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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



oilitzב zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:ýåýé íL-úà eììä ýåýé éãár eììä | déeììäá:íìBò-ãrå äzrî Cøáî ýåýé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:ýåýé íL ìläî BàBáî-ãr LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìr ýåýé | íéBb-ìk-ìr íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà ýåýék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôrî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnr éáéãð íò íéáéãð-ír éáéLBäìèúéaä úø÷r | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦



ג oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

האברך יעקב עמנואל שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מר"ח חשון, בו כותב מפעולותיו בשטח החינוך ובענינים 

רוחנים בכלל.

ומובן שבעיקר נעם לי לקרות ע"ד שיעוריו בקבוצת נוער ההולכת ומתרבה בכמות, ובודאי גם 

באיכות, אף שכמובן זהו מסובך ביותר לראות בעיני בשר, ותקותי חזקה, אף שאינו מזכיר עד"ז, אשר 

בביאורו י"ג העיקרים וכו' - מנצל כל הזדמנות לקשר הענינים עם מעשה בפועל ועוד יותר - בהנוגע 

לחיי היום יומים ובפרט שכפס"ד המשנה - המעשה הוא העיקר, שהוא לא רק חלק בפ"ע אלא מוכרח 

כל  מנצל  לעיל,  שהביטוי  ג"כ  ומובן  כ"א,  סי'  הזקן  לרבנו  אגה"ק  ג"כ  ועיין  כולו,  הענין  כל  לקיום 

הזדמנות כולל גם לראות ליצור הזדמנות, כיון שהזדמנות הכללית, ז.א. פגישתו עם הקבוצה מספיקה 

להעמיד הדרישה להוראה בהלכות הצריכות בחיי היום יומי, וק"ל.

וכל הנ"ל אמור ג"כ בהנוגע לביהכ"נ אשר ממשיך שם לאחרי היותו בו בימי המועדים דחודש 

תשרי, ועל כל האמור קאי פס"ד רז"ל יגעת ומצאת. ובהנוגע להשומעים, אפילו אם נמצא בהם כאלו, 

תורתו  )להקב"ה  ער  ולבי  הכתוב:  סיום  בהם  שצודק  בודאי  בגלותא,  ישנה  אני  בפועל  המקיימים 

ומצותיו( ונמצא בהם.

 - דעתה  וגם  העברה  שנה  של  והסיסמא  השעה  לדרישת  מתאים  בהנ"ל  שיוסיף  רצון  ויהי 

דופרצת וגו' והרי נתוסף גם הענין דשנת המאתים של הסתלקות הילולא של הבעש"ט, אשר לכשיפוצו 

מעינותיו חוצה קאתי מר דא מלכא משיחא.

בברכה הצלחה ולבשו"ט בכל האמור.
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
¯Ó‡iÂמארצ ֿלל אברם אל הוי' «…∆ְְְְֲֵֶֶַַָָָ

אׁשר  הארץ אל אבי ּומּבית ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָּומּמֹולדּת

ּברכה. והיה ׁשמ ואגּדלה ואברכ ְְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאראּך.

מׁשּפחֹות  ּכל ּב ונברכּו גֹו' מברכי ְְְְְְְְֲֲִִֶַָָָֹואברכה

רּבֹותינּו1האדמה  ּבדרּוׁשי ּבזה הּדּיּוק וידּוע . ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

הּתֹורה' ּוב'אֹור אֹור' (ּב'תֹורה 2נׂשיאנּו ְְְִֵַָָ

ׁשּלאחריֿזה  מּובן 3ּובּדרּוׁשים אינֹו ּדלכאֹורה ,( ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשּלפניֿזה  הּמפרׁשים ׁשהקׁשּו ֿ 4(ּכפי ל מהּו ( ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָ

גֹו', מארצ ל לֹומר לֹו ּדהיה גֹו', מארצ ְְְְְְֵֵֵַַַָָל

ידּוע  ּגם .ֿלל הּמקרא 5ולא ּבסדר הּדּיּוק ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

ּדלכאֹורה  ,אבי ּומּבית ּומּמֹולדּת ְְְְְְִִִִֵֵַַָָמארצ

,להיפ להיֹות צרי היה ּפׁשּוטֹו עלּֿפי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהּסדר

ואחרּֿכ אביו, מּבית האדם יֹוצא ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָּדבתחּלה

ּבּמדרׁש (ּכדאיתא ׁשכּונתֹו ּדהינּו ),6מּמֹולדּתֹו, ְְְְְְִִִִַַַָָָ

ׁשּל אפרכי ּדפירּוׁשֹו מארצֹו, ְְְְְִֵֵֶַַַַַָואחרּֿכ

ּבּמדרׁש זה 6(ּכדאיתא ּדענין הּקׁשר  מהּו ּגם .( ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ

ועֹוד  .מברכי ואברכה אחרּֿכ ׁשּכתּוב ְְְְֲֲֶֶַַַַָָָָָלמה

על  נׂשיאנּו רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי ּכמבֹואר ְְְִִִִֵֵֵַַַָּדּיּוקים,

זה  ּפסּוק הּמבארים ּדרּוׁשים אֹו זה ,7ּפסּוק ְְֲִִֶֶַָָָ

צדק' ה'צמח ואדמּו"ר הּזקן ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָמאדמּו"ר

מו"ח  כ"ק לדרּוׁשי עד לדֹורֹותיהם ְְְְִִִֵֵֶַַוהּנׂשיאים

ּדֹורנּו נׂשיא .8אדמּו"ר ְְִֵַ

‰p‰Â הּנ"ל (ּבּדרּוׁשים ּבזה הּבאּור (לֿל9נקּודת זֹו הליכה ּדענין היא ( ¿ƒ≈ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

מּלמעלה  והליכה למעלה מּלמּטה הליכה ענינים, ּב' ּבֹו יׁש ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָגֹו')

שּב' מּובן נצחית, הֹוראה ׁשהיא מהּתֹורה חלק הּוא זה ׁשענין וכיון ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָלמּטה.

זה  ׁשענין ּובפרט מּיׂשראל. ואחד אחד ּכל ּבעבֹודת יׁשנם אּלה הליכה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאֹופּני
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אֿג.)1 יב, ואילך.)2פרשתנו ב תרפ, ואילך. א העתר, ד) (כרך תרע"ו,)3פרשתנו העת"ר, עדר"ת, תרס"ז, תרכ"ז, לך רד"ה

ועוד. תש"ב. יפות.)4עטר"ת, פנים אלשיך. ובכ"מ.)5מהר"ם תש"ב. הנ"ל רד"ה ט.)6ראה פל"ט, תו"א )7ב"ר ראה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì¯·‡ Ï‡ 'ÈÂ‰ ¯Ó‡iÂ,כשדים באור הולדתו, בארץ EÏŒCÏבהיותו «…∆¬»»∆«¿»∆¿

j‡¯‡ ¯L‡ ı¯‡‰ Ï‡ EÈ·‡ ˙ÈaÓe Ez„ÏBnÓe Eˆ¯‡Ó≈«¿¿ƒ«¿¿ƒ≈»ƒ∆»»∆¬∆«¿∆»
ישראל. ארץ היא הדרך, בהמשך לך EÓLשאראה ‰Ïc‚‡Â EÎ¯·‡Â«¬»∆¿«¬«¿»¿∆

˙BÁtLÓ Ïk Ea eÎ¯·Â 'B‚ EÈÎ¯·Ó ‰Î¯·‡Â .‰Î¯a ‰È‰Â∆¿≈¿»»«¬»¿»¿»¬∆¿ƒ¿¿¿…ƒ¿¿
‰Ó„‡‰1˜eic‰ Úe„ÈÂ השאלה . »¬»»¿»««ƒ

‰Êa הכתוב בלשון דיוק פי על »∆
ÈLe¯„a של החסידות מאמרי ƒ¿≈

e‡ÈN eÈ˙Ba¯ חב"ד אדמו"רי «≈¿ƒ≈
'¯B‡ ‰¯B˙'a) הזקן לאדמו"ר ¿»

'‰¯Bz‰ ¯B‡'·e2 לאדמו"ר ¿«»
צדק' מאמרי ÌÈLe¯c·eה'צמח «¿ƒ

של ÊŒÈ¯Á‡lL3‰החסידות  ∆¿«¬≈∆
הבאים  בדורות נשיאינו ),רבותינו

ÈÙk) Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»¿ƒ
ŒÈÙlL ÌÈL¯Ùn‰ eL˜‰L∆ƒ¿«¿»¿ƒ∆ƒ¿≈

‰Ê4 נשיאינו לרבותינו e‰Óשקדמו ( ∆«
BÏ ‰È‰c ,'B‚ Eˆ¯‡Ó EÏŒCÏ∆¿≈«¿¿¿»»
‡ÏÂ ,'B‚ Eˆ¯‡Ó CÏ ¯ÓBÏ«≈≈«¿¿¿…

EÏŒCÏ בתוספת הכתוב כוונת ומהי ∆¿
לך"? "לך

Úe„È Ìb5 החסידות ‰eic˜בתורת «»««ƒ
Eˆ¯‡Óהשאלה  ‡¯˜n‰ ¯„Òa¿≈∆«ƒ¿»≈«¿¿

,EÈ·‡ ˙ÈaÓe Ez„ÏBnÓeƒ«¿¿ƒ≈»ƒ
ÈtŒÏÚ ¯„q‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»«≈∆«ƒ

¯ˆ ‰È‰ BËeLt˙BÈ‰Ï CÈ ¿»»»ƒƒ¿
‰lÁ˙·c ,CÙÈ‰Ï האדם כאשר ¿≈∆¿ƒ¿ƒ»

ומולדתו, לארצו מחוץ ללכת יוצא

ÈaÓ˙בתחילה  Ì„‡‰ ‡ˆBÈ≈»»»ƒ≈
CkŒ¯Á‡Â ,ÂÈ·‡ לאחר שיצא רק »ƒ¿««»

יוצא  הוא ¿»Bz„ÏBnÓƒ,מהבית,
‡˙È‡„k) B˙eÎL eÈ‰c כפי ¿«¿¿»ƒ¿ƒ»

L¯„na6CkŒ¯Á‡Âשמובא  ,( «ƒ¿»¿««»
משכונתו, כך ואחר מביתו שיצא לאחר

יוצא  הוא BLe¯ÈÙcהרי ,Bˆ¯‡Ó≈«¿¿≈
ÈÎ¯Ù‡ המחוז ElLהמדינה, ««¿ƒ∆¿

‡˙È‡„k) שמובא )L¯„na6כפי ƒ¿ƒ»«ƒ¿»
על  קודם מדבר הכתוב מדוע כן ואם

כך  אחר "מארצך", היציאה

"מבית  כך אחר ורק "ממולדתך"

ההגיוני  הסדר שלכאורה בעוד אביך"

מהארץ? כך אחר ורק מהשכונה כך אחר מהבית, יציאה היינו להיפך, הוא

‰Ê ÔÈÚc ¯Lw‰ e‰Ó Ìb ומבית וממולדתך "מארצך היציאה של «««∆∆¿ƒ¿»∆
EÈÎ¯·Ó,אביך" ‰Î¯·‡Â CkŒ¯Á‡ ·e˙kL ‰ÓÏ ֿ הקדושֿברוך ¿«∆»««»«¬»¿»¿»¬∆

היציאה  עניין מה היינו מבורך, יהיה אותו שיברך שמי לאברהם מבטיח הוא

הברכות? לעניין וכו' מארצו

,ÌÈ˜eic „BÚÂ נוספות שאלות וכן ¿ƒƒ
ÈLe¯„a ¯‡B·Ók מאמרי «¿»ƒ¿≈

של  e‡ÈNהחסידות eÈ˙Ba«̄≈¿ƒ≈
ÌÈLe¯c B‡ ‰Ê ˜eÒt ÏÚ«»∆¿ƒ
הם  אבל אחר בפסוק מתחילים שאמנם

חסידות  eÒt˜מאמרי ÌÈ¯‡·n‰«¿»¬ƒ»
‰Ê7Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡Ó , ∆≈«¿«»≈

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡Â¿«¿«∆«∆∆
„Ú Ì‰È˙B¯B„Ï ÌÈ‡ÈNp‰Â¿«¿ƒƒ¿≈∆«
¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ÈLe¯„Ïƒ¿≈«¿

e¯Bc ‡ÈN8. ¿ƒ≈
‰Êa ¯e‡a‰ ˙„e˜ ‰p‰Â¿ƒ≈¿««≈»∆

Ï"p‰ ÌÈLe¯ca)9ÔÈÚc ‡È‰ ( «¿ƒ««ƒ¿ƒ¿«
BÊ ‰ÎÈÏ‰ אבינו אברהם (ŒCÏשל ¬ƒ»∆

,ÌÈÈÚ 'a Ba LÈ ('B‚ EÏ¿≈ƒ¿»ƒ
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰ÎÈÏ‰¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»

‰ÎÈÏ‰Â‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ «¬ƒ»ƒ¿«¿»¿«»
שהיא  לאלוקות האדם של שבהתקרבות

שני  יש ה' עבודת של הפנימי התוכן

מלמעלה  התעוררות עלֿידי – אופנים

או  למטה האדם על השפעה לה שיש

מלמטה  האדם של התעוררות עלֿידי

 ֿ ועלֿדרך מלמעלה, תגובה שמעוררת

של  זו הליכה של הפנימי התוכן לגבי זה

שני  את בה שיש אבינו אברהם

למטה  מלמעלה הליכה גם העניינים,

למעלה. מלמטה הליכה «≈¿ÔÂÈÎÂוגם
‰¯Bz‰Ó ˜ÏÁ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆≈∆≈«»
Ô·eÓ ,˙ÈÁˆ ‰‡¯B‰ ‡È‰L∆ƒ»»ƒ¿ƒ»
ÌLÈ ‰l‡ ‰ÎÈÏ‰ ÈpÙB‡ 'a∆̆«≈¬ƒ»≈∆∆¿»
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 מפתח  כללי

ב  ...................................... סדר הנחת תפילין    )א

ג  ...............................  קיד, מזמורי תהלים קיג  )ב

   אל אברם' ויאמר הויה"מאמר ד  )ג

ה  ..................  ה"מתש'המרחשון  'ח ,פרשת לך לךשבת 

יא  ......  ה"מתש'ה, מרחשון' ח, פ לך לך"ששיחת   )ד

  פרשת לך לך –לקוטי שיחות   )ה

מב  ..............................................  הכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ו

מח  .................  ל "יצחק שניאורסאהן זצלוי ' המקובל ר

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

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

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

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

קב  ....................................  פרשת לך לךלשבוע  

קיג  ............  פרשת לך לךלשבוע " היום יום"לוח   )יא

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

:דורת חזקמה –ם "שיעורי רמב

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

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

מגק  ............  פרשת לך לךלשבוע ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

מהק  ..............  דקמ-גמקתהלים פרק , כב- כאפרק  במלכים 

  מידותמסכת  –משניות   )יז

מזק ................................................  ביאור קהתי

נזק  .............................................  מסכת יומא יעקבעין   )יח

  

  עם ביאורים  יבמותמסכת   )יט

נחק  .............................................חכד דף ע כבמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כ

פוק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

פזק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי   )כב

פטק  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

צבק  ............................................. ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )כד

צגק  .......................................  "צדק צמח"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

צדק  ............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

דצק  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"רצת'ספר המאמרים ה –ספר המאמרים   )כז

צוק  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

צוק  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

צזק  ........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

צחק  ...............................  חומש לקריאה בציבור   )ל

רו  ........................  פרשת לך לךשבוע ללוח זמנים   )לא

רז  .........  קודשת בשערב לת הדלקת נרות צוסדר מ  )לב



ה

'g ,jlÎjl zyxt zay .c"qa
d"nyz'd ,oeygxn

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
¯Ó‡iÂמארצ ֿלל אברם אל הוי' «…∆ְְְְֲֵֶֶַַָָָ

אׁשר  הארץ אל אבי ּומּבית ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָּומּמֹולדּת

ּברכה. והיה ׁשמ ואגּדלה ואברכ ְְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאראּך.

מׁשּפחֹות  ּכל ּב ונברכּו גֹו' מברכי ְְְְְְְְֲֲִִֶַָָָֹואברכה

רּבֹותינּו1האדמה  ּבדרּוׁשי ּבזה הּדּיּוק וידּוע . ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

הּתֹורה' ּוב'אֹור אֹור' (ּב'תֹורה 2נׂשיאנּו ְְְִֵַָָ

ׁשּלאחריֿזה  מּובן 3ּובּדרּוׁשים אינֹו ּדלכאֹורה ,( ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשּלפניֿזה  הּמפרׁשים ׁשהקׁשּו ֿ 4(ּכפי ל מהּו ( ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָ

גֹו', מארצ ל לֹומר לֹו ּדהיה גֹו', מארצ ְְְְְְֵֵֵַַַָָל

ידּוע  ּגם .ֿלל הּמקרא 5ולא ּבסדר הּדּיּוק ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

ּדלכאֹורה  ,אבי ּומּבית ּומּמֹולדּת ְְְְְְִִִִֵֵַַָָמארצ

,להיפ להיֹות צרי היה ּפׁשּוטֹו עלּֿפי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהּסדר

ואחרּֿכ אביו, מּבית האדם יֹוצא ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָּדבתחּלה

ּבּמדרׁש (ּכדאיתא ׁשכּונתֹו ּדהינּו ),6מּמֹולדּתֹו, ְְְְְְִִִִַַַָָָ

ׁשּל אפרכי ּדפירּוׁשֹו מארצֹו, ְְְְְִֵֵֶַַַַַָואחרּֿכ

ּבּמדרׁש זה 6(ּכדאיתא ּדענין הּקׁשר  מהּו ּגם .( ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ

ועֹוד  .מברכי ואברכה אחרּֿכ ׁשּכתּוב ְְְְֲֲֶֶַַַַָָָָָלמה

על  נׂשיאנּו רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי ּכמבֹואר ְְְִִִִֵֵֵַַַָּדּיּוקים,

זה  ּפסּוק הּמבארים ּדרּוׁשים אֹו זה ,7ּפסּוק ְְֲִִֶֶַָָָ

צדק' ה'צמח ואדמּו"ר הּזקן ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָמאדמּו"ר

מו"ח  כ"ק לדרּוׁשי עד לדֹורֹותיהם ְְְְִִִֵֵֶַַוהּנׂשיאים

ּדֹורנּו נׂשיא .8אדמּו"ר ְְִֵַ

‰p‰Â הּנ"ל (ּבּדרּוׁשים ּבזה הּבאּור (לֿל9נקּודת זֹו הליכה ּדענין היא ( ¿ƒ≈ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

מּלמעלה  והליכה למעלה מּלמּטה הליכה ענינים, ּב' ּבֹו יׁש ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָגֹו')

שּב' מּובן נצחית, הֹוראה ׁשהיא מהּתֹורה חלק הּוא זה ׁשענין וכיון ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָלמּטה.

זה  ׁשענין ּובפרט מּיׂשראל. ואחד אחד ּכל ּבעבֹודת יׁשנם אּלה הליכה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאֹופּני
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אֿג.)1 יב, ואילך.)2פרשתנו ב תרפ, ואילך. א העתר, ד) (כרך תרע"ו,)3פרשתנו העת"ר, עדר"ת, תרס"ז, תרכ"ז, לך רד"ה

ועוד. תש"ב. יפות.)4עטר"ת, פנים אלשיך. ובכ"מ.)5מהר"ם תש"ב. הנ"ל רד"ה ט.)6ראה פל"ט, תו"א )7ב"ר ראה

ובכ"מ. פרשתנו. תש"ה.)8ריש הנ"ל ד"ה שם. ע')9תש"ב ח"כ (לקו"ש תשל"ח לך לך ד"ה פרשתנו. ריש תו"א ראה

וש"נ. .(295

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì¯·‡ Ï‡ 'ÈÂ‰ ¯Ó‡iÂ,כשדים באור הולדתו, בארץ EÏŒCÏבהיותו «…∆¬»»∆«¿»∆¿

j‡¯‡ ¯L‡ ı¯‡‰ Ï‡ EÈ·‡ ˙ÈaÓe Ez„ÏBnÓe Eˆ¯‡Ó≈«¿¿ƒ«¿¿ƒ≈»ƒ∆»»∆¬∆«¿∆»
ישראל. ארץ היא הדרך, בהמשך לך EÓLשאראה ‰Ïc‚‡Â EÎ¯·‡Â«¬»∆¿«¬«¿»¿∆

˙BÁtLÓ Ïk Ea eÎ¯·Â 'B‚ EÈÎ¯·Ó ‰Î¯·‡Â .‰Î¯a ‰È‰Â∆¿≈¿»»«¬»¿»¿»¬∆¿ƒ¿¿¿…ƒ¿¿
‰Ó„‡‰1˜eic‰ Úe„ÈÂ השאלה . »¬»»¿»««ƒ

‰Êa הכתוב בלשון דיוק פי על »∆
ÈLe¯„a של החסידות מאמרי ƒ¿≈

e‡ÈN eÈ˙Ba¯ חב"ד אדמו"רי «≈¿ƒ≈
'¯B‡ ‰¯B˙'a) הזקן לאדמו"ר ¿»

'‰¯Bz‰ ¯B‡'·e2 לאדמו"ר ¿«»
צדק' מאמרי ÌÈLe¯c·eה'צמח «¿ƒ

של ÊŒÈ¯Á‡lL3‰החסידות  ∆¿«¬≈∆
הבאים  בדורות נשיאינו ),רבותינו

ÈÙk) Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»¿ƒ
ŒÈÙlL ÌÈL¯Ùn‰ eL˜‰L∆ƒ¿«¿»¿ƒ∆ƒ¿≈

‰Ê4 נשיאינו לרבותינו e‰Óשקדמו ( ∆«
BÏ ‰È‰c ,'B‚ Eˆ¯‡Ó EÏŒCÏ∆¿≈«¿¿¿»»
‡ÏÂ ,'B‚ Eˆ¯‡Ó CÏ ¯ÓBÏ«≈≈«¿¿¿…

EÏŒCÏ בתוספת הכתוב כוונת ומהי ∆¿
לך"? "לך

Úe„È Ìb5 החסידות ‰eic˜בתורת «»««ƒ
Eˆ¯‡Óהשאלה  ‡¯˜n‰ ¯„Òa¿≈∆«ƒ¿»≈«¿¿

,EÈ·‡ ˙ÈaÓe Ez„ÏBnÓeƒ«¿¿ƒ≈»ƒ
ÈtŒÏÚ ¯„q‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»«≈∆«ƒ

¯ˆ ‰È‰ BËeLt˙BÈ‰Ï CÈ ¿»»»ƒƒ¿
‰lÁ˙·c ,CÙÈ‰Ï האדם כאשר ¿≈∆¿ƒ¿ƒ»

ומולדתו, לארצו מחוץ ללכת יוצא

ÈaÓ˙בתחילה  Ì„‡‰ ‡ˆBÈ≈»»»ƒ≈
CkŒ¯Á‡Â ,ÂÈ·‡ לאחר שיצא רק »ƒ¿««»

יוצא  הוא ¿»Bz„ÏBnÓƒ,מהבית,
‡˙È‡„k) B˙eÎL eÈ‰c כפי ¿«¿¿»ƒ¿ƒ»

L¯„na6CkŒ¯Á‡Âשמובא  ,( «ƒ¿»¿««»
משכונתו, כך ואחר מביתו שיצא לאחר

יוצא  הוא BLe¯ÈÙcהרי ,Bˆ¯‡Ó≈«¿¿≈
ÈÎ¯Ù‡ המחוז ElLהמדינה, ««¿ƒ∆¿

‡˙È‡„k) שמובא )L¯„na6כפי ƒ¿ƒ»«ƒ¿»
על  קודם מדבר הכתוב מדוע כן ואם

כך  אחר "מארצך", היציאה

"מבית  כך אחר ורק "ממולדתך"

ההגיוני  הסדר שלכאורה בעוד אביך"

מהארץ? כך אחר ורק מהשכונה כך אחר מהבית, יציאה היינו להיפך, הוא

‰Ê ÔÈÚc ¯Lw‰ e‰Ó Ìb ומבית וממולדתך "מארצך היציאה של «««∆∆¿ƒ¿»∆
EÈÎ¯·Ó,אביך" ‰Î¯·‡Â CkŒ¯Á‡ ·e˙kL ‰ÓÏ ֿ הקדושֿברוך ¿«∆»««»«¬»¿»¿»¬∆

היציאה  עניין מה היינו מבורך, יהיה אותו שיברך שמי לאברהם מבטיח הוא

הברכות? לעניין וכו' מארצו

,ÌÈ˜eic „BÚÂ נוספות שאלות וכן ¿ƒƒ
ÈLe¯„a ¯‡B·Ók מאמרי «¿»ƒ¿≈

של  e‡ÈNהחסידות eÈ˙Ba«̄≈¿ƒ≈
ÌÈLe¯c B‡ ‰Ê ˜eÒt ÏÚ«»∆¿ƒ
הם  אבל אחר בפסוק מתחילים שאמנם

חסידות  eÒt˜מאמרי ÌÈ¯‡·n‰«¿»¬ƒ»
‰Ê7Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡Ó , ∆≈«¿«»≈

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡Â¿«¿«∆«∆∆
„Ú Ì‰È˙B¯B„Ï ÌÈ‡ÈNp‰Â¿«¿ƒƒ¿≈∆«
¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ÈLe¯„Ïƒ¿≈«¿

e¯Bc ‡ÈN8. ¿ƒ≈
‰Êa ¯e‡a‰ ˙„e˜ ‰p‰Â¿ƒ≈¿««≈»∆

Ï"p‰ ÌÈLe¯ca)9ÔÈÚc ‡È‰ ( «¿ƒ««ƒ¿ƒ¿«
BÊ ‰ÎÈÏ‰ אבינו אברהם (ŒCÏשל ¬ƒ»∆

,ÌÈÈÚ 'a Ba LÈ ('B‚ EÏ¿≈ƒ¿»ƒ
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰ÎÈÏ‰¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»

‰ÎÈÏ‰Â‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ «¬ƒ»ƒ¿«¿»¿«»
שהיא  לאלוקות האדם של שבהתקרבות

שני  יש ה' עבודת של הפנימי התוכן

מלמעלה  התעוררות עלֿידי – אופנים

או  למטה האדם על השפעה לה שיש

מלמטה  האדם של התעוררות עלֿידי

 ֿ ועלֿדרך מלמעלה, תגובה שמעוררת

של  זו הליכה של הפנימי התוכן לגבי זה

שני  את בה שיש אבינו אברהם

למטה  מלמעלה הליכה גם העניינים,

למעלה. מלמטה הליכה «≈¿ÔÂÈÎÂוגם
‰¯Bz‰Ó ˜ÏÁ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆≈∆≈«»
Ô·eÓ ,˙ÈÁˆ ‰‡¯B‰ ‡È‰L∆ƒ»»ƒ¿ƒ»
ÌLÈ ‰l‡ ‰ÎÈÏ‰ ÈpÙB‡ 'a∆̆«≈¬ƒ»≈∆∆¿»

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

 מפתח  כללי

ב  ...................................... סדר הנחת תפילין    )א

ג  ...............................  קיד, מזמורי תהלים קיג  )ב

   אל אברם' ויאמר הויה"מאמר ד  )ג

ה  ..................  ה"מתש'המרחשון  'ח ,פרשת לך לךשבת 

יא  ......  ה"מתש'ה, מרחשון' ח, פ לך לך"ששיחת   )ד

  פרשת לך לך –לקוטי שיחות   )ה

מב  ..............................................  הכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ו

מח  .................  ל "יצחק שניאורסאהן זצלוי ' המקובל ר

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

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

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

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

קב  ....................................  פרשת לך לךלשבוע  

קיג  ............  פרשת לך לךלשבוע " היום יום"לוח   )יא

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

:דורת חזקמה –ם "שיעורי רמב

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

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

מגק  ............  פרשת לך לךלשבוע ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

מהק  ..............  דקמ-גמקתהלים פרק , כב- כאפרק  במלכים 

  מידותמסכת  –משניות   )יז

מזק ................................................  ביאור קהתי

נזק  .............................................  מסכת יומא יעקבעין   )יח

  

  עם ביאורים  יבמותמסכת   )יט

נחק  .............................................חכד דף ע כבמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כ

פוק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

פזק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי   )כב

פטק  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

צבק  ............................................. ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )כד

צגק  .......................................  "צדק צמח"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

צדק  ............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

דצק  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"רצת'ספר המאמרים ה –ספר המאמרים   )כז

צוק  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

צוק  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

צזק  ........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

צחק  ...............................  חומש לקריאה בציבור   )ל

רו  ........................  פרשת לך לךשבוע ללוח זמנים   )לא

רז  .........  קודשת בשערב לת הדלקת נרות צוסדר מ  )לב



d"nyz'dו ,oeygxn 'g ,jl jl t"y

לּבנים  סימן אבֹות ּדמעׂשה אברהם, אצל ,10היה ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

אחר  ּבמקֹום זה 11וכּמבֹואר ּדאין ּבזה הּפירּוׁש ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּצּנֹור  ּופתיחת ּכח נתינת אּלא סימן והּדר12רק ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ

ּכי  זֹו, מדרגה להּׂשיג עליהם להקל הּבנים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָעבּור

עֹובר  זה הרי האבֹות, אצל היה זה ׁשענין ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָמּכיון

הּבנים. אל ִִֶַָָּבירּוׁשה

ÔÈÚ‰Â מּלמּטה ֿלל ּפירּוׁש הּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְִִֵֵֶַָ

הּוא  להיֹות 13למעלה ׁשּצריכה , ְְְְִִֶַָָ

אדם  ׁשל רצֹונֹו ,מארצ ּומּמֹולדּת14ההליכה , ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָ

ּבּתניא  (ּכדאיתא הּמֹוחין הן 15הם ׁשהּמֹוחין ְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

הּמּדֹות  הן אבי ּובית הּמּדֹות), את ִִִִִֵֵֶַַַָהּמֹולידין

הּמֹוחין  עלֿידי להיֹות 16הּנֹולדֹות צריכה ּומּזה . ְְְִִִִֵֶַַַָָ

ּבחינת  הינּו אראּך, אׁשר הארץ אל ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָההליכה

ועד  הּקּב"ה, ׁשל רצֹונֹו ׁשּלמעלה, ְְְְֶֶַַַָָָָָהרצֹון

כּו' ּכרצֹונ רצֹונֹו עׂשה וזהּו17ׁשּנעׂשה מה 18. ּגם ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַ

הּנראה  להוי' מזּבח אברם עׂשה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּׁשּבתחּלה

להוי'19אליו  מזּבח עׂשה סתם,20ואחרּֿכ ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָ

אֹור' ּב'תֹורה העלּיה 21ּכמבֹואר ענין ׁשּזהּו ְְְֲִִֶֶַַָָָָ

הוי' ּבבחינת הּוא ּדבתחּלה למעלה, ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָמּלמּטה

לגילּוי, הּׁשּיכת ּבהוי' הּדרּגא הינּו אליו, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּנראה

סתם. הוי' לבחינת יֹותר למעלה עֹולה ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָואחרּֿכ

ידּוע  ּדהּנה הּוא, למּטה מּלמעלה ֿלל 22וענין ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

מּכל  הּנעלם ׂשכל רם, אב הינּו ׁשאברם ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּפרּוׁש

וענין  ׁשּבעֹולם, העליֹון הּוא ּבכלל ּדׂשכל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָרעיֹון,

הּנעלם  ׂשכל לבחינת עד רם, ׂשכל הּוא רם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאב

וענין  רעיֹון. למּטה 23מּכל מּלמעלה נמׁש זה ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ

הּמלכּות, ספירת על ּדקאי אראּך אׁשר הארץ ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאל
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‰Ê ÔÈÚL Ë¯Ù·e .Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ˙„B·Úa של «¬«»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈ƒ¿»∆ƒ¿»∆

האמורים 'הליכת' האופנים בשני אבינו ‡·¯‰Ì,אברהם Ïˆ‡ ‰È‰»»≈∆«¿»»
ÔÓÈÒ ˙B·‡ ‰NÚÓc והוראהÌÈaÏ10,להתנהג עליהם כיצד ¿«¬≈»ƒ»«»ƒ

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·nÎÂ11ÔÓÈÒ ˜¯ ‰Ê ÔÈ‡c ‰Êa Le¯Èt‰ ¿«¿»¿»«≈«≈»∆¿≈∆«ƒ»
של ‡l‡והוראתֿדרך  מעשיהם ∆»
הם  ÁÈ˙Ùe˙האבות Ák ˙È˙¿ƒ«…«¿ƒ«

¯Bpv‰12C¯c‰Â באמצעות , «ƒ¿«∆∆
ואת  הכוח את האבות נתנו מעשיהם,

הדרך  את וסללו ¬e·Ú¯האפשרות
‚ÈO‰Ï Ì‰ÈÏÚ Ï˜‰Ï ,ÌÈa‰«»ƒ¿»≈¬≈∆¿«ƒ

,BÊ ‰‚¯„Ó מדרגת היא שבעצם «¿≈»
‰È‰האבות  ‰Ê ÔÈÚL ÔÂÈkÓ Èkƒƒ≈»∆ƒ¿»∆»»

¯·BÚ ‰Ê È¯‰ ,˙B·‡‰ Ïˆ‡≈∆»»¬≈∆≈
‰Le¯Èa מהאבותÌÈa‰ Ï‡ ƒ»∆«»ƒ

של  מכוחם לזה להגיע שיכולים

האבות.

Le¯Èt ‰p‰ ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»ƒ≈≈
של  hÓlÓ‰המשמעות EÏŒCÏ∆¿ƒ¿«»

‡e‰ ‰ÏÚÓÏ13,'הליכה' ¿«¿»
מצד  מלמטה, לאלוקות והתקרבות

היא  האדם בעבודת למעלה, האדם,

‰ÎÈÏ‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL∆¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»
רצון Eˆ¯‡Ó,התרחקות  לשון ארץ ≈«¿¿

BBˆ¯ הטבעיÌ„‡ ÏL14 שהוא ¿∆»»
גשמיות, לתאוות ¿¿»Ez„ÏBnÓeƒרצון

והתרחקות  ‰ÔÈÁBnהליכה Ì‰ של ≈«ƒ
טבעו  מצד כפי (È‡„k˙‡האדם ƒ¿ƒ»

‰Èza15Ô‡שמובא  ÔÈÁBn‰L ««¿»∆«ƒ≈
˙Bcn‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÏBn‰ ידי על «ƒƒ∆«ƒ

‰Ôהתבוננות  EÈ·‡ ˙È·e ,(≈»ƒ≈
È„ÈŒÏÚ ˙B„ÏBp‰ ˙Bcn‰«ƒ«»«¿≈

ÔÈÁBn‰16‰fÓe מהמוחין . «ƒƒ∆
מצד  שהם כפי האדם של והמידות

שלו  הטבעיות לנטיות ובהתאם טבעו

‰ÎÈÏ‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ התעלות ¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»
‡L¯והתקרבות  ı¯‡‰ Ï‡∆»»∆¬∆

eÈ‰ ,j‡¯‡ ויהפוך ישנה שהאדם «¿∆»«¿
שבמקום  שלו והמידות המוחין את

יהיו להיות  שלו הטבעיים הרצונות כפי

ל  ÚÂ„בהתאם ,‰"aw‰ ÏL BBˆ¯ ,‰ÏÚÓlL ÔBˆ¯‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»»∆¿«¿»¿∆«»»¿«

‰NÚpLהמשנה eÎ'כלשון EBˆ¯k BBˆ¯ ‰NÚ17 עליה שהיא ∆«¬∆¬≈¿ƒ¿¿
גבוהה, יותר e‰ÊÂ18‰lÁ˙aMלדרגה ‰Ó Ìb מחרן ההליכה בתחילת ¿∆««∆ƒ¿ƒ»

"לזרעך  לו ואמר אליו נראה שה' לאחר כנען, לארץ כשדים את מאור אתן

הזאת", ‡ÂÈÏהארץ ‰‡¯p‰ 'ÈÂ‰Ï ÁaÊÓ Ì¯·‡ ‰NÚ19Œ¯Á‡Â »»«¿»ƒ¿≈««¬»»«ƒ¿∆≈»¿««
Ck את לבית כשהעתיק מקדם אוהלו »
ÈÂ‰Ï'אֿל  ÁaÊÓ ‰NÚ20,Ì˙Ò »»ƒ¿≈««¬»»¿»

'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡B·Ók21 «¿»¿»
‰iÏÚ‰ ÔÈÚ e‰fL ההליכה ∆∆ƒ¿«»¬ƒ»

בדרך  למדרגה ממדרגה וההתעלות

‰lÁ˙·c ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿ƒ»
‰‡¯p‰ 'ÈÂ‰ ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«¬»»«ƒ¿∆
'ÈÂ‰a ‡b¯c‰ eÈ‰ ,ÂÈÏ‡≈»«¿««¿»«¬»»

,ÈeÏÈ‚Ï ˙ÎiM‰ הכתוב כמשמעות ««∆∆¿ƒ
אליו" הנראה «»»¿CkŒ¯Á‡Â"הוי'

˙ÈÁ·Ï ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚ∆¿«¿»≈ƒ¿ƒ«
Ì˙Ò 'ÈÂ‰ והיא מגילוי שלמעלה ¬»»¿»

נעלמת  מדרגה יותר, גבוהה מדרגה

הנראה  "הוי' כמו גילוי לידי באה שלא

אליו".

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ EÏŒCÏ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«∆¿ƒ¿«¿»¿«»
באופן  לאלוקות והתקרבות הליכה

מלמעלה  התגלות יש שתחילה

מלמטה  מתעורר האדם מזה וכתוצאה

Úe„È ‰p‰c ,‡e‰22Le¯t‰ ¿ƒ≈»««≈
‰eÈהחסידות בתורת  Ì¯·‡L∆«¿»«¿

ÏÎN ,Ì¯ כך ‡· כדי עד ונעלה רם «»≈∆
שכל  ¯ÔBÈÚ,שהוא ÏkÓ ÌÏÚp‰«∆¿»ƒ»«¿

ÔBÈÏÚ‰ ‡e‰ ÏÏÎa ÏÎNc הדבר ¿≈∆ƒ¿»»∆¿
ביותר  ÔÈÚÂהנעלה ,ÌÏBÚaL∆»»¿ƒ¿«

„Ú ,Ì¯ ÏÎN ‡e‰ Ì¯ ·‡«»≈∆»«
ÏkÓ ÌÏÚp‰ ÏÎN ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«≈∆«∆¿»ƒ»

ÔBÈÚ¯ נעלה כך כל שכל כלומר, «¿
לידי  בא ולא "נעלם" גילוי.שהוא

ÔÈÚÂ23‰Ê כפי רם" "אב בחינת ¿ƒ¿»∆
באלוקות  למעלה «¿CLÓƒשהיא

‰ÏÚÓlÓ שהוא ממקורו כפי ƒ¿«¿»
העליון  ‰‡¯ıב"שכל" Ï‡ ‰hÓÏ¿«»∆»»∆

˙¯ÈÙÒ ÏÚ È‡˜c j‡¯‡ ¯L‡¬∆«¿∆»¿»≈«¿ƒ«
,˙eÎÏn‰ הנקראתÌÈiÁ‰ ı¯‡ ««¿∆∆««ƒ

- "ארץ" מכונה המלכות ספירת מדוע ביאורים כמה (ויש כשם העליונה,
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ארץ  ּבפׁשטּות, החּיים לארצֹות עד החּיים, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַארץ

ְִֵָיׂשראל.

¯e‡·e ּבעבֹודת אּלּו הליכה אֹופּני ּב' ענין ≈ְֲֲִִֵֵַַַַָ

מּלמּטה  ההליכה ענין הּנה ְְֲִִִִֵַַַָָָָָהאדם,

ּובקּיּום  ּבתפּלה האדם עבֹודת היא ְְְְֲִִִִַַָָָָָלמעלה

הּוא  למּטה מּלמעלה ההליכה וענין ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָהּמצֹות,

סּולם  הּוא ענינּה ּדתפּלה הּתֹורה. לימּוד ְְְִִִִִַַָָָָָענין

הּׁשמימה  מּגיע וראׁשֹו ארצה העלאה 24מּוצב , ְְְֲִַַַַַָָָָָָָֹ

ּבדברים  ניּתנּו הּמצֹות וכן למעלה, ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָמּלמּטה

תֹוסף  (ּדלא ּומּוגּבל מדּוד ּובאֹופן ּדוקא ְְְְְִִֵֶַַָָָֹּגׁשמּיים 

תגרע  ולא להעלֹותם 25גֹו' היא האדם ועבֹודת ,( ְְְֲֲִִַַַַָָָָֹ

הּמצֹות  קּיּום ׁשעלֿידי הענין, ּוכפׁשטּות ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָלמעלה.

הּזה  ׁשּבע ֹולם ּגׁשמּיים ּדברים לֹוקח ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָהאדם

מּמׁש, למצֹות עד מצוה מכׁשירי מהם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָועֹוׂשה

ּדאיןֿסֹוף, לרזא עד מעלה למעלה אֹותם ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָּומעלה

ּדאיןֿסֹוף  רזא עד עֹולה ּדקּורּבנא ֿ .26ּדרזא מה ְְְְְֵֶַַָָָָָ

מּלמעלה  המׁשכה הּוא ּתֹורה ׁשל ענינּה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּׁשאיןּֿכן

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו את 27למּטה, הׁשמיע הּׁשמים מן ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ

הּוא  מּלמעלה ההמׁשכה ענין אמנם גֹו'. ְְְְְִִַַַַָָָָָקֹולֹו

למעלה, מּלמּטה העבֹודה אל ּכח ְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹהּנֹותן

 ֿ מֹורה ּבבחינת היא ׁשהּתֹורה הענין, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָּוכפׁשטּות

וכּו' הּמצֹות ּבקּיּום האדם עבֹודת אל ְְְֲִִֶֶֶַַָָָּדר

למעלה. ְְְִַַָָמּלמּטה

‰p‰Âֿלל ּכתּוב אּלּו עבֹודה אֹופּני ּב' על ¿ƒ≈ְֲֵֵֶַַָָ

ּבעבֹודת  והענין גֹו'. ּומּמֹולדּת ְְְְְְֲִִֵַַַַָָמארצ
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וכשם  הנבראים. את מהווה המלכות ספירת כך פירות, מצמיחה שהארץ

הוא שהארץ  עניינה המלכות ספירת כך עליה", דשין "שהכל בביטול היא

ומספירת  ונמשכת ביטול). למדרגה ממדרגה יורדת היא »Ú„המלכות
Ï‡¯NÈ ı¯‡ ,˙eËLÙa ÌÈiÁ‰ ˙Bˆ¯‡Ï אשר "הארץ שהיא ¿«¿««ƒ¿«¿∆∆ƒ¿»≈

של  ההליכה היא ואליה אראך",

לארץ  שבהליכתו היינו אבינו, אברהם

ומגלה  ממשיך אבינו אברהם ישראל,

נעלית  ממדרגה אלוקות גילוי בארץ

מכל  הנעלם "שכל בחינת ביותר,

רעיון".

‰ÎÈÏ‰ ÈpÙB‡ 'a ÔÈÚ ¯e‡·e≈ƒ¿««≈¬ƒ»
el‡ והליכה למעלה מלמטה הליכה ≈

למעלה  ‰‡„Ì,מלמטה ˙„B·Úa«¬«»»»
‰hÓlÓ ‰ÎÈÏ‰‰ ÔÈÚ ‰p‰ƒ≈ƒ¿««¬ƒ»ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏ לאלוקות האדם התקרבות ¿«¿»
עצמו  מצד B·Ú„˙מלמטה, ‡È‰ƒ¬«

Ìei˜·e ‰lÙ˙a Ì„‡‰»»»ƒ¿ƒ»¿ƒ
,˙Bˆn‰ של פעולות התקרבות שהם «ƒ¿

האדם  מצד »¿ÔÈÚÂ¿ƒלאלוקות
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎÈÏ‰‰«¬ƒ»ƒ¿«¿»¿«»

עלֿידי  לאלוקות המשכה קירוב

מלמעלה  ÔÈÚוהתגלות ‡e‰ƒ¿«
‰¯Bz‰ „eÓÈÏ לומד האדם שבו ƒ«»

שניתנה  התורה ישראל את לבני

ומפרט. שממשיך וכפי מלמעלה,

ÌÏeÒ ‡e‰ dÈÚ ‰lÙ˙cƒ¿ƒ»ƒ¿»»»
‰ˆ¯‡ ·ˆeÓ שתחילתה עבודה »«¿»

התחתון  האדם מצד …¿BL‡¯Âבארץ,
‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ24 ועבודת «ƒ««»»¿»

את התפילה  ומרוממת מעלה כראוי

"השמימה", לאלוקות, להתקרב האדם

התקרבות  של וזוהי בדרך לאלוקות

ÔÎÂ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»¿«¿»¿≈
גם  לתפילה, ezÈבדומה ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ¿

‡˜Âc ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ«¿»
Ïa‚eÓe „e„Ó ÔÙB‡·e שלכל כך ¿∆»¿»

באיזה  ברורות הלכות יש אותה מצווה לקיים ÏÂ‡אופן 'B‚ ÛÒB˙ ‡Ïc)¿…≈¿…
Ú¯‚˙25 לגרוע ואין המצוות מספר על להוסיף מצווה אין בכל וכן ממנו, ƒ¿«

או  תפילין במצוות יותר, ולא פחות לא פרשיות, ארבע כמו ארבע עצמה,

ציצית  במצוות יותר, ולא פחות לא ‰È‡ציציות, Ì„‡‰ ˙„B·ÚÂ ,(«¬«»»»ƒ
Ì˙BÏÚ‰Ï המצוות את את מקיימים שבאמצעותם הגשמיים הדברים ¿«¬»

‰ÏÚÓÏ.באלוקות למעלה וקיומם, חיותם ‰ÔÈÚ,למקור ˙eËLÙÎe ¿«¿»¿«¿»ƒ¿»

ÌÈiÓLb ÌÈ¯·c Á˜BÏ Ì„‡‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«ƒ¿»»»≈«¿»ƒ«¿ƒƒ
‰ÂˆÓ È¯ÈLÎÓ Ì‰Ó ‰NBÚÂ ‰f‰ ÌÏBÚaL הכנה שמהווים דברים ∆»»«∆¿∆≈∆«¿ƒ≈ƒ¿»

מילה  לברית סכין הכנת (כמו עצמה המצווה אינם אך מצוה, לקיום והכשרה

והכנה  הכשר של פעולה המצווה שהיא קיום שאיננה מובן אבל למצוה,

LnÓעצמה) ˙BˆÓÏ „Ú כמו «¿ƒ¿«»
או  ולולב שהם שופר ותפילין ציצית

מקיימים  עצמם שבהם גשמיים דברים

המצווה, ‡Ì˙Bאת ‰ÏÚÓe«¬∆»
‡Ê¯Ï „Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿»«¿»»

,ÛBÒŒÔÈ‡c כמאמר האיןֿסוף סוד ¿≈
הקרבנות  הקרבת לגבי שעניינה הזוהר

הגשמיים  הדברים של העלאה הוא

למעלה  מלמטה ««¿Ê¯c‡שבעולם
ŒÔÈ‡c ‡Ê¯ „Ú ‰ÏBÚ ‡a¯e˜c¿¿¿»∆«»»¿≈

ÛBÒ26 סוד עד עולה הקרבן שסוד

האיןֿסוף.

ŒÔÈ‡MŒ‰ÓÔk מעניין בשונה «∆≈≈
העלאה  שהוא המצוות וקיום התפילה

למעלה Bz¯‰מלמטה ÏL dÈÚƒ¿»»∆»
‰ÎLÓ‰ ‡e‰ אלוקות של «¿»»

BÓÎe ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿
·e˙kL27מתןֿתורה ÔÓעל ∆»ƒ
ÌÈÓM‰ מלמעלהEÚÈÓL‰ «»«ƒƒ¿ƒ¬

הוא  ברוך ‚B'הקדוש BÏB˜ ˙‡∆
למטה. נשמע מלמעלה «¿«‡ÌÓוהקול

ושתי  עבודה אופני בשני שמדובר אף

העלאה  בדרך האחת שונות, "הליכות"

בדרך  והשנייה למעלה מלמטה

של  לאמיתו למטה, מלמעלה המשכה

‰‰ÎLÓ‰דבר ÔÈÚ גילוי של ƒ¿«««¿»»
‰Ô˙Bpאלוקות ‡e‰ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»«≈

למטה ‰B·Ú„‰לאדם Ï‡ Ák…«∆»¬»
‰hÓlÓ להתקרב האדם, מצד ƒ¿«»

eËLÙÎe˙לאלוקות ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«¿
‰¯Bz‰L ,ÔÈÚ‰ המשכה שעניינה »ƒ¿»∆«»

למטה ÈÁ·a˙מלמעלה ‡È‰ƒƒ¿ƒ«
'eÎÂ ˙Bˆn‰ Ìei˜a Ì„‡‰ ˙„B·Ú Ï‡ C¯cŒ‰¯BÓ התורה שהרי ≈∆∆∆¬«»»»¿ƒ«ƒ¿¿

בדרך  ה' את ולעבוד המצוות את לקיים איך וההוראות ההלכות את מכילה

העלאה  ÏÚÓÏ‰.של ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»
Eˆ¯‡Ó EÏŒCÏ ·e˙k el‡ ‰„B·Ú ÈpÙB‡ 'a ÏÚ ‰p‰Â¿ƒ≈««≈¬»≈»∆¿≈«¿¿

'B‚ Ez„ÏBnÓe ומצבו ממעמדו יציאה של במובן לך" "לך שעניין כלומר, ƒ«¿¿
"הליכה" של העבודה באופן הן להיות צריך האדם של הטבעיות ונטיותיו
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לּבנים  סימן אבֹות ּדמעׂשה אברהם, אצל ,10היה ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

אחר  ּבמקֹום זה 11וכּמבֹואר ּדאין ּבזה הּפירּוׁש ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּצּנֹור  ּופתיחת ּכח נתינת אּלא סימן והּדר12רק ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ

ּכי  זֹו, מדרגה להּׂשיג עליהם להקל הּבנים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָעבּור

עֹובר  זה הרי האבֹות, אצל היה זה ׁשענין ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָמּכיון

הּבנים. אל ִִֶַָָּבירּוׁשה

ÔÈÚ‰Â מּלמּטה ֿלל ּפירּוׁש הּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְִִֵֵֶַָ

הּוא  להיֹות 13למעלה ׁשּצריכה , ְְְְִִֶַָָ

אדם  ׁשל רצֹונֹו ,מארצ ּומּמֹולדּת14ההליכה , ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָ

ּבּתניא  (ּכדאיתא הּמֹוחין הן 15הם ׁשהּמֹוחין ְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

הּמּדֹות  הן אבי ּובית הּמּדֹות), את ִִִִִֵֵֶַַַָהּמֹולידין

הּמֹוחין  עלֿידי להיֹות 16הּנֹולדֹות צריכה ּומּזה . ְְְִִִִֵֶַַַָָ

ּבחינת  הינּו אראּך, אׁשר הארץ אל ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָההליכה

ועד  הּקּב"ה, ׁשל רצֹונֹו ׁשּלמעלה, ְְְְֶֶַַַָָָָָהרצֹון

כּו' ּכרצֹונ רצֹונֹו עׂשה וזהּו17ׁשּנעׂשה מה 18. ּגם ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַ

הּנראה  להוי' מזּבח אברם עׂשה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּׁשּבתחּלה

להוי'19אליו  מזּבח עׂשה סתם,20ואחרּֿכ ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָ

אֹור' ּב'תֹורה העלּיה 21ּכמבֹואר ענין ׁשּזהּו ְְְֲִִֶֶַַָָָָ

הוי' ּבבחינת הּוא ּדבתחּלה למעלה, ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָמּלמּטה

לגילּוי, הּׁשּיכת ּבהוי' הּדרּגא הינּו אליו, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּנראה

סתם. הוי' לבחינת יֹותר למעלה עֹולה ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָואחרּֿכ

ידּוע  ּדהּנה הּוא, למּטה מּלמעלה ֿלל 22וענין ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

מּכל  הּנעלם ׂשכל רם, אב הינּו ׁשאברם ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּפרּוׁש

וענין  ׁשּבעֹולם, העליֹון הּוא ּבכלל ּדׂשכל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָרעיֹון,

הּנעלם  ׂשכל לבחינת עד רם, ׂשכל הּוא רם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאב

וענין  רעיֹון. למּטה 23מּכל מּלמעלה נמׁש זה ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ

הּמלכּות, ספירת על ּדקאי אראּך אׁשר הארץ ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאל
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ואילך.)10 סע"ג פג, לך תו"ח ו. פ"מ, ב"ר ו. יב, לך רמב"ן שם.)11ראה תו"ח וש"נ. ואילך. 76 ע' חט"ו לקו"ש ראה

ובכ"מ.)12 רפג. ע' תרע"ח סה"מ תש"ב.)13ראה הנ"ל סד"ה גם ח.)14ראה פ"ה, ב"ר לקו"ש )16פ"ג.)15ראה גם ראה

וש"נ. .52 ע' כה, חלק לקו"ש וש"נ. .59 ע' מ"ד.)17ח"כ פ"ב ועוד.)18אבות ג). (יא, שם תו"א יב,)19ראה פרשתנו

ח.)20ז. ובכ"מ.)22שם.)21שם, פרשתנו. ריש ובכ"מ.)23תו"א ב). (יב, שם תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê ÔÈÚL Ë¯Ù·e .Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ˙„B·Úa של «¬«»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈ƒ¿»∆ƒ¿»∆

האמורים 'הליכת' האופנים בשני אבינו ‡·¯‰Ì,אברהם Ïˆ‡ ‰È‰»»≈∆«¿»»
ÔÓÈÒ ˙B·‡ ‰NÚÓc והוראהÌÈaÏ10,להתנהג עליהם כיצד ¿«¬≈»ƒ»«»ƒ

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·nÎÂ11ÔÓÈÒ ˜¯ ‰Ê ÔÈ‡c ‰Êa Le¯Èt‰ ¿«¿»¿»«≈«≈»∆¿≈∆«ƒ»
של ‡l‡והוראתֿדרך  מעשיהם ∆»
הם  ÁÈ˙Ùe˙האבות Ák ˙È˙¿ƒ«…«¿ƒ«

¯Bpv‰12C¯c‰Â באמצעות , «ƒ¿«∆∆
ואת  הכוח את האבות נתנו מעשיהם,

הדרך  את וסללו ¬e·Ú¯האפשרות
‚ÈO‰Ï Ì‰ÈÏÚ Ï˜‰Ï ,ÌÈa‰«»ƒ¿»≈¬≈∆¿«ƒ

,BÊ ‰‚¯„Ó מדרגת היא שבעצם «¿≈»
‰È‰האבות  ‰Ê ÔÈÚL ÔÂÈkÓ Èkƒƒ≈»∆ƒ¿»∆»»

¯·BÚ ‰Ê È¯‰ ,˙B·‡‰ Ïˆ‡≈∆»»¬≈∆≈
‰Le¯Èa מהאבותÌÈa‰ Ï‡ ƒ»∆«»ƒ

של  מכוחם לזה להגיע שיכולים

האבות.

Le¯Èt ‰p‰ ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»ƒ≈≈
של  hÓlÓ‰המשמעות EÏŒCÏ∆¿ƒ¿«»

‡e‰ ‰ÏÚÓÏ13,'הליכה' ¿«¿»
מצד  מלמטה, לאלוקות והתקרבות

היא  האדם בעבודת למעלה, האדם,

‰ÎÈÏ‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL∆¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»
רצון Eˆ¯‡Ó,התרחקות  לשון ארץ ≈«¿¿

BBˆ¯ הטבעיÌ„‡ ÏL14 שהוא ¿∆»»
גשמיות, לתאוות ¿¿»Ez„ÏBnÓeƒרצון

והתרחקות  ‰ÔÈÁBnהליכה Ì‰ של ≈«ƒ
טבעו  מצד כפי (È‡„k˙‡האדם ƒ¿ƒ»

‰Èza15Ô‡שמובא  ÔÈÁBn‰L ««¿»∆«ƒ≈
˙Bcn‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÏBn‰ ידי על «ƒƒ∆«ƒ

‰Ôהתבוננות  EÈ·‡ ˙È·e ,(≈»ƒ≈
È„ÈŒÏÚ ˙B„ÏBp‰ ˙Bcn‰«ƒ«»«¿≈

ÔÈÁBn‰16‰fÓe מהמוחין . «ƒƒ∆
מצד  שהם כפי האדם של והמידות

שלו  הטבעיות לנטיות ובהתאם טבעו

‰ÎÈÏ‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ התעלות ¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»
‡L¯והתקרבות  ı¯‡‰ Ï‡∆»»∆¬∆

eÈ‰ ,j‡¯‡ ויהפוך ישנה שהאדם «¿∆»«¿
שבמקום  שלו והמידות המוחין את

יהיו להיות  שלו הטבעיים הרצונות כפי

ל  ÚÂ„בהתאם ,‰"aw‰ ÏL BBˆ¯ ,‰ÏÚÓlL ÔBˆ¯‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»»∆¿«¿»¿∆«»»¿«

‰NÚpLהמשנה eÎ'כלשון EBˆ¯k BBˆ¯ ‰NÚ17 עליה שהיא ∆«¬∆¬≈¿ƒ¿¿
גבוהה, יותר e‰ÊÂ18‰lÁ˙aMלדרגה ‰Ó Ìb מחרן ההליכה בתחילת ¿∆««∆ƒ¿ƒ»

"לזרעך  לו ואמר אליו נראה שה' לאחר כנען, לארץ כשדים את מאור אתן

הזאת", ‡ÂÈÏהארץ ‰‡¯p‰ 'ÈÂ‰Ï ÁaÊÓ Ì¯·‡ ‰NÚ19Œ¯Á‡Â »»«¿»ƒ¿≈««¬»»«ƒ¿∆≈»¿««
Ck את לבית כשהעתיק מקדם אוהלו »
ÈÂ‰Ï'אֿל  ÁaÊÓ ‰NÚ20,Ì˙Ò »»ƒ¿≈««¬»»¿»

'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡B·Ók21 «¿»¿»
‰iÏÚ‰ ÔÈÚ e‰fL ההליכה ∆∆ƒ¿«»¬ƒ»

בדרך  למדרגה ממדרגה וההתעלות

‰lÁ˙·c ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿ƒ»
‰‡¯p‰ 'ÈÂ‰ ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«¬»»«ƒ¿∆
'ÈÂ‰a ‡b¯c‰ eÈ‰ ,ÂÈÏ‡≈»«¿««¿»«¬»»

,ÈeÏÈ‚Ï ˙ÎiM‰ הכתוב כמשמעות ««∆∆¿ƒ
אליו" הנראה «»»¿CkŒ¯Á‡Â"הוי'

˙ÈÁ·Ï ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚ∆¿«¿»≈ƒ¿ƒ«
Ì˙Ò 'ÈÂ‰ והיא מגילוי שלמעלה ¬»»¿»

נעלמת  מדרגה יותר, גבוהה מדרגה

הנראה  "הוי' כמו גילוי לידי באה שלא

אליו".

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ EÏŒCÏ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«∆¿ƒ¿«¿»¿«»
באופן  לאלוקות והתקרבות הליכה

מלמעלה  התגלות יש שתחילה

מלמטה  מתעורר האדם מזה וכתוצאה

Úe„È ‰p‰c ,‡e‰22Le¯t‰ ¿ƒ≈»««≈
‰eÈהחסידות בתורת  Ì¯·‡L∆«¿»«¿

ÏÎN ,Ì¯ כך ‡· כדי עד ונעלה רם «»≈∆
שכל  ¯ÔBÈÚ,שהוא ÏkÓ ÌÏÚp‰«∆¿»ƒ»«¿

ÔBÈÏÚ‰ ‡e‰ ÏÏÎa ÏÎNc הדבר ¿≈∆ƒ¿»»∆¿
ביותר  ÔÈÚÂהנעלה ,ÌÏBÚaL∆»»¿ƒ¿«

„Ú ,Ì¯ ÏÎN ‡e‰ Ì¯ ·‡«»≈∆»«
ÏkÓ ÌÏÚp‰ ÏÎN ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«≈∆«∆¿»ƒ»

ÔBÈÚ¯ נעלה כך כל שכל כלומר, «¿
לידי  בא ולא "נעלם" גילוי.שהוא

ÔÈÚÂ23‰Ê כפי רם" "אב בחינת ¿ƒ¿»∆
באלוקות  למעלה «¿CLÓƒשהיא

‰ÏÚÓlÓ שהוא ממקורו כפי ƒ¿«¿»
העליון  ‰‡¯ıב"שכל" Ï‡ ‰hÓÏ¿«»∆»»∆

˙¯ÈÙÒ ÏÚ È‡˜c j‡¯‡ ¯L‡¬∆«¿∆»¿»≈«¿ƒ«
,˙eÎÏn‰ הנקראתÌÈiÁ‰ ı¯‡ ««¿∆∆««ƒ

- "ארץ" מכונה המלכות ספירת מדוע ביאורים כמה (ויש כשם העליונה,
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ארץ  ּבפׁשטּות, החּיים לארצֹות עד החּיים, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַארץ

ְִֵָיׂשראל.

¯e‡·e ּבעבֹודת אּלּו הליכה אֹופּני ּב' ענין ≈ְֲֲִִֵֵַַַַָ

מּלמּטה  ההליכה ענין הּנה ְְֲִִִִֵַַַָָָָָהאדם,

ּובקּיּום  ּבתפּלה האדם עבֹודת היא ְְְְֲִִִִַַָָָָָלמעלה

הּוא  למּטה מּלמעלה ההליכה וענין ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָהּמצֹות,

סּולם  הּוא ענינּה ּדתפּלה הּתֹורה. לימּוד ְְְִִִִִַַָָָָָענין

הּׁשמימה  מּגיע וראׁשֹו ארצה העלאה 24מּוצב , ְְְֲִַַַַַָָָָָָָֹ

ּבדברים  ניּתנּו הּמצֹות וכן למעלה, ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָמּלמּטה

תֹוסף  (ּדלא ּומּוגּבל מדּוד ּובאֹופן ּדוקא ְְְְְִִֵֶַַָָָֹּגׁשמּיים 

תגרע  ולא להעלֹותם 25גֹו' היא האדם ועבֹודת ,( ְְְֲֲִִַַַַָָָָֹ

הּמצֹות  קּיּום ׁשעלֿידי הענין, ּוכפׁשטּות ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָלמעלה.

הּזה  ׁשּבע ֹולם ּגׁשמּיים ּדברים לֹוקח ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָהאדם

מּמׁש, למצֹות עד מצוה מכׁשירי מהם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָועֹוׂשה

ּדאיןֿסֹוף, לרזא עד מעלה למעלה אֹותם ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָּומעלה

ּדאיןֿסֹוף  רזא עד עֹולה ּדקּורּבנא ֿ .26ּדרזא מה ְְְְְֵֶַַָָָָָ

מּלמעלה  המׁשכה הּוא ּתֹורה ׁשל ענינּה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּׁשאיןּֿכן

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו את 27למּטה, הׁשמיע הּׁשמים מן ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ

הּוא  מּלמעלה ההמׁשכה ענין אמנם גֹו'. ְְְְְִִַַַַָָָָָקֹולֹו

למעלה, מּלמּטה העבֹודה אל ּכח ְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹהּנֹותן

 ֿ מֹורה ּבבחינת היא ׁשהּתֹורה הענין, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָּוכפׁשטּות

וכּו' הּמצֹות ּבקּיּום האדם עבֹודת אל ְְְֲִִֶֶֶַַָָָּדר

למעלה. ְְְִַַָָמּלמּטה

‰p‰Âֿלל ּכתּוב אּלּו עבֹודה אֹופּני ּב' על ¿ƒ≈ְֲֵֵֶַַָָ

ּבעבֹודת  והענין גֹו'. ּומּמֹולדּת ְְְְְְֲִִֵַַַַָָמארצ
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ב.)24 שו, ח"ג ב. רסו, ח"א זהר וראה יב. כח, ויצא הכתוב ב.)25לשון ד, ב.)26ואתחנן כו, זח"ג ב. רלט, זח"ב ראה

ובכ"מ.)27 נח. ש"פ דלעיל כסאי השמים ד"ה ג. א, תו"א וראה לו. ד, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
וכשם  הנבראים. את מהווה המלכות ספירת כך פירות, מצמיחה שהארץ

הוא שהארץ  עניינה המלכות ספירת כך עליה", דשין "שהכל בביטול היא

ומספירת  ונמשכת ביטול). למדרגה ממדרגה יורדת היא »Ú„המלכות
Ï‡¯NÈ ı¯‡ ,˙eËLÙa ÌÈiÁ‰ ˙Bˆ¯‡Ï אשר "הארץ שהיא ¿«¿««ƒ¿«¿∆∆ƒ¿»≈

של  ההליכה היא ואליה אראך",

לארץ  שבהליכתו היינו אבינו, אברהם

ומגלה  ממשיך אבינו אברהם ישראל,

נעלית  ממדרגה אלוקות גילוי בארץ

מכל  הנעלם "שכל בחינת ביותר,

רעיון".

‰ÎÈÏ‰ ÈpÙB‡ 'a ÔÈÚ ¯e‡·e≈ƒ¿««≈¬ƒ»
el‡ והליכה למעלה מלמטה הליכה ≈

למעלה  ‰‡„Ì,מלמטה ˙„B·Úa«¬«»»»
‰hÓlÓ ‰ÎÈÏ‰‰ ÔÈÚ ‰p‰ƒ≈ƒ¿««¬ƒ»ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏ לאלוקות האדם התקרבות ¿«¿»
עצמו  מצד B·Ú„˙מלמטה, ‡È‰ƒ¬«

Ìei˜·e ‰lÙ˙a Ì„‡‰»»»ƒ¿ƒ»¿ƒ
,˙Bˆn‰ של פעולות התקרבות שהם «ƒ¿

האדם  מצד »¿ÔÈÚÂ¿ƒלאלוקות
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎÈÏ‰‰«¬ƒ»ƒ¿«¿»¿«»

עלֿידי  לאלוקות המשכה קירוב

מלמעלה  ÔÈÚוהתגלות ‡e‰ƒ¿«
‰¯Bz‰ „eÓÈÏ לומד האדם שבו ƒ«»

שניתנה  התורה ישראל את לבני

ומפרט. שממשיך וכפי מלמעלה,

ÌÏeÒ ‡e‰ dÈÚ ‰lÙ˙cƒ¿ƒ»ƒ¿»»»
‰ˆ¯‡ ·ˆeÓ שתחילתה עבודה »«¿»

התחתון  האדם מצד …¿BL‡¯Âבארץ,
‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ24 ועבודת «ƒ««»»¿»

את התפילה  ומרוממת מעלה כראוי

"השמימה", לאלוקות, להתקרב האדם

התקרבות  של וזוהי בדרך לאלוקות

ÔÎÂ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»¿«¿»¿≈
גם  לתפילה, ezÈבדומה ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ¿

‡˜Âc ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ«¿»
Ïa‚eÓe „e„Ó ÔÙB‡·e שלכל כך ¿∆»¿»

באיזה  ברורות הלכות יש אותה מצווה לקיים ÏÂ‡אופן 'B‚ ÛÒB˙ ‡Ïc)¿…≈¿…
Ú¯‚˙25 לגרוע ואין המצוות מספר על להוסיף מצווה אין בכל וכן ממנו, ƒ¿«

או  תפילין במצוות יותר, ולא פחות לא פרשיות, ארבע כמו ארבע עצמה,

ציצית  במצוות יותר, ולא פחות לא ‰È‡ציציות, Ì„‡‰ ˙„B·ÚÂ ,(«¬«»»»ƒ
Ì˙BÏÚ‰Ï המצוות את את מקיימים שבאמצעותם הגשמיים הדברים ¿«¬»

‰ÏÚÓÏ.באלוקות למעלה וקיומם, חיותם ‰ÔÈÚ,למקור ˙eËLÙÎe ¿«¿»¿«¿»ƒ¿»

ÌÈiÓLb ÌÈ¯·c Á˜BÏ Ì„‡‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«ƒ¿»»»≈«¿»ƒ«¿ƒƒ
‰ÂˆÓ È¯ÈLÎÓ Ì‰Ó ‰NBÚÂ ‰f‰ ÌÏBÚaL הכנה שמהווים דברים ∆»»«∆¿∆≈∆«¿ƒ≈ƒ¿»

מילה  לברית סכין הכנת (כמו עצמה המצווה אינם אך מצוה, לקיום והכשרה

והכנה  הכשר של פעולה המצווה שהיא קיום שאיננה מובן אבל למצוה,

LnÓעצמה) ˙BˆÓÏ „Ú כמו «¿ƒ¿«»
או  ולולב שהם שופר ותפילין ציצית

מקיימים  עצמם שבהם גשמיים דברים

המצווה, ‡Ì˙Bאת ‰ÏÚÓe«¬∆»
‡Ê¯Ï „Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿»«¿»»

,ÛBÒŒÔÈ‡c כמאמר האיןֿסוף סוד ¿≈
הקרבנות  הקרבת לגבי שעניינה הזוהר

הגשמיים  הדברים של העלאה הוא

למעלה  מלמטה ««¿Ê¯c‡שבעולם
ŒÔÈ‡c ‡Ê¯ „Ú ‰ÏBÚ ‡a¯e˜c¿¿¿»∆«»»¿≈

ÛBÒ26 סוד עד עולה הקרבן שסוד

האיןֿסוף.

ŒÔÈ‡MŒ‰ÓÔk מעניין בשונה «∆≈≈
העלאה  שהוא המצוות וקיום התפילה

למעלה Bz¯‰מלמטה ÏL dÈÚƒ¿»»∆»
‰ÎLÓ‰ ‡e‰ אלוקות של «¿»»

BÓÎe ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿
·e˙kL27מתןֿתורה ÔÓעל ∆»ƒ
ÌÈÓM‰ מלמעלהEÚÈÓL‰ «»«ƒƒ¿ƒ¬

הוא  ברוך ‚B'הקדוש BÏB˜ ˙‡∆
למטה. נשמע מלמעלה «¿«‡ÌÓוהקול

ושתי  עבודה אופני בשני שמדובר אף

העלאה  בדרך האחת שונות, "הליכות"

בדרך  והשנייה למעלה מלמטה

של  לאמיתו למטה, מלמעלה המשכה

‰‰ÎLÓ‰דבר ÔÈÚ גילוי של ƒ¿«««¿»»
‰Ô˙Bpאלוקות ‡e‰ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»«≈

למטה ‰B·Ú„‰לאדם Ï‡ Ák…«∆»¬»
‰hÓlÓ להתקרב האדם, מצד ƒ¿«»

eËLÙÎe˙לאלוקות ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«¿
‰¯Bz‰L ,ÔÈÚ‰ המשכה שעניינה »ƒ¿»∆«»

למטה ÈÁ·a˙מלמעלה ‡È‰ƒƒ¿ƒ«
'eÎÂ ˙Bˆn‰ Ìei˜a Ì„‡‰ ˙„B·Ú Ï‡ C¯cŒ‰¯BÓ התורה שהרי ≈∆∆∆¬«»»»¿ƒ«ƒ¿¿

בדרך  ה' את ולעבוד המצוות את לקיים איך וההוראות ההלכות את מכילה

העלאה  ÏÚÓÏ‰.של ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»
Eˆ¯‡Ó EÏŒCÏ ·e˙k el‡ ‰„B·Ú ÈpÙB‡ 'a ÏÚ ‰p‰Â¿ƒ≈««≈¬»≈»∆¿≈«¿¿

'B‚ Ez„ÏBnÓe ומצבו ממעמדו יציאה של במובן לך" "לך שעניין כלומר, ƒ«¿¿
"הליכה" של העבודה באופן הן להיות צריך האדם של הטבעיות ונטיותיו
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ּבאֹופן  להיֹות צרי הּתֹורה לימּוד הּנה ְְִִִִֵֶַָָָָָהאדם,

עניניו, מּכל אועקּגיין) זאל (ער ׁשּיל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכזה

לּבי  ּפתח ּתהיה לּכל ּכעפר ונפׁשי מענין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוכּנֹודע

28ּבתֹורת ֿ על היא הּתֹורה ּבלימּוד ּדההצלחה , ְְְְִִֶַַַַָָָָ

הינּו ּתהיה, לּכל ּכעפר מציאּותֹו, ׁשּמבּטל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹידי

ּׁשאמרּו מה ּגם וזהּו וכּו'. מארצֹו ְְְְֵֵֶֶֶַַַָׁשהֹול

ז"ל  מעֹוני 29רּבֹותינּו הּתֹורה את המקּים ּכל ְִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּבזה  הּדּיּוק וידּוע מעֹוׁשר, לקּימּה 30סֹופֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָ

ּיהיה  מה ּבּמׁשנה נאמר לא מּדּוע ְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָֹ(ּבספרים)

ּבינֹוני. ּבמּצב הּתֹורה את המקּים ׁשל ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָׂשכרֹו

על  ּתֹורה ּכי הּוא לּדבר הּטעם ׁשּבפׁשטּות ְְֲִֶַַַַַַַַָָָוהגם

ּתדּבר  ּבמי 31הרֹוב מקֹורּה הּתֹורה ורֹוב , ְְְְִֵַַָָָ

ּכמאמר  מעֹוני, ענּיים 32ׁשּמקּימּה ּבבני הּזהרּו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָ

טעמא  ּגּופא הא מּכלֿמק ֹום ּתֹורה, ּתצא ֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשּמהם

עלֿידי  ּדוקא ּכי ּכּנ"ל, הּוא הענין א ְְְִִֵֵַַַַַָָָָּבעי.

לּכל  ּכעפר נפׁשי ּוביטּול, עֹוני ּבבחינת ְְֲִִִִִֶַַַָָָֹעבֹודה

,'ּבתֹורת לּבי ל'ּפתח ּבאים עלֿידיֿזה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּתהיה,

ׁשּבא  ּברּוחנּיּות, מעֹוׁשר לקּימּה סֹופֹו ענין ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּדזהּו

ּבלימּוד  ריּבּוי ׁשּבּתֹורה, העׁשר ּבחינת ְְִִִֶֶֶַַָָֹאל

לּה לאפׁשא ׁשל ּבאֹופן ׁשּמחּדׁש33הּתֹורה , ְְְֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבלימּוד  להיֹות צרי זה ׁשענין ּוכׁשם ְְְְִִִִֵֶֶַָָָּבּתֹורה.

הּתפּלה  ּבעבֹודת ּגם הּוא עלּֿדרֿזה ְֲִֶֶֶַַַַַַָָהּתֹורה,

ֿלל להיֹות ׁשּצרי למעלה) מּלמּטה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ(ההליכה

הּמׁשנה  ּוכמאמר גֹו', עֹומדין 34מארצ אין ְְְְְֲִִֵֵַַַַָ

עלֿידי  ּדהינּו ראׁש, ּכֹובד מּתֹו אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹלהתּפּלל

האדם  וׁשפלּות הא-ל ּבגדלּות וגם 35ההתּבֹוננּות , ְְְְְְְִִֵַַַָָָָ

הּמתּפּלל  ׁשהאדם ּבאֹופן היא עצמּה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּתפּלה

מריּה קּמי ּכעבּדא .36עֹומד ְְֵֵֵַַָָ
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כפי  למעלה, מלמטה "הליכה" של העבודה באופן והן למעלה מלמטה

ומפרט. שממשיך

,Ì„‡‰ ˙„B·Úa ÔÈÚ‰Â,ואחד אחד כל ‰Bz¯‰של „eÓÈÏ ‰p‰ ¿»ƒ¿»«¬«»»»ƒ≈ƒ«»
ÔÈÈb˜ÚÂ‡ Ï‡Ê ¯Ú) CÏiL ‰Êk ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ שילך »ƒƒ¿¿∆»∆∆≈≈∆»«∆¿≈

ÂÈÈÚויתנתק  ÏkÓ הגשמיים ) ƒ»ƒ¿»»
ÈLÙÂוהחומריים, ÔÈÚÓ Ú„BpÎÂ¿«»≈ƒ¿«¿«¿ƒ

ÈaÏ Á˙t ‰È‰z ÏkÏ ¯ÙÚk∆»»«…ƒ¿∆¿«ƒƒ
E˙¯B˙a28, לסמיכות שהטעם ¿»∆

מידת  על הבקשה העניינים, שני וחיבור

פתיחת  על והבקשה והשפלות הענווה

היא  התורה בלימוד הלב

‰¯Bz‰ „eÓÈÏa ‰ÁÏˆ‰‰c¿««¿»»¿ƒ«»
Ïh·nL È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈∆¿«≈

B˙e‡ÈˆÓ העצמית היישות רגש ואת ¿ƒ
שמציאותו כך כדי עד ««∆ÙÚk¯שלו,

,‰È‰z ÏkÏ דורכים שכולם וכשם «…ƒ¿∆
הוא  כך העפר עצמו על את מבטל

"לך  של העניין תוכן וזהו כולם, כלפי

ה' בעבודת CÏB‰Lלך" eÈ‰«¿∆≈
Bˆ¯‡Ó הטבעיים מהרצונות ומתנתק ≈«¿

e¯Ó‡Mשלו  ‰Ó Ìb e‰ÊÂ .'eÎÂ¿¿∆««∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯29˙‡ Ìi˜Ó‰ Ïk «≈«»«¿«≈∆

BÙBÒ ÈBÚÓ ‰¯Bz‰ שבזכות «»≈ƒ
התורה  את לקיים שלו נפש המסירות

של  יזכה במצב «¿»¿dÓi˜Ïעוני,
˜eic‰ Úe„ÈÂ ,¯LBÚÓ השאלה ≈∆¿»««ƒ

‰Êa30‡Ï ÚecÓ (ÌÈ¯ÙÒa) »∆ƒ¿»ƒ««…
B¯ÎN ‰È‰i ‰Ó ‰Lna ¯Ó‡∆¡««ƒ¿»«ƒ¿∆¿»
·vÓa ‰¯Bz‰ ˙‡ Ìi˜Ó‰ ÏL∆«¿«≈∆«»¿««

ÈBÈa?עושר ולא עוני לא ≈ƒ
ÌÚh‰ ˙eËLÙaL Ì‚‰Â«¬«∆¿«¿«««

¯·cÏ על מדברים ז"ל שחכמינו «»»
מעוני  התורה את המקיים של שכרו

·B¯‰ ÏÚ ‰¯Bz Èk ‡e‰ƒ»«»
¯a„z31, באופנים לדבר התורה דרך ¿«≈

על  ולא אדם בני רוב אצל רגילים

הכלל  מן יוצאים נדירים ¿B¯Â·מקרים
dÓi˜nL ÈÓa d¯B˜Ó ‰¯Bz‰«»¿»¿ƒ∆¿«¿»

¯Ó‡Ók ,ÈBÚÓ32 ז"ל חכמינו ≈ƒ¿«¬«
‰‡בגמרא  ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰¯Bz ‡ˆz Ì‰nL ÌÈiÚ È·a e¯‰f‰ƒ»¬ƒ¿≈¬ƒƒ∆≈∆≈≈»ƒ»»»

ÈÚa ‡ÓÚË ‡Ùeb התורה וקיום לימוד שרוב העובדה עצם – עצמו זה »«¬»»≈

מדוע  השאלה על תשובה בכך ואין והסבר, טעם צריך – עניות מתוך הוא

עני  לא ביניים, במצב תורה שלומד מי של שכרו מה אומרים לא ז"ל חכמינו

עשיר? ולא

ÈBÚ ˙ÈÁ·a ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc Èk ,Ï"pk ‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»««ƒ«¿»«¿≈¬»ƒ¿ƒ«ƒ
ÏeËÈ·e,האישית ÈLÙהמציאות ƒ«¿ƒ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰È‰z ÏkÏ ¯ÙÚk∆»»«…ƒ¿∆«¿≈∆
,'E˙¯B˙a ÈaÏ Á˙t'Ï ÌÈ‡a»ƒƒ¿«ƒƒ¿»∆
התורה  בלימוד והצלחה הלב פתיחת

של  במובן וה"עוני" שהביטול (וכיוון

הכרחי  תנאי הוא ושפלות ענווה

התורה, וקיום התורה בלימוד להצלחה

לימוד  על מדברים ז"ל חכמינו לכן

כזה)התורה  לבי e‰Êcבאופן "פתח ¿∆
dÓi˜Ïבתורתך", BÙBÒ ÔÈÚƒ¿«¿«¿»

Ï‡ ‡aL ,˙eiÁe¯a ¯LBÚÓ≈∆¿»ƒ∆»∆
,‰¯BzaL ¯LÚ‰ ˙ÈÁa שהיא ¿ƒ«»…∆∆«»

ÔÙB‡a ‰¯Bz‰ „eÓÈÏa ÈeaÈƒ̄¿ƒ«»¿∆
dÏ ‡LÙ‡Ï ÏL33, להרבות ∆¿«»»»

היינו  התורה, את ≈»¿∆LcÁnLולהגדיל
‰¯Bza מוסיף החידושים, ידי ועל «»

וגדולה. ריבוי בה

‰Ê ÔÈÚL ÌLÎe לך "לך של ¿≈∆ƒ¿»∆
מגדרי  והיציאה הביטול מארצך...",

eÓÈÏa„מציאותו, ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿ƒ
,‰¯Bz‰ של באופן ה' עבודת שהוא «»

למטה  מלמעלה ∆∆»ŒC¯cŒÏÚהמשכה
‰lÙz‰ ˙„B·Úa Ìb ‡e‰ ‰Ê∆««¬««¿ƒ»
(‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰ÎÈÏ‰‰)«¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»
Eˆ¯‡Ó EÏŒCÏ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒƒ¿∆¿≈«¿¿

‰Ln‰ ¯Ó‡ÓÎe ,'B‚34ÔÈ‡ ¿«¬««ƒ¿»≈
CBzÓ ‡l‡ Ïlt˙‰Ï ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ

,L‡¯ „·Bk הכנעה שפירושו ∆…
להגיע eÈ‰cושפלות  הדרך כלומר, ¿«¿

היא  לתפילה כהכנה ושפלות להכנעה

a ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ˙eÏ„‚ «¿≈«ƒ¿¿¿«¿
Ï-‡‰ אחד eÏÙLÂ˙מצד »≈¿ƒ¿
Ì„‡‰35,שני ‰lÙz‰מצד Ì‚Â »»»¿««¿ƒ»
dÓˆÚ לתפילה,ולא ההכנה רק «¿»

Ïlt˙n‰ Ì„‡‰L ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆»»»«ƒ¿«≈
dÈ¯Ó Èn˜ ‡c·Úk „ÓBÚ36,ביטול מתוך היינו אדונו, לפני כעבד ≈¿«¿»«≈»≈

ושפלות. הכנעה
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e‰ÊÂ,אראּך אׁשר הארץ אל גֹו' מארצ ֿלל ¿∆ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָ

לבחינת  ּבאים זֹו עבֹודה ׁשלמּות ְְְְֲִִִֵֵַַָָּדעלֿידי

(ׁשאראה  יׂשראל ׁשל מהּותֹו ּגילּוי אראּך, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָאׁשר

(והיה 37אֹות הּכתּוב ּכסּיּום נמׁש ואחרּֿכ , ְְְְְִִֵֶַַַָָָ

אּלּו, ּבענינים העבֹודה ׁשלמּות ּדעלֿידי ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָּברכה,

ּובאֹופן  מּלמעלה הּברכֹות את ְְְְְִִִֶֶַַַָָממׁשיכים

ּביד נתּונֹות הוי'38ּדהּברכֹות ׁשּברכֹות ּדהינּו , ְְְְְְְְֲִֶַַָָָָ

העליֹון  אדם ׁשל ּדׁשלּוחֹו ּבאֹופן לאברם ְְְְְְִֶֶֶַָָָָנתּונֹות

.39ּכמֹותֹו ְ

e‰ÊÂ ּבּדרּוׁשים ׁשּמבֹואר מה ּבׁשם 40ּגם ¿∆ְְְִֵֶַַַָ

לענין 41הּמדרׁש מרּמז ֿלל ּדענין ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָ

ּבבחינת  הם הּגאּולה עניני ּכל ּכי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָהּגאּולה,

עיסקא  ּדכל הּׁשּבת (ּכמֹו ּכפּולֹות ְְְְִִַַָָָאֹותּיֹות

ּכפּול  הּוא 42ּדׁשּבתא הּדבר וטעם מּׁשּום 40), ְְְִַַַַָָָָ

הּכפ  ונּוקבא,ׁשענין זעירֿאנּפין יחּוד על מֹורה ל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

וזהּו ּוממּלאּֿכלֿעלמין, סֹובבּֿכלֿעלמין ְְְְִִִֵֵֶַָָָָיחּוד

הּגילּוי  ּבפׁשטּות יהיה ׁשאז ּדלעתיד הּגילּוי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָּתֹוכן

ּבממּלאּֿכלֿעלמין, למּטה ֿ עלמין ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָּדסֹובבּֿכל

ׁשּכתּוב  ּבׂשר 43ּוכמֹו כל וראּו הוי' ּכבֹוד ונגלה ְְְְְֲִֶָָָָָָָָ

העבֹודה  עלֿידי נמׁש זה ּדענין גֹו'. ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָיחּדו

ׁשאברהם  הענין, ּוכפׁשטּות גֹו', מארצ ֿלְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָּדל

עֹולם  אֿל ה' ּבׁשם קרא עבֹודתֹו ,44עלֿידי ְְֲֵֵֵַָָָָ

ּבזה  הּדּיּוק העֹולם 45וכּידּוע א-ל נאמר ׁשּלא ְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

חד, ּכּוּלא ועֹולם ׁשאלקּות הינּו עֹולם, א-ל ְְֱֵֶֶַַָָָָֹאּלא

מּלבּדֹו עֹוד ׁשאין אין 46מּׁשּום - מּזה ּולמעלה , ְְְִִִֵֵֶֶַַָ
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Bc·lÓ „BÚ ÔÈ‡L46, האלוקות מלבד מציאות עוד ÏÚÓÏe‰אין ∆≈ƒ¿«¿«¿»
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ּבאֹופן  להיֹות צרי הּתֹורה לימּוד הּנה ְְִִִִֵֶַָָָָָהאדם,

עניניו, מּכל אועקּגיין) זאל (ער ׁשּיל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכזה

לּבי  ּפתח ּתהיה לּכל ּכעפר ונפׁשי מענין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוכּנֹודע

28ּבתֹורת ֿ על היא הּתֹורה ּבלימּוד ּדההצלחה , ְְְְִִֶַַַַָָָָ

הינּו ּתהיה, לּכל ּכעפר מציאּותֹו, ׁשּמבּטל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹידי

ּׁשאמרּו מה ּגם וזהּו וכּו'. מארצֹו ְְְְֵֵֶֶֶַַַָׁשהֹול

ז"ל  מעֹוני 29רּבֹותינּו הּתֹורה את המקּים ּכל ְִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּבזה  הּדּיּוק וידּוע מעֹוׁשר, לקּימּה 30סֹופֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָ

ּיהיה  מה ּבּמׁשנה נאמר לא מּדּוע ְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָֹ(ּבספרים)

ּבינֹוני. ּבמּצב הּתֹורה את המקּים ׁשל ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָׂשכרֹו

על  ּתֹורה ּכי הּוא לּדבר הּטעם ׁשּבפׁשטּות ְְֲִֶַַַַַַַַָָָוהגם

ּתדּבר  ּבמי 31הרֹוב מקֹורּה הּתֹורה ורֹוב , ְְְְִֵַַָָָ

ּכמאמר  מעֹוני, ענּיים 32ׁשּמקּימּה ּבבני הּזהרּו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָ

טעמא  ּגּופא הא מּכלֿמק ֹום ּתֹורה, ּתצא ֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשּמהם

עלֿידי  ּדוקא ּכי ּכּנ"ל, הּוא הענין א ְְְִִֵֵַַַַַָָָָּבעי.

לּכל  ּכעפר נפׁשי ּוביטּול, עֹוני ּבבחינת ְְֲִִִִִֶַַַָָָֹעבֹודה

,'ּבתֹורת לּבי ל'ּפתח ּבאים עלֿידיֿזה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּתהיה,

ׁשּבא  ּברּוחנּיּות, מעֹוׁשר לקּימּה סֹופֹו ענין ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּדזהּו

ּבלימּוד  ריּבּוי ׁשּבּתֹורה, העׁשר ּבחינת ְְִִִֶֶֶַַָָֹאל

לּה לאפׁשא ׁשל ּבאֹופן ׁשּמחּדׁש33הּתֹורה , ְְְֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבלימּוד  להיֹות צרי זה ׁשענין ּוכׁשם ְְְְִִִִֵֶֶַָָָּבּתֹורה.

הּתפּלה  ּבעבֹודת ּגם הּוא עלּֿדרֿזה ְֲִֶֶֶַַַַַַָָהּתֹורה,

ֿלל להיֹות ׁשּצרי למעלה) מּלמּטה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ(ההליכה

הּמׁשנה  ּוכמאמר גֹו', עֹומדין 34מארצ אין ְְְְְֲִִֵֵַַַַָ

עלֿידי  ּדהינּו ראׁש, ּכֹובד מּתֹו אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹלהתּפּלל

האדם  וׁשפלּות הא-ל ּבגדלּות וגם 35ההתּבֹוננּות , ְְְְְְְִִֵַַַָָָָ

הּמתּפּלל  ׁשהאדם ּבאֹופן היא עצמּה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּתפּלה

מריּה קּמי ּכעבּדא .36עֹומד ְְֵֵֵַַָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כפי  למעלה, מלמטה "הליכה" של העבודה באופן והן למעלה מלמטה

ומפרט. שממשיך

,Ì„‡‰ ˙„B·Úa ÔÈÚ‰Â,ואחד אחד כל ‰Bz¯‰של „eÓÈÏ ‰p‰ ¿»ƒ¿»«¬«»»»ƒ≈ƒ«»
ÔÈÈb˜ÚÂ‡ Ï‡Ê ¯Ú) CÏiL ‰Êk ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ שילך »ƒƒ¿¿∆»∆∆≈≈∆»«∆¿≈

ÂÈÈÚויתנתק  ÏkÓ הגשמיים ) ƒ»ƒ¿»»
ÈLÙÂוהחומריים, ÔÈÚÓ Ú„BpÎÂ¿«»≈ƒ¿«¿«¿ƒ

ÈaÏ Á˙t ‰È‰z ÏkÏ ¯ÙÚk∆»»«…ƒ¿∆¿«ƒƒ
E˙¯B˙a28, לסמיכות שהטעם ¿»∆

מידת  על הבקשה העניינים, שני וחיבור

פתיחת  על והבקשה והשפלות הענווה

היא  התורה בלימוד הלב

‰¯Bz‰ „eÓÈÏa ‰ÁÏˆ‰‰c¿««¿»»¿ƒ«»
Ïh·nL È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈∆¿«≈

B˙e‡ÈˆÓ העצמית היישות רגש ואת ¿ƒ
שמציאותו כך כדי עד ««∆ÙÚk¯שלו,

,‰È‰z ÏkÏ דורכים שכולם וכשם «…ƒ¿∆
הוא  כך העפר עצמו על את מבטל

"לך  של העניין תוכן וזהו כולם, כלפי

ה' בעבודת CÏB‰Lלך" eÈ‰«¿∆≈
Bˆ¯‡Ó הטבעיים מהרצונות ומתנתק ≈«¿

e¯Ó‡Mשלו  ‰Ó Ìb e‰ÊÂ .'eÎÂ¿¿∆««∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯29˙‡ Ìi˜Ó‰ Ïk «≈«»«¿«≈∆

BÙBÒ ÈBÚÓ ‰¯Bz‰ שבזכות «»≈ƒ
התורה  את לקיים שלו נפש המסירות

של  יזכה במצב «¿»¿dÓi˜Ïעוני,
˜eic‰ Úe„ÈÂ ,¯LBÚÓ השאלה ≈∆¿»««ƒ

‰Êa30‡Ï ÚecÓ (ÌÈ¯ÙÒa) »∆ƒ¿»ƒ««…
B¯ÎN ‰È‰i ‰Ó ‰Lna ¯Ó‡∆¡««ƒ¿»«ƒ¿∆¿»
·vÓa ‰¯Bz‰ ˙‡ Ìi˜Ó‰ ÏL∆«¿«≈∆«»¿««

ÈBÈa?עושר ולא עוני לא ≈ƒ
ÌÚh‰ ˙eËLÙaL Ì‚‰Â«¬«∆¿«¿«««

¯·cÏ על מדברים ז"ל שחכמינו «»»
מעוני  התורה את המקיים של שכרו

·B¯‰ ÏÚ ‰¯Bz Èk ‡e‰ƒ»«»
¯a„z31, באופנים לדבר התורה דרך ¿«≈

על  ולא אדם בני רוב אצל רגילים

הכלל  מן יוצאים נדירים ¿B¯Â·מקרים
dÓi˜nL ÈÓa d¯B˜Ó ‰¯Bz‰«»¿»¿ƒ∆¿«¿»

¯Ó‡Ók ,ÈBÚÓ32 ז"ל חכמינו ≈ƒ¿«¬«
‰‡בגמרא  ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰¯Bz ‡ˆz Ì‰nL ÌÈiÚ È·a e¯‰f‰ƒ»¬ƒ¿≈¬ƒƒ∆≈∆≈≈»ƒ»»»

ÈÚa ‡ÓÚË ‡Ùeb התורה וקיום לימוד שרוב העובדה עצם – עצמו זה »«¬»»≈

מדוע  השאלה על תשובה בכך ואין והסבר, טעם צריך – עניות מתוך הוא

עני  לא ביניים, במצב תורה שלומד מי של שכרו מה אומרים לא ז"ל חכמינו

עשיר? ולא

ÈBÚ ˙ÈÁ·a ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc Èk ,Ï"pk ‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»««ƒ«¿»«¿≈¬»ƒ¿ƒ«ƒ
ÏeËÈ·e,האישית ÈLÙהמציאות ƒ«¿ƒ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰È‰z ÏkÏ ¯ÙÚk∆»»«…ƒ¿∆«¿≈∆
,'E˙¯B˙a ÈaÏ Á˙t'Ï ÌÈ‡a»ƒƒ¿«ƒƒ¿»∆
התורה  בלימוד והצלחה הלב פתיחת

של  במובן וה"עוני" שהביטול (וכיוון

הכרחי  תנאי הוא ושפלות ענווה

התורה, וקיום התורה בלימוד להצלחה

לימוד  על מדברים ז"ל חכמינו לכן

כזה)התורה  לבי e‰Êcבאופן "פתח ¿∆
dÓi˜Ïבתורתך", BÙBÒ ÔÈÚƒ¿«¿«¿»

Ï‡ ‡aL ,˙eiÁe¯a ¯LBÚÓ≈∆¿»ƒ∆»∆
,‰¯BzaL ¯LÚ‰ ˙ÈÁa שהיא ¿ƒ«»…∆∆«»

ÔÙB‡a ‰¯Bz‰ „eÓÈÏa ÈeaÈƒ̄¿ƒ«»¿∆
dÏ ‡LÙ‡Ï ÏL33, להרבות ∆¿«»»»

היינו  התורה, את ≈»¿∆LcÁnLולהגדיל
‰¯Bza מוסיף החידושים, ידי ועל «»

וגדולה. ריבוי בה

‰Ê ÔÈÚL ÌLÎe לך "לך של ¿≈∆ƒ¿»∆
מגדרי  והיציאה הביטול מארצך...",

eÓÈÏa„מציאותו, ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿ƒ
,‰¯Bz‰ של באופן ה' עבודת שהוא «»

למטה  מלמעלה ∆∆»ŒC¯cŒÏÚהמשכה
‰lÙz‰ ˙„B·Úa Ìb ‡e‰ ‰Ê∆««¬««¿ƒ»
(‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰ÎÈÏ‰‰)«¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»
Eˆ¯‡Ó EÏŒCÏ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒƒ¿∆¿≈«¿¿

‰Ln‰ ¯Ó‡ÓÎe ,'B‚34ÔÈ‡ ¿«¬««ƒ¿»≈
CBzÓ ‡l‡ Ïlt˙‰Ï ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ

,L‡¯ „·Bk הכנעה שפירושו ∆…
להגיע eÈ‰cושפלות  הדרך כלומר, ¿«¿

היא  לתפילה כהכנה ושפלות להכנעה

a ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ˙eÏ„‚ «¿≈«ƒ¿¿¿«¿
Ï-‡‰ אחד eÏÙLÂ˙מצד »≈¿ƒ¿
Ì„‡‰35,שני ‰lÙz‰מצד Ì‚Â »»»¿««¿ƒ»
dÓˆÚ לתפילה,ולא ההכנה רק «¿»

Ïlt˙n‰ Ì„‡‰L ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆»»»«ƒ¿«≈
dÈ¯Ó Èn˜ ‡c·Úk „ÓBÚ36,ביטול מתוך היינו אדונו, לפני כעבד ≈¿«¿»«≈»≈

ושפלות. הכנעה
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e‰ÊÂ,אראּך אׁשר הארץ אל גֹו' מארצ ֿלל ¿∆ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָ

לבחינת  ּבאים זֹו עבֹודה ׁשלמּות ְְְְֲִִִֵֵַַָָּדעלֿידי

(ׁשאראה  יׂשראל ׁשל מהּותֹו ּגילּוי אראּך, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָאׁשר

(והיה 37אֹות הּכתּוב ּכסּיּום נמׁש ואחרּֿכ , ְְְְְִִֵֶַַַָָָ

אּלּו, ּבענינים העבֹודה ׁשלמּות ּדעלֿידי ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָּברכה,

ּובאֹופן  מּלמעלה הּברכֹות את ְְְְְִִִֶֶַַַָָממׁשיכים

ּביד נתּונֹות הוי'38ּדהּברכֹות ׁשּברכֹות ּדהינּו , ְְְְְְְְֲִֶַַָָָָ

העליֹון  אדם ׁשל ּדׁשלּוחֹו ּבאֹופן לאברם ְְְְְְִֶֶֶַָָָָנתּונֹות

.39ּכמֹותֹו ְ

e‰ÊÂ ּבּדרּוׁשים ׁשּמבֹואר מה ּבׁשם 40ּגם ¿∆ְְְִֵֶַַַָ

לענין 41הּמדרׁש מרּמז ֿלל ּדענין ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָ

ּבבחינת  הם הּגאּולה עניני ּכל ּכי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָהּגאּולה,

עיסקא  ּדכל הּׁשּבת (ּכמֹו ּכפּולֹות ְְְְִִַַָָָאֹותּיֹות

ּכפּול  הּוא 42ּדׁשּבתא הּדבר וטעם מּׁשּום 40), ְְְִַַַַָָָָ

הּכפ  ונּוקבא,ׁשענין זעירֿאנּפין יחּוד על מֹורה ל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

וזהּו ּוממּלאּֿכלֿעלמין, סֹובבּֿכלֿעלמין ְְְְִִִֵֵֶַָָָָיחּוד

הּגילּוי  ּבפׁשטּות יהיה ׁשאז ּדלעתיד הּגילּוי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָּתֹוכן

ּבממּלאּֿכלֿעלמין, למּטה ֿ עלמין ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָּדסֹובבּֿכל

ׁשּכתּוב  ּבׂשר 43ּוכמֹו כל וראּו הוי' ּכבֹוד ונגלה ְְְְְֲִֶָָָָָָָָ

העבֹודה  עלֿידי נמׁש זה ּדענין גֹו'. ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָיחּדו

ׁשאברהם  הענין, ּוכפׁשטּות גֹו', מארצ ֿלְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָּדל

עֹולם  אֿל ה' ּבׁשם קרא עבֹודתֹו ,44עלֿידי ְְֲֵֵֵַָָָָ

ּבזה  הּדּיּוק העֹולם 45וכּידּוע א-ל נאמר ׁשּלא ְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

חד, ּכּוּלא ועֹולם ׁשאלקּות הינּו עֹולם, א-ל ְְֱֵֶֶַַָָָָֹאּלא

מּלבּדֹו עֹוד ׁשאין אין 46מּׁשּום - מּזה ּולמעלה , ְְְִִִֵֵֶֶַַָ
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ועוד.)37 ב. יא, תו"א ב.)38ראה יב, פרשתנו רש"י ג.)39לשון א, ויקרא לקו"ת תרעד,)40ראה ד' כרך פרשתנו אוה"ת

ובכ"מ. ואילך. טו ע' תרכ"ז סה"מ רסד.)41אֿב. רמז פרשתנו א.)42ילקוט צב, תהלים מדרש ה.)43ראה מ, ישעי'

לג.)44 כא, ועוד.)45וירא פקל"ג. ח"א תער"ב המשך ג. מג, ד. מב, תבוא לה.)46לקו"ת ד, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È„ÈŒÏÚc ,j‡¯‡ ¯L‡ ı¯‡‰ Ï‡ 'B‚ Eˆ¯‡Ó EÏŒCÏ e‰ÊÂ¿∆∆¿≈«¿¿∆»»∆¬∆«¿∆»¿«¿≈

BÊ ‰„B·Ú ˙eÓÏL יציאה מלמעלה של ב"הליכה" הן מציאותו מגדרי ¿≈¬»
כמבואר  למעלה, מלמטה ב"הליכה" והן ÈÁ·Ï˙לעיל,למטה ÌÈ‡a»ƒƒ¿ƒ«

B˙e‰Ó ÈeÏÈb ,j‡¯‡ ¯L‡ הפנימיתÏ‡¯NÈ ÏL לא כלל שבדרך ¬∆«¿∆»ƒ«∆ƒ¿»≈
הגשמי  והגוף העולם כי בגלוי, נראית

הפנימית  המהות על מסתירים

מפרשים  זה (ולפי היהודי של האמיתית

הארץ  היינו כפשוטו, לא אראך" "אשר

אלא לך, אראה ∆¿»∆L‡¯‡‰אשר
E˙B‡ כך גילוי, לידי אביא כלומר , ¿

הפנימית  המהות את ייראה, שהדבר

37CLÓשלך) CkŒ¯Á‡Â ,¿««»ƒ¿»
,‰Î¯a ‰È‰Â ·e˙k‰ ÌeiÒk¿ƒ«»∆¿≈¿»»
‰„B·Ú‰ ˙eÓÏL È„ÈŒÏÚc¿«¿≈¿≈»¬»

,el‡ ÌÈÈÚa המבוארים ¿ƒ¿»ƒ≈
לעיל, ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒומפורטים
גילוי  לידי ‰BÎ¯a˙ומביאים ˙‡∆«¿»

˙BÎ¯a‰c ÔÙB‡·e ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿∆¿«¿»
E„Èa ˙Be˙38, על רש"י כפירוש ¿¿»¿

לשונו: (וזה ברכה" "והיה המילים

עכשיו עד בידך, נתונות היו "הברכות

אתה  ומעכשיו ונח, לאדם ברכתי בידי,

תחפוץ...) אשר את ¿»¿eÈ‰cתברך
Ì¯·‡Ï ˙Be˙ 'ÈÂ‰ ˙BÎ¯aL∆ƒ¿¬»»¿¿«¿»
Ì„‡ ÏL BÁeÏLc ÔÙB‡a¿∆ƒ¿∆»»

ÔBÈÏÚ‰ הוא הקדוש ברוך »∆¿
B˙BÓk39 ברכותיו את הנותן והוא ¿

הוא. ברוך הקדוש של

¯‡B·nL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿»
ÌÈLe¯ca40 על החסידות מאמרי «¿ƒ

לך" לך "ויאמר... ≈¿ÌLaהפסוק
L¯„n‰41EÏŒCÏ ÔÈÚc «ƒ¿»¿ƒ¿«∆¿

Ïk Èk ,‰Ïe‡b‰ ÔÈÚÏ Ên¯Ó¿«≈¿ƒ¿««¿»ƒ»
˙ÈÁ·a Ì‰ ‰Ïe‡b‰ ÈÈÚƒ¿¿≈«¿»≈ƒ¿ƒ«

˙BÏeÙk ˙Bi˙B‡ מנצפ"ך האותיות ƒ¿
וכדברי  סופיות, וגם פשוטות גם כפולות אותיות אותיות שהן "חמש המדרש

מאור  אבינו אברהם נגאל שבו - ך"ך גאולה: לשון וכולן כשדים נכפלו

מארצך..." לך לך aLc˙‡שנאמר ‡˜ÒÈÚ ÏÎc ˙aM‰ BÓk)¿««»¿»ƒ¿»¿«¿»
ÏeÙk42 עסק ועוד שכל משנה, לחם כמו כפול, ‰c·¯השבת ÌÚËÂ ,( »¿«««»»

שהכפילות  לכך הפנימי בגאולה הטעם e‰40ÔÈÚL‡קשורה ÌeMÓƒ∆ƒ¿«

„eÁÈ ÏÚ ‰¯BÓ ÏÙk‰ של פנימית והמשכה ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊחיבור «≈∆∆«ƒ¿≈«¿ƒ
הוא  בהם המאיר האלוקי האור כי קטנות" "פנים (המכונות העליונות המידות

פנים  אנפין", "אריך לבחינת וביחס העליונים במוחין המאיר לאור ביחס מועט

מהמוחין  גם שלמעלה וכן eÂ˜·‡,גדולות, המלכות חיבור eÁÈ„ספירת ¿¿»ƒ
של והמשכה  «≈ŒÏkŒ··BÒפנימית
ÔÈÓÏÚ הבליֿגבול האלוקי האור »¿ƒ

בתוך  מתלבש לא מעלתו שמפני

'סובב' אלא עליהם העולמות ומקיף

,ÔÈÓÏÚŒÏkŒ‡lÓÓe האור ¿«≈»»¿ƒ
המאיר  העולמות ערך לפי המצומצם

אותם  וממלא פנימית בהתלבשות בהם

ז"א  בין וחיבור יחוד יש וכאשר

נמשכים  וממלא סובב ובין ונוקבא

ממדידה  שלמעלה אורות ומתגלים

והוא  הגאולה והגבלה ∆¿e‰ÊÂעניין
„È˙ÚÏc ÈeÏÈb‰ ÔÎBz זמן לבוא, ∆«ƒƒ¿»ƒ
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ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BÒc ÈeÏÈb‰ אור «ƒ¿≈»»¿ƒ
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הּוא 47עֹוד  הּנברא הּיׁש אי ּבגלּוי רֹואים ּכי ,ְְִִִֵֵַַָָ

האמיּתי  .48הּיׁש ֲִִֵַָ

‰p‰Â ֿ על אבינּו, אברהם אצל ׁשהיה ּכׁשם ¿ƒ≈ְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

ואחת  אחד ּבכל ּגם הּוא ְְֶֶֶֶַַַָָדרֿזה

ּובנֹות  ויעקב  יצחק אברהם ּבני ׁשהם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמּיׂשראל,

עלֿידי  ׁשאברהם ּדכׁשם ולאה. רחל רבקה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׂשרה

הּגיע  מארצ ֿלּדל ּבאֹופן עבֹודתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָׁשלמּות

האדמה, מׁשּפחֹות ּכל ּב ּדונברכּו הּׁשלמּות ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹאל

 ֿ ּדעל ואחד, אחד ּכל ּבעבֹודת הּוא ְְֲֶֶֶֶֶַַַַָָָעלּֿדרֿזה 

הּנ"ל  ההליכה אֹופּני ּבב' יׂשראל עבֹודת ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָידי

אל  אהּפ ּדאז ּדלעתידֿלבא הּגילּויים אל ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָֹֹּבאים

הוי' ּבׁשם ּכּוּלם לקרֹוא ּברּורה ׂשפה ְְְֲִִֵַָָָָָָעּמים

אחד  ׁשכם ּבקרֹוב 49לעבדֹו זה ׁשּיהיה ויהיֿרצֹון . ְְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָ

ּׁשּכתּוב  מה ויקּוים בא 50מּמׁש, ּכי אֹורי קּומי ִִִִֶַַַָָָ

האמיּתית  ּבּגאּולה זרח, עלי ה' ּוכבֹוד ְְֲִִִֵַַָָָָָאֹור

צדקנּו. מׁשיח עלֿידי ְְְְְִִֵֵֵַַַָוהּׁשלמה
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ועוד. שם. ולקחתם ד"ה ואילך. ג מג, ט.)49בשלח ג, א.)50צפני' ס, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰fÓ גבוהה יותר עוד דרגה יש לאלוקות – ביחס העולמות ביטול ‡ÔÈשל ƒ∆≈
„BÚ47, ופנימי עמוק יותר ביטול הוא עוד" ש"אין בחסידות שמבואר כפי

הוא  ברוך  הקדוש שלגבי הוא ועניינו מלבדו", עוד בכלל מ"אין אין בעצמו

מציאות  ÈeÏ‚aשום ÌÈ‡B¯ Èkƒƒ¿»
Li‰ ‡e‰ ‡¯·p‰ Li‰ CÈ‡≈«≈«ƒ¿»«≈

ÈzÈÓ‡‰48 עד בגילוי היא האלוקות »¬ƒƒ
העולם  שמציאות בלבד זו שלא כך כדי

האור  על והסתר העלם מהווה לא

בעצם  כיצד שמתגלה אלא האלוקי

הנברא  הגשמי היש דבר של ולאמיתו

– עצמו הבורא – האמיתי היש הוא

שום  לו אין כי נפרדת, מציאות ולא

בטל  והוא משלו עצמאית מציאות

כל  שזו עד האמיתי ליש לחלוטין

שלו. המציאות

Ïˆ‡ ‰È‰L ÌLk ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆»»≈∆
,eÈ·‡ Ì‰¯·‡ אלוקות שגילה «¿»»»ƒ

Ìbבעולם  ‡e‰ ‰ÊŒC¯„ŒÏÚ«∆∆∆«
,Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡ ÏÎa¿»∆»¿««ƒƒ¿»≈
˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ Èa Ì‰L∆≈¿≈«¿»»ƒ¿»
‰˜·¯ ‰¯N ˙B·e ·˜ÚÈÂ¿«¬…¿»»ƒ¿»

‰‡ÏÂ ÏÁ¯ מעשה" לעיל וכאמור »≈¿≈»
נותנים  והאבות לבנים" סימן אבות

בדרכיהם. ללכת הכוח את מישראל אחד Ì‰¯·‡Lלכל ÌLÎcƒ¿≈∆«¿»»
Ï‡ ÚÈb‰ Eˆ¯‡Ó EÏŒCÏc ÔÙB‡a B˙„B·Ú ˙eÓÏL È„ÈŒÏÚ«¿≈¿≈¬»¿∆¿∆¿≈«¿¿ƒƒ«∆

,‰Ó„‡‰ ˙BÁtLÓ Ïk Ea eÎ¯·Âc ˙eÓÏM‰ בהמשכת שלמות «¿≈ƒ¿ƒ¿¿¿…ƒ¿¿»¬»»
‰e‡הברכה, ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆

,„Á‡Â „Á‡ Ïk ˙„B·Úa«¬«»∆»¿∆»
'·a Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚc¿«¿≈¬«ƒ¿»≈¿
ÌÈ‡a Ï"p‰ ‰ÎÈÏ‰‰ ÈpÙB‡«≈«¬ƒ»««»ƒ
‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ÌÈÈeÏÈb‰ Ï‡∆«ƒƒƒ¿»ƒ»…
אומות  כל על ויפעלו שישפיעו

אלוקות  שהגילוי כשם העולם,

ל"ונברכו  הביא בעולם פעל שאברהם

מש  כל והכוונה בך האדמה", פחות

ÌÈnÚלגילוי  Ï‡ Ct‰‡ Ê‡c¿»∆¿…∆«ƒ
Ìlek ‡B¯˜Ï ‰¯e¯a ‰ÙN»»¿»ƒ¿»
ÌÎL B„·ÚÏ 'ÈÂ‰ ÌLa¿≈¬»»¿»¿¿∆

„Á‡49. ∆»
·B¯˜a ‰Ê ‰È‰iL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆ƒ¿∆∆¿»

·e˙kM ‰Ó ÌÈe˜ÈÂ ,LnÓ50 «»ƒ««∆»
בעולם  האלוקות גילוי בעת אודות

‡C¯Bהגאולה  ‡· Èk È¯B‡ ÈÓe˜ƒƒƒ»≈
‰Ïe‡ba ,Á¯Ê CÈÏÚ '‰ „B·Îe¿»«ƒ»»«¿»
È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈

.e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈
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.d"nyz'd oeygÎxn 'g ,jlÎjl zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

שעברה ‡. בשנה בארוכה כמדובר - זה שבתאריך והמיוחד בחשון, שבעה למחרת קביעותה זו שבת
ונתפרסמו) נדפסו כבר פרת"1(והדברים ב"נהר לביתו שבישראל" "אחרון הגיע שאז -2:

שבו  - הסוכות חג - השלישי ברגל ובפרט לירושלים, לרגל עולים ישראל בני היו הרגלים ג' בכל
תאחר" ד"בל לחיוב בנוגע שמצינו כפי הרגלים, ג' דכל השלימות .3נפעלת

הרמב"ם  כפסקֿדין נשים, והן אנשים הן ישראל, בני כל בירושלים שהו זו לחיוב 4בתקופה בנוגע
שנאמר  . . חגיגה שלמי על יתר שלמים "שיקריב קרבן, עם הקשורה - ואכלת 5השמחה שלמים וזבחת

זו", במצוה חייבות ש"נשים - אלקיך" ה' לפני ושמחת שם

ותכשיטין" ב"בגדים אשתו את לשמח הבעל לחיוב הרמב"ם כוונת שאין התוכן 6[ופשיטא שהרי -
ויביא  חג של הראשון טוב' ב'יום בעזרה פניו שנראה . . "הראיה שבחג: הקרבנות בענין הוא זו דהלכה
על  יתר שלמים שיקריב . . והשמחה . . להראות בבואו שלמים שיקריב . . החגיגה . . עולה קרבן עמו
בהן", חייבות הנשים אין והחגיגה, הראיה שהן אלו, מצוות ש"שתי מבאר זה ועל חגיגה", שלמי

השלמים], ואכילת בהקרבת כלומר, זו", במצוה חייבות "נשים - שמחה מהֿשאיןֿכן

זבח  מבשר לאכול יכולים בירושלים רק שהרי בירושלים, להיות צריכות הנשים גם היו שכן, ומכיון
בביתֿהמקדש) ההקרבה (לאחרי .7השלמים

תאנתו" ותחת גפנו תחת "איש לבתיהם, לחזור ישראל כל התחילו - הרגל סיום ותקופה 8ולאחרי ,
ישוב  "מקום פרת", לנהר שבישראל "אחרון הגיע שאז בחשון, שבעה עד יום, ט"ו במשך נמשכה זו

מירושלים" רחוק .9היותר

לרגל  דעליה לתקופה עדיין שייך בחשון) שבעה (עד לביתו מירושלים ההליכה זמן שגם -10ומובן,
בכתוב  נאמר זה 11שהרי שענין ומכיון אלקיך", ה' פני את לראות בעלותך ארצך את איש יחמוד "ולא

בתקופה  נכלל זה זמן שגם נמצא, כתובים), של (כפשוטם לביתו מירושלים ההליכה זמן במשך גם היה
אלקיך". ה' פני את לראות ד"בעלותך

נפלא: דבר רואים זה [ובענין

ז"ל  חכמינו במדרשי בדמותם 12מצינו מלאכים שולח הקב"ה היה לרגל, עולים היו ישראל שכאשר
לקחת  יבואו שלא רק לא - ואז כרגיל, בבית נמצאים הבית שדרי לגוים נדמה שיהיה כדי הבית, דרי של
ארצך  את איש יחמוד "לא כזו, מחשבה דעתם על תעלה שלא זאת, עוד אלא היהודי, של מארצו משהו

גו'".

פנימיותו  היתה לביתו, מירושלים בלכתו גם הרי - ליהודי בנוגע והיפוכו: דבר כאן יש ואםֿכן
והולכת  נמשכת החיצוניות יהודי אצל שכן, בחיצוניותו. גם פעל  זה וענין בירושלים, ורצונו ) (מחשבתו
היה  בירושלים, היה היהודי כאשר גם הזמן, כל במשך הרי - הגוי אצל מהֿשאיןֿכן הפנימיות; אחר
להבחין  יכול אינו הגוי (שהרי בפנימיותו גם אלא בחיצוניותו רק לא בביתו נמצא שהיהודי לו נדמה
מחשבה  דעתו על עלתה לא שלכן, התוקף , בכל שם שנמצא היינו, לפנימיות), החיצוניות בין ולחלק

היהודי]. של ארצו את לחמוד

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

תשד"מ 1) (התוועדויות ס"א מרחשון ח' לך, לך ש"פ שיחת
ואילך. (429 ע' ח"א

רסקי"ז.2) או"ח אדה"ז שו"ע במשנה. - א י, תענית
סע"א.3) ד, ר"ה ראה
חגיגה.4) הלכות ריש
ז.5) כז, תבוא
הי"ח.6) פ"ו יו"ט הל' רמב"ם

ה"הֿו.7) פי"א הקרבנות מעשה הל' רמב"ם ראה
ד.8) ד, מיכה ה. ה, מ"א - הכתוב ל'
תענית 9) - שיגיע כדי ד"ה פרש"י וראה שם. אדה"ז שו"ע

שם.
סקמ"ז.10) סמ"ג חו"מ ש"ך ראה
כד.11) לד, תשא
תצ).12) (רמז שם תשא עה"פ יל"ש ה"ז. פ"ג פאה ירושלמי

אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה אברהם מרדכי שמואל שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מט"ו מ"ח, בו כותב ר"פ מעניני הפצת המעינות, ויהי רצון שיתוסף 

בהפעולות האמורות כהנה וכהנה בתוככי שאר פעולות להפצת היהדות המסורתית, שבדרך ממילא 

יתוסף כהנה וכהנה בענינים הגשמים בפרט שבהשתלשלות מלמעלה למטה הוא בגשמיות כמה פעמים 

עולמות  עליית  נעשית  המזבח  ע"ג  אחד  עוף  בהקרבת  אשר  הדוגמא  וכידוע  הרוחניות,  בערך  ככה 

עליונים ונמשכת ברכה רבה בעניני האדם.

ובפרט אשר השנה היא שנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעש"ט עת וזמן מסוגל להפצת 

המעינות ועד שיגיעו גם חוצה.

