלל.

הּואחׁשך אּלא הּזּולת, לגּבי ההעלם מּצד רק לא ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ
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ב).19) (קלה, לסופו קרוב ת"ע א.20)תקו"ז כג, א.21)זח"א סה, אדמו"ר22)ח"א מאמרי פ"א. אבי"ע) (שער טז שער פרדס ראה

הבאה. בהערה שנסמנו מקומות שיא. ע' ח"א התורה פרשיות על רא23)הזקן ס"ע מארז"ל על אוה"ת א. עו, משפטים תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

e‰È‡cהזוהרÓ‡ÓÎe19¯'מקבל'. ·bŒÏÚŒÛ‡ ÔBÈÏÚ ¯˙kשהוא¯B‡ ¿«¬«∆∆∆¿«««¿ƒ
ÁˆÁˆÓ ¯B‡ Áˆזאת בכל ומאיר, בהיר זך, אור ועכור‡ÌÎeהיינו אפלולי «¿À¿»»

Ì„˜ ‡e‰לגבי,ÔBÈÏÚ ¯˙k B˙BÈ‰ ÌÚL e�È‰Â ,˙BlÚ‰ ˙lÚ »»ƒ«»ƒ¿«¿∆ƒ¡∆∆∆¿
˙B¯ÈÙq‰ ÏÎÏ ˙ÈL‡¯,הספירות כל סוף שהיא מהמלכות Ê·e‰בשונה ≈ƒ¿»«¿ƒ»∆

Áˆ ¯B‡ ˙�ÈÁa ‡e‰ ‡Ùeb»¿ƒ««
,ÁˆÁˆÓeכנ"ל ובהיר, זך אור ¿À¿»

ÌÎe‡ ,ÌB˜ÓŒÏkÓחשוך ƒ»»»
ועכור) e‰fL(אפלולי ,‡e‰∆∆

Ì„˜ Ïeha‰ „vÓלפני ƒ««ƒ»»
,˙BlÚ‰ ˙lÚ,הסיבות סיבת ƒ«»ƒ

שורש שהוא סוף' ה'אין היינו

Ó‡ÓÎe¯הכל Ïkהזוהר20, ¿«¬«»
ÔÎLÁ˙Ó ÔÈ¯B‰�האורות כל ¿ƒƒ¿«¿»

ואינם (מתעלמים נחשכים

˜dÈnלפניו˜dÈnמאירים) , «≈«≈
רקÂc˜‡לפניו שלא הרי «¿»

האחרונה שהיא המלכות ספירת

מקבלת (והיא הספירות מבין

טבעה זה כי משפיעה ואינה

לחלוטין מתבטלת ומהותה),

"חושך") (בחינת ומתעלמת

שלמעלה לדרגות קרובה כשהיא

שלה השפע במקור ודבוקה ממנה

הכתר בחינת אפילו אלא

(ומצד מהספירות שלמעלה

ובהיר), זך אור היא מהותה

השפע למקור קרובה היא כאשר

היא גם סוף', ה'אין מול וניצבת

מאירה ואינה וכל מכל מתבטלת

("חושך") נעלמת .אלא
˜Á¯˙Ó ¯L‡k ‡˜ÂcL ,‰ÏÚÓÏ ¯B‡‰ ÔÈ�Ú ˙eÏÏÎa ‡e‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿»ƒ¿«»¿«¿»∆«¿»«¬∆ƒ¿«≈
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,¯B‡ ˙e‡ÈˆÓ ˙�ÈÁ·a ‰NÚ� ÈÊ‡ B¯B˜nÓƒ¿¬««¬∆ƒ¿ƒ«¿ƒ«∆≈≈
¯B‡ ˙e‡ÈˆÓ ˙�ÈÁ·a B�È‡ ÈÊ‡ B¯B˜Óa ÏeÏÎÂ ·e¯˜a ‡e‰Lk¿∆¿≈¿»ƒ¿¬«≈ƒ¿ƒ«¿ƒ

¯‰fa ‡˙È‡„ÎÂ ,ÏÏk21ÔÈ¯B‰� Ôe�È‡ Â‡Ïוזאת) אורות אלו אין ¿»¿ƒ¿ƒ»«…«»ƒ¿ƒ
ביותר, נעלים אורות הם הרי ומתגלים ממקורם יוצאים הם שכאשר למרות

במיוחד). ובהיר זך שאורו העליון הכתר כמו

˙·z Le¯tL ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ÔÈ�Úa Úe„i‰Ï ¯˙BÒ ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆≈¿«»«¿ƒ¿«»»¬ƒ∆≈≈«
CeÓÒÂ Ïˆ‡ ÔBLlÓ ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡22ÔÈ�Ú ÌB˜ÓŒÏkÓe , ¬ƒƒ¿≈∆¿»ƒ»»ƒ¿«

ÌÏÚ‰‰ Èelb ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡‰23מקום יש האמורלכאורה על לשאול »¬ƒƒ«∆¿≈
ש"אצילות" בחסידות מבואר האצילות עולם של ועניינו מהותו לגבי לעיל:

בעצמו לקדושֿברוךֿהוא וסמוך קרוב כלומר וסמוך", "אצלו מלשון הוא

כי לנבראים מאשר לבורא יותר שייך אצילות כללי שבאופן מבואר (ועוד

יצירה, (בריאה, בי"ע בעולמות ורק 'אין'. בבחינת הם שבאצילות האורות

האמור ולפי ומציאות 'יש' בבחינת שהם נבראים יש מאצילות) שלמטה עשיה)

פחות היא בו, ודבוקה למקורה יותר קרובה מסוימת שבחינה שככל לעיל

עולם מוגדר מדוע 'חושך', נחשבת שהיא כך כדי ועד מאירה ופחות מתפשטת

ולא ההעלם" כ"גילוי האצילות

והביאור: ו'חושך? כ'העלם'

ÔÈa L¯Ù‰‰ Úe„È ‰p‰c¿ƒ≈»««∆¿≈≈
ÔBLl‰Ï ¯B‡ ÔBLl‰«»¿«»

˙eÏÈˆ‡להאיר הביטויים, שני ¬ƒ
להתגלות מתייחסים ולהאציל,

של ממקור והתפשטות והארה

ביניהם יש אבל והשפעה אור

משמעותי, «»∆ÔBLl‰Lהבדל
BÓk Èelb‰ ÏÚ ‰¯BÓ ¯B‡∆««ƒ¿

¯B˜n‰ „vÓ ‡e‰Lכי ∆ƒ««»
מקור של הארה פירושו "אור"

e‰L‡האור, BÓk e�ÈÈ‰«¿¿∆
Œ‰Ó ,B¯B˜ÓÏ ·e¯˜a¿≈ƒ¿«
B�È�Ú ˙eÏÈˆ‡ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¬ƒƒ¿»
‡e‰L BÓk Èelb‰ ‡e‰«ƒ¿∆

‡˜Âc ˜Á¯Ó,ממקורו ונבדל ¿À»«¿»
˙eÏÈˆ‡ ‡¯˜� ÔÎlL∆»≈ƒ¿»¬ƒ
ÌÏBÚ ,ÌÏBÚ ÌLa¿≈»»

˙eÏÈˆ‡‰אין כלומר: »¬ƒ
אחד שמצד כך על להתפלא

'אצלו', נקרא האצילות עולם

ומצד למקורו וקרוב סמוך היינו

ההעלם', 'גילוי נקרא הוא שני

של במצב רק שאפשרי דבר

(כאמור), מהמקור מסויים ריחוק

שלא מוכיחה 'אור' ולא 'אצילות' נקרא האצילות שעולם העובדה עצם כי

התגלות הוא 'אור' שהרי האור למקור קרוב ממקום ו'גילוי' בהארה מדובר

האור מקור של התגלות היא 'אצילות' ואילו מקרוב המקור של והתפשטות

'אצלו' נחשב אצילות ממנו, שלמטה לעולמות שביחס למרות ולכן, מרחוק.

למקור קירבה מתוך התגלות שהוא ל'אור' ביחס הרי האור, למקור וסמוך

בקירוב לא הוא אצילות גם סוף סוף כי 'עולם', הוא האצילות עולם גם האור,

- סוף אין באור למקורו כך) ‰e‡(כל ¯B‡‰ ÔÈ�Ú ˙ÈzÓ‡ Ì�Ó‡»¿»¬ƒƒƒ¿«»
B¯B˜Óa ÏeÏÎÂ ·e¯˜a B˙BÈ‰a,כאמור כלל, להתגלות Ê‡Lמבלי ƒ¿¿≈¿»ƒ¿∆»

B�È‡ÏÏk ¯B‡ ˙e‡ÈˆÓ ˙�ÈÁ·a.מקורו בתוך ונעלם נכלל אלא ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»
ÔÈ�Úa Ô·eÈ ‰Ê ÏkÓeשנקראות אלה CLÁדרגות ˙�ÈÁaמאחר והעלם ƒ»∆»¿ƒ¿«¿ƒ«…∆

וגילוי, בהתפשטות מאירות vÓ„שאינן ˜¯ ‡Ï CLÁ ÌLa ‡¯˜pL∆ƒ¿»¿≈…∆…«ƒ«
ÌÏÚ‰‰ואיֿההתגלותÌÏÚ‰ ˙�ÈÁ·a ‡e‰ ‡l‡ ,˙Ïef‰ Èa‚Ï «∆¿≈¿«≈««∆»ƒ¿ƒ«∆¿≈
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i"gyz'dי ,elqk yceg y`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

אמנם ׁשּוב. ואחרּֿכ רצֹוא ּתחּלה הּוא הּנבראים ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָעבֹודת
מ האלקּות המׁשכת ּבאפןסדר הּוא למּטה ּלמעלה ְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

וכדאיתא ההעלם, הּוא ואחרּֿכ הּגּלּוי הּוא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּתחּלה
חּיים' מטי24ּב'עץ ולא מטי ּבחינת הּוא ,25ׁשּבעקּדים ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֻ

ההעלם הּוא ואחרּֿכ (מטי) הּגּלּוי הּוא ׁשּתחּלה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָוהינּו
המׁשכת הּוא האבֹות ׁשל ׁשענינם וכיון מטי). ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ(לא
אברהם, ּבן יצחק נאמר לכן למּטה, מּלמעלה ְְְְְֱֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהאלקּות
ענינֹו ואחרּֿכ ּגּלּוי, אברהם, ׁשל ענינֹו הּוא ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּתחּלה
ּבענין ּגם הרי להבין, צרי עדין א העלם. יצחק, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשל
קֹודם, ׁשההעלם מצינּו למּטה מּלמעלה אלקּות ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהמׁשכת
ואחרי הּצד, על הּגדֹול אֹורֹו צמצם ׁשּבתחּלה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּזהּו
ׁשּקדימת הּוא, הענין א הּקו. אֹור ּגּלּוי נמׁש ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָהּצמצּום
האֹור מּבחינת ההמׁשכה ּבענין הּוא הּגּלּוי אל ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָהּצמצּום
ענין ּכל ׁשּיתחּדׁש ׁשּבכדי והינּו, ּבעצמּותֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּכלּול
ענין ואחרּֿכ ּתחּלה הּצמצּום להיֹות הצר ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָֻהּגּלּויים,
והּגּלּוי האֹור קדם זֹו ּבמדרגה ׁשּגם [ואףֿעלּֿפי ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָהּגּלּוי
ׁשהּצמצּום ּגּופא ּדמּזה האֹור, והתעּלמּות הּצמצּום ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָאל
הּצמצּום, אל קדם והּגּלּוי ׁשהאֹור מּובן ּבאֹור, ְְִִֶֶַַַָָָָָָהיה
ׁשהּוא הּצמצּום ׁשּקדם האֹור ּכללּות הרי ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹמּכלֿמקֹום,
ּכלל, וגּלּוי אֹור ּבבחינת אינֹו ּבעצמּותֹו, הּכלּול ְְְְְִִִֵַַַָָאֹור
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ועוד. מטי).24)ואילך. ולא מטי (שער ז א.25)שער סה, ב. טז, זח"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‡Bˆ¯ ‰lÁz ‡e‰ ÌÈ‡¯·p‰ ˙„B·Ú ¯„Òc ,‡˜Âc ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ«¿»¿≈∆¬««ƒ¿»ƒ¿ƒ»»
להתעלות ותשוקה מלמטה eL·התעוררות CkŒ¯Á‡Âוגילוי המשכה ¿««»

hÓÏ‰מלמעלה. ‰ÏÚÓlÓ ˙e˜Ï‡‰ ˙ÎLÓ‰ ¯„Ò Ì�Ó‡שלא »¿»≈∆«¿»«»¡…ƒ¿«¿»¿«»
הנבראים מצד התעוררות ‰Èelbבעקבות ‡e‰ ‰lÁzL ÔÙ‡a ‡e‰¿…∆∆¿ƒ»«ƒ
,ÌÏÚ‰‰ ‡e‰ CkŒ¯Á‡Â¿««»«∆¿≈
'ÌÈiÁ ıÚ'a ‡˙È‡„ÎÂ24 ¿ƒ¿ƒ»¿≈«ƒ

ÌÈc˜ÚaLהנקרא עולם ∆«¬Àƒ
של שהאורות שם על "עקודים"

נמצאים העליונות הספירות עשר

וקשורים 'עקודים' שהם כפי בו

כפי ממצבם בשונה אחד בכלי

בסדר מאירים שהם

ספירה לכל יש שם ההשתלשלות

משלה, והגדרה והן'ציור'

עצמה בפני אחת כל מחולקות

משלו כלי יש אור ‰e‡ולכל
ÈËÓ ˙�ÈÁaונוגע ÏÂ‡מגיע ¿ƒ«»ƒ¿…

ÈËÓ25‰lÁzL e�È‰Â , »ƒ¿«¿∆¿ƒ»
Œ¯Á‡Â (ÈËÓ) Èelb‰ ‡e‰«ƒ»ƒ¿««
‡Ï) ÌÏÚ‰‰ ‡e‰ Ck»«∆¿≈…

(ÈËÓ"רצוא" של זה ענין »ƒ
דומה האלוקי באור ו"שוב"

(שקיים למושג מסוימת) (במידה

מסדר שלמעלה בעולמות בעיקר

היינו "מטי", ההשתלשלות)

לבחינת בדומה ונמשך, מגיע

שאינו היינו מטי", ו"לא "שוב",

אלא למטה מלמעלה נמשך

ההעלם האדם בעבודת כי שאף נמצא והעלאה. "רצוא" לבחינת דומה

הוא למטה מלמעלה בהתגלות הדברים סדר ("שוב"), לגילוי קודם ("רצוא")

מטי") "לא - ("רצוא" להעלם קודם "מטי") – ("שוב" שהגילוי כך להיפך,

‰ÏÚÓlÓ ˙e˜Ï‡‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ˙B·‡‰ ÏL Ì�È�ÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿»»∆»»«¿»«»¡…ƒ¿«¿»
ÏL B�È�Ú ‡e‰ ‰lÁzL ,Ì‰¯·‡ Ôa ˜ÁˆÈ ¯Ó‡� ÔÎÏ ,‰hÓÏ¿«»»≈∆¡«ƒ¿»∆«¿»»∆¿ƒ»ƒ¿»∆

.ÌÏÚ‰ ,˜ÁˆÈ ÏL B�È�Ú CkŒ¯Á‡Â ,Èelb ,Ì‰¯·‡«¿»»ƒ¿««»ƒ¿»∆ƒ¿»∆¿≈
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡,כי מספיק אינו האמור הביאור Ìbלכאורה È¯‰ «¬«ƒ»ƒ¿»ƒ¬≈«

ÌÏÚ‰‰L e�ÈˆÓ ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿««¿»«¡…ƒ¿«¿»¿«»»ƒ∆«∆¿≈
Ì„B˜תחילה העלם הוא למטה מלמעלה האלוקי האור התגלות וסדר לגילוי ≈

גילוי, כך ‰v„ואחר ÏÚ ÏB„b‰ B¯B‡ ÌˆÓˆ ‰lÁ˙aL e‰fL∆∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«»«««
הקדושֿברוךֿהוא של ברצונו עלה שכאשר וחסידות קבלה בספרי כמבואר

ממנו האור והתגלות בהמשכת הראשון השלב הרי ונבראים עולמות לברוא

האור את שהעלים הראשון הצמצום הוא גדול, העלם היה זו למטרה יתברך

שלא כדי הצידה האור של כ"סילוק" מוגדר שהוא עד כך כל רבה במידה

‰ÌeˆÓvיאיר È¯Á‡Â ‰Âwהראשון, ¯B‡ Èelb CLÓ�כמבואר ¿«¬≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ««

וגילה חזר סוף, האין אור של והסילוק ההעלם שלאחר וחסידות בקבלה

מהאיןהקדושֿברוךֿהוא אלאאור בהרבהסוף מופחת אור זה היה שהפעם

לפני שהאיר סוף האין האור קומאשר כמו מועט הוא הזה והאור הצמצום

הוא למטה מלמעלה האלקי האור של וההמשכה הגילוי סדר שגם מכאן דק.

כך ואחר תחילה גילוי של בדרך

האמור הביאור כן ואם העלם,

וגילוי "שוב" שעניינו שאברהם

שעניינו ליצחק קודם (חסד)

למעלה כי (גבורה), והעלם רצוא

להעלם קודם ("מטי") הגילוי

מענה מספק איננו מטי"), ("לא

אברהם מדוע לשאלה הולם

ליצחק? קודם

˙ÓÈ„wL ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡«»ƒ¿»∆¿ƒ«
ÌeˆÓv‰בתחילת הראשון «ƒ¿
‰Èelbהבריאה Ï‡אור של ∆«ƒ

‰‰ÎLÓ‰הקו ÔÈ�Úa ‡e‰¿ƒ¿«««¿»»
ÏeÏk‰ ¯B‡‰ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«»«»

B˙eÓˆÚaהתגלה לא ועדיין ¿«¿
ממקורו, נפרדת כמציאות כלל

הראשון השלב היא והתגלותו

מעצמותו כלשהי בהתגלות

הקדושֿברוךֿהוא, של ומהותו

LcÁ˙iL È„ÎaL ,e�È‰Â¿«¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿«≈
ÌÈÈelb‰ ÔÈ�Ú Ïkלחדש כדי »ƒ¿««ƒƒ

העובדה עצם את לראשונה

והתפשטות הארה שתהיה

הקדושֿ של מעצמותו מסוימת

‰ÌeˆÓvברוךֿהוא, ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰הראשוןÔÈ�Ú CkŒ¯Á‡Â ‰lÁz À¿«ƒ¿«ƒ¿¿ƒ»¿««»ƒ¿«
Èelb‰כבר הגילוי ענין שעצם לאחר יותר, נמוכות בדרגות אבל הקו אור של «ƒ

ההעלם כך ואחר הגילוי בא ותחילה שונה הסדר ÈtŒÏÚŒÛ‡Â]¿««ƒהתחדש,
BÊ ‰‚¯„Óa ÌbLעניין עצם והתחדשות מעצמותו ההארה תחילת של ∆«¿«¿≈»

‰‡B¯הגילויים ˙eÓlÚ˙‰Â ÌeˆÓv‰ Ï‡ Èelb‰Â ¯B‡‰ Ì„˜שלא »«»¿«ƒ∆«ƒ¿¿ƒ¿«¿»
להיות חייב הראשונה ההארה את לחדש שכדי וצמצוםכאמור העלם תחילה

- להעלם קדם הגילוי זה בענין שגם והראייה גילוי, להיות יכול כך אחר ,ורק
ÌeˆÓv‰L ‡Ùeb ‰fÓcהראשון¯B‡a ‰È‰הצמצום לפני ,שהאיר ¿ƒ∆»∆«ƒ¿»»»

ÌeˆÓv‰ Ï‡ Ì„˜ Èelb‰Â ¯B‡‰L Ô·eÓהאור שגם נמצא כן ואם »∆»¿«ƒ»«∆«ƒ¿
בדרך והתגלה התחדש וזאתהראשון העלם, כך אחר ורק תחילה גילוי של

לעיל כמבואר קושיא זו אין דבר של לאמיתו הרי לעיל, למבואר בניגוד

שאמנם משום וזאת גילוי כך ואחר צמצום של בדרך היתה ההארה שהתחלת

וגילוי אור היה הראשון הצמצום eÏÏk˙אךלפני È¯‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈¿»
B�È‡ ,B˙eÓˆÚa ÏeÏk‰ ¯B‡ ‡e‰L ÌeˆÓv‰ Ì„wL ¯B‡‰»∆…∆«ƒ¿∆«»¿«¿≈

ÏÏk Èel‚Â ¯B‡ ˙�ÈÁ·aהעלים הראשון שהצמצום גדול אור היה אמנם ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»
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mdxa` oa wgvi zeclez dl`e

הּבּטּול ענין והּוא עצמֹו, מּצד וחׁש העלם ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַֹּבבחינת
אֹור יֹוצר וזהּו למקֹורֹו. הּקרּוב מּצד הּמציאּות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַוהעּדר
אֹור, ּבחינת היא ּברחּוק ׁשהיא ּדיצירה ,חׁש ְְִִִִִִֵֶֶַָֹּובֹורא
ׁשּקרֹוב הראׁשֹון הּיׁש הּוא ׁשענינּה הּבריאה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן
ׁשּנֹוׂשא הראׁשֹון הּיׁש הּנה האין, ּבֹו ּומאיר האין ִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָאל
ּדמאחר ּכלל, יׁשּות ּבבחינת אינֹו עליו, האלקי ְְְֱִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹהאין
התּפּׁשטּות ׁשּום ׁשם ׁשּי לא הרי להאין, ּבקרּוב ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹׁשהּוא

.חׁש ּבחינת הּוא ולכן ְְְִֵֶַָָֹּכלל,

ÈtŒÏÚÂּדא אֹור ויצחק, אברהם ּבענין יּובן זה ּכל ¿«ƒְְְְְִִֶַַָָָָָָ
יצחק ׁשעבֹודת יצחק, ּדא וחׁש ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹאברהם
ּבבחינת אברהם מעבֹודת יֹותר נעלית היא חׁש ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹּבבחינת
מהּֿׁשאיןֿ הרחּוק, על מֹורה והּגּלּוי האֹור ענין ּכי ְְִִִִֵֶֶַַַַָָאֹור,
ׁשעבֹודת והינּו, הּקרּוב. מּצד הּוא החׁש ענין ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹּכן
אברהם עבֹודת וׁשּוב. רצֹוא ּבבחינת היא ויצחק ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָאברהם
ּבמקֹום למּטה אלקּות והמׁשכת ׁשּוב, ּבבחינת ְְְְְֱִִִִַַַַָָֹהיא
והרצֹוא הּגבּורֹות ּבבחינת היא יצחק ועבֹודת ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָהרחּוק.
למקֹורֹו, הּקרּוב על מֹורה ׁשּזה הּכלים, מּגדר ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָלצאת
.וחׁש ּבּטּול ּבבחינת הּוא הרי מקֹורֹו הרגׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹּומּצד

אּלה‡Ì�Óד) ּׁשּכתּוב מה להבין צרי עלּֿפיֿזה »¿»ְִִִֵֶֶֶַַָָָ
מּובן ׁשּמּזה אברהם, ּבן יצחק ְְְִִֶֶֶַָָָָּתֹולדֹות
והרי ּדיצחק, להעבֹודה קֹודמת ּדאברהם ְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהעבֹודה
ׁשּוב ּבחינת הּוא ׁשאברהם לעיל ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָעלּֿפי
קֹודמת יצחק ׁשעבֹודת נמצא רצֹוא, ּבחינת הּוא ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָויצחק
להיֹות צריכה ׁשּבתחּלה ּכּידּוע אברהם, ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָלעבֹודת
הענין א ּדׁשּוב. העבֹודה ואחרּֿכ ּדרצֹוא ְְְְֲֲִַַַָָָָָָָָהעבֹודה
רצֹוא הּוא ׁשּתחּלה מקֹומֹות ּבכּמה הּמבאר ׁשהּסדר ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּוא,
ּדסדר ּדוקא, הּנבראים מּצד זה הרי ׁשּוב, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָואחרּֿכ
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BÓˆÚ „vÓ CLÁÂ,מהותו cÚ‰Â¯מבחינת Ïeha‰ ÔÈ�Ú ‡e‰Â ¿…∆ƒ««¿¿ƒ¿««ƒ¿∆¿≈
·e¯w‰ „vÓ ˙e‡Èˆn‰והדבקותB¯B˜ÓÏלהיות זו לבחינה שגורמים «¿ƒƒ««≈ƒ¿

בהרחבה. לעיל כמבואר כלל, להתגלות ולא 'משפיע' ולא בלבד 'מקבל'

e‰ÊÂשמעהפירוש קריאת בברכות הנאמר של B·e¯‡הפנימי ¯B‡ ¯ˆBÈ ¿∆≈≈
‡È‰L ‰¯ÈˆÈc ,CLÁ…∆ƒƒ»∆ƒ
הנוצר הדבר כאשר אפשרית

ונמצא החוצה ממקורו מתגלה

,¯B‡ ˙�ÈÁa ‡È‰ ˜eÁ¯a¿ƒƒ¿ƒ«
‰‡È¯a‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«¿ƒ»
Li‰ ‡e‰ d�È�ÚL∆ƒ¿»»«≈

ÔBL‡¯‰של הראשון השלב »ƒ
‰‡ÔÈהמציאות Ï‡ ·B¯wL∆»∆««ƒ
¯È‡Óeונרגש,ÔÈ‡‰ Ba ≈ƒ»«ƒ

ÔBL‡¯‰ Li‰ ‰p‰ƒ≈«≈»ƒ
È˜Ï‡‰ ÔÈ‡‰ ‡NBpL∆≈»«ƒ»¡…ƒ

ÂÈÏÚ,בו ונרגש ניכר והאין »»
,ÏÏk ˙eLÈ ˙�ÈÁ·a B�È‡≈ƒ¿ƒ«≈¿»
·e¯˜a ‡e‰L ¯Á‡Óc¿≈««∆¿≈
ÌL CiL ‡Ï È¯‰ ,ÔÈ‡‰Ï¿»«ƒ¬≈…«»»

ÏÏk ˙eËMt˙‰ ÌeLמצד ƒ¿«¿¿»
האין רק היא מציאותו וכל עצמו

מקורו שהוא ÔÎÏÂשמעליו ,¿»≈
‡e‰והוא מאיר ולא נעלם

.CLÁ ˙�ÈÁa¿ƒ«…∆
ÔÈ�Úa Ô·eÈ ‰Ê Ïk ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ»∆»¿ƒ¿«
‡c ¯B‡ ,˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡«¿»»¿ƒ¿»»

CLÁÂזה Ì‰¯·‡זה‡c «¿»»¿…∆»
˜ÁˆÈ ˙„B·ÚL ,˜ÁˆÈƒ¿»∆¬«ƒ¿»

CLÁ ˙�ÈÁ·aמבלי והעלם, ƒ¿ƒ«…∆
למציאותולת ביטוי È‰ƒ‡ת

˙„B·ÚÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ�«¬≈≈≈¬«
¯B‡ ˙�ÈÁ·a Ì‰¯·‡שבא «¿»»ƒ¿ƒ«

וביטוי, גילוי ÔÈ�Úלידי Èkƒƒ¿«
ÏÚ ‰¯BÓ Èelb‰Â ¯B‡‰»¿«ƒ∆«
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,˜eÁ¯‰»ƒ«∆≈≈

CLÁ‰ ÔÈ�Úוההעלם‡e‰ ƒ¿««…∆
·e¯w‰ „vÓ.לעיל כמבואר ƒ««≈

.·eLÂ ‡Bˆ¯ ˙�ÈÁ·a ‡È‰ ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡ ˙„B·ÚL ,e�È‰Â¿«¿∆¬««¿»»¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«»»
עומדות לא הקודש שחיות נאמר הנביא יחזקאל שראה המרכבה במעשה

עניין ו'שוב'. 'רצוא' של באופן בתנועה העת כל נמצאות אלא אחד במקום

והן לעולמות אלוקות בהמשכת הן כללי נושא הוא - ושוב' 'רצוא - זה

שנראות תנועות שתי בעבודתו לשלב האדם על (למשל, האדם בעבודת

ולהיכלל להתקרב ותשוקה רצון - "רצוא" גם בוֿזמנית לו שיהיה כך כסותרות

ולוודא לגמרי הנפש מכלות להימנע - "שוב" וגם בהקדושֿברוךֿהוא,

הדבר למעשה, המתאימים. בכלים ובהתלבשות 'בהתיישבות' היא שעבודתו

מדבר מאד מתלהב האדם לעתים כללי: באופן האדם נפש בהלכי גם קיים

מציאותו על ויתור במחיר גם בו לדבוק ושואף האישית למציאותו שמחוץ

שבו והשלב "רצוא", – העשתונות) איבוד כדי עד (ולפעמים הפרטית ומהותו

הוא תוכו, אל לו שמחוץ הדבר של הקליטה ולמרות לעצמו חוזר נרגע, הוא

- ובענייננו "שוב"). נקרא ומיושב שקול ‰È‡נשאר Ì‰¯·‡ ˙„B·Ú¬««¿»»ƒ
˙ÎLÓ‰Â ,·eL ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿«¿»«

˙e˜Ï‡מלמעלה‰hÓÏ ¡…¿«»
˜eÁ¯‰ ÌB˜Óaבמקום שגם ƒ¿»ƒ

תהיה רוחנית מבחינה הרחוק

אלקות. וגילוי »¬»B·ÚÂ„˙המשכת
˙�ÈÁ·a ‡È‰ ˜ÁˆÈƒ¿»ƒƒ¿ƒ«

‡Bˆ¯‰Â ˙B¯e·b‰משיכה «¿¿»»
bÓ„¯ותשוקה ˙‡ˆÏ»≈ƒ∆∆
ÌÈÏk‰בהם מלובש שהאור «≈ƒ

ההארה מידת את מגבילים והם

המשיכהfL‰וההתפשטות, ∆∆
במקור ולהכלל להתעלות והרצון

·e¯w‰ ÏÚ ‰¯BÓ∆««≈
L‚¯‰ „vÓe ,B¯B˜ÓÏƒ¿ƒ«∆¿≈
˙�ÈÁ·a ‡e‰ È¯‰ B¯B˜Ó¿¬≈ƒ¿ƒ«

.CLÁÂ Ïehaƒ»…∆
CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚ Ì�Ó‡ („»¿»«ƒ∆»ƒ
‰l‡ ·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï¿»ƒ«∆»≈∆
Ôa ˜ÁˆÈ ˙B„ÏBz¿ƒ¿»∆
Ô·eÓ ‰fnL ,Ì‰¯·‡«¿»»∆ƒ∆»
Ì‰¯·‡c ‰„B·Ú‰L∆»¬»¿«¿»»
˜ÁˆÈc ‰„B·Ú‰Ï ˙Ó„B˜∆∆¿»¬»¿ƒ¿»
היא אברהם שעבודת כך

יצחק ועבודת והסיבה, ההתחלה

לעבודתו וכתוצאה כהמשך באה

אברהם ÈtŒÏÚשל È¯‰Â ,«¬≈«ƒ
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó«∆ƒ¿»≈¿≈
˙�ÈÁa ‡e‰ Ì‰¯·‡L∆«¿»»¿ƒ«

·eLלמטה מלמעלה המשכה

‡Bˆ¯ ˙�ÈÁa ‡e‰ ˜ÁˆÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ«»
למעלה, מלמטה «¿Ó�ƒˆ‡העלאה

˙Ó„B˜ ˜ÁˆÈ ˙„B·ÚL∆¬«ƒ¿»∆∆
Úe„ik ,Ì‰¯·‡ ˙„B·ÚÏ«¬««¿»»«»«

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰lÁ˙aLהאדם Bˆ¯c‡בעבודת ‰„B·Ú‰תשוקה ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»¬»¿»
לאלוקות ולהתקרב הגשמי והגוף העולם של וההגבלות מהגדרים לצאת

·eLc ‰„B·Ú‰ CkŒ¯Á‡Âדווקא היא העבודה שתכלית מהכרה שנובעת ¿««»»¬»¿
"רצוא", להיות צריך תחילה ברוחניות. ו"שוב" ב"רצוא" גם וכך הזה בעולם

שמשמעו אברהם" בן יצחק "תולדות נאמר מדוע כן, ואם "שוב". כך ואחר

והרי התוצאה, הוא ("רצוא") ויצחק והסיבה, המקור הוא ("שוב") אברהם כי

"שוב"? כך אחר ורק "רצוא" הוא הרגיל הסדר

¯„q‰L ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡לעיל BÓB˜Ó˙האמור ‰nÎa ¯‡·n‰ «»ƒ¿»∆«≈∆«¿…»¿«»¿
‡Bˆ¯ ‡e‰ ‰lÁzLוהעלם·eL CkŒ¯Á‡Â,והתגלות„vÓ ‰Ê È¯‰ ∆¿ƒ»»¿««»¬≈∆ƒ«
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יי i"gyz'd ,elqk yceg y`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

אמנם ׁשּוב. ואחרּֿכ רצֹוא ּתחּלה הּוא הּנבראים ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָעבֹודת
מ האלקּות המׁשכת ּבאפןסדר הּוא למּטה ּלמעלה ְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

וכדאיתא ההעלם, הּוא ואחרּֿכ הּגּלּוי הּוא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּתחּלה
חּיים' מטי24ּב'עץ ולא מטי ּבחינת הּוא ,25ׁשּבעקּדים ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֻ

ההעלם הּוא ואחרּֿכ (מטי) הּגּלּוי הּוא ׁשּתחּלה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָוהינּו
המׁשכת הּוא האבֹות ׁשל ׁשענינם וכיון מטי). ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ(לא
אברהם, ּבן יצחק נאמר לכן למּטה, מּלמעלה ְְְְְֱֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהאלקּות
ענינֹו ואחרּֿכ ּגּלּוי, אברהם, ׁשל ענינֹו הּוא ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּתחּלה
ּבענין ּגם הרי להבין, צרי עדין א העלם. יצחק, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשל
קֹודם, ׁשההעלם מצינּו למּטה מּלמעלה אלקּות ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהמׁשכת
ואחרי הּצד, על הּגדֹול אֹורֹו צמצם ׁשּבתחּלה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּזהּו
ׁשּקדימת הּוא, הענין א הּקו. אֹור ּגּלּוי נמׁש ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָהּצמצּום
האֹור מּבחינת ההמׁשכה ּבענין הּוא הּגּלּוי אל ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָהּצמצּום
ענין ּכל ׁשּיתחּדׁש ׁשּבכדי והינּו, ּבעצמּותֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּכלּול
ענין ואחרּֿכ ּתחּלה הּצמצּום להיֹות הצר ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָֻהּגּלּויים,
והּגּלּוי האֹור קדם זֹו ּבמדרגה ׁשּגם [ואףֿעלּֿפי ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָהּגּלּוי
ׁשהּצמצּום ּגּופא ּדמּזה האֹור, והתעּלמּות הּצמצּום ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָאל
הּצמצּום, אל קדם והּגּלּוי ׁשהאֹור מּובן ּבאֹור, ְְִִֶֶַַַָָָָָָהיה
ׁשהּוא הּצמצּום ׁשּקדם האֹור ּכללּות הרי ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹמּכלֿמקֹום,
ּכלל, וגּלּוי אֹור ּבבחינת אינֹו ּבעצמּותֹו, הּכלּול ְְְְְִִִֵַַַָָאֹור
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‡Bˆ¯ ‰lÁz ‡e‰ ÌÈ‡¯·p‰ ˙„B·Ú ¯„Òc ,‡˜Âc ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ«¿»¿≈∆¬««ƒ¿»ƒ¿ƒ»»
להתעלות ותשוקה מלמטה eL·התעוררות CkŒ¯Á‡Âוגילוי המשכה ¿««»

hÓÏ‰מלמעלה. ‰ÏÚÓlÓ ˙e˜Ï‡‰ ˙ÎLÓ‰ ¯„Ò Ì�Ó‡שלא »¿»≈∆«¿»«»¡…ƒ¿«¿»¿«»
הנבראים מצד התעוררות ‰Èelbבעקבות ‡e‰ ‰lÁzL ÔÙ‡a ‡e‰¿…∆∆¿ƒ»«ƒ
,ÌÏÚ‰‰ ‡e‰ CkŒ¯Á‡Â¿««»«∆¿≈
'ÌÈiÁ ıÚ'a ‡˙È‡„ÎÂ24 ¿ƒ¿ƒ»¿≈«ƒ

ÌÈc˜ÚaLהנקרא עולם ∆«¬Àƒ
של שהאורות שם על "עקודים"

נמצאים העליונות הספירות עשר

וקשורים 'עקודים' שהם כפי בו

כפי ממצבם בשונה אחד בכלי

בסדר מאירים שהם

ספירה לכל יש שם ההשתלשלות

משלה, והגדרה והן'ציור'

עצמה בפני אחת כל מחולקות

משלו כלי יש אור ‰e‡ולכל
ÈËÓ ˙�ÈÁaונוגע ÏÂ‡מגיע ¿ƒ«»ƒ¿…

ÈËÓ25‰lÁzL e�È‰Â , »ƒ¿«¿∆¿ƒ»
Œ¯Á‡Â (ÈËÓ) Èelb‰ ‡e‰«ƒ»ƒ¿««
‡Ï) ÌÏÚ‰‰ ‡e‰ Ck»«∆¿≈…

(ÈËÓ"רצוא" של זה ענין »ƒ
דומה האלוקי באור ו"שוב"

(שקיים למושג מסוימת) (במידה

מסדר שלמעלה בעולמות בעיקר

היינו "מטי", ההשתלשלות)

לבחינת בדומה ונמשך, מגיע

שאינו היינו מטי", ו"לא "שוב",

אלא למטה מלמעלה נמשך

ההעלם האדם בעבודת כי שאף נמצא והעלאה. "רצוא" לבחינת דומה

הוא למטה מלמעלה בהתגלות הדברים סדר ("שוב"), לגילוי קודם ("רצוא")

מטי") "לא - ("רצוא" להעלם קודם "מטי") – ("שוב" שהגילוי כך להיפך,

‰ÏÚÓlÓ ˙e˜Ï‡‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ˙B·‡‰ ÏL Ì�È�ÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿»»∆»»«¿»«»¡…ƒ¿«¿»
ÏL B�È�Ú ‡e‰ ‰lÁzL ,Ì‰¯·‡ Ôa ˜ÁˆÈ ¯Ó‡� ÔÎÏ ,‰hÓÏ¿«»»≈∆¡«ƒ¿»∆«¿»»∆¿ƒ»ƒ¿»∆

.ÌÏÚ‰ ,˜ÁˆÈ ÏL B�È�Ú CkŒ¯Á‡Â ,Èelb ,Ì‰¯·‡«¿»»ƒ¿««»ƒ¿»∆ƒ¿»∆¿≈
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡,כי מספיק אינו האמור הביאור Ìbלכאורה È¯‰ «¬«ƒ»ƒ¿»ƒ¬≈«

ÌÏÚ‰‰L e�ÈˆÓ ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿««¿»«¡…ƒ¿«¿»¿«»»ƒ∆«∆¿≈
Ì„B˜תחילה העלם הוא למטה מלמעלה האלוקי האור התגלות וסדר לגילוי ≈

גילוי, כך ‰v„ואחר ÏÚ ÏB„b‰ B¯B‡ ÌˆÓˆ ‰lÁ˙aL e‰fL∆∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«»«««
הקדושֿברוךֿהוא של ברצונו עלה שכאשר וחסידות קבלה בספרי כמבואר

ממנו האור והתגלות בהמשכת הראשון השלב הרי ונבראים עולמות לברוא

האור את שהעלים הראשון הצמצום הוא גדול, העלם היה זו למטרה יתברך

שלא כדי הצידה האור של כ"סילוק" מוגדר שהוא עד כך כל רבה במידה

‰ÌeˆÓvיאיר È¯Á‡Â ‰Âwהראשון, ¯B‡ Èelb CLÓ�כמבואר ¿«¬≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ««

וגילה חזר סוף, האין אור של והסילוק ההעלם שלאחר וחסידות בקבלה

מהאיןהקדושֿברוךֿהוא אלאאור בהרבהסוף מופחת אור זה היה שהפעם

לפני שהאיר סוף האין האור קומאשר כמו מועט הוא הזה והאור הצמצום

הוא למטה מלמעלה האלקי האור של וההמשכה הגילוי סדר שגם מכאן דק.

כך ואחר תחילה גילוי של בדרך

האמור הביאור כן ואם העלם,

וגילוי "שוב" שעניינו שאברהם

שעניינו ליצחק קודם (חסד)

למעלה כי (גבורה), והעלם רצוא

להעלם קודם ("מטי") הגילוי

מענה מספק איננו מטי"), ("לא

אברהם מדוע לשאלה הולם

ליצחק? קודם

˙ÓÈ„wL ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡«»ƒ¿»∆¿ƒ«
ÌeˆÓv‰בתחילת הראשון «ƒ¿
‰Èelbהבריאה Ï‡אור של ∆«ƒ

‰‰ÎLÓ‰הקו ÔÈ�Úa ‡e‰¿ƒ¿«««¿»»
ÏeÏk‰ ¯B‡‰ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«»«»

B˙eÓˆÚaהתגלה לא ועדיין ¿«¿
ממקורו, נפרדת כמציאות כלל

הראשון השלב היא והתגלותו

מעצמותו כלשהי בהתגלות

הקדושֿברוךֿהוא, של ומהותו

LcÁ˙iL È„ÎaL ,e�È‰Â¿«¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿«≈
ÌÈÈelb‰ ÔÈ�Ú Ïkלחדש כדי »ƒ¿««ƒƒ

העובדה עצם את לראשונה

והתפשטות הארה שתהיה

הקדושֿ של מעצמותו מסוימת

‰ÌeˆÓvברוךֿהוא, ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰הראשוןÔÈ�Ú CkŒ¯Á‡Â ‰lÁz À¿«ƒ¿«ƒ¿¿ƒ»¿««»ƒ¿«
Èelb‰כבר הגילוי ענין שעצם לאחר יותר, נמוכות בדרגות אבל הקו אור של «ƒ

ההעלם כך ואחר הגילוי בא ותחילה שונה הסדר ÈtŒÏÚŒÛ‡Â]¿««ƒהתחדש,
BÊ ‰‚¯„Óa ÌbLעניין עצם והתחדשות מעצמותו ההארה תחילת של ∆«¿«¿≈»

‰‡B¯הגילויים ˙eÓlÚ˙‰Â ÌeˆÓv‰ Ï‡ Èelb‰Â ¯B‡‰ Ì„˜שלא »«»¿«ƒ∆«ƒ¿¿ƒ¿«¿»
להיות חייב הראשונה ההארה את לחדש שכדי וצמצוםכאמור העלם תחילה

- להעלם קדם הגילוי זה בענין שגם והראייה גילוי, להיות יכול כך אחר ,ורק
ÌeˆÓv‰L ‡Ùeb ‰fÓcהראשון¯B‡a ‰È‰הצמצום לפני ,שהאיר ¿ƒ∆»∆«ƒ¿»»»

ÌeˆÓv‰ Ï‡ Ì„˜ Èelb‰Â ¯B‡‰L Ô·eÓהאור שגם נמצא כן ואם »∆»¿«ƒ»«∆«ƒ¿
בדרך והתגלה התחדש וזאתהראשון העלם, כך אחר ורק תחילה גילוי של

לעיל כמבואר קושיא זו אין דבר של לאמיתו הרי לעיל, למבואר בניגוד

שאמנם משום וזאת גילוי כך ואחר צמצום של בדרך היתה ההארה שהתחלת

וגילוי אור היה הראשון הצמצום eÏÏk˙אךלפני È¯‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈¿»
B�È‡ ,B˙eÓˆÚa ÏeÏk‰ ¯B‡ ‡e‰L ÌeˆÓv‰ Ì„wL ¯B‡‰»∆…∆«ƒ¿∆«»¿«¿≈

ÏÏk Èel‚Â ¯B‡ ˙�ÈÁ·aהעלים הראשון שהצמצום גדול אור היה אמנם ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»
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i"gyz'dיב ,elqk yceg y`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

מּפני29ּדכתיב הּסלעים ּובסעפי הּצּורים ּבנקרת לבֹוא ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָ
והדר הוי' האלקּות30ּפחד ּגּלּוי עצם ׁשּמּצד והינּו ּגאֹונֹו, ְְְֱֲֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ּבחינת ׁשהיא האהבה ולכן, כּו'. הּיראה ּתּפל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבקרּוב,
ההמׁשכה הּוא הׁשּוב ׁשענין ׁשּוב, ּבבחינת היא ְְְִִִִִֶַַַַַָָרחּוק
ּבחינת ׁשהיא והּיראה הרחּוק. ּבמקֹום הּגׁשמּיים ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָּבּדברים
הּקרּוב, ּבמקֹום להיֹות ׁשרֹוצה רצֹוא, ּבבחינת היא ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָקרּוב

הּמציאּות. ּבּטּול ּבמקֹורֹו, ְְְִִִִֵַָלהּכלל

ÔÈ�Ú‰Âּכתיב ּדהּנה אלקי,31ּבזה, הוי' את ואהבּת ¿»ƒ¿»ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
הּקׁשיא אהבה32וידּועה על צּוּוי ׁשּי אי ְֲִִֵַַַַָָָָֻ

הרי האהבה, יׁשנּה אם ,נפׁש ּדמּמה ׁשּבּלב, מּדה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהיא
ׁשּי ׁשּלא ּוכמֹו לאהב, צּוּוי ׁשּי לא לאו, ואם ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹיׁשנּה.
ׁשהּצּוּוי מבאר אחר ּובמקֹום כּו'. לרצֹות הרצֹון על ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹצּוּוי

ׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו ההתּבֹוננּות, על יׂשראל33הּוא ׁשמע ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ
על צּוּוי ׁשּי ּברׁשּותֹו ׁשּמחֹו ּדכיון אחד, הוי' ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹגֹו'
לאהבה, ּבמילא יבֹוא ההתּבֹוננּות ועלֿידי ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָההתּבֹוננּות,
ּכאׁשר ולכן, ועלּול, עּלה הם ּומּדֹות ׁשּׂשכל לפי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוהינּו
עדין א העלּול. יבֹוא ּבמילא אזי ּבׁשלמּות ּתהיה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעּלה
ההתּבֹוננּות, על הּוא הּצּוּוי הּנ"ל לפי ׁשהרי מּובן, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָאינֹו
מׁשמע ואהבּת לׁשֹון ואּלּו מּמילא, ּבדר ּבאה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָוהאהבה
הּוא הענין א עצמּה. האהבה על הּוא ,34ׁשהּצּוּוי ְְֲִִֶַַַַַָָָָָ

ׁשּוב ּבבחינת ּתהיה ׁשהאהבה הּוא ואהבּת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשהּצּוּוי
ּומתעֹורר מתּבֹונן ּכאׁשר ּגם ּדהּנה, למּטה. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָוהמׁשכה
רצֹוא ּבבחינת ּתהיה ׁשאהבתֹו אפׁשר הרי ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבאהבה,

ומת ׁשהציץ עּזאי ּבן ּכמֹו אהרן35ּבלבד, ּבני ּוכמֹו , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
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ספל"ו.29) בתניא הובא כא. ב, ומהדר.30)ישעי' שם: ובישעי' שם. בתניא ה.31)כ"ה ו, 32.116)ואתחנן ע' תש"א סה"מ ראה

ד.33) שם, 34153)ואתחנן ע' ח"י (תו"מ פ"ג תשי"ד תולדות דש"פ ער"ח ענין להבין ד"ה ג. יז, (תולדות) פרשתנו תו"א ראה

ב.35)ואילך). יד, חגיגה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

(כלומר, עפר ובמחילות צורים במערות ובאו הימים... באחרית "והיה המשיח

ויסתתרו)..." שלa�˜¯˙ולהתחבאB·Ï‡יתחבאו ובחורים בנקבים »¿ƒ¿«
ÌÈ¯ev‰הגדולות Át„שלבבליטותÈÙÚÒ·eהאבנים È�tÓ ÌÈÚÏq‰ «ƒƒ¿ƒ≈«¿»ƒƒ¿≈««

¯„‰Â 'ÈÂ‰30˙e˜Ï‡‰ Èelb ÌˆÚ „vnL e�È‰Â ,B�B‡b;לעתיד ¬»»«¬«¿¿«¿∆ƒ«…∆ƒ»¡…
·e¯˜a,לאדםÏtzהאדם על ¿≈ƒ…

'eÎ ‰‡¯i‰נובעת שיראה הרי «ƒ¿»
‰‡‰·‰מהקירוב. ,ÔÎÏÂ¿»≈»«¬»

˜eÁ¯ ˙�ÈÁa ‡È‰Lכאמור ∆ƒ¿ƒ«ƒ
כאשר מתחזק האהבה שרגש

הנאהב מהדבר רחוק האדם

אליו ÈÁ·a�˙ומשתוקק ‡È‰ƒƒ¿ƒ«
‡e‰ ·eL‰ ÔÈ�ÚL ,·eL∆ƒ¿««

‰ÎLÓ‰‰וההתקרבות ««¿»»
ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·ca«¿»ƒ««¿ƒƒ

˜eÁ¯‰ ÌB˜Óaאף כלומר, ƒ¿»ƒ
מהאלוקות, בריחוק שנמצא

ביכולתו המקום, מבחינת

לאלוקות ולהתקרב להימשך

שכן הגשמיים הדברים באמצעות

שיבואר (כפי אליו קרובים

È‰L‡להלן). ‰‡¯i‰Â¿«ƒ¿»∆ƒ
˙�ÈÁ·a ‡È‰ ·e¯˜ ˙�ÈÁa¿ƒ«≈ƒƒ¿ƒ«

‡Bˆ¯,ותשוקה‰ˆB¯L »∆∆
,·e¯w‰ ÌB˜Óa ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿«≈
הקדושֿברוךֿהוא אל ולהתקרב

כדי B¯B˜Óa,עד ÏÏk‰Ï¿ƒ»≈ƒ¿
˙e‡Èˆn‰ Ïeha,לחלוטין ƒ«¿ƒ

להלן. שיבואר כפי

‰p‰c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
·È˙k31'ÈÂ‰ ˙‡ z·‰‡Â ¿ƒ¿»«¿»≈¬»»

‰Úe„ÈÂ ,EÈ˜Ï‡¡…∆ƒ»
‡ÈLw‰32Èeeˆ CiL CÈ‡ «À¿»≈«»ƒ

‰cÓ ‡È‰L ‰·‰‡ ÏÚ««¬»∆ƒƒ»
d�LÈ È¯‰ ,‰·‰‡‰ d�LÈ Ì‡ ,ELÙ� ‰nÓc ,·laLקיימת והיא ∆«≈¿ƒ««¿¿ƒ∆¿»»«¬»¬≈∆¿»

ציווי. ללא Â‡Ïגם Ì‡Âשל רגש חש שאיננו במצב נמצא שהאדם היינו ¿ƒ»
והרי אלקיך", ה' את "ואהבת הציווי של המשמעות מה ה' CiLאהבת ‡Ï…«»

'eÎ ˙Bˆ¯Ï ÔBˆ¯‰ ÏÚ Èeeˆ CiL ‡lL BÓÎe ,·‰‡Ï Èeeˆואם ƒ∆¡…¿∆…«»ƒ«»»ƒ¿
אלקיך"? ה' את "ואהבת הציווי פשר מה כן

˙e��Ba˙‰‰ ÏÚ ‡e‰ Èeev‰L ¯‡·Ó ¯Á‡ ÌB˜Ó·eרבנו ובלשון ƒ¿«≈¿…»∆«ƒ««ƒ¿¿
לשום דהיינו וציווי מצוה לשון שייך ..." התניא): שבספר קטן' (ב'חינוך הזקן

את המעוררים בדברים ודעתו e˙kL·האהבה",לבו ‰Ó e‰fL33ÚÓL ∆∆«∆»¿«

B˙eL¯a BÁnL ÔÂÈÎc ,„Á‡ 'ÈÂ‰ 'B‚ Ï‡¯NÈהלב מרגש בשונה ƒ¿»≈¬»»∆»¿≈»∆…ƒ¿
(כי משהו לרצות או לאהוב לאדם להורות אפשר ואי לציווי מקום אין שעליו

הרי הציווי), את לקיים האדם של ויכולתו בכוחו זה אין קיים לא הרגש אם

ובמה מוחו את להעסיק במה ולהחליט לבחור יכול והאדם ברשותו כן מוחו

ולכן ÏÚלהתבונן, Èeeˆ CiL«»ƒ«
È„ÈŒÏÚÂ ,˙e��Ba˙‰‰«ƒ¿¿¿«¿≈
‡ÏÈÓa ‡B·È ˙e��Ba˙‰‰«ƒ¿¿»¿≈»

‰·‰‡Ïהאדם מטבע כי ¿«¬»
הרגש, את מעורר שהשכל

˙BcÓe ÏÎOL ÈÙÏ e�È‰Â¿«¿¿ƒ∆≈∆ƒ
ÏeÏÚÂ ‰lÚ Ì‰(גורם) סיבה ≈ƒ»¿»

בחסידות (כמבואר ותוצאה

ההתבוננות כיצד בהרחבה

ה' אהבת את מעוררת ה' בגדולת

ה') L‡k¯ויראת ,ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆
‰lÚ‰היינו הסיבה, »ƒ»

בדברים השכלית ההתבוננות

האהבה את ∆¿È‰zƒ‰המעוררים
‡ÏÈÓa ÈÊ‡ ˙eÓÏLaƒ¿≈¬«¿≈»

ÏeÏÚ‰ ‡B·È,התוצאה »∆»
של ברגשות יתעורר והאדם

ה'. אהבת

,Ô·eÓ B�È‡ ÔÈ„Ú C‡«¬«ƒ≈»
Èeev‰ Ï"p‰ ÈÙÏ È¯‰L∆¬≈¿ƒ«««ƒ
האהבה אל ישירות מתייחס איננו

»ÏÚציווי‰e‡אלא
‰·‰‡‰Â ,˙e��Ba˙‰‰«ƒ¿¿¿»«¬»
el‡Â ,‡ÏÈnÓ C¯„a ‰‡a»»¿∆∆ƒ≈»¿ƒ

ÔBLÏהפסוקz·‰‡Â ¿¿»«¿»
ÏÚ ‡e‰ Èeev‰L ÚÓLÓ«¿«∆«ƒ«

dÓˆÚ על‰‡‰·‰ רק ולא »«¬»«¿»
האהבה את ומעורר שגורם דבר

מה השאלה חוזרת כן ואם

אהבה? להרגיש האדם על לצוות אפשר אי והרי "ואהבת", הציווי משמעות

‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡34‰È‰z ‰·‰‡‰L ‡e‰ z·‰‡Â Èeev‰L , «»ƒ¿»∆«ƒ¿»«¿»∆»«¬»ƒ¿∆
‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰Â ·eL ˙�ÈÁ·a.להלן שיבואר Ìbכפי ,‰p‰c ƒ¿ƒ«¿«¿»»¿«»¿ƒ≈«

Ô�Ba˙Ó ¯L‡kהתוצאה את מביאה שהיא כזו ברמה היא וההתבוננות «¬∆ƒ¿≈
È‰z‰המיוחלת B˙·‰‡L ¯LÙ‡ È¯‰ ,‰·‰‡a ¯¯BÚ˙Óeƒ¿≈¿«¬»¬≈∆¿»∆«¬»ƒ¿∆
Á·a‡Bˆ¯ ˙�Èלאלקות להתקרב È‡fÚותשוקה Ôa BÓk ,„·Ïa ƒ¿ƒ«»ƒ¿«¿∆««

˙ÓÂ ıÈˆ‰L35ש"נכנסו אלה בין היה עזאי שבן ז"ל חכמינו כמאמר ∆≈ƒ»≈
ליכולת מעבר מאד, גדולה במידה לאלוקות והתקרבו ש'נכנסו' (היינו לפרדס"
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mdxa` oa wgvi zeclez dl`e

ׁשּׁשּי האֹור ׁשּגם זאת, ועֹוד נהֹורין. אינּון ּדלאו ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹוכּנ"ל
ּגּופא ׁשּזה והינּו, הּצמצּום, ּכּונת ּבֹו ּכלּול היה ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָלּגּלּוי,
הרי הּצמצּום, עלֿידי ׁשּיתעּלם ּכזה ּבאפן האֹור ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנמׁש

והּגּלּוי האֹור אל קדם הּצמצּום ׁשּכּונת לפי וזהּו26זה . ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
לחסדים קֹודמֹות ּבׁשרׁשם לאחרי27ׁשהּגבּורֹות אבל .[ ְְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָ

הּוא הּסדר אזי הּגּלּויים, ענין לכלל ּכבר ּבא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהאֹור
מטי, ולא ּדמטי העלם.ּבאפן ואחרּֿכ ּגּלּוי ּתחּלה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

אלקּות וגּלּוי המׁשכת הּוא ׁשענינם האבֹות אצל ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹולכן,
ּתחּלה אברהם, ּבן יצחק הּוא הּסדר למּטה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמּלמעלה

יצחק. ואחרּֿכ ְְְִַַַָָָָאברהם

ׁשהּואe‡·e¯ה) ּכמֹו ויצחק אברהם עבֹודת ענין ≈ְְְְְֲִִֶַַַָָָ
ענין הּוא מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבעבֹודת
ויראה אהבה ׁשהרי ּדיראה, והעבֹודה ּדאהבה ְְְְְְֲֲֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָהעבֹודה

ּוגבּורה ּדחסד הּפנימּיּות ּפנימּיּות28הם היא ּדאהבה , ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ
היא החסד המׁשכת ׁשּסּבת רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהחסד,
ּגם הּוא כן ּוכמֹו הּנאהב, לּדבר האהבה הרּגׁש ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּצד
חסד ויצחק, אברהם ׁשל ענינם ולכן, הּיראה. ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבענין
ויראה, אהבה ענין הּוא ּבעבֹודה, ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֶַַָָָָָּוגבּורה,
יצחק ועבֹודת ּדאהבה, העבֹודה היא אברהם ְְְֲֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָָׁשעבֹודת
רחּוק, ּבחינת היא האהבה ּדהּנה, ּדיראה. העבֹודה ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָהיא
רחֹוק ּדלהיֹותֹו הרחּוק, ּבסּבת ּבאה האהבה ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָׁשהרי
ּבחינת היא והּיראה הּדבר. את אֹוהב הּוא הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמהּדבר,
לבא לעתיד ּוכמֹו הּקרּוב, ּבסּבת ׁשּבאה לפי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹקרּוב,
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ואילך).26) א'ב ע' ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה רואים העם וכל ד"ה ועוד.27)ראה תשיח. ע' קרח אוה"ת אגה"ק28)ראה תניא

א). (קכג, סט"ו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

של ומהותו בעצמותו כלול שהוא כפי באור שמדובר כיוון אבל וסילק,

ו'גילוי' 'אור' זה אין למקורו, מחוץ ומתפשט מאיר ואיננו הקדושֿברוךֿהוא

הוכחה מהווה אינו אותו לצמצם צורך שהיה והעובדה וקיומו הרגיל. במובן

ההעלם, כך ואחר תחילה גילוי הוא למטה מלמעלה ההתגלות »»¿Ï"pÎÂשסדר
אורות לגבי הזוהר מדברי

במקורם ‡Ôe�Èהכלולים Â‡Ïc¿»ƒ
ÔÈ¯B‰�מוגדרים שאינם ¿ƒ

וגילויים. כאורות

˙‡Ê „BÚÂנוסף הסבר קיים ¿…
הראשון שהצמצום למרות מדוע

לפני קיים שהיה באור היה

שסדר הוכחה זו אין הצמצום

ואחר גילוי קודם הוא ההמשכה

שהאור בלבד זו לא – העלם כך

במובן אור איננו הצמצום לפני

כלול שהיה מאחר הרגיל

הרי ‰‡B¯בעצמותו, ÌbL∆«»
בעצמותו «»∆CiMLהכלול

ÈelbÏלהתגלות ועתיד «ƒ
כאור להחשיבו יש ולכאורה

להעלם, שקודם ««‰È‰וגילוי
Ba ÏeÏkעצמו ek�˙באור »«»«

‰fL ,e�È‰Â ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿«¿∆∆
¯B‡‰ CLÓpL ‡Ùeb»∆ƒ¿«»

ÌlÚ˙iL ‰Êk ÔÙ‡aאחר ¿…∆»∆∆ƒ¿«≈
‰¯Èכך ,ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿¬≈

ÌeˆÓv‰ ˙�ekL ÈÙÏ ‰Ê∆¿ƒ∆«»««ƒ¿
Èelb‰Â ¯B‡‰ Ï‡ Ì„˜26 »«∆»¿«ƒ

הצמצום למעשה אמנם כלומר,

העובדות ומבחינת באור היה

היה כך ואחר אור היה קודם

מבחינת אבל והעלם, צמצום

וק טבועה היתה הצמצום ("תכנית") כוונת הרי והכוונה באורהתוכן יימת

יעלים שהצמצום כזה באופן מלכתחילה נמשך האור בפועל וגם ְִַמתחילתו

צמצום קודם הוא למעלה ההתגלות שסדר לומר ניתן בהחלט ולכן אותו ויסלק

גילוי. כך ואחר B¯e·b‰L˙והעלם e‰ÊÂוהעלם צמצום ÌL¯Laשעניינם ¿∆∆«¿¿»¿»
ÌÈ„ÒÁÏ ˙BÓ„B˜קדמה הצמצום שכוונת כשם וגילוי המשכה שעניינם ¿«¬»ƒ

להאיר 27ÔÈ�Úלכוונה ÏÏÎÏ ¯·k ‡a ¯B‡‰L È¯Á‡Ï Ï·‡ .[¬»¿«¬≈∆»»¿»ƒ¿»ƒ¿«
ÈËÓc ÔÙ‡a ‡e‰ ¯„q‰ ÈÊ‡ ,ÌÈÈelb‰ומתגלה ÈËÓמגיע ‡ÏÂ «ƒƒ¬««≈∆¿…∆¿»ƒ¿…»ƒ

מתגלה, ולא מגיע ‰ÌÏÚלא CkŒ¯Á‡Â Èelb ‰lÁz.לעיל כמבואר ¿ƒ»ƒ¿««»∆¿≈
˙e˜Ï‡ Èel‚Â ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ Ì�È�ÚL ˙B·‡‰ Ïˆ‡ ,ÔÎÏÂ¿»≈≈∆»»∆ƒ¿»»«¿»«¿ƒ¡…

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓובכוונת בשורש שהוא כפי רק ולא וניכר גלוי באופן ƒ¿«¿»¿«»

‡·¯‰Ìהדברים, ‰lÁz ,Ì‰¯·‡ Ôa ˜ÁˆÈ ‡e‰ ¯„q‰שעניינו «≈∆ƒ¿»∆«¿»»¿ƒ»«¿»»
וגילוי ÁˆÈ˜חסד CkŒ¯Á‡Â.והעלם גבורה שעניינו ¿««»ƒ¿»

˙„B·Úa ‡e‰L BÓk ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡ ˙„B·Ú ÔÈ�Ú ¯e‡·e (‰≈ƒ¿«¬««¿»»¿ƒ¿»¿∆«¬«
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïkבתחילת שנשאלה לשאלה מענה ומכאן »∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

בן יצחק עניין "מהו המאמר

יצחק את הוליד ואברהם אברהם

אחד כל בנפש בעבודה

האבות "בחינת (שהרי מישראל"

אדם"), בכל להיות ‰e‡צריך
‰·‰‡c ‰„B·Ú‰ ÔÈ�Úƒ¿«»¬»¿«¬»
È¯‰L ,‰‡¯Èc ‰„B·Ú‰Â¿»¬»¿ƒ¿»∆¬≈
Ì‰ ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡«¬»¿ƒ¿»≈
„ÒÁc ˙eiÓÈ�t‰«¿ƒƒ¿∆∆

‰¯e·‚e28באגרת כמבואר ¿»
טו): (סימן שבתניא הקודש

הן וגבורה) (חסד אלו "מידות

ובתוכן שבנפש חיצוניות בחינת

שהן פנימיות מידות מלובשות

דרך על ויראה... אהבה בחינת

מחמת לבנו המשפיע באב משל

מפחדו השפעתו ומונע אהבתו

מכשול לידי יבא שלא ויראתו

ושלום", ‰È‡חס ‰·‰‡c¿«¬»ƒ
BÓÎe ,„ÒÁ‰ ˙eiÓÈ�t¿ƒƒ«∆∆¿
˙aqL ÌÈ‡B¯ e�‡L∆»ƒ∆ƒ«
„vÓ ‡È‰ „ÒÁ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««∆∆ƒƒ«
¯·cÏ ‰·‰‡‰ Lb¯‰∆¿≈»«¬»«»»
Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓÎe ,·‰‡p‰«∆¡»¿≈«

‰‡¯i‰ ÔÈ�Úaהואשה פחד ¿ƒ¿««ƒ¿»
השפע. למניעת סיבה

ÔÎÏÂהחסד שפנימיות כיוון ¿»≈
ופנימיות האהבה, מידת היא

הרי היראה, מידת היא ÒÁ„הגבורה ,˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡ ÏL Ì�È�Úƒ¿»»∆«¿»»¿ƒ¿»∆∆
‰„B·Úa ‡e‰L BÓk ,‰¯e·‚e,'ה ‡‰·‰בעבודת ÔÈ�Ú ‡e‰ ¿»¿∆»¬»ƒ¿««¬»

‰‡¯ÈÂה'ה'אהבת ‰B·Ú„‰ויראת ‡È‰ Ì‰¯·‡ ˙„B·ÚL , ¿ƒ¿»∆¬««¿»»ƒ»¬»
‰·‰‡‰ ,‰p‰c .‰‡¯Èc ‰„B·Ú‰ ‡È‰ ˜ÁˆÈ ˙„B·ÚÂ ,‰·‰‡c¿«¬»«¬«ƒ¿»ƒ»¬»¿ƒ¿»¿ƒ≈»«¬»

˜eÁ¯‰ ˙aÒa ‰‡a ‰·‰‡‰ È¯‰L ,˜eÁ¯ ˙�ÈÁa ‡È‰מהדבר ƒ¿ƒ«ƒ∆¬≈»«¬»»»¿ƒ«»ƒ
B˙BÈ‰Ïcהאהוב הוא, שהאדם c‰Ó·¯מאחר ˜BÁ¯ומשתוקקהאהוב ¿ƒ¿»≈«»»
‰c·¯אליו, ˙‡ ·‰B‡ ‡e‰ È¯‰ומייחל אליו.ושואף להתקרב ¬≈≈∆«»»

·e¯w‰ ˙aÒa ‰‡aL ÈÙÏ ,·e¯˜ ˙�ÈÁa ‡È‰ ‰‡¯i‰Âכאשר ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈¿ƒ∆»»¿ƒ««≈
רחוק כשהוא ואילו פחד חש הוא אימה עליו המטיל לדבר קרוב נמצא האדם

פחד, חש איננו המאיים È˙Îc·מהדבר ‡·Ï „È˙ÚÏ BÓÎe29ימות על ¿∆»ƒ»…ƒ¿ƒ
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יג i"gyz'd ,elqk yceg y`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

מּפני29ּדכתיב הּסלעים ּובסעפי הּצּורים ּבנקרת לבֹוא ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָ
והדר הוי' האלקּות30ּפחד ּגּלּוי עצם ׁשּמּצד והינּו ּגאֹונֹו, ְְְֱֲֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ּבחינת ׁשהיא האהבה ולכן, כּו'. הּיראה ּתּפל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבקרּוב,
ההמׁשכה הּוא הׁשּוב ׁשענין ׁשּוב, ּבבחינת היא ְְְִִִִִֶַַַַַָָרחּוק
ּבחינת ׁשהיא והּיראה הרחּוק. ּבמקֹום הּגׁשמּיים ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָּבּדברים
הּקרּוב, ּבמקֹום להיֹות ׁשרֹוצה רצֹוא, ּבבחינת היא ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָקרּוב

הּמציאּות. ּבּטּול ּבמקֹורֹו, ְְְִִִִֵַָלהּכלל

ÔÈ�Ú‰Âּכתיב ּדהּנה אלקי,31ּבזה, הוי' את ואהבּת ¿»ƒ¿»ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
הּקׁשיא אהבה32וידּועה על צּוּוי ׁשּי אי ְֲִִֵַַַַָָָָֻ

הרי האהבה, יׁשנּה אם ,נפׁש ּדמּמה ׁשּבּלב, מּדה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהיא
ׁשּי ׁשּלא ּוכמֹו לאהב, צּוּוי ׁשּי לא לאו, ואם ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹיׁשנּה.
ׁשהּצּוּוי מבאר אחר ּובמקֹום כּו'. לרצֹות הרצֹון על ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹצּוּוי

ׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו ההתּבֹוננּות, על יׂשראל33הּוא ׁשמע ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ
על צּוּוי ׁשּי ּברׁשּותֹו ׁשּמחֹו ּדכיון אחד, הוי' ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹגֹו'
לאהבה, ּבמילא יבֹוא ההתּבֹוננּות ועלֿידי ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָההתּבֹוננּות,
ּכאׁשר ולכן, ועלּול, עּלה הם ּומּדֹות ׁשּׂשכל לפי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוהינּו
עדין א העלּול. יבֹוא ּבמילא אזי ּבׁשלמּות ּתהיה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעּלה
ההתּבֹוננּות, על הּוא הּצּוּוי הּנ"ל לפי ׁשהרי מּובן, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָאינֹו
מׁשמע ואהבּת לׁשֹון ואּלּו מּמילא, ּבדר ּבאה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָוהאהבה
הּוא הענין א עצמּה. האהבה על הּוא ,34ׁשהּצּוּוי ְְֲִִֶַַַַַָָָָָ

ׁשּוב ּבבחינת ּתהיה ׁשהאהבה הּוא ואהבּת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשהּצּוּוי
ּומתעֹורר מתּבֹונן ּכאׁשר ּגם ּדהּנה, למּטה. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָוהמׁשכה
רצֹוא ּבבחינת ּתהיה ׁשאהבתֹו אפׁשר הרי ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבאהבה,

ומת ׁשהציץ עּזאי ּבן ּכמֹו אהרן35ּבלבד, ּבני ּוכמֹו , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
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ספל"ו.29) בתניא הובא כא. ב, ומהדר.30)ישעי' שם: ובישעי' שם. בתניא ה.31)כ"ה ו, 32.116)ואתחנן ע' תש"א סה"מ ראה

ד.33) שם, 34153)ואתחנן ע' ח"י (תו"מ פ"ג תשי"ד תולדות דש"פ ער"ח ענין להבין ד"ה ג. יז, (תולדות) פרשתנו תו"א ראה

ב.35)ואילך). יד, חגיגה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

(כלומר, עפר ובמחילות צורים במערות ובאו הימים... באחרית "והיה המשיח

ויסתתרו)..." שלa�˜¯˙ולהתחבאB·Ï‡יתחבאו ובחורים בנקבים »¿ƒ¿«
ÌÈ¯ev‰הגדולות Át„שלבבליטותÈÙÚÒ·eהאבנים È�tÓ ÌÈÚÏq‰ «ƒƒ¿ƒ≈«¿»ƒƒ¿≈««

¯„‰Â 'ÈÂ‰30˙e˜Ï‡‰ Èelb ÌˆÚ „vnL e�È‰Â ,B�B‡b;לעתיד ¬»»«¬«¿¿«¿∆ƒ«…∆ƒ»¡…
·e¯˜a,לאדםÏtzהאדם על ¿≈ƒ…

'eÎ ‰‡¯i‰נובעת שיראה הרי «ƒ¿»
‰‡‰·‰מהקירוב. ,ÔÎÏÂ¿»≈»«¬»

˜eÁ¯ ˙�ÈÁa ‡È‰Lכאמור ∆ƒ¿ƒ«ƒ
כאשר מתחזק האהבה שרגש

הנאהב מהדבר רחוק האדם

אליו ÈÁ·a�˙ומשתוקק ‡È‰ƒƒ¿ƒ«
‡e‰ ·eL‰ ÔÈ�ÚL ,·eL∆ƒ¿««

‰ÎLÓ‰‰וההתקרבות ««¿»»
ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·ca«¿»ƒ««¿ƒƒ

˜eÁ¯‰ ÌB˜Óaאף כלומר, ƒ¿»ƒ
מהאלוקות, בריחוק שנמצא

ביכולתו המקום, מבחינת

לאלוקות ולהתקרב להימשך

שכן הגשמיים הדברים באמצעות

שיבואר (כפי אליו קרובים

È‰L‡להלן). ‰‡¯i‰Â¿«ƒ¿»∆ƒ
˙�ÈÁ·a ‡È‰ ·e¯˜ ˙�ÈÁa¿ƒ«≈ƒƒ¿ƒ«

‡Bˆ¯,ותשוקה‰ˆB¯L »∆∆
,·e¯w‰ ÌB˜Óa ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿«≈
הקדושֿברוךֿהוא אל ולהתקרב

כדי B¯B˜Óa,עד ÏÏk‰Ï¿ƒ»≈ƒ¿
˙e‡Èˆn‰ Ïeha,לחלוטין ƒ«¿ƒ

להלן. שיבואר כפי

‰p‰c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
·È˙k31'ÈÂ‰ ˙‡ z·‰‡Â ¿ƒ¿»«¿»≈¬»»

‰Úe„ÈÂ ,EÈ˜Ï‡¡…∆ƒ»
‡ÈLw‰32Èeeˆ CiL CÈ‡ «À¿»≈«»ƒ

‰cÓ ‡È‰L ‰·‰‡ ÏÚ««¬»∆ƒƒ»
d�LÈ È¯‰ ,‰·‰‡‰ d�LÈ Ì‡ ,ELÙ� ‰nÓc ,·laLקיימת והיא ∆«≈¿ƒ««¿¿ƒ∆¿»»«¬»¬≈∆¿»

ציווי. ללא Â‡Ïגם Ì‡Âשל רגש חש שאיננו במצב נמצא שהאדם היינו ¿ƒ»
והרי אלקיך", ה' את "ואהבת הציווי של המשמעות מה ה' CiLאהבת ‡Ï…«»

'eÎ ˙Bˆ¯Ï ÔBˆ¯‰ ÏÚ Èeeˆ CiL ‡lL BÓÎe ,·‰‡Ï Èeeˆואם ƒ∆¡…¿∆…«»ƒ«»»ƒ¿
אלקיך"? ה' את "ואהבת הציווי פשר מה כן

˙e��Ba˙‰‰ ÏÚ ‡e‰ Èeev‰L ¯‡·Ó ¯Á‡ ÌB˜Ó·eרבנו ובלשון ƒ¿«≈¿…»∆«ƒ««ƒ¿¿
לשום דהיינו וציווי מצוה לשון שייך ..." התניא): שבספר קטן' (ב'חינוך הזקן

את המעוררים בדברים ודעתו e˙kL·האהבה",לבו ‰Ó e‰fL33ÚÓL ∆∆«∆»¿«

B˙eL¯a BÁnL ÔÂÈÎc ,„Á‡ 'ÈÂ‰ 'B‚ Ï‡¯NÈהלב מרגש בשונה ƒ¿»≈¬»»∆»¿≈»∆…ƒ¿
(כי משהו לרצות או לאהוב לאדם להורות אפשר ואי לציווי מקום אין שעליו

הרי הציווי), את לקיים האדם של ויכולתו בכוחו זה אין קיים לא הרגש אם

ובמה מוחו את להעסיק במה ולהחליט לבחור יכול והאדם ברשותו כן מוחו

ולכן ÏÚלהתבונן, Èeeˆ CiL«»ƒ«
È„ÈŒÏÚÂ ,˙e��Ba˙‰‰«ƒ¿¿¿«¿≈
‡ÏÈÓa ‡B·È ˙e��Ba˙‰‰«ƒ¿¿»¿≈»

‰·‰‡Ïהאדם מטבע כי ¿«¬»
הרגש, את מעורר שהשכל

˙BcÓe ÏÎOL ÈÙÏ e�È‰Â¿«¿¿ƒ∆≈∆ƒ
ÏeÏÚÂ ‰lÚ Ì‰(גורם) סיבה ≈ƒ»¿»

בחסידות (כמבואר ותוצאה

ההתבוננות כיצד בהרחבה

ה' אהבת את מעוררת ה' בגדולת

ה') L‡k¯ויראת ,ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆
‰lÚ‰היינו הסיבה, »ƒ»

בדברים השכלית ההתבוננות

האהבה את ∆¿È‰zƒ‰המעוררים
‡ÏÈÓa ÈÊ‡ ˙eÓÏLaƒ¿≈¬«¿≈»

ÏeÏÚ‰ ‡B·È,התוצאה »∆»
של ברגשות יתעורר והאדם

ה'. אהבת

,Ô·eÓ B�È‡ ÔÈ„Ú C‡«¬«ƒ≈»
Èeev‰ Ï"p‰ ÈÙÏ È¯‰L∆¬≈¿ƒ«««ƒ
האהבה אל ישירות מתייחס איננו

»ÏÚציווי‰e‡אלא
‰·‰‡‰Â ,˙e��Ba˙‰‰«ƒ¿¿¿»«¬»
el‡Â ,‡ÏÈnÓ C¯„a ‰‡a»»¿∆∆ƒ≈»¿ƒ

ÔBLÏהפסוקz·‰‡Â ¿¿»«¿»
ÏÚ ‡e‰ Èeev‰L ÚÓLÓ«¿«∆«ƒ«

dÓˆÚ על‰‡‰·‰ רק ולא »«¬»«¿»
האהבה את ומעורר שגורם דבר

מה השאלה חוזרת כן ואם

אהבה? להרגיש האדם על לצוות אפשר אי והרי "ואהבת", הציווי משמעות

‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡34‰È‰z ‰·‰‡‰L ‡e‰ z·‰‡Â Èeev‰L , «»ƒ¿»∆«ƒ¿»«¿»∆»«¬»ƒ¿∆
‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰Â ·eL ˙�ÈÁ·a.להלן שיבואר Ìbכפי ,‰p‰c ƒ¿ƒ«¿«¿»»¿«»¿ƒ≈«

Ô�Ba˙Ó ¯L‡kהתוצאה את מביאה שהיא כזו ברמה היא וההתבוננות «¬∆ƒ¿≈
È‰z‰המיוחלת B˙·‰‡L ¯LÙ‡ È¯‰ ,‰·‰‡a ¯¯BÚ˙Óeƒ¿≈¿«¬»¬≈∆¿»∆«¬»ƒ¿∆
Á·a‡Bˆ¯ ˙�Èלאלקות להתקרב È‡fÚותשוקה Ôa BÓk ,„·Ïa ƒ¿ƒ«»ƒ¿«¿∆««

˙ÓÂ ıÈˆ‰L35ש"נכנסו אלה בין היה עזאי שבן ז"ל חכמינו כמאמר ∆≈ƒ»≈
ליכולת מעבר מאד, גדולה במידה לאלוקות והתקרבו ש'נכנסו' (היינו לפרדס"
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ׁשּׁשּי האֹור ׁשּגם זאת, ועֹוד נהֹורין. אינּון ּדלאו ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹוכּנ"ל
ּגּופא ׁשּזה והינּו, הּצמצּום, ּכּונת ּבֹו ּכלּול היה ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָלּגּלּוי,
הרי הּצמצּום, עלֿידי ׁשּיתעּלם ּכזה ּבאפן האֹור ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנמׁש

והּגּלּוי האֹור אל קדם הּצמצּום ׁשּכּונת לפי וזהּו26זה . ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
לחסדים קֹודמֹות ּבׁשרׁשם לאחרי27ׁשהּגבּורֹות אבל .[ ְְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָ

הּוא הּסדר אזי הּגּלּויים, ענין לכלל ּכבר ּבא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהאֹור
מטי, ולא ּדמטי העלם.ּבאפן ואחרּֿכ ּגּלּוי ּתחּלה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

אלקּות וגּלּוי המׁשכת הּוא ׁשענינם האבֹות אצל ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹולכן,
ּתחּלה אברהם, ּבן יצחק הּוא הּסדר למּטה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמּלמעלה

יצחק. ואחרּֿכ ְְְִַַַָָָָאברהם

ׁשהּואe‡·e¯ה) ּכמֹו ויצחק אברהם עבֹודת ענין ≈ְְְְְֲִִֶַַַָָָ
ענין הּוא מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבעבֹודת
ויראה אהבה ׁשהרי ּדיראה, והעבֹודה ּדאהבה ְְְְְְֲֲֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָהעבֹודה

ּוגבּורה ּדחסד הּפנימּיּות ּפנימּיּות28הם היא ּדאהבה , ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ
היא החסד המׁשכת ׁשּסּבת רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהחסד,
ּגם הּוא כן ּוכמֹו הּנאהב, לּדבר האהבה הרּגׁש ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּצד
חסד ויצחק, אברהם ׁשל ענינם ולכן, הּיראה. ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבענין
ויראה, אהבה ענין הּוא ּבעבֹודה, ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֶַַָָָָָּוגבּורה,
יצחק ועבֹודת ּדאהבה, העבֹודה היא אברהם ְְְֲֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָָׁשעבֹודת
רחּוק, ּבחינת היא האהבה ּדהּנה, ּדיראה. העבֹודה ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָהיא
רחֹוק ּדלהיֹותֹו הרחּוק, ּבסּבת ּבאה האהבה ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָׁשהרי
ּבחינת היא והּיראה הּדבר. את אֹוהב הּוא הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמהּדבר,
לבא לעתיד ּוכמֹו הּקרּוב, ּבסּבת ׁשּבאה לפי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹקרּוב,
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של ומהותו בעצמותו כלול שהוא כפי באור שמדובר כיוון אבל וסילק,

ו'גילוי' 'אור' זה אין למקורו, מחוץ ומתפשט מאיר ואיננו הקדושֿברוךֿהוא

הוכחה מהווה אינו אותו לצמצם צורך שהיה והעובדה וקיומו הרגיל. במובן

ההעלם, כך ואחר תחילה גילוי הוא למטה מלמעלה ההתגלות »»¿Ï"pÎÂשסדר
אורות לגבי הזוהר מדברי

במקורם ‡Ôe�Èהכלולים Â‡Ïc¿»ƒ
ÔÈ¯B‰�מוגדרים שאינם ¿ƒ

וגילויים. כאורות

˙‡Ê „BÚÂנוסף הסבר קיים ¿…
הראשון שהצמצום למרות מדוע

לפני קיים שהיה באור היה

שסדר הוכחה זו אין הצמצום

ואחר גילוי קודם הוא ההמשכה

שהאור בלבד זו לא – העלם כך

במובן אור איננו הצמצום לפני

כלול שהיה מאחר הרגיל

הרי ‰‡B¯בעצמותו, ÌbL∆«»
בעצמותו «»∆CiMLהכלול

ÈelbÏלהתגלות ועתיד «ƒ
כאור להחשיבו יש ולכאורה

להעלם, שקודם ««‰È‰וגילוי
Ba ÏeÏkעצמו ek�˙באור »«»«

‰fL ,e�È‰Â ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿«¿∆∆
¯B‡‰ CLÓpL ‡Ùeb»∆ƒ¿«»

ÌlÚ˙iL ‰Êk ÔÙ‡aאחר ¿…∆»∆∆ƒ¿«≈
‰¯Èכך ,ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿¬≈

ÌeˆÓv‰ ˙�ekL ÈÙÏ ‰Ê∆¿ƒ∆«»««ƒ¿
Èelb‰Â ¯B‡‰ Ï‡ Ì„˜26 »«∆»¿«ƒ

הצמצום למעשה אמנם כלומר,

העובדות ומבחינת באור היה

היה כך ואחר אור היה קודם

מבחינת אבל והעלם, צמצום

וק טבועה היתה הצמצום ("תכנית") כוונת הרי והכוונה באורהתוכן יימת

יעלים שהצמצום כזה באופן מלכתחילה נמשך האור בפועל וגם ְִַמתחילתו

צמצום קודם הוא למעלה ההתגלות שסדר לומר ניתן בהחלט ולכן אותו ויסלק

גילוי. כך ואחר B¯e·b‰L˙והעלם e‰ÊÂוהעלם צמצום ÌL¯Laשעניינם ¿∆∆«¿¿»¿»
ÌÈ„ÒÁÏ ˙BÓ„B˜קדמה הצמצום שכוונת כשם וגילוי המשכה שעניינם ¿«¬»ƒ

להאיר 27ÔÈ�Úלכוונה ÏÏÎÏ ¯·k ‡a ¯B‡‰L È¯Á‡Ï Ï·‡ .[¬»¿«¬≈∆»»¿»ƒ¿»ƒ¿«
ÈËÓc ÔÙ‡a ‡e‰ ¯„q‰ ÈÊ‡ ,ÌÈÈelb‰ומתגלה ÈËÓמגיע ‡ÏÂ «ƒƒ¬««≈∆¿…∆¿»ƒ¿…»ƒ

מתגלה, ולא מגיע ‰ÌÏÚלא CkŒ¯Á‡Â Èelb ‰lÁz.לעיל כמבואר ¿ƒ»ƒ¿««»∆¿≈
˙e˜Ï‡ Èel‚Â ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ Ì�È�ÚL ˙B·‡‰ Ïˆ‡ ,ÔÎÏÂ¿»≈≈∆»»∆ƒ¿»»«¿»«¿ƒ¡…

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓובכוונת בשורש שהוא כפי רק ולא וניכר גלוי באופן ƒ¿«¿»¿«»

‡·¯‰Ìהדברים, ‰lÁz ,Ì‰¯·‡ Ôa ˜ÁˆÈ ‡e‰ ¯„q‰שעניינו «≈∆ƒ¿»∆«¿»»¿ƒ»«¿»»
וגילוי ÁˆÈ˜חסד CkŒ¯Á‡Â.והעלם גבורה שעניינו ¿««»ƒ¿»

˙„B·Úa ‡e‰L BÓk ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡ ˙„B·Ú ÔÈ�Ú ¯e‡·e (‰≈ƒ¿«¬««¿»»¿ƒ¿»¿∆«¬«
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïkבתחילת שנשאלה לשאלה מענה ומכאן »∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

בן יצחק עניין "מהו המאמר

יצחק את הוליד ואברהם אברהם

אחד כל בנפש בעבודה

האבות "בחינת (שהרי מישראל"

אדם"), בכל להיות ‰e‡צריך
‰·‰‡c ‰„B·Ú‰ ÔÈ�Úƒ¿«»¬»¿«¬»
È¯‰L ,‰‡¯Èc ‰„B·Ú‰Â¿»¬»¿ƒ¿»∆¬≈
Ì‰ ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡«¬»¿ƒ¿»≈
„ÒÁc ˙eiÓÈ�t‰«¿ƒƒ¿∆∆

‰¯e·‚e28באגרת כמבואר ¿»
טו): (סימן שבתניא הקודש

הן וגבורה) (חסד אלו "מידות

ובתוכן שבנפש חיצוניות בחינת

שהן פנימיות מידות מלובשות

דרך על ויראה... אהבה בחינת

מחמת לבנו המשפיע באב משל

מפחדו השפעתו ומונע אהבתו

מכשול לידי יבא שלא ויראתו

ושלום", ‰È‡חס ‰·‰‡c¿«¬»ƒ
BÓÎe ,„ÒÁ‰ ˙eiÓÈ�t¿ƒƒ«∆∆¿
˙aqL ÌÈ‡B¯ e�‡L∆»ƒ∆ƒ«
„vÓ ‡È‰ „ÒÁ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««∆∆ƒƒ«
¯·cÏ ‰·‰‡‰ Lb¯‰∆¿≈»«¬»«»»
Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓÎe ,·‰‡p‰«∆¡»¿≈«

‰‡¯i‰ ÔÈ�Úaהואשה פחד ¿ƒ¿««ƒ¿»
השפע. למניעת סיבה

ÔÎÏÂהחסד שפנימיות כיוון ¿»≈
ופנימיות האהבה, מידת היא

הרי היראה, מידת היא ÒÁ„הגבורה ,˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡ ÏL Ì�È�Úƒ¿»»∆«¿»»¿ƒ¿»∆∆
‰„B·Úa ‡e‰L BÓk ,‰¯e·‚e,'ה ‡‰·‰בעבודת ÔÈ�Ú ‡e‰ ¿»¿∆»¬»ƒ¿««¬»

‰‡¯ÈÂה'ה'אהבת ‰B·Ú„‰ויראת ‡È‰ Ì‰¯·‡ ˙„B·ÚL , ¿ƒ¿»∆¬««¿»»ƒ»¬»
‰·‰‡‰ ,‰p‰c .‰‡¯Èc ‰„B·Ú‰ ‡È‰ ˜ÁˆÈ ˙„B·ÚÂ ,‰·‰‡c¿«¬»«¬«ƒ¿»ƒ»¬»¿ƒ¿»¿ƒ≈»«¬»

˜eÁ¯‰ ˙aÒa ‰‡a ‰·‰‡‰ È¯‰L ,˜eÁ¯ ˙�ÈÁa ‡È‰מהדבר ƒ¿ƒ«ƒ∆¬≈»«¬»»»¿ƒ«»ƒ
B˙BÈ‰Ïcהאהוב הוא, שהאדם c‰Ó·¯מאחר ˜BÁ¯ומשתוקקהאהוב ¿ƒ¿»≈«»»
‰c·¯אליו, ˙‡ ·‰B‡ ‡e‰ È¯‰ומייחל אליו.ושואף להתקרב ¬≈≈∆«»»

·e¯w‰ ˙aÒa ‰‡aL ÈÙÏ ,·e¯˜ ˙�ÈÁa ‡È‰ ‰‡¯i‰Âכאשר ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈¿ƒ∆»»¿ƒ««≈
רחוק כשהוא ואילו פחד חש הוא אימה עליו המטיל לדבר קרוב נמצא האדם

פחד, חש איננו המאיים È˙Îc·מהדבר ‡·Ï „È˙ÚÏ BÓÎe29ימות על ¿∆»ƒ»…ƒ¿ƒ
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ויּו"ד מּיּו"ד ּכלּולים ׁשהם ּוכמֹו ספירֹות, ה' הּוא ְְְְְִִִִֵֶַאנּפין'
היינּו ׁשם לֹו ולקנֹות ת"ק, ּבחינת זה הרי מּיּו"ד, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָּכלּול
לֹו לקנֹות ׁשנה ת"ק מהל הּקּב"ה והל מלכּות, ְְְְֲִִַַַַַַָָָָָּבחינת
ּובמלכּות. אנּפין' ּב'זעיר האֹור ׁשּימׁש היינּו, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָֻׁשם,
ׁשעלֿ ּבאהבה, האדם עבֹודת עלֿידי היא זֹו ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָוהמׁשכה
אנּפין' ּב'זעיר האֹור ׁשּנמׁש ׁשמים, ׁשם מתאהב ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָידיֿזה
מציאּות למעלה ׁשּיׁש ּדאףֿעלּֿפי ּבזה, והענין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּומלכּות.
צר יׁש מּכלֿמקֹום, ּומלכּות, אנּפין' 'זעיר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹהּספירֹות
ידּוע ּדהּנה האֹור. ּגּלּוי ּבהם להמׁשי האדם ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָּבעבֹודת
היה הּבית ׁשּבזמן הּגלּות, לזמן הּבית זמן ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָההפרׁש

קּודׁשאּֿבריֿמאי הּגלּות ּבזמן אמנם אלקּות, ּגּלּוי ר ְְְְֱִִִִֵַַָָָָֹ
ּולעילא לעילא סליק להיֹות44הּוא ׁשּיכֹול מּובן ּומּזה , ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָ

אֹור ּבהם יהיה לא ּומּכלֿמקֹום הּספירֹות, ְְְִִִִֶֶַָָָֹמציאּות
ּוכמאמר אׁשּתארּו45וגּלּוי, מיּנייהּו ּתסּתּלק אנּת וכד ְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָ

לא היינּו ׁשמהן ּכּלהּו נׁשמתא, ּבלא ּכגּופא ׁשמהן ְְְְְְְְִַָָָָָָָָֹֻֻּכּלהּו
ׁשהם אנּפין, זעיר ּבחינת ּגם אּלא הּמלכּות ּבחינת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָרק

נמחקים ׁשאינם ׁשמֹות ּכדאיתא46ז' יֹותר ּובפרטּיּות , ְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָ
ּדעׂשר47ּב'פרּדס' הּכלים ׁשהם ׁשמֹות עׂשרה ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּכגּופא ׁשמהן ּכּלהּו אׁשּתארּו נאמר זה ועל ְְְְְְֱֲִִֶֶַַָָָָֻספירֹות,
ּבמציאּותם, יּׁשארּו ׁשהּספירֹות ׁשהגם נׁשמתא, ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֹּבלא
ׁשּנׁשאר הּגּוף ּוכמֹו ּכלל, ּגּלּוי ּבהם יהיה לא ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹמּכלֿמקֹום
אֹור ּבֹו אין אבל עצמֹו מּצד חּיּות ּבֹו ׁשּיׁש לפי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָּבקּיּומֹו
ּבמציאּותם יהיּו ׁשהּכלים אפׁשר למעלה ּגם ּכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּנפׁש,
מהם נמׁש [ּומּכלֿמקֹום ּכלל ּגּלּוי ּבהם יהיה לא ְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹאבל
העֹולמֹות וחּיּות העֹולמֹות התהּוּות ׁשהרי העֹולם, ְְֲִֵֶַַַָָָָָָחּיּות
לברא חד וחּיֹוהי איהּו ּוכמאמר הּכלים, מּבחינת ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַֹהּוא
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

העליונות, המידות היינו ז"א, לבחינת ÈÚÊ'c¯מיוחד ¯wÚ‰ È¯‰L∆¬≈»ƒ»ƒ¿≈
'‰ ‡e‰ 'ÔÈt�‡חמש˙B¯ÈÙÒ(והוד נצח תפארת, גבורה, BÓÎe(חסד, «¿ƒ¿ƒ¿

„"eiÓ ÌÈÏeÏk Ì‰Lמעשר אחת מכל כלולה הללו מהמידות אחת כל ∆≈¿ƒƒ
גם וכך שבחסד מלכות ועד שבחסד מחכמה יש החסד (במידת הספירות

וכו') ÏeÏkבגבורה „"eÈÂ¿»
„"eiÓמעשר אחת וכל ƒ

ונמצא מעשר, כלולה הבחינות

כלולה המידות מחמש אחת שכל

בחינות, Ê‰ממאה È¯‰¬≈∆
˜"˙ ˙�ÈÁa,מאות חמש ¿ƒ«

e�ÈÈ‰ ÌL BÏ ˙B�˜ÏÂ¿ƒ¿≈«¿
˙eÎÏÓ ˙�ÈÁaכאמור) ¿ƒ««¿

בחינת היא שמים" ש"שם

‰aw"‰מלכות), CÏ‰Â¿»««»»
˙B�˜Ï ‰�L ˜"˙ CÏ‰Ó«¬«»»ƒ¿
CLÓiL ,e�ÈÈ‰ ,ÌL BÏ≈«¿∆À¿«
'ÔÈt�‡ ¯ÈÚÊ'a ¯B‡‰»ƒ¿≈«¿ƒ
BÊ ‰ÎLÓ‰Â .˙eÎÏÓ·e¿«¿¿«¿»»
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈¬«
ŒÏÚL ,‰·‰‡a Ì„‡‰»»»¿«¬»∆«
ÌL ·‰‡˙Ó ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿«≈≈
¯B‡‰ CLÓpL ,ÌÈÓL»«ƒ∆ƒ¿«»

˙eÎÏÓe ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊa,וזהו ƒ¿≈«¿ƒ«¿
שעל האהבה של עניינה אפוא,

– "ואהבת" הציווי בא כך

שלא כזה באופן ה' את לאהוב

(רצוא") הנפש כלות לאדם יגרום

לעבוד אותו יעורר אדרבה אלא

מעשיות בפעולות ה' את

מלמעלה אלוקות גילוי ולהמשיך

("שוב"). למטה

ÈtŒÏÚŒÛ‡c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆¿««ƒ
˙e‡ÈˆÓ ‰ÏÚÓÏ LiL∆≈¿«¿»¿ƒ
'ÔÈt�‡ ¯ÈÚÊ' ˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ¿≈«¿ƒ

˙eÎÏÓeשל ה' עבודת ללא גם «¿
LÈהאדם, ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈

,¯B‡‰ Èelb Ì‰a CÈLÓ‰Ï Ì„‡‰ ˙„B·Úa C¯ˆשיבואר כפי …∆«¬«»»»¿«¿ƒ»∆ƒ»
ÔÓÊaLלהלן. ,˙eÏb‰ ÔÓÊÏ ˙Èa‰ ÔÓÊ ÔÈa L¯Ù‰‰ Úe„È ‰p‰c¿ƒ≈»««∆¿≈≈¿«««ƒƒ¿««»∆ƒ¿«

Œ‡L„e˜ ˙eÏb‰ ÔÓÊa Ì�Ó‡ ,˙e˜Ï‡ Èelb ¯È‡Ó ‰È‰ ˙Èa‰««ƒ»»≈ƒƒ¡…»¿»ƒ¿««»¿»
‡ÏÈÚÏe ‡ÏÈÚÏ ˜ÈÏÒ ‡e‰ŒCÈ¯a44,מעלה למעלה (ונעלם) עולה ¿ƒ»ƒ¿≈»¿≈»

‡Ï ÌB˜ÓŒÏkÓe ,˙B¯ÈÙq‰ ˙e‡ÈˆÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆»ƒ¿¿ƒ«¿ƒƒ»»…
¯Ó‡ÓÎe ,Èel‚Â ¯B‡ Ì‰a ‰È‰È45e‰ÈÈpÈÓ ˜lzÒz z�‡ „ÎÂ ƒ¿∆»∆¿ƒ¿«¬«¿««¿¿ƒ¿«≈ƒ«¿

‡˙ÓL� ‡Ïa ‡Ùe‚k Ô‰ÓL e‰lk e¯‡zL‡– אתה וכאשר ƒ¿»¬À¿¿»»¿»¿»ƒ¿»»

נשמה, ללא כגוף השמות כל נשארים מהם תסתלק – הקדושֿברוךֿהוא

Ô‰ÓL e‰lkÏÎהשמות˙eÎÏn‰ ˙�ÈÁa ˜¯ ‡Ï e�ÈÈ‰שכאמור À¿¿»»«¿…«¿ƒ«««¿
‡�ÔÈt"שם"נקראת ¯ÈÚÊ ˙�ÈÁa Ìb ‡l‡שבע בכללות הכוללת ∆»«¿ƒ«¿≈«¿ƒ

"מלכות"), עד (מ"חכמה" מכוונותÌ‰Lספירות ז"א של הספירות שבע ∆≈
ז' שלBÓL˙כנגד קדושים ≈

«≈∆Ì�È‡Lהקדושֿברוךֿהוא
ÌÈ˜ÁÓ�46איסור שחל ƒ¿»ƒ

אותם eiË¯Ù·e˙למחוק ,ƒ¿»ƒ
¯˙BÈשיכולה האמור המושג ≈

ללא ספירות של מציאות להיות

עשר כל לגבי נכון אור, גילוי

המוחין, גם (היינו הספירות

שבע רק ולא ודעת בינה חכמה

«È‡„kƒ¿ƒ˙‡המידות)
'Òc¯Ù'a47‰¯NÚ LiL ¿«¿≈∆≈¬»»

ÌÈÏk‰ Ì‰L ˙BÓL≈∆≈«≈ƒ
‰Ê ÏÚÂ ,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc¿∆∆¿ƒ¿«∆
הספירות עשר כל של הכלים על

¯Ó‡�ֿהקדושֿברוך שכאשר ∆¡«
ומתעלם מתעלה הוא

Ô‰ÓL e‰lk e¯‡zL‡ƒ¿»¬À¿¿»»
‡˙ÓL� ‡Ïa ‡Ùe‚k¿»¿…ƒ¿»»
ללא כגוף השמות כל נשארים

B¯ÈÙq‰L˙נשמה, Ì‚‰L∆¬«∆«¿ƒ
ŒÏkÓ ,Ì˙e‡ÈˆÓa e¯‡MÈƒ»¬ƒ¿ƒ»ƒ»
Èelb Ì‰a ‰È‰È ‡Ï ÌB˜Ó»…ƒ¿∆»∆ƒ

‰Ûebאורות BÓÎe ,ÏÏk¿»¿«
BÓei˜a ¯‡LpLכאשר גם ∆ƒ¿»¿ƒ

נשמה בו Baאין LiL ÈÙÏ¿ƒ∆≈
BÓˆÚ „vÓ ˙eiÁיש שהרי «ƒ««¿
דומם בדבר גם ‡ÔÈחיות Ï·‡¬»≈

Ìb Ck ,LÙp‰ ¯B‡ Ba«∆∆»«
ÌÈÏk‰L ¯LÙ‡ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆¿»∆«≈ƒ
‡Ï Ï·‡ Ì˙e‡ÈˆÓa eÈ‰Èƒ¿ƒ¿ƒ»¬»…
ÏÏk Èelb Ì‰a ‰È‰Èƒ¿∆»∆ƒ¿»
Ì‰Ó CLÓ� ÌB˜ÓŒÏkÓe]ƒ»»ƒ¿»≈∆

ÌÏBÚ‰ ˙eiÁהאלוקי שהאור כיון כך: על לשאול מקום יש לכאורה «»»
יכול איך הספירות, עשר באמצעות ונמשך יורד העולם את ומחיה המהווה

שאכןלהיות היא והתשובה אור? גילוי כל בספירות אין כאשר לעולם קיום

בהם אין שבו במצב גם לעולם חיות להמשכת אמצעי לשמש יכולות הספירות

גילוי, ‰BÓÏBÚ˙כל ˙ee‰˙‰ È¯‰Lליש וקיוםeiÁÂ˙מאין ∆¬≈ƒ¿«»»¿«
˙BÓÏBÚ‰שנתהוו Ó‡ÓÎe¯לאחר ,ÌÈÏk‰ ˙�ÈÁaÓ ‡e‰הזוהר »»ƒ¿ƒ««≈ƒ¿«¬«

È‰BiÁÂ e‰È‡וגם האורות, היינו שלו, והחיּות הקדושֿברוךֿהוא, הוא, ƒ¿«ƒ
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mdxa` oa wgvi zeclez dl`e

ּבהם ענין36ׁשּנאמר ׁשהּוא וּימּותּו, הוי' לפני ּבקרבתם ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
אּלא ּבראּה ּתהּו ּדלא הּכּונה, לפי זה אין ּכן ואם ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹהּתהּו,

יצרּה יהיה37לׁשבת הרצֹוא ׁשּלאחרי צּוּוי, ׁשּי זה ועל . ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּוב. ְִַּבחינת

e‰ÊÂז"ל רּבֹותינּו ׁשם38ׁשּדרׁשּו ׁשּיהא ואהבּת ּבפרּוׁש ¿∆ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּתבֹוא ׁשהאהבה היינּו ,יד על מתאהב ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָׁשמים

ּבבח ּפעל, ׁשל ענין ּדהּנהּבאיזה ּבזה, והענין ׁשּוב. ינת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּדאצילּות, אנּפין זעיר ּבחינת הּוא 39ׁשמים ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ

הּׁשמים, תׁשמע אתminXAואּתה ׁשהרי ּכתיב, לא ְְִִַַַַָָ©¨©¦ְֲִֵֶֶֹ
מלא אני הארץ ואת אם40הּׁשמים ּכי ,minXdהיינּו , ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ©¨©¦ְַ

אנּפין' 'זעיר ׁשהּוא ׁשמים ּבבחינת ּתפעל ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשהּׁשמיעה
ּבּזהר וכדאיתא חסד41ּדאצילּות, ּומים, אׁש הּוא ּדׁשמים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

הּכלי הּוא ׁשמים וׁשם אנּפין. זעיר ּבחינת ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָּוגבּורה,
הּמלכּות. ּבחינת והּוא אנּפין, זעיר ּדבחינת ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַוהּמקּבל
האֹור ׁשּימׁש ,יד על מתאהב ׁשמים ׁשם ׁשּיהא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻוזהּו
האֹור ׁשּימׁש עד מלכּות ּובבחינת אנּפין זעיר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָֻּבבחינת

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו מה ּכן ּגם וזהּו הל42למּטה. ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ׁשּנאמר ׁשם לֹו לקנֹות ׁשנה ת"ק מהל אׁשר43הּקּב"ה ְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּדמהל ׁשם, לֹו ולׂשּום לעם לֹו לפּדֹות אלקים ְְְְֱֲִִֵַַָָָָֹהלכּו
ּד'זעיר העּקר ׁשהרי אנּפין, זעיר ּבחינת היינּו ׁשנה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָת"ק
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א.36) טז, יח.37)אחרי מה, ישעי' א.38)ע"פ פו, 39.11)יומא ע' תש"א סה"מ גם ראה – לט. לו; לד; לב; ח, מלכיםֿא

כד.40) כג, א.41)ירמי' עז, (ב).42)ח"א א פ"ז, כג.43)קה"ר ז, שמואלֿא
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עליונים (באורות ו"הציץ נזק) להם גרם הדבר ולכן שלהם והקבלה הקליטה

הנפש כלות של למצב הגיע הגילוי מעוצמת כי ומת" מכך) וכתוצאה ביותר,

מגופו ופרחה האורות את להכיל יכולה הייתה לא BÓÎeונשמתו נדב, ¿
Ì‰aואביהוא ¯Ó‡pL Ô¯‰‡ È�a36e˙eÓiÂ 'ÈÂ‰ È�ÙÏ Ì˙·¯˜a ¿≈«¬…∆∆¡«»∆¿»¿»»ƒ¿≈¬»»«»

מכלות כתוצאה היה מותם וגם

יּתר התקרבות בעקבות ֶֶהנפש

מיכולת למעלה לאלוקות,

שלהם, ÔÈ�Úהקליטה ‡e‰L∆ƒ¿«
e‰z‰שישנו בחסידות כמבואר «…

האורות בו עליון רוחני עולם

מועטים והכלים מרובים

האורות אין מכך וכתוצאה

'מתיישבים' ולא נקלטים

ובשונה המידה על יתר ומאירים

כן האורות שבהם מהעולמות

ונקראים בכלים 'מתיישבים'

שההארה היינו 'תיקון' בחינת

ומסודרת מתוקנת היא וההתגלות

האורות שבו העולם הרי כראוי,

עולם נקרא ב'התיישבות' אינם

רצוי, לא ומצב Ôkהתוהו Ì‡Â¿ƒ≈
להתקרב ותשוקה ש'רצוא' מאחר

בא שהאדם כזו במידה לאלוקות

בבן שהיה כפי הנפש, לכלות

אהרן בני ואביהוא ובנדב עזאי

‡Ïc ,‰�ek‰ ÈÙÏ ‰Ê ÔÈ‡≈∆¿ƒ««»»¿…
˙·LÏ ‡l‡ d‡¯a e‰z…¿»»∆»»∆∆

d¯ˆÈ37הקדושֿברוךֿהוא ¿»»
ומתוקן 'מיושב' בעולם רוצה

'תוהו'. של בעולם ˆÈeeולא CiL ‰Ê ÏÚÂהיינו "ואהבת", לאדם להורות ¿«∆«»ƒ
‡Bˆ¯‰ È¯Á‡lLלו יגרום לא הדבר שבלב, והרגשות המידות והתעוררות ∆¿«¬≈»»

אלא הנפש eL·כלות ˙�ÈÁa ‰È‰Èההתעוררות את לנתב שיידע היינו ƒ¿∆¿ƒ«
ש בצורה הרגשות האהבהואת שרגש שבמקום כך וב'התיישבות' ומדודה קולה

גדרי ובתוך הגשמי הגוף עם ה' בעבודת יתבטא הוא הנפש לכלות יגרום

הזה. העולם

Ï"Ê e�È˙Ba¯ eL¯cL e‰ÊÂ38ÌÈÓL ÌL ‡‰iL z·‰‡Â Le¯Ùa ¿∆∆»¿«≈«¿≈¿»«¿»∆¿≈≈»«ƒ
E„È ÏÚ ·‰‡˙Óכזו בצורה להתנהג האדם שעל היא הכוונה פשוטו (לפי ƒ¿«≈«»¿

קורא "שיהא ז"ל: חכמינו לשון כהמשך שמים, שם לקידוש יגרמו שמעשיו

מה הבריות. עם בנחת ומתנו משאו ויהא חכמים תלמידי ומשמש ושונה

אוי תורה שלמדו רבו אשרי תורה שלמדו אביו אשרי עליו אומרות הבריות

כמה דרכיו נאים כמה ראו תורה שלמדו פלוני תורה למדו שלא לבריות להם

ז"ל חכמינו מאמר את לפרש יש הדברים פנימיות ולפי מעשיו" מתוקנים

כך:), ידך" על מתאהב שמים שם Ï‡"שיהא ‰·‰‡‰L e�ÈÈ‰תגרום «¿∆»«¬»
אלא הנפש כלות כדי עד מהעולם ביטויB·z‡להתנתקות ÊÈ‡a‰לידי »¿≈∆

ÏÚt ÏL ÔÈ�Úבפועל eL·במעשה ˙�ÈÁ·a ÔÈ�Ú‰Âו'התיישבות'., ƒ¿»∆…«ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿»
ÔÈt�‡ ¯ÈÚÊ ˙�ÈÁa ‡e‰ ÌÈÓL ‰p‰c ,‰Êaהמידות הם זעירות פנים »∆¿ƒ≈»«ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
BÓÎeהעליונות ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ¿
·e˙kL39שלמה של בתפילתו ∆»

המקדש בית חנוכת בעת המלך

ÌÈÓM‰ ÚÓL˙ ‰z‡Âולפי ¿«»ƒ¿««»«ƒ
הוא הפסוק פירוש פשוטו

מן שומע שהקדושֿברוךֿהוא

הדברים פנימיות לפי אך השמים

לדייק, Ï‡יש ÌÈÓMa«»«ƒ…
ÌÈÓM‰ ˙‡ È¯‰L ,·È˙k¿ƒ∆¬≈∆«»«ƒ
‡ÏÓ È�‡ ı¯‡‰ ˙‡Â40 ¿∆»»∆¬ƒ»≈

נמצא שהקדושֿברוךֿהוא היינו

והן בשמים הן ומקום מקום בכל

רק לא שומע הוא כן ואם בארץ

השמים, ‡Ìמן Èkואתה) ƒƒ
‰e�ÈÈתשמע) ,ÌÈÓM‰«»«ƒ«¿

ÏÚÙz ‰ÚÈÓM‰L∆«¿ƒ»ƒ¿«
‡e‰L ÌÈÓL ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«»«ƒ∆

‡�ÔÈt'כאמור ¯ÈÚÊ'¿≈«¿ƒ
‡˙È‡„ÎÂ ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ¿ƒ¿ƒ»

¯‰fa41L‡ ‡e‰ ÌÈÓLc «…«¿»«ƒ≈
‰¯e·‚e „ÒÁ ,ÌÈÓeשהם «ƒ∆∆¿»

(ושאר העליונות המידות עיקר

של 'ענפים' נחשבות המידות

והגבורה), החסד »ÈÁa¿ƒ�˙מידות
ÌÈÓL ÌLÂ .ÔÈt�‡ ¯ÈÚÊ¿≈«¿ƒ¿≈»«ƒ

השמים של Ïa˜n‰Âה"שם" ÈÏk‰ ‡e‰את הלאה ומעביר הקולט «¿ƒ¿«¿«≈
וההשפעות ‡�ÔÈtהאורות ¯ÈÚÊ ˙�ÈÁ·c,העליונות המידות e‰Â‡היינו ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ¿
˙eÎÏn‰ ˙�ÈÁaנמשלה "ז"א" אנפין, זעיר שבחינת בחסידות כמבואר ¿ƒ«««¿

מקבל בחינת לנקבה, נמשלה המלכות ובחינת משפיע, בחינת e‰ÊÂלזכר, .¿∆
¯B‡‰ CLÓiL ,E„È ÏÚ ·‰‡˙Ó ÌÈÓL ÌL ‡‰iLמלמעלה ∆¿≈≈»«ƒƒ¿«≈«»¿∆À¿«»

ÔÈt�‡ ¯ÈÚÊ ˙�ÈÁ·aהמידותe- עוד ויומשך יירד האור מכן לאחר ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
‰hÓÏ ¯B‡‰ CLÓiL „Ú ˙eÎÏÓ ˙�ÈÁ··מעולם שלמטה לעולמות ƒ¿ƒ««¿«∆À¿«»¿«»

Ï"Êהאצילות e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ .42‰"aw‰ CÏ‰ ¿∆«≈«∆»¿«≈«»««»»
˜"˙ CÏ‰Óמאות Ó‡pL¯חמש ÌL BÏ ˙B�˜Ï ‰�L43כעמך ומי «¬«»»ƒ¿≈∆∆¡«

בארץ אחד גוי ÌeNÏÂישראל ÌÚÏ BÏ ˙BcÙÏ ÌÈ˜Ï‡ eÎÏ‰ ¯L‡¬∆»¿¡…ƒƒ¿¿»¿»
ÌL BÏבני את ולהוציא לפדות ואהרן משה את שלח (הקדושֿברוךֿהוא ≈

הגדולה, לכם ולעשות בעולם) שמו את לפרסם וכך ממצרים »¬»¿CÏ‰Ócישראל
ÔÈt�‡ ¯ÈÚÊ ˙�ÈÁa e�ÈÈ‰ ‰�L קשר˙"˜ יש מאות חמש למספר כי »»«¿¿ƒ«¿≈«¿ƒ
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טו i"gyz'd ,elqk yceg y`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

ויּו"ד מּיּו"ד ּכלּולים ׁשהם ּוכמֹו ספירֹות, ה' הּוא ְְְְְִִִִֵֶַאנּפין'
היינּו ׁשם לֹו ולקנֹות ת"ק, ּבחינת זה הרי מּיּו"ד, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָּכלּול
לֹו לקנֹות ׁשנה ת"ק מהל הּקּב"ה והל מלכּות, ְְְְֲִִַַַַַַָָָָָּבחינת
ּובמלכּות. אנּפין' ּב'זעיר האֹור ׁשּימׁש היינּו, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָֻׁשם,
ׁשעלֿ ּבאהבה, האדם עבֹודת עלֿידי היא זֹו ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָוהמׁשכה
אנּפין' ּב'זעיר האֹור ׁשּנמׁש ׁשמים, ׁשם מתאהב ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָידיֿזה
מציאּות למעלה ׁשּיׁש ּדאףֿעלּֿפי ּבזה, והענין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּומלכּות.
צר יׁש מּכלֿמקֹום, ּומלכּות, אנּפין' 'זעיר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹהּספירֹות
ידּוע ּדהּנה האֹור. ּגּלּוי ּבהם להמׁשי האדם ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָּבעבֹודת
היה הּבית ׁשּבזמן הּגלּות, לזמן הּבית זמן ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָההפרׁש

קּודׁשאּֿבריֿמאי הּגלּות ּבזמן אמנם אלקּות, ּגּלּוי ר ְְְְֱִִִִֵַַָָָָֹ
ּולעילא לעילא סליק להיֹות44הּוא ׁשּיכֹול מּובן ּומּזה , ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָ

אֹור ּבהם יהיה לא ּומּכלֿמקֹום הּספירֹות, ְְְִִִִֶֶַָָָֹמציאּות
ּוכמאמר אׁשּתארּו45וגּלּוי, מיּנייהּו ּתסּתּלק אנּת וכד ְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָ

לא היינּו ׁשמהן ּכּלהּו נׁשמתא, ּבלא ּכגּופא ׁשמהן ְְְְְְְְִַָָָָָָָָֹֻֻּכּלהּו
ׁשהם אנּפין, זעיר ּבחינת ּגם אּלא הּמלכּות ּבחינת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָרק

נמחקים ׁשאינם ׁשמֹות ּכדאיתא46ז' יֹותר ּובפרטּיּות , ְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָ
ּדעׂשר47ּב'פרּדס' הּכלים ׁשהם ׁשמֹות עׂשרה ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּכגּופא ׁשמהן ּכּלהּו אׁשּתארּו נאמר זה ועל ְְְְְְֱֲִִֶֶַַָָָָֻספירֹות,
ּבמציאּותם, יּׁשארּו ׁשהּספירֹות ׁשהגם נׁשמתא, ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֹּבלא
ׁשּנׁשאר הּגּוף ּוכמֹו ּכלל, ּגּלּוי ּבהם יהיה לא ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹמּכלֿמקֹום
אֹור ּבֹו אין אבל עצמֹו מּצד חּיּות ּבֹו ׁשּיׁש לפי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָּבקּיּומֹו
ּבמציאּותם יהיּו ׁשהּכלים אפׁשר למעלה ּגם ּכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּנפׁש,
מהם נמׁש [ּומּכלֿמקֹום ּכלל ּגּלּוי ּבהם יהיה לא ְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹאבל
העֹולמֹות וחּיּות העֹולמֹות התהּוּות ׁשהרי העֹולם, ְְֲִֵֶַַַָָָָָָחּיּות
לברא חד וחּיֹוהי איהּו ּוכמאמר הּכלים, מּבחינת ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַֹהּוא
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העליונות, המידות היינו ז"א, לבחינת ÈÚÊ'c¯מיוחד ¯wÚ‰ È¯‰L∆¬≈»ƒ»ƒ¿≈
'‰ ‡e‰ 'ÔÈt�‡חמש˙B¯ÈÙÒ(והוד נצח תפארת, גבורה, BÓÎe(חסד, «¿ƒ¿ƒ¿

„"eiÓ ÌÈÏeÏk Ì‰Lמעשר אחת מכל כלולה הללו מהמידות אחת כל ∆≈¿ƒƒ
גם וכך שבחסד מלכות ועד שבחסד מחכמה יש החסד (במידת הספירות

וכו') ÏeÏkבגבורה „"eÈÂ¿»
„"eiÓמעשר אחת וכל ƒ

ונמצא מעשר, כלולה הבחינות

כלולה המידות מחמש אחת שכל

בחינות, Ê‰ממאה È¯‰¬≈∆
˜"˙ ˙�ÈÁa,מאות חמש ¿ƒ«

e�ÈÈ‰ ÌL BÏ ˙B�˜ÏÂ¿ƒ¿≈«¿
˙eÎÏÓ ˙�ÈÁaכאמור) ¿ƒ««¿

בחינת היא שמים" ש"שם

‰aw"‰מלכות), CÏ‰Â¿»««»»
˙B�˜Ï ‰�L ˜"˙ CÏ‰Ó«¬«»»ƒ¿
CLÓiL ,e�ÈÈ‰ ,ÌL BÏ≈«¿∆À¿«
'ÔÈt�‡ ¯ÈÚÊ'a ¯B‡‰»ƒ¿≈«¿ƒ
BÊ ‰ÎLÓ‰Â .˙eÎÏÓ·e¿«¿¿«¿»»
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈¬«
ŒÏÚL ,‰·‰‡a Ì„‡‰»»»¿«¬»∆«
ÌL ·‰‡˙Ó ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿«≈≈
¯B‡‰ CLÓpL ,ÌÈÓL»«ƒ∆ƒ¿«»

˙eÎÏÓe ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊa,וזהו ƒ¿≈«¿ƒ«¿
שעל האהבה של עניינה אפוא,

– "ואהבת" הציווי בא כך

שלא כזה באופן ה' את לאהוב

(רצוא") הנפש כלות לאדם יגרום

לעבוד אותו יעורר אדרבה אלא

מעשיות בפעולות ה' את

מלמעלה אלוקות גילוי ולהמשיך

("שוב"). למטה

ÈtŒÏÚŒÛ‡c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆¿««ƒ
˙e‡ÈˆÓ ‰ÏÚÓÏ LiL∆≈¿«¿»¿ƒ
'ÔÈt�‡ ¯ÈÚÊ' ˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ¿≈«¿ƒ

˙eÎÏÓeשל ה' עבודת ללא גם «¿
LÈהאדם, ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈

,¯B‡‰ Èelb Ì‰a CÈLÓ‰Ï Ì„‡‰ ˙„B·Úa C¯ˆשיבואר כפי …∆«¬«»»»¿«¿ƒ»∆ƒ»
ÔÓÊaLלהלן. ,˙eÏb‰ ÔÓÊÏ ˙Èa‰ ÔÓÊ ÔÈa L¯Ù‰‰ Úe„È ‰p‰c¿ƒ≈»««∆¿≈≈¿«««ƒƒ¿««»∆ƒ¿«

Œ‡L„e˜ ˙eÏb‰ ÔÓÊa Ì�Ó‡ ,˙e˜Ï‡ Èelb ¯È‡Ó ‰È‰ ˙Èa‰««ƒ»»≈ƒƒ¡…»¿»ƒ¿««»¿»
‡ÏÈÚÏe ‡ÏÈÚÏ ˜ÈÏÒ ‡e‰ŒCÈ¯a44,מעלה למעלה (ונעלם) עולה ¿ƒ»ƒ¿≈»¿≈»

‡Ï ÌB˜ÓŒÏkÓe ,˙B¯ÈÙq‰ ˙e‡ÈˆÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆»ƒ¿¿ƒ«¿ƒƒ»»…
¯Ó‡ÓÎe ,Èel‚Â ¯B‡ Ì‰a ‰È‰È45e‰ÈÈpÈÓ ˜lzÒz z�‡ „ÎÂ ƒ¿∆»∆¿ƒ¿«¬«¿««¿¿ƒ¿«≈ƒ«¿

‡˙ÓL� ‡Ïa ‡Ùe‚k Ô‰ÓL e‰lk e¯‡zL‡– אתה וכאשר ƒ¿»¬À¿¿»»¿»¿»ƒ¿»»

נשמה, ללא כגוף השמות כל נשארים מהם תסתלק – הקדושֿברוךֿהוא

Ô‰ÓL e‰lkÏÎהשמות˙eÎÏn‰ ˙�ÈÁa ˜¯ ‡Ï e�ÈÈ‰שכאמור À¿¿»»«¿…«¿ƒ«««¿
‡�ÔÈt"שם"נקראת ¯ÈÚÊ ˙�ÈÁa Ìb ‡l‡שבע בכללות הכוללת ∆»«¿ƒ«¿≈«¿ƒ

"מלכות"), עד (מ"חכמה" מכוונותÌ‰Lספירות ז"א של הספירות שבע ∆≈
ז' שלBÓL˙כנגד קדושים ≈

«≈∆Ì�È‡Lהקדושֿברוךֿהוא
ÌÈ˜ÁÓ�46איסור שחל ƒ¿»ƒ

אותם eiË¯Ù·e˙למחוק ,ƒ¿»ƒ
¯˙BÈשיכולה האמור המושג ≈

ללא ספירות של מציאות להיות

עשר כל לגבי נכון אור, גילוי

המוחין, גם (היינו הספירות

שבע רק ולא ודעת בינה חכמה

«È‡„kƒ¿ƒ˙‡המידות)
'Òc¯Ù'a47‰¯NÚ LiL ¿«¿≈∆≈¬»»

ÌÈÏk‰ Ì‰L ˙BÓL≈∆≈«≈ƒ
‰Ê ÏÚÂ ,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc¿∆∆¿ƒ¿«∆
הספירות עשר כל של הכלים על

¯Ó‡�ֿהקדושֿברוך שכאשר ∆¡«
ומתעלם מתעלה הוא

Ô‰ÓL e‰lk e¯‡zL‡ƒ¿»¬À¿¿»»
‡˙ÓL� ‡Ïa ‡Ùe‚k¿»¿…ƒ¿»»
ללא כגוף השמות כל נשארים

B¯ÈÙq‰L˙נשמה, Ì‚‰L∆¬«∆«¿ƒ
ŒÏkÓ ,Ì˙e‡ÈˆÓa e¯‡MÈƒ»¬ƒ¿ƒ»ƒ»
Èelb Ì‰a ‰È‰È ‡Ï ÌB˜Ó»…ƒ¿∆»∆ƒ

‰Ûebאורות BÓÎe ,ÏÏk¿»¿«
BÓei˜a ¯‡LpLכאשר גם ∆ƒ¿»¿ƒ

נשמה בו Baאין LiL ÈÙÏ¿ƒ∆≈
BÓˆÚ „vÓ ˙eiÁיש שהרי «ƒ««¿
דומם בדבר גם ‡ÔÈחיות Ï·‡¬»≈

Ìb Ck ,LÙp‰ ¯B‡ Ba«∆∆»«
ÌÈÏk‰L ¯LÙ‡ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆¿»∆«≈ƒ
‡Ï Ï·‡ Ì˙e‡ÈˆÓa eÈ‰Èƒ¿ƒ¿ƒ»¬»…
ÏÏk Èelb Ì‰a ‰È‰Èƒ¿∆»∆ƒ¿»
Ì‰Ó CLÓ� ÌB˜ÓŒÏkÓe]ƒ»»ƒ¿»≈∆

ÌÏBÚ‰ ˙eiÁהאלוקי שהאור כיון כך: על לשאול מקום יש לכאורה «»»
יכול איך הספירות, עשר באמצעות ונמשך יורד העולם את ומחיה המהווה

שאכןלהיות היא והתשובה אור? גילוי כל בספירות אין כאשר לעולם קיום

בהם אין שבו במצב גם לעולם חיות להמשכת אמצעי לשמש יכולות הספירות

גילוי, ‰BÓÏBÚ˙כל ˙ee‰˙‰ È¯‰Lליש וקיוםeiÁÂ˙מאין ∆¬≈ƒ¿«»»¿«
˙BÓÏBÚ‰שנתהוו Ó‡ÓÎe¯לאחר ,ÌÈÏk‰ ˙�ÈÁaÓ ‡e‰הזוהר »»ƒ¿ƒ««≈ƒ¿«¬«

È‰BiÁÂ e‰È‡וגם האורות, היינו שלו, והחיּות הקדושֿברוךֿהוא, הוא, ƒ¿«ƒ
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ׁשּימׁש עד ּומלכּות אנּפין' 'זעיר ּבּספירֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַַֻאיןֿסֹוף
ּכי עד ואֹור הֹול נגּה ּכאֹור צּדיקים וארח וזהּו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹלמּטה.
ׁשהאדם הּצדקה היינּו, רּבים, לׁשֹון צּדיקים הּיֹום, ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָנכֹון
ּדקאי נגּה, ּכאֹור היא ׁשּלמעלה, והּצדקה למּטה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹעֹוׂשה
הראׁשֹון אדם ׁשהיה ראׁשֹון ּביֹום ׁשּנברא האֹור ְְִִִֶֶַָָָָָָָעל

סֹופֹו עד העֹולם מּסֹוף ּבֹו הּצדקה55מּביט ועלֿידי , ְְְִִֵַַַַָָָָ
היא הּכּונה ׁשעּקר ּדכיון והינּו, זה. אֹור ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָממׁשיכים
המׁשכת להיֹות צריכה לכן למּטה, האֹור את ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָלהמׁשי
ּדסדר האֹור ּכי ּדוקא, מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהאֹור
ּכן ואם אֹורֹו, מתמעט ּׁשּנמׁש מה ּכל הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָהׁשּתלׁשלּות
ׁשּלמעלה האֹור להמׁשי צרי ולכן לּמּטה, מאיר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאינֹו
למּטה עד האֹור נמׁש ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָמהׁשּתלׁשלּות,
ׁשם ׁשּיהא וזהּו סֹופֹו. ועד העֹולם מּסֹוף ׁשּזהּו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּטה,
ּומצֹות ּבתֹורה העבֹודה ׁשעלֿידי ,יד על מתאהב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשמים
ׁשעבֹודת מּובן זה ּומּכל למּטה. האֹור את ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָממׁשיכים

ׁשּוב. ּבבחינת היא ְֲִִִַַָָהאהבה

Ì�Ó‡מּלמּטה העלאה ּבדר היתה יצחק עבֹודת »¿»ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָ
ּבארֹות, ּבחפירת עבֹודתֹו היתה ולכן ְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָלמעלה,
הּדברים וכל והעפר האבנים את להסיר ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָּדהינּו
מתּגּלה ועלֿידיֿזה הּמעין, על ּומסּתירים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָהּמעלימים
אלקּות, הּוא חּיים מים ּדמקֹור וידּוע חּיים. מים ְְְֱִִִִִַַַַַָֹמקֹור

ׁשּכתּוב הּוא56ּכמֹו זה ועל הוי', את חּיים מים מקֹור ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָ
על ּומסּתירים הּמעלימים ּכל את להסיר העבֹודה, ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָענין
חּיים, מים ּבחינת ׁשּיתּגּלה ּבכדי חּיים מים מקֹור ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַּבחינת
מּלמּטה העלאה ׁשל ּבדר ּופֹורצים ׁשּנֹובעים ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָּכפי

ְְַָלמעלה.

עבֹודת‡Ì�Óו) ּבין ההפרׁש מהּו להבין צרי עדין »¿»ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָ
,ה היינּו ּדלכאֹורה יצחק, לעבֹודת ְְְְְֲִִַַַַַָָָָאברהם
ּבעֹולם, אלקּות להמׁשי היתה אברהם ׁשעבֹודת ְְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָֹּדכׁשם
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ישראל ‡�ÔÈt'בני ¯ÈÚÊ' ˙B¯ÈÙqa ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ¯È‡ÈÂ CLÓiL∆À¿«¿»ƒ≈«¿ƒ¿≈«¿ƒ
d‚� ¯B‡k ÌÈ˜Ècˆ Á¯‡Â e‰ÊÂ .‰hÓÏ CLÓiL „Ú ˙eÎÏÓe«¿«∆À¿«¿«»¿∆¿…««ƒƒ¿…«
,e�ÈÈ‰ ,ÌÈa¯ ÔBLÏ ÌÈ˜Ècˆ ,ÌBi‰ ÔBÎ� Èk „Ú ¯B‡Â CÏB‰≈»«ƒ»««ƒƒ¿«ƒ«¿

- האחת צדקות. לשתי המצוות‰v„˜‰שהכוונה שאר וכל הצדקה מצוות «¿»»
,‰hÓÏ ‰NBÚ Ì„‡‰L∆»»»∆¿«»

- ««¿»¿v‰Â„˜‰והשניה
‰ÏÚÓlLסוף אין אור גילוי ∆¿«¿»

מגלה שהקדושֿברוךֿהוא

העליונות ‰È‡בספירות ,ƒ
d‚� ¯B‡k,מאיר È‡˜cאור »…«¿»≈

היא ‰‡B¯שהכוונה ÏÚ«»
ÔBL‡¯ ÌBÈa ‡¯·pLעליו ∆ƒ¿»¿ƒ

ז"ל חכמינו ‡„Ìאמרו ‰È‰L∆»»»»
ÛBqÓ Ba ËÈaÓ ÔBL‡¯‰»ƒ«ƒƒ

BÙBÒ „Ú ÌÏBÚ‰55ŒÏÚÂ , »»«¿«
ÌÈÎÈLÓÓ ‰˜„v‰ È„È¿≈«¿»»«¿ƒƒ
ÔÂÈÎc ,e�È‰Â .‰Ê ¯B‡∆¿«¿¿≈»

‰�Âek‰ ¯wÚLבהמשכת ∆ƒ«««»»
עד למטה מלמעלה האור וגילוי

העול הזהלבריאת È‰ƒ‡ם
¯B‡‰ ˙‡ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ∆»

‰hÓÏיהיה למטה שגם כך ¿«»
אלוקות, ˆ¯ÎÈ‰גילוי ÔÎÏ»≈¿ƒ»

¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿»«»
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

‡˜Âcשנמצא באור די ולא «¿»
והמלכות) (המידות בספירות

וירידת האור מהמשכת כתוצאה

בהתאם הדרגתית בצורה האור

האור שבו ההשתלשלות לסדר

שרשרת כמו לדרגה מדרגה יורד

רבות, מטבעות שמורכבת ארוכה

¯„Òc ¯B‡‰ Èkƒ»¿≈∆
‰Ó Ïk È¯‰ ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¬≈»«
B¯B‡ ËÚÓ˙Ó CLÓpM∆ƒ¿»ƒ¿«≈
רחוקה המסוימת שהדרגה וככל

בה יש למעלה האור ממקור יותר

אור, Ôkפחות Ì‡Âבדרגות ¿ƒ≈
מועט אור יש למטה, הנמוכות,

שהרי È‡Ó¯מאד B�È‡≈≈ƒ
CÈLÓ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ,‰hnÏשל גילוי ÏÚÓlL‰ולפעול ¯B‡‰ ¿«»¿»≈»ƒ¿«¿ƒ»∆¿«¿»

‰hÓ ‰hÓÏ „Ú ¯B‡‰ CLÓ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,˙eÏLÏzL‰Óכי ≈ƒ¿«¿¿∆«¿≈∆ƒ¿»»«¿«»«»
לדרגות גם ומתפשט מתגלה השתלשלות מסדר שלמעלה האור סוף, האין אור

והארתו, הילוכו בדרך להתמעט מבלי נמוכות ‰ÌÏBÚהכי ÛBqÓ e‰fL∆∆ƒ»»
BÙBÒ „ÚÂכך אחר ונמשך יורד ומשם (בספירות ומתגלה נמשך זה ואור ¿«

המצוות. מעשי ידי על ÏÚלמטה) ·‰‡˙Ó ÌÈÓL ÌL ‡‰iL e‰ÊÂ¿∆∆¿≈≈»«ƒƒ¿«≈«
¯B‡‰ ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ ˙BˆÓe ‰¯B˙a ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ,E„È»¿∆«¿≈»¬»¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆»

.‰hÓÏ¿«»
˙„B·ÚL Ô·eÓ ‰Ê ÏkÓeƒ»∆»∆¬«
˙�ÈÁ·a ‡È‰ ‰·‰‡‰»«¬»ƒƒ¿ƒ«

·eLולהוריד להמשיך היינו

באופן למטה מלמעלה אלוקות

בכלים. הנקלטת 'התיישבות' של

היא האהבה, עבודת זו, ועבודה

שצריך אבינו אברהם של עניינו

מבני ואחד אחד בכל להיות

ישראל.

‰˙È‰ ˜ÁˆÈ ˙„B·Ú Ì�Ó‡»¿»¬«ƒ¿»»¿»
‰‡ÏÚ‰ C¯„aהאור של ¿∆∆«¬»»

ÏÚÓÏ‰,האלוקי ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»
B˙„B·Ú ‰˙È‰ ÔÎÏÂשל ¿»≈»¿»¬»

B¯‡a˙יצחק ˙¯ÈÙÁaכפי «¬ƒ«¿≈
פרשת השבוע, בפרשת שמסופר

‡˙תולדות, ¯ÈÒ‰Ï e�È‰c¿«¿¿»ƒ∆
ÏÎÂ ¯ÙÚ‰Â ÌÈ�·‡‰»¬»ƒ¿∆»»¿»
ÌÈÓÈÏÚn‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ««¬ƒƒ
ÔÈÚÓ‰ ÏÚ ÌÈ¯ÈzÒÓe«¿ƒƒ«««¿»
¯B˜Ó ‰lb˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿«∆¿
¯B˜Óc Úe„ÈÂ .ÌÈiÁ ÌÈÓ«ƒ«ƒ¿»«ƒ¿
,˙e˜Ï‡ ‡e‰ ÌÈiÁ ÌÈÓ«ƒ«ƒ¡…

·e˙kL BÓk56ÌÈÓ ¯B˜Ó ¿∆»¿«ƒ
‰Ê ÏÚÂ ,'ÈÂ‰ ˙‡ ÌÈiÁ«ƒ∆¬»»¿«∆

‰„B·Ú‰ ÔÈ�Ú ‡e‰עבודת ƒ¿«»¬»
העלאה, בדרך ‡˙ה' ¯ÈÒ‰Ï¿»ƒ∆

ÌÈ¯ÈzÒÓe ÌÈÓÈÏÚn‰ Ïk»««¬ƒƒ«¿ƒƒ
ÌÈÓ ¯B˜Ó ˙�ÈÁa ÏÚ«¿ƒ«¿«ƒ
‰lb˙iL È„Îa ÌÈiÁ«ƒƒ¿≈∆ƒ¿«∆
ÈÙk ,ÌÈiÁ ÌÈÓ ˙�ÈÁa¿ƒ««ƒ«ƒ¿ƒ
C¯„a ÌÈˆ¯BÙe ÌÈÚ·BpL∆¿ƒ¿ƒ¿∆∆
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ÏL∆«¬»»ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏאלקות גילוי ולפעול ¿«¿»
בעולם.

CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú Ì�Ó‡ (Â»¿»¬«ƒ»ƒ
,˜ÁˆÈ ˙„B·ÚÏ Ì‰¯·‡ ˙„B·Ú ÔÈa L¯Ù‰‰ e‰Ó ÔÈ·‰Ï¿»ƒ««∆¿≈≈¬««¿»»«¬«ƒ¿»

C‰ e�ÈÈ‰ ‰¯B‡ÎÏcהשיגו העבודה אופני ששני נראה לעיל המבואר ולפי ¿ƒ¿»«¿«
זהה, ‡e˜Ï˙מטרה CÈLÓ‰Ï ‰˙È‰ Ì‰¯·‡ ˙„B·ÚL ÌLÎcƒ¿≈∆¬««¿»»»¿»¿«¿ƒ¡…
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ּד'זעירֿאנּפין' ּכלים ולמ"ד כּו', ליׁש מאין ועלֿידן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהן
לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, נפׁשֿרּוחֿנׁשמה נעׂשים ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָָונּוקבא
ּגּלּוי הּוא אז ּבכלים ּבגּלּוי מאיר האֹור ׁשּכאׁשר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָאּלא
הּוא אז מסּתּלקים האֹורֹות וכאׁשר ּבעֹולם, ְְְֱֲִִֶַַָָָָֹאלקּות
ּדנׁשמֹות להעבֹודה צרי ולזה ּבעֹולם]. העלם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָּבחינת
ּגּלּוי להמׁשי היינּו, מתאהב, ׁשמים ׁשם ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָיׂשראל
ׁשּיאיר עד ּומלכּות, אנּפין זעיר ּבבחינת איןֿסֹוף ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָאֹור

למּטה. ְַָָהאֹור

e‰ÊÂּׁשּכתּוב ואֹור48מה הֹול נגּה ּכאֹור צּדיקים ארח ¿∆ְִִֵֶַַַַָָֹֹ
נקרא הּקּב"ה ּדהּנה ּבזה, והענין הּיֹום. נכֹון ּכי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָעד

ׁשּכתּוב ּכמֹו לפי49צּדיק, והינּו ּדרכיו, ּבכל הוי' צּדיק ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָ
צדקה ּבדר הם מּלמעלה וההׁשּפעֹות ההמׁשכֹות ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּכל
ענּיים הּכל ׁשהרי ּוׁשפלים, לענּיים ׁשּמׁשּפיע ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹּבלבד
למּטה הּצדקה עלֿידי והינּו .יתּבר אצלֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּוׁשפלים
ׁשעלֿידיֿ ּכלּום, מּגרמיּה ליּה ּדלית למאן האדם ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּנֹותן
ּׁשּכתּוב מה וזהּו מּלמעלה. הּצדקה ּבחינת נמׁש 50זה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבּמדרׁש וכדאיתא אהב, צדקֹות הוי' אּומן51צּדיק ּכל ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָ
צדקֹות הוי' צּדיק הּקּב"ה אבל אּומנּותֹו, ּבני את ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָׂשֹונא
יׂשראל ּדנׁשמֹות העבֹודה עלֿידי ואדרּבה, ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָאהב,
הּצדקה ענין נמׁש אהב), (צדקֹות צדקה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָּבבחינת

ׁשּכתּוב ּוכמֹו הוי'), (צּדיק ּדבריו52מּלמעלה מּגיד ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָ
לעׂשֹות, ליׂשראל מצּוה עֹוׂשה ׁשהּוא מה ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָֹליעקב,

הּוא הּפנימי ליׂשראל53ּדהּפרּוׁש מצּוה ׁשהּוא ׁשעלֿידי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ׁשעלֿידיֿ והינּו, ּבעצמֹו, עֹוׂשה הּוא עלֿידיֿזה ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַלעׂשֹות
ּכללּות על ּגם ּדקאי צדקה, עֹוׂשים ׁשּיׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָזה

ּבתניא ּכדאיתא מצוה54הּמצוֹות, ּבׁשם נקראת ׁשּצדקה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
אֹור ויאיר ׁשּימׁש ּפֹועלים עלֿידיֿזה הּנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֻסתם,
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יז i"gyz'd ,elqk yceg y`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

ׁשּימׁש עד ּומלכּות אנּפין' 'זעיר ּבּספירֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַַֻאיןֿסֹוף
ּכי עד ואֹור הֹול נגּה ּכאֹור צּדיקים וארח וזהּו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹלמּטה.
ׁשהאדם הּצדקה היינּו, רּבים, לׁשֹון צּדיקים הּיֹום, ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָנכֹון
ּדקאי נגּה, ּכאֹור היא ׁשּלמעלה, והּצדקה למּטה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹעֹוׂשה
הראׁשֹון אדם ׁשהיה ראׁשֹון ּביֹום ׁשּנברא האֹור ְְִִִֶֶַָָָָָָָעל

סֹופֹו עד העֹולם מּסֹוף ּבֹו הּצדקה55מּביט ועלֿידי , ְְְִִֵַַַַָָָָ
היא הּכּונה ׁשעּקר ּדכיון והינּו, זה. אֹור ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָממׁשיכים
המׁשכת להיֹות צריכה לכן למּטה, האֹור את ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָלהמׁשי
ּדסדר האֹור ּכי ּדוקא, מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהאֹור
ּכן ואם אֹורֹו, מתמעט ּׁשּנמׁש מה ּכל הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָהׁשּתלׁשלּות
ׁשּלמעלה האֹור להמׁשי צרי ולכן לּמּטה, מאיר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאינֹו
למּטה עד האֹור נמׁש ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָמהׁשּתלׁשלּות,
ׁשם ׁשּיהא וזהּו סֹופֹו. ועד העֹולם מּסֹוף ׁשּזהּו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּטה,
ּומצֹות ּבתֹורה העבֹודה ׁשעלֿידי ,יד על מתאהב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשמים
ׁשעבֹודת מּובן זה ּומּכל למּטה. האֹור את ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָממׁשיכים

ׁשּוב. ּבבחינת היא ְֲִִִַַָָהאהבה

Ì�Ó‡מּלמּטה העלאה ּבדר היתה יצחק עבֹודת »¿»ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָ
ּבארֹות, ּבחפירת עבֹודתֹו היתה ולכן ְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָלמעלה,
הּדברים וכל והעפר האבנים את להסיר ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָּדהינּו
מתּגּלה ועלֿידיֿזה הּמעין, על ּומסּתירים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָהּמעלימים
אלקּות, הּוא חּיים מים ּדמקֹור וידּוע חּיים. מים ְְְֱִִִִִַַַַַָֹמקֹור

ׁשּכתּוב הּוא56ּכמֹו זה ועל הוי', את חּיים מים מקֹור ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָ
על ּומסּתירים הּמעלימים ּכל את להסיר העבֹודה, ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָענין
חּיים, מים ּבחינת ׁשּיתּגּלה ּבכדי חּיים מים מקֹור ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַּבחינת
מּלמּטה העלאה ׁשל ּבדר ּופֹורצים ׁשּנֹובעים ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָּכפי

ְְַָלמעלה.

עבֹודת‡Ì�Óו) ּבין ההפרׁש מהּו להבין צרי עדין »¿»ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָ
,ה היינּו ּדלכאֹורה יצחק, לעבֹודת ְְְְְֲִִַַַַַָָָָאברהם
ּבעֹולם, אלקּות להמׁשי היתה אברהם ׁשעבֹודת ְְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָֹּדכׁשם

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
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ישראל ‡�ÔÈt'בני ¯ÈÚÊ' ˙B¯ÈÙqa ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ¯È‡ÈÂ CLÓiL∆À¿«¿»ƒ≈«¿ƒ¿≈«¿ƒ
d‚� ¯B‡k ÌÈ˜Ècˆ Á¯‡Â e‰ÊÂ .‰hÓÏ CLÓiL „Ú ˙eÎÏÓe«¿«∆À¿«¿«»¿∆¿…««ƒƒ¿…«
,e�ÈÈ‰ ,ÌÈa¯ ÔBLÏ ÌÈ˜Ècˆ ,ÌBi‰ ÔBÎ� Èk „Ú ¯B‡Â CÏB‰≈»«ƒ»««ƒƒ¿«ƒ«¿

- האחת צדקות. לשתי המצוות‰v„˜‰שהכוונה שאר וכל הצדקה מצוות «¿»»
,‰hÓÏ ‰NBÚ Ì„‡‰L∆»»»∆¿«»

- ««¿»¿v‰Â„˜‰והשניה
‰ÏÚÓlLסוף אין אור גילוי ∆¿«¿»

מגלה שהקדושֿברוךֿהוא

העליונות ‰È‡בספירות ,ƒ
d‚� ¯B‡k,מאיר È‡˜cאור »…«¿»≈

היא ‰‡B¯שהכוונה ÏÚ«»
ÔBL‡¯ ÌBÈa ‡¯·pLעליו ∆ƒ¿»¿ƒ

ז"ל חכמינו ‡„Ìאמרו ‰È‰L∆»»»»
ÛBqÓ Ba ËÈaÓ ÔBL‡¯‰»ƒ«ƒƒ

BÙBÒ „Ú ÌÏBÚ‰55ŒÏÚÂ , »»«¿«
ÌÈÎÈLÓÓ ‰˜„v‰ È„È¿≈«¿»»«¿ƒƒ
ÔÂÈÎc ,e�È‰Â .‰Ê ¯B‡∆¿«¿¿≈»

‰�Âek‰ ¯wÚLבהמשכת ∆ƒ«««»»
עד למטה מלמעלה האור וגילוי

העול הזהלבריאת È‰ƒ‡ם
¯B‡‰ ˙‡ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ∆»

‰hÓÏיהיה למטה שגם כך ¿«»
אלוקות, ˆ¯ÎÈ‰גילוי ÔÎÏ»≈¿ƒ»

¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿»«»
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

‡˜Âcשנמצא באור די ולא «¿»
והמלכות) (המידות בספירות

וירידת האור מהמשכת כתוצאה

בהתאם הדרגתית בצורה האור

האור שבו ההשתלשלות לסדר

שרשרת כמו לדרגה מדרגה יורד

רבות, מטבעות שמורכבת ארוכה

¯„Òc ¯B‡‰ Èkƒ»¿≈∆
‰Ó Ïk È¯‰ ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¬≈»«
B¯B‡ ËÚÓ˙Ó CLÓpM∆ƒ¿»ƒ¿«≈
רחוקה המסוימת שהדרגה וככל

בה יש למעלה האור ממקור יותר

אור, Ôkפחות Ì‡Âבדרגות ¿ƒ≈
מועט אור יש למטה, הנמוכות,

שהרי È‡Ó¯מאד B�È‡≈≈ƒ
CÈLÓ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ,‰hnÏשל גילוי ÏÚÓlL‰ולפעול ¯B‡‰ ¿«»¿»≈»ƒ¿«¿ƒ»∆¿«¿»

‰hÓ ‰hÓÏ „Ú ¯B‡‰ CLÓ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,˙eÏLÏzL‰Óכי ≈ƒ¿«¿¿∆«¿≈∆ƒ¿»»«¿«»«»
לדרגות גם ומתפשט מתגלה השתלשלות מסדר שלמעלה האור סוף, האין אור

והארתו, הילוכו בדרך להתמעט מבלי נמוכות ‰ÌÏBÚהכי ÛBqÓ e‰fL∆∆ƒ»»
BÙBÒ „ÚÂכך אחר ונמשך יורד ומשם (בספירות ומתגלה נמשך זה ואור ¿«

המצוות. מעשי ידי על ÏÚלמטה) ·‰‡˙Ó ÌÈÓL ÌL ‡‰iL e‰ÊÂ¿∆∆¿≈≈»«ƒƒ¿«≈«
¯B‡‰ ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ ˙BˆÓe ‰¯B˙a ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ,E„È»¿∆«¿≈»¬»¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆»

.‰hÓÏ¿«»
˙„B·ÚL Ô·eÓ ‰Ê ÏkÓeƒ»∆»∆¬«
˙�ÈÁ·a ‡È‰ ‰·‰‡‰»«¬»ƒƒ¿ƒ«

·eLולהוריד להמשיך היינו

באופן למטה מלמעלה אלוקות

בכלים. הנקלטת 'התיישבות' של

היא האהבה, עבודת זו, ועבודה

שצריך אבינו אברהם של עניינו

מבני ואחד אחד בכל להיות

ישראל.

‰˙È‰ ˜ÁˆÈ ˙„B·Ú Ì�Ó‡»¿»¬«ƒ¿»»¿»
‰‡ÏÚ‰ C¯„aהאור של ¿∆∆«¬»»

ÏÚÓÏ‰,האלוקי ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»
B˙„B·Ú ‰˙È‰ ÔÎÏÂשל ¿»≈»¿»¬»

B¯‡a˙יצחק ˙¯ÈÙÁaכפי «¬ƒ«¿≈
פרשת השבוע, בפרשת שמסופר

‡˙תולדות, ¯ÈÒ‰Ï e�È‰c¿«¿¿»ƒ∆
ÏÎÂ ¯ÙÚ‰Â ÌÈ�·‡‰»¬»ƒ¿∆»»¿»
ÌÈÓÈÏÚn‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ««¬ƒƒ
ÔÈÚÓ‰ ÏÚ ÌÈ¯ÈzÒÓe«¿ƒƒ«««¿»
¯B˜Ó ‰lb˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿«∆¿
¯B˜Óc Úe„ÈÂ .ÌÈiÁ ÌÈÓ«ƒ«ƒ¿»«ƒ¿
,˙e˜Ï‡ ‡e‰ ÌÈiÁ ÌÈÓ«ƒ«ƒ¡…

·e˙kL BÓk56ÌÈÓ ¯B˜Ó ¿∆»¿«ƒ
‰Ê ÏÚÂ ,'ÈÂ‰ ˙‡ ÌÈiÁ«ƒ∆¬»»¿«∆

‰„B·Ú‰ ÔÈ�Ú ‡e‰עבודת ƒ¿«»¬»
העלאה, בדרך ‡˙ה' ¯ÈÒ‰Ï¿»ƒ∆

ÌÈ¯ÈzÒÓe ÌÈÓÈÏÚn‰ Ïk»««¬ƒƒ«¿ƒƒ
ÌÈÓ ¯B˜Ó ˙�ÈÁa ÏÚ«¿ƒ«¿«ƒ
‰lb˙iL È„Îa ÌÈiÁ«ƒƒ¿≈∆ƒ¿«∆
ÈÙk ,ÌÈiÁ ÌÈÓ ˙�ÈÁa¿ƒ««ƒ«ƒ¿ƒ
C¯„a ÌÈˆ¯BÙe ÌÈÚ·BpL∆¿ƒ¿ƒ¿∆∆
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ÏL∆«¬»»ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏאלקות גילוי ולפעול ¿«¿»
בעולם.

CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú Ì�Ó‡ (Â»¿»¬«ƒ»ƒ
,˜ÁˆÈ ˙„B·ÚÏ Ì‰¯·‡ ˙„B·Ú ÔÈa L¯Ù‰‰ e‰Ó ÔÈ·‰Ï¿»ƒ««∆¿≈≈¬««¿»»«¬«ƒ¿»

C‰ e�ÈÈ‰ ‰¯B‡ÎÏcהשיגו העבודה אופני ששני נראה לעיל המבואר ולפי ¿ƒ¿»«¿«
זהה, ‡e˜Ï˙מטרה CÈLÓ‰Ï ‰˙È‰ Ì‰¯·‡ ˙„B·ÚL ÌLÎcƒ¿≈∆¬««¿»»»¿»¿«¿ƒ¡…
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הּידּוע ּכּמׁשל הּוא הּנ"ל אֹופּנים אדם60ב' ּבני מּׁשני ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָ
ּבּבקעה עֹומד ואחד ההר ּבראׁש עֹומד ,ׁשאחד ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
אֹו ּדרכים, ּבב' להיֹות יכֹולה ׁשּלהם ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָׁשההתחּברּות
למעלה. יעלה ׁשהּתחּתֹון אֹו למּטה יֹורד ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהעליֹון
ּכלל, קׁשיים אין למּטה העליֹון ׁשּבירידת ּבזה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוההפרׁש
ּתעׂשה, מה לֹו יאמר מי הרי העליֹון, ׁשהּוא ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּדמאחר
ּבנֹוגע אמנם רֹוצה. ׁשהּוא ּכּמה עד לירד ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּוביכלּתֹו
ּוכמֹו ּתנאים, ּכּמה ּדרּוׁשים למעלה הּתחּתֹון ְְְְְְֲִִִַַַַַַָָָלעלּית

וגֹו'61ׁשּכתּוב לבב ּובר כּפים נקי גֹו' הוי' ּבהר יעלה מי ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ההעלאה ׁשענין לפי והינּו ׁשם), ׁשּמֹונה הּתנאים ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ(ּככל
ׁשהעבֹודה מּובן ּומּזה .נזּדּכ עצמֹו ׁשהּמּטה ּבאפן ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּוא
העבֹודה מאׁשר יֹותר נעלית עבֹודה היא למעלה ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָמּלמּטה
מאחר למּטה, מּלמעלה ּבעבֹודה ּכי, למּטה, ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָמּלמעלה
ּבדר אֹור ּבֹו ׁשּמאיר ורק ,נזּדּכ לא עצמֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשהּמּטה
החמרּיּות התּגּברּות ׁשּמּצד אפׁשר אזי למּטה, ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָמּלמעלה

ז"ל רּבֹותינּו מאמר ועלּֿדר האֹור, ההֹול62יסּתּלק ּכל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
מהּֿׁשאיןּֿכן הּׁשכינה. רגלי ּדֹוחק ּכאּלּו זקּופה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבקֹומה
עצמֹו ׁשהּמּטה מאחר הּנה למעלה, מּלמּטה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבעבֹודה
ּבין החּלּוק ּגם וזהּו ּבקּיּומֹו. האֹור נׁשאר אזי ,ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָנזּדּכ
ׁשּלאחרי לבא, ּדלעתיד לּגּלּויים ּתֹורה ּדמּתן ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹהּגּלּויים
מהּֿׁשאיןּֿכן כּו', ּגלּות עֹוד היה ּתֹורה ּדמּתן ְִִֵֵֶַַַַָָָָהּגּלּויים
עֹולמים. ּולעֹולמי לעד קּימים הם לבא ּדלעתיד ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹהּגּלּויים
ּדאברהם העבֹודה ּבין ההפרׁש ּגם הּוא כן ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָּוכמֹו
אלקּות ׁשהמׁשי אברהם ׁשעבֹודת ּדיצחק, ְְְְְֱֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹלהעבֹודה
יצחק ועבֹודת הּמּטה, זּכּו ּפעלה לא למּטה ְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָָָָֹמּלמעלה
לאלקּות, ּכלי להיֹות הּמּטה זּכּו ּפעלה למעלה ְְְְְֱֲִִִִֶַַַַָָָָָֹמּלמּטה
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למעלה מלמטה העלאה – והשני למטה, מלמעלה ÏLnkהמשכה ‡e‰«»»
Úe„i‰60„ÓBÚ „Á‡L Ì„‡ È�a È�MÓלמעלה¯‰‰ L‡¯a «»«ƒ¿≈¿≈»»∆∆»≈¿…»»

„ÓBÚ „Á‡Âלמטה‰ÏBÎÈ Ì‰lL ˙e¯aÁ˙‰‰L ,‰Ú˜aa ¿∆»≈«ƒ¿»∆«ƒ¿«¿∆»∆¿»
ÔBzÁz‰L B‡ ‰hÓÏ „¯BÈ ÔBÈÏÚ‰L B‡ ,ÌÈÎ¯c '·a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿¿»ƒ∆»∆¿≈¿«»∆««¿

‰ÏÚÓÏ ‰ÏÚÈולמרות «¬∆¿«¿»
אין המעשית התוצאה שמבחינת

ה צורה באיזו התחברותהבדל

האופנים ובשני מתבצעת, הזו

העומד בין וקירוב חיבור נוצר

זאת בכל למטה, לעומד למעלה

שתי בין משמעותי הבדל יש

Êa‰,הדרכים L¯Ù‰‰Â .¿«∆¿≈»∆
‰hÓÏ ÔBÈÏÚ‰ ˙„È¯ÈaL∆ƒƒ«»∆¿¿«»
¯Á‡Óc ,ÏÏk ÌÈÈL˜ ÔÈ‡≈¿»ƒ¿»¿≈««
ÈÓ È¯‰ ,ÔBÈÏÚ‰ ‡e‰L∆»∆¿¬≈ƒ
,‰NÚz ‰Ó BÏ ¯Ó‡È…«««¬∆
‰nk „Ú „¯ÈÏ BzÏÎÈ·eƒ»¿≈≈««»

‰ˆB¯ ‡e‰Lנכונים והדברים ∆∆
בנמשל כמובן, שבעתיים,

למטה האלקות גילוי שכאשר

הקדושֿברוךֿ של מצידו הוא

לו יאמר ש"מי כיוון הרי הוא,

להוריד ביכולתו תעשה", מה

האין מהאור ולגלות ולהמשיך

בלי לגילוי עד שירצה ככל סוף

iÏÚÏ˙גבול. Ú‚B�a Ì�Ó‡»¿»¿≈««¬ƒ«
‰ÏÚÓÏ ÔBzÁz‰– ובנמשל ««¿¿«¿»

האדם של והתקרבות התעלות

התעלות של בדרך לאלוקות

למעלה ÌÈLe¯c¿ƒמלמטה
ÌÈ‡�z ‰nkאדם כל ולא «»¿»ƒ

ולגלות כך לידי להגיע יכול

זו, בדרך בעולם ¿BÓÎeאלוקות
·e˙kL61¯‰a ‰ÏÚÈ ÈÓ ∆»ƒ«¬∆¿«

¯·e ÌÈtÎ È˜� 'B‚ 'ÈÂ‰¬»»¿ƒ««ƒ«
ÌÈ‡�z‰ ÏÎk) 'B‚Â ··Ï≈»¿¿»«¿»ƒ

e�È‰Â ,(ÌL ‰�BnLשל בדרך אלוקות לגלות כדי שדווקא לכך הסיבה ∆∆»¿«¿
היא תנאים של בשורה צורך יש ‰e‡העלאה ‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈ�ÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿«««¬»»

CkcÊ� BÓˆÚ ‰hn‰L ÔÙ‡a,גדולה עבודה היא עצמו המטה וזיכוך ¿…∆∆««»«¿ƒ¿«≈
לבוא. לעתיד זו בדרך שתהיה ההתגלות לגבי לעיל Ô·eÓכאמור ‰fÓeƒ∆»

¯L‡Ó ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‰„B·Ú ‡È‰ ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰„B·Ú‰L∆»¬»ƒ¿«»¿«¿»ƒ¬»«¬≈≈≈¬∆
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰„B·Ú‰,זאת לעשות ויכול ראוי אדם כל לא ולכן »¬»ƒ¿«¿»¿«»

‡Ï BÓˆÚ ‰hn‰L ¯Á‡Ó ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰„B·Úa ,Èkƒ«¬»ƒ¿«¿»¿«»≈««∆««»«¿…

ÈÊ‡ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ C¯„a ¯B‡ Ba ¯È‡nL ˜¯Â ,CkcÊ�ƒ¿«≈¿«∆≈ƒ¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»¬«
¯LÙ‡ייתכן˙ei¯ÓÁ‰ ˙e¯ab˙‰ „vnLלמטה lzÒÈ˜שישנה ∆¿»∆ƒ«ƒ¿«¿«»¿ƒƒ¿«≈
¯B‡‰לגבי כאמור למעלה, ויתעלה יחזור אלא למטה להאיר ימשיך ולא »

המטה כי מתמשכת, השפעה לו הייתה שלא תורה מתן בעת שהאיר האור

כראוי, נזדכך לא »¿ŒÏÚÂעדיין
e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯c∆∆«¬««≈

Ï"Ê62Ïk‰ÓB˜a CÏB‰‰ «»«≈¿»
‰Ùe˜Êגאווה בכך ומפגין ¿»

מהעובדה שנובעים ויישות

את וזיכך עידן לא ִֵשעדיין

גופו ÁBc˜חומריות el‡k¿ƒ≈
‰�ÈÎM‰ ÈÏ‚¯ההיפך וגורם «¿≈«¿ƒ»
אלוקות ŒÔÈ‡MŒ‰Óמגילוי .«∆≈
‰„B·Úa Ôkהתעלות של ≈»¬»

‰p‰ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»ƒ≈
BÓˆÚ ‰hn‰L ¯Á‡Ó≈««∆««»«¿
¯B‡‰ ¯‡L� ÈÊ‡ ,CkcÊ�ƒ¿«≈¬«ƒ¿«»
זו בדרך שנמשך האלוקי

BÓei˜aנקלט שהוא מאחר כי ¿ƒ
המטה הרי המטה, בתוך וחודר

באור 'להחזיק' ראוי כלי הוא

יחזור ולא להאיר שימשיך

‰elÁ˜ויסתלק Ìb e‰ÊÂ .¿∆««ƒ
‰¯Bz ÔzÓc ÌÈÈelb‰ ÔÈa≈«ƒƒ¿««»
‡·Ï „È˙ÚÏc ÌÈÈelbÏ«ƒƒƒ¿»ƒ»…
השפעתם אורך ,מבחינת
ÔzÓc ÌÈÈelb‰ È¯Á‡lL∆¿«¬≈«ƒƒ¿««
'eÎ ˙eÏb „BÚ ‰È‰ ‰¯Bz»»»»
והסתר העלם בעולם יש ושוב

האור ŒÔÈ‡MŒ‰Óהאלקיעל ,«∆≈
‡·Ï „È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰ Ôk≈«ƒƒƒ¿»ƒ»…
ÈÓÏBÚÏe „ÚÏ ÌÈÓi˜ Ì‰≈«»ƒ»«¿¿≈

ÌÈÓÏBÚהעתידה והגאולה »ƒ
אלקות) (גילוי גאולה היא לבוא

(והעלם גלות אחריה שאין

והסתר).

‰„B·Ú‰Ï Ì‰¯·‡c ‰„B·Ú‰ ÔÈa L¯Ù‰‰ Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓÎe¿≈««∆¿≈≈»¬»¿«¿»»¿»¬»
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ˙e˜Ï‡ CÈLÓ‰L Ì‰¯·‡ ˙„B·ÚL ,˜ÁˆÈc¿ƒ¿»∆¬««¿»»∆ƒ¿ƒ¡…ƒ¿«¿»¿«»

‰hn‰ CekÊ ‰ÏÚt ‡Ï,בעולם אלוקות והמשיך גילה שאברהם ולמרות …»¬»ƒ««»
ולא התעדן לא והעולם העולם של והחומריות הגשמיות בתוך חדר לא ַָהדבר

ÁˆÈ˜הזדכך, ˙„B·ÚÂהעלאה בדרך ÏÚÓÏ‰שהייתה ‰hÓlÓ «¬«ƒ¿»ƒ¿«»¿«¿»
˙e˜Ï‡Ï ÈÏk ˙BÈ‰Ï ‰hn‰ CekÊ ‰ÏÚtומתגלה הנמשך שהאור כך »¬»ƒ««»ƒ¿¿ƒ∆¡…

פנימית בצורה בו וייקלט ברֿקיימאיחדור ÈÙÁ¯˙ויהיה ÔÈ�Ú e‰fL ,∆∆ƒ¿«¬ƒ«
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mdxa` oa wgvi zeclez dl`e

הּמעלימים ּכל את להסיר היתה יצחק עבֹודת ּגם ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָּכ
מהי ּכן ואם ּבעֹולם, אלקּות ׁשּיתּגּלה ּבכדי ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהּמסּתירים
ּבין הפרׁש ׁשּיׁש הּוא, הענין א ּביניהם. מינּה' ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָה'נפקא

מ למעלה.המׁשכה מּלמּטה להעלאה למּטה ּלמעלה ְְְְְְְְֲִִַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשהרי מקֹום, ּבגדר אינֹו ּומּטה מעלה ענין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדהּנה,
מקֹום, ענין ּגדר ׁשּי לא ּבפרט ּולמעלה ּבכלל ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּברּוחנּיּות
הּמעלה ּבענין הּוא ּומּטה ּבמעלה הּכּונה ְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָאּלא

ׁשהם57והחׁשיבּות ּומּדֹות ׂשכל ּוכמֹו ּומסֹובב. סּבה , ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ
העליֹון, הּוא עּלה ׁשהּוא ׁשהּׂשכל לפי ּומּטה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמעלה
ּגם הּוא ועלּֿדרֿזה הּתחּתֹון. הן העלּול ׁשהן ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָוהּמּדֹות
מּלמּטה ּובין למּטה מּלמעלה ּבין ההפרׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבענין
היינּו, למּטה, מּלמעלה היתה אברהם ׁשּמדרגת ְְְְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָָלמעלה,
ּבמדרגה. מּטה ּבבחינת הּמעלה ּבחינת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָׁשהמׁשי
ׁשהעלה היינּו, למעלה, מּלמּטה היתה יצחק ְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּומדרגת
זה ויּובן הּמעלה. ּבחינת למדרגת הּמּטה ּבחינת ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָאת
לּגּלּויים ּתֹורה ּדמּתן הּגּלּויים ּבין ההפרׁש ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָעלּֿדר
ּבדר הם ּתֹורה ּדמּתן ׁשהּגּלּויים לבֹוא, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּדלעתיד

ׁשּכתּוב ּכמֹו למּטה, סיני,58מּלמעלה הר על הוי' וּירד ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
מּתן ׁשהרי ּכלל, נזּדּכ ולא ּבמקֹומֹו נׁשאר הּמּטה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹאבל
ואם מצרים, יציאת אחרי ּבלבד יֹום חמּׁשים היה ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָּתֹורה
ּבכח נעׂשה זה וענין כּו'. ההגׁשמה נׁשארה הרי ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּכן
ּולהתּגּלֹות לירד יּוכל ׁשּלכן יכֹול, ּכל ׁשהּוא ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהאיןֿסֹוף
קדם. ּכמֹו ּבגׁשמּיּותֹו נׁשאר ׁשהּמּטה אףֿעלּֿפי ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָֹלמּטה,
למעלה, ּדמּלמּטה ּבאפן יהיּו ּדלעתיד הּגּלּויים ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹאמנם
ויהיה מּטה, אֹויס ווערן וועט ער ,יזּדּכ עצמֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּמּטה
נּזֹון הּגּוף יהיה לבא ׁשּלעתיד אמרּו ולכן לאלקּות. ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹּכלי
ּכלי ׁשּיהיה עד ּכ ּכל יזּדּכ ׁשהּגּוף והינּו האלקּות, ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמן

האלקּות מן נּזֹון להיֹות ּבין59לאלקּות החּלּוק ּוכללּות . ְְֱֱִִִִֵֶַָָֹֹ
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ה"ו.57) פ"ב יסוה"ת הל' רמב"ם גם וראה סע"ב. עד, להצ"צ החקירה בספר נתבאר פ"ח. ח"א מו"נ כ.58)ראה יט, ראה59)יתרו
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ÌÈÓÈÏÚn‰ Ïk ˙‡ ¯ÈÒ‰Ï ‰˙È‰ ˜ÁˆÈ ˙„B·Ú Ìb Ck ,ÌÏBÚa»»»«¬«ƒ¿»»¿»¿»ƒ∆»««¬ƒƒ
È‰Ó Ôk Ì‡Â ,ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡ ‰lb˙iL È„Îa ÌÈ¯ÈzÒn‰Â¿««¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿«∆¡…»»¿ƒ≈«ƒ

'd�ÈÓ ‡˜Ù�'‰ההבדלÌ‰È�Èa?התוצאה מבחינת ««¿»ƒ»≈≈∆
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ÔÈa L¯Ù‰ LiL ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡«»ƒ¿»∆≈∆¿≈≈«¿»»ƒ¿«¿»¿«»

‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰Ï¿«¬»»ƒ¿«»
ÔÈ�Ú ,‰p‰c .‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿ƒ≈ƒ¿«
¯„‚a B�È‡ ‰hÓe ‰ÏÚÓ«¿»«»≈¿∆∆

ÌB˜Óשמדובר מאחר כי »
אין "למעלה" רוחניים, במושגים

יותר גבוה מקום פירושו

נמוך מקום פירושו אין ו"למטה"

ei�Áe¯a˙יותר, È¯‰L∆¬≈¿»ƒ
ÏÏÎaעל מדובר כאשר אפילו ƒ¿»

מופשטים רוחניים מושגים

להתייחס טעם אין הזה בעולם

שלגבי (כשם מקום של להגדרות

כל אין לדוגמא, שכלי, רעיון

ולא מקום של להגדרה משמעות

כאן נמצא שהרעיון לומר ייתכן

שם) בעולמותÏÚÓÏe‰או ¿«¿»
CiLהרוחניים ‡Ï Ë¯Ùaƒ¿»…«»

‡l‡ ,ÌB˜Ó ÔÈ�Ú ¯„b∆∆ƒ¿«»∆»
‰hÓe ‰ÏÚÓa ‰�ek‰««»»¿«¿»«»
‰ÏÚn‰ ÔÈ�Úa ‡e‰¿ƒ¿«««¬»

˙e·ÈLÁ‰Â57מבחינת ¿«¬ƒ
והדרגה, «aÒƒ‰המעמד

ÏÎN BÓÎe .··eÒÓe¿»¿≈∆
‰hÓe ‰ÏÚÓ Ì‰L ˙BcÓeƒ∆≈«¿»«»
מהמידות למעלה הוא השכל -

אבל מהשכל למטה הם והמידות

אלא, מקום של במובן ÈÙÏ¿ƒלא
‰lÚ ‡e‰L ÏÎO‰L∆«≈∆∆ƒ»

והמקור ‰ÔBÈÏÚ,הסיבה ‡e‰»∆¿
ÏeÏÚ‰ Ô‰L ˙Bcn‰Â¿«ƒ∆≈∆»

ŒÏÚÂהתוצאה .ÔBzÁz‰ Ô‰≈««¿¿«
ÔÈ�Úa Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆«¿ƒ¿«

ÔÈa L¯Ù‰‰אלוקות התגלות «∆¿≈≈
של hÓÏ‰בדרך ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»

ÔÈ·eשל בדרך אלוקות ‡·¯‰Ìהתגלות ˙‚¯„nL ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ≈ƒ¿«»¿«¿»∆«¿≈««¿»»
החסד אלוקות‰È˙‰מידת להתגלות שהביאה hÓÏ‰,עבודה ‰ÏÚÓlÓ »¿»ƒ¿«¿»¿«»

‰ÏÚn‰ ˙�ÈÁa CÈLÓ‰L ,e�ÈÈ‰בדרגה‰‚¯„Óa ‰hÓ ˙�ÈÁ·a «¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ«««¿»ƒ¿ƒ««»¿«¿≈»
העליון השכל שאור כך מהשכל, המידות מהתגלות האמורה בדוגמא כמו

מהשכל. שלמטה במידות ‰È˙‰נמשך ˜ÁˆÈ ˙‚¯„Óeאלוקות התגלות «¿≈«ƒ¿»»¿»

‰hn‰בדרך ˙�ÈÁa ˙‡ ‰ÏÚ‰L ,e�ÈÈ‰ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»«¿∆∆¡»∆¿ƒ«««»
,‰ÏÚn‰ ˙�ÈÁa ˙‚¯„ÓÏ.להלן שיבואר כפי ¿«¿≈«¿ƒ«««¿»

ÌÈÈelb‰ ÔÈa L¯Ù‰‰ C¯cŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂהאלוקיים‰¯Bz ÔzÓc ¿»∆«∆∆«∆¿≈≈«ƒƒ¿««»
ÌÈÈelbÏהאלקייםÌ‰ ‰¯Bz ÔzÓc ÌÈÈelb‰L ,‡B·Ï „È˙ÚÏc «ƒƒƒ¿»ƒ»∆«ƒƒ¿««»≈

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ C¯„a¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»
·e˙kL BÓk58'ÈÂ‰ „¯iÂ ¿∆»«≈∆¬»»

È�ÈÒמלמעלה ¯‰ ÏÚ««ƒ»
�L‡¯שלמטה, ‰hn‰ Ï·‡¬»««»ƒ¿«
BÓB˜Óaומצבו במעמדו ƒ¿

שהיה כפי �CkcÊהרוחני ‡ÏÂ¿…ƒ¿«≈
התעלה È¯‰Lולא ,ÏÏk¿»∆¬≈

ÌÈMÓÁ ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓ««»»»¬ƒƒ
˙‡ÈˆÈ È¯Á‡ „·Ïa ÌBÈƒ¿««¬≈¿ƒ«

È¯‰ Ôk Ì‡Â ,ÌÈ¯ˆÓעדיין ƒ¿«ƒ¿ƒ≈¬≈
‰¯‡L�לגמרי נזדככה ולא ƒ¿¬»
‚‰‰'eÎ ‰ÓLמנת שהיתה ««¿»»

במצרים, ישראל בני של חלקם

הגדולה ההתגלות למרות ולכן

במעמד שינוי חל לא תורה ָבמתן

לתמוה ואין המטה. של ובמצב

ההתגלות היתה כן אם איך

מגושם הוא המטה והרי למטה,

התגלות לקלוט מסוגל ולא

- כי Ê‰אלוקית, ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿»∆
ÛBÒŒÔÈ‡‰ ÁÎa ‰NÚ�«¬»¿…«»≈

‡e‰Lאין הקדושֿברוךֿהוא ∆
לו שאין זה במובן גם סוף לו

נבצר לא דבר ושום הגבלה שום

הוא אלא ÏBÎÈ,ממנו Ïk…»
„¯ÈÏ ÏÎeÈ ÔÎlL∆»≈«≈≈
ŒÛ‡ ,‰hÓÏ ˙Blb˙‰Ïe¿ƒ¿«¿«»«
¯‡L� ‰hn‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆««»ƒ¿«
.Ì„˜ BÓk B˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿…∆
„È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰ Ì�Ó‡»¿»«ƒƒƒ¿»ƒ
‰hÓlÓc ÔÙ‡a eÈ‰Èƒ¿¿…∆¿ƒ¿«»
BÓˆÚ ‰hn‰L ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆««»«¿
Ô¯ÚÂÂ ËÚÂÂ ¯Ú ,CkcÊÈƒ¿«≈∆∆∆¿

ÒÈB‡להיות כיhÓ‰שיחדל ¿«»
תשתנה, שלו È˙ÚlL„המהות e¯Ó‡ ÔÎÏÂ .˙e˜Ï‡Ï ÈÏk ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆¿ƒ∆¡…¿»≈»¿∆¿»ƒ
Ûeb‰ ‰È‰È ‡·Ïגשמי מזון באמצעות חיות ושואב ניזון ÔÓשכיום ÔBf� »…ƒ¿∆«ƒƒ

ÈÏk ‰È‰iL „Ú Ck Ïk CkcÊÈ Ûeb‰L e�È‰Â ,˙e˜Ï‡‰»¡…¿«¿∆«ƒ¿«≈»»«∆ƒ¿∆¿ƒ
ÔBf� ˙BÈ‰Ï ˙e˜Ï‡Ïוחיותו קיומו את ‰‡e˜Ï˙ולשאוב ÔÓ59. ∆¡…ƒ¿ƒƒ»¡…

Ï"p‰ ÌÈpÙB‡ '· ÔÈa ˜elÁ‰ ˙eÏÏÎe– האחד אלקות: בהתגלות ¿»«ƒ≈«ƒ««
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יט i"gyz'd ,elqk yceg y`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

הּידּוע ּכּמׁשל הּוא הּנ"ל אֹופּנים אדם60ב' ּבני מּׁשני ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָ
ּבּבקעה עֹומד ואחד ההר ּבראׁש עֹומד ,ׁשאחד ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
אֹו ּדרכים, ּבב' להיֹות יכֹולה ׁשּלהם ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָׁשההתחּברּות
למעלה. יעלה ׁשהּתחּתֹון אֹו למּטה יֹורד ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהעליֹון
ּכלל, קׁשיים אין למּטה העליֹון ׁשּבירידת ּבזה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוההפרׁש
ּתעׂשה, מה לֹו יאמר מי הרי העליֹון, ׁשהּוא ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּדמאחר
ּבנֹוגע אמנם רֹוצה. ׁשהּוא ּכּמה עד לירד ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּוביכלּתֹו
ּוכמֹו ּתנאים, ּכּמה ּדרּוׁשים למעלה הּתחּתֹון ְְְְְְֲִִִַַַַַַָָָלעלּית

וגֹו'61ׁשּכתּוב לבב ּובר כּפים נקי גֹו' הוי' ּבהר יעלה מי ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ההעלאה ׁשענין לפי והינּו ׁשם), ׁשּמֹונה הּתנאים ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ(ּככל
ׁשהעבֹודה מּובן ּומּזה .נזּדּכ עצמֹו ׁשהּמּטה ּבאפן ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּוא
העבֹודה מאׁשר יֹותר נעלית עבֹודה היא למעלה ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָמּלמּטה
מאחר למּטה, מּלמעלה ּבעבֹודה ּכי, למּטה, ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָמּלמעלה
ּבדר אֹור ּבֹו ׁשּמאיר ורק ,נזּדּכ לא עצמֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשהּמּטה
החמרּיּות התּגּברּות ׁשּמּצד אפׁשר אזי למּטה, ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָמּלמעלה

ז"ל רּבֹותינּו מאמר ועלּֿדר האֹור, ההֹול62יסּתּלק ּכל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
מהּֿׁשאיןּֿכן הּׁשכינה. רגלי ּדֹוחק ּכאּלּו זקּופה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבקֹומה
עצמֹו ׁשהּמּטה מאחר הּנה למעלה, מּלמּטה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבעבֹודה
ּבין החּלּוק ּגם וזהּו ּבקּיּומֹו. האֹור נׁשאר אזי ,ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָנזּדּכ
ׁשּלאחרי לבא, ּדלעתיד לּגּלּויים ּתֹורה ּדמּתן ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹהּגּלּויים
מהּֿׁשאיןּֿכן כּו', ּגלּות עֹוד היה ּתֹורה ּדמּתן ְִִֵֵֶַַַַָָָָהּגּלּויים
עֹולמים. ּולעֹולמי לעד קּימים הם לבא ּדלעתיד ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹהּגּלּויים
ּדאברהם העבֹודה ּבין ההפרׁש ּגם הּוא כן ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָּוכמֹו
אלקּות ׁשהמׁשי אברהם ׁשעבֹודת ּדיצחק, ְְְְְֱֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹלהעבֹודה
יצחק ועבֹודת הּמּטה, זּכּו ּפעלה לא למּטה ְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָָָָֹמּלמעלה
לאלקּות, ּכלי להיֹות הּמּטה זּכּו ּפעלה למעלה ְְְְְֱֲִִִִֶַַַַָָָָָֹמּלמּטה

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

ואילך. ריד ע' תרח"ץ ובכ"מ.60)סה"מ ב. כח, א. כו, ראה פ' לקו"ת ואילך.61)ראה ג כד, ב.62)תהלים מג, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

למעלה מלמטה העלאה – והשני למטה, מלמעלה ÏLnkהמשכה ‡e‰«»»
Úe„i‰60„ÓBÚ „Á‡L Ì„‡ È�a È�MÓלמעלה¯‰‰ L‡¯a «»«ƒ¿≈¿≈»»∆∆»≈¿…»»

„ÓBÚ „Á‡Âלמטה‰ÏBÎÈ Ì‰lL ˙e¯aÁ˙‰‰L ,‰Ú˜aa ¿∆»≈«ƒ¿»∆«ƒ¿«¿∆»∆¿»
ÔBzÁz‰L B‡ ‰hÓÏ „¯BÈ ÔBÈÏÚ‰L B‡ ,ÌÈÎ¯c '·a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿¿»ƒ∆»∆¿≈¿«»∆««¿

‰ÏÚÓÏ ‰ÏÚÈולמרות «¬∆¿«¿»
אין המעשית התוצאה שמבחינת

ה צורה באיזו התחברותהבדל

האופנים ובשני מתבצעת, הזו

העומד בין וקירוב חיבור נוצר

זאת בכל למטה, לעומד למעלה

שתי בין משמעותי הבדל יש

Êa‰,הדרכים L¯Ù‰‰Â .¿«∆¿≈»∆
‰hÓÏ ÔBÈÏÚ‰ ˙„È¯ÈaL∆ƒƒ«»∆¿¿«»
¯Á‡Óc ,ÏÏk ÌÈÈL˜ ÔÈ‡≈¿»ƒ¿»¿≈««
ÈÓ È¯‰ ,ÔBÈÏÚ‰ ‡e‰L∆»∆¿¬≈ƒ
,‰NÚz ‰Ó BÏ ¯Ó‡È…«««¬∆
‰nk „Ú „¯ÈÏ BzÏÎÈ·eƒ»¿≈≈««»

‰ˆB¯ ‡e‰Lנכונים והדברים ∆∆
בנמשל כמובן, שבעתיים,

למטה האלקות גילוי שכאשר

הקדושֿברוךֿ של מצידו הוא

לו יאמר ש"מי כיוון הרי הוא,

להוריד ביכולתו תעשה", מה

האין מהאור ולגלות ולהמשיך

בלי לגילוי עד שירצה ככל סוף

iÏÚÏ˙גבול. Ú‚B�a Ì�Ó‡»¿»¿≈««¬ƒ«
‰ÏÚÓÏ ÔBzÁz‰– ובנמשל ««¿¿«¿»

האדם של והתקרבות התעלות

התעלות של בדרך לאלוקות

למעלה ÌÈLe¯c¿ƒמלמטה
ÌÈ‡�z ‰nkאדם כל ולא «»¿»ƒ

ולגלות כך לידי להגיע יכול

זו, בדרך בעולם ¿BÓÎeאלוקות
·e˙kL61¯‰a ‰ÏÚÈ ÈÓ ∆»ƒ«¬∆¿«

¯·e ÌÈtÎ È˜� 'B‚ 'ÈÂ‰¬»»¿ƒ««ƒ«
ÌÈ‡�z‰ ÏÎk) 'B‚Â ··Ï≈»¿¿»«¿»ƒ

e�È‰Â ,(ÌL ‰�BnLשל בדרך אלוקות לגלות כדי שדווקא לכך הסיבה ∆∆»¿«¿
היא תנאים של בשורה צורך יש ‰e‡העלאה ‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈ�ÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿«««¬»»

CkcÊ� BÓˆÚ ‰hn‰L ÔÙ‡a,גדולה עבודה היא עצמו המטה וזיכוך ¿…∆∆««»«¿ƒ¿«≈
לבוא. לעתיד זו בדרך שתהיה ההתגלות לגבי לעיל Ô·eÓכאמור ‰fÓeƒ∆»

¯L‡Ó ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‰„B·Ú ‡È‰ ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰„B·Ú‰L∆»¬»ƒ¿«»¿«¿»ƒ¬»«¬≈≈≈¬∆
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰„B·Ú‰,זאת לעשות ויכול ראוי אדם כל לא ולכן »¬»ƒ¿«¿»¿«»

‡Ï BÓˆÚ ‰hn‰L ¯Á‡Ó ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰„B·Úa ,Èkƒ«¬»ƒ¿«¿»¿«»≈««∆««»«¿…

ÈÊ‡ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ C¯„a ¯B‡ Ba ¯È‡nL ˜¯Â ,CkcÊ�ƒ¿«≈¿«∆≈ƒ¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»¬«
¯LÙ‡ייתכן˙ei¯ÓÁ‰ ˙e¯ab˙‰ „vnLלמטה lzÒÈ˜שישנה ∆¿»∆ƒ«ƒ¿«¿«»¿ƒƒ¿«≈
¯B‡‰לגבי כאמור למעלה, ויתעלה יחזור אלא למטה להאיר ימשיך ולא »

המטה כי מתמשכת, השפעה לו הייתה שלא תורה מתן בעת שהאיר האור

כראוי, נזדכך לא »¿ŒÏÚÂעדיין
e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯c∆∆«¬««≈

Ï"Ê62Ïk‰ÓB˜a CÏB‰‰ «»«≈¿»
‰Ùe˜Êגאווה בכך ומפגין ¿»

מהעובדה שנובעים ויישות

את וזיכך עידן לא ִֵשעדיין

גופו ÁBc˜חומריות el‡k¿ƒ≈
‰�ÈÎM‰ ÈÏ‚¯ההיפך וגורם «¿≈«¿ƒ»
אלוקות ŒÔÈ‡MŒ‰Óמגילוי .«∆≈
‰„B·Úa Ôkהתעלות של ≈»¬»

‰p‰ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»ƒ≈
BÓˆÚ ‰hn‰L ¯Á‡Ó≈««∆««»«¿
¯B‡‰ ¯‡L� ÈÊ‡ ,CkcÊ�ƒ¿«≈¬«ƒ¿«»
זו בדרך שנמשך האלוקי

BÓei˜aנקלט שהוא מאחר כי ¿ƒ
המטה הרי המטה, בתוך וחודר

באור 'להחזיק' ראוי כלי הוא

יחזור ולא להאיר שימשיך

‰elÁ˜ויסתלק Ìb e‰ÊÂ .¿∆««ƒ
‰¯Bz ÔzÓc ÌÈÈelb‰ ÔÈa≈«ƒƒ¿««»
‡·Ï „È˙ÚÏc ÌÈÈelbÏ«ƒƒƒ¿»ƒ»…
השפעתם אורך ,מבחינת
ÔzÓc ÌÈÈelb‰ È¯Á‡lL∆¿«¬≈«ƒƒ¿««
'eÎ ˙eÏb „BÚ ‰È‰ ‰¯Bz»»»»
והסתר העלם בעולם יש ושוב

האור ŒÔÈ‡MŒ‰Óהאלקיעל ,«∆≈
‡·Ï „È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰ Ôk≈«ƒƒƒ¿»ƒ»…
ÈÓÏBÚÏe „ÚÏ ÌÈÓi˜ Ì‰≈«»ƒ»«¿¿≈

ÌÈÓÏBÚהעתידה והגאולה »ƒ
אלקות) (גילוי גאולה היא לבוא

(והעלם גלות אחריה שאין

והסתר).

‰„B·Ú‰Ï Ì‰¯·‡c ‰„B·Ú‰ ÔÈa L¯Ù‰‰ Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓÎe¿≈««∆¿≈≈»¬»¿«¿»»¿»¬»
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ˙e˜Ï‡ CÈLÓ‰L Ì‰¯·‡ ˙„B·ÚL ,˜ÁˆÈc¿ƒ¿»∆¬««¿»»∆ƒ¿ƒ¡…ƒ¿«¿»¿«»

‰hn‰ CekÊ ‰ÏÚt ‡Ï,בעולם אלוקות והמשיך גילה שאברהם ולמרות …»¬»ƒ««»
ולא התעדן לא והעולם העולם של והחומריות הגשמיות בתוך חדר לא ַָהדבר

ÁˆÈ˜הזדכך, ˙„B·ÚÂהעלאה בדרך ÏÚÓÏ‰שהייתה ‰hÓlÓ «¬«ƒ¿»ƒ¿«»¿«¿»
˙e˜Ï‡Ï ÈÏk ˙BÈ‰Ï ‰hn‰ CekÊ ‰ÏÚtומתגלה הנמשך שהאור כך »¬»ƒ««»ƒ¿¿ƒ∆¡…

פנימית בצורה בו וייקלט ברֿקיימאיחדור ÈÙÁ¯˙ויהיה ÔÈ�Ú e‰fL ,∆∆ƒ¿«¬ƒ«
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i"gyz'dכ ,elqk yceg y`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

אֹות ּדא אמת ּבחינת ּוממׁשיכים מּגיעים אזי ְְְְֱֲִִִִִֶַַַַַָָלמעלה,
ּבּדר עצמּה מּצד היא ההמׁשכה ׁשּכאׁשר והינּו, ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָוא"ו.
ׁשהּמּטה ּכיון להמׁשכה, קּיּום אין אזי למּטה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָמּלמעלה
ּדאברהם). הּבארֹות ּבענין (וכּנ"ל זֹו להמׁשכה ּכלי ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָאינֹו
למעלה, מּלמּטה העלאה ּתחּלה יׁש ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָאמנם
היא ההמׁשכה אזי ההמׁשכה, את ּגֹורמת ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוההעלאה
לפי להמׁשכה, קּיּום ׁשּיׁש אמת, אֹות ּדא וא"ו ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָּבחינת
עבֹודת ׁשעלֿידי יֹותר, ּובעמק ּכלי. עׂשּית עלֿידי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּבאה
אֹותֹו ּומהּפכים עצמֹו החׁש את ׁשּמבררים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹהּברּורים
ּבחינת יֹותר, נעלית מּבחינה ּוממׁשיכים מּגיעים ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָלאֹור,

סתרֹו חׁש מּצד70יׁשת היא ההמׁשכה ׁשּכאׁשר והינּו . ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשּלא יֹותר, נעלית מּבחינה היא ההמׁשכה אזי ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹההעלאה,
אֹות ּדא וא"ו ענין ׁשּזהּו ּכלל, והפסק ׁשּנּוי ּבּה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּי

ֱֶאמת.

e‰ÊÂזֹו ּדפרׁשה אֹור' ּב'תֹורה ּׁשּמבאר מה ּכן ּגם ¿∆ְְְֵֶַַָָָָָֹ
ּתֹולדֹות) אלקינּו71(ּפרׁשת ּׁשאֹומרים מה ּבענין ְְְְֱִִֵֶַַַָָֹ

מּובן אינֹו [ּדלכאֹורה אבֹותינּו הּוא72ואלקי אלקינּו הרי , ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵָָֹֹ
ליּה הוה הּדֹורֹות סדר מּצד ּכן, ואם יׂשראל, ּכל ְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹאלקי
א אלקינּו. ואחרּֿכ אבֹותינּו אלקי ּתחּלה ְְְֱֱֲִֵֵֵֵַַַַָָֹֹלמימר
החל הּמֹוחין, ּבחינת הּוא ׁשאבֹותינּו הּוא], ְְֲִִִֵֵֶַַָָָהענין
ההמׁשכה. ענין ּתחּלת החכמה, ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָמאברהם
הּצמצּום עלֿידי זה הרי חכמה ּבחינת ׁשּיתהּוה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּובכדי
ׁשוין, ועׂשּיה חכמה יתּבר עצמּותֹו לגּבי ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּדוקא,

ׁשּכתּוב התהּוּות73ּכמֹו ולכן עׂשית, ּבחכמה ּכּלם ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֻ
עלֿי היא ואלקיהחכמה אלקינּו וזהּו הּצמצּום. די ְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ

הּצמצּום ועלֿידי הּצמצּום, ענין הּוא אלקינּו ְְְְְֱֲִִִֵֵֵַַַַֹאבֹותינּו,
מֹורה ׁשהוא"ו ואלקי, ענין ׁשּזהּו ההמׁשכה, ענין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹנעׂשה
הּמֹוחין. התהּוּות אבֹותינּו, ּבחינת להיֹות ההמׁשכה, ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָעל
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שבהם הקדושה ניצוצות את ולהעלות מהרע הטוב את ולהפריד לברר עליו

היא זו ÏÚÓÏ‰ועבודה ‰hÓlÓ C¯„a,אותה מבצעים ‡ÈÊוכאשר ¿∆∆ƒ¿«»¿«¿»¬«
,e�È‰Â .Â"‡Â ˙B‡ ÂÊ ‡c ˙Ó‡ ˙�ÈÁa ÌÈÎÈLÓÓe ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ«¡∆»»¿«¿

dÓˆÚ „vÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ¯L‡kLוהיא האדם עבודת מצד ולא ∆«¬∆««¿»»ƒƒ««¿»
ÏÚÓlÓ‰המשכה C¯ca¿∆∆ƒ¿«¿»

Ìei˜ ÔÈ‡ ÈÊ‡ ,‰hÓÏ¿«»¬«≈ƒ
‰ÎLÓ‰Ïמסוים זמן וכעבור ««¿»»

ועולה חוזרת האלקית ההתגלות

‡B�Èלמעלה, ‰hn‰L ÔÂÈk≈»∆««»≈
Ï"pÎÂ) BÊ ‰ÎLÓ‰Ï ÈÏk¿ƒ¿«¿»»¿««
Ì‰¯·‡c ˙B¯‡a‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿««¿≈¿«¿»»
פלשתים סתמום זמן שכעבור

נפסקה). «¿«‡Ì�Óונביעתם
‰lÁz LÈ ¯L‡kבשלב «¬∆≈¿ƒ»

hÓlÓ‰ראשון ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»
‰ÏÚÓÏמעבודת כתוצאה ¿«¿»
Ó¯Bb˙האדם, ‰‡ÏÚ‰‰Â¿««¬»»∆∆

‰ÎLÓ‰‰ מלמעלה‡˙ ∆««¿»»
‰È‡למטה, ‰ÎLÓ‰‰ ÈÊ‡¬«««¿»»ƒ

˙B‡ ‡c Â"‡Â ˙�ÈÁa¿ƒ«»»
Ìei˜ LiL ,˙Ó‡¡∆∆≈ƒ

‰ÎLÓ‰Ïהיא אמת (שהרי ««¿»»
ברֿחלוף), ולא נצחי ÈÙÏ¿ƒדבר

ÈÏk ˙iNÚ È„ÈŒÏÚ ‰‡aL∆»»«¿≈¬ƒ«¿ƒ
בפנימיות. ונקלטת

¯˙BÈ ˜ÓÚ·eלהעלאה יש ¿…∆≈
המשכה, על נוספת מעלה

˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬«
ÌÈ¯e¯a‰זו שלא כזה באופן «≈ƒ

הקדושה את שמבררים בלבד

אלא הרע ÌÈ¯¯·nL∆¿»¿ƒמתוך
ומתקנים ‰CLÁומעלים ˙‡∆«…∆

ÈÎt‰Óe BÓˆÚB˙B‡ Ì «¿¿«¿ƒ
ÌÈÚÈbÓ ,¯B‡Ï¿«ƒƒ
‰�ÈÁaÓ ÌÈÎÈLÓÓe«¿ƒƒƒ¿ƒ»

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ�המשכה רק ולא «¬≈≈
ואופן למידת שבהתאם

CLÁההעלאה, ˙LÈ ˙�ÈÁa¿ƒ«»∆…∆
B¯˙Ò70כך כדי עד בעצמו לקדושֿברוךֿהוא שקרובה ביותר נעלית דרגה ƒ¿

"חושך". נקראת היא ולכן גילוי לידי באה לא היא כלל ¿»¿e�È‰Âשבדרך
‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ÈÊ‡ ,‰‡ÏÚ‰‰ „vÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ¯L‡kL∆«¬∆««¿»»ƒƒ«««¬»»¬«««¿»»ƒ
e‰fL ,ÏÏk ˜ÒÙ‰Â ÈepL da CiL ‡lL ,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‰�ÈÁaÓƒ¿ƒ»«¬≈≈∆…«»»ƒ¿∆¿≈¿»∆∆

˙Ó‡ ˙B‡ ‡c Â"‡Â ÔÈ�Ú.לעד וקיימת נצחית היא שהאמת כאמור ƒ¿«»»¡∆

˙L¯t) BÊ ‰L¯Ùc '¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·nM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆¿…»¿»¿»»»»»«
(˙B„ÏBz71e�È˙B·‡ È˜Ï‡Â e�È˜Ï‡ ÌÈ¯ÓB‡M ‰Ó ÔÈ�Úa ¿¿ƒ¿««∆¿ƒ¡…≈≈…≈¬≈

Ô·eÓ B�È‡ ‰¯B‡ÎÏc]72Ï‡¯NÈ Ïk È˜Ï‡ ‡e‰ e�È˜Ï‡ È¯‰ , ¿ƒ¿»≈»¬≈¡…≈¡…≈»ƒ¿»≈
שלנו, אלוקינו גם אלא אבותינו אלוקי רק Ò„¯לא „vÓ ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈ƒ«≈∆

˙B¯Bc‰שאנחנו כיוון הרי «
כך ואחר לעצמנו קרובים

ÓÈÓÏ¯לאבותינו dÈÏ ‰Â‰«»≈¿≈«
לומר לו ‡È˜Ïהיה ‰lÁz¿ƒ»¡…≈

CkŒ¯Á‡Â e�È˙B·‡¬≈¿««»
,[‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡ .e�È˜Ï‡¡…≈«»ƒ¿»
˙�ÈÁa ‡e‰ e�È˙B·‡L∆¬≈¿ƒ«
Ì‰¯·‡Ó ÏÁ‰ ,ÔÈÁBn‰«ƒ»≈≈«¿»»
,‰ÓÎÁ‰ ˙�ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ««»¿»
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈ�Ú ˙lÁz¿ƒ«ƒ¿«««¿»»
בחינת האדם שבשכל כשם

הראשוני השלב היא החכמה

רעיון התפתחות של וההתחלתי

כביכול, באלקות, גם וכך שכלי,

היא ההמשכה ותחילת ראשית

מעשר (הראשונה חכמה מבחינת

e‰˙iL‰הספירות). È„Î·eƒ¿≈∆ƒ¿«∆
‰ÓÎÁ ˙�ÈÁaכל על ¿ƒ«»¿»

שלה ŒÏÚההגדרות ‰Ê È¯‰¬≈∆«
,‡˜Âc ÌeˆÓv‰ È„È¿≈«ƒ¿«¿»
B˙eÓˆÚ Èa‚Ï È¯‰L∆¬≈¿«≈«¿

C¯a˙Èהצמצום ÓÎÁ‰לפני ƒ¿»≈»¿»
ההתגלות «iNÚÂ«¬ƒ‰תחילת

שהוא הפשוט המעשי הביטוי

ההתגלות BÓkסוף ,ÔÈÂL»ƒ¿
·e˙kL73‰ÓÎÁa Ìlk ∆»À»¿»¿»
˙ÈNÚהקדושֿברוךֿהוא ולגבי »ƒ»

גבול ובלי סוף אין שהוא בעצמו

באותה הם והעשייה החכמה

‰˙‰ee˙דרגה, ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«
‰ÓÎÁ‰מוגדרות תכונות עם «»¿»
È„ÈŒÏÚומסויימות ‡È‰ƒ«¿≈

.ÌeˆÓv‰«ƒ¿
È˜Ï‡Â e�È˜Ï‡ e‰ÊÂ¿∆¡…≈≈…≈

ÌeˆÓv‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ e�È˜Ï‡ ,e�È˙B·‡מידת הוא אלוקים שם שהרי ¬≈¡…≈ƒ¿««ƒ¿
,- שני מצד אבל וההסתר, הצמצום נובע שממנה והגבורה ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂהדין
,È˜Ï‡Â ÔÈ�Ú e‰fL ,‰ÎLÓ‰‰ ÔÈ�Ú ‰NÚ� ÌeˆÓv‰שהוא"ו «ƒ¿«¬∆ƒ¿«««¿»»∆∆ƒ¿«≈…≈

"ואלוקי" המילה ‰‰ÎLÓ‰שבתחילת ÏÚ ‰¯BÓוהגילוי˙BÈ‰Ï , ∆«««¿»»ƒ¿
‰Ê ÏÚ ¯ÓB‡Â .ÔÈÁBn‰ ˙ee‰˙‰ ,e�È˙B·‡ ˙�ÈÁaהצמצום על ¿ƒ«¬≈ƒ¿««ƒ¿≈«∆
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כּו'. החמרּיּות את להסיר הּבארֹות, חפירת ענין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּזהּו
מֹות אחרי הרי ּבארֹות, חפר אברהם ׁשּגם ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָואףֿעלּֿפי

ּפלׁשּתים סּתמּום אברהם63אברהם ׁשעבֹודת לפי והינּו , ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָ
ולכן הּמּטה, זּכּו ללא עליֹון, אֹור ּגּלּוי ּבדר רק ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהיתה
ׁשּי לא ּדיצחק הּבארֹות מהּֿׁשאיןּֿכן האֹור. ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹנסּתּלק
ּבדר היתה יצחק ׁשעבֹודת לפי ּפלׁשּתים, ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָׁשּיסּתמּום

עצמֹו. ּבּמּטה זּכּו לפעל ְְֲִִַַַַָָָֹהעלאה

ּכתיבp‰Â‰ז) ּדיצחק ּבארֹות ׁשמֹות64ּגּבי להן וּיקרא ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
ּדיצחק ׁשמֹות אביו, להן קרא אׁשר ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹּכּׁשמת
אינֹו ולכאֹורה וא"ו. חסר ּדאברהם וכּׁשמת וא"ו, ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹמלא
המׁשכה על ׁשּמֹורה וא"ו אֹות ּבענין ידּוע הלא ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹמּובן,

למּטה ויצחק65מּלמעלה המׁשכה ענינֹו ׁשאברהם וכיון , ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ
וא"ו, חסר ׁשמת ביצחק למימר ליּה הוה העלאה, ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹענינֹו
ּדכׁשם הּוא, הענין א וא"ו. מלא ׁשמֹות ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָּובאברהם
ענין ׁשּגם מצינּו כן ּכמֹו ההמׁשכה, ענין הּוא וא"ו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשאֹות
תֹורה' ּב'לּקּוטי וכּמבאר וא"ו, ּבאֹות הּוא 66ההעלאה ְְְֲִֵַַַָָָָָָֹ

היא למעלה מּלמּטה העלאה ׁשּכל הּמּסעֹות, ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָּבענין
ו', ּפעמים ז' אֹו ז' ּפעמים ו' ׁשהּוא מ"ב, ׁשם ְְְִִֵֵֶַָָעלֿידי
הּוא, והענין וא"ו. עלֿידי היא ההעלאה ׁשּגם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָונמצא

ּבּזהר איתא הּפסּוק67ּדהּנה אמת,68על אֹות לי ּונתּתם ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
ּוכתיב וא"ו, אֹות אׁשר69ּדא לכל קֹוראיו לכל הוי' קרֹוב ְְְְֲֲִֶָָָָָָָֹ

הּקריאה ּבענין מדּבר ׁשהּכתּוב והינּו, ּבאמת, ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָיקראּוהּו
ׁשהיא הּתפּלה ּבעבֹודת ּובפרט למעלה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָׁשּמּלמּטה
וא"ו, אֹות ׁשהּוא ּבאמת, זה על ואֹומר למעלה, ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָמּלמּטה
ּבזה, והענין ּבוא"ו. הּוא ההעלאה ענין ׁשּגם ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָלפי

ּבעבֹודת ההעלאה מּלמּטהׁשעלֿידי ּבדר הּברּורים ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
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ÌÈzLÏt ÌeÓzÒ Ì‰¯·‡ ˙BÓ63Ì‰¯·‡ ˙„B·ÚL ÈÙÏ e�È‰Â , «¿»»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ∆¬««¿»»
ÔÎÏÂ ,‰hn‰ CekÊ ‡ÏÏ ,ÔBÈÏÚ ¯B‡ Èelb C¯„a ˜¯ ‰˙È‰»¿»«¿∆∆ƒ∆¿¿…ƒ««»¿»≈

אברהם, מות לאחר זמן, כעבור

¯B‡‰ ˜lzÒ�ונעלם וחזר ƒ¿«≈»
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כי i"gyz'd ,elqk yceg y`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

אֹות ּדא אמת ּבחינת ּוממׁשיכים מּגיעים אזי ְְְְֱֲִִִִִֶַַַַַָָלמעלה,
ּבּדר עצמּה מּצד היא ההמׁשכה ׁשּכאׁשר והינּו, ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָוא"ו.
ׁשהּמּטה ּכיון להמׁשכה, קּיּום אין אזי למּטה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָמּלמעלה
ּדאברהם). הּבארֹות ּבענין (וכּנ"ל זֹו להמׁשכה ּכלי ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָאינֹו
למעלה, מּלמּטה העלאה ּתחּלה יׁש ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָאמנם
היא ההמׁשכה אזי ההמׁשכה, את ּגֹורמת ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוההעלאה
לפי להמׁשכה, קּיּום ׁשּיׁש אמת, אֹות ּדא וא"ו ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָּבחינת
עבֹודת ׁשעלֿידי יֹותר, ּובעמק ּכלי. עׂשּית עלֿידי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּבאה
אֹותֹו ּומהּפכים עצמֹו החׁש את ׁשּמבררים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹהּברּורים
ּבחינת יֹותר, נעלית מּבחינה ּוממׁשיכים מּגיעים ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָלאֹור,

סתרֹו חׁש מּצד70יׁשת היא ההמׁשכה ׁשּכאׁשר והינּו . ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשּלא יֹותר, נעלית מּבחינה היא ההמׁשכה אזי ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹההעלאה,
אֹות ּדא וא"ו ענין ׁשּזהּו ּכלל, והפסק ׁשּנּוי ּבּה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּי

ֱֶאמת.

e‰ÊÂזֹו ּדפרׁשה אֹור' ּב'תֹורה ּׁשּמבאר מה ּכן ּגם ¿∆ְְְֵֶַַָָָָָֹ
ּתֹולדֹות) אלקינּו71(ּפרׁשת ּׁשאֹומרים מה ּבענין ְְְְֱִִֵֶַַַָָֹ

מּובן אינֹו [ּדלכאֹורה אבֹותינּו הּוא72ואלקי אלקינּו הרי , ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵָָֹֹ
ליּה הוה הּדֹורֹות סדר מּצד ּכן, ואם יׂשראל, ּכל ְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹאלקי
א אלקינּו. ואחרּֿכ אבֹותינּו אלקי ּתחּלה ְְְֱֱֲִֵֵֵֵַַַַָָֹֹלמימר
החל הּמֹוחין, ּבחינת הּוא ׁשאבֹותינּו הּוא], ְְֲִִִֵֵֶַַָָָהענין
ההמׁשכה. ענין ּתחּלת החכמה, ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָמאברהם
הּצמצּום עלֿידי זה הרי חכמה ּבחינת ׁשּיתהּוה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּובכדי
ׁשוין, ועׂשּיה חכמה יתּבר עצמּותֹו לגּבי ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּדוקא,

ׁשּכתּוב התהּוּות73ּכמֹו ולכן עׂשית, ּבחכמה ּכּלם ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֻ
עלֿי היא ואלקיהחכמה אלקינּו וזהּו הּצמצּום. די ְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ

הּצמצּום ועלֿידי הּצמצּום, ענין הּוא אלקינּו ְְְְְֱֲִִִֵֵֵַַַַֹאבֹותינּו,
מֹורה ׁשהוא"ו ואלקי, ענין ׁשּזהּו ההמׁשכה, ענין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹנעׂשה
הּמֹוחין. התהּוּות אבֹותינּו, ּבחינת להיֹות ההמׁשכה, ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָעל
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שבהם הקדושה ניצוצות את ולהעלות מהרע הטוב את ולהפריד לברר עליו

היא זו ÏÚÓÏ‰ועבודה ‰hÓlÓ C¯„a,אותה מבצעים ‡ÈÊוכאשר ¿∆∆ƒ¿«»¿«¿»¬«
,e�È‰Â .Â"‡Â ˙B‡ ÂÊ ‡c ˙Ó‡ ˙�ÈÁa ÌÈÎÈLÓÓe ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ«¡∆»»¿«¿

dÓˆÚ „vÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ¯L‡kLוהיא האדם עבודת מצד ולא ∆«¬∆««¿»»ƒƒ««¿»
ÏÚÓlÓ‰המשכה C¯ca¿∆∆ƒ¿«¿»

Ìei˜ ÔÈ‡ ÈÊ‡ ,‰hÓÏ¿«»¬«≈ƒ
‰ÎLÓ‰Ïמסוים זמן וכעבור ««¿»»

ועולה חוזרת האלקית ההתגלות

‡B�Èלמעלה, ‰hn‰L ÔÂÈk≈»∆««»≈
Ï"pÎÂ) BÊ ‰ÎLÓ‰Ï ÈÏk¿ƒ¿«¿»»¿««
Ì‰¯·‡c ˙B¯‡a‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿««¿≈¿«¿»»
פלשתים סתמום זמן שכעבור

נפסקה). «¿«‡Ì�Óונביעתם
‰lÁz LÈ ¯L‡kבשלב «¬∆≈¿ƒ»

hÓlÓ‰ראשון ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»
‰ÏÚÓÏמעבודת כתוצאה ¿«¿»
Ó¯Bb˙האדם, ‰‡ÏÚ‰‰Â¿««¬»»∆∆

‰ÎLÓ‰‰ מלמעלה‡˙ ∆««¿»»
‰È‡למטה, ‰ÎLÓ‰‰ ÈÊ‡¬«««¿»»ƒ

˙B‡ ‡c Â"‡Â ˙�ÈÁa¿ƒ«»»
Ìei˜ LiL ,˙Ó‡¡∆∆≈ƒ

‰ÎLÓ‰Ïהיא אמת (שהרי ««¿»»
ברֿחלוף), ולא נצחי ÈÙÏ¿ƒדבר

ÈÏk ˙iNÚ È„ÈŒÏÚ ‰‡aL∆»»«¿≈¬ƒ«¿ƒ
בפנימיות. ונקלטת

¯˙BÈ ˜ÓÚ·eלהעלאה יש ¿…∆≈
המשכה, על נוספת מעלה

˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬«
ÌÈ¯e¯a‰זו שלא כזה באופן «≈ƒ

הקדושה את שמבררים בלבד

אלא הרע ÌÈ¯¯·nL∆¿»¿ƒמתוך
ומתקנים ‰CLÁומעלים ˙‡∆«…∆

ÈÎt‰Óe BÓˆÚB˙B‡ Ì «¿¿«¿ƒ
ÌÈÚÈbÓ ,¯B‡Ï¿«ƒƒ
‰�ÈÁaÓ ÌÈÎÈLÓÓe«¿ƒƒƒ¿ƒ»

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ�המשכה רק ולא «¬≈≈
ואופן למידת שבהתאם

CLÁההעלאה, ˙LÈ ˙�ÈÁa¿ƒ«»∆…∆
B¯˙Ò70כך כדי עד בעצמו לקדושֿברוךֿהוא שקרובה ביותר נעלית דרגה ƒ¿

"חושך". נקראת היא ולכן גילוי לידי באה לא היא כלל ¿»¿e�È‰Âשבדרך
‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ÈÊ‡ ,‰‡ÏÚ‰‰ „vÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ¯L‡kL∆«¬∆««¿»»ƒƒ«««¬»»¬«««¿»»ƒ
e‰fL ,ÏÏk ˜ÒÙ‰Â ÈepL da CiL ‡lL ,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‰�ÈÁaÓƒ¿ƒ»«¬≈≈∆…«»»ƒ¿∆¿≈¿»∆∆

˙Ó‡ ˙B‡ ‡c Â"‡Â ÔÈ�Ú.לעד וקיימת נצחית היא שהאמת כאמור ƒ¿«»»¡∆

˙L¯t) BÊ ‰L¯Ùc '¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·nM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆¿…»¿»¿»»»»»«
(˙B„ÏBz71e�È˙B·‡ È˜Ï‡Â e�È˜Ï‡ ÌÈ¯ÓB‡M ‰Ó ÔÈ�Úa ¿¿ƒ¿««∆¿ƒ¡…≈≈…≈¬≈

Ô·eÓ B�È‡ ‰¯B‡ÎÏc]72Ï‡¯NÈ Ïk È˜Ï‡ ‡e‰ e�È˜Ï‡ È¯‰ , ¿ƒ¿»≈»¬≈¡…≈¡…≈»ƒ¿»≈
שלנו, אלוקינו גם אלא אבותינו אלוקי רק Ò„¯לא „vÓ ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈ƒ«≈∆

˙B¯Bc‰שאנחנו כיוון הרי «
כך ואחר לעצמנו קרובים

ÓÈÓÏ¯לאבותינו dÈÏ ‰Â‰«»≈¿≈«
לומר לו ‡È˜Ïהיה ‰lÁz¿ƒ»¡…≈

CkŒ¯Á‡Â e�È˙B·‡¬≈¿««»
,[‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡ .e�È˜Ï‡¡…≈«»ƒ¿»
˙�ÈÁa ‡e‰ e�È˙B·‡L∆¬≈¿ƒ«
Ì‰¯·‡Ó ÏÁ‰ ,ÔÈÁBn‰«ƒ»≈≈«¿»»
,‰ÓÎÁ‰ ˙�ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ««»¿»
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈ�Ú ˙lÁz¿ƒ«ƒ¿«««¿»»
בחינת האדם שבשכל כשם

הראשוני השלב היא החכמה

רעיון התפתחות של וההתחלתי

כביכול, באלקות, גם וכך שכלי,

היא ההמשכה ותחילת ראשית

מעשר (הראשונה חכמה מבחינת

e‰˙iL‰הספירות). È„Î·eƒ¿≈∆ƒ¿«∆
‰ÓÎÁ ˙�ÈÁaכל על ¿ƒ«»¿»

שלה ŒÏÚההגדרות ‰Ê È¯‰¬≈∆«
,‡˜Âc ÌeˆÓv‰ È„È¿≈«ƒ¿«¿»
B˙eÓˆÚ Èa‚Ï È¯‰L∆¬≈¿«≈«¿

C¯a˙Èהצמצום ÓÎÁ‰לפני ƒ¿»≈»¿»
ההתגלות «iNÚÂ«¬ƒ‰תחילת

שהוא הפשוט המעשי הביטוי

ההתגלות BÓkסוף ,ÔÈÂL»ƒ¿
·e˙kL73‰ÓÎÁa Ìlk ∆»À»¿»¿»
˙ÈNÚהקדושֿברוךֿהוא ולגבי »ƒ»

גבול ובלי סוף אין שהוא בעצמו

באותה הם והעשייה החכמה

‰˙‰ee˙דרגה, ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«
‰ÓÎÁ‰מוגדרות תכונות עם «»¿»
È„ÈŒÏÚומסויימות ‡È‰ƒ«¿≈

.ÌeˆÓv‰«ƒ¿
È˜Ï‡Â e�È˜Ï‡ e‰ÊÂ¿∆¡…≈≈…≈

ÌeˆÓv‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ e�È˜Ï‡ ,e�È˙B·‡מידת הוא אלוקים שם שהרי ¬≈¡…≈ƒ¿««ƒ¿
,- שני מצד אבל וההסתר, הצמצום נובע שממנה והגבורה ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂהדין
,È˜Ï‡Â ÔÈ�Ú e‰fL ,‰ÎLÓ‰‰ ÔÈ�Ú ‰NÚ� ÌeˆÓv‰שהוא"ו «ƒ¿«¬∆ƒ¿«««¿»»∆∆ƒ¿«≈…≈

"ואלוקי" המילה ‰‰ÎLÓ‰שבתחילת ÏÚ ‰¯BÓוהגילוי˙BÈ‰Ï , ∆«««¿»»ƒ¿
‰Ê ÏÚ ¯ÓB‡Â .ÔÈÁBn‰ ˙ee‰˙‰ ,e�È˙B·‡ ˙�ÈÁaהצמצום על ¿ƒ«¬≈ƒ¿««ƒ¿≈«∆
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i"gyz'dכב ,elqk yceg y`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

ּבחינת הּוא ויצחק עֹולם, אהבת ּבחינת הּוא ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָׁשאברהם
רּבה אבל79אהבה הּכלים, ּבגדר היא עֹולם ּדאהבת , ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ

הּכלים, מּגדר למעלה רצֹוא ּבחינת היא רּבה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאהבה
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּכלל, הפסק ׁשּי אין רּבה אהבה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּובבחינת

אֹור' מּיין.80ּב'תֹורה עינים חכלילי הּמתחיל' 'ּדּבּור ְְְִִִִִִִֵַַַַָָ

למעלה‡Ì�Óח) מּלמּטה ההעלאה ׁשּתהיה ּבכדי »¿»ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ
מּלמעלה, המׁשכה ּתחּלה להיֹות ְְְְְְִִִִַַָָָָָצריכה
האתערּותא ׁשּקדם ּדלעילא האתערּותא ענין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּזהּו
את הּמביאה והיא ּכח הּנתינת ׁשהיא ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹּדלתּתא,
ּבן יצחק ּתֹולדֹות אּלה וזהּו ּדלתּתא. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָהאתערּותא
להיֹות צריכה ּדיצחק, ההעלאה ׁשּתהיה ׁשּבכדי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאברהם,
אברהם נאמר ואחרּֿכ ּדאברהם. ההמׁשכה ְְְְְְֱִֶַַַַַַַָָָָָָָָּתחּלה
ּדלעילא האתערּותא ׁשּמּלבד היינּו, יצחק, את ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָהֹוליד
צריכה אברהם), ּבן (יצחק ּדלתּתא האתערּותא ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּקדם
האתערּותא לאחר ּדלעילא אתערּותא ּגם ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָלהיֹות
והענין ּבׁשלמּות. העלּיה ּתהיה ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּדלתּתא,
ׁשם ּבבחינת הּוא למעלה מּלמּטה והעלּיה ׁשהּברּור ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבזה,
עלֿידי והּוא ׁשני, ּברּור להיֹות צרי ּולאחריֿזה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָּב"ן,
נּוקבין' 'מיין העלאת את לברר מ"ה ּדׁשם ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָההמׁשכה
הּברּור ׁשּיהיה ּבכדי ּב"ן, ּדׁשם מהּברּורים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַׁשּנעׂשה
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ואילך.79) סע"ג כט, בהעלותך ואילך.80)לקו"ת א מז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

מידת לגבי גם ביטוי לידי בא זה שהבדל ומבאר מוסיף וכאן העלאה) רצוא,

עצמה ‰e‡האהבה ˜ÁˆÈÂ ,ÌÏBÚ ˙·‰‡ ˙�ÈÁa ‡e‰ Ì‰¯·‡L∆«¿»»¿ƒ««¬«»¿ƒ¿»
‰a¯ ‰·‰‡ ˙�ÈÁa79ÌÈÏk‰ ¯„‚a ‡È‰ ÌÏBÚ ˙·‰‡c אהבה, ¿ƒ««¬»«»¿«¬«»ƒ¿∆∆«≈ƒ

האדם, של הקליטה ליכולת בהתאם ומדודה ¯a‰מוגבלת ‰·‰‡ Ï·‡¬»«¬»«»
‡Bˆ¯ ˙�ÈÁa ‡È‰ותשוקה ƒ¿ƒ«»

‰ÌÈÏkעזה ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆∆«≈ƒ
מהכלים לצאת רצון הוא ועניינה

‡‰·‰("רצוא"), ˙�ÈÁ··eƒ¿ƒ««¬»
˜ÒÙ‰ CiL ÔÈ‡ ‰a«̄»≈«»∆¿≈
·e˙kL BÓk ,ÏÏk¿»¿∆»

'¯B‡ ‰¯B˙'a80¯eac' ¿»ƒ
ÌÈ�ÈÚ ÈÏÈÏÎÁ 'ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ«¿ƒƒ≈«ƒ

ÔÈiÓנובעת עולם שאהבת ƒ»ƒ
לבבו "ואם שכלית מהתבוננות

וטרוד אחרים לדברים פונה

אזי עולם, בעסקי במחשבתו

ואילו ממנו" ועוברת חולפת

הנפש מעומק נובעת רבה אהבה

אם"ולכן שגם הפסק לה אין

פונה הרילבבו אחרים לדברים

לעומת להיות זה לעומת בזה אין

להטרידה הזאת האהבה

של רישומה ולכן ולהפסיקה"

"בל תמיד נשאר הזו האהבה

ועד". עולם תמוט

Ì�Ó‡ (Áמעלתה למרות »¿»
מלמטה ההעלאה של הגדולה

מלמעלה, ההמשכה לעומת

סוף סוף בהרחבה, לעיל כמבואר

כי מלמעלה מתחיל ÏÚÓÏ‰הכול ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰‰ ‰È‰zL È„Îaƒ¿≈∆ƒ¿∆««¬»»ƒ¿«»¿«¿»
ÔÈ�Ú e‰fL ,‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ‰lÁz ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ»«¿»»ƒ¿«¿»∆∆ƒ¿«
‡È‰L ,‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡‰ Ì„wL ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆…∆»ƒ¿¬»ƒ¿«»∆ƒ

‰‡È·n‰ ‡È‰Â Ák ˙�È˙p‰ומעוררת.‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡‰ ˙‡ «¿ƒ«…«¿ƒ«¿ƒ»∆»ƒ¿¬»ƒ¿«»
המשמעות מה המאמר בתחילת שנשאלה השאלה ומתורצת מבוארת זה ולפי

בן "יצחק הלשון כפל בהמשכתשל כי יצחק" את הוליד ו"אברהם אברהם"

שני יש האדם עבודת ידי על האלקות כדלהלן:וגילוי ‡l‰שלבים, e‰ÊÂ¿∆≈∆
˜ÁˆÈc ‰‡ÏÚ‰‰ ‰È‰zL È„ÎaL ,Ì‰¯·‡ Ôa ˜ÁˆÈ ˙B„ÏBz¿ƒ¿»∆«¿»»∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆««¬»»¿ƒ¿»

למעלה, Ì‰¯·‡cמלמטה ‰ÎLÓ‰‰ ‰lÁz ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ»««¿»»¿«¿»»
למטה אברהם"מלמעלה בן "יצחק נאמר זה שלב ועל הראשון השלב שהיא

("אתערותא ההעלאה ("אתערותאכי מההמשכה כתוצאה היא דלתתא")

הוא השני והשלב ‡˙דלעילא"). „ÈÏB‰ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡� CkŒ¯Á‡Â -¿««»∆¡««¿»»ƒ∆
Ì„wL ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰ „·lnL ,e�ÈÈ‰ ,˜ÁˆÈƒ¿»«¿∆ƒ¿«»ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆…∆

(Ì‰¯·‡ Ôa ˜ÁˆÈ) ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡‰את המביאה והיא »ƒ¿¬»ƒ¿«»ƒ¿»∆«¿»»

דלתתא, Á‡Ï¯האתערותא ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«ƒ¿¬»ƒ¿≈»¿««
˙eÓÏLa ‰iÏÚ‰ ‰È‰z ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡‰ועל »ƒ¿¬»ƒ¿«»∆«¿≈∆ƒ¿∆»¬ƒ»ƒ¿≈

בהמשכה תלויה העליה ששלימות היינו יצחק", את הוליד "אברהם נאמר זה

מלמעלה. Êa‰,נוספת ÔÈ�Ú‰Âהשלבים בשני צורך יש מדוע הביאור ¿»ƒ¿»»∆
הוא: ≈»∆e¯a‰L¯האמורים

ÓÏ ‰hÓlÓ ‰iÏÚ‰Â‰ÏÚ ¿»¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»
ראשון ÈÁ·a�˙בשלב ‡e‰ƒ¿ƒ«
Ô"a ÌLבענין שקשור השם ≈«
ˆ¯CÈההעלאה, ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe¿«¬≈∆»ƒ

‡e‰Â ,È�L ¯e¯a ˙BÈ‰Ïƒ¿≈≈ƒ¿
ÌLc ‰ÎLÓ‰‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈««¿»»¿≈
˙‡ÏÚ‰ ˙‡ ¯¯·Ï ‰"Ó«¿»≈∆«¬»«
‰NÚpL 'ÔÈ·˜e� ÔÈÈÓ'«¿¿ƒ∆«¬∆
,Ô"a ÌLc ÌÈ¯e¯a‰Ó≈«≈ƒ¿≈«
¯e¯a‰ ‰È‰iL È„Îaƒ¿≈∆ƒ¿∆«≈

˙eÓÏLaƒ¿≈
מלמטה האדם של ההתעוררות

הקדושֿברוךֿהוא אל להתקרב

אלוקות גילוי ולגרום

נקראת דלתתא" ב"אתערותא

מיין "העלאת האריז"ל בכתבי

למטה הנמצאים מים נוקבין",

בבחינת הם כי 'נקבה' הנקראים

מהקדושֿ הארה ואילו מקבל.

מלמעלה האדם, אל ברוךֿהוא

דלעילא" ב"אתערותא למטה,

דכורין", מיין "המשכת נקראת

שהם למעלה הנמצאים מים

כי זכר, הנקראים משפיע ָָבבחינת

בחינת היא והנקבה משפיע בחינת הוא הזכר הזה בעולם ואישה שבאיש כשם

אשה נקראת ישראל וכנסת איש נקרא הקדושֿברוךֿהוא למעלה כך מקבל,

רוח נחת וגורמת עולה ישראל בני של שעבודתם היא נוקבין" מיין ו"העלאת

מושפעים הרוחניים הכוחות כאשר היא דכורין" מיין ו"המשכת למעלה,

ידי על "כי י): (פרק בתניא הזקן רבנו ובלשון ישראל לבני מהקדושֿברוךֿהוא

להוריד עליונים יחודים ונעשים נוקבין, מיין מעלים מנוגה שמבררים הברורים

להתלבש למטה מלמעלה יתברך אלוקותו קדושת המשכת דהיינו דכורין... מיין

קשורה למטה מלמעלה ההמשכה כי האריז"ל בכתבי מבואר ועוד בתחתונים".

אמנם – ולענייננו ב"ן. בשם קשורה למעלה מלמטה ההעלאה ואילו מ"ה בשם

הקשורה (העלאה דלתתא באתערותא היא ראשון, בשלב העבודה, התחלת

את ולהאיר לברר יש מושלם, יהיה העולם שבירור כדי אבל ב"ן) בשם

קשורה והיא המשכה (שענינה דלעילא אתערותא באמצעות דלתתא האתערותא

האתערותא את והביאה שגרמה דלעילא האתערותא מלבד וזאת ב"ן, בשם

הבירורים. עבודת את שמשלים שני" ה"בירור הוא זה ובירור דלתתא)
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mdxa` oa wgvi zeclez dl`e

ׁשהּגֹורם והינּו ׁשּלנּו, אלקה אלקינּו, זה על ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹואֹומר
החכמה), המׁשכת (ּבׁשביל הּצמצּום ענין ּכללּות ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָלהיֹות
ענין ּכל נעׂשה יׂשראל ׁשּבׁשביל יׂשראל, זה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי

ׁשּכתּוב ּוכמֹו וההמׁשכה. ּברא74הּצמצּום ּבראׁשית ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
הּוא ּדבראׁשית ראׁשית, ׁשּנקראּו יׂשראל ּבׁשביל ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶָֹאלקים,

ׁשּכתּוב ּכמֹו חכמה, ּדרּכֹו,75ּבחינת ראׁשית קנני הוי' ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
אלקים, ּדׁשם הּצמצּום עלֿידי היא החכמה ְְְְְְֱִִִִֵֵַַַַָָֹוהתהּוּות
הּוא זה ּכל הּנה אלקים, ּברא ּבראׁשית ׁשּכתּוב ְְֱִִִֵֵֶֶָָָָֹּכמֹו
ענין ׁשּכללּות והינּו, ראׁשית. ׁשּנקראּו יׂשראל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָּבׁשביל
מּלמּטה ּבּדר יׂשראל עבֹודת מּצד הּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָההמׁשכה

אחר ּבמקֹום וכּמבאר נמל76למעלה. ּבמי ּבענין ְְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָֹ
צּדיקים ׁשל היא77ּבנׁשמֹותיהם האֹור ׁשהמׁשכת ּדהגם , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

הּוא חסד חפץ ּכי מּצד למּטה, מּלמעלה 78ּבדר, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
לפי זה הרי הּוא, חסד ׁשחפץ ּגּופא זה ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָמּכלֿמקֹום,
ׁשּתהיה יׂשראל נׁשמֹות ּדעבֹודת הּתענּוג לפניו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשעלה
ׁשּיהיה החלט זה ּומּצד למעלה, מּלמּטה ּבדר ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻעבֹודתם
ּבׁשביל הּוא ההמׁשכה ענין ׁשּכללּות ונמצא, חסד. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחפץ
צרי ּדלתּתא אתערּותא ׁשּתהיה ּדבכדי והינּו, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָהעבֹודה.
ענין והּוא מּלמעלה, זה על ּכח נתינת ְְְְְְִִִִֶַַַַָָֹלהיֹות
ּדלתּתא, לאתערּותא ׁשּמביאה ּדלעילא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָהאתערּותא
לפי קֹודמת, ּדלתּתא האתערּותא הרי ּבאמת ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָאמנם
ּדאתערּותא ההמׁשכה היא ׁשּבׁשבילּה הּכּונה עּקר ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָׁשהיא

יׁשנּה ּכאׁשר ולכן, מּלמּטהּדלעילא. ּבּדר העבֹודה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
נעלה ּבאפן היא מּלמעלה ההמׁשכה ּגם אזי ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹלמעלה,
ׁשּכאׁשר אמת, אֹות ּדא וא"ו ּבענין וכּנ"ל ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָיֹותר,
קּיּום, להמׁשכה יׁש אזי העבֹודה, מּצד ּבאה ְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָההמׁשכה
ּבין ההפרׁש ּכן ּגם וזהּו יֹותר. נעלית ּבחינה היא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּכי
האהבה, ּבענין ּדיצחק לעבֹודה ּדאברהם ְְְְְְֲֲֲִִַַַַָָָָָָָָהעבֹודה
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כאחד BÈ‰Ï˙וההמשכה Ì¯Bb‰L e�È‰Â ,e�lL ‰˜Ï‡ ,e�È˜Ï‡¡…≈∆…»∆»¿«¿∆«≈ƒ¿
‰Ê È¯‰ ,(‰ÓÎÁ‰ ˙ÎLÓ‰ ÏÈ·La) ÌeˆÓv‰ ÔÈ�Ú ˙eÏÏk¿»ƒ¿««ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»««»¿»¬≈∆

Ï‡¯NÈ,ישראל כל אלוקי פירושו ש"אלקינו" Ï‡¯NÈכאמור ÏÈ·LaL ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒƒ¿»≈
·e˙kL BÓÎe .‰ÎLÓ‰‰Â ÌeˆÓv‰ ÔÈ�Ú Ïk ‰NÚ�74˙ÈL‡¯a «¬∆»ƒ¿««ƒ¿¿««¿»»¿∆»¿≈ƒ

,ÌÈ˜Ï‡ ‡¯aז"ל וחכמינו »»¡…ƒ
- "בראשית" המילה את דרשו

e‡¯˜pL Ï‡¯NÈ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿¿
‡e‰ ˙ÈL‡¯·c ,˙ÈL‡≈̄ƒƒ¿≈ƒ
BÓk ,‰ÓÎÁ ˙�ÈÁa¿ƒ«»¿»¿

·e˙kL75החכמה ‰ÈÂ'על ∆»¬»»
,Bk¯c ˙ÈL‡¯ È��»̃»ƒ≈ƒ«¿
‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙ee‰˙‰Â¿ƒ¿««»¿»ƒ
ÌLc ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿¿≈
·e˙kL BÓk ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿∆»
,ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ»»¡…ƒ
ÏÈ·La ‡e‰ ‰Ê Ïk ‰p‰ƒ≈»∆ƒ¿ƒ
.˙ÈL‡¯ e‡¯˜pL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿¿≈ƒ
ÔÈ�Ú ˙eÏÏkL ,e�È‰Â¿«¿∆¿»ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰למטה מלמעלה ««¿»»
„vÓ ‡e‰- מ וכתוצאה ƒ«

C¯ca Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú¬«ƒ¿»≈¿∆∆
.‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ76 ¿«¿…»¿»«≈

CÏÓ� ÈÓa ÔÈ�Úa¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«
ÏL Ì‰È˙BÓL�a¿ƒ¿≈∆∆

ÌÈ˜Ècˆ77Ì‚‰c , «ƒƒ«¬«
¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰Lהאלוקי ∆«¿»«»

ÏÚÓlÓ‰היא C¯„a ִ¿∆∆ƒ¿«¿»
ıÙÁ Èk „vÓ ,‰hÓÏ¿«»ƒ«ƒ»≈

‡e‰ „ÒÁ78ֿהקדושֿברוך כי ∆∆
והוא חסד חפץ בעצמו הוא

לעולמות וחיות אור משפיע

הטוב "טבע כי ולנבראים

Ê‰להיטיב", ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»∆
‡e‰ „ÒÁ ıÙÁL ‡Ùeb»∆»≈∆∆
להשפיע ועניין רצון לו ויש

למטה, ÈÙÏמלמעלה ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ
‚e�Úz‰ ÂÈ�ÙÏ ‰ÏÚL∆»»¿»»««¬
Ï‡¯NÈ ˙BÓL� ˙„B·Úcמכך לו להיגרם Ì˙„B·Úשעתיד ‰È‰zL «¬«ƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆¬»»

„ÒÁ ıÙÁ ‰È‰iL ËÏÁ‰ ‰Ê „vÓe ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ C¯„a¿∆∆ƒ¿«»¿«¿»ƒ«∆À¿«∆ƒ¿∆»≈∆∆
כיוון היא שהבריאה (76 בהערה (הנסמן אחר במקום הרבי [וכביאור

נעלה האלוקי שהאור כפי הבריאה, קודם כי חסד" "חפץ שהקדושֿברוךֿהוא

עולמות מגדר מקום,לגמרי תתפוס הנבראים שעבודת ייתכן לא ונבראים,

כי עצמו, מצד דלעילא' 'אתערותא בדרך רק להיות יכולה הבריאה וממילא

שלעבודת גורם עצמו זה הוא, חסד שחפץ כיוון מאידך, אבל הוא. חסד חפץ

"חפץ ידי (על קשורה הבריאה סיבת וממילא מקום, תפיסת תהיה כן הנבראים

לפניו ש"עלה בכך חסד")

הצדיקים]. עבודת יתברך"

ÔÈ�Ú ˙eÏÏkL ,‡ˆÓ�Â¿ƒ¿»∆¿»ƒ¿«
ÏÈ·La ‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒ
È„Î·c ,e�È‰Â .‰„B·Ú‰»¬»¿«¿¿ƒ¿≈
‡˙e¯Ú˙‡ ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿¬»

‡z˙Ïc,מלמטה התעוררות ƒ¿«»
האדם BÈ‰Ï˙מצד CÈ¯»̂ƒƒ¿

‰Ê ÏÚ Ák ˙�È˙�¿ƒ«…««∆
ÔÈ�Ú ‡e‰Â ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿ƒ¿»
‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒ¿¬»ƒ¿≈»

מלמעלה «È·nL∆¿ƒ‡‰התעוררות
,‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»ƒ¿«»

Ì�Ó‡שמבחינת למרות »¿»
בפועל הדברים התרחשות

היאההתעוררות מלמעלה

מלמטה ההתעוררות את הגורמת

‡˙e¯Ú˙‡‰ È¯‰ ˙Ó‡a∆¡∆¬≈»ƒ¿¬»
˙Ó„B˜ ‡z˙Ïcומבחינה ƒ¿«»∆∆

את שמביא הגורם היא עניינית

מלמעלה, ÈÙÏ¿ƒההתעוררות
‡È‰Lמלמטה ההתעוררות ∆ƒ

dÏÈ·LaL ‰�ek‰ ¯wÚƒ«««»»∆ƒ¿ƒ»
‰ÎLÓ‰‰ ‡È‰ƒ««¿»»
.‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡c¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
d�LÈ ¯L‡k ,ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆∆¿»
‰hÓlÓ C¯ca ‰„B·Ú‰»¬»¿∆∆ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏהעלאה בבחינת ¿«¿»
‰‰ÎLÓ‰כאמור, Ìb ÈÊ‡¬««««¿»»

ÔÙ‡a ‡È‰ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»ƒ¿…∆
ÔÈ�Úa Ï"pÎÂ ,¯˙BÈ ‰ÏÚ�«¬∆≈¿««¿ƒ¿«
,˙Ó‡ ˙B‡ ‡c Â"‡Â»»¡∆
‰‡a ‰ÎLÓ‰‰ ¯L‡kL∆«¬∆««¿»»»»
LÈ ÈÊ‡ ,‰„B·Ú‰ „vÓƒ«»¬»¬«≈

.¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‰�ÈÁa ‡È‰ Èk ,Ìei˜ ‰ÎLÓ‰Ï««¿»»ƒƒƒ¿ƒ»«¬≈≈
˜ÁˆÈc ‰„B·ÚÏ Ì‰¯·‡c ‰„B·Ú‰ ÔÈa L¯Ù‰‰ Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆¿≈≈»¬»¿«¿»»«¬»¿ƒ¿»

‰·‰‡‰ ÔÈ�Úaשאברהם זו מבחינה ויצחק אברהם בין ההבדל נתבאר לעיל ¿ƒ¿«»«¬»
(גבורה, היראה מידת הוא ויצחק המשכה), שוב, (חסד, האהבה מידת הוא
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כג i"gyz'd ,elqk yceg y`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

ּבחינת הּוא ויצחק עֹולם, אהבת ּבחינת הּוא ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָׁשאברהם
רּבה אבל79אהבה הּכלים, ּבגדר היא עֹולם ּדאהבת , ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ

הּכלים, מּגדר למעלה רצֹוא ּבחינת היא רּבה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאהבה
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּכלל, הפסק ׁשּי אין רּבה אהבה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּובבחינת

אֹור' מּיין.80ּב'תֹורה עינים חכלילי הּמתחיל' 'ּדּבּור ְְְִִִִִִִֵַַַַָָ

למעלה‡Ì�Óח) מּלמּטה ההעלאה ׁשּתהיה ּבכדי »¿»ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ
מּלמעלה, המׁשכה ּתחּלה להיֹות ְְְְְְִִִִַַָָָָָצריכה
האתערּותא ׁשּקדם ּדלעילא האתערּותא ענין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּזהּו
את הּמביאה והיא ּכח הּנתינת ׁשהיא ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹּדלתּתא,
ּבן יצחק ּתֹולדֹות אּלה וזהּו ּדלתּתא. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָהאתערּותא
להיֹות צריכה ּדיצחק, ההעלאה ׁשּתהיה ׁשּבכדי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאברהם,
אברהם נאמר ואחרּֿכ ּדאברהם. ההמׁשכה ְְְְְְֱִֶַַַַַַַָָָָָָָָּתחּלה
ּדלעילא האתערּותא ׁשּמּלבד היינּו, יצחק, את ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָהֹוליד
צריכה אברהם), ּבן (יצחק ּדלתּתא האתערּותא ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּקדם
האתערּותא לאחר ּדלעילא אתערּותא ּגם ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָלהיֹות
והענין ּבׁשלמּות. העלּיה ּתהיה ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּדלתּתא,
ׁשם ּבבחינת הּוא למעלה מּלמּטה והעלּיה ׁשהּברּור ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבזה,
עלֿידי והּוא ׁשני, ּברּור להיֹות צרי ּולאחריֿזה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָּב"ן,
נּוקבין' 'מיין העלאת את לברר מ"ה ּדׁשם ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָההמׁשכה
הּברּור ׁשּיהיה ּבכדי ּב"ן, ּדׁשם מהּברּורים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַׁשּנעׂשה
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מידת לגבי גם ביטוי לידי בא זה שהבדל ומבאר מוסיף וכאן העלאה) רצוא,

עצמה ‰e‡האהבה ˜ÁˆÈÂ ,ÌÏBÚ ˙·‰‡ ˙�ÈÁa ‡e‰ Ì‰¯·‡L∆«¿»»¿ƒ««¬«»¿ƒ¿»
‰a¯ ‰·‰‡ ˙�ÈÁa79ÌÈÏk‰ ¯„‚a ‡È‰ ÌÏBÚ ˙·‰‡c אהבה, ¿ƒ««¬»«»¿«¬«»ƒ¿∆∆«≈ƒ

האדם, של הקליטה ליכולת בהתאם ומדודה ¯a‰מוגבלת ‰·‰‡ Ï·‡¬»«¬»«»
‡Bˆ¯ ˙�ÈÁa ‡È‰ותשוקה ƒ¿ƒ«»

‰ÌÈÏkעזה ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆∆«≈ƒ
מהכלים לצאת רצון הוא ועניינה

‡‰·‰("רצוא"), ˙�ÈÁ··eƒ¿ƒ««¬»
˜ÒÙ‰ CiL ÔÈ‡ ‰a«̄»≈«»∆¿≈
·e˙kL BÓk ,ÏÏk¿»¿∆»

'¯B‡ ‰¯B˙'a80¯eac' ¿»ƒ
ÌÈ�ÈÚ ÈÏÈÏÎÁ 'ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ«¿ƒƒ≈«ƒ

ÔÈiÓנובעת עולם שאהבת ƒ»ƒ
לבבו "ואם שכלית מהתבוננות

וטרוד אחרים לדברים פונה

אזי עולם, בעסקי במחשבתו

ואילו ממנו" ועוברת חולפת

הנפש מעומק נובעת רבה אהבה

אם"ולכן שגם הפסק לה אין

פונה הרילבבו אחרים לדברים

לעומת להיות זה לעומת בזה אין

להטרידה הזאת האהבה

של רישומה ולכן ולהפסיקה"

"בל תמיד נשאר הזו האהבה

ועד". עולם תמוט

Ì�Ó‡ (Áמעלתה למרות »¿»
מלמטה ההעלאה של הגדולה

מלמעלה, ההמשכה לעומת

סוף סוף בהרחבה, לעיל כמבואר

כי מלמעלה מתחיל ÏÚÓÏ‰הכול ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰‰ ‰È‰zL È„Îaƒ¿≈∆ƒ¿∆««¬»»ƒ¿«»¿«¿»
ÔÈ�Ú e‰fL ,‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ‰lÁz ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ»«¿»»ƒ¿«¿»∆∆ƒ¿«
‡È‰L ,‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡‰ Ì„wL ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆…∆»ƒ¿¬»ƒ¿«»∆ƒ

‰‡È·n‰ ‡È‰Â Ák ˙�È˙p‰ומעוררת.‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡‰ ˙‡ «¿ƒ«…«¿ƒ«¿ƒ»∆»ƒ¿¬»ƒ¿«»
המשמעות מה המאמר בתחילת שנשאלה השאלה ומתורצת מבוארת זה ולפי

בן "יצחק הלשון כפל בהמשכתשל כי יצחק" את הוליד ו"אברהם אברהם"

שני יש האדם עבודת ידי על האלקות כדלהלן:וגילוי ‡l‰שלבים, e‰ÊÂ¿∆≈∆
˜ÁˆÈc ‰‡ÏÚ‰‰ ‰È‰zL È„ÎaL ,Ì‰¯·‡ Ôa ˜ÁˆÈ ˙B„ÏBz¿ƒ¿»∆«¿»»∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆««¬»»¿ƒ¿»

למעלה, Ì‰¯·‡cמלמטה ‰ÎLÓ‰‰ ‰lÁz ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ»««¿»»¿«¿»»
למטה אברהם"מלמעלה בן "יצחק נאמר זה שלב ועל הראשון השלב שהיא

("אתערותא ההעלאה ("אתערותאכי מההמשכה כתוצאה היא דלתתא")

הוא השני והשלב ‡˙דלעילא"). „ÈÏB‰ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡� CkŒ¯Á‡Â -¿««»∆¡««¿»»ƒ∆
Ì„wL ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰ „·lnL ,e�ÈÈ‰ ,˜ÁˆÈƒ¿»«¿∆ƒ¿«»ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆…∆

(Ì‰¯·‡ Ôa ˜ÁˆÈ) ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡‰את המביאה והיא »ƒ¿¬»ƒ¿«»ƒ¿»∆«¿»»

דלתתא, Á‡Ï¯האתערותא ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«ƒ¿¬»ƒ¿≈»¿««
˙eÓÏLa ‰iÏÚ‰ ‰È‰z ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡‰ועל »ƒ¿¬»ƒ¿«»∆«¿≈∆ƒ¿∆»¬ƒ»ƒ¿≈

בהמשכה תלויה העליה ששלימות היינו יצחק", את הוליד "אברהם נאמר זה

מלמעלה. Êa‰,נוספת ÔÈ�Ú‰Âהשלבים בשני צורך יש מדוע הביאור ¿»ƒ¿»»∆
הוא: ≈»∆e¯a‰L¯האמורים

ÓÏ ‰hÓlÓ ‰iÏÚ‰Â‰ÏÚ ¿»¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»
ראשון ÈÁ·a�˙בשלב ‡e‰ƒ¿ƒ«
Ô"a ÌLבענין שקשור השם ≈«
ˆ¯CÈההעלאה, ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe¿«¬≈∆»ƒ

‡e‰Â ,È�L ¯e¯a ˙BÈ‰Ïƒ¿≈≈ƒ¿
ÌLc ‰ÎLÓ‰‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈««¿»»¿≈
˙‡ÏÚ‰ ˙‡ ¯¯·Ï ‰"Ó«¿»≈∆«¬»«
‰NÚpL 'ÔÈ·˜e� ÔÈÈÓ'«¿¿ƒ∆«¬∆
,Ô"a ÌLc ÌÈ¯e¯a‰Ó≈«≈ƒ¿≈«
¯e¯a‰ ‰È‰iL È„Îaƒ¿≈∆ƒ¿∆«≈

˙eÓÏLaƒ¿≈
מלמטה האדם של ההתעוררות

הקדושֿברוךֿהוא אל להתקרב

אלוקות גילוי ולגרום

נקראת דלתתא" ב"אתערותא

מיין "העלאת האריז"ל בכתבי

למטה הנמצאים מים נוקבין",

בבחינת הם כי 'נקבה' הנקראים

מהקדושֿ הארה ואילו מקבל.

מלמעלה האדם, אל ברוךֿהוא

דלעילא" ב"אתערותא למטה,

דכורין", מיין "המשכת נקראת

שהם למעלה הנמצאים מים

כי זכר, הנקראים משפיע ָָבבחינת

בחינת היא והנקבה משפיע בחינת הוא הזכר הזה בעולם ואישה שבאיש כשם

אשה נקראת ישראל וכנסת איש נקרא הקדושֿברוךֿהוא למעלה כך מקבל,

רוח נחת וגורמת עולה ישראל בני של שעבודתם היא נוקבין" מיין ו"העלאת

מושפעים הרוחניים הכוחות כאשר היא דכורין" מיין ו"המשכת למעלה,

ידי על "כי י): (פרק בתניא הזקן רבנו ובלשון ישראל לבני מהקדושֿברוךֿהוא

להוריד עליונים יחודים ונעשים נוקבין, מיין מעלים מנוגה שמבררים הברורים

להתלבש למטה מלמעלה יתברך אלוקותו קדושת המשכת דהיינו דכורין... מיין

קשורה למטה מלמעלה ההמשכה כי האריז"ל בכתבי מבואר ועוד בתחתונים".

אמנם – ולענייננו ב"ן. בשם קשורה למעלה מלמטה ההעלאה ואילו מ"ה בשם

הקשורה (העלאה דלתתא באתערותא היא ראשון, בשלב העבודה, התחלת

את ולהאיר לברר יש מושלם, יהיה העולם שבירור כדי אבל ב"ן) בשם

קשורה והיא המשכה (שענינה דלעילא אתערותא באמצעות דלתתא האתערותא

האתערותא את והביאה שגרמה דלעילא האתערותא מלבד וזאת ב"ן, בשם

הבירורים. עבודת את שמשלים שני" ה"בירור הוא זה ובירור דלתתא)
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ׁשהּגֹורם והינּו ׁשּלנּו, אלקה אלקינּו, זה על ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹואֹומר
החכמה), המׁשכת (ּבׁשביל הּצמצּום ענין ּכללּות ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָלהיֹות
ענין ּכל נעׂשה יׂשראל ׁשּבׁשביל יׂשראל, זה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי

ׁשּכתּוב ּוכמֹו וההמׁשכה. ּברא74הּצמצּום ּבראׁשית ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
הּוא ּדבראׁשית ראׁשית, ׁשּנקראּו יׂשראל ּבׁשביל ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶָֹאלקים,

ׁשּכתּוב ּכמֹו חכמה, ּדרּכֹו,75ּבחינת ראׁשית קנני הוי' ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
אלקים, ּדׁשם הּצמצּום עלֿידי היא החכמה ְְְְְְֱִִִִֵֵַַַַָָֹוהתהּוּות
הּוא זה ּכל הּנה אלקים, ּברא ּבראׁשית ׁשּכתּוב ְְֱִִִֵֵֶֶָָָָֹּכמֹו
ענין ׁשּכללּות והינּו, ראׁשית. ׁשּנקראּו יׂשראל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָּבׁשביל
מּלמּטה ּבּדר יׂשראל עבֹודת מּצד הּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָההמׁשכה

אחר ּבמקֹום וכּמבאר נמל76למעלה. ּבמי ּבענין ְְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָֹ
צּדיקים ׁשל היא77ּבנׁשמֹותיהם האֹור ׁשהמׁשכת ּדהגם , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

הּוא חסד חפץ ּכי מּצד למּטה, מּלמעלה 78ּבדר, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
לפי זה הרי הּוא, חסד ׁשחפץ ּגּופא זה ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָמּכלֿמקֹום,
ׁשּתהיה יׂשראל נׁשמֹות ּדעבֹודת הּתענּוג לפניו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשעלה
ׁשּיהיה החלט זה ּומּצד למעלה, מּלמּטה ּבדר ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻעבֹודתם
ּבׁשביל הּוא ההמׁשכה ענין ׁשּכללּות ונמצא, חסד. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחפץ
צרי ּדלתּתא אתערּותא ׁשּתהיה ּדבכדי והינּו, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָהעבֹודה.
ענין והּוא מּלמעלה, זה על ּכח נתינת ְְְְְְִִִִֶַַַַָָֹלהיֹות
ּדלתּתא, לאתערּותא ׁשּמביאה ּדלעילא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָהאתערּותא
לפי קֹודמת, ּדלתּתא האתערּותא הרי ּבאמת ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָאמנם
ּדאתערּותא ההמׁשכה היא ׁשּבׁשבילּה הּכּונה עּקר ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָׁשהיא

יׁשנּה ּכאׁשר ולכן, מּלמּטהּדלעילא. ּבּדר העבֹודה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
נעלה ּבאפן היא מּלמעלה ההמׁשכה ּגם אזי ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹלמעלה,
ׁשּכאׁשר אמת, אֹות ּדא וא"ו ּבענין וכּנ"ל ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָיֹותר,
קּיּום, להמׁשכה יׁש אזי העבֹודה, מּצד ּבאה ְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָההמׁשכה
ּבין ההפרׁש ּכן ּגם וזהּו יֹותר. נעלית ּבחינה היא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּכי
האהבה, ּבענין ּדיצחק לעבֹודה ּדאברהם ְְְְְְֲֲֲִִַַַַָָָָָָָָהעבֹודה
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‰Ê È¯‰ ,(‰ÓÎÁ‰ ˙ÎLÓ‰ ÏÈ·La) ÌeˆÓv‰ ÔÈ�Ú ˙eÏÏk¿»ƒ¿««ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»««»¿»¬≈∆

Ï‡¯NÈ,ישראל כל אלוקי פירושו ש"אלקינו" Ï‡¯NÈכאמור ÏÈ·LaL ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒƒ¿»≈
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,ÌÈ˜Ï‡ ‡¯aז"ל וחכמינו »»¡…ƒ
- "בראשית" המילה את דרשו

e‡¯˜pL Ï‡¯NÈ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿¿
‡e‰ ˙ÈL‡¯·c ,˙ÈL‡≈̄ƒƒ¿≈ƒ
BÓk ,‰ÓÎÁ ˙�ÈÁa¿ƒ«»¿»¿

·e˙kL75החכמה ‰ÈÂ'על ∆»¬»»
,Bk¯c ˙ÈL‡¯ È��»̃»ƒ≈ƒ«¿
‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙ee‰˙‰Â¿ƒ¿««»¿»ƒ
ÌLc ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿¿≈
·e˙kL BÓk ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿∆»
,ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ»»¡…ƒ
ÏÈ·La ‡e‰ ‰Ê Ïk ‰p‰ƒ≈»∆ƒ¿ƒ
.˙ÈL‡¯ e‡¯˜pL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿¿≈ƒ
ÔÈ�Ú ˙eÏÏkL ,e�È‰Â¿«¿∆¿»ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰למטה מלמעלה ««¿»»
„vÓ ‡e‰- מ וכתוצאה ƒ«

C¯ca Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú¬«ƒ¿»≈¿∆∆
.‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ76 ¿«¿…»¿»«≈

CÏÓ� ÈÓa ÔÈ�Úa¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«
ÏL Ì‰È˙BÓL�a¿ƒ¿≈∆∆

ÌÈ˜Ècˆ77Ì‚‰c , «ƒƒ«¬«
¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰Lהאלוקי ∆«¿»«»

ÏÚÓlÓ‰היא C¯„a ִ¿∆∆ƒ¿«¿»
ıÙÁ Èk „vÓ ,‰hÓÏ¿«»ƒ«ƒ»≈

‡e‰ „ÒÁ78ֿהקדושֿברוך כי ∆∆
והוא חסד חפץ בעצמו הוא

לעולמות וחיות אור משפיע

הטוב "טבע כי ולנבראים

Ê‰להיטיב", ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»∆
‡e‰ „ÒÁ ıÙÁL ‡Ùeb»∆»≈∆∆
להשפיע ועניין רצון לו ויש

למטה, ÈÙÏמלמעלה ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ
‚e�Úz‰ ÂÈ�ÙÏ ‰ÏÚL∆»»¿»»««¬
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נעלה האלוקי שהאור כפי הבריאה, קודם כי חסד" "חפץ שהקדושֿברוךֿהוא

עולמות מגדר מקום,לגמרי תתפוס הנבראים שעבודת ייתכן לא ונבראים,

כי עצמו, מצד דלעילא' 'אתערותא בדרך רק להיות יכולה הבריאה וממילא

שלעבודת גורם עצמו זה הוא, חסד שחפץ כיוון מאידך, אבל הוא. חסד חפץ

"חפץ ידי (על קשורה הבריאה סיבת וממילא מקום, תפיסת תהיה כן הנבראים

לפניו ש"עלה בכך חסד")

הצדיקים]. עבודת יתברך"

ÔÈ�Ú ˙eÏÏkL ,‡ˆÓ�Â¿ƒ¿»∆¿»ƒ¿«
ÏÈ·La ‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒ
È„Î·c ,e�È‰Â .‰„B·Ú‰»¬»¿«¿¿ƒ¿≈
‡˙e¯Ú˙‡ ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿¬»

‡z˙Ïc,מלמטה התעוררות ƒ¿«»
האדם BÈ‰Ï˙מצד CÈ¯»̂ƒƒ¿

‰Ê ÏÚ Ák ˙�È˙�¿ƒ«…««∆
ÔÈ�Ú ‡e‰Â ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿ƒ¿»
‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒ¿¬»ƒ¿≈»

מלמעלה «È·nL∆¿ƒ‡‰התעוררות
,‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»ƒ¿«»

Ì�Ó‡שמבחינת למרות »¿»
בפועל הדברים התרחשות

היאההתעוררות מלמעלה

מלמטה ההתעוררות את הגורמת

‡˙e¯Ú˙‡‰ È¯‰ ˙Ó‡a∆¡∆¬≈»ƒ¿¬»
˙Ó„B˜ ‡z˙Ïcומבחינה ƒ¿«»∆∆

את שמביא הגורם היא עניינית

מלמעלה, ÈÙÏ¿ƒההתעוררות
‡È‰Lמלמטה ההתעוררות ∆ƒ

dÏÈ·LaL ‰�ek‰ ¯wÚƒ«««»»∆ƒ¿ƒ»
‰ÎLÓ‰‰ ‡È‰ƒ««¿»»
.‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡c¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
d�LÈ ¯L‡k ,ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆∆¿»
‰hÓlÓ C¯ca ‰„B·Ú‰»¬»¿∆∆ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏהעלאה בבחינת ¿«¿»
‰‰ÎLÓ‰כאמור, Ìb ÈÊ‡¬««««¿»»

ÔÙ‡a ‡È‰ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»ƒ¿…∆
ÔÈ�Úa Ï"pÎÂ ,¯˙BÈ ‰ÏÚ�«¬∆≈¿««¿ƒ¿«
,˙Ó‡ ˙B‡ ‡c Â"‡Â»»¡∆
‰‡a ‰ÎLÓ‰‰ ¯L‡kL∆«¬∆««¿»»»»
LÈ ÈÊ‡ ,‰„B·Ú‰ „vÓƒ«»¬»¬«≈

.¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‰�ÈÁa ‡È‰ Èk ,Ìei˜ ‰ÎLÓ‰Ï««¿»»ƒƒƒ¿ƒ»«¬≈≈
˜ÁˆÈc ‰„B·ÚÏ Ì‰¯·‡c ‰„B·Ú‰ ÔÈa L¯Ù‰‰ Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆¿≈≈»¬»¿«¿»»«¬»¿ƒ¿»

‰·‰‡‰ ÔÈ�Úaשאברהם זו מבחינה ויצחק אברהם בין ההבדל נתבאר לעיל ¿ƒ¿«»«¬»
(גבורה, היראה מידת הוא ויצחק המשכה), שוב, (חסד, האהבה מידת הוא
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`mdxaכד oa wgvi zeclez dl`e

ההעלאה ּבענין הּוא הּכּונה ּתכלית אמנם ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָּבׁשלמּות.
ּגּופא, הּמּטה ׁשל והּזּכּו הּברּור ענין והּוא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּדיצחק,
ּדאברהם ההמׁשכה ענין ּכל נעׂשה העלּיה ענין ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָּובׁשביל

ּכתיב לבֹוא לעתיד ולכן ידענּו81ּכּנ"ל. לא אברהם ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
אבינּו, אּתה ּכי יאמרּו ליצחק ורק יּכירנּו, לא ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹֹויׂשראל
יזּדּכ ּגּופא ׁשהּמּטה הּוא ּדלעתיד העּלּוי ׁשּתכלית ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלפי
לבא ּדלעתיד העּלּוי והּנה, ּכּנ"ל. לאלקּות ּכלי ְְְְֱִִִִִִֵֶַַָָָֹֹלהיֹות
העּלּוי מּצד ּבא זה הרי עצמֹו, ּבעֹולם הּזּכּו יהיה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאז
ּדהּנה, ּתֹורה. מּתן לגּבי לבא ּדלעתיד ּבּתֹורה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּיהיה

למׁשיח רּבנּו מׁשה ּבין ההפרׁש ּתֹורה82ידּוע ׁשּבמּתן , ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּבלבד, ּדתֹורה ּגליא רק נתּגּלה מׁשה עלֿידי ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהיה
ּכתיב לעתיד אמנם ּבהעלם, נׁשארה הּתֹורה 83ּופנימּיּות ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ
ּדרזין רזין התּגּלּות ענין ׁשהּוא ּפיהּו, מּנׁשיקֹות .84יּׁשקני ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָָ

האבֹות עם ּגם יׂשראל ּכל עם ילמד הּמׁשיח ׁשּמל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוזהּו
טעמי ענין והּוא הּפנימּיּות, להם ׁשּיגּלה רּבנּו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּומׁשה
ּבחינת אינם ּתֹורה טעמי והרי לעתיד, ׁשּיתּגּלּו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּתֹורה
עּתיק. ּפנימּיּות ּבחינת ותענּוג, טעם אם ּכי וׂשכל, ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָטעם
חיצֹונּיּות מּבחינת רק הם הּגּלּויים ּכל ׁשעכׁשו ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָוכּידּוע
עּתיק ּדפנימּיּות הּגּלּוי יהיה לבֹוא ּולעתיד ,85עּתיק, ְְְִִִִִִִִֶַַַָָ

הּוא ׁשעדן ּדאֹורייתא, סדרים מג"ן ׁשּלמעלה עדן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבחינת
עּתיק ּפנימּיּות אּבא ּפנימּיּות זֹו86ּבחינת ּבחינה ועל . ְְְְְִִִִִִִַַַַָָ

רּבנּו87ּכתיב ּומׁשה האבֹות ׁשאפילּו גֹו', ראתה לא עין ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
לעתיד רק יהיה זֹו ּבחינה וגּלּוי זֹו, ּבחינה הּׂשיגּו ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָֹלא

נאמ זה ועל הּמׁשיח. מל לֹו,87רעלֿידי לּמחּכה יעׂשה ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ
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Ì�Ó‡,מושלם יהיה שהבירור כדי בהמשכה צורך שיש למרות שני, מצד »¿»
ÔÈ�Úכנ"ל ‡e‰Â ,˜ÁˆÈc ‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈ�Úa ‡e‰ ‰�ek‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ««»»¿ƒ¿«««¬»»¿ƒ¿»¿ƒ¿«

‰iÏÚ‰ ÔÈ�Ú ÏÈ·L·e ,‡Ùeb ‰hn‰ ÏL Cekf‰Â ¯e¯a‰שעל «≈¿«ƒ∆««»»ƒ¿ƒƒ¿«»¬ƒ»
יצחק Ï"pkידי Ì‰¯·‡c ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈ�Ú Ïk ‰NÚ�לעיל וכמבואר «¬∆»ƒ¿«««¿»»¿«¿»»««

הם הבריאה וכל ההמשכה שכל

לפני שעלה מכך כתוצאה

התענוג הקדושֿברוךֿהוא

מעבודת לו להיות שעתיד

שהעיקרÔÎÏÂהנבראים. כיון ¿»≈
יצחק ידי על ההעלאה הוא

·È˙k ‡B·Ï „È˙ÚÏ81 ∆»ƒ»¿ƒ
e�Ú„È ‡Ï Ì‰¯·‡«¿»»…¿»»

e�¯ÈkÈ ‡Ï Ï‡¯NÈÂלפי ¿ƒ¿»≈…«ƒ»
הוא הפסוק פירוש פשוטו

בצרות היו ישראל בני שכאשר

האבות ובמדבר) (במצרים

לא ישראל הנקרא ויעקב אברהם

הקדושֿברוךֿ ורק להצלתם עשו

ז"ל וחכמינו הצילם עצמו הוא

לעתיד על הפסוק את דרשו

הקדושֿ שכאשר ואמרו לבוא

שבני לאבות יאמר ברוךֿהוא

יענו ויעקב אברהם חטאו ישראל

יצחק אבל אותם להעניש שיש

ולכן שונים בנימוקים עליהם יגן

-Èk e¯Ó‡È ˜ÁˆÈÏ ˜¯Â¿«¿ƒ¿»…¿ƒ
,e�È·‡ ‰z‡פי ועל «»»ƒ

הדברים של הפנימית המשמעות

לבוא שלעתיד מכאן ללמוד יש
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„È˙ÚÏc ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎzL∆«¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ
‡Ùeb ‰hn‰L ‡e‰∆««»»
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.i"gyz'd ,elqk yceg y`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה בלתי

על‡ במדרש2הפסוק1. איתא לך", נברא3"ויתן שבהם מאמרות עשרה "כנגד ברכות" ב"עשר נתברך שיעקב
העולם".

יש אלו שענינים גם אלא במספרם, רק לא משתווים שהענינים בוודאי, הרי "כנגד", אומרת התורה כאשר
במספרם. גם הם משתווים עצמם, הענינים בין שישנה השייכות ומצד לזה, זה שייכות להם

הענינים את אנו מבינים (תחלה המוקדם אל המאוחר מן היא ענין בהבנת השגתנו שאופן שמכיון אלא
לידיעה לבוא בכדי לכן, הכבד, אל הקל ומן הסיבה אל המסובב מן המוקדמים), את – ולאחריֿזה המאוחרים,
במספרם משתווים שהם רואים שאנו עלֿידיֿזה זה הרי ביניהם, שייכות יש והמוקדם) (הסיבה עצמם שהענינים

הכבד. אל הקל מן שזהו והמאוחר), (המסובב

כל רואה – במספר ההשתוות את ואילו הענין, במהות בהכרה צורך יש הענינים, שייכות את להבין כדי
רואים אותם, שמונים שבשעה אלא זה אין הענינים, של ובאיכותם במהותם בהתבוננות צורך אין זה על אחד.

הענינים. בשני שוה שהמספר

שייכים עצמם שהענינים זה מצד בא זה שענין אנו מבינים במספרם, משתווים שהם רואים שאנו ועלֿידיֿזה
לזה .4זה

איתא· לדבר: דוגמא שס"ה5. כנגד הם לאֿתעשה ושס"ה אברים, רמ"ח כנגד הם מצוותֿעשה שרמ"ח
מצוות תרי"ג לזה. זה שייכים עצמם שהענינים אלא במספר, רק היא השייכות שכל בזה הפירוש אין והרי גידים.

הגוף באברי חיּות נמשך שמהם הנפש, אברי .6הם

הפסוק7וכמבואר נעשית8על מצוות, בתרי"ג ושלימות תמימות שעלֿידי אלקיך", הוי' עם תהיה "תמים
וחיזוק חיּות בהם שיהיה הגוף, אברי בתרי"ג תמימות נמשך שמהם הנפש, באברי .9תמימות

במספרם. גם שוים שיהיו בהכרח במילא מסויימת, ממצוה נמשך אבר שכל וכיון

הקודש"‚ בשקל הכף עשרה "עשרה בענין גם הוא וכן זה10. על דאיתא כנגד11, הם מאמרות שהעשרה
עצם מצד שייכים שהם אלא במספרם, שוים שהם בזה רק היא השייכות שכל הפירוש אין הרי הדברות. עשרת

ענינם.
כמאמר התורה, ובשביל התורה עלֿידי היתה – מאמרות עשרה שעלֿידי – ההתהוות שכל לפי 12והיינו

שמים היו – תורה דמתן היום בסיון, ששי הששי, יום שבא ועד ראשית", שנקראת התורה בשביל "בראשית,
מתמוטטים ושקטה"13וארץ וגו' "ארץ אזי תורה, דמתן היום וכשהגיע בבריאה.14, קיום שנעשה ,

באה המאמרות עשרה של שהמציאות כיון ענינם, מצד לזה זה שייכים הם כי במספרם, הם משתווים ולכן
עלֿידיֿזה המאמרות, מעשרה שנבראו הנבראים את שיאירו – היא מציאותם וכוונת הדברות, עשרת בשביל

הדברות דעשרת הענינים את בהם .15שימשיכו

באור„ העולם את מאיר שהוא דהיינו הדברות, עשרת עם המאמרות עשרה את מקשר שיהודי עלֿידיֿזה .

שכתוב כמו וברוחניות, בגשמיות השפעה רוב לו נמשך אזי – גשמיכם16התורה ונתתי גו' תלכו בחקותי "אם
בפרשה. המנויות הברכות כל וגו'", בעתם
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שליט"א1) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה סוס"ו) (עד זו שיחה
ניתוספו זו במהדורא ואילך. 57 ע' ח"א בלקו"ש ונדפסה (באידית),

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד
כח.2) כז, פרשתנו
ספל"ב.3) פדר"א
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ב.5) קע, זח"א
פנ"א.6) תניא ראה
ג.7) מה, נצבים לקו"ת

יג.8) יח, שופטים פ'
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א.13) פח, שבת
ט.14) עו, תהלים
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בחוקותי.16) ר"פ
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מוגה בלתי

על‡ במדרש2הפסוק1. איתא לך", נברא3"ויתן שבהם מאמרות עשרה "כנגד ברכות" ב"עשר נתברך שיעקב
העולם".

יש אלו שענינים גם אלא במספרם, רק לא משתווים שהענינים בוודאי, הרי "כנגד", אומרת התורה כאשר
במספרם. גם הם משתווים עצמם, הענינים בין שישנה השייכות ומצד לזה, זה שייכות להם

הענינים את אנו מבינים (תחלה המוקדם אל המאוחר מן היא ענין בהבנת השגתנו שאופן שמכיון אלא
לידיעה לבוא בכדי לכן, הכבד, אל הקל ומן הסיבה אל המסובב מן המוקדמים), את – ולאחריֿזה המאוחרים,
במספרם משתווים שהם רואים שאנו עלֿידיֿזה זה הרי ביניהם, שייכות יש והמוקדם) (הסיבה עצמם שהענינים

הכבד. אל הקל מן שזהו והמאוחר), (המסובב

כל רואה – במספר ההשתוות את ואילו הענין, במהות בהכרה צורך יש הענינים, שייכות את להבין כדי
רואים אותם, שמונים שבשעה אלא זה אין הענינים, של ובאיכותם במהותם בהתבוננות צורך אין זה על אחד.

הענינים. בשני שוה שהמספר

שייכים עצמם שהענינים זה מצד בא זה שענין אנו מבינים במספרם, משתווים שהם רואים שאנו ועלֿידיֿזה
לזה .4זה

איתא· לדבר: דוגמא שס"ה5. כנגד הם לאֿתעשה ושס"ה אברים, רמ"ח כנגד הם מצוותֿעשה שרמ"ח
מצוות תרי"ג לזה. זה שייכים עצמם שהענינים אלא במספר, רק היא השייכות שכל בזה הפירוש אין והרי גידים.

הגוף באברי חיּות נמשך שמהם הנפש, אברי .6הם

הפסוק7וכמבואר נעשית8על מצוות, בתרי"ג ושלימות תמימות שעלֿידי אלקיך", הוי' עם תהיה "תמים
וחיזוק חיּות בהם שיהיה הגוף, אברי בתרי"ג תמימות נמשך שמהם הנפש, באברי .9תמימות

במספרם. גם שוים שיהיו בהכרח במילא מסויימת, ממצוה נמשך אבר שכל וכיון

הקודש"‚ בשקל הכף עשרה "עשרה בענין גם הוא וכן זה10. על דאיתא כנגד11, הם מאמרות שהעשרה
עצם מצד שייכים שהם אלא במספרם, שוים שהם בזה רק היא השייכות שכל הפירוש אין הרי הדברות. עשרת

ענינם.
כמאמר התורה, ובשביל התורה עלֿידי היתה – מאמרות עשרה שעלֿידי – ההתהוות שכל לפי 12והיינו

שמים היו – תורה דמתן היום בסיון, ששי הששי, יום שבא ועד ראשית", שנקראת התורה בשביל "בראשית,
מתמוטטים ושקטה"13וארץ וגו' "ארץ אזי תורה, דמתן היום וכשהגיע בבריאה.14, קיום שנעשה ,

באה המאמרות עשרה של שהמציאות כיון ענינם, מצד לזה זה שייכים הם כי במספרם, הם משתווים ולכן
עלֿידיֿזה המאמרות, מעשרה שנבראו הנבראים את שיאירו – היא מציאותם וכוונת הדברות, עשרת בשביל

הדברות דעשרת הענינים את בהם .15שימשיכו

באור„ העולם את מאיר שהוא דהיינו הדברות, עשרת עם המאמרות עשרה את מקשר שיהודי עלֿידיֿזה .

שכתוב כמו וברוחניות, בגשמיות השפעה רוב לו נמשך אזי – גשמיכם16התורה ונתתי גו' תלכו בחקותי "אם
בפרשה. המנויות הברכות כל וגו'", בעתם
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ההשפעה גם במילא – המאמרות בעשרה הדברות עשרת את שהמשיך זה מצד היא ההשפעות שקבלת וכיון
עשר. במספר היא שמקבל

מאמרות. העשרה כנגד ברכות, בעשר נתברך שיעקב וזהו

בזהר‰ שכתוב מה גם יובן ובזה עשו17. וברכות נתקיימו, לא יעקב ברכות מדוע אלעזר: רבי את ששאלו
(למטה)". לתתא נטל עשו (למעלה), לעילא נטל "יעקב אלעזר: רבי והשיב נתקיימו?

שכתוב מה עלֿפי שמקיימים18ויובן בכלל, ומצוות חסד צדקה, לעד": עומדת עניןdzr"צדקתו (שזהו
הבירורים "כמונח19עבודת הוא האור אבל באצילות, אור נמשך המצוות קיום עלֿידי לעד". "עומדת – (

לעד".20בקופסא" "עומדת – לעתיד תהיה והתגלותו בתיבה, אותם שמצניעים ומרגליות טובות אבנים כמו ,

לעתֿעתה הוא המצוות עלֿידי שנפעל האור שגילוי כשם לכן, המצוות, קיום מצד באות שהברכות כיון
בהעלם. הם הרי שלעתֿעתה בברכות, גם הוא כן – בקופסא" "כמונח – בהעלם

לעילא יעקב ו"יטול מכולא" עשו "יתאביד "לתתא", גם יעקב יטול – הזהר מסיים – לבוא לעתיד אבל
יתגלה המצוות עלֿידי הנפעל האור שגילוי כשם להנ"ל: כן גם ומתאים דאתי". ועלמא דין עלמא . . ותתא
כן – ואדרבה. אלקות, על תעלים לא שהגשמיות לבוא, דלעתיד החידוש שזהו בגשמיות, אפילו לבוא לעתיד
בגשמיות. הזה, בעולם גם יקויימו יעקב וברכות תתאה, מעלמא עשו" ש"יתאביד הברכות, בענין כן גם הוא

Âהאריז"ל בכתבי איתא אברהם21. במגן והובא כמו22, דשבת, מהמאכלים לטעום יש שבת שבערב להלכה,
זכו".23שאומרים חיים "טועמיה

עלמא" הוה שני אלפי ד"שיתא החשבון שלפי חצות24וכיון אחר שבת ערב כבר הוא עתה צריכים25הנה –
ה להיות עצמוכבר מהענין משהו ישנו כשטועמים גם והרי עלֿכלֿפנים, טעימה בדרך לבוא דלעתיד ענינים

עּפעס"). אויך דאך מען האט טועם, איז מען ָָ("בשעת

דוקא האחרונים בדורות שנתגלה התורה, פנימיות גילוי ענין סגולה,26וכמו ליחידי רק זה היה בעבר .

החכמה" זאת לגלות "מצוה האחרונים ובפרט27ובדורות הכללית, חסידות עלֿידי הבעלֿשםֿטוב עלֿידי ובפרט ,
חוצה" מעינותיך ד"יפוצו הענין נעשה הרי חב"ד, בחסידות הזקן אדמו"ר הפצה.28עלֿידי של באופן ,

שכתוב כמו לבוא, לעתיד שייך התורה פנימיות שגילוי שהוא29ואף רש"י ופירש פיהו", מנשיקות "ישקני
בזמן טעימה, בדרך התורה, פנימיות גילוי עתה כבר התחיל אףֿעלֿפיֿכן – לעתיד שיתגלו תורה טעמי ענין

חצות. לאחר ובפרט שבת, דערב

חיים ד"טועמיה הענין להיות צריך – המנחה פלג ולאחר חצות, לאחר כבר הוא שעתה כיון אלינו: והנוגע
ברכה שתהיה בגשמיות, והן ברוחניות הן ותתא", "לעילא יעקב דברכות הגילוי להתחיל כבר שצריך זכו",

והנגלה. הנראה בטוב וברוחניות בגשמיות והצלחה

***

Ê.'גו יצחק תולדות ואלה המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק .

***

Áליעקב יצחק דברכות המאורע זמן בענין חלוקות מדרשות שמצינו הטעם יובן ּבמאמר, המבואר עלֿפי .ַ
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ב.17) קמג, ח"א
ב).18) (קנב, סל"ב אגה"ק תניא וראה ט. קיב, תהלים
בלתי19) (מהנחה לאביונים" נתן "פזר הפסוק בתחלת שעז"נ
מוגה).
וש"נ.20) .198 ע' ח"ב תו"מ ראה
ע"ש.21) טבילת ענין שעה"כ רפ"ג. שי"ח פע"ח
סוסק"א.22) סר"נ או"ח

שבת.23) דמוסף התפלה נוסח
וש"נ.24) א. לא, ר"ה
וש"נ.25) .331 ע' תש"ט סה"ש ראה
וש"נ.26) ואילך. 171 ע' ח"ל לקו"ש גם ראה
האריז"ל.27) בשם – ב) (קמב, סכ"ו אגה"ק תניא
א.28) ז, תענית וראה טז. ה, משלי
ב.29) א, שה"ש

i"gyz'd ,elqk yceg y`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay zgiy

שבמדרש עזים"30– גדיי "שני להביא יצחק ביקש ולכן הפסח, בחג זה שהיה ואחד31מצינו הפסח כנגד "אחד ,
מטעמים" לו בזהר32לעשות ואילו דדינא"33. "יומא השנה, בראש זה שהיה .34איתא

מובנת:ובהקדמ אינה – בפסח היו ליעקב יצחק שברכות המדרש דעת שלכאורה ה,

ואילו החסדים, בגילוי למטה מלמעלה ההמשכה קו ענינו פסח הפכיים: קוים שני הם – השנה וראש פסח
מהו כן, ואם הגבורות. קו ענינו – ויצחק ומשפט. דין עלֿידי למעלה מלמטה ההעלאה קו ענינו השנה ראש

שברכות המדרש בדעת היוwgviהביאור גבורות) החסדים)?gqta(שענינו (קו

(במאמר לעיל המבואר עלֿפי – הענין כיון35וביאור דאברהם, ההמשכה גם נכללת דיצחק שבהעלאה ,(

צדיקים" של בנשמותיהם נמלך "במי בענין שם שנתבאר וכמו ההמשכה. גם ישנה ההעלאה שההמשכה36שמצד ,

חסד" יצחק37ד"חפץ בברכות שגם נמצא, ועלֿפיֿזה למעלה. שמלמטה ההעלאה בסיבת באה למטה שמלמעלה
דאברהם. ההמשכה קו גם היה

יצחק בברכות שכתוב מה כן גם עבודת38וזהו על קאי ש"מטעמים" – אהבתי" כאשר מטעמים לי "ועשה
תשובה' 'בעלי ועבודת הצדיקים עבודת דהיינו רבים, לשון ("מטעמים" ענין39הנבראים הוא שבכללות ,(

"ועשה נעשה ועלֿידיֿזה למעלה; שמלמטה נעשיתilהעבודה זה ומצד למעלה, נוגעת זו שעבודה – "

למטה. ההמשכה

ההמשכה נעשית דיצחק ההעלאה שעלֿידי כיון – הפסח בחג היו יצחק שברכות המדרש בדעת הביאור וזהו
ההמשכה אזי ההעלאה, עלֿידי באה ההמשכה שכאשר מזה, ויתרה הפסח), חג ענין (שהוא למטה מלמעלה

במאמר). (כנ"ל יותר נעלית היא

Ëוכן שאחרי40. ההמשכה הוא העיקר בר"ה גם כי – השנה בראש היו שהברכות הזהר, בדעת גם הוא
ההעלאה:

שבר תקיעה – השנה דראש התקיעות תקיעהסדר בין הם והתרועה שהשברים דהיינו תקיעה, תרועה ים
לתקיעה.

העלאה שענינם תשובה', ו'בעלי דצדיקים ("מטעמים") העבודה אופני ב' הם – ותרועה שברים והנה,
למעלה. מלמטה

שנתבאר וכמו להמשכה, המשכה בין הוא ההעלאה שענין כשם – לתקיעה תקיעה בין הם אלו ענינים ושני
אברהם" בן ("יצחק ההעלאה לפני המשכה להיות שצריכה לאחר41ּבמאמר והמשכה הא', התקיעה ענין שהוא ,( ַ

יצחק" את הוליד ("אברהם רק41ההעלאה הוא זו שבתקיעה (אלא הב' התקיעה ענין שהוא ,(zlgzd,ההמשכה
הכפורים). יום דנעילת בתקיעה הוא ההמשכה וגמר

Èהמדרש מאמר יובן עלֿפיֿזה מתחיל,42. אני משם אבא שפסק ממקום אמר יעקב, את לברך יצחק "עמד
בויתן הפסיק עסקינן?43אבא מלים" ב"משחקי וכי מובן: אינו דלכאורה – בויתן" מתחיל אני אף

ד"אור הענין מתחיל שם למטה, מלמעלה בדרך ישר", ד"אור הענין שמסתיים שבמקום – בזה והביאור
הרצוא. תוקף מתחיל שם ישר) אור (שענינם הגילויים שמסתיימים שבמקום והיינו, למעלה. מלמטה בדרך חוזר",

נכללת למעלה, מלמטה שבדרך דיצחק, חוזר) (אור וההעלאה שבהרצוא לעיל, להאמור בהתאם הוא זה וענין
למטה. מלמעלה שבדרך דאברהם, ישר) (אור ההמשכה גם
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ט.30) כז, פרשתנו בפרש"י הובא שם. פדר"א
שם.31) פרשתנו
(32. . הי' פסח ערב זמנא "בההוא ואילך: סע"א קמב, ובזח"א

תבשילין" ש"שני הרמ"ק בשם ובאוה"ח תבשילין". תרי עבדת דא ועל
פ' לוי"צ תפארת – מנחם תורת גם (וראה וחגיגה פסח כנגד הם

סל"ט). תולדות
(ברע"מ).33) ב צט, ח"ג
(34.56 הערה 109 ע' שם לקו"ש גם ראה
ואילך.35) פ"ז

ג.36) פ"ב, רבה רות ז. פ"ח, ב"ר ראה
יח.37) ז, מיכה
כז,38) ד.פרשתנו
ב).39) (לד, פכ"ז תניא ראה
(40) בבירור זוכרים אין – זה ).l"endסעיף

פרשתנו.41) ריש
א.42) פי"א, דב"ר
ה.43) כה, שרה חיי
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שבמדרש עזים"30– גדיי "שני להביא יצחק ביקש ולכן הפסח, בחג זה שהיה ואחד31מצינו הפסח כנגד "אחד ,
מטעמים" לו בזהר32לעשות ואילו דדינא"33. "יומא השנה, בראש זה שהיה .34איתא

מובנת:ובהקדמ אינה – בפסח היו ליעקב יצחק שברכות המדרש דעת שלכאורה ה,

ואילו החסדים, בגילוי למטה מלמעלה ההמשכה קו ענינו פסח הפכיים: קוים שני הם – השנה וראש פסח
מהו כן, ואם הגבורות. קו ענינו – ויצחק ומשפט. דין עלֿידי למעלה מלמטה ההעלאה קו ענינו השנה ראש

שברכות המדרש בדעת היוwgviהביאור גבורות) החסדים)?gqta(שענינו (קו

(במאמר לעיל המבואר עלֿפי – הענין כיון35וביאור דאברהם, ההמשכה גם נכללת דיצחק שבהעלאה ,(

צדיקים" של בנשמותיהם נמלך "במי בענין שם שנתבאר וכמו ההמשכה. גם ישנה ההעלאה שההמשכה36שמצד ,

חסד" יצחק37ד"חפץ בברכות שגם נמצא, ועלֿפיֿזה למעלה. שמלמטה ההעלאה בסיבת באה למטה שמלמעלה
דאברהם. ההמשכה קו גם היה

יצחק בברכות שכתוב מה כן גם עבודת38וזהו על קאי ש"מטעמים" – אהבתי" כאשר מטעמים לי "ועשה
תשובה' 'בעלי ועבודת הצדיקים עבודת דהיינו רבים, לשון ("מטעמים" ענין39הנבראים הוא שבכללות ,(

"ועשה נעשה ועלֿידיֿזה למעלה; שמלמטה נעשיתilהעבודה זה ומצד למעלה, נוגעת זו שעבודה – "

למטה. ההמשכה

ההמשכה נעשית דיצחק ההעלאה שעלֿידי כיון – הפסח בחג היו יצחק שברכות המדרש בדעת הביאור וזהו
ההמשכה אזי ההעלאה, עלֿידי באה ההמשכה שכאשר מזה, ויתרה הפסח), חג ענין (שהוא למטה מלמעלה

במאמר). (כנ"ל יותר נעלית היא

Ëוכן שאחרי40. ההמשכה הוא העיקר בר"ה גם כי – השנה בראש היו שהברכות הזהר, בדעת גם הוא
ההעלאה:

שבר תקיעה – השנה דראש התקיעות תקיעהסדר בין הם והתרועה שהשברים דהיינו תקיעה, תרועה ים
לתקיעה.

העלאה שענינם תשובה', ו'בעלי דצדיקים ("מטעמים") העבודה אופני ב' הם – ותרועה שברים והנה,
למעלה. מלמטה

שנתבאר וכמו להמשכה, המשכה בין הוא ההעלאה שענין כשם – לתקיעה תקיעה בין הם אלו ענינים ושני
אברהם" בן ("יצחק ההעלאה לפני המשכה להיות שצריכה לאחר41ּבמאמר והמשכה הא', התקיעה ענין שהוא ,( ַ

יצחק" את הוליד ("אברהם רק41ההעלאה הוא זו שבתקיעה (אלא הב' התקיעה ענין שהוא ,(zlgzd,ההמשכה
הכפורים). יום דנעילת בתקיעה הוא ההמשכה וגמר

Èהמדרש מאמר יובן עלֿפיֿזה מתחיל,42. אני משם אבא שפסק ממקום אמר יעקב, את לברך יצחק "עמד
בויתן הפסיק עסקינן?43אבא מלים" ב"משחקי וכי מובן: אינו דלכאורה – בויתן" מתחיל אני אף

ד"אור הענין מתחיל שם למטה, מלמעלה בדרך ישר", ד"אור הענין שמסתיים שבמקום – בזה והביאור
הרצוא. תוקף מתחיל שם ישר) אור (שענינם הגילויים שמסתיימים שבמקום והיינו, למעלה. מלמטה בדרך חוזר",

נכללת למעלה, מלמטה שבדרך דיצחק, חוזר) (אור וההעלאה שבהרצוא לעיל, להאמור בהתאם הוא זה וענין
למטה. מלמעלה שבדרך דאברהם, ישר) (אור ההמשכה גם
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ט.30) כז, פרשתנו בפרש"י הובא שם. פדר"א
שם.31) פרשתנו
(32. . הי' פסח ערב זמנא "בההוא ואילך: סע"א קמב, ובזח"א

תבשילין" ש"שני הרמ"ק בשם ובאוה"ח תבשילין". תרי עבדת דא ועל
פ' לוי"צ תפארת – מנחם תורת גם (וראה וחגיגה פסח כנגד הם

סל"ט). תולדות
(ברע"מ).33) ב צט, ח"ג
(34.56 הערה 109 ע' שם לקו"ש גם ראה
ואילך.35) פ"ז

ג.36) פ"ב, רבה רות ז. פ"ח, ב"ר ראה
יח.37) ז, מיכה
כז,38) ד.פרשתנו
ב).39) (לד, פכ"ז תניא ראה
(40) בבירור זוכרים אין – זה ).l"endסעיף

פרשתנו.41) ריש
א.42) פי"א, דב"ר
ה.43) כה, שרה חיי
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אמר הקב"ה שהרי מאברהם, יצחק קיבל – לברך ליצחק שהיה זה כח שהרי בפשטות, גם מובן זה וענין
בידך" נתונות "הברכות ברכה", "והיה משם44לאברהם אבא, שפסק "ממקום וזהו ליצחק. אברהם נתן זה וכח ,

כנ"ל. (אברהם), מההמשכה שקיבל מה הוא (יצחק) בהעלאה שישנו שהכח – מתחיל" אני

***

‡Èבמדרש איתא בטל45. מצופה היה המן [שהרי המן זה השמים "מטל גו'": האלקים לך "ויתן הפסוק על
ש כמי ודומה מלמעלה וטל מלמטה "טל בקופסא"– מיעצר"46מונח לא ש"טל זאת, ועוד בדרך47, גילוי להיותו ,

בו שנאמר המן בדוגמת התחתונים, מעשה שם נוגע שאין למטה הארץ48מלמעלה ומשמני . השמים"]. מן "לחם
הבתולות". אלו ותירוש . . הבחורים אלו דגן ורוב . . מדאי יותר שמנים דגים מיני להם מעלה שהיתה הבאר זה
קאי – למטה מלמעלה בדרך גילוי המן", זה השמים "מטל הספירות: עשר כל נימנו זה שבפסוק ונמצא,
מי בחינת שהיא הבינה, ספירת על קאי – הבאר" זה הארץ "ומשמני אור; גילוי שענינה החכמה, ספירת על
זעירֿאנפין – הבתולות" אלו ותירוש . . הבחורים אלו דגן "ורוב למעלה; מלמטה בדרך הנובעים הבאר,

ומלכות.

ויקויים למטה, שיאיר עד הספירות בכל האור שיומשך השםֿיתברך יתן שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
יבורך" ישרים ב"דור ואחת אחד לכל ויומשך כפשוטו, הבתולות" אלו ותירוש . . הבחורים אלו דגן ,49"ורוב

ביותר הגדולה הברכה .50שזוהי

לומר – מברכים לשבת בסמיכות ובפרט זה, בחודש הולדתם שיום לאלו הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
"לחיים"].

***

·È,החודש ימי כל את כולל – מברכים שבת .

חצות שלאחרי שהזמן היום, חצות אחרי עומדים וכבר ראשֿחודש, ערב גם שהוא זה, מברכים שבת ובפרט
שלאחריֿזה להיום כבר ימי51שייך כל את כולל זה שזמן בוודאי הרי – המולד לאחר כבר הוא שעתה ובפרט ,

החודש,

החסידות לתורת השנה ראש לחסידות, השנה דראש היום שהוא החודש, של העיקרית הנקודה – ובתוכם
החסידות לדרכי השנה ,52וראש

מופלגה. בהצלחה יומשכו החסידות ודרכי תורת עם הקשורים הענינים שכל ויהיֿרצון

***

‚È.ויצא פרשת לקרוא מתחילים המנחה בתפילת .

בפסוק למטה53והנה, הנשמה ירידת אודות מדובר גו'" ירידת54"ויצא היינו – שבע" מבאר יעקב "ויצא :
(כידוע משרשה הבינה),55הנשמה ספירת – יותר ולמעלה ישראל, כנסת מלכות, בחינת הוא שבע" ש"באר

ז"ל רבותינו כדרשת בעולם", מקום של אף ל"חרון – חרנה" .56"וילך

עבודת שעלֿידי היא הכוונה אלא חסֿושלום, זיך") מאטערן ("צו להתייגע כדי אינה בזה הכוונה ַאמנם,
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ובפרש"י.44) ב יב, לך לך
ג.45) פס"ו, פרשתנו ב"ר
ז.46) טז, בשלח עה"ת בפרש"י הובא ב. עה, יומא
סע"א.47) ג, תענית
ד.48) שם, בשלח
ב.49) קיב, תהלים – הכתוב לשון
(50) קצת ).l"endחסר

רצב.51) סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע ראה

(אג"ק52) זו שנה מ"ח כ"ז מ"ח; כ"ו מ"ח; כ"ד מכתב גם ראה
קד). ע' ריש צד; ע' ריש צ; ע' חט"ז

ויצא.53) ר"פ
ואילך.54) סע"ד כד, שם תו"ח – ובארוכה ג. כא, ויצא תו"א ראה

וש"נ. ואילך. כב ע' כסלו סה"מ תו"מ גם וראה
וש"נ.55) יח. ע' שם סה"מ
ואילך).56) 63 ע' חט"ו בלקו"ש (נתבאר נח ס"פ פרש"י

i"gyz'd ,elqk yceg y`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay zgiy

שכתוב מה שזהו בנשמה, עליה ניתוסף ב"חרן" שמבררים שלם57הבירורים בגופו, "שלם שלם", יעקב "ויבא
בתורתו" שלם ,58בממונו,

שיעקב בכך כמרומז – דוקא הבירורים עבודת עלֿידי שבאים לבוא, דלעתיד לגילויים זוכים שעלֿידיֿזה ועד
מוכן היה `fעצמו xakלבוא דלעתיד גו'"59לגילויים עלי עלות והבקר ש"והצאן זה מצד הדבר שנתעכב אלא ,60.

משיח. לקראת ללכת כבר מוכנים ישראל בני וכל הזמנים, כל עברו כבר הרי – עתה אבל

אלקים" מלאכי בו ד"ויפגעו הענין שיקויים השםֿיתברך יתן שליט"א:) אדמו"ר כ"ק שמסיים61(וסיים וכפי ,
"של רבים, לשון "מחנים" ישראל"62– ארץ ושל . . לארץ .63חוצה
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יח.57) לג, וישלח
חכ"ה58) בלקו"ש (נתבאר עה"פ בפרש"י הובא סע"ב. לג, שבת

ואילך). 168 ע'
וישלח.59) ס"פ תו"ח וישלח. ר"פ תו"א ראה
וש"נ.60) .87 ס"ע חי"ז תו"מ גם וראה יג. שם,
ויצא.61) ס"פ
עה"פ.62) פרש"י
אחדים:63) בזכרון – דלקמן הקטע

ישראל: ארץ ומלאכי לארץ חוצה מלאכי בין החילוק וביאור
לעיל ונתבאר מלמעלה. המשכה – הוא אלקים" ד"מלאכי הענין

ההעלאה שקודם המשכה – המשכות מיני ב' שיש (בהמאמר)
וזהו ב"ן). שמברר דמ"ה הבירור (שהו"ע ההעלאה שאחר והמשכה
ההמשכה ענינם לארץ חוצה מלאכי המלאכים: סוגי ב' בין החילוק
ההעלאה, שאחר ההמשכה ענינם ישראל ארץ ומלאכי הראשונה,

שני. בירור בשלימות, הבירור שיהי' לפעול
להגילויים זוכים למעלה דמלמטה באופן הבירורים שלימות וע"י
– (שענינו דוקא ליצחק יאמרו לבוא שלעתיד שזהו לבוא, דלעתיד
שבת וראה טז. סג, (ישעי' אבינו" אתה "כי למעלה) דמלמטה העבודה

.(54 בהערה בהנסמן גם וראה ב. פט,

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc zexeka(iriax meil)

déì àðéîà àðî ,àáø øîàxeng xhty dcen oerny iaxy ¨©¨¨§¨£¦¨¥
,d`pda xeq` dtixr xg`øBLå ,íøkä éàìëå äìøòä ,àéðúc§©§¨¨¨§¨§¦§¥©¤¤§

ì÷ñpä,epic xnb xg`l hgypyäôeøò äìâòåxg`l dhgyy ©¦§¨§¤§¨£¨
,ozi` lgpl dzcixi,áìça øNáe ,øBîç øèôe ,òøBöî éøBtéöå§¦¥§¨¤¤£¨¨¤¨¨

ïéìëBà úàîeè ïéànhî ïlekmilawn el` mixeqi` lk - ¨¦©§¦§©¨¦
.mda mirbepd mixg` milke` mi`nhne ,uxyn d`nehéaø©¦

,ïéìëBà úàîeè ïéànhî ïéà ïlek ,øîBà ïBòîLmixeq` md ik ¦§¥¨¥¦©§¦§©¨¦
.lke` miaygp mpi`e d`pda,áìça øNáa ïBòîL éaø äãBîe¤©¦¦§§¨¨¤¨¨

ïéìëBà úàîeè ànhnL,d`pda xeq`y s`Bì äúéäå ìéàBä ¤¦©¥§©¨¦¦§¨§¨
øLBkä úòLmixzen eid algd mr xyad elyazdy iptly - §©©¤

.lke` my mdilr lge ,dlik`a,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàå§¨©©¦©¦¨©©¦¨¨
,ïBòîL éaøc déîòè éàî,d`neh lawn epi` d`pda xeq`dy ©©§¥§©¦¦§

áéúëcmilke` z`neha(cl `i `xwie),'ìëàé øLà ìëBàä ìkî' ¦§¦¦¨¨¤£¤¥¨¥
eyxceíéøçàì Bìéëàäì ìBëé äzàL ìëBàxnelk ,[miebl-] ¤¤©¨¨§©£¦©£¥¦

,d`pda xeq` epi`yìëBà éeø÷,d`neh lawnelke`éàL ¨¤¤¦
íéøçàì Bìéëàäì ìBëé äzà,mixg`l ozepde ,d`pda xeq` ik ©¨¨§©£¦©£¥¦

,daeh el miwifgn mdy jka dpdp,ìëBà éeø÷ Bðéàlawn epi`e ¥¨¤
d`neh lawn epi` xeng xhty oerny iax xn`y dnne .d`neh
xeq` dtixr xg`ly dceny ,gken d`pda xeq`y meyn

.d`pda
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc zexeka(ipy meil)

:`xnbd zvxzn .`nhd bcd ly exaer,úLL áø øîàepipyy dn ¨©©¥¤
rlea `nhd bcd cvik epi`xy dpeekd oi` ,xedh bc rlay dpyna

`l` ,xedh bcBàönL ïBâk,xedhd bcd z`Cøcziaéòéøäly §¤§¨¤¤¨¥¦
,`nhd bcdexaer did m`y ,uegan eil` qpkp xedhd bcdy gkene

.irxd zia jxca `le ,mgxa `vnp did ,`nhd bcd ly
øîà àtt áø,uxzlBàönL ïBâk,xedhd bcd z`úéa Cøc ©¨¨¨©§¤§¨¤¤¥

äòéìaä,uegan eil` qpkp xedhd bcdy gkene ,`nhd bcd ly ©§¦¨
.drilad zia jxca `le ,mgxa did ,`nhd bcd ly exaer did m`y

øîà ïîçð áø,uxzlBàönL ïBâk`edyk ,xedhd bcd z`íìL ©©§¨¨©§¤§¨¨¥
`l ,`nhd bcd ly exaer did m`e ,lecb `ede ,ezxev dxnbpy -

.mlyedy cle lk jxck `vei did `l` ,bcd mgxa ddzyn did

,øîà éMà áøxedhd bcdy epi`x `ly ote`a mb zwqer dpynd ©©¦¨©
meyn ,xzene ,eci lr rlapy oilez mewn lkne ,`nhd ici lr rlap

yïéöéøLî ïðéîa íéâc áBøokle ,mdly oinn bc miclei - ¨¦§¦¨©§¦¦
,exaer epi`y gken df ixd ,`nh bc jeza xedh bc `vnpykéîëe§¦

éîc eðéðôì òìaLrla `nhd bcdy ji` epi`x eli`k df ixde - ¤¨©§¨¥¨¥
.xedh bc

õéøLî àîè âc ,ïðaø eðz-e ,exaer z` cilenìéèî øBäè âc ¨©¨¨¨¨¥©§¦¨¨¥¦
ìk .íéöéaig lraãéìBnä,micc el yi ,mivia lihn `le ,zecle ¥¦¨©¦

`ede÷éðî,eizecle z`ìëåig lra,íéöéa ìéènäz` wipn epi` ¥¦§¨©¥¦¥¦
`l` ,ei`v`vèwìî,lke` mdlìéènL ét ìò óàL ,ólèòî õeç §©¥¥£©¥¤©©¦¤¥¦

,íéöéa`ed÷éðî.ei`v`v z` ¥¦¥¦
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כט i"gyz'd ,elqk yceg y`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay zgiy

שכתוב מה שזהו בנשמה, עליה ניתוסף ב"חרן" שמבררים שלם57הבירורים בגופו, "שלם שלם", יעקב "ויבא
בתורתו" שלם ,58בממונו,

שיעקב בכך כמרומז – דוקא הבירורים עבודת עלֿידי שבאים לבוא, דלעתיד לגילויים זוכים שעלֿידיֿזה ועד
מוכן היה `fעצמו xakלבוא דלעתיד גו'"59לגילויים עלי עלות והבקר ש"והצאן זה מצד הדבר שנתעכב אלא ,60.

משיח. לקראת ללכת כבר מוכנים ישראל בני וכל הזמנים, כל עברו כבר הרי – עתה אבל

אלקים" מלאכי בו ד"ויפגעו הענין שיקויים השםֿיתברך יתן שליט"א:) אדמו"ר כ"ק שמסיים61(וסיים וכפי ,
"של רבים, לשון "מחנים" ישראל"62– ארץ ושל . . לארץ .63חוצה
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יח.57) לג, וישלח
חכ"ה58) בלקו"ש (נתבאר עה"פ בפרש"י הובא סע"ב. לג, שבת

ואילך). 168 ע'
וישלח.59) ס"פ תו"ח וישלח. ר"פ תו"א ראה
וש"נ.60) .87 ס"ע חי"ז תו"מ גם וראה יג. שם,
ויצא.61) ס"פ
עה"פ.62) פרש"י
אחדים:63) בזכרון – דלקמן הקטע

ישראל: ארץ ומלאכי לארץ חוצה מלאכי בין החילוק וביאור
לעיל ונתבאר מלמעלה. המשכה – הוא אלקים" ד"מלאכי הענין

ההעלאה שקודם המשכה – המשכות מיני ב' שיש (בהמאמר)
וזהו ב"ן). שמברר דמ"ה הבירור (שהו"ע ההעלאה שאחר והמשכה
ההמשכה ענינם לארץ חוצה מלאכי המלאכים: סוגי ב' בין החילוק
ההעלאה, שאחר ההמשכה ענינם ישראל ארץ ומלאכי הראשונה,

שני. בירור בשלימות, הבירור שיהי' לפעול
להגילויים זוכים למעלה דמלמטה באופן הבירורים שלימות וע"י
– (שענינו דוקא ליצחק יאמרו לבוא שלעתיד שזהו לבוא, דלעתיד
שבת וראה טז. סג, (ישעי' אבינו" אתה "כי למעלה) דמלמטה העבודה

.(54 בהערה בהנסמן גם וראה ב. פט,

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc zexeka(iriax meil)

déì àðéîà àðî ,àáø øîàxeng xhty dcen oerny iaxy ¨©¨¨§¨£¦¨¥
,d`pda xeq` dtixr xg`øBLå ,íøkä éàìëå äìøòä ,àéðúc§©§¨¨¨§¨§¦§¥©¤¤§

ì÷ñpä,epic xnb xg`l hgypyäôeøò äìâòåxg`l dhgyy ©¦§¨§¤§¨£¨
,ozi` lgpl dzcixi,áìça øNáe ,øBîç øèôe ,òøBöî éøBtéöå§¦¥§¨¤¤£¨¨¤¨¨

ïéìëBà úàîeè ïéànhî ïlekmilawn el` mixeqi` lk - ¨¦©§¦§©¨¦
.mda mirbepd mixg` milke` mi`nhne ,uxyn d`nehéaø©¦

,ïéìëBà úàîeè ïéànhî ïéà ïlek ,øîBà ïBòîLmixeq` md ik ¦§¥¨¥¦©§¦§©¨¦
.lke` miaygp mpi`e d`pda,áìça øNáa ïBòîL éaø äãBîe¤©¦¦§§¨¨¤¨¨

ïéìëBà úàîeè ànhnL,d`pda xeq`y s`Bì äúéäå ìéàBä ¤¦©¥§©¨¦¦§¨§¨
øLBkä úòLmixzen eid algd mr xyad elyazdy iptly - §©©¤

.lke` my mdilr lge ,dlik`a,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàå§¨©©¦©¦¨©©¦¨¨
,ïBòîL éaøc déîòè éàî,d`neh lawn epi` d`pda xeq`dy ©©§¥§©¦¦§

áéúëcmilke` z`neha(cl `i `xwie),'ìëàé øLà ìëBàä ìkî' ¦§¦¦¨¨¤£¤¥¨¥
eyxceíéøçàì Bìéëàäì ìBëé äzàL ìëBàxnelk ,[miebl-] ¤¤©¨¨§©£¦©£¥¦

,d`pda xeq` epi`yìëBà éeø÷,d`neh lawnelke`éàL ¨¤¤¦
íéøçàì Bìéëàäì ìBëé äzà,mixg`l ozepde ,d`pda xeq` ik ©¨¨§©£¦©£¥¦

,daeh el miwifgn mdy jka dpdp,ìëBà éeø÷ Bðéàlawn epi`e ¥¨¤
d`neh lawn epi` xeng xhty oerny iax xn`y dnne .d`neh
xeq` dtixr xg`ly dceny ,gken d`pda xeq`y meyn
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המשך ביאור למסכת בכורות ליום רביעי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc zexeka(ipy meil)

:`xnbd zvxzn .`nhd bcd ly exaer,úLL áø øîàepipyy dn ¨©©¥¤
rlea `nhd bcd cvik epi`xy dpeekd oi` ,xedh bc rlay dpyna

`l` ,xedh bcBàönL ïBâk,xedhd bcd z`Cøcziaéòéøäly §¤§¨¤¤¨¥¦
,`nhd bcdexaer did m`y ,uegan eil` qpkp xedhd bcdy gkene

.irxd zia jxca `le ,mgxa `vnp did ,`nhd bcd ly
øîà àtt áø,uxzlBàönL ïBâk,xedhd bcd z`úéa Cøc ©¨¨¨©§¤§¨¤¤¥

äòéìaä,uegan eil` qpkp xedhd bcdy gkene ,`nhd bcd ly ©§¦¨
.drilad zia jxca `le ,mgxa did ,`nhd bcd ly exaer did m`y

øîà ïîçð áø,uxzlBàönL ïBâk`edyk ,xedhd bcd z`íìL ©©§¨¨©§¤§¨¨¥
`l ,`nhd bcd ly exaer did m`e ,lecb `ede ,ezxev dxnbpy -

.mlyedy cle lk jxck `vei did `l` ,bcd mgxa ddzyn did

,øîà éMà áøxedhd bcdy epi`x `ly ote`a mb zwqer dpynd ©©¦¨©
meyn ,xzene ,eci lr rlapy oilez mewn lkne ,`nhd ici lr rlap

yïéöéøLî ïðéîa íéâc áBøokle ,mdly oinn bc miclei - ¨¦§¦¨©§¦¦
,exaer epi`y gken df ixd ,`nh bc jeza xedh bc `vnpykéîëe§¦

éîc eðéðôì òìaLrla `nhd bcdy ji` epi`x eli`k df ixde - ¤¨©§¨¥¨¥
.xedh bc

õéøLî àîè âc ,ïðaø eðz-e ,exaer z` cilenìéèî øBäè âc ¨©¨¨¨¨¥©§¦¨¨¥¦
ìk .íéöéaig lraãéìBnä,micc el yi ,mivia lihn `le ,zecle ¥¦¨©¦

`ede÷éðî,eizecle z`ìëåig lra,íéöéa ìéènäz` wipn epi` ¥¦§¨©¥¦¥¦
`l` ,ei`v`vèwìî,lke` mdlìéènL ét ìò óàL ,ólèòî õeç §©¥¥£©¥¤©©¦¤¥¦

,íéöéa`ed÷éðî.ei`v`v z` ¥¦¥¦
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המשך ביאור למסכת בכורות ליום שני עמ' ב
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
ÍÎ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰Â ,"ÔÈ‰Î˙Â"Ï ˙Â·ÈÒ‰ ˘ÂÏ˘

הפסוק מראות"1על עיניו ותכהין יצחק זקן כי "ויהי

ל"ותכהין": הסיבה לגבי פירושים שלושה רש"י מביא

לע"ז ומקטרות מעשנות (שהיו אלו של דבר2בעשנן ,(

לשחטו, רוצה אביו והיה המזבח גבי על כשנעקד אחר:

בוכים והיו השרת מלאכי וראו השמים נפתחו שעה באותה

דבר עיניו. כהו לפיכך עיניו, על ונפלו דמעותיהם וירדו

הברכות. את יעקב שיטול כדי אחר:

להבין: וצריך

עצמה, בתורה מובאת שהסיבה נראה בפשטות א)

"ותכהין – וכתוצאה יצחק", זקן כי "ויהי כן: לפני כנאמר

מראות" שכתוב3עיניו כפי "ועיני4, אבינו יעקב לגבי

הראיה שכח במציאות שרואים וכפי מזוקן", כבדו ישראל

אחרות סיבות רש"י מחפש מדוע כך, ואם מזקנה. ?5נחלש

הרי יותר, או פירושים שני מביא שרש"י מקום בכל ב)

גם האחר. בפירוש שאיננו קושי יש פירוש שבכל מפני זה

גדול השני בפירוש הקושי מדוייק: הפירושים סדר

– השלישי בפירוש והקושי הראשון, בפירוש מהקושי

השני. מן גדול

ומה אלו פירושים בשלושה הקשיים מהם להבין: יש

בקשיים? האמור לדירוג הסיבות

שלושה רש"י שמביא במקום פעמים, מספר כאמור ג)

פירוש כל על הקיים לקושי שבנוסף הרי cxtpaפירושים,

מן שניים כל על גם קושי יש באחרים, קיים ושאיננו

שעליו השלישי בפירוש צורך יש שבגללו ביחד, הפירושים

קיים הזה הקושי בשלושה6אין צורך אין כן שאילולא ,

פירושים.

ש רש"י בפירוש למצוא אפוא אתצריך גם לפנינו

המשותף ipyהקושי lklמתורץ הוא וכיצד ביחד, פירושים

השלישי. בפירוש

.·
È„ÈŒÏÚ Ï·˜˙Ó Â�È‡ Y ‰�˜ÊÓ ‰‡ˆÂ˙Î "ÔÈ‰Î˙Â"

È"˘¯
הפשוט ההסבר את מקבל אינו שרש"י לכך הסיבה

בפרשה היא: יצחק" מ"זקן תוצאה היתה ש"ותכהין"

מפרש:7הקודמת ורש"י יצחק", את אלקים "ויברך נאמר

הברכות בעל יבוא אמר יצחק... את לברך (אברהם) נתיירא

וברכו. הקדושֿברוךֿהוא ובא ויברך...

השאלה איפוא ברכת8מתעוררת שלאחר ייתכן כיצד :

של מצב ייווצר בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא עלֿידי יצחק

– עדֿכדיֿכך ויסורים, לצער לאדם הגורם עיניו", "ותכהין

בהמשך רש"י שכותב היה9כפי הוא זאת שמפני –

בעל בעצמו, שהקדושֿברוךֿהוא שכיון ברור, "כמת"?
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א.1) כז, פרשתנו

שהי'2) מצד עיניו שכהו מפרש כאן עשןxvinברא"ם על (וראהf"rdלו

הקב"ה אמר (ח): כאן ובתנחומא ואילך). 141 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש גם

מוכח, כו'" "בעשנן רש"י לשון מפשטות אבל כו'. עיניו את מכהה הריני

כו), יוד, משלי – לעינים להזיק העשן (דטבע עצמו מהעשן בא עיניו שכיהוי

כאן. וכבשפ"ח

כאן.3) בחיי ורבינו רד"ק הרשב"ם, פירש וכן

י.4) מח, ויחי

יצחק"5) זקן כי "ויהי בכתוב נאמר למה פרש"י דלפי להקשות אין אבל

כ"א) ל"ותכהין", (לא הקדמה שזוהי י"ל, כי – כאן)* לדוד משכיל (וראה

יצחק "זקן כאשר רק שייך שזה עשו, את לברך יצחק שרצה הסיפור לכללות

מותי". יום ידעתי לא גו'

מצד6) לא היא המעלה שלפעמים שהואiyew`אף לפי כ"א, שישנה,

יותר ש"מ.eheytlקרוב

יא.7) כה,

ידעתי8) ("לא שלאח"ז בפסוק פרש"י בביאור – 231 ע' לקמן עד"ז ראה

כו'"). אריב"ק מותי, יום

מב.9) לא, יג. כח, ויצא

לפרש"י המקור שלו: הלשון דיוק גודל נראה זה בפרש"י גם – אגב דרך

"הואיל הלשון ששם אלא (ז), פרשתנו בתנחומא [וכןmqiizpeהוא כו'" בעיניו

למד אתה מכאן פל"ב**: ברש"יneqdy`בפדר"א ואילו כמת], חשוב

" eipirהלשון: edky."כמת הוא והרי ..

ולא עיניו" ד"כהו הענין רק מצינו שבקרא לזה [נוסף בזה והביאור

תמימה"**** "עולה הי' כי סומא, הי' שיצחק לומר אא"פ שנתייסם***]:

)i"yxt,כב יח. כא, (אמור מום הוי וסומא ג), פס"ד, מב"ר ב. כו, פרשתנו

כב).

– והפסחים" "העורים ו) ה, (ש"ב עה"פ שפרש"י לזה סתירה מזה [ואין

יצחק שם על שנעשו פסח וא' עור א' כוכבים) (עבודת צלמים שני להם "היו

לדעת רק שזהו י"ל כי – כו'" "ותכהין"miqeaidויעקב דרגת הבחינו שלא

חשבוהו יעקב גם והרי תמימה"). "עולה שהי' ידעו שלא (ופשוט דיצחק

.26 dxrde 'e sirq mipta onwl d`x ± 'bde 'ad 'itl k"`yn ,"el` ly opyra" oey`xd 'it itl `iyewd xwir (*

.wgvia xaecnd oi` my la` ± znk aeyg `neqc (a ,cq) mixcpa mb (**

epi`y `l) `ed n"yyta "oidkze"c yexitd la` ;[llk :(meyxb epiaxa d"ke) siqen w"nhyae] d`ex epi`c ,`zeidk :my i"yxae ,'ek `zeidk zngn lk :` ,cn zexekaa (***

.(my k"ez d`xe .i"yxtae e`e ,bi rixfz) ezi`xna cnr `ly ± rbpd ddk :p"yn c"re ,zvwna elit` 'i`xd gk ylgp wxy (`"k ,llk d`ex

."dninz dler" 'id eini lky rnyn ± i"`a 'id "eipir oidkze" ixg` mby dfn mbe ± zehytae (****

– "דולג" (שפירושו "i"yxtל"פסח" רק שהי' אף יא), יב, יעקבrlevבא ויבא לאח"ז שהרי ועיקר ועוד לב). לב, (וישלח "mly,לג וישלח (פרש"י בגופו

לעשות שאא"פ י"ל ובפשטות חייו. ימי כל במשך ביותר קצר זמן משך צולע שהי' – עינים].mlvיח) כיהוי (רק) של

zeclez zyxt - zegiyÎihewl

לו להזיק צריכה הזקנה היתה לא יצחק, את ברך הברכות,

"כמת" חשוב משנותיו ושבע חמישים שיהיה כך, !10כל

שנים ושלוש ועשרים מאה גיל כאשר נחשב11ובמיוחד לא

ההיא, בתקופה כלֿכך מופלגת כזקנה

אחד אף אצל זאת מוצאים שאין מן12(ובמיוחד

עתה עד המוזכרים חיו13האנשים מהם שרבים למרות ,

שנים). ושלוש ועשרים ממאה יותר הרבה

כלומר, ל"ותכהין". אחרות סיבות רש"י מביא לפיכך

התערבות לולא ליצחק, הקדושֿברוךֿהוא ברכת עקב

רבינו, משה כאצל יצחק, אצל היה אכן אחרים, ענינים

עינו" כהתה "לא של סיבות14מצב כאן השפיעו אבל ,

עיניו". ל"ותכהין שגרמו צדדיות

.‚
ÌÈ·Â˙Î‰ ˙ÂË˘Ù· ÊÂÓ¯ ÔÂ˘‡¯ ˘Â¯ÈÙ

הקדושֿברוךֿהוא אשר שיצחק, ייתכן כיצד זה, קושי

מיד מתעורר עינים, מכהות יסבול ברכו, כאשרבעצמו

סביר לכן מראות". עיניו "ותכהין הפסוק את לומדים

וכיון עצמם. בפסוקים רמוזה זו לשאלה שהתשובה להניח,

לפסוק בהמשך בא מראות" עיניו "ותכהין שהפסוק

ולרבקה" ליצחק רוח "מורת שהיו עשו, נשי על המספר

זרה עבודה שעבדו סביר15מפני רמוזה16, זו שבסמיכות ,

ל"ותכהין" .17הסיבה

בגלל נגרם ש"ותכהין" הפירוש את רש"י קובע לכן

אלו" של הוא18"עשנן כי עיקרי, כפירוש בתחילה, מיד

שני לפי אשר בעוד עצמם, הפסוקים עלֿידי רמוז

הפסוקים. בפשטות רמוזה הסיבה אין האחרים הפירושים

.„
ÔÂ˘‡¯‰ ˘Â¯ÈÙ· ÌÈÈ˘˜‰
קשיים: שני ישנם הראשון בפירוש אך

היתה אלא יצחק, עם ביחד גרו לא עשו שנשי מובן א)

נפרדת דירה עובדות19להן ש"היו מעשיהן שאת מובן ,

בדירה עשו הן ו"מעשנות..." זרה" כך,odlyעבודה ואם ,

אלו" של ש"עשנן לומר כלֿכך "חלק" זה הזיקozxicaאין

בדירתו. ליצחק

לרבקה ולא ליצחק, רק "עשנן" הזיק מדוע ?20ב)

את להביא רש"י מוכרח אלו קשיים שני ובגלל

האחרים .21הפירושים

.‰
È˘ÈÏ˘‰Â È�˘‰ ˘Â¯ÈÙ‰ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

– האחרים הפירושים משני אחד כל על הקיים הקושי

על דמעותיהם וירדו המזבח... עלֿגבי "כשנעקד (א)

לקושי (בנוסף הברכות" את יעקב שיטול "כדי (ב) עיניו",

הוא: בפסוק), רמוזים שאינם להם, המשותף

קשה: השני השמיםבפירוש ("נפתחו הפירוש תוכן

לפיכך דמעותיהם... וירדו בוכים והיו השרת מלאכי וראו

דרש הוא עיניו") על22כהו בפירושו רש"י של כדרכו ולא ,

מקרא. של פשוטו – התורה

כיצד יותר: גדולה תמיהה יש השלישי הפירוש ועל

יצחק של ראייתו את יכהה שהקדושֿברוךֿהוא ייתכן

כדי רבות, כה שנים עלֿידיֿכךxg`yלמשך יקבל יעקב, ,
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עינים דכיהוי – הפשט) (ע"ד בהלכה חידוש מום*.l`ועפ"ז הוי

זה10) מצד באה עיניו כבידות (א) אשר: לומר, יש ביעקב משא"כ

יותרmirxeש"מעט קל "כבדו" (ב) ט). מז, (ויגש גו'" חיי שני ימי היו

בסוף רק הי' – זה גם (ג) כאן). ספורנו א. קמב, פרשתנו זהר (ראה מ"ותכהין"

כאן). לפרש"י יצחק באר (וראה ימיו

ב).11) כז, פרשתנו (פרש"י אז יצחק של שנותיו

שם12) מסיים הרי א) סומא: למך שהי' כג) ד, (בראשית שפרש"י ואע"פ

מביאyxc"כך ג) בכתוב, מפורש אינו ב) הפירוש), כל על (דקאי תנחומא ר'

אחר. פירוש גם

בנדו"ד13) משא"כ נפק"מ, שאין מפני – בכתוב זה מוזכר שאין שי"ל אף

(וביעקב),

היו שלא אנשים לכמה בנוגע שמוכח זה יתורץ לא עדיין עפ"ז גם אבל

ויותר. שנה 123 של בגיל אף סומים

בו14) (שנאמר משה זה צדיקים וצדקת ה: פס"ה ב"ר וראה ז. לד, ברכה

עיניו. כהו כו' יצחק זה ממנו יסורו כאן) פרשתנו בחיי ראה – עינו כהתה לא

לע"ז15) מקטירות ד"א איתא: רש"י כת"י שבכמה ולהעיר לה. כו, פרש"י

כו'.

אינו16) לחוד מזה אלוgxkenאבל ענינים שני שסמיכות אפשר כי –

תורה. בהם שדברה אחרים מאורעות ביניהם היו שלא לפי הוא

כאן.17) ושפ"ח רא"ם ח. כאן תנחומא גם ראה

של18) "בעשנן רש"י לשון יומתק בפנים נשי`elעפמ"ש של (ולא "

מרומז זה שפי' להדגיש בכדי למעלה, שנאמרו אלו – בזה שכוונתו עשו),

הכתובים. בסמיכות

פרש"י19) וראה גו'. רוח מורת ותהיין עה"פ רזא ופענח הארוך טור ראה

טו. כז,

(20.28 הערה כדלקמן בזקנה, תלוי אינו עינים הכיהוי זה לפירוש כי

בע"ז רגילה היתה (שרבקה רש"י במפרשי שהובאו שבתנחומא התירוצים

של הי' שהעשן בגלל בא עינים שהכיהוי נאמר אם רק הם לאf"rכו') אבל ,

i"yxtlשעשן כאן: בשפ"ח [אבל גופא מהעשן שבא (2 הערה לעיל (ראה

טוב]. ודבק חזקוני ג"כ וראה בו. רגילה היתה רבקה אבל לעינים קשה

י"ל או עיניהן. כהו שלא מהכתובים הכרח אין – עצמן עשו לנשי בנוגע

כי – יותר ובפשטות לעשו. בנוגע י"ל [וכן מהעשן. ליזהר ידעו שבהקטירן

בביתו]. כ"כ נמצא הי' ולא שדה" "איש הי'

נאמר21) מדוע קשה הא' לפי' הא': פירוש על אלו בפירושים מעלה עוד

(כדלקמן`ixg"ותכהין" הג' לפי' משא"כ – ס"ו) לקמן (ראה יצחק"** "זקן

.28 הערה כדלקמן לתרץ יש הב' לפירוש וגם שם);

בכ"מ.22) כדרכו "ומדרשו", ע"ז רש"י כתב לא למה וצע"ק

`axc` `"k ,zvwna ylgp `"k ezi`xa cnr `ly dpeekd oi`y `hiyt ± men ied (i"yxt ± zvwn d`ex la` ezii`xn dxqgy) "`ziixeqgn" mbc my zexekaay s`e (*

.zvwn (wx) `id 'i`xdy i"yx oeylke

.o`k cecl likyna y"nk ,("'eb gex zxen oiidze"l "oidkze" oia) miaezkd zekinq zewiqtn "wgvi owf ik idie" zeaizdy `vnp oey`xd yexitly hxtae (**
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לו להזיק צריכה הזקנה היתה לא יצחק, את ברך הברכות,

"כמת" חשוב משנותיו ושבע חמישים שיהיה כך, !10כל

שנים ושלוש ועשרים מאה גיל כאשר נחשב11ובמיוחד לא

ההיא, בתקופה כלֿכך מופלגת כזקנה

אחד אף אצל זאת מוצאים שאין מן12(ובמיוחד

עתה עד המוזכרים חיו13האנשים מהם שרבים למרות ,

שנים). ושלוש ועשרים ממאה יותר הרבה

כלומר, ל"ותכהין". אחרות סיבות רש"י מביא לפיכך

התערבות לולא ליצחק, הקדושֿברוךֿהוא ברכת עקב

רבינו, משה כאצל יצחק, אצל היה אכן אחרים, ענינים

עינו" כהתה "לא של סיבות14מצב כאן השפיעו אבל ,

עיניו". ל"ותכהין שגרמו צדדיות

.‚
ÌÈ·Â˙Î‰ ˙ÂË˘Ù· ÊÂÓ¯ ÔÂ˘‡¯ ˘Â¯ÈÙ

הקדושֿברוךֿהוא אשר שיצחק, ייתכן כיצד זה, קושי

מיד מתעורר עינים, מכהות יסבול ברכו, כאשרבעצמו

סביר לכן מראות". עיניו "ותכהין הפסוק את לומדים

וכיון עצמם. בפסוקים רמוזה זו לשאלה שהתשובה להניח,

לפסוק בהמשך בא מראות" עיניו "ותכהין שהפסוק

ולרבקה" ליצחק רוח "מורת שהיו עשו, נשי על המספר

זרה עבודה שעבדו סביר15מפני רמוזה16, זו שבסמיכות ,

ל"ותכהין" .17הסיבה

בגלל נגרם ש"ותכהין" הפירוש את רש"י קובע לכן

אלו" של הוא18"עשנן כי עיקרי, כפירוש בתחילה, מיד

שני לפי אשר בעוד עצמם, הפסוקים עלֿידי רמוז

הפסוקים. בפשטות רמוזה הסיבה אין האחרים הפירושים

.„
ÔÂ˘‡¯‰ ˘Â¯ÈÙ· ÌÈÈ˘˜‰
קשיים: שני ישנם הראשון בפירוש אך

היתה אלא יצחק, עם ביחד גרו לא עשו שנשי מובן א)

נפרדת דירה עובדות19להן ש"היו מעשיהן שאת מובן ,

בדירה עשו הן ו"מעשנות..." זרה" כך,odlyעבודה ואם ,

אלו" של ש"עשנן לומר כלֿכך "חלק" זה הזיקozxicaאין

בדירתו. ליצחק

לרבקה ולא ליצחק, רק "עשנן" הזיק מדוע ?20ב)

את להביא רש"י מוכרח אלו קשיים שני ובגלל

האחרים .21הפירושים

.‰
È˘ÈÏ˘‰Â È�˘‰ ˘Â¯ÈÙ‰ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

– האחרים הפירושים משני אחד כל על הקיים הקושי

על דמעותיהם וירדו המזבח... עלֿגבי "כשנעקד (א)

לקושי (בנוסף הברכות" את יעקב שיטול "כדי (ב) עיניו",

הוא: בפסוק), רמוזים שאינם להם, המשותף

קשה: השני השמיםבפירוש ("נפתחו הפירוש תוכן

לפיכך דמעותיהם... וירדו בוכים והיו השרת מלאכי וראו

דרש הוא עיניו") על22כהו בפירושו רש"י של כדרכו ולא ,

מקרא. של פשוטו – התורה

כיצד יותר: גדולה תמיהה יש השלישי הפירוש ועל

יצחק של ראייתו את יכהה שהקדושֿברוךֿהוא ייתכן

כדי רבות, כה שנים עלֿידיֿכךxg`yלמשך יקבל יעקב, ,
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עינים דכיהוי – הפשט) (ע"ד בהלכה חידוש מום*.l`ועפ"ז הוי

זה10) מצד באה עיניו כבידות (א) אשר: לומר, יש ביעקב משא"כ

יותרmirxeש"מעט קל "כבדו" (ב) ט). מז, (ויגש גו'" חיי שני ימי היו

בסוף רק הי' – זה גם (ג) כאן). ספורנו א. קמב, פרשתנו זהר (ראה מ"ותכהין"

כאן). לפרש"י יצחק באר (וראה ימיו

ב).11) כז, פרשתנו (פרש"י אז יצחק של שנותיו

שם12) מסיים הרי א) סומא: למך שהי' כג) ד, (בראשית שפרש"י ואע"פ

מביאyxc"כך ג) בכתוב, מפורש אינו ב) הפירוש), כל על (דקאי תנחומא ר'

אחר. פירוש גם

בנדו"ד13) משא"כ נפק"מ, שאין מפני – בכתוב זה מוזכר שאין שי"ל אף

(וביעקב),

היו שלא אנשים לכמה בנוגע שמוכח זה יתורץ לא עדיין עפ"ז גם אבל

ויותר. שנה 123 של בגיל אף סומים

בו14) (שנאמר משה זה צדיקים וצדקת ה: פס"ה ב"ר וראה ז. לד, ברכה

עיניו. כהו כו' יצחק זה ממנו יסורו כאן) פרשתנו בחיי ראה – עינו כהתה לא

לע"ז15) מקטירות ד"א איתא: רש"י כת"י שבכמה ולהעיר לה. כו, פרש"י

כו'.

אינו16) לחוד מזה אלוgxkenאבל ענינים שני שסמיכות אפשר כי –

תורה. בהם שדברה אחרים מאורעות ביניהם היו שלא לפי הוא

כאן.17) ושפ"ח רא"ם ח. כאן תנחומא גם ראה

של18) "בעשנן רש"י לשון יומתק בפנים נשי`elעפמ"ש של (ולא "

מרומז זה שפי' להדגיש בכדי למעלה, שנאמרו אלו – בזה שכוונתו עשו),

הכתובים. בסמיכות

פרש"י19) וראה גו'. רוח מורת ותהיין עה"פ רזא ופענח הארוך טור ראה

טו. כז,

(20.28 הערה כדלקמן בזקנה, תלוי אינו עינים הכיהוי זה לפירוש כי

בע"ז רגילה היתה (שרבקה רש"י במפרשי שהובאו שבתנחומא התירוצים

של הי' שהעשן בגלל בא עינים שהכיהוי נאמר אם רק הם לאf"rכו') אבל ,

i"yxtlשעשן כאן: בשפ"ח [אבל גופא מהעשן שבא (2 הערה לעיל (ראה

טוב]. ודבק חזקוני ג"כ וראה בו. רגילה היתה רבקה אבל לעינים קשה

י"ל או עיניהן. כהו שלא מהכתובים הכרח אין – עצמן עשו לנשי בנוגע

כי – יותר ובפשטות לעשו. בנוגע י"ל [וכן מהעשן. ליזהר ידעו שבהקטירן

בביתו]. כ"כ נמצא הי' ולא שדה" "איש הי'

נאמר21) מדוע קשה הא' לפי' הא': פירוש על אלו בפירושים מעלה עוד

(כדלקמן`ixg"ותכהין" הג' לפי' משא"כ – ס"ו) לקמן (ראה יצחק"** "זקן

.28 הערה כדלקמן לתרץ יש הב' לפירוש וגם שם);

בכ"מ.22) כדרכו "ומדרשו", ע"ז רש"י כתב לא למה וצע"ק

`axc` `"k ,zvwna ylgp `"k ezi`xa cnr `ly dpeekd oi`y `hiyt ± men ied (i"yxt ± zvwn d`ex la` ezii`xn dxqgy) "`ziixeqgn" mbc my zexekaay s`e (*

.zvwn (wx) `id 'i`xdy i"yx oeylke

.o`k cecl likyna y"nk ,("'eb gex zxen oiidze"l "oidkze" oia) miaezkd zekinq zewiqtn "wgvi owf ik idie" zeaizdy `vnp oey`xd yexitly hxtae (**
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היתה ובודאי למקום, דרכים הרבה הרי הברכות? את

לקבל יעקב היה יכול שבה אחרת דרך לקדושֿברוךֿהוא

הברכות. את

השני, הפירוש על הקושי מן יותר הרבה גדול קושי זהו

כהיפך נראית זולתו טובת למען לאדם יסורים גרימת כי

שאיֿאפשר דבר לקדושֿברוךֿהואoihelglהיושר, לשייכו

זה פירוש רש"י קובע ולכן –xg`lהשני .23הפירוש

.Â
ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎ·˘ ‰ÏÚÓ‰

שני לעומת מעלה הפירושים מן אחד בכל יש כאמור,

פירושים שני לכל אחרות: במילים האחרים. הפירושים

יש השלישי.`ezeביחד בפירוש קיים שאינו קושי,

האחרים שני פני על הראשון שבפירוש העיקרי היתרון

בפסוקים. רמוז הוא שרק כאמור, הוא,

הראשון הפירוש פני על השני הפירוש של המעלה

הגורם "ותכהין" היה הפירושים כל לפי היא: והשלישי

והשלישי הראשון בפירוש ליעקב. יצחק ברכות למסירת

הראשון הפירוש (לפי וגנות פגם עלֿידי "ותכהין" נגרם

של עשן dxfבגלל dcearשיצחק מפני – השלישי ולפי ,

את לברך שלeyrרצה שענינים ויוצא, ,(oexqge zepb

להיפך:zekxalגרמו... השני, הפירוש לפי ואילו !

עלֿידי נגרם בגלezlrn"ותכהין" – יצחק לשל

.24העקידה

הראשונים: שני פני על יתרון יש השלישי לפירוש גם

עיניו ש"ותכהין יוצא, הראשונים הפירושים שני לפי

כשנשא שהרי, יצחק". "זקן לפני רב זמן נגרם מראות"

שנה" "ארבעים בן בהיותו החתיות הנשים את היה25עשו ,

ששים בן יצחק היה עשו כשנולד (כי שנה מאה בן יצחק

מדמעות26שנה נגרם שהדבר השני, הפירוש ולפי .(

בן יצחק היה כאשר – לפניֿכן אף הדבר ארע המלאכים,

שנים ושבע .27שלושים

זקן "כי קודם בתורה כתוב מדוע השאלה: מתעוררת

הפירושים שני לפי הרי "ותכהין"? ואחרֿכך יצחק"

סדר28הראשונים לפי הפוך, להיות הסדר היה צריך

המאורעות?

את יעקב שיטול "כדי שלישי, פירוש רש"י מביא לכן

יצחק" זקן כי "ויהי בתורה: הסדר מובן שלפיו הברכות",

– ולפיכך לעשו, הברכות את לתת רצה הוא ולכן

כדי הברכות".awriy"ותכהין...", את יקבל

.Ê
Ú¯‰ ÔÂ˘ÏÓ ˙ÂÚ�ÓÈ‰ :‰‡¯Â‰‰

רש"י של השלישי מהפירוש הנלמדות מההוראות אחת

הרע: לשון איֿאמירת על להקפיד יש כמה עד היא

לקדושֿ היתה הברכות את יקבל שיעקב כדי לכאורה,

ליצחק לגלות – ביותר פשוטה דרך שעשו29ברוךֿהוא

רשע ליעקב!30הוא הברכות את יתן בודאי הוא ואז ,

עבודה עובדות שהן יצחק ידע כבר עשו נשי אודות

אין31זרה כי בכך, אשם אינו שעשו חשב הוא (אך

ידע כבר עצמו עשו לגבי וגם עליהן), להשפיע ביכולתו

להיות עשו דרך "אין – עמו כשורה אינו ש"משהו" יצחק

בפיו" שגור שמים –32שם

איזשהו ליצחק היה כך ובין כך שבין בזמן כך, ואם

את לו לגלות יכול הקדושֿברוךֿהוא היה עשו, כלפי חשד

של ל"ותכהין" להזדקק צורך היה ולא רשע, שעשו הכל,

יצחק.

להתרחק צריך כמה עד רואים מאמירת33מכך ולהימנע

"כלוא שנים ושבע חמישים במשך היה יצחק הרע: לשון

יהודי, על הרע לשון למנוע כדי זאת וכל ו"כמת", בבית"

מומר ישראל על !34ואפילו

וכמה כמה אחת על הרי לעשו, בקשר הדבר כך ואם

שהקדושֿברוךֿ לאחר תורה, מתן שלאחר ליהודים בקשר

אמר יהודי35יהודיlklהוא כל שאצל אלקיך", הוי' "אנכי

וחיותו לכוחו – ל"אלקיך", הוי'" "אנכי .36נעשה
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בפשש"מ23) מקור לו שאין רק הוא הב' פי' על הקושי אחר: בסגנון

על מתקבל – המלאכים דמעות ע"י בא ש"ותכהין" – בקרא הפירוש (אבל

הוא הג' פי' על הקושי משא"כ "ותכהין")mvryyexitdהדעת); על (הטעם

זה (39 הערה 43 (ע' ח"ה [המתורגם] בלקו"ש משנ"ת [וע"ד כו' מתקבל אינו

ל"פשוטו"]. האגדה פי' רש"י מקדים שבכ"מ

בעת24) עיניו (שכהו זה לפי' והג': הא' פירוש על זה בפירוש יתרון עוד

הא יצחק הרגיש לא למה בפשטות מתורץ בפנים) כדלקמן העקידה, מעשה

פירש (עשו) והג'rl"`ד"זה הא' לפי' משא"כ כז), כה, פרשתנו (פרש"י "

לאח"ז. עיניו שכהו

לד.25) כו, פרשתנו

כו.26) כה, שם

כ.27) כה, פרשתנו פרש"י

בדוחק28) י"ל הב' לפי' בנוגע כי הראשון. לפירוש הוא הקושיא עיקר

י), פס"ה, (ב"ר עיניו" בתוך רשומות "היו המלאכים מעיני שנשרו שהדמעות

פעולה היתה הדמעות פעולת שהזקיןzkynpובמילא לאחרי רק עיניו כהו ולא ,

פל"ב]. פדר"א כאן. בש"ח) (והובא מהרש"ל וראה כאן. רזא בפענח [וכמ"ש

זה, לפני זמן כמה עיניו כהו שכבר פשוט אלו" של "בעשנן הא' לפי' משא"כ

ד... העשן ריבוי ע"י שנה) קכג – יצחק" "זקן (כאשר עתה רק dpyולא bk!

כו'.i"yxtראה29) הקב"ה לו גלה לא ולמה לג: לז, וישב

לא30) אביו אברהם שהרי בגו, שדברים יצחק ראה בלאה"כ אשר ובפרט

(ראה יא).i"yxtברכו כה, ח"ש

לה.31) כו, פרשתנו פרש"י

ראה32) אבל יוד). פרשתנו באבער תנחומא יט. פס"ה, (מב"ר כא כז, שם

שם. רש"י ומפרשי רמב"ן

חטא33) ועוד): א. יא, (סנה' אני.l`xyiעד"ז דילטור וכי כו'

רע"א.34) יח, קידושין ראה

ו).35) פכ"א, פס"ר ב. כ, יתרו רמב"ן (ראה יחיד בלשון

ובכ"מ.36) ראה. ר"פ לקו"ת



לג

שם אלקים - המתקתו

האותיות  החלפת  ידי  על  היא  אלקים  שם  המתקת 
הקודמות  באותיות  מ"ה,  שמספרן  לה"י,  האמצעיות, 
להן, כד"ט, שמספרן ל"ג. והיינו המתקת הדין בשרשו1.
והיינו, שמחסרין ממ"ה, לה"י, חלק רביעי, כי עיקר 
העשיה,  עולם  הרביעי,  בעולם  הוא  הקשות  הגבורות 
בריאה  אצילות  שבעולמות  והגבורות  להסירן.  וצריך 

יצירה הם ממותקות בערך הגבורות שבעולם העשיה.
)ליקוטים ואגרות עמ' שכג, תורת לוי יצחק עמ' פב(

האות אל"ף של שם אלקים היא הדין הקשה ביותר 
בשם אלקים.

וראיה לזה, כי המתקת שם אלקים היא על ידי החלפת 
האותיות להי"ם באותיות הקודמות, כדט"ם, מה שאין 
כן האל"ף אינה מתחלפת בקודמת לה, ונשארת אל"ף 
כמו שהיתה. וזה מורה שהיא דין קשה ונשארת דין כמו 

שהיתה.
ואם כי גם האות מ"ם נשארת כמו שהיתה,

פתוחה,  מ"ם  באות  מתחלפת  המ"ם  בעצם  הנה 
גם  היא  רק מפני שבאכדט"ם  הקודמת למ"ם סתומה, 
היא  בעצם  אבל  סתומה,  מ"ם  היא  לכן  התיבה,  בסוף 
האות  כמו  כך  כל  קשה  דין  אינה  כן,  אם  מתחלפת. 

אל"ף, שאינה מתחלפת כלל.
ולכן בכי טובים דודיך מיין2, שרומז בראשי תיבות 
לשם זה, יש רק כדט"ם, והאות אל"ף אינה, כי האל"ף 
סתומה  המ"ם  כן  שאין  מה  מתחלפת.  אינה  בעצם 
מתחלפת במ"ם פתוחה הקודמת לה, וכאן היא בראש 

התיבה, בתיבת מיין, שהיא מ"ם פתוחה.
)תורת לוי יצחק עמ' יח(

חמין במוצאי שבת מלוגמא )רפואה, רש"י(3.

הק"כ  להמתקת  רמז  ק"כ,  גימטריא   — מלוגמ"א 
צירופים של שם אלקים, גבורה.

ובתיבת מלוגמ"א יש רמז להמתקת שלש האותיות 

1( פרי עץ חיים שער חג המצות פ"א.
2( שיר השירים א, ב.

3( שבת קיט, ב.

הקודמות  באותיות  לה"י,  אלקים,  שם  של  האמצעיות 
להן — כד"ט. מלוגמ"א — מו"ם ל"ג.

מו"ם — מספר שם אלקי"ם.
כד"ט,  אותיות  בשלש  אלקים  שם  המתקת   — ל"ג 

שמספרן ל"ג.
)ליקוטים ואגרות עמ' רנו(

תחום שבת

מילין,  י"ב  הוא  מדאורייתא  שבת  תחום  שיעור 
ומדרבנן הוא מיל אחד4. אם כן, התחום דרבנן הם י"ב 

בתחום דאורייתא.
והענין הוא,

דאורייתא — הוא בז"א.
הדיבור,  עולם  במלכות,  הוא   — מדבריהם  דרבנן, 

ששם הוא תורה שבעל פה, מלכות5.
ז"א ומלכות, היקף השמש הוא  וירח,  והנה בשמש 
אם  חדש.  במשך  הוא  הירח  והיקף  אחת,  שנה  במשך 
כן, בהיקף אחד של השמש, ז"א, יש י"ב היקפים של 

הלבנה, מלכות.
)הערות לזהר א עמ' קעב(

תפארת

תפארת היא קו האמצעי של ז"א.
ז"א, חסד, מאשר  יותר לראשית  ואף שהיא סמוכה 
ינה לבין חסד יש רק הפסק  בֵּ לסוף ז"א, יסוד, כי הרי 
של  הפסק  יש  יסוד,  לבין  וֵבינה  גבורה,  אחת,  ספירה 

שתי ספירות, נצח והוד,
עם כל זה היא נחשבת לאמצע ז"א, כי נצח והוד הם 
תרין פלגי גופא6, שנחשבים כאחד, ובהם הוא שם אחד, 
וגבורה  חסד   – באמצע  היא  תפארת  כן,  אם  צבאות. 

למעלה ממנה, ונצח-הוד ויסוד למטה ממנה.

)הערות לזהר א עמ' קלא(

4( ראה שו"ע אדמו"ר הזקן או"ח סי' שצו, א.
5( הקדמת תיקוני זהר )פתח אליהו(.

6( ראה זח"ג )רע"מ( רלו, א.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



לד
כה, כ – ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו 
את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם אחות 

לבן הארמי לו לאשה

על  משתומם  משתאה  הייתי  מעודי  יעקב,  אמר  א. 
לוז  הלז  העצם  אודות  מדברים  בספרים  כשראיתי  המראה, 
של שדרה, ויש קראוהו נכסוי, שאינו נהנה משום אכילה כי 
גוף  בנין  שממנו  ואמרו  שבת,  מוצאי  של  הסעודה  מזו  אם 
האדם ואך הוא לבדו נשאר בקבר, אחרי רקבון עצמות הגוף, 
כי ממנו תתחיל התחי' לעתיד, שהוא כשאור לגוף כידוע ולא 
נודע מה טיבן של שמות הללו שנתנו לו, ומדוע אינו נהנה רק 

מזאת האכילה בלבד.
יותר מזה גדלה הפליאה כשלמדתי במדרש הנעלם פרשת 
תולדות שנקרא בתורת רמאה ואמרו דהוא רמאה מכל שאר 
גרמי, לפי שאינו סובל טעם מזונות כמוהם ובג"כ הוא תקיף 
ומי  מני'.  אתבני  דגופא  עיקרא  ליהוי  והוא  גרמי,  שאר  מכל 
ולא יפלא ממנו מה ענין שם בתואל, ומה  זה  הרואה מאמר 
דבר הרמאות ומ"ט אהני לי' לרמאה רמאותי' כולי האי, צער 

גדול הי' לי ע"ד זה, ובדקתי בספרים פורש אין להם.
ועתה בהיותי עוסק בענין הראוני מן השמים שכל ג' שמות 
הללו אחד אחד, וכל דברי העצם אחת הן, הענין הוא שידעו 
וכל מורכב  חכמי האמת אחר שבעלי ההוי' עלולים להפסד 
מקבל  הי'  בשוה  מורכב  אדם  של  גופו  כל  הי'  אם  מתפרד, 
הזנה כולו כא', אז בבוא קצו יתפרד כולו אל חלקיו, ולא ישאר 
ממנו כלום שיקבל צורת התחי' בגוף הקודם, אע"פ שהשם 
יתברך בעל היכולת לברוא אדם מחדש, אבל באופן כזה פנים 
חדשות הי' נחשב, ואין זה הוא הגוף שסבל צער המיתה, כי 

הוא כלה בעשן ואבק דק, ואם יתהוה עוד גוף, אחר הוא.
יד  תחת  שאינו  בגוף  הנשאר  קטן  עצם  יש  בהכרח  ע"כ 
הרקבון, ואינו כלה ובלה בקבר כי הוא יסוד קיים בו מתחלת 
שורש היצירה, לא נתהוה מהרכבה, ומשתלשל מאב לבן, על 
כן אין ההפסד שולט בו ועל כרחך אינו ניזון מן המזונות כדרך 
שאר העצמות, משא"כ בהעדרם הי' נפסד כמותם, כי מעת 
שאבדו מזונותם ואינם מושכים לחיותם, היו הלוך וחסר עד 
הפרד חלקיהם כטבע המורכב הנפסד ופושט צורתו, משא"כ 
בזה העצם הקיים, שאין צריך למזון לפי שאינו מורכב כי הוא 
חזק  הוא  לפיכך  לטוהר,  השמים  כעצם  ספירי  פשוט  עצם 
כי  בהתכה  הנחסר  להשלים  מזון  למשוך  צריך  ואינו  הקיום, 

כולו מקשה הוא ואינו ניתך ולא מתפעל מהאיכיות.
רמאה,  הוא  אבל  הכולל  עם  מת  גי'  בתואל,  שנקרא  וזה 
כי אע"פ שנראה כמת בגוף המת, כשאר חלקיו, אבל באמת 
הוא שורש החיים, ולכן הוא חסר א' ממספר מת לרמז על זה 
שאינו מת אמיתי ולהפך בגוף החיים הוא כמו כן רמאי מפני 

שלא נרגש בו שום שינוי מכל שאר חלקי הגוף שהם נהנים 
מאכילה והוא נראה כמרמה אותם במה שבאמת אינו נהנה 

כלל מהמזון כאילו הוא מת, וזה מחמת מקשיותו ונצחיותו.
שממנו  הכולל  עם  דם  גי'  שהוא  לוז,  נקרא  זה  ע"ד  וכן 
הוא  זה  וכן  כמש"ל,  מת  גי'  דם  פעמים  י'  ולכן  האדם,  חיות 
בה  מתים  אנשים  שאין  העיר  שם  )וככה  האדם  חיות  עיקר 
לוז( אמנם נחסר ממנו ג"כ א' במספר להורות על זה כי הוא 
וזהו שקראוהו עוד נסכוי מל'  חי אצל המות ומת אצל החי, 
כי  קום,  וגי'  כנרדם,  שנראה  תרדמה,  רוח  ה'  עליהם  נסך  כי 

אחרון על עפר יקום וישיג הגוף התחי' על ידו.
דהיינו  גמורה  אכילה  בו  שאין  מסעודה  נהנה  הוא  אמנם 
אוכלים  ואין  השובע  על  נאכלת  שהיא  שבת  מוצאי  סעודת 
לעצמות  מגעת  הנאה  שאין  באופן  גמורה  אכילה  אותה 
מכוונת  רק  צריך,  הוא  לאכילה  לא  כי  לזה,  אם  כי  האחרים 
נמצאת  שאיננה  האכילה  מגשמיות  ולא  נהנה  הוא  המצוה 
היא  וע"כ  בלבד,  מצוה  לשם  אם  כי  נעשית  ואינה  בכאן, 
סעודת דוד המלך עליו השלום שלא הי' לו חיים בעולם הזה 

כנודע, ונקרא חי וקיים, ודי בזה לנבון.
סדור בית יעקב – לר' יעקב עמדין ז"ל – זמירות למוצאי 

שבת

תומם  והנה  ללדת  ימיה  וימלאו   – כד  כה, 
בבטנה

ובתמר2 מלא לפי  "והנה תומם" ומפרש "חסר1,  רש"י  ב. 
ששניהם צדיקים אבל כאן אחד צדיק ואחד רשע".

יש לומר הטעם )הפנימי( שכבר אצל רבקה מרומז הכתוב 
ע"ד לידת תמר "ששניהם צדיקים" – כי ביטול הרע של עשו 
)שזהו תיקונו של עשו( יבוא בפועל על ידי "תולדות פרץ" )בן 
"ועלו מושיעים בהר  תמר(, משיח צדקנו, כשיקויים היעוד3 
ציון לשפוט את הר עשו והיתה לה' המלוכה"4, במהרה בימינו 

ממש.
לקוטי שיחות חלק ל עמוד 115

אברהם  בן  יצחק  תולדת  ואלה   – יט  כה, 

ע"ש.  האל"ף*.  ולא  היו"ד  לחסרון  שהכוונה  כאן,  רש"י  פירוש  על  זכרון  ספר  ראה   )1

וראה גם חזקוני ורד"ק כאן. אבל בפירוש המיוחס לרש"י )לב"ר פפ"ה, יג(: בלא אל"ף 

)ובא' מכת"י רש"י שתח"י הגירסא כאן "חסר אלף"(. וכ"ה בזח"ב עח, ב. – וראה בעה"ט 

ופענח רזא כאן, "חסר א' וחסר י' כתיב". ע"ש. ואכ"מ.

2( וישב לח, כז.

3( עובדי' א, כא.

4( ולהעיר שמשיח אתא לאתבא צדיקייא בתיובתא )לקוטי תורה שמיני עצרת צ, ב. 

שיר השירים נ, סוף עמוד ב. ועוד. וראה זהר חלק ג קנג, ב. – וראה לקוטי שיחות חלק 

ל עמוד 188(.
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i"yx£˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â∑ּבּפרׁשה האמּורים ועׂשו ‡˙ÁˆÈŒ˜.יעקב „ÈÏB‰ Ì‰¯·‡∑)ׁשמֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקרא לאחר ¿≈∆¿…ƒ¿»ְֲֲִֵַַָָָָָֹ«¿»»ƒ∆ƒ¿»ְְֶַַַָָָָ

אחר: ּדבר יצחק, את הֹוליד ּכ אחר את)אברהם, הֹוליד "אברהם לֹומר: הזקק ּבןֿאברהם", "יצחק הּכתּוב: ׁשּכתב ידי על ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ
ׂשרה, נתעּברה מאבימל' אֹומרים: הּדֹור לצני ׁשהיּו לפי נתעּברהיצחק", ולא אברהם עם ׁשהתה ׁשנים ּכּמה ׁשהרי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

הֹוליד "אברהם הּכל: והעידּו לאברהם, ּדֹומה יצחק ׁשל ּפניו קלסּתר צר הּוא? ּברּו הּקדֹוׁש עׂשה מה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהימּנּו',
ּבןֿאברהם" "יצחק ּכאן: ׁשּכתב וזהּו אתֿיצחק)היה(אתֿיצחק", הֹוליד ׁש"אברהם יׁש עדּות ׁשהרי רמב"ן.", ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

(ë)ä÷áø-úà Bzç÷a äðL íéòaøà-ïa ÷çöé éäéå©§¦³¦§¨Æ¤©§¨¦´¨½̈§©§´¤¦§À̈
Bì énøàä ïáì úBçà íøà ïctî énøàä ìàeúa-úa©§¥Æ¨«£©¦½¦©©−£¨®£²¨¨¬¨«£©¦−¬

:äMàì§¦¨«
i"yx£‰�L ÌÈÚa¯‡ŒÔa∑,ׁשנה ל"ז ּבן היה ויצחק רבקה, ׁשּנֹולדה נתּבּׂשר הּמֹורּיה, מהר אברהם ּכׁשּבא ׁשהרי ∆«¿»ƒ»»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

ּובת יצחק ּכׁשּנֹולד היתה צ' ּובת ׁשנה. ל"ז ׂשרה, ׁשּמתה העקדה עד יצחק ּומּׁשּנֹולד ׂשרה, מתה ּבּפרק ּבֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָׁשהרי
עד לּה המּתין רבקה. נֹולדה ּבּפרק ּובֹו ׁשנים, ל"ז ליצחק הרי וגֹו'", ׂשרה חּיי "וּיהיּו ׁשּנאמר: ּכׁשּמתה, ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָקכ"ז

ׁשנים, ג' לביאה, ראּויה Ô·Ï.ּונׂשאּהׁשּתהא ˙BÁ‡ Ì¯‡ ÔctÓ Ï‡e˙aŒ˙a∑ּבת ׁשהיא נכּתב לא עדין וכי ְְְְִִֵֶָָָָָ«¿≈ƒ««¬»¬»»ְְֲִִִִֶַַַֹ
ולא רׁשע, אנׁשי ּומקֹומּה רׁשע ואחֹות רׁשע ּבת ׁשהיתה ׁשבחּה, להּגיד אּלא ארם? ּומּפּדן לבן ואחֹות ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּבתּואל,

מּמעׂשיהם ‡¯Ì.למדה ÔctÓ∑צמד" לׁשֹון 'ּפּדן' אֹותֹו קֹורא צֹובה, וארם נהרים ארם היּו: ארם ׁשּׁשני ׁשם על ְֲִֵֶַָָƒ««¬»ְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
לׂשדה: קֹורין יׁשמעאל ׁשּבלׁשֹון ארם, ׂשדה ּכמֹו: ארם", "ּפּדן ּפֹותרים: ויׁש 'ּתֹורין', – "ּפּדן" וּתרּגּום ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבקר",

.""ּפּדן ַָ

(àë)àåä äø÷ò ék BzLà çëðì ýåýéì ÷çöé øzòiå©¤§©̧¦§¨³©«Ÿ̈Æ§´Ÿ©¦§½¦¬£¨¨−¦®
:BzLà ä÷áø øäzå ýåýé Bì øúòiå©¥¨³¤Æ§Ÿ̈½©©−©¦§¨¬¦§«

i"yx£¯zÚiÂ∑ּבתפּלה והפציר BÏ.הרּבה ¯˙ÚiÂ∑.לֹו ונתּפּתה ונתּפּיס לׁשֹוןנתּפּצר 'עתר', לׁשֹון ּכל אני: ואֹומר «∆¿«ְְְְִִִִִָָ«≈»∆ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָ
וכן: הּוא, ורּבּוי ח)הפצרה וכן:(יחזקאל העׁשן. עלּית מרּבית הּקטרת", ענן לה)"ועתר ּדבריכם",(שם עלי "והעּתרּתם ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

כז)וכן: ׂשֹונא",(משלי נׁשיקֹות ּבלע"ז"ונעּתרֹות אנקרישר"א למּׂשא, והּנם למרּבֹות ‡BzL.ּדֹומֹות ÁÎ�Ï∑עֹומד זה ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֻ¿…«ƒ¿ֵֶ
זֹו ּבזוית עֹומדת וזֹו ּומתּפּלל, זֹו סד)ּומתּפּללתּבזוית BÏ.(יבמות ¯˙ÚiÂ∑,לּה ולא ּבןלֹו, צּדיק ּתפּלת ּדֹומה ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ«≈»∆ְְִִֵֶֶַַָָֹ

לּה ולא 'לֹו' ,לפיכ רׁשע, ּבן צּדיק לתפּלת .צּדיק ְְְִִִִִֶַַַָָָָֹ

‡·¯‰Ìיט Ì‰¯·‡ ¯a ˜ÁˆÈ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«ƒ¿»««¿»»«¿»»
:˜ÁˆÈ ˙È „ÈÏB‡ƒ»ƒ¿»

È˙כ ·ÈÒ� „k ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡ ¯a ˜ÁˆÈ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»««¿¿ƒ¿ƒ«¿≈»
d˙Á‡ Ì¯‡ ÔctÓ ‰‡n¯‡ Ï‡e˙a ˙a ‰˜·ƒ̄¿»«¿≈¬«»»ƒ««¬»¬»≈

:ez�‡Ï dÏ ‰‡n¯‡ Ô·Ïc¿»»¬«»»≈¿ƒ¿

‡¯Èכא d˙z‡ Ï·˜Ï ÈÈ Ì„˜ ˜ÁˆÈ ÈlˆÂ¿«ƒƒ¿»√»¿»»√≈ƒ¿≈¬≈
‰˜·¯ ˙‡ÈcÚÂ ÈÈ d˙BÏˆ Ïa˜Â ‡È‰ ‰¯˜Ú¬»»ƒ¿«≈¿≈¿»¿«ƒ«ƒ¿»

:d˙z‡ƒ¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰e˙k·(יט) ¯Ó‡.אברהם ּבן יצחק ּתֹולדת ואּלה »««»ְְְְִֵֶֶַָָָֹ

למּטה, האמּורים ּבניו ויעקב עׂשו ְְֲֲִֵַַַָָָָָֹעל

ילידתם: היתה אי הּכתּוב ְְְְִִִֵַָָָָָוהזּכיר

Ì‰¯·‡.˜ÁˆÈ ˙‡ „ÈÏB‰ידי על רּׁש"י, לׁשֹון «¿»»ƒ∆ƒ¿»ְְִֵַַ

לֹומר הזקק אברהם ּבן יצחק ְְְִֶֶַַַָָָָֻׁשּכתּוב

ליצני ׁשהיּו לפי יצחק, את הֹוליד ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָאברהם

לכ ׂשרה, נתעּברה מאבימל אֹומרים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהּדֹור

ּדֹומה ּפניו קלסּתר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְֵֶַַָָָָָצר

ה ׁשּיאמרּו אתלאברהם הֹוליד אברהם ּכל ְְְְִֶֶַַַָָָָֹֹ

הֹוליד ׁשּטעם עֹוד אמר אברהם ורּבי ְְְִִִֶַַַַַָָָָיצחק.

ּכמֹו יֹוסף, ּברּכי על יּלדּו ּכמֹו ורּבה, ְְְְְִִִֵֵֵַָֻּגּדל

ּבנֹו: יצחק מעל ויׁשּלחם ְְְְִֵֵֶַַַַָָׁשאמר

ÔBÎp‰Â,הּיחס ּבאב והחל עּתה חזר ּכי ּבעיני ¿«»ְְִֵֵֵַַַַַַָָָָ

הּמעלה ּבאנׁשי לחזר הּכתּוב ְְְְֲֲִֵַַַַַַָָֹּכמנהג

א' (א' הּימים ּבדברי וכן הּיחס, ראׁש ְְְִִֵֵֶַַַַָֹאל

וארּפׁשכד ואּׁשּור עילם ׁשם ּבני ּכתּוב ְְְְְֵֵֵַַַַָָי"זֿי"ח)

וכאׁשר ׁשלח. את ילד וארּפכׁשד וארם, ְְְְְֲֲֶֶַַַַַַַָָָולּוד

ׁשם כ"ד) ּפסּוק (ׁשם ואמר חזר ְְִִֵַַָָָָהׁשלים

וכן אברהם. הּוא אברם עד ׁשלח, ְְְְְֵַַַַַַַָָָָארּפכׁשד

הֹוליד ונר והחל, למפרע חזר ּבנימין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָּביחּוס

ל"ג, ח' (ׁשם ׁשאּול את הֹוליד וקיׁש קיׁש ְִִִֶֶָָאת

יצחק את הֹוליד אברהם ּכאן, אף ל"ט). ְְִִֶַַָָָָט'

יזּכיר: ּכאׁשר יעקב את הֹוליד ְְְֲֲִִִֶֶַַַָֹויצחק

¯ÊÁÂכ"ה (לעיל ׁשאמר ּבעבּור זה, לסּפר ¿»«ְְֲֵֵֶֶַַַָ

אברהם, ּבן יׁשמעאל ּתֹולדת ואּלה ְְְְִֵֵֶֶַָָָֹי"ב)

ּבן יצחק ּתֹולדת ואּלה ּכן ּגם אמר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשאם

ּביחּוס ׁשניהם הׁשוה הּנה ּבלבד, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָאברהם

ׁשהיה ועֹוד, הּבכֹור, הקּדים ּכי ואף ְְְְְֲִִִֶַַַָָָּובמעלה,

ּתֹולדֹות "אּלה ויאמר ּבאברהם ׁשּיתחיל ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹראּוי

ׁשּלא ּכן לעׂשֹות רצה לא אבל ְֲֲֵֶַַָָָָָֹֹאברהם",

חזר ּולכ קטּורה, ּובני יׁשמעאל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָימנה

ּכי לֹומר יצחק, את הֹוליד אברהם ְְְְִִִִִֶַַָָָוהׁשלים:

אחר הֹוליד לא ּוכאּלּו ּתֹולדֹותיו לבּדֹו ְְְִִֵַַָֹהּוא

ּכי י"ב) כ"א (לעיל לֹו ׁשּנאמר ּכמֹו ְְֱִֵֵֵֶֶַָיחׁשב,

זרע: ל יּקרא ְְְִִֵַָָָביצחק

CÎÏeאׁשר ּכן: ּגם י"ב) (כ"ה למעלה אמר ¿»ְְֲֵֶַַַָָ

לאברהם, ׂשרה ׁשפחת הּמצרית הגר ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָילדה

יצחק, הּיחסלכבֹוד ּתֹולדֹות אּלּו ׁשאין לֹומר ְְְִִֵֵֶַַַַָ

(לעיל ׁשאמר ּוכמֹו האמה, ּבני הם רק ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָלאברהם,

וכן אׂשימּנּו. לגֹוי האמה ּבן את וגם י"ג) ְְְֲִֵֶֶֶַָָָכ"א

כ"ח), א' (א' הּימים ּבדברי אף הּכתּוב ְְִִֵַַַָָָָעׂשה

ויׁשמעאל, יצחק אברהם ּבני מּתחּלה אמר ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָּכי



לה zeclez zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k oey`x meil inei xeriy

ß oeygxn b"k oey`x mei ß

äë(èé)ãéìBä íäøáà íäøáà-ïa ÷çöé úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ¦§−̈¤©§¨¨®©§¨−̈¦¬
:÷çöé-úà¤¦§¨«

i"yx£˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â∑ּבּפרׁשה האמּורים ועׂשו ‡˙ÁˆÈŒ˜.יעקב „ÈÏB‰ Ì‰¯·‡∑)ׁשמֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקרא לאחר ¿≈∆¿…ƒ¿»ְֲֲִֵַַָָָָָֹ«¿»»ƒ∆ƒ¿»ְְֶַַַָָָָ

אחר: ּדבר יצחק, את הֹוליד ּכ אחר את)אברהם, הֹוליד "אברהם לֹומר: הזקק ּבןֿאברהם", "יצחק הּכתּוב: ׁשּכתב ידי על ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ
ׂשרה, נתעּברה מאבימל' אֹומרים: הּדֹור לצני ׁשהיּו לפי נתעּברהיצחק", ולא אברהם עם ׁשהתה ׁשנים ּכּמה ׁשהרי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

הֹוליד "אברהם הּכל: והעידּו לאברהם, ּדֹומה יצחק ׁשל ּפניו קלסּתר צר הּוא? ּברּו הּקדֹוׁש עׂשה מה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהימּנּו',
ּבןֿאברהם" "יצחק ּכאן: ׁשּכתב וזהּו אתֿיצחק)היה(אתֿיצחק", הֹוליד ׁש"אברהם יׁש עדּות ׁשהרי רמב"ן.", ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

(ë)ä÷áø-úà Bzç÷a äðL íéòaøà-ïa ÷çöé éäéå©§¦³¦§¨Æ¤©§¨¦´¨½̈§©§´¤¦§À̈
Bì énøàä ïáì úBçà íøà ïctî énøàä ìàeúa-úa©§¥Æ¨«£©¦½¦©©−£¨®£²¨¨¬¨«£©¦−¬

:äMàì§¦¨«
i"yx£‰�L ÌÈÚa¯‡ŒÔa∑,ׁשנה ל"ז ּבן היה ויצחק רבקה, ׁשּנֹולדה נתּבּׂשר הּמֹורּיה, מהר אברהם ּכׁשּבא ׁשהרי ∆«¿»ƒ»»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

ּובת יצחק ּכׁשּנֹולד היתה צ' ּובת ׁשנה. ל"ז ׂשרה, ׁשּמתה העקדה עד יצחק ּומּׁשּנֹולד ׂשרה, מתה ּבּפרק ּבֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָׁשהרי
עד לּה המּתין רבקה. נֹולדה ּבּפרק ּובֹו ׁשנים, ל"ז ליצחק הרי וגֹו'", ׂשרה חּיי "וּיהיּו ׁשּנאמר: ּכׁשּמתה, ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָקכ"ז

ׁשנים, ג' לביאה, ראּויה Ô·Ï.ּונׂשאּהׁשּתהא ˙BÁ‡ Ì¯‡ ÔctÓ Ï‡e˙aŒ˙a∑ּבת ׁשהיא נכּתב לא עדין וכי ְְְְִִֵֶָָָָָ«¿≈ƒ««¬»¬»»ְְֲִִִִֶַַַֹ
ולא רׁשע, אנׁשי ּומקֹומּה רׁשע ואחֹות רׁשע ּבת ׁשהיתה ׁשבחּה, להּגיד אּלא ארם? ּומּפּדן לבן ואחֹות ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּבתּואל,

מּמעׂשיהם ‡¯Ì.למדה ÔctÓ∑צמד" לׁשֹון 'ּפּדן' אֹותֹו קֹורא צֹובה, וארם נהרים ארם היּו: ארם ׁשּׁשני ׁשם על ְֲִֵֶַָָƒ««¬»ְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
לׂשדה: קֹורין יׁשמעאל ׁשּבלׁשֹון ארם, ׂשדה ּכמֹו: ארם", "ּפּדן ּפֹותרים: ויׁש 'ּתֹורין', – "ּפּדן" וּתרּגּום ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבקר",

.""ּפּדן ַָ

(àë)àåä äø÷ò ék BzLà çëðì ýåýéì ÷çöé øzòiå©¤§©̧¦§¨³©«Ÿ̈Æ§´Ÿ©¦§½¦¬£¨¨−¦®
:BzLà ä÷áø øäzå ýåýé Bì øúòiå©¥¨³¤Æ§Ÿ̈½©©−©¦§¨¬¦§«

i"yx£¯zÚiÂ∑ּבתפּלה והפציר BÏ.הרּבה ¯˙ÚiÂ∑.לֹו ונתּפּתה ונתּפּיס לׁשֹוןנתּפּצר 'עתר', לׁשֹון ּכל אני: ואֹומר «∆¿«ְְְְִִִִִָָ«≈»∆ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָ
וכן: הּוא, ורּבּוי ח)הפצרה וכן:(יחזקאל העׁשן. עלּית מרּבית הּקטרת", ענן לה)"ועתר ּדבריכם",(שם עלי "והעּתרּתם ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

כז)וכן: ׂשֹונא",(משלי נׁשיקֹות ּבלע"ז"ונעּתרֹות אנקרישר"א למּׂשא, והּנם למרּבֹות ‡BzL.ּדֹומֹות ÁÎ�Ï∑עֹומד זה ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֻ¿…«ƒ¿ֵֶ
זֹו ּבזוית עֹומדת וזֹו ּומתּפּלל, זֹו סד)ּומתּפּללתּבזוית BÏ.(יבמות ¯˙ÚiÂ∑,לּה ולא ּבןלֹו, צּדיק ּתפּלת ּדֹומה ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ«≈»∆ְְִִֵֶֶַַָָֹ

לּה ולא 'לֹו' ,לפיכ רׁשע, ּבן צּדיק לתפּלת .צּדיק ְְְִִִִִֶַַַָָָָֹ

‡·¯‰Ìיט Ì‰¯·‡ ¯a ˜ÁˆÈ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«ƒ¿»««¿»»«¿»»
:˜ÁˆÈ ˙È „ÈÏB‡ƒ»ƒ¿»

È˙כ ·ÈÒ� „k ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡ ¯a ˜ÁˆÈ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»««¿¿ƒ¿ƒ«¿≈»
d˙Á‡ Ì¯‡ ÔctÓ ‰‡n¯‡ Ï‡e˙a ˙a ‰˜·ƒ̄¿»«¿≈¬«»»ƒ««¬»¬»≈

:ez�‡Ï dÏ ‰‡n¯‡ Ô·Ïc¿»»¬«»»≈¿ƒ¿

‡¯Èכא d˙z‡ Ï·˜Ï ÈÈ Ì„˜ ˜ÁˆÈ ÈlˆÂ¿«ƒƒ¿»√»¿»»√≈ƒ¿≈¬≈
‰˜·¯ ˙‡ÈcÚÂ ÈÈ d˙BÏˆ Ïa˜Â ‡È‰ ‰¯˜Ú¬»»ƒ¿«≈¿≈¿»¿«ƒ«ƒ¿»

:d˙z‡ƒ¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰e˙k·(יט) ¯Ó‡.אברהם ּבן יצחק ּתֹולדת ואּלה »««»ְְְְִֵֶֶַָָָֹ

למּטה, האמּורים ּבניו ויעקב עׂשו ְְֲֲִֵַַַָָָָָֹעל

ילידתם: היתה אי הּכתּוב ְְְְִִִֵַָָָָָוהזּכיר

Ì‰¯·‡.˜ÁˆÈ ˙‡ „ÈÏB‰ידי על רּׁש"י, לׁשֹון «¿»»ƒ∆ƒ¿»ְְִֵַַ

לֹומר הזקק אברהם ּבן יצחק ְְְִֶֶַַַָָָָֻׁשּכתּוב

ליצני ׁשהיּו לפי יצחק, את הֹוליד ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָאברהם

לכ ׂשרה, נתעּברה מאבימל אֹומרים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהּדֹור

ּדֹומה ּפניו קלסּתר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְֵֶַַָָָָָצר

ה ׁשּיאמרּו אתלאברהם הֹוליד אברהם ּכל ְְְְִֶֶַַַָָָָֹֹ

הֹוליד ׁשּטעם עֹוד אמר אברהם ורּבי ְְְִִִֶַַַַַָָָָיצחק.

ּכמֹו יֹוסף, ּברּכי על יּלדּו ּכמֹו ורּבה, ְְְְְִִִֵֵֵַָֻּגּדל

ּבנֹו: יצחק מעל ויׁשּלחם ְְְְִֵֵֶַַַַָָׁשאמר

ÔBÎp‰Â,הּיחס ּבאב והחל עּתה חזר ּכי ּבעיני ¿«»ְְִֵֵֵַַַַַַָָָָ

הּמעלה ּבאנׁשי לחזר הּכתּוב ְְְְֲֲִֵַַַַַַָָֹּכמנהג

א' (א' הּימים ּבדברי וכן הּיחס, ראׁש ְְְִִֵֵֶַַַַָֹאל

וארּפׁשכד ואּׁשּור עילם ׁשם ּבני ּכתּוב ְְְְְֵֵֵַַַַָָי"זֿי"ח)

וכאׁשר ׁשלח. את ילד וארּפכׁשד וארם, ְְְְְֲֲֶֶַַַַַַַָָָולּוד

ׁשם כ"ד) ּפסּוק (ׁשם ואמר חזר ְְִִֵַַָָָָהׁשלים

וכן אברהם. הּוא אברם עד ׁשלח, ְְְְְֵַַַַַַַָָָָארּפכׁשד

הֹוליד ונר והחל, למפרע חזר ּבנימין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָּביחּוס

ל"ג, ח' (ׁשם ׁשאּול את הֹוליד וקיׁש קיׁש ְִִִֶֶָָאת

יצחק את הֹוליד אברהם ּכאן, אף ל"ט). ְְִִֶַַָָָָט'

יזּכיר: ּכאׁשר יעקב את הֹוליד ְְְֲֲִִִֶֶַַַָֹויצחק

¯ÊÁÂכ"ה (לעיל ׁשאמר ּבעבּור זה, לסּפר ¿»«ְְֲֵֵֶֶַַַָ

אברהם, ּבן יׁשמעאל ּתֹולדת ואּלה ְְְְִֵֵֶֶַָָָֹי"ב)

ּבן יצחק ּתֹולדת ואּלה ּכן ּגם אמר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשאם

ּביחּוס ׁשניהם הׁשוה הּנה ּבלבד, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָאברהם

ׁשהיה ועֹוד, הּבכֹור, הקּדים ּכי ואף ְְְְְֲִִִֶַַַָָָּובמעלה,

ּתֹולדֹות "אּלה ויאמר ּבאברהם ׁשּיתחיל ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹראּוי

ׁשּלא ּכן לעׂשֹות רצה לא אבל ְֲֲֵֶַַָָָָָֹֹאברהם",

חזר ּולכ קטּורה, ּובני יׁשמעאל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָימנה

ּכי לֹומר יצחק, את הֹוליד אברהם ְְְְִִִִִֶַַָָָוהׁשלים:

אחר הֹוליד לא ּוכאּלּו ּתֹולדֹותיו לבּדֹו ְְְִִֵַַָֹהּוא

ּכי י"ב) כ"א (לעיל לֹו ׁשּנאמר ּכמֹו ְְֱִֵֵֵֶֶַָיחׁשב,

זרע: ל יּקרא ְְְִִֵַָָָביצחק

CÎÏeאׁשר ּכן: ּגם י"ב) (כ"ה למעלה אמר ¿»ְְֲֵֶַַַָָ

לאברהם, ׂשרה ׁשפחת הּמצרית הגר ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָילדה

יצחק, הּיחסלכבֹוד ּתֹולדֹות אּלּו ׁשאין לֹומר ְְְִִֵֵֶַַַַָ

(לעיל ׁשאמר ּוכמֹו האמה, ּבני הם רק ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָלאברהם,

וכן אׂשימּנּו. לגֹוי האמה ּבן את וגם י"ג) ְְְֲִֵֶֶֶַָָָכ"א

כ"ח), א' (א' הּימים ּבדברי אף הּכתּוב ְְִִֵַַַָָָָעׂשה

ויׁשמעאל, יצחק אברהם ּבני מּתחּלה אמר ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָּכי



zeclezלו zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k oey`x meil inei xeriy

(áë)äf änì ïk-íà øîàzå daø÷a íéðaä eööøúiå©¦§«Ÿ£³©¨¦Æ§¦§½̈©´Ÿ¤¦¥½¨¬¨¤−
:ýåýé-úà Løãì Cìzå éëðà̈®Ÿ¦©¥−¤¦§¬¤§Ÿ̈«

i"yx£eˆˆ¯˙iÂ∑,זֹו רציצה היא מה ׁשּסתם ּדרׁשני, אֹומר הּזה הּמקרא ּכרח אנכי"?.על ּזה לּמה "אםּֿכן, וכתב: «ƒ¿…¬ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
עֹוברת לצאת, ּומפרּכס רץ יעקב ועבר, ׁשם ׁשל ּתֹורה ּפתחי על עֹוברת ּכׁשהיתה ריצה, לׁשֹון ּדרׁשּוהּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹרּבֹותינּו
עֹולמֹות ׁשני ּבנחלת ּומריבים זה, עם זה מתרֹוצצים אחר: ּדבר לצאת. מפרּכס עׂשו אלילים, עבֹודת ּפתחי .על ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ÔkŒÌ‡ ¯Ó‡zÂ∑העּבּור צער ‡�ÈÎ.ּגדֹול ‰f ‰nÏ∑ההריֹון על ּומתּפּללת L¯„Ï.מתאּוה CÏzÂ∑מדרׁשֹו לבית «…∆ƒ≈ִַַָָ»»∆»…ƒְְִִֵֶֶַַַָָָ«≈∆ƒ¿…ְְִֵָ
‡˙Œ‰'.ׁשםׁשל L¯„Ï∑ּבסֹופּה ּתהא מה לּה רמב"ן.ׁשּיּגיד ֵֶƒ¿…∆ְְִֵֶַַָָ

(âë)ðèáa íéBâ éðL dì ýåýé øîàiåéònî íénàì éðLe CC ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹À̈§¥³¦Æ§¦§¥½§¥´§ª¦½¦¥©−¦
:øéòö ãáòé áøå õîàé íàìî íàìe eãøté¦¨¥®§ŸÆ¦§´Ÿ¤«¡½̈§©−©«£¬Ÿ¨¦«

i"yx£dÏ '‰ ¯Ó‡iÂ∑,ׁשליח ידי לּהעל אמר והּוא הּקדׁש, ּברּוח נאמר C�Ë·a.לׁשם ÌÈÈb È�L∑,ּכתיב ּגיים «…∆»ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ¿≈…ƒ¿ƒ¿≈ְִִֵ
ורּבי,ּגאים,)המּו(ּכמֹו אנטֹונינּוס ּבימֹותאּלּו ולא החּמה ּבימֹות לא חּזרת, ולא צנֹון לא ׁשלחנם מעל ּפסקּו ׁשּלא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֻ

יא)הּגׁשמים ÌÈn‡Ï.(ע"ז È�Le∑אּלא לאם e„¯tÈ.'מלכּות'אין CÈÚnÓ∑לרׁשעֹו זה נפרדים, הם הּמעים וזהמן ְִַָ¿≈¿Àƒְְֵֶַָֹƒ≈«ƒƒ»≈ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָ
ıÓ‡È.לתּמֹו Ì‡ÏÓ∑.נֹופל זה קם ּכׁשּזה ּבגדּלה, יׁשוּו אֹומר:לא הּוא כו)וכן לא(יחזקאל החרבה", "אּמלאה ְֻƒ¿…∆¡»ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֻ

ירּוׁשלים ׁשל מחרּבנּה אּלא צֹור רמב"ן.נתמּלאה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

(ãë):dðèáa íîBú äpäå úãìì äéîé eàìîiå©¦§§¬¨¤−¨¨¤®¤§¦¥¬¦−§¦§¨«
i"yx£‰ÈÓÈ e‡ÏÓiÂ∑ׁשּלא לדּתּה", ּבעת "ויהי ּכתיב: ּבתמר אבל «ƒ¿¿»∆»ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹ

ילדתם חדׁשים לז' ּכי ימיה ˙ÌÓB.מלאּו ‰p‰Â∑ּובתמ ּכאןחסר, אבל צּדיקים, ׁשּׁשניהם לפי מלא, "ּתאֹומים" ר ְְְֳִִֶַָָָָָָ¿ƒ≈ƒְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
רׁשע ואחד צּדיק .אחד ְִֶֶַָָָָ

(äë)BîL eàø÷iå øòN úøcàk Blk éðBîãà ïBLàøä àöiå©¥¥³¨«¦Æ©§¦½ª−§©¤´¤¥¨®©¦§§¬§−
:åNò¥¨«

i"yx£È�BÓ„‡∑ּדמים ׁשֹופ ׁשּיהא הּוא רבה)סימן ÚN¯.(בראשית ˙¯c‡k Blk∑,ׂשער הּמלאהמלא צמר ׁשל ּכטּלית «¿ƒְִִֵֵֶָָÀ¿«∆∆≈»ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבלע"ז פלוקיר"א ÂNÚ.ׂשער, BÓL e‡¯˜iÂ∑הרּבה ׁשנים ּכבן ּבׂשערֹו ונגמר נעׂשה ׁשהיה לפי ּכן, לֹו קראּו .הּכל ְֵַַָ«ƒ¿¿¿≈»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

(åë)àø÷iå åNò á÷òa úæçà Bãéå åéçà àöé ïë-éøçàå§©«£¥¥º¨¨´¨¦À§¨³Ÿ¤̧¤Æ©«£¥´¥½̈©¦§¨¬
:íúà úãìa äðL íéML-ïa ÷çöéå á÷òé BîL§−©«£®Ÿ§¦§¨²¤¦¦¬¨−̈§¤¬¤Ÿ¨«

i"yx£'B‚Â ÂÈÁ‡ ‡ˆÈ ÔÎŒÈ¯Á‡Â∑לפי הּדֹורׁשֹו אּגדה מדרׁש ׁשמעּתי ¿«¬≈≈»»»ƒ¿ְְְְִִִַַַַָָָ
ׁשּפיהּפׁשּוטֹו: מּׁשפֹופרת ּולמד צא הּׁשנּיה, מן ועׂשו ראׁשֹונה מּטּפה נֹוצר יעקב לעּכבֹו, ּבֹו אֹוחז היה 'ּבדין ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

נמצא, ראׁשֹונה. ּתצא אחרֹונה, והּנכנסת אחרֹונה, ּתצא ראׁשֹונה, הּנכנסת זֹו. ּתחת זֹו אבנים, ׁשּתי ּבּה ּתן ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָקצרה,
ללדה ראׁשֹון ׁשּיהא לעּכבֹו ּבא ויעקב אחרֹון, יצא ראׁשֹונה, ׁשּנֹוצר ויעקב ראׁשֹון, יצא ּבאחרֹונה, הּנֹוצר ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹעׂשו

Ôkכב Ì‡ ˙¯Ó‡Â ‡‰ÚÓa ‡i�a ÔÈ˜Á„Â¿«¬ƒ¿«»ƒ¿»»«¬∆∆ƒ≈
ÔÓ ÔÙÏe‡ Úa˙ÓÏ ˙ÏÊ‡Â ‡�‡ Ô�„ ‰ÓÏ¿»¿»»»«¬»«¿ƒ¿«¿«ƒ

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÔÈz¯˙Âכג ÈÎÈÚÓa ÔÈÓÓÚ ÔÈ¯z dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«¿≈«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿≈
eÎÏnÓ eÎÏÓe ÔL¯t˙È ÈÎÈÚnÓ ÔÂkÏÓ«¿¿»ƒ≈«¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ«¿

:‡¯ÈÚÊÏ „ÈaÚzLÈ ‡a¯Â Û˜˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»

˙ÔÈÓeÈכד ‡‰Â „ÏÈÓÏ ‡‰ÓBÈ eÓÈÏLe¿ƒ»»¿≈»¿»¿ƒ
:‡‰ÚÓaƒ¿»»

(כה ÌÈÏ‚k dlk ˜BnÒ ‰‡Ó„˜ ˜Ù�eנ"א ¿««¿»»ƒÀ≈ƒ¿ƒ
ÔÏÎk(:ÂNÚ dÓL B¯˜e ¯ÚNc ƒ¿»ƒ¿»¿¿≈≈»

Úa˜·‡כו ‡„ÈÁ‡ d„ÈÂ È‰eÁ‡ ˜Ù� Ôk ¯˙·e»«≈¿«¬ƒƒ≈¬ƒ»¿ƒ¿»
ÔÈzL ¯a ˜ÁˆÈÂ ·˜ÚÈ dÓL ‡¯˜e ÂNÚ„¿≈»¿»¿≈«¬…¿ƒ¿»«ƒƒ

:ÔB‰˙È ˙„ÈÏÈ „k ÔÈ�L¿ƒ«¿ƒ«»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

והזּכיר נביֹות, יׁשמעאל ּבכֹור ּתֹולדֹותם ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָואּלה

זמרן, את ילדה אברהם ּפילגׁש קטּורה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָּובני

והחל: וחזר יצחק", "ּבני ׁשּיאמר ראּוי ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹוהיה

עׂשו יצחק ּבני יצחק, את אברהם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָוּיֹולד

ְְִֵָויׂשראל:

‡�ÈÎ.(כב) ‰f ‰nÏ Ôk Ì‡ ¯Ó‡zÂּגדֹול ּכן אם «…∆ƒ≈»»∆»…ƒִֵָ

מתּפּללת אנכי זה לּמה העּבּור ְִִִֶֶֶַַַָָָָֹצער

נכֹון. ואינּנּו רּׁש"י. לׁשֹון ההריֹון. על ְְְִִֵֵֶַַַַָָָּומתאּוה

אם הּנׁשים את ׁשאלה ּכי אמר אברהם ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָורּבי

ּכן אם וּתאמר לא, וּתאמרנה ּככה להם ְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹארע

מׁשּנה. ּבהריֹון אנכי ּזה לּמה והּמנהג ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻהּדבר

הּזה. ּבּפרּוׁש ׁשלם ואינּנּו חסר הּכתּוב ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָוהּנה

לּמה לי יהיה ּכן אם אמרה ּכי ּבעיני ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָוהּנכֹון

אֹו ׁשאמּות אינּני, הּלואי ּבעֹולם, אנכי ְִִֵֶֶֶַַָָָָֹּזה

אהיה הייתי לא ּכאׁשר ּכטעם הייתי, ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלא

י"ט): י' ִ(אּיֹוב

CÏzÂ.'‰ ˙‡ L¯„Ïמה להּגיד רּׁש"י, לׁשֹון «≈∆ƒ¿∆ְְִִַַַ

אצל ּדריׁשה מצאתי ולא ּבסֹופּה. ְְְְִִֵֵֶָָָָֹּיהא

וענני ה' את ּדרׁשּתי ּכטעם להתּפּלל, רק ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָה'

ד'), ה' (עמֹוס וחיּו ּדרׁשּוני ה'), ל"ד ְְְִִִִִָ(ּתהּלים

ג'): כ' (יחזקאל לכם אּדרׁש אם אני ְְִִִֵֵֶֶַָָָחי

וטעם C�Ë·a.(כג) ÌÈB‚ È�Lלּה ׁשּלאהֹודיע ְַַ¿≈ƒ¿ƒ¿≈ִֶַָֹ

מעּברת ׁשהיתה ּבעבּור ּכי ְְְֲִִֶֶֶַַָָֻּתפחד,

ּדר ּכי ּבבטנּה, הּזה הרּצּוץ הּוא ְְְִִִִֶֶֶַָָּתאֹומים

היֹותם ּבעבּור ּכי עֹוד ׁשּיאמר ויּתכן לּה. ְֱֲִִִֵֶַַָָָָֹנׁשים

עׂשּו ּבזה, זה ונלחמים ׂשֹונאים ּגֹוים ְְְְִִִִֵֶֶָָָׁשני

ּׁשּיהיה למה רמז מריבה יצירתם ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָּבתחּלת

zeclez zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k oey`x meil inei xeriy

הּדין מן הּבכֹורה את ויּטל רחמּה את ויפטר ליצירה, ÂNÚ.ּכראׁשֹון ·˜Úa∑לגמר מסּפיק זה ׁשאין סימן ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹ«¬≈≈»ְְִִִֵֶֶַָֹ
הימּנּומלכּותֹו, ונֹוטלּה עֹומד ׁשּזה ÚÈ˜·.עד BÓL ‡¯˜iÂ∑הּוא ּברּו אף(הּקדֹוׁש ׁשם, לבכֹורכם קריתּון 'אּתם אמר: ס"א ְְְֵֵֶֶֶַַָ«ƒ¿»¿«¬…ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

יעקב". ׁשמֹו "וּיקרא ּדכתיב: הּוא הדא ׁשם. ּבכֹורי לבני אקרא העקב)אני אחיזת ׁשם על יעקב לֹו קרא אביו אחר: ÌÈMLŒÔa.ּדבר ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ∆ƒƒ
‰�L∑מּׁשּנּׂש ׁשנים ּכמֹוי' לּה והמּתין צּפה הּללּו, ׁשנים וי' להריֹון, ּוראּויה ׁשנה י"ג ּבת ׁשּנעׂשית עד אה »»ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשּנתקּדׁש לפי ליּׂשא רצה לא וׁשפחה עליה. והתּפּלל עקרה ׁשהיא ידע נתעּברה, ׁשּלא ּכיון לׂשרה. אביו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹׁשעׂשה
ּתמימה עֹולה להיֹות הּמֹורּיה סד)ּבהר .(יבמות ְְְִִִַַָָָ

(æë)Léà ãéö òãé Léà åNò éäéå íéøòpä eìcâiå©¦§§Æ©§¨¦½©§¦´¥À̈¦²Ÿ¥¬©©−¦¦´
:íéìäà áLé íz Léà á÷òéå äãN̈¤®§©«£ŸÆ¦´½̈¥−«Ÿ¨¦«

i"yx£ÂNÚ È‰ÈÂ ÌÈ¯Úp‰ eÏc‚iÂ∑ּבמעׂשיהם נּכרים היּו לא קטּנים ׁשהיּו זמן מהּכל ּבהם מדקּדק אדם ואין «ƒ¿¿«¿»ƒ«¿ƒ≈»ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
אלילים לעבֹודת ּפרׁש וזה מדרׁשֹות לבּתי ּפרׁש זה ׁשנה, י"ג ּבני ׁשּנעׂשּו ּכיון ˆÈ„.ּטיבם, Ú„È∑ּולרּמֹות לצּוד ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ…≈««ƒְַָ

ּבפיו אביו ּבּמצֹותאת מדקּדק ׁשהּוא אביו ּכסבּור הּתבן'? ואת הּמלח את מעּׂשרין היא 'אּבא, .(תנחומא)וׁשֹואלֹו: ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
‰„N LÈ‡∑חּיֹות ּבקׁשּתֹו וצֹודה ּבטל אדם ׁשאינֹו∑Ìz.ועֹופֹותּכמׁשמעֹו, מי ּפיו. ּכן ּכלּבֹו אּלה, ּבכל ּבקי אינֹו ƒ»∆ְְְְְְֵֶַַַָָָָ»ְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָ

ּתם קרּוי לרּמֹות ‡‰ÌÈÏ.חריף ·LÈ∑עבר ׁשל ואהלֹו ׁשם ׁשל .אהלֹו ְִַָָָ…≈…»ƒְֳֳֵֵֶֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(116 'nr dk zegiy ihewl)

ּבפיו אביו את ּולרּמֹות כז)לצּוד כה, (רׁש"י ְְִִִֶַַָָ

הּכּוונה היתה ּדאּלּו לֹומר, ויׁש חּיים). ּבעלי (צדת ּפׁשּוטן מידי ציד" "יֹודע הּמּלים את להֹוציא רׁש"י ראה מה הּמפרׁשים, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָהקׁשּו

ׁשּנאמר ּומּכְך ּבציד. עֹוסק וׁשם לּׂשדה אדם יֹוצא קֹודם ׁשהרי ציד", ל"יֹודע ׂשדה" "איׁש להקּדים הּכתּוב היה צריְך ּכפׁשּוטֹו, ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָלציד

יצחק את ּומרּמה 'צד' היה ׁשעׂשו מפרׁש ולכן לּׂשדה; הּיציאה לפני ּבּבית, הּמתרחׁשת ל'צידה' ׁשהּכּונה מּובן ּתחּלה, ציד" ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ"יֹודע

ְִּבפיו.

(çë)úáäà ä÷áøå åéôa ãéö-ék åNò-úà ÷çöé áäàiå©¤«¡©¬¦§¨²¤¥−̈¦©´¦§¦®§¦§−̈Ÿ¤¬¤
:á÷òé-úà¤©«£«Ÿ

i"yx£ÂÈÙa∑.יצחק ׁשל ּבפיו ּבדבריוּכתרּגּומֹו: ּומרּמהּו אֹותֹו צד ׁשהיה עׂשו, ׁשל ּבפיו רמב"ן.ּומדרׁשֹו: ¿ƒְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

(èë)éò àeäå äãOä-ïî åNò àáiå ãéæð á÷òé ãæiå:ó ©¨¬¤©«£−Ÿ¨¦®©¨¬Ÿ¥¨²¦©¨¤−§¬¨¥«
i"yx£„ÊiÂ∑ּכתרּגּומֹו ּבּׁשּול, ÛÈÚ.לׁשֹון ‡e‰Â∑(ב"ר)ּכמה ּברציחה, «»∆ְְְִַ¿»≈ְְִִָָ

ד)ּדתימא: להֹורגים"(ירמיה נפׁשי עיפה ."ּכי ְְְְְִִִֵַָָָ

(ì)íãàä íãàä-ïî àð éðèéòìä á÷òé-ìà åNò øîàiå©Ÿ̧¤¥¹̈¤©«£ÀŸ©§¦¥³¦¨Æ¦¨«¨³Ÿ¨«¨ŸÆ
éò ék äfä:íBãà BîL-àø÷ ïk-ìò éëðà ó ©¤½¦¬¨¥−¨®Ÿ¦©¥¬¨«¨§−¡«

i"yx£È�ËÈÚÏ‰∑אין' ׁשּׁשנינּו: ּכמֹו לתֹוכֹו, הרּבה ּוׁשפ ּפי אפּתח «¿ƒ≈ƒְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ
אֹותֹו' מלעיטין אבל הּגמל, את ‰‡„Ì.אֹובסין Ì„‡‰ŒÔÓ∑,אדּמֹות יראהעדׁשים ׁשּלא אברהם, מת הּיֹום ואֹותֹו ְְֲִִִֶַַָָָƒ»»…»»…ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֻ

יֹוצ ּבנֹו, ּבן עׂשו ּברּואת הּקדֹוׁש קּצר לפיכ הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהבטיחֹו טֹובה ׂשבה זֹו ואין רעה, לתרּבּות א ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ולּמה האבל. את להברֹות עדׁשים יעקב ּובּׁשל ׁשנה, קע"ה וזה ׁשנה, ק"פ חי ׁשּיצחק מּׁשנֹותיו, ׁשנים ה' ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹהּוא

ּבעֹולם. החֹוזר ּגלּגל ׁשהאבלּות לגלּגל, ׁשּדֹומֹות הּמנהג(עדׁשים? ּולפיכ לדּבר, ׁשאסּור ּפה, לֹו אין האבל ּכ ּפה, להם אין עדׁשים מה ועֹוד, ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

�ÔÎ¯ÈLÁכז ¯·b ÂNÚ ‰Â‰Â ‡iÓÏeÚ ei·¯e¿ƒ≈«»«¬»≈»¿««¿ƒ¿»
LnLÓ ÌÈÏL ¯·b ·˜ÚÈÂ ‡Ï˜ÁÏ ˜Ù� ¯·b¿«»≈¿«¿»¿«¬…¿«¿ƒ¿«≈

:‡�ÙÏe‡ ˙Èa≈¿»»

‰Â‰כח d„ÈvÓ È¯‡ ÂNÚ ˙È ˜ÁˆÈ ÌÁ¯e¿≈ƒ¿»»≈»¬≈ƒ≈≈¬»
:·˜ÚÈ ˙È ˙ÓÈÁ¯ ‰˜·¯Â ÏÈÎ‡»ƒ¿ƒ¿»¿≈«»«¬…

(כט ‡˙‡Â ‡ÏÈL·z ·˜ÚÈ ÏÈM·eנ"אÏÚÂ( «ƒ«¬…«¿ƒ»«¬»¿«
:È‰lLÓ ‡e‰Â ‡Ï˜Á ÔÓ ÂNÚ≈»ƒ«¿»¿¿«¿≈

ÔÓל ÔÚÎ È�ÓÚË‡ ·˜ÚÈÏ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»¿«¬…«¿≈¿ƒ¿«ƒ
ÏÚ ‡�‡ È‰lLÓ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡˜BnÒ ‡˜BnÒƒ»ƒ»»≈¬≈¿«¿≈»»«

:ÌB„‡ dÓL ‡¯˜ Ôk≈¿»¿≈¡

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מנֹוח ותמצא ינּוחּו ועּתה ּבּסֹוף, ְְְִֵֵֶַַַָָָָּביניהם

לנפׁשּה: ְְְְֵַַָוהׁשקט

ÂÈÙa.(כח) „Èˆ Èk,הראב"ע) המפרׁשים אמרּו ƒ«ƒ¿ƒְְְִַָָָ

יצחק, ׁשל ּבפיו ציד יּתן ּכי ְְְִִִִִֵֶַַַָָוהרד"ק)

אׁשר לּמֹועד וכן הּמעׂשה. ויחסר יביא, ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָאֹו

עריץ ּכגּבֹור אֹותי וה' ח'), י"ג (ש"א ְְִִִֵַָׁשמּואל

ויּתכן אֹותי. ׂשם אֹו נתן י"א), כ' ְְְִִִֵַָָָָ(ירמיה

ּבפיו ּכי ּבעבּור עׂשו, את יצחק וּיאהב ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלפרׁש

לאכל יתאּוה הּיֹום ּכל ּתמיד, ציד יצחק ְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשל

ּדבר יאכל לא ּבפיו, הּוא ותמיד הּציד, ְְִִִֶַַַָָָֹֹאת

יֹודע איׁש אמר ּכאׁשר לֹו הּמביא והּוא ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָאחר,

ִַציד:

ÔBÎp‰Âציד עׂשו ּכי מליצה, היא ּכי ּבעיני ¿«»ְְִִִִִֵֵַַָָ

ּבּמעׂשה האיׁש יכּנה אביו, ְְֲִִִֶֶַַַָָּבפי

(ירמיה מרמה ּבתֹו ׁשבּת וכמֹוהּו ְְְְְְְְִִִִִָָָלתדירּותֹו.

ד'). ק"ט (ּתהּלים תפּלה ואני וכן: ה'), ְְְֲִִִִֵַָט'

קפרא ט"ו) (ס"ג רּבה ּבבראׁשית אמרּו ְְְְִִֵֵַָָָֻוכן

לפּומיה: טבה ּכּסא לפּומיה ְְֵֵַָָָָָטבא



לז zeclez zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k oey`x meil inei xeriy

הּדין מן הּבכֹורה את ויּטל רחמּה את ויפטר ליצירה, ÂNÚ.ּכראׁשֹון ·˜Úa∑לגמר מסּפיק זה ׁשאין סימן ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹ«¬≈≈»ְְִִִֵֶֶַָֹ
הימּנּומלכּותֹו, ונֹוטלּה עֹומד ׁשּזה ÚÈ˜·.עד BÓL ‡¯˜iÂ∑הּוא ּברּו אף(הּקדֹוׁש ׁשם, לבכֹורכם קריתּון 'אּתם אמר: ס"א ְְְֵֵֶֶֶַַָ«ƒ¿»¿«¬…ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

יעקב". ׁשמֹו "וּיקרא ּדכתיב: הּוא הדא ׁשם. ּבכֹורי לבני אקרא העקב)אני אחיזת ׁשם על יעקב לֹו קרא אביו אחר: ÌÈMLŒÔa.ּדבר ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ∆ƒƒ
‰�L∑מּׁשּנּׂש ׁשנים ּכמֹוי' לּה והמּתין צּפה הּללּו, ׁשנים וי' להריֹון, ּוראּויה ׁשנה י"ג ּבת ׁשּנעׂשית עד אה »»ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשּנתקּדׁש לפי ליּׂשא רצה לא וׁשפחה עליה. והתּפּלל עקרה ׁשהיא ידע נתעּברה, ׁשּלא ּכיון לׂשרה. אביו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹׁשעׂשה
ּתמימה עֹולה להיֹות הּמֹורּיה סד)ּבהר .(יבמות ְְְִִִַַָָָ

(æë)Léà ãéö òãé Léà åNò éäéå íéøòpä eìcâiå©¦§§Æ©§¨¦½©§¦´¥À̈¦²Ÿ¥¬©©−¦¦´
:íéìäà áLé íz Léà á÷òéå äãN̈¤®§©«£ŸÆ¦´½̈¥−«Ÿ¨¦«

i"yx£ÂNÚ È‰ÈÂ ÌÈ¯Úp‰ eÏc‚iÂ∑ּבמעׂשיהם נּכרים היּו לא קטּנים ׁשהיּו זמן מהּכל ּבהם מדקּדק אדם ואין «ƒ¿¿«¿»ƒ«¿ƒ≈»ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
אלילים לעבֹודת ּפרׁש וזה מדרׁשֹות לבּתי ּפרׁש זה ׁשנה, י"ג ּבני ׁשּנעׂשּו ּכיון ˆÈ„.ּטיבם, Ú„È∑ּולרּמֹות לצּוד ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ…≈««ƒְַָ

ּבפיו אביו ּבּמצֹותאת מדקּדק ׁשהּוא אביו ּכסבּור הּתבן'? ואת הּמלח את מעּׂשרין היא 'אּבא, .(תנחומא)וׁשֹואלֹו: ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
‰„N LÈ‡∑חּיֹות ּבקׁשּתֹו וצֹודה ּבטל אדם ׁשאינֹו∑Ìz.ועֹופֹותּכמׁשמעֹו, מי ּפיו. ּכן ּכלּבֹו אּלה, ּבכל ּבקי אינֹו ƒ»∆ְְְְְְֵֶַַַָָָָ»ְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָ

ּתם קרּוי לרּמֹות ‡‰ÌÈÏ.חריף ·LÈ∑עבר ׁשל ואהלֹו ׁשם ׁשל .אהלֹו ְִַָָָ…≈…»ƒְֳֳֵֵֶֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(116 'nr dk zegiy ihewl)

ּבפיו אביו את ּולרּמֹות כז)לצּוד כה, (רׁש"י ְְִִִֶַַָָ

הּכּוונה היתה ּדאּלּו לֹומר, ויׁש חּיים). ּבעלי (צדת ּפׁשּוטן מידי ציד" "יֹודע הּמּלים את להֹוציא רׁש"י ראה מה הּמפרׁשים, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָהקׁשּו

ׁשּנאמר ּומּכְך ּבציד. עֹוסק וׁשם לּׂשדה אדם יֹוצא קֹודם ׁשהרי ציד", ל"יֹודע ׂשדה" "איׁש להקּדים הּכתּוב היה צריְך ּכפׁשּוטֹו, ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָלציד

יצחק את ּומרּמה 'צד' היה ׁשעׂשו מפרׁש ולכן לּׂשדה; הּיציאה לפני ּבּבית, הּמתרחׁשת ל'צידה' ׁשהּכּונה מּובן ּתחּלה, ציד" ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ"יֹודע

ְִּבפיו.

(çë)úáäà ä÷áøå åéôa ãéö-ék åNò-úà ÷çöé áäàiå©¤«¡©¬¦§¨²¤¥−̈¦©´¦§¦®§¦§−̈Ÿ¤¬¤
:á÷òé-úà¤©«£«Ÿ

i"yx£ÂÈÙa∑.יצחק ׁשל ּבפיו ּבדבריוּכתרּגּומֹו: ּומרּמהּו אֹותֹו צד ׁשהיה עׂשו, ׁשל ּבפיו רמב"ן.ּומדרׁשֹו: ¿ƒְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

(èë)éò àeäå äãOä-ïî åNò àáiå ãéæð á÷òé ãæiå:ó ©¨¬¤©«£−Ÿ¨¦®©¨¬Ÿ¥¨²¦©¨¤−§¬¨¥«
i"yx£„ÊiÂ∑ּכתרּגּומֹו ּבּׁשּול, ÛÈÚ.לׁשֹון ‡e‰Â∑(ב"ר)ּכמה ּברציחה, «»∆ְְְִַ¿»≈ְְִִָָ

ד)ּדתימא: להֹורגים"(ירמיה נפׁשי עיפה ."ּכי ְְְְְִִִֵַָָָ

(ì)íãàä íãàä-ïî àð éðèéòìä á÷òé-ìà åNò øîàiå©Ÿ̧¤¥¹̈¤©«£ÀŸ©§¦¥³¦¨Æ¦¨«¨³Ÿ¨«¨ŸÆ
éò ék äfä:íBãà BîL-àø÷ ïk-ìò éëðà ó ©¤½¦¬¨¥−¨®Ÿ¦©¥¬¨«¨§−¡«

i"yx£È�ËÈÚÏ‰∑אין' ׁשּׁשנינּו: ּכמֹו לתֹוכֹו, הרּבה ּוׁשפ ּפי אפּתח «¿ƒ≈ƒְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ
אֹותֹו' מלעיטין אבל הּגמל, את ‰‡„Ì.אֹובסין Ì„‡‰ŒÔÓ∑,אדּמֹות יראהעדׁשים ׁשּלא אברהם, מת הּיֹום ואֹותֹו ְְֲִִִֶַַָָָƒ»»…»»…ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֻ

יֹוצ ּבנֹו, ּבן עׂשו ּברּואת הּקדֹוׁש קּצר לפיכ הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהבטיחֹו טֹובה ׂשבה זֹו ואין רעה, לתרּבּות א ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ולּמה האבל. את להברֹות עדׁשים יעקב ּובּׁשל ׁשנה, קע"ה וזה ׁשנה, ק"פ חי ׁשּיצחק מּׁשנֹותיו, ׁשנים ה' ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹהּוא

ּבעֹולם. החֹוזר ּגלּגל ׁשהאבלּות לגלּגל, ׁשּדֹומֹות הּמנהג(עדׁשים? ּולפיכ לדּבר, ׁשאסּור ּפה, לֹו אין האבל ּכ ּפה, להם אין עדׁשים מה ועֹוד, ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

�ÔÎ¯ÈLÁכז ¯·b ÂNÚ ‰Â‰Â ‡iÓÏeÚ ei·¯e¿ƒ≈«»«¬»≈»¿««¿ƒ¿»
LnLÓ ÌÈÏL ¯·b ·˜ÚÈÂ ‡Ï˜ÁÏ ˜Ù� ¯·b¿«»≈¿«¿»¿«¬…¿«¿ƒ¿«≈

:‡�ÙÏe‡ ˙Èa≈¿»»

‰Â‰כח d„ÈvÓ È¯‡ ÂNÚ ˙È ˜ÁˆÈ ÌÁ¯e¿≈ƒ¿»»≈»¬≈ƒ≈≈¬»
:·˜ÚÈ ˙È ˙ÓÈÁ¯ ‰˜·¯Â ÏÈÎ‡»ƒ¿ƒ¿»¿≈«»«¬…

(כט ‡˙‡Â ‡ÏÈL·z ·˜ÚÈ ÏÈM·eנ"אÏÚÂ( «ƒ«¬…«¿ƒ»«¬»¿«
:È‰lLÓ ‡e‰Â ‡Ï˜Á ÔÓ ÂNÚ≈»ƒ«¿»¿¿«¿≈

ÔÓל ÔÚÎ È�ÓÚË‡ ·˜ÚÈÏ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»¿«¬…«¿≈¿ƒ¿«ƒ
ÏÚ ‡�‡ È‰lLÓ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡˜BnÒ ‡˜BnÒƒ»ƒ»»≈¬≈¿«¿≈»»«

:ÌB„‡ dÓL ‡¯˜ Ôk≈¿»¿≈¡

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מנֹוח ותמצא ינּוחּו ועּתה ּבּסֹוף, ְְְִֵֵֶַַַָָָָּביניהם

לנפׁשּה: ְְְְֵַַָוהׁשקט

ÂÈÙa.(כח) „Èˆ Èk,הראב"ע) המפרׁשים אמרּו ƒ«ƒ¿ƒְְְִַָָָ

יצחק, ׁשל ּבפיו ציד יּתן ּכי ְְְִִִִִֵֶַַַָָוהרד"ק)

אׁשר לּמֹועד וכן הּמעׂשה. ויחסר יביא, ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָאֹו

עריץ ּכגּבֹור אֹותי וה' ח'), י"ג (ש"א ְְִִִֵַָׁשמּואל

ויּתכן אֹותי. ׂשם אֹו נתן י"א), כ' ְְְִִִֵַָָָָ(ירמיה

ּבפיו ּכי ּבעבּור עׂשו, את יצחק וּיאהב ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלפרׁש

לאכל יתאּוה הּיֹום ּכל ּתמיד, ציד יצחק ְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשל

ּדבר יאכל לא ּבפיו, הּוא ותמיד הּציד, ְְִִִֶַַַָָָֹֹאת

יֹודע איׁש אמר ּכאׁשר לֹו הּמביא והּוא ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָאחר,

ִַציד:

ÔBÎp‰Âציד עׂשו ּכי מליצה, היא ּכי ּבעיני ¿«»ְְִִִִִֵֵַַָָ

ּבּמעׂשה האיׁש יכּנה אביו, ְְֲִִִֶֶַַַָָּבפי

(ירמיה מרמה ּבתֹו ׁשבּת וכמֹוהּו ְְְְְְְְִִִִִָָָלתדירּותֹו.

ד'). ק"ט (ּתהּלים תפּלה ואני וכן: ה'), ְְְֲִִִִֵַָט'

קפרא ט"ו) (ס"ג רּבה ּבבראׁשית אמרּו ְְְְִִֵֵַָָָֻוכן

לפּומיה: טבה ּכּסא לפּומיה ְְֵֵַָָָָָטבא



zeclezלח zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k oey`x meil inei xeriy

אדם, לכל ׁשלֹום מׁשיב אינֹו הראׁשֹונים ימים ג' ּכל אבל, קטן: ּבמֹועד ּכדאמרינן ּפה לֹו אין אבל ּכ ּפה, להם ואין עגּלים ׁשהם ּביצים, מאכלֹו ּבתחּלת האבל את ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֻלהברֹות

יׁשן ּברׁש"י וכּו', ׁשֹואל ואינֹו מׁשיב ז', ועד מג' ּבּתחּלה. ׁשֹואל ׁשאינֹו ׁשּכן רמב"ן.)וכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

(àì):éì Eúøëa-úà íBië äøëî á÷òé øîàiå©−Ÿ¤©«£®Ÿ¦§¨¬©²¤§Ÿ̈«§−¦«
i"yx£ÌBiÎ ‰¯ÎÓ∑ּברּורה מכירה לי מכר ּכ ּברּור, ׁשהּוא ּכּיֹום, דלהן, ּכיֹום ׁשהעבֹודה∑E˙¯Îa.ּכתרּגּומֹו לפי ƒ¿»«ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ¿…»¿ְֲִֶָָ

הּוא' ּברּו להּקדֹוׁש ׁשּיקריב ּכדאי זה רׁשע 'אין יעקב: אמר רמב"ן.ּבבכֹורֹות, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

(áì)éì äf-änìå úeîì CìBä éëðà äpä åNò øîàiå©Ÿ́¤¥½̈¦¥²¨«Ÿ¦¬¥−¨®§¨«¨¤¬¦−
:äøëa§Ÿ̈«

i"yx£˙eÓÏ CÏB‰ ÈÎ�‡ ‰p‰∑)ה עת ּכל ּתהא ׁשּלא הּבכֹורה, היא והֹולכת ועֹודמתנֹודדת אֹותּה, יּטל לוי ׁשבט ּכי ּבבכֹורֹות 'מה)עבֹודה עׂשו: אמר ƒ≈»…ƒ≈»ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
ׁשּׁשנינּו: ּכאֹותּה ּבּה', ּתלּויין ּומיתֹות וענׁשין אזהרֹות 'ּכּמה לֹו: אמר זֹו'? עבֹודה ׁשל סג)ּטיבּה הן(סנהדרין 'אּלּו ְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ

ּבּה'? לי חפץ מה ּכן אם ידּה, על למּות הֹול 'אני אמר: ראׁש', ּופרּועי יין ׁשתּויי .ׁשּבמיתה: ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(âì)økîiå Bì òáMiå íBik él äòáMä á÷òé øîàiå©Ÿ́¤©«£ÀŸ¦¨³§¨¦Æ©½©¦¨©−®©¦§¬Ÿ
:á÷òéì Búøëa-úàרמב"ן ¤§«Ÿ̈−§©«£«Ÿ

(ãì)zLiå ìëàiå íéLãò ãéæðe íçì åNòì ïúð á÷òéå§©«£ºŸ¨©´§¥À̈¤µ¤§¦´£¨¦½©Ÿ́©©¥½§§
:äøëaä-úà åNò æáiå Cìiå í÷iå©¨−¨©¥©®©¦¬¤¥−̈¤©§Ÿ̈«

i"yx£ÂNÚ Ê·iÂ∑,רׁשעֹו על הּכתּוב מקֹוםהעיד ׁשל עבֹודתֹו רמב"ן.ׁשּבּזה «ƒ∆≈»ְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

C˙e¯Îaלא ˙È Ô‰Ïc ÌBÈk ÔÈaÊ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«ƒ¿ƒ¿≈»¿≈»
:ÈÏƒ

ÓÏe‰לב ˙ÓÓÏ ÏÊ‡ ‡�‡ ‡‰ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»»¬»»≈ƒ¿»¿»
:‡˙e¯Îa ÈÏ Ô�c¿»ƒ¿≈»

dÏלג ÌÈi˜Â Ô‰Ïc ÌBÈk ÈÏ Ìi˜ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«≈ƒ¿ƒ¿≈¿«ƒ≈
:·˜ÚÈÏ d˙e¯Îa ˙È ÔÈaÊÂ¿«ƒ»¿≈≈¿«¬…

ÏÈL·˙Âלד ÌÁÏ ÂNÚÏ ·‰È ·˜ÚÈÂ¿«¬…¿«¿≈»¿≈¿«¿ƒ
ÂNÚ ËLÂ ÏÊ‡Â Ì˜Â È˙Le ÏÎ‡Â ÔÈÁÙBÏËcƒ¿¿ƒ«¬«¿ƒ¿»«¬»¿»≈»

:‡˙e¯Îa ˙È»¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰f‰.(ל) Ì„‡‰ Ì„‡‰ ÔÓמאּדם הּתבׁשיל היה ƒ»»…»»…«∆ְְִַַָָָֻ

ׁשרקחֹו אֹו אדּמֹות, ׁשהיּו העדׁשים ְֲֲִִֶֶָָָָֻמן

וקרא הּוא מה ידע לא ועׂשו אדּמים, ְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֻּבדברים

לעגּו ּכי אדֹום. ׁשמֹו קרא ּכן על אדם. ְְֱֲִֵַָָָָֹׁשמֹו

ּתבׁשיל ּבעבּור נכּבדת ּבכֹורה ׁשּמכר ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָעליו

כ"א): כ"ג (מׁשלי יּורׁש וזֹולל סבא ּכי ְְְִִִֵֵֵֵַָֹמעט,

ÈÏ.(לא) E˙¯Îa ˙‡ ÌBiÎ ‰¯ÎÓ,ּדלהן ּכיֹום ƒ¿»«∆¿…»¿ƒְְִֵ

מכירה לי מכר ּכן ּברּור ׁשהּוא ְְִִֵֶַָָֹּכּיֹום

וכן הּזאת, ּכעת ּופׁשּוטֹו, רּׁש"י. לׁשֹון ְְְְִֵֵַַָָֹּגמּורה,

אלהים ּדבר את ואׁשמיע ּכּיֹום עמד ְְְְֱֲֲִִֶַַַַָֹֹואּתה

(ׁשם אתֹו ּתמצאּון כהּיֹום אתֹו כ"ז), ט' ְְְִַָֹֹ(ש"א

(ׁשם החלב ּכּיֹום יקטירּון קּטר י"ג), ְִֵֵֶַַַַָָּפסּוק

(ּדנּיאל הּזה ּכהּיֹום הּפנים ּבׁשת ולנּו ט"ז), ְְִִֵֶֶַַַָָָב'

ז'): ט'

‰‡¯p‰Âמכירת היֹות ּבעבּור ּכי אנקלּוס, מּדעת ¿«ƒ¿∆ְְְֱֲִִִַַַַֻ

אמר, אביהם, מיתת לאחר ְְֲִִֶַַַַַָָהּבכֹורה

וזה ּבֹו, ׁשּתּפל יֹום לאיזה הּבכֹורה לי ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹמכרה

אזיל, אּת להן ארמית, ּבלׁשֹון "להן" ְְְְֲִִִִֵֵַָָׁשּמּוׁש

ּבפרׁשת וכן לי, מֹודע אּת הן מן מקֹום, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָלאיזה

הן מן אזלין, אינּון ּולהן א') ע"ח (ב"ר ְְְִִִִֵֵַַָוּיׁשלח

ּבמקֹומֹות להם מרּגל לׁשֹון והּוא ְְְְְִִֶָָָָֻּדאתּברּון.

ּכטעם הּלמד ּבפתחּות י"א) (ב' ּובדנּיאל ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָהרּבה.

לא ּבׂשרא עם מדרהֹון ּדי אלהין להן ְְְֱִִִִֵֵֶָָָָָָאלהן,

(ׁשם על יׁשּפר מלּכי מלּכא להן וכן ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָאיתֹוהי,

אּלא "אלהין", זּולתי ּתרּגם ואנקלּוס כ"ד). ְְְְֱִִֵֵֶָָָֻד'

ֵהן.

˙B‡ÁÒ�·eּכּיֹום הּתרּגּום מן ּומדקּדקֹות ּבדּוקֹות ¿À¿»ְְְְִַַַָֻ

הי ּכי ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו והּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַּדילהי,

(ב"ק ּבּתלמּוד ׁשאֹומר ּכמֹו איזה, ְְְִֵֵֶֶַַָּבלׁשֹונם

(ב"ב יהּודה רּבי הי מאיר, רּבי הי ְִִִֵֵֵַַָצ"ט:)

ּכּיֹום אנקלּוס ׁשעׂשה ואפׁשר וזּולתן. ְְְְְֶֶַָָָָָֻקמ"א.),

ּבֹו ׁשּתבא ּבּיֹום מכרה "ּבּיֹום", הּוא ְְִִֶַַָָֹּכאּלּו

לכ"ף, הּזה הּׁשּמּוׁש מצאנּו כן ּכי ְְִִֵֶַַַָָָָהּבכֹורה,

(הֹוׁשע רׁשּתי עליהם אפרֹוׂש ילכּו ז'ּכאׁשר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַ

נתּתה אׁשר בני ּוכדמי ּבאׁשר, מׁשּפטֹו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָי"ב),

רּוחֹות ּכארּבע ּכי ל"ו), ט"ז (יחזקאל ְְְְִֵֶֶַַָלהם

י'): ב' (זכריה אתכם ּפרׂשּתי ְְְְִִֵֶֶַַַַָָהּׁשמים

LÈÂמחיר אין ּכי אביו) ּבׁשם (הרד"ק אֹומרים ¿≈ְְְִִִִֵֵַַָָ

ּבבּקׁשֹו ּכי יסּפר הּכתּוב רק הּנזיד ְְְְִִֵַַַַַַָָָהּבכֹורה

ּבכֹורת לי מכר יעקב לֹו אמר עיף והּוא ְְְְֱֲִֵֶַַָָָֹֹֹלאכל

על ּבפחזּותֹו לֹו וענה אכל, ּכ ואחר ְְְְֱֲֶֶַַַַָָָֹּבכסף,

מכּורה היא הרי ּבכֹורה, לי זה לּמה ְְֲֲִִִֵֶָָָָָָהאכילה

ולׁשּתֹות, לאכל ויׁשבּו עליה ונׁשּבע ,ְְְְְְְֱִִֶֶַָָָֹל

ּדעּתי: זֹו ואין הּמחיר. ּפרׁש לא ְְְְִִֵֵֵַַַָֹוהּכתּוב

ÌBik.(לג) ÈÏ ‰Ú·M‰לּמה עׂשו אמר ּכאׁשר ƒ»¿»ƒ«ֲֵֶַַָָָָ

לֹו אמר ּבּה, חפץ אינּני ּבכֹורה, לי ְִִֵֵֶֶַָָָָזה

ולא ּבּה תחּפץ לא ּכי לי הּׁשבעה ְְְֲִִִַַָָָֹֹֹֹיעקב

מכרּה ּכן ואחר לֹו ונׁשּבע לעֹולם, ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָתירׁשּנה

ויּתכן ׁשּבּקׁש. הּנזיד אֹו הּמחיר לֹו ונתן ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלֹו

היא הּנה ּבכֹורה, לי זה לּמה עׂשו ְִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשאמר

ּתערער ׁשּלא לי הּׁשבעה וּיאמר ,ל ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹמכּורה

לֹו ׁשּנׁשּבע הּכתּוב ואמר לעֹולם, הּמכירה ְְְְִִֶַַַַַָָָָעל

לֹו: ונׁשּבע מכרּה אמר ּכאּלּו ְְְְְִִַַָָָָָּומכרּה,

‰Îa¯‰.(לד) ˙‡ ÂNÚ Ê·iÂּבֹו יחבל לדבר ּבז «ƒ∆≈»∆«¿…»ְֵֶָָָָ

הּטעם אמר ּכבר אבל י"ג). י"ג ְְֲִֵַַַַָָָ(מׁשלי

הֹול ׁשהיה מּפני לּמכירה נאֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבעבּורֹו

ּבחּיי ׁשּימּות הּוא וקרֹוב החּיֹות, ּבצּודֹו ְְְֵֶַַַָָָלמּות

אחרי רק מעלה ׁשּום לּבכֹורה ואין ְְֲֲִֵֵַַַַָָָאביו,

הּבכֹורה. לֹו ּתֹועיל ּומה ְִַַָָָהאב

¯Ó‡Â.Ê·iÂ CÏiÂ Ì˜iÂ zLiÂ ÏÎ‡iÂׁשאכל אחר ּכי ¿»««…««≈¿¿«»»«≈««ƒ∆ִֶַַַָ

סּבת וזֹו צידֹו, אל הּׂשדה חזר ְְִֵֶֶַַַָָָָוׁשתה

ּבכס חפץ אין ּכי הּבכֹורה, ׁשּיאכלּוּבּזּוי רק ילים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹ

ליֹום יחּוׁשּו ולא ּבעּתם, חפצם ויעׂשּו ְְְְְְְֲִִֶַָָָֹויׁשּתּו

ָָמחר:

Èa¯Âּכי ׁשאמר מאד, ּבכאן מׁשּתּבׁש אברהם ¿«ƒְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

ממֹון ׁשאין ׁשראה ּבעבּור הּבכֹורה ְֲִֵֶֶַַָָָָָּבּזה

ממֹון אברהם לֹו עזב ּכי יתמהּו ורּבים ְְְְְִִִִַַַָָָָָלאביו.

ּוכאּלּו ּגדֹולרב, עׁשיר ּבימיהם ראּוי לא ְִִִֵֶַָָָֹ

ׁשהיה והעד, ּבזקּוניו. עני לידי ּבא ְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹּבנעּוריו,

היה ואּלּו צידֹו, ּבעבּור עׂשו את אֹוהב ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָיצחק

והּוא אביו, ּבבית רב לאלחם ּבעיניו, נכּבד ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ

אביו היה ואם נזיד. ּבעבּור ּבכֹורתֹו את ְְֲִִִֶַַָָָָָָמכר

אליו יאמר ּטעם מה מטעּמים אֹוכל יֹום ְְִֵֵַַַַַַָָֹּבכל

ּבגדים ליעקב היּו לא ולּמה ציד. לי ְְְֲִִִִַַָָָָָָֹֹהביאה

,לּדר וזהב ּכסף אּמֹו לֹו נתנה ולא ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָֹחמּודֹות,

לאכל לחם לי ונתן כ') כ"ח (להּלן ְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאמר

והיא הֹון, לֹו ׁשלחה לא לּמה ללּבׁש. ְְְִִֶֶָָָָֹּובגד

והּפסּוק הּצאן. לׁשמר הצר ּכי אֹותֹו, ְְְִִֶֶַַַָֹֹֻאֹוהבת

קדם האיׁש, וּיגּדל י"ג) כ"ו (להּלן ְְִִֶֶַַַַָָָֹׁשאמר

מעלה העׁשר ּכי יחׁשבּו לב ועורי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָזקנתֹו.

ועֹוד יֹוכיח. אלּיהּו והּנה לּצּדיקים, ְְְִִִִִֵֵַַַָָּגדֹולה

אּולי ליצחק. ממֹון הּׁשם חּסר לּמה ְְְֲִִִֵֵַַָָָָיׁשאלּו,

ידחּונּו ואל עיניו, מאֹור חּסר לּמה ְְְִִִֵֵַָָָיֹודיעּונּו

לנּו ואין סֹוד, לֹו יׁש ּכי ּדרׁש, ׁשל ְְְִֵֵֶֶָָָּבקנה

zeclez zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k oey`x meil inei xeriy
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Ècא ‰‡Ó„˜ ‡�ÙkÓ ¯a ‡Ú¯‡a ‡�ÙÎ ‰Â‰Â«¬»«¿»¿«¿»«ƒ«¿»«¿»»ƒ
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:¯¯‚Ï È‡zLÏÙ„ ‡kÏÓ CÏÓÈ·‡¬ƒ∆∆«¿»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבאדם ּכח ואין הּׁשם מחׁשבֹות עמקּו ּכי ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָֹלחּפׂש

ּדבריו: אּלּו ּכל ְֲִֵַָָָָלהבינם.

È�‡Âהּנה ּכי ּבזה, ׂשכלֹו עיני עּור מי ּתמּה «¬ƒְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ

העׁשר ואבד רב, הֹון לֹו הּניח ְְִִֶַַַַָָָָאברהם

ּבּזה זה ּומּפני הּזה, הענין קדם מּיד ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹההּוא

ּבנעּוריהם היה הּזה הּדבר ּכי הּבכֹורה, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָאת

הּכתּוב, יסּפר ּכאׁשר נׁשים לעׂשו היֹות ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָֹקדם

עד ּפלׁשּתים ּבארץ והעׁשיר חזר כן ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָואחרי

ואחרי ּפלׁשּתים, ׂשרי ּבֹו ויקּנאּו מאד ּגדל ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹּכי

והּמטעּמים, ּבנֹו לציד והתאּוה לעניֹו חזר ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָכן

ׂשחֹוק: ּדברי רק אּלּו ְְְִֵֵֵַואין

,„BÚÂויהי י"א) כ"ה (לעיל אמר הּכתּוב ּכי ¿ְְִִֵַַַָָ

את אלהים ויבר אברהם מֹות ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָֹאחרי

ּובנכסים ּבעׁשר ּתֹוספת והּברכה ּבנֹו, ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָיצחק

והעני, אביו הֹון ׁשאּבד ּברּכתֹו ואּיה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָוכבֹוד,

ואברכּך, עּמ ואהיה ג') כ"ו (להּלן כן ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָואחרי

צּדיקים יׁש ואם כן. אחרי והעני ְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַהעׁשיר

ה ּבענין הרׁשעים ּכמעׂשה אליהם עׁשרׁשּמּגיע ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּברּו הּקדֹוׁש מּפי ׁשּנתּברכּו ּבאֹותם זה ְְְִִִֵֶֶַָָָָאין

עצב יֹוסף ולא תעׁשיר היא ה' ּברּכת ּכי ְְֲִִִִִֶֶַַֹהּוא,

כ"ב): י' (מׁשלי ְִִֵָעּמּה

Ï·‡ּגֹוים ּומלכי ּכמלכים, ּכּלם האבֹות היּו ¬»ְְִִִֵַָָָָָֻ

ּברית, עּמהם וכֹורתים לפניהם ְְְְִִִִִֵֶֶָָּבאים

לאחיו, איׁש וּיּׁשבעּו ל"א) כ"ו (להּלן ְְְְִִִַַָָָָוכתּוב

אביו, נכסי מאּבד הּמּזל רע יצחק היה ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָואם

(ׁשם עּמ ה' היה ּכי ראינּו ראֹו אמרּו ְִִִֵָָָָָָָָאיכה

ּבּזּוי אבל ּבעֹוכריו. היה ּוכבר כ"ח), ְְְֲִָָָָָָׁשם

לּבֹו: לאכזרּיּות לעׂשו ְְְְִִֵַַָָָהּבכֹורה

ÔÎzÈÂהּתֹורה מּמׁשּפטי ּבּבכֹורה הּׁשנים ּפי ּכי ¿ƒ»≈ְְְְִִִִִֵַַַַָָ

האב מעלת לנחל רק לפנים, ּכן היה ְְֲִִֵַַַָָָָָֹֹלא

צעירֹו. על ּומעלה ּכבֹוד לֹו ׁשּיהיה ְְְֲִִֶֶַַָָָָּוׂשררתֹו,

(להּלן בכר בנ אני ליצחק אֹומר היה ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹולכן

הראּוי הּבכֹור הּוא ּכי לֹומר ל"ב), ְִַַָָכ"ז

על ימינ ׂשים הּבכֹור זה ּכי וכן ,ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָלהתּבר

ּבּברכה, להקּדימֹו י"ח), מ"ח (להּלן ְְְְִַַַָָָֹראׁשֹו

ּדין ּכי מעט יֹותר ּבּנחלה ּגם נֹוטל היה ְְֲִִֵֵַַַַַָָָואּולי

הּתֹורה: מׁשּפט מחּדּוׁש ׁשנים ְְִִִִֵַַַָּפי

„Èv‰Âהּׂשרים יעׂשּו ּכן ּבפיו, היה אׁשר ¿««ƒְֲֲִִֵֶַַָָָ

מאכל, מּכל ּבציד ּבֹוחרים ְְְֲֲִִִִַַַָָָוהּמלכים,

והיה לּמֹורא. ׁשי מהם יֹובילּו העּמים ְְִִֵֶַַַָָָָָוכל

אל צידֹו ּכל להביא אביו את מחניף ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָעׂשו

האב ואהבת ּתמיד. ּכרצֹונֹו מּמּנּו לאכל ְְֱֲִִִִֶֶַַָָָֹּפיו

להביא: קּלה הּבכֹור ְְְִִַַָָלבנֹו

‰Óeהּמטעּמים לֹו עׂשֹות אחר אֹותֹו לבר ׁשאמר «ְְֲִֵֶַַַַַַָָ

רצה אבל ּבהם, וׁשחד האכילה ׂשכר ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָֹאינּנּו

ּבעת ּבנפׁשֹו קׁשּורה נפׁשֹו ׁשּתהיה מּמּנּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָלהנֹות

ׁשלם. ורצֹון מלא ּבחפץ אֹותֹו ויבר ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָההנאה,

היתה האכילה אחר ּכי ּבנפׁשֹו יֹודע ׁשהיה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָאֹו

ּכענין הּקדׁש, רּוח עליו ויחּול ּוׂשמחה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמתעּנגת

קחּו עליוועּתה וּתהי המנּגן ּכנּגן והיה מנּגן לי ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ

ט"ו): ג' (מ"ב ה' ַיד

‡ÏÂּובלא היה, ּבֹורח ּכי הֹון יעקב ּביד נתנּו ¿…ְְְֲִֵַַַָָָֹֹ

ואּלּו לבּדֹו, הארץ מן יצא אחיו ְְְִִִִֶַַָָָָָידיעת

לֹו מֹוסיפים היּו ּוגמּלים ועבדים הֹון לֹו ְְֲִִִִַַָָָנתנּו

(ב"ר אמרּו ורּבֹותינּו ּולהרגֹו. לֹו לארב ְְְְְֱִֵֶַָָָֹקנאה

מּמּנּו: ׁשּגזלּוהּו ב') ְִֶֶָס"ח

ÈÓeחמּודֹות ּבגדים ליעקב היּו ׁשּלא לֹו אמר ƒְְֲֲִֶַַָָָֹֹ

ּכי אמר הּכתּוב אבל ורקמה, ּומׁשי ְְֲִִִֵֶַַָָָָׁשׁש

ּבבגדי מחליפם היה לצּוד הּׂשדה ּבלכּתֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָעׂשו

ּבבנֹו ּתמיד ממּׁשׁש ׁשּיצחק ּומּפני ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָהּציד,

יּכירּנּו ּפן יעקב את אֹותם הלּביׁשה ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹּובבגדיו

את וּירח ּכן ׁשעׂשה רֹואה אּתה והלא ֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבהם,

מׂשים היה ּכי כ"ז), כ"ז (להּלן ּבגדיו ְְִִֵֵַַָָָָָריח

(ּתהּלים ׁשּכתּוב ּכענין וכרּכֹום, נרּד ּבתֹו ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָאֹותם

,ּבגדתי ּכל קציעֹות ואהלֹות מר ט') ְְֲִִֶַָָֹֹמ"ה

ּכן ועל יׂשראל. ּבארץ צֹומחים הּבׂשמים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָוהיּו

איׁש היֹותֹו ּבעבּור ּכי ׂשדה", "ּכריח ְֱֲִִֵֶַַַָָאמר

ציצי ריח אֹו מהם. ּבגדיו הריחּו ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָׂשדה

כ"ט:) (ּתענית רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְֲִִֵֶַַָָָהאילנֹות,

ּתּפּוחים: ׁשל הּׂשדה ְִֵֶֶַַַָּכריח

‰Ï‡M‰Âּכי לב, עורי ׁשאלת עיניו מאֹור על ¿«¿≈»ְְְִִֵֵֵֵַַָ

היא הּנה הּׁשם, מאת סּבה היתה ְִִִִֵֵֵֵַָָָאם

הּכתּוב סּפּור והּוא יעקב, את ׁשּיבר ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹּכדי

וּיקרא מראת עיניו וּתכהין א') כ"ז ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ(להּלן

ענין רק אינּנּו הּפׁשט ּדר ועל עׂשו. ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאת

עיניו וּתכהין יצחק זקן ּכי ויהי וטעמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּזקנה,

(להּלן ּביעקב והּנה עׂשו, את קרא ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹּבזקנתֹו

יּוכל לא מּזקן ּכבדּו יׂשראל ועיני י') ְְְִִֵֵֵֶַָָֹֹמ"ח

ד') י"ד (מ"א הּׁשילֹוני ּבאחּיה וכתּוב ְְֲִִִִַַָָלראֹות,

ּפלא רּבנּו ּבמׁשה ויסּפר מּׂשיבֹו, עיניו קמּו ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּכי

עינֹו: כהתה לא ז') ל"ד ְֲִֵָָָֹ(ּדברים

‡·¯‰Ì.(א) ÈÓÈa ‰È‰ ¯L‡ ÔBL‡¯‰ ·Ú¯‰ „·lÓƒ¿«»»»»ƒ¬∆»»ƒ≈«¿»»

אברהם ימי עד ּבעֹולם רעב היה לא ְְֵַַַָָָָָָָָֹאּולי

מּמּנּו, הּכתּוב ימנה ּכן ועל כ"ו), ּדר"א ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ(ּפרקי

זה ּכי ּבעיני והּנכֹון זה. להזּכיר ּצר מה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹּכי

הראׁשֹון הרעב אֹותֹו זֹוכרים היּו ּכי ְְִִִִַָָָָָלהּגיד

למצרים, אברהם ירד ׁשּבעבּורֹו עליו ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָּומסּפרים

היה ולכן ּגדֹול. ּכבֹוד הּׁשם לֹו עׂשה ְְֵֵַָָָָָָָָוׁשם

ׁשם לירד אבֹותיו ּבדרכי ללכת חפץ ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָיצחק

מצרימה: ּתרד אל לֹו ׁשּנאמר ְְֱִֵֵֶֶַַַָָעד

ÌÚËÂ('ג ס"ד (ב"ר רּבֹותינּו אמרּו הּמניעה ¿««ְְִֵַַָָ

לארץ חּוצה ואין ּתמימה עֹולה ְְִֵֶַָָָָָָאּתה

ּבעתיד, רמיזה ּבענין עֹוד נכלל ּולדעּתי .ל ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּכדי

רמז הרעב מּפני מצרים אל אברהם ּגלּות ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכי

היה לא אבימל אל ולכּתֹו ׁשם, ּבניו ְְְֲִִֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשּיגלּו

ירידתֹו אבל ּברצֹונֹו, יֹוׁשב היה ׁשם ּכי ְְֲִִִֵָָָָָָּגלּות

ּכי לּגלּות, ירמז הרעב מּפני ׁשם יצחק ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹׁשל

אחרת, ארץ אל והל ּכרחֹו ּבעל מּמקֹומֹו ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָּגלה

ּפלׁשּתים ארץ אל מּמקֹומֹו ּגלּותֹו היה ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָוהּנה

אב מגּורי ארץ ּבבלׁשהיא לגלּות וירמז יו, ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָֹ

ּכׂשּדים: ּבאּור ׁשהיּו אבֹותיו מגּורי מקֹום ְְְְֲִִֵֶֶַָָׁשהיא

Ú„Â,יצחק למעׂשה ירמז הּנזּכר הּגלּות ּכי ¿«ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹ

לֹו היה ולא אׁשּתֹו, לקחּו לא ְְְֲִֶַָָָֹֹּכאׁשר

הּנגע אמר ּומּתחּלה והּפחד, הּגלּות רק ְְִִֵַַַַַַַַָָָָֹׁשם

חזר ּולימים יּומת. מֹות ּובאׁשּתֹו הּזה ְְְִִִֶַַָָָָּבאיׁש

אליו חזרּו כן ואחרי מעּמנּו. ל ואמר ְְְֲִֵֵֵֵֵַַָָָָּבֹו

זלעפֹות מּפני ׁשם ּגלּו ּבבל ּגלּות וכן ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבּברית,

עּנּו ולא עבדּום לא ׁשם היֹותם ּומעת ְֱֲִֵֵָָָָָֹֹרעב,

ּבּמלכּות, ׂשרים ּגדֹוליהם היּו אבל ְְֲִֵֶַַָָָָאֹותם,

יהי עּמֹו מּכל בכם מי אמרּו כן ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָואחרי

והזהירּו ג'), א' (עזרא ויעל עּמֹו ְְְְֱִִִֶַַָָֹאלהיו

ּכן ואחרי והּפחֹות הּנהר עבר ׂשרי ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעליהם

אחרי ועידן זמן עד ּבטלא והּות הּבנין ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָּבּטלּו

ואמרּו והזהירּו ּבּבנין רׁשּות ונתנּו חזרּו ְְְְְְְְְִִִֵַָָָָכן

ׁשמּיא לאלּה ניחֹוחין מהקרבין להון ְְְְֱֱִִִִֶֶַַָָֹּדי

י'): ו' (ׁשם ּובנֹוהי מלּכא לחּיי ְְְְִִֵַַַַָָּומצּלין

Ï‡.ÌÈzLÏt CÏÓ CÏÓÈ·‡הּוא אם נֹודע לא ∆¬ƒ∆∆∆∆¿ƒ¿ƒִַֹ

ׁשּכל אֹו אברהם, ּבימי היה אׁשר ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָאבימל

ּבימי ּגם ּכי ּכן, יּקרא ההיא ּבעת ּפלׁשּתים ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמל

ּבנֹו: ׁשהיה אנקלּוס ודעת .אבימל יּקרא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּדוד

ÌÚËÂ.CÏÓÈ·‡ Ï‡ ˜ÁˆÈ CÏiÂּבדעּתֹו היה ּכי ¿«««≈∆ƒ¿»∆¬ƒ∆∆ְְִַָָ

ּבעל אבימל אל והל מצרימה ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָלרדת

הּבּצרת ּבימי עּמֹו ייטיב אּולי אביו, ְִִִִִֵֵֶַַַָֹּברית

מּפני אבימל והּנה למצרים. לירד יצטר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹולא

ּבביתֹו ולא ּבֹו נגע לא אברהם ׁשל ְְְְִֵֶַַָָָֹֹּבריתֹו

מּמּנּו ּבּקׁשּו הּמה הּמקֹום אנׁשי אבל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּכלל,
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ּבאדם ּכח ואין הּׁשם מחׁשבֹות עמקּו ּכי ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָֹלחּפׂש

ּדבריו: אּלּו ּכל ְֲִֵַָָָָלהבינם.

È�‡Âהּנה ּכי ּבזה, ׂשכלֹו עיני עּור מי ּתמּה «¬ƒְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ

העׁשר ואבד רב, הֹון לֹו הּניח ְְִִֶַַַַָָָָאברהם

ּבּזה זה ּומּפני הּזה, הענין קדם מּיד ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹההּוא

ּבנעּוריהם היה הּזה הּדבר ּכי הּבכֹורה, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָאת

הּכתּוב, יסּפר ּכאׁשר נׁשים לעׂשו היֹות ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָֹקדם

עד ּפלׁשּתים ּבארץ והעׁשיר חזר כן ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָואחרי

ואחרי ּפלׁשּתים, ׂשרי ּבֹו ויקּנאּו מאד ּגדל ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹּכי

והּמטעּמים, ּבנֹו לציד והתאּוה לעניֹו חזר ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָכן

ׂשחֹוק: ּדברי רק אּלּו ְְְִֵֵֵַואין

,„BÚÂויהי י"א) כ"ה (לעיל אמר הּכתּוב ּכי ¿ְְִִֵַַַָָ

את אלהים ויבר אברהם מֹות ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָֹאחרי

ּובנכסים ּבעׁשר ּתֹוספת והּברכה ּבנֹו, ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָיצחק

והעני, אביו הֹון ׁשאּבד ּברּכתֹו ואּיה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָוכבֹוד,

ואברכּך, עּמ ואהיה ג') כ"ו (להּלן כן ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָואחרי

צּדיקים יׁש ואם כן. אחרי והעני ְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַהעׁשיר

ה ּבענין הרׁשעים ּכמעׂשה אליהם עׁשרׁשּמּגיע ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּברּו הּקדֹוׁש מּפי ׁשּנתּברכּו ּבאֹותם זה ְְְִִִֵֶֶַָָָָאין

עצב יֹוסף ולא תעׁשיר היא ה' ּברּכת ּכי ְְֲִִִִִֶֶַַֹהּוא,

כ"ב): י' (מׁשלי ְִִֵָעּמּה

Ï·‡ּגֹוים ּומלכי ּכמלכים, ּכּלם האבֹות היּו ¬»ְְִִִֵַָָָָָֻ

ּברית, עּמהם וכֹורתים לפניהם ְְְְִִִִִֵֶֶָָּבאים

לאחיו, איׁש וּיּׁשבעּו ל"א) כ"ו (להּלן ְְְְִִִַַָָָָוכתּוב

אביו, נכסי מאּבד הּמּזל רע יצחק היה ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָואם

(ׁשם עּמ ה' היה ּכי ראינּו ראֹו אמרּו ְִִִֵָָָָָָָָאיכה

ּבּזּוי אבל ּבעֹוכריו. היה ּוכבר כ"ח), ְְְֲִָָָָָָׁשם

לּבֹו: לאכזרּיּות לעׂשו ְְְְִִֵַַָָָהּבכֹורה

ÔÎzÈÂהּתֹורה מּמׁשּפטי ּבּבכֹורה הּׁשנים ּפי ּכי ¿ƒ»≈ְְְְִִִִִֵַַַַָָ

האב מעלת לנחל רק לפנים, ּכן היה ְְֲִִֵַַַָָָָָֹֹלא

צעירֹו. על ּומעלה ּכבֹוד לֹו ׁשּיהיה ְְְֲִִֶֶַַָָָָּוׂשררתֹו,

(להּלן בכר בנ אני ליצחק אֹומר היה ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹולכן

הראּוי הּבכֹור הּוא ּכי לֹומר ל"ב), ְִַַָָכ"ז

על ימינ ׂשים הּבכֹור זה ּכי וכן ,ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָלהתּבר

ּבּברכה, להקּדימֹו י"ח), מ"ח (להּלן ְְְְִַַַָָָֹראׁשֹו

ּדין ּכי מעט יֹותר ּבּנחלה ּגם נֹוטל היה ְְֲִִֵֵַַַַַָָָואּולי

הּתֹורה: מׁשּפט מחּדּוׁש ׁשנים ְְִִִִֵַַַָּפי

„Èv‰Âהּׂשרים יעׂשּו ּכן ּבפיו, היה אׁשר ¿««ƒְֲֲִִֵֶַַָָָ

מאכל, מּכל ּבציד ּבֹוחרים ְְְֲֲִִִִַַַָָָוהּמלכים,

והיה לּמֹורא. ׁשי מהם יֹובילּו העּמים ְְִִֵֶַַַָָָָָוכל

אל צידֹו ּכל להביא אביו את מחניף ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָעׂשו

האב ואהבת ּתמיד. ּכרצֹונֹו מּמּנּו לאכל ְְֱֲִִִִֶֶַַָָָֹּפיו

להביא: קּלה הּבכֹור ְְְִִַַָָלבנֹו

‰Óeהּמטעּמים לֹו עׂשֹות אחר אֹותֹו לבר ׁשאמר «ְְֲִֵֶַַַַַַָָ

רצה אבל ּבהם, וׁשחד האכילה ׂשכר ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָֹאינּנּו

ּבעת ּבנפׁשֹו קׁשּורה נפׁשֹו ׁשּתהיה מּמּנּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָלהנֹות

ׁשלם. ורצֹון מלא ּבחפץ אֹותֹו ויבר ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָההנאה,

היתה האכילה אחר ּכי ּבנפׁשֹו יֹודע ׁשהיה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָאֹו

ּכענין הּקדׁש, רּוח עליו ויחּול ּוׂשמחה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמתעּנגת

קחּו עליוועּתה וּתהי המנּגן ּכנּגן והיה מנּגן לי ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ

ט"ו): ג' (מ"ב ה' ַיד

‡ÏÂּובלא היה, ּבֹורח ּכי הֹון יעקב ּביד נתנּו ¿…ְְְֲִֵַַַָָָֹֹ

ואּלּו לבּדֹו, הארץ מן יצא אחיו ְְְִִִִֶַַָָָָָידיעת

לֹו מֹוסיפים היּו ּוגמּלים ועבדים הֹון לֹו ְְֲִִִִַַָָָנתנּו

(ב"ר אמרּו ורּבֹותינּו ּולהרגֹו. לֹו לארב ְְְְְֱִֵֶַָָָֹקנאה

מּמּנּו: ׁשּגזלּוהּו ב') ְִֶֶָס"ח

ÈÓeחמּודֹות ּבגדים ליעקב היּו ׁשּלא לֹו אמר ƒְְֲֲִֶַַָָָֹֹ

ּכי אמר הּכתּוב אבל ורקמה, ּומׁשי ְְֲִִִֵֶַַָָָָׁשׁש

ּבבגדי מחליפם היה לצּוד הּׂשדה ּבלכּתֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָעׂשו

ּבבנֹו ּתמיד ממּׁשׁש ׁשּיצחק ּומּפני ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָהּציד,

יּכירּנּו ּפן יעקב את אֹותם הלּביׁשה ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹּובבגדיו

את וּירח ּכן ׁשעׂשה רֹואה אּתה והלא ֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבהם,

מׂשים היה ּכי כ"ז), כ"ז (להּלן ּבגדיו ְְִִֵֵַַָָָָָריח

(ּתהּלים ׁשּכתּוב ּכענין וכרּכֹום, נרּד ּבתֹו ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָאֹותם

,ּבגדתי ּכל קציעֹות ואהלֹות מר ט') ְְֲִִֶַָָֹֹמ"ה

ּכן ועל יׂשראל. ּבארץ צֹומחים הּבׂשמים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָוהיּו

איׁש היֹותֹו ּבעבּור ּכי ׂשדה", "ּכריח ְֱֲִִֵֶַַַָָאמר

ציצי ריח אֹו מהם. ּבגדיו הריחּו ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָׂשדה

כ"ט:) (ּתענית רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְֲִִֵֶַַָָָהאילנֹות,

ּתּפּוחים: ׁשל הּׂשדה ְִֵֶֶַַַָּכריח

‰Ï‡M‰Âּכי לב, עורי ׁשאלת עיניו מאֹור על ¿«¿≈»ְְְִִֵֵֵֵַַָ

היא הּנה הּׁשם, מאת סּבה היתה ְִִִִֵֵֵֵַָָָאם

הּכתּוב סּפּור והּוא יעקב, את ׁשּיבר ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹּכדי

וּיקרא מראת עיניו וּתכהין א') כ"ז ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ(להּלן

ענין רק אינּנּו הּפׁשט ּדר ועל עׂשו. ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאת

עיניו וּתכהין יצחק זקן ּכי ויהי וטעמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּזקנה,

(להּלן ּביעקב והּנה עׂשו, את קרא ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹּבזקנתֹו

יּוכל לא מּזקן ּכבדּו יׂשראל ועיני י') ְְְִִֵֵֵֶַָָֹֹמ"ח

ד') י"ד (מ"א הּׁשילֹוני ּבאחּיה וכתּוב ְְֲִִִִַַָָלראֹות,

ּפלא רּבנּו ּבמׁשה ויסּפר מּׂשיבֹו, עיניו קמּו ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּכי

עינֹו: כהתה לא ז') ל"ד ְֲִֵָָָֹ(ּדברים

‡·¯‰Ì.(א) ÈÓÈa ‰È‰ ¯L‡ ÔBL‡¯‰ ·Ú¯‰ „·lÓƒ¿«»»»»ƒ¬∆»»ƒ≈«¿»»

אברהם ימי עד ּבעֹולם רעב היה לא ְְֵַַַָָָָָָָָֹאּולי

מּמּנּו, הּכתּוב ימנה ּכן ועל כ"ו), ּדר"א ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ(ּפרקי

זה ּכי ּבעיני והּנכֹון זה. להזּכיר ּצר מה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹּכי

הראׁשֹון הרעב אֹותֹו זֹוכרים היּו ּכי ְְִִִִַָָָָָלהּגיד

למצרים, אברהם ירד ׁשּבעבּורֹו עליו ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָּומסּפרים

היה ולכן ּגדֹול. ּכבֹוד הּׁשם לֹו עׂשה ְְֵֵַָָָָָָָָוׁשם

ׁשם לירד אבֹותיו ּבדרכי ללכת חפץ ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָיצחק

מצרימה: ּתרד אל לֹו ׁשּנאמר ְְֱִֵֵֶֶַַַָָעד

ÌÚËÂ('ג ס"ד (ב"ר רּבֹותינּו אמרּו הּמניעה ¿««ְְִֵַַָָ

לארץ חּוצה ואין ּתמימה עֹולה ְְִֵֶַָָָָָָאּתה

ּבעתיד, רמיזה ּבענין עֹוד נכלל ּולדעּתי .ל ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּכדי

רמז הרעב מּפני מצרים אל אברהם ּגלּות ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכי

היה לא אבימל אל ולכּתֹו ׁשם, ּבניו ְְְֲִִֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשּיגלּו

ירידתֹו אבל ּברצֹונֹו, יֹוׁשב היה ׁשם ּכי ְְֲִִִֵָָָָָָּגלּות

ּכי לּגלּות, ירמז הרעב מּפני ׁשם יצחק ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹׁשל

אחרת, ארץ אל והל ּכרחֹו ּבעל מּמקֹומֹו ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָּגלה

ּפלׁשּתים ארץ אל מּמקֹומֹו ּגלּותֹו היה ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָוהּנה

אב מגּורי ארץ ּבבלׁשהיא לגלּות וירמז יו, ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָֹ

ּכׂשּדים: ּבאּור ׁשהיּו אבֹותיו מגּורי מקֹום ְְְְֲִִֵֶֶַָָׁשהיא

Ú„Â,יצחק למעׂשה ירמז הּנזּכר הּגלּות ּכי ¿«ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹ

לֹו היה ולא אׁשּתֹו, לקחּו לא ְְְֲִֶַָָָֹֹּכאׁשר

הּנגע אמר ּומּתחּלה והּפחד, הּגלּות רק ְְִִֵַַַַַַַַָָָָֹׁשם

חזר ּולימים יּומת. מֹות ּובאׁשּתֹו הּזה ְְְִִִֶַַָָָָּבאיׁש

אליו חזרּו כן ואחרי מעּמנּו. ל ואמר ְְְֲִֵֵֵֵֵַַָָָָּבֹו

זלעפֹות מּפני ׁשם ּגלּו ּבבל ּגלּות וכן ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבּברית,

עּנּו ולא עבדּום לא ׁשם היֹותם ּומעת ְֱֲִֵֵָָָָָֹֹרעב,

ּבּמלכּות, ׂשרים ּגדֹוליהם היּו אבל ְְֲִֵֶַַָָָָאֹותם,

יהי עּמֹו מּכל בכם מי אמרּו כן ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָואחרי

והזהירּו ג'), א' (עזרא ויעל עּמֹו ְְְְֱִִִֶַַָָֹאלהיו

ּכן ואחרי והּפחֹות הּנהר עבר ׂשרי ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעליהם

אחרי ועידן זמן עד ּבטלא והּות הּבנין ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָּבּטלּו

ואמרּו והזהירּו ּבּבנין רׁשּות ונתנּו חזרּו ְְְְְְְְְִִִֵַָָָָכן

ׁשמּיא לאלּה ניחֹוחין מהקרבין להון ְְְְֱֱִִִִֶֶַַָָֹּדי

י'): ו' (ׁשם ּובנֹוהי מלּכא לחּיי ְְְְִִֵַַַַָָּומצּלין

Ï‡.ÌÈzLÏt CÏÓ CÏÓÈ·‡הּוא אם נֹודע לא ∆¬ƒ∆∆∆∆¿ƒ¿ƒִַֹ

ׁשּכל אֹו אברהם, ּבימי היה אׁשר ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָאבימל

ּבימי ּגם ּכי ּכן, יּקרא ההיא ּבעת ּפלׁשּתים ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמל

ּבנֹו: ׁשהיה אנקלּוס ודעת .אבימל יּקרא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּדוד

ÌÚËÂ.CÏÓÈ·‡ Ï‡ ˜ÁˆÈ CÏiÂּבדעּתֹו היה ּכי ¿«««≈∆ƒ¿»∆¬ƒ∆∆ְְִַָָ

ּבעל אבימל אל והל מצרימה ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָלרדת

הּבּצרת ּבימי עּמֹו ייטיב אּולי אביו, ְִִִִִֵֵֶַַַָֹּברית

מּפני אבימל והּנה למצרים. לירד יצטר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹולא

ּבביתֹו ולא ּבֹו נגע לא אברהם ׁשל ְְְְִֵֶַַָָָֹֹּבריתֹו

מּמּנּו ּבּקׁשּו הּמה הּמקֹום אנׁשי אבל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּכלל,
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לָך ּכדאי לארץ חּוצה ואין ּתמימה, עֹולה ב)ׁשאּתה כו, (רש"י ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
מדּגׁש לארץּברׁש"י ׁשּבחּוץ מדּגׁשתהחּסרֹון ּבּמדרׁש ואּלּו יׂשראל, ארץ אםמעלת עֹולה, "מה הּמקּדׁש): למקֹום ּדֹומה (ׁשהיא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻ

קנה הארץ הבטחת ידי ׁשעל סבּור ׁשהּמדרׁש לֹומר, ויׁש נפסלּת". לארץ, חּוץ יצאת אם אּת, אף נפסלה, לּקלעים, חּוץ ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָיצאת

לאברהם קנּויה עדין היתה לא רׁש"י לדעת אבל מעלתּה. את מדּגיׁש ולכן ּומיחדת; ׁשֹונה היתה אז ּוכבר ּבפעל, אברהם ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻאֹותּה

לעיל רׁש"י ּכתב - זה חּסרֹון ּומהּו לארץ. ׁשּבחּוץ החּסרֹון את רק מדּגיׁש ולכן הארצֹות; ּכל ּכמֹו ארץ היתה והיא שרהּבפעל, (חיי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ז) ּבארץ.כד, רגיל היה לא ּוׁשמֹו ּבה' מּכירים עֹולם ּבאי היּו לא לארץ ּבחּוץ רמב"ן: ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

(â)Eòøæìe Eì-ék jëøáàå Enò äéäàå úàfä õøàa øebµ¨¨´¤©½Ÿ§¤«§¤¬¦§−©«£¨«£¤®¨¦«§´§©§£À
øLà äòáMä-úà éúî÷äå ìàä úöøàä-ìk-úà ïzà¤¥Æ¤¨¨«£¨´Ÿ¨¥½©«£¦«Ÿ¦Æ¤©§ª½̈£¤¬

éáà íäøáàì ézòaLð:E ¦§©−§¦§©§¨¨¬¨¦«
i"yx£Ï‡‰∑האּלה רמב"ן.ּכמֹו »≈ְֵֶָ

(ã)úà Eòøæì ézúðå íéîMä éáëBëk Eòøæ-úà éúéaøäå§¦§¥¦³¤©§£Æ§«§¥´©¨©½¦§¨©¦´§©§£½¥¬
:õøàä ééBb ìk Eòøæá eëøaúäå ìûä úöøàä-ìk̈¨«£¨−Ÿ¨¥®§¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥¬¨¨«¤

i"yx£EÚ¯Ê· eÎ¯a˙‰Â∑ּב" לכּלן: אב וזה הּמקרא, ּבכל וכן יצחק', ׁשל ּכזרעֹו זרע 'יהא לבנֹו: אֹומר אדם ¿ƒ¿»¬¿«¿¬ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
ּכן: מצינּו הּקללה לענין ואף וגֹו'", יׂשימ לאמר יׂשראל ה)יבר ׂשֹונאֹו(במדבר ׁשהּמקּלל לאלה", האּׁשה "והיתה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

וכן: ּכפלֹונית', 'ּתהא סה)אֹומר: ׁשהּנׁשּבע(ישעיה לבחירי", לׁשבּועה ׁשמכם אם"והּנחּתם ּכפלֹוני, 'אהא אֹומר: ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
!'וכ ּכ .עׂשיתי ְִִָָָ

(ä)éúåöî ézøîLî øîLiå éì÷a íäøáà òîL-øLà á÷ò¥¾¤£¤¨©¬©§¨−̈§Ÿ¦®©¦§ŸÆ¦§©§¦½¦§Ÿ©−
:éúøBúå éúBwçª©¬§«Ÿ¨«

i"yx£ÈÏ˜a Ì‰¯·‡ ÚÓL∑אֹותֹו Èz¯ÓLÓ.ּכׁשּנּסיתי ¯ÓLiÂ∑ׁשנּיֹות ּכגֹון: ׁשּבּתֹורה, אזהרֹות על להרחקה ּגזרֹות »««¿»»¿…ƒְִִִֶ«ƒ¿…ƒ¿«¿ƒְְְְְְִֵֶַַַַָָָָ
לׁשּבת ּוׁשבּות כא)לעריֹות ּדמים∑È˙ÂˆÓ.(יבמות ּוׁשפיכּות ּגזל ּכגֹון: להצטּוֹות, הן ראּויין נכּתבּו, לא ׁשאּלּו .ּדברים ְְֲַַָָƒ¿…«ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹ

È˙BwÁ∑ּבּדבר טעם ׁשאין ׁשעטנז, ּולביׁשת חזיר אכילת ּכגֹון: עליהם, מׁשיבין העֹולם ואּמֹות הרע ׁשּיצר ּדברים À«ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ
עבדיו על וחּקֹותיו הּמל ּגזרת ּפה∑È˙¯B˙Â.אּלא ׁשּבעל ּתֹורה מּסינילהביא למׁשה רמב"ן.(ב"ר)הלכה ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָֻ¿…»ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹ

·CcÚÒג È¯ÓÈÓ È‰ÈÂ ‡„‰ ‡Ú¯‡a ¯ec¿«¿»»»ƒ≈≈¿ƒ¿«¿»
‡˙Ú¯‡ Ïk ˙È Ôz‡ C�·ÏÂ CÏ È¯‡ CpÎ¯·‡Â¿≈»≈ƒ»¬≈»¿ƒ¿»∆≈»»«¿»»
Ì‰¯·‡Ï ˙ÈÓi˜ Èc ‡ÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»≈»¿»»ƒ«≈ƒ¿«¿»»

:Ce·‡¬

Ôz‡Âד ‡iÓL È·ÎBÎk ÔÈ‡ÈbÒ C�a ˙È ÈbÒ‡Â¿«¿≈»¿»«ƒƒ¿¿≈¿«»¿∆≈
ÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡˙Ú¯‡ Ïk ˙È C�·Ïƒ¿»»»«¿»»»ƒ≈¿ƒ¿»¿¿ƒ

:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk C�a¿»…«¿≈«¿»

Ë�e¯ה È¯ÓÈÓa Ì‰¯·‡ ÏÈa˜ Èc ÛÏÁ√«ƒ«ƒ«¿»»¿≈¿ƒ¿«
:È˙È¯B‡Â ÈÓÈ˜ È„Bwt È¯ÓÈÓ ˙¯hÓ«¿«≈¿ƒƒ«¿»«¿»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אׁשּתֹו על ׁשאלה היא,ּדר אחֹותי אמר והּוא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ

איׁש ולא הּמל ּבּה נגע לא כן ּפי על ְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹואף

ּולכ אברהם, ּבענין נזּכרים היּו ּכי ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָמאנׁשיו,

אני יאמר, העם", "אחד ׁשכב ּכמעט ְֲִִַַַַַַָָָָֹאמר

קרֹוב אבל מּמּנּה, ונׁשמרּתי ּבּה נגעּתי ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹלא

והיית הארץ, מאנׁשי אחד ּבּה ׁשּיּכׁשל ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהיה

חטא עלינּו היה ּכאׁשר אׁשם עלינּו ְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָמביא

:אבי ְְִִַָּבענין

‡EÈÏ.(ב) ¯Ó‡ ¯L‡ ı¯‡a ÔÎLׁשּיאמר טעם אין ¿…»»∆¬∆…«≈∆ֵֶַַַֹ

ּגּור אלי אמר אׁשר ּבארץ ׁשכן אחת ְְֲֵֶֶֶַַַַָָֹֹּבבת

מצרימה, ּתרד אל ּפרּוׁשֹו אבל הּזאת, ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבארץ

ּפעם ּבכל אלי ׁשאמר ּבארץ ימי ּכל ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּוׁשכן

וגּור ּתחנה, ה' ּפי ועל ּתּסע ה' ּפי על ְְֲִִִֶַַַַַַּופעם,

ל ּכי ּפלׁשּתים, ּבארץ הּזאת ּבארץ ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹעּתה

ג') י"ג (יהֹוׁשע ּכדכתיב אֹותּה, אּתן ְְְְְֲִִֵֶַַָֻּולזרע

פלׁשּתים: סרני חמׁשת ּתחׁשב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָלּכנעני

ÔÎzÈÂצאתֹו קדם ּכי מקּדם, אליו וּירא ׁשּיהיה ¿ƒ»≈ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ

ׁשכן מצרימה ּתרד אל לֹו נאמר ְְְְֱִִֵֵֶַַָָֹמּמקֹומֹו

עּתה וגּור ׁשם, ּבהיֹות אלי אמר אׁשר ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹּבארץ

עּמים ּתכלל אׁשר ּכנען ּבארץ הּזאת ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבארץ

ׁשּלארּבים עּתה מצּו אני ּכי רּבֹות, וארצֹות ְְֲֲִִִֶַַַַַָָֹ

האל הארצֹות ּכל ּכי לעֹולם, מּמּנּה ְֲִִֵֵֵֶָָָָָָּתצא

הרעב מּפני מּמקֹומֹו נסע והּנה .לזרע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָאּתן

אׁשר ּבארץ לׁשּכן ּכנען ארצֹות ּבכל ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹללכת

ּתׁשב, ּכאן לֹו אמר לגרר ּובבאֹו אליו, ְְִֵֵֵַַָָָָֹֹיאמר

עבר ׁשּלא הּוא ידּוע ּכי לפרׁש, הצר ְְְִֵֶַַַָָָֹֹֻולא

אׁשר ההרים אחד על וכן הּׁשם, מצות ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָעל

הזּכרּתי ּכאׁשר ב'), כ"ב (לעיל אלי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַֹאמר

ט'): ּפסּוק ָָ(ׁשם

‰Ú·M‰.(ג) ˙‡ È˙Ó˜‰Âׁשּיבטיח צרי אין «¬ƒ…ƒ∆«¿À»ְִִֵֶַַָ

יעבר ׁשּלא יצחק את הּוא ּברּו ְֲִֶֶַַָָָֹֹהּקדֹוׁש

הּוא אדם לא ּכי לאביו, ׁשּנׁשּבע ְְְִִִֶַַָָָָֹהּׁשבּועה

זרעל לֹו אין ואברהם כ"ט), ט"ו (ש"א הּנחם ְְְִֵֵֶַַָָָ

אינּנה והּׁשבּועה לאלהים, ּברית ּבעל ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹאחר

אחיו עׂשו מּפני הצר ּביעקב ּכי ּתנאי. ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֻעל

ל"ה (להּלן ּובזרעֹו הּברית יתקּים ׁשּבֹו ְְְְְִִֵֶַַַַַָלֹומר

ּבעׂשו: לא ְֵָֹי"ב),

‰‡¯�Âיחׁשב הּׁשבעה את והקמתי הּמאמר ׁשּזה ¿ƒ¿∆ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ

(ׁשמֹות ּבּתֹורה יאמר ּתמיד ּולכ ְְְִֵֵַָָָָָׁשבּועה,

ליצחק לאברהם נׁשּבעּתי אׁשר הארץ א') ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָל"ג

ל"ב (ׁשם ּב להם נׁשּבעּת אׁשר ְְְֲֲִֶֶַַָָָָֹּוליעקב,

זאת. ּבלּתי ליצחק ׁשבּועה מצאנּו לא ּכי ְְְְִִִִָָָָֹֹי"ג),

אחד לכל להּׁשבע הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְִֶַַָָָָָָָורצה

לכרת אחד ּכל ׁשראּוי להֹודיע האבֹות, ְְִִִֶֶַָָָָָֹמן

עֹומדת אחד ּכל זכּות וׁשּתהיה ּברית, ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָעּמֹו

ׁשהראׁשֹונה ּפי על אף ּכי זרעם, עם ְְִִִִֶַַַָָָָָלפניו

ולכן להם, הּוא וכבֹוד זכּות ּתֹוספת ְְְְִֵֶֶֶַָָָּתסּפיק,

ּבריתי את וזכרּתי מ"ב) כ"ו (וּיקרא ְְְְִִִִֶַַַָָָאמר

ּבריתי את ואף יצחק ּבריתי את ואף ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹיעקב

ּבעלי ּכּלם ּכי אזּכר, והארץ אזּכר ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻאברהם

לאלהים: ְִִֵֹּברית

ÔÎzÈÂׁשּיקּים הּזאת ּבּׁשבּועה ליצחק לֹו ׁשהֹוסיף ¿ƒ»≈ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

לאברהם נׁשּבע אׁשר הּׁשבּועה ּבעצמֹו ְְְְְְֲִֶַַַַָָָּבֹו

אמר ּכאׁשר ּבעּמים ּברכה הּוא ׁשּיהיה ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָאביו,

הארץ. ּגֹויי ּכל בזרע והתּברכּו אביו ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹלאברהם

הּׁשבּועה את ּב והקמֹותי הּכתּוב ּפרּוׁש ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָויהיה

ּברכה אּתה ּכי ,אבי לאברהם נׁשּבעּתי ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָאׁשר

י"ד) כ"ח (להּלן ּביעקב עֹוד אמר וכן ְְְֲִֵַַַַָָָֹּבעּמים,

:ּובזרע האדמה מׁשּפחת ּכל ב ְְְְְְְְֲִִֶַָָָָֹונברכּו

Èz¯ÓLÓ.(ה) ¯ÓLiÂּכׁשּנּסיתי ּבקלי. רּׁש"י לׁשֹון «ƒ¿…ƒ¿«¿ƒְְְִִִִִֶַֹ

zeclez zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"k ipy meil inei xeriy

ß oeygxn c"k ipy mei ß

(å):øøâa ÷çöé áLiå©¥¬¤¦§−̈¦§¨«

(æ)ék àåä éúçà øîàiå BzLàì íB÷nä éLðà eìàLiå©¦§£º©§¥³©¨Æ§¦§½©−Ÿ¤£´Ÿ¦¦®¦³
ä÷áø-ìò íB÷nä éLðà éðâøäé-ït ézLà øîàì àøé̈¥Æ¥´Ÿ¦§¦½¤©«©§ª¹¦©§¥³©¨Æ©¦§½̈

:àåä äàøî úáBè-ék¦«©¬©§¤−¦«
i"yx£BzL‡Ï∑,אׁשּתֹו כ)ּכמֹו:על הּוא"(לעיל אחי רמב"ן."אמריֿלי ¿ƒ¿ְְְִִִִִַָ

(ç)Cìî Cìîéáà ó÷Liå íéîiä íL Bì-eëøà ék éäéå©§¦À¦´¨«§¬¨Æ©¨¦½©©§¥À£¦¤̧¤Æ¤´¤
ìtä÷áø úà ÷çöî ÷çöé äpäå àøiå ïBlçä ãòa íézL §¦§¦½§©−©«©®©©À§§¦¥³¦§¨Æ§©¥½¥−¦§¨¬

:BzLà¦§«
i"yx£eÎ¯‡ŒÈk∑נׁשמר להיֹות נזהר ולא עכׁשו', עד אנסּוה ׁשּלא מאחר לדאג, לי אין 'מעּתה Û˜LiÂ.אמר: ƒ»¿ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ««¿≈

'B‚Â CÏÓÈ·‡∑מׁשּמׁש .מּטתֹוׁשראהּו ¬ƒ∆∆¿ְֲִֵֶַָָ

(è)àåä EzLà äpä Cà øîàiå ÷çöéì Cìîéáà àø÷iå©¦§¨̧£¦¤¹¤§¦§À̈©¸Ÿ¤Æ©´¦¥³¦§§Æ¦½
éàåézøîà ék ÷çöé åéìà øîàiå àåä éúçà zøîà C §¥¬¨©−§¨£´Ÿ¦¦®©³Ÿ¤¥¨Æ¦§½̈¦´¨©½§¦

:äéìò úeîà-ït¤¨−¨¤«¨

a‚¯¯:ו ˜ÁˆÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»ƒ¿»

d˙z‡Ïז (˜ÒÈÚ ÏÚ) ‡¯˙‡ ÈL�‡ eÏÈ‡Le¿ƒ¬»≈«¿»«≈«¿ƒ¿≈
È˙z‡ ¯ÓÈÓÏ ÏÈÁ„ È¯‡ ‡È‰ È˙Á‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»ƒƒ¬≈¿ƒ¿≈«ƒ¿ƒ
È¯‡ ‰˜·¯ ÏÚ ‡¯˙‡ ÈL�‡ È�pÏË˜È ‡ÓÏcƒ¿»ƒ¿¿À«ƒ¬»≈«¿»«ƒ¿»¬≈

:‡È‰ eÊÈÁ ˙¯ÈtL«ƒ«≈ƒ

ÈÎzÒ‡Âח ‡iÓBÈ Ônz dÏ e‡È‚Ò „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ≈«»«»¿ƒ¿¿ƒ
ÓÈ·‡‡ÊÁÂ ‡k¯Á ÔÓ È‡zLÏÙ„ ‡kÏÓ CÏ ¬ƒ∆∆«¿»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¬«»«¬»

:d˙z‡ ‰˜·¯ ÌÚ CÈiÁÓ ˜ÁˆÈ ‡‰Â¿»ƒ¿»¿«ƒƒƒ¿»ƒ¿≈

‰‡ט Ì¯a ¯Ó‡Â ˜ÁˆÈÏ CÏÓÈ·‡ ‡¯˜e¿»¬ƒ∆∆¿ƒ¿»«¬«¿«»
¯Ó‡Â ‡È‰ È˙Á‡ z¯Ó‡ ÔÈcÎ‡Â ‡È‰ C˙z‡ƒ¿»ƒ¿∆¿≈¬«¿»¬»ƒƒ«¬«
:dÏÚ ˙eÓÈ‡ ‡ÓÏc ˙È¯Ó‡ È¯‡ ˜ÁˆÈ dÏ≈ƒ¿»¬≈¬»ƒƒ¿»≈¬«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשנּיֹות ּכגֹון להרחקה ּגזרֹות מׁשמרּתי. ְְְְְְְִִִֵַַָָאֹותֹו.

ׁשאּלּו מצֹות מצותי, לׁשּבת. ׁשבּות ְְְְֲִִִֶַַַָָֹלעריֹות

ּוׁשפיכּות ּגזל ּכגֹון ׁשּיּכתבּו הּוא ּדין נכּתבּו ְְְְְִִִִֶֶֶָֹלא

מׁשיבין ועו"ג הרע ׁשּיצר ּדברים חּקֹותי, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻּדמים.

ׁשעטנז ּולביׁשת חזיר אכילת ּכגֹון ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַעליהם

על חּקֹו ּגזר הּמל אּלא ּבּדבר טעם ֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשאין

הלכה ּפה ׁשּבעל ּתֹורה להביא ותֹורתי. ְְְֲֲִֶֶַָָָָָָָֹעבדיו.

מּסיני: ְִִֶַלמׁשה

Ì‡Âׁשהיה ּדעת על ּבנּוי זה ּכל יהיה ּכן ¿ƒְִֵֶֶֶַַַָָָָ

עד הּתֹורה את ּומׁשּמר מקּים ְְְֵֵֶַַַַַָָָאברהם

ּבּפסּוק ג') צ"ד (ב"ר אמרּו וכ נּתנה, ְְְִֶַָָָָֹׁשּלא

כ"א), מ"ה (להּלן עגלֹות יֹוסף להם ְֲִֵֵֶַַָָָוּיּתן

ׁשהיה ערּופה עגלה ּבפרׁשת מּמּנּו ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּפרׁש

עכׁשיו ועד אבֹותיו, ׁשהיּו ּכׁשם ּבּתֹורה ְְְֲֵֵֶַַַָָָָעֹוסק

מׁשמרּתי וּיׁשמר ּכתּוב והרי ּתֹורה, נּתנה ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹֹלא

ׁשהיה אמרּו וׁשם ותֹורֹותי. חּקֹותי ְְְְִֶַַָָָָָֻמצֹותי

לבניו מלּמד והיה ּתֹורה ּדקּדּוקי אפּלּו ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָמׁשּמר

ְוכּו':

LÈÂמּצבה יעקב הקים אי ּכן אם לׁשאל, ¿≈ְֲִִִֵֵֵֵַַָֹֹ

ּוכדעת אחיֹות, ׁשּתי ונׂשא י"ח) כ"ח ְְְְֲֵַַַָָָָ(להּלן

נׂשא ועמרם ארּבע, י"א) ע"ד (ב"ר ְְְֵַַַַָָָרּבֹותינּו

ׁשּתים הקים רּבנּו ּומׁשה כ'), ו' (ׁשמֹות ְְִֵֵֵֶַָּדֹודתֹו

אפׁשר והאי ד'), כ"ד (ׁשם מּצבה ְְְֵֵֵֶֶַָָָָעׂשרה

אברהם ּׁשאסר ּבמה ּבּתֹורה הּתר נֹוהגים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיהיּו

הּדבר, על ׂשכר הּׁשם לֹו וקבע עצמֹו על ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָאביהם

ללכת אחריו ּביתֹו ואת ּבניו את יצּוה ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהּוא

ו') ע"ט (ב"ר ּדרׁשּו ּוביעקב ׁשּׁשמרּבדרכיו. ְְְֲִֶַַָָָָֹ

זה ׁשּיהיה ואפׁשר ּתחּומין. וקבע הּׁשּבת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָאת

ּכּלּה הּתֹורה ּככל ׁשקּולה ׁשהיא מּפני ְְְְִִֵֶַַָָָָָֻּבׁשּבת

על מעידה ׁשהיא ה"ה), פ"א ּברכֹות ְְְִִִֵֶַַָָ(ירּוׁשלמי

ּבראׁשית: ְֲִֵֵַמעׂשה

ÈÏe‡Âׁשל לעריֹות ׁשנּיֹות מׁשמרּתי. נאמר, ¿«ְְְֱֲִִִֶֶַַַָ

ּדמים, ּוׁשפיכּות ּגזל ּומצותי. נח, ְְְִִִֵֶֶַַָֹֹּבני

הרּבעת ׁשל וכלאים החי מן איבר ְְְִִִֵֶַַַַַַָָֻחּקֹותי.

ואּסּורי ּדינין ותֹורֹותי. אילן, והרּכבת ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּבהמה

נח, ּבני ּבהן נצטּוּו ּכּלן ׁשאּלּו זרה, ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻעבֹודה

ּומׁשּמר ּבֹוראֹו רצֹון והעֹוׂשה הּׁשֹומר ְְְְְֵֵֶַַָוהּוא

ּוכמֹו ׁשּלהן, ּבּמצֹות וחמרֹות ּדקּדּוקין ְְְְְֲִִִִֶֶַָֻאפּלּו

מאה ארּבע אבינּו אברהם ׁשל ע"ז ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהזּכירֹו

ּב"מאה ודרׁשּו י"ד:). (ע"ז הוֹות ְְְְִֵֵַָָּפרקי

ו'), ס"ד (ב"ר למעׂשרֹות ׁשּמדדּוה ְְְְִֶַַָָָׁשערים"

מעׂשרֹות לתת עּמים נדיבי האבֹות היּו ְְִִִֵֵַַַָָָָּכי

ועבר ׁשם ּכגֹון ה', לכהני אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶַָֹלענּיים,

עליֹון לאל כהן והּוא ּכענין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹותלמידיהם,

י"ח): י"ד ְֵ(לעיל

‰‡¯p‰Âאברהם ׁשּלמד רּבֹותינּו מּדעת אלי ¿«ƒ¿∆ְִֵֵֶַַַַַַָָָ

ועסק הּקדׁש ּברּוח ּכּלּה הּתֹורה ְְִֶַַַַָָָָֹֻאבינּו

אֹותּה וׁשמר וסֹודֹותיה, מצֹותיה ּובטעמי ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָּבּה

ּוׁשמירתֹו ועֹוׂשה, מצּוה ׁשאינֹו ּכמי ְְְְִִֵֶֶֶָָֻֻּכּלּה

לארץ ּבחּוצה ויעקב ּבלבד, ּבארץ היה ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹאֹותּה

מׁשּפט הּמצֹות ּכי עמרם, וכן האחיֹות, ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָנׂשא

ּבחֹובת ׁשהזהרנּו ּפי על אף הן, הארץ ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָֹֻאלהי

רמזּו ּוכבר ל"ו:). (קּדּוׁשין מקֹום ּבכל ְְְִִַָָָָהּגּוף

ּפסקא ּדברים (ּבספרי הּזה הּסֹוד ְְְְִִִִֵֶַַַָָרּבֹותינּו

(וּיקרא הּׁשם ּבעזרת ּבֹו אעיר ואני ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָמ"ג),

מצוהי" והּמּצבה י"ח). י"א ּדברים כ"ה, ְְְִִֵַַָָָח

ׁשּדרׁשּו ּכמֹו היא ידּוע ּבזמן ְְְְְִִִֶֶַַָָָָׁשּנתחּדׁשה

ט"ז (ּדברים אלהי ה' ׂשנא ּבאׁשר ְְְֱֲִִִֵֶֶַָָֹ(ּבספרי)

ּבימי אהּובה היֹותּה אחר ׁשּׂשנאּה ְֱֲִֵֶַַָָָָכ"ב),

ָָהאבֹות:

ÛÒBÈ·eמׁשּמר ׁשהיה ד') צ"ב (ב"ר ּדרׁשּו ¿≈ְְֵֶַָָָ

ׁשהיא מּפני ּבמצרים, אפּלּו הּׁשּבת ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָאת

עדּות ׁשהּוא לפי הּמצֹות, ּכל ּכנגד ְְְְִִֵֶֶֶַָָׁשקּולה

את ללּמד ּכן עֹוׂשה והיה העֹולם, חּדּוׁש ְְִֵֵֶֶַַָָָָעל

מּלּבם להֹוציא העֹולם ּבריאת אמּונת ְְֱִִִִַַָָָָָּבניו

וזאת הּמצרים, ודעֹות זרה עבֹודה ְְְֲִִֵַַַָָָָֹּכּונת

ַָָָּכּונתם:

ÏÚÂאמּונת מׁשמרּתי. ׁשּיהא נאמר הּפׁשט ּדר ¿«ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹ

וׁשמר המיחד ּבּׁשם ׁשהאמין ְְֱֱִֵֶֶַַַָָָֹֻהאלהּות

עֹובדי על ּבּה וחלק ּבלּבֹו, זֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָמׁשמרת

רּבים להׁשיב ה' ּבׁשם וקרא זרה, ְְְֲִִֵַָָָָָָָהעבֹודה

ל ּבל צּוהּו אׁשר ּככל מצותי. ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָֹלעבֹודתֹו.

ואת האמה ּוגריׁשת ּבנֹו, ועֹולת ,ְְְְְְִֵֶַַַָָָמארצ

חּנּון להיֹות הּׁשם ּבדרכי ללכת חּקֹותי. ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻּבנּה,

את ּולצּוֹות ּומׁשּפט צדקה ועֹוׂשה ְְְְְִֶֶַַָָָורחּום

ּבעצמֹו הּמילה ותֹורתי. ּבהם. ּביתֹו ואת ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹּבניו

ּתֹורה ׁשהן ּכּלן, נח ּבני ּומצֹות ועבדיו ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹֻּובניו

ֶָלהם:

‰È‡.(ז) È˙Á‡ ¯Ó‡iÂלא הּבנים ועל «…∆¬…ƒƒְִַַָֹ

אחרת אּׁשה ּבני יאמר ּכי ְְִִֵֵֶֶַַָֹׁשאלּוהּו,

לֹו: ֵהם
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשנּיֹות ּכגֹון להרחקה ּגזרֹות מׁשמרּתי. ְְְְְְְִִִֵַַָָאֹותֹו.

ׁשאּלּו מצֹות מצותי, לׁשּבת. ׁשבּות ְְְְֲִִִֶַַַָָֹלעריֹות

ּוׁשפיכּות ּגזל ּכגֹון ׁשּיּכתבּו הּוא ּדין נכּתבּו ְְְְְִִִִֶֶֶָֹלא

מׁשיבין ועו"ג הרע ׁשּיצר ּדברים חּקֹותי, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻּדמים.

ׁשעטנז ּולביׁשת חזיר אכילת ּכגֹון ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַעליהם

על חּקֹו ּגזר הּמל אּלא ּבּדבר טעם ֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשאין

הלכה ּפה ׁשּבעל ּתֹורה להביא ותֹורתי. ְְְֲֲִֶֶַָָָָָָָֹעבדיו.

מּסיני: ְִִֶַלמׁשה

Ì‡Âׁשהיה ּדעת על ּבנּוי זה ּכל יהיה ּכן ¿ƒְִֵֶֶֶַַַָָָָ

עד הּתֹורה את ּומׁשּמר מקּים ְְְֵֵֶַַַַַָָָאברהם

ּבּפסּוק ג') צ"ד (ב"ר אמרּו וכ נּתנה, ְְְִֶַָָָָֹׁשּלא

כ"א), מ"ה (להּלן עגלֹות יֹוסף להם ְֲִֵֵֶַַָָָוּיּתן

ׁשהיה ערּופה עגלה ּבפרׁשת מּמּנּו ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּפרׁש

עכׁשיו ועד אבֹותיו, ׁשהיּו ּכׁשם ּבּתֹורה ְְְֲֵֵֶַַַָָָָעֹוסק

מׁשמרּתי וּיׁשמר ּכתּוב והרי ּתֹורה, נּתנה ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹֹלא

ׁשהיה אמרּו וׁשם ותֹורֹותי. חּקֹותי ְְְְִֶַַָָָָָֻמצֹותי

לבניו מלּמד והיה ּתֹורה ּדקּדּוקי אפּלּו ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָמׁשּמר

ְוכּו':

LÈÂמּצבה יעקב הקים אי ּכן אם לׁשאל, ¿≈ְֲִִִֵֵֵֵַַָֹֹ

ּוכדעת אחיֹות, ׁשּתי ונׂשא י"ח) כ"ח ְְְְֲֵַַַָָָָ(להּלן

נׂשא ועמרם ארּבע, י"א) ע"ד (ב"ר ְְְֵַַַַָָָרּבֹותינּו

ׁשּתים הקים רּבנּו ּומׁשה כ'), ו' (ׁשמֹות ְְִֵֵֵֶַָּדֹודתֹו

אפׁשר והאי ד'), כ"ד (ׁשם מּצבה ְְְֵֵֵֶֶַָָָָעׂשרה

אברהם ּׁשאסר ּבמה ּבּתֹורה הּתר נֹוהגים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיהיּו

הּדבר, על ׂשכר הּׁשם לֹו וקבע עצמֹו על ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָאביהם

ללכת אחריו ּביתֹו ואת ּבניו את יצּוה ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהּוא

ו') ע"ט (ב"ר ּדרׁשּו ּוביעקב ׁשּׁשמרּבדרכיו. ְְְֲִֶַַָָָָֹ

זה ׁשּיהיה ואפׁשר ּתחּומין. וקבע הּׁשּבת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָאת

ּכּלּה הּתֹורה ּככל ׁשקּולה ׁשהיא מּפני ְְְְִִֵֶַַָָָָָֻּבׁשּבת

על מעידה ׁשהיא ה"ה), פ"א ּברכֹות ְְְִִִֵֶַַָָ(ירּוׁשלמי

ּבראׁשית: ְֲִֵֵַמעׂשה

ÈÏe‡Âׁשל לעריֹות ׁשנּיֹות מׁשמרּתי. נאמר, ¿«ְְְֱֲִִִֶֶַַַָ

ּדמים, ּוׁשפיכּות ּגזל ּומצותי. נח, ְְְִִִֵֶֶַַָֹֹּבני

הרּבעת ׁשל וכלאים החי מן איבר ְְְִִִֵֶַַַַַַָָֻחּקֹותי.

ואּסּורי ּדינין ותֹורֹותי. אילן, והרּכבת ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּבהמה

נח, ּבני ּבהן נצטּוּו ּכּלן ׁשאּלּו זרה, ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻעבֹודה

ּומׁשּמר ּבֹוראֹו רצֹון והעֹוׂשה הּׁשֹומר ְְְְְֵֵֶַַָוהּוא

ּוכמֹו ׁשּלהן, ּבּמצֹות וחמרֹות ּדקּדּוקין ְְְְְֲִִִִֶֶַָֻאפּלּו

מאה ארּבע אבינּו אברהם ׁשל ע"ז ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהזּכירֹו

ּב"מאה ודרׁשּו י"ד:). (ע"ז הוֹות ְְְְִֵֵַָָּפרקי

ו'), ס"ד (ב"ר למעׂשרֹות ׁשּמדדּוה ְְְְִֶַַָָָׁשערים"

מעׂשרֹות לתת עּמים נדיבי האבֹות היּו ְְִִִֵֵַַַָָָָּכי

ועבר ׁשם ּכגֹון ה', לכהני אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶַָֹלענּיים,

עליֹון לאל כהן והּוא ּכענין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹותלמידיהם,

י"ח): י"ד ְֵ(לעיל

‰‡¯p‰Âאברהם ׁשּלמד רּבֹותינּו מּדעת אלי ¿«ƒ¿∆ְִֵֵֶַַַַַַָָָ

ועסק הּקדׁש ּברּוח ּכּלּה הּתֹורה ְְִֶַַַַָָָָֹֻאבינּו

אֹותּה וׁשמר וסֹודֹותיה, מצֹותיה ּובטעמי ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָּבּה

ּוׁשמירתֹו ועֹוׂשה, מצּוה ׁשאינֹו ּכמי ְְְְִִֵֶֶֶָָֻֻּכּלּה

לארץ ּבחּוצה ויעקב ּבלבד, ּבארץ היה ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹאֹותּה

מׁשּפט הּמצֹות ּכי עמרם, וכן האחיֹות, ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָנׂשא

ּבחֹובת ׁשהזהרנּו ּפי על אף הן, הארץ ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָֹֻאלהי

רמזּו ּוכבר ל"ו:). (קּדּוׁשין מקֹום ּבכל ְְְִִַָָָָהּגּוף

ּפסקא ּדברים (ּבספרי הּזה הּסֹוד ְְְְִִִִֵֶַַַָָרּבֹותינּו

(וּיקרא הּׁשם ּבעזרת ּבֹו אעיר ואני ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָמ"ג),

מצוהי" והּמּצבה י"ח). י"א ּדברים כ"ה, ְְְִִֵַַָָָח

ׁשּדרׁשּו ּכמֹו היא ידּוע ּבזמן ְְְְְִִִֶֶַַָָָָׁשּנתחּדׁשה

ט"ז (ּדברים אלהי ה' ׂשנא ּבאׁשר ְְְֱֲִִִֵֶֶַָָֹ(ּבספרי)

ּבימי אהּובה היֹותּה אחר ׁשּׂשנאּה ְֱֲִֵֶַַָָָָכ"ב),

ָָהאבֹות:

ÛÒBÈ·eמׁשּמר ׁשהיה ד') צ"ב (ב"ר ּדרׁשּו ¿≈ְְֵֶַָָָ

ׁשהיא מּפני ּבמצרים, אפּלּו הּׁשּבת ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָאת

עדּות ׁשהּוא לפי הּמצֹות, ּכל ּכנגד ְְְְִִֵֶֶֶַָָׁשקּולה

את ללּמד ּכן עֹוׂשה והיה העֹולם, חּדּוׁש ְְִֵֵֶֶַַָָָָעל

מּלּבם להֹוציא העֹולם ּבריאת אמּונת ְְֱִִִִַַָָָָָּבניו

וזאת הּמצרים, ודעֹות זרה עבֹודה ְְְֲִִֵַַַָָָָֹּכּונת

ַָָָּכּונתם:

ÏÚÂאמּונת מׁשמרּתי. ׁשּיהא נאמר הּפׁשט ּדר ¿«ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹ

וׁשמר המיחד ּבּׁשם ׁשהאמין ְְֱֱִֵֶֶַַַָָָֹֻהאלהּות

עֹובדי על ּבּה וחלק ּבלּבֹו, זֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָמׁשמרת

רּבים להׁשיב ה' ּבׁשם וקרא זרה, ְְְֲִִֵַָָָָָָָהעבֹודה

ל ּבל צּוהּו אׁשר ּככל מצותי. ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָֹלעבֹודתֹו.

ואת האמה ּוגריׁשת ּבנֹו, ועֹולת ,ְְְְְְִֵֶַַַָָָמארצ

חּנּון להיֹות הּׁשם ּבדרכי ללכת חּקֹותי. ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻּבנּה,

את ּולצּוֹות ּומׁשּפט צדקה ועֹוׂשה ְְְְְִֶֶַַָָָורחּום

ּבעצמֹו הּמילה ותֹורתי. ּבהם. ּביתֹו ואת ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹּבניו

ּתֹורה ׁשהן ּכּלן, נח ּבני ּומצֹות ועבדיו ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹֻּובניו

ֶָלהם:

‰È‡.(ז) È˙Á‡ ¯Ó‡iÂלא הּבנים ועל «…∆¬…ƒƒְִַַָֹ

אחרת אּׁשה ּבני יאמר ּכי ְְִִֵֵֶֶַַָֹׁשאלּוהּו,

לֹו: ֵהם
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(é)ãçà áëL èòîk eðl úéNò úàf-äî Cìîéáà øîàiå©Ÿ́¤£¦¤½¤©−Ÿ¨¦´¨¨®¦Â§©Â¨©º©©³
:íLà eðéìò úàáäå EzLà-úà íòä̈¨Æ¤¦§¤½§¥«¥¨¬¨¥−¨¨«

i"yx£ÌÚ‰ „Á‡∑,ּבעם הּמלהּמיחד ‡ÌL.זה e�ÈÏÚ ˙‡·‰Â∑הבאת ּכבר, ׁשכב עלינּואם .אׁשם ««»»ְֶֶֶַַָָָֻ¿≈≈»»≈»»ְִֵֵֵַָָָָָָ

(àé)äfä Léàa òâpä øîàì íòä-ìk-úà Cìîéáà åöéå©§©´£¦¤½¤¤¨¨−̈¥®Ÿ©Ÿ¥¹©¨¦¬©¤²
:úîeé úBî BzLàáe§¦§−¬¨«

(áé)äàî àåää äðMa àöîiå àåää õøàa ÷çöé òøæiå©¦§©³¦§¨Æ¨¨´¤©¦½©¦§¨²©¨¨¬©¦−¥¨´
:ýåýé eäëøáéå íéøòL§¨¦®©§¨«£¥−§Ÿ̈«

i"yx£‡Â‰‰ ı¯‡a∑,עצמּה יׂשראל ּכארץ חׁשּובה ׁשאינּה ּפי על הּגֹויםאף ׁשבעת ‰‰Â‡.(ב"ר)ּכארץ ‰�Ma∑אף »»∆«ƒְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ«»»«ƒַ
רעבֹון ׁשנת ׁשהיתה ּכתקנּה, ׁשאינּה ּפי ‰‰Â‡.(ב"ר)על ‰�Ma ‡Â‰‰ ı¯‡a∑קׁשה ׁשהארץ לֹומר לּמה? ׁשניהם ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ»»∆«ƒ«»»«ƒְֵֶֶֶַָָָָָָ

קׁשה ÌÈ¯ÚL.והּׁשנה ‰‡Ó∑,לעׂשֹות ראּויה ּכּמה אמרּו:ׁשאמדּוה ורּבֹותינּו מאה. ׁשאמדּוה אחת על ועׂשתה ְַָָָָ≈»¿»ƒְְְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
למעׂשרֹות זה, .היה''אמד ְְֶֶַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(123 'nr d zegiy ihewl)

קׁשה והּׁשנה קׁשה יב)ׁשהארץ כו, (רש"י ְֶֶַָָָָָָָָ

מה לׁשם עצמֹו, ּבפני אחד ּכל ּכתּקּונּה") ("אינּה והּׁשנה חׁשּובה") ("אינּה הארץ ׁשל החסרֹונֹות את ּפרׁש ׁשּכבר מאחר לׁשאל, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹיׁש

ּבארץ הּכתּוב: לׁשֹון ּכפל לֹו ׁשהקׁשה לֹומר, ויׁש יחד. ׁשניהם את ּומפרׁש ּבּׁשנהההיאחֹוזר ההיא).ההיא.. ּובּׁשנה ּבארץ (ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

החס ׁשּׁשני ללּמדנּו ׁשּבא ׁשהפכהּומתרץ, הארץ, על ּגם לרעה הׁשּפיע הּׁשנה ׁשל החּסרֹון ּכלֹומר: זה. על זה לרעה הׁשּפיעּו רֹונֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ל"קׁשה" סתם, ּכתּקּונּה" מ"אינּה ׁשהפכה הּׁשנה, על ּגם לרעה הׁשּפיע הארץ ׁשל והחּסרֹון מּמׁש; ל"קׁשה" סתם, חׁשּובה" ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָמ"אינּה

ַָמּמׁש.