בברכה לבשו"ט.
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הּוא 47עֹוד  הּנברא הּיׁש אי ּבגלּוי רֹואים ּכי ,ְְִִִֵֵַַָָ

האמיּתי  .48הּיׁש ֲִִֵַָ

‰p‰Â ֿ על אבינּו, אברהם אצל ׁשהיה ּכׁשם ¿ƒ≈ְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

ואחת  אחד ּבכל ּגם הּוא ְְֶֶֶֶַַַָָדרֿזה

ּובנֹות  ויעקב  יצחק אברהם ּבני ׁשהם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמּיׂשראל,

עלֿידי  ׁשאברהם ּדכׁשם ולאה. רחל רבקה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׂשרה

הּגיע  מארצ ֿלּדל ּבאֹופן עבֹודתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָׁשלמּות

האדמה, מׁשּפחֹות ּכל ּב ּדונברכּו הּׁשלמּות ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹאל

 ֿ ּדעל ואחד, אחד ּכל ּבעבֹודת הּוא ְְֲֶֶֶֶֶַַַַָָָעלּֿדרֿזה 

הּנ"ל  ההליכה אֹופּני ּבב' יׂשראל עבֹודת ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָידי

אל  אהּפ ּדאז ּדלעתידֿלבא הּגילּויים אל ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָֹֹּבאים

הוי' ּבׁשם ּכּוּלם לקרֹוא ּברּורה ׂשפה ְְְֲִִֵַָָָָָָעּמים

אחד  ׁשכם ּבקרֹוב 49לעבדֹו זה ׁשּיהיה ויהיֿרצֹון . ְְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָ

ּׁשּכתּוב  מה ויקּוים בא 50מּמׁש, ּכי אֹורי קּומי ִִִִֶַַַָָָ

האמיּתית  ּבּגאּולה זרח, עלי ה' ּוכבֹוד ְְֲִִִֵַַָָָָָאֹור

צדקנּו. מׁשיח עלֿידי ְְְְְִִֵֵֵַַַָוהּׁשלמה
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וש"נ.)47 .86 הערה 202 ע' כה, חלק לקו"ש תרס"א. לכם ולקחתם ד"ה בכ"ז וראה לט. שם, - הכתוב ביאוה"ז )48לשון

ועוד. שם. ולקחתם ד"ה ואילך. ג מג, ט.)49בשלח ג, א.)50צפני' ס, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰fÓ גבוהה יותר עוד דרגה יש לאלוקות – ביחס העולמות ביטול ‡ÔÈשל ƒ∆≈
„BÚ47, ופנימי עמוק יותר ביטול הוא עוד" ש"אין בחסידות שמבואר כפי

הוא  ברוך  הקדוש שלגבי הוא ועניינו מלבדו", עוד בכלל מ"אין אין בעצמו

מציאות  ÈeÏ‚aשום ÌÈ‡B¯ Èkƒƒ¿»
Li‰ ‡e‰ ‡¯·p‰ Li‰ CÈ‡≈«≈«ƒ¿»«≈

ÈzÈÓ‡‰48 עד בגילוי היא האלוקות »¬ƒƒ
העולם  שמציאות בלבד זו שלא כך כדי

האור  על והסתר העלם מהווה לא

בעצם  כיצד שמתגלה אלא האלוקי

הנברא  הגשמי היש דבר של ולאמיתו

– עצמו הבורא – האמיתי היש הוא

שום  לו אין כי נפרדת, מציאות ולא

בטל  והוא משלו עצמאית מציאות

כל  שזו עד האמיתי ליש לחלוטין

שלו. המציאות

Ïˆ‡ ‰È‰L ÌLk ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆»»≈∆
,eÈ·‡ Ì‰¯·‡ אלוקות שגילה «¿»»»ƒ

Ìbבעולם  ‡e‰ ‰ÊŒC¯„ŒÏÚ«∆∆∆«
,Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡ ÏÎa¿»∆»¿««ƒƒ¿»≈
˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ Èa Ì‰L∆≈¿≈«¿»»ƒ¿»
‰˜·¯ ‰¯N ˙B·e ·˜ÚÈÂ¿«¬…¿»»ƒ¿»

‰‡ÏÂ ÏÁ¯ מעשה" לעיל וכאמור »≈¿≈»
נותנים  והאבות לבנים" סימן אבות

בדרכיהם. ללכת הכוח את מישראל אחד Ì‰¯·‡Lלכל ÌLÎcƒ¿≈∆«¿»»
Ï‡ ÚÈb‰ Eˆ¯‡Ó EÏŒCÏc ÔÙB‡a B˙„B·Ú ˙eÓÏL È„ÈŒÏÚ«¿≈¿≈¬»¿∆¿∆¿≈«¿¿ƒƒ«∆

,‰Ó„‡‰ ˙BÁtLÓ Ïk Ea eÎ¯·Âc ˙eÓÏM‰ בהמשכת שלמות «¿≈ƒ¿ƒ¿¿¿…ƒ¿¿»¬»»
‰e‡הברכה, ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆

,„Á‡Â „Á‡ Ïk ˙„B·Úa«¬«»∆»¿∆»
'·a Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚc¿«¿≈¬«ƒ¿»≈¿
ÌÈ‡a Ï"p‰ ‰ÎÈÏ‰‰ ÈpÙB‡«≈«¬ƒ»««»ƒ
‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ÌÈÈeÏÈb‰ Ï‡∆«ƒƒƒ¿»ƒ»…
אומות  כל על ויפעלו שישפיעו

אלוקות  שהגילוי כשם העולם,

ל"ונברכו  הביא בעולם פעל שאברהם

מש  כל והכוונה בך האדמה", פחות

ÌÈnÚלגילוי  Ï‡ Ct‰‡ Ê‡c¿»∆¿…∆«ƒ
Ìlek ‡B¯˜Ï ‰¯e¯a ‰ÙN»»¿»ƒ¿»
ÌÎL B„·ÚÏ 'ÈÂ‰ ÌLa¿≈¬»»¿»¿¿∆

„Á‡49. ∆»
·B¯˜a ‰Ê ‰È‰iL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆ƒ¿∆∆¿»

·e˙kM ‰Ó ÌÈe˜ÈÂ ,LnÓ50 «»ƒ««∆»
בעולם  האלוקות גילוי בעת אודות

‡C¯Bהגאולה  ‡· Èk È¯B‡ ÈÓe˜ƒƒƒ»≈
‰Ïe‡ba ,Á¯Ê CÈÏÚ '‰ „B·Îe¿»«ƒ»»«¿»
È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈
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.d"nyz'd oeygÎxn 'g ,jlÎjl zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

שעברה ‡. בשנה בארוכה כמדובר - זה שבתאריך והמיוחד בחשון, שבעה למחרת קביעותה זו שבת
ונתפרסמו) נדפסו כבר פרת"1(והדברים ב"נהר לביתו שבישראל" "אחרון הגיע שאז -2:

שבו  - הסוכות חג - השלישי ברגל ובפרט לירושלים, לרגל עולים ישראל בני היו הרגלים ג' בכל
תאחר" ד"בל לחיוב בנוגע שמצינו כפי הרגלים, ג' דכל השלימות .3נפעלת

הרמב"ם  כפסקֿדין נשים, והן אנשים הן ישראל, בני כל בירושלים שהו זו לחיוב 4בתקופה בנוגע
שנאמר  . . חגיגה שלמי על יתר שלמים "שיקריב קרבן, עם הקשורה - ואכלת 5השמחה שלמים וזבחת

זו", במצוה חייבות ש"נשים - אלקיך" ה' לפני ושמחת שם

ותכשיטין" ב"בגדים אשתו את לשמח הבעל לחיוב הרמב"ם כוונת שאין התוכן 6[ופשיטא שהרי -
ויביא  חג של הראשון טוב' ב'יום בעזרה פניו שנראה . . "הראיה שבחג: הקרבנות בענין הוא זו דהלכה
על  יתר שלמים שיקריב . . והשמחה . . להראות בבואו שלמים שיקריב . . החגיגה . . עולה קרבן עמו
בהן", חייבות הנשים אין והחגיגה, הראיה שהן אלו, מצוות ש"שתי מבאר זה ועל חגיגה", שלמי

השלמים], ואכילת בהקרבת כלומר, זו", במצוה חייבות "נשים - שמחה מהֿשאיןֿכן

זבח  מבשר לאכול יכולים בירושלים רק שהרי בירושלים, להיות צריכות הנשים גם היו שכן, ומכיון
בביתֿהמקדש) ההקרבה (לאחרי .7השלמים

תאנתו" ותחת גפנו תחת "איש לבתיהם, לחזור ישראל כל התחילו - הרגל סיום ותקופה 8ולאחרי ,
ישוב  "מקום פרת", לנהר שבישראל "אחרון הגיע שאז בחשון, שבעה עד יום, ט"ו במשך נמשכה זו

מירושלים" רחוק .9היותר

לרגל  דעליה לתקופה עדיין שייך בחשון) שבעה (עד לביתו מירושלים ההליכה זמן שגם -10ומובן,
בכתוב  נאמר זה 11שהרי שענין ומכיון אלקיך", ה' פני את לראות בעלותך ארצך את איש יחמוד "ולא

בתקופה  נכלל זה זמן שגם נמצא, כתובים), של (כפשוטם לביתו מירושלים ההליכה זמן במשך גם היה
אלקיך". ה' פני את לראות ד"בעלותך

נפלא: דבר רואים זה [ובענין

ז"ל  חכמינו במדרשי בדמותם 12מצינו מלאכים שולח הקב"ה היה לרגל, עולים היו ישראל שכאשר
לקחת  יבואו שלא רק לא - ואז כרגיל, בבית נמצאים הבית שדרי לגוים נדמה שיהיה כדי הבית, דרי של
ארצך  את איש יחמוד "לא כזו, מחשבה דעתם על תעלה שלא זאת, עוד אלא היהודי, של מארצו משהו

גו'".

פנימיותו  היתה לביתו, מירושלים בלכתו גם הרי - ליהודי בנוגע והיפוכו: דבר כאן יש ואםֿכן
והולכת  נמשכת החיצוניות יהודי אצל שכן, בחיצוניותו. גם פעל  זה וענין בירושלים, ורצונו ) (מחשבתו
היה  בירושלים, היה היהודי כאשר גם הזמן, כל במשך הרי - הגוי אצל מהֿשאיןֿכן הפנימיות; אחר
להבחין  יכול אינו הגוי (שהרי בפנימיותו גם אלא בחיצוניותו רק לא בביתו נמצא שהיהודי לו נדמה
מחשבה  דעתו על עלתה לא שלכן, התוקף , בכל שם שנמצא היינו, לפנימיות), החיצוניות בין ולחלק

היהודי]. של ארצו את לחמוד
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תשד"מ 1) (התוועדויות ס"א מרחשון ח' לך, לך ש"פ שיחת
ואילך. (429 ע' ח"א

רסקי"ז.2) או"ח אדה"ז שו"ע במשנה. - א י, תענית
סע"א.3) ד, ר"ה ראה
חגיגה.4) הלכות ריש
ז.5) כז, תבוא
הי"ח.6) פ"ו יו"ט הל' רמב"ם

ה"הֿו.7) פי"א הקרבנות מעשה הל' רמב"ם ראה
ד.8) ד, מיכה ה. ה, מ"א - הכתוב ל'
תענית 9) - שיגיע כדי ד"ה פרש"י וראה שם. אדה"ז שו"ע

שם.
סקמ"ז.10) סמ"ג חו"מ ש"ך ראה
כד.11) לד, תשא
תצ).12) (רמז שם תשא עה"פ יל"ש ה"ז. פ"ג פאה ירושלמי
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שבישראל  "אחרון הגיע כאשר בחשון, בשבעה לביתו, מירושלים ההליכה זמן שהסתיים לאחרי ורק
הלך  "ויעקב  העולם, בעניני העבודה התחילה אז - תאנתו תחת ואיש גפנו תחת איש פרת", לנהר

משבעה 13לדרכו" גשמים לשאול מתחילים (שלכן וזריעה חרישה - כפשוטם העולם בעניני לעסוק ,
בחשון).

חיל"·. אל מחיל ד"ילכו באופן הוא העבודה שסדר מכיון שלא 14והנה, לומר בהכרח הרי שבעה , חרי
יותר. נעלית עבודה להתחיל צריכה בחשון

בהיותם  העבודה אופן לגבי עילוי בה יש העולם בעניני שהעבודה לומר יתכן כיצד ולכאורה,
ירושלים, של קדושתה שהרי המקום, קדושת מצד הן - ירידה של מצב זהו אדרבה: - ברגל בירושלים
מכל  האחרונה שהיא ישראל, ארץ חלקי שאר מקדושת גדולה - המקדש קדושת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

קדושות" בגשמיות,15ה"עשר - מירושלים" רחוק היותר ישוב "מקום פרת", "נהר - גופא ישראל ובארץ ,
עסקם  וכל בגילוי, אלקות ראו לרגל העליה בעת שהרי העבודה, אופן מצד והן ברוחניות; גם מובן ומזה
לרגל" "עליה בלשון גם כמודגש עליה, של מצב כלומר, ומצוותיה, תורה קדושה, בעניני אלא היה לא
- תאנתו תחת ואיש גפנו תחת איש לבתיהם, חזרו כאשר ואילו עליה). של מצב אלא הליכה, סתם (לא

כו'. וזריעה חרישה העולם, בעניני עסקו

מהמצב  הירידה להיות צריכה היתה כאשר - בחשון שבעה שלאחרי בתקופה העילוי מהו ואםֿכן
העולם?! בעניני לעסוק כדי לרגל דעליה

בני ‚. היות לאחרי ישראל לארץ דכניסה הענין לכללות בנוגע זו שאלה בהקדים - זאת לבאר ויש
במדבר: שנה ארבעים ישראל

הגשמיים, לצרכיהם כלל לדאוג צריכים היו לא - במדבר ישראל בני שהיו שנה ארבעים כל במשך
ושתיה  לאכילה בנוגע הן מצדם, ויגיעה  השתדלות כל ללא הקב"ה, עלֿידי צרכיהם כל את שקיבלו מכיון

השמים" מן "לחם מרים 16- של מבארה ומים שפים 17, שהיו הכבוד ענני עלֿידי - ללבושים בנוגע והן ,
בגדיהם  את תורה 18ומגהצים קדושה, עניני רוחניים, לענינים זמנם כל את להקדיש יכלו ובמילא ,

ומצוותיה.

בעבודת  לעסוק הוצרכו אלא השמים", מן "לחם עוד היה לא - לארץ הכניסה לאחרי מהֿשאיןֿכן
שכתוב  כמו וגו'".19האדמה, שדך תזרע שנים שש גו' הארץ אל תבואו "כי

גפנו  תחת ד"איש באופן הדבר היה האדמה, בעבודת עסקו כאשר גם ועוד: תאנתו".זאת תחת ואיש
בשרֿודם, למתנת זקוק היה - תאנה לאכול רצה הגפן בעל וכאשר תאנה, - ולשני גפן, היה לאחד כלומר,

במן" טעמו המינים כל "טעם - במדבר בהיותם מהֿשאיןֿכן וקנין; מכר של לענין - ,20ועלֿכלֿפנים
הטעמים  שני את בו טעמו - רצו ואם תאנה, בו טעמו - "תאנה" רצו אם גפן, בו טעמו - "גפן" רצו אם

יחדיו.

בעצמם: בגדיהם את ולגהץ לכבס הוצרכו לארץ הכניסה שלאחרי - ללבושים בנוגע וכן

ולתפארת" "לכבוד להיות צריך יהודי של בגמרא 21לבושו מסופר הגלות לזמן בנוגע אפילו שהרי -22

היה  לא - ידיו אצילי מכנגד מלמעלה חגור היה שאבנטו יהודי ראה פרס) (מלך מלכא" "איזדגר שכאשר
כהנים  "ממלכת באמרו לנאותו, כדי למטה האבנט את להוריד בעצמו ונגש זאת, לסבול כתיב 23יכול

כהנים" של בתפארת עצמכם לנהוג אתם "צריכין ולכן .24בכו",
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ואילך.13) 301 ע' ח"כ לקו"ש וראה ב. לב, ויצא - הכתוב ל'
וש"נ. ואילך. 378 ע' שם

שו"ע 14) בסופה. ברכות וראה ח. פד, תהלים - הכתוב ל'
וש"נ. ס"א. סקנ"ה או"ח אדה"ז

ואילך.15) הי"ב פ"ז ביהב"ח הל' רמב"ם מ"ו. פ"א כלים
ד.16) טז, בשלח
ב.17) כ, חוקת פרש"י א. ט, תענית

ד.18) ח, עקב פרש"י
בֿג).19) (כה, בהר ר"פ
ח.20) שם, ה. יא, בהעלותך פרש"י א. עה, יומא
ב.21) כח, תצוה
רע"א.22) יט, זבחים
ו.23) יט, יתרו
שם.24) זבחים פרש"י
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"דינא  שהרי למלכות, כבוד לחלוק יש תורה עלֿפי כאשר - הגלות זמן אודות מדובר עצמך: והגע
דינא" כהנים"25דמלכותא של ל"תפארת מתאים אינו יהודי של שלבושו ראה מלך כאשר ואףֿעלֿפיֿכן .

שיהיה  היהודי של לבושו את לתקן כדי המלכות כבוד על לוותר שהחליט עד זאת, לסבול יכול היה לא -
אומניך" מלכים ד"והיו באופן ולתפארת", .26"לכבוד

"לכבוד  שיהיו הלבושים על שומרים שעלֿידיֿזה הלבושים, וגיהוץ כיבוס נכלל שבזה ומובן,
ולתפארת".

של  לבושם היה הבית שבזמן עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי - הגלות לזמן בנוגע אמורים הדברים ואם
ולתפארת". "לכבוד להיות צריך ישראל

לארץ: הכניסה שלאחרי לזמן לארץ הכניסה שלפני הזמן בין חילוק היה זה ובענין

בנוגע  בהלכה שמצינו וכפי הלבושים, את ולגהץ לכבס בעצמם צריכים היו - לארץ שנכנסו לאחרי
חמישי  ביום שבת לכבוד הלבושים וגיהוץ -27לכיבוס לארץ שנכנסו לפני מהֿשאיןֿכן בזה; וכיוצא ,

הכבוד! ענני עלֿידי נעשה שהדבר מכיון בעצמם, ולגהץ לכבס צריכים היו לא

חיים  אלקיכם בה' הדבקים ש"ואתם שמכיון לישראל טובה" ה"בשורה מהי השאלה: נשאלת ואםֿכן
היום" ורחבה"28כולכם טובה ל"ארץ ולהכנס המדבר מן לצאת הם עומדים לכן, להם 29, אומרים כאשר -

הגשמיים?! בצרכיהם לעסוק יצטרכו הארץ אל בבואם שמיד

בזה:„. והביאור
שרצונו  ליהודי לו אומרים כאשר ולכן, הבורא. של רצונו את לקיים - הוא יהודי של האמיתי התענוג
בעבודה  שלו האמיתי התענוג נעשה אזי - כיהודי יתנהג ושם העולם בעניני לעסוק שירד הוא הבורא של

זו.

בתחתונים  דירה יתברך לו להיות הקב"ה נתאווה - הוא הקב"ה של רצונו גופא 30דהנה, ובתחתונים ,
ממנו  למטה תחתון שאין תחתון -31.

מרצון  שלמעלה תאוה של ענין אלא סתם, רצון רק לא כלומר, הקב"ה. נתאווה - הוא בזה והדיוק
דלמטה. באדם במוחש שרואים כפי סתם,

אדם" בני כלשון תורה ש"דיברה רצון,32ואף ביטויים. וכמה כמה ישנם גופא אדם בני בלשון הרי -
ונעשה  שאמרתי לפני רוח "נחת כמו: - ד"רצון" בביטוי גם שמשתמשים מצינו ואכן בזה, וכיוצא חפץ

של 33רצוני" לענין אמנם היא שהכוונה מוכח, דוקא, ד"נתאווה" בביטוי להשתמש בוחרים כאשר ולכן, ,
סתם. מרצון שלמעלה תאווה

הזקן  אדמו"ר ביאור עלֿפי יותר עוד מודגש זה איז 34וענין תאוה א "אויף - הקב"ה דנתאווה בענין
שבענין  המיוחדת לתכונה אכן שהכוונה מובן, שמזה קושיות), להקשות אין "תאוה" (על ניט" קשיא קיין

כן. שנתאווה הטעם מהו ולשאול להקשות שייך שלא עד סתם, מרצון למעלה שהיא ה"תאוה",

שהם  חוקים, - המצוות בענין לדבר ודעת:דוגמא מטעם למעלה
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בערכו.25) תלמודית אנציקלופדי' וראה וש"נ. ב. י, גיטין
וש"נ.

כג.26) מט, ישעי'
ואדה"ז 27) טושו"ע ה"ג. פ"ל שבת הל' רמב"ם א. פב, ב"ק

סי"א. סרמ"ב או"ח
כב.28) כ, חוקת פרש"י
ח.29) ג, שמות
במדב"ר 30) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
שם.31) תניא
ה"ט.32) פ"א יסוה"ת הל' רמב"ם וראה וש"נ. ב. לא, ברכות

רפכ"ב. תניא
ח.33) כח, פינחס ופרש"י ספרי ט. א, ויקרא ופרש"י תו"כ
לקו"ש 34) .34 ע' תש"ב סה"מ ואילך. ז ס"ע תרס"ו המשך

ובכ"מ. .21 ע' ח"ו
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שבישראל  "אחרון הגיע כאשר בחשון, בשבעה לביתו, מירושלים ההליכה זמן שהסתיים לאחרי ורק
הלך  "ויעקב  העולם, בעניני העבודה התחילה אז - תאנתו תחת ואיש גפנו תחת איש פרת", לנהר

משבעה 13לדרכו" גשמים לשאול מתחילים (שלכן וזריעה חרישה - כפשוטם העולם בעניני לעסוק ,
בחשון).

חיל"·. אל מחיל ד"ילכו באופן הוא העבודה שסדר מכיון שלא 14והנה, לומר בהכרח הרי שבעה , חרי
יותר. נעלית עבודה להתחיל צריכה בחשון

בהיותם  העבודה אופן לגבי עילוי בה יש העולם בעניני שהעבודה לומר יתכן כיצד ולכאורה,
ירושלים, של קדושתה שהרי המקום, קדושת מצד הן - ירידה של מצב זהו אדרבה: - ברגל בירושלים
מכל  האחרונה שהיא ישראל, ארץ חלקי שאר מקדושת גדולה - המקדש קדושת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

קדושות" בגשמיות,15ה"עשר - מירושלים" רחוק היותר ישוב "מקום פרת", "נהר - גופא ישראל ובארץ ,
עסקם  וכל בגילוי, אלקות ראו לרגל העליה בעת שהרי העבודה, אופן מצד והן ברוחניות; גם מובן ומזה
לרגל" "עליה בלשון גם כמודגש עליה, של מצב כלומר, ומצוותיה, תורה קדושה, בעניני אלא היה לא
- תאנתו תחת ואיש גפנו תחת איש לבתיהם, חזרו כאשר ואילו עליה). של מצב אלא הליכה, סתם (לא

כו'. וזריעה חרישה העולם, בעניני עסקו

מהמצב  הירידה להיות צריכה היתה כאשר - בחשון שבעה שלאחרי בתקופה העילוי מהו ואםֿכן
העולם?! בעניני לעסוק כדי לרגל דעליה

בני ‚. היות לאחרי ישראל לארץ דכניסה הענין לכללות בנוגע זו שאלה בהקדים - זאת לבאר ויש
במדבר: שנה ארבעים ישראל

הגשמיים, לצרכיהם כלל לדאוג צריכים היו לא - במדבר ישראל בני שהיו שנה ארבעים כל במשך
ושתיה  לאכילה בנוגע הן מצדם, ויגיעה  השתדלות כל ללא הקב"ה, עלֿידי צרכיהם כל את שקיבלו מכיון

השמים" מן "לחם מרים 16- של מבארה ומים שפים 17, שהיו הכבוד ענני עלֿידי - ללבושים בנוגע והן ,
בגדיהם  את תורה 18ומגהצים קדושה, עניני רוחניים, לענינים זמנם כל את להקדיש יכלו ובמילא ,

ומצוותיה.

בעבודת  לעסוק הוצרכו אלא השמים", מן "לחם עוד היה לא - לארץ הכניסה לאחרי מהֿשאיןֿכן
שכתוב  כמו וגו'".19האדמה, שדך תזרע שנים שש גו' הארץ אל תבואו "כי

גפנו  תחת ד"איש באופן הדבר היה האדמה, בעבודת עסקו כאשר גם ועוד: תאנתו".זאת תחת ואיש
בשרֿודם, למתנת זקוק היה - תאנה לאכול רצה הגפן בעל וכאשר תאנה, - ולשני גפן, היה לאחד כלומר,

במן" טעמו המינים כל "טעם - במדבר בהיותם מהֿשאיןֿכן וקנין; מכר של לענין - ,20ועלֿכלֿפנים
הטעמים  שני את בו טעמו - רצו ואם תאנה, בו טעמו - "תאנה" רצו אם גפן, בו טעמו - "גפן" רצו אם

יחדיו.

בעצמם: בגדיהם את ולגהץ לכבס הוצרכו לארץ הכניסה שלאחרי - ללבושים בנוגע וכן

ולתפארת" "לכבוד להיות צריך יהודי של בגמרא 21לבושו מסופר הגלות לזמן בנוגע אפילו שהרי -22

היה  לא - ידיו אצילי מכנגד מלמעלה חגור היה שאבנטו יהודי ראה פרס) (מלך מלכא" "איזדגר שכאשר
כהנים  "ממלכת באמרו לנאותו, כדי למטה האבנט את להוריד בעצמו ונגש זאת, לסבול כתיב 23יכול

כהנים" של בתפארת עצמכם לנהוג אתם "צריכין ולכן .24בכו",
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ואילך.13) 301 ע' ח"כ לקו"ש וראה ב. לב, ויצא - הכתוב ל'
וש"נ. ואילך. 378 ע' שם

שו"ע 14) בסופה. ברכות וראה ח. פד, תהלים - הכתוב ל'
וש"נ. ס"א. סקנ"ה או"ח אדה"ז

ואילך.15) הי"ב פ"ז ביהב"ח הל' רמב"ם מ"ו. פ"א כלים
ד.16) טז, בשלח
ב.17) כ, חוקת פרש"י א. ט, תענית

ד.18) ח, עקב פרש"י
בֿג).19) (כה, בהר ר"פ
ח.20) שם, ה. יא, בהעלותך פרש"י א. עה, יומא
ב.21) כח, תצוה
רע"א.22) יט, זבחים
ו.23) יט, יתרו
שם.24) זבחים פרש"י
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"דינא  שהרי למלכות, כבוד לחלוק יש תורה עלֿפי כאשר - הגלות זמן אודות מדובר עצמך: והגע
דינא" כהנים"25דמלכותא של ל"תפארת מתאים אינו יהודי של שלבושו ראה מלך כאשר ואףֿעלֿפיֿכן .

שיהיה  היהודי של לבושו את לתקן כדי המלכות כבוד על לוותר שהחליט עד זאת, לסבול יכול היה לא -
אומניך" מלכים ד"והיו באופן ולתפארת", .26"לכבוד

"לכבוד  שיהיו הלבושים על שומרים שעלֿידיֿזה הלבושים, וגיהוץ כיבוס נכלל שבזה ומובן,
ולתפארת".

של  לבושם היה הבית שבזמן עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי - הגלות לזמן בנוגע אמורים הדברים ואם
ולתפארת". "לכבוד להיות צריך ישראל

לארץ: הכניסה שלאחרי לזמן לארץ הכניסה שלפני הזמן בין חילוק היה זה ובענין

בנוגע  בהלכה שמצינו וכפי הלבושים, את ולגהץ לכבס בעצמם צריכים היו - לארץ שנכנסו לאחרי
חמישי  ביום שבת לכבוד הלבושים וגיהוץ -27לכיבוס לארץ שנכנסו לפני מהֿשאיןֿכן בזה; וכיוצא ,

הכבוד! ענני עלֿידי נעשה שהדבר מכיון בעצמם, ולגהץ לכבס צריכים היו לא

חיים  אלקיכם בה' הדבקים ש"ואתם שמכיון לישראל טובה" ה"בשורה מהי השאלה: נשאלת ואםֿכן
היום" ורחבה"28כולכם טובה ל"ארץ ולהכנס המדבר מן לצאת הם עומדים לכן, להם 29, אומרים כאשר -

הגשמיים?! בצרכיהם לעסוק יצטרכו הארץ אל בבואם שמיד

בזה:„. והביאור
שרצונו  ליהודי לו אומרים כאשר ולכן, הבורא. של רצונו את לקיים - הוא יהודי של האמיתי התענוג
בעבודה  שלו האמיתי התענוג נעשה אזי - כיהודי יתנהג ושם העולם בעניני לעסוק שירד הוא הבורא של

זו.

בתחתונים  דירה יתברך לו להיות הקב"ה נתאווה - הוא הקב"ה של רצונו גופא 30דהנה, ובתחתונים ,
ממנו  למטה תחתון שאין תחתון -31.

מרצון  שלמעלה תאוה של ענין אלא סתם, רצון רק לא כלומר, הקב"ה. נתאווה - הוא בזה והדיוק
דלמטה. באדם במוחש שרואים כפי סתם,

אדם" בני כלשון תורה ש"דיברה רצון,32ואף ביטויים. וכמה כמה ישנם גופא אדם בני בלשון הרי -
ונעשה  שאמרתי לפני רוח "נחת כמו: - ד"רצון" בביטוי גם שמשתמשים מצינו ואכן בזה, וכיוצא חפץ

של 33רצוני" לענין אמנם היא שהכוונה מוכח, דוקא, ד"נתאווה" בביטוי להשתמש בוחרים כאשר ולכן, ,
סתם. מרצון שלמעלה תאווה

הזקן  אדמו"ר ביאור עלֿפי יותר עוד מודגש זה איז 34וענין תאוה א "אויף - הקב"ה דנתאווה בענין
שבענין  המיוחדת לתכונה אכן שהכוונה מובן, שמזה קושיות), להקשות אין "תאוה" (על ניט" קשיא קיין

כן. שנתאווה הטעם מהו ולשאול להקשות שייך שלא עד סתם, מרצון למעלה שהיא ה"תאוה",

שהם  חוקים, - המצוות בענין לדבר ודעת:דוגמא מטעם למעלה
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בערכו.25) תלמודית אנציקלופדי' וראה וש"נ. ב. י, גיטין
וש"נ.

כג.26) מט, ישעי'
ואדה"ז 27) טושו"ע ה"ג. פ"ל שבת הל' רמב"ם א. פב, ב"ק

סי"א. סרמ"ב או"ח
כב.28) כ, חוקת פרש"י
ח.29) ג, שמות
במדב"ר 30) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
שם.31) תניא
ה"ט.32) פ"א יסוה"ת הל' רמב"ם וראה וש"נ. ב. לא, ברכות

רפכ"ב. תניא
ח.33) כח, פינחס ופרש"י ספרי ט. א, ויקרא ופרש"י תו"כ
לקו"ש 34) .34 ע' תש"ב סה"מ ואילך. ז ס"ע תרס"ו המשך

ובכ"מ. .21 ע' ח"ו
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אמנם, הקב"ה). של חכמתו שהיא מתורה, (למעלה הקב"ה של רצונו - הוא המצוות ענין כללות
גזרתי" גזירה חקקתי ד"חוקה באופן שהם חוקים, - מיוחד סוג ישנו גופא לך 35במצוות ש"אין ועד ,

אחריה" להרהר .36רשות

יש  אדרבה: אלא להרהר, רשות שיש בלבד זו לא הרי - ד"חוקים" בסוג שאינם המצוות שאר בכל
הביישן  "לא שהרי לשאול, צריכים - שאלה מתעוררת וכאשר המצוות, טעמי את ולהבין ללמוד חיוב

רשות 37למד" לך "אין - ד"חוקים" בסוג שהם במצוות אמנם, התורה; בידיעת אצלו יחסר ובמילא ,
טעם  של לענין כלל אפשרות שאין אלא והסברה, טעם אין שבפועל רק לא כלומר, אחריה". להרהר
הרצון  שבחינת מכיון טומאה], לקבל מוכשר שאינו לדבר טהור דבר שבין החילוק [עלֿדרך והסברה

ודעת. דטעם מהגדר למעלה היא אלו במצוות

שאין  לתחתון עד בתחתונים, דירה יתברך לו להיות - הוא הקב"ה נתאווה שאליו הענין וכאמור,
ממנו. למטה

גם  נעשה אזי - בתחתונים דירה יתברך לו להיות הקב"ה שנתאווה ליהודי לו אומרים כאשר ולכן,
ממלא  שעלֿידיֿזה בידעו יתברך, לעצמותו דירה מהם לעשות דוקא, התחתונים עם בעבודה שלו ָהתענוג

הקב"ה. של תאוותו את גם) אלא רצונו, את רק (לא ומשלים

טובה ‰. ל"ארץ ויכנסו מהמדבר שיצאו להם נאמר כאשר לישראל טובה' ה'בשורה מובנת עלֿפיֿזה
ורחבה":

בענינים  אלא היתה לא עבודתם וכל העולם, עניני עם עסק להם היה לא במדבר שבהיותם אמת הן
כלומר, תחתונים, בדברים העולם, בעניני עבודתם היתה לארץ, שנכנסו לאחרי ואילו ונעלים, רוחניים

ירידה; של מצב היתה לארץ שהכניסה 

לעסוק  הירידה לאחרי רק שכן, - העילוי לתכלית המביאה היא עצמה זו ירידה אףֿעלֿפיֿכן אבל
הכוונה  את ומשלימים ממלאים  ממנו, למטה שאין לתחתון עד תחתונים, בדברים גשמיים, בענינים

בתחתונים. דירה יתברך לו להיות הקב"ה שנתאווה העליונה,

העולם, בעניני לעסוק יצטרכו שבו כזה למקום שיבואו - לארץ דכניסה טובה' ה'בשורה תוכן וזהו
ד" באופן הטבע, דרך שעלֿפי ישבותו"הנהגה ומשלימים 38לא ממלאים זו עבודה עלֿידי דוקא אשר ,

גודל  ומובן ממנו, למטה שאין לתחתון עד בתחתונים, דירה יתברך לו להיות הקב"ה, של תאוותו את
תאוותו  מילוי אלא עוד ולא הבורא, רצון את ולהשלים למלא זוכים כאשר - שבדבר והתענוג השמחה

הבורא! של

.Â העבודה אופן לגבי ישראל של בעבודתם עילוי נפעל לארץ הכניסה כללות שעלֿידי כשם והנה,
חוזרים  שאז בחשון, שבעה לאחרי העבודה שבאופן גופא, ישראל בארץ הוא כמוֿכן - במדבר בהיותם
בירושלים  בהיותם העבודה אופן לגבי עילוי ישנו פרת", "נהר עד ישראל, גבול בכל לבתיהם ישראל כל

לרגל: העליה בעת ובביתֿהמקדש
בשם  אותו לקרוא שייך לא ובוודאי בעולם, מקודש הכי המקום - הוא כן כשמו - המקדש" "בית
אדרבה, - ממנו" למטה שאין "תחתון עליו לומר שייך שלא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה חסֿושלום, 'תחתון'

שבפשוטים. פשוט גם שמבין כפי ונעלה, מקודש הכי המקום זהו

בהיותם  שייכת היתה לא ממנו", למטה שאין ל"תחתון עד ב"תחתונים", ישראל של שעבודתם ונמצא,
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רפי"ט.35) במדב"ר ג. חוקת תנחומא
הל'36) רמב"ם וראה ב. סז, מיומא - חוקת ר"פ פרש"י

בסופן. מעילה

פכ"37) אדר"נ מ"ה. פ"ב ג.אבות ו,
כב.38) ח, נח
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שאז  תאנתו, תחת ואיש גפנו תחת איש לבתיהם, שחזרו לאחרי רק אלא ובביתֿהמקדש, בירושלים
"תחתונים". - גשמיים ענינים העולם, בעניני לעסוק התחילו

כאשר  בחשון, שבעה לאחרי התחילה - ממנו" למטה שאין ב"תחתון ב"תחתונים", העבודה ועיקר
שאין  רחוק מירושלים", רחוק היותר ישוב "מקום שזהו פרת", ב"נהר לביתו הגיע שבישראל" "אחרון

ממנו. למטה תחתון שאין תחתון היינו, ממנו, רחוק

ובביתֿהמקדש, בירושלים העבודה סיום לאחרי בחשון: שבעה לאחרי שנפעל המיוחד העילוי וזהו
יתברך  לו לעשות - יותר נעלית לעבודה חיל", אל "מחיל הולכים אזי - הרגל עניני עם הקשורה העבודה
הזה  שבעולם התחתונים בדברים העבודה (עלֿידי ממנו למטה שאין לתחתון עד בתחתונים, דירה

בארוכה  כנ"ל הקב"ה, נתאווה - ממנו למעלה שאין נעלה הכי הענין שזהו .39הגשמי),

.Êביאור דרוש עדיין ישראל:אמנם, לכל בחשון דשבעה העילוי בשייכות -
בכל  שדרו היהודים שאר כל ואילו פרת", ב"נהר לביתו שבישראל" "אחרון הגיע בחשון בשבעה
גרים  שהיו שאלו ועד מירושלים, למרחק בהתאם - שלפניֿזה בימים לבתיהם הגיעו ישראל, ארץ רחבי 

טוב'. ה'יום למחרת מיד לבתיהם הגיעו לירושלים, בסמיכות

בירושלים, דרים שהיו אלו - בחשון שבעה לאחרי גם בירושלים שנשארו יהודים שהיו אלא עוד ולא
מחוץ  אל מגורם מקום  להעתיק להם ואין כולה, השנה כל במשך בירושלים לדור להשאר צריכים שהם
צריכה  כלל שבדרך שאףֿעלֿפי  ואשה, דאיש מגורים מקום לקביעת בנוגע שמצינו [וכפי לירושלים
לירושלים, מחוץ לדור רוצה והאיש בירושלים לדור רוצה האשה אם מכלֿמקום האיש, אחר ללכת האשה

האשה  אחר ללכת האיש הרמב"ם 40צריך לפסקֿדין ועד בירושלים 41], ביתו "ויהיה גדול: לכהן בנוגע
תורה). עלֿפי גדול הכי לצורך (אלאֿאםֿכן משם" זז ואינו

שייך  מה - פרת לנהר שבישראל" "אחרון הגיע בחשון שבשבעה מכיון להבין: צריך ועלֿפיֿזה
שנשארו  אלו - ועלֿאחתֿכמה ֿוכמה שלפניֿזה, בימים לבתיהם שהגיעו ישראל לכל זה דיום העילוי

בירושלים?!

שבישראל") ל"אחרון רק (ולא ישראל לכל שנוגע כללי ענין הוא בחשון ששבעה לומר בהכרח והרי
מהדין  כדמוכח שהגיע 42- לאחרי בחשון, בשבעה גשמים לשאול מתחילים ישראל שכל גשמים, דשאילת

פרת! לנהר שבישראל אחרון

שבישראל" ל"אחרון שייכת ממנו" למטה תחתון שאין ב"תחתון שהעבודה מכיון יותר: ובעומק
ד"דירה  העילוי נפעל כיצד - ממנו) רחוק שאין מירושלים רחוק הכי (המקום פרת בנהר הנמצא
לירושלים, יותר קרוב שדרו ישראל של בעבודתם ממנו" למטה תחתון שאין ב"תחתון בתחתונים"

עצמה?! בירושלים שגרו אלו אצל - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

.Á:בזה והביאור
עליה" יושביה "כל כאשר רק השייכים ענינים כמה ענין 43מצינו נפעל שאז ד"יובל", העילוי כמו: ,

יושביה  "כל כאשר רק ישנו זה שענין בגשמיות ), חירות גם נשתלשל ומזה ברוחניות, (חירות החירות
עליה".

יושביה "כל בלשון ישראל והנה, בני שכל הפירוש גם נכלל בזה) וכיוצא "הדרים" (ולא עליה"
שטחה  בכל יושבים שהם אלא ישראל, בארץ נמצאים ישראל בני שכל רק לא כלומר, אדמתם. על יושבים

פרת. נהר - מירושלים רחוק הכי למקום עד ביהודים), מיושב ישראל ארץ שטח (כל ישראל ארץ של
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אמנם, הקב"ה). של חכמתו שהיא מתורה, (למעלה הקב"ה של רצונו - הוא המצוות ענין כללות
גזרתי" גזירה חקקתי ד"חוקה באופן שהם חוקים, - מיוחד סוג ישנו גופא לך 35במצוות ש"אין ועד ,

אחריה" להרהר .36רשות

יש  אדרבה: אלא להרהר, רשות שיש בלבד זו לא הרי - ד"חוקים" בסוג שאינם המצוות שאר בכל
הביישן  "לא שהרי לשאול, צריכים - שאלה מתעוררת וכאשר המצוות, טעמי את ולהבין ללמוד חיוב

רשות 37למד" לך "אין - ד"חוקים" בסוג שהם במצוות אמנם, התורה; בידיעת אצלו יחסר ובמילא ,
טעם  של לענין כלל אפשרות שאין אלא והסברה, טעם אין שבפועל רק לא כלומר, אחריה". להרהר
הרצון  שבחינת מכיון טומאה], לקבל מוכשר שאינו לדבר טהור דבר שבין החילוק [עלֿדרך והסברה

ודעת. דטעם מהגדר למעלה היא אלו במצוות

שאין  לתחתון עד בתחתונים, דירה יתברך לו להיות - הוא הקב"ה נתאווה שאליו הענין וכאמור,
ממנו. למטה

גם  נעשה אזי - בתחתונים דירה יתברך לו להיות הקב"ה שנתאווה ליהודי לו אומרים כאשר ולכן,
ממלא  שעלֿידיֿזה בידעו יתברך, לעצמותו דירה מהם לעשות דוקא, התחתונים עם בעבודה שלו ָהתענוג

הקב"ה. של תאוותו את גם) אלא רצונו, את רק (לא ומשלים

טובה ‰. ל"ארץ ויכנסו מהמדבר שיצאו להם נאמר כאשר לישראל טובה' ה'בשורה מובנת עלֿפיֿזה
ורחבה":

בענינים  אלא היתה לא עבודתם וכל העולם, עניני עם עסק להם היה לא במדבר שבהיותם אמת הן
כלומר, תחתונים, בדברים העולם, בעניני עבודתם היתה לארץ, שנכנסו לאחרי ואילו ונעלים, רוחניים

ירידה; של מצב היתה לארץ שהכניסה 

לעסוק  הירידה לאחרי רק שכן, - העילוי לתכלית המביאה היא עצמה זו ירידה אףֿעלֿפיֿכן אבל
הכוונה  את ומשלימים ממלאים  ממנו, למטה שאין לתחתון עד תחתונים, בדברים גשמיים, בענינים

בתחתונים. דירה יתברך לו להיות הקב"ה שנתאווה העליונה,

העולם, בעניני לעסוק יצטרכו שבו כזה למקום שיבואו - לארץ דכניסה טובה' ה'בשורה תוכן וזהו
ד" באופן הטבע, דרך שעלֿפי ישבותו"הנהגה ומשלימים 38לא ממלאים זו עבודה עלֿידי דוקא אשר ,

גודל  ומובן ממנו, למטה שאין לתחתון עד בתחתונים, דירה יתברך לו להיות הקב"ה, של תאוותו את
תאוותו  מילוי אלא עוד ולא הבורא, רצון את ולהשלים למלא זוכים כאשר - שבדבר והתענוג השמחה

הבורא! של

.Â העבודה אופן לגבי ישראל של בעבודתם עילוי נפעל לארץ הכניסה כללות שעלֿידי כשם והנה,
חוזרים  שאז בחשון, שבעה לאחרי העבודה שבאופן גופא, ישראל בארץ הוא כמוֿכן - במדבר בהיותם
בירושלים  בהיותם העבודה אופן לגבי עילוי ישנו פרת", "נהר עד ישראל, גבול בכל לבתיהם ישראל כל

לרגל: העליה בעת ובביתֿהמקדש
בשם  אותו לקרוא שייך לא ובוודאי בעולם, מקודש הכי המקום - הוא כן כשמו - המקדש" "בית
אדרבה, - ממנו" למטה שאין "תחתון עליו לומר שייך שלא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה חסֿושלום, 'תחתון'

שבפשוטים. פשוט גם שמבין כפי ונעלה, מקודש הכי המקום זהו

בהיותם  שייכת היתה לא ממנו", למטה שאין ל"תחתון עד ב"תחתונים", ישראל של שעבודתם ונמצא,
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שאז  תאנתו, תחת ואיש גפנו תחת איש לבתיהם, שחזרו לאחרי רק אלא ובביתֿהמקדש, בירושלים
"תחתונים". - גשמיים ענינים העולם, בעניני לעסוק התחילו

כאשר  בחשון, שבעה לאחרי התחילה - ממנו" למטה שאין ב"תחתון ב"תחתונים", העבודה ועיקר
שאין  רחוק מירושלים", רחוק היותר ישוב "מקום שזהו פרת", ב"נהר לביתו הגיע שבישראל" "אחרון

ממנו. למטה תחתון שאין תחתון היינו, ממנו, רחוק

ובביתֿהמקדש, בירושלים העבודה סיום לאחרי בחשון: שבעה לאחרי שנפעל המיוחד העילוי וזהו
יתברך  לו לעשות - יותר נעלית לעבודה חיל", אל "מחיל הולכים אזי - הרגל עניני עם הקשורה העבודה
הזה  שבעולם התחתונים בדברים העבודה (עלֿידי ממנו למטה שאין לתחתון עד בתחתונים, דירה

בארוכה  כנ"ל הקב"ה, נתאווה - ממנו למעלה שאין נעלה הכי הענין שזהו .39הגשמי),

.Êביאור דרוש עדיין ישראל:אמנם, לכל בחשון דשבעה העילוי בשייכות -
בכל  שדרו היהודים שאר כל ואילו פרת", ב"נהר לביתו שבישראל" "אחרון הגיע בחשון בשבעה
גרים  שהיו שאלו ועד מירושלים, למרחק בהתאם - שלפניֿזה בימים לבתיהם הגיעו ישראל, ארץ רחבי 

טוב'. ה'יום למחרת מיד לבתיהם הגיעו לירושלים, בסמיכות

בירושלים, דרים שהיו אלו - בחשון שבעה לאחרי גם בירושלים שנשארו יהודים שהיו אלא עוד ולא
מחוץ  אל מגורם מקום  להעתיק להם ואין כולה, השנה כל במשך בירושלים לדור להשאר צריכים שהם
צריכה  כלל שבדרך שאףֿעלֿפי  ואשה, דאיש מגורים מקום לקביעת בנוגע שמצינו [וכפי לירושלים
לירושלים, מחוץ לדור רוצה והאיש בירושלים לדור רוצה האשה אם מכלֿמקום האיש, אחר ללכת האשה

האשה  אחר ללכת האיש הרמב"ם 40צריך לפסקֿדין ועד בירושלים 41], ביתו "ויהיה גדול: לכהן בנוגע
תורה). עלֿפי גדול הכי לצורך (אלאֿאםֿכן משם" זז ואינו

שייך  מה - פרת לנהר שבישראל" "אחרון הגיע בחשון שבשבעה מכיון להבין: צריך ועלֿפיֿזה
שנשארו  אלו - ועלֿאחתֿכמה ֿוכמה שלפניֿזה, בימים לבתיהם שהגיעו ישראל לכל זה דיום העילוי

בירושלים?!

שבישראל") ל"אחרון רק (ולא ישראל לכל שנוגע כללי ענין הוא בחשון ששבעה לומר בהכרח והרי
מהדין  כדמוכח שהגיע 42- לאחרי בחשון, בשבעה גשמים לשאול מתחילים ישראל שכל גשמים, דשאילת

פרת! לנהר שבישראל אחרון

שבישראל" ל"אחרון שייכת ממנו" למטה תחתון שאין ב"תחתון שהעבודה מכיון יותר: ובעומק
ד"דירה  העילוי נפעל כיצד - ממנו) רחוק שאין מירושלים רחוק הכי (המקום פרת בנהר הנמצא
לירושלים, יותר קרוב שדרו ישראל של בעבודתם ממנו" למטה תחתון שאין ב"תחתון בתחתונים"

עצמה?! בירושלים שגרו אלו אצל - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

.Á:בזה והביאור
עליה" יושביה "כל כאשר רק השייכים ענינים כמה ענין 43מצינו נפעל שאז ד"יובל", העילוי כמו: ,

יושביה  "כל כאשר רק ישנו זה שענין בגשמיות ), חירות גם נשתלשל ומזה ברוחניות, (חירות החירות
עליה".

יושביה "כל בלשון ישראל והנה, בני שכל הפירוש גם נכלל בזה) וכיוצא "הדרים" (ולא עליה"
שטחה  בכל יושבים שהם אלא ישראל, בארץ נמצאים ישראל בני שכל רק לא כלומר, אדמתם. על יושבים

פרת. נהר - מירושלים רחוק הכי למקום עד ביהודים), מיושב ישראל ארץ שטח (כל ישראל ארץ של
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ישראל  ארץ כל של ישובה נפעל אזי - פרת בנהר לביתו הגיע שבישראל" ה"אחרון שכאשר ונמצא,
עליה"). יושביה ("כל בשלימות

שכתוב  כמו - ישראל ארץ של ישובה וחשוב נוגע כמה עד אחת 44ומובן, בשנה מפניך אגרשנו "לא
ונחלת  תפרה אשר עד מפניך אגרשנו מעט מעט (אלא) השדה חית עליך ורבה שממה הארץ תהיה פן

הארץ": את

נשמה" כל תחיה "לא הציווי היה שאודותם גוים אודות שמדובר סיבב 45אףֿעלֿפי מכלֿמקום ,
"פן  - למה זה וכל שכבשו), (שבע נוספות שנים שבע במשך ישראל בארץ שישבו הסיבות את הקב"ה

שממה". הארץ תהיה

שחייבים  גוים, שאפילו כדאי היה זה שלצורך - הארץ דישוב הענין וחשוב נוגע כמה עד מובן ומזה
שנים! שבע ארוך, זמן במשך בארץ  ישבו להשמידם,

ישראל! בני עלֿידי ישראל ארץ של לישובה בנוגע קלֿוחומר של בןֿבנו קלֿוחומר הרי ואםֿכן
של  לשלימותה נוגעת - אדמתו על לשבת פרת" לנהר שבישראל ה"אחרון של שחזרתו מובן ועלֿפי ֿזה
שדרים  היהודים כולל ישראל, בני כל של שלימותם - (ובמילא ירושלים - כולל כולה, ישראל ארץ
אשר  לביתו חזר שבישראל" ה"אחרון גם כאשר נשלם עליה" יושביה ד"כל הענין שכן, בירושלים).

פרת. נהר מירושלים, רחוק הכי במקום

.Ë:האדם בעבודת הענין ביאור
או  ושותה אוכל שבו לחדר תורה, לומד שבו החדר בין חילוק ישנו - כפשוטה האדם לדירת בנוגע
כך, כדי ועד הדירה, חלקי כל ישנם כאשר - היא הדירה שלימות אףֿעלֿפיֿכן אבל ישן, שבו החדר
עוד  ולא כולה, מהדירה חלק הוא שגם ממזוזה, הפטור חדר שם שישנו בכך גם תלויה הדירה ששלימות
אלא  עוד ולא כולה. הדירה בכל שלימות נפעלת ועלֿידו הכסא"], ["בית "בית" בשם שנקרא אלא

נפ  בה שעלֿידיֿזה לדור אסור הכסא בית בה שאין עיר שהרי - כולה העיר בכל שלימות .46עלת

ליהודים  בירושלים הנמצאים היהודים בין העבודה באופן דרגות חילוקי אמנם ישנם בנמשל: ודוגמתו
כדי  אףֿעלֿפיֿכן אבל - פרת בנהר הנמצא שבישראל" ל"אחרון עד ישראל, ארץ חלקי בשאר הנמצאים
העבודה  אופני כל דרושים יתברך, לעצמותו הדירה שלימות ישראל, עם דכללות העבודה שלימות שתהיה
וכיוצא  דחיה, של באופן מרע" ד"סור בקו העבודה והן טוב", ד"עשה בקו העבודה הן ישראל, בני דכל

העבודה. באופני החילוקים לשאר בנוגע בזה

מזו: ויתירה

לענין  בנוגע אבל בדירה, האדם של להשתמשות בנוגע אלא אינם הדירה שבחלקי הדרגות חילוקי
ממש. בשוה הדירה חלקי בכל היא האדם של בעלותו הרי - הבעלות

בחסידות  להמבואר בנוגע האדם 47וכמוֿכן של מציאותו עצם עם והדירה הבית של הקשר אודות
בשוה. הדירה חלקי בכל הוא זה ענין הרי - כו' האדם של עצמותו מתגלה שבה בדירה, הדר

כדי  ישראל בני דכל העבודה אופני לכל שזקוקים בלבד זו שלא - בנמשל גם מובן ועלֿדרךֿזה
של  עצמותו והתגלות בעלותו - הדירה ענין שעיקר זאת, עוד אלא יתברך, לעצמותו הדירה שתושלם

בשוה. העבודה) אופני (כל הדירה חלקי בכל ישנו (הקב"ה), בדירה הדר

.È לאחרי מיד לבתיהם שהגיעו אלו גם - ישראל לכל שייך בחשון דשבעה שהעילוי יובן עלֿפיֿזה
בירושלים: שנשארו אלו וגם הרגל,
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- המעולים החלקים הן הדירה, חלקי לכל זקוקים - יתברך לו דירה דעשיית הכוונה שתושלם כדי
רחוק  הכי למקום עד מירושלים, הרחוקים המקומות מזה, שלמטה החלקים והן וסביבותיה, ירושלים

הדירה. לשלימות נוגע זה דמקום המצב  שגם פרת, נהר - מירושלים

הדירה  חלקי בכל הוא - בה הדר של והתגלותו בעלותו - הדירה של ענינה שעיקר אלא עוד ולא
כנ"ל. בשוה,

למטה  תחתון שאין לתחתון עד בתחתונים, דירה לו להיות הקב"ה שנתאווה מכיון ועיקר: - ועוד
היותר  ישוב "מקום פרת", ב"נהר הנמצא שבישראל" "אחרון עלֿידי נפעל זה ענין אדרבה: הרי - ממנו
ישראל], ארץ של בגבולה שנמצאים זמן [כל ממנו (תחתון) רחוק שאין (תחתון) רחוק מירושלים", רחוק

ז  ענין ונפעל נמשך - ועלֿידו ליהודים וממנו עד ישראל, ארץ חלקי שאר שבכל ישראל בני כל אצל ה
ד"תחתון"). הענין (היפך בירושלים הנמצאים

שאילת  עם להמתין צריכים היו ישראל שכל לכך הענינים) (בפנימיות הטעם את לבאר יש ועלֿפיֿזה
פרת: לנהר שבישראל אחרון שיגיע עד גשמים

ז"ל  חכמינו גשמים 48אמרו של מפתח הן, ואלו שליח, ביד נמסרו שלא הקב"ה של בידו מפתחות "ג' :
הקב"ה  עלֿידי אלא שליח, עלֿידי ולהתגלות לבוא יכולים שאינם - הגשמים מעלת גודל מובן ומזה כו'".

יתברך. ועצמותו מהותו בלבד,

תחתון  שאין ב"תתתון עבודתו את לעבוד ומתחיל פרת, לנהר מגיע שבישראל" ה"אחרון כאשר ולכן:
שאין  בתחתון בתחתונים, דירה יתברך לו להיות הקב"ה דנתאווה הכוונה נשלמת אזי - ממנו" למטה
שהמפתח  גשמים, ירידת - הגשם" ומוריד הרוח ד"משיב ה"שטורעם" כל ומתגלה נמשך ואז ממנו, למטה

שהם. מקום בכל ישראל בני לכל - הקב"ה" של "בידו לזה

.‡È לכללות ישראל ואחדות ישראל דאהבת הענין נוגע כמה עד ביותר מודגש לעיל האמור בכל
ישראל: של עבודתם

אופני  דכל הצירוף עלֿידי העבודה שלימות נפעלת - ישראל של שבעבודתם הדרגות חילוקי למרות
יחדיו, העבודה

תחתון  שאין תחתון תחתונים, הכי בענינים שבישראל" ה"אחרון של עבודתו שדווקא אלא עוד ולא
בתחתונים  דירה יתברך לו להיות שנתאווה יתברך, לעצמותו הדירה שלימות את פועלת ממנו, למטה
לגדול  עד ישראל, בני כל בעבודת זה עילוי נמשך ועלֿידו ממנו, למטה תחתון שאין לתחתון עד דוקא,

בירושלים. שנמצא שבגדולים

כמוך" לרעך "ואהבת ישראל , אהבת רק לא - ישראל דאחדות הענין מודגש שהוא 49ובזה היינו, ,
עצמו. את שאוהב כמו רעהו את אוהב ואףֿעלֿפיֿכן בפניֿעצמו, מציאות ורעהו בפניֿעצמו מציאות

כאחד" "לאחדים אחת, למציאות נעשים ששניהם - מזו יתירה אחד 50אלא גוף של אברים שני בדוגמת ,
בירושלמי  המובא פ 51(כהמשל בתניא בארוכה כמבואר לב.), רק

ביאור: ליתר

כל  - טף ואפילו ונשים, אנשים - לירושלים לרגל עולים ישראל בני כל כאשר גם ישנו האחדות ענין
ברגליו  לעלות אותם 52שיכול מביאים הוריהם - ברגליהם לעלות יכולים שאינם קטנים קטני ואפילו ,

השנים, שאר בכל לרגל לעליה בנוגע גם נמשך וממנה הקהל, למצות בנוגע שמצינו כפי לירושלים,
ואיןֿכאןֿמקומו.
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סע"א.48) קיג, סנהדרין וראה סע"א. ב, תענית
יח.49) יט, קדושים
ואילך.50) 1141 ע' ח"ד לקו"ש וראה נצבים. ר"פ לקו"ת

אהבת 51) מצות - להצ"צ סהמ"צ וראה ה"ד. פ"ט נדרים
פ"א. ישראל

ה"ג.52) פ"ב חגיגה הל' רמב"ם בתחלתה. חגיגה מס'
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ישראל  ארץ כל של ישובה נפעל אזי - פרת בנהר לביתו הגיע שבישראל" ה"אחרון שכאשר ונמצא,
עליה"). יושביה ("כל בשלימות

שכתוב  כמו - ישראל ארץ של ישובה וחשוב נוגע כמה עד אחת 44ומובן, בשנה מפניך אגרשנו "לא
ונחלת  תפרה אשר עד מפניך אגרשנו מעט מעט (אלא) השדה חית עליך ורבה שממה הארץ תהיה פן

הארץ": את

נשמה" כל תחיה "לא הציווי היה שאודותם גוים אודות שמדובר סיבב 45אףֿעלֿפי מכלֿמקום ,
"פן  - למה זה וכל שכבשו), (שבע נוספות שנים שבע במשך ישראל בארץ שישבו הסיבות את הקב"ה

שממה". הארץ תהיה

שחייבים  גוים, שאפילו כדאי היה זה שלצורך - הארץ דישוב הענין וחשוב נוגע כמה עד מובן ומזה
שנים! שבע ארוך, זמן במשך בארץ  ישבו להשמידם,

ישראל! בני עלֿידי ישראל ארץ של לישובה בנוגע קלֿוחומר של בןֿבנו קלֿוחומר הרי ואםֿכן
של  לשלימותה נוגעת - אדמתו על לשבת פרת" לנהר שבישראל ה"אחרון של שחזרתו מובן ועלֿפי ֿזה
שדרים  היהודים כולל ישראל, בני כל של שלימותם - (ובמילא ירושלים - כולל כולה, ישראל ארץ
אשר  לביתו חזר שבישראל" ה"אחרון גם כאשר נשלם עליה" יושביה ד"כל הענין שכן, בירושלים).

פרת. נהר מירושלים, רחוק הכי במקום

.Ë:האדם בעבודת הענין ביאור
או  ושותה אוכל שבו לחדר תורה, לומד שבו החדר בין חילוק ישנו - כפשוטה האדם לדירת בנוגע
כך, כדי ועד הדירה, חלקי כל ישנם כאשר - היא הדירה שלימות אףֿעלֿפיֿכן אבל ישן, שבו החדר
עוד  ולא כולה, מהדירה חלק הוא שגם ממזוזה, הפטור חדר שם שישנו בכך גם תלויה הדירה ששלימות
אלא  עוד ולא כולה. הדירה בכל שלימות נפעלת ועלֿידו הכסא"], ["בית "בית" בשם שנקרא אלא

נפ  בה שעלֿידיֿזה לדור אסור הכסא בית בה שאין עיר שהרי - כולה העיר בכל שלימות .46עלת

ליהודים  בירושלים הנמצאים היהודים בין העבודה באופן דרגות חילוקי אמנם ישנם בנמשל: ודוגמתו
כדי  אףֿעלֿפיֿכן אבל - פרת בנהר הנמצא שבישראל" ל"אחרון עד ישראל, ארץ חלקי בשאר הנמצאים
העבודה  אופני כל דרושים יתברך, לעצמותו הדירה שלימות ישראל, עם דכללות העבודה שלימות שתהיה
וכיוצא  דחיה, של באופן מרע" ד"סור בקו העבודה והן טוב", ד"עשה בקו העבודה הן ישראל, בני דכל

העבודה. באופני החילוקים לשאר בנוגע בזה

מזו: ויתירה

לענין  בנוגע אבל בדירה, האדם של להשתמשות בנוגע אלא אינם הדירה שבחלקי הדרגות חילוקי
ממש. בשוה הדירה חלקי בכל היא האדם של בעלותו הרי - הבעלות

בחסידות  להמבואר בנוגע האדם 47וכמוֿכן של מציאותו עצם עם והדירה הבית של הקשר אודות
בשוה. הדירה חלקי בכל הוא זה ענין הרי - כו' האדם של עצמותו מתגלה שבה בדירה, הדר

כדי  ישראל בני דכל העבודה אופני לכל שזקוקים בלבד זו שלא - בנמשל גם מובן ועלֿדרךֿזה
של  עצמותו והתגלות בעלותו - הדירה ענין שעיקר זאת, עוד אלא יתברך, לעצמותו הדירה שתושלם

בשוה. העבודה) אופני (כל הדירה חלקי בכל ישנו (הקב"ה), בדירה הדר

.È לאחרי מיד לבתיהם שהגיעו אלו גם - ישראל לכל שייך בחשון דשבעה שהעילוי יובן עלֿפיֿזה
בירושלים: שנשארו אלו וגם הרגל,
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- המעולים החלקים הן הדירה, חלקי לכל זקוקים - יתברך לו דירה דעשיית הכוונה שתושלם כדי
רחוק  הכי למקום עד מירושלים, הרחוקים המקומות מזה, שלמטה החלקים והן וסביבותיה, ירושלים

הדירה. לשלימות נוגע זה דמקום המצב  שגם פרת, נהר - מירושלים

הדירה  חלקי בכל הוא - בה הדר של והתגלותו בעלותו - הדירה של ענינה שעיקר אלא עוד ולא
כנ"ל. בשוה,

למטה  תחתון שאין לתחתון עד בתחתונים, דירה לו להיות הקב"ה שנתאווה מכיון ועיקר: - ועוד
היותר  ישוב "מקום פרת", ב"נהר הנמצא שבישראל" "אחרון עלֿידי נפעל זה ענין אדרבה: הרי - ממנו
ישראל], ארץ של בגבולה שנמצאים זמן [כל ממנו (תחתון) רחוק שאין (תחתון) רחוק מירושלים", רחוק

ז  ענין ונפעל נמשך - ועלֿידו ליהודים וממנו עד ישראל, ארץ חלקי שאר שבכל ישראל בני כל אצל ה
ד"תחתון"). הענין (היפך בירושלים הנמצאים

שאילת  עם להמתין צריכים היו ישראל שכל לכך הענינים) (בפנימיות הטעם את לבאר יש ועלֿפיֿזה
פרת: לנהר שבישראל אחרון שיגיע עד גשמים

ז"ל  חכמינו גשמים 48אמרו של מפתח הן, ואלו שליח, ביד נמסרו שלא הקב"ה של בידו מפתחות "ג' :
הקב"ה  עלֿידי אלא שליח, עלֿידי ולהתגלות לבוא יכולים שאינם - הגשמים מעלת גודל מובן ומזה כו'".

יתברך. ועצמותו מהותו בלבד,

תחתון  שאין ב"תתתון עבודתו את לעבוד ומתחיל פרת, לנהר מגיע שבישראל" ה"אחרון כאשר ולכן:
שאין  בתחתון בתחתונים, דירה יתברך לו להיות הקב"ה דנתאווה הכוונה נשלמת אזי - ממנו" למטה
שהמפתח  גשמים, ירידת - הגשם" ומוריד הרוח ד"משיב ה"שטורעם" כל ומתגלה נמשך ואז ממנו, למטה

שהם. מקום בכל ישראל בני לכל - הקב"ה" של "בידו לזה

.‡È לכללות ישראל ואחדות ישראל דאהבת הענין נוגע כמה עד ביותר מודגש לעיל האמור בכל
ישראל: של עבודתם

אופני  דכל הצירוף עלֿידי העבודה שלימות נפעלת - ישראל של שבעבודתם הדרגות חילוקי למרות
יחדיו, העבודה

תחתון  שאין תחתון תחתונים, הכי בענינים שבישראל" ה"אחרון של עבודתו שדווקא אלא עוד ולא
בתחתונים  דירה יתברך לו להיות שנתאווה יתברך, לעצמותו הדירה שלימות את פועלת ממנו, למטה
לגדול  עד ישראל, בני כל בעבודת זה עילוי נמשך ועלֿידו ממנו, למטה תחתון שאין לתחתון עד דוקא,

בירושלים. שנמצא שבגדולים

כמוך" לרעך "ואהבת ישראל , אהבת רק לא - ישראל דאחדות הענין מודגש שהוא 49ובזה היינו, ,
עצמו. את שאוהב כמו רעהו את אוהב ואףֿעלֿפיֿכן בפניֿעצמו, מציאות ורעהו בפניֿעצמו מציאות

כאחד" "לאחדים אחת, למציאות נעשים ששניהם - מזו יתירה אחד 50אלא גוף של אברים שני בדוגמת ,
בירושלמי  המובא פ 51(כהמשל בתניא בארוכה כמבואר לב.), רק

ביאור: ליתר

כל  - טף ואפילו ונשים, אנשים - לירושלים לרגל עולים ישראל בני כל כאשר גם ישנו האחדות ענין
ברגליו  לעלות אותם 52שיכול מביאים הוריהם - ברגליהם לעלות יכולים שאינם קטנים קטני ואפילו ,

השנים, שאר בכל לרגל לעליה בנוגע גם נמשך וממנה הקהל, למצות בנוגע שמצינו כפי לירושלים,
ואיןֿכאןֿמקומו.
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סע"א.48) קיג, סנהדרין וראה סע"א. ב, תענית
יח.49) יט, קדושים
ואילך.50) 1141 ע' ח"ד לקו"ש וראה נצבים. ר"פ לקו"ת

אהבת 51) מצות - להצ"צ סהמ"צ וראה ה"ד. פ"ט נדרים
פ"א. ישראל

ה"ג.52) פ"ב חגיגה הל' רמב"ם בתחלתה. חגיגה מס'
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כלשון  ומקורם, בשרשם שנמצאים כפי האחדות בדוגמת - הוא לרגל העליה בעת האחדות ענין אמנם,
לכולנה". אחד ואב מתאימות כולן ומקורן בשרשן ומעלתן גדולתן יודע "מי  הזקן: אדמו"ר

כבר  חזר מישראל ואחד אחד שכל שאףֿעלֿפי - בחשון שבעה שלאחרי בתקופה החידוש וזהו
הענין  ישנו אז גם מכלֿמקום - תאנתו תחת ואיש גפנו תחת איש הפרטית, בעבודתו לעסוק למקומו,

כאחד". "לאחדים להיות מתאחדים ישראל שכל ישראל, דאחדות

.·È:לפועל בנוגע לעיל האמור מכל ההוראה
בשנה  בארוכה כמדובר - לדרכו" הלך ד"ויעקב בעבודה האחרון השלב מתחיל בחשון שבעה לאחרי

במוצאי 53שעברה  הוא לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין התחלת זו: שבעבודה הדרגות פרטי אודות
בדרושי  (כמבואר למטה מלמעלה ההמשכה עבודת המצוות, דקיום לעבודה בנוגע - יוםֿהכיפורים

מהר"ש  שמחתֿתורה 54אדמו"ר שבמוצאי לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין - מזה למטה .(55- מזה למטה .
"רשית" אותיות תשרי, חודש סיום לאחרי לדרכו" הלך ד"ויעקב לאחרי 56הענין - שבזה האחרון והשלב .

לתחתון  עד ב"תחתונים", העבודה מתחילה שאז פרת, לנהר שבישראל אחרון הגיע כאשר בחשון, שבעה
יתברך  לו דירה מהם לעשות - ממנו למטה תחתון .57שאין

עניני  לכל בנוגע תשרי דחודש העבודה כללות סיום שלאחרי - יהודי של בעבודתו ההוראה וזוהי
- העבודה עיקר מתחילה שעכשיו לו אומרים ולמקומו, לביתו חוזר ואחד אחד כל כאשר המועדים,

ד  יתברך לו לעשות - לדרכו" הלך בתחתונים."ויעקב ירה

החל  תשרי, דחודש העבודה עניני בכל היגיעה ריבוי כל לאחרי היתכן?! ושואל: יהודי בא וכאן
עליכם" ד"תמליכוני בשמחתֿתורה 58מהעבודה תורה" של ד"גמרה לעבודה עד מגיע 59בראשֿהשנה, ,

לו  שיהיה כדי אלא מנוחה, של במצב להשאר כדי לא - וזאת אטעם"... דעם "כאפן קימעא, להינפש לו
קצר! זמן לפרק מנוחה דרוש שלזה עבודתו, את ולעבוד להמשיך כח 

חיל" אל מחיל ילכו שנאמר . . מנוחה להם אין חכמים "תלמידי - לזה :60והמענה

כלל  אצלו שייך שלא כך חיל", אל מחיל "ילכו תמידית, הליכה של באופן היא יהודי של עבודתו
בלבד! אחר לרגע לא אפילו מנוחה , של ענין

לדרכו", הלך ד"ויעקב העבודה אצלו מתחילה ומיד תיכף הרי - בחשון בשבעה לביתו בהגיעו ולכן,
בתחתונים. דירה יתברך לו לעשות - יותר נעלית לעבודה הליכה חיל", אל מחיל "ילכו

.‚È פרשת בשבת חל בחשון שבעה שמוצאי - ושלפניה זו שנה בקביעות ביותר מודגש לעיל האמור
לךֿלך:

דפרשת 61ידועה  ההוראות עם "לחיות" היינו הזמן, עם "לחיות" שצריכים הזקן אדמו"ר והוראת תורת
בתורה. זו פרשה ולומדים קורין שבו לזמן מיוחדת שייכות להן שיש השבוע,

ההוראה  ביותר מודגשת אזי - לךֿלך פרשת קורין בחשון שבעה במוצאי כאשר הנה לכך, ובהתאם
אל  מחיל ד"ילכו הענין להיות צריך אזי בחשון, בשבעה המועדים, עבודת וגמר שלימות שלאחרי דלעיל

"לךֿלך". פרשתנו: ובלשון לדרכו", הלך "ויעקב חיל",
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תשד"מ 53) (התוועדויות ס"ד מרחשון ח' לך, לך ש"פ שיחת
ואילך). 431 ע' ח"א

רפצ"ו.54) תרל"ז וככה המשך
לקו"ש 55) קצד. ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר קודש אגרות

וש"נ. .1 הע' 259 ע' חט"ו
א'תשנו.56) ע' סוכות אוה"ת יב. יא, עקב עה"פ בעה"ט

רפז. ע' תר"ל סה"מ

וש"נ.57) ואילך. 367 ע' ח"כ לקו"ש - עדכ"ז בארוכה ראה
ב.58) נא, נצבים לקו"ת וראה ב. לד, שם סע"א. טז, ר"ה
ובכ"מ.
סתרס"ט.59) או"ח רמ"א
בסופן.60) ומו"ק ברכות מס'
ואילך.61) 29 ס"ע חש"ב סה"ש חשון. ב' - יום" "היום
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כשרות" בחזקת ישראל ש"כל מכיון אשר תשרי, חודש מעבודת עתה זה באים היתה 62אמנם, בוודאי ,
הגמרא  (כלשון למיעבד" ליה "כדבעי מישראל ואחד אחד כל של היה 63עבודתו שאצלם אלו - ובפרט .(

ד"ל  הענין געוואלגערט"כבר זיך "און ומקומם ביתם את שעזבו אביך", ומבית וממולדתך מארצך ךֿלך
של  בתנועה להמשיך עליו אלא בכך , להסתפק  ליהודי אין אףֿעלֿפיֿכן אבל תשרי... חודש כל במשך
חיל", אל מחיל "ילכו תמידית, הליכה של בתנועה שנמצאים מכיון מנוחה"; להם "אין - וכאמור הליכה,
אלא  סתם, הליכה רק לא היינו, אביך", ומבית וממולדתך מארצך "לךֿלך ממנו שתובעים אלא עוד ולא
מקודם  גם שהרי דקדושה, ורגילות טבע כולל - ורגילותו טבעו שינוי הקודם, מקומו את לגמרי לעזוב

כדבעי! עבודתו היתה לכן

עליו  ארץ לאיזה מיד לו לפרש מבלי אראך", אשר הארץ "אל ללכת לו שאומרים אלא עוד ולא
ללכת:

ממנו  שתובעים ידע כאשר הנפש' 'מנוחת לו תהיה לכלֿהפחות אז - מנוחה לא אם טוען: יהודי
פלוני! למקום ללכת

שידע  כזו, הנפש' 'מנוחת שאפילו - אראך" אשר הארץ אל . . ד"לךֿלך ההוראה באה זה על הנה
ולתת  בעיניו לחבבה "כדי רש"י: בפירוש כמבואר - הדבר וטעם לו... נותנים לא זה גם ללכת, צריך לאן

ליהודי! הקב"ה של חיבתו גודל מצד כלומר, ודיבור". דיבור כל על שכר לו

.„È אשר הנפש "את - הענין בהמשך ההוראה באה כך על הנה זו? עבודה להתבטא צריכה ובמה
בחרן" :64עשו

במדרש  אחד,65איתא יתוש אפילו לברוא העולם באי כל מתכנסין אם - בחרן עשו אשר הנפש "ואת :
היה  אברהם . . שגיירו הגרים אלו אלא עשו?! אשר הנפש ואת אמרת ואת נשמה, בו לזרוק יכולין אינן

הנשים" את מגיירת ושרה האנשים את .66מגייר

מישראל: ואחד אחד כל בעבודת ודוגמתו 

בעולם" מקום של אף ד"חרון הענין על מורה - ומכיון 67"חרן" ממנו, למטה תחתון שאין תחתון ,
את  לשם הקב"ה שולח - ליהדות לקרבם שצריכים יהודים וכן קדושה, של ניצוצות נמצאים זה שבמקום
אברהם  של והתפקיד השליחות את למלא כדי אמנו, שרה של וה'יורשת' אבינו אברהם של ה'יורש'
את  - והיא האנשים, את - הוא השכינה", כנפי תחת "להכניסן - בחרן" עשו אשר הנפש "את ושרה:

הנשים.

הכ  את ומשלימים ממלאים שעלֿידיֿזה מכיון - זו שבעבודה העילוי גודל הקב"ה ומובן דנתאווה וונה
מקום  של אף "חרון ב"חרן", אפילו אלקות גילוי  שפועלים עלֿידיֿזה בתחתונים, דירה יתברך לו להיות

בעולם".

עלֿידיֿזה  הפרטית, בעבודתו עילוי לידי מביאה הזולת עם שההתעסקות העובדה מלבד - זה וכל
המשנה  כמאמר הזולת, מן לומד בעצמו אדם".68שהוא מכל הלומד חכם "איזהו :

בדרגת  שאינו הוכחה זו הרי - ממנו ללמוד שיש מה רואה שאינו טוען ואם ללמוד, מה יש יהודי מכל
אדם". מכל "הלומד - היא שתכונתו התורה קובעת ל"חכם", בנוגע כי "חכם",
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יסוה"ת 62) הל' גם וראה ה"ב. פ"ב קידוה"ח הל' רמב"ם
ספ"ז.

ב.63) יז, ע"ז וראה רע"א. סז, כתובות
ה.64) יב, פרשתנו

סו).65) (רמז עה"פ פרשתנו יל"ש יד. פל"ט, ב"ר
עה"פ.66) פרש"י גם ראה
נח.67) ס"פ פרש"י
רפכ"ג.68) אדר"נ רפ"ד. אבות
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כלשון  ומקורם, בשרשם שנמצאים כפי האחדות בדוגמת - הוא לרגל העליה בעת האחדות ענין אמנם,
לכולנה". אחד ואב מתאימות כולן ומקורן בשרשן ומעלתן גדולתן יודע "מי  הזקן: אדמו"ר

כבר  חזר מישראל ואחד אחד שכל שאףֿעלֿפי - בחשון שבעה שלאחרי בתקופה החידוש וזהו
הענין  ישנו אז גם מכלֿמקום - תאנתו תחת ואיש גפנו תחת איש הפרטית, בעבודתו לעסוק למקומו,

כאחד". "לאחדים להיות מתאחדים ישראל שכל ישראל, דאחדות

.·È:לפועל בנוגע לעיל האמור מכל ההוראה
בשנה  בארוכה כמדובר - לדרכו" הלך ד"ויעקב בעבודה האחרון השלב מתחיל בחשון שבעה לאחרי

במוצאי 53שעברה  הוא לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין התחלת זו: שבעבודה הדרגות פרטי אודות
בדרושי  (כמבואר למטה מלמעלה ההמשכה עבודת המצוות, דקיום לעבודה בנוגע - יוםֿהכיפורים

מהר"ש  שמחתֿתורה 54אדמו"ר שבמוצאי לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין - מזה למטה .(55- מזה למטה .
"רשית" אותיות תשרי, חודש סיום לאחרי לדרכו" הלך ד"ויעקב לאחרי 56הענין - שבזה האחרון והשלב .

לתחתון  עד ב"תחתונים", העבודה מתחילה שאז פרת, לנהר שבישראל אחרון הגיע כאשר בחשון, שבעה
יתברך  לו דירה מהם לעשות - ממנו למטה תחתון .57שאין

עניני  לכל בנוגע תשרי דחודש העבודה כללות סיום שלאחרי - יהודי של בעבודתו ההוראה וזוהי
- העבודה עיקר מתחילה שעכשיו לו אומרים ולמקומו, לביתו חוזר ואחד אחד כל כאשר המועדים,

ד  יתברך לו לעשות - לדרכו" הלך בתחתונים."ויעקב ירה

החל  תשרי, דחודש העבודה עניני בכל היגיעה ריבוי כל לאחרי היתכן?! ושואל: יהודי בא וכאן
עליכם" ד"תמליכוני בשמחתֿתורה 58מהעבודה תורה" של ד"גמרה לעבודה עד מגיע 59בראשֿהשנה, ,

לו  שיהיה כדי אלא מנוחה, של במצב להשאר כדי לא - וזאת אטעם"... דעם "כאפן קימעא, להינפש לו
קצר! זמן לפרק מנוחה דרוש שלזה עבודתו, את ולעבוד להמשיך כח 

חיל" אל מחיל ילכו שנאמר . . מנוחה להם אין חכמים "תלמידי - לזה :60והמענה

כלל  אצלו שייך שלא כך חיל", אל מחיל "ילכו תמידית, הליכה של באופן היא יהודי של עבודתו
בלבד! אחר לרגע לא אפילו מנוחה , של ענין

לדרכו", הלך ד"ויעקב העבודה אצלו מתחילה ומיד תיכף הרי - בחשון בשבעה לביתו בהגיעו ולכן,
בתחתונים. דירה יתברך לו לעשות - יותר נעלית לעבודה הליכה חיל", אל מחיל "ילכו

.‚È פרשת בשבת חל בחשון שבעה שמוצאי - ושלפניה זו שנה בקביעות ביותר מודגש לעיל האמור
לךֿלך:

דפרשת 61ידועה  ההוראות עם "לחיות" היינו הזמן, עם "לחיות" שצריכים הזקן אדמו"ר והוראת תורת
בתורה. זו פרשה ולומדים קורין שבו לזמן מיוחדת שייכות להן שיש השבוע,

ההוראה  ביותר מודגשת אזי - לךֿלך פרשת קורין בחשון שבעה במוצאי כאשר הנה לכך, ובהתאם
אל  מחיל ד"ילכו הענין להיות צריך אזי בחשון, בשבעה המועדים, עבודת וגמר שלימות שלאחרי דלעיל

"לךֿלך". פרשתנו: ובלשון לדרכו", הלך "ויעקב חיל",
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תשד"מ 53) (התוועדויות ס"ד מרחשון ח' לך, לך ש"פ שיחת
ואילך). 431 ע' ח"א

רפצ"ו.54) תרל"ז וככה המשך
לקו"ש 55) קצד. ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר קודש אגרות

וש"נ. .1 הע' 259 ע' חט"ו
א'תשנו.56) ע' סוכות אוה"ת יב. יא, עקב עה"פ בעה"ט

רפז. ע' תר"ל סה"מ

וש"נ.57) ואילך. 367 ע' ח"כ לקו"ש - עדכ"ז בארוכה ראה
ב.58) נא, נצבים לקו"ת וראה ב. לד, שם סע"א. טז, ר"ה
ובכ"מ.
סתרס"ט.59) או"ח רמ"א
בסופן.60) ומו"ק ברכות מס'
ואילך.61) 29 ס"ע חש"ב סה"ש חשון. ב' - יום" "היום
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כשרות" בחזקת ישראל ש"כל מכיון אשר תשרי, חודש מעבודת עתה זה באים היתה 62אמנם, בוודאי ,
הגמרא  (כלשון למיעבד" ליה "כדבעי מישראל ואחד אחד כל של היה 63עבודתו שאצלם אלו - ובפרט .(

ד"ל  הענין געוואלגערט"כבר זיך "און ומקומם ביתם את שעזבו אביך", ומבית וממולדתך מארצך ךֿלך
של  בתנועה להמשיך עליו אלא בכך , להסתפק  ליהודי אין אףֿעלֿפיֿכן אבל תשרי... חודש כל במשך
חיל", אל מחיל "ילכו תמידית, הליכה של בתנועה שנמצאים מכיון מנוחה"; להם "אין - וכאמור הליכה,
אלא  סתם, הליכה רק לא היינו, אביך", ומבית וממולדתך מארצך "לךֿלך ממנו שתובעים אלא עוד ולא
מקודם  גם שהרי דקדושה, ורגילות טבע כולל - ורגילותו טבעו שינוי הקודם, מקומו את לגמרי לעזוב

כדבעי! עבודתו היתה לכן

עליו  ארץ לאיזה מיד לו לפרש מבלי אראך", אשר הארץ "אל ללכת לו שאומרים אלא עוד ולא
ללכת:

ממנו  שתובעים ידע כאשר הנפש' 'מנוחת לו תהיה לכלֿהפחות אז - מנוחה לא אם טוען: יהודי
פלוני! למקום ללכת

שידע  כזו, הנפש' 'מנוחת שאפילו - אראך" אשר הארץ אל . . ד"לךֿלך ההוראה באה זה על הנה
ולתת  בעיניו לחבבה "כדי רש"י: בפירוש כמבואר - הדבר וטעם לו... נותנים לא זה גם ללכת, צריך לאן

ליהודי! הקב"ה של חיבתו גודל מצד כלומר, ודיבור". דיבור כל על שכר לו

.„È אשר הנפש "את - הענין בהמשך ההוראה באה כך על הנה זו? עבודה להתבטא צריכה ובמה
בחרן" :64עשו

במדרש  אחד,65איתא יתוש אפילו לברוא העולם באי כל מתכנסין אם - בחרן עשו אשר הנפש "ואת :
היה  אברהם . . שגיירו הגרים אלו אלא עשו?! אשר הנפש ואת אמרת ואת נשמה, בו לזרוק יכולין אינן

הנשים" את מגיירת ושרה האנשים את .66מגייר

מישראל: ואחד אחד כל בעבודת ודוגמתו 

בעולם" מקום של אף ד"חרון הענין על מורה - ומכיון 67"חרן" ממנו, למטה תחתון שאין תחתון ,
את  לשם הקב"ה שולח - ליהדות לקרבם שצריכים יהודים וכן קדושה, של ניצוצות נמצאים זה שבמקום
אברהם  של והתפקיד השליחות את למלא כדי אמנו, שרה של וה'יורשת' אבינו אברהם של ה'יורש'
את  - והיא האנשים, את - הוא השכינה", כנפי תחת "להכניסן - בחרן" עשו אשר הנפש "את ושרה:

הנשים.

הכ  את ומשלימים ממלאים שעלֿידיֿזה מכיון - זו שבעבודה העילוי גודל הקב"ה ומובן דנתאווה וונה
מקום  של אף "חרון ב"חרן", אפילו אלקות גילוי  שפועלים עלֿידיֿזה בתחתונים, דירה יתברך לו להיות

בעולם".

עלֿידיֿזה  הפרטית, בעבודתו עילוי לידי מביאה הזולת עם שההתעסקות העובדה מלבד - זה וכל
המשנה  כמאמר הזולת, מן לומד בעצמו אדם".68שהוא מכל הלומד חכם "איזהו :

בדרגת  שאינו הוכחה זו הרי - ממנו ללמוד שיש מה רואה שאינו טוען ואם ללמוד, מה יש יהודי מכל
אדם". מכל "הלומד - היא שתכונתו התורה קובעת ל"חכם", בנוגע כי "חכם",
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יסוה"ת 62) הל' גם וראה ה"ב. פ"ב קידוה"ח הל' רמב"ם
ספ"ז.

ב.63) יז, ע"ז וראה רע"א. סז, כתובות
ה.64) יב, פרשתנו

סו).65) (רמז עה"פ פרשתנו יל"ש יד. פל"ט, ב"ר
עה"פ.66) פרש"י גם ראה
נח.67) ס"פ פרש"י
רפכ"ג.68) אדר"נ רפ"ד. אבות



d"nyz'dכ oeygÎxn 'g ,jlÎjl zyxt zay zgiy

ונבון" חכם ל"עם השייך יהודי, שכל לו 69ומכיון אין - "חכם" התואר על לוותר רוצה אינו בוודאי ,
אדם! מכל ללמוד להשתדל אלא ברירה...

.ÂË("בחרן עשו אשר הנפש ("את הזולת עם ופעולה דעבודה ושייכות בקשר ביאור להוסיף ויש
יהודי  עם נעשית זו שעבודה בלבד זו שלא - בתחתונים דירה יתברך לו להיות הקב"ה דנתאווה לענין
קשורה  גופא זו שעבודה זאת, עוד אלא הקב"ה, נתאווה שלכך ממנו, למטה שאין תחתון ב"חרן", הנמצא

מהרצון. שלמעלה בחינה עם
בזה: והביאור

תורה' ב'לקוטי מצות 70מבואר כמו: דוקא, מדעתו שלא אלא האדם, ברצון תלויות שאינן מצוות שיש
לקבל  רצונו אם שהרי בכך: רוצה אינו כאשר רק השייכת - (נשיאות) מלך דמינוי המצוה וכן שכחה,

כו'". הכבוד אחר הרודף "כל כי למלך, אותו ימנו לא הנשיאות את

רצון  בבחינת ששרשם מפני האדם של ברצונו תלויות המצוות שרוב - שם) (כמבואר בזה והענין
מן  למעלה שהיא מבחינה ששרשם מפני זה הרי האדם, של ברצונו תלויות שאינן אלו ומצוות העליון,

הרצון. מבחינת למעלה הקב"ה", ד"נתאווה הענין ובדוגמת עלֿדרך כו', דמקיף מקיף הרצון,

- ברצון התלויה מצוה דלמעלה, והשכל החכמה בחינת את ממשיכה - בשכל התלויה מצוה כלומר:
שלמעלה  הבחינה את ממשיכה - האדם של ברצונו תלויה שאינה ומצוה הרצון, בחינת את ממשיכה

מהרצון.

של  ברצונו תלוי זה דבר שהרי - העובד האדם של ברצונו תלויה אינה הזולת על הפעולה גם והנה,
שלמעלה  הבחינה את ממשיכה זו ופעולה שעבודה ונמצא, דבריו. את ולקבל לשמוע ירצה אם הזולת,

הקב"ה". ד"נתאווה הענין שזהו מהרצון,

ושכחה: מלך מינוי הנ"ל, המצוות ב' דוגמת זו בפעולה יש - יותר ובפרטיות

וכיוצא  תפילין להניח בתורה, שיעור לקבוע אותו ומעוררים יהודי עם מדברים כאשר מלך: מינוי
"מלך" נעשה שהמשפיע נמצא, הרי - ממש בפועל כך מתנהג אכן זה שיהודי רואים ואחרֿכך בזה,

רבנן" מלכי ברצון 71("מאן "ומלכותו - הוא המלכות ענין כללות והרי למשמעתו: שסר זה יהודי של (
עליהם" (המקבל).72קבלו העם ברצון אלא (המשפיע) המלך של ברצונו תלוי זה שאין היינו, ,

המצוות  כל כנגד (השקולה הצדקה דמצות הפרטים אחד היא - שכחה שכחה: כללות 73וכן והרי ,(
אודות  שמדובר מכיון - ל"שכחה" המיוחדת והשייכות רוחנית. צדקה - היא הזולת על הפעולה ענין

כו'. שכחה של במצב הוא שבו אלקות שניצוץ יהודי

ד"נתאווה  הענין שזהו - הרצון מן למעלה שהם המצוות שתי עם קשורה הזולת על שהפעולה ונמצא,
הקב"ה".

.ÊË העיקר הוא :74והמעשה
ד"ויעקב  בעבודה ומיד תיכף להתחיל יש - המועדים כל וגמר סיום לאחרי בחשון, משבעה בבואנו
ישנו  - שמותר ומכיון בשבת, המותר באופן ההתוועדות, לאחרי מיד - השבת ביום [עוד לדרכו" הלך

בתחתונים. דירה יתברך לו לעשות כדי בעולם", מקום של אף "חרון ל"חרן", לצאת בכך], חיוב

או  יהדות, עניני אודות יודע אינו שלעתֿעתה יהודי ולפגוש לרחוב לצאת יש פשוטות: ובאותיות
מכל  בלבד אחת מצוה אודות הידיעה עדיין לו שחסרה אלא יהדות, עניני אודות שיודע יהודי אפילו
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ו.69) ד, ואתחנן
בג).70) (צט, ברכה ס"פ
ברע"מ.71) - ב רנג, זח"ג סע"א. סב, גיטין ראה
לקו"ת 72) ד. ג, בראשית תו"א וראה ערבית. תפלת נוסח

וש"נ. .60 הע' 237 ע' חט"ו לקו"ש רע"ב. א, דברים
(מח,)73 פל"ז תניא וראה ה"א. פ"א פאה ירושלמי א. ט, ב"ב

ב).
מי"ז.74) פ"א אבות
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להוסיף  עליו ולהשפיע זו, מצוה של וחשיבותה מעלתה בגודל ידיעה לו שחסרה או התורה, מצוות תרי"ג
לתורה. עתים קביעת עלֿידי - ולכלֿלראש יהדות, עניני בכל

אפילו  לעזוב יש אלא עתה, עד חוצה היהדות דהפצת בתחום שעשו מה בכל להסתפק אין וכאמור,
וממול  מארצך "לךֿלך - דקדושה הרגילות טבע וביתר את שאת ביתר אלו ענינים בכל ולהוסיף גו'", דתך

ז"ל  חכמינו ובלשון לא 75עוז, מאות", ד' רוצה מאתיים לו שיש מי מאתיים, רוצה מנה לו שיש "מי :
לתושיה" "כפלים אלא "מנה" עוד .76רק

ז"ל  רבותינו כמאמר - השבת ליום מהשייכות כפול 77ולהעיר קרבנו כו' כפול דשבתא עסקא "כל
הקרבן  נקרא שלכן לגמרי, אחרת איכות אלא קרבנות), (ב' בלבד בכמות אינו זה ש"כפל" ומובן, כו'".

הוספה. מלשון - "מוסף" בשם דשבת

הזרע. בשורת - ובמיוחד כולל שבפרשה, הברכות לכל זוכים האמורים הענינים בכל העבודה ועלֿידי
תלמידים" אלו - לבניך ל"ושננתם בנוגע והן כפשוטו, "נרות 78הן שנעשים תלמידים להעמיד שזוכה ,

הזאת"79להאיר" הארץ את אתן "לזרעך - הארץ בשורת וכן החיים"80, ("ארץ הארץ כיבוש ברוחניות,81, (
בגשמיות, הארץ כיבוש (גם) - ועלֿידיֿזה

תלכו  "בחוקותי ובכללות: והיהדות, התורה בהפצת ועבודתנו מעשינו כללות שעלֿידי - ובפשטות
אותם" ועשיתם תשמרו מצוותי בפרשה,82ואת המנויות הברכות לכל זוכים - ברוחניות) הארץ (כיבוש

בארץ" שלום "ונתתי - הגשמית),83כולל ישראל לארץ (בנוגע דברים של כפשוטם ,

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו מהגלות, ישראל בני כל יוצאים ממש שבקרוב - ,84והעיקר
שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו כולל 85ובאים ,

גבולך" את אלקיך ה' ירחיב "כי בפרשת 86- שכתוב וכמו כולל 87נו , הזאת", הארץ את נתתי "לזרעך :
הקדמוני", ואת הקניזי ואת הקיני "את

במהרה  לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה
ממש. בימינו

***

.ÊÈ הוראה מלשון (תורה והוראותיה התורה עניני שכל פעמים כמה אור"88דובר ד"תורה באופן הם (89,
על  הנה - בתורה הוראה אודותיו מוצאים שלא מסויים ענין ישנו וכאשר ומאירה, ברורה הוראה היינו,

אמרו  הוא 90זה ריק דבר לא ולכן,91"כי בתורה". יגיעין אתם שאין לפי הוא, מכם - הוא ריק ואם ,
לעניננו: ובנוגע זה. לענין בנוגע גם בתורה ההוראה את למצוא יצליח בוודאי - בתורה היגיעה עלֿידי
לעשות  לדרכו", הלך ד"ויעקב באופן חשון דחודש העבודה אודות דלעיל הדברים אריכות כל לאחרי
כלֿכך  הם רבים בהם, לעסוק שצריכים הענינים ולטעון: יהודי לבוא יכול - בתחתונים דירה יתברך לו

מאומה!... לעשות צריך אינו שכן, ומכיון להתחיל! במה יודע ואינו לגמרי  מבולבל נעשה שהוא עד
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שרה.75) חיי ס"פ ובחיי רמב"ן י פ"ג, יג. פ"א, קה"ר ראה
.250 ע' פי"ד אלנקווה להר"י מנוה"מ כז. ב, לר"י תשובה שערי

ו.76) יא, איוב - הכתוב ל'
בתחלתו.77) בשלח לקו"ת וראה א. צב, מזמור תהלים מדרש
ה"ב.78) פ"א ת"ת הל' רמב"ם ז. ו, ואתחנן ופרש"י ספרי

ס"ח. שם לאדה"ז ת"ת הל'
(79.310 ע' ח"י שם. ובהנסמן ואילך 484 ע' ח"ב לקו"ש ראה

ועוד. .149 ע' חי"ב
ז.80) יב, פרשתנו
ובכ"מ.81) סוס"ח. אגה"ק ראה
ג).82) (כו, בחוקותי ר"פ

ו.83) שם,
ט.84) י, בא
יב.85) יא, עקב
ח.86) יט, שופטים פרש"י עה"פ. ספרי וראה כ. יב, ראה

ה"ד. פ"ח נפש ושמירת רוצח הל' רמב"ם
יטֿיח.87) טו,
הרד"ק.88) בשם - בראשית ר"פ גו"א ב. נג, זח"ג
כג.89) ו, משלי
ה"א.90) פ"א פאה ירושלמי
מז.91) לב, האזינו
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ונבון" חכם ל"עם השייך יהודי, שכל לו 69ומכיון אין - "חכם" התואר על לוותר רוצה אינו בוודאי ,
אדם! מכל ללמוד להשתדל אלא ברירה...

.ÂË("בחרן עשו אשר הנפש ("את הזולת עם ופעולה דעבודה ושייכות בקשר ביאור להוסיף ויש
יהודי  עם נעשית זו שעבודה בלבד זו שלא - בתחתונים דירה יתברך לו להיות הקב"ה דנתאווה לענין
קשורה  גופא זו שעבודה זאת, עוד אלא הקב"ה, נתאווה שלכך ממנו, למטה שאין תחתון ב"חרן", הנמצא

מהרצון. שלמעלה בחינה עם
בזה: והביאור

תורה' ב'לקוטי מצות 70מבואר כמו: דוקא, מדעתו שלא אלא האדם, ברצון תלויות שאינן מצוות שיש
לקבל  רצונו אם שהרי בכך: רוצה אינו כאשר רק השייכת - (נשיאות) מלך דמינוי המצוה וכן שכחה,

כו'". הכבוד אחר הרודף "כל כי למלך, אותו ימנו לא הנשיאות את

רצון  בבחינת ששרשם מפני האדם של ברצונו תלויות המצוות שרוב - שם) (כמבואר בזה והענין
מן  למעלה שהיא מבחינה ששרשם מפני זה הרי האדם, של ברצונו תלויות שאינן אלו ומצוות העליון,

הרצון. מבחינת למעלה הקב"ה", ד"נתאווה הענין ובדוגמת עלֿדרך כו', דמקיף מקיף הרצון,

- ברצון התלויה מצוה דלמעלה, והשכל החכמה בחינת את ממשיכה - בשכל התלויה מצוה כלומר:
שלמעלה  הבחינה את ממשיכה - האדם של ברצונו תלויה שאינה ומצוה הרצון, בחינת את ממשיכה

מהרצון.

של  ברצונו תלוי זה דבר שהרי - העובד האדם של ברצונו תלויה אינה הזולת על הפעולה גם והנה,
שלמעלה  הבחינה את ממשיכה זו ופעולה שעבודה ונמצא, דבריו. את ולקבל לשמוע ירצה אם הזולת,

הקב"ה". ד"נתאווה הענין שזהו מהרצון,

ושכחה: מלך מינוי הנ"ל, המצוות ב' דוגמת זו בפעולה יש - יותר ובפרטיות

וכיוצא  תפילין להניח בתורה, שיעור לקבוע אותו ומעוררים יהודי עם מדברים כאשר מלך: מינוי
"מלך" נעשה שהמשפיע נמצא, הרי - ממש בפועל כך מתנהג אכן זה שיהודי רואים ואחרֿכך בזה,

רבנן" מלכי ברצון 71("מאן "ומלכותו - הוא המלכות ענין כללות והרי למשמעתו: שסר זה יהודי של (
עליהם" (המקבל).72קבלו העם ברצון אלא (המשפיע) המלך של ברצונו תלוי זה שאין היינו, ,

המצוות  כל כנגד (השקולה הצדקה דמצות הפרטים אחד היא - שכחה שכחה: כללות 73וכן והרי ,(
אודות  שמדובר מכיון - ל"שכחה" המיוחדת והשייכות רוחנית. צדקה - היא הזולת על הפעולה ענין

כו'. שכחה של במצב הוא שבו אלקות שניצוץ יהודי

ד"נתאווה  הענין שזהו - הרצון מן למעלה שהם המצוות שתי עם קשורה הזולת על שהפעולה ונמצא,
הקב"ה".

.ÊË העיקר הוא :74והמעשה
ד"ויעקב  בעבודה ומיד תיכף להתחיל יש - המועדים כל וגמר סיום לאחרי בחשון, משבעה בבואנו
ישנו  - שמותר ומכיון בשבת, המותר באופן ההתוועדות, לאחרי מיד - השבת ביום [עוד לדרכו" הלך

בתחתונים. דירה יתברך לו לעשות כדי בעולם", מקום של אף "חרון ל"חרן", לצאת בכך], חיוב

או  יהדות, עניני אודות יודע אינו שלעתֿעתה יהודי ולפגוש לרחוב לצאת יש פשוטות: ובאותיות
מכל  בלבד אחת מצוה אודות הידיעה עדיין לו שחסרה אלא יהדות, עניני אודות שיודע יהודי אפילו
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ו.69) ד, ואתחנן
בג).70) (צט, ברכה ס"פ
ברע"מ.71) - ב רנג, זח"ג סע"א. סב, גיטין ראה
לקו"ת 72) ד. ג, בראשית תו"א וראה ערבית. תפלת נוסח

וש"נ. .60 הע' 237 ע' חט"ו לקו"ש רע"ב. א, דברים
(מח,)73 פל"ז תניא וראה ה"א. פ"א פאה ירושלמי א. ט, ב"ב

ב).
מי"ז.74) פ"א אבות
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להוסיף  עליו ולהשפיע זו, מצוה של וחשיבותה מעלתה בגודל ידיעה לו שחסרה או התורה, מצוות תרי"ג
לתורה. עתים קביעת עלֿידי - ולכלֿלראש יהדות, עניני בכל

אפילו  לעזוב יש אלא עתה, עד חוצה היהדות דהפצת בתחום שעשו מה בכל להסתפק אין וכאמור,
וממול  מארצך "לךֿלך - דקדושה הרגילות טבע וביתר את שאת ביתר אלו ענינים בכל ולהוסיף גו'", דתך

ז"ל  חכמינו ובלשון לא 75עוז, מאות", ד' רוצה מאתיים לו שיש מי מאתיים, רוצה מנה לו שיש "מי :
לתושיה" "כפלים אלא "מנה" עוד .76רק

ז"ל  רבותינו כמאמר - השבת ליום מהשייכות כפול 77ולהעיר קרבנו כו' כפול דשבתא עסקא "כל
הקרבן  נקרא שלכן לגמרי, אחרת איכות אלא קרבנות), (ב' בלבד בכמות אינו זה ש"כפל" ומובן, כו'".

הוספה. מלשון - "מוסף" בשם דשבת

הזרע. בשורת - ובמיוחד כולל שבפרשה, הברכות לכל זוכים האמורים הענינים בכל העבודה ועלֿידי
תלמידים" אלו - לבניך ל"ושננתם בנוגע והן כפשוטו, "נרות 78הן שנעשים תלמידים להעמיד שזוכה ,

הזאת"79להאיר" הארץ את אתן "לזרעך - הארץ בשורת וכן החיים"80, ("ארץ הארץ כיבוש ברוחניות,81, (
בגשמיות, הארץ כיבוש (גם) - ועלֿידיֿזה

תלכו  "בחוקותי ובכללות: והיהדות, התורה בהפצת ועבודתנו מעשינו כללות שעלֿידי - ובפשטות
אותם" ועשיתם תשמרו מצוותי בפרשה,82ואת המנויות הברכות לכל זוכים - ברוחניות) הארץ (כיבוש

בארץ" שלום "ונתתי - הגשמית),83כולל ישראל לארץ (בנוגע דברים של כפשוטם ,

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו מהגלות, ישראל בני כל יוצאים ממש שבקרוב - ,84והעיקר
שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו כולל 85ובאים ,

גבולך" את אלקיך ה' ירחיב "כי בפרשת 86- שכתוב וכמו כולל 87נו , הזאת", הארץ את נתתי "לזרעך :
הקדמוני", ואת הקניזי ואת הקיני "את

במהרה  לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה
ממש. בימינו

***

.ÊÈ הוראה מלשון (תורה והוראותיה התורה עניני שכל פעמים כמה אור"88דובר ד"תורה באופן הם (89,
על  הנה - בתורה הוראה אודותיו מוצאים שלא מסויים ענין ישנו וכאשר ומאירה, ברורה הוראה היינו,

אמרו  הוא 90זה ריק דבר לא ולכן,91"כי בתורה". יגיעין אתם שאין לפי הוא, מכם - הוא ריק ואם ,
לעניננו: ובנוגע זה. לענין בנוגע גם בתורה ההוראה את למצוא יצליח בוודאי - בתורה היגיעה עלֿידי
לעשות  לדרכו", הלך ד"ויעקב באופן חשון דחודש העבודה אודות דלעיל הדברים אריכות כל לאחרי
כלֿכך  הם רבים בהם, לעסוק שצריכים הענינים ולטעון: יהודי לבוא יכול - בתחתונים דירה יתברך לו

מאומה!... לעשות צריך אינו שכן, ומכיון להתחיל! במה יודע ואינו לגמרי  מבולבל נעשה שהוא עד
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שרה.75) חיי ס"פ ובחיי רמב"ן י פ"ג, יג. פ"א, קה"ר ראה
.250 ע' פי"ד אלנקווה להר"י מנוה"מ כז. ב, לר"י תשובה שערי

ו.76) יא, איוב - הכתוב ל'
בתחלתו.77) בשלח לקו"ת וראה א. צב, מזמור תהלים מדרש
ה"ב.78) פ"א ת"ת הל' רמב"ם ז. ו, ואתחנן ופרש"י ספרי

ס"ח. שם לאדה"ז ת"ת הל'
(79.310 ע' ח"י שם. ובהנסמן ואילך 484 ע' ח"ב לקו"ש ראה

ועוד. .149 ע' חי"ב
ז.80) יב, פרשתנו
ובכ"מ.81) סוס"ח. אגה"ק ראה
ג).82) (כו, בחוקותי ר"פ

ו.83) שם,
ט.84) י, בא
יב.85) יא, עקב
ח.86) יט, שופטים פרש"י עה"פ. ספרי וראה כ. יב, ראה

ה"ד. פ"ח נפש ושמירת רוצח הל' רמב"ם
יטֿיח.87) טו,
הרד"ק.88) בשם - בראשית ר"פ גו"א ב. נג, זח"ג
כג.89) ו, משלי
ה"א.90) פ"א פאה ירושלמי
מז.91) לב, האזינו
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לעשות  עליו מה בדיוק ידע - ירצה רק אם שכן, הוא". מכם - הוא ריק "ואם לו: אומרים זה על הנה
שלאחריֿזה. ברגע לעשות ומה זה, ברגע

שאלתו, את בפניו ויציע ממנו, גדול לחכם ילך פשוטה: עצה ישנה - בעצמו להחליט לו קשה ואם
לעשות. מה לו יורה והוא

כאשר  וקלֿוחומר: ובמכלֿשכן אצלו. וישאל אליו, יגש - דאתרא" "מרא שהוא רב זו בשכונה יש
בכף  להשתמש שיכול למרות - וזאת הרב, אצל לשאול הולך - בשר של לקדירה נופלת חלב של כף
שאיֿאפשר  דבר זה, ברגע או ביום לעבודתו בנוגע שאלה ישנה כאשר ואםֿכן אחרת, וקדירה אחרת

הידוע  ובלשון לאיבוד, זה יום הולך - זה ביום עבודתו את ממלא אינו אם שהרי "איבוד 92לדחותו, :
(וכן  ויומא יומא ש"כל מכיון  שלאחריֿזה, ביום זאת להשלים יכול ואינו זה ימיו", ביום ורגע רגע  כל

עבידתיה" עביד זה!93עצמו) בענין הרב אצל לשאול שצריך עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי -

לרופא  - דומה הדבר למה משל "רב"... אינו זה שבענין הדבר סימן - יודע" "איני הרב לו יאמר ואם
ז"ל  חכמינו כדברי לרפאות, ירפא 94שתפקידו "ורפא נתינתֿכח)95: עם (ביחד רשות  שניתנה מכאן -

רופא, אינו זה לענין שבנוגע סימן - מסויימת מחלה לרפא יודע שאינו יאמר שאם לרפאות", לרופא
זה. בענין לעשות מה לו שיורה אחר רב לחפש לו יש - בעניננו כן וכמו אחר. רופא לחפש  יש ולכן

המשנה  כחן"96ובלשון לפי אלא כו' מבקש ש"איני ומכיון רב". לך "עשה רב 97: למצוא יצליח בודאי -
לעשות. מה לו שיורה

.ÁÈ שנים כמה לפני שדובר במה הכוונה למעשה, היתה, שתפקידם 98זו ד"משפיעים", הענין אודות
עתים  לקבוע וקדושה, טוב עניני בכל להוסיף בסביבתם שנמצאים אלו כל את לעורר - להיות אמור היה
מתעוררת  שכאשר - כולל וכו', המבצעים עניני חוצה, המעיינות והפצת היהדות בהפצת לעסוק לתורה,

בדבר. עמו להתייעץ כדי לפנות מי אל יהיה אלו, בענינים מישהו אצל שאלה
הדבר! הועיל לא - שנים כמה לפני זה בענין שדובר למרות לדאבוננו, אבל

- אבל ומועילים, טובים ענינים - ובוודאי ענינים, וכמה בכמה עסוקים - ל"משפיעים" שנתמנו אלו
"משפיעים". להיות - עליהם שהוטל לתפקיד קשר כל ללא

עמהם... נעשה מה לראות יכולים - שבדבר והתוצאות "משפיעים"... להיות זכותם על "ויתרו" הם
בזה. להאריך המקום כאן ואין

ועוד: זאת

תפקידם  את למלא מתעצלים שהמשפיעים אשמתם מהי - מהמשפיעים לקבל שצריכים אלו
שהמושפעים  הקב"ה של רצונו יתקיים לא המשפיעים של עצלותם שמצד יתכן לא והרי ושליחותם?!...

הקודש' ב'אגרת המבואר (עלֿדרך להם המגיעה ההשפעה את )!99יקבלו

רגע  וכל יום כל כאמור, אשר זה, ביום המושפעים של לעבודתם הנוגע ענין אודות שמדובר ובפרט
ה"משפיעים": כלפי נוספת טענה - ומכאן חוזרת! שאינה אבידה זו הרי - לבטלה שהולך

זמנם  את שמבזבזים בלבד, להם שנוגע ענין זה אין - ושליחותם תפקידם את ממלאים שאינם מה
אלו  כל של זמנם את הם מבזבזים עלֿידיֿזה מזו: יתירה אלא תפקידם, מילוי מלבד אחרים  ענינים על

חוזרת! שאינה אבידה זוהי - וכאמור מהם! לקבל יכולים שהיו
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א.92) י. המהר"ל) (לאחי החיים ספר
ב.93) רסד, ח"א שם וראה רע"ב. צד, זח"ג
רסשל"ו.94) יו"ד טושו"ע א. פה, ב"ק סע"א. ס, ברכות
יט.95) כא, משפטים
רפ"ח.96) שם א. פכ"ב, אדר"נ מ"ו. שם מט"ז. פ"א אבות

יא.97) נשא תנחומא ג. פי"ב, במדב"ר
(הוצאה 98) ישראל אהבת קונטרס ואילך. 493 ע' חי"ז לקו"ש

בסופו. - למשפיעים) מיוחדת
רסכ"ה.99)
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שהם  היא האמת כלום, ולא אינם - בהם וכיוצא אחרים בענינים שעסוקים - למיניהם התירוצים וכל
תפקידם! את למלא מתעצלים

לעיל  (כמוזכר כו' הכבוד אחר הרודף כל שכן, - משפיעים להיות רוצים שאינם הטוענים מהם ישנם
כך... על מהם שיצחקו אלא עוד ולא תורה'), ב'לקוטי שכתוב מה טו) (סעיף

לכם" נותן אני עבדות לכם, נותן אני ששררה אתם "כמדומין "כבוד"?!... אודות מדבר !100מי

לחם  הפרנסה, צרכי אודות מדובר שכאשר בנפשיה איניש ידע הרי - כו' מהם שיצחקו לטענה ובקשר
הבריות", יאמרו "מה כלל יתחשב ולא צרכיו, את להשיג כדי המאמצים כל את יעשה לחץ, ומים צר
כאשר  ואםֿכן ששיער. מכפי יותר ובקלות הרחבה, מתוך פרנסתו, את להשיג הקב"ה לו עוזר ובוודאי

כזה! באופן להתנהג שצריך בוודאי הרי - ושליחותו תפקידו מילוי אודות מדובר

.ËÈ:לענין ומענין
התורה  לאותיות בנוגע - החסידות בתורת ענינים לכתוב ושליחות תפקיד עליו שהטילו יהודי ישנו
שלא  חזקה, משני למעלה רב, זמן משך כבר זה ואףֿעלֿפיֿכן ובהצלחה, בזה עסק וכבר בזה, וכיוצא

זה. בענין לעסוק התיישב

בעצמו  הוא יודע - בזה כיוצא תירוצים ושאר אחרים, בענינים ההתעסקות - למיניהם התירוצים כל
עליו. שהוטל בתפקיד עוסק אינו ואףֿעלֿפיֿכן אמת, שאינם

לדברים  היצרֿהרע את שמגרים העובדה מלבד - היצרֿהרע... של מצדו אפילו לכך, הסברה כל ואין
הרע"! ביצר לפניך שחטאנו חטא ד"על הפירוש כידוע לעשותם, חושב היה לא שמעצמו

יוד  אדם ש"אין אף שהרי - פלוני של הנהגתו תהיה כיצד תחילה לשער יכולים כלל בלבו בדרך מה ע
חבירו" האדם,101של של תכונותיו את מכירים אזי הנהגתו, את ורואים עמו מדברים כאשר מכלֿמקום ,

ז"ל  חכמינו -102ובלשון לשער יכולים ובמילא, ובכעסו", ובכיסו בכוסו ניכר, אדם דברים "בשלשה :
את  מגרה האדם כאשר מהֿשאיןֿכן הרגיל, דרך על - זה וכל הנהגתו. תהיה כיצד - יותר או פחות

יגיע! לאן לשער איֿאפשר אזי - היצרֿהרע

.Î וכיוצא "משפיע" של תפקיד ונעלה, חשוב תפקיד למישהו שנותנים - כזה דבר יתכן כיצד לכאורה,
לכך?! לב שם אינו ואףֿעלֿפיֿכן בזה,

תורה' ב'לקוטי המבואר עלֿפי - לזה התשובה פנים"103הנה ולא עורף אלי פנו "כי :104בענין

שזהו  - והביאור פנים"?! ולא ד"עורף באופן שזהו לומר שייך כיצד אלי", ש"פנו מכיון לכאורה,
ממנו. הריחוק בתכלית הוא הרי שאז ערפו, את אליו שהופך אלא חבירו אצל העומד לאדם ֿ משל עלֿדרך

לכיוון  הפנים את הופכים כאשר אבל ביותר, יקר לאוצר בסמיכות לעמוד יכולים בעניננו: ודוגמתו
באוצר!! מבחינים לא - אחר

נפשו, לתכונות בהתאם הדבר שאין או אחרים, בענינים שעוסקים למיניהם, התירוצים כל - וכאמור
עליהם. המוטלת והשליחות מהתפקיד התחמקות אלא אינם בזה, וכיוצא בכך, רגיל  אינו

כאמור, בישראל, רב ישנו זה על הנה - עליו המוטלת השליחות מהי ספק למישהו יש אמנם ואם
הרב! אצל לשאול יכול ואםֿכן

משכימים  הכל חשוב, כך כל אדם הוא - הרב?! אצל לשאול לו שאומרים היתכן הטענה: באה וכאן
"רב'ל"?!... אפילו אלא "רב" רק ולא רב, אצל לשאול יצטרך שהוא היתכן ואםֿכן לפתחו,

הוא?! שואל תער"ב... בהמשך כזה ענין מצינו היכן
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לעשות  עליו מה בדיוק ידע - ירצה רק אם שכן, הוא". מכם - הוא ריק "ואם לו: אומרים זה על הנה
שלאחריֿזה. ברגע לעשות ומה זה, ברגע

שאלתו, את בפניו ויציע ממנו, גדול לחכם ילך פשוטה: עצה ישנה - בעצמו להחליט לו קשה ואם
לעשות. מה לו יורה והוא

כאשר  וקלֿוחומר: ובמכלֿשכן אצלו. וישאל אליו, יגש - דאתרא" "מרא שהוא רב זו בשכונה יש
בכף  להשתמש שיכול למרות - וזאת הרב, אצל לשאול הולך - בשר של לקדירה נופלת חלב של כף
שאיֿאפשר  דבר זה, ברגע או ביום לעבודתו בנוגע שאלה ישנה כאשר ואםֿכן אחרת, וקדירה אחרת

הידוע  ובלשון לאיבוד, זה יום הולך - זה ביום עבודתו את ממלא אינו אם שהרי "איבוד 92לדחותו, :
(וכן  ויומא יומא ש"כל מכיון  שלאחריֿזה, ביום זאת להשלים יכול ואינו זה ימיו", ביום ורגע רגע  כל

עבידתיה" עביד זה!93עצמו) בענין הרב אצל לשאול שצריך עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי -

לרופא  - דומה הדבר למה משל "רב"... אינו זה שבענין הדבר סימן - יודע" "איני הרב לו יאמר ואם
ז"ל  חכמינו כדברי לרפאות, ירפא 94שתפקידו "ורפא נתינתֿכח)95: עם (ביחד רשות  שניתנה מכאן -

רופא, אינו זה לענין שבנוגע סימן - מסויימת מחלה לרפא יודע שאינו יאמר שאם לרפאות", לרופא
זה. בענין לעשות מה לו שיורה אחר רב לחפש לו יש - בעניננו כן וכמו אחר. רופא לחפש  יש ולכן

המשנה  כחן"96ובלשון לפי אלא כו' מבקש ש"איני ומכיון רב". לך "עשה רב 97: למצוא יצליח בודאי -
לעשות. מה לו שיורה

.ÁÈ שנים כמה לפני שדובר במה הכוונה למעשה, היתה, שתפקידם 98זו ד"משפיעים", הענין אודות
עתים  לקבוע וקדושה, טוב עניני בכל להוסיף בסביבתם שנמצאים אלו כל את לעורר - להיות אמור היה
מתעוררת  שכאשר - כולל וכו', המבצעים עניני חוצה, המעיינות והפצת היהדות בהפצת לעסוק לתורה,

בדבר. עמו להתייעץ כדי לפנות מי אל יהיה אלו, בענינים מישהו אצל שאלה
הדבר! הועיל לא - שנים כמה לפני זה בענין שדובר למרות לדאבוננו, אבל

- אבל ומועילים, טובים ענינים - ובוודאי ענינים, וכמה בכמה עסוקים - ל"משפיעים" שנתמנו אלו
"משפיעים". להיות - עליהם שהוטל לתפקיד קשר כל ללא

עמהם... נעשה מה לראות יכולים - שבדבר והתוצאות "משפיעים"... להיות זכותם על "ויתרו" הם
בזה. להאריך המקום כאן ואין

ועוד: זאת

תפקידם  את למלא מתעצלים שהמשפיעים אשמתם מהי - מהמשפיעים לקבל שצריכים אלו
שהמושפעים  הקב"ה של רצונו יתקיים לא המשפיעים של עצלותם שמצד יתכן לא והרי ושליחותם?!...

הקודש' ב'אגרת המבואר (עלֿדרך להם המגיעה ההשפעה את )!99יקבלו

רגע  וכל יום כל כאמור, אשר זה, ביום המושפעים של לעבודתם הנוגע ענין אודות שמדובר ובפרט
ה"משפיעים": כלפי נוספת טענה - ומכאן חוזרת! שאינה אבידה זו הרי - לבטלה שהולך

זמנם  את שמבזבזים בלבד, להם שנוגע ענין זה אין - ושליחותם תפקידם את ממלאים שאינם מה
אלו  כל של זמנם את הם מבזבזים עלֿידיֿזה מזו: יתירה אלא תפקידם, מילוי מלבד אחרים  ענינים על

חוזרת! שאינה אבידה זוהי - וכאמור מהם! לקבל יכולים שהיו
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שהם  היא האמת כלום, ולא אינם - בהם וכיוצא אחרים בענינים שעסוקים - למיניהם התירוצים וכל
תפקידם! את למלא מתעצלים

לעיל  (כמוזכר כו' הכבוד אחר הרודף כל שכן, - משפיעים להיות רוצים שאינם הטוענים מהם ישנם
כך... על מהם שיצחקו אלא עוד ולא תורה'), ב'לקוטי שכתוב מה טו) (סעיף

לכם" נותן אני עבדות לכם, נותן אני ששררה אתם "כמדומין "כבוד"?!... אודות מדבר !100מי

לחם  הפרנסה, צרכי אודות מדובר שכאשר בנפשיה איניש ידע הרי - כו' מהם שיצחקו לטענה ובקשר
הבריות", יאמרו "מה כלל יתחשב ולא צרכיו, את להשיג כדי המאמצים כל את יעשה לחץ, ומים צר
כאשר  ואםֿכן ששיער. מכפי יותר ובקלות הרחבה, מתוך פרנסתו, את להשיג הקב"ה לו עוזר ובוודאי

כזה! באופן להתנהג שצריך בוודאי הרי - ושליחותו תפקידו מילוי אודות מדובר

.ËÈ:לענין ומענין
התורה  לאותיות בנוגע - החסידות בתורת ענינים לכתוב ושליחות תפקיד עליו שהטילו יהודי ישנו
שלא  חזקה, משני למעלה רב, זמן משך כבר זה ואףֿעלֿפיֿכן ובהצלחה, בזה עסק וכבר בזה, וכיוצא

זה. בענין לעסוק התיישב

בעצמו  הוא יודע - בזה כיוצא תירוצים ושאר אחרים, בענינים ההתעסקות - למיניהם התירוצים כל
עליו. שהוטל בתפקיד עוסק אינו ואףֿעלֿפיֿכן אמת, שאינם

לדברים  היצרֿהרע את שמגרים העובדה מלבד - היצרֿהרע... של מצדו אפילו לכך, הסברה כל ואין
הרע"! ביצר לפניך שחטאנו חטא ד"על הפירוש כידוע לעשותם, חושב היה לא שמעצמו

יוד  אדם ש"אין אף שהרי - פלוני של הנהגתו תהיה כיצד תחילה לשער יכולים כלל בלבו בדרך מה ע
חבירו" האדם,101של של תכונותיו את מכירים אזי הנהגתו, את ורואים עמו מדברים כאשר מכלֿמקום ,

ז"ל  חכמינו -102ובלשון לשער יכולים ובמילא, ובכעסו", ובכיסו בכוסו ניכר, אדם דברים "בשלשה :
את  מגרה האדם כאשר מהֿשאיןֿכן הרגיל, דרך על - זה וכל הנהגתו. תהיה כיצד - יותר או פחות

יגיע! לאן לשער איֿאפשר אזי - היצרֿהרע

.Î וכיוצא "משפיע" של תפקיד ונעלה, חשוב תפקיד למישהו שנותנים - כזה דבר יתכן כיצד לכאורה,
לכך?! לב שם אינו ואףֿעלֿפיֿכן בזה,

תורה' ב'לקוטי המבואר עלֿפי - לזה התשובה פנים"103הנה ולא עורף אלי פנו "כי :104בענין

שזהו  - והביאור פנים"?! ולא ד"עורף באופן שזהו לומר שייך כיצד אלי", ש"פנו מכיון לכאורה,
ממנו. הריחוק בתכלית הוא הרי שאז ערפו, את אליו שהופך אלא חבירו אצל העומד לאדם ֿ משל עלֿדרך

לכיוון  הפנים את הופכים כאשר אבל ביותר, יקר לאוצר בסמיכות לעמוד יכולים בעניננו: ודוגמתו
באוצר!! מבחינים לא - אחר

נפשו, לתכונות בהתאם הדבר שאין או אחרים, בענינים שעוסקים למיניהם, התירוצים כל - וכאמור
עליהם. המוטלת והשליחות מהתפקיד התחמקות אלא אינם בזה, וכיוצא בכך, רגיל  אינו

כאמור, בישראל, רב ישנו זה על הנה - עליו המוטלת השליחות מהי ספק למישהו יש אמנם ואם
הרב! אצל לשאול יכול ואםֿכן

משכימים  הכל חשוב, כך כל אדם הוא - הרב?! אצל לשאול לו שאומרים היתכן הטענה: באה וכאן
"רב'ל"?!... אפילו אלא "רב" רק ולא רב, אצל לשאול יצטרך שהוא היתכן ואםֿכן לפתחו,

הוא?! שואל תער"ב... בהמשך כזה ענין מצינו היכן
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לזה: והמענה

שני 105ידוע  שכאשר דורנו) נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק עלֿידי (שנתפרסם האמצעי אדמו"ר של הפתגם
נג  אלקיות נפשות שתי ישנם אזי ביניהם, מתדברים של יהודים הבהמית נפש שהרי אחת, בהמית נפש ד

שלו! ויצרֿהרע הבהמית נפש של ותאוותיה ברצונותיה מעוניינת אינה חבירו

נמצא  זה יהודי אם אפילו - וזאת יהודי, עוד עם והתייעצות שבהתדברות התועלת גודל מובן ומזה
ממנו. שלמטה בדרגא

(כידוע  עילאה" "יחודא אודות עמו לדבר (רק) לא שהכוונה בזה),106ופשוט, האמצעי אדמו"ר פתגם
היצר... לטענות בנוגע עמו ולהתייעץ לדבר עליו לכלֿלראש אלא

.‡Î חסֿושלום הדבר יזיק לא בוודאי - קדוש ובמקום השבת ביום זה ענין אודות שמדברים מכיון
שכבר  לאחרי הנ"ל, מהדברים תועלת תצמח אם להסתפק שיש אף הדבר, לתיקון בנוגע אלא אחד, לאף

תועלת! ללא פעמים וכמה כמה דיברו
ולהיות  לכעוס רצונך וכועסים... 'ברוגז' נעשים - ואחרֿכך הדברים, את ושומעים כאן נמצאים הם

"טאפארוֿדאֿפלאחו" - הוא העיקר אבל מכך... הנאה לך יש אם 'ברוגז', ותהיה תכעס טוב, - ,107'ברוגז'
בפועל!... מעשה

אחד  שכל המתאים הזמן זה הרי ולכן, זו. דשנה לדרכו" הלך ד"ויעקב העבודה סדר כעת מתחיל
באופן  ותפקידו שליחותו במילוי לעסוק יתחיל ולהבא ומכאן הקודמת, הנהגתו את וישכח יעזוב ואחד

המתאים.