ß oeygxn d"k iyily mei ß

(âé):ãàî ìãâ-ék ãò ìãâå CBìä Cìiå Léàä ìcâiå©¦§©−¨¦®©¥³¤¨Æ§¨¥½©¬¦«¨©−§«Ÿ
i"yx£„‡Ó Ï„‚ŒÈk∑אבימל ׁשל ּוזהבֹו ּכסּפֹו ולא יצחק, ׁשל ּפרדֹותיו זבל אֹומרים: .(ב"ר)ׁשהיּו ƒ»«¿…ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

(ãé)eàð÷éå äaø äcáòå ø÷á äð÷îe ïàö-äð÷î Bì-éäéå©«§¦³¦§¥ŸÆ¦§¥´¨½̈©«£ª−̈©¨®©§©§¬
ìt Búà:íézL Ÿ−§¦§¦«

i"yx£‰a¯ ‰c·ÚÂ∑ּפעּלה מׁשמע עבּדה אחת, עבֹודה מׁשמע עבֹודה אוברוינ"א, לע"ז ּבלׁשֹון רּבה, ּפעּלה «¬À»«»ְְְְְֲֲֲִַַַַַַַַַָָָָָָֻֻֻ
רמב"ן.רּבה ַָ

(åè)íäøáà éîéa åéáà éãáò eøôç øLà úøàaä-ìëå§¨©§¥ÀŸ£¤³¨«§Æ©§¥´¨¦½¦¥−©§¨¨´
ìt íeîzñ åéáà:øôò íeàìîéå íézL ¨¦®¦§´§¦§¦½©§©§−¨¨«

i"yx£ÌÈzLÏt ÌeÓzÒ∑הּבאֹות הּגיסֹות מּפני לנּו, הם 'ּתּקלה ׁשאמרּו: לׁשֹוןמּפני ּפלׁשּתאי' 'טּמֹונּון עלינּו'. ƒ¿¿ƒ¿ƒְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
הּלב את מטמטם הּתלמּוד ּובלׁשֹון .סתימה, ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

(æè)epnî zîöò-ék eðnòî Cì ÷çöé-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤¦§¨®¥µ¥«¦½̈¦«¨©¬§¨¦¤−
^ãàî§«Ÿ

ÚÊk¯י ‡�Ï z„·Ú ‡c ‰Ó CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆»»¬«¿»»»ƒ¿≈
C˙z‡ ÌÚ ‡nÚa „ÁÈÓc ·ÈÎL ÔBt»ƒƒ¿»≈¿«»ƒƒ¿»

:‡·BÁ ‡�ÏÚ ‡˙È˙È‡Â¿«¿≈»¬»»»

Ê�Èc˜יא ¯ÓÈÓÏ ‡nÚ Ïk ˙È CÏÓÈ·‡ „ÈwÙe«ƒ¬ƒ∆∆»»«»¿≈»¿«¿≈
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ d˙z‡·e ÔÈ„‰ ‡¯·‚a¿«¿»»≈¿ƒ¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

zLa‡יב ÁkL‡Â ‡È‰‰ ‡Ú¯‡a ˜ÁˆÈ Ú¯Êe¿«ƒ¿»¿«¿»«ƒ¿«¿«¿«»
:ÈÈ dÎ¯·e È‰B¯ÚL„· ‰‡Ó „Á ÏÚ ‡È‰‰«ƒ««¿»ƒ¿«¬ƒ»¿≈¿»

(יג ÏÈÊ‡ ÏÊ‡Â ‡¯·‚ ‡·¯eנ"יÈ‚Ò(„Ú È·¯Â ¿»«¿»«¬«¬ƒ»≈¿»≈«
:‡„ÁÏ ‡·¯ Ècƒ¿»«¬»

ÁÏÙe�‡יד ÔÈ¯B˙ È˙È‚Â ‡�Ú È˙Èb dÏ ‰Â‰Â«¬»≈≈≈»»¿≈≈ƒ»¿»»
e·ÚÂ(:È‡zLÏt„‰נ"י( d· e‡Èp˜Â ‡È‚Ò «¬»«¿»¿«ƒ≈¿ƒ¿»≈

ÈÓBÈaטו È‰e·‡ È„·Ú e¯ÙÁ Èc ÔÈ¯Èa ÏÎÂ¿»≈ƒƒ¬»«¿≈¬ƒ¿≈
Ôe�‡ÏÓe È‡zLÏt Ôe�BnË È‰e·‡ Ì‰¯·‡«¿»»¬ƒ«¿ƒ¿»≈¿…

:‡¯ÙÚ«¿»

‡¯Èטז ‡�nÚÓ Ïf‡ ˜ÁˆÈÏ CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ≈≈ƒ»»¬≈
:‡„ÁÏ ‡�pÓ ‡zÙ˜¿̇≈¿»ƒ»»«¬»
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c·ÚÂ‰(יד) ¯˜· ‰�˜Óe Ô‡ˆ ‰�˜Ó BÏ È‰ÈÂ«¿ƒƒ¿≈…ƒ¿≈»»«¬À»

.‰a¯ועבדים וחמֹורים ּוגמּלים אתֹונֹות «»ְֲֲֲִִִַַַָ

ּכסף יזּכיר ולא זה הּכתּוב ויזּכיר ְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹּוׁשפחֹות.

ב'), י"ג (לעיל ּבאברהם נאמר ּכאׁשר ְְְְֱֲֵֶֶַַַָָָָוזהב

ּבארץּבעבּור ּבּה נתּגּדל אׁשר ּגדּלתֹו ּכי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָֻ

אֹותֹו ויקּנאּו היתה, ּובעבּדה ּבמקנה ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָֻּפלׁשּתים

zeclez zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn d"k iyily meil inei xeriy

(æé):íL áLiå øøb-ìçða ïçiå ÷çöé íMî Cìiå©¥¬¤¦−̈¦§¨®©¦¬©§©«©§¨−©¥¬¤¨«
i"yx£¯¯bŒÏÁ�a∑מן רמב"ן.העיררחֹוק ¿««¿»ִִָָ

(çé)øtçiå ÷çöé áLiå|eøôç øLà íénä úøàa-úà ©¨̧¨¦§¹̈©©§´Ÿ¤§¥´Ÿ©©À¦£¤³¨«§Æ
ìt íeîzñéå åéáà íäøáà éîéaíäøáà úBî éøçà íézL ¦¥Æ©§¨¨´¨¦½©§©§´§¦§¦½©«£¥−´©§¨¨®

:åéáà ïäì àø÷-øLà úîMk úBîL ïäì àø÷iå©¦§¨³¨¤Æ¥½©¥¾Ÿ£¤¨¨¬¨¤−¨¦«
i"yx£¯tÁiÂ ·LiÂ∑חזר מּגרר יצחק ׁשּנסע וקדם סּתמּום, ּופלׁשּתים אביו אברהם ּבימי חפרּו אׁשר הּבארֹות את «»»««¿…ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

.וחפרן ֲַָָ

(èé):íéiç íéî øàa íL-eàöîiå ìçpa ÷çöé-éãáò eøtçiå©©§§¬©§¥«¦§¨−©¨®©©¦̧§§½̈§¥−©¬¦©¦«

(ë)àø÷iå íénä eðì øîàì ÷çöé éòø-íò øøâ éòø eáéøiå©¨¦¹Ÿ¥´§À̈¦Ÿ¥¬¦§¨²¥−Ÿ¨´©¨®¦©¦§¨³
:Bnò e÷Oòúä ék ÷Nò øàaä-íL¥«©§¥Æ¥½¤¦¬¦§©§−¦«

i"yx£˜NÚ∑ערעּור.BnÚ e˜OÚ˙‰ Èk∑וערעּור ּבמריבה עליה עּמֹו רמב"ן.נתעּׂשקּו ≈∆ְִƒƒ¿«¿ƒְְְְְִִִִִֶַָָָ

(àë)dîL àø÷iå äéìò-íb eáéøiå úøçà øàa eøtçiå©©§§Æ§¥´©¤½¤©¨¦−©¨¤®¨©¦§¨¬§−̈
:äðèN¦§¨«

i"yx£‰�ËN∑ּבלע"זנו .שמנ"ט ƒ¿»ְַַ

(áë)àø÷iå äéìò eáø àìå úøçà øàa øtçiå íMî ÷zòiå©©§¥´¦À̈©©§ŸÆ§¥´©¤½¤§¬Ÿ¨−¨¤®¨©¦§¨³
eðéøôe eðì ýåýé áéçøä äzò ék øîàiå úBáçø dîL§¨Æ§Ÿ½©ÀŸ¤¦´©º̈¦§¦¯§Ÿ̈²−̈¨¦¬

:õøàá̈¨«¤
i"yx£ı¯‡· e�È¯Ùe∑ּבארעא וניפּוׁש .ּכּתרּגּומֹו »ƒ»»∆ְְְְְִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(73 'nr i zegiy ihewl)

ּבארעא כב)וּניפּוׁש כו, (רש"י ְְְִַָ

לעיל רׁש"י ּכתב ּכבר "וּניפּוׁש" ּתבת ׁשל הּפרּוׁש יא)את ב, נקרא(ּבראׁשית מתּברכין ׁשּמימיו ׁשם "ועל ּוגדּלה: רּבּוי לׁשֹון ׁשהּוא ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

האיׁש"). "וּיגּדל לעיל (ּכּכתּוב ויתּגּדל יתרּבה ׁשּיצחק היא הּכּונה ּכאן, ואף ׁשהריּפיׁשֹון". ולדֹות, הֹולדת לׁשֹון "ּופרינּו" לפרׁש ואין ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּבנים. ׁשני רק ּולרבקה ליצחק היּו ְְְְְִִִֵַָָָָֹלא

„‚¯¯יז ‡ÏÁ�· ‡¯Le ˜ÁˆÈ ÔnzÓ ÏÊ‡Â«¬«ƒ«»ƒ¿»¿»¿«¬»ƒ¿»
:Ônz ·˙ÈÂƒ≈«»

e¯ÙÁיח Èc ‡iÓ„ È¯Èa ˙È ¯ÙÁÂ ˜ÁˆÈ ·˙Â¿»ƒ¿»¿»«»≈≈¿«»ƒ¬»
È‡zLÏt Ôe�BnËÂ È‰e·‡ Ì‰¯·‡ ÈÓBÈa¿≈«¿»»¬ƒ¿«¿ƒ¿»≈
Ô‰ÓL Ô‰Ï ‡¯˜e Ì‰¯·‡ ˙ÈÓc ¯˙a»«¿ƒ«¿»»¿»¿≈¿»»

:È‰e·‡ Ô‰Ï È¯˜ ‰Â‰ Èc Ô‰ÓLkƒ¿»»ƒ¬»»≈¿≈¬ƒ

˙Ônיט eÁkL‡Â ‡ÏÁ�a ˜ÁˆÈ È„·Ú e¯ÙÁÂ«¬»«¿≈ƒ¿»¿«¬»¿«¿»«»
:ÔÈÚ·� ÔÈiÓc ‡¯Èa≈»¿«ƒ»¿ƒ

„ÁˆÈ˜כ ‡˙ÂÚ¯ ÌÚ ¯¯‚„ ‡˙ÂÚ¯ Bˆ�e¿«¬»»ƒ¿»ƒ«¬»»¿ƒ¿»
‡¯È·„ ‡ÓL ‡¯˜e ‡iÓ ‡�Ï Èc ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ»»«»¿»¿»¿≈»

:dnÚ e˜ÈqÚ˙‡ È¯‡ ‡˜ÒÚƒ¿»¬≈ƒ¿«ƒƒ≈

e˜¯‡כא dÏÚ Û‡ Bˆ�e È¯Á‡ ‡¯Èa e¯ÙÁÂ«¬»≈»»√ƒ¿«¬«¿»
:‰�ËN dÓL¿«ƒ¿»

ÏÂ‡כב È¯Á‡ ‡¯Èa ¯ÙÁÂ ÔnzÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««ƒ«»«¬«≈»»√ƒ¿»
ÔÚÎ È¯‡ ¯Ó‡Â ˙B·Á¯ dÓL ‡¯˜e dÏÚ Bˆ�¿¬«¿»¿«¿…«¬«¬≈¿«

) LeÙÈ�Â ‡�Ï ÈÈ ÈzÙ‡נ"א‡��LÙÈÂ( «¿≈¿»»»¿ƒ¿«¿ƒ»»
:‡Ú¯‡a¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

עצמּת ּכי טעם וזה ההּוא. ּבענין ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָּפלׁשּתים

הּמל ׁשאני לי ּגם לֹו אמר מאד. ְֲִִִֶֶֶֶַַַָֹמּמּנּו

היא וחרּפה ,ּכמֹו ועבּדה מקנה ּבביתי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻאין

:הּמל מּבית ּגדֹול ּבית להיֹות ְְִִֵֵֶֶַָָלנּו

b¯¯.(יז) ÏÁ�aוּיחּפר וּיׁשב העיר, מן רחֹוק ¿««¿»ְִִַַַָָָָֹ

אברהם ּבימי חפרּו אׁשר הּמים ּבארֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָאת

מּגרר יצחק ׁשּנסע קדם סתמּום ּופלׁשּתים ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹאביו

ׁשהם מּדבריו ונראה רּׁש"י. לׁשֹון וחפרן. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָחזר

(ּבפסּוק ׁשאמר ּכמֹו ּכאן, הּנזּכרים ְְְְִִֵֶַַַָָָָהּבארֹות

עפר. וימּלאּום ּפלׁשּתים סּתמּום ְְְְְִִִַַָָט"ו)

‰ÊÂרׁשּות הם לֹו יּתנּו היא ּכי ּכן, אינּנּו ¿∆ְְִִֵֵֵֵֶַ

הּגיסֹות". מּפני לנּו "ּתּקלה אמרּו ְְְְִֵֵַַָָָָָוהם

ּגרר נחל ּכי אחר, ּבמקֹום אחרים הם ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָאבל

ארץ אל מּגרר נמׁש ׁשהּנחל אֹו מקֹום, ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשם

הּׂשרים הם ּפלׁשּתים, ּבֹו קּנאּו וכאׁשר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָאחרת.

אׁשר הּבארֹות סתמּו ,הּמל מדינת ּבגרר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָאׁשר

ׁשלחֹו והּמל ּגרר, עיר ּבגבּול אביו מירּׁשת ְְְְִִִִֶֶַַָָָֻלֹו

ואּולי אחרת, לעיר לֹו והל ּכסאֹו מֹוׁשב ְְְְִִִֵֶֶַַַַָמעיר

ּבארץ ׁשהיא ּפי על אף ממלכּותֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָאינּנה

אברהם ׁשחפר אחרים ּבארֹות וׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּפלׁשּתים,

ּופלׁשּתים רּבים. ימים ההּוא ּבּמקֹום ְְִִִִֶַַַָָָׁשּגר

לא ויצחק אברהם, מת ּכאׁשר הארץ ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹיֹוׁשבי

ּבימי רק לׂשנאתֹו, ולא סתמּום, ׁשם, ְְְִִֵַַָָָֹֹיׁשב

אמרּו ּכי ּכבֹודֹו, מּפני לסתמם רצּו לא ְְְְְְִִֵַָָָָָָֹאברהם

יצחק ׁשב ולכן ּבארץ, לׁשבת יׁשּוב ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָאּולי

עּמֹו רבּו ּגרר נחל ורֹועי ּבּנחל, אֹותם ְְְִֵַַַַַַַָָָֹוּיחּפר

הּמים: לנּו ִֵַָָֹלאמר

ÌÚh‰Â,¯Ó‡Ïהּנחל ּומימי ּבּנחל הּבאר הּנה ¿«««≈…ְִֵֵֵֵַַַַַַַ

הּבֹור, יּמלא ּומּתמציתם ׁשם, יּמצּו אׁשר ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהם

ּכן ועל ׁשּלנּו. הם והּנה ּבהם, יתמעט ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּנחל

חּיים, מים ּבאר ׁשם וּימצאּו הּכתּוב ְְְְִִִִִֵַַַַָָהזּכיר

אין חּיים, מים נֹובע מקֹור היה ּכי ִִִֵֵֵַַַָָָֹלאמר

מריביו: אמרּו ּכאׁשר הּנחל, מן ְְֲִִֵֶַַַַָָָמימיו

NÚ˜.(כ) ¯‡a‰ ÌL ‡¯˜iÂויארי הּכתּוב יסּפר «ƒ¿»≈«¿≈≈∆ְְֲִֵַַַָ

הּסּפּור ּבפׁשּוטי ואין הּבארֹות, ְְְְְִִִֵֵֵַַַּבענין

ואביו והּוא ליצחק, ּגדֹול ּכבֹוד ולא ְְְְְִִֶֶָָָָֹּתֹועלת

נסּתר ענין ּבּדבר יׁש אבל ּבׁשוה, אֹותּה ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָעׂשּו

"ּבאר ּכי עתיד. ּדבר להֹודיע ּבא ּכי ְְְְִִִִֵַַָָּבתֹוכֹו,

יעׂשּו אׁשר אלהים לבית ירמז חּיים" ְְֱֲֲִִִִֵֶַַַֹֹמים

חּיים, מים ּבאר הזּכיר ולכן יצחק, ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּבניו

חּיים מים מקֹור י"ג) י"ז (ירמיה ׁשאמר ְְְְִִִֶַַַָָּכמֹו

לּבית ירמז עׂשק, הראׁשֹון וקרא ה'. ְְִִִֵֶֶַַָָָֹאת
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(æé):íL áLiå øøb-ìçða ïçiå ÷çöé íMî Cìiå©¥¬¤¦−̈¦§¨®©¦¬©§©«©§¨−©¥¬¤¨«
i"yx£¯¯bŒÏÁ�a∑מן רמב"ן.העיררחֹוק ¿««¿»ִִָָ

(çé)øtçiå ÷çöé áLiå|eøôç øLà íénä úøàa-úà ©¨̧¨¦§¹̈©©§´Ÿ¤§¥´Ÿ©©À¦£¤³¨«§Æ
ìt íeîzñéå åéáà íäøáà éîéaíäøáà úBî éøçà íézL ¦¥Æ©§¨¨´¨¦½©§©§´§¦§¦½©«£¥−´©§¨¨®

:åéáà ïäì àø÷-øLà úîMk úBîL ïäì àø÷iå©¦§¨³¨¤Æ¥½©¥¾Ÿ£¤¨¨¬¨¤−¨¦«
i"yx£¯tÁiÂ ·LiÂ∑חזר מּגרר יצחק ׁשּנסע וקדם סּתמּום, ּופלׁשּתים אביו אברהם ּבימי חפרּו אׁשר הּבארֹות את «»»««¿…ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

.וחפרן ֲַָָ

(èé):íéiç íéî øàa íL-eàöîiå ìçpa ÷çöé-éãáò eøtçiå©©§§¬©§¥«¦§¨−©¨®©©¦̧§§½̈§¥−©¬¦©¦«

(ë)àø÷iå íénä eðì øîàì ÷çöé éòø-íò øøâ éòø eáéøiå©¨¦¹Ÿ¥´§À̈¦Ÿ¥¬¦§¨²¥−Ÿ¨´©¨®¦©¦§¨³
:Bnò e÷Oòúä ék ÷Nò øàaä-íL¥«©§¥Æ¥½¤¦¬¦§©§−¦«

i"yx£˜NÚ∑ערעּור.BnÚ e˜OÚ˙‰ Èk∑וערעּור ּבמריבה עליה עּמֹו רמב"ן.נתעּׂשקּו ≈∆ְִƒƒ¿«¿ƒְְְְְִִִִִֶַָָָ

(àë)dîL àø÷iå äéìò-íb eáéøiå úøçà øàa eøtçiå©©§§Æ§¥´©¤½¤©¨¦−©¨¤®¨©¦§¨¬§−̈
:äðèN¦§¨«

i"yx£‰�ËN∑ּבלע"זנו .שמנ"ט ƒ¿»ְַַ

(áë)àø÷iå äéìò eáø àìå úøçà øàa øtçiå íMî ÷zòiå©©§¥´¦À̈©©§ŸÆ§¥´©¤½¤§¬Ÿ¨−¨¤®¨©¦§¨³
eðéøôe eðì ýåýé áéçøä äzò ék øîàiå úBáçø dîL§¨Æ§Ÿ½©ÀŸ¤¦´©º̈¦§¦¯§Ÿ̈²−̈¨¦¬

:õøàá̈¨«¤
i"yx£ı¯‡· e�È¯Ùe∑ּבארעא וניפּוׁש .ּכּתרּגּומֹו »ƒ»»∆ְְְְְִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(73 'nr i zegiy ihewl)

ּבארעא כב)וּניפּוׁש כו, (רש"י ְְְִַָ

לעיל רׁש"י ּכתב ּכבר "וּניפּוׁש" ּתבת ׁשל הּפרּוׁש יא)את ב, נקרא(ּבראׁשית מתּברכין ׁשּמימיו ׁשם "ועל ּוגדּלה: רּבּוי לׁשֹון ׁשהּוא ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

האיׁש"). "וּיגּדל לעיל (ּכּכתּוב ויתּגּדל יתרּבה ׁשּיצחק היא הּכּונה ּכאן, ואף ׁשהריּפיׁשֹון". ולדֹות, הֹולדת לׁשֹון "ּופרינּו" לפרׁש ואין ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּבנים. ׁשני רק ּולרבקה ליצחק היּו ְְְְְִִִֵַָָָָֹלא

„‚¯¯יז ‡ÏÁ�· ‡¯Le ˜ÁˆÈ ÔnzÓ ÏÊ‡Â«¬«ƒ«»ƒ¿»¿»¿«¬»ƒ¿»
:Ônz ·˙ÈÂƒ≈«»

e¯ÙÁיח Èc ‡iÓ„ È¯Èa ˙È ¯ÙÁÂ ˜ÁˆÈ ·˙Â¿»ƒ¿»¿»«»≈≈¿«»ƒ¬»
È‡zLÏt Ôe�BnËÂ È‰e·‡ Ì‰¯·‡ ÈÓBÈa¿≈«¿»»¬ƒ¿«¿ƒ¿»≈
Ô‰ÓL Ô‰Ï ‡¯˜e Ì‰¯·‡ ˙ÈÓc ¯˙a»«¿ƒ«¿»»¿»¿≈¿»»

:È‰e·‡ Ô‰Ï È¯˜ ‰Â‰ Èc Ô‰ÓLkƒ¿»»ƒ¬»»≈¿≈¬ƒ

˙Ônיט eÁkL‡Â ‡ÏÁ�a ˜ÁˆÈ È„·Ú e¯ÙÁÂ«¬»«¿≈ƒ¿»¿«¬»¿«¿»«»
:ÔÈÚ·� ÔÈiÓc ‡¯Èa≈»¿«ƒ»¿ƒ

„ÁˆÈ˜כ ‡˙ÂÚ¯ ÌÚ ¯¯‚„ ‡˙ÂÚ¯ Bˆ�e¿«¬»»ƒ¿»ƒ«¬»»¿ƒ¿»
‡¯È·„ ‡ÓL ‡¯˜e ‡iÓ ‡�Ï Èc ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ»»«»¿»¿»¿≈»

:dnÚ e˜ÈqÚ˙‡ È¯‡ ‡˜ÒÚƒ¿»¬≈ƒ¿«ƒƒ≈

e˜¯‡כא dÏÚ Û‡ Bˆ�e È¯Á‡ ‡¯Èa e¯ÙÁÂ«¬»≈»»√ƒ¿«¬«¿»
:‰�ËN dÓL¿«ƒ¿»

ÏÂ‡כב È¯Á‡ ‡¯Èa ¯ÙÁÂ ÔnzÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««ƒ«»«¬«≈»»√ƒ¿»
ÔÚÎ È¯‡ ¯Ó‡Â ˙B·Á¯ dÓL ‡¯˜e dÏÚ Bˆ�¿¬«¿»¿«¿…«¬«¬≈¿«

) LeÙÈ�Â ‡�Ï ÈÈ ÈzÙ‡נ"א‡��LÙÈÂ( «¿≈¿»»»¿ƒ¿«¿ƒ»»
:‡Ú¯‡a¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

עצמּת ּכי טעם וזה ההּוא. ּבענין ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָּפלׁשּתים

הּמל ׁשאני לי ּגם לֹו אמר מאד. ְֲִִִֶֶֶֶַַַָֹמּמּנּו

היא וחרּפה ,ּכמֹו ועבּדה מקנה ּבביתי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻאין

:הּמל מּבית ּגדֹול ּבית להיֹות ְְִִֵֵֶֶַָָלנּו

b¯¯.(יז) ÏÁ�aוּיחּפר וּיׁשב העיר, מן רחֹוק ¿««¿»ְִִַַַָָָָֹ

אברהם ּבימי חפרּו אׁשר הּמים ּבארֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָאת

מּגרר יצחק ׁשּנסע קדם סתמּום ּופלׁשּתים ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹאביו

ׁשהם מּדבריו ונראה רּׁש"י. לׁשֹון וחפרן. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָחזר

(ּבפסּוק ׁשאמר ּכמֹו ּכאן, הּנזּכרים ְְְְִִֵֶַַַָָָָהּבארֹות

עפר. וימּלאּום ּפלׁשּתים סּתמּום ְְְְְִִִַַָָט"ו)

‰ÊÂרׁשּות הם לֹו יּתנּו היא ּכי ּכן, אינּנּו ¿∆ְְִִֵֵֵֵֶַ

הּגיסֹות". מּפני לנּו "ּתּקלה אמרּו ְְְְִֵֵַַָָָָָוהם

ּגרר נחל ּכי אחר, ּבמקֹום אחרים הם ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָאבל

ארץ אל מּגרר נמׁש ׁשהּנחל אֹו מקֹום, ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשם

הּׂשרים הם ּפלׁשּתים, ּבֹו קּנאּו וכאׁשר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָאחרת.

אׁשר הּבארֹות סתמּו ,הּמל מדינת ּבגרר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָאׁשר

ׁשלחֹו והּמל ּגרר, עיר ּבגבּול אביו מירּׁשת ְְְְִִִִֶֶַַָָָֻלֹו

ואּולי אחרת, לעיר לֹו והל ּכסאֹו מֹוׁשב ְְְְִִִֵֶֶַַַַָמעיר

ּבארץ ׁשהיא ּפי על אף ממלכּותֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָאינּנה

אברהם ׁשחפר אחרים ּבארֹות וׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּפלׁשּתים,

ּופלׁשּתים רּבים. ימים ההּוא ּבּמקֹום ְְִִִִֶַַַָָָׁשּגר

לא ויצחק אברהם, מת ּכאׁשר הארץ ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹיֹוׁשבי

ּבימי רק לׂשנאתֹו, ולא סתמּום, ׁשם, ְְְִִֵַַָָָֹֹיׁשב

אמרּו ּכי ּכבֹודֹו, מּפני לסתמם רצּו לא ְְְְְְִִֵַָָָָָָֹאברהם

יצחק ׁשב ולכן ּבארץ, לׁשבת יׁשּוב ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָאּולי

עּמֹו רבּו ּגרר נחל ורֹועי ּבּנחל, אֹותם ְְְִֵַַַַַַַָָָֹוּיחּפר

הּמים: לנּו ִֵַָָֹלאמר

ÌÚh‰Â,¯Ó‡Ïהּנחל ּומימי ּבּנחל הּבאר הּנה ¿«««≈…ְִֵֵֵֵַַַַַַַ

הּבֹור, יּמלא ּומּתמציתם ׁשם, יּמצּו אׁשר ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהם

ּכן ועל ׁשּלנּו. הם והּנה ּבהם, יתמעט ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּנחל

חּיים, מים ּבאר ׁשם וּימצאּו הּכתּוב ְְְְִִִִִֵַַַַָָהזּכיר

אין חּיים, מים נֹובע מקֹור היה ּכי ִִִֵֵֵַַַָָָֹלאמר

מריביו: אמרּו ּכאׁשר הּנחל, מן ְְֲִִֵֶַַַַָָָמימיו

NÚ˜.(כ) ¯‡a‰ ÌL ‡¯˜iÂויארי הּכתּוב יסּפר «ƒ¿»≈«¿≈≈∆ְְֲִֵַַַָ

הּסּפּור ּבפׁשּוטי ואין הּבארֹות, ְְְְְִִִֵֵֵַַַּבענין

ואביו והּוא ליצחק, ּגדֹול ּכבֹוד ולא ְְְְְִִֶֶָָָָֹּתֹועלת

נסּתר ענין ּבּדבר יׁש אבל ּבׁשוה, אֹותּה ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָעׂשּו

"ּבאר ּכי עתיד. ּדבר להֹודיע ּבא ּכי ְְְְִִִִֵַַָָּבתֹוכֹו,

יעׂשּו אׁשר אלהים לבית ירמז חּיים" ְְֱֲֲִִִִֵֶַַַֹֹמים

חּיים, מים ּבאר הזּכיר ולכן יצחק, ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּבניו

חּיים מים מקֹור י"ג) י"ז (ירמיה ׁשאמר ְְְְִִִֶַַַָָּכמֹו

לּבית ירמז עׂשק, הראׁשֹון וקרא ה'. ְְִִִֵֶֶַַָָָֹאת
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ß oeygxn e"k iriax mei ß

(âë):òáL øàa íMî ìòiå©©¬©¦−̈§¥¬¨«©

(ãë)éýìû éëðà øîàiå àeää äìéla ýåýé åéìà àøiå©¥¨̧¥¨³§Ÿ̈Æ©©´§¨©½©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¾¡Ÿ¥−
éáà íäøáàézëøáe éëðà Ezà-ék àøéz-ìà Eéúéaøäå E ©§¨¨´¨¦®©¦¨Æ¦«¦§´¨½Ÿ¦¥«©§¦̧Æ§¦§¥¦´

:écáò íäøáà øeáòa Eòøæ-úàרמב"ן ¤©§£½©«£−©§¨¨¬©§¦«

(äë)Bìäà íL-èiå ýåýé íLa àø÷iå çaæî íL ïáiå©¦¯¤¨´¦§¥À©©¦§¨Æ§¥´§Ÿ̈½©¤¨−¨«¢®
-éãáò íL-eøëiå:øàa ÷çöé ©¦§¨¬©§¥«¦§¨−§¥«

(åë)ìëéôe eäòøî úfçàå øøbî åéìà Cìä Cìîéáàå©«£¦¤¾¤¨©¬¥¨−¦§¨®©«£ª©Æ¥«¥¥½¦−Ÿ
:Bàáö-øN©§¨«

i"yx£e‰Ú¯Ó ˙fÁ‡Â∑:ּכמֹו הּתבה, מיסֹוד מ' מרעהּו ּפֹותרין ויׁש מאֹוהביו. סיעת מרחמֹוהי', 'וסיעת ּכתרּגּומֹו: «¬À«≈≈≈ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָ
יד) ּכן,(שופטים הּמלכּות על לדּבר ארץ ּדר אין אבל ּדבּוקה, 'ואחּזת' ּתבת ׁשּתהיה ּכדי ּדׁשמׁשֹון, מרעים" ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻ"ׁשלׁשים

לפתרֹו יׁש לכן אֹוהבים, ׁשל אחת סיעה אּלא לֹו היה ולא עּמֹו, הֹולי אֹוהביו סיעת ּכל ּכן, ׁשאם אֹוהביו, ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹסיעת
ּבּמקרא: ּדגמתה יׁש סמּוכה, ּתבה ׁשאינּה ּפי על ואף 'אחּזת', ׁשל ּתי"ו על ּתתמּה ואל הראׁשֹון, ס)ּכּלׁשֹון (תהלים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ

מּצר". נא)"עזרת מּיין"(ישעיה ולא יחד∑‡fÁ˙."ּוׁשכרת ׁשּנאחזין ואגּדה, קבּצה .לׁשֹון ְְְִִִֶַָָָֹֻ¬À«ְְֱֲִֶֶַַַָָָֻֻ

(æë)ízàå éìà íúàa òecî ÷çöé íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¦§½̈©−©¨¤´¥¨®§©¤Æ
:íëzàî éðeçlLzå éúà íúàðN§¥¤´Ÿ¦½©§©§−¦¥«¦§¤«

(çë)ýåýé äéä-ék eðéàø Bàø eøîàiå|øîàpå Cnò ©«Ÿ§À¨´¨¦»»¦«¨¨´§Ÿ̈´¦¨¼©ÀŸ¤
ðéáe eðéðéa eðéúBðéa äìà àð éäzúéøá äúøëðå E §¦̧¨¬¨¨²¥«¥−¥¥´¥¤®§¦§§¨¬§¦−

:Cnò¦¨«
i"yx£e�È‡¯ B‡¯∑ּב 'ראינּו' ,ּבאבי B‚Â'.'ראֹו' e�È˙B�Èa ‰Ï‡ ‡� È‰z∑ּתהי ,אבי מימי ּבינֹותינּו אׁשר האלה »»ƒְְִִָָָ¿ƒ»»»≈≈¿ְֲִִִֵֵֵֶָָָָ

ּבינינּו עּתה .ּובינּגם ֵֵֵֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(267 'nr hi zegiy ihewl)

ּוביניָך ּבינינּו עּתה ּגם ּתהי אביָך, מימי ּבינֹותינּו אׁשר כח)האלה כו, (רׁש"י ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּׁשּנאמר מּמה מׁשמע וכן הּבנים. על האב ׁשבּועת ׁשּמהּני כג)מׁשמע, כא, ּולנכּדי"(וירא ּולניני לי ּתׁשקר ד,"אם בראשית רש"י (וראה ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ

ּבׁשּלחטו) ּבפרׁשת אבל יט). הלכה:(יג, ּפי על הּוא וכן מהּני. ׁשּלא מׁשמע - לבניהם" ׁשּיׁשּביעּו הׁשּביעם הׁשּביע, "הׁשּבע ּכתב ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

זמן" לאחר הּנֹולדים להׁשּביע אפׁשר סל"ה)"ואי רכח סי' יו"ד הּפסּוק(שו"ע על ורמּב"ן אּברּבנאל ׁשם. ּבׁשּלח אריה' 'גּור ּוראה (נּצבים. ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָ

יג) וגֹו'.כט, לבּדכם אּתכם ְְְְְִֶֶַֹולא

Ú·L:כג ¯‡a ÔnzÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««ƒ«»¿≈»«

‡�‡כד ¯Ó‡Â ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈¿»««¬«¬»
È¯‡ ÏÁ„˙ ‡Ï Ce·‡ Ì‰¯·‡c d‰Ï‡¡»≈¿«¿»»¬»ƒ¿«¬≈
ÏÈ„a C�a ˙È ÈbÒ‡Â CpÎ¯·‡Â È¯ÓÈÓ CcÚÒ·¿«¿»≈¿ƒ∆¡»≈ƒ»¿«¿≈»¿»¿ƒ

:Èc·Ú Ì‰¯·‡«¿»»«¿ƒ

Ò¯Ùeכה ÈÈ„ ‡ÓLa ÈlˆÂ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡�·e¿»«»«¿¿»¿«ƒƒ¿»«¿»¿«
:‡¯Èa ˜ÁˆÈ È„·Ú Ôn˙ B¯Îe d�kLÓ Ônz«»«¿¿≈¿«»«¿≈ƒ¿»≈»

ÚÈÒÂ˙כו ¯¯bÓ d˙ÂÏ ÏÊ‡ CÏÓÈ·‡Â«¬ƒ∆∆¬«¿»≈ƒ¿»¿ƒ«
:dÏÈÁ ·¯ ÏÎÈÙe È‰BÓÁ¯Ó¿«¬ƒƒ…«≈≈

È˙ÂÏכז Ôe˙È˙‡ ÔÈc ‰Ó ˜ÁˆÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»»≈¬≈¿»ƒ
:ÔBÎ˙ÂlÓ È�ezÁlLÂ È˙È Ôe˙È�Ò Ôez‡Â¿«¿≈»ƒ¿««¿ƒƒ¿»¿

„ÈÈכח ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰ È¯‡ ‡�ÈÊÁ ‡ÊÁÓ e¯Ó‡Â«¬»∆¡»¬≈»¬≈¬»≈¿»«¿»
‰Â‰c ‡˙ÓBÓ ÔÚk Ìi˜˙z ‡�¯Ó‡Â CcÚÒa¿«¿»«¬«¿»ƒ¿««¿«»»ƒ¬»
:CnÚ ÌÈ˜ ¯Ê‚�Â C�È·e ‡��Èa ‡�˙‰·‡ ÔÈ·≈¬»»»»≈»»≈»¿ƒ¿«¿»ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹותנּו ועׂשּו עּמנּו התעּׂשקּו אׁשר ְְְֲִִִֶַָָָָהראׁשֹון

עד מלחמֹות וכּמה מחלֹוקֹות ְְֲִַַַַָָָּכּמה

ֱִֶֶׁשהחריבּוהּו:

È�M‰Â,הראׁשֹון מן קׁשה ׁשם ׂשטנה, ׁשמּה קרא ¿«≈ƒְְִִִֵֶָָָָָָ

ּכׁשמֹו אֹותֹו ׁשּקרא הּׁשני הּבית ְְִִִֵֶַַַָָוהּוא

אחׁשורֹוׁש ּובמלכּות ו') ד' (עזרא ּבֹו ְְְְֲֵֶֶַַָָׁשּכתּוב

יהּודה יׁשבי על ׂשטנה ּכתבּו מלכּותֹו ְְְְְְִִִֵַַַָָָּבתחּלת

עד לׂשטנה לנּו היּו ימיו וכל ְְְִִַָָָָָָָָוירּוׁשלם,

רעה. ּגלּות מּמּנּו וגלּו ְֱִִֶֶֶָָָָׁשהחריבּוהּו

ÈLÈÏM‰Âהּבית הּוא רחֹובֹות, ׁשמּה קרא ¿«¿ƒƒְְִַַָָָ

ּבימינּו ּבמהרה ׁשּיּבנה ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָהעתיד

ירחיב והאל ּומּצה, ריב ּבלא יעׂשה ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹוהּוא

ח') י"ט (ּדברים ׁשּנאמר ּכמֹו ּגבּולנּו, ְְְֱִֵֶֶֶַָאת

ּכאׁשר ּגבל את אלהי ה' ירחיב ְְְְֱֲִִֶֶֶַַֹֻואם

הּׁשליׁשי ּבּבית ּוכתיב לעתיד. ׁשהּוא וגֹו' ְְְִִִִִִֶֶֶַַַָּדּבר

למעלה ונסבה ורחבה ז') מ"א ְְְְְְְֲֵֶַָָָָָ(יחזקאל

יעבדּוהּו העּמים ׁשּכל ּבארץ, ּופרינּו ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָלמעלה,

אחד: ְֶֶָׁשכם

‡�ÈÎ.(כד) Ez‡ Èk ‡¯Èz Ï‡ׁשהבריחֹו ּבעבּור «ƒ»ƒƒ¿»…ƒְֲִִֶַ

רֹועי וגם ּבֹו מּקנאתם מעליו ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָאבימל

עליו יאספּו ּפן מתירא היה עּמֹו, רבּו ְְְִִֵֵֶָָָָָָָָּגרר

ּברּו הּקדֹוׁש והבטיחֹו ּוביתֹו, הּוא ְְְִִֵַַָָויּכּוהּו

נתן ואז אֹותֹו. ויבר מהם יירא ׁשּלא ְִִֵֵֶֶַָָָָֹהּוא

ּגדֹול ּבכבֹוד הּמל לפניו ׁשהל ְְְִֶֶֶַַָָָָָָּבלּבם

פיכֹול עם ּבא ּכי לאביו, עׂשה מאׁשר ְֲִִִִֵֵֶָָָָיֹותר

רּבים עּמֹו להביא הֹוסיף ועֹוד צבאֹו, ְְְִִִִַַָָׂשר

ֵָרעיו:

zeclez zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"k iying meil inei xeriy

(èë)øLàëå Eeðòâð àì øLàk äòø eðnò äNòz-íà¦©«£¥̧¦¹̈¨À̈©«£¤Æ´Ÿ§©«£½§©«£¤̧
Ceøa äzò äzà íBìLa EçlLpå áBè-÷ø Enò eðéNò̈¦³¦§Æ©½©§©¥«£−§¨®©¨¬©¨−§¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£Ee�Ú‚� ‡Ï∑"מעּמנּו ל" :ל אּתה∑‡z‰.ּכׁשאמרנּו עּתה(ּגם אחרים: ּכמֹו)ספרים לנּו רמב"ן.כןעׂשה …¿«¬ְְְִֵֵֶַָָ«»ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָ

ß oeygxn f"k iying mei ß

(ì):ezLiå eìëàiå äzLî íäì Nòiå©©³©¨¤Æ¦§¤½©«Ÿ§−©¦§«

(àì)íçlLéå åéçàì Léà eòáMiå ø÷aá eîékLiå©©§¦´©½Ÿ¤©¦¨«§−¦´§¨¦®©§©§¥´
:íBìLa Bzàî eëìiå ÷çöé¦§½̈©¥«§¬¥«¦−§¨«

(áì)éäéå|úBãà-ìò Bì eãbiå ÷çöé éãáò eàáiå àeää íBia ©§¦´©´©À©¨¸ŸÆ©§¥´¦§½̈©©¦´½©Ÿ¬
eøîàiå eøôç øLà øàaä:íéî eðàöî Bìרמב"ן ©§¥−£¤´¨¨®©¬Ÿ§−¨¨¬¨«¦

(âì)ãò òáL øàa øéòä-íL ïk-ìò äòáL dúà àø÷iå©¦§¨¬Ÿ¨−¦§¨®©¥³¥«¨¦Æ§¥´¤½©©−
:äfä íBiä©¬©¤«

i"yx£‰Ú·L∑הּברית ׁשם .על ƒ¿»ְִֵַַ

(ãì)úéãeäé-úà äMà çwiå äðL íéòaøà-ïa åNò éäéå©§¦³¥¨Æ¤©§¨¦´¨½̈©¦©³¦¨Æ¤§¦½
:ézçä ïìéà-úa úîNa-úàå ézçä éøàa-úa©§¥¦−©«¦¦®§¤¨´§©½©¥−Ÿ©«¦¦«

i"yx£‰�L ÌÈÚa¯‡ŒÔa∑:ׁשּנאמר לחזיר, נמׁשל היה פ)עׂשו ּכׁשהּוא(תהלים הּזה החזיר מיער", חזיר "יכרסמּנה ∆«¿»ƒ»»ְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
היה ׁשנה, מ' ּכל ּכׁשרים. עצמם ּומראים וחֹומסים ּגֹוזלים אּלּו ּכ טהֹור', ׁשאני 'ראּו לֹומר: טלפיו, ּפֹוׁשט ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָׁשֹוכב
ּכן' אני אף אּׁשה, נׂשא ׁשנה מ' ּבן 'אּבא אמר: מ', ּבן ּכׁשהיה אֹותם, ּומעּנה ּבעליהן יד מּתחת נׁשים צד .עׂשו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

(äì):ä÷áøìe ÷çöéì çeø úøî ïééäzå©¦«§¤−¨´Ÿ©®©§¦§¨−§¦§¨«
i"yx£Áe¯ ˙¯Ó∑:ּכמֹו רּוח, המראת ט)לׁשֹון ּולעּצבֹון(דברים להכעיס היּו מעׂשיהן ּכל הייתם", ÁˆÈÏ˜."ממרים …««ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ¿ƒ¿»

‰˜·¯Ïe∑אלילים עבֹודת עֹובדֹות .(ב"ר)ׁשהיּו ¿ƒ¿»ְֱֲִִֶַָ

Ï‡כט Èc ‡Ók ‡LÈa ‡�nÚ „aÚz Ì‡ƒ«¿≈ƒ»»ƒ»¿»ƒ»
·Ë „BÁÏ CnÚ ‡�„·Ú È„ ‡ÓÎe C�˜ÈÊ�‡«¿ƒ¿»¿»ƒ¬«¿»ƒ»¿«
:ÈÈ„ ‡ÎÈ¯a ÔÚk z‡ ÌÏLa CpÁlLpÂ«¿«¿ƒ»ƒ¿»«¿¿«¿ƒ»«¿»

e‡È˙Le:ל eÏÎ‡Â ‡ÈzLÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ«¬«¿ƒ¿¿»«¬»¿ƒ

È‰eÁ‡Ïלא ¯·b eÓÈi˜Â ‡¯Ùˆ· eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«¿»ƒ
:ÌÏLa d˙ÂlÓ eÏÊ‡Â ˜ÁˆÈ ÔepÁlLÂ¿«»ƒƒ¿»«¬»ƒ¿»≈ƒ¿»

ÁˆÈ˜לב È„·Ú B˙‡Â ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»««¬«¿≈ƒ¿»
e¯Ó‡Â e¯ÙÁ Èc ‡¯Èa ˜ÒÈÚ ÏÚ dÏ e‡ÈeÁÂ¿«ƒ≈«≈«≈»ƒ¬»«¬»

:‡iÓ ‡�ÁkL‡ dÏ≈«¿«¿»«»

„˜¯z‡לג ‡ÓL Ôk ÏÚ ‰Ú·L d˙È ‡¯˜e¿»»«ƒ¿»«≈¿»¿«¿»
) Ú·L„ ‡¯‡aנ"יÚ·L ¯‡a(‡ÓBÈ „Ú ≈»¿∆«¿≈∆««»

:ÔÈ„‰»≈

‡z˙‡לד ·ÈÒ�e ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡ ¯a ÂNÚ ‰Â‰Â«¬»≈»««¿¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿»
˙a ˙ÓNa ˙ÈÂ ‰‡zÁ È¯‡a ˙a ˙È„e‰È ˙È»¿ƒ«¿≈ƒƒ»»¿»»¿««

:‰‡zÁ ÔBÏÈ‡≈ƒ»»

ÁˆÈ˜לה ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÊb¯Óe Ô·¯ÒÓ ‰‡Â‰Â«¬»»¿»¿»¿«¿»«≈«ƒ¿»
:‰˜·¯Â¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

�‚Ee�Ú.(כט) ‡Ï ¯L‡k ‰Ú¯ e�nÚ ‰NÚz Ì‡ƒ«¬≈ƒ»»»«¬∆…¿«¬

ּכמֹו רעה עּמנּו ּתעׂשה אם ְֲִִֶַַָָָֹיאמר,

ואין ה' ּברּו עּתה אּתה נגענּו לא ְְְְֲֲֵֶַַַַָָֹׁשאנחנּו

העת יׁשּתּנה אבל רע, עּמ לעׂשֹות ידינּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָלאל

לׁשּוב ותצטר עֹוׂשה ׁשאּתה החמס ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָּבעבּור

ּגמּול: ל ונׁשיב ארצנּו ְְְְִֵֶַָאל

ÌÚËÂ.Ee�Ú‚� ‡Ïאׁשּת על לּבנּו נפּתה ׁשּלא ¿««…¿«¬ְְְִִִֵֶֶַֹ

ּבאיׁש הּנגע ּכּלׁשֹון מּכם, ּבאחד ְִִִֵֶֶַַַַָָָֹלּגע

לׁשמר טֹוב. רק עּמ ועׂשינּו ּובאׁשּתֹו. ְְְְְִִִִֶַַָֹהּזה

להּׁשמר העם את ּבצּוֹותינּו ל אׁשר ּכל ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָאת

ּב ּבקּנאתנּו ּגם ּכי ּבׁשלֹום. וּנׁשּלח ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹמּכם.

עּמנּו, עׂשית אׁשר העׁשר מּכל לקחנּו ְֲִִִֶֶַָָָָָָֹלא

ּבׁשלֹום: ל אׁשר ּכל עם ְְְֲֲִֵֶַַָָוּנׁשּלח

ÔÈ�ÚÂאינֹו מּמּנּו ּפחדּו אׁשר הּזאת הּיראה ¿ƒ¿«ְֲֲִִֵֶֶַַָָֹ

יבא ׁשּלא ּפלׁשּתים מל ׁשּירא ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹנראה

אברהם הבטיחם אבל למלחמה, יצחק ְְְְְֲִִִִַָָָָָָָָָעליו

ועּתה כ"ג), כ"א (לעיל ּולנכּדֹו ּולנינֹו ְְְְְִֵֶַָלֹו

ׁשהפרנּו ּבעבּור ּבלּבם ּבריתנּואמרּו את אנחנּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָ

את יפר הּוא ּגם מעלינּו, ּוׁשלחנּוהּו יצחק ְְְִִֵֵֵֶַַָָָעם

הארץ, מן זרעינּו את זרעֹו ויגרׁש עּמנּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבריתֹו

לאמר והתנּצלּו חדׁשה, ּברית עּמֹו עׂשּו ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹולכן

עׂשּו ׁשּלא הראׁשֹונה, הּברית הפרּו ׁשּלא ְִִֵֵֶֶַָָָֹֹלֹו

ּבינֹותינּו. אלה נא ּתהי טעם וזה טֹוב. רק ְְִִֵֵֶַַַָָָעּמֹו

מי ּכל על להחרים ּבאלה עּמ עּתה ְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹׁשּנבא

ה' ּבברית לעבר ּכטעם הּברית על ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָֹׁשּיעבר

י"א): כ"ט (ּדברים ּובאלתֹו ְְֱִֶָָָֹאלהי

ÔÎzÈÂ,ּכח ורב מאד ּגדֹול אברהם ׁשהיה ¿ƒ»≈ְְְֶַַַָָָָָֹֹ

ׁשֹולף איׁש מאֹות ׁשלׁש ּבביתֹו ְְִֵֵֵֶָׁשהיּו

חיל ּבן ּגם והּוא רּבים, ּברית ּבעלי ולֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַחרב

מלכים ארּבעה ורדף האריה ּכלב לּבֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָאׁשר

הצלחתֹו ראּו וכאׁשר ונּצחם, מאד ְְְְְֲִִִֶַַָָָָֹּגּבֹורים

מל מּמּנּו ּפחד האלהים מאת היא ֱִִִִֵֵֶֶֶַָָֹּכי

זאת ונקל מלכּותֹו, מּמּנּו יכּבׁש ּפן ְְְְְִִִִֵֶֶַָֹּפלׁשּתים

עֹוד ׁשמע אּולי הּמלכים. ארּבעת ְְְִִִֶֶַַַַַַָָמּמלחמת

עּמֹו ּבא ולכן הארץ, לֹו ׁשּנתן הּׁשם ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָּדבר

ּכי ּולנכּדי, לי ּתׁשקר אם והׁשּביעֹו ְְְְְְִִִִִִִִִֶֹּבברית

ּכי וחׁשב ,הּמל על ימרד אם ׁשקר ְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹהיה

נכּדֹו, מלֹו עד אברהם ׁשּיחיה ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָאפׁשר

יצחק היה ּכי ּבנים, עׂשּו אבֹות ְְֲִִִֵַָָָָָָּוכמעׂשה

ּבגרׁשֹו ּבֹו יּלחם ּפן הּמל ּופחד ּכאביו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּגדֹול

מארצֹו: ְֵַאֹותֹו

‰a‡¯(לב) ˙B„‡ ÏÚ BÏ e„biÂ ˜ÁˆÈ È„·Ú e‡·iÂ«»…«¿≈ƒ¿»««ƒ«…«¿≈

.e¯ÙÁ ¯L‡למעלה ּבֹו האמּור הּוא ¬∆»»ְְַָָָ

ּכי ּבאר, יצחק עבדי ׁשם וּיכרּו כ"ה) ְְְְְִִִֵֵַַָָָ(ּבפסּוק

ּבּימים אליו אבימל ּובא אֹותֹו, לחּפר ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהחּלּו



מה zeclez zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"k iying meil inei xeriy

(èë)øLàëå Eeðòâð àì øLàk äòø eðnò äNòz-íà¦©«£¥̧¦¹̈¨À̈©«£¤Æ´Ÿ§©«£½§©«£¤̧
Ceøa äzò äzà íBìLa EçlLpå áBè-÷ø Enò eðéNò̈¦³¦§Æ©½©§©¥«£−§¨®©¨¬©¨−§¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£Ee�Ú‚� ‡Ï∑"מעּמנּו ל" :ל אּתה∑‡z‰.ּכׁשאמרנּו עּתה(ּגם אחרים: ּכמֹו)ספרים לנּו רמב"ן.כןעׂשה …¿«¬ְְְִֵֵֶַָָ«»ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָ

ß oeygxn f"k iying mei ß

(ì):ezLiå eìëàiå äzLî íäì Nòiå©©³©¨¤Æ¦§¤½©«Ÿ§−©¦§«

(àì)íçlLéå åéçàì Léà eòáMiå ø÷aá eîékLiå©©§¦´©½Ÿ¤©¦¨«§−¦´§¨¦®©§©§¥´
:íBìLa Bzàî eëìiå ÷çöé¦§½̈©¥«§¬¥«¦−§¨«

(áì)éäéå|úBãà-ìò Bì eãbiå ÷çöé éãáò eàáiå àeää íBia ©§¦´©´©À©¨¸ŸÆ©§¥´¦§½̈©©¦´½©Ÿ¬
eøîàiå eøôç øLà øàaä:íéî eðàöî Bìרמב"ן ©§¥−£¤´¨¨®©¬Ÿ§−¨¨¬¨«¦

(âì)ãò òáL øàa øéòä-íL ïk-ìò äòáL dúà àø÷iå©¦§¨¬Ÿ¨−¦§¨®©¥³¥«¨¦Æ§¥´¤½©©−
:äfä íBiä©¬©¤«

i"yx£‰Ú·L∑הּברית ׁשם .על ƒ¿»ְִֵַַ

(ãì)úéãeäé-úà äMà çwiå äðL íéòaøà-ïa åNò éäéå©§¦³¥¨Æ¤©§¨¦´¨½̈©¦©³¦¨Æ¤§¦½
:ézçä ïìéà-úa úîNa-úàå ézçä éøàa-úa©§¥¦−©«¦¦®§¤¨´§©½©¥−Ÿ©«¦¦«

i"yx£‰�L ÌÈÚa¯‡ŒÔa∑:ׁשּנאמר לחזיר, נמׁשל היה פ)עׂשו ּכׁשהּוא(תהלים הּזה החזיר מיער", חזיר "יכרסמּנה ∆«¿»ƒ»»ְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
היה ׁשנה, מ' ּכל ּכׁשרים. עצמם ּומראים וחֹומסים ּגֹוזלים אּלּו ּכ טהֹור', ׁשאני 'ראּו לֹומר: טלפיו, ּפֹוׁשט ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָׁשֹוכב
ּכן' אני אף אּׁשה, נׂשא ׁשנה מ' ּבן 'אּבא אמר: מ', ּבן ּכׁשהיה אֹותם, ּומעּנה ּבעליהן יד מּתחת נׁשים צד .עׂשו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

(äì):ä÷áøìe ÷çöéì çeø úøî ïééäzå©¦«§¤−¨´Ÿ©®©§¦§¨−§¦§¨«
i"yx£Áe¯ ˙¯Ó∑:ּכמֹו רּוח, המראת ט)לׁשֹון ּולעּצבֹון(דברים להכעיס היּו מעׂשיהן ּכל הייתם", ÁˆÈÏ˜."ממרים …««ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ¿ƒ¿»

‰˜·¯Ïe∑אלילים עבֹודת עֹובדֹות .(ב"ר)ׁשהיּו ¿ƒ¿»ְֱֲִִֶַָ

Ï‡כט Èc ‡Ók ‡LÈa ‡�nÚ „aÚz Ì‡ƒ«¿≈ƒ»»ƒ»¿»ƒ»
·Ë „BÁÏ CnÚ ‡�„·Ú È„ ‡ÓÎe C�˜ÈÊ�‡«¿ƒ¿»¿»ƒ¬«¿»ƒ»¿«
:ÈÈ„ ‡ÎÈ¯a ÔÚk z‡ ÌÏLa CpÁlLpÂ«¿«¿ƒ»ƒ¿»«¿¿«¿ƒ»«¿»

e‡È˙Le:ל eÏÎ‡Â ‡ÈzLÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ«¬«¿ƒ¿¿»«¬»¿ƒ

È‰eÁ‡Ïלא ¯·b eÓÈi˜Â ‡¯Ùˆ· eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«¿»ƒ
:ÌÏLa d˙ÂlÓ eÏÊ‡Â ˜ÁˆÈ ÔepÁlLÂ¿«»ƒƒ¿»«¬»ƒ¿»≈ƒ¿»

ÁˆÈ˜לב È„·Ú B˙‡Â ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»««¬«¿≈ƒ¿»
e¯Ó‡Â e¯ÙÁ Èc ‡¯Èa ˜ÒÈÚ ÏÚ dÏ e‡ÈeÁÂ¿«ƒ≈«≈«≈»ƒ¬»«¬»

:‡iÓ ‡�ÁkL‡ dÏ≈«¿«¿»«»

„˜¯z‡לג ‡ÓL Ôk ÏÚ ‰Ú·L d˙È ‡¯˜e¿»»«ƒ¿»«≈¿»¿«¿»
) Ú·L„ ‡¯‡aנ"יÚ·L ¯‡a(‡ÓBÈ „Ú ≈»¿∆«¿≈∆««»

:ÔÈ„‰»≈

‡z˙‡לד ·ÈÒ�e ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡ ¯a ÂNÚ ‰Â‰Â«¬»≈»««¿¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿»
˙a ˙ÓNa ˙ÈÂ ‰‡zÁ È¯‡a ˙a ˙È„e‰È ˙È»¿ƒ«¿≈ƒƒ»»¿»»¿««

:‰‡zÁ ÔBÏÈ‡≈ƒ»»

ÁˆÈ˜לה ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÊb¯Óe Ô·¯ÒÓ ‰‡Â‰Â«¬»»¿»¿»¿«¿»«≈«ƒ¿»
:‰˜·¯Â¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

�‚Ee�Ú.(כט) ‡Ï ¯L‡k ‰Ú¯ e�nÚ ‰NÚz Ì‡ƒ«¬≈ƒ»»»«¬∆…¿«¬

ּכמֹו רעה עּמנּו ּתעׂשה אם ְֲִִֶַַָָָֹיאמר,

ואין ה' ּברּו עּתה אּתה נגענּו לא ְְְְֲֲֵֶַַַַָָֹׁשאנחנּו

העת יׁשּתּנה אבל רע, עּמ לעׂשֹות ידינּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָלאל

לׁשּוב ותצטר עֹוׂשה ׁשאּתה החמס ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָּבעבּור

ּגמּול: ל ונׁשיב ארצנּו ְְְְִֵֶַָאל

ÌÚËÂ.Ee�Ú‚� ‡Ïאׁשּת על לּבנּו נפּתה ׁשּלא ¿««…¿«¬ְְְִִִֵֶֶַֹ

ּבאיׁש הּנגע ּכּלׁשֹון מּכם, ּבאחד ְִִִֵֶֶַַַַָָָֹלּגע

לׁשמר טֹוב. רק עּמ ועׂשינּו ּובאׁשּתֹו. ְְְְְִִִִֶַַָֹהּזה

להּׁשמר העם את ּבצּוֹותינּו ל אׁשר ּכל ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָאת

ּב ּבקּנאתנּו ּגם ּכי ּבׁשלֹום. וּנׁשּלח ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹמּכם.

עּמנּו, עׂשית אׁשר העׁשר מּכל לקחנּו ְֲִִִֶֶַָָָָָָֹלא

ּבׁשלֹום: ל אׁשר ּכל עם ְְְֲֲִֵֶַַָָוּנׁשּלח

ÔÈ�ÚÂאינֹו מּמּנּו ּפחדּו אׁשר הּזאת הּיראה ¿ƒ¿«ְֲֲִִֵֶֶַַָָֹ

יבא ׁשּלא ּפלׁשּתים מל ׁשּירא ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹנראה

אברהם הבטיחם אבל למלחמה, יצחק ְְְְְֲִִִִַָָָָָָָָָעליו

ועּתה כ"ג), כ"א (לעיל ּולנכּדֹו ּולנינֹו ְְְְְִֵֶַָלֹו

ׁשהפרנּו ּבעבּור ּבלּבם ּבריתנּואמרּו את אנחנּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָ

את יפר הּוא ּגם מעלינּו, ּוׁשלחנּוהּו יצחק ְְְִִֵֵֵֶַַָָָעם

הארץ, מן זרעינּו את זרעֹו ויגרׁש עּמנּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבריתֹו

לאמר והתנּצלּו חדׁשה, ּברית עּמֹו עׂשּו ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹולכן

עׂשּו ׁשּלא הראׁשֹונה, הּברית הפרּו ׁשּלא ְִִֵֵֶֶַָָָֹֹלֹו

ּבינֹותינּו. אלה נא ּתהי טעם וזה טֹוב. רק ְְִִֵֵֶַַַָָָעּמֹו

מי ּכל על להחרים ּבאלה עּמ עּתה ְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹׁשּנבא

ה' ּבברית לעבר ּכטעם הּברית על ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָֹׁשּיעבר

י"א): כ"ט (ּדברים ּובאלתֹו ְְֱִֶָָָֹאלהי

ÔÎzÈÂ,ּכח ורב מאד ּגדֹול אברהם ׁשהיה ¿ƒ»≈ְְְֶַַַָָָָָֹֹ

ׁשֹולף איׁש מאֹות ׁשלׁש ּבביתֹו ְְִֵֵֵֶָׁשהיּו

חיל ּבן ּגם והּוא רּבים, ּברית ּבעלי ולֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַחרב

מלכים ארּבעה ורדף האריה ּכלב לּבֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָאׁשר

הצלחתֹו ראּו וכאׁשר ונּצחם, מאד ְְְְְֲִִִֶַַָָָָֹּגּבֹורים

מל מּמּנּו ּפחד האלהים מאת היא ֱִִִִֵֵֶֶֶַָָֹּכי

זאת ונקל מלכּותֹו, מּמּנּו יכּבׁש ּפן ְְְְְִִִִֵֶֶַָֹּפלׁשּתים

עֹוד ׁשמע אּולי הּמלכים. ארּבעת ְְְִִִֶֶַַַַַַָָמּמלחמת

עּמֹו ּבא ולכן הארץ, לֹו ׁשּנתן הּׁשם ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָּדבר

ּכי ּולנכּדי, לי ּתׁשקר אם והׁשּביעֹו ְְְְְְִִִִִִִִִֶֹּבברית

ּכי וחׁשב ,הּמל על ימרד אם ׁשקר ְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹהיה

נכּדֹו, מלֹו עד אברהם ׁשּיחיה ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָאפׁשר

יצחק היה ּכי ּבנים, עׂשּו אבֹות ְְֲִִִֵַָָָָָָּוכמעׂשה

ּבגרׁשֹו ּבֹו יּלחם ּפן הּמל ּופחד ּכאביו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּגדֹול

מארצֹו: ְֵַאֹותֹו

‰a‡¯(לב) ˙B„‡ ÏÚ BÏ e„biÂ ˜ÁˆÈ È„·Ú e‡·iÂ«»…«¿≈ƒ¿»««ƒ«…«¿≈

.e¯ÙÁ ¯L‡למעלה ּבֹו האמּור הּוא ¬∆»»ְְַָָָ

ּכי ּבאר, יצחק עבדי ׁשם וּיכרּו כ"ה) ְְְְְִִִֵֵַַָָָ(ּבפסּוק

ּבּימים אליו אבימל ּובא אֹותֹו, לחּפר ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהחּלּו
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æë(à)àø÷iå úàøî åéðéò ïéäëzå ÷çöé ï÷æ-ék éäéå©«§¦Æ¦«¥̈´¦§½̈©¦§¤¬¨¥−̈¥«§®Ÿ©¦§º̈
åNò-úà|:éðpä åéìà øîàiå éða åéìà øîàiå ìãbä Bða ¤¥¨´§´©¨ÀŸ©³Ÿ¤¥¨Æ§¦½©¬Ÿ¤¥−̈¦¥«¦

i"yx£ÔÈ‰ÎzÂ∑אּלּו ׁשל אלילים(ּבעׁשנן לעבֹודת ּומקטירֹות מעּׁשנֹות אביו)ׁשהיּו והיה הּמזּבח ּגּבי על ּכׁשּנעקד אחר: ּדבר . «ƒ¿∆»ְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
עיניו. על ונפלּו ּדמעֹותיהם וירדּו ּבֹוכים והיּו הּׁשרת, מלאכי וראּו הּׁשמים נפּתחּו ׁשעה, ּבאֹותּה לׁשחטֹו, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָרֹוצה

הּברכֹות את יעקב ׁשּיּטל ּכדי אחר: ּדבר עיניו. ּכהּו ,לפיכ. ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(215 'nr eh zegiy ihewl)

הּברכֹות את יעקב ׁשּיּטל א)ּכדי כז, לגּלֹות(רש"י יכֹול היה והרי יצחק, ׁשל עיניו את להכהֹות צריְך הּקּב"ה היה מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

מּלדּבר הּקּב"ה נמנע הרׁשע עׂשו על אם ּבעצמָך: והּגע עׂשו. על הרע לׁשֹון לדּבר הּקּב"ה רצה ׁשּלא לֹומר, ויׁש רׁשע. ׁשעׂשו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹלֹו

להתרחק ׁשּיׁש וכּמה ּכּמה אחת על ׁשנים), וׁשבע חמּׁשים ּבמׁשְך ּכמת והיה ּבּבית ּכלּוא יצחק היה מּכְך ׁשּכתֹוצאה (אף ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָסרה

מּיׂשראל! אדם על הרע לׁשֹון ׁשל ּדּבּור מּכל ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּביֹותר

(á):éúBî íBé ézòãé àì ézð÷æ àð-äpä øîàiå©¾Ÿ¤¦¥−̈¨©®§¦¬Ÿ¨©−§¦¬¦«
i"yx£È˙BÓ ÌBÈ ÈzÚ„È ‡Ï∑לפניהם ׁשנים חמׁש ידאג אבֹותיו, לפרק אדם מּגיע 'אם קרחה: ּבן יהֹוׁשע רּבי אמר …»«¿ƒƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

קכ"ג ּבן היה ויצחק ּכן', לאחר ׁשנים הּסדר(וחמׁש סֹוף ּברׁש"י דֹוק ,ּכׁשּנתּבר ס"ג ּבן יעקב אני)ּכי אּמי לפרק 'ׁשּמא אמר: , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
אּמי, לפרק ׁשּמא מֹותי", יֹום ידעּתי "לא :לפיכ לפרקּה'. סמּו ׁשנים ה' ּבן והריני מתה, קכ"ז ּבת והיא ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמּגיע

אּבא לפרק .ׁשּמא ְֶֶֶַָָ

(â)éìë àð-àN äzòåéìz Eäãeöå äãOä àöå EzL÷å E §©¨Æ¨¨´¥¤½¤§§−§©§¤®§¥Æ©¨¤½§¬¨
ãéö él: ¦−¨«¦

i"yx£EÈÏz∑לתלֹותּה ׁשּדר ,חרּב.‡�Œ‡N∑:ׁשּׁשנינּו ּכאֹותּה הׁשחזה, כח)לׁשֹון הּסּכין,(ביצה את מׁשחיזין 'אין ∆¿¿ְְְִֶֶֶַָ»»ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
נבלה ּתאכילני ׁשּלא יפה, ּוׁשחט סּכינ חּדד חברּתּה'. ּגּבי על מׂשיאּה Èl.(ב"ר)אבל ‰„eˆÂ∑ההפקר מןמן ולא ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ¿»ƒְְִִֵֶַֹ

.הּגזל ֵַָ

(ã)äìëàå él äàéáäå ézáäà øLàk íénòèî éì-äNòå©«£¥¦̧©§©¦¹©«£¤¬¨©²§¦§¨¦¬¨¦−§Ÿ¥®¨
:úeîà íøèa éLôð Eëøáz øeáòaרמב"ן ©«£²§¨«¤§¬©§¦−§¤¬¤¨«

(ä)åNò Cìiå Bða åNò-ìà ÷çöé øaãa úòîL ä÷áøå§¦§¨´Ÿ©½©§©¥´¦§½̈¤¥−̈§®©¥³¤¥¨Æ
:àéáäì ãéö ãeöì äãOä©¨¤½¨¬©−¦§¨¦«

i"yx£‡È·‰Ï „Èˆ „eˆÏ∑הּגזל מן יביא ציד, ימצא לא אם 'להביא', .מהּו »«ƒ¿»ƒְְִִִִִִֵַַַָָָָֹ

(å)ézòîL äpä øîàì dða á÷òé-ìà äøîà ä÷áøå§¦§¨Æ¨´§½̈¤©«£¬Ÿ§¨−¥®Ÿ¦¥³¨©̧§¦Æ
éáà-úàéçà åNò-ìà øaãî E:øîàì E ¤¨¦½§©¥²¤¥¨¬¨¦−¥«Ÿ

È‰B�ÈÚא ‡i‰ÎÂ ˜ÁˆÈ ·ÈÒ „k ‰Â‰Â«¬»«ƒƒ¿»¿»«»≈ƒ
dÏ ¯Ó‡Â ‡a¯ d¯a ÂNÚ ˙È ‡¯˜e ÈÊÁÓlÓƒ¿≈¡≈¿»»≈»¿≈«»«¬«≈

:‡�‡ ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â È¯a¿ƒ«¬«≈»»»

ÓBÈ‡ב Ú„È ‡�‡ ˙ÈÏ ˙È·ÈÒ ÔÚÎ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¿«≈ƒ≈¬»¿«»
:˙eÓÈ‡„¿≈

eÙe˜ג CzL˜Â CÙÈÒ C�ÈÊ ÔÚk ·Ò ÔÚÎe¿««¿«≈»«¿»¿«¿»
:‡„Èˆ ÈÏ „eˆÂ ‡Ï˜ÁÏ¿«¿»¿ƒ≈»

ÏÚ‡Âד ˙ÈÓÈÁ¯„ ‡Ók ÔÈÏÈL·˙ ÈÏ „È·ÚÂ¿ƒ≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
‡Ï „Ú ÈLÙ� CpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a ÏeÎÈ‡Â ÈÏƒ¿≈¿ƒƒ¿»≈ƒ»«¿ƒ«»

:˙eÓÈ‡≈

ÂNÚה ˙ÂÏ ˜ÁˆÈ ÏÈlÓ „k ˙ÚÓL ‰˜·¯Â¿ƒ¿»¿««««ƒƒ¿»¿«≈»
‡„Èˆ „ˆÈÓÏ ‡Ï˜ÁÏ ÂNÚ ÏÊ‡Â d¯a¿≈«¬«≈»¿«¿»¿≈«≈»

:‰‡˙È‡Ï¿«¿»»

‰‡ו ¯ÓÈÓÏ d¯a ·˜ÚÈ ˙ÂÏ ˙¯Ó‡ ‰˜·¯Â¿ƒ¿»¬»«¿««¬…¿«¿≈»»
CeÁ‡ ÂNÚ ÌÚ ÏlÓÓ Ce·‡ ÔÓ ˙ÈÚÓL¿»ƒƒ¬¿«≈ƒ≈»¬

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכי ּבׂשרּוהּו מּמּנּו ּבלכּתם הּברית ּוביֹום ְְְְְִִִִֵֶֶַָָההם,

ׁשּכרה הּבאר ׁשהּוא לי וקרֹוב מים. ְְְִִֵֶֶַַָָָָמצאּו

(לעיל לעדה ּכבׂשֹות ׁשבע לֹו ונתן ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָאברהם

האחרים, עם ּפלׁשּתים סתמּוהּו ּכי ל'), ְְְֲִִִִִֵָָכ"א

הּוא ּגם לֹו וּיקרא אֹותֹו וּיחּפר יצחק ְְְִִַַַַַָָָָֹוּיׁשב

ׁשם ּכן ועל אביו, לֹו קרא אׁשר ּכּׁשם ְֲִֵֵֵֶַַָָָָ(ׁשם)

ק אׁשר הּבאר ׁשם על ׁשבע ּבאר ראּוהּוהעיר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשניהם. נׁשּבעּו ׁשם ּכי והּבן, האב ְְְְִִֵֵֵֶַָָָּכן

¯‡a‰Â.ׁשילה מׁשּכן על ּתרּמז להם הּזאת ¿«¿≈ְְִִֵֶַַַַָֹֹ

הארֹון ּבהּלקח סתמּוהּו ְְְְִִִַָָָָּופלׁשּתים

הׁשיבּו כן ּכי ּבֹו, וחפרּו וחזר י"א), ד' ְְְִִֵֵַָָ(ש"א

י"א): ו' (ׁשם לאלהים הּדֹורֹון עם ִִֵַָָָֹהארֹון

�ÈLÙ.(ד) EÎ¯·z ¯e·Úaלבר ּבדעּתֹו היה «¬¿»∆¿«¿ƒְְְֵַָָָ

לנחל אברהם ּבברּכת הּוא ׁשּיזּכה ְְְְְִִִֶֶַַָָֹאֹותֹו

לאלהים הּברית ּבעל הּוא ולהיֹות הארץ, ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹאת

הּבכֹור: הּוא ְִַּכי

‰‡¯�Âהּנבּואה מעֹולם רבקה לֹו הּגידה ׁשּלא ¿ƒ¿∆ְְִִִֵֶַָָָָֹ

ּכי צעיר, יעבד ורב לּה ה' אמר ְֲֲִִֶַַַָָָֹאׁשר

לא והיא ה' ּפי את עֹובר יצחק היה ְְִִִֵֵֶָָָֹאי

מּוסר ּדר לֹו הּגידה לא מּתחּלה והּנה ְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹּתצלח.

ּבלא ׁשהלכה ה', את לדרׁש וּתל ּכי ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹּוצניעּות,

צריכה אנכי "אין ׁשאמרה אֹו יצחק, ְְְְִִִֵֶָָָָָֹרׁשּות

הּמּגיד מן ּגדֹול הּוא ּכי לּנביא נבּואה ְְִִִִִַַַַָָָלהּגיד

לי הּגד ּכ" לֹו לאמר רצתה לא ועּתה ְְִִֵַַָָָָֹֹֻלי",

אֹותֹו ּבאהבתֹו אמרה, ּכי לדתי" טרם ה' ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמאת

והיא ׁשמים, ּבידי הּכל ויּניח יעקב יבר ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹֹֹלא

ּבלב מּפיו יעקב יתּבר זה ּבסּבת ּכי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹידעה

ּכדי ה' מאת סּבֹות הם אֹו חפצה. ונפׁש ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶָָׁשלם

ולֹו החרב, ּבברּכת עׂשו וגם יעקב, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּיתּבר

עלילֹות: נתּכנּו ְְְֲִִַלבּדֹו

zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"k iying meil inei xeriy

(æ)äëëøáàå äìëàå íénòèî éì-äNòå ãéö él äàéáä̈¦̧¨¦¬©²¦©«£¥¦¬©§©¦−§Ÿ¥®¨©«£¨«¤§¨²
:éúBî éðôì ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¥¬¦«

i"yx£'‰ È�ÙÏ∑ידי על ׁשּיסּכים רמב"ן.ּברׁשּותֹו, ƒ¿≈ְְִִִֶַַָ

(ç):Cúà äeöî éðà øLàì éì÷a òîL éðá äzòå§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®©«£¤¬£¦−§©¨¬Ÿ¨«

(è)íéáè íéfò ééãb éðL íMî éì-ç÷å ïàvä-ìà àð-Cì¤¨Æ¤©½Ÿ§©¦´¦À̈§¥²§¨¥¬¦¦−Ÿ¦®
éáàì íénòèî íúà äNòàå:áäà øLàk E §¤«¡¤̧Ÿ¨¯©§©¦²§¨¦−©«£¤¬¨¥«

i"yx£ÈÏŒÁ˜Â∑'יֹום ּבכל עּזים ּגדיי ׁשני 'לּטל ּבכתּבתּה: יצחק לּה ּכתב ׁשּכ ּגזל, ואינם הם È�L.(ב"ר)מּׁשּלי ¿«ƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֹֻ¿≈
ÌÈfÚ ÈÈ„b∑,לפסחֹו הקריב האחד היה, ּפסח אּלא יצחק? ׁשל מאכלֹו היה עּזים ּגדיי ׁשני עׂשהוכי והאחד ¿»≈ƒƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָ

אליעזר ּדרּבי ּבפרקי ‡‰·.מטעּמים, ¯L‡k∑הּצבי ּכטעם הּגדי טעם .ּכי ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַ«¬∆»≈ְְְִִִַַַַַַ

(é)éáàì úàáäå:BúBî éðôì Eëøáé øLà øáòa ìëàå E §¥«¥¨¬§¨¦−§¨¨®©«£ª²£¤¬§¨«¤§−¦§¥¬«

(àé)øòN Léà éçà åNò ïä Bnà ä÷áø-ìà á÷òé øîàiå©Ÿ́¤©«£½Ÿ¤¦§−̈¦®¥´¥¨³¨¦Æ¦´¨¦½
:÷ìç Léà éëðàå§¨«Ÿ¦−¦¬¨¨«

i"yx£¯ÚN LÈ‡∑ׂשער .ּבעל ƒ»ƒֵַַָ

(áé)éúàáäå òzòúîk åéðéòá éúééäå éáà éðMîé éìeà©³§ª¥̧¦Æ¨¦½§¨¦¬¦§¥¨−¦§©§¥®©§¥«¥¦¬
:äëøá àìå äìì÷ éìò̈©²§¨−̈§¬Ÿ§¨¨«

i"yx£È�LÓÈ∑:כח)ּכמֹו ּבּצהרים"מ(דברים רמב"ן."מּׁשׁש ¿À≈ƒְְֳִֵַַַָ

(âé)Cìå éì÷a òîL Cà éða Eúìì÷ éìò Bnà Bì øîàzå©³Ÿ¤Æ¦½¨©¬¦§¨«§−§¦®©²§©¬§Ÿ¦−§¥¬
:éì-ç÷©¦«

(ãé)øLàk íénòèî Bnà Nòzå Bnàì àáiå çwiå Cìiå©¥̧¤Æ©¦©½©¨¥−§¦®©©³©¦Æ©§©¦½©«£¤−
:åéáà áäà̈¥¬¨¦«

(åè)øLà úãîçä ìãbä dða åNò éãâa-úà ä÷áø çwzå©¦©´¦Â§Â̈¤¦§¥¸¥¹̈§¨³©¨ŸÆ©«£ª½Ÿ£¤¬
:ïèwä dða á÷òé-úà Laìzå úéaa dzà¦−̈©¨®¦©©§¥¬¤©«£−Ÿ§¨¬©¨¨«

i"yx£˙„ÓÁ‰∑נמרד מן אֹותן ׁשחמד אחר: ּדבר 'ּדכיתא'. ּכתרּגּומֹו: Èaa˙.הּנקּיֹות, dz‡ ¯L‡∑ּכּמה והלא «¬À…ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ¬∆ƒ»«»ƒֲַַָֹ
וחֹוׁשדן ּבמעׂשיהן ּבקי ׁשהיה אּלא אּמֹו? אצל מפקיד והּוא לֹו, היּו רמב"ן.נׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ÏeÎÈ‡Âז ÔÈÏÈL·˙ ÈÏ „È·ÚÂ ‡„Èˆ ÈÏ È˙‡¡ƒƒ≈»¿ƒ≈ƒ«¿ƒƒ¿≈
:È˙BÓ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ CpÎ¯·‡Â∆¡»≈ƒ»√»¿»√»ƒ

wÙÓ„ח ‡�‡ È„ ‡ÓÏ ÈpÓ Ïa˜ È¯a ÔÚÎe¿«¿ƒ«≈ƒƒ¿»ƒ¬»¿«≈
:C˙È»»

ÔÈ¯zט ÔnzÓ ÈÏ ·ÒÂ ‡�Ú ˙ÂÏ ÔÚk ÏÈf‡ƒ≈¿«¿«»»¿«ƒƒ«»¿≈
ÔÈÏÈL·z ÔB‰˙È „aÚ‡Â Ô·Ë ÔÈfÚ (¯·) ÈÈ„b«¿≈«ƒƒ»»¿∆¿≈»¿«¿ƒƒ

:ÌÁ¯ È„ ‡Ók Ce·‡Ï¿»¿»ƒ¿≈

(י È˙È˙Âנ"יÏÚ˙Â(ÏÈ„a ÏeÎÈÈÂ Ce·‡Ï ¿«¿≈¿»≈¿»¿≈¿ƒ
:d˙BÓ Ì„˜ CpÎ¯·Ècƒ¿»¿ƒ»√»≈

‡ÈÁיא ÂNÚ ‡‰ dn‡ ‰˜·¯Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿ƒ¿»ƒ≈»≈»»ƒ
:ÚÈÚL ¯·b ‡�‡Â Ô¯ÚN ¯·b¿««¬»«¬»¿«¿ƒ«

·È‰B�ÈÚיב È‰‡Â ‡a‡ È�pMÓÈ ÌÈ‡Ó»ƒ¿Àƒ«ƒ«»¿≈≈¿≈ƒ
) È˙ÈÓ È‰‡Â ·ÚÏ˙Ókנ"יÈ˙ÈÓ È‰‡Â(ÈÏÚ ¿ƒ¿»»¿≈≈«¿≈»¡ƒ«¿≈¬«

:ÔÎ¯· ‡ÏÂ ÔÈËÂÏ¿»ƒ¿»ƒ¿»

e·�a‡‰יג ¯n‡˙‡ ÈÏÚ dn‡ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈ƒ≈¬«ƒ¿««ƒ¿»
ÈpÓ Ïa˜ Ì¯a È¯a CÏÚ ‡iËÂÏ Ôe˙ÈÈ ‡Ïc¿»≈¿»«»¬»¿ƒ¿««≈ƒƒ

:ÈÏ ·Ò ÏÈf‡Â¿ƒ≈«ƒ

‡dnיד ˙„·ÚÂ dn‡Ï È˙È‡Â ·ÈÒ�e ÏÊ‡Â«¬«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈«¬»«ƒ≈
:È‰e·‡ ÌÁ¯c ‡Ók ÔÈÏÈL·z«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¬ƒ

¯a‡טו d¯a ÂNÚ ÈLe·Ï ˙È ‰˜·¯ ˙·ÈÒ�e¿ƒ«ƒ¿»»¿≈≈»¿««»
·˜ÚÈ ˙È ˙LÈaÏ‡Â ‡˙È·a dnÚ Èc ‡˙ÈÎc»¿»»ƒƒ«¿≈»¿«¿ƒ«»«¬…

:‡¯ÈÚÊ d¯a¿«¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

È˙BÓ.(ז) È�ÙÏ '‰ È�ÙÏ ‰ÎÎ¯·‡Âּבכל נזּכר לא «¬»∆¿»ƒ¿≈ƒ¿≈ƒְְִַָֹ

ּכי הּזה, ּבּמקֹום רק ה', לפני ְִִֵֶַַַַָָָָהּפרׁשה

ּברּוח ּתהיה, ה' לפני הּברכה אּמֹו לֹו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָאמרה

ּבֹו ּתתקּים אחי עׂשו ּבּה יתּבר ואם ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּקדׁש,

לפניו: עמידה ל ואין לעֹולם, ְְְְְְֲִֵַָָָָּבזרעֹו

‡·È.(יב) È�MÓÈ ÈÏe‡להּכיר ׁשּימּׁשהּו הּטעם אין «¿À≈ƒ»ƒְְִֵֵֶַַַַֻ

אל אֹותי יקרב אּולי אמר אבל ְֲִֵֶַַָָָאֹותֹו,

ּכדר ּפני, על ידֹו לׂשּום אֹו לי לנּׁשק ְְְִֵֶֶַַַַָָָעצמֹו

חלק. ׁשאני ּבּמּׁשּוׁש וימצא ּבנֹו על האב ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָחּבת

ּבני וכל הּקֹול, מהּכר ּפחד לא אי ּתמּה, ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹואני

(ּגּטין רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ּבקֹולם, נּכרים ְְְִִִִֵֶַָָָָָאדם

ּבני והיא ּבאׁשּתֹו, מּתר סּומא היא ְְְְִֵֵֵַַָָֻכ"ג.)

ּבטביעּות אּלא ּבּלילה, ּבנׁשֹותיהן מּתרים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻאדם

ּכן, מּכירין אדם ּבני סתם ואם ּדקלא. ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָעינא

ּבין להּכיר והּבקי החכם ּביצחק, ּיהיה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָמה

ּבּקֹול. טביעּות ּבאמת לֹו ׁשּתהיה ְְֱִִֶֶֶֶַָָּבניו,

ÈÏe‡ּולכ ּבקֹולם. ּדֹומים האּלה האחים היּו «ְְִִֵֶַָָָָָ

קֹול הּקֹול ּכי י"ט) ס"ה (ב"ר ְִַָאמרּו

ׁשם ּומזּכיר רּכה ּבלׁשֹון ׁשּמדּבר ּדבריו, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹיעקב,

ּכלׁשֹון לדּבר קֹולֹו מׁשּנה ׁשהיה אֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָׁשמים.

ּכן: לעׂשֹות יֹודעים אדם ּבבני יׁש ּכי ְְֲִִִִֵֵֵַָָָאחיו,

הּכתּוב הזּכיר וטעם ÚÈÂ˜·(טו) Ï„b‰ d�a ÂNÚ ְְִִַַַָ≈»¿»«»…¿«¬…

.ÔËw‰ d�aּכי הּצּדקת, ּבענין להפליג ¿»«»»ְְְְִִִֶֶַַַַ

ּבברכה הּבכֹור את להּכיר ּבּמֹולידים ְְְְִִִִִֶַַַַָָָהּמנהג

הּקטן צדקת מּדעּתּה והיא, ּובמּתן, ְְְְְִִִַַַַָָָָָּובכבֹוד

הּזה הּטרח ּבכל ּתׁשּתּדל הּגדֹול ְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹורׁשעת

הּקטן. אל הּגדֹול מן והּכבֹוד הּברכה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָלהעביר

לרבקה וּיּגד מ"ב) (ּפסּוק למּטה יאמר ְְְְִֵֵֵַַַָָָָֻוכן

וּתקרא וּתׁשלח הּגדל ּבנּה עׂשו ּדברי ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹאת

הּקטן: ּבנּה ְְֲַַָָָֹליעקב



מז zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"k iying meil inei xeriy

(æ)äëëøáàå äìëàå íénòèî éì-äNòå ãéö él äàéáä̈¦̧¨¦¬©²¦©«£¥¦¬©§©¦−§Ÿ¥®¨©«£¨«¤§¨²
:éúBî éðôì ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¥¬¦«

i"yx£'‰ È�ÙÏ∑ידי על ׁשּיסּכים רמב"ן.ּברׁשּותֹו, ƒ¿≈ְְִִִֶַַָ

(ç):Cúà äeöî éðà øLàì éì÷a òîL éðá äzòå§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®©«£¤¬£¦−§©¨¬Ÿ¨«

(è)íéáè íéfò ééãb éðL íMî éì-ç÷å ïàvä-ìà àð-Cì¤¨Æ¤©½Ÿ§©¦´¦À̈§¥²§¨¥¬¦¦−Ÿ¦®
éáàì íénòèî íúà äNòàå:áäà øLàk E §¤«¡¤̧Ÿ¨¯©§©¦²§¨¦−©«£¤¬¨¥«

i"yx£ÈÏŒÁ˜Â∑'יֹום ּבכל עּזים ּגדיי ׁשני 'לּטל ּבכתּבתּה: יצחק לּה ּכתב ׁשּכ ּגזל, ואינם הם È�L.(ב"ר)מּׁשּלי ¿«ƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֹֻ¿≈
ÌÈfÚ ÈÈ„b∑,לפסחֹו הקריב האחד היה, ּפסח אּלא יצחק? ׁשל מאכלֹו היה עּזים ּגדיי ׁשני עׂשהוכי והאחד ¿»≈ƒƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָ

אליעזר ּדרּבי ּבפרקי ‡‰·.מטעּמים, ¯L‡k∑הּצבי ּכטעם הּגדי טעם .ּכי ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַ«¬∆»≈ְְְִִִַַַַַַ

(é)éáàì úàáäå:BúBî éðôì Eëøáé øLà øáòa ìëàå E §¥«¥¨¬§¨¦−§¨¨®©«£ª²£¤¬§¨«¤§−¦§¥¬«

(àé)øòN Léà éçà åNò ïä Bnà ä÷áø-ìà á÷òé øîàiå©Ÿ́¤©«£½Ÿ¤¦§−̈¦®¥´¥¨³¨¦Æ¦´¨¦½
:÷ìç Léà éëðàå§¨«Ÿ¦−¦¬¨¨«

i"yx£¯ÚN LÈ‡∑ׂשער .ּבעל ƒ»ƒֵַַָ

(áé)éúàáäå òzòúîk åéðéòá éúééäå éáà éðMîé éìeà©³§ª¥̧¦Æ¨¦½§¨¦¬¦§¥¨−¦§©§¥®©§¥«¥¦¬
:äëøá àìå äìì÷ éìò̈©²§¨−̈§¬Ÿ§¨¨«

i"yx£È�LÓÈ∑:כח)ּכמֹו ּבּצהרים"מ(דברים רמב"ן."מּׁשׁש ¿À≈ƒְְֳִֵַַַָ

(âé)Cìå éì÷a òîL Cà éða Eúìì÷ éìò Bnà Bì øîàzå©³Ÿ¤Æ¦½¨©¬¦§¨«§−§¦®©²§©¬§Ÿ¦−§¥¬
:éì-ç÷©¦«

(ãé)øLàk íénòèî Bnà Nòzå Bnàì àáiå çwiå Cìiå©¥̧¤Æ©¦©½©¨¥−§¦®©©³©¦Æ©§©¦½©«£¤−
:åéáà áäà̈¥¬¨¦«

(åè)øLà úãîçä ìãbä dða åNò éãâa-úà ä÷áø çwzå©¦©´¦Â§Â̈¤¦§¥¸¥¹̈§¨³©¨ŸÆ©«£ª½Ÿ£¤¬
:ïèwä dða á÷òé-úà Laìzå úéaa dzà¦−̈©¨®¦©©§¥¬¤©«£−Ÿ§¨¬©¨¨«

i"yx£˙„ÓÁ‰∑נמרד מן אֹותן ׁשחמד אחר: ּדבר 'ּדכיתא'. ּכתרּגּומֹו: Èaa˙.הּנקּיֹות, dz‡ ¯L‡∑ּכּמה והלא «¬À…ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ¬∆ƒ»«»ƒֲַַָֹ
וחֹוׁשדן ּבמעׂשיהן ּבקי ׁשהיה אּלא אּמֹו? אצל מפקיד והּוא לֹו, היּו רמב"ן.נׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ÏeÎÈ‡Âז ÔÈÏÈL·˙ ÈÏ „È·ÚÂ ‡„Èˆ ÈÏ È˙‡¡ƒƒ≈»¿ƒ≈ƒ«¿ƒƒ¿≈
:È˙BÓ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ CpÎ¯·‡Â∆¡»≈ƒ»√»¿»√»ƒ

wÙÓ„ח ‡�‡ È„ ‡ÓÏ ÈpÓ Ïa˜ È¯a ÔÚÎe¿«¿ƒ«≈ƒƒ¿»ƒ¬»¿«≈
:C˙È»»

ÔÈ¯zט ÔnzÓ ÈÏ ·ÒÂ ‡�Ú ˙ÂÏ ÔÚk ÏÈf‡ƒ≈¿«¿«»»¿«ƒƒ«»¿≈
ÔÈÏÈL·z ÔB‰˙È „aÚ‡Â Ô·Ë ÔÈfÚ (¯·) ÈÈ„b«¿≈«ƒƒ»»¿∆¿≈»¿«¿ƒƒ

:ÌÁ¯ È„ ‡Ók Ce·‡Ï¿»¿»ƒ¿≈

(י È˙È˙Âנ"יÏÚ˙Â(ÏÈ„a ÏeÎÈÈÂ Ce·‡Ï ¿«¿≈¿»≈¿»¿≈¿ƒ
:d˙BÓ Ì„˜ CpÎ¯·Ècƒ¿»¿ƒ»√»≈

‡ÈÁיא ÂNÚ ‡‰ dn‡ ‰˜·¯Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿ƒ¿»ƒ≈»≈»»ƒ
:ÚÈÚL ¯·b ‡�‡Â Ô¯ÚN ¯·b¿««¬»«¬»¿«¿ƒ«

·È‰B�ÈÚיב È‰‡Â ‡a‡ È�pMÓÈ ÌÈ‡Ó»ƒ¿Àƒ«ƒ«»¿≈≈¿≈ƒ
) È˙ÈÓ È‰‡Â ·ÚÏ˙Ókנ"יÈ˙ÈÓ È‰‡Â(ÈÏÚ ¿ƒ¿»»¿≈≈«¿≈»¡ƒ«¿≈¬«

:ÔÎ¯· ‡ÏÂ ÔÈËÂÏ¿»ƒ¿»ƒ¿»

e·�a‡‰יג ¯n‡˙‡ ÈÏÚ dn‡ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈ƒ≈¬«ƒ¿««ƒ¿»
ÈpÓ Ïa˜ Ì¯a È¯a CÏÚ ‡iËÂÏ Ôe˙ÈÈ ‡Ïc¿»≈¿»«»¬»¿ƒ¿««≈ƒƒ

:ÈÏ ·Ò ÏÈf‡Â¿ƒ≈«ƒ

‡dnיד ˙„·ÚÂ dn‡Ï È˙È‡Â ·ÈÒ�e ÏÊ‡Â«¬«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈«¬»«ƒ≈
:È‰e·‡ ÌÁ¯c ‡Ók ÔÈÏÈL·z«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¬ƒ

¯a‡טו d¯a ÂNÚ ÈLe·Ï ˙È ‰˜·¯ ˙·ÈÒ�e¿ƒ«ƒ¿»»¿≈≈»¿««»
·˜ÚÈ ˙È ˙LÈaÏ‡Â ‡˙È·a dnÚ Èc ‡˙ÈÎc»¿»»ƒƒ«¿≈»¿«¿ƒ«»«¬…

:‡¯ÈÚÊ d¯a¿«¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

È˙BÓ.(ז) È�ÙÏ '‰ È�ÙÏ ‰ÎÎ¯·‡Âּבכל נזּכר לא «¬»∆¿»ƒ¿≈ƒ¿≈ƒְְִַָֹ

ּכי הּזה, ּבּמקֹום רק ה', לפני ְִִֵֶַַַַָָָָהּפרׁשה

ּברּוח ּתהיה, ה' לפני הּברכה אּמֹו לֹו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָאמרה

ּבֹו ּתתקּים אחי עׂשו ּבּה יתּבר ואם ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּקדׁש,

לפניו: עמידה ל ואין לעֹולם, ְְְְְְֲִֵַָָָָּבזרעֹו

‡·È.(יב) È�MÓÈ ÈÏe‡להּכיר ׁשּימּׁשהּו הּטעם אין «¿À≈ƒ»ƒְְִֵֵֶַַַַֻ

אל אֹותי יקרב אּולי אמר אבל ְֲִֵֶַַָָָאֹותֹו,

ּכדר ּפני, על ידֹו לׂשּום אֹו לי לנּׁשק ְְְִֵֶֶַַַַָָָעצמֹו

חלק. ׁשאני ּבּמּׁשּוׁש וימצא ּבנֹו על האב ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָחּבת

ּבני וכל הּקֹול, מהּכר ּפחד לא אי ּתמּה, ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹואני

(ּגּטין רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ּבקֹולם, נּכרים ְְְִִִִֵֶַָָָָָאדם

ּבני והיא ּבאׁשּתֹו, מּתר סּומא היא ְְְְִֵֵֵַַָָֻכ"ג.)

ּבטביעּות אּלא ּבּלילה, ּבנׁשֹותיהן מּתרים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻאדם

ּכן, מּכירין אדם ּבני סתם ואם ּדקלא. ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָעינא

ּבין להּכיר והּבקי החכם ּביצחק, ּיהיה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָמה

ּבּקֹול. טביעּות ּבאמת לֹו ׁשּתהיה ְְֱִִֶֶֶֶַָָּבניו,

ÈÏe‡ּולכ ּבקֹולם. ּדֹומים האּלה האחים היּו «ְְִִֵֶַָָָָָ

קֹול הּקֹול ּכי י"ט) ס"ה (ב"ר ְִַָאמרּו

ׁשם ּומזּכיר רּכה ּבלׁשֹון ׁשּמדּבר ּדבריו, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹיעקב,

ּכלׁשֹון לדּבר קֹולֹו מׁשּנה ׁשהיה אֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָׁשמים.

ּכן: לעׂשֹות יֹודעים אדם ּבבני יׁש ּכי ְְֲִִִִֵֵֵַָָָאחיו,

הּכתּוב הזּכיר וטעם ÚÈÂ˜·(טו) Ï„b‰ d�a ÂNÚ ְְִִַַַָ≈»¿»«»…¿«¬…

.ÔËw‰ d�aּכי הּצּדקת, ּבענין להפליג ¿»«»»ְְְְִִִֶֶַַַַ

ּבברכה הּבכֹור את להּכיר ּבּמֹולידים ְְְְִִִִִֶַַַַָָָהּמנהג

הּקטן צדקת מּדעּתּה והיא, ּובמּתן, ְְְְְִִִַַַַָָָָָּובכבֹוד

הּזה הּטרח ּבכל ּתׁשּתּדל הּגדֹול ְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹורׁשעת

הּקטן. אל הּגדֹול מן והּכבֹוד הּברכה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָלהעביר

לרבקה וּיּגד מ"ב) (ּפסּוק למּטה יאמר ְְְְִֵֵֵַַַָָָָֻוכן

וּתקרא וּתׁשלח הּגדל ּבנּה עׂשו ּדברי ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹאת

הּקטן: ּבנּה ְְֲַַָָָֹליעקב
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(æè)ú÷ìç ìòå åéãé-ìò äLéaìä íéfòä ééãb úøò úàå§¥ÀŸŸÆ§¨¥´¨«¦¦½¦§¦−¨©¨¨®§©−¤§©¬
:åéøàeö©¨¨«

(æé)ãéa äúNò øLà íçlä-úàå íénòènä-úà ïzzå©¦¥¯¤©©§©¦²§¤©¤−¤£¤´¨¨®¨§©−
:dða á÷òé©«£¬Ÿ§¨«

(çé):éða äzà éî éppä øîàiå éáà øîàiå åéáà-ìà àáiå©¨¬Ÿ¤¨¦−©Ÿ́¤¨¦®©Ÿ́¤¦¤½¦¦¬©¨−§¦«

(èé)øLàk éúéNò Eøëa åNò éëðà åéáà-ìà á÷òé øîàiå©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¨¦À¨«Ÿ¦Æ¥¨´§Ÿ¤½¨¦¾¦©«£¤¬
épëøáz øeáòa éãévî äìëàå äáL àð-íe÷ éìà zøac¦©−§¨¥¨®«¨´§À̈§¨§¨Æ¦¥¦½©«£−§¨«£©¬¦

:ELôð©§¤«
i"yx£E¯Îa ÂNÚ ÈÎ�‡∑ועׂשו ,ל הּמביא הּוא אלי∑È˙ÈNÚ.ּבכֹורהּואאנכי, ּדּברּת ּכאׁשר ּדברים ∑L·‰.ּכּמה »…ƒ≈»¿…∆ְְְִִֵֵֶַָָֹ»ƒƒְְֲִִֵֶַַַָָָָ¿»

'אסּתחר' מתרּגם לכ הּׁשלחן, על מיסב .לׁשֹון ְְְְְְִֵֵַַַַָָָֻֻ

(ë)øîàiå éða àöîì zøäî äf-äî Bða-ìà ÷çöé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤§½©¤²¦©¬§¨¦§−Ÿ§¦®©¾Ÿ¤
éäìà ýåýé äø÷ä ék:éðôì E ¦¬¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¨«

(àë)äzàä éða ELîàå àp-äLb á÷òé-ìà ÷çöé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤©«£½Ÿ§¨¨¬©«£ª«§−§¦®©«©¨¬
:àì-íà åNò éða äæ¤²§¦¬¥−̈¦«Ÿ

i"yx£ELÓ‡Â ‡pŒ‰Lb∑'ה הקרה "ּכי אמר: וזה ּבפיו, ׁשגּור ׁשמים ׁשם להיֹות עׂשו ּדר 'אין ּבלּבֹו: יצחק אמר ¿»»«¬À¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
רמב"ן."'אלהי ֱֶֹ

(áë)ìB÷ ìwä øîàiå eäMîéå åéáà ÷çöé-ìà á÷òé Lbiå©¦©¯©«£²Ÿ¤¦§¨¬¨¦−©§ª¥®©ÀŸ¤©ŸÆ´
:åNò éãé íéãiäå á÷òé©«£½Ÿ§©¨©−¦§¥¬¥¨«

i"yx£·˜ÚÈ ÏB˜∑ּבלׁשֹון אביׁשּמדּבר "יקּום ּדּבר: קנטּוריא ּבלׁשֹון עׂשו אבל "קּוםֿנא", ."ּתחנּונים: «¬…ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

(âë)úøòN åéçà åNò éãék åéãé eéä-ék Bøékä àìå§´Ÿ¦¦½¦«¨´¨À̈¦¥²¥¨¬¨¦−§¦®Ÿ
:eäëøáéå©§¨«£¥«

(ãë):éðà øîàiå åNò éða äæ äzà øîàiå©¾Ÿ¤©¨¬¤−§¦´¥¨®©−Ÿ¤¨«¦
i"yx£È�‡ ¯Ó‡iÂ∑אני" אּלא עׂשו', 'אני אמר: ."לא «…∆»ƒֲִִֵֶַָָָָֹ

(äë)Eëøáz ïòîì éða ãévî äìëàå él äLbä øîàiå©ÀŸ¤©¦³¨¦Æ§«Ÿ§¨Æ¦¥´§¦½§©¬©§¨«¤§−
:zLiå ïéé Bì àáiå ìëàiå Bì-Lbiå éLôð©§¦®©©¤Æ©Ÿ©½©¨¥̄’©−¦©¥«§§

(åë):éða él-ä÷Le àp-äLb åéáà ÷çöé åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈¦§¨´¨¦®§¨¨¬«£¨¦−§¦«

ÏÚטז ˙LÈaÏ‡ ÈfÚ ¯a ÈÈ„b ÈÎLÓ ˙ÈÂ¿»«¿≈«¿≈«ƒ≈«¿ƒ««
:d¯Âˆ ˙eÚÈÚL ÏÚÂ È‰B„È¿ƒ¿«¿ƒ«¿≈

Ú·„˙יז Èc ‡ÓÁÏ ˙ÈÂ ‡iÏÈL·z ˙È ˙·‰ÈÂƒ»«»«¿ƒ«»¿»«¬»ƒ¬»«
:d¯a ·˜ÚÈ„ ‡„Èaƒ»¿«¬…¿«

‰‡יח ¯Ó‡Â ‡a‡ ¯Ó‡Â È‰e·‡ ˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿«¬ƒ«¬««»«¬«»
:È¯a z‡ ÔÓ ‡�‡¬»»«¿¿ƒ

C¯Îeaיט ÂNÚ ‡�‡ È‰e·‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«¬ƒ¬»≈»¿»
) ÈnÚ ‡zÏÈlÓ È„ ‡Ók ˙È„·Úנ"אÈÏ(Ìe˜ ¬»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒƒ

È�pÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a È„ÈvÓ ÏeÎ‡Â ¯ÁzÒ‡ ÔÚk¿«ƒ¿««∆¡ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿»¬ƒ«ƒ
:CLÙ�«¿»

‡ÈÁB˙‡כ ÔÈc ‰Ó d¯·Ï ˜ÁˆÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»ƒ¿≈»≈≈»
C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈnÊ È¯‡ ¯Ó‡Â È¯a ‡ÁkL‡Ï¿«¿»»¿ƒ«¬«¬≈«ƒ¿»¡»»

:ÈÓ„√̃»»

CpMÓ‡Âכא ÔÚk ·È¯˜ ·˜ÚÈÏ ˜ÁˆÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¬…¿≈¿«∆¡Àƒ»
:‡Ï Ì‡ ÂNÚ È¯a ÔÈc z‡‰ È¯a¿ƒ««¿≈¿ƒ≈»ƒ»

dÈLÓeכב È‰e·‡ ˜ÁˆÈ ˙ÂÏ ·˜ÚÈ ·È¯˜e¿≈«¬…¿«ƒ¿»¬ƒ»¿≈
:ÂNÚ„ È‰B„È ‡i„ÈÂ ·˜ÚÈ„ ‡Ï˜ ‡Ï˜ ¯Ó‡Â«¬«»»»»¿«¬…ƒ«»¿ƒ¿≈»

È„Èkכג È‰B„È ‰‡Â‰ È¯‡ dÚ„BÓzL‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿¿≈¬≈¬»»¿ƒƒ≈
) Ô¯ÈÚN È‰eÁ‡ ÂNÚנ"יÔÈ�¯ÚN(:dÎ¯·e ≈»¬ƒ¿ƒ»«¬«¿»»¬≈

‡�‡:כד ‡‰ ¯Ó‡Â ÂNÚ È¯a ÔÈc z‡ ¯Ó‡Â«¬««¿≈¿ƒ≈»«¬«»¬»

„·¯Èכה ‡„ÈvÓ ÏeÎÈ‡Â ÈÓ„˜ ·È¯˜ ¯Ó‡Â«¬«»≈√»«¿≈ƒ≈»ƒ¿ƒ
ÏÎ‡Â dÏ ·È¯˜Â ÈLÙ� CpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ¿»≈≈«¬«

) È˙È‡Âנ"יÏÈÚ‡Â(:È˙Le ‡¯ÓÁ dÏ ¿«¿ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ

L�e˜כו ÔÚk ·È¯˜ È‰e·‡ ˜ÁˆÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ¿»¬ƒ¿≈¿«¿«
) ÈÏנ"יÈÏ ˜LÂ(:È¯a ƒ¿«ƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

È�a.(כא) EMÓ‡Â ‡p ‰Lbאמר רּׁש"י, לׁשֹון ¿»»«¬À¿¿ƒְִַַָ

ׁשמים ׁשם להיֹות עׂשו ּדר אין ְְִִִֵֵֵֶֶַָָּבלּבֹו

ּתמּה, ואני רּבה. ּבבראׁשית וכן ּבפיו. ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָׁשגּור

רׁשע עׂשו היה לא היהּכי ואּולי אביו, ּבעיני ְְִִֵֵֵַָָָָָָָָֹ

ולּבֹו ׂשדה איׁש היֹותֹו ּבעבּור ּכי ּבלּבֹו ְְֱֲִִִִֵֶַָחֹוׁשב

מּפחּדֹו ׁשמים ׁשם מזּכיר אינּנּו הּציד, ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָעל

ּכּונה, ּומּבלי טהֹור ׁשאינֹו ּבמקֹום יזּכירּנּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא

ועל ׁשמים. ליראת אביו ּבעיני זה לֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָונחׁשב

הּקֹול: טביעּות ּבעבּור זה יהיה הּפׁשט ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָּדר

zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"k iyiy meil inei xeriy

(æë)øîàiå eäëøáéå åéãâa çéø-úà çøiå Bì-÷Miå Lbiå©¦©Æ©¦©½©¨²©¤¥¬©§¨¨−©§¨«£¥®©ÀŸ¤
:ýåýé Bëøa øLà äãN çéøk éða çéø äàø§¥Æ¥´©§¦½§¥´©¨¤½£¤¬¥«£−§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â Á¯iÂ∑עדן ּגן ריח עּמֹו ׁשּנכנסה מלּמד אּלא העּזים, מּׁשטף יֹותר רע ריח אין ‡L¯.והלא ‰„N ÁÈ¯k «»«¿ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ¿≈«»∆¬∆
'‰ BÎ¯a∑,ּתּפּוחים ׂשדה וזהּו טֹוב ריח ּבֹו לברכהׁשּנתן זכרֹונם רּבֹותינּו ּדרׁשּו כט:)ּכן .(תענית ≈¬ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ß oeygxn g"k iyiy mei ß

(çë)áøå õøàä épîLîe íéîMä ìhî íéýìûä Eì-ïzéå§¦¤§Æ¨«¡Ÿ¦½¦©̧©¨©½¦¦§©¥−¨¨®¤§¬Ÿ
:Løéúå ïâc̈−̈§¦«

i"yx£EÏŒÔzÈÂ∑ויחזר ּברּו(ב"ר)ויּתןיּתן הּקדֹוׁש לֹו ׁשּנתן ּבני", ריח "ראה הראׁשֹון: לענין מּוסב ּפׁשּוטֹו ּולפי . ¿ƒ∆¿ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
וגֹו'" הּׁשמים "מּטל :ל יּתן ועֹוד וגֹו'", ׂשדה "ּכריח ‰ÌÈÓM.הּוא ÏhÓ∑להרּבה יׁש אּגדה ּומדרׁש ּכמׁשמעֹו, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָƒ««»«ƒְְְְְִֵֵַַַָָָָ

ּב(ּפנים. ,"מֹוׁשב יהיה הארץ "מׁשמּני אמר לעׂשו אבל ,ל יּתן לא לאו, ואם .ל יּתן ,ל ראּוי אם ּבדין, האלהים? מהּו אחר, ּומּמּנּודבר ,ל יּתן רׁשע ּבין צּדיק ין ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

:לפיכ תגר. עלי יקרא לא הּדין את עליו ּומצּדיק אמּונה ּבעל ׁשהּוא יׂשראל ּתפּלתֹו, סּדר הּבית ּכׁשעׂשה ׁשלמה, ח)למד א ּתדע(מלכים אׁשר דרכיו ּככל לאיׁש "ונתּתה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

עלי יקרא ׁשּלא ּכדי לֹו, ּתן ראּוי, ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין הּנכרי", אלי יקרא אׁשר ּככל ועׂשית וגֹו' הּׁשמים ּתׁשמע "אּתה אמר: לפיכ אמנה, מחּסר נכרי, אבל לבבֹו", ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻאת

מדּיק יׁשן ּברׁש"י רמב"ן.)תגר, ְְִֶֶַָָָֻ

(èë)éçàì øéáâ äåä íénàì Eì eåçzLéå íénò EeãáòéE ©«©§´©¦À§¦§©«£³§Æ§ª¦½¡¥³§¦Æ§©¤½
éøøà Enà éða Eì eåçzLéåéëøáîe øeøà E:Ceøa E §¦§©«£¬§−§¥´¦¤®«Ÿ£¤´¨½§¨«£¤−¨«

i"yx£En‡ È�a∑אּׁשה אּלא נׂשא ׁשּלא וכאן אּמהֹות, מּכּמה ּבנים לֹו ׁשהיּו לפי ,"אבי "ּבני ליהּודה: אמר ויעקב ¿≈ƒ∆ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
"אּמ "ּבני אמר: Ce¯a.אחת, EÈÎ¯·Óe ¯e¯‡ EÈ¯¯‡∑"ארּור ואֹוררי ּברּו מברכי" אֹומר: הּוא ּובבלעם ְִֵֶַַַָ…¬∆»¿»¬∆»ְְְְֲֲִֵֶֶָָָָ

ט) כד הקּדים(במדבר יצחק לפיכ למברכיהם, קֹודמים ּומצעריהם ואֹורריהם ׁשלוה, וסֹופן יּסּורים ּתחּלתם הּצּדיקים .ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
לקללה ּברכה הקּדים ּבלעם לפיכ יּסּורין, וסֹופן ׁשלוה ּתחּלתן והרׁשעים מברכים. לברּכת אֹוררים רמב"ן.קללת ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִַַַָָָָָָָָָָָָָ

(ì)àöé Cà éäéå á÷òé-úà Cøáì ÷çöé älk øLàk éäéå©§¦À©«£¤̧¦¨´¦§¨»§¨¥´¤©«£Ÿ¼©§¦À©´¨³Ÿ
:Bãévî àa åéçà åNòå åéáà ÷çöé éðt úàî á÷òé àöé̈¨Æ©«£½Ÿ¥¥¬§¥−¦§¨´¨¦®§¥¨´¨¦½−̈¦¥«

i"yx£‡ˆÈ ‡ˆÈ∑וזה יֹוצא .ּבאזה »…»»ְֵֶֶָ

(àì)åéáàì øîàiå åéáàì àáiå íénòèî àeä-íb Nòiå©©³©©Æ©§©¦½©¨¥−§¨¦®©Ÿ́¤§¨¦À
:ELôð épëøáz øáòa Bða ãévî ìëàéå éáà í÷é̈ª³¨¦Æ§Ÿ©Æ¦¥´§½©«£ª−§¨«£©¬¦©§¤«

„È‰BLe·Ïכז ‡ÁÈ¯ ˙È Á¯‡Â dÏ ˜L�e ·¯˜e¿≈¿«≈«¬«»≈»ƒ¿ƒ
) BÂ‰ ¯Ó‡Â dÎ¯·eנ"אÈÊÁ(È¯·„ ‡ÁÈ¯ »¿≈«¬«¬¬≈≈»ƒ¿ƒ

:ÈÈ dÎ¯· Èc ‡Ï˜Á„ ‡ÁÈ¯k¿≈»¿«¿»ƒ»¬≈¿»

ehÓe·‡כח ‡iÓL„ ‡lhÓ ÈÈ CÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆»¿»ƒ«»ƒ¿«»ƒ»
) ˙e‡È‚Òe ‡Ú¯‡„נ"י˙eÈ‚ÒÂ(:¯ÓÁÂ ¯e·ÈÚ ¿«¿»¿ƒ¿«¿ƒ«¬»

ÔÂkÏÓכט CÏ Ôe„aÚzLÈÂ ÔÈÓÓÚ CpÁÏÙÈƒ¿¿À»«¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»«¿¿»
Cn‡ È�a CÏ Ôe„bÒÈÂ CÈÁ‡Ï ·¯ ÈÂ‰¡≈«¿«»¿ƒ¿¿»¿≈ƒ»
:ÔÈÎÈ¯a ÔB‰È CÈÎ¯·Óe ÔÈËÈÏ ÔB‰È CÈËËÏÓ¿«¿»¿ƒƒ¿»¬»¿¿ƒƒ

ÚÈ˜·ל ˙È ‡Î¯·Ï ˜ÁˆÈ ÈˆÈL „k ‰Â‰Â«¬»«≈ƒƒ¿»¿»»»»«¬…
˜ÁˆÈ Èt‡ ˙ÂlÓ ·˜ÚÈ ˜Ù� ˜tÓ Ì¯a ‰Â‰Â«¬»¿«ƒ«¿««¬…ƒ¿««≈ƒ¿»

) ‡˙‡ È‰eÁ‡ ÂNÚÂ È‰e·‡נ"יÏÚ(:d„ÈvÓ ¬ƒ¿≈»¬ƒ»»«ƒ≈≈

ÂÏ˙לא ÏÈÚ‡Â ÔÈÏÈL·z ‡e‰ Û‡ „·ÚÂ«¬«««¿ƒƒ¿»≈¿«
ÏeÎÈÈÂ ‡a‡ Ìe˜È È‰e·‡Ï ¯Ó‡Â È‰e·‡¬ƒ«¬««¬ƒ»«»¿≈
:CLÙ� È�pÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a d¯·„ ‡„ÈvÓƒ≈»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ«ƒ«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰ÌÈÓM.(כח) ÏhÓלֹו ׁשּיּתן הּברכה אין ƒ««»«ƒְִֵֵֶַָָ

ירד הּטל ּכי הּׁשמים, מּטל ֱִִִִֵֵַַַַַָָֹהאלהים

אֹו טל רּבּוי ׁשּיּתן אמר ואּלּו מקֹום, ְְִִִֵֶַַָָָּבכל

ּבעּתם גׁשמיכם ונתּתי ּכענין ּבעּתֹו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּירד

ּפרּוׁשֹו, אבל ּברכה. היתה ד'), כ"ו ְְְֲִֵַָָָָָָ(וּיקרא

ּברכֹו אׁשר ׂשדה ּכריח ה', ּברּכת ּבֹו הזּכיר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָּכי

ּבר הּׁשם ּכי לבני, ה' ּברכֹו אׁשר והּטעם ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַה',

ולא ּבצידֹו ׁשם ׁשּיצליחּנּו לֹומר ּבּׂשדה, ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹאֹותֹו

ל ויּתן ואמר רעה, ּבֹו ּתבֹואהּו ולא ְְְְְִֵֶַָָָָֹימּות

והּברכה הארץ, ּומׁשמּני הּׁשמים מּטל ְְְֱִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהאלהים

ותירׁש ּדגן ורב ׁשּיהיה אֹו ורּבּוי. ְְְְִִִֶֶֶֶָָֹּתֹוספת

האלהים ל ויּתן וׁשעּורֹו הוא"ו, ְְְְֱִִִֶֶֶַָֹּבתֹוספת

ותירׁש: ּדגן רב הארץ ּומׁשמּני הּׁשמים ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמּטל

ÔBÎp‰Âהּוא ּתמיד האלהים מּתת ּכי ּבעיני, ¿«»ְֱִִִֵַַַָָֹ

ויּתן אמר ולכן לעֹולם, הפסק לֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָואין

הּׁשמים, מּטל אדמת על ימי ּכל האלהים, ְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָֹל

ּבכל הּׁשמנה ּכלֹומר הארץ, מּׁשמּני ל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָויּתן

צבי ו') כ' (יחזקאל ׁשּכתּוב ּכענין ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָהארצֹות,

הארצֹות: לכל ְֲִָָָהיא

Èa¯Âעצמֹו מֹוׁש מּטל מ"ם ּכי אמר אברהם ¿«ƒְְִִֵֵַַַַָָָ

ּולעׂש הארץ. ּוממׁשמּני עּמֹו לאואחר ו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹ

אמר, אבל ּברּבּוי, ולא אלהים ּבמּתת ְְְְֱֲִִַַַָָָֹֹנתנֹו

ּומּטל הארץ ּומׁשמּני אחריו, אצלּתי ל ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָּגם

ׁשם, ּתׁשב אׁשר ּבעֹוד ,מֹוׁשבי יהיה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָהּׁשמים

חלקֹו יהיה ּבעֹודֹו א ויאבד, יכלה ּכי ְְְְְְִִִִֶֶֶַַֹֹירמז

טֹוב:

Ce¯a.(כט) EÈÎ¯·Óe ¯e¯‡ EÈ¯¯‡הּוא ּובבלעם …¬∆»¿»¬∆»ְְִָ

ברּו מברכי ט') כ"ד (ּבּמדּבר ְְֲִֵֶַָָָאֹומר

וסֹופן יּסּורין ּתחּלתן הּצּדיקים ארּור, ְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹואררי

והרׁשעים למברכיהן, קֹודמין וארריהן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשלוה,

הקּדים לפיכ יּסּורין, וסֹופן ׁשלוה ְְְְְִִִִִִַָָָָָּתחּלתן

מּבראׁשית רּׁש"י לׁשֹון לקללה. ּברכה ְְְְְִִִִִֵַָָָָָּבלעם

הּקדֹוׁש אמר לּמה ּכן ואם ה'). (ס"ו ְִֵַַַָָָָָרּבה

ואברכה ג') י"ב (לעיל לאברהם הּוא ְְְְֲֵַַָָָָָּברּו

ּכי קׁשה, אינּנּו וזה אאר. ּומקּלל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמברכי

ּבראׁש הּברכה והּנה ,ב ונברכּו ׁשם ְְְְְְִִֵַַָָָָָֹחזר

ּדּבר ׁשם ּׁשּפרׁשנּו מה ּבעבּור אֹו ְֲִֵֵֶַַַַָּובּסֹוף.

והּיחיד יברכּוהּו הּכל ּכי ורּבים, יחיד ְְְְְִִִִִַַַָָָֹּבלׁשֹון

יּואר: אֹותֹו יקּלל ְֲֵֶַָאׁשר



מט zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"k iyiy meil inei xeriy

(æë)øîàiå eäëøáéå åéãâa çéø-úà çøiå Bì-÷Miå Lbiå©¦©Æ©¦©½©¨²©¤¥¬©§¨¨−©§¨«£¥®©ÀŸ¤
:ýåýé Bëøa øLà äãN çéøk éða çéø äàø§¥Æ¥´©§¦½§¥´©¨¤½£¤¬¥«£−§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â Á¯iÂ∑עדן ּגן ריח עּמֹו ׁשּנכנסה מלּמד אּלא העּזים, מּׁשטף יֹותר רע ריח אין ‡L¯.והלא ‰„N ÁÈ¯k «»«¿ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ¿≈«»∆¬∆
'‰ BÎ¯a∑,ּתּפּוחים ׂשדה וזהּו טֹוב ריח ּבֹו לברכהׁשּנתן זכרֹונם רּבֹותינּו ּדרׁשּו כט:)ּכן .(תענית ≈¬ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ß oeygxn g"k iyiy mei ß

(çë)áøå õøàä épîLîe íéîMä ìhî íéýìûä Eì-ïzéå§¦¤§Æ¨«¡Ÿ¦½¦©̧©¨©½¦¦§©¥−¨¨®¤§¬Ÿ
:Løéúå ïâc̈−̈§¦«

i"yx£EÏŒÔzÈÂ∑ויחזר ּברּו(ב"ר)ויּתןיּתן הּקדֹוׁש לֹו ׁשּנתן ּבני", ריח "ראה הראׁשֹון: לענין מּוסב ּפׁשּוטֹו ּולפי . ¿ƒ∆¿ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
וגֹו'" הּׁשמים "מּטל :ל יּתן ועֹוד וגֹו'", ׂשדה "ּכריח ‰ÌÈÓM.הּוא ÏhÓ∑להרּבה יׁש אּגדה ּומדרׁש ּכמׁשמעֹו, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָƒ««»«ƒְְְְְִֵֵַַַָָָָ

ּב(ּפנים. ,"מֹוׁשב יהיה הארץ "מׁשמּני אמר לעׂשו אבל ,ל יּתן לא לאו, ואם .ל יּתן ,ל ראּוי אם ּבדין, האלהים? מהּו אחר, ּומּמּנּודבר ,ל יּתן רׁשע ּבין צּדיק ין ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

:לפיכ תגר. עלי יקרא לא הּדין את עליו ּומצּדיק אמּונה ּבעל ׁשהּוא יׂשראל ּתפּלתֹו, סּדר הּבית ּכׁשעׂשה ׁשלמה, ח)למד א ּתדע(מלכים אׁשר דרכיו ּככל לאיׁש "ונתּתה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

עלי יקרא ׁשּלא ּכדי לֹו, ּתן ראּוי, ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין הּנכרי", אלי יקרא אׁשר ּככל ועׂשית וגֹו' הּׁשמים ּתׁשמע "אּתה אמר: לפיכ אמנה, מחּסר נכרי, אבל לבבֹו", ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻאת

מדּיק יׁשן ּברׁש"י רמב"ן.)תגר, ְְִֶֶַָָָֻ

(èë)éçàì øéáâ äåä íénàì Eì eåçzLéå íénò EeãáòéE ©«©§´©¦À§¦§©«£³§Æ§ª¦½¡¥³§¦Æ§©¤½
éøøà Enà éða Eì eåçzLéåéëøáîe øeøà E:Ceøa E §¦§©«£¬§−§¥´¦¤®«Ÿ£¤´¨½§¨«£¤−¨«

i"yx£En‡ È�a∑אּׁשה אּלא נׂשא ׁשּלא וכאן אּמהֹות, מּכּמה ּבנים לֹו ׁשהיּו לפי ,"אבי "ּבני ליהּודה: אמר ויעקב ¿≈ƒ∆ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
"אּמ "ּבני אמר: Ce¯a.אחת, EÈÎ¯·Óe ¯e¯‡ EÈ¯¯‡∑"ארּור ואֹוררי ּברּו מברכי" אֹומר: הּוא ּובבלעם ְִֵֶַַַָ…¬∆»¿»¬∆»ְְְְֲֲִֵֶֶָָָָ

ט) כד הקּדים(במדבר יצחק לפיכ למברכיהם, קֹודמים ּומצעריהם ואֹורריהם ׁשלוה, וסֹופן יּסּורים ּתחּלתם הּצּדיקים .ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
לקללה ּברכה הקּדים ּבלעם לפיכ יּסּורין, וסֹופן ׁשלוה ּתחּלתן והרׁשעים מברכים. לברּכת אֹוררים רמב"ן.קללת ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִַַַָָָָָָָָָָָָָ

(ì)àöé Cà éäéå á÷òé-úà Cøáì ÷çöé älk øLàk éäéå©§¦À©«£¤̧¦¨´¦§¨»§¨¥´¤©«£Ÿ¼©§¦À©´¨³Ÿ
:Bãévî àa åéçà åNòå åéáà ÷çöé éðt úàî á÷òé àöé̈¨Æ©«£½Ÿ¥¥¬§¥−¦§¨´¨¦®§¥¨´¨¦½−̈¦¥«

i"yx£‡ˆÈ ‡ˆÈ∑וזה יֹוצא .ּבאזה »…»»ְֵֶֶָ

(àì)åéáàì øîàiå åéáàì àáiå íénòèî àeä-íb Nòiå©©³©©Æ©§©¦½©¨¥−§¨¦®©Ÿ́¤§¨¦À
:ELôð épëøáz øáòa Bða ãévî ìëàéå éáà í÷é̈ª³¨¦Æ§Ÿ©Æ¦¥´§½©«£ª−§¨«£©¬¦©§¤«

„È‰BLe·Ïכז ‡ÁÈ¯ ˙È Á¯‡Â dÏ ˜L�e ·¯˜e¿≈¿«≈«¬«»≈»ƒ¿ƒ
) BÂ‰ ¯Ó‡Â dÎ¯·eנ"אÈÊÁ(È¯·„ ‡ÁÈ¯ »¿≈«¬«¬¬≈≈»ƒ¿ƒ

:ÈÈ dÎ¯· Èc ‡Ï˜Á„ ‡ÁÈ¯k¿≈»¿«¿»ƒ»¬≈¿»

ehÓe·‡כח ‡iÓL„ ‡lhÓ ÈÈ CÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆»¿»ƒ«»ƒ¿«»ƒ»
) ˙e‡È‚Òe ‡Ú¯‡„נ"י˙eÈ‚ÒÂ(:¯ÓÁÂ ¯e·ÈÚ ¿«¿»¿ƒ¿«¿ƒ«¬»

ÔÂkÏÓכט CÏ Ôe„aÚzLÈÂ ÔÈÓÓÚ CpÁÏÙÈƒ¿¿À»«¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»«¿¿»
Cn‡ È�a CÏ Ôe„bÒÈÂ CÈÁ‡Ï ·¯ ÈÂ‰¡≈«¿«»¿ƒ¿¿»¿≈ƒ»
:ÔÈÎÈ¯a ÔB‰È CÈÎ¯·Óe ÔÈËÈÏ ÔB‰È CÈËËÏÓ¿«¿»¿ƒƒ¿»¬»¿¿ƒƒ

ÚÈ˜·ל ˙È ‡Î¯·Ï ˜ÁˆÈ ÈˆÈL „k ‰Â‰Â«¬»«≈ƒƒ¿»¿»»»»«¬…
˜ÁˆÈ Èt‡ ˙ÂlÓ ·˜ÚÈ ˜Ù� ˜tÓ Ì¯a ‰Â‰Â«¬»¿«ƒ«¿««¬…ƒ¿««≈ƒ¿»

) ‡˙‡ È‰eÁ‡ ÂNÚÂ È‰e·‡נ"יÏÚ(:d„ÈvÓ ¬ƒ¿≈»¬ƒ»»«ƒ≈≈

ÂÏ˙לא ÏÈÚ‡Â ÔÈÏÈL·z ‡e‰ Û‡ „·ÚÂ«¬«««¿ƒƒ¿»≈¿«
ÏeÎÈÈÂ ‡a‡ Ìe˜È È‰e·‡Ï ¯Ó‡Â È‰e·‡¬ƒ«¬««¬ƒ»«»¿≈
:CLÙ� È�pÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a d¯·„ ‡„ÈvÓƒ≈»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ«ƒ«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰ÌÈÓM.(כח) ÏhÓלֹו ׁשּיּתן הּברכה אין ƒ««»«ƒְִֵֵֶַָָ

ירד הּטל ּכי הּׁשמים, מּטל ֱִִִִֵֵַַַַַָָֹהאלהים

אֹו טל רּבּוי ׁשּיּתן אמר ואּלּו מקֹום, ְְִִִֵֶַַָָָּבכל

ּבעּתם גׁשמיכם ונתּתי ּכענין ּבעּתֹו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּירד

ּפרּוׁשֹו, אבל ּברכה. היתה ד'), כ"ו ְְְֲִֵַָָָָָָ(וּיקרא

ּברכֹו אׁשר ׂשדה ּכריח ה', ּברּכת ּבֹו הזּכיר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָּכי

ּבר הּׁשם ּכי לבני, ה' ּברכֹו אׁשר והּטעם ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַה',

ולא ּבצידֹו ׁשם ׁשּיצליחּנּו לֹומר ּבּׂשדה, ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹאֹותֹו

ל ויּתן ואמר רעה, ּבֹו ּתבֹואהּו ולא ְְְְְִֵֶַָָָָֹימּות

והּברכה הארץ, ּומׁשמּני הּׁשמים מּטל ְְְֱִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהאלהים

ותירׁש ּדגן ורב ׁשּיהיה אֹו ורּבּוי. ְְְְִִִֶֶֶֶָָֹּתֹוספת

האלהים ל ויּתן וׁשעּורֹו הוא"ו, ְְְְֱִִִֶֶֶַָֹּבתֹוספת

ותירׁש: ּדגן רב הארץ ּומׁשמּני הּׁשמים ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמּטל

ÔBÎp‰Âהּוא ּתמיד האלהים מּתת ּכי ּבעיני, ¿«»ְֱִִִֵַַַָָֹ

ויּתן אמר ולכן לעֹולם, הפסק לֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָואין

הּׁשמים, מּטל אדמת על ימי ּכל האלהים, ְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָֹל

ּבכל הּׁשמנה ּכלֹומר הארץ, מּׁשמּני ל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָויּתן

צבי ו') כ' (יחזקאל ׁשּכתּוב ּכענין ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָהארצֹות,

הארצֹות: לכל ְֲִָָָהיא

Èa¯Âעצמֹו מֹוׁש מּטל מ"ם ּכי אמר אברהם ¿«ƒְְִִֵֵַַַַָָָ

ּולעׂש הארץ. ּוממׁשמּני עּמֹו לאואחר ו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹ

אמר, אבל ּברּבּוי, ולא אלהים ּבמּתת ְְְְֱֲִִַַַָָָֹֹנתנֹו

ּומּטל הארץ ּומׁשמּני אחריו, אצלּתי ל ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָּגם

ׁשם, ּתׁשב אׁשר ּבעֹוד ,מֹוׁשבי יהיה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָהּׁשמים

חלקֹו יהיה ּבעֹודֹו א ויאבד, יכלה ּכי ְְְְְְִִִִֶֶֶַַֹֹירמז

טֹוב:

Ce¯a.(כט) EÈÎ¯·Óe ¯e¯‡ EÈ¯¯‡הּוא ּובבלעם …¬∆»¿»¬∆»ְְִָ

ברּו מברכי ט') כ"ד (ּבּמדּבר ְְֲִֵֶַָָָאֹומר

וסֹופן יּסּורין ּתחּלתן הּצּדיקים ארּור, ְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹואררי

והרׁשעים למברכיהן, קֹודמין וארריהן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשלוה,

הקּדים לפיכ יּסּורין, וסֹופן ׁשלוה ְְְְְִִִִִִַָָָָָּתחּלתן

מּבראׁשית רּׁש"י לׁשֹון לקללה. ּברכה ְְְְְִִִִִֵַָָָָָּבלעם

הּקדֹוׁש אמר לּמה ּכן ואם ה'). (ס"ו ְִֵַַַָָָָָרּבה

ואברכה ג') י"ב (לעיל לאברהם הּוא ְְְְֲֵַַָָָָָּברּו

ּכי קׁשה, אינּנּו וזה אאר. ּומקּלל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמברכי

ּבראׁש הּברכה והּנה ,ב ונברכּו ׁשם ְְְְְְִִֵַַָָָָָֹחזר

ּדּבר ׁשם ּׁשּפרׁשנּו מה ּבעבּור אֹו ְֲִֵֵֶַַַַָּובּסֹוף.

והּיחיד יברכּוהּו הּכל ּכי ורּבים, יחיד ְְְְְִִִִִַַַָָָֹּבלׁשֹון

יּואר: אֹותֹו יקּלל ְֲֵֶַָאׁשר
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(áì)ða éðà øîàiå äzà-éî åéáà ÷çöé Bì øîàiåEøëá E ©¬Ÿ¤²¦§¨¬¨¦−¦¨®¨©¾Ÿ¤£¦²¦§¬§«Ÿ§−
:åNòרמב"ן ¥¨«

(âì)àBôà-éî øîàiå ãàî-ãò äìãb äãøç ÷çöé ãøçiå©¤«¡©¸¦§¨´£¨¨»§Ÿ¨´©§Ÿ¼©¿Ÿ¤¦«¥¿
eäëøáàå àBáz íøèa ìkî ìëàå éì àáiå ãéö-ãvä àeä́©¨«©Á¦Á©¨̧¥¦¹¨«Ÿ©¬¦²Ÿ§¤¬¤¨−¨«£¨«£¥®

:äéäé Ceøa-íb©¨−¦«§¤«
i"yx£„¯ÁiÂ∑ּגיהּנם ראה ּומדרׁשֹו: ּתמיהה. לׁשֹון 'ּותוה', לעצמֹו,∑BÙ‡ŒÈÓ‡.מּתחּתיוּפתּוחהּכתרּגּומֹו: לׁשֹון «∆¡«ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָƒ≈ְְַָ

ציד? הּצד הּוא ואפֹוא הּוא מי ּפה, אּיה איפֹוא, אחר: ּדבר ּדברים. ּכּמה עם ÏkÓ.מׁשּמׁש ÏÎ‡Â∑מטעמים מּכל ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹ»…«ƒ…ְֲִִַָ
ּבֹו טעמּתי לטעם È‰È‰.(ב"ר)ׁשּבּקׁשּתי Ce¯aŒÌb∑,'הּברכֹות את נטל לא לאביו, יעקב ׁשרּמה 'אּלּולא ּתאמר: ׁשּלא ְְְִִִִֶַַָֹ«»ƒ¿∆ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ

ּוברכֹו הסּכים רמב"ן.(ב"ר)מּדעּתֹולכ ְְְְִִִֵַָ

(ãì)äøîe äìãb ä÷òö ÷òöiå åéáà éøác-úà åNò òîLk¦§³Ÿ©¥¨Æ¤¦§¥´¨¦½©¦§©´§¨½̈§Ÿ¨¬¨¨−
:éáà éðà-íâ éðëøa åéáàì øîàiå ãàî-ãò©§®Ÿ©Ÿ́¤§¨¦½¨«£¥¬¦©−̈¦¨¦«

(äì)éçà àa øîàiå:Eúëøa çwiå äîøîa E ©¾Ÿ¤¨¬¨¦−§¦§¨®©¦©−¦§¨¤«
i"yx£‰Ó¯Óa∑ּבחכמה. ¿ƒ¿»ְְָָ

(åì)íéîòô äæ éðá÷òiå á÷òé BîL àø÷ éëä øîàiå©¿Ÿ¤£¦Á¨¨̧§¹©«£ÀŸ©©§§¥̧¦Æ¤´©£©½¦
øîàiå éúëøa ç÷ì äzò äpäå ç÷ì éúøëa-úà¤§«Ÿ̈¦´¨½̈§¦¥¬©−̈¨©´¦§¨¦®©Ÿ©¾

:äëøa él zìöà-àìä£«Ÿ¨©¬§¨¦−§¨¨«
i"yx£BÓL ‡¯˜ ÈÎ‰∑:ּכמֹו הּוא, ּתימּה כט)לׁשֹון ׁשם(לקמן על יעקב, ׁשמֹו נקרא לכ ׁשּמא אּתה"? אחי "הכי ¬ƒ»»¿ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

עתיד ׁשהּוא וׁשּניתיסֹופֹו, ּגדֹול לפני ּקטן ׁשּברכּתי ּבי יׁש עון 'ׁשּמא אמר: יצחק? חרד לּמה ּתנחּומא. לעקבני, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
"אתּֿבכרתי לֹו: אמר ?'ל עׂשה 'מה אביו: לֹו אמר פעמים", זה "וּיעקבני מצעק: עׂשו התחיל הּיחס'? ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹסדר
יהיה"' ּברּו "ּגם ּברכּתי: לּבכֹור עכׁשו, הּדין. ׁשּורת על עברּתי ׁשּמא וחרד, מצר הייתי ּבכ' אמר: .לקח", ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

È�·˜ÚiÂ∑לי נתחּכם 'וחּכמני', מתרּגמין: ויׁש 'ּוכמן', וארב, ארבני. 'ּוכמני', הפרׁשה,∑‡ˆzÏ.ּכתרּגּומֹו לׁשֹון ««¿¿≈ƒְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָ»«¿»ְְַָָ
"וּיאצל" "וּיּצל"(ּכמֹו אחרים: .)ספרים ְְֲִִֵֵֶַַַָָ

(æì)Cì åézîN øéáb ïä åNòì øîàiå ÷çöé ïòiå©©̧©¦§¹̈©´Ÿ¤§¥À̈¥´§¦º©§¦¬¨Æ
åézëîñ Løéúå ïâãå íéãáòì Bì ézúð åéçà-ìk-úàå§¤¨¤À̈¨©³¦Æ©«£¨¦½§¨¨¬§¦−§©§¦®

:éða äNòà äî àBôà äëìe§¨´¥½¨¬¤«¡¤−§¦«
i"yx£¯È·b Ô‰∑אם ּבברכה? ל ּתֹועלת מה לֹו: אמר אּלא ראׁשֹונה? אֹותּה עֹוׂשה והּוא היא, ׁשביעית זֹו ּברכה ≈¿ƒְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

ּומ ,ל ׂשמּתיו ּגביר ׁשהרי הם, ׁשּלֹו נכסים, רּבֹוּתקנה קנה עבד, ּׁשּקנה ‡NÚ‰.ה ‰Ó ‡BÙ‡ ‰ÎÏe∑,אפֹוא אּיה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ¿»≈»∆¡∆ֵֵַ
?ל ּלעׂשֹות מה רמב"ן.אבּקׁש ְֲֲֵַַַ

‡�‡לב ¯Ó‡Â z‡ ÔÓ È‰e·‡ ˜ÁˆÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ¿»¬ƒ»»¿«¬«¬»
:ÂNÚ C¯Îea C¯a¿»¿»≈»

Ó‡Â¯לג ‡„ÁÏ „Ú ‡a¯ ‡‰Âz ˜ÁˆÈ ‰Â˙e¿»ƒ¿»ƒ¿»«»««¬»«¬«
˙ÈÏÎ‡Â ÈÏ ÏÈÚ‡Â ‡„Èˆ „ˆc ÈÎÈ„ ‡e‰ ÔÓ»≈ƒ¿»≈»¿»≈ƒ«¬»ƒ
:È‰È CÈ¯a Û‡ dzÎ¯·e ÏBÚÈ˙ ‡Ï „Ú ‡lkÓƒ…»«»≈»≈ƒ≈«¿ƒ¿≈

ÁÂˆeלד È‰e·‡ ÈÓb˙t ˙È ÂNÚ ÚÓL „k«¿«≈»»ƒ¿»≈¬ƒ¿«
¯Ó‡Â ‡„ÁÏ „Ú ‡¯È¯Óe ‡a¯ ‡ÁÂƒ̂¿»«»¿ƒ»««¬»«¬«

) ‡�‡ Û‡ È�Î¯a È‰e·‡Ïנ"יÈÏ(:‡a‡ «¬ƒ»≈¿ƒ«¬»ƒ«»

C˙k¯a:לה ÏÈa˜Â ‡˙ÓÎÁa CeÁ‡ ÏÚ ¯Ó‡Â«¬««»¿»¿¿»¿«ƒƒ¿¿»

Ô�cלו È�ÓkÁÂ ·˜ÚÈ dÓL ‡¯˜ ˙e‡È ¯Ó‡Â«¬«»¿»¿≈«¬…¿«¿«ƒ¿»
ÔÚk ‡‰Â ·ÈÒ� È˙e¯ÈÎa ˙È ÔÈ�ÓÊ ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿»¿«
:‡˙k¯a Èl z˜·L ‡Ï‰ ¯Ó‡Â È˙k¯a ÏÈa«̃ƒƒ¿¿ƒ«¬«¬»¿«¿»ƒƒ¿¿»

dzeLלז ·¯ ‡‰ ÂNÚÏ ¯Ó‡Â ˜ÁˆÈ ·È˙‡Â«¬≈ƒ¿»«¬«¿≈»»««ƒ≈
) CÏנ"יCÂlÚ(dÏ ˙È·‰È È‰BÁ‡ Ïk ˙ÈÂ »ƒ«»¿»»¬ƒ¿»ƒ≈

‰Ó ‡Î‰ CÏÂ dz„ÚÒ ¯ÓÁÂ ¯e·ÈÚÂ ÔÈc·ÚÏ¿«¿ƒ¿ƒ«¬»¿ƒ¿≈¿»»»»
:È¯a „ÈaÚ‡∆¿≈¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡z‰.(לב) ÈÓ"אבי "יקּום לֹו אמר ּכאׁשר ƒ»»ֲִֶַַָָָ

ׁשאכל וידע יעקב ׁשהּוא חֹוׁשב ְֲֵֶֶַַַָָָָֹהיה

מטעּמים הּוא ּגם ועׂשה אֹותֹו ּובר עׂשו ְְִִֵֵֵֵַַַָָָמּציד

לדעת אּתה, מי ׁשאלֹו ולכן אֹותֹו, ּגם ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּיבר

ֱֶָהאמת:

È‰È‰.(לג) Ce¯a Ìb e‰Î¯·‡Â ‡B·z Ì¯Ëaאין ¿∆∆»»¬»¬≈«»ƒ¿∆ֵ

וצֹועק מאד עד ּגדֹולה חרדה החרד ְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָֹּדר

ׁשּיׁשלים אֹותֹו" לבר רּמּני אׁשר הּוא ְְֲִִִִֵֶֶַַָ"מי

היה אבל יהיה, ּברּו ּגם מּיד לאמר ְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹצעקתֹו

עליו צֹועק עׂשו היה ּכי ועֹוד, ׁשּיקּללהּו, ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָראּוי

יאמין ואי אבי", עּתה ּתברכהּו "ולּמה ְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָֹלאמר

ּכי ּבראֹותֹו מּתחּלה, היה ּבמרמה ּכי ְְְְִִִִִִֵָָָָָעׂשו

ּברצֹונֹו: אֹותֹו יבר ְְִֵַָָעּתה

ÔBÎp‰Âׁשהּו מיּבעיני יאמר, הֹווה, לׁשֹון א ¿«»ְְִֵֶֶַַֹ

יכֹול היה אׁשר ציד הּצד הּוא ֲִֵֶַַָָָָאפֹוא

ּכל על ּברּו ׁשּיהיה וגם ׁשאברכהּו, ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָלרּמֹותי

וגם טעמֹו אֹו הּוא. ּברּו ּכי ידעּתי ּכי ְְֲִִִִַַַָָָּפנים,

להעביר לי אפׁשר ׁשאי ּכרחי, על יהיה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָּברּו

ּברּוח ידע אֹותֹו ׁשּבר מאז ּכי מּמּנּו, ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּברכה

עליו: ּברכתֹו ׁשחלה ְִֶֶַָָָָָֹהּקדׁש

e‰ÊÂידע ּכי חרד, אׁשר הּגדֹולה החרדה טעם ¿∆ְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָ

וזה לעֹולם. ּברכתֹו לֹו האהּוב ּבנֹו ְְְְִִֵֶֶָָָָׁשאּבד

מי ׁשאמר אחר ּכי ּבמרמה. אחי ּבא ְְִִִִֶַַַַַָָָָטעם

ׁשאי יעקב, היה אליו ׁשהּבא ּדעּתֹו נתן ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאפֹוא,

ּבזרעֹו: רק הּברכה ׁשּתחּול ְְְְֶֶַַַָָָָאפׁשר

ÌÈ„·ÚÏ.(לז) BÏ Èz˙� ÂÈÁ‡ Ïk ˙‡Âּברּכת אינּנּו ¿∆»∆»»«ƒ«¬»ƒְִֵֶַ

ּגביר הן אמר ׁשּכבר "לאחי גביר ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָ"הוה
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(çì)éáà Eì-àåä úçà äëøáä åéáà-ìà åNò øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¤¨¦À©«£¨¨̧©©³¦«§Æ¨¦½
:jáiå Bì÷ åNò àOiå éáà éðà-íâ éðëøä£¥¬¦©−̈¦¨¦®©¦¨¬¥¨²Ÿ−©¥«§§

i"yx£˙Á‡ ‰Î¯·‰∑:ּכמֹו ּתימּה, לׁשֹון מׁשּמׁשת זֹו יג)ה"א היא"?(במדבר "הּׁשמנה ג)"הּבמחנים"? ב "הּכמֹות(שמואל «¬»»««ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
.נבל"? ָָ

(èì)õøàä épîLî äpä åéìà øîàiå åéáà ÷çöé ïòiå©©²©¦§¨¬¨¦−©´Ÿ¤¥¨®¦¥º¦§©¥³¨¨̧¤Æ
:ìòî íéîMä ìhîe EáLBî äéäé¦«§¤´«¨¤½¦©¬©¨©−¦¥¨«

i"yx£'B‚Â ı¯‡‰ ÈpÓLÓ∑ׁשל איטלי"א .(ב"ר)יוןזֹו ƒ¿«≈»»∆¿ְִֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(hi zxaeg zeniyx)

יון ׁשל איטליא לט)זֹו כז, (רש"י ְִֶַָָָ
ּומתרץ, הארץ". ּומׁשמּני . . האלקים לָך "ויּתן ליעקב אמר ּכבר והרי הארץ, ׁשמּני את לעׂשו יצחק נתן איְך הקׁשה: ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻלרׁש"י

רז"ל ׁשאמרּו ּוכפי יעקב. ׁשל ּבברכתֹו נכללה ולא ּבעֹולם היה לא ׁשעדין יון, ׁשל לאיטליא ב)ׁשהּכּוונה נו, ׁשּנׂשא(ׁשּבת ּבׁשעה : ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

יון. ׁשל איטליא וזהּו . . ּבּים קנה ונעץ ּגבריאל ירד ּפרעה ּבת את רמב"ןׁשלמה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

(î)éçà-úàå äéçú Eaøç-ìòåãéøz øLàk äéäå ãáòz E §©©§§´¦«§¤½§¤¨¦−©«£®Ÿ§¨¨Æ©«£¤´¨¦½
:Eøàeö ìòî Blò z÷øôe¨«©§¨¬ª−¥©¬©¨¤«

i"yx£Ea¯ÁŒÏÚÂ∑:ּכמֹו ב', אֹות ּבמקֹום ׁשהּוא 'על' יׁש .'ּבחרּב' לג)ּכמֹו חרּבכם",(יחזקאל על "עמדּתם ¿««¿¿ְְְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַ
ו)ּבחרּבכם. ּבצבאֹותם(שמות צבאתם", È¯z„."על ¯L‡k ‰È‰Â∑:ּכמֹו צער, נה)לׁשֹון ּבׂשיחי",(תהלים "אריד ְְְְְְִִֶַַָָֹ¿»»«¬∆»ƒְְְִִִַַָ

עּלֹו "ּופרקּת ׁשּנטל הּברכֹות על להצטער ּפה ּפתחֹון ל ויהיה הּתֹורה על יׂשראל ּכׁשּיעברּו ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻּכלֹומר,
רמב"ן.וגֹו'" ְ

(àî)åéáà Bëøa øLà äëøaä-ìò á÷òé-úà åNò íèNiå©¦§³Ÿ¥¨Æ¤©«£½Ÿ©©̧§¨½̈£¤¬¥«£−¨¦®
á÷òé-úà äâøäàå éáà ìáà éîé eáø÷é Baìa åNò øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈§¦À¦§§Æ§¥Æ¥´¤¨¦½§©«©§−̈¤©«£¬Ÿ

:éçà̈¦«
i"yx£È·‡ Ï·‡ ÈÓÈ e·¯˜È∑יׁש ּפנים לכּמה אּגדה ּומדרׁשי אּבא, את אצער ׁשּלא רמב"ן.ּכמׁשמעֹו, ƒ¿¿¿≈≈∆»ƒְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

‰È‡לח ‡„Á ‡˙k¯·‰ È‰e·‡Ï ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»«¬ƒ¬ƒ¿¿»¬»ƒ
ÂNÚ ÌÈ¯‡Â ‡a‡ ‡�‡ Û‡ ÈÏ C¯a ‡a‡ CÏ»«»»≈ƒ«¬»«»«¬≈≈»

:‡Î·e dÏ»̃≈¿»

‰‡לט dÏ ¯Ó‡Â È‰e·‡ ˜ÁˆÈ ·È˙‡Â«¬≈ƒ¿»¬ƒ«¬«≈»
‡iÓL„ ‡lhÓe C·˙BÓ ‡‰È ‡Ú¯‡„ ‡·ehÓƒ»¿«¿»¿≈¿»ƒ«»ƒ¿«»

:‡lÚlÓƒ¿≈»

k„מ È‰ÈÂ ÁÏÙz CeÁ‡ ˙ÈÂ ÈÁÈz Ca¯Á ÏÚÂ¿««¿»≈≈¿»»ƒ¿»ƒ≈«
ÈcÚ˙Â ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t ÏÚ È‰B�a Ôe¯aÚÈ«¿¿¿ƒ«ƒ¿»≈«¿»¿«¿≈

:C¯Âˆ ÏÚÓ d¯È�ƒ≈≈««¿»

Ècמא ‡˙k¯a ÏÚ ·˜ÚÈÏ e··c ÂNÚ ¯Ë�e¿«≈»¿»¿«¬…«ƒ¿¿»ƒ
ÈÓBÈ Ôe·¯˜È daÏa ÂNÚ ¯Ó‡Â È‰e·‡ dÎ¯·»¿≈¬ƒ«¬«≈»¿ƒ≈ƒ¿¿≈

:ÈÁ‡ ·˜ÚÈ ˙È ÏBË˜‡Â ‡a‡„ ÈÏ·‡∆¿≈¿«»¿∆¿»«¬…»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּגביר הּוא ׁשּיהיה יּתכן אבל .ל ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָׂשמּתיו

ּגבר יהּודה ּכי ּכענין עבדים, הם יהיּו ְְְְְֲִִִִֵַָָָָֹולא

לֹו נתּתי אמר אבל ב'), ה' (דהי"א ְֲִֶַַָָָָּבאחיו

ּכי ,אּמ ּבני ל ויׁשּתחוּו מּמאמרֹו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָלעבדים

העבד הׁשּתחואת ׁשאמרהּוא ּכמֹו לאדֹוניו, ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָ

לאּמים. ל ויׁשּתחוּו ויכּפל עּמים" יעבדּו"ְְְְְְְֲִִִִַַַַֹֻ

ÌÚËÂÂÈÁ‡ Ïk ˙‡Â,"אּמ ּו"בני "אחי" ּכטעם ¿««¿∆»∆»ְְִֵֶֶַַַ

עׂשו. ׁשל זרעֹו ּכל על לרמז רּבים ּבלׁשֹון ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹיזּכירם

הּפילגׁשים: ּבני אמר אברהם ְְְְִִִֵַַַַַָָָורּבי

E·LBÓ.(לט) ‰È‰È ı¯‡‰ ÈpÓLÓ ‰p‰הּנה טעם ƒ≈ƒ¿«≈»»∆ƒ¿∆»∆ִֵַַ

הארץ מׁשמּני ל לתת אּוכל הּנה ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹלאמר

ׁשּיהיה יסּפיק לׁשניכם ּכי הּׁשמים, ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָּומּטל

ּבענין אבל הּׁשמים, וטל הארץ ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָמׁשמּני

לֹו נתן ולא ּתעבד. ולֹו ּתהיה ׁשּלֹו ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹֹהּממׁשלה

לכּבד רצה ּכי ּכאחיו, ותירֹוׁש ּדגן רב ּכן ְְְִִִֵֵַַָָָָָֹּגם

ליעקב אמר כן ואחרי עליו. ראׁשֹונה ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָֹֹהמבר

ארץ את לרׁשּת אברהם ּברּכת את ל ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָויּתן

הּדגן רב לֹו להיֹות ד'), כ"ח (להּלן ְְְִֶַַָָָֹֻמגרי

ּולעׂשו אברהם, מּתנת ּכנען ּבארץ ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָוהּתירֹוׁש

אחרת: ּבארץ הארץ ּומׁשמּני הּטל ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָיהיה

וטעם ˙ÈÁ‰.(מ) Ea¯Á ÏÚÂוכן ,ּבחרּב ּכמֹו ְַַ¿««¿¿ƒ¿∆ְְְְְֵַ

האדם יחיה לבּדֹו הּלחם על לא ְְִִֶֶֶַַַָָָֹּכי

ׁשּתהיה הּברכה ואין ּבלחם. ג'), ח' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ(ּדברים

נתן הּנה ּכי ּבחרּבֹו, האֹויבים מּׁשלל ְְְְְִִִִִֵַַַָָָמחיתֹו

יחיה, ּובּה הּׁשמים ּומּטל הארץ מׁשמּני ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָלֹו

ינּצח ּכי ּבמלחמֹותיו ׁשּיחיה לֹומר הענין ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָאבל

אחי ואת אמר ּכן ועל אֹויב. ּבחרב יּפל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹולא

.עלי יגּבר והּוא עליו, ּתתגּבר ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹּתעבד,

ּופרקּת ידֹו מּתגרת ּבׂשיח ּתריד. ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָוהיה

יתּגרּו ׁשּלא ליׂשראל ירמז .צּואר מעל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻעּלֹו

מה והּוא רעה. עּמם לעׂשֹות מּדאי יֹותר ְֲִִֵַַַָָָָּבם

ונׁשמרּתם ד'ֿה') ב' (ּדברים הּכתּוב ְְְְִִִֶֶַַָָָּׁשּצּוה

וגֹו': בם ּתתּגרּו אל ְְְִַָָֹמאד

CÎÂ,('א א' ר"ה (ירּוׁשלמי רּבֹותינּו הזּכירּו ¿»ְְְִִִֵַַ

יֹואב ׁשם יׁשב חדׁשים ׁשׁשת ּכי ְֳִִֵֶַָָָָָאמרּו

(מ"א ּבאדֹום זכר ּכל הכרית עד יׂשראל ְְְֱִִִֵֶַָָָָָוכל

אני הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ט"ז), ֲִַַָָָי"א

ּבהם, התּגרית ואּתה ּבם, ּתתּגרּו אל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָאמרּתי

ל נמנין הּללּו חדׁשים ׁשּׁשה ׁשאין ְְֳִִִִֵֶֶַַָָָחּיי

והּימים י"א) ב' (ׁשם מּדכתיב ,ְְְְְִִִִַַָָּולמלכּות

ׁשנה, ארּבעים יׂשראל על ּדוד מל ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָאׁשר

(ש"ב ּדכתיב יֹותר, חדׁשים ׁשּׁשה מל ְְֳִִִִֵַָָָוהּוא

[יהּודה] (יׂשראל) על מל ּבחברֹון ה') ְְְְִֵֶַַָָָה'

(דב"רׁשבע אמרּו ועֹוד חדׁשים. וׁשּׁשה ׁשנים ְְְֳִִִֶַָָָָ

ידי ּדוד הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ט"ז) ִֶַַָָָָָא'

את ּבהם לרּדֹות מבּקׁש ואני וחרּוצֹות ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָחדּודֹות

וכּו': ְִָעֹולמי

BaÏa.(מא) ÂNÚ ¯Ó‡iÂיּתכן אברהם רּבי אמר «…∆≈»¿ƒְִִֵַַַָָָָ

,צר ואין מאֹוהביו. לאחד סֹודֹו ְְֲִֵֵֶֶֶָָָֹׁשּגּלה

לּבֹו עם אדם יּמל אׁשר ּבּדבר ההסּכמה ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָּכי

ׁשּיהיה ּפי על אף הּלב, עם אמירה ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּתּקרא

ידּברּו ולב ּבלב וכן ּבׂשפתים. ּדּבּור ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָּבּה

וכל "לב", יּקרא הרצֹון ּכי ג'), י"ב ְְִִִִֵֵָָָָ(ּתהּלים

(דהי"א ּדויד את להמלי אחד לב ְְְִִִֵֵֶֶַָָָיׂשראל

ההסּכמה אֹותּה על ּכּלם ׁשהיּו ל"ט), ְֶַַַָָָָָֻי"ב

ּבלּבֹו ירבעם וּיאמר וכן ּבּה, מדּברים ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹוהיּו

כ"ד (לעיל אליעזר אמר וכן כ"ו), י"ב ְְֱִֵֵֶֶַָ(מ"א
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(çì)éáà Eì-àåä úçà äëøáä åéáà-ìà åNò øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¤¨¦À©«£¨¨̧©©³¦«§Æ¨¦½
:jáiå Bì÷ åNò àOiå éáà éðà-íâ éðëøä£¥¬¦©−̈¦¨¦®©¦¨¬¥¨²Ÿ−©¥«§§

i"yx£˙Á‡ ‰Î¯·‰∑:ּכמֹו ּתימּה, לׁשֹון מׁשּמׁשת זֹו יג)ה"א היא"?(במדבר "הּׁשמנה ג)"הּבמחנים"? ב "הּכמֹות(שמואל «¬»»««ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
.נבל"? ָָ

(èì)õøàä épîLî äpä åéìà øîàiå åéáà ÷çöé ïòiå©©²©¦§¨¬¨¦−©´Ÿ¤¥¨®¦¥º¦§©¥³¨¨̧¤Æ
:ìòî íéîMä ìhîe EáLBî äéäé¦«§¤´«¨¤½¦©¬©¨©−¦¥¨«

i"yx£'B‚Â ı¯‡‰ ÈpÓLÓ∑ׁשל איטלי"א .(ב"ר)יוןזֹו ƒ¿«≈»»∆¿ְִֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(hi zxaeg zeniyx)

יון ׁשל איטליא לט)זֹו כז, (רש"י ְִֶַָָָ
ּומתרץ, הארץ". ּומׁשמּני . . האלקים לָך "ויּתן ליעקב אמר ּכבר והרי הארץ, ׁשמּני את לעׂשו יצחק נתן איְך הקׁשה: ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻלרׁש"י

רז"ל ׁשאמרּו ּוכפי יעקב. ׁשל ּבברכתֹו נכללה ולא ּבעֹולם היה לא ׁשעדין יון, ׁשל לאיטליא ב)ׁשהּכּוונה נו, ׁשּנׂשא(ׁשּבת ּבׁשעה : ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

יון. ׁשל איטליא וזהּו . . ּבּים קנה ונעץ ּגבריאל ירד ּפרעה ּבת את רמב"ןׁשלמה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

(î)éçà-úàå äéçú Eaøç-ìòåãéøz øLàk äéäå ãáòz E §©©§§´¦«§¤½§¤¨¦−©«£®Ÿ§¨¨Æ©«£¤´¨¦½
:Eøàeö ìòî Blò z÷øôe¨«©§¨¬ª−¥©¬©¨¤«

i"yx£Ea¯ÁŒÏÚÂ∑:ּכמֹו ב', אֹות ּבמקֹום ׁשהּוא 'על' יׁש .'ּבחרּב' לג)ּכמֹו חרּבכם",(יחזקאל על "עמדּתם ¿««¿¿ְְְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַ
ו)ּבחרּבכם. ּבצבאֹותם(שמות צבאתם", È¯z„."על ¯L‡k ‰È‰Â∑:ּכמֹו צער, נה)לׁשֹון ּבׂשיחי",(תהלים "אריד ְְְְְְִִֶַַָָֹ¿»»«¬∆»ƒְְְִִִַַָ

עּלֹו "ּופרקּת ׁשּנטל הּברכֹות על להצטער ּפה ּפתחֹון ל ויהיה הּתֹורה על יׂשראל ּכׁשּיעברּו ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻּכלֹומר,
רמב"ן.וגֹו'" ְ

(àî)åéáà Bëøa øLà äëøaä-ìò á÷òé-úà åNò íèNiå©¦§³Ÿ¥¨Æ¤©«£½Ÿ©©̧§¨½̈£¤¬¥«£−¨¦®
á÷òé-úà äâøäàå éáà ìáà éîé eáø÷é Baìa åNò øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈§¦À¦§§Æ§¥Æ¥´¤¨¦½§©«©§−̈¤©«£¬Ÿ

:éçà̈¦«
i"yx£È·‡ Ï·‡ ÈÓÈ e·¯˜È∑יׁש ּפנים לכּמה אּגדה ּומדרׁשי אּבא, את אצער ׁשּלא רמב"ן.ּכמׁשמעֹו, ƒ¿¿¿≈≈∆»ƒְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

‰È‡לח ‡„Á ‡˙k¯·‰ È‰e·‡Ï ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»«¬ƒ¬ƒ¿¿»¬»ƒ
ÂNÚ ÌÈ¯‡Â ‡a‡ ‡�‡ Û‡ ÈÏ C¯a ‡a‡ CÏ»«»»≈ƒ«¬»«»«¬≈≈»

:‡Î·e dÏ»̃≈¿»

‰‡לט dÏ ¯Ó‡Â È‰e·‡ ˜ÁˆÈ ·È˙‡Â«¬≈ƒ¿»¬ƒ«¬«≈»
‡iÓL„ ‡lhÓe C·˙BÓ ‡‰È ‡Ú¯‡„ ‡·ehÓƒ»¿«¿»¿≈¿»ƒ«»ƒ¿«»

:‡lÚlÓƒ¿≈»

k„מ È‰ÈÂ ÁÏÙz CeÁ‡ ˙ÈÂ ÈÁÈz Ca¯Á ÏÚÂ¿««¿»≈≈¿»»ƒ¿»ƒ≈«
ÈcÚ˙Â ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t ÏÚ È‰B�a Ôe¯aÚÈ«¿¿¿ƒ«ƒ¿»≈«¿»¿«¿≈

:C¯Âˆ ÏÚÓ d¯È�ƒ≈≈««¿»

Ècמא ‡˙k¯a ÏÚ ·˜ÚÈÏ e··c ÂNÚ ¯Ë�e¿«≈»¿»¿«¬…«ƒ¿¿»ƒ
ÈÓBÈ Ôe·¯˜È daÏa ÂNÚ ¯Ó‡Â È‰e·‡ dÎ¯·»¿≈¬ƒ«¬«≈»¿ƒ≈ƒ¿¿≈

:ÈÁ‡ ·˜ÚÈ ˙È ÏBË˜‡Â ‡a‡„ ÈÏ·‡∆¿≈¿«»¿∆¿»«¬…»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּגביר הּוא ׁשּיהיה יּתכן אבל .ל ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָׂשמּתיו

ּגבר יהּודה ּכי ּכענין עבדים, הם יהיּו ְְְְְֲִִִִֵַָָָָֹולא

לֹו נתּתי אמר אבל ב'), ה' (דהי"א ְֲִֶַַָָָָּבאחיו

ּכי ,אּמ ּבני ל ויׁשּתחוּו מּמאמרֹו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָלעבדים

העבד הׁשּתחואת ׁשאמרהּוא ּכמֹו לאדֹוניו, ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָ

לאּמים. ל ויׁשּתחוּו ויכּפל עּמים" יעבדּו"ְְְְְְְֲִִִִַַַַֹֻ

ÌÚËÂÂÈÁ‡ Ïk ˙‡Â,"אּמ ּו"בני "אחי" ּכטעם ¿««¿∆»∆»ְְִֵֶֶַַַ

עׂשו. ׁשל זרעֹו ּכל על לרמז רּבים ּבלׁשֹון ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹיזּכירם

הּפילגׁשים: ּבני אמר אברהם ְְְְִִִֵַַַַַָָָורּבי

E·LBÓ.(לט) ‰È‰È ı¯‡‰ ÈpÓLÓ ‰p‰הּנה טעם ƒ≈ƒ¿«≈»»∆ƒ¿∆»∆ִֵַַ

הארץ מׁשמּני ל לתת אּוכל הּנה ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹלאמר

ׁשּיהיה יסּפיק לׁשניכם ּכי הּׁשמים, ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָּומּטל

ּבענין אבל הּׁשמים, וטל הארץ ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָמׁשמּני

לֹו נתן ולא ּתעבד. ולֹו ּתהיה ׁשּלֹו ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹֹהּממׁשלה

לכּבד רצה ּכי ּכאחיו, ותירֹוׁש ּדגן רב ּכן ְְְִִִֵֵַַָָָָָֹּגם

ליעקב אמר כן ואחרי עליו. ראׁשֹונה ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָֹֹהמבר

ארץ את לרׁשּת אברהם ּברּכת את ל ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָויּתן

הּדגן רב לֹו להיֹות ד'), כ"ח (להּלן ְְְִֶַַָָָֹֻמגרי

ּולעׂשו אברהם, מּתנת ּכנען ּבארץ ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָוהּתירֹוׁש

אחרת: ּבארץ הארץ ּומׁשמּני הּטל ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָיהיה

וטעם ˙ÈÁ‰.(מ) Ea¯Á ÏÚÂוכן ,ּבחרּב ּכמֹו ְַַ¿««¿¿ƒ¿∆ְְְְְֵַ

האדם יחיה לבּדֹו הּלחם על לא ְְִִֶֶֶַַַָָָֹּכי

ׁשּתהיה הּברכה ואין ּבלחם. ג'), ח' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ(ּדברים

נתן הּנה ּכי ּבחרּבֹו, האֹויבים מּׁשלל ְְְְְִִִִִֵַַַָָָמחיתֹו

יחיה, ּובּה הּׁשמים ּומּטל הארץ מׁשמּני ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָלֹו

ינּצח ּכי ּבמלחמֹותיו ׁשּיחיה לֹומר הענין ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָאבל

אחי ואת אמר ּכן ועל אֹויב. ּבחרב יּפל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹולא

.עלי יגּבר והּוא עליו, ּתתגּבר ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹּתעבד,

ּופרקּת ידֹו מּתגרת ּבׂשיח ּתריד. ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָוהיה

יתּגרּו ׁשּלא ליׂשראל ירמז .צּואר מעל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻעּלֹו

מה והּוא רעה. עּמם לעׂשֹות מּדאי יֹותר ְֲִִֵַַַָָָָּבם

ונׁשמרּתם ד'ֿה') ב' (ּדברים הּכתּוב ְְְְִִִֶֶַַָָָּׁשּצּוה

וגֹו': בם ּתתּגרּו אל ְְְִַָָֹמאד

CÎÂ,('א א' ר"ה (ירּוׁשלמי רּבֹותינּו הזּכירּו ¿»ְְְִִִֵַַ

יֹואב ׁשם יׁשב חדׁשים ׁשׁשת ּכי ְֳִִֵֶַָָָָָאמרּו

(מ"א ּבאדֹום זכר ּכל הכרית עד יׂשראל ְְְֱִִִֵֶַָָָָָוכל

אני הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ט"ז), ֲִַַָָָי"א

ּבהם, התּגרית ואּתה ּבם, ּתתּגרּו אל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָאמרּתי

ל נמנין הּללּו חדׁשים ׁשּׁשה ׁשאין ְְֳִִִִֵֶֶַַָָָחּיי

והּימים י"א) ב' (ׁשם מּדכתיב ,ְְְְְִִִִַַָָּולמלכּות

ׁשנה, ארּבעים יׂשראל על ּדוד מל ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָאׁשר

(ש"ב ּדכתיב יֹותר, חדׁשים ׁשּׁשה מל ְְֳִִִִֵַָָָוהּוא

[יהּודה] (יׂשראל) על מל ּבחברֹון ה') ְְְְִֵֶַַָָָה'

(דב"רׁשבע אמרּו ועֹוד חדׁשים. וׁשּׁשה ׁשנים ְְְֳִִִֶַָָָָ

ידי ּדוד הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ט"ז) ִֶַַָָָָָא'

את ּבהם לרּדֹות מבּקׁש ואני וחרּוצֹות ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָחדּודֹות

וכּו': ְִָעֹולמי

BaÏa.(מא) ÂNÚ ¯Ó‡iÂיּתכן אברהם רּבי אמר «…∆≈»¿ƒְִִֵַַַָָָָ

,צר ואין מאֹוהביו. לאחד סֹודֹו ְְֲִֵֵֶֶֶָָָֹׁשּגּלה

לּבֹו עם אדם יּמל אׁשר ּבּדבר ההסּכמה ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָּכי

ׁשּיהיה ּפי על אף הּלב, עם אמירה ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּתּקרא

ידּברּו ולב ּבלב וכן ּבׂשפתים. ּדּבּור ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָּבּה

וכל "לב", יּקרא הרצֹון ּכי ג'), י"ב ְְִִִִֵֵָָָָ(ּתהּלים

(דהי"א ּדויד את להמלי אחד לב ְְְִִִֵֵֶֶַָָָיׂשראל

ההסּכמה אֹותּה על ּכּלם ׁשהיּו ל"ט), ְֶַַַָָָָָֻי"ב

ּבלּבֹו ירבעם וּיאמר וכן ּבּה, מדּברים ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹוהיּו

כ"ד (לעיל אליעזר אמר וכן כ"ו), י"ב ְְֱִֵֵֶֶַָ(מ"א
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(áî)çìLzå ìãbä dða åNò éøác-úà ä÷áøì ãbiå©ª©´§¦§½̈¤¦§¥¬¥¨−§¨´©¨®Ÿ©¦§©º
éçà åNò äpä åéìà øîàzå ïèwä dða á÷òéì àø÷zåE ©¦§¨³§©«£ŸÆ§¨´©¨½̈©´Ÿ¤¥½̈¦¥Æ¥¨´¨¦½

:Eâøäì Eì íçðúî¦§©¥¬§−§¨§¤«
i"yx£‰˜·¯Ï „biÂ∑ּבלּבֹו מהרהר ּׁשעׂשו מה לּה הּגד הּקדׁש EÏ.ּברּוח ÌÁ�˙Ó∑מחׁשבה לחׁשב האחוה על נחם «À«¿ƒ¿»ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻƒ¿«≈¿ְֲֲִַַַַַָָָָֹ

ּפׁשּוטֹו: ּולפי ּתנחּומים. ׁשל ּכֹוס עלי וׁשתה ּבעיניו מת אּתה ּכבר אּגדה: ּומדרׁש .ּולהרג ל להתנּכר ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאחרת,
הּברכֹות על הּוא מתנחם ּתנחּומים, רמב"ן.ּבהריגתלׁשֹון ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָ

(âî)éçà ïáì-ìà Eì-çøa íe÷å éì÷a òîL éðá äzòå§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®§¯§©§²¤¨¨¬¨¦−
:äðøç̈¨«¨

(ãî)úîç áeLz-øLà ãò íéãçà íéîé Bnò záLéå§¨«©§¨¬¦−¨¦´£¨¦®©¬£¤¨−£©¬
éçà:E ¨¦«

i"yx£ÌÈ„Á‡∑מּועטים. ¬»ƒִָ

(äî)éçà-óà áeL-ãòBl úéNò-øLà úà çëLå Enî E ©¸©¨¦¹¦§À§¨©Æ¥´£¤¨¦´¨½
ézç÷ìe ézçìLåíBé íëéðL-íb ìkLà äîì íMî E §¨«©§¦−§©§¦´¦¨®¨¨¬¤§©²©§¥¤−¬

:ãçà¤¨«
i"yx£ÏkL‡ ‰ÓÏ∑ּכאׁשר" אמר: ּביעקב וכן ׁשּכּול, ׁשּקרּוי ּבניו את הּקֹובר על לּמד מּׁשניכם. ׁשּכּולה אהיה »»∆¿«ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ׁשכלּתי" ּבּהו∑ÌÎÈ�LŒÌb.ׁשכלּתי, נזרקה הּקדׁש ורּוח ,ויהרגּו ּבניו יעמדּו ּתהרגּנּו, ואּתה עלי יקּום אם ְְִִָָָֹ«¿≈∆ְְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
לאׁשּתֹו' 'הּמקּנא ּבפרק ׁשּמפרׁש ּכמֹו ימּותּו, אחד ׁשּביֹום יב)ונתנּבאה .(סוטה ְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(åî)øîàzå÷çöé-ìà ä÷áø÷úç úBða éðtî éiçá ézö ©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¦§½̈©´§¦§©©½¦§¥−§´¥®
õøàä úBðaî älàk úç-úBðaî äMà á÷òé ç÷ì-íà¦Ÿ¥´©©«Â£ÂŸ¦¨̧¦§«¥³¨¥̧¤Æ¦§´¨½̈¤

:íéiç él änì̈¬¨¦−©¦«
i"yx£ÈiÁ· Èzˆ˜∑ּבחּיי .מאסּתי «¿ƒ¿««ְְִַַַָ

çë(à)øîàiå eäeöéå Búà Cøáéå á÷òé-ìà ÷çöé àø÷iå©¦§¨¬¦§¨²¤©«£−Ÿ©§¨¤́Ÿ®©§©¥̧Æ©Ÿ́¤
^ïòðk úBðaî äMà çwú-àì Bì½«Ÿ¦©¬¦¨−¦§¬§¨«©

(á)Eì-ç÷å Enà éáà ìûeúá äúéa íøà äðct Cì íe÷¬¥Æ©¤´¨¬£½̈¥¬¨§¥−£¦´¦¤®§©§³
:Enà éçà ïáì úBðaî äMà íMî¦¨Æ¦½̈¦§¬¨¨−£¦¬¦¤«

i"yx£‰�ct∑לפּדן ·˙Ï‡e.ּכמֹו ‰˙Èa∑ּבסֹופּה ה"א לּה הטיל ּבתחּלתּה, למ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל ּבתּואל, לבית «∆»ְְַָ≈»¿≈ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָ
יג) .(יבמות

d¯aמב ÂNÚ ÈÓb˙t ˙È ‰˜·¯Ï ‰eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿ƒ¿»»ƒ¿»≈≈»¿«
‡¯ÈÚÊ d¯a ·˜ÚÈÏ ˙¯˜e ˙ÁÏLe ‡a«̄»¿»«¿«¿«¬…¿«¿≈»
CÏ ÔÓk CeÁ‡ ÂNÚ ‡‰ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»≈»»¿ƒ»

:CÏË˜ÓÏ¿ƒ¿¿»

ÂÏ˙מג CÏ ÏÈÊ‡ Ìe˜Â ÈpÓ Ïa˜ È¯a ÔÚÎe¿«¿ƒ«≈ƒƒ¿ƒ≈»¿«
:Ô¯ÁÏ ÈÁ‡ Ô·Ï»»»ƒ¿»»

e˙Èc·מד „Ú ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÈÓBÈ dnÚ ·È˙˙Â¿≈≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ«ƒ
:CeÁ‡„ ‡Ê‚e¯¿»¿»

È˙מה ÈL�˙ÈÂ CpÓ CeÁ‡„ ‡Ê‚e¯ ·e˙Èc „Ú«ƒ¿»¿»ƒ»¿ƒ¿¿≈»
‰ÓÏ ÔnzÓ Cp¯a„‡Â ÁÏL‡Â dÏ z„·Ú Ècƒ¬«¿»≈¿∆¿«¿∆¿¿ƒ»ƒ«»¿»

:„Á ‡ÓBÈ ÔBÎÈÂ¯z Û‡ Ïk˙‡∆¿«««¿≈»»

˜„Ìמו ÔÓ ÈiÁa ˙È˜Ú ˜ÁˆÈÏ ‰˜·¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿««ƒ√»
˙�aÓ ‡˙z‡ ·˜ÚÈ ·ÈÒ� Ì‡ ‰‡zÁ ˙�a¿«ƒ»»ƒ¿ƒ«¬…ƒ¿»ƒ¿«
:ÌÈiÁ ÈÏ ‰ÓÏ ‡Ú¯‡ ˙�aÓ ÔÈl‡Î ‰‡zÁƒ»»¿ƒ≈ƒ¿««¿»¿»ƒ«ƒ

d„wÙeא d˙È CÈ¯·e ·˜ÚÈÏ ˜ÁˆÈ ‡¯˜e¿»ƒ¿»¿«¬…»ƒ»≈«¿≈
:ÔÚ�k ˙�aÓ ‡˙z‡ ·q˙ ‡Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿»«

‡·e‰‡ב Ï‡e˙a ˙È·Ï Ì¯‡ ÔcÙÏ ÏÈf‡ Ìe˜ƒ≈¿««¬»¿≈¿≈¬»
Ô·Ï ˙�aÓ ‡˙z‡ ÔnzÓ CÏ ·ÒÂ Cn‡„¿ƒ»¿«»ƒ«»ƒ¿»ƒ¿«»»

:Cn‡„ ‡‰eÁ‡¬»¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

והיתה לּבי, אל לדּבר אכּלה טרם אני ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָמ"ה)

אדני אלהי ה' וּיאמר ּבׂשפתיו ּתפּלה ְְֱֲִִִֵֶַָָָָֹֹֹׁשם

לדּבר אכּלה טרם אבל י"ב), (ׁשם ְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָאברהם

ּבדעּתי: ּׁשעלה מה הׁשלימי טרם לּבי, ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָאל

.¯Ó‡iÂּגדֹולה מׂשטמה ּבאה ּכאׁשר ּכי ּכאן «…∆ְְֲִֵֶַַָָָָָ

על יעקב את לׂשטם עׂשו ְְֲִֵֶֶֶַַָֹֹּבנפׁש

והיה אחיו, את ׁשּיהרג ּבלּבֹו עלה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָֹהּברכה,

לרבקה וּיּגד טעם וזה לּבֹו. מרע ּבזה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻמתנחם

ורּׁש"י .ל מתנחם אמרה ּולכ עׂשו. ּדברי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאת

מהרהר עׂשו מה לּה הּגד הּקדׁש ּברּוח ְְְֵֵֶַַַַַָָָָֹֻּכתב

ּכן ואם ט'). (ס"ז רּבה ּבבראׁשית וכן ְְְְִִִִֵֵֵַָּבלּבֹו,

ּדּברּתי ּכמֹו הּלב, עם מחׁשבּתֹו עׂשו ּדברי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָיהיה

ט"ז): א' (קהלת לּבי עם ֲִִִִֶֶֹאני

‰p‰Âּכי אבי. אבל ימי יקרבּו אֹומר היה עׂשו ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָ

יקּללּנּו ׁשּלא מּפחּדֹו אֹו יצערּנּו, לא ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָֹֹּבחּייו

ׁשּמא ּפחדה ורבקה לקללה, ּברכתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָוּתהפ

לֹו יזּדּמן ׁשּמא אֹו ויהרגּנּו, ּפתאם הּזקן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹימּות

ויהרּגּנּו: ְְְֶַַַָּבחּייו

וטעם ÚÈÏ˜·.(מב) ‡¯˜zÂ ÁÏLzÂהיה ּכי ְַַ«ƒ¿««ƒ¿»¿«¬…ִָָ

אביו ּבאהל אינּנּו אחר ּבמקֹום ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֹיעקב

אחיו עׂשו מּפני מתחּבא היה ּכי ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָואּמֹו,

zeclez zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"k ycew zay meil inei xeriy

(â):íénò ìä÷ì úééäå Eaøéå Eøôéå Eúà Cøáé écL ìûå§¥³©©¸§¨¥´«Ÿ§½§©§§−§©§¤®§¨¦−¨¦§©¬©¦«
i"yx£ÈcL Ï‡Â∑מיאֹות יבר מּפיו, לּמתּברכין ּבברכֹותיו .ׁשּדי ¿≈««ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

(ã)EzLøì Czà Eòøæìe Eì íäøáà úkøa-úà Eì-ïzéå§¦¤§Æ¤¦§©´©§¨½̈§−§©§£´¦¨®§¦§§Æ
éøâî õøà-úà:íäøáàì íéýìû ïúð-øLà E ¤¤´¤§ª¤½£¤¨©¬¡Ÿ¦−§©§¨¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ˙k¯aŒ˙‡∑ּברכֹות אֹותן יהיּו "ּבזרע "והתּברכּו ּגדֹול", לגֹוי ואעׂש" לֹו: ל,ׁשאמר האמּורֹות ∆ƒ¿««¿»»ְְְְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָ
,ּבׁשביל)הּזרע)מּמ ואֹותֹו הּגֹוי אֹותֹו .הּמבריצא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹ

ß oeygxn h"k ycew zay mei ß

(ä)ïáì-ìà íøà äðct Cìiå á÷òé-úà ÷çöé çìLiå©¦§©³¦§¨Æ¤©«£½Ÿ©¥−¤©¤´¨¬£¨®¤¨¨³
:åNòå á÷òé íà ä÷áø éçà énøàä ìàeúa-ïa¤§¥Æ¨«£©¦½£¦´¦§½̈¥¬©«£−Ÿ§¥¨«

i"yx£·˜ÚÈ Ì‡ÂNÚÂ∑ּמלּמדנּו מה יֹודע רמב"ן.איני ≈«¬…¿≈»ְְִֵֵֵַַַ

(å)äðct Búà çlLå á÷òé-úà ÷çöé Cøá-ék åNò àøiå©©´§¥À̈¦«¥©´¦§¨»¤©«£Ÿ¼§¦©³ŸÆ©¤´¨¬
øîàì åéìò åöéå Búà Bëøáa äMà íMî Bì-úç÷ì íøà£½̈¨©«©¬¦−̈¦¨®§¨«£´Ÿ½©§©³¨¨Æ¥½Ÿ

^ïòðk úBðaî äMà çwú-àì«Ÿ¦©¬¦¨−¦§¬§¨«©

(æ):íøà äðct Cìiå Bnà-ìàå åéáà-ìà á÷òé òîLiå©¦§©´©«£½Ÿ¤¨¦−§¤¦®©¥−¤©¤´¨¬£¨«
i"yx£·˜ÚÈ ÚÓLiÂ∑ּבר ּכי עׂשו "וּירא מעלה: ׁשל לענין מחּבר «ƒ¿««¬…ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ

והל ּכנען, ּבנֹות רעֹות וכי ארם, ּפּדנה והל אביו אל יעקב ׁשמע וכי ארם", ּפּדנה אֹותֹו ׁשּלח וכי וגֹו' ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹיצחק
יׁשמעאל אל הּוא .ּגם ְִֵֶַָ

(ç):åéáà ÷çöé éðéòa ïòðk úBða úBòø ék åNò àøiå©©´§¥½̈¦¬¨−§´§¨®©§¥¥−¦§¨¬¨¦«

(è)úìçî-úà çwiå ìàòîLé-ìà åNò Cìiå|ìàòîLé-úa ©¥¬¤¥−̈¤¦§¨¥®©¦©¿¤¨«£©´©¦§¨¥̧
:äMàì Bì åéLð-ìò úBéáð úBçà íäøáà-ïa¤©§¨¹̈£¯§¨²©¨−̈¬§¦¨«

i"yx£˙BÈ·� ˙BÁ‡∑ׁשהיא יֹודע איני יׁשמעאל", "ּבת ׁשּנאמר מּמׁשמע ¬¿»ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
יעקב ׁשהיה ולמדנּו אחיה. נביֹות והּׂשיאּה נּׂשּואין, קדם לעׂשו, מּׁשּיעדּה יׁשמעאל ׁשּמת לּמדנּו אּלא נביֹות? ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹאחֹות
יׁשמעאל ּגדֹול היה ׁשנה ׁשּי"ד יעקב, ּכׁשּנֹולד היה ׁשנים ע"ד ּבן יׁשמעאל ׁשהרי ׁשנים, ס"ג ּבן הּפרק ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹּבאֹותֹו
יׁשמעאל חּיי ׁשני "ואּלה ׁשּנאמר: קל"ז, היּו ּוׁשנֹותיו ע"ד, הרי אֹותם", ּבלדת ׁשנה ׁשיׁשים ּבן "ויצחק ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָמּיצחק,
הל ּכ ואחר ׁשנה, י"ד עבר ּבבית ׁשּנטמן מּכאן ולמדנּו היה, ׁשנים ס"ג ּבן יׁשמעאל ּכׁשּמת יעקב נמצא, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוגֹו'".

ׁשּנאמר: ׁשנה, י"ד אּלא יֹוסף ׁשל לדתֹו לפני לבן ּבבית ׁשהה לא ׁשהרי לא)לחרן, ׁשנה(לקמן ארּבעֿעׂשרה עבדּתי" ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

È‰˙eג CpbÒÈÂ CLtÈÂ C˙È C¯·È ÈcL Ï‡Â¿≈««¿»≈»»¿«¿»¿«¿ƒ»¿≈
:ÔÈË·L ˙L�ÎÏ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ

CÈ�·ÏÂד CÏ Ì‰¯·‡„ ‡˙k¯a ˙È CÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆»»ƒ¿¿»¿«¿»»»¿ƒ¿»
ÈÈ ·‰È Èc C˙e·˙Bz Ú¯‡ ˙È C˙¯ÈÓÏ CnÚƒ»¿≈¿»»¬«»»ƒ¿«¿»

:Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»

‡¯Ìה ÔcÙÏ ÏÊ‡Â ·˜ÚÈ ˙È ˜ÁˆÈ ÁÏLe¿«ƒ¿»»«¬…«¬«¿««¬»
‰˜·¯„ ‡‰eÁ‡ ‰‡n¯‡ Ï‡e˙a ¯a Ô·Ï ˙ÂÏ¿«»»«¿≈¬«»»¬»¿ƒ¿»

:ÂNÚÂ ·˜ÚÈc dn‡ƒ≈¿«¬…¿≈»

ÁlLÂו ·˜ÚÈ ˙È ˜ÁˆÈ CÈ¯· È¯‡ ÂNÚ ‡ÊÁÂ«¬»≈»¬≈»ƒƒ¿»»«¬…¿««
„k ‡˙z‡ ÔnzÓ dÏ ·qÓÏ Ì¯‡ ÔcÙÏ d˙È»≈¿««¬»¿ƒ«≈ƒ«»ƒ¿»«
·q˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ È‰BÏÚ „ÈwÙe d˙È CÈ¯a»ƒ»≈«ƒ¬ƒ¿≈«»ƒ«

:ÔÚ�k ˙�aÓ ‡˙z‡ƒ¿»ƒ¿«¿»«

ÏÊ‡Âז dn‡ ÔÓe È‰e·‡ ÔÓ ·˜ÚÈ ÏÈa˜Â¿«ƒ«¬…ƒ¬ƒƒƒ≈«¬«
:Ì¯‡ ÔcÙÏ¿««¬»

È�ÈÚaח ÔÚ�k ˙�a ‡LÈ· È¯‡ ÂNÚ ‡ÊÁÂ«¬»≈»¬≈ƒ»¿«¿»«¿≈≈
:È‰e·‡ ˜ÁˆÈƒ¿»¬ƒ

ÏÁÓ˙ט ˙È ·ÈÒ�e Ï‡ÚÓLÈ ˙ÂÏ ÂNÚ ÏÊ‡Â«¬«≈»¿«ƒ¿»≈¿ƒ»«¬«
ÏÚ ˙BÈ·�c d˙Á‡ Ì‰¯·‡ ¯a Ï‡ÚÓLÈ ˙a«ƒ¿»≈««¿»»¬»≈ƒ¿»«

:ez�‡Ï dÏ È‰BL�¿ƒ≈¿ƒ¿
Ò Ò Ò

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹו מּמּנּו מתּבּיׁש והיה עליו, צֹועק ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשהיה

ְִֵַמתּפחד:

ÌÁ�˙Ó.E‚¯‰Ï EÏהּברכֹות על הּוא מתנחם ƒ¿«≈¿¿»¿∆ְְִֵַַַָ

מתנחם ּופׁשּוטֹו רּׁש"י. לׁשֹון ,ְְְְֲִִִֵַַַָּבהריגת

ל'), כ' (ש"א יׁשי לבן אּתה בחר ּכי וכן ,ְְְִִֵֵֶַַָֹּב

אֹו ּכן. ורּבים ה'), ט"ו ב' (ׁשם לֹו ְְֱִִֵֶַָוהחזיק

אנׁשי וּיׁשאלּו ּכמֹו ,עלי מתנחם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָּפרּוׁשֹו

לאּפיו וּיּפל ז') כ"ו (לעיל לאׁשּתֹו ְְְְִִֵַַַָָֹהּמקֹום

(אסּתר הּמל לֹו צּוה כן ּכי מ"א) כ' ְִִֵֵֶֶֶַָ(ש"א

אֹורב ,ל ּכמין אמר אנקלּוס אבל ב'). ְְְֲִֵַָָָֻג'

ׁשּמראה ,ל מתנחם טעם ּכי מּדעּתֹו ונראה .ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַל

אינֹו ּוכאּלּו הּברכֹות, ענין על מנחם ל ְְְְְְִִֵַַַַַָֻעצמֹו

ּתׁשּתּמר ׁשּלא ּכדי מארב והּוא ּבהן, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹמקּפיד

הּלׁשֹון: לא הענין ותרּגם ְְְִִִֵֶַָָָֹמּמּנּו.

ÂNÚÂ.(ה) ·˜ÚÈ Ì‡ ‰˜·¯ ÈÁ‡ׁשאמרּבעבּור ¬ƒƒ¿»≈«¬…¿≈»ֲֶַַָ

אּׁשה לֹו לקחת יעקב את יצחק ְֲִִִֶֶַַַָָָָֹׁשּצּוה

ׁשהיה הּכתּוב הזּכיר אּמֹו, אחי לבן ְְֲִִִִִֶַָָָָָמּבנֹות

ׁשּיצּוה היה וראּוי עׂשו, ׁשל אּמֹו אחי ּכן ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּגם

אברהם ׁשּברּכת מּדעּתֹו אבל לעׂשו, ּכן ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָּגם

ּכן: עׂשה ּולזרעֹו, ליעקב ְְְְֲִֵֶַַָָֹּתהיה

¯ÈkÊ‰Âיּקח ׁשּלא אֹותֹו ׁשּצּוה ׁשמע עׂשו ּכי ¿ƒ¿ƒִִִֵֶֶַַָָָֹ

אּמֹו, אחי לבן אל וׁשּיל ּכנען ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָמּבנֹות

אּׁשה לקחת ׁשּלא אביו רצֹון לעׂשֹות ׁשמע ְְֲִִֶַַַַָָָָֹוהּוא

מּבנֹות ׁשּיּקח ּכראּוי עׂשה לא א ּכנען, ְְְִִִֶַַַַָָָָֹמּבנֹות

הזּכיר ועֹוד אּמֹו. אחי ׁשהּוא ּפי על אף ְְֲִִִִִֶַַָָלבן

הרעֹות, את ּגרׁש ולא נׁשיו, על אֹותּה ְֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּלקח

אביו: מרצֹון יֹותר נפׁשֹו ּתאות על הל ְְֲִִֵֵַַַַַָָּכי
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(â):íénò ìä÷ì úééäå Eaøéå Eøôéå Eúà Cøáé écL ìûå§¥³©©¸§¨¥´«Ÿ§½§©§§−§©§¤®§¨¦−¨¦§©¬©¦«
i"yx£ÈcL Ï‡Â∑מיאֹות יבר מּפיו, לּמתּברכין ּבברכֹותיו .ׁשּדי ¿≈««ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

(ã)EzLøì Czà Eòøæìe Eì íäøáà úkøa-úà Eì-ïzéå§¦¤§Æ¤¦§©´©§¨½̈§−§©§£´¦¨®§¦§§Æ
éøâî õøà-úà:íäøáàì íéýìû ïúð-øLà E ¤¤´¤§ª¤½£¤¨©¬¡Ÿ¦−§©§¨¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ˙k¯aŒ˙‡∑ּברכֹות אֹותן יהיּו "ּבזרע "והתּברכּו ּגדֹול", לגֹוי ואעׂש" לֹו: ל,ׁשאמר האמּורֹות ∆ƒ¿««¿»»ְְְְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָ
,ּבׁשביל)הּזרע)מּמ ואֹותֹו הּגֹוי אֹותֹו .הּמבריצא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹ

ß oeygxn h"k ycew zay mei ß

(ä)ïáì-ìà íøà äðct Cìiå á÷òé-úà ÷çöé çìLiå©¦§©³¦§¨Æ¤©«£½Ÿ©¥−¤©¤´¨¬£¨®¤¨¨³
:åNòå á÷òé íà ä÷áø éçà énøàä ìàeúa-ïa¤§¥Æ¨«£©¦½£¦´¦§½̈¥¬©«£−Ÿ§¥¨«

i"yx£·˜ÚÈ Ì‡ÂNÚÂ∑ּמלּמדנּו מה יֹודע רמב"ן.איני ≈«¬…¿≈»ְְִֵֵֵַַַ

(å)äðct Búà çlLå á÷òé-úà ÷çöé Cøá-ék åNò àøiå©©´§¥À̈¦«¥©´¦§¨»¤©«£Ÿ¼§¦©³ŸÆ©¤´¨¬
øîàì åéìò åöéå Búà Bëøáa äMà íMî Bì-úç÷ì íøà£½̈¨©«©¬¦−̈¦¨®§¨«£´Ÿ½©§©³¨¨Æ¥½Ÿ

^ïòðk úBðaî äMà çwú-àì«Ÿ¦©¬¦¨−¦§¬§¨«©

(æ):íøà äðct Cìiå Bnà-ìàå åéáà-ìà á÷òé òîLiå©¦§©´©«£½Ÿ¤¨¦−§¤¦®©¥−¤©¤´¨¬£¨«
i"yx£·˜ÚÈ ÚÓLiÂ∑ּבר ּכי עׂשו "וּירא מעלה: ׁשל לענין מחּבר «ƒ¿««¬…ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ

והל ּכנען, ּבנֹות רעֹות וכי ארם, ּפּדנה והל אביו אל יעקב ׁשמע וכי ארם", ּפּדנה אֹותֹו ׁשּלח וכי וגֹו' ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹיצחק
יׁשמעאל אל הּוא .ּגם ְִֵֶַָ

(ç):åéáà ÷çöé éðéòa ïòðk úBða úBòø ék åNò àøiå©©´§¥½̈¦¬¨−§´§¨®©§¥¥−¦§¨¬¨¦«

(è)úìçî-úà çwiå ìàòîLé-ìà åNò Cìiå|ìàòîLé-úa ©¥¬¤¥−̈¤¦§¨¥®©¦©¿¤¨«£©´©¦§¨¥̧
:äMàì Bì åéLð-ìò úBéáð úBçà íäøáà-ïa¤©§¨¹̈£¯§¨²©¨−̈¬§¦¨«

i"yx£˙BÈ·� ˙BÁ‡∑ׁשהיא יֹודע איני יׁשמעאל", "ּבת ׁשּנאמר מּמׁשמע ¬¿»ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
יעקב ׁשהיה ולמדנּו אחיה. נביֹות והּׂשיאּה נּׂשּואין, קדם לעׂשו, מּׁשּיעדּה יׁשמעאל ׁשּמת לּמדנּו אּלא נביֹות? ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹאחֹות
יׁשמעאל ּגדֹול היה ׁשנה ׁשּי"ד יעקב, ּכׁשּנֹולד היה ׁשנים ע"ד ּבן יׁשמעאל ׁשהרי ׁשנים, ס"ג ּבן הּפרק ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹּבאֹותֹו
יׁשמעאל חּיי ׁשני "ואּלה ׁשּנאמר: קל"ז, היּו ּוׁשנֹותיו ע"ד, הרי אֹותם", ּבלדת ׁשנה ׁשיׁשים ּבן "ויצחק ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָמּיצחק,
הל ּכ ואחר ׁשנה, י"ד עבר ּבבית ׁשּנטמן מּכאן ולמדנּו היה, ׁשנים ס"ג ּבן יׁשמעאל ּכׁשּמת יעקב נמצא, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוגֹו'".

ׁשּנאמר: ׁשנה, י"ד אּלא יֹוסף ׁשל לדתֹו לפני לבן ּבבית ׁשהה לא ׁשהרי לא)לחרן, ׁשנה(לקמן ארּבעֿעׂשרה עבדּתי" ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

È‰˙eג CpbÒÈÂ CLtÈÂ C˙È C¯·È ÈcL Ï‡Â¿≈««¿»≈»»¿«¿»¿«¿ƒ»¿≈
:ÔÈË·L ˙L�ÎÏ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ

CÈ�·ÏÂד CÏ Ì‰¯·‡„ ‡˙k¯a ˙È CÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆»»ƒ¿¿»¿«¿»»»¿ƒ¿»
ÈÈ ·‰È Èc C˙e·˙Bz Ú¯‡ ˙È C˙¯ÈÓÏ CnÚƒ»¿≈¿»»¬«»»ƒ¿«¿»

:Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»

‡¯Ìה ÔcÙÏ ÏÊ‡Â ·˜ÚÈ ˙È ˜ÁˆÈ ÁÏLe¿«ƒ¿»»«¬…«¬«¿««¬»
‰˜·¯„ ‡‰eÁ‡ ‰‡n¯‡ Ï‡e˙a ¯a Ô·Ï ˙ÂÏ¿«»»«¿≈¬«»»¬»¿ƒ¿»

:ÂNÚÂ ·˜ÚÈc dn‡ƒ≈¿«¬…¿≈»

ÁlLÂו ·˜ÚÈ ˙È ˜ÁˆÈ CÈ¯· È¯‡ ÂNÚ ‡ÊÁÂ«¬»≈»¬≈»ƒƒ¿»»«¬…¿««
„k ‡˙z‡ ÔnzÓ dÏ ·qÓÏ Ì¯‡ ÔcÙÏ d˙È»≈¿««¬»¿ƒ«≈ƒ«»ƒ¿»«
·q˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ È‰BÏÚ „ÈwÙe d˙È CÈ¯a»ƒ»≈«ƒ¬ƒ¿≈«»ƒ«

:ÔÚ�k ˙�aÓ ‡˙z‡ƒ¿»ƒ¿«¿»«

ÏÊ‡Âז dn‡ ÔÓe È‰e·‡ ÔÓ ·˜ÚÈ ÏÈa˜Â¿«ƒ«¬…ƒ¬ƒƒƒ≈«¬«
:Ì¯‡ ÔcÙÏ¿««¬»

È�ÈÚaח ÔÚ�k ˙�a ‡LÈ· È¯‡ ÂNÚ ‡ÊÁÂ«¬»≈»¬≈ƒ»¿«¿»«¿≈≈
:È‰e·‡ ˜ÁˆÈƒ¿»¬ƒ

ÏÁÓ˙ט ˙È ·ÈÒ�e Ï‡ÚÓLÈ ˙ÂÏ ÂNÚ ÏÊ‡Â«¬«≈»¿«ƒ¿»≈¿ƒ»«¬«
ÏÚ ˙BÈ·�c d˙Á‡ Ì‰¯·‡ ¯a Ï‡ÚÓLÈ ˙a«ƒ¿»≈««¿»»¬»≈ƒ¿»«

:ez�‡Ï dÏ È‰BL�¿ƒ≈¿ƒ¿
Ò Ò Ò

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹו מּמּנּו מתּבּיׁש והיה עליו, צֹועק ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשהיה

ְִֵַמתּפחד:

ÌÁ�˙Ó.E‚¯‰Ï EÏהּברכֹות על הּוא מתנחם ƒ¿«≈¿¿»¿∆ְְִֵַַַָ

מתנחם ּופׁשּוטֹו רּׁש"י. לׁשֹון ,ְְְְֲִִִֵַַַָּבהריגת

ל'), כ' (ש"א יׁשי לבן אּתה בחר ּכי וכן ,ְְְִִֵֵֶַַָֹּב

אֹו ּכן. ורּבים ה'), ט"ו ב' (ׁשם לֹו ְְֱִִֵֶַָוהחזיק

אנׁשי וּיׁשאלּו ּכמֹו ,עלי מתנחם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָּפרּוׁשֹו

לאּפיו וּיּפל ז') כ"ו (לעיל לאׁשּתֹו ְְְְִִֵַַַָָֹהּמקֹום

(אסּתר הּמל לֹו צּוה כן ּכי מ"א) כ' ְִִֵֵֶֶֶַָ(ש"א

אֹורב ,ל ּכמין אמר אנקלּוס אבל ב'). ְְְֲִֵַָָָֻג'

ׁשּמראה ,ל מתנחם טעם ּכי מּדעּתֹו ונראה .ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַל

אינֹו ּוכאּלּו הּברכֹות, ענין על מנחם ל ְְְְְְִִֵַַַַַָֻעצמֹו

ּתׁשּתּמר ׁשּלא ּכדי מארב והּוא ּבהן, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹמקּפיד

הּלׁשֹון: לא הענין ותרּגם ְְְִִִֵֶַָָָֹמּמּנּו.

ÂNÚÂ.(ה) ·˜ÚÈ Ì‡ ‰˜·¯ ÈÁ‡ׁשאמרּבעבּור ¬ƒƒ¿»≈«¬…¿≈»ֲֶַַָ

אּׁשה לֹו לקחת יעקב את יצחק ְֲִִִֶֶַַַָָָָֹׁשּצּוה

ׁשהיה הּכתּוב הזּכיר אּמֹו, אחי לבן ְְֲִִִִִֶַָָָָָמּבנֹות

ׁשּיצּוה היה וראּוי עׂשו, ׁשל אּמֹו אחי ּכן ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּגם

אברהם ׁשּברּכת מּדעּתֹו אבל לעׂשו, ּכן ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָּגם

ּכן: עׂשה ּולזרעֹו, ליעקב ְְְְֲִֵֶַַָָֹּתהיה

¯ÈkÊ‰Âיּקח ׁשּלא אֹותֹו ׁשּצּוה ׁשמע עׂשו ּכי ¿ƒ¿ƒִִִֵֶֶַַָָָֹ

אּמֹו, אחי לבן אל וׁשּיל ּכנען ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָמּבנֹות

אּׁשה לקחת ׁשּלא אביו רצֹון לעׂשֹות ׁשמע ְְֲִִֶַַַַָָָָֹוהּוא

מּבנֹות ׁשּיּקח ּכראּוי עׂשה לא א ּכנען, ְְְִִִֶַַַַָָָָֹמּבנֹות

הזּכיר ועֹוד אּמֹו. אחי ׁשהּוא ּפי על אף ְְֲִִִִִֶַַָָלבן

הרעֹות, את ּגרׁש ולא נׁשיו, על אֹותּה ְֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּלקח

אביו: מרצֹון יֹותר נפׁשֹו ּתאות על הל ְְֲִִֵֵַַַַַָָּכי
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ׁשּנאמר: היה, יֹוסף מּׁשּנֹולד הּצאן ּוׂשכר ,"ּבצאנ ׁשנים וׁשׁש ,ּבנֹותי ל)ּבׁשּתי את(לקמן רחל ילדה ּכאׁשר "ויהי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
רעב, ׁשל ּוב' ׂשבע ׁשל ז' ׁשנים, ט' למצרים יעקב ׁשּירד עד ּומּׁשם ,ּכׁשּמל היה ׁשנה ל' ּבן ויֹוסף וגֹו'", ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹיֹוסף

לפרעה: אמר מז)ויעקב ּוׁשלׁשים(לקמן יֹוסף לדת ׁשּלפני ׁשנה י"ד וחׁשב: צא ׁשנה", ּומאת ׁשלׁשים מגּורי ׁשני "ימי ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹ
"ׁשלׁשים אֹומר והּוא קי"ו הרי ס"ג, ּבן היה מאביו ּוכׁשּפרׁש נ"ג, הרי יעקב, ׁשּבא עד מּׁשּמל ותׁשע יֹוסף ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשל

ׁשנים י"ד עבר ּבבית נטמן הּברכֹות ׁשּקּבל ׁשאחר למדּת, הא ׁשנים, י"ד חסרים הרי ׁשנה", נענׁש(ּומאת לא אבל ְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ל ׁשהרי הּתֹורה, ּבזכּות יעקבעליהם ׁשּפרׁש כ"ב ּכנגד ל"ט, עד מי"ז ּדהינּו ׁשנה, כ"ב אּלא מאביו יֹוסף ּפרׁש א ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּכדכתיב: ,ּבּדר ׁשּׁשהה ׁשנים ּוׁשּתי לבן ּבבית ׁשנים כ' והם ּכּבדֹו, ולא לג)מאביו ּולמקנהּו(לקמן ּבית לֹו "וּיבן ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
הּגׁשמים ּבימֹות הוה ּדבית ,ּבּדר חדׁשים י"ח ׁשּׁשהה הּפסּוק, מּזה לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ּופרׁשּו סּכֹות", ְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻעׂשה
ק"ל ּבן ׁשהיה למצרים ׁשּירד עד מאביו מׁשּפרׁש לעיל, ׁשחּׁשבנּו הּפסּוקים ּולחׁשּבֹון החּמה. ּבימֹות הוּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻוסּכֹות
ּובׁשביל מּמּנּו, ּתֹורה ללמד לבן לבית ּבהליכתֹו עבר ּבבית נטמן וּדאי אּלא ׁשנים, י"ד עֹוד מֹוצאים אנּו ׁשּׁשם ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹׁשנה,
ּברׁש"י מצאתי ּכאן עד מּדה. ּכנגד מּדה ׁשנה, כ"ב אּלא מּמּנּו יֹוסף ּפרׁש ולא עליהם, נענׁש לא הּתֹורה ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹזכּות

רׁשעתֹו∑ÂÈL�ŒÏÚ.)יׁשן על רׁשעה להבין(הֹוסיף וקל ּכבר, לֹו ׁשהיּו מרׁשעיֹות על מרׁשעת לֹומר: הראׁשֹונֹות:)רצה את ּגרׁש ׁשּלא , ָָ«»»ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(165 'nr d zegiy ihewl)

אברהם ּבן יׁשמעאל ּבת מחלת את וּיּקח יׁשמעאל אל עׂשו ט)וּילְך ׁשל(כח, הליכתֹו את הּכתּוב מצּיין מּדּוע להבין, יׁש ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

לעׂשֹות מעניין הּוא ּכאּלּו חּוץ ּכלּפי להראֹות עׂשו הׁשּתּדל ּכּמה עד להֹודיע היא הּכתּוב ׁשּכּונת לֹומר, ויׁש יׁשמעאל. אל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻעׂשו

את להראֹות ּכדי יׁשמעאל": אל עׂשו "וּילְך הּתֹורה מדּגיׁשה לכן יׁשמעאל. ּבת את ּדוקא לׂשאת הֹולְך הּוא ולכן לאביו, רּוח ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָנחת

יׁשמעאל ּבת מחלת את לקח וׁשם יׁשמעאל. ׁשל מקֹומֹו אל רגליו וכּתת עצמֹו את עׂשו הטריח אברהםצדקּותֹו ּכּונתֹוּבן – ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

אברהם. ׁשל נכּדתֹו מיחסת, אּׁשה ׁשּלקח להראֹות ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהיתה

תולדות פרשת חסלת

סימן על"ו פסוקים, ק"ו ססס

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì úåãìåú úùøôì äøèôäá-à ÷øô éëàìîá

àà:éëàìî ãéa ìûøNé-ìà ýåýé-øáã àOîáäna ízøîàå ýåýé øîà íëúà ézáäà ©¨¬§©§Ÿ̈−¤¦§¨¥®§©−©§¨¦«¨©³§¦¤§¤Æ¨©´§Ÿ̈½©«£©§¤−©¨´
:á÷ré-úà áäàå ýåýé-íàð á÷réì åùr çà-àBìä eðzáäàâíéNàå éúàðN åùr-úàå £©§¨®£¨̧¥¨³Ÿ§©«£ŸÆ§ª§Ÿ̈½¨«Ÿ©−¤©«£«Ÿ§¤¥−̈Ÿ¨¥®¦¨«¨¦³

:øaãî úBpúì Búìçð-úàå äîîL åéøä-úàãäðáðå áeLðå eðLMø íBãà øîàú-ék ¤¨¨Æ§¨½̈§¤©«£¨−§©¬¦§¨«¦«Ÿ©̧¡¹ª©À§§¨Æ§¦§¤´
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:íìBò-ãr ýåýé íræ-øLàäìeáâì ìrî ýåýé ìcâé eøîàz ízàå äðéàøz íëéðérå £¤¨©¬§Ÿ̈−©¨«§¥«¥¤−¦§¤®¨§©¤³«Ÿ§Æ¦§©´§Ÿ̈½¥©−¦§¬
:ìàøNéåéàøBî äià éðà íéðBãà-íàå éãBáë äià éðà áà-íàå åéðãà ãárå áà ãaëé ïa ¦§¨¥«¥²§©¥¬−̈§¤´¤£Ÿ¨®§¦¨´¨´¦©¥´§¦¿§¦£¦´Á̈¦Á©¥̧«¨¦¹
øîà|:EîL-úà eðéæá äna ízøîàå éîL éæBa íéðäkä íëì úBàáö ýåýéæíéLébî ¨©´§Ÿ̈´§¨À¨¤Æ©«Ÿ£¦Æ¥´§¦½©«£©§¤¾©¤¬¨¦−¤§¤«©¦¦³

:àeä äæáð ýåýé ïçìL íëøîàa Eeðìàâ äna ízøîàå ìàâî íçì éçaæî-ìr©¦§§¦Æ¤´¤§Ÿ½̈©«£©§¤−©¤´¥«©§®¤«¡¨§¤¾ª§©¬§Ÿ̈−¦§¤¬«
çEöøéä Eúçôì àð eäáéø÷ä òø ïéà äìçå çqt eLébú éëå òø ïéà çaæì øer ïeLbú-éëå§¦«©¦¸¦¥³¦§¸Ÿ©Æ¥´½̈§¦¬©¦²¦¥¬©§Ÿ¤−¥´¨®©§¦¥̧¹̈§¤«¨¤À£¦§§Æ

éðô àOéä Bà:úBàáö ýåýé øîà Eèúàf äúéä íëãiî eðpçéå ìû-éðô àð-elç äzrå µ£¦¨´¨¤½¨©−§Ÿ̈¬§¨«§©¨²©¨¬§¥¥−¦«¨¥®¦¤§¤Æ¨´§¨½Ÿ
:úBàáö ýåýé øîà íéðt íkî àOéäéíéúìc øbñéå íëa-íâ éîípç éçaæî eøéàú-àìå £¦¨³¦¤Æ¨¦½¨©−§Ÿ̈¬§¨«¦³©¨¤Æ§¦§´Ÿ§¨©½¦§«Ÿ¨¦¬¦§§¦−¦¨®
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:ýåýé øîà íëãiî dúBà äöøàä äçðnä-úà íúàáäå äìBçä-úàå çqtä-úàå§¤©¦¥̧©Æ§¤©´¤½©«£¥¤−¤©¦§¨®©«¤§¤¬¨²¦¤§¤−¨©¬§Ÿ̈«
ãéýåýé øîà éðà ìBãb Cìî ék éðãàì úçLî çáæå øãðå øëæ Bøãra Léå ìëBð øeøàå§¨´¥À§¥³§¤§Æ¨½̈§Ÿ¥²§Ÿ¥¬©¨§©−©«Ÿ¨®¦Á¤̧¤¨¹À̈¦¨©Æ§Ÿ̈´

:íéBbá àøBð éîLe úBàáöáà:íéðäkä úàfä äåönä íëéìà äzråáeòîLú àì-íà §¨½§¦−¨¬©¦«§©À̈£¥¤²©¦§¨¬©−Ÿ©«Ÿ£¦«¦´Ÿ¦§§¿
ì ãBák úúì áì-ìr eîéùú àì-íàåäøànä-úà íëá ézçlLå úBàáö ýåýé øîà éîL §¦ŸÁ¨¦̧Ÿ©¥¹¨¥¯¨´¦§¦À¨©Æ§Ÿ̈´§¨½§¦©§¦³¨¤Æ¤©§¥½̈

:áì-ìr íéîN íëðéà ék äéúBøà íâå íëéúBëøa-úà éúBøàåâòøfä-úà íëì ørâ éððä §¨«¦−¤¦§«¥¤®§©Æ¨´¦½¨¦¬¥«§¤−¨¦¬©¥«¦«§¦̧Ÿ¥³¨¤Æ¤©¤½©
:åéìà íëúà àùðå íëébç Løt íëéðt-ìr Løô éúéøæåãúà íëéìà ézçlL ék ízrãéå §¥¦³¦¤̧¤Æ©§¥¤½¤−¤©¥¤®§¨¨¬Ÿ¤§¤−¥¨«¦«©§¤¾¦µ¦©´§¦£¥¤½¥−

:úBàáö ýåýé øîà éåì-úà éúéøa úBéäì úàfä äåönääéúéøa|íéiçä Bzà äúéä ©¦§¨´©®Ÿ¦«§³§¦¦Æ¤¥¦½¨©−§Ÿ̈¬§¨«§¦¦´¨«§¨´¦À©«©¦Æ
:àeä úçð éîL éðtîe éðàøéiå àøBî Bì-íðzàå íBìMäååäìårå eäéôa äúéä úîà úøBz §©¨½¨«¤§¥¬−̈©¦«¨¥®¦¦§¥¬§¦−¦©¬«©³¡¤Æ¨«§¨´§¦½§©§−̈

Cìä øBLéîáe íBìLa åéúôNá àöîð-àì:ïBrî áéLä íéaøå ézàæïäë éúôN-ék «Ÿ¦§¨´¦§¨¨®§¨³§¦Æ¨©´¦¦½§©¦−¥¦¬¥«¨«¦«¦§¥³Ÿ¥Æ
:àeä úBàáö-ýåýé Càìî ék eäétî eL÷áé äøBúå úrã-eøîLé¦§§©½©§−̈§©§´¦¦®¦²©§©¬§Ÿ̈«§¨−«

åð÷ 'îòá äñôãð 'ùãåç øçî' úøèôä

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc zexeka(oey`x meil)

ik ,dxekan xeht qeq dcliy xeng mby xnel `ziixadà÷ìñ̈§¨
Czòcwxy ,xnelíúäoicd ,xeng dcliy dxtaàeäcled oi`y ©§¨¨¨

,clel m`d oia iepiy yiy oeik ,dxekaa aiigdì Lécdxtd m`l §¤¨
àäå ,íéðø÷xengd clele -,íéðø÷ dì ïéàik ,cereàä,m`d - ©§©¦§¨¥¨©§©¦¨

úB÷eãñ äéúBñøt,zexedhd zendad jxck ,[zewlegn-]àäå- ©§¤¨§§¨
cledeúBèeì÷ äéúBñøt,ze`nhd zendad jxck ,[zexaegn-] ©§¤¨§

.dxekaa aiig epi` okleàëä ìáàm`dy oeik ,qeq dcliy xenga £¨¨¨
,miey cledeéãéàå éãéàcclede m`d -,íéðø÷ dì ïéàeéãéàå éãéà §¦¦§¦¦¥¨©§©¦¦¦§¦¦

àîéà ,úBèeì÷ äéúBñøtoin `ed cled mby ,xnel mewn did - ©§¤¨§¥¨
ik okzi ,qeq d`xn el yiy dne ,xeng `idy en`íBãà øBîç£¨

ïì òîLî÷ ,àeä àîìòacled ,qeq dcliy xeng mby `ziixad §¨§¨¨©§©¨
.dxekan xehte ,qeq aygp

yie ,xeng dcliy dxty ,oey`xd wtqd `l` hytp `ly `vnpe
xeng oic la` ,dxedh dnda xekak `edy mipniq zvwn clel

,qeq dcliy.wtqa ex`yp qeq dcliy dxt oice
:dpyna epipy,'åë äìéëàa ïä äîe`veide `nh `nhd on `veidy ¨¥©£¦¨

.xedh xedhd on
`nh `nhd on `veid' ly llkd zeaxl `a dn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .'xedh xedhd on `veideéðúéîì éì änìjxevl - ¨¨¦§¦§¥
llkd z` dazke dpynd day dnàöBiäL'`veide ,`nh `nhd on ¤©¥

clepd cle iabl epipyy dn lr ztqez ea oi` ixde ,'xedh xedhd on

.dxedh e` d`nh dndan
`l` ,yecig ztqez df llka oi` :`xnbd daiynàîìòa àðîéñ¦¨¨§¨§¨

Cì ólçéz àìc ,àeä,dpynd ipic oia silgz `ly -àîéz àìc §Ÿ¦©©¨§Ÿ¥¨
déãéc déøúa ìéæ,cled zxev xg` zkll yiy xn`z `ly -éàäå ¦©§¥¦¥§©

dcle ,xedh dcliy d`nh dndae -àélòî øBäèxenb -,àeä ¨§©§¨
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:`xnbd,ïðaø eðúcxn`p(c `i `xwie)éìònî eìëàú àì äæ úà Cà' §¨©¨¨©¤¤ŸŸ§¦©£¥

,äñøtä éñéøônîe äøbäEPpi` dqxtE `Ed dxb dlrn iM lnBd z` ©¥¨¦©§¦¥©©§¨¤©¨¨¦©£¥¥¨©§¨¥¤
rnyn ezligza ik ,denz weqtd oeyle ,'mkl `Ed `nh qixtn©§¦¨¥¨¤
dxb ilrn mbe dqxt iqixtn mb mdy zenda elit` xeq`l ezpeeky,
zelrn mdy zenda lr wx `ed xeqi`dy aezkd hxit jk xg`e

y gxkdae ,dqxt zeqixtn mpi`e dxbEì Liz` el yiy dnda oin ¥§
,dxdhd ipniq lkàeäLmbå äøâ äìòîmbå ,äñøt ñéøôîlkn ¤©£¥¥¨§©§¦©§¨§

mewn,äæ äæéàå ,BìëBà äzà éàoink ezxevy cle dfãìBpL ,øBäè ¦©¨§§¥¤¤¨¤©
ïîoinn dnda.àîhä ¦©¨¥

:`ziixad dpcBðéà Bàaezkd zpeek oi` ile`e -àlàcle xeq`l ¥¤¨
oin zxevk ezxevyïî ãìBpä ,àîèoinn dndaéàîe ,øBähä- ¨¥©¨¦©¨©

zeaizd xe`ia dn df itle,'äñøtä éñéøônîe äøbä éìònî'¦©£¥©¥¨¦©§¦¥©©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc zexeka(oey`x meil)

ik ,dxekan xeht qeq dcliy xeng mby xnel `ziixadà÷ìñ̈§¨
Czòcwxy ,xnelíúäoicd ,xeng dcliy dxtaàeäcled oi`y ©§¨¨¨
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נו

לשבת פרשת תולדות תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ג מרחשון
מפרק קח  

עד סוף פרק קיב 

יום רביעי - כ"ו מרחשון
פרק קיט מפסוק צז 

עד סוף הפרק

יום שני - כ"ד מרחשון
מפרק קיג 

עד סוף פרק קיח

יום חמישי - כ"ז מרחשון
מפרק קכ 

עד סוף פרק קלד

יום שלישי - כ"ה מרחשון
פרק קיט מתחילת הפרק 

עד סוף פסוק צו

יום שישי - כ"ח מרחשון
מפרק קלה 

עד סוף פרק קלט

שבת קודש - כ"ט מרחשון
פרק כ 

מפרק קמ עד סוף פרק קנ

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 
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dpeekd - mdlyn mdl

oi`y l`xyi ux` iiprl

mikgn `l` ,mdlyn mdl

,mdl zglypd dkinzl
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mb xen` dfy ,o`k oiivl dvex owfd epaxy zeidl leki .oeilrd

dpy xear mb milyi ,ahei eavnyk ,d`ad dpyay ayeg mc`yk
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zekln" ,dpikyy ,dpikyde `edÎjexaÎyecwd ly cegid dfe

.zenlern lcaene yecwd "`"f" mr zcg`zn ,"zeliv`céôì ìkäå§©Ÿ§¦
,'eëå äNònä áøoniq "ycewd zxb`"a hexhexta xaqedy itk - Ÿ©©£¤§

dpizpa `l ,zeax zepizpa ,dwcvl mekqd ozna dlrn dpyiy ,`"k

m"anxd xne`y itk ,oky ,mekq eze`a xaecny zexnl ,zg`7xac

cegid dyrp dpizp lka ixd zeciqg it lre ,ytpd z` jkfn df

mb xen` dfy ,o`k oiivl dvex owfd epaxy zeidl leki .oeilrd

dpy xear mb milyi ,ahei eavnyk ,d`ad dpyay ayeg mc`yk

dywd avnd llba zzl wiqtn `edy ,mzq ayeg `ed m` ,oky) ,ef

mby ,f"h oniq "ycewd zxb`"a owfd epax z`f lly xak ixd -

xn` ok it lr s` ,"milke`e mieel" ly avn olvil `pngx didyk

epax f``l` ;('eke "mdici mivtew"y "mytpl miyer aeh `l" owfd

ixd j` ,ef dpy xear mb milyi d`ad dpyay ayeg `edyk mb

"a xqgiaexowfd epaxy dnl m`zda mb dne ,ef dpya "dyrnd

"l`xyi ux` zern"l dpizpdy ,`"k oniq "ycewd zxb`"a azk

dpxqgzy ixd - yceg icn zegtd lkl e` reay icn didz

.miycg e` zereay mze` ly zepizpd,ïBaLçä éôìeitk - §¦©¤§
oeayg" didiy xacd rbepy ,oldl xiaqiylecbz` jiynnd ,"
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ùã÷ä úøâà
úòãåî ìàáì ìéâøä ìë ì"æøàùî úàæ

ä"á÷ä àá àì 'à íåéå ð"ëäáì
åéìò ìàåùìëá ïëå 'åëå 'ä àøé íëá éî øîàðù

ìë ãâðë äìå÷ùù ä÷ãöä úåöî èøôáå úåöîä
íâä úåöîäìéçä ìë ë"ôòà å"ç øãð éìá àéäù

úé÷ìàä íùôðì äúàé àì íáìá 'ä úàøé òâð øùà
úúìäðù éãî åìâøåä øáë øùàî ùã÷á úåòøâî

úéìã íéàëãðå íéìôù çåø úåéçäì íãåàîî ùéøôäì
íîå÷ì 'åëå úìôåðä ãåã úëåñ 'éçá àéä ïåäéîøâî ïåäì

ãçàá ãçà éåäîì 'åëå íîåøìåáåø éôì ìëäå 'åëå
äèåøôå äèåøô ìë ì"æøàîë ïåáùçä éôìå 'åëå äùòîä
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oeygxnנח c"k ipy mei Ð `l zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון כ"ד שני יום
אגרתלא ,302 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéøòùá òãåð .àì,304 'nr cr:'åëå íéøáàä

dlrn dpyi ixd ,oky ,`id dpeekdy zeidl leki ,'eke "'ied lecb"

oeaygalecbxac ,mitl`a e` ze`na enk ,lecb `ed mekqdyk -

m` ixd ,'eke "xzk"a `ed "d`n"y ,xzei dpeilr dbixcnn jiynny

d oeaygdn ixd xqgi - zzl libx didy mekqdn zigtilecb.

ì"æø øîàîk8äèeøt ìk" : §©£©©©¨§¨
ïBaLçì úôøèöî äèeøôe§¨¦§¨¤¤§¤§

,"'eëå ìBãbzernynde - ¨§
:`id "lecb oeayg"aCøc ìò©¤¤

ì"æø øîàî9ìBãb" éúîéà : ©£©©©¥¨©¨
øéòa" àeäLk ¯ "ä"éåä§¤§¦

,'eëå "eðéäìà,xnelk - ¡Ÿ¥§
xi`ne yalzn 'iedyk

,xeaicd mler ,"zekln"a

,oky ,"epiwl` xir" z`xwpd

zakxen xirdy myk

mizade ,miza daxdn

jk ,zeax mipa`n miakxen

ekeza llek "xeaicd mler"

mitexive zeize` daxd

"mipa`" ze`xwp zeize`)

(dxivi xtqa10odny ,

zenlerd mieedzn

zelcb dlbn dfe ,mi`xapde

,'iedàéä,"epiwl` xir" ,zeliv`c zekln -íB÷îe úðéça ¦§¦©§
ïBaLçä11,dlabda mdy mixaca jiiy ixd oeayg ,oky - ©¤§

d "zekln"e - zewlgzdaemday leab ilra mi`xapl xewnd `i

,zewlgzd dpyiáeúkL Bîk12éðéò" :."ïBaLça úBëøa C- §¤¨¥©¦§¥©¤§
,"zekln" lr zexen "x`a"e "dkixa",ïeëîäålry mixne`y dna - §©§ª¨

`ed ,"epiwl` xira 'ied lecb" dyrp ,dwcva "lecb oeayg" ici

"àzúìc àúeøòúà"a ék ,òãBpk,dhnl mc`d zexxerzda - ©©¦§¦§¨¨¦§©¨
Îa `hazndáBhä ïBöøa ä÷ãvä äNòîa ãñçå ïç íéiç úëLîä©§¨©©¦¥¨¤¤§©£¥©§¨¨¦§©

úBôé íéðt øáñådyrp -,"àìéòìc àúeøòúà"zexxerzd - §¥¤¨¦¨¦§¨¨¦§¥¨

didiy ,dlrnlãñçå ïç úëLîäå úøàä àeä ,åéðt ä"éåä øàé̈¥¨¨¤¨©§©§¨©¥¨¤¤
ïéà Búlãâì øLà ¯ àeä-Ceøa óBñ-ïéà íéiçä éiçî ïBéìò ïBöøå§¨¤§¥©¥©©¦¥¨£¤¦§ª¨¥

ø÷ç13ììk äâOäå`id oky ,zelbzda dppi` ezlecby ixd - ¥¤§©¨¨§¨
`ed jexa "seq oi`" zlecb jyniz - mi`xapd zbydn dlrnlìà¤

úeëìî Eúeëìî" úðéça§¦©©§§©§
"íéîìBò ìk14,xewn - ¨¨¦

,zenlerd lkl yxeye

,àéìbúàc àîìòmler"d - ©§¨§¦§©§¨
z`xwpy itk - "ielbd

,"zekln"ìk äiçîä©§©¤¨
úBìëéää ìëaL íéàeøaä©§¦¤§¨©¥¨

zenler -å íéðBéìò- ¤§¦§
zenlerïäL ,íéðBzçú©§¦¤¥

,ïBaLçå øtñî úðéçáa¦§¦©¦§¨§¤§
áeúkL Bîk15óìà" : §¤¨¤¤

."déðeLnLé íéôìàixd - £¨¦§©§¥
sl` ly leabe oeayga mdy

ixd ,mipt lk lr ,mitl`

xaqa dwcvd oipr ici lry

oeayg" dyrp ,zeti mipt

`edy "'ied lecb"dy ,"lecb

jynii ,leab ila "seq oi`"

`idy ,"zekln"a "oeayg"a

.leabe oeayg ilra mi`xapd xewne yxeyL ,"ìBãb ïBaLç" eäæå- §¤¤§¨¤
dyrpä÷ãvä äNòî" áø éãé ìòÎl `iand -,"íBìLenk - ©§¥Ÿ©£¥©§¨¨¨
aezky16"ycewd zxb`"a xaqenk ,"mely dwcvd dyrn dide" :

,a"i oniqúBåö÷ 'á Ceúîe øaçîä øác àeä "íBìL" Leøt ék¦¥¨¨¨©§©¥§©¥§¨
,àìéòì íéîMä äö÷ ïäL ,íéiëôä,dlrnl -Búlãâìå" úðéça ¨§¦¦¤¥§¥©¨©¦§¥¨§¦©§¦§ª¨

,"ø÷ç ïéà,dbydn dlrnle "seq oi`" `idy dbixcne dpiga - ¥¥¤
,àzúì íéîMä äö÷edxitqd `idy "zekln"d zpiga ,dhnl - §¥©¨©¦§©¨

,zexitqd xyr lkay dpezgzd dbixcnde-äàéøáa Laìúnä©¦§©¥¦§¦¨
:ïéánì éãå ,øtñîe ìeáb úðéça ,äiNò-äøéöé§¦¨£¦¨§¦©§¦§¨§©©¥¦

.àì(lekiak) dlrnl rbep dnk cr ,owfd epax xiaqn ,`"l oniq ,ef zxb`a

melye qg zexqg odyky cr ,edpynl cg` icedi oia zecg`de dad`d oipr

icedi oia zeaald cexit xxeye

ileg deedzn - edpynl cg`

itk ,oky ,dpikya lekiak

,all dpikyd elynp ,xiaqiy

lewlwe ,mixa`l micedide

mcd jldn yaynd mixa`a

.dlrnl lekiak jke ,mc`a dlgnl olvil `pngx `ian - ie`xk

íéøòMa òãBð1pipr mireci mda -zxb`ak `ly - ,dl` mi ©©§¨¦

ztqed ila) "z`f zrcen" oeyla owfd epax ynzyn da ,zncewd

recid l"f epinkg xn`n zece` xaecn my oky ,("mixrya" dlnd

xaecn o`k eli`e ,lkl

,"xdf ipewiz"n gewld oipra

íéðewza áeúkM äî2, ©¤¨©¦¦
àòøî éäéà àzðéëLc¦§¦§¨¦¦§¥¨

.ìBëéák àúeìâa- §¨¨¦§¨
(lekiak) dleg dpikydy

.zelba,Leøt?dpikyl ileg oia melye qg yi xyw dfi` -ìò ¥©
,'eëå Lã÷ ïéa ìécánä ,óebä éìç Bîk ,ìLî Cøcjk ,legl - ¤¤¨¨§¢¦©©©§¦¥Ÿ¤§
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ïåáùçì úôøèöîéúîéà ì"æøàî êøã ìò 'åëå ìåãâ
íå÷îå 'éçá àéä 'åëå åðéäìà øéòá àåäùë 'éåä ìåãâ

ùçäòãåðë ïååëîäå ïåáùçá úåëøá êéðéò ù"îë ïåá
ïç íééç úëùîä àúúìã àúåøòúàá éëäùòîá ãñçå

àìéòìã àúåøòúà úåôé íéðô øáñå áåèä ïåöøá ä÷ãöä
úøàä àåä åéðô 'éåä øàéïåöøå ãñçå ïç úëùîäå

äâùäå ø÷ç ïéà åúìåãâì øùà ä"á ñ"à íééçä ééçî ïåéìò
ìà ììëàîìò íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî 'éçá

íéðåéìò úåìëéää ìëáù íéàåøáä ìë äéçîä àéìâúàã
íéôìà óìà ù"îë ïåáùçå øôñî 'éçáá ïäù íéðåúçúå

áåø é"òù ìåãâ ïåáùç åäæå äéðåùîùéä÷ãöä äùòî
'á êååúîå øáçîä øáã àåä íåìù 'éô éë .íåìù

íéîùä äö÷ ïäù íééëôä úååö÷åúìåãâìå 'éçá àìéòì
'éçá ò"éáá ùáìúîä àúúì íéîùä äö÷å ø÷ç ïéà

:ì"ãå øôñîå ìåáâ

òãåð àìàúðéëùã íéðå÷éúá ù"î íéøòùá
'éô .'éáë àúåìâá àòøî éäéà

åîë î"ãòúáéñù 'åëå ùã÷ ïéá ìéãáîä óåâä éìåç
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oeygxn c"k ipy mei Ð `l zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dpikya "dlgn" `xwpd oipr oial seba dlgn oia licadlúaqL¤¦©
ìk ìà áläî úeiçä Celäå úeèMtúä àéä úeàéøaäå éìçä©Ÿ¦§©§¦¦¦§©§§¦©©¥©¥¤¨

úLaìîä ,íéøáàä-zeigdzyaeln ,aldn d`adLôpä íãa ¨¥¨¦©§ª¤¤§©©¤¤
,íéøáàä ìk ìà áläî àöBiä,"ytpd mc" `xwp mcd ixdy - ©¥¥©¥¤¨¨¥¨¦

çeøä CìBä ááBñ ááBñå§¥¥¥¨©
ícäå íéiçw"k ztqed - ©¦§©¨

:epiaxea yaeln miig gexde

onwlck,ìk CBz CBz¨
íéãébäå íéøáàä3 ¨¥¨¦§©¦¦

,íäa íéòìánä- ©ª§¨¦¨¤
,mixa`a.álä ìà øæBçå- §¥¤©¥

mixfeg mcde miigd gex

,ald l` mixa`d lkníàå§¦
íéiç çeøä Celäå áeañ¦§¦¨©©¦
éãéîz ,Búëìäk àeä ælä©¨§¦§¨§¦¦
î Bì øcñîä Bøãñk- §¦§©§ª¨¥

,`ed jexa yecwdéiç©¥
éæà ¯ àeä-Ceøa íéiçä©©¦¨£©
ék ,úéìëúa àéøa íãàä̈¨¨¨¦§©§¦¦
ãçé íéøM÷î íéøáàä ìk̈¨¥¨¦§ª¨¦©©
éeàøä íúeiç íéìa÷îe§©§¦©¨¨¨
áeañ éãé ìò áläî íäì̈¤¥©¥©§¥¦

.ælä,miigd gex ly -Cà ©¨©
ìe÷ì÷ äæéà Lé íà¦¥¥¤¦§
òðBnä ïîB÷î eäæéàa§¥¤§¨©¥©

î Bà ákòîeáeañ èòî §©¥§©¥¦
íéiç çeøä íò ícä Celäå§¦©¨¦¨©©¦

Ba Laìîä,mca -éæà ©§ª¨£©
øLwä èòîúî Bà ÷ñôð¦§¨¦§©¥©¤¤

æläixnbl wqtp mcd m` - ©¨
m`e ,ixnbl xywd wqtp -

miigd gexe mcd jldn

,xywd hrnzn - hi`n

,ælä áeañ éãé ìò álä ìà íéøáàä ìk øM÷îämcd ly - ©§©¥¨¨¥¨¦¤©¥©§¥¦©¨
,miigd gexe.eðøîLé 'ä ,éìçå ákLîì íãàä ìôBð éæàå,ixd ©£©¥¨¨¨§¦§¨§Ÿ¦¦§§¥

mixeyw md jk ici lry ,mnvr oial mpia ,mixa`d oia xywdy

.ald ze`ixal mb rbep - alläpä ,ìLî Cøc ìò ,Lnî äëëå§¨¨©¨©¤¤¨¨¦¥
"àzðéëLc éøáà" úðéça íéàø÷ð ìàøNé úBîLð ìk4,ixa` - ¨¦§¦§¨¥¦§¨¦§¦©¥§¥¦§¦§¨

,dpikydúàø÷päz`xwp dpikyd -áeúkL Bîk ,"áì" íLa5: ©¦§¥§¥¥§¤¨
áeúkL Bîëe ,"éááì øeöå"6,Leøt ;"íëBúa ézðëLå" :dn - §§¨¦§¤¨§¨©§¦§¨¥

?mixa`d lka ezehytzde ald oial dpikyd oia xywdék7ìïBL ¦§
äiNò-äøéöé-äàéøa úBîìBòa ïëBL ä"éåä øBàL àeä "äðéëL"§¦¨¤¥§§§¦¨§¦¨£¦¨

äæ úeéç úëLîäå ,íúBéçäìz` dign 'ied xe`y dn - §©£¨§©§¨©©¤
,zenlerdälçz úeLaìúä éãé ìò àéäzyalzn zeigdy - ¦©§¥¦§©§§¦¨

ïéà íéàøápä ìkL éôì ,ìàøNé úBîLðaàøBaä ìà íäì CBøò §¦§¦§¨¥§¦¤¨©¦§¨¦¥£¨¤¤©¥

,ïéáéLç Lnî àìk dén÷ àlëc ,Cøaúémiaygp mlek eiably - ¦§¨¥§ª¨©¥§¨©¨£¦¦
.ynn melkk,Cøaúé BòôLå BøBàî úeéç ìa÷ì íäì øLôà éàå§¦¤§¨¨¤§©¥©¥§¦§¦§¨¥

,íéîi÷å íéiçå Léì ïéàî íéàøáð úBéäìmiwewf md jk lry - ¦§¦§¨¦¥©¦§¥§©¦§©¨¦
lawl mileki mpi` mde ,`ed jexa yecwdn rtye xe` ,zeig zlawl

,z`féãé ìò íà ék¦¦©§¥
úBîLpäy`xay - ©§¨

zeigd zkynp dpey`xae

l`xyi zenypl ziwl`d

zkynp `id okn xg`le

ep`y jxc lr ,zenlera

zekxad gqepa mixne`

"epiwl`,"mlerd jln

dpey`xae y`xa"epiwl`"

,zenypl zkynp zewl` -

jln" okn xg`lemlerd- "

,mlera zkynp `ideìòL¤¨
,äáLçîayxey - §©£¨¨

daygna `ed zenypd

,dlrnlyeîã÷åode - §¨§
,dlrnlúBîìBò úàéøáì¦§¦©¨

Le`xap -úðéça éãé ìò ¤©§¥§¦©
,øeacä,lynl ,daygn - ©¦

zinipt ixd `id mc`a

xeaic eli`e ,cala envrle

jk ,zlefle ipevig `ed

zeiniptdn zenypd ze`a

- zenlerde ,zewl` ly

ixd ,zewl`d zeipevign

jyniz zewl`dy ick

- zeipeviga - zenlera

dligz jynidl dilr

,zeinipta - zenypa

ì"æø øîàîk8Cìîð éîa" : §©£©©©§¦¦§©
,"'eëå àeä-Ceøa LBãwäzenypa - ?zenlerd z`ixa lr - ©¨¨§

,l`xyi.øçà íB÷îa òãBpkzenlern dlrnl od zenypy ,ixd - ©©§¨©¥
lk .zenypa ielz ,zenlerd z`ixal dhlgdde dklnddy ote`a

enk ,zenlera dpiky ly ziwl`d zeigd zkynd iabl xen` df

oldl .mixa`d lkl aldn jynpd ,lynl ,ald ly miigd gex

miigd gexy dn ,lyna ipyd hxtd mby ,owfd epax xiaqixfeg

ziwl`d zeigd ixdy ,lynpa mb epyi ,ald l` mixa`dn

zkynp `idy ,"aeye `evx" ly ote`a `id zenleraydlrnln

dxeza) dxewnl zxfeg zeig dze`e ,zenlerd l` dpikydn ,dhnl

.(mipezgzd ly dcearae,íéøòMa òãBðåz` mirceiy dl` ly - §©©§¨¦
,mipiprdékî äòtLääå úeiçä úëLîä ìkzenler-íéðBéìò ¦¨©§¨©©©§©©§¨¨¥¤§¦

ìzenler-äøéöé øôña áeúkL Bîk ïä ,íäî ¯ íéðBzçú9: §©§¦¥¤¥§¤¨§¥¤§¦¨
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ùã÷ä úøâà
áìäî úåéçä êåìéäå úåèùôúä àéä úåàéøáäå éìåçä
áìäî àöåéä ùôðä íãá úùáåìîä íéøáàä ìë ìà
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נט oeygxn c"k ipy mei Ð `l zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dpikya "dlgn" `xwpd oipr oial seba dlgn oia licadlúaqL¤¦©
ìk ìà áläî úeiçä Celäå úeèMtúä àéä úeàéøaäå éìçä©Ÿ¦§©§¦¦¦§©§§¦©©¥©¥¤¨

úLaìîä ,íéøáàä-zeigdzyaeln ,aldn d`adLôpä íãa ¨¥¨¦©§ª¤¤§©©¤¤
,íéøáàä ìk ìà áläî àöBiä,"ytpd mc" `xwp mcd ixdy - ©¥¥©¥¤¨¨¥¨¦

çeøä CìBä ááBñ ááBñå§¥¥¥¨©
ícäå íéiçw"k ztqed - ©¦§©¨

:epiaxea yaeln miig gexde

onwlck,ìk CBz CBz¨
íéãébäå íéøáàä3 ¨¥¨¦§©¦¦

,íäa íéòìánä- ©ª§¨¦¨¤
,mixa`a.álä ìà øæBçå- §¥¤©¥

mixfeg mcde miigd gex

,ald l` mixa`d lkníàå§¦
íéiç çeøä Celäå áeañ¦§¦¨©©¦
éãéîz ,Búëìäk àeä ælä©¨§¦§¨§¦¦
î Bì øcñîä Bøãñk- §¦§©§ª¨¥

,`ed jexa yecwdéiç©¥
éæà ¯ àeä-Ceøa íéiçä©©¦¨£©
ék ,úéìëúa àéøa íãàä̈¨¨¨¦§©§¦¦
ãçé íéøM÷î íéøáàä ìk̈¨¥¨¦§ª¨¦©©
éeàøä íúeiç íéìa÷îe§©§¦©¨¨¨
áeañ éãé ìò áläî íäì̈¤¥©¥©§¥¦

.ælä,miigd gex ly -Cà ©¨©
ìe÷ì÷ äæéà Lé íà¦¥¥¤¦§
òðBnä ïîB÷î eäæéàa§¥¤§¨©¥©

î Bà ákòîeáeañ èòî §©¥§©¥¦
íéiç çeøä íò ícä Celäå§¦©¨¦¨©©¦

Ba Laìîä,mca -éæà ©§ª¨£©
øLwä èòîúî Bà ÷ñôð¦§¨¦§©¥©¤¤

æläixnbl wqtp mcd m` - ©¨
m`e ,ixnbl xywd wqtp -

miigd gexe mcd jldn

,xywd hrnzn - hi`n

,ælä áeañ éãé ìò álä ìà íéøáàä ìk øM÷îämcd ly - ©§©¥¨¨¥¨¦¤©¥©§¥¦©¨
,miigd gexe.eðøîLé 'ä ,éìçå ákLîì íãàä ìôBð éæàå,ixd ©£©¥¨¨¨§¦§¨§Ÿ¦¦§§¥

mixeyw md jk ici lry ,mnvr oial mpia ,mixa`d oia xywdy

.ald ze`ixal mb rbep - alläpä ,ìLî Cøc ìò ,Lnî äëëå§¨¨©¨©¤¤¨¨¦¥
"àzðéëLc éøáà" úðéça íéàø÷ð ìàøNé úBîLð ìk4,ixa` - ¨¦§¦§¨¥¦§¨¦§¦©¥§¥¦§¦§¨

,dpikydúàø÷päz`xwp dpikyd -áeúkL Bîk ,"áì" íLa5: ©¦§¥§¥¥§¤¨
áeúkL Bîëe ,"éááì øeöå"6,Leøt ;"íëBúa ézðëLå" :dn - §§¨¦§¤¨§¨©§¦§¨¥

?mixa`d lka ezehytzde ald oial dpikyd oia xywdék7ìïBL ¦§
äiNò-äøéöé-äàéøa úBîìBòa ïëBL ä"éåä øBàL àeä "äðéëL"§¦¨¤¥§§§¦¨§¦¨£¦¨

äæ úeéç úëLîäå ,íúBéçäìz` dign 'ied xe`y dn - §©£¨§©§¨©©¤
,zenlerdälçz úeLaìúä éãé ìò àéäzyalzn zeigdy - ¦©§¥¦§©§§¦¨

ïéà íéàøápä ìkL éôì ,ìàøNé úBîLðaàøBaä ìà íäì CBøò §¦§¦§¨¥§¦¤¨©¦§¨¦¥£¨¤¤©¥

,ïéáéLç Lnî àìk dén÷ àlëc ,Cøaúémiaygp mlek eiably - ¦§¨¥§ª¨©¥§¨©¨£¦¦
.ynn melkk,Cøaúé BòôLå BøBàî úeéç ìa÷ì íäì øLôà éàå§¦¤§¨¨¤§©¥©¥§¦§¦§¨¥

,íéîi÷å íéiçå Léì ïéàî íéàøáð úBéäìmiwewf md jk lry - ¦§¦§¨¦¥©¦§¥§©¦§©¨¦
lawl mileki mpi` mde ,`ed jexa yecwdn rtye xe` ,zeig zlawl

,z`féãé ìò íà ék¦¦©§¥
úBîLpäy`xay - ©§¨

zeigd zkynp dpey`xae

l`xyi zenypl ziwl`d

zkynp `id okn xg`le

ep`y jxc lr ,zenlera

zekxad gqepa mixne`

"epiwl`,"mlerd jln

dpey`xae y`xa"epiwl`"

,zenypl zkynp zewl` -

jln" okn xg`lemlerd- "

,mlera zkynp `ideìòL¤¨
,äáLçîayxey - §©£¨¨

daygna `ed zenypd

,dlrnlyeîã÷åode - §¨§
,dlrnlúBîìBò úàéøáì¦§¦©¨

Le`xap -úðéça éãé ìò ¤©§¥§¦©
,øeacä,lynl ,daygn - ©¦

zinipt ixd `id mc`a

xeaic eli`e ,cala envrle

jk ,zlefle ipevig `ed

zeiniptdn zenypd ze`a

- zenlerde ,zewl` ly

ixd ,zewl`d zeipevign

jyniz zewl`dy ick

- zeipeviga - zenlera

dligz jynidl dilr

,zeinipta - zenypa

ì"æø øîàîk8Cìîð éîa" : §©£©©©§¦¦§©
,"'eëå àeä-Ceøa LBãwäzenypa - ?zenlerd z`ixa lr - ©¨¨§

,l`xyi.øçà íB÷îa òãBpkzenlern dlrnl od zenypy ,ixd - ©©§¨©¥
lk .zenypa ielz ,zenlerd z`ixal dhlgdde dklnddy ote`a

enk ,zenlera dpiky ly ziwl`d zeigd zkynd iabl xen` df

oldl .mixa`d lkl aldn jynpd ,lynl ,ald ly miigd gex

miigd gexy dn ,lyna ipyd hxtd mby ,owfd epax xiaqixfeg

ziwl`d zeigd ixdy ,lynpa mb epyi ,ald l` mixa`dn

zkynp `idy ,"aeye `evx" ly ote`a `id zenleraydlrnln

dxeza) dxewnl zxfeg zeig dze`e ,zenlerd l` dpikydn ,dhnl

.(mipezgzd ly dcearae,íéøòMa òãBðåz` mirceiy dl` ly - §©©§¨¦
,mipiprdékî äòtLääå úeiçä úëLîä ìkzenler-íéðBéìò ¦¨©§¨©©©§©©§¨¨¥¤§¦

ìzenler-äøéöé øôña áeúkL Bîk ïä ,íäî ¯ íéðBzçú9: §©§¦¥¤¥§¤¨§¥¤§¦¨
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oeygxnס d"k iyily mei Ð al zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון כ"ה שלישי יום
אגרתלב ,304 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íìéç 'ä êøá .áì,bpw 'nr cr:åðùøãú ùôðë

,"ïúlçúa ïôBñå ïôBña ïúlçz õeòð""dlgz"dy ote`a dfy - ¨§¦¨¨§¨§¨¦§¦¨¨
("oezgz"d ly) seqde ,(oezgzd ly) seqa `vnpe uerp (oeilrd ly)

,(oeilrd ly) "dlgz"a `vnpe "uerp"íLa äpëî ì"æéøàä éáúëáe§¦§¥¨£¦©§ª¤§¥
,"øæBç øBà"å "øLé øBà",oezgzl oeilrdn xiyi ote`a `ad xe`d - ¨¨§¥

oezgzdn xfegd xe`de

,oeilrláeúkL Bîëe10: §¤¨
."áBLå àBöø úBiçäå"- §©©¨¨

"ycewd zeig" lr xaecn my

dlaw it lre ,"dakxn"ay

ziwl`d zeigd lr aqen df

mi`xapde zenlerd ly

ly ote`a `idy ,llka

,mipt lk lr ."aeye `evx"

dpyiy cala ef `ly ,ixd

zewl` ly dkyndd

zenlerl dpikydn

mb `idy `l` ,mi`xape

,"xfeg xe`" ly ote`a

l` mi`xapdn ,"aey"e

xewn `idy dpikyd

,mi`xapdìò ,ïk ìò øLà£¤©¥©
,älàä úîàäå íéøácä ét¦©§¨¦§¨¡¤¨¥¤

,"áì" íLa äðéëMä úàø÷ð ,ázëîa áèéä øàáì øLôà éà øLà£¤¦¤§¨§¨¥¥¥§¦§¨¦§¥©§¦¨§¥¥
úBîLpä ìk øLàk ék ,eðì úBøBäì ;"íéøáà" íLa úBîLpäå§©§¨§¥¥¨¦§¨¦©£¤¨©§¨
äòtLääå úeiçä Celäå áeañ éæà ¯ ãçé úBøM÷îe úB÷eác- §§ª¨©©£©¦§¦©©§©©§¨¨

,dpikydl`zenlernezenlerldpikydnïôBñ õeòðå ,ááBñ ááBñ¥¥§¨¨
ïlk øaçìe øM÷ì ,ïúlçúa,zenlerd lk - oci lre ,zenypd lk - ¦§¦¨¨§©¥§©¥ª¨

áeúkL Bîëe ,Cøaúé Ba ä÷áãìe ãçà ä"éåäì11íéávð ízà" : ©¤¨§¨§¨¦§¨¥§¤¨©¤¦¨¦
,à÷éc "íëlk" ¯ "íëé÷ìà ä"éåä éðôì íëlk íBiä,`wec - ©ª§¤¦§¥¡Ÿ¥¤ª§¤©§¨

,zecg`a cgi mlekyk`wecy"éðôì"å,"iptl" dlnd-,à÷éc`id - §¦§¥©§¨
zenypd zecner - cgia mlek zeid ici lry ,`weca"iptl"iptl ,

dyrp 'iedy itkn dlrnl ,"mkiwl` 'ied"n dlrnlemkiwl`zeigd ,

,zenyp ly gekde'eë íëéLàø",xzeia zepeilrd zebixcnd - ¨¥¤
éöò áèçî."'eë Emlek mdyk - xzeia zepezgzd zebixcnd - ¥Ÿ¥¥¤

miavp mz`" f` - zecg`a micneriptlxaqeny itke ,"mkiwl` 'ied

mklek" `id dpeekdy ,miavp zyxt zligza ,"dxez ihewl"a

,"cg`k micg`l

xzeia zepeilrd zebixcndy

zepezgzd zebixcnd cr

zecge`n mlek od - xzeia

.cg` xack cgiïáeé äæáe¨¤¨
ì"æø øîàî12úéa ïaøç ék , ©£©©©¦ª§©©¦

úeìba ìàøNé úìéôðe éðL¥¦§¦©¦§¨¥©¨
äðéëMä úe÷lzñäå§¦§©§©§¦¨
úðéçáa íBãàì dúãéøéå¦¦¨¨¤¡¦§¦©

ìBëéák úeìbipayk ,oky - ¨¦§¨
df ixd ,zelba l`xyi

mzi` z`vnp dpikydy

lekiak zelba13,äéä ìkä©Ÿ¨¨
ãeøôe ípç úàðN ïBòa©£¦§©¦¨¥

úBááìmpig z`py llba - §¨
,edpynl cg` icedi oiay

zeaald cexiteàðîçø©£¨¨
úàø÷ð ïëìå .ïìvì- ¦§©§¨¥¦§¥

,dpikyd,ìLî Cøc ìò "äìBç"ipewiz"n ,zxb`dzligza`aenk- ¨©¤¤¨¨
.dleg zpigaa `id dpikyd - zelbay ,"xdef:íéøîBàL Bîk- §¤§¦

:dcinrd zlitzaì ¯ "íéìBç àôBøå íéìôBð CîBñ",íéaø ïBL- ¥§¦§¥¦§©¦
,dpikyl `id dpeekdy zexnl:'eëå íéøáàä ìk íädl` lk - ¥¨¨¥¨¦§

" mi`xwpe dpikydn milawnddpikyd ixa`zpigaa ixd md ,"

.miax oeyl - "mileg"e "miltep" `ed oeyld okl ,"mileg"e "miltep"

aezky itk `ly ,"y"ne" o`k xnel jixvy aezk "oewizd gel"a

dny ,daeyze dl`yly jxcadf ixd jkl m`zda - "y"nk" eplv`

lk iabl xen` dfy iptn `ed - miax oeyl ,"mileg"e "miltep" aezky

.`txne jneq `ed jexa yecwd mze` mby ,dpikyd ly mixa`d

.áìexciqy "ycewd zxb`" xcqa dpexg`d `id ,a"l oniq ,ef zxb`

oigzet" ,dkxaa zgzet dpey`xd zxb`dy myke ,xagnd oe`bd ipa

lr owfd epax l` dribdy "daeh dreny"n d`vezk d`ay ,"dkxaa

dpexg`d zxb`d mb jk - y"p` ipipne zexiir aexa q"yd znlyd

okezn d`xpd itk ;"mlig 'd jxa" ,dkxaa dligzn "ycewd zxb`"a

bdped y"p` ipiipne zexiiray daeh drenyn ok mb d`a `id ,zxb`d

z` xxernd ,"dUrn" - dwcvÎi`ab ly xcqa ,l`xyi ux`l dwcvd oipr§©¤

,"miyer"l mbe "dUrn"l mb jk lr ezkxa z` ozep owfd epaxe ,"miyer"d§©¤

mc`dn d`a dwcvl zexxerzddyk dpyiy ztqepd dlrnd z` xiaqne

d`a `idyk zexxerzdd iabl ,zinvrd "ezcear" ici lr ,envr

.ipy mc` zervn`a

zxb`l dpey`xd zxb`d oia xyw mb miiwy ,eiazknn cg`a azek iaxd

ly dlertde zepeilrd lr xaecn odizyay jka .dpexg`dzceardltzd

cr 'ek `alc `wnern dltzd zpeek" zece` xaecn dpey`xd zxb`a :dpeeka

opeaznd lkyd z` wfgl ,miipgex mipipra lret dfy dne ,"'ek ytpd ievin

wefigae 'd zelcbazcear zece` xaecn dpexg`d zxb`ae ,d`xie dad` ly

lka"e "cg`a eytp xeqnle" rny z`ixwa 'd zad` ly zexxerzda dltzd

dlrnd da yiy ,dwcvd zpizpa lreta d`a `idyk ,eheytk "jc`n
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íáì úáãðî æ"äåòá ïéùåò ìàøùéùäðä ïä øåäèä
æàù 'ééçúä ïîæ ãò éîùâä æ"äåòá úåîéé÷å úåéç

úå÷ìà éåìéâ ïîæ àåäìë ááåñ 'éçáî ä"á ñ"à øåàå
ã÷úùàã áúëîá úåëéøàá ù"îëå æ"äåòá ïéîìò

úåéäì êéøöåä"á ñ"à øåà åá ùáìúäì ïåëîå éìë
ùàë éøáã äë àìä ù"îë î"ãò äîùðì óåâä åîë

ùà äîúùáìúîå úæçàðùë àìà æ"äåòá äøéàî äðéà
åøåàì éìëäå óåâäå .à"îá ù"îë 'åë äìéúôá'úé

úåéç òéôùäìå ïúéì áìä úáéãðå ãñçä úãî àéä
íéðå÷éúá ù"îë 'åë äéì úéìã ïàîìïéôåâ äîëå

àðéîé àòåøã ãñç àã àðå÷éúá åàéø÷úàå ïåì úðé÷ú
êëå ïéîéá ììëð óåâä ìëå.ä÷ãö åùåáì èééôä øîà

ãñç éôì àìà úîìúùî ä÷ãöä ïéà ì"æøàù åäæå
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יא.1. לג, ב.2.ברכה כב, ה.3.פסחים ד, טז.4.פרק ב, עמוס רפ"ד.5.ע"פ ח.6.אבות לב, ישעי' - הכתוב ל' א.7.ע"ד ט, תהלים8.ב"ב

ג. טו"ב.9.קיא, סימן הקודש כט.10.אגרת כג, פנ"ג.11.ירמי' ח"א אליהו").12.תניא ("פתח בהקדמה אלקינו"13.תקו"ז הוא "אתה בפיוט

דר"ה. שמו"ע ˘ËÈÏ"‡:14.שבתפלת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."עיי"ש ס"ג מאגה"ק ב.15."ולהעיר מט, יב.16.סוכה י, הושע



oeygxnסב d"k iyily mei Ð al zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.dwcv dze`l xkyde dxivwd `ed jk - dwcvd zpizpa eidy

?"dxivw" xkyde "drixf" dwcv z`xwp recnøéöwäLly - ¤©¨¦
,d`eazdä÷ãvä àeä Cëå ,õøàa äðeîhä äòéøfä éelb àeä¦©§¦¨©§¨¨¨¤§¨©§¨¨

ãò úøzñðå äðeîè àéä ,úeìbä ïîæa ïéNBò ìàøNiL ãñçäå§©¤¤¤¦§¨¥¦¦§©©¨¦§¨§¦§¤¤©
,äiçzä ïîæziigz cr - §©©§¦¨

drixfdy myk ,miznd

,ux`a zxzqpe dpenh

LaìúiLziigz onfa - ¤¦§©¥
,miznd-ïéà-øBà øéàéå§¨¦¥

íìBòa àeä-Ceøa óBñ¨¨¨
,éîLbä äfäzeyalzdd - ©¤©©§¦

dxivwd od zelbzdde

dfi`a .dwcv ly drixfde

zeyalzdd didz ote`

oi` xe`" ly zelbzdde

owfd epax xiaqi - ?"seq

cere jxcÎlr dfy oldl

zeyalzdd xy`n ,xzei

ly milka zelbzdde

mlera zexitqd

epax oeylae ."zeliv`"d

:owfd,ãç éäBîøâe eäéàå- §¦§¨¦©
"seq oi` xe`" ,`edy dne

,"idenxb"e ,zeliv`ay

- cg` xac md ,milkdíä¥
lr aqen df ixd -úBðéça§¦

úBøéôñ øNòc íéìkä©¥¦§¤¤§¦
,úeìéöàc,"cg" mdy - ©£¦

zxb`"a ,lirl `aenk ,zeliv`ay "seq oi` xe`" mr cg` xac

,'k oniq "ycewdà-øBà øîçå ì÷å ïkL ìëåàeä-Ceøa óBñ-ïé §¨¤¥§©¨Ÿ¤¥¨
ïéîìò ìk ááBqä`edy -.úeìéöà úðéçaî äìòî äìòîlî ©¥¨¨§¦¦§©§¨©§¨¦§¦©£¦

onfa dlbzie yalzi `ede ,zenlern ixnbl dlrnl `edy -

dlbziy "seq oi` xe`"l ilkd m` .miznd ziigz ly digzd

cge`ne lha `edy ote`a `ed ,"zeliv`"ay zexitqd ly milka

lwe oky lk ixd - cg` xac ,"cg" mdy cr ,"seq oi` xe`"a ixnbl

ixnbl dlrnly ,"oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`" ieliby xnege

df xe` zhilwl ilk ,"cg idenxbe" didiy gxkdd on ,zenlern

.dwcvd oipr edfe - ,zeiniptaCëéôìe,okle -ä÷ãö úàø÷ð §¦¨¦§¥§¨¨
ì,"ãòì úãîò Bú÷ãö" ,äá÷ð ïBLoeyl `id "dwcv"y ixd - §§¥¨¦§¨Ÿ¤¤¨©

,dawp,ïéîìò ìk ááBqä óBñ-ïéà-øBàî äøàä úìa÷nL¤§©¤¤¤¨¨¥¥©¥¨¨§¦
Laìúnä,dlbzne -.äiçzä ïîæa éîLbä äfä íìBòa dëBúa ©¦§©¥§¨¨¨©¤©©§¦¦§©©§¦¨

"zcner"y ,lirl xn`py dnl dtqed ef ixd .miznd ziigz ly -

y ina `ed dawp oeyllawn,xg` mc`n ezexxerzdokle`ed

zpigaa `id elv` dwcvl zexxerzddy iptn ,dawp oeyla oiievn

,dawplawniptn ,lawne dawp zpigaa `id dnvr dwcvd `l` -

ilk `id ;"aaeq"d "seq oi` xe`" z` ea "lawl" ilk `idydlawl,

ìáàweqtd -17:ì àeä "Cläé åéðôì ÷ãö",øëæ ïBL"wcv" - £¨¤¤§¨¨§©¥§¨¨
,"jldi"e,Bîöòî íãàä áìa úøøBòúnä ãñçä úcî àéä- ¦¦©©¤¤©¦§¤¤§¥¨¨¨¥©§

zexxerzdd ici lr `ly

,"dyrn" lyéãé ìò©§¥
'ä úáäà úeøøBòúä¦§§©£©
ä÷áãìe ,òîL úàéø÷a¦§¦©§©§¨§¨
,"ãçà"a BLôð øñîìå ,Ba§¦§Ÿ©§§¤¨

"Eãàî ìëá"eBèeLôk §¨§Ÿ¤¦§
.'eëåjly sqka xnelk -18, §

eytp zexiqne 'd zad`ny

zexxerzdd d`a - 'dl

,dwcv oznlàúeøòúà"áe§¦§¨¨
,"àzúìczexxerzda - ¦§©¨

zexiqne mc`d on ,dhnly

epevxe eytpiniptd

,`ed jexa yecwdlíénëå§©©¦
íãà áì ïk íéðtì íéðtä©¨¦©¨¦¥¥¨¨

'eë ïBéìòä- `qkd lry - ¨¤§
,"àìéòìc àúeøòúà"- ¦§¨¨¦§¥¨

,dlrnln zexxerzdd

zexxerzdl m`zday

zexiqn zcinke ,dhnly

yecwdl epevx "zeinipt"

oipra d`hazdy ,`ed jexa

zpizpa ,zinyb diyr ly

mb jk - dwcvàeä
ähîì ïéîìò ìk ááBqä àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà úëLîä©§¨©¥¨©¥¨¨§¦§©¨

,äiçzä ïîæa éelb úðéçáa éîLbä äfä íìBòa ähîly - ©¨¨¨©¤©©§¦¦§¦©¦¦§©©§¦¨
,miznd ziigzã÷zLàc ázëna øàáîk9.úeëéøàaixd - ©§Ÿ¨©¦§¨§¤§¨©©£¦

`id - dltza ezcearn ,envrn d`a dwcvl zexxerzddyk

xe`d z` jiynne "rityn" `ed ,oky ,xkf oeyl ,"wcv" z`xwp

z` jiynn `ed ,oldl owfd epax xiaqiy itke ,"oinlr lk aaeq"d

,j` ."oinlr lk aaeq"d xe`d ly zeiniptde "mipt"d

ilk ,"lawn" zpigaa wx df f` ,xg` mc`n d`a zexxerzddyk

."aaeqd xe`"n cala dx`da xaecnde "aaeq"d xe`d zlawleäæå§¤
xne` `ed "wcv" iably dn -éìBnL ,"Cläé åéðôì"éLîîe CC §¨¨§©¥¤¦©§¦

íéðBéìòä "íéðt","seq oi` xe`" ly zeiniptd -äìòîlî ¨¦¨¤§¦¦§©§¨
íäî áeè ìëå ,øv÷ì úò úòëå .äiNòä íìBò ãò úeìéöàäî¥¨£¦©¨¨£¦¨§¨¥¥§©¥§¨¥¤

äáéèä" ,øöaé àìíéáBhì 'ä,dwcvl zelecb zepizp mipzepd - Ÿ¦¨¥¥¦¨©¦
"íúBaìa íéøLéìå19,mci oi`y `l` - xzei zzl mivexd - §¦¨¦§¦¨

,zbyn:epLøãz Lôðkdpeekd - mzaeh yxecd zltze zkxak - §¤¤¦§§¤
.ef ycew zxb` azek ,owfd epaxl
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ùã÷ä úøâà
åòøæ øîàðù äáùãñç éôì åøö÷ ä÷ãöì íëì

àåä êëå õøàá äðåîèä äòéøæä éåìéâ àåä øéö÷äù
ãñçäå ä÷ãöääðåîè àéä úåìâä ïîæá ïéùåò ìàøùéù

ä"á ñ"à øåà øéàéå ùáìúéù äéçúä ïîæ ãò úøúñðå
íéìëä 'éçá íä ãç éäåîøâå åäéàå éîùâä æ"äåòá

ä"á ñ"à øåà å"÷å ù"ëå 'éöàã ñ"òãïéîìò ìë ááåñä
ä÷ãö úàø÷ð êëéôìå 'éöà 'éçáî äìòî äìòîìî

úãîåò åú÷ãö äá÷ð ïåùìäøàä úìá÷îù ãòì
æ"äåòá äëåúá ùáìúîä ïéîìò ìë ááåñ ñ"à øåàî

ìáà .äéçúä ïîæá éîùâäàåä êìäé åéðôì ÷ãö
íãàä áìá úøøåòúîä ãñçä úãî àéä øëæ ïåùì

úåøøåòúä é"ò åîöòîä÷áãìå òîù úàéø÷á 'ä úáäà
'åëå åèåùôë êãàî ìëáå ãçàá åùôð øåñîìå åá

àúåøòúàáåíãà áì ïë íéðôì íéðôä íéîëå àúúìã
ñ"à øåà úëùîä àåä àìéòìã àúåøòúà 'åë ïåéìòä
éåìéâ 'éçáá éîùâä æ"äåòá äèî äèîì ò"ëåñä ä"á

ã÷úùàã áúëîá øàåáîë äéçúä ïîæáåäæå .úåëéøàá
äìòîìî íéðåéìòä íéðô êéùîîå êéìåîù êìäé åéðôì
àì íäî áåè ìëå øö÷ì úò úòëå 'éùòä íìåò ãò 'éöàäî

èì 'ä äáéèä øöáé:åðùøãú ùôðë íúåáìá íéøùéìå íéáå
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יד.17. פה, א.18.תהלים נד, ד.19.ברכות קכה, תהלים

oeygxn e"k iriax mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון כ"ו רביעי יום
קונטרסאחרון

,bpw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àøå÷ä êéà ïéáäì,306 'nr cr:à÷åã 'ä íã÷

íé÷øt änk ìò ïBøçà ñøèðe÷§§¤©£©©¨§¨¦
ïiò1íéøîà éèewìa- "`ipz" -î ÷øt à ÷ìç ©¥§¦¥£¨¦¥¤¤¤

"oitcb" od (dad`e d`xi) "enigxe eligc"y xaqen my2enk ,cala (miitpk)

d miitpkd oi` j` ,dlrnl sre serd mnexzn eci lry ,ser spk lynlxwir

z`aeny di`xd itk ,serd ly

"dxyk 'itb` elhip"y ,dklda3,

- serd ly miitpkd elhip m`

`ed xwird ,oky ,xyk `ed

miitpkde ,sebde y`xd

;mda serl ick wx miynyn

dlrnl cegidy ,lynpa mb jk

zeevnde dxezd ici lr dyrp

d`xide dad`d eli`e ,onvr

zeevnde dxezd z` zelrdl ick wx zeynyn (miitpk) "oitcb" ze`xwpd

xe`" zeevnae dxeza dlbzn mye ,cegi eze`l mikiiyd dbixcnle mewnl

.inybd mlera odyk oda zelbzdl leki did `ly `ed jexa "seq oi`

d`xide dad`d oi` ,dlrnl cegid lertl icky ,mixne` ,cg` cvn ,ixd

opi` onvrlyk ody - cala dpeeke "xedxd" ly oipr ody iptn ,z`f zelret

dxezd zelrzn `wec dpeekd ici lry ,mixne` ipy cvne ;df cegi zelret

zelbzde dlrnl cegid didi oci lrye ,zelrzdl ogekay dlrnl zeevnde©

.cegi eze` ici lry `ed jexa "seq oi` xe`"

éà ,ïéáäìøM÷î àeä äøBzaL úBiNòî éøetña àøBwä C §¨¦¥©¥§¦¥©£¦¤©¨§ª¨
äàlò äîëçadpade lkya dxez cnel icediyk .dpeilr dnkg - §¨§¨¦¨¨

dnkg"a xyewn `edy xacd oaen - dxeza dkld oian `ed -

ia dpeilrd dxitqd - (dpeilr) "d`lir, - "zeliv`d mler"a xze

lkyd :"`ed jexa yecwd ly epevxe eznkg" ixd `id dkldd ,oky

dkldd wqte ,`ed jexa yecwd ly elkye eznkg `ed dkldd ly

'd wxta xne` owfd epaxy itk ,`ed jexa yecwd ly epevx `ed

jexa yecwd ly epevxa dlr jky ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga

wqt didi (lynl) jke jk oernye jke jk oae`x orhiyky ,`ed

oic zia iptl `aeiy ,mrt s` rx`i `l df m` mbe .jke jk dkldd

epevxa dlr jky oeeik ixd - el`k zeprha miyp` ipy oia jeqkq

wqt zrici mvr ixd - oicd wqt didi jky ,`ed jexa yecwd ly

`xewyk ,j` ;`ed jexa yecwd ly epevx zrici `ed - dkldd

mixetiqay xacd zn` ik m` ixd ,cala dxezay zeiyrn ixetiq

- jtidl e`] ,dlrnl miipgex mipipr lr mifnx minelb dl`xwird

cala mifnexn mb mdy `l` ,dlrnl miipgexd mipiprd md

mixtqa aezkk ,dhnl rxi`y itk xetiqd ly miinybd mipipra4:

`ed oi`y oeeik j` ,["mipezgza zfnexe mipeilra zxacn dxezd"

ezrici ,mipeilrd zenleray miipgexd mipiprdn ixnbl rcei

dyrnd xetiqa erxi`y miinybd mipipra wx `id dxezd xetiqa

dyrp ,`eti` ,cvik - ("eheyt icin `vei `xwn oi`"y) dhnl o`k

xiaqn owfd epax ,lynl] ?"d`lir dnkg"l jk ici lr xyewn mc`

mingx zkynd oipr "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga d"n wxta

mingxd zcnn dlrnly ,dlrnl mingxd xewnn miax

lre "l`xyi zenyp xewn" lr jiynn awriy itk ,"zeliv`"ay

fnexnd xac ,l`xyi zenyp

lgxl awri wyie" weqta

zcn epiid awri) "jaie

lgxe ,"zeliv`"c mingxd

xewn ,"l`xyi zqpk" -

,j` .('eke ,l`xyi zenyp

mipiprdn rcei `ed oi`yk

`ed - dlrnl miipgexd

itk xetiqd z` wx rcei

rciy ilan - `ed cvik ,inybd mlerd ly eheyta riten `edy

dnkg"a xyewn - mixetiqa mifnexnd miipgexd mipiprd z`

- oaei xacd .[?"d`lira áeúkM äî ét ìòd xtq -úBðek5óc ©¦©¤¨©©¨©
÷ñBò íãàäL Bîk :á ãenò æè,dxeza -Ck ,ähîìwqer mb - ©§¤¨¨¨¥§©¨¨

,dxezaï÷Béc,zenc -ïBéìòä íãàä,"oeilrd mc`" -äìòîì §¨¨¨¨¨¤§§©§¨
,'eëaqen df ("oexg` qxhpew"a) oldl owfd epax xiaqny itk -

dlrnl zexitqa `ed yxeydy) mc`d ly dnypd yxey lr

xyra dfy enk) zecne oigen ly sevxt - "oeilrd mc`" ze`xwpd

mc`"e ,("mc`" `xwp (zexitqdoeilrddxeza wqer "dlrnlixd -

zeiyrn ixetiqa elit` ,dhnl dxeza wqer mc`dy ,jk ici lr

"oweic"dy ici lr - "d`lir dnkg"a xyewn `ed - cala dxezay

elydlrnlweqirdy ,`vei ixd dfn ."d`lir dnkg"a xyewn

,"d`lir dnkg"l xyw ,envrlyk ,el oi` ,dhnl o`k mixetiqa

dnkg"n ,d`a dxez epnny yxeyl ,dlrnl dler df oi` ixdy

"oeilrd mc`"d ly "oweic"dy z`tn m` ik ,"d`lirdlrnlwqer

xiaqi owfd epax ."d`lir dnkg"a xyewn `ed df cvn - dxeza

xedxda `ed dxeza eweqiry drya wx mixen` mixacdy ,oldl

`edyk eli`e ;azkay dxeza zeaezkd zeize`a (daygna) cala

,xeaicdn deedznd lewd cvn ixd ,xeaica zeize`d z` `han

cnel `edy zeize`d zelero`kdhnlzeidl leki dfe .dlrnl -

."zeliv`"d mlera - xzeia dpeilrd dbixcna mbøîBì Lé ïëå- §¥¥©
wxøeäøäaayeg `edy -.úBáeúkä úBiúBàa,azkay dxeza - §¦§¨¦©§

dhnl dxeza wqery icedi oia xywdy ,lirl xn`py dn ,xnelk

wqery "oeilrd mc`d oweic"d cvn wx `ed "d`lir dnkg" mr

lr qqazn dxeza eweqiryk wx df ixd - dlrnl dxezaxedxd

,calaøeacä ìáà,xeaica dxezd zeize` z` `han `edyk - £¨©¦
÷éìñå ò÷Bác øîBì Lédlere -,Lnî úeìéöàì`l ,xnelk - ¥©§¥©§¨¦©£¦©¨

zenlera "zeliv`" zpiga ody zebixcne zexitqa wxmixg`-

zeliv`"a `l`"ynnzpigaa `id mzceary dl`a xacd jk ,
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íé÷øô äîë ìò ïåøçà ñøèðå÷
î''ô à''ç à''÷ìá ïééò

ïéáäìàåä äøåúáù úåéùòî éøåôéñá àøå÷ä êéà
úåðååëá ù"î ô"ò ò"çá øùå÷îá"ò æ"èã

ïåéìòä íãàä ï÷åéã êë äèîì ÷ñåò íãàäù åîë
øåäøäá ì"é ïëå 'åë äìòîììáà .úåáåúëä úåéúåàá

äàéøáì åà ùîî 'éöàì ÷éìñå ò÷åáã ì"é øåáãä
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.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'ראה' (לא) פי"א.2."נישט היחודים בשם ·„¯3Í.ר"ח ÌÈ�Â˜È˙Â ˙Â¯Ú‰"· ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

"¯˘Ù‡.13 הערה מ פרק לעיל גם וראה נג". ר"ס יו"ד שו"ע וט"ז בב"ח אגפי' דניטלו דין גפי', נשתברו ב): נו, (חולין "במשנה עשרה4.:
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סג oeygxn e"k iriax mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון כ"ו רביעי יום
קונטרסאחרון

,bpw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àøå÷ä êéà ïéáäì,306 'nr cr:à÷åã 'ä íã÷

íé÷øt änk ìò ïBøçà ñøèðe÷§§¤©£©©¨§¨¦
ïiò1íéøîà éèewìa- "`ipz" -î ÷øt à ÷ìç ©¥§¦¥£¨¦¥¤¤¤

"oitcb" od (dad`e d`xi) "enigxe eligc"y xaqen my2enk ,cala (miitpk)

d miitpkd oi` j` ,dlrnl sre serd mnexzn eci lry ,ser spk lynlxwir

z`aeny di`xd itk ,serd ly

"dxyk 'itb` elhip"y ,dklda3,

- serd ly miitpkd elhip m`

`ed xwird ,oky ,xyk `ed

miitpkde ,sebde y`xd

;mda serl ick wx miynyn

dlrnl cegidy ,lynpa mb jk

zeevnde dxezd ici lr dyrp

d`xide dad`d eli`e ,onvr

zeevnde dxezd z` zelrdl ick wx zeynyn (miitpk) "oitcb" ze`xwpd

xe`" zeevnae dxeza dlbzn mye ,cegi eze`l mikiiyd dbixcnle mewnl

.inybd mlera odyk oda zelbzdl leki did `ly `ed jexa "seq oi`

d`xide dad`d oi` ,dlrnl cegid lertl icky ,mixne` ,cg` cvn ,ixd

opi` onvrlyk ody - cala dpeeke "xedxd" ly oipr ody iptn ,z`f zelret

dxezd zelrzn `wec dpeekd ici lry ,mixne` ipy cvne ;df cegi zelret

zelbzde dlrnl cegid didi oci lrye ,zelrzdl ogekay dlrnl zeevnde©

.cegi eze` ici lry `ed jexa "seq oi` xe`"

éà ,ïéáäìøM÷î àeä äøBzaL úBiNòî éøetña àøBwä C §¨¦¥©¥§¦¥©£¦¤©¨§ª¨
äàlò äîëçadpade lkya dxez cnel icediyk .dpeilr dnkg - §¨§¨¦¨¨

dnkg"a xyewn `edy xacd oaen - dxeza dkld oian `ed -

ia dpeilrd dxitqd - (dpeilr) "d`lir, - "zeliv`d mler"a xze

lkyd :"`ed jexa yecwd ly epevxe eznkg" ixd `id dkldd ,oky

dkldd wqte ,`ed jexa yecwd ly elkye eznkg `ed dkldd ly

'd wxta xne` owfd epaxy itk ,`ed jexa yecwd ly epevx `ed

jexa yecwd ly epevxa dlr jky ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga

wqt didi (lynl) jke jk oernye jke jk oae`x orhiyky ,`ed

oic zia iptl `aeiy ,mrt s` rx`i `l df m` mbe .jke jk dkldd

epevxa dlr jky oeeik ixd - el`k zeprha miyp` ipy oia jeqkq

wqt zrici mvr ixd - oicd wqt didi jky ,`ed jexa yecwd ly

`xewyk ,j` ;`ed jexa yecwd ly epevx zrici `ed - dkldd

mixetiqay xacd zn` ik m` ixd ,cala dxezay zeiyrn ixetiq

- jtidl e`] ,dlrnl miipgex mipipr lr mifnx minelb dl`xwird

cala mifnexn mb mdy `l` ,dlrnl miipgexd mipiprd md

mixtqa aezkk ,dhnl rxi`y itk xetiqd ly miinybd mipipra4:

`ed oi`y oeeik j` ,["mipezgza zfnexe mipeilra zxacn dxezd"

ezrici ,mipeilrd zenleray miipgexd mipiprdn ixnbl rcei

dyrnd xetiqa erxi`y miinybd mipipra wx `id dxezd xetiqa

dyrp ,`eti` ,cvik - ("eheyt icin `vei `xwn oi`"y) dhnl o`k

xiaqn owfd epax ,lynl] ?"d`lir dnkg"l jk ici lr xyewn mc`

mingx zkynd oipr "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga d"n wxta

mingxd zcnn dlrnly ,dlrnl mingxd xewnn miax

lre "l`xyi zenyp xewn" lr jiynn awriy itk ,"zeliv`"ay

fnexnd xac ,l`xyi zenyp

lgxl awri wyie" weqta

zcn epiid awri) "jaie

lgxe ,"zeliv`"c mingxd

xewn ,"l`xyi zqpk" -

,j` .('eke ,l`xyi zenyp

mipiprdn rcei `ed oi`yk

`ed - dlrnl miipgexd

itk xetiqd z` wx rcei

rciy ilan - `ed cvik ,inybd mlerd ly eheyta riten `edy

dnkg"a xyewn - mixetiqa mifnexnd miipgexd mipiprd z`

- oaei xacd .[?"d`lira áeúkM äî ét ìòd xtq -úBðek5óc ©¦©¤¨©©¨©
÷ñBò íãàäL Bîk :á ãenò æè,dxeza -Ck ,ähîìwqer mb - ©§¤¨¨¨¥§©¨¨

,dxezaï÷Béc,zenc -ïBéìòä íãàä,"oeilrd mc`" -äìòîì §¨¨¨¨¨¤§§©§¨
,'eëaqen df ("oexg` qxhpew"a) oldl owfd epax xiaqny itk -

dlrnl zexitqa `ed yxeydy) mc`d ly dnypd yxey lr

xyra dfy enk) zecne oigen ly sevxt - "oeilrd mc`" ze`xwpd

mc`"e ,("mc`" `xwp (zexitqdoeilrddxeza wqer "dlrnlixd -

zeiyrn ixetiqa elit` ,dhnl dxeza wqer mc`dy ,jk ici lr

"oweic"dy ici lr - "d`lir dnkg"a xyewn `ed - cala dxezay

elydlrnlweqirdy ,`vei ixd dfn ."d`lir dnkg"a xyewn

,"d`lir dnkg"l xyw ,envrlyk ,el oi` ,dhnl o`k mixetiqa

dnkg"n ,d`a dxez epnny yxeyl ,dlrnl dler df oi` ixdy

"oeilrd mc`"d ly "oweic"dy z`tn m` ik ,"d`lirdlrnlwqer

xiaqi owfd epax ."d`lir dnkg"a xyewn `ed df cvn - dxeza

xedxda `ed dxeza eweqiry drya wx mixen` mixacdy ,oldl

`edyk eli`e ;azkay dxeza zeaezkd zeize`a (daygna) cala

,xeaicdn deedznd lewd cvn ixd ,xeaica zeize`d z` `han

cnel `edy zeize`d zelero`kdhnlzeidl leki dfe .dlrnl -

."zeliv`"d mlera - xzeia dpeilrd dbixcna mbøîBì Lé ïëå- §¥¥©
wxøeäøäaayeg `edy -.úBáeúkä úBiúBàa,azkay dxeza - §¦§¨¦©§

dhnl dxeza wqery icedi oia xywdy ,lirl xn`py dn ,xnelk

wqery "oeilrd mc`d oweic"d cvn wx `ed "d`lir dnkg" mr

lr qqazn dxeza eweqiryk wx df ixd - dlrnl dxezaxedxd

,calaøeacä ìáà,xeaica dxezd zeize` z` `han `edyk - £¨©¦
÷éìñå ò÷Bác øîBì Lédlere -,Lnî úeìéöàì`l ,xnelk - ¥©§¥©§¨¦©£¦©¨

zenlera "zeliv`" zpiga ody zebixcne zexitqa wxmixg`-

zeliv`"a `l`"ynnzpigaa `id mzceary dl`a xacd jk ,
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íé÷øô äîë ìò ïåøçà ñøèðå÷
î''ô à''ç à''÷ìá ïééò

ïéáäìàåä äøåúáù úåéùòî éøåôéñá àøå÷ä êéà
úåðååëá ù"î ô"ò ò"çá øùå÷îá"ò æ"èã

ïåéìòä íãàä ï÷åéã êë äèîì ÷ñåò íãàäù åîë
øåäøäá ì"é ïëå 'åë äìòîììáà .úåáåúëä úåéúåàá

äàéøáì åà ùîî 'éöàì ÷éìñå ò÷åáã ì"é øåáãä
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oeygxnסד e"k iriax mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

jexa yecwdl ixnbl milhad milecbd miwicvd mde ,"dakxn"

wxta xaqeny itk) dilr akexl ixnbl dlhad "dakxn"d enk `ed

mzceare mzxez ,dl`ay ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga ,h"l

,("zeliv`"a zelerBàdler dxeza xeaicdy -äàéøáì- ¦§¦¨
`a xeaicdykeìéçãa¦§¦

eîéçøe,dad`e d`xin - §¦
,íéiìëNlkydn ze`ad - ¦§¦¦

,f` ,'d zelcba zeppeazdne

mlera xeaicd dler

mler `edy ,"d`ixa"d

wlga xaqend itk ,dbydd

,"`ipz"d xtq ly oey`xd

,f"h wxtBàxeaicdy -

dler dxezaäøéöéì`a xeaicdyk -eîéçøe eìéçãad`xin - ¦¦¨¦§¦§¦
,dad`e,íéiòáè,icedi ly eytpa raha zeniiwd dad`e d`xi - ¦§¦¦

mewnde ,d`xi mb dkeza zllekd zxzeqnd dad`d `ide

d`xi ici lr ze`ad dcearde dxezd zeler myy dbixcnde

itk ,"zecn"d mler `edy ,"dxivi"d mlera `ed zeirah dad`e

,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga f"h wxta xaqendáecenil- §
àø÷n,xeaica -÷éìñdler df -úBøéôñ 'éì äfä íìBòî ¦§¨¨¦¥¨©¤§§¦
,äiNòcdf eil` mewnde ,dxezd zeize` xne` wx `ed xy`k - ©£¦¨

"diyr"d mlera `ed - ler zlaw cvn dler6,ò÷ác íeMî¦§¨©
ïéøéåà7.'eëådiyrd mlere inybd dfd mlerd oiay mixie`d - £¦¦§
,ipgexd,øeäøäa ïk ïéàM äîzeize`a ayeg wx `edyk - ©¤¥¥§¦§

mipeilrd zenlerl dler df oi` f` - daygn ly xedxda

,mixen`d.'eëå BúîLð LøL àeäL "ï÷Béc"ä àlà`ed mb - ¤¨©§¨¤Ÿ¤¦§¨§
"d`lir dnkg"l xyewn `ed df cvne ,dxeza dlrnl wqer

.(dpeilr)ãéáò àì øeäøäc ä÷ óc â ÷ìç øäfa áeúkM äîe©¤¨©Ÿ©¥¤©§¦§¨¨¦
,'eë éãéî,xac mey lret epi` (daygn) xedxdy -elôà eðéäå ¦¥§©§£¦

,áèìdxqg m` ixd ,daeh dpeeke daygn `ed xedxddyk mb - §¨
ly ,dhnln zexxerzdd ,"`zzlc `zexrz`"ddyrne`xeaic

xacn `edyk ,my xdefa .xac mey lret envrlyk xedxdd oi`

,aeh `l xac mey lret epi`y xedxd iabl df ixd ,xedxd zece`

zay iabl xn`py dna ,my xacn `ed oky8jvtg `evnn" :xace

xac,mbt dyer `ed - leg ly mipipr zaya xacn icedi m`ay ,"

,dlrnly zayd zyecwa oileg `iane dlrnl dler xeaicd oky

xacn `edyk wx df ,mxaxeaicawx `ed m` j` ,leg ly mipipr

mbt mey milret daygnde xedxdd oi` ,daygna xdxdn

,aeh `l oipr mey lret epi` "xedxd"y o`k xaecny ixd .dlrnl

,aeh oipr iabl mb xen` xacdy ,owfd epax siqen okl ,mbt mey

- dyrnd e` xeaicd oipr xqgyk ,cala xedxd ly oipr df m`y

didy aehd xaca `l mb xac mey lret envrlyk xedxdd oi`

,xeaica did df eli` lretïiò,xdefa -áe íL'b wlg xdef -óã ©¥¨§©
á ãenò àìlret xedxdd oi`y ,aehl mb dfy - xazqn jk - ©
- xac meymipiirnykmini" zece` my xaecn oky ,my xdefa

didzy gxkdd on ,aeh mei zgnye zyecw "lawl" icky ,"miaeh

"`zzlc `zexrz`"

ici lr ,(dhnln zexxerzd)

dyrne`xeaicdkiynnd ,

"`lirlc `zexrz`"

,(dlrnln zexxerzd)

in ly "'igex gtiz"e)

miwewf `ly xne`y

xg`le ,(xeaic e` dyrnl

my xdefa `ian okn

,xedxd ok oi`y dn ,dlrnl mbet ,leg ly mipipra zaya xeaicdy

rbepa mb lret epi` xedxddy ,my xdefd zpeeky ,dfn oaen ixd

mb jk .xeaic e` dyrn `wec `l` ,aeh ly oiprl rbepa mbe mbtl

`zzlc `caera"y xaecn my ,'a cenr `"l sc 'b wlg xdefa

dlert zxxerzn dhnl dlert ici lry ,"`lirlc `caer xrz`

dlrnly dyecw zxxerzn - dyecwa `id dlertd m` ,dlrnl

`id - l"x d`nehd cvn `id dlertd m`e ,eilr zpkeye zkynpe

lr d`nehd gex dkiynn,my miiqn xdefde ,olvil `pngx mc`d

`ed - xeaica ielzy dne ,dyrna `ed - dyrna ielzy dny

e` xeaicd wx milret ,aehl mbe aeh `ll mby ,oaen mb jkn .xeaica

daygne xedxdy ,xdefdn `vei mipt lk lr .xedxdd `le ,dyrnd

(mb) d`ixw ici lry ,epxn` o`k eli`e - dne`n milret mpi`

"oweic"dy ,xacd lret - dxezay zeiyrn ixetiqa cala daygna

dnkg"a xyewn `ed jk ici lre ,dxeza wqer "oeilrd mc`"d ly

xedxddy ,`id xdefd zpeeky ,owfd epax xiaqi ?(dpeilr) "d`lir

"`zzlc `zexrz`" df oi` ,dhnl jiyndl ick dlrnl lret epi`

(dhnln zexxerzd)jiyndl"`lirlc `zexrz`" (dhnl)

,daxc`e .xedxdd lret dlrnl j` ;(dlrnln zexxerzd)

dyrnd z` mb dlrnl zelrdl ,"dlrnl dhnln d`lrd"d

df ixd - oeilrd cegid z` dlrnl eyriy zeevne dxez ly xeaicde

e`x .dpeeke daygn - xedxd ici lr `wecmixn`nd xtqay ,oiivl i

miwxt mi`aen my) q"w cenr "`pf`il jldz`"dl`qxhpew" ly

dnl jynd dfy ,e"`ea ,"xdfa aezky dne" aezk `l ,("oexg`

o`k ligzn `edy ,xnelk - "xdfa aezky dn" `l` ,df iptl aezky

lr `iyew ef oi`y ,jk .my eipeiva oiivn iaxdy itk ,ycg oipr

mc`d oweic"a zlret daygne xedxda d`ixwdy ,df iptl xn`pd

dny ,xdefd z` xiaqdl ligzn owfd epax ,`l` ,"dlrnl oeilrd

jiynn `ed oi`y dpeekd "icin ciar `l xedxd"y xdefa aezky

.'eke lret ok `ed - dlrnl dhnln d`lrd eli`e ,dhnløîBì Lé¥©
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ïåøçà ñøèðå÷
åà íééìëù ø"åãá÷éìñ àø÷îáå íééòáè ø"åãá 'éöéì

ë"àùî .'åëå ïéøéåà ò÷áã íåùî 'éùòã ñ"éì æ"äåòî
ù"îå .'åëå åúîùð ùøù àåäù ï÷åéãä àìà øåäøäá

éãéî ãéáò àì øåäøäã ä"÷ã â"ç øäæáåðééäå 'åë
àìéòì àøòúàì åðééäã ì"é á"ò à"ìãáå ù"ò áèì 'éôà

1
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ה"אצילות"6. מעולם למטה מתפשטת אינה שקבלה קבלה, לומד הוא אם לומד: שהוא התורה לענין בהתאם היא שהעליה ללמוד, שאפשר או

ו"מקרא" ב"יצירה", זה - משנה לומד הוא ואם ב"בריאה", היא העליה - ב"בריאה" שהוא תלמוד, לומד הוא ואם ב"אצילות", היא העליה אז -

אלא ב"אצילות" הם שכולם שם, שאומר וכפי שם. בהגה"ה ה"תניא" ספר של הראשון בחלק מ' פרק בסוף אומר שהוא כפי ב"עשיה", -

˙ÂË˘Ù˙‰‰בזה הביאור וכפי בלבד, האצילות בעולם מתפשטת וקבלה בריאה, עד תלמוד ושל יצירה עד משנה ושל עשיה, עד היא מקרא של

א'. עמוד בתחילת י"ז דף אור" ˘ËÈÏ"‡:7.ב"תורה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰המסומן בזח"ג פ"מ, (בח"א בכ"מ כי וצ"ע באתהלך. גם הוא "כן

ועוד) וכת"י".¯˜ÔÈÚÈשם בדפוסים וצ"ע יג.8.. נח, ישעי'

oeygxn e"k iriax mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

àìéòì àøòúàì eðéäc,dlrnl xxerl -,àzúì íMî CLîiL- §©§§¦§¨¨§¥¨¤ª§©¦¨§©¨
,dhnlz`f,lret xedxdd oi`BzáLçî ÷ø9,dlrnl dlerd - ©©£©§

øBàä éeaøå úôñBúa ,ìBãb øBà íL äôéñBîe ,íL äøàLð¦§£¨¨¦¨¨¨§¤¤§¦¨
éãé ìò ,úeìéöàacenil -àø÷î,xeaica -úBiNòî úBöîe ©£¦©§¥¦§¨¦§©£¦

,äiNòaL`xwnd cenil - ¤©£¦¨
mitiqen zeiyrn zeevne

,"zeliv`"a xe` ieaix

ãeçiä øwòLzexitqa - ¤¦©©¦
ici lr dyrpd "zeliv`"ay

zeevn ici lre `xwn cenil

,zeiyrn,äìòîì àeä- §©§¨
,"zeliv`"a"úBøt"ä ÷ø- ©©¥

,dlrnl dyrpd cegidny

mdéãé ìò ,äfä íìBòä¨©¤©§¥
øéòfî èòî øBà úëLîä- ©§¨©§©¦§¥

,hrnd on hrnähîì- §©¨
,dhnl jynpd xe`d

`ed ,"zexit"déãé ìò©§¥
,äNòîe øeacäceniln - ©¦©£¤

zeevnd meiwe `xwnd

mdy - zeiyrnd

"`zzlc `zexrz`"

(dhnln zexxerzd)

jiyndl`zexrz`"

zexxerzd) "`lirlc

,(dlrnlnøeäøäa ïk ïéàM äî,xeaic ila -,íeìk CLîð àì- ©¤¥¥§¦§Ÿ¦§¨§
cegid dyrp mday dbixcnae mewna ixd - ,dlrnl m` ik ,dhnl

xedxdd siqen my - zeevne dxez ici lryieaix,xe`ïëìå- §¨¥
,xeaica oze` `han eppi`e ,rny z`ixw zeize`a cala xdxdnd

,BúáBç éãé àöé àì:epiid - "ezaeg" -íìBòì BúîLð äãøiM äî Ÿ¨¨§¥¨©¤¨§¨¦§¨¨¨
éLîäì ÷ø äfä,ähîì íéðBéìò úBøBà Cly zexe`dy - ©¤©§©§¦¤§¦§©¨

,dfd mlera dhnl ekynei mipeilrd zenlerdõòa áeúkL Bîk§¤¨§¥
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oeygxnסו f"k iying mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון כ"ז חמישי יום
קונטרסאחרון ,306 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ç"ò ïééò,cpw 'nr cr:òãåðë íéôà

zexe`dy ,xne` `ed (ideige edi` d"c) 'k oniq "ycewd zxb`"ae

ÎdxiviÎd`ixa ly zexitq xyr ly milkd mb dne ,gexe ytp

xe`n "oi`n yi" e`xapy ,"`xapd yid ziy`x" md ,diyr

lr s`y xnel yi - '"d mcw" jkl `xew `ed o`k eli`e ,dnypd

l llk dnec df oi` ok itmi`xapile`e .diyrÎdxiviÎd`ixa ly

ly mik`lnd itebe "zeliv`" ly zelkidd jxcÎlr dfy ,xnel yi

dnypd xe` mr micgiizn mde ,zvw my d`xpy itk ,"zeliv`"

ixd `ed jke ."zeliv`c zekln" ly milkd ly zewl`d dfy

mi`xapd lk "yi"l "oi`"n e`xap "r"ia"c "p"ef" beeifny ,my xne`

.mday dnypd xe` ici lr - miyrpe mixvep

íéðt úøæçä ïéàL ,å ÷øt ç øòL úBc÷pä øòL íéiç õò ïiò©¥¥©¦©©©§ª©©¤¤¤¥©£¨©¨¦
.à÷åc úBiNòî úBöî éãé ìò íà ék íéðôa,"miig ur"a my - §¨¦¦¦©§¥¦§©£¦©§¨

,df iptl xne` `ed

"zekln"e "`"f" zexitqdy

`xwp "`"f") "zeliv`"ay

,rityne xkf ,"xkc"

,"`awep" z`xwp "zekln"e

dyrpyke ,lawne dawp

`xwp df - mdipy oia cegid

`ed jixa `ycew cegi"

"'izpikye1`ed "`"f" oky ,

dlrnl ,"lcaen"e "yecw"

jexa yecwd) mlerdn

z`xwp "zekln"e ,(`ed

- mlera zpkeyy "dpiky"

zeklne `"f ly cegid ixd

zelbzd jynezy lret

zexitq) mxewnn elbzpe elv`p mdy drya ixd ,(mlera zewl`

did `le `xap `l oiicr oey`xd mc`y oeeik dpd ,(dpiae dnkg

mipt ly cegia eid zeklne `"f m` ixd ,zeevnd meiw oipr oiicr

dkynd zkynp dzidy ,miptazinipteid - zeklna `"fn

wepil) odl rawp xy`n xzei dwipi f` lawl zeleki zetilwd

,xnelk ,cala "xeg`a xeg`" ly cegia f` eid md okl ,(dyecwn

dwipi didz `ly ick ,zeklne `"f ly zeipevigd wx dkynpy

xac - zeevn miiw `ede oey`xd mc` `xapy ixg` ,`l` .zetilwl

did ,(mipevigd zwipi z` wiqtn) "mivewd ueviwe geqik" lretd

."mipta mipt" ly cegia aey eidi zeklne `"fy f` zeidl leki

mlera zewl` zelbzd didzy icky ,epiid ,zxg` oeyla

`wec df ixd (dpnn dwipi lawl dplkez `l zetilwdye)
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,xac mey lretéìa ék¦§¦

"ïéá÷eð ïéî" úàìòä©£¨©©¦§¦
"íéëìn"äî3,"dâð"aL- ¥©§¨¦¤§Ÿ©

`wec `id ef "o"n z`lrd"

xkfpk ,diyr ly mipiprn

,lirléLîäì øLôà éàC ¦¤§¨§©§¦
,ð"åæ âeeæì äìòîlî ïétè¦¦¦§©§¨§¦
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xe` jynpy dkyndd
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`xa dawpe xkf" :aezk ixd dhnl (dawp) "`awep"e (xkf) "xkc"

mze`jxaiezeidl dkixvy ,"eaxe ext mdl xn`ie miwl` mze`

mi`ad zeclezde cegid liaya oeilr gekn dkynde dkxa

dlrnln dkyndd - "oitih"d z` jiyndl xyt` i`e - cegidn
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,owfdälôzä úBðek©¨©§¦¨

íéòãBiì íéðBéìò íéãeçéå§¦¦¤§¦©§¦
,'eë àìkzñàì íéâéOîe©¦¦§¦§©§¨
oi`" cr ,milkzqnl -

zeidl leki mda ,"seq

a lertl ly oiprdmlerlr

ila - cala zepeek ici

,xeaicäîLð-çeø-Lôð ék¦¤¤©§¨¨
ïä ïîöò íälL- ¤¨¤©§¨¥

z`lrd,"ïéá÷eð ïéî"©¦§¦
ìò íLôð úøéñîa¦§¦©©§¨©
,íétà úìéôðáe ,äøBzä©¨¦§¦©©©¦

'd jil`" mixne` ea ,oepgz ly -"`y` iytply oipr `edy ,

,ytp zexiqn:òãBpk,mdly dnype gex ,ytpdy oeeik ixd - ©©
mgeka yi - "o"n z`lrd" ,mytp zexiqn ici lr ,onvrlyk od

ici lr dyrpd o"nd z`lrde) xeaicd oipr xqgyk mb "lertl"

ipa lka xcqd eli`e ,dlebq icigia xen` df xac ,j` ,(xeaic

ici lr dyrpd diyr ly "o"n z`lrd" ici lry - `ed l`xyi

mikiynn jk ici lr `wec - xeaic ici lr e` zeiyrn zeevn

`ed jixa `ycew ly cegid ,zeklne `"f ly "mipta mipt" cegid

.mlera zewl` zelbzd jiynn dfe ,'izpikye

mewn ,owfd epax xiaqd ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga 'ne h"l miwxta

dfy ,xiaqde ,ozceare ozxez ici lr zenypd zeler eay mlerd zbixcne

efi`a ielzdpeekeid od m` :ozceare ozxez eyrp ('d z`xie 'd zad` ly)

zeler od - 'd zelcba zeppeazde lkyn exvepy (zeilky) d`xie dad`a

zeirah od d`xide dad`d m`e ;dbydd mler `edy "d`ixa"d mlera

.zecnd mler `edy "dxivi"d mlera zeler od - (l`xyi ipaa raha ody)

a zeler onvr dcearde dxezdy ,owfd epax xn` okzexitqzpiga ody ,

dpeek jezn ze`a dcearde dxezdyk `ed df lk ,j` .zenlerd ly zewl`d

mlera - dilrd `id jk dpeekl m`zda ixd - d`xie dad` cvn - dnyl

dxezdyk ,j` ;'eke "dxivi"d mlera e` "d`ixa"ddppi`yk ,dnyldxqg

zyalzn diptdy) dipt myl ,"dnyl `ly" df oi`y zexnl) dnyl dpeekd

rl dl zxyt`n dpi`e dxezay `l` ,(zelxqg'd zad` ly "dnyl"d

dler ely cenild oi` ,((eze` elibxd jk ik ,mzq cnel `edy) 'd z`xie

`lki `l enigxe eligc `la"e zewl` od zexitqdy ,zenlerd ly zexitqa

dlriy ,'d iptl cenrl leki df oi` d`xie dad` ila) "'ied mcw mwinl

jk lr .mik`lnd ly mnewn ,zenlerd zeipeviga dler `ed `l` ,(zewl`l

ici lry ,('a wxt "d`eapd xry"a) xne`y ,l`hiee miig iaxn owfd epax `iad

`ly zeevn ici lre ,"dxivi"d mlera mik`ln mi`xap dpeeka `ly dxez

dnyl dpeek ila epiid "dpeek ila" ."diyr"d mlera mik`ln mi`xap dpeeka

epaxy itk ,llk dpeeke daygn ila dfy df oi` j` ,d`xie dad` cvn d`ad

xneg ilra md mik`lnd lke" milna my z`f oiivn owfddxevem`zday ,"

ocr eznyp wgvi iel 'x axd laewnd wicvd oe`bd ,iaxd ia` ly exe`ial

dxezdy ,dxen df ixd ,dxeve xneg ilra md mik`lndy oeeiky ,`id dpeekd

cenild ,xnelk ,"dxev" mbe "xneg" mb da yi ,mik`lnd e`xap dpnny

ila ,epiid "dpeek ila" `l` ;("dxev"d ody) dpeeke daygn mb ea yi xeaica

.d`xie dad`n d`ad "dnyl" dpeek

,epiid ."dxivi"d mlera mik`ln mi`xap dpeeka `ly dxezn ixd ,mipt lk lr

.mik`ln mymi`xap dxezd ly ef dilrne ,"dxivi"d mlera "dler" dxezdy

ila `id dltzdyk :jk mi`ven ep` oi` dltza :dl`yd zl`yp jk lr

dpeeka od dltzde dxezdy drya ,`eti` ,cvik ,dhnl zigcp `id - dpeek

yiy efk `id dpeekd m`y) zeler od da dbixcna dltze dxez zeezyn -

`id dltz ly mbe dxez ly mb dilrd - "d`ixa"d mlerl zekiiy dl
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בקליפות3. שהם הדברים שכל היא, בקיצור ההסברה ובקבלה. בחסידות באריכות מוסבר "מלכים" של�ÂÏÙהתואר ה"מלכים" משבעת לשם

האדם. עבודת ידי על ומתעלים מתבררים נוגה" ב"קליפת שנפלו אלה ו"מלכים" התוהו", "עולם
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dxezdyk ,j` ;'eke "dxivi"d mlera e` "d`ixa"ddppi`yk ,dnyldxqg

zyalzn diptdy) dipt myl ,"dnyl `ly" df oi`y zexnl) dnyl dpeekd

rl dl zxyt`n dpi`e dxezay `l` ,(zelxqg'd zad` ly "dnyl"d

dler ely cenild oi` ,((eze` elibxd jk ik ,mzq cnel `edy) 'd z`xie

`lki `l enigxe eligc `la"e zewl` od zexitqdy ,zenlerd ly zexitqa

dlriy ,'d iptl cenrl leki df oi` d`xie dad` ila) "'ied mcw mwinl

jk lr .mik`lnd ly mnewn ,zenlerd zeipeviga dler `ed `l` ,(zewl`l

ici lry ,('a wxt "d`eapd xry"a) xne`y ,l`hiee miig iaxn owfd epax `iad

`ly zeevn ici lre ,"dxivi"d mlera mik`ln mi`xap dpeeka `ly dxez

dnyl dpeek ila epiid "dpeek ila" ."diyr"d mlera mik`ln mi`xap dpeeka

epaxy itk ,llk dpeeke daygn ila dfy df oi` j` ,d`xie dad` cvn d`ad

xneg ilra md mik`lnd lke" milna my z`f oiivn owfddxevem`zday ,"

ocr eznyp wgvi iel 'x axd laewnd wicvd oe`bd ,iaxd ia` ly exe`ial

dxezdy ,dxen df ixd ,dxeve xneg ilra md mik`lndy oeeiky ,`id dpeekd

cenild ,xnelk ,"dxev" mbe "xneg" mb da yi ,mik`lnd e`xap dpnny

ila ,epiid "dpeek ila" `l` ;("dxev"d ody) dpeeke daygn mb ea yi xeaica

.d`xie dad`n d`ad "dnyl" dpeek

,epiid ."dxivi"d mlera mik`ln mi`xap dpeeka `ly dxezn ixd ,mipt lk lr

.mik`ln mymi`xap dxezd ly ef dilrne ,"dxivi"d mlera "dler" dxezdy

ila `id dltzdyk :jk mi`ven ep` oi` dltza :dl`yd zl`yp jk lr

dpeeka od dltzde dxezdy drya ,`eti` ,cvik ,dhnl zigcp `id - dpeek

yiy efk `id dpeekd m`y) zeler od da dbixcna dltze dxez zeezyn -

`id dltz ly mbe dxez ly mb dilrd - "d`ixa"d mlerl zekiiy dl
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ïåøçà ñøèðå÷
ï"á íù é"ò 'éöéì ïéìåò 'éùòã íéøåøéáä äðäå .äâåðî
à"é ùåøã ï"î øòùá ù"îë 'éöàìå äàéøáì 'éöéîå
éìá éë éãéî ãéáò àì øåäøäã ïáåé äæáå .'æ 'éñ
'éôéè êéùîäì à"à äâåðáù íéëìîäî ï"î úàìòä
òéôùäì àìå åîàî ÷ðéì äöåø éë ð"åæ âååæì äìòîìî
éãå÷ô 'ô øäæ ïééòå 'á ùåøã ï"î øòùá ù"îë äèîì
úåðååë ïäå 'åë àìëúñàì 'åë àøåãñ úéàã á"ò ã"îøã
àìëúñàì íéâéùîå íéòãåéì íéðåéìò íéãåçéå äìôúä
äøåúä ìò ð"ñîá ï"î ïä ïîöò íäìù ï"øð éë 'åë

:òãåðë íéôà úìéôðáå
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בקליפות3. שהם הדברים שכל היא, בקיצור ההסברה ובקבלה. בחסידות באריכות מוסבר "מלכים" של�ÂÏÙהתואר ה"מלכים" משבעת לשם

האדם. עבודת ידי על ומתעלים מתבררים נוגה" ב"קליפת שנפלו אלה ו"מלכים" התוהו", "עולם



oeygxnסח g"k iyiy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dilrd - "dxivi"l zekiiy dl yiy efk `id dpeekd m`e ;"d`ixa"d mlera

,dltzl dxez oia lcad miiw ,dpeeka `ly odyk eli`e ,("dxivi"a `id

,"dxivi"d mlera mik`ln mi`xape "dxivi"d mlera dler `id dxezay

qxhpew"a owfd epax oc df `yepa ?dhnl zigcp `id dpeeka `ly dltzae

:oldl cnlpy "oexg`

øòLa áeúkM äî ïéáäì§¨¦©¤¨§©©
,á ÷øt íéãeçiäxry" - ©¦¦¤¤

miig iax ly "micegid

qtcpy itk) l`hiee

miievnd "mixry dpeny"a

gex xry"n wlg `ed (epcia

iaxd xirdy itke ."ycewd

eizegiyn zg`a)

zncwda aezk ,(zeyecwd

`edy "micegid xry"

"mixry" dnkl wlgzn

gex xry" ,"d`eapd xry")

oewiz xry"e "ycewd

lr xird iaxde .("zepeer

eweicwxtay ,owfd epax ly

lr oiivn `ed "`ipz"a 'n

`ian `edy) cg` oipr

dfy ("micegid xry"n

oipr lre ,"d`eapd xry"a

xry"a `edy - ipy

`edyke 'n wxta recn ,dxaqd zyxcp ,jkl m`zda ."micegid

mlera mik`ln mi`xap "dnyl `ly dxez"ny oiprd lr xacn

xry"n z`f `ian `ed - "dxivi"d"d`eapd.'a wxtäøBz éãé ìòc§©§¥¨
øäfäî àéáä íLå ,äøéöéä íìBòa íéëàìî íéàøáð äðeëa àlL¤Ÿ§©¨¨¦§¨¦©§¨¦§¨©§¦¨§¨¥¦¥©Ÿ©

çìL úLøt1:,xazqn myny -'eë ãéáàúàc àì÷ úéìc"oi` - ¨¨©§©§¥¨¨§¦§¨¦
itke ,lewd x`yp `edy mewn dfi`a `l` ,mlerdn ca`pd lew

el yi lwna d`kd ly lewd elit`y ,xdefdn my `ian `edy

mewn `edy dfi`a x`ypy xg` lew lr drtydl cr ,drtyd

,mlera."'eë ò÷áe ÷éìñc àúBìöe àúéøBàc àì÷ øa`ivedl - ©¨¨§©§¨§¨§¨¦¨©
dxezd lew oi`y ixd ,riwxd z` rweae dlery dltzde dxezd lew

.dlrnl dler `ed `l` - dhnl x`yp dltzdeúðekî ,äpäå§¦¥¦©¨©
,äøBzä úðekî Bîk äàéøaä íìBòa íéëàìî eàøáð älôzä- ©§¦¨¦§§©§¨¦§¨©§¦¨§¦©¨©©¨

zeler odizyy ,dpeekde dceard oipra dltze dxez ixd zeezyn

,"d`ixa"d mlera - dbixcn dze`aúéçãð äðek àìáe,dltzd - §Ÿ©¨¨¦§¥
:á ãenò äîø óc éãe÷t úLøt øäfa áeúkL Bîk ,éøîâì ähîì§©¨§©§¥§¤¨©Ÿ©¨¨©§¥©©

'eë äàzz òé÷ø Bb",(xdefd oeyla) "d`i" dpi` dltzdyk - ¨¦©©¨¨
"d`zz riwx"a zigcp `id ,dpeek `la `idy ,xnelk(oezgz)

:xdefa oldl my xne`y itke ."`nlr eb oixacn"y oi`zz oiriwxdn

,"'eë ïàìéñt ïéúBìö ïéø÷àc,zeleqt zeltz ze`xwpd -íL ïiòå §©§¦§¦§¦¨§©¥¨
:á ãenò àø óc ìä÷iå úLøt,xdefd xne` my -älî àéä éà" ¨¨©©©§¥©©¦¦¦¨

."'eë úeàé à÷ãk,xnelk) irack `id (dltz ly) dlnd m` - ¦§¨¨

dze`dlrne (dze`wypn) "dlwiyp" dpennd-dpeeka`iddltzd

`wck"`idykwxy ,oaen jkn .(dlrnl"ze`i- irack)dpeeka`id (

dler `id oi` - dpeeka `ly `id dltzdyk j` ,dlrnl dler

y oeeik ,dl`yd ixd zl`yp .dlrnlmrdxezd zeezyn dpeek

,`eti` ,recn ,dltzde

mi`xap ,dpeekd dxqgyk

mlera mik`ln dxezdn

mler eze`a oky) "dxivi"d

dltzd eli`e ,(dxezd dler

?d`zz riwxa ,dhnl zigcp

äøBz ïéa Løôää Cà- ©©¤§¥¥¨
,dpeeka `lyàlL älôúì¦§¦¨¤Ÿ

ék ,åéìàî ïáeî äðeëa§©¨¨¨¥¥¨¦
äøBzä ãenìmixne`yk - ¦©¨

epiid ,dpeeka `ly `edy

Îyäî òãBéå ïéáî àeä¥¦§¥©©
àì éëä åàìác ,ãîBlM¤¥¦§¨¨¥¨

,ììk ãenì éø÷éîdf ila - ¦§¥¦§¨
`xwp df oi`cenil,llk÷ø©

,`ed dpeeka `ly cenil -

äðek àìa ,íúñ ãîBlL¤¥§¨§Ÿ©¨¨
ìdîL`ad -'ä úáäàî ¦§¨¥©£©

,éelb úðéçáa BaìaL- ¤§¦¦§¦©¦
cenil zeidl jixv jky

cvny - dnyl dxezd

j` ,dxez cnel `ed - `ed jexa yecwdl ealay dielbd dad`d

,jk xacd oi` elv`,úéòáhä úøzñîä äáäàî ÷øef dad` - ©¥©£¨©§ª¤¤©¦§¦
dad` ea dxqg j` ,dxez cnel `edy drya elv` zxxey cala

ef dad`y ,eala dielb didzy`iaz`edy dxezd z` cenll eze`

,cnelì àlL ãîBì Bðéà CàLnî dîLcvn didi cenildy - ©¥¥¤Ÿ¦§¨©¨
diptìcbúäì,dnecke "ax" el e`xwiy -÷éìñ àì àäc ,'eë §¦§©¥§¨¨¨¦

,àLîL ïî àìéòì,ynydn dlrnl dler epi` dfk cenil beq - §¥¨¦¦§¨
a áeúkL Bîkxdef -,á ãenò âëø óc éçéå úLøôdny - §¤¨§¨¨©©§¦©©
xne` weqtdy2,"ynyd zgz lenriy elnr lka mc`l oexzi dn" :

.ynyd on dlrnl ,"`yny on `lirl"y dxezd lnrl dpeekd oi`

,(dxez lnr) "`ziixe`c `lnr" elit`y ,my xne` `ed okn xg`l

ok mb `ed ,(invrd eceake exwei liaya) "'ilic `xwi oiba" df m`

,dlrnl dler df oi` ,oky ,"ynyd zgz"BzáLçnL íeMî eðééäå§©§¦¤©£©§
Búðeëå,dnecke ceak ly dipt myl z`f dyer `edy -ïä §©¨¨¥

øeacä úBiúBàa úBLaìúî,exeaica `hiay dxezd ixaca - ¦§©§§¦©¦
.àìéòì à÷ìñì ïúBà úBçépî ïðéàådiptd - dlrnl zelrl - §¥¨©¦¨§¨§¨§¥¨

zelrln dxez ly xeaicd zeize` z` zxver 'dtilw'd cvn d`ay

,dlrnléîð éëäåo`k mb oke -,äðeëa àlL älôúa-n"ditc §¨¥¨¥¦§¦¨¤Ÿ§©¨¨
ezpeek elv` yic oeik - d`liqt `zelv dze` deeyn `l df la` -

x`ane jiynnc edfe .minyl - zillkd3-úBáLçî áMçnL¤§©¥©£¨
úBøæ-ekiynne xeacda zyalzn ef f"nc - n"ditn `ly ¨
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ïåøçà ñøèðå÷
ïéáäìàìù äøåú é"òã á"ô íéãåçéä øòùá ù"î

íùå äøéöéä íìåòá íéëàìî íéàøáð äðååëá
øá 'åë ãéáàúàã àì÷ úéìã çìù 'ô øäæäî àéáä
úðååëî äðäå 'åë ò÷áå ÷éìñã àúåìöå àúééøåàã àì÷
úðååëî åîë äàéøáä íìåòá íéëàìî åàøáð äìôúä
øäæá ù"îë éøîâì äèîì úéçãð äðååë àìáå äøåúä
ïéúåìö ïéø÷àã 'åë äàúú òé÷ø åâ á"ò ä"îøã éãå÷ô 'ô
äìî àéä éà á"ò à"øã ìä÷éå 'ô ù"òå 'åë ïàìéñô
àìù äìôúì äøåú ïéá ùøôää êà .'åë úåàé à÷ãë
òãåéå ïéáî àåä äøåúä ãåîéì éë åéìàî ïáåî äðååëá
ãîåìù ÷ø ììë ãåîéì éø÷éî àì ä"àìáã ãîåìù äî
'éçáá åáìáù 'ä úáäàî äîùì äðååë àìá íúñ
ãîåì åðéà êà úéòáèä úøúåñîä äáäàî ÷ø éåìéâ
àìéòì ÷éìñ àì àäã 'åë ìãâúäì ùîî äîùì àìù
íåùî åðééäå á"ò â"ëøã éçéå 'ôá ù"îë àùîù ïî
øåáãä úåéúåàá úåùáìúî ïä åúðååëå åúáùçîù
àìù äìôúá ð"äå àìéòì à÷ìñì ïúåà úåçéðî ïðéàå
íéîùì åúðååëù éðôî àìà) æ"î áùçîù äðååëá
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א.1. קסט, ב. ג.2.קסח, א, שליט"א.3.קהלת אדמו"ר כ"ק הוספת

oeygxn h"k ycew zay Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון כ"ט קודש שבת

,308 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éãå÷ô 'ôá ù"îå,dpw 'nr cr:'éöàä ãò

'ek dhnl 'ek dnewnl3,zelind yexit ly dpeekd ila ,xnelk -

- dltzd z` dyer dpi`ydleqt,zillkd dpeekd el yiy oeeik ,

,xnelk ,zexf zeaygn aygny `l` ,miny myl lltzn `edy

y zeaygnzyalzn ef dxf daygn ixd - zelind yexitn `l

dhnl eze` dcixene xeaica

opi` el` zexf zeaygn -

dltzd zeize`l zexyt`n

,dlrnl zelrléðtî àlà)¤¨¦§¥
,íéîMì BúðekLixd `ed - ¤©¨¨©¨©¦

,`ed jexa yecwdl lltzn

zeaygn zeaaxrzny `l`

zexf,ezltzaCëì,okl -,úBìòìå øæçì ì÷a ïewz dì Lé- §¨¥¨¦§©©£Ÿ§©£
,dzgcp eil`y mewndnúçà älôz elôà äðeëa ìltúnLk§¤¦§©¥§©¨¨£¦§¦¨©©

,äðMä ìk úBlôzî úèwìîcg` wlg lltzd cg` meia - §ª¤¤¦§¦¨©¨¨
,cgi zetq`znyk ixd ,'eke ,ipy wlg - ipy meiae ,dpeeka dltzdn

f` zeler - dpeeka zg` dltz ,dnily dpy jynay zeltzd lkn4

,dpyd lk ly zeltzd lkúLøt Cìî Lc÷îa áeúkL Bîk§¤¨§¦§©¤¤¨¨©
.(éãe÷thxta dlrnl `id ,dpeeka `ly dxezy ,ixd ,mipt lk lr - §¥

mi`xap dpeeka `ly dxezny ,dpeeka `ly dltz xy`n ,cg`

.dhnl zigcp dpeeka `ly dltz eli`e ,"dxivi"d mlera mik`ln

epi`y oipr lr qqean dxez ly "dpeeka `ly"d xy`k ,ipy cvn

dltzn dhnl f` `id - (dipt idefy) dlrnl zelrl dl xyt`n

- dltza ,oky ,dpeeka `ly

,okn xg`l ,lltzn `edyk

mb llek ,dpeeka dltz

zhweln zg` dltz

- dnily dpy zeltzn

;dlrnl dltzd aey dler

`edyk mb ixd dxeza eli`e

- dipt jezn cnly dxezl liren df oi` ,dnyl dpeeka dilr xfeg

`id dxezd - daeyz dyer `edy cre ,daeyz zeyrl eilr `l`

seq ixd icedi lky oeeik ,`l` .diptd d`a dpnny 'dtilw'a zelba

mlerl" ,okl - "gcp epnn gci `l" ixdy ,daeyz dyri seq lk

ly "dnyl `ly" llek) "dnyl `ly zeevne dxeza mc` weqri

itk ,daeyz dyriyk ,"dnyl `a" didi ixd seq lk seq ,oky ,(dipt

."`ipz"a h"l wxt seqa owfd epax xiaqny

a áeúkM äîexdef -:éãe÷t úLøôxkfpd ,'a cenr d"nx sc - ©¤¨§¨¨©§¥
zigcp dpeeka `ly dltzy ,lirl,"äàzz òé÷ø Bb"riwxl - ¨¦©©¨¨

,"d`zz riwx"a dler dltzd mipt lk lr ixd ,oezgzdáexdef - §
ìä÷iå úLøô,lirl xkfpd 'a cenr `"x sc -éà à÷åãc òîLî ¨¨©©©§¥©§©§©§¨¦

úeàé à÷ãk àlî éäéà¦¦¦¨¦§¨¨
àøéåà ãò dnò ïé÷ìñ̈§¦¦¨©£¦¨

'eë àìéòìc òé÷øc- §¨¦©¦§¥¨
irack dln ef m` `wecy

,(dpeeka `id dltzd m`)

xie`l cr dzi` dler `id

izn ,ixd ,oeilrd riwxd

`wec - ?riwxl dler `id

,"ze`i `wck dln" dfyk

,icewt zyxta xne`y dnl ,`eti` ,m`ez df cvik ,dpeeka `idyk

riwxa mipt lk lr dler `id dpeeka `ly `id dltzdyk mby

?(oezgzd) d`zz;éãéî äL÷ àì,llk dyw `l -äàzz òé÷øc Ÿ¨¤¦¥§¨¦©©¨¨
,oezgzd -éãe÷t úLøôaL àîìò Bb éøacîc ïéòé÷ø ïeðéàî- ¥¦§¦¦§¦©§¥¨§¨¤§¨¨©§¥

,mlera mibidpnd miriwx mze`núLøôãe ,äiNòc úeëìîc ïä¥§©§©£¦¨§¨¨©
ìä÷iå,xdefay ldwie zyxta xaecn ezece` riwxd -øéòæ"c ïä ©©§¥¥¦§¥

â ÷øt úBîMä øòL íéiç õòa áeúkL Bîk ,äiNòc "ïétðà©§¦©£¦¨§¤¨§¥©¦©©©¥¤¤
.íL ïiò ,äéNòc "ïétðà øéòæ" éabdl`yay ,cenll xyt` - ©¥§¥©§¦©£¦¨©¥¨

mb `ed icewt zyxt xdefay "d`zz riwx"dy ,`xaqd dzid

,ldwie zyxt xdefa xy` "`lirlc riwx" ly dbixcnde mewnd

" `ed "d`zz riwx" mb ixdy`lirlon dlrnl ,"`yny on

zyxt xdefa ,zecxtp zebixcn izy md uexiza eli`e ,ynyd

my ,"diyrc `"f" `ed ldwie zyxtae "diyrc zekln" `ed icewt

`idyk dltzd dler

myne ,irack ,"ze`i `wck"

ly zewl`a xzei dlrnl -

"dxivi" ly zexitqd xyr

,lirl xkfpk - "d`ixa"e

dvex `ed xwira `l`

m`ay ,weicd z` "ricedl"

oi`,"ze`i `wck" df

s` dler `id oi` ,irack

,dfa xiaqdl mileki ."diyrc zekln"a m` ik - "diyrc `"f"a" `l

df oi` ,"d`zz riwx"l zigcp dltzdyk ,dpeeka `ly dltzay

d lertl dltz ly dilr ly oiprdlert,oky ,lertl dltzd lry

n jynidl ixd jixv - dltzay zeywad ielin lertl ickdlrnl

- mlerdnadpyd zkxa e` dleg ly ez`etx lertl ,mler

df ixd - "diyrc zekln" cr zigcp dltzdy drya ixd ,dnecke

d ipipr lk milawn mdny dbixcnde mewndmlerxyt` i` ,zeig

dkynd myn didzy ixd`lnld oiprxqgdrya eli`e ,mlera

myny (dpeeka dltz ici lr z`fe) "diyrc `"f"a `id dilrdy
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סט oeygxn h"k ycew zay Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון כ"ט קודש שבת

,308 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éãå÷ô 'ôá ù"îå,dpw 'nr cr:'éöàä ãò

'ek dhnl 'ek dnewnl3,zelind yexit ly dpeekd ila ,xnelk -

- dltzd z` dyer dpi`ydleqt,zillkd dpeekd el yiy oeeik ,

,xnelk ,zexf zeaygn aygny `l` ,miny myl lltzn `edy

y zeaygnzyalzn ef dxf daygn ixd - zelind yexitn `l

dhnl eze` dcixene xeaica

opi` el` zexf zeaygn -

dltzd zeize`l zexyt`n

,dlrnl zelrléðtî àlà)¤¨¦§¥
,íéîMì BúðekLixd `ed - ¤©¨¨©¨©¦

,`ed jexa yecwdl lltzn

zeaygn zeaaxrzny `l`

zexf,ezltzaCëì,okl -,úBìòìå øæçì ì÷a ïewz dì Lé- §¨¥¨¦§©©£Ÿ§©£
,dzgcp eil`y mewndnúçà älôz elôà äðeëa ìltúnLk§¤¦§©¥§©¨¨£¦§¦¨©©

,äðMä ìk úBlôzî úèwìîcg` wlg lltzd cg` meia - §ª¤¤¦§¦¨©¨¨
,cgi zetq`znyk ixd ,'eke ,ipy wlg - ipy meiae ,dpeeka dltzdn

f` zeler - dpeeka zg` dltz ,dnily dpy jynay zeltzd lkn4

,dpyd lk ly zeltzd lkúLøt Cìî Lc÷îa áeúkL Bîk§¤¨§¦§©¤¤¨¨©
.(éãe÷thxta dlrnl `id ,dpeeka `ly dxezy ,ixd ,mipt lk lr - §¥

mi`xap dpeeka `ly dxezny ,dpeeka `ly dltz xy`n ,cg`

.dhnl zigcp dpeeka `ly dltz eli`e ,"dxivi"d mlera mik`ln

epi`y oipr lr qqean dxez ly "dpeeka `ly"d xy`k ,ipy cvn

dltzn dhnl f` `id - (dipt idefy) dlrnl zelrl dl xyt`n

- dltza ,oky ,dpeeka `ly

,okn xg`l ,lltzn `edyk

mb llek ,dpeeka dltz

zhweln zg` dltz

- dnily dpy zeltzn

;dlrnl dltzd aey dler

`edyk mb ixd dxeza eli`e

- dipt jezn cnly dxezl liren df oi` ,dnyl dpeeka dilr xfeg

`id dxezd - daeyz dyer `edy cre ,daeyz zeyrl eilr `l`

seq ixd icedi lky oeeik ,`l` .diptd d`a dpnny 'dtilw'a zelba

mlerl" ,okl - "gcp epnn gci `l" ixdy ,daeyz dyri seq lk

ly "dnyl `ly" llek) "dnyl `ly zeevne dxeza mc` weqri

itk ,daeyz dyriyk ,"dnyl `a" didi ixd seq lk seq ,oky ,(dipt

."`ipz"a h"l wxt seqa owfd epax xiaqny

a áeúkM äîexdef -:éãe÷t úLøôxkfpd ,'a cenr d"nx sc - ©¤¨§¨¨©§¥
zigcp dpeeka `ly dltzy ,lirl,"äàzz òé÷ø Bb"riwxl - ¨¦©©¨¨

,"d`zz riwx"a dler dltzd mipt lk lr ixd ,oezgzdáexdef - §
ìä÷iå úLøô,lirl xkfpd 'a cenr `"x sc -éà à÷åãc òîLî ¨¨©©©§¥©§©§©§¨¦

úeàé à÷ãk àlî éäéà¦¦¦¨¦§¨¨
àøéåà ãò dnò ïé÷ìñ̈§¦¦¨©£¦¨

'eë àìéòìc òé÷øc- §¨¦©¦§¥¨
irack dln ef m` `wecy

,(dpeeka `id dltzd m`)

xie`l cr dzi` dler `id

izn ,ixd ,oeilrd riwxd

`wec - ?riwxl dler `id

,"ze`i `wck dln" dfyk

,icewt zyxta xne`y dnl ,`eti` ,m`ez df cvik ,dpeeka `idyk

riwxa mipt lk lr dler `id dpeeka `ly `id dltzdyk mby

?(oezgzd) d`zz;éãéî äL÷ àì,llk dyw `l -äàzz òé÷øc Ÿ¨¤¦¥§¨¦©©¨¨
,oezgzd -éãe÷t úLøôaL àîìò Bb éøacîc ïéòé÷ø ïeðéàî- ¥¦§¦¦§¦©§¥¨§¨¤§¨¨©§¥

,mlera mibidpnd miriwx mze`núLøôãe ,äiNòc úeëìîc ïä¥§©§©£¦¨§¨¨©
ìä÷iå,xdefay ldwie zyxta xaecn ezece` riwxd -øéòæ"c ïä ©©§¥¥¦§¥

â ÷øt úBîMä øòL íéiç õòa áeúkL Bîk ,äiNòc "ïétðà©§¦©£¦¨§¤¨§¥©¦©©©¥¤¤
.íL ïiò ,äéNòc "ïétðà øéòæ" éabdl`yay ,cenll xyt` - ©¥§¥©§¦©£¦¨©¥¨

mb `ed icewt zyxt xdefay "d`zz riwx"dy ,`xaqd dzid

,ldwie zyxt xdefa xy` "`lirlc riwx" ly dbixcnde mewnd

" `ed "d`zz riwx" mb ixdy`lirlon dlrnl ,"`yny on

zyxt xdefa ,zecxtp zebixcn izy md uexiza eli`e ,ynyd

my ,"diyrc `"f" `ed ldwie zyxtae "diyrc zekln" `ed icewt

`idyk dltzd dler

myne ,irack ,"ze`i `wck"

ly zewl`a xzei dlrnl -

"dxivi" ly zexitqd xyr

,lirl xkfpk - "d`ixa"e

dvex `ed xwira `l`

m`ay ,weicd z` "ricedl"

oi`,"ze`i `wck" df

s` dler `id oi` ,irack

,dfa xiaqdl mileki ."diyrc zekln"a m` ik - "diyrc `"f"a" `l

df oi` ,"d`zz riwx"l zigcp dltzdyk ,dpeeka `ly dltzay

d lertl dltz ly dilr ly oiprdlert,oky ,lertl dltzd lry

n jynidl ixd jixv - dltzay zeywad ielin lertl ickdlrnl

- mlerdnadpyd zkxa e` dleg ly ez`etx lertl ,mler

df ixd - "diyrc zekln" cr zigcp dltzdy drya ixd ,dnecke

d ipipr lk milawn mdny dbixcnde mewndmlerxyt` i` ,zeig

dkynd myn didzy ixd`lnld oiprxqgdrya eli`e ,mlera
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oeygxnע h"k ycew zay Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mixqgd mipipra dywad z` `lnl mlera dkynd jynidl dleki

.mleraòîLîc àäåd`xpy dne -éãe÷t úLøôa äøBàëì- §¨§©§©¦§¨§¨¨©§¥
,xdefaäìeñt älôz íâczexf zeaygny ,dpeeka `ly dltz - §©§¦¨§¨

,da zeaaxrzn,ähîì úéçãð epnnL ïBLàøä ìëéä ãò äìBò¨©¥¨¨¦¤¦¤¦§¥§©¨
"ïétðà øéòæ"a àeäå§¦§¥©§¦

äàéøáclkid"d - ¦§¦¨
`"fa `ed "oey`xd

elit`y ,ixd .d`ixac

dler dleqt dltz

?d`ixac `"f cr dligzkl

-;éãéî äL÷ àì`l - Ÿ¨¤¦¥
,llk dywìk elôà éøäL¤£¥£¦¨

úBl÷ Lnî úBðBòä̈£©¨©
ì úBìBò úBøeîçåíL ©£§¨

Bîk ,'ãä ìëéä ãò elôà£¦©¥¨©§
áeúkL,my xdefa -óc ¤¨©

éàcå àlà ,à ãenò áðø©¤¨©©
úBiìòä úeäî ïéàL¤¥¨¨£¦
ïBéîãå CBøò ïéàå ,úBåL̈§¥£§¦§

íäéðéa,"zeilr"d oia - ¥¥¤
,ãáìa íMä óezLa àlà¤¨§¦©¥¦§©
mya ze`xwp oleky -

,"dilr".ïéánì éãå- §©©¥¦
mipiprd ly dilrd ,xnelk

xacdy dilr `id ,miaehd

jixv `edy dn lrete ,dyecwa xzei dpeilr dbixcna my dlrzn

- my zlret `id ,jetd xacd - zepeer ly dilra eli`e ;lertl

- dyecway xzei dpeilrd dbixcnambtmixne`y dn df jxc lr .

dilrd oipr df oi` ,"oey`xd lkid" cr dler dleqt dltzy

.dpeeka dltzayíL áeúkM äî ïk íb ïáeé äæáexdefa -óc ¨¤¨©¥©¤¨¨©
] 'áä ìëéäaL ,æîø:zFidl Kixv ilE`äpîîä ïncæà5.ilE`e ¤§¥¨©©¨¦¦§¦§©©©§ª¤§©

:zFidl KixvíéLeálä ïéîi÷6íéLéaìnL íéLeálä ìò äpîî [ ¨¦¦§©¨¦©§¦§ª¤©©§¦¤©§¦¦
,úBönä äNònî äîLpäepaxy zepey ze`qxib o`k ze`aen - ©§¨¨¦©£¥©¦§

e` :xdefdn o`k wizrn owfdoncf`"dpennd ,"dpennd`vnp

onefnae` ,oiniiw","oiyealdmicner,miyeald myw"k ztqed

:epiaxoiniiw e` oncf` q`eezekiiy xriif yibcn - 'ad lkida fi`

'ad lkid ev7] -oiniiwe oncf`- 'ad lkida `edyibcn-

,['ad lkidl mzekiiyïäL óàmiyeald `linae zeevnd dyrn - ©¤¥
od ,zeevnd dyrnn miyrpd dnypl,äéNòc ïBzçzä ïãò ïâa§©¥¤©©§©£¦¨

íL áeúkL Bîk,xdefa -.éø óãmixne` ,`eti` ,cvik - §¤¨¨©
miyeald e` dpennd epyi "d`ixa"d mleray 'ad lkiday

,dnec dpi` dilrd zedn ,lirl xen`k ,`l` ?zeevnd dyrnny

zeevnl dbixcnde mewndy jk lr had ilany ,oaen `linae

jka oi` - "diyr"d mler ly oezgzd ocr oba `ed zeiyrnd

mler ly 'ad lkida dler dnypdy mixne`y dnl dxizq

- zeevnd dyrnn zenypl miyeald mi`a myn xy`e "d`ixa"d

cr `id dilrdy mixne`y dn ,dnec dpi` dilrd "zedn" ,oky

ef oi` - zeevnd dyrnl zekiiy el yiy oipr lr "d`ixa"d mler

mler ly oezgzd ocr oba onvr zeevnd dyrnn ziyrpd dilrd

zexnl ,okle ,"diyr"d

dyrnn dbixcndy

ocr oba `id onvr zeevnd

,"diyr"d mler ly oezgzd

zenypdy dnl xzeq df oi`

mlera zelrl zeleki

mi`a myn xy`e "d`ixa"d

,zeevnd dyrnn miyeald

dilr dppi` ef dilr oky

dyrnny dilrd itk ynn

.onvr zeevnd,äpäå§¦¥
äìeñt älôzmr dltz - §¦¨§¨
,zexf zeaygnàôéãò- £¦¨

,dticràlL äøBzî¦¨¤Ÿ
ì,Lnî dîLxy`n - ¦§¨©¨

ceak ly dipt jezn dxez

,dneckeàéäLdxez - ¤¦
`id ,ynn dnyl `ly

LîMä úçz,xnelk - ©©©¤¤
llk dler `id oi`y

lirl xkfpk ,dlrnl

j` ,ynyd on dlrnl ,"`yny on `lirl" `id dxezy xdefdn

ceak ly dipt jezn cnel `edyk ,"'ixwi oiba ciar" `edyk

,"ynyd zgz" `id ,dneckeälôzäå,dleqt dltz mb -Bb àéä §©§¦¨¦
.'eë òé÷ødltz df hxtay ixd ,lirl xkfpk ,oezgz riwxa `id - ¨¦©

,ynn dnyl `ly dxezn dlrnl `id dleqtíúñ äøBz ìáà£¨¨§¨
ì àlL dðéàLúéòáè úøzñî äáäàî ÷ø dîLyecwdl - ¤¥¨¤Ÿ¦§¨©¥©£¨§ª¤¤¦§¦

dxez cnel `edyk mb ,oky ,raha icedi lka yiy ,`ed jexamzq,

ibxd jky iptndfa yi zeinipta ,la` ,ixd - dxez cenll eze` el

,`ed jexa yecwdl l`xyin cg` lk rahay zxzeqnd dad`d

àòøb àì,drexb dpi` -,ïaø úéa ìL úB÷Bðéz ìL ïäét ìáäî ¨¨§¨¥¤¤¦¤¤¦¤¥©¨
,dxez micnely "xcg"d icli -,àìéòì ÷éìñc,dlrnl dlery - §¨¦§¥¨

àèç Ba ïéàL ìáä àeäL éðtî8àìéòì ÷éìñå ,dtd lad - ¦§¥¤¤¤¤¥¥§§¨¦§¥¨
,dlrnl dler oax zia ly zewepiz lyì àlL àeä íà óàdîL ©¦¤Ÿ¦§¨

,Lnî,m` ik -,øôBqä ãéaL äòeöøä úàøiî,ixd ,"cnln"d - ©¨¦¦§©¨§¨¤§©©¥
ok it lr s`e - drevxd cgt iptn wx `ed ,df dxwna ,mcenily

dxezd cenilyk mb jk ,`hg mey dfa oi`y oeeik ,dlrnl dler df

`edmzq`ly) `hg mey df cenila oi`y ixd ,dpeeka `ly `l -

dler df okle ,(dipt myl ,dnyl `ly dxez cenila xacdy itk

,dlrnlíL ïiòå,xdefa -íä íéëàìnäL ,á ãenò äðø óc §©¥¨©©¤©©§¨¦¥
:úeìéöàä ãò ïaø úéa ìL úB÷Bðéz ìL ìáää íéìòî©£¦©¤¤¤¦¤¥©¨©¨£¦
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ùã÷ä úøâà
äìåñô äìôú íâã éãå÷ô 'ôá äøåàëì òîùîã àäå
àåäå äèîì úéçãð åðîîù ïåùàøä ìëéä ãò äìåò
ùîî úåðååòä ìë 'éôà éøäù î"÷ì .äàéøáã à"æá
ù"îë 'ãä ìëéä ãò 'éôà íùì úåìåò úåøåîçå úåì÷
ïéàå úååù úåéìòä úåäî ïéàù éàãå àìà à"ò á"ðøã
.ì"ãå ãáìá íùä óåúéùá àìà íäéðéá ïåéîãå êåøò

] 'áä ìëéäáù æ"îøã ù"ùî ë"â ïáåé äæáåì"ö éìåà

.äðåîîä ïîãæàì"ö éìåàåìò äðåîî [íéùåáìä ïéîéé÷
óà úåöîä äùòîî äîùðä íéùéáìîù íéùåáìä
äìôú äðäå .é"øã ù"ùîë 'éùòã ïåúçúä ò"âá ïäù
úçú àéäù ùîî äîùì àìù äøåúî àôéãò äìåñô
íúñ äøåú ìáà .'åë òé÷ø åâ àéä äìôúäå ùîùä
àì 'éòáè úøúåñî äáäàî ÷ø äîùì àìù äðéàù
÷éìñã ïáø úéá ìù ú÷åðéú ìù ïäéô ìáäî àòøâ
ìéòì ÷éìñå àèç åá ïéàù ìáä àåäù éðôî àìéòìà
ãéáù äòåöøä úàøéî ùîî äîùì àìù àåä íà óà
ìáää íéìòî íä íéëàìîäù á"ò ä"ðøã ù"òå øôåñä

:'éöàä ãò ø"áù ú÷åðéú ìù
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בהוספה. להלן וראה סע"ב.



עי היום יום . . . 

ה'תש"דכג חשוןיום ראשון

חומש: תולדות, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ל. מודעת . . . ומספר וד"ל.

צוויי און צווַאנציג מָאל הָאט מען ארעסטירט דעם צ"צ אויף דער אסיפת הרבנים 
אין פעטערבורג, תר"ג, פאר זיין אנטקעגענשטעלען זיך דער פָאדערונג פון דער מלוכה 
וועגען שינוים בחנוך וכו'. דער מיניסטער האט אים געפרעגט: דָאס איז דָאך מרידה 
במלכות? דער צ"צ הָאט געענטפערט: מורד במלכות איז חייב מיתה בגוף, ָאבער מורד 

במלכות שמים איז חייב מיתה בנפש. איז ווָאס איז גרעסער?

ְגַלל  ּבִ תר"ג,  ֶפֶטְרּבּוְרג,  ּבְ ִנים  ָהַרּבָ ֲאֵסיַפת  ּבַ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ֶאת  ָאְסרּו  ַעם  ּפַ ִים  ּתַ ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ
ְלכּות?  ּמַ ר: זֹו ֲהֵרי ְמִריָדה ּבַ ָאלֹו ַהּשַׂ ִחּנּוְך ְוכּו'. ׁשְ ּנּוִיים ּבְ ְלכּות אֹודֹות ׁשִ ת ַהּמַ דּותֹו ִלְדִריׁשַ ִהְתַנּגְ
ֶנֶפׁש.  ב ִמיָתה ּבַ ַמִים ַחּיָ ַמְלכּות ׁשָ ּגּוף, ַאְך מֹוֵרד ּבְ ב ִמיָתה ּבַ ְלכּות ַחּיָ ּמַ ַמח ֶצֶדק": מֹוֵרד ּבַ יב ַה"ּצֶ ֵהׁשִ

דֹול יֹוֵתר? ן ּגָ ָמה ִאם ּכֵ

ה'תש"ד כד חשוןיום שני

חומש: תולדות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: לא. נודע . . .האברים כו'.

י טֹוב ַעל  ֵרְך ּכִ ּנּו, ּוְלהֹודֹות ַלה' ִיְתּבָ ה ִמּמֶ הּוא ְלַמּטָ ִמי ׁשֶ ל ּבְ ּכֵ ים ָצִריְך ְלִהְסּתַ ִמּיִ ׁשְ ִעְנָיִנים ַהּגַ ּבָ
ַחְסּדֹו ִאּתֹו ִעּמֹו. –

ָעה טֹוָבה  ן לֹו ּדֵ ּתֵ ּיִ ן ַלה' ׁשֶ ּנּו, ּוְלִהְתַחּנֵ הּוא ְלַמְעָלה ִמּמֶ ִמי ׁשֶ ל ּבְ ּכֵ ים ָצִריְך ְלִהְסּתַ ִעְנָיִנים ָהרּוָחִנּיִ ּבָ
ִעּלּוי. ּיּוַכל ַלֲעלֹות ּבְ ּנּו, ְוֹכַח ְוֹעז ׁשֶ ד ִמּמֶ ְלִהְתַלּמֵ

ה'תש"דכה חשוןיום שלישי

חומש: תולדות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: לב. ברך . . . כנפש תדרשנו.

והרבצת  היהדות  חיזוק  צוליב  וואוינָארט  זיין  אין  יעדען  בריינגט  העליונה  השגחה 
התורה.

ווען מען ַאקערט און מען פארזייט - ווַאקסט.

ַצת ַהּתֹוָרה. ֲהדּות ְוַהְרּבָ ם ִחּזּוק ַהּיַ ל ֶאָחד ִלְמקֹום ְמגּוָריו ְלׁשֵ ָחה ָהֶעְליֹוָנה ֵמִביָאה ּכָ ּגָ ַהַהׁשְ
ים ְוזֹוְרִעים – צֹוֵמַח. ר חֹוְרׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . עב

ה'תש"דכו חשוןיום רביעי

חומש: תולדות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: להבין איך . . . ה' דוקא.

ֶחְסרֹונֹות ַעְצמֹו ּוְבַמֲעלֹות  ית ּבְ ָרה ֲאִמּתִ ַהּכָ ִריִכים ָלַדַעת ַמהּות ַעְצמֹו, ּבְ ּצְ י הּוא ׁשֶ ֶרְך ָהֲאִמּתִ ַהּדֶ
ֲאָנחֹות  ֹפַעל, ְוֹלא ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבַ ֲעבֹוָדה ּבְ ָנם ּבַ ר יֹוְדִעים ֶאת ַהֶחְסרֹונֹות – ְלַתּקְ ַעְצמֹו. ְוַכֲאׁשֶ

ְלַבד. ּבִ

ה'תש"דכז חשוןיום חמישי

חומש: תולדות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: עיין ע"ח . . . אפים כנודע.

ר"א הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הה"מ 
והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו: הָאב הָאלט א אידען, וועט השי"ת 
דיך הָאלט הָאבען, טו א טובה א אידען, וועט השי"ת דיר א טובה טָאן, זיי מקרב א 

אידען, וועט השי"ת דיר מקרב זיין.

ֵמֲחִסיֵדי  ָהיּו  ׁשֶ ַהֲחִסיִדים  ְקֵני  ִמּזִ ָמָצאִתי  ְלִליָאְזָנא  אִתי  ּבָ ׁשֶ ּכְ ר:  ִסּפֵ ֵמהָאְמִלי  ִוי  ַהּלֵ ַאְייִזיק  י  ַרּבִ
פּוַמְייהּו ]ְוָהיּו ִרִגיִלים  ָלא ּבְ דֹוׁש ָהַרב ְמַנֵחם מֶעְנְדל ֵמהָארָאדָאק, ַוֲהָוה ַמְרּגְ יד ְוָהַרב ַהּקָ ּגִ ָהַרב ַהּמַ
ֵרְך ֵייִטיב ְלָך. ָקֵרב ְיהּוִדי,  ה טֹוָבה ִליהּוִדי, ה' ִיְתּבָ ֵרְך ֹיאַהְבָך. ֲעׂשֵ לֹוַמר[: "ֱאהֹוב ְיהּוִדי, ה' ִיְתּבָ

ֵרְך ְיָקֶרְבָך". ה' ִיְתּבָ

ה'תש"ד כח חשוןיום ששי

חומש: תולדות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: להבין מ"ש . . . 308 פקודי.

ָחה  ּגָ ַהׁשְ ְבָרִאים ְלִמיֵניֶהם ֵהם ּבְ נּועֹות ַהּנִ ָרֵטי ּתְ ָכל ּפְ ְלַבד ּדְ ֹלא זֹו ּבִ ָרִטית הּוא, ּדְ ָחה ּפְ ּגָ ִעְנַין ַהַהׁשְ
ל ִנְבָרא ֵיׁש ָלּה ַיַחס  ָרִטית ׁשֶ ְתנּוָעה ּפְ א עֹוד ֹזאת ּדִ ְבָרא ְוִקּיּומֹו, ֶאּלָ ָרִטית, ְוִהיא ִהיא ַחּיּות ַהּנִ ּפְ
ָנה ָהֶעְליֹוָנה  ּוָ ְלָמה ּכַ ָרִטּיֹות... ִנׁשְ ֻעּלֹות ַהּפְ ל ַהּפְ ְבֵצרּוף ְוִאחּוד ּכָ ִריָאה... ּדִ ַנת ַהּבְ ּוָ ָלִלי ִלְכָללּות ּכַ ּכְ

ּה. ּלָ ִריָאה ּכֻ סֹוד ַהּבְ ּבְ
ִריָאה,  ַנת ַהּבְ ּוָ ָלַמת ּכַ ָרִטית ְונֹוַגַעת ְלַהׁשְ ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ָאה ּבְ ב ּבָ נּוַעת ֵעׂשֶ ְוִיְתּבֹוֵנן ָהָאָדם: ּוַמה ִאם ּתְ

ה. ה ְוַכּמָ ּמָ ְפָרט ַעל ַאַחת ּכַ ָרֵאל ַעם ְקרֹובֹו ּבִ ְכָלל ְוִיׂשְ ר ּבִ ִמין ַהְמַדּבֵ

ה'תש"דכט חשוןשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְסֵלו. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ּכִ

חומש: תולדות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: ומ"ש בפ' פקודי . . . האצי'.

ֶזה, ְוֹגֶדל  ִפים ּבָ ּתְ ּתַ ׁשְ ל ַהּמִ כּות ׁשֶ ֶדל ַהּזְ ֵאר ּגֹ י ּבָ ִצּבּור, ֵאין ּדֵ ים ּבְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ה ּבַ דֹוׁשָ ֲעבֹוָדה ַהּקְ
ים"  ַרּבִ ים ּבְ ִהּלִ ַנת ֲאִמיַרת ּתְ ּקָ ֻקְנְטֵרס "ּתַ ִסְפֵרי ֹקֶדׁש, ְוֶאֶפס ָקֵצהּו ּבְ ְמֹבָאר ּבְ ל ַמְעָלה ּכַ ַחת רּוַח ׁשֶ ַהּנַ
ֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם, ה'  יֶכם ּבְ ם ְנׁשֵ ְרכּו ַאּתֶ ְתּבָ ָרֵאל, ּוִבְגַלל ֹזאת ּתִ ֵריֶכם ִיׂשְ ִבים, א(, ְוַאׁשְ )ֹקֶבץ ִמְכּתָ
ְחיּו  ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ל ֲעַדת ִיׂשְ עּו ּכָ ׁשְ דֹוָלה, ּוְלַרְגֵליֶכם ִיּוָ ַהְרָחָבה ּגְ ְבִריאּות ְנכֹוָנה ּוְבַפְרָנָסה ּבְ ֲעֵליֶהם ִיְחיּו, ּבִ

ם ּוְברּוַח. ֶגׁשֶ רּוׁש ָלֶהם ּבְ ַהּדָ ָרֵאל, ּבְ ֵני ִיׂשְ ָלל ַאֵחינּו ּבְ תֹוְך ּכְ הֹור ּבְ ַמֲחֵנֶכם ַהּטָ ּבְ
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ה'תשע"ב מרחשון כ"ג ראשון יום קריעה של כוחה
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המשניות מ"ח)בפירוש פכ"ח טהור(כלים "אבל הרמב"ם: כתב

הטלית אך טהורה, שנקרעה החתיכה אותה היינו הקצה", זה

הם ושייריה גדולה היא טלית סתם כי בטומאתה, נשארה עצמה

כולה" "וטהרה כאן כוונתו זה (ולפי שלושה על משלושה יותר

להיקרע, עומד אלא נקרע שטרם החלק גם – הקרע לכל היינו

הטלית). כל לא אך

רש"י לדעת א)אך קכג, הטלית,(חולין כל את מטהרת הקריעה

לקבל ראויה ועדיין שלושה על שלושה בשייריה שיש ואע"פ

ששבירתו חרס מכלי לדבר וראיה אותה. מטהרת הקריעה טומאה,

טומאה מקבלים עדיין עצמם שהשברים ואע"פ אותו, מטהרת

הקודמת. מהטומאה אותם מטהרת השבירה ולהבא, מכאן

א)והתוספות עג, שם(חולין כי חרס, מכלי רש"י ראיית את דחו

אם (אלא טומאה לקבל ראויים אינם הנוכחי במצבם השברים

בטלו כששברם ולכן אחר) לשימוש אותם ייחד השבירה לאחר

והיא הקריעה אחרי שיעור בה שיש בטלית אך כלי, מתורת

הקריעה אין אחרת, למטרה ייחוד בלא גם טומאה מקבלת

אותה. לטהר מועילה

לומר: יש המחלוקת ובביאור

ולכן במקוה, טבילה כמו טהרה פועלת השבירה רש"י לדעת

השבירה מעשה טומאה, קבלת בני עדיין הם השברים אם גם

הקודמת. הטומאה את מפקיע

טהרה פועלת אינה השבירה והרמב"ם התוספות לדעת אך

ולכן טומאה, לקבל ראוי אינו שהשבר משום רק מטהרת והיא

ראוי עדיין הוא אם אך ממנו. פוקעת הקודמת הטומאה גם

פוקעת. הקודמת הטומאה אין טומאה, לקבל

(dpw migqt ,mixeriy uaew)

ה'תשע"ב מרחשון כ"ד שני יום האוויר את מטהרים
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מקומות חקוקים היו בהם עץ כלונסאות שמצא באדם מדובר

ככלים, להחשיבן אין עץ, בקורות ומדובר היות אולם ישיבה.

שאם הרמב"ם, אפוא מחדש לכלי. בפועל אותם שיעשו עד

– עליהם לשבת תכנן רק `zהבעלים zkted ezaygn

milkl ze`qpelkd!

ה': בעבודת נפלא לקח מכך ללמוד ניתן

חזרת ערך בגודל ולעורר להפליא הרבו נשיאנו רבותינו

דבר מקום, ובכל ברחוב הולכים כאשר בעלֿפה המשניות

זה דבר יהי "אל התבטא: אף הריי"צ הרבי האוויר. את המטהר

ומלואו". עולם מקיימת בעלֿפה משנה כל בעיניך, קל

יכולה לו מסביב אשר העולם על האדם שהשפעת העובדה

פלאית, עובדה היא מחשבה, או דיבור באמצעות גם להעשות

העולם. על ישפיע ממשי מעשה דווקא כי לומר נראה היה שכן

בהם ענינים וכמה כמה בהלכה מוצאים אנו זאת ובכל

בדין וכמו החושב, לאדם שמחוץ בדבר אף משפיעה המחשבה

על במחשבה, כך ואם האמורה. בהלכה הנידון עץ כלונסאות

מועבר הדיבור הבל שהרי לדיבור, בנוגע וכמה כמה אחת

האוויר. באמצעות

(hlx cenr ,` wlg ,ycew zexb`)

ה'תשע"ב מרחשון כ"ה שלישי יום זמנית בסתימה חציצה

:·È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰øáã äéä íà :äøBz øác§©¨¦¨¨¨¨

;Bøéáòäì äöBøå åéìò ãét÷iL àeäå .äìéáè ïäì äúìò àì ...õöBçä©¥Ÿ¨§¨¨¤§¦¨§¤©§¦¨¨§¤§©£¦

.õöBç Bðéà ...åéìò ãét÷î Bðéà íà ìáà£¨¦¥©§¦¨¨¥¥

זמן לאחר להחלפה המיועדת זמנית בסתימה דנים הפוסקים

או וחוצצת להעבירו' כ'רוצה נחשבת האם קבועה, בסתימה

אין במקומה, שתישאר מקפידים ההנחה זמן ולמשך שמאחר

זמן. שלאחר ההקפדה מחמת עליו' כ'מקפיד כעת להחשיבה

שחוצצת הראשונים שכתבו טבעת לדין דומה הדבר לכאורה

שבשאר למרות לישה, בשעת להסירה מקפידה שהאישה משום

שלאחר בגלל כאן, וכן יופי. מחמת להסירה שלא מקפידה הזמן

כחציצה. תיחשב הסתימה את יסירו זמן

יתכן שעה ובכל מסוים זמן אין לישה' ל'שעת לחלק: יש אך

להסירה כמקפידה נחשבת עת בכל ולכן ללוש לה שיזדמן

שלא מקפידה היא הרי בסתימה אך וחוצצת הצורך במקרה

כמקפידה עתה נחשבת היא ולכן לכך, המיועד הזמן עד להסירה

תסירה. העת שבבוא אף קיומה, על

על הקפדה אין שכאשר הדין בטעם תלוי שהספק ונראה

דרכים: בשתי להסבירו שניתן חוצץ, אינו הדבר של קיומו

כחלק ונחשב לגוף בטל הוא הרי להסירו דעתו שאין כיון א)

מבשרו.

על המים שיבואו צורך אין אך כבשרו, נחשב אינו אמנם ב)

גופו מקצת היה ואם גופו כל את לטבול שצריך ואף בשרו. כל

נטהר אינו למים ה"ז)מחוץ כל(לעיל בין מגע נדרש שאין יתכן ,

קיימת כאשר ואפילו בלבד, חלקו של במגע ודי למים גופו

חציצה. כאן אין עליה, מקפיד אינו אך הגוף רוב על חציצה

דוקא זה הרי לגוף, ביטול מטעם שהוא הראשון הטעם לפי

להסירו עומד אם אך כלל, להסרה עומד אינו הדבר כאשר

לפי אך מהגוף. כחלק להחשיבו אפשר אי זמן לאחר אפילו

כחלק הדבר את להחשיב צורך אין מלכתחילה השני הטעם

בזמן רק אלא לעולם להקפיד לא שצריך לומר מקור ואין מגופו,

הטבילה.

(fv 'iq `"g c"ei dyn zexb`)



עג v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב מרחשון כ"ג ראשון יום קריעה של כוחה

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‚Î ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ñøãî àéäL úélè©¦¤¦¦§¨

.dlk äøäèå øeaç dðéà áeL daø da òø÷pL ïåék ...dìéaèäå§¦§¦¨¥¨¤¦§©¨ª¨¥¨¦§¨£¨ª¨

המשניות מ"ח)בפירוש פכ"ח טהור(כלים "אבל הרמב"ם: כתב

הטלית אך טהורה, שנקרעה החתיכה אותה היינו הקצה", זה

הם ושייריה גדולה היא טלית סתם כי בטומאתה, נשארה עצמה

כולה" "וטהרה כאן כוונתו זה (ולפי שלושה על משלושה יותר

להיקרע, עומד אלא נקרע שטרם החלק גם – הקרע לכל היינו

הטלית). כל לא אך

רש"י לדעת א)אך קכג, הטלית,(חולין כל את מטהרת הקריעה

לקבל ראויה ועדיין שלושה על שלושה בשייריה שיש ואע"פ

ששבירתו חרס מכלי לדבר וראיה אותה. מטהרת הקריעה טומאה,

טומאה מקבלים עדיין עצמם שהשברים ואע"פ אותו, מטהרת

הקודמת. מהטומאה אותם מטהרת השבירה ולהבא, מכאן

א)והתוספות עג, שם(חולין כי חרס, מכלי רש"י ראיית את דחו

אם (אלא טומאה לקבל ראויים אינם הנוכחי במצבם השברים

בטלו כששברם ולכן אחר) לשימוש אותם ייחד השבירה לאחר

והיא הקריעה אחרי שיעור בה שיש בטלית אך כלי, מתורת

הקריעה אין אחרת, למטרה ייחוד בלא גם טומאה מקבלת

אותה. לטהר מועילה

לומר: יש המחלוקת ובביאור

ולכן במקוה, טבילה כמו טהרה פועלת השבירה רש"י לדעת

השבירה מעשה טומאה, קבלת בני עדיין הם השברים אם גם

הקודמת. הטומאה את מפקיע

טהרה פועלת אינה השבירה והרמב"ם התוספות לדעת אך

ולכן טומאה, לקבל ראוי אינו שהשבר משום רק מטהרת והיא

ראוי עדיין הוא אם אך ממנו. פוקעת הקודמת הטומאה גם

פוקעת. הקודמת הטומאה אין טומאה, לקבל

(dpw migqt ,mixeriy uaew)

ה'תשע"ב מרחשון כ"ד שני יום האוויר את מטהרים

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïàöî . . úBñðBìk éLàø̈¥§¨§¨¨

.àaäìe ïàkî äàîè ïéìa÷î Z ïäéìò áMç íà ,ïé÷e÷ç£¦¦¦¥£¥¤§©§¦ª§¨¦¨§©¨

מקומות חקוקים היו בהם עץ כלונסאות שמצא באדם מדובר

ככלים, להחשיבן אין עץ, בקורות ומדובר היות אולם ישיבה.

שאם הרמב"ם, אפוא מחדש לכלי. בפועל אותם שיעשו עד

– עליהם לשבת תכנן רק `zהבעלים zkted ezaygn

milkl ze`qpelkd!

ה': בעבודת נפלא לקח מכך ללמוד ניתן

חזרת ערך בגודל ולעורר להפליא הרבו נשיאנו רבותינו

דבר מקום, ובכל ברחוב הולכים כאשר בעלֿפה המשניות

זה דבר יהי "אל התבטא: אף הריי"צ הרבי האוויר. את המטהר

ומלואו". עולם מקיימת בעלֿפה משנה כל בעיניך, קל

יכולה לו מסביב אשר העולם על האדם שהשפעת העובדה

פלאית, עובדה היא מחשבה, או דיבור באמצעות גם להעשות

העולם. על ישפיע ממשי מעשה דווקא כי לומר נראה היה שכן

בהם ענינים וכמה כמה בהלכה מוצאים אנו זאת ובכל

בדין וכמו החושב, לאדם שמחוץ בדבר אף משפיעה המחשבה

על במחשבה, כך ואם האמורה. בהלכה הנידון עץ כלונסאות

מועבר הדיבור הבל שהרי לדיבור, בנוגע וכמה כמה אחת

האוויר. באמצעות

(hlx cenr ,` wlg ,ycew zexb`)

ה'תשע"ב מרחשון כ"ה שלישי יום זמנית בסתימה חציצה

:·È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰øáã äéä íà :äøBz øác§©¨¦¨¨¨¨

;Bøéáòäì äöBøå åéìò ãét÷iL àeäå .äìéáè ïäì äúìò àì ...õöBçä©¥Ÿ¨§¨¨¤§¦¨§¤©§¦¨¨§¤§©£¦

.õöBç Bðéà ...åéìò ãét÷î Bðéà íà ìáà£¨¦¥©§¦¨¨¥¥

זמן לאחר להחלפה המיועדת זמנית בסתימה דנים הפוסקים

או וחוצצת להעבירו' כ'רוצה נחשבת האם קבועה, בסתימה

אין במקומה, שתישאר מקפידים ההנחה זמן ולמשך שמאחר

זמן. שלאחר ההקפדה מחמת עליו' כ'מקפיד כעת להחשיבה

שחוצצת הראשונים שכתבו טבעת לדין דומה הדבר לכאורה

שבשאר למרות לישה, בשעת להסירה מקפידה שהאישה משום

שלאחר בגלל כאן, וכן יופי. מחמת להסירה שלא מקפידה הזמן

כחציצה. תיחשב הסתימה את יסירו זמן

יתכן שעה ובכל מסוים זמן אין לישה' ל'שעת לחלק: יש אך

להסירה כמקפידה נחשבת עת בכל ולכן ללוש לה שיזדמן

שלא מקפידה היא הרי בסתימה אך וחוצצת הצורך במקרה

כמקפידה עתה נחשבת היא ולכן לכך, המיועד הזמן עד להסירה

תסירה. העת שבבוא אף קיומה, על

על הקפדה אין שכאשר הדין בטעם תלוי שהספק ונראה

דרכים: בשתי להסבירו שניתן חוצץ, אינו הדבר של קיומו

כחלק ונחשב לגוף בטל הוא הרי להסירו דעתו שאין כיון א)

מבשרו.

על המים שיבואו צורך אין אך כבשרו, נחשב אינו אמנם ב)

גופו מקצת היה ואם גופו כל את לטבול שצריך ואף בשרו. כל

נטהר אינו למים ה"ז)מחוץ כל(לעיל בין מגע נדרש שאין יתכן ,

קיימת כאשר ואפילו בלבד, חלקו של במגע ודי למים גופו

חציצה. כאן אין עליה, מקפיד אינו אך הגוף רוב על חציצה

דוקא זה הרי לגוף, ביטול מטעם שהוא הראשון הטעם לפי

להסירו עומד אם אך כלל, להסרה עומד אינו הדבר כאשר

לפי אך מהגוף. כחלק להחשיבו אפשר אי זמן לאחר אפילו

כחלק הדבר את להחשיב צורך אין מלכתחילה השני הטעם

בזמן רק אלא לעולם להקפיד לא שצריך לומר מקור ואין מגופו,

הטבילה.

(fv 'iq `"g c"ei dyn zexb`)



v"ndqeעד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב מרחשון כ"ו רביעי יום בזמנינו? הביצים נתקטנו האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰íéî ìkL ,äøBz ïéc¦¨¤¨©¦

äìéáè éãk ïäa úBìòäì éãk ïäa äéäiL àeäå ...ïäa ïéìáBè ïéñpëî§ª¨¦§¦¨¤§¤¦§¤¨¤§¥§©£¨¤§¥§¦¨

ìL íeøa änà ìò änà :íéîëç eøòL .úçà úáa íãàä óeb ìëìL §¨¨¨¨§©©©¦££¨¦©¨©©¨§¨

.íéî äàñ íéòaøà ÷éæçî àeä äæ øeòLå .úBnà©§¦¤©£¦©§¨¦§¨©¦

ברום אמה על 'אמה האורך שיעור את 'מתרגם' הרמב"ם

הרמב"ם נותן אחר ובמקום סאה. מ' - נפח לשיעור אמות' שלש

ביצים 5760 - המקווה למידת נוסף נפח הי"ג)שיעור פ"ו .(להלן

וכאשר הנפח ממידות בהרבה גדולות האורך מידות למעשה,

תוצאה מקבלים אמות, שלוש ברום אמה על אמה מכפילים

ביצים. 5760 או סאה ארבעים של מזו כפולה

כשתשער כי לעין נראה "...והדבר התשב"ץ: כתב וכך

הביצים למידת אותו ותכוון היום, שלנו באמות המקווה

הרבה" מהשיעור קטנות הם שהביצים תמצא אלו, במקומות

ל"ג) סי' ח"ג התשב"ץ, .(שו"ת

כרחך ועל ... " הצעות: שתי הצל"ח העלה הדבר לפשר

יותר גדולים והמה נתגדלו שהאגודלים או בזמננו: שנשתנה

והמה נתקטנו שהביצים או התנאים בימי שהיו מהאגודלים

הולכים שהדורות וידוע התנאים. בימי שהיו ממה קטנים בזמננו

מהאגודלים יותר גדול שלנו שהאגודל אפשר ואי ומתמעטים,

נתמעטו" בזמננו הביצים כרחך ועל הש"ס, חכמי בימי שהיו

קטז) פסחים .(צל"ח

שתיים פי ולשער הנפח בשיעורי להחמיר ראוי לדעתו לכן

השנייה באפשרות בחר נאה הגרא"ח לעומתו שבידינו. מהביצים

שיעורי את דווקא מוצא כנקודת לקח הוא הצל"ח: שהביא

לא ואמנם חז"ל. בימי האורך מידות את ולא ימינו של הנפח

את למדוד שקשה מסתבר אלא גדלו, שהאגודלים לומר נראה

במקום או הרחב במקום למדוד יש אם ברור לא כי האגודל,

ושיעוריהצר מידות בספר בהרחבה ראה זו, כשיטה הורו האחרונים מגדולי (ורבים

.תורה)

ה'תשע"ב מרחשון כ"ז חמישי יום כיצד? - בשלג טבילה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰:ïéìñBt àìå ïéìòî elàå§¥©£¦§Ÿ§¦

ä÷eòa ïçépäå älçza âìL äàñ íéòaøà àéáä elôà ...âìMä©¤¤£¦¥¦©§¨¦§¨¤¤©§¦¨§¦¦¨¨¨

.øLëå íìL äå÷î äæ éøä Z íL B÷qøå§¦§¨£¥¤¦§¤¨¥§¨¥

יוסף' ה'בית שכתב)כתב ומה ד"ה ר"א סי' יו"ד השלג( שריסוק

החללים את לבטל כדי השלג, מיעוך רק היינו הרמב"ם שהצריך

עד השלג את להפשיר צורך אין אבל השלג, גלידי שבין

למים. שייהפך

הש"ך עליו ע"א)והקשה ס"ק שם למה(יו"ד סותרים שדבריו

חיים באורח ק"סשכתב כתב)(סי' רקד"ה בשלג ידיים שנוטלים ,

ערוך בשולחן פסק וכן מים", שנעשו עד ש"ריסקן (שםלאחר

יב) !סעיף

ליישב ט"ז)ויש ס"ק שם או"ח המ"א דברי :(ע"פ

ידים: לנטילת טבילה בין הבדל יש יוסף' ה'בית לדעת

סאה) ארבעים (בשיעור המים שכל צורך אין במקוה בטבילה

קודם אף השלג בגלידי לטבול אפשר ולכן הטובל, בבשר יגעו

על לבוא צריכים הנטילה מי כל ידיים, בנטילת אבל שהפשירו,

יפשיר, רביעית) (בשיעור שהשלג צריך ולכן הנוטל, של ידיו

המים על יבוא חלקו רק כן לא מו)שאם סע' ב, כלל לטהרה .(חיבור

הרמ"א ל)אך סע' שם בשלג(יו"ד לטבול אוסרים שיש הביא

לכתחילה". להחמיר "טוב - וסיים מים". ונעשו שנימוחו "עד

הש"ך צריך(שם)וכתב השלג ריסוק הרמב"ם, לדעת שגם

החללים וביטול השלג במעיכת די ולא למים, שיהפוך עד להיות

שבת בהל' הרמב"ם מלשון מוכח שכן הגלידים, הי"ג)שבין (פכ"א

השלג ריסוק כלומר, מימיו", שיזובו כדי השלג את מרסקין "אין

ונשפכים. הזבים למים הפיכתו היינו

ה'תשע"ב מרחשון כ"ח שישי יום חיים בבעלי ידיים נטילת

:Â ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰úøôBôLa ãîòiL ìkŸ¤©£Ÿ¦§¤¤

.íéî ìL Búiøaî ïäL íéøáãá elôàå ,èòîî ¯ ãBpä©§©¥©£¦¦§¨¦¤¥¦§¦¨¤©¦
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הנקב? שיעור את ממעטים הם

ערוך בשולחן נפסק סל"ג)וכן ר"א סי' בבעלי(יו"ד שמטבילים
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ואילו דג שומן כגון המים מן שתחילתו בדבר שנוטלים נפסק

שממעט! נפסק הנוד שפופרת סנ"ב)לגבי שם .(יו"ד

אברהם' ה'מגן מיישב הרמב"ם בדברי הסתירה קס"באת (סי'

:סקי"ז)

מצאנו וכן ריסקם, כאשר רק הוא ביבחושין להטביל ההיתר
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ערוך השולחן שם)אך אפילו(או"ח ידיים נטילת לגבי מתיר

ליישב: יש ולשיטתו ריסוק, ללא

אף כמים נחשבים מהמים הבאים חיים בעלי הדין מעיקר

אינם ואף שלמים חכמיםבעודם אך הנקב, שיעור את ממעטים

אינם ואבנים עצים שאף לטעות יבואו שלא כדי שממעטים, גזרו

מ"ז)ממעטים פ"ו מקוואות נחום חזון .(ראה

שבעלי אף כי סתירה, כאן אין שמלכתחילה אומרים ויש

שיעור את ממעטים מקום מכל לטבילה, כשרים עצמם אלו חיים

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

בית - לדבר דוגמא מים. מין שאינם כיון הנדרש המים קילוח

טפח ברוחב פתח יש ואם באוהל המטמאים עצמות בו שיש

יש כאשר אך השני, לבית עוברת הטומאה אחר לבית בינו

וגורם הטפח עובי את ממעט הוא מת בשר טפח באותו

מאחר מטמא, עצמו המת שבשר ואף תעבור לא שהטומאה

ממעט הוא הרי העצמות ממין פ"ושאינו מקואות ישראל בועז(תפארת

.י"א)

ה'תשע"ב מרחשון כ"ט קודש שבת האיסור? מהו - ממון נזקי

:ÔÂÓÓ È˜Ê� ˙ÂÎÏ‰Ï ‰ÁÈ˙Ù,äOò úBöî òaøà ïììëa Lé¥¦§¨¨©§©¦§£¥

ïéc (ã .øBaä ïéc (â .øòáää ïéc (á .øBMä ïéc (à :ïèøô àeä äæå§¤§¨¨¦©¦©¤§¥¦©¦

.äøòaä©§¥¨

נזיקין, אבות ארבעה של התשלומין חיובי דיני נאמרו בתורה

אלו. אבות בארבעה להזיק איסור במפורש נאמר לא אבל

נאמר בור בדין כאלדוגמא, בורלגֿלד)(משפטים איש יפתח "וכי

ישלם הבור בעל גו' שמה ונפל יכסנו ולא בור איש יכרה כי או

נזק. לגרום שעלול בור לכרות איסור בתורה מפורש לא אך גו'",

בכמה אלו לאיסורים המקור את לבאר כתבו והמפרשים

אופנים:

יונה קיבל)רבינו משה ד"ה פ"א מהאיסור(אבות נלמד שהדבר כתב

הטור מלשון לדייק יש זה דרך ועל תגזול". שעח)"לא סי' :(חו"מ

ממון להזיק אסור כך חבירו, ממון ולגזול לגנוב שאסור "כשם

כו'". נהנה אינו אם אפילו שלו

רמ"ה קז)וביד אות פ"ב, מהאיסור(ב"ב, (א) דרכים: בשני ביאר

כמוך". לרעך "ואהבת מהציווי (ב) מכשול". תתן לא עור "לפני

פערלא ג)והגרי"פ נד, – נה ל"ת לרס"ג, לסהמ"צ הסיק(בביאורו

בביתך". דמים תשים "לא של בלאו נכלל להזיק שהאיסור

ביאר 145)והרבי עמ' כ"ז לומר(לקו"ש "יש הפשט דרך שעל

הוא מובן כי האיסור, לידע אזהרה זה על צריכים שאין

העונש במפורש נאמר שבתורה כיון מהעונש": במכלֿשכן

ממונו, שהזיק הנזק את לשלם חיובו הוא המזיק, על המוטל

האסור. דבר שזהו מאליו מובן
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milkעו zekld - oeygxn b"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriya"ryz'd oeygxn h"kÎb"k -

ה'תשע"ב מרחשון כ"ג ראשון יום

milM zFkld¦§¥¦
ועּׂשרים אחד 1ּפרק

¤¤¤¨§¤§¦

האריג2החּוטין‡. מן היריעה3הּיֹוצאין וׁשּבתחּלת ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָ
ׁשעּורן ּכּמה נימין, הּנקראין והן וׁשל4וׁשּבסֹופּה, סדין ׁשל ? ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

צעיף5סּודרין ראׁש6וׁשל ׁשל ּפליֹון אצּבעֹות7וׁשל ׁשׁש -8; ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָֹ
קרּוע ׁשהּוא חלּוק ׁשּלֹובׁשין9וׁשל ואחר סֹופֹו ועד מּתחּלתֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ

עּׂשר חּוטיו ׁשעּור - ּבלּולאֹות אֹותֹו מקּבצין ְְְִִֶֶַָָאֹותֹו
הּסגֹוס10אצּבעֹות אצּבעֹות.13והּטּלית12והרדיד11. ׁשלׁש - ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָ

ּפי על אף טהֹור, ּבֹו הּנֹוגע - האּלּו הּׁשעּורין על הּיתר ְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָוכל
ּבמדרס טמא לֹומר,14ׁשהּבגד צרי ואין טמאֹות. ּבׁשאר אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

טהֹור. ׁשהּבגד - ּבּיתר טמאה נגעה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשאם
ראׁש·. ׁשל הּכּפה הערבּיים15נימי ׁשּמּניחין והּמסוה על16, ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

והּקלקלין והּפּונדה17ּפניהם, הּׂשער, מן ׁשּלֹובׁש18הּׁשזּורין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
והּפרּגֹוד והּׂשמלה ּבּׂשרֹו, על הּפתחים19האדם על ׁשּמּניחין ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָָ

ׁשהן ּכל נימיהן - ּפרכת .20ּכמֹו ְִֵֵֶֶֶָָֹ
טפח21מׁשקלת‚. עּׂשר ׁשנים הרי - החּוט22ׁשּנטמאת מן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

טהֹור. - טפח עּׂשר לׁשנים ּבחּוץ הּנֹוגע וכל לּה; חּבּור ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּלּה
חרׁשים ׁשל ּבּנאין23ּומׁשקלת וׁשל טפח; עּׂשר ׁשמֹונה -24 ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשהּוא ּפי על אף אּלּו, מּדֹות על והּיתר אּמה. חמּׁשים -ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ
ּבקּיּומֹו טהֹור.25רֹוצה - ְִֶָ

ׁשל„. ׁשהןמׁשקֹולֹות ּכל ארּכין אפּלּו צּירין, וׁשל 26סּידין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻ
טמאין -27. ְִֵ

מאזנים‰. זהבים28חּוט ּפלס29ׁשל ׁשל ׁשֹוקלי30, וׁשל , ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹ
- מּידֹו הּמאזנים ותֹולה ּבֹו הּׁשֹוקל ׁשאֹוחז טֹוב, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹארּגמן

אצּבעֹות ׁשּלּה31ׁשלׁש קנה חּוטי33וחּוטיה32. ׁשהן. ּכל - ְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָ
ּבהן וכּיֹוצא מּתכֹות ׁשל עׁשׁשּיֹות מֹוכרי ׁשל -34מאזנים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

טפחים. עּׂשר ׁשנים - וחּוטיה ׁשּלּה קנה טפחים. ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָׁשלׁשה
קנה טפח. - ּבּתים ּבעלי וׁשל חנונים ׁשל מאזנים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹחּוט
ׁשל מאזנים חּוט טפחים. ׁשּׁשה - וחּוטיה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹהּמאזנים

וחּוטיה35צּמרים מאזנים קנה טפחים. - זכּוכית ׁשֹוקלי וׁשל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
חּבּור. אינן - אּלּו הּׁשעּורין על והּיתר טפחים. ּתׁשעה -ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָ

.Âהּמּטֹות ׁשּמסרגין לטמאה?36החבל חּבּור הּוא מאימתי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
ּבּתים ׁשלׁשה ּבֹו הּקׁשר37מּׁשּיסרג מן ּבחבל והּנֹוגע .38 ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

אצּבעֹות39ולפנים ׁשלׁש עד ולחּוץ: הּקׁשר מן טמא. -40- ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
הּמּטה; מּכלל הן הרי קׁשר ׁשל צרכיו ׁשהן מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָטמא,
ׁשאפּלּו הּכלי, לצר ׁשאינֹו טהֹור, - אצּבעֹות לׁשלׁש ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹוחּוץ

נּתר41ּפסקֹו הּקׁשר .42אין ְִֵֶֶַָָ
.Êהּמּטה מן הּיֹוצא ארּבעה43חבל סֹוף עד טמאה: ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

לפי44טפחים הּמּטה, מּצרכי ׁשאינֹו טהֹור, ּבֹו הּנֹוגע - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לטומאה.1) חיבור הוא מאימתי המיטות שמסרגים החבל ודין השיעורים. אלו על והיותר הדברים כל של הנימים שיעור כמה יבאר
וכו'. למיטה וחיברה מידרס טמאה שהיתה כרע וכו'. טפחים עשרה עד ממנה יוצא ומזרן מדרס טמיאה שהיא מיטה כלים2)ודין

א. משנה כ"ט, נארגו.3)פרק שלא חוטים שאריות יוצאות האריג לאריג.4)מצידי כחיבור נידונים גדולה5)שיהיו מטפחת
והכתפיים. הראש וקטנה.6)לעטיפת דקה בראשו.7)מטפחת מחודד כובע טומאה8)מין נגעה ואם הבגד עם חיבור הן

חיבור. אינו זה משיעור למעלה הנימין חלק אבל להיפך. וכן נטמאו, מאחוריו.9)בבגד לקשירה10)פתוח שעשויים מפני
ארוכים. יותר בימות11)הם אותו שלובשים מאוד, עב בגד הוא סגוס רבינו. בדברי גם כך להגיה ורצוי סגוס", "נימי כתוב במשנה

פניו. כל על בולטות קצרות וציציות דק.12)הגשמים רגיל.13)צעיף עליון הכלים14)בגד את מטמאים לו והדומים זב
משכב מטמאי בהלכות נתבארו ודיניה מדרס טומאת נקראת זו טומאה הטומאה. אב אותם ועושה עליהם דרס או ישב ששכב,

זקינה.15)ומושב. של כיפה במשנה: חובשות. שהנשים לערביות.16)כובע שהכוונה במשנה:17)נראה צמר. של חגורה
שבזמננו.18)והקולקין. גופייה הפתח.19)כעין חיבור.20)מסך - שהוא אורך ובסופו21)כל ארוך חוט ג. משנה שם

זה. גבי על זה ישר מונחים החומה נדבכי אם לבדוק בו ומשתמשים עופרת חתיכת שעיסוקם22)קשורה לבנאים נקבע זה שיעור
קטנים. עץ.23)בניינים בתי שבונים גבוהים.24)נגרים מגדלים את25)בוני לגזור ולא שהוא כמו החוט את לקיים דעתו

ארכם.26)המיותר. הגבלת החוט.27)ללא כל נטמא - במשקולת טומאה נגעה עץ28)אם של מקנה מורכבים יד מאזני
קשורות כפות ושתי מתכת הקשוראו בחוט אוחז והשוקל במסגרת, המתנועעת הלשון מחוברת ובאמצעו הקנה בקצות בחוטים

המסגרת. זהב.29)בראש הגדול)30)מוכרי (הכהן היה בשחר ב: לד, (ביומא שבמצרים פילוסא בעיר המיוצר משובח בד מין
מנה). יב של פילוסין קצר31)לובש בחוט להשתמש רגילים ולפיכך בארוך, מאשר במשקל לדייק יותר אפשר קצר בחוט
יקרים. דברים בו.32)כששוקלים קשורות המאזניים לקנה.33)שכפות הכפות את שאין34)המחברים זולים דברים

בעין. עין לשקול כך כל צמר.35)מדקדקים בתבנית36)מוכרי אותם וקולעים המיטה קירות בארבעת חבלים היו קושרים
חלונות. כעין החבלים בין גדול ריווח עם (שבכה), בתים37)סורג שלושה סרג שלא זמן כל "בית". נקרא הקליעה של ריבוע כל

לחבלים. המיטה בין קשר מפרש38)אין רבינו אבל הסרוג, לחבל אחר חבל קשר אם שהכוונה מפרש (הר"ש הסריגה קשר
לעיל). שנסרג.39)כאמור המיטה.40)לצד על השוכב מכובד הקשר יינתק זה משיעור זה.41)בפחות חלק חתך אם

תתקיים.42) הסריגה.43)והסריגה שנגמרה ט44)אחר פרק מציעא בבא בתוספתא אולם טהור", טפחים ה' "עד במשנה:
כאן כתב זה ומשום מחמישה כיותר דינו וכולו החמישי, הטפח היינו "חמישה" רבינו ומפרש כלמעלה" "חמישה אמרו א הלכה

מפ אלא משנתנו על חולקת אינה שהתוספתא דעתו, טהור". - טפחים ארבעה סוף כמותה."עד פסק ולכן כוונתה, רשת

milk zekld - oeygxn b"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לכלּום ראּוי -45ׁשאינֹו עּׂשרה סֹוף ועד חמּׁשה מּתחּלת ; ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָ
-46טמא ולחּוץ מעּׂשרה הּמּטֹות; את ּבֹו ׁשּתֹולין מּפני , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

הּמּטה. צר על יתר ׁשהּוא מּפני ְִִֵֵֶֶַַָָָֹטהֹור,
.Áׁשּמּקיפין אריג ׁשל לקּבץ47אבנט ּכדי הּמּטה על אֹותֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

עד48איבריה הּמּטה: מן יֹוצאה ׁשּמקצתֹו מזרן, הּנקרא והּוא , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
אינֹו - ּכן על יתר הּמּטה; מּצרכי הּוא הרי - טפחים ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָעּׂשרה
טפחים ׁשבעה מּמּנּו נׁשאר אם ׁשּבלה, ּומזרן הּמּטה. ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמּצרכי

לחמֹור חבק מּמּנּו לעּׂשֹות טמאה.49ּכדי מקּבל זה הרי - ְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
.Ëמדרס טמאה ׁשהיתה מּמּנה50מּטה יֹוצא עד51ּומזרן : ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

טמאה אב הּוא הרי - טפחים והּכל52עּׂשרה עצמּה ּכּמּטה ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָֹֻ
מדרס ּכמּגע הּוא הרי - ולחּוץ מעּׂשרה ּדרס53מדרס; הּזב54. ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָ

הּיֹוצא הּמזרן ולפנים55על מעּׂשרה ּכּלּה56: הּמּטה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ
ולחּוץ57מדרס מעּׂשרה טהֹורה58; ּדברים59- ּבּמה . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָ

למדרס אּמה60אמּורים? מאה אפּלּו טמאֹות, לׁשאר אבל ; ְְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָֻ
והכניס הּמּטה על ּכרּו ׁשהּוא מזרן ּכיצד? חּבּור. ּכּלֹו -ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻ
מׁשקין ׁשּנפלּו אֹו ּבקצתֹו ׁשרץ ׁשּנגע אֹו הּמת לאהל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹקצתֹו

מקצתֹו על הּקצה61טמאין היה ואפּלּו הּמּטה, נטמאת - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
אּמה. מאה הּמּטה מן יֹוצא ְִִִֵֵֶַַָָָָׁשּנטמא

.Èמזרן לּה וכר מדרס הּטמאה טמא62מּטה הּכל - ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ
הפריׁשֹו63מדרס מּגע64. והּמזרן ּכׁשהיתה, מדרס הּמּטה - ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָ

ׁשבעה65מדרס טמאת טמאה היתה ּכּלּה66. - מזרן לּה וכר ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָֻֻ
ׁשבעה טמאת ּכׁשהיתה,67טמאה טמאה היא - הפריׁשֹו . ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻ

ערב טמאת טמא וכר68והּמזרן ערב טמאת טמאה היתה . ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
ערב טמאת טמא הּכל - מזרן טמאה69לּה היא - הפריׁשֹו . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻ

ו ערב, טהֹורטמאת .70הּמזרן ְְְִֶֶַַָָֻ
.‡Èטמא הּכל - הּמת ּבהן ונגע מזרן עליה ׁשּכר ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹמּטה

ׁשרץ ּבּה נגע ׁשבעה. טמאת טמא - ּפרׁשֹו ׁשבעה. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻטמאת
ערב. טמאת טמאין - ּפרׁשּו ערב. טמאת טמאין - בהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻֻוכּיֹוצא

.·Èמדרס71ּכרע טמאה לּמּטה72ׁשהיתה הּמּטה73וחּברּה - ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
מדרס ּכׁשהיתה,74ּכּלּה מדרס טמאה הּכרע - ּפרׁשה . ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

טמאת טמאה הּכרע היתה אם וכן מדרס. מּגע ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוהּמּטה
ּכאּלּו ׁשבעה, טמאה ּכּלּה הּמּטה - לּמּטה וחּברּה ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָֻׁשבעה

ׁשּלּה ּבּכרע הּמת הּמּטה75נגע על הּזה ואם טהרה76. - ְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּבכללּה טמאה77והּכרע הּכרע - הּזיה קדם ּפרׁשה ואם . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ערב טמאת טמאה והּמּטה ּכׁשהיתה, ׁשבעה היתה78טמאת . ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻ
טמאת טמא הּכל - לּמּטה וחּברּה ערב טמאת טמאה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻהּכרע
טהֹורה. והּמּטה ערב, טמאת טמאה היא - ּפרׁשה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻערב.
ולא אדם לא מטּמא הּמת מן ערב טמאת הּטמא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשאין
ׁשל ּבּׁשן הּדין וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ולד, ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּכלים,

לּמעּדר.79מעּדר חּברֹו ּכ ואחר ּבמת ׁשּנטמא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ
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כאן45) הכוונה [ואולי אצבעות. שלוש להשאיר צורך אין ולפיכך וחזק מהודק קשר החבלים את קושרים הסריגה את כשגומרים
והארוך טומאה מקבל הקצר הקודמים בהדינים ומטמאות]. חיבור הן הראשונות אצבעות שלוש אבל אצבעות, לשלוש שמחוץ לחבל

להיפך. - כאן ובנידון טפחים.46)לא, מארבעה שלמטה החלק אפילו החבל מהודק.47)כל קשר וקושרים המיטה סביב כורכים
יתפרקו.48) שלא המיטה חלקי את ולהדק מניחים49)לחבר מה לשם ביאר ולא בפירושו. (רבינו החמור של המרדעת על להניחו

עורו). על להגן כדי החמור על אותו ומניחים המרדעת" "תחת להיות צריך ואולי לו.50)אותו, והדומים זב עליה ישב או ששכב
עליה.51) כרוך המזרן חלק היה המיטה על הזב בו.52)כששכב הנוגעים וכלים אדם המיטה53)ומטמא צורך אינו זה חלק

לטומאה. ראשון ונעשה הטומאה אב שהוא בחלק נגיעתו מפני נטמא אבל עימה, נטמא לא "דרס"54)ולפיכך שהמונח כבר נתבאר
וכו'. רכיבה ישיבה, שכיבה, המיטה.55)כולל מן היוצא מן56)החלק היוצאים הראשונים טפחים בעשרה המזרן על דרס אם

כשהוא57)המיטה. - למדרס ראוי אינו לעצמו כשהוא שהמזרן, פי על ואף הזב. כמדרס דינם הקרובים הטפחים עשרת וגם המיטה כל
כמיטה. דינו למיטה טפחים.58)מחובר מעשרה יותר המיטה מן המרוחק במקום המזרן על דרס מטומאת59)אם טהור הכל

עליו כשדרס אבל לטומאה, ראשון ונעשה הזב מגע טומאת נטמא במזרן הזב נגע שאם מובן למדרס. ראוי אינו שהמזרן מפני מדרס
הוא הרי - המזרן ובין הזב בין מפסיק דבר איזה שהיה כגון בו, נגע שמדרסולא ומושב, משכב טומאת בהלכות [נתבאר לגמרי. טהור

העליון]. על דורס והוא זה, גבי על זה המונחים סדינים מאה אפילו מטמא נימוק60)הזב ג. הלכה ט פרק מציעא בבא שם תוספתא
המיטה, מן כחלק רק ומיטמא למדרס ראוי אינו לעצמו כשהוא המזרן עצמה: בתוספתא נתבאר טומאות לשאר מדרס בין ההבדל
חיבור. כולו ולפיכך טומאה לקבל ראוי לעצמו כשהוא המזרן גם טומאות בשאר אבל המיטה, מצרכי אינו טפחים לעשרה ומחוץ

חיבור.61) כולו - חכמים גזירת שהיא משקין בטומאת שאפילו רבותא, הזב.62)משמיענו במדרס שנטמאה המזרן,63)אחר גם
ממנה. כחלק ונעשה למיטה טפל שהוא מדרס.64)מפני ונטמא שכרכו המיטה65)אחר על כרוך היה שלא מכיוון אחד. יום

אבל טומאתו, ובטלה למיטה זיקתו נתבטלה - למדרס שנטפל מפני בעקיפין כך אחר לו באה וטומאתו הזב, עליה שדרס בשעה
בטלה. לא - במיטה נגיעתו ידי על עצמו מכוח לו שבאה מדרס, מגע ימים.66)טומאת שבעה מטמאים שהם המת באוהל או במגע

מת]. טומאת מגדירה שבעה" "טומאת וסתם מת. טומאות על יתירות חומרות גם בה יש אבל שבעה, טומאת היא מדרס טומאת [גם
וכלים. אדם ומטמא הטומאה אב הוא ימים שבעה טמא שהוא דבר מדרס.67)כל בטומאת באב68)כמו נוגע ככל אחד יום

שבעה.69)הטומאה. בטומאת כלים.70)כמו מטמא אינו הטומאה שוולד מפני במיטה, בנגיעה נטמא מיטה.71)ולא של רגל
למשנה).72) בפירושו (רבינו המיטה מן מופרשת כשהייתה הזב עליה המיטה,74)רה.טהו73)שדרס את מעמיד שהכרע מכיוון

ויכולה כך כל לו צריכה המיטה שאין למזרן דומה זה ואין לטמא. כמחובר מתטמאה היא ולפיכך הטמא לכרע זקוקה כולה הרי
המזרן. בלי רב זמן בה ולהשתמש כשנטמאה.75)להתקיים לה מת.76)המחובר מטומאת לטהרה כדי פרה אפר אף77)מי

המיטה. לטומאת הגורם שהוא הכרע על נפלו לא ההזאה שמי פי הזייה.78)על צריכה לפורר79)ואינה בו שמשתמשים כלי
כל על הטומאה עוברת - לו צריך שהכלי טמא חלק שהוא כלי לאיזה מחברים אם דבר: של כללו לזריעה. ולהכשירה האדמה את
עצמו, מחמת טמא שהיה החלק באותו נגיעתו מפני נטמא אולם, מהכלי, זו טומאה פקעה הפרידם ואם מחוברים, שהם זמן כל הכלי
כשפירש אבל הכלי, כל על טומאתו כן גם מתפשטת - טהור כלי לו וחיברו לטומאה ראשון רק היה הטמא הכלי ואם ראשון. ונעשה



עז milk zekld - oeygxn b"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לכלּום ראּוי -45ׁשאינֹו עּׂשרה סֹוף ועד חמּׁשה מּתחּלת ; ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָ
-46טמא ולחּוץ מעּׂשרה הּמּטֹות; את ּבֹו ׁשּתֹולין מּפני , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

הּמּטה. צר על יתר ׁשהּוא מּפני ְִִֵֵֶֶַַָָָֹטהֹור,
.Áׁשּמּקיפין אריג ׁשל לקּבץ47אבנט ּכדי הּמּטה על אֹותֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

עד48איבריה הּמּטה: מן יֹוצאה ׁשּמקצתֹו מזרן, הּנקרא והּוא , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
אינֹו - ּכן על יתר הּמּטה; מּצרכי הּוא הרי - טפחים ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָעּׂשרה
טפחים ׁשבעה מּמּנּו נׁשאר אם ׁשּבלה, ּומזרן הּמּטה. ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמּצרכי

לחמֹור חבק מּמּנּו לעּׂשֹות טמאה.49ּכדי מקּבל זה הרי - ְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
.Ëמדרס טמאה ׁשהיתה מּמּנה50מּטה יֹוצא עד51ּומזרן : ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

טמאה אב הּוא הרי - טפחים והּכל52עּׂשרה עצמּה ּכּמּטה ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָֹֻ
מדרס ּכמּגע הּוא הרי - ולחּוץ מעּׂשרה ּדרס53מדרס; הּזב54. ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָ

הּיֹוצא הּמזרן ולפנים55על מעּׂשרה ּכּלּה56: הּמּטה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ
ולחּוץ57מדרס מעּׂשרה טהֹורה58; ּדברים59- ּבּמה . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָ

למדרס אּמה60אמּורים? מאה אפּלּו טמאֹות, לׁשאר אבל ; ְְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָֻ
והכניס הּמּטה על ּכרּו ׁשהּוא מזרן ּכיצד? חּבּור. ּכּלֹו -ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻ
מׁשקין ׁשּנפלּו אֹו ּבקצתֹו ׁשרץ ׁשּנגע אֹו הּמת לאהל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹקצתֹו

מקצתֹו על הּקצה61טמאין היה ואפּלּו הּמּטה, נטמאת - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
אּמה. מאה הּמּטה מן יֹוצא ְִִִֵֵֶַַָָָָׁשּנטמא

.Èמזרן לּה וכר מדרס הּטמאה טמא62מּטה הּכל - ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ
הפריׁשֹו63מדרס מּגע64. והּמזרן ּכׁשהיתה, מדרס הּמּטה - ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָ

ׁשבעה65מדרס טמאת טמאה היתה ּכּלּה66. - מזרן לּה וכר ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָֻֻ
ׁשבעה טמאת ּכׁשהיתה,67טמאה טמאה היא - הפריׁשֹו . ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻ

ערב טמאת טמא וכר68והּמזרן ערב טמאת טמאה היתה . ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
ערב טמאת טמא הּכל - מזרן טמאה69לּה היא - הפריׁשֹו . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻ

ו ערב, טהֹורטמאת .70הּמזרן ְְְִֶֶַַָָֻ
.‡Èטמא הּכל - הּמת ּבהן ונגע מזרן עליה ׁשּכר ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹמּטה

ׁשרץ ּבּה נגע ׁשבעה. טמאת טמא - ּפרׁשֹו ׁשבעה. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻטמאת
ערב. טמאת טמאין - ּפרׁשּו ערב. טמאת טמאין - בהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻֻוכּיֹוצא

.·Èמדרס71ּכרע טמאה לּמּטה72ׁשהיתה הּמּטה73וחּברּה - ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
מדרס ּכׁשהיתה,74ּכּלּה מדרס טמאה הּכרע - ּפרׁשה . ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

טמאת טמאה הּכרע היתה אם וכן מדרס. מּגע ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוהּמּטה
ּכאּלּו ׁשבעה, טמאה ּכּלּה הּמּטה - לּמּטה וחּברּה ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָֻׁשבעה

ׁשּלּה ּבּכרע הּמת הּמּטה75נגע על הּזה ואם טהרה76. - ְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּבכללּה טמאה77והּכרע הּכרע - הּזיה קדם ּפרׁשה ואם . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ערב טמאת טמאה והּמּטה ּכׁשהיתה, ׁשבעה היתה78טמאת . ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻ
טמאת טמא הּכל - לּמּטה וחּברּה ערב טמאת טמאה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻהּכרע
טהֹורה. והּמּטה ערב, טמאת טמאה היא - ּפרׁשה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻערב.
ולא אדם לא מטּמא הּמת מן ערב טמאת הּטמא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשאין
ׁשל ּבּׁשן הּדין וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ולד, ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּכלים,

לּמעּדר.79מעּדר חּברֹו ּכ ואחר ּבמת ׁשּנטמא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ
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כאן45) הכוונה [ואולי אצבעות. שלוש להשאיר צורך אין ולפיכך וחזק מהודק קשר החבלים את קושרים הסריגה את כשגומרים
והארוך טומאה מקבל הקצר הקודמים בהדינים ומטמאות]. חיבור הן הראשונות אצבעות שלוש אבל אצבעות, לשלוש שמחוץ לחבל

להיפך. - כאן ובנידון טפחים.46)לא, מארבעה שלמטה החלק אפילו החבל מהודק.47)כל קשר וקושרים המיטה סביב כורכים
יתפרקו.48) שלא המיטה חלקי את ולהדק מניחים49)לחבר מה לשם ביאר ולא בפירושו. (רבינו החמור של המרדעת על להניחו

עורו). על להגן כדי החמור על אותו ומניחים המרדעת" "תחת להיות צריך ואולי לו.50)אותו, והדומים זב עליה ישב או ששכב
עליה.51) כרוך המזרן חלק היה המיטה על הזב בו.52)כששכב הנוגעים וכלים אדם המיטה53)ומטמא צורך אינו זה חלק

לטומאה. ראשון ונעשה הטומאה אב שהוא בחלק נגיעתו מפני נטמא אבל עימה, נטמא לא "דרס"54)ולפיכך שהמונח כבר נתבאר
וכו'. רכיבה ישיבה, שכיבה, המיטה.55)כולל מן היוצא מן56)החלק היוצאים הראשונים טפחים בעשרה המזרן על דרס אם

כשהוא57)המיטה. - למדרס ראוי אינו לעצמו כשהוא שהמזרן, פי על ואף הזב. כמדרס דינם הקרובים הטפחים עשרת וגם המיטה כל
כמיטה. דינו למיטה טפחים.58)מחובר מעשרה יותר המיטה מן המרוחק במקום המזרן על דרס מטומאת59)אם טהור הכל

עליו כשדרס אבל לטומאה, ראשון ונעשה הזב מגע טומאת נטמא במזרן הזב נגע שאם מובן למדרס. ראוי אינו שהמזרן מפני מדרס
הוא הרי - המזרן ובין הזב בין מפסיק דבר איזה שהיה כגון בו, נגע שמדרסולא ומושב, משכב טומאת בהלכות [נתבאר לגמרי. טהור

העליון]. על דורס והוא זה, גבי על זה המונחים סדינים מאה אפילו מטמא נימוק60)הזב ג. הלכה ט פרק מציעא בבא שם תוספתא
המיטה, מן כחלק רק ומיטמא למדרס ראוי אינו לעצמו כשהוא המזרן עצמה: בתוספתא נתבאר טומאות לשאר מדרס בין ההבדל
חיבור. כולו ולפיכך טומאה לקבל ראוי לעצמו כשהוא המזרן גם טומאות בשאר אבל המיטה, מצרכי אינו טפחים לעשרה ומחוץ

חיבור.61) כולו - חכמים גזירת שהיא משקין בטומאת שאפילו רבותא, הזב.62)משמיענו במדרס שנטמאה המזרן,63)אחר גם
ממנה. כחלק ונעשה למיטה טפל שהוא מדרס.64)מפני ונטמא שכרכו המיטה65)אחר על כרוך היה שלא מכיוון אחד. יום

אבל טומאתו, ובטלה למיטה זיקתו נתבטלה - למדרס שנטפל מפני בעקיפין כך אחר לו באה וטומאתו הזב, עליה שדרס בשעה
בטלה. לא - במיטה נגיעתו ידי על עצמו מכוח לו שבאה מדרס, מגע ימים.66)טומאת שבעה מטמאים שהם המת באוהל או במגע

מת]. טומאת מגדירה שבעה" "טומאת וסתם מת. טומאות על יתירות חומרות גם בה יש אבל שבעה, טומאת היא מדרס טומאת [גם
וכלים. אדם ומטמא הטומאה אב הוא ימים שבעה טמא שהוא דבר מדרס.67)כל בטומאת באב68)כמו נוגע ככל אחד יום

שבעה.69)הטומאה. בטומאת כלים.70)כמו מטמא אינו הטומאה שוולד מפני במיטה, בנגיעה נטמא מיטה.71)ולא של רגל
למשנה).72) בפירושו (רבינו המיטה מן מופרשת כשהייתה הזב עליה המיטה,74)רה.טהו73)שדרס את מעמיד שהכרע מכיוון

ויכולה כך כל לו צריכה המיטה שאין למזרן דומה זה ואין לטמא. כמחובר מתטמאה היא ולפיכך הטמא לכרע זקוקה כולה הרי
המזרן. בלי רב זמן בה ולהשתמש כשנטמאה.75)להתקיים לה מת.76)המחובר מטומאת לטהרה כדי פרה אפר אף77)מי

המיטה. לטומאת הגורם שהוא הכרע על נפלו לא ההזאה שמי פי הזייה.78)על צריכה לפורר79)ואינה בו שמשתמשים כלי
כל על הטומאה עוברת - לו צריך שהכלי טמא חלק שהוא כלי לאיזה מחברים אם דבר: של כללו לזריעה. ולהכשירה האדמה את
עצמו, מחמת טמא שהיה החלק באותו נגיעתו מפני נטמא אולם, מהכלי, זו טומאה פקעה הפרידם ואם מחוברים, שהם זמן כל הכלי
כשפירש אבל הכלי, כל על טומאתו כן גם מתפשטת - טהור כלי לו וחיברו לטומאה ראשון רק היה הטמא הכלי ואם ראשון. ונעשה
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ׁשלׁשה‡. על טפחים ׁשלׁשה להתטּמא? הּבגד ׁשעּור ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּכּמה
למדרס - אצּבעֹותטפחים ׁשלׁש על אצּבעֹות וׁשלׁש ; ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָ

ּבּמה טמאֹות. לׁשאר אֹו הּמת לטמאת - הּמלל עם ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻֻֻמכּונֹות
ׁשל ּבגדים אבל ּופׁשּתים; צמר ּבבגדי אמּורים? ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶָָָּדברים
ּכן אם אּלא הּטמאֹות מּכל טמאה מקּבלין אין - מינין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻׁשאר
יתר. אֹו טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ּבהן ְְְְִִֵֶַָָָָָָָָהיה
לרּבֹות הּכתּוב ׁשּבא למדּו, הּׁשמּועה מּפי בגד. אֹו ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר:
לטמאה. ּבגדים ּבׁשאר טפחים ׁשלׁשה על טפחים ְְְְְְְְִִִִַָָָָָָָֻׁשלׁשה
האֹורג אבל הּבגדים; מן ּבקרעים אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָּבּמה
טמאֹות, ׁשאר מקּבל זה הרי - ׁשהּוא ּכל עצמֹו ּבפני ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻּבגד
למדרס. הראּוי אּלא אֹותּה מקּבל ׁשאין מדרס, מּטמאת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻחּוץ

הּקׁשין,·. והּנמטין הּלבדין ּכגֹון ּביֹותר, העבים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּבגדים
מצרים ׁשל ּפׁשּתן ּבגדי ּכגֹון ּביֹותר, הרּכין הּבגדים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָאֹו
ׁשּיהיה עד טמאה מקּבלין אינן - מּתחּתן נראה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהּבּׂשר
לׁשאר ּבין למדרס ּבין טפחים, ׁשלׁשה על ׁשלׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּבּקרע

ְֻטמאֹות.
הּקֹולע‚. אחד ּכבגדים, טמאה מקּבלֹות הּקליעֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻּכל

ּבֹו; וכּיֹוצא אבנט ועּׂשאן האֹורגן אֹו ּפיף ועּׂשאן ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָחּוטים
ׁשהיא הּצמר, ּבּה לקׁשר הּצּמרים ׁשעֹוּׂשין מּקליעה ְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹחּוץ
- עֹור אֹו ארּוג ׁשּבּה אבן קּבּול ׁשּבית הּקלע ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָטהֹורה.
נפסק טהֹורה. - ׁשּלּה אצּבע ּבית נפסק טמאה. ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻמקּבלת
הּמכמֹורֹות ּבטמאתּה. היא עדין - ּבלבד ׁשּלּה הּפקיע ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֻ[ּבית]
מּפני טמאה מקּבל - והחרם טמאה. מקּבלין - ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻֻוהרׁשתֹות
היא והרי ּביֹותר ּדּקין הּׂשבכה אֹותּה ׁשעיני מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָזּוטֹו,
מתטּמא. - זּוטֹו מן טהֹור; - החרם מן ּבגד העֹוּׂשה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּכבגד.

ׁשלׁשה„. על ׁשלׁשה ּבֹו יׁש אם המׁשּמרת, מן חלּוק ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָעּׂשה
טמאה. מקּבל -ְְֵַָֻ

מלאכה‰. מעין מׁשּמׁשת אם ׁשּבלתה: יין ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמׁשּמרת
טהֹורה. - לאו ואם טמאה, - ְְְִִֵָָָָראׁשֹונה

.Âמּפני טמאה, מקּבלין אין - המצּירֹות ספרים ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֻֻמטּפחֹות
ׁשּבׁשביל עליהן מעיד צּיּורן ׁשהרי אדם; מׁשּמׁשין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאינן
חּוץ טמאֹות ּבׁשאר מתטּמאֹות - מצּירֹות וׁשאינן נעּׂשּו. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻֻספר
מלאכּתנּו, ונעּׂשה עמד לֹו: ׁשאֹומרין מּפני מדרס, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻמּטמאת

ּומֹוׁשב. מׁשּכב ּבענין ׁשּבארנּו ְְְְְִִֵֶַַָָּכמֹו
.Ê- הּמֹוט מּפני ּכתפיהן על ׁשּמּניחין הּסּבלים ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּכסת

מתטּמאה אינּה - יין ׁשל ּומׁשּמרת ּבמדרס; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמתטּמאה
ְְִָּבמדרס.

.Áּבּטל טמאה. מקּבל אינֹו - לצּורֹות עליו ׁשחּׁשב ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻּבגד
מטּפחֹות ׁשעּׂשה הּבית ּבעל טמאה. מקּבל - ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֻמחׁשבּתֹו
טמאה. מקּבלֹות אינן - עּמּודים אֹו ּכתלים ּבהן ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻלחּפֹות

.Ëאינֹו - ׁשכר ׁשֹותי ּבֹו לּׂשחק ּכדי ּכסבכה העּׂשּוי ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָחלּוק
טמאה. ְְֵַָֻמקּבל

.Èאבל מדרס, טמאת מּלקּבל טהֹור - הּספר על ׁשּנתנֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּכּפה
טמאֹות. ּובׁשאר ּבמת ְְְְִִֵֵַָֻמתטּמא

.‡Èעל אף הּבגד, על ּבין העֹור על ּבין אסּפלנית ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהעֹוּׂשה
מל עליהן עּׂשה טהֹורין. - ׁשעּור ּבהן ׁשּיׁש עלּפי ּוגמא: ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ועל ראּוי; ואינֹו נתלכל ׁשהרי טמאה, מקּבל אינֹו - ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻהּבגד
למׁשּכב. וראּוי מתקּנח ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהעֹור

.·Èׁשלׁש ּבֹו מּׁשּיארג טמאה? הּבגד יקּבל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻמאימתי
ּבמחט, הּנארגין הּכלים וכל אצּבעֹות. ׁשלׁש על ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאצּבעֹות
ׁשּתּגמר עד טמאה מקּבלין אין - ואנּפליא הּכיס ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּכגֹון

ְְַָמלאכּתן.
.‚Èּכיון - מצֹודה ּכגֹון מחט, ּגּבי על הּנעּׂשין הּכלים ְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָּכל

טמאה. מקּבלין מלאכּתן קּבּול ּבית ּבהן ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשּנעּׂשה
.„Èלעּׂשֹות התחיל אם ּבראׁשיהן: הּבנֹות ׁשּמּניחֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָסבכה

קרקעיתּה; ׁשּיגמר עד טמאה מקּבלת אינּה - מּפיה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻאֹותּה
ׁשּיגמר עד טמאה מקּבלת אינּה - מּקרקעיתּה התחילּה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻואם
חּבּור וחּוטיה עצמּה. ּבפני טמאה מקּבלת ּוׁשביסּה ּפיה. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻאת

ּולהתטּמא. לטּמא ְְְִֵֵַַָלּה
.ÂË- הראׁש ּׂשער רב מקּבלת אינּה אם ׁשּנקרעה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹסבכה

ְָטהֹורה.
.ÊËהּוא מאימתי - ניר ׁשל אֹו לבד ׁשל אֹו ּבגד ׁשל ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָחלּוק

והּקטן גדלֹו לפי הּגדֹול ּפיו. את מּׁשּיפּתח מלאכּתֹו? ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָגמר
טהרתֹו? הּוא מאימתי - החלּוק נטמא ואם קטנֹו. ְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָָלפי
ּבֹו נׁשּתּיר ראׁשֹונה. מלאכּתֹו מעין מׁשּמׁש ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָמּׁשּיבלה
טהֹור. - מּלמּטה רּבֹו ּבטמאתֹו; הּוא עדין - מלמעלה ְְְְְֲִִִַַַָָָָֻֻֻרּבֹו

טהֹור. - ּפיו מּבית נקרע ְְִִִִֵַָואם
.ÊÈאינֹו - סדין ׁשל ּומּצּדֹו ּבגד ׁשל מצּואר חגֹור ֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהעֹוּׂשה

הּבגד מאמצע עּׂשאהּו ּׂשפתֹותיו. ׁשּימלל עד טמאה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻמקּבל
הּׁשני. מּצד ׁשּימלל עד טמאה מקּבל אינֹו - הּסדין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻּומאמצע

.ÁÈ.טמא - קּימת ואמצעיתֹו צדדיו ׁשּבלּו ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָחגֹור

.ËÈמתניו את ּבּה לחּגר והתקינּה הּבגד מן ׁשּפרׁשה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּׂשפה
ּכאבנט. ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת -ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֻ

.Î,קּימֹות ּׂשפתֹותיה רב היּו אם ׁשּבלתה: עני ׁשל ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹטּלית
מקּבלת זֹו הרי - ּבריא ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבּה ׁשאין ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאף
ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבּה יׁש אם קּימֹות: ּׂשפתֹותיה אין ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻטמאה;
מקּבלת אינּה - לאו ואם טמאה, מקּבלת - ּובריא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻחזק

ענּיים. ּבגדי ׁשאר וכן ְְְְֲִִִֵֵָָֻטמאה.
.‡Îמקּבלֹות אינן - ׁשלׁשה על ׁשלׁשה ּבהן ׁשאין ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָמטלּיֹות

ׁשּיהיּו עד טמאה מקּבלֹות - והכינן עליהן חּׁשב ואם ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻטמאה.
אינֹו ׁשלׁש על מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשּכל ׁשלׁש; על מּׁשלׁש ִִֵֶַַָָָָָָָּפחֹות

ׁשהכינֹו. ּפי על ואף ּכלל טמאה ְְְְֱִִֵֶַַַָָֻמקּבל
.·Îאת ּבֹו לפקק ׁשהתקינֹו ׁשלׁשה על מּׁשלׁשה ְְְְִִִִֶֶַָָָֹּפחֹות

וכּיֹוצא הרחים את ּבֹו ּולקּנח הּקדרה את ּבֹו ּולנער ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמרחץ
ּתלאֹו טמאה; מקּבל אינֹו - ּבאׁשּפה הׁשליכֹו אם ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֻּבאּלּו:
ּבתֹו ׁשהּניחֹו ּכמי זה הרי - הּדלת אחֹורי הּניחֹו אֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָבּמגֹוד
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לטומאה. בראשון במגע מתטמא אינו כלי שהרי לגמרי, לו המחובר הכלי למידרס1)נטהר להתטמא הבגד שיעור כמה יבאר
טהרתו. הוא מאימתי החלוק נטמא ואם טומאה. לקבל הראוי בגד ודין טומאות. ולשאר מת ולטומאת

milk zekld - oeygxn b"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חּוץ טמאֹות ׁשאר ּומקּבל אצלֹו, חׁשּוב הּוא ועדין ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֻּבגדיו,
טפ מּׁשלׁשה ּפחֹות הּוא ׁשהרי מדרס, חים.מּטמאת ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֻ

.‚Îהיה אם ּבאׁשּפה: מׁשל ׁשהיה ׁשלׁשה על ְְְְִֶַַָָָָָָָָָֻׁשלׁשה
זה הרי - יּקרע ולא ּגס מלח הּקב רבע ּבֹו לצרר ּכדי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹּבריא
היה אם אבל מתטּמא. אינֹו - לאו ואם ּבמדרס, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָמתטּמא
מלח, ּבֹו לצרר יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף ּבריא היה אם ְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבּבית,
טמא זה הרי - ּבריא היה ולא מלח ּבֹו צֹורר ׁשהיה ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאֹו

ְִָמדרס.
.„Îאם הּקרעים: הבּדלּו ולא ׁשּנקרע ׁשלׁשה על ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֻׁשלׁשה

זה הרי - ּבּכּסא ּבּׂשרֹו יּגע עליו ּוכׁשּיׁשב הּכּסא על ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָנֹותנֹו
ּבמדרס. מתטּמא זה הרי - לאו ואם ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָטהֹור,

.‰Îאֹו אחד, חּוט אפּלּו מּמּנה ׁשּנמחה ׁשלׁש על ְֲִִִֶֶֶַָָָָָׁשלׁש
טהֹורה. זֹו הרי - מתאימין חּוטין ׁשני אֹו קׁשר ּבּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּנמצא

.ÂÎהחזירּה טהֹורה; - ּבאׁשּפה ׁשהׁשליכּה ׁשלׁש על ְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָָׁשלׁש
והחזרתּה מטהרּתּה הׁשלכתּה לעֹולם טמאה. מקּבלת -ְְְְְְְְֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
ׁשאפּלּו טֹובה, זהֹורית וׁשל ארּגמן מּׁשל חּוץ ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָמטּמאּתה,
חׁשּובה. ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת - האׁשּפה על ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהיתה

.ÊÎּבפני ּכּדּור ׁשעּׂשאּה אֹו ּבכּדּור ׁשּנתנּה ׁשלׁש על ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָׁשלׁש
טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה אבל טהֹורה. - ְְְְְְֲִִַַָָָָָָָעצמּה
ּבמדרס. ּומתטּמא ׁשהיה ּכמֹות הּוא הרי - ּבכּדּור ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּנתנֹו
ׁשהרי ּבמדרס, מתטּמא אינֹו - עצמֹו ּבפני ּכּדּור ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָעּׂשהּו

ׁשלׁשה. על מּׁשלׁשה ממעטֹו ְְְֲִֶֶַַַָָהּתפר

ועּׂשרים ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨§¤§¦

ּומן‡. החבלים מן אֹותּה ׁשאֹורגין הּמחצלת הּוא ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָהּמּפץ
ּכלים ּבכלל הּמּפץ ואין ּבהן. וכּיֹוצא הּגמא ּומן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּסּוף
ּדין ּבמדרס הּוא מתטּמא כן ּפי על ואף ּבּתֹורה, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָהאמּורין
למׁשּכב ראּוי וזה הּמׁשּכב', 'ּכל הּכתּוב רּבה ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּתֹורה,
ּככל מּדבריהן, טמאֹות ּובׁשאר ּבמת מתטּמא וכן לֹו. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻועּׂשּוי
ׁשּכל ּגדֹול: ּכלל וזה ׁשּבארנּו. ּכמֹו עץ, ּכלי ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָּפׁשּוטי

טמאֹות. ּבׁשאר מתטּמא - ּבמדרס ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻהּמתטּמא
ּכמֹו·. ׁשלׁש על ּבׁשלׁש מתטּמא ׁשהּבגד ּבארנּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכבר

ׁשלׁשה על טפחים ּובׁשלׁשה טמאֹות, ּבׁשאר ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻׁשּבארנּו
למדרס. ְְְִִָָטפחים

העֹור‚. טפחים; ארּבעה על טפחים ארּבעה ׁשעּורֹו - ְְְְִִִַַַַַָָָָָָָהּׂשק
למדרס ּבין ׁשּׁשה. על ׁשּׁשה - הּמּפץ חמּׁשה; על חמּׁשה -ְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָ
טהֹורין - האּלּו הּׁשעּורין מן ּופחֹות הּטמאֹות. לׁשאר ְְְִִִִִֵֵַַָָָֻּבין
ּבלא ׁשּנקרע מהן אחד ּבקרע אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמּכלּום.
למֹוׁשב טפח על טפח אפּלּו וקצץ ּבכּונה הּקֹוצץ אבל ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּכּונה;
זה הרי - למׁשּכב טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָאֹו
אֹו ׁשּקּצץ טפח על הּטפח ׁשהיה ּבין ּבמדרס, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמתטּמא
מאחד המקּצע וכן מּפץ. אֹו עֹור אֹו ּׂשק אֹו ּבגד ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשלׁשה
קֹוצצי ׁשעֹוּׂשין ּכדר ּבידֹו, ּבֹו ׁשּיאחז ּכדי לאחיזה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמהן

ׁשהּוא. ּבכל טמא זה הרי - אצּבעֹותיהן יּזֹוקּו ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹּתאנים
מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשּכל ׁשלׁש, על מּׁשלׁש ּפחֹות יהיה ׁשּלא ְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹוהּוא

מּכלּום. טהֹור ְְִֶָָאצּבעֹות
ׁשלׁשה„. טפח, הּׂשק ּומן הּבגד מן טפחים ׁשני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהמחּבר

הּמּפץ מן ואחד העֹור מן ארּבעה העֹור, מן ואחד הּׂשק ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמן
הרי טפחים- חמּׁשה חּבר אם אבל הּמדרס. מן טהֹור זה ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ

הּׂשק, מן ואחד העֹור מן ארּבעה העֹור, מן ואחד הּמּפץ ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמן
זה מדרס. טמא זה הרי - הּבגד מן ואחד הּׂשק מן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשלׁשה
הּקל מן טמא; - מּמּנּו ּבחמּור ׁשעּורֹו ׁשהׁשלים ּכל ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּכלל:

טהֹור. -ָ
ואינן‰. טהֹורין, - ליׁשיבה ׁשהתקינן ּוכברה נפה ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָּבלֹויי

ּכמּפץ. יהיּו ּכ ואחר ׁשּיקּצצם עד טמאה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻמקּבלין
.Âּבֹו ׁשּיהיה עד ּבמדרס מתטּמא אינֹו - קטן ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָחלּוק

ּכפּול, ונמּדד טפחים. ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ְְְְְְִִִִַַָָָָָָּכּׁשעּור,
על אֹותן ׁשּמלּביׁשין ּבגדים ּכפּולין: נמּדדין ואּלּו ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָּכברּיתֹו.
והּכיס והּכֹובע והּמכנסים הראׁש ואת הּׁשֹוקים ועל ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָֹהרגלים
- ּפׁשּוטה אם הּׂשפה, על ׁשּתלאּה ּומטלית ּפּונדא. ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָׁשל

ּכפּולה. נמּדדת - ּכפּולה ואם ּפׁשּוטה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָנמּדדת
.Êּכ ואחר ּבמדרס ונטמא ׁשלׁשה על ׁשלׁשה ׁשארג ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּבגד

מּתחּלתֹו אחד חּוט נטל מדרס. ּכּלֹו - הּבגד ּכל את ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻהׁשלים
ראׁשֹון הּוא והרי מדרס, מּגע טמא אבל הּמדרס, מן טהר -ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ּכ ואחר מּתחּלתֹו אחד חּוט נטל ּבמדרס. ׁשּנגע ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָּככלי
ּבגד וכן מדרס. מּגע טמא הּבגד ּכל - הּבגד ּכל את ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהׁשלים
ּבמת ונטמא אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ׁשלׁש ּבֹו ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנארג
מת. טמא ּכּלֹו הּבגד - הּבגד ּכל את עליו הׁשלים ּכ ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻואחר
מּגע טמא אבל מת, מּטמא טהר - מּתחּלתֹו אחד חּוט ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָנטל
ּכל את הׁשלים ּכ ואחר מּתחּלתֹו אחד חּוט נטל מת. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָטמא
ׁשאמרּו: מּפני טהֹור? הּכל יהיה ולּמה טהֹור. הּכל - ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּבגד
ׁשלׁשה אבל מּכלּום; טהֹורה - ׁשּנתמעטה ׁשלׁש על ְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָׁשלׁש
הרי - הּמדרס מן ׁשּטהרה ּפי על אף ׁשּנתמעטה, ׁשלׁשה ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָעל

הּטמאֹות. ּבכל טמאה ְְְִֵַָָֻהיא
.Á- העֹור על אֹו הּקּפה על ּוטלאּה מדרס ׁשהיא ְְְִִִֶַַַַָָָָָֻמטלית

הּקּפה הרי - הּמטלית את הפריׁש לטמאה. ראׁשֹון הּכל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻֻנעּׂשה
טהֹורה, והּמטלית ּבּמדרס, ׁשּנגעּו מּפני ראׁשֹון, העֹור ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָאֹו
על אֹו הּבגד על טלאּה ּבטלה. והפריׁשּה ׁשּטלאּה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּכיון
- הפריׁשּה טמאה. אב הּכל והרי מדרס, הּכל נעּׂשה - ְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָֹֹֻהּׂשק
אב והּמטלית ּבּמדרס, נגע ׁשהרי ראׁשֹון, הּׂשק אֹו הּבגד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהרי
על הּמטלית ּתפר האריג. על ּבטלה ׁשאינּה ּכׁשהיתה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻטמאה
אינֹו - ּגאם ּכמין רּוחֹות מּׁשתי אֹו אחת מרּוח ּכׁשּטלאּה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּבגד
ּתפרּה ּבלבד. מדרס מּגע אּלא אב, הּכל נעּׂשה ולא ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹחּבּור,
אב. הּכל ונעּׂשה חּבּור, היא הרי - זֹו ּבצד זֹו רּוחֹות ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָֹמּׁשתי

.Ë- נחלק ּכ ואחר ּבמדרס ׁשּנטמא ׁשלׁשה על ְְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָׁשלׁשה
והּנם ּכלל, טמאה אּלּו ּבקרעים ואין הּמדרס, מן ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֻטהר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ממנו.1) בקל או בחמור שיעורו המשלים טומאה. לקבל והמפץ והעור השק שיעור טומאות. ובשאר במידרס מתטמא שהמפץ יבאר
או הקופה על וטלאה מידרס שהיא מטלית מתחילתו. אחד חוט וניטל במידרס ונטמא שלוש בו שארג בגד כפולין. הנמדדין ודין

שמשה. שיעריב קודם וקרעה הטבילה או פרוכת ועשאוהו מידרס שטמא סדין ודין וכו'. שק על או בגד על או העור על
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lybe zxecdn jezn

חּוץ טמאֹות ׁשאר ּומקּבל אצלֹו, חׁשּוב הּוא ועדין ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֻּבגדיו,
טפ מּׁשלׁשה ּפחֹות הּוא ׁשהרי מדרס, חים.מּטמאת ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֻ

.‚Îהיה אם ּבאׁשּפה: מׁשל ׁשהיה ׁשלׁשה על ְְְְִֶַַָָָָָָָָָֻׁשלׁשה
זה הרי - יּקרע ולא ּגס מלח הּקב רבע ּבֹו לצרר ּכדי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹּבריא
היה אם אבל מתטּמא. אינֹו - לאו ואם ּבמדרס, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָמתטּמא
מלח, ּבֹו לצרר יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף ּבריא היה אם ְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבּבית,
טמא זה הרי - ּבריא היה ולא מלח ּבֹו צֹורר ׁשהיה ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאֹו

ְִָמדרס.
.„Îאם הּקרעים: הבּדלּו ולא ׁשּנקרע ׁשלׁשה על ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֻׁשלׁשה

זה הרי - ּבּכּסא ּבּׂשרֹו יּגע עליו ּוכׁשּיׁשב הּכּסא על ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָנֹותנֹו
ּבמדרס. מתטּמא זה הרי - לאו ואם ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָטהֹור,

.‰Îאֹו אחד, חּוט אפּלּו מּמּנה ׁשּנמחה ׁשלׁש על ְֲִִִֶֶֶַָָָָָׁשלׁש
טהֹורה. זֹו הרי - מתאימין חּוטין ׁשני אֹו קׁשר ּבּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּנמצא

.ÂÎהחזירּה טהֹורה; - ּבאׁשּפה ׁשהׁשליכּה ׁשלׁש על ְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָָׁשלׁש
והחזרתּה מטהרּתּה הׁשלכתּה לעֹולם טמאה. מקּבלת -ְְְְְְְְֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
ׁשאפּלּו טֹובה, זהֹורית וׁשל ארּגמן מּׁשל חּוץ ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָמטּמאּתה,
חׁשּובה. ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת - האׁשּפה על ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהיתה

.ÊÎּבפני ּכּדּור ׁשעּׂשאּה אֹו ּבכּדּור ׁשּנתנּה ׁשלׁש על ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָׁשלׁש
טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה אבל טהֹורה. - ְְְְְְֲִִַַָָָָָָָעצמּה
ּבמדרס. ּומתטּמא ׁשהיה ּכמֹות הּוא הרי - ּבכּדּור ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּנתנֹו
ׁשהרי ּבמדרס, מתטּמא אינֹו - עצמֹו ּבפני ּכּדּור ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָעּׂשהּו

ׁשלׁשה. על מּׁשלׁשה ממעטֹו ְְְֲִֶֶַַַָָהּתפר

ועּׂשרים ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨§¤§¦

ּומן‡. החבלים מן אֹותּה ׁשאֹורגין הּמחצלת הּוא ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָהּמּפץ
ּכלים ּבכלל הּמּפץ ואין ּבהן. וכּיֹוצא הּגמא ּומן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּסּוף
ּדין ּבמדרס הּוא מתטּמא כן ּפי על ואף ּבּתֹורה, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָהאמּורין
למׁשּכב ראּוי וזה הּמׁשּכב', 'ּכל הּכתּוב רּבה ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּתֹורה,
ּככל מּדבריהן, טמאֹות ּובׁשאר ּבמת מתטּמא וכן לֹו. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻועּׂשּוי
ׁשּכל ּגדֹול: ּכלל וזה ׁשּבארנּו. ּכמֹו עץ, ּכלי ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָּפׁשּוטי

טמאֹות. ּבׁשאר מתטּמא - ּבמדרס ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻהּמתטּמא
ּכמֹו·. ׁשלׁש על ּבׁשלׁש מתטּמא ׁשהּבגד ּבארנּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכבר

ׁשלׁשה על טפחים ּובׁשלׁשה טמאֹות, ּבׁשאר ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻׁשּבארנּו
למדרס. ְְְִִָָטפחים

העֹור‚. טפחים; ארּבעה על טפחים ארּבעה ׁשעּורֹו - ְְְְִִִַַַַַָָָָָָָהּׂשק
למדרס ּבין ׁשּׁשה. על ׁשּׁשה - הּמּפץ חמּׁשה; על חמּׁשה -ְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָ
טהֹורין - האּלּו הּׁשעּורין מן ּופחֹות הּטמאֹות. לׁשאר ְְְִִִִִֵֵַַָָָֻּבין
ּבלא ׁשּנקרע מהן אחד ּבקרע אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמּכלּום.
למֹוׁשב טפח על טפח אפּלּו וקצץ ּבכּונה הּקֹוצץ אבל ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּכּונה;
זה הרי - למׁשּכב טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָאֹו
אֹו ׁשּקּצץ טפח על הּטפח ׁשהיה ּבין ּבמדרס, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמתטּמא
מאחד המקּצע וכן מּפץ. אֹו עֹור אֹו ּׂשק אֹו ּבגד ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשלׁשה
קֹוצצי ׁשעֹוּׂשין ּכדר ּבידֹו, ּבֹו ׁשּיאחז ּכדי לאחיזה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמהן

ׁשהּוא. ּבכל טמא זה הרי - אצּבעֹותיהן יּזֹוקּו ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹּתאנים
מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשּכל ׁשלׁש, על מּׁשלׁש ּפחֹות יהיה ׁשּלא ְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹוהּוא

מּכלּום. טהֹור ְְִֶָָאצּבעֹות
ׁשלׁשה„. טפח, הּׂשק ּומן הּבגד מן טפחים ׁשני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהמחּבר

הּמּפץ מן ואחד העֹור מן ארּבעה העֹור, מן ואחד הּׂשק ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמן
הרי טפחים- חמּׁשה חּבר אם אבל הּמדרס. מן טהֹור זה ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ

הּׂשק, מן ואחד העֹור מן ארּבעה העֹור, מן ואחד הּמּפץ ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמן
זה מדרס. טמא זה הרי - הּבגד מן ואחד הּׂשק מן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשלׁשה
הּקל מן טמא; - מּמּנּו ּבחמּור ׁשעּורֹו ׁשהׁשלים ּכל ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּכלל:

טהֹור. -ָ
ואינן‰. טהֹורין, - ליׁשיבה ׁשהתקינן ּוכברה נפה ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָּבלֹויי

ּכמּפץ. יהיּו ּכ ואחר ׁשּיקּצצם עד טמאה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻמקּבלין
.Âּבֹו ׁשּיהיה עד ּבמדרס מתטּמא אינֹו - קטן ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָחלּוק

ּכפּול, ונמּדד טפחים. ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ְְְְְְִִִִַַָָָָָָּכּׁשעּור,
על אֹותן ׁשּמלּביׁשין ּבגדים ּכפּולין: נמּדדין ואּלּו ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָּכברּיתֹו.
והּכיס והּכֹובע והּמכנסים הראׁש ואת הּׁשֹוקים ועל ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָֹהרגלים
- ּפׁשּוטה אם הּׂשפה, על ׁשּתלאּה ּומטלית ּפּונדא. ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָׁשל

ּכפּולה. נמּדדת - ּכפּולה ואם ּפׁשּוטה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָנמּדדת
.Êּכ ואחר ּבמדרס ונטמא ׁשלׁשה על ׁשלׁשה ׁשארג ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּבגד

מּתחּלתֹו אחד חּוט נטל מדרס. ּכּלֹו - הּבגד ּכל את ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻהׁשלים
ראׁשֹון הּוא והרי מדרס, מּגע טמא אבל הּמדרס, מן טהר -ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ּכ ואחר מּתחּלתֹו אחד חּוט נטל ּבמדרס. ׁשּנגע ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָּככלי
ּבגד וכן מדרס. מּגע טמא הּבגד ּכל - הּבגד ּכל את ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהׁשלים
ּבמת ונטמא אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ׁשלׁש ּבֹו ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנארג
מת. טמא ּכּלֹו הּבגד - הּבגד ּכל את עליו הׁשלים ּכ ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻואחר
מּגע טמא אבל מת, מּטמא טהר - מּתחּלתֹו אחד חּוט ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָנטל
ּכל את הׁשלים ּכ ואחר מּתחּלתֹו אחד חּוט נטל מת. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָטמא
ׁשאמרּו: מּפני טהֹור? הּכל יהיה ולּמה טהֹור. הּכל - ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּבגד
ׁשלׁשה אבל מּכלּום; טהֹורה - ׁשּנתמעטה ׁשלׁש על ְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָׁשלׁש
הרי - הּמדרס מן ׁשּטהרה ּפי על אף ׁשּנתמעטה, ׁשלׁשה ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָעל

הּטמאֹות. ּבכל טמאה ְְְִֵַָָֻהיא
.Á- העֹור על אֹו הּקּפה על ּוטלאּה מדרס ׁשהיא ְְְִִִֶַַַַָָָָָֻמטלית

הּקּפה הרי - הּמטלית את הפריׁש לטמאה. ראׁשֹון הּכל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻֻנעּׂשה
טהֹורה, והּמטלית ּבּמדרס, ׁשּנגעּו מּפני ראׁשֹון, העֹור ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָאֹו
על אֹו הּבגד על טלאּה ּבטלה. והפריׁשּה ׁשּטלאּה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּכיון
- הפריׁשּה טמאה. אב הּכל והרי מדרס, הּכל נעּׂשה - ְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָֹֹֻהּׂשק
אב והּמטלית ּבּמדרס, נגע ׁשהרי ראׁשֹון, הּׂשק אֹו הּבגד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהרי
על הּמטלית ּתפר האריג. על ּבטלה ׁשאינּה ּכׁשהיתה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻטמאה
אינֹו - ּגאם ּכמין רּוחֹות מּׁשתי אֹו אחת מרּוח ּכׁשּטלאּה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּבגד
ּתפרּה ּבלבד. מדרס מּגע אּלא אב, הּכל נעּׂשה ולא ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹחּבּור,
אב. הּכל ונעּׂשה חּבּור, היא הרי - זֹו ּבצד זֹו רּוחֹות ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָֹמּׁשתי

.Ë- נחלק ּכ ואחר ּבמדרס ׁשּנטמא ׁשלׁשה על ְְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָׁשלׁשה
והּנם ּכלל, טמאה אּלּו ּבקרעים ואין הּמדרס, מן ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֻטהר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ממנו.1) בקל או בחמור שיעורו המשלים טומאה. לקבל והמפץ והעור השק שיעור טומאות. ובשאר במידרס מתטמא שהמפץ יבאר
או הקופה על וטלאה מידרס שהיא מטלית מתחילתו. אחד חוט וניטל במידרס ונטמא שלוש בו שארג בגד כפולין. הנמדדין ודין

שמשה. שיעריב קודם וקרעה הטבילה או פרוכת ועשאוהו מידרס שטמא סדין ודין וכו'. שק על או בגד על או העור על
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מּמּנּו וקרע ּבמדרס ׁשּנטמא ּבגד אבל ׁשּנטמא. ּכלי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכׁשברי
מן טהר הּקרע אֹותֹו - אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ְְִֶֶֶַַַַָָָָָׁשלׁש
הּבגד מן ּפריׁשתֹו ׁשּבעת מדרס; מּגע טמא אבל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמדרס,

ּבמּגע. נטמא ְְִַַָָָהּגדֹול
.Èמן טהר - ּפרכת עּׂשאהּו ּכ ואחר ּבמדרס ׁשּנטמא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹסדין

ּבֹו מּׁשּיקׁשר הּמדרס? מן טהרתֹו הּוא ּומאימתי ְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּמדרס.
הּפרֹוכֹות. ּכׁשאר ּבהן נתלה ׁשהּוא ְְִִֶֶַַָָָָָהּלּולאֹות

.‡Èׁשמׁשּה ׁשּיעריב וקדם והטּבילּה, מדרס ׁשהיא ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָֹטּלית
קר מּמּנה לקרע אינּההתחיל ׁשּוב רּבּה ּבּה ׁשּנקרע ּכיון - ע ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

מעפרת ּכדי ּבּה נׁשּתּיר ׁשעדין ּפי על אף ּכּלּה, וטהרה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻחּבּור
אמּורים? ּדברים ּבּמה .והֹול קֹורע הּוא ׁשהרי נקרע, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּלא
יחּוס לא ּכ להטּבילּה, עליה חס ׁשּלא ׁשּכיון יֹום; ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּבטבּולת

ּכּלּה. טהרה ּולפיכ ּכּלּה, את ְְֲִִֶַָָָָָֹֻֻלקרע

ה'תשע"ב מרחשון כ"ד שני יום

ועּׂשרים ארּבעה 1ּפרק
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עֹורֹות‡. ּבמדרס:2אּלּו מתטּמאין ְְְְִִִֵַָ
לׁשטיחה עליו ׁשחׁשב הּמּטֹות3עֹור על ׁשּמּניחין ועֹור . ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ

ּתחת4מלמעלה החמֹור על ׁשּמּניחין ועֹור עליו. ליׁשן ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹ
הּכר5הּמּׂשאֹוי ועֹור הּקטן. ּתחת ּבערס ׁשּמּניחין ועֹור . ְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ

האכילה ּבעת הּׁשלחן ּתחת ׁשּמּניחין ועֹור הּכסת. ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻועֹור
עליו נׁשען ׁשהּוא מּפני הּפרּורין, עליו ׁשּיּפלּו 6ּכדי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

הּפׁשּתן נֹופץ ׁשחֹוגר ועֹור ׁשּנֹופץ,7ּברגלֹו. ּבעת עליו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּכתפֹו על הּסּבל ׁשּמּניח ועֹור עליו, החּמר ׁשחֹוגר ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָועֹור
ּבעת ּברּכיו על הרֹופא ׁשּמּניח ועֹור ׁשּסֹובל, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבעת

הּׁשחינין יֹוׁשב8ׁשּמפיס האּלּו העֹורֹות ׁשּכל מּפני ; ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ׁשּלא ּכדי עליו יֹורד ׁשרירֹו קטן ׁשל הּלב ועֹור ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעליהן.

וע9יּפסדּו ּבׁשעתּבגדיו, לּבֹו על לנתנֹו ׁשעּׂשאהּו ֹור ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָ
ׁשּלֹופפין ועֹור הּׁשרב, מּפני ועֹור10הּקציר ּבֹו, הּכסּות ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ

מתהּפכין אּלּו ׁשּכל הּבגדים; ּבֹו ׁשּמּניחין ּבתבה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּתפּור
עליהן.11עליהן ונׁשענין ְְֲֲִִֵֵֶֶָ

עד·. מתטּמאין אינן - ּבמדרס הּמתטּמאין העֹורֹות ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָּכל
ואּלּו טפחים. חמּׁשה על טפחים חמּׁשה ּכּׁשעּור, ּבהן ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיהיה
הּצמר סֹורק ׁשחֹוגר עֹור ּבמדרס: מתטּמאין ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָעֹורֹות

הּסרּוק הּצמר ּבֹו ׁשּלֹופף ועֹור ׁשּסֹורק, ׁשּלֹופף12ּבעת ועֹור , ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
הארּגמן וכּלן13ּבֹו הארּגמן. ּבֹו ׁשּמּניחין הּתֹופר ועֹור , ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ

טמאֹות ּבׁשאר .14מתטּמאין ְְְְִִִַָֻ
מּכלּום‚. טהֹור - לכלים חּפּוי ׁשעּׂשאֹו חּפּוי15עֹור עּׂשאֹו . ְְֲֲִִִִֵֶָָָ

לקּבלה נעּׂשה ׁשהרי טמאֹות, ׁשאר מקּבל - ,16למׁשקלת ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבמדרס מתטּמא .17ואינֹו ְְְְִִֵֵַָ

ּולפרסתֹו„. לעקבֹו ׁשעּׂשאהּו רב18עֹור את חֹופה אם : ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹ
מתטּמא - טהֹור.19הרגל - לאו ואם , ְְִִֵֶֶַָָָ

האמּום‰. ׁשעל אדם20מנעל לבׁשֹו לא ׁשעדין ּפי על אף , ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
מלאכּתֹו נגמרה ׁשּכבר ּבמדרס, מתטּמא זה הרי -21. ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

.Âּבמדרס להתטּמא הראּוי עֹור -22ּכל מלאכה חסר ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָ
מטּמאּתּו ׁשלחן23הּמחׁשבה עֹור להיֹות עליו חּׁשב ואם , ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻ

מלאכה חסר ואם ּבמדרס. מתטּמא זה הרי - ּבֹו -24וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
העֹור מן חּוץ מלאכּתֹו. ׁשּתּגמר עד ּבֹו מֹועלת הּמחׁשבה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאין

הּמרּכב ּבֹו ּבֹו25ׁשּמחּפין מֹועלת ׁשהּמחׁשבה האבק, מּפני ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא ּפי על אמּורים?26אף ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ

הּבית ּבעל העּבדן27ּבעֹורֹות עֹורֹות אבל למכירה28; ׁשּסתמן , ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אם1) ודין מטמאתם. המחשבה אם במידרס להתטמא הראוי עור ודין מתטמאים. שאינם ואותם במידרס שמתטמאים העורות יבאר
עשייתם שעיקר כלים ודין אחר. לכלי ושינהו הזב במידרס שנטמא עור כלי ודין שלו. שאינו מרכב או משכב במידרס מטמא אדם

ונפחתו. בלבד לקבלה או כאחד ולמשכב ה.2)לקבלה משנה כ"ו פרק עליו.3)כלים ולשבת הארץ על אותו על4)לשטוח
המיטה. דפנות את המחברים עליו.5)החבלים האדם רוכב שלפעמים מפני מידרס, ומטמא החמור. עור על כן6)להגן ואם

אדם. לתשמיש גם עשוי בו.7)הוא הדבוקים הקנים עצי שיירי את להפיל כדי הפשתן על שהעלו8)החובט המכות את פותח
ויתקלקלו.9)מורסא. נקיים11)כורכים.10)יתלכלכו שהם מהם ויש מלוכלכים, שהם מפני עליהם יושבים אין אמנם פירוש,

השני. צידם על ויושבים אותם מהפכים לפעמים אבל יתלכלכו שלא כדי עליהם מלשבת בשני12)ונמנעים נדבקים הצמר פירורי
להסירם. וקשה בגדיו על הפירורים יעלו שלא כדי עליו, מלשבת נמנע והאורג הסינור כדי13)צידי הזה, העור על יושבים אין

היקר. הארגמן את וילכלך אבק יעלה אין14)שלא ובין ושכיבה לישיבה בהם משתמשים אם בין המיטמאים הכלים ככל
ד15)משתמשים. פרק למעלה (ראה מתטמאים אינם כלים שחיפויי מהכתוב דרשו ז הלכה ח פרק שמיני פרשת כהנים בתורת
ד). לשמור16)הלכה עשוי משקולת לחיפוי ועור לכלי, קבוע חיפוי שעשאו בעור המדובר הקודמת בבבא המשקולת. את לקבל

במשקולת. כשמשתמשים אותו ומורידים המשקולת, טפחים.17)על חמישה בו יש הרגל.18)אפילו של התחתון החלק
נעל.19) ככל מידרס בטומאת מלאכה.20)גם בשעת עליו מתוחה שהנעל עדיין21)הדפוס הוסרה לא שאפילו מלמדנו, זה נימוק

האימום שעל מנעל על וחכמים אליעזר רבי נחלקו "לא שזורי: שמעון רבי אמר ב: הלכה שם [בתוספתא מיטמאה. האימום מן
לאימום". ומחזירתו בו ננעלת שאשה מפני מטמאין, וחכמים מטהר אליעזר שרבי האימום, מן שניטל על נחלקו? מה על טהור, שהוא
כל ונגמרה האימום מן נשמטה כבר שהרי מטמאים חכמים מידתה. את לבחון כדי האימום מן כשניטלה היא מחלוקתם פירוש,
רבי לשיטת נאמר זה (נימוק למקומה להחזירה ומתכוונת האימום מן אותה נוטלת שהאשה מפני מטהר, אליעזר ורבי מלאכתה

קמא]. תנא דעת לפי כחכמים ופסק קמא התנא על חולק שזורי שמעון שרבי רבינו וסובר ביכורים). מנחת - פירוש,22)אליעזר
מעובד. עור כגון כמידרס, בו להשתמש לתשמיש23)הראוי עליו חישב פיאם על ואף מידרס, טומאת מקבל הוא הרי מידרס

לכך. המכשירו מיוחד מעשה כל בו עשה הזו.24)שלא המלאכה גמר לפני למידרס כזה בעור משתמשים אדם בני שאין
המרכבה.25) את בו משתמשים26)מכסים אדם בני שהרבה מפני והטעם, עורות. מוכרי של כדרכם סביב סביב הקצעה עוד חסר

מהוקצע. שאינו בעור המרכב העורות.27)לחיפוי שיפור על כך כל להקפיד דרכו למכירה.28)שאין עורות מעבד

milk zekld - oeygxn c"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ויכינם מעּׂשה ּבהן ׁשּיעּׂשה עד מטּמאתן הּמחׁשבה אין -ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
.29למדרס ְְִָ

.Ê;ׁשּלֹו ׁשאינן מרּכב אֹו מׁשּכב ּבמדרס מטּמא אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאין
ּבמׁשּכבֹו והּנֹוגע ּבלא30ׁשּנאמר: עליו ודרס מׁשּכב ּגזל . ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

הּבעלים31נגיעה נתיאׁשּו ואם טהֹור; מׁשּכב32- ּגנב טמא. - ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָ
ׁשאינן הּבעלים, ׁשּנתיאׁשּו ׁשחזקתֹו טמא; - עליו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָויׁשב

גנבֹו מי -33יֹודעים הּבעלים נתיאׁשּו לא ׁשעדין נֹודע ואם . ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָֹ
- לׁשכיבה עליו וחּׁשב עֹור ׁשּגנב ּגּנב ,לפיכ ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָטהֹור.
אין - הּגזלן אבל ּבמדרס; ּומתטּמא לֹו מֹועלת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמחׁשבה

הּבעלים. נתיאׁשּו ּכן אם אּלא מֹועלת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָמחׁשבּתֹו
.Áהּוא הרי - רצּועֹות לקרעֹו והתחיל ּבמדרס ׁשּנטמא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶָָָעֹור

טפחים. מחמּׁשה ּפחֹות ּפחֹות ׁשּימעטּנּו עד ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֻּבטמאתֹו
.Ë:אחר לכלי וׁשּנהּו הּזב ּבמדרס ׁשּנטמא עֹור ּכלי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָּכל

מּפׁשּוט ׁשּנהּו ּבטמאתֹו34אם הּוא הרי - ׁשּנהּו35לפׁשּוט ; ְְְֲִִִִֵָָָָָֻ
למקּבל טהֹור36מּפׁשּוט - לפׁשּוט הּכל37ּומּמקּבל - ּובבגד . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

חמת38טמא ּכיצד? ׁשטיח39. ׁשעּׂשאהּו40ׁשעּׂשאּה וׁשטיח ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
טהֹור - ועּׂשאּה41חמת מדרס ׁשּנטמאה חמת אבל ; ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

מדרס42ּתּורמיל הן הרי - חמת ׁשעּׂשאהּו ּתּורמיל אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָ
.43ּכׁשהיּו ְֶָ

.Èּבגד ׁשל סדין44ּכר ועּׂשאהּו ּבמדרס סדין45ׁשּנטמא אֹו ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
מטּפחת אֹו מטּפחת ׁשעּׂשאהּו ּבגד ּכסת, אֹו ּכר ְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשעּׂשאהּו

ּכׁשהיּו מדרס הן הרי - ּכסת .46ׁשעּׂשאּה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָ
.‡Èּכגֹון ּכאחד, ּולמׁשּכב לקּבלה עּׂשּיתן ׁשעּקר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכלים

והּכסתֹות והּמרצּופין47הּכרים נפחתּו48והּׂשּקין אם אף49, , ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָ
ׁשאינן מּפני טמאֹות ּובׁשאר ּבמת מּלהתטּמא ׁשּטהרּו ּפי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻעל

ּבמדרס מתטּמאין הן הרי - לקּבל הן50יכֹולין ׁשעדין , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
ּכגֹון ּבלבד, לקּבלה עּׂשּיתן ׁשעּקר ּכלים אבל למדרס. ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָראּויין

והּתּורמיל ליׁשב51החמת ראּויין ׁשּיהיּו ּכדי גדֹולים היּו אם , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
מתטּמאין הן הרי - גדלן מּפני עליהן ויֹוׁשבין הֹואיל ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָעליהן,
ׁשאפׁשר ּפי על אף נפחתּו, ׁשלמין. ׁשהן זמן ּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבמדרס
עּׂשּיתן ׁשעּקר ּבמדרס; מתטּמאין אין - עליהן ליׁשב ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָעדין

מּלקּבל ּובטלּו והֹואיל ּבלבד, מּלהתטּמא,52לקּבלה טהרּו - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָ
טמאֹות ּבׁשאר ולא ּבמדרס ויהיּו53לא ׁשעּורן הּוא וכּמה . ְְְְְְְְִִִִַָָָָֹֹֻ

קּבין ׁשבעה - החמת למדרס? חמּׁשה.54ראּויין - והּילקּוט . ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ
הּבהמה55והּקלסּתר ּבראׁש הּׂשעֹורים ּבֹו -56ׁשּתֹולין ְְְְְְִִֵֵֶַַַָֹֻ

והּכריתית ּפחֹות57ארּבעה. סאה. - הּמים ּבּה ׁשּמערין ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ
ליׁשב העם ּדר ואין למדרס, ראּויין אינן - אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָמּׁשעּורין

וצרר נפחתּו הּפחת58עליהן. טהֹורין,59מקֹום הן הרי - ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָ
ּוצררן ׁשּנפחתּו החמתֹות וכל הּפחת. מקֹום קׁשר לא ְְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָֹּוכאּלּו

טהֹורֹות ּתמיד60- דרּכן הּוא ׁשּכ מּפני ערבּיים, מּׁשל חּוץ , ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ
חלילין וחמת אינּה61לצררן. ׁשהרי ּבמדרס, מתטּמא אין - ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

למדרס. ְְְִָָראּויה

ועּׂשרים חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨§¤§¦

אֹו‡. לׁשכיבה אֹו ליׁשיבה העּׂשּויין עץ ּכלי ּפׁשּוטי ְְְֲִִִִִֵֵֵָָָָּכל
וכּיֹוצא והּכּסא הּמּטה ּכגֹון ּבמדרס. מתטּמאין - ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָלרכיבה

ֶָּבהן.
ּומׁשּבר·. ּכּלה, ׁשל וכּסא מת, ׁשל והּכסת והּכר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמּטה

וכּסא הּכלים, את עליו ׁשּכֹובס ּכֹובס ׁשל וכּסא חיה, ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשל
- טפח גבּה ּבֹו ׁשאין ּפי על אף רגלים לֹו ׁשּיׁש קטן ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשל

ּבמדרס. מתטּמאין אּלּו ְְְְִִִֵַָָּכל
.‚- עליו נתּון והעֹור הּכּסא ּבבית ׁשעֹוּׂשין ּברזל ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכּסא

עֹור הפריׁש טמאֹות. ּובׁשאר ּבמדרס מתטּמא הּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָֻהרי
והּברזל ּבמדרס, מתטּמא העֹור - הּברזל על ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻהמחּפה

ּבמדרס. לא אבל טמאֹות ּבׁשאר ְְְְְֲִִִֵַָָָֹֻמתטּמא
מתטּמא„. - ּבעֹור המחּפה ּבֹו וכּיֹוצא ּגמי ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֻטרסקל

העֹור - מעליו העֹור הפריׁש טמאֹות. ּובׁשאר ְְְְְִִִִֵָָָָָָֻּבמדרס
נעּׂשה ׁשהרי מּכלּום, טהֹור הּטרסקל אבל ּבמדרס, ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמתטּמא

ּכלים. ְְִִֵֵּכׁשברי
מתטּמא‰. - עץ ׁשל רגליו ׁשּׁשתי ׁשּבּמרחץ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָספסלין

מקּבל אינֹו - ׁשיׁש ׁשל ואחת עץ ׁשל אחת היתה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבמדרס.
ְָֻטמאה.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

צרכם.29) כל מתוקנים שאינם דברים למכירה להוציא אומן של דרכו שאין במשכבו.30)מפני יגע אשר ואיש כתוב בתורה
שאינו31) דבר אפילו מטמאה הזב נגיעת רבינו, שלדעת מכאן כלל. טומאה מקבל שאינו דבר המידרס ובין בינו שמפסיק כגון
ייאוש32)שלו. דברי הבעלים מפי שמענו כשלא אבל "משכבו", והיא הגזילה את הגזלן קנה זה ידי ועל שנתייאשו לנו כשידוע

אותו. מכיר שהוא הגזלן מיד הגזילה את שיוציאו תקווה מתוך נתייאשו, שלא מניחים אנו מידו33)- להוציא סיכויים אין ולכן
הגניבה. קיבול.34)את בית לו שאין זו.35)מדבר הלכה בסוף שיתבאר כמו למקבל, ממקבל שינה אם הדין לדבר36)והוא

קיבול. בית לו נטמא.37)שיש שלא נולד, חדש וכלי נפסד הראשון לזה.38)שהכלי זה דומים בגד תשמישי נוד39)שכל
עליו.40)גדול. לשבת הקרקע על והניחו מקבל.41)קרעו שאינו לדבר המקבל מדבר ששינה הרועים.42)מפני ילקוט
לקבלה.43) עשויים - והתורמיל החמת - שניהם שהמדובר44)שהרי רבינו פירש מעור, עשויים כרים שיש מפני בד. של פירוש,

בגד. של כסדין.45)בכר בו ומשתמש התפרים את דומים.46)פרם שתשמישם רכים47)משום דברים או צמר ממולאים
טומאה.48)אחרים. מקבלים אינם שפשוטיהם עור של בכלים המדובר סחורות, בהם שאורזים גדולים ראויים49)שקים ואינם
א.50)לקבל. הלכה כ"ג פרק למעלה כמבואר מדבריהם, טומאות בשאר גם מיטמאים כך יושבים51)ומתוך לפעמים אמנם

בלבד. לקבלה נעשו בעיקרם אבל במידרס, מטמאים ולכן נעשו.52)עליהם שלשמו לתשמיש ראויים שבטלו53)ואינם מפני
כלי. מתורת לוגים.54)לגמרי ארבעה והקב קבים שישה הסאה קבים. שבעה לקבל יכולה היא קטן.55)אם והיא56)שק

מתוכו. עור.57)אוכלת של לקבלה.59)קשר.58)שק לקבלה.60)וראויים בהם להשתמש אדם בני של דרכם אין
נוד.61) בתבנית מעור עשוי זמר במידרס.1)כלי המתטמאים הכלים וכל עץ כלי פשוטי יבאר



פי milk zekld - oeygxn c"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ויכינם מעּׂשה ּבהן ׁשּיעּׂשה עד מטּמאתן הּמחׁשבה אין -ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
.29למדרס ְְִָ

.Ê;ׁשּלֹו ׁשאינן מרּכב אֹו מׁשּכב ּבמדרס מטּמא אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאין
ּבמׁשּכבֹו והּנֹוגע ּבלא30ׁשּנאמר: עליו ודרס מׁשּכב ּגזל . ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

הּבעלים31נגיעה נתיאׁשּו ואם טהֹור; מׁשּכב32- ּגנב טמא. - ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָ
ׁשאינן הּבעלים, ׁשּנתיאׁשּו ׁשחזקתֹו טמא; - עליו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָויׁשב

גנבֹו מי -33יֹודעים הּבעלים נתיאׁשּו לא ׁשעדין נֹודע ואם . ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָֹ
- לׁשכיבה עליו וחּׁשב עֹור ׁשּגנב ּגּנב ,לפיכ ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָטהֹור.
אין - הּגזלן אבל ּבמדרס; ּומתטּמא לֹו מֹועלת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמחׁשבה

הּבעלים. נתיאׁשּו ּכן אם אּלא מֹועלת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָמחׁשבּתֹו
.Áהּוא הרי - רצּועֹות לקרעֹו והתחיל ּבמדרס ׁשּנטמא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶָָָעֹור

טפחים. מחמּׁשה ּפחֹות ּפחֹות ׁשּימעטּנּו עד ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֻּבטמאתֹו
.Ë:אחר לכלי וׁשּנהּו הּזב ּבמדרס ׁשּנטמא עֹור ּכלי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָּכל

מּפׁשּוט ׁשּנהּו ּבטמאתֹו34אם הּוא הרי - ׁשּנהּו35לפׁשּוט ; ְְְֲִִִִֵָָָָָֻ
למקּבל טהֹור36מּפׁשּוט - לפׁשּוט הּכל37ּומּמקּבל - ּובבגד . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

חמת38טמא ּכיצד? ׁשטיח39. ׁשעּׂשאהּו40ׁשעּׂשאּה וׁשטיח ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
טהֹור - ועּׂשאּה41חמת מדרס ׁשּנטמאה חמת אבל ; ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

מדרס42ּתּורמיל הן הרי - חמת ׁשעּׂשאהּו ּתּורמיל אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָ
.43ּכׁשהיּו ְֶָ

.Èּבגד ׁשל סדין44ּכר ועּׂשאהּו ּבמדרס סדין45ׁשּנטמא אֹו ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
מטּפחת אֹו מטּפחת ׁשעּׂשאהּו ּבגד ּכסת, אֹו ּכר ְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשעּׂשאהּו

ּכׁשהיּו מדרס הן הרי - ּכסת .46ׁשעּׂשאּה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָ
.‡Èּכגֹון ּכאחד, ּולמׁשּכב לקּבלה עּׂשּיתן ׁשעּקר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכלים

והּכסתֹות והּמרצּופין47הּכרים נפחתּו48והּׂשּקין אם אף49, , ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָ
ׁשאינן מּפני טמאֹות ּובׁשאר ּבמת מּלהתטּמא ׁשּטהרּו ּפי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻעל

ּבמדרס מתטּמאין הן הרי - לקּבל הן50יכֹולין ׁשעדין , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
ּכגֹון ּבלבד, לקּבלה עּׂשּיתן ׁשעּקר ּכלים אבל למדרס. ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָראּויין

והּתּורמיל ליׁשב51החמת ראּויין ׁשּיהיּו ּכדי גדֹולים היּו אם , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
מתטּמאין הן הרי - גדלן מּפני עליהן ויֹוׁשבין הֹואיל ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָעליהן,
ׁשאפׁשר ּפי על אף נפחתּו, ׁשלמין. ׁשהן זמן ּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבמדרס
עּׂשּיתן ׁשעּקר ּבמדרס; מתטּמאין אין - עליהן ליׁשב ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָעדין

מּלקּבל ּובטלּו והֹואיל ּבלבד, מּלהתטּמא,52לקּבלה טהרּו - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָ
טמאֹות ּבׁשאר ולא ּבמדרס ויהיּו53לא ׁשעּורן הּוא וכּמה . ְְְְְְְְִִִִַָָָָֹֹֻ

קּבין ׁשבעה - החמת למדרס? חמּׁשה.54ראּויין - והּילקּוט . ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ
הּבהמה55והּקלסּתר ּבראׁש הּׂשעֹורים ּבֹו -56ׁשּתֹולין ְְְְְְִִֵֵֶַַַָֹֻ

והּכריתית ּפחֹות57ארּבעה. סאה. - הּמים ּבּה ׁשּמערין ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ
ליׁשב העם ּדר ואין למדרס, ראּויין אינן - אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָמּׁשעּורין

וצרר נפחתּו הּפחת58עליהן. טהֹורין,59מקֹום הן הרי - ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָ
ּוצררן ׁשּנפחתּו החמתֹות וכל הּפחת. מקֹום קׁשר לא ְְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָֹּוכאּלּו

טהֹורֹות ּתמיד60- דרּכן הּוא ׁשּכ מּפני ערבּיים, מּׁשל חּוץ , ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ
חלילין וחמת אינּה61לצררן. ׁשהרי ּבמדרס, מתטּמא אין - ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

למדרס. ְְְִָָראּויה

ועּׂשרים חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨§¤§¦

אֹו‡. לׁשכיבה אֹו ליׁשיבה העּׂשּויין עץ ּכלי ּפׁשּוטי ְְְֲִִִִִֵֵֵָָָָּכל
וכּיֹוצא והּכּסא הּמּטה ּכגֹון ּבמדרס. מתטּמאין - ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָלרכיבה

ֶָּבהן.
ּומׁשּבר·. ּכּלה, ׁשל וכּסא מת, ׁשל והּכסת והּכר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמּטה

וכּסא הּכלים, את עליו ׁשּכֹובס ּכֹובס ׁשל וכּסא חיה, ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשל
- טפח גבּה ּבֹו ׁשאין ּפי על אף רגלים לֹו ׁשּיׁש קטן ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשל

ּבמדרס. מתטּמאין אּלּו ְְְְִִִֵַָָּכל
.‚- עליו נתּון והעֹור הּכּסא ּבבית ׁשעֹוּׂשין ּברזל ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכּסא

עֹור הפריׁש טמאֹות. ּובׁשאר ּבמדרס מתטּמא הּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָֻהרי
והּברזל ּבמדרס, מתטּמא העֹור - הּברזל על ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻהמחּפה

ּבמדרס. לא אבל טמאֹות ּבׁשאר ְְְְְֲִִִֵַָָָֹֻמתטּמא
מתטּמא„. - ּבעֹור המחּפה ּבֹו וכּיֹוצא ּגמי ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֻטרסקל

העֹור - מעליו העֹור הפריׁש טמאֹות. ּובׁשאר ְְְְְִִִִֵָָָָָָֻּבמדרס
נעּׂשה ׁשהרי מּכלּום, טהֹור הּטרסקל אבל ּבמדרס, ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמתטּמא

ּכלים. ְְִִֵֵּכׁשברי
מתטּמא‰. - עץ ׁשל רגליו ׁשּׁשתי ׁשּבּמרחץ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָספסלין

מקּבל אינֹו - ׁשיׁש ׁשל ואחת עץ ׁשל אחת היתה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבמדרס.
ְָֻטמאה.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

צרכם.29) כל מתוקנים שאינם דברים למכירה להוציא אומן של דרכו שאין במשכבו.30)מפני יגע אשר ואיש כתוב בתורה
שאינו31) דבר אפילו מטמאה הזב נגיעת רבינו, שלדעת מכאן כלל. טומאה מקבל שאינו דבר המידרס ובין בינו שמפסיק כגון
ייאוש32)שלו. דברי הבעלים מפי שמענו כשלא אבל "משכבו", והיא הגזילה את הגזלן קנה זה ידי ועל שנתייאשו לנו כשידוע

אותו. מכיר שהוא הגזלן מיד הגזילה את שיוציאו תקווה מתוך נתייאשו, שלא מניחים אנו מידו33)- להוציא סיכויים אין ולכן
הגניבה. קיבול.34)את בית לו שאין זו.35)מדבר הלכה בסוף שיתבאר כמו למקבל, ממקבל שינה אם הדין לדבר36)והוא

קיבול. בית לו נטמא.37)שיש שלא נולד, חדש וכלי נפסד הראשון לזה.38)שהכלי זה דומים בגד תשמישי נוד39)שכל
עליו.40)גדול. לשבת הקרקע על והניחו מקבל.41)קרעו שאינו לדבר המקבל מדבר ששינה הרועים.42)מפני ילקוט
לקבלה.43) עשויים - והתורמיל החמת - שניהם שהמדובר44)שהרי רבינו פירש מעור, עשויים כרים שיש מפני בד. של פירוש,

בגד. של כסדין.45)בכר בו ומשתמש התפרים את דומים.46)פרם שתשמישם רכים47)משום דברים או צמר ממולאים
טומאה.48)אחרים. מקבלים אינם שפשוטיהם עור של בכלים המדובר סחורות, בהם שאורזים גדולים ראויים49)שקים ואינם
א.50)לקבל. הלכה כ"ג פרק למעלה כמבואר מדבריהם, טומאות בשאר גם מיטמאים כך יושבים51)ומתוך לפעמים אמנם

בלבד. לקבלה נעשו בעיקרם אבל במידרס, מטמאים ולכן נעשו.52)עליהם שלשמו לתשמיש ראויים שבטלו53)ואינם מפני
כלי. מתורת לוגים.54)לגמרי ארבעה והקב קבים שישה הסאה קבים. שבעה לקבל יכולה היא קטן.55)אם והיא56)שק

מתוכו. עור.57)אוכלת של לקבלה.59)קשר.58)שק לקבלה.60)וראויים בהם להשתמש אדם בני של דרכם אין
נוד.61) בתבנית מעור עשוי זמר במידרס.1)כלי המתטמאים הכלים וכל עץ כלי פשוטי יבאר



milkפב zekld - oeygxn c"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Âׁשאינן טמאה; מקּבלין אינן - ׁשּׁשּגמן ׁשּבּמרחץ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻנסרים
ליׁשיבה, ּתחּתיהן.עּׂשּויין הּמים ׁשּיהּלכּו ּכדי אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

.Êּפי על אף מֹוכין, אֹו ּתבן ׁשּמלאן והּסל ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָהּכלּכּלה
ׁשאינן מדרס, טמאת מקּבלין אינן - ליׁשיבה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשהתקינן
- ּפיהן על ּבמׁשיחה אֹו ּבגמי סרגן ואם ליׁשיבה. ְְְְְִִִִִִִִִֵֶַָָָראּויין

ּבמדרס. ְְְְִִִַָמתטּמאין
.Áאינֹו - ּכּסא האחד ראׁשּה ׁשעּׂשה הּבד ּבית ִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹקֹורת

מלאכּתנּו. ונעּׂשה עמד לֹו: ׁשאֹומרין מּפני ּבמדרס, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹמתטּמא
מתטּמא הּכּסא - הּבד ּבית ּבקֹורת הּכּסא את קבע אם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָאבל
וכן הּכּסא. נטמא לא - הּקֹורה על הּזב ּדרס ואם ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹּבמדרס,
הּגדֹולה הּקֹורה ראׁש עּׂשה אֹו גדֹולה ּבקֹורה הּכּסא קבע ְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹאם
הּקֹורה ּוׁשאר ּבלבד, הּכּסא מקֹום אּלא טמא אין - ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכּסא
טהֹור. ׁשהּוא ּבערבה, ׁשּקבעֹו ּבכּסא הּדין וכן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָטהֹור.

.Ë- עליו ליׁשב האבן את המסּתת ׁשּמתּקן הּקֹורה ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָקצת
ׁשאחֹורי יׁשיבה ּומקֹום ּבמדרס. מתטּמא יׁשיבתֹו מקֹום ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָהרי

צער. יׁשיבת אּלא ׁשאינּה טהֹור, - ְִֵֶֶַַַַָָָָהּקרֹון
.Èאת וׁשפין האּמנין עליהן ׁשּיֹוׁשבין ּכלֹונסֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻראׁשי

ׁשהּוא ּתמרה ׁשל ּכפת וכן טהֹורין. - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהאבנים
וכן ּכלי. זה ׁשאין טהֹור, - טפח גבֹוּה אפּלּו עליו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיֹוׁשב
לׁשער ּפנים ועּׂשאהּו וכרּכמֹו ׁשּסרקֹו ּפי על אף עץ, ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבּול
ּבֹו. ׁשּיחק עד טמאה מקּבל ולא ּכלי אינֹו - ּבֹו ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹֹֻוכּיֹוצא

.‡Èמקּבלין - לדעת חקקן אם החקּוקין, ּכלֹונסֹות ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָראׁשי
טמאה מקּבלין - עליהן חּׁשב אם חקּוקין, מצאן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֻֻטמאה.
אדם אֹו וקטן ׁשֹוטה חרׁש עליהן חּׁשב ואם ּולהּבא. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמּכאן
ׁשאינן מּדברים ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹורין. - ׁשּלֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשאינן
מֹועלת מחׁשבה ל ׁשאין ּבמחׁשבה; אּלא טמאה ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמקּבלין

דעה. ּבני ׁשהן ּבעלים מחׁשבת ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאּלא
.·Èהרי - ליׁשיבה ויחדּה ויּבׁשּה הּׂשאֹור מן ּכּפה ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָהעֹוּׂשה

מׁשּמׁשת ׁשהרי ּבמדרס, ּומתטּמאה אכל מּתֹורת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבטלה
העץ. ְִֵֵַָּתׁשמיׁשי

.‚Èחלף וׁשל קנים וׁשל ּבמדרס; מתטּמאה - הּקׁש ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמחצלת
הּמחצלאֹות: ּוׁשאר למדרס. ראּויה ׁשאינּה מּפני טהֹורה, -ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
- לסּכּו עּׂשאּה טמאה; מקּבלת - לׁשכיבה עּׂשאּה ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָֻאם
- קטּנה ,לסּכּו סתמּה - ּגדֹולה סתם: עּׂשאּה ְְְְְְֲִַָָָָָָָָטהֹורה.

לׁשכיבה. ְְִִָָָסתמּה
.„È,מדרס טמאה - לארּכּה קנים לּה ׁשעּׂשה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָמחצלת

לּה עּׂשה טהֹורה. - ּכי ּכמין עּׂשאּה לׁשכיבה. ראּויה ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָָׁשעדין
- טפחים ארּבעה לחברֹו קנה ּבין אין אם לרחּבּה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָקנים
לארּכּה: טמאה; מקּבלת עדין - לרחּבּה נחלקה ְְְְְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֻטהֹורה.
היא עדין - טפחים ׁשּׁשה ׁשל מעדּנים ׁשלׁשה ּבּה ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָנׁשּתּירּו
אם וכן טהֹורה. - מּכאן ּפחֹות ּומתטּמאה; למדרס ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָראּויה
ּתקּבל לא מדרס טמאת ואף טהֹורה. - מעדּנים ראׁשי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָֹֻהּתיר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ותתקּנב, מלאכּתּה ׁשּתּגמר עד ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמחצלת

.ÂËׁשאינּה הּמדרס, מן טהֹורה - מלמעלה ׁשּפתחּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּתבה
- מּצּדּה ּפתחּה טמאֹות. ׁשאר ּומקּבלת עליה, ליׁשב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻראּויה

ּבמדרס טמאֹות.טמאה ּובׁשאר ְְְְְִִֵָָָֻ
.ÊË.עליה נׁשען ׁשהרי ּבמדרס, מתטּמאה - קטן ׁשל ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָעגלה
.ÊÈ.לסּיע אּלא ׁשאינֹו מּכלּום, טהֹור - זקנים ׁשל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמּקל
.ÁÈ,ּבמדרס מתטּמא - עץ ׁשל סנּדל והּוא סּידין, ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָסנּדל

לביתֹו. ׁשּמּגיע עד ּבֹו מטּיל ּפעמים ׁשהּסּיד ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמּפני
.ËÈמתטּמא - ּכתיתין קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש קּטע ׁשל ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַקב

ׁשהרי ּבמדרס, ּומתטּמא קּבּולֹו; ּבית מּפני טמאֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָֻּבׁשאר
עליו. ְִָָָנׁשען

.Î:מרּכב מּׁשּום טמאין ְְְִִֵֵֶָואּלּו
ׁשל ואּכף הּגמל, וכר סּוס, ׁשל וטּפיטן חמֹור, ׁשל ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻמרּדעת
החמֹור ּגּבי על ׁשּמּניחין הּלּוחֹות ּבהן. ּכּיֹוצא וכל ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹנאקה,
ראּויה היתה ואם טהֹורֹות; - הּמּׂשאֹוי עליו נֹותנין ּכ ְְְְְְִִַַַַָָָָָָואחר

טמאה. - ְְְֵֶָָלמרּכב

ועּׂשרים ׁשּׁשה 1ּפרק
¤¤¦¨§¤§¦

קבעֹו‡. הּבנין: ּבתֹו ּבּכתל ׁשּקבעֹו למדרס הראּוי עץ ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּכלי
עדין - קבעֹו ולא ּגּביו על ּבנה אֹו ּגּביו על ּבנה ולא ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּבּכתל
- עליו ּובנה ּבמסמרים קבעֹו ּכׁשהיה; ּבמדרס ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָמתטּמא

הּק ּגּבי על ׁשּנתנֹו מּפץ וכן עליוטהֹור. נתן ולא קבעֹו ֹורֹות: ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
- קבעֹו ולא הּמעזיבה את עליו ׁשּנתן אֹו הּמעזיבה ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאת
טהֹור. - הּמעזיבה את עליו ונתן קבעֹו ּבמדרס; ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָמתטּמא

למדרס.·. ראּוי הּוא עדין - מראׁשיו אחד ׁשּנּטל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָספסל
ּבמדרס. מתטּמא - טפח גבּה ּבֹו יׁש ואם טהֹור. - הּׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹנּטל

חּפּוייו‚. היּו לא ואם טהֹור. - חּפּוייו ׁשּנּטלּו ּכּלה ׁשל ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹּכּסא
להיֹות ּדרּכֹו ׁשּכן למדרס, ראּוי הּוא עדין - ונּטלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָיֹוצאים

עליו. ויֹוׁשב צּדֹו על ְִֵֵַַָָמּטהּו
מתטּמא.„. - ליׁשיבה ראּוי הּוא ועדין חּפּוייו ׁשּנּטלּו ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָּכּסא

טהֹור. - זה ּבצד זה מחּפּוייו ׁשנים ְְְִִִֵֶֶַַָָנּטלּו
ׁשהּוא‰. הּתחּתֹון, מּפני טמאה - ׁשּלּה העליֹון ׁשּנּטל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּדה

נּטלּו העליֹון; מּפני טמאה - הּתחּתֹון נּטל למדרס; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָראּוי
טהֹורין. הּדּפין הרי - ְְֲִִֵֵֶַַׁשּתיהן

.Âּובׁשאר ּבמדרס מתטּמאה - מּצּדּה ׁשּנפחתה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָּתבה
עליה. יֹוׁשבין והּכל ליׁשיבה אף ׁשראּויה מּפני ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻטמאֹות,
ראּויה אינּה ׁשהרי הּמדרס, מן טהֹורה - מלמעלה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָנפחתה
מקּבלת. היא ׁשעדין טמאֹות, ּבׁשאר ּומתטּמאה ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָֻליׁשיבה,
ׁשאפׁשר ּפי על אף טמאֹות, מּכל טהֹורה - מלמּטה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻנפחתה
ּבטל ּוכבר לקּבלה, מעּׂשיה ׁשעּקר מּפני ּככּסא; עליה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָליׁשב
וכן לּה. חּבּור ואינן מתטּמאֹות - ׁשּלּה והּמגֹורֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָהעּקר.
ׁשראּויה ּפי על אף רּמֹונים, מּלקּבל ׁשּנפחתה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמׁשּפלת
מעּׂשיה ׁשעּקר מּפני מּכלּום; טהֹורה היא הרי - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָלמדרס

העּקר ּובטל והֹואיל הּטפלה.לקּבלה, ּבטלה - ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תיבה1) ודין שלה. העליון שנטל ושידה מראשיו אחד שנטל ספסל ודין הבנין. בתוך בכותל וקבעו למידרס הראוי עץ כלי יבאר
שנפחתה. גדולה בעריבה מועלת מחשבה אם ודין בצק. בה לשים או הבנין טיט בה שמגבלים עץ של ועריבה מצידה שנפחתה

וכו'. כרעיים ושתי קצרה וניטלה מידרס טמיאה שהיתה מיטה ודין

milk zekld - oeygxn d"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Êאף הּגפסיס, את אֹו הּבנין ּבּה ׁשּמגּבלין עץ ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָערבה
ּבמדרס. מתטּמאה אינּה - טמאֹות ׁשאר ׁשּמקּבלת ּפי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻעל
ּתׁשעה ועד לּגין מּׁשני ׁשּמחזקת הּבצק, את ּבּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻוׁשּלׁשין
מּפני אחת רגלֹו ּבּה לרחץ יכֹול ׁשאינֹו עד ׁשּנסּדקה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹקּבין,
ויֹוׁשב ׁשּכֹופתּה ׁשּסתמּה ּבמדרס; מתטּמאה זֹו הרי - ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּסדק
ׁשּנתּפחה עד ּבּגׁשמים הּניחּה ׁשּלּה. וסדק גדלּה לפי ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָעליה
ראּויה היא ׁשהרי ּבמדרס, מתטּמאה אינּה - הּסדק ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָונסּתם
טמאֹות. ׁשאר ּומקּבלת ּבּה, ללּוׁש מעּׂשיה ּותחּלת ּבּה ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֻללּוׁש
טמאת לקּבל חזרה - הּסדק ונפּתח ּבקרים והּניחּה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻחזר

טמאֹות. מּׁשאר ּוטהֹורה ְְְְִִָָָֻמדרס,
.Áׁשּנפחתה קּבין ּתׁשעה על יתר ׁשהיא גדֹולה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָערבה

אף טהֹורה זֹו הרי - ליׁשיבה והכינּה רּמֹונים ְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַָָָמּלקּבל
ּבערבה מֹועלת הּמחׁשבה ׁשאין ׁשּיקציע; עד מדרס ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻמּטמאת
אבּוס עּׂשאּה מעּׂשה. ּבּה ׁשּיעּׂשה עד ׁשּנפחתה ְְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָגדֹולה
הּטמאֹות. ּבכל טמאה - ּבּכתל ׁשּקבעּה ּפי על אף ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻלבהמה,

.Ëלּה ועּׂשה ׁשּנטמאת אחר ׁשּלּה ארּכֹות ׁשּתי ׁשּנּטלּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻמּטה
- החדׁשֹות ונׁשּברּו הּנקבים את ׁשּנה ולא חדׁשֹות ְְְְְֲֲֲִִִֶַַָָָָֹֻארּכֹות
ׁשהּכל טהֹורה, - היׁשנֹות נׁשּתּברּו ּבטמאתּה; היא ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹֻעדין

היׁשנֹות. אחר ְֵַַַָהֹול
.È- ּכרעים ּוׁשּתי קצרה ונּטלה מדרס טמאה ׁשהיתה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָמּטה

נּטלה עֹומדת; הּמּטה צּורת ׁשעדין ּבטמאתּה, היא ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻעדין
ּכ ּוׁשּתי טהֹורה.ארּכה - רעים ְְְֲִֵַָָָֻ

.‡Èׁשּתי ׁשּקצץ אֹו ּבאלכסֹון, מּטה ׁשל לׁשֹונֹות ׁשּתי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָקצץ
- מּטפח ּפחֹות ׁשּמעטן אֹו ּבאלכסֹון, טפח על טפח ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָּכרעים
היא עדין - ותּקנּה ארּכה נׁשּברה ּוטהֹורה. נׁשּברה זֹו ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָָָֻהרי
- ותּקנּה הּׁשנּיה הארּכה נׁשּברה ּכׁשהיתה; טמאה ְְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָֻֻאב
הסּפיק לא מדרס. מּגע טמאה אבל הּמדרס, מן ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹטהֹורה

טהֹורה. - הּׁשנּיה ׁשּנׁשּברה עד הראׁשֹונה את ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָלתּקן
.·Èונגנב טמאֹות, ּבׁשאר אֹו מדרס טמאה ׁשהיתה ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻמּטה

זֹו הרי - ׁשּתפין אֹו אחין ׁשחלקּוה אֹו חציּה אבד אֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻחציּה
טמאה מקּבלת - החזירּוה ׁשּנׁשּבר. ּככלי זֹו ׁשהרי ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻטהֹורה,

מּׁשברי אחד ּכלי ׁשעּׂשה למי דֹומה זה הרי ּולהּבא. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָמּכאן
להּבא. טמאה ּומקּבל טהֹור ׁשהּוא ׁשּנטמא, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻּכלים

.‚Èּכרעים ּוׁשּתי ארּכה נׁשּברה אם איבריה, ׁשּנפרקּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻמּטה
ׁשראּויין מּפני מתטּמאין, אּלּו הרי - ּכרעים ּוׁשּתי קצרה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאֹו

עליהן. וליׁשן ּבּכתל ְְְֲִֵֶֶַָָֹֹלסמכן
.„È- איברים איברים הטּבילּה אם ּכּלּה, ׁשּנטמאת ְְִִִִִִִֵֵֶָָָָָָֻמּטה

ְָטהֹורה.
.ÂËׁשּלּה ּבחבלים הּנֹוגע - להטּבילּה הּמּטה את ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהמפרק

ָטהֹור.

ה'תשע"ב מרחשון כ"ה שלישי יום

ועּׂשרים ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨§¤§¦

הן2ׁשלׁש‡. :3ּתבֹות ֵֵָ
מדרס טמאה - מּצּדּה ׁשּנפחתה מלמעלה4ּתבה טמאה5; - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

מת בּמּדה6טמא והּבאה מּכלּום7; טהֹורה -8. ְְְְִִֵֵַַָָָָ
הן:·. ערבֹות ֲֵֵָׁשלׁש

מדרס; טמאה - ׁשּנסּדקה קּבין ּתׁשעה ועד לּגין מּׁשני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻערבה
מת טמא טמאה - מּכלּום.9ׁשלמה טהֹורה - בּמּדה והּבאה ; ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָ

הן:‚. עגלֹות ֲֵָָׁשלׁש
ּכקתדרה מדרס10העּׂשּויה טמאה ּכמּטה11- טמאה12; - ְְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָָ

אבנים וׁשל מת; מּכלּום13טמא טהֹורה -14. ְְְְֲִִֵֵֶָָ
ּתריסין„. הן:15ׁשלׁשה ְְִִֵָ

הּכפּוף מדרס16ּתריס טמא ּבקמּפֹון17- ּבֹו וׁשּמּׂשחקין ;18- ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ
הערבּיים ודיצת מת; טמא לפי19טמא מּכלּום; טהֹורה - ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָ

לצּורה עּׂשּויה ּכלי20ׁשהיא וכל אדם, מּמׁשּמׁשי ואינּה ּבלבד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
עּקר. ּכל טמאה מקּבל אינֹו - אדם מּמׁשּמׁשי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשאינֹו

עֹור‰. ׁשל ּתרּבּוסין הן:21ׁשלׁשה ְְִֵֶַָ
סּפרים טמא22ׁשל טמא - עליו וׁשאֹוכלין מדרס; טמא - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

לפי23מת מּכלּום, טהֹור - הּזיתים את עליו וׁשּׁשֹוטחים ; ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
אדם מּמׁשּמׁשי .24ׁשאינֹו ְְִֵֵֶַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מיטפחות1) וג' מיטות וג' כסיסים וג' תרבוסים וג' תריסים וג' עגלות וג' עריבות. ובשלוש תיבות בשלוש הן דרכים ששלוש יבאר
פינקסות. וג' קופות וג' סנדלים וג' סבכות ד.2)וג' משנה כ"ד פרק שנכתבו3)כלים דינים סיכום הם זה שבפרק ההלכות רובי

הקודמים. טו4)בפרקים בשאר מלמעלה.5)מאות.וכן שאמרו6)נפחתה מקום כל בידינו: הוא [כלל מידרס. טומאת לא אבל
הטומאות לכל הכוונה מת" "טמא שאמרו ובמקום א) הלכה כ"ג פרק למעלה (ראה טומאות בשאר גם מיטמא - מידרס טמא

למידרס]. סאה.7)חוץ ארבעים מחזיקה עליה,8)שהיא יושבים שלפעמים אלא למידרס, מיוחדת שאינה בתיבה המדובר
אינה קיבול כלי מתורת וכשבטלה במידרס, גם מיטמאה היא - חפצים לקבלת - מלאכתה לעיקר ראוייה שהיא זמן כל ולפיכך,
ישיבה או לשכיבה המיוחד דבר אבל ו. הלכה כ"א בפרק שנתבאר כמו הטפילה, בטלה העיקר שבטל מפני מידרס מיטמאה
האמור להכלל בהתאם סופרים, מדברי טומאות בשאר גם מיטמא כך ומתוך במידה, בא הוא אם אפילו התורה מן מידרס מיטמא

מת". מטמא מידרס המטמא "כל א: מט, מידרס.9)בנידה לטומאת חוץ טומאות שאר כרחבו10)וכן שארכו כיסא בתבנית
צדדים. משלושה עליה.11)ומוקף לשבת יושב12)עשוייה ואם משאות בה להוביל תשמישה שכזו עגלה וצרה. ארוכה

מלאכתנו. ונעשה עמוד לו: אומרים אדם גדולות.13)עליה אבנים בה להוליך לאורך14)העשוייה מונחים עצים הם שוליה
עליה. לשבת אפשר ואי גדול ריווח וביניהם ולרחבה לוחמים.15)העגלה של הגוף16)מגינים את מקיף והוא מרזב בתבנית

האוייב. חיצי מפני ומגן צדדים הקרב.17)משלושה בשדה בו שוכבים שהחיילים ישר18)מפני והוא הקרב משחקי בשדה
וישיבה. לשכיבה בו משתמשים ואין לוחמים של מתריס ילדים.19)וקטן לשחוק רק שמשמש קטן בה.20)תריס להתגדר

שערותיו.21) ניטלו שלא פשוט עור המסתפרים.22)כלי את עליו ליושב23)שמושיבים שאומרים מפני מידרס לא אבל
עליו. לאכול היינו מלאכתנו, ונעשה עמוד בלבד.24)עליו: אדם משמשי משמש והוא



פג milk zekld - oeygxn d"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Êאף הּגפסיס, את אֹו הּבנין ּבּה ׁשּמגּבלין עץ ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָערבה
ּבמדרס. מתטּמאה אינּה - טמאֹות ׁשאר ׁשּמקּבלת ּפי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻעל
ּתׁשעה ועד לּגין מּׁשני ׁשּמחזקת הּבצק, את ּבּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻוׁשּלׁשין
מּפני אחת רגלֹו ּבּה לרחץ יכֹול ׁשאינֹו עד ׁשּנסּדקה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹקּבין,
ויֹוׁשב ׁשּכֹופתּה ׁשּסתמּה ּבמדרס; מתטּמאה זֹו הרי - ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּסדק
ׁשּנתּפחה עד ּבּגׁשמים הּניחּה ׁשּלּה. וסדק גדלּה לפי ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָעליה
ראּויה היא ׁשהרי ּבמדרס, מתטּמאה אינּה - הּסדק ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָונסּתם
טמאֹות. ׁשאר ּומקּבלת ּבּה, ללּוׁש מעּׂשיה ּותחּלת ּבּה ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֻללּוׁש
טמאת לקּבל חזרה - הּסדק ונפּתח ּבקרים והּניחּה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻחזר

טמאֹות. מּׁשאר ּוטהֹורה ְְְְִִָָָֻמדרס,
.Áׁשּנפחתה קּבין ּתׁשעה על יתר ׁשהיא גדֹולה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָערבה

אף טהֹורה זֹו הרי - ליׁשיבה והכינּה רּמֹונים ְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַָָָמּלקּבל
ּבערבה מֹועלת הּמחׁשבה ׁשאין ׁשּיקציע; עד מדרס ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻמּטמאת
אבּוס עּׂשאּה מעּׂשה. ּבּה ׁשּיעּׂשה עד ׁשּנפחתה ְְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָגדֹולה
הּטמאֹות. ּבכל טמאה - ּבּכתל ׁשּקבעּה ּפי על אף ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻלבהמה,

.Ëלּה ועּׂשה ׁשּנטמאת אחר ׁשּלּה ארּכֹות ׁשּתי ׁשּנּטלּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻמּטה
- החדׁשֹות ונׁשּברּו הּנקבים את ׁשּנה ולא חדׁשֹות ְְְְְֲֲֲִִִֶַַָָָָֹֻארּכֹות
ׁשהּכל טהֹורה, - היׁשנֹות נׁשּתּברּו ּבטמאתּה; היא ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹֻעדין

היׁשנֹות. אחר ְֵַַַָהֹול
.È- ּכרעים ּוׁשּתי קצרה ונּטלה מדרס טמאה ׁשהיתה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָמּטה

נּטלה עֹומדת; הּמּטה צּורת ׁשעדין ּבטמאתּה, היא ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻעדין
ּכ ּוׁשּתי טהֹורה.ארּכה - רעים ְְְֲִֵַָָָֻ

.‡Èׁשּתי ׁשּקצץ אֹו ּבאלכסֹון, מּטה ׁשל לׁשֹונֹות ׁשּתי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָקצץ
- מּטפח ּפחֹות ׁשּמעטן אֹו ּבאלכסֹון, טפח על טפח ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָּכרעים
היא עדין - ותּקנּה ארּכה נׁשּברה ּוטהֹורה. נׁשּברה זֹו ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָָָֻהרי
- ותּקנּה הּׁשנּיה הארּכה נׁשּברה ּכׁשהיתה; טמאה ְְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָֻֻאב
הסּפיק לא מדרס. מּגע טמאה אבל הּמדרס, מן ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹטהֹורה

טהֹורה. - הּׁשנּיה ׁשּנׁשּברה עד הראׁשֹונה את ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָלתּקן
.·Èונגנב טמאֹות, ּבׁשאר אֹו מדרס טמאה ׁשהיתה ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻמּטה

זֹו הרי - ׁשּתפין אֹו אחין ׁשחלקּוה אֹו חציּה אבד אֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻחציּה
טמאה מקּבלת - החזירּוה ׁשּנׁשּבר. ּככלי זֹו ׁשהרי ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻטהֹורה,

מּׁשברי אחד ּכלי ׁשעּׂשה למי דֹומה זה הרי ּולהּבא. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָמּכאן
להּבא. טמאה ּומקּבל טהֹור ׁשהּוא ׁשּנטמא, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻּכלים

.‚Èּכרעים ּוׁשּתי ארּכה נׁשּברה אם איבריה, ׁשּנפרקּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻמּטה
ׁשראּויין מּפני מתטּמאין, אּלּו הרי - ּכרעים ּוׁשּתי קצרה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאֹו

עליהן. וליׁשן ּבּכתל ְְְֲִֵֶֶַָָֹֹלסמכן
.„È- איברים איברים הטּבילּה אם ּכּלּה, ׁשּנטמאת ְְִִִִִִִֵֵֶָָָָָָֻמּטה

ְָטהֹורה.
.ÂËׁשּלּה ּבחבלים הּנֹוגע - להטּבילּה הּמּטה את ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהמפרק

ָטהֹור.