כ"ק  של והשיחות המאמרים ריבוי את ואחד אחד כל יראה עתה, שמדברים מה בגלל רק לא - וזאת
הדברים  את לרשום וצוה אויסגעווייטיגט", זיך האט ער וועלכע "אין דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח

להתנהג! כיצד ידע ואז - הלשונות בכל ולהעתיקם

שתפקידם  נשמתוֿעדן מהורש"ב אדמו"ר מכ"ק בעצמם לשמוע שזכו מה בעליֿהשיבה יזכרו
חרפו  "אשר בזמן דוד"... בית ל"מלחמת לצאת שצריכים אלו והם להאיר"... "נרות להיות ושליחותם

משיחך" !!...108עקבות

ללמוד  מספיק לזה - הקודמת ההנהגה את לתקן כדי חסידות ללמוד צורך אין דבר, של לאמיתו
ערוך"... שולחן "קיצור

אדמו"ר  שכתב מה ולראות אני", "מודה לפני עוד בתחילתו, מיד "סידור", לפתוח מספיק מזו: יתירה
במעשיו"!! ורואה עליו עומד הקב"ה המלכים מלכי מלך הגדול שהמלך לבו אל האדם "ישים הזקן:

.·Î בדבר לסיים יש - געבייזערט"... זיך מ'האט "וואס באופן - דלעיל הדברים אריכות כל לאחרי
טוב.

אודות  לאחרים יספרו כאשר שהרי תועלת, גם בה יש - זיך") ("בייזערן כשלעצמה הדיבור צורת
הדבר, סיבת היתה מה גם לספר לבסוף יצטרכו וכו'", געבייזערט זיך מ'האט "אז זו, דשבת ההתוועדות

משפיע!! להיות צריך יהודי שכל כך על געבייזערט" זיך מ'האט "אז - יספרו ומה

עני  בין עשיר בין מישראל, ואחד אחד כל על חל - צדקה דמצות אמורים 109החיוב הדברים ואם ,
"וואס  אחד כל שמבין כפי - רוחנית לצדקה בנוגע הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי גשמית, בצדקה

גשמית! צדקה מאשר יותר נעלית רוחנית שצדקה חסידות" ביכל א צו צוגערירט נאר זיך האט
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מוהריי"צ 105) אדמו"ר קודש אגרות טבת. כ' - יום" "היום
ב. שנ, ח"ב לקו"ד עג. ע' ח"ב

(106.68 הע' 99 ע' ח"י לקו"ש וראה .104 ע' תש"ב סה"ש
וש"נ.

ה'ש"ת 107) סה"ש .69 ר"ע מהר"ש אדמו"ר התולדות ספר

.437 ר"ע חי"ח לקו"ש .104 ע' תש"ד .84 ע' תש"ב .105 ע'
ואילך.108) 141 ס"ע תש"ב סה"ש ראה
ה"ה.גיטין 109) פ"ז עניים מתנות הל' רמב"ם רע"ב. ז,

רסרמ"ח. יו"ד טושו"ע

d"nyz'd oeygÎxn 'g ,jlÎjl zyxt zay zgiy

טוב. בדבר - כאמור - לסיים יש געבייזערט", זיך מען "האט שבכלֿאופן מכיון זה, כל לאחרי אמנם,

למלא  כדי אביך", ומבית וממולדתך מארצך "לךֿלך השבוע: דפרשת ההוראה - הטוב הדבר ומהו
שם" שמו "לשכן הקב"ה של שליחותו הידועה 110את הבעלֿשםֿטוב עלֿידי 111(כתורת שנמסרה ,

זה  שענין דורנו), נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק עלֿידי ונתפרסמה ונתגלתה נשמתוֿעדן מהורש"ב אדמו"ר
ענין  אראך", ד"אשר ובאופן חוצה, והיהדות התורה בהפצת וההתעסקות העבודה כללות עלֿידי נפעל

יג). סעיף (כנ"ל כו' מיוחדת חיבה עם הקשור

האדמה" משפחות כל בך ש"ונברכו עד הפרשה, שבהמשך הברכות לכל זוכים וכמו 112ועלֿידיֿזה ,
ל"זרעך" בנוגע והמושפעים.113כן התלמידים אצל כן שפועלים היינו, ,

"הקיצו  - ואז צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה - אראך" אשר הארץ "אל שבאים ועד
עפר" שוכני ממש.114ורננו בימינו במהרה לבב, וטוב שמחה מתוך - זה וכל בראשם, והאבות ,

***

.‚Îכעין) גו'.מאמר לךֿלך אברם אל ה' ויאמר דיבורֿהמתחיל שיחה)

***

.„Î אדוניֿאביֿמוריֿורבי בהערות ענין לבאר וכן רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד נהוג
השבוע. דפרשת הזהר על

פרשתנו  ארצה 115בהתחלת ללכת ויצאו וגו' אחיו בן לוט ואת אשתו שרי את אברם "ויקח נאמר:
כנען". ארצה ויבואו כנען

להבין: וצריך

לארץ  שבאו מכיון לכאורה, - כנען" ארצה ויבואו כנען ארצה ללכת "ויצאו בכתוב נכפל מדוע א)
"ללכת  בתיבות הכתוב מחדש מה ואםֿכן זה, למקום ללכת כדי מלכתחילה שיצאו בוודאי הרי כנען,

כנען"? ארצה ויבואו "וילכו הוהֿליהֿלמימר כנען", ארצה

נח  פרשת בסוף שכתוב כמו - כן לפני עוד היתה כנען ארצה ללכת היציאה מזו: יתירה "ויקח 116ב)
שבאו  אלא אינו כאן שנתחדש ומה כנען", ארצה ללכת כשדים מאור אתם ויצאו וגו' בנו אברם את תרח

עתה?! שנתחדש ענין שזהו משמע כנען", ארצה ללכת "ויצאו בפרשתנו שנאמר וממה כנען, לארץ

פרשת  (שבסוף כשדים" מאור אתם "ויצאו בתיבות רש"י פירוש עלֿפי - יותר מתחזקת זו וקושיא
ולוט": שרי עם ואברם "תרח נח),

היתה  לא אברם של שיציאתו משמע, שמזה וגו'", בנו אברם את תרח "ויקח נאמר הכתוב בהתחלת
אברם  שגם היינו, רבים), לשון ("ויצאו" אתם" "ויצאו הכתוב בהמשך נאמר ולכן תרח. בעקבות אלא

ולוט. שרי את עמהם לקחו ושניהם תרח), של בעקבותיו שנגרר רק  (ולא תרח כמו יצא

- תרח) בעקבות רק (לא עצמו מדעת אברם של יציאתו אודות כבר מסופר נח פרשת שבסוף ומכיון
שבפרשתנו?! כנען" ארצה ללכת "ויצאו בפסוק החידוש מהו התמיהה גדולה

היתה  מה נוספת: לשאלה באים כו') תרח יציאת אודות נח פרשת בסוף (המסופר לזה ובהמשך ג)
לאברם? אלא היה לא גו'" "לךֿלך הציווי הרי - כנען ארצה ללכת תרח של ליציאתו הסיבה

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

ב.110) כו, תבוא
הוספות 111) קה"ת) (הוצאת כש"ט אלול. ח"י - יום" "היום

וש"נ. ס"ג.
ג.112) יב, פרשתנו

יד.113) כח, ויצא
יט.114) כו, ישעי'
ה.115) יב,
לא.116) יא,



כה d"nyz'd oeygÎxn 'g ,jlÎjl zyxt zay zgiy

לזה: והמענה

שני 105ידוע  שכאשר דורנו) נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק עלֿידי (שנתפרסם האמצעי אדמו"ר של הפתגם
נג  אלקיות נפשות שתי ישנם אזי ביניהם, מתדברים של יהודים הבהמית נפש שהרי אחת, בהמית נפש ד

שלו! ויצרֿהרע הבהמית נפש של ותאוותיה ברצונותיה מעוניינת אינה חבירו

נמצא  זה יהודי אם אפילו - וזאת יהודי, עוד עם והתייעצות שבהתדברות התועלת גודל מובן ומזה
ממנו. שלמטה בדרגא

(כידוע  עילאה" "יחודא אודות עמו לדבר (רק) לא שהכוונה בזה),106ופשוט, האמצעי אדמו"ר פתגם
היצר... לטענות בנוגע עמו ולהתייעץ לדבר עליו לכלֿלראש אלא

.‡Î חסֿושלום הדבר יזיק לא בוודאי - קדוש ובמקום השבת ביום זה ענין אודות שמדברים מכיון
שכבר  לאחרי הנ"ל, מהדברים תועלת תצמח אם להסתפק שיש אף הדבר, לתיקון בנוגע אלא אחד, לאף

תועלת! ללא פעמים וכמה כמה דיברו
ולהיות  לכעוס רצונך וכועסים... 'ברוגז' נעשים - ואחרֿכך הדברים, את ושומעים כאן נמצאים הם

"טאפארוֿדאֿפלאחו" - הוא העיקר אבל מכך... הנאה לך יש אם 'ברוגז', ותהיה תכעס טוב, - ,107'ברוגז'
בפועל!... מעשה

אחד  שכל המתאים הזמן זה הרי ולכן, זו. דשנה לדרכו" הלך ד"ויעקב העבודה סדר כעת מתחיל
באופן  ותפקידו שליחותו במילוי לעסוק יתחיל ולהבא ומכאן הקודמת, הנהגתו את וישכח יעזוב ואחד

המתאים.

כ"ק  של והשיחות המאמרים ריבוי את ואחד אחד כל יראה עתה, שמדברים מה בגלל רק לא - וזאת
הדברים  את לרשום וצוה אויסגעווייטיגט", זיך האט ער וועלכע "אין דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח

להתנהג! כיצד ידע ואז - הלשונות בכל ולהעתיקם

שתפקידם  נשמתוֿעדן מהורש"ב אדמו"ר מכ"ק בעצמם לשמוע שזכו מה בעליֿהשיבה יזכרו
חרפו  "אשר בזמן דוד"... בית ל"מלחמת לצאת שצריכים אלו והם להאיר"... "נרות להיות ושליחותם

משיחך" !!...108עקבות

ללמוד  מספיק לזה - הקודמת ההנהגה את לתקן כדי חסידות ללמוד צורך אין דבר, של לאמיתו
ערוך"... שולחן "קיצור

אדמו"ר  שכתב מה ולראות אני", "מודה לפני עוד בתחילתו, מיד "סידור", לפתוח מספיק מזו: יתירה
במעשיו"!! ורואה עליו עומד הקב"ה המלכים מלכי מלך הגדול שהמלך לבו אל האדם "ישים הזקן:

.·Î בדבר לסיים יש - געבייזערט"... זיך מ'האט "וואס באופן - דלעיל הדברים אריכות כל לאחרי
טוב.

אודות  לאחרים יספרו כאשר שהרי תועלת, גם בה יש - זיך") ("בייזערן כשלעצמה הדיבור צורת
הדבר, סיבת היתה מה גם לספר לבסוף יצטרכו וכו'", געבייזערט זיך מ'האט "אז זו, דשבת ההתוועדות

משפיע!! להיות צריך יהודי שכל כך על געבייזערט" זיך מ'האט "אז - יספרו ומה

עני  בין עשיר בין מישראל, ואחד אחד כל על חל - צדקה דמצות אמורים 109החיוב הדברים ואם ,
"וואס  אחד כל שמבין כפי - רוחנית לצדקה בנוגע הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי גשמית, בצדקה

גשמית! צדקה מאשר יותר נעלית רוחנית שצדקה חסידות" ביכל א צו צוגערירט נאר זיך האט
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מוהריי"צ 105) אדמו"ר קודש אגרות טבת. כ' - יום" "היום
ב. שנ, ח"ב לקו"ד עג. ע' ח"ב

(106.68 הע' 99 ע' ח"י לקו"ש וראה .104 ע' תש"ב סה"ש
וש"נ.

ה'ש"ת 107) סה"ש .69 ר"ע מהר"ש אדמו"ר התולדות ספר

.437 ר"ע חי"ח לקו"ש .104 ע' תש"ד .84 ע' תש"ב .105 ע'
ואילך.108) 141 ס"ע תש"ב סה"ש ראה
ה"ה.גיטין 109) פ"ז עניים מתנות הל' רמב"ם רע"ב. ז,

רסרמ"ח. יו"ד טושו"ע

d"nyz'd oeygÎxn 'g ,jlÎjl zyxt zay zgiy

טוב. בדבר - כאמור - לסיים יש געבייזערט", זיך מען "האט שבכלֿאופן מכיון זה, כל לאחרי אמנם,

למלא  כדי אביך", ומבית וממולדתך מארצך "לךֿלך השבוע: דפרשת ההוראה - הטוב הדבר ומהו
שם" שמו "לשכן הקב"ה של שליחותו הידועה 110את הבעלֿשםֿטוב עלֿידי 111(כתורת שנמסרה ,

זה  שענין דורנו), נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק עלֿידי ונתפרסמה ונתגלתה נשמתוֿעדן מהורש"ב אדמו"ר
ענין  אראך", ד"אשר ובאופן חוצה, והיהדות התורה בהפצת וההתעסקות העבודה כללות עלֿידי נפעל

יג). סעיף (כנ"ל כו' מיוחדת חיבה עם הקשור

האדמה" משפחות כל בך ש"ונברכו עד הפרשה, שבהמשך הברכות לכל זוכים וכמו 112ועלֿידיֿזה ,
ל"זרעך" בנוגע והמושפעים.113כן התלמידים אצל כן שפועלים היינו, ,

"הקיצו  - ואז צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה - אראך" אשר הארץ "אל שבאים ועד
עפר" שוכני ממש.114ורננו בימינו במהרה לבב, וטוב שמחה מתוך - זה וכל בראשם, והאבות ,

***

.‚Îכעין) גו'.מאמר לךֿלך אברם אל ה' ויאמר דיבורֿהמתחיל שיחה)

***

.„Î אדוניֿאביֿמוריֿורבי בהערות ענין לבאר וכן רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד נהוג
השבוע. דפרשת הזהר על

פרשתנו  ארצה 115בהתחלת ללכת ויצאו וגו' אחיו בן לוט ואת אשתו שרי את אברם "ויקח נאמר:
כנען". ארצה ויבואו כנען

להבין: וצריך

לארץ  שבאו מכיון לכאורה, - כנען" ארצה ויבואו כנען ארצה ללכת "ויצאו בכתוב נכפל מדוע א)
"ללכת  בתיבות הכתוב מחדש מה ואםֿכן זה, למקום ללכת כדי מלכתחילה שיצאו בוודאי הרי כנען,

כנען"? ארצה ויבואו "וילכו הוהֿליהֿלמימר כנען", ארצה

נח  פרשת בסוף שכתוב כמו - כן לפני עוד היתה כנען ארצה ללכת היציאה מזו: יתירה "ויקח 116ב)
שבאו  אלא אינו כאן שנתחדש ומה כנען", ארצה ללכת כשדים מאור אתם ויצאו וגו' בנו אברם את תרח

עתה?! שנתחדש ענין שזהו משמע כנען", ארצה ללכת "ויצאו בפרשתנו שנאמר וממה כנען, לארץ

פרשת  (שבסוף כשדים" מאור אתם "ויצאו בתיבות רש"י פירוש עלֿפי - יותר מתחזקת זו וקושיא
ולוט": שרי עם ואברם "תרח נח),

היתה  לא אברם של שיציאתו משמע, שמזה וגו'", בנו אברם את תרח "ויקח נאמר הכתוב בהתחלת
אברם  שגם היינו, רבים), לשון ("ויצאו" אתם" "ויצאו הכתוב בהמשך נאמר ולכן תרח. בעקבות אלא

ולוט. שרי את עמהם לקחו ושניהם תרח), של בעקבותיו שנגרר רק  (ולא תרח כמו יצא

- תרח) בעקבות רק (לא עצמו מדעת אברם של יציאתו אודות כבר מסופר נח פרשת שבסוף ומכיון
שבפרשתנו?! כנען" ארצה ללכת "ויצאו בפסוק החידוש מהו התמיהה גדולה

היתה  מה נוספת: לשאלה באים כו') תרח יציאת אודות נח פרשת בסוף (המסופר לזה ובהמשך ג)
לאברם? אלא היה לא גו'" "לךֿלך הציווי הרי - כנען ארצה ללכת תרח של ליציאתו הסיבה

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

ב.110) כו, תבוא
הוספות 111) קה"ת) (הוצאת כש"ט אלול. ח"י - יום" "היום

וש"נ. ס"ג.
ג.112) יב, פרשתנו

יד.113) כח, ויצא
יט.114) כו, ישעי'
ה.115) יב,
לא.116) יא,
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.‰Î:והסברה ביאור הדורשים נוספים פרטים ישנם הענין בכללות
קודמת  הדברים סדר מצד ולכאורה, אביך". ומבית וממולדתך מארצך "לךֿלך נאמר לאברם בציווי א)

"מ  היציאה ואחרֿכך אביך", "מבית היציאה היציאה ואחרֿכך נולד, שבה והעיר השכונה - מולדתך"
"ממולדתך", ואחרֿכך "מארצך", תחילה - הפוך בסדר נאמר מדוע ואםֿכן כולה, מהארץ - "מארצך"

אביך"? "מבית - בסוף ורק

בהמשך  מצינו היכן (1) ולכאורה: אראך", אשר הארץ אל גו' "לךֿלך לאברם אמר הקב"ה ב)
- ילך ארץ לאיזה לו שנאמר מצינו שלא מכיון (2) ילך? ארץ לאיזה לו ואמר הראה שהקב"ה הכתובים
המקום  הודיעו ה' כי להודיע הכתוב הוצרך "ולא החיים': ה'אור בפירוש כנען?! לארץ אברם הלך מדוע
אם  - ועלֿכלֿפנים כן, לומר מסתבר לא מקרא של פשוטו בדרך בלימוד אמנם, מעצמו". מובן הוא כי

בפירוש. זאת לומר צריך היה כן, סובר רש"י

כתיב  "שהרי - שנה קמ"ה בן תרח היה מחרן אברם שבצאת חשבון רש"י עושה נח פרשת בסוף 117ג)

שנה  קמ"ה הרי אברם, כשנולד היה שנה שבעים בן ותרח מחרן, בצאתו שנה ושבעים חמש בן ואברם
מחרן". אברם כשיצא לתרח

בן  היה "תרח - שנים ב' של בהפרש אחר, באופן זה חשבון מצינו החיים' ה'אור בפירוש אמנם,
היה  כנען ארצה אברהם ובלכת אברם, כשנולד היה שנה ס"ח בן כי אבינו, אברהם בהפרד שנה קמ"ג

קמ"ג". תרח שני עולים שאז שנה, ע"ה בן

שבפסוק  מפני - המחלוקת הרן",118וטעם ואת נחור את אברם את ויולד שנה שבעים תרח "ויחי
אופנים: בשני לפרש יכולים

החיים' ה'אור ולדעת (ב) גו'", אברם את "ויולד - ואז שנה", שבעים תרח "ויחי - רש"י לדעת (א)
שלשתם  לידת שלאחרי היינו, הרן", ואת נחור את אברם "את הוליד כאשר שנה" שבעים תרח "ויחי -
חדשי  (ט' שנים ב' של הפרש יש הרן, ללידת (הבכור) אברם לידת שבין ומכיון שנה. שבעים בן היה

במדרש  (כדאיתא הרן של העיבור חדשי וט' נחור, של שנתיים 119העיבור היתה אברם שלידת נמצא, ,((
שנה. ס"ח בן תרח בהיות - כן לפני

מקרא  של בפשוטו לפרש רש"י מעדיף טעם מאיזה להבין: צריך - אופנים בב' ללמוד שאפשר ומכיון
לפרטי  להכנס שלא או האופנים, ב' את להזכיר צריך היה לכאורה, הב'. אופן מאשר יותר הא' כאופן

המדוייק  המספר את יזכיר שלא עלֿידיֿזה - אברם הדברים של שיציאתו להדגיש כדי שהרי השנים. של
המדוייק  המספר את לפרש צורך אין בפירושו) רש"י כוונת (שזוהי שנים עשרות תרח של למיתתו קדמה

קמ"ג). או (קמ"ה תרח של דשנותיו

ענינים  שכל לומר בהכרח הרי - מקרא של בפשוטו ביאור דורשים הנ"ל הדיוקים פרטי שכל ומכיון
רש"י, מדברי המובנים פרטים יש אופנים: ובב' רש"י, פירוש עם חומש שלומד לבןֿחמש מובנים אלו

לקמן. שיתבאר וכפי רש"י. פירוש ללא גם למקרא" חמש ה"בן של בשכלו המובנים פרטים ויש

.ÂÎ דפרשתנו הזהר על אאמו"ר הזהר 120בהערות לסיפור בקשר פרטים כמה רבי 121נתבארו אודות
פזי. בן יוסי

וכבוד  עושר ליה ויהבי דאתי, בעלמא ימים אורך ליה יהבי באורייתא דמתעסק "מאן בזהר: איתא
דלקמן: הסיפור מובא לזה ובהמשך דין". בעלמא

וישתדל  ייתי דאתי, בעלמא דחיי אורכא דבעי ומאן (עושר), עותרא בעי מאן מכריז הוה . . אבא רבי
עותרא. לי שיהא כדי באורייתא למלעי בעינא רבי, ליה, אמר לגביה. אתא . . חד רווק . . באורייתא

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

ד.117) שם, פרשתנו
כו.118) שם, נח
וש"נ.119) ספל"ח. ב"ר

נג.120) ע' לוי"צ לקוטי
תורה).121) (סתרי ואילך א פח,
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מארי  יוסי רבי ליה דיקרון לתלמידיו לון אמר יוסי. ליה אמר שמך, מה ליה אמר ודאי. הא ליה אמר
והכבוד). העושר בעל יוסי (רבי ויקרא דעותרא

העושר  הוא (היכן עותרא הוא אן רבי ליה, אמר קמיה. קאים הוה ליומין באורייתא. ואתעסק יתיב
ועאל  עשירות), מבקש (שהרי עביד קא שמים לשם דלאו שמעֿמינה אבא) (רבי אמר שהבטחתני)?

לשמה" שלא עוסק שהיה כיון תלמיד אותו שימות כדי . . ("להתפלל דהוה 122לאדריה קלא חד שמע ,(
ולמד  (שב עותרא לך יהיב ואנא תיב, ברי תיב ליה  אמר לגביה, תב להוי. רבה דגברא תענשיה לא אמר,

עושר). לך אתן ואני

מופז  זהב מ"פז", שעשוי (כוס בידיה דפז ומאנא חד גברא אתא בעינא 123אדהכי רבי ליה אמר . .(
למזכי  ובעינא . . סגי עותרא לי אית דהא בגיני דאשתדל מאן ובעינא זכינא, לא ואנא באורייתא למזכי
רווק, לההוא ליה אמר לזכותי). תורה ללמוד מוכן שיהיה למי עושר (אתן עותרא יהיבנא ואנא באורייתא

באורי  כו'.תשתדל דפז כסא ההוא ליה יהב עותרא, לך יהבי ודא יתא

אמר  בכית, קא מה על ליה אמר בכי, דהוה רביה אשכחיה בכי. והוה יוסי) (רבי יתיב הוה חד יומא
על  לוותר עוד רוצה (אינני לגבאי למזכי אלא בעינא לא האי בגין דאתי, דעלמא חיי מנחנא ומה ליה
עביד. קא שמים לשם דהא שמעֿמינה השתא אבא) (רבי אמר עשירות). בשביל התורה דלימוד הזכות
ואנא  ולמסכני , ליתמי ליה והב עותרך טול ליה אמר דפז"), ה"כסא את (שנתן גברא לההוא ליה קרא
חלק  לך אתן ואני ועניים, יתומים עבור עושרך (תן לעאן דאנן מה בכל באורייתא, יתיר חולק לך יהיבנא
. . שמיה אעדי לא יומא ועד דפז, כסא ההוא יוסי רבי ליה אהדר עמלים). שאנו מה בכל בתורה, נוסף

הזהר. סיפור כאן עד פזי. בן

.ÊÎ:תמיהות כמה ישנן זה בסיפור והנה,
ז"ל  חכמינו אמרו הרי - לשמה שלא תורה שלמד על יוסי רבי את להעניש אבא רבי רצה מדוע 124א)

לשמה"?! בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא אףֿעלֿפי ומצוות בתורה אדם יעסוק "לעולם

כאשר  ולכן באורייתא", וישתדל ייתי . . עותרא בעי "מאן בעצמו הכריז אבא רבי הרי מזו: יתירה ב)
לכך, אבא רבי הסכים לשמה, שלא עותרא", לי שיהא "כדי תורה ללמוד שרצונו ואמר יוסי רבי בא
היתכן  - זו הנהגה על עונש מגיע אם ואדרבה: כך?! על שיענש עליו יתפלל אבא שרבי מדוע ואםֿכן

בכך?! הכשילו אבא שרבי

זה  הרי לכאורה, - דפז" ה"כסא את שהחזיר לאחרי גם פזי" "בן יוסי רבי של שמו נשאר מדוע ג)
הדין  הראשונים"?!125היפך מעשיך "זכור לגר או לבעלֿתשובה לומר שאסור

התחיל  כן לאחרי הנה לשמה, שלא למד שבתחילה שאף מעלתו, גודל את מדגישים שבזה לומר ואין
מעשיך  "זכור לומר אסור ואףֿעלֿפיֿכן וגר, בבעלֿתשובה גם שייך זה טעם שהרי - לשמה ללמוד

הראשונים".

עוד  ולא ומצוות, תורה בעניני כלל חיוב שום לו אין שנתגייר, לפני - גר וקלֿוחומר: ובמכלֿשכן
שבאותו  אף - הראשונים מעשיו את לו להזכיר  אסור ואףֿעלֿפיֿכן להתגייר, כלל חיוב לו שאין אלא

ל  בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בכך. חסרון שום היה לא אז זמן שגם - לשמה שלא תורה שלומד יהודי
ללימוד  לבסוף יבוא שעלֿידיֿזה מפני לשמה, שלא ללמוד לו שהתירו אלא לשמה, ללמוד חיוב עליו יש

לשמה! ללמוד חייב היה כאשר לשמה, שלא למד שבעבר לו להזכיר שאסור בוודאי הרי - לשמה
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שם.122) לזהר בנצו"א הובא - החמה אור
ואילך.123) סע"ב מד, יומא ראה
רמב"ם 124) ה"ז. פ"א חגיגה ירושלמי וש"נ. ב. נ, פסחים

סרמ"ו  יו"ד טושו"ע ה"ה. פ"ג ת"ת הל' ה"ה. פ"י תשובה הל'

ס"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ס"כ.
הל'125) ספ"ז. תשובה הל' רמב"ם במשנה. - ב נח, ב"מ

חו"מ  אדה"ז שו"ע ס"ד. סרכ"ח חו"מ טושו"ע הי"ג. פי"ד מכירה
סכ"ח. כו' אונאה הל'
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.‰Î:והסברה ביאור הדורשים נוספים פרטים ישנם הענין בכללות
קודמת  הדברים סדר מצד ולכאורה, אביך". ומבית וממולדתך מארצך "לךֿלך נאמר לאברם בציווי א)

"מ  היציאה ואחרֿכך אביך", "מבית היציאה היציאה ואחרֿכך נולד, שבה והעיר השכונה - מולדתך"
"ממולדתך", ואחרֿכך "מארצך", תחילה - הפוך בסדר נאמר מדוע ואםֿכן כולה, מהארץ - "מארצך"

אביך"? "מבית - בסוף ורק

בהמשך  מצינו היכן (1) ולכאורה: אראך", אשר הארץ אל גו' "לךֿלך לאברם אמר הקב"ה ב)
- ילך ארץ לאיזה לו שנאמר מצינו שלא מכיון (2) ילך? ארץ לאיזה לו ואמר הראה שהקב"ה הכתובים
המקום  הודיעו ה' כי להודיע הכתוב הוצרך "ולא החיים': ה'אור בפירוש כנען?! לארץ אברם הלך מדוע
אם  - ועלֿכלֿפנים כן, לומר מסתבר לא מקרא של פשוטו בדרך בלימוד אמנם, מעצמו". מובן הוא כי

בפירוש. זאת לומר צריך היה כן, סובר רש"י

כתיב  "שהרי - שנה קמ"ה בן תרח היה מחרן אברם שבצאת חשבון רש"י עושה נח פרשת בסוף 117ג)

שנה  קמ"ה הרי אברם, כשנולד היה שנה שבעים בן ותרח מחרן, בצאתו שנה ושבעים חמש בן ואברם
מחרן". אברם כשיצא לתרח

בן  היה "תרח - שנים ב' של בהפרש אחר, באופן זה חשבון מצינו החיים' ה'אור בפירוש אמנם,
היה  כנען ארצה אברהם ובלכת אברם, כשנולד היה שנה ס"ח בן כי אבינו, אברהם בהפרד שנה קמ"ג

קמ"ג". תרח שני עולים שאז שנה, ע"ה בן

שבפסוק  מפני - המחלוקת הרן",118וטעם ואת נחור את אברם את ויולד שנה שבעים תרח "ויחי
אופנים: בשני לפרש יכולים

החיים' ה'אור ולדעת (ב) גו'", אברם את "ויולד - ואז שנה", שבעים תרח "ויחי - רש"י לדעת (א)
שלשתם  לידת שלאחרי היינו, הרן", ואת נחור את אברם "את הוליד כאשר שנה" שבעים תרח "ויחי -
חדשי  (ט' שנים ב' של הפרש יש הרן, ללידת (הבכור) אברם לידת שבין ומכיון שנה. שבעים בן היה

במדרש  (כדאיתא הרן של העיבור חדשי וט' נחור, של שנתיים 119העיבור היתה אברם שלידת נמצא, ,((
שנה. ס"ח בן תרח בהיות - כן לפני

מקרא  של בפשוטו לפרש רש"י מעדיף טעם מאיזה להבין: צריך - אופנים בב' ללמוד שאפשר ומכיון
לפרטי  להכנס שלא או האופנים, ב' את להזכיר צריך היה לכאורה, הב'. אופן מאשר יותר הא' כאופן

המדוייק  המספר את יזכיר שלא עלֿידיֿזה - אברם הדברים של שיציאתו להדגיש כדי שהרי השנים. של
המדוייק  המספר את לפרש צורך אין בפירושו) רש"י כוונת (שזוהי שנים עשרות תרח של למיתתו קדמה

קמ"ג). או (קמ"ה תרח של דשנותיו

ענינים  שכל לומר בהכרח הרי - מקרא של בפשוטו ביאור דורשים הנ"ל הדיוקים פרטי שכל ומכיון
רש"י, מדברי המובנים פרטים יש אופנים: ובב' רש"י, פירוש עם חומש שלומד לבןֿחמש מובנים אלו

לקמן. שיתבאר וכפי רש"י. פירוש ללא גם למקרא" חמש ה"בן של בשכלו המובנים פרטים ויש

.ÂÎ דפרשתנו הזהר על אאמו"ר הזהר 120בהערות לסיפור בקשר פרטים כמה רבי 121נתבארו אודות
פזי. בן יוסי

וכבוד  עושר ליה ויהבי דאתי, בעלמא ימים אורך ליה יהבי באורייתא דמתעסק "מאן בזהר: איתא
דלקמן: הסיפור מובא לזה ובהמשך דין". בעלמא

וישתדל  ייתי דאתי, בעלמא דחיי אורכא דבעי ומאן (עושר), עותרא בעי מאן מכריז הוה . . אבא רבי
עותרא. לי שיהא כדי באורייתא למלעי בעינא רבי, ליה, אמר לגביה. אתא . . חד רווק . . באורייתא

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

ד.117) שם, פרשתנו
כו.118) שם, נח
וש"נ.119) ספל"ח. ב"ר

נג.120) ע' לוי"צ לקוטי
תורה).121) (סתרי ואילך א פח,
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מארי  יוסי רבי ליה דיקרון לתלמידיו לון אמר יוסי. ליה אמר שמך, מה ליה אמר ודאי. הא ליה אמר
והכבוד). העושר בעל יוסי (רבי ויקרא דעותרא

העושר  הוא (היכן עותרא הוא אן רבי ליה, אמר קמיה. קאים הוה ליומין באורייתא. ואתעסק יתיב
ועאל  עשירות), מבקש (שהרי עביד קא שמים לשם דלאו שמעֿמינה אבא) (רבי אמר שהבטחתני)?

לשמה" שלא עוסק שהיה כיון תלמיד אותו שימות כדי . . ("להתפלל דהוה 122לאדריה קלא חד שמע ,(
ולמד  (שב עותרא לך יהיב ואנא תיב, ברי תיב ליה  אמר לגביה, תב להוי. רבה דגברא תענשיה לא אמר,

עושר). לך אתן ואני

מופז  זהב מ"פז", שעשוי (כוס בידיה דפז ומאנא חד גברא אתא בעינא 123אדהכי רבי ליה אמר . .(
למזכי  ובעינא . . סגי עותרא לי אית דהא בגיני דאשתדל מאן ובעינא זכינא, לא ואנא באורייתא למזכי
רווק, לההוא ליה אמר לזכותי). תורה ללמוד מוכן שיהיה למי עושר (אתן עותרא יהיבנא ואנא באורייתא

באורי  כו'.תשתדל דפז כסא ההוא ליה יהב עותרא, לך יהבי ודא יתא

אמר  בכית, קא מה על ליה אמר בכי, דהוה רביה אשכחיה בכי. והוה יוסי) (רבי יתיב הוה חד יומא
על  לוותר עוד רוצה (אינני לגבאי למזכי אלא בעינא לא האי בגין דאתי, דעלמא חיי מנחנא ומה ליה
עביד. קא שמים לשם דהא שמעֿמינה השתא אבא) (רבי אמר עשירות). בשביל התורה דלימוד הזכות
ואנא  ולמסכני , ליתמי ליה והב עותרך טול ליה אמר דפז"), ה"כסא את (שנתן גברא לההוא ליה קרא
חלק  לך אתן ואני ועניים, יתומים עבור עושרך (תן לעאן דאנן מה בכל באורייתא, יתיר חולק לך יהיבנא
. . שמיה אעדי לא יומא ועד דפז, כסא ההוא יוסי רבי ליה אהדר עמלים). שאנו מה בכל בתורה, נוסף

הזהר. סיפור כאן עד פזי. בן

.ÊÎ:תמיהות כמה ישנן זה בסיפור והנה,
ז"ל  חכמינו אמרו הרי - לשמה שלא תורה שלמד על יוסי רבי את להעניש אבא רבי רצה מדוע 124א)

לשמה"?! בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא אףֿעלֿפי ומצוות בתורה אדם יעסוק "לעולם

כאשר  ולכן באורייתא", וישתדל ייתי . . עותרא בעי "מאן בעצמו הכריז אבא רבי הרי מזו: יתירה ב)
לכך, אבא רבי הסכים לשמה, שלא עותרא", לי שיהא "כדי תורה ללמוד שרצונו ואמר יוסי רבי בא
היתכן  - זו הנהגה על עונש מגיע אם ואדרבה: כך?! על שיענש עליו יתפלל אבא שרבי מדוע ואםֿכן

בכך?! הכשילו אבא שרבי

זה  הרי לכאורה, - דפז" ה"כסא את שהחזיר לאחרי גם פזי" "בן יוסי רבי של שמו נשאר מדוע ג)
הדין  הראשונים"?!125היפך מעשיך "זכור לגר או לבעלֿתשובה לומר שאסור

התחיל  כן לאחרי הנה לשמה, שלא למד שבתחילה שאף מעלתו, גודל את מדגישים שבזה לומר ואין
מעשיך  "זכור לומר אסור ואףֿעלֿפיֿכן וגר, בבעלֿתשובה גם שייך זה טעם שהרי - לשמה ללמוד

הראשונים".

עוד  ולא ומצוות, תורה בעניני כלל חיוב שום לו אין שנתגייר, לפני - גר וקלֿוחומר: ובמכלֿשכן
שבאותו  אף - הראשונים מעשיו את לו להזכיר  אסור ואףֿעלֿפיֿכן להתגייר, כלל חיוב לו שאין אלא

ל  בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בכך. חסרון שום היה לא אז זמן שגם - לשמה שלא תורה שלומד יהודי
ללימוד  לבסוף יבוא שעלֿידיֿזה מפני לשמה, שלא ללמוד לו שהתירו אלא לשמה, ללמוד חיוב עליו יש

לשמה! ללמוד חייב היה כאשר לשמה, שלא למד שבעבר לו להזכיר שאסור בוודאי הרי - לשמה
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שם.122) לזהר בנצו"א הובא - החמה אור
ואילך.123) סע"ב מד, יומא ראה
רמב"ם 124) ה"ז. פ"א חגיגה ירושלמי וש"נ. ב. נ, פסחים

סרמ"ו  יו"ד טושו"ע ה"ה. פ"ג ת"ת הל' ה"ה. פ"י תשובה הל'

ס"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ס"כ.
הל'125) ספ"ז. תשובה הל' רמב"ם במשנה. - ב נח, ב"מ

חו"מ  אדה"ז שו"ע ס"ד. סרכ"ח חו"מ טושו"ע הי"ג. פי"ד מכירה
סכ"ח. כו' אונאה הל'
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בארוכה  כבר נתבאר זה שענין אף נוסף 126והנה, באופן הענין כללות את לבאר מקום יש מכלֿמקום ,
כמאמר  "פז", בבחינת שהיא כפי התורה ללימוד אלא כפשוטו, לשמה שלא ללימוד הכוונה שאין -

ז"ל  פז 127רבותינו אדני על נעלית 128"מיוסדים דרגא ישנה ואףֿעלֿפיֿכן תורה", של פרשיותיה אלו -
רב" ומפז מזהב "הנחמדים - התורה בלימוד לקמן.129יותר שיתבאר כפי מ"פז", שלמעלה התורה דרגת ,

שלא  התורה ללימוד שהכוונה האריז"ל") (מ"גורי הזהר דמפרשי לפירוש סתירה זה שאין ומובן,
כי: - כפשוטו לשמה

כמאמר  מהתורה, משתלשלים שבעולם הענינים שכל ומזה 130ידוע עלמא". וברא באורייתא "אסתכל
גופא, בתורה דוגמתו מענין משתלשל דפז", ה"כסא בשביל כפשוטו, לשמה שלא הלימוד שגם מובן,

ד"פז". הענין עם הקשורה בתורה דרגא שיש היינו,

מקומות  בכמה מבואר לדבר: ד"פלשתים"131דוגמא מהענין להשתלשל יכול ד"פלשתים" שהענין
ה' בדביקות השמחה "התגלות ביותר, נעלית בחינה היא דקדושה שפלשתים למרות - וזאת דקדושה,

ברחבה" ד"ואתהלכה באופן קץ", לאין ובהתרחבות ובגלוי הזהירות 132בפילוש בהעדר אףֿעלֿפיֿכן ,
שחפר  שהבארות מצינו ולכן ד'לעומתֿזה'. פלשתים בחינת הוללות, של שמחה מזה לבוא יכול כו'
יכול  אברהם), (בחינת דקדושה האהבה שבהסתלקות היינו, אברהם, מות אחרי פלשתים סתמום אברהם
היראה, מדת דיצחק, החפירה - לזה והעצה דקליפה, ושמחה הוללות בחינת - לחיצונים יניקה להיות

כו'. החיצונים יניקת את שוללים ֿ זה שעלֿידי

"פז", בבחינת שהיא כפי התורה שמענין - לעניננו בנוגע גם מובן התורה ומזה לימוד להשתלשל יכול
כפשוטו. דפז" "כסא לקבל כדי

לשמה' ד'שלא שהענין מכיון - האמור לפירוש הזהר דמפרשי הפירוש בין סתירה כל אין ולכן
בתורה  - הענין בשורש שהוא כפי לשמה' ד'שלא מהענין נשתלשל הזהר) מפרשי (כפירוש כפשוטו

לעיל). המוזכר (כהפירוש

האדם. בעבודת זה מענין ללמוד שיש ההוראה ביאור - וכן יותר, בפרטיות - לקמן שיתבאר וכפי

.ÁÎ בכל שקביעותה שעברה, בשנה זו בשבת המדובר אודות א) (סעיף לעיל להמוזכר בהמשך
זו, בשנה שנתחדש החידוש את להדגיש אלא השוים, הענינים על לחזור צורך אין הרי - בשוה הפרטים
העיבור  ובשנת העיבור, שנת שהיתה שעברה כשנה דלא כסדרה, שנה כתיקונה, שנה היא זו ששנה - והוא

ביותר. הגדול הוא ימיה שמספר שנה שלימה, שנה - גופא
ברמב"ם, קבוע שיעור ללמוד והולך, ומתפשט לאחרונה, שנתקבל המנהג - זו בשנה נוסף וחידוש

יום. בכל פרקים ג'

לקביעת  בנוגע גם הוא שכן מובן פרטית, בהשגחה הוא דבר שכל שמכיון פעמים כמה וכמדובר
ולימוד  הוראה היומי בשיעור למצוא יש ולכן פרטית, בהשגחה בוודאי הוא זה שענין זה, דיום השיעור 

לקונו. האדם בעבודת

.ËÎ היומי על 133בשיעור "הבא - חרופה שפחה אשם כמו: - הזדונות על גם שבאים קרבנות מצינו
ועל  שבה הזדונות על הכל, על לו ומתכפר . . אשם מביא בשגגה בין בזדון בין חרופה שפחה

וכו',134השגגות" שגזלו בין ישראל, מממון ומעלה פרוטה משוה בידו שיש מי "כל - גזילות אשם וכן .
חטאו" על אשם מביא זה הרי בשגגה, בין בזדון בין לשקר, ונשבע בו שבועת 135וכפר "הנשבע וכן .

ויורד  עולה קרבן מקריב - בשגגה" בין בזדון בין .136עדות
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ואילך.126) 46 ע' ח"כ לקו"ש
טו(א)).וש"נ.127) (פ"ה, עה"פ שהש"ר
טו.128) ה, שה"ש
יא.129) יט, תהלים
בתחלתו.130) ב"ר וראה רע"ב. קסא, זח"ב
א.131) ה, ואתחנן לקו"ת גֿד. סא, בשלח תו"א

מה.132) קיט, תהלים
טֿיא.133) פרקים שגגות הל'
ה"אֿה.134) פ"ט
ה"ז.135) שם
רפ"י.136) שם
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להבין: וצריך

הקודש' ב'אגרת הזקן אדמו"ר ביאור רחמנא 137ידוע קרייה שחטאת שאף אדומה, פרה ,138בענין
אדומה  דפרה שהטהרה מכיון - חטאת כקרבן בפנים נעשית ואינה מחנות, לשלש מחוץ נעשית מכלֿמקום
שעלֿגבי  בקרבנות מהֿשאיןֿכן . . מנוגה שלמטה הטמאות קליפות מג' שהן הזדונות על "גם היא
ב"ספר  גם וכמבואר שמנוגה". הבהמית נפש מהתגברות שהן השגגות, על אלא מכפרים שאינן המזבח

צדק' לה'צמח .139המצוות"

עדיין  הרי - נוגה שמקליפת הבהמית נפש התגברות מפני בשוגג, עבירה עובר יהודי כאשר כלומר:
כאשר  מהֿשאיןֿכן בפנים; הנעשה קרבן עלֿידי להתכפר יכול ולכן הקליפות, מקום בחוץ, נמצא אינו
הרי  - הטמאות קליפות ג' עם הקשור חטא רחמנאֿליצלן, במזיד עבירה שעובר ביותר ירוד למצב מגיע
ענין  עלֿידי אלא בפנים, הנעשה קרבן עלֿידי להתכפר יכול אינו ולכן לגמרי, לחוץ יוצא עלֿידיֿזה

בחוץ. הנעשה

שיש  שמצינו מה עם - השגגות על רק מכפרים שקרבנות האמור הביאור יתאים כיצד ולכאורה,
במזיד?! והן בשוגג הן שמכפרים בפנים) (הנעשים קרבנות

מהר"ש  אדמו"ר כותב גזילות, לאשם בנוגע עם 140והנה, להיות צריך הקרבן גזילות, "ובאשם :
הקרבן" מכפר ואז שוגג, ממזיד עושה התשובה .141התשובה,

אחר  שכתוב 142ובמקום "מה הדיבור"143כותב: על רק התם - כשגגה הזדון על מביאין .144ד'

ממזיד  עושה ש"התשובה לביאור בהוספה זה הרי הדיבור", על רק "התם שכתב שמה לומר, ויש
גם  הרי הטמאות, קליפות מג' הוא שמזיד בכך שתלוי הקודש' ב'אגרת הביאור פשטות לפי כי - שוגג"
שאם  שוגג, ממזיד עושה שתשובה הביאור את לצרף בהכרח ולכן הטמאות, קליפות מג' הוא זה דיבור

בדיבור. אלא שאינו לחטא בנוגע כלֿשכן הרי שבמעשה, לחטא בנוגע אמורים הדברים

להבין: צריך עדיין אמנם,

דמכיון  מזיד, על לכפר הקרבנות כל צריכים היו - שוגג ממזיד נעשה התשובה שעלֿידי הביאור עלֿפי
מידי  "שב להיות שצריך תנאי ישנו קרבן שוגג,145עתו"שבכל ממזיד נעשה כבר הרי התשובה, ענין ,

הקרבן?! עלֿידי להתכפר יוכל לא ומדוע

מעשה! של ענין על מכפר חרופה שפחה אשם שהרי - שבדיבור בחטא רק שייך זה שענין לומר ואין

מהר"ש) אדמו"ר מאמרי מיוסדים מאמריו (שעל צדק' ה'צמח אדמו"ר של ב"ביכלאך" לחפש ויש
בדבר. ביאור שם ימצאו אולי - לאחרונה שהגיעו

.Ï במזיד עבירה ועבר שנכשל יהודי שכן, דמזיד. שבענין החומר גודל את רואים לעיל מהאמור והנה,
טומאותם" בתוך אתם ד"השוכן הענין ישנו אמנם, קרבן! עלֿידי להתכפר יכול אינו אבל 146חסֿושלום, ,

הנמצא  היהודי  של למקומו יורד הקב"ה קרבן! להקריב כדי למקדש להכנס יכול אינו זה יהודי - לאידך
המקדש! למקום לפנים, להכנס יכול אינו הוא אבל הטהרה, דהיפך ומצב במעמד

מזיד. של מענין הזהירות דרושה כמה עד - האדם בעבודת הוראה למדים ומזה
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בארוכה  כבר נתבאר זה שענין אף נוסף 126והנה, באופן הענין כללות את לבאר מקום יש מכלֿמקום ,
כמאמר  "פז", בבחינת שהיא כפי התורה ללימוד אלא כפשוטו, לשמה שלא ללימוד הכוונה שאין -

ז"ל  פז 127רבותינו אדני על נעלית 128"מיוסדים דרגא ישנה ואףֿעלֿפיֿכן תורה", של פרשיותיה אלו -
רב" ומפז מזהב "הנחמדים - התורה בלימוד לקמן.129יותר שיתבאר כפי מ"פז", שלמעלה התורה דרגת ,

שלא  התורה ללימוד שהכוונה האריז"ל") (מ"גורי הזהר דמפרשי לפירוש סתירה זה שאין ומובן,
כי: - כפשוטו לשמה

כמאמר  מהתורה, משתלשלים שבעולם הענינים שכל ומזה 130ידוע עלמא". וברא באורייתא "אסתכל
גופא, בתורה דוגמתו מענין משתלשל דפז", ה"כסא בשביל כפשוטו, לשמה שלא הלימוד שגם מובן,

ד"פז". הענין עם הקשורה בתורה דרגא שיש היינו,

מקומות  בכמה מבואר לדבר: ד"פלשתים"131דוגמא מהענין להשתלשל יכול ד"פלשתים" שהענין
ה' בדביקות השמחה "התגלות ביותר, נעלית בחינה היא דקדושה שפלשתים למרות - וזאת דקדושה,

ברחבה" ד"ואתהלכה באופן קץ", לאין ובהתרחבות ובגלוי הזהירות 132בפילוש בהעדר אףֿעלֿפיֿכן ,
שחפר  שהבארות מצינו ולכן ד'לעומתֿזה'. פלשתים בחינת הוללות, של שמחה מזה לבוא יכול כו'
יכול  אברהם), (בחינת דקדושה האהבה שבהסתלקות היינו, אברהם, מות אחרי פלשתים סתמום אברהם
היראה, מדת דיצחק, החפירה - לזה והעצה דקליפה, ושמחה הוללות בחינת - לחיצונים יניקה להיות

כו'. החיצונים יניקת את שוללים ֿ זה שעלֿידי

"פז", בבחינת שהיא כפי התורה שמענין - לעניננו בנוגע גם מובן התורה ומזה לימוד להשתלשל יכול
כפשוטו. דפז" "כסא לקבל כדי

לשמה' ד'שלא שהענין מכיון - האמור לפירוש הזהר דמפרשי הפירוש בין סתירה כל אין ולכן
בתורה  - הענין בשורש שהוא כפי לשמה' ד'שלא מהענין נשתלשל הזהר) מפרשי (כפירוש כפשוטו

לעיל). המוזכר (כהפירוש

האדם. בעבודת זה מענין ללמוד שיש ההוראה ביאור - וכן יותר, בפרטיות - לקמן שיתבאר וכפי

.ÁÎ בכל שקביעותה שעברה, בשנה זו בשבת המדובר אודות א) (סעיף לעיל להמוזכר בהמשך
זו, בשנה שנתחדש החידוש את להדגיש אלא השוים, הענינים על לחזור צורך אין הרי - בשוה הפרטים
העיבור  ובשנת העיבור, שנת שהיתה שעברה כשנה דלא כסדרה, שנה כתיקונה, שנה היא זו ששנה - והוא

ביותר. הגדול הוא ימיה שמספר שנה שלימה, שנה - גופא
ברמב"ם, קבוע שיעור ללמוד והולך, ומתפשט לאחרונה, שנתקבל המנהג - זו בשנה נוסף וחידוש

יום. בכל פרקים ג'

לקביעת  בנוגע גם הוא שכן מובן פרטית, בהשגחה הוא דבר שכל שמכיון פעמים כמה וכמדובר
ולימוד  הוראה היומי בשיעור למצוא יש ולכן פרטית, בהשגחה בוודאי הוא זה שענין זה, דיום השיעור 

לקונו. האדם בעבודת

.ËÎ היומי על 133בשיעור "הבא - חרופה שפחה אשם כמו: - הזדונות על גם שבאים קרבנות מצינו
ועל  שבה הזדונות על הכל, על לו ומתכפר . . אשם מביא בשגגה בין בזדון בין חרופה שפחה

וכו',134השגגות" שגזלו בין ישראל, מממון ומעלה פרוטה משוה בידו שיש מי "כל - גזילות אשם וכן .
חטאו" על אשם מביא זה הרי בשגגה, בין בזדון בין לשקר, ונשבע בו שבועת 135וכפר "הנשבע וכן .

ויורד  עולה קרבן מקריב - בשגגה" בין בזדון בין .136עדות
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להבין: וצריך

הקודש' ב'אגרת הזקן אדמו"ר ביאור רחמנא 137ידוע קרייה שחטאת שאף אדומה, פרה ,138בענין
אדומה  דפרה שהטהרה מכיון - חטאת כקרבן בפנים נעשית ואינה מחנות, לשלש מחוץ נעשית מכלֿמקום
שעלֿגבי  בקרבנות מהֿשאיןֿכן . . מנוגה שלמטה הטמאות קליפות מג' שהן הזדונות על "גם היא
ב"ספר  גם וכמבואר שמנוגה". הבהמית נפש מהתגברות שהן השגגות, על אלא מכפרים שאינן המזבח

צדק' לה'צמח .139המצוות"

עדיין  הרי - נוגה שמקליפת הבהמית נפש התגברות מפני בשוגג, עבירה עובר יהודי כאשר כלומר:
כאשר  מהֿשאיןֿכן בפנים; הנעשה קרבן עלֿידי להתכפר יכול ולכן הקליפות, מקום בחוץ, נמצא אינו
הרי  - הטמאות קליפות ג' עם הקשור חטא רחמנאֿליצלן, במזיד עבירה שעובר ביותר ירוד למצב מגיע
ענין  עלֿידי אלא בפנים, הנעשה קרבן עלֿידי להתכפר יכול אינו ולכן לגמרי, לחוץ יוצא עלֿידיֿזה

בחוץ. הנעשה

שיש  שמצינו מה עם - השגגות על רק מכפרים שקרבנות האמור הביאור יתאים כיצד ולכאורה,
במזיד?! והן בשוגג הן שמכפרים בפנים) (הנעשים קרבנות

מהר"ש  אדמו"ר כותב גזילות, לאשם בנוגע עם 140והנה, להיות צריך הקרבן גזילות, "ובאשם :
הקרבן" מכפר ואז שוגג, ממזיד עושה התשובה .141התשובה,

אחר  שכתוב 142ובמקום "מה הדיבור"143כותב: על רק התם - כשגגה הזדון על מביאין .144ד'

ממזיד  עושה ש"התשובה לביאור בהוספה זה הרי הדיבור", על רק "התם שכתב שמה לומר, ויש
גם  הרי הטמאות, קליפות מג' הוא שמזיד בכך שתלוי הקודש' ב'אגרת הביאור פשטות לפי כי - שוגג"
שאם  שוגג, ממזיד עושה שתשובה הביאור את לצרף בהכרח ולכן הטמאות, קליפות מג' הוא זה דיבור

בדיבור. אלא שאינו לחטא בנוגע כלֿשכן הרי שבמעשה, לחטא בנוגע אמורים הדברים

להבין: צריך עדיין אמנם,

דמכיון  מזיד, על לכפר הקרבנות כל צריכים היו - שוגג ממזיד נעשה התשובה שעלֿידי הביאור עלֿפי
מידי  "שב להיות שצריך תנאי ישנו קרבן שוגג,145עתו"שבכל ממזיד נעשה כבר הרי התשובה, ענין ,

הקרבן?! עלֿידי להתכפר יוכל לא ומדוע

מעשה! של ענין על מכפר חרופה שפחה אשם שהרי - שבדיבור בחטא רק שייך זה שענין לומר ואין

מהר"ש) אדמו"ר מאמרי מיוסדים מאמריו (שעל צדק' ה'צמח אדמו"ר של ב"ביכלאך" לחפש ויש
בדבר. ביאור שם ימצאו אולי - לאחרונה שהגיעו

.Ï במזיד עבירה ועבר שנכשל יהודי שכן, דמזיד. שבענין החומר גודל את רואים לעיל מהאמור והנה,
טומאותם" בתוך אתם ד"השוכן הענין ישנו אמנם, קרבן! עלֿידי להתכפר יכול אינו אבל 146חסֿושלום, ,

הנמצא  היהודי  של למקומו יורד הקב"ה קרבן! להקריב כדי למקדש להכנס יכול אינו זה יהודי - לאידך
המקדש! למקום לפנים, להכנס יכול אינו הוא אבל הטהרה, דהיפך ומצב במעמד

מזיד. של מענין הזהירות דרושה כמה עד - האדם בעבודת הוראה למדים ומזה
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ביאור: ליתר

ז"ל  חכמינו אמרו - התשובה לענין כך,147בנוגע כדי ועד התשובה". בפני העומד דבר לך "אין
כזכיות  זדונות נעשים אמיתית תשובה איֿאפשר 148שעלֿידי הזה בזמן שהרי קרבן, ללא אפילו - וזאת .

קרבן  .149להקריב

לדבר: [דוגמא

הגזילה  את להשיב בהכרח אלא מהני, לא לבדה תשובה הרי - דגזילה לענין ואףֿעלֿפיֿכן 150בנוגע .
פטריה  רחמנא אונס אזי - אפשרי הדבר אין .151כאשר

גמור, גר להיות מעכב הקרבן אזי קרבן, להביא אפשרות יש שכאשר - לגר בנוגע מצינו כן וכמו
קרבן  להביא אפשרות שאין הזה, בזמן ].152מהֿשאיןֿכן

גו  מצד אףֿעלֿפיֿכן קרבן אבל עלֿידי להתכפר יכול שאינו כך, כדי עד דמזיד, שבענין החומר דל
כמה  עד מובן הרי - רחמנא ֿליצלן לפנים, להכנס יכול שאינו ומצב במעמד שנמצא מפני בפנים, הנעשה
שמקום  כך כדי עד בעלֿתשובה, של מעלתו גודל שלמרות מצינו ולכן זה! מענין הזהירות דרושה

שם  עומדים אין גמורים צדיקים עומדים, שם 153שבעליֿתשובה לעמוד יכולים שאין אלא עוד ולא ,154

מאשר  יותר מיוחדת זהירות צריכים שבעליֿתשובה מצינו לאידך, הרי - כלל) ביכולתם הדבר (שאין
כידוע  המגיד 155צדיקים, ז"ל 156תורת רבותינו מאמר אלא 157בפירוש כו' בבשר איֿאפשי אדם יאמר "אל

"בעל  מהֿשאיןֿכן מעולם, חטא שלא מי על רק דקאי - עלי" גזר שבשמים ואבי אעשה ומה אפשי,
יפול  שלא בכדי כו', איֿאפשי ושיאמר אצלו, מאוסים ואיסורים רע מיני כל להיות צריך תשובה,

לסורו" יחזור "שמא - הדבר וטעם .158חסֿושלום",

ועד  כיהודי, מעלתו גודל את שיודע שלמרות - מישראל ואחד אחד כל של בעבודתו ההוראה וזוהי
ז"ל  רבותינו (כמאמר בשבילו אלא נברא לא כולו העולם שכל כך, לומר 159כדי חייב ואחד אחד "כל

את  נכונה להעריך לו יש מכלֿמקום - ומלואו" עולם זיך פון ער "האלט ולכן העולם"), נברא בשבילי
אם  (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בו להכשל שעלול מסויים ענין אצלו שיש בנפשו יודע וכאשר ומצבו, מעמדו

חסֿושלום  יפול שלא כדי האחרון, קצה עד מזה להתרחק עליו - רע") .160"סורו

.‡Ï להיותו אדרבה: הרי - הזולת אודות מדובר כאשר אבל לעצמו, בנוגע אלא אינו זה חשבון והנה,
בנוגע  - דברים של כפשוטם הן בשעתו", שלמה "כסעודת לו לתת צריכים - ויעקב יצחק אברהם בן

פועלים  לדיני בנוגע להלכה כמובא כפשוטה, ושתיה לענינים 161לאכילה בנוגע - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
הרוחנ  בטובתו להשתדל שיש האפשרי.רוחניים, ככל ית

פשוטות: ובאותיות

אל  תבט "אל כו', ומצבו מעמדו אודות "חשבונות" לעשות אין - ברחוב יהודי פוגשים כאשר
לתורה,162מראהו" עתים קביעות אודות עמו לדבר יש ומיד תיכף אלא ,
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פ"א 147) פאה ירושלמי וראה ספ"ג. תשובה הל' רמב"ם
תניא  ד). (יט, בראשית ס"פ בז"ח הנעלם מדרש א. קו, זח"ב ה"א.

רפ"ד. אגה"ת ב). (לא, פכ"ה
ב.148) פו, יומא
נעשים 149) אמיתית תשובה "ע"י שם: תער"ב המשך ראה

הרמב"ם  וכמ"ש קיים, בהמק"ד כשאין ובפרט . . כזכיות הזדונות
כו'". לבד תשובה אלא לנו אין מקדש לנו שאין עכשיו

ה"ט.150) פ"ב תשובה הל' רמב"ם
ביאה 151) איסורי הל' רמב"ם וראה וש"נ. סע"ב. כח, ב"ק

ה"ט. פ"א
גר 152) בענין - תשד"מ דברים וש"פ מסעי ש"פ שיחות ראה

תשד"מ). אבֿאלול חודש ב"המאור" (נדפס הזה בזמן

ב.153) לד, ברכות
ה"ד.154) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
ד.155) ט, ואתחנן לקו"ת
דבריו 156) מגיד קה"ת). בהוצאת - ג (כו, סקט"ז לקו"א

וש"נ. ס"מ. הוספות קה"ת) (הוצאת ליעקב
כו.157) כ, קדושים ופרש"י תו"כ
סע"ב.158) יז, קידושין
במשנה.159) - סע"א לז, סנהדרין
ה"ב.160) פ"ב דעות הל' רמב"ם גם ראה
רפ"ז.161) ב"מ
ז.162) טז, ש"א

d"nyz'd oeygÎxn 'g ,jlÎjl zyxt zay zgiy

כידוע  שלום, ודרכי נועם בדרכי ברכה, דברי הקדמת לאחרי של 163- דרכו אודות ומפורסם
ומתעניין  בשלומם, דורש היה שלכלֿלראש שבשמים, לאביהם ישראל של לבן בקירוב הבעלֿשםֿטוב
היה  אחרֿכך ורק בזה, וכיוצא השם" "ברוך לו משיבים והיו הבית, בני דכל והפרנסה הבריאות במצב

- ומצוותיה תורה יהדות, עניני אודות עמהם מדבר

בארוכה. פעמים כמה כמדובר בנפש, קביעות והן בזמן, קביעות הן

למוטב" מחזירו שבה "המאור אדרבה: הרי - כו' יהדות בעניני ומצבו למעמדו .164ובאשר

.·Ï:השבוע בפרשת מדובר אודותה - אבינו אברהם של עבודתו עם זה ענין ולקשר להוסיף ויש
ז"ל  חכמינו אמרו אבינו אברהם וידועה 165אודות ניתנה". שלא עד כולה התורה כל את ש"קיים

חסידות  בדרושי הקשורה 166הקושיא בזה) (וכיוצא תפילין מצות לקיים אבינו אברהם יכול היה כיצד :
את  וקיים למד אבינו שאברהם - והתירוץ מצרים?! יציאת לפני דורות כמה בהיותו - מצרים יציאת עם

ברוחניות. שהם כפי התורה עניני

גם  הוראה להיות שצריכה מובן, הרי בעבודתו, ליהודי הוראה הם התורה עניני שכל מכיון והנה,
ברוחניות. - אבינו אברהם אצל התורה קיום מאופן

לפי  - ברוחניות התורה את לקיים יכול היה אבינו אברהם בשלמא פשוטה: שאלה יהודי פעם שאלני
מה  - כערכנו אנשים אבל כו'; העליונה מרכבה הספירות, עניני העליונים, בעולמות נעשה מה שידע

ברוחניות?! התורה ולקיום להם

הצחות: בדרך - לו ועניתי

תפיל  הנחת לתורה, עתים קביעת אודות יהודי עם מדברים הרי כאשר - בזה וכיוצא שבת, שמירת ין,
המשפיע  שכן, זה. ענין על מדברים שעמו היהודי עלֿידי רק להיות יכול ממש בפועל אלו ענינים קיום
ישנם  - המשפיע אצל ואילו המושפע , עלֿידי הוא בפועל שהקיום ונמצא, במקומו. זאת לקיים יכול אינו

בלבד. ברוחניות אלו ענינים

בעניני  מההתעסקות להשתמט - היתה השואל של כוונתו ואמר:) חייך, שליט"א אדמו"ר (כ"ק
לו  תהיה לא מענה, ללא שנשאר לאחרי שכן, - זו תשובה למשמע מרוצה היה לא ולכן ה"מבצעים",

המבצעים!... בעניני לעסוק ויצטרך ברירה,

.‚Ï,וכאמור המבצעים, בעניני הפעולות בכל עוז וביתר שאת ביתר להוסיף - העיקר הוא והמעשה
טבעו  מכפי יותר בזה לעסוק היינו, אביך", ומבית וממולדתך מארצך ד"לךֿלך באופן בזה לעסוק שיש

לפניֿזה  עבודתו אופן לגבי באיןֿערוך - אמיתית הליכה של לאופן עד .167ורגילותו,
מנחה. בתפילת לקרוא שהולכים כפי - ה'" אליו ד"וירא לענין זוכים האמורה, העבודה ועלֿידי

יותר, עוד בזה להוסיף יש אלא עבודתו, באופן להסתפק שאין - הנ"ל הוראה מצינו זה בענין וגם
לגמרי: הרגילות דשינוי באופן להוספה עד

זקנו 168ידוע  אל נכנס שנים, ה' או ד' בן שבהיותו נשמתוֿעדן, מהורש"ב אדמו"ר אודות הסיפור
אברהם  אל ה' נראה מה מפני באמרו: לבכות, והתחיל וירא, פרשת  בשבתֿקודש צדק' ה'צמח אדמו"ר
שצריך  מחליט שנה, ותשע תשעים בן צדיק, יהודי כאשר צדק': ה'צמח ויענהו נראה, אינו ולנו אבינו

אליו. יתגלה שה' הוא ראוי עצמו, את למול
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(163.133 ע' ח"א לקו"ש וראה מד. ע' ח"ב "התמים"
הל'164) ה"ז. פ"א חגיגה ירושלמי וראה ב. דאיכ"ר פתיחתא

ס"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת
במשנה.165) - א פב, קידושין ב. כח, יומא
ובכ"מ.166) רע"ד. יא, פרשתנו תו"א

יח.167) ע' תרס"ו המשך תר"ס. וראינה צאינה ד"ה ראה
ועוד. ואילך. סט ע' אעת"ר סה"מ

ואילך.168) 61 ע' ח"כ לקו"ש וראה חשון. ט' - יום" "היום
וש"נ.



לי d"nyz'd oeygÎxn 'g ,jlÎjl zyxt zay zgiy

ביאור: ליתר

ז"ל  חכמינו אמרו - התשובה לענין כך,147בנוגע כדי ועד התשובה". בפני העומד דבר לך "אין
כזכיות  זדונות נעשים אמיתית תשובה איֿאפשר 148שעלֿידי הזה בזמן שהרי קרבן, ללא אפילו - וזאת .

קרבן  .149להקריב

לדבר: [דוגמא

הגזילה  את להשיב בהכרח אלא מהני, לא לבדה תשובה הרי - דגזילה לענין ואףֿעלֿפיֿכן 150בנוגע .
פטריה  רחמנא אונס אזי - אפשרי הדבר אין .151כאשר

גמור, גר להיות מעכב הקרבן אזי קרבן, להביא אפשרות יש שכאשר - לגר בנוגע מצינו כן וכמו
קרבן  להביא אפשרות שאין הזה, בזמן ].152מהֿשאיןֿכן

גו  מצד אףֿעלֿפיֿכן קרבן אבל עלֿידי להתכפר יכול שאינו כך, כדי עד דמזיד, שבענין החומר דל
כמה  עד מובן הרי - רחמנא ֿליצלן לפנים, להכנס יכול שאינו ומצב במעמד שנמצא מפני בפנים, הנעשה
שמקום  כך כדי עד בעלֿתשובה, של מעלתו גודל שלמרות מצינו ולכן זה! מענין הזהירות דרושה

שם  עומדים אין גמורים צדיקים עומדים, שם 153שבעליֿתשובה לעמוד יכולים שאין אלא עוד ולא ,154

מאשר  יותר מיוחדת זהירות צריכים שבעליֿתשובה מצינו לאידך, הרי - כלל) ביכולתם הדבר (שאין
כידוע  המגיד 155צדיקים, ז"ל 156תורת רבותינו מאמר אלא 157בפירוש כו' בבשר איֿאפשי אדם יאמר "אל

"בעל  מהֿשאיןֿכן מעולם, חטא שלא מי על רק דקאי - עלי" גזר שבשמים ואבי אעשה ומה אפשי,
יפול  שלא בכדי כו', איֿאפשי ושיאמר אצלו, מאוסים ואיסורים רע מיני כל להיות צריך תשובה,

לסורו" יחזור "שמא - הדבר וטעם .158חסֿושלום",

ועד  כיהודי, מעלתו גודל את שיודע שלמרות - מישראל ואחד אחד כל של בעבודתו ההוראה וזוהי
ז"ל  רבותינו (כמאמר בשבילו אלא נברא לא כולו העולם שכל כך, לומר 159כדי חייב ואחד אחד "כל

את  נכונה להעריך לו יש מכלֿמקום - ומלואו" עולם זיך פון ער "האלט ולכן העולם"), נברא בשבילי
אם  (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בו להכשל שעלול מסויים ענין אצלו שיש בנפשו יודע וכאשר ומצבו, מעמדו

חסֿושלום  יפול שלא כדי האחרון, קצה עד מזה להתרחק עליו - רע") .160"סורו

.‡Ï להיותו אדרבה: הרי - הזולת אודות מדובר כאשר אבל לעצמו, בנוגע אלא אינו זה חשבון והנה,
בנוגע  - דברים של כפשוטם הן בשעתו", שלמה "כסעודת לו לתת צריכים - ויעקב יצחק אברהם בן

פועלים  לדיני בנוגע להלכה כמובא כפשוטה, ושתיה לענינים 161לאכילה בנוגע - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
הרוחנ  בטובתו להשתדל שיש האפשרי.רוחניים, ככל ית

פשוטות: ובאותיות

אל  תבט "אל כו', ומצבו מעמדו אודות "חשבונות" לעשות אין - ברחוב יהודי פוגשים כאשר
לתורה,162מראהו" עתים קביעות אודות עמו לדבר יש ומיד תיכף אלא ,
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פ"א 147) פאה ירושלמי וראה ספ"ג. תשובה הל' רמב"ם
תניא  ד). (יט, בראשית ס"פ בז"ח הנעלם מדרש א. קו, זח"ב ה"א.

רפ"ד. אגה"ת ב). (לא, פכ"ה
ב.148) פו, יומא
נעשים 149) אמיתית תשובה "ע"י שם: תער"ב המשך ראה

הרמב"ם  וכמ"ש קיים, בהמק"ד כשאין ובפרט . . כזכיות הזדונות
כו'". לבד תשובה אלא לנו אין מקדש לנו שאין עכשיו

ה"ט.150) פ"ב תשובה הל' רמב"ם
ביאה 151) איסורי הל' רמב"ם וראה וש"נ. סע"ב. כח, ב"ק

ה"ט. פ"א
גר 152) בענין - תשד"מ דברים וש"פ מסעי ש"פ שיחות ראה

תשד"מ). אבֿאלול חודש ב"המאור" (נדפס הזה בזמן

ב.153) לד, ברכות
ה"ד.154) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
ד.155) ט, ואתחנן לקו"ת
דבריו 156) מגיד קה"ת). בהוצאת - ג (כו, סקט"ז לקו"א

וש"נ. ס"מ. הוספות קה"ת) (הוצאת ליעקב
כו.157) כ, קדושים ופרש"י תו"כ
סע"ב.158) יז, קידושין
במשנה.159) - סע"א לז, סנהדרין
ה"ב.160) פ"ב דעות הל' רמב"ם גם ראה
רפ"ז.161) ב"מ
ז.162) טז, ש"א

d"nyz'd oeygÎxn 'g ,jlÎjl zyxt zay zgiy

כידוע  שלום, ודרכי נועם בדרכי ברכה, דברי הקדמת לאחרי של 163- דרכו אודות ומפורסם
ומתעניין  בשלומם, דורש היה שלכלֿלראש שבשמים, לאביהם ישראל של לבן בקירוב הבעלֿשםֿטוב
היה  אחרֿכך ורק בזה, וכיוצא השם" "ברוך לו משיבים והיו הבית, בני דכל והפרנסה הבריאות במצב

- ומצוותיה תורה יהדות, עניני אודות עמהם מדבר

בארוכה. פעמים כמה כמדובר בנפש, קביעות והן בזמן, קביעות הן

למוטב" מחזירו שבה "המאור אדרבה: הרי - כו' יהדות בעניני ומצבו למעמדו .164ובאשר

.·Ï:השבוע בפרשת מדובר אודותה - אבינו אברהם של עבודתו עם זה ענין ולקשר להוסיף ויש
ז"ל  חכמינו אמרו אבינו אברהם וידועה 165אודות ניתנה". שלא עד כולה התורה כל את ש"קיים

חסידות  בדרושי הקשורה 166הקושיא בזה) (וכיוצא תפילין מצות לקיים אבינו אברהם יכול היה כיצד :
את  וקיים למד אבינו שאברהם - והתירוץ מצרים?! יציאת לפני דורות כמה בהיותו - מצרים יציאת עם

ברוחניות. שהם כפי התורה עניני

גם  הוראה להיות שצריכה מובן, הרי בעבודתו, ליהודי הוראה הם התורה עניני שכל מכיון והנה,
ברוחניות. - אבינו אברהם אצל התורה קיום מאופן

לפי  - ברוחניות התורה את לקיים יכול היה אבינו אברהם בשלמא פשוטה: שאלה יהודי פעם שאלני
מה  - כערכנו אנשים אבל כו'; העליונה מרכבה הספירות, עניני העליונים, בעולמות נעשה מה שידע

ברוחניות?! התורה ולקיום להם

הצחות: בדרך - לו ועניתי

תפיל  הנחת לתורה, עתים קביעת אודות יהודי עם מדברים הרי כאשר - בזה וכיוצא שבת, שמירת ין,
המשפיע  שכן, זה. ענין על מדברים שעמו היהודי עלֿידי רק להיות יכול ממש בפועל אלו ענינים קיום
ישנם  - המשפיע אצל ואילו המושפע , עלֿידי הוא בפועל שהקיום ונמצא, במקומו. זאת לקיים יכול אינו

בלבד. ברוחניות אלו ענינים

בעניני  מההתעסקות להשתמט - היתה השואל של כוונתו ואמר:) חייך, שליט"א אדמו"ר (כ"ק
לו  תהיה לא מענה, ללא שנשאר לאחרי שכן, - זו תשובה למשמע מרוצה היה לא ולכן ה"מבצעים",

המבצעים!... בעניני לעסוק ויצטרך ברירה,

.‚Ï,וכאמור המבצעים, בעניני הפעולות בכל עוז וביתר שאת ביתר להוסיף - העיקר הוא והמעשה
טבעו  מכפי יותר בזה לעסוק היינו, אביך", ומבית וממולדתך מארצך ד"לךֿלך באופן בזה לעסוק שיש

לפניֿזה  עבודתו אופן לגבי באיןֿערוך - אמיתית הליכה של לאופן עד .167ורגילותו,
מנחה. בתפילת לקרוא שהולכים כפי - ה'" אליו ד"וירא לענין זוכים האמורה, העבודה ועלֿידי

יותר, עוד בזה להוסיף יש אלא עבודתו, באופן להסתפק שאין - הנ"ל הוראה מצינו זה בענין וגם
לגמרי: הרגילות דשינוי באופן להוספה עד

זקנו 168ידוע  אל נכנס שנים, ה' או ד' בן שבהיותו נשמתוֿעדן, מהורש"ב אדמו"ר אודות הסיפור
אברהם  אל ה' נראה מה מפני באמרו: לבכות, והתחיל וירא, פרשת  בשבתֿקודש צדק' ה'צמח אדמו"ר
שצריך  מחליט שנה, ותשע תשעים בן צדיק, יהודי כאשר צדק': ה'צמח ויענהו נראה, אינו ולנו אבינו

אליו. יתגלה שה' הוא ראוי עצמו, את למול
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(163.133 ע' ח"א לקו"ש וראה מד. ע' ח"ב "התמים"
הל'164) ה"ז. פ"א חגיגה ירושלמי וראה ב. דאיכ"ר פתיחתא

ס"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת
במשנה.165) - א פב, קידושין ב. כח, יומא
ובכ"מ.166) רע"ד. יא, פרשתנו תו"א

יח.167) ע' תרס"ו המשך תר"ס. וראינה צאינה ד"ה ראה
ועוד. ואילך. סט ע' אעת"ר סה"מ

ואילך.168) 61 ע' ח"כ לקו"ש וראה חשון. ט' - יום" "היום
וש"נ.
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עליו  מכלֿמקום שנה, צ"ט בן צדיק יהודי אודות מדובר כאשר שאפילו - הנ"ל הוראה למדים ומזה
עצמו! את למול שעליו אלא עוד ולא בעבודתו, להוסיף

שנים  ה' או ד' בן ילד בהיותו מהורש"ב לאדמו"ר ניתן צדק' ה'צמח שמענה מכיון בזה: ענין ועוד
בדרך  תשובה צדק' ה'צמח יתן לא בוודאי שהרי בהוה, ומצבו במעמדו אליו שייך היה זה שענין מובן, -

שנה... צ"ט בן כשיהיה אליו שייכת שתהיה תשובה או בלבד, הצחות

י"ב  בת - ילדה או שנה, י"ג (בן למצוות הגיע שזהֿעתה נער שגם - נפלאה הוראה למדים ומזה
שנה! צ"ט בן דצדיק לדרגא להגיע וביכלתו בכחו שנים, ה' או ד' בן קטן ילד אפילו מזו: ויתירה שנה),

בירושלמי  שכתוב מה ידוע הרי - דתורה בנגלה זאת מצינו היכן השואלים ולאלו רבי 169- אודות
- שנה". במאה ללמוד יכול ותיק תלמיד שאין מה ושמונה לעשרים בתורה . . ש"יגע בון,

- הקודמת) עבודתו לגבי שבאיןֿערוך באופן בעבודתו (להוסיף עצמו את למול מחליט כאשר ואז,
ה'". אליו ד"וירא לענין זוכה אזי

ד"לראות  הענין היה שאז המועדים, מימי זהֿעתה בבואנו - ביותר מודגש ה'") אליו ("וירא זה וענין
אלקיך" ה' פני ברוחניות.170את -

טפחים, מעשרה למטה בגשמיות, גם אלא) ברוחניות, רק (לא לזה שנזכה - כמובן - הוא והעיקר
ה' פני את ("לראות לרגל דעליה הענין יהיה  שאז צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה

בשבתו" שבת ומדי בחדשו חודש "מדי חדא,171אלקיך") וברגעא חדא בשעתא ממש, בימינו במהרה ,
דידן. בעגלא

***

.„Ï:רש"י בפירוש הביאור
נח  פרשת תרח 172בסוף פני על הרן "וימת - הרן של מיתתו אודות הסיפור פרטי את רש"י מביא

לכבשן  והשליכם צלמיו, את שכתת על נמרוד לפני בנו אברם על תרח שקבל מת, אביו "עלֿידי - אביו"
אברם  וכשניצל משלו, אני נוצח נמרוד ואם משלו, אני נוצח אברם אם בלבו ואומר יושב והרן האש,
אור  וזהו ונשרף, האש לכבשן השליכוהו אני, אברם משל הרן להם אמר אתה, מי משל להרן לו אמרו

כשדים".

בן  הרן בן לוט ואת בנו אברם את תרח ש"ויקח לכך הטעם את לבאר רש"י צריך לא - ועלֿפיֿזה
בפשטות: מובנת הדבר שסיבת מכיון כשדים", מאור אתם ויצאו . . כלתו שרי ואת בנו

פשיטא  הרי - נס בדרך רק ניצל (אברם) מבניו ואחד (הרן), מבניו אחד את הרג נמרוד שהמלך לאחרי
לו  היתה לא ולכן, משפחתו! עבור סכנה מקום להיותו זה, במקום לשבת להמשיך יכול היה לא שתרח

זה. ממקום לצאת אלא ברירה

היא היציאה שסיבת - כשדים" מאור אתם "ויצאו הכתוב בלשון מודגש זה שהיה וענין המאורע
נקרא  עצמו המקום (ואילו הרן דשריפת המאורע שם על הוא ש"אור" רש"י שפירש כפי כשדים", ב"אור

כשדים"). "ארץ

הארץ" כל שפת ה' ש"בלל לאחרי הפלגה, שבדור לכך נוסף - זה ישבו 173[וכל שכולם הסדר נשתנה ,
אחדים" ודברים אחת שפה הארץ כל "ויהי כאשר אז, עד נהוג שהיה (כפי אחד והתחילו 174במקום ,(

למקום]. ממקום וללכת מושבם, מקום את  לשנות
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יא 169) פ"ה, קה"ר (ו). ב פ"ו, שהש"ר ה"ח. פ"ב ברכות
(ה).

כד.170) לד, תשא
תקיד.171) תקג. רמז יל"ש וראה כג. סו, ישעי'

כח.172) יא,
ט.173) יא, נח
א.174) שם,
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בפשטות: גם מובן - דוקא כנען לארץ הליכתם וטעם

לארץ  הלך זה ומטעם שם, לבני השייכת לארץ ללכת בחר לכן - שם של מצאצאיו היה שתרח מכיון
הולך  "היה שהכנעני אלא לבניו", הארץ את נח כשחילק נפלה שם של "בחלקו זו ארץ שהרי כנען,

הפסוק  בפירוש רש"י בפירוש (כמבואר שם" של מזרעו ישראל ארץ את בארץ"175וכובש אז "והכנעני
הענין). שבהמשך

עד  "ויבואו נאמר לאחריֿזה הרי - כנען ארצה ללכת כשדים מאור יצאו ומשפחתו שתרח אף אמנם,
כנען. ארצה ללכת דעתם ונתבטלה ב"חרן", מושבם מקום את שקבעו כלומר, שם". וישבו חרן

אליעזר  הלך - וממולדתו מארצו ליצחק אשה לקחת אליעזר את שלח אברהם שכאשר מצינו [ולכן
בחרן]. והתיישבו כשדים מאור שיצאו לאחרי אברהם, של משפחתו נשארה ששם מכיון לחרן,

נאמר  לכן - בחרן מושבם קביעת עלֿידי נתבטלה כנען ארצה ללכת הקודמת שהיציאה ומכיון
נוספת, יציאה להיות הוצרכה שהרי כנען", ארצה ללכת ויצאו וגו' אשתו שרי את אברם "ויקח בפרשתנו

הראשונה. היציאה שנתבטלה לאחרי

כנען": ארצה "ויבואו - הסיום גם מובן ועלֿפיֿזה

אחר, במקום התיישבו אלא לשם הגיעו לא ולבסוף כנען ארצה ללכת יצאו הקודמת שבפעם מכיון
הקודמת. כביציאה דלא כנען", ארצה "ויבואו חפצם, למחוז הגיעו אכן זו שביציאה הכתוב משמיענו לכן

.‰Ï וממולדתך מארצך "לךֿלך לאברם הקב"ה בציווי הדברים סדר בפשטות מובן לעיל האמור עלֿפי
אביך": ומבית

לו, אמר כך אלא לחרן, עד ובא אביו עם משם יצא כבר והלא - "מארצך רש"י: מפרש זה בפסוק
אביך" מבית וצא משם עוד .176התרחק

מארצו  תרח) עם (יחד אברם יצא שכבר לאחרי היה גו'" "לךֿלך לאברם הקב"ה שציווי מכיון כלומר:
אביו. מבית אלא וממולדתו, מארצו לצאת עליו לצוות צורך היה לא שוב הרי  - כשדים באור וממולדתו
שלאחרי  - הוא הפסוק תוכן אלא ההליכה, סדר על מדבר אינו זה שפסוק לומר בהכרח שכן, ומכיון

מחרן. אביו, מבית גם ולצאת עוד להתרחק לו יש וממולדתו, מארצו יצא שכבר

הוא  הציווי כי - אביך" ל"בית וממולדתך" "מארצך מקדים שהכתוב מה בפשטות מובן ועלֿפיֿזה
כפשוט. אביו, מבית גם שיצא כדי וממולדתו, מארצו עוד שיתרחק

.ÂÏ הלך מדוע - אראך" אשר הארץ "אל ללכת לו אמר שהקב"ה מכיון להבין: צריך עדיין אמנם,
ויאמר  יראה שהקב"ה מצינו לא (שהרי אראך" ד"אשר הענין היה לא שעדיין זמן כל כנען, לארץ אברם

ללכת)?! לאן לו
בזה: והביאור

שייכת  היתה זו שארץ לפי כנען", ארצה "ללכת ואברם תרח של בדעתם היה שמתחילה למדנו כבר
הקב"ה  ציווי (עלֿפי בדרכו המשיך אברם כאשר הנה בחרן, נשאר שתרח לאחרי גם ולכן, שם. לבני

כנען. לארץ כיוון, לאותו ללכת המשיך - אביך") מבית גו' "לךֿלך

בארץ" אברם "ויעבור - כנען לארץ אל 177ובהגיעו ה' ש"וירא עד בה, התיישב לא שעדיין היינו, ,
הזאת" הארץ את אתן לזרעך ויאמר הזאת:178אברם בארץ להשאר שצריך ידע ואז ,

לו  שיאמר ולא הארץ, את לו שיראה היינו, אראך", אשר הארץ אל גו' "לךֿלך לאברם אמר הקב"ה
בפסוק  שנאמר (כפי אליך" אומר אשר הארץ "אל נאמר לא שהרי ללכת, ארץ רש"י 179לאיזו שמביא

אליך"). אומר אשר ההרים אחד "על דוגמא: בתור
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ו.175) יב,
ז.176) כד, שרה חיי פרש"י גם ראה
ו.177) יב, פרשתנו

ז.178) שם,
ב.179) כב, וירא



לג d"nyz'd oeygÎxn 'g ,jlÎjl zyxt zay zgiy

עליו  מכלֿמקום שנה, צ"ט בן צדיק יהודי אודות מדובר כאשר שאפילו - הנ"ל הוראה למדים ומזה
עצמו! את למול שעליו אלא עוד ולא בעבודתו, להוסיף

שנים  ה' או ד' בן ילד בהיותו מהורש"ב לאדמו"ר ניתן צדק' ה'צמח שמענה מכיון בזה: ענין ועוד
בדרך  תשובה צדק' ה'צמח יתן לא בוודאי שהרי בהוה, ומצבו במעמדו אליו שייך היה זה שענין מובן, -

שנה... צ"ט בן כשיהיה אליו שייכת שתהיה תשובה או בלבד, הצחות

י"ב  בת - ילדה או שנה, י"ג (בן למצוות הגיע שזהֿעתה נער שגם - נפלאה הוראה למדים ומזה
שנה! צ"ט בן דצדיק לדרגא להגיע וביכלתו בכחו שנים, ה' או ד' בן קטן ילד אפילו מזו: ויתירה שנה),

בירושלמי  שכתוב מה ידוע הרי - דתורה בנגלה זאת מצינו היכן השואלים ולאלו רבי 169- אודות
- שנה". במאה ללמוד יכול ותיק תלמיד שאין מה ושמונה לעשרים בתורה . . ש"יגע בון,

- הקודמת) עבודתו לגבי שבאיןֿערוך באופן בעבודתו (להוסיף עצמו את למול מחליט כאשר ואז,
ה'". אליו ד"וירא לענין זוכה אזי

ד"לראות  הענין היה שאז המועדים, מימי זהֿעתה בבואנו - ביותר מודגש ה'") אליו ("וירא זה וענין
אלקיך" ה' פני ברוחניות.170את -

טפחים, מעשרה למטה בגשמיות, גם אלא) ברוחניות, רק (לא לזה שנזכה - כמובן - הוא והעיקר
ה' פני את ("לראות לרגל דעליה הענין יהיה  שאז צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה

בשבתו" שבת ומדי בחדשו חודש "מדי חדא,171אלקיך") וברגעא חדא בשעתא ממש, בימינו במהרה ,
דידן. בעגלא

***

.„Ï:רש"י בפירוש הביאור
נח  פרשת תרח 172בסוף פני על הרן "וימת - הרן של מיתתו אודות הסיפור פרטי את רש"י מביא

לכבשן  והשליכם צלמיו, את שכתת על נמרוד לפני בנו אברם על תרח שקבל מת, אביו "עלֿידי - אביו"
אברם  וכשניצל משלו, אני נוצח נמרוד ואם משלו, אני נוצח אברם אם בלבו ואומר יושב והרן האש,
אור  וזהו ונשרף, האש לכבשן השליכוהו אני, אברם משל הרן להם אמר אתה, מי משל להרן לו אמרו

כשדים".

בן  הרן בן לוט ואת בנו אברם את תרח ש"ויקח לכך הטעם את לבאר רש"י צריך לא - ועלֿפיֿזה
בפשטות: מובנת הדבר שסיבת מכיון כשדים", מאור אתם ויצאו . . כלתו שרי ואת בנו

פשיטא  הרי - נס בדרך רק ניצל (אברם) מבניו ואחד (הרן), מבניו אחד את הרג נמרוד שהמלך לאחרי
לו  היתה לא ולכן, משפחתו! עבור סכנה מקום להיותו זה, במקום לשבת להמשיך יכול היה לא שתרח

זה. ממקום לצאת אלא ברירה

היא היציאה שסיבת - כשדים" מאור אתם "ויצאו הכתוב בלשון מודגש זה שהיה וענין המאורע
נקרא  עצמו המקום (ואילו הרן דשריפת המאורע שם על הוא ש"אור" רש"י שפירש כפי כשדים", ב"אור

כשדים"). "ארץ

הארץ" כל שפת ה' ש"בלל לאחרי הפלגה, שבדור לכך נוסף - זה ישבו 173[וכל שכולם הסדר נשתנה ,
אחדים" ודברים אחת שפה הארץ כל "ויהי כאשר אז, עד נהוג שהיה (כפי אחד והתחילו 174במקום ,(

למקום]. ממקום וללכת מושבם, מקום את  לשנות
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יא 169) פ"ה, קה"ר (ו). ב פ"ו, שהש"ר ה"ח. פ"ב ברכות
(ה).

כד.170) לד, תשא
תקיד.171) תקג. רמז יל"ש וראה כג. סו, ישעי'

כח.172) יא,
ט.173) יא, נח
א.174) שם,
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בפשטות: גם מובן - דוקא כנען לארץ הליכתם וטעם

לארץ  הלך זה ומטעם שם, לבני השייכת לארץ ללכת בחר לכן - שם של מצאצאיו היה שתרח מכיון
הולך  "היה שהכנעני אלא לבניו", הארץ את נח כשחילק נפלה שם של "בחלקו זו ארץ שהרי כנען,

הפסוק  בפירוש רש"י בפירוש (כמבואר שם" של מזרעו ישראל ארץ את בארץ"175וכובש אז "והכנעני
הענין). שבהמשך

עד  "ויבואו נאמר לאחריֿזה הרי - כנען ארצה ללכת כשדים מאור יצאו ומשפחתו שתרח אף אמנם,
כנען. ארצה ללכת דעתם ונתבטלה ב"חרן", מושבם מקום את שקבעו כלומר, שם". וישבו חרן

אליעזר  הלך - וממולדתו מארצו ליצחק אשה לקחת אליעזר את שלח אברהם שכאשר מצינו [ולכן
בחרן]. והתיישבו כשדים מאור שיצאו לאחרי אברהם, של משפחתו נשארה ששם מכיון לחרן,

נאמר  לכן - בחרן מושבם קביעת עלֿידי נתבטלה כנען ארצה ללכת הקודמת שהיציאה ומכיון
נוספת, יציאה להיות הוצרכה שהרי כנען", ארצה ללכת ויצאו וגו' אשתו שרי את אברם "ויקח בפרשתנו

הראשונה. היציאה שנתבטלה לאחרי

כנען": ארצה "ויבואו - הסיום גם מובן ועלֿפיֿזה

אחר, במקום התיישבו אלא לשם הגיעו לא ולבסוף כנען ארצה ללכת יצאו הקודמת שבפעם מכיון
הקודמת. כביציאה דלא כנען", ארצה "ויבואו חפצם, למחוז הגיעו אכן זו שביציאה הכתוב משמיענו לכן

.‰Ï וממולדתך מארצך "לךֿלך לאברם הקב"ה בציווי הדברים סדר בפשטות מובן לעיל האמור עלֿפי
אביך": ומבית

לו, אמר כך אלא לחרן, עד ובא אביו עם משם יצא כבר והלא - "מארצך רש"י: מפרש זה בפסוק
אביך" מבית וצא משם עוד .176התרחק

מארצו  תרח) עם (יחד אברם יצא שכבר לאחרי היה גו'" "לךֿלך לאברם הקב"ה שציווי מכיון כלומר:
אביו. מבית אלא וממולדתו, מארצו לצאת עליו לצוות צורך היה לא שוב הרי  - כשדים באור וממולדתו
שלאחרי  - הוא הפסוק תוכן אלא ההליכה, סדר על מדבר אינו זה שפסוק לומר בהכרח שכן, ומכיון

מחרן. אביו, מבית גם ולצאת עוד להתרחק לו יש וממולדתו, מארצו יצא שכבר

הוא  הציווי כי - אביך" ל"בית וממולדתך" "מארצך מקדים שהכתוב מה בפשטות מובן ועלֿפיֿזה
כפשוט. אביו, מבית גם שיצא כדי וממולדתו, מארצו עוד שיתרחק

.ÂÏ הלך מדוע - אראך" אשר הארץ "אל ללכת לו אמר שהקב"ה מכיון להבין: צריך עדיין אמנם,
ויאמר  יראה שהקב"ה מצינו לא (שהרי אראך" ד"אשר הענין היה לא שעדיין זמן כל כנען, לארץ אברם

ללכת)?! לאן לו
בזה: והביאור

שייכת  היתה זו שארץ לפי כנען", ארצה "ללכת ואברם תרח של בדעתם היה שמתחילה למדנו כבר
הקב"ה  ציווי (עלֿפי בדרכו המשיך אברם כאשר הנה בחרן, נשאר שתרח לאחרי גם ולכן, שם. לבני

כנען. לארץ כיוון, לאותו ללכת המשיך - אביך") מבית גו' "לךֿלך

בארץ" אברם "ויעבור - כנען לארץ אל 177ובהגיעו ה' ש"וירא עד בה, התיישב לא שעדיין היינו, ,
הזאת" הארץ את אתן לזרעך ויאמר הזאת:178אברם בארץ להשאר שצריך ידע ואז ,

לו  שיאמר ולא הארץ, את לו שיראה היינו, אראך", אשר הארץ אל גו' "לךֿלך לאברם אמר הקב"ה
בפסוק  שנאמר (כפי אליך" אומר אשר הארץ "אל נאמר לא שהרי ללכת, ארץ רש"י 179לאיזו שמביא

אליך"). אומר אשר ההרים אחד "על דוגמא: בתור
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ו.175) יב,
ז.176) כד, שרה חיי פרש"י גם ראה
ו.177) יב, פרשתנו

ז.178) שם,
ב.179) כב, וירא
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מראה  - לו שהראה היינו, הזאת", הארץ את אתן "לזרעך הקב"ה: לו אמר - כנען לארץ בהגיעו ואכן,
זה  ואומר להשאר 180באצבעו שעליו אברם ידע ואז אראך", "אשר לו שאמר למה בהתאם הארץ, את -

יירשנה. שזרעו כדי הזאת, בארץ

.ÊÏ"הרן ואת נחור את אברם את ויולד שנה שבעים תרח ד"ויחי שהפירוש רש"י בשיטת הביאור
שנה, ע"ה בן בהיותו מחרן, אברם שבצאת כך אברם, את הוליד שנה שבעים בן תרח שבהיות - הוא

שנה): ס"ח בן תרח בהיות היתה אברם שלידת החיים' ה'אור כפירוש (דלא שנה קמ"ה בן תרח היה
בראשית  פרשת יפת".181בסוף ואת חם את שם את נח ויולד שנה מאות חמש בן נח "ויהי נאמר:

הקב"ה, אמר מאות? לחמש וזה שנה לק' הולידו הדורות כל טעם מה יודן, רבי "אמר רש"י: ומפרש
את  כבש הרבה. תיבות לעשות עליו אטריח הם צדיקים ואם זה, לצדיק ורע במים יאבדו הם רשעים אם
המבול, לפני לעונשין ראוי שבבניו הגדול יפת יהא שלא כדי שנה, מאות חמש עד הוליד ולא מעיינו

כו'".182דכתיב  לעונש ראוי ימות, שנה מאה בן הנער כי

שנה, לת"ק הוליד מדוע השאלה (מלבד נוספת שאלה לתרץ זה, בפירושו רש"י שכוונת [ולהעיר,
בפירוש): שכותבה

שלשה  אלא הוליד לא נח ואילו ובנות. בנים ריבוי כלומר, ובנות", בנים "ויולד נאמר הדורות בכל
בלבד?! בנים

מתחיל  אלא השאלה, את רש"י מפרש לא המקומות שברוב פעמים כמה (כמדובר התירוץ בא זה ועל
הרבה", תיבות לעשות עליו אטריח הם, צדיקים ואם כו', הם רשעים אם הקב"ה, "אמר - מהתירוץ) מיד

בלבד. בנים שלשה כיֿאם ובנות, בנים  ריבוי יוליד שלא מעיינו" את "כבש ולכן

הקודמת  בהתוועדות שנתבאר למה מכאן ראיה להביא יש - להכי דאתינן רק 183ומכיון לא דאג שנח
העולם: מן חלק לאיבוד גם אלא כולו, העולם לאיבוד

של  מבניו אחד אפילו יאבד שלא כדי - מעיינו") את ("כבש הבריאה טבע את לשנות הוצרך הקב"ה
ואפילו  מהבנים, חלק איבוד גם אףֿעלֿפיֿכן ויפת, חם שם הצדיקים, נח בני שישארו אפילו שכן, נח.

זה"]. לצדיק "רע שיהיה יגרום בלבד, אחד בן איבוד

לעניננו: ובנוגע

שנה, מאות חמש בן היה שנח לאחרי היתה מכולם) (הגדול יפת לידת שגם לפרש בהכרח זה, בפסוק
שנתיים  נולד הראשון הבן ואילו שנה, מאות חמש בן בהיותו נולד השלישי הבן שרק נאמר אם שהרי:

שנת  לעונשין ראוי היה הגדול שהבן נמצא, - זה שהפירוש לפני לומר בהכרח ודאי אלא המבול! לפני יים
לאחרי  נולדו הגדול) (גם בניו שכל - הוא יפת" ואת חם את שם את ויולד שנה מאות חמש בן נח ד"ויהי

שנה". מאות חמש בן נח ש"ויהי

[סגנון  הרן" ואת נחור את אברם את ויולד שנה שבעים תרח "ויחי הפסוק את לומדים כאשר ולכן,
לפרש  בהכרח מקרא של פשוטו עלֿפי הרי - גו'"] ויולד שנה מאות חמש בן נח "ויהי לפסוק השוה

שנה" שבעים תרח ש"ויחי לאחרי נולדו אברם) (גם בניו .184שכל

.ÁÏ דיבור של לענין ראיה, של ענין אראך", "אשר שבין החילוק אודות לעיל להאמור בהמשך
ה': בעבודת ולימוד הוראה יש - ואמירה

והפצת  המעיינות בהפצת לעסוק ויהדות, קדושה בעניני להוסיף עמו ומדברים ליהודי ניגשים כאשר
ושמעו  ה' להם נראה - האבות בשלמא ולטעון: לבוא יכול - בזה וכיוצא תפילין להניח חוצה, היהדות
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ב.180) טו, בשלח פרש"י גם ראה
לב.181) ה,
כ.182) סה, ישעי'

סכ"ז.183) נח ש"פ שיחת
כ.184) יט, וירא פרש"י גם ראה
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בזה  וכיוצא רבינו, משה של מפיו הקב"ה ציווי את ישראל בני שמעו - רבינו משה בזמן דבריו, את
הנביאים" עבדיו אל סודו "גלה אשר דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח לכ"ק עד והאמוראים, התנאים ;185בזמן

זאת  שמע שלא מכיון הרי - בזה) (וכיוצא תפילין להניח לו ואומר "סתםֿיהודי" אליו נגש כאשר אבל
שיניח  ממנו דורשים פתאום מה אםֿכן אדמו"ר, מו"ח כ"ק של מפיו זאת שמע לא וגם הקב"ה, של מפיו

תפילין?! הניח ולא ברֿמצוה מגיל קטן...] [במספר שלימה שנה עליו עברה שכבר לאחרי תפילין

זכית  אבל בדיבור), לך (שיאמר הקב"ה של מפיו זה ציווי שמעת לא אמנם, לו: אומרים זה על הנה
אראך": "אשר - יותר גדול לדבר

חייך, ימי כל במשך רק (לא האחרון בשבוע אצלך שאירעו המאורעות אודות לרגע תחשוב כאשר
פרטית... השגחה ראית שבהם ענינים כמה שהיו תראה - בלבד) האחרון בשבוע אלא

שמכיון 186ידוע  ומובן, פרטית. השגחה של ענינים וכמה כמה רואה יהודי שכל נשיאינו רבותינו מאמר
האחריות!! במלוא זאת אמרו - כן שאמרו

וכ  כך באופן להיות צריך - שלו החישובים כל לפי המאורעות ובפשטות: מתרחשים - ובפועל ך,
פרטית! השגחה מצד כיֿאם הסבר, כל ללא - וזאת לגמרי, שונה באופן

רצונו  את לקיים עליו לפעול צריך זה שדבר בוודאי הרי - פרטית השגחה לו הראה שהקב"ה ומכיון
הקב"ה!... של

ויתעורר  לתשומתֿלבו הדבר את היהודי יקח שמא שחושש ומפני ה"קלוגינקער", מתערב כאן אמנם,
ברגע  שבו - בעצמו שיודע כפי - היא האמת אבל לדבר. שכלי הסבר למצוא מנסה - להקב"ה להתקרב
להיות  צריך היה שלו והשיקולים החשבונות כל לפי שהרי שכלי, הסבר כל לו היה לא הדבר, שאירע

טבע! עלֿפי הסבר לחפש התחיל מה זמן כעבור ורק אחר, באופן

מהר"ש: אדמו"ר פתגם ידוע הרי - לכך ובקשר עצמו! את אלא מרמה אינו - אחרת לחשוב מנסה ואם
ה"קונץ" איפוא מהו עצמו, את - לרמות איפוא יכול מי את לרמות, יכולים לא - כולו והעולם הזולת את

"טפש"?!... לרמות

.ËÏ- פרטית השגחה ראיית - אראך" ד"אשר הענין יהיה מישראל ואחד אחד כל שאצל ויהי ֿרצון
טפחים. מעשרה למטה והנגלה הנראה בטוב

שמדובר  דמכיון וקדושה, טוב עניני בכל ויותר יותר ולהוסיף להתקרב התעוררות לידי יביא זה וענין
ישראל  דבני העילוי תכלית על המורה (שם "ישורון" ריבוי 187אודות - ד"וישמן" שהענין בוודאי הרי ,(

הכתוב  סיום (היפך וקדושה טוב עניני בכל להוספה מביא - והנגלה הנראה בטוב ).188השפעה

היעוד  קיום עדי ה'", אליו ד"וירא לענין באים אראך" ד"אשר מהענין - ה'189וכאמור כבוד "ונגלה
ממש. בימינו במהרה דיבר", ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו

***

.Ó קוצר מפני מנגנים לא כנראה שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר ניגנו, לא - זו שיחה סיום [לאחרי
דלקמן]. בביאור גם לקצר יש ולכן, הזמן...

הזהר  מדברי ההוראה ביאור תחילה להקדים יש - בזהר לביאור בהתוועדות 190בנוגע דובר שאודותיו
דה 191הקודמת  השכר אודות גם וידעי שתוכנו באורייתא, דמשתדלי ישראל אינון "זכאין - בתורה שתדלות
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מראה  - לו שהראה היינו, הזאת", הארץ את אתן "לזרעך הקב"ה: לו אמר - כנען לארץ בהגיעו ואכן,
זה  ואומר להשאר 180באצבעו שעליו אברם ידע ואז אראך", "אשר לו שאמר למה בהתאם הארץ, את -

יירשנה. שזרעו כדי הזאת, בארץ

.ÊÏ"הרן ואת נחור את אברם את ויולד שנה שבעים תרח ד"ויחי שהפירוש רש"י בשיטת הביאור
שנה, ע"ה בן בהיותו מחרן, אברם שבצאת כך אברם, את הוליד שנה שבעים בן תרח שבהיות - הוא

שנה): ס"ח בן תרח בהיות היתה אברם שלידת החיים' ה'אור כפירוש (דלא שנה קמ"ה בן תרח היה
בראשית  פרשת יפת".181בסוף ואת חם את שם את נח ויולד שנה מאות חמש בן נח "ויהי נאמר:

הקב"ה, אמר מאות? לחמש וזה שנה לק' הולידו הדורות כל טעם מה יודן, רבי "אמר רש"י: ומפרש
את  כבש הרבה. תיבות לעשות עליו אטריח הם צדיקים ואם זה, לצדיק ורע במים יאבדו הם רשעים אם
המבול, לפני לעונשין ראוי שבבניו הגדול יפת יהא שלא כדי שנה, מאות חמש עד הוליד ולא מעיינו

כו'".182דכתיב  לעונש ראוי ימות, שנה מאה בן הנער כי

שנה, לת"ק הוליד מדוע השאלה (מלבד נוספת שאלה לתרץ זה, בפירושו רש"י שכוונת [ולהעיר,
בפירוש): שכותבה

שלשה  אלא הוליד לא נח ואילו ובנות. בנים ריבוי כלומר, ובנות", בנים "ויולד נאמר הדורות בכל
בלבד?! בנים

מתחיל  אלא השאלה, את רש"י מפרש לא המקומות שברוב פעמים כמה (כמדובר התירוץ בא זה ועל
הרבה", תיבות לעשות עליו אטריח הם, צדיקים ואם כו', הם רשעים אם הקב"ה, "אמר - מהתירוץ) מיד

בלבד. בנים שלשה כיֿאם ובנות, בנים  ריבוי יוליד שלא מעיינו" את "כבש ולכן

הקודמת  בהתוועדות שנתבאר למה מכאן ראיה להביא יש - להכי דאתינן רק 183ומכיון לא דאג שנח
העולם: מן חלק לאיבוד גם אלא כולו, העולם לאיבוד

של  מבניו אחד אפילו יאבד שלא כדי - מעיינו") את ("כבש הבריאה טבע את לשנות הוצרך הקב"ה
ואפילו  מהבנים, חלק איבוד גם אףֿעלֿפיֿכן ויפת, חם שם הצדיקים, נח בני שישארו אפילו שכן, נח.

זה"]. לצדיק "רע שיהיה יגרום בלבד, אחד בן איבוד

לעניננו: ובנוגע

שנה, מאות חמש בן היה שנח לאחרי היתה מכולם) (הגדול יפת לידת שגם לפרש בהכרח זה, בפסוק
שנתיים  נולד הראשון הבן ואילו שנה, מאות חמש בן בהיותו נולד השלישי הבן שרק נאמר אם שהרי:

שנת  לעונשין ראוי היה הגדול שהבן נמצא, - זה שהפירוש לפני לומר בהכרח ודאי אלא המבול! לפני יים
לאחרי  נולדו הגדול) (גם בניו שכל - הוא יפת" ואת חם את שם את ויולד שנה מאות חמש בן נח ד"ויהי

שנה". מאות חמש בן נח ש"ויהי

[סגנון  הרן" ואת נחור את אברם את ויולד שנה שבעים תרח "ויחי הפסוק את לומדים כאשר ולכן,
לפרש  בהכרח מקרא של פשוטו עלֿפי הרי - גו'"] ויולד שנה מאות חמש בן נח "ויהי לפסוק השוה

שנה" שבעים תרח ש"ויחי לאחרי נולדו אברם) (גם בניו .184שכל

.ÁÏ דיבור של לענין ראיה, של ענין אראך", "אשר שבין החילוק אודות לעיל להאמור בהמשך
ה': בעבודת ולימוד הוראה יש - ואמירה

והפצת  המעיינות בהפצת לעסוק ויהדות, קדושה בעניני להוסיף עמו ומדברים ליהודי ניגשים כאשר
ושמעו  ה' להם נראה - האבות בשלמא ולטעון: לבוא יכול - בזה וכיוצא תפילין להניח חוצה, היהדות
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בזה  וכיוצא רבינו, משה של מפיו הקב"ה ציווי את ישראל בני שמעו - רבינו משה בזמן דבריו, את
הנביאים" עבדיו אל סודו "גלה אשר דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח לכ"ק עד והאמוראים, התנאים ;185בזמן

זאת  שמע שלא מכיון הרי - בזה) (וכיוצא תפילין להניח לו ואומר "סתםֿיהודי" אליו נגש כאשר אבל
שיניח  ממנו דורשים פתאום מה אםֿכן אדמו"ר, מו"ח כ"ק של מפיו זאת שמע לא וגם הקב"ה, של מפיו

תפילין?! הניח ולא ברֿמצוה מגיל קטן...] [במספר שלימה שנה עליו עברה שכבר לאחרי תפילין

זכית  אבל בדיבור), לך (שיאמר הקב"ה של מפיו זה ציווי שמעת לא אמנם, לו: אומרים זה על הנה
אראך": "אשר - יותר גדול לדבר

חייך, ימי כל במשך רק (לא האחרון בשבוע אצלך שאירעו המאורעות אודות לרגע תחשוב כאשר
פרטית... השגחה ראית שבהם ענינים כמה שהיו תראה - בלבד) האחרון בשבוע אלא

שמכיון 186ידוע  ומובן, פרטית. השגחה של ענינים וכמה כמה רואה יהודי שכל נשיאינו רבותינו מאמר
האחריות!! במלוא זאת אמרו - כן שאמרו

וכ  כך באופן להיות צריך - שלו החישובים כל לפי המאורעות ובפשטות: מתרחשים - ובפועל ך,
פרטית! השגחה מצד כיֿאם הסבר, כל ללא - וזאת לגמרי, שונה באופן

רצונו  את לקיים עליו לפעול צריך זה שדבר בוודאי הרי - פרטית השגחה לו הראה שהקב"ה ומכיון
הקב"ה!... של

ויתעורר  לתשומתֿלבו הדבר את היהודי יקח שמא שחושש ומפני ה"קלוגינקער", מתערב כאן אמנם,
ברגע  שבו - בעצמו שיודע כפי - היא האמת אבל לדבר. שכלי הסבר למצוא מנסה - להקב"ה להתקרב
להיות  צריך היה שלו והשיקולים החשבונות כל לפי שהרי שכלי, הסבר כל לו היה לא הדבר, שאירע

טבע! עלֿפי הסבר לחפש התחיל מה זמן כעבור ורק אחר, באופן

מהר"ש: אדמו"ר פתגם ידוע הרי - לכך ובקשר עצמו! את אלא מרמה אינו - אחרת לחשוב מנסה ואם
ה"קונץ" איפוא מהו עצמו, את - לרמות איפוא יכול מי את לרמות, יכולים לא - כולו והעולם הזולת את

"טפש"?!... לרמות

.ËÏ- פרטית השגחה ראיית - אראך" ד"אשר הענין יהיה מישראל ואחד אחד כל שאצל ויהי ֿרצון
טפחים. מעשרה למטה והנגלה הנראה בטוב

שמדובר  דמכיון וקדושה, טוב עניני בכל ויותר יותר ולהוסיף להתקרב התעוררות לידי יביא זה וענין
ישראל  דבני העילוי תכלית על המורה (שם "ישורון" ריבוי 187אודות - ד"וישמן" שהענין בוודאי הרי ,(

הכתוב  סיום (היפך וקדושה טוב עניני בכל להוספה מביא - והנגלה הנראה בטוב ).188השפעה

היעוד  קיום עדי ה'", אליו ד"וירא לענין באים אראך" ד"אשר מהענין - ה'189וכאמור כבוד "ונגלה
ממש. בימינו במהרה דיבר", ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו

***

.Ó קוצר מפני מנגנים לא כנראה שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר ניגנו, לא - זו שיחה סיום [לאחרי
דלקמן]. בביאור גם לקצר יש ולכן, הזמן...

הזהר  מדברי ההוראה ביאור תחילה להקדים יש - בזהר לביאור בהתוועדות 190בנוגע דובר שאודותיו
דה 191הקודמת  השכר אודות גם וידעי שתוכנו באורייתא, דמשתדלי ישראל אינון "זכאין - בתורה שתדלות
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בעי  ומאן עותרא בעי "מאן אבא רבי הכרזת  בדוגמת דאתי", לעלמא יזכון דבגינה דאורייתא ארחין
באורייתא". וישתדל ייתי דאתי, בעלמא דחיי אורכא

בזה: והביאור

מיוסדים  הזהר דברי כי - הגשמי הזה בעולם בגופים נשמות התחיה, עולם על קאי דאתי" "עלמא
גו'" ארץ ירשו לעולם צדיקים כולם "ועמך הפסוק ז"ל 192על חכמינו למדים זה ומפסוק ישראל 193. ש"כל

ד"עולם  הפירוש והרי גו'". ארץ ירשו לעולם צדיקים כולם ועמך שנאמר הבא, לעולם חלק להם יש
דברי  בהמשך כמפורש גןֿעדן), (ולא התחיה עולם על לכוליֿעלמא קאי - זה רז"ל במאמר הבא"
- הדבר וטעם כו'", התורה מן המתים תחיית אין האומר הבא, לעולם חלק להם שאין "ואלו המשנה:
כנגד  מדה הקב"ה של מדותיו שכל המתים, בתחיית חלק לו יהיה לא לפיכך המתים, בתחיית כפר "הוא

מדה".

ומבואר  כידוע גשמיים, בדברים מעשיות מצוות דקיום העבודה עם קשור התחיה דעולם השכר והנה,
מקומות  השכר 194בכמה ולכן האדם, בנפש הוא התורה שלימוד - ומצוות תורה שבין החילוק אודות

בענינים  היא המצוות דקיום העבודה מהֿשאיןֿכן בגןֿעדן; אלקות השגת רוחניים, בענינים הוא לזה
- הגשמי הזה בעולם הוא לזה השכר גם ולכן בתחתונים, דירה יתברך לו לעשות - ובכללות גשמיים,

התחיה. בעולם בגופים נשמות

לעלמא  יזכון דבגינה . . באורייתא דמשתדלי ישראל אינון "זכאין - הזהר שבדברי החידוש וזהו
בגופים  נשמות התחיה, עולם דאתי", ד"עלמא לשכר הם זוכים בתורה ההשתדלות עלֿידי שגם - דאתי"

הגשמי. הזה בעולם

.‡Ó:לתורה עתים דקביעת בענין ההשתדלות גודל מובן עלֿפיֿזה
בענינים  המצוות קיום עלֿידי נשלמת בתחתונים יתברך לו דירה דעשיית שהכוונה מכיון לכאורה,
כל  מדגישים מדוע ואםֿכן המצוות, דקיום הענין את לפעול ההשתדלות עיקר להיות צריכה - גשמיים

דו  לתורה עתים דקביעת הענין את לפעול שיש קא?!כך

בנוגע  אלא אינו זה כל אףֿעלֿפיֿכן, אבל - השכל בירור נפעל התורה לימוד עלֿידי שגם אמת הן
שלו  המעשה לכח שייך זה ואין הלומד, האדם של לבירור 195לשכלו שייך זה שאין ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

לעסוק  יש - בתחתונים דירה יתברך לו לעשות העולם, בירור את לפעול כדי שהרי העולם, מציאות
דוקא. גשמיים בדברים המצוות בקיום

ראשון  שבשלב שמסבירים אלא עוד ולא לתורה, עתים קביעת על היא ההדגשה עיקר ואףֿעלֿפיֿכן
כאשר  שכן, - וכו') המצוות קיום יהדות, בעניני ומצבו (מעמדו אחרים ענינים אודות לדבר צריכים לא
- היותר ולכל אחד, בענין לא גם מאומה, עליו יפעלו לא ביחד, ענינים כמה אודות עמו לדבר יתחילו

ולרביע. לשליש למחצה

מצינו  ותומים" ל"אורים בנוגע העילוי 196[אפילו גודל למרות - וזאת יחדיו, דברים שני לשאול שאין
דבריו" את ומתמם דבריו את מאיר הוא שעלֿידו . . המפורש שם "כתב ותומים", ובפרט 197ד"אורים ,

בביתֿהמקדש. עבודתו בעת הכהןֿגדול של לבו על החושן בתוך בהיותם -

אמרו  שמדובר 198וכמוֿכן למרות - וזאת אחריתי", במסכתא תשייליה לא מסכתא בהא רבי קאי "כי
רבינו  משה עד איש מפי איש סמוך (ביו"ד), "רבי" .199אודות
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שאין  בוודאי - ויהדות תורה לעניני לקרבו כדי פשוט יהודי עם מדברים כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
אחד]. דבר לא גם עליו לפעול יצליחו לא שאז מכיון אחת, בבת דברים שני אודות עמו לדבר

מדוע  - התורה לימוד או מצוה קיום בלבד, אחד בענין עמו לדבר אפשרות יש כאשר ואםֿכן,
בתחתונים'?! ד'דירה לענין בנוגע שבדבר התועלת מהי לתורה, עתים קביעת אודות לדבר מעדיפים

דאתי", לעלמא יזכון דבגינה . . באורייתא דמשתדלי ישראל אינון "זכאין הזהר בדברי - לזה והמענה
בתחתונים'. ד'דירה הענין נפעל התורה לימוד עלֿידי שגם היינו,

.·Ó ללא לחוד, התורה לימוד שעלֿידי אמנם יתכן כיצד בדבר: והסבר ביאור דרוש עדיין אמנם,
ל"ע  זוכים העולם, בעניני הרי עבודה - בתחתונים' 'דירה דעשיית העבודה עם הקשור  שכר  דאתי", למא

ז"ל  חכמינו בעניני 200אמרו עבודה ללא דאתי" "עלמא יקבל איך ואםֿכן תאמין", אל ומצאתי יגעתי "לא
העולם?!

ארץ": ירשו "לעולם - בזה והביאור

הוא  וכן זה. בדבר הוא זוכה - יורש ולהיותו אחר, עלֿידי נעשה עצמו שהדבר - פירושה ירושה
בעניני  העבודה עלֿידי כבר ישנו בתחתונים') ד'דירה העבודה (עלֿידי דאתי" ד"עלמא שהענין - בעניננו
שהשתדל  זכותו מפני - ארץ") ("ירשו בזה זוכה שהוא אלא אחרים), יהודים עלֿידי (שנעשתה העולם

בתורה.

נשמתו"), שיצתה עד בבכיה ("געה דורדיא בן אלעזר דרבי התשובה לעבודת בנוגע לדבר: דוגמא
אחת" בשעה עולמו קונה "יש רבי אמר עבודה 201שעליו דרושה - "עולם" לבנות כדי השאלה: ידועה -

בלבד  תשובה עלֿידי עולמו את דורדיא בן אלעזר רבי בנה כיצד ואםֿכן המצוות, וקיום התורה דלימוד
האריז"ל  בכתבי בזה ומבואר ומצוות)? תורה קיום גדול 202(ללא כהן "יוחנן של עולמו את שקיבל -

צדוקי" נעשה ולבסוף שנה שמונים גדולה בכהונה תורה 203(ש)שימש של ענינים ריבוי שהיו ומכיון ,
רבי  זאת קיבל ולכן לאיבוד, ילך זה שכל יתכן לא בוודאי הרי מלא", "עולם עלֿידו, שנעשו ומצוות
משלו, עולם בידו היה לא שאמנם היינו, אחת", בשעה עולמו קונה "יש הדיוק וזהו דורדיא. בן אלעזר

אותו. שבנה אחר ממישהו זאת קנה אבל

בגמרא  איתא - דתורה בנגלה דוגמתו מצינו היכן השואלים, וחלק 204ולאלו חלקו נוטל צדיק "זכה :
בגןֿעדן". חבירו

אמנם  נעשתה - דאתי" ד"עלמא הענין נפעל שעלֿידיֿזה העולם, בעניני העבודה בעניננו: ועלֿדרךֿזה
בכך. הוא גם זוכה - בתורה שמשתדל מכיון אבל אחרים, עלֿידי

בזה: להוסיף ויש

הקודש' ב'אגרת רבותינו 205מבואר כמאמר בגמילותֿחסדים, לעסוק צריכים תלמידיֿחכמים ש"גם
לו".206ז"ל  אין תורה שאפילו

ולא  בגמילותֿחסדים", ימיהם "מיעוט ורק בה" ימיהם ורוב עיקר ש"תורתן מכיון אףֿעלֿפיֿכן, אבל
מהעבודה  חלק בתור כלומר, התורה, קיום לצורך אלא אינו הגמילותֿחסדים מיעוט שאפילו אלא עוד

דאתי". "עלמא בתחתונים', ד'דירה הענין את לפעול כדי מספיק זה אין - התורה דלימוד

והיגיעה  שההשתדלות היינו, דאתי", לעלמא יזכון "בגינה הנה - בתורה ההשתדלות עלֿידי אמנם,
דאתי. בעלמא לזכות כדי תספיק העולם בעניני העבודה מיעוט שגם פועלת בתורה
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בעי  ומאן עותרא בעי "מאן אבא רבי הכרזת  בדוגמת דאתי", לעלמא יזכון דבגינה דאורייתא ארחין
באורייתא". וישתדל ייתי דאתי, בעלמא דחיי אורכא

בזה: והביאור

מיוסדים  הזהר דברי כי - הגשמי הזה בעולם בגופים נשמות התחיה, עולם על קאי דאתי" "עלמא
גו'" ארץ ירשו לעולם צדיקים כולם "ועמך הפסוק ז"ל 192על חכמינו למדים זה ומפסוק ישראל 193. ש"כל

ד"עולם  הפירוש והרי גו'". ארץ ירשו לעולם צדיקים כולם ועמך שנאמר הבא, לעולם חלק להם יש
דברי  בהמשך כמפורש גןֿעדן), (ולא התחיה עולם על לכוליֿעלמא קאי - זה רז"ל במאמר הבא"
- הדבר וטעם כו'", התורה מן המתים תחיית אין האומר הבא, לעולם חלק להם שאין "ואלו המשנה:
כנגד  מדה הקב"ה של מדותיו שכל המתים, בתחיית חלק לו יהיה לא לפיכך המתים, בתחיית כפר "הוא

מדה".