ה'תשע"ב מרחשון כ"ה שלישי יום

ועּׂשרים ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨§¤§¦

הן2ׁשלׁש‡. :3ּתבֹות ֵֵָ
מדרס טמאה - מּצּדּה ׁשּנפחתה מלמעלה4ּתבה טמאה5; - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

מת בּמּדה6טמא והּבאה מּכלּום7; טהֹורה -8. ְְְְִִֵֵַַָָָָ
הן:·. ערבֹות ֲֵֵָׁשלׁש

מדרס; טמאה - ׁשּנסּדקה קּבין ּתׁשעה ועד לּגין מּׁשני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻערבה
מת טמא טמאה - מּכלּום.9ׁשלמה טהֹורה - בּמּדה והּבאה ; ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָ

הן:‚. עגלֹות ֲֵָָׁשלׁש
ּכקתדרה מדרס10העּׂשּויה טמאה ּכמּטה11- טמאה12; - ְְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָָ

אבנים וׁשל מת; מּכלּום13טמא טהֹורה -14. ְְְְֲִִֵֵֶָָ
ּתריסין„. הן:15ׁשלׁשה ְְִִֵָ

הּכפּוף מדרס16ּתריס טמא ּבקמּפֹון17- ּבֹו וׁשּמּׂשחקין ;18- ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ
הערבּיים ודיצת מת; טמא לפי19טמא מּכלּום; טהֹורה - ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָ

לצּורה עּׂשּויה ּכלי20ׁשהיא וכל אדם, מּמׁשּמׁשי ואינּה ּבלבד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
עּקר. ּכל טמאה מקּבל אינֹו - אדם מּמׁשּמׁשי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשאינֹו

עֹור‰. ׁשל ּתרּבּוסין הן:21ׁשלׁשה ְְִֵֶַָ
סּפרים טמא22ׁשל טמא - עליו וׁשאֹוכלין מדרס; טמא - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

לפי23מת מּכלּום, טהֹור - הּזיתים את עליו וׁשּׁשֹוטחים ; ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
אדם מּמׁשּמׁשי .24ׁשאינֹו ְְִֵֵֶַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מיטפחות1) וג' מיטות וג' כסיסים וג' תרבוסים וג' תריסים וג' עגלות וג' עריבות. ובשלוש תיבות בשלוש הן דרכים ששלוש יבאר
פינקסות. וג' קופות וג' סנדלים וג' סבכות ד.2)וג' משנה כ"ד פרק שנכתבו3)כלים דינים סיכום הם זה שבפרק ההלכות רובי

הקודמים. טו4)בפרקים בשאר מלמעלה.5)מאות.וכן שאמרו6)נפחתה מקום כל בידינו: הוא [כלל מידרס. טומאת לא אבל
הטומאות לכל הכוונה מת" "טמא שאמרו ובמקום א) הלכה כ"ג פרק למעלה (ראה טומאות בשאר גם מיטמא - מידרס טמא

למידרס]. סאה.7)חוץ ארבעים מחזיקה עליה,8)שהיא יושבים שלפעמים אלא למידרס, מיוחדת שאינה בתיבה המדובר
אינה קיבול כלי מתורת וכשבטלה במידרס, גם מיטמאה היא - חפצים לקבלת - מלאכתה לעיקר ראוייה שהיא זמן כל ולפיכך,
ישיבה או לשכיבה המיוחד דבר אבל ו. הלכה כ"א בפרק שנתבאר כמו הטפילה, בטלה העיקר שבטל מפני מידרס מיטמאה
האמור להכלל בהתאם סופרים, מדברי טומאות בשאר גם מיטמא כך ומתוך במידה, בא הוא אם אפילו התורה מן מידרס מיטמא

מת". מטמא מידרס המטמא "כל א: מט, מידרס.9)בנידה לטומאת חוץ טומאות שאר כרחבו10)וכן שארכו כיסא בתבנית
צדדים. משלושה עליה.11)ומוקף לשבת יושב12)עשוייה ואם משאות בה להוביל תשמישה שכזו עגלה וצרה. ארוכה

מלאכתנו. ונעשה עמוד לו: אומרים אדם גדולות.13)עליה אבנים בה להוליך לאורך14)העשוייה מונחים עצים הם שוליה
עליה. לשבת אפשר ואי גדול ריווח וביניהם ולרחבה לוחמים.15)העגלה של הגוף16)מגינים את מקיף והוא מרזב בתבנית

האוייב. חיצי מפני ומגן צדדים הקרב.17)משלושה בשדה בו שוכבים שהחיילים ישר18)מפני והוא הקרב משחקי בשדה
וישיבה. לשכיבה בו משתמשים ואין לוחמים של מתריס ילדים.19)וקטן לשחוק רק שמשמש קטן בה.20)תריס להתגדר

שערותיו.21) ניטלו שלא פשוט עור המסתפרים.22)כלי את עליו ליושב23)שמושיבים שאומרים מפני מידרס לא אבל
עליו. לאכול היינו מלאכתנו, ונעשה עמוד בלבד.24)עליו: אדם משמשי משמש והוא



milkפד zekld - oeygxn d"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Âּבסיסאֹות הן:25ׁשלׁשה ְְִֵָָ
הּמּטה ׁשל28הּסֹופרים27וׁשּלפני26ׁשּלפני מדרס; טמא - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

מגּדל29ׁשלחן וׁשל מת; טמא טמא לפי30- מּכלּום, טהֹור - ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָֻ
מגּדל מקצת עליו.31ׁשהּוא מֹוכחת וצּורתֹו ְְְִִֶַַָָָָָ

.Ê:הן מּטֹות ִֵָׁשלׁש
ּבּה ׁשּנֹותנין זּגגים וׁשל מדרס; טמאה - לׁשכיבה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָהעּׂשּויה
עליה ׁשּמסרגין סרגין וׁשל מת; טמאת טמאה - זכּוכית ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכלי
אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינּה לפי מּכלּום, טהֹורה - הּסבכֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָאת

.Áמׁשּפלֹות הן:32ׁשלׁש ְֵֵַָ
מדרס טמאה - זבל ּתבן33ׁשל ׁשל מת;34; טמא טמאה - ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ

ּגמּלים ׁשל ׁשּלֹו35והּפחלץ ׁשהחבלים לפי מּכלּום; טהֹור - ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֻ
ּביֹותר ּבֹו36קׁשים וכּיֹוצא ּתבן לקּבל ראּוי ואינֹו ,37ועבים ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּבלבד. חבלים אּלא ּכלי ּתֹורת עליו ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָונמצא
.Ëמּפצין הן:38ׁשלׁשה ְִֵַָָ

מדרס טמא - ליׁשיבה ּבֹו39העּׂשּוי ׁשּמּניחין צּבעים וׁשל ; ְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
הּכלים מת40את טמא טמא עליו41- ׁשּנֹותנין ּגּתֹות וׁשל ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

מּמׁשּמׁשי ׁשאינֹו לפי מּכלּום, טהֹור - ּבֹו ּומחּפין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָענבים
.42אדם ָָ

.Èחמתֹות ּתּורמלין43ׁשלׁש ּוׁשלׁשה הן:44הן ְְֲִֵֵָָָָ
החמת ׁשעּורן? וכּמה מדרס. טמאין - ּכּׁשעּור ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהמקּבלין
מקּבלין וׁשאינן חמּׁשה. - והּתּורמיל קּבין, ארּבעה -ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ

טהֹור - הּדג עֹורֹות וׁשל מת; טמא טמאים - ְְְִִֵֵֵֶַַָָּכּׁשעּור
.45מּכלּום ְִ

.‡È:הן עֹורֹות ְֵָׁשלׁשה
לׁשטיח ּכלים46העּׂשּוי לתכרי והעּׂשּוי מדרס; טמא -47- ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

רצּועֹות וׁשל מת; טמא מּכלּום,48טמא טהֹור - סנּדלין וׁשל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ
ּכלי. צּורת עליו ׁשאין ְְִִֵֶַָָלפי

.·È:הן סדינין ְְִִֵָׁשלׁשה
טמא טמא - לפרכת והעּׂשּוי מדרס; טמא - לׁשכיבה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹהעּׂשּוי

מּמּנּו49מת ׁשּיתלּמד ּכדי אֹותֹו ׁשעֹוּׂשין צּורֹות, וׁשל ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַ
אדם.50הרֹוקם מּמׁשּמׁשי ׁשאינֹו לפי מּכלּום, טהֹור - ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ

.‚È:הן מטּפחֹות ְִֵָָׁשלׁש
ידים מדרס51ׁשל טמאה טמא52- טמאה - ספרים וׁשל ; ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

לוי53מת ּבני נבלי וׁשל הּמת ּתכריכי וׁשל טהֹורה54; - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ
אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינן לפי ְְְְִִִֵֵֶַָָָמּכלּום,

.„Èמּפני והאצּבעֹות הּיד ּבֹו ׁשּמכניסין יד, ּכמֹו העּׂשּוי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָעֹור
ּפרקלינין ּוׁשלׁשה ּפרקלינין. הּנקרא הּוא ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּצּנה

ֵהן:
ועֹוף חּיה צּידי עליו55ׁשל נׁשען ׁשהרי מדרס, טמא -56; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

חּגבים וׁשל57וׁשל החגבים; ּבֹו ׁשּנֹותנין מת, טמא טמא - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשאינֹו58קּיצים לפי מּכלּום, טהֹור - ּפרֹות מקּיצין ׁשּבֹו , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

אדם .59מּמׁשּמׁשי ְְִֵַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שהוא.25) מה עליהם להעמיד המשמשים או26)כלים הקרקע על לעמוד שלא כדי עליו, רגליו מעמיד המיטה מן שהיורד
הקרה. לרגליו.27)הריצפה הדום לו "בסיס".28)המשמש אלה לשני קרא למה לי נתברר "של29)לא כתוב במשנתנו

ולכלי היין לכלי מקומות ובו ארוך והוא לשתייה מוכן שולחן "הוא שדלופקי רבינו מפרש א כ"ב, פרק כלים ובמשנה דלופקי"
טמאה? היא למה "דולפקי לעזר: רבי אמר ב הלכה י"ז פרק שבת [בירושלמי כזה. לשולחן התכוון כאן שגם ונראה הפירות".
ליד יושבים אינם שהמסובים משמע, עליה". עומד שהשמש מפני טמאה? למה (שלו) דידיה בסיס עליה, אוכל שהשמש מפני
הוא למה לעזר רבי שאל ולפיכך למסובים, מגישם שהשמש ומשקין והאוכלין הכלים עליו להעמיד משמש והוא הדולפקי
הלא מידרס, טומאת מקבל הבסיס אין ולמה עליו. אוכל שהשמש מפני והשיב בלבד? כלים משמש הוא הלא טומאה מקבל
מן כחלק טומאות שאר מקבל הוא כן פי על ואף עליו, האדם דריסת לשם נעשה לא שהבסיס מפני עליו? עומד השמש

סאה.30)הדולפקי. ארבעים מקבל והוא כמגדל, עשוי גדול ארון עליו מקבל31)שמעמידים שאינו המגדל מן חלק הוא
תבן.32)טומאה. או זבל בהם שמוליכים גדולים עליו.33)סלים יושב והנהג מלמעלה חלקי כיסוי לה שיש מפני

התבן.34) על יושב והנהג מלמעלה רימון.35)פתוחה מכמוציא יותר רחבים הסריגה וניקבי עבים מחבלים עשוייה רשת
עליו.36) לשבת אפשר לקבלה.37)ואי ראוי אינו שהרי טומאות שאר מקבל אינו ולכן לו, מחצלאות.38)והדומה
פי39) על אף מידרס מיטמא שמפץ יטמא", הזב עליו ישכב אשר המשכב "כל ד): טו, (ויקרא הכתוב מן למדו ב פד, בשבת

מת. טמא מיטמא מידרס המטמא שכל הכלל: מן טומאות, בשאר גם מיטמא - מידרס שמיטמא ומתוך עץ. כלי מפשוטי שהוא
בו.40) אותם מיטמא41)וכורכים אינו לישיבה נעשה שלא ומפני עץ, כלי כפשוטי נידון אינו לקבלה עשוי שהוא מפני

בלבד42)מידרס. מלאכה בשעת ורק חפציו או כליו אלא עצמו האדם את משמשים שאינם עץ, כלי שפשוטי נתבאר, וכבר
טומאה. מקבלים אינם הרועים.44)נודות.43)- שבים45)ילקוט חיים בעלי שעור ג, הלכה א בפרק למעלה נתבאר

כלל. מיטמא עליו.46)אינו ויושבים הקרקע על אותו כלים.47)שפורסים בו לרצועות48)לכרוך שייחדו עור פירוש,
אבל טומאה, מקבל אינו מלאכתו נגמרה שלא שדבר פעמים, כמה כבר ונתבאר מלאכתו נגמרה לא כן ואם עדיין, חתכו ולא

ו). הלכה י"ג פרק צרעת טומאת בהלכות (רבינו טומאה מקבלות חתוכות ומתחמם49)רצועות בשוליו מתעטף שהשמש מפני
ב). יד, (ביצה בגד תורת עליו יש כמותן.50)בו ירקום שהרוקם כדי הסדין על שונות צורות את51)עשו בה שמנגבים

מפ52)הידיים. מפרש: ב הלכה ט פרק כלאיים עליה.בירושלמי וישן הכסת על שנותנה "מפני53)ני אמרו: שם בירושלמי
בה". ומתחמם בחיקו ונותנה תוך כמין אותה ניגון54)שעושה וכלי נבליהם בהן מכסים המקדש בבית המנגנים שהלוויים

פרקלין55)אחרים. לובשים לצייד יוצאים וכשהם קטנות, וחיות עופות לצוד מלומדים וחזקים גדולים בעופות משתמשים הציידים
ורחב חזק הוא הפרקלין האות. את לו נותן כשבעליו חיים בעלי אחר ורודף לפקודתו הנשמע העוף את עליו ומעמידים היד על

העוף. ציפורני שריטות מפני הצייד של ידו על הפרקלין56)ומגן את פושט ידו, מעל העוף את מוריד הוא לנוח רוצה כשהצייד
העץ. ובין ביניהם הפרקלין את משים הוא בגדיו את ילכלך שלא וכדי עץ, על גבו חגבים.57)ומשעין בהם שתופסים

לחים.58) פירות הלכה59)מלקטי ז פרק למעלה (ראה עצמו האדם גוף צורך זה ואין בלבד הלכלוך מפני להגן הוא תשמישם

milk zekld - oeygxn d"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÂË:הן סבכֹות ְֵָָׁשלׁש
ילּדה מדרס60ׁשל טמאה זקנה61- וׁשל טמא62; טמאה - ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשכר63מת לׁשֹותי ּבּה לּׂשחק וׁשעֹוּׂשין מּכלּום,64; טהֹורה - ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָ
אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינּה ְְְִִֵֵֶַָָָלפי

.ÊË:הן סנּדלין ְְִֵַָָׁשלׁשה
ּבהמה ׁשל מּתכֹות ׁשל מדרס; טמא - אדם טמא65ׁשל - ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

מת ׁשעם66טמא ׁשל צפירה67; מּכלּום68וׁשל טהֹור -69. ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ
אֹו למרּכב, אֹו למׁשּכב ראּוי ׁשאינֹו ּכלי ּכל ּדבר: ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָּכללֹו
הרי - אחרת למלאכה אּלא [לכ] נעּׂשה ולא ראּוי ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהּוא
עּמּה ּומׁשּמׁש אחרת למלאכה נעּׂשה הּמדרס; מן טהֹור ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּוא
וכל ּבמדרס. מתטּמא - והרדיד הּטּלית ּכגֹון היׁשיבה, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָאת
ואינֹו ּבמת מתטּמא ויׁש ּבמת; מתטּמא - ּבמדרס ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָהּמתטּמא
- ּבמת הּמתטּמא וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמדרס, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמתטּמא
ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל אבֹות ּבין הּטמאֹות, אבֹות ּבׁשאר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻמתטּמא

ּבמׁשקין ּומתטּמאין .70ּדבריהם, ְְְְְִִִִֵֶַַ
.ÊÈ:הן קּפֹות ֵָֻׁשלׁש

הּבריאה71מהּוהה על הּבריאה72ׁשּטלאּה אחר הֹולכין -73; ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָ
הּגדֹולה על ׁשוֹות74קטּנה היּו הּגדֹולה; אחר הֹולכין -75- ְְְְִַַַַַַָָָָָ

ׁשא אחריה? הֹולכין ּכיצד הּפנימית. אחר נּקבההֹולכין 76ם ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
טהֹורֹות ׁשּתיהן - רּמֹון .77ּבמֹוציא ְְְִִֵֶ

.ÁÈ:הן ּפנקסֹות ְְִֵָָׁשלׁשה
מדרס78האּפיפירין טמא - הּספרים עליו ׁשּמּניחין וׁשּיׁש79. ; ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשעוה קּבּול ּבית מת80ּבֹו טמא טמא חלקה81- טהֹורה82; - ְְֲֲִֵֵֵֵַָָָָָ
ּכלי צּורת עליו ׁשאין לפי למדרס83מּכלּום, ראּוי .84ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

ועּׂשרים ׁשמֹונה 1ּפרק
¤¤§¨§¤§¦

אחֹוריהן‡. ׁשּנטמאּו קּבּול ּבית להן ׁשּיׁש הּכלים ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכל
אזניהן ולא אגניהן ולא לתרּומה, ּתֹוכן נטמא לא - ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹּבמׁשקין
- הּכלי ּתֹו נטמא הּכלי. ּבּׂשפת הּׁשֹוקע אצּבע מקֹום ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹולא
על אֹו הּכלים ּכּני על טמאין מׁשקין נפלּו ּכּלן. ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֻנטמאּו

הרי - המקּבלין הּכלים ידֹות על אֹו אזניהן על אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאגניהן
נטמאּו. לא ּכּלֹו הּכלי אחֹורי ואפּלּו טהֹורין. והן מנּגבן ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָֹֻזה

העֹור,·. ּכלי אֹו והּמרצּופין, הּׂשּקין ּכגֹון הּׂשק, ּכלי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָאחד
קּפֹות אפּלּו עץ, ּכלי ואחד והּכסתֹות, הּכרים ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻּכגֹון

נט אם ּתֹוכן.ּומׁשּפלֹות, נטמא לא - ּבמׁשקין אחֹוריהן מאּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ
הּׁשלחן‚. ּכגֹון למדרס, ראּויין ׁשאין ׁשטף ּכלי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֻּפׁשּוטי

מן טמאה מקּבלין ואין הֹואיל ּדפן, לּה ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻוטבלא
ּתֹוכן. נטמא לא - ּבמׁשקין אחֹוריהן נטמאּו אם ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹהּתֹורה,
והעֹור הּמּטה ּכגֹון למדרס, הראּויים ׁשטף ּכלי ּפׁשּוטי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאבל
,ותֹו אחֹורים להם אין - ּבהן וכּיֹוצא והּכּסא עליו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיׁשנים
נטמא - מאחֹוריהן אֹו מּתֹוכן ּבהן מׁשקין ׁשּנגעּו ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאּלא
ׁשל ּומסּננת ליסטרֹות, וזֹומא וׁשמן, יין מּדֹות וכן ּכּלֹו. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻהּכלי
אם אּלא ,ותֹו אחֹורים להן אין - יין ׁשל ּומׁשּמרת ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָחרּדל,

הּבגדים. ּכמֹו ּכּלן, נטמאּו - מקצתן על מׁשקין ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָֻנפל
נפלּו„. ּכיצד? .ותֹו אחֹורים להן יׁש - והּמלמד ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמרּדע

לחרחּור הּסמּו העץ מן נטמא לא - החרחּור על ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָֹמׁשקין
נפלּו אם וכן טהֹור. העץ ּוׁשאר ּבלבד, טפחים ׁשבעה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָאּלא
הּסמּוכין טפחים ארּבעה אּלא נטמא לא - הּדרבן על ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹמׁשקין
ּככלי זה הרי - לארּבעה וחּוץ לׁשבעה חּוץ נפלּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָלּדרבן.
מּמקֹום אּלא נטמאּו ולא ּבאחֹוריו, מׁשקין ׁשּנגעּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹקּבּול

ולחּוץ. ְַַָמּגעֹו
נטמא‰. לא - ּבמׁשקין מהן אחד ׁשּנטמא ּכיס ׁשּבתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹּכיס

אבל ׁשוין; ּׂשפתֹותיהן ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָחברֹו.
החיצֹון, נטמא - הּפנימי ונטמא עֹודף החיצֹון היה ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָאם
,ּכ ּובין ּכ ּבין ּובּׁשרץ, הּפנימי. נטמא לא - החיצֹון ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹנטמא

חברֹו. נטמא לא - מהם אחד נטמא ְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹאם
.Âמהן אחד ונטמא אחד ּבעץ רבע וחצי רבע ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהחֹוקק

א הּׁשני, נטמא לא - ּכיצד?ּבמׁשקין אחד. עץ ׁשהן ּפי על ף ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
טמאין, ואחֹוריו הרבע - הרבע ּבתֹו טמאין מׁשקין ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹנגעּו
- מּתֹוכֹו הרבע ּבחצי נגעּו טהֹורין; ואחֹוריו הרבע ְְֲֲֲִִִִַַַַַָָָָֹֹוחצי
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ראשה.60)ב). את בה מכסה צעירה שאשה עליה.61)סבכה ויושבת מסירתה היא הסבכות.62)לפעמים להוריד דרכן אין
ובגדיו.63) אדם תכשיטי מיוחדות64)ככל סבכות לובשות אלו נשים האורחים. לפני ומשחקות למסבאות באות צנועות בלתי נשים

כלי. תורת עליהן אין ולפיכך דרכן, בולטות והשערות מאוד רחבות על65)שנקביהן ברזל סנדלי מנעילים למלחמה היוצאים
סוסיהם. מי66)פרסות בהם החיילים שותים מצויים, כלים כשאין במלחמה, א. בדבר: טעמים שלושה נאמרו א נט, ם;בשבת

גופם. את לסוך שמן בו נותנים החיילים ג. והברקנים; הקוצים על ורץ רגליו על הסנדלים את שם הוא בורח כשהאדם מין67)ב.
רך. דקל.68)עץ לולבי מפרשים ויש גמי. וסנדלים69)מין טומאה. מקבלים אינם - בהמה וכלי בהמה, של בסנדלים המדובר

למעלה. האמורים לתשמישים ראויים אינם הלכה70)אלה הטומאות אבות מהלכות ז פרק (ראה לטומאה ראשון שהם פי על אף
רימון72)בלוייה.71)ב). כמוציא הגדולה ניקבה כך ואחר הנקב, את וסגר המהוהה את לה וחיבר קטן נקב היה בבריאה

תוקן. לא זה משנה).73)ונקב (כסף שלימה שהיא פי על אף נטמאה, לא במהוהה טומאה נגעה או74)ואם בריאות ושתיהן
מהוהות.75)מהוהות. או בריאות הראשון.76)ושתיהן הקטן הנקב את שטלא שהמהוהה77)אחר מפני טומאה. מקבלות אינן

לפנימית. והחיצונה לגדולה הקטנה וכן לבריאה טפילה או78)היא הניירות מונחים וביניהם בצירים מחוברים עץ לוחות שני
הקלף על וכותב הלוחות שני על ויושב הקיפול את פותח הוא לכתוב רוצה וכשהסופר ספרים מניחים הלוחות גבי על הקלף.

ביניהם. לישיבה.79)המונח גם עשוי שהוא בית80)משום בהם יש ואם לישיבה. ראויים שאינם קטנים בלוחות כאן המדובר
ואפשר שעווה גבי על בחרט לכתוב היו רגילים העתיקה (בתקופה בחרט עליו ולכתוב הלוח על למרוח שעווה בו להניח קיבול

שנית). עליה ולכתוב השעווה על החרוט את להחליק קיבול.81)היה כלי בית82)ככל בו ואין שטוח הוא הלוח כלומר,
פשוט.83)קיבול. קרש ישיבה.84)והוא כדי בו שאין בקטן להם1)המדובר ושאין ותוך, אחוריים להם שיש הכלים יבאר

במשקין. מהן אחד שנטמא כיס, שבתוך כיס ודין וכו'.
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.ÂË:הן סבכֹות ְֵָָׁשלׁש
ילּדה מדרס60ׁשל טמאה זקנה61- וׁשל טמא62; טמאה - ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשכר63מת לׁשֹותי ּבּה לּׂשחק וׁשעֹוּׂשין מּכלּום,64; טהֹורה - ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָ
אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינּה ְְְִִֵֵֶַָָָלפי

.ÊË:הן סנּדלין ְְִֵַָָׁשלׁשה
ּבהמה ׁשל מּתכֹות ׁשל מדרס; טמא - אדם טמא65ׁשל - ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

מת ׁשעם66טמא ׁשל צפירה67; מּכלּום68וׁשל טהֹור -69. ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ
אֹו למרּכב, אֹו למׁשּכב ראּוי ׁשאינֹו ּכלי ּכל ּדבר: ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָּכללֹו
הרי - אחרת למלאכה אּלא [לכ] נעּׂשה ולא ראּוי ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהּוא
עּמּה ּומׁשּמׁש אחרת למלאכה נעּׂשה הּמדרס; מן טהֹור ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּוא
וכל ּבמדרס. מתטּמא - והרדיד הּטּלית ּכגֹון היׁשיבה, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָאת
ואינֹו ּבמת מתטּמא ויׁש ּבמת; מתטּמא - ּבמדרס ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָהּמתטּמא
- ּבמת הּמתטּמא וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמדרס, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמתטּמא
ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל אבֹות ּבין הּטמאֹות, אבֹות ּבׁשאר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻמתטּמא

ּבמׁשקין ּומתטּמאין .70ּדבריהם, ְְְְְִִִִֵֶַַ
.ÊÈ:הן קּפֹות ֵָֻׁשלׁש

הּבריאה71מהּוהה על הּבריאה72ׁשּטלאּה אחר הֹולכין -73; ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָ
הּגדֹולה על ׁשוֹות74קטּנה היּו הּגדֹולה; אחר הֹולכין -75- ְְְְִַַַַַַָָָָָ

ׁשא אחריה? הֹולכין ּכיצד הּפנימית. אחר נּקבההֹולכין 76ם ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
טהֹורֹות ׁשּתיהן - רּמֹון .77ּבמֹוציא ְְְִִֵֶ

.ÁÈ:הן ּפנקסֹות ְְִֵָָׁשלׁשה
מדרס78האּפיפירין טמא - הּספרים עליו ׁשּמּניחין וׁשּיׁש79. ; ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשעוה קּבּול ּבית מת80ּבֹו טמא טמא חלקה81- טהֹורה82; - ְְֲֲִֵֵֵֵַָָָָָ
ּכלי צּורת עליו ׁשאין לפי למדרס83מּכלּום, ראּוי .84ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

ועּׂשרים ׁשמֹונה 1ּפרק
¤¤§¨§¤§¦

אחֹוריהן‡. ׁשּנטמאּו קּבּול ּבית להן ׁשּיׁש הּכלים ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכל
אזניהן ולא אגניהן ולא לתרּומה, ּתֹוכן נטמא לא - ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹּבמׁשקין
- הּכלי ּתֹו נטמא הּכלי. ּבּׂשפת הּׁשֹוקע אצּבע מקֹום ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹולא
על אֹו הּכלים ּכּני על טמאין מׁשקין נפלּו ּכּלן. ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֻנטמאּו

הרי - המקּבלין הּכלים ידֹות על אֹו אזניהן על אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאגניהן
נטמאּו. לא ּכּלֹו הּכלי אחֹורי ואפּלּו טהֹורין. והן מנּגבן ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָֹֻזה

העֹור,·. ּכלי אֹו והּמרצּופין, הּׂשּקין ּכגֹון הּׂשק, ּכלי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָאחד
קּפֹות אפּלּו עץ, ּכלי ואחד והּכסתֹות, הּכרים ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻּכגֹון

נט אם ּתֹוכן.ּומׁשּפלֹות, נטמא לא - ּבמׁשקין אחֹוריהן מאּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ
הּׁשלחן‚. ּכגֹון למדרס, ראּויין ׁשאין ׁשטף ּכלי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֻּפׁשּוטי

מן טמאה מקּבלין ואין הֹואיל ּדפן, לּה ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻוטבלא
ּתֹוכן. נטמא לא - ּבמׁשקין אחֹוריהן נטמאּו אם ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹהּתֹורה,
והעֹור הּמּטה ּכגֹון למדרס, הראּויים ׁשטף ּכלי ּפׁשּוטי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאבל
,ותֹו אחֹורים להם אין - ּבהן וכּיֹוצא והּכּסא עליו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיׁשנים
נטמא - מאחֹוריהן אֹו מּתֹוכן ּבהן מׁשקין ׁשּנגעּו ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאּלא
ׁשל ּומסּננת ליסטרֹות, וזֹומא וׁשמן, יין מּדֹות וכן ּכּלֹו. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻהּכלי
אם אּלא ,ותֹו אחֹורים להן אין - יין ׁשל ּומׁשּמרת ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָחרּדל,

הּבגדים. ּכמֹו ּכּלן, נטמאּו - מקצתן על מׁשקין ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָֻנפל
נפלּו„. ּכיצד? .ותֹו אחֹורים להן יׁש - והּמלמד ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמרּדע

לחרחּור הּסמּו העץ מן נטמא לא - החרחּור על ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָֹמׁשקין
נפלּו אם וכן טהֹור. העץ ּוׁשאר ּבלבד, טפחים ׁשבעה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָאּלא
הּסמּוכין טפחים ארּבעה אּלא נטמא לא - הּדרבן על ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹמׁשקין
ּככלי זה הרי - לארּבעה וחּוץ לׁשבעה חּוץ נפלּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָלּדרבן.
מּמקֹום אּלא נטמאּו ולא ּבאחֹוריו, מׁשקין ׁשּנגעּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹקּבּול

ולחּוץ. ְַַָמּגעֹו
נטמא‰. לא - ּבמׁשקין מהן אחד ׁשּנטמא ּכיס ׁשּבתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹּכיס

אבל ׁשוין; ּׂשפתֹותיהן ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָחברֹו.
החיצֹון, נטמא - הּפנימי ונטמא עֹודף החיצֹון היה ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָאם
,ּכ ּובין ּכ ּבין ּובּׁשרץ, הּפנימי. נטמא לא - החיצֹון ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹנטמא

חברֹו. נטמא לא - מהם אחד נטמא ְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹאם
.Âמהן אחד ונטמא אחד ּבעץ רבע וחצי רבע ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהחֹוקק

א הּׁשני, נטמא לא - ּכיצד?ּבמׁשקין אחד. עץ ׁשהן ּפי על ף ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
טמאין, ואחֹוריו הרבע - הרבע ּבתֹו טמאין מׁשקין ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹנגעּו
- מּתֹוכֹו הרבע ּבחצי נגעּו טהֹורין; ואחֹוריו הרבע ְְֲֲֲִִִִַַַַַָָָָֹֹוחצי
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ראשה.60)ב). את בה מכסה צעירה שאשה עליה.61)סבכה ויושבת מסירתה היא הסבכות.62)לפעמים להוריד דרכן אין
ובגדיו.63) אדם תכשיטי מיוחדות64)ככל סבכות לובשות אלו נשים האורחים. לפני ומשחקות למסבאות באות צנועות בלתי נשים

כלי. תורת עליהן אין ולפיכך דרכן, בולטות והשערות מאוד רחבות על65)שנקביהן ברזל סנדלי מנעילים למלחמה היוצאים
סוסיהם. מי66)פרסות בהם החיילים שותים מצויים, כלים כשאין במלחמה, א. בדבר: טעמים שלושה נאמרו א נט, ם;בשבת

גופם. את לסוך שמן בו נותנים החיילים ג. והברקנים; הקוצים על ורץ רגליו על הסנדלים את שם הוא בורח כשהאדם מין67)ב.
רך. דקל.68)עץ לולבי מפרשים ויש גמי. וסנדלים69)מין טומאה. מקבלים אינם - בהמה וכלי בהמה, של בסנדלים המדובר

למעלה. האמורים לתשמישים ראויים אינם הלכה70)אלה הטומאות אבות מהלכות ז פרק (ראה לטומאה ראשון שהם פי על אף
רימון72)בלוייה.71)ב). כמוציא הגדולה ניקבה כך ואחר הנקב, את וסגר המהוהה את לה וחיבר קטן נקב היה בבריאה

תוקן. לא זה משנה).73)ונקב (כסף שלימה שהיא פי על אף נטמאה, לא במהוהה טומאה נגעה או74)ואם בריאות ושתיהן
מהוהות.75)מהוהות. או בריאות הראשון.76)ושתיהן הקטן הנקב את שטלא שהמהוהה77)אחר מפני טומאה. מקבלות אינן

לפנימית. והחיצונה לגדולה הקטנה וכן לבריאה טפילה או78)היא הניירות מונחים וביניהם בצירים מחוברים עץ לוחות שני
הקלף על וכותב הלוחות שני על ויושב הקיפול את פותח הוא לכתוב רוצה וכשהסופר ספרים מניחים הלוחות גבי על הקלף.

ביניהם. לישיבה.79)המונח גם עשוי שהוא בית80)משום בהם יש ואם לישיבה. ראויים שאינם קטנים בלוחות כאן המדובר
ואפשר שעווה גבי על בחרט לכתוב היו רגילים העתיקה (בתקופה בחרט עליו ולכתוב הלוח על למרוח שעווה בו להניח קיבול

שנית). עליה ולכתוב השעווה על החרוט את להחליק קיבול.81)היה כלי בית82)ככל בו ואין שטוח הוא הלוח כלומר,
פשוט.83)קיבול. קרש ישיבה.84)והוא כדי בו שאין בקטן להם1)המדובר ושאין ותוך, אחוריים להם שיש הכלים יבאר

במשקין. מהן אחד שנטמא כיס, שבתוך כיס ודין וכו'.
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טהֹורין. ואחֹוריו הרבע טמאים, ואחֹוריו הרבע ְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָֹֹחצי
אֹו הרבע אחֹורי נטמאּו הּכל. את מטּביל - מטּביל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹּוכׁשהּוא
ׁשאין טמא, הּכלי אחֹורי הרי - ּבמׁשקין הרבע חצי ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹאחֹורי

האחֹורים. את ְֲִִֶַָחֹולקין
.Êאין - מרּתיח והיה טמאין אחֹוריו ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻקמקּומֹוס

וחזרּו ּבאחֹוריו ונגעּו מּתֹוכֹו מׁשקין יצאּו ׁשּמא ְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָחֹוׁשׁשין
לתרּומה. טהֹורין ׁשּבתֹוכֹו הּמׁשקין הרי אּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָלתֹוכֹו,

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

zF`ewn zFkld¦§¦§¨
ואחר מקוה ּבמי טמא ּכל ׁשּיטּבל והיא. אחת, עּׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמצות

יטהר. ְִַָּכ
אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
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טמאה‡. ׁשּנטמאּו ּבין ּכלים, ּבין אדם ּבין הּטמאין, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֻּכל
אין - ּדבריהן ׁשל ּבטמאה ׁשּנטמאּו ּבין ּתֹורה ׁשל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻחמּורה

ּבּקרקע. הּנקוין ּבמים ּבטבילה אּלא טהרה ְְְְֳִִִִִֶֶַַַַַָָָָָלהן
מן·. ּבגדים וכּבּוס ּבּׂשר רחיצת ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָּכל

ה ּכל טבילת אּלא אינֹו - ׁשּנאמרהּטמאה וזה ּבמקוה. ּגּוף ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ
והּוא ּגּופֹו. ּכל ׁשּיטּבל ּכלֹומר, - ּבּמים ׁשטף לא וידיו ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹֹּבזב:
אצּבע מראׁש חּוץ ּכּלֹו טבל ׁשאם הּטמאין, לׁשאר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻהּדין
על אף האּלה, הּדברים וכל ּבטמאתֹו. הּוא עדין - ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֻהּקטּנה
עד וטמא יּובא ּבּמים נאמר: הרי הּׁשמּועה, מּפי ׁשהן ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּפי
ּבּמים. ׁשּיבֹואּו הּטמאים לכל אב ּבנין - וטהר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהערב

מּכלי‚. חּוץ ּבמקוה, טהרה להן יׁש - ׁשּנטמאּו הּכלים ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכל
ואתֹו ּבֹו: נאמר - חרס ּכלי הּמּפץ. וכן זכּוכית ּוכלי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹחרס
ּבּקרקע, חּברֹו אפּלּו ׁשבירה. אּלא טהרה לֹו ואין ְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָֹתׁשּברּו,
הרי - גפסיס אֹו סיד מלאהּו ואפּלּו ּבמסמר, קבעֹו ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָואפּלּו
חרס ּככלי - זכּוכית ּוכלי ׁשּיּׁשבר. עד ׁשהיה ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהּוא

זה. ּבדבר ְֲֶָָָעּׂשאּום
הּטמאֹות.„. ּכל ׁשאר המקּבלים הּכלים ּבכלל אינֹו ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֻהּמּפץ

ּבּתֹורה. האמּורין עץ ּכלי מּכלל אינֹו קּבּול, ּכלי ׁשאינֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָלפי
ּדין ּבלבד מדרס לטמאת נתרּבה למׁשּכב, ראּוי והּוא ְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָֻוהֹואיל
ונתרּבה ּבפרּוׁש וטהרה טמאה לֹו ׁשאין וכיון ְְְְְְֳִֵֵֵֶַָָָָָָֻּתֹורה.
ּבמקוה מתטהר ׁשאין ּבמקוה; לטהר יתרּבה לא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻלטמאה,
אּלא טהרה למּפץ ואין ּבּתֹורה. האמּורין הּכלים ְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאּלא
טפחים. ׁשּׁשה על מּׁשּׁשה ּפחֹות ׁשּיּׁשאר עד ְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָקריעתֹו,

ּבמים‰. ּבֹו: נאמר ׁשהרי ּבמעין, אּלא טהרה לֹו אין ְְְֱֲֳִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּזב
- ּכלים ּבין אדם ּבין הּטמאין, ּוׁשאר הּזבה אבל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָחּיים.

ּבמקוה. אף ְְְִִֶַטֹובלין
.Âויֹולדת מּנּדה חּוץ ּבּיֹום, טבילתן טבילֹות חּיבי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכל

טֹובל קרי ּובעל נּדה. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּלילה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּטבילתן
לפנֹות והיה ׁשּנאמר: הּלילה; מּתחּלת ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻוהֹול

י הּלילהערב מּתחּלת והֹול ׁשּטֹובל מלּמד, - ּבּמים רחץ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ׁשמׁש. הערב ֱֵֶֶֶַעד

.Êּבבת ערם ּכׁשהּוא ּגּופֹו ּכל ׁשּיטּבל צרי הּטֹובל ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹּכל
והרי ראׁשֹו, ּׂשער ּכל יטּביל - ּׂשער ּבעל היה ואם ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָֹאחת.
- ּבבגדיהן ׁשּנטּבלּו הּטמאין וכל ּתֹורה. ּדין ּכגּופֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָהּוא
חֹוצצין. ואינן ּבהן ּבאין ׁשהּמים מּפני טבילה, להן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעלתה

לבעלּה. מּתרת - ּבבגדיה ׁשּטבלה הּנּדה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻוכן
.Á- נתּכּון לא ואם לטבילה, להתּכּון צרי הּטֹובל ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹּכל

ּכגֹון ּכּונה, ּבלא ׁשּטבלה נּדה אפּלּו לחּלין. טבילה לֹו ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָֹֻעלתה
לבעלּה; מּתרת זֹו הרי - להקר ירדה אֹו הּמים לתֹו ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּנפלה
ּבכּונה. ׁשּתטּבל עד טהֹורה אינּה ּולקדׁשים לתרּומה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹאבל

.Ëנכנסּו אם הּמים, ּבאּמת לֹו ויׁשב ורגליו ידיו ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָהּכֹופת
מגּנה. זה הרי - הּמקוה לתֹו הּקֹופץ טהֹור. - ּכּלֹו ּדר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻֻמים
לחברֹו: והאֹומר מגּנה. זה הרי - ּבּמקוה ּפעמים ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻוהּטֹובל

מגּנה. זה הרי - ּבּמקוה עלי יד ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָֻּכבׁש
.Èּבהן ׁשּיבֹואּו צריכין אינן הּקמטים ּובית הּסתרים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבית

הּנראים איברים - ּבּמים ׁשטף לא וידיו ׁשּנאמר: ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּמים;
ּבהן ׁשּיבֹואּו ראּויין להיֹות צריכין כן ּפי על ואף ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָּבלבד.
לעֹולם חכמים: אמרּו לפיכ חֹוצץ. דבר יהיה ולא ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹהּמים
קמטיה ּבין מדיחה אּׁשה ׁשּתהיה ּביתֹו, ּבתֹו אדם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָילּמד
ּגדילתּה, ּכדר טֹובלת והאּׁשה ּתטּבל. ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבמים

ּבנּה. את וכמניקה ְְְְִִֶֶֶָָּכאֹורגת
.‡Èהעיר מּבני ׁשּמתּבּיׁשת מּפני ּבנמל, טֹובלת אינּה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאּׁשה

ּכדי ּבֹו וכּיֹוצא מּפץ לּה הּקיף ואם ּכהגן. טֹובלת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹואינּה
ּתטּב ולא ּבנמל. טֹובלת - אֹולהצניעּה חרס ּכלי ּגּבי על ל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

טבילה. לּה ּתעלה ולא ׁשּמפחדת מּפני ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹסל
.·Èּובין ּבינם חֹוצץ דבר יהיה לא הּכלים אֹו האדם ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹאחד

ּבצק ׁשהיה ּכגֹון הּמים, ּובין ּבינם חֹוצץ דבר היה ואם ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָהּמים.
זה הרי - הּכלי ּגּוף על אֹו האדם ּבּׂשר על מדּבק טיט ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻאֹו
היה אם ּתֹורה: ּדבר טבילה. להן עלתה ולא ּכׁשהיה, ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָָֹטמא
עלתה לא - הּכלי רב אֹו האדם רב את חֹופה החֹוצץ ְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹדבר
אם אבל להעבירֹו; ורֹוצה עליו ׁשּיקּפיד והּוא טבילה. ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָלהן
עבר לא ּבין עבר ּבין לב על אֹותֹו ּׂשם ולא עליו מקּפיד ְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹֹאינֹו
חֹופה היה אם וכן רּבֹו. את ׁשחֹופה ּפי על ואף חֹוצץ אינֹו -ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻ
מּדברי עליו. מקּפיד ׁשהּוא ּפי על אף חֹוצץ, אינֹו - ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָמעּוטֹו
עלתה לא - עליו מקּפיד היה אם החֹוצץ, ּדבר ׁשּכל ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹסֹופרים:
רּבֹו; מּׁשּום ּגזרה מעּוטֹו, על ׁשהּוא ּפי על אף טבילה, ְְִִִִֵֶַַַָָֻלֹו
לֹו עלתה לא - רּבֹו את חֹופה היה אם החֹוצץ, ּדבר ְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֻוכל
רּבֹו מּׁשּום ּגזרה עליו, מקּפיד ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻטבילה,
אֹו האדם ּבּׂשר על היה ׁשאם אֹומר: נמצאת עליו. ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהּמקּפיד
וכּיֹוצא וזפת ּבצק ּכגֹון החֹוצצין, מּדברים ּדבר הּכלי ּגּוף ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעל
לֹו עלתה לא - עליו מקּפיד והּוא ּכחרּדל, טּפה אפּלּו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹּבהן,
אם אּלא טבילה, לֹו עלתה - עליו מקּפיד אינֹו ואם ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָטבילה;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו האדם, רב אֹו הּכלי רב חֹופה היה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּכן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טבילות1) חייבי זמן במקווה. טהרה להם שאין הכלים במקווה. אלא טהרה להם אין כלים, בין אדם בין הטמאים, שכל יבאר
וכלים. באדם החוצץ דבר מים. לביאת ראוי צריכים ואם לטבילה כוונה צריך אם בבגדיהם. טבלו ואם אימתי,

ze`ewn zekld - oeygxn e"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ה'תשע"ב מרחשון כ"ו רביעי יום

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

חֹוצצין‡. לפלּוף2אּלּו וגלד3ּבאדם: לעין, 4ׁשחּוץ ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָ
והרטּיה הּמּכה, ּגּבי ׁשעל יבׁש והּדם לּמּכה, ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשחּוץ

צֹואה וגלדי ׁשּתחת5ׁשעליה, טיט אֹו ּובצק ּבּׂשרֹו, ׁשעל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
והּמלמּולין הּיון6הּצּפרן, וטיט הּגּוף, וטיט7ׁשעל , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

אפּלּו8הּיֹוצרים ּתמיד ׁשם הּנמצא ּדרכים ׁשל וטיט , ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָ
החּמה הּטיט:9ּבימֹות ּכל ּוׁשאר חֹוצצין. אּלּו ּכל - ְְִִִֵַַַָָָָ

ּבּמים נמחה ׁשהרי חֹוצץ, אינֹו - לח ּוכׁשהּוא10ּכׁשהּוא ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַ
חֹוצץ. - ֵֵָיבׁש

הּתּות·. ּוּׂשרף והּדם, והחלב והּדיֹו והּתאנה11הּדבׁש ְְְְְְְְֵֶַַַַַַַָָָָ
חֹוצצין12והּׁשקמה יבׁשין - א13והחרּוב לחין חֹוצצין, .14ינן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

חֹוצצין יבׁשין ּבין לחין ּבין - הּׂשרפין ּכל ודם15ּוׁשאר . ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ
חֹוצץ16ׁשּנסר - לח אפּלּו והּבּׂשר17ּבּבּׂשר, האיבר . ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

חֹוצצין18המדלּדלים -19. ְְְִִַָֻ
ּתחּלה‚. ׁשּתדיח עד חֹוצץ - ּבאּׁשה הּסתרים ,20ּבית ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּדברים ּבּמה וחֹוצץ. מתקּבץ והאבק ּתמיד ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהּזעה
ּבנּׂשּואה -21אמּורים? מקּפדת ואינּה הֹואיל ּבפנּויה, אבל ; ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָ

חֹוצץ .22אינֹו ֵֵ
הּׁשבר23האגד„. ּגּבי ׁשעל והּקּׂשקּׂשין הּמּכה, ּגּבי ,24ׁשעל ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

ׁשהן27והּקטליֹות26והּנזמים25והּׁשירים ּבזמן והּטּבעֹות: ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
רפים28חזקים חֹוצצים; - ּבּבּׂשר חֹוצצין.29ּודבּוקים אינם - ְְְֲִִִִִֵַָָָָָ
הּנׁשים‰. ׁשּקֹוׁשרֹות והרצּועֹות ּפׁשּתן וחּוטי צמר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָחּוטי

ּובין הּגּוף ּבין ׁשּמבּדילין מּפני חֹוצצין, - לנֹוי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּבראׁשיהן
ּבאין ׁשהּמים מּפני חֹוצצין, אין - ּׂשער חּוטי אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּמים.

רפין. ׁשאינן ּפי על אף ִִֵֶֶַַָָָּבהן
.Âׁשּבּצּואר ּפׁשּתן30חּוטין ׁשל אפּלּו חֹוצצין, אינן לפי31- , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ

ּבהן עצמּה חֹונקת אּׁשה חבקים32ׁשאין אבל ׁשּבּצּואר,33. ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
עצמּה חֹונקת ׁשהאּׁשה לפי חֹוצצין, - וענקים קטליֹות ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָּכגֹון

ּבּׂשר. ּבעלת ׁשּתראה ּכדי ְֲֵֵֶֶֶַַָָָָּבהן
.Êקלקלי ונעּׂשה ׁשּנתקּׁשר הּלב ׁשעל קלקלי34ּׂשער וכן , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

חֹוצצין. - ְִַָָהּזקן
.Áנראה ׁשהּוא ּבזמן ּבאדם: הּתחּוב חֹוצץ35חץ ּובזמן36- , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

נראה טֹובל37ׁשאינֹו לערב38- ּבתרּומתֹו ּפי39ואֹוכל על אף , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
הרי - וטבל טמאה טּבעת ׁשּבלע מי וכן טמא. חץ ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּוא

ּבמּגעּה נטמא - ׁשּטבל אחר הקיאּה ואם טהֹור; ׁשּכבר40זה . ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ולא מטּמאין לא החי ּבגּוף הּבלּועים ׁשּכל ְְְְְְִִֵֶַַַַַָֹֹּבארנּו,
- מּלמּטה רגליו ּבסדקי וקיסמין צרֹורֹות נכנסּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָמתטּמאין.

.41חֹוצצין ְִ
.Ëּורטּיה מלּוגמא -42אסּפלנית, הּסתרים ּבית ׁשעל ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

צריכין הּמים, ּבהן ׁשּיּכנסּו צרי ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָחֹוצצין;
היתה ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצץ, ּדבר ּבהן יהא ולא ראּויין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּיהיּו

ׁשּתים אֹו אחת ּׂשערה לּמּכה,43ּבֹו מדּבק וראׁשּה לּמּכה חּוץ ְְְֲִַַַַַַַַָָָָָֹֻ
אֹו ּבצֹואה, אֹו ּבטיט מדּבק ראׁשם ּׂשערֹות ׁשּתי ׁשהיּו ְְְְְִֵֶָָָָָֹֻאֹו
והֹוציאן ּונקבן מלמּטה עיניו ּבריסי ּׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשהיּו

חֹוצצין. אּלּו הרי - מלמעלה עיניו ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָּבריסי
.Èרגליו ׁשעל ּבעפר אדם יטּבל חֹוצץ.44לא אינֹו - טבל ואם . ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וטבלה1) לבנה תבשיל שנתנה אשה שערה. את חופפת אשה שתהיה עזרא ותקנת חוצצים. ושאין באדם החוצצים דברים יבאר
חוצץ. דבר עליו ונמצא ועלה שטבל מי ודין וטבלה. דם והוציאה בבשרה שרטה ט.2)או פרק פולטת3)מקוואות שהעין ליחה

חוצץ]. לח שגם משמע ומזה יבש, לבין לח בין כאן מחלק אינו [רבינו לעין. שמחוץ בעור נדבקת מן4)והיא שנפלטה ליחה
שפתה. על והגלידה ונתייבשה.5)המכה בגופו שנדבקה שייריהם6)צואה את להעביר ורוצה טיט או בצק לש כשהאדם

"מילמולים". נקראים אלו גרגירים טיט. או בצק גרגירי הידיים על מתקבצים כך ומתוך בזו זו מחכך הוא בידיו, שנדבקו
הבורות.7) טיט זה מפורש: חרס.8)במשנה כלי במים.9)עושי נמחה ואינו יפה יפה נתייבש זה והם10)טיט המקווה במי

לעור. התות.11)מגיעים מעץ הנוטף במים.13)דקל.12)שרף נימוחים שאינם מלהגיע14)מפני המים על מעכבים אינם
שאדם15)לגוף. ומיעוט עליהם להקפיד אדם בני של ודרכם פירוש הפירות", לכלוכי שהם "מפני הטעם: מבואר שם בתוספתא

י"ב). הלכה י"א פרק (ראה חוצץ עליו להעבירו.16)מקפיד וקשה יפה שהתחיל17)שנדבק פירש, שם [רש"י א. כא, מנחות
דומים]. השיעורים שני ואולי דם. חוטי ממנו נמשכים בו וכשנוגעים לגמרי.18)להתייבש ממנו נפרדו ולא הגוף מן שנתלשו

(19) לגמרי כתלושים נידונים ואינם החוצץ דבר עליהם יש משנה).אם תחילה.20)כסף הדחה בלי לטבול רשאית אינה
בעלה.21) על תתגנה שלא כדי ד).22)שמקפידה הלכה שם (תוספתא לכלוך שם יש אם החובש24)תחבושת.23)אפילו

מזה. זה השבר חלקי יתרחקו שלא שומרים אלה קשקשים לזה. זה חלקיו שני שקירב אחרי השבר על מתכת קשקשי קושר
לקישוט.25) האף.26)שרשראות צוואריהן.27)נזמי סביב עונדות שהנשים זהב גרגירי של בחזקה.28)מחרוזות מהודקים
הגוף.29) ובין ביניהם ייכנסו והמים לבשר לחוצים בצווארה.30)אינם קושרת מודה31)שהאשה יהודה רבי שאפילו

בראש. קשורים כשהם מדאי.32)שחוצצים יותר אותם מהדקות הנשים הצוואר.33)אין את שחובקים מתכת של תכשיטים
ובין34) באיש בין שהמדובר משמע כאן מלשונו קילקי. במשנה: ואבק. זיעה ידי על ונידבקו השערות נסתבכו שרשרת. כעין סבך

האיש. זקן - כפשוטה "והזקן" המלה ותתפרש מקפיד, האיש גם זה שבמקום הבשר.35)באשה, לתוך כולו נכנס מפני36)לא
ה). הלכה שם (תוספתא חוצץ אינו - לעין נראה והוא ושקוף דק בקרום מכוסה החץ ואם הגלוי, בעור קצת שאינו37)שנדבק

חוצץ.38)מגולה. אינו שמש.39)והחץ הערב אחר עד בתרומה שאסורים שטבלו טבילות חייבי ההקאה.40)ככל בשעת
"א41) עקיבא: רבי אמר ד הלכה ח פרק שם חולקבתוספתא אין שבתוספתא פי על ואף הסתרים". כבית שהוא מפני חוצצים ין

מים. לביאת ראוי להיות צריך אבל מים, ביאת צריך אינו הסתרים שבית הלכה, נפסקה שכבר מפני כמותו רבינו פסק לא עליו,
מכה.42) גבי על שמשימים שונים רטיות הלכה43)מיני (ראה חוצצת קשורה ואחת חוצצות אינן קשורות שערות ששתי מפני

חוצצות. שתיים גם - למכה שבנדבקו רבינו משמיענו יחף.44)ט), ההולך של רגליו על העולה האבק
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חֹוצצין‡. לפלּוף2אּלּו וגלד3ּבאדם: לעין, 4ׁשחּוץ ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָ
והרטּיה הּמּכה, ּגּבי ׁשעל יבׁש והּדם לּמּכה, ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשחּוץ

צֹואה וגלדי ׁשּתחת5ׁשעליה, טיט אֹו ּובצק ּבּׂשרֹו, ׁשעל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
והּמלמּולין הּיון6הּצּפרן, וטיט הּגּוף, וטיט7ׁשעל , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

אפּלּו8הּיֹוצרים ּתמיד ׁשם הּנמצא ּדרכים ׁשל וטיט , ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָ
החּמה הּטיט:9ּבימֹות ּכל ּוׁשאר חֹוצצין. אּלּו ּכל - ְְִִִֵַַַָָָָ

ּבּמים נמחה ׁשהרי חֹוצץ, אינֹו - לח ּוכׁשהּוא10ּכׁשהּוא ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַ
חֹוצץ. - ֵֵָיבׁש

הּתּות·. ּוּׂשרף והּדם, והחלב והּדיֹו והּתאנה11הּדבׁש ְְְְְְְְֵֶַַַַַַַָָָָ
חֹוצצין12והּׁשקמה יבׁשין - א13והחרּוב לחין חֹוצצין, .14ינן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

חֹוצצין יבׁשין ּבין לחין ּבין - הּׂשרפין ּכל ודם15ּוׁשאר . ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ
חֹוצץ16ׁשּנסר - לח אפּלּו והּבּׂשר17ּבּבּׂשר, האיבר . ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

חֹוצצין18המדלּדלים -19. ְְְִִַָֻ
ּתחּלה‚. ׁשּתדיח עד חֹוצץ - ּבאּׁשה הּסתרים ,20ּבית ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּדברים ּבּמה וחֹוצץ. מתקּבץ והאבק ּתמיד ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהּזעה
ּבנּׂשּואה -21אמּורים? מקּפדת ואינּה הֹואיל ּבפנּויה, אבל ; ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָ

חֹוצץ .22אינֹו ֵֵ
הּׁשבר23האגד„. ּגּבי ׁשעל והּקּׂשקּׂשין הּמּכה, ּגּבי ,24ׁשעל ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

ׁשהן27והּקטליֹות26והּנזמים25והּׁשירים ּבזמן והּטּבעֹות: ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
רפים28חזקים חֹוצצים; - ּבּבּׂשר חֹוצצין.29ּודבּוקים אינם - ְְְֲִִִִִֵַָָָָָ
הּנׁשים‰. ׁשּקֹוׁשרֹות והרצּועֹות ּפׁשּתן וחּוטי צמר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָחּוטי

ּובין הּגּוף ּבין ׁשּמבּדילין מּפני חֹוצצין, - לנֹוי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּבראׁשיהן
ּבאין ׁשהּמים מּפני חֹוצצין, אין - ּׂשער חּוטי אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּמים.

רפין. ׁשאינן ּפי על אף ִִֵֶֶַַָָָּבהן
.Âׁשּבּצּואר ּפׁשּתן30חּוטין ׁשל אפּלּו חֹוצצין, אינן לפי31- , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ

ּבהן עצמּה חֹונקת אּׁשה חבקים32ׁשאין אבל ׁשּבּצּואר,33. ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
עצמּה חֹונקת ׁשהאּׁשה לפי חֹוצצין, - וענקים קטליֹות ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָּכגֹון

ּבּׂשר. ּבעלת ׁשּתראה ּכדי ְֲֵֵֶֶֶַַָָָָּבהן
.Êקלקלי ונעּׂשה ׁשּנתקּׁשר הּלב ׁשעל קלקלי34ּׂשער וכן , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

חֹוצצין. - ְִַָָהּזקן
.Áנראה ׁשהּוא ּבזמן ּבאדם: הּתחּוב חֹוצץ35חץ ּובזמן36- , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

נראה טֹובל37ׁשאינֹו לערב38- ּבתרּומתֹו ּפי39ואֹוכל על אף , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
הרי - וטבל טמאה טּבעת ׁשּבלע מי וכן טמא. חץ ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּוא

ּבמּגעּה נטמא - ׁשּטבל אחר הקיאּה ואם טהֹור; ׁשּכבר40זה . ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ולא מטּמאין לא החי ּבגּוף הּבלּועים ׁשּכל ְְְְְְִִֵֶַַַַַָֹֹּבארנּו,
- מּלמּטה רגליו ּבסדקי וקיסמין צרֹורֹות נכנסּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָמתטּמאין.

.41חֹוצצין ְִ
.Ëּורטּיה מלּוגמא -42אסּפלנית, הּסתרים ּבית ׁשעל ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

צריכין הּמים, ּבהן ׁשּיּכנסּו צרי ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָחֹוצצין;
היתה ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצץ, ּדבר ּבהן יהא ולא ראּויין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּיהיּו

ׁשּתים אֹו אחת ּׂשערה לּמּכה,43ּבֹו מדּבק וראׁשּה לּמּכה חּוץ ְְְֲִַַַַַַַַָָָָָֹֻ
אֹו ּבצֹואה, אֹו ּבטיט מדּבק ראׁשם ּׂשערֹות ׁשּתי ׁשהיּו ְְְְְִֵֶָָָָָֹֻאֹו
והֹוציאן ּונקבן מלמּטה עיניו ּבריסי ּׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשהיּו

חֹוצצין. אּלּו הרי - מלמעלה עיניו ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָּבריסי
.Èרגליו ׁשעל ּבעפר אדם יטּבל חֹוצץ.44לא אינֹו - טבל ואם . ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וטבלה1) לבנה תבשיל שנתנה אשה שערה. את חופפת אשה שתהיה עזרא ותקנת חוצצים. ושאין באדם החוצצים דברים יבאר
חוצץ. דבר עליו ונמצא ועלה שטבל מי ודין וטבלה. דם והוציאה בבשרה שרטה ט.2)או פרק פולטת3)מקוואות שהעין ליחה

חוצץ]. לח שגם משמע ומזה יבש, לבין לח בין כאן מחלק אינו [רבינו לעין. שמחוץ בעור נדבקת מן4)והיא שנפלטה ליחה
שפתה. על והגלידה ונתייבשה.5)המכה בגופו שנדבקה שייריהם6)צואה את להעביר ורוצה טיט או בצק לש כשהאדם

"מילמולים". נקראים אלו גרגירים טיט. או בצק גרגירי הידיים על מתקבצים כך ומתוך בזו זו מחכך הוא בידיו, שנדבקו
הבורות.7) טיט זה מפורש: חרס.8)במשנה כלי במים.9)עושי נמחה ואינו יפה יפה נתייבש זה והם10)טיט המקווה במי

לעור. התות.11)מגיעים מעץ הנוטף במים.13)דקל.12)שרף נימוחים שאינם מלהגיע14)מפני המים על מעכבים אינם
שאדם15)לגוף. ומיעוט עליהם להקפיד אדם בני של ודרכם פירוש הפירות", לכלוכי שהם "מפני הטעם: מבואר שם בתוספתא

י"ב). הלכה י"א פרק (ראה חוצץ עליו להעבירו.16)מקפיד וקשה יפה שהתחיל17)שנדבק פירש, שם [רש"י א. כא, מנחות
דומים]. השיעורים שני ואולי דם. חוטי ממנו נמשכים בו וכשנוגעים לגמרי.18)להתייבש ממנו נפרדו ולא הגוף מן שנתלשו

(19) לגמרי כתלושים נידונים ואינם החוצץ דבר עליהם יש משנה).אם תחילה.20)כסף הדחה בלי לטבול רשאית אינה
בעלה.21) על תתגנה שלא כדי ד).22)שמקפידה הלכה שם (תוספתא לכלוך שם יש אם החובש24)תחבושת.23)אפילו

מזה. זה השבר חלקי יתרחקו שלא שומרים אלה קשקשים לזה. זה חלקיו שני שקירב אחרי השבר על מתכת קשקשי קושר
לקישוט.25) האף.26)שרשראות צוואריהן.27)נזמי סביב עונדות שהנשים זהב גרגירי של בחזקה.28)מחרוזות מהודקים
הגוף.29) ובין ביניהם ייכנסו והמים לבשר לחוצים בצווארה.30)אינם קושרת מודה31)שהאשה יהודה רבי שאפילו

בראש. קשורים כשהם מדאי.32)שחוצצים יותר אותם מהדקות הנשים הצוואר.33)אין את שחובקים מתכת של תכשיטים
ובין34) באיש בין שהמדובר משמע כאן מלשונו קילקי. במשנה: ואבק. זיעה ידי על ונידבקו השערות נסתבכו שרשרת. כעין סבך

האיש. זקן - כפשוטה "והזקן" המלה ותתפרש מקפיד, האיש גם זה שבמקום הבשר.35)באשה, לתוך כולו נכנס מפני36)לא
ה). הלכה שם (תוספתא חוצץ אינו - לעין נראה והוא ושקוף דק בקרום מכוסה החץ ואם הגלוי, בעור קצת שאינו37)שנדבק

חוצץ.38)מגולה. אינו שמש.39)והחץ הערב אחר עד בתרומה שאסורים שטבלו טבילות חייבי ההקאה.40)ככל בשעת
"א41) עקיבא: רבי אמר ד הלכה ח פרק שם חולקבתוספתא אין שבתוספתא פי על ואף הסתרים". כבית שהוא מפני חוצצים ין

מים. לביאת ראוי להיות צריך אבל מים, ביאת צריך אינו הסתרים שבית הלכה, נפסקה שכבר מפני כמותו רבינו פסק לא עליו,
מכה.42) גבי על שמשימים שונים רטיות הלכה43)מיני (ראה חוצצת קשורה ואחת חוצצות אינן קשורות שערות ששתי מפני

חוצצות. שתיים גם - למכה שבנדבקו רבינו משמיענו יחף.44)ט), ההולך של רגליו על העולה האבק
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.‡Èואף ּבטמאתן, הן הרי - והטּבילן ּובכלים ּבאדם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָֻהאֹוחז
ידיו ׁשרּפה ּפי לא45על ׁשּמא ּגזרה הּמים, ּבהן ׁשּבאּו עד ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

טבילה להן עלתה - ּבמים ידיו הדיח ואם .46ירּפה. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
.·Èלאחֹורּה ּבנּה לּה47הּמפׁשלת עלתה לא - וטבלה ְְְְְֲֶֶַַַָָָָָָָֹ

ונדּבק ּבידיו אֹו הּתינֹוק ּברגלי טיט היה ׁשּמא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָטבילה;
נפל ׁשעלתה ואחר וחצץ, טבילה ּבׁשעת .48ּבאּמֹו ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָ

.‚Èׁשּקפצה אֹו ּבפיה ּׂשערּה ׁשּנתנה ׁשּקרצה49נּדה אֹו 50ידּה ְְְְְִִֶֶֶָָָָָָָָָָָָ
ׁשּניה ּבין עצם ׁשּנמצא אֹו וכן51ּבּׂשפתֹותיה טבלה. לא ּכאּלּו - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ

טהרה - וטבלה וירדה ּבפיה מעֹות נתנה הּטמאים. ּכל ְְְְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָָָָׁשאר
הּנּדה רּקּה52מּטמאת ּגב על טמאה היא והרי ונמצאת53, , ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָֻֻ

לטמאה ּברק54ראׁשֹון ׁשּנגע ּבזב.ּכמי הּדין וכן הּנּדה. ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֻ
.„Èהּׁשחי ּובית הראׁש קלקלי ּבאדם: חֹוצצין ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹואּלּו

ׁשהעלתה וגלד ׁשּבעין, ולפלּוף ׁשּבאיׁש, הּסתרים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּובית
הּצּפרן ׁשּתחת וצֹואה ּבּׂשרֹו, ׁשעל צֹואה ולכלּוכי ,55הּמּכה, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ׁשעל הּדק הּׂשער והּוא הּקטן, ּוכׁשּות המדלּדלת, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻוצּפרן
חֹוצצין. אינן אּלּו ּכל - ְְִֵֵָָָּבּׂשרֹו

.ÂË- אחד קׁשר ּכאחת קׁשּורין ׁשהיּו יתר אֹו ּׂשערֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּתי
אחת וּׂשערה ּבהן. ּבאין ׁשהּמים מּפני חֹוצצין, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאינן
אם אבל עליה; מקּפיד ׁשּיהיה והּוא חֹוצצת. - ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנקׁשרה
ּׂשערֹו רב ׁשּיהיה עד טבילה, לֹו עלתה - עליה מקּפיד 56אינֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ויראה הּגאֹונים. הֹורּו ּכזה עצמּה. ּבפני נימא נימא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָקׁשּור
ואינֹו טבילה, לענין חׁשּוב הּוא ּכגּופֹו אדם ׁשל ׁשּׂשערֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָלי,

הּׂשער רב ׁשּנאמר ּכדי עצמֹו ּבפני ּפי57ּכגּוף על אף אּלא , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
- עליו מקּפיד אינֹו אם נימא, נימא קׁשּור ראׁשֹו ּׂשער ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשּכל
על אחר לחֹוצץ נצטרף ּכן אם אּלא טבילה; לֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָעלתה

הּנּדה58ּגּופֹו ואחד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגּופֹו, רב הּכל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹונמצא
ּׂשער. ּבראׁשן ׁשּיׁש הּטמאין ׁשאר ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹואחד

.ÊËחֹופפת אּׁשה ׁשּתהיה היא, עזרא ּׂשערּה59ּתּקנת את ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
מּיד ולטּבל ּבּלילה לחף לּה אפׁשר ואם ּתטּבל. ּכ ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹֹואחר

הּדחק ּובׁשעת מׁשּבח. זה הרי - לחפיפה מּפני60ּתכף אֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ׁשּבת למֹוצאי וטֹובלת ׁשּבת ּבערב אפּלּו חֹופפת .61החלי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

.ÊÈהּיֹום ּבאֹותֹו אם חֹוצץ: דבר עליה ונמצא ועלתה ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָטבלה
חֹוזרת אּלא ׁשנּיה, ּפעם לחף צריכה אינּה - טבלה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשחפפה
ׁשנּיה ּפעם לחף צריכה - לאו ואם ּבלבד; מּיד 62וטֹובלת ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

ְְִֹולטּבל.
.ÁÈּבנתר אּׁשה ּתחף ׁשּמקּטף63לא מּפני הּׂשער;64, את ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ּבאהל ׁשּמסרי65ולא מּפני ּבחּמין,66, אּלא הּׂשער; את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
מּׁשירין ׁשהחּמין מּפני חּמה, ּבחּמי הּׂשער67ואפּלּו את ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

הּׂשער את ּומקּבצין מקלקלין הּצֹוננין אבל אֹותֹו; ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָּומסלסלין
ְִֵַּומתקּׁשר.

.ËÈוטבלה לבנּה ּתבׁשיל ׁשּנתנה לּה68נּדה עלתה לא - ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָָֹ
ידיה. ׁשעל הּׁשמנּונית מּפני ְְְִִִֵֶֶַַַָָָטבילה,

.Îימים ׁשלׁשה ּבתֹו וטבלה: דם והֹוציא ּבבּׂשרּה ְְְְְְְִִִָָָָָָָָָּׂשרטה
חֹוצץ הּׂשריטֹות מקֹום אין חֹוצץ,69- - ימים ׁשלׁשה לאחר ; ְְְְִִֵֵֵַַַָָ

הּמּכה ּגּבי ׁשעל ּכּגלד ׁשם נקּפה ׁשהּדם לפלּוף70מּפני וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
להֹוריק71ׁשּבעין ׁשהתחיל והּוא יבׁש, היה אם חֹוצץ72, - ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ְִָּבנּדה.
.‡Îחֹוצץ.73ּכחל - העין ּגב ׁשעל חֹוצץ; אינֹו - ׁשּבעין ִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ּפֹורחֹות עיניה היּו חֹוצץ74ואם אינֹו העין ּגּבי על אף -75. ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
.·Îלּה עלתה לא - ּביֹותר עּצמתן אֹו ּביֹותר עיניה ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָֹּפתחה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מועיל.45) לא זה קמא תנא שלדעת משמע שאמר:"ירפה" שם שמעון רבי מדברי זה למד מתחברים46)רבינו ידיו שעל שהמים
המקווה. מי שם נכנסו וכאילו המקווה מי ערומה.47)עם כשהיא גבה על תינוקה את פסולה48)הרכיבה הטבילה ולפיכך

החוצץ. דבר עליה נמצא ולא לטבילתה סמוך בדקוה אם והידקה.49)אפילו בחוזק.50)סגרה לזו זו השפתיים הדביקה
אחרת.51) טבילה רבי והצריכה שיניה בין חוצץ עצם לה ונמצא ועלתה שטבלה רבי של בשפחתו מעשה ב: סו, שהיא52)נידה

כנידה. וכלים אדם מטמאה אינה וגם לבעלה וטהורה הטומאה באופן53)אב בפיה הנמצא הרוק שלה. ברוק נגיעתה ידי על
מוציאים והם הפה בלוטי את מגרות שבפיה המעות אחר: פירוש מטמא. הוא למעות ונדבק כשנתלש אבל אותה, מטמא אינו טבעי

שם). הר"ש כתבם הפירושים (שני לפה חוץ יצא שלא פי על אף עליו, משקה תורת זה רוק ותוספת אוכלין54)רוק. ומטמאה
וכלים. אדם ולא חוצצת.55)ומשקין הבשר שכנגד אבל האצבע. בשר כנגד י"ב,56)שלא הלכה א בפרק למעלה נתבאר

מרוב. בפחות חציצה אין מקפיד מקפיד.57)שבאינו שאינו כרובו לדונו כדי מספיק השיער שרוב אומרים אנו כאן58)אין
לרוב. מצטרפים חציצות מיני ששני רבינו השערות.59)משמיענו את להפריד כדי חמים60)סורקת, מים תמצא שלא כגון

לטבילתה. הדחק.61)סמוך בשעת שלישי בליל ולטבול בערב ראשון ביום לחוף הדין [והוא בשבת לחוף לה אפשר אי שהרי
משנה)]. (כסף לטבילה חפיפה בין אחד מיום יותר להרחיק שאין מלשונו, ונראה לדוגמא. שבת ומוצאי שבת ערב נקט ורבינו

בהן.62) הרגישה ולא חציצות עוד ישנן שמא חוששין חציצה, נמצאה וגם שלם יום עבר א63)אם משנה ב פרק בכלים רבינו
טפל. נקראת בערבית והבגדים. השיער לרחיצת בה שמשתמשים מאוד רכה אבן חוצצות.64)מפרש המנותקות והשערות מנתק,

"בחול"].65) כתוב שלפנינו [בגמרא אלון. פירש: פירוש67)מסבך.66)בערוך מזיא" ומשרו "דקרירי כתוב: שבידינו בגמרות
גם ומפרש משרו". "חמימי גורס שרבינו ונראה עובר. הלכלוך ואין השיער את מקשה רש"י ופירש השער, את "משרו" קרים מים

הלכלוך. להעברת עוזר זה לדעתו אולם השיער את שמקשים ידיים.68)כן רחיצת הדם69)בלי הראשונים ימים השלושה
(רש"י). הבשר מן כחלק והוא רך עודנו זה מקום כמו70)שעל חוצץ, אינו עצמה המכה שעל גלד אבל למכה, שחוץ פירוש,

משנה). וכסף ראב"ד (ראה ד משנה ט פרק במקוואות לח71)ששנינו בין חוצץ לעין מחוץ שליפלוף למדנו א בהלכה למעלה
בתוספ העין. שבתוך בליפלוף המדובר וכאן יבש, מרטיבהובין העין שבתוך שהדמעה מפני פירשו, לפלוף המתחיל דיבור שם ות

להתייבש. וממהר סמיך הוא שמבחוץ הלפלוף אבל ההתייבשות, את ומעכבת הלפלוף [ומה72)את ירוק צבעו יבש לפלוף
פירושי שם ראה חוצץ. שנתייבש הלפלוף גם כך כשנתייבש הדם חוצץ שבשריטה כמו משנה: הכסף מפרש "וכן" רבינו שכתב

והטור]. שם).73)הרא"ש (נדה בעיניהן נותנות שהנשים כחול תדיר.74)צבע ופותחת העפעפיים75)עוצמת שתנועת מפני

ze`ewn zekld - oeygxn e"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

טהרֹות לענין אמּורים? ּדברים ּבּמה אבל76טבילה. ; ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָ
ּתבׁשיל ׁשּנתנּה ּפי על אף מּתרת. זֹו הרי - לבעלּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻלהּתירּה
ּכחל, עינּה ּגב על ׁשהיה אֹו יׁשן, ּׂשרט ּבּה ׁשהיה אֹו ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹלבנּה,

לבעלּה מּתרת זֹו הרי - עּצמתן אֹו עיניה ּפתחה ׁשּכל77ּובין . ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
מּדבריהן, אּלא חֹוצצין אינן ּבהן וכּיֹוצא האּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּדברים

גזרּו לא ּביאה לענין ּגזרּו, טהרֹות החֹוצץ78ּולענין וכל . ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹ
וחֹוצץ טהרֹות, לענין הּטמאין ּבׁשאר חֹוצץ - לטהרֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּבנּדה

טבילה ּבׁשעת .79ּבגר ְְְִִֵַָ
.‚Îּפי על אף חֹוצץ, ּדבר עליו ונמצא ועלה ׁשּטבל ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָמי

הּמין ּבאֹותֹו ּבטמאתֹו,80ׁשּנתעּסק הּוא הרי - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֻֻ
קדם עלי זה היה ׁשּלא ּבוּדאי אני יֹודע ׁשּיאמר: ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹעד

ו הֹואיל טמאהּטבילה. טמאתֹו81החזק על טמא העמד - ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻ
ׁשּטהר ּבוּדאי ׁשּתדע .82עד ְֵֶֶַַַַַָ

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

הּזפת‡. ּבהן. וכּיֹוצא והחמר הּזפת ּבכלים: חֹוצצין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָואּלּו
אינן מאחֹוריהן חֹוצצין, מּתֹוכן - וׁשּבצלֹוחית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָׁשּבכֹוס
מּבעל אבל האּמן; מּבית אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻחֹוצצין.
ׁשּבתמחּוי הּזפת חֹוצצין. מאחֹוריהן ּבין מּתֹוכן ּבין - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּבית
ּבין הּבית מּבעל ּבין מאחֹוריהן, ּבין מּתֹוכן ּבין ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוׁשּבקערה,

חֹוצצין. - האּמן ְִִֵָָֻמּבית
ּבתמחּוי·. ּבין ּבצלֹוחית ּבין ּבכֹוס ּבין והּקֹומֹוס, ְְְְְִִֵֵֵַַַֹהּמר

ּבין מּתֹוכן ּבין האּמן, מּבית ּבין הּבית מּבעל ּבין ְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֻּוקערה,
על ּבהן וכּיֹוצא חמר אֹו זפת היה חֹוצצין. - ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמאחֹוריהן
חֹוצצין, - נקּיים היּו אם הּדרּגׁש: ועל הּׁשלחן ועל ְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָֻהּטבלא
מּפני חֹוצצין, אינן - הּבלּוסין ועל עליהן; ׁשּמקּפיד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמּפני

עליהן. מקּפיד ְֲִֵֵֶֶַׁשאינֹו
עני‚. ׁשל מּטֹות על חֹוצצין; - הּבית ּבעל מּטֹות על ְִִִִִֶַַַַַַָָהיּו

- זּקקין ועל חֹוצץ; - הּבית ּבעל אּכף על חֹוצצין. אינן -ְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֻ
חֹוצץ. - צדדין מּׁשני הּמרּדעת על חֹוצץ. ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָאינֹו

חכמים,„. ּתלמידי ּבגדי על ּבהן וכּיֹוצא חמר אֹו זפת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיּו
מלּבּוׁשן על ׁשּמקּפידין מּפני חֹוצץ, - אחד מּצד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָאפּלּו
מּצד חֹוצץ, - צדדין מּׁשני הארץ: עּמי ּבגדי על נקי. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָלהיֹות

חֹוצץ. אינֹו - ֵֵֶָאחד
וׁש‰. זּפתים ׁשל הּמטּפחֹות על מפּסליהיּו וׁשל יֹוצרים ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

חֹוצצין. אינן - ְִִֵָָאילנֹות
.Âׁשאינֹו מּפני חֹוצץ, אינֹו - ּבגדיו על דם ׁשהיה ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָטּבח

ְִַמקּפיד.

.Êּכל וכן חֹוצץ. אינֹו - ּבגדֹו על רבב ׁשהיה רבב ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָֹמֹוכר
ּורבב דם ּבגדֹו על והיה רבב מֹוכר הּטּבח היה ּבזה. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָּכּיֹוצא
אינֹו אֹו ּומקּפיד, ׁשנים ׁשהן מּפני חֹוצץ, אם ספק זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ

מקּפיד. ואינֹו היא מלאכּתֹו ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַחֹוצץ,
.Á- מּתֹוכֹו הּסנּדל על ּבהן וכּיֹוצא החמר אֹו הּזפת ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהיה

מלמעלה - הּספסל על חֹוצץ. אינֹו מּלמּטה חֹוצץ, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָמלמעלה
חֹוצץ. אינֹו מּלמּטה חֹוצץ, הּצדדין מן ְְִִִֵֵֵַַָָאֹו

.Ëמּתֹוכן ּבין המכּבׁשין, וׁשּבּקּתדרה ׁשּבכּסא צֹואה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻלכלּוכי
חֹוצצין, אינן - הּצדדין מן ּבין מּלמּטה ּבין מאחֹוריהן, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָּבין
ׁשּבּכֹוס ׁשמרים לכלּוכי אבל אֹותן. מעבירין ׁשהּמים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּפני
יד ׁשעל והּבצק והּטיט וׁשּבּזּוג, ׁשּבׁשיר והּמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָוׁשּבּצלֹוחית,
חֹוצצין. - הגלידּו] חֹוצצין; [אינן הּמגרפה יד וׁשעל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֻהּקרּדם

.Èּובחמר ּבזפת ׁשאמרנּו מקֹום ׁשּכל הּוא, ּברּור ְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָּדבר
מקּפיד ׁשאינֹו מּפני - ּבכלים חֹוצצין ׁשאינן ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכּיֹוצא
וכּיֹוצא ּבחמר אֹו ּבזפת חפּוי הּכלי רב היה אם ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּוא.
ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשּבארנּו, ּכמֹו טבילה, לֹו עלתה לא - ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבהן
ּכל אּלא הּכלים, מן ּבכלי הפרׁש זה ּבדבר אין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמקּפיד.

זה. ּבדבר ׁשוין ְִִֵֶַָָָהּכלים
.‡Èאֹו ּכדרּכן, ׁשּלא ׁשהכניסן חלּולין ׁשהן הּכלים ידֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּכל

- ונׁשּברּו מּתכת ׁשל ׁשהיּו אֹו מרקן, ולא ּכדרּכן ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהכניסן
טבילה. להן עלתה ְְִֶָָָָֹלא

.·Èמּפני טבל, לא ּכאּלּו - והטּבילֹו למּטה ּפיו ׁשהפ ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹּכלי
נכנסין הּמים ׁשאין מקֹום ּבֹו היה ּבכּלֹו. נכנסין הּמים ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשאין
על ׁשּיּטּנּו עד טבילה לֹו עלתה לא - צּדֹו על ׁשּיּטּנּו עד ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבֹו

ִצּדֹו.
.‚Èטהֹור אינֹו - ּבאמצע ורחב ּומּכאן מּכאן צר ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּכלי

צּדֹו. על ׁשּיּטּנּו ִֶֶַַַעד
.„Èעל ׁשּיּטּנה עד טהֹורה אינּה - ׁשֹוקע ׁשּפיה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָצלֹוחית

ִָצּדּה.
.ÂËׁשּיּכנסּו ּכדי מּצּדּה, ׁשּיּקבּנה עד טהֹורה אינּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָקלמרין

ׁשּבּה. לעקמּומּיּות ְִִֶַַַָָהּמים
.ÊËמטּבילין - ונטמא רפּוי ׁשעליה הּׁשיר ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבהמה

ּבמקֹומֹו. ְִאֹותֹו
.ÊÈּכן אם אּלא ׁשּבֹו, ּבּפחמין הּקמקּום את אדם יטּביל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻלא

ְִֵׁשפׁשף.
.ÁÈהיה טבל. לא ּכאּלּו - והטּבילֹו מׁשקין מלא ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּכלי

מּפני ּכאחת, טהֹורין והּכלי הּמים הרי - והטּבילֹו מים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָמלא
ּכמֹו ּבמקוה, טהרה להן יׁש אכליןׁשהּמים ּבטמאת ׁשּבארנּו ְְְְְְֳֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם). (רש"י ממש בה שאין מאוד דקה שיכבה רק ונשארה הכוחל את נטמאו.76)מורידה בטהרות נגעה חוזר77)שאם רבינו
נגעו יבוש מדין ושניהם בבשרה לשרטה במקומו שהשווהו מפני שבעין, ליפלוף על ודילג ההלכות כל את נמרץ בקיצור ומונה

שניהם. למנות בכך צורך ראה לא לפיכך איתמר78)בהם, כי אלא שמעתתא, הני ככל הילכתא "ולית שם: בנידה גורס הרי"ף
טהרות לעניין - שחוצצים שנאמר ומה האלה, השמועות ככל הלכה אין פירוש, דמי". שפיר לבעלה אבל איתמר, טהרות לעניין הכי

מותרת. לבעלה אבל וטבילה.79)נאמר, מילה צריך המתגייר גוי לגירותו. טובל שנתעסק80)כשהוא אחר גופו על שנמצא
הטבילה.81)בו. בטומאתו.82)לפני ונשאר טבילה בשעת בשרו על החוצץ הדבר היה שמא ספק, דברים1)וכאן יבאר

טהורים. כלים בתוך כלים מטבילים ואם כלים. טבילת סדר וכל זה. בדבר שווים הכלים כל ואם בכלים. החוצצים
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טהרֹות לענין אמּורים? ּדברים ּבּמה אבל76טבילה. ; ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָ
ּתבׁשיל ׁשּנתנּה ּפי על אף מּתרת. זֹו הרי - לבעלּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻלהּתירּה
ּכחל, עינּה ּגב על ׁשהיה אֹו יׁשן, ּׂשרט ּבּה ׁשהיה אֹו ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹלבנּה,

לבעלּה מּתרת זֹו הרי - עּצמתן אֹו עיניה ּפתחה ׁשּכל77ּובין . ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
מּדבריהן, אּלא חֹוצצין אינן ּבהן וכּיֹוצא האּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּדברים

גזרּו לא ּביאה לענין ּגזרּו, טהרֹות החֹוצץ78ּולענין וכל . ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹ
וחֹוצץ טהרֹות, לענין הּטמאין ּבׁשאר חֹוצץ - לטהרֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּבנּדה

טבילה ּבׁשעת .79ּבגר ְְְִִֵַָ
.‚Îּפי על אף חֹוצץ, ּדבר עליו ונמצא ועלה ׁשּטבל ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָמי

הּמין ּבאֹותֹו ּבטמאתֹו,80ׁשּנתעּסק הּוא הרי - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֻֻ
קדם עלי זה היה ׁשּלא ּבוּדאי אני יֹודע ׁשּיאמר: ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹעד

ו הֹואיל טמאהּטבילה. טמאתֹו81החזק על טמא העמד - ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻ
ׁשּטהר ּבוּדאי ׁשּתדע .82עד ְֵֶֶַַַַַָ

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

הּזפת‡. ּבהן. וכּיֹוצא והחמר הּזפת ּבכלים: חֹוצצין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָואּלּו
אינן מאחֹוריהן חֹוצצין, מּתֹוכן - וׁשּבצלֹוחית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָׁשּבכֹוס
מּבעל אבל האּמן; מּבית אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻחֹוצצין.
ׁשּבתמחּוי הּזפת חֹוצצין. מאחֹוריהן ּבין מּתֹוכן ּבין - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּבית
ּבין הּבית מּבעל ּבין מאחֹוריהן, ּבין מּתֹוכן ּבין ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוׁשּבקערה,

חֹוצצין. - האּמן ְִִֵָָֻמּבית
ּבתמחּוי·. ּבין ּבצלֹוחית ּבין ּבכֹוס ּבין והּקֹומֹוס, ְְְְְִִֵֵֵַַַֹהּמר

ּבין מּתֹוכן ּבין האּמן, מּבית ּבין הּבית מּבעל ּבין ְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֻּוקערה,
על ּבהן וכּיֹוצא חמר אֹו זפת היה חֹוצצין. - ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמאחֹוריהן
חֹוצצין, - נקּיים היּו אם הּדרּגׁש: ועל הּׁשלחן ועל ְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָֻהּטבלא
מּפני חֹוצצין, אינן - הּבלּוסין ועל עליהן; ׁשּמקּפיד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמּפני

עליהן. מקּפיד ְֲִֵֵֶֶַׁשאינֹו
עני‚. ׁשל מּטֹות על חֹוצצין; - הּבית ּבעל מּטֹות על ְִִִִִֶַַַַַַָָהיּו

- זּקקין ועל חֹוצץ; - הּבית ּבעל אּכף על חֹוצצין. אינן -ְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֻ
חֹוצץ. - צדדין מּׁשני הּמרּדעת על חֹוצץ. ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָאינֹו

חכמים,„. ּתלמידי ּבגדי על ּבהן וכּיֹוצא חמר אֹו זפת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיּו
מלּבּוׁשן על ׁשּמקּפידין מּפני חֹוצץ, - אחד מּצד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָאפּלּו
מּצד חֹוצץ, - צדדין מּׁשני הארץ: עּמי ּבגדי על נקי. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָלהיֹות

חֹוצץ. אינֹו - ֵֵֶָאחד
וׁש‰. זּפתים ׁשל הּמטּפחֹות על מפּסליהיּו וׁשל יֹוצרים ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

חֹוצצין. אינן - ְִִֵָָאילנֹות
.Âׁשאינֹו מּפני חֹוצץ, אינֹו - ּבגדיו על דם ׁשהיה ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָטּבח

ְִַמקּפיד.

.Êּכל וכן חֹוצץ. אינֹו - ּבגדֹו על רבב ׁשהיה רבב ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָֹמֹוכר
ּורבב דם ּבגדֹו על והיה רבב מֹוכר הּטּבח היה ּבזה. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָּכּיֹוצא
אינֹו אֹו ּומקּפיד, ׁשנים ׁשהן מּפני חֹוצץ, אם ספק זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ

מקּפיד. ואינֹו היא מלאכּתֹו ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַחֹוצץ,
.Á- מּתֹוכֹו הּסנּדל על ּבהן וכּיֹוצא החמר אֹו הּזפת ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהיה

מלמעלה - הּספסל על חֹוצץ. אינֹו מּלמּטה חֹוצץ, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָמלמעלה
חֹוצץ. אינֹו מּלמּטה חֹוצץ, הּצדדין מן ְְִִִֵֵֵַַָָאֹו

.Ëמּתֹוכן ּבין המכּבׁשין, וׁשּבּקּתדרה ׁשּבכּסא צֹואה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻלכלּוכי
חֹוצצין, אינן - הּצדדין מן ּבין מּלמּטה ּבין מאחֹוריהן, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָּבין
ׁשּבּכֹוס ׁשמרים לכלּוכי אבל אֹותן. מעבירין ׁשהּמים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּפני
יד ׁשעל והּבצק והּטיט וׁשּבּזּוג, ׁשּבׁשיר והּמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָוׁשּבּצלֹוחית,
חֹוצצין. - הגלידּו] חֹוצצין; [אינן הּמגרפה יד וׁשעל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֻהּקרּדם

.Èּובחמר ּבזפת ׁשאמרנּו מקֹום ׁשּכל הּוא, ּברּור ְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָּדבר
מקּפיד ׁשאינֹו מּפני - ּבכלים חֹוצצין ׁשאינן ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכּיֹוצא
וכּיֹוצא ּבחמר אֹו ּבזפת חפּוי הּכלי רב היה אם ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּוא.
ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשּבארנּו, ּכמֹו טבילה, לֹו עלתה לא - ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבהן
ּכל אּלא הּכלים, מן ּבכלי הפרׁש זה ּבדבר אין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמקּפיד.

זה. ּבדבר ׁשוין ְִִֵֶַָָָהּכלים
.‡Èאֹו ּכדרּכן, ׁשּלא ׁשהכניסן חלּולין ׁשהן הּכלים ידֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּכל

- ונׁשּברּו מּתכת ׁשל ׁשהיּו אֹו מרקן, ולא ּכדרּכן ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהכניסן
טבילה. להן עלתה ְְִֶָָָָֹלא

.·Èמּפני טבל, לא ּכאּלּו - והטּבילֹו למּטה ּפיו ׁשהפ ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹּכלי
נכנסין הּמים ׁשאין מקֹום ּבֹו היה ּבכּלֹו. נכנסין הּמים ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשאין
על ׁשּיּטּנּו עד טבילה לֹו עלתה לא - צּדֹו על ׁשּיּטּנּו עד ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבֹו

ִצּדֹו.
.‚Èטהֹור אינֹו - ּבאמצע ורחב ּומּכאן מּכאן צר ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּכלי

צּדֹו. על ׁשּיּטּנּו ִֶֶַַַעד
.„Èעל ׁשּיּטּנה עד טהֹורה אינּה - ׁשֹוקע ׁשּפיה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָצלֹוחית

ִָצּדּה.
.ÂËׁשּיּכנסּו ּכדי מּצּדּה, ׁשּיּקבּנה עד טהֹורה אינּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָקלמרין

ׁשּבּה. לעקמּומּיּות ְִִֶַַַָָהּמים
.ÊËמטּבילין - ונטמא רפּוי ׁשעליה הּׁשיר ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבהמה

ּבמקֹומֹו. ְִאֹותֹו
.ÊÈּכן אם אּלא ׁשּבֹו, ּבּפחמין הּקמקּום את אדם יטּביל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻלא

ְִֵׁשפׁשף.
.ÁÈהיה טבל. לא ּכאּלּו - והטּבילֹו מׁשקין מלא ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּכלי

מּפני ּכאחת, טהֹורין והּכלי הּמים הרי - והטּבילֹו מים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָמלא
ּכמֹו ּבמקוה, טהרה להן יׁש אכליןׁשהּמים ּבטמאת ׁשּבארנּו ְְְְְְֳֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם). (רש"י ממש בה שאין מאוד דקה שיכבה רק ונשארה הכוחל את נטמאו.76)מורידה בטהרות נגעה חוזר77)שאם רבינו
נגעו יבוש מדין ושניהם בבשרה לשרטה במקומו שהשווהו מפני שבעין, ליפלוף על ודילג ההלכות כל את נמרץ בקיצור ומונה

שניהם. למנות בכך צורך ראה לא לפיכך איתמר78)בהם, כי אלא שמעתתא, הני ככל הילכתא "ולית שם: בנידה גורס הרי"ף
טהרות לעניין - שחוצצים שנאמר ומה האלה, השמועות ככל הלכה אין פירוש, דמי". שפיר לבעלה אבל איתמר, טהרות לעניין הכי

מותרת. לבעלה אבל וטבילה.79)נאמר, מילה צריך המתגייר גוי לגירותו. טובל שנתעסק80)כשהוא אחר גופו על שנמצא
הטבילה.81)בו. בטומאתו.82)לפני ונשאר טבילה בשעת בשרו על החוצץ הדבר היה שמא ספק, דברים1)וכאן יבאר

טהורים. כלים בתוך כלים מטבילים ואם כלים. טבילת סדר וכל זה. בדבר שווים הכלים כל ואם בכלים. החוצצים
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הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - רגלים מי מלא הּכלי היה ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָּומׁשקין.
ׁשּירּבּו ּכדי ּפנּוי הּכלי רב היה אם חּטאת: מי ּבֹו היה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמים.
לאו ואם טהֹור; זה הרי - ׁשּבתֹוכֹו חּטאת מי על מקוה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמי
ּבין ׁשחֹוצצין מׁשקין ׁשאר הן ּוכאּלּו ּבטמאתֹו, הּוא עדין -ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֻ

הּמקוה. מי ּובין הּכלי ְְִִֵֵֶַַּגּוף
.ËÈאֹו לבן יין מלא והיה טמא, וגּבֹו טהֹור ׁשּתֹוכֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּכלי

ּפנּוי הּכלי רב היה אם הרב: אחר הֹולכין - והטּבילֹו ְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹֹחלב,
מּדבריהן. ׁשּטמאתֹו מּפני טהֹור, - ּבתֹוכֹו הּמים ׁשּירּבּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכדי
לֹו עלתה לא - מׁשקין ׁשאר אֹו אדם יין ּבֹו היה אם ְְְֲִִִַַָָָָָָָֹֹאבל

ְִָטבילה.
.Î,טֹופח טיט ּפיו על והיה טמאין, מים מלא ׁשהּוא ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלגין

טיט היה ואם טהֹור. - והטּבילֹו ּבּמים, ׁשֹוקע הּטיט ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָוהיה
ּבלבנה ׁשּנתנּה טּבעת וכן טבל. לא ּכאּלּו - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּיון
- יון טיט היה ואם טהֹורה. - והטּבילּה טֹופח טיט ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָׁשל

טבלה. לא ְְִָָֹּכאּלּו
.‡Îּבגדי קׁשרי סתם ּבהן: הּמים ׁשּיבֹואּו צריכין ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו

ּבעלי ּבגדי וקׁשרי חֹוצצין. - עליהן הקּפיד ואם ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַענּיים;
אינן - עליהן מקּפיד אינֹו ואם חֹוצצין; סתמן - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָּבּתים
וחבט מאליהן. ׁשּנקׁשרּו הּבגדים נימי וקׁשרי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָחֹוצצין.
עם דבּוקה ׁשהּקציצה ּבזמן ראׁש ׁשל ּותפּלה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּסנּדל.
עֹולה ׁשאינּה ּבזמן זרֹוע ׁשל ּותפּלה וחזקה. ׁשּבּה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהרצּועה
מּקׁשרים ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל והּתּורמיל. החמת ואזני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹויֹורדת.

להּתירם. עתיד ׁשאינֹו ְְִִִֵֶַָָָּותפרים
.·Îׁשּבפתחי הּקׁשרים הּמים: ּבהן ׁשּיבֹואּו ׁשּצריכין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָואּלּו

ׁשּבּכתף. לּולאֹות קׁשרי וכן לּולאֹות. עּׂשּויין ׁשהן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהחלּוק
ׁשאינּה ּבזמן ראׁש ׁשל ּותפּלה למּתח. צרי סדין ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוּׂשפה
ויֹורדת. עֹולה ׁשהיא ּבזמן זרֹוע וׁשל ּברצּועה. ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָקבּועה
ּכל וכן ׁשּקׁשרן. הּבגדים נימי וקׁשרי סנּדל. ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּוׁשנצים
הּסּלין ּולמתחן. לגּלֹותן עתיד ׁשהּוא הּמקֹומֹות ּבאּלּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּכּיֹוצא
היּו ואם לחּטט, צרי - חזקים היּו אם ּבד: וׁשל ּגת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשל
ׁשּיבֹואּו צריכים - עֹור ׁשל והּכסת הּכר לנער. צרי - ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָרפים

הּמים. ִֶַַָּבהן
.‚Îאינן - והּתפּלה והּקמיע והאּמּום והּכּדּור עגּלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּכסת

ּדרּכֹו ׁשאין ּכל הּכלל: זה לחללן. הּמים ׁשּיבֹואּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹצריכין
סתּום. טֹובל - ּולהכניס ְְְִִֵַָלהֹוציא

.„Îהּמים ּבהן ׁשּיּכנסּו צריכין - המכּבסין ּבגדים ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֻהּמטּביל
וינּוחּו ׁשּיבעּבעּו עד - נגּובין הטּבילן ׁשּיבעּבעּו. ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָעד

ְִִָמּבעּבּוען.
.‰Îועתיד צרּכן מּכדי יֹותר ארּכים ׁשהן הּכלים ידֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻּכל

ּדלי ׁשלׁשלת ּכיצד? הּמּדה. מקֹום עד מטּבילן - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָלקצצן
הּׁשלׁשלת מן מטּביל עּׂשרה. - וקטן טפחים, ארּבעה - ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָגדֹול

טהֹור. והּׁשאר ּבלבד, זֹו מּדה ְְְִִַַַָָָעד
.ÂÎ- הּכל והטּביל אחרים ּכלים ּבתֹוכֹו ׁשּנתן טמא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּכלי

ׁשהרי ּביֹותר; צר הּכלי ׁשּפי ּפי על אף טבילה, להן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעלתה
- הּגדֹול לּכלי טבילה ׁשעלתה ּומּתֹו לֹו, נכנסין ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָהּמים
והטּביל צּדֹו על הּטהּו ואם ׁשּבתֹוכֹו. לּכלים טבילה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָעלתה

ל ּכׁשפֹופרת- רחב ּפיו ׁשּיהיה עד טבילה להן עלתה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹא
טמאים ּכלים לתֹוכֹו ונתן טהֹור הּכלי היה אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָהּנֹוד.
רחב ּפיו ׁשּיהיה עד טבילה להן עלתה לא - ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹוהטּבילן
אבל לתרּומה; אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנֹוד. ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָּכׁשפֹופרת
ואפּלּו ּכלל, טהֹורין ּכלים לתֹו ּכלים מטּבילין אין - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָֹלקדׁש

ּבמקֹומֹו. למעלה ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבקּפה, אֹו ּבסל ְְְְְְְִֵֶַַַָָָֻהיּו

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשּנאמר:‡. ּבהן; טֹובלין מכּנסין מים ׁשּכל ּתֹורה, ְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֻּדין
להעלֹות ּכדי ּבהן ׁשּיהיה והּוא מקֹום. מּכל - מים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמקוה
חכמים: ׁשערּו אחת. ּבבת האדם ּגּוף לכל טבילה ּכדי ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָּבהן
מחזיק הּוא זה וׁשעּור אּמֹות. ׁשלׁש ּברּום אּמה על ְְֲִִֶַַַַַָָָאּמה

ׁשאּובין. ׁשאינן ּבין ׁשאּובין ּבין מים. סאה ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָארּבעים
ולא·. לטבילה. ּפסּולין הּׁשאּובין ׁשהּמים סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָֹמּדברי

ׁשלׁשה לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין ׁשאינן מים מקוה אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעֹוד,
מים ׁשּפּסּול ּפי על אף הּכל. ּפסלּו - ׁשאּובין מים ְְִִִִִִֶַַַַַָֹֻלּגין
אֹומר: הּוא ׁשהרי ּבהּקׁש. למדּוהּו סֹופרים, מּדברי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָׁשאּובין
ּתפיסת ּבֹו אין הּמעין טהֹור. יהיה מים מקוה ּובֹור מעין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָא
ׁשאּובין. מים ּכּלֹו ׁשהרי אדם, ּבידי ּכּלֹו והּבֹור ּכלל, אדם ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻיד
צרי ואין ּכבֹור, ׁשאּוב ּכּלֹו יהיה לא הּמקוה חכמים: ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֻאמרּו
יד ּתפיסת ּבֹו יׁש אם אּלא ּכמעין, ׁשמים ּבידי ּכּלֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻלהיֹות

ּכׁשר. - ֵָָָאדם
להם‚. וירדּו לנּגבם הּגג ּבראׁש קנקּנים הּמּניח ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹּכיצד?

זה הרי - הּגׁשמים עֹונת ׁשהיא ּפי על אף ונתמּלאּו, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָּגׁשמים
הּקנק את ּכׁשריםיׁשּבר מהם הּנקוים והּמים יכּפם אֹו ּנים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹ

לא ׁשהרי ּבכלים, היּו האּלּו הּמים ׁשּכל ּפי על ואף ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלטּבל,
הרי - והערם הּקנקּנים את הגּביּה אם ,לפיכ ּבידֹו. ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמלאן

ׁשאּובין. ׁשּבהם הּמים ְִִֶֶַַָָּכל
אחד„. זמן, ּובכל עת ּבכל ּתמיד הּצּנֹור ּתחת ּכלים ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמּניח

וכּיֹוצא אבנים ּכלי אפּלּו ּגדֹולים, ּכלים ואחד קטּנים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּכלים
- גׁשמים מי ונתמּלאּו טמאה, מקּבלין ׁשאינן מּכלים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּבהן
הּמים - ׁשברן אֹו ּפיהן על ּכפאן ואם ּפסּולין. אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהרי
נתמּלאּו; לדעּתֹו ׁשהרי ּדבר, לכל ּכׁשאּובין מהן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּנקוין
הּצּנֹור ּתחת הּכלים ׁשכח ואפּלּו מים. לקּלח הּצּנֹור ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָׁשחזקת
את הּמּניח וכן הּמּניח. מּפני הּׁשֹוכח על ּגזרּו ּפסּולין, -ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָ
ׁשּבהן הּמים - ונתמּלאּו העבים קּׁשּור ּבעת ּבחצר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּכלים
ּבחצר הּׁשֹוכח על ּגזרּו וכן נתמּלאּו. לדעּתֹו ׁשהרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּפסּולין,
ּפּזּור ּבעת ּבחצר הּניחן מּניח. מּׁשּום עבים קּׁשּור ְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָּבׁשעת
ׁשּמּניחן ּכמֹו ּכׁשרין, אּלּו הרי - ונתמּלאּו עבים ּובאּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָעבים
ונתּפּזרּו העבים קּׁשּור ּבעת הּניחן אם וכן לנּגבן. הּגג ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבראׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כיצד1) זמן. ובכל עת בכל הצינור תחת כלי המניח שמים. בידי כולו שיהיה צריך ואם המקווה. את פוסלים שאובין שמים יבאר
שהיו שאובים ומים גשמים מי שלנו. ומרחצאות ואמבטיה שהמשיכוה שאובה המקווה. את שאובים מים לוגים שלושה פוסלין

למערה. ויורדים בחצר מתערבים

ze`ewn zekld - oeygxn f"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אֹו ׁשברן ואם ּכׁשרין. אּלּו הרי - ונתמּלאּו ונתקּׁשרּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָוחזרּו
ּכׁשרין. מהן הּנקוין הּמים - ְְְִִִִֵֵֶַַַָָּכפאן

ּפי‰. על אף מים, ונתמּלא ּבמקוה עציץ ׁשּׁשכח ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּסּיד
רב ּבֹו יׁש העציץ והרי מעט אּלא ּבּמקוה נׁשאר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
הּמקוה ונמצא ּבמקֹומֹו העציץ את יׁשּבר זה הרי - ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹהּמקוה
ּכדי הּמקוה ּבתֹו הּקנקּנים את המסּדר וכן ּכׁשר. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻּכּלֹו
מימיו את הּמקוה ׁשּבלע ּפי על אף מים, ונתמּלאּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלחּסמן
הרי - הּקנקּנים ׁשּבתֹו מים אּלא ּכלל מים ׁשם נׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹולא
ּכׁשר. מקוה מהן הּנקוין והּמים הּקנקּנים את יׁשּבר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹזה

.Â?לּגין ּבׁשלׁשה הּמקוה את הּׁשאּובין הּמים ּפֹוסלין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֻּכיצד
לתֹוכן [ונפלּו סאה, מארּבעים ּפחֹות ּבּמקוה היה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשאם
אבל ּפסּול. הּכל - סאה] לארּבעים והׁשלימּום לּגין ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹֻׁשלׁשה
וׁשאב ׁשאּובין, ׁשאינן מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמקוה
מקוה אּלא עֹוד, ולא ּכׁשר. - ּכּלֹו הּיֹום ּכל לתֹוכֹו וׁשפ ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻּבכד
ּבכלי ממּלא והיה ּכׁשרין, מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעליֹון
הּתחּתֹון לּמקוה וירדּו הּמים ׁשּירּבּו עד לתֹוכֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָונֹותן

ּכׁשר. הּתחּתֹון הרי - סאה ְְְֲִֵֵַַַָָָארּבעים
.Êסאה לתֹוכֹו ונתן מכּונֹות סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻמקוה

וכן ּכׁשר. זה הרי - סאה מּמּנּו ּכ אחר ונטל ׁשאּובין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמים
רּבֹו. עד ּכׁשר, והּוא סאה ונֹוטל סאה ְְְְֵֵֵַָָָֻנֹותן

.Áלּגין ּבׁשלׁשה הּמקוה את ּפֹוסלין הּׁשאּובין הּמים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֻאין
הּמים נגררּו אם אבל הּכלי. מן הּמקוה לתֹו ׁשּיּפלּו ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָעד
ּפֹוסלין אינן - לּמקוה וירדּו ונמׁשכּו לּמקוה חּוץ ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָהּׁשאּובין
מן רב היה אם אבל למחצה; מחצה ׁשּיהיּו עד הּמקוה ְְְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאת
עּׂשרים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ּכׁשר. הּמקוה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּכׁשרים
לּמקוה חּוץ וׁשֹואב ממּלא והיה ּכׁשרין, מים ּומּׁשהּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָסאה
על נמׁשכין ׁשהיּו ּבין לּמקוה, ויֹורדין נמׁשכין ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָוהּמים
ּפֹוסלין ׁשאינן מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא הּסילֹון ּבתֹו אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָהּקרקע
סאה; לאלף הׁשלימֹו ואפּלּו ּכׁשר הּוא הרי - הּמקוה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאת
ארּבעים רב ׁשם היה אם ּכׁשרה, - ׁשהמׁשיכּוה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשהּׁשאּובה
ּומּׁשהּו סאה עּׂשרים ּבראׁשֹו ׁשהיה ּגג וכן הּכׁשר. מן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹסאה
מעּׂשרים, ּפחֹות לתֹוכֹו ונתן ּבכתפֹו ּומּלא גׁשמים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָמי
אחד למקֹום הּכל ונמׁשכּו הּצּנֹור ּופתח ּפסּול, הּכל ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּנמצא

ּכׁשרה, - ּכּלּה ׁשהמׁשיכּוה ׁשהּׁשאּובה ּכׁשר; מקוה זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ
הּכׁשר.הֹו מן רב ׁשם והיה ְִִֵַָָָָֹאיל

.Ë:חכמים ואמרּו הֹואיל ואמרּו: מערב חכמי מקצת ְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָהֹורּו
ׁשּיהיּו צריכין אנּו אין טהֹורה, - ּכּלּה ׁשהמׁשיכּוה ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֻׁשאּובה
יחיד ּדברי - והמׁשכה רב ׁשהצרי וזה ּכׁשרין. מים רב ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשם
ׁשהמׁשיכּוה ׁשאּובה ּבּסֹוף: אמרּו ׁשהרי נדחּו, ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָהן,
,וׁשֹופ ּבכלי ממּלא היה אם זה, דברי לפי טהֹורה. - ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻּכּלּה
ּכׁשר. מקוה זה הרי - אחד למקֹום והֹולכין נזחלין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהּמים
ׁשהרי ּכׁשרין, מקואֹות ׁשּלנּו ׁשּבּמרחצאֹות אמּבטי ּכל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכן
מי ראינּו לא ּומעֹולם הּוא. וׁשּנמׁש ׁשאּוב ׁשּבהן הּמים ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכל

זה. ּבענין מעּׂשה ְְֲִֶֶֶַָָָׁשעּׂשה
.Èונמׁשכין ּבחצר מתערבין ׁשהיּו ׁשאּובין ּומים גׁשמים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמי

הּמערה מעלֹות על ׁשּמתערבין אֹו ׁשּבחצר, לעּוקה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָויֹורדין
מן רב ואם ּכׁשר; - הּכׁשר מן רב אם לּמערה: ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹויֹורדין
ּבזמן אימתי? ּפסּול. - למחצה מחצה ּפסּול; - ְְֱֱִֵֶֶַַַָָָָָָהּפסּול
אבל ויֹורדין; ונמׁשכין לּמקוה יּגיעּו ׁשּלא עד ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּמתערבין
ידּוע אם הּמקוה: לתֹו מקּלחין והּפסּולים הּכׁשרים היּו ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָאם
ירדּו ׁשּלא עד ּכׁשרין מים סאה ארּבעים לתֹוכֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּנפלּו
ּפסּול. - לאו ואם ּכׁשר, - ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה ְְְְִִִִֵַָָָָֻלתֹוכֹו

ה'תשע"ב מרחשון כ"ז חמישי יום

חמיׁשי 1ּפרק
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ׁשאּובין2מקוה‡. מים לּגין ׁשלׁשה אליו מּכלי3ׁשּנפלּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֻ
ׁשּיתחיל והּוא מצטרפין; - ּכלים ּוׁשלׁשה מּׁשנים אֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָאחד

עד איןהּׁשני - ּכלים מארּבעה הראׁשֹון. ּפסק ׁשּלא ְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
אמּורים4מצטרפין ּדברים ּבּמה נתּכּון5. ׁשּלא ּבזמן ? ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
הּמקוה6לרּבֹות מי את לרּבֹות נתּכּון אם אבל נפל7; אפּלּו , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ׁשּקדמּו ּבין לּגין. לׁשלׁשה מצטרף - ׁשנה ּבכל ּדינר ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֻמׁשקל
הּׁשאּובים את הּכׁשרים ׁשּקדמּו ּבין הּכׁשרים את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּׁשאּובים
ׁשאּובין לּגין ׁשלׁשה ׁשּנפלּו ּכיון ּכאחת, ׁשּתיהן ׁשּנפלּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻאֹו
אֹו סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּנפלּו [קדם סאה ארּבעים ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹלתֹו

ׁשאּוב. ונעּׂשה הּכל נפסל מארּבעים] ְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹלפחֹות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לוג1) זה שהטילו שניים ודין מצטרפים. אם כלים ושלושה משנים או אחד מכלי מים לוגים שלושה אליו שנפלו מקווה יבאר
מ אחד בכל ואין מקוואות שני ודין מכוונות. סאה ארבעים בו שיש במקווה כסת או כר המטביל ודין ומחצה. לוג וזה ומחצה
למקווה פיסול דיני וכל ממנו. ויוצאת לו נכנסת והאמה שאובים מים מלא שהוא בור ודין ונתערבו. ומחצה לוג אחד לכל ונפל סאה

שאובים. ד.2)במים משנה ג פרק אין3)מקוואות זה שיעור בו יש שאם כשרים, מים סאה ארבעים בו שאין במקווה המדובר
אותו. פוסלים לתוכו הנופלים תנא4)השאובים נחלקו ב יב, תמורה -בברייתא אומר קמא תנא בזה, חוני בן יוסף ורבי קמא

ופסק בו חזר וכאן חוני, בן יוסף כרבי הלכה שאין רבינו כתב שם ובפירושו מצטרפים. אין - אומר חוני בן יוסף ורבי מצטרפים,
מפרש שם בתמורה גרשום ורבינו כסתם. הלכה משנה וסתם בברייתא מחלוקת וכל משנה, בסתם נשנית ששיטתו מפני כמותו,
מצטרפים כלים בשלושה שאמר ומה המקווה, את לפסול ומצטרפת חשובה כמות היא שלוג מפני חוני, בן יוסף רבי של נימוקו
רש"י גם פירש וכן וכלי, כלי בכל שלם לוג אין שהרי מצטרפים, אין ארבעה כך ומשום לוג, הפחות לכל מכיל כלי כשכל המדובר
אינם שניים אפילו או שלושה גם - וכלי כלי בכל שלם לוג אין שאם מזה, [ויוצא רא). סימן דעה יורה יוסף בית (ראה שם

בזה]. דעתו גילה לא ורבינו מצטרפים.5)מצטרפים. אין מי6)שארבעה את להרבות התכוון לא השאובים את כשהוסיף
משנה). (כסף אנשים הרבה בו לטבול שיוכלו כדי שכתבנו,7)המקווה, כמו רבינו ופירשה לרבות" "נתכוון סתם: כתוב במשנתנו

האחרים. שבכלים המים את גם לשפוך כוונתו הייתה הראשון הכלי מן ששפך שבשעה מפרש רא סימן דעה ביורה הטור אולם
הטור]. דעת להלכה קיבל טו סעיף רא סימן דעה יורה ערוך בשולחן מרן [וגם



צי ze`ewn zekld - oeygxn f"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אֹו ׁשברן ואם ּכׁשרין. אּלּו הרי - ונתמּלאּו ונתקּׁשרּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָוחזרּו
ּכׁשרין. מהן הּנקוין הּמים - ְְְִִִִֵֵֶַַַָָּכפאן

ּפי‰. על אף מים, ונתמּלא ּבמקוה עציץ ׁשּׁשכח ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּסּיד
רב ּבֹו יׁש העציץ והרי מעט אּלא ּבּמקוה נׁשאר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
הּמקוה ונמצא ּבמקֹומֹו העציץ את יׁשּבר זה הרי - ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹהּמקוה
ּכדי הּמקוה ּבתֹו הּקנקּנים את המסּדר וכן ּכׁשר. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻּכּלֹו
מימיו את הּמקוה ׁשּבלע ּפי על אף מים, ונתמּלאּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלחּסמן
הרי - הּקנקּנים ׁשּבתֹו מים אּלא ּכלל מים ׁשם נׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹולא
ּכׁשר. מקוה מהן הּנקוין והּמים הּקנקּנים את יׁשּבר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹזה

.Â?לּגין ּבׁשלׁשה הּמקוה את הּׁשאּובין הּמים ּפֹוסלין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֻּכיצד
לתֹוכן [ונפלּו סאה, מארּבעים ּפחֹות ּבּמקוה היה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשאם
אבל ּפסּול. הּכל - סאה] לארּבעים והׁשלימּום לּגין ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹֻׁשלׁשה
וׁשאב ׁשאּובין, ׁשאינן מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמקוה
מקוה אּלא עֹוד, ולא ּכׁשר. - ּכּלֹו הּיֹום ּכל לתֹוכֹו וׁשפ ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻּבכד
ּבכלי ממּלא והיה ּכׁשרין, מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעליֹון
הּתחּתֹון לּמקוה וירדּו הּמים ׁשּירּבּו עד לתֹוכֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָונֹותן

ּכׁשר. הּתחּתֹון הרי - סאה ְְְֲִֵֵַַַָָָארּבעים
.Êסאה לתֹוכֹו ונתן מכּונֹות סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻמקוה

וכן ּכׁשר. זה הרי - סאה מּמּנּו ּכ אחר ונטל ׁשאּובין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמים
רּבֹו. עד ּכׁשר, והּוא סאה ונֹוטל סאה ְְְְֵֵֵַָָָֻנֹותן

.Áלּגין ּבׁשלׁשה הּמקוה את ּפֹוסלין הּׁשאּובין הּמים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֻאין
הּמים נגררּו אם אבל הּכלי. מן הּמקוה לתֹו ׁשּיּפלּו ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָעד
ּפֹוסלין אינן - לּמקוה וירדּו ונמׁשכּו לּמקוה חּוץ ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָהּׁשאּובין
מן רב היה אם אבל למחצה; מחצה ׁשּיהיּו עד הּמקוה ְְְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאת
עּׂשרים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ּכׁשר. הּמקוה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּכׁשרים
לּמקוה חּוץ וׁשֹואב ממּלא והיה ּכׁשרין, מים ּומּׁשהּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָסאה
על נמׁשכין ׁשהיּו ּבין לּמקוה, ויֹורדין נמׁשכין ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָוהּמים
ּפֹוסלין ׁשאינן מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא הּסילֹון ּבתֹו אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָהּקרקע
סאה; לאלף הׁשלימֹו ואפּלּו ּכׁשר הּוא הרי - הּמקוה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאת
ארּבעים רב ׁשם היה אם ּכׁשרה, - ׁשהמׁשיכּוה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשהּׁשאּובה
ּומּׁשהּו סאה עּׂשרים ּבראׁשֹו ׁשהיה ּגג וכן הּכׁשר. מן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹסאה
מעּׂשרים, ּפחֹות לתֹוכֹו ונתן ּבכתפֹו ּומּלא גׁשמים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָמי
אחד למקֹום הּכל ונמׁשכּו הּצּנֹור ּופתח ּפסּול, הּכל ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּנמצא

ּכׁשרה, - ּכּלּה ׁשהמׁשיכּוה ׁשהּׁשאּובה ּכׁשר; מקוה זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ
הּכׁשר.הֹו מן רב ׁשם והיה ְִִֵַָָָָֹאיל

.Ë:חכמים ואמרּו הֹואיל ואמרּו: מערב חכמי מקצת ְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָהֹורּו
ׁשּיהיּו צריכין אנּו אין טהֹורה, - ּכּלּה ׁשהמׁשיכּוה ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֻׁשאּובה
יחיד ּדברי - והמׁשכה רב ׁשהצרי וזה ּכׁשרין. מים רב ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשם
ׁשהמׁשיכּוה ׁשאּובה ּבּסֹוף: אמרּו ׁשהרי נדחּו, ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָהן,
,וׁשֹופ ּבכלי ממּלא היה אם זה, דברי לפי טהֹורה. - ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻּכּלּה
ּכׁשר. מקוה זה הרי - אחד למקֹום והֹולכין נזחלין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהּמים
ׁשהרי ּכׁשרין, מקואֹות ׁשּלנּו ׁשּבּמרחצאֹות אמּבטי ּכל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכן
מי ראינּו לא ּומעֹולם הּוא. וׁשּנמׁש ׁשאּוב ׁשּבהן הּמים ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכל

זה. ּבענין מעּׂשה ְְֲִֶֶֶַָָָׁשעּׂשה
.Èונמׁשכין ּבחצר מתערבין ׁשהיּו ׁשאּובין ּומים גׁשמים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמי

הּמערה מעלֹות על ׁשּמתערבין אֹו ׁשּבחצר, לעּוקה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָויֹורדין
מן רב ואם ּכׁשר; - הּכׁשר מן רב אם לּמערה: ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹויֹורדין
ּבזמן אימתי? ּפסּול. - למחצה מחצה ּפסּול; - ְְֱֱִֵֶֶַַַָָָָָָהּפסּול
אבל ויֹורדין; ונמׁשכין לּמקוה יּגיעּו ׁשּלא עד ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּמתערבין
ידּוע אם הּמקוה: לתֹו מקּלחין והּפסּולים הּכׁשרים היּו ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָאם
ירדּו ׁשּלא עד ּכׁשרין מים סאה ארּבעים לתֹוכֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּנפלּו
ּפסּול. - לאו ואם ּכׁשר, - ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה ְְְְִִִִֵַָָָָֻלתֹוכֹו

ה'תשע"ב מרחשון כ"ז חמישי יום

חמיׁשי 1ּפרק
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ׁשאּובין2מקוה‡. מים לּגין ׁשלׁשה אליו מּכלי3ׁשּנפלּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֻ
ׁשּיתחיל והּוא מצטרפין; - ּכלים ּוׁשלׁשה מּׁשנים אֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָאחד

עד איןהּׁשני - ּכלים מארּבעה הראׁשֹון. ּפסק ׁשּלא ְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
אמּורים4מצטרפין ּדברים ּבּמה נתּכּון5. ׁשּלא ּבזמן ? ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
הּמקוה6לרּבֹות מי את לרּבֹות נתּכּון אם אבל נפל7; אפּלּו , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ׁשּקדמּו ּבין לּגין. לׁשלׁשה מצטרף - ׁשנה ּבכל ּדינר ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֻמׁשקל
הּׁשאּובים את הּכׁשרים ׁשּקדמּו ּבין הּכׁשרים את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּׁשאּובים
ׁשאּובין לּגין ׁשלׁשה ׁשּנפלּו ּכיון ּכאחת, ׁשּתיהן ׁשּנפלּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻאֹו
אֹו סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּנפלּו [קדם סאה ארּבעים ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹלתֹו

ׁשאּוב. ונעּׂשה הּכל נפסל מארּבעים] ְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹלפחֹות

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לוג1) זה שהטילו שניים ודין מצטרפים. אם כלים ושלושה משנים או אחד מכלי מים לוגים שלושה אליו שנפלו מקווה יבאר
מ אחד בכל ואין מקוואות שני ודין מכוונות. סאה ארבעים בו שיש במקווה כסת או כר המטביל ודין ומחצה. לוג וזה ומחצה
למקווה פיסול דיני וכל ממנו. ויוצאת לו נכנסת והאמה שאובים מים מלא שהוא בור ודין ונתערבו. ומחצה לוג אחד לכל ונפל סאה

שאובים. ד.2)במים משנה ג פרק אין3)מקוואות זה שיעור בו יש שאם כשרים, מים סאה ארבעים בו שאין במקווה המדובר
אותו. פוסלים לתוכו הנופלים תנא4)השאובים נחלקו ב יב, תמורה -בברייתא אומר קמא תנא בזה, חוני בן יוסף ורבי קמא

ופסק בו חזר וכאן חוני, בן יוסף כרבי הלכה שאין רבינו כתב שם ובפירושו מצטרפים. אין - אומר חוני בן יוסף ורבי מצטרפים,
מפרש שם בתמורה גרשום ורבינו כסתם. הלכה משנה וסתם בברייתא מחלוקת וכל משנה, בסתם נשנית ששיטתו מפני כמותו,
מצטרפים כלים בשלושה שאמר ומה המקווה, את לפסול ומצטרפת חשובה כמות היא שלוג מפני חוני, בן יוסף רבי של נימוקו
רש"י גם פירש וכן וכלי, כלי בכל שלם לוג אין שהרי מצטרפים, אין ארבעה כך ומשום לוג, הפחות לכל מכיל כלי כשכל המדובר
אינם שניים אפילו או שלושה גם - וכלי כלי בכל שלם לוג אין שאם מזה, [ויוצא רא). סימן דעה יורה יוסף בית (ראה שם

בזה]. דעתו גילה לא ורבינו מצטרפים.5)מצטרפים. אין מי6)שארבעה את להרבות התכוון לא השאובים את כשהוסיף
משנה). (כסף אנשים הרבה בו לטבול שיוכלו כדי שכתבנו,7)המקווה, כמו רבינו ופירשה לרבות" "נתכוון סתם: כתוב במשנתנו

האחרים. שבכלים המים את גם לשפוך כוונתו הייתה הראשון הכלי מן ששפך שבשעה מפרש רא סימן דעה ביורה הטור אולם
הטור]. דעת להלכה קיבל טו סעיף רא סימן דעה יורה ערוך בשולחן מרן [וגם



ze`ewnצב zekld - oeygxn f"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

והּסֹוחט·. ּומחצה, לג וזה ּומחצה לג זה ׁשהטילּו ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשנים
וכן9והגּביהּה8ּכסּותֹו הרּבה, מּמקֹומֹות נֹופלין ׁשּבּה והּמים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ

הּצרצּור מן אּלּו10המערה הרי - הרּבה מּמקֹומֹות ׁשּמטיל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
.11ּפֹוסלין ְִ

ארּבעים‚. ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקוה עֹור ׁשל ּכסת אֹו ּכר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָהּמטּביל
נמצאּו הּמים מן ּׂשפתֹותיהן ׁשהגּביּה ּכיון מכּונֹות, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻסאה

ׁשאּובין ׁשּבתֹוכן ּדר12הּמים ּומעלן מטּבילן יעּׂשה? ּכיצד . ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
הּקּפה13ׁשּוליהן אבל ּכדרּכן14. ּומעלן מטּבילן - והּׂשק ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָֻ

חֹוׁשׁש .15ואינֹו ְֵֵ
ּגּמֹות„. ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּבכל16מקוה לג ׁשאּובין, מּמים ְְְִִִִֵֶֶַָָֹֻ

לתֹוכֹו ונפלּו לתֹוכֹו17ּגּמא, ׁשּנפל ידּוע אם ּכׁשרים: מים ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻ
הּׁשליׁשית לּגּמא יּגיעּו ׁשּלא עד ּכׁשרים מים סאה 18ארּבעים ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻ

ּפסּול - לאו ואם ּכׁשר, -19. ְִֵָָָ
סאה‰. ארּבעים מהן אחד ּבכל אין מקואֹות, ונפל20ׁשני , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

- הּמקואֹות ׁשני ונתערבּו ּומחצה, לג ולזה ּומחצה לג ְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹלזה
ּפסּול ׁשם מהן אחד על נקרא ׁשּלא מּפני ּכׁשרין, אּלּו .21הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ

לּגין ׁשלׁשה לתֹוכֹו ׁשּנפל סאה ארּבעים ּבֹו ׁשאין מקוה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻאבל
על ּכׁשרים מים ורּבה לׁשנים, נחלק ּכ ואחר ׁשאּובין ְְְְְֱִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָמים

מהן אחד ׁשּנפסל22ּכל ּכּלֹו הּמקוה ׁשּכל ּפסּולין; אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ
חׁשּוב הּוא ׁשאּובין ּבכלי.23ּכמים נׁשאבּו מימיו ּכל ּוכאּלּו , ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָ

.Âוהאּמה ׁשאּובים מים מלא ׁשהּוא לֹו24ּבֹור נכנסת ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּלא ׁשּתחּׁשב עד ּבפּסּולֹו הּוא לעֹולם - מּמּנּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹויֹוצאת

לּגין ׁשלׁשה ּבּבֹור ׁשהיּו הּׁשאּובין מן מקוה25נׁשארּו . ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָֻ
לתֹוכֹו עליו26ׁשּנפל רּבה ּכ ואחר ונפסל, ׁשאּובין מים ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָ

הרי - סאה ארּבעים הּכׁשרים ׁשּנמצאּו עד ּכׁשרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָמים
ׁשּי עד ּבפּסּולֹו ּבתֹוכֹוהּוא ׁשהיּו הּמים ּכל ויפחתּו27צאּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

עּׂשרים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? לּגין. מּׁשלׁשה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָֻהּׁשאּובין
ּכ ואחר ׁשאּובים מים סאה לתֹוכֹו ונפל גׁשמים מי ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָסאה
ׁשּידע עד ּבפּסּולֹו זה הרי - ּכׁשרים מים עליו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהרּבה
ויֹותר קּבין וחמּׁשה ּבֹו ׁשהיּו סאה עּׂשרים מּמּנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיצאּו

הּקב ׁשּנפסל28מרביע הּכל מן נׁשאר ולא מּפחֹות29, חּוץ ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָֹֹ
סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה עּׂשה אם וכן לּגין. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻמּׁשלׁשה
אּלּו טהרּו - הּפסּול הּזה הּמקוה עם וערבֹו ּכׁשרים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָמים

אּלּו .30את ֵֶ
.Êהּטיט את ׁשלׁשה32לצדדים31המסּלק מּמּנּו ונמׁשכּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

ּכׁשר זה הרי - לּמקוה ּומגּביהֹו33לּגים הּטיט ּתֹולׁש היה . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
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מצומצמות.8) סאה מ' בו שהיו במקווה אותה ממקוואות9)שטבל ז בפרק שנינו נוגעת, היא [שאם המקווה במי נוגעת ואינה
למקווה]. כמחוברים בתוכה הבלועים שהמים ז מסרק.10)משנה כעין עשוייה ששפתו ונימוקם,11)כלי במשנה. כחכמים

אחד. מכלי באים הקילוחים שכל דומה12)מפני זה ואין בו. עודם והכסת שהכר פי על אף המקווה ממי נותקו אלה מים שהרי
דוקא ולאו למקווה, מחוברים שספגה המים כל - המקווה במי נוגעת שהיא זמן כל ולפיכך מים שסופגת ב שבהלכה לכסות
שיפלו אפשר קטן במקווה אבל שאובים, ייעשו אם לנו איכפת לא גדול שבמקווה אלא שאובים, נעשו גדול במקווה גם כי מכוונות

ארבעי בו שאין מפני המקווה ייפסל כן גם יפלו, ולא ייזהר ואפילו ויפסלוהו. שנפסלו המים בחזרה סאה.לתוכו יהפוך13)ם
למקווה. מחוברים שבהם המים ויישארו המקווה מן ויעלם פיהם על דקים.14)אותם מענפים קלוע שנקביהם15)סל מפני

שאובים. נעשים אינם - מהר דרכם נשפכים והמים מזו,16)גסים למעלה זו גומות שלוש ובהם משופעים שכתליו בבור המדובר
מכולן. למטה נמצא המקווה בגומות.17)ועיקר לנגוע מבלי עצמו המקווה מים18)לתוך סאה ארבעים במקווה היו כן ואם

שאובים. לוגים שלושה בהם שנתערבו לפני רבינו19)כשרים שלדעת מבאר, טוב יום [בתוספות פסול. - יודע אינו שאם משמע
לפני העליונה בגומא נגעו המקווה שמי אפשרות כשיש אפילו הספק מפני לפסול טעם אין התורה מן כשר שאוב כולו שאפילו
היו שלא ידוע אם הכוונה פסול" לאו "ואם ששנינו ומה כשר, שספיקו מפרש הוא ולפיכך כשירים. מים לוגים שלושה בו שהיו

השלישית]. לגומא שהגיעו לפני סאה סאה.20)ארבעים ארבעים יש יחד אינם21)ובשניהם שאובים לוגים משלושה פחות
שארבעים כבר ואמרנו כשירים סאה ארבעים כאן יש הרי לוגים שלושה בהם ויש וכשנתערבו מועטים, מים אפילו כלל פוסלים

חסר]. אלא פסול אינו סאה 40 בו שאין [מקווה, שאובים. ידי על נפסלים אינם סאה.22)סאה ארבעים חוזרים23)עד ואינם
ידי על להכשירם שאפשר מובן, עצמם, מצד פסולים הם כי אותם, שפסלו הלוגים משלושת פחות בהם כשנשארו כשירים להיות

כשירים. רוב בהם שיש מפני אחר, למקום הם24)המשכה ואם גשמים. מי של כלשטף את לטהר שהוא כל מספיק מעיין מי
רא). סימן דעה יורה יוסף (בית האמה25)השאובים מן לו נכנסו וכמה בבור היו שאובים מים כמה קובעים כזה: הוא החשבון

בשם יוסף (בית לבור שנכנסו כמותם יחס לפי והפסולים הכשרים של תערובת מכילים שיצאו שהמים ותולים גשמים מי של
אנו 80 ויצאו שלושה) פי (היינו סאה 120 הכניסה המים ואמת סאה 40 בבור לדוגמא: נו). קטן סעיף שם ש"ך וראה הראב"ד.
האמור לחשבון שני פירוש כתב [הראב"ד הבור. ממי - עשרים היינו מזה ושליש האמה ממי יצאו 60 היינו חלקים 3 אומרים:
יוסף בית ראה האמה. מן השני וחציים מהשאובים הם היוצאים המים שחצי מניחים אנו כלומר מחצה, על מחצה היינו במשנה,

לכשרים,26)שם]. שאובים שקדמו הקודם בדין כמו ולא סאה 40 בהם שאין אלא כשרים מים בו שיש במקווה המדובר כאן
זה. בדין יותר הקילו השאובים.27)ולפיכך נפילת לפני במקווה שהיו המים כשיעור מים שיצאו עד היא28)פירוש הסאה

נשארו משהו עוד וכשיצא לוגים שלושה נשארו הקב ורובע קבים חמישה מהסאה יצאו אם ולכן לוגים ארבעה והקב קבים שישה
שהמים תולים אנו ואמרו: חכמים הקילו עצמם, בפני עומדים כשרים מים נמצאו שבמקווה זה, בנידון לוגים. משלושה פחות

מקומם. ותפסו הראשונים את דחפו הדין29)האחרונים לבין זה דין בין [ההבדל לתוכם. שנפלו והשאובים הראשונים הכשרים
בנידון אבל למעלה, שנתבאר כמו חשבון, לפי משערים אלא ליציאה ראשונים גם הם שהראשונים תולים אנו אין שם בולט. הקודם
הכשרים]. כשקדמו המדובר ובנידון לתוכם הנופלים הכשרים את פוסלים והם השאובים קדמו שם והנימוק: זו. הנחה מקבלים אנו

"השקה".30) נקרא זה הפסול. את מכשיר הכשר המקווה.31)המקווה המים.32)שבקרקעית פני מעל מתבלט ממנו וחלק
שאובים.33) נעשו לא המקווה למי מחוברים היו הטיט שבתוך שהמים מפני

ze`ewn zekld - oeygxn f"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לּגין ׁשלׁשה מּמּנּו ונמׁשכּו לצּדּה הּמקוה מן והבּדילֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָֻּבידֹו
ּפֹוסלין אּלּו הרי -34. ְֲִֵֵ

.Áּבהמה35ּגיס וכן למקֹום, מּמקֹום העֹוברת36העֹובר ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
לּגין ׁשלׁשה ּוברגליהם ּבידיהם וזּלפּו למקֹום, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻמּמקֹום
מקוה עּׂשּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ּכׁשר. זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלּמקוה

ּכׁשר.37ּבּתחּלה זה הרי - ְֲִֵֵֶַָָ
.Ëלתֹוכֹו ונפל סאה ארּבעים ּבֹו ׁשאין מּׁשלׁשה38מקוה ּפחֹות ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

טמאין מים ולתרּומה39לּגין לחּלה ּכׁשר זה הרי - ׁשאּובין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻ
לּידים מהן עליהן40ולּטל להקוֹות ּופסּולין עליהן41, ירדּו . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
עליהן ורבּו עליהם42ּגׁשמים להּקוֹות ּכׁשרים אּלּו הרי נפל43- . ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

לחּלה ּפסּול זה הרי - טמאים ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻלתֹוכֹו
לּידים מּמּנּו ולּטל ירדּו44ולתרּומה עליו. להּקוֹות ּופסּולין , ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָֹ

מהן ולּטל ולתרּומה לחּלה ּכׁשרין הן הרי - עליהן ורּבּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹגׁשמים
הּמים45לּידים ּכל ׁשּיצאּו עד עליהן להּקוֹות ּופסּולין , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּפחֹות אּלא מהן יּׁשאר ולא ּכׁשאּובין ּכּלן ׁשּנעּׂשּו ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻהראׁשֹונים
ּדינר חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה וכן לּגין. 46מּׁשלׁשה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

ּפסּול זה הרי - טמאין ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה לתֹוכֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֻונפלּו
עליהן. להּקוֹות ּופסּולין לּידים, מּמּנּו ולּטל ולתרּומה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלחּלה
ואחר טמאין, ּכּלן אפּלּו מים, לּגין מּׁשלׁשה ּפחֹות לתֹוכֹו ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֻֻנפל
ּכׁשר - ׁשהׁשלימֹו גׁשמים מי ּדינר מׁשקל לתֹוכֹו נפלּו 47ּכ; ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ

ּדבר לכל טהֹור ּכ לטבילה, ׁשּטהֹור .48ּכׁשם ְְְִִֵֶָָָָָָָ

ׁשּׁשי 1ּפרק
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ׁשּנפלּו‡. אֹו עליהן הּמים ׁשהלכּו המקּבלין הּכלים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכל
ׁשּיעּׂשּו והּוא הּמקוה. את ּופֹוסלין ׁשאּובין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָמּתֹוכן

היּו אפּלּו ּכלילקּבלה. ּכגֹון טמאה, מקּבלין ׁשאין ּכלים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ
ּפֹוסלין. אּלּו הרי - אדמה ּוכלי ְְֲֲֲִִֵֵֵָָָאבנים

.·- מקּבל ׁשהּוא ּפי על אף לקּבלה, נעּׂשה ׁשּלא ּכלי ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּכל

מהן, נמׁשכין ׁשהּמים הּסילֹונֹות ּכגֹון הּמקוה. את ּפֹוסל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאינֹו
את ּפֹוסלין אין - ּומקּבלין ּבאמצע רחבים ׁשהן ּפי על ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאף

חרס. ׁשל אֹו מּתכת ׁשל ׁשהיּו ּבין ְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָהּמקוה,
ׁשאינּה‚. לפי הּמקוה, את ּפֹוסלת אינּה - ׁשּבּסלע ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּׁשקת

על אף הּמקוה, את ּפֹוסל - ּבסלע ׁשחּברֹו ּכלי אבל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָּכלי.
הּנֹוד ּכׁשפֹופרת הּצד מן אֹו מּלמּטה נּקבה ּבסיד. ׁשחּברֹו ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָּפי

הּמקוה. את ּפֹוסלת ואינּה ּכׁשרה, -ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָ
גדֹולה,„. ערבה אֹו ּגדֹולה חבית ּכגֹון גדֹול, ּכלי ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָהּלֹוקח

זה הרי - מקוה ועּׂשאהּו ּבארץ ּוקבעֹו המטהרֹו נקב ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנקבֹו
ּפֹוסל, אינֹו - ּובבנין ּבסיד הּנקב את ּפקק אם וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּכׁשר.
- ּבגפסיס אֹו ּבסיד סתמֹו ּכׁשר. מקוה ּבתֹוכֹו הּנקוין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָוהּמים
יבנה. אֹו ּבארץ ׁשּיקּבעּנּו עד הּמקוה את ּפֹוסל הּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָעדין
מן ּבטיט ּומרח הּסיד ּגב ועל הארץ ּגב על הֹוליכֹו ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָואם

ּכׁשר. זה הרי - ְֲִֵֵֶַָָהּצדדין
על‰. נמׁשכין הּמים והרי הּצּנֹור ּתחת טבלא ְְֲִִִִִֵַַַַַַַַַַַָָהּמּניח

זֹו הרי - ּדפן לּטבלא היה אם לּמקוה: ויֹורדין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּטבלא
ּתחת זקפּה ּפֹוסלת. אינּה - לאו ואם הּמקוה, את ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּפֹוסלת
ּפֹוסלת, אינּה - ּדפן לּה ׁשּיׁש ּפי על אף להדיחּה, ּכדי ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּצּנֹור

לקּבל. עּׂשאּה לא ְֲֲֵֵֶַָָֹׁשהרי
.Âהּמתּגלּגלין הּצרֹורֹות ּבֹו לקּבל מקֹום ּבצּנֹור ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָהחֹוטט

עץ ׁשל הּצּנֹור היה אם הּמים: עם ירדּו ׁשּלא ּכדי ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּבּמים
ּבאין ׁשּיֹורדין הּמים ּכל ׁשהרי ּפֹוסל, - ׁשהּוא ּכל ּבֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוחפר
ּבֹו, ׁשחקק אחר ׁשּקבעֹו ואפּלּו לקּבלה. ׁשּנעּׂשה ּכלי ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָמּתֹו
קבעֹו אם אבל ּתלּוׁש. ּכׁשהיה ּכלי ּתֹורת עליו והיה ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָהֹואיל
היה ואם ּפֹוסל. אינֹו - קּבּול ּבית ּבֹו חקק ּכ ואחר ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָּבּקרקע
לקּבל ּכדי ּבחקק ׁשּיהיה עד ּפֹוסל אינֹו - חרס ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָצּנֹור
ׁשּבּצּנֹור החקּוק הּמקֹום ׁשּנתמּלא ּפי על אף ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָרביעית.
ואינֹו ּבפּסּולֹו הּוא הרי - ּבתֹוכֹו הּמתחלחלין ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַצרֹורֹות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שאובים.34) שבו המים נעשו המקווה מן הטיט שנבדל ברגע שבטיט, המים בלי סאה 40 במקווה נשארו מובן)35כשלא צבא.
כך. הדין אוכלוסים מרובות בשכונות גם אלא צבא דוקא הרא"ש36)שלאו ופירש וכו'", בהמה וכן "לגיון כתוב: בתוספתא

בהמה, לרגלי אדם רגלי בין מחלק והוא המים את ברגליהם העבירו והסוסים פרשים היינו שלגיון רא), סימן דעה יורה בטור (מובא
פוסלים. אינם בהמה ורגלי פוסלים, ידיו או אדם כל37)רגלי ברגליו הביא והלגיון כלל ניקווים מים שם היו שלא פירוש,

רבי כוונת רבינו ומפרש הקרקע. על הוליכם ובין וברגליו בידיו זילף בין יוסי רבי מחלק ב הלכה שם [בתוספתא הסאה. ארבעים
משנה). (כסף הקרקע עם כשהוליכם מתכוון ורבינו למקווה, ונתנם המים את ממש ורגליו בידיו שנטל לרצון38)יוסי שלא נפלו

ממש.39)בעלים. הנקווים40)טמאין משקין כי הטמאים. בנגיעת נטמאו לא וגם הטהורים בכשרים בטלו שהשאובים מפני
לרצון. אלא מיטמאים אינם בכלים) (לא המקווה41)בקרקע יישאר סאה ארבעים עד כשרים מים זו תערובת על יוסיפו אם אפילו

משנה). (כסף פוסלים טמאים אבל טהורים, במים היינו פוסלים אינם שאובים לוגים משלושה שפחות שאמרנו ומה בפיסולו.
התערובת.42) מי סאה43)על לארבעים השלימו הגשמים מי אם אבל שרבו, הגשמים מי עם ביחד סאה 40 במקווה כשאין

להקוות. צריך הלוגים44)אינו ששלושת מפני נימוקו, [ואולי מזה. פחות לבין לוגים שלושה בין זה הבדל של טעמו נתבאר לא
לטמאם]. גם הועילו כשאובין, שבמקווה המים את לעשות אותם45)הועילו טיהרו באחרונה שבאו המרובים הגשמים שמי מפני

כו). הלכה אוכלין טומאת מהלכות ב פרק (ראה ה משנה א פרק במקוואות הילל כמשקל46)כבית שמשקלה מועטת כמות
גשמים.)47דינר. מי ריבוי וצריך עליהם להקוות שפסולים רבינו, שפסק זו שבהלכה הראשון לדין זה דין בין מה להבין קשה

משלושה פחות אין סאה, ארבעים שם כבר עליו ונקרא סאה לארבעים קרוב הגיע שהמקווה שמכאן בדוחק, מיישב משנה בכסף
טמאים. הם ואפילו אותו פוסלים כשרים48)לוגים המים היו המקווה השלמת לפני אפילו שהרי כלל, מובן בלתי זה סיום גם

ראב"ד). (ראה רבינו דעת עומק לתוך לרדת בידינו עלתה ולא רב עיון צריכה זו הלכה כל דבר: סוף דבר. המים1)לכל יבאר
מים מלאה חבית ודין וכו'. מהמים למעלה ושפתה המקווה בתוך שהיא טמאה גיסטרא ודין המקווה. את לפסול שאובים הנקראים

בכותל. ונקב ביניהן וכותל שאובים מים ובתחתונה מזו למעלה זו בריכות שתי ודין שם. וטבל לים שנפלה
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לּגין ׁשלׁשה מּמּנּו ונמׁשכּו לצּדּה הּמקוה מן והבּדילֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָֻּבידֹו
ּפֹוסלין אּלּו הרי -34. ְֲִֵֵ

.Áּבהמה35ּגיס וכן למקֹום, מּמקֹום העֹוברת36העֹובר ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
לּגין ׁשלׁשה ּוברגליהם ּבידיהם וזּלפּו למקֹום, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻמּמקֹום
מקוה עּׂשּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ּכׁשר. זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלּמקוה

ּכׁשר.37ּבּתחּלה זה הרי - ְֲִֵֵֶַָָ
.Ëלתֹוכֹו ונפל סאה ארּבעים ּבֹו ׁשאין מּׁשלׁשה38מקוה ּפחֹות ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

טמאין מים ולתרּומה39לּגין לחּלה ּכׁשר זה הרי - ׁשאּובין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻ
לּידים מהן עליהן40ולּטל להקוֹות ּופסּולין עליהן41, ירדּו . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
עליהן ורבּו עליהם42ּגׁשמים להּקוֹות ּכׁשרים אּלּו הרי נפל43- . ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

לחּלה ּפסּול זה הרי - טמאים ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻלתֹוכֹו
לּידים מּמּנּו ולּטל ירדּו44ולתרּומה עליו. להּקוֹות ּופסּולין , ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָֹ

מהן ולּטל ולתרּומה לחּלה ּכׁשרין הן הרי - עליהן ורּבּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹגׁשמים
הּמים45לּידים ּכל ׁשּיצאּו עד עליהן להּקוֹות ּופסּולין , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּפחֹות אּלא מהן יּׁשאר ולא ּכׁשאּובין ּכּלן ׁשּנעּׂשּו ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻהראׁשֹונים
ּדינר חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה וכן לּגין. 46מּׁשלׁשה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

ּפסּול זה הרי - טמאין ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה לתֹוכֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֻונפלּו
עליהן. להּקוֹות ּופסּולין לּידים, מּמּנּו ולּטל ולתרּומה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלחּלה
ואחר טמאין, ּכּלן אפּלּו מים, לּגין מּׁשלׁשה ּפחֹות לתֹוכֹו ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֻֻנפל
ּכׁשר - ׁשהׁשלימֹו גׁשמים מי ּדינר מׁשקל לתֹוכֹו נפלּו 47ּכ; ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ

ּדבר לכל טהֹור ּכ לטבילה, ׁשּטהֹור .48ּכׁשם ְְְִִֵֶָָָָָָָ

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

ׁשּנפלּו‡. אֹו עליהן הּמים ׁשהלכּו המקּבלין הּכלים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכל
ׁשּיעּׂשּו והּוא הּמקוה. את ּופֹוסלין ׁשאּובין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָמּתֹוכן

היּו אפּלּו ּכלילקּבלה. ּכגֹון טמאה, מקּבלין ׁשאין ּכלים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ
ּפֹוסלין. אּלּו הרי - אדמה ּוכלי ְְֲֲֲִִֵֵֵָָָאבנים

.·- מקּבל ׁשהּוא ּפי על אף לקּבלה, נעּׂשה ׁשּלא ּכלי ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּכל

מהן, נמׁשכין ׁשהּמים הּסילֹונֹות ּכגֹון הּמקוה. את ּפֹוסל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאינֹו
את ּפֹוסלין אין - ּומקּבלין ּבאמצע רחבים ׁשהן ּפי על ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאף

חרס. ׁשל אֹו מּתכת ׁשל ׁשהיּו ּבין ְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָהּמקוה,
ׁשאינּה‚. לפי הּמקוה, את ּפֹוסלת אינּה - ׁשּבּסלע ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּׁשקת

על אף הּמקוה, את ּפֹוסל - ּבסלע ׁשחּברֹו ּכלי אבל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָּכלי.
הּנֹוד ּכׁשפֹופרת הּצד מן אֹו מּלמּטה נּקבה ּבסיד. ׁשחּברֹו ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָּפי

הּמקוה. את ּפֹוסלת ואינּה ּכׁשרה, -ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָ
גדֹולה,„. ערבה אֹו ּגדֹולה חבית ּכגֹון גדֹול, ּכלי ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָהּלֹוקח

זה הרי - מקוה ועּׂשאהּו ּבארץ ּוקבעֹו המטהרֹו נקב ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנקבֹו
ּפֹוסל, אינֹו - ּובבנין ּבסיד הּנקב את ּפקק אם וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּכׁשר.
- ּבגפסיס אֹו ּבסיד סתמֹו ּכׁשר. מקוה ּבתֹוכֹו הּנקוין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָוהּמים
יבנה. אֹו ּבארץ ׁשּיקּבעּנּו עד הּמקוה את ּפֹוסל הּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָעדין
מן ּבטיט ּומרח הּסיד ּגב ועל הארץ ּגב על הֹוליכֹו ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָואם

ּכׁשר. זה הרי - ְֲִֵֵֶַָָהּצדדין
על‰. נמׁשכין הּמים והרי הּצּנֹור ּתחת טבלא ְְֲִִִִִֵַַַַַַַַַַַָָהּמּניח

זֹו הרי - ּדפן לּטבלא היה אם לּמקוה: ויֹורדין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּטבלא
ּתחת זקפּה ּפֹוסלת. אינּה - לאו ואם הּמקוה, את ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּפֹוסלת
ּפֹוסלת, אינּה - ּדפן לּה ׁשּיׁש ּפי על אף להדיחּה, ּכדי ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּצּנֹור

לקּבל. עּׂשאּה לא ְֲֲֵֵֶַָָֹׁשהרי
.Âהּמתּגלּגלין הּצרֹורֹות ּבֹו לקּבל מקֹום ּבצּנֹור ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָהחֹוטט

עץ ׁשל הּצּנֹור היה אם הּמים: עם ירדּו ׁשּלא ּכדי ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּבּמים
ּבאין ׁשּיֹורדין הּמים ּכל ׁשהרי ּפֹוסל, - ׁשהּוא ּכל ּבֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוחפר
ּבֹו, ׁשחקק אחר ׁשּקבעֹו ואפּלּו לקּבלה. ׁשּנעּׂשה ּכלי ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָמּתֹו
קבעֹו אם אבל ּתלּוׁש. ּכׁשהיה ּכלי ּתֹורת עליו והיה ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָהֹואיל
היה ואם ּפֹוסל. אינֹו - קּבּול ּבית ּבֹו חקק ּכ ואחר ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָּבּקרקע
לקּבל ּכדי ּבחקק ׁשּיהיה עד ּפֹוסל אינֹו - חרס ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָצּנֹור
ׁשּבּצּנֹור החקּוק הּמקֹום ׁשּנתמּלא ּפי על אף ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָרביעית.
ואינֹו ּבפּסּולֹו הּוא הרי - ּבתֹוכֹו הּמתחלחלין ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַצרֹורֹות
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שאובים.34) שבו המים נעשו המקווה מן הטיט שנבדל ברגע שבטיט, המים בלי סאה 40 במקווה נשארו מובן)35כשלא צבא.
כך. הדין אוכלוסים מרובות בשכונות גם אלא צבא דוקא הרא"ש36)שלאו ופירש וכו'", בהמה וכן "לגיון כתוב: בתוספתא

בהמה, לרגלי אדם רגלי בין מחלק והוא המים את ברגליהם העבירו והסוסים פרשים היינו שלגיון רא), סימן דעה יורה בטור (מובא
פוסלים. אינם בהמה ורגלי פוסלים, ידיו או אדם כל37)רגלי ברגליו הביא והלגיון כלל ניקווים מים שם היו שלא פירוש,

רבי כוונת רבינו ומפרש הקרקע. על הוליכם ובין וברגליו בידיו זילף בין יוסי רבי מחלק ב הלכה שם [בתוספתא הסאה. ארבעים
משנה). (כסף הקרקע עם כשהוליכם מתכוון ורבינו למקווה, ונתנם המים את ממש ורגליו בידיו שנטל לרצון38)יוסי שלא נפלו

ממש.39)בעלים. הנקווים40)טמאין משקין כי הטמאים. בנגיעת נטמאו לא וגם הטהורים בכשרים בטלו שהשאובים מפני
לרצון. אלא מיטמאים אינם בכלים) (לא המקווה41)בקרקע יישאר סאה ארבעים עד כשרים מים זו תערובת על יוסיפו אם אפילו

משנה). (כסף פוסלים טמאים אבל טהורים, במים היינו פוסלים אינם שאובים לוגים משלושה שפחות שאמרנו ומה בפיסולו.
התערובת.42) מי סאה43)על לארבעים השלימו הגשמים מי אם אבל שרבו, הגשמים מי עם ביחד סאה 40 במקווה כשאין

להקוות. צריך הלוגים44)אינו ששלושת מפני נימוקו, [ואולי מזה. פחות לבין לוגים שלושה בין זה הבדל של טעמו נתבאר לא
לטמאם]. גם הועילו כשאובין, שבמקווה המים את לעשות אותם45)הועילו טיהרו באחרונה שבאו המרובים הגשמים שמי מפני

כו). הלכה אוכלין טומאת מהלכות ב פרק (ראה ה משנה א פרק במקוואות הילל כמשקל46)כבית שמשקלה מועטת כמות
גשמים.)47דינר. מי ריבוי וצריך עליהם להקוות שפסולים רבינו, שפסק זו שבהלכה הראשון לדין זה דין בין מה להבין קשה

משלושה פחות אין סאה, ארבעים שם כבר עליו ונקרא סאה לארבעים קרוב הגיע שהמקווה שמכאן בדוחק, מיישב משנה בכסף
טמאים. הם ואפילו אותו פוסלים כשרים48)לוגים המים היו המקווה השלמת לפני אפילו שהרי כלל, מובן בלתי זה סיום גם

ראב"ד). (ראה רבינו דעת עומק לתוך לרדת בידינו עלתה ולא רב עיון צריכה זו הלכה כל דבר: סוף דבר. המים1)לכל יבאר
מים מלאה חבית ודין וכו'. מהמים למעלה ושפתה המקווה בתוך שהיא טמאה גיסטרא ודין המקווה. את לפסול שאובים הנקראים

בכותל. ונקב ביניהן וכותל שאובים מים ובתחתונה מזו למעלה זו בריכות שתי ודין שם. וטבל לים שנפלה
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ּוסתמּו צרֹורֹות אֹו עפר ׁשחקק הּמקֹום לתֹו ירד ְְְְֶַַַָָָָָָָּכסתּום.
ּכׁשר. זה הרי - ְְֲִֵֵֶַָונכּבׁש

.Êלּמקוה ונפלּו מים לּגין ׁשלׁשת ּבהן ׁשהיּו והּדלי ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻהּספֹוג
ּכלי לא ׁשּנפלּו, לּגין ׁשלׁשת אּלא אמרּו ׁשּלא ּפסלּוהּו; לא -ְְְְְִִֶֶֶֶָָָָֹֹֹֻ

ׁשאּובין. מים ּבֹו ְְִִֶַָׁשּנפלּו
.Áּכן אם אּלא ּבהן מטּבילין אין - ׁשּבּים והּתבה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּׁשּדה

- קּפה אֹו ּׂשק היה ואם הּנֹוד. ּכׁשפֹופרת נקּובים ְְְִִִֶֶַַָָָָֻהיּו
אין - הּצּנֹור ּתחת קּפה אֹו ּׂשק הּמּניח וכן ּבהן. ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֻמטּבילין

הּמקוה. את ּפֹוסלין מהן הּנמׁשכין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָהּמים
.Ëמן למעלה ּוּׂשפתּה הּמקוה ּבתֹו ׁשהיא טמאה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּגסטרא

אבל מּטמאתן; טהרּו - הּכלים ּבּה והטּביל ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָֻהּמים
מתטּמא הּגסטרא ּבאויר ׁשהן עד הּמים מן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָּכׁשּיגּביהם
וכן אֹותן. ּומטּמא וחֹוזר הּגסטרא מאויר ּגּבן ׁשעל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמים
הּוא - ּבתֹוכֹו וטבל וירד הּטמא הּתּנּור מּתחת הּיֹוצא ְְְְִֵֵַַַַַַַַַָָָָמעין
הּמים היּו ּכן אם אּלא הּתּנּור; מאויר טמאֹות וידיו ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָטהֹור

מ ידיולמעלה - ּכׁשּטבל ׁשּנמצא ידיו, ּכרּום הּתּנּור ן ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָ
ּכמֹו ּבמקוה, מתטהרין חרס ּכלי ׁשאין הּתּנּור. מן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלמעלה

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.È- הּגדֹול לּים אפּלּו לּים, ׁשּנפלה מים מלאה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָחבית

לּגין לׁשלׁשה אפׁשר אי טבילה; לֹו עלתה לא ׁשם ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹֻהּטֹובל
נטמא - לׁשם ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל וכּכר אחד. ּבמקֹום יהיּו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּלא
הּנהרֹות אבל ׁשם. עֹומדין הּמים ׁשהרי הּׁשאּובין, ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָּבּמים
ׁשם. טֹובל זה הרי - נמׁשכין והם הֹואיל ּבהן, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָוכּיֹוצא

.‡Èׁשהּמים ּפי על אף הּמקוה, ּבצד ׁשהיּו ׁשאּובין ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָמים
סמּו ּכמקוה ׁשהן מּפני ּפסלּוהּו, לא - הּמקוה ּבמי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹנֹוגעין
הּמקוה. את ּפֹוסלין - ּבאמצע הּׁשאּובין היּו ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָלמקוה.

.·Èוהעליֹונה ּביניהן, וכתל מּזֹו למעלה זֹו ּברכֹות ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּתי
ונקב ׁשאּובין, מים מלאה והּתחּתֹונה ּכׁשרים מים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמלאה
הּנקב ּכנגד יׁש אם לּתחּתֹונה, העליֹונה ׁשּבין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּכתל
מּפני העליֹונה; נפסלה - ׁשאּובין מים לּגין ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֻׁשלׁשה

ּבצּדּה. לא העליֹונה, ּבאמצע הּוא ּכאּלּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשהּנקב
.‚Èלפי הּכל לּגין? ׁשלׁשה ּבֹו ויהיה ּבּנקב יהיה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻּכּמה

צרי - סאה ארּבעים הּתחּתֹונה הּברכה היתה אם ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָהּברכה:
היתה לּברכה; ועּׂשרים מאֹות מּׁשלׁש אחד הּנקב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיהיה
וׁשּׁשים מּמאה אחד הּנקב להיֹות צרי - סאה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָעּׂשרים
קּבין, ׁשּׁשה ׁשהּסאה זה, חׁשּבֹון לפי וחׁשב וצא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלּברכה.

ּביצים. ׁשׁש והּלג לּגין, ארּבעה ְְְִִֵֵַַַַָָֹֻוהּקב
.„Èעּׂשרים מהן אחד ּבכל זה, ּבצד זה מקואֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשלׁשה

ׁשלׁשה וירדּו הּצד, מן ׁשאּוב מהן ואחד מכּונֹות, ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻסאה
מלמעלה ונתערבּו מּכּלן הּמים ונערמּו ׁשלׁשּתן, ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻוטבלּו
נעּׂשה ׁשהרי טהֹורים; והּטֹובלים ּכׁשרים הּמקואֹות -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ
זה, ּבצד זה ּכׁשרים ארּבעים מהן סאה, ׁשּׁשים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּכל
ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּפֹוסלין הּׁשאּובים הּמים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָואין

וטבלּו וירדּו ּבאמצע הּׁשאּוב היה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָסאה,
הּמקואֹות הרי - הּמקואֹות ונתערבּו הּמים ונערמּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבהן,
נתערבּו לא ׁשהרי ּכׁשהיּו; טמאין והּטֹובלין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּכׁשהיּו
ׁשהּׁשאּוב זה, ּבצד זה ׁשאינן לפי הּכׁשרין, סאה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָארּבעים

ּביניהן. ְִֵֵֶַמבּדיל

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

הריח,‡. ּבׁשּנּוי ולא הּטעם ּבׁשּנּוי לא נפסל הּמקוה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹאין
מקוה ּבֹו עֹוּׂשין ׁשאין ּדבר וכל ּבלבד. מראה ּבׁשּנּוי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא
אֹו הּיין ּכיצד? מראה. ּבׁשּנּוי הּמקוה את ּפֹוסל - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלכּתחּלה
את ּפֹוסלין אינן - הּפרֹות ּכל מּמי ּבהן וכּיֹוצא והּדם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהחלב
ׁשאּובין, מים אּלא אמרּו ׁשּלא לּגין, ּבׁשלׁשה ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹֻהּמקוה
ונפל סאה מאה ּבֹו ׁשּיׁש מקוה אפּלּו מראה. ּבׁשּנּוי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּופֹוסלין
מקוה וכן ּפסּול. - מראיו את וׁשּנה ּפרֹות מי אֹו יין לג ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלֹו
לתֹוכֹו ונפל מּזה ּפחֹות אֹו ּכׁשרים מים סאה עּׂשרים ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיׁש
ּכׁשרים אּלּו הרי - מראיו את ׁשּנּו ולא ּפרֹות מי אֹו יין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹסאה
נֹוסף ואם הּמקוה. למּדת עֹולה ׁשּנפלה הּסאה ואין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשהיּו.
מקוה זה הרי - ּכׁשרים מים אחרים עּׂשרים העּׂשרים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָעל

ֵָּכׁשר.
מעלין,·. ולא ּפֹוסלין ּפֹוסלין, ולא הּמקוה את מעלין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַֹֹיׁש

ּפֹוסלין. ולא מעלין ְְֲִִַֹֹלא
והּכפֹור,‚. והּברד, הּׁשלג, ּפֹוסלין: ולא מעלין ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹואּלּו

ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? הּנרֹוק. וטיט והּמלח, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָוהּגליד,
- מאּלּו מאחד סאה לתֹוכֹו ונפל אחת חסר סאה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָארּבעים
נמצאּו וׁשלם. ּכׁשר הּמקוה והרי למּדתֹו עֹולה זה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
ּבּתחּלה ׁשלג סאה ארּבעים הביא אפּלּו ּפֹוסלין. ולא ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמעלין
וכׁשר. ׁשלם מקוה זה הרי - ׁשם ורּסקֹו ּבעּוקה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָוהּניחן

ּבין„. טהֹורין ּבין ׁשאּובין, מים מעלין: ולא ּפֹוסלין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַֹואּלּו
החמיץ, ׁשּלא עד והּתמד ׁשלקֹות, ּומי ּכבׁשים, ּומי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹטמאים,
מׁשקל חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּׁשכר.
עֹולה אינֹו - לתֹוכן ּדינר מׁשקל מאּלּו מאחד ונפל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּדינר,
ׁשלׁשה מהן מאחד נפל ואם הׁשלימֹו. ולא הּמקוה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלמּדת

הּמקוה. את ּפֹוסלין - מהן ְְִִִֵֶֶֶַֻלּגין
ּפרֹות,‰. ּומי הּמׁשקין, ׁשאר מעלין: ולא ּפֹוסלין לא ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹֹואּלּו

ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? מּׁשהחמיץ. והּתמד והּמּוריס, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָוהּציר,
- לתֹוכן סאה מאּלּו מאחד ונפל אחת חסר סאה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָארּבעים
ּפֹוסלין אּלּו ׁשאין ּכׁשהיּו; ּכׁשרים הּמים והרי העלהּו, ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מראה, ּבׁשּנּוי ְְְְִֵֶֶֶַַָאּלא
.Âּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? הּמקוה. את מעלין ׁשאּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּופעמים

ולקח וחזר מאּלּו, מאחד סאה לתֹוכֹו ונפל סאה ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָארּבעים
ּכׁשר. מקוה ׁשּנׁשארּו הארּבעים הרי - מּמּנּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָסאה

.Ê- מראיו את וׁשּנּו וענבים זיתים סּלי ּבֹו ׁשהדיח ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמקוה
ֵָּכׁשר.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לא1) או בהיפך או פוסלים ולא המקווה את מעלים יש ודין מראה. בשינוי אלא וריח טעם בשינוי נפסל המקווה שאין יבאר
למקווה. שנפלו מראיהם שנשתנה מים לוגים שלושה תקנתו. כיצד מראיו את ששינה דבר לתוכו שנפל מקווה פוסלים. ולא מעלים

ze`ewn zekld - oeygxn g"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Áּפֹוסלין ואין לּגין, ּבׁשלׁשה הּמקוה את ּפֹוסלין הּצבע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻמי
מראיו. ּבׁשּנּוי ְְִַָאֹותֹו

.Ëאת וׁשּנּו ּפרֹות מי ׁשאר אֹו מהל אֹו יין ׁשּנפל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמקוה
גׁשמים ׁשּירדּו עד ימּתין ּתּקנתֹו? ּכיצד - ונפסל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמראיו
סאה ארּבעים ּבּמקוה היה ואם מים. למראה מראיו ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָויחזרּו
מראיו ׁשּיחזרּו עד לתֹוכן וׁשֹואב ממּלא - ּכׁשרים ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָמים
ונׁשּתּנה בּה וכּיֹוצא מהל אֹו יין לתֹוכֹו נפל מים. ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֹלמראה
ּכדי נׁשּתּנה ׁשּלא מים מראה ּבּה אין אם מקצתֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹמראה
ּבמקֹום והּטֹובל ּבֹו. יטּבל לא זה הרי - סאה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹארּבעים
יין ׁשל חבית אפּלּו טבילה. לֹו עלתה לא - ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹׁשּנׁשּתּנה
יין, ׁשל ּכמראה מקֹום אֹותֹו ּומראה הּגדֹול ּבּים ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנׁשּברה

טבילה. לֹו עלתה לא - מקֹום ּבאֹותֹו ְְְִֵַָָָָֹהּטֹובל
.Èּדינר מׁשקל אפּלּו לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין מים לּגין ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֻׁשלׁשה

לּמקוה ונפלּו יין, מראה הּכל מראה והרי מראיהן, וׁשּנה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹיין
מראיו. את ׁשּנּו אם אּלא ּפסלּוהּו, לא -ְְִִֶֶַָָָֹ

.‡Èּדינר לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין מים ּדינר חסר לּגין ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻׁשלׁשה
- לּמקוה ונפלּו מים, הּכל מראה והרי ּפרֹות, מי אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹחלב
ּבהן ׁשאין ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה ׁשּיּפלּו עד ּפסלּוהּו; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻלא

ּפרֹות. מי ולא אחר מׁשקה ְְֲֵֵֵֶֶַַַֹֹּתערבת
.·Èדבר לֹו נפל ולא עצמֹו מחמת מימיו מראה ׁשּנׁשּתּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמקוה

ׁשּנׁשּתּנה אּלא אמרּו לא ּכׁשר. זה הרי אחר.- מׁשקה מחמת ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ה'תשע"ב מרחשון כ"ח שישי יום

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

המערב‡. ּכּמקוה3לּמקוה2ּכל הּוא הרי ּבֹו.4- ּומטּבילין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

הּמקוה לפי הּסמּוכֹות ּבהמה5ּגּמֹות ּפרסֹות רגלי ּומקֹום ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָֻ
הּנֹוד ּכׁשפֹופרת הּמקוה מי עם מערבין מים ּבהן -6ׁשהיּו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּבהן. ְִִֶַָמטּבילין
הּמערה·. ּפי7חֹורי על אף ּבהן מטּבילין - הּמערה וסדקי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשהּוא ּבכל אּלא הּמקוה מי עם מערבין ׁשּבהן הּמים .8ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
הּמקוה‚. מעלֹות על נתּונה ׁשהיתה מֹולי9מחט והיה , ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָ

ּבּמים טהֹורה.10ּומביא הּגל עליה ׁשעבר ּכיון - ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
מקוה„. ׁשּבתֹו ּבין11עּוקה הּמבּדלת הּקרקע היתה אם : ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ו ּבריאה והּמקוה עצמּההעּוקה את להעמיד אין12יכֹולה - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
מערבין ׁשּיהיּו עד ׁשּבעּוקה ּבּמים הּמקוה13מטּבילין עם ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

- עצמּה את להעמיד יכֹולה אינּה ואם הּנֹוד; ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּכׁשפֹופרת
ּבהן מטּבילין ׁשהּוא ּבכל אּלא מערבין אינן .14אפּלּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

לׁשנים‰. ׁשּנסּדק מקואֹות ׁשני ׁשּבין מצטרפין15ּכתל -16, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
מהן. אחד ּבכל מטּבילין - סאה ארּבעים ּבׁשניהן היה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָואם

לערב נסּדק אחד17ואם ּבמקֹום ׁשּיהיה עד מצטרפין אין - ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
הּנֹוד הּמים18ּכׁשפֹופרת נתערבּו אם מלמעלה, הּכתל נפרץ . ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ

הּכתל מן הּׁשּום19למעלה הּנֹוד20ּכקלּפת ׁשפֹופרת רחב על ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָֹֹ
מצטרפין. -ְְִִָ

.Âּכרחב הּנֹוד? ּכׁשפֹופרת ׁשהּוא הּנקב ׁשעּור הּוא ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹּכּמה
ּבֹו וחֹוזרֹות אדם ּכל ׁשל ּבינֹונּיֹות אצּבעֹות ואינן21ׁשּתי . ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָ

ׁשּבפס הארּבע מן ראׁשֹונֹות אצּבעֹות ׁשּתי אּלא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּגּודל,
הּנֹוד22הּיד ּבׁשפֹופרת ׁשּיעמד ּכל ממעט23. ואפּלּו24- , ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹ

ּכׁשפֹופרת ּבּנקב יׁש ספק מים. ׁשל מּברּיתֹו ׁשהן ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָבדברים
מן הּטבילה ׁשעּקר מּפני מצטרפין; אין - ּבֹו אין ספק ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּנֹוד

הלכה25הּתֹורה ׁשּׁשעּורֹו ּפי על אף הּתֹורה, מן ׁשעּקרֹו וכל , ְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
להחמיר ׁשעּורֹו ספק -26. ְְְִִֵַ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לשתי1) או שנסדק מקוואות שני שבין כותל בה. מטבילין אם המקווה שבתוך עוקה כמקווה. הוא אם למקווה המעורב יבאר
מרודדים. שמימיו מקווה מהקרוב. והרחוק מהתחתון העליון המקוואות מטהרים אם מצטרפים. אם לערב ו2)או פרק מקוואות

א. כשר.3)משנה מקווה בצד הנמצאים סאה 40 בהם שאין ורבינו4)מים בזה, דינים הבדלי יש אולם בהם. ומטבילים
גומות. בדין ומתחיל למקווה.5)מבארם למקווה6)מחוץ מצטרפים אינם המקווה לכתלי מחוץ נמצאים אלה שמקומות מכיוון

זה. משיעור המשנה7)בפחות כתבה ולפיכך צניעות, משום במערות המקוואות רוב היו המשנה בתקופת שבמערה. המקווה
המשנה. לשון נקט ורבינו ביותר.8)"מערה", קטן חיבור מספיק המקווה חלל בתוך שהם למים.9)מפני הניע10)מחוץ

גלים. ונערמו ברגלו או בידו המקווה מי ככיפה.11)את עשוייה המים שטח תחת עצמה המקווה בתוך חזקה12)חפירה
קיימא. בה.13)ובת מטבילים אין זה משיעור בפחות כסדק.14)כלומר, דינה מאליה ליפול שסופה כזו רעועה מחיצה

למשנתנו).15) בפירושו (רבינו למטה מלמעלה פירוש, לשתי. להיות: פחות16)צריך כן גם ובשני מארבעים פחות בזה אם
בנקב, היינו הנוד, כשפופרת מקוואות עירוב שאמרו ומה שהוא. כל שרחבו בסדק אפילו המקוואות שני מצטרפים זה משיעור

שהוא. בכל מחבר הכותל אורך לכל סדק -17)אבל וערב לשמאל, מימין הוא שתי להיפך, מפרשים יש לשמאל. מימין
כרבינו. פירש והראב"ד למטה. אבל18)מלמעלה מאליו, ייסתם לא למטה מלמעלה כשהסדק הוא: ונימוקם כחכמים. פסק

במקווה נאמר זה [שיעור גדול. שיעור צריך ולפיכך וירד מכביד הכותל של העליון שהחלק מפני להיסתם, עלול לרוחב סדק
להכשיר לערב, בנסדק אפילו שהוא, כל סדק מספיק שאובים סאה 40 ובשני כשר אחד כשמקווה אבל להשלימו, שצריך חסר,

בכשרותם. השאובים יישארו הסדק ייסתם אפילו שהרי השקה, ידי על השאוב המקווה הכותל19)את שפת שנפגמה כגון
לזה. זה ממקווה הפגימה דרך עוברים המקוואות.20)והמים שני המחברים המים בחור21)גובה בריווח אותן לסבב אפשר

אצבעות. שתי כרוחב שקוטרו עגול נקב היינו -22)הנקב, שאמרו אצבעות "ב' ב: הלכה ה פרק שם תוספתא ואמה. אצבע
ב)]. מא, (מנחות אגודלים ארבעה הוא [הטפח בטפח". מארבע ולא אדם כל של ואפילו23)בבינוניות זה בחלל הנמצא דבר כל

במים. החיים תולעים או המקווה מקרקע עפר כגון המים עם הבאים עד24)דברים הנקב את להרחיב וצריך משיעורו מוריד
הנוד. שפופרת בעובי תערובת כל ללא מים זרם דרכו וכתב:25)שיעבור הוסיף ורבינו התורה" מן שהוא "מפני - במשנתנו

למשה הלכה נאמרו אלא בתורה נכתבו לא השיעורים פירוש, הלכה". ששיעורו פי על אף התורה... מן הטבילה שעיקר "מפני
א). ד, (עירובין הגבורה מפי עיקרו26)מסיני שאין בדבר מסיני למשה הלכה שספק משמע מלשונו בשיעורו. מחמירים פירוש,



צה ze`ewn zekld - oeygxn g"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Áּפֹוסלין ואין לּגין, ּבׁשלׁשה הּמקוה את ּפֹוסלין הּצבע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻמי
מראיו. ּבׁשּנּוי ְְִַָאֹותֹו

.Ëאת וׁשּנּו ּפרֹות מי ׁשאר אֹו מהל אֹו יין ׁשּנפל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמקוה
גׁשמים ׁשּירדּו עד ימּתין ּתּקנתֹו? ּכיצד - ונפסל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמראיו
סאה ארּבעים ּבּמקוה היה ואם מים. למראה מראיו ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָויחזרּו
מראיו ׁשּיחזרּו עד לתֹוכן וׁשֹואב ממּלא - ּכׁשרים ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָמים
ונׁשּתּנה בּה וכּיֹוצא מהל אֹו יין לתֹוכֹו נפל מים. ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֹלמראה
ּכדי נׁשּתּנה ׁשּלא מים מראה ּבּה אין אם מקצתֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹמראה
ּבמקֹום והּטֹובל ּבֹו. יטּבל לא זה הרי - סאה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹארּבעים
יין ׁשל חבית אפּלּו טבילה. לֹו עלתה לא - ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹׁשּנׁשּתּנה
יין, ׁשל ּכמראה מקֹום אֹותֹו ּומראה הּגדֹול ּבּים ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנׁשּברה

טבילה. לֹו עלתה לא - מקֹום ּבאֹותֹו ְְְִֵַָָָָֹהּטֹובל
.Èּדינר מׁשקל אפּלּו לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין מים לּגין ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֻׁשלׁשה

לּמקוה ונפלּו יין, מראה הּכל מראה והרי מראיהן, וׁשּנה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹיין
מראיו. את ׁשּנּו אם אּלא ּפסלּוהּו, לא -ְְִִֶֶַָָָֹ

.‡Èּדינר לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין מים ּדינר חסר לּגין ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻׁשלׁשה
- לּמקוה ונפלּו מים, הּכל מראה והרי ּפרֹות, מי אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹחלב
ּבהן ׁשאין ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה ׁשּיּפלּו עד ּפסלּוהּו; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻלא

ּפרֹות. מי ולא אחר מׁשקה ְְֲֵֵֵֶֶַַַֹֹּתערבת
.·Èדבר לֹו נפל ולא עצמֹו מחמת מימיו מראה ׁשּנׁשּתּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמקוה

ׁשּנׁשּתּנה אּלא אמרּו לא ּכׁשר. זה הרי אחר.- מׁשקה מחמת ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ה'תשע"ב מרחשון כ"ח שישי יום

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

המערב‡. ּכּמקוה3לּמקוה2ּכל הּוא הרי ּבֹו.4- ּומטּבילין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

הּמקוה לפי הּסמּוכֹות ּבהמה5ּגּמֹות ּפרסֹות רגלי ּומקֹום ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָֻ
הּנֹוד ּכׁשפֹופרת הּמקוה מי עם מערבין מים ּבהן -6ׁשהיּו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּבהן. ְִִֶַָמטּבילין
הּמערה·. ּפי7חֹורי על אף ּבהן מטּבילין - הּמערה וסדקי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשהּוא ּבכל אּלא הּמקוה מי עם מערבין ׁשּבהן הּמים .8ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
הּמקוה‚. מעלֹות על נתּונה ׁשהיתה מֹולי9מחט והיה , ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָ

ּבּמים טהֹורה.10ּומביא הּגל עליה ׁשעבר ּכיון - ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
מקוה„. ׁשּבתֹו ּבין11עּוקה הּמבּדלת הּקרקע היתה אם : ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ו ּבריאה והּמקוה עצמּההעּוקה את להעמיד אין12יכֹולה - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
מערבין ׁשּיהיּו עד ׁשּבעּוקה ּבּמים הּמקוה13מטּבילין עם ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

- עצמּה את להעמיד יכֹולה אינּה ואם הּנֹוד; ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּכׁשפֹופרת
ּבהן מטּבילין ׁשהּוא ּבכל אּלא מערבין אינן .14אפּלּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

לׁשנים‰. ׁשּנסּדק מקואֹות ׁשני ׁשּבין מצטרפין15ּכתל -16, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
מהן. אחד ּבכל מטּבילין - סאה ארּבעים ּבׁשניהן היה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָואם

לערב נסּדק אחד17ואם ּבמקֹום ׁשּיהיה עד מצטרפין אין - ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
הּנֹוד הּמים18ּכׁשפֹופרת נתערבּו אם מלמעלה, הּכתל נפרץ . ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ

הּכתל מן הּׁשּום19למעלה הּנֹוד20ּכקלּפת ׁשפֹופרת רחב על ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָֹֹ
מצטרפין. -ְְִִָ

.Âּכרחב הּנֹוד? ּכׁשפֹופרת ׁשהּוא הּנקב ׁשעּור הּוא ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹּכּמה
ּבֹו וחֹוזרֹות אדם ּכל ׁשל ּבינֹונּיֹות אצּבעֹות ואינן21ׁשּתי . ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָ

ׁשּבפס הארּבע מן ראׁשֹונֹות אצּבעֹות ׁשּתי אּלא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּגּודל,
הּנֹוד22הּיד ּבׁשפֹופרת ׁשּיעמד ּכל ממעט23. ואפּלּו24- , ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹ

ּכׁשפֹופרת ּבּנקב יׁש ספק מים. ׁשל מּברּיתֹו ׁשהן ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָבדברים
מן הּטבילה ׁשעּקר מּפני מצטרפין; אין - ּבֹו אין ספק ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּנֹוד

הלכה25הּתֹורה ׁשּׁשעּורֹו ּפי על אף הּתֹורה, מן ׁשעּקרֹו וכל , ְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
להחמיר ׁשעּורֹו ספק -26. ְְְִִֵַ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לשתי1) או שנסדק מקוואות שני שבין כותל בה. מטבילין אם המקווה שבתוך עוקה כמקווה. הוא אם למקווה המעורב יבאר
מרודדים. שמימיו מקווה מהקרוב. והרחוק מהתחתון העליון המקוואות מטהרים אם מצטרפים. אם לערב ו2)או פרק מקוואות

א. כשר.3)משנה מקווה בצד הנמצאים סאה 40 בהם שאין ורבינו4)מים בזה, דינים הבדלי יש אולם בהם. ומטבילים
גומות. בדין ומתחיל למקווה.5)מבארם למקווה6)מחוץ מצטרפים אינם המקווה לכתלי מחוץ נמצאים אלה שמקומות מכיוון

זה. משיעור המשנה7)בפחות כתבה ולפיכך צניעות, משום במערות המקוואות רוב היו המשנה בתקופת שבמערה. המקווה
המשנה. לשון נקט ורבינו ביותר.8)"מערה", קטן חיבור מספיק המקווה חלל בתוך שהם למים.9)מפני הניע10)מחוץ

גלים. ונערמו ברגלו או בידו המקווה מי ככיפה.11)את עשוייה המים שטח תחת עצמה המקווה בתוך חזקה12)חפירה
קיימא. בה.13)ובת מטבילים אין זה משיעור בפחות כסדק.14)כלומר, דינה מאליה ליפול שסופה כזו רעועה מחיצה

למשנתנו).15) בפירושו (רבינו למטה מלמעלה פירוש, לשתי. להיות: פחות16)צריך כן גם ובשני מארבעים פחות בזה אם
בנקב, היינו הנוד, כשפופרת מקוואות עירוב שאמרו ומה שהוא. כל שרחבו בסדק אפילו המקוואות שני מצטרפים זה משיעור

שהוא. בכל מחבר הכותל אורך לכל סדק -17)אבל וערב לשמאל, מימין הוא שתי להיפך, מפרשים יש לשמאל. מימין
כרבינו. פירש והראב"ד למטה. אבל18)מלמעלה מאליו, ייסתם לא למטה מלמעלה כשהסדק הוא: ונימוקם כחכמים. פסק

במקווה נאמר זה [שיעור גדול. שיעור צריך ולפיכך וירד מכביד הכותל של העליון שהחלק מפני להיסתם, עלול לרוחב סדק
להכשיר לערב, בנסדק אפילו שהוא, כל סדק מספיק שאובים סאה 40 ובשני כשר אחד כשמקווה אבל להשלימו, שצריך חסר,

בכשרותם. השאובים יישארו הסדק ייסתם אפילו שהרי השקה, ידי על השאוב המקווה הכותל19)את שפת שנפגמה כגון
לזה. זה ממקווה הפגימה דרך עוברים המקוואות.20)והמים שני המחברים המים בחור21)גובה בריווח אותן לסבב אפשר

אצבעות. שתי כרוחב שקוטרו עגול נקב היינו -22)הנקב, שאמרו אצבעות "ב' ב: הלכה ה פרק שם תוספתא ואמה. אצבע
ב)]. מא, (מנחות אגודלים ארבעה הוא [הטפח בטפח". מארבע ולא אדם כל של ואפילו23)בבינוניות זה בחלל הנמצא דבר כל

במים. החיים תולעים או המקווה מקרקע עפר כגון המים עם הבאים עד24)דברים הנקב את להרחיב וצריך משיעורו מוריד
הנוד. שפופרת בעובי תערובת כל ללא מים זרם דרכו וכתב:25)שיעבור הוסיף ורבינו התורה" מן שהוא "מפני - במשנתנו

למשה הלכה נאמרו אלא בתורה נכתבו לא השיעורים פירוש, הלכה". ששיעורו פי על אף התורה... מן הטבילה שעיקר "מפני
א). ד, (עירובין הגבורה מפי עיקרו26)מסיני שאין בדבר מסיני למשה הלכה שספק משמע מלשונו בשיעורו. מחמירים פירוש,



ze`ewnצו zekld - oeygxn g"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Êהעליֹון הּמקואֹות את הּתחּתֹון27מטהרין והרחֹוק28מן ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ
סילֹון מביאין ּכיצד? הּקרֹוב. אבר29מן ׁשל אֹו חרס 30ׁשל ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

את ּומּניח הּמקוה, את ּפֹוסלין הּסילֹונֹות ׁשאין ּבהן, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָוכּיֹוצא
ּתחּתיו מים31ידיו ׁשּיתמּלא ּומֹוׁשכֹו32עד עד34ּומּׁשיקֹו33, ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָ

אפּלּו ּכאחד, הּמקוה מי עם ׁשּבּסילֹון הּמים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּיתערב
ּכמקוה ּביניהן ׁשהּסילֹון הּמקואֹות ׁשני והרי ּדּיֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכּׂשערה

ֶָאחד.
.Áעּׂשרים ׁשל והעליֹונה הּתחּתֹונה ׁשּבנחל, ּגּמֹות ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשלׁש

עֹובר ּגׁשמים ׁשל וׁשטף ארּבעים, ׁשל והאמצעית ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָסאה
מּתֹוכן ויֹוצא לתֹוכן נכנס ׁשהּוא ּפי על אף הּנחל, 35ּבתֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

ערּוב זה אין ּבאמצעית36- אּלא מטּבילין ואין ׁשאין37, ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
מערבין הּנזחלין עמדּו.38הּמים ּכן אם אּלא ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

.Ëנמּדד זה הרי - מּמּנּו וׁשֹותה ׁשֹוחה ׁשהּפרה ר ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָטיט
הּמקוה -39עם וׁשֹותה ׁשֹוחה הּפרה ׁשאין עד עבה היה . ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

עּמֹו. נמּדד ְִִֵָאינֹו
.Èוטיט מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מטּבילין40מקוה - ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ּובּמים ׁשהּמים41ּבּטיט ,הר ּבּטיט מטּבילין? טיט זה ּבאי . ְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָ
אחר מּצד הר והּטיט אחד מּצד הּמים היּו ּגּביו. על ְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָצפין

ּבּטיט ולא ּבּמים מטּבילין -42. ְְִִִִַַַַֹ
.‡Èיבחּוׁשין ּכגֹון הּמים, מן ּברּיתֹו ׁשּתחּלת -43ּכל אדּמין ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָֹֻ

ּדג ׁשל ּבעינֹו ּומטּבילין ּבֹו. .44מטּבילין ְְְִִִִֵֶַַָ

.·Èׁשנים וירדּו מכּונֹות סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻמקוה
נֹוגעֹות ראׁשֹון ׁשל ׁשרגליו ּפי על אף זה, אחר זה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָוטבלּו

ּבטמאתֹו והּׁשני טהֹור הראׁשֹון - הּמים45ּבּמים חסרּו ׁשהרי , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
ּבֹו הטּביל סאה. עבה46מארּבעים סגֹוס ּבֹו47ּתחּלה וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

הרי - ּבּמים נֹוגעת הּסגֹוס מקצת היתה אם ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָוהגּביהֹו,
ּבאחרֹונה מערבין48הּטֹובל ּכּלן הּמים ׁשהרי .49טהֹור, ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻ

ּבֹו רגלי50הטּביל ׁשּדחק ּפי על אף ּבּה, וכּיֹוצא הּמּטה את ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
עליה הּמים ׁשּצפּו עד הּמקוה ׁשּבקרקע עבה ּבטיט ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּמּטה
ׁשּטבלּו עד ּבּטיט נטּבעּו לא ׁשהרי טהֹורה, זֹו הרי - ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹלמעלה

ּתחּלה גדֹולה51ּבּמים יֹורה ּבֹו הטּביל טמאה52. זֹו הרי - ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ
מּפנ נּתזיןּכׁשהיתה, ׁשהּמים ונמצא53י לּמקוה חּוץ ויֹוצאין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
מארּבעים ּפיה54חסר ּדר מֹורידּה יעּׂשה? ּכיצד והֹופכּה55. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשּלא56ּבּמקוה ּכדי ׁשּוליה, ּדר אֹותּה ּומעלה ּומטּבילּה. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ויפסלּוהּו. לּמקוה ויחזרּו ׁשאּובים ׁשּבתֹוכּה הּמים ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָיהיּו

.‚Èמרּדדין ׁשּמימיו ּכֹובׁש57מקוה קׁש58- חבילי אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֻ
הּמים ׁשּיערמּו עד הּצדדין ּומן הּמים ּבתֹו קנים ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָוחבילי

לתֹוכן. וטֹובל ויֹורד ְְְְְֵֵַָָלמעלה

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

מי‡. הראׁשֹון: מּזֹו. למעלה זֹו ּבמקואֹות מעלֹות ְְְְֲִִִֵֵַַָָָׁשׁש
מּמים ּבהן וכּיֹוצא ּומערֹות ׁשיחין ּבֹורֹות ּומי ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָגבאים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להקל. - התורה ממנו.27)מן נמוך במקום והשני שיפוע באותו גבוה במקום והאחד הר שבשיפוע במקוואות המדובר
העליון.28) מן התחתון שמטהרים שכן וכל כשרים. מים ובתחתון שאובים מים ב29)כשבעליון הלכה ו פרק למעלה נתבאר

פוסלת אינה ששאובה מפני שאובים. משום בהם העוברים המים את פוסלים אינם טומאה מקבלים שהם מתכת של אפילו שסילונות
חכמים. בה הקילו שאובה) המקווה כל אפילו - רבינו (לדעת התורה "מביא30)מן כתוב: ד הלכה ה פרק שם [בתוספתא עופרת.

המשנה]. בתקופת או בזמנו בהם משתמשים שהיו הסילונות את מונה ורבינו זכוכית". של או עצם ושל עץ של פירוש,31)סילון
הסילון. של התחתון פיו את בידיו שהוא32)סותם כל בגובה ארכו לכל שיתמלא אלא חללו גובה כל שיתמלא לומר התכוון לא

השקה. כאן אין אחד במקום נפסק שאם שהוא, כל הפסק של33)ללא התחתון פיו את התחתון למקווה שמושך כוונתו נראה
שהוא.34)הסילון. בכל מועילה והשקה המקוואות שני את ומחברים בתחתון הסילון מי נוגעים כך ומתוך ידו את ואם35)מסיר

שלשתן. את למעשה מחבר השטף אחד.36)כן למקווה המליאה עם החסרות את מצרף זה עירוב 3740)אין לבדה בה שיש
השטף. בלי בתחתונה38)סאה מטבילין אומר ואני בעליונה מטבילין אומר היה מאיר אומר, יהודה "רבי שנינו: שם בתוספתא

רצב סימן בתשובותיו [הריב"ש כחכמים. רבינו ופסק סאה". מ' בה שיש באמצעית אלא מטבילין אין זו ובין זו בין אומרים וחכמים
באשבורן אלא בזוחלים מטהר אינו שמקווה מפני חיבור אינו שקטפרס נפלא, חידוש שם ומשמיענו חיבור, אינו שקטפרס מפני מנמק

ועומדים). נקווים סאה.39)(מים לארבעים את40)משלים שמשלים הנרוק בטיט והמדובר סאה. ארבעים יש יחד בשניהם
בטיט.41)השיעור. שוקעות והרגליים הגוף כל את מכסים אינם לבדם שהמים פי על אף טבילה לו עלתה במים הוא הגוף אם

בטיט. ששקעו לפני במים נטבלו שהרגליים מפני מנמקים, טוב יום ותוספות סאה.42)הרע"ב לארבעים משלים כן פי על ואף
במים.43) השורצים תולעים עינו.44)מין שנמחה שבים גדול הראשון45)כריש של גופו על נשאר המקווה ממי שחלק מפני

שהמים מפני ונימוקו: במים, נוגעות הראשון כשרגלי השני את ומטהר יהודה רבי חולק במשנתנו חסר. במקווה השני טבל כן ואם
משנה [בכסף . כקטפרס שזה מפני או מחברת, אינה טופח) (משקה כזו דקה שרטיבות סובר קמא ותנא למקווה. מצטרפים גופו שעל

מפסיקים]. והם בגופו נגובים מקומות נשארו שמא נימוק, מכוונות.46)מוסיף סאה 40 של הרבה47)במקווה שסופג צמר בגד
הסגוס.48)מים. טבילת לגמרי49)אחר הוציאו שלא זמן וכל מכונסים מים הרבה יש בסגוס כי שטבלו, לשניים דומה זה אין

כשר. למקווה המחובר חסר למקווה דומה וזה למקווה מחוברים אלה מים הרי המקווה מכוונות.50)מן סאה 40 בו שיש במקווה
מקדמים".51) שהמים "מפני למטה.52)במשנה: המקווה.53)ושוליה שפת על ועוברים כולה54)נערמים שנטבלה לפני

לפני55)במים. וייערמו לתוכה מים ייכנסו לא כן שאם למטה, פיה שהופך לומר התכוון שיטהלא הכוונה אלא אותה, שיהפך
לתוכה. המים שייכנסו כדי צידה על מנותק56)אותה בתוכה מהמים חלק שיישאר אפשר צידה, על מטה כשהיא אותה יעלה שאם

ויפסלוהו. המקווה לתוך ויחזרו שאובים, ויהיו - מעלה כלפי קצת כשיגביהנה - המקווה אפשר57)ממי ואי עמוקים לא שטוחים,
המים. לתוך הגוף כל את שהם58)להכניס מפני המים פני על יצופו אותם יכבוש לא אם החבילות, על אחרים דברים או אבן מניח

יוצאים1)קלים. כך ואחר לשוקת ונמשכים יוצאים שמימיו מעיין ודין ביניהם. ומאי מזו למעלה זו במקווה שיש מעלות שש יבאר
באויר. כשהוא הגל מן מטבילין אם ודין מעיין. מי דיני וכל קיבול בית להם שאין כלים גבי על נמשכים שמימיו מעיין וזוחלים.

ze`ewn zekld - oeygxn g"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשאין ּפי על ואף ׁשאּובין ׁשהן ּפי על אף ּבּקרקע. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֻהמכּנסין
ּכמֹו לרצֹון, אּלא מתטּמאין ואינן הֹואיל סאה, ארּבעים ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבהן
עּסה מהן לעּׂשֹות ּוכׁשרין טהֹורין, ּבחזקת הן הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּבארנּו
ּבכלי, מהן ׁשּיּטל והּוא לּידים. מהן ולּטל לחּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּטבּולה

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
הּגׁשמים·. עדין אּלא ּפסקּו, ׁשּלא ּתמצית מי מהן: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלמעלה

ׁשאּובין ואינן ונקוין, נמׁשכין והן ּבֹוצצין וההרים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָָיֹורדין
ּבהן אין ולּטלאבל לתרּומה ּכׁשרין הן הרי - סאה ארּבעים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹ

ּפסקּו ׁשּנטמאּו. הּמים את ּבהן ּומטּביל לּידים, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמהן
ּתמצית. מי הן עדין - מּלהזחיל ההרים ּפסקּו ולא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּגׁשמים

גבאין. ּכמי אּלּו הרי - ּבֹוצצין ואינן ההרים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָּפסקּו
הן‚. הרי - הּבּצין ּובמקֹום הּנהר ּובצד הּים ּבצד ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָהחֹופר

ּפסקּו. ׁשּלא ּתמצית ְְְִֵֶַָֹּכמי
הּמעין,„. מחמת ּבאין ׁשהיּו זמן ּכל הּמעין: ּבצד ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהחֹופר

מעין; ּכמי הן הרי - ּומֹוׁשכין וחֹוזרין ׁשּפֹוסקין ּפי על ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָאף
גבאים. ּכמי הן הרי - מֹוׁשכין מּלהיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָּפסקּו

ׁשאינם‰. מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה מהן: ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלמעלה
ּובֹו הּזכר, הּזב מן חּוץ טמא אדם ּכל טֹובל ׁשּבֹו ְִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשאּובין,
ׁשּמטּבילין הּידים ואת הּטמאים הּכלים ּכל את ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמטּבילין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶֶַֹלקדׁש,
.Âמים עליו והרּבּו מּועטין ׁשּמימיו הּמעין מּזה: ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמעלה

מּמּנּו הּנמׁשכין ּבּמים מטהרין ׁשאין - למקוה ׁשוה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשאּובין.
ׁשהּוא - למעין וׁשוה ּבאׁשּברן, ועֹומדין הּנקוין ּבּמים ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא
ּכל אפּלּו ׁשעּור, למימיו אין ׁשהּמעין ׁשהּוא; ּבכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמטהר

מטהרין. ְֲִֵֶַׁשהן
.Êאבל ׁשאּובין מים ּבֹו נתערב ׁשּלא הּמעין מּזה: ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלמעלה

הּוא ׁשהרי מלּוחים, אֹו מרים מימיו ׁשהיּו ּכגֹון מּכים, ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֻמימיו
הּמעין. מן ונמׁשכין הּנגררים הּמים והן ּבזֹוחלים, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָמטהר

.Áּבלבד ׁשּבהן חּיים, מים ׁשּמימיו הּמעין מּזה: ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָלמעלה
הּמצרעטֹובלים לטהרת מהן ולֹוקחין הּזכרים, הּזבים ּבֹו ְְְְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

מטהר אינֹו הּמקוה למקוה? מעין ּבין מה חּטאת. מי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּולקּדׁש
אינֹו הּמקוה ׁשהּוא. ּבכל מטהר והּמעין סאה; ּבארּבעים ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאּלא
מטהרין; אינן מּמּנּו הּנזחלים והּמים ּבאׁשּברן, אּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמטהר
טבילה ּבֹו ּתעלה לא - הּמקוה ּבזֹוחלים. מטהר ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹוהּמעין
ּבהן. טֹובל הּזב - חּיים מים מימיו היּו אם והּמעין, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלזבים;

.Ëּכ ואחר הּׁשקת לתֹו ונמׁשכין יֹוצאין ׁשּמימיו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמעין
וׁשחּוץ ׁשּבּׁשקת הּמים ּכל הרי - ונזחלין הּׁשקת מן ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹיֹוצאין
ּכל אפּלּו הּׁשקת, ּׂשפת על נמׁשכין מקצתן היּו ּפסּולין. ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹלֹו
מטהר ׁשהּמעין ּכׁשרים, לּׁשקת ׁשחּוץ הּמים הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשהּוא
מלאה ׁשהיא ּברכה לתֹו נמׁשכין מימיו היּו ׁשהּוא. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָּבכל
יֹוצא היה ּכמקוה. הּברכה אֹותּה הרי - ׁשם ונקוין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמים
מי ּולקּדׁש ולמצרעים לזבים ּפסּול זה הרי - לּברכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹחּוץ
הּברכה. ּבתֹו ׁשהיּו הּמקוה מי ּכל ׁשּיצאּו ׁשּידע עד ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָחּטאת

.È,קּבּול ּבית להן ׁשאין ּכלים ּגּבי על נמׁשכין ׁשּמימיו ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמעין

ּובלבד ּכמקוה; זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא וספסל ׁשלחן ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּכגֹון
הּכלים. ּגּבי על יטּביל ְִִֵֵֶַַַַֹׁשּלא

.‡Èעליו ורּבה מּמּנּו, נמׁשכֹות קטּנֹות אּמֹות ׁשהיּו ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָמעין
וׁשטפּו ׁשּבאּמֹות הּמים ׁשּגברּו עד הּמעין לתֹו ׁשאּובין ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָמים
ואינן עֹומדים הּמעין מימי היּו ּדבר. לכל ּכמעין הן הרי -ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָ
- הּמים אּמֹות מּמּנּו ׁשּמׁשכּו עד מים עליו ורּבה ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָנמׁשכין,
ּבלבד, ּבאׁשּברן לטהר למקוה ׁשוין ׁשּמׁשּוכין הּמים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹהרי

ׁשהּוא. ּבכל לטהר למעין ְְְְְִֵֶַַָָָוׁשוין
.·Èולמצרעים לזבים ּופסּולין ּבזֹוחלין, מטהרין הּיּמים ְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָָֹּכל

חּטאת. מי ּבהן ְֵֵֶַַָָּולקּדׁש
.‚È.ּדבר לכל ּכמעין הם הרי - הּמעין מן הּזֹוחלין ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָהּמים

הם הרי - טֹורדין ׁשהן ּפי על אף הּמעין, מן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָוהמנּטפין
ּופסּולין עֹומדין, סאה ּבארּבעים אּלא מטהרין ואין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּכמקוה,
מן הּזֹוחלין היּו חּטאת. מי ּבהן ּולקּדׁש ולמצרעים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹלזבים
על הּזֹוחלין רּבּו אם [מּמּנּו, הּנֹוטפין עם מתערבין ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָהּמעין
הּנֹוטפים רבּו ואם ּדבר; לכל ּכמעין הּכל הרי - ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹהּנֹוטפין]
אינן - הּנהר מי על גׁשמים מי רבּו אם וכן הּזֹוחלין, ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָעל
מּפץ להּקיף צרי לפיכ ּבאׁשּברן. אּלא ּבזֹוחלין ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹמטהרין
ּבהן. ויטּבל הּמים ׁשּיּקוּו עד המערב הּנהר ּבאֹותֹו ּבֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹוכּיֹוצא

.„Èהמנּטף לּמקוה ׁשּסמ ּכגֹון זֹוחלין, ׁשעּׂשאן ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָנֹוטפין
- עליה ויֹורדין נזחלין הּמים והרי חלקה חרס ׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָטבלא
מּדברי ואפּלּו טמאה, ׁשּמקּבל ּדבר וכל ּכׁשרין. הן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻהרי

ּבֹו. מזחילין אין - ְְִִִֵַסֹופרים
.ÂËעלי ׁשאין ּכׁשהיּו; ּכׁשרים - אגֹוז ּבעלי ׁשּקּלחן ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָזֹוחלין

ּככלים. חׁשּוב צֹובע ׁשהּוא הּלח ְֱִֵֵֶַַַָָהאגֹוז
.ÊËאף ויֹורדין, נזחלין והּנם הּמדרֹון מן הּבאין גׁשמים ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָמי

אין - סאה ארּבעים סֹופן ועד מּתחּלתן ׁשהיּו ּפי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָעל
ּבא וינּוחּו ׁשּיּקוּו עד נזחלין, ּכׁשהן ּבהן ׁשּברןמטּבילין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

עד מחיצֹות מהן ועּׂשה ּכלים ׁשהּקיף הרי סאה. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָארּבעים
הּגׁשמים מן הּנזחלין מּמים סאה ארּבעים ּביניהן ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנתקּבץ
עלתה לא - הּגדר מהן ׁשעּׂשה וכלים ּבהן. טֹובל זה הרי -ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

טבילה. ְִֶָָלהן
.ÊÈאם הּכלים: על אֹו האדם על ונפל הּים מן ׁשּנתלׁש ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָּגל

ׁשאין לחּלין; טהֹורין אּלּו הרי - סאה ארּבעים ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָֻיׁש
אבֹות ׁשאר ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכּונה, צרי לחּלין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻהּטֹובל
הּגל עליו ׁשּיּפל עד ּומצּפה יֹוׁשב והיה נתּכּון ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻהּטמאֹות.

לֹו. ׁשּנתּכּון לּדבר טבילה לֹו עלתה -ְְְִִֵֶַַָָָָָ
.ÁÈ,הארץ על ׁשּיּפל קדם ּבאויר ּכׁשהּוא ּבּגל מטּבילין ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאין

מטּבילין ׁשאין לפי סאה; ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָואף
ּבארץ נֹוגעין הּגל ראׁשי ׁשני היּו ּבאויר. וחמר קל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבזֹוחלים,
ּבאויר. ׁשהּוא מּפני ׁשּלֹו, ּבּכּפה מטּבילין ואין ּבֹו; מטּבילין -ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

עּׂשירי 1ּפרק
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שנמדד1) מקווה למפתח. חוץ או מהמפתח לפנים ישראל בארץ הנמצאות מקוואות כיצד. חכמים שטיהרו שאובים מים ספק יבאר
וכו'. טהרות ועשה מהם באחד וטבל פסול ואחד כשר אחד מקוואות שני ודין חסר. ונמצא
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ׁשאין ּפי על ואף ׁשאּובין ׁשהן ּפי על אף ּבּקרקע. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֻהמכּנסין
ּכמֹו לרצֹון, אּלא מתטּמאין ואינן הֹואיל סאה, ארּבעים ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבהן
עּסה מהן לעּׂשֹות ּוכׁשרין טהֹורין, ּבחזקת הן הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּבארנּו
ּבכלי, מהן ׁשּיּטל והּוא לּידים. מהן ולּטל לחּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּטבּולה

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
הּגׁשמים·. עדין אּלא ּפסקּו, ׁשּלא ּתמצית מי מהן: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלמעלה

ׁשאּובין ואינן ונקוין, נמׁשכין והן ּבֹוצצין וההרים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָָיֹורדין
ּבהן אין ולּטלאבל לתרּומה ּכׁשרין הן הרי - סאה ארּבעים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹ

ּפסקּו ׁשּנטמאּו. הּמים את ּבהן ּומטּביל לּידים, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמהן
ּתמצית. מי הן עדין - מּלהזחיל ההרים ּפסקּו ולא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּגׁשמים

גבאין. ּכמי אּלּו הרי - ּבֹוצצין ואינן ההרים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָּפסקּו
הן‚. הרי - הּבּצין ּובמקֹום הּנהר ּובצד הּים ּבצד ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָהחֹופר

ּפסקּו. ׁשּלא ּתמצית ְְְִֵֶַָֹּכמי
הּמעין,„. מחמת ּבאין ׁשהיּו זמן ּכל הּמעין: ּבצד ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהחֹופר

מעין; ּכמי הן הרי - ּומֹוׁשכין וחֹוזרין ׁשּפֹוסקין ּפי על ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָאף
גבאים. ּכמי הן הרי - מֹוׁשכין מּלהיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָּפסקּו

ׁשאינם‰. מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה מהן: ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלמעלה
ּובֹו הּזכר, הּזב מן חּוץ טמא אדם ּכל טֹובל ׁשּבֹו ְִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשאּובין,
ׁשּמטּבילין הּידים ואת הּטמאים הּכלים ּכל את ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמטּבילין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶֶַֹלקדׁש,
.Âמים עליו והרּבּו מּועטין ׁשּמימיו הּמעין מּזה: ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמעלה

מּמּנּו הּנמׁשכין ּבּמים מטהרין ׁשאין - למקוה ׁשוה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשאּובין.
ׁשהּוא - למעין וׁשוה ּבאׁשּברן, ועֹומדין הּנקוין ּבּמים ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא
ּכל אפּלּו ׁשעּור, למימיו אין ׁשהּמעין ׁשהּוא; ּבכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמטהר

מטהרין. ְֲִֵֶַׁשהן
.Êאבל ׁשאּובין מים ּבֹו נתערב ׁשּלא הּמעין מּזה: ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלמעלה

הּוא ׁשהרי מלּוחים, אֹו מרים מימיו ׁשהיּו ּכגֹון מּכים, ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֻמימיו
הּמעין. מן ונמׁשכין הּנגררים הּמים והן ּבזֹוחלים, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָמטהר

.Áּבלבד ׁשּבהן חּיים, מים ׁשּמימיו הּמעין מּזה: ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָלמעלה
הּמצרעטֹובלים לטהרת מהן ולֹוקחין הּזכרים, הּזבים ּבֹו ְְְְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

מטהר אינֹו הּמקוה למקוה? מעין ּבין מה חּטאת. מי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּולקּדׁש
אינֹו הּמקוה ׁשהּוא. ּבכל מטהר והּמעין סאה; ּבארּבעים ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאּלא
מטהרין; אינן מּמּנּו הּנזחלים והּמים ּבאׁשּברן, אּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמטהר
טבילה ּבֹו ּתעלה לא - הּמקוה ּבזֹוחלים. מטהר ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹוהּמעין
ּבהן. טֹובל הּזב - חּיים מים מימיו היּו אם והּמעין, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלזבים;

.Ëּכ ואחר הּׁשקת לתֹו ונמׁשכין יֹוצאין ׁשּמימיו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמעין
וׁשחּוץ ׁשּבּׁשקת הּמים ּכל הרי - ונזחלין הּׁשקת מן ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹיֹוצאין
ּכל אפּלּו הּׁשקת, ּׂשפת על נמׁשכין מקצתן היּו ּפסּולין. ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹלֹו
מטהר ׁשהּמעין ּכׁשרים, לּׁשקת ׁשחּוץ הּמים הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשהּוא
מלאה ׁשהיא ּברכה לתֹו נמׁשכין מימיו היּו ׁשהּוא. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָּבכל
יֹוצא היה ּכמקוה. הּברכה אֹותּה הרי - ׁשם ונקוין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמים
מי ּולקּדׁש ולמצרעים לזבים ּפסּול זה הרי - לּברכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹחּוץ
הּברכה. ּבתֹו ׁשהיּו הּמקוה מי ּכל ׁשּיצאּו ׁשּידע עד ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָחּטאת

.È,קּבּול ּבית להן ׁשאין ּכלים ּגּבי על נמׁשכין ׁשּמימיו ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמעין

ּובלבד ּכמקוה; זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא וספסל ׁשלחן ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּכגֹון
הּכלים. ּגּבי על יטּביל ְִִֵֵֶַַַַֹׁשּלא

.‡Èעליו ורּבה מּמּנּו, נמׁשכֹות קטּנֹות אּמֹות ׁשהיּו ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָמעין
וׁשטפּו ׁשּבאּמֹות הּמים ׁשּגברּו עד הּמעין לתֹו ׁשאּובין ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָמים
ואינן עֹומדים הּמעין מימי היּו ּדבר. לכל ּכמעין הן הרי -ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָ
- הּמים אּמֹות מּמּנּו ׁשּמׁשכּו עד מים עליו ורּבה ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָנמׁשכין,
ּבלבד, ּבאׁשּברן לטהר למקוה ׁשוין ׁשּמׁשּוכין הּמים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹהרי

ׁשהּוא. ּבכל לטהר למעין ְְְְְִֵֶַַָָָוׁשוין
.·Èולמצרעים לזבים ּופסּולין ּבזֹוחלין, מטהרין הּיּמים ְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָָֹּכל

חּטאת. מי ּבהן ְֵֵֶַַָָּולקּדׁש
.‚È.ּדבר לכל ּכמעין הם הרי - הּמעין מן הּזֹוחלין ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָהּמים

הם הרי - טֹורדין ׁשהן ּפי על אף הּמעין, מן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָוהמנּטפין
ּופסּולין עֹומדין, סאה ּבארּבעים אּלא מטהרין ואין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּכמקוה,
מן הּזֹוחלין היּו חּטאת. מי ּבהן ּולקּדׁש ולמצרעים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹלזבים
על הּזֹוחלין רּבּו אם [מּמּנּו, הּנֹוטפין עם מתערבין ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָהּמעין
הּנֹוטפים רבּו ואם ּדבר; לכל ּכמעין הּכל הרי - ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹהּנֹוטפין]
אינן - הּנהר מי על גׁשמים מי רבּו אם וכן הּזֹוחלין, ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָעל
מּפץ להּקיף צרי לפיכ ּבאׁשּברן. אּלא ּבזֹוחלין ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹמטהרין
ּבהן. ויטּבל הּמים ׁשּיּקוּו עד המערב הּנהר ּבאֹותֹו ּבֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹוכּיֹוצא

.„Èהמנּטף לּמקוה ׁשּסמ ּכגֹון זֹוחלין, ׁשעּׂשאן ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָנֹוטפין
- עליה ויֹורדין נזחלין הּמים והרי חלקה חרס ׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָטבלא
מּדברי ואפּלּו טמאה, ׁשּמקּבל ּדבר וכל ּכׁשרין. הן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻהרי

ּבֹו. מזחילין אין - ְְִִִֵַסֹופרים
.ÂËעלי ׁשאין ּכׁשהיּו; ּכׁשרים - אגֹוז ּבעלי ׁשּקּלחן ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָזֹוחלין

ּככלים. חׁשּוב צֹובע ׁשהּוא הּלח ְֱִֵֵֶַַַָָהאגֹוז
.ÊËאף ויֹורדין, נזחלין והּנם הּמדרֹון מן הּבאין גׁשמים ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָמי

אין - סאה ארּבעים סֹופן ועד מּתחּלתן ׁשהיּו ּפי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָעל
ּבא וינּוחּו ׁשּיּקוּו עד נזחלין, ּכׁשהן ּבהן ׁשּברןמטּבילין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

עד מחיצֹות מהן ועּׂשה ּכלים ׁשהּקיף הרי סאה. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָארּבעים
הּגׁשמים מן הּנזחלין מּמים סאה ארּבעים ּביניהן ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנתקּבץ
עלתה לא - הּגדר מהן ׁשעּׂשה וכלים ּבהן. טֹובל זה הרי -ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

טבילה. ְִֶָָלהן
.ÊÈאם הּכלים: על אֹו האדם על ונפל הּים מן ׁשּנתלׁש ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָּגל

ׁשאין לחּלין; טהֹורין אּלּו הרי - סאה ארּבעים ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָֻיׁש
אבֹות ׁשאר ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכּונה, צרי לחּלין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻהּטֹובל
הּגל עליו ׁשּיּפל עד ּומצּפה יֹוׁשב והיה נתּכּון ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻהּטמאֹות.

לֹו. ׁשּנתּכּון לּדבר טבילה לֹו עלתה -ְְְִִֵֶַַָָָָָ
.ÁÈ,הארץ על ׁשּיּפל קדם ּבאויר ּכׁשהּוא ּבּגל מטּבילין ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאין

מטּבילין ׁשאין לפי סאה; ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָואף
ּבארץ נֹוגעין הּגל ראׁשי ׁשני היּו ּבאויר. וחמר קל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבזֹוחלים,
ּבאויר. ׁשהּוא מּפני ׁשּלֹו, ּבּכּפה מטּבילין ואין ּבֹו; מטּבילין -ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

עּׂשירי 1ּפרק
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שנמדד1) מקווה למפתח. חוץ או מהמפתח לפנים ישראל בארץ הנמצאות מקוואות כיצד. חכמים שטיהרו שאובים מים ספק יבאר
וכו'. טהרות ועשה מהם באחד וטבל פסול ואחד כשר אחד מקוואות שני ודין חסר. ונמצא



ze`ewnצח zekld - oeygxn h"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבוּדאי ידע ואפּלּו לא; אֹו ׁשאּובים מים לתֹוכֹו נפלּו אם ְְְְֲִִִִַַַַַָָֹלֹו
ידע ואפּלּו ּבהן; אין ספק לּגין ׁשלׁשת ּבהן יׁש ספק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּנפלּו,
ּבֹו ׁשּנפלּו ּבּמקוה ׁשהיה ספק לּגין, ׁשלׁשת ּבהן ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבוּדאי

ּכׁשר. זה הרי - היה לא ספק סאה ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָֹארּבעים
י·. אחד מקואֹות, ּבֹו,ׁשני אין ואחד סאה ארּבעים ּבֹו ׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

לאיזה ידּוע ואין מהן לאחד ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻנפלּו
היּו יתלה. ּבּמה לֹו ׁשּיׁש מּפני טהֹור, ספקֹו - נפלּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמהן
ידּוע ואין מהן לאחד ונפלּו סאה מארּבעים ּפחּותין ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשניהן
יתלה; ּבּמה לֹו ׁשאין ּפסּול, מּׁשניהן אחד ּכל - מהן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָלאיזה

נפסל. - נפלּו לזה ואם נפסל, - נפלּו לזה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָאם
ׁשּזה‚. מּפני ּכׁשר, - מלא ּומצאֹו ּובא ריקן ׁשהּניחֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָמקוה

זה. למקוה ׁשאּובין מים ְְְְִִִֵֶֶַספק
מן„. ספק ּבצּדֹו, נתּונה והּמכּתׁשת למקוה ׁשּמקּלח ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָצּנֹור

ּפסּול, זה הרי - לּמקוה הּמכּתׁשת מן ספק לּמקוה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּצּנֹור
- ּכׁשרים מים רּבֹו ּבּמקוה יׁש ואם מּוכח. ׁשהּפסּול ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֻמּפני
ׁשם יׁש ׁשהרי הּוא, ׁשאּובים מים ספק ׁשּזה ּכׁשר; זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָהרי

קבּוע. ּכׁשר ְִֵֶַָָמקוה
ּפסּולין,‰. - העּמים ּבארץ הּנמצאים הּמקואֹות ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּכל

יּׂשראל ּבארץ הּנמצאים הּמקואֹות וכל ׁשאּובין. ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשחזקתן
ׁשאנׁשי ּפסּולין, ּבחזקת - הּמפּתח מן לפנים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָּבּמדינֹות
ּתמיד. ׁשאּובים מים לתֹוכן ּומטילין ּבהן מכּבסים ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָהּמדינה
- לּמפּתח חּוץ יּׂשראל ּבארץ הּנמצאים הּמקואֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוכל

הּגׁשמים. מן ׁשחזקתן טהרה, ְְְְֳִִֶֶֶַַָָָָָּבחזקת
.Âואפּלּו טבל; לא ספק טבל ספק לטּבל, ׁשּירד ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹהּטמא

מקואֹות, ׁשני ּבֹו; אין ספק סאה ארּבעים ּבֹו יׁש ספק ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָטבל,
מהן ּבאחד וטבל ּבֹו, אין ואחד סאה ארּבעים ּבֹו יׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
ׁשהּטמא לפי טמא, ספקֹו - טבל מהן ּבאיזה ידּוע ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואין
ונמצא ׁשּנמּדד מקוה וכן ּכראּוי. ׁשּטבל ׁשּיּודע עד ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָבחזקתֹו
ּברׁשּות ׁשהיה ּבין הרּבים ּברׁשּות הּמקוה ׁשהיה ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָחסר,

הּטה ּכל - עדהּיחיד טמאֹות, למפרע ּגּביו על ׁשּנעּׂשּו רֹות ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשלם. והיה ּבֹו ׁשּנמּדד זמן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיּודע
מּטמאה טבל אם אבל חמּורה; מּטמאה הּטבילה ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָָֻֻּכׁשהיתה
אֹו טמאין מׁשקין ׁשתה אֹו טמאין אכלין ׁשאכל ּכגֹון ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָקּלה,
רּבֹו ועל ראׁשֹו על ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְְִִֶַַַָָֹֹֻֻּבא
מּדבריהן אּלּו ּדברים ועּקר הֹואיל ׁשאּובין, מים לּגין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָֻׁשלׁשת
לֹו ׁשּנסּתּפק ּפי על ואף ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור, ספקֹו הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
זמן לאחר חסר הּמקוה ׁשּנמצא אֹו טבל, לא אֹו טבל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאם

טהֹור. זה הרי - אּלּו ּבספקֹות ְְֲִֵֵֵֵֶַָוכּיֹוצא

.Êמהן ּבאחד וטבל ּפסּול, ואחד ּכׁשר אחד מקואֹות, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשני
ּבּׁשני טבל ּתלּויֹות. אּלּו הרי - טהרֹות ועּׂשה חמּורה ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָֻמּטמאה
טהֹורֹות. והּׁשנּיֹות ּכׁשהיּו, ּתלּויֹות הראׁשֹונֹות - טהרֹות ְְְְְְְִִֶַָָָָָועּׂשה
וכן יּׂשרפּו. ּוׁשנּיֹות ּתלּויֹות, ראׁשֹונֹות - ּבאּלּו אּלּו נגעּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָואם
ועּׂשה ּבּׁשני וטבל ׁשּבארנּו קּלה טמאה ּבאמצע נטמא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻאם
ועּׂשה קּלה מּטמאה מהן ּבאחד טבל אם אבל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻטהרֹות.
- טהרֹות ועּׂשה ּבּׁשני וטבל חמּורה טמאה ונטמא ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֻטהרֹות,
ּבאּלּו אּלּו נגעּו ואם ּתלּויֹות. והּׁשנּיֹות טהֹורֹות, ְְְְְְְִִִֵֵַָָהראׁשֹונֹות
מהן ּבאחד היה ּכׁשהיּו. ּתלּויֹות והּׁשנּיֹות יּׂשרפּו, ראׁשֹונֹות -ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ
אחד ׁשנים, ּבהן וטבלּו ׁשאּוב, ּכּלֹו ואחד סאה ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֻארּבעים
הּטֹובל - טהרֹות ועּׂשּו קּלה, מּטמאה ואחד חמּורה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֻֻמּטמאה
קּלה מּטמאה והּטֹובל ּתלּויֹות, טהרֹותיו חמּורה ְְְְֲֳִִֵַַָָָָָָֻֻמּטמאה
ירד והּׁשני לטּבל וירד טמא אחד היה טהֹורֹות. ְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹטהרֹותיו
ּכמֹו ּתלּויֹות, טהרֹותיו מהן ּבאחד לטּבל ׁשּירד זה - ְְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹלהקר
מים ספק ׁשּזה ּכׁשהיה; טהֹור להקר ׁשּירד וזה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבארנּו,

ונטמא. ּכׁשהקר טבל ּבּׁשאּוב ׁשּמא הּוא, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָׁשאּובין
.Áעּׂשרים ׁשל מקואֹות ואחדׁשני ׁשאּוב אחד סאה, עּׂשרים ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ

טהֹורֹות; אּלּו הרי - טהרֹות ועּׂשה מהן ּבאחד הקר ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָּכׁשר:
ּבא וּדאי ׁשהרי יּׂשרפּו, אלּו הרי - טהרֹות ועּׂשה ּבּׁשני ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהקר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשאּובין, ּבמים ורּבֹו ְְְְְִִֵֶַַֹֻראׁשֹו

ה'תשע"ב מרחשון כ"ט קודש שבת יום

עּׂשר אחד 1ּפרק
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ּבארנּו‡. ידים2ּכבר ׁשּנטילת סֹופרים.4ּוטבילתן3, מּדברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּבמקוה אּלא אֹותן מטּבילין אין - טבילה ׁשּצריכֹות ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָוידים
ּבֹו - טֹובל ׁשהאדם ׁשּבּמקֹום סאה; ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכׁשר

טֹובלין וידים נטילה5ּכלים אּלא צריכֹות ׁשאין ידים אבל . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
טהֹורי - מקוה ּבמי הטּבילן אם ּבמים6ּבלבד, הטּבילן ואם ן. ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַָָ

ידיו טהרּו לא - ּבקרקעֹות ּבין ּבכלים ּבין עד7ׁשאּובין, , ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֹ
לּידים נֹוטלין ׁשאין ידיו; על הּכלי מן הּׁשאּובים הּמים ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּיּפלּו

נֹותן ּומּכח הּכלים מן ּברכֹות.8אּלא ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ּבין·. ּבטבילתן ּבין ּבּידים, חֹוצץ - ּבטבילה החֹוצץ ְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּכל

הּנרֹוק ּכטיט הּמקוה, למּדת העֹולה וכל עֹולה9ּבנטילתן. - ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
צרי ידיו הּנֹוטל וכל הּידים. ּבהן ׁשּנֹוטלין הרביעית ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָלׁשעּור

.10לׁשפׁשף ְְֵַ
לתרּומה‚. ידיו ׁשּתי ּפעם11הּנֹוטל ולּטל לחזר צרי - ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ

ׁשהרי ידיו; ּגב ׁשעל הּמים להסיר ּכדי ׁשנּיים, ּבמים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשנּיה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לחולין1) נטילה דיני וכל בנטילה. חוצץ בטבילה החוצץ כשר. במקווה אלא אותם מטבילים אין טבילה הצריכים שידיים יבאר
טהור. ולתרומה לחולין ידיים ספק כל אחת. משטיפה ידיו שתי הנוטל דין ח2)ולתרומה. הלכה ח פרק הטומאות אבות בהלכות

י"ב. הלכה יב ולתרומה.3)ופרק לחולין מטהרת הידיים על מכלי מים הלכה5)לקודש.4)שפיכת א פרק מקוואות תוספתא
טובלין. וכלים ידיים אין - טובל אדם אין מסיימת: והתוספתא שכן.6)ו. כל לא ידיו - טובל גופו כל אמרו: ב קו, בחולין

ה.7) הלכה ו פרק ברכות בהלכות בפירוש כתב כן סאה. ארבעים בהם יש "האי8)אפילו א קז, בחולין השופך. אדם של מכוחו
אדם)". בן מכוח הגיעו (שלא גברא מכוח אתו דלא לידיים, ממנו נוטלין אין שם) רש"י - (סילון דדלאי רך9)אריתא טיט

לכלי. מכלי להוריקו בזו.10)שאפשר זו ידיו שניים11)לשפשף מים אמרו ולא אחת שפיכה מספיקה שלחולין רבינו דעת
בלבד. לתרומה אלא

ze`ewn zekld - oeygxn h"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ראׁשֹונים, מים הּנקראין והן ּתחּלה, ּבהן ׁשּנטל ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּמים
ּבידיו לתֹו12נטמאּו ּתרּומה ׁשל ּכּכר נפל אם ,לפיכ . ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָ

נטמא - ּתחּלה ידיו ּבהן ׁשּנטל לתֹו13הּמים נפל ואם ; ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
נטמא לא - הּׁשנּיים ּוׁשנּיים14הּמים ראׁשֹונים נטל ואם . ְְְְִִִִִִִִִַַַַָָֹ

נטמא - ּתרּומה ׁשל ּכּכר ׁשם ונפל אחד את15למקֹום נטל . ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
חֹוצץ ּדבר ידיו על ונמצא את16הראׁשֹונים ונטל והסירֹו ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

הּׁשנּיים הּמים ׁשאין ּכׁשהיּו; טמאֹות ידיו הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשנּיים
ידיו ּגּבי על הראׁשֹונים הּמים מן הּנׁשאר אּלא .17מטהרין ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

הּפרק„. עד ּומתטהרֹות מתטּמאֹות את18הּידים נטל ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
לּפרק חּוץ הּׁשנּיים הּמים ונטל הּפרק עד וחזרּו19הראׁשֹונים ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

הּׁשנּיים ׁשהּמים טהֹורֹות, ידיו הרי - לידיו לּפרק ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמחּוץ
הן לּפרק20טהֹורין חּוץ והּׁשנּיים הראׁשֹונים את נטל וחזרּו21. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

נטמאּו לּפרק ׁשחּוץ הראׁשֹונים ׁשהּמים ידֹו; נטמאת - ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָלידֹו
ידיו ׁשחּוץ22מחמת מים מטהרים הּׁשנּיים הּמים ואין , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

טּמאּוה.23לּפרק לידֹו לּפרק ׁשחּוץ הּמים ׁשחזרּו ּולפי , ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
את24נטל‰. ונטל ונמל אחת, לידֹו הראׁשֹונים את ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָ

מחמת מתטּמאין ׁשהּׁשנּיים טמאֹות; - ידיו לׁשּתי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּׁשנּיים
הּיד את ּומטּמאין וחֹוזרין ראׁשֹונים, ּבמים נּטלה ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָֹהּיד

הּׁשנּיים25הּׁשנּיה את ונטל ידיו לׁשּתי הראׁשֹונים את נטל . ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
האחת - אחת וׁשפׁשפּה26לידֹו אחת ידֹו נטל טהֹורה. ְְְְְִַַַַַַַָָָָָָ

נּטלה ׁשּלא חברּתּה מחמת ׁשעליה הּמים נטמאּו - ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבחברּתּה
ׁשּנּטלה הּיד את ּומטּמאין אֹו27וחֹוזרין ּבראׁשֹו ׁשפׁשפּה . ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹ

טהֹורה זֹו הרי - .28ּבּכתל ְֲֵֶַָֹ
.Âאחת מּׁשטיפה ידיו ׁשּתי ואין29נטל טהֹורֹות, אּלּו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָ

ידֹו מעל ׁשּירדּו ּבמים אחת ידֹו ּכנֹוטל זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹומרין:
זה30הּׁשנּיה ּבצד זה חמּׁשה אֹו ארּבעה אפּלּו על31. זה אֹו ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּירּפּו ּובלבד זה. הּמים32ּגב ּבהן .33ׁשּיבֹואּו ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָ
.Êידֹו מקצת -34נטל ידֹו מן הּנׁשאר ונטל והֹוסיף וחזר ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָ

ׁשּנטל מקצת על יׁש עדין ואם ּכׁשהיתה. טמאה ידֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהרי
להטּפיח מנת על טֹופח טהֹורה35ּבּתחּלה זֹו הרי ּבּמה36- . ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָ

נֹוטל - ּבּׁשנּיים אבל ראׁשֹונים; ּבמים אמּורים? ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָּדברים
מקצתן. על ּומֹוסיף וחֹוזר ידיו ְְְִִִֵַָָָָָמקצת

.Áּתחּלה ּבהן ׁשּנֹוטלין הּמים אדם37ׁשעּור לכל רביעית : ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו זה, מּׁשעּור ּפחֹות אין הּידים, לׁשּתי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואדם
ידיהן לּטל לׁשנים יׁש - ׁשנּיים מים אבל לפת. ידים ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּבנטילת

ּולארּבעה38מרביעית לׁשלׁשה נֹותנין לג ּומחצי ּומּלג39, , ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בטבילה.12) או בנטילה ומיטהרות לטומאה כשני דינן ידיים שסתם חכמים מטמא13)גזרו התרומה את הפוסל שכל חכמים גזרו
בידיים. שנגעו במים שנגעה התרומה נטמאה ולפיכך לטומאה) (ראשון תחילה להיות מן14)משקין השניים נטמאו לא ולמה

ה בעל של תירוצו הדעת על ומתקבל התרומה? את ויטמאו שהמיםהראשונים חכמים, תקנת הייתה שכך טוב, יום תוספות
מתטמאים השניים כי לעולם, ידיים תיטהרנה לא כן לא שאם השניים, את ולא הידיים את לא יטמאו לא היד על שנשארו הראשונים

הידיים. את ויטמאו ויחזרו הראשונים אותם.15)מן מטמאים שהראשונים משום הראשונים, על השניים רבו אם ואפילו
ואף16) חוצצים ואינם רפויים שהם פי על אף הר"ש: ופירש צרור" או קיסם ידיו על "ונמצא כתוב: [במשנה הידיים. נטהרו ולא

מלשון אולם במשנה. שנאמר הנימוק את מבאר הוא זה לפירושו ובהתאם הצרור. שעל במים שנטמאו מפני טמאות, ידיו כן פי על
בידיים). חוצץ בטבילה החוצץ שכל למדנו, ב (בהלכה החציצה מפני טמאות נשארו שידיו משמע חוצץ", "דבר וכתב ששינה רבינו

הר"ש]. של פירושו קיבלו והרע"ב והרא"ש ידיו. נטהרו - חציצה אין שאם יוצא, בפירושו17)ומזה עצמן. הידיים את מטהרים ואין
לטהר התכוון שאם יוצא, ומזה הידיים, את לטהר ולא הראשונים המים את להעביר אלא התכוון שלא מפני רבינו מבאר למשנה

בכוונתו. הדבר תלה ולא כשהיו" טמאות "ידיו סתם כתב כאן אולם נטהרו. - חלקי18)ידיו או הגוף איברי בו שמתחברים המקום
לא למשנתנו בפירושו וגם התכוון פרק לאיזה ביאר לא רבינו האדם. יד חלקי חיבור למקום הכוונה וכאן "פרק", נקרא איברים
ידיים שנטילת להלכה נפסק קסב סימן חיים ובאורח האצבעות]. אמצע היינו השני הפרק מפרש: ב קו, בחולין [רש"י כוונתו. גילה
זה מקום ואין גזרו לא הפרק מן למעלה אבל הפרק מקום עד אלא גזרו לא ידיים טומאת היד. לכף האצבעות חיבור מקום עד

הגוף. כל כשנטמא אלא לפרק.19)מתטמא, חוץ גם טמאים.20)כלומר, במים לא וגם טמא במקום נגעו בבבא21)לא גם
לפרק. מחוץ וגם הפרק בתוך כששפך המדובר בהלכה22)זו שנתבאר כמו נטמאו, לא הפרק בתוך הידיים על שנשארו המים

מ נטמאו לפרק מחוץ הנמצאים המים אבל הפרק.הקודמת, בתוך בידיו הפרק.23)נגיעתם עד ומתטהרות שאמרנו: קירב24)כמו
שתיהן. על שנית ושפך לזו זו ידיו אבל25)את מטמאים, אינם היד על שנשארו הראשונים שהמים נתבאר, ג בהלכה למעלה

בהם. שנגעה השנייה היד את הם מטמאים אבל לטהרה, כדי נשפכו, שעליה היד באותה נאמר שנית.26)זה אותה שנטל זו
היד27) את ומטמאים וחוזרים השנייה היד מן מתטמאים אבל אותה, שטיהרו היד מטומאת מתטמאים אינם אמנם הנטילה מי

נשפכו. מקבל28)שעליה אינו וכותל בלבד. ידיים אלא האחרים הגוף חלקי בנגיעתם מטמאים אינם טמאים שמשקין מפני
לקרקע. מחובר שהוא מפני זו.29)טומאה גבי על זו כשידיו אחת.30)אפילו כיד נידונות הן אחת בבת ידיו שתי כשנוטל

מאיר רבי - אחת משטיפה ידיו "לשני שנינו: שם שנייה בבבא אבל ידיו", שתי על אחת לידו "נטל קמא: תנא אמר [במשנתנו
כמותו. ופסק מטהר קמא שתנא מזה רבינו ולמד שוטפו31)מטמא", וכולן רחב מכלי עליהן ושפך לאלו אלו הידיים את קירבו

אחת. לזו.32)בבת זו הידיים את ילחץ הידיים.33)שלא חיבור במקום מים יבואו לא לזו זו יהדקן א34)שאם פרק שם
הראשונים". על מוסיפין ואין השניים על "מוסיפין א: בה.35)משנה הנוגע את ותרטיב תתלחלח הנוגעת מפני36)האצבע

אחת. כנטילה זה והרי מחבר להטפיח מנת על ראשונים.37)שטופח נותנים38)מים רביעית "מי שנינו: א א, פרק במקוואות
במים שהמדובר שם, מפרש ורבינו לשניים". אף לאחד אדם,לידיים, לכל מרביעית בפחות מטהרים אינם ראשונים אבל שניים,

מים היינו טהרה" "שיורי לדעתו טהרה". משיורי באים) (שהם "דקאתו זו: משנה בביאור א קז, בחולין שאמרו מה על ומסתמך
רביעית שיעור היה שמתחילה היינו טהרה" "שיורי מפרשים שם ותוספות [רש"י הראשונים. במים היד שנטהרה אחרי הבאים שניים
קיבלו - הראב"ד גם וביניהם - הפוסקים ורוב זו. משארית ידיו ליטול אחר לאדם ומותר המים, כל שפך ולא ידיו האחד ונטל

ולמעלה. משלושה לא אבל שניים, למים רביעית מספיקה אדם בני לשני ודווקא וכשאתה39)פירושם]. בלוג רביעיות ארבע
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ראׁשֹונים, מים הּנקראין והן ּתחּלה, ּבהן ׁשּנטל ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּמים
ּבידיו לתֹו12נטמאּו ּתרּומה ׁשל ּכּכר נפל אם ,לפיכ . ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָ

נטמא - ּתחּלה ידיו ּבהן ׁשּנטל לתֹו13הּמים נפל ואם ; ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
נטמא לא - הּׁשנּיים ּוׁשנּיים14הּמים ראׁשֹונים נטל ואם . ְְְְִִִִִִִִִַַַַָָֹ

נטמא - ּתרּומה ׁשל ּכּכר ׁשם ונפל אחד את15למקֹום נטל . ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
חֹוצץ ּדבר ידיו על ונמצא את16הראׁשֹונים ונטל והסירֹו ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

הּׁשנּיים הּמים ׁשאין ּכׁשהיּו; טמאֹות ידיו הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשנּיים
ידיו ּגּבי על הראׁשֹונים הּמים מן הּנׁשאר אּלא .17מטהרין ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

הּפרק„. עד ּומתטהרֹות מתטּמאֹות את18הּידים נטל ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
לּפרק חּוץ הּׁשנּיים הּמים ונטל הּפרק עד וחזרּו19הראׁשֹונים ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

הּׁשנּיים ׁשהּמים טהֹורֹות, ידיו הרי - לידיו לּפרק ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמחּוץ
הן לּפרק20טהֹורין חּוץ והּׁשנּיים הראׁשֹונים את נטל וחזרּו21. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

נטמאּו לּפרק ׁשחּוץ הראׁשֹונים ׁשהּמים ידֹו; נטמאת - ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָלידֹו
ידיו ׁשחּוץ22מחמת מים מטהרים הּׁשנּיים הּמים ואין , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

טּמאּוה.23לּפרק לידֹו לּפרק ׁשחּוץ הּמים ׁשחזרּו ּולפי , ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
את24נטל‰. ונטל ונמל אחת, לידֹו הראׁשֹונים את ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָ

מחמת מתטּמאין ׁשהּׁשנּיים טמאֹות; - ידיו לׁשּתי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּׁשנּיים
הּיד את ּומטּמאין וחֹוזרין ראׁשֹונים, ּבמים נּטלה ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָֹהּיד

הּׁשנּיים25הּׁשנּיה את ונטל ידיו לׁשּתי הראׁשֹונים את נטל . ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
האחת - אחת וׁשפׁשפּה26לידֹו אחת ידֹו נטל טהֹורה. ְְְְְִַַַַַַַָָָָָָ

נּטלה ׁשּלא חברּתּה מחמת ׁשעליה הּמים נטמאּו - ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבחברּתּה
ׁשּנּטלה הּיד את ּומטּמאין אֹו27וחֹוזרין ּבראׁשֹו ׁשפׁשפּה . ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹ

טהֹורה זֹו הרי - .28ּבּכתל ְֲֵֶַָֹ
.Âאחת מּׁשטיפה ידיו ׁשּתי ואין29נטל טהֹורֹות, אּלּו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָ

ידֹו מעל ׁשּירדּו ּבמים אחת ידֹו ּכנֹוטל זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹומרין:
זה30הּׁשנּיה ּבצד זה חמּׁשה אֹו ארּבעה אפּלּו על31. זה אֹו ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּירּפּו ּובלבד זה. הּמים32ּגב ּבהן .33ׁשּיבֹואּו ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָ
.Êידֹו מקצת -34נטל ידֹו מן הּנׁשאר ונטל והֹוסיף וחזר ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָ

ׁשּנטל מקצת על יׁש עדין ואם ּכׁשהיתה. טמאה ידֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהרי
להטּפיח מנת על טֹופח טהֹורה35ּבּתחּלה זֹו הרי ּבּמה36- . ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָ

נֹוטל - ּבּׁשנּיים אבל ראׁשֹונים; ּבמים אמּורים? ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָּדברים
מקצתן. על ּומֹוסיף וחֹוזר ידיו ְְְִִִֵַָָָָָמקצת

.Áּתחּלה ּבהן ׁשּנֹוטלין הּמים אדם37ׁשעּור לכל רביעית : ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו זה, מּׁשעּור ּפחֹות אין הּידים, לׁשּתי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואדם
ידיהן לּטל לׁשנים יׁש - ׁשנּיים מים אבל לפת. ידים ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּבנטילת

ּולארּבעה38מרביעית לׁשלׁשה נֹותנין לג ּומחצי ּומּלג39, , ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָֹֹ
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בטבילה.12) או בנטילה ומיטהרות לטומאה כשני דינן ידיים שסתם חכמים מטמא13)גזרו התרומה את הפוסל שכל חכמים גזרו
בידיים. שנגעו במים שנגעה התרומה נטמאה ולפיכך לטומאה) (ראשון תחילה להיות מן14)משקין השניים נטמאו לא ולמה

ה בעל של תירוצו הדעת על ומתקבל התרומה? את ויטמאו שהמיםהראשונים חכמים, תקנת הייתה שכך טוב, יום תוספות
מתטמאים השניים כי לעולם, ידיים תיטהרנה לא כן לא שאם השניים, את ולא הידיים את לא יטמאו לא היד על שנשארו הראשונים

הידיים. את ויטמאו ויחזרו הראשונים אותם.15)מן מטמאים שהראשונים משום הראשונים, על השניים רבו אם ואפילו
ואף16) חוצצים ואינם רפויים שהם פי על אף הר"ש: ופירש צרור" או קיסם ידיו על "ונמצא כתוב: [במשנה הידיים. נטהרו ולא

מלשון אולם במשנה. שנאמר הנימוק את מבאר הוא זה לפירושו ובהתאם הצרור. שעל במים שנטמאו מפני טמאות, ידיו כן פי על
בידיים). חוצץ בטבילה החוצץ שכל למדנו, ב (בהלכה החציצה מפני טמאות נשארו שידיו משמע חוצץ", "דבר וכתב ששינה רבינו

הר"ש]. של פירושו קיבלו והרע"ב והרא"ש ידיו. נטהרו - חציצה אין שאם יוצא, בפירושו17)ומזה עצמן. הידיים את מטהרים ואין
לטהר התכוון שאם יוצא, ומזה הידיים, את לטהר ולא הראשונים המים את להעביר אלא התכוון שלא מפני רבינו מבאר למשנה

בכוונתו. הדבר תלה ולא כשהיו" טמאות "ידיו סתם כתב כאן אולם נטהרו. - חלקי18)ידיו או הגוף איברי בו שמתחברים המקום
לא למשנתנו בפירושו וגם התכוון פרק לאיזה ביאר לא רבינו האדם. יד חלקי חיבור למקום הכוונה וכאן "פרק", נקרא איברים
ידיים שנטילת להלכה נפסק קסב סימן חיים ובאורח האצבעות]. אמצע היינו השני הפרק מפרש: ב קו, בחולין [רש"י כוונתו. גילה
זה מקום ואין גזרו לא הפרק מן למעלה אבל הפרק מקום עד אלא גזרו לא ידיים טומאת היד. לכף האצבעות חיבור מקום עד

הגוף. כל כשנטמא אלא לפרק.19)מתטמא, חוץ גם טמאים.20)כלומר, במים לא וגם טמא במקום נגעו בבבא21)לא גם
לפרק. מחוץ וגם הפרק בתוך כששפך המדובר בהלכה22)זו שנתבאר כמו נטמאו, לא הפרק בתוך הידיים על שנשארו המים

מ נטמאו לפרק מחוץ הנמצאים המים אבל הפרק.הקודמת, בתוך בידיו הפרק.23)נגיעתם עד ומתטהרות שאמרנו: קירב24)כמו
שתיהן. על שנית ושפך לזו זו ידיו אבל25)את מטמאים, אינם היד על שנשארו הראשונים שהמים נתבאר, ג בהלכה למעלה

בהם. שנגעה השנייה היד את הם מטמאים אבל לטהרה, כדי נשפכו, שעליה היד באותה נאמר שנית.26)זה אותה שנטל זו
היד27) את ומטמאים וחוזרים השנייה היד מן מתטמאים אבל אותה, שטיהרו היד מטומאת מתטמאים אינם אמנם הנטילה מי

נשפכו. מקבל28)שעליה אינו וכותל בלבד. ידיים אלא האחרים הגוף חלקי בנגיעתם מטמאים אינם טמאים שמשקין מפני
לקרקע. מחובר שהוא מפני זו.29)טומאה גבי על זו כשידיו אחת.30)אפילו כיד נידונות הן אחת בבת ידיו שתי כשנוטל

מאיר רבי - אחת משטיפה ידיו "לשני שנינו: שם שנייה בבבא אבל ידיו", שתי על אחת לידו "נטל קמא: תנא אמר [במשנתנו
כמותו. ופסק מטהר קמא שתנא מזה רבינו ולמד שוטפו31)מטמא", וכולן רחב מכלי עליהן ושפך לאלו אלו הידיים את קירבו

אחת. לזו.32)בבת זו הידיים את ילחץ הידיים.33)שלא חיבור במקום מים יבואו לא לזו זו יהדקן א34)שאם פרק שם
הראשונים". על מוסיפין ואין השניים על "מוסיפין א: בה.35)משנה הנוגע את ותרטיב תתלחלח הנוגעת מפני36)האצבע

אחת. כנטילה זה והרי מחבר להטפיח מנת על ראשונים.37)שטופח נותנים38)מים רביעית "מי שנינו: א א, פרק במקוואות
במים שהמדובר שם, מפרש ורבינו לשניים". אף לאחד אדם,לידיים, לכל מרביעית בפחות מטהרים אינם ראשונים אבל שניים,

מים היינו טהרה" "שיורי לדעתו טהרה". משיורי באים) (שהם "דקאתו זו: משנה בביאור א קז, בחולין שאמרו מה על ומסתמך
רביעית שיעור היה שמתחילה היינו טהרה" "שיורי מפרשים שם ותוספות [רש"י הראשונים. במים היד שנטהרה אחרי הבאים שניים
קיבלו - הראב"ד גם וביניהם - הפוסקים ורוב זו. משארית ידיו ליטול אחר לאדם ומותר המים, כל שפך ולא ידיו האחד ונטל

ולמעלה. משלושה לא אבל שניים, למים רביעית מספיקה אדם בני לשני ודווקא וכשאתה39)פירושם]. בלוג רביעיות ארבע
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למאה אפּלּו אּלא40נֹותנין לטהר, הּׁשנּיים הּמים ׁשאין ; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הראׁשֹונים. הּמים ְֲִִִִַַַָלהעביר

.Ëונתן ידים לנטילת ּכׁשרים מים רביעית ּבֹו ׁשהיה ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָּכלי
ּכׁשרין אּלּו הרי - ידים לנטילת ּפסּולין מים מעט .41לתֹוכֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָ

ּכׁשהיתה ּבלבד רביעית ונׁשארה ׁשּנתן ּכּׁשעּור הּכלי מן ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָנטל
ּפסּולה זֹו הרי ׁשעּור42- הׁשלימּו הּפסּולין ׁשהּמים מּפני , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָ

.43הרביעית ְִִָ
.Èהן ּכ ראׁשֹונים, ּבמים לנטילה הּפסּולין הּמים ְְְִִִִִִִֵַַַַָָָּכל

ׁשנּיים ּבמים ּבמים44ּפסּולין מּמּנּו נֹוטלין ׁשאין ּכלי וכל ; ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָ
ׁשּצרי ּוכׁשם ׁשנּיים; מים מּמּנּו נֹוטלין אין ּכ ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָראׁשֹונים,
הּׁשנּיים. הּמים ּכ אדם, מּכח הראׁשֹונים הּמים ְְִִִִִִִִַַַַַַָָָָֹלהיֹות

.‡Èהּמים מיני ּכל ּברכֹות מהלכֹות ׁשּׁשי ּבפרק ּבארנּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכבר
ּבהן ׁשּנֹוטלין הּכלים וכל והּכׁשרין, ידים לנטילת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּפסּולין
ּוכׁשרה נֹותן מּכח היא נתינה זֹו ואי נֹוטלין, וׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹלּידים
הּדברים אֹותן וכל ּופסּולה; נֹותן מּכח אינּה נתינה זֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֹואי
לתרּומה הן ּכ חּלין, לפת ידים ּבנטילת ׁשם .45ׁשּבארנּו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ

ּכ ׁשם, ׁשּבארנּו ּכמֹו לחּלין, טהֹור ידים ספק ׁשּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּוכׁשם
טהֹור. ידים ספק ּכל לתרּומה ְְִִֵֵַָָָָהן

.·Èהּכתּוב ּגזרֹות והּטהרֹות ׁשהּטמאֹות וגלּוי, ּברּור ְְְְְֵֶַַַָָָָָָֻּדבר
מּכלל הן והרי מכרעּתֹו, אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּדברים ואינן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהן,
ׁשאין הּוא; החּקים מּכלל הּטמאֹות מן הּטבילה וכן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֻֻֻהחּקים.
הּכתּוב גזרת אּלא ּבמים, ׁשּתעבר צֹואה אֹו טיט ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻהּטמאה
טבל חכמים: אמרּו ּולפיכ הּלב, ּבכּונת ּתלּוי והּדבר ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָהיא.

החזק כן46ולא ּפי על ואף טבל. לא ּכאּלּו יׁש47- רמז ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֻ
ואף טהֹור ׁשּטבל ּכיון - לּטהר לּבֹו ׁשהמכּון ּכׁשם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּבּדבר:
נפׁשֹו לטהר לּבֹו המכּון ּכ ּדבר; ּבגּופֹו נתחּדׁש ׁשּלא ּפי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹעל
- הרעֹות ודעֹות האון מחׁשבֹות ׁשהן הּנפׁשֹות, ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻמּטמאֹות
ּבמי נפׁשֹו והביא העצֹות מאֹותן לפרׁש ּבלּבֹו ׁשהסּכים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּכיון
טהֹורים מים עליכם וזרקּתי אֹומר: הּוא הרי טהֹור. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּדעת
אתכם. אטהר ּגּלּוליכם ּומּכל טמאֹותיכם מּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻּוטהרּתם,
אמן. יטהרנּו, ואׁשמה עֹון חטא מּכל הרּבים ּברחמיו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּׁשם

דׁשמּיא ּבסּיעּתא מקואֹות הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִַַָָָסלקּו
עּׂש ספר טהרה.נגמר ספר והּוא ירי, ְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָ

ואּלּו וארּבעה, וארּבעים מאה ּופרקיו ׁשמֹונה, ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהלכֹותיו
הלכֹות ּפרקים. ועּׂשרים חמּׁשה - מת טמאת הלכֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֻהן:

- צרעת טמאת הלכֹות ּפרקים. עּׂשר חמּׁשה - אדּמה ְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָֻֻּפרה
ׁשלׁשה - ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמאי הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָׁשּׁשה
עּׂשרים - הּטמאֹות אבֹות ׁשאר הלכֹות ּפרקים. ְְְְְֲִִִֶַָָָָֻעּׂשר
הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ׁשּׁשה - אכלין טמאת הלכֹות ְְְְְֳִִִִִִַָָָָָָֻּפרקים.
אחד - מקואֹות הלכֹות ּפרקים. ועּׂשרים ׁשמֹונה - ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּכלים

ּפרקים. ְִָָָעּׂשר
ּבצע אל ואל עדֹותי אל לּבי ְְִִֵֶֶֶַַַָהט
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ממֹון. נזקי הלכֹות א. סּדּורן: וזהּו חמׁש. ְְְְִִִִֵֵֶָָָָהלכֹותיו
חֹובל הלכֹות ה. ואבדה. ּגזלה הלכֹות ג. ּגנבה. הלכֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָב.

נפׁש. ּוׁשמירת רֹוצח הלכֹות ו. ְְִִִֵֶֶַַַּומּזיק.
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ּדין א) פרטן: הּוא וזה עּׂשה, מצֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָיׁש
הּבערה. ּדין ד) הּבֹור. ּדין ג) ההבער. ּדין ב) ְְִִִֵֵֶַַַַָהּׁשֹור.

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

.‡- ׁשהּזיקה אדם ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהיא חּיה נפׁש ְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָּכל
יּגף ּכי ׁשּנאמר: הּזיק; ממֹונם ׁשהרי לׁשּלם, חּיבין ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּבעלים
ּבהמה ׁשאר ואחד הּׁשֹור אחד רעהּו. ׁשֹור את איׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשֹור

ּבהוה. אּלא ּבׁשֹור הּכתּוב דּבר לא ועֹוף, ְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹוחּיה
ׁשּדרּכ·. ּבדברים הּזיקה אם מׁשּלם? לעּׂשֹותםוכּמה ּה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

אֹו עמיר, אֹו ּתבן ׁשאכלה ּבהמה ּכגֹון ּברּיתּה, ּכמנהג ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּתמיד
מן ׁשלם נזק לׁשּלם חּיב - הּלּוכּה ּבדר ּברגלּה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּזיקה
יׁשּלם; ּכרמֹו ּומיטב ּׂשדהּו מיטב ׁשּנאמר: ׁשּבנכסיו, ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּיפה
ּתמיד לעּׂשֹותם ּדרּכּה ׁשאין מעּׂשים ועּׂשתה ׁשּנתה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָואם
נזק חצי לׁשּלם חּיב - נׁש אֹו ׁשּנגח ׁשֹור ּכגֹון ּבהן, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוהּזיקה
את וחצּו החי הּׁשֹור את ּומכרּו ׁשּנאמר: עצמֹו, הּמּזיק ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַָָמּגּוף

וגֹו'. ְְַּכסּפֹו
והמיתֹו,‚. עּׂשרים ׁשוה לׁשֹור ׁשּנגח מנה ׁשוה ׁשֹור ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּכיצד?

ׁשמֹונה, לׁשּלם חּיב הּׁשֹור ּבעל - ארּבעה ׁשוה הּנבלה ְְְְֲֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָוהרי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שיהיה צריך - לאדם רביעית חצי שמספיק פי על ואף לאחד. רביעית חצי מגיע לארבעה, - רביעיות שתי שהוא לוג, חצי מחלק
בתחילה. רביעית משנה).40)בכלי (כסף מים אחד בלוג ידים מאתיים ליטול אפשרות כל אין שהרי מים, כמו41)בתוספת

ו). הלכה ד פרק (למעלה שאובים לתוכו ונתן סאה ארבעים בו שיש משלים42)מקווה מקווה למי המשלים "כל שם: בזבחים
כשר במקווה סאה: ונטל למקווה) (שאובים סאה לנתן שהכוונה פפא רב ומפרש משלים". אינו - ידיים) (לנטילת לרביעית לכיור,

התערובת. מן נטל כך ואחר פסולים והוסיף מכוונת רביעית הייתה אם פסול, ולרביעית ז) הלכה ד פרק לא43)(כלמעלה שהרי
לבדם. הכשרים מן מים רביעית אבל44)נשארה בלבד לתרומה אלא שניים מים חכמים הצריכו שלא ג בהלכה למעלה נתבאר

שניים. מים כלל רבינו הזכיר לא ו) פרק ברכות (בהלכות ידיים נטילת ובדיני לחולין. לתרומה.45)לא שכן כל לא46)פירוש,
להיטהר. טעמן.47)התכוון נתגלה שלא הכתוב גזירות שכולם פי על חיים1)אף בעלי אלו אי חיים: בעלי נזקי ביאור ענינו

וכמה פטורים. ובאיזה חייבים, הם שהזיקו רשות זה ובאי שיועדו, עד תמים זה ולאי מתחלתם. מועדים הם פועל זה ולאי הם,
אבות השלשה בו ונתבאר מנכסיהם או בלבד המזיק מגוף אם לשלם, חייבים הם וממה חציו, או הנזק כל אם משלמים, הבעלים

כמותן. שהן תולדות האבות לכל ושיש מתחלתה. מועדת אינה ושהקרן והרגל. והשן הקרן שהן –
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הּׁשֹור מּגּוף אּלא לׁשּלם חּיב ואינֹו הּנזק; חצי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּוא
המית אם ,לפיכ החי. הּׁשֹור את ּומכרּו ׁשּנאמר: ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּזיק,
- מנה ׁשוה ּונבלה מאתים, ׁשוה לׁשֹור עּׂשרים ׁשוה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשֹור
חמּׁשים'; לי 'ּתן החי לבעל לֹומר יכֹול הּנבלה ּבעל ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָאין
אפּלּו ,'ול קחהּו ,לפני ׁשהּזיק ׁשֹור 'הרי לֹו אֹומר ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָאּלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן דינר. אּלא ׁשוה ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאינֹו
.„- ּברּיתֹו ּכמנהג ּתמיד לעּׂשֹותֹו ׁשּדרּכֹו מעּׂשה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָהעֹוּׂשה

ּכל ּדר ׁשאין מעּׂשה ועּׂשה והמׁשּנה מּועד; הּנקרא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּוא
הּוא - נׁש אֹו ׁשּנגח ׁשֹור ּכגֹון ּתמיד, ּכן לעּׂשֹות ְֲִִֵֶַַַָָָמינֹו
- רּבֹות ּפעמים ּבׁשּנּויֹו הרּגיל אם המׁשּנה, וזה ּתם. ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָהּנקרא
ּכי נֹודע אֹו ׁשּנאמר: ּבֹו, ׁשהרּגיל דבר לאֹותֹו מּועד ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָנעּׂשה

הּוא. נּגח ַָׁשֹור
מהן‰. לאחד הּועדה ואם ּבבהמה, יׁש ּתּמים מעּׂשים ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָחמּׁשה

מּועדת אינּה הּבהמה הן: ואּלּו מעּׂשה. לאֹותֹו מּועדת נעּׂשת -ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּכלים על לרּבץ ולא ,לּׁש ולא לּגף, ולא לּגח, לא ְְְְְִִִִִִִֵַַָָֹֹֹֹֹֹֹמּתחּלתּה
מּועדת זֹו הרי - מהן לאחד הּועדה ואם לבעט; ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹּגדֹולים,
והרגל לּה, הראּוי את לאכל מּתחּלתּה מּועדת הּׁשן אבל ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹלֹו.
מּועדת והּבהמה הּלּוכּה, ּבדר לׁשּבר מּתחּלתּה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמּועדת

ל אֹותן.מּתחּלתּה ּולמע ּבהם וכּיֹוצא קטּנים ּפּכין על רּבץ ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
.Âואפּלּו להּזיק, ּברּיתן מּתחּלת מּועדין ּבהמה מיני ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָחמּׁשה

אֹו ּבנגיחה המיתּו אֹו הּזיקּו אם ,לפיכ ּתרּבּות. ּבני ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָהן
הן: ואּלּו ׁשלם. נזק חּיב - ּבהן וכּיֹוצא ּודריסה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבנׁשיכה
- ׁשּנׁש הּנחׁש וכן והּברּדלס. והּנמר, והּדב והארי, ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהּזאב,

ּתרּבּות. ּבן היה ואפּלּו מּועד, זה ְֲֲִֵֶֶַַָָָהרי
.Êּתם וכל ׁשּבנכסיו, הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם מּועד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּכל

ּבׁשּנכנסה אמּורים? ּדברים ּבּמה מּגּופּו. נזק חצי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָמׁשּלם
הּנּזק נכנס אם אבל והּזיקתהּו; הּנּזק לרׁשּות ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָהּבהמה
זה הרי - הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו והּזיקתהּו הּמּזיק, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַלרׁשּות
נכנסּת לא אּלּו לֹו: אֹומר הּוא ׁשהרי הּכל, על ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹּפטּור
את וׁשּלח ּבּתֹורה: מפרׁש והרי הּזק. ל הּגיע לא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלרׁשּותי,

אחר. ּבּׂשדה ּובער ְְִִִֵֵֵַֹּבעירה
.Áלא ׁשניהם, ׁשל ׁשאינּה ּבחצר אֹו הרּבים ּברׁשּות ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהּזיקה

היא והרי ׁשניהן ׁשל ׁשהיא ּבחצר אֹו לּנּזק, ולא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלּמּזיק
הּבקעה ּכגֹון ּבהמה, לּה ּולהכניס ּפרֹות ּבּה להּניח ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמיחדת
ּפטּור, זה הרי - ּכדרּכּה הּזיקה ורגל ּבׁשן אם ּבּה: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא
להּל הּבהמה ודר וכאן, [ּכאן] להּל רׁשּות לּה ׁשּיׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּפני
נגפה אֹו נגחה ואם הּלּוכּה; ּבדר ּולׁשּבר ּכדרּכּה ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹולאכל
חצי מׁשּלם - היא ּתּמה אם נׁשכה: אֹו ּבעטה אֹו רבצה ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָאֹו

ׁשלם. נזק - מּועדת ואם ְִֵֶֶֶֶֶֶָנזק,
.Ëמ ׁשניהן ׁשל החצר ּבּההיתה להכניס ולא לפרֹות יחדת ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ

חּיב - והּזיקה ּבהמּתֹו הּׁשּתפין מן אחד ׁשם והכניס ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּבהמה,
לבהמה מיחדת היתה אם וכן הרגל. ועל הּׁשן על ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאפּלּו
ּפרֹות, לּה להכניס ּבלבד מהן לאחד רׁשּות והיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלׁשניהם,

הרגל. ועל הּׁשן על חּיב - ּפרֹותיו ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּזיקה

.Èּתֹולדֹות והרגל. והּׁשן, הּקרן, ּבׁשֹור: נזיקין אבֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָׁשלׁשה
אם הּׁשן: ּתֹולדֹות ּבעיטה. רביצה, נׁשיכה, נגיפה, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהּקרן:
טּנפה אם וכן ּבחּכּוכּה, והּזיקה להנאתּה ּבכתל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹנתחּככה
הּלּוכּה, ּדר ּבגּופּה הּזיקה הרגל: ּתֹולדֹות להנאתּה. ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּפרֹות
אֹו ּבזנבּה, ּכׁשּכׁשה אֹו הּלּוכּה, ּדר ּבּׂשערּה ׁשהּזיקה ְְְְִִִִִִֶֶֶָָָָָָָאֹו
וכן ׁשּבצּוארּה; ּבזֹוג ׁשּבפיה, ּבפרמּבּיא ׁשעליה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻֻּבאּכף
ּבקרֹון הּמֹוׁשכת ועגלה הּלּוכֹו, ּבׁשעת ּבמּׂשאֹו ׁשהּזיק ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָחמֹור
הן, הרגל ּתֹולדֹות אּלּו ּכל מׁשיכתּה. ּבׁשעת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהּזיקה
ׁשלם. נזק מׁשּלמין הּנּזק ּוברׁשּות ּפטּורין, הרּבים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָּוברׁשּות

.‡Èּתמיד לעּׂשֹותּה ּדרּכּה ׁשאין רב ּכׁשּכּוׁש ּבזנבּה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּכׁשּכׁשה
ּברׁשּות ׁשּלּה ּבּגיד ׁשּכׁשּכׁשה אֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָוהּזיקה
נזק חצי ּגֹובה - הּנּזק ּתפּׂש ואם ּפטּור; - והּזיקה ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָהרּבים
הּקרן ּתֹולדֹות אּלּו אם הּוא ספק הּדבר ׁשּזה ּׁשּתפּׂש; ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּמה
עליה ׁשּפטּור הרגל ּתֹולדֹות אֹו הרּבים ּברׁשּות עליה ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשחּיב

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הרּבים, ְְְִִֵֶַַָּברׁשּות
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מּועד‡. האב היה אם הּתֹולדֹות. ואחד נזיקין אבֹות ְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָאחד
וכל ּכמֹוהּו. ּתֹולדֹותיו - ּתם היה ואם מּועדֹות, ּתֹולדֹותיו -ְְְְִָָָָָָָָ
מּקרן חּוץ מּתחּלתן, הן מּועדין ּתֹולדֹותיהן וכל נזיקין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָאבֹות

ׁש עד ּבּתחּלה ּתּמים ׁשהן ׁשּבארנּו.ותֹולדֹותיו ּכמֹו ּיּועדּו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
מּתחת·. המנּתזין מּצרֹורֹות חּוץ ׁשּלּה, ּכאב - ּתֹולדה ְְְִִִֶַַַַָָָָָָּכל

הרגל ׁשּתֹולדת ּפי על ׁשאף הּלּוכּה; ּבׁשעת הּבהמה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָרגלי
ּברׁשּות הּזיקּו ואם ּכרגל, הרּבים ּברׁשּות עליהן ּופטּור ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָהם,
על אף אב, ׁשהּוא ּכרגל ׁשּבנכסיו, הּיפה מן מׁשּלם - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּנּזק

נזק. חצי אּלא מׁשּלם אינֹו כן ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָּפי
צרֹורֹות‚. והיּו והלכה, הּנּזק, לחצר ׁשּנכנסה ּבהמה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכיצד?

נזק חצי מׁשּלם - הּכלים את וׁשּברּו רגליה מּתחת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמנּתזין
היא. הּקּבלה מּפי הלכה זה ודבר ׁשּבנכסיו. הּיפה ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָמן

צרֹורֹות„. ונּתזּו הרּבים, ּברׁשּות מהּלכת היתה אם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָוכן
חצי מׁשּלם - הּכלים את וׁשּברּו הּנּזק לרׁשּות רגליה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמּתחת
ּכלי על ונפל וׁשּברּתּו, הּנּזק ּברׁשּות הּכלי על ּדרסה ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָנזק.
האחרֹון ועל ׁשלם, נזק מׁשּלם הראׁשֹון על - וׁשּברֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאחר

נזק. חצי ְֲִֵֶֶַמׁשּלם
צרֹורֹות,‰. והּתיזה ּובעטה הרּבים, ּברׁשּות מהּלכת ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָהיתה

- נזק רביע הּנּזק ּתפּׂש ואם ּפטּור; - הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָוהּזיקּו
ואינֹו הּוא ׁשּנּוי ׁשּמא הּוא ספק ׁשהּדבר מּידֹו; מֹוציאין ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאין

ּבעטה. ׁשהרי רגל, ֲֲֵֶֶֶֶֶָָּתֹולדת
.Âמחמת צרֹורֹות והּתיזה הּנּזק, ּברׁשּות ּבארץ ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבעטה

ׁשּנּוי ׁשּזה נזק, רביע לׁשּלם חּיב - ׁשם והּזיקּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבעיטה,
אין - נזק חצי הּנּזק ּתפּׂש ואם הּצרֹורֹות; ּבהּתזת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהּוא
לּה אפׁשר ׁשאי ּבמקֹום מהּלכת היתה ואפּלּו מּידֹו. ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָמֹוציאין
ּתפּׂש ואם נזק; רביע מׁשּלם - והּתיזה ּובעטה ּתּתיז, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

מּידֹו. מֹוציאין אין - נזק חצי ֲִִִִִֵֶֶַָָהּנּזק

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בשלימות.1) עניניה וכל הם מה זו תולדה משפטי בו ונתבארו הצרורות. והוא – ממנו חלוקה שהיא תולדה, לרגל שיש לבאר, ענינו
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הּׁשֹור מּגּוף אּלא לׁשּלם חּיב ואינֹו הּנזק; חצי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּוא
המית אם ,לפיכ החי. הּׁשֹור את ּומכרּו ׁשּנאמר: ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּזיק,
- מנה ׁשוה ּונבלה מאתים, ׁשוה לׁשֹור עּׂשרים ׁשוה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשֹור
חמּׁשים'; לי 'ּתן החי לבעל לֹומר יכֹול הּנבלה ּבעל ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָאין
אפּלּו ,'ול קחהּו ,לפני ׁשהּזיק ׁשֹור 'הרי לֹו אֹומר ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָאּלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן דינר. אּלא ׁשוה ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאינֹו
.„- ּברּיתֹו ּכמנהג ּתמיד לעּׂשֹותֹו ׁשּדרּכֹו מעּׂשה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָהעֹוּׂשה

ּכל ּדר ׁשאין מעּׂשה ועּׂשה והמׁשּנה מּועד; הּנקרא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּוא
הּוא - נׁש אֹו ׁשּנגח ׁשֹור ּכגֹון ּתמיד, ּכן לעּׂשֹות ְֲִִֵֶַַַָָָמינֹו
- רּבֹות ּפעמים ּבׁשּנּויֹו הרּגיל אם המׁשּנה, וזה ּתם. ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָהּנקרא
ּכי נֹודע אֹו ׁשּנאמר: ּבֹו, ׁשהרּגיל דבר לאֹותֹו מּועד ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָנעּׂשה

הּוא. נּגח ַָׁשֹור
מהן‰. לאחד הּועדה ואם ּבבהמה, יׁש ּתּמים מעּׂשים ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָחמּׁשה

מּועדת אינּה הּבהמה הן: ואּלּו מעּׂשה. לאֹותֹו מּועדת נעּׂשת -ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּכלים על לרּבץ ולא ,לּׁש ולא לּגף, ולא לּגח, לא ְְְְְִִִִִִִֵַַָָֹֹֹֹֹֹֹמּתחּלתּה
מּועדת זֹו הרי - מהן לאחד הּועדה ואם לבעט; ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹּגדֹולים,
והרגל לּה, הראּוי את לאכל מּתחּלתּה מּועדת הּׁשן אבל ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹלֹו.
מּועדת והּבהמה הּלּוכּה, ּבדר לׁשּבר מּתחּלתּה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמּועדת

ל אֹותן.מּתחּלתּה ּולמע ּבהם וכּיֹוצא קטּנים ּפּכין על רּבץ ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
.Âואפּלּו להּזיק, ּברּיתן מּתחּלת מּועדין ּבהמה מיני ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָחמּׁשה

אֹו ּבנגיחה המיתּו אֹו הּזיקּו אם ,לפיכ ּתרּבּות. ּבני ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָהן
הן: ואּלּו ׁשלם. נזק חּיב - ּבהן וכּיֹוצא ּודריסה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבנׁשיכה
- ׁשּנׁש הּנחׁש וכן והּברּדלס. והּנמר, והּדב והארי, ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהּזאב,

ּתרּבּות. ּבן היה ואפּלּו מּועד, זה ְֲֲִֵֶֶַַָָָהרי
.Êּתם וכל ׁשּבנכסיו, הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם מּועד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּכל

ּבׁשּנכנסה אמּורים? ּדברים ּבּמה מּגּופּו. נזק חצי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָמׁשּלם
הּנּזק נכנס אם אבל והּזיקתהּו; הּנּזק לרׁשּות ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָהּבהמה
זה הרי - הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו והּזיקתהּו הּמּזיק, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַלרׁשּות
נכנסּת לא אּלּו לֹו: אֹומר הּוא ׁשהרי הּכל, על ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹּפטּור
את וׁשּלח ּבּתֹורה: מפרׁש והרי הּזק. ל הּגיע לא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלרׁשּותי,

אחר. ּבּׂשדה ּובער ְְִִִֵֵֵַֹּבעירה
.Áלא ׁשניהם, ׁשל ׁשאינּה ּבחצר אֹו הרּבים ּברׁשּות ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהּזיקה

היא והרי ׁשניהן ׁשל ׁשהיא ּבחצר אֹו לּנּזק, ולא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלּמּזיק
הּבקעה ּכגֹון ּבהמה, לּה ּולהכניס ּפרֹות ּבּה להּניח ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמיחדת
ּפטּור, זה הרי - ּכדרּכּה הּזיקה ורגל ּבׁשן אם ּבּה: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא
להּל הּבהמה ודר וכאן, [ּכאן] להּל רׁשּות לּה ׁשּיׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּפני
נגפה אֹו נגחה ואם הּלּוכּה; ּבדר ּולׁשּבר ּכדרּכּה ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹולאכל
חצי מׁשּלם - היא ּתּמה אם נׁשכה: אֹו ּבעטה אֹו רבצה ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָאֹו

ׁשלם. נזק - מּועדת ואם ְִֵֶֶֶֶֶֶָנזק,
.Ëמ ׁשניהן ׁשל החצר ּבּההיתה להכניס ולא לפרֹות יחדת ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ

חּיב - והּזיקה ּבהמּתֹו הּׁשּתפין מן אחד ׁשם והכניס ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּבהמה,
לבהמה מיחדת היתה אם וכן הרגל. ועל הּׁשן על ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאפּלּו
ּפרֹות, לּה להכניס ּבלבד מהן לאחד רׁשּות והיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלׁשניהם,

הרגל. ועל הּׁשן על חּיב - ּפרֹותיו ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּזיקה

.Èּתֹולדֹות והרגל. והּׁשן, הּקרן, ּבׁשֹור: נזיקין אבֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָׁשלׁשה
אם הּׁשן: ּתֹולדֹות ּבעיטה. רביצה, נׁשיכה, נגיפה, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהּקרן:
טּנפה אם וכן ּבחּכּוכּה, והּזיקה להנאתּה ּבכתל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹנתחּככה
הּלּוכּה, ּדר ּבגּופּה הּזיקה הרגל: ּתֹולדֹות להנאתּה. ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּפרֹות
אֹו ּבזנבּה, ּכׁשּכׁשה אֹו הּלּוכּה, ּדר ּבּׂשערּה ׁשהּזיקה ְְְְִִִִִִֶֶֶָָָָָָָאֹו
וכן ׁשּבצּוארּה; ּבזֹוג ׁשּבפיה, ּבפרמּבּיא ׁשעליה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻֻּבאּכף
ּבקרֹון הּמֹוׁשכת ועגלה הּלּוכֹו, ּבׁשעת ּבמּׂשאֹו ׁשהּזיק ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָחמֹור
הן, הרגל ּתֹולדֹות אּלּו ּכל מׁשיכתּה. ּבׁשעת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהּזיקה
ׁשלם. נזק מׁשּלמין הּנּזק ּוברׁשּות ּפטּורין, הרּבים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָּוברׁשּות

.‡Èּתמיד לעּׂשֹותּה ּדרּכּה ׁשאין רב ּכׁשּכּוׁש ּבזנבּה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּכׁשּכׁשה
ּברׁשּות ׁשּלּה ּבּגיד ׁשּכׁשּכׁשה אֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָוהּזיקה
נזק חצי ּגֹובה - הּנּזק ּתפּׂש ואם ּפטּור; - והּזיקה ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָהרּבים
הּקרן ּתֹולדֹות אּלּו אם הּוא ספק הּדבר ׁשּזה ּׁשּתפּׂש; ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּמה
עליה ׁשּפטּור הרגל ּתֹולדֹות אֹו הרּבים ּברׁשּות עליה ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשחּיב

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הרּבים, ְְְִִֵֶַַָּברׁשּות
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מּועד‡. האב היה אם הּתֹולדֹות. ואחד נזיקין אבֹות ְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָאחד
וכל ּכמֹוהּו. ּתֹולדֹותיו - ּתם היה ואם מּועדֹות, ּתֹולדֹותיו -ְְְְִָָָָָָָָ
מּקרן חּוץ מּתחּלתן, הן מּועדין ּתֹולדֹותיהן וכל נזיקין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָאבֹות

ׁש עד ּבּתחּלה ּתּמים ׁשהן ׁשּבארנּו.ותֹולדֹותיו ּכמֹו ּיּועדּו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
מּתחת·. המנּתזין מּצרֹורֹות חּוץ ׁשּלּה, ּכאב - ּתֹולדה ְְְִִִֶַַַַָָָָָָּכל

הרגל ׁשּתֹולדת ּפי על ׁשאף הּלּוכּה; ּבׁשעת הּבהמה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָרגלי
ּברׁשּות הּזיקּו ואם ּכרגל, הרּבים ּברׁשּות עליהן ּופטּור ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָהם,
על אף אב, ׁשהּוא ּכרגל ׁשּבנכסיו, הּיפה מן מׁשּלם - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּנּזק

נזק. חצי אּלא מׁשּלם אינֹו כן ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָּפי
צרֹורֹות‚. והיּו והלכה, הּנּזק, לחצר ׁשּנכנסה ּבהמה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכיצד?

נזק חצי מׁשּלם - הּכלים את וׁשּברּו רגליה מּתחת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמנּתזין
היא. הּקּבלה מּפי הלכה זה ודבר ׁשּבנכסיו. הּיפה ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָמן

צרֹורֹות„. ונּתזּו הרּבים, ּברׁשּות מהּלכת היתה אם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָוכן
חצי מׁשּלם - הּכלים את וׁשּברּו הּנּזק לרׁשּות רגליה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמּתחת
ּכלי על ונפל וׁשּברּתּו, הּנּזק ּברׁשּות הּכלי על ּדרסה ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָנזק.
האחרֹון ועל ׁשלם, נזק מׁשּלם הראׁשֹון על - וׁשּברֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאחר

נזק. חצי ְֲִֵֶֶַמׁשּלם
צרֹורֹות,‰. והּתיזה ּובעטה הרּבים, ּברׁשּות מהּלכת ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָהיתה

- נזק רביע הּנּזק ּתפּׂש ואם ּפטּור; - הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָוהּזיקּו
ואינֹו הּוא ׁשּנּוי ׁשּמא הּוא ספק ׁשהּדבר מּידֹו; מֹוציאין ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאין

ּבעטה. ׁשהרי רגל, ֲֲֵֶֶֶֶֶָָּתֹולדת
.Âמחמת צרֹורֹות והּתיזה הּנּזק, ּברׁשּות ּבארץ ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבעטה

ׁשּנּוי ׁשּזה נזק, רביע לׁשּלם חּיב - ׁשם והּזיקּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבעיטה,
אין - נזק חצי הּנּזק ּתפּׂש ואם הּצרֹורֹות; ּבהּתזת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהּוא
לּה אפׁשר ׁשאי ּבמקֹום מהּלכת היתה ואפּלּו מּידֹו. ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָמֹוציאין
ּתפּׂש ואם נזק; רביע מׁשּלם - והּתיזה ּובעטה ּתּתיז, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

מּידֹו. מֹוציאין אין - נזק חצי ֲִִִִִֵֶֶַָָהּנּזק
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בשלימות.1) עניניה וכל הם מה זו תולדה משפטי בו ונתבארו הצרורות. והוא – ממנו חלוקה שהיא תולדה, לרגל שיש לבאר, ענינו
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.Êחּיב ׁשהּוא ממֹון הּתׁשלּומין הרי - ׁשלם נזק המׁשּלם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכל
המׁשּלם וכל לׁשּלם; חּיב ׁשהּוא מחברֹו ׁשּלוה ּכמי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלׁשּלמֹו,
צרֹורֹות ׁשל נזק מחצי חּוץ קנס, הּתׁשלּומין הרי - נזק ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָחצי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הלכה, ְְֲֵֶֶַָָׁשהּוא
.Áוכל ממֹון; זה הרי - ּׁשהּזיק מה המׁשּלם ּכל הּכלל: ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה

- נזק חצי אֹו ּכפל ּתׁשלּומי ּכגֹון ּפחֹות, אֹו יתר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהמׁשּלם
אּלא קנס חּיבין ואין קנס. הּפחֹות אֹו הּקרן על הּיתר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהרי
ּפטּור. - הּקנסֹות מן קנס ּבכל הּמֹודה אבל עדים, ּפי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָעל

.Ëּבֹו ותקע זכּוכית ּכלי לאויר ראׁשֹו ׁשהֹוׁשיט ְְְְְֲִִִִֶַַַָֹּתרנגֹול
ראׁשֹו ׁשהֹוׁשיט ּבהן, וכּיֹוצא ּתבלין ּבתֹוכֹו היּו אם ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹוׁשּברֹו:
מׁשּלם הּכלי ועל ׁשלם, נזק מׁשּלם הּתבלין על - לאכלן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּכדי
הּכלי היה ואם דרּכֹו; הּוא ׁשּכ צרֹורֹות, נזק ּכחצי נזק ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָחצי
הּקנסֹות. ּככל נזק חצי ּומׁשּלם מׁשּנה, זה הרי - ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻריקן

.Èמׁשּלם - הּכלים את וׁשּבר ׁשּנער וחמֹור ׁשּצנף סּוס ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוכן
חּוט היה ּולׁשּבר. ּכדרּכן להּל מּועדין הּתרנגֹולין נזק. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָחצי
החּוט ּבאֹותֹו ּכלי ונסּתּב ּברגליהן, קׁשּור רצּועה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָאֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה נזק. חצי מׁשּלם - ונׁשּבר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָונתּגלּגל
ּבעל - מאליו רגליהם על נקׁשר אם אבל אדם; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכׁשּקׁשרֹו
החּוט היה ולא ּבעלים לחּוט היּו ואם ּפטּור. ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹהּתרנגֹולין

ּכבֹורהפק הּוא ׁשהרי נזק, חצי חּיב החּוט ּבעל - ר ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ְְִֵַַהּמתּגלּגל.

.‡Èעליו ּדרסּו והּתרנגֹולים החּוט, את החּוט ּבעל ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָהצניע
ּבעל אף - הּכלים את ּבֹו וׁשּברּו ּברגליהן ונקׁשר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַוהֹוציאּוהּו,

הּוא. אנּוס ׁשהרי ּפטּור, ֲֵֶַָָהחּוט
.·Èאת וׁשּברּו למקֹום מּמקֹום מפריחין ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָּתרנגֹולין

ּברּוח ואם ׁשלם, נזק מׁשּלם - ׁשּברּו ּבכנפיהם אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּכלים:
נזק. חצי מׁשּלם - ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַׁשּבכנפיהם

.‚Èאֹו וטּנפּו ּפרֹות ּגּבי על אֹו עּסה ּגּבי על מהּדסין ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָהיּו
ׁשהעלּו צרֹורֹות אֹו ּבעפר הּזיקּו ׁשלם. נזק מׁשּלמין - ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָנּקרּו

נזק. חצי מׁשּלמין - ּברגליהן אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַּבכנפיהן
.„È- הּדלי ונׁשּבר החבל ונפסק ּבחבל, מחּטטין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָהיּו

ׁשּנפל עד מחמתן הּדלי ׁשּנתּגלּגל והּוא, ׁשלם. נזק ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמׁשּלמין
- ּפסקּוהּו אכילתן ּובעת אכל החבל על היה ואם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹונׁשּבר.

ׁשלם. נזק החבל על ּגם ְֵֵֶֶֶֶַַַַָמׁשּלם
.ÂËלמּטה מלמעלה הּגג מראׁש ׁשּקפצּו והּגדי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּכלב

הן ׁשּמּועדים מּפני ׁשלם, נזק מׁשּלמין - הּכלים את ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָוׁשּברּו
ּפׁשיעה; הּגג לראׁש ׁשעלּיתן והּזיקּו, נפלּו אם וכן זה. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹלדבר
וסֹופֹו ּבפׁשיעה ׁשּתחּלתֹו ּכל אנס, ׁשּנפילתן ּפי על ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹואף

חּיב. - ְֶַָֹּבאנס
.ÊË,והּוא נזק. חצי מׁשּלמין - למעלה מּמּטה ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָקפצּו

ודּלג הּכלב נסר אבל הּכלב; וקפץ ונסר הּגדי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנתלׁש
נזק חּיבין - למעלה מּמּטה ּבין למּטה מלמעלה ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּגדי,
מּלמּטה ּבין למּטה מלמעלה ּבין ׁשּדּלג, ּתרנגֹול וכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשלם.

ׁשלם. נזק מׁשּלם - ְְְֵֵֶֶַַָָלמעלה
.ÊÈהּניחּה אם לגדיׁש: לֹו והל החררה את ׁשּנטל ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּכלב

החררה על - הּגדיׁש את והדליק החררה את ואכל ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּבּגדיׁש
חצי הּגדיׁש ׁשאר ועל ׁשלם, נזק מׁשּלם החררה מקֹום ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָועל
וּׂשֹורף והֹול הּגדיׁש על החררה את מגרר היה ואם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָנזק;
נזק, חצי הּגחלים מקֹום ועל ׁשלם, נזק החררה על מׁשּלם -ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּפטּור. הּגדיׁש ׁשאר ְְִַַָָָועל
.ÁÈאּׁשֹו את הּגחלת ּבעל ּבׁשּׁשמר אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבּמה

האׁש; מעל החררה את ונטל וחתר הּכלב ּובא הּדלת, ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָוסתם
הּגדיׁש, ּׂשרפת על חּיב - האׁש ּבעל אּׁשֹו, ׁשמר לא אם ְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹאבל

מקֹומּה. ועל החררה אכילת על חּיב הּכלב ְְֲֲִֶֶַַַַַַַַָָָָּובעל
.ËÈאדם מּדיני ּפטּור - ּבחברֹו חברֹו ׁשל ּכלּבֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהמׁשּסה

ׁשהּוא ׁשּכיון נזק; חצי חּיב הּכלב ּובעל ׁשמים, ּבדיני ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָוחּיב
להּניחֹו. לֹו היה לא ,נֹוׁש להּזיק ּכלּבֹו את ׁשּסה ׁשאם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיֹודע
ּובא המׁשּנה ׁשּכל ּפטּור; הּכלב ּבעל - ּבעצמֹו ׁשּסהּו ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָואם

ּפטּור. - ּבֹו וׁשּנה ְִֵַָָאחר
.Î,מהּלכת ואחת רבּוצה אחת הרּבים, ּברׁשּות ּפרֹות ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּתי

ּפי על ׁשאף נזק; חצי חּיב - ּברבּוצה מהּלכת ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָּובעטה
ּבּה. לבעט ּדרּכּה אין עליה, להּל ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּדרּכּה
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הּקרקעֹות‡. הּתֹורה: מן עליהן נׁשּבעין ׁשאין דברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואּלּו
ּבמקצת, ׁשהֹודה ּפי על אף וההקּדׁשֹות. והּׁשטרֹות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהעבדים
- הּׁשֹומרין טענת וטען ׁשּׁשמר אֹו אחד, עד עליו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאֹו
ּפרט - רעהּו אל איׁש יּתן ּכי ׁשּנאמר: ּפטּור. זה ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָהרי
ׁשהּקׁשּו ולעבדים לקרקעֹות ּפרט - ּכלים אֹו ּכסף ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻלהקּדׁש;

ּככסף ממֹון ּגּופן ׁשאין ׁשטרֹות, יצאּו וכן ְְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָלקרקעֹות;
ׁשבּועת נׁשּבע ּכּלן ועל ׁשּבהן. לראיה אּלא ואינן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻּוככלים,
ׁשאף ההקּדׁשֹות, מן חּוץ וּדאי; טענת ׁשם היתה אם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּסת,
חכמים ּתּקנּו הּתֹורה, מן ׁשבּועה עליהם חּיב ׁשאינֹו ּפי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעל
ּבהקּדׁשֹות. יזלזלּו ׁשּלא ּכדי ּתֹורה, ׁשל ּכעין עליהם ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּיּׁשבע

ׁשני·. אחת; אּלא ל מכרּתי לא לי, מכרּת ּׂשדֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּתי
ׁשטר אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש ׁשטרֹות ׁשני אֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָעבדים
ואמר: טען אם וכן הּסת. נׁשּבע זה הרי - אחד עבד אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאחד
ואּתה הּוא ׁשּלי ּביד ׁשּיׁש זה ׁשטר אֹו זה עבד אֹו זֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָחצר
ּבין מעֹולם, דברים היּו לא אֹומר: והּנטען לי, ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹמכרּתֹו
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נׁשּבע זה הרי - הביא ׁשּלא ּבין אחד עד הּטֹוען ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשהביא
ּומערֹות ׁשיחין ּבֹורֹות חברֹו ּבּׂשדה החֹופר וכן ונפטר. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָהּסת
והּוא ׁשחפר, ׁשּטענֹו ּבין לׁשּלם, חּיב הּוא והרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהפסידּוה,
והּוא מערֹות, ׁשּתי ׁשחפר ׁשּטענֹו אֹו חפרּתי, לא ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹומר:
ׁשחפר, אחד עד ׁשם ׁשהיה אֹו אחת, אּלא חפרּתי לא ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאֹומר:
הּכל. על הּסת נׁשּבע זה הרי - ּכלּום חפרּתי לא אֹומר: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹוהּוא

וכפר‚. הּקרקעֹות ּבכל ׁשהֹודה ּבין וקרקעֹות, ּכלים ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָטענֹו
הּקרקעֹות, ּבכל וכפר הּכלים ּבכל ׁשהֹודה ּבין הּכלים, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּבכל
הּכלים ּכל עם ּבמקצתן וכפר הּקרקעֹות ּבמקצת ׁשהֹודה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּבין
וכפר ּכלים ּבמקצת הֹודה אם אבל הּסת. נׁשּבע אּלּו ּבכל -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
על ׁשבּועה חּיב ׁשהּוא מּתֹו - הּקרקעֹות ּכל עם ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָּבמקצתן
ׁשּטענֹו הּקרקעֹות על אף נׁשּבע ּבהן, ׁשּכפר הּכלים ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמקצת
ועבדים ּכלים ּבטענֹו הּדין וכן אחת. טענה ׁשהּכל ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹעּמהן,

הּוא. אחד ּדין הּכל ּוׁשטרֹות, ּכלים ְִִֵֶַָָֹאֹו
העֹומדת„. יבׁשה ּותבּואה לּבצר העֹומדֹות ענבים ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָטענֹו

נׁשּבע זה הרי - ּבמקצתן וכפר ּבמקצתן והֹודה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָלהּקצר,
ׁשּכל לּקרקע, צריכין ׁשאינן והּוא הּמּטלטלין. ּכׁשאר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעליהם
והֹודיה; ּכפירה לענין ּכבצּור הּוא הרי - להּבצר ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָהעֹומד
ּדבר, לכל ּכקרקע הן הרי - לּקרקע צריכים היּו אם ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָאבל

הּסת. אּלא עליהן נׁשּבעין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָואין
ּבחצרי,‰. ׁשכנּת חדׁשים ׁשני לֹו: ואמר חברֹו על ְְְֲֲֳִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּטֹוען

ׁשכנּתי לא אֹומר: והּוא חדׁשים, ׁשני ּׂשכר לי חּיב ְְְְְֳִִִֵֵַַַַָָָָֹואּתה
ּׂשכר היה ואם ּבמקצת, מֹודה זה הרי - אחד חדׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא
ּבגּוף הּטענה ׁשאין נׁשּבע; - ּכסף ׁשני ׁשוה ּבֹו ׁשּכפר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהחדׁש

מּטלטלין. ׁשהּוא ּבּׂשכרּה, אּלא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָהּקרקע,
.Âהיּו לא ראיה, ּבֹו לי היּו דינרין ועּׂשרה ל מסרּתי ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָֹׁשטר

- עליו הפ הּסת. יּׁשבע - מעֹולם נׁשּבעדברים זה הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּבאבדת ואבדּו דינרים לעּׂשרה ראיה ּבֹו ׁשהיתה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּסת
- ואבד לי, מסרּת אמת הּנתּבע: אמר ואם ויּטל. ְְְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָָָָֹהּׁשטר,
- ואבד ּבֹו ּפׁשע ׁשאפּלּו הּסת; מּׁשבּועת אף ּפטּור זה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהרי

חֹובל. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְִֵֵֶַָּפטּור,
.Êוזה ּבֹו, לי יׁש זכּות ּביד לי ׁשּיׁש ׁשטר לחברֹו: ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָהאֹומר

ראיה ּבֹו ל יׁש אם יֹודע איני אֹו ׁשטרי, מֹוציא איני ְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָאֹומר:
להֹוציאֹו. אֹותֹו ּכֹופין - לא ְִִֹאֹו

.Á,זה טען סתם. חרם אֹותֹו מחרימין - הּׁשטר ׁשאבד ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָטען
הרי - אצלֹו זכּות ּבֹו לֹו ׁשּיׁש ׁשהּׁשטר ּבוּדאי יֹודע ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשהּוא
רּבֹותי. הֹורּו וכזה מּמּנּו. וׁשאבד אצלֹו ׁשאינֹו הּסת נׁשּבע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָזה

.Ëהּבא אחד וקטן, ׁשֹוטה חרׁש טענת על נׁשּבעין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין
ׁשהֹודה הּמקצת ׁשּזה לפי אביו; ּבטענת אֹו עצמֹו ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָּבטענת
ּובא ּבּכל, ּכפר אם וכן אבדה. ּכמׁשיב אּלא אינֹו לּקטן ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבֹו
ואין אחד, עד ׁשּזה נׁשּבע; אינֹו - לּקטן והעיד אחד ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעד
נמצאת גמּורה. ּתביעה אינּה קטן ׁשּתביעת ּתֹובע, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשם
לֹו היה אּבא אֹו ,ּביד לי מנה לּגדֹול: ׁשאמר קטן ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָאֹומר:
ל אין אֹו חמּׁשים, אּלא ּבידי ל אין אֹומר: והּלה ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּביד
ּפטּור זה הרי - לֹו ׁשּיׁש מעידֹו אחד ועד ּכלּום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָּבידי
הרי - ׁשאבד וטען לקטן ׁשמר אם אבל הּתֹורה. ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָמּׁשבּועת
טענה. מחמת נׁשּבע ׁשאינֹו לפי הּׁשֹומרין, ׁשבּועת נׁשּבע ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָזה

- עליו אּפֹוטרֹוּפֹוס אֹו לקטן ׁשּתף ׁשהיה הֹודה אם ְְְִֵֶַָָָָָָָָֻוכן
וכּיֹוצא הּׁשּתף ויּׁשבע לּקטן, אּפֹוטרֹוּפֹוס ּדין ּבית ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֻיעמידּו

ׁשּמא. ּבטענת ְֲֶַַָּבֹו
.Èׁשל ׁשבּועה קטן טענת על נׁשּבעין ׁשאין רּבֹותי: ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהֹורּו

ׁשאינֹו קטן היה ואפּלּו נׁשּבעין. - הּסת ׁשבּועת אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּתֹורה,
ׁשּלא טענתֹו. על הּסת נׁשּבעין - ּומּתן מּׂשא לענין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹחריף
ּדעּתי ולזה ּבחּנם. לֹו ויל קטן ּכׁשהּוא ממֹונֹו נֹוטל זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיהיה
על ׁשּטען ׁשהּקטן למד: נמצאת הּוא. עֹולם ותּקּון ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָנֹוטה,
ׁשם ׁשהיה ּבין ּבּכל, ׁשּכפר ּבין ּבמקצת ׁשהֹודה ּבין ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּגדֹול,
יכֹול ואינֹו הּסת. נׁשּבע זה הרי - עד ׁשם היה ׁשּלא ּבין ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹעד
חרם ואפּלּו ּכלל, הּקטן את מׁשּביעין ׁשאין הּקטן, על ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלהפ

הּׁשבּועה. ענׁש יֹודע ׁשאינֹו לפי מקּבל, אינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹסתם
.‡Èהניה לֹו ׁשּיׁש ּבדבר טענֹו אם הּגדֹול: ׁשּטענֹו ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָקטן

מּנכסיו. נפרעין - הּקטן והֹודה ּומּתן, מּׂשא עסק ּכגֹון ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָלּקטן,
הּקטן ּכפר ואם ויׁשּלם. לֹו ׁשּיהיה עד ימּתין - לֹו אין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָואם
ׁשאין ּבדבר טענֹו ואם הּסת. ויּׁשבע ׁשּיגּדיל, עד ממּתינין -ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
על ואף ׁשּמֹודה ּפי על אף וחּבלֹות, נזקין ּכגֹון הניה, ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָלּקטן
ואם ׁשהגּדיל. לאחר ואפּלּו ּפטּור, - ּיׁשּלם מּמה לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָּפי
ּבֹו, וכּיֹוצא הּׂשכיר ּכגֹון ונֹוטלין, הּנׁשּבעין מן הּתֹובע ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָהיה
ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ּׂשכיר לֹו ׁשּיּׂשּתּכר לּקטן הניה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּיׁש
ונֹוטל נׁשּבע אינֹו - ּפנקסֹו על ׁשּנׁשּבע חנוני אבל הּקטן. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמן
לפֹועליו לּתן חּיב ׁשהרי הניה, ּבזה לּקטן ׁשאין הּקטן; ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָמן
ׁשּנתן נפׁשֹו על הפסיד החנוני וזה מּמּנּו, ונֹוטלין ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָונׁשּבעין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן קטן. ּפי על ְִֵֵֶַַָָָָֹממֹונֹו
.·Èלא טענה, לכל להן נזקקין אין - והּׁשֹוטה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהחרׁש

לׁשבּועה לא עליהן, אחרים לטענת ולא אחרים על ְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹלטענתן
ואין אבלקּלה ּתׁשלּומין. אֹו חמּורה ׁשבּועה לֹומר צרי ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָ

ונׁשּבע אּלּו, ּבענינים ּדבר לכל ּכבריא הּוא הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָהּסּומא
טענתֹו. על ונׁשּבעין ׁשבּועֹות, מיני ְְְֲִִִֵַַָָָּכל

ה'תשע"ב מרחשון כ"ד שני יום

ׁשּׁשי ¦¦¤¤ּפרק

יׁש‡. מנה ואמר: האחד טען ּדין, לבית ׁשּבאּו דינין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבעלי
מּמּני, ׁשּגזל אֹו אצלֹו, ׁשהפקדּתי אֹו ׁשהלויתיו, זה, אצל ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָלי
הּנטען והׁשיב ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׂשכרי, אצלֹו לי ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאֹו
אּתה ׁשקר אֹו ּכלּום, ּבידי ל אין אֹו ּכלּום, חּיב איני ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָואמר:
לּנטען: ּדין ּבית אֹומרים אּלא נכֹונה; ּתׁשּובה זֹו אין - ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָטֹוען
טענתֹו, זה ׁשּפרׁש ּכמֹו הּתׁשּובה ּופרׁש טענתֹו, על ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהׁשב
לא אֹו אצל הפקיד לוית, לא אם מּמּנּו לוית אם ְְְֱִִִִִִִֶֶֶָָָָֹֹֹואמר
וכן ּׂשכרּתֹו, לא אֹו ּׂשכרּתֹו גזלּתֹו, לא אֹו ּגזלּתֹו ְְְְְְְְְְִִֵַַַַֹֹהפקיד,
זֹו? ּתׁשּובה מּמּנּו מקּבלים אין מה ּומּפני הּטענֹות. ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָׁשאר
ׁשהרי ׁשקר. על להּׁשבע ויבֹוא ּבדעּתֹו, הּוא טֹועה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּמא
אֹו לבנֹו החֹוב את זה והחזיר ׁשּטען, ּכמֹו ׁשהלוהּו ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָאפׁשר
ּבדעּתֹו וידּמה החֹוב, ּכנגד ּבמּתנה לֹו ׁשּנתן אֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָלאׁשּתֹו,
חּיב איני ּתאמר היא לֹו: אֹומרים לפיכ החֹוב. מן ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹׁשּנפטר
יֹודע; אּתה ואין לׁשּלם הּדין מן מתחּיב אּתה ׁשּמא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּכלּום,
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נׁשּבע זה הרי - הביא ׁשּלא ּבין אחד עד הּטֹוען ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשהביא
ּומערֹות ׁשיחין ּבֹורֹות חברֹו ּבּׂשדה החֹופר וכן ונפטר. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָהּסת
והּוא ׁשחפר, ׁשּטענֹו ּבין לׁשּלם, חּיב הּוא והרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהפסידּוה,
והּוא מערֹות, ׁשּתי ׁשחפר ׁשּטענֹו אֹו חפרּתי, לא ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹומר:
ׁשחפר, אחד עד ׁשם ׁשהיה אֹו אחת, אּלא חפרּתי לא ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאֹומר:
הּכל. על הּסת נׁשּבע זה הרי - ּכלּום חפרּתי לא אֹומר: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹוהּוא

וכפר‚. הּקרקעֹות ּבכל ׁשהֹודה ּבין וקרקעֹות, ּכלים ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָטענֹו
הּקרקעֹות, ּבכל וכפר הּכלים ּבכל ׁשהֹודה ּבין הּכלים, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּבכל
הּכלים ּכל עם ּבמקצתן וכפר הּקרקעֹות ּבמקצת ׁשהֹודה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּבין
וכפר ּכלים ּבמקצת הֹודה אם אבל הּסת. נׁשּבע אּלּו ּבכל -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
על ׁשבּועה חּיב ׁשהּוא מּתֹו - הּקרקעֹות ּכל עם ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָּבמקצתן
ׁשּטענֹו הּקרקעֹות על אף נׁשּבע ּבהן, ׁשּכפר הּכלים ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמקצת
ועבדים ּכלים ּבטענֹו הּדין וכן אחת. טענה ׁשהּכל ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹעּמהן,

הּוא. אחד ּדין הּכל ּוׁשטרֹות, ּכלים ְִִֵֶַָָֹאֹו
העֹומדת„. יבׁשה ּותבּואה לּבצר העֹומדֹות ענבים ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָטענֹו

נׁשּבע זה הרי - ּבמקצתן וכפר ּבמקצתן והֹודה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָלהּקצר,
ׁשּכל לּקרקע, צריכין ׁשאינן והּוא הּמּטלטלין. ּכׁשאר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעליהם
והֹודיה; ּכפירה לענין ּכבצּור הּוא הרי - להּבצר ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָהעֹומד
ּדבר, לכל ּכקרקע הן הרי - לּקרקע צריכים היּו אם ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָאבל

הּסת. אּלא עליהן נׁשּבעין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָואין
ּבחצרי,‰. ׁשכנּת חדׁשים ׁשני לֹו: ואמר חברֹו על ְְְֲֲֳִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּטֹוען

ׁשכנּתי לא אֹומר: והּוא חדׁשים, ׁשני ּׂשכר לי חּיב ְְְְְֳִִִֵֵַַַַָָָָֹואּתה
ּׂשכר היה ואם ּבמקצת, מֹודה זה הרי - אחד חדׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא
ּבגּוף הּטענה ׁשאין נׁשּבע; - ּכסף ׁשני ׁשוה ּבֹו ׁשּכפר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהחדׁש

מּטלטלין. ׁשהּוא ּבּׂשכרּה, אּלא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָהּקרקע,
.Âהיּו לא ראיה, ּבֹו לי היּו דינרין ועּׂשרה ל מסרּתי ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָֹׁשטר

- עליו הפ הּסת. יּׁשבע - מעֹולם נׁשּבעדברים זה הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּבאבדת ואבדּו דינרים לעּׂשרה ראיה ּבֹו ׁשהיתה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּסת
- ואבד לי, מסרּת אמת הּנתּבע: אמר ואם ויּטל. ְְְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָָָָֹהּׁשטר,
- ואבד ּבֹו ּפׁשע ׁשאפּלּו הּסת; מּׁשבּועת אף ּפטּור זה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהרי

חֹובל. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְִֵֵֶַָּפטּור,
.Êוזה ּבֹו, לי יׁש זכּות ּביד לי ׁשּיׁש ׁשטר לחברֹו: ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָהאֹומר

ראיה ּבֹו ל יׁש אם יֹודע איני אֹו ׁשטרי, מֹוציא איני ְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָאֹומר:
להֹוציאֹו. אֹותֹו ּכֹופין - לא ְִִֹאֹו

.Á,זה טען סתם. חרם אֹותֹו מחרימין - הּׁשטר ׁשאבד ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָטען
הרי - אצלֹו זכּות ּבֹו לֹו ׁשּיׁש ׁשהּׁשטר ּבוּדאי יֹודע ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשהּוא
רּבֹותי. הֹורּו וכזה מּמּנּו. וׁשאבד אצלֹו ׁשאינֹו הּסת נׁשּבע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָזה

.Ëהּבא אחד וקטן, ׁשֹוטה חרׁש טענת על נׁשּבעין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין
ׁשהֹודה הּמקצת ׁשּזה לפי אביו; ּבטענת אֹו עצמֹו ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָּבטענת
ּובא ּבּכל, ּכפר אם וכן אבדה. ּכמׁשיב אּלא אינֹו לּקטן ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבֹו
ואין אחד, עד ׁשּזה נׁשּבע; אינֹו - לּקטן והעיד אחד ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעד
נמצאת גמּורה. ּתביעה אינּה קטן ׁשּתביעת ּתֹובע, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשם
לֹו היה אּבא אֹו ,ּביד לי מנה לּגדֹול: ׁשאמר קטן ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָאֹומר:
ל אין אֹו חמּׁשים, אּלא ּבידי ל אין אֹומר: והּלה ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּביד
ּפטּור זה הרי - לֹו ׁשּיׁש מעידֹו אחד ועד ּכלּום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָּבידי
הרי - ׁשאבד וטען לקטן ׁשמר אם אבל הּתֹורה. ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָמּׁשבּועת
טענה. מחמת נׁשּבע ׁשאינֹו לפי הּׁשֹומרין, ׁשבּועת נׁשּבע ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָזה

- עליו אּפֹוטרֹוּפֹוס אֹו לקטן ׁשּתף ׁשהיה הֹודה אם ְְְִֵֶַָָָָָָָָֻוכן
וכּיֹוצא הּׁשּתף ויּׁשבע לּקטן, אּפֹוטרֹוּפֹוס ּדין ּבית ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֻיעמידּו

ׁשּמא. ּבטענת ְֲֶַַָּבֹו
.Èׁשל ׁשבּועה קטן טענת על נׁשּבעין ׁשאין רּבֹותי: ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהֹורּו

ׁשאינֹו קטן היה ואפּלּו נׁשּבעין. - הּסת ׁשבּועת אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּתֹורה,
ׁשּלא טענתֹו. על הּסת נׁשּבעין - ּומּתן מּׂשא לענין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹחריף
ּדעּתי ולזה ּבחּנם. לֹו ויל קטן ּכׁשהּוא ממֹונֹו נֹוטל זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיהיה
על ׁשּטען ׁשהּקטן למד: נמצאת הּוא. עֹולם ותּקּון ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָנֹוטה,
ׁשם ׁשהיה ּבין ּבּכל, ׁשּכפר ּבין ּבמקצת ׁשהֹודה ּבין ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּגדֹול,
יכֹול ואינֹו הּסת. נׁשּבע זה הרי - עד ׁשם היה ׁשּלא ּבין ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹעד
חרם ואפּלּו ּכלל, הּקטן את מׁשּביעין ׁשאין הּקטן, על ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלהפ

הּׁשבּועה. ענׁש יֹודע ׁשאינֹו לפי מקּבל, אינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹסתם
.‡Èהניה לֹו ׁשּיׁש ּבדבר טענֹו אם הּגדֹול: ׁשּטענֹו ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָקטן

מּנכסיו. נפרעין - הּקטן והֹודה ּומּתן, מּׂשא עסק ּכגֹון ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָלּקטן,
הּקטן ּכפר ואם ויׁשּלם. לֹו ׁשּיהיה עד ימּתין - לֹו אין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָואם
ׁשאין ּבדבר טענֹו ואם הּסת. ויּׁשבע ׁשּיגּדיל, עד ממּתינין -ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
על ואף ׁשּמֹודה ּפי על אף וחּבלֹות, נזקין ּכגֹון הניה, ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָלּקטן
ואם ׁשהגּדיל. לאחר ואפּלּו ּפטּור, - ּיׁשּלם מּמה לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָּפי
ּבֹו, וכּיֹוצא הּׂשכיר ּכגֹון ונֹוטלין, הּנׁשּבעין מן הּתֹובע ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָהיה
ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ּׂשכיר לֹו ׁשּיּׂשּתּכר לּקטן הניה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּיׁש
ונֹוטל נׁשּבע אינֹו - ּפנקסֹו על ׁשּנׁשּבע חנוני אבל הּקטן. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמן
לפֹועליו לּתן חּיב ׁשהרי הניה, ּבזה לּקטן ׁשאין הּקטן; ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָמן
ׁשּנתן נפׁשֹו על הפסיד החנוני וזה מּמּנּו, ונֹוטלין ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָונׁשּבעין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן קטן. ּפי על ְִֵֵֶַַָָָָֹממֹונֹו
.·Èלא טענה, לכל להן נזקקין אין - והּׁשֹוטה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהחרׁש

לׁשבּועה לא עליהן, אחרים לטענת ולא אחרים על ְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹלטענתן
ואין אבלקּלה ּתׁשלּומין. אֹו חמּורה ׁשבּועה לֹומר צרי ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָ

ונׁשּבע אּלּו, ּבענינים ּדבר לכל ּכבריא הּוא הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָהּסּומא
טענתֹו. על ונׁשּבעין ׁשבּועֹות, מיני ְְְֲִִִֵַַָָָּכל

ה'תשע"ב מרחשון כ"ד שני יום

ׁשּׁשי ¦¦¤¤ּפרק

יׁש‡. מנה ואמר: האחד טען ּדין, לבית ׁשּבאּו דינין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבעלי
מּמּני, ׁשּגזל אֹו אצלֹו, ׁשהפקדּתי אֹו ׁשהלויתיו, זה, אצל ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָלי
הּנטען והׁשיב ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׂשכרי, אצלֹו לי ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאֹו
אּתה ׁשקר אֹו ּכלּום, ּבידי ל אין אֹו ּכלּום, חּיב איני ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָואמר:
לּנטען: ּדין ּבית אֹומרים אּלא נכֹונה; ּתׁשּובה זֹו אין - ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָטֹוען
טענתֹו, זה ׁשּפרׁש ּכמֹו הּתׁשּובה ּופרׁש טענתֹו, על ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהׁשב
לא אֹו אצל הפקיד לוית, לא אם מּמּנּו לוית אם ְְְֱִִִִִִִֶֶֶָָָָֹֹֹואמר
וכן ּׂשכרּתֹו, לא אֹו ּׂשכרּתֹו גזלּתֹו, לא אֹו ּגזלּתֹו ְְְְְְְְְְִִֵַַַַֹֹהפקיד,
זֹו? ּתׁשּובה מּמּנּו מקּבלים אין מה ּומּפני הּטענֹות. ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָׁשאר
ׁשהרי ׁשקר. על להּׁשבע ויבֹוא ּבדעּתֹו, הּוא טֹועה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּמא
אֹו לבנֹו החֹוב את זה והחזיר ׁשּטען, ּכמֹו ׁשהלוהּו ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָאפׁשר
ּבדעּתֹו וידּמה החֹוב, ּכנגד ּבמּתנה לֹו ׁשּנתן אֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָלאׁשּתֹו,
חּיב איני ּתאמר היא לֹו: אֹומרים לפיכ החֹוב. מן ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹׁשּנפטר
יֹודע; אּתה ואין לׁשּלם הּדין מן מתחּיב אּתה ׁשּמא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּכלּום,
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אּתה אם יֹודיעּו והם הּדברים, ּפרּוׁש לּדּינין הֹודע ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאּלא
לֹו: אֹומרים ּגדֹול, חכם היה ואפּלּו חּיב. אּתה אין אֹו ְֲִִֵַַַַָָָָָָָָחּיב
אּתה אין ּכיצד ותֹודיענּו טענתֹו, על ׁשּתׁשיב הפסד ל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאין
ׁשהיּו מּפני אֹו מעֹולם דברים היּו ׁשּלא מּפני לֹו, ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹחּיב
מקֹום. ּבכל לֹומר ׁשּיכֹול ּבמּתֹו דנין אנּו ׁשהרי לֹו, ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָוהחזרּת

ח זה ואמר: הּטֹוען טען אם ליוכן יׁש מנה אֹו מנה, לי ּיב ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הפקדּת אֹו אֹותֹו, הלוית ּפנים? זה מאי לֹו: אֹומרים - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָאצלֹו
אפׁשר ׁשהרי .ל נתחּיב היא אמר ?ממֹונ הּזיק אֹו ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאצלֹו,
ׁשחׁשדֹו ּכגֹון חּיב. אינֹו והּוא לֹו, חּיב ׁשהּוא לֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיּדמה
הרי ּבזה. וכּיֹוצא מנה, ל ׁשאּתן לֹו: ׁשאמר אֹו ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּגנבֹו,
היּו לא לֹו: ואמר זה והׁשיב מנה, ׁשהלוהּו עליו ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּטען
ׁשהלוהּו עדים הּטֹוען הביא ּכ ואחר מעֹולם, ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָדברים
אין - ּופרעּתי ולויתי היה ּכן ואמר: הּנטען וחזר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּבפניהם,
הׁשיב: אם אבל ּומׁשּלם. ּכפרן החזק אּלא מּמּנּו, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמקּבלין
וכן טֹוען, אּתה ׁשקר אֹו ּכלּום, ּבידי ל אין אֹו חּיב, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאיני
ּבפניהם, ׁשהלוהּו עדים והביא הּתֹובע והל ּבזה, ּכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכל
ּפרעּתיו אֹו ּפקדֹונֹו לֹו החזרּתי אבל היה, ּכן הּנתּבע: ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָָָואמר

ונפטר. הּסת ונׁשּבע ּכפרן, החזק לא - ְְְְְְִִֵֶַַָָָֹֻחֹובֹו
ּותבעֹו·. הן, מה ידעּו ולא מעֹות לֹו ׁשּמנה עדים ְְְִֵֵֶָָָָָָָֹראּוהּו

נתּת מּתנה ואמר: ,ׁשהלויתי מעֹותי לי ּתן לֹו: ואמר ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבּדין
אמר: ונפטר. הּסת ונׁשּבע נאמן, זה הרי - היּו ּפרעֹון אֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלי
לֹו ׁשּמנה עדים ּבאּו ּכ ואחר מעֹולם, דברים היּו ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלא
עד ּכפרן מחזק אדם אין ּולעֹולם ּכפרן. החזק - ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻּבפניהם
ׁשּכפר. ּבּמה ויכחיׁשּוהּו עדים ׁשני ויבֹואּו ּדין ּבבית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיכּפר

דברים‚. היּו לא ואמר: ּדין ּבבית ּכפר ,הלויתי ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹמנה
והּמלוה ּופרעֹו, מנה מּמּנּו ׁשּלוה עדים ׁשני ּובאּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמעֹולם,
לא האֹומר ׁשּכל לׁשּלם; חּיב זה הרי - נפרעּתי לא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹאֹומר:
ונמצא ּדמי, ּפרעּתי לא ּכאֹומר - ׁשּלוה עדים ּובאּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹלויתי,
- ׁשּפרעֹו אֹותֹו מעידים והעדים ּפרעּתי, לא אֹומר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהּלוה
ׁשבּועה, חּיב הּמלוה ואין ּדמי. עדים ּכמאה ּדין ּבעל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהֹודאת
ׁשהּוא ידֹו ּכתב עליו הֹוציא אם וכן ּכפרן. זה החזק ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשהרי
ידי, ּכתב אינֹו וזה מעֹולם דברים היּו לא ואמר: לֹו, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹחּיב

החז ּכתבאם ׁשהּוא עדים ׁשּבאּו אֹו ּדין ּבבית ידֹו ּכתב ק ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻ
ּומׁשּלם. ּכפרן החזק זה הרי - ְְְֲֵֵֶַַַָָֻידֹו

והלֹוא„. הּנטען: לֹו אמר ,ּביד לי והּוא הלויתי ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָמנה
היּו לא ואמרּו: עדים ּובאּו ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹּפרעּתי
אּלא זֹוכרין העדים ׁשאין ּכפרן; החזק לא - מעֹולם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻדברים
הּלוה ויּׁשבע ּכפרן, החזק לא לפיכ ּבֹו. עדים ׁשהם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻדבר
עמדּת ואּתה ׁשהלויתי מנה לי ּתן ּבֹו: ּכּיֹוצא ויּפטר. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּסת
זה עּמּוד ּבצד עמדּתי לא הּנטען: ואמר זה, עּמּוד ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָֹּבצד
אדם ׁשאין ּכפרן; החזק לא - ׁשעמד עדים ּובאּו ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻמעֹולם,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּמׁש. ּבהן ׁשאין לדברים ּדעּתֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמּׂשים

הּנטען:‰. ואמר העדים, והרי ׁשהלויתי מנה לי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּתן
והּפטר. הביאם לּלוה: אֹומרין - ּופלֹוני ּפלֹוני ּבפני ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָֹּפרעּתי
הּסת יּׁשבע - אחרת למדינה ׁשהלכּו אֹו ׁשּמתּו אֹו ּבאּו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלא
ּדבריו לברר אּלא להביאן אֹותֹו מצריכים אנּו ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּפרעֹו.

אינֹו - ּבעדים חברֹו את ׁשהּמלוה מּׁשבּועה; אף ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּולהּפטר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבעדים, לפרעֹו ְְְְְִִֵֵֶַָָצרי

.Âלמחר הן, לֹו: אמר ,ּביד לי מנה עדים: ּבפני לֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאמר
ל ואין ּב הייתי מׁשּטה ואמר: עדים, והביא ּבּדין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּתבעֹו
ואפּלּו ּכלּום. ּבידֹו ׁשאין הּסת ונׁשּבע ּפטּור, - ּכלּום ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּבידי
אּתם להם: אמר לא ׁשהרי מעֹולם. דברים היּו לא ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאמר:
אמר: אם ּולפיכ זֹוכרֹו, אדם אין עדּות ׁשאינֹו ודבר ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָעדי,

ּכפרן. החזק לא - מעֹולם דברים היּו ְְְִֵַַָָָָֹֹֻלא
.Êואמר הּגדר, אחֹורי עדים לֹו הטמין אפּלּו אּלא עֹוד, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא

ּפלֹוני ּב ׁשּיעידּו רצֹונ הן, לֹו: אמר ,ּביד לי מנה ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָלֹו:
מה לי ואין למחר ּבּדין ּתכּפני ׁשּמא לא, לֹו: אמר ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּופלֹוני?
ואמר: ׁשּטען ּבין העדים, ּבאּלּו ּבּדין ּתבעֹו ּולמחר ,ל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאּתן
הרי - מעֹולם דברים היּו לא ׁשאמר: ּבין ּבֹו, הייתי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמׁשּטה
הּלוה: ׁשּיאמר עד עדּות, ּכאן ׁשאין ונפטר. הּסת נׁשּבע ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה
אבל הּלוה, ויׁשּתק הּלוה ּבפני הּמלוה יאמר אֹו עדי, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹֹאּתם
קֹורין ׁשהיּו ּבאחד, מעּׂשה ּכפרן. החזק לא הּזה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבעדּות
מי אמר: הרּבה. חֹובֹות עליו ׁשּיׁש ּכלֹומר, רׁשּו. קב ְְְִֵֵֶַַַַָָָאֹותֹו
ּותבעֹו, ּפלֹוני אֹותֹו ּובא ּפלֹוני. אּלא לֹו, חּיב ׁשאני ְְְֲִִִֶֶַָָָָהּוא
הּסת יּׁשבע חכמים: ואמרּו ּכלּום. לֹו חּיב איני הּוא: ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָואמר
ּבׁשעת ממֹון. ּבעל ׁשהּוא עליו אֹומרים היּו אחד וכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָויּפטר.
לפלֹוני ּפֹורעֹו הייתי לא ממֹון, לי היה אּלּו אמר: ְְִִִִִִִַָָָָָָֹמיתתֹו
ואמרּו לתּבע. ּופלֹוני ּפלֹוני ּבאּו מיתתֹו ואחר ְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָֹולפלֹוני?
עצמֹו להראֹות עּׂשּוי ׁשהאדם ּכלּום; להם אין ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָחכמים:
ּכּיֹוצא וכל ממֹון. ּבעלי ּבניו הּניח וׁשּלא ממֹון, ּבעל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשאינֹו

אּלּו. ְִִֵָּבדברים
.Áהּמֹודה וכן עדּות, אינּה - עדים ׁשהּמטמין ּפי על ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָאף

עדים: ּבפני לחברֹו האֹומר וכן אֹותֹו, ׁשֹומעין ועדים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַָמעצמֹו
ּבהן, וכּיֹוצא הּדברים ּבכל - הן לֹו: ואמר ,ּביד לי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמנה
ּׁשּיׁש מה תּתן לא לּמה לּנתּבע: אֹומרין ּדין, לבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכׁשּיבֹואּו
והלֹוא לֹו: אֹומרים - ּכלּום אצלי לֹו אין אמר: ?אצל ְְְְְֲִִֵֶֶַַָלֹו
עמד אם !מעצמ הֹודית אֹו ,וכ ּכ אּלּו ּבפני אמרּת ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָאּתה
טען אם אבל לֹו. טֹוענין אין - טען לא ואם מּוטב; - ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָֹוׁשּלם
ׁשּלא אֹו מעֹולם, דברים היּו לא אֹו ּבֹו, הייתי מׁשּטה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹואמר:
ּכמ הּסת, ונׁשּבע ּפטּור - נתּכּונּתי עצמי את ֹולהּׂשּביע ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"ב מרחשון כ"ה שלישי יום

ׁשביעי ¦¦§¤¤ּפרק

להן‡. ואמר מנה, אצלֹו לפלֹוני ׁשּיׁש ׁשנים ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּמֹודה
אּתם אמר: ׁשּלא ּפי על אף ּׂשיחה, דר לא הֹודיה, ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבדר
ּתבעֹו עדּות. זה הרי - עּמֹו הּתֹובע ׁשאין ּפי על ואף ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָעדי,
לֹו, ׁשֹומעין אין - מעֹולם דברים היּו לא אמר: אם ְְִִִִֵֵַַָָָָֹּבּדין,
ואמר הֹואיל נׁשּבע. - אחד עד היה ואם ּפיהם. על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּומׁשּלם
להּׂשּביע ׁשּלא ואמר: העדים אּלּו ּכׁשּבאּו טען הֹודיה. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּדר
ּכׁשהֹודה ואם הּסת. ונׁשּבע נאמן - הֹודיתי עצמי ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאת
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ּכדי ולֹומר: לטען יכֹול אינֹו - עּמֹו הּתֹובע היה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּבפניהם
נאמן - ׁשּנתן טען אם אבל הֹודיתי; עׁשיר ׁשאיני ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהראֹות

הּסת. ְְִֵֶָונׁשּבע
מׁשּטה·. ולֹומר: לחזר יכֹול אינֹו - ׁשנים ּבפני הּמֹודה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּכל

אבל ׁשלׁשה, ּבפני הֹודה אם לֹומר צרי ואין ּבֹו, ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָהייתי
- הֹודיה ּבדר האֹומר ׁשּכל ּפיו. ּבהֹודית לּתן אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמחּיבין
ּכן אם אּלא ּכֹותבין, אין אבל עדי. אּתם ּכאֹומר: זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרי
ּכמֹו ּבֹו, להּמל ּוצריכין לֹו. ּותנּו וחתמּו ּכתבּו להם: ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָאמר
ּכמֹו לֹו, ׁשּׁשלחּו אחר ּדין ּבבית הֹודה אם וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּבארנּו.
מּכירין ּדין ּבית ׁשּיהיּו והּוא ּכֹותבין. אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָׁשּיתּבאר
אחר. איׁש לחּיב ׁשניהם יערימּו ׁשּלא ּכדי ׁשניהם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹאת

הּקבּוע‚. ּבּמקֹום מעצמן יֹוׁשבין ׁשהיּו ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבית
ּובא הּנתּבע,להן, אצל ׁשליח וׁשלחּו לפניהם, וקבל הּתֹובע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּדינֹו. לבעל ונֹותנין ּכֹותבין אּלּו הרי - ּבפניהם והֹודה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָּובא
אֹותן קּבץ אפּלּו לֹו, ׁשלחּו ולא קבּועין היּו לא אם ְְְֲֲִִִִֵָָָָֹֹאבל
ּדּינין, עלי הוּו להן: ואמר ּבפניהן והֹודה הּׁשלׁשה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהֹוׁשיב
ּכֹותבין; אין - הֹודיתי לי ּכתבּו ואמר: הּתֹובע ּכ אחר ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָּובא
ּדברים ּבּמה ּבּׁשטר. אֹותֹו ּתֹובע זה ונמצא לֹו יּתן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמא
ּבפני אפּלּו ּבּקרקעֹות, הֹודה אם אבל ּבמּטלטלין; ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָאמּורים?
ּותנּו ּכתבּו להם: אמר ולא מּידֹו קנּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשנים,
לֹו יּתן ׁשּמא לחׁש ּכאן ׁשאין ונֹותנין; ּכֹותבים אּלּו הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹ

ׁשנּיה. ּפעם ּתֹובעֹו ְְְְִִַַָָונמצא
ּכתבּו„. לנּו אמר ּבֹו: ּכתּוב היה ולא ׁשּיצא, הֹודיה ְְְִֶַַָָָָָָָָָֹׁשטר

אמר לא ׁשאּלּו היא, ׁשחזקה ּכׁשר; זה הרי - לֹו ּותנּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹוחתמּו
ּבּׁשטר: ּכתּוב היה נֹותנין. היּו לא - ּותנּו וחתמּו ּכתבּו ְְְְְְִִִֶַָָָָָָֹלהם:
ׁשלׁשה, ׁשהיּו ּבֹו ּכתּוב אין אם ּדין, ּבית ּבפנינּו ּפלֹוני ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָהֹודה
ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ׁשלׁשה ׁשהיּו מּכללן ׁשּׁשֹומעין דברים ְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָאֹו
ּדין, ּבבית הֹודיה ּבׁשנים ׁשההֹודיה ודּמּו וטעּו היּו, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשנים

ׁשטר. דין ּבֹו ּדנין אין ְְִִִֵָָָּולפיכ
.‰- ּדין ּבבית עדּות אֹו ּדין ּבבית ׁשהֹודיה ּבארנּו, ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָּכבר

ּדינֹו. לבעל ונֹותנין ּכֹותבין ּולפיכ ּבׁשטר, הּכתּובה ְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָּכמלוה
ׁשּׁשלחּו עד הּדין את קּבל ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּבּמה
אחד ותבע לּדין, ׁשּבאּו ׁשנים אבל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהביאּוהּו,
הן הּנתּבע: לֹו ואמר ,ּביד לי מנה ואמר: חברֹו את ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהן
ּבין לֹו, לּתן אּתה חּיב הּדּינין: ׁשאמרּו ּבין ּבידי, ל ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָיׁש
הּסת ויּׁשבע נאמן, - ּפרעּתי ואמר: ויצא לֹו, ּתן צא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאמרּו:
לי ּכתבּו ואמר: לּדּינים חזר הּתֹובע אם ,לפיכ ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָׁשּפרעֹו.
ׁשּנתחּיב מי וכן ּפרעֹו. ׁשּמא לֹו, ּכֹותבין אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהֹודיתי
ואין נאמן, - נׁשּבעּתי ואמר: ויצא ּדין, ּבבית ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָׁשבּועה
ׁשּלא אֹותֹו מעידין העדים היּו ׁשּנׁשּבע. אֹותֹו ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹמׁשּביעין

הח - לעֹולםנׁשּבע נאמן ואינֹו ׁשבּועה, לאֹותּה ּכפרן זק ְְְְְְְֱִֵֶַַַָָָָָֻ
עדים יביא אֹו ּדינֹו ּבעל לֹו ׁשּיֹודה עד נׁשּבעּתי, ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָלֹומר

ּבפניהם. ְְִִֵֶֶַׁשּנׁשּבע
.Âצא לֹו: ואמרּו לּׁשני, האחד ונתחּיב לּדין, ׁשּבאּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשנים

אֹותֹו מעידים ועדים ּפרעּתי, ואמר: וחזר ויצא, לֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָותן
אּתה חּיב לֹו: אמרּו ממֹון. לאֹותֹו ּכפרן החזק - ּפרעֹו ְְְְְֶַַַַָָָָָָֹֻׁשּלא
אֹותֹו מעידין ועדים ּפרעּתי, ואמר: וחזר ויצא, לֹו, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָלּתן

ׁשּיחקרּו עד מהן נׁשמט ׁשּזה ּכפרן; החזק לא - ּפרעֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשּלא
הּממֹון זה ׁשּפרעֹו וטען אחרת ּפעם חזר אם ,לפיכ ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָדינֹו.
אֹותֹו ׁשּמכחיׁשין עדים ׁשם היּו ולא ּבפניהם, ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּנתחּיב
היּו לפיכ ונפטר. ׁשּפרעֹו, הּסת נׁשּבע זה הרי - ׁשנּיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפעם
ׁשבּועה ּכׁשּיתחּיב אֹו הּלוה ּכׁשּיֹודה ׁשּבספרד, הּדעת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבקיאי
ׁשּלא עדים עלי היּו ּדין: ּבית ּבפני לֹו אֹומר ּדין, ְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַָֹּבבית

עדים. ּבפני אּלא לי יּׁשבע ׁשּלא אֹו ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹיפרעני
.Êואחר מנה, הּתֹובע לזה חּיב ׁשאני ּדין: ּבבית ׁשהֹודה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמי

והרי ּבֹו, ׁשהֹודיתי זה חֹובֹו לֹו ׁשּפרעּתי נזּכרּתי אמר: ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכ
לא ׁשהרי ּפיהם; על ועֹוּׂשין מֹועלת עדּות זה הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַֹעדים

מעֹולם. לויתי לא ּכאֹומר: ואינֹו עדיו, ְְְִִִִֵֵֵֵָָָֹהכחיׁש
.Áלהכחיׁש אחרת טענה ולטען לחזר ּדין ּבבית לּטֹוען ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹיׁש

על ואף האחרֹונה. טענתֹו על וסֹומכין הראׁשֹונה, ְְְֲֲֲִִַַַַַַַָָָָָָהּטענה
ׁשּיצא ּפי על ואף הראׁשֹונה. לּטענה אמתלא נתן ׁשּלא ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּפי
הּטענֹות ּכל ּולהּפ ולטען לחזר לֹו יׁש - וחזר ּדין ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹמּבית
עדים ׁשּיבֹואּו מאחר אבל עדים. ׁשּיבֹואּו עד ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּירצה,

ׁשּסמ האחרֹונה טענתֹו להּׂשיאֹוויכחיׁשּו יכֹול אינֹו - עליה  ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ׁשּסמ לּטענה אמתלא נתן ּכן אם אּלא אחרת, ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלטענה
האחרת. הּטענה ּבזאת ׁשהּׂשיא ּכמֹו ּבמׁשמעּה ויׁש ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹעליה,
אינֹו - ּדין מּבית יצא אם אבל ּדין; מּבית יצא ׁשּלא ְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹוהּוא
רעים אנׁשים ׁשּמא עדים; ׁשּבאּו אחר ולטען לחזר ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹיכֹול

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשקר. ׁשל טענֹות ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹלּמדּוהּו

ה'תשע"ב מרחשון כ"ו רביעי יום

ׁשמיני ¦¦§¤¤ּפרק

ּפי‡. על אף ידֹו, ּתחת ׁשהן זה ּבחזקת הּמּטלטלין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּכל
ּכיצד? לֹו. ידּועין הּללּו ׁשהּמּטלטלין עדים הּתֹובע ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשהביא
אֹו הּוא, ׁשּלי ּבית ׁשּבתֹו אֹו ׁשּביד זה ּכלי אֹו זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָּבגד
ׁשהן העדים והרי ,ל הׁשאלּתיהּו אֹו אצל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָהפקדּתיהּו
אּלא ּכי, לא אֹומר: והּנתּבע ּברׁשּותי, מּקדם אֹותֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹֹיֹודעין
נׁשּבע הּנתּבע זה הרי - ּבמּתנה לי נתּתֹו אֹו לי מכרּתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָאּתה

ונפטר. ְְִֵֶָהּסת
דמיו,·. ּכדי עד לטען יכֹול - ּבידֹו מׁשּכֹון ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹטען

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ונֹוטל, חפץ ּבנקיטת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָונׁשּבע
להׁשאיל‚. עּׂשּויין ׁשאינן ּבדברים אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָּבּמה

ּודברים הּבית ּתׁשמיׁש ּוכלי ּופרֹות ּבגדים ּכגֹון ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָּולהּׂשּכיר,
להׁשאיל העּׂשּויין ּדברים אבל ּבהן; וכּיֹוצא סחֹורה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשל
ׁשּלא ּפי על ואף זה, ׁשל ידֹו ּתחת ׁשהן ּפי על אף ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹּולהּׂשּכיר,
ּבחזקת הן הרי - ּבעדים לֹו הּׂשּכירֹו ולא זה ּכלי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַֹהׁשאילֹו
להׁשאיל העּׂשּוי ּכלי לֹו ׁשהיה ראּובן ּכיצד? ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבעליהן.
הּכלי אֹותֹו והרי לֹו, ידּוע ׁשהּוא עדים לֹו ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָּולהּׂשּכיר,
ּׂשכּור, אֹו ׁשאּול ׁשהּוא טֹוען ּוראּובן ׁשמעֹון, יד ְְִֵֵֶַַַָָּתחת

נ אּתה לי, מכרּתֹו אּתה טֹוען: אּתהוׁשמעֹון ּבמּתנה, לי תּתֹו ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָ
ונׁשּבע ּכליֹו, נֹוטל ראּובן אּלא נאמן; אינֹו - ּבידי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמׁשּכנּתֹו
נֹוטל ראּובן הרי - ׁשמעֹון מת ואפּלּו ׁשמעֹון. טענת על ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַהּסת
ליֹורׁש. ׁשּטֹוענין הּסת, ׁשּיּׁשבע הּגאֹונים: והֹורּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָּכליֹו.
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ּכדי ולֹומר: לטען יכֹול אינֹו - עּמֹו הּתֹובע היה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּבפניהם
נאמן - ׁשּנתן טען אם אבל הֹודיתי; עׁשיר ׁשאיני ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהראֹות

הּסת. ְְִֵֶָונׁשּבע
מׁשּטה·. ולֹומר: לחזר יכֹול אינֹו - ׁשנים ּבפני הּמֹודה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּכל

אבל ׁשלׁשה, ּבפני הֹודה אם לֹומר צרי ואין ּבֹו, ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָהייתי
- הֹודיה ּבדר האֹומר ׁשּכל ּפיו. ּבהֹודית לּתן אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמחּיבין
ּכן אם אּלא ּכֹותבין, אין אבל עדי. אּתם ּכאֹומר: זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרי
ּכמֹו ּבֹו, להּמל ּוצריכין לֹו. ּותנּו וחתמּו ּכתבּו להם: ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָאמר
ּכמֹו לֹו, ׁשּׁשלחּו אחר ּדין ּבבית הֹודה אם וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּבארנּו.
מּכירין ּדין ּבית ׁשּיהיּו והּוא ּכֹותבין. אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָׁשּיתּבאר
אחר. איׁש לחּיב ׁשניהם יערימּו ׁשּלא ּכדי ׁשניהם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹאת

הּקבּוע‚. ּבּמקֹום מעצמן יֹוׁשבין ׁשהיּו ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבית
ּובא הּנתּבע,להן, אצל ׁשליח וׁשלחּו לפניהם, וקבל הּתֹובע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּדינֹו. לבעל ונֹותנין ּכֹותבין אּלּו הרי - ּבפניהם והֹודה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָּובא
אֹותן קּבץ אפּלּו לֹו, ׁשלחּו ולא קבּועין היּו לא אם ְְְֲֲִִִִֵָָָָֹֹאבל
ּדּינין, עלי הוּו להן: ואמר ּבפניהן והֹודה הּׁשלׁשה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהֹוׁשיב
ּכֹותבין; אין - הֹודיתי לי ּכתבּו ואמר: הּתֹובע ּכ אחר ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָּובא
ּדברים ּבּמה ּבּׁשטר. אֹותֹו ּתֹובע זה ונמצא לֹו יּתן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמא
ּבפני אפּלּו ּבּקרקעֹות, הֹודה אם אבל ּבמּטלטלין; ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָאמּורים?
ּותנּו ּכתבּו להם: אמר ולא מּידֹו קנּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשנים,
לֹו יּתן ׁשּמא לחׁש ּכאן ׁשאין ונֹותנין; ּכֹותבים אּלּו הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹ

ׁשנּיה. ּפעם ּתֹובעֹו ְְְְִִַַָָונמצא
ּכתבּו„. לנּו אמר ּבֹו: ּכתּוב היה ולא ׁשּיצא, הֹודיה ְְְִֶַַָָָָָָָָָֹׁשטר

אמר לא ׁשאּלּו היא, ׁשחזקה ּכׁשר; זה הרי - לֹו ּותנּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹוחתמּו
ּבּׁשטר: ּכתּוב היה נֹותנין. היּו לא - ּותנּו וחתמּו ּכתבּו ְְְְְְִִִֶַָָָָָָֹלהם:
ׁשלׁשה, ׁשהיּו ּבֹו ּכתּוב אין אם ּדין, ּבית ּבפנינּו ּפלֹוני ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָהֹודה
ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ׁשלׁשה ׁשהיּו מּכללן ׁשּׁשֹומעין דברים ְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָאֹו
ּדין, ּבבית הֹודיה ּבׁשנים ׁשההֹודיה ודּמּו וטעּו היּו, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשנים

ׁשטר. דין ּבֹו ּדנין אין ְְִִִֵָָָּולפיכ
.‰- ּדין ּבבית עדּות אֹו ּדין ּבבית ׁשהֹודיה ּבארנּו, ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָּכבר

ּדינֹו. לבעל ונֹותנין ּכֹותבין ּולפיכ ּבׁשטר, הּכתּובה ְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָּכמלוה
ׁשּׁשלחּו עד הּדין את קּבל ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּבּמה
אחד ותבע לּדין, ׁשּבאּו ׁשנים אבל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהביאּוהּו,
הן הּנתּבע: לֹו ואמר ,ּביד לי מנה ואמר: חברֹו את ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהן
ּבין לֹו, לּתן אּתה חּיב הּדּינין: ׁשאמרּו ּבין ּבידי, ל ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָיׁש
הּסת ויּׁשבע נאמן, - ּפרעּתי ואמר: ויצא לֹו, ּתן צא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאמרּו:
לי ּכתבּו ואמר: לּדּינים חזר הּתֹובע אם ,לפיכ ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָׁשּפרעֹו.
ׁשּנתחּיב מי וכן ּפרעֹו. ׁשּמא לֹו, ּכֹותבין אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהֹודיתי
ואין נאמן, - נׁשּבעּתי ואמר: ויצא ּדין, ּבבית ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָׁשבּועה
ׁשּלא אֹותֹו מעידין העדים היּו ׁשּנׁשּבע. אֹותֹו ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹמׁשּביעין

הח - לעֹולםנׁשּבע נאמן ואינֹו ׁשבּועה, לאֹותּה ּכפרן זק ְְְְְְְֱִֵֶַַַָָָָָֻ
עדים יביא אֹו ּדינֹו ּבעל לֹו ׁשּיֹודה עד נׁשּבעּתי, ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָלֹומר

ּבפניהם. ְְִִֵֶֶַׁשּנׁשּבע
.Âצא לֹו: ואמרּו לּׁשני, האחד ונתחּיב לּדין, ׁשּבאּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשנים

אֹותֹו מעידים ועדים ּפרעּתי, ואמר: וחזר ויצא, לֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָותן
אּתה חּיב לֹו: אמרּו ממֹון. לאֹותֹו ּכפרן החזק - ּפרעֹו ְְְְְֶַַַַָָָָָָֹֻׁשּלא
אֹותֹו מעידין ועדים ּפרעּתי, ואמר: וחזר ויצא, לֹו, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָלּתן

ׁשּיחקרּו עד מהן נׁשמט ׁשּזה ּכפרן; החזק לא - ּפרעֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשּלא
הּממֹון זה ׁשּפרעֹו וטען אחרת ּפעם חזר אם ,לפיכ ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָדינֹו.
אֹותֹו ׁשּמכחיׁשין עדים ׁשם היּו ולא ּבפניהם, ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּנתחּיב
היּו לפיכ ונפטר. ׁשּפרעֹו, הּסת נׁשּבע זה הרי - ׁשנּיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפעם
ׁשבּועה ּכׁשּיתחּיב אֹו הּלוה ּכׁשּיֹודה ׁשּבספרד, הּדעת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבקיאי
ׁשּלא עדים עלי היּו ּדין: ּבית ּבפני לֹו אֹומר ּדין, ְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַָֹּבבית

עדים. ּבפני אּלא לי יּׁשבע ׁשּלא אֹו ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹיפרעני
.Êואחר מנה, הּתֹובע לזה חּיב ׁשאני ּדין: ּבבית ׁשהֹודה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמי

והרי ּבֹו, ׁשהֹודיתי זה חֹובֹו לֹו ׁשּפרעּתי נזּכרּתי אמר: ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכ
לא ׁשהרי ּפיהם; על ועֹוּׂשין מֹועלת עדּות זה הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַֹעדים

מעֹולם. לויתי לא ּכאֹומר: ואינֹו עדיו, ְְְִִִִֵֵֵֵָָָֹהכחיׁש
.Áלהכחיׁש אחרת טענה ולטען לחזר ּדין ּבבית לּטֹוען ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹיׁש

על ואף האחרֹונה. טענתֹו על וסֹומכין הראׁשֹונה, ְְְֲֲֲִִַַַַַַַָָָָָָהּטענה
ׁשּיצא ּפי על ואף הראׁשֹונה. לּטענה אמתלא נתן ׁשּלא ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּפי
הּטענֹות ּכל ּולהּפ ולטען לחזר לֹו יׁש - וחזר ּדין ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹמּבית
עדים ׁשּיבֹואּו מאחר אבל עדים. ׁשּיבֹואּו עד ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּירצה,

ׁשּסמ האחרֹונה טענתֹו להּׂשיאֹוויכחיׁשּו יכֹול אינֹו - עליה  ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ׁשּסמ לּטענה אמתלא נתן ּכן אם אּלא אחרת, ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלטענה
האחרת. הּטענה ּבזאת ׁשהּׂשיא ּכמֹו ּבמׁשמעּה ויׁש ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹעליה,
אינֹו - ּדין מּבית יצא אם אבל ּדין; מּבית יצא ׁשּלא ְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹוהּוא
רעים אנׁשים ׁשּמא עדים; ׁשּבאּו אחר ולטען לחזר ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹיכֹול

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשקר. ׁשל טענֹות ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹלּמדּוהּו
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ּפי‡. על אף ידֹו, ּתחת ׁשהן זה ּבחזקת הּמּטלטלין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּכל
ּכיצד? לֹו. ידּועין הּללּו ׁשהּמּטלטלין עדים הּתֹובע ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשהביא
אֹו הּוא, ׁשּלי ּבית ׁשּבתֹו אֹו ׁשּביד זה ּכלי אֹו זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָּבגד
ׁשהן העדים והרי ,ל הׁשאלּתיהּו אֹו אצל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָהפקדּתיהּו
אּלא ּכי, לא אֹומר: והּנתּבע ּברׁשּותי, מּקדם אֹותֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹֹיֹודעין
נׁשּבע הּנתּבע זה הרי - ּבמּתנה לי נתּתֹו אֹו לי מכרּתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָאּתה

ונפטר. ְְִֵֶָהּסת
דמיו,·. ּכדי עד לטען יכֹול - ּבידֹו מׁשּכֹון ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹטען

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ונֹוטל, חפץ ּבנקיטת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָונׁשּבע
להׁשאיל‚. עּׂשּויין ׁשאינן ּבדברים אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָּבּמה

ּודברים הּבית ּתׁשמיׁש ּוכלי ּופרֹות ּבגדים ּכגֹון ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָּולהּׂשּכיר,
להׁשאיל העּׂשּויין ּדברים אבל ּבהן; וכּיֹוצא סחֹורה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשל
ׁשּלא ּפי על ואף זה, ׁשל ידֹו ּתחת ׁשהן ּפי על אף ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹּולהּׂשּכיר,
ּבחזקת הן הרי - ּבעדים לֹו הּׂשּכירֹו ולא זה ּכלי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַֹהׁשאילֹו
להׁשאיל העּׂשּוי ּכלי לֹו ׁשהיה ראּובן ּכיצד? ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבעליהן.
הּכלי אֹותֹו והרי לֹו, ידּוע ׁשהּוא עדים לֹו ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָּולהּׂשּכיר,
ּׂשכּור, אֹו ׁשאּול ׁשהּוא טֹוען ּוראּובן ׁשמעֹון, יד ְְִֵֵֶַַַָָּתחת

נ אּתה לי, מכרּתֹו אּתה טֹוען: אּתהוׁשמעֹון ּבמּתנה, לי תּתֹו ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָ
ונׁשּבע ּכליֹו, נֹוטל ראּובן אּלא נאמן; אינֹו - ּבידי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמׁשּכנּתֹו
נֹוטל ראּובן הרי - ׁשמעֹון מת ואפּלּו ׁשמעֹון. טענת על ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַהּסת
ליֹורׁש. ׁשּטֹוענין הּסת, ׁשּיּׁשבע הּגאֹונים: והֹורּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָּכליֹו.
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ּביד„. ועֹומד נראה זה ּכלי ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה
יׁש ּפלֹוני ּכלי לׁשמעֹון: ואמר טען ראּובן אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָׁשמעֹון;
ׁשהּוא עדים לי יׁש והרי אלי, הֹוציאֹו הּוא, וּׂשכּור ּביד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָלי
לי נתּתֹו אּתה לי, מכרּתֹו אּתה ׁשמעֹון: לֹו ואמר לי, ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָידּוע
ׁשּיכֹול מּתֹו ונפטר. הּסת ׁשמעֹון ונׁשּבע נאמן, - ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבמּתנה
לֹומר: נאמן ּכלּום, ּבידי ואין מעֹולם דברים היּו לא ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָָֹלֹומר:

לי. מכרּתֹו ואּתה אצלי ְְְְְִִֶֶֶַַָׁשּיׁשנֹו
הּכלי‰. ּבעל ׁשהיה אּלא אמּורים האּלּו הּדברים ּכל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין

אם אבל ;אצל הׁשאלּתיהּו אֹו אצל הפקדּתיו אני ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָטֹוען:
והביא נגזל, אֹו אבד אֹו ונגנב ׁשּלי היה זה ׁשּכלי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָטען:
אבל יֹודע, איני אֹומר: ידֹו ׁשּתחת וזה לֹו, ידּוע ׁשהּוא ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעדים
ׁשהּוא ּפי על אף ּבמּתנה, לי נתנּוהּו אֹו לי מכרּוהּו ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָאחרים
ּביד אֹותֹו מעמידין - ּולהּׂשּכיר להׁשאיל ׁשעּׂשּויין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָמּדברים
טֹוען. לֹו אין ׁשהרי ּכלל, נׁשּבע ואינֹו ּבידֹו, ׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָזה

.Âיּׁשבע - ׁשּנגנבּו מּכליהן חזקה הראׁשֹונים לּבעלים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָיצא
לּבעלים הּכלי ויחזר ויּטל, הֹוציא ּכּמה חפץ ּבנקיטת ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹזה
מכרּתֹו אּתה טען: ּגנבה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהראׁשֹונים,
אם ּגנבה, ׁשם לֹו ׁשּיצא ּפי על אף ּבמּתנה, לי נתּתֹו אֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלי
זה הרי - ּולהּׂשּכיר להׁשאיל העּׂשּויין מּדברים היה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָֹלא
מי לכל למד אּתה מּכאן ּבידֹו. הּכלי ויעמד הּסת, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹנׁשּבע
ׁשּלקּוחין לֹומר: ׁשּיכֹול ּפי על אף ּבידֹו, מּטלטלין לֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּיׁש
חּיב אבל הן, ׁשּל אמר: אם ויּפטר, הּסת ויּׁשבע ּבידי, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהן
ּכדין יּטל, ּכ ואחר חפץ ּבנקיטת יּׁשבע - וכ ּכ לי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹאּתה

ונֹוטלין. הּנׁשּבעין ְְְִִִַָָּכל
.Êאף ּולהּׂשּכיר, להׁשאיל העּׂשּויין ּדברים ּבידֹו ׁשהיּו ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָמי

ּפלֹוני אבל ,ׁשּל ׁשהם אני יֹודע לֹו: ואמר ׁשהֹודה ּפי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעל
מּידֹו. אֹותן מֹוציאין אין - ּבמּתנה לי נתנם אֹו לי ְְְִִִִִֵַָָָָָָָָמכרם
למּכר עּׂשּוי ׁשאדם לֹו. ידּועין ׁשהיּו עדים זה הביא ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאפּלּו

ּכליו. ֵֶָאת
.Áהׁשאלּתים אֹו ל הּׂשּכרּתים ׁשאני ואמר: עליו זה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָטען

עּׂשּויין ׁשאינן מּדברים היּו ואם מּידֹו. אֹותן מֹוציאין - ְְְֲִִִִִִִֵֶָָָָָל
לֹו הׁשאיל ׁשּלא הּסת נׁשּבע זה הרי - ּולהּׂשּכיר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹלהׁשאיל
ּבידֹו. ּכליו ויעמיד לקח, מּפלֹוני אּלא לֹו, הּׂשּכיר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹולא

.Ëּולהּׂשּכיר להׁשאיל העּׂשּויין ּדברים ּבין ּתטעה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָאל
רּבים ׁשּטעּו ּכמֹו ּולהּׂשּכיר, להׁשאיל ׁשּדרּכן ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָלדברים
להׁשאיל, ודרּכן להׁשאיל ראּויין הּדברים ׁשּכל ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָּוגדֹולים.
אבל להׁשאיל; ראּויין ּומּטתֹו ּומּצעֹו אדם ׁשל חלּוקֹו ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָאפּלּו
אֹותּה ׁשּבני הּכלים הם ּולהּׂשּכיר להׁשאיל העּׂשּויין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּדברים
ּולהּׂשּכירן להׁשאילן ּכדי עּׂשּיתן מּתחּלת אֹותן עֹוּׂשין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָמדינה
ּפרֹותיה ׁשאֹוכל קרקע, ּכמֹו לבעליהן. הן והרי ּׂשכרן, ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹולּטל
ּבּׂשכרן. להנֹות ּכדי עּׂשּיתן עּקר הּכלים אּלּו ּכ קּים, ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָוהּגּוף
ּבבית ּבהן ׁשּמבּׁשלין נחׁשת ׁשל הּגדֹולֹות הּיֹורֹות ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָּכגֹון

ׁשּׂשֹוכרי ּבזהב הּטּוח נחׁשת ּכלי ּוכגֹון אֹותֹוהּמׁשּתאֹות, ן ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָ
למכירת אינן הּכלים אּלּו ׁשעּׂשּית ּבֹו. להתקּׁשט ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָלּכּלה
אּלא ּבביתֹו, הּבית ּבעל ּבהן להׁשּתּמׁש ולא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעצמן,
ולּטל להּׂשּכירן אֹו ּכנגּדן, להנֹות ּכדי לאחרים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלהׁשאילן
עדים לֹו ויׁש הּכלים, מּׁשאר לאדם היה אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָּׂשכרן.

להׁשאיל ׁשהּוא לֹו והחזק ּומׁשאילֹו, ּתמיד מּׂשּכירֹו ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָֻׁשהּוא
ּולהּׂשּכיר. להׁשאיל העּׂשּויין ּככלים הן הרי - ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָּולהּׂשּכיר

.Èעליו מקּפידין אדם ּובני מּׂשכרֹו, מרּבה ׁשהפסדֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּוכלי
להׁשאיל עּׂשּוי ׁשאינֹו ּבחזקת הּוא הרי - יׁשאילּוהּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּלא
ּבני ּבאּו אפּלּו ,לפיכ ׁשחיטה. ׁשל סּכין ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָּולהּׂשּכיר,
ּבהן מבּטלין אין - זה הּׂשּכירֹו אֹו ׁשהׁשאילֹו והעידּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָאדם
ׁשהרי לדברינּו: ראיה הּכלים. ּככל הן הרי אּלא ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָחזקתן,
ּבדברים הּגדה וספר הּסרּבל ּבֹו ׁשעֹוּׂשין זֹוג הֹוציא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָרבא
ׁשהן ּבעדים לֹו ׁשּנתּברר ולּולי ּולהּׂשּכיר, להׁשאיל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהעּׂשּויין
יתֹומים. ידי מּתחת הֹוציא לא להׁשאיל העּׂשּויים ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹמּדברים
אף זה, ּדין ּבכלל אינן - הּספרים ּוׁשאר הּזֹוגֹות ׁשאר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהא
ּגדֹול עּקר זה ודבר ּולהּׂשּכיר. להׁשאיל ראּויין ׁשהן ּפי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָעל
ּבֹו, ולדּון עליו לסמ ׁשראּוי טעם ׁשל דבר והּוא ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹּבּדין,
עיניו לנגד אֹותֹו לּׂשּום לּדּין וראּוי דעת, למֹוצאי הּוא ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָּוברּור

יּלֹוז. ְִֹולא

ה'תשע"ב מרחשון כ"ז חמישי יום

ּתׁשיעי ¦¦§¤¤ּפרק

ּכלים‡. אחד ידֹו. ׁשּתחת ּבּכלים חזקה לֹו אין - ֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהאּמן
וא ּולהּׂשּכיר להׁשאיל ראההעּׂשּויים ּכיצד? ּכלים. ׁשאר חד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּלֹו, זה ׁשהּכלי יֹודעין ׁשהן עדים והביא האּמן, ּביד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻּכליֹו
ּבא לא אֹומר: והאּמן ,ל נתּתיו לתּקן ואֹומר: טֹוען ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָֹֻוהּוא
אּתה לי, נתּתֹו אּתה ׁשּטען: אֹו מּתנה, אֹו ּבמכירה אּלא ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָלידי
לֹו ׁשּמסרֹו ּפי על אף לתּקנֹו, לידי ׁשּבא אחר לי ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָמכרּתֹו
האּמן, מּיד אֹותֹו ּומֹוציאין נאמן, הּכלי ּבעל - ּבעדים ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשּלא
אף ׁשּדנּו: ּגאֹונים ויׁש טענתֹו. על הּסת הּבית ּבעל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָויּׁשבע
הֹואיל ׁשּלֹו, הּכלי ׁשּזה עדים הּבית ּבעל הביא ׁשּלא ּפי ְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹעל
ׁשּלֹו ׁשהיה לֹו מֹודה האּמן והרי האּמן, ּביד ּכליֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻוראה
מעֹולם, דברים היּו לא אמר: אם אבל נאמן. - לֹו ְְֱֲִִֵֶַָָָָָָָֹּומכרֹו
ּבעל הביא ואם הּסת. ונׁשּבע האּמן נאמן - הּכלי הּוא ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻוׁשּלי
ודין נאמן. האּמן אין - לֹו ידּוע הּזה ׁשהּכלי עדים ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּבית

ּבעיני. הּוא ּפלא ְֵֶֶֶָזה
ּפלֹוני·. ּכלי ואמר: טען אּלא האּמן, ּביד הּכלי ראה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֻלא

- לי נתּתֹו אֹו ּומכרּתֹו חזרּת אֹומר: והאּמן לתּקן, לֹו ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֻנתּתיו
היּו לא לֹומר: ׁשּיכֹול מּתֹו ונפטר, הּסת נׁשּבע ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻהאּמן
נאמן, האּמן - ּבעדים לתּקן מסרֹו ואפּלּו מעֹולם. ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻדברים
ּבעדים חברֹו אצל ׁשהּמפקיד החזרּתי; לֹומר: ׁשּיכֹול ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמּתֹו
הּסת האּמן נׁשּבע לפיכ ּבעדים. לֹו להחזיר צרי אינֹו -ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻ
הֹוציאֹו, ואם הּכלי. להֹוציא אֹותֹו מחּיבין ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָונפטר,
ׁשּלֹו ׁשהּוא עדים מביא הּבית ּבעל הרי - ונראה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהֹואיל
ׁשּבארנּו. ּכמֹו עדים, ּבלא לֹו ׁשּמסרֹו ּפי על אף ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹונֹוטלֹו,
ּובעל ּבּׂשכרי, לי קצצּת ׁשּתים ואמר: האּמן טען אם ,ְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָֻלפיכ
נראה הּכלי היה אם אחת, אּלא ל קצצּתי לא אֹומר: ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּבית
לטען יכֹול ואינֹו חזקה ּבֹו לֹו אין והאּמן הֹואיל - ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻּבפניהם
על חפץ ּבנקיטת נׁשּבע הּבית ּבעל הרי ּבידֹו, לקּוח ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּוא
הּכלי אין ואם ונֹותן; ּבּׂשכירּות, ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָהּקציצה,
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ּבידי, הּוא לקּוח לֹומר: נאמן והאּמן הֹואיל - ּבפניהם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻנראה
ּכדר ונֹוטל, חפץ ּבנקיטת ונׁשּבע דמיו, ּכדי עד לטען ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיכֹול

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ונֹוטלין, הּנׁשּבעין ְְְְְִִִֵֶַַָָּכל
ּכל‚. ּכׁשאר הן הרי - האּמן ּובן מאּמנּותֹו, ׁשּירד ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻֻֻאּמן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמּטלטלין, ּבכל חזקה להן ויׁש ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאדם,
וכלים„. ויצא הּבית, ּבעל ּבפני חברֹו ׁשל לביתֹו ׁשּנכנס ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמי

ּתבעֹו זמן ּולאחר אֹותֹו, רֹואין והעדים ּכנפיו, ּתחת ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָטמּונין
והרי ,ׁשהׁשאלּתי ּכלים לי החזר לֹו: ואמר הּבית ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָּבעל
ונׁשּבע נאמן; אינֹו - ּבידי הן לקּוחין אֹומר: והּוא ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶָָָָהעדים,
ויחזירּו נתנן, ולא מכרן ׁשּלא טענתֹו על הּסת הּבית ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹּבעל
ּבבעל אמּורים? ּדברים ּבּמה הּבית. לבעל הּכלים ּדין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָּבית
הּכלים ׁשהֹוציא וזה ּכליו, את למּכר עּׂשּוי ׁשאינֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּבית
ּבני ּדר אין הּכלים ואֹותן להצניע, ּדרּכֹו אין ּכנפיו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּתחת
אּלא הצניען ׁשּלא לפי להחזיר, חּיב לפיכ להצניען; ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹאדם
על אף ּכליו, את למּכר העּׂשּוי הּבית ּבעל אבל ּבהן. ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹלכּפר
ּתחת להטמינן הּכלים אֹותן ּדר ואין צנּוע זה ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּפי
אם וכן ּבידֹו. לקּוחין ׁשהן הּסת נׁשּבע זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּכנפים
הּבית ּבעל ׁשאין ּפי על אף עדים, ּבפני מגּלין ּבהן ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻיצא
הן לקּוחין לֹומר: נאמן זה הרי - ּכליו את למּכר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹעּׂשּוי
יהיּו ׁשּלא ּובלבד ּומכר. מעֹות לֹו נצטרכּו ׁשּמא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹּבידי;
העּׂשּויין ּדברים אבל ּולהּׂשּכיר; להׁשאיל העּׂשּויים ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִַַָָָָָמּדברים
ּכמֹו ּבעליהן, ּבחזקת הן לעֹולם - ּולהּׂשּכיר ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָלהׁשאיל
ׁשּבעל ּפי על ואף מגּלין, ׁשהֹוציאן ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֻׁשּבארנּו.
ׁשּזה עדים לֹו ויׁש הֹואיל ּכליו, את למּכר עּׂשּוי הּזה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּבית
- לֹו הּוא ידּוע ּבלבד ּולהּׂשּכיר להׁשאיל העּׂשּוי ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָהּכלי
ׁשּמכרֹו ראיה ׁשּיביא עד ּפנים, ּכל על זה מּיד אֹותֹו ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָמֹוציאין

קרקעֹות. ּכדין ּבמּתנה, לֹו נתנֹו אֹו ְְְְִַַָָָָלֹו
מּיד‰. אֹותֹו מֹוציאין - ידֹו ּתחת ׁשהּכלי זה מת ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָאפּלּו

אֹו ׁשּלקחֹו לטען לאביו ׁשאין ׁשּכיון ׁשבּועה; ּבלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּיֹורׁש
הּיֹורׁש טען ואם להׁשּביעֹו. יכֹול זה אין ּכ מׁשּכֹון, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ּבעל הרי - לֹו מכרֹו אֹו לאבי נתנֹו ּבפני ואמר: וּדאי ְְְְְֲֲִֵַַַַַַַַָָָָָטענת
ׁשּיׁש ּבארנּו, ּוכבר הּנׁשּבעין. ּכל ּכׁשאר הּסת, נׁשּבע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּבית
ּכליֹו יחזיר ּכ ואחר הּסת, הּבית ּבעל ׁשּיּׁשבע ׁשהֹורה: ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָמי

לזה. נֹוטה ּדעּתי ואין הּיֹורׁש. ְְִִֵֵֶַַַָָמּיד
.Âּפלֹוני ׁשל ּדקלֹו לגזר הֹול הריני ואמר: קרּדם ׁשּלקח ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹמי

מעז אדם ׁשאין ּבחזקתֹו; זה הרי - הּדקל וכרת לי, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמכרֹו
ׁשּלא הּבעלים טענּו ואם ׁשּלֹו. ׁשאינֹו אילן וכֹורת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּפניו
וכיון ונפטר. ׁשּלֹו, ׁשהּוא הּסת הּכֹורת זה נׁשּבע - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמכרּוהּו
לּׂשדה הּיֹורד וכן הּמּטלטלין. ּכל ּכׁשאר הּוא הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשּנכרת
ׁשּזה טֹוענין והּבעלים ׁשנתים, אֹו ׁשנה ּפרֹותיה ואכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָחברֹו
ׁשאכל, העדים והרי ואכל, הּוא וגזלן ּברׁשּות ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹירד
זה הרי - ּפרֹותיה לאכל ירדּתי ּברׁשּות אֹומר: ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹוהּיֹורד
אדם ׁשאין היא, חזקה ;ּכ על הּסת ונׁשּבע נאמן, ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהאֹוכל
ׁשהּקרקע ּפי על אף ׁשּלֹו. ׁשאינן ּפרֹות ואֹוכל ּפניו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמעז
אדם ׁשאין הּבעלים; ּבחזקת הּפרֹות אין ּבעליהן, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבחזקת
הבא ׁשאכל: לזה ׁשּנאמר ּכדי ּבׁשטר ּׂשדהּו ּפרֹות ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמֹוכר
- רּבֹות ׁשנים ּפרֹותיה אכל ׁשאם לֹומר, צרי ואין .ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשטר

לפרֹות לֹומר: נאמן ּבידי, היא לקּוחה לֹומר: ׁשּיכֹול ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּמּתֹו
הּסת. ויּׁשבע ְְִִֵֶַַָָירדּתי,

.Êּגּבי על רֹוכבין ׁשהיּו אֹו אחד, ּבכלי אֹוחזין ׁשהיּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשנים
יֹוׁשבין אֹו מנהיג, ואחד רֹוכב אחד ׁשהיה אֹו אחת, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבהמה

ע ׁשלּבצד ּבחצר אֹו ּבסמטא ּומּנחֹות חּטים ׁשל רמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻ
ּכל - ׁשּלי הּכל אֹומר: וזה ׁשּלי, הּכל אֹומר: זה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשניהם,
ּפחֹות הּדבר ּבזה לֹו ׁשאין חפץ ּבנקיטת נׁשּבע מּׁשניהן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחד
ׁשּלא ּכדי היא, חכמים ּתּקנת זֹו ּוׁשבּועה ויחלקּו. ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹמחציֹו,
ׁשבּועה. ּבלא ונֹוטל חברֹו ׁשל ּבטּליתֹו ּתֹופס אחד ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹיהיה

.Áּכּלּה האֹומר - ׁשּלי חציּה אֹומר: וזה ׁשּלי, ּכּלּה אֹומר: ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻזה
והאֹומר חלקים, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּבּה לֹו ׁשאין יּׁשבע ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשּלי
ׁשלׁשה נֹוטל וזה מרביע, ּפחֹות ּבּה לֹו ׁשאין יּׁשבע ׁשּלי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחציּה
לּטל, הּנׁשּבעין לכל למד אּתה מּכאן רביע. נֹוטל וזה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹחלקים,
מה על נׁשּבע ׁשאינֹו חמּורה, ׁשבּועה ּבין קּלה ׁשבּועה ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָּבין

יֹותר. ׁשּטֹוען ּפי על אף ּׁשּנֹוטל, מה על אּלא ִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּׁשּטֹוען,
.Ëוזה ׁשּלי, ּכּלּה אֹומר: זה ּבטּלית, אדּוקין ׁשנים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻהיּו

נֹוטל וזה מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד נֹוטל זה - ׁשּלי ּכּלּה ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻאֹומר:
אחר ּבׁשוה חֹולקין והּׁשאר מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָעד
ּׁשּנטל מה ׁשּכל חברֹו, על לגלּגל אחד לכל ויׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנׁשּבעין.

נטל. ּכּדין -ִַַָ
.Èּבחּוטין וזה הּטּלית, ׁשּבּׂשפת ּבחּוטין אֹוחז זה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהיה

וכל ׁשּנׁשּבעין. אחר ּבׁשוה ּכּלּה חֹולקין - האחרת ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשּבּׂשפה
ּכלי ׁשל עצמֹו ׁשּיפסידּו לא ּבדמים, - ּכאן האמּורה ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹֻחלּקה

הּבהמה. ׁשּימיתּו אֹו טּלית ׁשל ְִִֵֶֶַַָָאֹו
.‡Èּבּה ונתלה עּמֹו מתאּבק וזה ּכּלּה, את האחד אֹוחז ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהיה

ּכּלּה. את האֹוחז ּבחזקת זֹו הרי -ְְֲֵֵֶֶַָָֻ
.·Èאדּוקי ׁשניהם חברֹוּבאּו מּיד האחד ּוׁשמטּה ּבּה, ן ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ

מֹוציאין אין - וצוח ׁשחזר ּפי על אף הּׁשני, וׁשתק ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבפנינּו,
חזר לֹו. ּכמֹודה זה הרי ּבּתחּלה, ׁשּׁשתק ּכיון מּידֹו; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאֹותּה
צוח (לא) ׁשהראׁשֹון ּפי על אף מראׁשֹון, ּותקפּה ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּׁשני

חֹולקין. - סֹוף ועד ְְְִִִַָמּתחּלה
.‚Èוחּלקּו צאּו להם: ואמרנּו ּבּטּלית, אדּוקין ׁשניהם ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּבאּו

טֹוען זה מהן, אחד יד ּתחת היא והרי וחזרּו יצאּו ּדמיה, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאת
נתּגּבר אֹו לֹו, ׁשּמכרּתיו טֹוען: וזה מּמּנה, ונסּתּלק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהֹודה
הביא לא ואם הראיה; עליו מחברֹו הּמֹוציא - וחטפּה ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹעלי
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ויּפטר. ׁשּלֹו ׁשהיא זה יּׁשבע - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹראיה

ה'תשע"ב מרחשון כ"ח שישי יום
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מקֹום‡. ּבכל מהּלכת אּלא ׁשמּורה, ׁשאינּה חּיה אֹו ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהמה
ידּועה ׁשהיא מאחר ׁשּתפסּה, זה ּבחזקת אינּה - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָורֹועה
ידּועה הּזאת ׁשהּבהמה עדים הּתֹובע הביא ּכיצד? ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹלּבעלים.
- לי מכרּתּה אּתה לי, נתּתּה אּתה טֹוען: הּתֹופס וזה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָלֹו,
הלכה היא ׁשהרי ראיה, ידֹו ּתחת היֹותּה ׁשאין נאמן; ְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאינֹו
- ראיה הביא לא אם ,לפיכ ּברׁשּותֹו. ונכנסה ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֹמעצמּה

זֹו. טענה על הּסת ויּׁשבע לבעליה, הּבהמה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּתחזר
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ּבידי, הּוא לקּוח לֹומר: נאמן והאּמן הֹואיל - ּבפניהם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻנראה
ּכדר ונֹוטל, חפץ ּבנקיטת ונׁשּבע דמיו, ּכדי עד לטען ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיכֹול

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ונֹוטלין, הּנׁשּבעין ְְְְְִִִֵֶַַָָּכל
ּכל‚. ּכׁשאר הן הרי - האּמן ּובן מאּמנּותֹו, ׁשּירד ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻֻֻאּמן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמּטלטלין, ּבכל חזקה להן ויׁש ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאדם,
וכלים„. ויצא הּבית, ּבעל ּבפני חברֹו ׁשל לביתֹו ׁשּנכנס ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמי

ּתבעֹו זמן ּולאחר אֹותֹו, רֹואין והעדים ּכנפיו, ּתחת ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָטמּונין
והרי ,ׁשהׁשאלּתי ּכלים לי החזר לֹו: ואמר הּבית ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָּבעל
ונׁשּבע נאמן; אינֹו - ּבידי הן לקּוחין אֹומר: והּוא ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶָָָָהעדים,
ויחזירּו נתנן, ולא מכרן ׁשּלא טענתֹו על הּסת הּבית ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹּבעל
ּבבעל אמּורים? ּדברים ּבּמה הּבית. לבעל הּכלים ּדין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָּבית
הּכלים ׁשהֹוציא וזה ּכליו, את למּכר עּׂשּוי ׁשאינֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּבית
ּבני ּדר אין הּכלים ואֹותן להצניע, ּדרּכֹו אין ּכנפיו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּתחת
אּלא הצניען ׁשּלא לפי להחזיר, חּיב לפיכ להצניען; ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹאדם
על אף ּכליו, את למּכר העּׂשּוי הּבית ּבעל אבל ּבהן. ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹלכּפר
ּתחת להטמינן הּכלים אֹותן ּדר ואין צנּוע זה ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּפי
אם וכן ּבידֹו. לקּוחין ׁשהן הּסת נׁשּבע זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּכנפים
הּבית ּבעל ׁשאין ּפי על אף עדים, ּבפני מגּלין ּבהן ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻיצא
הן לקּוחין לֹומר: נאמן זה הרי - ּכליו את למּכר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹעּׂשּוי
יהיּו ׁשּלא ּובלבד ּומכר. מעֹות לֹו נצטרכּו ׁשּמא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹּבידי;
העּׂשּויין ּדברים אבל ּולהּׂשּכיר; להׁשאיל העּׂשּויים ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִַַָָָָָמּדברים
ּכמֹו ּבעליהן, ּבחזקת הן לעֹולם - ּולהּׂשּכיר ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָלהׁשאיל
ׁשּבעל ּפי על ואף מגּלין, ׁשהֹוציאן ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֻׁשּבארנּו.
ׁשּזה עדים לֹו ויׁש הֹואיל ּכליו, את למּכר עּׂשּוי הּזה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּבית
- לֹו הּוא ידּוע ּבלבד ּולהּׂשּכיר להׁשאיל העּׂשּוי ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָהּכלי
ׁשּמכרֹו ראיה ׁשּיביא עד ּפנים, ּכל על זה מּיד אֹותֹו ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָמֹוציאין

קרקעֹות. ּכדין ּבמּתנה, לֹו נתנֹו אֹו ְְְְִַַָָָָלֹו
מּיד‰. אֹותֹו מֹוציאין - ידֹו ּתחת ׁשהּכלי זה מת ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָאפּלּו

אֹו ׁשּלקחֹו לטען לאביו ׁשאין ׁשּכיון ׁשבּועה; ּבלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּיֹורׁש
הּיֹורׁש טען ואם להׁשּביעֹו. יכֹול זה אין ּכ מׁשּכֹון, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ּבעל הרי - לֹו מכרֹו אֹו לאבי נתנֹו ּבפני ואמר: וּדאי ְְְְְֲֲִֵַַַַַַַַָָָָָטענת
ׁשּיׁש ּבארנּו, ּוכבר הּנׁשּבעין. ּכל ּכׁשאר הּסת, נׁשּבע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּבית
ּכליֹו יחזיר ּכ ואחר הּסת, הּבית ּבעל ׁשּיּׁשבע ׁשהֹורה: ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָמי

לזה. נֹוטה ּדעּתי ואין הּיֹורׁש. ְְִִֵֵֶַַַָָמּיד
.Âּפלֹוני ׁשל ּדקלֹו לגזר הֹול הריני ואמר: קרּדם ׁשּלקח ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹמי

מעז אדם ׁשאין ּבחזקתֹו; זה הרי - הּדקל וכרת לי, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמכרֹו
ׁשּלא הּבעלים טענּו ואם ׁשּלֹו. ׁשאינֹו אילן וכֹורת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּפניו
וכיון ונפטר. ׁשּלֹו, ׁשהּוא הּסת הּכֹורת זה נׁשּבע - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמכרּוהּו
לּׂשדה הּיֹורד וכן הּמּטלטלין. ּכל ּכׁשאר הּוא הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשּנכרת
ׁשּזה טֹוענין והּבעלים ׁשנתים, אֹו ׁשנה ּפרֹותיה ואכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָחברֹו
ׁשאכל, העדים והרי ואכל, הּוא וגזלן ּברׁשּות ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹירד
זה הרי - ּפרֹותיה לאכל ירדּתי ּברׁשּות אֹומר: ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹוהּיֹורד
אדם ׁשאין היא, חזקה ;ּכ על הּסת ונׁשּבע נאמן, ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהאֹוכל
ׁשהּקרקע ּפי על אף ׁשּלֹו. ׁשאינן ּפרֹות ואֹוכל ּפניו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמעז
אדם ׁשאין הּבעלים; ּבחזקת הּפרֹות אין ּבעליהן, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבחזקת
הבא ׁשאכל: לזה ׁשּנאמר ּכדי ּבׁשטר ּׂשדהּו ּפרֹות ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמֹוכר
- רּבֹות ׁשנים ּפרֹותיה אכל ׁשאם לֹומר, צרי ואין .ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשטר

לפרֹות לֹומר: נאמן ּבידי, היא לקּוחה לֹומר: ׁשּיכֹול ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּמּתֹו
הּסת. ויּׁשבע ְְִִֵֶַַָָירדּתי,

.Êּגּבי על רֹוכבין ׁשהיּו אֹו אחד, ּבכלי אֹוחזין ׁשהיּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשנים
יֹוׁשבין אֹו מנהיג, ואחד רֹוכב אחד ׁשהיה אֹו אחת, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבהמה

ע ׁשלּבצד ּבחצר אֹו ּבסמטא ּומּנחֹות חּטים ׁשל רמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻ
ּכל - ׁשּלי הּכל אֹומר: וזה ׁשּלי, הּכל אֹומר: זה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשניהם,
ּפחֹות הּדבר ּבזה לֹו ׁשאין חפץ ּבנקיטת נׁשּבע מּׁשניהן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחד
ׁשּלא ּכדי היא, חכמים ּתּקנת זֹו ּוׁשבּועה ויחלקּו. ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹמחציֹו,
ׁשבּועה. ּבלא ונֹוטל חברֹו ׁשל ּבטּליתֹו ּתֹופס אחד ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹיהיה

.Áּכּלּה האֹומר - ׁשּלי חציּה אֹומר: וזה ׁשּלי, ּכּלּה אֹומר: ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻזה
והאֹומר חלקים, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּבּה לֹו ׁשאין יּׁשבע ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשּלי
ׁשלׁשה נֹוטל וזה מרביע, ּפחֹות ּבּה לֹו ׁשאין יּׁשבע ׁשּלי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחציּה
לּטל, הּנׁשּבעין לכל למד אּתה מּכאן רביע. נֹוטל וזה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹחלקים,
מה על נׁשּבע ׁשאינֹו חמּורה, ׁשבּועה ּבין קּלה ׁשבּועה ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָּבין

יֹותר. ׁשּטֹוען ּפי על אף ּׁשּנֹוטל, מה על אּלא ִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּׁשּטֹוען,
.Ëוזה ׁשּלי, ּכּלּה אֹומר: זה ּבטּלית, אדּוקין ׁשנים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻהיּו

נֹוטל וזה מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד נֹוטל זה - ׁשּלי ּכּלּה ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻאֹומר:
אחר ּבׁשוה חֹולקין והּׁשאר מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָעד
ּׁשּנטל מה ׁשּכל חברֹו, על לגלּגל אחד לכל ויׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנׁשּבעין.

נטל. ּכּדין -ִַַָ
.Èּבחּוטין וזה הּטּלית, ׁשּבּׂשפת ּבחּוטין אֹוחז זה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהיה

וכל ׁשּנׁשּבעין. אחר ּבׁשוה ּכּלּה חֹולקין - האחרת ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשּבּׂשפה
ּכלי ׁשל עצמֹו ׁשּיפסידּו לא ּבדמים, - ּכאן האמּורה ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹֻחלּקה

הּבהמה. ׁשּימיתּו אֹו טּלית ׁשל ְִִֵֶֶַַָָאֹו
.‡Èּבּה ונתלה עּמֹו מתאּבק וזה ּכּלּה, את האחד אֹוחז ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהיה

ּכּלּה. את האֹוחז ּבחזקת זֹו הרי -ְְֲֵֵֶֶַָָֻ
.·Èאדּוקי ׁשניהם חברֹוּבאּו מּיד האחד ּוׁשמטּה ּבּה, ן ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ

מֹוציאין אין - וצוח ׁשחזר ּפי על אף הּׁשני, וׁשתק ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבפנינּו,
חזר לֹו. ּכמֹודה זה הרי ּבּתחּלה, ׁשּׁשתק ּכיון מּידֹו; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאֹותּה
צוח (לא) ׁשהראׁשֹון ּפי על אף מראׁשֹון, ּותקפּה ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּׁשני

חֹולקין. - סֹוף ועד ְְְִִִַָמּתחּלה
.‚Èוחּלקּו צאּו להם: ואמרנּו ּבּטּלית, אדּוקין ׁשניהם ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּבאּו

טֹוען זה מהן, אחד יד ּתחת היא והרי וחזרּו יצאּו ּדמיה, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאת
נתּגּבר אֹו לֹו, ׁשּמכרּתיו טֹוען: וזה מּמּנה, ונסּתּלק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהֹודה
הביא לא ואם הראיה; עליו מחברֹו הּמֹוציא - וחטפּה ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹעלי
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ויּפטר. ׁשּלֹו ׁשהיא זה יּׁשבע - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹראיה

ה'תשע"ב מרחשון כ"ח שישי יום
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מקֹום‡. ּבכל מהּלכת אּלא ׁשמּורה, ׁשאינּה חּיה אֹו ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהמה
ידּועה ׁשהיא מאחר ׁשּתפסּה, זה ּבחזקת אינּה - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָורֹועה
ידּועה הּזאת ׁשהּבהמה עדים הּתֹובע הביא ּכיצד? ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹלּבעלים.
- לי מכרּתּה אּתה לי, נתּתּה אּתה טֹוען: הּתֹופס וזה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָלֹו,
הלכה היא ׁשהרי ראיה, ידֹו ּתחת היֹותּה ׁשאין נאמן; ְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאינֹו
- ראיה הביא לא אם ,לפיכ ּברׁשּותֹו. ונכנסה ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֹמעצמּה

זֹו. טענה על הּסת ויּׁשבע לבעליה, הּבהמה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּתחזר
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ּפי·. על אף לרֹועה, מסּורה אֹו ׁשמּורה הּבהמה ְְְְְִֵֶַַַָָָָָהיתה
ׁשהיא זה ּבחזקת היא הרי - ׁשּלֹו ׁשהיא עדים זה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַׁשהביא
יּׁשבע - לי נתּתּה אֹו מכרּתּה אּתה טען: ואם ידֹו; ְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָּתחת

ויּפטר. ׁשּלֹו ׁשהיא הּסת ְִִֵֵֵֶֶֶַָהּתֹופס
ּביד‚. אֹו ׁשמּורה ׁשהיתה חברֹו ּבהמת ׁשּתפס מי ,ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָלפיכ

,אצל ּובאה מעצמּה יצאת היא טֹוענין: והּבעלים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָרֹועה,
אֹומר: והּתֹופס ,ל היא ׁשאּולה אֹו ,ּביד היא ּפּקדֹון ְְְְְִִִֵֵַָָָאֹו
אּתה אֹו ,וכ ּכ לי חּיב אּתה אבל ׁשּלי, אינּה הּוא, ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּכן
חּיב ׁשאּתה נזק אֹותי הּזקּת אֹו ,וכ ּכ על ּבידי ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָמׁשּכנּתּה
ׁשּיכֹול מּתֹו דמיה, ּכדי עד לטען יכֹול - וכ ּכ ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלׁשּלם
ויּטל. חפץ ּבנקיטת ויּׁשבע ּבידי. היא לקּוחה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹלֹומר:

ּתחת„. ׁשהן זה ּבחזקת אינן - להּל ׁשּיכֹולין העבדים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוכן
עבּדֹו, ׁשהּוא ידּוע ׁשּזה עדים הּטֹוען ׁשהביא ּכיון אּלא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָידֹו.
אינֹו - ּבמּתנה לי נתּתֹו אּתה לי, מכרּתֹו אּתה טֹוען: ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָוהּלה
ולא מכר ׁשּלא הּטֹוען ויּׁשבע לבעליו, העבד ויחזר ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹנאמן;
העבד לזה ׁשּיׁש עדים העבד ׁשּתפס הּנטען זה הביא ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָנתן.
ּבֹו מׁשּתּמׁש והּוא ליֹום, מּיֹום רצּופֹות ׁשנים ׁשלׁש ְְְְְִִִֵֶַָָאצלֹו
ּבכל ּבֹו מחה ולא הֹואיל רּבן, את מׁשּמׁשין ׁשהעבדים ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכדר
אחר ּבידֹו אֹותֹו ּומעמידין נאמן, זה הרי - הּׁשנים ְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאּלּו
עבד אבל ּבמּתנה. לֹו נתנֹו אֹו מּמּנּו ׁשּלקחֹו הּסת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיּׁשבע
הּוא הרי - קטנּותֹו מּפני רגליו על להּל יכֹול ׁשאינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָקטן,
הּוא הרי - ּברׁשּותֹו ׁשּיהיה מי וכל הּמּטלטלין, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּכׁשאר

הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָּבחזקתֹו,
זה‰. עבד אֹו ּבהמה אֹו ּבגד ואמר: חברֹו את ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָהּטֹוען

אֹו אצל הפקדּתיו אֹו גזּול, אֹו ׁשאּול אֹו הּוא, ׁשּלי ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָׁשּביד
וירּׁשתי, ממֹוני זה אּלא ּכי, לא אמר: והּנטען ,ל ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֻּׂשכּור
אֹו החפץ ׁשּזה יֹודעין ׁשהן ׁשהעידּו עדים הּטֹוען ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַוהביא
הּנטען חזר לזה, היתה ׁשהיא ידּועה הּבהמה אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהעבד
וזה לי, מכרּתֹו אֹו לי נתּתֹו אּתה אבל ,ׁשּל היה ּכן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָואמר:

ׁשּירׁשּתיו לא - ירּׁשתי ׁשּליׁשאמרּתי ׁשהּוא אּלא מאבֹותי, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּבארנּו, ׁשּכבר הּסת. ונׁשּבע נאמן, זה הרי - ירׁשּתיו ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכאּלּו

הּנׁשמע. ּדבר לטען לחזר לּטֹוען ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשּיׁש
.Â:אֹומר זה עליה, נחלקין ׁשנים ׁשהיּו ּבּה וכּיֹוצא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָספינה

אחד: ואמר ּדין לבית ּובאּו ׁשּלי, ּכּלּה אֹומר: וזה ׁשּלי, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻּכּלּה
ּתפסּוה ואם אֹותּה. ּתֹופסין אין - עדים ׁשאביא עד ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּתפסּוה
וכל ּבינינּו, הּניחּוה ואמר: עדים, מצא ולא והל ּדין, ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹּבית
ואין להן; ׁשֹומעין אין - מּקדם דינּה ּכׁשהיה יּטל, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּמתּגּבר
ׁשּיֹודּו עד אֹו עדים ׁשּיביאּו עד מּידן ּדין ּבית אֹותּה ִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמֹוציאין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּובׁשבּועה, ּברצֹונם יחלקּו אֹו לזה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָזה
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עּתה‡. ׁשהן ּפי על אף לבעליהן, הידּועֹות הּקרקעֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּכל
ראּובן ּכיצד? ּבעליהן. ּבחזקת הן הרי - אחרים יד ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַּתחת
מׁשּתּמׁשים ׁשהעם ּכדר ּבחצר מׁשּתּמׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיה

וסֹותר, ּובֹונה לאחרים, ּומּׂשּכירּה ּבּה, ּדר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבחצרֹותיהן:
ׁשּתחת זֹו חצר לֹו: ואמר עליו וטען ׁשמעֹון ּבא זמן ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָואחר
והׁשיבֹו ׁשאּולה, אֹו ּביד היא ּוּׂשכּורה היא, ׁשּלי ְְְְְֱִִִִֶֶָָָָיד
ּבמּתנה, לי נתּתּה אֹו לי מכרּתּה ואּתה היתה, ׁשּל ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָראּובן:
ראּובן נׁשּבע - לֹו ידּועה ׁשהיתה לׁשמעֹון עדים אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָאם
ׁשחצר עדים ׁשמעֹון הביא אם אבל ּבמקֹומֹו. ויעמד ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹהּסת
לראּובן: ואֹומרין ׁשמעֹון, ּבחזקת היא הרי - היתה ׁשּלֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָזֹו
ראיה הביא לא ואם ;ל נתנּה אֹו ל ׁשּמכרּה ראיה ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָֹהבא
ּפי על אף לׁשמעֹון, אֹותּה ּומחזירין מּמּנה, אֹותֹו מסּלקין -ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָ
יׁש ׁשהרי ׁשּלֹו, היתה ׁשהיא לׁשמעֹון מֹודה ראּובן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשאין

לׁשמעֹון.עד ים ְְִִֵ
אֹו·. ראיה להביא ראּובן ׁשּמצריכין אמּורים ּדברים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

הביא אם אבל מרּבה; זמן ּבּה נׁשּתּמׁש ּבׁשּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻיסּתּלק?
ּבכּלּה ונהנה רצּופֹות, ׁשנים ׁשלׁש קרקע ּפרֹות ׁשאכל ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻעדים
אפׁשר ׁשּיהיה והּוא קרקע, ּבאֹותּה אדם ּכל ׁשּנהנין ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּכדר
- ּבֹו מחּו ולא ׁשהחזיק ּבזה ׁשּידעּו הראׁשֹונים ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹלּבעלים
לֹו ׁשּמכרּה הּסת ראּובן ויּׁשבע ראּובן, ּביד אֹותּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמעמידין
אם לׁשמעֹון: לֹו ׁשאֹומרים מּפני ויּפטר. לֹו נתנּה אֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָׁשמעֹון
זה היה למה נתּת, ולא מכרּת ׁשּלא טֹוען אּתה ְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹאמת
ׁשטר לא עליו ל ואין ,ּבקרקע ׁשנה אחר ׁשנה ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָֹמׁשּתּמׁש
מּפני ואמר: טען ּבֹו. מחית ולא מׁשּכֹונה, ׁשטר ולא ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֹּׂשכירּות
- רחֹוקה ּבמדינה הייתי ׁשהרי הּדבר, אלי הּגיע ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא
ׁשנים; ּבׁשלׁש הּדבר ליד יּגיע ׁשּלא אפׁשר אי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹאֹומרים:
אֹותם: ותֹודיע עדים, ּבפני למחֹות ל היה ל ׁשהּגיע ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוכיון
מחית, ולא הֹואיל ּבּדין; אתּבעּנּו ּולמחר אֹותי גזל ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּפלֹוני
וׁשּבּוׁש מלחמה היתה אם ,לפיכ .עצמ על הפסדּת ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָאּתה
ּבֹו ׁשהיה הּמקֹום ּובין ראּובן ּבֹו ׁשהיה הּמקֹום ּבין ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּדרכים
אֹותּה מֹוציאין - ׁשנים עּׂשר ראּובן אכלּה אפּלּו ְְֲֲִִִִִֵֶֶָָָָׁשמעֹון,
ידעּתי לא לֹומר: ׁשּיכֹול מּפני לׁשמעֹון, וחֹוזרת ידֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמּתחת

ּבקרקעי. מׁשּתּמׁש ְְְִִֵֶֶַַָׁשּזה
ועֹומד‚. ׁשנה ּבכל ּבא ׁשמעֹון ׁשהיה עדים ראּובן ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהביא

מּפני לׁשמעֹון: אֹומרים - ּפחֹות אֹו יֹום ׁשלׁשים זה ְְְְְְִִִִֵֶָָּבמקֹום
ואמר: ׁשמעֹון טען .זכּות אּבדּת ּכׁשּבאת? מחית לא ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹמה
זֹו הרי - חצרי ּבתֹו ׁשּזה ידעּתי ולא ּבּׁשּוק, הייתי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹטרּוד
עמד ואם ּבּׁשּוק. טרּוד אדם יהיה יֹום ׁשלׁשים ׁשּכל ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָטענה;
לי, ויראה זכּותֹו. את אּבד - מחה ולא יֹום מּׁשלׁשים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹיֹותר
ּבּׁשוקים טרּודין ׁשהעם ּבּכפרים, אּלא אינֹו זה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּדין

ֶֶָׁשּלהן.
ׁשּמכר„. הּדבר אמת אם לראּובן: אֹומרין אין מה ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומּפני

מּפני ?ׁשּל ּבּׁשטר נזהרּת לא לּמה ּבמּתנה, ל נתן אֹו ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹל
אדם ׁשאין וחזקה ימיו, ּכל והֹול ּבׁשטרֹו נזהר אדם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָׁשאין
אדם ׁשאין ׁשרֹואה וכיון ׁשנים, ׁשלׁש עד אּלא ּבׁשטר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָנזהר

נזהר. אינֹו ׁשּוב - ּבֹו ְְִֵֶַָממחה
יטען‰. לא מה מּפני רחֹוקה, ּבמדינה ׁשמעֹון ׁשּמחה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹהרי

ּבּׁשטר? ׁשאּזהר ּכדי ּבי ׁשּמחה ׁשמעּתי לא ויאמר: ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹראּובן
חבר, לֹו יׁש וחברֹו חבר, לֹו יׁש חבר לֹו: ׁשאֹומרין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָמּפני
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ּבתֹו ּב ׁשּמחה ׁשּידעּת וכיון הּדבר; אלי ׁשהּגיע ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוחזקה
אּתה ּבֹו, נזהרּת ולא ׁשטר ל היה ּבאמת אם ׁשנים, ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשלׁש

.עצמ על ְְְְִַַַָהפסדּת
.Âאל להם: ואמר עדים ּבפני ׁשמעֹון מחה אם ,ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָלפיכ

אמרּו אם אבל מחאה. זה אין - מּפיכם זה דבר ְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָּתֹוציאּו
זֹו גם הרי - מּפינּו יֹוצא זה ּדבר אין מעצמן: ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהעדים
ּבכּונה. ׁשּלא אֹומרֹו עליו מצּוה אדם ׁשאין ׁשהּדבר ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻמחאה;
ׁשאמרּו אֹו ּתֹודיעּוהּו, אל להם: ואמר לעדים צּוה אם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָוכן
אף היא; מחאה זֹו ּגם - אֹותֹו מֹודיעין אנּו אין מעצמן: ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהן
זה ודבר לאחרים, הם מֹודיעין אֹותֹו, מֹודיעין ׁשאינן ּפי ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעל

אליו. ִֵַַָיּגיע
.Êמׁשּתּמׁש ׁשהּוא ּפלֹוני ׁשנים: ּבפני אֹומר הּמחאה? ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכיצד

ּבּדין. אֹותֹו ּתֹובע אני ולעתיד הּוא, ּגזלן ּבּׂשדי אֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבחצרי
יטעןוכן ואם מׁשּכֹונה, אֹו ּבידֹו היא ּׂשכּורה להם: אמר אם ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ

ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּדין, אֹותֹו ּתֹובע אני נתּתי, אֹו ׁשּמכרּתי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹעלי
זֹו ּבמדינה מחה ׁשּלא ּפי על אף מחאה. זֹו הרי - ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבזה
ׁשּמׁשּתּמׁש ּפלֹוני להן: אמר אם אבל זה. ּבּה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהחזיק

אֹומר: ראּובן ׁשהרי מחאה; זֹו אין - הּוא ּגזלן ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּבחצרי
לא ּולפיכ ּבלבד, אֹותי חרף ׁשּמא אמרּתי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשּׁשמעּתי

ּבׁשטרי. ְְְִִִִַָנזהרּתי
.Áׁשּלא ּפי על אף וכֹותבין, מחאה; - ׁשנים ּבפני ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמחאה

צרי אינֹו - ראׁשֹונה ּבׁשנה ׁשּמחה וכיון ּכתבּו. להם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹאמר
ּבין יהיה ׁשּלא צרי אבל וׁשנה. ׁשנה ּבכל ולמחֹות ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹלחזר
למחֹות צרי לפיכ ּגמּורֹות. ׁשנים ׁשלׁש למחאה ְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָמחאה
ּגמּורֹות, ׁשנים ׁשלׁש ועמד מחה, ואם ׁשנים. ׁשלׁש ּכל ְְְְִִִִַָָָָָָָּבסֹוף

מחאה. אינּה - מחה ּכ ְִֵֶַַָָָָָואחר
.Ëּפרֹות קּבץ הּׂשדה ּבעל ׁשמעֹון ׁשּזה עדים, ראּובן ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהביא

טען ואפּלּו ראּובן, ּביד הּׂשדה ּתעמד - לֹו ּונתנם זֹו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּׂשדה
נתן, אֹו מכר לא ׁשאּלּו הּיֹום; לֹו נתן אֹו לֹו מכרּה ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשּׁשמעֹון
ּפרֹותיה. לֹו ונֹותן זֹו ּבּׂשדה ראּובן את מׁשּמׁש היה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלא

.È,הֹורדּתיו ּולפרֹות הּדבר, היה אמת ואמר: ׁשמעֹון ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָָטען
וחֹוזר נאמן, - מכרּתי לא הּגּוף אבל הּפרֹות, היּו ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹוׁשּלֹו
ולא ׁשנים ׁשלׁש ּבפניו ראּובן אכלּה ּכן אם אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָֹלׁשמעֹון;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, ְְִֵֶַָמחה

�
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ה'תשע"ב מרחשון כ"ג ראשון יום

.„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ד הּזבהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
הּדברים ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָמטּמא,
מטּמא הּוא אפן ּובאיזה זב, נעׂשה הּוא ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּבהם

ְָלזּולתֹו.

ה'תשע"ב מרחשון כ"ד שני יום

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשניכ"גֿכ"דמרחשון

― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
וכלֿ נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻמטמאה,
ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל מזּכיר והנני ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָּדיניה.

לקּמן מהּֿׁשּיּזכר ּבכל הּטמאֹות,ׁשּתזּכרּנה מּמיני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
מןֿהּטמאֹות ומין ּכלֿמין מֹונים ׁשאנּו זה ְְִִִִֶֶַָָָֻוהּוא:
להּטּמא חּיבים ׁשאנּו ענינֹו אין עׂשה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכמצות
ּבּה, מּלהּטּמא מזהרים ׁשאנּו לא וגם זֹו, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֻֻּבטמאה

ׁשּיהיּו llka)עד f`)זה אּלא לאֿתעׂשה, מצות ְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹ
אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ּכי אמרה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּתֹורה
― ּבֹו ׁשּנגע למי ּכזה, ּבאפן מטּמא זה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּדבר

הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ּדין ּכלֹומר: עׂשה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַמצות
ּפלֹוני ּבדבר ׁשהּנֹוגע אֹומרים ׁשאנּו הינּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמצוה,
אינֹו אחר, ּבמּצב הּוא ואם נטמא; ּכזה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹּבאפן
רׁשּות: ׁשל ּדבר הּוא ההּטּמאּות עצם א ְְְִִֶֶֶַַַָָָנטמא.
ּולׁשֹון מּטּמא. אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה ְְִִִִֵֵֵֶַַָאם

ipiny)ספרא zyxt)"תּגעּו לא "ּובנבלתם : ְְְִִִָָָָֹ
(g ,`i `xwie)ילקה ּבּנבלה אדם נגע אם "יכֹול ―ְְִִֵֶַַָָָָָ

ּתּטּמאּו" "ּולאּלה לֹומר: ּתלמּוד (myארּבעים? ְְְִִֵֶַַַַָָ
(ck ,`iויּטּמא יל נבלה אדם ראה אם יכֹול ;ְְִִֵֵֵַָָָָָָָ

הא תּגעּו", לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד ְְְִִַַָָָָָֹלּה?
― היא הּמצוה ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ְְֱִִִֵֵֵֵַַָּכיצד?
לנּו ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו אׁשר ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָהּדין
ּבכלֿחּיּובי וחּיב טמא ונעׂשה נטמא ּבזה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּנֹוגע

ׁשכינה למחנה חּוץ לצאת (zxfr'nהּטמאים: ְְְֲִִֵֵֵַַָָ
(dnipte ycwnay 'l`xyiולא קדׁש לאכל ְְֱֶֶֶֹֹֹֹוׁשּלא

ּכלֹומר: הּצּוּוי, וזהּו ― ּבזה וכּיֹוצא ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹלנּגע
היה אם אֹו זה, ּבדבר נגע אם טמא ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּנעׂשה
מּמיני ּבכלֿמין זה ענין ּוזכֹור .ּכ ּבאפן ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹּבקרבתֹו

ְַָֻהּטמאה.
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ּבתֹו ּב ׁשּמחה ׁשּידעּת וכיון הּדבר; אלי ׁשהּגיע ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוחזקה
אּתה ּבֹו, נזהרּת ולא ׁשטר ל היה ּבאמת אם ׁשנים, ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשלׁש

.עצמ על ְְְְִַַַָהפסדּת
.Âאל להם: ואמר עדים ּבפני ׁשמעֹון מחה אם ,ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָלפיכ

אמרּו אם אבל מחאה. זה אין - מּפיכם זה דבר ְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָּתֹוציאּו
זֹו גם הרי - מּפינּו יֹוצא זה ּדבר אין מעצמן: ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהעדים
ּבכּונה. ׁשּלא אֹומרֹו עליו מצּוה אדם ׁשאין ׁשהּדבר ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻמחאה;
ׁשאמרּו אֹו ּתֹודיעּוהּו, אל להם: ואמר לעדים צּוה אם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָוכן
אף היא; מחאה זֹו ּגם - אֹותֹו מֹודיעין אנּו אין מעצמן: ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהן
זה ודבר לאחרים, הם מֹודיעין אֹותֹו, מֹודיעין ׁשאינן ּפי ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעל

אליו. ִֵַַָיּגיע
.Êמׁשּתּמׁש ׁשהּוא ּפלֹוני ׁשנים: ּבפני אֹומר הּמחאה? ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכיצד

ּבּדין. אֹותֹו ּתֹובע אני ולעתיד הּוא, ּגזלן ּבּׂשדי אֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבחצרי
יטעןוכן ואם מׁשּכֹונה, אֹו ּבידֹו היא ּׂשכּורה להם: אמר אם ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ

ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּדין, אֹותֹו ּתֹובע אני נתּתי, אֹו ׁשּמכרּתי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹעלי
זֹו ּבמדינה מחה ׁשּלא ּפי על אף מחאה. זֹו הרי - ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבזה
ׁשּמׁשּתּמׁש ּפלֹוני להן: אמר אם אבל זה. ּבּה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהחזיק

אֹומר: ראּובן ׁשהרי מחאה; זֹו אין - הּוא ּגזלן ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּבחצרי
לא ּולפיכ ּבלבד, אֹותי חרף ׁשּמא אמרּתי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשּׁשמעּתי

ּבׁשטרי. ְְְִִִִַָנזהרּתי
.Áׁשּלא ּפי על אף וכֹותבין, מחאה; - ׁשנים ּבפני ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמחאה

צרי אינֹו - ראׁשֹונה ּבׁשנה ׁשּמחה וכיון ּכתבּו. להם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹאמר
ּבין יהיה ׁשּלא צרי אבל וׁשנה. ׁשנה ּבכל ולמחֹות ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹלחזר
למחֹות צרי לפיכ ּגמּורֹות. ׁשנים ׁשלׁש למחאה ְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָמחאה
ּגמּורֹות, ׁשנים ׁשלׁש ועמד מחה, ואם ׁשנים. ׁשלׁש ּכל ְְְְִִִִַָָָָָָָּבסֹוף

מחאה. אינּה - מחה ּכ ְִֵֶַַָָָָָואחר
.Ëּפרֹות קּבץ הּׂשדה ּבעל ׁשמעֹון ׁשּזה עדים, ראּובן ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהביא

טען ואפּלּו ראּובן, ּביד הּׂשדה ּתעמד - לֹו ּונתנם זֹו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּׂשדה
נתן, אֹו מכר לא ׁשאּלּו הּיֹום; לֹו נתן אֹו לֹו מכרּה ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשּׁשמעֹון
ּפרֹותיה. לֹו ונֹותן זֹו ּבּׂשדה ראּובן את מׁשּמׁש היה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלא

.È,הֹורדּתיו ּולפרֹות הּדבר, היה אמת ואמר: ׁשמעֹון ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָָטען
וחֹוזר נאמן, - מכרּתי לא הּגּוף אבל הּפרֹות, היּו ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹוׁשּלֹו
ולא ׁשנים ׁשלׁש ּבפניו ראּובן אכלּה ּכן אם אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָֹלׁשמעֹון;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, ְְִֵֶַָמחה

�

zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd oeygxn h"kÎb"k -

ה'תשע"ב מרחשון כ"ג ראשון יום

.„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ד הּזבהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
הּדברים ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָמטּמא,
מטּמא הּוא אפן ּובאיזה זב, נעׂשה הּוא ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּבהם

ְָלזּולתֹו.

ה'תשע"ב מרחשון כ"ד שני יום

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשניכ"גֿכ"דמרחשון

― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
וכלֿ נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻמטמאה,
ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל מזּכיר והנני ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָּדיניה.

לקּמן מהּֿׁשּיּזכר ּבכל הּטמאֹות,ׁשּתזּכרּנה מּמיני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
מןֿהּטמאֹות ומין ּכלֿמין מֹונים ׁשאנּו זה ְְִִִִֶֶַָָָֻוהּוא:
להּטּמא חּיבים ׁשאנּו ענינֹו אין עׂשה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכמצות
ּבּה, מּלהּטּמא מזהרים ׁשאנּו לא וגם זֹו, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֻֻּבטמאה

ׁשּיהיּו llka)עד f`)זה אּלא לאֿתעׂשה, מצות ְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹ
אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ּכי אמרה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּתֹורה
― ּבֹו ׁשּנגע למי ּכזה, ּבאפן מטּמא זה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּדבר

הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ּדין ּכלֹומר: עׂשה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַמצות
ּפלֹוני ּבדבר ׁשהּנֹוגע אֹומרים ׁשאנּו הינּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמצוה,
אינֹו אחר, ּבמּצב הּוא ואם נטמא; ּכזה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹּבאפן
רׁשּות: ׁשל ּדבר הּוא ההּטּמאּות עצם א ְְְִִֶֶֶַַַָָָנטמא.
ּולׁשֹון מּטּמא. אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה ְְִִִִֵֵֵֶַַָאם

ipiny)ספרא zyxt)"תּגעּו לא "ּובנבלתם : ְְְִִִָָָָֹ
(g ,`i `xwie)ילקה ּבּנבלה אדם נגע אם "יכֹול ―ְְִִֵֶַַָָָָָ

ּתּטּמאּו" "ּולאּלה לֹומר: ּתלמּוד (myארּבעים? ְְְִִֵֶַַַַָָ
(ck ,`iויּטּמא יל נבלה אדם ראה אם יכֹול ;ְְִִֵֵֵַָָָָָָָ

הא תּגעּו", לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד ְְְִִַַָָָָָֹלּה?
― היא הּמצוה ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ְְֱִִִֵֵֵֵַַָּכיצד?
לנּו ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו אׁשר ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָהּדין
ּבכלֿחּיּובי וחּיב טמא ונעׂשה נטמא ּבזה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּנֹוגע

ׁשכינה למחנה חּוץ לצאת (zxfr'nהּטמאים: ְְְֲִִֵֵֵַַָָ
(dnipte ycwnay 'l`xyiולא קדׁש לאכל ְְֱֶֶֶֹֹֹֹוׁשּלא

ּכלֹומר: הּצּוּוי, וזהּו ― ּבזה וכּיֹוצא ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹלנּגע
היה אם אֹו זה, ּבדבר נגע אם טמא ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּנעׂשה
מּמיני ּבכלֿמין זה ענין ּוזכֹור .ּכ ּבאפן ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹּבקרבתֹו

ְַָֻהּטמאה.
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oeygxnקי h"kÎd"k ycew zayÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ב מרחשון כ"ה שלישי יום

ה'תשע"ב מרחשון כ"ו רביעי יום

ה'תשע"ב מרחשון כ"ז חמישי יום

ה'תשע"ב מרחשון כ"ח שישי יום

.Ë˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםשלישֿישבתקודשכ"הֿכ"טמרחשון

― הק"ט ּבמיהּמצוה לטּבֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָ
הּטמאה מּמיני מּכלֿמין נטהר ואז ְְְְִִִִִִֵַַָָָָֻמקוה
ּבּמים "ורחץ יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבֹו, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשּנטמאנּו

fh)אתּֿכלּֿבׂשרֹו" ,eh `xwie)ּבּקּבלה ּובא ,`xtq) ְֶַַָָָָָ
(rxevn zyxtוהּוא ּבהם עֹולה ׁשּכלּֿבׂשרֹו "מים :ְְִֶֶֶַָָָ

נֹובעים מים היּו אם אּלא מקוה", ,(oirnn)ׁשעּור ְְִִִִִֶַָָָ
מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשעּור, אין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשּלהם

ze`eewn)זֹו zekld)יהיּו ּבלבד ׁשהּזב ּומּתנאיה, .ְְְִִִֶֶַַָָָ
ּבֹו ׁשאמר ּכמֹו נֹובעים, ּבהם ׁשּיטהר ְְְִִִֶֶֶַַַַָָהּמים

חּיים" "ּבמים bi)הּכתּוב: ,my)הּכּונה ואין . ְְִִֵַַַַַָָָ
חּיב ׁשּכלֿטמא עׂשה, מצות ׁשהּטבילה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבאמרנּו
חּיב ּבטּלית ׁשּכלֿהּמתעּטף ּכדר ּבהכרח, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלטּבֹול
חּיב ּבית לֹו ׁשּיׁש ׁשּכלֿמי אֹו ציצית, ֲִִִִֵֶֶַַַָָלעׂשֹות
טבילה לדין ּבכ ּכּונתי אּלא ― מעקה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָלעׂשֹות
לא מּטמאתֹו להּטהר ׁשּכלֿהרֹוצה נצטּוינּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשאנּו
יטהר. ואז ּבּמים, ּבטבילה אּלא זה ּדבר ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָיּתכן

ספרא zen)ּולׁשֹון ixg` zyxt),ּבּמים "ורחץ : ְְְִִַַַָָ
מל ּגזרת mrh)יכֹול `ll ,`ed jexa yecwd) ְֵֶֶַָ

מּפני ― הּמחנה אל יבא ואחר לֹומר: ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָֹּתלמּוד

:ל ׁשּבארּתי הּזה לּכלל רֹומז הריהּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֻהּטמאה".
ׁשּיעׂשהּֿכ להּטהר ׁשרֹוצה למי ּבלבד ּדין ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּזה
ׁשּנחּיבהּו לא אבל הּמצוה; הּוא זה ודין ―ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
ולא ּבטמאתֹו להּׁשאר הרֹוצה אּלא ּדוקא, ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֻטבילה

ׁשכינה למחנה ziaayיּכנס l`xyi zxfrn) ְְֲִִֵֵַָָ
(miptle ycwndּבאר ּוכבר רּׁשאי. ― זמן ְְֵֵֵֶַַַָאיזה

האמת dxezd")ספר xtq")וטבל ׁשּנטמא ׁשּכלֿמי ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָ
עד ׁשלמה טהרתֹו ׁשאין אּלא טהֹור, ְֳֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהּוא

ׁשמׁשֹו dliahd)ׁשּיעריב meia ynyd rwyzy). ְֲִִֶַ
וגּופֹו לטּבל ׁשּצרי המקּבל, ּבּפרּוׁש ּגם ּבא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻוכן

אמרּו הּמים. ּבׁשטח נֹוגע c:)ערֹום oiaexir): ְְִֵֶַַַָָָ
ּובין ּבינֹו חֹוצץ ּדבר יהא ׁשּלא ― ְְֵֵֵֵֶָָָָֹ"ּכלּֿבׂשרֹו
והיא ― זֹו ׁשּמצוה ,ל נתּבאר הּנה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָהּמים".
ודיני הּמקוה ּדיני ּכֹוללת ― טבילה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָמצות

יֹום טבּול ודיני l`החציצה oiicre lahy df) ְְֲִִֵַָ
(eyny Ð drwy Ð aixrdמבארת זֹו ּומצוה .ְְִֶֶָֹ

יֹום. טבּול ּובמּסכת מקואֹות ְְְְִֶֶֶֶַַָּבמּסכת

ה'תשע"ב מרחשון כ"ט קודש שבת יום

.ÊÏ¯ .Ë˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� Ë"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הרל"ז ּבדיןהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָָ
וגֹו'" ׁשֹור "וכיֿיּגח יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִֶַַַָהּׁשֹור,

(gk ,`k zeny)אתֿׁשֹור ׁשֹורֿאיׁש "וכיֿיּגֹוף ,ְִִִֶ
dl)רעהּו" ,my)זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִֵֵֶָָ

מ הראׁשֹונים הּפרקים קּמא.(aa`)ּבׁשׁשת ְְִִִִֵֶַַָָָ
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(ÊÈ).˜Á¯Ó‰ ˙È·:דרחיק באתר ÏÚ(ÁÈ)(תרגום:)
.Â„È:עוברים והם עומד הוא ‰ÍÏÓ.(ËÈ)אצלו, ÌÚ

אבשלום: ‡˙‰.עם È¯Î� ÈÎצידה מאין בורחים ואנחנו

מרחמים: תמצא לא נכרי שאתה ומתוך Ì‚Âומזון,
.ÍÓÂ˜ÓÏ ‰˙‡ ‰ÏÂ‚המלך מעם אתה גולה אם וגם

טוב לא כי לך, חזור למקומך עמו, להיות רוצה שאינך

באת: תמול שהרי עמי, Â�ÓÚ.(Î)לכתך ÍÚÈ�‡ ÌÂÈ‰Â
אני כי ולהמלט, שם להושיבך שאוכל מקום לי ואין

כשאשמע יום יום ללכת, המקרה יקרני אשר אל הולך

'וגם יונתן תרגם וכן כאן, בורח אני כאן, שהרודפים

לאתרך: לך אזיל את גלי אם ואף למקומך': אתה גולה

.˙Ó‡Â „ÒÁשעשית ואמת חסד טובת בך מחזיק אני

Â·ÚÂ¯.(Î·)עמדי: ÍÏאינך אשר אחר העם, שאר עם

ממני: להפרד ÌÈ¯·ÂÚ.(Î‚)רוצה ÌÚ‰ ÏÎÂהמלך מן

עוברים: אותם קורא עומד, שהוא לפי והלאה,

(„Î).Â˜ÈˆÈÂ,ארונא ית ואקימו (תרגום:) ויציגו, כמו

רוצה דוד שהיה עוברים, והעם אחד, לצד העמידוהו

עמו: Â‚Â'.לשאתו Ì˙ „Ú ¯˙È·‡ ÏÚÈÂמקרא זה הרי

העם כל תום עד האלהים ארון את ויציקו מסורס,

‡·È˙¯.לעבור: ÏÚÈÂ,הכהונה מן נסתלק היום אותו

תחתיו. צדוק ונכנס נענה, ולא ותומים באורים ששאל

יומא ובסדר עולם בסדר שנינו ב)וכן :(עג

cec zcevn
(ÂË).ÍÈ„·Ú נשמע:‰�‰ ואליך עבדיך, אנחנו ·È˙(ÊÈ)הנה

.˜Á¯Ó‰מחוץ העומדים מהבתים רחוק יותר שהיה בהבית
Â„È.(ÁÈ)להחומה: ÏÚ:מעמדו למקום ·‡Âסמוך ¯˘‡
.ÂÏ‚¯·נרדף היה עוד שמה עמו שישבו מגת, עמו באו אשר
‰ÍÏÓ.(ËÈ)משאול: ÌÚ:עתה שמלך יאמר, אבשלום ÈÎעל

.‰˙‡ È¯Î�לשתתירא מעבדי ואינך נכריה, מארץ אתה הלא
אבשלום: ‚ÏÂ‰.מפני Ì‚Âפני מעל גולה להיות תרצה ואפילו

ותהיה לגת, למקומך חזור אזי אתו, לשבת מבלי אבשלום
כמאז: בה לשבת שמה ·Í‡Â.(Î)גולה ÏÂÓ˙באת מקרוב זה

ונד: נד ללכת אותך אניע ומיד מגת, ‰ÍÏÂ.אלי È�‡Âרצה
אשר המקום אל הולך אינני לומר: רצה וגו', אשר על הולך אני הלא עמדי, אתה גם שתלך ידוע למקום אני הולך וכי לומר:

יזדמן: כאשר אם כי ידוע, למקום ללכת מחשבותי אין כי שמה, ללכת Ó‡Â˙.אחשוב „ÒÁהטובה כוונתך והנה לומר: רצה
ואמת: לחסד בעיני ÂÓÏ˙.(Î‡)חשובה Ì‡:'וגו למות סיבה תהיה המקום Â·ÚÂ¯.(Î·)ואם ÍÏ:העם ויתר עבדי עם

(‚Î).ı¯‡‰ ÏÎÂ:דוד בה עבר אשר הארץ ‰ÌÚ.אנשי ÏÎÂ:דוד עם „¯Í.אשר È�Ù ÏÚ:המדבר אל פניהם לשום הדרך, לרוחב
(„Î).Â˜ÈˆÈÂאמרו ז"ל ורבותינו העיר. מן כולם שעברו עד מיוחד, לצד עמו עלה ואביתר הארון, את ב)העמידו עג שאז(יומא :

הלא כי גדול, כהן מיד להיות ולא תחתיו, ומנהו עלתה, ולצדוק עלתה, ולא באורים שאל כי גדולה, מכהונה אביתר נסתלק
א במלכים שכתוב כמו גדולה, מכהונה לאביתר גרשו כז)שלמה לצדוק(ב מנהו שלמה ובימי מלשמשו, סלקו שעתה אלא ,

אז: לשמש

oeiv zcevn
(ÊÈ).ÂÈÏ‚¯·כמו ואחריו, מהלכו ה)עם ח אשר(שופטים לעם :

È˙ÏÙ‰Â.(ÁÈ)ברגלי: È˙¯Î‰:וקלעיא קשתיא יונתן: תרגם
.ÌÈ˙‚‰:שם דוד שהיה בעוד בגת שהתגוררו ·¯‚ÂÏ.האנשים

מהלכו: È�Ù.עם ÏÚ:לפני(ËÈ).‰ÏÂ‚ואם ונוע, טלטול ענין
וכן שבי, בלא ו)הוא ח א הימים מנחת:(דברי אל ויגלום :

(Î).ÍÈÁ‡:אתך הבאים חסד:Ó‡Â˙.רעיך כענין הוא
(„Î).Â˜ÈˆÈÂכמו העמדה, ח)ענין ב לה'(שמואלֿא כי מצוקי:

עליהם, עומדת שהארץ והעמודים היסודות לומר ורוצה ארץ,
מתחלף: גיכ"ק אותיות כי ויציגו, כמו והוא
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åèéãáò äpä Cìnä éðãà øçáé-øLà ìëk Cìnä-ìà Cìnä-éãáò eøîàiå:EæèBúéa-ìëå Cìnä àöiå ©Ÿ§¬©§¥©¤−¤¤©¤®¤§¯Ÿ£¤¦§©²£Ÿ¦¬©¤−¤¦¥¬£¨¤«©¥¥¬©¤²¤§¨¥−
ì íéLâìt íéLð øNò úà Cìnä áæòiå åéìâøa:úéaä øîLæéeãîòiå åéìâøa íòä-ìëå Cìnä àöiå §©§¨®©©£´Ÿ©¤À¤¥´¤¯¤¨¦²¦©§¦−¦§¬Ÿ©¨«¦©¥¥¬©¤²¤§¨¨−̈§©§¨®©©©§−

:÷çønä úéaçéLéà úBàî-LL íézbä-ìëå éúìtä-ìëå éúøkä-ìëå Bãé-ìò íéøáò åéãáò-ìëå ¥¬©¤§¨«§¨£¨¨ÆŸ§¦´©¨½§¨©§¥¦−§¨©§¥¦®§¨©¦¦º¥¥´¦À
:Cìnä éðt-ìò íéøáò úbî Bìâøá eàa-øLàèéeðzà äzà-íb Cìú äîì ézbä ézà-ìà Cìnä øîàiå £¤¨³§©§Æ¦©½Ÿ§¦−©§¥¬©¤«¤©³Ÿ¤©¤Æ¤Æ¤¦©´©¦¦½¨¯¨¥¥²©©−̈¦¨®

:EîB÷îì äzà äìb-íâå äzà éøëð-ék Cìnä-íò áLå áeLëEòåðà íBiäå EàBa | ìBîz(éø÷ Eòéðà) ´§¥³¦©¤Æ¤Æ¦¨§¦´©½¨§©Ÿ¤¬©−̈¦§¤«§´¤À§©º£¦£³£¦£³

éçà-úà áLäå áeL CìBä éðà-øLà ìò CìBä éðàå úëìì eðnò:úîàå ãñç Cnò Eàëézà ïòiå ¦Æ̈Æ¨¤½¤©£¦´¥½©¬£¤£¦−¥®´§¨¥¯¤©¤²¦−̈¤¬¤¤¡¤«©©©̄¦©²
ék Cìnä éðãà éçå ýåýé-éç øîàiå Cìnä-úà(éø÷ àìå áéúë "íà")Cìnä éðãà | íM-äéäé øLà íB÷îa ¤©¤−¤©Ÿ©®©§Ÿ̈À§¥Æ£Ÿ¦´©¤½¤¦Â¦¦§º£¤¬¦§¤¨´£Ÿ¦´©¤À¤

:Ecáò äéäé íL-ék íéiçì-íà úåîì-íàáëåéLðà-ìëå ézbä ézà øáòiå øáòå Cì ézà-ìà ãåc øîàiå ¦§Æ̈¤Æ¦§©¦½¦−̈¦§¤¬©§¤«©Ÿ̄¤¨¦²¤¦©−¥´©£®Ÿ©©£ºŸ¦©³©¦¦Æ§¨£¨½̈
:Bzà øLà óhä-ìëåâëïBøã÷ ìçða øáò Cìnäå íéøáò íòä-ìëå ìBãb ìB÷ íéëBa õøàä-ìëå §¨©©−£¤¬¦«§¨¨À̈¤¦Æ´¨½§¨¨−̈Ÿ§¦®§©¤À¤Ÿ¥Æ§©´©¦§½

:øaãnä-úà Cøã-éðt-ìò íéøáò íòä-ìëåãëúéøa ïBøà-úà íéàNð Bzà íiåìä-ìëå ÷Bãö-íâ äpäå §¨¨¨ÆŸ§¦½©§¥¤−¤¤©¦§¨«§¦¥̧©¨¹§¨©§¦¦´¦ÀŸ§¦Æ¤£Æ§¦´
:øéòä-ïî øBáòì íòä-ìk íz-ãò øúéáà ìòiå íéäìàä ïBøà-úà e÷viå íéäìàä̈¡Ÿ¦½©©¦ÆÆ¤£´¨¡Ÿ¦½©©−©¤§¨¨®©¬Ÿ¨¨−̈©£¬¦¨¦«

i"yx

(ÊÈ).˜Á¯Ó‰ ˙È·:דרחיק באתר ÏÚ(ÁÈ)(תרגום:)
.Â„È:עוברים והם עומד הוא ‰ÍÏÓ.(ËÈ)אצלו, ÌÚ

אבשלום: ‡˙‰.עם È¯Î� ÈÎצידה מאין בורחים ואנחנו

מרחמים: תמצא לא נכרי שאתה ומתוך Ì‚Âומזון,
.ÍÓÂ˜ÓÏ ‰˙‡ ‰ÏÂ‚המלך מעם אתה גולה אם וגם

טוב לא כי לך, חזור למקומך עמו, להיות רוצה שאינך

באת: תמול שהרי עמי, Â�ÓÚ.(Î)לכתך ÍÚÈ�‡ ÌÂÈ‰Â
אני כי ולהמלט, שם להושיבך שאוכל מקום לי ואין

כשאשמע יום יום ללכת, המקרה יקרני אשר אל הולך

'וגם יונתן תרגם וכן כאן, בורח אני כאן, שהרודפים

לאתרך: לך אזיל את גלי אם ואף למקומך': אתה גולה

.˙Ó‡Â „ÒÁשעשית ואמת חסד טובת בך מחזיק אני

Â·ÚÂ¯.(Î·)עמדי: ÍÏאינך אשר אחר העם, שאר עם

ממני: להפרד ÌÈ¯·ÂÚ.(Î‚)רוצה ÌÚ‰ ÏÎÂהמלך מן

עוברים: אותם קורא עומד, שהוא לפי והלאה,

(„Î).Â˜ÈˆÈÂ,ארונא ית ואקימו (תרגום:) ויציגו, כמו

רוצה דוד שהיה עוברים, והעם אחד, לצד העמידוהו

עמו: Â‚Â'.לשאתו Ì˙ „Ú ¯˙È·‡ ÏÚÈÂמקרא זה הרי

העם כל תום עד האלהים ארון את ויציקו מסורס,

‡·È˙¯.לעבור: ÏÚÈÂ,הכהונה מן נסתלק היום אותו

תחתיו. צדוק ונכנס נענה, ולא ותומים באורים ששאל

יומא ובסדר עולם בסדר שנינו ב)וכן :(עג

cec zcevn
(ÂË).ÍÈ„·Ú נשמע:‰�‰ ואליך עבדיך, אנחנו ·È˙(ÊÈ)הנה

.˜Á¯Ó‰מחוץ העומדים מהבתים רחוק יותר שהיה בהבית
Â„È.(ÁÈ)להחומה: ÏÚ:מעמדו למקום ·‡Âסמוך ¯˘‡
.ÂÏ‚¯·נרדף היה עוד שמה עמו שישבו מגת, עמו באו אשר
‰ÍÏÓ.(ËÈ)משאול: ÌÚ:עתה שמלך יאמר, אבשלום ÈÎעל

.‰˙‡ È¯Î�לשתתירא מעבדי ואינך נכריה, מארץ אתה הלא
אבשלום: ‚ÏÂ‰.מפני Ì‚Âפני מעל גולה להיות תרצה ואפילו

ותהיה לגת, למקומך חזור אזי אתו, לשבת מבלי אבשלום
כמאז: בה לשבת שמה ·Í‡Â.(Î)גולה ÏÂÓ˙באת מקרוב זה

ונד: נד ללכת אותך אניע ומיד מגת, ‰ÍÏÂ.אלי È�‡Âרצה
אשר המקום אל הולך אינני לומר: רצה וגו', אשר על הולך אני הלא עמדי, אתה גם שתלך ידוע למקום אני הולך וכי לומר:

יזדמן: כאשר אם כי ידוע, למקום ללכת מחשבותי אין כי שמה, ללכת Ó‡Â˙.אחשוב „ÒÁהטובה כוונתך והנה לומר: רצה
ואמת: לחסד בעיני ÂÓÏ˙.(Î‡)חשובה Ì‡:'וגו למות סיבה תהיה המקום Â·ÚÂ¯.(Î·)ואם ÍÏ:העם ויתר עבדי עם

(‚Î).ı¯‡‰ ÏÎÂ:דוד בה עבר אשר הארץ ‰ÌÚ.אנשי ÏÎÂ:דוד עם „¯Í.אשר È�Ù ÏÚ:המדבר אל פניהם לשום הדרך, לרוחב
(„Î).Â˜ÈˆÈÂאמרו ז"ל ורבותינו העיר. מן כולם שעברו עד מיוחד, לצד עמו עלה ואביתר הארון, את ב)העמידו עג שאז(יומא :

הלא כי גדול, כהן מיד להיות ולא תחתיו, ומנהו עלתה, ולצדוק עלתה, ולא באורים שאל כי גדולה, מכהונה אביתר נסתלק
א במלכים שכתוב כמו גדולה, מכהונה לאביתר גרשו כז)שלמה לצדוק(ב מנהו שלמה ובימי מלשמשו, סלקו שעתה אלא ,

אז: לשמש

oeiv zcevn
(ÊÈ).ÂÈÏ‚¯·כמו ואחריו, מהלכו ה)עם ח אשר(שופטים לעם :

È˙ÏÙ‰Â.(ÁÈ)ברגלי: È˙¯Î‰:וקלעיא קשתיא יונתן: תרגם
.ÌÈ˙‚‰:שם דוד שהיה בעוד בגת שהתגוררו ·¯‚ÂÏ.האנשים

מהלכו: È�Ù.עם ÏÚ:לפני(ËÈ).‰ÏÂ‚ואם ונוע, טלטול ענין
וכן שבי, בלא ו)הוא ח א הימים מנחת:(דברי אל ויגלום :

(Î).ÍÈÁ‡:אתך הבאים חסד:Ó‡Â˙.רעיך כענין הוא
(„Î).Â˜ÈˆÈÂכמו העמדה, ח)ענין ב לה'(שמואלֿא כי מצוקי:

עליהם, עומדת שהארץ והעמודים היסודות לומר ורוצה ארץ,
מתחלף: גיכ"ק אותיות כי ויציגו, כמו והוא
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.æìé:epðéàå BîB÷î-ìò zððBaúäå òLø ïéàå èòî ãBòåàé:íBìL áø-ìò eâpòúäå õøà-eLøéé íéåðòå §´−§©§¥´¨¨®§¦§©−§¨©§´§¥¤«©«£¨¦¬¦«§¨®¤§¹¦«§©§À©¬Ÿ¨«
áé:åépL åéìò ÷øçå ÷écvì òLø íîæâéé àáé-ék äàø-ék Bì-÷çNé éðãà:BîBãéíéòLø eçút | áøç Ÿ¥´−¨¨©©¦®§Ÿ¥−¨¨´¦¨«£Ÿ¨¬¦§©®¦«¹̈À̈¦«¨¬Ÿ«¤³¤¨«§´§¨¦»

:Cøã-éøLé çBaèì ïBéáàå éðò ìétäì ízL÷ eëøãååè:äðøáMz íúBúM÷å íaìá àBáz íaøç §¨«§¶©Å§¨¬−§©¦¨¦´§¤§®¦¹§À©¦§¥¨«¤−©§¨¨´§¦¨®¹§©§À̈¦¨©«§¨
æè:íéaø íéòLø ïBîäî ÷écvì èòî-áBèæé:ýåýé íé÷écö CîBñå äðøáMz íéòLø úBòBøæ ékçéòãBé −§©©©¦®¥« ¹£À§¨¦¬©¦«¦³§´−§¨¦¦¨©®§¨§¥−©¦¦´§Ÿ̈«¥´©

:äéäz íìBòì íúìçðå íîéîú éîé ýåýéèé:eòaNé ïBáòø éîéáe äòø úòa eLáé-àìë| íéòLø ék −§Ÿ̈§¥´§¦¦®§¹©«£¨À̈§¨¬¦«§¤«Ÿ−¥Ÿ§¥´¨¨®¦¥−§¨´¦§¨«¦³§¨¦̧
:eìk ïLòá eìk íéøk ø÷ék ýåýé éáéàå eãáàéàë:ïúBðå ïðBç ÷écöå ílLé àìå òLø äåìáëék Ÿ¥À§«Ÿ§¥´−§Ÿ̈¦©´¨¦®¨−¤«¨¨´¨«Ÿ¤´−¨¨§´Ÿ§©¥®§¹©¦À¥¬§¥«¦´

:eúøké åéìl÷îe õøà eLøéé åéëøáîâë:õtçé Bkøãå eððBk øáâ-éãòöî ýåýéîãëìèeé-àì ìté-ék −§Ÿ̈¨¦´§¨®¤¹§ª¨À̈¦¨¥«−¥«§Ÿ̈¦§£¥¤¬¤¹À̈§©§¬¤§¨«¦«¦¬ŸŸ¨®
:Bãé CîBñ äåäé-ék¦«§¹Ÿ̈À¥¬¨«

i"yx

(È).ËÚÓ „ÂÚÂאין כי תראה מעט עוד כשתמתין

ÂÓÂ˜Ó.הרשע: ÏÚ ˙��Â·˙‰Âשהיה מקום על ותסתכל

ואבד: מת כי ואיננו שןÁÂ¯˜.(È·)שם חרקו כמו

בלע"ז, יד)ארקי"נט ÂÁ˙Ù.(È„):(איכה ·¯Á'הרשעי

מתחילים וחרום תגר בלע"ז אנקומנצירנט פתחו,

מאליהם: È„ˆÏ˜.(ÊË)הרשעים ËÚÓ ·ÂËטובים

הצדיקים: לעזרת שהולכים אנשים ÔÂÓ‰Óמעט
.ÌÈ·¯ ÌÈÚ˘¯'מלחמ שהתחילו וחביריו אמרפל

באברהם ולהתגרות לוט את לשבות בשביל בעולם

אותן כל והרגו הצליחו אברה' עם שהיו אנשים מעט

˙ÌÈÓÈÓ.(ÁÈ)האוכלסין: ÈÓÈ '‰ Ú„ÂÈמעשי את מכי'

תהיה:Ì˙ÏÁ�Â.ימיהם: לעול' מאתו שכר' וקבול

(Î).ÌÈ¯Î ¯˜ÈÎשחרית הנראה בקר ענן מלביןכאור

כר כמו מישור כרים מתקיים, שאינו בקעה מרחבי על

ל')נרחב יקרותÈÎ˜¯.:(ישעיה אור י"ד)לשון ויש(זכריה ,

אותן שמפטמין כבשים ככבוד כרים, כיקר פותרין

Ô˙Â�Â.(Î‡)לטבח: Ô�ÂÁ ˜È„ˆÂ ÌÏ˘È ‡ÏÂ Ú˘¯ ‰ÂÏ
לזה ונותן משלו חונן עולם של צדיקו שהוא הקב"ה

ממנו: גוזל שהוא מה ÂÈÎ¯Â·Ó.(Î·)שהלוה ÈÎשל

ארץ: יירשו עולם של ‚·¯.(Î‚)צדיקו È„ÚˆÓמי

דופורט פאש ליש הוא ברוך הקדוש ביראת גבור שהוא

בלע"ז:Â��ÂÎ.בלע"ז. אפיטייץ ÏÂÙÈ.(Î„)פורי"נט
הגמל מעל ותפול לשון בלע"ז, כ"ד)לבורג"א .(בראשית

.ÈÎ:אם ÏËÂÈ.כמו ‡Ï:נעזב להיות יושלך לא

cec zcevn
(È).ËÚÓ „ÂÚÂכי רב לזמן יהיה לא מצליח הרשע כי אף

על להסתכל תתבונן וכאשר הרשע ואין מעט זמן עוד כשיהיה
שאיננו: ותראה ארץÌÈÂ�ÚÂ.(È‡)מקומו ירשו ענוים אבל

שלום: ברוב מעונגים ויהיה ימים הרשעÌÓÂÊ.(È·)לאורך
שניו: עליו חורק ובקצפו הצדיק על רעה אבל‰'.(È‚)חושב

הרעה יעשה טרם מיתתו יום שבא ראה כי הרשע על ישחק ה'
לעשותה: יספוק מתערה:ÂÁ˙Ù.(È„)ולא הוציאוה ר"ל

.ÏÈÙ‰Ï:מת ההם:Ì·¯Á.(ÂË)להפילו הרשעים בלב תבוא חרבם החצים:˙˘·¯�‰.אבל בהם לירות יוכלו ÂË·.(ÊË)לבל
הרשעים: שביד רב מעושר טוב יותר להצדיק שיש ÂÚÂ¯Ê˙.(ÊÈ)המעט ÈÎבידו עשרו ישאר ולא הרשע חוזק שיושבר לפי

תתקיים: בידם שיש ומה ה' סומך הצדיקים ˙ÌÈÓÈÓ.(ÁÈ)אבל ÈÓÈ:יחיו שנים להםÌ˙ÏÁ�Â.כמה שהנחיל מהטובה מעט
חייהם: ימי כל לעולם אצלם שמור יהיה ¯Ú‰.·(ËÈ)המקום ˙Ú:תהיה עליהם לא סיפוקם:ÂÚ·˘È.כי די להם יזמין ה' כי

(Î).ÌÈ¯Î ¯˜ÈÎלטרדם בעוה"ז הרשעים טובות כן שחיטתם עת למהר להשמינם אותם יפטמו אשר לכשבים הנעשה כהיקר
כלים:ÂÏÎ.לגהינם: יהיו הגהינם ובעשן יכלו המיתה אחר ¯˘Ú.(Î‡)כי ‰ÂÏואינו בהלואה לוקח לגזול ידו מצאה כשלא
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כ"ד) :(בראשית

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

מפריׁשין הּכּפּורים יֹום קֹודם ימים אתׁשבעת ומרחיקים ְְִִִִִִֶַַַָ
הכיפוריםּגדֹולהּכהןה ביום העבודות כל את לעבוד מּביתֹוהעתיד ִֵֵָֹ

אותו ומביאים ּפרהדריןומאשתו, המקדש,ללׁשּכת שבבית ְְְְִִֶַַ
הגדול. הכהן עבור מיוחדת ומייחדיםּומתקיניןשהיתה מזמינים לֹו- ְִִַ

אחר הכיפוריםּכהן יום עבודת את לעבוד במקומו,ּתחּתיושיוכל - ְֵֵַַָֹ
ּפסּולמחשש ּבֹו יארע טומאותׁשּמא שאר או קרי טומאת - ְֱֶֶַָ

הכיפורים. יום עבודות את ולעבוד למקדש מלבוא אותו ִַרּביהמעכבות
לֹו, מתקינין אחרת אּׁשה אף אֹומר, מחששיהּודה וזאת ְְִִִֵֶֶַַַָָ

אׁשּתֹו ּתמּות צריךׁשּמא גדול וכהן העבודה, את שיגמור קודם ְִֶָָ
העבודה, בשעת אשה לו ּפרׁשּנאמרשתהיה את אהרן 'והקריב ְְֱֲִִֶֶֶַַַֹ

לֹו אׁשר ּביתֹו'החּטאת ּובעד ּבעדֹו יא)וכּפר טז ודרשו(ויקרא , ְְֲֲִֵֶֶַַַַָ
אׁשּתֹו,חכמים, זֹו לחופה'ּביתֹו' ומכניסה נוספת אשה מקדש ולכן ְִֵ

הכיפורים. יום לֹולפני יהודה,אמרּו לרבי ּכןחכמים שבאתאם ְִֵָ
ש הרי מועט, בזמן אף למיתה סֹוף,לחשוש לּדבר לחשושאין ויש ֵַָָ

השניה. האשה אף תמות שמא

שבעה הכיפורים יום קודם גדול כהן פרישת דין מבארת והמשנה מאחר

על הנעשית אדומה פרה שריפת גבי זה כעין דין הגמרא מביאה ימים,

ימים שבעת הפרה את השורף הכהן את להפריש שצריך טהור, כהן ידי

לכן: התםקודם פרהּתנן מ"א)במסכת קֹודם,(פ"ג ימים ׁשבעת ְְִִֶַַָָָ
הּפרה הטמאים,ׂשרפת את לטהר מאפרה מזין שהיו מפריׁשיןהאדומה, ההיּו הׂשֹורףאת ּכהן ְְִִֵֵֵַַַַָָָֹ
הּפרה, אותואת ומרחיקים בשריפתה, היה הפרה מעשה אותומּביתֹו,שעיקר ׁשעלומביאים לּלׁשּכה ְִִֵֶֶַַַָָָ

הּבירה בצד,ּפני מזרחהשהיתה העזרה,צפֹונה נקראת.של היתה האבן ּבית ולׁשּכת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
הגמרא: מבארת הבירה. פני על היתה שהלשכה זו במשנה חּנהשנינו ּבר ּבר רּבה אמר ּבירה, ִַַַַַַָָָָמאי

הּמקּדׁש ּכל אמר, לקיׁש וריׁש ׁשמֹו. ּוּבירה הּבית ּבהר היה מקֹום יֹוחנן, רּבי ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָאמר
ּבירה קרּוי ׁשּנאמרּכּוּלֹו שלמה, על דוד יט)בתפילת כט א' את(דה"י לבנות אׁשרשיזכה 'הּבירה ֱֲִִֶֶֶַַָָָ
בירה.הכינֹותי' קרוי המקדש שבית הרי בנייתה, לצורך ונכסים מקום לה זימנתי אשר - ֲִִ
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àðéîà äåäyéøL äàîè äîäác áìçef `xaqe .dlik`a xzen - £¨¨¦¨¨¨¦§¥¨§¥¨¨¦
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ïøéö,zexeq` zelk`nn `veid oney -ïaèBøå`veid ahexd - ¦¨§§¨
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,dxedh dnda alg zlik` xizdl zexewn dnk d`ian `xnbd
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cib" wxte .etebl exiva lahn oia biltn

xiv :dcedi ax xn` (a,hv oileg) "dypd
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קיז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc zexeka(oey`x meil)

øác ,øîà÷ éëä[`nh ipniq el yiy cle-]àaädndan clepd - ¨¦¨¨©¨¨©¨
`idy dxedh,ìeëéú àì ,äñøtä éñéøônîe äøbä éìònîs` ¦©£¥©¥¨¦©§¦¥©©§¨Ÿ¥

,xedh oinn clepyøîBì ãeîìzjynda aezkd epcnln -`i `xwie) ©§©
(cd z`'ìîbqixtn EPpi` dqxtE `Ed dxb dlrn iMàeä àîè,'mkl ¤©¨¨¦©£¥¥¨©§¨¥¤©§¦¨¥¨¤

àeä,`nh oinn clepd wx -,øBähä ïî ãìBpä àîè ïéàå ,àîè̈¥§¥¨¥©¨¦©¨
àîè,`nh epi` ,xedh oinn clepd d`neh ipniq ea yiy cle la` - ¨¥

.øBäè àlàweqtdy gxkda ok m`e(my)`a 'Elk`z `l df z`' ¤¨¨¤¤ŸŸ§
ipniq clel yiy s` ,dlik`a xeq` ,`nhn clepd xedhy cnll

.dxdh
,øîBà ïBòîL éaød z`' xn`py ,`nh xedhn clepd `nhìîb'ebe ©¦¦§¥¤©¨¨

xn`p aeye ,'mkl `Ed `nh(f ci mixac)z` 'ebe Elk`z `l df z` K`' ¨¥¨¤©¤¤ŸŸ§¤
d,'ìîbexeqi` dxezd dltky oeike,íéîòô éðLd`ay gxkda ©¨¨§¥§¨¦

y cnllãçà[oia-]ïî ãìBpä ìîb ãçàå ,älîbä ïî ãìBpä ìîb ¤¨¨¨©¨¦©§©¨§¤¨¨¨©¨¦
,äøtä.mi`nh mdipy ©¨¨

:jci`l `xnbd zl`eyïðaøåxedh oinn clepd lnby mixaeqd §©¨¨
,dlik`a xzen.déì éãáò éàî 'ìîb' 'ìîb' éàä:`xnbd daiynãç ©¨¨¨¨©¨§¦¥©

`a cg` weqt -øBñàìlnbd,Bîöò,dlnbn clepd lnb epiidc ¤¡©§
ãçå`aBáìç øBñàìdnda lk ly oke ,lnbd ly algd z` - §©¤¡£¨¨¨

.d`nh
:`xnbd zl`eyïBòîL éaøåclepd lnb xeq`l 'lnb' 'lnb'n cnly §©¦¦§

minkg ecnly df oic ,xedhnBáìç øBñàì,lnb ly,déì àðîixde ¤¡£¨§¨¥
:`xnbd daiyn .xg` oiprl weqtd z` yxec `eddéì à÷ôð`vi - ¨§¨¥

,df oic elîaezkd zernyn,'ìîbä úà'lthd mby rnyn 'z`' ik ¦¤©¨¨
.eil` lthd `ed algde ,edenk xeq` lnbl,ïðaøåweqtn eyxcy §©¨¨

ik ,df weqta xezi oi`y exaq md ,ealg xeq`l zg` dyxc wx df
éLøc àì 'íéúà'`ly exaq ik ,dxezay 'z`' zeaiz eyxc `l - ¤¦Ÿ¨§¦

.ieaix jxevl eazkp
:xezi zaygp 'z`' zaiz m` mi`pz epc day `ziixa d`ian `xnbd

L 'úà'å 'úà' ìk LøBc äéä éðBñîòä ïBòîL ,àéðúãkexkfed ¦§©§¨¦§¨©§¦¨¨¥¨¤¨¤¤
,äøBzaeì òébäL ïåékweqt(bi e mixac)éäìà 'ä úà','àøéz Edid ©¨¥¨¤¦¦©©¤¡Ÿ¤¦¨

.epnn mb `xil yiy xnel ,'d z`xil ezeeydle xac mey zeaxl `xi
,jky oeikeLøét-.'z`' zeaiz cer yexcln lcgBì eøîà ¥©¨§

ìk ,éaø ,åéãéîìzmze`zLøcL 'ïéúà'zrk cr,íäéìò àäz äî ©§¦¨©¦¨¤¦¤¨©§¨©§¥£¥¤
,wixl dzid jzribi lk m`dìò øëN ézìawL íLk ,íäì øîà̈©¨¤§¥¤¦©§¦¨¨©

äLéøcä,'z`' zeaiz dzr cr izyxcy dn lr -ìa÷î éðà Ck ©§¦¨¨£¦§©¥
äLéøtä ìò øëNf`ne .'z`' zeaiz yexcln wiqtn ip`y dn lr - ¨¨©©§¦¨

,dxezay 'z`' zeaiz yxec did `l jli`eàáé÷ò éaø àaL ãò©¤¨©¦£¦¨
,ãnéìåweqtay 'z`' zaiz mb yexcl yiyéäìà 'ä úà''àøéz E §¦¥¤¡Ÿ¤¦¨

dpeekde ,ieaixk,íéîëç éãéîìz úBaøì.`xil yi mdiptn mby §©©§¦¥£¨¦
,dxezay 'oiz`'d lk z` yexcle aeyl yi `aiwr iax zhiyle
,llk 'oiz`' miyxec mpi`e ipeqnrd oernyk mixaeq minkg mle`

.xedhn clepd `nh xeq`l yexcl xzein ieaix oi`y exn` okle
:d`nh dnda alg xeq`l eyxcy zeyxcd lr dywn `xnbdøîà̈©

ïðaøc àîòè ,äzòî àlà ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì¥©£¨§¥§¨¨§©©¦¤¨¥©¨©£¨§©¨¨
eyxcy meyn `ed ,d`nh dnda alg xeq`lå ,'ìîb' 'ìîb'îmrhd ¦¨¨¨¨§

lyïBòîL éaøyxcy meyn `ed ,d`nh dnda alg xeq`lúà'î ©¦¦§¥¤
éëä åàì àä ,'ìîbä,d`nh dnda alg xeq`l ieaix did `l eli` - ©¨¨¨¨¨¦

àðéîà äåäyéøL äàîè äîäác áìçef `xaqe .dlik`a xzen - £¨¨¦¨¨¨¦§¥¨§¥¨¨¦
ik ,ddenzàðL éàîd`nh dnda alg oic dpey dna -àäî ©§¨¥¨

,àéðúcaezk(`l `i `xwie)'íéàîhä',zxzein `"d mrøBñàìz` §©§¨©§¥¦¤¡
ïøéö,zexeq` zelk`nn `veid oney -ïaèBøå`veid ahexd - ¦¨§§¨
,mdnïälL äôé÷åoeike ,dxcwd ileya xahvnd liyazd wqx - §¦¨¤¨¤

df mrhn ixd ,mixeq` xeqi`n mi`veid el` lky dxezd dycigy
oerny iax ekxved dnle ,d`nh dndan `veid alg mb xeq`l yi

.aezkd ieaixn exeqi` yexcl minkge
:`xnbd zvxznéøèöéàClr cnll ieaix aezkl jxved aezkd - ¦§§¦

ieaixd ilel ik ,d`nh dndan `veid alg xeqi`Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨
àðéîà,xnel jzrca dler did -ìéàBäalg lek`l xzidde ¨¦¨¦

,àeä Lecéç énð äøBäè äîäácmeynøî øîàc(.h dcp),dy` ¦§¥¨§¨©¦¦§¨©©
ik ,minc zwleqn `id zwpinícdy`d,áìç äNòðå økòðoke ¨¤§¨§©£¤¨¨

z` lek`l dxezd dxizd ok it lr s`e ,mcn dndad alg mb xvep
,algdàeä Lecéçc ïåéëå,alg lek`l xzenyénð äàîè äîäáa §¥¨§¦¦§¥¨§¥¨©¦
éøzLéì,dlik`a xzen didi mb -ïì òîLî à÷dazk okle - ¦§§¥¨©§©¨

.dlik`a xeq` d`nh dnda algy eprinydl ,ieaix dxezd
:`xnbd dywn,áìç äNòðe økòð íc øîàc ïàîì àçéðä`vnpe ¨¦¨§©§¨©¨¤§¨©£¤¨¨

,alg zlik` xzida yecig yiyøîàc ïàîì àlà(my)mrhdy ¤¨§©§¨©
dcild xrv meyny `ed ,minc zwleqn zwpin dy`yäéøáéà¥¨¤¨

äéìò úøæBç dLôð ïéàå ,äpîéä ïé÷øtúîzecp inc zii`x oi` - ¦§¨§¦¥¤¨§¥©§¨¤¤¨¤¨
,dl zxfegøîéîì àkéà éàî ,Lãç äòaøàå íéøNò ãòji` - ©¤§¦§©§¨¨Ÿ¤©¦¨§¥©

oeiky d`nh dnda ly alg xeqi` zeaxl dxezd jxev z` x`ap
lk enk dlik`a xeq` `ed ixd ,`nhd on `vei d`nh dnda algy

.`nhd on `vei
:`xnbd zvxznéøèöéàCalga xeqi` epcnll jxved aezkd - ¦§§¦
ik ,d`nh dndaéúàc éãéî àkéìå ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨¦§¥¨¦¦§¨¥

àðîçø dééøLå éçî,dlik`a xzedy igdn `ad xac oi`y oeik - ¥©§©§¥©£¨¨
éøLå àeä éçä ïî øáà ék áìç éàäås`y ycgzd alga eli`e - §©¨¨¦¥¤¦©©§¨¦
,dlik`a xzen `ed igd on `ayeléôà Ckìéäåxvepy alg §¦§¨£¦

éøzLéì äàîè äîäáa,dlik`a xzen didi -ïì òîLî à÷algy ¦§¥¨§¥¨¦§§¥¨©§©¨
.dlik`a xeq` d`nh dnda

zl`ey .dlik`a xzen dxedh dnda algy oipn zxxan `xnbd
:`xnbd,éøLc ïìðî äøBäè äîäác áìçå,igd on `a `ed ixde §¨¨¦§¥¨§¨§¨¨§¨¦

.xkrpy mcneàîéìéàexizd cenll ozipy xn`z m` -øñàcî ¦¥¨¦§¨©
àðîçølek`l,áìça øNarnynedéãeçì àäipta algy - ©£¨¨¨¨¤¨¨¨§¥
,envréøL,zegcl yi ,dlik`a xzen -àîéàå,xn`p `nye - ¨¦§¥¨

c ,`ed alga xyaa yecigde ,xeq` envr ipta alg mb mlerlyáìç̈¨
,äàðäa øzeîe äìéëàa øeñà déãeçìeli`eäàðäa áìça øNa §¥¨©£¦¨¨©£¨¨¨¨¤¨¨©£¨¨

å .øeñà énðmbéøLc ïBòîL éaøìalga xya xizdy -,äàðäa ©¦¨§§©¦¦§§¨¥©£¨¨
dì úçkLî,alga xya xeqi`a yecig ep`vn -ìò é÷ìéîì ©§©©¨§¦§¥©

déìeMéaok oi`y dn ,xya mr alg leyia lr zewln eaiigl - ¦¥
ipta alg m` mb ok m`e .eilr oiwel oi`y envr ipta alg leyiaa
.alga xya leyia lr xeqi` rinydl dxezd dkixv ,xeq` envr

,dxedh dnda alg zlik` xizdl zexewn dnk d`ian `xnbd
:`xnbd zxne` .mze` dgece,àlàdnda alg lek`l xzidd ¤¨

cnlp dxedhïéLc÷enä éìeñôa àðîçø élâcîxn`py dfn - ¦§©¥©£¨¨¦§¥©§¨¦
ectpe men mda ltpy miycwa(eh ai mixac)çaæz','xUa Ylk`e ¦§©§¨©§¨¨¨

,dlik`de [dhigy-] dgiafd wx exzedy eyxce,äféb àìåxzidde §Ÿ¦¨
d lr wx `ed mlk`làìå ,øNad lr,áìçalg wxy ,cenll yi ¨¨§Ÿ¨¨

,dxezd dxq` oiycwend ileqtàädnda alg la` -éøL ,ïéleçc ¨§¦¨¦
.elk`l xzen -
:`xnbd dgecàîéàådnda ly alg ,`nye -øeñà ïéleçc §¥¨§¦¨

,äàðäa éøLå äìéëàadnda ly algaeíéLã÷cileqt ly ©£¦¨§¨¦©£¨¨§¨¨¦
c ,ycgzd oiycwendénð äàðäa`ed.øeñàxizdl xewn oi` oiicre ©£¨¨©¦¨

.dxedh dnda alg zlik`
.xedh alg lek`l xzeny epnn dgikene weqt d`ian `xnbd

:`xnbd zxne`áéúëcî ,àlà(fk fk ilyn)Eîçìì íéfò áìç éãå' ¤¨¦¦§¦§¥£¥¦¦§©§§
,'EúBøòðì íéiçå Eúéa íçììalg ,jxeqgn ic jl didiy ernyne §¤¤¥¤§©¦§©£¤

.alg lek`l xzeny x`eane ,jzia iyp` lk`nle jlk`nl mifr
:`xnbd dgecàîìéãå,algd z` elk`iy weqtd zpeek oi` `nye - §¦§¨

ea eynzyiy `l`.äøBçñì¦§¨
:`xnbd zxne`,àlàcnlp dxedh dnda alg lek`l xzidd ¤¨

áéúëcîmizyltd mr l`xyi znglna(fi fi '` l`eny)iWi xn`Ie' ¦¦§¦©Ÿ¤¦©
,'ebe Lig`l `p gw FpA cecláìçä éöéøç úøNò úàå`iaY dN`d §¨¦§©¨§©¤§¥£¤¤£¦¥¤¨¨¨¥¤¨¦

:`xnbd dgec .alg lek`l xzeny ixd ,'sl`d xUlàîìãå- §©¨¨¤§¦§¨
ea eynzyiy `l` ,algd z` elk`iy iyi zpeek dzid `l `nye

.äøBçñì:digcd z` `xnbd dgeceèàike -äîçìî ìL dkøc ¦§¨¨©§¨¤¦§¨¨
mixac da gelyl,äøBçñìjxevl algd z` gly iyiy gxkdae ¦§¨
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xcde"קיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc zexeka(ipy meil)

épzLéàzvwna dpey -éîc øétL ,ìîbî,dlik`a xzen `ed - ¦§©¥¦¨¨©¦¨¥
àðL àì àîìc Bàmbe ,dlik` xzidl dxeka oia dpey oicd oi` - ¦§¨Ÿ§¨

.eaexe ey`x jixv dlik` oiprl
:`ziixan di`x d`ian `xnbdäãìiL äøBäè äîäa ,òîL àz̈§©§¥¨§¨¤¨§¨

,äìéëàa øeñà äàîè äîäa ïéîlr wlegy oerny iax zrcke ¦§¥¨§¥¨¨©£¦¨
minkg(:d lirl),xedhd on clepd `nh exizdyBLàø äîBc íàå§¦¤Ÿ

.äøBëáa áéiç Bnàì Baeøåcgia dlik` oic dpey `ziixady oeike §§¦©¨¦§¨
,dxeka aeig mréòa énð äìéëàì dpéî òîL[jixvn-]øïBòîL éa §©¦¨©£¦¨©¦¨¥©¦¦§
,Baeøå BLàø.dlik`a xeq` ,mipniq zvwna wx dnec m`e Ÿ§
:`xnbd dgecà÷åc äøBëáì ,àìdkixvd dxeka aeig iabl wx - Ÿ¦§¨©§¨

ic dlik` xzid iabl la` ,en`l dnec eaexe ey`x `diy `ziixad
:`xnbd dtiqen .mipniq zvwnaénð à÷éc,`ziixaa mb ok wiecne - ©§¨©¦

c`tiqaäìéëàì d÷áL à÷,`yixa oecipy dlik`d oic dgipd - §¨©§¨©£¦¨
äøBëaà déì í÷å,dxeka aeiga dpce -dpéî òîLwxäøBëáì §¨¥©§¨§©¦¨¦§¨

éòác àeä[jixvd-],àì äìéëàì ìáà ,Baeøå BLàø ïBòîL éaø §¨¥©¦¦§Ÿ§£¨©£¦¨Ÿ
.mipniq zvwna dnecy ic `l`

:weicd z` dgec `xnbdéòa énð äìéëàì Cì àîéà íìBòìiax §¨¥¨¨©£¦¨©¦¨¥
,eaexe ey`x oernyäøBëáez` `tiqa `ziixad dcinrdy dne - §¨

dxekay meyn ,dlik` oiprl `le dxeka oiprl dpicéøèöéàC- ¦§§¦
dnec eaexe ey`x didiy cr lg epi`y ycgl dkxved `ziixad

ik ,en`láéúëe ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ(fi gi xacna)øBëa Cà' ¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦©§
,'øBLx`ean dyxtd zligza xak ik ,zxzein 'xeka' zaize

dxekaa aiig epi`y cnll d`ae ,xekaa xaecnyàeä àäiL ãò©¤§¥
,øBL BøBëáe øBLlirl eyxcy enke(:d),åc xnel mewn didàì §§Ÿ

déì éâñézdnec `edy jka ic `ly -Baeøå BLàøa`le ,en`l ¦§¥¥§Ÿ§
dxekaa aiigzidélek àkéàc ãò,en`l dnec didi eleky cr - ©§¦¨¥

ïì òîLî÷.eaexe ey`xa ic `l` ,ok epi`y ¨©§©¨
:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbd,òîL àzxn`p`xwie) ¨§©
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.`làøáòéî éî:ipzwc ,`nhn dxedh Ð

.`nhd on exeareøæòéìà éáøî õåç
åú÷åìçîåeze`" wxta ieka oiwlegy Ð

eze` m` (a,hr) oileg zhigya "epa z`e

yiizd on `ad iek :ipzwe .ea bdep epa z`e

dndan zxarzn dig `nl` .diiavd one

!mdixacläéîøé éáø øîàåi`d Ð

epiid Ð xn`wc "`nhd on exear"

zehelw eizeqxty ,helwd on dxarzpy

oerny iaxc `ail`e .`ed dxt oae ,lnbk

en`l dnec m` xzen epae ,"`nh" dil ixw

iax ira `l dlik`l `nl` .cg` oniqa

!eaexe ey`x oernyíøåâ äæå äæÐ
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Bìecéb BðéàL éôì`edy bcdn '`vei' aygp epi` ,rlapd bcdy - §¦¤¥¦

.ekeza qepk did `l` ,epnn lcb `l ik ,ea rela

àøîâ

`ly dfn `xnbd zwiicn .'xedh bc rlay `nh bc' :dpyna epipy
bc' `pzd hwp,'`nh bc irna `vnpy xedhòìác déðéæçc àîòè©£¨©£¦¥§¨©
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òìác déðéæç àìepi`x `l la` ,eirn jeza `vnp m` mle` - Ÿ£¦¥§¨©

,xeq` `ed ixd ,erlayikõéøLà éöeøLà éøîàbcdy xnel yi - ¨§¦©§¥©§¦
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oifbd yac ,dil exw (eed) `nzq "yac"

.exwinc `ed ikdøåäèz`neh lawln Ð
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oi` xerd ikd elit` Ð mizn m`de

cled on `l `ily :xn`c `nl` .`nhn
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äéç åîàå úî àåä ïéám`d sebny Ð

ik ,dlik` iabl la` .dig `id ixde ,`ed

.xeq` inp Ð m` xza dil zicyäðùî ¥
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õéøùîdnda x`yk ,exaer eteba Ð
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dil irain mgxd ziaa ,`ed exaer i`e
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`l Ð exaer i`e .`ed lecbe ezxev lk

.i`d ilek mgxa idzyn iedéùà áø
øîàipzwc i`de .ekeza `vnpy `l` ,rlac dipifgck e`l oizipzn Ð

rlay enk Ð xg` oin uixyd dfe ,mivixyn opina mibc aexc oeik ,"rlay"
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äåúéðú,icin dyw `l Ð dihwp oniql rnync `d Ð `nh `nhd on `veid

.("dnl" ligznd xeac `,e) lirl ziyixtckïéæâä,opiqxb Ð oirxve

.mz epiax yexitl (`,fi) dcpc "`zlkc ifb" enk ,ser dfy ."miabg" opiqxb `le

øåò.[`ily] (lirlck) yexit Ð xeng ly eipt cbp `ad

éàî:yexit Ð dzn en`e `ed oia e`l

cled on `l xerd ied `l `nl`

.yxwzpy rxfd `l` ,m`d on `le

àìzn `ed oia dzn en`e ig `ed oia

on ,mdipy oia `a xerdy Ð dig en`e

ezeniy cr xedh jkitle ,cled one m`d

en`e `ed oia :jk yxit qxhpewae .mdipy

dig en` [la`] ,dig en`e zn `ed oia ,dig

,d`xp izyxity enke .opira mlerl

hwpcncen`e zn `ed oia" `cqg ax

`dn `l` `zriiq el oi`c rnyn ,"dzn

cg`d m` la` .mizn mdipya opixdhnc

.`zriiq o`k oi` Ð ig

âãÐ dlik`a xeq` `nh bc rlay xedh

dpyn `i wxt) zeld` zkqna :dniz

ddyz dnk ,znd xya lk`y alk :epz (f

zeterae ,zrl zrn mini dyly ?eirna

`nl` .sxyze xe`l letzy ick Ð mibcae

`le !ixzyil inp `kde ,lekr aiyg

.mixac x`yl znd xya oia wlgl xazqn

,xac lka rnyn alkc mini dylyc

"l`eyd" wxt zay zkqna dlr iziincnc

alka `ed jexa yecwd rcei :(a,dpw)

ezlik` ddyn jkitl zehren eizepefny

xeqi` oia wlgl yie !mini dyly eirna

ef dpyn jezn xizdl mivex yie .d`nehl

itle .zlebpxz irna gqta z`vnpy dhg

df oi` d`nehl xeqi` oia izwlgy dn

yi `nyc :mz epiax yxit cer .di`x

zrn irac dxiza oa dcedi iaxk xingdl

xeqi` oia welig oi`c xnel ep`a m`e .zrl

`la `iz` `zrnyc xnel jixv ,d`nehl

ddy `l i` :xn`z m`e .lekir ick ddy

`pifg ik :`xnba jixt ikid ,lekir ick

ivexy` i`de lkri` i`d `nip rlac

lkrzdl xdnn mrt :xnel yi ?uixy`

.mini dyly mlerlc alkk ied `le ,mcew

áåø`zkld Ð mivixyn mpina mibc

xizdl yie .d`xza `edc ,iy` axk

bc jez `vnpd y"pxn oixewy mibc oze`

oi`e .rlac opifg `lc ab lr s`e ,`"pila

rlay `nh bc `ixyc oizipznn zeywdl

ly milbx in xq`c zyy axl ,xedh bc

zyy axc `xza `pyill elit`c .xeng

:`cg .inc `l Ð lnbe miqeq ly s` xq`c

bc ekez `vnp `l` ixii` `l oizipznc

mibcc `hiyt `kd ,e`vi elit`e .xedh

dzey dndady min la` .witp mibc liir

zxezae .mdnr axrzn sebd zigelgl Ð

zeaxl Ð "elk`z" :mibc iab ipz mipdk

`nhd s` leki .`nh irnay xedhd

dn ."mze`" :xnel cenlz ?xedh irnay

,`nh Ð `nh irnay dndaa xnel zi`x

irnay `nhn) xedh Ð xedh irnaye

oi`y itl ?ok epi` mibcae ,(xedh xedhd

hwpc meyn ,`viy xg` xedh bc rlay `nh bc xeq`l myn di`x oi`e .eilecb

`idd `nlicc ,xedh irnay `nh meyn `l` ,`wec e`lc ."`nhd irnay"

.lekir aiygc meyn uegl `via opixyc

âã(`,n) "oicinrn oi`" wxt dxf dceara Ð mivia lihn xedh bc uixyn `nh

.miptan uixyn dfe uegan uixyn df ,edpip mivia ilihn ediiexz :yxtn
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xkfd on exwrpy ,igd on xa` meyn

.mgxaàúìééà øúá ìéæàãwwfidl Ð
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ezeniy cr xedh jkitle ,cled one m`d
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âãÐ dlik`a xeq` `nh bc rlay xedh
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úìBâðøz ,ïðaøzxnbp dzviaìxg`íBé ãçàå íéøNò.dxeairn ©¨¨©§§¤§¤§¦§¤¨
,ïìéàa dcâðëed ifeb` ur `ed,æeì`viy zrn ea midey eizexity §¤§¨¨¦¨

.mei cg`e mixyr ,ixtd xnbpy cr gxtdáìkely cle zxev ¤¤
zxnbp,ïìéàa Bcâðëe ,íBé íéMîçìd oli`.äðéàzíéMîçì ìeúç ©£¦¦§¤§¨¦¨§¥¨¨©£¦¦

,ïìéàa Bcâðëe ,íBé íéðLed oli`ì øéæç .úez,íBé íéMLBcâðke §©¦§¤§¨¦¨£¦§¦¦§¤§
,ïìéàaoli`.çetz,íéLãç äML[ì] íéöøL éðéî ìëå ìòeL ¨¦¨©©¨§¨¦¥§¨¦§§¦¨¢¨¦

.äàeáz ,ïìéàa ïcâðëe§¤§¨¨¦¨§¨
,ïìéàa dcâðëe ,íéLãç äMîçì äøBäè äwc äîäauräîäa .ïôb §¥¨©¨§¨©£¦¨¢¨¦§¤§¨¨¦¨¤¤§¥¨

ì äàîè äqb,ïìéàa Bcâðëe ,LãBç øNò íéðLoli`.ì÷cdnda ©¨§¥¨¦§¥¨¨¤§¤§¨¦¨¤¤
dqb,ïìéàa dcâðëe ,íéLãç äòLúì äøBäèd ur.úéæ §¨§¦§¨¢¨¦§¤§¨¨¦¨©¦

óBtéwäå óBwäå ìétäå ñìcøaäå øîpäå áBcäå éøàäå áàfäzxev ©§¥§¨£¦§©§©¨¥§©©§§©§©¦§©§©¦
zxnbp mcleììLíéðL L,mxeairn mipy yly xg`l -ïcâðëe §¨Ÿ¨¦§¤§¨

çeL úBða ,ïìéàa. ¨¦¨§©
äòôà`l` xarzn epi`ìäðL íéòáLdpy miray xg`l - ¤§¤§¦§¦¨¨

,clepynúòL ãò Búòéèð úòMî äæ áeøç .áeøç ,ïìéàa Bcâðëe§¤§¨¦¨¨¨¤¦§©§¦¨©§©
åéúBøét øîbxaerBøeaéò éîéå ,äðL íéòáLcr gxtd `veiy zrn §©¥¨¦§¦¨¨¦¥¦

,zexit xnb zryìL.íéðL L ¨Ÿ¨¦
LçðcleiìíéðL òáL,mipy ray xg`l -òLø BúBàìe ¨¨§¤©¨¦§¨¨

,[ygpd-]øáç eðéöî àìray midey eizexity oli` epivn `l - Ÿ¨¦¨¥
.exnbiy cr mipyíéøîBà Léåoli`a yi ygp ly exeair cbpky §¥§¦

,íéññëeî:`xnbd zl`ey .gey zepa ly mieqn oin mdyàðî §¨¦§¨
éléî éðädaiyn .mipy ray jynp ygp ly exeairy oipn - ¨¥¦¥
:`xnbdíeMî da eèîe ,áø øîà äãeäé áø øîàxac e`iade - ¨©©§¨¨©©¨¨¦
enya dføîàpL ,àéððç ïa òLBäé éaøc(ci b ziy`xa)äzà øeøà' §©¦§ª©¤£©§¨¤¤¡©¨©¨

,'äãOä úiç ìkîe äîäaä ìkîjxved dnl denz dxe`kle ¦¨©§¥¨¦Ÿ©©©¨¤
`lde ,'dcyd zig lkne' el xnel(äìì÷úð) äîäaî íà¦¦§¥¨

[ìì÷úð],miycg dyng dxeair onfyïkL ìk àì äiçî`edy ¦§©¥¥©¨Ÿ¨¤¥
mipye miyng wx `ed exeair onf ,lezg oebk dig ixdy ,llewn

.meiàlàaezkd `aEì øîBìyäîäaä äìl÷úpL íLk ¤¨©§§¥¤¦§©§¨©§¥¨
xzei jynp dxeairyì ãçà äiçîòáL,dign ray it jex` onf - ¥©¨¤¨§¤©

eäéð éàîeray it jynp dndad xeairy digde dndad od ine - ©¦
,digd xeairnøBîçmipy jynp exeaire ,d`nh dqb dnda `edy £

ray it `edy ,yceg xyrîly exeairìeúçmiyng wx jynpy §¨
,mei mipyeàeä ìl÷úð Ckjex` exeairy ,[ygpd-]úçà äîäaî ¨¦§©¥¦§¥¨©©

ìòáLjynp d`nh dqb dnda xeairy oeike ,dndan ray it - §¤©
`vnp ,dpyéðL áL déì äåäcray jex` xeair ygpl yiy - ©£¨¥©§¥

.mipy
:`xnbd dywnàîéàzllwn epi` ygpd zllwn cenild ,ile`e - ¥¨

,jk cnlze ,dndadn xzei digd zllwn `l` ,digdn xzei dndad
äiç äìl÷úpL íLkxzei jynp dxeairyì úçà äîäaîìLL §¥¤¦§©§¨©¨¦§¥¨©©§¨Ÿ

(íéðL),dndan yly it -eäéð éàîedigde dndad od ine - ¨¦©¦
,dndadn yly it jynp digd xeairyøBîçî éøàdqb dnday - £¦¥£

ipy yly exeair dix` eli`e ,zg` dpy dxeair d`nh,mCk̈
àeä ìl÷úðxzei jynp exeairy ,[ygp-]ì úçà äiçîìLL ¦§©¥¥©¨©©§¨Ÿ

(íéðL)`vnp ok m`e ,yly it -íéðL òLz déì äåäcygpl yiy - ¨¦©£¨¥¥©¨¦
.lirl epcnly itk mipy ray `le ,mipy ryz ly jex` xeair
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oifge` mipy` cenr g sc ± oey`x wxtzereay

íãà éðáî íéáøå íéøô ïéðôìåãä ïðéñøâ éëämdilr mc` `a m`y Ð

zexarzn.epnidàîé éðá,bc zxev oiivge mc` zxev oiivgy mia yi mibc Ð

.`"piixy* :frlaeìëcilen Ð uegan ,dndae dig oebk ,xkfd iviay oin Ð

.ynn xaerìëå.mivia daiwpd dlihn Ð miptan xkf iviay oin ÐæååàÐ

.riaxdl mi`lk Ð xa ly fee`e ,aeyi ly

uegan eivia dfc ,minec mixkfd oi`y itl

.miptan eivia dfeåúåøëæfee`e .cibd Ð

.miptan ezexkf xaíéëùä øçîìåÐ

,zxzen Ð dvia da `vne ,meid mcew

.lenz`n `l` aeh mei ilila dclep `lc

.lirl ipzck dlila zclei dpi` zlebpxzc

úøúåî äáåø äúöéz`ivi xzac Ð

.opilf` daexåøåáéòå åùéîùúù ìë
äåùcbpk mipt mdipyy ,fre ayk oebk Ð

dyng oideyy ,dey oxeair inie ,sxer

oin lr cg` `a m` oicleie Ð miycg

.exiagïéìãâîå.oiwipn =íäîò äðéëù
."bcl 'd xn`ie" :(a dpei) xn`py Ð

íåé ãçàå íéøùòìdxarzpy xg`l Ð

cg` cr xnbil dzvia ddey lebpxzd on

.mei mixyreæåìea milicby ,`"lcxew* Ð

xnb zry cr eigxt zryne .miphw mifeb`

.mei mixyre [cg`] (mipy) eixtáìë
íåé íéùîçì.cled zxev dxnb Ðåãâðëå

äàåáú ïìéàázekxa) xn`c o`nk Ð

,dzid dhg oey`xd mc` lk`y ur :(`,n

.oli` d`eazl ixwì÷ãea oilicb Ð

.mixnzñìãøá.`t` =óå÷`"iipiy** =

.frlaóåôé÷.apf dl yie ,`ed sew oirk Ð

.`"vwxn*** fpky` oeylaeäòôàÐ

.clepy dpy miray xg` xarznéîéå
åøåáéòxnb zry cr gxtd zryn Ð

.zexitíéññëåî`le ,gey zepa oin Ð

.ynn gey zepaéìéî éðä àðîygpc Ð

.mipy ray exeairìì÷úð äîäáî íà
ïëù ìë àì äéçîon xzei dzegty Ð

lezge miycg dyng fr ixdy ,dig

`dc xninl `kil `de .[mei] mipye miyng

ok m`c ,drt` e` ix` epiid "dig lkn"

.dnda irail `le "digd lkn" aezkil

'åë êì øîåì åäééåøú áúë éëäì àìà
dndad lkn `ed xex` :rnyn ikde Ð

myk .digd on xzei dxex` `idy dnk

,ray zg` lr digd on dllwzp dndady

yi dpyay ,lezgn xeng Ð edip i`ne

llwzp jk Ð mipye miyng minrt ray

,d`nh dqb dndan oebk ,dndad on `ed

xyr mipy dqb d`nh dndac .rayl cg`

ycg xyr mipy minrt ray aeyge ,ycg

.mipy ray od ,rayl cg` epiid Ð
éî
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ïéðôìåãä`ztqeza gken oke .qxhpewd zqxib ok Ð mc` ipan oiaxe oixt

.mc` ipan oilcbne oiclei :[`"t]øîéàÐ dxfge daex dzvi

miaeh mini ipyn ueg .zeilb ly aeh mei ly ipy lila mivia zepwl oixizn o`kn

.od zg` dyecwy itl ,dpyd y`x lyúìåâðøúdcbpk mei cg`e mixyr

`"lcxew qxhpewd yxit Ð fel oli`a

oa wgvi epiaxe .miphw mifeb` ea milcby

.c"iilcpn` oixewy micwy :yxtn xy`

mbxzn (bn ziy`xa) "micwye mipha"c

(` dinxi) "cwy lwn" ,mifel :inlyexi

lwn :miyxtn yie .`felc `xheg :mbxzn

drayn s` Ð cg`e mixyrl cg` cwy

u`pie" .ok a`a dryzl fenza xyr

lnbie" ,`cbiy :mbxzn (ai zldw) "cwyd

.oicby zitke :[mbxzn] (fi xacna) "micwy

ly fel df Ð "cwyd u`pie" :opixn` cer

cizrl zeigdl mizn micizr dpnn ,dxcy

.(dax `xwie) cwy ly mebxz "fel" .`al

ïìéàáoikxany o`kn di`x oi` Ð zez

"urd ixt `xea" odilrikdc .

xn`c o`nk `iz`c ,obc Ð oli`a :opixn`

oey`xd mc` epnn lk`y ur :(`,n zekxa)

`le ,oli` d`eazl ixw `nl` .dzid dhg

mizez ,edine ."urd ixt" mda oikxan

la` ."urd ixt" oikxan Ð oli`a milcbd

`l Ð `xitl zlwy i`c ,dcy izez` `l

"urd ixt" oikxan oi`e ,witne `feeb xcd

.witne `feeb xcd ik `l`

ñìãøáwxte .`t` :qxhpewd yxit Ð

yxit (a,eh) oixcdpqc `nw

`aac `nw wxt seqe .y"ehet :qxhpewd

.`t` [ef] qlcxa :[opixn`] (`,fh) `nw

"mireavd `ib"e .`t` df reav opixn`e

edin .`irt` xyin :mbxzn (bi ` l`eny)

,y"ehet oirk `edc ernyn `kdc qlcxa

drt` dpiycn ,mipy ylyl cleie

.od qlcxa ipin ipye .dpy mirayl

óå÷äaiygcn ,`ed dig oin Ð setiwde

"d`exd" wxt xn`e ,lit icda edl

ueg melgl oiti zeig ipin lk :(a,fp zekxa)

dcp) "zltnd" wxte .setiwde litd on

xi`n iax ,`pixg` `pyil :opixn` (`,bk

lyk mdiptl mikled mdipire li`ed :xne`

:mbxzn (`i `xwie) "seypie qek" `ede .mc`

wxt ,ser oin xg` setw yie .`tetwe `ixw

znypz :xn` (`,bq oileg) "zetixh el`"

Ð zeteray ze`a :xn`e ,zeteray ze`a

jxc lr ,z"lca "cetiw" qxb yie .setw

qxb i`e .(cl diryi) "cetiwe z`w deyxie"

ok m` ,zetera yi setiw ipeeb ixze ,"setiw"

ikide Ð setw zeteray ze`a yxtn ik

?znypza e` seypia ixii` i` eda `prci

úåðáodly ziriayc dpyn lr Ð gey

yxit (` dpyn d wxt ziriay) dipya

,zexit da oihpeg dpy lka :inlyexia

cr oixnbp oi` zg` dpya oihpegy zexite

,l`ppg epiax yexitk `le .mipy yly

lka oiwtn `l zepli` oizlz iab yxity

[`,fl `xza `aa] ediipn mixyr `l` `zy

i`ncay oilwd :opz (` dpyn ` wxt) i`nc zkqna ,dywe .eny oke ,cg` oin gey zepa miqqken :qxb (`,ci) dxf dcearc `nw wxte .mipy ylyl gey zepa oebk Ð

mip`ze ray zepa :(`,fk) mixcpc iyily wxte .`zxeig ipi`z :yxtn (`,ci) dxf dcear zkqnc `nw wxte .edpip aeyg ixit e`lc rnyn ,odilr ux`d inr ecygp `l

ipin raye gey zepa :d`xpe !"zexzen ray zepa ,zexeq` zexegye zepal mip`z" xne` iziid dlklk jeza ray zepay rcei iziid eli` :xn`c .oipin ipy mipal

wxt) ziriaya rnynck ,zeti ray zepae .oda bdep ziriay oi`y xeaqk ,ziriayc `iddae "i`ncay oilwd"c oizipzna rnynck zerx gey zepay `l` ,od mip`z

.lwlewna dlwlwd oileze ,dgey enxby Ð "gey"e ,zela` ini zray on "ray" e`xwpe .lk` zetid on mc` `nzqne ,(`,fk) mixcpae (déàîålezgn xeng edpip

ngl lezgc Ð,ith lwlewnc ,alkn xeng hewpl Ð [zeiga] alk ,od oifr dyly :(a,dk) dvia zkqna `zi`ck ,dig oin alk xn`c o`nl :dnize .mei mipye miy©

.mipy iedc ith oeekn df oipn :xnel yi !mei miyngl alkdy
cg`
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BLéîLzL ìk .íéöéaíBia¯ãìBéäìéla ,íBia¯ãìBé ¥¦¨¤©§¦©¥©©©§¨¥
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äøBäè¯ïìéàa dcâðëe ,íéLãç äòLúì¯.úéæáàfä §¨§¦§¨¢¨¦§¤§¨¨¦¨©¦©§¥
éøàäåáBcäåøîpäåñìcøaäåìétäåóBwäåóBtéwäå¯ §¨£¦§©§©¨¥§©©§§¨§©¦§©§©¦
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קכג oifge` mipy` cenr g sc ± oey`x wxtzereay

íãà éðáî íéáøå íéøô ïéðôìåãä ïðéñøâ éëämdilr mc` `a m`y Ð

zexarzn.epnidàîé éðá,bc zxev oiivge mc` zxev oiivgy mia yi mibc Ð

.`"piixy* :frlaeìëcilen Ð uegan ,dndae dig oebk ,xkfd iviay oin Ð

.ynn xaerìëå.mivia daiwpd dlihn Ð miptan xkf iviay oin ÐæååàÐ

.riaxdl mi`lk Ð xa ly fee`e ,aeyi ly

uegan eivia dfc ,minec mixkfd oi`y itl

.miptan eivia dfeåúåøëæfee`e .cibd Ð

.miptan ezexkf xaíéëùä øçîìåÐ

,zxzen Ð dvia da `vne ,meid mcew

.lenz`n `l` aeh mei ilila dclep `lc

.lirl ipzck dlila zclei dpi` zlebpxzc

úøúåî äáåø äúöéz`ivi xzac Ð

.opilf` daexåøåáéòå åùéîùúù ìë
äåùcbpk mipt mdipyy ,fre ayk oebk Ð

dyng oideyy ,dey oxeair inie ,sxer

oin lr cg` `a m` oicleie Ð miycg

.exiagïéìãâîå.oiwipn =íäîò äðéëù
."bcl 'd xn`ie" :(a dpei) xn`py Ð

íåé ãçàå íéøùòìdxarzpy xg`l Ð

cg` cr xnbil dzvia ddey lebpxzd on

.mei mixyreæåìea milicby ,`"lcxew* Ð

xnb zry cr eigxt zryne .miphw mifeb`

.mei mixyre [cg`] (mipy) eixtáìë
íåé íéùîçì.cled zxev dxnb Ðåãâðëå

äàåáú ïìéàázekxa) xn`c o`nk Ð

,dzid dhg oey`xd mc` lk`y ur :(`,n

.oli` d`eazl ixwì÷ãea oilicb Ð

.mixnzñìãøá.`t` =óå÷`"iipiy** =

.frlaóåôé÷.apf dl yie ,`ed sew oirk Ð

.`"vwxn*** fpky` oeylaeäòôàÐ

.clepy dpy miray xg` xarznéîéå
åøåáéòxnb zry cr gxtd zryn Ð

.zexitíéññëåî`le ,gey zepa oin Ð

.ynn gey zepaéìéî éðä àðîygpc Ð

.mipy ray exeairìì÷úð äîäáî íà
ïëù ìë àì äéçîon xzei dzegty Ð

lezge miycg dyng fr ixdy ,dig

`dc xninl `kil `de .[mei] mipye miyng

ok m`c ,drt` e` ix` epiid "dig lkn"

.dnda irail `le "digd lkn" aezkil

'åë êì øîåì åäééåøú áúë éëäì àìà
dndad lkn `ed xex` :rnyn ikde Ð

myk .digd on xzei dxex` `idy dnk

,ray zg` lr digd on dllwzp dndady

yi dpyay ,lezgn xeng Ð edip i`ne

llwzp jk Ð mipye miyng minrt ray

,d`nh dqb dndan oebk ,dndad on `ed

xyr mipy dqb d`nh dndac .rayl cg`

ycg xyr mipy minrt ray aeyge ,ycg

.mipy ray od ,rayl cg` epiid Ð
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ïéðôìåãä`ztqeza gken oke .qxhpewd zqxib ok Ð mc` ipan oiaxe oixt

.mc` ipan oilcbne oiclei :[`"t]øîéàÐ dxfge daex dzvi

miaeh mini ipyn ueg .zeilb ly aeh mei ly ipy lila mivia zepwl oixizn o`kn

.od zg` dyecwy itl ,dpyd y`x lyúìåâðøúdcbpk mei cg`e mixyr

`"lcxew qxhpewd yxit Ð fel oli`a

oa wgvi epiaxe .miphw mifeb` ea milcby

.c"iilcpn` oixewy micwy :yxtn xy`

mbxzn (bn ziy`xa) "micwye mipha"c

(` dinxi) "cwy lwn" ,mifel :inlyexi

lwn :miyxtn yie .`felc `xheg :mbxzn

drayn s` Ð cg`e mixyrl cg` cwy

u`pie" .ok a`a dryzl fenza xyr

lnbie" ,`cbiy :mbxzn (ai zldw) "cwyd

.oicby zitke :[mbxzn] (fi xacna) "micwy

ly fel df Ð "cwyd u`pie" :opixn` cer

cizrl zeigdl mizn micizr dpnn ,dxcy

.(dax `xwie) cwy ly mebxz "fel" .`al

ïìéàáoikxany o`kn di`x oi` Ð zez

"urd ixt `xea" odilrikdc .

xn`c o`nk `iz`c ,obc Ð oli`a :opixn`

oey`xd mc` epnn lk`y ur :(`,n zekxa)

`le ,oli` d`eazl ixw `nl` .dzid dhg

mizez ,edine ."urd ixt" mda oikxan

la` ."urd ixt" oikxan Ð oli`a milcbd

`l Ð `xitl zlwy i`c ,dcy izez` `l

"urd ixt" oikxan oi`e ,witne `feeb xcd

.witne `feeb xcd ik `l`

ñìãøáwxte .`t` :qxhpewd yxit Ð

yxit (a,eh) oixcdpqc `nw

`aac `nw wxt seqe .y"ehet :qxhpewd

.`t` [ef] qlcxa :[opixn`] (`,fh) `nw

"mireavd `ib"e .`t` df reav opixn`e

edin .`irt` xyin :mbxzn (bi ` l`eny)

,y"ehet oirk `edc ernyn `kdc qlcxa

drt` dpiycn ,mipy ylyl cleie

.od qlcxa ipin ipye .dpy mirayl

óå÷äaiygcn ,`ed dig oin Ð setiwde

"d`exd" wxt xn`e ,lit icda edl

ueg melgl oiti zeig ipin lk :(a,fp zekxa)

dcp) "zltnd" wxte .setiwde litd on

xi`n iax ,`pixg` `pyil :opixn` (`,bk

lyk mdiptl mikled mdipire li`ed :xne`

:mbxzn (`i `xwie) "seypie qek" `ede .mc`

wxt ,ser oin xg` setw yie .`tetwe `ixw

znypz :xn` (`,bq oileg) "zetixh el`"

Ð zeteray ze`a :xn`e ,zeteray ze`a

jxc lr ,z"lca "cetiw" qxb yie .setw

qxb i`e .(cl diryi) "cetiwe z`w deyxie"

ok m` ,zetera yi setiw ipeeb ixze ,"setiw"

ikide Ð setw zeteray ze`a yxtn ik

?znypza e` seypia ixii` i` eda `prci

úåðáodly ziriayc dpyn lr Ð gey

yxit (` dpyn d wxt ziriay) dipya

,zexit da oihpeg dpy lka :inlyexia

cr oixnbp oi` zg` dpya oihpegy zexite

,l`ppg epiax yexitk `le .mipy yly

lka oiwtn `l zepli` oizlz iab yxity

[`,fl `xza `aa] ediipn mixyr `l` `zy

i`ncay oilwd :opz (` dpyn ` wxt) i`nc zkqna ,dywe .eny oke ,cg` oin gey zepa miqqken :qxb (`,ci) dxf dcearc `nw wxte .mipy ylyl gey zepa oebk Ð

mip`ze ray zepa :(`,fk) mixcpc iyily wxte .`zxeig ipi`z :yxtn (`,ci) dxf dcear zkqnc `nw wxte .edpip aeyg ixit e`lc rnyn ,odilr ux`d inr ecygp `l

ipin raye gey zepa :d`xpe !"zexzen ray zepa ,zexeq` zexegye zepal mip`z" xne` iziid dlklk jeza ray zepay rcei iziid eli` :xn`c .oipin ipy mipal

wxt) ziriaya rnynck ,zeti ray zepae .oda bdep ziriay oi`y xeaqk ,ziriayc `iddae "i`ncay oilwd"c oizipzna rnynck zerx gey zepay `l` ,od mip`z

.lwlewna dlwlwd oileze ,dgey enxby Ð "gey"e ,zela` ini zray on "ray" e`xwpe .lk` zetid on mc` `nzqne ,(`,fk) mixcpae (déàîålezgn xeng edpip

ngl lezgc Ð,ith lwlewnc ,alkn xeng hewpl Ð [zeiga] alk ,od oifr dyly :(a,dk) dvia zkqna `zi`ck ,dig oin alk xn`c o`nl :dnize .mei mipye miy©

.mipy iedc ith oeekn df oipn :xnel yi !mei miyngl alkdy
cg`

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

ïéðôìecäïéøtïéáøåïéðôìec éàî .íãà éðákáø øîà ? ©§¨¦¨¦§¨¦¦§¥¨¨©§¨¦¨©©
ìk .àné éða :äãeäéåéöéaLõeçaî¯íéðôaL ìëå ,ãéìBî §¨§¥©¨¨¤¥¨¦©¦§¨¤¦§¦

¯æåeà :ìàeîL øîàäå ?éðéà .íéöéa ìéèîæåeàåøa¯ ¥¦¥¦¦¦§¨¨©§¥©¨§©©©
äæ :ééaà øîà ?àîòè éàî :da ïðéåäå ;äæa äæ íéàìk¯ ¦§©¦¤¨¤§¨¥©¨©©£¨£©©©¥¤

åéöéaäæå ,õeçaî¯.íéðôaî åéöéaeäééåøúå!íéöéá éìéèî ¥¨¦©§¤¥¨¦¦§¦§©§©§§¦¥¥¦
ìk :àlàBúeøëfLõeçaî¯íéðôaî ,ãéìBî¯ìéhî ¤¨¨¤©§¦©¦¦¦§¦©¦

BLéîLzL ìk .íéöéaíBia¯ãìBéäìéla ,íBia¯ãìBé ¥¦¨¤©§¦©¥©©©§¨¥
äìéla ïéa íBia ïéa BLéîLzL ìk ,äìéla¯íBia ïéa ãìBé ©©§¨¨¤©§¦¥©¥©©§¨¥¥©

.äìéla ïéaBLéîLzíBia ãìBé íBia¯ãìBé äìéla ,ìBâðøz ¥©©§¨©§¦©¥©©§§©©§¨¥
äìéla¯ïéa ãìBé äìéla ïéa íBia ïéa BLéîLz ,ólèò ©©§¨£©¥©§¦¥©¥©©§¨¥¥

äìéla ïéa íBia¯?dpéî à÷ôð éàîì .déì éîãc ìëå íãà ©¥©©§¨¨¨§¨§¨¥¥§©¨§¨¦¨
áøc déøa éøî áø øîàc ,àðäk áøc déøa éøî áøãëì§¦§©¨¦§¥§©¨£¨§¨©©¨¦§¥§©

:àðäk÷ãaïéìBâðøz ìL äðé÷aáøòîàöî àìå áBè íBé ¨£¨¨©§¦¨¤©§§¦¥¤¤§Ÿ¨¨
äöéa da àöîe íékLä øçîìe ,äöéa da¯úøzeî ¨¥¨§¨¨¦§¦¨¨¨¥¨¤¤

.äôé ÷ãa àì :øîéà ,áBè íBéa äìéëàa¯!äôé ÷ãa àìäå ©£¦¨§¥©Ÿ¨©¨¤©£Ÿ¨©¨¤
¯éaø øîàc ,ïðçBé éaøãëå .äåä äøæçå daeø äúöé :øîéà¥©¨§¨¨§¨§¨£¨§¦§©¦¨¨§¨©©¦

úøæBçå áBè íBé áøòî daeø äúöiL äöéa :ïðçBé¯úøzeî ¨¨¥¨¤¨§¨¨¥¤¤§¤¤¤¤
äåL Bøeaéòå BLéîLzL ìk .áBè íBéa dìëBàì¯íéãìBé §§¨§¨¤©§¦§¦¨¤§¦

íéìcâîeõeç ,óøBò ãâðk íéðt ïéLnLî ìkä .äfî äæ §©§¦¤¦¤©Ÿ§©§¦¨¦§¤¤¤
ìMîäLïéLnLnLíãàå âc :ïä elàå ,íéðt ãâðk íéðt ¦§¨¤§©§¦¨¦§¤¤¨¦§¥¥¨§¨¨

éøîà ,éîéc áø àúà ék ?àúìz éðä àðL éàîe .Lçðå§¨¨©§¨¨¥§¨¨¦£¨©¦¦¨§¦
ìéàBä :àáøòîaäøaéãåìîb :àðz .äðéëL íänò¯øBçà §©§§¨¦§¦§¨¦¨¤§¦¨¨¨¨¨¨

úìBâðøz :ïðaø eðz .øBçà ãâðk¯íéøNòì,íBé ãçàå §¤¤¨¨©¨©©§§¤§¤§¦§¤¨
eïìéàa dcâðë¯áìk .æeì¯íéMîçìïìéàa Bcâðëe ,íBé¯ §¤§¨¨¦¨¤¤©£¦¦§¤§¨¦¨

ìeúç .äðéàz¯ïìéàa Bcâðëe ,íBé íéðLe íéMîçì¯.úez §¥¨¨©£¦¦§©¦§¤§¨¦¨
øéæç¯ì,íBé íéMLBcâðkïìéàa¯éðéî ìëå ìòeL .çetz £¦§¦¦§¤§¨¦¨©©¨§¨¦¥

íéöøL¯,íéLãç äMLícâðëeïìéàa¯äîäa .äàeáz §¨¦¦¨¢¨¦§¤§¨¨¦¨§¨§¥¨
äøBäè äwc¯ïìéàa ïcâðëe ,íéLãç äMîçì¯äîäa .ïôb ©¨§¨©£¦¨¢¨¦§¤§¨¨¦¨¤¤§¥¨
äàîè äqb¯ìïìéàa Bãâðëe ,LãBç øNò íéðL¯.ì÷c ©¨§¥¨¦§¥¨¨¤§¤§¨¦¨¤¤

äøBäè¯ïìéàa dcâðëe ,íéLãç äòLúì¯.úéæáàfä §¨§¦§¨¢¨¦§¤§¨¨¦¨©¦©§¥
éøàäåáBcäåøîpäåñìcøaäåìétäåóBwäåóBtéwäå¯ §¨£¦§©§©¨¥§©©§§¨§©¦§©§©¦