ומבואר  כידוע גשמיים, בדברים מעשיות מצוות דקיום העבודה עם קשור התחיה דעולם השכר והנה,
מקומות  השכר 194בכמה ולכן האדם, בנפש הוא התורה שלימוד - ומצוות תורה שבין החילוק אודות

בענינים  היא המצוות דקיום העבודה מהֿשאיןֿכן בגןֿעדן; אלקות השגת רוחניים, בענינים הוא לזה
- הגשמי הזה בעולם הוא לזה השכר גם ולכן בתחתונים, דירה יתברך לו לעשות - ובכללות גשמיים,

התחיה. בעולם בגופים נשמות

לעלמא  יזכון דבגינה . . באורייתא דמשתדלי ישראל אינון "זכאין - הזהר שבדברי החידוש וזהו
בגופים  נשמות התחיה, עולם דאתי", ד"עלמא לשכר הם זוכים בתורה ההשתדלות עלֿידי שגם - דאתי"

הגשמי. הזה בעולם

.‡Ó:לתורה עתים דקביעת בענין ההשתדלות גודל מובן עלֿפיֿזה
בענינים  המצוות קיום עלֿידי נשלמת בתחתונים יתברך לו דירה דעשיית שהכוונה מכיון לכאורה,
כל  מדגישים מדוע ואםֿכן המצוות, דקיום הענין את לפעול ההשתדלות עיקר להיות צריכה - גשמיים

דו  לתורה עתים דקביעת הענין את לפעול שיש קא?!כך

בנוגע  אלא אינו זה כל אףֿעלֿפיֿכן, אבל - השכל בירור נפעל התורה לימוד עלֿידי שגם אמת הן
שלו  המעשה לכח שייך זה ואין הלומד, האדם של לבירור 195לשכלו שייך זה שאין ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

לעסוק  יש - בתחתונים דירה יתברך לו לעשות העולם, בירור את לפעול כדי שהרי העולם, מציאות
דוקא. גשמיים בדברים המצוות בקיום

ראשון  שבשלב שמסבירים אלא עוד ולא לתורה, עתים קביעת על היא ההדגשה עיקר ואףֿעלֿפיֿכן
כאשר  שכן, - וכו') המצוות קיום יהדות, בעניני ומצבו (מעמדו אחרים ענינים אודות לדבר צריכים לא
- היותר ולכל אחד, בענין לא גם מאומה, עליו יפעלו לא ביחד, ענינים כמה אודות עמו לדבר יתחילו

ולרביע. לשליש למחצה

מצינו  ותומים" ל"אורים בנוגע העילוי 196[אפילו גודל למרות - וזאת יחדיו, דברים שני לשאול שאין
דבריו" את ומתמם דבריו את מאיר הוא שעלֿידו . . המפורש שם "כתב ותומים", ובפרט 197ד"אורים ,

בביתֿהמקדש. עבודתו בעת הכהןֿגדול של לבו על החושן בתוך בהיותם -

אמרו  שמדובר 198וכמוֿכן למרות - וזאת אחריתי", במסכתא תשייליה לא מסכתא בהא רבי קאי "כי
רבינו  משה עד איש מפי איש סמוך (ביו"ד), "רבי" .199אודות
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הי"ב.196) פ"י המקדש כלי הל' רמב"ם סע"א. כג, יומא
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שאין  בוודאי - ויהדות תורה לעניני לקרבו כדי פשוט יהודי עם מדברים כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
אחד]. דבר לא גם עליו לפעול יצליחו לא שאז מכיון אחת, בבת דברים שני אודות עמו לדבר

מדוע  - התורה לימוד או מצוה קיום בלבד, אחד בענין עמו לדבר אפשרות יש כאשר ואםֿכן,
בתחתונים'?! ד'דירה לענין בנוגע שבדבר התועלת מהי לתורה, עתים קביעת אודות לדבר מעדיפים

דאתי", לעלמא יזכון דבגינה . . באורייתא דמשתדלי ישראל אינון "זכאין הזהר בדברי - לזה והמענה
בתחתונים'. ד'דירה הענין נפעל התורה לימוד עלֿידי שגם היינו,

.·Ó ללא לחוד, התורה לימוד שעלֿידי אמנם יתכן כיצד בדבר: והסבר ביאור דרוש עדיין אמנם,
ל"ע  זוכים העולם, בעניני הרי עבודה - בתחתונים' 'דירה דעשיית העבודה עם הקשור  שכר  דאתי", למא

ז"ל  חכמינו בעניני 200אמרו עבודה ללא דאתי" "עלמא יקבל איך ואםֿכן תאמין", אל ומצאתי יגעתי "לא
העולם?!

ארץ": ירשו "לעולם - בזה והביאור

הוא  וכן זה. בדבר הוא זוכה - יורש ולהיותו אחר, עלֿידי נעשה עצמו שהדבר - פירושה ירושה
בעניני  העבודה עלֿידי כבר ישנו בתחתונים') ד'דירה העבודה (עלֿידי דאתי" ד"עלמא שהענין - בעניננו
שהשתדל  זכותו מפני - ארץ") ("ירשו בזה זוכה שהוא אלא אחרים), יהודים עלֿידי (שנעשתה העולם

בתורה.

נשמתו"), שיצתה עד בבכיה ("געה דורדיא בן אלעזר דרבי התשובה לעבודת בנוגע לדבר: דוגמא
אחת" בשעה עולמו קונה "יש רבי אמר עבודה 201שעליו דרושה - "עולם" לבנות כדי השאלה: ידועה -

בלבד  תשובה עלֿידי עולמו את דורדיא בן אלעזר רבי בנה כיצד ואםֿכן המצוות, וקיום התורה דלימוד
האריז"ל  בכתבי בזה ומבואר ומצוות)? תורה קיום גדול 202(ללא כהן "יוחנן של עולמו את שקיבל -

צדוקי" נעשה ולבסוף שנה שמונים גדולה בכהונה תורה 203(ש)שימש של ענינים ריבוי שהיו ומכיון ,
רבי  זאת קיבל ולכן לאיבוד, ילך זה שכל יתכן לא בוודאי הרי מלא", "עולם עלֿידו, שנעשו ומצוות
משלו, עולם בידו היה לא שאמנם היינו, אחת", בשעה עולמו קונה "יש הדיוק וזהו דורדיא. בן אלעזר

אותו. שבנה אחר ממישהו זאת קנה אבל

בגמרא  איתא - דתורה בנגלה דוגמתו מצינו היכן השואלים, וחלק 204ולאלו חלקו נוטל צדיק "זכה :
בגןֿעדן". חבירו

אמנם  נעשתה - דאתי" ד"עלמא הענין נפעל שעלֿידיֿזה העולם, בעניני העבודה בעניננו: ועלֿדרךֿזה
בכך. הוא גם זוכה - בתורה שמשתדל מכיון אבל אחרים, עלֿידי

בזה: להוסיף ויש

הקודש' ב'אגרת רבותינו 205מבואר כמאמר בגמילותֿחסדים, לעסוק צריכים תלמידיֿחכמים ש"גם
לו".206ז"ל  אין תורה שאפילו

ולא  בגמילותֿחסדים", ימיהם "מיעוט ורק בה" ימיהם ורוב עיקר ש"תורתן מכיון אףֿעלֿפיֿכן, אבל
מהעבודה  חלק בתור כלומר, התורה, קיום לצורך אלא אינו הגמילותֿחסדים מיעוט שאפילו אלא עוד

דאתי". "עלמא בתחתונים', ד'דירה הענין את לפעול כדי מספיק זה אין - התורה דלימוד

והיגיעה  שההשתדלות היינו, דאתי", לעלמא יזכון "בגינה הנה - בתורה ההשתדלות עלֿידי אמנם,
דאתי. בעלמא לזכות כדי תספיק העולם בעניני העבודה מיעוט שגם פועלת בתורה
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d"nyz'dלח oeygÎxn 'g ,jlÎjl zyxt zay zgiy

לדבר: דוגמא

גו'" תרומם "צדקה בענין בתחלתו אור' ב'תורה ולבו 207מבואר מוחו נעשים התורה לימוד שעלֿידי -
צדק' ה'צמח אדמו"ר ומביאור ככה. פעמים אלף ז"ל 208זכים רבותינו מאמר עלֿפי זה "אלף 209בענין

"אלף  אלא בלבד, גוזמא בדרך זה שאין מוכח, להוראה", אחד מהם יוצא כו' למקרא נכנסין אדם בני
עצום  בריבוי ללמוד מצליח אחת שעה במשך הנה הצדקה, פעולת שעלֿידי היינו, בדיוק. ככה" פעמים

שעות! אלף במשך ללימוד זקוק היה זאת שלולי מה כך, כל

כן  כמו יותר, נעלה ובאופן בנקל יהיה התורה שלימוד פועלת דגמילותֿחסדים שהעבודה כשם ולכן:
העולם), (בירור  בגמילותֿחסדים בעבודתו ביותר גדולה הצלחה לו יש בתורה, העסק שעלֿידי - לאידך
בערך  שלא גדולה הצלחה הוא נוחל העולם, דבירור הפעולות עבור שמקדיש הזמן מיעוט שבמשך היינו,

כלל.

.‚Ó יזכון ("בגינה בתחתונים' ד'דירה הענין את פועלים בתורה ההשתדלות עלֿידי שגם אף והנה,
לשמה: התורה לימוד - הוא התורה דלימוד הענין שלימות מכלֿמקום דאתי"), לעלמא

כלומר, התורה. דלימוד הענין עצם מלבד אחר תכלית שום כאן שאין - פירושו לשמה התורה לימוד
הענין  את לפעול כדי לא אפילו אלא רוחני), שכר או גשמי (שכר שכר לקבל כדי לומד שאינו רק  לא
שאין  כך מציאותו, בכל בתורה מונח להיות עליו תורה, לומד יהודי כאשר שכן, בתחתונים'. ד'דירה

ע  כמו נעלה הכי ענין אפילו אחר, ענין אודות למחשבה בתחתונים!מקום יתברך לו דירה שיית

את  לנו "ונתן התורה: ברכת כנוסח הקב"ה, של תורתו שזוהי מפני רק להיות צריך התורה לימוד
ז"ל  חכמינו ובלשון וצוונו". במצוותיו ש"קדשנו מפני להיות צריך המצוות שקיום  כשם - :210תורתו"

כו' עצמה המצוה - אלא רוחני, או גשמי שכר אינו המצוה ששכר היינו, מצוה". מצוה ובלשון 211"שכר .
נברא.212הידוע  תענוג לגבי כלל שבאיןֿערוך בורא, תענוג -

.„Ó:פזי בן יוסי רבי אודות הזהר סיפור לביאור באים ומזה
מובן  מחתא, בחדא דאתי" בעלמא דחיי אורכא בעי ומאן עותרא בעי "מאן הכריז אבא שרבי מכיון

התורה. עלֿידי שנפעלת בתחתונים' ד'דירה הפעולה - שביניהם השוה לצד שהכוונה

בזה: והביאור

קשור  זה שענין דאתי", ל"עלמא זוכים בתורה ההשתדלות עלֿידי שגם לעיל כאמור - דאתי" "עלמא
בתחתונים. יתברך לו דירה דעשיית העבודה עם

הדבר, פירוש עשירות, לידי מביא התורה שלימוד רואים כאשר שכן, - ב"עותרא" גם ישנו זה וענין
בתחתונים. דירה העולם, דבירור הענין את פועלת שהתורה

שכתוב  מה עלֿדרך - דפז" ד"כסא הענין גם המציאות 213וזהו כל והרי טוב", ההיא הארץ "וזהב
ז"ל  רבותינו כמאמר - היא הענין 214דזהב את לפעול כדי ביתֿהמקדש", בשביל אלא זהב נברא "לא

בתוכם" בתחתונים.215ד"ושכנתי יתברך לו דירה ,

יראו  שעלֿידיֿזה - עותרא" לי שיהא "כדי תורה ללמוד בבקשו יוסי רבי של כוונתו איפוא היתה זו
העולם. במציאות פועלת שהתורה כלומר, עשירות, לידי מביא התורה שלימוד הכל

כאמור  - לשמה תורה לימוד אינו בתחתונים' ד'דירה הענין את לפעול כדי התורה לימוד גם אמנם,
בתחתונים'. ד'דירה הענין לא אפילו אחר, תכלית שום שאין פירושו, לשמה תורה שלימוד לעיל
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לד.207) יד, משלי
ב.208) תתרכו, ו) (כרך בראשית אוה"ת
כח.209) פ"ז, קה"ר
ד.210) פכ"ה, אדר"נ מ"ב. פ"ד אבות
סע"ד.211) כג, ראה א. מב, בהר לקו"ת ב). (נב, פל"ט תניא

ובכ"מ.
ועוד.212) פי"ב. תרל"ז וככה המשך ראה
יב.213) ב, בראשית
רפל"ה.214) שמו"ר ב. פט"ז, ב"ר
ח.215) כה, תרומה

d"nyz'd oeygÎxn 'g ,jlÎjl zyxt zay zgiy

.‰Ó:שבזהר הסיפור פרטי כל את לבאר יש עלֿפיֿזה
וישתדל  ייתי דאתי, בעלמא דחיי אורכא בעי ומאן עותרא בעי "מאן אבא רבי הכריז בתחילה
לדרגא  לבוא יכולים אחרֿכך ורק לשמה", ד"שלא באופן הוא הלימוד שתחילת מכיון - באורייתא"

לשמה. דלימוד

הענין  את לפעול כדי - נעלית הכי בדרגא אלא ממש, לשמה שלא אודות אינו כאן שהמדובר ובפרט
בתחתונים'! ד'דירה

אבא  רבי היה - באורייתא" ואתעסק "יתיב זמן, משך בתורה ועסק ישב יוסי שרבי לאחרי אמנם,
ה'" טוב כי וראו ("טעמו התורה דלימוד הענין גודל את כבר טעם יוסי שרבי שלאחרי הגיע 216סבור ,(

בתחתונים'. ד'דירה הענין לא אפילו אחר, תכלית שום ללא לשמה, התורה דלימוד לדרגא כבר

לשמה, שלא הוא לומד שעדיין אבא רבי הבין עותרא", הוא "אן ושאל יוסי רבי  בא כאשר ולכן,
ולכן  ביותר, הדבר לו נגע - באמצע מעורב שהוא ובידעו בתחתונים', ד'דירה הענין את לפעול כדי ָאלא
ממש, לשמה שלא זה שאין אף כי כו', להענישו האם לעשות, מה בדעתו להתיישב כדי לחדרו נכנס
ד'דירה  הענין את בעולם לפעול כדי הלימוד גם הנה יוסי, רבי של מעלתו גודל לערך אףֿעלֿפיֿכן, אבל

בגדו  על רבב שנמצא חכם תלמיד ועלֿדרך לפגם, נחשב .217בתחתונים'

מעשיך  "זכור תשובה לבעל לומר אסור הרי פזי, בן יוסי רבי לו קראו מדוע גם מובן ועלֿפיֿזה
כפי  התורה דרגת אודות אלא כפשוטו, לשמה שלא לימוד אודות אינו שהמדובר מכיון - הראשונים"

בארוכה. כנ"ל בעולם, שפועלת

.ÂÓ.לתורה עתים שיקבעו יהודים על לפעול בהשתדלות וחיות התעוררות מוסיף לעיל האמור כל
את  לפעול כדי אחר, תכלית לשם לא היינו, עצמו, התורה דלימוד מהענין להתחיל יש - וכאמור
"המאור  - ממילא שבדרך אלא התורה, דלימוד הענין עצם אלא העולם), (בירור המצוות דקיום הענין

למוטב". מחזירו שבה

עתים  קובע בעצמו שהוא בכך גם השאר) (בין תלויה זה בכל שההשתדלות פעמים כמה וכמדובר
"דוגמאֿחיה" הנהגתו נעשית שאז מסב 218לתורה, שנמצאים אלו יבו.לכל

בענין  לעסוק בעצמו המשפיע צריך מסויימת, במדה לתורה עתים קביעת לפעול רוצים שכאשר ומובן,
פעמים  כמה כמדובר - הדבר וטעם ד"כפליים", באופן שמספיק 219זה ובצדק, חשבון, עושה שהמושפע

- ואז כפליים, בזה להוסיף המשפיע צריך ולכן המשפיע, שעושה ממה ה"מחצה" את לעשות עבורו
למיעבד. ליה כדבעי לתורה עתים שיקבע המושפע על לפעול יצליח

.ÊÓ בזהר המובא נוסף ענין דפרשתנו 220ישנו אאמו"ר ואתה 221ובהערות שמעון, רבי עליה "קרא -
תתהלל" ישראל בקדוש בה' .222תגיל

. . קדש בחינת היא חכמה כי חכמה, הוא ישראל וקדוש זעירֿאנפין, הוא "ישראל אאמו"ר: ומבאר
פניו  תאיר אדם חכמת בחינת נהירין, אנפין בחינת והוא אור, יהל מלשון הוא פנים 223תתהלל להצהיל ,

".224משמן 

המעיינות  הפצת - ומקום מקום בכל התניא ספרי הדפסת אודות ההשתדלות עם זה ענין לקשר ויש
חוצה  התורה :225דפנימיות

מהורש"ב  אדמו"ר עלֿידי התניא הדפסת היתה שאז - תר"ס משנת החל התניא דספר ההוצאות בכל
בפסוק  (ב"דףֿהשער") הדפוס דשנת הסימן מופיע - כו' תמימים תומכי ישיבת עם וקשורה נשמתוֿעדן,
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ט.216) לד, תהלים
ה"ט.217) פ"ה דעות הל' רמב"ם וראה א. קיד, שבת
סי"ח.218) ש.ז. מרחשון בדר"ח נח ש"פ שיחת ראה
סי"ט.219) תשד"מ נצו"י ש"פ שיחת ראה
רע"א.220) פח,
נג.221) ע' לוי"צ לקוטי

זו.222) שבת הפטרת סיום - טז מא, ישעי'
א.223) ח, קהלת
טו.224) קד, תהלים
בענין 225) - תשד"מ שבט ג' בא. ש"פ שיחת ראה

בה  שיש ועיירה עיר בכל התניא ספר בהדפסת ההשתדלות
יהודים.



לט d"nyz'd oeygÎxn 'g ,jlÎjl zyxt zay zgiy

לדבר: דוגמא

גו'" תרומם "צדקה בענין בתחלתו אור' ב'תורה ולבו 207מבואר מוחו נעשים התורה לימוד שעלֿידי -
צדק' ה'צמח אדמו"ר ומביאור ככה. פעמים אלף ז"ל 208זכים רבותינו מאמר עלֿפי זה "אלף 209בענין

"אלף  אלא בלבד, גוזמא בדרך זה שאין מוכח, להוראה", אחד מהם יוצא כו' למקרא נכנסין אדם בני
עצום  בריבוי ללמוד מצליח אחת שעה במשך הנה הצדקה, פעולת שעלֿידי היינו, בדיוק. ככה" פעמים

שעות! אלף במשך ללימוד זקוק היה זאת שלולי מה כך, כל

כן  כמו יותר, נעלה ובאופן בנקל יהיה התורה שלימוד פועלת דגמילותֿחסדים שהעבודה כשם ולכן:
העולם), (בירור  בגמילותֿחסדים בעבודתו ביותר גדולה הצלחה לו יש בתורה, העסק שעלֿידי - לאידך
בערך  שלא גדולה הצלחה הוא נוחל העולם, דבירור הפעולות עבור שמקדיש הזמן מיעוט שבמשך היינו,

כלל.

.‚Ó יזכון ("בגינה בתחתונים' ד'דירה הענין את פועלים בתורה ההשתדלות עלֿידי שגם אף והנה,
לשמה: התורה לימוד - הוא התורה דלימוד הענין שלימות מכלֿמקום דאתי"), לעלמא

כלומר, התורה. דלימוד הענין עצם מלבד אחר תכלית שום כאן שאין - פירושו לשמה התורה לימוד
הענין  את לפעול כדי לא אפילו אלא רוחני), שכר או גשמי (שכר שכר לקבל כדי לומד שאינו רק  לא
שאין  כך מציאותו, בכל בתורה מונח להיות עליו תורה, לומד יהודי כאשר שכן, בתחתונים'. ד'דירה

ע  כמו נעלה הכי ענין אפילו אחר, ענין אודות למחשבה בתחתונים!מקום יתברך לו דירה שיית

את  לנו "ונתן התורה: ברכת כנוסח הקב"ה, של תורתו שזוהי מפני רק להיות צריך התורה לימוד
ז"ל  חכמינו ובלשון וצוונו". במצוותיו ש"קדשנו מפני להיות צריך המצוות שקיום  כשם - :210תורתו"

כו' עצמה המצוה - אלא רוחני, או גשמי שכר אינו המצוה ששכר היינו, מצוה". מצוה ובלשון 211"שכר .
נברא.212הידוע  תענוג לגבי כלל שבאיןֿערוך בורא, תענוג -

.„Ó:פזי בן יוסי רבי אודות הזהר סיפור לביאור באים ומזה
מובן  מחתא, בחדא דאתי" בעלמא דחיי אורכא בעי ומאן עותרא בעי "מאן הכריז אבא שרבי מכיון

התורה. עלֿידי שנפעלת בתחתונים' ד'דירה הפעולה - שביניהם השוה לצד שהכוונה

בזה: והביאור

קשור  זה שענין דאתי", ל"עלמא זוכים בתורה ההשתדלות עלֿידי שגם לעיל כאמור - דאתי" "עלמא
בתחתונים. יתברך לו דירה דעשיית העבודה עם

הדבר, פירוש עשירות, לידי מביא התורה שלימוד רואים כאשר שכן, - ב"עותרא" גם ישנו זה וענין
בתחתונים. דירה העולם, דבירור הענין את פועלת שהתורה

שכתוב  מה עלֿדרך - דפז" ד"כסא הענין גם המציאות 213וזהו כל והרי טוב", ההיא הארץ "וזהב
ז"ל  רבותינו כמאמר - היא הענין 214דזהב את לפעול כדי ביתֿהמקדש", בשביל אלא זהב נברא "לא

בתוכם" בתחתונים.215ד"ושכנתי יתברך לו דירה ,

יראו  שעלֿידיֿזה - עותרא" לי שיהא "כדי תורה ללמוד בבקשו יוסי רבי של כוונתו איפוא היתה זו
העולם. במציאות פועלת שהתורה כלומר, עשירות, לידי מביא התורה שלימוד הכל

כאמור  - לשמה תורה לימוד אינו בתחתונים' ד'דירה הענין את לפעול כדי התורה לימוד גם אמנם,
בתחתונים'. ד'דירה הענין לא אפילו אחר, תכלית שום שאין פירושו, לשמה תורה שלימוד לעיל
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לד.207) יד, משלי
ב.208) תתרכו, ו) (כרך בראשית אוה"ת
כח.209) פ"ז, קה"ר
ד.210) פכ"ה, אדר"נ מ"ב. פ"ד אבות
סע"ד.211) כג, ראה א. מב, בהר לקו"ת ב). (נב, פל"ט תניא

ובכ"מ.
ועוד.212) פי"ב. תרל"ז וככה המשך ראה
יב.213) ב, בראשית
רפל"ה.214) שמו"ר ב. פט"ז, ב"ר
ח.215) כה, תרומה
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.‰Ó:שבזהר הסיפור פרטי כל את לבאר יש עלֿפיֿזה
וישתדל  ייתי דאתי, בעלמא דחיי אורכא בעי ומאן עותרא בעי "מאן אבא רבי הכריז בתחילה
לדרגא  לבוא יכולים אחרֿכך ורק לשמה", ד"שלא באופן הוא הלימוד שתחילת מכיון - באורייתא"

לשמה. דלימוד

הענין  את לפעול כדי - נעלית הכי בדרגא אלא ממש, לשמה שלא אודות אינו כאן שהמדובר ובפרט
בתחתונים'! ד'דירה

אבא  רבי היה - באורייתא" ואתעסק "יתיב זמן, משך בתורה ועסק ישב יוסי שרבי לאחרי אמנם,
ה'" טוב כי וראו ("טעמו התורה דלימוד הענין גודל את כבר טעם יוסי שרבי שלאחרי הגיע 216סבור ,(

בתחתונים'. ד'דירה הענין לא אפילו אחר, תכלית שום ללא לשמה, התורה דלימוד לדרגא כבר

לשמה, שלא הוא לומד שעדיין אבא רבי הבין עותרא", הוא "אן ושאל יוסי רבי  בא כאשר ולכן,
ולכן  ביותר, הדבר לו נגע - באמצע מעורב שהוא ובידעו בתחתונים', ד'דירה הענין את לפעול כדי ָאלא
ממש, לשמה שלא זה שאין אף כי כו', להענישו האם לעשות, מה בדעתו להתיישב כדי לחדרו נכנס
ד'דירה  הענין את בעולם לפעול כדי הלימוד גם הנה יוסי, רבי של מעלתו גודל לערך אףֿעלֿפיֿכן, אבל

בגדו  על רבב שנמצא חכם תלמיד ועלֿדרך לפגם, נחשב .217בתחתונים'

מעשיך  "זכור תשובה לבעל לומר אסור הרי פזי, בן יוסי רבי לו קראו מדוע גם מובן ועלֿפיֿזה
כפי  התורה דרגת אודות אלא כפשוטו, לשמה שלא לימוד אודות אינו שהמדובר מכיון - הראשונים"

בארוכה. כנ"ל בעולם, שפועלת

.ÂÓ.לתורה עתים שיקבעו יהודים על לפעול בהשתדלות וחיות התעוררות מוסיף לעיל האמור כל
את  לפעול כדי אחר, תכלית לשם לא היינו, עצמו, התורה דלימוד מהענין להתחיל יש - וכאמור
"המאור  - ממילא שבדרך אלא התורה, דלימוד הענין עצם אלא העולם), (בירור המצוות דקיום הענין

למוטב". מחזירו שבה

עתים  קובע בעצמו שהוא בכך גם השאר) (בין תלויה זה בכל שההשתדלות פעמים כמה וכמדובר
"דוגמאֿחיה" הנהגתו נעשית שאז מסב 218לתורה, שנמצאים אלו יבו.לכל

בענין  לעסוק בעצמו המשפיע צריך מסויימת, במדה לתורה עתים קביעת לפעול רוצים שכאשר ומובן,
פעמים  כמה כמדובר - הדבר וטעם ד"כפליים", באופן שמספיק 219זה ובצדק, חשבון, עושה שהמושפע

- ואז כפליים, בזה להוסיף המשפיע צריך ולכן המשפיע, שעושה ממה ה"מחצה" את לעשות עבורו
למיעבד. ליה כדבעי לתורה עתים שיקבע המושפע על לפעול יצליח

.ÊÓ בזהר המובא נוסף ענין דפרשתנו 220ישנו אאמו"ר ואתה 221ובהערות שמעון, רבי עליה "קרא -
תתהלל" ישראל בקדוש בה' .222תגיל

. . קדש בחינת היא חכמה כי חכמה, הוא ישראל וקדוש זעירֿאנפין, הוא "ישראל אאמו"ר: ומבאר
פניו  תאיר אדם חכמת בחינת נהירין, אנפין בחינת והוא אור, יהל מלשון הוא פנים 223תתהלל להצהיל ,

".224משמן 

המעיינות  הפצת - ומקום מקום בכל התניא ספרי הדפסת אודות ההשתדלות עם זה ענין לקשר ויש
חוצה  התורה :225דפנימיות

מהורש"ב  אדמו"ר עלֿידי התניא הדפסת היתה שאז - תר"ס משנת החל התניא דספר ההוצאות בכל
בפסוק  (ב"דףֿהשער") הדפוס דשנת הסימן מופיע - כו' תמימים תומכי ישיבת עם וקשורה נשמתוֿעדן,
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ט.216) לד, תהלים
ה"ט.217) פ"ה דעות הל' רמב"ם וראה א. קיד, שבת
סי"ח.218) ש.ז. מרחשון בדר"ח נח ש"פ שיחת ראה
סי"ט.219) תשד"מ נצו"י ש"פ שיחת ראה
רע"א.220) פח,
נג.221) ע' לוי"צ לקוטי

זו.222) שבת הפטרת סיום - טז מא, ישעי'
א.223) ח, קהלת
טו.224) קד, תהלים
בענין 225) - תשד"מ שבט ג' בא. ש"פ שיחת ראה

בה  שיש ועיירה עיר בכל התניא ספר בהדפסת ההשתדלות
יהודים.
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יגילו" ישראל מהֿשאיןֿכן 226"בקדוש הדפוס), לשנת בהתאם הגדולות האותיות הדגשת (עלֿידי
גו'" מאד הדבר אליך קרוב "כי בפסוק היה הדפוס דשנת שהסימן שלפניֿזה, בזה),227בהוצאות (וכיוצא

התניא  דספרי דפיֿהשער בצילומי שרואים .228כפי

האמור עם  הקשר  הפסוק וזהו תוכן ובדוגמת עלֿדרך - שתוכנו תתהלל", ישראל "בקדוש בענין לעיל
יגילו". ישראל "בקדוש

.ÁÓ:לומר יש - התניא ספר עם יגילו") ישראל ("בקדוש זה דפסוק  הקשר ובביאור
אחד  ענין [והוא תפארת הוא (יעקב) ש"ישראל" האבות ג' בענין כידוע תפארת, על קאי - "ישראל"
כמו  והוא תפארת, הוא זעירֿאנפין של עיקרו כי - זעירֿאנפין" הוא "ישראל אאמו"ר שכתב מה עם

זעירֿאנפין  ].229פנימיות

התורה  דפנימיות שבכתב (תורה התניא לספר בחינת 230והקשר היא בכלל שתורה לזה נוסף כי - (
(כמאמר  פנימיות 231תפארת עד שעולה האמצעי בקו שהיא התפארת מעלת הרי תורה"), מתן זו "התפארת

התורה,232הכתר  בפנימיות בעיקר היא זו בחינה וגילוי מהשתלשלות, שלמעלה איןֿסוף עצמות ,
יותר".233וכידוע  בגילוי העצמּות בזה מאיר התורה ופנימיות סתים ְַָד"בעסק

מה  עלֿדרך האמצעי", קו בחינת הוא בכלל ש"הקו - הקו לאור בנוגע יותר, בכללות ועלֿדרךֿזה
האמצעי  בקו היא (ש"שרשו 234שתפארת הקו ופנימיות וחיצוניות, פנימיות מדריגות, ב' יש הקו שבאור -

התורה" בפנימיות שנמשך "זהו איןֿסוף") ועצמות מפנימיות שזהו הנעלם .235מתפארת

האמצעי  קו התורה, דפנימיות הגילוי שעלֿידי - התניא לספר יגילו" ישראל ד"בקדוש השייכות וזוהי
מיניה" ("יתפרנסון בפנימיות בהשגה שבא באופן גילוי יגילו":236(ישראל), . . "בקדוש עלֿידיֿזה הנה ,(

קדש", בחינת היא ש"חכמה אאמו"ר מהערות כנ"ל החכמה, המשכת - "בקדוש"

בגרמיה  מלה היא "קדש" כי - "בקדש" ולא (בוא"ו) "בקדוש" כאן שכתב דמה להוסיף, ,237[ויש
החכמה  בחינת נמשך התניא ספר שעלֿידי כאן, והכוונה בפניֿעצמה. שהיא כפי החכמה בחינת היינו,

והש  בהבנה למטה, בגילוי גם ובאה נמשכת מהשתלשלות שלמעלה בגרמיה מלה קדש שבחינת היינו, גה.
],238למטה 

"יגילו" - יגילו" ישראל ש"בקדוש אלא עוד כו'239ולא אור יהל "מלשון שהוא "תתהלל", כמו הוא
החכמה  מקור הוא ושמן אאמו"ר), מהערות (כנ"ל משמן" פנים פנימיות 240להצהיל בחינת המשכת היינו, ,

איןֿסוף. ועצמות פנימיות לבחינת עד - יותר ולמעלה הכתר,

העתידה  לגאולה זוכים החסידות דתורת המעיינות הפצת שעלֿידי מה גם הגילוי 241וזהו יהיה שאז -
עתיק  .242דפנימיות

שבאה  הכללית, החסידות תורת מייסד הבעלֿשםֿטוב, של שמו על גם קאי ש"ישראל" להוסיף, ויש
התניא. מספר החל חב"ד, חסידות תורת עלֿידי מיניה" ד"יתפרנסון באופן
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יט.226) כט, ישעי'
יד.227) ל, נצבים
תשד"מ).228) ניסן (י"א האלף הוצאת - התניא בסוף נדפסו

ועוד.
ואילך.229) מח ע' תרס"ה סה"מ ואילך. ג ריז, סידור ראה

ואילך. נט ס"ע
קודש 230) אגרות ואילך. קיח ע' לתניא והערות" "קיצורים

צ. ע' ח"ה שם וראה ואילך. רסא ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר
סע"א.231) נח, ברכות
ובכ"מ.232) פשס"ב. ח"ב תער"ב המשך
תשמו).233) (ר"ע פשס"ד הנ"ל המשך
נח.234) ע' תרס"ה סה"מ

ובכ"מ.235) .193 ע' תש"ה סה"מ
כס"מ 236) לזהר. בהקדמתו מק"מ בסופו. ת"ו תקו"ז ראה

וש"נ. .7 הע' 873 ע' ח"ג לקו"ש שם. לתקו"ז
ב.237) צד, זח"ג
ובכ"מ.238) סע"ד. קיא, תשא ב. עה, משפטים תו"א ראה
ד.239) מח, נצבים לקו"ת ראה
לוי"צ 240) בלקוטי הובא - וראינה צאינה [ד"ה שה"ש לקו"ת

ב. כו, שם]
קה"ת)241) (הוצאת בכש"ט נדפסה - דהבעש"ט אגה"ק

ובכ"מ. בתחלתו.
(מו,242) בסופו שה"ש לקו"ת רפט"ו. הק"ש שער פע"ח

ג). נא, סע"ב.
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אדמו"ר  מו"ח כ"ק פירוש עלֿדרך - יגילו") ישראל ("בקדוש ד"יגילו" הענין נפעל 243ועלֿידיֿזה

תורת  התגלות על הבעלֿשםֿטוב של שמחתו שזוהי התניא, ספר שבהסכמת ישראל" ישמח "וכעת בלשון
התניא. ספר עלֿידי החסידות

.ËÓ והפצת התורה דהפצת הפעולות בכל עוז וביתר שאת ביתר להוסיף - העיקר הוא והמעשה
ומקום. מקום בכל התניא ספרי הדפסת עלֿידי ובמיוחד כולל חוצה, המעיינות

קא  צדקנו, משיח לביאת זוכים - חוצה והמעיינות התורה בהפצת ועבודתנו מעשינו כללות ועלֿידי
משיחא. מלכא דא מר אתי

כל  עם ביחד ובבנותינו", בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו מהגלות, יוצאים ישראל בני שכל - ובפשטות
הקודש  עיר לירושלים הקדושה, לארצנו באים יחדיו וכולם הגלות, זמן במשך שנתבררו הקדושה ניצוצות
(כנ"ל  קטנים ילדים אפילו מישראל, ואחד אחד לכל - ה'" אליו ד"וירא לענין וזוכים המקדש, ולבית

ובלש  יחדיו", בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה שכתוב כמו לג), הגאולה סעיף נבואת את 244ון "אשפוך :
במהרה  צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה ובנותיכם", בניכם ונבאו בשר כל על רוחי

ראשם" על עולם "שמחת - לבב וטוב שמחה ומתוך ממש, .245בימינו

***

..השדה בערי והיהדות התורה הפצת עם  הקשור נוסף ענין אודות להזכיר המקום כאן
חשון: לחודש השדה בערי דפעולה הקשר - ובהקדים

בשדה  המלך נמצא אלול שבחודש מפני - השדה ענין עם קשור תשרי, לחודש ההכנה אלול, .246חודש

חשון  לחודש בנוגע גם הוא בעניני 247וכן בשדה, העבודה מתחילה שאז - תשרי דחודש התוצאה ,
בתחתונים. דירה יתברך לו לעשות העולם,

הנמצאים  ליהודים שיוצאים - השדה בערי והיהדות התורה דהפצת הפעולה עם המיוחד הקשר וזהו
מלכי  מלך של ל"עירֿהבירה" עד מושב", ל"עיר אותם ומכניסים שדה", ד"איש ומצב במעמד לעתֿעתה

הקב"ה. המלכים

שמכניסים  עלֿידיֿזה - אלו במקומות לפעול יותר נקל שאז השדה, בערי מוסדות בונים כאשר ובפרט
באיכות  גם שיהיו ופועלים עמהם עוסקים ואחרֿכך כפשוטו, בכמות ריבוי רבים, יהודים אלו למוסדות

הראויה.

השדה. בערי שנערכת המסיבה עבור זו מהתוועדות משקה בקבוק אתן - לזה ובקשר

כ"ק  של בכוחו הולכים כאשר - ובפרט ומופלגה, רבה בהצלחה יהיו אלו פעולות שכל ויהיֿרצון
שהכריז  הנביאים", עבדיו אל סודו "גלה דורנו, נשיא אדמו"ר כל 248מו"ח את לקבל כולכם" הכן "עמדו

הקב"ה, המלכים מלכי מלך של לעירֿהבירה ה"שדה" את להפוך הצלחה ברכת - ובמיוחד כולל הברכות,
לבב. וטוב שמחה מתוך בתחתונים, דירה יתברך לו לעשות

עבור  - קנלסקי שי' מרדכי ולהרב מינץ, שי' אייזיק להרב משקה בקבוק נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
אברהם"]. "ברית מוסדות לטובת ה"דינער"

בימינו". במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' להש"ץ צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
ניקאווא". ניעט "ניעט לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל ואחרֿכך

ברכה אמירת אודות הזכיר אחרונה.אחר ֿכך

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

(243.307 ע' ח"ב לקו"ש א. סא, ח"א לקו"ד
א.244) ג, יואל
יא.245) נא, שם י. לה, ישעי'
ואילך.246) סע"א לב, ראה לקו"ת
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יגילו" ישראל מהֿשאיןֿכן 226"בקדוש הדפוס), לשנת בהתאם הגדולות האותיות הדגשת (עלֿידי
גו'" מאד הדבר אליך קרוב "כי בפסוק היה הדפוס דשנת שהסימן שלפניֿזה, בזה),227בהוצאות (וכיוצא

התניא  דספרי דפיֿהשער בצילומי שרואים .228כפי

האמור עם  הקשר  הפסוק וזהו תוכן ובדוגמת עלֿדרך - שתוכנו תתהלל", ישראל "בקדוש בענין לעיל
יגילו". ישראל "בקדוש

.ÁÓ:לומר יש - התניא ספר עם יגילו") ישראל ("בקדוש זה דפסוק  הקשר ובביאור
אחד  ענין [והוא תפארת הוא (יעקב) ש"ישראל" האבות ג' בענין כידוע תפארת, על קאי - "ישראל"
כמו  והוא תפארת, הוא זעירֿאנפין של עיקרו כי - זעירֿאנפין" הוא "ישראל אאמו"ר שכתב מה עם

זעירֿאנפין  ].229פנימיות

התורה  דפנימיות שבכתב (תורה התניא לספר בחינת 230והקשר היא בכלל שתורה לזה נוסף כי - (
(כמאמר  פנימיות 231תפארת עד שעולה האמצעי בקו שהיא התפארת מעלת הרי תורה"), מתן זו "התפארת

התורה,232הכתר  בפנימיות בעיקר היא זו בחינה וגילוי מהשתלשלות, שלמעלה איןֿסוף עצמות ,
יותר".233וכידוע  בגילוי העצמּות בזה מאיר התורה ופנימיות סתים ְַָד"בעסק

מה  עלֿדרך האמצעי", קו בחינת הוא בכלל ש"הקו - הקו לאור בנוגע יותר, בכללות ועלֿדרךֿזה
האמצעי  בקו היא (ש"שרשו 234שתפארת הקו ופנימיות וחיצוניות, פנימיות מדריגות, ב' יש הקו שבאור -

התורה" בפנימיות שנמשך "זהו איןֿסוף") ועצמות מפנימיות שזהו הנעלם .235מתפארת

האמצעי  קו התורה, דפנימיות הגילוי שעלֿידי - התניא לספר יגילו" ישראל ד"בקדוש השייכות וזוהי
מיניה" ("יתפרנסון בפנימיות בהשגה שבא באופן גילוי יגילו":236(ישראל), . . "בקדוש עלֿידיֿזה הנה ,(

קדש", בחינת היא ש"חכמה אאמו"ר מהערות כנ"ל החכמה, המשכת - "בקדוש"

בגרמיה  מלה היא "קדש" כי - "בקדש" ולא (בוא"ו) "בקדוש" כאן שכתב דמה להוסיף, ,237[ויש
החכמה  בחינת נמשך התניא ספר שעלֿידי כאן, והכוונה בפניֿעצמה. שהיא כפי החכמה בחינת היינו,

והש  בהבנה למטה, בגילוי גם ובאה נמשכת מהשתלשלות שלמעלה בגרמיה מלה קדש שבחינת היינו, גה.
],238למטה 

"יגילו" - יגילו" ישראל ש"בקדוש אלא עוד כו'239ולא אור יהל "מלשון שהוא "תתהלל", כמו הוא
החכמה  מקור הוא ושמן אאמו"ר), מהערות (כנ"ל משמן" פנים פנימיות 240להצהיל בחינת המשכת היינו, ,

איןֿסוף. ועצמות פנימיות לבחינת עד - יותר ולמעלה הכתר,

העתידה  לגאולה זוכים החסידות דתורת המעיינות הפצת שעלֿידי מה גם הגילוי 241וזהו יהיה שאז -
עתיק  .242דפנימיות

שבאה  הכללית, החסידות תורת מייסד הבעלֿשםֿטוב, של שמו על גם קאי ש"ישראל" להוסיף, ויש
התניא. מספר החל חב"ד, חסידות תורת עלֿידי מיניה" ד"יתפרנסון באופן
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יט.226) כט, ישעי'
יד.227) ל, נצבים
תשד"מ).228) ניסן (י"א האלף הוצאת - התניא בסוף נדפסו

ועוד.
ואילך.229) מח ע' תרס"ה סה"מ ואילך. ג ריז, סידור ראה

ואילך. נט ס"ע
קודש 230) אגרות ואילך. קיח ע' לתניא והערות" "קיצורים

צ. ע' ח"ה שם וראה ואילך. רסא ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר
סע"א.231) נח, ברכות
ובכ"מ.232) פשס"ב. ח"ב תער"ב המשך
תשמו).233) (ר"ע פשס"ד הנ"ל המשך
נח.234) ע' תרס"ה סה"מ

ובכ"מ.235) .193 ע' תש"ה סה"מ
כס"מ 236) לזהר. בהקדמתו מק"מ בסופו. ת"ו תקו"ז ראה

וש"נ. .7 הע' 873 ע' ח"ג לקו"ש שם. לתקו"ז
ב.237) צד, זח"ג
ובכ"מ.238) סע"ד. קיא, תשא ב. עה, משפטים תו"א ראה
ד.239) מח, נצבים לקו"ת ראה
לוי"צ 240) בלקוטי הובא - וראינה צאינה [ד"ה שה"ש לקו"ת

ב. כו, שם]
קה"ת)241) (הוצאת בכש"ט נדפסה - דהבעש"ט אגה"ק

ובכ"מ. בתחלתו.
(מו,242) בסופו שה"ש לקו"ת רפט"ו. הק"ש שער פע"ח

ג). נא, סע"ב.
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אדמו"ר  מו"ח כ"ק פירוש עלֿדרך - יגילו") ישראל ("בקדוש ד"יגילו" הענין נפעל 243ועלֿידיֿזה

תורת  התגלות על הבעלֿשםֿטוב של שמחתו שזוהי התניא, ספר שבהסכמת ישראל" ישמח "וכעת בלשון
התניא. ספר עלֿידי החסידות

.ËÓ והפצת התורה דהפצת הפעולות בכל עוז וביתר שאת ביתר להוסיף - העיקר הוא והמעשה
ומקום. מקום בכל התניא ספרי הדפסת עלֿידי ובמיוחד כולל חוצה, המעיינות

קא  צדקנו, משיח לביאת זוכים - חוצה והמעיינות התורה בהפצת ועבודתנו מעשינו כללות ועלֿידי
משיחא. מלכא דא מר אתי

כל  עם ביחד ובבנותינו", בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו מהגלות, יוצאים ישראל בני שכל - ובפשטות
הקודש  עיר לירושלים הקדושה, לארצנו באים יחדיו וכולם הגלות, זמן במשך שנתבררו הקדושה ניצוצות
(כנ"ל  קטנים ילדים אפילו מישראל, ואחד אחד לכל - ה'" אליו ד"וירא לענין וזוכים המקדש, ולבית

ובלש  יחדיו", בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה שכתוב כמו לג), הגאולה סעיף נבואת את 244ון "אשפוך :
במהרה  צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה ובנותיכם", בניכם ונבאו בשר כל על רוחי

ראשם" על עולם "שמחת - לבב וטוב שמחה ומתוך ממש, .245בימינו

***

..השדה בערי והיהדות התורה הפצת עם  הקשור נוסף ענין אודות להזכיר המקום כאן
חשון: לחודש השדה בערי דפעולה הקשר - ובהקדים

בשדה  המלך נמצא אלול שבחודש מפני - השדה ענין עם קשור תשרי, לחודש ההכנה אלול, .246חודש

חשון  לחודש בנוגע גם הוא בעניני 247וכן בשדה, העבודה מתחילה שאז - תשרי דחודש התוצאה ,
בתחתונים. דירה יתברך לו לעשות העולם,

הנמצאים  ליהודים שיוצאים - השדה בערי והיהדות התורה דהפצת הפעולה עם המיוחד הקשר וזהו
מלכי  מלך של ל"עירֿהבירה" עד מושב", ל"עיר אותם ומכניסים שדה", ד"איש ומצב במעמד לעתֿעתה

הקב"ה. המלכים

שמכניסים  עלֿידיֿזה - אלו במקומות לפעול יותר נקל שאז השדה, בערי מוסדות בונים כאשר ובפרט
באיכות  גם שיהיו ופועלים עמהם עוסקים ואחרֿכך כפשוטו, בכמות ריבוי רבים, יהודים אלו למוסדות

הראויה.

השדה. בערי שנערכת המסיבה עבור זו מהתוועדות משקה בקבוק אתן - לזה ובקשר

כ"ק  של בכוחו הולכים כאשר - ובפרט ומופלגה, רבה בהצלחה יהיו אלו פעולות שכל ויהיֿרצון
שהכריז  הנביאים", עבדיו אל סודו "גלה דורנו, נשיא אדמו"ר כל 248מו"ח את לקבל כולכם" הכן "עמדו

הקב"ה, המלכים מלכי מלך של לעירֿהבירה ה"שדה" את להפוך הצלחה ברכת - ובמיוחד כולל הברכות,
לבב. וטוב שמחה מתוך בתחתונים, דירה יתברך לו לעשות

עבור  - קנלסקי שי' מרדכי ולהרב מינץ, שי' אייזיק להרב משקה בקבוק נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
אברהם"]. "ברית מוסדות לטובת ה"דינער"

בימינו". במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' להש"ץ צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
ניקאווא". ניעט "ניעט לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל ואחרֿכך

ברכה אמירת אודות הזכיר אחרונה.אחר ֿכך
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הקודש  ללשון מתורגם
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הרמב"ם  מפרט לפני 1כאשר שקויימו המצוות את
יצחק, אברהם, נח, הראשון, אדם עלֿידי – תורה מתן

מעשר". הפריש "ויצחק אומר: הוא – ועמרם יעקב

ש  ואומר, דבריו על חולק הפריש `mdxaהראב"ד
המפרשים  מסבירים הרמב"ם 2מעשר. של שדעתו ,

הפסוק  על מאה 3מסתמכת ההיא בשנה "וימצא

חז"ל  מפרשים עליו אשר אותה 4שערים", ש"מדד ,
הפסוק  על מסתמך הראב"ד ואילו המעשרות". 5מפני

מכל" מעשר לו .6"ויתן

ענין  את כבר מוצאים שאנו כיון השאלה: מתעוררת

" הרמב"ם אומר מדוע אברהם, אצל wgvieהמעשר
מעשר"? הפריש

מעשר  לו "ויתן שבפסוק המסבירים, יש אמנם,

צדק  למלכי מעשר נתן שאברהם הכוונה אין ,7מכל"
לאברהם  מעשר נתן צדק שמלכי נעשה 8אלא שאז ,

כהן  .9אברהם

אומר  הרמב"ם אין מדוע רק מובן שבכך אלא

דברי  על תירוץ זה אין אבל מעשר", הפריש "אברהם

" שכברwgvieהרמב"ם כיון מעשר": iptlהפריש

מעשר  הפרישו בין 10יצחק זאת למנות אפשר כיצד ,
יצחק?eycgzpyהמצוות עלֿידי

מפרשים  רק 11יש המעשר חל שמדאורייתא שכיון ,
מעשר  לו "ויתן שהפסוק לומר, הכרחי קרקע, בגידולי

אברהם, לגבי המופיע מפניl`מכל" zevnהיה
מעשר.

דברי  לפי כך כל מתקבל אינו זה פירוש אך

מצוות  גם קיים אבינו שאברהם כיון הרמב"ם:
מדרבנן 12דרבנן  ולפחות חובה13, לתת zhlgen14חלה

הרווחים  מכל "מעשר 15מעשר נתן שהוא לומר, סביר ,

וחובה  כמצוה לא כי אם דרבנן, מעשר כמצות מכל"
במפורש, בתורה מוזכר זה, ולפי אחריו. לזרעו

כדלעיל.`mdxaש  בעצמו, ולפחות מעשר, הפריש
" הרמב"ם כותב היה wgvieוכאשר מעשר" הפריש

זה? בענין אברהם לבין בינו ההבדל את להבהיר עליו

הרמב"ם  לדעת הוא: לכך משמעות 16ההסבר ,
היא, כאן, רק המוזכר מכל", מעשר לו "ויתן הפסוק

מסופר  שעליה המלחמה משלל מעשר נתן שאברהם
מוצאים  אנו אין המלחמה, משלל שחוץ וכיון כאן.

שמעשר לומר, יש מעשר, נתן בדומה dfשאברהם היה

המכס  תרומת שלקחו 17למצות ומלקוח שבי של ,
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רפ"ט.1) מלכים הל'
עוז.2) מגדל כס"מ, רדב"ז,
יב.3) כו, תולדות
שם).4) עה"ת בפירש"י גם (הובא ו פס"ד, ב"ר
כ.5) יד, פרשתנו
לא 6) שהראב"ד ומפרש כו'" הם חלוקות "מדרשות שם עוז במגדל

בפשטות, כי צע"ג. ודבריו הי'. למעשרות דיצחק שהאומד הדרשה ס"ל
הפרשת  מנה שלא על (א) הוא הרמב"ם על בהשגתו הראב"ד כוונת
המצוות  בין זו מצוה שמנה מה על (ב) דאברהם, המצוות עם מעשר

eycgzpy דיצחק שהאומד י"ל הראב"ד לדעת גם אבל יצחק. ע"י
ה) כו, (שם ורמב"ן יב) כו, (תולדות רש"י דעת כן והרי הי'. למעשרות
לך  (לך שפירשו אף – הי' למעשרות דיצחק שהאומד הדרשה שהביאו

ש  כ) מעשר.`mdxaיד, נתן
עוז 7) (מגדל גו'" מחוט "אם אמר שהרי ליתן ממה לו הי' לא כי

הראב"ד  ולדעת .(9 בהערה שנסמנו מקומות אביו. בשם רד"ק שם.
"מכל  מעשר נתן שאברהם (א) שס"ל לומר יש – מעשר הפריש שאברהם
(ב) שם). וגו"א ריב"א ראה – שם (כדפירש "י השבי מן ולא לו" אשר
רק  ויתר – סדום למלך עליו שויתר אלא לאברהם, נקנה שהשלל שכיון
הארוך, טור פירוש (ריב"א, לגבוה שהוא המעשר על לא אבל שלו על

כאן). רמב"ן גם וראה כא) (פסוק אוה"ח
ב)8) פז, (ח"א לפי d"awdyבזהר גם אבל לאברהם. מעשר נתן

הקב"ה  של מצוותיו כי למטה, מעשר מצות אז שקיימו מוכח זה פירוש
ד). לד, (תו"א המצוות מקיים שהאדם ע"י הם

חזקוני.9) מפרשים". "יש בשם הארוך טור פירוש ריב"א.
הרד"ק 10) כמוש"כ כ"א שלנו, מעשר ענין זה אין בכלל כי לתרץ אין

"תוכל  לאברהם אמר צדק שמלכי הארוך) בטור גם (הובא אביו בשם
על  שלו הוא המעשר חבירו ממון מציל כל כי הכל... מן המעשר לקחת
שלפי"ז  על [נוסף כי הרמב"ם בדעת כן לפרש א"א כי להצילו". שטרח
מונה  שהרמב"ם לתרץ יש שבדוחק (אף זה דין תיקן ששם לכתוב הו"ל
זה  דין נמצא לא ברמב"ם דינים)] ולא מ"ת קודם שהיו מצוות רק כאן

שלו. הוא המעשר חבירו ממון שהמציל
שם.11) מלכים בהל' רדב"ז
ב.12) כח, יומא
ובספרי 13) – א ט, תענית עשר בתוד"ה (הובא הספרי מדרשת

על ליתא) אבל weqtdשלפנינו דאורייתא. שהוא קצת משמע תעשר, עשר
אסמכתא. רק שהוא ס"ל ואולי בפוסקים. זה נזכר שלא צ"ע

סקל"ב.14) סשל"א יו"ד ט"ז
רמט.15) ר"ס יו"ד ושו"ע טור ה"ה. פ"ז עניים מתנות הל' רמב"ם
בידיך 16) צריך מגן אשר בכתוב: ההמשך יומתק זה לפירוש ודוקא

לדעת  משא"כ מגן), (אשר מכל מעשר לו ויתן והעם) והנשים (הרכוש
.7 הערה לעיל הובאה – רש"י

כח.17) לא, מטות
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זו מצוה אשר מדין, לדורות.dpi`18במלחמת נוהגת
אומר אצל לפיכך כי מעשר", הפריש "ויצחק הרמב"ם

מסוג מעשר הפרשת לראשונה מוצאים ,dfיצחק

לדורות  כמצוה .19שנקבעה

שלא  עד כולה התורה כל אבינו אברהם "קיים אמנם,

כאן 20ניתנה" מפרט שהרמב"ם רואים, אנו זאת בכל אך ,
קיומן  על במפורש בתורה שמסופר מצוות .21רק

.·
ÏÎÓ ˙Â„ÁÂÈÓ Y ˘¯ÂÙÓ· ˙Â¯ÎÊÂÓ‰ ˙ÂÂˆÓ

¯‡˘‰
המצוות  שבין וההבדל שהחידוש לומר, יש
במפורש, מהאבות אחד כל לגבי בתורה המוזכרות

הוא: התורה", כל ש"קיימו הענין לעומת

אחד  כל קיים במפורש המוזכרים הענינים את א)

מהותו מפני העבודות elyמהאבות כלומר, .

מדתו  – החסד לקו קשורות אברהם אצל המפורשות
יצחק  אצל המפורשות העבודות אוהבי"; "אברהם של

יצחק"; "פחד יצחק, של מדתו – הגבורה לקו קשורות
התפארת  לקו קשורות יעקב אצל המפורשות והעבודות

יעקב  של מדתו המצוות,22– שאר את זאת, לעומת .

מפני  האבות קיימו במפורש, מפורטות שאינן
מזו  זו כלולות הספירות שכל .23ההתכללות,

אלו  הן במפורש האבות אצל המוזכרות המצוות ב)
בעיקר  שאנו 24שהן למצוות כח ונתינת לבנים" ה"סימן

תורה  מתן לאחר הרמב"ם 25מקיימים מזכיר לפיכך .

שחרית, ותפילת מילה מצות את רק אברהם לגבי
דוקא  כי כדלעיל, התורה, כל את קיים שהוא למרות

שאנו `elמצוות למרות לאברהם, עתה גם מתייחסות

miniiwnשניתנו מפני ipiqnאותן dynl מפני ולא ,
לקיומן.26אברהם  הכח את נתן הוא כי –

.‚
ÁÎ ˙È˙Â „ÒÁ Y Ì‰¯·‡ È„ÈŒÏÚ ¯˘ÚÓ

מנוגדים  ענינים שני מובנים לעיל האמור מכל

מכל": מעשר לו "ויתן אברהם על התורה בדברי

היא  בכך החסד. לקו קשורה המעשר שנתינת א)
ש" מכך הנובעת המעשר מהפרשת הפריש wgviשונה

יצחק. מעשי ככל הגבורה, לקו הקשורה מעשר",

מהווה  אברהם שנתן המעשר גם זאת, למרות ב)
שאנו  מעשר הפרשת למצות מסויימת כח נתינת

למרות עתה, זו xwiryמקיימים למצוה הכח נתינת
עלֿידי המעשר מהפרשת כיוןwgviהוא שהרי, .lky

הם  עליהם מספרת שהתורה האבות ומעשי המצוות
ֿ mipalסימן על המצוות לקיום כח נתינת ומהווים ,

המכס תרומת והרי יש `dpiידינו, לכן לדורות, נוהגת
נתינת  מהווה מכל" מעשר לו "ויתן של שהענין לומר,

מעשר למצות גם לענין zbdepdכח רק ולא לדורות,
ציווי  עליו נאמר גם אשר מדין, מלחמת של חדֿפעמי

מעשה. בשעת המפורט מפורש

.„
"‰‡ÂÏÓÂ ı¯‡‰ '‰Ï" :¯ÒÓ‰

הוא: לעיל האמור לכל ההסבר

לתת  שחובה מעשר, מצות של הכללית המשמעות
– הוא לצדקה, לתת שיש כספים מעשר של וכן ללוי,

שייך 27"לה' ליהודי שיש מה שכל ומלואה", הארץ
מן  עשירית, ובראשונה בראש לתת עליו לכן לה'.

xgaend28"נחלתו הוא "הוי' אשר ורק 29ללוי, לאחר ,
לצרכיו  האחרים בחלקים להשתמש רשאי הוא מכן

שלו.

הוראה הניתן efאך מעשר ממצות רק נלמדת אינה
iellממתנות אף אלא ,dpedk ספר בעל שמרחיב כפי .

בכור  במצות מכ"ד 30החינוך בתורה הראשונה –
שהכל  דעת "למען שזאת בהסבירו – כהונה מתנות
הוראה  יש מעשר שבמצות מובן, זאת ועם שלו".

כהונה.dpi`yמיוחדת במתנות קיימת

שישנם  ניגודים שני הבהרת באמצעות יובן הדבר
זו: במצוה
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ג'.18) שרש להרמב"ם ספהמ"צ
נז.19) ע' פרשתנו צפע"נ גם וראה שם. מת"ע הל' צפע"נ
שם.20) יומא א. פב, קדושין
שם.21) מלכים בהלכות הלח"מ קושיית סרה ועפי"ז
תולדות.22) ר"פ ותו"ח תו"א ראה
ד"23) ט.ראה סעיף תרס"ה זכור ה
(24znbecae שסיפרה מה הטעם ג) (פד, לך לך בתו"ח המבואר

ע"י  כי – כנען לארץ בואו לאחרי רק דאברהם החסד עשיית התורה
למטה, האור נמשך כנען) לארץ בואו קודם (משא"כ דוקא אז עבודתו

לבנים. כח ונתינת סימן והי'

ח"ג 25) .35 ע' [המתורגם] ח"א לקו"ש ואילך. סע"ג פג, שם תו"ח
ו). יב, פרשתנו רמב"ן ראה – (ועד"ז .11 ע' [המתורגם]

הערה 26) 49 ע' ח"ח לקו"ש וראה ספ"ז. חולין להרמב"ם פיה"מ
.6

א.27) כד, תהלים הכתוב לשון
וסוף 28) ראשון) מעשר (לענין הי"ג פ"א מעשר הל' רמב"ם ראה

הוא  שבה הבינוני שיעור אשר לעניים, צדקה (לענין מזבח איסורי הל'
שם). יו"ד שם. מת"ע (הל' בנכסיו" מעשרה "אחד

ב.29) יח, שופטים
יח.30) מצוה



מג
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
?ÈÓ È„ÈŒÏÚ Y ‰Â˘‡¯Ï ¯˘ÚÓ ˙˘¯Ù‰

הרמב"ם  מפרט לפני 1כאשר שקויימו המצוות את
יצחק, אברהם, נח, הראשון, אדם עלֿידי – תורה מתן

מעשר". הפריש "ויצחק אומר: הוא – ועמרם יעקב

ש  ואומר, דבריו על חולק הפריש `mdxaהראב"ד
המפרשים  מסבירים הרמב"ם 2מעשר. של שדעתו ,

הפסוק  על מאה 3מסתמכת ההיא בשנה "וימצא

חז"ל  מפרשים עליו אשר אותה 4שערים", ש"מדד ,
הפסוק  על מסתמך הראב"ד ואילו המעשרות". 5מפני

מכל" מעשר לו .6"ויתן

ענין  את כבר מוצאים שאנו כיון השאלה: מתעוררת

" הרמב"ם אומר מדוע אברהם, אצל wgvieהמעשר
מעשר"? הפריש

מעשר  לו "ויתן שבפסוק המסבירים, יש אמנם,

צדק  למלכי מעשר נתן שאברהם הכוונה אין ,7מכל"
לאברהם  מעשר נתן צדק שמלכי נעשה 8אלא שאז ,

כהן  .9אברהם

אומר  הרמב"ם אין מדוע רק מובן שבכך אלא

דברי  על תירוץ זה אין אבל מעשר", הפריש "אברהם

" שכברwgvieהרמב"ם כיון מעשר": iptlהפריש

מעשר  הפרישו בין 10יצחק זאת למנות אפשר כיצד ,
יצחק?eycgzpyהמצוות עלֿידי

מפרשים  רק 11יש המעשר חל שמדאורייתא שכיון ,
מעשר  לו "ויתן שהפסוק לומר, הכרחי קרקע, בגידולי

אברהם, לגבי המופיע מפניl`מכל" zevnהיה
מעשר.

דברי  לפי כך כל מתקבל אינו זה פירוש אך

מצוות  גם קיים אבינו שאברהם כיון הרמב"ם:
מדרבנן 12דרבנן  ולפחות חובה13, לתת zhlgen14חלה

הרווחים  מכל "מעשר 15מעשר נתן שהוא לומר, סביר ,

וחובה  כמצוה לא כי אם דרבנן, מעשר כמצות מכל"
במפורש, בתורה מוזכר זה, ולפי אחריו. לזרעו

כדלעיל.`mdxaש  בעצמו, ולפחות מעשר, הפריש
" הרמב"ם כותב היה wgvieוכאשר מעשר" הפריש

זה? בענין אברהם לבין בינו ההבדל את להבהיר עליו

הרמב"ם  לדעת הוא: לכך משמעות 16ההסבר ,
היא, כאן, רק המוזכר מכל", מעשר לו "ויתן הפסוק

מסופר  שעליה המלחמה משלל מעשר נתן שאברהם
מוצאים  אנו אין המלחמה, משלל שחוץ וכיון כאן.

שמעשר לומר, יש מעשר, נתן בדומה dfשאברהם היה

המכס  תרומת שלקחו 17למצות ומלקוח שבי של ,
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רפ"ט.1) מלכים הל'
עוז.2) מגדל כס"מ, רדב"ז,
יב.3) כו, תולדות
שם).4) עה"ת בפירש"י גם (הובא ו פס"ד, ב"ר
כ.5) יד, פרשתנו
לא 6) שהראב"ד ומפרש כו'" הם חלוקות "מדרשות שם עוז במגדל

בפשטות, כי צע"ג. ודבריו הי'. למעשרות דיצחק שהאומד הדרשה ס"ל
הפרשת  מנה שלא על (א) הוא הרמב"ם על בהשגתו הראב"ד כוונת
המצוות  בין זו מצוה שמנה מה על (ב) דאברהם, המצוות עם מעשר

eycgzpy דיצחק שהאומד י"ל הראב"ד לדעת גם אבל יצחק. ע"י
ה) כו, (שם ורמב"ן יב) כו, (תולדות רש"י דעת כן והרי הי'. למעשרות
לך  (לך שפירשו אף – הי' למעשרות דיצחק שהאומד הדרשה שהביאו

ש  כ) מעשר.`mdxaיד, נתן
עוז 7) (מגדל גו'" מחוט "אם אמר שהרי ליתן ממה לו הי' לא כי

הראב"ד  ולדעת .(9 בהערה שנסמנו מקומות אביו. בשם רד"ק שם.
"מכל  מעשר נתן שאברהם (א) שס"ל לומר יש – מעשר הפריש שאברהם
(ב) שם). וגו"א ריב"א ראה – שם (כדפירש "י השבי מן ולא לו" אשר
רק  ויתר – סדום למלך עליו שויתר אלא לאברהם, נקנה שהשלל שכיון
הארוך, טור פירוש (ריב"א, לגבוה שהוא המעשר על לא אבל שלו על

כאן). רמב"ן גם וראה כא) (פסוק אוה"ח
ב)8) פז, (ח"א לפי d"awdyבזהר גם אבל לאברהם. מעשר נתן

הקב"ה  של מצוותיו כי למטה, מעשר מצות אז שקיימו מוכח זה פירוש
ד). לד, (תו"א המצוות מקיים שהאדם ע"י הם

חזקוני.9) מפרשים". "יש בשם הארוך טור פירוש ריב"א.
הרד"ק 10) כמוש"כ כ"א שלנו, מעשר ענין זה אין בכלל כי לתרץ אין

"תוכל  לאברהם אמר צדק שמלכי הארוך) בטור גם (הובא אביו בשם
על  שלו הוא המעשר חבירו ממון מציל כל כי הכל... מן המעשר לקחת
שלפי"ז  על [נוסף כי הרמב"ם בדעת כן לפרש א"א כי להצילו". שטרח
מונה  שהרמב"ם לתרץ יש שבדוחק (אף זה דין תיקן ששם לכתוב הו"ל
זה  דין נמצא לא ברמב"ם דינים)] ולא מ"ת קודם שהיו מצוות רק כאן

שלו. הוא המעשר חבירו ממון שהמציל
שם.11) מלכים בהל' רדב"ז
ב.12) כח, יומא
ובספרי 13) – א ט, תענית עשר בתוד"ה (הובא הספרי מדרשת

על ליתא) אבל weqtdשלפנינו דאורייתא. שהוא קצת משמע תעשר, עשר
אסמכתא. רק שהוא ס"ל ואולי בפוסקים. זה נזכר שלא צ"ע

סקל"ב.14) סשל"א יו"ד ט"ז
רמט.15) ר"ס יו"ד ושו"ע טור ה"ה. פ"ז עניים מתנות הל' רמב"ם
בידיך 16) צריך מגן אשר בכתוב: ההמשך יומתק זה לפירוש ודוקא

לדעת  משא"כ מגן), (אשר מכל מעשר לו ויתן והעם) והנשים (הרכוש
.7 הערה לעיל הובאה – רש"י

כח.17) לא, מטות
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זו מצוה אשר מדין, לדורות.dpi`18במלחמת נוהגת
אומר אצל לפיכך כי מעשר", הפריש "ויצחק הרמב"ם

מסוג מעשר הפרשת לראשונה מוצאים ,dfיצחק

לדורות  כמצוה .19שנקבעה

שלא  עד כולה התורה כל אבינו אברהם "קיים אמנם,

כאן 20ניתנה" מפרט שהרמב"ם רואים, אנו זאת בכל אך ,
קיומן  על במפורש בתורה שמסופר מצוות .21רק

.·
ÏÎÓ ˙Â„ÁÂÈÓ Y ˘¯ÂÙÓ· ˙Â¯ÎÊÂÓ‰ ˙ÂÂˆÓ

¯‡˘‰
המצוות  שבין וההבדל שהחידוש לומר, יש
במפורש, מהאבות אחד כל לגבי בתורה המוזכרות

הוא: התורה", כל ש"קיימו הענין לעומת

אחד  כל קיים במפורש המוזכרים הענינים את א)

מהותו מפני העבודות elyמהאבות כלומר, .

מדתו  – החסד לקו קשורות אברהם אצל המפורשות
יצחק  אצל המפורשות העבודות אוהבי"; "אברהם של

יצחק"; "פחד יצחק, של מדתו – הגבורה לקו קשורות
התפארת  לקו קשורות יעקב אצל המפורשות והעבודות

יעקב  של מדתו המצוות,22– שאר את זאת, לעומת .

מפני  האבות קיימו במפורש, מפורטות שאינן
מזו  זו כלולות הספירות שכל .23ההתכללות,

אלו  הן במפורש האבות אצל המוזכרות המצוות ב)
בעיקר  שאנו 24שהן למצוות כח ונתינת לבנים" ה"סימן

תורה  מתן לאחר הרמב"ם 25מקיימים מזכיר לפיכך .

שחרית, ותפילת מילה מצות את רק אברהם לגבי
דוקא  כי כדלעיל, התורה, כל את קיים שהוא למרות

שאנו `elמצוות למרות לאברהם, עתה גם מתייחסות

miniiwnשניתנו מפני ipiqnאותן dynl מפני ולא ,
לקיומן.26אברהם  הכח את נתן הוא כי –
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מנוגדים  ענינים שני מובנים לעיל האמור מכל

מכל": מעשר לו "ויתן אברהם על התורה בדברי

היא  בכך החסד. לקו קשורה המעשר שנתינת א)
ש" מכך הנובעת המעשר מהפרשת הפריש wgviשונה

יצחק. מעשי ככל הגבורה, לקו הקשורה מעשר",

מהווה  אברהם שנתן המעשר גם זאת, למרות ב)
שאנו  מעשר הפרשת למצות מסויימת כח נתינת

למרות עתה, זו xwiryמקיימים למצוה הכח נתינת
עלֿידי המעשר מהפרשת כיוןwgviהוא שהרי, .lky

הם  עליהם מספרת שהתורה האבות ומעשי המצוות
ֿ mipalסימן על המצוות לקיום כח נתינת ומהווים ,

המכס תרומת והרי יש `dpiידינו, לכן לדורות, נוהגת
נתינת  מהווה מכל" מעשר לו "ויתן של שהענין לומר,

מעשר למצות גם לענין zbdepdכח רק ולא לדורות,
ציווי  עליו נאמר גם אשר מדין, מלחמת של חדֿפעמי

מעשה. בשעת המפורט מפורש

.„
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הוא: לעיל האמור לכל ההסבר

לתת  שחובה מעשר, מצות של הכללית המשמעות
– הוא לצדקה, לתת שיש כספים מעשר של וכן ללוי,

שייך 27"לה' ליהודי שיש מה שכל ומלואה", הארץ
מן  עשירית, ובראשונה בראש לתת עליו לכן לה'.

xgaend28"נחלתו הוא "הוי' אשר ורק 29ללוי, לאחר ,
לצרכיו  האחרים בחלקים להשתמש רשאי הוא מכן

שלו.

הוראה הניתן efאך מעשר ממצות רק נלמדת אינה
iellממתנות אף אלא ,dpedk ספר בעל שמרחיב כפי .

בכור  במצות מכ"ד 30החינוך בתורה הראשונה –
שהכל  דעת "למען שזאת בהסבירו – כהונה מתנות
הוראה  יש מעשר שבמצות מובן, זאת ועם שלו".

כהונה.dpi`yמיוחדת במתנות קיימת

שישנם  ניגודים שני הבהרת באמצעות יובן הדבר
זו: במצוה
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ג'.18) שרש להרמב"ם ספהמ"צ
נז.19) ע' פרשתנו צפע"נ גם וראה שם. מת"ע הל' צפע"נ
שם.20) יומא א. פב, קדושין
שם.21) מלכים בהלכות הלח"מ קושיית סרה ועפי"ז
תולדות.22) ר"פ ותו"ח תו"א ראה
ד"23) ט.ראה סעיף תרס"ה זכור ה
(24znbecae שסיפרה מה הטעם ג) (פד, לך לך בתו"ח המבואר

ע"י  כי – כנען לארץ בואו לאחרי רק דאברהם החסד עשיית התורה
למטה, האור נמשך כנען) לארץ בואו קודם (משא"כ דוקא אז עבודתו

לבנים. כח ונתינת סימן והי'

ח"ג 25) .35 ע' [המתורגם] ח"א לקו"ש ואילך. סע"ג פג, שם תו"ח
ו). יב, פרשתנו רמב"ן ראה – (ועד"ז .11 ע' [המתורגם]

הערה 26) 49 ע' ח"ח לקו"ש וראה ספ"ז. חולין להרמב"ם פיה"מ
.6

א.27) כד, תהלים הכתוב לשון
וסוף 28) ראשון) מעשר (לענין הי"ג פ"א מעשר הל' רמב"ם ראה

הוא  שבה הבינוני שיעור אשר לעניים, צדקה (לענין מזבח איסורי הל'
שם). יו"ד שם. מת"ע (הל' בנכסיו" מעשרה "אחד

ב.29) יח, שופטים
יח.30) מצוה
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מסויימים  פירות מעשר במצות אין אחד מצד
בשונה  ללוי, ולתתם כמעשר להפריש יש אותם שדוקא

כהונה  מתנות מלכתחילה 31מרוב נקבע בהן אשר ,
אף מסויימים iptlבמדויק, חלקים לכהן, הנתינה

פרי `mzeשדוקא שכל רואים, מכך לכהן. לתת יש
לפני  שייך כך, אחר אותם שמפרישים אלו אף שהוא,

לבעלים.oihelglכן

אף שני: –iptlומצד הכמות נקבעה ההפרשה
באומד" מעשרין "אין יותר, ולא פחות לא 32עשירית,

למשל  מתרומה, בשונה ללוי, לתת יש שאותה –33,
כפי  נותן והיהודי מדאורייתא, שיעור כלל לה אין אשר

מדרבנן ואף באומד daegרצונו, זאת לפי 34לתת
.mc`dהערכת

המסר  במיוחד מודגש מעשר שבמצות מובן מכך
כהונה  מבמתנות יותר ומלואה", הארץ "לה' :35של

חלק על גם הבעלים הוא לכאורה,dfשהקב"ה השייך,
– וזאת ההפרשה.onfaלאדם, לפני לאדם, שייך שהוא

אלא  וכדומה, כבתרומה בלבד, כללית בעלות ולא
ומדוד. קבוע באופן

.‰
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של  לעבודתו דוקא מעשר של הקשר יובן זה לפי
יצחק:

לבין  החסד, קו אברהם, של עבודתו בין ההבדל
הוא  הגבורה, קו יצחק, של :36עבודתו

המשכה  של באופן היא אברהם של עבודתו
את  והוריד "המשיך" הוא כלומר, למטה. מלמעלה

ה"מטה" של המציאות אך ה"מטה", תוך אל ה"מעלה"
עבודתו  זאת, לעומת התרוממות. ללא למטה, נותרה

רומם  הוא למעלה", מלמטה "העלאה היא יצחק של

מהותו מצד עצמו, אותו והפך המטה לכלי elyאת ,
בהרחבה  פעם שהוסבר כפי לחפירת 37לאלקות. הטעם

היא: שמשמעותה יצחק, עלֿידי להביא l`הבארות
ממקום חיים אלא `xgמים זה, למקום ולהכניסם

במעמקי  הנמצאים החיים המים את ולרומם להעלות

x`adהאדמה mewna.

מודגש  בו כי ליצחק, דוקא המעשר קשור לכן

היהודי של envrשרכושו cvn בו שקיימו לפני אף ,
לקדושֿברוךֿהוא, שייך מעשר, הפרשת מצות את

בהעלם, היא זו בעלות - ההפרשה שלפני אלא,

מגלה  הקדושֿברוךֿהוא 38וההפרשה של חלקו את
בארות, לחפירת בדומה כן, לפני היה אשר ברכושו,

כן. לפני הבאר במקום שהיו החיים המים את המגלה

של  עבודתו כי ללוי, המעשר לנתינת הסיבה זוהי

יצחק  בבחינת למעלה, מלמטה העלאה היא ,39הלוי

למטה. מלמעלה המשכה היא שעבודתו מהכהן, בשונה

.Â
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של  המעשר היה מדוע יובן לעיל האמור לפי

המכס  לתרומת בדומה המלחמה, משלל רק אברהם

מדין: במלחמת

מי  ודאות פעם אף אין צדדים שני בין במלחמה

לפיכך  יותר. הרבה חזק מהם אחד כאשר אף ינצח,
כמפתח" חוגר יתהלל "אל ארם מלך הדד לבן 40אמרו
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(ריש 31) וברמב"ם ב) קלג, חולין ב. קי, (ב"ק בגמרא מנויות כולן
(חוץ  בירושלים" ו"ארבע במקדש" ה"עשר והרי ביכורים). הל'
(שבגבולין) הגר וגזל חרמים שדה אחוזה, שדה "מתנות", וגם מביכורים),
ופטר  הבן פדיון וגם בהבעלים, תלויים שאינם מסויימים דברים הם –
הנפדים  והחמור הבן הרי – מסויימים אינם והשה שהסלעים אף – חמור

מסויימים. דברים הם
להם  אין הרי – הבעלים בהפרשת ותלויות קבועות שאינן והמתנות

.(33 ובהערה בפנים (כדלהלן שיעור
.35 הערה להלן ראה – מעשר לתרומת בנוגע

הי"ד.32) פ"א מעשר הל' רמב"ם
מדרבנן וכן33) וגם מה"ת. שיעור להם אין הגז וראשית חלה ביכורים,

רפ"ה. הי"ז. פ"ב ביכורים הל' (רמב"ם שקבעו השיעור על להוסיף יכול
ה"ח). פ"י

ה"ד.34) פ"ג תרומות הל' רמב"ם
(35– הנ"ל קצוות ב' בה שגם אף – מעשר מבתרומת יותר ואפילו

קדושה  בו ו"אין מעשר) תרומת (משא"כ לזרים מותר שמעשר מכיון כי

דוקא  בו הרי ,(69 הערה להלן וראה ה"ב. פ"א מעשר הל' (רמב"ם כלל"
לגבוה. שייכים האדם של הרשות עניני גם אשר מתבטא

ומלואה  הארץ דלה' הענין מבטאת שתרו"מ מה זה שגם לומר ויש
xzei) כהונה המתנות xyrnlמשאר dneca נקראת (א) היא שגם לפי הוא ,(

"מן באה (ב) כו). יח, (קרח (ראה xyrnd"מעשר" גבורה בחינת (ג) ."
תשטז. ע' ראה אוה"ת – ממותקות) גבורות שהיא ורק ה', סעיף להלן

הקב"ה 36) עתיד אריב"ל ד"ה תולדות. ר"פ ותו"ח תו"א בכ"ז ראה
ואילך. 194 ע' חט"ו לקו"ש וראה – ואילך פ"ז ח"ב) קונט' (סה"מ תרח"ץ

בהערה 37) בהמצויין גם וראה .25 ע' [המתורגם] ח"א לקו"ש
שלפנ"ז.
הי"ט 38) פ"י (המ"א הרמב"ם ובכללם – שיטות* שלכמה ובפרט

והמעשרות  התרומות עירוב מצד הוא טבל איסור – עסקינן דבי' – וכ')
(וראה  ב'. כלל – ענגל להר"י – דאורייתא באתוון בארוכה כמבואר שבו,

עיי"ש). טבל. מיני ב' שישנם שם, המ"א – להרגצובי – צפע"נ
שם.39) ובהמצויין שם ראה אוה"ת ראה
יא.40) כ, א מלכים

ea zaxernd dnexzd cvn epi` lahd xeqi`y l"qy wxe) laha zaxern dnexzdy l"q (` ,et zenai) zetqezd mb ,ze`ivndl rbepay ,my `ziixe`c oeez`a (*
.(invr xeqi` `"k
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יותר  הרבה הטבע, בדרך חזק, היה שארם למרות –
כי  – שינצח התרברב כך משום ואשר מישראל,
ולכן  ולנצח. להתגבר יותר החלש הצד יכול לפעמים
החזק  הצד שהוא אף על במלחמה, המנצח צריך תמיד
באופן  הקדושֿברוךֿהוא את ולשבח להודות יותר,

מיוחד.

מעל  הוא הנצחון כאשר עלֿאחתֿכמהֿוכמה
שבה  אבינו, אברהם של כבמלחמתו לגמרי, הטבע

בלבד  שנים (או ספורים אנשים מלכים 41נצחו ארבעה (
חלק 42חזקים  בה נטלו שאמנם מדין, במלחמת וכן ,

צבא" חלוצי אלף עשר התנהלה 43"שנים המלחמה אך ,
לגבי  גם ייתכן, לא טבעי, באופן כי עלֿטבעי, באופן
כאן, ואילו כלל, יינזק ולא ייפגע שלא המנצח, הצד

איש" ממנו נפקד "ולא נאמר מדין, –44במלחמת
והודיה  שבח לקדושֿברוךֿהוא מגיעים כזה ובמקרה

.45מיוחדים 

לבין  מלחמה משלל מעשר נתינת בין הקשר זהו
מלמעלה  אלקות המשכת – אברהם של עבודתו

ידי46למטה  על זה  שלל קיבל הוא :qp היה הוא ולכן ,
כא dligzklnאצלו גם אמנם, אלקי. משבחים ענין שר

את  בכך מראים נס, על לקדושֿברוךֿהוא ומודים
הטבע  על הקדושֿברוךֿהוא של ואת 47בעלותו

בטבע 48הנהגתו  מלובש הנס כאשר ובמיוחד כנס 49, ,
אשר אבינו, אברהם זאת mglpשל בכל אך במלכים,

הטבע, שמעל האור המשכת מצד הוא האלקות גילוי
של  לעבודתו הענין מתאים לכן עצמו. הטבע מצד ולא
זו, שקריאתו עולם", אֿל "ויקרא... אבינו אברהם

אלקות  הוא ה"עולם"50שהעולם מצד אצלו היתה לא ,

למטה  מלמעלה אלא .51עצמו,

מפרישים, שאנו שהמעשר הרמב"ם אומר לפיכך

שייך האדם של שרכושו envrהמוכיח cvn ֿ לקדוש

אברהם  של המעשר מהפרשת נובע אינו ברוךֿהוא,
מדד  הוא כי מעשר", הפריש ש"יצחק מכך אלא אבינו,

אף המעשר, כמות את לדעת כדי התבואה, iptlאת
מאה  פי גדולה כמות שצמחה הנס, אודות ידיעתו

מהמצופה.

לו  "ויתן על גם התורה מספרת זאת עם יחד אך
הוראה  נלמדת מכך כי אבינו, אברהם של מכל" מעשר
מפרישים, שאנו המעשר לגבי מיוחדת כוח ונתינת

יצחק. של מהמעשר ללמדה שאין

.Ê
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הנאמר  את ולבאר להקדים יש זאת להבין כדי
אליעזר  דרבי "וכי 52בפרקי יצחק": "ויזרע הפסוק על

וזרע  ממונו מעשר כל את לקח אלא ח"ו, דגן זרע יצחק
לצדקה". לכם זרעו כדאיתא לעניים, צדקה

כך  על ח"ו"? דגן זרע יצחק "וכי התמיהה מהי
ממקום 53מסבירים  ונדדו צאן רועי היו שהאבות כיון :

נמצאים  כאשר רק אפשרית דגן זריעת ואילו למקום,
אליעזר' דרבי ב'פרקי מסיקים לכן קבוע, במקום

יצחק" אלא הכוו `oiשב"ויזרע דגן", ש"זרע לומר נה
צדקה". "זרע

מובן: אין זה הסבר לפי אך

מה  אך דגן, זרע לא שיצחק לומר הכרחי אמנם א)
"ח"ו" זאת על שאומרים כדי עד בכך, ?54נורא

רש"י  ובפירוש במדרש זרע 4ב) אכן שיצחק מוסבר
חלוקות  דעות הרבה מוצאים אנו כי פלא, אין בכך דגן.
סברות  ייתכנו שלא כלל, יש אך חז"ל. במדרשי

לחלוטין  המדרש 55מנוגדות שלדעת ייתכן, וכיצד .
דרבי  'פרקי לדעת ואילו דגן, זרע אכן יצחק ורש"י
יצחק  "וכי ההתבטאות כדי עד הדבר מופרך אליעזר'

דגן "?melyeÎqgזרע
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לבדו ראה 41) אליעזר סע"א): לב, (מנדרים יד יד, פרשתנו רש"י
הי'.

כו'.42) עפרא שדינן סע"ב) קח, (סנהדרין שאמרו מה פי על ובפרט
ה.43) לא, מטות
מט.44) לא, שם
(פסוק 45) שם רמב"ן וראה גו'. ונקרב נ): (לא, שם הכתוב וכהמשך

מט).
מה 46) שמקשר נאֿב, ע' פרשתנו – להרגצובי – צפע"נ עד"ז ראה

לו  נתגלה התורה ש"כל מה עם מכס" תרומת רק מעשר "קיים שאברהם
עיי"ש. הגוף". שעבוד ולא קנין "גדר דוחק" בלא

כהן47) הי' צדק שמלכי מדגיש שהכתוב מה לבאר יש lÎ`lועפי"ז
oeilr יתרו אוה"ת (ראה הטבע על שליט שהוא מורה עליון" "אֿל כי –

זו. בחינה גילוי מצד הי' דאברהם המעשר ונתינת ואילך), תשמח ס"ע
ש 48) הניסים בענין שם (ומדבר א מב, בטבע.`mpiתו"א מלובשים

מכיון  מהטבע, שלמעלה הניסים שגם תשי"ב, ליראיך נתת ד"ה וראה
רוממות  פועלים – הדבר בכללות ולא אחד בפרט רק הוא הטבע ששידוד

rahda.(עיי"ש .
תשלח.49) ע' שם אוה"ת א. ק, תו"א ראה
תרע"ג 50) ה"א אנכי ג. מג, ד. מב, תבא לקו"ת לג. כא, וירא

ועוד. תש"ב. אשל ויטע סד"ה תער"ב). בששה"ק (בהמשך
(51– גמ"ח – אשל" "ויטע ע"י בא עולם" אֿל גו' "ויקרא ולכן

למטה. מלמעלה המשכה
רפל"ג.52)
שם.53) לפרדר"א הרד"ל ביאור
הרד"ל54) הדפוסים hinydבהוצאת בכל כ"ה אבל ח"ו. התיבות

האבות. ד"ה פ"א ופרח בכפתור הובא וכן שראיתי.
כללי 55) שלום דרכי וראה א. יג, ביצה דאמרי) איכא (ד"ה תוספות

תטו. כלל יו"ד) כרך בשד"ח (נדפס הש"ס
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מסויימים  פירות מעשר במצות אין אחד מצד
בשונה  ללוי, ולתתם כמעשר להפריש יש אותם שדוקא

כהונה  מתנות מלכתחילה 31מרוב נקבע בהן אשר ,
אף מסויימים iptlבמדויק, חלקים לכהן, הנתינה

פרי `mzeשדוקא שכל רואים, מכך לכהן. לתת יש
לפני  שייך כך, אחר אותם שמפרישים אלו אף שהוא,

לבעלים.oihelglכן

אף שני: –iptlומצד הכמות נקבעה ההפרשה
באומד" מעשרין "אין יותר, ולא פחות לא 32עשירית,

למשל  מתרומה, בשונה ללוי, לתת יש שאותה –33,
כפי  נותן והיהודי מדאורייתא, שיעור כלל לה אין אשר

מדרבנן ואף באומד daegרצונו, זאת לפי 34לתת
.mc`dהערכת

המסר  במיוחד מודגש מעשר שבמצות מובן מכך
כהונה  מבמתנות יותר ומלואה", הארץ "לה' :35של

חלק על גם הבעלים הוא לכאורה,dfשהקב"ה השייך,
– וזאת ההפרשה.onfaלאדם, לפני לאדם, שייך שהוא

אלא  וכדומה, כבתרומה בלבד, כללית בעלות ולא
ומדוד. קבוע באופן

.‰
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של  לעבודתו דוקא מעשר של הקשר יובן זה לפי
יצחק:

לבין  החסד, קו אברהם, של עבודתו בין ההבדל
הוא  הגבורה, קו יצחק, של :36עבודתו

המשכה  של באופן היא אברהם של עבודתו
את  והוריד "המשיך" הוא כלומר, למטה. מלמעלה

ה"מטה" של המציאות אך ה"מטה", תוך אל ה"מעלה"
עבודתו  זאת, לעומת התרוממות. ללא למטה, נותרה

רומם  הוא למעלה", מלמטה "העלאה היא יצחק של

מהותו מצד עצמו, אותו והפך המטה לכלי elyאת ,
בהרחבה  פעם שהוסבר כפי לחפירת 37לאלקות. הטעם

היא: שמשמעותה יצחק, עלֿידי להביא l`הבארות
ממקום חיים אלא `xgמים זה, למקום ולהכניסם

במעמקי  הנמצאים החיים המים את ולרומם להעלות

x`adהאדמה mewna.

מודגש  בו כי ליצחק, דוקא המעשר קשור לכן

היהודי של envrשרכושו cvn בו שקיימו לפני אף ,
לקדושֿברוךֿהוא, שייך מעשר, הפרשת מצות את

בהעלם, היא זו בעלות - ההפרשה שלפני אלא,

מגלה  הקדושֿברוךֿהוא 38וההפרשה של חלקו את
בארות, לחפירת בדומה כן, לפני היה אשר ברכושו,

כן. לפני הבאר במקום שהיו החיים המים את המגלה

של  עבודתו כי ללוי, המעשר לנתינת הסיבה זוהי

יצחק  בבחינת למעלה, מלמטה העלאה היא ,39הלוי

למטה. מלמעלה המשכה היא שעבודתו מהכהן, בשונה

.Â
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של  המעשר היה מדוע יובן לעיל האמור לפי

המכס  לתרומת בדומה המלחמה, משלל רק אברהם

מדין: במלחמת

מי  ודאות פעם אף אין צדדים שני בין במלחמה

לפיכך  יותר. הרבה חזק מהם אחד כאשר אף ינצח,
כמפתח" חוגר יתהלל "אל ארם מלך הדד לבן 40אמרו
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(ריש 31) וברמב"ם ב) קלג, חולין ב. קי, (ב"ק בגמרא מנויות כולן
(חוץ  בירושלים" ו"ארבע במקדש" ה"עשר והרי ביכורים). הל'
(שבגבולין) הגר וגזל חרמים שדה אחוזה, שדה "מתנות", וגם מביכורים),
ופטר  הבן פדיון וגם בהבעלים, תלויים שאינם מסויימים דברים הם –
הנפדים  והחמור הבן הרי – מסויימים אינם והשה שהסלעים אף – חמור

מסויימים. דברים הם
להם  אין הרי – הבעלים בהפרשת ותלויות קבועות שאינן והמתנות

.(33 ובהערה בפנים (כדלהלן שיעור
.35 הערה להלן ראה – מעשר לתרומת בנוגע

הי"ד.32) פ"א מעשר הל' רמב"ם
מדרבנן וכן33) וגם מה"ת. שיעור להם אין הגז וראשית חלה ביכורים,

רפ"ה. הי"ז. פ"ב ביכורים הל' (רמב"ם שקבעו השיעור על להוסיף יכול
ה"ח). פ"י

ה"ד.34) פ"ג תרומות הל' רמב"ם
(35– הנ"ל קצוות ב' בה שגם אף – מעשר מבתרומת יותר ואפילו

קדושה  בו ו"אין מעשר) תרומת (משא"כ לזרים מותר שמעשר מכיון כי

דוקא  בו הרי ,(69 הערה להלן וראה ה"ב. פ"א מעשר הל' (רמב"ם כלל"
לגבוה. שייכים האדם של הרשות עניני גם אשר מתבטא

ומלואה  הארץ דלה' הענין מבטאת שתרו"מ מה זה שגם לומר ויש
xzei) כהונה המתנות xyrnlמשאר dneca נקראת (א) היא שגם לפי הוא ,(

"מן באה (ב) כו). יח, (קרח (ראה xyrnd"מעשר" גבורה בחינת (ג) ."
תשטז. ע' ראה אוה"ת – ממותקות) גבורות שהיא ורק ה', סעיף להלן

הקב"ה 36) עתיד אריב"ל ד"ה תולדות. ר"פ ותו"ח תו"א בכ"ז ראה
ואילך. 194 ע' חט"ו לקו"ש וראה – ואילך פ"ז ח"ב) קונט' (סה"מ תרח"ץ

בהערה 37) בהמצויין גם וראה .25 ע' [המתורגם] ח"א לקו"ש
שלפנ"ז.
הי"ט 38) פ"י (המ"א הרמב"ם ובכללם – שיטות* שלכמה ובפרט

והמעשרות  התרומות עירוב מצד הוא טבל איסור – עסקינן דבי' – וכ')
(וראה  ב'. כלל – ענגל להר"י – דאורייתא באתוון בארוכה כמבואר שבו,

עיי"ש). טבל. מיני ב' שישנם שם, המ"א – להרגצובי – צפע"נ
שם.39) ובהמצויין שם ראה אוה"ת ראה
יא.40) כ, א מלכים

ea zaxernd dnexzd cvn epi` lahd xeqi`y l"qy wxe) laha zaxern dnexzdy l"q (` ,et zenai) zetqezd mb ,ze`ivndl rbepay ,my `ziixe`c oeez`a (*
.(invr xeqi` `"k
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יותר  הרבה הטבע, בדרך חזק, היה שארם למרות –
כי  – שינצח התרברב כך משום ואשר מישראל,
ולכן  ולנצח. להתגבר יותר החלש הצד יכול לפעמים
החזק  הצד שהוא אף על במלחמה, המנצח צריך תמיד
באופן  הקדושֿברוךֿהוא את ולשבח להודות יותר,

מיוחד.

מעל  הוא הנצחון כאשר עלֿאחתֿכמהֿוכמה
שבה  אבינו, אברהם של כבמלחמתו לגמרי, הטבע

בלבד  שנים (או ספורים אנשים מלכים 41נצחו ארבעה (
חלק 42חזקים  בה נטלו שאמנם מדין, במלחמת וכן ,

צבא" חלוצי אלף עשר התנהלה 43"שנים המלחמה אך ,
לגבי  גם ייתכן, לא טבעי, באופן כי עלֿטבעי, באופן
כאן, ואילו כלל, יינזק ולא ייפגע שלא המנצח, הצד

איש" ממנו נפקד "ולא נאמר מדין, –44במלחמת
והודיה  שבח לקדושֿברוךֿהוא מגיעים כזה ובמקרה

.45מיוחדים 

לבין  מלחמה משלל מעשר נתינת בין הקשר זהו
מלמעלה  אלקות המשכת – אברהם של עבודתו

ידי46למטה  על זה  שלל קיבל הוא :qp היה הוא ולכן ,
כא dligzklnאצלו גם אמנם, אלקי. משבחים ענין שר

את  בכך מראים נס, על לקדושֿברוךֿהוא ומודים
הטבע  על הקדושֿברוךֿהוא של ואת 47בעלותו

בטבע 48הנהגתו  מלובש הנס כאשר ובמיוחד כנס 49, ,
אשר אבינו, אברהם זאת mglpשל בכל אך במלכים,

הטבע, שמעל האור המשכת מצד הוא האלקות גילוי
של  לעבודתו הענין מתאים לכן עצמו. הטבע מצד ולא
זו, שקריאתו עולם", אֿל "ויקרא... אבינו אברהם

אלקות  הוא ה"עולם"50שהעולם מצד אצלו היתה לא ,

למטה  מלמעלה אלא .51עצמו,

מפרישים, שאנו שהמעשר הרמב"ם אומר לפיכך

שייך האדם של שרכושו envrהמוכיח cvn ֿ לקדוש

אברהם  של המעשר מהפרשת נובע אינו ברוךֿהוא,
מדד  הוא כי מעשר", הפריש ש"יצחק מכך אלא אבינו,

אף המעשר, כמות את לדעת כדי התבואה, iptlאת
מאה  פי גדולה כמות שצמחה הנס, אודות ידיעתו

מהמצופה.

לו  "ויתן על גם התורה מספרת זאת עם יחד אך
הוראה  נלמדת מכך כי אבינו, אברהם של מכל" מעשר
מפרישים, שאנו המעשר לגבי מיוחדת כוח ונתינת

יצחק. של מהמעשר ללמדה שאין

.Ê
"‰˜„ˆ Ú¯Ê" ˜ÁˆÈ :˙ÂÈÓÈÙ·

הנאמר  את ולבאר להקדים יש זאת להבין כדי
אליעזר  דרבי "וכי 52בפרקי יצחק": "ויזרע הפסוק על

וזרע  ממונו מעשר כל את לקח אלא ח"ו, דגן זרע יצחק
לצדקה". לכם זרעו כדאיתא לעניים, צדקה

כך  על ח"ו"? דגן זרע יצחק "וכי התמיהה מהי
ממקום 53מסבירים  ונדדו צאן רועי היו שהאבות כיון :

נמצאים  כאשר רק אפשרית דגן זריעת ואילו למקום,
אליעזר' דרבי ב'פרקי מסיקים לכן קבוע, במקום

יצחק" אלא הכוו `oiשב"ויזרע דגן", ש"זרע לומר נה
צדקה". "זרע

מובן: אין זה הסבר לפי אך

מה  אך דגן, זרע לא שיצחק לומר הכרחי אמנם א)
"ח"ו" זאת על שאומרים כדי עד בכך, ?54נורא

רש"י  ובפירוש במדרש זרע 4ב) אכן שיצחק מוסבר
חלוקות  דעות הרבה מוצאים אנו כי פלא, אין בכך דגן.
סברות  ייתכנו שלא כלל, יש אך חז"ל. במדרשי

לחלוטין  המדרש 55מנוגדות שלדעת ייתכן, וכיצד .
דרבי  'פרקי לדעת ואילו דגן, זרע אכן יצחק ורש"י
יצחק  "וכי ההתבטאות כדי עד הדבר מופרך אליעזר'
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לבדו ראה 41) אליעזר סע"א): לב, (מנדרים יד יד, פרשתנו רש"י
הי'.

כו'.42) עפרא שדינן סע"ב) קח, (סנהדרין שאמרו מה פי על ובפרט
ה.43) לא, מטות
מט.44) לא, שם
(פסוק 45) שם רמב"ן וראה גו'. ונקרב נ): (לא, שם הכתוב וכהמשך

מט).
מה 46) שמקשר נאֿב, ע' פרשתנו – להרגצובי – צפע"נ עד"ז ראה

לו  נתגלה התורה ש"כל מה עם מכס" תרומת רק מעשר "קיים שאברהם
עיי"ש. הגוף". שעבוד ולא קנין "גדר דוחק" בלא

כהן47) הי' צדק שמלכי מדגיש שהכתוב מה לבאר יש lÎ`lועפי"ז
oeilr יתרו אוה"ת (ראה הטבע על שליט שהוא מורה עליון" "אֿל כי –

זו. בחינה גילוי מצד הי' דאברהם המעשר ונתינת ואילך), תשמח ס"ע
ש 48) הניסים בענין שם (ומדבר א מב, בטבע.`mpiתו"א מלובשים

מכיון  מהטבע, שלמעלה הניסים שגם תשי"ב, ליראיך נתת ד"ה וראה
רוממות  פועלים – הדבר בכללות ולא אחד בפרט רק הוא הטבע ששידוד

rahda.(עיי"ש .
תשלח.49) ע' שם אוה"ת א. ק, תו"א ראה
תרע"ג 50) ה"א אנכי ג. מג, ד. מב, תבא לקו"ת לג. כא, וירא

ועוד. תש"ב. אשל ויטע סד"ה תער"ב). בששה"ק (בהמשך
(51– גמ"ח – אשל" "ויטע ע"י בא עולם" אֿל גו' "ויקרא ולכן

למטה. מלמעלה המשכה
רפל"ג.52)
שם.53) לפרדר"א הרד"ל ביאור
הרד"ל54) הדפוסים hinydבהוצאת בכל כ"ה אבל ח"ו. התיבות

האבות. ד"ה פ"א ופרח בכפתור הובא וכן שראיתי.
כללי 55) שלום דרכי וראה א. יג, ביצה דאמרי) איכא (ד"ה תוספות

תטו. כלל יו"ד) כרך בשד"ח (נדפס הש"ס
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אליעזר' דרבי 'פרקי לפי גם הוא: לכך ההסבר
שיצחק  כפשוטה, היא יצחק" "ויזרע של המשמעות

פשוטו" מידי יוצא מקרא "אין שהרי דגן, .56זרע
צדקה" זרע אלא... ח"ו, דגן זרע יצחק "וכי ובאמירה
של  הפנימית המשמעות את לבטא היא הכוונה

"ויזרע":

המרכבה" הן "הן נאמר האבות שכל 57על ,
היו כולם milcaeneאיבריהם miyecw עולם מעניני

mdiniהזה... lk"58.

zedndeלומרmelyeÎqgולכן okezdy"ויזרע" של
דגן  זריעת היא יצחק דרבי 59אצל ב'פרקי נאמר לכן .

אשר  יצחק", "ויזרע של הפנימית שהמשמעות אליעזר'
צדקה": "זרע היתה דגן, זריעת אכן היא בחיצוניות
שמצות  וכיון המעשרות, ענין את לתקן צריך היה יצחק
בתבואה  ודוקא בתבואה, דוקא חלה התורה מן מעשר

עצמו  לאדם לצורך 60השייכת דגן זרע הוא לכן ,
אלא  דגן", "זרע לא הוא כך משום מעשר. הפרשת

צדקה" "זרע הוא דבר של נעשו 61לאמיתו "ולא –
ecalמרכבה oeilrd oevxl wx"58.
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שנתן  המעשר מעלת מובנת לעיל האמור לפי
יצחק: שנתן המעשר פני על אברהם

בגלוי  גם היה במלחמה אברהם שקיבל 62הרכוש

מעשר  זה מרכוש נתן אברהם כאשר ולכן גשמי. רכוש
"כהן היה אשר oeilrלשם, lÎ`l"63 שגם הראה, הוא ,

יצחק, זאת לעומת לקדושֿברוךֿהוא. שייכת הגשמיות
"זרע  של בכוונה זריעתו היתה לא מלכתחילה אשר
אין  דגן של זה מסוג מעשר נתינת ידי על הרי דגן",

לקדושֿברוךֿהוא. שייכת הגשמיות שגם מודגש

שמים" לשם מעשיך ב"וכל שיש ליתרון בדומה

דעהו" דרכיך בדברים 64ו"בכל המצוות קיום פני על
המצוה  את מקיימים שבו הגשמי הדבר את גשמיים:

האדם מודגש dligzklnמייעד אין ולכן המצוה, לקיום
של  העבודה ואילו אלקות. היא ממש שגשמיות בכך

דרכי  ו"בכל שמים" לשם מעשיך מוכיחה j"וכל דעהו"
"לשם  הם האדם של האישיים והדרכים המעשים שגם

"דעהו". של ובאופן שמים"

ו', ה' בסעיפים לעיל, לאמור סותר אינו זה ענין
שגם מבטא יצחק של המעשר הוא mlerdשדוקא

"העלאה  יצחק, של עבודתו זוהי אדרבה: כי אלקות,
להלן. שיוסבר כפי למעלה", מלמטה
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ה"מטה" את מעלים למעלה" מלמטה ב"העלאה
זהו אך ויוצא עצמו, מתרומם הוא "העלאה": של כיוון

מלמעלה  ב"המשכה זאת, לעומת הנחותה. מדרגתו
היא  ה"מטה" אל האלקות המשכת אמנם למטה",

dlrnln אליו חודרת ההמשכה אך עצמו, ממנו ולא ,
נמצא שהוא .dhnl65כפי

מעשר  יצחק הפריש שממנו הרכוש אמנם, ולפיכך,
רכוש קיים irahהיה והוא יצחק, של ידיעתו לפי ,

ב" שלdhnמצוה באופן זאת עשה הוא אך ,"d`lrd,
מצוה, להיות והתעלה "מטה" מהיותו יצא שהרכוש

מהותו  כל להיות הפכה שזו .66עד

ניתן  השלל אמנם אברהם, שנתן במעשר זאת לעומת
המצוה dlrnlnכהמשכה אך בו, שהתרחש נס ידי על ,

במהותו שהוא כפי הרכוש, תוך אל מטה.elyנמשכה –
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כפי  מעשר למצות כח בנתינת צורך יש לפיכך
על  המעשר מהפרשת גם תורה מתן לאחר לנו שניתנה
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וש"נ.56) א. סג, שבת
ו.57) פב, ו. פמ"ז, ב"ר
פכ"ג.58) תניא
מובן 59) – האבות של הגשמיים ענינים שארי על מתמה שאינו ומה

דוקא, צאן רועי היו שהאבות מה שהטעם ב) (קב, ויחי בתו"ח מ"ש עפ"י
מכל  פנוי להיות יוכל היום וכל כלל, טרדא שום זה בעסק ש"אין לפי

"בעבודת משא"כ לבדו". לה' בלתי ודאגה dnc`dמחשבה טרדא יש
וקצירה".drixfeבחרישה
ה"ב.60) פ"ב מעשר הל' רמב"ם
על 61) אף פטור בכלי מכשיעור פחות אוכלין "המוציא ובדוגמת

טפלה  שהכלי מכיון כי סע"ב), צג, (שבת לו" טפלה שהכלי הכלי
dfלהאוכל oi`של ilkענין z`ved.
בפנימיות,62) שם lkאבל תו"ח וראה אלקות. עניני היו האבות עניני

לפי  הוא, שבפשטות (אף צאן רועי היו שהאבות למה האמיתי שהטעם
רועים נק' שהאבות "לפי הוא טרדא) בו שאין היחידי העסק dlrnlשזהו

עיי"ש. כו'",
יח.63) יד, פרשתנו
מש 64) מי"ב. פ"ב ו.אבות ג, לי

,161 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש ראה – הענינים שני שבין ההפרש
.188

ההפרש 65) בענין אֿב) כח, א. (כו, ראה בלקו"ת מהמבואר כמובן
סע"ד). כז, (שם ויצחק אברהם דוגמת שהם לישפה, שהם שבין

(66znbecae.51 ע' שלום תורת תרס"ו. ח"ש ועשית (ד"ה הידוע
הוא למעלה מלמטה היחוד שמצד שהעבודה (184dhytdde zeyixtd

נהנה  שהוא הוא מלמעלמ"ט היחוד שמצד והעבודה העולם, מעניני
inybdn.אלקית הנאה הוא עצמו שזה אלא
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יצחק  ידי על המעשר מהפרשת רק ולא אברהם, :67ידי

הפרטיים  הענינים שגם מדגישה, מעשר מצות
טבעו  מצד האדם העבודה 68שעושה לאחר גם אשר ,

ו"דעהו" שמים" "לשם mix`ypשל md מעשי"j"
באלקות,j"69ו"דרכי  חדורים להיות צריכים –

לתת צריך שיהודי מכך בפשטות שמובן lknכפי
שבו, ב"גשמיות" חפץ כשהוא גם לו, שיש רכוש

לה'. מעשר

אברהם, של מהמעשר כח נתינת צריך ולכן
גשמיות. ב"מהותו" שהוא מרכוש שהפריש
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נאמר  מעשר מצות על לכך: liaya"עשר70בנוסף

להראות  כדי היא מעשר בנתינת הכוונה שתתעשר",
והקדושֿברוךֿהוא מתעשרים. מצוה ywanשעלֿידי

"לא  של הלאו למרות בזאת", נא ,72תנסו"71"ובחנוני
היא הכוונה מעשר במצות העושר ze`xdlכי את

מצוה. ידי על בו שזוכים

ההשפעה  את להוכיח היא המעשר שכוונת וכיון
הוא  לכן המצוות, קיום ידי על מלמעלה הנמשכת
שם  "ויקרא כדלעיל, היתה, שעבודתו לאברהם, קשור
 ֿ שהקדוש ולהודיע להכריז – עולם" אֿל הוי' בשם
אחד  לכל ומעניק כולו, העולם את מנהיג ברוךֿהוא

בחסד  צרכיו כל .73את

elqk h"i ,zeclez t"y zgiyn)
(d"kyz uwn t"ye
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הוא 67) דאברהם המעשר לאחרי הבא דיצחק שהמעשר לומר ויש
באה  (גבורה) ללוי מעשר הפרשת מ"ת) (לאחרי עכשיו שגם מה דוגמת

ixg`l.(חסד) לכהן תרומה הפרשת
תאוה68) (משא"כ יומא zixnegשזה (ראה העולם קיום בשביל צ"ל (

ח"ד  לקו"ש וראה עלמא). כליא דעבירה) (ליצרא נקטלי' ב: סט,
ב) טז, (חולין ישמעאל ר' שלדעת מה הטעם ,90ֿ91 ע' [המתורגם]
ד"דירה  הכוונה בשביל כי תאוה", בשר להם הותר לארץ "משנכנסו

mipezgza.זה בשר גם לברר צריך "
חלק69) גם אשר מעשר, במצות נרמז זה לאחרי xyrndוגם גם ,

אלא  לזרים, הוא שמותר רק לא נחלתו"), הוא (ש"ה' ללוי וניתן שהופרש

מתנות ככ"ד [ולא באכילתו דינים שום אין אוכלו, כשלוי אשר edkdpגם ,
ביכורים  הל' (רמב"ם לכלבים להאכילן שמותר וקיבה לחיים הזרוע (גם
קלב, (חולין צלי" אלא נאכלות "אין אותן) אוכלין כשכהנים ה"כ), פ"ט

הכ"ב)]. שם רמב"ם ב.
א.70) ט, תענית א. קיט, שבת
טז.71) ו, ואתחנן
"שגם 72) ה"י) פ"ז מת"ע (הל' וברדב"ז שם. תענית יו"ד. ג, מלאכי

שם. ובאחרונים רמז סו"ס יו"ד טושו"ע וראה הנסיון". הותר בצדקה
תזריע 73) לקו"ת ג. נב, (תהלים היום כל אֿל חסד בחסד, אֿל שם

ובכ"מ). ד. ס, ר"ה ג. כג,
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc zenai(iyiy meil)

k ,eilr dxeq` lgx zxv dwax s`e ,ezvelgíãà øeñà ïðúc¦§©¨¨¨
.Búöeìç úáBø÷ úøöam` la`úBøva ìéçúädligza ulge §¨©§©£¨¦§¦©¨

,d`l zxv dxylúBéçàa óà øBîâélgxl s` uelgl el ic ± ¦§©©£¨
lgx zvilg ixdy .dzxv dwax mb zxhtp ef dvilgae ,cala
ly dzeg` `idy elit`e ,meaia el zxzen `idy meyn dxiyk

k ,ezvelg dxy zxv d`lïðúc(my)úøö úáBø÷a íãà øzeî ¦§©¨¨¨¦§©¨©
,Búöeìç.minkg da exfb `le £¨

:xg` uexiz d`ian `xnbdíìBòì ,øîà éMà áøixac xe`ia ©©¦¨©§¨
`ed l`enyúøîà÷ãkzvilg oiae d`l zvilg oiay ,dligza ¦§¨¨§©

izy eilr exq`pe dwif yiy meyn ,odizexv z` zexhet opi` lgx
mewn lkne .dleqt ozvilge dwewf zeg` meyn meaia zeig`d
dvilg zaygp ozvilg oi`e zeig`d z` ozvilga zexhet zexvd

,dwewf zeg` zexv ozeid zngn dleqtå`edàîélà àìc íeMî §¦§Ÿ©¦¨
ì äwéæäåøòk äøöì ééeLepi` dwewf zeg` ly opaxc xeqi`y ± ¦¨§©ª¥§¨¨§¤§¨

zxvk dleqt dvilgl dzxv zvilg z` aiygdl jk lk wfg
k zexvd zvilg zaygp ok lr .dexrz` zxhete dxiyk dvilg

.zeig`d zwif
:`ziixan iy` ax ixacl reiq d`ian `xnbdáøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©

,úBøö eøèôð àì úBéçàì õìç ,éMàrnyneàäulgeøèôð úBøvì ©¦¨©©£¨Ÿ¦§§¨¨©¨¦§§
.úBéçàeàîòè éàîike ,zexv exhtp `l zeig`l ulgíeMî åàì £¨©©§¨¨¦

äwéæ Lé øáñ÷czngn zexeq`y meyn dleqt zeig`d zvilge §¨¨©¥¦¨
,zeig`d z` zxhet zexvd zvilg mewn lkne .dwifdàîélà àìå§Ÿ©¦¨

xeqi`ì äwéædééeL[dzeyrl-]äøöìdwewf zeg` lykzxväåøò ¦¨§©ª¨§¨¨§¤§¨
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zhiya zeig`d z` zxhete dxiyk zexvd zvilgy zxaeqd ef
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,dvilg `la weyl dexr zexv mixqe`y i`ny zia zhiy ici mb
:`xnbd dywn .meaia oze` mixqe`y lld zia zhiy ici mbe
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אליעזר' דרבי 'פרקי לפי גם הוא: לכך ההסבר
שיצחק  כפשוטה, היא יצחק" "ויזרע של המשמעות

פשוטו" מידי יוצא מקרא "אין שהרי דגן, .56זרע
צדקה" זרע אלא... ח"ו, דגן זרע יצחק "וכי ובאמירה
של  הפנימית המשמעות את לבטא היא הכוונה

"ויזרע":

המרכבה" הן "הן נאמר האבות שכל 57על ,
היו כולם milcaeneאיבריהם miyecw עולם מעניני

mdiniהזה... lk"58.

zedndeלומרmelyeÎqgולכן okezdy"ויזרע" של
דגן  זריעת היא יצחק דרבי 59אצל ב'פרקי נאמר לכן .

אשר  יצחק", "ויזרע של הפנימית שהמשמעות אליעזר'
צדקה": "זרע היתה דגן, זריעת אכן היא בחיצוניות
שמצות  וכיון המעשרות, ענין את לתקן צריך היה יצחק
בתבואה  ודוקא בתבואה, דוקא חלה התורה מן מעשר

עצמו  לאדם לצורך 60השייכת דגן זרע הוא לכן ,
אלא  דגן", "זרע לא הוא כך משום מעשר. הפרשת

צדקה" "זרע הוא דבר של נעשו 61לאמיתו "ולא –
ecalמרכבה oeilrd oevxl wx"58.
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שנתן  המעשר מעלת מובנת לעיל האמור לפי
יצחק: שנתן המעשר פני על אברהם

בגלוי  גם היה במלחמה אברהם שקיבל 62הרכוש

מעשר  זה מרכוש נתן אברהם כאשר ולכן גשמי. רכוש
"כהן היה אשר oeilrלשם, lÎ`l"63 שגם הראה, הוא ,

יצחק, זאת לעומת לקדושֿברוךֿהוא. שייכת הגשמיות
"זרע  של בכוונה זריעתו היתה לא מלכתחילה אשר
אין  דגן של זה מסוג מעשר נתינת ידי על הרי דגן",

לקדושֿברוךֿהוא. שייכת הגשמיות שגם מודגש

שמים" לשם מעשיך ב"וכל שיש ליתרון בדומה

דעהו" דרכיך בדברים 64ו"בכל המצוות קיום פני על
המצוה  את מקיימים שבו הגשמי הדבר את גשמיים:

האדם מודגש dligzklnמייעד אין ולכן המצוה, לקיום
של  העבודה ואילו אלקות. היא ממש שגשמיות בכך

דרכי  ו"בכל שמים" לשם מעשיך מוכיחה j"וכל דעהו"
"לשם  הם האדם של האישיים והדרכים המעשים שגם

"דעהו". של ובאופן שמים"

ו', ה' בסעיפים לעיל, לאמור סותר אינו זה ענין
שגם מבטא יצחק של המעשר הוא mlerdשדוקא

"העלאה  יצחק, של עבודתו זוהי אדרבה: כי אלקות,
להלן. שיוסבר כפי למעלה", מלמטה
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ה"מטה" את מעלים למעלה" מלמטה ב"העלאה
זהו אך ויוצא עצמו, מתרומם הוא "העלאה": של כיוון

מלמעלה  ב"המשכה זאת, לעומת הנחותה. מדרגתו
היא  ה"מטה" אל האלקות המשכת אמנם למטה",

dlrnln אליו חודרת ההמשכה אך עצמו, ממנו ולא ,
נמצא שהוא .dhnl65כפי

מעשר  יצחק הפריש שממנו הרכוש אמנם, ולפיכך,
רכוש קיים irahהיה והוא יצחק, של ידיעתו לפי ,

ב" שלdhnמצוה באופן זאת עשה הוא אך ,"d`lrd,
מצוה, להיות והתעלה "מטה" מהיותו יצא שהרכוש

מהותו  כל להיות הפכה שזו .66עד

ניתן  השלל אמנם אברהם, שנתן במעשר זאת לעומת
המצוה dlrnlnכהמשכה אך בו, שהתרחש נס ידי על ,

במהותו שהוא כפי הרכוש, תוך אל מטה.elyנמשכה –
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כפי  מעשר למצות כח בנתינת צורך יש לפיכך
על  המעשר מהפרשת גם תורה מתן לאחר לנו שניתנה
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וש"נ.56) א. סג, שבת
ו.57) פב, ו. פמ"ז, ב"ר
פכ"ג.58) תניא
מובן 59) – האבות של הגשמיים ענינים שארי על מתמה שאינו ומה

דוקא, צאן רועי היו שהאבות מה שהטעם ב) (קב, ויחי בתו"ח מ"ש עפ"י
מכל  פנוי להיות יוכל היום וכל כלל, טרדא שום זה בעסק ש"אין לפי

"בעבודת משא"כ לבדו". לה' בלתי ודאגה dnc`dמחשבה טרדא יש
וקצירה".drixfeבחרישה
ה"ב.60) פ"ב מעשר הל' רמב"ם
על 61) אף פטור בכלי מכשיעור פחות אוכלין "המוציא ובדוגמת

טפלה  שהכלי מכיון כי סע"ב), צג, (שבת לו" טפלה שהכלי הכלי
dfלהאוכל oi`של ilkענין z`ved.
בפנימיות,62) שם lkאבל תו"ח וראה אלקות. עניני היו האבות עניני

לפי  הוא, שבפשטות (אף צאן רועי היו שהאבות למה האמיתי שהטעם
רועים נק' שהאבות "לפי הוא טרדא) בו שאין היחידי העסק dlrnlשזהו

עיי"ש. כו'",
יח.63) יד, פרשתנו
מש 64) מי"ב. פ"ב ו.אבות ג, לי

,161 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש ראה – הענינים שני שבין ההפרש
.188

ההפרש 65) בענין אֿב) כח, א. (כו, ראה בלקו"ת מהמבואר כמובן
סע"ד). כז, (שם ויצחק אברהם דוגמת שהם לישפה, שהם שבין

(66znbecae.51 ע' שלום תורת תרס"ו. ח"ש ועשית (ד"ה הידוע
הוא למעלה מלמטה היחוד שמצד שהעבודה (184dhytdde zeyixtd

נהנה  שהוא הוא מלמעלמ"ט היחוד שמצד והעבודה העולם, מעניני
inybdn.אלקית הנאה הוא עצמו שזה אלא
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יצחק  ידי על המעשר מהפרשת רק ולא אברהם, :67ידי

הפרטיים  הענינים שגם מדגישה, מעשר מצות
טבעו  מצד האדם העבודה 68שעושה לאחר גם אשר ,

ו"דעהו" שמים" "לשם mix`ypשל md מעשי"j"
באלקות,j"69ו"דרכי  חדורים להיות צריכים –

לתת צריך שיהודי מכך בפשטות שמובן lknכפי
שבו, ב"גשמיות" חפץ כשהוא גם לו, שיש רכוש

לה'. מעשר

אברהם, של מהמעשר כח נתינת צריך ולכן
גשמיות. ב"מהותו" שהוא מרכוש שהפריש
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נאמר  מעשר מצות על לכך: liaya"עשר70בנוסף

להראות  כדי היא מעשר בנתינת הכוונה שתתעשר",
והקדושֿברוךֿהוא מתעשרים. מצוה ywanשעלֿידי

"לא  של הלאו למרות בזאת", נא ,72תנסו"71"ובחנוני
היא הכוונה מעשר במצות העושר ze`xdlכי את

מצוה. ידי על בו שזוכים

ההשפעה  את להוכיח היא המעשר שכוונת וכיון
הוא  לכן המצוות, קיום ידי על מלמעלה הנמשכת
שם  "ויקרא כדלעיל, היתה, שעבודתו לאברהם, קשור
 ֿ שהקדוש ולהודיע להכריז – עולם" אֿל הוי' בשם
אחד  לכל ומעניק כולו, העולם את מנהיג ברוךֿהוא

בחסד  צרכיו כל .73את

elqk h"i ,zeclez t"y zgiyn)
(d"kyz uwn t"ye
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הוא 67) דאברהם המעשר לאחרי הבא דיצחק שהמעשר לומר ויש
באה  (גבורה) ללוי מעשר הפרשת מ"ת) (לאחרי עכשיו שגם מה דוגמת

ixg`l.(חסד) לכהן תרומה הפרשת
תאוה68) (משא"כ יומא zixnegשזה (ראה העולם קיום בשביל צ"ל (

ח"ד  לקו"ש וראה עלמא). כליא דעבירה) (ליצרא נקטלי' ב: סט,
ב) טז, (חולין ישמעאל ר' שלדעת מה הטעם ,90ֿ91 ע' [המתורגם]
ד"דירה  הכוונה בשביל כי תאוה", בשר להם הותר לארץ "משנכנסו

mipezgza.זה בשר גם לברר צריך "
חלק69) גם אשר מעשר, במצות נרמז זה לאחרי xyrndוגם גם ,

אלא  לזרים, הוא שמותר רק לא נחלתו"), הוא (ש"ה' ללוי וניתן שהופרש

מתנות ככ"ד [ולא באכילתו דינים שום אין אוכלו, כשלוי אשר edkdpגם ,
ביכורים  הל' (רמב"ם לכלבים להאכילן שמותר וקיבה לחיים הזרוע (גם
קלב, (חולין צלי" אלא נאכלות "אין אותן) אוכלין כשכהנים ה"כ), פ"ט

הכ"ב)]. שם רמב"ם ב.
א.70) ט, תענית א. קיט, שבת
טז.71) ו, ואתחנן
"שגם 72) ה"י) פ"ז מת"ע (הל' וברדב"ז שם. תענית יו"ד. ג, מלאכי

שם. ובאחרונים רמז סו"ס יו"ד טושו"ע וראה הנסיון". הותר בצדקה
תזריע 73) לקו"ת ג. נב, (תהלים היום כל אֿל חסד בחסד, אֿל שם

ובכ"מ). ד. ס, ר"ה ג. כג,
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mipezgza.זה בשר גם לברר צריך "
חלק69) גם אשר מעשר, במצות נרמז זה לאחרי xyrndוגם גם ,

אלא  לזרים, הוא שמותר רק לא נחלתו"), הוא (ש"ה' ללוי וניתן שהופרש

מתנות ככ"ד [ולא באכילתו דינים שום אין אוכלו, כשלוי אשר edkdpגם ,
ביכורים  הל' (רמב"ם לכלבים להאכילן שמותר וקיבה לחיים הזרוע (גם
קלב, (חולין צלי" אלא נאכלות "אין אותן) אוכלין כשכהנים ה"כ), פ"ט

הכ"ב)]. שם רמב"ם ב.
א.70) ט, תענית א. קיט, שבת
טז.71) ו, ואתחנן
"שגם 72) ה"י) פ"ז מת"ע (הל' וברדב"ז שם. תענית יו"ד. ג, מלאכי

שם. ובאחרונים רמז סו"ס יו"ד טושו"ע וראה הנסיון". הותר בצדקה
תזריע 73) לקו"ת ג. נב, (תהלים היום כל אֿל חסד בחסד, אֿל שם

ובכ"מ). ד. ס, ר"ה ג. כג,

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc zenai(iyiy meil)

k ,eilr dxeq` lgx zxv dwax s`e ,ezvelgíãà øeñà ïðúc¦§©¨¨¨
.Búöeìç úáBø÷ úøöam` la`úBøva ìéçúädligza ulge §¨©§©£¨¦§¦©¨

,d`l zxv dxylúBéçàa óà øBîâélgxl s` uelgl el ic ± ¦§©©£¨
lgx zvilg ixdy .dzxv dwax mb zxhtp ef dvilgae ,cala
ly dzeg` `idy elit`e ,meaia el zxzen `idy meyn dxiyk

k ,ezvelg dxy zxv d`lïðúc(my)úøö úáBø÷a íãà øzeî ¦§©¨¨¨¦§©¨©
,Búöeìç.minkg da exfb `le £¨

:xg` uexiz d`ian `xnbdíìBòì ,øîà éMà áøixac xe`ia ©©¦¨©§¨
`ed l`enyúøîà÷ãkzvilg oiae d`l zvilg oiay ,dligza ¦§¨¨§©

izy eilr exq`pe dwif yiy meyn ,odizexv z` zexhet opi` lgx
mewn lkne .dleqt ozvilge dwewf zeg` meyn meaia zeig`d
dvilg zaygp ozvilg oi`e zeig`d z` ozvilga zexhet zexvd

,dwewf zeg` zexv ozeid zngn dleqtå`edàîélà àìc íeMî §¦§Ÿ©¦¨
ì äwéæäåøòk äøöì ééeLepi` dwewf zeg` ly opaxc xeqi`y ± ¦¨§©ª¥§¨¨§¤§¨

zxvk dleqt dvilgl dzxv zvilg z` aiygdl jk lk wfg
k zexvd zvilg zaygp ok lr .dexrz` zxhete dxiyk dvilg

.zeig`d zwif
:`ziixan iy` ax ixacl reiq d`ian `xnbdáøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©

,úBøö eøèôð àì úBéçàì õìç ,éMàrnyneàäulgeøèôð úBøvì ©¦¨©©£¨Ÿ¦§§¨¨©¨¦§§
.úBéçàeàîòè éàîike ,zexv exhtp `l zeig`l ulgíeMî åàì £¨©©§¨¨¦

äwéæ Lé øáñ÷czngn zexeq`y meyn dleqt zeig`d zvilge §¨¨©¥¦¨
,zeig`d z` zxhet zexvd zvilg mewn lkne .dwifdàîélà àìå§Ÿ©¦¨

xeqi`ì äwéædééeL[dzeyrl-]äøöìdwewf zeg` lykzxväåøò ¦¨§©ª¨§¨¨§¤§¨
zexvd zexhet ok lre ,dleqt dvilgl dzvilg z` aiygdle

.zeig`d z`
:ef di`x `xnbd dgecépî àä ,ìîî øa àaà éaø øîà`ziixa ± ¨©©¦©¨©©¨¨©¦

zhiya zeig`d z` zxhete dxiyk zexvd zvilgy zxaeqd ef
zhiya ,diepy `id in,àéä éànL úéaly zexv s` mzhiyly ¥©©¦

.llk exq`p `l zexenb zeixrïðúc(.bi lirl),ïéøézî éànL úéa ¦§©¥©©©¦¦
z`úBøvämaiizdl zeixrd ly,ïéçàìzexvd zvilg ok lre ©¨¨©¦

.zeig`d z` zxhete dxiyk
:`xnbd dywnéëä éàzexzen zexvdy `ziixad zxaeq m` ± ¦¨¥
ok m` ,ixnblíaééúz éîð éîeaézeig`d z` xehtze dxvd ©¥©¥¦§©¥

zvxzn .`weeca 'zexvl ulg' `ziixad dzpy recne ,dneaia
zxaeq `ziixad :`xnbdøîàc éøeð ïa ïðçBé éaøk(:ci lirl),eàBa §©¦¨¨¤¦§¨©

úBøvì íäì ïwúðedexr,úBîaééúî àìå úBöìBç eäiLz`vl ick §©¥¨¤§¨¤§§§Ÿ¦§©§
,dvilg `la weyl dexr zexv mixqe`y i`ny zia zhiy ici mb
:`xnbd dywn .meaia oze` mixqe`y lld zia zhiy ici mbe

øî øîàäå`ziixaa epipy ixde ±(.eh lirl)úà øBîâì e÷étñä àì §¨¨©©Ÿ¦§¦¦§¤
øácäzevleg zexvd eidiy owzle.äòMä äôøèpL ãòzvxzn ©¨¨©¤¦§§¨©¨¨

:`xnbd,÷çöé øa ïîçð áø øîàixep oa opgei iax ly execay s` ¨©©©§¨©¦§¨
y xeca mewn lkn ,ok owzl ewitqd `leðwúå eøæç åéøçàef dpwz ©£¨¨§§¦§

.zenaiizn `le zevleg zeixrd zexv ediy
dxyk dvilgy ,l`eny zrca iy` ax zhiya lirl x`azp
dpi` drexb dvilg eli`e ,dpnn drexbd dvilgd z` zxhet
:df oica wtq d`ian `xnbd .dpnn dlernd dvilg zxhet

,eäì àéòaéà¦©§¨§
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מח

בראשית כא, ז – ותאמר מי מלל לאברהם היניקה 
בנים שרה כי ילדתי בן לזקוניו

קכח

רמז בפ' "מי מלל . . הניקה בנים", מל"ל בגי' "מאה" רמז 
למאה קולות שבשופר, דכל ענין של ראש השנה נוסד 

על זרעא חי' וקיימא, ורמזים בזה

וקיימא,  זרעא חייא  נוסד על  כל ענין של ראש השנה 
וכמאמר רז"ל1 שלשה נשים נפקדו בראש השנה שרה חנה 

רחל.
לשבת  על  שנוסד  התיקון,  עולם  ענין  שרש  כל  והוא 

יצרה היפך דלתהו בראה2.
והוא מה שאומרים בתפלת ראש השנה, והופע בהדר 

גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך.
הגבורות  הוא  ממותקות,  גבורות  הוא  עזך  ופירוש 
הממותקות ביותר הנמשכים ע"י השופר3 במאה הקולות 
בנים  הניקה  לאברהם  מל"ל4  מי  שכתוב  במה  הנרמזים 

שרה.
הגמ"ל את  עזך הוא5 מספר ביום6  גאון  הדר  והר"ת 

יצחק בנו שקורין בראש השנה.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שפ

1( ראש השנה י, ב. )עיין גם לעיל פרשת נח סימן סג(.
2( ישעי' מה, יח "לא לתהו בראה אלא לשבת יצרה".

3( הגבורות הממותקות... ע"י השופר – ראה גם לקמן סימן קמ. קמא. 
ה'תשמ"ז  התוועדויות  מנחם  תורת  גם  ראה  קכה.  סימן  לעיל  קמב. 

חלק א עמוד 49.
ק', רמז לה"מאה קולות" – תקיעה שברים תרועה –  4( מל"ל בגי' 
באותיות מל"ל. "מ" קולות תשר"ת, "ל" קולות תש"ת, "ל" קולות 

תר"ת. ראה גם לקמן סימן קכט.
5( ראה לעיל סימן סג, דהוא גם בגי' "מזלא", ד"חיי בני ומזוני לא 

בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא" )מועד קטן כח.(.
6( בראשית כא, ח.

קכט

רמז בפ' "מי מל"ל לאברהם" למארז"ל )סנהדרין ז.( 
"חלפוה בישתי' מאה", אברה"ם הוא אותיות "בר מאה" 
– מל"ל בגי' ק', דמלאך של שכחה הוא נקרא "מס" )בגי' 

ק'( – שהמתיק את הדינין וכו'

ההוא7 דהוה קאמר ואזיל, טוביה דשמע ואדיש, חלפוה 
בישתיה מאה, א"ל שמואל לרב יהודה קרא כתיב8 פוטר 

מים ראשית מדון, ריש מאה דיני.
סנהדרין ז.

ושותק  חרפתו  ששומע  אשריו  ואדיש,  דשמע  טובי' 
ומרגיל בכך, ואדיש כמו דדש דש )גיטין דף נו:(.

חלפוה בישתיה מאה, הלכו להם בשתיקתו מאה רעות 
שהיו באות עליו על ידי התגר.

פוטר מים, המתחיל ופותח בקטטה ראשית מדון, הוא 
תחילת מאה דיני.

מדון, נוטריקון מאה דני, ל"א מדון בגימטריא מאה.
רש"י

רגיל  הי'  )היינו,  והולך  אומר  דהי'  אדם  ההוא  ללה"ק[  ]תרגום   )7
כי  כן(,  לעשות  )ורגיל  ושותק  חרפתו  את  ששומע  מי  אשרי  לומר( 
"חלפוה בישתי' מאה" )הלכו להם ע"י שתיקתו "מאה רעות" שהיו 
באות עליו ע"י המריבה, אילו הי' משיב למחרפים אותו(, א"ל שמואל 
ראשית  מים  "פוטר  יד(  יז,  )משלי  הוא  מפורש  מקרא  יהודה,  לרב 
מדון", כלומר המתחיל ופותח בקטטה )"פוטר מים". ראה הערה 2(, 

הרי"ז "ראשית מדון" – תחילתם של מאה דינים רעים.
וגו', תחלת  מים  פוטר  וז"ל:  דוד  ופירוש המצודות  יד.  יז,  8( משלי 
בו,  יוצאים דרך  והמים  המריבה היא כפותח חור בגדר אמת המים, 

והחור הולך ומתרחב, כי כן דרך המדון שהולך וגדל.

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc zenai(ipy meil)

zeg` xeqi` lr mbe weyl dnai xeqi` lr exari ,ipyd zy`
.dwewfïì òîLî à÷.jkl yegl oi`y ¨©§©¨

,dpyna epipy :oldl dpynl epzpyn oia dxizq dywn `xnbd
eqpke mdipy encw m` ,mig` ipy ele zeig` izyn zg` ycwnd

:`xnbd dywn .mcin oi`iven oi` xeqi`aàðL éàîepzpyn oic ©§¨
ïðúc àäîoldl(.ek),ïéçà äòaøàeidyïéàeNð ïäî íéðLlézL ¥¨¦§©©§¨¨©¦§©¦¥¤§¦§¥

eúîe ,úBéçàmig`d ipyúBéçàä úà ïéàeNpäzeig`d izy eltpe £¨¥©§¦¤¨£¨
,mixzepd mig`d ipy iptl meaiil.úBîaééúî àìå úBöìBç elà éøä£¥¥§§Ÿ¦§©§

odn zg` lky `vnp ,meail zewewf zeig`d izyy xg`n oky
m`y dpynd my dkiynne .mzwewf zeg` meyn mdilr dxeq`
oica recn ok m`e .[f xeiv] oze` e`ivei xeqi`a eqpke encw
mpi` dwewf zeg` xeqi` lr exare mig`d ipy eqpk m` epzpyn

.o`ivedl mikixv
:`xnbd zvxznàzLä éëäipy minecy jipira dzr d`xp ike ± ¨¥©§¨
,dfl df mipicd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc zenai(iyiy meil)

l,àîìòc úBöìBçipy iptl zeig` izy eltiy mixwnd lkay §§¨§¨
:`xnbd zvxzn .zenaiizn `le zevleg zeipy eltiy el` ,mig`

elà éøä''zevleg,éðz÷zexkfend miypd izya xaecny rnyne £¥¥¨¨¥
.epzpyna

:`xnbd dywn ceràîéìåote`a zxacn dpyndy opgei iax §¥¨
déì õéìçcmig`d cg`ìdltpy zeg`,àLéøa äðBLàødzrny §¨¦¥©¦¨§¥¨

dzlitp zrya dxq`py meyn znaiizn `le zvleg dipyd mb.
dpynd oeyln :`xnbd zvxzn'úBöìBç'rnyn §
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc zenai(ycew zay meil)

,dzeg`a xzeníúä ìáàlirl dpynaàkéìcmaiéðLcg` `l` £¨¨¨§¥¨¥¦
,calaàì àîéàxizdl e`eai `ny ,dexrd zeg` z` el xizp ¥¨Ÿ

ok lr .mewn lka meail dwewf zeg`àëéøöick ,zeipynd izyl §¦¨
.el` zeyygl miyyeg oi`y eprinydl

mig`dn cg` lr dxeq` zeig`dn zg` dzid :dpyna epipy
aäåöî øeqéà[zeixrl zeipy ly opaxc xeqi`-]'åëxeqi`a e` ¦¦§¨

`le zvleg ,[dyr xeqi` e` zxk ea oi`y e`l xeqi`-] dyecw
znaiizn:`xnbd dywn .àðéðz énð àälirl dpyna(my), ¨©¦¨¦¨
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מט

ואת  ויקח אברם את שרי אשתו  יב, ה – 
לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת 
ארצה  ללכת  ויצאו  בחרן  עשו  אשר  הנפש 

כנען ויבאו ארצה כנען

איך  יקשה מאוד  בן אחיו.  לוט  ואת   .  . ויקח אברם  א. 
התחבר לרשע ולקח את לוט עמו, דבר זה תירץ בזוהר וז"ל 
מאי חמא אברהם שדבק עמי' לוט, אלא בגין דצפה ברוח 
הקודש דזמין למיפק מיני' דוד עכ"ל, וענין זה צריך ביאור 

מאי בעי הכא.
בענין  זו  בפרשה  הרמב"ן  מ"ש  לך  אקדים  מתחילה 
כתב  בארץ  אברם  ויעבור  בפסוק  אבות  מעשה  סיפורי 
וז"ל אומר לך כלל תבין אותו בכל הפרשיות הבאות בענין 
ויעקב, והוא ענין גדול הזכירוהו רז"ל בדרך  אברהם יצחק 
ולכן  לבנים  סימן  לאבות  שאירע  מה  כל  ואמרו  קצרה 
יאריכו בכתובים בסיפור המסעות וחפירת הבארות ושאר 
המקרים ויחשוב החושב בהם כאלו הם דברים מותרים אין 

בהם תועלת.
וכולם באים ללמד על העתיד כאשר יבא המקרה לנביא 
משלושת האבות יתבונן ממנו הדבר הנגזר לבא לזרעו, ודע 
כי כל גזירות עירין כאשר תצא מכח הגזירה אל פועל דמיון 
הנביאים  יעשו  ולכן  פנים  כל  על  מתקיימת  הגזירה  תהי' 
ככלותך  והי'  לברוך  שצוה  ירמי'  כמאמר  הנבואה,  מעשה 
את דברי הס' זה תקשור עליו אבן והשלכתו אל תוך פרת 

ואמרת ככה תשקע בבל וגו'.
ובפסוק ויהי רעב בארץ כתב וז"ל אברהם ירד למצרים 
מפני הרעב לגור שם להחיות נפשו בימי הצרות והבצורת 
נקם  והקב"ה  אשתו  את  לקחת  חנם  אותו  עשו  והמצרים 
נקמתו בנגעים גדולים והוציאו משם במקנה בכסף ובזהב, 
וגם צוה עליו פרעה אנשים לשלחם, ורמז עליו כי בניו ירדו 
להם  ירעו  והמצרים  בארץ  שם  לגור  הרעב  מפני  מצרים 
והקב"ה  תחיון,  הבת  וכל  אמר  כאשר  הנשים  מהם  ויקחו 
וזהב  בכסף  שיוציאם  עד  גדולים  בנגעים  נקמתם  ינקום 
וצאן ובקר מקנה כבד מאד והחזיק בהם לשלחם מן הארץ, 
לא נפל דבר מכל מאורע האב שלא הי' בבנים. והענין הזה 
פירשוהו בב"ר רבי פנחס בשם רבי אושעיא אמר הקב"ה 
לאברהם צא וכבוש את הדרך ואתה מוצא כל מה שכתוב 
בארץ  רעב  ויהי  כתיב  באברהם  בבניו,  כתיב  באברהם 

ובישראל כתיב כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ עכ"ל.

ובפסוק ויהי בימי אמרפל מלך שנער כתב וז"ל המעשה 
תעמודנה  המלכיות  ד'  כי  להורות  לאברהם  אירע  הזה 
למשול בעולם ובסוף יתגברו בניו עליהם ויפלו כולם בידם 

וישיבו כל שבותם ורכושם וכו'.
וכך אמרו בב"ר א"ר אבין כשם שפתח בד' מלכיות כך 
אינו חותם אלא בד' וכו', ושם עוד ויהי בימי אמרפל מלך 
מלך  כדרלעומר  מדי  זו  אלסר  מלך  אריוך  בבל  זו  שנער 
מכתבת  שהי'  הזו  מלכות  זו  גוים  מלך  ותדעל  יון  זו  עילם 
טירוני' מכל אומות העולם וטעם ומלך בלע מפני שמלך על 
עיר קטנה ואנשים בה מעט ולא שם לו על פני חוץ עכ"ל. 

ודברי פי חכם חן.
הרי ענייני אברהם הוראה על ענין שעבוד מצרים וגאולה 
משיח  ידי  על  שתהי'  וגאולה  מלכיות  שעבוד  על  ואח"כ 
טובי'  ר'  ואהלים  ובקר  צאן  הי'  ובב"ר  מלוט,  הבא  דוד  בן 
ונעמה העמונית,  בר יצחק אמר שני אהלים רות המואבי' 
הנמצאות  בנותיך  שתי  ואת  אשתך  את  קח  קום  דכוותי' 
וגו' רב טובי' בר יצחק אמר שתי אהלים רבי יוסי בר יצחק 
אמר מציאות רות המואבי' ונעמה העמונית אמר רבי יצחק 
מצאתי דוד עבדי היכן מצאתיו בסדום ע"כ, הנה ר' טובי' 
פירש אהלים על נשים שנקראו אהל כמ"ש וידעת כי שלום 
טובי'  רב  שפירש  וכמו  העמונית,  ונעמה  רות  והם  אהליך 
אהלים על ב' נשים אלו כן פירש רבי יוסי הנמצאות על ב' 

נשים אלו.
הלכו  בלוט  ששלטו  מיד  מלכים  ד'  הענין  דזהו  ואפשר 
כמ"ש ויקחו את לוט וגו' וילכו, דאף על גב דאינהו לא חזו 
ולבטל  ישראל  לבטל  הוא  מלכיות  ד'  רצון  כי  חזו  מזלייהו 
משיחם ח"ו, ועל זה רדף אברהם אבינו מהר להצילו והציל 
גם את סדום, כי בבוא מלכות משיח אזי ערי סדום ועמורה 
תשובנה כדכתיב ביחזקאל, וזהו סוד קלסתר פני לוט כפני 
לוט  כן  בענקים  גדול  אדם  שהוא  שאברהם  וכמו  אברהם 

בגי' אדם בסוד אד"ם דו"ד משי"ח.
ולוט רצה להקדים בירושת הארץ כי חשב שהוא יורש 
את אברהם כמו שפירש רש"י ויהי ריב בין רועי כו' והכנעני 
אז בארץ הסוד ארור כנען ואין לו חלק בארץ, כך לוט בעת 
פניו  שקלסתר  ואע"פ  לטותא,  לשון  לוט  כי  מקולל  ההיא 
דומה לאברהם הוא כקוף בפני אדם ולא אדם ממש וזה יהי' 
עד ביאת דוד ומשיח ואז מאיר הקלסתר ולוט בגימטריא 

אדם בסוד אד"ם דו"ד משי"ח.
של"ה

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת לך לך

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc zenai(ipy meil)
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שני עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc zenai(iyiy meil)
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jlÎjlנ zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a oey`x meil inei xeriy

ß oeygxn 'a oey`x mei ß

áé(à)Eì-Cì íøáà-ìà ýåýé øîàiåEöøàî ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©§½̈¤§²¥«©§§¬
éáà úéaîe EzãìBnîe:jàøà øLà õøàä-ìà E ¦«©§§−¦¥´¨¦®¤¨−̈¤£¤¬©§¤«¨

i"yx£EÏŒCÏ∑,ּגדֹול לגֹוי אעׂש וׁשם ,ּולטֹובת להנאתטבע ׁשאֹודיע ועֹוד, לבנים. זֹוכה אּתה אי וכאן ∆¿ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
.ּבעֹולם  ָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd oeygxn 'g ,jlÎjl zyxt zay zgiyn)

ׁשבעה ּפׁשּוט ליהּודי מסּבירים ּכאׁשר  ׁשלאחרי הׁשּבת (להיֹותֹו לדרּכֹו" הל ד"ויעקב הענינים צרּוף יׁשנֹו זֹו ׁשּבׁשּבת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
יעקב", קהלת "מֹורׁשה ׁשהיא הּתֹורה, עניני אֹודֹות ׁשמדּוּבר לֹו ואֹומרים ּומֹוסיפים הׁשבּוע), (ּפרׁשת "ל ו"ל ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּבחׁשון)
מבין  הּוא הרי - עבּורֹו הֹוראה ׁשזֹוהי היינּו, הֹוראה), מלׁשֹון (ּתֹורה ׁשּבּתֹורה ההֹוראה ענין ּכֹולל אליו, הׁשיכת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָירּוׁשה

."ל ד"ל ּבאֹופן להיֹות צריכה לדרּכֹו" הל ד"ויעקב העבֹודה ׁשּכללּות היא, ּבזה ׁשההֹוראה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּבפׁשטּות
מארצ ל ד"ל הענין ּבפירּוׁש חסידּות ּבדרּוׁשי המבֹואר לֹו להסּביר אביּוממׁשיכים ּומּבית על ּומּמֹולדּת דקאי - " ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

זה  ועל המֹוחין, ענין הּוא "אבי ו"ּבית הטבעיֹות, המדֹות הם "מֹולדּת" הרצֹון, ענין הּוא "ארצ" והמֹוחין, המדֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָהרצֹון,
מארצ ל ל" אבינאמר ּומּבית עליו ּומּמֹולדּת אלא כּו', מדֹותיו וטבע ּורגילּותֹו ּברצֹונֹו להתחׁשב לֹו ׁשאין היינּו, ," ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

הקּב"ה. ׁשל רצֹונֹו את לקים ּכדי אלּו, ענינים ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלעזֹוב
יתקּבל  זה ׁשענין לפעֹול מצליחים היּו הלואי ואדרּבה: ׁשּבּפׁשּוטים, ּפׁשּוט ליהּודי גם ּבפׁשטּות מּובן זה ענין - ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָוכאמּור
אצל  מתקּבל ׁשהדבר ּכפי ּפׁשיטּות ּבאֹותּה כּו'] דקדּוׁשה ּומדֹות רצֹון אֹודֹות מדּוּבר [ׁשאצלם ׁשבטיכם" "ראׁשיכם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאצל

...!"מימי וׁשֹואב עצי ְֵֵֵֵֶֶ"חֹוטב
לדבר: ְַָָָדּוגמא

הׁשלמת  ּבֹו, לעסק  ׁשעליו ּומגּדר מסּים ּתפקיד עליו ׁשהּטילּו ׁשבטיכם", "ראׁשיכם ׁשּבבחינת יהּודי אֹודֹות מדּבר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻֻּכאׁשר
לבֹוא  יכל - זה] לפני נעׂשּו ׁשּכבר ּבענינים ּגם ׁשלימּות נפעל ׁשעל־ידּה ּכזֹו [הׁשלמה ּבזה וכיֹוצא חסידּות, ּבעניני ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבאּורים

ּכ זה ּבענין לעסק ׁשּלא ּולבלּבלֹו אּלא ה"ּיצר" ּבזה, וכיֹוצא ּוזריעה, חריׁשה העֹולם, ּבעניני עסּוק ׁשהּוא מּפני ולא דבעי, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשעכׁשו  ׁשֹונֹות, ואמּתלאֹות ּתרּוצים מיני ּבכל לֹו ּומסּביר ונעלים, טֹובים ענינים קדּׁשה, עניני ׁשאר לֹו ׁשּממציא ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻמּפני

ּבזה. וכיֹוצא זמן, למׁש לדחֹות אפׁשר זה ענין ואּלּו ּדוקא, אּלּו ּבענינים לעסק ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻמכרחים
אֹותֹו, לקנֹות אפׁשר אי דא ּכגֹון ּבדברים - כּו' הּזה עֹולם ּתענּוגי ,ּבכ מה ׁשל ּדברים עם לפּתֹותֹו יכל אינֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּיצר־הרע
ּומצֹותיה, ּתֹורה קדּׁשה, עניני ּבׁשאר אֹותֹו ׁשּמעסיק על־ידי־זה - היא הּיחידה הּדר ולכן, מּזה. למעלה ׁשהּוא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻמּכיון

לֹו. הּמיחד הּנ"ל ּפרטי ּבענין יעסק ׁשּלא העּקר וכּו', ּומֹועילים טֹובים ענינים טֹובים, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻמעׂשים
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.mlFrAa dxez ¨¨

jlÎjl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a oey`x meil inei xeriy
הּמיחד  ּתפקידֹו ׁשּזהּו יֹודע והּוא ּפעמים, ורּבּוי לּזמן, מּזמן זה ענין אֹודֹות לֹו ּומזּכירים ׁשּמעֹוררים ׁשּלמרֹות - ּכ ּכדי ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻועד
והּוא  נגע, ולא ּפגע לא אף־על־ּפי־כן, גרמא], הּזמן ׁשאין ענין לגּבי גרמא ׁשהּזמן ּדענין העדיפּות ּובדגמת על־ּדר] ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻלֹו

הּדברים. ּפני הם ּכ מּדּוע יֹודע אינֹו ְְְִֵֵֵֵַַַַַָָעצמֹו
מתעּסקים  היּו ׁשאם ענין אֹודֹות ׁשּמדּבר למרֹות - וזאת חזקה! מׁשני למעלה ׁשנים, וכּמה ּכּמה ונמׁש הּדבר הֹול ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻוכ
ונמׁש הּדבר הֹול ואף־על־ּפי־כן ׁשבּועֹות, ּכּמה אֹו ימים ּכּמה ׁשעֹות, ּכּמה ּבמׁש לסימֹו יכֹולים היּו הּמתאים, ּבאפן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּבֹו

הּדבר. יסּתּים וכיצד מתי יֹודע מי - ּכזה ּובקצב הּדבר, את לסּים מּבלי ׁשנים, וכּמה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָּכּמה
הראׁשֹון: מאדם זכּות לּמּוד יׁשנֹו זה על הּנה - ׁשּכזה מּצב אמנם יּתכן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכיצד

והּיצר־הרע  הּיצר־טֹוב ּבאּו ׁשאצלֹו מּובן ׁשּמּזה ׁשנה", עׂשרים "ּכבן היתה ויצירתֹו הּקּב"ה. ׁשל ּכּפיו יציר היה הראׁשֹון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָאדם
הּנפׁש ּבאה אחר־ּכ ורק  טעניתא", "אקדמי הּבהמית, הּנפׁש ּבאה ׁשּלכל־לראׁש יׂשראל, ּבני ּכל אצל ׁשּזה ּכפי ולא - ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּביחד
[ּובוּדאי  ּבלבד ׁשעֹות ג' על היה ׁשהאּסּור למרֹות הּנה הדעת, מעץ לאכל ׁשּלא נצטּוה ּכאׁשר ואף־על־ּפי־כן, ְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹהאלקית.
זאת], יֹודעים ׁשאנּו מּזה וקל־וחמר ּבמּכל־ׁשּכן - הדעת דעץ הּיין על יקּדׁש אזי ׁשעֹות, ג' ימּתין ׁשאם הראׁשֹון אדם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹידע

ּבנּסיֹון!... עמד לא ִִַַָָָָֹמּכל־מקֹום,
ׁשהיתה  הּיחידה המצוה היתה זֹו ׁשהרי הראׁשֹון, אדם ׁשל מציאּותֹו לכללּות ּביֹותר נֹוגע היה זה ׁשענין מּכיון הּדבר: ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָוטעם
ּומאמצים  ּכחֹות הּיצר־הרע הׁשקיע לכן - חדא"] ּפּקּודא ל ּפקיד "קּודׁשא־ּברי־הּוא ב): רסב, ב (חלק הּזהר [ּכלׁשֹון ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹלֹו

להכׁשילֹו. ּכדי ּביֹותר ְְְְְִִֵֵַמרּוּבים
ׁשאנּו ּובפרט וחס, חלילה - הּקּב"ה ׁשל ּכּפיו  יציר הראׁשֹון, אדם ׁשל ּבכבֹודֹו חס־וׁשלֹום לזלזל ׁשאין ּפׁשּוט וגם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמּובן
ׁשּמזּכירים  ּגם ּומה ּבּתֹורה, הּמבאר ענין זה הרי לעיל, והּמזּכר - יׂשראל! ּבני והן נח, ּבני ּכל הן הראׁשֹון, אדם ׁשל ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻצאצאיו
לדעת  עליו מסּים, לענין ּביֹותר מתנּגד ׁשה"ּיצר" רֹואה יהּודי ׁשּכאׁשר - כּו' ׁשמים יראת ׁשל ּבענין הֹוספה לפעל ּכדי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻזאת

ּדוקא. זה ענין על מּטל הּיצר ׁשל מׁשקלֹו ּכבד ּכל ולכן ּבעבֹודתֹו, ּביֹותר עּקרי ענין הּוא זה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻׁשענין

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

ּוּוּוּולטלטלטלטֹוֹוֹוֹובתבתבתבת א)להנאתלהנאתלהנאתלהנאת יב, לפרׁש:(רש"י מּיד.הנאההנאההנאההנאהיׁש הּבאה חּיּובית ּתֹוצאה הּבאֹות טטטטֹוֹוֹוֹובהבהבהבה- חּיּובּיֹות ּתֹוצאֹות ּכֹוללת - ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבפעל: ארע ׁשּכן מּפני "ּב"ל הּכּונה ׁשּזֹוהי מפרׁש ורׁש"י זמן. ממממּיּיּיּידיתדיתדיתדיתלאחר אף הנאההנאההנאההנאה חרֹון ׁשל מקֹום מחרן, הּיציאה - ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

זרה. עבֹודה ׁשל ּומקֹום מקֹום, זמןזמןזמןזמןׁשל לאחרלאחרלאחרלאחר ּכנען.טטטטֹוֹוֹוֹובהבהבהבה לארץ והליכתֹו זֹו מיציאה ּכתֹוצאה ׁשּקּבל הּברכֹות ּכל - ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

(á)äéäå EîL äìcâàå Eëøáàå ìBãb éBâì ENòàå§¤«¤§Æ§´¨½©«£¨¤́§½©«£©§−̈§¤®¤«§¥−
:äëøa§¨¨«

i"yx£ÏB„b ÈB‚Ï ENÚ‡Â∑ הּממֹון את ּוממעטת ּורבּיה, ּפרּיה ממעטת ּדברים: לׁשלׁשה ּגֹורמת ׁשהּדר לפי ¿∆∆¿¿»ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הּללּו, ּברכֹות לׁשלׁשה הזקק לכ הּׁשם, את הּׁשם.ּוממעטת ועל הּממֹון ועל הּבנים, על ספרים (ׁשהבטיחֹו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ׁשמ "ואגּדלה וזהּו: ּברׁש"י ":אחרים: אדם. ׁשל אבריו ּכנגד רמ"ח, עֹולה ואברהם אברהם. ,ואיל מּכאן אברם, ׁשמ עכׁשו ׁשעד ׁשמ על אֹות מֹוסיף הריני ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

רבה)ּבממֹון∑EÎ¯·‡Â.)יׁשן  Î¯a‰.(בראשית ‰È‰Â∑ לאדם ּברכּתי ּבידי, היּו עכׁשו עד .ּביד נתּונֹות הּברכֹות ָָ«¬»∆¿ְָ∆¿≈¿»»ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָ

CÓLב  Èa¯‡Â CpÎ¯·‡Â ÈbÒ ÌÚÏ Cp„aÚ‡Â¿∆¿¿ƒ»¿««ƒ∆¡»≈ƒ»«¬«≈¿»
:C¯·Ó ‡‰˙e¿≈¿»»
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ÎKExAÎWFcTdW" :bk ,ci oOwl i"Wx mB©©¦§©¨¤©¨¨
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ß oeygxn 'a oey`x mei ß

áé(à)Eì-Cì íøáà-ìà ýåýé øîàiåEöøàî ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©§½̈¤§²¥«©§§¬
éáà úéaîe EzãìBnîe:jàøà øLà õøàä-ìà E ¦«©§§−¦¥´¨¦®¤¨−̈¤£¤¬©§¤«¨

i"yx£EÏŒCÏ∑,ּגדֹול לגֹוי אעׂש וׁשם ,ּולטֹובת להנאתטבע ׁשאֹודיע ועֹוד, לבנים. זֹוכה אּתה אי וכאן ∆¿ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
.ּבעֹולם  ָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd oeygxn 'g ,jlÎjl zyxt zay zgiyn)

ׁשבעה ּפׁשּוט ליהּודי מסּבירים ּכאׁשר  ׁשלאחרי הׁשּבת (להיֹותֹו לדרּכֹו" הל ד"ויעקב הענינים צרּוף יׁשנֹו זֹו ׁשּבׁשּבת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
יעקב", קהלת "מֹורׁשה ׁשהיא הּתֹורה, עניני אֹודֹות ׁשמדּוּבר לֹו ואֹומרים ּומֹוסיפים הׁשבּוע), (ּפרׁשת "ל ו"ל ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּבחׁשון)
מבין  הּוא הרי - עבּורֹו הֹוראה ׁשזֹוהי היינּו, הֹוראה), מלׁשֹון (ּתֹורה ׁשּבּתֹורה ההֹוראה ענין ּכֹולל אליו, הׁשיכת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָירּוׁשה

."ל ד"ל ּבאֹופן להיֹות צריכה לדרּכֹו" הל ד"ויעקב העבֹודה ׁשּכללּות היא, ּבזה ׁשההֹוראה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּבפׁשטּות
מארצ ל ד"ל הענין ּבפירּוׁש חסידּות ּבדרּוׁשי המבֹואר לֹו להסּביר אביּוממׁשיכים ּומּבית על ּומּמֹולדּת דקאי - " ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

זה  ועל המֹוחין, ענין הּוא "אבי ו"ּבית הטבעיֹות, המדֹות הם "מֹולדּת" הרצֹון, ענין הּוא "ארצ" והמֹוחין, המדֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָהרצֹון,
מארצ ל ל" אבינאמר ּומּבית עליו ּומּמֹולדּת אלא כּו', מדֹותיו וטבע ּורגילּותֹו ּברצֹונֹו להתחׁשב לֹו ׁשאין היינּו, ," ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

הקּב"ה. ׁשל רצֹונֹו את לקים ּכדי אלּו, ענינים ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלעזֹוב
יתקּבל  זה ׁשענין לפעֹול מצליחים היּו הלואי ואדרּבה: ׁשּבּפׁשּוטים, ּפׁשּוט ליהּודי גם ּבפׁשטּות מּובן זה ענין - ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָוכאמּור
אצל  מתקּבל ׁשהדבר ּכפי ּפׁשיטּות ּבאֹותּה כּו'] דקדּוׁשה ּומדֹות רצֹון אֹודֹות מדּוּבר [ׁשאצלם ׁשבטיכם" "ראׁשיכם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאצל

...!"מימי וׁשֹואב עצי ְֵֵֵֵֶֶ"חֹוטב
לדבר: ְַָָָדּוגמא

הׁשלמת  ּבֹו, לעסק  ׁשעליו ּומגּדר מסּים ּתפקיד עליו ׁשהּטילּו ׁשבטיכם", "ראׁשיכם ׁשּבבחינת יהּודי אֹודֹות מדּבר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻֻּכאׁשר
לבֹוא  יכל - זה] לפני נעׂשּו ׁשּכבר ּבענינים ּגם ׁשלימּות נפעל ׁשעל־ידּה ּכזֹו [הׁשלמה ּבזה וכיֹוצא חסידּות, ּבעניני ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבאּורים

ּכ זה ּבענין לעסק ׁשּלא ּולבלּבלֹו אּלא ה"ּיצר" ּבזה, וכיֹוצא ּוזריעה, חריׁשה העֹולם, ּבעניני עסּוק ׁשהּוא מּפני ולא דבעי, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשעכׁשו  ׁשֹונֹות, ואמּתלאֹות ּתרּוצים מיני ּבכל לֹו ּומסּביר ונעלים, טֹובים ענינים קדּׁשה, עניני ׁשאר לֹו ׁשּממציא ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻמּפני

ּבזה. וכיֹוצא זמן, למׁש לדחֹות אפׁשר זה ענין ואּלּו ּדוקא, אּלּו ּבענינים לעסק ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻמכרחים
אֹותֹו, לקנֹות אפׁשר אי דא ּכגֹון ּבדברים - כּו' הּזה עֹולם ּתענּוגי ,ּבכ מה ׁשל ּדברים עם לפּתֹותֹו יכל אינֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּיצר־הרע
ּומצֹותיה, ּתֹורה קדּׁשה, עניני ּבׁשאר אֹותֹו ׁשּמעסיק על־ידי־זה - היא הּיחידה הּדר ולכן, מּזה. למעלה ׁשהּוא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻמּכיון

לֹו. הּמיחד הּנ"ל ּפרטי ּבענין יעסק ׁשּלא העּקר וכּו', ּומֹועילים טֹובים ענינים טֹובים, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻמעׂשים
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jlÎjl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a oey`x meil inei xeriy
הּמיחד  ּתפקידֹו ׁשּזהּו יֹודע והּוא ּפעמים, ורּבּוי לּזמן, מּזמן זה ענין אֹודֹות לֹו ּומזּכירים ׁשּמעֹוררים ׁשּלמרֹות - ּכ ּכדי ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻועד
והּוא  נגע, ולא ּפגע לא אף־על־ּפי־כן, גרמא], הּזמן ׁשאין ענין לגּבי גרמא ׁשהּזמן ּדענין העדיפּות ּובדגמת על־ּדר] ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻלֹו

הּדברים. ּפני הם ּכ מּדּוע יֹודע אינֹו ְְְִֵֵֵֵַַַַַָָעצמֹו
מתעּסקים  היּו ׁשאם ענין אֹודֹות ׁשּמדּבר למרֹות - וזאת חזקה! מׁשני למעלה ׁשנים, וכּמה ּכּמה ונמׁש הּדבר הֹול ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻוכ
ונמׁש הּדבר הֹול ואף־על־ּפי־כן ׁשבּועֹות, ּכּמה אֹו ימים ּכּמה ׁשעֹות, ּכּמה ּבמׁש לסימֹו יכֹולים היּו הּמתאים, ּבאפן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּבֹו

הּדבר. יסּתּים וכיצד מתי יֹודע מי - ּכזה ּובקצב הּדבר, את לסּים מּבלי ׁשנים, וכּמה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָּכּמה
הראׁשֹון: מאדם זכּות לּמּוד יׁשנֹו זה על הּנה - ׁשּכזה מּצב אמנם יּתכן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכיצד

והּיצר־הרע  הּיצר־טֹוב ּבאּו ׁשאצלֹו מּובן ׁשּמּזה ׁשנה", עׂשרים "ּכבן היתה ויצירתֹו הּקּב"ה. ׁשל ּכּפיו יציר היה הראׁשֹון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָאדם
הּנפׁש ּבאה אחר־ּכ ורק  טעניתא", "אקדמי הּבהמית, הּנפׁש ּבאה ׁשּלכל־לראׁש יׂשראל, ּבני ּכל אצל ׁשּזה ּכפי ולא - ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּביחד
[ּובוּדאי  ּבלבד ׁשעֹות ג' על היה ׁשהאּסּור למרֹות הּנה הדעת, מעץ לאכל ׁשּלא נצטּוה ּכאׁשר ואף־על־ּפי־כן, ְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹהאלקית.
זאת], יֹודעים ׁשאנּו מּזה וקל־וחמר ּבמּכל־ׁשּכן - הדעת דעץ הּיין על יקּדׁש אזי ׁשעֹות, ג' ימּתין ׁשאם הראׁשֹון אדם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹידע

ּבנּסיֹון!... עמד לא ִִַַָָָָֹמּכל־מקֹום,
ׁשהיתה  הּיחידה המצוה היתה זֹו ׁשהרי הראׁשֹון, אדם ׁשל מציאּותֹו לכללּות ּביֹותר נֹוגע היה זה ׁשענין מּכיון הּדבר: ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָוטעם
ּומאמצים  ּכחֹות הּיצר־הרע הׁשקיע לכן - חדא"] ּפּקּודא ל ּפקיד "קּודׁשא־ּברי־הּוא ב): רסב, ב (חלק הּזהר [ּכלׁשֹון ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹלֹו

להכׁשילֹו. ּכדי ּביֹותר ְְְְְִִֵֵַמרּוּבים
ׁשאנּו ּובפרט וחס, חלילה - הּקּב"ה ׁשל ּכּפיו  יציר הראׁשֹון, אדם ׁשל ּבכבֹודֹו חס־וׁשלֹום לזלזל ׁשאין ּפׁשּוט וגם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמּובן
ׁשּמזּכירים  ּגם ּומה ּבּתֹורה, הּמבאר ענין זה הרי לעיל, והּמזּכר - יׂשראל! ּבני והן נח, ּבני ּכל הן הראׁשֹון, אדם ׁשל ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻצאצאיו
לדעת  עליו מסּים, לענין ּביֹותר מתנּגד ׁשה"ּיצר" רֹואה יהּודי ׁשּכאׁשר - כּו' ׁשמים יראת ׁשל ּבענין הֹוספה לפעל ּכדי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻזאת

ּדוקא. זה ענין על מּטל הּיצר ׁשל מׁשקלֹו ּכבד ּכל ולכן ּבעבֹודתֹו, ּביֹותר עּקרי ענין הּוא זה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻׁשענין
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ּוּוּוּולטלטלטלטֹוֹוֹוֹובתבתבתבת א)להנאתלהנאתלהנאתלהנאת יב, לפרׁש:(רש"י מּיד.הנאההנאההנאההנאהיׁש הּבאה חּיּובית ּתֹוצאה הּבאֹות טטטטֹוֹוֹוֹובהבהבהבה- חּיּובּיֹות ּתֹוצאֹות ּכֹוללת - ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבפעל: ארע ׁשּכן מּפני "ּב"ל הּכּונה ׁשּזֹוהי מפרׁש ורׁש"י זמן. ממממּיּיּיּידיתדיתדיתדיתלאחר אף הנאההנאההנאההנאה חרֹון ׁשל מקֹום מחרן, הּיציאה - ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

זרה. עבֹודה ׁשל ּומקֹום מקֹום, זמןזמןזמןזמןׁשל לאחרלאחרלאחרלאחר ּכנען.טטטטֹוֹוֹוֹובהבהבהבה לארץ והליכתֹו זֹו מיציאה ּכתֹוצאה ׁשּקּבל הּברכֹות ּכל - ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

(á)äéäå EîL äìcâàå Eëøáàå ìBãb éBâì ENòàå§¤«¤§Æ§´¨½©«£¨¤́§½©«£©§−̈§¤®¤«§¥−
:äëøa§¨¨«

i"yx£ÏB„b ÈB‚Ï ENÚ‡Â∑ הּממֹון את ּוממעטת ּורבּיה, ּפרּיה ממעטת ּדברים: לׁשלׁשה ּגֹורמת ׁשהּדר לפי ¿∆∆¿¿»ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הּללּו, ּברכֹות לׁשלׁשה הזקק לכ הּׁשם, את הּׁשם.ּוממעטת ועל הּממֹון ועל הּבנים, על ספרים (ׁשהבטיחֹו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ׁשמ "ואגּדלה וזהּו: ּברׁש"י ":אחרים: אדם. ׁשל אבריו ּכנגד רמ"ח, עֹולה ואברהם אברהם. ,ואיל מּכאן אברם, ׁשמ עכׁשו ׁשעד ׁשמ על אֹות מֹוסיף הריני ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

רבה)ּבממֹון∑EÎ¯·‡Â.)יׁשן  Î¯a‰.(בראשית ‰È‰Â∑ לאדם ּברכּתי ּבידי, היּו עכׁשו עד .ּביד נתּונֹות הּברכֹות ָָ«¬»∆¿ְָ∆¿≈¿»»ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָ

CÓLב  Èa¯‡Â CpÎ¯·‡Â ÈbÒ ÌÚÏ Cp„aÚ‡Â¿∆¿¿ƒ»¿««ƒ∆¡»≈ƒ»«¬«≈¿»
:C¯·Ó ‡‰˙e¿≈¿»»

mdxa` ly`

(a)Y ìBãb éBâì ENòàåCøcäL éôì §¤¤§§¨§¦¤©¤¤
ì úîøBbìLúèòîî :íéøác äL ¤¤¦§Ÿ¨§¨¦§©¤¤

äiáøe diøt±WOWl ux` KxC oi`W §¦¨§¦¨¤¥¤¤¤¤§©¥
KxCA)`i ,hl x"a i"yx(gxFhAW mEXn F` , ©¤¤¦¤§©

,hrnzn mc`d lW Frxfe FgFM KxCd©¤¤§©§¤¨¨¨¦§©¥
aEzMM)ck ,aw mildz("igM KxCa dpr" ©¨¦¨©¤¤Ÿ¦

)dcya x`a(.
ïBînä úà úèòîîe±zF`vFdA §©¤¤¤©¨§¨

.KxCd©¤¤
íMä úà úèòîîe±Fpi` KxCA iM §©¤¤¤©¥¦©¤¤¥

`liOnE ,miaFh miUrnA wFqrl lFkï©£§©£¦¦¦¥¨
mqxRzn Fpi`)my x"a e"fxdn(mEXn F` . ¥¦§¨§¥¦

`Ede ,o`M mrtE o`M mrR `vnPW¤¦§¨©©¨©©¨§

eixnW lr hwFW Fpi`e lhlEhnE dlFB¤§§¨§¥¥©§¨¨
FzEdnE Fnrh mixiMn oi` ±)dcya x`a(. ¥©¦¦©§©

ì ÷÷æä CëììL,eìlä úBëøa L §¨ª§©§¨Ÿ§¨©¨
ïBînä ìòå ,íéðaä ìò BçéèáäL± ¤¦§¦©©¨¦§©©¨

.oOwlcM ,"Lkxa`e" EdGW¤¤©£¨¤§§¦§©¨
íMä ìòå±dlCb`e" :xn`W FnM §©©¥§¤¨©©£©§¨

sqFp WExiR EdGW xnFl Kixve ."LnW§¤§¨¦©¤¤¥¨
FxFwnE ,"'ebe lFcB iFbl LUr`e"A§§¤¤§§¨§
sFqA azFMW itM dAx ziW`xAn¦§¥¦©¨§¦¤¥§
z` xzFq df ixd oM `l m` iM ,FWExiR¥¦¦Ÿ¥£¥¤¥¤
`weCW ,mcFTd xEACAW WExiRd©¥¤©¦©¥¤©§¨
.oxgA `le mipal dMfi l`xUi ux`A§¤¤¦§¨¥¦§¤§¨¦§Ÿ§¨¨
z` uxzl Ewgcp i"Wx iWxtnaE¦§¨§¥©¦¦§§§¨¥¤

.mipFW miptF`A dxizQd©§¦¨§¨¦¦
íéøçà íéøôñ)±ci iazM dOkA §¨¦£¥¦§©¨¦§¥¨
mipFW`x miqEtcE.df rhw miqxFB `l §¦¦¦Ÿ§¦¤©¤

éñBî éðéøä ,"EîL äìcâàå" eäæåó §¤©£©§¨§¤£¥¦¦
EîL åLëò ãòL ,EîL ìò úBà©¦§¤©©§¨¦§

Cìéàå ïàkî ,"íøáà"±oA FzFidA ©§¨¦¨¨¥¨¦§¤
.d ,fi oOwlcM ,rWze mirWY¦§¦¨¥©§¦§©¨

,ç"îø äìBò "íäøáà"å ,"íäøáà"©§¨¨§©§¨¨¤
íãà ìL åéøáà ãâðk±i"Wx mB d`x §¤¤¥¨¨¤¨¨§¥©©¦

.` ,fi oOwl§©¨
ïLé é"Løa(.EëøáàåïBîîa Y±d`x §©¦¨¨©£¨¤§§¨§¥

ÎKExAÎWFcTdW" :bk ,ci oOwl i"Wx mB©©¦§©¨¤©¨¨
."Lkxa`e xn`PW ,ipxXrlgihad`Ed¦§¦©§©§¥¦¤¤¡©©£¨¤§



jlÎjlנב zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a oey`x meil inei xeriy
ּתחּפץ אׁשר את ּתבר אּתה ּומעכׁשו רבה)ונח, אלהי (בראשית ׁשאֹומרים: זהּו ּגדֹול", לגֹוי ואעׂש" אחר: ּדבר . ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

יהיּואברהם. יכֹול יעקב. אלהי ׁשאֹומרים: זהּו ,"ׁשמ "ואגּדלה יצחק. אלהי ׁשאֹומרים: זהּו ,"ואברכ" ְְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ּבהם  ולא חֹותמין ּב ּברכה", "והיה לֹומר: ּתלמּוד ּבכּלן? עם ∑Eˆ¯‡Ó.חֹותמין מּׁשם יצא ּכבר והלא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻ≈«¿¿ְֲִִַָָָָֹ

אבי מּבית וצא מּׁשם עֹוד התרחק לֹו: אמר ּכ אּלא חרן? עד ּובא ‡¯‡j.אביו ¯L‡∑לֹו ּגּלה לא ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ¬∆«¿∆»ִָֹ
ּבעיניו  לחּבבּה ּכדי מּיד, ּבֹו:הארץ ּכּיֹוצא ודּבּור. ּדּבּור ּכל על ׂשכר לֹו כב)ולתת את (בראשית ,ּבנ "את  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ּבֹו ּכּיֹוצא יצחק". את אהבּת אׁשר ,ּבֹו(שם)יחיד ּכּיֹוצא ."אלי אמר אׁשר ההרים אחד "על ג): "ּוקרא (יונה : ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
אלי ּדֹובר אנכי אׁשר הּקריאה את ."אליה ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

(â)éëøáî äëøáàåìk Eá eëøáðå øàà Eìl÷îe E ©«£¨«§¨Æ§¨£́¤½§©¤§−¨®Ÿ§¦§§´§½−Ÿ
:äîãàä úçtLî¦§§¬Ÿ¨«£¨¨«

i"yx£E· eÎ¯·Â∑"ּב "ונברכּו ּכל וכן ּכאברהם', 'ּתהא לבנֹו: אֹומר אדם ּפׁשּוטֹו: וזהּו רּבֹות, אּגדֹות יׁש ¿ƒ¿¿¿ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
מֹוכיח: וזה מח)ׁשּבּמקרא, יׂשראל (בראשית יבר וכמנּׁשה "ּב ּכאפרים אלהים יׂשימ ."לאמר ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ÔeÎ¯a˙ÈÂג  ËeÏÈ‡ CËËÏÓe CÎ¯·Ó C¯·‡Â∆¡»≈¿»¿»¿«¿»≈¿ƒ¿»¬
:‡Ú¯‡ ˙ÈÚ¯Ê Ïk CÏÈ„a¿ƒ»…«¿¬««¿»

mdxa` ly`

äaø úéLàøa)(.±.`i ,hl §¥¦©¨
Y äëøa äéäåúBðeúð úBëøaä ¤§¥§¨¨©§¨§

ézëøa ,éãéa eéä åLëò ãò .Eãéa§¨§©©§¨¨§¨¦¥©§¦
íãàì±.gk ,` lirl §¨¨§¥

çðå±.aÎ` ,h lirl §Ÿ©§¥
,[EúBàå]±.oFW`x qEtcA `qxiBd oM §§¥©¦§¨¦§¦

øLà úà Cøáz äzà åLëòîe¥©§¨©¨§¨¥¤£¤
õtçz±:d ,dk oOwl i"Wx mB d`x ©§Ÿ§¥©©¦§©¨

LciA zFxEqn zFkxAd ± dkxA dide"¤§¥§¨¨©§¨§§¨§
."dvxYW in z` Kxal§¨¥¤¦¤¦§¤

ENòàå" :øçà øác .äaø úéLàøa§¥¦©¨¨¨©¥§¤¤§
à" :íéøîBàL eäæ Y "ìBãb éBâìéäì §¨¤¤§¦¡Ÿ¥

eäæ Y "Eëøáàå" ,"íäøáà©§¨¨©£¨¤§¤
äìcâàå" ,"÷çöé éäìà" :íéøîBàL¤§¦¡Ÿ¥¦§¨©£©§¨
éäìà" :íéøîBàL eäæ Y "EîL§¤¤¤§¦¡Ÿ¥
?ïlëa ïéîúBç eéäé ìBëé ,"á÷òé©£Ÿ¨¦§§¦§ª¨
Ea Y "äëøa äéäå" :øîBì ãeîìz©§©¤§¥§¨¨§

.íäa àìå ,ïéîúBçEöøàî±KM §¦§Ÿ¨¤¥©§§¨
i"WxaE mipFW`x miqEtcA `qxiBd©¦§¨¦§¦¦¦§©¦

.o"AnxAW¤¨©§©
[EzãìBnîe]±z` i"Wx WxiR o`M cr ¦©§§©¨¥©©¦¤

,"Ll Kl"AW "LzaFhlE Lz`pdl"©£¨¨§§¨§¤§¤§
.wEqRd KWnd z` Wxtl xfFg zrke§¨¥¥§¨¥¤¤§¥©¨

àáe åéáà íò íMî àöé øák àìäå©£Ÿ§¨¨¨¦¨¦¨¦¨
÷çøúä :Bì øîà Ck àlà ?ïøçì ãò©§¨¨¤¨¨¨©¦§©¥

éáà úéaî" àöå ,íMî ãBò"E± ¦¨§¥¦¥¨¦
:mipaEn ipWA "Kl" zaiY z` Wxtn§¨¥¤¥©¤¦§¥¨¦

`(a ,`ve wgxzd(xzFi cFr wgxzd ¦§©¥¨¥¦§©¥¥
"Lia` ziAn" `ve ,"Lvx`n")m"`x(. ¥©§§§¥¦¥¨¦

ia` ziAn" :f ,ck oOwl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨¦¥¨¦
xE`n ± iYclFn ux`nE ,oxgn ±¥¨¨¥¤¤©§¦¥

."miCUM©§¦

][õøàä ìà±miqEtcA `qxiBd KM ¤¨¨¤¨©¦§¨¦§¦
.mipFW`x¦¦

Y jàøà øLàõøàä Bì älb àì £¤©§¤¨Ÿ¦¨¨¨¤
åéðéòa dáaçì éãk ,ãiî±rah oMW ¦¨§¥§©§¨§¥¨¤¥¤©

Fpi`e xaC Fl migihaOWM ,mc`d̈¨¨§¤©§¦¦¨¨§¥
.eipirA FzEaiag lCbY ,`Ed dn rcFi¥©©¦§©£¦§¥¨
`l dOle" :` ,ak oOwl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨§¨¨Ÿ
z` eilr aAgl icM .. dNigYn Fl dNB¦¨¦§¦¨§¥§©¥¨¨¤

."devOd©¦§¨
øeaãå øeac ìk ìò øëN Bì úúìå± §¨¤¨¨©¨¦§¦

ux`d l`" :Fl xn`W ± cg` xEAC¦¤¨¤¨©¤¨¨¤
Fl xn`WM ± ipW xEAC ."J`x` xW £̀¤©§¤¨¦¥¦§¤¨©
ux`d z` oY` Lrxfl" :f wEqR oOwl§©¨¨§©§£¤¥¤¨¨¤
dOW ,xnFl Kixv df itlE ."z`Gd©Ÿ§¦¤¨¦©¤©
zkll E`vIe" :d wEqR oOwl aEzMX¤¨§©¨¨©¥§¨¤¤
`lA FYrCn did df ,"orpM dvx ©̀§¨§©©¤¨¨¦©§§Ÿ
xaM ixdW ,oicr mWl zkll dEhvPW¤¦§©¨¨¤¤§¨£©¦¤£¥§¨
eia` gxY mr `vi miCUM xE`n¥©§¦¨¨¦¤©¨¦

"orpM dvx` zkll")`l ,`i lirl xen`k(, ¨¤¤©§¨§©©
z` aFfrl eilr dEiv 'd o`MW `N ¤̀¨¤¨¦¨¨¨©£¤
xW` ux`d l`" cal zklle eia`̈¦§¨¤¤§¨¤¨¨¤£¤
okidl rci `l oicrW oeike ,"J`x ©̀§¤¨§¥¨¤£©¦Ÿ¨©§¥¨
itM zkll KiWndl hilgd zkll̈¤¤¤§¦§©§¦¨¤¤§¦
rvn`A m`e ,dpFW`xd FYaWgn©£©§¨¦¨§¦§¤§©
± Kli ux` Ffi`l Fl xn`i 'd KxCd©¤¤Ÿ©§¥¤¤¥¥
wx xaC lW FtFqaE .Kli `Ed mWl§¨¥¥§¤¨¨©
eil` dlbp orpM ux`l riBdW xg`l§©©¤¦¦©§¤¤§©©¦§¨¥¨
,zghaEOd ux`d z`GW Fl xn`e 'd§¨©¤Ÿ¨¨¤©§©©
oOwl xEn`M ,Fld` mW dhp f` wxe§©¨¨¨¨¨¢¨¨§©¨
i"Wx oFWl oEIr Kixv la` .g wEqR̈£¨¨¦¦§©¦
ux` l` zkll Fl xn`W" :i ,ai oOwl§©¨¤¨©¨¤¤¤¤¤
riBdW iptl cFrW rnWn ,"orpM§©©©§©¤¦§¥¤¦¦©

KlIW zFWxFtn Fl xn` orpM ux`l§¤¤§©©¨©§¨¤¥¥
aEzMA zWxFtn `l df itlE ,mWl§¨§¦¤Ÿ§¤¤©¨
:zFaizA zfnxp wx `N` ,Ff dxin £̀¦¨¤¨©¦§¤¤§¥

."J`x` xW`"£¤©§¤¨
ða úà" :Ba àöBikøLà Eãéçé úà E ©¥¤¦§¤§¦§£¤

"÷çöé úà záäà±.a ,ak oOwl ¨©§¨¤¦§¨§©¨
Fl dNB `l dOle" :mW i"WxaE§©¦¨§¨¨Ÿ¦¨
gEfze mF`zR FaAxrl `NW ?dNigYn¦§¦¨¤Ÿ§©§§¦§§¨©
eilr aAgl ickE ,sxHze eilr FYrC©§¨¨§¦¨¥§¥§©¥¨¨
lM lr xkU Fl oYile ,devOd z ¤̀©¦§¨§¦¥¨¨©¨

."xEAce xEAC¦§¦
øLà íéøää ãçà ìò" :Ba àöBik©¥©©©¤¨¦£¤

éìà øîà"E±:mW i"WxaE .mW Ÿ©¥¤¨§©¦¨
miwiCSd `dzn `EdÎKExAÎWFcTd"©¨¨©§¤©©¦¦
icM df lke ,mdl dNbn KM xg`e§©©¨§©¤¨¤§¨¤§¥

."oxkU zFAxdl§©§§¨¨
[äéìà] àø÷e" :Ba àöBik±oM ©¥§¨¥¤¨¥

`Ed oke .mipFW`x miqEtcA `qxiBd©¦§¨¦§¦¦¦§¥
.dilr :mivFtPd miqEtCA la` .wEqRA©¨£¨©§¦©§¦¨¤¨

.a ,ak oOwl i"WxA `aEd oke§¥¨§©¦§©¨
éìà øáBc éëðà øLà äàéøwä úà"E ¤©§¦¨£¤¨Ÿ¦¥¥¤

±.a ,b dpFib dxez ¨
(b)Y Eá eëøáðåúBaø úBãbà Lé± §¦§§§¥©¨©

lM La Ekxape" :` ,bq zFnai d`x§¥§¨§¦§§§Ÿ
ÎWFcTd Dil xn` ,dnc`d zFgRWn¦§§¨£¨¨£©¥©¨
zFkxa iYW :mdxa`l `EdÎKExÄ§©§¨¨§¥§¥
zEx ,LA Kixadl il Wi zFaFh¥¦§©§¦§
lM .zipFOrd dnrpe dIa`FOd©£¦¨§©£¨¨©¦¨
zFgRWn ENit` ± dnc`d zFgRWn¦§§¨£¨¨£¦¦§¨
`N` zFkxAzn oi` dnc`A zFxCd©¨¨£¨¨¥¦§¨§¤¨
,hl dAx ziW`xaaE ."l`xUi liaWA¦§¦¦§¨¥¦§¥¦©¨
,LzEkfA minWBd ,La Ekxape" :ai§¦§§§©§¨¦¦§§

jlÎjl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a oey`x meil inei xeriy

(ã)Bzà Cìiå ýåýé åéìà øac øLàk íøáà Cìiå©¥¤́©§À̈©«£¤̧¦¤³¥¨Æ§Ÿ̈½©¥¬¤¦−
Búàöa äðL íéòáLå íéðL Lîç-ïa íøáàå èBì®§©§À̈¤¨¥³¨¦Æ§¦§¦´¨½̈§¥−

:ïøçî¥«¨¨«

(ä)åéçà-ïa èBì-úàå BzLà éøN-úà íøáà çwiå©¦©´©§¨Á¤¨©¸¦§¹§¤´¤¨¦À
eNò-øLà Lôpä-úàå eLëø øLà íLeëø-ìk-úàå§¤¨§¨Æ£¤´¨½̈§¤©¤−¤£¤¨´
:ïòðk äöøà eàáiå ïòðk äöøà úëìì eàöiå ïøçá§¨®¨©¥«§À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©©¨−Ÿ©¬§¨§¨«©

i"yx£Ô¯Á· eNÚ ¯L‡∑ ּומעלה הּנׁשים, מגּירת וׂשרי האנׁשים את מגּיר אברם הּׁשכינה: ּכנפי ּתחת ׁשהכניסן ¬∆»¿»»ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
עׂשאּום ּכאּלּו הּכתּוב עׂשּו"(עליהם "אׁשר ּכתיב: ּכמֹו)לכ להם, ׁשּקנּו ּוׁשפחֹות עבדים מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו (שם :. ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

קנין,"לא) לׁשֹון הּזה", הּכבד ּכל את כא)עׂשה וכֹונס (במדבר קֹונה לׁשֹון חיל", עֹוׂשה ."ויׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr d zegiy ihewl)

ההההּנּנּנּנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים אתאתאתאת מגמגמגמגּיּיּיּירתרתרתרת ווווׂשׂשׂשׂשרהרהרהרה האנהאנהאנהאנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים,,,, אתאתאתאת מגמגמגמגּיּיּיּירררר ה)אברהםאברהםאברהםאברהם יב, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אחר  ּדין יׂשראל ּבני על חל ּתֹורה מּתן ׁשּלפני מקֹום ּבׁשּום מצינּו לא מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו ׁשהרי מּמׁש, לגּיּור הּכּונה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹאין
על  קּבלּו ׁשהם חמרא ּבתֹור רק מצֹות קּימּו והאבֹות ועֹוד). מילה, מצות - ּבמפרׁש ׁשּמזּכר מה (מּלבד נח ּבני על ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻֻמאׁשר

היא הּכּונה אּלא ההההּׁשּׁשּׁשּׁשכינה כינה כינה כינה עצמם. ּכּכּכּכנפינפינפינפי ּתּתּתּתחתחתחתחת ּגּיּור.ׁשׁשׁשׁשהכניסןהכניסןהכניסןהכניסן ּבׁשם נקרא זה ׁשּגם , ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

(å)ïBìà ãò íëL íB÷î ãò õøàa íøáà øáòiå©©«£³Ÿ©§¨Æ¨½̈¤©µ§´§¤½©−¥´
:õøàa æà éðòðkäå äøBî¤®§©§©«£¦−¨¬¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a Ì¯·‡ ¯·ÚiÂ∑לתֹוכּה ÌÎL.נכנס ÌB˜Ó „Ú∑ ּבׁשכם להּלחם ּכׁשּיבאּו יעקב ּבני על .להתּפּלל ««¬…«¿»»»∆ְְִַָ«¿¿∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
‰¯BÓ ÔBÏ‡∑ הּתֹורה ׁשבּועת יׂשראל קּבלּו ׁשּׁשם עיבל, והר ּגריזים הר הראהּו ׁשכם, ‡Ê.הּוא ÈÚk‰Â ≈∆ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ¿«¿«¬ƒ»

ÏÊ‡Âד  ÈÈ dnÚ ÏÈlÓ„ ‡Ók Ì¯·‡ ÏÊ‡Â«¬««¿»¿»ƒ«ƒƒ≈¿»«¬«
ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚ·L ¯a Ì¯·‡Â ËBÏ dnÚƒ≈¿«¿»«ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ

:Ô¯ÁÓ d˜tÓa¿ƒ¿≈≈»»

a¯ה  ËBÏ ˙ÈÂ d˙z‡ È¯N ˙È Ì¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»«ƒ¿≈¿»«
‡˙LÙ ˙ÈÂ B˜ Èc ÔB‰È˜ Ïk ˙ÈÂ È‰eÁ‡¬ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿¿»«¿»»
ÏÊÈÓÏ e˜Ùe Ô¯Á· ‡˙È¯B‡Ï e„ÈaÚLc¿«¿ƒ¿«¿»¿»»¿»¿≈«

:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿«««¬¿«¿»ƒ¿»«

Ú„ו  ÌÎL ¯˙‡ „Ú ‡Ú¯‡a Ì¯·‡ ¯·ÚÂ«¬««¿»¿«¿»«¬«¿∆«
:‡Ú¯‡a ÔÎa ‰‡ÚÎe ‰¯BÓ ¯LÈÓ≈«∆¿«¬»»¿≈¿«¿»

mdxa` ly`

:mW KWndA cFre ,"LzEkfA millHd©§¨¦¦§§§©¤§¥¨
dnc`d zFgRWn lM La Ekxape"§¦§§§Ÿ¦§§¨£¨¨
md dxvl oiqpkp odWM .. LrxfaE§©§¤§¤¥¦§¨¦§¨¨¥

."mdl oiNbn Ep`e Epl mil`Wp¦§¨¦¨§¨§©¦¨¤
àäz Bðáì øîBà íãà :BèeLt eäæå§¤§¨¨¥¦§§¥

íäøáàk±,d xAcOA i"Wx mB d`x §©§¨¨§¥©©¦©¦§¨
.`k

àø÷naL "Eá eëøáðå" ìk ïëå± §¥¨§¦§§§¤©¦§¨
.c ,ek .gi ,gi oOwl§©¨

çéëBî äæå±dfe" :c ,ek oOwl i"WxA §¤¦©§©¦§©¨§¤
."oNEkl a`̈§¨

EîéNé øîàì ìàøNé Cøáé Ea"§§¨¥¦§¨¥¥Ÿ§¦§
"äMðîëå íéøôàk íéäìà±oOwl ¡Ÿ¦§¤§©¦§¦§©¤§©¨

z` Kxal `Ad" :mW i"WxaE .k ,gn§©¦¨©¨§¨¥¤
Wi` xn`ie ,mzkxaA mkxai ,eipÄ¨§¨§¥§¦§¨¨§Ÿ©¦
mixt`M miwl` LniUi :Fpal¦§§¦§¡Ÿ¦§¤§©¦

."dXpnkec dxez §¦§©¤
(d)ïøçá eNò øLà[íeñéðëäL] Y £¤¨§¨¨¤¦§¦
±.mipFW`x miqEtcA `qxiBd oM¥©¦§¨¦§¦¦¦

äðéëMä éôðk úçz±xn`p okle ©©©§¥©§¦¨§¨¥¤¡©
mipiprA xAEcOW ,"WtPd z`e"§¤©¤¤¤§¨§¦§¨¦
` ,fv oixcdpq i"Wx d`xE .WtpAW¤§¤¤§¥©¦©§¤§¦

z` KM lr `iaOW ` ,h dxf dcFaraE©£¨¨¨¤¥¦©¨¤
`zWtp zie" :mEBxYd WExiR¥©©§§¨©§¨¨

."`zixF`l EciArWC§©§¦§©§¨
øiâî íäøáà±xEIbl dpEMd oi` ©§¨¨§©¥¥©©¨¨§¦

lW oiC mNEkl did f` ixdW ,WOn©¨¤£¥¨¨¨§¨¦¤
itpM zgY oqipkdX dn `N` ,gp ipA§¥Ÿ©¤¨©¤¦§¦¨©©©§¥

`xTi xEIB mWA dpikXd)iaxd(,xnFlM . ©§¦¨§¥¦¦¨¥§©
dxf dcFard z` aFfrl mcOln didW¤¨¨§©§¨©£¤¨£¨¨¨

z` cFarle`EdÎKExAÎWFcTd)likyn §©£¤©¨¨
cecl(.

,íéLpä úøiâî äøNå ,íéLðàä úà¤¨£¨¦§¨¨§©¤¤©¨¦
íeàNò elàk áeúkä íäéìò äìòîe©£¤£¥¤©¨§¦£¨

±`aEn oM) "EUr xW`" aizM Kkl§¨§¦£¤¨¥¨
lEbir i`vgA EpiptNW miqEtCA(. ©§¦¤§¨¥©£¨¥¦

gwFle" :l ,`i ilWn i"Wx mB d`xE§¥©©¦¦§¥§¥©
Fl dpFw mkg `EdW in ± mkg zFWtp§¨¨¨¦¤¨¨¤
Fl md ixde ,aFh KxC mcOlOW zFWtp§¨¤§©§¨¤¤©£¥¥
WtPd z`e :xn`PW oiprM ,m`pw EN`M§¦§¨¨¨¦§¨¤¤¡©§¤©¤¤
FWxtn mXW `N` ."oxgA EUr xW £̀¤¨§¨¨¤¨¤¨§¨§

.dIUr oFWNn o`ke ,oipw oFWNn¦§¦§¨§¨¦§£¦¨
úBçôLe íéãáò :àø÷î ìL BèeLôe§¤¦§¨£¨¦§¨
ìk úà äNò" :Bîk ,íäì eðwL¤¨¨¤§¨¨¥¨

"äfä ãBákä±qpM .` ,`l oOwl)i"yx ©¨©¤§©¨¨©
my(.

"ìéç äNBò ìàøNéå"±,ck xAcOA §¦§¨¥¤¨¦©¦§¨
.gi
ìñðBëå äðB÷ ïBL±i"Wx mB d`x §¤§¥§¥©©¦

.gn ,ci ` l`EnWd dxez §¥
(e)Y õøàa íøáà øáòiåñðëð ©©£Ÿ©§¨¨¨¤¦§©

dëBúì±` xarW `le,ux`d lM z §¨§Ÿ¤¨©¤¨¨¨¤
` :aEzM ixdW(z`" `le ,"ux`A" ¤£¥¨¨¨¤§Ÿ¤

a ,"ux`d("cr"mkW mFwn)m"`x(. ¨¨¤©§§¤
Y íëL íB÷î ãòìltúäì±m`W ©§§¤§¦§©¥¤¦

Fz`iA z` aEzMd xiMfd dOl ,oM `lŸ¥¨¨¦§¦©¨¤¦¨
zFnFwn x`Xn xzFi mkWl)likyn ¦§¤¥¦§¨§

cecl(.
á÷òé éða ìò±.iele oFrnW ©§¥©£Ÿ¦§§¥¦

íëLa íçläì eàáiLk±dnE §¤¨Ÿ§¦¨¥¦§¤©
" o`M xn`PXmFwnxnFl Wi ?"mkW ¤¤¡©¨§§¤¥©

Wie .mkW FnW `xwp `l oicrW mEXn¦¤£©¦Ÿ¦§¨§§¤§¥
wx `l fnFx o`M "mkW"W siqFdl§¦¤§¤¨¥Ÿ©
oA mkW dUrnl mB `N` ,mkW xirl̈¦§¤¤¨©§©£¥§¤¤
awri ipA EkxvEd df llbAW ,xFng£¤¦§©¤§§§¥©£Ÿ
rnWn dGOW ,xirdlE .mkWA mgNdl§¦¨¥¦§¤§¨¦¤¦¤©§©



נג jlÎjl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a oey`x meil inei xeriy
ּתחּפץ אׁשר את ּתבר אּתה ּומעכׁשו רבה)ונח, אלהי (בראשית ׁשאֹומרים: זהּו ּגדֹול", לגֹוי ואעׂש" אחר: ּדבר . ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

יהיּואברהם. יכֹול יעקב. אלהי ׁשאֹומרים: זהּו ,"ׁשמ "ואגּדלה יצחק. אלהי ׁשאֹומרים: זהּו ,"ואברכ" ְְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ּבהם  ולא חֹותמין ּב ּברכה", "והיה לֹומר: ּתלמּוד ּבכּלן? עם ∑Eˆ¯‡Ó.חֹותמין מּׁשם יצא ּכבר והלא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻ≈«¿¿ְֲִִַָָָָֹ

אבי מּבית וצא מּׁשם עֹוד התרחק לֹו: אמר ּכ אּלא חרן? עד ּובא ‡¯‡j.אביו ¯L‡∑לֹו ּגּלה לא ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ¬∆«¿∆»ִָֹ
ּבעיניו  לחּבבּה ּכדי מּיד, ּבֹו:הארץ ּכּיֹוצא ודּבּור. ּדּבּור ּכל על ׂשכר לֹו כב)ולתת את (בראשית ,ּבנ "את  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ּבֹו ּכּיֹוצא יצחק". את אהבּת אׁשר ,ּבֹו(שם)יחיד ּכּיֹוצא ."אלי אמר אׁשר ההרים אחד "על ג): "ּוקרא (יונה : ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
אלי ּדֹובר אנכי אׁשר הּקריאה את ."אליה ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

(â)éëøáî äëøáàåìk Eá eëøáðå øàà Eìl÷îe E ©«£¨«§¨Æ§¨£́¤½§©¤§−¨®Ÿ§¦§§´§½−Ÿ
:äîãàä úçtLî¦§§¬Ÿ¨«£¨¨«

i"yx£E· eÎ¯·Â∑"ּב "ונברכּו ּכל וכן ּכאברהם', 'ּתהא לבנֹו: אֹומר אדם ּפׁשּוטֹו: וזהּו רּבֹות, אּגדֹות יׁש ¿ƒ¿¿¿ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
מֹוכיח: וזה מח)ׁשּבּמקרא, יׂשראל (בראשית יבר וכמנּׁשה "ּב ּכאפרים אלהים יׂשימ ."לאמר ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ÔeÎ¯a˙ÈÂג  ËeÏÈ‡ CËËÏÓe CÎ¯·Ó C¯·‡Â∆¡»≈¿»¿»¿«¿»≈¿ƒ¿»¬
:‡Ú¯‡ ˙ÈÚ¯Ê Ïk CÏÈ„a¿ƒ»…«¿¬««¿»

mdxa` ly`

äaø úéLàøa)(.±.`i ,hl §¥¦©¨
Y äëøa äéäåúBðeúð úBëøaä ¤§¥§¨¨©§¨§

ézëøa ,éãéa eéä åLëò ãò .Eãéa§¨§©©§¨¨§¨¦¥©§¦
íãàì±.gk ,` lirl §¨¨§¥

çðå±.aÎ` ,h lirl §Ÿ©§¥
,[EúBàå]±.oFW`x qEtcA `qxiBd oM §§¥©¦§¨¦§¦

øLà úà Cøáz äzà åLëòîe¥©§¨©¨§¨¥¤£¤
õtçz±:d ,dk oOwl i"Wx mB d`x ©§Ÿ§¥©©¦§©¨

LciA zFxEqn zFkxAd ± dkxA dide"¤§¥§¨¨©§¨§§¨§
."dvxYW in z` Kxal§¨¥¤¦¤¦§¤

ENòàå" :øçà øác .äaø úéLàøa§¥¦©¨¨¨©¥§¤¤§
à" :íéøîBàL eäæ Y "ìBãb éBâìéäì §¨¤¤§¦¡Ÿ¥

eäæ Y "Eëøáàå" ,"íäøáà©§¨¨©£¨¤§¤
äìcâàå" ,"÷çöé éäìà" :íéøîBàL¤§¦¡Ÿ¥¦§¨©£©§¨
éäìà" :íéøîBàL eäæ Y "EîL§¤¤¤§¦¡Ÿ¥
?ïlëa ïéîúBç eéäé ìBëé ,"á÷òé©£Ÿ¨¦§§¦§ª¨
Ea Y "äëøa äéäå" :øîBì ãeîìz©§©¤§¥§¨¨§

.íäa àìå ,ïéîúBçEöøàî±KM §¦§Ÿ¨¤¥©§§¨
i"WxaE mipFW`x miqEtcA `qxiBd©¦§¨¦§¦¦¦§©¦

.o"AnxAW¤¨©§©
[EzãìBnîe]±z` i"Wx WxiR o`M cr ¦©§§©¨¥©©¦¤

,"Ll Kl"AW "LzaFhlE Lz`pdl"©£¨¨§§¨§¤§¤§
.wEqRd KWnd z` Wxtl xfFg zrke§¨¥¥§¨¥¤¤§¥©¨

àáe åéáà íò íMî àöé øák àìäå©£Ÿ§¨¨¨¦¨¦¨¦¨
÷çøúä :Bì øîà Ck àlà ?ïøçì ãò©§¨¨¤¨¨¨©¦§©¥

éáà úéaî" àöå ,íMî ãBò"E± ¦¨§¥¦¥¨¦
:mipaEn ipWA "Kl" zaiY z` Wxtn§¨¥¤¥©¤¦§¥¨¦

`(a ,`ve wgxzd(xzFi cFr wgxzd ¦§©¥¨¥¦§©¥¥
"Lia` ziAn" `ve ,"Lvx`n")m"`x(. ¥©§§§¥¦¥¨¦

ia` ziAn" :f ,ck oOwl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨¦¥¨¦
xE`n ± iYclFn ux`nE ,oxgn ±¥¨¨¥¤¤©§¦¥

."miCUM©§¦

][õøàä ìà±miqEtcA `qxiBd KM ¤¨¨¤¨©¦§¨¦§¦
.mipFW`x¦¦

Y jàøà øLàõøàä Bì älb àì £¤©§¤¨Ÿ¦¨¨¨¤
åéðéòa dáaçì éãk ,ãiî±rah oMW ¦¨§¥§©§¨§¥¨¤¥¤©

Fpi`e xaC Fl migihaOWM ,mc`d̈¨¨§¤©§¦¦¨¨§¥
.eipirA FzEaiag lCbY ,`Ed dn rcFi¥©©¦§©£¦§¥¨
`l dOle" :` ,ak oOwl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨§¨¨Ÿ
z` eilr aAgl icM .. dNigYn Fl dNB¦¨¦§¦¨§¥§©¥¨¨¤

."devOd©¦§¨
øeaãå øeac ìk ìò øëN Bì úúìå± §¨¤¨¨©¨¦§¦

ux`d l`" :Fl xn`W ± cg` xEAC¦¤¨¤¨©¤¨¨¤
Fl xn`WM ± ipW xEAC ."J`x` xW £̀¤©§¤¨¦¥¦§¤¨©
ux`d z` oY` Lrxfl" :f wEqR oOwl§©¨¨§©§£¤¥¤¨¨¤
dOW ,xnFl Kixv df itlE ."z`Gd©Ÿ§¦¤¨¦©¤©
zkll E`vIe" :d wEqR oOwl aEzMX¤¨§©¨¨©¥§¨¤¤
`lA FYrCn did df ,"orpM dvx ©̀§¨§©©¤¨¨¦©§§Ÿ
xaM ixdW ,oicr mWl zkll dEhvPW¤¦§©¨¨¤¤§¨£©¦¤£¥§¨
eia` gxY mr `vi miCUM xE`n¥©§¦¨¨¦¤©¨¦

"orpM dvx` zkll")`l ,`i lirl xen`k(, ¨¤¤©§¨§©©
z` aFfrl eilr dEiv 'd o`MW `N ¤̀¨¤¨¦¨¨¨©£¤
xW` ux`d l`" cal zklle eia`̈¦§¨¤¤§¨¤¨¨¤£¤
okidl rci `l oicrW oeike ,"J`x ©̀§¤¨§¥¨¤£©¦Ÿ¨©§¥¨
itM zkll KiWndl hilgd zkll̈¤¤¤§¦§©§¦¨¤¤§¦
rvn`A m`e ,dpFW`xd FYaWgn©£©§¨¦¨§¦§¤§©
± Kli ux` Ffi`l Fl xn`i 'd KxCd©¤¤Ÿ©§¥¤¤¥¥
wx xaC lW FtFqaE .Kli `Ed mWl§¨¥¥§¤¨¨©
eil` dlbp orpM ux`l riBdW xg`l§©©¤¦¦©§¤¤§©©¦§¨¥¨
,zghaEOd ux`d z`GW Fl xn`e 'd§¨©¤Ÿ¨¨¤©§©©
oOwl xEn`M ,Fld` mW dhp f` wxe§©¨¨¨¨¨¢¨¨§©¨
i"Wx oFWl oEIr Kixv la` .g wEqR̈£¨¨¦¦§©¦
ux` l` zkll Fl xn`W" :i ,ai oOwl§©¨¤¨©¨¤¤¤¤¤
riBdW iptl cFrW rnWn ,"orpM§©©©§©¤¦§¥¤¦¦©

KlIW zFWxFtn Fl xn` orpM ux`l§¤¤§©©¨©§¨¤¥¥
aEzMA zWxFtn `l df itlE ,mWl§¨§¦¤Ÿ§¤¤©¨
:zFaizA zfnxp wx `N` ,Ff dxin £̀¦¨¤¨©¦§¤¤§¥

."J`x` xW`"£¤©§¤¨
ða úà" :Ba àöBikøLà Eãéçé úà E ©¥¤¦§¤§¦§£¤

"÷çöé úà záäà±.a ,ak oOwl ¨©§¨¤¦§¨§©¨
Fl dNB `l dOle" :mW i"WxaE§©¦¨§¨¨Ÿ¦¨
gEfze mF`zR FaAxrl `NW ?dNigYn¦§¦¨¤Ÿ§©§§¦§§¨©
eilr aAgl ickE ,sxHze eilr FYrC©§¨¨§¦¨¥§¥§©¥¨¨
lM lr xkU Fl oYile ,devOd z ¤̀©¦§¨§¦¥¨¨©¨

."xEAce xEAC¦§¦
øLà íéøää ãçà ìò" :Ba àöBik©¥©©©¤¨¦£¤

éìà øîà"E±:mW i"WxaE .mW Ÿ©¥¤¨§©¦¨
miwiCSd `dzn `EdÎKExAÎWFcTd"©¨¨©§¤©©¦¦
icM df lke ,mdl dNbn KM xg`e§©©¨§©¤¨¤§¨¤§¥

."oxkU zFAxdl§©§§¨¨
[äéìà] àø÷e" :Ba àöBik±oM ©¥§¨¥¤¨¥

`Ed oke .mipFW`x miqEtcA `qxiBd©¦§¨¦§¦¦¦§¥
.dilr :mivFtPd miqEtCA la` .wEqRA©¨£¨©§¦©§¦¨¤¨

.a ,ak oOwl i"WxA `aEd oke§¥¨§©¦§©¨
éìà øáBc éëðà øLà äàéøwä úà"E ¤©§¦¨£¤¨Ÿ¦¥¥¤

±.a ,b dpFib dxez ¨
(b)Y Eá eëøáðåúBaø úBãbà Lé± §¦§§§¥©¨©

lM La Ekxape" :` ,bq zFnai d`x§¥§¨§¦§§§Ÿ
ÎWFcTd Dil xn` ,dnc`d zFgRWn¦§§¨£¨¨£©¥©¨
zFkxa iYW :mdxa`l `EdÎKExÄ§©§¨¨§¥§¥
zEx ,LA Kixadl il Wi zFaFh¥¦§©§¦§
lM .zipFOrd dnrpe dIa`FOd©£¦¨§©£¨¨©¦¨
zFgRWn ENit` ± dnc`d zFgRWn¦§§¨£¨¨£¦¦§¨
`N` zFkxAzn oi` dnc`A zFxCd©¨¨£¨¨¥¦§¨§¤¨
,hl dAx ziW`xaaE ."l`xUi liaWA¦§¦¦§¨¥¦§¥¦©¨
,LzEkfA minWBd ,La Ekxape" :ai§¦§§§©§¨¦¦§§

jlÎjl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a oey`x meil inei xeriy

(ã)Bzà Cìiå ýåýé åéìà øac øLàk íøáà Cìiå©¥¤́©§À̈©«£¤̧¦¤³¥¨Æ§Ÿ̈½©¥¬¤¦−
Búàöa äðL íéòáLå íéðL Lîç-ïa íøáàå èBì®§©§À̈¤¨¥³¨¦Æ§¦§¦´¨½̈§¥−

:ïøçî¥«¨¨«

(ä)åéçà-ïa èBì-úàå BzLà éøN-úà íøáà çwiå©¦©´©§¨Á¤¨©¸¦§¹§¤´¤¨¦À
eNò-øLà Lôpä-úàå eLëø øLà íLeëø-ìk-úàå§¤¨§¨Æ£¤´¨½̈§¤©¤−¤£¤¨´
:ïòðk äöøà eàáiå ïòðk äöøà úëìì eàöiå ïøçá§¨®¨©¥«§À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©©¨−Ÿ©¬§¨§¨«©

i"yx£Ô¯Á· eNÚ ¯L‡∑ ּומעלה הּנׁשים, מגּירת וׂשרי האנׁשים את מגּיר אברם הּׁשכינה: ּכנפי ּתחת ׁשהכניסן ¬∆»¿»»ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
עׂשאּום ּכאּלּו הּכתּוב עׂשּו"(עליהם "אׁשר ּכתיב: ּכמֹו)לכ להם, ׁשּקנּו ּוׁשפחֹות עבדים מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו (שם :. ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

קנין,"לא) לׁשֹון הּזה", הּכבד ּכל את כא)עׂשה וכֹונס (במדבר קֹונה לׁשֹון חיל", עֹוׂשה ."ויׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr d zegiy ihewl)

ההההּנּנּנּנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים אתאתאתאת מגמגמגמגּיּיּיּירתרתרתרת ווווׂשׂשׂשׂשרהרהרהרה האנהאנהאנהאנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים,,,, אתאתאתאת מגמגמגמגּיּיּיּירררר ה)אברהםאברהםאברהםאברהם יב, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אחר  ּדין יׂשראל ּבני על חל ּתֹורה מּתן ׁשּלפני מקֹום ּבׁשּום מצינּו לא מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו ׁשהרי מּמׁש, לגּיּור הּכּונה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹאין
על  קּבלּו ׁשהם חמרא ּבתֹור רק מצֹות קּימּו והאבֹות ועֹוד). מילה, מצות - ּבמפרׁש ׁשּמזּכר מה (מּלבד נח ּבני על ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻֻמאׁשר

היא הּכּונה אּלא ההההּׁשּׁשּׁשּׁשכינה כינה כינה כינה עצמם. ּכּכּכּכנפינפינפינפי ּתּתּתּתחתחתחתחת ּגּיּור.ׁשׁשׁשׁשהכניסןהכניסןהכניסןהכניסן ּבׁשם נקרא זה ׁשּגם , ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

(å)ïBìà ãò íëL íB÷î ãò õøàa íøáà øáòiå©©«£³Ÿ©§¨Æ¨½̈¤©µ§´§¤½©−¥´
:õøàa æà éðòðkäå äøBî¤®§©§©«£¦−¨¬¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a Ì¯·‡ ¯·ÚiÂ∑לתֹוכּה ÌÎL.נכנס ÌB˜Ó „Ú∑ ּבׁשכם להּלחם ּכׁשּיבאּו יעקב ּבני על .להתּפּלל ««¬…«¿»»»∆ְְִַָ«¿¿∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
‰¯BÓ ÔBÏ‡∑ הּתֹורה ׁשבּועת יׂשראל קּבלּו ׁשּׁשם עיבל, והר ּגריזים הר הראהּו ׁשכם, ‡Ê.הּוא ÈÚk‰Â ≈∆ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ¿«¿«¬ƒ»

ÏÊ‡Âד  ÈÈ dnÚ ÏÈlÓ„ ‡Ók Ì¯·‡ ÏÊ‡Â«¬««¿»¿»ƒ«ƒƒ≈¿»«¬«
ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚ·L ¯a Ì¯·‡Â ËBÏ dnÚƒ≈¿«¿»«ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ

:Ô¯ÁÓ d˜tÓa¿ƒ¿≈≈»»

a¯ה  ËBÏ ˙ÈÂ d˙z‡ È¯N ˙È Ì¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»«ƒ¿≈¿»«
‡˙LÙ ˙ÈÂ B˜ Èc ÔB‰È˜ Ïk ˙ÈÂ È‰eÁ‡¬ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿¿»«¿»»
ÏÊÈÓÏ e˜Ùe Ô¯Á· ‡˙È¯B‡Ï e„ÈaÚLc¿«¿ƒ¿«¿»¿»»¿»¿≈«

:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿«««¬¿«¿»ƒ¿»«

Ú„ו  ÌÎL ¯˙‡ „Ú ‡Ú¯‡a Ì¯·‡ ¯·ÚÂ«¬««¿»¿«¿»«¬«¿∆«
:‡Ú¯‡a ÔÎa ‰‡ÚÎe ‰¯BÓ ¯LÈÓ≈«∆¿«¬»»¿≈¿«¿»

mdxa` ly`

:mW KWndA cFre ,"LzEkfA millHd©§¨¦¦§§§©¤§¥¨
dnc`d zFgRWn lM La Ekxape"§¦§§§Ÿ¦§§¨£¨¨
md dxvl oiqpkp odWM .. LrxfaE§©§¤§¤¥¦§¨¦§¨¨¥

."mdl oiNbn Ep`e Epl mil`Wp¦§¨¦¨§¨§©¦¨¤
àäz Bðáì øîBà íãà :BèeLt eäæå§¤§¨¨¥¦§§¥

íäøáàk±,d xAcOA i"Wx mB d`x §©§¨¨§¥©©¦©¦§¨
.`k

àø÷naL "Eá eëøáðå" ìk ïëå± §¥¨§¦§§§¤©¦§¨
.c ,ek .gi ,gi oOwl§©¨

çéëBî äæå±dfe" :c ,ek oOwl i"WxA §¤¦©§©¦§©¨§¤
."oNEkl a`̈§¨

EîéNé øîàì ìàøNé Cøáé Ea"§§¨¥¦§¨¥¥Ÿ§¦§
"äMðîëå íéøôàk íéäìà±oOwl ¡Ÿ¦§¤§©¦§¦§©¤§©¨

z` Kxal `Ad" :mW i"WxaE .k ,gn§©¦¨©¨§¨¥¤
Wi` xn`ie ,mzkxaA mkxai ,eipÄ¨§¨§¥§¦§¨¨§Ÿ©¦
mixt`M miwl` LniUi :Fpal¦§§¦§¡Ÿ¦§¤§©¦

."dXpnkec dxez §¦§©¤
(d)ïøçá eNò øLà[íeñéðëäL] Y £¤¨§¨¨¤¦§¦
±.mipFW`x miqEtcA `qxiBd oM¥©¦§¨¦§¦¦¦

äðéëMä éôðk úçz±xn`p okle ©©©§¥©§¦¨§¨¥¤¡©
mipiprA xAEcOW ,"WtPd z`e"§¤©¤¤¤§¨§¦§¨¦
` ,fv oixcdpq i"Wx d`xE .WtpAW¤§¤¤§¥©¦©§¤§¦

z` KM lr `iaOW ` ,h dxf dcFaraE©£¨¨¨¤¥¦©¨¤
`zWtp zie" :mEBxYd WExiR¥©©§§¨©§¨¨

."`zixF`l EciArWC§©§¦§©§¨
øiâî íäøáà±xEIbl dpEMd oi` ©§¨¨§©¥¥©©¨¨§¦

lW oiC mNEkl did f` ixdW ,WOn©¨¤£¥¨¨¨§¨¦¤
itpM zgY oqipkdX dn `N` ,gp ipA§¥Ÿ©¤¨©¤¦§¦¨©©©§¥

`xTi xEIB mWA dpikXd)iaxd(,xnFlM . ©§¦¨§¥¦¦¨¥§©
dxf dcFard z` aFfrl mcOln didW¤¨¨§©§¨©£¤¨£¨¨¨

z` cFarle`EdÎKExAÎWFcTd)likyn §©£¤©¨¨
cecl(.

,íéLpä úøiâî äøNå ,íéLðàä úà¤¨£¨¦§¨¨§©¤¤©¨¦
íeàNò elàk áeúkä íäéìò äìòîe©£¤£¥¤©¨§¦£¨

±`aEn oM) "EUr xW`" aizM Kkl§¨§¦£¤¨¥¨
lEbir i`vgA EpiptNW miqEtCA(. ©§¦¤§¨¥©£¨¥¦

gwFle" :l ,`i ilWn i"Wx mB d`xE§¥©©¦¦§¥§¥©
Fl dpFw mkg `EdW in ± mkg zFWtp§¨¨¨¦¤¨¨¤
Fl md ixde ,aFh KxC mcOlOW zFWtp§¨¤§©§¨¤¤©£¥¥
WtPd z`e :xn`PW oiprM ,m`pw EN`M§¦§¨¨¨¦§¨¤¤¡©§¤©¤¤
FWxtn mXW `N` ."oxgA EUr xW £̀¤¨§¨¨¤¨¤¨§¨§

.dIUr oFWNn o`ke ,oipw oFWNn¦§¦§¨§¨¦§£¦¨
úBçôLe íéãáò :àø÷î ìL BèeLôe§¤¦§¨£¨¦§¨
ìk úà äNò" :Bîk ,íäì eðwL¤¨¨¤§¨¨¥¨

"äfä ãBákä±qpM .` ,`l oOwl)i"yx ©¨©¤§©¨¨©
my(.

"ìéç äNBò ìàøNéå"±,ck xAcOA §¦§¨¥¤¨¦©¦§¨
.gi
ìñðBëå äðB÷ ïBL±i"Wx mB d`x §¤§¥§¥©©¦

.gn ,ci ` l`EnWd dxez §¥
(e)Y õøàa íøáà øáòiåñðëð ©©£Ÿ©§¨¨¨¤¦§©

dëBúì±` xarW `le,ux`d lM z §¨§Ÿ¤¨©¤¨¨¨¤
` :aEzM ixdW(z`" `le ,"ux`A" ¤£¥¨¨¨¤§Ÿ¤

a ,"ux`d("cr"mkW mFwn)m"`x(. ¨¨¤©§§¤
Y íëL íB÷î ãòìltúäì±m`W ©§§¤§¦§©¥¤¦

Fz`iA z` aEzMd xiMfd dOl ,oM `lŸ¥¨¨¦§¦©¨¤¦¨
zFnFwn x`Xn xzFi mkWl)likyn ¦§¤¥¦§¨§

cecl(.
á÷òé éða ìò±.iele oFrnW ©§¥©£Ÿ¦§§¥¦

íëLa íçläì eàáiLk±dnE §¤¨Ÿ§¦¨¥¦§¤©
" o`M xn`PXmFwnxnFl Wi ?"mkW ¤¤¡©¨§§¤¥©

Wie .mkW FnW `xwp `l oicrW mEXn¦¤£©¦Ÿ¦§¨§§¤§¥
wx `l fnFx o`M "mkW"W siqFdl§¦¤§¤¨¥Ÿ©
oA mkW dUrnl mB `N` ,mkW xirl̈¦§¤¤¨©§©£¥§¤¤
awri ipA EkxvEd df llbAW ,xFng£¤¦§©¤§§§¥©£Ÿ
rnWn dGOW ,xirdlE .mkWA mgNdl§¦¨¥¦§¤§¨¦¤¦¤©§©



jlÎjlנד zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a oey`x meil inei xeriy
ı¯‡a∑ יׂשראל ארץ את וכֹובׁש הֹול הארץ היה את נח ּכׁשחּלק נפלה ׁשם ׁשל ׁשּבחלקֹו ׁשם, ׁשל מּזרעֹו »»∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר: יד)לבניו, ׁשלם",(בראשית מל צדק עתיד "ּומלּכי הּזאת", הארץ את אּתן לזרע "וּיאמר :לפיכ ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ׁשם  ׁשל מּזרעֹו ׁשהם ,לבני להחזירּה .אני ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

(æ)-úà ïzà Eòøæì øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå©¥¨³§Ÿ̈Æ¤©§½̈©¾Ÿ¤§©̧§£½¤¥−¤
:åéìà äàøpä ýåýéì çaæî íL ïáiå úàfä õøàä̈¨´¤©®Ÿ©¦³¤¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−©¦§¤¬¥¨«

i"yx£ÁaÊÓ ÌL Ô·iÂ∑ּבׂשֹורת ועל הּזרע ּבׂשֹורת יׂשראל על .ארץ «ƒ∆»ƒ¿≈«ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָ

(ç)äìäà èiå ìû-úéáì íãwî äøää íMî ÷zòiå©©§¥̧¦¹̈¨À̈¨¦¤²¤§¥«¥−©¥´¨«¢®Ÿ
ýåýéì çaæî íL-ïáiå íãwî éòäå íiî ìû-úéa¥«¥³¦¨Æ§¨©´¦¤½¤©¦«¤¨³¦§¥̧©Æ©«Ÿ̈½

:ýåýé íLa àø÷iå©¦§−̈§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£ÌMÓ ˜zÚiÂ∑אהלֹו.Ï‡ ˙È·Ï Ì„wÓ∑,אל ּבית ׁשל ׁשּנאמר:ּבמזרחּה הּוא ּבמערבֹו, אל ּבית נמצאת ««¿≈ƒ»ֳָƒ∆∆¿≈≈ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

מּים" אל ׁשּלֹו∑‡‰Ï‰."ּבית את ּכ ואחר אׁשּתֹו, אהל את נטה ּבּתחּלה ּכתיב, רבה)אהלּה ÌLŒÔ·iÂ.(בראשית ִֵֵָ»√…ְְְְֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ«ƒ∆»
ÁaÊÓ∑,עכן עון על ׁשם להּכׁשל ּבניו ׁשעתידין עליהם נתנּבא ׁשם .והתּפּלל ƒ¿≈«ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

È˙ז  Ôz‡ C·Ï ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿»«¬«ƒ¿»∆≈»
ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e ‡„‰ ‡Ú¯‡«¿»»»¿»«»ƒ¿¿»√»¿»

:dÏ ÈÏb˙‡c¿ƒ¿¿ƒ≈

‡Ïח  ˙È·Ï Á„nÓ ‡¯eËÏ ÔnzÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««ƒ«»¿»ƒ«¿«¿≈≈
ÈÚÂ ‡·¯ÚnÓ Ï‡ ˙Èa dkLÓ Ò¯Ùe¿««¿¿≈≈≈ƒ««¿»¿«
ÈlˆÂ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e ‡ÁÈ„nÓƒ»ƒ¿»¿»«»ƒ¿¿»√»¿»¿«ƒ

:ÈÈ„ ‡ÓLaƒ¿»«¿»

mdxa` ly`

FYrcl oFkp dUrn EUr awri ipAW¤§¥©£Ÿ¨©£¤¨§©§
did `l awrIW s` ,mdxa` lW¤©§¨¨©¤©£ŸŸ¨¨
xTirW ,xnFl Wi K` .KMn dSExn§¤¦¨©¥©¤¦©
xg`l mdA Enwpi `NW did FzNtY§¦¨¨¨¤Ÿ¦§§¨¤§©©
aEzMA xEn`ke ,mkWA mgNdl E`aIW¤¨Ÿ§¦¨¥¦§¤§¨¨©¨
`le .. miwl` zYg idie" :d ,dl oOwl§©¨©§¦¦©¡Ÿ¦§Ÿ

."awri ipA ixg` Etcẍ§©£¥§¥©£Ÿ
Y äøBî ïBìàíëL àeä±dGn ¥¤§¤¦¤

oFl` cr mkW mFwn cr" xn`PW¤¤¡©©§§¤©¥
`Ed "dxFn oFl` cr"W rnWn ,"dxFn¤©§©¤©¥¤
mkXW ,"mkW mFwn cr" lW WExiR¥¤©§§¤¤§¤

dxFn oFl` `Ed)m"`x(mixaC mB d`x . ¥¤§¥©§¨¦
i"WxaE ,"dxFn ipFl` lv`" :l ,`i¥¤¥¥¤§©¦
mFwn cr xn`PW ,`Ed mkW" :mẄ§¤¤¤¡©©§

."dxFn oFl` cr mkW§¤©¥¤
ìáéò øäå íéæéøb øä eäàøä±mdW ¤§¨©§¦¦§©¥¨¤¥

,dxFn ipFl`AWxFtnM.mW 'mixac'A §¥¥¤©§¨¦§¨¦¨
aEzMd xRqn dNigY ,xnFlMriBdW §©§¦¨§©¥©¨¤¦¦©

xRqn k"g`e ,mW lNRzdl icM mkWl¦§¤§¥§¦§©¥¨§§©¥
`EdÎKExAÎWFcTdW aEzMdEd`xd ©¨¤©¨¨¤§¨

.lair xde miGixB xd z` mkWA¦§¤¤©§¦¦§©¥¨
äøBzä úòeáL ìàøNé eìa÷ íML± ¤¨¦§¦§¨¥§©©¨

,"oFl`" ,"dxFn oFl`" mXA fOExn dfe§¤§¨©¥¥¤¥
oFWNn "dxFn"E ,drEaWE dl` oFWNn¦§¨¨§¨¤¦§

dxFY Ffe ,d`xFd)g"ty(. ¨¨§¨
Y õøàa æà éðòðkäåCìBä äéä §©§©£¦¨¨¨¤¨¨¥

ìL Bòøfî ìàøNé õøà úà LáBëå§¥¤¤¤¦§¨¥¦©§¤
íL±,"ux`A f`" aEzMW dGOW ¥¤¦¤¤¨¨¨¨¤

okl mcFw `le f` rnWn)m"`x(wiIce . ©§©¨§Ÿ¤¨¥§¦¥
`le ,"WaFke KlFd did" :aFYkl¦§¨¨¥§¥§Ÿ

:xn`PW mEXn ,zg` zaA lMd WaMW¤¨©©Ÿ§©©©¦¤¤¡©
oicrW EpiidC ,"mlW Kln wcv iMlnE"©§¦¤¤¤¤¨¥§©§¤£©¦

milWExiA dhilW mWl dzid)likyn ¨§¨§¥§¦¨¦¨©¦
cecl(.

çð ÷lçLk äìôð íL ìL B÷ìçaL¤§¤§¤¥¨§¨§¤¦¥Ÿ©
åéðáì õøàä úà±i"Wx d`x la` ¤¨¨¤§¨¨£¨§¥©¦

mg dpAW" :ak ,bi xAcOAoFxag z` ©¦§¨¤¨¨¨¤¤§
,`i mixacA azM oke ."ohTd FpA orpkl¦§©©§©¨¨§¥¨©¦§¨¦
zFWxcn mdW m"`xd azke .i§¨©¨§¥¤¥¦§¨
`iadl i"Wx lW FMxce ,zFwElg£§©§¤©¦§¨¦

zFwElg zFWxcnFWExitAitl ¦§¨£§¥§¦
.miaEzMd zErnWnliMUn"aE"cecl ©§¨©§¦§©§¦§¨¦

z` WaFM did orpMWMW ,uxzl azM̈©§¨¥¤§¤§©©¨¨¥¤
dpA `Ede ,miIgA oicr did mg ux`d̈¨¤¨¨¨£©¦©©¦§¨¨

.oFxag z` Fl¤¤§
øîàpL±.gi ,ci ziW`xA ¤¤¡©§¥¦

Cìî ÷ãö ékìîe""íìL±wcv iMln ©§¦¤¤¤¤¨¥©§¦¤¤
,mW i"WxA WxFtnM ,gp oA mW `Ed¥¤Ÿ©©§¨§©¦¨
i"Wx d`x ,milWExi Ff "mlW"e§¨¥§¨©¦§¥©¦

.dl ,gn l`wfgi§¤§¥
Y íøáà ìà Y øîàiå" Cëéôì§¦¨©Ÿ¤¤©§¨

"úàfä õøàä úà ïzà Eòøæì±wEqR §©§£¤¥¤¨¨¤©Ÿ¨
`l "ux`A f` iprpMde" ,xnFlM .f§©§©§©£¦¨¨¨¤Ÿ

`N` o`M aYkpdnCwdMwEqRl ¦§©¨¤¨§©§¨¨©¨
ux`d z` oY` Lrxfl" eixg`NW¤§©£¨§©§£¤¥¤¨¨¤

" :FazkA i"Wx zpEM Ffe ,"z`GdKkitl ©Ÿ§©¨©©¦§¨§§¦¨
."mxa` l` xn`Ie©Ÿ¤¤©§¨

éðáì døéæçäì éðà ãéúòíäL E ¨¦£¦§©£¦¨§¨¤¤¥
íL ìL Bòøfî±,` lirl i"Wx d`xE ¦©§¤¥§¥©¦§¥

l`xUil mlFrd zFOE` Exn`i m`" :`¦Ÿ§¨¨§¦§¨¥

draW zFvx` mYWaMW mY` mihql¦§¦©¤¤§©§¤©§¦§¨
lW ux`d lM :mdl mixnF` md ,miFB¦¥§¦¨¤¨¨¨¤¤
D`xA `Ed ,`id `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¦§¨¨
Dpzp FpFvxA ,eipirA xWi xW`l DpzpE§¨¨©£¤¨©§¥¨¦§§¨¨
."Epl DpzpE mdn Dlhp FpFvxaE ,mdl̈¤¦§§¨¨¥¤§¨¨¨
:WxcOd mWA eh ,` dkin i"Wx d`xE§¥©¦¦¨§¥©¦§¨
ux` z` Wxil mlir ipA Eid miE`x"§¦¨§¥¥¨¦©¤¤¤
,mW ipal xFkA did `EdW l`xUi¦§¨¥¤¨¨§¦§¥¥
dizFAqd mkizFa` zad` liaWaE¦§¦©£©£¥¤£¦¦¨
ipAn `Ed mdxa`e ."cWkRx` ipal¦§¥©§©§¨§©§¨¨¦§¥

.cWkRx`f dxez ©§©§¨
(f)Y çaæî íL ïáiåúøBNa ìò ©¦¤¨¦§¥©©§©

ìàøNé õøà úøBNa ìòå òøfä± ©¤©§©§©¤¤¦§¨¥
ux`d z` oY` Lrxfl" :Fl xn`WMW¤§¤¨©§©§£¤¥¤¨¨¤
zxFUA mB df llkA Wi ixd ,"z`Gd©Ÿ£¥¥¦§©¤©§©

.ux`d zxFUA mbe rxGdg dxez ©¤©§©§©¨¨¤
(g)÷zòiå±xqIe)mildz .b ,a `"y i"yx d`x ©©§¥©¨©

hi ,`l(.
íMî±.mkXn ¦¨¦§¤
Bìäà±oFWl `Ed "wYrIe" oFWNW ¨¢¤§©©§¥§

Epiide ,mixg` wiYrdW EpiidC ,lirtd¦§¦§©§¤¤§¦£¥¦§©§
hIe" :wEqRd KWndA xMfPd "Fld`"¨¢©¦§¨§¤§¥©¨©¥

dzid m`W ."dld`mdxa` lr dpEMd ¨¢Ÿ¤¦¨§¨©©¨¨©©§¨¨
"wYrie" :aEzM zFidl Kixv did ,Fnvr©§¨¨¨¦¦§¨©¤§©
xEn`d KxC lre ,c"EId zgY lFBqA§¤©©©§©¤¤¨¨

"FnFwOn xEv wYrie" :c ,gi aFI`A)t"r §¦§¤§©¦§
i"yx iyxtn(Ki` ,oEIr Kixv df itl K` .©§¦¤¨¦¦¥

oOwl xEn`d "mXn wYrIe" z` EWxti§¨§¤©©§¥¦¨¨¨§©¨
)ak ,ek(llM xMfp `l mW ixde ,wgvi iAB©¥¦§¨©£¥¨Ÿ¦§¨§¨

.ldŸ̀¤

jlÎjl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a oey`x meil inei xeriy

(è):äaâpä òBñðå CBìä íøáà òqiå©¦©´©§½̈¨¬§¨−©©¤«§¨
i"yx£ÚBÒÂ CBÏ‰∑ מּסעיו וכל אחר, ּבמקֹום אהלֹו ונֹוטה מּׁשם ונֹוסע יֹותר, אֹו חדׁש ּכאן יֹוׁשב לפרקים »¿»«ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ירּוׁשלים. לצד והיא יׂשראל, ארץ ׁשל לדרֹומּה ללכת ּפרׁש(הּנגּבה, ּכ יׂשראל, ארץ וסֹוף העֹולם ּבאמצע היתה ירּוׁשלים ּפרּוׁש: ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

נחלתֹו)ּביׁשעיה  ׁשהיא הּמֹורּיה הר יׂשראל, ארץ ׁשל ּבדרֹומּה ׁשּנטלּו יהּודה, ׁשל ּבחלקֹו רבה)ׁשהיא .(בבראשית ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

(é)íL øeâì äîéøöî íøáà ãøiå õøàa áòø éäéå©§¦¬¨−̈¨¨®¤©¥̧¤©§¨³¦§©¸§¨Æ¨´½̈
:õøàa áòøä ãáë-ék¦«¨¥¬¨«¨−̈¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a ·Ú¯∑לֹו ׁשאמר הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּדבריו אחר יהרהר אם לנּסֹותֹו לבּדּה, הארץ ּבאֹותּה »»»»∆ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ל  מּׁשיאֹו ועכׁשו ּכנען ארץ אל מּמּנה ללכת .צאת ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

(àé)øîàiå äîéøöî àBáì áéø÷ä øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¬¦§¦−¨´¦§¨®§¨©¸Ÿ¤Æ
äàøî-úôé äMà ék ézòãé àð-äpä BzLà éøN-ìà¤¨©´¦§½¦¥¨´¨©½§¦¦²¦¨¬§©©§¤−

:zà̈«§
i"yx£ÈzÚ„È ‡Œ‰p‰∑ על ּבּה הּכיר ועכׁשו ׁשּבׁשניהם, צניעּות מּתֹו ּבּה הּכיר לא עכׁשו עד אּגדה: מדרׁש ƒ≈»»«¿ƒְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ׁשל  ּופׁשּוטֹו ּביפיּה. עמדה וזאת מתּבּזה, אדם הּדר טרח ידי ׁשעל העֹולם מנהג אחר: ּדבר מעׂשה. ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹידי

ÓB¯„Ï‡:ט  ÏËÂ ÏÊ‡ Ì¯·‡ ÏËe¿««¿»»≈¿»≈¿»»

ÌÈ¯ˆÓÏי  Ì¯·‡ ˙Áe ‡Ú¯‡a ‡ÙÎ ‰Â‰Â«¬»«¿»¿«¿»¿««¿»¿ƒ¿«ƒ
:‡Ú¯‡a ‡Ùk ÛÈw˙ È¯‡ Ôn˙ ‡·˙Bz‡Ï¿ƒ»»«»¬≈«ƒ«¿»¿«¿»

Ó‡Â¯יא  ÌÈ¯ˆÓÏ ÏÚÈÓÏ ·È¯˜ „k ‰Â‰Â«¬»«¿≈¿≈«¿ƒ¿»ƒ«¬«
‡˙z‡ È¯‡ ˙ÈÚ„È ÔÚÎ ‡‰ d˙z‡ È¯NÏ¿»«ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¬≈ƒ¿»

:z‡ eÊÈÁ ˙¯ÈtL«ƒ«≈»¿

mdxa` ly`

Y ìà úéáì íãwîìL dçøæîa ¦¤¤§¥¥§¦§¨¨¤
"ìà úéa"±."gxfOA" :"mcTn" Wxtn ¥¥§¨¥¦¤¤©¦§¨

,b .g ,a lirl i"Wx df KxC lr d`xE§¥©¤¤¤©¦§¥
mcTn" :a ,f rWFdi i"Wx d`x la` .ck£¨§¥©¦§ª©¦¤¤

."l` zial gxfOn ± l` zial§¥¥¦¦§¨§¥¥
àeä ,Báøòîa ìà úéa úàöîð¦§¥¥¥§©£¨

"íiî ìà úéa" :øîàpL±mB d`x ¤¤¡©¥¥¦¨§¥©
zial mcTn irdW" :h ,g rWFdi i"Wx©¦§ª©¤¨©¦¤¤§¥

."irl mIn l` ziaE ,l ¥̀¥¥¦¨¨©
äìäàáéúk "äìäà" Y±mFwnA ¨¢Ÿ¨¢Ÿ§¦¦§

i"Wxe `k ,h lirl mB d`xE ."Fld`"¨¢§¥©§¥§©¦
.mẄ

BzLà ìäà úà äèð älçza±ipRn ©§¦¨¨¨¤Ÿ¤¦§¦§¥
zEripSd)yeal(cAkl KixSW mEXn F` . ©§¦¦¤¨¦§©¥

FtEBn xzFi dX`d z`)m"`x(. ¤¨¦¨¥¦
BlL úà Ck øçàå±aEzM okle §©©¨¤¤§¨¥¨

"Dld`"`"dA,FYW` ld` lr dpEMde , ¨¢¨§¥§©©¨¨©Ÿ¤¦§
ld`l dpEMde ,mlFgA "dld`" `xwpe§¦§¨¨¢Ÿ§¨§©©¨¨¨Ÿ¤

.FNW¤
Y çaæî íL ïáiåïéãéúòL àaðúð ©¦¤¨¦§¥©¦§©¥¤£¦¦
íL ìLkäì åéða±.irA ¨¨§¦¨¥¨¨©

ïëò ïBò ìò±mxgd on gwNW ©£¨¨¤¨©¦©¥¤
mW ElWkp df ipRnE ,ird znglnA§¦§¤¤¨©¦§¥¤¦§§¨

.f wxR rWFdi d`x ,mYnglnA§¦§©§¨§¥§ª©¤¤
íäéìò íL ìltúäå±xn`PW FnM §¦§©¥¨£¥¤§¤¤¡©

."'d mWA `xwIe"h dxez ©¦§¨§¥
(h)òBñðå CBìäíé÷øôì Y±d`x ¨§¨©¦§¨¦§¥

`Ed "rFqpe KFld"W `i ,g zFnW i"Wx©¦§¤¨§¨©

iEAx lr dxFOd oFWl ,lFrR oFWl§¨¨©¤©¦
driqp `le ,rvn`A zFIpg mr zFrQn©¨¦£¦¨¤§©§Ÿ§¦¨
cg` rQn mWA f`W ,dMEx` zg ©̀©£¨¤¨§¥©¨¤¨

`xTi)`"eb(. ¦¨¥
øúBé Bà Lãç ïàk áLBé±zFgR la` ¥¨Ÿ¤¥£¨¨

daiWi z`xwp Dpi` Wcgn)`"eb(. ¦Ÿ¤¥¨¦§¥§¦¨
íB÷îa Bìäà äèBðå íMî òñBðå§¥©¦¨§¤¨¢§¨
úëìì ,"äaâpä" åéòqî ìëå ,øçà©¥§¨©¨¨©¤§¨¨¤¤

øà ìL dîBøãììàøNé õ±d`x la` ¦§¨¤¤¤¦§¨¥£¨§¥
,orpM ux`A" :gi ,dl oOwl i"Wx©¦§©¨§¤¤§©©
,mixdp mx`n `A mc`WM abPA `idW¤¦©¤¤§¤¨¨¨¥£©©£©¦

KFld .. xn`PW FnMrFqpe."dAbPd §¤¤¡©¨§¨©©¤§¨
.xE`iAA mW d`xE§¥¨©¥

íéìLeøé ãöì àeäå±oM `l m`W §§©§¨©¦¤¦Ÿ¥
.`weC "dAbPd" rqp dAiq Ffi`l§¥¦¨¨©©¤§¨©§¨

eìèpL ,äãeäé ìL B÷ìça àéäL¤¦§¤§¤§¨¤¨§
øä[ì] ,ìàøNé õøà ìL dîBøãa¦§¨¤¤¤¦§¨¥§©

Búìçð àéäL äiøBnä±.dcEdi lW ©¦¨¤¦©£¨¤§¨
ux` mFxC oEEkl rqp mdxa` ,xnFlM§©©§¨¨¨©§¦§¤¤
.dIxFOd xdl riBdl icM l`xUi¦§¨¥§¥§©¦©§©©¦¨
dgkFdde .` ,bi oOwl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨§©¨¨
,milWExil dpEMd "dAbPd"W Kkl§¨¤©¤§¨©©¨¨¦¨©¦
DnFxcA wlg lhp dcEdIW dGn `id¦¦¤¤§¨¨©¥¤¦§¨
xtqA xREqnM ,l`xUi ux` lW¤¤¤¦§¨¥©§¨§¥¤
dzid milWExie ,eh wxR rWFdi§ª©¤¤¦¨©¦¨§¨

.FwlgA§¤§
äaø úéLàøa±.fh ,hli dxez §¥¦©¨

(i)Y õøàa áòødcáì õøà dúBàa ¨¨¨¨¤§¨¤¤§©¨

±"ux`A" aEzMW dGn oM Wxtn§¨¥¥¦¤¤¨¨¨¤
u"nwAux`A EpiidC ,z"iAd zgY §¨©©©©¥§©§¨¨¤

orpM ux` ,drEcid)yeal(. ©§¨¤¤§©©
ìL åéøác øçà øäøäé íà BúBqðì§©¦§©§¥©©§¨¨¤
úëìì Bì øîàL àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¤¨©¨¤¤
úàöì BàéMî åLëòå ,ïòðk õøà ìà¤¤¤§©©§©§¨©¦¨¥

.äpnî±oFWNn `Ede ,FziqnE EdYtn ¦¤¨§©¥§¦§¦§
Fl mxB ,xnFlM) bi ,b lirl "ip`iXd"¦¦©¦§¥§©¨©
ux`A arx `iadW ici lr z`vl(, ¨¥©§¥¤¥¦¨¨¨¨¤

z`vl WxFtnA Fl xn`W `le)likyn §Ÿ¤¨©¦§¨¨¥
cecl(.`i dxez

(`i)Y ézòãé àð äpääãbà Løãî± ¦¥¨¨©§¦¦§©©¨¨
wx dOl x`an .d oniq `nEgpY©§¨¦¨§¨¥¨¨©

.rci eiWkr©§¨¨©
CBzî da øékä àì åLëò ãò©©§¨Ÿ¦¦¨¦

åLëòå ,íäéðLaL úeòéðö±Wxtn §¦¤¦§¥¤§©§¨§¨¥
mB `Ed oke .eiWkr dPd ,"`p dPd"¦¥¨¦¥©§¨§¥©
.KM xg` `iaOW miWExiRd x`W itl§¦§¨©¥¦¤¥¦©©¨

äNòî éãé ìò da øékä±EriBdWM ¦¦¨©§¥©£¥§¤¦¦
d`x ,xF`id lr Ecnre mixvn xrWl§©©¦§©¦§¨§©©§¨¨
xdPd KFzA dxU lW d`EaA mdxa ©̀§¨¨¨¨¤¨¨§©¨¨

dOgM zgxFf)my `negpz(miWxtn Wie . ©©©©¨§¥§¨§¦
dzNbe dicbA ddiAbde miOA dxarW¤¨§¨©©¦§¦§¦¨§¨¤¨§¦§¨

DwFW)ozpei mebxz t"r ,cec ixac(. ¨
øçà øác±.rci eiWkr wx dOl ¨¨©¥¨¨©©§¨¨©

Cøcä çøBè éãé ìòL íìBòä âäðî¦§©¨¨¤©§¥©©¤¤
.déôBéa äãîò úàæå ,äfaúî íãà̈¨¦§©¤§Ÿ¨§¨§§¨

àø÷î ìL BèeLôe±dxizQd Wxtn §¤¦§¨§¨¥©§¦¨



נה jlÎjl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a oey`x meil inei xeriy
ı¯‡a∑ יׂשראל ארץ את וכֹובׁש הֹול הארץ היה את נח ּכׁשחּלק נפלה ׁשם ׁשל ׁשּבחלקֹו ׁשם, ׁשל מּזרעֹו »»∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר: יד)לבניו, ׁשלם",(בראשית מל צדק עתיד "ּומלּכי הּזאת", הארץ את אּתן לזרע "וּיאמר :לפיכ ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ׁשם  ׁשל מּזרעֹו ׁשהם ,לבני להחזירּה .אני ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

(æ)-úà ïzà Eòøæì øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå©¥¨³§Ÿ̈Æ¤©§½̈©¾Ÿ¤§©̧§£½¤¥−¤
:åéìà äàøpä ýåýéì çaæî íL ïáiå úàfä õøàä̈¨´¤©®Ÿ©¦³¤¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−©¦§¤¬¥¨«

i"yx£ÁaÊÓ ÌL Ô·iÂ∑ּבׂשֹורת ועל הּזרע ּבׂשֹורת יׂשראל על .ארץ «ƒ∆»ƒ¿≈«ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָ

(ç)äìäà èiå ìû-úéáì íãwî äøää íMî ÷zòiå©©§¥̧¦¹̈¨À̈¨¦¤²¤§¥«¥−©¥´¨«¢®Ÿ
ýåýéì çaæî íL-ïáiå íãwî éòäå íiî ìû-úéa¥«¥³¦¨Æ§¨©´¦¤½¤©¦«¤¨³¦§¥̧©Æ©«Ÿ̈½

:ýåýé íLa àø÷iå©¦§−̈§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£ÌMÓ ˜zÚiÂ∑אהלֹו.Ï‡ ˙È·Ï Ì„wÓ∑,אל ּבית ׁשל ׁשּנאמר:ּבמזרחּה הּוא ּבמערבֹו, אל ּבית נמצאת ««¿≈ƒ»ֳָƒ∆∆¿≈≈ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

מּים" אל ׁשּלֹו∑‡‰Ï‰."ּבית את ּכ ואחר אׁשּתֹו, אהל את נטה ּבּתחּלה ּכתיב, רבה)אהלּה ÌLŒÔ·iÂ.(בראשית ִֵֵָ»√…ְְְְֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ«ƒ∆»
ÁaÊÓ∑,עכן עון על ׁשם להּכׁשל ּבניו ׁשעתידין עליהם נתנּבא ׁשם .והתּפּלל ƒ¿≈«ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

È˙ז  Ôz‡ C·Ï ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿»«¬«ƒ¿»∆≈»
ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e ‡„‰ ‡Ú¯‡«¿»»»¿»«»ƒ¿¿»√»¿»

:dÏ ÈÏb˙‡c¿ƒ¿¿ƒ≈

‡Ïח  ˙È·Ï Á„nÓ ‡¯eËÏ ÔnzÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««ƒ«»¿»ƒ«¿«¿≈≈
ÈÚÂ ‡·¯ÚnÓ Ï‡ ˙Èa dkLÓ Ò¯Ùe¿««¿¿≈≈≈ƒ««¿»¿«
ÈlˆÂ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e ‡ÁÈ„nÓƒ»ƒ¿»¿»«»ƒ¿¿»√»¿»¿«ƒ

:ÈÈ„ ‡ÓLaƒ¿»«¿»

mdxa` ly`

FYrcl oFkp dUrn EUr awri ipAW¤§¥©£Ÿ¨©£¤¨§©§
did `l awrIW s` ,mdxa` lW¤©§¨¨©¤©£ŸŸ¨¨
xTirW ,xnFl Wi K` .KMn dSExn§¤¦¨©¥©¤¦©
xg`l mdA Enwpi `NW did FzNtY§¦¨¨¨¤Ÿ¦§§¨¤§©©
aEzMA xEn`ke ,mkWA mgNdl E`aIW¤¨Ÿ§¦¨¥¦§¤§¨¨©¨
`le .. miwl` zYg idie" :d ,dl oOwl§©¨©§¦¦©¡Ÿ¦§Ÿ

."awri ipA ixg` Etcẍ§©£¥§¥©£Ÿ
Y äøBî ïBìàíëL àeä±dGn ¥¤§¤¦¤

oFl` cr mkW mFwn cr" xn`PW¤¤¡©©§§¤©¥
`Ed "dxFn oFl` cr"W rnWn ,"dxFn¤©§©¤©¥¤
mkXW ,"mkW mFwn cr" lW WExiR¥¤©§§¤¤§¤

dxFn oFl` `Ed)m"`x(mixaC mB d`x . ¥¤§¥©§¨¦
i"WxaE ,"dxFn ipFl` lv`" :l ,`i¥¤¥¥¤§©¦
mFwn cr xn`PW ,`Ed mkW" :mẄ§¤¤¤¡©©§

."dxFn oFl` cr mkW§¤©¥¤
ìáéò øäå íéæéøb øä eäàøä±mdW ¤§¨©§¦¦§©¥¨¤¥

,dxFn ipFl`AWxFtnM.mW 'mixac'A §¥¥¤©§¨¦§¨¦¨
aEzMd xRqn dNigY ,xnFlMriBdW §©§¦¨§©¥©¨¤¦¦©

xRqn k"g`e ,mW lNRzdl icM mkWl¦§¤§¥§¦§©¥¨§§©¥
`EdÎKExAÎWFcTdW aEzMdEd`xd ©¨¤©¨¨¤§¨

.lair xde miGixB xd z` mkWA¦§¤¤©§¦¦§©¥¨
äøBzä úòeáL ìàøNé eìa÷ íML± ¤¨¦§¦§¨¥§©©¨

,"oFl`" ,"dxFn oFl`" mXA fOExn dfe§¤§¨©¥¥¤¥
oFWNn "dxFn"E ,drEaWE dl` oFWNn¦§¨¨§¨¤¦§

dxFY Ffe ,d`xFd)g"ty(. ¨¨§¨
Y õøàa æà éðòðkäåCìBä äéä §©§©£¦¨¨¨¤¨¨¥

ìL Bòøfî ìàøNé õøà úà LáBëå§¥¤¤¤¦§¨¥¦©§¤
íL±,"ux`A f`" aEzMW dGOW ¥¤¦¤¤¨¨¨¨¤

okl mcFw `le f` rnWn)m"`x(wiIce . ©§©¨§Ÿ¤¨¥§¦¥
`le ,"WaFke KlFd did" :aFYkl¦§¨¨¥§¥§Ÿ

:xn`PW mEXn ,zg` zaA lMd WaMW¤¨©©Ÿ§©©©¦¤¤¡©
oicrW EpiidC ,"mlW Kln wcv iMlnE"©§¦¤¤¤¤¨¥§©§¤£©¦

milWExiA dhilW mWl dzid)likyn ¨§¨§¥§¦¨¦¨©¦
cecl(.