ììLïìéàa ïcâðëe ,íéðL L¯.çeL úBðaäòôà¯ìíéòáL §¨¨¦§¤§¨¨¦¨§©¤§¤§¦§¦
ïìéàa Bãâðëe ,äðL¯úòMî ,äæ áeøç .áeøçBúòéèðãò ¨¨§¤§¨¦¨¨¨¤¦§©§¦¨©
åéúBøét øîb úòL¯ìL Bøeaéò éîéå ,äðL íéòáL.íéðL L §©§©¥¨¦§¦¨¨¦¥¦¨¨¦

Lçð¯ì,íéðL òáLBúBàìeLéå ,øáç eðéöî àì òLø ¨¨§¤©¨¦§¨¨Ÿ¨¦¨¥§¥
:íéøîBàíéññëeîøîà äãeäé áø øîà ?éléî éðä àðî . §¦§¨¦§¨¨¥¦¥¨©©§¨¨©

:øîàpL ,àéððç ïa òLBäé éaøc íeMî da eèîe ,áø©¨¨¦§©¦§ª©¤£©§¨¤¤¡©
úiç ìkîe äîäaä ìkî äzà øeøà""äãOäàlà ?ïkL ìk àì äiçî ,äìl÷úð äîäaî íà , ¨©¨¦¨©§¥¨¦¨©©©¨¤¦¦§¥¨¦§©§¨¥©¨Ÿ¨¤¥¤¨

ì ãçà äiçî äîäaä äìl÷úpL íLk :Eì øîBììeúçî øBîç ?eäéð éàîe ,äòáL¯ìl÷úð Ck ©§§¥¤¦§©§¨©§¥¨¥©¨¤¨§¦§¨©¦£¥¨¨¦§©¥
ì úçà äîäaî àeä.éðL áL déì äåäc ,òáL¯ì úçà äîäaî äiç äìl÷úpL íLk :àîéàìLL ¦§¥¨©©§¤©§¨¨¥©§¥¥¨§¥¤¦§©§¨©¨¦§¥¨©©§¨

øBîçî éøà ?eäéð éàîe ,íéðL¯ì úçà äiçî àeä ìl÷úð CkìL!íéðL òLz déì äåäc ,íéðL L ¨¦©¦£¦¥£¨¦§©¥¥©¨©©§¨¨¦§¨¨¥¥©¨¦
éî

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

בכורות.  פרק ראשון - הלוקח עובר חמורו דף ח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc zexeka(iyily meil)

:`xnbd zvxznáéúk éîdY` xEx`' ygpd zllwaäiçä ìkî ¦§¦¨©¨¦¨©©¨
,'äîäaä ìkîedigd zllw xeriyl dey ygpd zllwy ernyny ¦¨©§¥¨

ixde ,dndadn xzei,áéúk 'äiçä ìkîe äîäaä ìkî'rnyne ¦¨©§¥¨¦¨©©¨§¦
yàeä øeøàygpd,äiçî äìl÷úpL äîäaîxengd xeair `ede ¨¦§¥¨¤¦§©§¨¥©¨

miyng jynpy lezg ly exeairn ray it jex` `ede ,dpy jynpy
jynp ,xengn ray it `edy ygp ly exeairy `vnpe ,mei mipye

.mipy ray
dndad zllwl dey ygpd zllwy gkedy s` ixd :`xnbd dywn
zllwn ray it dqb dnda zllwl dpeekdy oipn ,digdn xzei

,digdàîéàåote`dn `ed ygpd zllwl cenildy xn`z ile`e - §¥¨
,jk cnlze ,dign yly it dwc dnda dllwzdyäìl÷úpL íLk§¥¤¦§©§¨

ì ãçà äiçî äîäaìLL,dign yly it -eäéð éàîeod ine - §¥¨¥©¨¤¨§¨Ÿ©¦
df ,yly it digd xeairn jex` dndad xeairy digde dndad

xeairæò`ede ,miycg dyng dxeaire ,dxedh dwc dnda `idy ¥
dyly it wx jex`îly exeairìeúç,mei mipye miyng jynpy ¥¨
àeä ìl÷úð Ck[ygpd-]ì ãçà äîäaîìLLdndan yly it - ¨¦§©¥¦§¥¨¤¨§¨Ÿ

,dwc`vnpeéçøé øñéîç déì äåäcly jex` xeair ygpl yiy - ©£¨¥£¥©©§¥
.cala yceg xyr dyng

:mipte` ipya zvxzn `xnbdàîéà úéòaéà,jk ayiiz dvxz m` - ¦¨¥¥¨
ygpd zllwa,áéúk 'äîäaä ìkî'zllwn xzei ezllwy rnyne ¦¨©§¥¨§¦

zllewn `idy ,d`nh dqb dnda `idy ,xzeia zllewnd dndad
.dign ray itàeä äìì÷ ,àîéà úéòa éàxn`p df ypery oeik - ¦¨¥¥¨§¨¨
,dllwk eilrdéåléò éãL äìì÷dllwd z` eilr lihdl yi - §¨¨§¦¦¨¥

dllwzpy dllwd `ide ,df weqtn renyl ozipy xzeia dxengd
dndan ray it ygpd llew oke ,dign ray it d`nh dqb dnda

.d`nh dqb
oecipa gztpy ,xqiwde dippg oa ryedi iax oia gekie d`ian `xnbd

:ygpd xeair jynp onf dnk epziibeqòLBäé éaøì øñé÷ déì øîà̈©¥¥¨§©¦§ª©
ãéìBîe øaòéî änëì Lçð ,äéððç ïaoia ddey `ed onf dnk - ¤£©§¨¨¨§©¨¦©©¦

.dcill xeairddéì øîàclei ygpd ,dippg oa ryedi iaxìéðL áL ¨©¥§©§¥
:l`ye xqiwd dnz .xarzny xg`l mipy ray -éác éáñ àäå§¨¨¥§¥

eäðéòaøà àðeúàzebef eriaxd '`pez`' `xwpd mewn ipwf ixde - ¨¨©§§¦§
,xnyna megipde ,miygpúìúì ãéìBàå,mipy yly xg`l clie - §¦¦§¨

ay jynp exeair oi`y ixd:dippg oa ryedi iax el aiyd .mipy r
[ïéðL] òaøà àøwéòî eåä éøaòéî eäðäeraxedy miygp mze` - ©§¦©§¦£¥¦¨¨©§©§¦

okle ,okl mcew mipy rax` mixaern xak eid `pez` ipwf ici lr
:orhe xqiwd xfg .zetqep mipy yly xg`l ecliéLnLî÷ àäå§¨¨§©§¦

éLenLzexaern xak eid m`e ,mzbefl ewwcfd el` miygp ixde - ©¥
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icy dllw :ivexzl `ki` `l` .mipy
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àúéìéñ.`iliy =éøàôî.mkzli`y dyr` `l ip` s` ,izli`y oiyer mkpi` m`e .oiaeqn milag il eyr Ðäéèééç.dze` xetz Ðäðéî éãøâ éì åëåøëÐ
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:`xnbd zvxznáéúk éîdY` xEx`' ygpd zllwaäiçä ìkî ¦§¦¨©¨¦¨©©¨
,'äîäaä ìkîedigd zllw xeriyl dey ygpd zllwy ernyny ¦¨©§¥¨

ixde ,dndadn xzei,áéúk 'äiçä ìkîe äîäaä ìkî'rnyne ¦¨©§¥¨¦¨©©¨§¦
yàeä øeøàygpd,äiçî äìl÷úpL äîäaîxengd xeair `ede ¨¦§¥¨¤¦§©§¨¥©¨

miyng jynpy lezg ly exeairn ray it jex` `ede ,dpy jynpy
jynp ,xengn ray it `edy ygp ly exeairy `vnpe ,mei mipye

.mipy ray
dndad zllwl dey ygpd zllwy gkedy s` ixd :`xnbd dywn
zllwn ray it dqb dnda zllwl dpeekdy oipn ,digdn xzei

,digdàîéàåote`dn `ed ygpd zllwl cenildy xn`z ile`e - §¥¨
,jk cnlze ,dign yly it dwc dnda dllwzdyäìl÷úpL íLk§¥¤¦§©§¨

ì ãçà äiçî äîäaìLL,dign yly it -eäéð éàîeod ine - §¥¨¥©¨¤¨§¨Ÿ©¦
df ,yly it digd xeairn jex` dndad xeairy digde dndad

xeairæò`ede ,miycg dyng dxeaire ,dxedh dwc dnda `idy ¥
dyly it wx jex`îly exeairìeúç,mei mipye miyng jynpy ¥¨
àeä ìl÷úð Ck[ygpd-]ì ãçà äîäaîìLLdndan yly it - ¨¦§©¥¦§¥¨¤¨§¨Ÿ

,dwc`vnpeéçøé øñéîç déì äåäcly jex` xeair ygpl yiy - ©£¨¥£¥©©§¥
.cala yceg xyr dyng

:mipte` ipya zvxzn `xnbdàîéà úéòaéà,jk ayiiz dvxz m` - ¦¨¥¥¨
ygpd zllwa,áéúk 'äîäaä ìkî'zllwn xzei ezllwy rnyne ¦¨©§¥¨§¦

zllewn `idy ,d`nh dqb dnda `idy ,xzeia zllewnd dndad
.dign ray itàeä äìì÷ ,àîéà úéòa éàxn`p df ypery oeik - ¦¨¥¥¨§¨¨
,dllwk eilrdéåléò éãL äìì÷dllwd z` eilr lihdl yi - §¨¨§¦¦¨¥

dllwzpy dllwd `ide ,df weqtn renyl ozipy xzeia dxengd
dndan ray it ygpd llew oke ,dign ray it d`nh dqb dnda

.d`nh dqb
oecipa gztpy ,xqiwde dippg oa ryedi iax oia gekie d`ian `xnbd

:ygpd xeair jynp onf dnk epziibeqòLBäé éaøì øñé÷ déì øîà̈©¥¥¨§©¦§ª©
ãéìBîe øaòéî änëì Lçð ,äéððç ïaoia ddey `ed onf dnk - ¤£©§¨¨¨§©¨¦©©¦

.dcill xeairddéì øîàclei ygpd ,dippg oa ryedi iaxìéðL áL ¨©¥§©§¥
:l`ye xqiwd dnz .xarzny xg`l mipy ray -éác éáñ àäå§¨¨¥§¥

eäðéòaøà àðeúàzebef eriaxd '`pez`' `xwpd mewn ipwf ixde - ¨¨©§§¦§
,xnyna megipde ,miygpúìúì ãéìBàå,mipy yly xg`l clie - §¦¦§¨

ay jynp exeair oi`y ixd:dippg oa ryedi iax el aiyd .mipy r
[ïéðL] òaøà àøwéòî eåä éøaòéî eäðäeraxedy miygp mze` - ©§¦©§¦£¥¦¨¨©§©§¦

okle ,okl mcew mipy rax` mixaern xak eid `pez` ipwf ici lr
:orhe xqiwd xfg .zetqep mipy yly xg`l ecliéLnLî÷ àäå§¨¨§©§¦

éLenLzexaern xak eid m`e ,mzbefl ewwcfd el` miygp ixde - ©¥
inia xkf zelawn opi`y zendad lk jxck ,xkf zelawn eid `l

:dippg oa ryedi iax el aiyd .oxeairíãàk éLnLî énð eäðéà- ¦§©¦§©§¦§¨¨
.mc`d enk mxeair inia miynyn miygpd mb

:xqiwd l`yeäðéà éîékç àäå,md minkg `pez` ipwf ixde - §¨©¦¥¦§
aiyd .mzraxd mcew mixaern miygpd eid `ly e`xe ewca i`ceae

:dippg oa ryedi iax eleäéépéî ïðéîékç ïðà,l`xyi inkg ,ep` - £©©¦¦©¦©§
:xqiwd el xn` .`pez` ipwfn xzei minkgúîékç éàjpd m` - ¦©¦©

,mdn mkgeäðéëæ ìéæ,gekiea mgvp jl -éì eäðéúééàåm`iade - ¦§¦§§©§¦§¦
.il`déì øîà,xqiwd z` dippg oa ryedi iax l`y -eåä änk- ¨©¥©¨£

:xqiwd el xn` .`pez` iac iaq md miyp` dnkéøáb ïézéL- ¦¦©§¥
.miyp` miyydéì øîà,xqiwl dippg oa ryedi iax xn` -ãéáò ¨©¥£¦
àzðéôñ éìéza ïézéL da úéàcmiyy da `diy dpitq il dyr - ¦§¦§¨§¦¨¦¦¨¥

,mixcgé÷øzñéa ïézéL da úéà àúéa ìëådidi xcg lkae - §¨¥¨¦¨¦¦¦§©§¥
.ze`qk miyydéì ãáòrqpe ,epevx itk dpitq xqiwd el dyr - £©¥

.`pez` iac iaq z` gvple gkezdl `pez`l dippg oa ryedi iax
íúäì àèî ékmewn cil ,myl dippg oa ryedi iax ribdyk - ¦§¨§¨¨

mayen mewn okid rci `l ,`pez` ipwf ayenàçaè éáì [ìò]- ¨§¥©¨¨
,migahnd zial qpkpàúåéç èéLt à÷c àøáb àeääì déçkLà- ©§§¥§©©§¨§¨¨¦¥¨¨

,dnda jzgny mc` `vndéì øîàz` dippg oa ryedi iax l`y - ¨©¥
,mc` eze`éðeáæì CLéø,dxiknl cner jy`x m`d -déì øîà- ¥¨§¨¥¨©¥

,dippg oa ryedi iaxl mc` eze` dprïéà.ok -déì øîàryedi iax ¦¨©¥
,dippg oaänëa,jy`x z` xeknzàæeæc àbìôa déì øîàivga - §©¨¨©¥§©§¨§¨

,fefdéì áäé.fef ivg dippg oa ryedi iax el ozp -déì øîà óBqì §©¥©¨©¥
,mc` eze`l dippg oa ryedi iaxCì éøîà àúåéçc àLéø àðà- £¨¥¨§¥¨¨©§¦¨

izxn` ip` ikejy`x z` ixde ,dnda y`x zepwl dvex ip`y jl
.zepwl izivxdéì øîà,mc` eze`l dippg oa ryedi iaxúéòa éà ¨©¥¦¨¥

C÷aLéàc,jy`x zxikn lr jl xzee`e ,jl gip`y jpevx m` -éâñ §¦§§¨§¥
àðeúà éác àçúét éì éåçàmewnd gzt z` il d`xde iptl jl - ©§¥¦¦§¨§¥¨¨

.`pez` ipwf miayei eay
déì øîà,dippg oa ryedi iaxl mc` eze`éåçîc ìëc ,àðéôzñî ¨©¥¦§§¥¨§¨§©§¥
déì éìè÷,mnewn z` d`xny in lk ik ,eze`xdl cgtn ip` - ¨§¦¥

.eze` mibxed
déì øîà,dippg oa ryedi iaxàéð÷c àëéøk éøcjtzk lr `y - ¨©¥§¥§¦¨§¨§¨

,mipw zliagíúäì úéèî éëå,gztd mewnl ribzyke -dô÷æ §¦¨¥§¨¨©§¨
çôzî à÷c ïàîkgepl cnery mc`k dliagd z` cinrz - §©§¨¦§©

jiyrn z` epiai `l mixneyde ,gztd okid il fenxz jkae ,e`ynn
.jebxdi `le

ìæà,dippg oa ryedi iax jld -éàðaøãå éàebî éàðaøc çkLà £©©§©©§§¨¥¦©©§©§§¨¥
éàøaîmixney ecinrd `pez` ipwf ly mayen mewnay `vne - ¦¨©

ick ,uegan mixneye ,uegl mipwfdn cg` z`ivi repnl ick miptan
m` `l` mc` mey mibxed eid `l mixneyde ,xf mc` zqipk repnl
did mewnd gzte .mgxk lra uegl elek `viy e` ,miptl elek qpkp
mc` zeawr mdilr xkipy ,xtr e` oiaeq rwxwd lr exfte ,agx

,mciwtz z` miyer mixneyd m` wecal ick ,mda xaerdeæç éàc§¦¨
àìééòc àòøkmc` ly zeawr xtrd lr `pez` ipwf e`x m`y - ©§¨§¨§¨

,qpkpdéàøáì eäì éìè÷micnerd mixneyd z` mibxed eid - ¨§¦§§¨¨¥
,qpkdl xf mc`l epzpy lr ,uegaà÷ôðãe`pez` ipwf e`x m`e - §¨§¨

mc` ly zeawr xtrd lr,`veidéàeâì eäì éìè÷mibxed eid - ¨§¦§§©¨¥
.z`vl mipwfdn cg`l epzpy lr ,mipta micnerd mixneyd z`

déìcðñì dëtàjeza cnre ,eilcpq z` dippg oa ryedi iax jtd - ©§¨§©§¨¥
,mi`veik e`xpy zeawrd z` mipwfd e`xyke ,mewnd gzt agex

éàeâì eäì éìè÷mc`n erpn `ly ,miptay mixneyd z` ebxd - ©§¦§§©¨¥
,dippg oa ryedi iax ok d`xy oeike .z`vldéìcðñì dëtàjtd - ©§¨§©§¨¥

,zqpkp zg` driqt zi`xpe ,mewnd gzt lr cnre cg` lcpq
e`xe mipwfd e`ayke ,`vie mixneyd edetgce ,z`vei zg` driqte
,mc` ipa ipy ly zeawr mdy mdl d`xp did ,zeawrd ipy z`

okle ,`viy cg`e qpkpy cg`eäleëì eäì éìè÷lk z` ebxd - ©§¦§§§
.mixneyd

mixneyd lk ebxdpy oeik[ìæà]qpkpe dippg oa ryedi iax jld - £©
,`pez` ipwf mewnlúçúlî éáñå ìéòlî é÷eðé çkLàmze` `vn - ©§©§¥¦§¥§¨¥¦§©©

mzpeeke ,dhnl mipwfde dlrnl mixirvdy ote`a mixceqn miayei
mibxed ,dligz mipeilrl mely ozi m` ik ,qpkpd xfl rxdl dzid
mely epl zzl jl dide mipwfd ep` ,el mixne` ik ,mipezgzd eze`
,el mixne` ik ,mixirvd eze` mibxed ,mipwfl mely ozi m`e .dligz

.dhnl mde dlrnl epgp`y ,mdn miaeyg epgp` ixdøîàiax ¨©
,eala dippg oa ryediéðäì àîìL àðáéäé éàmely oz` m` - ¦¨¦§¨§¨¨§¨¥

,mixirvd el`léðä éì éìè÷,mipwfd el` ipebxdi -ïðà éøáñ ¨§¦¦¨¥¨§¦£©
ïðéôéãò,xzei miaeyg epgp` exn`i ik -eäðéàå éôè ïðéL÷ ïðàc £¦¦©©£©¨¦©§¥§¦§
é÷cøcoa ryedi iax mkgzd ,mixirv mde mipwf epgp` ixdy - ©§§¥
e dippgøîà,cgi `pez` ipwf lkl'eëì àîìL'.mkl mely - ¨©§¨¨§

déì eøîà,dippg oa ryedi iaxl `pez` ipwfézãéáò éàîCdn - ¨§¥©£¦§¥
.jiyrneäì øîàdippg oa ryedi iaxàðà éàãeäéc àîékç (àðà) ¨©§£¨©¦¨¦¨¥£¨

,ip` micedid mkg -eëéépéî àúîëç øîâéîì àðéòaipevx - ¨¦¨§¦§©¨§§¨¦©§
,`pez` ipwf el exn` .dnkg mknn cenlléëä éàmkg ok` m` - ¦¨¦

,dz` micedidCì éòáéð.zel`y jze` l`yp - ¦§¥¨
eäì øîà,`pez` ipwfl dippg oa ryedi iaxéiçìj` ,mikqn ip` - ¨©§§©¥

,epipia mikqp[éì] eúéëæ éà,ize` egvpz mz` m`y -eúéòác ìk ¦¨¦¦¨§¨¦
éa eãéáò,evxzy dn lk ia eyrz -eëa àðéëæ éàågvpi ip` m`e - £¦¦§¦¨¥¨§
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éèî ékdpitqd dribdyk -éòéìá éáìmirlea eininy mewnl - ¦¨¦§¥§¦¥
,mkezl mi`ay min lkéòéìá éaî àiîc àæek àìîiax `lin - §¨¨§©¨¦¥§¦¥

.mirlead mina ohw ilk dippg oa ryedieúà ãkinexl e`ayk - ©£
,xqiwd zaiyi mewnløñé÷ én÷ eäðéî÷Bà`pez` ipwfl mcinrd - §¦§©¥¥¨

,xqiwd iptlépòî eåäc eäðæç,miltye mipern mdy xqiwd d`x - £©§©£§©¦
,mnewnn elby iptndéì øîà,dippg oa ryedi iaxl xqiwdéðä ¨©¥¨¥

eäðéð åàìd`xnk epi` ltyd mdi`xn ik ,`pez` ipwf mpi` el` - ¨¦§
,`pez` ipwfeäééåléò àãLe eäééøôòî ì÷Loa ryedi iax gwl - §©¥©§©§§¨¦¨©§

gix z` egixdy oeike ,mdilr wxfe ,enr `iady mvx` xtrn dippg
,mnewnl miaexw mdy exaq ,mvx` xtràkìî étàì eLwà- ©§§©¥©§¨

.jlnd iptl zeyw exace mdipt efirdãéáò úéòác ìk ,déì øîà̈©¥¨§¨¥£¦
eäa-dyrz dvxzy dn lk ,dippg oa ryedi iaxl jlnd xn` §

.mz`éòéìá éaî éúééàc àiî eäðéúééàdippg oa ryedi iax `iad - ©§¦§©¨§©§¥¦¥§¦¥
`liny mind z`,'irila ia'aàcâéúa eäðéãL,ziaga mgipd - §¦§§¦§¨

eäì øîà,`pez` ipwfl dippg oa ryedi iaxeëì eìéæéàå eäì äeéìî ¨©§©§¨§§¥¦§
.mkkxcl ekle ,mina ziagd z` e`ln -éàn÷ éàn÷ déa eãLå eìî̈§¨¥©¨¥©¨¥

eäì òìáeoey`x oey`xe ,ziagd jezl mektye mina milk e`lin - ¨©§
,mirlead mina rlapìeæàå eäì eìáe eäéétúk èéîLc ãò eìî- ¨©§¨¦¦§©§¨§§¨

eklde elae ,mditzk ehnypy cr ziaga min e`line ecnr jke
.oeca`l

äðùî

ziict ote` zx`ane ,xeng xht iwtq ly mipte` dnka dpc dpynd
:xeng xhtíéøëæ éðL äãìéå ,äøkéa àlL äøBîç,in reci `le £¨¤Ÿ¦§¨§¨§¨§¥§¨¦

,xekad `ed mdnïúBðxengd lraïäkì ãçà äìèxht oeictl ¥¨¤¤¨©Ÿ¥
dcli m`e .ezectl eilr lhene ,xeka i`ce mdn cg` ixdy ,xeng

,äá÷ðe øëædawpd e` ,xeka `ede oey`x `vi xkfd m` reci `le ¨¨§¥¨
oi` ,oeicta zaiig dpi` dawpy oeike ,xkfd dixg`e dpey`x d`vi

,aeig mey eilrãçà äìè Léøôîj` ,xeng xht wtqd z` dcete ©§¦¨¤¤¨
`ed `l` ,odkl epzep epi`,Bîöòìleki odkd oi` ,wtq `edy oeiky §©§

.'di`xd eilr exiagn `ivend' ik ,dlhd z` epnn reazl
íéøëæ éðL eãìéå ,eøkéa àlL åéøBîç ézLdcli odn zg` lk - §¥£¨¤Ÿ¦§§¨§§¥§¨¦

,odn zg` lk ly cled in reci `le ,xkf,ïäkì íéàìè éðL ïúBð¥§¥§¨¦©Ÿ¥
eixeng izy ecli .oeicta miaiigy oi`ce xeng ixht ipy el yi ikøëæ̈¨

äá÷ðe,dawp zg`e xkf dcli zg` -Bàecliy,äá÷ðe íéøëæ éðL §¥¨§¥§¨¦§¥¨
xg`l dawpd z` dcli dipyde ,xkf dcli zg` lk m` reci `le
,ipy clep mixkfd on cg` e` .xeng ixht mixkfd ipye ,xkfd zcil

.cg` xeng xht `l` o`k oi`e ,dawpd xg`l e` xkfd xg`lïúBð¥
,ïäkì ãçà äìèlr yxtedy mdn cg` wxe ,mi`lh ipy yixtn ¨¤¤¨©Ÿ¥

xkfd lr wtqn yxtedy dlhd la` .odkl epzep xeng xht i`ced
.envrl elhep ,ipyd

eixeng izy ecli,úBá÷ð ézLe íéøëæ éðL Bà ,øëæå úBá÷ð ézL§¥§¥§¨¨§¥§¨¦§¥§¥
,íeìk ïäkì ïéàoi`y `vnpe ,zepey`x eclep zeawpd izyy okzi ik ¥©Ÿ¥§

,wtqn dcete xkf lk cbpk cg` dlh yixtn okle ,xeka xkf mey o`k
.envrl mgipn `l` odkl mpzep epi`e

,zepez` izyäøkéa úçà,dcli xaky -äøkéa àlL úçàå- ©©¦§¨§©©¤Ÿ¦§¨
,dcli `l oiicry,íéøëæ éðL [eãìéå] (äãìéå)reci `le ,eaxrzde §¨§§¥§¨¦

,xeng xhtd `ed mdn in,ïäkì ãçà äìè ïúBðcg` i`ce ixdy ¥¨¤¤¨©Ÿ¥
ecli m`e .xeka mdnäá÷ðe øëæoeik ,dawp zg`e xkf dcli zg` - ¨¨§¥¨

iy,xeng xht mey o`k oi`e dxkia xaky dze`n clep xkfde okz
ãçà äìè Léøôîelhep la` ,wtqn xkfd z` ea dcete,Bîöòì ©§¦¨¤¤¨§©§

.di`xd eilr exiagn `ivendy ,odkl epzep epi`e
øîàpL(k cl zeny),'äNá äcôz øBîç øèôe'ernyn 'dy'eïî ¤¤¡©¤¤£¦§¤§¤¦

.íeî ìòae íéîz ,ïè÷e ìBãb ,äá÷ðe øëæ ,íéfòä ïîe íéNákä©§¨¦¦¨¦¦¨¨§¥¨¨¨¨¨¦©©
Ba äãBtcg` dyaäaøä íéîòtdyd z` odkd xifgd m` - ¤§¨¦©§¥

ea zectl milrad mileki ,xeng xht oeicta elaiwy xg` ,eilral
oeik ,xeng xht wtq eilr dcte dlh yixtd m`e .xeng xht aey

okle ,ixnbl ely aygp `ed ixd envrl elhepyøécì ñðëð¦§¨©¦

øOòúäìmiyak dxyrn cg`k eze` mipene ,eiyak x`y mr §¦§©¥
.xyrna miaiigndúî íàå,i`ce xeng xht oeictl yxtedy dyd §¦¥
,odkl ozipy mcewBa ïéðäð,i`ce oeictl yxtedy oeiky ,mipdkd ¤¡¦

.milrad ziaa zn m` s` ,odkd zeyxa `ed ixd

àøîâ

ipy zcilay xaeqy dpynd ly `pzd `ed in zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey .odkl cg` dlh wx ozep mixkfàpz ïàîzrck - ©©¨

izpyn zxaeq `pz dfi`dlh `l` ozep epi` mixkf ipy zcilay ,ep
.odkl cg`éìéìbä éñBé éaøk àìc ,äéîøé éaø øîàxn`y ,`id ¨©©¦¦§§¨§Ÿ§©¦¥©§¦¦

oldl(.fi)ipy e`vie mixkf ipy dclie dxkia `ly dxedh dnday
xyt` i`y ,eilr ewlgp minkge .odkl epzpi mdipy ,zg`k mdiy`x
ozpie xeka mdn cg` wx jkle ,ynn zg`k eclep mdipyy mvnvl

.eilral ipyde odkléàck epizpynøîàä ,éìéìbä éñBé éaø §¦©¦¥©§¦¦¨¨©
yíöîöì øLôàmdipy lre ,cgi ynn e`vi zecled ipyy reawle ¤§¨§©§¥

ipy lr aeigd legi ,xeng xht oeict iabl mb ok m`e ,dxeka ipic elg
.mi`lh ipy odkl ozil el yi mzectl icke ,cgi dcliy mixkfd

àîéz eléôà ,ééaà øîàk zxaeq epizpyny xn`z m` elit` -éaø ¨©©©¥£¦¥¨©¦
éìéìbä éñBé,cgi e`vi zecled ipyy reawle mvnvl xyt`yéðàL ¥©§¦¦¨¦

íúäycgzd eay dxedh dnda xeka oica my xacd dpey - ¨¨
,zecle ipy lr mb dlg dxekayáéúëcdxedh dnda xekaazeny) ¦§¦

(ai biLl didi xW` dndA xby xht lke',''äì íéøëfäaeigy oeike §¨¤¤¤¤§¥¨£¤¦§¤§©§¨¦©
mixeka ipy lr mb lg `edy rnyn ,miax oeyla xn`p dxeka
m` mb jkitle ,ok aezkd dlib `l xeng xhta mle` .cgi e`viy
dlg dyecwd oi` ,cgi ynn mdipy e`viy reawle mvnvl xyt`
iaxl mb ,cgi mipey`x mixkf ipy eclepyk okle ,cg` cle lr `l`

.cg` dlh wx odkl ozep epi` ililbd iqei
dh dnda xekan xeng xht cnlp `l recn zxxan `xnbd.dxe

:`xnbd zl`eydépéî øîâéìåd`nh dnda xeka oic cnlpe - §¦§©¦¥
lr milg dxedh dnda xeka ipicy myky xn`pe ,dxedh dndan
zecle ipy lr elegi xeng xht ipic mb jk ,cgi e`viy zecle ipy

:`xnbd daiyn .cgi e`viyàðîçø èòéî àädxezd dhrin ixd - ¨¦¥©£¨¨
'íéøëfä'dxedh dnda ly el` mixkf wxy xnel ,dricid `"da ©§¨¦

.d`nh dnda ixkf `le ,cgi e`viyk miaiig
:xg` oeyla df oecip d`ian `xnbdéøîàc àkéàexn`y yi - ¦¨§¨§¦

,xg` ote`a ef drenyàîéìepizpyn m`d -éñBé éaøk àìc ¥¨§Ÿ§©¦¥
íöîöì øLôà øîàä ,éìéìbä éñBé éaø éàc ,éìéìbäipyy reawle ©§¦¦§¦©¦¥©§¦¦¨¨©¤§¨§©§¥

.odkl cg` dlh wx ozep dnle ,cgi e`vi zecledeléôà ,ééaà øîà̈©©©¥£¦
àîézkíúä éðàL ,éìéìbä éñBé éaødxedh dnda xekaa ¥¨©¦¥©§¦¦¨¦¨¨

,zecled ipy lr dlg dxekadyáéúëc(my)''äì íéøëfä'oeyla ¦§¦©§¨¦©
ipy eclepyk okle ,ok aezkd dlib `l xeng xht iabl j` ,miax

.cg` dlh wx odkl ozep ,cgi mipey`x mixkf
:ililbd iqei iaxk mb epizpyn z` cinrdy iia` lr dywn `xnbd

àîìLazpaen dpynd -äéîøé éaøì,oey`xd oeylaé÷Bî àìc ¦§¨¨§©¦¦§§¨§Ÿ¥
dìd z` cinrd `ly -dpyn,éìéìbä éñBé éaøkepi`y mrhde ¨§©¦¥©§¦¦

e`viy reawle mvnvl xyt` i`y meyn `ed ,cg` dlha wx aiig
,cgi mdipyéðz÷ àìc eðééäepipyy enk epizpyna epipy `l okl - ©§§Ÿ¨¨¥

oldl(.fi)dxedh dnda iabl,'ãçàk ïäéLàø éðL eàöéå'epipy `l` §¨§§¥¨¥¤§¤¨
,cgi e`vi eli`k d`xpy s` minkg itl ik ,'mixkf ipy dcli'y

.dligz cg` `l` `vi `l zn`aééaàì àlàepizpyn z` cinrdy ¤¨§©©¥
aiig epi`y mrhde ,mvnvl xyt`y ililbd iqei iax zrck mb

,hrnny 'mixkfd' aezkd meyn `ed ,mdipy z` zectléðúéì¦§¥
,'ãçàk ïäéLàø éðL eàöéå's`y ,lecb xzei yecigd df ote`ay §¨§§¥¨¥¤§¤¨

.mdn cg` lr `l` dlg dyecwd oi` ,cgi mdipy e`viy
ãBòåc ,dyweàöéå íéøëæ éðL äãìéå äøkéa àlL äøBîç ,àéðz §©§¨£¨¤Ÿ¦§¨§¨§¨§¥§¨¦§¨§

øîàpL ,ïäkì ïäéðL ,øîBà éìéìbä éñBé éaø ,ãçàk ïäéLàø éðL§¥¨¥¤§¤¨©¦¥©§¦¦¥§¥¤©Ÿ¥¤¤¡©
.''äì íéøëfä',dyw dxe`kleéàä áéúk ék àäådf weqt ixde - ©§¨¦©§¨¦§¦©

áéúëc àeä óebä úMeã÷a,xn`p `ed dxedh dnda xeka iabl - ¦§©©¦§¦
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המשך בעמוד קמב

oifge` mipy` cenr h sc ± oey`x wxtzereay

éòéìá éáìoi`iane ,ea oiltepy mleray zenin lk mirleay qepiiwe`ay min Ð

."`ln eppi` mide" :(` zldw) aizkc epiide .oze` zehlete medz cr mze`éðòî
.mvx`a eid `ly itl ,miltye mipern Ðåù÷éàz` zeyw exace efird Ð

.mvx`l miaexw zeidl mixeaq ,mvx` gix egixdyk jlndàãâéúá.ilka =

.ziag = `x`piza :`pixg` `pyilèåîùã
åäééôúë.mnky ehnyp Ðìåæàå åìáåÐ

.oeca`l eklde elaäðùîäìè ïúåð
ïäëì ãçàcg jytp dnnc .oeicta Ð

.mgxd z` xhty xeka ediipinäá÷ðå øëæ
,xeka `ed ixde dlgz xkf m` reci oi`e Ð

.xeka o`k oi`e dlgz dz`vi dawp e`

äìè ùéøôîeilr riwtne ,wtq meyn Ð

.xeng xht zyecwåîöòì àåäå`edy Ð

odkc .odkl eppzi `le ,dlhd lk`i envra

`iadl dii`xd eilre ,exiagn `iven ied

,`kil `xeqi`e .dlgz `vi xkfdy micr

Ð dya e`cty xenb xeng xht elit`c

ipzwck ,epeicta `le ea `l dyecw oi`

`ed lfb `l` .ea dpdp zn m`e :oizipzna

,odkl dlhd z` ozep epi` m` `ki`c

.`ed wtqc ,lfb `kil `kde .`ed `pennc

äá÷ðå øëæ 'åë íéøåîç éðùdlh ozep Ð

.xkfd liaya odkläá÷ðå íéøëæ éðù åà
.dawpe xkf dcli `cge ,xkf dcli `cgc Ð

ïäëì ãçà äìè ïúåðcg `ki` `dc Ð

`nyc ,wtq iedc jci`e .xeka i`ce xkf

`ede dlh yixtn Ð dlgz dz`vi dawpd

.envrlúåá÷ð éúùå íéøëæ éðùwtq Ð

,dawpe xkf dcli cge cg lk `nyc ,od

o`k oi` jklid .dlgz e`vi zeawp `nye

mi`lh ipy odilr yixtn `l` ,melk odkl

.envrl ode odixeqi` irewt`lúçà
äìè ùéøôî äá÷ðå øëæ 'åëå äøëéá

åîöòì àåäådxkia `ly dze` `nyc Ð

.dawpd z` dcliøåîç øèôå øîàðù
äùá äãôú`pn ,xnelk .i`w `yix` Ð

:xn`py Ð dya xeng xht oeictc ol

."dya dctz xeng xhte"äá÷ðå øëæÐ

.dawp oia ,xkf dy oiaíéîòô åá äãåôå
äáøä,l`xyil el epzpe odk xfg m`y Ð

.ea ozectl leki Ð mixeng ixht el yie

'åë ñðëð.`xnba yxtn Ðàøîâïàî
àðúipy dclie dxkia `ly dxengc Ð

.dlh cg `l` odkl ozep epi`c ,mixkfàìã
éìéìâä éñåé éáøëwxta ,onwl opixn`c Ð

lgx :(`,fi zexeka) "ezxt xaer gweld"

xyt`c .odkl mdipy :xne` ililbd iqei iax ,mixkf ipy dclie dxkia `ly

.zexeka odipye ,cg`k e`vi odipyy mvnvláéúëã íúä éðàù.lgx iab Ð

'äì íéøëæäinp i` ,"mixkfd" dia aizk `lc xeng xhta la` .mipy rnync Ð

.iycw `lÐmvnvl xyt`äéðéî øîâéìå.dxedh dndan d`nh dnda xekaÐ

àðîçø èòéî àä.zxg` `le ef :rnyn dxizi `"d ,"mixkfd" Ðéáøì àîìùá
éñåé éáøë äì é÷åî àìã äéîøéi`c (`nrh) meyn oizipznc `nrhyxtnwcÐ

ipzw `lc epiid Ð mgx xht iedc ,dlgz cg`d y`x `vi `ly mvnvl xyt`

dizlin iab (`,fi) oiwxita onwl ipzc ikid ik "zg`k odiy`x ipy e`vi" oizipzna

.xyt` `l `dc ,ililbd iqei iaxcééáàì àìàmeyn `nrhe ,mvnvl xyt`cÐ

!`zeax dpin opirnyc ,zg`k odiy`x e`vie :ipzil Ð "mixkfd"c herinãåòå
àéãäá àéðú.odkl odipy iqei iax inp xn` d`nh dndaa elit`c Ðúùåã÷á

óåâä.dxedh dndaa Ðíéøëæä øîàðù íåùî àìà,dxedh dnda xekaa Ð

.xeng xhtl oicd `ed :xn` ,mvnvl xyt`c dpin opirnyc
àîéì
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éázehlete mleray zenin lk zerleay ,qepiiwe` in :qxhpewd yxit Ð irila

edpicy :xn`w jenqac :dywe ."`ln eppi` mide" :aizkc ,medz jxc oze`

.`gip ,uixg e` `neb yxtn i`e ?medzl oicxei j`id aeye ,ilk my ,`xbiza

cg ,inlv `zlz dia zi` irila ia :my xn`cn ,mewn my Ð "irila in" okzie

`xza ,diail` cg ,diyix` dici ihn

.dixeg`l dicia iegn edlekcïàî`pz

Ð ililbd iqei iaxk `lc dinxi ax xn`

dcliy opixn`c `pz o`n :qxhpewd yxit

.odkl dlh cg `l` ozep epi` mixkf ipy

iqei epiax elit` `kdc ,eyexitl dywe

e`vie" oizipzna ipzw `lcn ,dcen ililbd

ipy wxta ipzwck "cg`k odiy`x ipy

zaa e`viy epi`x `lc oeike ,(`,fi zexeka)

e`vi zg` zaa opixn` `l wtqn ,zg`

i iaxl elit`!`giky `lc ,ililbd iqe

iqei iax dcen wtqnc idpc :yxtl jixve

lkn ,dlh cg `l` odkl ozep oi`c ililbd

xaca xingdl aeh Ð hren wtqa mewn

.envrl ipy dlh yixtdle

jiiy][a cenrløîàepina oin (iy`) ax

:dniz Ð uveg epi`

:ira (`,r oileg) "dywnd dnda" wxta

:xnel yi !edn ,ez`ivede ezeg` ezkxk

epina ith xninl `ki` ,iept zvwn `kd

epin epi` `ied ezeg` :inp i` .uveg epi`

meyn `wec :xnel yi cer .eig`n ith

`ed ,ez`veda ezeg` driiqy ,ez`ivedc

m` la` .dvivg `ied `nlicc ol `wtqnc

`ied `lc `hiyt Ð e`ivedl driiq `l

oizipzn iwenc [iia`l] :xn`z m`e .dvivg

elit`e ,mvnvl xyt`c ililbd iqei iaxk

meyn odkl cg` dlh m` ik ozep epi` ikd

epi`y lk :xn` `l i`n` ,"mixkfd" aizkc

yecw `le ,epi` zg` zaa Ð df xg` dfa

xazqn `lc :xnel yie ?df `le df `l

,dyrna ielzd xaca `l` ikd xninl

dhgypy dceze ,zeig` izy ycwc `eddk

d`ad dyecw la` .zelg mipeny lr

jiiyc ab lr s`e ,ikd xn` `l Ð dil`n

.zwtn ediipin id ziziin ediipin id :xninl

xyt` i`c idp" xn`wcn :xn`z m`e

ikdc rnyn ,"`ki` `din dvivg mvnvl

`ed oice ,mvnvl xyt` i`c idp :xn`w

`din dvivg Ð opaxl cg`d ycwiy

i`c rnyn .yecw zeidl el did `le ,`ki`

j`id ol dyw f` didÐmvnvl xyt` ded

['ek] epi`y lk xn``lc [ziyixt] (jixt) `de ?dyw dne .dvivg mrh `la ,yecw

xyt` i`c idp :eyexit ikdc ,xnel yie !xeaca ielzd xaca `l` 'ek zg` zaa

iqei iaxl enk "mixkfd" mrhn oiyecw odizy oi`y opaxl `gip ikdle Ð mvnvl

lkn Ð xyt` i` edl `xiaqc oeik "mixkfd" edl yxcinl xyt` `lc ,ililbd

.dvivg iedil mewnøëæiqei iaxl :xn`z m`e Ð envrl dlh yixtn dawpe

itl ,yecw xkfd oi` Ð zg` zaa mdipy e`vi m` ,mvnvl xyt` xn`c ililbd

Ð dawpe xkf :(a,fi) ipy wxta onwl opz ,cere !zvveg dawp :lirl izyxity dn

zlhan dawpdy ,`yixc zg`k odiy`x ipy e`vi` i`wc rnyn .melk odkl oi`

dvgnl zg` zaac herin jenq ,ok m`e .mgx zxeka dxht `id mby ,xkf zxeka

wtqa :lirl jixtck xnel yie !`herin mincew mixkf edl eede ,zencew zeawpc

.envrl dlh yixtdl exingd hrenéúùmixkf ipy eclie exka `ly eixeng

dcete xfege dcet oi` opireny`l jixhv`c ,`gip `kd Ð odkl mi`lh ipy ozep

ipzwc ipy wxt onwl la` .(a,c) `wxita lirl jixtck ,odk cil ozip `ly onf lk

:ol rnyn `w ,xnel yi !ikd xninl `kil ,dxedh dnda zexeka iab `peeb i`d ik

`kil Ð miyp iab `peeb i`dk ipzw (a,gn) "xeka yi" wxt onwl ,edine .mixkf ipy dcli zg`e ,cleed genpe dtph zg`dy ,milra zwfga oennd cinrdl opilz `l

dawpe xkf :ipzwck .ikixv `lc ab lr s`e ipeeb lk yxtl dil `gip ,inp i` .mzd diipz `kd diipzc ab` :xnel yie !dcliy dn dnvra zrcei zg` lky ,ikd xninl

.llk `kixv `lc ,odkl cg` ozep

éðù,odkl cg`e el cg` Ð dawpe mixkf ipy iabc (a,gi) ipy wxt onwl gken oke .envrl wtqn cg` dlh yixtn dxe`kl Ð odkl cg` dlh ozep dawpe mixkf

.envrl `ede ,dlh cer yixtn :qxhpewa yxit oke .mdizy lr dlg xeka zyecwc meyn (gkenc)
irewt`l
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קכז oifge` mipy` cenr h sc ± oey`x wxtzereay

éòéìá éáìoi`iane ,ea oiltepy mleray zenin lk mirleay qepiiwe`ay min Ð

."`ln eppi` mide" :(` zldw) aizkc epiide .oze` zehlete medz cr mze`éðòî
.mvx`a eid `ly itl ,miltye mipern Ðåù÷éàz` zeyw exace efird Ð

.mvx`l miaexw zeidl mixeaq ,mvx` gix egixdyk jlndàãâéúá.ilka =

.ziag = `x`piza :`pixg` `pyilèåîùã
åäééôúë.mnky ehnyp Ðìåæàå åìáåÐ

.oeca`l eklde elaäðùîäìè ïúåð
ïäëì ãçàcg jytp dnnc .oeicta Ð

.mgxd z` xhty xeka ediipinäá÷ðå øëæ
,xeka `ed ixde dlgz xkf m` reci oi`e Ð

.xeka o`k oi`e dlgz dz`vi dawp e`

äìè ùéøôîeilr riwtne ,wtq meyn Ð

.xeng xht zyecwåîöòì àåäå`edy Ð

odkc .odkl eppzi `le ,dlhd lk`i envra

`iadl dii`xd eilre ,exiagn `iven ied

,`kil `xeqi`e .dlgz `vi xkfdy micr

Ð dya e`cty xenb xeng xht elit`c

ipzwck ,epeicta `le ea `l dyecw oi`

`ed lfb `l` .ea dpdp zn m`e :oizipzna

,odkl dlhd z` ozep epi` m` `ki`c

.`ed wtqc ,lfb `kil `kde .`ed `pennc

äá÷ðå øëæ 'åë íéøåîç éðùdlh ozep Ð

.xkfd liaya odkläá÷ðå íéøëæ éðù åà
.dawpe xkf dcli `cge ,xkf dcli `cgc Ð

ïäëì ãçà äìè ïúåðcg `ki` `dc Ð

`nyc ,wtq iedc jci`e .xeka i`ce xkf

`ede dlh yixtn Ð dlgz dz`vi dawpd

.envrlúåá÷ð éúùå íéøëæ éðùwtq Ð

,dawpe xkf dcli cge cg lk `nyc ,od

o`k oi` jklid .dlgz e`vi zeawp `nye

mi`lh ipy odilr yixtn `l` ,melk odkl

.envrl ode odixeqi` irewt`lúçà
äìè ùéøôî äá÷ðå øëæ 'åëå äøëéá

åîöòì àåäådxkia `ly dze` `nyc Ð

.dawpd z` dcliøåîç øèôå øîàðù
äùá äãôú`pn ,xnelk .i`w `yix` Ð

:xn`py Ð dya xeng xht oeictc ol

."dya dctz xeng xhte"äá÷ðå øëæÐ

.dawp oia ,xkf dy oiaíéîòô åá äãåôå
äáøä,l`xyil el epzpe odk xfg m`y Ð

.ea ozectl leki Ð mixeng ixht el yie

'åë ñðëð.`xnba yxtn Ðàøîâïàî
àðúipy dclie dxkia `ly dxengc Ð

.dlh cg `l` odkl ozep epi`c ,mixkfàìã
éìéìâä éñåé éáøëwxta ,onwl opixn`c Ð

lgx :(`,fi zexeka) "ezxt xaer gweld"

xyt`c .odkl mdipy :xne` ililbd iqei iax ,mixkf ipy dclie dxkia `ly

.zexeka odipye ,cg`k e`vi odipyy mvnvláéúëã íúä éðàù.lgx iab Ð

'äì íéøëæäinp i` ,"mixkfd" dia aizk `lc xeng xhta la` .mipy rnync Ð

.iycw `lÐmvnvl xyt`äéðéî øîâéìå.dxedh dndan d`nh dnda xekaÐ

àðîçø èòéî àä.zxg` `le ef :rnyn dxizi `"d ,"mixkfd" Ðéáøì àîìùá
éñåé éáøë äì é÷åî àìã äéîøéi`c (`nrh) meyn oizipznc `nrhyxtnwcÐ

ipzw `lc epiid Ð mgx xht iedc ,dlgz cg`d y`x `vi `ly mvnvl xyt`

dizlin iab (`,fi) oiwxita onwl ipzc ikid ik "zg`k odiy`x ipy e`vi" oizipzna

.xyt` `l `dc ,ililbd iqei iaxcééáàì àìàmeyn `nrhe ,mvnvl xyt`cÐ

!`zeax dpin opirnyc ,zg`k odiy`x e`vie :ipzil Ð "mixkfd"c herinãåòå
àéãäá àéðú.odkl odipy iqei iax inp xn` d`nh dndaa elit`c Ðúùåã÷á

óåâä.dxedh dndaa Ðíéøëæä øîàðù íåùî àìà,dxedh dnda xekaa Ð

.xeng xhtl oicd `ed :xn` ,mvnvl xyt`c dpin opirnyc
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éázehlete mleray zenin lk zerleay ,qepiiwe` in :qxhpewd yxit Ð irila

edpicy :xn`w jenqac :dywe ."`ln eppi` mide" :aizkc ,medz jxc oze`

.`gip ,uixg e` `neb yxtn i`e ?medzl oicxei j`id aeye ,ilk my ,`xbiza

cg ,inlv `zlz dia zi` irila ia :my xn`cn ,mewn my Ð "irila in" okzie

`xza ,diail` cg ,diyix` dici ihn

.dixeg`l dicia iegn edlekcïàî`pz

Ð ililbd iqei iaxk `lc dinxi ax xn`

dcliy opixn`c `pz o`n :qxhpewd yxit

.odkl dlh cg `l` ozep epi` mixkf ipy

iqei epiax elit` `kdc ,eyexitl dywe

e`vie" oizipzna ipzw `lcn ,dcen ililbd

ipy wxta ipzwck "cg`k odiy`x ipy

zaa e`viy epi`x `lc oeike ,(`,fi zexeka)

e`vi zg` zaa opixn` `l wtqn ,zg`

i iaxl elit`!`giky `lc ,ililbd iqe

iqei iax dcen wtqnc idpc :yxtl jixve

lkn ,dlh cg `l` odkl ozep oi`c ililbd

xaca xingdl aeh Ð hren wtqa mewn

.envrl ipy dlh yixtdle

jiiy][a cenrløîàepina oin (iy`) ax

:dniz Ð uveg epi`

:ira (`,r oileg) "dywnd dnda" wxta

:xnel yi !edn ,ez`ivede ezeg` ezkxk

epina ith xninl `ki` ,iept zvwn `kd

epin epi` `ied ezeg` :inp i` .uveg epi`

meyn `wec :xnel yi cer .eig`n ith

`ed ,ez`veda ezeg` driiqy ,ez`ivedc

m` la` .dvivg `ied `nlicc ol `wtqnc

`ied `lc `hiyt Ð e`ivedl driiq `l

oizipzn iwenc [iia`l] :xn`z m`e .dvivg

elit`e ,mvnvl xyt`c ililbd iqei iaxk

meyn odkl cg` dlh m` ik ozep epi` ikd

epi`y lk :xn` `l i`n` ,"mixkfd" aizkc

yecw `le ,epi` zg` zaa Ð df xg` dfa

xazqn `lc :xnel yie ?df `le df `l

,dyrna ielzd xaca `l` ikd xninl

dhgypy dceze ,zeig` izy ycwc `eddk

d`ad dyecw la` .zelg mipeny lr

jiiyc ab lr s`e ,ikd xn` `l Ð dil`n

.zwtn ediipin id ziziin ediipin id :xninl

xyt` i`c idp" xn`wcn :xn`z m`e

ikdc rnyn ,"`ki` `din dvivg mvnvl

`ed oice ,mvnvl xyt` i`c idp :xn`w

`din dvivg Ð opaxl cg`d ycwiy

i`c rnyn .yecw zeidl el did `le ,`ki`

j`id ol dyw f` didÐmvnvl xyt` ded

['ek] epi`y lk xn``lc [ziyixt] (jixt) `de ?dyw dne .dvivg mrh `la ,yecw

xyt` i`c idp :eyexit ikdc ,xnel yie !xeaca ielzd xaca `l` 'ek zg` zaa

iqei iaxl enk "mixkfd" mrhn oiyecw odizy oi`y opaxl `gip ikdle Ð mvnvl

lkn Ð xyt` i` edl `xiaqc oeik "mixkfd" edl yxcinl xyt` `lc ,ililbd

.dvivg iedil mewnøëæiqei iaxl :xn`z m`e Ð envrl dlh yixtn dawpe

itl ,yecw xkfd oi` Ð zg` zaa mdipy e`vi m` ,mvnvl xyt` xn`c ililbd

Ð dawpe xkf :(a,fi) ipy wxta onwl opz ,cere !zvveg dawp :lirl izyxity dn

zlhan dawpdy ,`yixc zg`k odiy`x ipy e`vi` i`wc rnyn .melk odkl oi`

dvgnl zg` zaac herin jenq ,ok m`e .mgx zxeka dxht `id mby ,xkf zxeka

wtqa :lirl jixtck xnel yie !`herin mincew mixkf edl eede ,zencew zeawpc

.envrl dlh yixtdl exingd hrenéúùmixkf ipy eclie exka `ly eixeng

dcete xfege dcet oi` opireny`l jixhv`c ,`gip `kd Ð odkl mi`lh ipy ozep

ipzwc ipy wxt onwl la` .(a,c) `wxita lirl jixtck ,odk cil ozip `ly onf lk

:ol rnyn `w ,xnel yi !ikd xninl `kil ,dxedh dnda zexeka iab `peeb i`d ik

`kil Ð miyp iab `peeb i`dk ipzw (a,gn) "xeka yi" wxt onwl ,edine .mixkf ipy dcli zg`e ,cleed genpe dtph zg`dy ,milra zwfga oennd cinrdl opilz `l

dawpe xkf :ipzwck .ikixv `lc ab lr s`e ipeeb lk yxtl dil `gip ,inp i` .mzd diipz `kd diipzc ab` :xnel yie !dcliy dn dnvra zrcei zg` lky ,ikd xninl

.llk `kixv `lc ,odkl cg` ozep

éðù,odkl cg`e el cg` Ð dawpe mixkf ipy iabc (a,gi) ipy wxt onwl gken oke .envrl wtqn cg` dlh yixtn dxe`kl Ð odkl cg` dlh ozep dawpe mixkf

.envrl `ede ,dlh cer yixtn :qxhpewa yxit oke .mdizy lr dlg xeka zyecwc meyn (gkenc)
irewt`l
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc zexeka(iriax meil)

:ycwn mgx zvwn mixaeq opaxy gken m`d dpc `xnbdïðaøå§©¨¨
,cgi e`vi zecled ipyy mvnvl xyt` i`y mixaeqdéøáñ÷ àîéì¥¨¨¨§¦

Léc÷î íçø úö÷î ïðaødliren mgxd gztn wlg zribpy - ©¨¨¦§¨¤¤§©¥
,eycwlLéc÷î íçø délek éàcmgxd gzt lka rbn wx m`y - §¦¥¤¤§©¥
,ycwníöîöì øLôà éàc éäðcg` wx `l` ,cgi mdipy e`viy §¦§¦¤§¨§©§¥

cled ici lr `lde ,ycwzp ji` mewn lkn ,xekad `ede oey`x `vi
,enr clepd ipydàkéà àäéî äöéöçmgxd oial epia dvivg yi - £¦¨¦¨¦¨

mgx zvwn mby gken ,yecw cg`y dfne .enr ipyd `viy wlga
.ycwn,áø øîày oeik ,ycwn mgx zvwny o`kn cenll oi`ïéî ¨©©¦

,õöBç Bðéà Bðéîa`edy oeik ,eig` `vi xekad mr cgiy s` jkle §¦¥¥
.xekaa rbp mgxd gzt lk eli`k aygpe uveg epi` xekad oinn

:dpyna epipy'åë äìè Léøôî äá÷ðe øëæ.envrl `ede ¨¨§¥¨©§¦¨¤
:`xnbd zl`ey .yixtdl aiig recn zxxan `xnbdBîöòìc ïåéëå§¥¨¦§©§

àeäepzep epi`e envrl dyd z` lhep xeng xhtd lray oeik -
,odkléLeøôàì éì änì.eyixtdl jixv dnl -:`xnbd daiyn ¨¨¦§©§¥

ick dy yixtndépéî déøeqéàì éòe÷ôàìz` xekadn riwtdl - §©§¥§¦¥¦¥
xeq` xeng xht wtq mby ,oeictd cr eilr yiy d`pd xeqi`d

.'`xnegl `ziixe`c `witq' ik ,d`pda
zxne` .d`pda xeq` xeng xht m` mi`pz zwelgn d`ian `xnbd

:`xnbddéøeqéàì ò÷ôî àìc ïåék àîìà`l cer lky gken - ©§¨¥¨§Ÿ©§©§¦¥
xengd ,exeqi` riwtdépî ïéúéðúî ,äàðäa øeñàin zrck - ¨©£¨¨©§¦¦©¦

,epizpyn zipyp,àéä äãeäé éaø.xeng xht xq`yøèt ,àéðúc ©¦§¨¦§©§¨¤¤
.øézî ïBòîL éaøå ,äàðäa øeñà øBîçmewn lka wlegd `pzde £¨©£¨¨§©¦¦§©¦

.dcedi iax `ed ,oerny iax lr
dpc .d`pda xqe`y dcedi iax ly enrh z` zxxan `xnbd

:`xnbdäãeäé éaøc àîòè éàî,d`pda xeng xht xq`yøîà ©©£¨§©¦§¨¨©
,àleòike ,denzl yi ,d`pda xzen `ed m`yéøvL øác Eì LéC ¨¤§¨¨¤¨¦

øzeîe äéiãt.d`pda xeq` oeictd mcewy gken dfne ,dctpy mcew §¦¨¨
:`xnbd dgecàìå,d`pda xzene diict jixvy xac epivn `l ike - ¨Ÿ

éøvL ,íãà øBëa éøäåäéiãt C,odkl mirlq dyngaøzeîe ©£¥§¨¨¤¨¦§¦¨¨
aeigy ixd ,dctiy cr mixeq` eici iyrny epivn `ly ,d`pda

.d`pda xeq` okl mcewy giken epi` oeict
àlàike ,denzl yi ,d`pda xzen m`y ,`ed dcedi iax ly enrh ¤¨

äøBz åéìò äãét÷äL øác Eì Lé`weec ezectlîe ,äNaøze ¤§¨¨¤¦§¦¨¨¨¨§¤¨
`weec zectl yi ok` m` zxxan `xnbd .epctiy mcew d`pda

:`xnbd zl`ey .dyaäãét÷ä éîe,dya `weec zectl dxezàäå ¦¦§¦¨§¨
BéåLa é÷ìéLa déì ÷éøt óñBé áøc déøa äéîçð áøxht dct - ©§¤§¨§¥§©¥¨¦¥§¦§¥§¨§

`le ,xengd ly eieey jxrk miwely miayr odkl dpizpa xeng
:`xnbd daiyn .dyaïðéøîà÷ àì BéåLaly eieeya dcet m` - §¨§Ÿ¨¨§¦©

,xac lka dctp ,xengdïðéøîà÷ ék,dya dctpyBéåLa àlL- ¦¨¨§¦©¤Ÿ§¨§
.xengd jxrk dey epi`y dya,ïðéøîà÷ éëäåikeøác Eì Lé §¨¦¨¨§¦©¤§¨¨

déøeqéàì éòe÷ôàì äøBz åéìò äãét÷äL`weec eieeya `lyäNa ¤¦§¦¨¨¨¨§©§¥§¦¥§¤
.diict mcew d`pda xzene

:`xnbd dywnøNòî éøäåipyäøBz åéìò äãét÷äLezectl ©£¥©£¥¤¦§¦¨¨¨¨
äøeö óñëa,dxev ea drahedy sqk -ïðúe(:ap oiyeciw)äãeäé éaø §¤¤¨§©©¦§¨

,øîBàea dy` yciw m`ãéæîa`edy erci dy`de yi`dy - ¥§¥¦
,ellgl epeekzde ,ipy xyrnLcé÷s` ixd ,oiyeciwd elg - ¦¥

dy`e d`pda xzen ,`weec dxev sqka ezectl dxez dcitwdy
mb :`xnbd zvxzn .xeng xhta oicd `ed ok m`e ,ea zycwzn
ixdy ,ea zycwzn dy` ok it lr s`e ,d`pda xeq` ipy xyrn

àLc÷éî énð øBîç øèôa,d`pda xeq` m` mb ,dy` [zycwzn-] §¤¤£©¦¦©§¨
eøæòìà éaø øîàc ,øæòìà éaøãk,ipy xyrna dy` ycwnd iabl ¦§©¦¤§¨¨§¨©©¦¤§¨¨

ik ,zerh iyeciw df oi`yìò ìlçúî éðL øNòî ïéàL úòãBé äMà¦¨©©¤¥©£¥¥¦¦§©¥©
,dãé,milyexil uegn elk`l xeq`e ,oiyeciw sqkk dl ozipy dfa ¨¨
äìBòådy`d,íéìLeøéa BzìëBàåénð àëäxeng xhta ycwna §¨§©§¦¨©¦¨¨©¦

ik ,milg eiyeciwdéa úéà àøeqéà øBîç øèôc úòãBé äMàmcew ¦¨©©§¤¤£¦¨¦¥
,oeictdéì à÷øôeeze` dcete -äNa,dlyéðéác Cäa àLc÷îe ¨§¨¥§¤¦©§¨§©§¥¥
éðéáeieeyl dlaiwy xengd ieey oia yiy yxtda zycwzne - ¥¥
.dyd

.xeng xht d`pda xizdy oerny iax ly enrh z` zxxan `xnbd
:`xnbd zxne`ïBòîL éaøå,d`pda xeng xht xizdy.àîòè éàî §©¦¦§©©£¨
,àleò øîà,denzl yi ,d`pda xeq` `ed m`y ,xaeq oerny iax ¨©¨

ike,øeñà àeäå øzeî BðBéãtL øác Eì Lédcetd dydy oeike ¤§¨¨¤¦§¨§¨
:`xnbd dgec .d`pda xzen dctpd xengdy gxkda ,xzenàìå- ¨Ÿ

,xzend oeict epivn `l ikeàéäå ,øzeî dðBéãôc úéòéáL éøäå©£¥§¦¦§¦§¨¨§¦
äøeñàxeriaa miaiig mnvr zexitdy s` ,ziriay zexit xken - £¨

xac oeicty epivny ixd ,xzen mpeict ,dcyd on digl elky xg`l
.xzen ,xeq`

:`xnbd zvxznøeñà dðBéãt énð úéòéáLlr ziriay oic lg - §¦¦©¦¦§¨¨
,oeictdøî øîàc(f"n g"t ziriay),øeñà ïBøçà ïBøçàä,xnelk §¨©©¨©£©£¨

zexit enk xeriaa aiig xyad ,xya ziriay zexita gweld
.mibca xeqi`d qtzpe xyad xzed ,mibc xyaa gwle xfg .ziriay
aiige ,onya xeqi`d qtzpe mibcd exzed ,ony mibca gwle xfg
`ed ik onyd z`e ,dyecwd rwtp `l mlerl mdny zexitd xral

.ziriay zexitk xeq` ziriay oeict mby ixd .oexg`d
:mzwelgna sqep xe`ia d`ian `xnbdäãeäé éaø ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨©¦§¨

,àéðúc ,éâìôéî÷ àø÷ éàäa ïBòîL éaøådnda xekaa xn`p §©¦¦§§©§¨¨¦§§¦§©§¨
dxedh(hi eh mixac),'EøBL øBëáa ãáòú àì'xekaa ,jk yexcl yie Ÿ©£Ÿ¦§¤

,caer dz` i` jxeyíéøçà ìLáe ElLa ãáBò äzà ìáàxzen - £¨©¨¥§¤§§¤£¥¦
jynda xn`py dnne .ieb mr zetzey ea jl yiy xekaa cearl

ðàö øBëa æBâú àìå','E,ffeb dz` i` jp`v xeka ,jk yexcl yi §Ÿ¨§Ÿ¤
íéøçà ìLå ElL ææBb äzà ìáàea jl yiy xeka fefbl xzen - £¨©¨¥¤§§¤£¥¦

,ieb mr zetzey,øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøácz` yexc ¦§¥©¦§¨©¦¦§¥
,jk weqtdøBëáa ãáBò äzà ìáà ,'EøBL øBëáa ãáòú àì',íãà Ÿ©£Ÿ¦§¤£¨©¨¥¦§¨¨

ðàö øBëa æBâú àì',øBîç øBëa ææBb äzà ìáà ,'Exekay ,xnelk Ÿ¨§Ÿ¤£¨©¨¥§£
z` yxc `ly dcedi iaxy `vnpe ,d`pda mixzen xeng xekae mc`

.d`pda xeq` xeng xhty xaeq `ed ,oerny iaxk weqtd
:dcedi iax ly dyxcd ote` lr dywn `xnbdéaøì àîìLa¦§¨¨§©¦

éàø÷ éøz áéúëc eðééä ,ïBòîLipy exn`p dnl oaen eixacl - ¦§©§¦§¦§¥§¨¥
,d`pda mixzen xeng xhte mc` xekay cnll ,miherinéaøì àlà¤¨§©¦

äãeäé,dywéì änì 'íéøçà ìLå ElL' éèeòîì éàø÷ éøzdnl - §¨§¥§¨¥§©¥¤§§¤£¥¦¨¨¦
.yecw epi` ieble l`xyil jiiyd xekay cnll miherin ipy ekxved

eúådyw cere -øéñàc àîéð énð íãà øBëa ,äãeäé éaøìmb - §§©¦§¨§¨¨©¦¥¨©£¦
.xizdl weqt el oi`y oeik ,dctpy mcew d`pda xq`i mc` xeka

:`xnbd zxne`àîìò éleëc ,àlàcarz `l' weqtdy ewlgp `l ¤¨§¥¨§¨Ÿ©£Ÿ
xkaAàúàc àeä íãà øBëa éèeòîì 'EøBL,d`pda xeq` epi`y ¦§Ÿ§§©¥§¨¨©£¨

a éâéìt ékxFkA fbz `l' aezkd zyxcðàödéîòèì äãeäé éaøc ,'E ¦§¦¦§Ÿ¨Ÿ§Ÿ¤§©¦§¨§©§¥
øîàc(.a lirl)ea l`xyil yiy xekaúeôzeLmr,íéáëBk ãáBò §¨©¨¥¨¦

éøèöéà éëå ,äøBëáa úáéiçéøLéîì ,àø÷ Cxizdl -äféâa ©¤¤¦§¨§¦¦§§¦§¨§¦§¥§¦¨
,äãBáòåaezkd jxved ,dxekaa aiig l`xyid ly ewlgy oeiky ©£¨

.dceare dfiba xeq` epi`y cnllúeôzeL øáñ ïBòîL éaøåmr §©¦¦§¨©¨
å ,äøBëaä ïî äøeèt ,íéáëBk ãáBòjklïéðòìxzidäãBáòå äfb ¥¨¦§¨¦©§¨§§¦§©¦¨©£¨

éøèöéà àìàø÷ Ce ,df weqtn cenll jxev oi` -éøèöéà éëàø÷ C Ÿ¦§§¦§¨¦¦§§¦§¨
,hrnløBîç øèôì.d`pda xeq` epi`y §¤¤£

:oerny iax ly dyxcd ote` lr dywn `xnbdéaøì àîìLa¦§¨¨§©¦
,äãeäézetzey ea yiy xekaa dceare dfib xizdl 'Lp`v'n yxcy §¨Ÿ¤
,ieb mrðàö' áéúëc eðééä'Exeq` jly o`v wxy cnll ,gkep oeyla ©§¦§¦Ÿ¤

,dceare dfibaåoeyl mb'EøBL'xg` xey hrnn epi`y s`y ,oaen §¤
'LxFW' ea xn`peèàab` -ðàö'ïBòîL éaøì àlà .'Eyxc `ly ¤¨Ÿ¤¤¨§©¦¦§

,xg` o`v e` xey hrnl dfnðàöå EøBL',éì änì 'Exnel ie`x did ¤§Ÿ¤¨¨¦
,'o`v'e 'xey'àéL÷.oerny iaxl dyw aezkd oeyl - ©§¨

:d`pda xeq`y micen lkd xengd sxrp m`y zx`an `xnbdøîà̈©
,äôéøò øçàì ïBòîL éaø äãBîe ,äaø`l` e`ct `l m` ,xnelk ©¨¤©¦¦§§©©£¦¨

etxrøeñà àeäL.d`pdaøîb ,àîòè éàîdey dxifba cnl - ¤¨©©£¨¨©
,äôeøò äìâòî 'äôéøò' 'äôéøò'xeng xhta xn`p(bi bi zeny)m`e' £¦¨£¦¨¥¤§¨£¨§¦

dtexr dlbra xn`pe ,'FYtxre dCtz `l(c `k mixac)z` mW Etxre' Ÿ¦§¤©£©§§¨§¨¤
xeng xht jk ,d`pda dxeq` dtexr dlbry myk ,'lgPA dlbrd̈¤§¨©¨©

.d`pda xeq` dtixr xg`l

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

oifge` mipya cenr h sc ± oey`x wxtzereay

íçø úö÷î ïðáø éøáñ÷ àîéìxyt` i`c idpc .eycwn ,xekaa rbepd Ð

`vi Ð elek `viy mcew `d :jxtinl `ki` Ð yicw dicegl oey`xe ,mvnvl

lk xehtiy cr ,"mgx lk xht" :(g xacna) aizke ,mgxd oial epia uvge eig`

.enc cgk Ð eycw ediieexzc oeikc ,jxtinl `kil iqei iaxle !mgxdåðéîá ïéî
.cg` oin mdipy el`e Ðøúåîåmcew Ð

.epeictíãà øåëád`pda xzen Ð

ogky` `l `dc ,diict mcew eici dyrnl

.xeq`c'åëå äãéô÷äùxingnc oeike Ð

`le dya oeict aezkd el rawy ,i`d ilek

.d`pda xeq` i`ce ,xg`aé÷ìùáÐ

.zewely miayråéåùámiayr ozepy Ð

.odkl xengd inc deyïðéøîà àì åéåùá
.zeycwdn xing `lc Ðéòå÷ôàì

äùá àøåñéàì,eieya `ly elit`e Ð

.ohwe lecb :oizipzn ipzwckéøåö óñëá
aizkck ,oeniq` lr llgzn epi`c Ð

."jcia sqkd zxve" :(ci mixac)ãéæîáÐ

.ellgl oeekzpyùãé÷z` ea yciw m` Ð

d`pda xzen ,`nl` .zycewn Ð dy`d

l!dcedi iaxéðéáå éðéáã êäádeyy Ð

.dyd on xzei xengdøúåî åðåéãôùÐ

`la dyd z` lke` odkdy ,`kd oebk

`dc .oeict mcew xeq` `ede ,daxwd mey

mcew d`pda oixeq`y ,oiycwend ileqt

.xeq`e ozyecwa qtzp opeict ied ,opeict

úéòéáùÐ ziriay zexit xkend Ð

onvr zexitde ,mlerl oixzen mincd

.digl dlkyk xeriad zrya oixrazn

oeictc dywn i`dc jzrc `wlq `we

`d dil `riny `le ,mlerl xzen ziriay

.qtzp oexg` oexg`cïåøçà ïåøçàÐ

ziriay zexita gwl :(a,n) dkeq zkqna

.xeriad zrya oixrazn el`e el` Ð xya

oii ,oii qpkpe xya `vi Ð oii xyaa gwl

qtzp oexg`e .ony qpkpe oii `vi Ð onya

lcby envr ixte ,xrazdl ziriaya

mewn lka ,egkn el` e`ay ziriaya

.jli`e xeriad on xeq` `edyìùå êìùá
íéøçàda yiy dnda xeka oebk .mieb Ð

dcedi iax aiignc ab lr s` ,iebl zetzey

dfba ixy Ð odkl einc ivg azinl

xht la` .oi`vgl dyecw oi`y ,dceare

`lc dnk lke ,`xw i`dn hrnn `l xeng

xekan rxb `lc ,dil opixy `l hrnn

dil hrnn oerny iaxle .dxedh dnda

.`xwäãåäé éáøì àîìùáÐ:yixcc

.ieb zetzey ly `le Ð "jp`v"åðééä
êðàö áéúëã`le ,jl cgeind :rnync Ð

ab lr s` ,"jxey"e .`nzq "o`v" azk

inp hrnine "xey xekaa" azkinl ivnc

"jp`v" eh` ikd elit` ,dipin mc` xeka

aizkc epiid :opiqxb ikd ."jxey" azk

oerny iaxl `l` jp`v eh` jxeye jp`v

.o`ve xey aezklàáø øîà.opiqxb Ðäôéøò øçàì.epick etxre e`ct `l m` Ðøåñà.ealkl elik`dl Ðäôåøò äìâòaizkc meyn ,d`pda dxeq` Ð

.dzxeaw `dz my Ð "my" :(`k mixac)ì÷ñðä øåùålgpl dzcixi xg`l dhgyy Ð dtexr dlbre .zeliap z`neh ea dcxi `lc ,epic xnbpy xg`l ehgyy Ð

.dzxqe` `idc ol `niiwc ,ozi`òøåöî éøåôéö.(`,fp) oiyecw zkqna ,d`pda oixeq` Ðøåîç øèôåla` .dliap z`nehl cxi `ly ,qkxtn oiicre ehgyy Ð

dnda hgeyd :(a,fiw oileg) "ahexde xerd"a xn`c .qkxtny it lr s` ,mi`nhn Ð mixg` milke`a rbpe xfg m`y ,milke` z`neh `nhn Ð uxy ea rbp m`

etxr elit` ,inp i` .dxedh dndaa dl `ifg dzeekc dhigye li`ed ,daygn iednl l`xyi zhigy dl `ipdnc .milke` z`neh `nhn Ð zqkxtne iebl d`nh

enilyne oilke` dviakn zegt icda sxhvin ,zeliap z`nehl ifg `lc ,ediipin zifkn zegt `ki`c oebk ,milke` z`neh mda xninl `ki`e .`id dliapc ,ynn

.dviaklïéìëåà úàîåè ïéàîèî ïìåë.oze` oi`nhn Ð mixg` oilke`a erbp m`y ikdl edl `ipdn ,ixiq` ediiteb edpi`c ab lr s`e .d`neh eda rbp m` Ð

ïéàîèî ïéà ïìåë.d`pda oixeq`e li`ed Ðøùåëä úòù.leyia mcew Ðíéøçàì.d`pda xeq` epi`c ,miebl Ð
éà
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éòå÷ôàìyixtdl jixv did `l dtixr zevnn exhetlc Ð dipin `xeqi`l

.wtqn etxer epi` ok enk ,wtqn odkl ozep oi`y enk .wtqn

ïðúåmcew oileaba zycewnc `kd rnyn Ð yciw cifna xne` dcedi iax

ixac oileaba :(a,aiw oixcdpq) "wlg" wxt seqa xn`c `de .milyexil ribiy

aiygc meyn e`l Ð dlgd on oixeht lkd

`l` ,oileaba `nlr ilekl deab oenn

oeik ,"mkizeqixr" dia opixw `lc meyn

e`l Ð zgcpd xir oke .dlik`a xeq`c

z` xkeyd"a .mzd xn`ck ,`ed "dlly"

iax xht inp (`,v `rivn `aa) "milretd

e`l Ð dnegl ueg xyrn dniqgn dcedi

`l` ,dnegl ueg deab oenn aiygc meyn

opihrnnck ,el ie`xd eyic opirac meyn

.[`,bi dlirna] (dlirnn) ycwd

ìëîlekiy lke` lk`i xy` lke`d

Ð lke` iexw mixg`l elik`dl

(`,dt oileg) "mcd ieqk" wxt :xn`z m`e

iab oerny iaxl ieqkn `nh ser opixht

dig civ" :aizkcn ,die`x dpi`y dhigy

dz`y lke` `de .'ebe "lk`i xy` ser e`

mzd :xnel yi !`ed mixg`l lik`dl leki

ihernl `z`c rnyn ,aizk "ser e` dig"

s`e ,l`xyil oilk`p oi`y mi`nh mipin

,`kd la` .mixg`l olik`dl lekiy ab lr

xity rnyn "lk`i xy` lke`d lkn"

.mixg`l lk`p oi`y ihernl
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délek éàc ?Léc÷î íçø úö÷î ïðaø éøáñ÷ àîéì ,ïðaøå§©¨©¥¨¨¨§¦©¨©¦§¨¤¤©§¦§¦¥
àäéî äöéöç ,íöîöì øLôà éàc éäð ,Léc÷î íçø¤¤©§¦§¦§¦¤§¨§©§¥£¦¨¦¨
äá÷ðe øëæ" .õöBç Bðéà Bðéîa ïéî :áø øîà !àkéà¯ ¦¨¨©©¦§¦¥¥¨¨§¥¨

"äìè Léøôîåëïåéëå .'Bîöòìc?éLeøôàì éì änì ,àeä ©§¦¨¤§¥¨¦§©§¨¨¦§©§¥
¯éòe÷ôàìdéøeqéàìò÷ôî àìc ïåék ,àîìà .dépéî¯ §©§¥§¦¥¦¥©§¨¥¨§¨©§©

ïéúéðúî ;äàðäa øeñàéðî:àéðúc ,àéä äãeäé éaø ? ¨©£¨¨©§¦¦©¦©¦§¨¦§©§¨
àîòè éàî .øézî ïBòîL éaøå ,äàðäa øeñà øBîç øèt¤¤£¨©£¨¨§©¦¦§©¦©©£¨

øác Eì Lé :àleò øîà ?äãeäé éaøcéøvLC,äéiãt §©¦§¨¨©¨¥§¨¨¤¨¦§¦¨
?øzeîe¯éøvL ,íãà øBëa éøäå ?àìå!øzeîe ,äéiãt C ¨§Ÿ©£¥§¨¨¤¨¦§¦¨¨

¯øác Eì Lé :àlàäãét÷äL?øzeîe ,äNa äøBz åéìò ¤¨¥§¨¨¤¦§¦¨¨¨¨§¤¨
¯déì ÷éøt óñBé áøc déøa äéîçð áø àäå ?äãét÷ä éîe¦¦§¦¨§¨©§¤§¨§¥§©¥¨¥¥

é÷ìéLa!BéåLa¯ïðéøîà÷ ék ;øîà÷ àì BéåLa¯àlL §¦§¥§¨§§¨§¨¨¨©¦¨¨§¦©¤Ÿ
äøBz åéìò äãét÷äL øác Eì Lé :øîà÷ éëäå ,BéåLa§¨§§¨¦¨¨©¥§¨¨¤¦§¦¨¨¨¨

éòe÷ôàìdéøeqéàì?äNa¯åéìò äãét÷äL ,øNòî éøäå §©§¥§¦¥§¤©£¥©£¥¤¦§¦¨¨¨
!Lcé÷ ãéæîa :øîBà äãeäé éaø ïðúe ,éøBö óñëa äøBz¯ ¨§¤¤¦§©©¦§¨¥§¥¦¦¥

éaø øîàc ,øæòìà éaøãk .àLcwéî éîð øBîç øèôa§¤¤£©¦¦©§¨¦§©¦¤§¨¨§¨©©¦
,dãé ìò ìlçúî éðL øNòî ïéàL úòãBé äMà :øæòìà¤§¨¨¦¨©©¤¥©£¥¥¦¦§©¥©¨¨
øèôc úòãBé äMà ,éîð àëä ;íéìLeøéa BzìëBàå äìBòå§¨§©§¦¨©¦¨¨©¦¦¨©©¤¤¤

,déa úéà àøeqéà øBîçà÷øôe,äNa déìàLcwîe?àîòè éàî ,ïBòîL éaøå .éðéáe éðéác Cäa £¦¨¦¥¨§¨¥§¤¦©§¨§©§¥¥¥¥§©¦¦§©©£¨
øác Eì Lé :àleò øîàBðBéãtL?øeñà àeäå øzeî¯úéòéáL éøäå ?àìådðBéãôcàéäå øzeî ¨©¨¥§¨¨¤¦§¨§¨§Ÿ©£¥§¦¦§¦§¨¨§¦

!äøeñà¯äãeäé éaø :àîéà úéòaéàå .øeñà ïBøçà ïBøçàä :øî øîàc ,øeñà dðBéãt éîð úéòéáL £¨§¦¦©¦¦§¨¨§¨©¨¨©£©£¨§¦¨¥¥¨©¦§¨
"EøBL øBëáa ãáòú àì" :àéðúc ,éâìtéî÷ àø÷ éàäa ïBòîL éaøå¯ElLa ãáBò äzà ìáà §©¦¦§§©§¨¨¦©§¦§©§¨Ÿ©£Ÿ¦§¤£¨©¨¥§¤§

ìLáeàìå" ,íéøçàæâzðàö øBëa"E¯éaø .äãeäé éaø éøác ,íéøçà ìLå ElL ææBb äzà ìáà §¤£¥¦§Ÿ¨Ÿ§Ÿ¤£¨©¨¥¤§§¤£¥¦¦§¥©¦§¨©¦
"EøBL øBëáa ãáòú àì" :øîBà ïBòîL¯ðàö øBëa æâz àì" ,íãà øBëáa ãáBò äzà ìáà"E ¦§¥Ÿ©£Ÿ¦§¤£¨©¨¥¦§¨¨Ÿ¨Ÿ§Ÿ¤

¯ïBòîL éaøì àîìLa .øBîç øBëa ææBb äzà ìáà¯,äãeäé éaøì àlà ,éàø÷ éøz áéúëc eðééä £¨©¨¥§£¦§¨¨§©¦¦§©§¦§¦§¥§¨¥¤¨§©¦§¨
!øéñàc àîéð éîð íãà øBëa ,äãeäé éaøì ,eúå ?éì änì íéøçà ìLå ElL éèeòîì éàø÷ éøz§¥§¨¥§©¥¤§§¤£¥¦¨¨¦§§©¦§¨§¨¨©¦¥¨©£¦

"EøBL" àîìò éleëc ,àlà¯éâéìt ék .àúàc àeä íãà øBëa éèeòîìðàö"aäãeäé éaøc ;"E ¤¨§¥¨§¨¤§©¥§¨¨§¨¨¦§¦¦§Ÿ¤§©¦§¨
éøèöéà éëå ,äøBëáa úáéiç éBb úeôzeL :øîàc ,déîòèìàø÷ C¯éøLéîìäfâaéaøå .äãBáòå §©§¥§¨©¨©¤¤¦§¨§¦¦§§¦§¨§¦§¥§¦¨©£¨§©¦

ïéðòìe ,äøBëaä ïî äøeèt éBb úeôzeL :øáñ ïBòîLäfbéøèöéà àì äãBáòåéøèöéà ék ,àø÷ CC ¦§¨©¨§¨¦©§¨§¦§©¦¨©£¨¨¦§§¦§¨¦¦§§¦
àø÷¯øèôìäãeäé éaøì àîìLa .øBîç¯ðàö" áéúëc eðééä,"E"EøBL"å¯ðàö" ehààlà ."E §¨§¤¤£¦§¨¨§©¦§¨©§¦§¦Ÿ¤§¤©Ÿ¤¤¨

"EøBL" ,ïBòîL éaøìðàö"å"EàeäL äôéøò øçàì ïBòîL éaø äãBîe :äaø øîà .àéL÷ ?éì änì §©¦¦§¤§Ÿ¤¨¨¦©§¨¨©©¨¤©¦¦§§©©£¦¨¤
àîòè éàî ;øeñà¯äôéøò äôéøò øîbäìâòî:àéðúc ?déì àðéîà àðî :àáø øîà .äôeøò ¨©©£¨¨©£¦¨£¦¨¥¤§¨£¨¨©¨¨§¨¨¦¨¥§©§¨

,äôeøò äìâòå ,ì÷ñpä øBLå ,íøkä éàìëå ,äìøòäéøBtéöå,øBîç øèôe ,òøBöîøNáeáìça¯ ¨¨§¨§¦§¥©¤¤§©¦§¨§¤§¨£¨§¦¥§¨¤¤£¨¨§¨¨
éaø äãBîe .ïéìëBà úàîeè ïéànhî ïéà ïlek :øîBà ïBòîL éaø .ïéìëBà úàîeè ïéànhî ïlek¨¦©§¦§©¨¦©¦¦§¥¨¥¦©§¦§©¨¦¤©¦
øîà éñà éaø øîàå .øLBkä úòL Bì äúéäå ìéàBä ,ïéìëBà úàîeè ànhnL áìça øNáa ïBòîL¦§§¨¨§¨¨¤¦©¥§©¨¦¦§¨§¨§©©¤§¨©©¦©¦¨©

"ìëàé øLà ìëàä ìkî" :áéúëc ?ïBòîL éaøc àîòè éàî :ïðçBé éaø¯ìBëé äzàL ìëBà ©¦¨¨©©£¨§©¦¦§¦§¦¦¨¨Ÿ¤£¤¥¨¥¤¤©¨¨
íéøçàì Bìéëàäì¯íéøçàì Bìéëàäì ìBëé äzà éàL ,ìëBà éeø÷¯.ìëBà éeø÷ Bðéà¯ §©£¦©£¥¦¨¤¤¦©¨¨§©£¦©£¥¦¥¨¤
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc zexeka(iriax meil)

:ycwn mgx zvwn mixaeq opaxy gken m`d dpc `xnbdïðaøå§©¨¨
,cgi e`vi zecled ipyy mvnvl xyt` i`y mixaeqdéøáñ÷ àîéì¥¨¨¨§¦

Léc÷î íçø úö÷î ïðaødliren mgxd gztn wlg zribpy - ©¨¨¦§¨¤¤§©¥
,eycwlLéc÷î íçø délek éàcmgxd gzt lka rbn wx m`y - §¦¥¤¤§©¥
,ycwníöîöì øLôà éàc éäðcg` wx `l` ,cgi mdipy e`viy §¦§¦¤§¨§©§¥

cled ici lr `lde ,ycwzp ji` mewn lkn ,xekad `ede oey`x `vi
,enr clepd ipydàkéà àäéî äöéöçmgxd oial epia dvivg yi - £¦¨¦¨¦¨

mgx zvwn mby gken ,yecw cg`y dfne .enr ipyd `viy wlga
.ycwn,áø øîày oeik ,ycwn mgx zvwny o`kn cenll oi`ïéî ¨©©¦

,õöBç Bðéà Bðéîa`edy oeik ,eig` `vi xekad mr cgiy s` jkle §¦¥¥
.xekaa rbp mgxd gzt lk eli`k aygpe uveg epi` xekad oinn

:dpyna epipy'åë äìè Léøôî äá÷ðe øëæ.envrl `ede ¨¨§¥¨©§¦¨¤
:`xnbd zl`ey .yixtdl aiig recn zxxan `xnbdBîöòìc ïåéëå§¥¨¦§©§

àeäepzep epi`e envrl dyd z` lhep xeng xhtd lray oeik -
,odkléLeøôàì éì änì.eyixtdl jixv dnl -:`xnbd daiyn ¨¨¦§©§¥

ick dy yixtndépéî déøeqéàì éòe÷ôàìz` xekadn riwtdl - §©§¥§¦¥¦¥
xeq` xeng xht wtq mby ,oeictd cr eilr yiy d`pd xeqi`d

.'`xnegl `ziixe`c `witq' ik ,d`pda
zxne` .d`pda xeq` xeng xht m` mi`pz zwelgn d`ian `xnbd

:`xnbddéøeqéàì ò÷ôî àìc ïåék àîìà`l cer lky gken - ©§¨¥¨§Ÿ©§©§¦¥
xengd ,exeqi` riwtdépî ïéúéðúî ,äàðäa øeñàin zrck - ¨©£¨¨©§¦¦©¦

,epizpyn zipyp,àéä äãeäé éaø.xeng xht xq`yøèt ,àéðúc ©¦§¨¦§©§¨¤¤
.øézî ïBòîL éaøå ,äàðäa øeñà øBîçmewn lka wlegd `pzde £¨©£¨¨§©¦¦§©¦

.dcedi iax `ed ,oerny iax lr
dpc .d`pda xqe`y dcedi iax ly enrh z` zxxan `xnbd

:`xnbdäãeäé éaøc àîòè éàî,d`pda xeng xht xq`yøîà ©©£¨§©¦§¨¨©
,àleòike ,denzl yi ,d`pda xzen `ed m`yéøvL øác Eì LéC ¨¤§¨¨¤¨¦

øzeîe äéiãt.d`pda xeq` oeictd mcewy gken dfne ,dctpy mcew §¦¨¨
:`xnbd dgecàìå,d`pda xzene diict jixvy xac epivn `l ike - ¨Ÿ

éøvL ,íãà øBëa éøäåäéiãt C,odkl mirlq dyngaøzeîe ©£¥§¨¨¤¨¦§¦¨¨
aeigy ixd ,dctiy cr mixeq` eici iyrny epivn `ly ,d`pda

.d`pda xeq` okl mcewy giken epi` oeict
àlàike ,denzl yi ,d`pda xzen m`y ,`ed dcedi iax ly enrh ¤¨

äøBz åéìò äãét÷äL øác Eì Lé`weec ezectlîe ,äNaøze ¤§¨¨¤¦§¦¨¨¨¨§¤¨
`weec zectl yi ok` m` zxxan `xnbd .epctiy mcew d`pda

:`xnbd zl`ey .dyaäãét÷ä éîe,dya `weec zectl dxezàäå ¦¦§¦¨§¨
BéåLa é÷ìéLa déì ÷éøt óñBé áøc déøa äéîçð áøxht dct - ©§¤§¨§¥§©¥¨¦¥§¦§¥§¨§

`le ,xengd ly eieey jxrk miwely miayr odkl dpizpa xeng
:`xnbd daiyn .dyaïðéøîà÷ àì BéåLaly eieeya dcet m` - §¨§Ÿ¨¨§¦©

,xac lka dctp ,xengdïðéøîà÷ ék,dya dctpyBéåLa àlL- ¦¨¨§¦©¤Ÿ§¨§
.xengd jxrk dey epi`y dya,ïðéøîà÷ éëäåikeøác Eì Lé §¨¦¨¨§¦©¤§¨¨

déøeqéàì éòe÷ôàì äøBz åéìò äãét÷äL`weec eieeya `lyäNa ¤¦§¦¨¨¨¨§©§¥§¦¥§¤
.diict mcew d`pda xzene

:`xnbd dywnøNòî éøäåipyäøBz åéìò äãét÷äLezectl ©£¥©£¥¤¦§¦¨¨¨¨
äøeö óñëa,dxev ea drahedy sqk -ïðúe(:ap oiyeciw)äãeäé éaø §¤¤¨§©©¦§¨

,øîBàea dy` yciw m`ãéæîa`edy erci dy`de yi`dy - ¥§¥¦
,ellgl epeekzde ,ipy xyrnLcé÷s` ixd ,oiyeciwd elg - ¦¥

dy`e d`pda xzen ,`weec dxev sqka ezectl dxez dcitwdy
mb :`xnbd zvxzn .xeng xhta oicd `ed ok m`e ,ea zycwzn
ixdy ,ea zycwzn dy` ok it lr s`e ,d`pda xeq` ipy xyrn

àLc÷éî énð øBîç øèôa,d`pda xeq` m` mb ,dy` [zycwzn-] §¤¤£©¦¦©§¨
eøæòìà éaø øîàc ,øæòìà éaøãk,ipy xyrna dy` ycwnd iabl ¦§©¦¤§¨¨§¨©©¦¤§¨¨

ik ,zerh iyeciw df oi`yìò ìlçúî éðL øNòî ïéàL úòãBé äMà¦¨©©¤¥©£¥¥¦¦§©¥©
,dãé,milyexil uegn elk`l xeq`e ,oiyeciw sqkk dl ozipy dfa ¨¨
äìBòådy`d,íéìLeøéa BzìëBàåénð àëäxeng xhta ycwna §¨§©§¦¨©¦¨¨©¦

ik ,milg eiyeciwdéa úéà àøeqéà øBîç øèôc úòãBé äMàmcew ¦¨©©§¤¤£¦¨¦¥
,oeictdéì à÷øôeeze` dcete -äNa,dlyéðéác Cäa àLc÷îe ¨§¨¥§¤¦©§¨§©§¥¥
éðéáeieeyl dlaiwy xengd ieey oia yiy yxtda zycwzne - ¥¥
.dyd

.xeng xht d`pda xizdy oerny iax ly enrh z` zxxan `xnbd
:`xnbd zxne`ïBòîL éaøå,d`pda xeng xht xizdy.àîòè éàî §©¦¦§©©£¨
,àleò øîà,denzl yi ,d`pda xeq` `ed m`y ,xaeq oerny iax ¨©¨

ike,øeñà àeäå øzeî BðBéãtL øác Eì Lédcetd dydy oeike ¤§¨¨¤¦§¨§¨
:`xnbd dgec .d`pda xzen dctpd xengdy gxkda ,xzenàìå- ¨Ÿ

,xzend oeict epivn `l ikeàéäå ,øzeî dðBéãôc úéòéáL éøäå©£¥§¦¦§¦§¨¨§¦
äøeñàxeriaa miaiig mnvr zexitdy s` ,ziriay zexit xken - £¨

xac oeicty epivny ixd ,xzen mpeict ,dcyd on digl elky xg`l
.xzen ,xeq`

:`xnbd zvxznøeñà dðBéãt énð úéòéáLlr ziriay oic lg - §¦¦©¦¦§¨¨
,oeictdøî øîàc(f"n g"t ziriay),øeñà ïBøçà ïBøçàä,xnelk §¨©©¨©£©£¨

zexit enk xeriaa aiig xyad ,xya ziriay zexita gweld
.mibca xeqi`d qtzpe xyad xzed ,mibc xyaa gwle xfg .ziriay
aiige ,onya xeqi`d qtzpe mibcd exzed ,ony mibca gwle xfg
`ed ik onyd z`e ,dyecwd rwtp `l mlerl mdny zexitd xral

.ziriay zexitk xeq` ziriay oeict mby ixd .oexg`d
:mzwelgna sqep xe`ia d`ian `xnbdäãeäé éaø ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨©¦§¨

,àéðúc ,éâìôéî÷ àø÷ éàäa ïBòîL éaøådnda xekaa xn`p §©¦¦§§©§¨¨¦§§¦§©§¨
dxedh(hi eh mixac),'EøBL øBëáa ãáòú àì'xekaa ,jk yexcl yie Ÿ©£Ÿ¦§¤

,caer dz` i` jxeyíéøçà ìLáe ElLa ãáBò äzà ìáàxzen - £¨©¨¥§¤§§¤£¥¦
jynda xn`py dnne .ieb mr zetzey ea jl yiy xekaa cearl

ðàö øBëa æBâú àìå','E,ffeb dz` i` jp`v xeka ,jk yexcl yi §Ÿ¨§Ÿ¤
íéøçà ìLå ElL ææBb äzà ìáàea jl yiy xeka fefbl xzen - £¨©¨¥¤§§¤£¥¦

,ieb mr zetzey,øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøácz` yexc ¦§¥©¦§¨©¦¦§¥
,jk weqtdøBëáa ãáBò äzà ìáà ,'EøBL øBëáa ãáòú àì',íãà Ÿ©£Ÿ¦§¤£¨©¨¥¦§¨¨

ðàö øBëa æBâú àì',øBîç øBëa ææBb äzà ìáà ,'Exekay ,xnelk Ÿ¨§Ÿ¤£¨©¨¥§£
z` yxc `ly dcedi iaxy `vnpe ,d`pda mixzen xeng xekae mc`

.d`pda xeq` xeng xhty xaeq `ed ,oerny iaxk weqtd
:dcedi iax ly dyxcd ote` lr dywn `xnbdéaøì àîìLa¦§¨¨§©¦

éàø÷ éøz áéúëc eðééä ,ïBòîLipy exn`p dnl oaen eixacl - ¦§©§¦§¦§¥§¨¥
,d`pda mixzen xeng xhte mc` xekay cnll ,miherinéaøì àlà¤¨§©¦

äãeäé,dywéì änì 'íéøçà ìLå ElL' éèeòîì éàø÷ éøzdnl - §¨§¥§¨¥§©¥¤§§¤£¥¦¨¨¦
.yecw epi` ieble l`xyil jiiyd xekay cnll miherin ipy ekxved

eúådyw cere -øéñàc àîéð énð íãà øBëa ,äãeäé éaøìmb - §§©¦§¨§¨¨©¦¥¨©£¦
.xizdl weqt el oi`y oeik ,dctpy mcew d`pda xq`i mc` xeka

:`xnbd zxne`àîìò éleëc ,àlàcarz `l' weqtdy ewlgp `l ¤¨§¥¨§¨Ÿ©£Ÿ
xkaAàúàc àeä íãà øBëa éèeòîì 'EøBL,d`pda xeq` epi`y ¦§Ÿ§§©¥§¨¨©£¨

a éâéìt ékxFkA fbz `l' aezkd zyxcðàödéîòèì äãeäé éaøc ,'E ¦§¦¦§Ÿ¨Ÿ§Ÿ¤§©¦§¨§©§¥
øîàc(.a lirl)ea l`xyil yiy xekaúeôzeLmr,íéáëBk ãáBò §¨©¨¥¨¦

éøèöéà éëå ,äøBëáa úáéiçéøLéîì ,àø÷ Cxizdl -äféâa ©¤¤¦§¨§¦¦§§¦§¨§¦§¥§¦¨
,äãBáòåaezkd jxved ,dxekaa aiig l`xyid ly ewlgy oeiky ©£¨

.dceare dfiba xeq` epi`y cnllúeôzeL øáñ ïBòîL éaøåmr §©¦¦§¨©¨
å ,äøBëaä ïî äøeèt ,íéáëBk ãáBòjklïéðòìxzidäãBáòå äfb ¥¨¦§¨¦©§¨§§¦§©¦¨©£¨

éøèöéà àìàø÷ Ce ,df weqtn cenll jxev oi` -éøèöéà éëàø÷ C Ÿ¦§§¦§¨¦¦§§¦§¨
,hrnløBîç øèôì.d`pda xeq` epi`y §¤¤£

:oerny iax ly dyxcd ote` lr dywn `xnbdéaøì àîìLa¦§¨¨§©¦
,äãeäézetzey ea yiy xekaa dceare dfib xizdl 'Lp`v'n yxcy §¨Ÿ¤
,ieb mrðàö' áéúëc eðééä'Exeq` jly o`v wxy cnll ,gkep oeyla ©§¦§¦Ÿ¤

,dceare dfibaåoeyl mb'EøBL'xg` xey hrnn epi`y s`y ,oaen §¤
'LxFW' ea xn`peèàab` -ðàö'ïBòîL éaøì àlà .'Eyxc `ly ¤¨Ÿ¤¤¨§©¦¦§

,xg` o`v e` xey hrnl dfnðàöå EøBL',éì änì 'Exnel ie`x did ¤§Ÿ¤¨¨¦
,'o`v'e 'xey'àéL÷.oerny iaxl dyw aezkd oeyl - ©§¨

:d`pda xeq`y micen lkd xengd sxrp m`y zx`an `xnbdøîà̈©
,äôéøò øçàì ïBòîL éaø äãBîe ,äaø`l` e`ct `l m` ,xnelk ©¨¤©¦¦§§©©£¦¨

etxrøeñà àeäL.d`pdaøîb ,àîòè éàîdey dxifba cnl - ¤¨©©£¨¨©
,äôeøò äìâòî 'äôéøò' 'äôéøò'xeng xhta xn`p(bi bi zeny)m`e' £¦¨£¦¨¥¤§¨£¨§¦

dtexr dlbra xn`pe ,'FYtxre dCtz `l(c `k mixac)z` mW Etxre' Ÿ¦§¤©£©§§¨§¨¤
xeng xht jk ,d`pda dxeq` dtexr dlbry myk ,'lgPA dlbrd̈¤§¨©¨©

.d`pda xeq` dtixr xg`l
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המשך בעמוד ככ



xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc zexeka(iying meil)

:opgei iax lr `xnbd dywn,éëä éàxeqi`y xaeq oerny iaxy ¦¨¦
,oilke` z`neh lawn epi` d`pda ok m`àéøéà éàî ,áìça øNä¨¤¨¨©¦§¨

meyn d`neh lawny oerny iax hwp recn -úòL dì äúéäc§¨§¨¨§©
éì ÷etéz ,øLBkämeyn d`neh lawny ,df mrh ilaìëBàc ©¤¥¦§¤

,àeä íéøçàì Bìéëàäì ìBëé äzàLxzen `ed ezrcl ixdy ¤©¨¨§©£¦©£¥¦
k ,d`pda,ïBòîL éaø íeMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø ,àéðúc§©§¨©¦¦§¤§¨¥¦©¦¦§

,äàðäa øzeîe äìéëàa øeñà áìça øNadey dxifba ok cnle ¨¨¤¨¨¨©£¦¨¨©£¨¨
,dtixhnøîàpLalga xya xeqi`a(`k ci mixac)äzà LBã÷ íò ék' ¤¤¡©¦©¨©¨
éäìà 'äì,E,'Fn` algA icB lWaz `lïläìedtixh xeqi`aàeä ©¡Ÿ¤Ÿ§©¥§¦©£¥¦§©¨

øîBà(l ak zeny),éì ïeéäz LãB÷ éLðàå'`l dtxh dcUA xUaE ¥§©§¥¤¦§¦¨¨©¨¤§¥¨Ÿ
,'Elk`zïläl äî,dtixh xeqi`a,äàðäa øzeîe äìéëàa øeñà Ÿ¥©§©¨¨©£¦¨¨©£¨¨

,'Fz` oEkilWY alMl' weqtd seqa xn`p ixdyïàk óàxeqi`a ©¤¤©§¦Ÿ©¨
alga xya.äàðäa øzeîe äìéëàa øeñàjxved dnl dyw ok m`e ¨©£¦¨¨©£¨¨

zry el dzidy meyn d`neh lawn alga xyay xnel oerny iax
.d`pda xeq` epi` ik 'lke`' aygp alga xya ezrcl ixde ,xyekd

:`xnbd zvxznøîà÷ ãBòå àãçiax j` ,oekp df mrh mpn` - £¨§¨¨©
,md el`e ,mrh cer siqedl `a oernyàãçmeyn cg` mrh - £¨

,àeä íéøçàì Bìéëàäì ìBëé äzàL ìëBàcxzen `ed ixdy §¤¤©¨¨§©£¦©£¥¦
.d`pda,ãBòåikénð déãéãì,envr alga xyad lral -äúéä éøä §§¦¥©¦£¥¨§¨

,øLBkä úòL Bìmcew algd z`e xyad z` lek`l did leki ixdy §©©¤
.cgi elyazdy

xg` xeng xht oerny iax zrcly di`xd z` zniiqn `xnbd
:`xnbd zxne` .d`pda xeq` dtixräôéøò øçàìc àúéà íàå§¦¦¨§§©©£¦¨

ïBòîL éaø éøL,d`pda xeng xhtéðúéì,zepyl ie`x did - ¨¥©¦¦§¦§¥
ïBòîL éaø äãBîe'minkglïéànhnL áìça øNáe øBîç øèôa ¤©¦¦§§¤¤£¨¨¤¨¨¤¦©§¦
,'ïéìëBà úàîeèepi`e ,mixg`l elik`dl leki xeng xht mb ixdy §©¨¦

oerny iax xn` mdilry `yixa epnpy d`pd ixeqi` x`y llka
`ed dtixr xg`y gxkda `l` .oilke` z`neh mi`nhn mpi`y
,oilke` z`neh xeng xhta oi` oerny iax zrcl okle ,d`pda xeq`

.'lke`' aygp epi` ik
oerny iaxy okzi mlerl :`xnbd zxne` .di`xd z` dgec `xnbd

pn`e ,d`pda xzen `ed dtixr xg` mby xaeqmdéìò áéLçc éà¦§¨¦£¥
,dlik`l eilr ayg m` -énð éëä`nhny dcei oerny iax ok` - ¨¦©¦

elke`l ayg m`e ,d`pda xzen `ed ezrcly oeik oilke` z`neh
mle` .'lke`' aygpïðé÷ñò éàîa àëä,xaecn `ziixaa o`k - ¨¨§©¨§¦©

ote`adéìò áéLç àìciax xn` okle ,dlik`l eilr ayg `ly - §Ÿ¨¦£¥
dqe`n d`nh dnda zlap ik ,oilke` z`neh `nhn epi`y oerny
wx lke` daeyg dpi`e ,d`nh `idy cvne dliap cvn dxeq`y oeik

.daygn ici lr
:`xnbd zl`ey .minkg ly mnrh z` zxxan `xnbdéàî àîòèå§©£¨©

ïðaø éànèîly mnrh edn ,elke`l ayig `ly ote`a xaecn m` - §©§¦©¨¨
.'lke`' epi` ixde ,oilke` z`neh eilr lgy exn`y minkgäeøîà©§¨

dén÷ ïðaøiptl minkg exn` -BáeMéç Bøeqéàå ìéàBä ,úLL áøc ©¨¨©¥§©¥¤¦§¦¦
ezaiygn ,d`nh dnda lek`l l`xyil dxez dxq`y xeqi`d -
dlik`l ie`x `edy gken dlik`a dxez ezxq`y oeiky ,'lke`'k
mixne` oi`y xaeq oerny iaxe .oilke` z`neh lawn okle ,miebl

.'eaeyig exeqi`e li`ed'
:'eaeyig exeqi`' ly `xaqd lr dywn `xnbdïðéøîà éî ïðaøìe§©¨¨¦©§¦¨

ly ef `xaqBáeMéç Bøeqéàå ìéàBä,'lke`' aiygdlïðz àäå ¦§¦¦§¨§©
(`"n `"t zexdh)ìLíéøác øNò äL-micgein mi`pzúìáða eøîà §Ÿ¨¨¨§¨¦¨§§¦§©
,øBäè óBò,oilke` z`neh lawl die`x `dzy ickBæåi`pzd-] ¨§
`id [oldlcäáLçî äëéøö ,ïäî úçàdvexy reawl el yi - ©©¥¤§¦¨©£¨¨

lek`l milibx `ly meyn ,'lke`' daiygdl ick ,iebl dlik`dl
,ser zlapøLëä äëéøö dðéàåenk min dilr e`eaiy jixv oi` - §¥¨§¦¨¤§¥

,min odilr e`ay xg`l wx d`neh oilawn opi`y oilke` x`ya

d`nhn `id ixd ,drilad ziaa dxeng d`neh `nhl dteqy oeiky
.mina dxyked `ly s` dlw d`nehéàåxeqi`y xn`p m`e - §¦

y `xaqd iptn 'lke`' aygp,'BáeMéç Bøeqéà'ser zlapa ok m` ¦¦
xedhäáLçî éì änìz`neh lawzy ick 'lke`' daiygdl ¨¨¦©£¨¨

.da yiy dliap xeqi` meyn 'lke`' zaygp `id ixde ,oilke`
:`xnbd zvxznépî àä,zexdha ef dpyn -,àéä ïBòîL éaø ¨©¦©¦¦§¦

zlap dkixv ezrcl okle ,'eaeyig exeqi`'y `xaqd lr wleg `edy
.daygn xedh ser

:'eaeyig exeqi`'y `xaqd mixne` oi`y di`x cer d`ian `xnbd
,òîL àzoivwera epipy(b"n b"t)daygn miperhd mixacd hexita ¨§©

,'lke`' maiygdl ickíB÷î ìëa äàîè äîäa úìáðoia-] ¦§©§¥¨§¥¨§¨¨
,[mixtka oiae miweeyaáìçäå øBäè óBò úìáðå-zlap ly oney §¦§©¨§©¥¤

mdyk wx ,dxedh dnda,äáLçî íéëéøö ,íéøôkadnda zlapa ©§¨¦§¦¦©£¨¨
dnda zlap lek`l milibx oi` mewn meyay oeik mrhd d`nh
mixtkay oeik mrhd alge xedh ser zlapae ,dqe`n `id ik ,d`nh
mpi` okle ,mipneye zeter s` lek`l milibx mpi`e miipr mdiyp`

,iebl mlik`dl mdilr aeygiy cr lke` miaygpíéëéøö íðéàå§¥¨§¦¦
,øLëä.dxeng d`neh `nhl mteqy oeikBøeqéà' úøîà éàå ¤§¥§¦¨§©¦

,äáLçî éì änì ,'BáeMéçdxez dxn` el` mixeqi` lk lr ixde ¦¨¨¦©£¨¨
:`xnbd zvxzn .dlik`a mixeq`yépî àäoivwera ef dpyn -éaø ¨©¦©¦

,àéä ïBòîLelit` okle ,'eaeyig exeqi`'y `xaqd lr wleg `edy ¦§¦
opi` mlke`l ayig `l cer lk ,xedh ser zlape d`nh dnda zlap

.d`neh zelawn
:`xnbd zxne`òîL àzoivwera dpynd jynda epipyy dnn ¨§©

(my),íB÷î ìëa äøBäè äîäa úìáð,[miweeya oiae mixtka oia-] ¦§©§¥¨§¨§¨¨
,miebl dlik`l zcner `idy meyn ,daygn dkixv dpi`úìáðå§¦§©

áìçäå øBähä óBòmdyk ,dhgypy dxedh dnda ly,íé÷ååMa ©¨§©¥¤©§¨¦
,oneye zeter milke`d mixiyr my yiy,äáLçî ïéëéøö ïðéà¥¨§¦¦©£¨¨

,dlik`l micner md myy meyn.øLëä àìå:`xnbd zwiicne §Ÿ¤§¥
n mikixv mpi` el` `weecy,daygàädnda la` -àéòa ,äàîè ¨§¥¨¨£¨

,äáLçî.eaiygn exeqi`y mixne` oi`e ©£¨¨
:`xnbd zxne`épî àä àîéz éëå`iyew lr mb xnel dvxz m`e - §¦¥¨¨©¦
ef dpyny ,ef,àéä ïBòîL éaøexeqi`'y `xaqd lr wleg `edy ©¦¦§¦

.daygn dkixv d`nh dnday xaq okle ,'eaeyig,ok xnel oi`
càôéñcî àädpynd ly `tiqdy oeik ixdy -éåä ïBòîL éaø- ¨¦§¥¨©¦¦§¨¥

dc gxkda ,oerny iax ici lr dxn`pàLéødpynd lyéaø åàì ¥¨¨©¦
éðz÷c .ïBòîLaàôéñ,ef dpyn lyóà ,øîBà ïBòîL éaø ¦§§¨¨¥¥¨©¦¦§¥©
ly zeliapdøéæçäå ïôMäå úáðøàäå ìîbäz`neh oda yi ©¨¨§¨©§¤¤§©¨¨§©£¦

e ,oilke`,øLëä àìå äáLçî àì ïéëéøö ïðéà.ze`nh ody s` ¥¨§¦¦Ÿ©£¨¨§Ÿ¤§¥
ïBòîL éaø øîàå,`ziixaaíòh äîixde ,daygn mikixv mpi`y §¨©©¦¦§©©©

,'lke`' miaygp mpi`y mi`nh mipin mdïäa Léå ìéàBäzvw ¦§¥¨¥
,äøäè éðîéñmwlge ,dqxt miqixtn `le dxb ilrn mwlg ik ¦¨¥¨¢¨

mdl yiy dxdhd oniq cvne ,dxb milrn `le dqxt iqixtn
lke` aygdl daygn dkixv dpi`y dxedh dnda zlapk miaygp
zxfeg ,oerny iax zrck dpi` `yixdy oeike .d`neh lawl

dkixv d`nh dnda dnl ,`iyewdminkg zrcl ixde ,daygn
.'lke`'k eaiygn exeqi`

exn`y minkg mrha o`k cr dyxity dnn `xnbd zxfeg okl
mrhdn ,elke`l ayig `ly s` oilke` z`neh `nhn xeng xhty

:'lke`'k eaiygn exeqi`yàîìò éleëc ,àáø øîà àlàitl oia - ¤¨¨©¨¨§¥¨§¨
,minkg itl oiae oerny iaxïðéøîà àìd`neh lawn xeq` xacy Ÿ¨§¦©

ik,'BáeMéç Bøeqéà'oilke` z`neh ea yi xeng xhty exn`y dne ¦¦
,elke`l ayig `ly s`óøòéî déôøòc éàåote`a xaecn m` - §¦§©§¥¦£¨

,sxrp xakyénð éëäz`neh `nhn epi`y micen minkg mb - ¨¦©¦
,dlik`l ecinrd `le hgyp `ly oeik ,oilke`
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oifge` mipy` cenr i sc ± oey`x wxtzereay

éëä éà.`ed d`pd meyn oerny iaxc `nrhc Ðäàðäá øúåî ïìäì äîÐ

.(ak zeny) "eze` oekilyz alkl" :aizkcéîð äéãéãì,envr l`xyi jxevl Ð

xyekd zry el dzid `l dtexr dlbre lwqpd xey la` .xyekd zry el dzid

.zcner xeqi` zwfga diiga dndac ,okl mcew elit`ïåòîù éáø äãåîå éðúéì
øåîç øèôáelik`dl leki `dc Ð

.`ed mixg`läéìò áéùç àìãÐ

dinzqc ,dil ipz `l ikd meyne ,dlik`l

.i`w dlik`l e`låáåùéç åøåñéàåÐ

`ieyn l`xyil `pngx dil xq`c xeqi`

ie`xc llkn Ð dil xq`c oeikc ,lke` dil

.`ed iebl dlik`läáùçî äëéøöÐ

,uxy (o)da rbp m` oilke` z`neh `nhl

Ð oixyk oilke`a ok ixg` rbz m`y

zil Ð dilr aiyg `lc dnk lke .m`nhz

xedh ser zlapc ,rbn z`neh mey dia

d`nhn f`e ,dlk` m` `l` d`nhn dpi`

.drila zrya yeal `edy micba oze`

øùëä äëéøö äðéàådilr yie li`ed Ð

did m` micbae mc` `nhl dxeng d`neh

"dhigy mc" wxta zezixka xn`e .dlke`

mirxf dn ,'eke "min ozei ike" :(`,`k)

dxeng d`neh `nhl oteq oi`y oicgein

`nhl oteq oi`y lk s` Ð xykd oikixv

jiiy `le .xykd oikixv dxeng d`neh

oke ,oilke`c dlw d`neha `l` xykd

.daygn`id oerny iaxdil zilc Ð

.eaeyig exeqi`ìëá äàîè äîäá úìáð
íå÷îdlik`l e`l `nzq .`idy Ð

:oiiegc ipy dl yiy ,cere .dqi`nc ,`niiw

d`nh Ð zg`e ,dhgyp `ly Ð zg`

.xedh ser zlap oke .`idáìçåoney Ð

.dxedh dlap lyíéøôëá,md miiprc Ð

oikixv Ð oneye zeter lek`l oilibx oi`e

oi` Ð e`l m`e ,iebl olik`dl daygn

zlap :xn`z m`e .oilke` z`neh oi`nhn

dl dnl oilke` z`neh ,d`nh dnda?`d

uixz !oilke` oky lk ,milke mc` d`nhn

"dhigy mc" wxta zezixka xn`ck

,d`nh zifkn zegt `ki` i`c :(`,`k)

da oi` ixdy ,zelap z`neh dilr oi`c

m` ,oilke` dviakn zegtl etxive ,xeriy

Ð dlik`l df zifkn zegt lr ayig

dnilydl oilke` x`y mr sxhvn

.e`nhi uxy oda rbi m`y ,dviakl

`d Ð dlap alga i`c ,xykd jixv oi` dia xninl `kilc ,opiqxb `l "algde"

`l i`n`e ,"dk`ln lkl dyri" :(f `xwie) aizkc ,dxeng d`neh `nhn oi`

xykd iraip?xerd"a `xnba epipy `d Ð xyked xaky meyne ,dhegya i`e

xykdc ,dcedi iaxk dpey zeidl `aiwr iax xfg :(`,gkw oileg) "ahexde

xa e`l mixtkc `dc ,`ed lke` e`l izk`c meyn ,algl `ipdn `l dhigy

.dil opiqxb `l dpyna zexdhae .dilr aiygc cr `ed lke`äëéøö äðéàå
øùëä`id dcera ,mly zif da didy cera dxeng d`neh d`nhne li`ed Ð

.dlapa zxaegníå÷î ìëá äøåäè äîäá úìáð`lc ,ieb zlik`l `nzq Ð

daygn dkixv dpi` jkld .cg` iegic `l` da oi` l`xyi iablc ,cere .dqi`n

oke .oilke` dviakn zegtl dpnid zifkn zegt sxhvdl ,oilke` z`neh lawl

.dhegy ly algde xedh ser zlapíé÷ååùá,mr aex da yic .mikxka Ð

.oneye zeter aex lek`l oilibxe ,md mixiyreøùëä àìåsere dnda zlap Ð

xaky meyn Ð miweeya dhegy alge ,dxeng d`neh oi`nhnc meyn Ð

.dhigy xykd dil ipd` ,daygn ira `lc oeikc ,dhigya xykedäàîè àä
äáùçî àéòá!eaeyig edf exeqi` :opixn` `le Ðìîâä óàdndak epic Ð

llkn Ð `tiqa oerny iax siqe`cne .dxdh ipniqn cg` ea yie li`ed ,dxedh

oi`nhnc xeng xht iabe .eaeyig exeqi` edl zil :dpin rnye ,`id opax `yixc

dz` i`y lke`c ,oerny iax xdhn ikd elit`e .`ed dilr aiygca Ð lirl

.daxck ,xeq` `edy dtixr xg`l dcenc ,`ed mixg`l elik`dl lekiàìà
àáø øîàikd elit`e ,`cixb eaeyig exeqi` opixn` `l `nlr ilekc Ð

opaxc `nrh i`n :jl `iywce .daxcl `zile ,aiyg `lca ediizbelt?i`

.dilr aiyg `le li`ed ,oilke` z`neh `nhn `lc opax ecenc inp ikd Ð sxrin ditxrc
àëä
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äîa xeq` oldlmigqt) "dry lk" wxtac :dniz Ð 'ek d`pda xzene dlik`

lwn sili d`pd xeqi`e ,`kdn dlik`a xeqi` dcedi oa iqi` yixc (a,ck

ivnc oeik ,mzdc `pz xaqw :xnel yie ?ibilt i`na `zyde .dlxrc xnege

zenewn dnkac :dyw edine .iniiwn Ð xnege lwe dey dxfbd ,ediiexz ineiwl

.xnege lwn opiwtne dey dxfb `iz`

lw dyere ,"lekiy" :izkec dnka xn`ck

`nl` ,"xnel cenlz" Ð xcde ,xnege

!xnege lwn opiwtne dey dxfb `iz`

xeq`c icina ixii` `xw :mz epiax yxite

,ozvignl ueg e`viy miycw oebk ,d`pda

oileg) "dywnd dnda" wxta yixcc

ueg `viy oeik :"dcya xya"n (`,gq

dihytc ab lr s`e .xq`p Ð dvignl

alkl" :aizkck ,d`pd xzida `xwc

ikdl :mzdc `pz xaqw ,"eze` oekilyz

ixii`c miycwn opitlic Ð xnege lw ipd`

dtixhn :xaq `kdc `pze .`xw inp eda

dil zile ,dhytk ,opitli d`pda `ixyc

xeqi` yixcc o`n inp ikdc .xnege lw

lw dil zil ,"lyaz `l" dylyn d`pd

dil yixcc o`n :xn`z m`e) .xnege

dil wetiz Ð (xnege lw dil zi` ,ycewn

,"sxyz y`a ycewa lk"n d`pd xeqi`

migqt) "dry lk" wxt dipin opitlick

"ycw mr" :xnel yi !miycw ileqt (`,ck

.iccd` ence ,cg` oiprn Ð "ycw iyp`"e

oileg oipc oi`e oilegn oileg oipc ,inp i`
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xyekd zry el dzid `l dtexr dlbre lwqpd xey la` .xyekd zry el dzid

.zcner xeqi` zwfga diiga dndac ,okl mcew elit`ïåòîù éáø äãåîå éðúéì
øåîç øèôáelik`dl leki `dc Ð

.`ed mixg`läéìò áéùç àìãÐ

dinzqc ,dil ipz `l ikd meyne ,dlik`l

.i`w dlik`l e`låáåùéç åøåñéàåÐ

`ieyn l`xyil `pngx dil xq`c xeqi`

ie`xc llkn Ð dil xq`c oeikc ,lke` dil

.`ed iebl dlik`läáùçî äëéøöÐ

,uxy (o)da rbp m` oilke` z`neh `nhl

Ð oixyk oilke`a ok ixg` rbz m`y

zil Ð dilr aiyg `lc dnk lke .m`nhz

xedh ser zlapc ,rbn z`neh mey dia

d`nhn f`e ,dlk` m` `l` d`nhn dpi`

.drila zrya yeal `edy micba oze`

øùëä äëéøö äðéàådilr yie li`ed Ð

did m` micbae mc` `nhl dxeng d`neh

"dhigy mc" wxta zezixka xn`e .dlke`

mirxf dn ,'eke "min ozei ike" :(`,`k)

dxeng d`neh `nhl oteq oi`y oicgein

`nhl oteq oi`y lk s` Ð xykd oikixv

jiiy `le .xykd oikixv dxeng d`neh

oke ,oilke`c dlw d`neha `l` xykd

.daygn`id oerny iaxdil zilc Ð

.eaeyig exeqi`ìëá äàîè äîäá úìáð
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oi` Ð e`l m`e ,iebl olik`dl daygn
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xa e`l mixtkc `dc ,`ed lke` e`l izk`c meyn ,algl `ipdn `l dhigy

.dil opiqxb `l dpyna zexdhae .dilr aiygc cr `ed lke`äëéøö äðéàå
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oke .oilke` dviakn zegtl dpnid zifkn zegt sxhvdl ,oilke` z`neh lawl

.dhegy ly algde xedh ser zlapíé÷ååùá,mr aex da yic .mikxka Ð

.oneye zeter aex lek`l oilibxe ,md mixiyreøùëä àìåsere dnda zlap Ð

xaky meyn Ð miweeya dhegy alge ,dxeng d`neh oi`nhnc meyn Ð

.dhigy xykd dil ipd` ,daygn ira `lc oeikc ,dhigya xykedäàîè àä
äáùçî àéòá!eaeyig edf exeqi` :opixn` `le Ðìîâä óàdndak epic Ð

llkn Ð `tiqa oerny iax siqe`cne .dxdh ipniqn cg` ea yie li`ed ,dxedh

oi`nhnc xeng xht iabe .eaeyig exeqi` edl zil :dpin rnye ,`id opax `yixc

dz` i`y lke`c ,oerny iax xdhn ikd elit`e .`ed dilr aiygca Ð lirl

.daxck ,xeq` `edy dtixr xg`l dcenc ,`ed mixg`l elik`dl lekiàìà
àáø øîàikd elit`e ,`cixb eaeyig exeqi` opixn` `l `nlr ilekc Ð

opaxc `nrh i`n :jl `iywce .daxcl `zile ,aiyg `lca ediizbelt?i`

.dilr aiyg `le li`ed ,oilke` z`neh `nhn `lc opax ecenc inp ikd Ð sxrin ditxrc
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?äáLçî éì änì ,BáeMéç Bøeqéà éàå .øLëä äëéøö¯ §¦¨¤§¥§¦¦¦¨¨¦©£¨¨

éðî àä¯.àéä ïBòîL éaø¯äîäa úìáð :òîL àz ¨¨¦©¦¦§¦¨§©¦§©§¥¨
úìáðå ,íB÷î ìëa äàîèøBäè óBòáìçäåíéøôka¯ §¥¨§¨¨§¦§©¨§©¥¤©§¨¦

Bøeqéà zøîà éàå .øLëä íéëéøö íðéàå äáLçî íéëéøö§¦¦©£¨¨§¥¨§¦¦¤§¥§¦¨§©§¦
?äáLçî éì änì ,BáeMéç¯éðî àä¯.àéä ïBòîL éaø ¦¨¨¦©£¨¨¨¨¦©¦¦§¦

¯óBò úìáðå ,íB÷î ìëa äøBäè äîäa úìáð :òîL àz̈§©¦§©§¥¨§¨§¨¨§¦§©
áìçäå ,øBähäíé÷ååMa¯àìå äáLçî ïéëéøö ïðéà ©¨§©¥¤©§¨¦¥¨§¦¦©£¨¨§Ÿ

äàîè àä .øLëä¯éðî àä :àîéz éëå !äáLçî àéòa ¤§¥¨§¥¨¨£¨©£¨¨§¦¥¨¨¨¦
éåä ïBòîL éaø àôéñcî àä ,àéä ïBòîL éaø¯åàì àLéø ©¦¦§¦¨¦§¥¨©¦¦§¨¥¥¨¨

ìîbä óà :øîBà ïBòîL éaø ,àôéñ éðú÷c .ïBòîL éaø©¦¦§§¨¨¥¥¨©¦¦§¥©©¨¨
úáðøàäåïôMäåàìå äáLçî àì ïéëéøö ïðéà øéæçäå §¨©§¤¤§©¨¨§©£¦¥¨§¦¦Ÿ©£¨¨§Ÿ

íòh äî :ïBòîL éaø øîàå ,øLëä¯ïäa Léå ìéàBä ¤§¥§¨©©¦¦§©©©¦§¥¨¤
ïðéøîà àì àîìò éleëc :àáø øîà àlà !äøäè éðîéñ¦¨¥¨¢¨¤¨¨©¨¨§¥¨§¨¨¨§¦©

éàå .BáeMéç Bøeqéàdéôøòcóøòéî¯,éîð éëä ¦¦§¦§©§¥¦£¨¨¦©¦
àëä

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

בכורות.  פרק ראשון - הלוקח עובר חמורו דף י עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc zexeka(iying meil)

`l`BèçML ïBâk ïðé÷ñò éàîa àëäxeng xhtd z`ãnìúäì ¨¨§©¨§¦©§¤§¨§¦§©¥
Badpi`y xaeq oerny iaxy ,dlik` myl `le dhigy zekld

z`neh `nhn epi` jkle ,lke` eaiygdl dlirend dxenb dhigy
ie`xd 'lke`' eaiygdl ef dhigya icy mixaeq minkge .oilke`

.oilke` z`neh lawl
:cnlzdl hgya zwelgn d`ian `xnbdàzâeìôáemzwelgne - ¦§§¨

zwelgna dielzçñ ,éñBé éaø øîà ,àéðúc ,øæòéìà éaøå ñenéðc§¦§©¦¡¦¤¤§©§¨¨©©¦¥¨
éñøbä òLBäé éaø ìL åéçà ñenéð éìáøBòä úà èçBMäL ,`edy ¦¦¨¦¤©¦§ª©©©§¦¤©¥¤¨¥

ick ,`nh ser,Ba ãnìúäì,lke` lr enc ltp m`øéLëî Bîc §¦§©¥¨©§¦
ayn cg` `ed mc ik ,d`neh lawl eze`mixiyknd miwynd zr

,d`neh lawl lke`d z`íìBòì äèéçL íc ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥©§¦¨§¨
.øéLëî©§¦

:`xnbd zl`ey .xfril` iaxe `nw `pz ewlgp dna zx`an `xnbd
,àn÷ àpz eðééä øæòéìà éaø:`xnbd daiyn .ewlgp dnaeàlà ©¦¡¦¤¤©§©¨©¨¤¨

åàìzxaqeäééðéa àkéà 'BáeMéç Bøeqéà',`id mdipia zwelgnd - ¨¦¦¦¨¥©§
z` aiygdl liren cnlzdl dhigy sexiva 'eaeyig exeqi`' m`

c ,lke`l hgypdøáñ àn÷ àpzdaiygn dpi` cnlzdl dhigyy ©¨©¨¨©
ick liren epi` cal 'eaeyig exeqi`' oke 'lke`'k xyad z`

jkitle ,'lke`' eaiygdlBîcaxerd lyàîìòì øéLëîm` wx - ¨©§¦§¨§¨
,xg` lke` lr ltpäáLçî éòa déôeâì ìáàaiygdl ick la` - £¨§¥¨¥©£¨¨

,elke`l aeygiy jixv d`neh lawl ie`xd 'lke`'k axerd seb z`
.llk lke`k aygp epi` ixdy ,exiykn mcd oi` `linneéaø àúàå©£¨©¦

øîéîì øæòéìàyíìBòì äèéçL íc[cnlzdl `l` epi` m` mb-] ¡¦¤¤§¥©©§¦¨§¨
äáLçî éòa àì énð déôeâì eléôàå ,øéLëîick elit`e - ©§¦©£¦§¥©¦Ÿ¨¥©£¨¨

oi` dd`neh lawl ie`xd 'lke`'k envr axerd seb z` aiygdl
lke`l ezaiygn cnlzdl dhigy s`y oeik ,elke`l daygn jixv
xfril` iax ly ef zwelgnay `vnpe .['eaeyig exeqi`' sexiva]
.cnlzdl ehgyy xeng xhta opaxe oerny iax ewlgp `nw `pze

:`xnbd dgecéànîaxerd z` aiygd xfril` iaxy oipn - ¦©
meyne ,lke` aygp cnlzdl ehgy m` mby xaeqy meyn 'lke`'k

,xeng xhta opaxk xaeqy zxn` jkøæòéìà éaøc àîòè àîìéc¦§¨©£¨§©¦¡¦¤¤
,íúämeyn ,axerd z` hgeyaéðàLcd oic dpey -ìéàBä áøBò ¨¨§¨¦¥¦
Ba Léåzvw,äøäè éðîéñla` .daygn `ll mb 'lke`' aygp okle §¤¦¨¥¨¢¨

oi`y xfril` iax dcen `ny ,dxdh ipniq llk el oi`y xeng xhta
exn`y mrhdy gxkdae .lke` eaiygdl zlren cnlzdl dhigy
,cnlzdl ehgyy meyn epi` d`neh lawn xeng xhty minkg
xaq oerny iax eli`e ,elk`l yexita aygy xaecny meyn `l`
xeq` `ed ik ,d`neh lawn epi` ,elk`l yexita ayg m` s`y

.dtixr xg`l d`pda
:`xnbd zxxanàéä àúléî äøäè éðîéñc ïìðîeel yi m`y - §¨¨§¦¨¥¨¢¨¦§¨¦

.daygn `ll mb lke`k aygp dxdh ipniqn wlgéðz÷c`ziixaa §¨¨¥
(`"r lirl)diepydàéääc dìòoerny iax ixac z` x`al d`ad - £¨§©¦

,dlik`l daygn mikixv mpi` xifge oty zlapy xn`y dpyna
[ïäa] (åá) Léå ìéàBä ,íòh äî ,ïBòîL éaø øîàzvwéðîéñ ¨©©¦¦§©©©¦§¤¨¥¦¨¥

,äøäèdqxt iqixtn mwlge ,dqxt iqixtn `le dxb ilrn mwlg ik ¨¢¨
axera xfril` iax ly enrh mby xnel yi ok m`e .dxb milrn `le

.dhigyd meyn `le eay dxdh ipniq zvwn meyn `ed
:`xnbd zxne`àîéz éëåc ,xnele zegcl dvxz m`e -éàenrh §¦¥¨¦

`ed axera xfril` iax lyíeMîzvw el yiy,äøäè éðîéñm` ¦¦¨¥¨¢¨
okàéøéà éàîehgya `weec `ziixad dhwp recn -,ãnìúäìixde ©¦§¨§¦§©¥

eléôàehgy m`÷qòúäìz` jzge ,xg` xac jezgl dvxy - £¦§¦§©¥
,dhigy dyrnl llk oiekzd `le ,zerha axerdénðjixv didi `l ©¦

:`xnbd daiyn .eay dxdh ipniq zvwn iptn ,daygnénð éëä ïéà¦¨¦©¦
dhigy zhwep `ziixad dzid `l xfril` iax ixac cvn ok` -

,cnlzdle`ed ok dhwpy dn,ñenéð íeMîzrcly eprinydl ick ¦¦
axerd z` aiygdl dliren dpi` cnlzdl dhigy elit` qenip

.wqrznd zhigyn dlern dhigy `idy s` ,'lke`'k
xg`l xeng xhty oerny iax dceny xne`d ixacl zxfeg `xnbd

:d`pda xeq` dtixrdéáéúéàxqe` oerny iaxy xn`y `axl iia` ¥¦¥

,`ziixaa epipyy dnn ,dtixr xg`l xeng xht d`pdaäöø àìŸ¨¨
xengd lraBúBãôì,xeng xhtd z`õéôBwa BôøBò,lecb oikqa - ¦§§©¦
åéøBçàî,etxer len ziyrp dtixr oky ,x`evd ixeg`n -,BøáB÷å ¥£¨§§

.øézî ïBòîL éaøå .äãeäé éaø éøác ,äàðäa øeñàåiaxy rnyne §¨©£¨¨¦§¥©¦§¨§©¦¦§©¦
.dtixr xg`l mb xeng xhtd z` xizn oerny

:`xnbd zvxznàîéà,`ziixaa jk xen` -øeñà íéiçîexhtd ¥¨¥©¦¨
xeng,øézî ïBòîL éaøå ,äàðäazwqer dpi` `tiqdy epiidc ©£¨¨§©¦¦§©¦

l d`pd xeqi`amb dtixr xg`l la` ,miign `l` ,dtixr xg`
.d`pda xeq` `ed oerny iax zrcl

:`xnbd zl`eyéåä íéiçî àôéñcî àäåly `tiqdy oeik ixde - §¨¦§¥¨¥©¦¨¥
gxkda ,miign xeng xhtd lr yiy d`pd xeqi`a zwqer `ziixad

dyíéiçî åàì àLéø,miign exeqi`a zwqer dpi` -,àôéñ éðz÷c ¥¨¨¥©¦§¨¨¥¥¨
epúéîé àì,xeng xhtd z`àìå íBcøwa àìå ìbna àìå äðwa àì Ÿ§¦¤Ÿ©¨¤§Ÿ©©¨§Ÿ©©§§Ÿ
äøéâna,[miipiy el yiy ,xeqn-]úìc ìBòðéå øãçì epñéðëé àìå ©§¥¨§Ÿ©§¦¤©¤¤§¦§¤¤

úeîiL ìéáLa åéðôì,`weec uitewa etxri `l` ,arxaøeñàå §¨¨¦§¦¤¨§¨
xeng xhtdøézî ïBòîL éaøå .äãeäé éaø éøác ,äãBáòå äféâa§¦¨©£¨¦§¥©¦§¨§©¦¦§©¦

`tiqdy oeike .miign xq`p epi` xeng xht ezrcl ik ,dceare dfiba
exeqi`a zwqer `yixdy gxkda ,miign d`pd xeqi`a zwqer
daiyn .dtixr xg` mb xizn oerny iaxy gkene ,dtixr xg`l

d oia zn`a :`xnbde àLéød oiaàôéñzewqer `ziixad ly ¥¨¥¨
exeqi`a,íéiçîdy `l`àLéøzwqer,åéîc úàðäaxikyd m`y ¥©¦¥¨©£¨©¨¨

d eli`e .xikynl mixeq` einc ,xg`l xeng xhtd z`àôéñzwqer ¥¨
,Bôeb úàðäacearle ezfiba oebk ,eteb mvrn zepdil xeq`y epiidc ©£¨©

.ea
od d`pd xeqi` eprinydl `ziixad dkixv recn x`az `xnbd

:`xnbd zxne` .eteba ode eincaàëéøöeeprinydl `ziixad §¦¨
,einc z`pd xeqi`a oiae eteb z`pd xeqi`a oia ewlgpyàðz éàc§¦¨¨

xeqi`a zwqerd `yixd z` wx,åéîc úàðäwxy ,xnel mewn did £¨©¨¨
éøL à÷ àeääaxizd ,ecal einc z`pda -ïBòîL éaø,miignìáà §©¨¨¥©¦¦§£¨

àîéà Bôeb úàðäay xn`p ile` -déì äãBîoerny iaxéaøì ©£¨©¥¨¤¥§©¦
,äãeäé.miign zepdil xeq`yàðz éàåzwqerd `tiqd z` wx §¨§¦¨¨

axeqi`,Bôeb úàðäwxy xnel mewn didàéääaeteb z`pda - §£¨©§©¦
ecalàîéà åéîc úàðäa ìáà ,äãeäé éaø øñà÷xn`p ile` - ¨¨©©¦§¨£¨©£¨©¨¨¥¨

yäãBîdcedi iax,ïBòîL éaøìokl ,miign d`pd xeqi` oi`y ¤§©¦¦§
àëéøö.el` mixeqi` ipya mzwelgn eprinydl `ziixad §¦¨

:`xnbd zxne`éaø äãBî ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà ïëå§¥¨©©©§¨¨©©¨©£©¤©¦
ïBòîLxeng xhtaøeñà àeäL ,äôéøò øçàì.d`pdaáø øîàå ¦§§©©£¦¨¤¨§¨©©

dì àðéîà àðî ,ïîçð,df xac izcnl okidn -,àéðúcxhta xn`p ©§¨§¨£¦¨¨§©§¨
xeng(bi bi zeny)dCtz `l m`e'ïàk øîàð ,'Bzôøòåoeyl'äôéøò' §¦Ÿ¦§¤©£©§¤¡©¨£¦¨

ïläì øîàðåoeyl dtexr dlbr iabl,'äôéøò'xn`py(c `k mixac) §¤¡©§©¨£¦¨
,'lgPA dlbrd z` mW Etxre'ïläl äî,dtexr dlbraøeñà §¨§¨¤¨¤§¨©¨©©§©¨¨

,dtixr xg` d`pdaïàk óà,xeng xhtaøeñàxg` d`pda ©¨¨
,ongp ax oce .dtixrépî,ef `ziixa dxn`p in zrcl -àîéìéà ©¦¦¥¨

zrcl,äãeäé éaømb ezrcl ixdøeñà øñéî íéiçîeli`e ,d`pda ©¦§¨¥©¦¥¨¨
rnyne ,dtixr xg`l xeq`y eprinyn aezkdy x`ean ef `ziixaa

.xzen did okl mcewyåàì àlàef `ziixa,àéä ïBòîL éaøoeike ¤¨¨©¦¦§¦
dcen oerny iaxy ixd ,d`pda xeq` dtixr xg`ly da epipyy

.d`pda xeq` dtixr xg`ly
:ongp ax zgked z` dgec `xnbdúLL áø déì øîà,ongp axl ¨©¥©¥¤

éøáç àøôñC,jxiag `edy `xtq ax -dîebøz,ef `ziixa x`ia - ©§¨©§¨©§¨
yäãeäé éaø íìBòì,miign d`pda xeq`y xaeqy ,`idéøèöéàåC §¨©¦§¨§¦§§¦

`ziixad dkxved mewn lkne -dtixr xg`l mby aezkdn yexcl
ik ,d`pda xeq`àðéîà Czòc à÷ìñd`pda xeq` xaky s`y ¨§¨©§¨¨¦¨

la` ,miign,úãîBò äéiãt íB÷îa äôéøòxnele ,mzeeydl yie £¦¨¦§§¦¨¤¤
úøzî äéiãt äî,d`pd xeqi`n xeng xhtd z`úøzî äôéøò óà ©§¦¨©¤¤©£¦¨©¤¤

,dtixr xg`l xeq`i `l dcedi iax elit`e ,d`pd xeqi`n eze`à÷̈
ïì òîLîoi` dzrne .d`pda xeq` dtixr xg`l mb `l` ,ok epi`y ©§©¨

d`pd xeqi` iabl oerny iax ly ezrc z` ef `ziixan gikedl
.dtixr xg`l
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oifge` mipya cenr i sc ± oey`x wxtzereay

åèçùù ïåâë ïðé÷ñò éàîá àëädhigy myl dihgyc i`e .xeng xhtl Ð

dxenbzpn lr ehgya `l` .`nhne ,daygn `ied oerny iaxl elit` Ð

dl `ieyn dhigy jd :ixaq opaxc ,ibilt jdae .dhigy zekld ea cnlzdl

lke`hgeyd :(a,fiw oileg) "ahexde xerd"a opixn`c ,`ziilrn dxenb dhigyk

iaxe .lirl ziyixtck 'ek iebl dnda

,`id `ziilrn e`l dhigy jd :xaq oerny

iaxe qenipc `zbeltae .daygn `ied `le

.xfrl`øéùëî åîãlr ltp m` Ð

dxenb dhigy ehgy m` oky lke .mirxfd

ezhigyc ,ditebl elit` xiykn enc Ð

ez Ð ehgy `le exgp i`e .ezaygn `ied

i`cec ,xfrl` iax da bilt ded `l

,ditebl e`le enc xiyknc `ed `nlrl

`la d`neh lawn `l diteb edi`c

.daygnåáåùéç åøåñéà åàì àìàÐ

`peeb i`dk ,dhigy icda `ki`c `ed

.ediipia `ki`àîìòìlr ltp m` Ð

,daygn ira ditebl la` .mirxfd

jde ,opixn` `l `cixb eaeyig exeqi`c

.lke` diieeyl `aiyg `l dhigyåìéôàå
äáùçî éòá àì äéôåâìdhigy jdc Ð

opax ,ibilt inp i`dae .lke` dl `iieyn

.qenipk oerny iaxe xfrl` iaxkìéàåä
äøäè éðîéñ åá ùéåel`"a xn`ck Ð

ied ikd meyn ,(a,`q oileg) "zetixh

dil zilc xeng xht iabl la` .`lke`

jd meyn ,aiygc e`l i` ,dxdh ipniq

,oerny iaxe .opax dil enhn `l dhigy

meyn ,bilt Ð dilr aiygc ab lr s`

.daxck ,dtixr xg`l d`pda xeq`c

àúìéî äøäè éðîéñã ïìðîåizeg`l Ð

:lirlc `ziixaa dlr ipzwc ,d`neh icil

.'ek dxedh dnda zlap÷ñòúäì åìéôà
e`lc ,xg` xac jezgl oiekznc Ð

.oieki` dhigylíåùîå éîð éëä ïéà
ñåîéðehgyc ab lr s`c ,egk ricedl Ð

ith daeyg dhigy iedc ,ea cnlzdl

`l diteb edi` ikd elit` Ð wqrzdln

.qenip dil `nhnäéáéúéàiia` Ð

xg`l oerny iax dcen :xn`c [daxl]

.dtixrõéôå÷ájxc oky ,lecb oikq Ð

.dtixråéøåçàî:aizkc ,etxr lenn Ð

."eztxre"äøéâîáyiy oikq ,*`"biy =

.daxd zenibt daåéîã úàðäám` Ð

.mixg`l dxikydåôåâ úàðäáoebk Ð

.dceare dfibúøúåî äééãô äîÐ

.d`pda ixy lkd ixac epeict xg`lcàåä
ïäë ìù åðåîî ãéñôäe`ct `ly Ð

.odkl eppzie dyaåðåîî ãñôåé êëéôìÐ

,miyly xg`l etxerl oic zia edetki

.d`pda xq`ie ,[`,bi] `wxita yxtnck

éà÷å ãñôéî àä,xeq` inp miignc Ð

!dtixr dil `cqtn i`neéáø åàì àìà
ïåòîù.dcen dtixr xg`le Ðéðéáã
éðéáåivn Ð d`pda xeq` inp miignc Ð

ciqtn `zyde ,`wpc xa dya dil wixt

.lkdïåòîù éáø àîéà úéòáéàÐ

i`ne .xqzin `l d`pda ikd elit`e

.ealkl elik`dl xpic `l` dey dpi` dzin xg`le ,dpn dey ded miignc ,ezzgit dziny dn ,dzin zgtl Ð epenn ciqt`ïîçð áøã àäìdcen :lirl xn`c Ð

.dtixr xg`l oerny iaxäéìåëá ùã÷éú.d`pda ixy dilek `dc Ðì÷ù àìà äåù åðéàùdizez odkl opiadic dy `eddc ,ipia ipia `kil `zydc .rlq Ð

.lwy dey iedinl iraäãôú äãôú.(cl my .bi zeny) "dya dctz xeng xhte" aizk ipnf ixz Ðãéî.miyly jeza elit` Ðíãà øåëáì ù÷úéàaizkc Ð

."dctz d`nh dndad xeka z`e mc`d xeka z`" :(gi xacna)íãà øåëá äî.azinl ira mirlq dynge ,"dctz ycg oan eiecte" ,mei miyly xg`l epeict Ð

äùîçå íåé íéùìù øçàì ïàë óà.azinl ira mirlq Ð
âùäá
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Badpi`y xaeq oerny iaxy ,dlik` myl `le dhigy zekld

z`neh `nhn epi` jkle ,lke` eaiygdl dlirend dxenb dhigy
ie`xd 'lke`' eaiygdl ef dhigya icy mixaeq minkge .oilke`

.oilke` z`neh lawl
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åàìzxaqeäééðéa àkéà 'BáeMéç Bøeqéà',`id mdipia zwelgnd - ¨¦¦¦¨¥©§
z` aiygdl liren cnlzdl dhigy sexiva 'eaeyig exeqi`' m`

c ,lke`l hgypdøáñ àn÷ àpzdaiygn dpi` cnlzdl dhigyy ©¨©¨¨©
ick liren epi` cal 'eaeyig exeqi`' oke 'lke`'k xyad z`

jkitle ,'lke`' eaiygdlBîcaxerd lyàîìòì øéLëîm` wx - ¨©§¦§¨§¨
,xg` lke` lr ltpäáLçî éòa déôeâì ìáàaiygdl ick la` - £¨§¥¨¥©£¨¨

,elke`l aeygiy jixv d`neh lawl ie`xd 'lke`'k axerd seb z`
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:`xnbd zl`eyéåä íéiçî àôéñcî àäåly `tiqdy oeik ixde - §¨¦§¥¨¥©¦¨¥
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`tiqdy oeike .miign xq`p epi` xeng xht ezrcl ik ,dceare dfiba
exeqi`a zwqer `yixdy gxkda ,miign d`pd xeqi`a zwqer
daiyn .dtixr xg` mb xizn oerny iaxy gkene ,dtixr xg`l

d oia zn`a :`xnbde àLéød oiaàôéñzewqer `ziixad ly ¥¨¥¨
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.ea
od d`pd xeqi` eprinydl `ziixad dkixv recn x`az `xnbd

:`xnbd zxne` .eteba ode eincaàëéøöeeprinydl `ziixad §¦¨
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yäãBîdcedi iax,ïBòîL éaøìokl ,miign d`pd xeqi` oi`y ¤§©¦¦§
àëéøö.el` mixeqi` ipya mzwelgn eprinydl `ziixad §¦¨

:`xnbd zxne`éaø äãBî ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà ïëå§¥¨©©©§¨¨©©¨©£©¤©¦
ïBòîLxeng xhtaøeñà àeäL ,äôéøò øçàì.d`pdaáø øîàå ¦§§©©£¦¨¤¨§¨©©

dì àðéîà àðî ,ïîçð,df xac izcnl okidn -,àéðúcxhta xn`p ©§¨§¨£¦¨¨§©§¨
xeng(bi bi zeny)dCtz `l m`e'ïàk øîàð ,'Bzôøòåoeyl'äôéøò' §¦Ÿ¦§¤©£©§¤¡©¨£¦¨

ïläì øîàðåoeyl dtexr dlbr iabl,'äôéøò'xn`py(c `k mixac) §¤¡©§©¨£¦¨
,'lgPA dlbrd z` mW Etxre'ïläl äî,dtexr dlbraøeñà §¨§¨¤¨¤§¨©¨©©§©¨¨

,dtixr xg` d`pdaïàk óà,xeng xhtaøeñàxg` d`pda ©¨¨
,ongp ax oce .dtixrépî,ef `ziixa dxn`p in zrcl -àîéìéà ©¦¦¥¨

zrcl,äãeäé éaømb ezrcl ixdøeñà øñéî íéiçîeli`e ,d`pda ©¦§¨¥©¦¥¨¨
rnyne ,dtixr xg`l xeq`y eprinyn aezkdy x`ean ef `ziixaa

.xzen did okl mcewyåàì àlàef `ziixa,àéä ïBòîL éaøoeike ¤¨¨©¦¦§¦
dcen oerny iaxy ixd ,d`pda xeq` dtixr xg`ly da epipyy

.d`pda xeq` dtixr xg`ly
:ongp ax zgked z` dgec `xnbdúLL áø déì øîà,ongp axl ¨©¥©¥¤

éøáç àøôñC,jxiag `edy `xtq ax -dîebøz,ef `ziixa x`ia - ©§¨©§¨©§¨
yäãeäé éaø íìBòì,miign d`pda xeq`y xaeqy ,`idéøèöéàåC §¨©¦§¨§¦§§¦

`ziixad dkxved mewn lkne -dtixr xg`l mby aezkdn yexcl
ik ,d`pda xeq`àðéîà Czòc à÷ìñd`pda xeq` xaky s`y ¨§¨©§¨¨¦¨

la` ,miign,úãîBò äéiãt íB÷îa äôéøòxnele ,mzeeydl yie £¦¨¦§§¦¨¤¤
úøzî äéiãt äî,d`pd xeqi`n xeng xhtd z`úøzî äôéøò óà ©§¦¨©¤¤©£¦¨©¤¤

,dtixr xg`l xeq`i `l dcedi iax elit`e ,d`pd xeqi`n eze`à÷̈
ïì òîLîoi` dzrne .d`pda xeq` dtixr xg`l mb `l` ,ok epi`y ©§©¨

d`pd xeqi` iabl oerny iax ly ezrc z` ef `ziixan gikedl
.dtixr xg`l
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המשך בעמוד קמק



xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc zexeka(iyiy meil)

áéúk ãé âOäamlyl oenn el oi` m`y ,oikxr aeig iabl xn`p - §¤¥¨§¦
lr ,lwyn zegt ozil zbyn eciy odkd mye ,aiigzdy jxrd z`
.cg` lwyn zegti `ly ,'ycewd lwya didi jkxr lke' xn`p jk
zegt ekxry dya mb zectl leki ,dya xeng xht oeict iabl la`

.lwyníéîëç éøáãk äëìä ,ïîçð áø øîàlk dya dcety ¨©©©§¨£¨¨§¦§¥£¨¦
.`edy

:minkg zrcl dyd jxr xeriy z` zxxan `xnbdänëådey didi §©¨
.minkg zrcl dydà÷ðc øa àæeøèt eléôà ,óñBé áø øîàdy - ¨©©¥£¦©§¨©©§¨

.xpic ziyiy `l` dey epi`y yegkàðéðz énð ïðà óà ,àáø øîà̈©¨¨©£©©¦§¦¨
miyakd on dy' epizpyna ok epipy ep` mb -ïè÷å ìBãblrae minz ¨§¨¨

:`xnbd zl`ey .yegke ohw dya elit` micety rnyne ,'men
àèéLtlk dya dcety exn` ixdy ,yegk dya dcet minkg itly §¦¨

:`xnbd daiyn .sqei ax eprinyd dne ,`edyélek ,àîéúc eäî©§¥¨¥
àì éàä,ea micet oi` ,drn deyy lef jk lk dy -àæeøèt ,énð éà ©Ÿ¦©¦©§¨

àì,ea micet oi` yegk dy -ïì òîLî à÷minkg zrcly sqei ax Ÿ¨©§©¨
.yegke lef dya elit` dcet

:dyd ieeyl xg` xeriy ep`vn eay dyrn d`ian `xnbdéaø©¦
dén÷ì déøcL ,øBîç øèt déì äåä äàéNð äãeäéz` gly - §¨§¦¨£¨¥¤¤£©©¥§©¥

iptl xengdïBôøè éaøcodk didy,déì øîà,oetxh iaxlänk §©¦©§¨©¥©¨
ïäkì áúéîì àðéòaodkl ozipd dyd dey zeidl jixv dnk - ¨¥¨§¥©©Ÿ¥
.df xeng xht oeictaeøîà éøä ,déì øîàel yiy in minkgïéò ¨©¥£¥¨§©¦

äôédcetäòø ïéò ,òìñadcet,ì÷LaoirúéðBðéadcet,àéâøa ¨¨§¤©©¦¨¨§¤¤¥¦§¦§¨
.'`ibx' edn `xnbd x`az oldle

àúëìä ,àáø øîàzectl jixv.àéâøa:`xnbd zxxanänëå`ed ¨©¨¨¦§§¨§¦§¨§©¨
:`xnbd daiyn .'`ibx' xeriyéæeæ àúìzdpekne ,mifef dyly - §¨¨¥

oewixhep `edy meyn '`ibx' myaàëä ìéâøå àëä ìéâøaexw - ¨¦¨¨§¨¦¨¨
drax` rlqa ik ,lwyn xzeie rlqn zegt epiidc ,o`kl aexwe o`kl

.mipy lwyae ,mifef
:`xnbd dywn,àúëìäà àúëìä àéL÷dkldy xn` ongp ax ik ©§¨¦§§¨©¦§§¨

.`ibxa micety xn` `ax eli`e ,`edy lk dya micety minkgk
:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìzwqer `ibxa diict -ay inàa Ÿ©§¨¨§¨

Cìnéìzegti `ly el mixne`e ,dcetd dyd jxr dnk l`eye ¦¨¥
e .zipepia oir ly diict `idy `ibxnïàkzwqer `edy lka diict - ¨

Bîöòî äNBòadya dct m`y ,dey zeidl jixv dnk l`ey epi`e §¤¥©§
.xzei deyy dya zectl eze` mitek oi` ,lefe yegk

:eiey inc zpizpa xeng xht dceta dpc `xnbd÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨
,BúBãôì äN Bì ïéàå øBîç øèt Bì LiL éî ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¦¤¤¤¤£§¥¤¦§

BéåLa eäãBt:`xnbd dpc .xengd lyïàîìoic xn` in zhiyl - ¥§¨§§©
,dfäãeäé éaøì àîéìéà,d`pda xeng xht xqe`dàälirl(:h) ¦¥¨§©¦§¨¨
øîày meyn enrhy `leräøBz åéìò äãét÷ä`weec ezectl ¨©¦§¦¨¨¨¨
,äNa.eieeya dctp epi`y rnyneïBòîL éaøì àlàxizdy §¤¤¨§©¦¦§

.eieeya ezectl lekiy xn` ,d`pda
,éëä éðúî àçà áøoerny iaxl exn`p yiwl yix ixacy ©£¨©§¥¨¦

mle` .xac lka eieeya edcet okle ,d`pda xeng xht xiznd
déì àéL÷ àðéáøewlgpy mewna ixdy ,jk lr el dywed - ©¦¨©§¨¥

å ,äãeäé éaøk äëìä ïBòîL éaøå äãeäé éaøepizpyna mbíúñ ©¦§¨§©¦¦§£¨¨§©¦§¨§¨©
,äãeäé éaøk àpz ïìx`eane ,xeng xht wtq lr dy yixtny ¨©¨§©¦§¨

lirl(:h),xeng xhta yiy d`pdd xeqi` z` riwtdl ick dfy
,dcedi iaxk epiideåji`úøîà zày xaq yiwl yixyäëìä §©§¨§©£¨¨

.ïBòîL éaøk§©¦¦§
àlà,`piax xn`àîéz eléôàl exn`p yiwl yix ixacyéaø ¤¨£¦¥¨©¦

,äãeäéa eieeya zectl lekiy meyn ,xac lkàäé àìxeng xht oic §¨Ÿ§¥
Lc÷ää ïî øeîç,eieeya dctpyäøBz äøîà àìåzectläNa ¨¦©¤§¥§Ÿ¨§¨¨§¤

ick,åéìò øéîçäì,dya `weec dctiy,åéìò ì÷äì àlàlekiy §©§¦¨¨¤¨§¨¥¨¨
xaca zectl `a m` la` ,`edy lk dey m` elit` dya mb zectl

.ea dcet ,xengd ieeyk eieeyy xg`÷éøt óñBé áøc déøa ïîçð áø©©§¨§¥§©¥¨¦
BéåLa é÷ìéLa déì.xengd ly eieey jxrk miwely miayra dct - ¥§¦§¥§¨§

:eilra epi`y in ici lr xeng xht oeicta dpc `xnbdáø øîà̈©©

,Bøéáç ìL øBîç øèt äãBtä ,àðeä áø øîà éáæéL`ly elit` ¦§¥¨©©¨©¤¤¤£¤£¥
,xengd lra zrcn,eäì àéòaéà .éeãt BðBéãtxeng xhta dkef in ¦§¨¦©§¨§

m`d ,dctpd.íéìòaì BðBéãt àîìc Bà ,äãBtì BðBéãtzxne` ¦§©¤¦§¨¦§©§¨¦
:`xnbd,Cì éòaéz àì ïBòîL éaøc àaélàyøîàc ïåékxhty ©¦¨§©¦¦§Ÿ¦¨¥¨¥¨§¨©

xeng,äàðäa øzeîixd,àeä íéìòác àðBîî,ea dkef dcetd oi`e ¨©£¨¨¨¨¦§¨¦
,äàðäa øeñà øîàc äãeäé éaøc àaélà Cì éòaéz ékm`d ¦¦¨¥¨©¦¨§©¦§¨§¨©¨©£¨¨

déì énãî Lc÷äì,ycwdl dnec xeng xht -øîà àðîçøåoeicta §¤§¥§©¥¥§©£¨¨¨©
ycwd,'Bì í÷å óñkä ïúðå'utga dkef ycwd dcetdy ernyne §¨©©¤¤§¨

,dcetl jiiy xeng xhtdy oicd `ede ,dctpdéð÷c ïåék àîìc Bà¦§¨¥¨§¨¥
éðéáe éðéáa eäìieey oiay yxtdd z` xengd lral yiy oeiky - §§¥¥¥¥

,ea dcety dyd ieeyl xengd,Lc÷äì éîc àì,dct xg` m` mbe Ÿ¨¥§¤§¥
.oeictd mcew xenga wlg mdl yiy ,milral jiiy xengd

,òîL àz ,ïîçð áø øîà,`ziixaa epipyìL øBîç øèt áðBbä ¨©©©§¨¨§©©¥¤¤£¤
Bì ïéàL ét ìò óàå ,íéìòaì ìôk éîeìLz ílLî Bøéáç£¥§©¥©§¥¤¤©§¨¦§©©¦¤¥

[milral-]åéLëò,d`pda xeq` `edy xeng xhta oenn ieeyLé ©§¨¤
ïàkî øçàì Bì.ltk el mlyl aiig eapebd okle ,dctiy xg`l - §©©¦¨

,oecl yieépî,ef `ziixa diepy in zrcl -àîéìéàlïBòîL éaø ©¦¦¥¨©¦¦§
,dyw ,d`pda xeng xht xizdy,'åéLëò Bì ïéà' éànà`ed ixde ©©¥©§¨

.d`pda xzenàèéLt àlàläãeäé éaø,d`pda xq`yåhytp ¤¨§¦¨©¦§¨§
c ,milral epeicte ,ycwdl dnec epi` xeng xhty ,wtqdà÷ìñ éà¦¨§¨

Czòcy,déì ïðénãî Lc÷äìaeiga ixde ,ltk aiig eapebd dnl ©§¨§¤§¥§©¦©¥
ltkàðîçø øîà 'Léàä úéaî ápeâå'(f ak zeny)àìå ,apebdúéaî §©¦¥¨¦¨©©£¨¨§Ÿ¦¥

,Lc÷ä,cala oxw aiig did ,ycwdl dnec xeng xht m`eàì eúå ¤§¥§Ÿ
éãéîgken ltka aiigy dfne ,ltk mlyi `ly xnelk ,xzei `le - ¦¦

.`ed milra oenn `l` ,ycwdl dnec epi`y
:dpyna epipy['åë] äøkéa àlL úçàå äøkéa úçàxicl qpkp ©©¦§¨§©©¤Ÿ¦§¨

.xyrzdl
:dnda xyrna dpnp ea dcty dyy ote`d zx`an `xnbdeðz̈

eøîà ãöék ,ïðaøy exn` dy dfi` lr -øécì ñðëðx`y mr ©¨¨¥©¨§¦§¨©¦
miyak,øOòúäìmiaiegnd miyak dxyrn cg`k eze` mipene §¦§©¥
xyrna,dndaa øîBì ìBëé äzà éàxaky dy,ïäk ãéì àa ¦©¨¨©§¨§©Ÿ¥

eðéðL éøäLoldl(:dp),dnda xyrn iablçe÷lä,dzpwpy dnda - ¤£¥¨¦©¨©
,äîäa øNònî øeèt ,äðzîa Bì ïzépLåcin gwelk aygp odkde §¤¦©§©¨¨¨¦©§©§¥¨

.eilral edpzi m` mb dnda xyrna aiegn dyd oi`e ,xengd lra
àlàxaecnCBúa íéøBîç éøèt ÷ôñ äøNò Bì eéäL ìàøNéa ¤¨§¦§¨¥¤¨£¨¨§¥¦§¥£¦§

ïééN äøNò ïäéìò LéøônL ,Búéaxeqi` wtqd z` riwtdl ick ¥¤©§¦£¥¤£¨¨¥¦
,mdilry d`pdïøOòîe,mxyrne xicl mqipkn -BlL ïäå- §©§¨§¥¤

.ely x`yde ,elke` `ede minly axw ixiyrdáøì déì òéiñî§©©¥§©
äøNò Bì eéäL ìàøNé ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàc ,ïîçð©§¨§¨©©©§¨¨©©¨©£©¦§¨¥¤¨£¨¨
.BlL ïäå ,ïøOòîe ,ïééN äøNò ïäéìò Léøôî ,íéøBîç éøèt ÷ôñ§¥¦§¥£¦©§¦£¥¤£¨¨¥¦§©§¨§¥¤

åceräøNò Bì eéäL ìàøNé ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà §¨©©©§¨¨©©¨©£©¦§¨¥¤¨£¨¨
eìôpL ,Búéa CBúa ïéàcå íéøBîç éøètdyexia elBnà éáà úéaî ¦§¥£¦©¨¦§¥¤¨§¦¥£¦¦

ïäk,xeng xht oeictn xehtyBì eìôð ïäk Bnà éáà BúBàåmze` Ÿ¥§£¦¦Ÿ¥¨§
dyexia mixeng ixhtìàøNé Bnà éáà úéaîeckp ,oeicta aiigy ¦¥£¦¦¦§¨¥

odkd,BlL ïäå ïøOòîe ,ïééN äøNò ïäéìò Léøôîzekf z` yxi ik ©§¦£¥¤£¨¨¥¦§©§¨§¥¤
.yixtdy oiiyd z` odkl ozil jixv epi`e ,mixenga odkd en` ia`

:ongp ax ly sqep oic d`ian `xnbdåceräaø øîà ïîçð áø øîà §¨©©©§¨¨©©¨
ïéçøBîî íéìáè Bì eéäL ìàøNé ,deáà øaeyry lah zexit-] ©£©¦§¨¥¤¨§¨¦§¨¦

[ozk`ln dxnbpe dnixr mdneìôpL ,Búéa CBúadyexia elúéaî §¥¤¨§¦¥
ïäk Bnà éáà,ely ode dnexz zyxtda aiigyïäk Bnà éáà BúBàå £¦¦Ÿ¥§£¦¦Ÿ¥

Bì eìôðdyexia zexit mze`ìàøNé Bnà éáà úéaîïøOòî ,ckpd ¨§¦¥£¦¦¦§¨¥§©§¨
,l`xyid,BlL ïäå,mpzil aiig epi`y odkd en` ia`n myxi ik §¥¤

.odkl dnexzd xkene
:`xnbd zxne`àëéøöeode xeng xhta od ,df oic eprinydl §¦¨

,xyrn zyxtd aeiga,àúéén÷ ïðéòeîLà éàcxht iabl wx §¦©§¦©©©§¨
odkl mpzil aiig epi`y mixne` epiid ,xengà÷c íeMî¦§¨

Léøôîéà÷åxqegn epi`e ,xg` oin xengde cg` oin dydy - ©§¦§¨¥
dyexia el eltp eli`k aygpe ,dfn df myixtdl dyrn
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המשך בעמוד ק

oifge` mipy` cenr `i sc ± oey`x wxtzereay

áéúë ãé âùäá:(fk `xwie) dia aizk ,jxr ick el oi`e ,"ilr ikxr" :xne`d Ð

i`c ,'ebe "jkxr lke" :dixza aizke ."odkd epkixri xcepd ci biyz xy` it lr"

.lwyn zegt odkd epkixri `l Ð lwy dey dil zil inpíéîëç éøáãë äëìä
.edc lk dya epeictc Ðàæåøèô.yegk dy Ðà÷ðã øádey epi`y ,ohw Ð

`edy ,drn `l`zezy.xpicàðéðú éîð
.oizipzna Ðàèéùô,`fexht elit`c Ð

.lirl opax ixn`w `edy lk `dcéìåë
éàäleki ohwc idp ,inp i` .`wpc xa Ð

.`l Ð yegk `edy `fexht la` ,ozil

àëä ìéâøå àëä ìéâørlqn zegt Ð

.lwyn xzeieàúëìäà àúëìä àéù÷Ð

:zxn` lirle ,`ibxa `zkld :zxn` `kd

.`wpc xa elit`c minkg ixack `zkld

êìîéì àádil opixn` ,odkl ozi dn Ð

.`ibxaåîöòî äùåòá,`wpc xa ozepe Ð

.ith dil opitiik `løîàäoizrnya Ð

s`e .dya eilr dxez dcitwd :(`,h) lirl

,opixn`w `l eieya :lirl opivxzc ab lr

jzrc `wlqc i`n dywn i`d edin

.hwp `xwirnäéì àéù÷ àðéáøi`n` Ð

oerny iaxk yiwl yixc `xninl znwen?

Ð oerny iaxe dcedi iaxc ol `niiw `d

in" wxta oiaexira ,dcedi iaxk dkld

`pz ol mzqe .(a,en) "ede`ivedy

xeng xhtl xq`c ,dcedi iaxk oizipznc

h yixtn :ipzwc ,d`pdadirewt`l dl

.dixeqi`lúøîà úàåiaxk jzlinl Ð

.oernyùã÷ää ïî øåîçedcety Ð

.eieya sqkaåéìò øéîçäìedcti `ly Ð

.dya `l`åéìò ì÷äì àìàm`c Ð

.`fexhta ezectl leki Ð dya edcet

é÷ìùá.zewely miayr Ðàðåîî
àåä íéìòáãi`dl ipeafl odk ivn `le Ð

gipd dfe .milral iect epeicte ,dcet

.iavd oxw lr eizernóñëä ïúðåÐ

:rnyn ,'ebe "l`bi yicwnd m`e" :aizkc

.ely ycwdd `di Ð sqkd oziy in lkåà
øåîç øèô éàä éð÷ã ïåéë àîìã

éðéáå éðéáã éàäì íéìòáìlekic Ð

ipw `l dilekc ab lr s` .dya ezectl

`penn ikd elit` ,e`ct `ly onf lk dil

.`ed dicicåéùëò åì ïéàù éô ìò óàå
,eiykr el oi`y it lr s`y ,xnelk Ð

ied jkld ,edctiy onf xg`l el yi zeyx

.dicic `zyd `ed eli`kúéáî áðåâå
àðîçø øîà ùéàä`l .mipy mlyi Ð

.ycwdl ltk inelyz oi`c ,ycwd zian

ïäë ãéì àáá øîåì ìåëé äúà éàm` Ð

qpkp epi` aey odkl l`xyi epzp

.l`xyi cia `le odk cia `l ,xyrzdl

odkd e` ,epnid egwle l`xyi xfg elit`e

.'ek epipy ixdy ,el epzpéøèô ÷ôñ
íéøåîçzexeng xyr el didy oebk Ð

odilr yixtny .dawpe xkf olek eclie

oxyrne ,ediixeqi`l irewt`l oiiy dxyr

.ely ode ,oileg zenda x`yk oiiyl

oick elke` `ede ,minly axw xyrnde

.dnda xyrn x`yïäë åîà éáà åúåàå
'åë åì åìôðzeyxac ,oeicta oiaiig f`c Ð

.eclep l`xyiïééù äøùò ïäéìò ùéøôî
.ediixeqi` irewt`l Ðåìù ïäåi`nc Ð

Ð odn zeyrl eyixend odk aiiginc

xfgl jixv oi`e `ed odk ixdy ,envrl oiiyd lhepe ,oey`x l`xyi ziaa odilr dlgy dyecw riwtdl ,oiiy odilr yixtdl jixv did yixend odklc .odn df dyer

.oiiyd odk eyixedy ink incc ,eyxeid df l`xyi dyer inp ikd .odk xg`
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øîà`iyewe ,"`pipz" :iqxbc mixtq yi Ð ohwe lecb `pipz inp op` s` `ax

.ef `idàúëìäåezectl mixeny ,dil inwen jlnil `aa Ð `ibxa

m`e .`wpc za `fexhta elit` Ð envra la` ,`kd libx mifef dyly dey dya

oeict lr" jxan dil wixt cke .iwlya elit`e ,eieya dcet Ð ezectl dy el oi`

.odkl dpizp zrya `le ,"xeng xht

,i`w odkc dizeyxa diyxt`c `pcirnc

oia Ð dye .oizrnya onwl xn`ck

oia ,dawp oia xkf oia ,mifrn oia miyakn

.oizipzna opzck ,ohw oia lecb

äãåôäepeict exiag ly xeng xht

,exiag lr elyn mxezl inc `l Ð iect

mixcp) "xcend oia oi`" wxt ol `irai`c

mb" :aizk mzdc .zrc jixv m` (a,el

mz` dn :opirae ,mkgely zeaxl "mz`

la` .mkzrcl mkgely s` ,mkzrcl

.milra aizk `l `kd

áðåâåÐ ycwd zian `le yi`d zian

(a,aq `nw `aa) "daexn" wxt

`le Ð "edrx"n :xn`wc ,`yxc jd `zi`

,xzein `l "yi`" :yxite .`wtp ycwdn

llk rnzyn `le ,"yi`" ixwn inp xafbc

oeyl `edy xac lkac ,ihernl "yi`"n

lr Ð "dy`"e ,"yi`" oeyl jiiy xkf

."dzeg` l` dy`" (ek zeny) enk ,dawp

`le "yi`d zian" :`kd opixn`c `de

meyne ,"edrx"n `wtpck Ð ycwd zian

iziin ,oinelyza ixiin "apebe" `xw `dc

.dlåéäùmixeng [ixht] wtq dxyr el

Ð ely ode oxyrne oiiy dxyr yixtn

dcet :lirl yxtnc ,mz epiax yexitl

zewitq` Ð daxd minrt elit` xfege

cg` dya ?oiiy dxyr il dnl :dyw ,i`w

xfeg epi`c ,qxhpewd yexitl la` !ibq

,ogwle xfege odkl epzp ok m` `l` dcete

`idd dyw inp eyexitl ,edine .`gip

ixht dxyr el eidy l`xyi :onwlc

zian el eltpy ezia jeza oi`ce oixeng

el eltp odk en` ia` eze`e ,odk en` ia`

odilr yixtn ,l`xyi en` ia` zian

?dxyr il dnl mzd .ely ode oiiy dxyr

ody it lr s` ely od oicd ony !ibq cga

eli`k aeyg mrte mrt lka ok m` ,oi`ce

odk en` ia` gknc .ogwle xfge odkl epzp

dxyr hwpc ipd lkac :d`xpe !yxei `ed

Ð xeng xht oleky ab lr s` ,`zeaxl Ð

.xyrzdl xicl oiqpkp olek
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.íéîëç éøáãk äëìä :ïîçð áø øîà .áéúk ãé âOäa§¤¥¨§¦¨©©©§¨£¨¨§¦§¥£¨¦
,àáø øîà .à÷ðc øa àæeøèt eléôà :óñBé áø øîà ?änëå§©¨¨©©¥£¦©§¨©©§¨¨©¨¨

.ïè÷å ìBãb :àðéðz éîð ïðà óà¯:àîéúc eäî !àèéLt ©£©©¦¨¥¨¨§¨¨§¦¨©§¥¨
àì àæeøèt ,éîð éà ;àì éàä élek¯éaø .ïì òîLî à÷ ¥©¨¦©¦©§¨¨¨©§©¨©¦

éaøc dén÷ì déøãL ,øBîç øèt déì äåä äàéNð äãeäé§¨§¦¨£¨¥¤¤£©§¥§©¥§©¦
,déì øîà ?ïäëì áúéîì àðéòa änk :déì øîà ,ïBôøè©§£©¥©¨¨¥¨§¥©§Ÿ¥£©¥

äôé ïéò :eøîà éøä¯äòø ïéò ,òìña¯úéðBðéa ,ì÷La¯ £¥¨§©¦¨¨§¤©©¦¨¨§¤¤¥¦
ìéâø ,éæeæ àúìz ?änëå .àéâøa àúëìä :àáø øîà .àéâøa§©§¨£©¨¨¦§§¨§©§¨§©¨§¨¨¥¨¦

!àúëìäà àúëìä àéL÷ .àëä ìéâøå àëä¯,àéL÷ àì ¨¨§¨¦¨¨©§¨¦§§¨©¦§§¨¨©§¨
ïàk¯ïàk ,Cìnéì àáa¯÷çöé éaø øîà .Bîöòî äNBòa ¨§¨¦¨¥¨§¤¥©§¨©©¦¦§¨

äN Bì ïéàå øBîç øèt Bì LiL éî :Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¦¤¥¤¤£§¥¤
BúBcôì¯äãeäé éaøì àîéìéà ?ïàîì .BéåLa eäãBt¯àä ¦§¥§¨§§©¦¥¨§©¦§¨¨

áø .ïBòîL éaøì àlà !äNa äøBz åéìò äãét÷ä :øîà̈©¦§¦¨¨¨¨§¤¤¨§©¦¦§©
ïBòîL éaøå äãeäé éaø :déì àéL÷ àðéáø .éëä éðúî àçà©¨©§¥¨¦¨¦¨©§¨¥©¦§¨§©¦¦§

¯zàå ,äãeäé éaøk àpz ïì íúñå ,äãeäé éaøk äëìä£¨¨§©¦§¨§¨©¨©¨§©¦§¨§©§
éaø àîéz eléôà ,àlà !?ïBòîL éaøk äëìä zøîà̈§©§£¨¨§©¦¦§¤¨£¦¥¨©¦

äãeäé¯äøBz äøîà àìå ,Lc÷ää ïî øeîç àäé àì §¨Ÿ§¥¨¦©¤§¥§Ÿ¨§¨¨
áøc déøa ïîçð áø .åéìò ì÷äì àlà ,åéìò øéîçäì äNa§¤§©§¦¨¨¤¨§¨¥¨¨©©§¨§¥§©
áø øîà éáæéL áø øîà .BéåLa é÷ìéLa déì ÷éøt óñBé¥¨¥¥§¦§¥§¨§¨©©¥§¦¨©©

Bøéáç ìL øBîç øèt äãBtä :àðeä¯àéòaéà .éeãt BðBéãt ¨©¤¤¤£¤£¥¦§¨¦©£¨
àaélà ?íéìòaì BðBéãt àîìc Bà ,äãBtì BðBéãt :eäì§¦§©¤¦§¨¦§©§¨¦©¦¨
äàðäa øzeî øîàc ïåék ,Cì éòaéz àì ïBòîL éaøc¯ §©¦¦§¨¦¨¥¨¥¨§¨©¨©£¨¨

øîàc ,äãeäé éaøc àaélà éòaéz ék .àeä íéìòác àðBîî̈¨¦§¨¦¦¦¨¥©¦¨§©¦§¨§¨©
ïúðå" :øîà àðîçøå ,déì énãî Lc÷äì ;äàðäa øeñà̈©£¨¨§¤§¥§©¥¥§©£¨¨¨©§¨©
àì ,éðéáe éðéáa eäì éð÷c ïåék ,àîìc Bà ."Bì í÷å óñkä©¤¤§¨¦§¨¥¨§¨¥§§¥¥¥¥¨
øBîç øèt áðBbä :òîL àz ,ïîçð áø øîà ?Lc÷äì éîc̈¥§¤§¥£©©©§¨¨§©©¥¤¤£

Bøéáç ìL¯ét ìò óàå ,íéìòaì ìôë éîeìLz ílLî ¤£¥§©¥©§¥¥¤©§¨¦§©©¦
åéLëò Bì ïéàL¯éaø àîéìéà ?éðî .ïàkî øçàì Bì Lé ¤¥©§¨¥§©©¦¨¨¦¦¥¨©¦

ïBòîL¯;äãeäé éaø àèéLt àlà ?åéLëò Bì ïéà éànà ¦§©©¥©§¨¤¨§¦¨©¦§¨
déì ïðénãî Lc÷äì Czòc à÷ìñ éàå¯úéaî ápâå" §¦¨§¨©§¨§¤§¥§©¦©¥§ª©¦¥

.éãéî àì eúå !Lc÷ä úéaî àìå ,àðîçø øîà "Léàä̈¦¨©©£¨¨§Ÿ¦¥¤§¥§¨¦¥
ãöék :ïðaø eðz .['åë] "äøkéa àlL úçàå äøkéa úçà"©©¦§¨§©©¤Ÿ¦§¨¨©¨©¥©
ãéì àáa øîBì ìBëé äzà éà ?øOòúäì øécì ñðëð eøîà̈§¦§¨©¦§¦§©¥¦©¨¨©§¨§©

ïäk¯äðzîa Bì ïzépLå çe÷lä :eðéðL éøäL¯äîäa øNònî øeètBì eéäL ìàøNéa àlà . Ÿ¥¤£¥¨¦©¨©§¤¦¨§©¨¨¨¦©£¥§¥¨¤¨§¦§¨¥¤¨
déì òéiñî .BlL ïäå ,ïøOòîe ,ïééN äøNò ïäéìò LéøônL ,Búéa CBúa íéøBîç éøèt ÷ôñ äøNò£¨¨§¥¦§¥£¦§¥¤©§¦£¥¤£¨¨¥¦§©§¨§¥¤§©©¥
íéøBîç éøèt ÷ôñ äøNò Bì eéäL ìàøNé :deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàc ,ïîçð áøì¯ §©©§¨§¨©©©§¨¨©©¨©£¦§¨¥¤¨£¨¨§¥¦§¥£¦

eéäL ìàøNé :deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàå .BlL ïäå ,ïøOòîe ,ïééN äøNò ïäéìò Léøôî©§¦£¥¤£¨¨¥¦§©§¨§¥¤§¨©©©§¨¨©©¨©£¦§¨¥¤¨
eìôð ïäk Bnà éáà BúBàå ,ïäk Bnà éáà úéaî eìôpL ,Búéa CBúa ïéàcå íéøBîç éøèt äøNò Bì£¨¨¦§¥£¦©¨¦§¥¤¨§¦¥£¦¦Ÿ¥§£¦¦Ÿ¥¨§

ìàøNé Bnà éáà úéaî Bì¯øîà ïîçð áø øîàå .BlL ïäå ,ïøOòîe ,ïééN äøNò ïäéìò Léøôî ¦¥£¦¦¦§¨¥©§¦£¥¤£¨¨¥¦§©§¨§¥¤§¨©©©§¨¨©
BúBàå ,ïäk Bnà éáà úéaî eìôpL ,Búéa CBúa ïéçøBîî íéìáè Bì eéäL ìàøNé :deáà øa äaø©¨©£¦§¨¥¤¨§¨¦§¨¦§¥¤¨§¦¥£¦¦Ÿ¥§

ìàøNé Bnà éáà úéaî Bì eìôð ïäk Bnà éáà¯àúéén÷ ïðéòeîLà éàc ,àëéøöe .BlL ïäå ïøOòî £¦¦Ÿ¥¨§¦¥£¦¦¦§¨¥§©§¨§¥¤§¦¨§¦©§¦©©¨§¨
¯àëä ìáà ,éà÷å Léøôî à÷c íeMî¯.àì àîéà ,ïééîc eîøeä àlL éîk eîøeä àlL úBðzî ¦§¨¦§¦§¨¥£¨¨¨©¨¤Ÿ§§¦¤Ÿ§¨§¨¥¨¨

àëä ïðéòeîLà éàå¯íúä ìáà ,çpî àäc ,déáe dépéî éøBOòì øLôàc¯éòa àîìòî äNc ïåék §¦©§¦©¨¨§¤§¨§©¥¦¥¥§¨©©£¨¨¨¥¨§¤¥¨§¨¨¥
íéìáè ç÷Blä :àðéðç éaø øîà ïúð øa ìàeîL éaø øîà .àëéøö ,àì àîéà éà÷å Léøôîe ,ééezà©¥¦§¦§¨¥¥¨¨§¦¨¨©©¦§¥©¨¨¨©©¦£¦¨©¥©§¨¦
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc zexeka(iyiy meil)

áéúk ãé âOäamlyl oenn el oi` m`y ,oikxr aeig iabl xn`p - §¤¥¨§¦
lr ,lwyn zegt ozil zbyn eciy odkd mye ,aiigzdy jxrd z`
.cg` lwyn zegti `ly ,'ycewd lwya didi jkxr lke' xn`p jk
zegt ekxry dya mb zectl leki ,dya xeng xht oeict iabl la`

.lwyníéîëç éøáãk äëìä ,ïîçð áø øîàlk dya dcety ¨©©©§¨£¨¨§¦§¥£¨¦
.`edy

:minkg zrcl dyd jxr xeriy z` zxxan `xnbdänëådey didi §©¨
.minkg zrcl dydà÷ðc øa àæeøèt eléôà ,óñBé áø øîàdy - ¨©©¥£¦©§¨©©§¨

.xpic ziyiy `l` dey epi`y yegkàðéðz énð ïðà óà ,àáø øîà̈©¨¨©£©©¦§¦¨
miyakd on dy' epizpyna ok epipy ep` mb -ïè÷å ìBãblrae minz ¨§¨¨

:`xnbd zl`ey .yegke ohw dya elit` micety rnyne ,'men
àèéLtlk dya dcety exn` ixdy ,yegk dya dcet minkg itly §¦¨

:`xnbd daiyn .sqei ax eprinyd dne ,`edyélek ,àîéúc eäî©§¥¨¥
àì éàä,ea micet oi` ,drn deyy lef jk lk dy -àæeøèt ,énð éà ©Ÿ¦©¦©§¨

àì,ea micet oi` yegk dy -ïì òîLî à÷minkg zrcly sqei ax Ÿ¨©§©¨
.yegke lef dya elit` dcet

:dyd ieeyl xg` xeriy ep`vn eay dyrn d`ian `xnbdéaø©¦
dén÷ì déøcL ,øBîç øèt déì äåä äàéNð äãeäéz` gly - §¨§¦¨£¨¥¤¤£©©¥§©¥

iptl xengdïBôøè éaøcodk didy,déì øîà,oetxh iaxlänk §©¦©§¨©¥©¨
ïäkì áúéîì àðéòaodkl ozipd dyd dey zeidl jixv dnk - ¨¥¨§¥©©Ÿ¥
.df xeng xht oeictaeøîà éøä ,déì øîàel yiy in minkgïéò ¨©¥£¥¨§©¦

äôédcetäòø ïéò ,òìñadcet,ì÷LaoirúéðBðéadcet,àéâøa ¨¨§¤©©¦¨¨§¤¤¥¦§¦§¨
.'`ibx' edn `xnbd x`az oldle

àúëìä ,àáø øîàzectl jixv.àéâøa:`xnbd zxxanänëå`ed ¨©¨¨¦§§¨§¦§¨§©¨
:`xnbd daiyn .'`ibx' xeriyéæeæ àúìzdpekne ,mifef dyly - §¨¨¥

oewixhep `edy meyn '`ibx' myaàëä ìéâøå àëä ìéâøaexw - ¨¦¨¨§¨¦¨¨
drax` rlqa ik ,lwyn xzeie rlqn zegt epiidc ,o`kl aexwe o`kl

.mipy lwyae ,mifef
:`xnbd dywn,àúëìäà àúëìä àéL÷dkldy xn` ongp ax ik ©§¨¦§§¨©¦§§¨

.`ibxa micety xn` `ax eli`e ,`edy lk dya micety minkgk
:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìzwqer `ibxa diict -ay inàa Ÿ©§¨¨§¨

Cìnéìzegti `ly el mixne`e ,dcetd dyd jxr dnk l`eye ¦¨¥
e .zipepia oir ly diict `idy `ibxnïàkzwqer `edy lka diict - ¨

Bîöòî äNBòadya dct m`y ,dey zeidl jixv dnk l`ey epi`e §¤¥©§
.xzei deyy dya zectl eze` mitek oi` ,lefe yegk

:eiey inc zpizpa xeng xht dceta dpc `xnbd÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨
,BúBãôì äN Bì ïéàå øBîç øèt Bì LiL éî ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¦¤¤¤¤£§¥¤¦§

BéåLa eäãBt:`xnbd dpc .xengd lyïàîìoic xn` in zhiyl - ¥§¨§§©
,dfäãeäé éaøì àîéìéà,d`pda xeng xht xqe`dàälirl(:h) ¦¥¨§©¦§¨¨
øîày meyn enrhy `leräøBz åéìò äãét÷ä`weec ezectl ¨©¦§¦¨¨¨¨
,äNa.eieeya dctp epi`y rnyneïBòîL éaøì àlàxizdy §¤¤¨§©¦¦§

.eieeya ezectl lekiy xn` ,d`pda
,éëä éðúî àçà áøoerny iaxl exn`p yiwl yix ixacy ©£¨©§¥¨¦

mle` .xac lka eieeya edcet okle ,d`pda xeng xht xiznd
déì àéL÷ àðéáøewlgpy mewna ixdy ,jk lr el dywed - ©¦¨©§¨¥

å ,äãeäé éaøk äëìä ïBòîL éaøå äãeäé éaøepizpyna mbíúñ ©¦§¨§©¦¦§£¨¨§©¦§¨§¨©
,äãeäé éaøk àpz ïìx`eane ,xeng xht wtq lr dy yixtny ¨©¨§©¦§¨

lirl(:h),xeng xhta yiy d`pdd xeqi` z` riwtdl ick dfy
,dcedi iaxk epiideåji`úøîà zày xaq yiwl yixyäëìä §©§¨§©£¨¨

.ïBòîL éaøk§©¦¦§
àlà,`piax xn`àîéz eléôàl exn`p yiwl yix ixacyéaø ¤¨£¦¥¨©¦

,äãeäéa eieeya zectl lekiy meyn ,xac lkàäé àìxeng xht oic §¨Ÿ§¥
Lc÷ää ïî øeîç,eieeya dctpyäøBz äøîà àìåzectläNa ¨¦©¤§¥§Ÿ¨§¨¨§¤

ick,åéìò øéîçäì,dya `weec dctiy,åéìò ì÷äì àlàlekiy §©§¦¨¨¤¨§¨¥¨¨
xaca zectl `a m` la` ,`edy lk dey m` elit` dya mb zectl

.ea dcet ,xengd ieeyk eieeyy xg`÷éøt óñBé áøc déøa ïîçð áø©©§¨§¥§©¥¨¦
BéåLa é÷ìéLa déì.xengd ly eieey jxrk miwely miayra dct - ¥§¦§¥§¨§

:eilra epi`y in ici lr xeng xht oeicta dpc `xnbdáø øîà̈©©

,Bøéáç ìL øBîç øèt äãBtä ,àðeä áø øîà éáæéL`ly elit` ¦§¥¨©©¨©¤¤¤£¤£¥
,xengd lra zrcn,eäì àéòaéà .éeãt BðBéãtxeng xhta dkef in ¦§¨¦©§¨§

m`d ,dctpd.íéìòaì BðBéãt àîìc Bà ,äãBtì BðBéãtzxne` ¦§©¤¦§¨¦§©§¨¦
:`xnbd,Cì éòaéz àì ïBòîL éaøc àaélàyøîàc ïåékxhty ©¦¨§©¦¦§Ÿ¦¨¥¨¥¨§¨©

xeng,äàðäa øzeîixd,àeä íéìòác àðBîî,ea dkef dcetd oi`e ¨©£¨¨¨¨¦§¨¦
,äàðäa øeñà øîàc äãeäé éaøc àaélà Cì éòaéz ékm`d ¦¦¨¥¨©¦¨§©¦§¨§¨©¨©£¨¨

déì énãî Lc÷äì,ycwdl dnec xeng xht -øîà àðîçøåoeicta §¤§¥§©¥¥§©£¨¨¨©
ycwd,'Bì í÷å óñkä ïúðå'utga dkef ycwd dcetdy ernyne §¨©©¤¤§¨

,dcetl jiiy xeng xhtdy oicd `ede ,dctpdéð÷c ïåék àîìc Bà¦§¨¥¨§¨¥
éðéáe éðéáa eäìieey oiay yxtdd z` xengd lral yiy oeiky - §§¥¥¥¥

,ea dcety dyd ieeyl xengd,Lc÷äì éîc àì,dct xg` m` mbe Ÿ¨¥§¤§¥
.oeictd mcew xenga wlg mdl yiy ,milral jiiy xengd

,òîL àz ,ïîçð áø øîà,`ziixaa epipyìL øBîç øèt áðBbä ¨©©©§¨¨§©©¥¤¤£¤
Bì ïéàL ét ìò óàå ,íéìòaì ìôk éîeìLz ílLî Bøéáç£¥§©¥©§¥¤¤©§¨¦§©©¦¤¥

[milral-]åéLëò,d`pda xeq` `edy xeng xhta oenn ieeyLé ©§¨¤
ïàkî øçàì Bì.ltk el mlyl aiig eapebd okle ,dctiy xg`l - §©©¦¨

,oecl yieépî,ef `ziixa diepy in zrcl -àîéìéàlïBòîL éaø ©¦¦¥¨©¦¦§
,dyw ,d`pda xeng xht xizdy,'åéLëò Bì ïéà' éànà`ed ixde ©©¥©§¨

.d`pda xzenàèéLt àlàläãeäé éaø,d`pda xq`yåhytp ¤¨§¦¨©¦§¨§
c ,milral epeicte ,ycwdl dnec epi` xeng xhty ,wtqdà÷ìñ éà¦¨§¨

Czòcy,déì ïðénãî Lc÷äìaeiga ixde ,ltk aiig eapebd dnl ©§¨§¤§¥§©¦©¥
ltkàðîçø øîà 'Léàä úéaî ápeâå'(f ak zeny)àìå ,apebdúéaî §©¦¥¨¦¨©©£¨¨§Ÿ¦¥

,Lc÷ä,cala oxw aiig did ,ycwdl dnec xeng xht m`eàì eúå ¤§¥§Ÿ
éãéîgken ltka aiigy dfne ,ltk mlyi `ly xnelk ,xzei `le - ¦¦

.`ed milra oenn `l` ,ycwdl dnec epi`y
:dpyna epipy['åë] äøkéa àlL úçàå äøkéa úçàxicl qpkp ©©¦§¨§©©¤Ÿ¦§¨

.xyrzdl
:dnda xyrna dpnp ea dcty dyy ote`d zx`an `xnbdeðz̈

eøîà ãöék ,ïðaøy exn` dy dfi` lr -øécì ñðëðx`y mr ©¨¨¥©¨§¦§¨©¦
miyak,øOòúäìmiaiegnd miyak dxyrn cg`k eze` mipene §¦§©¥
xyrna,dndaa øîBì ìBëé äzà éàxaky dy,ïäk ãéì àa ¦©¨¨©§¨§©Ÿ¥

eðéðL éøäLoldl(:dp),dnda xyrn iablçe÷lä,dzpwpy dnda - ¤£¥¨¦©¨©
,äîäa øNònî øeèt ,äðzîa Bì ïzépLåcin gwelk aygp odkde §¤¦©§©¨¨¨¦©§©§¥¨

.eilral edpzi m` mb dnda xyrna aiegn dyd oi`e ,xengd lra
àlàxaecnCBúa íéøBîç éøèt ÷ôñ äøNò Bì eéäL ìàøNéa ¤¨§¦§¨¥¤¨£¨¨§¥¦§¥£¦§

ïééN äøNò ïäéìò LéøônL ,Búéaxeqi` wtqd z` riwtdl ick ¥¤©§¦£¥¤£¨¨¥¦
,mdilry d`pdïøOòîe,mxyrne xicl mqipkn -BlL ïäå- §©§¨§¥¤

.ely x`yde ,elke` `ede minly axw ixiyrdáøì déì òéiñî§©©¥§©
äøNò Bì eéäL ìàøNé ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàc ,ïîçð©§¨§¨©©©§¨¨©©¨©£©¦§¨¥¤¨£¨¨
.BlL ïäå ,ïøOòîe ,ïééN äøNò ïäéìò Léøôî ,íéøBîç éøèt ÷ôñ§¥¦§¥£¦©§¦£¥¤£¨¨¥¦§©§¨§¥¤

åceräøNò Bì eéäL ìàøNé ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà §¨©©©§¨¨©©¨©£©¦§¨¥¤¨£¨¨
eìôpL ,Búéa CBúa ïéàcå íéøBîç éøètdyexia elBnà éáà úéaî ¦§¥£¦©¨¦§¥¤¨§¦¥£¦¦

ïäk,xeng xht oeictn xehtyBì eìôð ïäk Bnà éáà BúBàåmze` Ÿ¥§£¦¦Ÿ¥¨§
dyexia mixeng ixhtìàøNé Bnà éáà úéaîeckp ,oeicta aiigy ¦¥£¦¦¦§¨¥

odkd,BlL ïäå ïøOòîe ,ïééN äøNò ïäéìò Léøôîzekf z` yxi ik ©§¦£¥¤£¨¨¥¦§©§¨§¥¤
.yixtdy oiiyd z` odkl ozil jixv epi`e ,mixenga odkd en` ia`

:ongp ax ly sqep oic d`ian `xnbdåceräaø øîà ïîçð áø øîà §¨©©©§¨¨©©¨
ïéçøBîî íéìáè Bì eéäL ìàøNé ,deáà øaeyry lah zexit-] ©£©¦§¨¥¤¨§¨¦§¨¦

[ozk`ln dxnbpe dnixr mdneìôpL ,Búéa CBúadyexia elúéaî §¥¤¨§¦¥
ïäk Bnà éáà,ely ode dnexz zyxtda aiigyïäk Bnà éáà BúBàå £¦¦Ÿ¥§£¦¦Ÿ¥

Bì eìôðdyexia zexit mze`ìàøNé Bnà éáà úéaîïøOòî ,ckpd ¨§¦¥£¦¦¦§¨¥§©§¨
,l`xyid,BlL ïäå,mpzil aiig epi`y odkd en` ia`n myxi ik §¥¤

.odkl dnexzd xkene
:`xnbd zxne`àëéøöeode xeng xhta od ,df oic eprinydl §¦¨

,xyrn zyxtd aeiga,àúéén÷ ïðéòeîLà éàcxht iabl wx §¦©§¦©©©§¨
odkl mpzil aiig epi`y mixne` epiid ,xengà÷c íeMî¦§¨

Léøôîéà÷åxqegn epi`e ,xg` oin xengde cg` oin dydy - ©§¦§¨¥
dyexia el eltp eli`k aygpe ,dfn df myixtdl dyrn
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oifge` mipy` cenr `i sc ± oey`x wxtzereay

áéúë ãé âùäá:(fk `xwie) dia aizk ,jxr ick el oi`e ,"ilr ikxr" :xne`d Ð

i`c ,'ebe "jkxr lke" :dixza aizke ."odkd epkixri xcepd ci biyz xy` it lr"

.lwyn zegt odkd epkixri `l Ð lwy dey dil zil inpíéîëç éøáãë äëìä
.edc lk dya epeictc Ðàæåøèô.yegk dy Ðà÷ðã øádey epi`y ,ohw Ð

`edy ,drn `l`zezy.xpicàðéðú éîð
.oizipzna Ðàèéùô,`fexht elit`c Ð

.lirl opax ixn`w `edy lk `dcéìåë
éàäleki ohwc idp ,inp i` .`wpc xa Ð

.`l Ð yegk `edy `fexht la` ,ozil

àëä ìéâøå àëä ìéâørlqn zegt Ð

.lwyn xzeieàúëìäà àúëìä àéù÷Ð

:zxn` lirle ,`ibxa `zkld :zxn` `kd

.`wpc xa elit`c minkg ixack `zkld

êìîéì àádil opixn` ,odkl ozi dn Ð

.`ibxaåîöòî äùåòá,`wpc xa ozepe Ð

.ith dil opitiik `løîàäoizrnya Ð

s`e .dya eilr dxez dcitwd :(`,h) lirl

,opixn`w `l eieya :lirl opivxzc ab lr

jzrc `wlqc i`n dywn i`d edin

.hwp `xwirnäéì àéù÷ àðéáøi`n` Ð

oerny iaxk yiwl yixc `xninl znwen?

Ð oerny iaxe dcedi iaxc ol `niiw `d

in" wxta oiaexira ,dcedi iaxk dkld

`pz ol mzqe .(a,en) "ede`ivedy

xeng xhtl xq`c ,dcedi iaxk oizipznc

h yixtn :ipzwc ,d`pdadirewt`l dl

.dixeqi`lúøîà úàåiaxk jzlinl Ð

.oernyùã÷ää ïî øåîçedcety Ð

.eieya sqkaåéìò øéîçäìedcti `ly Ð

.dya `l`åéìò ì÷äì àìàm`c Ð

.`fexhta ezectl leki Ð dya edcet

é÷ìùá.zewely miayr Ðàðåîî
àåä íéìòáãi`dl ipeafl odk ivn `le Ð

gipd dfe .milral iect epeicte ,dcet

.iavd oxw lr eizernóñëä ïúðåÐ

:rnyn ,'ebe "l`bi yicwnd m`e" :aizkc

.ely ycwdd `di Ð sqkd oziy in lkåà
øåîç øèô éàä éð÷ã ïåéë àîìã

éðéáå éðéáã éàäì íéìòáìlekic Ð

ipw `l dilekc ab lr s` .dya ezectl

`penn ikd elit` ,e`ct `ly onf lk dil

.`ed dicicåéùëò åì ïéàù éô ìò óàå
,eiykr el oi`y it lr s`y ,xnelk Ð

ied jkld ,edctiy onf xg`l el yi zeyx

.dicic `zyd `ed eli`kúéáî áðåâå
àðîçø øîà ùéàä`l .mipy mlyi Ð

.ycwdl ltk inelyz oi`c ,ycwd zian

ïäë ãéì àáá øîåì ìåëé äúà éàm` Ð

qpkp epi` aey odkl l`xyi epzp

.l`xyi cia `le odk cia `l ,xyrzdl

odkd e` ,epnid egwle l`xyi xfg elit`e

.'ek epipy ixdy ,el epzpéøèô ÷ôñ
íéøåîçzexeng xyr el didy oebk Ð

odilr yixtny .dawpe xkf olek eclie

oxyrne ,ediixeqi`l irewt`l oiiy dxyr

.ely ode ,oileg zenda x`yk oiiyl

oick elke` `ede ,minly axw xyrnde

.dnda xyrn x`yïäë åîà éáà åúåàå
'åë åì åìôðzeyxac ,oeicta oiaiig f`c Ð

.eclep l`xyiïééù äøùò ïäéìò ùéøôî
.ediixeqi` irewt`l Ðåìù ïäåi`nc Ð

Ð odn zeyrl eyixend odk aiiginc

xfgl jixv oi`e `ed odk ixdy ,envrl oiiyd lhepe ,oey`x l`xyi ziaa odilr dlgy dyecw riwtdl ,oiiy odilr yixtdl jixv did yixend odklc .odn df dyer

.oiiyd odk eyixedy ink incc ,eyxeid df l`xyi dyer inp ikd .odk xg`
ïéçøåîî
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øîà`iyewe ,"`pipz" :iqxbc mixtq yi Ð ohwe lecb `pipz inp op` s` `ax

.ef `idàúëìäåezectl mixeny ,dil inwen jlnil `aa Ð `ibxa

m`e .`wpc za `fexhta elit` Ð envra la` ,`kd libx mifef dyly dey dya

oeict lr" jxan dil wixt cke .iwlya elit`e ,eieya dcet Ð ezectl dy el oi`

.odkl dpizp zrya `le ,"xeng xht

,i`w odkc dizeyxa diyxt`c `pcirnc

oia Ð dye .oizrnya onwl xn`ck

oia ,dawp oia xkf oia ,mifrn oia miyakn

.oizipzna opzck ,ohw oia lecb

äãåôäepeict exiag ly xeng xht

,exiag lr elyn mxezl inc `l Ð iect

mixcp) "xcend oia oi`" wxt ol `irai`c

mb" :aizk mzdc .zrc jixv m` (a,el

mz` dn :opirae ,mkgely zeaxl "mz`

la` .mkzrcl mkgely s` ,mkzrcl

.milra aizk `l `kd

áðåâåÐ ycwd zian `le yi`d zian

(a,aq `nw `aa) "daexn" wxt

`le Ð "edrx"n :xn`wc ,`yxc jd `zi`

,xzein `l "yi`" :yxite .`wtp ycwdn

llk rnzyn `le ,"yi`" ixwn inp xafbc

oeyl `edy xac lkac ,ihernl "yi`"n

lr Ð "dy`"e ,"yi`" oeyl jiiy xkf

."dzeg` l` dy`" (ek zeny) enk ,dawp

`le "yi`d zian" :`kd opixn`c `de

meyne ,"edrx"n `wtpck Ð ycwd zian

iziin ,oinelyza ixiin "apebe" `xw `dc

.dlåéäùmixeng [ixht] wtq dxyr el

Ð ely ode oxyrne oiiy dxyr yixtn

dcet :lirl yxtnc ,mz epiax yexitl

zewitq` Ð daxd minrt elit` xfege

cg` dya ?oiiy dxyr il dnl :dyw ,i`w

xfeg epi`c ,qxhpewd yexitl la` !ibq

,ogwle xfege odkl epzp ok m` `l` dcete

`idd dyw inp eyexitl ,edine .`gip

ixht dxyr el eidy l`xyi :onwlc

zian el eltpy ezia jeza oi`ce oixeng

el eltp odk en` ia` eze`e ,odk en` ia`

odilr yixtn ,l`xyi en` ia` zian

?dxyr il dnl mzd .ely ode oiiy dxyr

ody it lr s` ely od oicd ony !ibq cga

eli`k aeyg mrte mrt lka ok m` ,oi`ce

odk en` ia` gknc .ogwle xfge odkl epzp

dxyr hwpc ipd lkac :d`xpe !yxei `ed

Ð xeng xht oleky ab lr s` ,`zeaxl Ð

.xyrzdl xicl oiqpkp olek
jpbc
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.íéîëç éøáãk äëìä :ïîçð áø øîà .áéúk ãé âOäa§¤¥¨§¦¨©©©§¨£¨¨§¦§¥£¨¦
,àáø øîà .à÷ðc øa àæeøèt eléôà :óñBé áø øîà ?änëå§©¨¨©©¥£¦©§¨©©§¨¨©¨¨

.ïè÷å ìBãb :àðéðz éîð ïðà óà¯:àîéúc eäî !àèéLt ©£©©¦¨¥¨¨§¨¨§¦¨©§¥¨
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éaøc dén÷ì déøãL ,øBîç øèt déì äåä äàéNð äãeäé§¨§¦¨£¨¥¤¤£©§¥§©¥§©¦
,déì øîà ?ïäëì áúéîì àðéòa änk :déì øîà ,ïBôøè©§£©¥©¨¨¥¨§¥©§Ÿ¥£©¥
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ïàk¯ïàk ,Cìnéì àáa¯÷çöé éaø øîà .Bîöòî äNBòa ¨§¨¦¨¥¨§¤¥©§¨©©¦¦§¨

äN Bì ïéàå øBîç øèt Bì LiL éî :Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¦¤¥¤¤£§¥¤
BúBcôì¯äãeäé éaøì àîéìéà ?ïàîì .BéåLa eäãBt¯àä ¦§¥§¨§§©¦¥¨§©¦§¨¨
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éaø àîéz eléôà ,àlà !?ïBòîL éaøk äëìä zøîà̈§©§£¨¨§©¦¦§¤¨£¦¥¨©¦
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ïúðå" :øîà àðîçøå ,déì énãî Lc÷äì ;äàðäa øeñà̈©£¨¨§¤§¥§©¥¥§©£¨¨¨©§¨©
àì ,éðéáe éðéáa eäì éð÷c ïåék ,àîìc Bà ."Bì í÷å óñkä©¤¤§¨¦§¨¥¨§¨¥§§¥¥¥¥¨
øBîç øèt áðBbä :òîL àz ,ïîçð áø øîà ?Lc÷äì éîc̈¥§¤§¥£©©©§¨¨§©©¥¤¤£

Bøéáç ìL¯ét ìò óàå ,íéìòaì ìôë éîeìLz ílLî ¤£¥§©¥©§¥¥¤©§¨¦§©©¦
åéLëò Bì ïéàL¯éaø àîéìéà ?éðî .ïàkî øçàì Bì Lé ¤¥©§¨¥§©©¦¨¨¦¦¥¨©¦
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ãéì àáa øîBì ìBëé äzà éà ?øOòúäì øécì ñðëð eøîà̈§¦§¨©¦§¦§©¥¦©¨¨©§¨§©

ïäk¯äðzîa Bì ïzépLå çe÷lä :eðéðL éøäL¯äîäa øNònî øeètBì eéäL ìàøNéa àlà . Ÿ¥¤£¥¨¦©¨©§¤¦¨§©¨¨¨¦©£¥§¥¨¤¨§¦§¨¥¤¨
déì òéiñî .BlL ïäå ,ïøOòîe ,ïééN äøNò ïäéìò LéøônL ,Búéa CBúa íéøBîç éøèt ÷ôñ äøNò£¨¨§¥¦§¥£¦§¥¤©§¦£¥¤£¨¨¥¦§©§¨§¥¤§©©¥
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eìôð ïäk Bnà éáà BúBàå ,ïäk Bnà éáà úéaî eìôpL ,Búéa CBúa ïéàcå íéøBîç éøèt äøNò Bì£¨¨¦§¥£¦©¨¦§¥¤¨§¦¥£¦¦Ÿ¥§£¦¦Ÿ¥¨§
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xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc zexeka(iyiy meil)

ïøOòî ,íéáëBk ãáBòä ïî ïéçøBîîzenexz yixtn dpewd - §¨¦¦¨¥¨¦§©§¨
,zexyrne,BlL ïäådpwe ,oxyrl aiig did `l el mxkny iebd ik §¥¤

.oldlcke ,odkl mwlg z` zzl aiigzi `ly ef zekf epnn l`xyid
.mipdkl oxken ,l`xyil dlik`a dxeq` dnexzy oeikn la`

:`xnbd zxxanïàî eäðéçøîc,el` zexit gxin in -àîéìéà §¨§¦§©¦¥¨
eäðéçøîcmgxiny xn`p m` -,íéáëBk ãáBòaeig iabl ixd §¨§¦§¥¨¦

zexyrne zenexz(c gi mixac)ðâc'àðîçø øîà 'Emzyxtd aeig - §¨§¨©©£¨¨
,l`xyi ly ,jly oebic lr lgàìålr,íéáëBk ãáBò ïâcoeike §Ÿ§©¥¨¦

aeig mdilr lg `l ,ieb icia dyrp dfe ,'obc'k maiygn gexindy
.zexyrna oiaiig recne ,zexyrne zenexz

:`xnbd zxne`àlàxaecn gxkdaúeLøî ìàøNé eäðéçøîc ¤¨§¨§¦§¦§¨¥¥§
íéáëBk ãáBòdcy lr qix` didyk el` zexit gxin l`xyiy - ¥¨¦
jkle ,ieb ly,ïøOòîmeynõøàa íéáëBk ãáBòì ïéð÷ ïéàc §©§¨§¥¦§¨§¥¨¦§¤¤

øNéãiî òé÷ôäì ìàaeig,øNòîdxnbpe gexind dyrpy oeike ¦§¨¥§©§¦©¦©©£¥
.zexyrne zenexza miaiig ,l`xyi ici lr ozk`lnemewn lknïä¥

[zexyrnde zenexzd-]BlL,iebdn mlaiwy qix`d l`xyi ly - ¤
meyn ,dpzna odkl mpzil aiiegn epi`edéì øîàce` odkl qix`d §¨©¥

,oey`x xyrn e` zenexz epnn miraezd iellàøáb çkî àðéúà÷̈¨¥¨¦Ÿ©©§¨
déãäa àðéc äéòzLéà úéöî àìcdz` oi`y ieb gkn `a ip` - §Ÿ¨¥¦§©ª¨¦¨©£¥

epi` envr `ed ixdy ,zexyrne zenexz lr oica eze` reazl leki
zekf z` izlaw ,zexitd z` epnn izlawyke ,mzyxtda aiig
odkl mdn wlg zzl aiigz` `ly df llkae ,zexitd lka oennd

.mipdkl oxken `l` ,ielle
:dpynn df lr dywn `xnbdíúä ïðz(c"n b"t i`nc)ãé÷ônä , §©¨¨©©§¦

,õøàä íò ìöàå éúekä ìöà åéúBøétmd ixdøNònì ïú÷æça ¥¨¥¤©¦§¥¤©¨¨¤§¤§¨¨©©£¥
úéòéáMìåmtilgd `ny miyyeg oi` mixyern eizexit eid m` - §©§¦¦

ziyy zexit elv` ciwtd m`e .mxyrl aiig epi`e ,lah zexita
oi`e ,ziriay zexita mtilgd `ny miyyeg oi` ziriayd dpya

eizexit z` ciwtd m` la` .xeriad onfa mxral jixvãáBòä ìöà¥¤¨¥
,íéáëBkmpicåéúBøéôki`cey milez ik ,miakek caer ly ¨¦§¥¨

aiig ziriayae ,zexyrne zenexz odn yixtdl jixve ,mtilgd
.mxralà ïBòîL éaø,øîByi miakek caer cia ecwtedy zexit ©¦¦§¥

zexitk mpice ,mtilgd `l e` mtilgd m` wtzqdl,éàîcmdy §©
,xyrn mdn yixtd m` wtq yie ,ux`d mr cin epwpy zexit
yiy ,ieb lv` ecwtedy zexita oicd `ede ,envrl elhepe eyixtny
odkl ozep epi` j` ,xyrne dlecb dnexz yixtn ,mtilgd m` wtq

.dnexzd z` elit`
:ewlgp dna zxxan `xnbdàîìò élek Léøôäì ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨§©§¦¥¨§¨

éâéìt àìzenexz yixtdl miaiign oerny iax oiae `nw `pz oia - Ÿ§¦¦
iaxl elit` ik ,miakek caer icia ecwtedy zexitn zexyrne
,lah wtq lek`l xeq` ixd ,`l e` mtilgd m` wtq yiy oerny

,xyrne dnexz mdn yixtdl jixveéâéìt ékiaxe `nw `pz ¦§¦¦
aiig m` ,oernyïðzéìzexyrnde zenexzd z` zzl -,ïäkìàpz ¦§¨©Ÿ¥©¨

eäðéôlç éàcå ,øáñ àn÷zexitd z` silgd i`ce iebdy milez - ©¨¨©©©©§¦§
,eizexitaeäððúéî éòáeyixtdy dn z` zzl aiig ciwtnde - ¨¥¦§©§

øáñ ïBòîL éaøå ,ïäkì,mtilgd `l e` mtilgd m` wtzqdl yiy ©Ÿ¥§©¦¦§¨©
enk mpic okleéàîcmxkene elv` mxi`yn `ed wtqne ,oxyrny §©

m` wtq yie ieb icia ecwtedy l`xyi ly zexita oicd `ede .odkl
.odkl ozep epi` j` ,xyrne dnexz yixtny ,mtilgd

:dziiyew z` zniiqn `xnbdáéúéayi -àäì øîà÷å éîéc áø ¨¦©¦¦§¨¨©§¨

àzòîL.xfrl` iax ly ef dreny xn`e -ééaà déì øîàaxl §©§¨¨©¥©©¥
,iniclç àì éà eäðéôlç éà ïì à÷tñîc àîòèeäðéôdrenyn - ©£¨¦§©§¨¨¦©§¦§¦Ÿ©§¦§

zexyrnd z` xi`yn ciwtndy oerny iax ly enrhy rnyn ef
caerd mtilgd m` wtq yiy meyn `ed ,odkl mxkene elv`

,`l e` miakekeäðéôlç éàcå àäi`cey milez epiid m` mle` - ¨©©©§¦§
,mtilgdïäkì eäðéáúéîì éòa àîìò éleëcdid oerny iax mb - §¥¨§¨¨¥§¥§¦§©Ÿ¥

.odkl zexyrnd z` zzl jixvy `nw `pzl dcenå,dywøîàä §¨¨©
ìàeîL éaøozp xaãáBòä ïî íéìáè ç÷Blä ,àðéðç éaø øîà ©¦§¥¨©©¦£¦¨©¥©§¨¦¦¨¥

,BlL ïäå ,ïøOòî ,ïéçøBîî íéáëBkmby ixd ,mipdkl oxkene ¨¦§¨¦§©§¨§¥¤
epnn mlawnd mewn lkn ,ieb ly i`cea eid zexitdy ote`a
z` epnn laiw ik ,odkl zexyrnd z` zzl aiig epi`e ,mxyrn
ok m`e ,odkl mdn wlg zzl aiigzi `ly zexitd ly oennd zekf
,eizexita mtilgd iebdy milezy s` ,iebd lv` eizexit ciwtna mb
aiig did `l iebd mb ik ,odkl mdizexyrn zzl ciwtnd aiigzi `l

.mzzl
,iia`l inic ax aiyd :`iyewd z` zayiin `xnbdàîìcile` - ¦§¨

,xn`pïàkzzl jixv m` ,oerny iaxe `nw `pz oia zwelgnd - ¨
`id ,odkl,äìBãb äîeøúaodkl zzl jixvy `nw `pz xn` dae ¦§¨§¨

eli`e .ixkpn zexitd z` gwl m` elit`ïàk`pipg iax xn`y dn - ¨
xaecn ,ely ode oxyrn ixkpn zexit gweldy,øNòî úîeøúa¦§©©£¥

.xyrn znexz epnn zzl jixv epi` ixkpn zexitd z` gwl m`y
[déì øîà],inic axl iia`àúléî ïzøkæàok`y izxkfp jixaca - ¨©¥©§©§¨¦§¨

zexita xyrn znexzl dlecb dnexz oia df welig izrny
,iebn migwlpdíéìáè ç÷Bìì ïépî ,éåì ïa òLBäé éaø øîàc§¨©©¦§ª©¤¥¦¦©¦§¥©§¨¦

,øNòî úîeøzî øeèt àeäL íéáëBk ãáBòä ïî ïéçøBîîøîàpL §¨¦¦¨¥¨¦¤¨¦§©©£¥¤¤¡©
(ek gi xacna)éða úàî eç÷ú ék íäéìà zøîàå øaãz íiåìä ìàå'§¤©§¦¦§©¥§¨©§¨£¥¤¦¦§¥¥§¥

íúBîøäå íëúìçðá ízàî íëì ézúð øLà øNònä úà ìàøNé¦§¨¥¤©©£¥£¤¨©¦¨¤¥¦¨§©§©§¤©£¥¤
éðaî ç÷Bì äzàL íéìáè ,øNòîä ïî øNòî 'ä úîeøz eðnî¦¤§©©£¥¦©©£¥§¨¦¤©¨¥©¦§¥

,ïäkì dðúBðå øNòî úîeøz ïäî Léøôî äzà ìàøNéla` ¦§¨¥©¨©§¦¥¤§©©£¥§§¨©Ÿ¥
ïäî Léøôî äzà éà ,íéáëBk ãáBòä ïî ç÷Bì äzàL íéìáè§¨¦¤©¨¥©¦¨¥¨¦¦©¨©§¦¥¤

,ïäkì dðúBðå øNòî úîeøzmiakek caern milah gweldy ixd §©©£¥§§¨©Ÿ¥
iax xn` l`eny iax xn` okle ,odkl xyrn znexz ozna aiig epi`

.ely ode oxyrny `pipg
,xeng xht ea ecty dy ipica dpyna epipy.Ba íéðäð úî íàå§¦¥¤¡¦

xzen ,zne ea ecty dyy dpynd ixac z` zx`an `xnbd
:`xnbd dpc .d`pdaàëéä úéîcxht ea ecty dyd zn okid - §¦¥¨

,xengïäë éa úéîc àîéìéàziaa `edyk zny xn`p m` - ¦¥¨§¦¥Ÿ¥
,odkdïäk Ba äðäðå-zeyx odkl yiy xnel dpynd zpeeke §¤¡¨Ÿ¥

,ea zepdilàeä déãéc àðBîî ,àèéLt,odk oenn `ed dyd - §¦¨¨¨¦¥
.ezepyl dpynd dkxved dnle ,ea zepdil leki i`ceaeàlà¤¨

ote`a xaecníéìòá éa úéîc,eilra ziaa did oiicryk zny - §¦¥§¨¦
ïäk Ba äðäðåodkd leki df ote`a elit`y ycgl dpynd zpeeke - §¤¡¨Ÿ¥

,dywi df lr j` .dya zepdilàèéLt énð àädf oic mb ixd - ¨©¦§¦¨
:`xnbd daiyn .ezepyl dpynd dkxved dnle ,`ed heytà÷ìñ̈§¨
déa äëæ àì déãéì àèî àìc änk ìk ,àðéîà Czòccer lk - ©§¨¨¦¨¨©¨§Ÿ§¨¦¥Ÿ¨¨¥

zeyx el oi`e ,epenn epi`e ea dkf `l ,odkd icil dyd ribd `l
,ea zepdilïì òîLî à÷`l` ,ok xacd oi`y dpyndàðcéòîc ¨©§©¨§¥¦¨¨

éà÷ ïäëc déúeLøa ,déLøôàcxht oeictl dyd zyxtd zrn - §©§§¥¦§¥§Ÿ¥¨¥
,odk cil `ay mcew zn m` elit` ,okle ,odk zeyxa `ed ,xeng

.ea ynzydl zeyx el yi
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc zexeka(ycew zay meil)

xengøeqéà ïéà ,äàðäa øeñàxeng xht lyøeqéà ìò ìç ¨©£¨¨¥¦¨©¦
mixeq`e ,dyecw mda yi ectpy xg` mb ixdy ,oiycwend ileqt

,dceare dfibaBðBéãt ñéôz àìc ïåék àîìc Bà`ly oeik - ¦§¨¥¨§Ÿ¨¦¦§
,d`pda xeq` epi`e ,dya dyecw zqtzpàøeqéà éòe÷ôà©§¥¦¨

àeä àîìòaoi`e ,xeng xhtd xeqi` zrwtd `l` oeictd oi` - §¨§¨
ileqt dy lr oeictd legie ,xeqi` lr lg xeqi` meyn ea oecl

.oiycwend

:wtqd z` `xnbd zhyetøèeæ éî ,àðäk áøc déøa éøî áø øîà̈©©¨¦§¥§©©£¨¦©
eäa áéúëc éàîoiycwend ileqta xn`py dn `ed ohw xac ike - ©¦§¦§

(eh ai mixac)'ebe Lytp ze` lkA wx'ïéà ìiàå éáv äî ,'ìiàëå éávk ©§¨£©©§§©§¦§¨©¨©§¦§©¨¥
ïéãBt,'dy' llka mpi`e dig md ik ,xeng xht mdaóàaéìeñt ¦©§¥

.ïéãBt ïéà ïéLã÷enä©§¨¦¥¦
:`xnbd dtiqenéëäì úéúàc àzLädf cenill eprbdy dzr - ©§¨§¨¥§¨¦

,li`e iavk miaygp ik ,oiycwend ileqta micet oi`y
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oifge` mipya cenr `i sc ± oey`x wxtzereay

oigxenn[mcewd cenrl jiiy]ïéçøåîîxnb gexinc .xyrnl ozk`ln dxnbpy Ð

.zgxa ewilgne ixkd z` deynyk ,d`eaz ly dk`lnïäë åîà éáà åúåàå
'åë:xninl `ki`c ,iz`w l`xyi gknc ab lr s`c ,ol rnyn `w `zeax Ð

Ð `nw l`xyi ciar dedc ikid ik ,odkl (xyrne) dnexzl `zyd edpiazip

ied ,rvn`a odk cic oeik ,ikd elit`

dnexzd odn irvn`d odkd yixtd eli`k

.envr ipta cg` lk ,df l`xyil yixede

dnexzd xkene ,ely lkde oxyrne

eze`l eltp `l m` inp oicd `ede .mipdkl

zaiig odk z`eazc ,l`xyin odk

xg` odkl dpzep dpi`y `l` ,dnexza

.dlke`e dyixtn `l`äåäã íåùî
éà÷å ùøôåîcg` oin dydy ,xnelk Ð

jkld .dyrn xqegn epi`e ,xg` oin xenge

mixengd odk zian el eltp eli`k ied

.onvrl mi`lhde onvrlìáàiab Ð

ink `ni` Ð dyxtd xqegnc ,d`eaz

exfge ,oiinc odk ziaa enxed `ly

o`k cr] .odkl mpzie oey`xd mxeqi`l

jiiy.[mcewd cenrlåìù ïäåd Ðdnexz

.mipdkl dxkene ,dnvrêðâã,jpebic Ð

`le ,dnexza aiig gxnn dz`y dn

.ieb gexinúåùøî ìàøùé åäðéçøîàã
éåâieb ly rwxwe ,qix` l`xyi didy Ð

.iedúåøùòîìoi` Ð od oixyern m` Ð

Ð ziriaya e` .otilgd `ny oiyyeg

eidiy ,ziriay zexita otilgd `ny

.ziriaya xrazdl oikixvåéúåøéôëÐ

yixtdl jixve ,edpitlg i`cec .ieb ly

iebd gexin oi`c xaq `pz i`d .xyrn odn

iax" wxta zegpna `id `zbelte ,xhet

.(a,eq zegpn) "l`rnyiéàîãwtq Ð

.otlig `l wtq otligéìåë ùéøôäì
éâéìô àì àîìòoerny iaxl elit`c Ð

,milah lik` `l wtqn Ð wtq xn`c

encc .lkd iyext` irae ,od dzinay

.yixtnc ux`d mrc i`ncl'irae

odkl edpiazinoxn`c `d jixt onwl Ð

.ely ode oxyrn :lirléàîã`ivende Ð

odkl xken l`xyie ,di`xd eilr exiagn

epy ,i`nc x`yl inc `l i`nc i`de .ely mincde ,dnexzd z`cg` odkl oz

mr xaqc meyn ,(`,gn) dheq zkqna yxtnck `nrh `ki` mzdc .d`nn

,`kd la` .icicl `le xyrn znexz azinl `pngx ciwtc `ed iell :ux`d

.dlecb dnexza `ki` xyrn znexza `ki`c `teb `witq `iddàúòîù àäì
.xfrl` iaxc Ðåìù ïäå ïøùòî.ieb zeyxa l`xyi edpigxn`c `pniwe`e Ð

äìåãâ äîåøúá.oerny iaxe `nw `pz ibilt Ðøùòî úîåøúá.ely ode Ð
äðùî

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

êðâã"l`rnyi iax" wxt zegpna yixcc o`nl Ð ieb obc `le `pngx xn`

dlicb ef d`eazc ,oxyrn i`n` xity jixt Ð ieb obc `le "jpbc" :(`,fq)

o`nk dil `xiaq `nlc ?`kd dil dyw i`n :xn`z m`e .ieb zeyxa dgxnzpe

ibiltc `d :`niz ike !ycwd gexin hrnl "jpbce" ,xhet epi` iebd gexin xn`c

,l`xyi zeyxa lcba epiid Ð ieb gexina

.xeht ieb edpigxne ieb zeyxa lcb la`

zeyxa lcba `nlc ?`iyw i`n mewn lkn

ixii`c dil rnync :xnel yie !l`xyi

(a,eq) zegpnc `ibeq la` .ieb zeyxa lcba

yie .ieb zeyxa lcba elit` ibiltc gken

ilekk `kdc iiepyl dil `gipc :xnel

dil `ipd elit`c ,dyw edine .`nlr

xyrl aiig mewn lkn ,xhet iebc gexin

:xnel yi !oiqik ilra meyn dxifb ,opaxcn

`nl` Ð "ely ode" xn`wcn dil rnyn

did ok m`c ,oiqik ilrac dxifb dil zil

?ely ode oxyrn i`n`e ,odkl epzil aiig

wiicc ,ikda `vxzn inp dpey`x `iywe

ode" xn`wcn ,xhet iebd gexin xaqwc

ode oxyrn i`n` Ð xhet epi` i`c ,"ely

s`e :ipzil ,dyw edine !odkl edpipzl ?ely

azinl aiign `l Ð xhet epi`c ab lr

`lc `xab gkn `piz`w :dil xn`c ,odkl

zi`c o`nle .dicda `pic iierzy`l zivn

zi`c o`n epiidc ,oiqik ilra dxifb inp dil

xazqin `l Ð xhet iebd gexin dil

dil zi`c o`nn ith odkl ozil aiignl

oizrnya jenqa rnynce .xhet epi`

ieb lv` :xn`c ,odkl azinl aiig i`cec

i`ce i`c rnyne ,eizexitk `ed ixd

odkl edpiazinl ira `nlr ilekc edpitlg

o`k :opiwqnc `pwqnd itk i`ce epiid Ð

.xyrn znexza o`k dlecb dnexza

åäðéçøîãyxit Ð ieb zeyxa l`xyi

dywe .ieb ly qix` l`xyi :qxhpewd

,ieb zgixn epiid Ð ieb wlga i` :eyexitl

!milah gwel df oi` Ð l`xyi wlga i`

ieb zeyxa l`xyi edpigxn :yxtl d`xpe

gweld :xn` `w ikde .l`xyi ogwly xg`©

.oigxenn eiykr ode iebd on oilah

ïøùòîgkenck ,opaxcn oxyrl aiig Ð oipw yi elit` :dniz Ð oipw oi`c

iebd on gw jl" iab ,ixefy oerny iaxc `zrnya (`,`l zegpn) "dax unewd"a

ikd elit`c `zeaxl ,`ziixe`c aeig `evnl dvexy `niz ike ."eilr xyre

wxt gkenck ,`ziixe`cn xeht gewl jytp dnn `de Ð `ziixe`c xyrl aiigc

`wec epiidc yxtnc ,mz epiax yexitl ,edin !(a,gt `rivn `aa) "milretd"

:xnel yi cere .`gip Ð aiig egxne gexin mcew gwel la` ,gexin xg` gwel

ely ody dnn `zeax ied mewn lkn ,`ziixe`cn gexin mcew gwel xhtn elit`

`wc :[ipyne] !iebd on gw jl dil `nile :jixtc dnn (`,`l zegpn) "dax unewd"a gkenck ,ith dixeqi` xengc ,drwtd mrhn xehtl mrh oi`e .oipw oi`y it lr s`

.opaxc gewlc ab lr s` ,xehtd lr aeigd on dil dede ,oipw oi` xaqéøäoke .ziriayd lr oiceyg ux`d mr mzqc o`kn rnyn Ð ziriayle xyrnl ozwfga od

xyrn meyn day oilaze xe`yl yyeg Ð "ikilyn il dyr" xn` m`e :(`,e) oilegc `nw wxte .ux`d mrl ziriay inc oixqen oi` :(`,hl dkeq) "lefbd alel" wxt

zl`ync `iddn dywe .ziriay meyne(`,ck) zeaezkae .iciyg `l `nzqc rnyn Ð ziriay lr dceygd dzxiagl dy` zl`yne ,ux`d mr zy`l xag zy`

.izyxitàä.lirl ziyixtck ,oiqik ilra dxifb meyn ,aiig mewn lkn ,xhet iebd gexin oerny iaxl opirnyc ab lr s`e Ð odkl edppzinl ira i`ce edpitlg

íéìáè`aa) "milretd" wxt opixn`wcn ,mz epiax dywde .xyrn znexz xehtl `xw jixhvi`cn ,`ziixe`cn aiig gwelc `kd rnyn Ð iebd on gwel dz`y

ly lr mieb lyn oinxez :(a,eq zegpn) "l`rnyi iax" wxt opixn`c `de .`ziixe`cn aiig gexin mcew gwel :uxize !gwel `le Ð "jrxf z`eaz" :(a,gt `rivn

elyn mxezd ieba `l` .`ziixe`c xeht l`xyin elit` Ð gxenn gwelc ,ixii` iebd on gwela `l Ð xhet epi` iebd gexin (`nl`) ,lk ly lr lk lyne ,miizek

ik :xn` ,mizekd oian oii gwel iab (a,fl oiaexr) "oiaxrn lka" wxte .dnexz oznexz Ð enxzy izekde iebd :(h dpyn b wxt zenexz) opzck ,ixii` l`xyi ly lr

ixii` iebd on milah gwel ,oizrnyc `ibeq inp `gip Ð gwel lk xhtn elit`e .`ziixe`c ixw xdvie yexiz obc znexz :yxtl yi ,`ziixe`ca Ð dxixa dil zil

iebd gexin xn`c o`nl i`e .xhet epi` iebd gexine ,oipw oi` i` ,`id `ziixe`c xyrne .odkl xyrn znexz azinl iel aiigin `l ,iell ozpe eizexit xyrnd ieba

iebdy xyrndy enk ,xnelk .dicda `pic iierzy`l zivn `lc `xab gkn `piz` :dil xn`c ,(gkn) lirlc `nrh xity miiwzne .milaya enicwdy xyt` Ð xhet

eyixtn `l` ,odkl xyrn znexz epnn zzl aiig epi` ,xyrn yixtdl iebd on milah iel dpewyk jk Ð odkl dnexz epnn ozil aiig ield oi`c ,iell ozepe yixtn

(`,`l zegpn) "dax unewd"c `idde .opaxcn odkl ozil aiig did mewn lkn ,`ziixe`cn xeht gwelc ab lr s` ,ikd e`l i`c .'ek `piz` :dil xn`c ,ely `ede

iebd on gw dil `nile :jixtc .mz epiax yexitk rnyn.`ziixe`cn rnyn Ð "aeig" dil ixwcne .xehtd lr aeigd on dil dede ,oipw oi` xaqw :ipyne !eilr xyre

oixyrn oi` ux`d mr aex xaqw !eilr xyre weyd on gw dil `nile :mzd xn`w inp ikdc ,rcz .xehtd lr aeig enk ied oileg aexa axernd xac iabl :xnel yie

m` ,opaxc Ð oilega axern lah m`e ,opaxc Ð i`nc `de ?i`n`e .xehtd lr aeigd on dil ded Ð oixyrn oi` i` :rnyn .xehtd lr aeigd on dil dede ,od
`ed
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éàcåeäðéôìçéòáe ,eäððúéî:øáñ ïBòîL éaøå ,ïäëì ©©©§¦§¨¥¥§¦§§Ÿ¥§©¦¦§¨©

déì øîà ,àúòîL àäì øîà÷å éîéc áø áéúé .éàîc§©¨¥©¦¦§¨¨©§¨§©£¨£©¥
àîòè :ééaà¯,eäðéôìç àì éà eäðéôìç éà ïì à÷tqîc ©©¥©£¨§¦©§¨¨¦©§¦§¦¨©§¦§

eäðéôìç éàcå àä¯éòa àîìò éleëceäðéáúéîì.ïäëì ¨©©©§¦§§¥¨§¨¨¥§¥§¦§§Ÿ¥
ïî íéìáè ç÷Blä :àðéðç éaø øîà ìàeîL éaø øîàäå§¨¨©©¦§¥¨©©¦£¦¨©¥©§¨¦¦

ïéçøBîî éBbä¯!BlL ïäå ïøOòî¯ïàk ,àîìc¯äîeøúa ©§¨¦§©§¨§¥¤¦§¨¨¦§¨
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ìàøNé éðaî ç÷Bì äzàL¯úîeøz ïäî Léøôî äzà ¤©¨¥©¦§¥¦§¨¥©¨©§¦¥¤§©
éBbä ïî ç÷Bì äzàL íéìáè ,ïäëì dðúBðå øNòî¯éà ©£¥§§¨§Ÿ¥§¨¦¤©¨¥©¦©¦

úî íàå" .ïäëì dðúBðå øNòî úîeøz ïäî Léøôî äzà©¨©§¦¥¤§©©£¥§§¨§Ÿ¥§¦¥
Ba äðäðå ïäë éa úéîc àîéìéà ?àëéä úéîc ."Ba íéðäð¤¡¦§¦¥¨¦¥¨§¦¥Ÿ¥§¤¡¨

ïäk¯íéìòá éa úéîc ,àlà !àeä déãéc àðBîî ,àèéLt Ÿ¥§¦¨¨¨¦¥¤¨§¦¥§¨¦
ïäk Ba äðäðå¯!àèéLt éîð àä¯,àðéîà Czòã à÷ìñ §¤¡¨Ÿ¥¨©¦§¦¨¨§¨©§¨¨¦¨
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קלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc zexeka(iyiy meil)

ïøOòî ,íéáëBk ãáBòä ïî ïéçøBîîzenexz yixtn dpewd - §¨¦¦¨¥¨¦§©§¨
,zexyrne,BlL ïäådpwe ,oxyrl aiig did `l el mxkny iebd ik §¥¤

.oldlcke ,odkl mwlg z` zzl aiigzi `ly ef zekf epnn l`xyid
.mipdkl oxken ,l`xyil dlik`a dxeq` dnexzy oeikn la`

:`xnbd zxxanïàî eäðéçøîc,el` zexit gxin in -àîéìéà §¨§¦§©¦¥¨
eäðéçøîcmgxiny xn`p m` -,íéáëBk ãáBòaeig iabl ixd §¨§¦§¥¨¦

zexyrne zenexz(c gi mixac)ðâc'àðîçø øîà 'Emzyxtd aeig - §¨§¨©©£¨¨
,l`xyi ly ,jly oebic lr lgàìålr,íéáëBk ãáBò ïâcoeike §Ÿ§©¥¨¦

aeig mdilr lg `l ,ieb icia dyrp dfe ,'obc'k maiygn gexindy
.zexyrna oiaiig recne ,zexyrne zenexz

:`xnbd zxne`àlàxaecn gxkdaúeLøî ìàøNé eäðéçøîc ¤¨§¨§¦§¦§¨¥¥§
íéáëBk ãáBòdcy lr qix` didyk el` zexit gxin l`xyiy - ¥¨¦
jkle ,ieb ly,ïøOòîmeynõøàa íéáëBk ãáBòì ïéð÷ ïéàc §©§¨§¥¦§¨§¥¨¦§¤¤

øNéãiî òé÷ôäì ìàaeig,øNòîdxnbpe gexind dyrpy oeike ¦§¨¥§©§¦©¦©©£¥
.zexyrne zenexza miaiig ,l`xyi ici lr ozk`lnemewn lknïä¥

[zexyrnde zenexzd-]BlL,iebdn mlaiwy qix`d l`xyi ly - ¤
meyn ,dpzna odkl mpzil aiiegn epi`edéì øîàce` odkl qix`d §¨©¥

,oey`x xyrn e` zenexz epnn miraezd iellàøáb çkî àðéúà÷̈¨¥¨¦Ÿ©©§¨
déãäa àðéc äéòzLéà úéöî àìcdz` oi`y ieb gkn `a ip` - §Ÿ¨¥¦§©ª¨¦¨©£¥

epi` envr `ed ixdy ,zexyrne zenexz lr oica eze` reazl leki
zekf z` izlaw ,zexitd z` epnn izlawyke ,mzyxtda aiig
odkl mdn wlg zzl aiigz` `ly df llkae ,zexitd lka oennd

.mipdkl oxken `l` ,ielle
:dpynn df lr dywn `xnbdíúä ïðz(c"n b"t i`nc)ãé÷ônä , §©¨¨©©§¦

,õøàä íò ìöàå éúekä ìöà åéúBøétmd ixdøNònì ïú÷æça ¥¨¥¤©¦§¥¤©¨¨¤§¤§¨¨©©£¥
úéòéáMìåmtilgd `ny miyyeg oi` mixyern eizexit eid m` - §©§¦¦

ziyy zexit elv` ciwtd m`e .mxyrl aiig epi`e ,lah zexita
oi`e ,ziriay zexita mtilgd `ny miyyeg oi` ziriayd dpya

eizexit z` ciwtd m` la` .xeriad onfa mxral jixvãáBòä ìöà¥¤¨¥
,íéáëBkmpicåéúBøéôki`cey milez ik ,miakek caer ly ¨¦§¥¨

aiig ziriayae ,zexyrne zenexz odn yixtdl jixve ,mtilgd
.mxralà ïBòîL éaø,øîByi miakek caer cia ecwtedy zexit ©¦¦§¥

zexitk mpice ,mtilgd `l e` mtilgd m` wtzqdl,éàîcmdy §©
,xyrn mdn yixtd m` wtq yie ,ux`d mr cin epwpy zexit
yiy ,ieb lv` ecwtedy zexita oicd `ede ,envrl elhepe eyixtny
odkl ozep epi` j` ,xyrne dlecb dnexz yixtn ,mtilgd m` wtq

.dnexzd z` elit`
:ewlgp dna zxxan `xnbdàîìò élek Léøôäì ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨§©§¦¥¨§¨

éâéìt àìzenexz yixtdl miaiign oerny iax oiae `nw `pz oia - Ÿ§¦¦
iaxl elit` ik ,miakek caer icia ecwtedy zexitn zexyrne
,lah wtq lek`l xeq` ixd ,`l e` mtilgd m` wtq yiy oerny

,xyrne dnexz mdn yixtdl jixveéâéìt ékiaxe `nw `pz ¦§¦¦
aiig m` ,oernyïðzéìzexyrnde zenexzd z` zzl -,ïäkìàpz ¦§¨©Ÿ¥©¨

eäðéôlç éàcå ,øáñ àn÷zexitd z` silgd i`ce iebdy milez - ©¨¨©©©©§¦§
,eizexitaeäððúéî éòáeyixtdy dn z` zzl aiig ciwtnde - ¨¥¦§©§

øáñ ïBòîL éaøå ,ïäkì,mtilgd `l e` mtilgd m` wtzqdl yiy ©Ÿ¥§©¦¦§¨©
enk mpic okleéàîcmxkene elv` mxi`yn `ed wtqne ,oxyrny §©

m` wtq yie ieb icia ecwtedy l`xyi ly zexita oicd `ede .odkl
.odkl ozep epi` j` ,xyrne dnexz yixtny ,mtilgd

:dziiyew z` zniiqn `xnbdáéúéayi -àäì øîà÷å éîéc áø ¨¦©¦¦§¨¨©§¨

àzòîL.xfrl` iax ly ef dreny xn`e -ééaà déì øîàaxl §©§¨¨©¥©©¥
,iniclç àì éà eäðéôlç éà ïì à÷tñîc àîòèeäðéôdrenyn - ©£¨¦§©§¨¨¦©§¦§¦Ÿ©§¦§

zexyrnd z` xi`yn ciwtndy oerny iax ly enrhy rnyn ef
caerd mtilgd m` wtq yiy meyn `ed ,odkl mxkene elv`

,`l e` miakekeäðéôlç éàcå àäi`cey milez epiid m` mle` - ¨©©©§¦§
,mtilgdïäkì eäðéáúéîì éòa àîìò éleëcdid oerny iax mb - §¥¨§¨¨¥§¥§¦§©Ÿ¥

.odkl zexyrnd z` zzl jixvy `nw `pzl dcenå,dywøîàä §¨¨©
ìàeîL éaøozp xaãáBòä ïî íéìáè ç÷Blä ,àðéðç éaø øîà ©¦§¥¨©©¦£¦¨©¥©§¨¦¦¨¥

,BlL ïäå ,ïøOòî ,ïéçøBîî íéáëBkmby ixd ,mipdkl oxkene ¨¦§¨¦§©§¨§¥¤
epnn mlawnd mewn lkn ,ieb ly i`cea eid zexitdy ote`a
z` epnn laiw ik ,odkl zexyrnd z` zzl aiig epi`e ,mxyrn
ok m`e ,odkl mdn wlg zzl aiigzi `ly zexitd ly oennd zekf
,eizexita mtilgd iebdy milezy s` ,iebd lv` eizexit ciwtna mb
aiig did `l iebd mb ik ,odkl mdizexyrn zzl ciwtnd aiigzi `l

.mzzl
,iia`l inic ax aiyd :`iyewd z` zayiin `xnbdàîìcile` - ¦§¨

,xn`pïàkzzl jixv m` ,oerny iaxe `nw `pz oia zwelgnd - ¨
`id ,odkl,äìBãb äîeøúaodkl zzl jixvy `nw `pz xn` dae ¦§¨§¨

eli`e .ixkpn zexitd z` gwl m` elit`ïàk`pipg iax xn`y dn - ¨
xaecn ,ely ode oxyrn ixkpn zexit gweldy,øNòî úîeøúa¦§©©£¥

.xyrn znexz epnn zzl jixv epi` ixkpn zexitd z` gwl m`y
[déì øîà],inic axl iia`àúléî ïzøkæàok`y izxkfp jixaca - ¨©¥©§©§¨¦§¨

zexita xyrn znexzl dlecb dnexz oia df welig izrny
,iebn migwlpdíéìáè ç÷Bìì ïépî ,éåì ïa òLBäé éaø øîàc§¨©©¦§ª©¤¥¦¦©¦§¥©§¨¦

,øNòî úîeøzî øeèt àeäL íéáëBk ãáBòä ïî ïéçøBîîøîàpL §¨¦¦¨¥¨¦¤¨¦§©©£¥¤¤¡©
(ek gi xacna)éða úàî eç÷ú ék íäéìà zøîàå øaãz íiåìä ìàå'§¤©§¦¦§©¥§¨©§¨£¥¤¦¦§¥¥§¥

íúBîøäå íëúìçðá ízàî íëì ézúð øLà øNònä úà ìàøNé¦§¨¥¤©©£¥£¤¨©¦¨¤¥¦¨§©§©§¤©£¥¤
éðaî ç÷Bì äzàL íéìáè ,øNòîä ïî øNòî 'ä úîeøz eðnî¦¤§©©£¥¦©©£¥§¨¦¤©¨¥©¦§¥

,ïäkì dðúBðå øNòî úîeøz ïäî Léøôî äzà ìàøNéla` ¦§¨¥©¨©§¦¥¤§©©£¥§§¨©Ÿ¥
ïäî Léøôî äzà éà ,íéáëBk ãáBòä ïî ç÷Bì äzàL íéìáè§¨¦¤©¨¥©¦¨¥¨¦¦©¨©§¦¥¤

,ïäkì dðúBðå øNòî úîeøzmiakek caern milah gweldy ixd §©©£¥§§¨©Ÿ¥
iax xn` l`eny iax xn` okle ,odkl xyrn znexz ozna aiig epi`

.ely ode oxyrny `pipg
,xeng xht ea ecty dy ipica dpyna epipy.Ba íéðäð úî íàå§¦¥¤¡¦

xzen ,zne ea ecty dyy dpynd ixac z` zx`an `xnbd
:`xnbd dpc .d`pdaàëéä úéîcxht ea ecty dyd zn okid - §¦¥¨

,xengïäë éa úéîc àîéìéàziaa `edyk zny xn`p m` - ¦¥¨§¦¥Ÿ¥
,odkdïäk Ba äðäðå-zeyx odkl yiy xnel dpynd zpeeke §¤¡¨Ÿ¥

,ea zepdilàeä déãéc àðBîî ,àèéLt,odk oenn `ed dyd - §¦¨¨¨¦¥
.ezepyl dpynd dkxved dnle ,ea zepdil leki i`ceaeàlà¤¨

ote`a xaecníéìòá éa úéîc,eilra ziaa did oiicryk zny - §¦¥§¨¦
ïäk Ba äðäðåodkd leki df ote`a elit`y ycgl dpynd zpeeke - §¤¡¨Ÿ¥

,dywi df lr j` .dya zepdilàèéLt énð àädf oic mb ixd - ¨©¦§¦¨
:`xnbd daiyn .ezepyl dpynd dkxved dnle ,`ed heytà÷ìñ̈§¨
déa äëæ àì déãéì àèî àìc änk ìk ,àðéîà Czòccer lk - ©§¨¨¦¨¨©¨§Ÿ§¨¦¥Ÿ¨¨¥

zeyx el oi`e ,epenn epi`e ea dkf `l ,odkd icil dyd ribd `l
,ea zepdilïì òîLî à÷`l` ,ok xacd oi`y dpyndàðcéòîc ¨©§©¨§¥¦¨¨

éà÷ ïäëc déúeLøa ,déLøôàcxht oeictl dyd zyxtd zrn - §©§§¥¦§¥§Ÿ¥¨¥
,odk cil `ay mcew zn m` elit` ,okle ,odk zeyxa `ed ,xeng

.ea ynzydl zeyx el yi
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc zexeka(ycew zay meil)

xengøeqéà ïéà ,äàðäa øeñàxeng xht lyøeqéà ìò ìç ¨©£¨¨¥¦¨©¦
mixeq`e ,dyecw mda yi ectpy xg` mb ixdy ,oiycwend ileqt

,dceare dfibaBðBéãt ñéôz àìc ïåék àîìc Bà`ly oeik - ¦§¨¥¨§Ÿ¨¦¦§
,d`pda xeq` epi`e ,dya dyecw zqtzpàøeqéà éòe÷ôà©§¥¦¨

àeä àîìòaoi`e ,xeng xhtd xeqi` zrwtd `l` oeictd oi` - §¨§¨
ileqt dy lr oeictd legie ,xeqi` lr lg xeqi` meyn ea oecl

.oiycwend

:wtqd z` `xnbd zhyetøèeæ éî ,àðäk áøc déøa éøî áø øîà̈©©¨¦§¥§©©£¨¦©
eäa áéúëc éàîoiycwend ileqta xn`py dn `ed ohw xac ike - ©¦§¦§

(eh ai mixac)'ebe Lytp ze` lkA wx'ïéà ìiàå éáv äî ,'ìiàëå éávk ©§¨£©©§§©§¦§¨©¨©§¦§©¨¥
ïéãBt,'dy' llka mpi`e dig md ik ,xeng xht mdaóàaéìeñt ¦©§¥