çð ÷lçLk äìôð íL ìL B÷ìçaL¤§¤§¤¥¨§¨§¤¦¥Ÿ©
åéðáì õøàä úà±i"Wx d`x la` ¤¨¨¤§¨¨£¨§¥©¦

mg dpAW" :ak ,bi xAcOAoFxag z` ©¦§¨¤¨¨¨¤¤§
,`i mixacA azM oke ."ohTd FpA orpkl¦§©©§©¨¨§¥¨©¦§¨¦
zFWxcn mdW m"`xd azke .i§¨©¨§¥¤¥¦§¨
`iadl i"Wx lW FMxce ,zFwElg£§©§¤©¦§¨¦

zFwElg zFWxcnFWExitAitl ¦§¨£§¥§¦
.miaEzMd zErnWnliMUn"aE"cecl ©§¨©§¦§©§¦§¨¦

z` WaFM did orpMWMW ,uxzl azM̈©§¨¥¤§¤§©©¨¨¥¤
dpA `Ede ,miIgA oicr did mg ux`d̈¨¤¨¨¨£©¦©©¦§¨¨

.oFxag z` Fl¤¤§
øîàpL±.gi ,ci ziW`xA ¤¤¡©§¥¦

Cìî ÷ãö ékìîe""íìL±wcv iMln ©§¦¤¤¤¤¨¥©§¦¤¤
,mW i"WxA WxFtnM ,gp oA mW `Ed¥¤Ÿ©©§¨§©¦¨
i"Wx d`x ,milWExi Ff "mlW"e§¨¥§¨©¦§¥©¦

.dl ,gn l`wfgi§¤§¥
Y íøáà ìà Y øîàiå" Cëéôì§¦¨©Ÿ¤¤©§¨

"úàfä õøàä úà ïzà Eòøæì±wEqR §©§£¤¥¤¨¨¤©Ÿ¨
`l "ux`A f` iprpMde" ,xnFlM .f§©§©§©£¦¨¨¨¤Ÿ

`N` o`M aYkpdnCwdMwEqRl ¦§©¨¤¨§©§¨¨©¨
ux`d z` oY` Lrxfl" eixg`NW¤§©£¨§©§£¤¥¤¨¨¤

" :FazkA i"Wx zpEM Ffe ,"z`GdKkitl ©Ÿ§©¨©©¦§¨§§¦¨
."mxa` l` xn`Ie©Ÿ¤¤©§¨

éðáì døéæçäì éðà ãéúòíäL E ¨¦£¦§©£¦¨§¨¤¤¥
íL ìL Bòøfî±,` lirl i"Wx d`xE ¦©§¤¥§¥©¦§¥

l`xUil mlFrd zFOE` Exn`i m`" :`¦Ÿ§¨¨§¦§¨¥

draW zFvx` mYWaMW mY` mihql¦§¦©¤¤§©§¤©§¦§¨
lW ux`d lM :mdl mixnF` md ,miFB¦¥§¦¨¤¨¨¨¤¤
D`xA `Ed ,`id `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¦§¨¨
Dpzp FpFvxA ,eipirA xWi xW`l DpzpE§¨¨©£¤¨©§¥¨¦§§¨¨
."Epl DpzpE mdn Dlhp FpFvxaE ,mdl̈¤¦§§¨¨¥¤§¨¨¨
:WxcOd mWA eh ,` dkin i"Wx d`xE§¥©¦¦¨§¥©¦§¨
ux` z` Wxil mlir ipA Eid miE`x"§¦¨§¥¥¨¦©¤¤¤
,mW ipal xFkA did `EdW l`xUi¦§¨¥¤¨¨§¦§¥¥
dizFAqd mkizFa` zad` liaWaE¦§¦©£©£¥¤£¦¦¨
ipAn `Ed mdxa`e ."cWkRx` ipal¦§¥©§©§¨§©§¨¨¦§¥

.cWkRx`f dxez ©§©§¨
(f)Y çaæî íL ïáiåúøBNa ìò ©¦¤¨¦§¥©©§©

ìàøNé õøà úøBNa ìòå òøfä± ©¤©§©§©¤¤¦§¨¥
ux`d z` oY` Lrxfl" :Fl xn`WMW¤§¤¨©§©§£¤¥¤¨¨¤
zxFUA mB df llkA Wi ixd ,"z`Gd©Ÿ£¥¥¦§©¤©§©

.ux`d zxFUA mbe rxGdg dxez ©¤©§©§©¨¨¤
(g)÷zòiå±xqIe)mildz .b ,a `"y i"yx d`x ©©§¥©¨©

hi ,`l(.
íMî±.mkXn ¦¨¦§¤
Bìäà±oFWl `Ed "wYrIe" oFWNW ¨¢¤§©©§¥§

Epiide ,mixg` wiYrdW EpiidC ,lirtd¦§¦§©§¤¤§¦£¥¦§©§
hIe" :wEqRd KWndA xMfPd "Fld`"¨¢©¦§¨§¤§¥©¨©¥

dzid m`W ."dld`mdxa` lr dpEMd ¨¢Ÿ¤¦¨§¨©©¨¨©©§¨¨
"wYrie" :aEzM zFidl Kixv did ,Fnvr©§¨¨¨¦¦§¨©¤§©
xEn`d KxC lre ,c"EId zgY lFBqA§¤©©©§©¤¤¨¨

"FnFwOn xEv wYrie" :c ,gi aFI`A)t"r §¦§¤§©¦§
i"yx iyxtn(Ki` ,oEIr Kixv df itl K` .©§¦¤¨¦¦¥

oOwl xEn`d "mXn wYrIe" z` EWxti§¨§¤©©§¥¦¨¨¨§©¨
)ak ,ek(llM xMfp `l mW ixde ,wgvi iAB©¥¦§¨©£¥¨Ÿ¦§¨§¨

.ldŸ̀¤

jlÎjl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a oey`x meil inei xeriy

(è):äaâpä òBñðå CBìä íøáà òqiå©¦©´©§½̈¨¬§¨−©©¤«§¨
i"yx£ÚBÒÂ CBÏ‰∑ מּסעיו וכל אחר, ּבמקֹום אהלֹו ונֹוטה מּׁשם ונֹוסע יֹותר, אֹו חדׁש ּכאן יֹוׁשב לפרקים »¿»«ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ירּוׁשלים. לצד והיא יׂשראל, ארץ ׁשל לדרֹומּה ללכת ּפרׁש(הּנגּבה, ּכ יׂשראל, ארץ וסֹוף העֹולם ּבאמצע היתה ירּוׁשלים ּפרּוׁש: ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

נחלתֹו)ּביׁשעיה  ׁשהיא הּמֹורּיה הר יׂשראל, ארץ ׁשל ּבדרֹומּה ׁשּנטלּו יהּודה, ׁשל ּבחלקֹו רבה)ׁשהיא .(בבראשית ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

(é)íL øeâì äîéøöî íøáà ãøiå õøàa áòø éäéå©§¦¬¨−̈¨¨®¤©¥̧¤©§¨³¦§©¸§¨Æ¨´½̈
:õøàa áòøä ãáë-ék¦«¨¥¬¨«¨−̈¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a ·Ú¯∑לֹו ׁשאמר הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּדבריו אחר יהרהר אם לנּסֹותֹו לבּדּה, הארץ ּבאֹותּה »»»»∆ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ל  מּׁשיאֹו ועכׁשו ּכנען ארץ אל מּמּנה ללכת .צאת ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

(àé)øîàiå äîéøöî àBáì áéø÷ä øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¬¦§¦−¨´¦§¨®§¨©¸Ÿ¤Æ
äàøî-úôé äMà ék ézòãé àð-äpä BzLà éøN-ìà¤¨©´¦§½¦¥¨´¨©½§¦¦²¦¨¬§©©§¤−

:zà̈«§
i"yx£ÈzÚ„È ‡Œ‰p‰∑ על ּבּה הּכיר ועכׁשו ׁשּבׁשניהם, צניעּות מּתֹו ּבּה הּכיר לא עכׁשו עד אּגדה: מדרׁש ƒ≈»»«¿ƒְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ׁשל  ּופׁשּוטֹו ּביפיּה. עמדה וזאת מתּבּזה, אדם הּדר טרח ידי ׁשעל העֹולם מנהג אחר: ּדבר מעׂשה. ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹידי

ÓB¯„Ï‡:ט  ÏËÂ ÏÊ‡ Ì¯·‡ ÏËe¿««¿»»≈¿»≈¿»»

ÌÈ¯ˆÓÏי  Ì¯·‡ ˙Áe ‡Ú¯‡a ‡ÙÎ ‰Â‰Â«¬»«¿»¿«¿»¿««¿»¿ƒ¿«ƒ
:‡Ú¯‡a ‡Ùk ÛÈw˙ È¯‡ Ôn˙ ‡·˙Bz‡Ï¿ƒ»»«»¬≈«ƒ«¿»¿«¿»

Ó‡Â¯יא  ÌÈ¯ˆÓÏ ÏÚÈÓÏ ·È¯˜ „k ‰Â‰Â«¬»«¿≈¿≈«¿ƒ¿»ƒ«¬«
‡˙z‡ È¯‡ ˙ÈÚ„È ÔÚÎ ‡‰ d˙z‡ È¯NÏ¿»«ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¬≈ƒ¿»

:z‡ eÊÈÁ ˙¯ÈtL«ƒ«≈»¿

mdxa` ly`

Y ìà úéáì íãwîìL dçøæîa ¦¤¤§¥¥§¦§¨¨¤
"ìà úéa"±."gxfOA" :"mcTn" Wxtn ¥¥§¨¥¦¤¤©¦§¨

,b .g ,a lirl i"Wx df KxC lr d`xE§¥©¤¤¤©¦§¥
mcTn" :a ,f rWFdi i"Wx d`x la` .ck£¨§¥©¦§ª©¦¤¤

."l` zial gxfOn ± l` zial§¥¥¦¦§¨§¥¥
àeä ,Báøòîa ìà úéa úàöîð¦§¥¥¥§©£¨

"íiî ìà úéa" :øîàpL±mB d`x ¤¤¡©¥¥¦¨§¥©
zial mcTn irdW" :h ,g rWFdi i"Wx©¦§ª©¤¨©¦¤¤§¥

."irl mIn l` ziaE ,l ¥̀¥¥¦¨¨©
äìäàáéúk "äìäà" Y±mFwnA ¨¢Ÿ¨¢Ÿ§¦¦§

i"Wxe `k ,h lirl mB d`xE ."Fld`"¨¢§¥©§¥§©¦
.mẄ

BzLà ìäà úà äèð älçza±ipRn ©§¦¨¨¨¤Ÿ¤¦§¦§¥
zEripSd)yeal(cAkl KixSW mEXn F` . ©§¦¦¤¨¦§©¥

FtEBn xzFi dX`d z`)m"`x(. ¤¨¦¨¥¦
BlL úà Ck øçàå±aEzM okle §©©¨¤¤§¨¥¨

"Dld`"`"dA,FYW` ld` lr dpEMde , ¨¢¨§¥§©©¨¨©Ÿ¤¦§
ld`l dpEMde ,mlFgA "dld`" `xwpe§¦§¨¨¢Ÿ§¨§©©¨¨¨Ÿ¤

.FNW¤
Y çaæî íL ïáiåïéãéúòL àaðúð ©¦¤¨¦§¥©¦§©¥¤£¦¦
íL ìLkäì åéða±.irA ¨¨§¦¨¥¨¨©

ïëò ïBò ìò±mxgd on gwNW ©£¨¨¤¨©¦©¥¤
mW ElWkp df ipRnE ,ird znglnA§¦§¤¤¨©¦§¥¤¦§§¨

.f wxR rWFdi d`x ,mYnglnA§¦§©§¨§¥§ª©¤¤
íäéìò íL ìltúäå±xn`PW FnM §¦§©¥¨£¥¤§¤¤¡©

."'d mWA `xwIe"h dxez ©¦§¨§¥
(h)òBñðå CBìäíé÷øôì Y±d`x ¨§¨©¦§¨¦§¥

`Ed "rFqpe KFld"W `i ,g zFnW i"Wx©¦§¤¨§¨©

iEAx lr dxFOd oFWl ,lFrR oFWl§¨¨©¤©¦
driqp `le ,rvn`A zFIpg mr zFrQn©¨¦£¦¨¤§©§Ÿ§¦¨
cg` rQn mWA f`W ,dMEx` zg ©̀©£¨¤¨§¥©¨¤¨

`xTi)`"eb(. ¦¨¥
øúBé Bà Lãç ïàk áLBé±zFgR la` ¥¨Ÿ¤¥£¨¨

daiWi z`xwp Dpi` Wcgn)`"eb(. ¦Ÿ¤¥¨¦§¥§¦¨
íB÷îa Bìäà äèBðå íMî òñBðå§¥©¦¨§¤¨¢§¨
úëìì ,"äaâpä" åéòqî ìëå ,øçà©¥§¨©¨¨©¤§¨¨¤¤

øà ìL dîBøãììàøNé õ±d`x la` ¦§¨¤¤¤¦§¨¥£¨§¥
,orpM ux`A" :gi ,dl oOwl i"Wx©¦§©¨§¤¤§©©
,mixdp mx`n `A mc`WM abPA `idW¤¦©¤¤§¤¨¨¨¥£©©£©¦

KFld .. xn`PW FnMrFqpe."dAbPd §¤¤¡©¨§¨©©¤§¨
.xE`iAA mW d`xE§¥¨©¥

íéìLeøé ãöì àeäå±oM `l m`W §§©§¨©¦¤¦Ÿ¥
.`weC "dAbPd" rqp dAiq Ffi`l§¥¦¨¨©©¤§¨©§¨

eìèpL ,äãeäé ìL B÷ìça àéäL¤¦§¤§¤§¨¤¨§
øä[ì] ,ìàøNé õøà ìL dîBøãa¦§¨¤¤¤¦§¨¥§©

Búìçð àéäL äiøBnä±.dcEdi lW ©¦¨¤¦©£¨¤§¨
ux` mFxC oEEkl rqp mdxa` ,xnFlM§©©§¨¨¨©§¦§¤¤
.dIxFOd xdl riBdl icM l`xUi¦§¨¥§¥§©¦©§©©¦¨
dgkFdde .` ,bi oOwl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨§©¨¨
,milWExil dpEMd "dAbPd"W Kkl§¨¤©¤§¨©©¨¨¦¨©¦
DnFxcA wlg lhp dcEdIW dGn `id¦¦¤¤§¨¨©¥¤¦§¨
xtqA xREqnM ,l`xUi ux` lW¤¤¤¦§¨¥©§¨§¥¤
dzid milWExie ,eh wxR rWFdi§ª©¤¤¦¨©¦¨§¨

.FwlgA§¤§
äaø úéLàøa±.fh ,hli dxez §¥¦©¨

(i)Y õøàa áòødcáì õøà dúBàa ¨¨¨¨¤§¨¤¤§©¨

±"ux`A" aEzMW dGn oM Wxtn§¨¥¥¦¤¤¨¨¨¤
u"nwAux`A EpiidC ,z"iAd zgY §¨©©©©¥§©§¨¨¤

orpM ux` ,drEcid)yeal(. ©§¨¤¤§©©
ìL åéøác øçà øäøäé íà BúBqðì§©¦§©§¥©©§¨¨¤
úëìì Bì øîàL àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¤¨©¨¤¤
úàöì BàéMî åLëòå ,ïòðk õøà ìà¤¤¤§©©§©§¨©¦¨¥

.äpnî±oFWNn `Ede ,FziqnE EdYtn ¦¤¨§©¥§¦§¦§
Fl mxB ,xnFlM) bi ,b lirl "ip`iXd"¦¦©¦§¥§©¨©
ux`A arx `iadW ici lr z`vl(, ¨¥©§¥¤¥¦¨¨¨¨¤

z`vl WxFtnA Fl xn`W `le)likyn §Ÿ¤¨©¦§¨¨¥
cecl(.`i dxez

(`i)Y ézòãé àð äpääãbà Løãî± ¦¥¨¨©§¦¦§©©¨¨
wx dOl x`an .d oniq `nEgpY©§¨¦¨§¨¥¨¨©

.rci eiWkr©§¨¨©
CBzî da øékä àì åLëò ãò©©§¨Ÿ¦¦¨¦

åLëòå ,íäéðLaL úeòéðö±Wxtn §¦¤¦§¥¤§©§¨§¨¥
mB `Ed oke .eiWkr dPd ,"`p dPd"¦¥¨¦¥©§¨§¥©
.KM xg` `iaOW miWExiRd x`W itl§¦§¨©¥¦¤¥¦©©¨

äNòî éãé ìò da øékä±EriBdWM ¦¦¨©§¥©£¥§¤¦¦
d`x ,xF`id lr Ecnre mixvn xrWl§©©¦§©¦§¨§©©§¨¨
xdPd KFzA dxU lW d`EaA mdxa ©̀§¨¨¨¨¤¨¨§©¨¨

dOgM zgxFf)my `negpz(miWxtn Wie . ©©©©¨§¥§¨§¦
dzNbe dicbA ddiAbde miOA dxarW¤¨§¨©©¦§¦§¦¨§¨¤¨§¦§¨

DwFW)ozpei mebxz t"r ,cec ixac(. ¨
øçà øác±.rci eiWkr wx dOl ¨¨©¥¨¨©©§¨¨©

Cøcä çøBè éãé ìòL íìBòä âäðî¦§©¨¨¤©§¥©©¤¤
.déôBéa äãîò úàæå ,äfaúî íãà̈¨¦§©¤§Ÿ¨§¨§§¨

àø÷î ìL BèeLôe±dxizQd Wxtn §¤¦§¨§¨¥©§¦¨



jlÎjlנו zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a oey`x meil inei xeriy
אּת, מראה יפת ּכי רּבים ימים זה ידעּתי ,יפי על לדאג ׁשּיׁש הׁשעה הּגיעה "הּנהֿנא" אנּומקרא: ועכׁשו ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

יפה, ּבאּׁשה הרּגלּו ולא ּכּוׁשים, ׁשל אחיהם ּומכערים, ׁשחרים אנׁשים ּבין לֹו:ּבאים יט)ודֹומה "הּנה (בראשית ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹֻ
נא" סּורּו אדֹוני .נא ֲַָָ

(áé)úàæ BzLà eøîàå íéøönä Cúà eàøé-ék äéäå§¨À̈¦«¦§³Ÿ¨Æ©¦§¦½§¨«§−¦§´®Ÿ
:eiçé Cúàå éúà eâøäå§¨«§¬Ÿ¦−§Ÿ¨¬§©«

(âé)Cøeáòá éì-áèéé ïòîì zà éúçà àð-éøîà¦§¦−̈£´Ÿ¦¨®§§©̧©Æ¦«©¦´©«£¥½
:Cììâa éLôð äúéçå§¨«§¨¬©§¦−¦§¨¥«

i"yx£C¯e·Ú· ÈÏŒ·ËÈÈ ÔÚÓÏ∑ לי .מּתנֹות יּתנּו ¿««ƒ«ƒ«¬≈ְִִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 487 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zAWA dlFgl dhigW xYd¤¥§¦¨§¤§©¨

אאאאּתּתּתּת אחתיאחתיאחתיאחתי יג)אמריאמריאמריאמרי־־־־נאנאנאנא (יב, ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִָָָָֹֹ ְְְְִִִִָָָָֹֹ
ּבׁשּבת לחֹולה ׁשּׁשֹוחטין פליאה)מּכאן (מדרש ְְֲִִֶֶַָָ

האּסּור  על ויעברּו אֹותֹו, יהרגּו ׁשהּמצרים לאברם מנא־ליּה לחּדּודי: - הּקׁשיא ּובהקּדים הּמדרׁש, ּבפרּוׁש לֹומר ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָֻויׁש
לא  ההריגה ּדבמעׂשה הּוא, הּתרּוצים ואחד איׁש? אׁשת - עריֹות ּדגּלּוי האּסּור על לעבֹור ׁשּלא ּבכדי ּדּמים, ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹּדׁשפיכּות
ּגּלּוי  על עֹוברים ּוביאה ּביאה ּבכל הרי חי, עֹודּנּו ואברם ׂשרה, את ּכׁשּיּקחּו מה־ּׁשאין־ּכן אחת. ּפעם אּלא עברה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָּיעברּו
ׁשּבנבילה  הּנ"ל, ּומּטעם נבלה. נאכילּנּו אֹומרים ואין ּבׁשּבת לחֹולה ׁשֹוחטין אׁשר ּבחֹולה, ּדא ּבכגֹון הּמדרׁש ולֹומד - ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָעריֹות

אחד. אּסּור אּלא עֹובר ׁשאינֹו ּבׁשחיטה מה־ּׁשאין־ּכן וכּזית, ּכזית ּכל על סימן עֹובר אורח־חיים רבינו בשלחן־ערוך הובא (ר"ן, ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
.שכח)

הּוא  ּדבׁשניהם ּבחמרתם, ׁשוים היּו - עריֹות וגּלּוי ּדּמים ׁשפיכּות - האּסּורים ׁשני אברם אצל הרי הּדמיֹון, מה ּתאמר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻואם
אּסּור  ּדֹוחה לאוין ׁשרּבּוי ּומנא־לן לאו, אּסּור הּוא נבלה אכילת ואּלּו מיתה, אּסּור הּוא ׁשּבת חּלּול ּבחֹולה, א מיתה. ְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאּסּור

ִָמיתה?
אינֹו ּדבן־נח ּכדרּכּה, ׁשּלא ּביאה על־ידי ּדמיתה, האּסּור חמר ללא עריֹות ּגּלּוי על לעבֹור יכֹולים היּו ּדבאמת לֹומר, ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹויׁש

העריֹות. מן עצמן ּגדרּו ׁשּבני־נח העֹולם, ּבאּומֹות אפילּו יעׂשה לא וכן הּדבר. ׁשּמכער רק עליה, ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹנהרג
יאּוׁש, ּבגדר זה הרי מהם אֹותּה למנע יכֹול היה ולא ּבחזקה, אֹותּה לֹוקחים הּמצרים היּו ּדאם אחר: ּבאפן לֹומר יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹעֹוד

לסטים א)ּוכדין קיד, קמא מּזה,(בבא זֹו ׁשּפֹורׁשים על־ידי הּוא הּגרּוׁשין חלּות ּדבבני־נח ּבזה, מתּגרׁשת ׁשהיתה לֹומר ויׁש . ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מכער. ּדבר אם ּכי איׁש אׁשת אּסּור ּבזה ואין - ּבגט צר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹואין

(ּכּנ"ל), קּלים אּסּורים רּבּוי - עריֹות ּגּלּוי על ולא אחד, אּסּור - ּדּמים ׁשפיכּות על לעבֹור מעדיפים היּו ׁשהּמצרים ְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹּומּזה
לאוין. רּבּוי - נבלה אֹותֹו מאכילין ואין מיתה, אּסּור - ּבׁשּבת לחֹולה ׁשּׁשֹוחטים ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּכאן

È‡¯ˆÓיב  CÈ˙È ÔeÊÁÈ (È¯‡ È") „k È‰ÈÂƒ≈««≈∆¡»ƒƒ¿»≈
CÈ˙ÈÂ È˙È ÔeÏË˜ÈÂ ‡c d˙z‡ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿ƒ¿≈»¿ƒ¿¿»ƒ¿»ƒ

:ÔeÓÈ˜È¿«¿

ÈÏיג  ·ËÈÈc ÏÈ„a z‡ È˙Á‡ ÔÚÎ È¯Ó‡ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ»¿¿ƒ¿≈«ƒ
:ÈÎÈÓb˙Ùa ÈLÙ Ìi˜˙˙Â CÏÈ„a¿ƒ»¿ƒ¿«««¿ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ

mdxa` ly`

,eiWkr :FWExiRW ,"`p dPd" oiAW¤¥¦¥¨¤¥©§¨
.xarA :FWExiRW "iYrci" oial§¥¨©§¦¤¥¤¨¨

âàãì LiL äòMä òébä ,"àð äpä"¦¥¨¦¦©©¨¨¤¥¦§Ÿ
éôé ìòék" íéaø íéîé äæ "ézòãé" ,C ©¨§¥¨©§¦¤¨¦©¦¦

íéàa eðà åLëòå ,"zà äàøî úôé§©©§¤¨§§©§¨¨¨¦
,íéøòëîe íéøBçL íéLðà ïéa¥£¨¦§¦§Ÿ¨¦

íéLek ìL íäéçà±did mixvn oMW £¥¤¤¦¤¥¦§©¦¨¨
md miWEMW oeike .WEM lW g`̈¤§¥¨¤¦¥
mdig` mB i`Ce ,mixrFknE mixFgW§¦§¨¦©©©£¥¤

.mdl minFC mixvOd©¦§¦¦¨¤
Bì äîBãå .äôé äMàa eìbøä àìå± §Ÿª§§§¦¨¨¨§¤

."`p dPd" WExitA§¥¦¥¨
"àð eøeñ éðBãà àð äpä"±,hi oOwl ¦¤¨£©¨§©¨

:"xg` xaC" WExitl mW i"WxaE .a§©¦¨§¥¨¨©¥
lr al zzl mY` mikixv ,`p dPd"¦¥¨§¦¦©¤¨¥¥©
ExiMi `NW ElNd mirWxd̈§¨¦©¨¤Ÿ©¦

."mkAai dxez ¨¤
(bi)Y Cøeáòá éì áèéé ïòîìeðzé §©©¦©¦©£¥¦§

úBðzî éì±KxC d`x mdxa`W oeiM ¦©¨¥¨¤©§¨¨¨¨¤¤
lW FzkxA mEIwl zirahÎWFcTd ¦§¦§¦¦§¨¤©¨

`EdÎKExA,oFnnA Fkxal FgihadW ¨¤¦§¦§¨§§¨
lSp ,oFnnA "Lkxa`e" xn`PW FnM§¤¤¡©©£¨¤§§¨¦¥
itkE ,dkxAd mEIwl Ff zEpOCfd¦§©§§¦©§¨¨§¦
:fh wEqR oOwlcM ,did KM ok`W¤¨¥¨¨¨§¦§©¨¨
o`v Fl idie DxEarA aihd mxa`lE"§©§¨¥¦©£¨©§¦Ÿ

"'ebe)iaxd(,dk oOwl i"Wx d`x la` .£¨§¥©¦§©¨

dvx `l mdxa`W ipXd WExiRA e©¥©¥¦¤©§¨¨Ÿ¨¨
ipal ozp lMde ,EN` zFpYOn zFpdl¥¨¦©¨¥§©Ÿ¨©¦§¥
azM "dlnUe mgl"aE .miWbliRd©¦©§¦§¤¤§¦§¨¨©
dAiq Ff "KxEara il aHii ornl"W¤§©©¦©¦©£¥¦¨
oeiM ,xnFlM ,"KllbA iWtp dzige"W¤§¨§¨©§¦¦§¨¥§©¥¨
Ebxdi `l i`Ce if` ,zFpYn il EpYIW¤¦§¦©¨£©©©Ÿ©©§
EpYi dNigYW okYi `l ixdW ,izF`¦¤£¥Ÿ¦¨¥¤§¦¨¦§
.EdEbxdi KM xg`e zFpYn Fl©¨§©©¨©©§
milFcBdWMW ,siqFd "KxCl dciv"aE§¥¨©¤¤¦¤§¤©§¦
mrd x`W if` ,zFpYn Fl EpYi¦§©¨£©§¨¨¨
i`Ce dfM cFaM Fl mipzFPW E`xIW¤¦§¤§¦¨¨¤©©

.EdEbxdi `lci dxez Ÿ©©§

jlÎjl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'b ipy meil inei xeriy

ß oeygxn 'b ipy mei ß

(ãé)íéøönä eàøiå äîéøöî íøáà àBák éäéå©§¦¾§¬©§−̈¦§¨®§¨©¦§³©¦§¦Æ
:ãàî àåä äôé-ék äMàä-úà¤¨´¦½̈¦«¨¨¬¦−§«Ÿ

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ Ì¯·‡ ‡B·k È‰ÈÂ∑ ּכבֹואם לֹומר לֹו ועל היה ּבתבה, אֹותּה ׁשהטמין לּמד אּלא מצרימה, «¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
אֹותּה וראּו ּפתחּו הּמכס, את ׁשּתבעּו .ידי ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָ

(åè)äòøt-ìà dúà eììäéå äòøô éøN dúà eàøiå©¦§³Ÿ¨Æ¨¥´©§½Ÿ©§©«£¬Ÿ−̈¤©§®Ÿ
:äòøt úéa äMàä çwzå©ª©¬¨«¦−̈¥¬©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯tŒÏ‡ d˙‡ eÏÏ‰ÈÂ∑ ּביניהם לּמל'הּללּוה זֹו 'הגּונה .לֹומר: «¿«¬…»∆«¿…ְֲִֵֵֶֶֶַַָָ

(æè)ø÷áe-ïàö Bì-éäéå døeáòa áéèéä íøáàìe§©§¨¬¥¦−©«£¨®©«§¦³«Ÿ¨¨Æ
:íélîâe úðúàå úçôLe íéãáòå íéøîçå©«£Ÿ¦½©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©«£Ÿ−Ÿ§©¦«

i"yx£·ÈËÈ‰ Ì¯·‡Ïe∑ּבעבּורּה .ּפרעה ¿«¿»≈ƒְֲַַָֹ

(æé)ýåýé òbðéå|Búéa-úàå íéìãb íéòâð äòøt-úà ©§©©̧§Ÿ̈¯¤©§²Ÿ§¨¦¬§Ÿ¦−§¤¥®
:íøáà úLà éøN øác-ìò©§©¬¨©−¥¬¤©§¨«

i"yx£'B‚Â '‰ ÚbÈÂ∑לֹו קׁשה ׁשהּתׁשמיׁש לקה, ראתן רבה)ּבמּכת B˙Èa.(בראשית ˙‡Â∑אנׁש 'ועל ּכתרּגּומֹו: «¿««¿ְְִֶֶַַַַָָָָָ¿∆≈ְְְֱַַַ
יׁשן (ּביתּה', ּברׁש"י וכליו, ועּמּודיו ּכתליו לרּבֹות È¯N.)ּומדרׁשֹו: ¯·c ÏÚ∑.ּדּבּורּה ּפי והּוא על !ה :לּמלא אֹומרת ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָ«¿«»«ְְִִֶֶַַַַָָ

.מּכה  ֶַ

È‡¯ˆÓיד  BÊÁÂ ÌÈ¯ˆÓÏ Ì¯·‡ ÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«««¿»¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿»≈
:‡„ÁÏ ‡È‰ ‡¯ÈtL È¯‡ ‡˙z‡ ˙È»ƒ¿»¬≈«ƒ»ƒ«¬»

d˙Èטו  eÁaLÂ ‰Ú¯Ù È·¯·¯ d˙È BÊÁÂ«¬»««¿¿≈«¿…¿«»»«
:‰Ú¯t ˙È·Ï ‡˙z‡ ˙¯ac‡Â ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ«»«ƒ¿»¿≈«¿…

Ô‡Úטז  dÏ BÂ‰Â dÏÈ„a ·ÈËB‡ Ì¯·‡Ïe¿«¿»ƒ¿ƒ««¬≈»
Ô˙‡Â Ô‰Ó‡Â ÔÈ„·ÚÂ ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈ¯B˙Â¿ƒ«¬»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»¿«¿»

:ÔÈÏÓ‚Â¿«¿ƒ

ÏÚÂיז  ÔÈ·¯·¯ ÔÈLzÎÓ ‰Ú¯t ÏÚ ÈÈ È˙È‡Â¿«¿ƒ¿»««¿…«¿»ƒ«¿¿ƒ¿«
:Ì¯·‡ ˙z‡ È¯N ˜ÒÈÚ ÏÚ d˙Èa L‡¡«≈≈«≈«»«ƒ««¿»

mdxa` ly`

(ci)Y äîéøöî íøáà àBák éäéå©§¦§©§¨¦§¨§¨
"äîéøöî íàBák" :øîBì Bì äéä± ¨¨©§¨¦§¨§¨

E`xIe" :azFM dfl KWndA ixdW¤£¥§¤§¥¨¤¥©¦§
."dX`d z` mixvOd©¦§¦¤¨¦¨

,äáúa dúBà ïéîèäL ãnì àlà¤¨¦¥¤¦§¦¨§¥¨
eçút ñënä úà eòázL éãé ìòå§©§¥¤¨§¤©¤¤¨§

dúBà eàøå±xMfp d`iAd lr okl §¨¨¨¥©©¦¨¦§¨
wx aEzM dxU lre ,mxa` wx©©§¨§©¨¨¨©
,mOr did hFl mBW xirdlE ."E`xIe"©¦§§¨¦¤©¨¨¦¨
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נז jlÎjl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a oey`x meil inei xeriy
אּת, מראה יפת ּכי רּבים ימים זה ידעּתי ,יפי על לדאג ׁשּיׁש הׁשעה הּגיעה "הּנהֿנא" אנּומקרא: ועכׁשו ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

יפה, ּבאּׁשה הרּגלּו ולא ּכּוׁשים, ׁשל אחיהם ּומכערים, ׁשחרים אנׁשים ּבין לֹו:ּבאים יט)ודֹומה "הּנה (בראשית ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹֻ
נא" סּורּו אדֹוני .נא ֲַָָ

(áé)úàæ BzLà eøîàå íéøönä Cúà eàøé-ék äéäå§¨À̈¦«¦§³Ÿ¨Æ©¦§¦½§¨«§−¦§´®Ÿ
:eiçé Cúàå éúà eâøäå§¨«§¬Ÿ¦−§Ÿ¨¬§©«

(âé)Cøeáòá éì-áèéé ïòîì zà éúçà àð-éøîà¦§¦−̈£´Ÿ¦¨®§§©̧©Æ¦«©¦´©«£¥½
:Cììâa éLôð äúéçå§¨«§¨¬©§¦−¦§¨¥«

i"yx£C¯e·Ú· ÈÏŒ·ËÈÈ ÔÚÓÏ∑ לי .מּתנֹות יּתנּו ¿««ƒ«ƒ«¬≈ְִִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 487 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zAWA dlFgl dhigW xYd¤¥§¦¨§¤§©¨

אאאאּתּתּתּת אחתיאחתיאחתיאחתי יג)אמריאמריאמריאמרי־־־־נאנאנאנא (יב, ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִָָָָֹֹ ְְְְִִִִָָָָֹֹ
ּבׁשּבת לחֹולה ׁשּׁשֹוחטין פליאה)מּכאן (מדרש ְְֲִִֶֶַָָ

האּסּור  על ויעברּו אֹותֹו, יהרגּו ׁשהּמצרים לאברם מנא־ליּה לחּדּודי: - הּקׁשיא ּובהקּדים הּמדרׁש, ּבפרּוׁש לֹומר ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָֻויׁש
לא  ההריגה ּדבמעׂשה הּוא, הּתרּוצים ואחד איׁש? אׁשת - עריֹות ּדגּלּוי האּסּור על לעבֹור ׁשּלא ּבכדי ּדּמים, ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹּדׁשפיכּות
ּגּלּוי  על עֹוברים ּוביאה ּביאה ּבכל הרי חי, עֹודּנּו ואברם ׂשרה, את ּכׁשּיּקחּו מה־ּׁשאין־ּכן אחת. ּפעם אּלא עברה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָּיעברּו
ׁשּבנבילה  הּנ"ל, ּומּטעם נבלה. נאכילּנּו אֹומרים ואין ּבׁשּבת לחֹולה ׁשֹוחטין אׁשר ּבחֹולה, ּדא ּבכגֹון הּמדרׁש ולֹומד - ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָעריֹות

אחד. אּסּור אּלא עֹובר ׁשאינֹו ּבׁשחיטה מה־ּׁשאין־ּכן וכּזית, ּכזית ּכל על סימן עֹובר אורח־חיים רבינו בשלחן־ערוך הובא (ר"ן, ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
.שכח)

הּוא  ּדבׁשניהם ּבחמרתם, ׁשוים היּו - עריֹות וגּלּוי ּדּמים ׁשפיכּות - האּסּורים ׁשני אברם אצל הרי הּדמיֹון, מה ּתאמר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻואם
אּסּור  ּדֹוחה לאוין ׁשרּבּוי ּומנא־לן לאו, אּסּור הּוא נבלה אכילת ואּלּו מיתה, אּסּור הּוא ׁשּבת חּלּול ּבחֹולה, א מיתה. ְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאּסּור

ִָמיתה?
אינֹו ּדבן־נח ּכדרּכּה, ׁשּלא ּביאה על־ידי ּדמיתה, האּסּור חמר ללא עריֹות ּגּלּוי על לעבֹור יכֹולים היּו ּדבאמת לֹומר, ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹויׁש

העריֹות. מן עצמן ּגדרּו ׁשּבני־נח העֹולם, ּבאּומֹות אפילּו יעׂשה לא וכן הּדבר. ׁשּמכער רק עליה, ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹנהרג
יאּוׁש, ּבגדר זה הרי מהם אֹותּה למנע יכֹול היה ולא ּבחזקה, אֹותּה לֹוקחים הּמצרים היּו ּדאם אחר: ּבאפן לֹומר יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹעֹוד

לסטים א)ּוכדין קיד, קמא מּזה,(בבא זֹו ׁשּפֹורׁשים על־ידי הּוא הּגרּוׁשין חלּות ּדבבני־נח ּבזה, מתּגרׁשת ׁשהיתה לֹומר ויׁש . ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מכער. ּדבר אם ּכי איׁש אׁשת אּסּור ּבזה ואין - ּבגט צר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹואין

(ּכּנ"ל), קּלים אּסּורים רּבּוי - עריֹות ּגּלּוי על ולא אחד, אּסּור - ּדּמים ׁשפיכּות על לעבֹור מעדיפים היּו ׁשהּמצרים ְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹּומּזה
לאוין. רּבּוי - נבלה אֹותֹו מאכילין ואין מיתה, אּסּור - ּבׁשּבת לחֹולה ׁשּׁשֹוחטים ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּכאן

È‡¯ˆÓיב  CÈ˙È ÔeÊÁÈ (È¯‡ È") „k È‰ÈÂƒ≈««≈∆¡»ƒƒ¿»≈
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:ÔeÓÈ˜È¿«¿
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jlÎjl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'b ipy meil inei xeriy

ß oeygxn 'b ipy mei ß

(ãé)íéøönä eàøiå äîéøöî íøáà àBák éäéå©§¦¾§¬©§−̈¦§¨®§¨©¦§³©¦§¦Æ
:ãàî àåä äôé-ék äMàä-úà¤¨´¦½̈¦«¨¨¬¦−§«Ÿ

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ Ì¯·‡ ‡B·k È‰ÈÂ∑ ּכבֹואם לֹומר לֹו ועל היה ּבתבה, אֹותּה ׁשהטמין לּמד אּלא מצרימה, «¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
אֹותּה וראּו ּפתחּו הּמכס, את ׁשּתבעּו .ידי ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָ

(åè)äòøt-ìà dúà eììäéå äòøô éøN dúà eàøiå©¦§³Ÿ¨Æ¨¥´©§½Ÿ©§©«£¬Ÿ−̈¤©§®Ÿ
:äòøt úéa äMàä çwzå©ª©¬¨«¦−̈¥¬©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯tŒÏ‡ d˙‡ eÏÏ‰ÈÂ∑ ּביניהם לּמל'הּללּוה זֹו 'הגּונה .לֹומר: «¿«¬…»∆«¿…ְֲִֵֵֶֶֶַַָָ

(æè)ø÷áe-ïàö Bì-éäéå døeáòa áéèéä íøáàìe§©§¨¬¥¦−©«£¨®©«§¦³«Ÿ¨¨Æ
:íélîâe úðúàå úçôLe íéãáòå íéøîçå©«£Ÿ¦½©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©«£Ÿ−Ÿ§©¦«

i"yx£·ÈËÈ‰ Ì¯·‡Ïe∑ּבעבּורּה .ּפרעה ¿«¿»≈ƒְֲַַָֹ

(æé)ýåýé òbðéå|Búéa-úàå íéìãb íéòâð äòøt-úà ©§©©̧§Ÿ̈¯¤©§²Ÿ§¨¦¬§Ÿ¦−§¤¥®
:íøáà úLà éøN øác-ìò©§©¬¨©−¥¬¤©§¨«

i"yx£'B‚Â '‰ ÚbÈÂ∑לֹו קׁשה ׁשהּתׁשמיׁש לקה, ראתן רבה)ּבמּכת B˙Èa.(בראשית ˙‡Â∑אנׁש 'ועל ּכתרּגּומֹו: «¿««¿ְְִֶֶַַַַָָָָָ¿∆≈ְְְֱַַַ
יׁשן (ּביתּה', ּברׁש"י וכליו, ועּמּודיו ּכתליו לרּבֹות È¯N.)ּומדרׁשֹו: ¯·c ÏÚ∑.ּדּבּורּה ּפי והּוא על !ה :לּמלא אֹומרת ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָ«¿«»«ְְִִֶֶַַַַָָ

.מּכה  ֶַ

È‡¯ˆÓיד  BÊÁÂ ÌÈ¯ˆÓÏ Ì¯·‡ ÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«««¿»¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿»≈
:‡„ÁÏ ‡È‰ ‡¯ÈtL È¯‡ ‡˙z‡ ˙È»ƒ¿»¬≈«ƒ»ƒ«¬»

d˙Èטו  eÁaLÂ ‰Ú¯Ù È·¯·¯ d˙È BÊÁÂ«¬»««¿¿≈«¿…¿«»»«
:‰Ú¯t ˙È·Ï ‡˙z‡ ˙¯ac‡Â ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ«»«ƒ¿»¿≈«¿…

Ô‡Úטז  dÏ BÂ‰Â dÏÈ„a ·ÈËB‡ Ì¯·‡Ïe¿«¿»ƒ¿ƒ««¬≈»
Ô˙‡Â Ô‰Ó‡Â ÔÈ„·ÚÂ ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈ¯B˙Â¿ƒ«¬»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»¿«¿»

:ÔÈÏÓ‚Â¿«¿ƒ

ÏÚÂיז  ÔÈ·¯·¯ ÔÈLzÎÓ ‰Ú¯t ÏÚ ÈÈ È˙È‡Â¿«¿ƒ¿»««¿…«¿»ƒ«¿¿ƒ¿«
:Ì¯·‡ ˙z‡ È¯N ˜ÒÈÚ ÏÚ d˙Èa L‡¡«≈≈«≈«»«ƒ««¿»

mdxa` ly`

(ci)Y äîéøöî íøáà àBák éäéå©§¦§©§¨¦§¨§¨
"äîéøöî íàBák" :øîBì Bì äéä± ¨¨©§¨¦§¨§¨

E`xIe" :azFM dfl KWndA ixdW¤£¥§¤§¥¨¤¥©¦§
."dX`d z` mixvOd©¦§¦¤¨¦¨

,äáúa dúBà ïéîèäL ãnì àlà¤¨¦¥¤¦§¦¨§¥¨
eçút ñënä úà eòázL éãé ìòå§©§¥¤¨§¤©¤¤¨§

dúBà eàøå±xMfp d`iAd lr okl §¨¨¨¥©©¦¨¦§¨
wx aEzM dxU lre ,mxa` wx©©§¨§©¨¨¨©
,mOr did hFl mBW xirdlE ."E`xIe"©¦§§¨¦¤©¨¨¦¨
."FOr hFle" :` ,bi oOwl aEzMW FnM§¤¨§©¨§¦
rnW hFl" :hi ,hi oOwl i"Wx d`xE§¥©¦§©¨¨©
dxU lr mixvnA mdxa` xn`W¤¨©©§¨¨§¦§©¦©¨¨
didW ,xaCd dNB `le ,`id izFg £̀¦¦§Ÿ¦¨©¨¨¤¨¨

."eilr qgeh dxez ©¨¨
(eh)Y äòøt ìà dúBà eììäéå©§©£¨¤©§Ÿ

Cìnì Bæ äðeâä :øîBì íäéðéa äeìlä¦§¨¥¥¤©£¨©¤¤
±f` iM ,drxt iptA dElNdW `le§Ÿ¤¦§¨¦§¥©§Ÿ¦¨

"drxt iptl" :xnFl Fl did̈¨©¦§¥©§Ÿ
)`"eb(.fh dxez

(fh)áéèéä íøáàìeäòøt Y §©§¨¥¦©§Ÿ

"døeáòa"±,mcFTd wEqRA xMfPd ©£¨©¦§¨©¨©¥
xqg `xwn df ixde),hp n"a `"yxdn ©£¥¤¦§¨¨¥

`(.fi dxez

(fi)'Bâå 'ä òbðéåúkîa Y±dOkA ©§©©§§©©§©¨
.oinA :mipFW`x miqEtcE ci iazM¦§¥¨§¦¦¦§¦

ïúàø±oigW lW bEq)a ,`n x"a(d`xE . ¨¨¤§¦§¥
miWNg ± oz`x ilrA" :` ,r oiHiB i"Wx©¦¦¦©£¥¨¨©¨¦
."gFOA uxW mdl WIW zngn dAxd©§¥¥£©¤¥¨¤¤¤©©

ä÷ì±rbpA dwl drxR wxW rnWn ¨¨©§©¤©©§Ÿ¨¨§¤©
'd rBpie" :xn`X dOn micnFl dfe ,df¤§¤§¦¦©¤¨©©§©©
mirbp" :siqFd KM xg` wxe ,"drxR z ¤̀©§Ÿ§©©©¨¦§¨¦
caNOW EpiidC ,"FziA z`e milFcB§¦§¤¥§©§¤¦§©
ipaE drxR EwNW milFcBd mirbPd©§¨¦©§¦¤¨©§Ÿ§¥
Edfe ,cgEin rbpA drxR dwl ,Fzia¥¨¨©§Ÿ§¤©§¨§¤

"oz`x zMn")cecl likyn(. ©©¨¨
Bì äL÷ LéîLzäL±lkEi `NW icM ¤©©§¦¨¤§¥¤Ÿ©

WOWl)m"`x(dAx ziW`xA lr i"WxA . §©¥§©¦©§¥¦©¨
,WNg mc` df ilgOW ipRn" :a ,`n¦§¥¤¥¢¦¤¨¨©¨

."Wilgn dHOd WinWze§©§¦©¦¨©£¦
äaø úéLàøa±.a ,`n §¥¦©¨

íéìBãb íéòâðeàaL ïúBà ìkî Y §¨¦§¦¦¨¨¤¨
íãà éða ìò àáì ïéãéúòå±oM ©£¦¦¨Ÿ©§¥¨¨¥

.mipFW`x miqEtcA `qxiBd©¦§¨¦§¦¦¦
Búéa úàåLðà ìòå" :Bîebøúk Y §¤¥§©§§©¡¨

"dúéa±FziA lr `le ,Fzia iWp` lre ¥¥§©©§¥¥§Ÿ©¥
.WOn©¨

BLøãîe±dAxdA .d oniq `nEgpY ¦§¨©§¨¦¨§©§¥
miqxFB `l mipFW`x miqEtcE ci iazM¦§¥¨§¦¦¦Ÿ§¦

.df rhw¤©¤
úBaøì±± z`e" :mipFW`x miqEtcA §©¦§¦¦¦§¤

."zFAxl§©
åéìëå åéãenòå åéìúBk(.±md mBW §¨§©¨§¥¨¤©¥

.mirbpA Ewl̈¦§¨¦
éøN øác ìòdøeac ét ìò Y ©§©¨©©¦¦¨

.äkî àeäå ,Cä :Càìnì úøîBà± ¤¤©©§¨©§©¤
oM cnFlwEICnlr" oFWNdxaC,"ixU ¥¥¦¦©¨©§©¨©

"zFcF` lr" `le)`"eb .m"`x(xEYIn F` . §Ÿ©¦¦
did dGW xExA ixdW ,llkA df oFWl̈¤¦§¨¤£¥¨¤¤¨¨

ixU llbA)cecl likyn(.gi dxez ¦§©¨©



jlÎjlנח zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'b ipy meil inei xeriy

(çé)úéNò úàf-äî øîàiå íøáàì äòøô àø÷iå©¦§¨³©§ŸÆ§©§½̈©¾Ÿ¤©−Ÿ¨¦´¨
:àåä EzLà ék él zãbä-àì änì él¦®¨µ¨«Ÿ¦©´§¨¦½¦¬¦§§−¦«

(èé)äMàì éì dúà çwàå àåä éúçà zøîà äîì̈¨³¨©̧§¨Æ£´Ÿ¦¦½¨«¤©¬Ÿ¨²¦−§¦¨®
:Cìå ç÷ EzLà äpä äzòå§©¾̈¦¥¬¦§§−©¬¨¥«

i"yx£CÏÂ Á˜∑ ׁשהּמצריים ּתעמד, ואל ל לֹו: אמר אּלא ,"לפני ארצי "הּנה לֹו: ׁשאמר ּכאבימל לא «»≈ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: הם, זּמה כג)ׁשטּופי זרמתם (יחזקאל סּוסים .""וזרמת ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָ

(ë)Là-úàå Búà eçlLéå íéLðà äòøt åéìò åöéåBz ©§©¬¨¨²©§−Ÿ£¨¦®©§©§¬Ÿ²§¤¦§−
:Bì-øLà-ìk-úàå§¤¨£¤«

i"yx£ÂÈÏÚ ÂˆÈÂ∑,אֹודֹותיו ּולׁשמרֹועל 'ואלויאּו'∑eÁlLÈÂ.לׁשלחֹו .ּכתרּגּומֹו: «¿«»»ְְְְַַָָ«¿«¿ְְְְִַַ

âé(à)-øLà-ìëå BzLàå àeä íéøönî íøáà ìòiå©©Á©Á©§¨¸¦¦§©¹¦Â§¦§¯§¨£¤
:äaâpä Bnò èBìå Bì²§¬¦−©¤«§¨

i"yx£‰a‚p‰ 'B‚Â Ì¯·‡ ÏÚiÂ∑,יׂשראל ארץ ׁשל לדרֹומּה הּנגּבה",לבא ונסֹוע הלֹו" למעלה: ׁשאמר ּכמֹו ««««¿»¿«∆¿»ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
מצרים  ׁשארץ ,מהּל הּוא לצפֹון מּדרֹום ּכנען, לארץ מּמצרים הֹול ּכׁשהּוא ּומּכלֿמקֹום הּמֹורּיה, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָלהר

הארץ  ּובגבּולי ּבמּסעֹות ׁשּמֹוכיח ּכמֹו יׂשראל, ארץ ׁשל .ּבדרֹומּה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

(á):áäfáe óñka äð÷na ãàî ãák íøáàå§©§−̈¨¥´§®Ÿ©¦§¤¾©¤−¤©¨¨«
i"yx£„‡Ó „·k∑ מּׂשאֹות .טעּון »≈¿…ַָָ

z„·Úיח  ‡„ ‰Ó ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿«¿»«¬«»»¬«¿¿
:‡È‰ C˙z‡ È¯‡ ÈÏ ‡˙ÈeÁ ‡Ï ‡ÓÏ ÈÏƒ¿»»«≈»ƒ¬≈ƒ¿»ƒ

ÈÏיט  d˙È ˙È¯·„e ‡È‰ È˙Á‡ z¯Ó‡ ‡ÓÏ¿»¬«¿¿¬»ƒƒ¿»ƒ»«ƒ
:ÏÊÈ‡Â ¯·c C˙z‡ ‡‰ ÔÚÎe ez‡Ï¿ƒ¿«»ƒ¿»¿«¿ƒ≈

d˙Èכ  e‡ÈÂÏ‡Â ÔÈ¯·eb ‰Ú¯t È‰BÏÚ „ÈwÙe«ƒ¬ƒ«¿…¿ƒ¿«¿ƒ»≈
:dÏÈc Ïk ˙ÈÂ d˙z‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿≈¿»»ƒ≈

ÏÎÂא  d˙z‡Â ‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ì¯·‡ ˜ÈÏÒe¿ƒ«¿»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈¿»
:‡ÓB¯„Ï dnÚ ËBÏÂ dÏÈcƒ≈¿ƒ≈¿»»

tÒÎa‡ב  ‡¯ÈÚ·a ‡„ÁÏ ÛÈwz Ì¯·‡Â¿«¿»«ƒ«¬»ƒ¿ƒ»¿«¿»
:‡·‰„·e¿«¬»

mdxa` ly`

(hi)Y Cìå ç÷øîàL Cìîéáàk àì ©¨¥Ÿ©£¦¤¤¤¨©
Bì±.eh ,k oOwl§©¨

éðôì éöøà äpä""E±Klnia`W ixd ¦¥©§¦§¨¤£¥¤£¦¤¤
Kixv oM m`e ,Fl xTXW ipRn FWxB `lŸ¥§¦§¥¤¦¥§¦¥¨¦
.KM mEXn FWxB `l drxR mBW xnFl©¤©©§ŸŸ¥§¦¨

ãîòz ìàå "Cì" :Bì øîà àlà±Edfe ¤¨¨©¥§©©£Ÿ§¤
cIn Klze gTY ,"Kle gw" WExiRd©¥©¨¥¦©§¥¥¦¨

)cecl likyn(.
øîàpL ,íä änæ éôeèL íéøönäL¤©¦§¦§¥¦¨¥¤¤¡©

±.k ,bk l`wfgi§¤§¥
"íúîøæ íéñeñ úîøæå"±iEAx oFWl §¦§©¦¦§¨¨§¦

xzFi WinWY miAxOW ,WinWY©§¦¤©§¦©§¦¥
dndAAW mixkGd lM x`Xn)my i"yx(, ¦§¨¨©§¨¦¤©§¥¨

dfA minFC mixvOdW EpiidC§©§¤©¦§¦¦¨¤
.miqEqlk dxez §¦

(k)Y åéìò åöéååéúBãBà ìò±`le ©§©¨¨©¨§Ÿ
mElM Fl xn` `l ixdW ,FzF` dESW¤¦¨¤£¥Ÿ¨©§

)m"`x(.

ììe BçlLBøîL±,FgNWl wx m` iM §©§§¨§¦¦©§©§
iM ,miWp` KM lr zFEvl Kixv did `lŸ¨¨¨¦§©©¨£¨¦¦
i`Ce `N` ,FnvrA FgNWl did lFkï¨¨§©§§©§¤¨©©

FxnWlE FzFEll mdilr dEiv)yeal(F` . ¦¨£¥¤§©§¨§
,"Fl xW` lM z`e" :aEzMW mEXn¦¤¨§¤¨£¤

sqM EpiidC`l mdilre ,dpwnE adfe §©§¤¤§¨¨¦§¤©£¥¤Ÿ
dxinWE iEEl `N` ,WExiB oFWl KIW©¨§¥¤¨¦§¦¨

)a ,en dheq `"yxdn(.
eçlLéå"eàéåìàå" :Bîebøúk Y±EEle ©§©§§©§§©§¦§¦
.FzF`` dxez

(`)Y äaâpä 'Bâå íøáà ìòiåàáì± ©©©©§¨§©¤§¨¨Ÿ
iM ,"dAbPd" lr "`al" zaiY siqFd¦¥©¨Ÿ©©¤§¨¦
`N` ,"dAbPd" lr aqEn Fpi` "lrIe"©©©¥¨©©¤§¨¤¨
ddFaB `idW ,DzEllkA orpM ux` lr©¤¤§©©¦§¨¨¤¦§¨

zFvx`d lMn)m"`x(. ¦¨¨£¨
Bîk ,ìàøNé õøà ìL dîBøãì¦§¨¤¤¤¦§¨¥§

äìòîì øeîàL±.mW i"WxaE h ,ai ¤¨§©§¨§©¦¨
,äiøBnä øäì ,"äaâpä òBñðå CBìä"¨§¨©©¤§¨§©©¦¨

íB÷î ìkîeíéøönî CìBä àeäLk ¦¨¨§¤¥¦¦§©¦
àeä ïBôöì íBøcî ,ïòðk õøàì§¤¤§©©¦¨§¨

êläî±eirQnl KlIe" :b wEqR oOwlcM §©¥§¦§©¨¨©¥¤§©¨¨
mixvOn driqPd oiprl ,xnFlM ."abPn¦¤¤§©§¦§©©§¦¨¦¦§©¦
mFxCn rqFp didW aWgp orpkl¦§©©¤§¨¤¨¨¥©¦¨
aWgp l`xUi ux` oiprl K` ,oFtvl§¨©§¦§©¤¤¦§¨¥¤§¨
:xn`p o`M okle .DnFxcl rqFp `EdW¤¥©¦§¨§¨¥¨¤¡©
b wEqtaE ,"dAbPd .. mxa` lrIe"©©©©§¨©¤§¨§¨

"abPn eirQnl KlIe" :xn`p¤¡©©¥¤§©¨¨¦¤¤
õøà ìL dîBøãa íéøöî õøàL¤¤¤¦§©¦¦§¨¤¤¤
úBòqna çéëBnL Bîk ,ìàøNé¦§¨¥§¤¦©©©¨

õøàä éìeáâáe±,clÎbl xAcOA d`x ¦§¥¨¨¤§¥©¦§¨
.b ,cl mW i"WxaEa dxez §©¦¨

(a)Y ãàî ãákúBàOî ïeòè± ¨¥§Ÿ¨©¨
lW zF`VnA FzF` Eprh mixvOdW¤©¦§¦¨£§©¨¤

adfe sqM)`"eb(aEzMd F`xw okle . ¤¤§¨¨§¨¥§¨©¨
eizF`Un caFM ipRn ,"caM"¨¥¦§¥¤©§¨

)m"`x(.b dxez

jlÎjl zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c iyily meil inei xeriy

(â)íB÷nä-ãò ìû-úéa-ãòå áâpî åéòqîì Cìiå©¥̧¤Æ§©¨½̈¦¤−¤§©¥«¥®©©¨À
ïéáe ìû-úéa ïéa älçza äìäà íL äéä-øLà£¤¨̧¨¨³¨«¢ŸÆ©§¦½̈¥¬¥«¥−¥¬

:éòä̈¨«
i"yx£ÂÈÚqÓÏ CÏiÂ∑,למצרים ּבהליכתֹו ּבהם ׁשּלן ּבאכסנּיֹות ולן הֹול היה ּכנען, לארץ מּמצרים ּכׁשחזר «≈∆¿«»»ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

אחר: ּדבר ׁשּלֹו. מאכסניה אדם יׁשּנה ׁשּלא ארץ: ּדר הּקפֹותיו (ב"ר)לּמד ּפרע ארץ ∑pÓ‚·.ּבחזרתֹו, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹƒ∆∆ֶֶ
ּכנען  ארץ ׁשל ּבדרֹומּה .מצרים ְְְִִִֶֶֶַַַָ

(ã)äðLàøa íL äNò-øLà çaænä íB÷î-ìà¤§Æ©¦§¥½©£¤¨¬¨−̈¨¦«Ÿ¨®
:ýåýé íLa íøáà íL àø÷iå©¦§¨¬¨²©§−̈§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌL ‡¯˜iÂ ‰L‡¯a ÌL ‰NÚŒ¯L‡∑ ׁשם וּיקרא לֹומר, יׁש וגם ה'. ּבׁשם אברם ׁשם קרא ואׁשר ¬∆»»»»ƒ…»«ƒ¿»»ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ה' ּבׁשם .עכׁשו ְְֵַָ

ß oeygxn 'c iyily mei ß

(ä)ø÷áe-ïàö äéä íøáà-úà Cìää èBìì-íâå§©̧§½©«Ÿ¥−¤©§¨®¨¨¬«Ÿ¨−̈
:íéìäàå§«Ÿ¨¦«

i"yx£Ì¯·‡Œ˙‡ CÏ‰‰∑עם מי הליכתֹו - זאת? לֹו ׁשהיתה .אברם ּגרם «…≈∆«¿»ְְֲִִִֶַַָָָָָֹ

Ú„ג  Ï‡ ˙Èa „ÚÂ ‡ÓB¯cÓ È‰BÏËÓÏ ÏÊ‡Â«¬«¿«¿»ƒƒ»»¿«≈≈«
ÔÈa ‡˙ÈÓ„˜a dkLÓ ÔÓz Ò¯Ù Èc ‡¯˙‡«¿»ƒ¿««»«¿¿≈¿«¿≈»≈

:ÈÚ ÔÈ·e Ï‡ ˙Èa≈≈≈»

ÈÓ„˜a˙‡ד  Ônz „·Ú Èc ‡Áa„Ó ¯˙‡Ï«¬«ƒ¿¿»ƒ¬««»¿«¿≈»
:ÈÈ„ ‡ÓLa Ì¯·‡ Ôn˙ ÈlˆÂ¿«ƒ«»«¿»ƒ¿»«¿»

Ô‡Úה  ‰Â‰ Ì¯·‡ ÌÚ ÏÈÊ‡c ËBÏÏ Û‡Â¿«¿¿»≈ƒ«¿»¬»»
:ÔÈkLÓe ÔÈ¯B˙Â¿ƒ«¿¿ƒ

mdxa` ly`

(b)Y åéòqîì Cìiåíéøönî øæçLk ©¥¤§©¨¨§¤¨©¦¦§©¦
±ux`AW cl ,`k oOwl i"Wx d`x§¥©¦§©¨¤§¤¤

.miWcg dWlW mdxa` ddW mixvn¦§©¦¨¨©§¨¨§¨¢¨¦
ïìå CìBä äéä ïòðk õøàì§¤¤§©©¨¨¥§¨
Búëéìäa íäa ïlL úBéðñëàä©§©§¤¨¨¤©£¦¨

íéøöîì±libx didW KxCA ,xnFlM §¦§©¦§©©¤¤¤¨¨¨¦
ziA dPiW `NW ,rQnl rQOn zFpgl©£¦©¨§©¨¤Ÿ¦¨¥

eipFln)h oikxr i"yxa ,f(FzIpg mFwnE . §¨§£¦¨
mFwOOW itl ,rQn iExw `Ed s ©̀¨©¨§¦¤¦§

rqpe xfg dIpgd)l ,n zeny i"yx(okle . ©£¦¨¨©§¨©§¨¥
FNW zFrQOA ,"eirQnl" azFM)e"fxdn ¥§©¨¨©©¨¤

b ,`n x"a(,"eirQnl" WxRzi df itlE .§¦¤¦§¨¥§©¨¨
,mdA KldW zFrQOA ,eirQnA FnM§§©¨¨©©¨¤¨©¨¤
minrtl zFtNgzn m"lka zFIzF` iM¦¦¦§©§¦§¨¦

FfA Ff)my x"a z"ti(oOwl i"Wx d`xE . §§¥©¦§©¨
"eirQnl KlIe" WxtOW cl ,`k¤§¨¥©¥¤§©¨¨

.FhEWtM¦§
íãà äpLé àlL ,õøà Cøc Eãnì¦¤§¤¤¤¤¤Ÿ§©¤¨¨

BlL àéðñëàî±Exn`i `NW ¥©§©§¨¤¤ŸŸ§
milFki `NW EN` miWw dOM :miWp`d̈£¨¦©¨¨¦¥¤Ÿ§¦

cgi xEcl)my oikxr i"yx(. ¨©©
øçà øác±KxC xFfgl KxvEd dOl ¨¨©¥¨¨§©©£¤¤

.eizFkildA mdA oNW zFipqk` ozF`¨©§©§¤¨¨¤©£¦¨

åéúBôwä òøt Búøæça±WExiR itlE ©£¨¨¨©©¨¨§¦¥
eirQn KxFvl :FWExiR "eirQnl" df¤§©¨¨¥§¤©¨¨

)cecl likyn(:xn`p oxgn Fz`iviAW s`e .§©¤¦¦¨¥¨¨¤¡©
oM m`e ,"EWkx xW` mWEkx z`e"§¤§¨£¤¨¨§¦¥
,xnFl Wi ?dtTdA zgwl KxvEd rECn©©§©¨©©§©¨¨¥©
mr cxIW xn`p `l mixvnl FzcixiAW¤¦¦¨§¦§©¦¨¤¡©¤¨©¦
,arxd zrA mfAfAW s` okYie ,FWEkx§§¦¨¥©¤¦§§¨§¥¨¨¨
oFgHA KFYn dtTdA gTil ul`p okle§¨¥¤¡©¦©§©¨¨¦¦¨
rxR adfe sqkA caM didW zrke ,'dA©§¨¥¤¨¨¨¥§¤¤§¨¨¨©

eizFaFg)my x"a e"fxdn(oaEn df iR lre . ¨§©¦¤¨
wEqRl ,"eirQnl KlIe" oiA xWTd©¤¤¥©¥¤§©¨¨©¨
sqMA .. c`n caM mxa`e" :eiptNW¤§¨¨§©§¨¨¥§Ÿ©¤¤

."adGaE©¨¨
Y áâpîìL dîBøãa íéøöî õøà ¦¤¤¤¤¦§©¦¦§¨¤

ïòðk õøà(±ux` mFxCn dlre ¤¤§©©§¨¨¦§¤¤
ux` mFxC `EdW ,oFtv oEEkl mixvn¦§©¦§¦¨¤§¤¤

.` wEqR lirlcM ,l`xUiWxiR `le ¦§¨¥§¦§¥¨§Ÿ¥©
ux` mFxCn rqPW ,FhEWtM "abPn"¦¤¤¦§¤¨©¦§¤¤
,milWExi Epiid ,"dAbPd"n) l`xUi¦§¨¥¥©¤§¨©§§¨©¦

mW i"WxA lirlcM(itl oMW ,DpFtvl §¦§¥§©¦¨¦§¨¤¥§¦
oeike ?"eirQnl" Edn oaEn `l df¤Ÿ¨©§©¨¨§¥¨
ozF`A oNW Epiid "eirQnl"W WxiRW¤¥©¤§©¨¨©§¤¨§¨
,mixvnl KldWM odA oNW zFipqk ©̀§©§¤¨¨¤§¤¨©§¦§©¦

ux`n Epiid "abPn"W gxkdAmixvn §¤§¥©¤¦¤¤©§¥¤¤¦§©¦
.abPA `idWc dxez ¤¦©¤¤

(c)àø÷iå äðLàøa íL äNò øLà£¤¨¨¨¨¦Ÿ¨©¦§¨
Y íLàø÷ øLàå±zaiY ,xnFlM ¨©£¤¨¨§©¥©

mB zaqEn wEqRd zNigzAW "xW`"£¤¤¦§¦©©¨¤¤©
."`xwIe" lr©©¦§¨

íL"±.irA ¨¨©
"'ä íLa íøáà±.g ,ai lirlcM ©§¨§¥§¦§¥

øîBì Lé íâå)±ci iazM dOkA §©¥©§©¨¦§¥¨
.df rhw miqxFB `l mipFW`x miqEtcE§¦¦¦Ÿ§¦¤©¤

.wiYrn dfi` ztqFd `idW xWt`e§¤§¨¤¦¨©¥¤©§¦
"'ä íLa" åLëò "íL àø÷iå"± ©¦§¨¨©§¨§¥

FGW xnFl Wie ,mW lNRzdW ,xnFlM§©¤¦§©¥¨§¥©¤
icin FzlSd lr dicFd zNtY dzid̈§¨§¦©¨¨©©¨¨¦¥

.mixvn Kln drxtd dxez ©§Ÿ¤¤¦§©¦
(d)Y íøáà úà CìBääíøb éî ©¥¤©§¨¦¨©

úàæ Bì äúéäL±xwaE o`v" ¤¨§¨ŸŸ¨¨
."mild`e§Ÿ¨¦

íøáà íò Búëéìä±dn ,oM `l m`W £¦¨¦©§¨¤¦Ÿ¥©
,"mxa` z` KlFdd" miNOA EprinWO©§¦¥©¦¦©¥¤©§¨
lrIe" :` wEqtA lirl xn` xaM ixdW¤£¥§¨¨©§¥§¨©©©

"FOr hFle .. mxa`)g"ty(.e dxez ©§¨§¦



נט jlÎjl zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'b ipy meil inei xeriy

(çé)úéNò úàf-äî øîàiå íøáàì äòøô àø÷iå©¦§¨³©§ŸÆ§©§½̈©¾Ÿ¤©−Ÿ¨¦´¨
:àåä EzLà ék él zãbä-àì änì él¦®¨µ¨«Ÿ¦©´§¨¦½¦¬¦§§−¦«

(èé)äMàì éì dúà çwàå àåä éúçà zøîà äîì̈¨³¨©̧§¨Æ£´Ÿ¦¦½¨«¤©¬Ÿ¨²¦−§¦¨®
:Cìå ç÷ EzLà äpä äzòå§©¾̈¦¥¬¦§§−©¬¨¥«

i"yx£CÏÂ Á˜∑ ׁשהּמצריים ּתעמד, ואל ל לֹו: אמר אּלא ,"לפני ארצי "הּנה לֹו: ׁשאמר ּכאבימל לא «»≈ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: הם, זּמה כג)ׁשטּופי זרמתם (יחזקאל סּוסים .""וזרמת ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָ

(ë)Là-úàå Búà eçlLéå íéLðà äòøt åéìò åöéåBz ©§©¬¨¨²©§−Ÿ£¨¦®©§©§¬Ÿ²§¤¦§−
:Bì-øLà-ìk-úàå§¤¨£¤«

i"yx£ÂÈÏÚ ÂˆÈÂ∑,אֹודֹותיו ּולׁשמרֹועל 'ואלויאּו'∑eÁlLÈÂ.לׁשלחֹו .ּכתרּגּומֹו: «¿«»»ְְְְַַָָ«¿«¿ְְְְִַַ

âé(à)-øLà-ìëå BzLàå àeä íéøönî íøáà ìòiå©©Á©Á©§¨¸¦¦§©¹¦Â§¦§¯§¨£¤
:äaâpä Bnò èBìå Bì²§¬¦−©¤«§¨

i"yx£‰a‚p‰ 'B‚Â Ì¯·‡ ÏÚiÂ∑,יׂשראל ארץ ׁשל לדרֹומּה הּנגּבה",לבא ונסֹוע הלֹו" למעלה: ׁשאמר ּכמֹו ««««¿»¿«∆¿»ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
מצרים  ׁשארץ ,מהּל הּוא לצפֹון מּדרֹום ּכנען, לארץ מּמצרים הֹול ּכׁשהּוא ּומּכלֿמקֹום הּמֹורּיה, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָלהר

הארץ  ּובגבּולי ּבמּסעֹות ׁשּמֹוכיח ּכמֹו יׂשראל, ארץ ׁשל .ּבדרֹומּה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

(á):áäfáe óñka äð÷na ãàî ãák íøáàå§©§−̈¨¥´§®Ÿ©¦§¤¾©¤−¤©¨¨«
i"yx£„‡Ó „·k∑ מּׂשאֹות .טעּון »≈¿…ַָָ

z„·Úיח  ‡„ ‰Ó ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿«¿»«¬«»»¬«¿¿
:‡È‰ C˙z‡ È¯‡ ÈÏ ‡˙ÈeÁ ‡Ï ‡ÓÏ ÈÏƒ¿»»«≈»ƒ¬≈ƒ¿»ƒ

ÈÏיט  d˙È ˙È¯·„e ‡È‰ È˙Á‡ z¯Ó‡ ‡ÓÏ¿»¬«¿¿¬»ƒƒ¿»ƒ»«ƒ
:ÏÊÈ‡Â ¯·c C˙z‡ ‡‰ ÔÚÎe ez‡Ï¿ƒ¿«»ƒ¿»¿«¿ƒ≈

d˙Èכ  e‡ÈÂÏ‡Â ÔÈ¯·eb ‰Ú¯t È‰BÏÚ „ÈwÙe«ƒ¬ƒ«¿…¿ƒ¿«¿ƒ»≈
:dÏÈc Ïk ˙ÈÂ d˙z‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿≈¿»»ƒ≈

ÏÎÂא  d˙z‡Â ‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ì¯·‡ ˜ÈÏÒe¿ƒ«¿»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈¿»
:‡ÓB¯„Ï dnÚ ËBÏÂ dÏÈcƒ≈¿ƒ≈¿»»

tÒÎa‡ב  ‡¯ÈÚ·a ‡„ÁÏ ÛÈwz Ì¯·‡Â¿«¿»«ƒ«¬»ƒ¿ƒ»¿«¿»
:‡·‰„·e¿«¬»

mdxa` ly`

(hi)Y Cìå ç÷øîàL Cìîéáàk àì ©¨¥Ÿ©£¦¤¤¤¨©
Bì±.eh ,k oOwl§©¨

éðôì éöøà äpä""E±Klnia`W ixd ¦¥©§¦§¨¤£¥¤£¦¤¤
Kixv oM m`e ,Fl xTXW ipRn FWxB `lŸ¥§¦§¥¤¦¥§¦¥¨¦
.KM mEXn FWxB `l drxR mBW xnFl©¤©©§ŸŸ¥§¦¨

ãîòz ìàå "Cì" :Bì øîà àlà±Edfe ¤¨¨©¥§©©£Ÿ§¤
cIn Klze gTY ,"Kle gw" WExiRd©¥©¨¥¦©§¥¥¦¨

)cecl likyn(.
øîàpL ,íä änæ éôeèL íéøönäL¤©¦§¦§¥¦¨¥¤¤¡©

±.k ,bk l`wfgi§¤§¥
"íúîøæ íéñeñ úîøæå"±iEAx oFWl §¦§©¦¦§¨¨§¦

xzFi WinWY miAxOW ,WinWY©§¦¤©§¦©§¦¥
dndAAW mixkGd lM x`Xn)my i"yx(, ¦§¨¨©§¨¦¤©§¥¨

dfA minFC mixvOdW EpiidC§©§¤©¦§¦¦¨¤
.miqEqlk dxez §¦

(k)Y åéìò åöéååéúBãBà ìò±`le ©§©¨¨©¨§Ÿ
mElM Fl xn` `l ixdW ,FzF` dESW¤¦¨¤£¥Ÿ¨©§

)m"`x(.

ììe BçlLBøîL±,FgNWl wx m` iM §©§§¨§¦¦©§©§
iM ,miWp` KM lr zFEvl Kixv did `lŸ¨¨¨¦§©©¨£¨¦¦
i`Ce `N` ,FnvrA FgNWl did lFkï¨¨§©§§©§¤¨©©

FxnWlE FzFEll mdilr dEiv)yeal(F` . ¦¨£¥¤§©§¨§
,"Fl xW` lM z`e" :aEzMW mEXn¦¤¨§¤¨£¤

sqM EpiidC`l mdilre ,dpwnE adfe §©§¤¤§¨¨¦§¤©£¥¤Ÿ
dxinWE iEEl `N` ,WExiB oFWl KIW©¨§¥¤¨¦§¦¨

)a ,en dheq `"yxdn(.
eçlLéå"eàéåìàå" :Bîebøúk Y±EEle ©§©§§©§§©§¦§¦
.FzF`` dxez

(`)Y äaâpä 'Bâå íøáà ìòiåàáì± ©©©©§¨§©¤§¨¨Ÿ
iM ,"dAbPd" lr "`al" zaiY siqFd¦¥©¨Ÿ©©¤§¨¦
`N` ,"dAbPd" lr aqEn Fpi` "lrIe"©©©¥¨©©¤§¨¤¨
ddFaB `idW ,DzEllkA orpM ux` lr©¤¤§©©¦§¨¨¤¦§¨

zFvx`d lMn)m"`x(. ¦¨¨£¨
Bîk ,ìàøNé õøà ìL dîBøãì¦§¨¤¤¤¦§¨¥§

äìòîì øeîàL±.mW i"WxaE h ,ai ¤¨§©§¨§©¦¨
,äiøBnä øäì ,"äaâpä òBñðå CBìä"¨§¨©©¤§¨§©©¦¨

íB÷î ìkîeíéøönî CìBä àeäLk ¦¨¨§¤¥¦¦§©¦
àeä ïBôöì íBøcî ,ïòðk õøàì§¤¤§©©¦¨§¨

êläî±eirQnl KlIe" :b wEqR oOwlcM §©¥§¦§©¨¨©¥¤§©¨¨
mixvOn driqPd oiprl ,xnFlM ."abPn¦¤¤§©§¦§©©§¦¨¦¦§©¦
mFxCn rqFp didW aWgp orpkl¦§©©¤§¨¤¨¨¥©¦¨
aWgp l`xUi ux` oiprl K` ,oFtvl§¨©§¦§©¤¤¦§¨¥¤§¨
:xn`p o`M okle .DnFxcl rqFp `EdW¤¥©¦§¨§¨¥¨¤¡©
b wEqtaE ,"dAbPd .. mxa` lrIe"©©©©§¨©¤§¨§¨

"abPn eirQnl KlIe" :xn`p¤¡©©¥¤§©¨¨¦¤¤
õøà ìL dîBøãa íéøöî õøàL¤¤¤¦§©¦¦§¨¤¤¤
úBòqna çéëBnL Bîk ,ìàøNé¦§¨¥§¤¦©©©¨

õøàä éìeáâáe±,clÎbl xAcOA d`x ¦§¥¨¨¤§¥©¦§¨
.b ,cl mW i"WxaEa dxez §©¦¨

(a)Y ãàî ãákúBàOî ïeòè± ¨¥§Ÿ¨©¨
lW zF`VnA FzF` Eprh mixvOdW¤©¦§¦¨£§©¨¤

adfe sqM)`"eb(aEzMd F`xw okle . ¤¤§¨¨§¨¥§¨©¨
eizF`Un caFM ipRn ,"caM"¨¥¦§¥¤©§¨

)m"`x(.b dxez

jlÎjl zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c iyily meil inei xeriy

(â)íB÷nä-ãò ìû-úéa-ãòå áâpî åéòqîì Cìiå©¥̧¤Æ§©¨½̈¦¤−¤§©¥«¥®©©¨À
ïéáe ìû-úéa ïéa älçza äìäà íL äéä-øLà£¤¨̧¨¨³¨«¢ŸÆ©§¦½̈¥¬¥«¥−¥¬

:éòä̈¨«
i"yx£ÂÈÚqÓÏ CÏiÂ∑,למצרים ּבהליכתֹו ּבהם ׁשּלן ּבאכסנּיֹות ולן הֹול היה ּכנען, לארץ מּמצרים ּכׁשחזר «≈∆¿«»»ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

אחר: ּדבר ׁשּלֹו. מאכסניה אדם יׁשּנה ׁשּלא ארץ: ּדר הּקפֹותיו (ב"ר)לּמד ּפרע ארץ ∑pÓ‚·.ּבחזרתֹו, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹƒ∆∆ֶֶ
ּכנען  ארץ ׁשל ּבדרֹומּה .מצרים ְְְִִִֶֶֶַַַָ

(ã)äðLàøa íL äNò-øLà çaænä íB÷î-ìà¤§Æ©¦§¥½©£¤¨¬¨−̈¨¦«Ÿ¨®
:ýåýé íLa íøáà íL àø÷iå©¦§¨¬¨²©§−̈§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌL ‡¯˜iÂ ‰L‡¯a ÌL ‰NÚŒ¯L‡∑ ׁשם וּיקרא לֹומר, יׁש וגם ה'. ּבׁשם אברם ׁשם קרא ואׁשר ¬∆»»»»ƒ…»«ƒ¿»»ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ה' ּבׁשם .עכׁשו ְְֵַָ

ß oeygxn 'c iyily mei ß

(ä)ø÷áe-ïàö äéä íøáà-úà Cìää èBìì-íâå§©̧§½©«Ÿ¥−¤©§¨®¨¨¬«Ÿ¨−̈
:íéìäàå§«Ÿ¨¦«

i"yx£Ì¯·‡Œ˙‡ CÏ‰‰∑עם מי הליכתֹו - זאת? לֹו ׁשהיתה .אברם ּגרם «…≈∆«¿»ְְֲִִִֶַַָָָָָֹ

Ú„ג  Ï‡ ˙Èa „ÚÂ ‡ÓB¯cÓ È‰BÏËÓÏ ÏÊ‡Â«¬«¿«¿»ƒƒ»»¿«≈≈«
ÔÈa ‡˙ÈÓ„˜a dkLÓ ÔÓz Ò¯Ù Èc ‡¯˙‡«¿»ƒ¿««»«¿¿≈¿«¿≈»≈

:ÈÚ ÔÈ·e Ï‡ ˙Èa≈≈≈»

ÈÓ„˜a˙‡ד  Ônz „·Ú Èc ‡Áa„Ó ¯˙‡Ï«¬«ƒ¿¿»ƒ¬««»¿«¿≈»
:ÈÈ„ ‡ÓLa Ì¯·‡ Ôn˙ ÈlˆÂ¿«ƒ«»«¿»ƒ¿»«¿»

Ô‡Úה  ‰Â‰ Ì¯·‡ ÌÚ ÏÈÊ‡c ËBÏÏ Û‡Â¿«¿¿»≈ƒ«¿»¬»»
:ÔÈkLÓe ÔÈ¯B˙Â¿ƒ«¿¿ƒ

mdxa` ly`

(b)Y åéòqîì Cìiåíéøönî øæçLk ©¥¤§©¨¨§¤¨©¦¦§©¦
±ux`AW cl ,`k oOwl i"Wx d`x§¥©¦§©¨¤§¤¤

.miWcg dWlW mdxa` ddW mixvn¦§©¦¨¨©§¨¨§¨¢¨¦
ïìå CìBä äéä ïòðk õøàì§¤¤§©©¨¨¥§¨
Búëéìäa íäa ïlL úBéðñëàä©§©§¤¨¨¤©£¦¨

íéøöîì±libx didW KxCA ,xnFlM §¦§©¦§©©¤¤¤¨¨¨¦
ziA dPiW `NW ,rQnl rQOn zFpgl©£¦©¨§©¨¤Ÿ¦¨¥

eipFln)h oikxr i"yxa ,f(FzIpg mFwnE . §¨§£¦¨
mFwOOW itl ,rQn iExw `Ed s ©̀¨©¨§¦¤¦§

rqpe xfg dIpgd)l ,n zeny i"yx(okle . ©£¦¨¨©§¨©§¨¥
FNW zFrQOA ,"eirQnl" azFM)e"fxdn ¥§©¨¨©©¨¤

b ,`n x"a(,"eirQnl" WxRzi df itlE .§¦¤¦§¨¥§©¨¨
,mdA KldW zFrQOA ,eirQnA FnM§§©¨¨©©¨¤¨©¨¤
minrtl zFtNgzn m"lka zFIzF` iM¦¦¦§©§¦§¨¦

FfA Ff)my x"a z"ti(oOwl i"Wx d`xE . §§¥©¦§©¨
"eirQnl KlIe" WxtOW cl ,`k¤§¨¥©¥¤§©¨¨

.FhEWtM¦§
íãà äpLé àlL ,õøà Cøc Eãnì¦¤§¤¤¤¤¤Ÿ§©¤¨¨

BlL àéðñëàî±Exn`i `NW ¥©§©§¨¤¤ŸŸ§
milFki `NW EN` miWw dOM :miWp`d̈£¨¦©¨¨¦¥¤Ÿ§¦

cgi xEcl)my oikxr i"yx(. ¨©©
øçà øác±KxC xFfgl KxvEd dOl ¨¨©¥¨¨§©©£¤¤

.eizFkildA mdA oNW zFipqk` ozF`¨©§©§¤¨¨¤©£¦¨

åéúBôwä òøt Búøæça±WExiR itlE ©£¨¨¨©©¨¨§¦¥
eirQn KxFvl :FWExiR "eirQnl" df¤§©¨¨¥§¤©¨¨

)cecl likyn(:xn`p oxgn Fz`iviAW s`e .§©¤¦¦¨¥¨¨¤¡©
oM m`e ,"EWkx xW` mWEkx z`e"§¤§¨£¤¨¨§¦¥
,xnFl Wi ?dtTdA zgwl KxvEd rECn©©§©¨©©§©¨¨¥©
mr cxIW xn`p `l mixvnl FzcixiAW¤¦¦¨§¦§©¦¨¤¡©¤¨©¦
,arxd zrA mfAfAW s` okYie ,FWEkx§§¦¨¥©¤¦§§¨§¥¨¨¨
oFgHA KFYn dtTdA gTil ul`p okle§¨¥¤¡©¦©§©¨¨¦¦¨
rxR adfe sqkA caM didW zrke ,'dA©§¨¥¤¨¨¨¥§¤¤§¨¨¨©

eizFaFg)my x"a e"fxdn(oaEn df iR lre . ¨§©¦¤¨
wEqRl ,"eirQnl KlIe" oiA xWTd©¤¤¥©¥¤§©¨¨©¨
sqMA .. c`n caM mxa`e" :eiptNW¤§¨¨§©§¨¨¥§Ÿ©¤¤

."adGaE©¨¨
Y áâpîìL dîBøãa íéøöî õøà ¦¤¤¤¤¦§©¦¦§¨¤

ïòðk õøà(±ux` mFxCn dlre ¤¤§©©§¨¨¦§¤¤
ux` mFxC `EdW ,oFtv oEEkl mixvn¦§©¦§¦¨¤§¤¤

.` wEqR lirlcM ,l`xUiWxiR `le ¦§¨¥§¦§¥¨§Ÿ¥©
ux` mFxCn rqPW ,FhEWtM "abPn"¦¤¤¦§¤¨©¦§¤¤
,milWExi Epiid ,"dAbPd"n) l`xUi¦§¨¥¥©¤§¨©§§¨©¦

mW i"WxA lirlcM(itl oMW ,DpFtvl §¦§¥§©¦¨¦§¨¤¥§¦
oeike ?"eirQnl" Edn oaEn `l df¤Ÿ¨©§©¨¨§¥¨
ozF`A oNW Epiid "eirQnl"W WxiRW¤¥©¤§©¨¨©§¤¨§¨
,mixvnl KldWM odA oNW zFipqk ©̀§©§¤¨¨¤§¤¨©§¦§©¦

ux`n Epiid "abPn"W gxkdAmixvn §¤§¥©¤¦¤¤©§¥¤¤¦§©¦
.abPA `idWc dxez ¤¦©¤¤

(c)àø÷iå äðLàøa íL äNò øLà£¤¨¨¨¨¦Ÿ¨©¦§¨
Y íLàø÷ øLàå±zaiY ,xnFlM ¨©£¤¨¨§©¥©

mB zaqEn wEqRd zNigzAW "xW`"£¤¤¦§¦©©¨¤¤©
."`xwIe" lr©©¦§¨

íL"±.irA ¨¨©
"'ä íLa íøáà±.g ,ai lirlcM ©§¨§¥§¦§¥

øîBì Lé íâå)±ci iazM dOkA §©¥©§©¨¦§¥¨
.df rhw miqxFB `l mipFW`x miqEtcE§¦¦¦Ÿ§¦¤©¤

.wiYrn dfi` ztqFd `idW xWt`e§¤§¨¤¦¨©¥¤©§¦
"'ä íLa" åLëò "íL àø÷iå"± ©¦§¨¨©§¨§¥

FGW xnFl Wie ,mW lNRzdW ,xnFlM§©¤¦§©¥¨§¥©¤
icin FzlSd lr dicFd zNtY dzid̈§¨§¦©¨¨©©¨¨¦¥

.mixvn Kln drxtd dxez ©§Ÿ¤¤¦§©¦
(d)Y íøáà úà CìBääíøb éî ©¥¤©§¨¦¨©

úàæ Bì äúéäL±xwaE o`v" ¤¨§¨ŸŸ¨¨
."mild`e§Ÿ¨¦

íøáà íò Búëéìä±dn ,oM `l m`W £¦¨¦©§¨¤¦Ÿ¥©
,"mxa` z` KlFdd" miNOA EprinWO©§¦¥©¦¦©¥¤©§¨
lrIe" :` wEqtA lirl xn` xaM ixdW¤£¥§¨¨©§¥§¨©©©

"FOr hFle .. mxa`)g"ty(.e dxez ©§¨§¦



jlÎjlס zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c iyily meil inei xeriy

(å)ì õøàä íúà àNð-àìåäéä-ék åcçé úáL §«Ÿ¨¨¬Ÿ¨²¨−̈¤¨¤´¤©§¨®¦«¨¨³
ì eìëé àìå áø íLeëø:åcçé úáL §¨Æ½̈§¬Ÿ¨«§−¨¤¬¤©§¨«

i"yx£Ì˙‡ ‡NŒ‡ÏÂ∑,עליו להֹוסיף וצרי הּוא, קצר ולׁשֹון למקניהם, מרעה להסּפיק יכֹולה היתה לא ¿…»»…»ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹ
הארץ", מרעה אֹותם נׂשא "ולא זכר ּכמֹו ּבלׁשֹון נׂשא" "ולא ּכתב לפיכ. ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹ

(æ)-äð÷î éòø ïéáe íøáà-äð÷î éòø ïéa áéø-éäéå©«§¦¦À¥µŸ¥´¦§¥«©§½̈¥−Ÿ¥´¦§¥
:õøàa áLé æà éføtäå éðòðkäå èBì®§©§©«£¦Æ§©§¦¦½−̈¥¬¨¨«¤

i"yx£·È¯ŒÈ‰ÈÂ∑ מֹוכיחים אברם ורֹועי אחרים, ּבׂשדֹות ּבהמּתם ּומרעים רׁשעים לֹוט ׁשל ר ֹועיו ׁשהיּו לפי «¿ƒƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
אֹומר: והּכתּוב ּגזל, זה ואין יֹורׁשֹו, ולֹוט יֹורׁש, אין ולֹו לאברם הארץ נּתנה אֹומרים: והם הּגזל, על ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָאֹותם

עדין  אברם ּבּה זכה ולא ּבארץ", יׁשב אז והּפרּזי .(ב"ר)"והּכנעני ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(ç)éðéa äáéøî éäú àð-ìà èBì-ìà íøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¹̈¤À©¨̧§¦³§¦¨Æ¥¦´
ðéáeéòø ïéáe éòø ïéáe E:eðçðà íéçà íéLðà-ék E ¥¤½¥¬Ÿ©−¥´Ÿ¤®¦«£¨¦¬©¦−£¨«§
i"yx£ÌÈÁ‡ ÌÈL‡∑ ּפנים ּבקלסּתר ּדֹומין אּגדה: ּומדרׁש .קרֹובים, ¬»ƒ«ƒְְְְִִִִִֵַַַָָָ

Ák„‡ו  ·˙ÈÓÏ ‡Ú¯‡ ÔB‰˙È ˙¯·BÒ ‡ÏÂ¿»»«»¿«¿»¿ƒ««¬»
·˙ÈÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ÈbÒ ÔB‰È˜ ‰Â‰ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«

:‡„Ák«¬»

ÔÈ·eז  Ì¯·‡c d¯ÈÚa ÈÚ¯ ÔÈa ‡˙evÓ ˙Â‰Â«¬««»≈»≈¿ƒ≈¿«¿»≈
ÔÎa ‰‡f¯Ùe ‰‡ÚÎe ËBÏc d¯ÈÚa ÈÚ»̄≈¿ƒ≈¿¿«¬»»¿ƒ»»¿≈

:‡Ú¯‡a ·È˙È»ƒ¿«¿»

evÓ˙‡ח  È‰z ÔÚÎ ‡Ï ËBÏÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»¿«¿≈«»
È¯‡ C˙ÂÚ¯ ÔÈ·e È˙ÂÚ¯ ÔÈ·e CÈ·e ‡Èa≈»≈»≈«¬»ƒ≈«¬»»¬≈

:‡Á‡ ÔÈÁ‡ ÔÈ¯·e‚¿ƒ«ƒ¬»¿»

mdxa` ly`

(e)Y íúBà àNð àìåäúéä àì §Ÿ¨¨¨Ÿ¨§¨
äìBëé±.ux`d §¨¨¨¤

íäéð÷îì äòøî ÷étñäì±mB d`x §©§¦¦§¤§¦§¥¤§¥©
eUre awri iAB) f ,el oOwl i"Wx(`le" : ©¦§©¨©¥©£Ÿ§¥¨§Ÿ
wiRqdl ± mdixEbn ux` dlkidrxn ¨§¨¤¤§¥¤§©§¦¦§¤

."mdNW zFndAl©§¥¤¨¤
ìåàeä øö÷ ïBL±,bi rWFd i"Wx d`x §¨¨¨§¥©¦¥©

lr xn`W hoiaOde" :xvw `xwn ¤¨©©¦§¨¨¨§©¥¦
."aNd lr `Ed aXEin `xwOd oFWlA¦§©¦§¨§¨©©¥
xSwn `xwOd minrtNW ,xnFlM§©¤¦§¨¦©¦§¨§©¥
o"Anxd azM oke .eil`n oaEOd xacA§¨¨©¨¥¥¨§¥¨©¨©§©
xSwl zElibxd"W ai ,`k mixaC§¨¦¤¨§¦§©¥

"oaEOd xacA)mb` ipiirn(. §¨¨©¨
éøöåéñBäì CàNð àìå :Bîk ,åéìò ó §¨¦§¦¨¨§§Ÿ¨¨

áúk Cëéôì ,õøàä äòøî íúBà¨¦§¤¨¨¤§¦¨¨©
ìa "àNð àìå"øëæ ïBL±aqEn df iM §Ÿ¨¨¦§¨¨¦¤¨

ENi`e ,xkf oFWl `EdW "drxn" lr©¦§¤¤§¨¨§¦
oFWl `idW "ux`d" lr aqEn did̈¨¨©¨¨¤¤¦§
d`Up `le" :xnFl Kixv did ,dawp§¥¨¨¨¨¦©§Ÿ¨§¨
dirWi i"Wx mB d`xE] "ux`d mzF`¨¨¨¤§¥©©¦§©§¨

[gi ,h)`"eb(:i"Wx WxiR ok iptNX dnE .©¤¦§¥¥¥©©¦
WExiR Edf ,"[ux`d] dlFki dzid `l"Ÿ¨§¨§¨¨¨¤¤¥
.wEqRd zFaiY z` Wxtn zrke ,oiprd̈¦§¨§¨¥§¨¥¤¥©¨
WxtOW ,zFnFwn dAxdA FMxC oke§¥©§§©§¥§¤§¨¥
z` KM xg` wxe oiprd z` dNigY§¦¨¤¨¦§¨§©©©¨¤

.onvr miNOdf dxez ©¦¦©§¨
(f)Y áéø éäéåìL åéòBø eéäL éôì ©§¦¦§¦¤¨¨¤

úBãNa ízîäa íéòøîe íéòLø èBì§¨¦©§¦§¤§¨¦§
íéøçà±wEqRd zEkinQn oM cnFl £¥¦¥¥¦§¦©¨

wiRqd `NW oeiMW ,mcFTd wEqRl©¨©¥¤¥¨¤Ÿ¦§¦
,mzEWxA didW ux`d drxn mdl̈¤¦§¥¨¨¤¤¨¨¦§¨
mdipwn mirxn Eid hFl irFx df ipRn¦§¥¤¥¨©§¦¦§¥¤
aixd did KM lre ,mixg` zFcUA¦§£¥¦§©¨¨¨¨¦

mdipiA)cecl likyn(. ¥¥¤
ìò íúBà íéçéëBî íøáà éòBøå§¥©§¨¦¦¨©

ìæbä±irFx oiA aix idie" aEzM okle ©¨¥§¨¥¨©§¦¦¥¥
,"hFl dpwn irFx oiaE mxa` dpwn¦§¥©§¨¥¥¦§¥
EligzdW md mxa` dpwn irFxW¤¥¦§¥©§¨¥¤¦§¦
lr Edfe ,hFl dpwn irFx mr daixOA©§¦¨¦¥¦§¥§¤©

.lfBd lr mzF` EgikFdW ici§¥¤¦¨©©¨¥
,íøáàì õøàä äðzð :íéøîBà íäå§¥§¦¦§¨¨¨¤§©§¨

èBìå ,LøBé ïéà Bìå±.eig` oA §¥¥§¤¨¦
øîBà áeúkäå ,ìæb äæ ïéàå ,BLøBé± §§¥¤¨¥§©¨¥

irFx zprhl aEzMd zaEWY Ff ,xnFlM§©§©©¨§©£©¥
.hFl

,"õøàa áLé æà éføtäå éðòðkäå"§©§©£¦§©§¦¦¨Ÿ¥¨¨¤
ïéãò íøáà da äëæ àìå±df iR lre §Ÿ¨¨¨©§¨£©¦§©¦¤

f` ifixRde iprpMde" oiA xWTd oaEn¨©¤¤¥§©§©£¦§©§¦¦¨
,"'ebe aix idie" oial ,"ux`A aWFi¥¨¨¤§¥©§¦¦
ixd mbe ?o`kl Fpipr dn oM `l m`W¤¦Ÿ¥¨¦§¨§¨§©£¥

lirl xn` xaM)e ,ai(f` iprpMde" : §¨¨©§¥§©§©£¦¨
"ux`A)m"`x(Wxtn "f`" zaiY z`e . ¨¨¤§¤¥©¨§¨¥

oicr ,xnFlM ,KM xg` `le "f`" :i"Wx©¦¨§Ÿ©©¨§©£©¦
.c ,bk oOwl i"Wx d`xE .aWFig dxez ¥§¥©¦§©¨

(g)Y íéçà íéLðàíéáBø÷±oA £¨¦©¦§¦¤
.ai ,hk oOwl i"Wx mB d`xE .eig`̈¦§¥©©¦§©¨
F`xTW ,ai ,k oOwl i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦§©¨¤§¨
,mipaM md ixd mipa ipAW mEXn eig`̈¦¦¤§¥¨¦£¥¥§¨¦
d`xE .gxY lW FpA hFl did ENi`kE§¦¨¨§¤¤©§¥

.ai ,b zEx .cp ,en ,`l oOwl i"Wx©¦§©¨
äãbà Løãîe±.e ,`n dAx ziW`xA ¦§©©¨¨§¥¦©¨

íéðt øzñì÷a ïéîBc±"mig`"e ¦¦§©§¥¨¦§©¦
:xn` ENi`kE ,mig`M mi`xp :FWExiR¥¦§¦§©¦§¦¨©

Epgp` mig`M)m"`x(,xnFl Kixve . §©¦£©§§¨¦©
mdxa` WxcOd WExitNWhFll xn` ¤§¥©¦§¨©§¨¨¨©§

mdW llbA mdipiA daixn didY `NW¤Ÿ¦§¤§¦¨¥¥¤¦§©¤¥
zFIxAde ,mig` FnM dfl df minFC¦¤¨¤§©¦§©§¦
.df mr df miax mig`dW Exn`iŸ§¤¨©¦¨¦¤¦¤
uxzl `A i"Wx df WExitAW xWt`e§¤§¨¤§¥¤©¦¨§¨¥
iM ,"mig` miWp`" oFWNd xEYi z ¤̀¦©¨£¨¦©¦¦
:xnFl Fl did ,calA daxiw mEXn m ¦̀¦¦§¨¦§¨¨¨©
xn`W dGnE ,"Epgp` mig` iM"¦©¦£©§¦¤¤¨©
miWp` :FWExiR ,"mig` miWp`"£¨¦©¦¥£¨¦

.minFCh dxez ¦

jlÎjl zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c iyily meil inei xeriy

(è)éðôì õøàä-ìë àìä-íà éìòî àð ãøtä E £³Ÿ¨¨¨̧¤Æ§¨¤½¦¨¬¤−̈¥«¨¨®¦
:äìéàîNàå ïéîiä-íàå äðîéàå ìàîOä©§´Ÿ§¥¦½¨§¦©¨¦−§©§§¦«¨

i"yx£‰ÈÓÈ‡Â Ï‡ÓO‰ Ì‡∑ּתׁשב אׁשר מּמ,,)ואׁשב (ּבכל אתרחק ּדבר לא וסֹוף ּולעזר, למגן ל ואעמד ƒ«¿…¿≈ƒ»ְְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: לֹו, יד)הצר וגֹו'"(לקמן אחיו נׁשּבה ּכי אברם ּכמֹו:∑ÈÓÈ‡Â‰."וּיׁשמע עצמי, את אימין ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָֻ¿≈ƒ»ְְִִֵֶַ

אחר: ּבמקֹום מצינּו ּכ 'ואיימינה', לּנקד לֹו היה ּתאמר: ואם עצמי. את אׂשמאיל ב "ואׂשמאילה", (שמואל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
להיימין יד) נקּוד ואין להימין" אׁש ."אם ְְְְִִִֵֵֵַָ

(é)ék ïcøiä økk-ìk-úà àøiå åéðéò-úà èBì-àOiå©¦¨´¤¥À̈©©§Æ¤¨¦©´©©§¥½¦¬
éðôì ä÷Lî dlë|äøîò-úàå íãñ-úà ýåýé úçL ª−̈©§¤®¦§¥´©¥´§Ÿ̈À¤§ŸÆ§¤£Ÿ̈½

:øòö äëàa íéøöî õøàk ýåýé-ïâk§©§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦«Ÿ£−̈«Ÿ©
i"yx£‰˜LÓ dlÎ Èk∑ מים נחלי ÓÚŒ˙‡Â¯‰.ארץ Ì„ÒŒ˙‡ '‰ ˙ÁL ÈÙÏ∑אֹותֹו Ô‚k.מיׁשֹור היה ƒÀ»«¿∆ֲִֵֶֶַַƒ¿≈«≈∆¿…¿∆¬…»ִָָ¿«
ÌÈ¯ˆÓ.לאילנֹות ∑‰' ı¯‡k∑ (ב"ר)לזרעים.¯Úˆ ‰Î‡a∑ׁשהיּו על לגנאי: ּדֹורׁשֹו אּגדה ּומדרׁש צער. עד ְִָ¿∆∆ƒ¿«ƒְִִָ…¬»…«ְְְִִֶַַַַַַָָָֹ

הֹוריֹות  ּבמּסכת ּבׁשכּונתם. לֹוט לֹו ּבחר זּמה, .ׁשטּופי ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

È˙ÂlÓט  ÔÚk L¯t˙‡ CÓ„˜ ‡Ú¯‡ ÏÎ ‡Ï‰¬»»«¿»√»»ƒ¿»≈¿«ƒ¿»ƒ
z‡ Ì‡Â ‡ÓB¯„Ï ‡‡Â ‡etˆÏ z‡ Ì‡ƒ«¿¿ƒ»«¬»¿»»¿ƒ«¿

:‡etˆÏ ‡‡Â ‡ÓB¯„Ï¿»»«¬»¿ƒ»

LÈÓ¯י  Ïk ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ ˙È ËBÏ Û˜Êe¿«»≈ƒ«¬»»»≈«
ÈÈ ˙eÏaÁ Ì„˜ ‡È˜L ˙Èa dlÎ È¯‡ ‡c¯È«¿¿»¬≈À«≈«¿»√»«»¿»
‡Ú¯‡k ÈÈ„ ‡˙È‚k ‰¯ÓÚ ˙ÈÂ ÌB„Ò ˙È»¿¿»¬…»¿ƒ¿»«¿»¿«¿»

:¯ÚˆÏ ÈËÓ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ»≈¿…«

mdxa` ly`

(h)Y äðîéàå ìàîOä íàøLà ìëa ¦©§Ÿ§¥¦¨§¨£¤
Enî ÷çøúà àì áLz±WExiR didie ¥¥Ÿ¤§©¥¦§§¦§¤¥

,Ll KEnq LpiniA aW` ± "dpini`e"§¥¦¨¥¥¦¦§¨§
,Ll`nUA aW` ± "dli`nU`e" oke§¥§©§§¦¨¥¥¦§Ÿ§
oinil dpEMd oi`e .LOn wgxz` `NW¤Ÿ¤§©¥¦§§¥©©¨¨¦¦
miwFgx Eidi f`W ,Fl`nUl F` mlFrd̈¨¦§Ÿ¤¨¦§§¦
daixn Ll oi`e ,zilkzA dGn df¤¦¤§©§¦§¥§§¦¨

FGn dlFcB)m"`x(. §¨¦
øæòìe ïâîì Eì ãîòàå±Edfe §¤¡Ÿ§§¨¥§¥¤§¤

Fl zFidl Fpinil cFnrIW ,"dpini`e"§¥¦¨¤©£¦¦¦§
,xnFl Wi xzFi zEIhxtaE .xfrlE obnl§¨¥§¥¤¦§¨¦¥¥©
"dli`nU`"e ,"xfrl" Edf "dpini`e"W¤§¥¦¨¤§¥¤§©§§¦¨
.e ,eh zFnW i"Wx d`xE ."obnl" Edf¤§¨¥§¥©¦§

øîàpL ,Bì Cøöeä øác óBñå±oOwl §¨¨§©¤¤¡©§©¨
.ci ,ci

."'Bâå åéçà äaLð ék íøáà òîLiå"©¦§©©§¨¦¦§¨¨¦§
Y äðîéàåBîk ,éîöò úà ïéîéà §¥¦¨©§¦¤©§¦§

éîöò úà ìéàîNà Y "äìéàîNàå"§©§§¦¨©§§¦¤©§¦
±e" zNOW FnM :WExiRdli`nU``id " ¥§¤¦©§©§§¦¨¦

dxFn s"l`d zEgYRW ,lirtd oipAn¦¦§©¦§¦¤©¨¨¨¤¨
didYW aIEgi "dpini`e" zNn oM ,eilr̈¨¥¦©§¥¦¨§¨¤¦§¤
g"YtA dcEwp `id EN`M ,lirtd oipAn¦¦§©¦§¦§¦¦§¨§©¨

s"l`d)m"`x(. ¨¨¤
"äðéîéàå" ã÷pì Bì äéä :øîàz íàå§¦Ÿ©¨¨¦¨¥§©§¦¨

±zF` `idW) c"EIde ,g"YtA s"l`d̈¨¤§©¨§©¤¦
dNOd WxW lW dpFW`x(FnM ,`"eWA ¦¨¤Ÿ¤©¦¨¦§¨§

e"dli`nU`e"W ,"dli`nU`g"YtA " §©§§¦¨¤§©§§¦¨§©¨
WxW lW dpFW`x zF` `idW) o"iXde§©¦¤¦¦¨¤Ÿ¤

dNOd(`"eWA)`"eb(. ©¦¨¦§¨

øçà íB÷îa eðéöî Ck±a l`EnW ¨¨¦§¨©¥§¥
.hi ,ci

ãe÷ð ïéàå "ïéîäì Là íà"¦¦§¥¦§¥¨
."ïéîéäì"±oin`dl Wi m`),e dkin i"yx §©§¦¦¥§©£¦

i(.i dxez

(i)Y ä÷Lî dlë ékíéî éìçð õøà± ¦ª¨©§¤¤¤©£¥¨¦
ENi`kE .f ,g mixaC aEzMd oFWl iR lr©¦§©¨§¨¦§¦
:FWExiRW ,dwWn ux` DNk iM :xn`̈©¦ª¨¤¤©§¤¤¥
Dnvr ux`dW `le) min ilgp lW ux ¤̀¤¤©£¥©¦§Ÿ¤¨¨¤©§¨

min ilgp `id(ipRn ,"dwWn" m`xwE , ¦©£¥©¦§¨¨©§¤¦§¥
diwWdd didY mdOW)m"`x(. ¤¥¤¦§¤©©§¨¨

äøBîò úàå íBãñ úà 'ä úçL éðôì¦§¥©¥¤§§¤£¨
øBLéî BúBà äéä±.oCxId xMM ¨¨¦¦©©©§¥

lr aqEn Fpi` "'d zgW iptl" ,xnFlM§©¦§¥©¥¥¨©
"'ebe 'd obM" lr `N` ,"dwWn DNM"ª¨©§¤¤¨©§©

eixg`W)`"eb .m"`x(,"xFWin" xn`e . ¤©£¨§¨©¦
,"xFWin" FWExiR "xMM"W mEXn¦¤¦¨¥¦
.xE`iAA mW d`xE .`i wEqR oOwlcM§¦§©¨¨§¥¨©¥

'ä ïâkúBðìéàì Y±drEhp dzidW §©¨¦¨¤¨§¨§¨
ocr obaM mixgaEn zFpli` lMn)i"yx ¦¨¦¨§¨¦¦§©¥¤

f ,`n x"a(aqEn Fpi` "'d obM"W rnWnE .©§©¤§©¥¨
,mFcq lr `N` "mixvn ux`M" lr©§¤¤¦§©¦¤¨©§
eh ,eh xAcOA i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦©¦§¨
."mixvn ux` oM ± 'd obM" :WxtOW¤§¨¥§©¥¤¤¦§©¦
oke .d ,`i zldw i"WxA `Ed oke§¥§©¦Ÿ¤¤§¥
mixaC .ak ,bi xAcOA i"Wxn rnWn©§©¥©¦©¦§¨§¨¦

.i ,`i
íéøöî õøàkíéòøæì Y±FnM §¤¤¦§©¦¦§¨¦§

xn`PW)i ,`i mixac(.. mixvn ux`M" : ¤¤¡©§¤¤¦§©¦

Llbxa ziwWde Lrxf z` rxfY xW £̀¤¦§©¤©§£§¦§¦¨§©§§
."wxId obM§©©¨¨

Y øòö äëàaøòö ãò±i"Wx d`x Ÿ£¨Ÿ©©Ÿ©§¥©¦
"dk`A" zaiY WxtOW hi ,i lirl§¥¤§¨¥¥©Ÿ£¨
z` WxitE xSw o`ke ,miptF` ipWA¦§¥¨¦§¨¦¥¥©¤

.dNOd z` `le oiprd̈¦§¨§Ÿ¤©¦¨
äãbà Løãîe±.f ,`n dAx ziW`xA ¦§©©¨¨§¥¦©¨
éàðâì BLøBc±Wxcp wEqRd lMW §¦§©¤¨©¨¦§¨

`VIe" :dxiar oiprl hFl lW FzEpbl¦§¤§¦§©£¥¨©¦¨
eipFc` zW` `VYe" ± "eipir z` hFl¤¥¨©¦¨¥¤£¨
iM" ± "oCxId xMM lM z`" ,"dipir z ¤̀¥¤¨¥¨¦©©©§¥¦

M" ,"mgl xMM cr dpFf dX` craDNk i §©¦¨¨©¦©¨¤¦ª¨
in z` dX`d z` dwWde" ± "dwWn©§¤§¦§¨¤¨¦¨¤¥
m` dide" ± "'d zgW iptl" ,"mixOd©¨¦¦§¥©¥§¨¨¦

."dvx` zgWe eig` zW` l` `Ä¤¥¤¨¦§¦¥©§¨
eéäL ìò±.mFcq iWp` ©¤¨©§¥§

íúðeëLa èBì Bì øça änæ éôeèL§¥¦¨¨©¦§¨¨
±z` hFl Fl xgaIe" :`i wEqR oOwlcM§¦§©¨¨©¦§©¥

ilWn i"Wx mB d`xE ."oCxId xMM lM̈¦©©©§¥§¥©©¦¦§¥
dIWEY lkA cxtp WTai de`zl" :` ,gi§©£¨§©¥¦§¨§¨¦¨
cxtPW hFlA EdEWxC EpizFAx ± rNBzi¦§©¨©¥§¨§¤¦§¨
xgaIe xn`PW ,FAl ze`Y lr mdxa`n¥©§¨¨©©£©¦¤¤¡©©¦§©
`xwOd lM ,oCxId xMM lM z` hFl Fl¥¨¦©©©§¥¨©¦§¨
dNBzp :FtFqe ,xn`p sE`ip mW lr dGd©¤©¥¦¤¡©§¦§©¨
,zFWxcn iYaaE zFIqpk iYaA FpFlw§§¨¥§¥¦§¨¥¦§¨

."ia`FnE ipFOr `ai `lŸ¨Ÿ©¦¨¦
úBéøBä úëqîa)(.±mB `aEn mW .a ,i §©¤¤¨¨¨©

DNM" lrW `N` ,df dcB` Wxcn oM¥¦§©©¨¨¤¤¨¤©ª¨
wEqRd mW `aEn "dwWn)f ,a ryed(: ©§¤¨¨©¨



סי jlÎjl zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c iyily meil inei xeriy

(å)ì õøàä íúà àNð-àìåäéä-ék åcçé úáL §«Ÿ¨¨¬Ÿ¨²¨−̈¤¨¤´¤©§¨®¦«¨¨³
ì eìëé àìå áø íLeëø:åcçé úáL §¨Æ½̈§¬Ÿ¨«§−¨¤¬¤©§¨«

i"yx£Ì˙‡ ‡NŒ‡ÏÂ∑,עליו להֹוסיף וצרי הּוא, קצר ולׁשֹון למקניהם, מרעה להסּפיק יכֹולה היתה לא ¿…»»…»ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹ
הארץ", מרעה אֹותם נׂשא "ולא זכר ּכמֹו ּבלׁשֹון נׂשא" "ולא ּכתב לפיכ. ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹ

(æ)-äð÷î éòø ïéáe íøáà-äð÷î éòø ïéa áéø-éäéå©«§¦¦À¥µŸ¥´¦§¥«©§½̈¥−Ÿ¥´¦§¥
:õøàa áLé æà éføtäå éðòðkäå èBì®§©§©«£¦Æ§©§¦¦½−̈¥¬¨¨«¤

i"yx£·È¯ŒÈ‰ÈÂ∑ מֹוכיחים אברם ורֹועי אחרים, ּבׂשדֹות ּבהמּתם ּומרעים רׁשעים לֹוט ׁשל ר ֹועיו ׁשהיּו לפי «¿ƒƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
אֹומר: והּכתּוב ּגזל, זה ואין יֹורׁשֹו, ולֹוט יֹורׁש, אין ולֹו לאברם הארץ נּתנה אֹומרים: והם הּגזל, על ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָאֹותם

עדין  אברם ּבּה זכה ולא ּבארץ", יׁשב אז והּפרּזי .(ב"ר)"והּכנעני ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(ç)éðéa äáéøî éäú àð-ìà èBì-ìà íøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¹̈¤À©¨̧§¦³§¦¨Æ¥¦´
ðéáeéòø ïéáe éòø ïéáe E:eðçðà íéçà íéLðà-ék E ¥¤½¥¬Ÿ©−¥´Ÿ¤®¦«£¨¦¬©¦−£¨«§
i"yx£ÌÈÁ‡ ÌÈL‡∑ ּפנים ּבקלסּתר ּדֹומין אּגדה: ּומדרׁש .קרֹובים, ¬»ƒ«ƒְְְְִִִִִֵַַַָָָ

Ák„‡ו  ·˙ÈÓÏ ‡Ú¯‡ ÔB‰˙È ˙¯·BÒ ‡ÏÂ¿»»«»¿«¿»¿ƒ««¬»
·˙ÈÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ÈbÒ ÔB‰È˜ ‰Â‰ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«

:‡„Ák«¬»

ÔÈ·eז  Ì¯·‡c d¯ÈÚa ÈÚ¯ ÔÈa ‡˙evÓ ˙Â‰Â«¬««»≈»≈¿ƒ≈¿«¿»≈
ÔÎa ‰‡f¯Ùe ‰‡ÚÎe ËBÏc d¯ÈÚa ÈÚ»̄≈¿ƒ≈¿¿«¬»»¿ƒ»»¿≈

:‡Ú¯‡a ·È˙È»ƒ¿«¿»

evÓ˙‡ח  È‰z ÔÚÎ ‡Ï ËBÏÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»¿«¿≈«»
È¯‡ C˙ÂÚ¯ ÔÈ·e È˙ÂÚ¯ ÔÈ·e CÈ·e ‡Èa≈»≈»≈«¬»ƒ≈«¬»»¬≈

:‡Á‡ ÔÈÁ‡ ÔÈ¯·e‚¿ƒ«ƒ¬»¿»

mdxa` ly`

(e)Y íúBà àNð àìåäúéä àì §Ÿ¨¨¨Ÿ¨§¨
äìBëé±.ux`d §¨¨¨¤

íäéð÷îì äòøî ÷étñäì±mB d`x §©§¦¦§¤§¦§¥¤§¥©
eUre awri iAB) f ,el oOwl i"Wx(`le" : ©¦§©¨©¥©£Ÿ§¥¨§Ÿ
wiRqdl ± mdixEbn ux` dlkidrxn ¨§¨¤¤§¥¤§©§¦¦§¤