.ïéãBt ïéà ïéLã÷enä©§¨¦¥¦
:`xnbd dtiqenéëäì úéúàc àzLädf cenill eprbdy dzr - ©§¨§¨¥§¨¦

,li`e iavk miaygp ik ,oiycwend ileqta micet oi`y
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המשך ביאור למס' בכורות ליום שבת קודש עמ' א

oifge` mipya cenr `i sc ± oey`x wxtzereay

oigxenn[mcewd cenrl jiiy]ïéçøåîîxnb gexinc .xyrnl ozk`ln dxnbpy Ð

.zgxa ewilgne ixkd z` deynyk ,d`eaz ly dk`lnïäë åîà éáà åúåàå
'åë:xninl `ki`c ,iz`w l`xyi gknc ab lr s`c ,ol rnyn `w `zeax Ð

Ð `nw l`xyi ciar dedc ikid ik ,odkl (xyrne) dnexzl `zyd edpiazip

ied ,rvn`a odk cic oeik ,ikd elit`

dnexzd odn irvn`d odkd yixtd eli`k

.envr ipta cg` lk ,df l`xyil yixede

dnexzd xkene ,ely lkde oxyrne

eze`l eltp `l m` inp oicd `ede .mipdkl

zaiig odk z`eazc ,l`xyin odk

xg` odkl dpzep dpi`y `l` ,dnexza

.dlke`e dyixtn `l`äåäã íåùî
éà÷å ùøôåîcg` oin dydy ,xnelk Ð

jkld .dyrn xqegn epi`e ,xg` oin xenge

mixengd odk zian el eltp eli`k ied

.onvrl mi`lhde onvrlìáàiab Ð

ink `ni` Ð dyxtd xqegnc ,d`eaz

exfge ,oiinc odk ziaa enxed `ly

o`k cr] .odkl mpzie oey`xd mxeqi`l

jiiy.[mcewd cenrlåìù ïäåd Ðdnexz

.mipdkl dxkene ,dnvrêðâã,jpebic Ð

`le ,dnexza aiig gxnn dz`y dn

.ieb gexinúåùøî ìàøùé åäðéçøîàã
éåâieb ly rwxwe ,qix` l`xyi didy Ð

.iedúåøùòîìoi` Ð od oixyern m` Ð

Ð ziriaya e` .otilgd `ny oiyyeg

eidiy ,ziriay zexita otilgd `ny

.ziriaya xrazdl oikixvåéúåøéôëÐ

yixtdl jixve ,edpitlg i`cec .ieb ly

iebd gexin oi`c xaq `pz i`d .xyrn odn

iax" wxta zegpna `id `zbelte ,xhet

.(a,eq zegpn) "l`rnyiéàîãwtq Ð

.otlig `l wtq otligéìåë ùéøôäì
éâéìô àì àîìòoerny iaxl elit`c Ð

,milah lik` `l wtqn Ð wtq xn`c

encc .lkd iyext` irae ,od dzinay

.yixtnc ux`d mrc i`ncl'irae

odkl edpiazinoxn`c `d jixt onwl Ð

.ely ode oxyrn :lirléàîã`ivende Ð

odkl xken l`xyie ,di`xd eilr exiagn

epy ,i`nc x`yl inc `l i`nc i`de .ely mincde ,dnexzd z`cg` odkl oz

mr xaqc meyn ,(`,gn) dheq zkqna yxtnck `nrh `ki` mzdc .d`nn

,`kd la` .icicl `le xyrn znexz azinl `pngx ciwtc `ed iell :ux`d

.dlecb dnexza `ki` xyrn znexza `ki`c `teb `witq `iddàúòîù àäì
.xfrl` iaxc Ðåìù ïäå ïøùòî.ieb zeyxa l`xyi edpigxn`c `pniwe`e Ð

äìåãâ äîåøúá.oerny iaxe `nw `pz ibilt Ðøùòî úîåøúá.ely ode Ð
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êðâã"l`rnyi iax" wxt zegpna yixcc o`nl Ð ieb obc `le `pngx xn`

dlicb ef d`eazc ,oxyrn i`n` xity jixt Ð ieb obc `le "jpbc" :(`,fq)

o`nk dil `xiaq `nlc ?`kd dil dyw i`n :xn`z m`e .ieb zeyxa dgxnzpe

ibiltc `d :`niz ike !ycwd gexin hrnl "jpbce" ,xhet epi` iebd gexin xn`c

,l`xyi zeyxa lcba epiid Ð ieb gexina

.xeht ieb edpigxne ieb zeyxa lcb la`

zeyxa lcba `nlc ?`iyw i`n mewn lkn

ixii`c dil rnync :xnel yie !l`xyi

(a,eq) zegpnc `ibeq la` .ieb zeyxa lcba

yie .ieb zeyxa lcba elit` ibiltc gken

ilekk `kdc iiepyl dil `gipc :xnel

dil `ipd elit`c ,dyw edine .`nlr

xyrl aiig mewn lkn ,xhet iebc gexin

:xnel yi !oiqik ilra meyn dxifb ,opaxcn

`nl` Ð "ely ode" xn`wcn dil rnyn

did ok m`c ,oiqik ilrac dxifb dil zil

?ely ode oxyrn i`n`e ,odkl epzil aiig

wiicc ,ikda `vxzn inp dpey`x `iywe

ode" xn`wcn ,xhet iebd gexin xaqwc

ode oxyrn i`n` Ð xhet epi` i`c ,"ely

s`e :ipzil ,dyw edine !odkl edpipzl ?ely

azinl aiign `l Ð xhet epi`c ab lr

`lc `xab gkn `piz`w :dil xn`c ,odkl

zi`c o`nle .dicda `pic iierzy`l zivn

zi`c o`n epiidc ,oiqik ilra dxifb inp dil

xazqin `l Ð xhet iebd gexin dil

dil zi`c o`nn ith odkl ozil aiignl

oizrnya jenqa rnynce .xhet epi`

ieb lv` :xn`c ,odkl azinl aiig i`cec

i`ce i`c rnyne ,eizexitk `ed ixd

odkl edpiazinl ira `nlr ilekc edpitlg

o`k :opiwqnc `pwqnd itk i`ce epiid Ð

.xyrn znexza o`k dlecb dnexza

åäðéçøîãyxit Ð ieb zeyxa l`xyi

dywe .ieb ly qix` l`xyi :qxhpewd

,ieb zgixn epiid Ð ieb wlga i` :eyexitl

!milah gwel df oi` Ð l`xyi wlga i`

ieb zeyxa l`xyi edpigxn :yxtl d`xpe

gweld :xn` `w ikde .l`xyi ogwly xg`©

.oigxenn eiykr ode iebd on oilah

ïøùòîgkenck ,opaxcn oxyrl aiig Ð oipw yi elit` :dniz Ð oipw oi`c

iebd on gw jl" iab ,ixefy oerny iaxc `zrnya (`,`l zegpn) "dax unewd"a

ikd elit`c `zeaxl ,`ziixe`c aeig `evnl dvexy `niz ike ."eilr xyre

wxt gkenck ,`ziixe`cn xeht gewl jytp dnn `de Ð `ziixe`c xyrl aiigc

`wec epiidc yxtnc ,mz epiax yexitl ,edin !(a,gt `rivn `aa) "milretd"

:xnel yi cere .`gip Ð aiig egxne gexin mcew gwel la` ,gexin xg` gwel

ely ody dnn `zeax ied mewn lkn ,`ziixe`cn gexin mcew gwel xhtn elit`

`wc :[ipyne] !iebd on gw jl dil `nile :jixtc dnn (`,`l zegpn) "dax unewd"a gkenck ,ith dixeqi` xengc ,drwtd mrhn xehtl mrh oi`e .oipw oi`y it lr s`

.opaxc gewlc ab lr s` ,xehtd lr aeigd on dil dede ,oipw oi` xaqéøäoke .ziriayd lr oiceyg ux`d mr mzqc o`kn rnyn Ð ziriayle xyrnl ozwfga od

xyrn meyn day oilaze xe`yl yyeg Ð "ikilyn il dyr" xn` m`e :(`,e) oilegc `nw wxte .ux`d mrl ziriay inc oixqen oi` :(`,hl dkeq) "lefbd alel" wxt

zl`ync `iddn dywe .ziriay meyne(`,ck) zeaezkae .iciyg `l `nzqc rnyn Ð ziriay lr dceygd dzxiagl dy` zl`yne ,ux`d mr zy`l xag zy`

.izyxitàä.lirl ziyixtck ,oiqik ilra dxifb meyn ,aiig mewn lkn ,xhet iebd gexin oerny iaxl opirnyc ab lr s`e Ð odkl edppzinl ira i`ce edpitlg

íéìáè`aa) "milretd" wxt opixn`wcn ,mz epiax dywde .xyrn znexz xehtl `xw jixhvi`cn ,`ziixe`cn aiig gwelc `kd rnyn Ð iebd on gwel dz`y

ly lr mieb lyn oinxez :(a,eq zegpn) "l`rnyi iax" wxt opixn`c `de .`ziixe`cn aiig gexin mcew gwel :uxize !gwel `le Ð "jrxf z`eaz" :(a,gt `rivn

elyn mxezd ieba `l` .`ziixe`c xeht l`xyin elit` Ð gxenn gwelc ,ixii` iebd on gwela `l Ð xhet epi` iebd gexin (`nl`) ,lk ly lr lk lyne ,miizek

ik :xn` ,mizekd oian oii gwel iab (a,fl oiaexr) "oiaxrn lka" wxte .dnexz oznexz Ð enxzy izekde iebd :(h dpyn b wxt zenexz) opzck ,ixii` l`xyi ly lr

ixii` iebd on milah gwel ,oizrnyc `ibeq inp `gip Ð gwel lk xhtn elit`e .`ziixe`c ixw xdvie yexiz obc znexz :yxtl yi ,`ziixe`ca Ð dxixa dil zil

iebd gexin xn`c o`nl i`e .xhet epi` iebd gexine ,oipw oi` i` ,`id `ziixe`c xyrne .odkl xyrn znexz azinl iel aiigin `l ,iell ozpe eizexit xyrnd ieba

iebdy xyrndy enk ,xnelk .dicda `pic iierzy`l zivn `lc `xab gkn `piz` :dil xn`c ,(gkn) lirlc `nrh xity miiwzne .milaya enicwdy xyt` Ð xhet

eyixtn `l` ,odkl xyrn znexz epnn zzl aiig epi` ,xyrn yixtdl iebd on milah iel dpewyk jk Ð odkl dnexz epnn ozil aiig ield oi`c ,iell ozepe yixtn

(`,`l zegpn) "dax unewd"c `idde .opaxcn odkl ozil aiig did mewn lkn ,`ziixe`cn xeht gwelc ab lr s` ,ikd e`l i`c .'ek `piz` :dil xn`c ,ely `ede

iebd on gw dil `nile :jixtc .mz epiax yexitk rnyn.`ziixe`cn rnyn Ð "aeig" dil ixwcne .xehtd lr aeigd on dil dede ,oipw oi` xaqw :ipyne !eilr xyre

oixyrn oi` ux`d mr aex xaqw !eilr xyre weyd on gw dil `nile :mzd xn`w inp ikdc ,rcz .xehtd lr aeig enk ied oileg aexa axernd xac iabl :xnel yie

m` ,opaxc Ð oilega axern lah m`e ,opaxc Ð i`nc `de ?i`n`e .xehtd lr aeigd on dil ded Ð oixyrn oi` i` :rnyn .xehtd lr aeigd on dil dede ,od
`ed
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ïî ïéçøBîîéBbä¯.BlL ïäå ïøOòîeäðéçøîc?ïàî §¨¦¦©§©§¨§¥¤§©§¦§©
éBb eäðéçøîc àîéìéà¯ðâc"!éBb ïâc àìå ,àðîçø øîà "E ¦¥¨§©§¦§§¨§¨©©£¨¨§Ÿ§©

ïøOòî ;éBb úeLøî ìàøNé eäðéçøîc àlà¯ïéð÷ ïéàc ¤¨§©§¦§¦§¨¥¥§§©§¨§¥¦§¨
BlL ïäå ,øNòî ãiî òé÷ôäì ìàøNé õøàa éBâì¯øîàc §§¤¤¦§¨¥§©§¦©¦©©£¥§¥¤§¨©

úéöî àìc àøáb çkî àðéúà÷ :déìdéòzLéààðéc ¥¨¨¦¨¦Ÿ©©§¨§¨¨¥¦§©¥¦¨
éúekä ìöà åéúBøét ãé÷ônä :íúä ïðz .déãäaìöàåíò ©£¥§©¨¨©©§¦¥¨¥¤©¦§¥¤©

õøàä¯ïú÷æçaøNòîììåéBbä ìöà ,úéòéáL¯;åéúBøéôk ¨¨¤§¤§¨¨§©£¥§¦§¦¦¥¤©§¥¨
Léøôäì :øæòìà éaø øîà .éàîc :øîBà ïBòîL éaø¯élek ©¦¦§¥§©¨©©¦¤§¨¨§©§¦¥

éâéìt ék ,éâéìt àì àîìò¯:øáñ àn÷ àpz ;ïäëì ïðzéì ¨§¨¨§¦¦¦§¦¦¦§¨§Ÿ¥©¨©¨¨©
éàcåeäðéôìçéòáe ,eäððúéî:øáñ ïBòîL éaøå ,ïäëì ©©©§¦§¨¥¥§¦§§Ÿ¥§©¦¦§¨©

déì øîà ,àúòîL àäì øîà÷å éîéc áø áéúé .éàîc§©¨¥©¦¦§¨¨©§¨§©£¨£©¥
àîòè :ééaà¯,eäðéôìç àì éà eäðéôìç éà ïì à÷tqîc ©©¥©£¨§¦©§¨¨¦©§¦§¦¨©§¦§

eäðéôìç éàcå àä¯éòa àîìò éleëceäðéáúéîì.ïäëì ¨©©©§¦§§¥¨§¨¨¥§¥§¦§§Ÿ¥
ïî íéìáè ç÷Blä :àðéðç éaø øîà ìàeîL éaø øîàäå§¨¨©©¦§¥¨©©¦£¦¨©¥©§¨¦¦

ïéçøBîî éBbä¯!BlL ïäå ïøOòî¯ïàk ,àîìc¯äîeøúa ©§¨¦§©§¨§¥¤¦§¨¨¦§¨
ïàk ,äìBãb¯!øNòî úîeøúa¯ïzøkæàøîàc àúléî §¨¨¦§©©£¥©§©§¨¦§¨§¨©

éBbä ïî ïéçøBîî íéìáè ç÷Blì ïépî :éåì ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¦¦©¦©¥©§¨¦§¨¦¦©
íiåìä ìàå" :øîàpL ?øNòî úîeøzî øeèt àeäL¤¨¦§©©£¥¤¤¡©§¤©§¦¦
íéìáè ,"ìàøNé éða úàî eç÷ú ék íäéìà zøîàå øaãú§©¥§¨©§¨£¥¤¦¦§¥¥§¥¦§¨¥§¨¦

ìàøNé éðaî ç÷Bì äzàL¯úîeøz ïäî Léøôî äzà ¤©¨¥©¦§¥¦§¨¥©¨©§¦¥¤§©
éBbä ïî ç÷Bì äzàL íéìáè ,ïäëì dðúBðå øNòî¯éà ©£¥§§¨§Ÿ¥§¨¦¤©¨¥©¦©¦

úî íàå" .ïäëì dðúBðå øNòî úîeøz ïäî Léøôî äzà©¨©§¦¥¤§©©£¥§§¨§Ÿ¥§¦¥
Ba äðäðå ïäë éa úéîc àîéìéà ?àëéä úéîc ."Ba íéðäð¤¡¦§¦¥¨¦¥¨§¦¥Ÿ¥§¤¡¨

ïäk¯íéìòá éa úéîc ,àlà !àeä déãéc àðBîî ,àèéLt Ÿ¥§¦¨¨¨¦¥¤¨§¦¥§¨¦
ïäk Ba äðäðå¯!àèéLt éîð àä¯,àðéîà Czòã à÷ìñ §¤¡¨Ÿ¥¨©¦§¦¨¨§¨©§¨¨¦¨

déãéì àèî àìc änk ìk¯òîLî à÷ ,déa äëæ àì ¨©¨§¨§¨¦¥¨¨¨¥¨©§©
àðcéòîc :ïìdéLøôàc.éà÷ ïäëc déúeLøa , ¨§¥¦¨¨§©§§¥¦§¥§Ÿ¥¨¥
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xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc zexeka(ycew zay meil)

äðùî

ïéãBt ïéàxeng xhtäiça àìå ìâòa àì,dxedh elit`a àìdnda ¥¦Ÿ¨¥¤§Ÿ©©¨Ÿ§
,äèeçM,hegy dya `l elit`e,äôéøha àìådilbx ekzgpy oebk §¨§Ÿ©§¥¨

,dlrnle daekx`dníéàìka àìådilr `ay lgxn clepd oebk §Ÿ©¦§©¦
,yizìå,éBka à,dnda wtq dig wtq `edyøézî øæòéìà éaøå §Ÿ©§©¦¡¦¤¤©¦

zectläN àeäL éðtî íéàìkalgxd en` oiae yizd eia` oiay - ©¦§©¦¦§¥¤¤
.'dy' oin mdøñBàåzectl÷ôñ àeäL éðtî ,éBkawtq dig §¥©¦§¥¤¨¥

.diga micet oi`e ,dndaBðúðenvr xeng xhtd z`ïéà ,ïäkì §¨©Ÿ¥¥
Bîéi÷ì éàMø ïäkä,elv` ezedydl -.åézçz äN LéøôiL ãò ©Ÿ¥©©§©§©¤©§¦¤©§¨

àøîâ

:`xnbd zxxanâa âa ïa ,àéðúc ,àéä âa âa ïa ,épî ïéúéðúî©§¦¦©¦¤©©¦§©§¨¤©©
ïàk øîàð ,øîBàxeng xht oeicta(bi bi zeny)ïläì øîàðå ,'äN' ¥¤¡©¨¤§¤¡©§©¨

gqt oaxw iabl(d ai zeny)ïläl äî ,'äN',gqt oaxw iablìëì èøt ¤©§©¨§¨§¨
eìlä úBîMäik ,gqt oaxw mdn mi`ian oi`y dpyna exkfedy ©¥©¨

yak `le ,mi`lke dige lbrn `le ,mifr e` miyakn `l` `a epi`
,hegyïàk óà,xeng xht iabl.eìlä úBîMä ìëì èøt ©¨§¨§¨©¥©¨

:`xnbd zl`eyïläl äî éàdy `l` `ian oi` ,gqt oaxw iabl ¦©§©¨
ïàk óà ,äðL ïáe íéîz øëæ`l` dcti `ly xn`p xeng xhta ¨¨¨¦¤¨¨©¨

a.äðL ïáe íéîz øëæ:`xnbd daiynøîBì ãeîìzcl my ,bi bi zeny) ¨¨¨¦¤¨¨©§©
(kcôz','äcôz' 'ä,df oic aezkd ltky oeikeäaéø,dy lka zectl ¦§¤¦§¤¦¨

.dpy oa minz xkf epi` m` elit`
:`xnbd dywn,äaéø 'äcôz äcôz' éày cnlpeléôàaéðä ìk ¦¦§¤¦§¤¦¨£¦¨¨¥

,énð:`xnbd zvxzn .zectl ozip dhegye mi`lk dig lbr oebkíà ©¦¦
,ïkdey dxifbd'äN' 'äN',gqtn xeng xhtl ecnlyéðäà éàî ¥¤¤©©£¥
déìdctz'n daxzde xfg ,dhriny dn lk ixde ,dlired dn - ¥

mi`lk dig lbra oeict 'dctz dctz'n zeaxl oi` `l` ,'dctz
,mipy izy oae dawp men lra m` ik ,'dy' llka mpi`y oeik ,hegye

.'dy' miaygpy
:drewt oa dy oeicta dpc `xnbdúBãôì eäî ,eäì àéòaéàxht ¦©§¨§©¦§

xengäòe÷t ïáazxne` .dhegy dnda irna `vnpy ig clea - §¤§¨
:`xnbdøéàî éaø øîàc ïåéëc ,Cì éòaéz àì øéàî éaøc àaélà©¦¨§©¦¥¦Ÿ¦¨¥¨§¥¨§¨©©¦¥¦

àeä àélòî äN ,äèéçL ïeòè äòe÷t ïa.ea oiceteéòaz ék àlà ¤§¨¨§¦¨¤§©§¨¤¨¦¦¨¥
éøîàc ïðaøc àaélà ,Cìik ,dhigy oerh epi` drewt oaúèéçL ¨©¦¨§©¨¨§¨§¦§¦©

,Bzøäèî Bnà,ok meyn m`déîc àìe÷éãa àøNéákd -aygp `e ¦§©©§§¦§¨§¦¨¨¥
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המשך בעמוד קלק

oifge` mipy` cenr ai sc ± oey`x wxtzereay

äðùîäéçá àì.li`e iav Ðäèåçùá àìå.hegy dy elit`e Ðäôéøè
.dlrnle daekx`d on dilbx ekzgpy Ðíéàìë.lgxd lr `ad yiiz Ðéåë

.dnda wtq dig wtq Ðäù àåäù éðôî."dy" oiiexw fr oiae lgx oiac Ð

ïäëì åðúð.xeng xhtd Ðàøîâïìäì
.gqta Ðúåîùä ìëì.epzpynay Ð

zeny) aizkc Ð dige lbr `a epi` gqtd

`le ."mifrd one miyakd on dy" :(ai

.gqt myl dhigy opirac Ð hegy

oiaixw oi` mi`lkc Ð `l inp mi`lke

hxt ayke xey :onwl ipzwck ,gafn iabl

.mi`lkläòå÷ô ïádndaa ig `vnpy Ð

.dhegyïðáøå øéàî éáøã àúâåìôÐ

.(`,cr oileg) "dywnd dnda" wxta

àìå÷éãá,inc dhegyk ,xnelk .zglw Ð

.dhegya oicet oi`e'åë àîìã åàlke Ð

`ly Ð oizipzna xn`c oicet oi` jpd

elit` Ð oiieya i`c ,opixn`w oiieya

epi`c ,gqtl leqt drewt oa .ixy iwlya
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.otec `veil hxt Ð "clei ik" :(a,gl) oileg
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øåñéà.xeqi` lr lg ,xeng xht Ð

dyecw da zi` oiycwend ileqt zndac

.dceare dfiba ixiq`c ,oeict xg`l elit`
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on dpwc xza` Ð oipw oi` xaqw :ipyn ikc ,cere ."xeht lr aeig" dil ixw

oi`e .gexin xg` `l` jiiy `l "od mixyrn ux`d inr aex"c ,iebd on gxennd

?xhet iebd gexina ibiltc cenlzdl ol `pn ,zegpnc `ibeq xg`l :denzl

:xnel yi !ibilt oipw oi`e oipw yia `nlc

iax xn`wcnc ,xi`n iaxc dyw ok m`

ok m` Ð lk ly lr lk lyn oinxez :xi`n

dxf dcearc `nw wxtae .oipw oi` xaqw

oixikyn oi` iab ,oipw yi opixn`c (`,`k)

.xyrnn edl rwtnc meyn zecy mdl

Ð oipw oi`e oipw yia inlyexi iwenc `de

oizipznc `nrh yxtn `lc mrhl

cere .xyrn zrwtd meyn dxf dcearc

zegpna xn`c dcedi iaxn wcwcl yi

wxte ,lk ly lr lk lyn oinxez :(a,eq)

yi xaqw (`,`w `rivn `aa) "lawnd"

lawndc `idda mz epiax yexitl ,oipw
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.xg` oipra drwtd yxtl yi

éáøiax" Ð mi`lka xizn xfril`
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(`,gr `nw `aa) "daexn"a gken oke
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xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc zexeka(ycew zay meil)

,énð ïBòîL éaøìdcti `l ,d`pda xzen xeng xhty xaqy s` §©¦¦§©¦
ik ,oiycwend ileqta,eäa áéúk 'ìiàå éáö'micet oi`y digk mde §¦§©¨§¦§

.da
:ziriay zndaa oicet m` dpc `xnbdúBãôì eäî ,eäì àéòaéà¦©§¨§©¦§

xeng xhtúéòéáL úîäáazxne` .ziriay zexita dpwpy dya - §¤¡©§¦¦
oeicta aiig `edy xeng xht :`xnbd,Cì éòaéz àì ,éàcåm` ©©Ÿ¦¨¥¨

ziriay iabl ik ,ziriay zndaa ezectl xyt`øîà äìéëàì©£¦¨¨©
,àðîçøxn`py(e dk `xwie)rnyne ,'dlk`l mkl ux`d zAW dzide' ©£¨¨§¨§¨©©¨¨¤¨¤§¨§¨

dlik`l epzip ziriay zexity,äøBçñì àìåzectl xeq` okle §Ÿ¦§¨
ie`x epi`y xeng dpew `ed epeicta ik ,i`ce xeng xht mda

.dlik`l÷ôñ ,Cì éòaéz ékdawpe xkf en` dcliy oebk ,xeng xht ¦¦¨¥¨¨¥
epipye ,oey`x clep in reci `le(.h lirl).elv` egipne dlh yixtny

:`xnbd dtiqendéì úéìc ,Cì éòaéz àì ïBòîL éaøc àaélàå§©¦¨§©¦¦§Ÿ¦¨¥¨§¥¥
÷ôñezectl aiig epi`e d`pda xeq` epi` xeng xht eixacl ik - ¨¥

lirl x`eank wtqn(:h).äãeäé éaøc àaélà ,Cì éòaéz ékxaeqd ¦¦¨¥¨©¦¨§©¦§¨
,oeict aiig wtq mb jkle ,d`pda xeq`y,éàîm`dLéøôîc ïåék ©¥¨§©§¦

,Bîöòì àeäå äìè,odkl epzep epi` wtqn ik,déa àðéø÷ 'äìëàì' ¨¤§§©§§¨§¨¨¦¨¥
éøzLéî àì déøeqéà ò÷ôî àìc änëc ïåék ,àîìéc Bàoeik - ¦§¨¥¨§©¨§Ÿ©§©¦¥Ÿ¦§§¥

xeq` `ed xengdn d`pdd xeqi`d z` riwtd `ly cer lky
dya oeictd ,d`pda,éîc äøBçñk,xenga d`pd xzid ea dpew ik ¦§¨¨¥

.ea zectl xeq`e
:di`x d`ian `xnbdúéòéáL úîäa ,àcñç áø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¦§¨¤¡©§¦¦

éàceä úà da ïéãBt ïéà,i`ce xeng xht -úà da ïéãBt ìáà ¥¦¨¤©©©£¨¦¨¤
÷ôqä.xeka wtq `edy xeng -,úéòéáL úîäa ,àcñç áø øîàå ©¨¥§¨©©¦§¨¤¡©§¦¦

úBðzna úáéiçå ,äøBëaä ïî äøeètodkl zzl jixvy ,dpedk §¨¦©§¨§©¤¤§©§
:el` mipic mrh `xnbd zx`an .daiwe miigl rexfïî äøeèt§¨¦

,äøBëaäik,äôéøNì àìå àðîçø øîà 'äìëàì'xeka ixeni`e ©§¨§¨§¨¨©©£¨¨§Ÿ¦§¥¨
.gafna mixhwp,úBðzna úáéiçåoeikda àðéø÷ 'äìëàì'c- §©¤¤©©¨¦§¨§¨¨¦¨¨

.'dlk`l' mda miiwzny
:dxeka xeht lr dlg aeign dywn `xnbd,éáéúéîdpyna epipy ¥¦¥

(h"n h"t ziriay),úéòéáL úqéòî ìëBàäd`eazn ziyrpy dqirn - ¨¥¥¦©§¦¦
,ziriayd dpya dlcbyàlL ãò[y mcew-]áéiç ,dúlç äîøeä ©¤Ÿ§¨©¨¨©¨

,äúéî.dzlg dnxed `ly dqirn lke` oickéànàå`cqg axle - ¦¨§©©
,dlga zaiig dnl dywàéîhî eléàc ïåék,dlgd `nhz eli` - ¥¨§¦¦©§¨

,àéä äôéøN úaik ,dlgn dxhetl yi ok m`'äìëàì'[ziriayl-] ©§¥¨¦§¨§¨
.äôéøNì àìå àðîçø øîà:`xnbd zvxznàëä éðàLdpey - ¨©©£¨¨§Ÿ¦§¥¨¨¦¨¨

,dlga zaiig dtixy icil `al dlekiy s`y ,ziriay zqira xacd
áéúëcda(`k eh xacna),'íëéúBøBãì'aeig yi onf lkay cnll ¦§¦§¥¤

.ziriaya elit`e ,dlg yixtdlìëBàì ïépî ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¦©¦§¥
øîàpL ,äúéî áéiçL dúlç äîøeä àlL ãò úéòéáL úqéòî¥¦©§¦¦©¤Ÿ§¨©¨¨¤©¨¦¨¤¤¡©

.'íëéúBøBãì'§¥¤
:`xnbd zl`ey .dxekal dlgn micnel oi` dnl zxxan `xnbd

dpéî øîâìåziriay znda aiigl ,ziriaya dlg aeign cnlp - §¦§©¦¨
:`xnbd daiyn .dxekaaíúä,dlgaøwéòzcner dlgd,äìéëàì ¨¨¦¨©£¦¨

mle` .dlgn dxhetl daiq ef oi`e ,dtixy zaiig d`nhp m` wxe
àëä,dxeka iabløwéò`ed epic,äôéøNìlr daxwdl cnery ¨¨¦¨¦§¥¨

.'dlk`l' llka epi` okle ,gafnd
:dpyna epipy'åë ïäkì Bðúðyixtiy cr eniiwl i`yx odkd oi` §¨©Ÿ¥

.eizgz dy
ynn d`ian `xnbdzxne` .`ziixaa epipyy dkldl reiq epizp

:`xnbdïðaø eðúc àäì àðéðz,`ziixad ixack dpyna epipy - §¦¨§¨§¨©¨¨
éì eäðz ïäkä Bì øîàå ,Búéa CBúa øBîç øèt Bì äéäL ìàøNé¦§¨¥¤¨¨¤¤£§¥§¨©©Ÿ¥§¥¦

Bàãt ïk íà àlà ,Bì Bðzé àì äæ éøä ,eäcôà éðàåodkdåéðôa ©£¦¤§¥£¥¤Ÿ¦§¤¨¦¥§¨§¨¨
.l`xyid ly

úøîBà úàæ ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà`ziixad ixacn - ¨©©©§¨¨©©¨©£©Ÿ¤¤
,epcnl 'eipta e`ct m` `l`'íéøBîç éøèt ìò íéðäkä eãLçð¤§§©Ÿ£¦©¦§¥£¦

:`xnbd zl`ey .oeict `ll mda cearlàèéLteprny o`kny §¦¨
:`xnbd daiyn .dea` xa dax siqed dne ,z`féðä ,àîéúc eäî©§¥¨¨¥

éléî`l` mpi` el` mixac -éøwéîc ïì ÷æçîc àëéäodka wx - ¦¥¥¨§ª§¨¨§¦§¥
,ceygl wfgenyàîúña ìáà,ceyg epi`y mzq odk -,àìlkeie £¨¦§¨¨Ÿ

,eipta edcti `l m` mb xeng xht el zzl l`xyidïì òîLî à÷̈©§©¨
,dea` xa daxàøézéä da äøBîc-dxen ceyg epi`y odk mby §¤¨¤¥¨

`l okle ,ely oeictdy oeik ,oeict `la xeng xhta ynzydl xzid
.eipta edcet m` `l` ,odk lkl xeng xht ozi

äðùî

:odkl dyd z` ozpy mcew ezny xeng xht e` dy oicLéøônä©©§¦
l dyå ,øBîç øèt ïBéãtodkl epzpy mcewúî,dydøæòéìà éaø ¦§¤¤£§¥©¦¡¦¤¤
,øîBàmilrad,Búeéøçàa ïéáéiçik ,odkl xg` dy zzl mikixve ¥©¨¦§©£¨

`ed xeng xht oeictìL íéòìñ Lîçkd oeict,ïamyixtd m`y §¨¥§¨¦¤¥
.mzgz mixg` ozep ,eca`e,Búeéøçàa ïéáéiç ïéà ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥©¨¦§©£¨
`ed xeng xht oeict ik,éðL øNòî ïBéãôkzernd eca` m`y §¦§©£¥¥¦

.odizgz mixg` yixtn epi` ,ipy xyrn zexit mda ectyéaø ãéòä¥¦©¦
únL øBîç øèt ïBéãt ìò ÷Bãö éaøå òLBäé,odk cil `ay mcew §ª©§©¦¨©¦§¤¤£¤¥

,íeìk ïäkì ïàk ïéàL.minkg zrcke ¤¥¨©Ÿ¥§
øBîç øèt úî,odkl epzpy mcewe ,dya e`cty xg`løæòéìà éaø ¥¤¤£©¦¡¦¤¤

,øîBàxengd,äìè ìL Búàðäa øzeîe ,øáwéonf lk ezrcl ik ¥¦¨¥¨©£¨¨¤¨¤
,d`pda xeq` xengde ,oeictd lg `l odkl dyd `a `lydyde

.odkd ly epi`,íéøîBà íéîëçåxeng xhtdéøö Bðéà,øáwäì C ©£¨¦§¦¥¨¦§¦¨¥
äìèå,ea dcty,ïäkìal dyxtdd mzrclyxeqi`d zrwtn dc §¨¤©Ÿ¥

.dya odkd z` dkfne xengdn

àøîâ

:xfril` iax ly enrh zxxan `xnbddéîòè éàî ,óñBé áø øîà̈©©¥©©§¥
øæòéìà éaøc,xeng xht oeict zeixg`a miaiig milrady xaeqy §©¦¡¦¤¤

áéúëc(eh gi xacna)'åâå äcôú äãt Cà'xeka z`e mc`d xeka z` ¦§¦©¨Ÿ¦§¤
,mc` xekal d`nh dnda xeka aezkd yiwd ,'d`nhd dndadäî©

,íãà øBëaa`dBúeéøçàa áéiç,odkl `aiy cr oeictd lyóà §¨¨©¨§©£¨©
oeictäàîè äîäa øBëaxengd lra.Búeéøçàa áéiç §§¥¨§¥¨©¨§©£¨

ééaà déì øîà,sqei axléà,xn`pe yiwp ok enk m`d -øBëa äî ¨©¥©©¥¦©§
äàðäa øzeî íãà,dctpy mcewøzeî äàîè äîäa øBëa óà ¨¨¨©£¨¨©§§¥¨§¥¨¨

.dctpy mcew d`pda,énð éëä àîéz éëåiaxk xfril` iax xaqe §¦¥¨¨¦©¦
,d`pda xzen xeng xhty oernyïðúäå,`tiqa,øBîç øèt úî §¨§©¥¤¤£

,øáwé ,øîBà øæòéìà éaø,oecl yieéàîdn iptn -åàì ,øáwé ©¦¡¦¤¤¥¦¨¥©¦¨¥¨
iptnðäa øeñàc,äà,d`pda xeq` xeng xhty xaeqy gxkdae §¨©£¨¨

dnda xeka yiwn mdiably ,zeixg` aeig dpey dn dyw ok m`e
.yiwn epi`y d`pd xeqi`n ,mc` xekal d`nh

:`xnbd zvxzn,àìxeq`y meyn epi` xfril` iax xn`y 'xawi' Ÿ
`l` ,d`pda,íãà øBëák 'øáwé'ywed dxeaw zaeg iabl mb ik ¦¨¥¦§¨¨

dywn .xawp zny mc` xekae ,mc` xekal d`nh dnda xeka
:`xnbdàlàwx ike -øBëa íãàzny,äøeá÷ éòác àeäeli`e ¤¨¨¨§§¨¥§¨

mc`èeLtzny,äøeá÷ éòa àìoia dfa welig oi` ixdy ,epi` dfe ¨Ÿ¨¥§¨
.heytl xekaãBòåixdy ,dywxqe` xfril` iaxy `ziixan gken §

c ,d`pda xeng xhtBì LiL ìàøNéa øæòéìà éaø äãBî ,àéðz©§¨¤©¦¡¦¤¤§¦§¨¥¤¤
BlL àeäå ,åéìò äìè LéøônL ,Búéa CBúa øBîç øèt ÷ôñ-ly §¥¤¤£§¥¤©§¦¨¤¨¨§¤

,eilraxeq`y xaeqy gken ,wtq lr dy yixtdl jixvdy dfne
.d`pda

:`xnbd zvxzn,àáø øîà àlàxeng xht xqe` xfril` iax ¤¨¨©¨¨
exizdl mc` xekal eyiwn epi` recn dyw `le ,xawi okle ,d`pda

ik ,d`pda,'äcôú äãt Cà' àø÷ øîà,xnele hrnl ernyn 'j`'e ¨©§¨©¨Ÿ¦§¤
åéúéLwä äéiãôìoiprl wx mc` xekal ywed d`nh dnda xeka - ¦§¦¨¦§¥¦

,oad oeictk ,epeict zeixg`a aiigziyøçà øáãì àìåepi` la` - §Ÿ§¨¨©¥
.mc` xekak d`pda xzen xeng xhty cnln
:xeng xht zectl jixv izn dpc `xnbdíúä ïðz,`ziixaa §©¨¨

ïéëøòäjxrpd jxr itl mirawp,ïzòLalcby cr oiznd m`e ¨£¨¦§©§¨
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oifge` mipya cenr ai sc ± oey`x wxtzereay

éîð ïåòîù éáøìeze` oicet oi` Ð d`pda xeng xht ixyc ab lr s` Ð

.eda aizk li`e iavc ,oiycwend ileqtaúéòéáù úîäáádgwipy dnda Ð

.ziriay zexitaêì éòáéú àì éàãåoeikc ,jl iraiz `l Ð i`ce xeng xht Ð

,dxegql `le `pngx xn` "dlk`l"c .dil wixt `l Ð odkl epeict azinl irac

,ziriay zexita xeng dpew df `vnpe

.dlik`l ie`x epi`y÷ôñdcliy oebk Ð

yixtn :oizipzna xn`c ,dawpe xkf en`

.envrl `ede dlhïåòîù éáøã àáéìàå
êì éòáéú àìirazin `l diciclc Ð

`l i` dixeqi` irewt`l dlh iyext`l

xht xizn oerny iax `dc ,odkl dil aidi

.d`pda xengéàãåä úàxeng xht Ð

`iede ,odkl epzil irac meyn ,i`ce

.dxegqúåðúîá.daiwde miigle rexf Ð

äôéøùìiwlq Ð xekaa aiigin i`e Ð

.deabl mixeni`äàîè äìçdl oi` Ð

d`nh dnexz lke`dc ,dtixy `l` dpwz

.dzin aiigéàîàåzqir aiigin Ð

dlga ziriaya ziriay?íëéúåøåãìÐ

.ziriaya elit` :rnyn ,dlga aizk

"mkizeqixr ziy`xn" :(eh xacna) aizke

.'ebeéëä éîð àéðúmeyn `nrhc Ð

.eda aizk "mkizexecl"cäðéî øîâéìåÐ

aiigzze ,dtixyl `le "dlk`l" xn` `lc

!dxekaa ziriay zndaíúä,dlg iab Ð

dtixya dpi`c ,dlik`l dzyxtd xwir

.z`nhp ok m` `l`åîéé÷ìdry elit` Ð

.zg`åãùçð.oeict `la oda oicaery Ð

àèéùô.dl opirny `kdn i`cec Ðåäî
éìéî éðä àîéúã`kid Ð eppzi `lc Ð

edepi`xy ,ceyg ixwinc dia ol wfgenc

Ð ixwinc :`pixg` `pyil .xaca cygpy

xhta dcear care inxzi`c dil opifgc

.oeict mcew xengàøéúéä äá äøåîãÐ

,ily `di eizgz yixtiy dyc oeik :xaqwc

.ezectl il dnläðùîíéòìñ ùîçë
ïáä ïåéãô ìùxeka yi" wxta xn`c Ð

.ezeixg`a aiigc (`,`p zexeka) "dlgpl

éðù øùòî ïåéãôëepi` eca` m`c Ð

.opaxk .ezeixg`a aiigøåîç øèô úîÐ

epzp `l oiicre ,oeictd yixtdy xg`l

.odkløá÷é øîåà øæòéìà éáøli`ed Ð

xg`a aiig `ede`lc o`nk Ð dlhd zei

ly ez`pda l`xyil xzene .inc diyxt`

.eyixtd `ly ink dlhøá÷äì êéøö ïéà
dil mw Ð dlhl diyxt`c `pcirnc Ð

.iect xeng xhte ,odk zeyxaàøîâáééç
åúåéøçàá.ca`e epeict yixtd m` Ð

äàðäá øúåî.epeict mcew Ðøá÷é
íãà øåëáë,d`pda xeq`c meyn `l Ð

mzqe ,mc` xekal ywzi`c meyn `l`

.dxeawl ozip mc` xekaéáø äãåî
øæòéìàxeng xht i`ceac ab lr s` Ð

irewt`l dlh iyext`l jixvncne .'ek yixtn `l` ,odkl oeict zzl jixv oi`y wtqa `ed dcen ,wixtin `l odk cil xeng xht ihn `lc dnk lkc dil `xiaq

.d`pda xeq` xeng xht :dil `xiaqc llkn ,dixeqi`åéúù÷ä äééãôì.d`pdl Ð xg` xacl `le .epeict zeixg`a aiigziy ,mc` xekal d`nh dnda xeka Ð

ïúòùá ïéëøòäa aizkck xg` jxr el yiy ,yy oa `diy cr epzp `ly ,oiznde ,"ilr ikxr" xn`y zrya mipy yng cr ycg oan did m`y Ðoikxr zyxt

.jixrdy dryk `l` aidi `l ikd elit` ,(fk `xwie)íéùìù øçà.'ebe "ycg oan eiecte" :(gi xacna) aizkck Ðøúìàì øåîç øèô ïåéãôå.dinza Ðïéà
íéùìù ïáî úåçô ïéëøòá.dyxta aizkck ,jxrp epi` Ðúåøéæðáå.eed miyly `ixhniba "didi" ,"didi ycew" :(e xacna) aizkck ,mei miyly zexifp mzq Ð

ïéôéñåîåmipy dnk exeng xht oeictne epa oeictn oiznd m`e .mipy dynge drax` xifpa xcep Ð xifp oke .dyxta aizkck ,ea cner `edy onf lkl jxr yiy Ð

.xzei ozep epi`e ,ezectl leki oiicr Ðéåãô åàãô íàù øîåìdiict zevn xwir la` .[iect] xzl`l e`ct m`y Ð xzl`l xeng xht oeict :lirl ipzwc `d Ð

.miiwn `låðáã ììëî.iect epi` miyly jeza e`ct m`c llkn Ð miyly xg` oad :ipzwe ,carica dil znwe`cn Ðøîúéàäå"dlgpl xeka yi" wxta Ð

.(`,hn zexeka)åéùëòî àîìò éìåëãcr legi `l oeictde ,zern ozep ip` eiykr :xn`c `kid ibilt ik .iect epi` Ð df oeict legi eiykrn :dil xn`c `kid Ð

.mei miyly xg`l
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éàãå,d`nh dnda zepwl xeq`c rnyn .dxegql `le dlk`l Ð jl iraz `l

lfebd"a ixq` `l opax elit`c :dnize .ziriay zexita ,xeng xht oebk

,"dlk`l"c `inec opirac meyn `l` ,dqiake dxyn (`,aw `nw `aa) "`nw

!dey exeriae ez`pd ied dk`lnl dndae .dey exeriae ez`pdyïåéëeli`c

yixtdl lekic ab lr s`e Ð 'ek `inhin

,z`f lr ziriay ly dpi`y zxg` dqirn

dlg za e`l jd ,mewn lkn .odizy siwne

enk ied Ð dtebn iyext`l ivn `le ,`id

.xehtd lr aeigd onàëädtixyl xwir

exwirc ,xnern slip :mz epiax dywd Ð

zegpn) "zepaxw lk" wxt xn`e ,dtixyl

oilhep eid ziriaya oigitq ixney :(`,ct

iziin ikid :jixte ,dkyld znexzn oxky

xn` "dlk`l" ?ziriay zexitn xner

axwy unew `ki`e ,dtixyl `le `pngx

`xw xn`c mzd ip`y !gafn iabl

xeka opitli `l :xnel yi !"mkizexecl"

xnerl dn :`aeh ikxit `ki`c ,xnern

.d`nehe zay dgece ,xeav oaxw oky

`l` ziriaya xner miiwl xyt` i` ,cere

la` ."lnxk" opirac ,ziriay zexita

,ziriay dpya miiwzn dlge xeka

.mixg` zexitae zexg` zendaa

åàì`nlr ilekc `ax xn` dlr xnzi`
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:eäì àéòaéà .eäa áéúk "ìiàå éáö" ,éîð ïBòîL éaøì§©¦¦§©¦§¦§©¨§¦§¦©£¨§
éàcå ?úéòéáL úîäáa úBcôì eäî¯,Cì éòaéz àì ©¦§¦§¥©§¦¦©©¨¦¨¥¨

Cì éòaéz ék ;äøBçñì àìå ,àðîçø øîà äìéëàì¯.÷ôñ ©£¦¨¨©©£¨¨§Ÿ¦§¨¦¦¨¥¨¨¥
ék ;÷ôñ déì úéìc ,Cì éòaéz àì ïBòîL éaøc àaélàå§©¦¨§©¦¦§¨¦¨¥¨§¥¥¨¥¦

Cì éòaéz¯äìè Léøôîc ïåék ?éàî ,äãeäé éaøc àaélà ¦¨¥¨©¦¨§©¦§¨©¥¨§©§¦¨¤
Bîöòì àeäå¯ïåék :àîìéc Bà .déa àðéø÷ "äìëàì" §§©§§¨§¨¨¥¨¥¦§¨¥¨

éøzLéî àì déøeqéà ò÷ôî àìc änëc¯?éîc äøBçñk §©¨§¨©§©¦¥¨¦§§¥¦§¨¨¥
da ïéãBt ïéà úéòéáL úîäa :àcñç áø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¦§¨¤¡©§¦¦¥¦¨
:àcñç áø øîàå .÷ôqä úà da ïéãBt ìáà ,éàceä úà¤©©©£¨¦¨¤©¨¥§¨©©¦§¨

úéòéáL úîäa¯;úBðzna úáéiçå äøBëaä ïî äøeèt ¤¡©§¦¦§¨¦©§¨§©¤¤©©¨
äøBëaä ïî äøeèt¯àìå àðîçø øîà "äìëàì" §¨¦©§¨§¨§¨¨©©£¨¨§Ÿ

úBðzna úáéiçå ,äôéøNì¯.da àðéø÷ "äìëàì"c ¦§¥¨§©¤¤©©¨¦§¨§¨¨¥¨¨
dúlç äîøeä àlL ãò úéòéáL úqéòî ìëBàä :éáéúéî¥¦¥¨¥¥¦©§¦¦©¤Ÿ§¨©¨¨

¯àéä äôéøN úa àénhî eléàc ïåék ?éànàå .äúéî áéiç©¨¦¨§©©¥¨§¦¦©§¨©§¥¨¦
¯!äôéøNì àìå àðîçø øîà "äìëàì"¯àëä éðàL §¨§¨¨©©£¨¨§Ÿ¦§¥¨¨¥¨¨

úqéòî ìëBàì ïépî :éëä éîð àéðz ."íëéúøãì" :áéúëc¦§¦§ŸŸ¥¤©§¨©¦¨¦¦©¦¨¥¥¦©
äúéî áéiçL dúlç äîøeä àlL ãò úéòéáL¯:øîàpL §¦¦©¤Ÿ§¨©¨¨¤©¨¦¨¤¤¡©

."íëéúøãì"¯!dpéî øîâìå¯íúä¯àëä ,äìéëàì øwéò §ŸŸ¥¤§¦§©¦¨¨¨¦¨©£¦¨¨¨
¯"ïäkì Bðúð" .äôéøNì øwéòåëCBúa øBîç øèt Bì äéäL ìàøNé :ïðaø eðúc àäì àðéðz .' ¦¨¦§¥¨§¨©Ÿ¥¨¥¨§¨§¨©¨©¦§¨¥¤¨¨¤¤£§

éðàå ,éì eäðz" :ïäkä Bì øîàå ,Búéa"eäcôà¯.åéðôa Bàãt ïk íà àlà ,Bì Bðzé àì äæ éøä ¥§¨©©Ÿ¥§¥¦©£¦¤§¥£¥¤Ÿ¦§¤¨¦¥§¨§¨¨
úøîBà úàæ :deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà¯.íéøBîç éøèt ìò íéðäkä eãLçð¯!àèéLt ¨©©©§¨¨©©¨©£Ÿ¤¤¤§§©Ÿ£¦©¦§¥£¦§¦¨

¯éléî éðä :àîéúc eäî¯àëéä÷æçîcàîúña ìáà ,éø÷éîc ïì¯äøBîc ïì òîLî à÷ ,àì ©§¥¨¨¥¦¥¥¨§©§©¨§¦§¥£¨¦§¨¨¨¨©§©¨§¤
.àøézéä daäðùîúîå øBîç øèt ïBéãt Léøônä¯,Búeéøçàa ïéáéiç :øîBà øæòéìà éaø ¨¤¥¨©©§¦¦§¤¤£¨¥©¦¡¦¤¤¥©¨¦§©£¨

éaø ãéòä .éðL øNòî ïBéãôk ,Búeéøçàa ïéáéiç ïéà :íéøîBà íéîëçå .ïa ìL íéòìñ Lîçk§¨¥§¨¦¤¥©£¨¦§¦¥©¨¦§©£¨§¦§©£¥¥¦¥¦©¦
únL øBîç øèt ïBéãt ìò ÷Bãö éaøå òLBäé¯øBîç øèt úî .íeìk ïäkì ïàk ïéàL¯éaø §ª©§©¦¨©¦§¤¤£¤¥¤¥¨©Ÿ¥§¥¤¤£©¦

éøö ïéà :íéøîBà íéîëçå .äìè ìL Búàðäa øzeîe ,øáwé :øîBà øæòéìà.ïäkì äìèå ,øáwäì C ¡¦¤¤¥¦¨¥¨©£¨¨¤¨¤©£¨¦§¦¥¨¦§¦¨¥§¨¤©Ÿ¥
àøîâCà" :áéúëc ?øæòéìà éaøc àîòè éàî :óñBé áø øîà"äcôz äãtåâåíãà øBëa äî ,' ¨©©¥©©£¨§©¦¡¦¤¤¦§¦©¨Ÿ¦§¤©§¨¨

Búeéøçàa áéiç¯íãà øBëa äî éà :ééaà déì øîà .Búeéøçàa áéiç äàîè äîäa øBëa óà ©¨§©£¨©§§¥¨§¥¨©¨§©£¨£©¥©©¥¦©§¨¨
éaø ,øBîç øèt úî :ïðúäå ,éîð éëä àîéz éëå !øzeî äàîè äîäa øBëa óà ,äàðäa øzeî¨©£¨¨©§§¥¨§¥¨¨§¦¥¨¨¦©¦§¨§©¥¤¤£©¦

"øáwé" éàî ;øáwé :øîBà øæòéìà¯?äàðäa øeñàc åàì¯.íãà øBëák øáwé ,àì¯íãà àlà ¡¦¤¤¥¦¨¥©¦¨¥¨§¨©£¨¨¨¦¨¥¦§¨¨¤¨¨¨
Bì LiL ìàøNéa øæòéìà éaø äãBî :àéðz ,ãBòå ?äøeá÷ éòa àì èeLt ,äøeá÷ éòác àeä øBëa§§¨¥§¨¨¨¨¥§¨§©§¨¤©¦¡¦¤¤§¦§¨¥¤¥

Búéa CBúa øBîç øèt ÷ôñ¯Cà" àø÷ øîà :àáø øîà àlà !BlL àeäå åéìò äìè LéøônL §¥¤¤£§¥¤©§¦¨¤¨¨§¤¤¨¨©¨¨¨©§¨©
"äcôz äãt¯ïéëøòä :íúä ïðz .øçà øáãì àìå ,åéúéLwä äéiãôì¯ïaä ïBéãôe ,ïúòLa¯ ¨Ÿ¦§¤¦§¦¨¦©¦¦§Ÿ§¨¨©¥§©¨¨¨£¨¦¦§¨¨¦§©¥

ìL øçàøBîç øèt ïBéãt ,íBé íéL¯ïéëøòa ïéà :éäðéîøe ?øzìàì øBîç øèt ïBéãôe .øzìàì ©©§¦¦§¤¤£§©§©¦§¤¤£§©§©§¦§¦¥©£¨¦
ìMî úBçt øBîç øèôáe úeøéæðáe ïaä ïBéãôáeøîBì :ïîçð áø øîà !íìBò ãò ïéôéñBîe ,íéL §¦§©¥¦§¦§¤¤£¨¦§¦¦¦©¨¨©©©§¨©

Bàãt íàL¯.éeãt¯Bàãt íà ,Bðác ììkî¯ìL CBúa Bða úà äãBtä :øîzéàäå ?éeãt BðéàíéL ¤¦§¨¨¦§¨¦§¦§¨¥¨§¨¦§©©¤¤§§§Ÿ¦
!éeãt Bða :øîà áø ,íBé¯"åéLëòî" ,àîìò éleëc :àáø øîà ,dìò øîzéà åàì¯!éeãt Bða ïéà ©¨©§¨¨¦§©£¨¨©¨¨§¥¨§¨¥©§¨¥§¨
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc zexeka(ycew zay meil)

,énð ïBòîL éaøìdcti `l ,d`pda xzen xeng xhty xaqy s` §©¦¦§©¦
ik ,oiycwend ileqta,eäa áéúk 'ìiàå éáö'micet oi`y digk mde §¦§©¨§¦§

.da
:ziriay zndaa oicet m` dpc `xnbdúBãôì eäî ,eäì àéòaéà¦©§¨§©¦§

xeng xhtúéòéáL úîäáazxne` .ziriay zexita dpwpy dya - §¤¡©§¦¦
oeicta aiig `edy xeng xht :`xnbd,Cì éòaéz àì ,éàcåm` ©©Ÿ¦¨¥¨

ziriay iabl ik ,ziriay zndaa ezectl xyt`øîà äìéëàì©£¦¨¨©
,àðîçøxn`py(e dk `xwie)rnyne ,'dlk`l mkl ux`d zAW dzide' ©£¨¨§¨§¨©©¨¨¤¨¤§¨§¨

dlik`l epzip ziriay zexity,äøBçñì àìåzectl xeq` okle §Ÿ¦§¨
ie`x epi`y xeng dpew `ed epeicta ik ,i`ce xeng xht mda

.dlik`l÷ôñ ,Cì éòaéz ékdawpe xkf en` dcliy oebk ,xeng xht ¦¦¨¥¨¨¥
epipye ,oey`x clep in reci `le(.h lirl).elv` egipne dlh yixtny

:`xnbd dtiqendéì úéìc ,Cì éòaéz àì ïBòîL éaøc àaélàå§©¦¨§©¦¦§Ÿ¦¨¥¨§¥¥
÷ôñezectl aiig epi`e d`pda xeq` epi` xeng xht eixacl ik - ¨¥

lirl x`eank wtqn(:h).äãeäé éaøc àaélà ,Cì éòaéz ékxaeqd ¦¦¨¥¨©¦¨§©¦§¨
,oeict aiig wtq mb jkle ,d`pda xeq`y,éàîm`dLéøôîc ïåék ©¥¨§©§¦

,Bîöòì àeäå äìè,odkl epzep epi` wtqn ik,déa àðéø÷ 'äìëàì' ¨¤§§©§§¨§¨¨¦¨¥
éøzLéî àì déøeqéà ò÷ôî àìc änëc ïåék ,àîìéc Bàoeik - ¦§¨¥¨§©¨§Ÿ©§©¦¥Ÿ¦§§¥

xeq` `ed xengdn d`pdd xeqi`d z` riwtd `ly cer lky
dya oeictd ,d`pda,éîc äøBçñk,xenga d`pd xzid ea dpew ik ¦§¨¨¥

.ea zectl xeq`e
:di`x d`ian `xnbdúéòéáL úîäa ,àcñç áø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¦§¨¤¡©§¦¦

éàceä úà da ïéãBt ïéà,i`ce xeng xht -úà da ïéãBt ìáà ¥¦¨¤©©©£¨¦¨¤
÷ôqä.xeka wtq `edy xeng -,úéòéáL úîäa ,àcñç áø øîàå ©¨¥§¨©©¦§¨¤¡©§¦¦

úBðzna úáéiçå ,äøBëaä ïî äøeètodkl zzl jixvy ,dpedk §¨¦©§¨§©¤¤§©§
:el` mipic mrh `xnbd zx`an .daiwe miigl rexfïî äøeèt§¨¦

,äøBëaäik,äôéøNì àìå àðîçø øîà 'äìëàì'xeka ixeni`e ©§¨§¨§¨¨©©£¨¨§Ÿ¦§¥¨
.gafna mixhwp,úBðzna úáéiçåoeikda àðéø÷ 'äìëàì'c- §©¤¤©©¨¦§¨§¨¨¦¨¨

.'dlk`l' mda miiwzny
:dxeka xeht lr dlg aeign dywn `xnbd,éáéúéîdpyna epipy ¥¦¥

(h"n h"t ziriay),úéòéáL úqéòî ìëBàäd`eazn ziyrpy dqirn - ¨¥¥¦©§¦¦
,ziriayd dpya dlcbyàlL ãò[y mcew-]áéiç ,dúlç äîøeä ©¤Ÿ§¨©¨¨©¨

,äúéî.dzlg dnxed `ly dqirn lke` oickéànàå`cqg axle - ¦¨§©©
,dlga zaiig dnl dywàéîhî eléàc ïåék,dlgd `nhz eli` - ¥¨§¦¦©§¨

,àéä äôéøN úaik ,dlgn dxhetl yi ok m`'äìëàì'[ziriayl-] ©§¥¨¦§¨§¨
.äôéøNì àìå àðîçø øîà:`xnbd zvxznàëä éðàLdpey - ¨©©£¨¨§Ÿ¦§¥¨¨¦¨¨

,dlga zaiig dtixy icil `al dlekiy s`y ,ziriay zqira xacd
áéúëcda(`k eh xacna),'íëéúBøBãì'aeig yi onf lkay cnll ¦§¦§¥¤

.ziriaya elit`e ,dlg yixtdlìëBàì ïépî ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¦©¦§¥
øîàpL ,äúéî áéiçL dúlç äîøeä àlL ãò úéòéáL úqéòî¥¦©§¦¦©¤Ÿ§¨©¨¨¤©¨¦¨¤¤¡©

.'íëéúBøBãì'§¥¤
:`xnbd zl`ey .dxekal dlgn micnel oi` dnl zxxan `xnbd

dpéî øîâìåziriay znda aiigl ,ziriaya dlg aeign cnlp - §¦§©¦¨
:`xnbd daiyn .dxekaaíúä,dlgaøwéòzcner dlgd,äìéëàì ¨¨¦¨©£¦¨

mle` .dlgn dxhetl daiq ef oi`e ,dtixy zaiig d`nhp m` wxe
àëä,dxeka iabløwéò`ed epic,äôéøNìlr daxwdl cnery ¨¨¦¨¦§¥¨

.'dlk`l' llka epi` okle ,gafnd
:dpyna epipy'åë ïäkì Bðúðyixtiy cr eniiwl i`yx odkd oi` §¨©Ÿ¥

.eizgz dy
ynn d`ian `xnbdzxne` .`ziixaa epipyy dkldl reiq epizp

:`xnbdïðaø eðúc àäì àðéðz,`ziixad ixack dpyna epipy - §¦¨§¨§¨©¨¨
éì eäðz ïäkä Bì øîàå ,Búéa CBúa øBîç øèt Bì äéäL ìàøNé¦§¨¥¤¨¨¤¤£§¥§¨©©Ÿ¥§¥¦

Bàãt ïk íà àlà ,Bì Bðzé àì äæ éøä ,eäcôà éðàåodkdåéðôa ©£¦¤§¥£¥¤Ÿ¦§¤¨¦¥§¨§¨¨
.l`xyid ly

úøîBà úàæ ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà`ziixad ixacn - ¨©©©§¨¨©©¨©£©Ÿ¤¤
,epcnl 'eipta e`ct m` `l`'íéøBîç éøèt ìò íéðäkä eãLçð¤§§©Ÿ£¦©¦§¥£¦

:`xnbd zl`ey .oeict `ll mda cearlàèéLteprny o`kny §¦¨
:`xnbd daiyn .dea` xa dax siqed dne ,z`féðä ,àîéúc eäî©§¥¨¨¥

éléî`l` mpi` el` mixac -éøwéîc ïì ÷æçîc àëéäodka wx - ¦¥¥¨§ª§¨¨§¦§¥
,ceygl wfgenyàîúña ìáà,ceyg epi`y mzq odk -,àìlkeie £¨¦§¨¨Ÿ

,eipta edcti `l m` mb xeng xht el zzl l`xyidïì òîLî à÷̈©§©¨
,dea` xa daxàøézéä da äøBîc-dxen ceyg epi`y odk mby §¤¨¤¥¨

`l okle ,ely oeictdy oeik ,oeict `la xeng xhta ynzydl xzid
.eipta edcet m` `l` ,odk lkl xeng xht ozi

äðùî

:odkl dyd z` ozpy mcew ezny xeng xht e` dy oicLéøônä©©§¦
l dyå ,øBîç øèt ïBéãtodkl epzpy mcewúî,dydøæòéìà éaø ¦§¤¤£§¥©¦¡¦¤¤
,øîBàmilrad,Búeéøçàa ïéáéiçik ,odkl xg` dy zzl mikixve ¥©¨¦§©£¨

`ed xeng xht oeictìL íéòìñ Lîçkd oeict,ïamyixtd m`y §¨¥§¨¦¤¥
.mzgz mixg` ozep ,eca`e,Búeéøçàa ïéáéiç ïéà ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥©¨¦§©£¨
`ed xeng xht oeict ik,éðL øNòî ïBéãôkzernd eca` m`y §¦§©£¥¥¦

.odizgz mixg` yixtn epi` ,ipy xyrn zexit mda ectyéaø ãéòä¥¦©¦
únL øBîç øèt ïBéãt ìò ÷Bãö éaøå òLBäé,odk cil `ay mcew §ª©§©¦¨©¦§¤¤£¤¥

,íeìk ïäkì ïàk ïéàL.minkg zrcke ¤¥¨©Ÿ¥§
øBîç øèt úî,odkl epzpy mcewe ,dya e`cty xg`løæòéìà éaø ¥¤¤£©¦¡¦¤¤

,øîBàxengd,äìè ìL Búàðäa øzeîe ,øáwéonf lk ezrcl ik ¥¦¨¥¨©£¨¨¤¨¤
,d`pda xeq` xengde ,oeictd lg `l odkl dyd `a `lydyde

.odkd ly epi`,íéøîBà íéîëçåxeng xhtdéøö Bðéà,øáwäì C ©£¨¦§¦¥¨¦§¦¨¥
äìèå,ea dcty,ïäkìal dyxtdd mzrclyxeqi`d zrwtn dc §¨¤©Ÿ¥

.dya odkd z` dkfne xengdn

àøîâ

:xfril` iax ly enrh zxxan `xnbddéîòè éàî ,óñBé áø øîà̈©©¥©©§¥
øæòéìà éaøc,xeng xht oeict zeixg`a miaiig milrady xaeqy §©¦¡¦¤¤

áéúëc(eh gi xacna)'åâå äcôú äãt Cà'xeka z`e mc`d xeka z` ¦§¦©¨Ÿ¦§¤
,mc` xekal d`nh dnda xeka aezkd yiwd ,'d`nhd dndadäî©

,íãà øBëaa`dBúeéøçàa áéiç,odkl `aiy cr oeictd lyóà §¨¨©¨§©£¨©
oeictäàîè äîäa øBëaxengd lra.Búeéøçàa áéiç §§¥¨§¥¨©¨§©£¨

ééaà déì øîà,sqei axléà,xn`pe yiwp ok enk m`d -øBëa äî ¨©¥©©¥¦©§
äàðäa øzeî íãà,dctpy mcewøzeî äàîè äîäa øBëa óà ¨¨¨©£¨¨©§§¥¨§¥¨¨

.dctpy mcew d`pda,énð éëä àîéz éëåiaxk xfril` iax xaqe §¦¥¨¨¦©¦
,d`pda xzen xeng xhty oernyïðúäå,`tiqa,øBîç øèt úî §¨§©¥¤¤£

,øáwé ,øîBà øæòéìà éaø,oecl yieéàîdn iptn -åàì ,øáwé ©¦¡¦¤¤¥¦¨¥©¦¨¥¨
iptnðäa øeñàc,äà,d`pda xeq` xeng xhty xaeqy gxkdae §¨©£¨¨

dnda xeka yiwn mdiably ,zeixg` aeig dpey dn dyw ok m`e
.yiwn epi`y d`pd xeqi`n ,mc` xekal d`nh

:`xnbd zvxzn,àìxeq`y meyn epi` xfril` iax xn`y 'xawi' Ÿ
`l` ,d`pda,íãà øBëák 'øáwé'ywed dxeaw zaeg iabl mb ik ¦¨¥¦§¨¨

dywn .xawp zny mc` xekae ,mc` xekal d`nh dnda xeka
:`xnbdàlàwx ike -øBëa íãàzny,äøeá÷ éòác àeäeli`e ¤¨¨¨§§¨¥§¨

mc`èeLtzny,äøeá÷ éòa àìoia dfa welig oi` ixdy ,epi` dfe ¨Ÿ¨¥§¨
.heytl xekaãBòåixdy ,dywxqe` xfril` iaxy `ziixan gken §

c ,d`pda xeng xhtBì LiL ìàøNéa øæòéìà éaø äãBî ,àéðz©§¨¤©¦¡¦¤¤§¦§¨¥¤¤
BlL àeäå ,åéìò äìè LéøônL ,Búéa CBúa øBîç øèt ÷ôñ-ly §¥¤¤£§¥¤©§¦¨¤¨¨§¤

,eilraxeq`y xaeqy gken ,wtq lr dy yixtdl jixvdy dfne
.d`pda

:`xnbd zvxzn,àáø øîà àlàxeng xht xqe` xfril` iax ¤¨¨©¨¨
exizdl mc` xekal eyiwn epi` recn dyw `le ,xawi okle ,d`pda

ik ,d`pda,'äcôú äãt Cà' àø÷ øîà,xnele hrnl ernyn 'j`'e ¨©§¨©¨Ÿ¦§¤
åéúéLwä äéiãôìoiprl wx mc` xekal ywed d`nh dnda xeka - ¦§¦¨¦§¥¦

,oad oeictk ,epeict zeixg`a aiigziyøçà øáãì àìåepi` la` - §Ÿ§¨¨©¥
.mc` xekak d`pda xzen xeng xhty cnln
:xeng xht zectl jixv izn dpc `xnbdíúä ïðz,`ziixaa §©¨¨

ïéëøòäjxrpd jxr itl mirawp,ïzòLalcby cr oiznd m`e ¨£¨¦§©§¨
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המשך בעמוד ק



קמב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc zexeka(iyily meil)

,mkz`àzðéôña éàab eìëéà.ily dpitqa inr elk`z - ¦§©©¦§¦§¨
déì eøîà,dippg oa ryedi iax z` `pez` ipwf el`y -àøáb àeää ¨§¥©©§¨

déì eáäé àìå àúzà éòáe ìéæàc`le dy` ywal jldy mc` - §¨¦¨¥¦§¨§Ÿ¨£¥
,el depzpdépéî eìcîc àëéä ìéæàc déì éæç éàîie`x m`d - ©£¦¥§¨¦¥¨§¦§¦¥

.dy` odn ywal ,dpey`xdn daeyg xzei dgtynl jliyì÷L§©
àúkéñdkiq dippg oa ryedi iax gwl -éàzúì döcdagze - ¦§¨¨¨§©©

,xeg oi`y mewna ,lzek zizgzaìàò àì,dqpkp `le -,éàléòì Ÿ¨§¦©
ìàò-,dqpkp ,lzeka deab mewna didy xega dagzykeøîà ¨¨©

deab mewna wx zqpkp dkiqdy myk ,`ed lyn ,`pez` ipwfl
,lzekaydéìfî úa éîøúéî énð éàäm` dyri oekp df mc` jk - ©©¦¦§§¥©©¨¥

ik ,dpey`xd dy`d zgtynn daeyg dgtynn dy` ywal jli
dy`d zgtynn daeyg xzei dgtyna elfn za el dpncfpy okzi

.el depzp `ly dpey`xd
:dippg oa ryedi iax z` `pez` ipwf el`y ceréæBàc àøábó ©§¨§¦

éøèåéæBà øãäc àæç éàî ,óódid `le ,exiagl sqk deldy mc` - §¨¦©£¨§¨©¦
eaeg z` iyewa zeabl delnd wwfpy cr ,rextl zern dell
cerl delne delnd xfeg dnl ,mixg`l deld xkny zerwxwn

.oey`xd deldn wefipy dnn gwl cnel epi`e ,miyp`eäì øîà- ¨©§
,lyna dippg oa ryedi iax mdl dpràîâàì ìæà àøábjld mc` - ©§¨¨©§©§¨

,xrildéa éöî àìå àðeè àn÷ ìè÷,dpey`x mipw zliag jzge - ¨©©¨¨§Ÿ¨¥¥
,etizk lr mnixdl gilvd `l m`yn caek iptneçpîe ìè÷ [øãä]¨©¨©©©

déåléò,dpey`xd mipwd zliag lr gipde mipw cer jzge ay -ãò ¦¨¥©
déì éìãî Léðéà éîøúéàc-el exfry miyp` el epncfdy cr §¦§§¥¦¦©§¥¥

wefip zg` mrty s` ,miyp`l sqk delnd jk ,cgi lkd z` z`yl
on`p mc` `vniy cr mixg`l delie xefgi ,on`p epi`y del ici lr

.el gieexzy dwqir ez` zeyrl
cerdéì eøîà,dippg oa ryedi iaxl `pez` ipwféléî ïì àîéà ¨§¥¥¨¨¦¥

éàéãáã.xwy ly mixac epl xen` -eäì øîà,dippg oa ryedi iax ¦§¦¥¨©§
àãéìéc àúéðãek àeää äåä,dcliy dcixt efi` dzid -éìz äåäå £¨©§¦¨¦¦¨©£¨¨¥

à÷úét déì,wzt cled x`eva ielz dide -éáa ÷éqîc déa áúëe ¥¦§¨§©¥§©¦§¥
éæeæ àôìà äàî àaàd`n ly aeg `a` zian miraezy ea aezke - ©¨¥¨©§¨¥

.fef sl`déì eøîà,`pez` ipwfäãìé éî àúéðãeëådcixt ike - ¨§¥§§¦¨¦¨§¨
.zcll dlekieäì øîà,dippg oa ryedi iaxéàéãác éléî eäéð éä ¨©§¥¦¦¥¦§¦¥

.xwy ixac md el` -
:dippg oa ryedi iax z` `pez` ipwf el`y cer,àéøñ ék àçìéî¦§¨¦¨§¨

dì éçìî éàîa,eze` miglen dna gixqn gln xy`k -eäì øîà §©¨§¦¨¨©§
,dippg oa ryedi iaxàúéðãeëc àzìéña,dcixt ly `ilya - §¦§¨§§¦¨

`pez` ipwf ednzàzðãeëì àzìéñ àkéà éîe`ily yi ike - ¦¦¨¦§¨§©§¨
,dl`ya dippg oa ryedi iax mdl aiyd .zclei dpi` ixde ,dcixtl

éøñ éî àçìéîe.gixqdl leki gln ike - ¦§¨¦¨¥
`pez` ipwf exn` cer:dippg oa ryedi iaxlàøéåàa àúéa ïì éða§¥¨¥¨©£¦¨

àîìòc.mlerd xie`a zia epl dpa -íL øîàryedi iax xikfd - §¨§¨¨©¥
e ,ycewd zenyn my dippg oaàòøàì àòé÷ø ïéa àìzoia cnrpe - §¨¥§¦¨§©§¨

,ux`l minydeäì øîà,`pez` ipwfl dippg oa ryedi iaxe÷éqà ¨©§©¦
àðéèå éðáéì éìizywa z` eyrzyke ,hihe mipal o`kl il e`iad - ¦¦§¥§¦¨

.mkzywak zia mkl dpa`
:dippg oa ryedi iax z` `pez` ipwf el`y ceràîìòc déúòéöî§¦£¥§¨§¨

àëéä.mlerd ly zirvn`d dcewpd okid epl d`xd -dô÷æ ¥¨©§¨

déúòaöàìe erav` z` dippg oa ryedi iax mixd -àëä ,eäì øîà §¤§§¨¥¨©§¨¨
.mlerd rvn` `ed o`k -øîéé éîe ,déì eøîàok`y gikei in - ¨§¥¦¥©

,dippg oa ryedi iax mdl aiyd .mlerd rvn` `ed o`keúééà©§
eçLéîe éìLàrvn` `ed o`k ok` m` ewcae eccne milag e`iad - ©§¥¦§

.mlerd
:dippg oa ryedi iaxl `pez` ipwf exn` cer,àøáãa àøéa ïì úéà¦¨¦¨§©§¨

àúîì àìéiò.xirl dze` qpkd ,dcya min x`a epl yi -øîà ©§¨§¨¨¨©
déìéiòàå éøàtî éìáç éì eìéLôà ,eäì,oiaeqn milag il exfy - §©§¦¦©§¥¦¨¥©£©§¥

.mkzywa dyr` `l ,ipevx miyer mkpi` m`e ,mci lr dpqipk`e
:dippg oa ryedi iaxl `pez` ipwf exn` cerààøéáúc àéçéø ïì úé ¦¨¥£¨¦§¦¨

,zexeay migix epl yi -déèéiç.oze` xetz -øîàmdl aiyd - ©§¥¨©
,dippg oa ryedi iaxdéèéiçéàå éãøb dépéî éì eëBøkodn il eyr - §¦¦¥©§¥¤¡©§¥

ick cbadn miheg mi`iven micba ipwzny enk ,mda oxtz`e miheg
.el mini`znd mihega extezl

:dippg oa ryedi iax z` `pez` ipwf el`y ceréàîa éðékñc àøLî¥¨¨§©¦¥§©
éìè÷oa ryedi iax mdl dpr .dze` mixvew dna mipikq zbexr - ¨§¦

dze` mixvew ,dippgàøîçc àðø÷aipwf ednz .xeng ly oxwa - §©§¨©£¨¨
`pez`àøîçì àðø÷ àkéà éîemdl aiyd .xengl oxw yi ike - ¦¦¨©§¨©£¨¨

:dl`ya dippg oa ryedi iaxéðékñc àøLî àkéà éîeyi ike - ¦¦¨¥¨¨§©¦¥
.mipikq ly dbexr

déì eúééàdippg oa ryedi iaxl `pez` ipwf e`iad -éòéa éøz- ©§¥§¥¥¥
,mivia izydéì eøîàepl xen` ,el exn` -éäå ézîkeà àzâæc éä ¨§¥¥§©§¨©§¦§¥

ézøeéç àzâæczlebpxz ly efi`e dxegy zlebpxz ly dvia efi` - §©§¨¦©§¦
.dpaleäéà eäì éúééà,[dippg oa ryedi iax] `ed mdl `iad -éøz ©§¥§¦§¥
éðéáb,zepiab izy -,eäì øîàmz` exn`éäå ézîkeà àféòc éä §¦¥¨©§¥§¦¨©§¦§¥

ézøeéç àféòc.dpal fr ly efi`e dxegy fr ly dpiab efi` - §¦¨¦©§¦
:dippg oa ryedi iax z` `pez` ipwf el`y cerúéîc àöeöøe- §¨§¦

ext`,ezvia ztilw jeza zny gdéçeø ÷éôð àëéäîokidn - ¥¥¨¨¦¥
:dippg oa ryedi iax mdl aiyd .egex z`vei÷ôð ,ìòc àëéäî- ¥¥¨§¨¨©

.d`vi myn ,dqpkp egexy okidn
:dippg oa ryedi iaxn `pez` ipwf eywa ceréåL àìc àðî ïì éåçà©§¥¨¨¨§Ÿ¨¥

déìéáç.mxeb `edy wfpd cbpk dey epi`y ilk epl d`xd -éúééà £¦¥©§¦
àéãea (ãçå ãç ìk),zlvgn dippg oa ryedi iax `iad -äéèLt ¨©§©§¨©§¥

,dhyt -àòøúa ìééò äåä àìziad gzta zqpkp dzid `le - Ÿ£¨¨¦§©§¨
,dheyt `idykäeøzéñ éøî eúééà ,eäì øîàxcrn e`iad - ¨©§©§¨¥¦§¨

z` qipkdl elkeiy cr eaigxdl ick gztd iccv z` exzqe
,zlvgnddéìéáç eåL àìc àðî eðééäz` dey epi`y ilk edf - ©§¨¨§Ÿ¨£¦¥

.mxeb `edy wfpd
,gekiea dippg oa ryedi iax mgvipy oeikeäðéúééàipwf z` `iad - ©§¦§

ipwfn cg`e cg` lk e`ae ,xqiwd l` mkiledl ick ,ezpitql `pez`
,envr ipta xcg cg` lkl ozpe ,envr ipta `pez`ék ãçå ãç ìk̈©§©¦

eúà àëäì éàøáç eälek ,øîà ,é÷øzñéa ïézéL éæçcg` lke - ¨¥¦¦¦§©§¥¨©§©§©§¨¨¨
ixag lk envrl xne` did ,excgay ze`qkd miyy z` d`xy mdn

,o`kl e`eaidéì øîàdippg oa ryedi iaxìàðetñ,laegd axl - ¨©¥§©¨
éøLober z` xzd -Cúðéôñ.rqe §¦§¦¨¨

eúà÷c éãäa,xqiwd mewnl `pez` inkg e`a xy`k -ì÷Lgwl - ©£¥§¨£§©
dippg oa ryedi iaxeäééøôòî àøôòe`iade ,mvx` znc`n xtr - ©§¨¥©§©§

,dpitqa enr
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המשך ביאור למסכת בכורות ליום שלישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc zexeka(iriax meil)

,oeicta xeng ixht ipy mb aiigl ililbd iqei iax epnn cnl ji`e
àlàgxkdaøîàpL íeMîdxedh dndaa''äì íéøëfä'cnlnd ¤¨¦¤¤¡©©§¨¦©

mvnvl xyt`y dfn gkene ,cgi e`viy mipy lr mb lg dxeka oicy
xeng ixht ipy iabl mb rnyp `linne ,zg`k zecle ipy e`viy

.oeicta miaiig mdipyy ,cgi e`viyééaàc àúáeéz-`id efe §§¨§©©¥
xekaa xn`pd 'mixkfd' aezkdy xn`y iia` lr `kxitdnda

.cgi eclepy zecle ipy lr lg eaeig oi`y xeng xht hrnn dxedh
:`xnbd dwiqn.àúáeéz§§¨
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המשך ביאור למס' בכורות ליום רביעי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc zexeka(iying meil)

iax zrcl dtixr xg`l d`pd xeqi`l xg` xewn d`ian `xnbd
:oernydì àðéîà àðî ,ïîçð áø øîàd`pda xqe` oerny iaxy ¨©©©§¨§¨£¦¨¨

,dtixr xg`l xeng xhtéåì éðúcîdxez dxn`y mrhd x`al ¦§¨¥¥¦
y meyn ,dctp `ly xeng xht sexrlàeä`ly xeng xhtd lra-]

,[e`ct,ïäk ìL BðBîî ãéñôäzgz dy lawl xen` odkd didy ¦§¦¨¤Ÿ¥
,xeng xhtdBðBîî ãñôeé Cëéôì,eptxriy jka xengd lra ly §¦¨§©¨

.dtixrd xg`l d`pda xq`p ik ,ixnbl eciqtny rnyne
,ongp ax oceépî,ef `ziixa dxn`p in zrcl -àîéìéàzrcléaø ©¦¦¥¨©¦

,äãeäéc ,ok xnel xyt` i` ixdéà÷å ãñôéî àäezrcl ixdy - §¨¨¦§¨§¨¥
xaeq dcedi iax ik ,sxrpy mcew ig ecera cnere cqten `ed xak

,miign d`pda xeq`yåàì àlàef `ziixa,àéä ïBòîL éaøoeike ¤¨¨©¦¦§¦
`edy rnyn ,exeng z` ciqtn `ed dtixrd ici lry da epipyy

xhty dcen oerny iaxy ixd ,d`pda xeq`dtixr xg`l xeng
.d`pda xeq`

:`xnbd zxne` .ongp ax ly ef dgked mb dgec `xnbdúéòaéà¦¨¥
àîéàef `ziixay xn`z dvxz m` -äãeäé éaø,`idúéòaéàå ¥¨©¦§¨§¦¨¥
àîéàef `ziixaïBòîL éaødpnn gikedl oi` mewn lkne ,`id ¥¨©¦¦§

z` `xnbd zx`an .d`pda xeq` dtixr xg`l xeng xhty dceny
:cv lk itl digcdäãeäé éaø àîéà úéòaéàda epipyy dne ,`id ¦¨¥¥¨©¦§¨

ecera cqten `ed dcedi iaxly s` ,dtixrd ici lr 'epenn cqtei'
`ziixad zpeeky xnel yi ,sxrpy mcew igéðéa éðéác àãéñtà- ©§¥¨§¥¥¥¥

m`y ,dyd ieeyl xengd ieey oiay yxtdd z` ciqtd eztixray
,dydn xzei dey xengdy dn z` giexn did dya edcet did

.eieey yxtd z` eztixra ciqtd e`ct `l xy`keàîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨
ïBòîL éaøxg`ly oerny iax dceny gikedl oi` mewn lkne ,`id ©¦¦§

`id `ziixad zpeek ik ,d`pda xeq` dtixräúéî úçôìlry - ¦§©¦¨
epi` dzre ,daxd dey did miign ik ,xengd jxr zgtp dtixrd ici
dnvr dliapd la` ,alkl dliap lik`dl minlyny itk `l` dey
mb d`pda xzen xeng xht oerny iax zrcl ik ,d`pda zxzen

.dtixr xg`l
dtixr xg`l xeng xht oica ewlgpy mi`xen` d`ian `xnbd

:oerny iax zrcl,Lé÷ì Léø øîà ïëåyøçàì ïBòîL éaø äãBî §¥¨©¥¨¦¤©¦¦§§©©
àeäL ,äôéøò[xeng xhtd-]øeñà.d`pdaéaøåàîéz éàå ,ïðçBé £¦¨¤¨§©¦¨¨§¦¥¨
mixne` yie -ú÷Bìçî àéä ïééãò ,øîà ,øæòìà éaøxg`l mb - ©¦¤§¨¨¨©£©¦¦©£¤

oerny iaxe ,d`pda xqe` dcedi iaxy ,diepy `id zwelgna dtixr
.d`pda xizn

iax ixac lr ongp ax ixac z` cinrnd xg` oeyl d`ian `xnbd
:zxg` dpyna oerny,ïîçð áøc àäì dì éðúîc àkéàxhty ¦¨§©§¥¨§¨§©©§¨

,oerny iax itl elit` d`pda xeq` dtixr xg` xengàäàlr - ©¨
oiyeciw zkqna epipyy ef dpyn(:ep),dðéà øBîç øèôa Lc÷îä©§©¥§¤¤£¥¨

,úLce÷î,daiyid ipa epce .d`pda xeq` `edy oeikïéúéðúî àîéì §¤¤¥¨©§¦¦
,ïBòîL éaøk àìclekie ,d`pda xeq` epi` xeng xht eixacl ixdy §Ÿ§©¦¦§
jk lre ,ea ycwl,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàef dpyn ¨©©©§¨¨©©¨©£©

xeng xhta ycwna zwqer,äôéøò øçàììkä éøáãådpekp `ide - §©©£¦¨§¦§¥©Ÿ
xeq` `ed dtixr xg`ly dcen oerny iax elit` ik ,mlek zrcl

.d`pda
éøîàc àkéàxeng xhta ycwna zwqer ef dpyny exn`y yi - ¦¨§¨§¦

,mdl dywed okle ,miignépî àä,zipyp `id in zhiyk ef dpyn - ¨©¦
àìkàìå äãeäé éaøkïBòîL éaø éà ,ïBòîL éaøxht xizny `id Ÿ©¦§¨§Ÿ©¦¦§¦©¦¦§

xzen xengdy oeik ixde ,zycewn dpi` dnl dywi ,d`pda xeng

d`pdadéleëa Lcwézlk ly eieeya ycwzdl dleki dy`d - ¦©©§¥
e ,xengdäãeäé éaø éàa xqe`y `iddywi mb ,xeng xht d`pd ¦©¦§¨

la` ,d`pda xeq`y s`y ,zycewn dpi` dnléðéác Cäa Lcwéz¦©©§©§¥¥
éðéaieeyl xengd ieey oia yiy yxtda ycwzdl dleki dy`d - ¥¥

mdipiay yxtdd z` lawle dya ezectl dlekiy oeiky ,dyd
.ea ycwzdl sqk dey dl ozpy `vnp

:`xnbd zvxzníìBòì ,áø øîà deáà øa äaø øîàef dpynéaø ¨©©¨©£©¨©©§¨©¦
äãeäé,`idïBâëexenga yciwy ote`a xaecne -àlà äåL BðéàL §¨§¤¥¨¤¤¨

dì øáñå ,ì÷Lxaeq ef dpyna `pzde -,äãeäé øa éñBé éaøk ¤¤§¨©¨§©¦¥©§¨
,àéðúcxeng xhta aezkd ltk(k cl my ,bi bi zeny),'äcôz' 'äcôz' §©§¨¦§¤¦§¤

jkn eyxceãiî ['äcôz'],xengd zcill mei miyely jeza elit` ¦§¤¦¨
'äcôz'wx eieeyy dya elit`äãeäé øa éñBé éaø .àeäL ìk ¦§¤¨¤©¦¥©§¨

,ì÷Mî äúeçt äéiãt ïéà ,øîBàzegtl dey dyd didiy jixve ¥¥§¦¨§¨¦¤¤
xaecny oeike ,dcedi xa iqei iaxk xaq dpyna `pzde .cg` lwy
ly eieey oia yxtd oi`y `vnp ,lwy wx deyy xenga ycwna

.ea zycwzn dy`d oi` okle ,dyd ieeyl xengd
:'dctz' 'dctz'n epcnly zeyxcd z` zxxan `xnbd,øî øîà̈©©

,`ziixaa epipy,'äcôz' 'äcôz'eyxceìk 'äcôz' ,ãiî 'äcôz' ¦§¤¦§¤¦§¤¦¨¦§¤¨
.àeäL:`xnbd dywnàèéLtzectl xyt`y df oic heyt `ld - ¤§¦¨

lk eieeyy dya elit`e ,ezcill mei miyely jeza elit` xengd z`
.mieqn ieeyae yceg xg` ezectl yiy dxez dxn` `l ixdy ,`edy

:`xnbd zvxznéøèöéàCik ,df oic eprinydl aezkd jxved - ¦§§¦
xezid `llL÷zéàå ìéàBä àðéîà Czòc à÷ìñxeng xhtøBëáì ¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦§©¦§

,íãàxn`py(eh gi xacna)xFkA z`e mc`d xFkA z` dCtz dcR K`' ¨¨©¨Ÿ¦§¤¥§¨¨¨§¥§
,xnele cenll ozip dide ,'dCtY d`nHd dndAdäîy myk -øBëa ©§¥¨©§¥¨¦§¤©§

íãàl `l` dctp epi`ìL øçàíéL,ezcill meiea epeictLîç ¨¨©©§Ÿ¦¨¥
,milwyénð éàäl wx dcti xeng xht mb -ìL øçàíéLmei ©©¦©©§Ÿ¦
,ezcillea epeictLîç,milwyãiî 'äcôz' ïì òîLî à÷elit` - ¨¥¨©§©¨¦§¤¦¨

,xengd zcill mei miyly jeza'äcôz'wx eieeyy dya elit`ìk ¦§¤¨
.àeäL¤

:`ziixad jynd z` zx`an `xnbdïéà ,øîBà äãeäé øa éñBé éaø©¦¥©§¨¥¥
.ì÷Mî äúeçt äéiãt:`xnbd dywnCLôp änîxn`zy dn - §¦¨§¨¦¤¤¦©©§¨

ik ,`ed dywLéwî éàreawl dcedi xa iqei iax ly enrh m` - ¦©¦
xeng xht yiwny meyn `ed ,zegtl lwya oeictd dy jxr z`

òáéì Lîç ,íãà øBëáìéepeicta milwy yng zzl jixv didi - ¦§¨¨¨¥¦§¥
,mc` xeka oeictkLéwî àì éàåyng zzl jixv oi`y mrhd m`e - §¦Ÿ©¦

ok m` ,mc` xekal xeng xht yiwn epi`y meyn `ed milwyì÷L¤¤
déì àðî.lwy zegtl eieeyy dya ezectl yiy rcei `ed okidn - §¨¥

:`xnbd zvxznLéwî àì íìBòìxeng xht dcedi xa iqei iax §¨Ÿ©¦
,lwy dey dyd didiy jixvy mrhde ,mc` xekaløîà ,àáø øîà̈©¨¨¨©

àø÷weqta xn`p -(dk fk `xwie)ikxr' xne`e ycwdl aiigznd iabl §¨
,lib lkl dxezd drawy jxrd itk ozepy 'ilr ipelt jxr' e` 'ilr

,'Lãwä ì÷La äéäé Ekøò ìëå'y ,df weqtn eyxceïéëøò ìk §¨¤§§¦§¤§¤¤©Ÿ¤¨£¨¦
éøòî äzàLì÷Mî ïéúeçt eäé àì C`l ,dcet dz`y oeict lk - ¤©¨©£¦Ÿ§§¦¦¤¤

oikxr llka `ed xeng xht oeict ly dyd s`e ,lwyn zegt didi
.el`

:minkg ly mnrh z` zx`an `xnbdïðaøåly mnrh - §©¨¨
`ed ,`edy lk eieeyy dya elit` zectl lekiy exn`y opax

y meynàeäälwya didi jkxr lke' ea xn`py weqt eze` - ©
'ycewd
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קמג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc zexeka(iyily meil)

,mkz`àzðéôña éàab eìëéà.ily dpitqa inr elk`z - ¦§©©¦§¦§¨
déì eøîà,dippg oa ryedi iax z` `pez` ipwf el`y -àøáb àeää ¨§¥©©§¨

déì eáäé àìå àúzà éòáe ìéæàc`le dy` ywal jldy mc` - §¨¦¨¥¦§¨§Ÿ¨£¥
,el depzpdépéî eìcîc àëéä ìéæàc déì éæç éàîie`x m`d - ©£¦¥§¨¦¥¨§¦§¦¥

.dy` odn ywal ,dpey`xdn daeyg xzei dgtynl jliyì÷L§©
àúkéñdkiq dippg oa ryedi iax gwl -éàzúì döcdagze - ¦§¨¨¨§©©

,xeg oi`y mewna ,lzek zizgzaìàò àì,dqpkp `le -,éàléòì Ÿ¨§¦©
ìàò-,dqpkp ,lzeka deab mewna didy xega dagzykeøîà ¨¨©

deab mewna wx zqpkp dkiqdy myk ,`ed lyn ,`pez` ipwfl
,lzekaydéìfî úa éîøúéî énð éàäm` dyri oekp df mc` jk - ©©¦¦§§¥©©¨¥

ik ,dpey`xd dy`d zgtynn daeyg dgtynn dy` ywal jli
dy`d zgtynn daeyg xzei dgtyna elfn za el dpncfpy okzi

.el depzp `ly dpey`xd
:dippg oa ryedi iax z` `pez` ipwf el`y ceréæBàc àøábó ©§¨§¦

éøèåéæBà øãäc àæç éàî ,óódid `le ,exiagl sqk deldy mc` - §¨¦©£¨§¨©¦
eaeg z` iyewa zeabl delnd wwfpy cr ,rextl zern dell
cerl delne delnd xfeg dnl ,mixg`l deld xkny zerwxwn

.oey`xd deldn wefipy dnn gwl cnel epi`e ,miyp`eäì øîà- ¨©§
,lyna dippg oa ryedi iax mdl dpràîâàì ìæà àøábjld mc` - ©§¨¨©§©§¨

,xrildéa éöî àìå àðeè àn÷ ìè÷,dpey`x mipw zliag jzge - ¨©©¨¨§Ÿ¨¥¥
,etizk lr mnixdl gilvd `l m`yn caek iptneçpîe ìè÷ [øãä]¨©¨©©©

déåléò,dpey`xd mipwd zliag lr gipde mipw cer jzge ay -ãò ¦¨¥©
déì éìãî Léðéà éîøúéàc-el exfry miyp` el epncfdy cr §¦§§¥¦¦©§¥¥

wefip zg` mrty s` ,miyp`l sqk delnd jk ,cgi lkd z` z`yl
on`p mc` `vniy cr mixg`l delie xefgi ,on`p epi`y del ici lr

.el gieexzy dwqir ez` zeyrl
cerdéì eøîà,dippg oa ryedi iaxl `pez` ipwféléî ïì àîéà ¨§¥¥¨¨¦¥

éàéãáã.xwy ly mixac epl xen` -eäì øîà,dippg oa ryedi iax ¦§¦¥¨©§
àãéìéc àúéðãek àeää äåä,dcliy dcixt efi` dzid -éìz äåäå £¨©§¦¨¦¦¨©£¨¨¥

à÷úét déì,wzt cled x`eva ielz dide -éáa ÷éqîc déa áúëe ¥¦§¨§©¥§©¦§¥
éæeæ àôìà äàî àaàd`n ly aeg `a` zian miraezy ea aezke - ©¨¥¨©§¨¥

.fef sl`déì eøîà,`pez` ipwfäãìé éî àúéðãeëådcixt ike - ¨§¥§§¦¨¦¨§¨
.zcll dlekieäì øîà,dippg oa ryedi iaxéàéãác éléî eäéð éä ¨©§¥¦¦¥¦§¦¥

.xwy ixac md el` -
:dippg oa ryedi iax z` `pez` ipwf el`y cer,àéøñ ék àçìéî¦§¨¦¨§¨

dì éçìî éàîa,eze` miglen dna gixqn gln xy`k -eäì øîà §©¨§¦¨¨©§
,dippg oa ryedi iaxàúéðãeëc àzìéña,dcixt ly `ilya - §¦§¨§§¦¨

`pez` ipwf ednzàzðãeëì àzìéñ àkéà éîe`ily yi ike - ¦¦¨¦§¨§©§¨
,dl`ya dippg oa ryedi iax mdl aiyd .zclei dpi` ixde ,dcixtl

éøñ éî àçìéîe.gixqdl leki gln ike - ¦§¨¦¨¥
`pez` ipwf exn` cer:dippg oa ryedi iaxlàøéåàa àúéa ïì éða§¥¨¥¨©£¦¨

àîìòc.mlerd xie`a zia epl dpa -íL øîàryedi iax xikfd - §¨§¨¨©¥
e ,ycewd zenyn my dippg oaàòøàì àòé÷ø ïéa àìzoia cnrpe - §¨¥§¦¨§©§¨

,ux`l minydeäì øîà,`pez` ipwfl dippg oa ryedi iaxe÷éqà ¨©§©¦
àðéèå éðáéì éìizywa z` eyrzyke ,hihe mipal o`kl il e`iad - ¦¦§¥§¦¨

.mkzywak zia mkl dpa`
:dippg oa ryedi iax z` `pez` ipwf el`y ceràîìòc déúòéöî§¦£¥§¨§¨

àëéä.mlerd ly zirvn`d dcewpd okid epl d`xd -dô÷æ ¥¨©§¨

déúòaöàìe erav` z` dippg oa ryedi iax mixd -àëä ,eäì øîà §¤§§¨¥¨©§¨¨
.mlerd rvn` `ed o`k -øîéé éîe ,déì eøîàok`y gikei in - ¨§¥¦¥©

,dippg oa ryedi iax mdl aiyd .mlerd rvn` `ed o`keúééà©§
eçLéîe éìLàrvn` `ed o`k ok` m` ewcae eccne milag e`iad - ©§¥¦§

.mlerd
:dippg oa ryedi iaxl `pez` ipwf exn` cer,àøáãa àøéa ïì úéà¦¨¦¨§©§¨

àúîì àìéiò.xirl dze` qpkd ,dcya min x`a epl yi -øîà ©§¨§¨¨¨©
déìéiòàå éøàtî éìáç éì eìéLôà ,eäì,oiaeqn milag il exfy - §©§¦¦©§¥¦¨¥©£©§¥

.mkzywa dyr` `l ,ipevx miyer mkpi` m`e ,mci lr dpqipk`e
:dippg oa ryedi iaxl `pez` ipwf exn` cerààøéáúc àéçéø ïì úé ¦¨¥£¨¦§¦¨

,zexeay migix epl yi -déèéiç.oze` xetz -øîàmdl aiyd - ©§¥¨©
,dippg oa ryedi iaxdéèéiçéàå éãøb dépéî éì eëBøkodn il eyr - §¦¦¥©§¥¤¡©§¥

ick cbadn miheg mi`iven micba ipwzny enk ,mda oxtz`e miheg
.el mini`znd mihega extezl

:dippg oa ryedi iax z` `pez` ipwf el`y ceréàîa éðékñc àøLî¥¨¨§©¦¥§©
éìè÷oa ryedi iax mdl dpr .dze` mixvew dna mipikq zbexr - ¨§¦

dze` mixvew ,dippgàøîçc àðø÷aipwf ednz .xeng ly oxwa - §©§¨©£¨¨
`pez`àøîçì àðø÷ àkéà éîemdl aiyd .xengl oxw yi ike - ¦¦¨©§¨©£¨¨

:dl`ya dippg oa ryedi iaxéðékñc àøLî àkéà éîeyi ike - ¦¦¨¥¨¨§©¦¥
.mipikq ly dbexr

déì eúééàdippg oa ryedi iaxl `pez` ipwf e`iad -éòéa éøz- ©§¥§¥¥¥
,mivia izydéì eøîàepl xen` ,el exn` -éäå ézîkeà àzâæc éä ¨§¥¥§©§¨©§¦§¥

ézøeéç àzâæczlebpxz ly efi`e dxegy zlebpxz ly dvia efi` - §©§¨¦©§¦
.dpaleäéà eäì éúééà,[dippg oa ryedi iax] `ed mdl `iad -éøz ©§¥§¦§¥
éðéáb,zepiab izy -,eäì øîàmz` exn`éäå ézîkeà àféòc éä §¦¥¨©§¥§¦¨©§¦§¥

ézøeéç àféòc.dpal fr ly efi`e dxegy fr ly dpiab efi` - §¦¨¦©§¦
:dippg oa ryedi iax z` `pez` ipwf el`y cerúéîc àöeöøe- §¨§¦

ext`,ezvia ztilw jeza zny gdéçeø ÷éôð àëéäîokidn - ¥¥¨¨¦¥
:dippg oa ryedi iax mdl aiyd .egex z`vei÷ôð ,ìòc àëéäî- ¥¥¨§¨¨©

.d`vi myn ,dqpkp egexy okidn
:dippg oa ryedi iaxn `pez` ipwf eywa ceréåL àìc àðî ïì éåçà©§¥¨¨¨§Ÿ¨¥

déìéáç.mxeb `edy wfpd cbpk dey epi`y ilk epl d`xd -éúééà £¦¥©§¦
àéãea (ãçå ãç ìk),zlvgn dippg oa ryedi iax `iad -äéèLt ¨©§©§¨©§¥

,dhyt -àòøúa ìééò äåä àìziad gzta zqpkp dzid `le - Ÿ£¨¨¦§©§¨
,dheyt `idykäeøzéñ éøî eúééà ,eäì øîàxcrn e`iad - ¨©§©§¨¥¦§¨

z` qipkdl elkeiy cr eaigxdl ick gztd iccv z` exzqe
,zlvgnddéìéáç eåL àìc àðî eðééäz` dey epi`y ilk edf - ©§¨¨§Ÿ¨£¦¥

.mxeb `edy wfpd
,gekiea dippg oa ryedi iax mgvipy oeikeäðéúééàipwf z` `iad - ©§¦§

ipwfn cg`e cg` lk e`ae ,xqiwd l` mkiledl ick ,ezpitql `pez`
,envr ipta xcg cg` lkl ozpe ,envr ipta `pez`ék ãçå ãç ìk̈©§©¦

eúà àëäì éàøáç eälek ,øîà ,é÷øzñéa ïézéL éæçcg` lke - ¨¥¦¦¦§©§¥¨©§©§©§¨¨¨
ixag lk envrl xne` did ,excgay ze`qkd miyy z` d`xy mdn

,o`kl e`eaidéì øîàdippg oa ryedi iaxìàðetñ,laegd axl - ¨©¥§©¨
éøLober z` xzd -Cúðéôñ.rqe §¦§¦¨¨

eúà÷c éãäa,xqiwd mewnl `pez` inkg e`a xy`k -ì÷Lgwl - ©£¥§¨£§©
dippg oa ryedi iaxeäééøôòî àøôòe`iade ,mvx` znc`n xtr - ©§¨¥©§©§

,dpitqa enr
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc zexeka(iriax meil)

,oeicta xeng ixht ipy mb aiigl ililbd iqei iax epnn cnl ji`e
àlàgxkdaøîàpL íeMîdxedh dndaa''äì íéøëfä'cnlnd ¤¨¦¤¤¡©©§¨¦©

mvnvl xyt`y dfn gkene ,cgi e`viy mipy lr mb lg dxeka oicy
xeng ixht ipy iabl mb rnyp `linne ,zg`k zecle ipy e`viy

.oeicta miaiig mdipyy ,cgi e`viyééaàc àúáeéz-`id efe §§¨§©©¥
xekaa xn`pd 'mixkfd' aezkdy xn`y iia` lr `kxitdnda

.cgi eclepy zecle ipy lr lg eaeig oi`y xeng xht hrnn dxedh
:`xnbd dwiqn.àúáeéz§§¨

1
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc zexeka(iying meil)

iax zrcl dtixr xg`l d`pd xeqi`l xg` xewn d`ian `xnbd
:oernydì àðéîà àðî ,ïîçð áø øîàd`pda xqe` oerny iaxy ¨©©©§¨§¨£¦¨¨

,dtixr xg`l xeng xhtéåì éðúcîdxez dxn`y mrhd x`al ¦§¨¥¥¦
y meyn ,dctp `ly xeng xht sexrlàeä`ly xeng xhtd lra-]

,[e`ct,ïäk ìL BðBîî ãéñôäzgz dy lawl xen` odkd didy ¦§¦¨¤Ÿ¥
,xeng xhtdBðBîî ãñôeé Cëéôì,eptxriy jka xengd lra ly §¦¨§©¨

.dtixrd xg`l d`pda xq`p ik ,ixnbl eciqtny rnyne
,ongp ax oceépî,ef `ziixa dxn`p in zrcl -àîéìéàzrcléaø ©¦¦¥¨©¦

,äãeäéc ,ok xnel xyt` i` ixdéà÷å ãñôéî àäezrcl ixdy - §¨¨¦§¨§¨¥
xaeq dcedi iax ik ,sxrpy mcew ig ecera cnere cqten `ed xak

,miign d`pda xeq`yåàì àlàef `ziixa,àéä ïBòîL éaøoeike ¤¨¨©¦¦§¦
`edy rnyn ,exeng z` ciqtn `ed dtixrd ici lry da epipyy

xhty dcen oerny iaxy ixd ,d`pda xeq`dtixr xg`l xeng
.d`pda xeq`

:`xnbd zxne` .ongp ax ly ef dgked mb dgec `xnbdúéòaéà¦¨¥
àîéàef `ziixay xn`z dvxz m` -äãeäé éaø,`idúéòaéàå ¥¨©¦§¨§¦¨¥
àîéàef `ziixaïBòîL éaødpnn gikedl oi` mewn lkne ,`id ¥¨©¦¦§

z` `xnbd zx`an .d`pda xeq` dtixr xg`l xeng xhty dceny
:cv lk itl digcdäãeäé éaø àîéà úéòaéàda epipyy dne ,`id ¦¨¥¥¨©¦§¨

ecera cqten `ed dcedi iaxly s` ,dtixrd ici lr 'epenn cqtei'
`ziixad zpeeky xnel yi ,sxrpy mcew igéðéa éðéác àãéñtà- ©§¥¨§¥¥¥¥

m`y ,dyd ieeyl xengd ieey oiay yxtdd z` ciqtd eztixray
,dydn xzei dey xengdy dn z` giexn did dya edcet did

.eieey yxtd z` eztixra ciqtd e`ct `l xy`keàîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨
ïBòîL éaøxg`ly oerny iax dceny gikedl oi` mewn lkne ,`id ©¦¦§

`id `ziixad zpeek ik ,d`pda xeq` dtixräúéî úçôìlry - ¦§©¦¨
epi` dzre ,daxd dey did miign ik ,xengd jxr zgtp dtixrd ici
dnvr dliapd la` ,alkl dliap lik`dl minlyny itk `l` dey
mb d`pda xzen xeng xht oerny iax zrcl ik ,d`pda zxzen

.dtixr xg`l
dtixr xg`l xeng xht oica ewlgpy mi`xen` d`ian `xnbd

:oerny iax zrcl,Lé÷ì Léø øîà ïëåyøçàì ïBòîL éaø äãBî §¥¨©¥¨¦¤©¦¦§§©©
àeäL ,äôéøò[xeng xhtd-]øeñà.d`pdaéaøåàîéz éàå ,ïðçBé £¦¨¤¨§©¦¨¨§¦¥¨
mixne` yie -ú÷Bìçî àéä ïééãò ,øîà ,øæòìà éaøxg`l mb - ©¦¤§¨¨¨©£©¦¦©£¤

oerny iaxe ,d`pda xqe` dcedi iaxy ,diepy `id zwelgna dtixr
.d`pda xizn

iax ixac lr ongp ax ixac z` cinrnd xg` oeyl d`ian `xnbd
:zxg` dpyna oerny,ïîçð áøc àäì dì éðúîc àkéàxhty ¦¨§©§¥¨§¨§©©§¨

,oerny iax itl elit` d`pda xeq` dtixr xg` xengàäàlr - ©¨
oiyeciw zkqna epipyy ef dpyn(:ep),dðéà øBîç øèôa Lc÷îä©§©¥§¤¤£¥¨

,úLce÷î,daiyid ipa epce .d`pda xeq` `edy oeikïéúéðúî àîéì §¤¤¥¨©§¦¦
,ïBòîL éaøk àìclekie ,d`pda xeq` epi` xeng xht eixacl ixdy §Ÿ§©¦¦§
jk lre ,ea ycwl,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàef dpyn ¨©©©§¨¨©©¨©£©

xeng xhta ycwna zwqer,äôéøò øçàììkä éøáãådpekp `ide - §©©£¦¨§¦§¥©Ÿ
xeq` `ed dtixr xg`ly dcen oerny iax elit` ik ,mlek zrcl

.d`pda
éøîàc àkéàxeng xhta ycwna zwqer ef dpyny exn`y yi - ¦¨§¨§¦

,mdl dywed okle ,miignépî àä,zipyp `id in zhiyk ef dpyn - ¨©¦
àìkàìå äãeäé éaøkïBòîL éaø éà ,ïBòîL éaøxht xizny `id Ÿ©¦§¨§Ÿ©¦¦§¦©¦¦§

xzen xengdy oeik ixde ,zycewn dpi` dnl dywi ,d`pda xeng

d`pdadéleëa Lcwézlk ly eieeya ycwzdl dleki dy`d - ¦©©§¥
e ,xengdäãeäé éaø éàa xqe`y `iddywi mb ,xeng xht d`pd ¦©¦§¨

la` ,d`pda xeq`y s`y ,zycewn dpi` dnléðéác Cäa Lcwéz¦©©§©§¥¥
éðéaieeyl xengd ieey oia yiy yxtda ycwzdl dleki dy`d - ¥¥

mdipiay yxtdd z` lawle dya ezectl dlekiy oeiky ,dyd
.ea ycwzdl sqk dey dl ozpy `vnp

:`xnbd zvxzníìBòì ,áø øîà deáà øa äaø øîàef dpynéaø ¨©©¨©£©¨©©§¨©¦
äãeäé,`idïBâëexenga yciwy ote`a xaecne -àlà äåL BðéàL §¨§¤¥¨¤¤¨

dì øáñå ,ì÷Lxaeq ef dpyna `pzde -,äãeäé øa éñBé éaøk ¤¤§¨©¨§©¦¥©§¨
,àéðúcxeng xhta aezkd ltk(k cl my ,bi bi zeny),'äcôz' 'äcôz' §©§¨¦§¤¦§¤

jkn eyxceãiî ['äcôz'],xengd zcill mei miyely jeza elit` ¦§¤¦¨
'äcôz'wx eieeyy dya elit`äãeäé øa éñBé éaø .àeäL ìk ¦§¤¨¤©¦¥©§¨

,ì÷Mî äúeçt äéiãt ïéà ,øîBàzegtl dey dyd didiy jixve ¥¥§¦¨§¨¦¤¤
xaecny oeike ,dcedi xa iqei iaxk xaq dpyna `pzde .cg` lwy
ly eieey oia yxtd oi`y `vnp ,lwy wx deyy xenga ycwna

.ea zycwzn dy`d oi` okle ,dyd ieeyl xengd
:'dctz' 'dctz'n epcnly zeyxcd z` zxxan `xnbd,øî øîà̈©©

,`ziixaa epipy,'äcôz' 'äcôz'eyxceìk 'äcôz' ,ãiî 'äcôz' ¦§¤¦§¤¦§¤¦¨¦§¤¨
.àeäL:`xnbd dywnàèéLtzectl xyt`y df oic heyt `ld - ¤§¦¨

lk eieeyy dya elit`e ,ezcill mei miyely jeza elit` xengd z`
.mieqn ieeyae yceg xg` ezectl yiy dxez dxn` `l ixdy ,`edy

:`xnbd zvxznéøèöéàCik ,df oic eprinydl aezkd jxved - ¦§§¦
xezid `llL÷zéàå ìéàBä àðéîà Czòc à÷ìñxeng xhtøBëáì ¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦§©¦§

,íãàxn`py(eh gi xacna)xFkA z`e mc`d xFkA z` dCtz dcR K`' ¨¨©¨Ÿ¦§¤¥§¨¨¨§¥§
,xnele cenll ozip dide ,'dCtY d`nHd dndAdäîy myk -øBëa ©§¥¨©§¥¨¦§¤©§

íãàl `l` dctp epi`ìL øçàíéL,ezcill meiea epeictLîç ¨¨©©§Ÿ¦¨¥
,milwyénð éàäl wx dcti xeng xht mb -ìL øçàíéLmei ©©¦©©§Ÿ¦
,ezcillea epeictLîç,milwyãiî 'äcôz' ïì òîLî à÷elit` - ¨¥¨©§©¨¦§¤¦¨

,xengd zcill mei miyly jeza'äcôz'wx eieeyy dya elit`ìk ¦§¤¨
.àeäL¤

:`ziixad jynd z` zx`an `xnbdïéà ,øîBà äãeäé øa éñBé éaø©¦¥©§¨¥¥
.ì÷Mî äúeçt äéiãt:`xnbd dywnCLôp änîxn`zy dn - §¦¨§¨¦¤¤¦©©§¨

ik ,`ed dywLéwî éàreawl dcedi xa iqei iax ly enrh m` - ¦©¦
xeng xht yiwny meyn `ed ,zegtl lwya oeictd dy jxr z`

òáéì Lîç ,íãà øBëáìéepeicta milwy yng zzl jixv didi - ¦§¨¨¨¥¦§¥
,mc` xeka oeictkLéwî àì éàåyng zzl jixv oi`y mrhd m`e - §¦Ÿ©¦

ok m` ,mc` xekal xeng xht yiwn epi`y meyn `ed milwyì÷L¤¤
déì àðî.lwy zegtl eieeyy dya ezectl yiy rcei `ed okidn - §¨¥

:`xnbd zvxznLéwî àì íìBòìxeng xht dcedi xa iqei iax §¨Ÿ©¦
,lwy dey dyd didiy jixvy mrhde ,mc` xekaløîà ,àáø øîà̈©¨¨¨©

àø÷weqta xn`p -(dk fk `xwie)ikxr' xne`e ycwdl aiigznd iabl §¨
,lib lkl dxezd drawy jxrd itk ozepy 'ilr ipelt jxr' e` 'ilr

,'Lãwä ì÷La äéäé Ekøò ìëå'y ,df weqtn eyxceïéëøò ìk §¨¤§§¦§¤§¤¤©Ÿ¤¨£¨¦
éøòî äzàLì÷Mî ïéúeçt eäé àì C`l ,dcet dz`y oeict lk - ¤©¨©£¦Ÿ§§¦¦¤¤

oikxr llka `ed xeng xht oeict ly dyd s`e ,lwyn zegt didi
.el`

:minkg ly mnrh z` zx`an `xnbdïðaøåly mnrh - §©¨¨
`ed ,`edy lk eieeyy dya elit` zectl lekiy exn`y opax

y meynàeäälwya didi jkxr lke' ea xn`py weqt eze` - ©
'ycewd
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zay zekld - jexr ogley

.ÂÌ˙·BÁ È„È ÌÈL�‡‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ˙BÏBÎÈ ÌÈL�‡‰ BÓk ‰¯Bz‰ ÔÓ ÌBi‰ LecÈ˜a ˙B·ÈiÁ ÌÈLp‰L ÔÂÈÎÂ[i‡l‡ §¥¨¤©¨¦©¨§¦©¦©¨§¨£¨¦§§¦¤¨£¨¦§¥¨¨¤¨

Ï Ôk ˙B¯B‰Ï ÔÈ‡ ‰lÁ˙ÎlL‰NÚnÏ ‰ÎÏ‰ Ï‡BL[`i˙BˆÓa ÏÊÏÊÏ e‡·È ‡lL)[ai:( ¤§©§¦¨¥§¥§¥£¨¨§©£¤¤Ÿ¨Ÿ§©§¥§¦§
ו סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק

1

2

`zax `zkld

íúáåç éãé [éחובתם ידי יצאו שכבר אשה או איש -

חובה ידי להוציא יכולים מקום מכל - שבתפלה בקידוש
התפלל לא שעדיין .27מי

חובה ידי להוציא יכול אינו הכוס על קידש כבר אם אבל
בעצמן לקדש יודעים אינם כן אם אלא - ביתו בני .28את

äùòîì äëìä [àéלמעשה זו הלכה לשאול הבא אדם -

היתר לו אומרים אין מעשה, לעשות היאך ששואל דהיינו
שלא ובלבד מעצמו, כן לעשות מותר אדם כל אבל . . זה
דכיון - זה היתר יודע שאינו אחר אדם בפני כן יעשה

למעשה הלכה לו כמורה זה הרי לפניו .29שעושה

úåöîá ìæìæì [áéאחרות במצות כן לעשות יבואו שלא -

מהן. פטורות שנשים

zetqede mipeiv

מקום27) מכל - התורה מן חובתו ידי כבר שיצא שאף
חובה ידי יוצאים ואין הקידוש, עיקר הוא היין על הקידוש
ידי שמוציא וק"ו וכ"ש הדחק, בשעת אם כי שבתפלה בקידוש
חובת ידי יוצאת דיעות ולכמה נרות שהדליקה אשה חובה

הנרות. בברכת התורה מן קידוש
ס"ו.28) רעג סימן ולהלן ס"ג, רסט סימן לעיל ראה

איש חובתו להוציא יכולה הכוס על שקידשה אשה ואפילו

מנחם תורת (ראה הכוס על קידש ולא התפלל לא שעדיין
.(307 ע' ח"ד התוועדויות

שאין29) וייתכן ביוםֿטוב, שפוד תיקון לגבי ס"א תקט סימן
למעשה, זה היתר בהוראת יותר להקל יש וכאן שווים הנידונים
'אבל נאמר: ושם כן', להורות אין 'לכתחילה כאן: נאמר שהרי

כן'. מורין אין

•

zay zekld - jexr ogley

ÂËבתוך הקבועה קדרה לתוך לחשכה סמוך מים ליתן אסור
להתחמם שיוכלו שהות יש כן אם אלא החורף בית תנור
מכל הקדרה תבקע שלא שכוונתו שאף יום מבעוד חימומם חצי
בהם להדיח כדי שיתחממו הללו במים ג"כ שחפץ כיון מקום
יחתה שמא לחוש יש בהם להדיח הוא שדרך כמו בשבת כלים
וקטום גרוף שאינו תנור אצל לסמוך שמותר (ואע"פ בגחלים

בולטת זו שקדרה כיון מקום מכל רנ"ג בסי' שנתבאר עלכמו
ממש). הגחלים גבי על כמשהה זה הרי שבתנור הגחלים

מבעוד חימומם שליש נתחממו ולא בשוגג אפילו ונתן עבר ואם
בכדי שבת למוצאי עד כלים בהם להדיח אפילו אסור יום
אפשר התנור שהוסק קודם שם נתנם אם מקום (ומכל שיעשו

שוגג): היה אם להקל שיש

בשבת להגמר כדי שבת מערב המוכנים תבשילים דיני רנד סימן ב חלק

טו סעיף

מצית‡ כן אם אלא לחשכה סמוך מעצים מדורה לעשות אסור
בלי מאליה עולה השלהבת שתהא עד כך כל האור בהם
כדי העצים ויניד בשבת בה יחתה שמא גזרה אחרים עצים סיוע
מבעוד האור שיאחוז צריך יחידי עץ הוא ואם השלהבת שתעלה

עד העץ בעובי האור שיכנס דהיינו עביו וברוב הקיפו ברוב יום
בשבת מאליו ידלק שאז הקיפו רוב עד ג"כ יקיפנו ומבחוץ רובו

להנידו: כלל יצטרך ולא

אע"פ· שנתבאר כשיעור יום מבעוד הודלקו שלא עצים
לחוש אין ששוב בענין בשבת מאליהם אח"כ שהודלקו
שהודלקו כיון בשבת מהם להנות אסור אעפ"כ בהם יחתה שמא
כשיעור יום מבעוד הודלקו אם אבל באיסור יום מבעוד
על שהם בין לאורן ולהשתמש כנגדם להתחמם יכול שנתבאר
שאסור מדברים ואפילו מנורה גבי על שהם בין קרקע גבי
ואינה בהם מסכסכת שהאור מפני לנר פתילה מהם לעשות
מהם לעשות מותר רס"ד בסי' שיתבאר כמו יפה בהם נאחזת
האחד מבעיר גדול היסק שהיא שבמדורה לפי מקום בכל מדורה

חבירו: את

כל‚ אלא האור בהם אחז לא אפילו שבפחמין אומרים יש
והולכים דולקים שהם לפי מותר זה הרי יום מבעוד שהוא
המיקל: אחר הלך סופרים ובדברי זה על חולקין ויש מאליהם

לא„ אפילו וגבבא קש ושל גפרית ושל זפת של אחזמדורה
דולקים שהם מותר זה הרי שהוא כל אלא האור בהן
כשהם תמרים גרעיני ושל קנים של מדורה וכן מאליהם והולכים
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צריכים בסל הם והגרעינים אגודים הם הקנים אם אבל מפורדים
מאליה עולה השלהבת שתהא בענין כך כל האור בהם שיצית

מאליה: בהם ליכנס יכולה השלהבת שאין לפי

סעיפים: ד' ובו שבת הכנסת קודם האש הכנת רנה סימן ב חלק

תקיעות‡ שש לתקוע חכמים תיקנו בישובן ישראל כשהיו
נהגו ועכשיו המלאכה מן העם להבדיל גבוה במקום
שעה או שעה כחצי לשבת סמוך שהוא שכל הקדושות בקהלות
מחול להוסיף שצריך לשבת עצמן להכין צבור שליח שמכריז
מקום בכל לנהוג ראוי וכן רס"א בסי' שיתבאר כמו הקודש על

ערבית). תפלת (שמאחרים

מלאכות הבעלי לבטל איש לשלוח צריך פנים כל ועל
קודם ומחצה שעות שתי דהיינו ולמעלה המנחה מן ממלאכתם
מותרת שהיא אף פרקמטיא וגם רנ"א בסי' שנתבאר ע"ד הלילה
לסגור איש לשלוח ראוי מקום מכל שם כמ"ש המנחה אחר
מהן יוצא רבות פעמים כי הלילה קודם שעה כמו החנויות
עד ומתן המשא ונמשך אחד שר בא שלפעמים גדולה מכשלה
שדרשו כמו העם ראשי בצואר תלוי והקולר ממש הלילה

בראשיכם. ואשימם שנאמר ממה חכמים

אמרו שלא עוד שכל היתר להם שיש העם רוב להזהיר צריך וגם
ולכן ממש לילה שהוא אע"פ לשבת להם הצריך כל עושין ברכו
לא שעדיין גדול אדם על להמתין ואין ברכו אמירת להקדים יש
ידו על שבת יתחלל שלא לו הוא זכות כי הכנסת לבית בא

בראשו: עיניו והחכם

אחד: סעיף ובו שבת בערב תוקעין שהיו תקיעות ו' רנו סימן ב חלק

תצטנן‡ שלא כדי ולהטמינה כירה גבי מעל קדרה לסלק הבא
יום מבעוד אפילו הבל המוסיף בדבר להטמינה לו אסור
ואח"כ גחלים בו שמעורב אפר דהיינו ברמץ יטמין שמא גזרה
בשוגג אפילו והטמין עבר ואם בגחלים ויחתה ישכח בשבת
הוא אם שבת למוצאי עד לאחרים בין לו בין אסור התבשיל
אם אבל זו הטמנה ע"י ונתחמם צונן שהיה או לו ויפה מצטמק
ורע שמצטמק דבר והוא הראשונה כשעה בחמימותו עומד הוא

אסור לכתחלה אבל האיסור מן כלל נהנה אינו שהרי מותר לו
לו. ורע מצטמק הוא אפילו

שאינה כירה גבי על להשהות שמותר להשהייה דומה ואינו
ב כמאכל נתבשל שהתבשיל כל וקטומה מבעודגרופה דרוסאי ן

שלא ומכסה שמטמינה מחר לצורך היא הטמנה שסתם לפי יום
יתקרר שלא כדי לחיתוי יותר צריכה ולפיכך למחר עד תתקרר
שהרי הלילה לצורך היא שהייה סתם אבל הלילה בכל התבשיל
שנתבשלה כל לחיתוי כך כל צריכה אינה ולכך מגולה מניחה
עד אותה משהה אם ואפילו יום מבעוד דרוסאי בן כמאכל
לשמור לה מועיל חיתוי מעט שאין לפי לחיתוי לחוש אין למחר
מועיל טמונה כשהיא אבל מגולה שהיא כיון למחר עד חומה
ברמץ טמונה היא אם יחתה שמא חוששים לכן חיתוי מעט לה
מטמין אם ואפילו רמץ משום הבל המוסיף דבר כל על וגזרו
אסור זה ומטעם בגזרתם חכמים חלקו שלא הלילה לצורך
שאע"פ לחשכה סמוך לגמרי חי שהוא בשר אפילו להטמין
ובכל למחר עד ממנו דעתו שמסיח לפי להשהותו שמותר
אף אח"כ להתקרר יוכל ואם חיתוי בלא להתבשל יוכל הלילה
בהטמנה אבל מגולה שהוא כיון כלום יועיל לא מעט יחתה אם
שלא חומו להחזיק בישולו גמר אחר יחתה שמא לחוש יש

לזה. יועיל חיתוי שמעט יתקרר

הבל המוסיף בדבר להטמין שאף ואומרים זה על חולקין ויש
חי שהוא או דרוסאי בן כמאכל שנתבשל כל מותר יום מבעוד
כירה גבי על להשהות שמותר כמו ממש לחשכה סמוך לגמרי
שנהגו ובמקום רנ"ג בסי' שנתבאר כמו וקטומה גרופה שאינה
בשאר כן לנהוג אין אבל בידם למחות אין זו סברא פי על להקל

מקומות.

אם מקום מכל לחשכה סמוך חי אינו אם שאף עוד מקילין ויש
להטמינו ומותר לגמרי כחי דינו למחר עד ממנו דעתו מסיח
ואין דרוסאי בן למאכל עדיין הגיע שלא אע"פ מחר לצורך
לעשות רגיל יהא שלא ובלבד בדיעבד אלא זו סברא על לסמוך

כן:

א סעיף החמין הטמנת דיני רנז סימן ב חלק
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הפרק: הכנהתוכן הוי החול בימות התפלה עבודת

השבת ביום ה' על להתענג

íéðúåðù ãò äìòîì äìåò äèîì ãøéù øáã ïéà êà
.åúåìòäì äìòîìî æåòå çë åì

"בחינת היא השבת דיום שהעבודה לעיל, נתבאר

להגבי' צריך שהאדם היינו למעלה", ממטה העלאה

בחינה אל "למטה") (שהוא ממקומו עצמו את

("אז מאלקות שיתענג עד הגשמיים, מחייו שלמעלה

הו על י'").תתענג

למעלה לעלות יכול דבר שאין הכלל ידוע אך

ממנו, שלמעלה עליון כח ידי על לא אם ממדריגתו
למעלה. המעלהו

לעולם למטה ירדה שהנשמה דלאחר בעניננו, וכך
להגבי' לה אפשר אי גשמי בגוף ונתלבשה הזה
המאיר האלקי לאור עצמה בכח עצמה את ולהעלות
זה בשביל וצריכה ביותר, עליון אור שהוא בשבת,

מלמעלה. כח נתינת

àäéù ,éãåã äëì ,úáù úìá÷ ïéðò ï÷úð äæ ìòå
,ìàøùé úñðë àéä ,äìë úàø÷ì äìòîìî äøàä
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צריכים בסל הם והגרעינים אגודים הם הקנים אם אבל מפורדים
מאליה עולה השלהבת שתהא בענין כך כל האור בהם שיצית

מאליה: בהם ליכנס יכולה השלהבת שאין לפי

סעיפים: ד' ובו שבת הכנסת קודם האש הכנת רנה סימן ב חלק

תקיעות‡ שש לתקוע חכמים תיקנו בישובן ישראל כשהיו
נהגו ועכשיו המלאכה מן העם להבדיל גבוה במקום
שעה או שעה כחצי לשבת סמוך שהוא שכל הקדושות בקהלות
מחול להוסיף שצריך לשבת עצמן להכין צבור שליח שמכריז
מקום בכל לנהוג ראוי וכן רס"א בסי' שיתבאר כמו הקודש על

ערבית). תפלת (שמאחרים

מלאכות הבעלי לבטל איש לשלוח צריך פנים כל ועל
קודם ומחצה שעות שתי דהיינו ולמעלה המנחה מן ממלאכתם
מותרת שהיא אף פרקמטיא וגם רנ"א בסי' שנתבאר ע"ד הלילה
לסגור איש לשלוח ראוי מקום מכל שם כמ"ש המנחה אחר
מהן יוצא רבות פעמים כי הלילה קודם שעה כמו החנויות
עד ומתן המשא ונמשך אחד שר בא שלפעמים גדולה מכשלה
שדרשו כמו העם ראשי בצואר תלוי והקולר ממש הלילה

בראשיכם. ואשימם שנאמר ממה חכמים

אמרו שלא עוד שכל היתר להם שיש העם רוב להזהיר צריך וגם
ולכן ממש לילה שהוא אע"פ לשבת להם הצריך כל עושין ברכו
לא שעדיין גדול אדם על להמתין ואין ברכו אמירת להקדים יש
ידו על שבת יתחלל שלא לו הוא זכות כי הכנסת לבית בא

בראשו: עיניו והחכם

אחד: סעיף ובו שבת בערב תוקעין שהיו תקיעות ו' רנו סימן ב חלק

תצטנן‡ שלא כדי ולהטמינה כירה גבי מעל קדרה לסלק הבא
יום מבעוד אפילו הבל המוסיף בדבר להטמינה לו אסור
ואח"כ גחלים בו שמעורב אפר דהיינו ברמץ יטמין שמא גזרה
בשוגג אפילו והטמין עבר ואם בגחלים ויחתה ישכח בשבת
הוא אם שבת למוצאי עד לאחרים בין לו בין אסור התבשיל
אם אבל זו הטמנה ע"י ונתחמם צונן שהיה או לו ויפה מצטמק
ורע שמצטמק דבר והוא הראשונה כשעה בחמימותו עומד הוא

אסור לכתחלה אבל האיסור מן כלל נהנה אינו שהרי מותר לו
לו. ורע מצטמק הוא אפילו

שאינה כירה גבי על להשהות שמותר להשהייה דומה ואינו
ב כמאכל נתבשל שהתבשיל כל וקטומה מבעודגרופה דרוסאי ן

שלא ומכסה שמטמינה מחר לצורך היא הטמנה שסתם לפי יום
יתקרר שלא כדי לחיתוי יותר צריכה ולפיכך למחר עד תתקרר
שהרי הלילה לצורך היא שהייה סתם אבל הלילה בכל התבשיל
שנתבשלה כל לחיתוי כך כל צריכה אינה ולכך מגולה מניחה
עד אותה משהה אם ואפילו יום מבעוד דרוסאי בן כמאכל
לשמור לה מועיל חיתוי מעט שאין לפי לחיתוי לחוש אין למחר
מועיל טמונה כשהיא אבל מגולה שהיא כיון למחר עד חומה
ברמץ טמונה היא אם יחתה שמא חוששים לכן חיתוי מעט לה
מטמין אם ואפילו רמץ משום הבל המוסיף דבר כל על וגזרו
אסור זה ומטעם בגזרתם חכמים חלקו שלא הלילה לצורך
שאע"פ לחשכה סמוך לגמרי חי שהוא בשר אפילו להטמין
ובכל למחר עד ממנו דעתו שמסיח לפי להשהותו שמותר
אף אח"כ להתקרר יוכל ואם חיתוי בלא להתבשל יוכל הלילה
בהטמנה אבל מגולה שהוא כיון כלום יועיל לא מעט יחתה אם
שלא חומו להחזיק בישולו גמר אחר יחתה שמא לחוש יש

לזה. יועיל חיתוי שמעט יתקרר

הבל המוסיף בדבר להטמין שאף ואומרים זה על חולקין ויש
חי שהוא או דרוסאי בן כמאכל שנתבשל כל מותר יום מבעוד
כירה גבי על להשהות שמותר כמו ממש לחשכה סמוך לגמרי
שנהגו ובמקום רנ"ג בסי' שנתבאר כמו וקטומה גרופה שאינה
בשאר כן לנהוג אין אבל בידם למחות אין זו סברא פי על להקל

מקומות.

אם מקום מכל לחשכה סמוך חי אינו אם שאף עוד מקילין ויש
להטמינו ומותר לגמרי כחי דינו למחר עד ממנו דעתו מסיח
ואין דרוסאי בן למאכל עדיין הגיע שלא אע"פ מחר לצורך
לעשות רגיל יהא שלא ובלבד בדיעבד אלא זו סברא על לסמוך

כן:

א סעיף החמין הטמנת דיני רנז סימן ב חלק
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הפרק: הכנהתוכן הוי החול בימות התפלה עבודת

השבת ביום ה' על להתענג

íéðúåðù ãò äìòîì äìåò äèîì ãøéù øáã ïéà êà
.åúåìòäì äìòîìî æåòå çë åì

"בחינת היא השבת דיום שהעבודה לעיל, נתבאר

להגבי' צריך שהאדם היינו למעלה", ממטה העלאה

בחינה אל "למטה") (שהוא ממקומו עצמו את

("אז מאלקות שיתענג עד הגשמיים, מחייו שלמעלה

הו על י'").תתענג

למעלה לעלות יכול דבר שאין הכלל ידוע אך

ממנו, שלמעלה עליון כח ידי על לא אם ממדריגתו
למעלה. המעלהו

לעולם למטה ירדה שהנשמה דלאחר בעניננו, וכך
להגבי' לה אפשר אי גשמי בגוף ונתלבשה הזה
המאיר האלקי לאור עצמה בכח עצמה את ולהעלות
זה בשביל וצריכה ביותר, עליון אור שהוא בשבת,

מלמעלה. כח נתינת

àäéù ,éãåã äëì ,úáù úìá÷ ïéðò ï÷úð äæ ìòå
,ìàøùé úñðë àéä ,äìë úàø÷ì äìòîìî äøàä
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על השבת, יום כניסת שקודם חז"ל בדברי מצינו
שבת קבלת תפילת ענין שזהו השבת, פני לקבל האדם
שבת). בקבלת הקשורים ישראל מנהגי כמה (ומצינו

שיוכלו שכדי היא, בזה הפנימית המשמעות אשר
נפשם בתוך ולקבל ממדריגתם להתעלות ישראל בני
האור להרגיש למעלה", "העלאה (שהיא השבת בחינת
למעלה היא אורה שמדריגת דשבת, הנעלה האלקי
מיוחד לכח הם צריכים - נבראים) מגדר לגמרי

מלמעלה.

קבלת (בתפלת דודי" "לכה אמירת ענין וזהו
לקראת דודי לכה (א) ענינים: שני בו שיש שבת),

נקבלה. שבת פני (ב) כלה,

מלמעלה, כח נתינת היא כלה" לקראת דודי "לכה
לקראת לילך הקב"ה, זה ה"דוד", צריך כל שקודם

היא - ישראלהכלה יכולהכנסת אח"כ ורק (כידוע);
(בנ"י) האורלקבלהכלה לקבל (היינו השבת פני

בשבת). המאיר האלקי

yceg icn dide d"c
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שהואÂ‰ÊÂ(ז) העצמי טובך רב פי' יביעו טובך רב זכר
הטוב מעצמות מאיר שבו וע"י דא"א יסוד בחי'
ממש א"ס שבבחי' הגדול טובך ונק' ב"ה א"ס שבעצמות
כידוע הוא והענין כו' אפך חרון ישוב הגדול ובטובך כמו
בחי' להיותו הא"ס עולם סוף נק' דאצי' ז"א שבחי' דאע"פ
מקום שנק' הראשון צמצום אחר שנאצלו דאציל' מדות
שהוא וע"י א"א שנק' הכתר אור צמצום אחר וגם כו' פנוי
הרי עכ"ז כו' דאצי' מחו"ב שלמעלה והתענוג הרצון בחי'
בחי' ע"י וא"א ע"י שבפנימית אא"ס מעצמות שם מאיר

ששרשו האצי' עולם בכל שעובר אא"סהקו"ח בעצמות
דז"א ע"ס שהן ממש חד וחיוהי דאיהו בזהר א' ולזה ממש
בגחלת הקשורה כשלהבת המאציל בעצמות שמיוחדים
טובך רב בחי' גם וע"כ במ"א ומבואר בס"י כמ"ש
יסוד בחי' שהוא דצ"ע טוב בבחי' באצי' מאיר שבעצמות
וז"ש במ"א כמ"ש כו' כארז יפרח כתמר צדיק וכמ"ש ז"א
תו"מ קיום ע"י נש"י שהן ליראיך צפנת אשר טובך רב מה
מוי"ב לע"ל לצדיקים הגנוז אור והוא העוה"ב לחיי דוקא
עולם לאור ה' לך והיה וכמ"ש כו' הימים ז' אור שנק'
גם מאיר קצהו אפס מ"מ לע"ל ליראיך שצפנת ואע"פ
דאיהו משום באצי' העצמות טוב רב גילוי שהוא עכשיו
שם זכרון זכר פי' טובך רב זכר שנק' אך כנ"ל חד וחיוהי
להזכיר יוכל אדם שכל המלך שם זכרון עד"מ כמו בעלמא
יוכל שמו קריאת ע"פ רק כלל מכירו שאינו אע"פ שמו
הוא העצמי טובך רב של זכר רק כך קצהו אפס להכיר
ויורד ונמשך האצי' בעולם הא"ס מעולם שמאיר
שיוכלו ומלאכים לנשמות לבי"ע מאצי' גם בהשתלשלות
במהו"ע שישיגו א"א אבל כו' טובך רב זכר להזכיר ג"כ
יראו לצדיקים וגנוז שצפון העוה"ב לחיי רק זה טובך דרב
זולתך אלקים ראתה לא עין בו שנאמר עדן והיינו וישיגו
הזרוע מאור אור קצת מאיר עתה גם רק לו למחכה יעשה

בעצם שרשם להיות לנשמות בג"ע זה טוב מרב גם לצ"ע
ע"כ כו' אדם נשמת ממש הויה נר כי לצ"ע זרוע מאור
רב מבחי' קצת אור בגלוי ה' על להתענג הנשמות יוכלו
שבת מדי והתחתון העליון בג"ע העליון עדן דבחי' זה טוב
אין המלאכים אבל כידוע העולמות בעליות שעולין וחדש
כמ"ש העליון דבור בחי' שהוא המל' מבחי' רק שרשם
גם ולהשיג להכיר יוכלו איך כידוע צבאם כל פיו וברוח
טוב באור דגם בהעלם וגנוז הצפון טובך רב בבחי' במקצת
גם לשם ויגיעו שיעלו א"א צ"ע שנק' ז"א דיסוד העליון
ממקור מעלה למעלה שהוא מאחר במציאות וביטול בעלי'
כל חוצב מקור המל' מבחי' למעלה שהוא מפני חוצבם
רם הוא ע"כ כנ"ל כו' חיים מקור עמך כי כמ"ש הנבראים
רק שרש ועולמות למלאכים אין כי לגמרי מהם ונבדל
שיגיעו ירננו וצדקתך א' שלזה צדקתך שנק' מל' בבחי'
הנ"ל צ"ת בחי' רק והוא והתכללות בעלי' ושיר ברנה לשם
להיותו גלוי אור בחדוש מחדש השפע להם נמשך שמשם
ממש להתכלל מאד שיתפעלו עד כנ"ל שלהם העליון מקור
איך טוב שנק' שבצ"ע טובך ברב אבל ירננו וזהו שיר ע"י
שרש להם שאין אחר לשם והתכללות בעלי' לרנן גם יוכלו
יביעו זה טובך רב זכר עכ"ז רק מהם לגמרי נבדל והוא שם
רב שם להזכיר יוכלו בעלמא מה דבר זכרון בבחי' דהיינו
הזוכר במשל כנ"ל מאד גדול ובהעלם מרחוק והוא טובך

יבי פי' וזהו כו' המלך ולאשם גדול ובהעלם בלחש עו
שהוא המל' בחי' שהוא צדקתך אבל וד"ל כלל ושיר ברנה
משם כי שם ולהדבק ולעלות ליכלל ירננו חוצבם מקור
הוא יביעו טובך רב שזכר מה אמנם חוצבם מקור שרש
המעלה כח כי לצדקתך ירננו להיות ועוז כח הנותן דוקא
והוא יותר העליון מכח נמשך זה גם במל' דמלאכי' מ"ן
בעליות שגם ממה לזה וראיה צ"ע שנק' ז"א יסוד מבחי'
בשר כל יבא נאמר שבת בקבלת דבי"ע ומלאכים העולמות
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מפני דאצי' הויה בחי' שהוא ממש ה' לפני להשתחוות
חוצבם למקור ושירה ברנה שיעלו ועוז הכח נמשך שמשם
העולמות כל והן הארץ כל לה' הריעו מ"ש וזהו וד"ל כו'
כו' מ"ח באר שנק' דנוק' ביסוד ונכללים שעולים ומלאכים
פי' ברננה לפניו באו ואז בשמחה ה' עבדו הארץ כל ונק'
המל' שהוא לצדקתך שירננו רננה ע"י ממש לפניו באו

נרתק מכלי לצאת נפלאה ותשוקה ברצוא שם כשעולין
הרנה ע"י גופם מכלי יוצאים וכאשר לגמרי חומרם
לפני יבואו בוא אזי כנ"ל צדקתך שנק' במקורם ונכללים
שיכלו הכח זה דגם משום דוקא זאת רננה ע"י ממש הוי'
עוז תנו וכמ"ש דז"א הוי"ה משם נמשך ברננה לעלות

וד"ל: במ"א וכמ"ש לאלקים

dkepgd xry

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - jizevn jxc

אסתחרתÂ‰ÊÂ(ב) טקלא דהאי כו' אומנא כהאי הזהר מ"ש
כפי ולכאן לכאן שמתנענע מל' בחי' שהוא קמי'
והסובב כנ"ל כו' מעשיהם מטיבין אם אנשא דבני פעלם
המדה קו בחי' הוא הנ"ל הטקלא בחי' היינו הגלגל ומהפך
והנה כו', מעשיהם מטיבין אם דבנ"א פעלם לפי שמודדת
בוצינא בחי' דע"י גבורה בשם זו המידה קו נק' הקבלה ע"ד
בתחבולתיו מתהפך מסיבות והוא מ"ש וזהו כו' דקרדוניתא
המהפך הוא כאן בזהר וכמ"ש כו' עתיקא דא והוא כו'
דב"נ פעלם לפי טקלא בהאי שונות מסיבות סבות ומסבב

הוא בעצמו אי' שבחי' כו' סופר אי' שוקל אי' כמ"ש וזהו
אי' כתי' ופעם מלכהא"כ כתי' דפעם וידוע והסופר, השוקל
שאינו אי' שואלי' שהמלאכי' במ"א וכמ"ש כבודו מקום
כנ"ל כו' מושג שאינו אי' שואלי' ולכן זו בחי' להם מושג
נפרד בחי' ואינו כו' והסופר השוקל הוא זה אי' בחי' והנה
השוקל הוא בעצמו אי' שבחי' סופר ואי' שוקל אי' ולכן כו'
סוכ"ע בחי' שהוא הגדול עיגול בחי' והוא כנ"ל והסופר
שמות] [פ' בת"א וכמ"ש כו' שווין כאורה כחשוכא שקמי'

יעו"ש. סופר, אי' שוקל אי' בד"ה
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰�‰Âולאו דהדיוטא מילי בשם בזהר נק' מאמרות עשרה
והממוצע דהדיוטא, במילי לאשתעי דמלכא אורחא
כי עצמו מצד זה הי' הבריאה מתחלת והנה התורה, היא
התורה, ע"י זו בחי' ממשיכים ועכשיו הוא, חסד חפץ
תורה אלא כבוד ואין כו' יצרתיו בראתיו ולכבודי וכמ"ש
כמ"ש בשמים נצב דברך ה' לעולם להיות שכדי והיינו
תמיד נצב ה' שדבר הבעש"ט בשם ובסש"ב במד"ר רז"ל
רקיע יהי המאמר עד"מ מסתלק הי' ואם להחיותן בשמים
מבחי' ואפס אין הי' א' רגע על להחיותם בשמים שעומד
שיעמדו היינו העולם וחיות קיום שיומשך וכדי השמים,

ולאו העש"מ ע"י שנבראו הנבראים להחיות העש"מ
ע"י זהו הנה דהדיוטא, במילי לאשתעי דמלכא אורחא
אחרי פ' בלק"ת ע' כו', בראתיו ולכבודי מ"ש שזהו התורה
קיום ממשיכים התורה שע"י הא' יכפר הזה ביום כי בד"ה
וזהו להחיותם, בשמים נצב דברך שיהי' העולמות וחיות
החכמים דבר שע"י היינו בהוה חכמים דברו שארז"ל
בסד"ה בלק"ת ע' בהוה, העולם קיום ממשיכים עי"ז בד"ת
צ"ל שהממוצע וכמו לכון יהא כנישין עצרת השמיני ביום

הבחי', משני וגליאכלול סתים בחי' יש בתורה כמו"כ
צרתני. וקדם אחור ונק' שבתורה,
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קמז c"ag i`iyp epizeax zxezn

מפני דאצי' הויה בחי' שהוא ממש ה' לפני להשתחוות
חוצבם למקור ושירה ברנה שיעלו ועוז הכח נמשך שמשם
העולמות כל והן הארץ כל לה' הריעו מ"ש וזהו וד"ל כו'
כו' מ"ח באר שנק' דנוק' ביסוד ונכללים שעולים ומלאכים
פי' ברננה לפניו באו ואז בשמחה ה' עבדו הארץ כל ונק'
המל' שהוא לצדקתך שירננו רננה ע"י ממש לפניו באו

נרתק מכלי לצאת נפלאה ותשוקה ברצוא שם כשעולין
הרנה ע"י גופם מכלי יוצאים וכאשר לגמרי חומרם
לפני יבואו בוא אזי כנ"ל צדקתך שנק' במקורם ונכללים
שיכלו הכח זה דגם משום דוקא זאת רננה ע"י ממש הוי'
עוז תנו וכמ"ש דז"א הוי"ה משם נמשך ברננה לעלות

וד"ל: במ"א וכמ"ש לאלקים
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - jizevn jxc

אסתחרתÂ‰ÊÂ(ב) טקלא דהאי כו' אומנא כהאי הזהר מ"ש
כפי ולכאן לכאן שמתנענע מל' בחי' שהוא קמי'
והסובב כנ"ל כו' מעשיהם מטיבין אם אנשא דבני פעלם
המדה קו בחי' הוא הנ"ל הטקלא בחי' היינו הגלגל ומהפך
והנה כו', מעשיהם מטיבין אם דבנ"א פעלם לפי שמודדת
בוצינא בחי' דע"י גבורה בשם זו המידה קו נק' הקבלה ע"ד
בתחבולתיו מתהפך מסיבות והוא מ"ש וזהו כו' דקרדוניתא
המהפך הוא כאן בזהר וכמ"ש כו' עתיקא דא והוא כו'
דב"נ פעלם לפי טקלא בהאי שונות מסיבות סבות ומסבב

הוא בעצמו אי' שבחי' כו' סופר אי' שוקל אי' כמ"ש וזהו
אי' כתי' ופעם מלכהא"כ כתי' דפעם וידוע והסופר, השוקל
שאינו אי' שואלי' שהמלאכי' במ"א וכמ"ש כבודו מקום
כנ"ל כו' מושג שאינו אי' שואלי' ולכן זו בחי' להם מושג
נפרד בחי' ואינו כו' והסופר השוקל הוא זה אי' בחי' והנה
השוקל הוא בעצמו אי' שבחי' סופר ואי' שוקל אי' ולכן כו'
סוכ"ע בחי' שהוא הגדול עיגול בחי' והוא כנ"ל והסופר
שמות] [פ' בת"א וכמ"ש כו' שווין כאורה כחשוכא שקמי'

יעו"ש. סופר, אי' שוקל אי' בד"ה
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰�‰Âולאו דהדיוטא מילי בשם בזהר נק' מאמרות עשרה
והממוצע דהדיוטא, במילי לאשתעי דמלכא אורחא
כי עצמו מצד זה הי' הבריאה מתחלת והנה התורה, היא
התורה, ע"י זו בחי' ממשיכים ועכשיו הוא, חסד חפץ
תורה אלא כבוד ואין כו' יצרתיו בראתיו ולכבודי וכמ"ש
כמ"ש בשמים נצב דברך ה' לעולם להיות שכדי והיינו
תמיד נצב ה' שדבר הבעש"ט בשם ובסש"ב במד"ר רז"ל
רקיע יהי המאמר עד"מ מסתלק הי' ואם להחיותן בשמים
מבחי' ואפס אין הי' א' רגע על להחיותם בשמים שעומד
שיעמדו היינו העולם וחיות קיום שיומשך וכדי השמים,

ולאו העש"מ ע"י שנבראו הנבראים להחיות העש"מ
ע"י זהו הנה דהדיוטא, במילי לאשתעי דמלכא אורחא
אחרי פ' בלק"ת ע' כו', בראתיו ולכבודי מ"ש שזהו התורה
קיום ממשיכים התורה שע"י הא' יכפר הזה ביום כי בד"ה
וזהו להחיותם, בשמים נצב דברך שיהי' העולמות וחיות
החכמים דבר שע"י היינו בהוה חכמים דברו שארז"ל
בסד"ה בלק"ת ע' בהוה, העולם קיום ממשיכים עי"ז בד"ת
צ"ל שהממוצע וכמו לכון יהא כנישין עצרת השמיני ביום

הבחי', משני וגליאכלול סתים בחי' יש בתורה כמו"כ
צרתני. וקדם אחור ונק' שבתורה,
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c"agקמח i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miigd ur qxhpew

Ì�Ó‡היות דעם יחו"ת בחי' בענין בעבודה שנת"ל כמו
דיחו"ע הביטול בלא אם מ"מ ביטול. ג"כ שהוא
באילנא ומתדבק ממדריגתו יפול הלא עכ"פ מזעיר מעט
לומד כאשר התורה בעסק הוא כמו"כ כו'. דמותא
שאינו דהיינו לשמה ולא אהוי"ר בלא סתם תושבע"פ
כ"א הנ"ל והכוונה האהוי"ר שהוא עה"ח בחי' בה מערב
הגשמיים בלבושים ההתלבשות מחמת הנה סתם. לומד
גשמיות והשגה ובשכל גשמיים בענינים הוא עסקו וכל
הנה כו'. והיתר איסור דטו"ר בלבושים שנתלבשה ובפרט
הוא הדבר וסוף ממנה הנופל ויפול ודבר יש עי"ז נעשה
עצמו לכבוד פני' איזה לשום ממש לשמה שלא שילמוד
וכמ"ש פרנסה בשביל כמו גוונא וכהאי ת"ח להיות כגון
שערים מהשמונה ההקדמות לשער בהקדמתו ז"ל הרח"ו
קרדום נעשית התורה אשר בעוה"ר זה בזמנינו ובפרט וז"ל
לקבל ע"מ עסקם אשר תורה בעלי קצת אצל בה לחתוך
ישיבות ראשי מכלל להיות וגם יתירות והספקות פרס
הארץ בכל נודף וריחם שמם להיות סנהדראות ודייני
וראשו מגדל הבונים הפלגה דור לאנשי במעשיהם ודומים
הכתוב אח"כ מ"ש הוא מעשיהם סיבת ועיקר בשמים
ע"ב דכ"ה בראשית פ' הזהר בס' ככתוב שם לנו ונעשה
מינים שחמשה והארץ השמים תולדות אלה פסוק על וז"ל
גבורים כת הנק' הוא מהם מינים הג' ומן רב בערב יש

ואינון השם אנשי מעולם אשר הגבורים המה איתמר דעלי'
וגו' ומגדל עיר לנו נבנה הבה בהון דאתמר דאלין מסטרא
ס"ת בהון ושוין ובמ"ד כנסיות בתי בבנין שם לנו ונעשה
על והנה כו'. לון למעבד אלא לשמה לא רישי' על ועטרה
לשמה שלא בתורה העוסק כל בגמרא אמרו הזאת הכת
העולם לאויר יצא ולא פניו על שלייתו שנהפכה לו נוח
דנוגה הקלי' שמצד פני' אותה ואזי ז"ל הרח"ו עכ"ל
הקלי' בתוך גלות בבחי' היא והתורה בתורתו מתלבשת
נטהרה לא אם וכ"ש כו' תשובה שיעשה עד שעה לפי
רעות ובמחשבות בח"ן מלוכלכים ונפשו וגופו עדיין נפשו
ומורידים בתורתו מתלבשים האלו הצואים הלבושים אשר
בבחי' היא תורתו ודאי ובכ"ז ר"ל. הקליפות בעמקי אותה
הנ"ל הלבושים עצם מצד הן ר"ל ממש דמותא סמא
הקליפות בתוך בגלות והיא מאד עב שק חוגרת שהתורה
איזה לשום הוא התורה עסק דכאשר הישות, מצד והן ר"ל
גדול יש נעשה הנ"ל הצואים בלבושים ובפרט כנ"ל פני'
ביותר הרוח וגסות בגאוה שלו התורה עסק ע"י מאד
אותו המביאה היא (כי וגופו בנפשו מאד ומתגשם ומתעבה
הישות מצד להשיג) שבאפשרו (מה בנ"א בתענוגי להתענג
לגמרי ההיפך והוא עצמו) בעיני הוא שחשוב ומצד
וחכ' בביטול להיות שצריך התורה לימוד ענין מאמיתית

הביטול. בחי' הוא עיקרה דקדושה

•

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

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"txz'd mixn`nd xtq

עלp‰Â‰ה) הּוא ירּוׁשלים ּדבנין ירּוׁשלים", ּבנין זֹו "הּנצח ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָ
ּדוקא הּוא הּנּצחֹון ּדענין ּדוקא, הּנצח מּדת ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָידי
ּומעּכב מֹונע יׁש ּדכאׁשר והינּו ּומעּכב, מֹונע ׁשּיׁש ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָּבמקֹום

מה מּלעׂשֹות ּומעּכבֹו אֹותֹו אזׁשּמֹונע הּנה חפץ, ּׁשהּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּגדֹול ּבתקף עז ויתר ׂשאת ּביתר יֹותר ּכחֹו מתעֹורר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹּדוקא
הּמֹונע את לנּצח ועצמּיים ּפנימּיים ּובכחֹות עצּומה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּבגבּורה
הּפעל, אל מהּכח ּותׁשּוקתֹו חפצֹו ּדבר את ּולהביא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹּומעּכב
ּגּופא זה הּנה יֹותר, ּבתקף הם ועּכּובים ּׁשהּמניעֹות מה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוכל
ּבֹו ׁשּיׁש נהר ּכמֹו ּבזה, והּמׁשל יֹותר. ּפנימי ּכח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמעֹורר

ּבהתּגּברּות ׁשהם זאת לבד הּנה ׁשהּמים הרּבה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹמעינֹות
רחב ּבכל מתּפּׁשטים ּׁשהּמים מה ּדזהּו ּגדֹול, ּוברּבּוי ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹּגדֹולה
הרי זאת לבד הּנה רב, ּבמּלּוי ּגדֹותיו ּכל על ּומתמּלא ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹהּנהר

לעּבט עס חּיים, מים הם הּמים ּביןטועצם ההפרׁש (ּדזהּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ
מים, ורּבּוי ּגדֹולה ּבהתּפּׁשטּות ׁשהּוא הגם ּדנהר לנהר, ְְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָמעין
ּוכמאמר הפסק, לֹו ׁשּיׁש הינּו ּכֹוזב, להיֹות יכֹול מקֹום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָמּכל

והגם49הּמׁשנה הפסק, להם ׁשּיׁש הינּו המכּזבין", "נהרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
חּיים, מים מֹוצא הּוא והּמעין הּמעינֹות מי הם הּנהר ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָּדמי
ׁשהּנהר לפי הּוא האמת א יכּזב, ׁשהּנהר אפׁשר אי ּכן ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאם
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וגּסּות וגּסּות, יׁשּות הּוא התּפּׁשטּות וכל התּפּׁשטּות, ְְְְְְְִִֵַַַַָהּוא
ּתֹורה מּיֹודעי והראיה החי, ּדבר ּגם להמית יכֹולים ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָויׁשּות

ׁשּכתּוב ּוכמֹו חּיים, היא ּדתֹורה הגם הרּוח, "חּיים50וגּסי ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
הרּוח הּגּסּות הּנה מקֹום ּומּכל למֹוצאיהם", ְִִִֵֵֶַַַָָָָהיא
מי אבל כּו', ּפנימי החּיּות לּצלן רחמנא ממית ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָוההתּפּׁשטּות
ונמׁשכים חּיים) הם הּמים עצם הרי ּבהתּפּׁשטּות ׁשאינֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמעין
רֹואין ׁשאנּו ּוכמֹו ּפרסאֹות, וכּמה ּכּמה ּבמׁש רב ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָּבחּיּות
מֹוצא את סֹותמים ּכאׁשר והּנה הּגדֹולֹות, ּבּנהרֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּבמּוחׁש
הּסתימה את ׁשּפֹותחין עד ּביֹותר הּמים מתקּבצים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּנהר

ה זהּומתּפרצים ּדכל ּבתחּלה, מאׁשר ּביֹותר ּגדֹול ּבתקף ּמים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
מֹונע ׁשּום סֹובל ׁשאינֹו ׁשּבהּמים ּפנימי החּיּות מּפני ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַהּוא

הּנּצחֹון ּבמּדת הּוא וכן סֹובל51ּומעּכב, ׁשאינֹו ּבלבד זֹו ּדלא , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
ּכח ּבֹו מעֹורר והעּכּוב הּמניעה אּדרּבא אּלא ועּכּוב, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמניעה
יׁש ּדכאׁשר הּמצות, וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד ועצמי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָֹּפנימי
ּכח מעֹורר ּגּופא זה הּנה אז וׁשלֹום חס ּומעּכבים ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹמֹונעים
ּדזהּו ּומעּכב, מֹונע ּכל נגד ּגדֹול ּבתקף לעמד ועצמי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּפנימי

הּגלּות ּדזמן הּמעלה ּופדּות52יתרֹון ּגאּולתנּו את הוי' (יחיׁש ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשהיה זמן על אמן) ּבימינּו ּבמהרה צדק, ּגֹואל ידי על ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנפׁשנּו
והיּו ּבגּלּוי מאיר אלקּות היה הּבית ּדבזמן קּים, הּמקּדׁש ְְְְְֱִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹּבית
איׁש ואּדרּבא ּומעּכב, מֹונע ׁשּום ּבלי ּומצוֹות ּבתֹורה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָעֹוסקים

ּתאנתֹו ּתחת ואיׁש ּגפנֹו ׁשּום53ּתחת ּבלי מרּבה ּבהׁשּפעה ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָֻ
ּבתֹורה הוי' ועֹובדי ּגדֹולים צּדיקים והיּו ּכלל, ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָטרּדא
האמת מן ׁשּנתרחקּו לּצלן רחמנא היּו ּולעּמתם ְְְֱֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻועבֹודה,
ּדהחׁש הּגלּות ּבזמן אבל וכּו', רעֹות ּבמּדֹות מׁשחתים ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֻוהיּו

ארץ ּוכתיב54יכּסה ּדמרב55, ראינּו", לא "אֹותתינּו ְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ
ּבנּסֹו מּכיר אינֹו הּנס ּבעל ּגם הּנה וההסּתרים ,56ההעלמֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ

ּגלּויים, נּסים ׁשהיּו הּבית ּבזמן ׁשהיה לכמֹו ּדֹומה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּדאינֹו
הּמקּדׁש ּבבית יׂשראל ּכל ׁשראּו נּסים העׂשרה וכן57ּוכמֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

הּגלּות ּבזמן ּכן ּׁשאין מה לּכל, ּגלּויים נּסים ׁשהיּו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבמדינה
ּפרנסה ׁשל קׁשה ּבׁשעּבּוד ּומטרדים ּבׁשפלּות הם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּדיׂשראל
הּׁשם, ירחם ולחץ, ּדחק ּברב למדינה מּמדינה ּכבד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹוטלטּול

הּדֹו אּלּו ּדכל צלחה, רׁשעים ּבניודר את ולֹוחצים חקים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
טֹוב רב על מתעּנגים הם ּבפרט, ּתֹורה ּובני ּבכלל ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹיׂשראל
ׁשּכתּוב ּוכמֹו לּצלן, רחמנא ּפה ּבכל יׂשראל את 58ואֹוכלים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

עֹולם, ּבאלקי ׁשּכֹופרים אלקים", אין ּבלּבֹו נבל ְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ"אמר
ׁשהם59ּוכתיב ,"קדׁש היכל את טּמאּו ,ּבנחלת גֹוים "ּבאּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּתֹורה ועֹוסקי נּדֹונים, אינם זה ּובכל הּקדׁש, את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמחּללים
הּנה הּפרנסה, טרּדת ׁשל קׁשה ּבׁשעּבּוד הם מצוֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּומקּימי
ׁשהיא ּפנימית הּנקּדה והתגּברּות התעֹוררּות הּוא ּדוקא ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֻאז

ׁשּבּנׁשמה יחידה מאיר ּבּה אׁשר הּלב ּבתקף60נקּדת לעמד ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
הּמצות, וקּיּום הּתֹורה לּמּוד על ּומעּכב מֹונע ּכל נגד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּגדֹול
לּצלן רחמנא הּגזרה, ּבמקֹום הּיֹוׁשבים יׂשראל ּכל ּדוקא ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָואז
עני מּתֹו ּומצוֹות הּתֹורה את מקּימים ,יתּבר הּׁשם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹוירחמם
יתרה. וחּבה ּבאהבה והּגּוף הּנפׁש ויּסּורי לחץ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹודחק,

.¯ev˜ּבמקֹום הּוא ּדנּצחֹון ירּוׁשלים", ּבנין זֹו "והּנצח ƒְְְְְִִִֶַַַַָָָ
ּוכמֹו עז, ויתר ׂשאת ּביתר הּוא ּדאז מנּגד, ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּיׁש
הּסתימה ּופֹותח יֹותר עֹוד מתּגּבר אֹותֹו ּכׁשּסֹותמים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּנהר
ּבתחּלה, מאׁשר ּגדֹול ּובתקף יֹותר למרחֹוק נגררים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוהּמים
על הּגלּות ּדזמן ּבהעבֹודה הּיתרֹון ּדזהּו ּבעבֹודה, הּוא ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָוכן
ירחמם קׁשה ּבׁשעּבּוד הם ּתֹורה ּדעֹוסקי ּדהגם הּבית, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָזמן
ּתֹורה לקּים ּפנימית הּנקּדה מתּגּבר ּדוקא אז הּנה ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֻהּׁשם,

ועני. ּדחק מּתֹו ְְִִִַֹֹּומצוֹות
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למוצאיהם).50) הם חיים (ושם: כב ד, משלי
(ספר51) תרס"ח דודי קול המתחיל דיבור מאמר גם ראה - זה בכל

דיבור מאמר - וכו' הוספות ועם ואילך). קנז עמ' תרס"ח המאמרים
ואילך). רצט עמ' תרפ"ד המאמרים (ספר תרפ"ד שאלתי אחת המתחיל
126 עמ' תש"ט המאמרים (ספר תש"ט ונחה המתחיל דיבור מאמר

ואילך).
ברוך52) הקדוש אין המתחיל דיבור מאמר גם ראה - זה בכל

ואילך). קפו עמ' תרמ"ח המאמרים (ספר תרמ"ח בטרוניא בא הוא
הוספות (ספרועם יאֿיד פרקים תרפ"ד משכני המתחיל דיבור - וכו'

הקב"ה אין המתחיל דיבור מאמר ואילך). רצ עמ' תרפ"ד המאמרים
גם [נדפס רכזֿרסד עמ' תרפ"ה המאמרים (ספר תרפ"ה בטרוניא בא

תש"ט ישנה אני המתחיל דיבור ואילך.]). 169 עמ' א' כרך לעיל
המאמרים ספר ואילך). 118 עמ' תש"ט המאמרים (ספר יאֿיד פרקים

בתחילתו. אידיש
ד.53) ד, מיכה ה. ה, מלכיםֿא הכתוב לשון פי על
ב.54) ס, ישעיה
ט.55) עד, תהלים
א.56) לא, נדה ראה
כו'.57) דבראי נסי א: כא, יומא וראה ה. משנה ה פרק אבות
א.58) יד, תהלים
א.59) עט, שם
נסמן.60) ושם .111 עמ' תרפ"ט המאמרים ספר ראה

•
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שמועה טוב, כי לד' ולהודות לברך בברכה פותחין

תורה אלא טוב אין נפשי, ותחי שמעה ד'1טובה תורת ,

.2תמימה

הזקן, רבנו הראשון, אבינו של הקדושים דבריו

התורה הרבצת חיזוק בענין הראשון במכתבו שכותב

לבבות אלפי במאות חרותים ההם, בימים היהדות וחיזוק

.� ירבו כן –

להפעלת נפש מסירות של בהחלטיות שהולך הרבי,
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וגּסּות וגּסּות, יׁשּות הּוא התּפּׁשטּות וכל התּפּׁשטּות, ְְְְְְְִִֵַַַַָהּוא
ּתֹורה מּיֹודעי והראיה החי, ּדבר ּגם להמית יכֹולים ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָויׁשּות

ׁשּכתּוב ּוכמֹו חּיים, היא ּדתֹורה הגם הרּוח, "חּיים50וגּסי ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
הרּוח הּגּסּות הּנה מקֹום ּומּכל למֹוצאיהם", ְִִִֵֵֶַַַָָָָהיא
מי אבל כּו', ּפנימי החּיּות לּצלן רחמנא ממית ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָוההתּפּׁשטּות
ונמׁשכים חּיים) הם הּמים עצם הרי ּבהתּפּׁשטּות ׁשאינֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמעין
רֹואין ׁשאנּו ּוכמֹו ּפרסאֹות, וכּמה ּכּמה ּבמׁש רב ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָּבחּיּות
מֹוצא את סֹותמים ּכאׁשר והּנה הּגדֹולֹות, ּבּנהרֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּבמּוחׁש
הּסתימה את ׁשּפֹותחין עד ּביֹותר הּמים מתקּבצים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּנהר

ה זהּומתּפרצים ּדכל ּבתחּלה, מאׁשר ּביֹותר ּגדֹול ּבתקף ּמים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
מֹונע ׁשּום סֹובל ׁשאינֹו ׁשּבהּמים ּפנימי החּיּות מּפני ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַהּוא

הּנּצחֹון ּבמּדת הּוא וכן סֹובל51ּומעּכב, ׁשאינֹו ּבלבד זֹו ּדלא , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
ּכח ּבֹו מעֹורר והעּכּוב הּמניעה אּדרּבא אּלא ועּכּוב, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמניעה
יׁש ּדכאׁשר הּמצות, וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד ועצמי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָֹּפנימי
ּכח מעֹורר ּגּופא זה הּנה אז וׁשלֹום חס ּומעּכבים ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹמֹונעים
ּדזהּו ּומעּכב, מֹונע ּכל נגד ּגדֹול ּבתקף לעמד ועצמי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּפנימי

הּגלּות ּדזמן הּמעלה ּופדּות52יתרֹון ּגאּולתנּו את הוי' (יחיׁש ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשהיה זמן על אמן) ּבימינּו ּבמהרה צדק, ּגֹואל ידי על ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנפׁשנּו
והיּו ּבגּלּוי מאיר אלקּות היה הּבית ּדבזמן קּים, הּמקּדׁש ְְְְְֱִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹּבית
איׁש ואּדרּבא ּומעּכב, מֹונע ׁשּום ּבלי ּומצוֹות ּבתֹורה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָעֹוסקים

ּתאנתֹו ּתחת ואיׁש ּגפנֹו ׁשּום53ּתחת ּבלי מרּבה ּבהׁשּפעה ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָֻ
ּבתֹורה הוי' ועֹובדי ּגדֹולים צּדיקים והיּו ּכלל, ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָטרּדא
האמת מן ׁשּנתרחקּו לּצלן רחמנא היּו ּולעּמתם ְְְֱֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻועבֹודה,
ּדהחׁש הּגלּות ּבזמן אבל וכּו', רעֹות ּבמּדֹות מׁשחתים ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֻוהיּו

ארץ ּוכתיב54יכּסה ּדמרב55, ראינּו", לא "אֹותתינּו ְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ
ּבנּסֹו מּכיר אינֹו הּנס ּבעל ּגם הּנה וההסּתרים ,56ההעלמֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ

ּגלּויים, נּסים ׁשהיּו הּבית ּבזמן ׁשהיה לכמֹו ּדֹומה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּדאינֹו
הּמקּדׁש ּבבית יׂשראל ּכל ׁשראּו נּסים העׂשרה וכן57ּוכמֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

הּגלּות ּבזמן ּכן ּׁשאין מה לּכל, ּגלּויים נּסים ׁשהיּו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבמדינה
ּפרנסה ׁשל קׁשה ּבׁשעּבּוד ּומטרדים ּבׁשפלּות הם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּדיׂשראל
הּׁשם, ירחם ולחץ, ּדחק ּברב למדינה מּמדינה ּכבד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹוטלטּול

הּדֹו אּלּו ּדכל צלחה, רׁשעים ּבניודר את ולֹוחצים חקים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
טֹוב רב על מתעּנגים הם ּבפרט, ּתֹורה ּובני ּבכלל ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹיׂשראל
ׁשּכתּוב ּוכמֹו לּצלן, רחמנא ּפה ּבכל יׂשראל את 58ואֹוכלים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

עֹולם, ּבאלקי ׁשּכֹופרים אלקים", אין ּבלּבֹו נבל ְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ"אמר
ׁשהם59ּוכתיב ,"קדׁש היכל את טּמאּו ,ּבנחלת גֹוים "ּבאּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּתֹורה ועֹוסקי נּדֹונים, אינם זה ּובכל הּקדׁש, את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמחּללים
הּנה הּפרנסה, טרּדת ׁשל קׁשה ּבׁשעּבּוד הם מצוֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּומקּימי
ׁשהיא ּפנימית הּנקּדה והתגּברּות התעֹוררּות הּוא ּדוקא ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֻאז

ׁשּבּנׁשמה יחידה מאיר ּבּה אׁשר הּלב ּבתקף60נקּדת לעמד ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
הּמצות, וקּיּום הּתֹורה לּמּוד על ּומעּכב מֹונע ּכל נגד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּגדֹול
לּצלן רחמנא הּגזרה, ּבמקֹום הּיֹוׁשבים יׂשראל ּכל ּדוקא ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָואז
עני מּתֹו ּומצוֹות הּתֹורה את מקּימים ,יתּבר הּׁשם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹוירחמם
יתרה. וחּבה ּבאהבה והּגּוף הּנפׁש ויּסּורי לחץ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹודחק,

.¯ev˜ּבמקֹום הּוא ּדנּצחֹון ירּוׁשלים", ּבנין זֹו "והּנצח ƒְְְְְִִִֶַַַַָָָ
ּוכמֹו עז, ויתר ׂשאת ּביתר הּוא ּדאז מנּגד, ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּיׁש
הּסתימה ּופֹותח יֹותר עֹוד מתּגּבר אֹותֹו ּכׁשּסֹותמים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּנהר
ּבתחּלה, מאׁשר ּגדֹול ּובתקף יֹותר למרחֹוק נגררים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוהּמים
על הּגלּות ּדזמן ּבהעבֹודה הּיתרֹון ּדזהּו ּבעבֹודה, הּוא ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָוכן
ירחמם קׁשה ּבׁשעּבּוד הם ּתֹורה ּדעֹוסקי ּדהגם הּבית, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָזמן
ּתֹורה לקּים ּפנימית הּנקּדה מתּגּבר ּדוקא אז הּנה ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֻהּׁשם,

ועני. ּדחק מּתֹו ְְִִִַֹֹּומצוֹות
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למוצאיהם).50) הם חיים (ושם: כב ד, משלי
(ספר51) תרס"ח דודי קול המתחיל דיבור מאמר גם ראה - זה בכל

דיבור מאמר - וכו' הוספות ועם ואילך). קנז עמ' תרס"ח המאמרים
ואילך). רצט עמ' תרפ"ד המאמרים (ספר תרפ"ד שאלתי אחת המתחיל
126 עמ' תש"ט המאמרים (ספר תש"ט ונחה המתחיל דיבור מאמר

ואילך).
ברוך52) הקדוש אין המתחיל דיבור מאמר גם ראה - זה בכל

ואילך). קפו עמ' תרמ"ח המאמרים (ספר תרמ"ח בטרוניא בא הוא
הוספות (ספרועם יאֿיד פרקים תרפ"ד משכני המתחיל דיבור - וכו'

הקב"ה אין המתחיל דיבור מאמר ואילך). רצ עמ' תרפ"ד המאמרים
גם [נדפס רכזֿרסד עמ' תרפ"ה המאמרים (ספר תרפ"ה בטרוניא בא

תש"ט ישנה אני המתחיל דיבור ואילך.]). 169 עמ' א' כרך לעיל
המאמרים ספר ואילך). 118 עמ' תש"ט המאמרים (ספר יאֿיד פרקים

בתחילתו. אידיש
ד.53) ד, מיכה ה. ה, מלכיםֿא הכתוב לשון פי על
ב.54) ס, ישעיה
ט.55) עד, תהלים
א.56) לא, נדה ראה
כו'.57) דבראי נסי א: כא, יומא וראה ה. משנה ה פרק אבות
א.58) יד, תהלים
א.59) עט, שם
נסמן.60) ושם .111 עמ' תרפ"ט המאמרים ספר ראה

•
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שמועה טוב, כי לד' ולהודות לברך בברכה פותחין

תורה אלא טוב אין נפשי, ותחי שמעה ד'1טובה תורת ,

.2תמימה

הזקן, רבנו הראשון, אבינו של הקדושים דבריו

התורה הרבצת חיזוק בענין הראשון במכתבו שכותב

לבבות אלפי במאות חרותים ההם, בימים היהדות וחיזוק

.� ירבו כן –

להפעלת נפש מסירות של בהחלטיות שהולך הרבי,
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ועוד.1) א. ה, ברכות ג. ו, ח.2)אבות יט, תהלים
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אומר שבלב, העבודה וחיזוק תמימה תורה הרבצת :3דבר

שמועה טוב, כי לד' ולהודות לברך בברכה "פותחין

התורה מבני אחד שכל הטובה, ההרגשה כלומר, טובה".

תורה הרבצת לחיזוק הפנימית, לקריאה ומאזין מרגיש

שבלב. עבודה וחיזוק תמימה

אסיפת ב"ה בראותי – נפשי ותחי שמעה טובה שמועה

שלהם הפנימית הקריאה לאור לכאן שהגיעו הרבנים,

בכלל. היהדות וחיזוק בפרט השבת שמירת את לחזק

הפנימית הקריאה שוררת תורה, בן בכל רב, בכל

נטבעה הלב שלדאבון אלא היהדות, בחיזוק לעשות שעת

המרים. האירועים בנהרות זו קריאה

בגשמיות, ישראל בני אחינו ממצב התמרמרות

העתיד יעקב מגאון והנפילה מהירידה ברוחניות, מהמצב

והיסודי.

ענוה בעלי הם יחיו שלנו שהרבנים לציין, מוכרחני

הפעולה כוח נכונה מעריכים אינם הם מדי, גדולים

הלב על שלהם, הגדולה שמים יראת והשפעת שלהם

התמימותי. היהודי
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א).3) (קב, א. סימן הקדש אגרת
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ראשון יום הוא החדש, לסדר השני ביום כי מאד, עלי עולו הכביד המשניות בחזרת החדש הסדר

יותר שעלה מה בנימין, משה ר' השומע לפני ומועד זרעים הסדרים שני לחזור הוכרחתי הפסח, דחג

שני על השלישי פעם כבר שחזרתי – חוהמ"פ שבת – הרביעי ביום אמנם שעה, וחצי שלשה על

החזרה. לי הוקל כבר הנה זה, אחר בזה הסדרים

מוסר. ובספרי באגדות ובקי שמים ירא ארבעים, כבן איש דרדקי, מלמד בנימין משה ר' הבוחן

הקודש בלשון לדבר רמ"ב המלמד הוא מדבר15אוהב אבל הגמרא בסגנון מעורב התנ"ך בסגנון

איזה הרמ"ב לי סיפר המשניות חזרת אחרי ובשבת החג ימי ובשלשת גדולה, ובמהירות ברורה בשפה

להפליא. עד וטוב גדול רושם עלי שעשה מה הקדש, בשפת סיפורים

מהמשתייך בידו כתבה אשר סיפורים חוברת רמ"ב הבוחן לי הביא המועד דחול השני ביום

למקרא, לי נתנה המשניות חזרת את גמרי ואחרי ועצלנים". "שקדנים בשם נקובים בגילי, לתלמידים

במאד. עלי' ואתענג

ד השלישי זרעיםביום סדר וחזרתי המשניות בחזרת הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אותי בחן המועד חול

מינוט וחמשה ועשרים בשעה מועד וסדר מינוט עשר וחמשה כ"ק17בשעה והוד כלל, שגיאות בלי

מאד. עלי טובה רוחי ואני בטוב. יודע אתה ואמר: נהנה, הרה"ק אאמו"ר

וראיתי אגדה, בעל הוא הרמ"ב הבוחן כי הרה"ק אאמו"ר כ"ק להוד סיפרתי ההוא את18בערב

ועצלנים. שקדנים נערים אודות על ספרים מכמה ליקט אשר הסיפורים חוברת

הוא. טוב ליקוט כי ויאמר ושם, פה בהחוברת דפדף הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
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תש"א השיחות ספר ואילך. תה ע' ח"י אגרותֿקודש ראה (17

.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 (18

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

הלא לכתוב. ילמדני רמ"ב הבוחן כי מבקש הייתי הדבר אפשר באם כי לאמר, עוז הרהבתי ואז

עוד. ללמדך צריכים ומה לכתוב יודע אתה כבר – הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד לי אמר –

יודע איני לי. חסרה השפה אבל אותיות תמונות לכתוב רק יודע הנני – רפה בשפה עניתי – אני

אחד. פתגם גם אף לכתוב

לכתוב. ותתלמד ועוד, המדרש את ותלמוד גמרא הרבה תלמוד אומר: הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

זלגו ודמעות במאד לחצני לבי אך הגה, אף הרה"ק אאמו"ר כ"ק להוד לאמר הרהבתי לא אני

חרישית. ואבכה מעיני,

הרה"ק. אאמו"ר כ"ק הוד שאל – בוכה? אתה מה

לכתוב. לידע משתוקק הנני אני:

לכתוב תוכל לכשתגדל אשר מבטיחך ואני בלימוד, לשקוד עליך עתה הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד

בטוב.

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ycew zexb`

תרצ"ה כסלו כ"ה ב"ה

ווין

ובריאות בריאותה בעלה בריאות יחזק יתברך השם

ויתן שי' וחביריו בעלה את בקרוב השי"ת ויגאל יחיו ילדיהם

ובמנוחה. בריוח פרנסתם להם השי"ת

הכל כן "ואם י"א) סי' (אגה"ק אומר הזקן רבינו כ"ק הוד

הכל נעשה באמת, זו ובאמונה מושג, שאינו רק בתכלית, טוב

בגלוי". גם טוב

כ"ק הוד אבל בישראל, ואחת אחד בכל ישנה האמונה

הלא יפלא ולכאורה באמת, אמונה להיות שצריך אומר רבינו

פירושו אמונה הנה השרשים ובספרי הם, אחד ואמת אמונה

אינו לעינים הנראה דבדבר ציורי, בעיון הוא האמונה כי אמת,

המציאות הסכמת הוא ואמת ציורי, בענין ורק אמונה, שייך

זו ובאמונה רבינו כ"ק הוד מדייק למה א"כ העיוני הציור עם

באמת.

כי מהותה, בעצמות אמת היא אמונה דהנה הוא הענין אך

החילוף תחת יפול ולא ישתנה לא אשר דבר הוא האמת

היא מציאותה כללות אבל שיהי', שינוי באיזה והתמורה

פנימי הוא ואמת במקומו, ענינו וכמבואר פנימי, ולא מקיפי

ובזה פנימי, בהרגש אותה כשמכניסים באמת זו ובאמונה וזה

בגלוי. גם טוב הכל נעשה

העבודה היא כבדה כמה ועד זה, צער של טעמו את ידעתי

טובים כלים להיות והלב המוח לקבוע גם ומה באהבה לקבלה

זה עם אבל פנימית, ועבודה תורה של מחשבות לחשוב

שעה בכל ולייקר הגלוי, הטוב שרש הוא כי לדעת צריכים

והשם הגלוי, הטוב הוא העיקר אל להגיע בה להשתמש ושעה

לדאבה יוסיפו ולא שלמה, בגאולה במהרה אותם יגאל יתברך

בפרנסה ית' בעזרתו טובה להסתדרות מבוא זה ויהי' עוד,

לתורה ובנות בנים ובגידול מאושרים משפחה ובחיי טובה

טובות בשורות בקרוב ואתבשר טובים, ולמעשים חופה

וברוחניות. בגשמיות

שליט"א. אדמו"ר כ"ק בשם

b jxk v"iixden w"b`
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הלא לכתוב. ילמדני רמ"ב הבוחן כי מבקש הייתי הדבר אפשר באם כי לאמר, עוז הרהבתי ואז

עוד. ללמדך צריכים ומה לכתוב יודע אתה כבר – הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד לי אמר –

יודע איני לי. חסרה השפה אבל אותיות תמונות לכתוב רק יודע הנני – רפה בשפה עניתי – אני

אחד. פתגם גם אף לכתוב

לכתוב. ותתלמד ועוד, המדרש את ותלמוד גמרא הרבה תלמוד אומר: הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

זלגו ודמעות במאד לחצני לבי אך הגה, אף הרה"ק אאמו"ר כ"ק להוד לאמר הרהבתי לא אני

חרישית. ואבכה מעיני,

הרה"ק. אאמו"ר כ"ק הוד שאל – בוכה? אתה מה

לכתוב. לידע משתוקק הנני אני:

לכתוב תוכל לכשתגדל אשר מבטיחך ואני בלימוד, לשקוד עליך עתה הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד

בטוב.
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11

ycew zexb`

תרצ"ה כסלו כ"ה ב"ה

ווין

ובריאות בריאותה בעלה בריאות יחזק יתברך השם

ויתן שי' וחביריו בעלה את בקרוב השי"ת ויגאל יחיו ילדיהם

ובמנוחה. בריוח פרנסתם להם השי"ת

הכל כן "ואם י"א) סי' (אגה"ק אומר הזקן רבינו כ"ק הוד

הכל נעשה באמת, זו ובאמונה מושג, שאינו רק בתכלית, טוב

בגלוי". גם טוב

כ"ק הוד אבל בישראל, ואחת אחד בכל ישנה האמונה

הלא יפלא ולכאורה באמת, אמונה להיות שצריך אומר רבינו

פירושו אמונה הנה השרשים ובספרי הם, אחד ואמת אמונה

אינו לעינים הנראה דבדבר ציורי, בעיון הוא האמונה כי אמת,

המציאות הסכמת הוא ואמת ציורי, בענין ורק אמונה, שייך

זו ובאמונה רבינו כ"ק הוד מדייק למה א"כ העיוני הציור עם

באמת.

כי מהותה, בעצמות אמת היא אמונה דהנה הוא הענין אך

החילוף תחת יפול ולא ישתנה לא אשר דבר הוא האמת

היא מציאותה כללות אבל שיהי', שינוי באיזה והתמורה

פנימי הוא ואמת במקומו, ענינו וכמבואר פנימי, ולא מקיפי

ובזה פנימי, בהרגש אותה כשמכניסים באמת זו ובאמונה וזה

בגלוי. גם טוב הכל נעשה

העבודה היא כבדה כמה ועד זה, צער של טעמו את ידעתי

טובים כלים להיות והלב המוח לקבוע גם ומה באהבה לקבלה

זה עם אבל פנימית, ועבודה תורה של מחשבות לחשוב

שעה בכל ולייקר הגלוי, הטוב שרש הוא כי לדעת צריכים

והשם הגלוי, הטוב הוא העיקר אל להגיע בה להשתמש ושעה

לדאבה יוסיפו ולא שלמה, בגאולה במהרה אותם יגאל יתברך

בפרנסה ית' בעזרתו טובה להסתדרות מבוא זה ויהי' עוד,

לתורה ובנות בנים ובגידול מאושרים משפחה ובחיי טובה

טובות בשורות בקרוב ואתבשר טובים, ולמעשים חופה

וברוחניות. בגשמיות

שליט"א. אדמו"ר כ"ק בשם
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ã ycew zegiyn zecewp ã(108 'nr k zegiy ihewl)

ÌÈ¯Úp‰ eÏc‚iÂ(כז (כה, «ƒ¿¿«¿»ƒ

ÔBÏ ÌÈ¯b Ì‰¯·‡c ‡¯ËÒ(ב קלח, (זח"א ƒ¿»¿«¿»»»ƒ

עם עׂשו ׁשל הּׁשלילית הנהגתֹו מתאימה ּכיצד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוקׁשה,

נטּיֹות עם נֹולד עׂשו ּדהּנה לֹומר, ויׁש אברהם. ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהׁשּפעתֹו

עבֹודה לפתחי לצאת רצה אּמֹו ּבמעי ׁשעֹוד ׁשּמצינּו ּכפי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָרעֹות,

כב)זרה ּפסּוק ּולהתּגּבר(רׁש"י ּביצרֹו להּלחם ולּמדֹו חּנכֹו ואברהם . ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָ

על התחּנ עֹוד ּכל עבֹודתֹו היתה זֹו ואכן, הרעֹות. נטּיֹותיו ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָעל

רעה לתרּבּות יצא אברהם ׁשל ּפטירתֹו לאחר אבל אברהם; ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָידי

ל) ּפסּוק .(רׁש"י ִַָ

,ïåùàø
éðùå:øøâa ÷çöé áLiåæíB÷nä éLðà eìàLiå ©¥¬¤¦§−̈¦§¨«©¦§£º©§¥³©¨Æ

ézLà øîàì àøé ék àåä éúçà øîàiå BzLàì§¦§½©−Ÿ¤£´Ÿ¦¦®¦³¨¥Æ¥´Ÿ¦§¦½
äàøî úáBè-ék ä÷áø-ìr íB÷nä éLðà éðâøäé-ït¤©«©§ª¹¦©§¥³©¨Æ©¦§½̈¦«©¬©§¤−

:àåäçCìîéáà ó÷Liå íéîiä íL Bì-eëøà ék éäéå ¦«©§¦À¦´¨«§¬¨Æ©¨¦½©©§¥À£¦¤̧¤Æ
ìt Cìî÷çöî ÷çöé äpäå àøiå ïBlçä ãra íézL ¤´¤§¦§¦½§©−©«©®©©À§§¦¥³¦§¨Æ§©¥½

:BzLà ä÷áø úàèøîàiå ÷çöéì Cìîéáà àø÷iå ¥−¦§¨¬¦§«©¦§¸̈£¦¤¹¤§¦§À̈©¸Ÿ¤Æ
éàå àåä EzLà äpä Càøîàiå àåä éúçà zøîà C ©´¦¥³¦§§Æ¦½§¥¬¨©−§¨£´Ÿ¦¦®©³Ÿ¤

:äéìr úeîà-ït ézøîà ék ÷çöé åéìàéøîàiå ¥¨Æ¦§½̈¦´¨©½§¦¤¨−¨¤«¨©´Ÿ¤
ãçà áëL èrîk eðl úéNr úàf-äî Cìîéáà£¦¤½¤©−Ÿ¨¦´¨¨®¦Â§©Â¨©º©©³

:íLà eðéìr úàáäå EzLà-úà íräàéååöé ¨¨Æ¤¦§¤½§¥«¥¨¬¨¥−¨¨«©§©´
äfä Léàa râpä øîàì írä-ìk-úà Cìîéáà£¦¤½¤¤¨¨−̈¥®Ÿ©Ÿ¥¹©¨¦¬©¤²

:úîeé úBî BzLàáeáéàåää õøàa ÷çöé òøæiå §¦§−¬¨«©¦§©³¦§¨Æ¨¨´¤©¦½
:ýåýé eäëøáéå íéørL äàî àåää äðMa àöîiå©¦§¨²©¨¨¬©¦−¥¨´§¨¦®©§¨«£¥−§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(74 'nr d zegiy ihewl)

˜ÁˆÈ Ú¯ÊiÂ(יב (כו, «ƒ¿«ƒ¿»

Ú¯ÊÂ B�BÓÓ ¯NÚÓ Ïk ˙‡ Á˜Ï ‡l‡ ,Â"Á Ô‚c Ú¯Ê ˜ÁˆÈ ÈÎÂ¿ƒƒ¿»»«»»∆»»«∆»«¿«»¿»«

ÌÈi�ÚÏ ל"ג)ˆ„˜‰ פרק אליעזר דרבי (פרקי ¿»»«¬ƒƒ

ולא ּוקצירה, זריעה ּבחריׁשה יצחק עסק ּכיצד ׁשֹואל, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹהּמדרׁש

ׁשּיצחק עֹונה, והּמדרׁש ּבה'. לדבקּותֹו ּתפריע זֹו ׁשּמלאכה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָחׁשׁש

קּיּום אּלא עצמֹו, הּדגן היתה לא מּטרתֹו צדקה: אּלא ּדגן זרע ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹלא

צדקה. ְְִַָָמצות

éùéìùâéìãâ-ék ãr ìãâå CBìä Cìiå Léàä ìcâiå©¦§©−¨¦®©¥³¤¨Æ§¨¥½©¬¦«¨©−
:ãàîãéäcárå ø÷á äð÷îe ïàö-äð÷î Bì-éäéå §«Ÿ©«§¦³¦§¥ŸÆ¦§¥´¨½̈©«£ª−̈

ìt Búà eàð÷éå äaø:íézLåèøLà úøàaä-ìëå ©¨®©§©§¬Ÿ−§¦§¦«§¨©§¥ÀŸ£¤³
íeîzñ åéáà íäøáà éîéa åéáà éãár eøôç̈«§Æ©§¥´¨¦½¦¥−©§¨¨´¨¦®¦§´

ìt:øôr íeàìîéå íézLæè-ìà Cìîéáà øîàiå §¦§¦½©§©§−¨¨«©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤

iying ,iriax - fk - zeclez zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ãàî epnî zîör-ék eðnrî Cì ÷çöéæéíMî Cìiå ¦§¨®¥µ¥«¦½̈¦«¨©¬§¨¦¤−§«Ÿ©¥¬¤¦−̈
:íL áLiå øøb-ìçða ïçiå ÷çöéçé÷çöé áLiå ¦§¨®©¦¬©§©«©§−̈©¥¬¤¨«©¨̧¨¦§¹̈

íäøáà éîéa eøôç øLà íénä úøàa-úà | øtçiå©©§´Ÿ¤§¥´Ÿ©©À¦£¤³¨«§Æ¦¥Æ©§¨¨´
ìt íeîzñéå åéáààø÷iå íäøáà úBî éøçà íézL ¨¦½©§©§´§¦§¦½©«£¥−´©§¨¨®©¦§¨³

:åéáà ïäì àø÷-øLà úîMk úBîL ïäìèéeøtçiå ¨¤Æ¥½©¥¾Ÿ£¤¨¨¬¨¤−¨¦«©©§§¬
:íéiç íéî øàa íL-eàöîiå ìçpa ÷çöé-éãár©§¥«¦§−̈©¨®©©¦̧§§½̈§¥−©¬¦©¦«

ëíénä eðì øîàì ÷çöé érø-ír øøâ érø eáéøiå©¨¦¹Ÿ¥´§À̈¦Ÿ¥¬¦§¨²¥−Ÿ¨´©®̈¦
:Bnr e÷Orúä ék ÷Nr øàaä-íL àø÷iå©¦§¨³¥«©§¥Æ¥½¤¦¬¦§©§−¦«

àër-íb eáéøiå úøçà øàa eøtçiådîL àø÷iå äéì ©©§§Æ§¥´©¤½¤©¨¦−©¨¤®¨©¦§¨¬§−̈
:äðèNáëeáø àìå úøçà øàa øtçiå íMî ÷zriå ¦§¨«©©§¥´¦À̈©©§ŸÆ§¥´©¤½¤§¬Ÿ¨−

áéçøä äzr ék øîàiå úBáçø dîL àø÷iå äéìr̈¤®¨©¦§¨³§¨Æ§Ÿ½©ÀŸ¤¦´©º̈¦§¦¯
:õøàá eðéøôe eðì ýåýé§Ÿ̈²−̈¨¦¬¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(k zxaeg zeniyx)

ÌÈiÁ ÌÈÓ ¯‡a . . ˜ÁˆÈ È„·Ú e¯tÁiÂ(יט (כו, ««¿¿«¿≈ƒ¿»¿≈«ƒ«ƒ

ּתפּלת לפני הכנֹות ׁשלׁש לעׂשֹות ׁשּיׁש ּתֹורה, ּבלּקּוטי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאיתא

נלמד ׁשּזה לֹומר, ויׁש מּוסר. ולּמּוד מקוה צדקה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשחרית:

האבֹות. צדקהˆ„˜‰מּׁשלׁשת "לעׂשֹות נאמר עליו מאברהם, – ְִֶָָֹ¿»»ְְֱֲֵֶַַַָָָָָָ

מים.Â˜Ó‰ּומׁשּפט". ּבארֹות ׁשחפר מּיצחק, –¯ÒeÓ „enÏ– ְִָƒ¿∆ְְִִִֵֶַַָָƒ»

ההכנֹות ּולאחר הּתֹורה. ללּמּוד ׁשרֹומז אהלים", "יֹוׁשב ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹמּיעקב,

יעקב ׁשּבני אֹור, ּבתֹורה וכּמבאר עצמּה, הּתפּלה ּבאה ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּללּו

ּדזמרה ּפסּוקי הּתפּלה: סּלם ׁשל הּׁשליבֹות לארּבעת ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֻרֹומזים

(לוי) ׁשמע קריאת (ׁשמעֹון), ׁשמע קריאת ּברכֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַ(ראּובן),

(יהּודה). עׂשרה ְְְֵֶֶָּוׁשמֹונה

éòéáøâë:òáL øàa íMî ìriåãëýåýé åéìà àøiå ©©¬©¦−̈§¥¬¨«©©¥¨̧¥¨³§Ÿ̈Æ
éáà íäøáà éýìû éëðà øîàiå àeää äìélaE ©©´§¨©½©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¾¡Ÿ¥−©§¨¨´¨¦®

ézëøáe éëðà Ezà-ék àøéz-ìà-úà éúéaøäå E ©¦¨Æ¦«¦§´¨½Ÿ¦¥«©§¦̧Æ§¦§¥¦´¤
:écár íäøáà øeára Erøæäëçaæî íL ïáiå ©§£½©«£−©§¨¨¬©§¦«©¦¯¤¨´¦§¥À©

-éãár íL-eøëiå Bìäà íL-èiå ýåýé íLa àø÷iå©¦§¨Æ§¥´§Ÿ̈½©¤−̈¨«¢®©¦§¨¬©§¥«
:øàa ÷çöéåëúfçàå øøbî åéìà Cìä Cìîéáàå ¦§−̈§¥«©«£¦¤¾¤¨©¬¥−̈¦§¨®©«£ª©Æ

:Bàáö-øN ìëéôe eärøîæë÷çöé íäìà øîàiå ¥«¥¥½¦−Ÿ©§¨«©³Ÿ¤£¥¤Æ¦§½̈
éðeçlLzå éúà íúàðN ízàå éìà íúàa recî©−©¨¤´¥®̈§©¤Æ§¥¤´Ÿ¦½©§©§−¦

:íëzàîçëCnr | ýåýé äéä-ék eðéàø Bàø eøîàiå ¥«¦§¤«©«Ÿ§À¨´¨¦»»¦«¨¨´§Ÿ̈´¦¨¼
ðéáe eðéðéa eðéúBðéa äìà àð éäz øîàpåäúøëðå E ©ÀŸ¤§¦̧¨¬¨¨²¥«¥−¥¥´¥¤®§¦§§¨¬

:Cnr úéøáèëärø eðnr äNrz-íààì øLàk §¦−¦¨«¦©«£¥̧¦¹̈¨À̈©«£¤Æ´Ÿ
EçlLpå áBè-÷ø Enr eðéNr øLàëå Eeðrâð§©«£½§©«£¤̧¨¦³¦§Æ©½©§©¥«£−

:ýåýé Ceøa äzr äzà íBìLa§¨®©¨¬©−̈§¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(129 'nr dk zegiy ihewl)

CnÚ '‰ ‰È‰ Èk e�È‡¯ B‡¯(כח (כו, »»ƒƒ»»ƒ»

לפרסם ּכדי לעיר מעיר ללכת היתה לא יצחק ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹעבֹודתֹו

נׁשאר הּוא אּלא אברהם, ׁשעׂשה ּכפי הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָאת

העֹולם, ּבאי את אליו וקרב מׁש וׁשם יׂשראל, ּבארץ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבמקֹומֹו,

מדּגׁש זה וענין ניצֹוצֹות. אליה ׁשּמֹוׁשכת ּגדֹולה אבּוקה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻֻּבדגמת

ל" אבימל לֹו אמר ּבתחּלה ׁשּכן, .ואבימל יצחק לגּבי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבמיחד

ה', ּבׁשם וקרא מזּבח יצחק ׁשּבנה לאחר אבל ‡ÂÈÏמעּמנּו", CÏ‰ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ»«≈»

. עּמ ה' היה ּכי "ראינּו לֹו ואמרּו מרעהּו אחּוזת עם ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאבימל

ּבינֹותינּו". אלה נא ּתהי .ְִֵֵָָָ

éùéîçì:ezLiå eìëàiå äzLî íäì Nriå©©³©¨¤Æ¦§¤½©«Ÿ§−©¦§«
àìíçlLéå åéçàì Léà eòáMiå ø÷aá eîékLiå©©§¦´©½Ÿ¤©¦¨«§−¦´§¨¦®©§©§¥´

:íBìLa Bzàî eëìiå ÷çöéáìàeää íBia | éäéå ¦§½̈©¥«§¬¥«¦−§¨«©§¦´©´©À
øLà øàaä úBãà-ìr Bì eãbiå ÷çöé éãár eàáiå©¨¸ŸÆ©§¥´¦§½̈©©¦´½©Ÿ¬©§¥−£¤´

:íéî eðàöî Bì eøîàiå eøôçâìdúà àø÷iå ¨¨®©¬Ÿ§−¨¨¬¨«¦©¦§¨¬Ÿ−̈
íBiä ãr òáL øàa øérä-íL ïk-ìr äráL¦§¨®©¥³¥«¨¦Æ§¥´¤½©©−©¬

:äfäñãìçwiå äðL íéraøà-ïa åNr éäéå ©¤«©§¦³¥¨Æ¤©§¨¦´¨½̈©¦©³
úîNa-úàå ézçä éøàa-úa úéãeäé-úà äMà¦¨Æ¤§¦½©§¥¦−©«¦¦®§¤¨´§©½

:ézçä ïìéà-úaäì÷çöéì çeø úøî ïééäzå ©¥−Ÿ©«¦¦«©¦«§¤−¨´Ÿ©®©§¦§−̈
:ä÷áøìeñæëàïéäëzå ÷çöé ï÷æ-ék éäéå §¦§¨«©«§¦Æ¦«¨¥´¦§½̈©¦§¤¬¨

øîàiå ìãbä Bða | åNr-úà àø÷iå úàøî åéðér¥−̈¥«§®Ÿ©¦§º̈¤¥¨´§´©¨ÀŸ©³Ÿ¤
:éðpä åéìà øîàiå éða åéìàáàð-äpä øîàiå ¥¨Æ§¦½©¬Ÿ¤¥−̈¦¥«¦©¾Ÿ¤¦¥−̈
:éúBî íBé ézrãé àì ézð÷æâéìë àð-àN äzråE ¨©®§¦¬Ÿ¨©−§¦¬¦«§©¨Æ¨¨´¥¤½

éìzél äãeöå äãOä àöå EzL÷å Eáéúëäãéö ¤§§−§©§¤®§¥Æ©¨¤½§¬¨¦−
éø÷:ãéöãézáäà øLàk íénrèî éì-äNrå ¨«¦©«£¥¦̧©§©¦¹©«£¤¬¨©²§¦

íøèa éLôð Eëøáz øeára äìëàå él äàéáäå§¨¦¬¨¦−§Ÿ¥®¨©«£²§¨«¤§¬©§¦−§¤¬¤
:úeîàäîL ä÷áøåBða åNr-ìà ÷çöé øaãa úr ¨«§¦§¨´Ÿ©½©§©¥´¦§½̈¤¥−̈§®

:àéáäì ãéö ãeöì äãOä åNr Cìiååä÷áøå ©¥³¤¥¨Æ©¨¤½¨¬©−¦§¨¦«§¦§¨Æ
á÷ré-ìà äøîàézrîL äpä øîàì dða ¨´§½̈¤©«£¬Ÿ§−̈¥®Ÿ¦¥³¨©̧§¦Æ

éáà-úàéçà åNr-ìà øaãî E:øîàì Eæäàéáä ¤¨¦½§©¥²¤¥¨¬¨¦−¥«Ÿ¨¦̧¨
äëëøáàå äìëàå íénrèî éì-äNrå ãéö él¦¬©²¦©«£¥¦¬©§©¦−§Ÿ¥®¨©«£¨«¤§¨²

:éúBî éðôì ýåýé éðôìçéì÷a òîL éðá äzrå ¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¥¬¦«§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®
:Cúà äeöî éðà øLàìèïàvä-ìà àð-Cì ©«£¤¬£¦−§©¨¬Ÿ¨«¤¨Æ¤©½Ÿ

íúà äNràå íéáè íéfr ééãb éðL íMî éì-ç÷å§©¦´¦À̈§¥²§¨¥¬¦¦−Ÿ¦®§¤«¡¤̧Ÿ¨¯
éáàì íénrèî:áäà øLàk Eééáàì úàáäåE ©§©¦²§¨¦−©«£¤¬¨¥«§¥«¥¨¬§¨¦−

:BúBî éðôì Eëøáé øLà øára ìëàåàéøîàiå §¨¨®©«£ª²£¤¬§¨«¤§−¦§¥¬«©´Ÿ¤
éçà åNr ïä Bnà ä÷áø-ìà á÷réørN Léà ©«£½Ÿ¤¦§−̈¦®¥´¥¨³¨¦Æ¦´¨¦½

:÷ìç Léà éëðàåáéåéðérá éúééäå éáà éðMîé éìeà §¨«Ÿ¦−¦¬¨¨«©³§ª¥̧¦Æ¨¦½§¨¦¬¦§¥−̈
:äëøá àìå äìì÷ éìr éúàáäå rzrúîk¦§©§¥®©§¥«¥¦¬¨©²§¨−̈§¬Ÿ§¨¨«



קנג iying ,iriax - fk - zeclez zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ãàî epnî zîör-ék eðnrî Cì ÷çöéæéíMî Cìiå ¦§¨®¥µ¥«¦½̈¦«¨©¬§¨¦¤−§«Ÿ©¥¬¤¦−̈
:íL áLiå øøb-ìçða ïçiå ÷çöéçé÷çöé áLiå ¦§¨®©¦¬©§©«©§−̈©¥¬¤¨«©¨̧¨¦§¹̈

íäøáà éîéa eøôç øLà íénä úøàa-úà | øtçiå©©§´Ÿ¤§¥´Ÿ©©À¦£¤³¨«§Æ¦¥Æ©§¨¨´
ìt íeîzñéå åéáààø÷iå íäøáà úBî éøçà íézL ¨¦½©§©§´§¦§¦½©«£¥−´©§¨¨®©¦§¨³

:åéáà ïäì àø÷-øLà úîMk úBîL ïäìèéeøtçiå ¨¤Æ¥½©¥¾Ÿ£¤¨¨¬¨¤−¨¦«©©§§¬
:íéiç íéî øàa íL-eàöîiå ìçpa ÷çöé-éãár©§¥«¦§−̈©¨®©©¦̧§§½̈§¥−©¬¦©¦«

ëíénä eðì øîàì ÷çöé érø-ír øøâ érø eáéøiå©¨¦¹Ÿ¥´§À̈¦Ÿ¥¬¦§¨²¥−Ÿ¨´©®̈¦
:Bnr e÷Orúä ék ÷Nr øàaä-íL àø÷iå©¦§¨³¥«©§¥Æ¥½¤¦¬¦§©§−¦«

àër-íb eáéøiå úøçà øàa eøtçiådîL àø÷iå äéì ©©§§Æ§¥´©¤½¤©¨¦−©¨¤®¨©¦§¨¬§−̈
:äðèNáëeáø àìå úøçà øàa øtçiå íMî ÷zriå ¦§¨«©©§¥´¦À̈©©§ŸÆ§¥´©¤½¤§¬Ÿ¨−

áéçøä äzr ék øîàiå úBáçø dîL àø÷iå äéìr̈¤®¨©¦§¨³§¨Æ§Ÿ½©ÀŸ¤¦´©º̈¦§¦¯
:õøàá eðéøôe eðì ýåýé§Ÿ̈²−̈¨¦¬¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(k zxaeg zeniyx)

ÌÈiÁ ÌÈÓ ¯‡a . . ˜ÁˆÈ È„·Ú e¯tÁiÂ(יט (כו, ««¿¿«¿≈ƒ¿»¿≈«ƒ«ƒ

ּתפּלת לפני הכנֹות ׁשלׁש לעׂשֹות ׁשּיׁש ּתֹורה, ּבלּקּוטי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאיתא

נלמד ׁשּזה לֹומר, ויׁש מּוסר. ולּמּוד מקוה צדקה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשחרית:

האבֹות. צדקהˆ„˜‰מּׁשלׁשת "לעׂשֹות נאמר עליו מאברהם, – ְִֶָָֹ¿»»ְְֱֲֵֶַַַָָָָָָ

מים.Â˜Ó‰ּומׁשּפט". ּבארֹות ׁשחפר מּיצחק, –¯ÒeÓ „enÏ– ְִָƒ¿∆ְְִִִֵֶַַָָƒ»

ההכנֹות ּולאחר הּתֹורה. ללּמּוד ׁשרֹומז אהלים", "יֹוׁשב ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹמּיעקב,

יעקב ׁשּבני אֹור, ּבתֹורה וכּמבאר עצמּה, הּתפּלה ּבאה ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּללּו

ּדזמרה ּפסּוקי הּתפּלה: סּלם ׁשל הּׁשליבֹות לארּבעת ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֻרֹומזים

(לוי) ׁשמע קריאת (ׁשמעֹון), ׁשמע קריאת ּברכֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַ(ראּובן),

(יהּודה). עׂשרה ְְְֵֶֶָּוׁשמֹונה

éòéáøâë:òáL øàa íMî ìriåãëýåýé åéìà àøiå ©©¬©¦−̈§¥¬¨«©©¥¨̧¥¨³§Ÿ̈Æ
éáà íäøáà éýìû éëðà øîàiå àeää äìélaE ©©´§¨©½©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¾¡Ÿ¥−©§¨¨´¨¦®

ézëøáe éëðà Ezà-ék àøéz-ìà-úà éúéaøäå E ©¦¨Æ¦«¦§´¨½Ÿ¦¥«©§¦̧Æ§¦§¥¦´¤
:écár íäøáà øeára Erøæäëçaæî íL ïáiå ©§£½©«£−©§¨¨¬©§¦«©¦¯¤¨´¦§¥À©

-éãár íL-eøëiå Bìäà íL-èiå ýåýé íLa àø÷iå©¦§¨Æ§¥´§Ÿ̈½©¤−̈¨«¢®©¦§¨¬©§¥«
:øàa ÷çöéåëúfçàå øøbî åéìà Cìä Cìîéáàå ¦§−̈§¥«©«£¦¤¾¤¨©¬¥−̈¦§¨®©«£ª©Æ

:Bàáö-øN ìëéôe eärøîæë÷çöé íäìà øîàiå ¥«¥¥½¦−Ÿ©§¨«©³Ÿ¤£¥¤Æ¦§½̈
éðeçlLzå éúà íúàðN ízàå éìà íúàa recî©−©¨¤´¥®̈§©¤Æ§¥¤´Ÿ¦½©§©§−¦

:íëzàîçëCnr | ýåýé äéä-ék eðéàø Bàø eøîàiå ¥«¦§¤«©«Ÿ§À¨´¨¦»»¦«¨¨´§Ÿ̈´¦¨¼
ðéáe eðéðéa eðéúBðéa äìà àð éäz øîàpåäúøëðå E ©ÀŸ¤§¦̧¨¬¨¨²¥«¥−¥¥´¥¤®§¦§§¨¬

:Cnr úéøáèëärø eðnr äNrz-íààì øLàk §¦−¦¨«¦©«£¥̧¦¹̈¨À̈©«£¤Æ´Ÿ
EçlLpå áBè-÷ø Enr eðéNr øLàëå Eeðrâð§©«£½§©«£¤̧¨¦³¦§Æ©½©§©¥«£−

:ýåýé Ceøa äzr äzà íBìLa§¨®©¨¬©−̈§¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(129 'nr dk zegiy ihewl)

CnÚ '‰ ‰È‰ Èk e�È‡¯ B‡¯(כח (כו, »»ƒƒ»»ƒ»

לפרסם ּכדי לעיר מעיר ללכת היתה לא יצחק ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹעבֹודתֹו

נׁשאר הּוא אּלא אברהם, ׁשעׂשה ּכפי הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָאת

העֹולם, ּבאי את אליו וקרב מׁש וׁשם יׂשראל, ּבארץ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבמקֹומֹו,

מדּגׁש זה וענין ניצֹוצֹות. אליה ׁשּמֹוׁשכת ּגדֹולה אבּוקה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻֻּבדגמת

ל" אבימל לֹו אמר ּבתחּלה ׁשּכן, .ואבימל יצחק לגּבי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבמיחד

ה', ּבׁשם וקרא מזּבח יצחק ׁשּבנה לאחר אבל ‡ÂÈÏמעּמנּו", CÏ‰ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ»«≈»

. עּמ ה' היה ּכי "ראינּו לֹו ואמרּו מרעהּו אחּוזת עם ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאבימל

ּבינֹותינּו". אלה נא ּתהי .ְִֵֵָָָ

éùéîçì:ezLiå eìëàiå äzLî íäì Nriå©©³©¨¤Æ¦§¤½©«Ÿ§−©¦§«
àìíçlLéå åéçàì Léà eòáMiå ø÷aá eîékLiå©©§¦´©½Ÿ¤©¦¨«§−¦´§¨¦®©§©§¥´

:íBìLa Bzàî eëìiå ÷çöéáìàeää íBia | éäéå ¦§½̈©¥«§¬¥«¦−§¨«©§¦´©´©À
øLà øàaä úBãà-ìr Bì eãbiå ÷çöé éãár eàáiå©¨¸ŸÆ©§¥´¦§½̈©©¦´½©Ÿ¬©§¥−£¤´

:íéî eðàöî Bì eøîàiå eøôçâìdúà àø÷iå ¨¨®©¬Ÿ§−¨¨¬¨«¦©¦§¨¬Ÿ−̈
íBiä ãr òáL øàa øérä-íL ïk-ìr äráL¦§¨®©¥³¥«¨¦Æ§¥´¤½©©−©¬

:äfäñãìçwiå äðL íéraøà-ïa åNr éäéå ©¤«©§¦³¥¨Æ¤©§¨¦´¨½̈©¦©³
úîNa-úàå ézçä éøàa-úa úéãeäé-úà äMà¦¨Æ¤§¦½©§¥¦−©«¦¦®§¤¨´§©½

:ézçä ïìéà-úaäì÷çöéì çeø úøî ïééäzå ©¥−Ÿ©«¦¦«©¦«§¤−¨´Ÿ©®©§¦§−̈
:ä÷áøìeñæëàïéäëzå ÷çöé ï÷æ-ék éäéå §¦§¨«©«§¦Æ¦«¨¥´¦§½̈©¦§¤¬¨

øîàiå ìãbä Bða | åNr-úà àø÷iå úàøî åéðér¥−̈¥«§®Ÿ©¦§º̈¤¥¨´§´©¨ÀŸ©³Ÿ¤
:éðpä åéìà øîàiå éða åéìàáàð-äpä øîàiå ¥¨Æ§¦½©¬Ÿ¤¥−̈¦¥«¦©¾Ÿ¤¦¥−̈
:éúBî íBé ézrãé àì ézð÷æâéìë àð-àN äzråE ¨©®§¦¬Ÿ¨©−§¦¬¦«§©¨Æ¨¨´¥¤½

éìzél äãeöå äãOä àöå EzL÷å Eáéúëäãéö ¤§§−§©§¤®§¥Æ©¨¤½§¬¨¦−
éø÷:ãéöãézáäà øLàk íénrèî éì-äNrå ¨«¦©«£¥¦̧©§©¦¹©«£¤¬¨©²§¦

íøèa éLôð Eëøáz øeára äìëàå él äàéáäå§¨¦¬¨¦−§Ÿ¥®¨©«£²§¨«¤§¬©§¦−§¤¬¤
:úeîàäîL ä÷áøåBða åNr-ìà ÷çöé øaãa úr ¨«§¦§¨´Ÿ©½©§©¥´¦§½̈¤¥−̈§®

:àéáäì ãéö ãeöì äãOä åNr Cìiååä÷áøå ©¥³¤¥¨Æ©¨¤½¨¬©−¦§¨¦«§¦§¨Æ
á÷ré-ìà äøîàézrîL äpä øîàì dða ¨´§½̈¤©«£¬Ÿ§−̈¥®Ÿ¦¥³¨©̧§¦Æ

éáà-úàéçà åNr-ìà øaãî E:øîàì Eæäàéáä ¤¨¦½§©¥²¤¥¨¬¨¦−¥«Ÿ¨¦̧¨
äëëøáàå äìëàå íénrèî éì-äNrå ãéö él¦¬©²¦©«£¥¦¬©§©¦−§Ÿ¥®¨©«£¨«¤§¨²

:éúBî éðôì ýåýé éðôìçéì÷a òîL éðá äzrå ¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¥¬¦«§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®
:Cúà äeöî éðà øLàìèïàvä-ìà àð-Cì ©«£¤¬£¦−§©¨¬Ÿ¨«¤¨Æ¤©½Ÿ

íúà äNràå íéáè íéfr ééãb éðL íMî éì-ç÷å§©¦´¦À̈§¥²§¨¥¬¦¦−Ÿ¦®§¤«¡¤̧Ÿ¨¯
éáàì íénrèî:áäà øLàk Eééáàì úàáäåE ©§©¦²§¨¦−©«£¤¬¨¥«§¥«¥¨¬§¨¦−

:BúBî éðôì Eëøáé øLà øára ìëàåàéøîàiå §¨¨®©«£ª²£¤¬§¨«¤§−¦§¥¬«©´Ÿ¤
éçà åNr ïä Bnà ä÷áø-ìà á÷réørN Léà ©«£½Ÿ¤¦§−̈¦®¥´¥¨³¨¦Æ¦´¨¦½

:÷ìç Léà éëðàåáéåéðérá éúééäå éáà éðMîé éìeà §¨«Ÿ¦−¦¬¨¨«©³§ª¥̧¦Æ¨¦½§¨¦¬¦§¥−̈
:äëøá àìå äìì÷ éìr éúàáäå rzrúîk¦§©§¥®©§¥«¥¦¬¨©²§¨−̈§¬Ÿ§¨¨«



iyyקנד - gk - zeclez zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

âééì÷a òîL Cà éða Eúìì÷ éìr Bnà Bì øîàzå©³Ÿ¤Æ¦½¨©¬¦§¨«§−§¦®©²§©¬§Ÿ¦−
:éì-ç÷ CìåãéBnà Nrzå Bnàì àáiå çwiå Cìiå §¥¬©¦«©¥̧¤Æ©¦©½©¨¥−§¦®©©³©¦Æ

:åéáà áäà øLàk íénrèîåè-úà ä÷áø çwzå ©§©¦½©«£¤−¨¥¬¨¦«©¦©´¦Â§Â̈¤
úéaa dzà øLà úãîçä ìãbä dða åNr éãâa¦§¥¸¥¹̈§¨³©¨ŸÆ©«£ª½Ÿ£¤¬¦−̈©¨®¦

ïèwä dða á÷ré-úà Laìzå:æèééãb úøò úàå ©©§¥¬¤©«£−Ÿ§¨¬©¨¨«§¥ÀŸŸÆ§¨¥´
:åéøàeö ú÷ìç ìrå åéãé-ìr äLéaìä íéfrä̈«¦¦½¦§¦−¨©¨¨®§©−¤§©¬©¨¨«

æéäúNr øLà íçlä-úàå íénrènä-úà ïzzå©¦¥¯¤©©§©¦²§¤©¤−¤£¤´¨¨®¨
:dða á÷ré ãéaçéøîàiå éáà øîàiå åéáà-ìà àáiå §©−©«£¬Ÿ§¨«©¨¬Ÿ¤¨¦−©´Ÿ¤¨¦®©Ÿ́¤

:éða äzà éî éppäèééëðà åéáà-ìà á÷ré øîàiå ¦¤½¦¦¬©−̈§¦«©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¨¦À¨«Ÿ¦Æ
äáL àð-íe÷ éìà zøac øLàk éúéNr Eøëa åNr¥¨´§Ÿ¤½¨¦¾¦©«£¤¬¦©−§¨¥®̈«¨´§À̈

:ELôð épëøáz øeára éãévî äìëàåëøîàiå §¨§¨Æ¦¥¦½©«£−§¨«£©¬¦©§¤«©³Ÿ¤
ék øîàiå éða àöîì zøäî äf-äî Bða-ìà ÷çöé¦§¨Æ¤§½©¤²¦©¬§¨¦§−Ÿ§¦®©¾Ÿ¤¦¬

éäìà ýåýé äø÷ä:éðôì Eàëá÷ré-ìà ÷çöé øîàiå ¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¨«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤©«£½Ÿ
:àì-íà åNr éða äæ äzàä éða ELîàå àp-äLb§¨¨¬©«£ª«§−§¦®©«©¨¬¤²§¦¬¥−̈¦«Ÿ

áëìwä øîàiå eäMîéå åéáà ÷çöé-ìà á÷ré Lbiå©¦©¯©«£²Ÿ¤¦§¨¬¨¦−©§ª¥®©ÀŸ¤©ŸÆ
:åNr éãé íéãiäå á÷ré ìB÷âëeéä-ék Bøékä àìå ´©«£½Ÿ§©¨©−¦§¥¬¥¨«§´Ÿ¦¦½¦«¨´

:eäëøáéå úørN åéçà åNr éãék åéãéãëøîàiå ¨À̈¦¥²¥¨¬¨¦−§¦®Ÿ©§¨«£¥«©¾Ÿ¤
:éðà øîàiå åNr éða äæ äzàäëél äLbä øîàiå ©¨¬¤−§¦´¥¨®©−Ÿ¤¨«¦©ÀŸ¤©¦³¨¦Æ

Bì-Lbiå éLôð Eëøáz ïrîì éða ãévî äìëàå§«Ÿ§¨Æ¦¥´§¦½§©¬©§¨«¤§−©§¦®©©¤Æ
:zLiå ïéé Bì àáiå ìëàiååëåéáà ÷çöé åéìà øîàiå ©Ÿ©½©¨¯¥’©−¦©¥«§§©¬Ÿ¤¥−̈¦§¨´¨¦®
:éða él-ä÷Le àp-äLbæë-úà çøiå Bì-÷Miå Lbiå §¨¨¬«£¨¦−§¦«©¦©Æ©¦©½©²̈©¤

øîàiå eäëøáéå åéãâa çéøçéøk éða çéø äàø ¥¬©§¨−̈©§¨«£¥®©ÀŸ¤§¥Æ¥´©§¦½§¥´©
:ýåýé Bëøa øLà äãN̈¤½£¤¬¥«£−§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(56 'nr ` zegiy ihewl)

È�a E˙ÏÏ˜ ÈÏÚ(יג (כז, »«ƒ¿»¿¿ƒ

לׁשלֹום וחרד ּדֹואג ּבן ּכל והרי זֹו, היא נחמה איזֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָלכאֹורה,

ליעקב אמרה ׁשרבקה לֹומר, ויׁש יעקב. ּכמֹו ּבן ּגם ּומה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹאּמֹו,

ּכדי ּבסּכנה, עצמּה את להעמיד נפׁש, למסירּות מּוכנה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיא

מסירּות ׁשל ּתנּועה ּביעקב ּגם ּפעלּו ּודבריה הּברכֹות. את ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלקּבל

ֶֶנפׁש.

éùùçëépîLîe íéîMä ìhî íéýìûä Eì-ïzéå§¦¤§Æ¨«¡Ÿ¦½¦©̧©¨©½¦¦§©¥−
:Løéúå ïâc áøå õøàäèëíénr Eeãáréáéúëåçúùéå ¨¨®¤§¬Ÿ¨−̈§¦«©«©§´©¦À

éø÷éçàì øéáâ äåä íénàì Eì eåçzLéåeåçzLéå E §¦§©«£³§Æ§ª¦½¡¥³§¦Æ§©¤½§¦§©«£¬
éøøà Enà éða Eìéëøáîe øeøà E:Ceøa Eìéäéå §−§¥´¦¤®«Ÿ£¤´¨½§¨«£¤−¨«©§¦À

àöé Cà éäéå á÷ré-úà Cøáì ÷çöé älk øLàk©«£¤̧¦¨´¦§¨»§¨¥´¤©«£Ÿ¼©§¦À©´¨³Ÿ
àa åéçà åNrå åéáà ÷çöé éðt úàî á÷ré àöé̈¨Æ©«£½Ÿ¥¥¬§¥−¦§¨´¨¦®§¥¨´¨¦½−̈

:Bãévîàìåéáàì àáiå íénrèî àeä-íb Nriå ¦¥«©©³©©Æ©§©¦½©¨¥−§¨¦®
øára Bða ãévî ìëàéå éáà í÷é åéáàì øîàiå©Ÿ́¤§¨¦À¨ª³¨¦Æ§Ÿ©Æ¦¥´§½©«£ª−

:ELôð épëøázáìäzà-éî åéáà ÷çöé Bì øîàiå §¨«£©¬¦©§¤«©¬Ÿ¤²¦§¨¬¨¦−¦¨®¨
ða éðà øîàiå:åNr Eøëá Eâìäãøç ÷çöé ãøçiå ©¾Ÿ¤£¦²¦§¬§«Ÿ§−¥¨«©¤«¡©¸¦§¨´£¨¨»

ãéö-ãvä àeä àBôà-éî øîàiå ãàî-ãr äìãb§Ÿ¨´©§Ÿ¼©¿Ÿ¤¦«¥¿´©¨«©Á¦Á
-íb eäëøáàå àBáz íøèa ìkî ìëàå éì àáiå©¨̧¥¦¹¨«Ÿ©¬¦²Ÿ§¤¬¤¨−¨«£¨«£¥®©

:äéäé Ceøaãì÷röiå åéáà éøác-úà åNr rîLk ¨−¦«§¤«¦§³Ÿ©¥¨Æ¤¦§¥´¨¦½©¦§©´
éðëøa åéáàì øîàiå ãàî-ãr äøîe äìãb ä÷rö§¨½̈§Ÿ¨¬¨−̈©§®Ÿ©´Ÿ¤§¨¦½¨«£¥¬¦

:éáà éðà-íâäìéçà àa øîàiåäîøîa Eçwiå ©−̈¦¨¦«©¾Ÿ¤¨¬¨¦−§¦§®̈©¦©−
:Eúëøaåìäæ éðá÷riå á÷ré BîL àø÷ éëä øîàiå ¦§¨¤«©¿Ÿ¤£¦Á¨¨̧§¹©«£ÀŸ©©§§¥̧¦Æ¤´

éúëøa ç÷ì äzr äpäå ç÷ì éúøëa-úà íéîrô©£©½¦¤§«Ÿ̈¦´¨½̈§¦¥¬©−̈¨©´¦§¨¦®
:äëøa él zìöà-àìä øîàiåæìøîàiå ÷çöé ïriå ©Ÿ©¾£«Ÿ¨©¬§¨¦−§¨¨«©©̧©¦§¹̈©´Ÿ¤

Bì ézúð åéçà-ìk-úàå Cì åézîN øéáb ïä åNrì§¥À̈¥´§¦º©§¦¬¨Æ§¤¨¤À̈¨©³¦Æ
äî àBôà äëìe åézëîñ Løéúå ïâãå íéãárì©«£¨¦½§¨¨¬§¦−§©§¦®§¨´¥½¨¬

:éða äNràçìúçà äëøáä åéáà-ìà åNr øîàiå ¤«¡¤−§¦«©¸Ÿ¤¥¹̈¤¨¦À©«£¨¨̧©©³
Bì÷ åNr àOiå éáà éðà-íâ éðëøa éáà Eì-àåä¦«§Æ¨¦½¨£¥¬¦©−̈¦¨¦®©¦¨¬¥¨²Ÿ−

:jáiåèìépîLî äpä åéìà øîàiå åéáà ÷çöé ïriå ©¥«§§©©²©¦§¨¬¨¦−©Ÿ́¤¥¨®¦¥º¦§©¥³
:ìrî íéîMä ìhîe EáLBî äéäé õøàäî-ìrå ¨¨̧¤Æ¦«§¤´«¨¤½¦©¬©¨©−¦¥¨«§©

éçà-úàå äéçú Eaøçãéøz øLàk äéäå ãárz E ©§§´¦«§¤½§¤¨¦−©«£®Ÿ§¨¨Æ©«£¤´¨¦½
:Eøàeö ìrî Blr z÷øôeàîá÷ré-úà åNr íèNiå ¨«©§¨¬ª−¥©¬©¨¤«©¦§³Ÿ¥¨Æ¤©«£½Ÿ

Baìa åNr øîàiå åéáà Bëøa øLà äëøaä-ìr©©̧§¨½̈£¤¬¥«£−¨¦®©¸Ÿ¤¥¹̈§¦À
:éçà á÷ré-úà äâøäàå éáà ìáà éîé eáø÷é¦§§Æ§¥Æ¥´¤¨¦½§©«©§−̈¤©«£¬Ÿ¨¦«

áîçìLzå ìãbä dða åNr éøác-úà ä÷áøì ãbiå©ª©´§¦§½̈¤¦§¥¬¥−̈§¨´©¨®Ÿ©¦§©º
åNr äpä åéìà øîàzå ïèwä dða á÷réì àø÷zå©¦§¨³§©«£ŸÆ§¨´©¨½̈©´Ÿ¤¥½̈¦¥Æ¥¨´

éçà:Eâøäì Eì íçðúî Eâîéì÷a òîL éðá äzrå ¨¦½¦§©¥¬§−§¨§¤«§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®
:äðøç éçà ïáì-ìà Eì-çøa íe÷åãîBnr záLéå §¯§©§²¤¨¨¬¨¦−¨¨«¨§¨«©§¨¬¦−

çà íéîééçà úîç áeLz-øLà ãr íéã:Eäî-ãr ¨¦´£¨¦®©¬£¤¨−£©¬¨¦«©
éçà-óà áeLBl úéNr-øLà úà çëLå Enî E ¸©¨¦¹¦§À§¨©Æ¥´£¤¨¦´¨½

ézç÷ìe ézçìLåíëéðL-íb ìkLà äîì íMî E §¨«©§¦−§©§¦´¦®̈¨¨¬¤§©²©§¥¤−
:ãçà íBéåî÷çöé-ìà ä÷áø øîàzå÷éiçá ézö ¬¤¨«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¦§½̈©´§¦§©©½

úç-úBðaî äMà á÷ré ç÷ì-íà úç úBða éðtî¦§¥−§´¥®¦Ÿ¥´©©«Â£ÂŸ¦¨̧¦§«¥³
:íéiç él änì õøàä úBðaî älàkçëààø÷iå ¨¥̧¤Æ¦§´¨½̈¤¨¬¨¦−©¦«©¦§¨¬

Bì øîàiå eäeöéå Búà Cøáéå á÷ré-ìà ÷çöé¦§¨²¤©«£−Ÿ©§¨´¤Ÿ®©§©¥̧Æ©Ÿ́¤½
:ïrðk úBðaî äMà çwú-àìáíøà äðct Cì íe÷ «Ÿ¦©¬¦−̈¦§¬§¨«©¬¥Æ©¤´¨¬£½̈

xihtn ,iriay - gk - zeclez zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äMà íMî Eì-ç÷å Enà éáà ìûeúá äúéa¥¬¨§¥−£¦´¦¤®§©§³¦¨Æ¦½̈
:Enà éçà ïáì úBðaîâEøôéå Eúà Cøáé écL ìûå ¦§¬¨−̈£¦¬¦¤«§¥³©©¸§¨¥´«Ÿ§½§©§§−

:íénr ìä÷ì úééäå Eaøéåãúkøa-úà Eì-ïzéå §©§¤®§¨¦−¨¦§©¬©¦«§¦¤§Æ¤¦§©´
éøâî õøà-úà EzLøì Czà Erøæìe Eì íäøáàE ©§¨½̈§−§©§£´¦®̈§¦§§Æ¤¤´¤§ª¤½

:íäøáàì íéýìû ïúð-øLà£¤¨©¬¡Ÿ¦−§©§¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(80 'nr gi zegiy ihewl)

ÌÈ˜Ï‡‰ EÏ ÔzÈÂ(כח (כז, ¿ƒ∆¿»¡…ƒ

ÔzÈÂ ¯ÊÁÈÂ ÔzÈ(רש"י) ƒ≈¿«¬…¿ƒ≈

ׁשלמה ׁשהיא הּקּב"ה, ׁשל ּבנתינתֹו מדּבר הרי לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻיׁש

ׁשּיׁש עד הראׁשֹונה, ּבּנתינה חסר מה ּכן ואם חּסרֹון, ׁשּום ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּוללא

עצמּה הּנתינה על ׁשּנֹוסף לֹומר, ויׁש ׁשּוב. ולתת לחזר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹצר

מׁשלמת) על(ׁשהיא להֹוסיף הּיכלת את ּגם לאדם הּקּב"ה נֹותן ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

עצמֹו. ּבכחֹות ְְְַַָָֹהּברכה

éòéáùäíøà äðct Cìiå á÷ré-úà ÷çöé çìLiå©¦§©³¦§¨Æ¤©«£½Ÿ©¥−¤©¤´¨¬£¨®
á÷ré íà ä÷áø éçà énøàä ìàeúa-ïa ïáì-ìà¤¨¨³¤§¥Æ¨«£©¦½£¦´¦§½̈¥¬©«£−Ÿ

:åNrååçlLå á÷ré-úà ÷çöé Cøá-ék åNr àøiå §¥¨«©©´§¥À̈¦«¥©´¦§¨»¤©«£Ÿ¼§¦©³
Búà Bëøáa äMà íMî Bì-úç÷ì íøà äðct BúàŸÆ©¤´¨¬£½̈¨©«©¬¦−̈¦¨®§¨«£´Ÿ½
:ïrðk úBðaî äMà çwú-àì øîàì åéìr åöéå©§©³¨¨Æ¥½Ÿ«Ÿ¦©¬¦−̈¦§¬§¨«©

æ:íøà äðct Cìiå Bnà-ìàå åéáà-ìà á÷ré òîLiå©¦§©´©«£½Ÿ¤¨¦−§¤¦®©¥−¤©¤´¨¬£¨«
ç:åéáà ÷çöé éðéra ïrðk úBða úBòø ék åNr àøiå©©´§¥½̈¦¬¨−§´§¨®©§¥¥−¦§¨¬¨¦«

è-úa | úìçî-úà çwiå ìàrîLé-ìà åNr Cìiå©¥¬¤¥−̈¤¦§¨¥®©¦©¿¤¨«£©´©
Bì åéLð-ìr úBéáð úBçà íäøáà-ïa ìàrîLé¦§¨¥̧¤©§¨¹̈£¯§¨²©¨−̈¬

:äMàì§¦¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

·˜ÚÈ ˙‡ ˜ÁˆÈ ÁÏLiÂ(ה (כח, «ƒ¿«ƒ¿»∆«¬…

לדירה העֹולם את להפ הקּב"ה ׁשל ׁשלּוחֹו הּוא יהּודי ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹּכל

הּׁשליחּות ׁשהיא יעקב, ׁשל ּבׁשליחּותֹו נראה זה ודבר .יתּבר ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלֹו

ׁשל אף (חרֹון לחרן יצא יעקב ּדהּנה, ּבּתֹורה. ׁשּנזּכרה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהראׁשֹונה

את ּברר ׁשלמה; מּטתֹו ׁשל ּבאפן מׁשּפחה ׁשם והקים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹעֹולם)

את אפילּו העלה לׁשם ּובּדר לבן; ּבצאן ׁשהיּו הּקדּׁשה ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻנּצֹוצֹות

יהּודי ּכל לגּבי ואף אלקים". ּבית יהיה . . הּזאת "והאבן ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּדֹומם:

אצלם ׁשּפֹועל ידי על יהּודי ועֹוד יהּודי עֹוד ל"הֹוליד" עליו :ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּכ

העֹולם אּמֹות על ּגם להׁשּפיע עליו ּובּמצֹות; ּבּתֹורה ְְְִִַַַַַַָָָָָָָֻהֹוספה

את להפ ועליו נח; ּבני מצֹות ׁשבע את לקּים "חרן") ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ(ּתֹוׁשבי

.יתּבר לֹו לדירה הּדֹומם, את ּגם ּכּלֹו, ְְִִֵֵֶַַָָָָֻהעֹולם

øéèôîæäðct Cìiå Bnà-ìàå åéáà-ìà á÷ré òîLiå©¦§©´©«£½Ÿ¤¨¦−§¤¦®©¥−¤©¤´¨¬
:íøàç÷çöé éðéra ïrðk úBða úBòø ék åNr àøiå £¨«©©´§¥½̈¦¬¨−§´§¨®©§¥¥−¦§¨¬
:åéáàè| úìçî-úà çwiå ìàrîLé-ìà åNr Cìiå ¨¦«©¥¬¤¥−̈¤¦§¨¥®©¦©¿¤¨«£©´

Bì åéLð-ìr úBéáð úBçà íäøáà-ïa ìàrîLé-úa©¦§¨¥̧¤©§¨¹̈£¯§¨²©¨−̈¬
:äMàìïîéñ å"ìò ,íé÷åñô å"÷ ñññ §¦¨«

.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¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

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



קנה xihtn ,iriay - gk - zeclez zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äMà íMî Eì-ç÷å Enà éáà ìûeúá äúéa¥¬¨§¥−£¦´¦¤®§©§³¦¨Æ¦½̈
:Enà éçà ïáì úBðaîâEøôéå Eúà Cøáé écL ìûå ¦§¬¨−̈£¦¬¦¤«§¥³©©¸§¨¥´«Ÿ§½§©§§−

:íénr ìä÷ì úééäå Eaøéåãúkøa-úà Eì-ïzéå §©§¤®§¨¦−¨¦§©¬©¦«§¦¤§Æ¤¦§©´
éøâî õøà-úà EzLøì Czà Erøæìe Eì íäøáàE ©§¨½̈§−§©§£´¦®̈§¦§§Æ¤¤´¤§ª¤½

:íäøáàì íéýìû ïúð-øLà£¤¨©¬¡Ÿ¦−§©§¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(80 'nr gi zegiy ihewl)

ÌÈ˜Ï‡‰ EÏ ÔzÈÂ(כח (כז, ¿ƒ∆¿»¡…ƒ

ÔzÈÂ ¯ÊÁÈÂ ÔzÈ(רש"י) ƒ≈¿«¬…¿ƒ≈

ׁשלמה ׁשהיא הּקּב"ה, ׁשל ּבנתינתֹו מדּבר הרי לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻיׁש

ׁשּיׁש עד הראׁשֹונה, ּבּנתינה חסר מה ּכן ואם חּסרֹון, ׁשּום ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּוללא

עצמּה הּנתינה על ׁשּנֹוסף לֹומר, ויׁש ׁשּוב. ולתת לחזר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹצר

מׁשלמת) על(ׁשהיא להֹוסיף הּיכלת את ּגם לאדם הּקּב"ה נֹותן ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

עצמֹו. ּבכחֹות ְְְַַָָֹהּברכה

éòéáùäíøà äðct Cìiå á÷ré-úà ÷çöé çìLiå©¦§©³¦§¨Æ¤©«£½Ÿ©¥−¤©¤´¨¬£¨®
á÷ré íà ä÷áø éçà énøàä ìàeúa-ïa ïáì-ìà¤¨¨³¤§¥Æ¨«£©¦½£¦´¦§½̈¥¬©«£−Ÿ

:åNrååçlLå á÷ré-úà ÷çöé Cøá-ék åNr àøiå §¥¨«©©´§¥À̈¦«¥©´¦§¨»¤©«£Ÿ¼§¦©³
Búà Bëøáa äMà íMî Bì-úç÷ì íøà äðct BúàŸÆ©¤´¨¬£½̈¨©«©¬¦−̈¦¨®§¨«£´Ÿ½
:ïrðk úBðaî äMà çwú-àì øîàì åéìr åöéå©§©³¨¨Æ¥½Ÿ«Ÿ¦©¬¦−̈¦§¬§¨«©

æ:íøà äðct Cìiå Bnà-ìàå åéáà-ìà á÷ré òîLiå©¦§©´©«£½Ÿ¤¨¦−§¤¦®©¥−¤©¤´¨¬£¨«
ç:åéáà ÷çöé éðéra ïrðk úBða úBòø ék åNr àøiå©©´§¥½̈¦¬¨−§´§¨®©§¥¥−¦§¨¬¨¦«

è-úa | úìçî-úà çwiå ìàrîLé-ìà åNr Cìiå©¥¬¤¥−̈¤¦§¨¥®©¦©¿¤¨«£©´©
Bì åéLð-ìr úBéáð úBçà íäøáà-ïa ìàrîLé¦§¨¥̧¤©§¨¹̈£¯§¨²©¨−̈¬

:äMàì§¦¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

·˜ÚÈ ˙‡ ˜ÁˆÈ ÁÏLiÂ(ה (כח, «ƒ¿«ƒ¿»∆«¬…

לדירה העֹולם את להפ הקּב"ה ׁשל ׁשלּוחֹו הּוא יהּודי ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹּכל

הּׁשליחּות ׁשהיא יעקב, ׁשל ּבׁשליחּותֹו נראה זה ודבר .יתּבר ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלֹו

ׁשל אף (חרֹון לחרן יצא יעקב ּדהּנה, ּבּתֹורה. ׁשּנזּכרה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהראׁשֹונה

את ּברר ׁשלמה; מּטתֹו ׁשל ּבאפן מׁשּפחה ׁשם והקים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹעֹולם)

את אפילּו העלה לׁשם ּובּדר לבן; ּבצאן ׁשהיּו הּקדּׁשה ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻנּצֹוצֹות

יהּודי ּכל לגּבי ואף אלקים". ּבית יהיה . . הּזאת "והאבן ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּדֹומם:

אצלם ׁשּפֹועל ידי על יהּודי ועֹוד יהּודי עֹוד ל"הֹוליד" עליו :ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּכ

העֹולם אּמֹות על ּגם להׁשּפיע עליו ּובּמצֹות; ּבּתֹורה ְְְִִַַַַַַָָָָָָָֻהֹוספה

את להפ ועליו נח; ּבני מצֹות ׁשבע את לקּים "חרן") ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ(ּתֹוׁשבי

.יתּבר לֹו לדירה הּדֹומם, את ּגם ּכּלֹו, ְְִִֵֵֶַַָָָָֻהעֹולם

øéèôîæäðct Cìiå Bnà-ìàå åéáà-ìà á÷ré òîLiå©¦§©´©«£½Ÿ¤¨¦−§¤¦®©¥−¤©¤´¨¬
:íøàç÷çöé éðéra ïrðk úBða úBòø ék åNr àøiå £¨«©©´§¥½̈¦¬¨−§´§¨®©§¥¥−¦§¨¬
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בתכלית יהיה העולם בירור

התורה התגלות וגם השלימות

האורות שאפילו כך תהיה

והנסתרים הנעלמים העליונים

גילוי. לידי יבואו ביותר
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6:096:148:138:178:458:499:399:4216:4416:4217:0917:0716:2217:17באר שבע )ח(

6:116:168:148:178:468:499:399:4216:4016:3817:0617:0416:0817:14חיפה )ח(

6:066:118:128:158:438:479:379:4016:4316:4117:0817:0616:0117:15ירושלים )ח(

6:116:168:148:188:478:509:409:4316:4116:3917:0717:0516:2017:16תל אביב )ח(

7:047:128:488:539:209:2510:0610:1016:1616:1016:4816:4315:5316:58אוסטריה וינה )ח(

5:535:508:568:559:289:2710:4010:4020:1820:2420:4620:5320:0521:07אוסטרליה מלבורן )ק(

7:027:108:488:539:209:2510:0810:1116:2216:1816:5316:4916:0016:53אוקראינה אודסה )ח( 

6:386:468:228:278:548:599:419:4515:5015:4516:2216:1815:2816:22אוקראינה דונייצק )ח(

6:517:008:348:399:069:119:529:5615:5915:5416:3116:2715:3716:31אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

7:247:339:039:089:359:4010:2010:2416:1716:1116:5116:4615:5416:50אוק. ז׳יטומיר )ח(

7:167:258:569:019:279:3310:1310:1716:1016:0416:4416:3915:4716:43אוקראינה קייב )ח(

7:257:339:139:179:459:4910:3310:3616:5216:4817:2317:1916:3017:33איטליה מילאנו )ח(

5:485:498:228:238:528:539:549:5618:1118:1318:3318:3517:5518:39אקוואדור קיטו )ח(

5:355:338:338:329:059:0510:1610:1719:4319:4920:1020:1719:3020:30ארגנטינה ב. איירס )ח(

6:066:039:169:159:479:4611:0111:0120:5521:0221:2521:3320:4321:37ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

6:536:598:488:529:209:2410:1110:1416:5116:4817:1917:1616:3017:20ארה״ב בולטימור )ח(

6:446:518:398:439:119:1510:0110:0416:3816:3517:0717:0416:1717:15ארה״ב ברוקלין נ.י.)ח(

6:456:528:398:439:119:1610:0110:0516:3816:3417:0617:0316:1717:16ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:257:329:179:229:499:5310:3910:4217:1117:0717:4017:3616:4917:49ארה״ב דטרויט )ח(

6:476:528:538:569:259:2810:1910:2217:2717:2517:5217:5017:0718:00ארה״ב היוסטן )ח(

6:266:328:288:329:009:049:539:5616:5116:4817:1717:1516:3117:25ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

6:406:448:488:519:219:2410:1610:1917:3317:3217:5717:5617:1418:06ארה״ב מיאמי )ח(

6:436:508:368:409:089:129:5810:0116:3116:2716:5916:5616:1017:10ארה״ב ניו הייבן )ח(

6:416:488:358:409:069:119:5610:0016:3116:2717:0016:5716:1017:08ארה״ב שיקאגו )ח(

5:405:408:288:298:578:5810:0410:0518:5619:0019:1919:2318:4119:27בוליביה לה פאס )ח(

8:048:149:429:4710:1410:1910:5811:0316:5116:4417:2517:2016:2717:38בלגיה אנטוורפן )ח(

8:028:119:419:4710:1310:1810:5811:0216:5316:4817:2817:2216:3017:39בלגיה בריסל )ח(

7:327:439:039:099:349:4110:1710:2115:5015:4316:2816:2215:2616:26בלרוס ליובאוויטש )ח(

6:076:068:568:579:289:2810:3610:3719:3719:4120:0120:0619:2220:13ברזיל ס.פאולו )ק(

5:545:548:438:449:149:1510:2210:2319:2219:2719:4619:5119:0819:58ברזיל ריו דה ז׳נרו )ק(

7:227:319:009:069:329:3710:1610:2116:0916:0316:4416:3915:4616:55בריטניה לונדון )ח(

7:397:499:139:199:459:5110:2810:3216:0916:0216:4616:4015:4516:58בריטניה מנצ׳סטר )ח(

7:337:439:089:149:409:4610:2410:2816:1016:0416:4616:4015:4716:44גרמניה ברלין )ח(
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6:527:008:368:419:089:139:559:5916:0616:0116:3816:3315:4416:37הונגריה בודפשט )ח(

6:547:018:478:529:209:2410:1010:1316:4516:4117:1317:1016:2417:14טורקיה איסטנבול )ח(

7:077:149:059:099:379:4110:2810:3117:1317:1017:4117:3816:5317:42יוון אתונה )ח(
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6:396:438:599:029:299:3110:2710:2918:0518:0418:2818:2817:4618:32מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:495:458:578:569:309:2910:4510:4520:4120:4921:1221:2120:3121:25ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ק(

6:226:278:338:369:039:079:5910:0117:1617:1517:4017:3916:5717:43נפאל קטמנדו )ח(

6:466:479:139:159:469:4810:4710:4918:5418:5619:1619:1818:3719:22סינגפור סינגפור )ח(

7:007:108:378:439:089:149:539:5715:4215:3616:1816:1215:1916:16פולין ורשא )ח(

5:305:318:078:088:408:419:459:4618:1718:2018:4018:4318:0218:47פרו לימה )ח(

7:427:509:309:3510:0210:0710:5010:5417:0917:0517:4017:3616:4717:50צרפת ליאון )ח(

8:028:119:469:5110:1710:2211:0311:0717:0917:0417:4217:3716:4717:52צרפת פריז )ח(

5:365:388:078:098:378:399:399:4117:4717:4918:0918:1117:3018:15קולומביה בוגוטה )ח(

7:137:219:049:099:369:4110:2510:2916:5216:4817:2217:1816:3117:31קנדה טורונטו )ח(

6:567:048:448:499:169:2010:0410:0716:2316:1916:5416:5016:0117:04קנדה מונטריאול )ח(

6:236:298:228:258:558:589:479:5016:3916:3617:0517:0316:1817:07קפריסין לרנקה )ח(

9:089:1910:3910:4511:0911:1611:5111:5617:2117:1318:0017:5316:5718:12רוסיה מוסקבה )ח(

8:298:3710:1310:1810:4610:5111:3211:3617:4417:3918:1618:1117:2218:15רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:327:409:189:239:499:5410:3710:4016:5016:4617:2217:1816:2817:31שוייץ ציריך )ח(

6:176:208:368:389:089:1010:0610:0917:5017:5018:1218:1317:3218:17תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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7:327:409:189:239:499:5410:3710:4016:5016:4617:2217:1816:2817:31שוייץ ציריך )ח(

6:176:208:368:389:089:1010:0610:0917:5017:5018:1218:1317:3218:17תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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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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