."mdNW zFndAl©§¥¤¨¤
ìåàeä øö÷ ïBL±,bi rWFd i"Wx d`x §¨¨¨§¥©¦¥©

lr xn`W hoiaOde" :xvw `xwn ¤¨©©¦§¨¨¨§©¥¦
."aNd lr `Ed aXEin `xwOd oFWlA¦§©¦§¨§¨©©¥
xSwn `xwOd minrtNW ,xnFlM§©¤¦§¨¦©¦§¨§©¥
o"Anxd azM oke .eil`n oaEOd xacA§¨¨©¨¥¥¨§¥¨©¨©§©
xSwl zElibxd"W ai ,`k mixaC§¨¦¤¨§¦§©¥

"oaEOd xacA)mb` ipiirn(. §¨¨©¨
éøöåéñBäì CàNð àìå :Bîk ,åéìò ó §¨¦§¦¨¨§§Ÿ¨¨

áúk Cëéôì ,õøàä äòøî íúBà¨¦§¤¨¨¤§¦¨¨©
ìa "àNð àìå"øëæ ïBL±aqEn df iM §Ÿ¨¨¦§¨¨¦¤¨

ENi`e ,xkf oFWl `EdW "drxn" lr©¦§¤¤§¨¨§¦
oFWl `idW "ux`d" lr aqEn did̈¨¨©¨¨¤¤¦§
d`Up `le" :xnFl Kixv did ,dawp§¥¨¨¨¨¦©§Ÿ¨§¨
dirWi i"Wx mB d`xE] "ux`d mzF`¨¨¨¤§¥©©¦§©§¨

[gi ,h)`"eb(:i"Wx WxiR ok iptNX dnE .©¤¦§¥¥¥©©¦
WExiR Edf ,"[ux`d] dlFki dzid `l"Ÿ¨§¨§¨¨¨¤¤¥
.wEqRd zFaiY z` Wxtn zrke ,oiprd̈¦§¨§¨¥§¨¥¤¥©¨
WxtOW ,zFnFwn dAxdA FMxC oke§¥©§§©§¥§¤§¨¥
z` KM xg` wxe oiprd z` dNigY§¦¨¤¨¦§¨§©©©¨¤

.onvr miNOdf dxez ©¦¦©§¨
(f)Y áéø éäéåìL åéòBø eéäL éôì ©§¦¦§¦¤¨¨¤

úBãNa ízîäa íéòøîe íéòLø èBì§¨¦©§¦§¤§¨¦§
íéøçà±wEqRd zEkinQn oM cnFl £¥¦¥¥¦§¦©¨

wiRqd `NW oeiMW ,mcFTd wEqRl©¨©¥¤¥¨¤Ÿ¦§¦
,mzEWxA didW ux`d drxn mdl̈¤¦§¥¨¨¤¤¨¨¦§¨
mdipwn mirxn Eid hFl irFx df ipRn¦§¥¤¥¨©§¦¦§¥¤
aixd did KM lre ,mixg` zFcUA¦§£¥¦§©¨¨¨¨¦

mdipiA)cecl likyn(. ¥¥¤
ìò íúBà íéçéëBî íøáà éòBøå§¥©§¨¦¦¨©

ìæbä±irFx oiA aix idie" aEzM okle ©¨¥§¨¥¨©§¦¦¥¥
,"hFl dpwn irFx oiaE mxa` dpwn¦§¥©§¨¥¥¦§¥
EligzdW md mxa` dpwn irFxW¤¥¦§¥©§¨¥¤¦§¦
lr Edfe ,hFl dpwn irFx mr daixOA©§¦¨¦¥¦§¥§¤©

.lfBd lr mzF` EgikFdW ici§¥¤¦¨©©¨¥
,íøáàì õøàä äðzð :íéøîBà íäå§¥§¦¦§¨¨¨¤§©§¨

èBìå ,LøBé ïéà Bìå±.eig` oA §¥¥§¤¨¦
øîBà áeúkäå ,ìæb äæ ïéàå ,BLøBé± §§¥¤¨¥§©¨¥

irFx zprhl aEzMd zaEWY Ff ,xnFlM§©§©©¨§©£©¥
.hFl

,"õøàa áLé æà éføtäå éðòðkäå"§©§©£¦§©§¦¦¨Ÿ¥¨¨¤
ïéãò íøáà da äëæ àìå±df iR lre §Ÿ¨¨¨©§¨£©¦§©¦¤

f` ifixRde iprpMde" oiA xWTd oaEn¨©¤¤¥§©§©£¦§©§¦¦¨
,"'ebe aix idie" oial ,"ux`A aWFi¥¨¨¤§¥©§¦¦
ixd mbe ?o`kl Fpipr dn oM `l m`W¤¦Ÿ¥¨¦§¨§¨§©£¥

lirl xn` xaM)e ,ai(f` iprpMde" : §¨¨©§¥§©§©£¦¨
"ux`A)m"`x(Wxtn "f`" zaiY z`e . ¨¨¤§¤¥©¨§¨¥

oicr ,xnFlM ,KM xg` `le "f`" :i"Wx©¦¨§Ÿ©©¨§©£©¦
.c ,bk oOwl i"Wx d`xE .aWFig dxez ¥§¥©¦§©¨

(g)Y íéçà íéLðàíéáBø÷±oA £¨¦©¦§¦¤
.ai ,hk oOwl i"Wx mB d`xE .eig`̈¦§¥©©¦§©¨
F`xTW ,ai ,k oOwl i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦§©¨¤§¨
,mipaM md ixd mipa ipAW mEXn eig`̈¦¦¤§¥¨¦£¥¥§¨¦
d`xE .gxY lW FpA hFl did ENi`kE§¦¨¨§¤¤©§¥

.ai ,b zEx .cp ,en ,`l oOwl i"Wx©¦§©¨
äãbà Løãîe±.e ,`n dAx ziW`xA ¦§©©¨¨§¥¦©¨

íéðt øzñì÷a ïéîBc±"mig`"e ¦¦§©§¥¨¦§©¦
:xn` ENi`kE ,mig`M mi`xp :FWExiR¥¦§¦§©¦§¦¨©

Epgp` mig`M)m"`x(,xnFl Kixve . §©¦£©§§¨¦©
mdxa` WxcOd WExitNWhFll xn` ¤§¥©¦§¨©§¨¨¨©§

mdW llbA mdipiA daixn didY `NW¤Ÿ¦§¤§¦¨¥¥¤¦§©¤¥
zFIxAde ,mig` FnM dfl df minFC¦¤¨¤§©¦§©§¦
.df mr df miax mig`dW Exn`iŸ§¤¨©¦¨¦¤¦¤
uxzl `A i"Wx df WExitAW xWt`e§¤§¨¤§¥¤©¦¨§¨¥
iM ,"mig` miWp`" oFWNd xEYi z ¤̀¦©¨£¨¦©¦¦
:xnFl Fl did ,calA daxiw mEXn m ¦̀¦¦§¨¦§¨¨¨©
xn`W dGnE ,"Epgp` mig` iM"¦©¦£©§¦¤¤¨©
miWp` :FWExiR ,"mig` miWp`"£¨¦©¦¥£¨¦

.minFCh dxez ¦

jlÎjl zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c iyily meil inei xeriy

(è)éðôì õøàä-ìë àìä-íà éìòî àð ãøtä E £³Ÿ¨¨¨̧¤Æ§¨¤½¦¨¬¤−̈¥«¨¨®¦
:äìéàîNàå ïéîiä-íàå äðîéàå ìàîOä©§´Ÿ§¥¦½¨§¦©¨¦−§©§§¦«¨

i"yx£‰ÈÓÈ‡Â Ï‡ÓO‰ Ì‡∑ּתׁשב אׁשר מּמ,,)ואׁשב (ּבכל אתרחק ּדבר לא וסֹוף ּולעזר, למגן ל ואעמד ƒ«¿…¿≈ƒ»ְְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: לֹו, יד)הצר וגֹו'"(לקמן אחיו נׁשּבה ּכי אברם ּכמֹו:∑ÈÓÈ‡Â‰."וּיׁשמע עצמי, את אימין ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָֻ¿≈ƒ»ְְִִֵֶַ

אחר: ּבמקֹום מצינּו ּכ 'ואיימינה', לּנקד לֹו היה ּתאמר: ואם עצמי. את אׂשמאיל ב "ואׂשמאילה", (שמואל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
להיימין יד) נקּוד ואין להימין" אׁש ."אם ְְְְִִִֵֵֵַָ

(é)ék ïcøiä økk-ìk-úà àøiå åéðéò-úà èBì-àOiå©¦¨´¤¥À̈©©§Æ¤¨¦©´©©§¥½¦¬
éðôì ä÷Lî dlë|äøîò-úàå íãñ-úà ýåýé úçL ª−̈©§¤®¦§¥´©¥´§Ÿ̈À¤§ŸÆ§¤£Ÿ̈½

:øòö äëàa íéøöî õøàk ýåýé-ïâk§©§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦«Ÿ£−̈«Ÿ©
i"yx£‰˜LÓ dlÎ Èk∑ מים נחלי ÓÚŒ˙‡Â¯‰.ארץ Ì„ÒŒ˙‡ '‰ ˙ÁL ÈÙÏ∑אֹותֹו Ô‚k.מיׁשֹור היה ƒÀ»«¿∆ֲִֵֶֶַַƒ¿≈«≈∆¿…¿∆¬…»ִָָ¿«
ÌÈ¯ˆÓ.לאילנֹות ∑‰' ı¯‡k∑ (ב"ר)לזרעים.¯Úˆ ‰Î‡a∑ׁשהיּו על לגנאי: ּדֹורׁשֹו אּגדה ּומדרׁש צער. עד ְִָ¿∆∆ƒ¿«ƒְִִָ…¬»…«ְְְִִֶַַַַַַָָָֹ

הֹוריֹות  ּבמּסכת ּבׁשכּונתם. לֹוט לֹו ּבחר זּמה, .ׁשטּופי ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

È˙ÂlÓט  ÔÚk L¯t˙‡ CÓ„˜ ‡Ú¯‡ ÏÎ ‡Ï‰¬»»«¿»√»»ƒ¿»≈¿«ƒ¿»ƒ
z‡ Ì‡Â ‡ÓB¯„Ï ‡‡Â ‡etˆÏ z‡ Ì‡ƒ«¿¿ƒ»«¬»¿»»¿ƒ«¿

:‡etˆÏ ‡‡Â ‡ÓB¯„Ï¿»»«¬»¿ƒ»

LÈÓ¯י  Ïk ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ ˙È ËBÏ Û˜Êe¿«»≈ƒ«¬»»»≈«
ÈÈ ˙eÏaÁ Ì„˜ ‡È˜L ˙Èa dlÎ È¯‡ ‡c¯È«¿¿»¬≈À«≈«¿»√»«»¿»
‡Ú¯‡k ÈÈ„ ‡˙È‚k ‰¯ÓÚ ˙ÈÂ ÌB„Ò ˙È»¿¿»¬…»¿ƒ¿»«¿»¿«¿»

:¯ÚˆÏ ÈËÓ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ»≈¿…«

mdxa` ly`

(h)Y äðîéàå ìàîOä íàøLà ìëa ¦©§Ÿ§¥¦¨§¨£¤
Enî ÷çøúà àì áLz±WExiR didie ¥¥Ÿ¤§©¥¦§§¦§¤¥

,Ll KEnq LpiniA aW` ± "dpini`e"§¥¦¨¥¥¦¦§¨§
,Ll`nUA aW` ± "dli`nU`e" oke§¥§©§§¦¨¥¥¦§Ÿ§
oinil dpEMd oi`e .LOn wgxz` `NW¤Ÿ¤§©¥¦§§¥©©¨¨¦¦
miwFgx Eidi f`W ,Fl`nUl F` mlFrd̈¨¦§Ÿ¤¨¦§§¦
daixn Ll oi`e ,zilkzA dGn df¤¦¤§©§¦§¥§§¦¨

FGn dlFcB)m"`x(. §¨¦
øæòìe ïâîì Eì ãîòàå±Edfe §¤¡Ÿ§§¨¥§¥¤§¤

Fl zFidl Fpinil cFnrIW ,"dpini`e"§¥¦¨¤©£¦¦¦§
,xnFl Wi xzFi zEIhxtaE .xfrlE obnl§¨¥§¥¤¦§¨¦¥¥©
"dli`nU`"e ,"xfrl" Edf "dpini`e"W¤§¥¦¨¤§¥¤§©§§¦¨
.e ,eh zFnW i"Wx d`xE ."obnl" Edf¤§¨¥§¥©¦§

øîàpL ,Bì Cøöeä øác óBñå±oOwl §¨¨§©¤¤¡©§©¨
.ci ,ci

."'Bâå åéçà äaLð ék íøáà òîLiå"©¦§©©§¨¦¦§¨¨¦§
Y äðîéàåBîk ,éîöò úà ïéîéà §¥¦¨©§¦¤©§¦§

éîöò úà ìéàîNà Y "äìéàîNàå"§©§§¦¨©§§¦¤©§¦
±e" zNOW FnM :WExiRdli`nU``id " ¥§¤¦©§©§§¦¨¦

dxFn s"l`d zEgYRW ,lirtd oipAn¦¦§©¦§¦¤©¨¨¨¤¨
didYW aIEgi "dpini`e" zNn oM ,eilr̈¨¥¦©§¥¦¨§¨¤¦§¤
g"YtA dcEwp `id EN`M ,lirtd oipAn¦¦§©¦§¦§¦¦§¨§©¨

s"l`d)m"`x(. ¨¨¤
"äðéîéàå" ã÷pì Bì äéä :øîàz íàå§¦Ÿ©¨¨¦¨¥§©§¦¨

±zF` `idW) c"EIde ,g"YtA s"l`d̈¨¤§©¨§©¤¦
dNOd WxW lW dpFW`x(FnM ,`"eWA ¦¨¤Ÿ¤©¦¨¦§¨§

e"dli`nU`e"W ,"dli`nU`g"YtA " §©§§¦¨¤§©§§¦¨§©¨
WxW lW dpFW`x zF` `idW) o"iXde§©¦¤¦¦¨¤Ÿ¤

dNOd(`"eWA)`"eb(. ©¦¨¦§¨

øçà íB÷îa eðéöî Ck±a l`EnW ¨¨¦§¨©¥§¥
.hi ,ci

ãe÷ð ïéàå "ïéîäì Là íà"¦¦§¥¦§¥¨
."ïéîéäì"±oin`dl Wi m`),e dkin i"yx §©§¦¦¥§©£¦

i(.i dxez

(i)Y ä÷Lî dlë ékíéî éìçð õøà± ¦ª¨©§¤¤¤©£¥¨¦
ENi`kE .f ,g mixaC aEzMd oFWl iR lr©¦§©¨§¨¦§¦
:FWExiRW ,dwWn ux` DNk iM :xn`̈©¦ª¨¤¤©§¤¤¥
Dnvr ux`dW `le) min ilgp lW ux ¤̀¤¤©£¥©¦§Ÿ¤¨¨¤©§¨

min ilgp `id(ipRn ,"dwWn" m`xwE , ¦©£¥©¦§¨¨©§¤¦§¥
diwWdd didY mdOW)m"`x(. ¤¥¤¦§¤©©§¨¨

äøBîò úàå íBãñ úà 'ä úçL éðôì¦§¥©¥¤§§¤£¨
øBLéî BúBà äéä±.oCxId xMM ¨¨¦¦©©©§¥

lr aqEn Fpi` "'d zgW iptl" ,xnFlM§©¦§¥©¥¥¨©
"'ebe 'd obM" lr `N` ,"dwWn DNM"ª¨©§¤¤¨©§©

eixg`W)`"eb .m"`x(,"xFWin" xn`e . ¤©£¨§¨©¦
,"xFWin" FWExiR "xMM"W mEXn¦¤¦¨¥¦
.xE`iAA mW d`xE .`i wEqR oOwlcM§¦§©¨¨§¥¨©¥

'ä ïâkúBðìéàì Y±drEhp dzidW §©¨¦¨¤¨§¨§¨
ocr obaM mixgaEn zFpli` lMn)i"yx ¦¨¦¨§¨¦¦§©¥¤

f ,`n x"a(aqEn Fpi` "'d obM"W rnWnE .©§©¤§©¥¨
,mFcq lr `N` "mixvn ux`M" lr©§¤¤¦§©¦¤¨©§
eh ,eh xAcOA i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦©¦§¨
."mixvn ux` oM ± 'd obM" :WxtOW¤§¨¥§©¥¤¤¦§©¦
oke .d ,`i zldw i"WxA `Ed oke§¥§©¦Ÿ¤¤§¥
mixaC .ak ,bi xAcOA i"Wxn rnWn©§©¥©¦©¦§¨§¨¦

.i ,`i
íéøöî õøàkíéòøæì Y±FnM §¤¤¦§©¦¦§¨¦§

xn`PW)i ,`i mixac(.. mixvn ux`M" : ¤¤¡©§¤¤¦§©¦

Llbxa ziwWde Lrxf z` rxfY xW £̀¤¦§©¤©§£§¦§¦¨§©§§
."wxId obM§©©¨¨

Y øòö äëàaøòö ãò±i"Wx d`x Ÿ£¨Ÿ©©Ÿ©§¥©¦
"dk`A" zaiY WxtOW hi ,i lirl§¥¤§¨¥¥©Ÿ£¨
z` WxitE xSw o`ke ,miptF` ipWA¦§¥¨¦§¨¦¥¥©¤

.dNOd z` `le oiprd̈¦§¨§Ÿ¤©¦¨
äãbà Løãîe±.f ,`n dAx ziW`xA ¦§©©¨¨§¥¦©¨
éàðâì BLøBc±Wxcp wEqRd lMW §¦§©¤¨©¨¦§¨

`VIe" :dxiar oiprl hFl lW FzEpbl¦§¤§¦§©£¥¨©¦¨
eipFc` zW` `VYe" ± "eipir z` hFl¤¥¨©¦¨¥¤£¨
iM" ± "oCxId xMM lM z`" ,"dipir z ¤̀¥¤¨¥¨¦©©©§¥¦

M" ,"mgl xMM cr dpFf dX` craDNk i §©¦¨¨©¦©¨¤¦ª¨
in z` dX`d z` dwWde" ± "dwWn©§¤§¦§¨¤¨¦¨¤¥
m` dide" ± "'d zgW iptl" ,"mixOd©¨¦¦§¥©¥§¨¨¦

."dvx` zgWe eig` zW` l` `Ä¤¥¤¨¦§¦¥©§¨
eéäL ìò±.mFcq iWp` ©¤¨©§¥§

íúðeëLa èBì Bì øça änæ éôeèL§¥¦¨¨©¦§¨¨
±z` hFl Fl xgaIe" :`i wEqR oOwlcM§¦§©¨¨©¦§©¥

ilWn i"Wx mB d`xE ."oCxId xMM lM̈¦©©©§¥§¥©©¦¦§¥
dIWEY lkA cxtp WTai de`zl" :` ,gi§©£¨§©¥¦§¨§¨¦¨
cxtPW hFlA EdEWxC EpizFAx ± rNBzi¦§©¨©¥§¨§¤¦§¨
xgaIe xn`PW ,FAl ze`Y lr mdxa`n¥©§¨¨©©£©¦¤¤¡©©¦§©
`xwOd lM ,oCxId xMM lM z` hFl Fl¥¨¦©©©§¥¨©¦§¨
dNBzp :FtFqe ,xn`p sE`ip mW lr dGd©¤©¥¦¤¡©§¦§©¨
,zFWxcn iYaaE zFIqpk iYaA FpFlw§§¨¥§¥¦§¨¥¦§¨

."ia`FnE ipFOr `ai `lŸ¨Ÿ©¦¨¦
úBéøBä úëqîa)(.±mB `aEn mW .a ,i §©¤¤¨¨¨©

DNM" lrW `N` ,df dcB` Wxcn oM¥¦§©©¨¨¤¤¨¤©ª¨
wEqRd mW `aEn "dwWn)f ,a ryed(: ©§¤¨¨©¨



jlÎjlסב zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c iyily meil inei xeriy

(àé)èBì òqiå ïcøiä økk-ìk úà èBì Bì-øçáiå©¦§©´À¥µ¨¦©´©©§¥½©¦©¬−
:åéçà ìòî Léà eãøtiå íãwî¦¤®¤©¦¨´§½¦−¥©¬¨¦«

i"yx£¯kk∑ּכתרּגּומֹו אברם∑Ì„wÓ.מיׁשֹור, מאצל נֹוסע )מּמזרחה (נסע נמצא אברם, ׁשל למערבֹו לֹו והל ƒ«ְְִַƒ∆∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּבאלהיו  ולא ּבאברם לא אפׁשי אי אמר: עֹולם, ׁשל מּקדמֹונֹו עצמֹו הּסיע אּגדה: ּומדרׁש למערב. .מּמזרח ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

(áé)økkä éøòa áLé èBìå ïòðk-õøàa áLé íøáà©§−̈¨©´§¤«¤§¨®©§À¨©Æ§¨¥´©¦½̈
:íãñ-ãò ìäàiå©¤«¡©−©§«Ÿ

i"yx£Ï‰‡iÂ∑ סדֹום עד ּולמקנהּו לרֹועיו אהלים .נטה «∆¡«ְְְְֳִִֵַָָָָ

(âé):ãàî ýåýéì íéàhçå íéòø íãñ éLðàå§©§¥´§½Ÿ¨¦−§©¨¦®©«Ÿ̈−§«Ÿ

i"yx£ÌÈÚ¯ Ì„Ò ÈL‡Â∑ורּבֹותינּו עּמהם. מּלׁשּכן לֹוט נמנע לא לח)ואףֿעלּֿפיֿכן מּכאן:(יומא (משלי למדּו ¿«¿≈¿…»ƒְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
ירקב"ט) רׁשעים קט)∑¯ÌÈÚ."וׁשם Ó‡„.ּבממֹונם ∑ÌÈ‡hÁÂ.ּבגּופם (סנהדרין '‰Ï∑ ר ּומתּכּונים יֹודעים ּבֹונם ְְְִִֵָָ»ƒְָ¿«»ƒְָָ«¿…ְְְִִִִַָ

ּבֹו .למרד ְִֹ

ÏËeיא  ‡c¯È ¯LÈÓ Ïk ˙È ËBÏ dÏ ¯Á·e¿«≈»»≈««¿¿»¿«
:È‰eÁ‡ ˙ÂlÓ ¯·b eL¯Ùz‡Â ÔÈÓ„˜lÓ ËBÏƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¿»¿«ƒ¿«¬ƒ

È˙·יב  ËBÏÂ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ·˙È Ì¯·‡«¿»»≈¿«¿»ƒ¿»«¿»≈
:ÌB„Ò „Ú Ò¯Ùe ‡¯LÈÓ ÈÂ¯È˜a¿ƒ¿≈≈¿»¿««¿

ÔÈ·iÁÂיג  ÔB‰BÓÓa ÔÈLÈa ÌB„Òc ÈL‡Â∆¡»≈ƒ¿ƒƒƒ¿¿¿«»ƒ
:‡„ÁÏ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙iÂ‚aƒ¿ƒ»¿√»¿»«¬»

mdxa` ly`

ininE ingl ipzFp iad`n ixg` dkl`"¥§¨©£¥§©£©§¥©§¦¥©
mi`zn dfe ."iiETWe ipnW iYWtE ixnv©§¦¦§¦©§¦§¦¨§¤©§¦
EidW lr"W o`M i"Wx ixacl xzFi¥§¦§¥©¦¨¤©¤¨
hFl Fl xgA dOf itEhW§¥¦¨¨©

."mzpEkWA`i dxez ¦§¨¨
(`i)Y økkøBLéî±i"Wx d`xE .wnr ¦©¦¥¤§¥©¦

FnM ,agxp xFWin .. xM" :bk ,l dirWi§©§¨©¦¦§¨§
,ci oOwl i"Wx d`x la` ."oCxId xMM¦©©©§¥£¨§¥©¦§©¨
xMM oCxi lW .. xFWin .. ip` xnF`e" :e§¥£¦¦¤©§¥¦¨

."FnW§
Bîebøúk±WxiR `NX dnE .xWin §©§¥©©¤Ÿ¥©

mBW s` ,eiptNW wEqRA Ff daiY i"Wx©¦¥¨©¨¤§¨¨©¤©
:qFlwpE` FnBxze ,"xMM" xMfp mẄ¦§©¦¨§¦§§§§
:xn`p mXW mEXn ,xnFl Wi ?"xWin"¥©¥©¦¤¨¤¡©
xMM lM z` `xIe eipir z` hFl `VIe"©¦¨¤¥¨©©§¥¨¦©
x`zn aEzMd ,"dwWn DNk iM oCxId©©§¥¦ª¨©§¤©¨§¨¥
`id ux`dW dnA opFAzde d`x hFNW¤¨¨§¦§¥§©¤¨¨¤¦

" `idW ,"dwWn DNM"ux`"min ilgp ª¨©§¤¤¦¤¤©£¥©¦
i"Wx oFWlM)(."xMM" `idX dn `le , ¦§©¦§Ÿ©¤¦¦¨

lM z` hFl Fl xgaIe" :xn`p o`M ENi`e§¦¨¤¡©©¦§©¥¨
xgA `EdW rnWnE ,"oCxId xMM¦¨©©§¥©§©¤¨©

wx) `l mW zaWl(ux`" `EdW llbA ¨¤¤¨Ÿ©¦§©¤¤¤
aFYkl Kixv did oM m` iM) "min ilgp©£¥©¦¦¦¥¨¨¨¦¦§
iM oCxId xMM lM z` hFl Fl xgaIe"©¦§©¥¨¦©©©§¥¦

"dwWn DNk(,xTirA) `N`(llbA ª¨©§¤¤¨§¦¨¦§©
wnr ,xnFlM ,xFWin ,"xMM" `EdW¤¦¨¦§©¥¤
miwdlE mW aXizdl lFkie ,agẍ¨§¨§¦§©¥¨§¨¦
wEqtA xEn`M ,mFcq cr svxA mildŸ̀¨¦§¤¤©§¨¨§¨

i"Wx ixackE ."mFcq cr ld`Ie" :ai©¤¡©©§§¦§¥©¦
lr s`e ,WxcOd mWA i wEqR lirl§¥¨§¥©¦§¨§©©
.bi wEqR i"WxA oOwlcM hWRd KxC¤¤©§¨§¦§©¨§©¦¨

Y íãwîíøáà ìöàî òñð ¦¤¤¨©¥¥¤©§¨
çøænî)(,±miqEtcE ci iazM dAxdA ¦¦§¨§©§¥¦§¥¨§¦

:miqxFB Wie .df miqxFB `l mipFW`x¦¦Ÿ§¦¤§¥§¦
."FgxfOn"¦¦§¨

àöîð ,íøáà ìL Báøòîì Bì Cìäå§¨©§©£¨¤©§¨¦§¨
áøòîì çøænî òñBð±aWi mdxa` iM ¥©¦¦§¨§©£¨¦©§¨¨¨©

ux` lW FgxfnA `id irde ,ird cil§©¨©§¨©¦§¦§¨¤¤¤
irdl qgiA oCxId xMMW ixd ,l`xUi¦§¨¥£¥¤¦©©©§¥§©©§¨©
d`xE .FpxFtq d`x ,axrnA dzid̈§¨§©£¨§¥§§§¥
dkWnp oCxId xMMW ,"minkg iztU"¦§¥£¨¦¤¦©©©§¥¦§§¨
qgiA s` okle ,l` ziAn xzFi axrOl©©£¨¥¦¥¥§¨¥©§©©
.axrn oCxId xMM z`xwp l` zial§¥¥¦§¥¦©©©§¥©£¨

äãbà Løãîe±.f ,`n dAx ziW`xA ¦§©©¨¨§¥¦©¨
."mcTn" Edn©¦¤¤

ìL BðBîãwî Bîöò òéqäíìBò± ¦¦©©§¦©§¤¨
`EdÎKExAÎWFcTd.mlFrl mcTW ©¨¨¤¨©¨¨

éLôà éà :øîà±.ipFvx oi` ¨©¦¤§¦¥§¦
íøáàa àì±.mxa`n cxtp okNW Ÿ§©§¨¤¨¥¦§¨¥©§¨

åéäìàa àìå±cxtp hFl ,xnFlM §Ÿ¥Ÿ¨§©¦§¨
mxa`A `l dvx `NW mEXn mxa`n¥©§¨¦¤Ÿ¨¨Ÿ§©§¨
:` ,bk xifp i"Wx d`xE .eiwl`A `le§Ÿ¥Ÿ¨§¥©¦¨¦
dxiar xacl ± cxtp WTai de`zl"§©£¨§©¥¦§¨¦§©£¥¨
lrn cxtPW hFl df ,cxtPW in WTai§©¥¦¤¦§¨¤¤¦§¨¥©
lrn Wi` EcxRIe aizkcM ,mdxa ©̀§¨¨§¦§¦©¦¨§¦¥©
,mcTn hFl rQIe :Dil KinqE ,eig`̈¦§¦¥©¦©¦¤¤

."dNigY cxtp `EdWai dxez ¤¦§¨§¦¨
(ai)Y ìäàiåíéìäà äèð±Edf ©¤¡©¨¨Ÿ¨¦¤

oOwl i"Wx mB d`xE ."ld`Ie" WExiRd©¥©¤¡©§¥©©¦§©¨
.fi ,hi

eäð÷îìe åéòBøì±Fzia ipaE `Ed la` §¨§¦§¥£¨§¥¥
."xMMd ixrA" EaWï§§¨¥©¦¨

"íBãñ ãò"±ai ,ci oOwl d`xE ©§§¥§©¨
.mW i"WxaEbi dxez §©¦¨

(bi)Y íéòø íBãñ éLðàåét ìò óàå §©§¥§¨¦§©©¦
lî èBì òðîð àì ïëíänò ïkL±iM ¥Ÿ¦§©¦¦§Ÿ¦¨¤¦

X dn ,oM `l m`zEkIdf wEqtl Wi ¦Ÿ¥©©¨¥§¨¤
mWA i wEqR lirl i"Wx d`xE .o`M̈§¥©¦§¥¨§¥

.WxcOd©¦§¨
eðéúBaøå±.a ,gl `nFi §©¥¨

"á÷øé íéòLø íL" :ïàkî eãîì± ¨§¦¨¥§¨¦¦§¨
ilWnA `Ed df wEqRW s`)f ,i(EpizFAx , ©¤¨¤§¦§¥©¥

dxFYd on mB `Ed oMW o`Mn miWxFC§¦¦¨¤¥©¦©¨
)my `nei(dxFYdW dGn `id dgkFdde .§©¨¨¦¦¤¤©¨

wx ,mFcq iWp` lW mzEpB z` dxiMfd¦§¦¨¤§¨¤©§¥§©
z` o`M dxiMfdW dCaErd mvrn¥¤¤¨§¨¤¦§¦¨¨¤
.xAEcnd oiprl xEWw Fpi`W s` ,mFcq§©¤¥¨¨¦§¨©§¨
EpizFAx WExiR itl wx Edf mpn`e§¨§¨¤©§¦¥©¥
iR lr iM ,"awxi mirWx mW" :wEqRA©¨¥§¨¦¦§¨¦©¦
`NWM "mirWx mW" :FWExiR hWR§©¥¥§¨¦§¤Ÿ
d`x ,eil`n "awxi" ± mzF` mixiMfn©§¦¦¨¦§¨¥¥¨§¥

mW ilWn i"Wx)iaxd(. ©¦¦§¥¨
íéòøíôeâa Y±dOfA mitEhW)i"yx ¨¦§¨§¦§¦¨

` ,hw oixcdpq(dcEdi ax zrcM `Ede .§§©©©§¨

jlÎjl zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr d zegiy ihewl)

ירקבירקבירקבירקב ררררׁשׁשׁשׁשעיםעיםעיםעים ׁשׁשׁשׁשםםםם ממממּכּכּכּכאןאןאןאן,,,, למדלמדלמדלמדּוּוּוּו יג)ורורורורּבּבּבּבֹוֹוֹוֹותינתינתינתינּוּוּוּו יג, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבמׁשלי מלא מקרא הּוא ירקב" רׁשעים "וׁשם הרי ז)וקׁשה, ּדהּנה (י, לֹומר, ויׁש מּכאן. למדּוהּו ׁשרּבֹותינּו רׁש"י אֹומר ואי , ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

מׁשּתּכח  והּוא ׁשמֹו, להזּכיר חפץ אדם ׁשאין ּבׁשמם, עֹולה (רּקבֹון רׁשע ׁשם מזּכירים ׁשאין רׁש"י מפרׁש ׁשם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּבמׁשלי
אֹותֹו. מגּנים ׁשמֹו מזּכירים ׁשּכאׁשר למדּו ּומּכאן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמאליו),

(ãé)Bnòî èBì-ãøtä éøçà íøáà-ìà øîà ýåýéå©«Ÿ̈º¨©´¤©§À̈©«£¥Æ¦¨«¤´¥«¦½
éðéò àð àNíL äzà-øLà íB÷nä-ïî äàøe E ¨´¨³¥¤̧Æ§¥½¦©¨−£¤©¨´¨®

:änéå äîã÷å äaâðå äðôö̈¬Ÿ¨¨¤−§¨¨¥¬§¨¨¨«¨
i"yx£ËBÏŒ„¯t‰ È¯Á‡∑.מּמּנּו ּפֹורׁש הּדּבּור היה עּמֹו, ׁשהרׁשע זמן אל (ּכל ה' "וּירא ּוכתיב: אצלֹו לֹוט ׁשהיה ּולעיל «¬≈ƒ»∆ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

להבין  וקל היה, ּכׁשר ׁשעה ּבאֹותּה .)אברם", ְְְְִֵַַָָָָָָָָ

(åè)äpðzà Eì äàø äzà-øLà õøàä-ìk-úà ék¦¯¤¨¨¨²¤£¤©¨¬Ÿ¤−§´¤§¤®̈
:íìBò-ãò Eòøæìe§©§£−©¨«

(æè)à ézîNåøLà õøàä øôòk Eòøæ-ú|ìëeé-íà §©§¦¬¤©§£−©«£©´¨¨®¤£¤´¦©´
:äðné Eòøæ-íb õøàä øôò-úà úBðîì Léà¦À¦§Æ¤£©´¨½̈¤©©§£−¦¨¤«

i"yx£LÈ‡ ÏÎeÈŒÌ‡ ¯L‡∑ יּמנה לא זרע ּכ להּמנֹות, לעפר אפׁשר ׁשאי .ּכׁשם ¬∆ƒ«ƒְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

(æé)Eì ék daçøìe dkøàì õøàa Cläúä íe÷µ¦§©¥´¨½̈¤§¨§−̈§¨§¨®¦¬§−
:äpðzà¤§¤«¨

ËBÏיד  L¯t˙‡c ¯˙a Ì¯·‡Ï ¯Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬«¿«¿»»«¿ƒ¿»∆
z‡c ‡¯˙‡ ÔÓ ÈÊÁÂ CÈÚ ÔÚk ÛB˜Ê dnÚÓ≈ƒ≈¿¿«≈»«¬≈ƒ«¿»ƒ«¿
‡ÁÈ„ÓÏe ‡ÓB¯„Ïe ‡etˆÏ Ônz«»¿ƒ»¿»»¿»ƒ¿»

:‡·¯ÚÓÏe¿««¿»

‡dpzטו  CÏ ÈÊÁ z‡ Èc ‡Ú¯‡ Ïk ˙È È¯‡¬≈»»«¿»ƒ«¿»≈»∆¿ƒ«
:ÌÏÚ „Ú CÈ·ÏÂ¿ƒ¿»«»»

„‡¯Ú‡טז  ‡¯ÙÚk ÔÈ‡ÈbÒ CÈa ˙È ÈÂL‡Â∆¡«ƒ»¿»«ƒƒ¿«¿»¿«¿»
‡¯ÙÚ ˙È ÈÓÓÏ ¯·‚Ï ¯LÙ‡ ‡Ï Èc ‡Ók¿»ƒ»∆¿«ƒ¿«¿ƒ¿≈»«¿»

:ÔeÓzÈ ‡Ï CÈa Û‡ ‡Ú¯‡„¿«¿»«¿»»ƒƒ¿

‡¯Èיז  dÈ˙ÙÏÂ dk¯‡Ï ‡Ú¯‡a CÈl‰ Ìe˜«ƒ¿«¿»¿»¿«¿ƒ¿»«¬≈
:dpz‡ CÏ»∆¿ƒ«

mdxa` ly`

,oM Wxtl sicrde .` ,hw oixcdpqA§©§¤§¦§¤¡¦§¨¥¥
mirx" :mW `zipzOd zrcM `le§Ÿ§©©©©§¦¨¨¨¦
"rx" hWR iR lrW mEXn ,"mpFnnA§¨¨¦¤©¦§¨©
xzFi okle ,"`hg"n xzFi xEng̈¥¥¥§§¨¥¥
mirxW inl "mirx" `Fxwl xAYqn¦§©¥¦§¨¦§¦¤¨¦

mtEbA)`"eb(azM i"WxW mEXn F` . §¨¦¤©¦¨©
xgA hFNW `i wEqtAmzpEkWAipRn §¨¤¨©¦§¨¨¦§¥
dOfA mitEhW EidW)`i wEqR i"WxA lirlcM(, ¤¨§¦§¦¨§¦§¥§©¦¨

aFYki aEzMdW xAYqn xzFi `liOnE¦¥¨¥¦§©¥¤©¨¦§
itEhW mzFidl) mtEB lW `hgd z ¤̀©¥§¤¨¦§¨§¥

dOf(mpFnnA m`hg iptl)awri zlgp(. ¦¨¦§¥¤§¨§¨¨
íéàhçå.íðBîîa YY ãàî 'äì §©¨¦§¨¨©§Ÿ

Ba ãBøîì íéðekúîe íðBaø íéòãBé± §¦¦¨¦§©§¦¦§
"c`n" aEzMW dGn oM cnFNW d`xp¦§¤¤¥¥¦¤¤¨§Ÿ
mlv` dzidW dxFn dGW ,"'dl" ixg ©̀£¥©¤¤¤¤¨§¨¤§¨
mB d`xE .dlFcB dxEvA 'dA dcixn§¦¨©§¨§¨§¥©

.ci ,ek `xwIe .h ,i lirl i"Wxci dxez ©¦§¥©¦§¨

(ci)Y èBì ãøtä éøçàïîæ ìk ©£¥¦¨¤¨§©
LøBt øeacä äéä Bnò òLøäL¤¨¨¨¦¨¨©¦¥

epnî±`xIe" :f ,ai lirl aEzMX dnE ¦¤©¤¨§¥©¥¨
?hFl FOr didW s` ,"mxa` l` 'd¤©§¨©¤¨¨¦
mivxzOW i"Wx iWxtn d`x§¥§¨§¥©¦¤§¨§¦
`Ed mivExiYd cg`e ,mipFW miptF`A§¨¦¦§¤¨©¥¦
oFW`x qEtcaE .xWM did ok iptNW¤¦§¥¥¨¨¨¥¦§¦
ÎWFcTd Fl xn`W itl" :o`M sqFp¨¨§¦¤¨©©¨
mr `le ,Ll Kl `EdÎKExÄ¤§§Ÿ¦

."hFleh dxez

(fh)Y Léà ìëeé íà øLàéàL íLk £¤¦©¦§¥¤¦
úBðnäì øôòì øLôà±"m`" oi`W ¤§¨¤¨¨§¦¨¤¥¦

i` i`CeA ixdW ,i`Ce `N` wtq df¤¨¥¤¨©©¤£¥§©©¦
ux`d xtr z` zFpnl xWt`)`"eb(. ¤§¨¦§¤£©¨¨¤

äðné àì Eòøæ Ck±i"Wx mB d`x ¨©§£Ÿ¦¨¤§¥©©¦
.`i ,` mixaC§¨¦

]õøàä øôòk Eòøæ úà ézîNåY §©§¦¤©§£©£©¨¨¤

øôòk íìBòä ìëa íéøfôî eéäiL¤¦§§ª¨¦§¨¨¨©£©
Y øôò ïéà íàL ,ãBòå .õøàä̈¨¤§¤¦¥¨¨
Ck ,äàeáúe úBðìéà íìBòa ïéà¥¨¨¦¨§¨¨
íìBòä ïéà Y ìàøNé ïéà íà¦¥¦§¨¥¥¨¨

øîàpL ,íi÷úî±.c ,ek oOwl ¦§©¥¤¤¡©§©¨
úBîéì ìáà ,"Eòøæá eëøaúäå"§¦§¨£§©§££¨¦
ää÷nL ,ìBçk ïéìeLî çéLnä©¨¦©§¦©¤©§¤
ìk eä÷éå eìté Ck ,ìkä éðéL¦¥©Ÿ¨¦§§¦§¨
úäwé Bìå" øîàpL ,íìBòä̈¨¤¤¡©§¦§©

."íénò±.i ,hn oOwl ©¦§©¨
íøáà ìäàiå,BzLàì øæçL Y ©¤¡©©§¨¤¨©§¦§

Løt Y ãéìBî BðéàL äàøLkL¤§¤¨¨¤¥¦¨©
LBãwä Bì øîàL ïåék ,äpnî¦¤¨¥¨¤¨©©¨
Eòøæ úà ézîNå" :àeä Ceøä§©§¦¤©§£

dì øæç Y "'Bâå±dGd rhTd lM §¨©¨¨©¤©©¤
miqEtcA Fpi`e ,oFW`x qEtCn `Ed¦§¦§¥¦§¦

.mixg`fi dxez £¥¦



סג jlÎjl zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c iyily meil inei xeriy

(àé)èBì òqiå ïcøiä økk-ìk úà èBì Bì-øçáiå©¦§©´À¥µ¨¦©´©©§¥½©¦©¬−
:åéçà ìòî Léà eãøtiå íãwî¦¤®¤©¦¨´§½¦−¥©¬¨¦«

i"yx£¯kk∑ּכתרּגּומֹו אברם∑Ì„wÓ.מיׁשֹור, מאצל נֹוסע )מּמזרחה (נסע נמצא אברם, ׁשל למערבֹו לֹו והל ƒ«ְְִַƒ∆∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּבאלהיו  ולא ּבאברם לא אפׁשי אי אמר: עֹולם, ׁשל מּקדמֹונֹו עצמֹו הּסיע אּגדה: ּומדרׁש למערב. .מּמזרח ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

(áé)økkä éøòa áLé èBìå ïòðk-õøàa áLé íøáà©§−̈¨©´§¤«¤§¨®©§À¨©Æ§¨¥´©¦½̈
:íãñ-ãò ìäàiå©¤«¡©−©§«Ÿ

i"yx£Ï‰‡iÂ∑ סדֹום עד ּולמקנהּו לרֹועיו אהלים .נטה «∆¡«ְְְְֳִִֵַָָָָ

(âé):ãàî ýåýéì íéàhçå íéòø íãñ éLðàå§©§¥´§½Ÿ¨¦−§©¨¦®©«Ÿ̈−§«Ÿ

i"yx£ÌÈÚ¯ Ì„Ò ÈL‡Â∑ורּבֹותינּו עּמהם. מּלׁשּכן לֹוט נמנע לא לח)ואףֿעלּֿפיֿכן מּכאן:(יומא (משלי למדּו ¿«¿≈¿…»ƒְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
ירקב"ט) רׁשעים קט)∑¯ÌÈÚ."וׁשם Ó‡„.ּבממֹונם ∑ÌÈ‡hÁÂ.ּבגּופם (סנהדרין '‰Ï∑ ר ּומתּכּונים יֹודעים ּבֹונם ְְְִִֵָָ»ƒְָ¿«»ƒְָָ«¿…ְְְִִִִַָ

ּבֹו .למרד ְִֹ

ÏËeיא  ‡c¯È ¯LÈÓ Ïk ˙È ËBÏ dÏ ¯Á·e¿«≈»»≈««¿¿»¿«
:È‰eÁ‡ ˙ÂlÓ ¯·b eL¯Ùz‡Â ÔÈÓ„˜lÓ ËBÏƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¿»¿«ƒ¿«¬ƒ

È˙·יב  ËBÏÂ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ·˙È Ì¯·‡«¿»»≈¿«¿»ƒ¿»«¿»≈
:ÌB„Ò „Ú Ò¯Ùe ‡¯LÈÓ ÈÂ¯È˜a¿ƒ¿≈≈¿»¿««¿

ÔÈ·iÁÂיג  ÔB‰BÓÓa ÔÈLÈa ÌB„Òc ÈL‡Â∆¡»≈ƒ¿ƒƒƒ¿¿¿«»ƒ
:‡„ÁÏ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙iÂ‚aƒ¿ƒ»¿√»¿»«¬»

mdxa` ly`

ininE ingl ipzFp iad`n ixg` dkl`"¥§¨©£¥§©£©§¥©§¦¥©
mi`zn dfe ."iiETWe ipnW iYWtE ixnv©§¦¦§¦©§¦§¦¨§¤©§¦
EidW lr"W o`M i"Wx ixacl xzFi¥§¦§¥©¦¨¤©¤¨
hFl Fl xgA dOf itEhW§¥¦¨¨©

."mzpEkWA`i dxez ¦§¨¨
(`i)Y økkøBLéî±i"Wx d`xE .wnr ¦©¦¥¤§¥©¦

FnM ,agxp xFWin .. xM" :bk ,l dirWi§©§¨©¦¦§¨§
,ci oOwl i"Wx d`x la` ."oCxId xMM¦©©©§¥£¨§¥©¦§©¨
xMM oCxi lW .. xFWin .. ip` xnF`e" :e§¥£¦¦¤©§¥¦¨

."FnW§
Bîebøúk±WxiR `NX dnE .xWin §©§¥©©¤Ÿ¥©

mBW s` ,eiptNW wEqRA Ff daiY i"Wx©¦¥¨©¨¤§¨¨©¤©
:qFlwpE` FnBxze ,"xMM" xMfp mẄ¦§©¦¨§¦§§§§
:xn`p mXW mEXn ,xnFl Wi ?"xWin"¥©¥©¦¤¨¤¡©
xMM lM z` `xIe eipir z` hFl `VIe"©¦¨¤¥¨©©§¥¨¦©
x`zn aEzMd ,"dwWn DNk iM oCxId©©§¥¦ª¨©§¤©¨§¨¥
`id ux`dW dnA opFAzde d`x hFNW¤¨¨§¦§¥§©¤¨¨¤¦

" `idW ,"dwWn DNM"ux`"min ilgp ª¨©§¤¤¦¤¤©£¥©¦
i"Wx oFWlM)(."xMM" `idX dn `le , ¦§©¦§Ÿ©¤¦¦¨

lM z` hFl Fl xgaIe" :xn`p o`M ENi`e§¦¨¤¡©©¦§©¥¨
xgA `EdW rnWnE ,"oCxId xMM¦¨©©§¥©§©¤¨©

wx) `l mW zaWl(ux`" `EdW llbA ¨¤¤¨Ÿ©¦§©¤¤¤
aFYkl Kixv did oM m` iM) "min ilgp©£¥©¦¦¦¥¨¨¨¦¦§
iM oCxId xMM lM z` hFl Fl xgaIe"©¦§©¥¨¦©©©§¥¦

"dwWn DNk(,xTirA) `N`(llbA ª¨©§¤¤¨§¦¨¦§©
wnr ,xnFlM ,xFWin ,"xMM" `EdW¤¦¨¦§©¥¤
miwdlE mW aXizdl lFkie ,agẍ¨§¨§¦§©¥¨§¨¦
wEqtA xEn`M ,mFcq cr svxA mildŸ̀¨¦§¤¤©§¨¨§¨

i"Wx ixackE ."mFcq cr ld`Ie" :ai©¤¡©©§§¦§¥©¦
lr s`e ,WxcOd mWA i wEqR lirl§¥¨§¥©¦§¨§©©
.bi wEqR i"WxA oOwlcM hWRd KxC¤¤©§¨§¦§©¨§©¦¨

Y íãwîíøáà ìöàî òñð ¦¤¤¨©¥¥¤©§¨
çøænî)(,±miqEtcE ci iazM dAxdA ¦¦§¨§©§¥¦§¥¨§¦

:miqxFB Wie .df miqxFB `l mipFW`x¦¦Ÿ§¦¤§¥§¦
."FgxfOn"¦¦§¨

àöîð ,íøáà ìL Báøòîì Bì Cìäå§¨©§©£¨¤©§¨¦§¨
áøòîì çøænî òñBð±aWi mdxa` iM ¥©¦¦§¨§©£¨¦©§¨¨¨©

ux` lW FgxfnA `id irde ,ird cil§©¨©§¨©¦§¦§¨¤¤¤
irdl qgiA oCxId xMMW ixd ,l`xUi¦§¨¥£¥¤¦©©©§¥§©©§¨©
d`xE .FpxFtq d`x ,axrnA dzid̈§¨§©£¨§¥§§§¥
dkWnp oCxId xMMW ,"minkg iztU"¦§¥£¨¦¤¦©©©§¥¦§§¨
qgiA s` okle ,l` ziAn xzFi axrOl©©£¨¥¦¥¥§¨¥©§©©
.axrn oCxId xMM z`xwp l` zial§¥¥¦§¥¦©©©§¥©£¨

äãbà Løãîe±.f ,`n dAx ziW`xA ¦§©©¨¨§¥¦©¨
."mcTn" Edn©¦¤¤

ìL BðBîãwî Bîöò òéqäíìBò± ¦¦©©§¦©§¤¨
`EdÎKExAÎWFcTd.mlFrl mcTW ©¨¨¤¨©¨¨

éLôà éà :øîà±.ipFvx oi` ¨©¦¤§¦¥§¦
íøáàa àì±.mxa`n cxtp okNW Ÿ§©§¨¤¨¥¦§¨¥©§¨

åéäìàa àìå±cxtp hFl ,xnFlM §Ÿ¥Ÿ¨§©¦§¨
mxa`A `l dvx `NW mEXn mxa`n¥©§¨¦¤Ÿ¨¨Ÿ§©§¨
:` ,bk xifp i"Wx d`xE .eiwl`A `le§Ÿ¥Ÿ¨§¥©¦¨¦
dxiar xacl ± cxtp WTai de`zl"§©£¨§©¥¦§¨¦§©£¥¨
lrn cxtPW hFl df ,cxtPW in WTai§©¥¦¤¦§¨¤¤¦§¨¥©
lrn Wi` EcxRIe aizkcM ,mdxa ©̀§¨¨§¦§¦©¦¨§¦¥©
,mcTn hFl rQIe :Dil KinqE ,eig`̈¦§¦¥©¦©¦¤¤

."dNigY cxtp `EdWai dxez ¤¦§¨§¦¨
(ai)Y ìäàiåíéìäà äèð±Edf ©¤¡©¨¨Ÿ¨¦¤

oOwl i"Wx mB d`xE ."ld`Ie" WExiRd©¥©¤¡©§¥©©¦§©¨
.fi ,hi

eäð÷îìe åéòBøì±Fzia ipaE `Ed la` §¨§¦§¥£¨§¥¥
."xMMd ixrA" EaWï§§¨¥©¦¨

"íBãñ ãò"±ai ,ci oOwl d`xE ©§§¥§©¨
.mW i"WxaEbi dxez §©¦¨

(bi)Y íéòø íBãñ éLðàåét ìò óàå §©§¥§¨¦§©©¦
lî èBì òðîð àì ïëíänò ïkL±iM ¥Ÿ¦§©¦¦§Ÿ¦¨¤¦

X dn ,oM `l m`zEkIdf wEqtl Wi ¦Ÿ¥©©¨¥§¨¤
mWA i wEqR lirl i"Wx d`xE .o`M̈§¥©¦§¥¨§¥

.WxcOd©¦§¨
eðéúBaøå±.a ,gl `nFi §©¥¨

"á÷øé íéòLø íL" :ïàkî eãîì± ¨§¦¨¥§¨¦¦§¨
ilWnA `Ed df wEqRW s`)f ,i(EpizFAx , ©¤¨¤§¦§¥©¥

dxFYd on mB `Ed oMW o`Mn miWxFC§¦¦¨¤¥©¦©¨
)my `nei(dxFYdW dGn `id dgkFdde .§©¨¨¦¦¤¤©¨

wx ,mFcq iWp` lW mzEpB z` dxiMfd¦§¦¨¤§¨¤©§¥§©
z` o`M dxiMfdW dCaErd mvrn¥¤¤¨§¨¤¦§¦¨¨¤
.xAEcnd oiprl xEWw Fpi`W s` ,mFcq§©¤¥¨¨¦§¨©§¨
EpizFAx WExiR itl wx Edf mpn`e§¨§¨¤©§¦¥©¥
iR lr iM ,"awxi mirWx mW" :wEqRA©¨¥§¨¦¦§¨¦©¦
`NWM "mirWx mW" :FWExiR hWR§©¥¥§¨¦§¤Ÿ
d`x ,eil`n "awxi" ± mzF` mixiMfn©§¦¦¨¦§¨¥¥¨§¥

mW ilWn i"Wx)iaxd(. ©¦¦§¥¨
íéòøíôeâa Y±dOfA mitEhW)i"yx ¨¦§¨§¦§¦¨

` ,hw oixcdpq(dcEdi ax zrcM `Ede .§§©©©§¨

jlÎjl zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr d zegiy ihewl)

ירקבירקבירקבירקב ררררׁשׁשׁשׁשעיםעיםעיםעים ׁשׁשׁשׁשםםםם ממממּכּכּכּכאןאןאןאן,,,, למדלמדלמדלמדּוּוּוּו יג)ורורורורּבּבּבּבֹוֹוֹוֹותינתינתינתינּוּוּוּו יג, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבמׁשלי מלא מקרא הּוא ירקב" רׁשעים "וׁשם הרי ז)וקׁשה, ּדהּנה (י, לֹומר, ויׁש מּכאן. למדּוהּו ׁשרּבֹותינּו רׁש"י אֹומר ואי , ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

מׁשּתּכח  והּוא ׁשמֹו, להזּכיר חפץ אדם ׁשאין ּבׁשמם, עֹולה (רּקבֹון רׁשע ׁשם מזּכירים ׁשאין רׁש"י מפרׁש ׁשם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּבמׁשלי
אֹותֹו. מגּנים ׁשמֹו מזּכירים ׁשּכאׁשר למדּו ּומּכאן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמאליו),

(ãé)Bnòî èBì-ãøtä éøçà íøáà-ìà øîà ýåýéå©«Ÿ̈º¨©´¤©§À̈©«£¥Æ¦¨«¤´¥«¦½
éðéò àð àNíL äzà-øLà íB÷nä-ïî äàøe E ¨´¨³¥¤̧Æ§¥½¦©¨−£¤©¨´¨®

:änéå äîã÷å äaâðå äðôö̈¬Ÿ¨¨¤−§¨¨¥¬§¨¨¨«¨
i"yx£ËBÏŒ„¯t‰ È¯Á‡∑.מּמּנּו ּפֹורׁש הּדּבּור היה עּמֹו, ׁשהרׁשע זמן אל (ּכל ה' "וּירא ּוכתיב: אצלֹו לֹוט ׁשהיה ּולעיל «¬≈ƒ»∆ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

להבין  וקל היה, ּכׁשר ׁשעה ּבאֹותּה .)אברם", ְְְְִֵַַָָָָָָָָ

(åè)äpðzà Eì äàø äzà-øLà õøàä-ìk-úà ék¦¯¤¨¨¨²¤£¤©¨¬Ÿ¤−§´¤§¤®̈
:íìBò-ãò Eòøæìe§©§£−©¨«

(æè)à ézîNåøLà õøàä øôòk Eòøæ-ú|ìëeé-íà §©§¦¬¤©§£−©«£©´¨¨®¤£¤´¦©´
:äðné Eòøæ-íb õøàä øôò-úà úBðîì Léà¦À¦§Æ¤£©´¨½̈¤©©§£−¦¨¤«

i"yx£LÈ‡ ÏÎeÈŒÌ‡ ¯L‡∑ יּמנה לא זרע ּכ להּמנֹות, לעפר אפׁשר ׁשאי .ּכׁשם ¬∆ƒ«ƒְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

(æé)Eì ék daçøìe dkøàì õøàa Cläúä íe÷µ¦§©¥´¨½̈¤§¨§−̈§¨§¨®¦¬§−
:äpðzà¤§¤«¨

ËBÏיד  L¯t˙‡c ¯˙a Ì¯·‡Ï ¯Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬«¿«¿»»«¿ƒ¿»∆
z‡c ‡¯˙‡ ÔÓ ÈÊÁÂ CÈÚ ÔÚk ÛB˜Ê dnÚÓ≈ƒ≈¿¿«≈»«¬≈ƒ«¿»ƒ«¿
‡ÁÈ„ÓÏe ‡ÓB¯„Ïe ‡etˆÏ Ônz«»¿ƒ»¿»»¿»ƒ¿»

:‡·¯ÚÓÏe¿««¿»

‡dpzטו  CÏ ÈÊÁ z‡ Èc ‡Ú¯‡ Ïk ˙È È¯‡¬≈»»«¿»ƒ«¿»≈»∆¿ƒ«
:ÌÏÚ „Ú CÈ·ÏÂ¿ƒ¿»«»»

„‡¯Ú‡טז  ‡¯ÙÚk ÔÈ‡ÈbÒ CÈa ˙È ÈÂL‡Â∆¡«ƒ»¿»«ƒƒ¿«¿»¿«¿»
‡¯ÙÚ ˙È ÈÓÓÏ ¯·‚Ï ¯LÙ‡ ‡Ï Èc ‡Ók¿»ƒ»∆¿«ƒ¿«¿ƒ¿≈»«¿»

:ÔeÓzÈ ‡Ï CÈa Û‡ ‡Ú¯‡„¿«¿»«¿»»ƒƒ¿

‡¯Èיז  dÈ˙ÙÏÂ dk¯‡Ï ‡Ú¯‡a CÈl‰ Ìe˜«ƒ¿«¿»¿»¿«¿ƒ¿»«¬≈
:dpz‡ CÏ»∆¿ƒ«

mdxa` ly`

,oM Wxtl sicrde .` ,hw oixcdpqA§©§¤§¦§¤¡¦§¨¥¥
mirx" :mW `zipzOd zrcM `le§Ÿ§©©©©§¦¨¨¨¦
"rx" hWR iR lrW mEXn ,"mpFnnA§¨¨¦¤©¦§¨©
xzFi okle ,"`hg"n xzFi xEng̈¥¥¥§§¨¥¥
mirxW inl "mirx" `Fxwl xAYqn¦§©¥¦§¨¦§¦¤¨¦

mtEbA)`"eb(azM i"WxW mEXn F` . §¨¦¤©¦¨©
xgA hFNW `i wEqtAmzpEkWAipRn §¨¤¨©¦§¨¨¦§¥
dOfA mitEhW EidW)`i wEqR i"WxA lirlcM(, ¤¨§¦§¦¨§¦§¥§©¦¨

aFYki aEzMdW xAYqn xzFi `liOnE¦¥¨¥¦§©¥¤©¨¦§
itEhW mzFidl) mtEB lW `hgd z ¤̀©¥§¤¨¦§¨§¥

dOf(mpFnnA m`hg iptl)awri zlgp(. ¦¨¦§¥¤§¨§¨¨
íéàhçå.íðBîîa YY ãàî 'äì §©¨¦§¨¨©§Ÿ

Ba ãBøîì íéðekúîe íðBaø íéòãBé± §¦¦¨¦§©§¦¦§
"c`n" aEzMW dGn oM cnFNW d`xp¦§¤¤¥¥¦¤¤¨§Ÿ
mlv` dzidW dxFn dGW ,"'dl" ixg ©̀£¥©¤¤¤¤¨§¨¤§¨
mB d`xE .dlFcB dxEvA 'dA dcixn§¦¨©§¨§¨§¥©

.ci ,ek `xwIe .h ,i lirl i"Wxci dxez ©¦§¥©¦§¨

(ci)Y èBì ãøtä éøçàïîæ ìk ©£¥¦¨¤¨§©
LøBt øeacä äéä Bnò òLøäL¤¨¨¨¦¨¨©¦¥

epnî±`xIe" :f ,ai lirl aEzMX dnE ¦¤©¤¨§¥©¥¨
?hFl FOr didW s` ,"mxa` l` 'd¤©§¨©¤¨¨¦
mivxzOW i"Wx iWxtn d`x§¥§¨§¥©¦¤§¨§¦
`Ed mivExiYd cg`e ,mipFW miptF`A§¨¦¦§¤¨©¥¦
oFW`x qEtcaE .xWM did ok iptNW¤¦§¥¥¨¨¨¥¦§¦
ÎWFcTd Fl xn`W itl" :o`M sqFp¨¨§¦¤¨©©¨
mr `le ,Ll Kl `EdÎKExÄ¤§§Ÿ¦

."hFleh dxez

(fh)Y Léà ìëeé íà øLàéàL íLk £¤¦©¦§¥¤¦
úBðnäì øôòì øLôà±"m`" oi`W ¤§¨¤¨¨§¦¨¤¥¦

i` i`CeA ixdW ,i`Ce `N` wtq df¤¨¥¤¨©©¤£¥§©©¦
ux`d xtr z` zFpnl xWt`)`"eb(. ¤§¨¦§¤£©¨¨¤

äðné àì Eòøæ Ck±i"Wx mB d`x ¨©§£Ÿ¦¨¤§¥©©¦
.`i ,` mixaC§¨¦

]õøàä øôòk Eòøæ úà ézîNåY §©§¦¤©§£©£©¨¨¤

øôòk íìBòä ìëa íéøfôî eéäiL¤¦§§ª¨¦§¨¨¨©£©
Y øôò ïéà íàL ,ãBòå .õøàä̈¨¤§¤¦¥¨¨
Ck ,äàeáúe úBðìéà íìBòa ïéà¥¨¨¦¨§¨¨
íìBòä ïéà Y ìàøNé ïéà íà¦¥¦§¨¥¥¨¨

øîàpL ,íi÷úî±.c ,ek oOwl ¦§©¥¤¤¡©§©¨
úBîéì ìáà ,"Eòøæá eëøaúäå"§¦§¨£§©§££¨¦
ää÷nL ,ìBçk ïéìeLî çéLnä©¨¦©§¦©¤©§¤
ìk eä÷éå eìté Ck ,ìkä éðéL¦¥©Ÿ¨¦§§¦§¨
úäwé Bìå" øîàpL ,íìBòä̈¨¤¤¡©§¦§©

."íénò±.i ,hn oOwl ©¦§©¨
íøáà ìäàiå,BzLàì øæçL Y ©¤¡©©§¨¤¨©§¦§

Løt Y ãéìBî BðéàL äàøLkL¤§¤¨¨¤¥¦¨©
LBãwä Bì øîàL ïåék ,äpnî¦¤¨¥¨¤¨©©¨
Eòøæ úà ézîNå" :àeä Ceøä§©§¦¤©§£

dì øæç Y "'Bâå±dGd rhTd lM §¨©¨¨©¤©©¤
miqEtcA Fpi`e ,oFW`x qEtCn `Ed¦§¦§¥¦§¦

.mixg`fi dxez £¥¦



jlÎjlסד zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iriax meil inei xeriy

(çé)øLà àøîî éðìàa áLiå àáiå íøáà ìäàiå©¤«¡©´©§À̈©¨²Ÿ©¥²¤§¥«Ÿ¥¬©§¥−£¤´
:ýåýéì çaæî íL-ïáiå ïBøáça§¤§®©¦«¤¨¬¦§¥−©©«Ÿ̈«

i"yx£‡¯ÓÓ∑ אדם ׁשם. «¿≈ֵָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 63 'r l"g y"ewl t"r)

`l Eze - minW mWl§¥¨©¦§Ÿ

להלהלהלה'"'"'"'" מזמזמזמזּבּבּבּבחחחח ׁשׁשׁשׁשםםםם ווווּיּיּיּיבןבןבןבן ּבּבּבּבחברחברחברחברֹוֹוֹוֹוןןןן אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ממראממראממראממרא ּבּבּבּבאלניאלניאלניאלני ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשבבבב ווווּיּיּיּיבאבאבאבא אברםאברםאברםאברם יח)""""ווווּיּיּיּיאהלאהלאהלאהל (יג, ְְְְֱֱֱֱֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
אברם ׁשּבנה מזּבחֹות ׁשני על הּכתּוב מסּפר מיּניּה ז־ח)לעיל על (יב, אּלה. מזּבחֹות לבנּית הּטעם מפרׁש ּבּמקֹום ורׁש"י , ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ּבסמיכּות  (ׁשּבנה הּׁשני הּמזּבח ועל יׂשראל", ארץ ּבׂשֹורת ועל הּזרע ּבׂשֹורת "על אברם ׁשּבנאֹו מפרׁש הּוא הראׁשֹון ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָהּמזּבח
ּכת  עליהם".ל'עי') ׁשם והתּפּלל עכן עֹון על ׁשם להּכׁשל ּבניו ׁשעתידין "נתנּבא ב: ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

זה? מזּבח לבנּית טעם ׁשּום נתן ולא רׁש"י ׁשתק - ּבחברֹון ׁשּבנה הּׁשליׁשי הּמזּבח - ּבּנּדֹון־ּדידן לּמה לתמֹוה, יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּומעּתה
הּכבד: אל הּקל ּדמן ּבאֹופן ּבהדרגה, נבנּו אּלּו ׁשּמזּבחֹות  לבאר, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָויׁש

ׁשּיהיה  זה ׁשּלֹו, צרכיו עם ּבקׁשר היינּו, - יׂשראל" ארץ ּבׂשֹורת ועל הּזרע ּבׂשֹורת "על אברהם ּבנה הראׁשֹון הּמזּבח ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָאת
והתּפּלל  עכן עֹון על להּכׁשל "ׁשעתידין - עוֹונֹות ּכּפרת יֹותר, נׂשּגבה ּבמּטרה נבנה הּׁשני הּמזּבח ּבארץ; ונחלה זרע ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָלֹו

לאדם. ּתֹועלת ׁשל ּכּונה ׁשּום ּבלי ּבלבד, ׁשמים לׁשם נבנה ׁשהּוא יתירה, מעלה יׁש הּׁשליׁשי ּבּמזּבח ואילּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָעליהם";
לכבֹודֹו רק אּלא "צדדית" ּכּונה לׁשם אֹותֹו ּבנה לא אברהם ּכי זה, מזּבח ּבנית ּבטעם ּכלּום מפרׁש אינֹו ׁשרׁש"י ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוזהּו

מידי. לא ותּו ,ְְִִִֵָֹיתּבר
חיּבּור מּלׁשֹון 'חברֹון' חברֹון: - הּמזּבח מקֹום לפי־זה ועוד)ויּומּתק א. קכה, (מהנ"ע). ב קכב, והחיּבּור (זח"א הּקׁשר ואמיּתית ; ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַ

.יתּבר לכבֹודֹו ורק א מכּון אּלא לעצמֹו ּתֹועלת על חֹוׁשב אינֹו האדם ּכאׁשר הּוא הּקּב"ה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻעם

ß oeygxn 'd iriax mei ß

ãé(à)Cìî CBéøà øòðL-Cìî ìôøîà éîéa éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¤´¤«¤¦§½̈©§−¤´¤
:íéBb Cìî ìòãúå íìéò Cìî øîòìøãk øñlà¤¨¨®§¨§¨¸Ÿ¤Æ¤´¤¥½̈§¦§−̈¤¬¤¦«

i"yx£ÏÙ¯Ó‡∑'האׁש ּכבׁשן לתֹו 'ּפל לאברהם: ׁשאמר נמרד ÌÈBb.(ב"ר)הּוא CÏÓ∑ׁשּׁשמֹו יׁש מקֹום «¿»∆ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹ∆∆ƒְֵֶָ
ּתדעל ּוׁשמֹו עליהם, איׁש והמליכּו ּומקֹומֹות אּמֹות מּכּמה ׁשּמה ׁשּנתקּבצּו ׁשם על רבה)ּגֹוים, .(בראשית ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

(á)òLøa-úàå íãñ Cìî òøa-úà äîçìî eNò̈´¦§¨À̈¤¤̧©Æ¤´¤§½Ÿ§¤¦§©−
áàðL äøîò Cìî|Cìî øáàîLå äîãà Cìî ¤´¤£Ÿ̈®¦§¨´¤´¤©§À̈§¤§¥̧¤Æ¤´¤

:øòö-àéä òìa Cìîe íéBáö§¦½¤¬¤¤−©¦«Ÿ©

ÓÓ¯‡יח  È¯LÈÓa ·˙ÈÂ ‡˙‡Â Ì¯·‡ Ò¯Ùe¿««¿»«¬»ƒ≈¿≈¿≈«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e ÔB¯·Á· Ècƒ¿∆¿¿»«»ƒ¿¿»√»¿»

‡¯CBÈא  Ï··„ ‡kÏÓ ÏÙ¯Ó‡ ÈÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿≈«¿»∆«¿»¿»∆«¿
ÌÏÈÚ„ ‡kÏÓ ¯ÓÚÏ¯„k ¯Òl‡„ ‡kÏÓ«¿»¿∆»»¿»¿»…∆«¿»¿≈»

:ÈÓÓÚ„ ‡kÏÓ ÏÚ„˙Â¿ƒ¿»«¿»¿«¿≈

kÏÓ‡ב  Ú¯a ÌÚ ‡·¯˜ (e„·Ú È") e¯„Ò¿»¬«¿»»ƒ∆««¿»
·‡L ‰¯ÓÚ„ ‡kÏÓ ÚL¯a ÌÚÂ Ì„Ò„ƒ¿…¿ƒƒ¿««¿»«¬…»ƒ¿»
ÌÈB·ˆ„ ‡kÏÓ ¯·‡ÓLÂ ‰Ó„‡„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»¿∆¿≈∆«¿»ƒ¿ƒ

:¯Úˆ ‡È‰ ÚÏ·„ ‡kÏÓe«¿»¿∆«ƒ…«

mdxa` ly`

(gi)Y àøîîíãà íL±mFwOde ©§¥¥¨¨§©¨
oOwl i"Wx mB d`xE .FnW lr `xwp¦§¨©§§¥©©¦§©¨
ozPW `Ed ± `xnn ipFl`A" :a ,gi§¥¥©§¥¤¨©
dlbp Kkitl ,dliOd lr dvr Fl¥¨©©¦¨§¦¨¦§¨
dWw `l df iR lre ."FwlgA eilr̈¨§¤§§©¦¤Ÿ¨¤
± `xnn" :fk ,dl oOwl azFMX dOn¦©¤¥§©¨©§¥
xnFl WIW ipRn ,"xFWiOd mW¥©¦¦§¥¤¥©
lW FnW lr `xnn `xwp xFWiOdW¤©¦¦§¨©§¥©§¤

.`xnn©§¥
]àøîî.äøæ äãBáòa ãønL YøLà ©§¥¤¨©¨£¨¨¨£¤

ïBøáçaLBãwäì Bîöò úà øaçL Y §¤§¤¦¥¤©§§©¨

àeä Ceøa±qEtcA `Ed oM ¨¥¦§
.oFW`x` dxez ¦

(`)Y ìôøîàãBøîð àeä±ixdW ©§¨¤¦§¤£¥
lre ,"xrpW Kln ltxn`"W o`M xn`p¤¡©¨¤©§¨¤¤¤¦§¨§©
ziW`x idYe" :i ,i lirl xn`p cFxnp¦§¤¡©§¥©§¦¥¦

"xrpW ux`A .. FYklnn)`"eb(okle . ©§©§§¤¤¦§¨§¨¥
s` ,dNigY o`M xMfp `Ed¦§¨¨§¦¨©
azMdl Kixv did xnFrlxcMW¤§¨§¨¤¨¨¨¦§¦¨¥
dUrOd xERiqA xTird `EdW ,dNigY§¦¨¤¨¦¨§¦©©£¤

aEzMA WxFtnM ,o`M)yeal(. ¨©§¨©¨
ïLák CBúì ìBt :íäøáàì øîàL¤¨©§©§¨¨§¦§©

.LàäY íéBb CìîBîML Lé íB÷î ¨¥¤¤¦¨¥¤§
änL eöa÷úpL íL ìò ,"íéBb"¦©¥¤¦§©§¨¨
eëéìîäå ,úBîB÷îe úBnà änkî¦©¨ª§§¦§¦

."ìòãz" BîLe íäéìò Léà±lirlcM ¦£¥¤§¦§¨§¦§¥
± "ltxn`" WExiR Edfe .gk ,`i i"WxA§©¦§¤¥©§¨¤
dxf dcFar i"Wx mB d`xE ."lFR xn`"¨©§¥©©¦£¨¨¨
,ltxn` `xwp KM mW lre" :` ,b§©¥¨¦§¨©§¨¤
."W`d oWakA mdxa` liRde xn`W¤¨©§¦¦©§¨¨§¦§©¨¥

azke,"WEaN"dz` i"Wx azM `NW §¨©©§¤Ÿ¨©©¦¤
df xEarAW ,Epl xnFl `N` o`M df¤¨¤¨©¨¤©£¤

aAiq`EdÎKExAÎWFcTddnglOd z` ¦¥©¨¨¤©¦§¨¨

jlÎjl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iriax meil inei xeriy
i"yx£Ú¯a∑ לּברּיֹות ורע לּׁשמים ּברׁשעֹו∑ÚL¯a.רע ׁשּבּׁשמים ∑L‡·.ׁשּנתעּלה אביו ∑ÓL‡·¯.ׂשֹונא ∆«ְְִִַַַַַָƒ¿«ְְְִִֶַָƒ¿»ִִֵֶַַָָ∆¿≈∆

לעּוף  אבר ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׂשם ולמרד .העיר ׁשם ∑ÚÏa.ולקּפֹוץ ְְְְְִִֵֶַָָָָֹ∆«ִֵָ

(â):çìnä íé àeä íécOä ÷îò-ìà eøáç älà-ìk̈¥̧¤Æ¨«§½¤¥−¤©¦¦®−¨¬©¤«©

i"yx£ÌÈcO‰ ˜ÓÚ∑ ׂשדֹות ּבֹו ׁשהיּו ׁשם על ׁשמֹו, הרּבה ּכ יׁש אּגדה ּומדרׁשי ‰ÁÏn.הרּבה, ÌÈ ‡e‰∑ ≈∆«ƒƒְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ»«∆«
לתֹוכֹו הּים נמׁש זמן ונמׁשכּולאחר סביבֹותיו הּצּורים ׁשּנתּבּקעּו אֹומר אּגדה ּומדרׁש הּמלח. ים ונעׂשה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

לתֹוכֹו .יאֹורים ְְִ

(ã)ìLe øîòìøãk-úà eãáò äðL äøNò íézL-L §¥³¤§¥Æ¨½̈¨«§−¤§¨§¨®Ÿ¤§«Ÿ
:eãøî äðL äøNò¤§¥¬¨−̈¨¨«
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סה jlÎjl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iriax meil inei xeriy

(çé)øLà àøîî éðìàa áLiå àáiå íøáà ìäàiå©¤«¡©´©§À̈©¨²Ÿ©¥²¤§¥«Ÿ¥¬©§¥−£¤´
:ýåýéì çaæî íL-ïáiå ïBøáça§¤§®©¦«¤¨¬¦§¥−©©«Ÿ̈«

i"yx£‡¯ÓÓ∑ אדם ׁשם. «¿≈ֵָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 63 'r l"g y"ewl t"r)

`l Eze - minW mWl§¥¨©¦§Ÿ

להלהלהלה'"'"'"'" מזמזמזמזּבּבּבּבחחחח ׁשׁשׁשׁשםםםם ווווּיּיּיּיבןבןבןבן ּבּבּבּבחברחברחברחברֹוֹוֹוֹוןןןן אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ממראממראממראממרא ּבּבּבּבאלניאלניאלניאלני ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשבבבב ווווּיּיּיּיבאבאבאבא אברםאברםאברםאברם יח)""""ווווּיּיּיּיאהלאהלאהלאהל (יג, ְְְְֱֱֱֱֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
אברם ׁשּבנה מזּבחֹות ׁשני על הּכתּוב מסּפר מיּניּה ז־ח)לעיל על (יב, אּלה. מזּבחֹות לבנּית הּטעם מפרׁש ּבּמקֹום ורׁש"י , ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ּבסמיכּות  (ׁשּבנה הּׁשני הּמזּבח ועל יׂשראל", ארץ ּבׂשֹורת ועל הּזרע ּבׂשֹורת "על אברם ׁשּבנאֹו מפרׁש הּוא הראׁשֹון ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָהּמזּבח
ּכת  עליהם".ל'עי') ׁשם והתּפּלל עכן עֹון על ׁשם להּכׁשל ּבניו ׁשעתידין "נתנּבא ב: ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

זה? מזּבח לבנּית טעם ׁשּום נתן ולא רׁש"י ׁשתק - ּבחברֹון ׁשּבנה הּׁשליׁשי הּמזּבח - ּבּנּדֹון־ּדידן לּמה לתמֹוה, יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּומעּתה
הּכבד: אל הּקל ּדמן ּבאֹופן ּבהדרגה, נבנּו אּלּו ׁשּמזּבחֹות  לבאר, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָויׁש

ׁשּיהיה  זה ׁשּלֹו, צרכיו עם ּבקׁשר היינּו, - יׂשראל" ארץ ּבׂשֹורת ועל הּזרע ּבׂשֹורת "על אברהם ּבנה הראׁשֹון הּמזּבח ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָאת
והתּפּלל  עכן עֹון על להּכׁשל "ׁשעתידין - עוֹונֹות ּכּפרת יֹותר, נׂשּגבה ּבמּטרה נבנה הּׁשני הּמזּבח ּבארץ; ונחלה זרע ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָלֹו

לאדם. ּתֹועלת ׁשל ּכּונה ׁשּום ּבלי ּבלבד, ׁשמים לׁשם נבנה ׁשהּוא יתירה, מעלה יׁש הּׁשליׁשי ּבּמזּבח ואילּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָעליהם";
לכבֹודֹו רק אּלא "צדדית" ּכּונה לׁשם אֹותֹו ּבנה לא אברהם ּכי זה, מזּבח ּבנית ּבטעם ּכלּום מפרׁש אינֹו ׁשרׁש"י ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוזהּו

מידי. לא ותּו ,ְְִִִֵָֹיתּבר
חיּבּור מּלׁשֹון 'חברֹון' חברֹון: - הּמזּבח מקֹום לפי־זה ועוד)ויּומּתק א. קכה, (מהנ"ע). ב קכב, והחיּבּור (זח"א הּקׁשר ואמיּתית ; ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַ

.יתּבר לכבֹודֹו ורק א מכּון אּלא לעצמֹו ּתֹועלת על חֹוׁשב אינֹו האדם ּכאׁשר הּוא הּקּב"ה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻעם

ß oeygxn 'd iriax mei ß
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i"yx£ÏÙ¯Ó‡∑'האׁש ּכבׁשן לתֹו 'ּפל לאברהם: ׁשאמר נמרד ÌÈBb.(ב"ר)הּוא CÏÓ∑ׁשּׁשמֹו יׁש מקֹום «¿»∆ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹ∆∆ƒְֵֶָ
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± "ltxn`" WExiR Edfe .gk ,`i i"WxA§©¦§¤¥©§¨¤
dxf dcFar i"Wx mB d`xE ."lFR xn`"¨©§¥©©¦£¨¨¨
,ltxn` `xwp KM mW lre" :` ,b§©¥¨¦§¨©§¨¤
."W`d oWakA mdxa` liRde xn`W¤¨©§¦¦©§¨¨§¦§©¨¥

azke,"WEaN"dz` i"Wx azM `NW §¨©©§¤Ÿ¨©©¦¤
df xEarAW ,Epl xnFl `N` o`M df¤¨¤¨©¨¤©£¤

aAiq`EdÎKExAÎWFcTddnglOd z` ¦¥©¨¨¤©¦§¨¨

jlÎjl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iriax meil inei xeriy
i"yx£Ú¯a∑ לּברּיֹות ורע לּׁשמים ּברׁשעֹו∑ÚL¯a.רע ׁשּבּׁשמים ∑L‡·.ׁשּנתעּלה אביו ∑ÓL‡·¯.ׂשֹונא ∆«ְְִִַַַַַָƒ¿«ְְְִִֶַָƒ¿»ִִֵֶַַָָ∆¿≈∆

לעּוף  אבר ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׂשם ולמרד .העיר ׁשם ∑ÚÏa.ולקּפֹוץ ְְְְְִִֵֶַָָָָֹ∆«ִֵָ

(â):çìnä íé àeä íécOä ÷îò-ìà eøáç älà-ìk̈¥̧¤Æ¨«§½¤¥−¤©¦¦®−¨¬©¤«©

i"yx£ÌÈcO‰ ˜ÓÚ∑ ׂשדֹות ּבֹו ׁשהיּו ׁשם על ׁשמֹו, הרּבה ּכ יׁש אּגדה ּומדרׁשי ‰ÁÏn.הרּבה, ÌÈ ‡e‰∑ ≈∆«ƒƒְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ»«∆«
לתֹוכֹו הּים נמׁש זמן ונמׁשכּולאחר סביבֹותיו הּצּורים ׁשּנתּבּקעּו אֹומר אּגדה ּומדרׁש הּמלח. ים ונעׂשה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

לתֹוכֹו .יאֹורים ְְִ

(ã)ìLe øîòìøãk-úà eãáò äðL äøNò íézL-L §¥³¤§¥Æ¨½̈¨«§−¤§¨§¨®Ÿ¤§«Ÿ
:eãøî äðL äøNò¤§¥¬¨−̈¨¨«

i"yx£e„·Ú ‰L ‰¯NÚ ÌÈzL∑ ּכדרלעמר את הּללּו מלכים .חמּׁשה ¿≈∆¿≈»»»¿ְְְֲִִֶֶַָָָָָֹ

(ä)íéëìnäå øîòìøãë àa äðL äøNò òaøàáe§©§©Á¤§¥¸¨¹̈¨´§¨§¨ÀŸ¤§©§¨¦Æ
-úàå íéðø÷ úøzLòa íéàôø-úà ekiå Bzà øLà£¤´¦½©©³¤§¨¦Æ§©§§´Ÿ©§©½¦§¤

:íéúéø÷ äåLa íéîéàä úàå íäa íéæefä©¦−§¨®§¥Æ¨«¥¦½§¨¥−¦§¨¨«¦

‰e‡ג  ‡iÏ˜Á ¯LÈÓÏ eLk˙‡ ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿¿»¿≈««¿«»
:‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ¯˙‡¬««»¿ƒ¿»

Ï˙e˙ד  ¯ÓÚÏ¯„k ˙È eÁÏt ÔÈL ¯NÚ Èz¯z«¿≈¬«¿ƒ¿»»¿»¿»…∆¿»
:e„¯Ó ÔÈL È¯NÚ∆¿≈¿ƒ¿»

ÓÚÏ¯„Î¯ה  ‡˙‡ ÔÈL È¯NÚ Úa¯‡·e¿«¿«∆¿≈¿ƒ¬»¿»¿»…∆
Èc ‡i¯ab ˙È BÁÓe dnÚc ‡iÎÏÓe«¿«»ƒƒ≈¿»ƒ»«»ƒ
˙ÈÂ ‡zÓ‰·c ‡iÙÈwz ˙ÈÂ ÌÈ¯˜ ˙B¯zLÚ·¿«¿¿«¿«ƒ¿»«ƒ«»ƒ¿∆¿»¿»

:ÌÈ˙È¯˜ ‰ÂL·c È˙ÓÈ‡≈¿»≈ƒ¿»≈ƒ¿»»ƒ

mdxa` ly`

dnwp mdxa` gTIW icM ,z`Gd©Ÿ§¥¤¦©©§¨¨§¨¨
.EPbxdie cFxnPna dxez ¦¦§§©©§¤

(a)Y òøaì òøå íéîMì òøúBiøa ¤©©©¨©¦§©©§¦
±.rx 'a ± "rxA" Edfe§¤¤©©

Y òLøaBòLøa älòúðL±z"iAd ¦§©¤¦§©¨§¦§©¥
.rWx ztqFY lr dxFn "rWxA" lW¤¦§©¨©¤¤¤©

Y áàðLíéîMaL åéáà àðBN±Edfe ¦§¨¥¨¦¤©¨©¦§¤
.a` `pFU ± "a`pW"¦§¨¥¨

Y øáàîLøáà íN±,mitpM Fl dUr ¤§¥¤¨¥¤¨¨§¨©¦
wEqRd oFWlM `Ede)f ,dp mildz(oYi in" : §¦§©¨¦¦¤

"dtEr` dpFIM xa` iN)d ,an x"a k"zn(. ¦¥¤©¨¨¨
Ceøa LBãwäa ãøîìå õt÷ìå óeòì̈§¦§Ÿ§¦§Ÿ§©¨¨

àeä±oiAW lCadA o`M mipigan Ep`̈©§¦¦¨©¤§¥¤¥
dnc` ikln oial dxFnre mFcq ikln©§¥§©£¨§¥©§¥©§¨
Eid dxFnre mFcq iklOW ,miFavE§¦¤©§¥§©£¨¨
,'d iRlM ode zFIxAd iRlM od mirWx§¨¦¥§©¥©§¦§¥§©¥
mzErWx miFavE dnc` ikln ENi`e§¦©§¥©§¨§¦¦§¨
Wie .minW iRlM xTirA d`HAzd¦§©§¨§¦¨§©¥¨©¦§¥
dxFnre mFcq EWprp KM mEXOW xnFl©¤¦¨¤¤§§©£¨
lre mFcq lr xihnd 'd"W KkA mB©§¨¤¦§¦©§§©

"W`e zixtB dxFnr)ck ,hi onwl(ENi`e , £¨¨§¦§¥§¦
wx `N` ,oM odA xMfp `l mixrd x`W§¨¤¨¦Ÿ¦§©¨¤¥¤¨©

dk ,hi i"WxA oOwlcM ,EktdPW)iaxd(. ¤¤¤§§¦§©¨§©¦
Y òìaøéòä íL±,KlOd mW `le ¤©¥¨¦§Ÿ¥©¤¤

mW `Ed m`e ,"xrv `id" xnF` ixdW¤£¥¥¦Ÿ©§¦¥

oM xnFl KIW `l mc`)g"ty(`N` . ¨¨Ÿ©¨©¥¤¨
mW `Ed xrve ,rlA `Ed xird mXW¤¥¨¦¤©§Ÿ©¥
lr" :ak ,hi oOwlcM ,xird lW x`FYd©©¤¨¦§¦§©¨©

"xrv xird mW `xw oM)m"`x(dnE . ¥¨¨¥¨¦Ÿ©©
Edf ?rlA Kln lW FnW xMfp `NX¤Ÿ¦§©§¤¤¤¤©¤
x`W FnM rWx did `NW mEXn¦¤Ÿ¨¨¨¨§§¨
mW i"WxA oOwlckE ,miklOd©§¨¦§¦§©¨§©¦¨

mihrEn dizFpFrW)`"eb(.b dxez ¤£¤¨¨¦
(b)Y íécOä ÷îòíL ìò ,BîL Ck ¥¤©¦¦¨§©¥

äãbà éLøãîe .äaøä úBãN Ba eéäL¤¨¨©§¥¦§§¥©¨¨
äaøä Lé±dAx ziW`xA:d ,an ¥©§¥§¥¦©¨

mipcq lCbn `EdW ,miCVd wnr"¥¤©¦¦¤§©¥§¨¦
xg` xaC ,[my i"yx ± milFcB mivr]¥¦§¦¨¨©¥
minlY micW micW iEUr `EdW¤¨¨©¦¨©¦§¨¦
minlYde ,cinY dWExg `idW]¤¦£¨¨¦§©§¨¦
xaC ,[e"fxdn ± micW FnM mihlFA§¦§¨©¦¨¨
micWM FpA z` wipn `EdW xg ©̀¥¤¥¦¤§§¨©¦
."[k"zn ± dpnWE daFh ux` `idW]¤¦¤¤¨§¥¨
lr ,miCVd wnr" :`zAx `YwiqtaE¦§¦§¨©§¨¥¤©¦¦©

."mFcq mWiWxcnl oiIvl KxvEd ¥§§©§©¥§¦§§¥
x`Fan `l FhEWR itNW mEXn ,dcB ©̀¨¨¦¤§¦§Ÿ§¨

wnr" Fl E`xw dOlmiCVd`le " ¨¨¨§¥¤©¦¦§Ÿ
mixE`iAd Kci`n K` ,"zFcVd wnr"¥¤©¨©¥¦¨©¥¦
mini`zn mpi` dcB` iWxcnAW¤§¦§§¥©¨¨¥¨©§¦¦
oiIv wx okl ,`xwn lW FhEWtl¦§¤¦§¨¨¥©¦¥

.m`iad `le mdil £̀¥¤§Ÿ¡¦¨
Y çìnä íé àeäCLîð ïîæ øçàì ¨©¤©§©©§©¦§©

íiä"çìnä íé" äNòðå BëBúì±`le ©¨§§©£¨¨©¤©§Ÿ
okYi `l iM ,glOd mi `Ed eiWkrW¤©§¨¨©¤©¦Ÿ¦¨¥

onf FzF`A mi mbe wnr mB didW)m"`x(. ¤¨¨©¥¤§©¨§§©
øîBà äãbà Løãîe±dAx ziW`xA ¦§©©¨¨¥§¥¦©¨

.d ,an
íéøevä eòwaúpL±.mirlQd ¤¦§©§©¦©§¨¦

BëBúì íéøBàé eëLîðå åéúBáéáñ± §¦¨§¦§§§¦§
.glOd mi dUrpe ,wnrd KFzld`xpe §¨¥¤§©£¨¨©¤©§¦§¤

WExiRd lr wlFg Fpi` df WExiRW¤¥¤¥¥©©¥
WExiRA iM ,FzF` x`an `N` oFW`xd̈¦¤¨§¨¥¦©¥
miOd EriBd Ki` azFM Fpi` oFW`xd̈¦¥¥¥¦¦©©¦
xvFp mIdW oiIvn wx `N` ,glOd mil§¨©¤©¤¨©§©¥¤©¨¨
ixaC z` `ian okle ,xgE`n xzFi mẄ¥§¨§¨¥¥¦¤¦§¥
zriwA ici lr xvFp mIdW WxcOd©¦§¨¤©¨¨©§¥§¦©

.mixESdc dxez ©¦
(c)Y eãáò äðL äøNò íézL§¥¤§¥¨¨¨§

úà" eìlä íéëìî äMîç£¦¨§¨¦©¨¤
."øîòìøãk±`le .a wEqtA mixMfPd §¨§¨Ÿ¤©¦§¨¦§¨§Ÿ

,"miCVd wnrA Exag"W miklOd lM̈©§¨¦¤¨§§¥¤©¦¦
mixEn`db wEqtA)`"eb(ixdW , ¨£¦§¨¤£¥

mr cgi Eid mikln dWlXd©§¨§¨¦¨©©¦
xnFrlxcM)m"`x(.d dxez §¨§¨¤



jlÎjlסו zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iriax meil inei xeriy
i"yx£‰L ‰¯NÚ Úa¯‡·e∑ למרּדן.¯ÓÚÏ¯„Î ‡a∑ הּקֹורה ּבעבי נכנס הּמעׂשה ּבעל היה ׁשהּוא .לפי ¿«¿«∆¿≈»»ְְִָ»¿»¿»…∆ְְֲֳִִִֶֶַַַַַַָָָָ

'B‚Â ÌÈÎÏn‰Â∑ מלכים ׁשלׁשה .זמזּוּמים הם ∑‰ÌÈÊef.אּלה ¿«¿»ƒ¿ְְִֵֶָָֹ«ƒְִֵַ

(å)øLà ïøàt ìéà ãò øéòN íøøäa éøçä-úàå§¤©«Ÿ¦−§©«£¨´¥¦®©µ¥´¨½̈£¤−
:øaãnä-ìò©©¦§¨«

i"yx£Ì¯¯‰a∑ ׁשּלהם Ô¯‡t.ּבהר ÏÈ‡∑ אּלא מיׁשֹור, לׁשֹון 'איל' ׁשאין אני ואֹומר 'מיׁשר'. ּכתרּגּומֹו ¿«¬»ֶֶָָָ≈»»ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ
ׁשמֹו: 'אבל' ׁשּטים וׁשל ׁשמֹו, 'ּכּכר' ירּדן וׁשל ׁשמֹו, 'אלֹוני' ממרא וׁשל ׁשמֹו, 'איל' ּפארן ׁשל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמיׁשֹור

עליו  ׁשמֹו אחד וכל 'מיׁשר' מתרּגמין וכּלם ׁשמֹו, 'ּבעל' ּגד" "ּבעל וכן הּׁשּטים", ∑a„n‰ŒÏÚ¯."אבל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻֻ««ƒ¿»
ּכמֹו: הּמדּבר, ב)אצל מנּׁשה (במדבר מּטה .""ועליו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

(æ)ekiå Lã÷ àåä ètLî ïéò-ìà eàáiå eáLiåÂ©¨ªÂ©¨¹Ÿ¤¥³¦§¨Æ¦´¨¥½©©¾
áLiä éøîàä-úà íâå é÷ìîòä äãN-ìk-úà¤¨§¥−¨«£¨«¥¦®§©Æ¤¨´¡Ÿ¦½©¥−

:øîz ïööça§©«£¬Ÿ¨¨«
i"yx£L„˜ ‡Â‰ ËtLÓ ÔÈÚ∑,העין אֹותֹו עסקי על ׁשם להּׁשפט ואהרן מׁשה ׁשעתידין העתיד, ׁשם על ≈ƒ¿»ƒ»≈ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

LÈÓ¯ו  „Ú ¯ÈÚNc ÔB‰¯eË· Èc È‡¯BÁ ˙ÈÂ¿»»≈ƒ¿¿¿≈ƒ«≈«
:‡¯a„Ó ÏÚ CÈÓÒc Ô¯‡t»»ƒ¿ƒ««¿¿»

¯˜Ìז  ‡È‰ ‡Èc ‚elt ¯LÈÓÏ e˙‡Â e·˙Â¿»«¬¿≈«ƒƒ»ƒ¿»
˙È Û‡Â ‰‡˜ÏÓÚ Ï˜Á Ïk ˙È BÁÓe¿»»¬«¬«¿»»¿«»

:È„b ÔÈÚa ·È˙Èc ‰‡¯BÓ‡¡»»¿»≈¿≈∆ƒ

mdxa` ly`

(d)äðL äøNò òaøàáeïcøîì Y± §©§©¤§¥¨¨§¦§¨
lW dxUr rAx`d dpXA ,xnFlM§©©¨¨¨©§©¤§¥¤
dn iM ,cEArXd lW `le ,cxOd©¤¤§Ÿ¤©¦§¦©
,"Ecxn dpW dxUr WlWE" :xn`PX¤¤¡©§¤§¥¨¨¨¨
,dpW dxUr WlW EcxOW WExiRd©¥¤¨§§¤§¥¨¨
dxUr WlW zpWA EcxOW `le§Ÿ¤¨§¦§©§¤§¥
:xnFl Kixv did f` iM ,cEArXl©¦§¦¨¨¨¨¦©

"Ecxn dpW dxUr WlWaE")m"`x(. ¦§¤§¥¨¨¨¨
WlWE" :` ,`i zAW i"Wx mB d`xE§¥©©¦©¨§
odA EidW .. Ecxn dpW dxUr¤§¥¨¨¨§¤¨¨¤
,mipW Wnge mixUr ixd ,zFngln¦§¨£¥¤§¦§¨¥¨¦
."xnFrlxcM bxdp WWe mixUr zpWE§©¤§¦¨¥¤¡©§¨§¨¤

øîòìøãë àaäéä àeäL éôì Y ¨§¨§¨Ÿ¤§¦¤¨¨
äNònä ìòa±xnFrlxcM z` EcarW ©©©©£¤¤¨§¤§¨§¨¤

.FA Ecxn KM xg`e§©©¨¨§
äøBwä éáòa ñðëð±xMfp FnW okle ¦§©¨¢¦©¨§¨¥§¦§©

x`WE ,dnglOl mi`vFId W`xA§Ÿ©§¦©¦§¨¨§¨
`l la` .eil` Etxhvd wx miklOd©§¨¦©¦§¨§¥¨£¨Ÿ
ltxn` iM ,mNEMn aEWg didW ipRn¦§¥¤¨¨¨¦¨¦©§¨¤
,EPOn xzFi miaEWg Eid KFix`e§©§¨£¦¥¦¤

eiptl lirl ExMfp KM mEXOW)`"eb(. ¤¦¨¦§§§¥§¨¨
:bi wEqR oOwl i"Wx oFWl d`xE§¥§©¦§©¨¨
mi`txd EMdWM eixage ltxn`"©§¨¤©£¥¨§¤¦¨§¨¦

."mipxw zFxYWrA§©§§©§©¦
Y íéëìnäåìL elàíéëìî äL± §©§¨¦¥§Ÿ¨§¨¦

mikln `le .` wEqtA mixMfPd©¦§¨¦§¨§Ÿ§¨¦
did mixg` cFr Eid m`W ,mixg £̀¥¦¤¦¨£¥¦¨¨

mxiMfn aEzMd)`"eb(. ©¨©§¦¨
Y íéæefä"íénæîæ" íä±mixMfPd ©¦¥©§ª¦©¦§¨¦

mi`tx :ExMfp mW ixdW .k ,a mixacA¦§¨¦¤£¥¨¦§§§¨¦
mi`tx :ExMfp o`ke ,miOfnfe mini ¥̀¦§©§ª¦§¨¦§§§¨¦
Epiid mifEGW oaEn dGnE ,mifEfe mini ¥̀¦§¦¦¤¨¤¦©§

miOfnf)m"`x(.e dxez ©§ª¦
(e)Y íøøäaíälL øäa±zF`de §©£¨¨¨¤¨¤§¨

`id ztqFPd W"ixWxXniM ,dNOd ¥©¤¤¦¦Ÿ¤©¦¨¦
d`x] "xxd" `Ed "xd" dNOd WxWŸ¤©¦¨¨§¥
[cFre ,"mcw ixxd" eh ,bl mixaC§¨¦©§¥¤¤§

)m"`x(xd mdNW xdA :aEzMd WExitE .¥©¨¨¨¤¨¤©
xirU)yeal(. ¥¦

ïøàt ìéà"øLéî" :Bîebøúk Y± ¥¨¨§©§¥©
.ox`R wnr .xFWin¦¥¤¨¨

ì "ìéà" ïéàL ,éðà øîBàåïBL §¥£¦¤¥¥§
Y "ïøàt" ìL øBLéî àlà ,øBLéî¦¤¨¦¤¨¨
"éðBìà" Y "àøîî" ìLå ,BîL "ìéà"¥§§¤©§¥¥¥

BîL±oOwl i"Wx d`xE .` ,gi oOwl §§©¨§¥©¦§©¨
.fk ,dl

BîL "økk" Y "ïcøé" ìLå±,bi lirl §¤©§¥¦¨§§¥
± xMM" :i"Wx WxiR mW lirlE .`iÎi§¥¨¥©©¦¦¨
FNW dtqFdd z` azM `le ,"xFWin¦§Ÿ¨©¤©¨¨¤
Edf `N` xFWin FWExiR oi` xMMW¤¦¨¥¥¦¤¨¤
oicr mXW mEXn ,xFWiOd lW FnW§¤©¦¦¤¨£©¦
oCxi lW xFWiOW Wxtl gxkd oi ¥̀¤§¥©§¨¥¤¦¤©§¥
ok` "xMM"W okYi iM ,FnW xMM¦¨§¦¦¨¥¤¦¨¨¥
li`" xMfPW o`M la` ,xFWin FWExiR¥¦£¨¨¤¦§¨¥
zxxFrzn ,xFWin `Ed mBW "ox`R̈¨¤©¦¦§¤¤
mbe "xMM" mBW okYi Ki` dl`Xd©§¥¨¥¦¨¥¤©¦¨§©
azM okl ,xFWin mWExiR "li`"¥¥¨¦¨¥¨©
zFnXd lM oke) "li`"e "xMM" mvrAW¤§¤¤¦¨§¥§¥¨©¥

mixg`d(`N` ,xFWin mWExiR oi` ¨£¥¦¥¥¨¦¤¨
.xFWin lW zFnW md EN ¥̀¥¥¤¦

ìáà" ,BîL "ìáà" Y "íéhL" ìLå§¤¦¦¨¥§¨¥
"íéhMä±azM oke .hn ,bl xAcOA ©¦¦©¦§¨§¥¨©

.mW i"Wx©¦¨
"ãb ìòa" ïëå±.fi ,`i rWFdi §¥©©¨§ª©

BîL "ìòa"±al`EnW i"Wxd`xla` ©©§£¨§¥©¦§¥
,g mixiXd xiWe an ,c a miklnE a ,e§¨¦§¦©¦¦

."xFWin oFWl ,lrA" :`i©©§¦
"øLéî" ïéîbøeúî ílëå±qFlwpE`e §ª¨§§¨¦¥©§§§

WExiRz``le aEzMdzpEMz`wxazM̈©©¤©¨©©¨§Ÿ¤¥
dNOd)m"`x(,c mihtFW i"Wx mB d`xE . ©¦¨§¥©©¦§¦

,i ` l`EnW .bl ,`i mW .fl ,e ,h mW .`i¨¨§¥
.qFlwpE` mEBxY z``iad mNkAW .b¤§ª¨¥¦¤©§§§

åéìò BîL ãçà ìëå±i"Wx mB d`x §¨¤¨§¨¨§¥©©¦
Eid l` ziA lW xFWinE" :g ,dl oOwl§©¨¦¤¥¥¨

."oFl` Fl oixFw¦¥
Y øaãnä ìòBîk ,øaãnä ìöà ©©¦§¨¥¤©¦§¨§

"äMðî ähî åéìòå"±.k ,a xAcOA §¨¨©¥§©¤©¦§¨
i"Wx d`xE .k ,k zFnW i"Wx mB d`xE§¥©©¦§§¥©¦
:a ,b dingp i"WxaE ."eiptl" :a ,gi oOwl§©¨§¨¨§©¦§¤§¨
`l `xwOde" :mW siqFnE ."KEnqA"§¨¦¨§©¦§¨Ÿ
lr xnF` `EdW minrR ,FpFWlA wCwC¦§¥¦§§¨¦¤¥©

."eilr xnF` `EdW minrtE Fcif dxez ¨§¨¦¤¥¨¨
(f)Y Lã÷ àåä ètLî ïéòíL ìò ¥¦§¨¦¨¥©¥

ïøäàå äLî ïéãéúòL ,ãéúòä¤¨¦¤£¦¦Ÿ¤§©£Ÿ
íL èôMäì±o"Anx d`xE .WcwA §¦¨¥¨§¨¥§¥©§©

`EdW rpxA Wcw df o`MW ,dWwdW¤¦§¨¤¨¤¨¥©§¥©¤
Wcw df mW oM oi`X dn ,ox`R li`A§¥¨¨©¤¥¥¨¤¨¥

jlÎjl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iriax meil inei xeriy
מׁשּפט  לכל ׁשם מתקּבצים הּמדינה ּבני ׁשהיּו מקֹום ּכפׁשּוטֹו: ּתרּגמֹו ואּונקלֹוס מריבה. מי N„‰.והם ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ¿≈

È˜ÏÓÚ‰∑ העתיד ׁשם על ונקרא עמלק, נֹולד לא Óz¯.עדין ÔˆˆÁa∑מלא מקרא ּגדי, עין הימים היא (בדברי »¬»≈ƒְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ¿«¬…»»ְִִִֵֵֶָָ
.ּביהֹוׁשפט כ) ִָָ

(ç)Cìîe äîãà Cìîe äøîò Cìîe íãñ-Cìî àöiå©¥¥̧¤«¤§¹Ÿ¤´¤£Ÿ̈À¤³¤©§¨Æ¤´¤
äîçìî ízà eëøòiå øòö-àåä òìa Cìîe íéBáö§¦¤¬¤¤−©¦®Ÿ©©©«©§³¦¨Æ¦§¨½̈

:íécOä ÷îòa§¥−¤©¦¦«

(è)íéBb Cìî ìòãúå íìéò Cìî øîòìøãk úà¥´§¨§¨¹Ÿ¤¤´¤¥À̈§¦§¨Æ¤´¤¦½
äòaøà øñlà Cìî CBéøàå øòðL Cìî ìôøîàå§©§¨¤Æ¤´¤¦§½̈§©§−¤´¤¤¨¨®©§¨¨¬

:äMîçä-úà íéëìî§¨¦−¤©«£¦¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈÎÏÓ ‰Úa¯‡∑ואףֿעלּֿפ היּו, ׁשּגּבֹורים להֹודיע הּמּועטים, נּצח ּו לא ואףֿעלּֿפיֿכן יֿכן «¿»»¿»ƒ¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

אחריהם  מּלרּדף אברם .נמנע ְְְֲִִִֵֶַַַָֹ

(é)íãñ-Cìî eñðiå øîç úøàa úøàa íécOä ÷îòå§¥´¤©¦¦À¤«¡³Ÿ¤«¡ŸÆ¥½̈©¨ª²¤«¤§¬Ÿ
:eñp äøä íéøàLpäå änL-eìtiå äøîòå©«£Ÿ̈−©¦§¨®¨§©¦§¨¦−¤¬¨¨«

i"yx£¯ÓÁ ˙¯‡a ˙¯‡a∑.ּבנין ׁשל לטיט אדמה מּׁשם ׁשּנֹוטלין ׁשם היּו הרּבה אּגדה,ּבארֹות ּומדרׁש ∆¡…∆¡…≈»ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

„BÓÚ¯‰ח  ‡kÏÓe ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ˜Ùe¿««¿»ƒ¿«¿»«¬»
‡kÏÓe ÌÈB·ˆ„ ‡kÏÓe ‰Ó„‡„ ‡kÏÓe«¿»¿«¿»«¿»ƒ¿ƒ«¿»
‡·¯˜ ÔB‰nÚ e¯cÒÂ ¯ÚBˆ ‡È‰ ÚÏ·„¿∆«ƒ«¿«»ƒ¿¿»»

:‡iÏ˜Á ¯LÈÓa¿≈««¿«»

ÏÚ„˙Âט  ÌÏÈÚ„ ‡kÏÓ ¯ÓÚÏ¯„k ÌÚƒ¿»¿»…∆«¿»¿≈»¿ƒ¿»
Ï··„ ‡kÏÓ ÏÙ¯Ó‡Â ÔÈÓÓÚ„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿ƒ¿«¿»∆«¿»¿»∆
ÏÈ·˜Ï ÔÈÎÏÓ ‰Úa¯‡ ¯Òl‡„ ‡kÏÓ CBÈ¯‡Â¿«¿«¿»¿∆»»«¿¿»«¿ƒ»√≈

:‡LÓÁ«¿»

ÓÈÁ¯‡י  Ô˜ÒÓ ÔÈ¯Èa ÔÈ¯Èa ‡iÏ˜Á ¯LÈÓe≈««¿«»≈ƒ≈ƒ«¿«≈»»
˜¯ÚÂÔn˙ eÏÙe ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò„ ‡kÏÓ e «¬»«¿»ƒ¿«¬»¿»«»

:e˜¯Ú ‡¯eËÏ e¯‡zL‡„e¿ƒ¿»»¿»¬»

mdxa` ly`

xEB"de m"`xd Evxize .oiv xAcnAW¤§¦§©¦§¥§¨§¥§©
,Wcw FzF` df i"Wx zrcNW ,"dix ©̀§¥¤§©©©¦¤¨¥

FnkErnWOW.en ,` mixacA i"Wxn §¤©§©¥©¦¦§¨¦
ipW EidWg ,al xAcOA i"Wxd`x la £̀¨§¥©¦©¦§¨¤¨§¥
sqFPd uExiYM xzFi d`xp okle .Wcẅ¥§¨¥¦§¤¥©¥©¨
Fpi` o`M xMfPd WcTW ,m"`xd lW¤¨§¥¤¨¥©¦§¨¨¥
ixdW ,oiv xAcnA `N` ,ox`R li`A§¥¨¨¤¨§¦§©¦¤£¥
li`" :eiptNW wEqRA xnF`W xg`l§©©¤¥©¨¤§¨¨¥
oir l` E`aIe EaEWIe" :o`M azFM ,"ox`R̈¨¥¨©¨©¨Ÿ¤¥
li` z` EafrW ixd ,"Wcw `id hRWn¦§¨¦¨¥£¥¤¨§¤¥

.oEIr Kixv oicre .Wcwl E`aE ox`R̈¨¨§¨¥©£©¦¨¦¦
"ïéò"ä BúBà é÷ñò ìò±z`vFd `id ©¦§¥¨©¦¦¨©

"hRWn oir" df itlE .rlQd on oirn in¥©§¨¦©¤©§¦¤¥¦§¨
.oxd`e dWn lW oirOd hRWn :FWExiR¥¦§©©©§¨¤¤§©£Ÿ
,aEzMd fnFx dfAW xnFl Wi ilE`e§©¥©¤¨¤¥©¨
z` mikln drAx` EgvPW mrHdW¤©©©¤¦§©§¨¨§¨¦¤
,mxa` ig` oA hFl z` EaWe dXngd©£¦¨§¨¤¤£¦©§¨
crEn `Edd mFwOdW llbA mB Edf¤©¦§©¤©¨©¨

.mdxa` rxfl zEprxEtl§§¨§¤©©§¨¨
"äáéøî éî" íäå±d`x .bi ,k xAcOA §¥¥§¦¨©¦§¨§¥

,daixn in dOd" :ci ,hi dAx xAcnA©¦§¨©¨¥¨¥§¦¨
oTEzn did mcTOW cnl dY` o`Mn¦¨©¨¨¥¤¦¤¤¨¨§¨
:aizM dn d`x ,miOd lr dWn WprIW¤¥¨¥¤©©©¦§¥©§¦
.. Wcw `id hRWn oir l` E`aIe EaWIe©¨ª©¨Ÿ¤¥¦§¨¦¨¥
,daixn in dOd ,dWn lW FhRWn oir¥¦§¨¤¤¥¨¥§¦¨

z` `Oiqe oa` lhPW mikln oal lWn̈¨§¤§¨¦¤¨©¤¤§¦¥¤
Edf :oa` lM lr xnF` eia` dide ,Fpir¥§¨¨¨¦¥©¨¤¤¤
dOd :xn`p Kkl ,ipA lW Fpir `OiQW¤¦¥¥¤§¦§¨¤¡©¥¨
dOd" :mW dPEdM zFpYnaE ."daixn in¥§¦¨§©§§¨¨¥¨
miOd ozF` s`W rnWn ,daixn in¥§¦¨©§©¤©¨©©¦
dGd aEzMd aYkPW drWA EraPW¤¨§§¨¨¤¦§©©¨©¤

."daixn in m`xw§¨¨¥§¦¨
BèeLôk Bîbøz ñBì÷ðeàå±xWinl" §§§¦§§¦§§¥©

,oiCd wENig xFWinl ± "`piC bENR¦¦¨§¦¦©¦
df itlE ,i`Mfl aIg oiA wNgzn oiCdW¤©¦¦§©¥¥©¨§©©§¦¤
o"Anxde .oEIr oFWNn FWExiR "oir"¥¥¦§¦§¨©§©
d`xpe ,"oiCd wnFr xFWinl" :WxiR¥©§¦¤©¦§¦§¤
raFPd oirn oFWNn "oir" WxtOW¤§¨¥¥¦§©§¨©¥©

dnc`d wnFrn)`"eb(. ¥¤¨£¨¨
íéöa÷úî äðéãnä éða eéäL íB÷î̈¤¨§¥©§¦¨¦§©§¦

.ètLî ìëì íLY é÷ìîòä äãN ¨§¨¦§¨§¥¨£¨¥¦
÷ìîò ãìBð àì ïéãò±,ftil` lW FpA £©¦Ÿ©£¨¥§¤¡¦©

.`i ,el oOwl§©¨
àø÷ðå±onfAW s`e .dxFYA o`M §¦§¨¨©¨§©¤¦§©

`xwp did xaM dxFYd z` azM dWOW¤¤¨©¤©¨§¨¨¨¦§¨
lM dazM dxFYdW oeiM mFwn lMn ,oM¥¦¨¨¥¨¤©¨¨§¨¨
zrWaE ,dUrOd zrW itl oipre oipr¦§¨§¦§©§¦§©©©£¤¦§©
azM okl ,oM `xwp did `l dUrn©£¤Ÿ¨¨¦§¨¥¨¥¨©
i"Wx mB d`xE .cizrd mW lr F`xTW¤§¨©¥¤¨¦§¥©©¦

ci ,a lirl)`"eb(. §¥

.ãéúòä íL ìòY øîz ïBööçaàeä ©¥¤¨¦§©£¨¨
íéîiä éøáãa àìî àø÷î ,éãb ïéò± ¥¤¦¦§¨¨¥§¦§¥©¨¦

.a ,k a
èôLBäéa±htWFdil EciBIe E`aIe" ¦¨¨©¨Ÿ©©¦¦¨¨

mIl xarn ax oFnd Lilr `A ,xn`l¥Ÿ¨¨¤£¨¥¥¤©¨
oir `id xnY oFvvgA mPde ,mx`n¥£¨§¦¨§©§¨¨¦¥

."icBg dxez ¤¦
(h)äMîçä úà] íéëìî äòaøà±oM ©§¨¨§¨¦¤©£¦¨¥

.mipFW`x miqEtcA `Ed¦§¦¦¦
ìò óàå,íéèòenä eçvð ïë ét §©©¦¥¦§©¨¦

ïë ét ìò óàå ,eéä íéøBabL EòéãBäì§¦£¤¦¦¨§©©¦¥
íäéøçà ócølî íäøáà òðîð àì± Ÿ¦§©©§¨¨¦¦§Ÿ©£¥¤

mIqOX dnA siqFO dn ,oM `l m`W¤¦Ÿ¥©¦§©¤§©¥
ixdW ,"dXngd z` mikln drAx`"©§¨¨§¨¦¤©£¦¨¤£¥
dXng cbp drAx` EidW mircFi Ep`̈§¦¤¨©§¨¨¤¤£¦¨

)`"eb(.i dxez

(i)øîç úøàa úøàaäaøä úBøàa Y ¤¡Ÿ¤¡Ÿ¥¨§¥©§¥
±."zx`A zx`A" xn`p okl̈¥¤¡©¤¡Ÿ¤¡Ÿ

íL eéä±.miCVd wnrA ¨¨§¥¤©¦¦
ïéða ìL èéèì äîãà íMî ïéìèBpL± ¤§¦¦¨£¨¨§¦¤¦§¨

Eid `N` ,xng odA Eid zFx`AdW `lŸ¤©§¥¨¨¤¥¨¤¨¨
zFUrl liaWA dnc` mXn migwFl§¦¦¨£¨¨¦§¦©£
m` iM .zFx`Ad ExvFp dGnE ,xng¥¨¦¤§©§¥¦¦
Ki` ,xng odA Eid mnvr zFx`Ad©§¥©§¨¨¨¤¥¨¥

?mFcq Kln lSip)m"`x(. ¦©¤¤§



סז jlÎjl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iriax meil inei xeriy
i"yx£‰L ‰¯NÚ Úa¯‡·e∑ למרּדן.¯ÓÚÏ¯„Î ‡a∑ הּקֹורה ּבעבי נכנס הּמעׂשה ּבעל היה ׁשהּוא .לפי ¿«¿«∆¿≈»»ְְִָ»¿»¿»…∆ְְֲֳִִִֶֶַַַַַַָָָָ

'B‚Â ÌÈÎÏn‰Â∑ מלכים ׁשלׁשה .זמזּוּמים הם ∑‰ÌÈÊef.אּלה ¿«¿»ƒ¿ְְִֵֶָָֹ«ƒְִֵַ

(å)øLà ïøàt ìéà ãò øéòN íøøäa éøçä-úàå§¤©«Ÿ¦−§©«£¨´¥¦®©µ¥´¨½̈£¤−
:øaãnä-ìò©©¦§¨«

i"yx£Ì¯¯‰a∑ ׁשּלהם Ô¯‡t.ּבהר ÏÈ‡∑ אּלא מיׁשֹור, לׁשֹון 'איל' ׁשאין אני ואֹומר 'מיׁשר'. ּכתרּגּומֹו ¿«¬»ֶֶָָָ≈»»ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ
ׁשמֹו: 'אבל' ׁשּטים וׁשל ׁשמֹו, 'ּכּכר' ירּדן וׁשל ׁשמֹו, 'אלֹוני' ממרא וׁשל ׁשמֹו, 'איל' ּפארן ׁשל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמיׁשֹור

עליו  ׁשמֹו אחד וכל 'מיׁשר' מתרּגמין וכּלם ׁשמֹו, 'ּבעל' ּגד" "ּבעל וכן הּׁשּטים", ∑a„n‰ŒÏÚ¯."אבל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻֻ««ƒ¿»
ּכמֹו: הּמדּבר, ב)אצל מנּׁשה (במדבר מּטה .""ועליו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

(æ)ekiå Lã÷ àåä ètLî ïéò-ìà eàáiå eáLiåÂ©¨ªÂ©¨¹Ÿ¤¥³¦§¨Æ¦´¨¥½©©¾
áLiä éøîàä-úà íâå é÷ìîòä äãN-ìk-úà¤¨§¥−¨«£¨«¥¦®§©Æ¤¨´¡Ÿ¦½©¥−

:øîz ïööça§©«£¬Ÿ¨¨«
i"yx£L„˜ ‡Â‰ ËtLÓ ÔÈÚ∑,העין אֹותֹו עסקי על ׁשם להּׁשפט ואהרן מׁשה ׁשעתידין העתיד, ׁשם על ≈ƒ¿»ƒ»≈ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

LÈÓ¯ו  „Ú ¯ÈÚNc ÔB‰¯eË· Èc È‡¯BÁ ˙ÈÂ¿»»≈ƒ¿¿¿≈ƒ«≈«
:‡¯a„Ó ÏÚ CÈÓÒc Ô¯‡t»»ƒ¿ƒ««¿¿»

¯˜Ìז  ‡È‰ ‡Èc ‚elt ¯LÈÓÏ e˙‡Â e·˙Â¿»«¬¿≈«ƒƒ»ƒ¿»
˙È Û‡Â ‰‡˜ÏÓÚ Ï˜Á Ïk ˙È BÁÓe¿»»¬«¬«¿»»¿«»

:È„b ÔÈÚa ·È˙Èc ‰‡¯BÓ‡¡»»¿»≈¿≈∆ƒ

mdxa` ly`

(d)äðL äøNò òaøàáeïcøîì Y± §©§©¤§¥¨¨§¦§¨
lW dxUr rAx`d dpXA ,xnFlM§©©¨¨¨©§©¤§¥¤
dn iM ,cEArXd lW `le ,cxOd©¤¤§Ÿ¤©¦§¦©
,"Ecxn dpW dxUr WlWE" :xn`PX¤¤¡©§¤§¥¨¨¨¨
,dpW dxUr WlW EcxOW WExiRd©¥¤¨§§¤§¥¨¨
dxUr WlW zpWA EcxOW `le§Ÿ¤¨§¦§©§¤§¥
:xnFl Kixv did f` iM ,cEArXl©¦§¦¨¨¨¨¦©

"Ecxn dpW dxUr WlWaE")m"`x(. ¦§¤§¥¨¨¨¨
WlWE" :` ,`i zAW i"Wx mB d`xE§¥©©¦©¨§
odA EidW .. Ecxn dpW dxUr¤§¥¨¨¨§¤¨¨¤
,mipW Wnge mixUr ixd ,zFngln¦§¨£¥¤§¦§¨¥¨¦
."xnFrlxcM bxdp WWe mixUr zpWE§©¤§¦¨¥¤¡©§¨§¨¤

øîòìøãë àaäéä àeäL éôì Y ¨§¨§¨Ÿ¤§¦¤¨¨
äNònä ìòa±xnFrlxcM z` EcarW ©©©©£¤¤¨§¤§¨§¨¤

.FA Ecxn KM xg`e§©©¨¨§
äøBwä éáòa ñðëð±xMfp FnW okle ¦§©¨¢¦©¨§¨¥§¦§©

x`WE ,dnglOl mi`vFId W`xA§Ÿ©§¦©¦§¨¨§¨
`l la` .eil` Etxhvd wx miklOd©§¨¦©¦§¨§¥¨£¨Ÿ
ltxn` iM ,mNEMn aEWg didW ipRn¦§¥¤¨¨¨¦¨¦©§¨¤
,EPOn xzFi miaEWg Eid KFix`e§©§¨£¦¥¦¤

eiptl lirl ExMfp KM mEXOW)`"eb(. ¤¦¨¦§§§¥§¨¨
:bi wEqR oOwl i"Wx oFWl d`xE§¥§©¦§©¨¨
mi`txd EMdWM eixage ltxn`"©§¨¤©£¥¨§¤¦¨§¨¦

."mipxw zFxYWrA§©§§©§©¦
Y íéëìnäåìL elàíéëìî äL± §©§¨¦¥§Ÿ¨§¨¦

mikln `le .` wEqtA mixMfPd©¦§¨¦§¨§Ÿ§¨¦
did mixg` cFr Eid m`W ,mixg £̀¥¦¤¦¨£¥¦¨¨

mxiMfn aEzMd)`"eb(. ©¨©§¦¨
Y íéæefä"íénæîæ" íä±mixMfPd ©¦¥©§ª¦©¦§¨¦

mi`tx :ExMfp mW ixdW .k ,a mixacA¦§¨¦¤£¥¨¦§§§¨¦
mi`tx :ExMfp o`ke ,miOfnfe mini ¥̀¦§©§ª¦§¨¦§§§¨¦
Epiid mifEGW oaEn dGnE ,mifEfe mini ¥̀¦§¦¦¤¨¤¦©§

miOfnf)m"`x(.e dxez ©§ª¦
(e)Y íøøäaíälL øäa±zF`de §©£¨¨¨¤¨¤§¨

`id ztqFPd W"ixWxXniM ,dNOd ¥©¤¤¦¦Ÿ¤©¦¨¦
d`x] "xxd" `Ed "xd" dNOd WxWŸ¤©¦¨¨§¥
[cFre ,"mcw ixxd" eh ,bl mixaC§¨¦©§¥¤¤§

)m"`x(xd mdNW xdA :aEzMd WExitE .¥©¨¨¨¤¨¤©
xirU)yeal(. ¥¦

ïøàt ìéà"øLéî" :Bîebøúk Y± ¥¨¨§©§¥©
.ox`R wnr .xFWin¦¥¤¨¨

ì "ìéà" ïéàL ,éðà øîBàåïBL §¥£¦¤¥¥§
Y "ïøàt" ìL øBLéî àlà ,øBLéî¦¤¨¦¤¨¨
"éðBìà" Y "àøîî" ìLå ,BîL "ìéà"¥§§¤©§¥¥¥

BîL±oOwl i"Wx d`xE .` ,gi oOwl §§©¨§¥©¦§©¨
.fk ,dl

BîL "økk" Y "ïcøé" ìLå±,bi lirl §¤©§¥¦¨§§¥
± xMM" :i"Wx WxiR mW lirlE .`iÎi§¥¨¥©©¦¦¨
FNW dtqFdd z` azM `le ,"xFWin¦§Ÿ¨©¤©¨¨¤
Edf `N` xFWin FWExiR oi` xMMW¤¦¨¥¥¦¤¨¤
oicr mXW mEXn ,xFWiOd lW FnW§¤©¦¦¤¨£©¦
oCxi lW xFWiOW Wxtl gxkd oi ¥̀¤§¥©§¨¥¤¦¤©§¥
ok` "xMM"W okYi iM ,FnW xMM¦¨§¦¦¨¥¤¦¨¨¥
li`" xMfPW o`M la` ,xFWin FWExiR¥¦£¨¨¤¦§¨¥
zxxFrzn ,xFWin `Ed mBW "ox`R̈¨¤©¦¦§¤¤
mbe "xMM" mBW okYi Ki` dl`Xd©§¥¨¥¦¨¥¤©¦¨§©
azM okl ,xFWin mWExiR "li`"¥¥¨¦¨¥¨©
zFnXd lM oke) "li`"e "xMM" mvrAW¤§¤¤¦¨§¥§¥¨©¥

mixg`d(`N` ,xFWin mWExiR oi` ¨£¥¦¥¥¨¦¤¨
.xFWin lW zFnW md EN ¥̀¥¥¤¦

ìáà" ,BîL "ìáà" Y "íéhL" ìLå§¤¦¦¨¥§¨¥
"íéhMä±azM oke .hn ,bl xAcOA ©¦¦©¦§¨§¥¨©

.mW i"Wx©¦¨
"ãb ìòa" ïëå±.fi ,`i rWFdi §¥©©¨§ª©

BîL "ìòa"±al`EnW i"Wxd`xla` ©©§£¨§¥©¦§¥
,g mixiXd xiWe an ,c a miklnE a ,e§¨¦§¦©¦¦

."xFWin oFWl ,lrA" :`i©©§¦
"øLéî" ïéîbøeúî ílëå±qFlwpE`e §ª¨§§¨¦¥©§§§

WExiRz``le aEzMdzpEMz`wxazM̈©©¤©¨©©¨§Ÿ¤¥
dNOd)m"`x(,c mihtFW i"Wx mB d`xE . ©¦¨§¥©©¦§¦

,i ` l`EnW .bl ,`i mW .fl ,e ,h mW .`i¨¨§¥
.qFlwpE` mEBxY z``iad mNkAW .b¤§ª¨¥¦¤©§§§

åéìò BîL ãçà ìëå±i"Wx mB d`x §¨¤¨§¨¨§¥©©¦
Eid l` ziA lW xFWinE" :g ,dl oOwl§©¨¦¤¥¥¨

."oFl` Fl oixFw¦¥
Y øaãnä ìòBîk ,øaãnä ìöà ©©¦§¨¥¤©¦§¨§

"äMðî ähî åéìòå"±.k ,a xAcOA §¨¨©¥§©¤©¦§¨
i"Wx d`xE .k ,k zFnW i"Wx mB d`xE§¥©©¦§§¥©¦
:a ,b dingp i"WxaE ."eiptl" :a ,gi oOwl§©¨§¨¨§©¦§¤§¨
`l `xwOde" :mW siqFnE ."KEnqA"§¨¦¨§©¦§¨Ÿ
lr xnF` `EdW minrR ,FpFWlA wCwC¦§¥¦§§¨¦¤¥©

."eilr xnF` `EdW minrtE Fcif dxez ¨§¨¦¤¥¨¨
(f)Y Lã÷ àåä ètLî ïéòíL ìò ¥¦§¨¦¨¥©¥

ïøäàå äLî ïéãéúòL ,ãéúòä¤¨¦¤£¦¦Ÿ¤§©£Ÿ
íL èôMäì±o"Anx d`xE .WcwA §¦¨¥¨§¨¥§¥©§©

`EdW rpxA Wcw df o`MW ,dWwdW¤¦§¨¤¨¤¨¥©§¥©¤
Wcw df mW oM oi`X dn ,ox`R li`A§¥¨¨©¤¥¥¨¤¨¥

jlÎjl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iriax meil inei xeriy
מׁשּפט  לכל ׁשם מתקּבצים הּמדינה ּבני ׁשהיּו מקֹום ּכפׁשּוטֹו: ּתרּגמֹו ואּונקלֹוס מריבה. מי N„‰.והם ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ¿≈

È˜ÏÓÚ‰∑ העתיד ׁשם על ונקרא עמלק, נֹולד לא Óz¯.עדין ÔˆˆÁa∑מלא מקרא ּגדי, עין הימים היא (בדברי »¬»≈ƒְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ¿«¬…»»ְִִִֵֵֶָָ
.ּביהֹוׁשפט כ) ִָָ

(ç)Cìîe äîãà Cìîe äøîò Cìîe íãñ-Cìî àöiå©¥¥̧¤«¤§¹Ÿ¤´¤£Ÿ̈À¤³¤©§¨Æ¤´¤
äîçìî ízà eëøòiå øòö-àåä òìa Cìîe íéBáö§¦¤¬¤¤−©¦®Ÿ©©©«©§³¦¨Æ¦§¨½̈

:íécOä ÷îòa§¥−¤©¦¦«

(è)íéBb Cìî ìòãúå íìéò Cìî øîòìøãk úà¥´§¨§¨¹Ÿ¤¤´¤¥À̈§¦§¨Æ¤´¤¦½
äòaøà øñlà Cìî CBéøàå øòðL Cìî ìôøîàå§©§¨¤Æ¤´¤¦§½̈§©§−¤´¤¤¨¨®©§¨¨¬

:äMîçä-úà íéëìî§¨¦−¤©«£¦¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈÎÏÓ ‰Úa¯‡∑ואףֿעלּֿפ היּו, ׁשּגּבֹורים להֹודיע הּמּועטים, נּצח ּו לא ואףֿעלּֿפיֿכן יֿכן «¿»»¿»ƒ¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

אחריהם  מּלרּדף אברם .נמנע ְְְֲִִִֵֶַַַָֹ

(é)íãñ-Cìî eñðiå øîç úøàa úøàa íécOä ÷îòå§¥´¤©¦¦À¤«¡³Ÿ¤«¡ŸÆ¥½̈©¨ª²¤«¤§¬Ÿ
:eñp äøä íéøàLpäå änL-eìtiå äøîòå©«£Ÿ̈−©¦§¨®¨§©¦§¨¦−¤¬¨¨«

i"yx£¯ÓÁ ˙¯‡a ˙¯‡a∑.ּבנין ׁשל לטיט אדמה מּׁשם ׁשּנֹוטלין ׁשם היּו הרּבה אּגדה,ּבארֹות ּומדרׁש ∆¡…∆¡…≈»ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

„BÓÚ¯‰ח  ‡kÏÓe ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ˜Ùe¿««¿»ƒ¿«¿»«¬»
‡kÏÓe ÌÈB·ˆ„ ‡kÏÓe ‰Ó„‡„ ‡kÏÓe«¿»¿«¿»«¿»ƒ¿ƒ«¿»
‡·¯˜ ÔB‰nÚ e¯cÒÂ ¯ÚBˆ ‡È‰ ÚÏ·„¿∆«ƒ«¿«»ƒ¿¿»»

:‡iÏ˜Á ¯LÈÓa¿≈««¿«»

ÏÚ„˙Âט  ÌÏÈÚ„ ‡kÏÓ ¯ÓÚÏ¯„k ÌÚƒ¿»¿»…∆«¿»¿≈»¿ƒ¿»
Ï··„ ‡kÏÓ ÏÙ¯Ó‡Â ÔÈÓÓÚ„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿ƒ¿«¿»∆«¿»¿»∆
ÏÈ·˜Ï ÔÈÎÏÓ ‰Úa¯‡ ¯Òl‡„ ‡kÏÓ CBÈ¯‡Â¿«¿«¿»¿∆»»«¿¿»«¿ƒ»√≈

:‡LÓÁ«¿»

ÓÈÁ¯‡י  Ô˜ÒÓ ÔÈ¯Èa ÔÈ¯Èa ‡iÏ˜Á ¯LÈÓe≈««¿«»≈ƒ≈ƒ«¿«≈»»
˜¯ÚÂÔn˙ eÏÙe ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò„ ‡kÏÓ e «¬»«¿»ƒ¿«¬»¿»«»

:e˜¯Ú ‡¯eËÏ e¯‡zL‡„e¿ƒ¿»»¿»¬»

mdxa` ly`

xEB"de m"`xd Evxize .oiv xAcnAW¤§¦§©¦§¥§¨§¥§©
,Wcw FzF` df i"Wx zrcNW ,"dix ©̀§¥¤§©©©¦¤¨¥

FnkErnWOW.en ,` mixacA i"Wxn §¤©§©¥©¦¦§¨¦
ipW EidWg ,al xAcOA i"Wxd`x la £̀¨§¥©¦©¦§¨¤¨§¥
sqFPd uExiYM xzFi d`xp okle .Wcẅ¥§¨¥¦§¤¥©¥©¨
Fpi` o`M xMfPd WcTW ,m"`xd lW¤¨§¥¤¨¥©¦§¨¨¥
ixdW ,oiv xAcnA `N` ,ox`R li`A§¥¨¨¤¨§¦§©¦¤£¥
li`" :eiptNW wEqRA xnF`W xg`l§©©¤¥©¨¤§¨¨¥
oir l` E`aIe EaEWIe" :o`M azFM ,"ox`R̈¨¥¨©¨©¨Ÿ¤¥
li` z` EafrW ixd ,"Wcw `id hRWn¦§¨¦¨¥£¥¤¨§¤¥

.oEIr Kixv oicre .Wcwl E`aE ox`R̈¨¨§¨¥©£©¦¨¦¦
"ïéò"ä BúBà é÷ñò ìò±z`vFd `id ©¦§¥¨©¦¦¨©

"hRWn oir" df itlE .rlQd on oirn in¥©§¨¦©¤©§¦¤¥¦§¨
.oxd`e dWn lW oirOd hRWn :FWExiR¥¦§©©©§¨¤¤§©£Ÿ
,aEzMd fnFx dfAW xnFl Wi ilE`e§©¥©¤¨¤¥©¨
z` mikln drAx` EgvPW mrHdW¤©©©¤¦§©§¨¨§¨¦¤
,mxa` ig` oA hFl z` EaWe dXngd©£¦¨§¨¤¤£¦©§¨
crEn `Edd mFwOdW llbA mB Edf¤©¦§©¤©¨©¨

.mdxa` rxfl zEprxEtl§§¨§¤©©§¨¨
"äáéøî éî" íäå±d`x .bi ,k xAcOA §¥¥§¦¨©¦§¨§¥

,daixn in dOd" :ci ,hi dAx xAcnA©¦§¨©¨¥¨¥§¦¨
oTEzn did mcTOW cnl dY` o`Mn¦¨©¨¨¥¤¦¤¤¨¨§¨
:aizM dn d`x ,miOd lr dWn WprIW¤¥¨¥¤©©©¦§¥©§¦
.. Wcw `id hRWn oir l` E`aIe EaWIe©¨ª©¨Ÿ¤¥¦§¨¦¨¥
,daixn in dOd ,dWn lW FhRWn oir¥¦§¨¤¤¥¨¥§¦¨

z` `Oiqe oa` lhPW mikln oal lWn̈¨§¤§¨¦¤¨©¤¤§¦¥¤
Edf :oa` lM lr xnF` eia` dide ,Fpir¥§¨¨¨¦¥©¨¤¤¤
dOd :xn`p Kkl ,ipA lW Fpir `OiQW¤¦¥¥¤§¦§¨¤¡©¥¨
dOd" :mW dPEdM zFpYnaE ."daixn in¥§¦¨§©§§¨¨¥¨
miOd ozF` s`W rnWn ,daixn in¥§¦¨©§©¤©¨©©¦
dGd aEzMd aYkPW drWA EraPW¤¨§§¨¨¤¦§©©¨©¤

."daixn in m`xw§¨¨¥§¦¨
BèeLôk Bîbøz ñBì÷ðeàå±xWinl" §§§¦§§¦§§¥©

,oiCd wENig xFWinl ± "`piC bENR¦¦¨§¦¦©¦
df itlE ,i`Mfl aIg oiA wNgzn oiCdW¤©¦¦§©¥¥©¨§©©§¦¤
o"Anxde .oEIr oFWNn FWExiR "oir"¥¥¦§¦§¨©§©
d`xpe ,"oiCd wnFr xFWinl" :WxiR¥©§¦¤©¦§¦§¤
raFPd oirn oFWNn "oir" WxtOW¤§¨¥¥¦§©§¨©¥©

dnc`d wnFrn)`"eb(. ¥¤¨£¨¨
íéöa÷úî äðéãnä éða eéäL íB÷î̈¤¨§¥©§¦¨¦§©§¦

.ètLî ìëì íLY é÷ìîòä äãN ¨§¨¦§¨§¥¨£¨¥¦
÷ìîò ãìBð àì ïéãò±,ftil` lW FpA £©¦Ÿ©£¨¥§¤¡¦©

.`i ,el oOwl§©¨
àø÷ðå±onfAW s`e .dxFYA o`M §¦§¨¨©¨§©¤¦§©

`xwp did xaM dxFYd z` azM dWOW¤¤¨©¤©¨§¨¨¨¦§¨
lM dazM dxFYdW oeiM mFwn lMn ,oM¥¦¨¨¥¨¤©¨¨§¨¨
zrWaE ,dUrOd zrW itl oipre oipr¦§¨§¦§©§¦§©©©£¤¦§©
azM okl ,oM `xwp did `l dUrn©£¤Ÿ¨¨¦§¨¥¨¥¨©
i"Wx mB d`xE .cizrd mW lr F`xTW¤§¨©¥¤¨¦§¥©©¦

ci ,a lirl)`"eb(. §¥

.ãéúòä íL ìòY øîz ïBööçaàeä ©¥¤¨¦§©£¨¨
íéîiä éøáãa àìî àø÷î ,éãb ïéò± ¥¤¦¦§¨¨¥§¦§¥©¨¦

.a ,k a
èôLBäéa±htWFdil EciBIe E`aIe" ¦¨¨©¨Ÿ©©¦¦¨¨

mIl xarn ax oFnd Lilr `A ,xn`l¥Ÿ¨¨¤£¨¥¥¤©¨
oir `id xnY oFvvgA mPde ,mx`n¥£¨§¦¨§©§¨¨¦¥

."icBg dxez ¤¦
(h)äMîçä úà] íéëìî äòaøà±oM ©§¨¨§¨¦¤©£¦¨¥

.mipFW`x miqEtcA `Ed¦§¦¦¦
ìò óàå,íéèòenä eçvð ïë ét §©©¦¥¦§©¨¦

ïë ét ìò óàå ,eéä íéøBabL EòéãBäì§¦£¤¦¦¨§©©¦¥
íäéøçà ócølî íäøáà òðîð àì± Ÿ¦§©©§¨¨¦¦§Ÿ©£¥¤

mIqOX dnA siqFO dn ,oM `l m`W¤¦Ÿ¥©¦§©¤§©¥
ixdW ,"dXngd z` mikln drAx`"©§¨¨§¨¦¤©£¦¨¤£¥
dXng cbp drAx` EidW mircFi Ep`̈§¦¤¨©§¨¨¤¤£¦¨

)`"eb(.i dxez

(i)øîç úøàa úøàaäaøä úBøàa Y ¤¡Ÿ¤¡Ÿ¥¨§¥©§¥
±."zx`A zx`A" xn`p okl̈¥¤¡©¤¡Ÿ¤¡Ÿ

íL eéä±.miCVd wnrA ¨¨§¥¤©¦¦
ïéða ìL èéèì äîãà íMî ïéìèBpL± ¤§¦¦¨£¨¨§¦¤¦§¨

Eid `N` ,xng odA Eid zFx`AdW `lŸ¤©§¥¨¨¤¥¨¤¨¨
zFUrl liaWA dnc` mXn migwFl§¦¦¨£¨¨¦§¦©£
m` iM .zFx`Ad ExvFp dGnE ,xng¥¨¦¤§©§¥¦¦
Ki` ,xng odA Eid mnvr zFx`Ad©§¥©§¨¨¨¤¥¨¥

?mFcq Kln lSip)m"`x(. ¦©¤¤§



jlÎjlסח zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iriax meil inei xeriy
מאמינין  היּו ׁשּלא מקצתן ּבאּמֹות ׁשהיּו לפי מּׁשם, ׁשּיצא סדֹום למל נס ונעׂשה ּבהם מגּבל הּטיט ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻׁשהיה

למפרע  ּבאברהם האמינּו החמר, מן זה ׁשּיצא וכיון האׁש, מּכבׁשן ּכׂשּדים מאּור אברהם ‰¯‰.(ב"ר)ׁשּניצֹול ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ∆»
eÒp∑ ּבין חּלּוק ויׁש ּבסֹופּה. ה"א לּה הּטיל ּבתחּלתּה למ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל להר, ּכמֹו הרה נסּו, להר »ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

אבל ׁשּבראׁשּה, למ"ד ּבמקֹום עֹומדת הּתבה ׁשּבסֹוף ׁשה"א לההרה, זֹו(הרה אחרים: ּבמקֹום )ספרים עֹומדת אינּה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ
ּונקּודה לנקד (למ"ד אחרים: לאיזה )ספרים מפרׁש ואינֹו הר, אל ּכמֹו אֹו להר, ּכמֹו "הרה" והרי ּתחּתיה, ּפּת"ח ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

הּמדּברה, אֹו ההרה, לכּתב ּבראׁשּה ה"א נֹותן ּוכׁשהּוא ּתחּלה. הר מצא ּבאׁשר נס אחד ׁשּכל אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹהר,
לההר ּכמֹו אֹו ההר, אל ּכמֹו ּבּפרׁשה )להר (ּפתרֹונֹו ּומפרׁש הּידּוע הר לאֹותֹו ּומׁשמע ,. ְְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr e 'nr zegiy ihewl)

להרלהרלהרלהר ּכּכּכּכממממֹוֹוֹוֹו הרההרההרההרה,,,, נסנסנסנסּוּוּוּו.... י)להרלהרלהרלהר יד, (רש"י ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשּנׁשארּו (אּלּו הרה "והּנׁשארים נפרׁש ׁשּלא ללּמדנּו ׁשּבא לֹומר, ויׁש ּכנען". ארצה "ללכת לעיל ׁשּנאמר מה על ּכן ּפרׁש ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹלא
נמלטּו. - ּבהר ׁשּנׁשארּו אּלּו ואּלּו החמר, ּבארֹות לתֹו נפלּו הּמלחמה, נערכה ּבֹו ּבעמק, ׁשהיּו ׁשאּלּו והינּו, נסּו". - ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּבהר)

"נסּו". ּתבת ּגם הּמתחיל ּבדּבּור ׁשּמעּתיק מה ימּתק זה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָֻּולפי

(àé)-ìk-úàå äøîòå íãñ Lëø-ìk-úà eç÷iåÂ©¦§Â¤¨§ª̧§¯Ÿ©«£Ÿ̈²§¤¨
:eëìiå íìëà̈§−̈©¥¥«

(áé)eëìiå íøáà éçà-ïa BLëø-úàå èBì-úà eç÷iå©¦§¸¤¯§¤§ª²¤£¦¬©§−̈©¥¥®
:íãña áLé àeäå§¬¥−¦§«Ÿ

i"yx£ÌB„Òa ·LBÈ ‡e‰Â∑ ּבסדֹום יׁשיבתֹו זאת? לֹו ּגרם .מי ¿≈ƒ¿ְְִִִַָָֹ

ÈÂ˙יא  ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò„ ‡È˜ Ïk ˙È B·Le¿»»ƒ¿»»ƒ¿«¬»¿»
:eÏÊ‡Â ÔB‰ÏÎÈÓ Ïk»≈»¿«¬»

‡È‰eÁיב  ¯a dÈ˜ ˙ÈÂ ËBÏ ˙È B·Le¿»¿»ƒ¿»≈«¬ƒ
:ÌB„Òa ·˙È ‡e‰Â eÏÊ‡Â Ì¯·‡„¿«¿»«¬»¿»≈ƒ¿

mdxa` ly`

äãbà Løãîe±.f ,an dAx ziW`xA ¦§©©¨¨§¥¦©¨
íäa ìaâî èéhä äéäL±KFzA axFrn ¤¨¨©¦§ª¨¨¤§¨§

"xng zFx`A" df itlE ,zFx`Ad©§¥§¦¤§¥¥¨
.xng odA WIW zFx`A :FWExiR¥§¥¤¥¨¤¥¨

íMî àöiL íBãñ Cìîì ñð äNòðå± §©£¨¥§¤¤§¤¨¨¦¨
.hiHA rah `le§Ÿ¨©©¦

eéä àlL ïúö÷î úBîeàa eéäL éôì§¦¤¨¨¦§¨¨¤Ÿ¨
íécNk øeàî íäøáà ìvpL ïéðéîàî©£¦¦¤¦©©§¨¨¥©§¦

Làä ïLákî±E`x `NW mEXn ¦¦§©¨¥¦¤Ÿ¨
mdipirA)my x"a z"ti(qp EdGW oeiM , §¥¥¤¥¨¤¤¥

dzid `le ,mlFrd rahl cBEpnd©§¨§¤©¨¨§Ÿ¨§¨
dbdpd DpWIW lAwl zlFki mlv ¤̀§¨§¤§©¥¤¤§¨©§¨¨
dbdpd iM ,raHdn dlrnNW ziQp¦¦¤§©§¨¥©¤©¦©§¨¨
dxf dcFard gkA dzid `l z`fM̈ŸŸ¨§¨§Ÿ©¨£¨¨¨

mdNW)m"`x t"r(. ¤¨¤
øîçä ïî äæ àöiL ïåéëå±did df mBW §¥¨¤¨¨¤¦©¥¨¤©¤¨¨
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מאמינין  היּו ׁשּלא מקצתן ּבאּמֹות ׁשהיּו לפי מּׁשם, ׁשּיצא סדֹום למל נס ונעׂשה ּבהם מגּבל הּטיט ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻׁשהיה

למפרע  ּבאברהם האמינּו החמר, מן זה ׁשּיצא וכיון האׁש, מּכבׁשן ּכׂשּדים מאּור אברהם ‰¯‰.(ב"ר)ׁשּניצֹול ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ∆»
eÒp∑ ּבין חּלּוק ויׁש ּבסֹופּה. ה"א לּה הּטיל ּבתחּלתּה למ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל להר, ּכמֹו הרה נסּו, להר »ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

אבל ׁשּבראׁשּה, למ"ד ּבמקֹום עֹומדת הּתבה ׁשּבסֹוף ׁשה"א לההרה, זֹו(הרה אחרים: ּבמקֹום )ספרים עֹומדת אינּה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ
ּונקּודה לנקד (למ"ד אחרים: לאיזה )ספרים מפרׁש ואינֹו הר, אל ּכמֹו אֹו להר, ּכמֹו "הרה" והרי ּתחּתיה, ּפּת"ח ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

הּמדּברה, אֹו ההרה, לכּתב ּבראׁשּה ה"א נֹותן ּוכׁשהּוא ּתחּלה. הר מצא ּבאׁשר נס אחד ׁשּכל אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹהר,
לההר ּכמֹו אֹו ההר, אל ּכמֹו ּבּפרׁשה )להר (ּפתרֹונֹו ּומפרׁש הּידּוע הר לאֹותֹו ּומׁשמע ,. ְְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr e 'nr zegiy ihewl)

להרלהרלהרלהר ּכּכּכּכממממֹוֹוֹוֹו הרההרההרההרה,,,, נסנסנסנסּוּוּוּו.... י)להרלהרלהרלהר יד, (רש"י ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשּנׁשארּו (אּלּו הרה "והּנׁשארים נפרׁש ׁשּלא ללּמדנּו ׁשּבא לֹומר, ויׁש ּכנען". ארצה "ללכת לעיל ׁשּנאמר מה על ּכן ּפרׁש ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹלא
נמלטּו. - ּבהר ׁשּנׁשארּו אּלּו ואּלּו החמר, ּבארֹות לתֹו נפלּו הּמלחמה, נערכה ּבֹו ּבעמק, ׁשהיּו ׁשאּלּו והינּו, נסּו". - ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּבהר)

"נסּו". ּתבת ּגם הּמתחיל ּבדּבּור ׁשּמעּתיק מה ימּתק זה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָֻּולפי

(àé)-ìk-úàå äøîòå íãñ Lëø-ìk-úà eç÷iåÂ©¦§Â¤¨§ª̧§¯Ÿ©«£Ÿ̈²§¤¨
:eëìiå íìëà̈§−̈©¥¥«

(áé)eëìiå íøáà éçà-ïa BLëø-úàå èBì-úà eç÷iå©¦§¸¤¯§¤§ª²¤£¦¬©§−̈©¥¥®
:íãña áLé àeäå§¬¥−¦§«Ÿ

i"yx£ÌB„Òa ·LBÈ ‡e‰Â∑ ּבסדֹום יׁשיבתֹו זאת? לֹו ּגרם .מי ¿≈ƒ¿ְְִִִַָָֹ

ÈÂ˙יא  ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò„ ‡È˜ Ïk ˙È B·Le¿»»ƒ¿»»ƒ¿«¬»¿»
:eÏÊ‡Â ÔB‰ÏÎÈÓ Ïk»≈»¿«¬»

‡È‰eÁיב  ¯a dÈ˜ ˙ÈÂ ËBÏ ˙È B·Le¿»¿»ƒ¿»≈«¬ƒ
:ÌB„Òa ·˙È ‡e‰Â eÏÊ‡Â Ì¯·‡„¿«¿»«¬»¿»≈ƒ¿

mdxa` ly`

äãbà Løãîe±.f ,an dAx ziW`xA ¦§©©¨¨§¥¦©¨
íäa ìaâî èéhä äéäL±KFzA axFrn ¤¨¨©¦§ª¨¨¤§¨§

"xng zFx`A" df itlE ,zFx`Ad©§¥§¦¤§¥¥¨
.xng odA WIW zFx`A :FWExiR¥§¥¤¥¨¤¥¨

íMî àöiL íBãñ Cìîì ñð äNòðå± §©£¨¥§¤¤§¤¨¨¦¨
.hiHA rah `le§Ÿ¨©©¦

eéä àlL ïúö÷î úBîeàa eéäL éôì§¦¤¨¨¦§¨¨¤Ÿ¨
íécNk øeàî íäøáà ìvpL ïéðéîàî©£¦¦¤¦©©§¨¨¥©§¦

Làä ïLákî±E`x `NW mEXn ¦¦§©¨¥¦¤Ÿ¨
mdipirA)my x"a z"ti(qp EdGW oeiM , §¥¥¤¥¨¤¤¥

dzid `le ,mlFrd rahl cBEpnd©§¨§¤©¨¨§Ÿ¨§¨
dbdpd DpWIW lAwl zlFki mlv ¤̀§¨§¤§©¥¤¤§¨©§¨¨
dbdpd iM ,raHdn dlrnNW ziQp¦¦¤§©§¨¥©¤©¦©§¨¨
dxf dcFard gkA dzid `l z`fM̈ŸŸ¨§¨§Ÿ©¨£¨¨¨

mdNW)m"`x t"r(. ¤¨¤
øîçä ïî äæ àöiL ïåéëå±did df mBW §¥¨¤¨¨¤¦©¥¨¤©¤¨¨

.raHl cEBipA§¦©¤©
òøôîì íäøáàa eðéîàä±oeiM ¤¡¦§©§¨¨§©§¥©¥¨

llbA W`d oWakl lRd mdxa`W¤©§¨¨ª©§¦§©¨¥¦§©
dzUrp FzlSde minlSd z` xaXW¤¨©¤©§¨¦§©¨¨¤¤§¨
mBW Epin`d dGnE ,KxAzi 'd ici lr©§¥¦§¨¥¦¤¤¡¦¤©
oeiM ,'dn d`A mFcq Kln lW FzlSd©¨¨¤¤¤§¨¨¥¥¨
gkA Dpi` FfM ziQp dbdpdW ErcIW¤¨§¤©§¨¨¦¦¨¥¨§Ÿ©

mdNW dxf dcFar)m"`x(. £¨¨¨¤¨¤

Y eñp äøäeñð øäì±`NW dfA llFW ¤¨¨§©¨¥¨¤¤Ÿ
xdA) dxd mix`WPde" :Wxtl drhp(± ¦§¤§¨¥§©¦§¨¦¤¨¨¨

"Eqp)iaxd(Wxtl drhp `NW F` . ¨¤Ÿ¦§¤§¨¥
.mFwn mW `Ed "dxd"W¤¤¨¥¨

äëéøvL äáz ìk ,øäì Bîk ,"äøä"¤¨§§©¨¥¨¤§¦¨
à"ä dì ìéhä Y dúlçúa ã"îì̈¤¦§¦¨¨¦¦¨¥

dôBña±lkA df llM Wxtn i"Wx oi` §¨¥©¦§¨¥§¨¤§¨
ipRn ,FfM daiY dxMfPW mFwn̈¤¦§§¨¥¨¨¦§¥
mrRA FWxiR `l okle ,FzEhiWR§¦§¨¥Ÿ¥§©©©
:`l ,`i lirl oM xMfPW dpFW`xd̈¦¨¤¦§©¥§¥
zFnFwnA wx `N` ,"orpM dvx`"©§¨§©©¤¨©¦§

rnWOWif` ,iWFw WIW F` zxg` ¤©§©©¤¤¤¥¦£©
FWxtl i"Wx gxFh)iaxd(oOwl mB d`x . ¥©©¦§¨§§¥©§©¨

.` ,en .c ,al .a ,gk
à"äL ,"äøää"ì "äøä" ïéa ÷elç Léå§¥¦¥¤¨§¨¨¨¤¥
ã"îì íB÷îa úãîBò äázä óBñaL¤§©¥¨¤¤¦§¨¤

dLàøaL±.`"eWA dcEwp c"nNde ¤§Ÿ¨§©¨¤§¨¦§¨
ã"îì íB÷îa úãîBò dðéà ìáà£¨¥¨¤¤¦§¨¤

ç"zt äã÷ðe±i"Wxe ,u"nw Epiid §ª¨©¨©§¨©§©¦
FWExitA.g"YR u"nwl `xFw §¥¥§¨©©¨
äézçz±mB zWOWn c"nNd f`W ©§¤¨¤¨©¨¤§©¤¤©

,xddl aEzM ENi`kE ,dricid `"dM§¥©§¦¨§¦¨§¨¨
dEdn Dpi` daiYd sFqAW `"dd dfle§¨¤©¥¤§©¥¨¥¨§©¨

.silgY©£¦

,øä ìà Bîk Bà ,øäì Bîk "äøä" éøäå©£¥¤¨§§©§¤©
ìkL àlà ,øä äæéàì Løôî Bðéàå§¥§¨¥§¥¤©¤¨¤¨

älçz øä àöî øLàa ñð ãçà±d`x ¤¨¨©£¤¨¨©§¦¨§¥
:fh ,gi a minId ixaC i"Wx©¦¦§¥©¨¦
lr migxFA dnglOd on migxFAWM"§¤§¦¦©¦§¨¨§¦©

."qFpn zial mixdd¤¨¦§¥¨
áBzëì dLàøa à"ä ïúBð àeäLëe§¤¥¥§Ÿ¨¦§

"äøää"±.g ,ai lirl `nbEcl d`x ¨¨¨§¥§§¨§¥
"äøaãnä" Bà±zFnW `nbEcl d`x ©¦§¨¨§¥§§¨§

.fk ,c
,øääì Bîk Bà ,øää ìà Bîk :BðBøút¦§§¤¨¨§§¨¨
Løôîe òeãiä øä BúBàì òîLîe©§¨§©©¨©§Ÿ̈

äLøta±FWExiR "dxAcOd" oke ©¨¨¨§¥©¦§¨¨¥
WxFtnd rEcId xAcn FzF`l§¦§¨©¨©©§¨

.dWxRA`i dxez ©¨¨¨
(ai)Y íBãña áLBé àeäåBì íøb éî §¥¦§¦¨©
úàæ±.dAWPW Ÿ¤¦§¨

"íBãña" BúáéLé±dn ,oM `l m` iM §¦¨¦§¦¦Ÿ¥©
mFcqA aWFi `EdW EprinWdl `Ä§©§¦¥¤¥¦§

)m"`x(lirl d`xE .)ai ,bi(aWi hFle" : §¥§¥§¨©
i"WxaE ,"mFcq cr ld`Ie xMMd ixrA§¨¥©¦¨©¤¡©©§§©¦
cr EdpwnlE eirFxl mild` dhp" :mẄ¨¨Ÿ¨¦§¨§¦§¥©
aWi `l Fnvr `EdW Epiide ,"mFcq§§©§¤©§Ÿ¨©
`A `tEB dGW xnFl Wie ,mFcqA¦§§¥©¤¤¨¨

jlÎjl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iriax meil inei xeriy

(âé)ïëL àeäå éøáòä íøáàì ãbiå èéìtä àáiå©¨ŸÆ©¨¦½©©¥−§©§¨´¨«¦§¦®§ÁŸ¥̧
íäå øðò éçàå ìkLà éçà éøîàä àøîî éðìàa§¥«Ÿ¥¹©§¥´¨«¡Ÿ¦À£¦³¤§ŸÆ©«£¦´¨¥½§¥−

:íøáà-úéøá éìòa©«£¥¬§¦«©§¨«
i"yx£ËÈÏt‰ ‡·iÂ∑:ׁשּכתּוב והּוא הּמלחמה, מן ׁשּפלט עֹוג זה ּפׁשּוטֹו ג)לפי הּבׁשן (דברים  מל עֹוג רק "ּכי «»…«»ƒְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

'נׁשא  וזהּו הרפאים", מּיתר קרנים,נׁשאר ּבעׁשּתרֹות הרפאים ּכׁשהּכּו וחבריו אמרפל הרגּוהּו ׁשּלא ר', ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: הרפאים, מּיתר וזהּו הּמּבּול, מּדֹור ׁשּפלט עֹוג זה רּבה: ּבראׁשית ּומדרׁש ו)ּתנחּומא. "הּנפילים (לעיל ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ׂשרה  את ויּׂשא אברם ׁשּיהרג ּומתּכּון וגֹו'", בארץ הּנהר∑‰È¯·Ú.היּו מעבר רבה)ׁשּבא ÈÏÚa.(בראשית ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ»ƒ¿ƒֵֵֶֶַָָָ«¬≈
Ì¯·‡Œ˙È¯·∑.ּברית עּמֹו אחר (ׁשּכרתּו ּבמקֹום ׁשּמפרׁש ּכמֹו הּמילה, על עצה לֹו ׁשהּׂשיאּו אחר: ּדבר אחרים, .)ספרים ¿ƒ«¿»ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

(ãé)åéëéðç-úà ÷øiå åéçà äaLð ék íøáà òîLiå©¦§©´©§½̈¦¬¦§−̈¨¦®©¨̧¤¤£¦¹̈
ìLe øNò äðîL Búéá éãéìé:ïc-ãò ócøiå úBàî L §¦¥´¥À§Ÿ¨³¨¨Æ§´¥½©¦§−Ÿ©¨«

e‰Â‡יג  ‰‡¯·Ú Ì¯·‡Ï ÈeÁÂ ‡·ÊÈLÓ ‡˙‡Â«¬»¿≈»»¿«ƒ¿«¿»ƒ¿»»¿
È‰eÁ‡ ‰‡¯BÓ‡ ‡¯ÓÓ È¯LÈÓa È¯L»≈¿≈¿≈«¿≈¡»»¬ƒ
dÓÈ˜ ÈL‡ Ôep‡Â ¯Ú„ È‰eÁ‡Â ÏBkL‡„¿∆¿«¬ƒ¿»≈¿ƒ¡»≈¿»≈

:Ì¯·‡c¿«¿»

È˙יד  ÊÈ¯ÊÂ È‰eÁ‡ È·zL‡ È¯‡ Ì¯·‡ ÚÓLe¿««¿»¬≈ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»≈»
¯ÒÚ ÈÓ˙Â ‰‡Ó ˙Ïz d˙È· È„ÈÏÈ È‰BÓÏeÚ≈ƒ¿ƒ≈≈≈¿»¿»¿«¿≈¬«

:Ôc „Ú Û„¯e¿««»

mdxa` ly`

`EdW zFxnNW ,EprinWdl wEqRd©¨§©§¦¥¤©§¤
dhPW oeiM K` ,mFcqA aWi `l Fnvr©§Ÿ¨©¦§©¥¨¤¨¨
xag `EdW EpiidC ,mFcq cr mildŸ̀¨¦©§§©§¤¨©
aWFi `EdW aWgp df ixd ,mdl̈¤£¥¤¤§¨¤¥
`aEOW FnkE .dAWp okle ,mFcqA¦§§¨¥¦§¨§¤¨

WxcOA)f ,an x"a(wEqRd KM lr),bi ilyn ©¦§¨©¨©¨
k(`qxiBd oke) "rFxi miliqk drFxe" :§¤§¦¦¥©§¥©¦§¨

oFW`x qEtC i"WxA o`M(WExitaE , ¨§©¦§¦§¥
zFidl miliqM Fl xAgnd" :mW i"Wx©¦¨©§©¥§¦¦¦§

."uSExi ± mirx Flbi dxez ¥¦§¨
(bi)èéìtä àáiåäæ :BèeLt éôì Y ©¨Ÿ©¨¦§¦§¤

äîçìnä ïî èìtL âBò±mB d`x ¤¨©¦©¦§¨¨§¥©
mixaC .cl ,`k xAcOA i"WxmW .c ,` ©¦©¦§¨§¨¦¨

.`i ,a ,b
áeúkL àeäå±mB d`xE .`i ,b mixaC §¤¨§¨¦§¥©
.ai ,bi rWFdi§ª©

,"íéàôøä øúiî øàLð âBò ÷ø ék"¦©¦§©¦¤¤¨§¨¦
ìôøîà eäeâøä àlL ,"øàLð" eäæå§¤¦§©¤Ÿ£¨©§¨¤

åéøáçå±c ,` mixaC i"WxA `Ed oke ©£¥¨§¥§©¦§¨¦
ltxn`)(wEqtA lirl la` .`i ,b mW . ©§¨¤¨£¨§¥§¨

"FY` xW` miklOde xnFrlxcM" :d§¨§¨¤§©§¨¦£¤¦
lrA didW ipRn ,mW i"WxaE)§©¦¨¦§¥¤¨¨©©

dUrOd(,,`k xAcOA i"WxA `Ed oke ©©£¤§¥§©¦©¦§¨
eixage xnFrlxcM) cl(.`Ed oke §¨§¨¤©£¥¨§¥

xtqaE) o`M hwpe .a ,bi rWFdi i"WxA§©¦§ª©§¨©¨§¥¤
mixaC(didW ipRn ,"eixage ltxn`" : §¨¦©§¨¤©£¥¨¦§¥¤¨¨

.mNMn xFAB¦¦ª¨
úBøzLòa íéàôøä [úà] ekäLk§¤¦¤¨§¨¦§©§§

íéðø÷±.d wEqR lirlàîeçðz)(.± ©§©¦§¥¨©§¨
.dk oniq zTgª©¦¨

äaø úéLàøa Løãîe±mW K` .g ,an ¦§©§¥¦©¨©¨
oM K` ,lEAOd xFCn hlRW WxFtn `lŸ§¨¤¨©¦©©©¥

FzgkFdW xWt`e .` ,`q dCpA `Ed§¦¨§¤§¨¤¨¨
"dAx ziW`xA"d zrcNW i"Wx lW¤©¦¤§©©©§¥¦©¨
KMn `Ed ,lEAOd xFCn hlR bFr¨©¦©©¦¨
dvx bFrW mrHd mW `aEOW¤¨¨©©©¤¨¨
`Vi `Ede dnglOA bxdi mdxa`W¤©§¨¨¥¨¥©¦§¨¨§¦¨
hlR bFrW drCl wx EdGW ,dxU z ¤̀¨¨¤¤©©¥¨¤¨©

.oOwlcM ,lEAOd xFCn¦©©§¦§©¨
ìeanä øBcî èìtL âBò äæ±d`x ¤¤¨©¦©©§¥

iOW s`W mW i"WxaE a ,biw migaf§¨¦§©¦¨¤©¤¥
iCSnE qp dUrp ,migzFx Eid lEAOd©©¨§¦©£¨¥¦¦¥
bFr cnr mWe ,mippFv miOd Eid daiYd©¥¨¨©©¦§¦§¨¨©
azM ` ,`q dCp i"WxA K` .lSipe§¦©©§©¦¦¨¨©
lSip Kke l`xUi ux`l gxA bFrW¤¨©§¤¤¦§¨¥§¨¦©
migafA drCd itl wx Edfe ,lEAOdn¥©©§¤©§¦©¥¨¦§¨¦
ux`A lEAn cxi `NW mẄ¤Ÿ¨©©§¤¤

.l`xUi,"íéàôøä øúiî" eäæå ¦§¨¥§¤¦¤¤¨§¨¦
øîàpL±.c ,e lirl ¤¤¡©§¥

"'Bâå õøàá eéä íéìôpä"± ©§¦¦¨¨¨¤§
,miwpr Eid mde ,lEAOd xFcAWExitM §©©§¥¨£¨¦§¥

Eid md mB mi`txd oke ,mW i"Wx©¦¨§¥¨§¨¦©¥¨
.`i ,a mixaC i"Wx d`x ,miwpr£¨¦§¥©¦§¨¦

úà àOéå íäøáà âøäiL ïekúîe¦§©¥¤¥¨¥©§¨¨§¦¨¤
äøN±xFCn hlRW ipXd WExiRl Edf ¨¨¤©¥©¥¦¤¨©¦

xWw mEW Fl did `l ixdW ,lEAOd©©¤£¥Ÿ¨¨¤¤
bFr lW Fpipr dn oM m`e ,Ff dnglnl§¦§¨¨§¦¥¨¦§¨¤
bxdIW did FpFvxW Wxtn okl ,o`M̈¨¥§¨¥¤§¨¨¤¥¨¥

dxU z` `Vie mdxa`)m"`x(mB Edfe . ©§¨¨§¦¨¤¨¨§¤©
onfAW militPd on didW i"Wx oiIvOW¤§©¥©¦¤¨¨¦©§¦¦¤¦§©
bFrW xnFl FpFvxW ,lEAOd xFC©©¤§©¤
lW drxd mMxcA zkll KiWnd¦§¦¨¤¤§©§¨¨¨¨¤
EidW lEAOd iptNW militPd©§¦¦¤¦§¥©©¤¨

mMxC mizigWn)g"ty(itl la` . ©§¦¦©§¨£¨§¦

on hlR bFrW oFW`xd WExiRd©¥¨¦¤¨©¦
xnFl Wi ,dnglOdzEhWtA`A bFrW ©¦§¨¨¥©§©§¤¨

icM ,eig` dAWPW mdxa`l xRql§©¥§©§¨¨¤¦§¨¨¦§¥
ltxn`n mwPdl icM F` ,FliSIW¤©¦§¥§¦¨¥¥©§¨¤
drxl FzpEM dzid `l df itlE ,eixage©£¥¨§¦¤Ÿ¨§¨©¨¨§¨¨

cecl liMUn mB d`x)(rnWn oke . §¥©©§¦§¨¦§¥©§©
dWn didW" :cl ,`k xAcOA i"Wxn¥©¦©¦§¨¤¨¨¤
lW FzEkf Fl cFnrY `OW ,mgNdl `xï¥§¦¨¥¤¨©£§¤
`Ed ,hilRd `aIe xn`PW ,mdxa ©̀§¨¨¤¤¡©©¨Ÿ©¨¦
EMdW mi`txd on hlRW ,bFr¤¨©¦¨§¨¦¤¦

eixiage xnFrlxcMmipxw zFxYWrA." §¨§¨¤©£¥¨§©§§©§©¦
`xizn" :a ,b mixaC i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦§¨¦¦§¨¥
WOXW zEkf Fl cFnrY `NW dWn did̈¨¤¤Ÿ©£§¤¦¥
,hilRd `aIe xn`PW ,mdxa` z ¤̀©§¨¨¤¤¡©©¨Ÿ©¨¦
,FpFWlA mzQW dGnE ."bFr `Ede§¦¤¤¨©¦§
.miWExiRd ipW itl `Ed oMW rnWn©§©¤¥§¦§¥©¥¦

.oEIr Kixv oicre©£©¦¨¦¦
Y éøáòäøäpä øáòî àaL±xdp ¨¦§¦¤¨¥¥¤©¨¨§©

z` gT`e" :b ,ck rWFdi d`x .zxR§¨§¥§ª©¨¤©¤
la` ."xdPd xarn mdxa` z` mkia £̀¦¤¤©§¨¨¥¥¤©¨¨£¨
ipW `iadW ci ,hl oOwl i"Wx d`x§¥©¦§©¨¤¥¦§¥
."xar ipAn ,xdPd xarn" :minrh§¨¦¥¥¤©¨¨¦§¥¥¤

.xE`iAA mW d`xE§¥¨©¥
Y íøáà úéøá éìòaBnò eúøkL ©£¥§¦©§¨¤¨§¦

íéøçà íéøôñ) .úéøa±dOkA §¦§¨¦£¥¦§©¨
.df rhw miqxFB `l miqEtC§¦Ÿ§¦¤©¤

ìò äöò Bì eàéOäL ,øçà øác̈¨©¥¤¦¦¥¨©
äìénä±zixA Epiid ,"zixA" df itlE ©¦¨§¦¤§¦©§§¦
.dlinøçà íB÷îa LøônL Bîk± ¦¨§¤§Ÿ̈§¨©¥

Fl ozp `xnOW ` ,gi oOwl i"Wx d`xE§¥©¦§©¨¤©§¥¨©
.dliOd lr dvrci dxez ¥¨©©¦¨



jlÎjlע zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iriax meil inei xeriy
i"yx£˜¯iÂ∑:וכן עליכם, ּבחרּבי אזּדּין חרב", אחריכם "והריקתי וכן: 'וזריז', טו)ּכתרּגּומֹו "אריק (שמות «»∆ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

וכן: לה)חרּבי", ּוסגר"(תהלים חנית ּכתיב ∑ÂÈÎÈÁ."והרק קרי (חנכֹו והּוא )ס"א למצות, ׁשחנכֹו אליעזר זה ְְְְֲִִֵֵַָֹ¬ƒ»ְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶָֹ
וכן: ּבּה, לעמד עתיד ׁשהּוא לאּמנּות ּכלי, אֹו האדם, ּכניסת התחלת כב)לׁשֹון לּנער",(משלי ז)"חנֹו (במדבר ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

הּמזּבח", ל)"חנּכת אינצניי"ר (תהלים לֹו קֹורין ּובלע"ז הּבית", B‚Â'."חנּכת ¯NÚ ‰ÓL∑(לב רּבֹותינּו(נדרים ְְֲֲִִִִֵַַַַַַַַֻֻ¿…»»»¿ֵַ
היה, לבּדֹו אליעזר ׁשמֹואמרּו: ׁשל ּגמטרּיא מנין Ôc.והּוא „Ú∑ּכחֹו ּתׁשׁש ּבניו ׁשם ׁשעתידין ׁשראה ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָ«»ֲִִֶֶַָָָָָָֹ
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jlÎjl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iriax meil inei xeriy
לכאן  וזה לכאן זה ּכׁשּבֹורחים הּנרּדפים ּומדרׁש∑ÏÈÏ‰.אחר מּלרדפם. נמנע לא ׁשחׁשכה אחר ּכלֹומר, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ«¿»ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹ

נס  לֹו נעׂשה הראׁשֹון ּובחציֹו הּלילה, ׁשּנחלק מצרים אּגדה, ׁשל לילה לחצֹות לֹו ּובא נׁשמר הּׁשני .וחציֹו ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
‰·BÁŒ„Ú∑ ׁשם להיֹות ׁשעתידה גילּולים עבֹודת ׁשם על 'חֹובה', קֹורא ודן, חֹובה. ׁשּׁשמֹו מקֹום .אין «»ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
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i"yx£‰ÂL ˜ÓÚ∑ מכׁשֹול ּומּכל מאילנֹות ּפנּוי מפנא', 'למיׁשר ותרּגּומֹו ׁשמֹו, ּכ.CÏn‰ ˜ÓÚ∑ ריסא ּבית ≈∆»≈ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ≈∆«∆∆ִֵָ

ׁשהׁשוּו עמק אּגדה: ּומדרׁש ׁשם. לצחק לּמל מיחד ׁשהיה קנים, ׁשלׁשים ׁשהּוא אחד ריס ּבית ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻּדמלּכא,
ּולקצין  אלהים לנׂשיא עליהם אברהם את והמליכּו האּמֹות ּכל .ׁשם ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻ
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i"yx£˜„ˆŒÈkÏÓe∑ נח ּבן ׁשם הּוא אּגדה, לב)מדרׁש ÔÈÈÂ.(נדרים ÌÁÏ∑ והראה מלחמה, ליגעי עֹוׂשים ּכ «¿ƒ∆∆ְִֵֶַַַָָֹ∆∆»»ƒְְְִִִֵֵֶָָָָ
ׁשם  ׁשּיקריבּו הּנסכים ועל הּמנחֹות על לֹו רמז אּגדה: ּומדרׁש ּבניו. את ׁשהרג על עליו ּבלּבֹו ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָלֹו
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:‰‡lÚ Ï‡ Ì„˜ LnLÓ ‡e‰Â ¯ÓÁÂ«¬»¿¿«≈√»≈ƒ»»
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wnr" mEBxYd WExitl oMW ,i"Wx©¦¤¥§¥©©§¥¤
`le ,wnrd aSn xE`iY `Ed "deẄ¥¥©©¨¥¤§Ÿ
`xwp KkNW ,Wxtl oYip K` .FnW KMW¤¨§©¦¨§¨¥¤§¨¦§¨

f`e ,iEpR didW ipRn "deW wnr" FnW§¥¤¨¥¦§¥¤¨¨¨§¨
.min`FY mEBxYde i"Wx WExiR¥©¦§©©§£¦

Cìnä ÷îò"àkìîc àñéø úéa" Y ¥¤©¤¤¥¦¨§©§¨
±.FnEBxzM§©§

ìL àeäL ,ãçà ñéø úéaíéð÷ íéL ¥¦¤¨¤§Ÿ¦¨¦
±zFO` WW dpw lke)i"yx .d ,n l`wfgi d`x §¨¨¤¥©

` ,fq `nei(180 cg` qix ziA `vnp ,¦§¨¥¦¤¨
.dO ©̀¨

.íL ÷çNì Cìnì ãçéî äéäL¤¨¨§ª¨©¤¤§©¥¨
äãbà Løãîe±.d ,bn dAx ziW`xA ¦§©©¨¨§¥¦©¨

"deW wnr" mB FnW `xwp dOl Wxtn§¨¥¨¨¦§¨§©¥¤¨¥
."KlOd wnr" mbe§©¥¤©¤¤

úBnàä ìk íL eåLäL ÷îò±dvrA ¥¤¤ª§¨¨¨ª§¥¨
zg`)g ,e y"dy i"yx(. ©©

àéNð"ì íäéìò íäøáà úà eëéìîäå§¦§¦¤©§¨¨£¥¤¦§¦
"íéäìà±.e ,bk oOwl d`x ¡Ÿ¦§¥§©¨
ïéö÷ìe±`Ede ,dvw oFWNn `Ed oivw §¨¦¨¦¦§¨¤§

FzEaiWg zngn dpgOd W`xA cnFrd̈¥§Ÿ©©£¤¥£©£¦
)e ,`i mihtey m"ialn d`x(.gi dxez

(gi)Y ÷ãö ékìîeäãbà Løãî± ©§¦¤¤¦§©©¨¨
.d ,bn dAx ziW`xA§¥¦©¨

çð ïa íL àeä±lirl i"Wx mB d`x ¥¤Ÿ©§¥©©¦§¥
iztU"A d`xE .a ,ap dMEq .e ,ai¨§¥§¦§¥
"mlW Kln" zFaiz iW`xW ,"minkg£¨¦¤¨¥¥¤¤¨¥



עי jlÎjl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iriax meil inei xeriy
i"yx£˜¯iÂ∑:וכן עליכם, ּבחרּבי אזּדּין חרב", אחריכם "והריקתי וכן: 'וזריז', טו)ּכתרּגּומֹו "אריק (שמות «»∆ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

וכן: לה)חרּבי", ּוסגר"(תהלים חנית ּכתיב ∑ÂÈÎÈÁ."והרק קרי (חנכֹו והּוא )ס"א למצות, ׁשחנכֹו אליעזר זה ְְְְֲִִֵֵַָֹ¬ƒ»ְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶָֹ
וכן: ּבּה, לעמד עתיד ׁשהּוא לאּמנּות ּכלי, אֹו האדם, ּכניסת התחלת כב)לׁשֹון לּנער",(משלי ז)"חנֹו (במדבר ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

הּמזּבח", ל)"חנּכת אינצניי"ר (תהלים לֹו קֹורין ּובלע"ז הּבית", B‚Â'."חנּכת ¯NÚ ‰ÓL∑(לב רּבֹותינּו(נדרים ְְֲֲִִִִֵַַַַַַַַֻֻ¿…»»»¿ֵַ
היה, לבּדֹו אליעזר ׁשמֹואמרּו: ׁשל ּגמטרּיא מנין Ôc.והּוא „Ú∑ּכחֹו ּתׁשׁש ּבניו ׁשם ׁשעתידין ׁשראה ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָ«»ֲִִֶֶַָָָָָָֹ

עגל  ׁשם צו)להעמיד .(סנהדרין ְֲִֵֶַָ

(åè)íäéìò ÷ìçiå|íôcøiå íkiå åéãáòå àeä äìéì ©¥«¨¥̧£¥¤¯©²§¨¬©«£¨−̈©©¥®©¦§§¥Æ
:÷Nnãì ìàîOî øLà äáBç-ãò©½̈£¤¬¦§−Ÿ§©¨«¤

i"yx£Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁiÂ∑ ׁשּמתּפּלגים הרֹודפים ּכדר לילה' עליהם ועבדיו הּוא 'וּיחלק הּמקרא: סרס ּפׁשּוטֹו לפי «≈»≈¬≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

È‰B„·ÚÂטו  ‡e‰ ‡ÈÏÈÏ ÔB‰ÈÏÚ ‚Ït˙‡Â¿ƒ¿¿≈¬≈≈¿»¿«¿ƒ
‡etvÓ Èc ‰·BÁ „Ú ÔepÙ„¯e ÔeBÁÓe¿¿»ƒ«»ƒƒƒ»

:˜Nn„Ï¿«»∆

mdxa` ly`

(ci)÷øiå"æøæå" :Bîebøúk Y±mWOg ©¨¤§©§§¨¥¦§¨
.gi ,bi zFnW i"Wx mB d`xE .oIf ilkA¦§¥©¦§¥©©¦§

.fi ,` wEwag£©
].[æòìa ø"éîøà±armarciIvl , §©©§©¥

.wWpA§¤¤
"áøç íëéøçà éúB÷éøäå" ïëå± §¥©£¦¦©£¥¤¨¤

.bl ,ek `xwIe©¦§¨
íëéìò éaøça ïéicæà±la`i"WxA ¤§©¥§©§¦£¥¤£¨§©¦

."ocPd owFxzn axgd slFXWM" :mẄ§¤¥©¤¤¦§¥©¨¨
"éaøç ÷éøà" ïëå±la` .h ,eh zFnW §¥¨¦©§¦§£¨

`EdW mW lre ,sFlW`" :mW i"WxA§©¦¨¤§§©¥¤
wix x`Wpe FztilWA xrYd z` wixn¥¦¤©©©¦§¦¨§¦§¨¥
mW KWndaE ,"dwxd oFWl FA ltFp¥§£¨¨©¤§¥¨

" :zExWt`d z` `ianWxtlE wFgcl ¥¦¤¨¤§¨¦§§¨¥
,eikipg z` wxIe oFWlM ,iAxg wix`̈¦©§¦¦§©¨¤¤£¦¨

."iAxgA oiICf`úéðç ÷øäå" ïëå± ¤§©¥§©§¦§¥§¨¥£¦
FnM ,oiICfd" :mW i"WxaE .b ,dl miNdY§¦¦§©¦¨¦§©¥§
mB d`xE ."eikipg z` wxIe ,iAxg wix`̈¦©§¦©¨¤¤£¦¨§¥©

.fi ,` wEwag i"Wx©¦£©
"øBâñe±dOkA`l miqEtcE ci iazM §§©¨¦§¥¨§¦Ÿ

mixtQle ,"xFbqE" zaiY miqxFB§¦¥©§§©§¨¦
gikFdl `A i"WxW ,xnFl Wi miqxFBW¤§¦¥©¤©¦¨§¦©
FWExiR "zipg wxde"W Ff daiYn¦¥¨¤§¨¥£¦¥

loiICfdzipgd z` wixIW `le) zipgA §¦§©¥©£¦§Ÿ¤¨¦¤©£¦
eicIn("xFbqE" xnF` KWndAW mEXn , ¦¨¨¦¤©¤§¥¥§

,mW i"Wx azMW FnM ,obdl FWExiRW¤¥§¨¥§¤¨©©¦¨
IW ici lr eilr obIW EpiidCoiICf §©§¤¨¥¨¨©§¥¤¦§©¥

.zipgA©£¦
åéëéðçáéúk "åëéðç" Y±,c"Ei xqg £¦¨£¦¨§¦¨¥

cigi oFWlA) Fkipg :F`xwl oYipe(. §¦¨§¨§£¦¦§¨¦
xtqA `qxiBd dzid oMW d`xPke§©¦§¤¤¥¨§¨©¦§¨§¥¤

zgpn" d`x la` .i"Wx lW dxFY"iW ¨¤©¦£¨§¥¦§©©
"eikipg" aEzM URgW mixtQd lkAW¤§¨©§¨¦¤¦¥¨£¦¨
Ff `qxiB dgFC okle ,o"icEi ipWA¦§¥¦§¨¥¤¦§¨
ipWe oFW`x qEtcA oke .i"Wx WExiRn¦¥©¦§¥¦§¦§¥¦

.Fpi`d`xPkexEB"de m"`xd mBW ¥§©¦§¤¤©¨§¥§©
Ff `qxiB mdiptl dzid `l "dix ©̀§¥Ÿ¨§¨¦§¥¤¦§¨
`zwiqRA `Ed oM la` .i"WxA§©¦£¨¥©§¦§¨

.wEqRd lr `YxhEf©§¨©©¨
BëpçL øæòéìà äæ±WIW xWt`e ¤¡¦¤¤¤¦§§¤§¨¤¥

.FkpgW :cTpl§©¥¤£¨
úBöîì±.miAx Eid "Fzia icili" la` §¦§£¨§¦¥¥¨©¦

qEtcA K` .`Ad xEACA i"Wx d`xE§¥©¦©¦©¨©¦§
ozF` KpgW ± eikipg" :`qxiBd oFW`x¦©¦§¨£¦¨¤¨©¨

."zFvnl§¦§
àeäå±.KEPig oFWl §§¦

ìúìçúä ïBL±mixaC i"Wx mB d`x §©§¨©§¥©©¦§¨¦
."dlgzd oFWl KEPig" :d ,k¦§©§¨¨

àeäL úeðnàì éìk Bà íãàä úñéðk§¦©¨¨¨§¦§ª¨¤
da ãBîòì ãéúò±i"Wx mB d`x ¨¦©£¨§¥©©¦

oFWl mici iENn lM" :`n ,gk zFnW§¨¦¨©¦§
wfgEn zFidl xacl qpkp `EdWM ,KEPg¦§¤¦§¨§¨¨¦§§¨

."iENn `Ed ,d`lde mFi FzF`n FA¥¨¨§¨¦
"øòpì CBðç" ïëå±.e ,ak ilWn §¥£©©©¦§¥

EdkPgzE xrPl cOlYW" :mW i"WxaE§©¦¨¤§©¥©©©§©§¥
."mixacA¦§¨¦

"çaænä úkðç"±i"WxaE .i ,f xAcOA £ª©©¦§¥©©¦§¨§©¦
."FkPgl gAfOd zFpAxw aCpzdl" :mẄ§¦§©¥¨§§©¦§¥©§©§

"úéaä úkðç"±.` ,l miNdY £ª©©©¦§¦¦
ø"ééöéðéà :Bì ïéøB÷ æòìáe±–EICIOI. §©©¦

`N` ,"eikipg" z` mBxzn Fpi` .KEPgl§¦¥§©§¥¤£¦¨¤¨
FWxWAW lrFRd z`)i"yx ifrl xve`(. ¤©©¤§¨§

ìLe] øNò äðBîL[úBàî L±`Ed oM §¨¨¨§Ÿ¥¥
oFW`x qEtcA. ¦§¦

eøîà eðéúBaø±.a ,bn dAx ziW`xA ©¥¨§§¥¦©¨
.`"r sFq ,al mixcp§¨¦
äéä Bcáì øæòéìà±eikipg" ,xnFlM ¡¦¤¤§©¨¨§©£¦¨

,calA xfril`l dpEMd "Fzia icili§¦¥¥©©¨¨¤¡¦¤¤¦§¨
FnM ,mixg` mB Ekld dnglOl la £̀¨©¦§¨¨¨§©£¥¦§

aEzMW)eh weqt onwl(oke ,"eicare `Ed" : ¤¨©£¨¨§¥

)ck weqt(miWp`d wlge .. mixrPd"©§¨¦§¥¤¨£¨¦
"iY` Ekld xW`)yeal t"r(i"Wx d`xE . £¤¨§¦¦§¥©¦

icili eikipg z` wxIe" :b ,iw miNdY§¦¦©¨¤¤£¦¨§¦¥
`xnnE lFMW`e xpre ,xzFi `le ,Fzia¥§Ÿ¥§¨¥§¤§©§¥
eixg` zkll z`vl mdil`n EaCpzd¦§©§¥£¥¤¨¥¨¤¤©£¨
:mW mixcp i"Wx d`x la` ."FzxfrA§¤§¨£¨§¥©¦§¨¦¨
."cEgl xfril` `N` FOr did `NW"¤Ÿ¨¨¦¤¨¡¦¤¤§
xfril`W a ,eh oOwl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨¤¡¦¤¤

."wUOC cr miklOd scx"¨©©§¨¦©©¤¤
BîL ìL àiøèîéb ïéðî àeäå± §¦§©¦©§¦¨¤§

`l m` iM .318 = `IxhnibA xfril ¡̀¦¤¤§¦©§¦¨¦¦Ÿ
xRqn aEzMd hwp KxFv dfi`l ,oM¥§¥¤¤¨©©¨¦§©

.eikipg£¦¨
ïc ãò±,cizrd mW lr oM `xwp ©¨¦§¨¥©¥¤¨¦

E`xwIe" :hk ,gi mihtFWA xn`p ixdW¤£¥¤¡©§§¦©¦§§
mlE`e .. mdia` oC mWA oC xird mW¥¨¦¨§¥¨£¦¤§¨

"dpFW`xl xird mW Wil)cecl likyn(. ©¦¥¨¦¨¦¨
Bçk LLz íL±gM Fl did `le ¨¨©Ÿ§Ÿ¨¨Ÿ©
ocl xarn sFCxl)m"`x(. ¦§¥¥¤§¨

íL ãéîòäì åéða ïéãéúòL äàøL¤¨¨¤£¦¦¨¨§©£¦¨
ìâò±wxR mihtFW d`x ± dkin lqR ¥¤¤¤¦¨§¥§¦¤¤

dlFcB" :eh ,c dinxi i"Wx mB d`x .gi§¥©©¦¦§§¨§¨
,dixg`lE diptl zxaFXW dxiar `id¦£¥¨¤¤¤§¨¤¨§©£¤¨
sFCxIe xn`PW ,mdxa` zFnin diptl§¨¤¨¦©§¨¨¤¤¡©©¦§
,FgM WWY ocl riBdW oeiM ,oC cr©¨¥¨¤¦¦©§¨¨©Ÿ

cFar mW cFarl eipA oicizrW."dxf d ¤£¦¦¨¨©£¨£¨¨¨
oiprA) ` ,cl mixaC i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¨¦§¦§©

dWnl 'd d`xdW zFnFwOd(oC cr" : ©§¤¤§¨§¤©¨
,dxf dcFar micaFr oc ipA Ed`xd ±¤§¨§¥¨§¦£¨¨¨

xn`PW)l ,gi mihtey(oc ipA mdl EniwIe ¤¤¡©©¨¦¨¤§¥¨
."lqRd z`eh dxez ¤©¤¤

(eh)Y íäéìò ÷ìçiå,BèeLt éôì ©¥¨¥£¥¤§¦§
åéãáòå àeä ÷ìçiå :àø÷nä ñøñ̈¥©¦§¨©¥¨¥©£¨¨

äìéì íäéìò±Fnvr dliNdW `le £¥¤©§¨§Ÿ¤©©§¨©§
itM ,wlgprnWOW.aEzMd oFWNn ¤§©§¦¤©§©¦§©¨

jlÎjl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iriax meil inei xeriy
לכאן  וזה לכאן זה ּכׁשּבֹורחים הּנרּדפים ּומדרׁש∑ÏÈÏ‰.אחר מּלרדפם. נמנע לא ׁשחׁשכה אחר ּכלֹומר, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ«¿»ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹ

נס  לֹו נעׂשה הראׁשֹון ּובחציֹו הּלילה, ׁשּנחלק מצרים אּגדה, ׁשל לילה לחצֹות לֹו ּובא נׁשמר הּׁשני .וחציֹו ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
‰·BÁŒ„Ú∑ ׁשם להיֹות ׁשעתידה גילּולים עבֹודת ׁשם על 'חֹובה', קֹורא ודן, חֹובה. ׁשּׁשמֹו מקֹום .אין «»ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

(æè)BLëøe åéçà èBì-úà íâå Lëøä-ìk úà áLiå©¾̈¤¥−¨¨«§ª®§©Á¤¸¨¦³§ªÆ
:íòä-úàå íéLpä-úà íâå áéLä¥¦½§©¬¤©¨¦−§¤¨¨«

(æé)úBkäî BáeL éøçà Búàø÷ì íãñ-Cìî àöiå©¥¥´¤«¤§Ÿ»¦§¨¼©«£¥´À¥«©Æ
÷îò-ìà Bzà øLà íéëìnä-úàå øîòìøãk-úà¤§¨§¨½Ÿ¤§¤©§¨¦−£¤´¦®¤¥´¤

:Cìnä ÷îò àeä äåL̈¥½−¥¬¤©¤«¤
i"yx£‰ÂL ˜ÓÚ∑ מכׁשֹול ּומּכל מאילנֹות ּפנּוי מפנא', 'למיׁשר ותרּגּומֹו ׁשמֹו, ּכ.CÏn‰ ˜ÓÚ∑ ריסא ּבית ≈∆»≈ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ≈∆«∆∆ִֵָ

ׁשהׁשוּו עמק אּגדה: ּומדרׁש ׁשם. לצחק לּמל מיחד ׁשהיה קנים, ׁשלׁשים ׁשהּוא אחד ריס ּבית ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻּדמלּכא,
ּולקצין  אלהים לנׂשיא עליהם אברהם את והמליכּו האּמֹות ּכל .ׁשם ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻ

(çé)àeäå ïééå íçì àéöBä íìL Cìî ÷ãö-ékìîe©§¦¤̧¤Æ¤´¤¨¥½¦−¤´¤¨¨®¦§¬
:ïBéìò ìûì ïäëŸ¥−§¥´¤§«

i"yx£˜„ˆŒÈkÏÓe∑ נח ּבן ׁשם הּוא אּגדה, לב)מדרׁש ÔÈÈÂ.(נדרים ÌÁÏ∑ והראה מלחמה, ליגעי עֹוׂשים ּכ «¿ƒ∆∆ְִֵֶַַַָָֹ∆∆»»ƒְְְִִִֵֵֶָָָָ
ׁשם  ׁשּיקריבּו הּנסכים ועל הּמנחֹות על לֹו רמז אּגדה: ּומדרׁש ּבניו. את ׁשהרג על עליו ּבלּבֹו ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָלֹו

.ּבניו  ָָ

a¯טז  ËBÏ ˙È Û‡Â ‡È˜ Ïk ˙È ·˙‡Â«¬≈»»ƒ¿»»¿«»«
˙ÈÂ ‡iL ˙È Û‡Â ·È˙‡ dÈ˜Â È‰eÁ‡¬ƒ¿ƒ¿»≈¬≈¿«»¿«»¿»

:‡nÚ«»

c˙·יז  ¯˙a d˙eÓc˜Ï ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ˜Ùe¿««¿»ƒ¿¿«»≈»«¿»
dnÚ Èc ‡iÎÏÓ ˙ÈÂ ¯ÓBÚÏ¯„k ˙È ÈÁÓÓlÓƒ¿ƒ¿≈»¿»¿»∆¿»«¿«»ƒƒ≈
:‡kÏÓ„ ‡ÒÈ¯ ˙Èa ¯˙‡ ‡e‰ ‡ÙÓ ¯LÈÓÏ¿≈««¿»¬«≈ƒ»¿«¿»

ÌÁÏיח  ˜Èt‡ ÌÏLe¯È„ ‡kÏÓ ˜„ˆ ÈkÏÓe«¿ƒ∆∆«¿»ƒ¿∆«≈¿≈
:‰‡lÚ Ï‡ Ì„˜ LnLÓ ‡e‰Â ¯ÓÁÂ«¬»¿¿«≈√»≈ƒ»»

mdxa` ly`

øçà íéâltúnL íéôãBøä Cøãk§¤¤¨§¦¤¦§©§¦©©
äæå ïàëì äæ íéçøBaLk ,íéôcøpä©¦§¨¦§¤§¦¤§¨§¤

.ïàëìäìéìäëLçL øçà :øîBìk Y §¨©§¨§©©©¤¨§¨
±."dliNA" aEzM ENi`kE§¦¨©©§¨

íôãølî òðîð àì±`l ,xnFlM Ÿ¦§©¦§¨§¨§©Ÿ
ixdW ,dliNA mdilr wlgdl ligzdW¤¦§¦§¥¨¥£¥¤©©§¨¤£¥
sFCxl lgd dliNd mcFw xaM§¨¤©©§¨¥¥¦§
`l" dliNA mBW Wxtn okl ,mdixg ©̀£¥¤¨¥§¨¥¤©©©§¨Ÿ

"mtcxNn Erpnp)oexkfd xtq(df itlE . ¦§§¦§¨§¨§¦¤
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`xwp KkNW ,Wxtl oYip K` .FnW KMW¤¨§©¦¨§¨¥¤§¨¦§¨

f`e ,iEpR didW ipRn "deW wnr" FnW§¥¤¨¥¦§¥¤¨¨¨§¨
.min`FY mEBxYde i"Wx WExiR¥©¦§©©§£¦

Cìnä ÷îò"àkìîc àñéø úéa" Y ¥¤©¤¤¥¦¨§©§¨
±.FnEBxzM§©§

ìL àeäL ,ãçà ñéø úéaíéð÷ íéL ¥¦¤¨¤§Ÿ¦¨¦
±zFO` WW dpw lke)i"yx .d ,n l`wfgi d`x §¨¨¤¥©

` ,fq `nei(180 cg` qix ziA `vnp ,¦§¨¥¦¤¨
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i"yx£LÙp‰ ÈÏŒÔz∑) מן לבּדם )הּגּופים הּגּופים לי החזר ׁשהּצלּת, ׁשּלי  .הּׁשבי ∆ƒ«∆∆ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
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i"yx£È„È È˙Ó¯‰∑:וכן עליֹון, לאל ידי את אני מרים ׁשבּועה, כב)לׁשֹון אני.(בראשית נׁשּבע נׁשּבעּתי", "ּבי ¬ƒ…ƒ»ƒְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
כג)וכן: מּמני (בראשית וקחהּו הּׂשדה ּכסף ל אני נֹותן מּמּני", קח הּׂשדה ּכסף ."נתּתי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
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`EdÎKExA,mFcq Kln z` FxiMdA if` , ¨£©§©¦¤¤¤§
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(àë)Lôpä éì-ïz íøáà-ìà íãñ-Cìî øîàiå©¬Ÿ¤¤«¤§−Ÿ¤©§¨®¤¦´©¤½¤
:Cì-ç÷ Lëøäå§¨«§ª−©¨«

i"yx£LÙp‰ ÈÏŒÔz∑) מן לבּדם )הּגּופים הּגּופים לי החזר ׁשהּצלּת, ׁשּלי  .הּׁשבי ∆ƒ«∆∆ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
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i"yx£È„È È˙Ó¯‰∑:וכן עליֹון, לאל ידי את אני מרים ׁשבּועה, כב)לׁשֹון אני.(בראשית נׁשּבע נׁשּבעּתי", "ּבי ¬ƒ…ƒ»ƒְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
כג)וכן: מּמני (בראשית וקחהּו הּׂשדה ּכסף ל אני נֹותן מּמּני", קח הּׂשדה ּכסף ."נתּתי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
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i"yx£ÏÚŒCB¯N „ÚÂ ËeÁÓŒÌ‡∑ הּׁשבי מן לעצמי CÏ.אעּכב ¯L‡ŒÏkÓ Áw‡ŒÌ‡Â∑ לתת ּתאמר ואם ƒƒ¿«¿««ְְֲִִִֵֶַַַ¿ƒ∆«ƒ»¬∆»ְִֵַָֹ
לא  ,ּגנזי מּבית ׂשכר B‚Â'.אּקח לי ¯Ó‡˙ ‡ÏÂ∑:ׁשּנאמר לעּׁשרני, הבטיחני יב)ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא (לעיל ְִִֵֶֶַָָָֹ¿……«¿ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
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lW FzkxA cSn xXrziÎWFcTd ¦§©¥¦©¦§¨¤©¨
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iM ,lAiw `l okle ,zFIxAd lv` mB©¥¤©§¦§¨¥Ÿ¦¥¦
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miptF`A EvxiYW i"Wx iWxtnA¦§¨§¥©¦¤¥§§¨¦

.mipFW¦
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(ãë)íéLðàä ÷ìçå íéøòpä eìëà øLà ÷ø éãòìa¦§¨©À©µ£¤´¨«§´©§¨¦½§¥̧¤Æ¨«£¨¦½
eç÷é íä àøîîe ìkLà øðò ézà eëìä øLà£¤¬¨«§−¦¦®¨¥Æ¤§´Ÿ©§¥½¥−¦§¬

:í÷ìç¤§¨«
i"yx£ÌÈ¯Úp‰∑,אּתי הלכּו אׁשר לּמלחמה,עבדי נכנסּו ׁשעבדי אףֿעלּֿפי וגֹו'", ּוממרא אׁשּכל "ענר ועֹוד «¿»ƒְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ּומּמּנּו חלקם". יקחּו "הם הכי אפּלּו לׁשמר, הּכלים על יׁשבּו וחבריו וענר וּיּכם", ועבדיו "הּוא ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשאמר: ּדוד, ל)למד א נאמ (שמואל ּולכ יחלקּו", יחּדו עלֿהּכלים הּיׁשב ּוכחלק לּמלחמה הּירד (שם ר:"ּכחלק ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ּבימי כה) החק נּתן ׁשּכבר לפי 'והלאה', נאמר: ולא ּולמׁשּפט", לחק ויׂשימה ומעלה ההּוא מהּיֹום ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ"ויהי
.אברהם  ְַָָ

åè(à)øçà|ýåýé-øáã äéä älàä íéøácä ©©´©§¨¦´¨¥À¤¨¨³§©§Ÿ̈Æ
éëðà íøáà àøéz-ìà øîàì äæçna íøáà-ìà¤©§½̈©©«£¤−¥®Ÿ©¦¨´©§À̈¨«Ÿ¦Æ

:ãàî äaøä EøëN Cì ïâî̈¥´½̈§¨«§−©§¥¬§«Ÿ
i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡∑מפלג 'אחרי', .סמּו 'אחר', ׁשּנאמר: מקֹום רבה)ּכל הּדברים (בראשית "אחר . «««¿»ƒ»≈∆ְְֱֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

צדקּותי', ּכל על ׂשכר קּבלּתי 'ׁשּמא ואֹומר: ּדֹואג והיה הּמלכים את ׁשהרג זה נס לֹו ׁשּנעׂשה אחר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהאּלה",
הּמקֹום  לֹו אמר לכ.Ì¯·‡ ‡¯Èz Ï‡CÏ Ô‚Ó ÈÎ‡,ׁשהרגּת נפׁשֹות אֹותן ּכל על ּתענׁש ׁשּלא הענׁש, מן , ְַַָָָ«ƒ»«¿»»…ƒ»≈»ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

מאד  הרּבה ׂשכר ,ׂשכר קּבּול על  ּדֹואג ּׁשאּתה .ּומה ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ

(כד  „BÁÏ'הס iÓÏeÚ‡בכל eÏÎ‡cÓ (¯a ¿«ƒƒ¬»≈«»
ÏkL‡ ¯Ú ÈnÚ eÏÊ‡ Èc ‡i¯·b ˜ÏÁÂ»√»À¿«»ƒ¬»ƒƒ»≈∆¿…

:ÔB‰˜ÏÁ ÔeÏa˜È Ôep‡ ‡¯ÓÓe«¿≈ƒ¿«¿¬»¿

ÌÚא  ÈÈ„ ‡Ób˙t ‰Â‰ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a»«ƒ¿»«»»ƒ≈¬»ƒ¿»»«¿»ƒ
Ì¯·‡ ÏÁ„˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‰‡e·a Ì¯·‡«¿»ƒ¿»¿≈»»ƒ¿««¿»

:‡„ÁÏ ÈbÒ C¯‚‡ CÏ ÛB˜z È¯ÓÈÓ≈¿ƒ¿»«¿»«ƒ«¬»
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ã ycew zegiyn zecewp ã(164 'nr dl zegiy ihewl)

צדקצדקצדקצדקּוּוּוּותיתיתיתי ּכּכּכּכלללל עלעלעלעל ׂשׂשׂשׂשכרכרכרכר קקקקּבּבּבּבללללּתּתּתּתיייי ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמאאאא ואואואואֹוֹוֹוֹומרמרמרמר ּדּדּדּדֹוֹוֹוֹואגאגאגאג א)והיהוהיהוהיהוהיה טו, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
וּירא ּבפרׁשת ּפרּוׁשֹו ראה הּדּבּורים". "אחר הּוא הּדברים" "אחר ּפרּוׁש עּקר רׁש"י, א)לׁשיטת .(כב, האּלה הּדברים אחר : ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָ

וׁשםּדּדּדּדבריובריובריובריו. יׁשמעאל. ׁשל . . ׂשטן כ)ׁשל מהרהר(פסוק אברהם היה . . האּלה הּדברים אחרי וּיׁשבואואואואֹוֹוֹוֹומר מר מר מר : ּובפרׁשת (לט,. ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
.ו־ז) . האּלה הּדברים וׁשםאמראמראמראמראחר .ּבׂשער מסלסל ואּתה מתאּבל אבי א)הּקּב"ה לפי (מ, . . האּלה הּדברים אחר : ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ּכּלם ּבפי . . ּדֹואגלדלדלדלדּבּבּבּבררררׁשהרּגילה "והיה ּכאן לׁשֹונֹו ּדּיּוק מּובן זה לפי מֹוסיף ואואואואֹוֹוֹוֹומר מר מר מר ּבגנּותֹו. ׁשם וּירא ּבפרׁשת (וכן " ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻ
.ואואואואֹוֹוֹוֹומרמרמרמר")")")")"מהרהר ְְְְְְֵֵֵֵֵַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 45 cenr ,k wlg zegiyÎihewl iRÎlr)©¦

DnWl xkU zlAw©¨©¨¨¦§¨

מאדמאדמאדמאד:::: הרהרהרהרּבּבּבּבהההה ׂשׂשׂשׂשכרכרכרכר לללל מגןמגןמגןמגן אנכיאנכיאנכיאנכי אברםאברםאברםאברם ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽאלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתיראיראיראירא ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
מאד הרּבה ׂשכר כּו' הּמקֹום לֹו אמר לכ צדקּותי, ּכל על ׂשכר קּבלּתי ׁשּמא ּדֹואג והיה כּו' נס לֹו ּׁשּנעׂשה א.אחר (טו, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

רש"י) ובפירוש

הרמּב"ם ּכתב הרי הּדבר, ּתמּוּה ב)לכאֹורה הלכה י פרק תשובה ּכדי (הלכות לא . . ּובמצֹות ּבתֹורה עֹוסק מאהבה "העֹובד : ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹ
אבינּו אברהם מעלת והיא . . מאד ּגדֹולה מעלה היא זֹו ּומעלה . . אמת ׁשהּוא מּפני האמת עֹוׂשה אּלא הּטֹובה ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹלירׁש

אֹוהבֹו". הּקּב"ה ְֲֶַָָָׁשּקראֹו
אם  ּבכ ּדמה צדקּותי", ּכל על ׂשכר קּבלּתי ׁשּמא ּדֹואג "היה ּומּדּוע מאהבה, הּקּב"ה את עבד אבינּו ׁשאברהם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָונמצא,

ׂשכרֹו? קּבל ְְִֵָָּכבר
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

הּקּב"ה  את ׁשהעֹובד הארץ עּמי ּכל ׁשּיראּו ׁשמים. ּכבֹוד ׁשּיתּגּדל ּכדי רק אּלא עצמֹו לתֹועלת לא ׂשכר לקּבל רצה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאברהם
ּבעֹולם. ׁשמים ׁשם יתקּדׁש ועל־ידי־זה הּזה, ּבעֹולם ּגׁשמי טּוב רב מקּבל רצֹונֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹּומקּים

ׁשם  ויתקּדׁש ׁשּיתּגּדל ׁשרצה אּלא עצמֹו, לטֹובת זה היה לא ׂשכרֹו, ּכל ּכבר קּבל ׁשאּולי אברהם ּכׁשּדאג ׁשּגם ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹונמצא,
ּבעֹולם. ִַָָָׁשמים

(á)éëðàå éì-ïzz-äî ýåýé éðãà íøáà øîàiå©Ÿ́¤©§À̈£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ©¦¤¦½§¨«Ÿ¦−
øæòéìà ÷Nnc àeä éúéa ÷Lî-ïáe éøéøò CìBä: ¥´£¦¦®¤¤´¤¥¦½−©¤¬¤¡¦¤«¤

i"yx£È¯È¯Ú CÏB‰∑לֹו וחבר יֹורׁש, לׁשֹון ּפרׁשֹו סרּוק ּבן ב)מנחם יֹורׁש,(מלאכי ּבלא ערירי, וענה", "ער ≈¬ƒƒְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ
ּתאמר: לא)ּכאׁשר ּובלע"ז (איוב  ּבנים, חסר ערירי לׁשֹון ּכ ׁשרׁשיה, ּתעּקר ּתׁשרׁש", ּתבּואתי "ּובכל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

‡Â‡ב  ÈÏ Ôzz ‰Ó ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»¡…ƒ«ƒ∆ƒ«¬»
È˙È··c ÔÈ„‰ ‡Ò¯t ¯·e „ÏÂ ‡Ïa ÏÈÊ‡»≈¿»¿»««¿»»»≈ƒ¿≈ƒ

:¯ÊÚÈÏ‡ ‰‡˜Nnc ‡e‰««¿»»¡ƒ∆∆

mdxa` ly`

(a)Y éøéøò CìBä÷eøñ ïa íçðî± ¥£¦¦§©¥¤¨
.e ,xr zkxrn ,FNW zxAgOA©©§¤¤¤©£¤¤

ì BLøtøò" :Bì øáçå ,LøBé ïBL ¥§§¥§¨¥¥
"äðòå±"xr" ,xnFlM .ai ,a ik`ln §Ÿ¤©§¨¦§©¥

.WxFi FWExiR mW xEn`d̈¨¨¥¥
LøBé àìa Y "éøéøò"±mpn` ,xnFlM £¦¦§Ÿ¥§©¨§¨

`Ed K` ,WxFi :oFWNn `Ed "ixixr"£¦¦¦§¥©
itkE ,WxFi `lA :FkERidl mB WxRzn¦§¨¥©§¦§Ÿ¥§¦
"xr" ,xnFl Wi F` .cIn x`aOW¤§¨¥¦¨¥©¥
`lA :FWExiR "ixixr"e ,WxFi :FWExiR¥¥©£¦¦¥§Ÿ
Dnvr dNn DzF` ,xnFlM .WxFi¥§©¨¦¨©§¨

.Ktidl zWxRzn mIEqn iEPiWA§¦§¨¦§¨¤¤§¥¤
éúàeáz ìëáe" :øîàz øLàk©£¤Ÿ©§¨§¨¦

"LøLú±.ai ,`l aFI` §¨¥¦
äéLøL øwòz±"WxW" dNOd §©¥¨¨¤¨©¦¨Ÿ¤

oFWNn mB ,FkERide xacl zWOWn§©¤¤§¨¨§¦©¦§

mB d`xE .dxiwr oFWNn mbe dWxWd©§¨¨§©¦§£¦¨§¥©
oFWlA zFNn Wi" :b ,fk zFnW i"Wx©¦§¥¦¦§
oFxYRA ztNgzn zg` dNn zixar¦§¦¦¨©©¦§©¤¤©¦¨
WxWYe FnM ,dxizqE oipA WOWl§©¥¦§¨§¦¨§©©§¥

diWxW)i ,t mildz(WixWn lie` ,),d aei` ¨¨¤¨¡¦©§¦
b(oke ."WxWz iz`EaY lkaE FtENge ,§¦§¨§¨¦§¨¥§¥

xn`Y xW`M" :fi ,bk l`wfgi i"WxA§©¦§¤§¥©£¤Ÿ©
lkaE ,dhilw oFWl ,diWxW WxWYe©©§¥¨¨¤¨§§¦¨§¨
mB d`xE ."xETr oFWl ,WxWz iz`EaY§¨¦§¨¥§¦§¥©
,`lw oiNEg .` ,gl `rivn `aA i"Wx©¦¨¨§¦¨¦
z`f lkAW ai ,`l aFI` i"Wx d`xE .a§¥©¦¦¤§¨Ÿ
xAcn `EdWM" :mIEqn lCad Wi¥¤§¥§¨§¤§©¥
oFWlaE ,WxWY xnF` xETir oFWlA¦§¦¥§¨¥¦§
oFWl EWxWi oke ,WxWY xnF` WxWŸ¤¥©§¥§¥§Ÿ¨§
KxC lre ."WxW oFWl EWxWi ,xETir¦¦§§§Ÿ¤§©¤¤

WxFi) "xr" o`M mB `Ed df("ixixr"e ¤©¨¥¥©£¦¦

WxFi `lA)(. §Ÿ¥
ì Ckíéða øñç Y "éøéøò" ïBL± ¨§£¦¦£©¨¦

`Ed "ixixr" zaiY WxFXW s`W¤©¤¤¥©£¦¦
mB WxRzn `Ed ,WxFi oFWNn¦§¥¦§¨¥©
i"Wx mB d`xE .WxFi `ll ,FkERidl§¦§Ÿ¥§¥©©¦
."cle `lA .. mixixr" :k ,k `xwIe©¦§¨£¦¦§Ÿ¨¨
oFWl icigi" :e ,fi dinxi i"Wx d`xE§¥©¦¦§§¨§¦¦§
oiprd z` Wxtn mW d`xPke ,"ixixr£¦¦§©¦§¤¨§¨¥¤¨¦§¨

.dNOd z` `le§Ÿ¤©¦¨
õ"éèðôðàùéã :æòìáe± §©©

zetnafnased.,dfA x`an .micli xqg£©§¨¦§¨¥¨¤
dNn DzF`W ,zixaraM Fpi` frlAW¤§©©¥¦§¦§¦¤¨¦¨
mikixv `N` ,FkERide xaC DrnWn©§¨¨¨¨§¦¤¨§¦¦
mivFx m` "yic" zFIzF`d z` siqFdl§¦¤¨¦¦¦
iaEIgn dNOd zErnWn z` KFtdl©£¤©§¨©¦¨¥¦¦
`ll `id iaEIgA oM oi`X dn ,ililWl¦§¦¦©¤¥¥§¦¦¦§Ÿ



עה jlÎjl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'e iying meil inei xeriy

(ãë)íéLðàä ÷ìçå íéøòpä eìëà øLà ÷ø éãòìa¦§¨©À©µ£¤´¨«§´©§¨¦½§¥̧¤Æ¨«£¨¦½
eç÷é íä àøîîe ìkLà øðò ézà eëìä øLà£¤¬¨«§−¦¦®¨¥Æ¤§´Ÿ©§¥½¥−¦§¬

:í÷ìç¤§¨«
i"yx£ÌÈ¯Úp‰∑,אּתי הלכּו אׁשר לּמלחמה,עבדי נכנסּו ׁשעבדי אףֿעלּֿפי וגֹו'", ּוממרא אׁשּכל "ענר ועֹוד «¿»ƒְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ּומּמּנּו חלקם". יקחּו "הם הכי אפּלּו לׁשמר, הּכלים על יׁשבּו וחבריו וענר וּיּכם", ועבדיו "הּוא ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשאמר: ּדוד, ל)למד א נאמ (שמואל ּולכ יחלקּו", יחּדו עלֿהּכלים הּיׁשב ּוכחלק לּמלחמה הּירד (שם ר:"ּכחלק ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ּבימי כה) החק נּתן ׁשּכבר לפי 'והלאה', נאמר: ולא ּולמׁשּפט", לחק ויׂשימה ומעלה ההּוא מהּיֹום ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ"ויהי
.אברהם  ְַָָ

åè(à)øçà|ýåýé-øáã äéä älàä íéøácä ©©´©§¨¦´¨¥À¤¨¨³§©§Ÿ̈Æ
éëðà íøáà àøéz-ìà øîàì äæçna íøáà-ìà¤©§½̈©©«£¤−¥®Ÿ©¦¨´©§À̈¨«Ÿ¦Æ

:ãàî äaøä EøëN Cì ïâî̈¥´½̈§¨«§−©§¥¬§«Ÿ
i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡∑מפלג 'אחרי', .סמּו 'אחר', ׁשּנאמר: מקֹום רבה)ּכל הּדברים (בראשית "אחר . «««¿»ƒ»≈∆ְְֱֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

צדקּותי', ּכל על ׂשכר קּבלּתי 'ׁשּמא ואֹומר: ּדֹואג והיה הּמלכים את ׁשהרג זה נס לֹו ׁשּנעׂשה אחר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהאּלה",
הּמקֹום  לֹו אמר לכ.Ì¯·‡ ‡¯Èz Ï‡CÏ Ô‚Ó ÈÎ‡,ׁשהרגּת נפׁשֹות אֹותן ּכל על ּתענׁש ׁשּלא הענׁש, מן , ְַַָָָ«ƒ»«¿»»…ƒ»≈»ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

מאד  הרּבה ׂשכר ,ׂשכר קּבּול על  ּדֹואג ּׁשאּתה .ּומה ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ

(כד  „BÁÏ'הס iÓÏeÚ‡בכל eÏÎ‡cÓ (¯a ¿«ƒƒ¬»≈«»
ÏkL‡ ¯Ú ÈnÚ eÏÊ‡ Èc ‡i¯·b ˜ÏÁÂ»√»À¿«»ƒ¬»ƒƒ»≈∆¿…

:ÔB‰˜ÏÁ ÔeÏa˜È Ôep‡ ‡¯ÓÓe«¿≈ƒ¿«¿¬»¿

ÌÚא  ÈÈ„ ‡Ób˙t ‰Â‰ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a»«ƒ¿»«»»ƒ≈¬»ƒ¿»»«¿»ƒ
Ì¯·‡ ÏÁ„˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‰‡e·a Ì¯·‡«¿»ƒ¿»¿≈»»ƒ¿««¿»

:‡„ÁÏ ÈbÒ C¯‚‡ CÏ ÛB˜z È¯ÓÈÓ≈¿ƒ¿»«¿»«ƒ«¬»

mdxa` ly`

øîàpL±.a ,ai ¤¤¡©
"'Bâå Eëøáàå"±:mW i"WxaE ©£¨¤§§§©¦¨

."oFnnA"ck dxez §¨
(ck)Y íéøòpäéãáò±llFMW d`xp ©§¨¦£¨©¦§¤¤¥

."miWp`d" z`e "mixrPd" z` dfÄ¤¤©§¨¦§¤¨£¨¦
:dk ,l ` l`EnW i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦§¥
md ,mixrPd Elk` xW` wx icrlA"¦§¨©©£¤¨§©§¨¦¥
miWp`d wlge ,milMd lr miaWFId©§¦©©¥¦§¥¤¨£¨¦

."dnglOA miklFdd©§¦©¦§¨¨
"ézà eëìä øLà"±dnglOl)`"y i"yx £¤¨§¦¦©¦§¨¨

dk ,l(.
ãBòå±.mbe ,xnFlM §§©§©

ìò óàå ."'Bâå àøîîe ìkLà øðò"¨¥¤§Ÿ©§¥§§©©
øîàpL ,äîçìnì eñðëð éãáòL ét¦¤£¨©¦§§©¦§¨¨¤¤¡©

±.eh wEqR̈
åéøáçå øðòå ,"íkiå åéãáòå àeä"©£¨¨©©¥§¨¥©£¥¨

ì íéìkä ìò eáLéøBîL±oMW ¨§©©¥¦¦§¤¥
wx azM mdilrW bi ,ci lirl rnWn©§©§¥¤£¥¤¨©©
iAbl la` ,"mxa` zixa ilrA mde"§¥©£¥§¦©§¨£¨§©¥
icili eikipg z` wxIe" :azM dnglOd©¦§¨¨¨©©¨¤¤£¦¨§¦¥
:b ,iw miNdY i"Wx d`x la` ."Fzia¥£¨§¥©¦§¦¦
mdil`n EaCpzd `xnnE lFMW` xpr"¨¥¤§©§¥¦§©§¥£¥¤

."FzxfrA eixg` z`vl̈¥©£¨§¤§¨
epnîe ."í÷ìç eç÷é íä" éëä eìéôà£¦¨¦¥¦§¤§¨¦¤

øîàL ,ãåc ãîì±.ck ,l ` l`EnW ¨©¨¦¤¨©§¥
"áLiä ÷ìçëe äîçìna ãøiä ÷ìçk§¥¤©Ÿ¥©¦§¨¨§¥¤©Ÿ¥

"e÷ìçé åcçé íéìkä ìòøîàð Cëìe , ©©¥¦©§¨©£Ÿ§¨¤¡©
±.dk wEqR mẄ¨

äîéNéå äìòîå àeää íBiäî éäéå"©§¦¥©©¨¨§¨©§¦¤¨
"äàìäå" øîàð àìå ,"ètLîìe ÷çì§Ÿ§¦§¨§Ÿ¤¡©¨¨§¨

±,Kli`e `Edd mFIdn rnWn "d`lde"¨¨§¨©§©¥©©§¥¨
`Edd mFIdn rnWn "dlrne" ENi`e§¦¨©§¨©§©¥©©

Fl mcFwe)m"`x(. §¤
íäøáà éîéa ÷çä ïzð øákL éôì± §¦¤§¨¦©©Ÿ¦¥©§¨¨

,d`lde xn`p `l" :mW i"Wx mB d`x§¥©©¦¨Ÿ¤¡©¨¨§¨
wFgA mdxa` bidpd xaM ,dlrne `N ¤̀¨¨©§¨§¨¦§¦©§¨¨§

."df` dxez ¤
(`)Y älàä íéøácä øçàíB÷î ìk ©©©§¨¦¨¥¤¨¨

îñ Y "øçà" :øîàpLCe±onGA KEnq ¤¤¡©©©¨¨©§©
dlrnNW oiprl mFwOA F`)m"`x t"r ©¨¨¦§¨¤§©§¨

l ,`i mixac(.e ,hl oOwl i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§©¨
.bk ,gk ilWn¦§¥

âìôî Y "éøçà"±F` onGA bltEn ©£¥ª§¨§¨©§©
dlrnl xEn`d oiprdn mFwOA)m"`x ©¨¥¨¦§¨¨¨§©§¨

my(.l ,`i mixaC i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§¨¦
.mW ilWn¦§¥¨

äaø úéLàøa)(.±.d ,cn §¥¦©¨
úà âøäL äæ ñð Bì äNòpL "øçà"©©¤©£¨¥¤¤¨©¤

øîBàå âàBc äéäå ,íéëìnä±Wxtn ©§¨¦§¨¨¥§¥§¨¥
oke .xEAiC oFWNn "mixaCd" zaiY¥©©§¨¦¦§¦§¥

mFwn lkA Wxtn)iaxd(. §¨¥§¨¨
éúB÷ãö ìk ìò øëN ézìa÷ ànL± ¤¨¦©§¦¨¨©¨¦§©

cFr lAw` `NW calA Ff `l ,oM m`e§¦¥Ÿ¦§¨¤Ÿ£©¥
izEkf il cFnrY `l mB `N` ,xkÜ¨¤¨©Ÿ©£¦§¦
,iYbxdW zFWtp mzF` lr Wpr`e§¥¨¥©¨§¨¤¨©§¦
Eid `NW EN`M mdipiA Eid `OW¤¨¨¥¥¤¨¥¤Ÿ¨
i"Wx iWxtn d`xE .dzinl miiE`x§¦§¦¨§¥§¨§¥©¦

.mixg` miptF`A Ex`iAW¤¥£§¨¦£¥¦
àøéz ìà" :íB÷nä Bì øîà Cëì§¨¨©©¨©¦¨
,Lðòä ïî "Cì ïâî éëðà ,íøáà©§¨¨Ÿ¦¨¥¨¦¨Ÿ¤
úBLôð ïúBà ìk ìò Lðòz àlL¤Ÿ¥¨¥©¨¨§¨
ìea÷ ìò âàBc äzàM äîe ,zâøäL¤¨©§¨©¤©¨¥©¦

"ãàî äaøä EøëN" Y EøëN± §¨§§¨§©§¥§Ÿ
didW itl" :c ,iw miNdY i"Wx d`xE§¥©¦§¦¦§¦¤¨¨
oiqElkF`d lr Wpri `NW `xizn¦§¨¥¤Ÿ¥¨¥©¨§¦
,'ebe mxa` `xiY l` :Fl xn`p ,bxdW¤¨©¤¡©©¦¨©§¨
."Lilr xAC xW` daFHd lr mgPi `lŸ¦¨¥©©¨£¤¦¥¨¤

ãàî äaøä EøëN±`Ed df rhw §¨§©§¥§Ÿ¤©¤
.oFW`x qEtCn¦§¦

øúBé "äaøä øëN" Eì úúì éì Lé¥¦¨¤§¨¨©§¥¥
,íBãñ Cìî Eì úúì äöøM änî¦©¤¨¨¨¤§¤¤§
éøáãa øácì äéàøe ,éa zçèaL éôì§¦¤¨©§¨¦§¨¨©¨¨§¦§¥

íéîiä±.h ,dk a ©¨¦
íéäìàä Léàì eäéöîà øîàiå"©Ÿ¤£©§¨§¦¨¡Ÿ¦

"'Bâå±Wi` xn`Ie" :KWndaE §©¤§¥©Ÿ¤¦
dAxd Ll zzl 'dl Wi midl`d̈¡Ÿ¦¥©¨¤§©§¥

."dGna dxez ¦¤

jlÎjl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'e iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(164 'nr dl zegiy ihewl)

צדקצדקצדקצדקּוּוּוּותיתיתיתי ּכּכּכּכלללל עלעלעלעל ׂשׂשׂשׂשכרכרכרכר קקקקּבּבּבּבללללּתּתּתּתיייי ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמאאאא ואואואואֹוֹוֹוֹומרמרמרמר ּדּדּדּדֹוֹוֹוֹואגאגאגאג א)והיהוהיהוהיהוהיה טו, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
וּירא ּבפרׁשת ּפרּוׁשֹו ראה הּדּבּורים". "אחר הּוא הּדברים" "אחר ּפרּוׁש עּקר רׁש"י, א)לׁשיטת .(כב, האּלה הּדברים אחר : ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָ

וׁשםּדּדּדּדבריובריובריובריו. יׁשמעאל. ׁשל . . ׂשטן כ)ׁשל מהרהר(פסוק אברהם היה . . האּלה הּדברים אחרי וּיׁשבואואואואֹוֹוֹוֹומר מר מר מר : ּובפרׁשת (לט,. ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
.ו־ז) . האּלה הּדברים וׁשםאמראמראמראמראחר .ּבׂשער מסלסל ואּתה מתאּבל אבי א)הּקּב"ה לפי (מ, . . האּלה הּדברים אחר : ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ּכּלם ּבפי . . ּדֹואגלדלדלדלדּבּבּבּבררררׁשהרּגילה "והיה ּכאן לׁשֹונֹו ּדּיּוק מּובן זה לפי מֹוסיף ואואואואֹוֹוֹוֹומר מר מר מר ּבגנּותֹו. ׁשם וּירא ּבפרׁשת (וכן " ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻ
.ואואואואֹוֹוֹוֹומרמרמרמר")")")")"מהרהר ְְְְְְֵֵֵֵֵַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 45 cenr ,k wlg zegiyÎihewl iRÎlr)©¦

DnWl xkU zlAw©¨©¨¨¦§¨

מאדמאדמאדמאד:::: הרהרהרהרּבּבּבּבהההה ׂשׂשׂשׂשכרכרכרכר לללל מגןמגןמגןמגן אנכיאנכיאנכיאנכי אברםאברםאברםאברם ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽאלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתיראיראיראירא ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
מאד הרּבה ׂשכר כּו' הּמקֹום לֹו אמר לכ צדקּותי, ּכל על ׂשכר קּבלּתי ׁשּמא ּדֹואג והיה כּו' נס לֹו ּׁשּנעׂשה א.אחר (טו, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

רש"י) ובפירוש

הרמּב"ם ּכתב הרי הּדבר, ּתמּוּה ב)לכאֹורה הלכה י פרק תשובה ּכדי (הלכות לא . . ּובמצֹות ּבתֹורה עֹוסק מאהבה "העֹובד : ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹ
אבינּו אברהם מעלת והיא . . מאד ּגדֹולה מעלה היא זֹו ּומעלה . . אמת ׁשהּוא מּפני האמת עֹוׂשה אּלא הּטֹובה ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹלירׁש

אֹוהבֹו". הּקּב"ה ְֲֶַָָָׁשּקראֹו
אם  ּבכ ּדמה צדקּותי", ּכל על ׂשכר קּבלּתי ׁשּמא ּדֹואג "היה ּומּדּוע מאהבה, הּקּב"ה את עבד אבינּו ׁשאברהם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָונמצא,

ׂשכרֹו? קּבל ְְִֵָָּכבר
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

הּקּב"ה  את ׁשהעֹובד הארץ עּמי ּכל ׁשּיראּו ׁשמים. ּכבֹוד ׁשּיתּגּדל ּכדי רק אּלא עצמֹו לתֹועלת לא ׂשכר לקּבל רצה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאברהם
ּבעֹולם. ׁשמים ׁשם יתקּדׁש ועל־ידי־זה הּזה, ּבעֹולם ּגׁשמי טּוב רב מקּבל רצֹונֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹּומקּים

ׁשם  ויתקּדׁש ׁשּיתּגּדל ׁשרצה אּלא עצמֹו, לטֹובת זה היה לא ׂשכרֹו, ּכל ּכבר קּבל ׁשאּולי אברהם ּכׁשּדאג ׁשּגם ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹונמצא,
ּבעֹולם. ִַָָָׁשמים

(á)éëðàå éì-ïzz-äî ýåýé éðãà íøáà øîàiå©Ÿ́¤©§À̈£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ©¦¤¦½§¨«Ÿ¦−
øæòéìà ÷Nnc àeä éúéa ÷Lî-ïáe éøéøò CìBä: ¥´£¦¦®¤¤´¤¥¦½−©¤¬¤¡¦¤«¤

i"yx£È¯È¯Ú CÏB‰∑לֹו וחבר יֹורׁש, לׁשֹון ּפרׁשֹו סרּוק ּבן ב)מנחם יֹורׁש,(מלאכי ּבלא ערירי, וענה", "ער ≈¬ƒƒְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ
ּתאמר: לא)ּכאׁשר ּובלע"ז (איוב  ּבנים, חסר ערירי לׁשֹון ּכ ׁשרׁשיה, ּתעּקר ּתׁשרׁש", ּתבּואתי "ּובכל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

‡Â‡ב  ÈÏ Ôzz ‰Ó ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»¡…ƒ«ƒ∆ƒ«¬»
È˙È··c ÔÈ„‰ ‡Ò¯t ¯·e „ÏÂ ‡Ïa ÏÈÊ‡»≈¿»¿»««¿»»»≈ƒ¿≈ƒ

:¯ÊÚÈÏ‡ ‰‡˜Nnc ‡e‰««¿»»¡ƒ∆∆
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Dnvr dNn DzF` ,xnFlM .WxFi¥§©¨¦¨©§¨
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oFxYRA ztNgzn zg` dNn zixar¦§¦¦¨©©¦§©¤¤©¦¨
WxWYe FnM ,dxizqE oipA WOWl§©¥¦§¨§¦¨§©©§¥

diWxW)i ,t mildz(WixWn lie` ,),d aei` ¨¨¤¨¡¦©§¦
b(oke ."WxWz iz`EaY lkaE FtENge ,§¦§¨§¨¦§¨¥§¥

xn`Y xW`M" :fi ,bk l`wfgi i"WxA§©¦§¤§¥©£¤Ÿ©
lkaE ,dhilw oFWl ,diWxW WxWYe©©§¥¨¨¤¨§§¦¨§¨
mB d`xE ."xETr oFWl ,WxWz iz`EaY§¨¦§¨¥§¦§¥©
,`lw oiNEg .` ,gl `rivn `aA i"Wx©¦¨¨§¦¨¦
z`f lkAW ai ,`l aFI` i"Wx d`xE .a§¥©¦¦¤§¨Ÿ
xAcn `EdWM" :mIEqn lCad Wi¥¤§¥§¨§¤§©¥
oFWlaE ,WxWY xnF` xETir oFWlA¦§¦¥§¨¥¦§
oFWl EWxWi oke ,WxWY xnF` WxWŸ¤¥©§¥§¥§Ÿ¨§
KxC lre ."WxW oFWl EWxWi ,xETir¦¦§§§Ÿ¤§©¤¤

WxFi) "xr" o`M mB `Ed df("ixixr"e ¤©¨¥¥©£¦¦

WxFi `lA)(. §Ÿ¥
ì Ckíéða øñç Y "éøéøò" ïBL± ¨§£¦¦£©¨¦

`Ed "ixixr" zaiY WxFXW s`W¤©¤¤¥©£¦¦
mB WxRzn `Ed ,WxFi oFWNn¦§¥¦§¨¥©
i"Wx mB d`xE .WxFi `ll ,FkERidl§¦§Ÿ¥§¥©©¦
."cle `lA .. mixixr" :k ,k `xwIe©¦§¨£¦¦§Ÿ¨¨
oFWl icigi" :e ,fi dinxi i"Wx d`xE§¥©¦¦§§¨§¦¦§
oiprd z` Wxtn mW d`xPke ,"ixixr£¦¦§©¦§¤¨§¨¥¤¨¦§¨

.dNOd z` `le§Ÿ¤©¦¨
õ"éèðôðàùéã :æòìáe± §©©

zetnafnased.,dfA x`an .micli xqg£©§¨¦§¨¥¨¤
dNn DzF`W ,zixaraM Fpi` frlAW¤§©©¥¦§¦§¦¤¨¦¨
mikixv `N` ,FkERide xaC DrnWn©§¨¨¨¨§¦¤¨§¦¦
mivFx m` "yic" zFIzF`d z` siqFdl§¦¤¨¦¦¦
iaEIgn dNOd zErnWn z` KFtdl©£¤©§¨©¦¨¥¦¦
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jlÎjlעו zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'e iying meil inei xeriy
מּגזרת: ועֹונה' 'ער נראה, ולי ה)דישאנפנטי"ש. וכן:(שה"ש חרּבן, לׁשֹון וערירי ער", קלז)"ולּבי "ערּו(תהלים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻ

וכן: ג)ערּו", וכן:(חבקוק יסֹוד", נא)"ערֹות וכן:(ירמיה ּתתערער", ב)"ערער ערה"(צפניה ארזה LÓ˜."ּכי Ô·e ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ∆∆∆
È˙Èa∑:ּכמֹו ּפיו, על נּזֹון ּביתי ׁשּכל מא)ּכתרּגּומֹו, לי (בראשית היה ואּלּו ׁשּלי, אּפֹוטרֹוּפא יּׁשק", ּפי "ועל ≈ƒְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּלי  על ממּנה ּבני היה עד ∑Nnc˜.ּבן, הּמלכים ׁשרדף אּגדה, מדרׁש ּולפי היה. מּדּמׂשק הּתרּגּום, לפי ְְִִֵֶֶַָָֻ«∆∆ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
נֹוטריקֹון: ּדרׁשּו ׁשּלנּו ּובּגמרא לאחרים ּדּמׂשק. רּבֹו מּתֹורת ּומׁשקה .ּדֹולה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

(â)éúéa-ïá äpäå òøæ äzúð àì éì ïä íøáà øîàiå©Ÿ́¤©§½̈¥´¦½¬Ÿ¨©−¨®̈©§¦¥¬¤¥¦−
:éúà LøBé¥¬Ÿ¦«

i"yx£Ú¯Ê ‰z˙ ‡Ï ÈÏ Ô‰∑?לי ּתּתן אׁשר ּבכל ּתֹועלת .ּומה ≈ƒ…»«»»«ְֲִִֶֶֶֶַָ
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:È˙È ˙È¯È È˙Èa≈ƒ»ƒ»ƒ

Cp˙¯Èד  ‡Ï ¯ÓÈÓÏ dnÚ ÈÈc ‡Ób˙t ‡‰Â¿»ƒ¿»»«¿»ƒ≈¿≈«»ƒ¿ƒ»
:Cp˙¯È ‡e‰ „ÈÏB˙c ¯a ÔÈ‰Ï‡ ÔÈc≈¡»≈«¿ƒƒ¿ƒ»

ÔÚkה  ÈÎzÒ‡ ¯Ó‡Â ‡¯·Ï d˙È ˜Èt‡Â¿«ƒ»≈¿»»«¬«ƒ¿¿ƒ¿«
ÈÓÓÏ ÏBkz Ì‡ ‡i·ÎBk ÈÓe ‡iÓLÏƒ¿«»¿≈¿«»ƒƒ¿ƒ¿≈

:CÈa ÔB‰È ÔÈ„k dÏ ¯Ó‡Â ÔB‰˙È»¿«¬«≈¿≈¿¿»
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oaE FnM ,Lci lr miUrp Eidi iOr ikxv̈§¥©¦¦§©£¦©¨§§¤

."iziA wWn¤¤¥¦
élL àtBøèBtà±iNW lr dPEnn)t"r ©§¨¤¦§¤©¤¦

` ,fk dkeq i"yx(.
ìò äðeîî éða äéä ,ïa éì äéä elàå§¦¨¨¦¥¨¨§¦§¤©

élL±oiA xWTd oaEn df iR lre ¤¦§©¦¤¨©¤¤¥
"iziA wWn oaE"l "ixixr KlFd ikp`e"§¨Ÿ¦¥£¦¦§¤¤¤¥¦

)m"`x(.
Y ÷Nncíebøzä éôì±"d`wUOC" ©¤¤§¦©©§©©§¨¨
.wUOCn ±¦©¤¤

äãbà Løãî éôìe .äéä ÷Nncî± ¦©¤¤¨¨§¦¦§©©¨¨
.h ,cn dAx ziW`xA§¥¦©¨

÷Nnc ãò íéëìnä óãøL±lirlcM ¤¨©©§¨¦©©¤¤§¦§¥
xW` daFg cr mtCxIe" :eh ,ci©¦§§¥©¨£¤
wEqR mW i"WxaE ,"wUOcl l`nVn¦§Ÿ§©¨¤§©¦¨¨

.FOr did xfril`W ci¤¡¦¤¤¨¨¦
eðlL àøîbáe±.a ,gk `nFi ©§¨¨¤¨¨

ïB÷éøèBð eLøc±lW) zFaiz iW`x ¨§¨¦¨¥¥¤
wUOC(. ©¤¤

íéøçàì Baø úøBzî ä÷Lîe äìBc± ¤©§¥¦©©©£¥¦
cOln did `Ed ,oA il did m`e§¦¨¨¦¥¨¨§©¥

mixg`l)`"eb(.b dxez ©£¥¦
(b)òøæ äzúð àì éì ïä"äî"e Y ¥¦Ÿ¨©¨¨©©

"éì ïzz" øLà ìëa úìòBz±Edf ¤¤§¨£¤¦¤¦¤
xEn`d) "il oYY dn" lW WExiRd©¥¤©¦¤¦¨¨

eiptNW wEqRA(dlilg FWExiR oi`W , ©¨¤§¨¨¤¥¥¨¦¨
l oi`W`EdÎKExAÎWFcTdzzl dn ¤¥§©¨¨©¨¥

zlrFY dn `N` ,FloYYX dnA Wi ¤¨©¤¤¥§©¤¦¥
`l il od" :xn`X dnA FzpEM Ffe ,il¦§©¨¨§©¤¨©¥¦Ÿ
mEIq `Ed df wEqR oMW ,"rxf dYzp̈©¨¨©¤¥¨¤¦
itNW `N` .eiptNW wEqRAW dprHd©©£¨¤©¨¤§¨¨¤¨¤§¦
:aEW o`M xn`p rECn ,oEIr Kixv df¤¨¦¦©©¤¡©¨
`Ed b wEqRW xWt`e ."mxa` xn`Ie"©Ÿ¤©§¨§¤§¨¤¨
iYWA Exn`p Kkl ,a wEqR lW WExiR¥¤¨§¨¤¤§¦§¥
dxvwA eixaC xn` dNigYW ,zFxin £̀¦¤§¦¨¨©§¨¨¦§¨¨

"ixixr KlFd")(WxiR KM xg`e , ¥£¦¦§©©¨¥©
rxf dYzp `l il od") eixaC§¨¨¥¦Ÿ¨©¨¨©

"'ebe(.c dxez

jlÎjl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy
i"yx£‰ˆeÁ‰ B˙‡ ‡ˆBiÂ∑ צא לֹו: אמר מדרׁשֹו, ּולפי הּכֹוכבים. לראֹות לחּוץ מאהלֹו הֹוציאֹו ּפׁשּוטֹו: לפי «≈…«»ְְְְְֳִִִִִִֵֵַַַָָָָ

ּבן. לֹו יׁש אברהם אבל ּבן, לֹו אין אברם ּבן, להעמיד עתיד ׁשאינ ּבּמּזלֹות ׁשראית ,ׁשּל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָמאצטגנינּות
ׁשל  מחללֹו הֹוציאֹו אחר: ּדבר הּמּזל. ויׁשּתּנה אחר ׁשם לכם קֹורא אני ּתלד, ׂשרה אבל ּתלד, לא ׂשרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹוכן

מלמע  הּבטה לׁשֹון וזהּו הּכֹוכבים, מן למעלה והגּביהֹו .למּטה לה עֹולם ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָ

(å):ä÷ãö Bl äáLçiå ýåýéa ïîàäå§¤«¡¦−©«Ÿ̈®©©§§¤¬¨−§¨¨«
i"yx£'‰a ÔÓ‡‰Â∑,אֹות לֹו ׁשאל הארץ ירּׁשת על אבל זאת, על אֹות לֹו ׁשאל אדע"?לא "ּבּמה לֹו: .ואמר ¿∆¡ƒ«ְְֲֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

‰˜„ˆ Bl ‰·LÁiÂ∑:אחר ּדבר ּבֹו. ׁשהאמין האמּונה על ולצדקה לזכּות לאברם חׁשבּה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ««¿¿∆»¿»»ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
לֹו אמר ּבּה'. יתקּימּו זכּות ּבאיזה 'הֹודיעני לפניו: אמר אּלא אֹות, לֹו ׁשאל לא אדע"? ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ"ּבּמה

הּקרּבנֹות  ּבזכּות .הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְְִַַָָָָ

ß oeygxn 'f iyiy mei ß

(æ)éúàöBä øLà ýåýé éðà åéìà øîàiåøeàî E ©−Ÿ¤¥¨®£¦´§Ÿ̈À£¤³«¥¦̧Æ¥´
:dzLøì úàfä õøàä-úà Eì úúì íécNk©§¦½¨¯¤§²¤¨¨¬¤©−Ÿ§¦§¨«

eÎÊÏ:ו  dÏ d·LÁÂ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÔÈÓÈ‰Â¿≈ƒ¿≈¿»«¿»¿»¿«≈¿»

e‡Ó¯‡ז  Cz˜t‡c ÈÈ ‡‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¬»¿»ƒ«≈¿»≈»
:d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È CÏ ÔznÏ È‡cNÎ„¿«¿»≈¿ƒ«»»«¿»»»¿≈¿«

mdxa` ly`
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íéáëBkä úBàøì±xAcn didW s`e ¦§©¨¦§©¤¨¨§©¥
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qp KxcA) mFIA(xFkA"d azMW FnM , ©§¤¤¥§¤¨©©§
."xFW
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zFlGOd)` ,epw zay i"yx(. ©©¨
ElL±FzF` `vFIe" :aizkC Epiide ¤§§©§¦§¦©¥

FzipEpbhvi`n uEg ,"dvEgd)my i"yx(. ©¨¥¦§©§¦
ðéàL úBìfna úéàøLãéúò E ¤¨¦¨©©¨¤¥§¨¦

ïa ãéîòäì±aFYkl i"Wx wiIC §©£¦¥¦¥©¦¦§
oMW ,"oA cilFdl" `le ,"oA cinrdl"§©£¦¥§Ÿ§¦¥¤¥

l`rnWi z` cilFd`xwp FcFrA ¦¤¦§¨¥§¦§¨
"oA cinrdl" dpEMd `N` ,mxa ©̀§¨¤¨©©¨¨§©£¦¥
lkEIW Epiide ,LWxil iE`x didIW¤¦§¤¨¦¨§§©§¤©

"Lrxf" `xTdl)cecl likyn(F` . §¦¨¥©§£
oA cinrdl lFki `l mxa`W dpEMdW¤©©¨¨¤©§¨Ÿ¨§©£¦¥
zxg` dX`n oM oi`X dn ,ixVn¦¨©©¤¥¥¥¦¨©¤¤

)iaxd(.
"íäøáà" ìáà ,ïa Bì ïéà "íøáà"©§¨¥¥£¨©§¨¨
ìáà ,ãìz àì "éøN" ïëå ,ïa Bì Lé¥¥§¥¨©Ÿ¥¥£¨
íL íëì àøB÷ éðà ,ãìz "äøN"¨¨¥¥£¦¥¨¤¥

øçà øác .ìfnä äpzLéå øçà± ©¥§¦§©¤©©¨¨¨©¥
.e oniq dxU iIg `nEgpY©§¨©¥¨¨¦¨

Bäéaâäå íìBò ìL Bììçî BàéöBä¦¥£¨¤¨§¦§¦

íéáëBkä ïî äìòîì±,xnFlM §©§¨¦©¨¦§©
WExiRl .zFlGOd lrn FdiAbd¦§¦¥©©©¨©¥
,zFlGOdn ixnbl F`ivFd `l oFW`xd̈¦Ÿ¦§©§¦¥©©¨
,zrM FA `vnp `EdW lGOdn wx `N ¤̀¨©¥©©¨¤¦§¨¨¥
df WExitl ENi`e ,mXd iEPiW ici lr©§¥¦©¥§¦§¥¤

zFlGOdn ixnbl F`ivFd)cecl likyn(. ¦§©§¦¥©©¨
ì eäæåäèaä ïBL±hAd" :Fl xn`W §¤§©¨¨¤¨©©¤

`p `U" :xn` `le ,"dninXd `p̈©¨©§¨§Ÿ¨©¨¨
."dninXd Lipir¥¤©¨©§¨

ähîì äìòîìî±`EdW mc`M ¦§©§¨§©¨§¨¨¤
dHnl dlrnln hiAn)'iq mihtey `negpz ©¦¦§©§¨§©¨

`i(dhAd oi`W xnFl FzpEM oi`e .§¥©¨¨©¤¥©¨¨
Epivn ixdW ,dHnl dlrnln `N ¤̀¨¦§©§¨§©¨¤£¥¨¦

dlrnl dHnNn mB dhAd oFWl)d`x §©¨¨©¦§©¨§©§¨
cere ."miny had" :d ,dl aei`(FzpEM `N` ,¤¨©¨¨

mB dhAd oFWlA WOYWdl oYiPW¤¦¨§¦§©¥¦§©¨¨©
dHnl dlrnln)had" :eh ,bq diryi d`x ¦§©§¨§©¨

cere ."minyn(oFWl o`M xn`p okl ,¨¥¤¡©¨§
dhAd)cecl likyn(xAcOA i"Wx d`xE . ©¨¨§¥©¦©¦§¨

dI`x oiA lCadd oiprA g ,`k§¦§©©¤§¥¥§¦¨
.dhAdle dxez §©¨¨

(e)Y 'äa ïéîàäåúBà Bì ìàL àì §¤¡¦©Ÿ¨©
ìàL õøàä úMøé ìò ìáà ,úàæ ìò©Ÿ£¨©§ª©¨¨¤¨©

úBà Bì±aEzMd zpEM Ff ,xnFlM§©©¨©©¨
oin`dW ,"'dA oin`de" o`M Fxn`A§¨§¨§¤¡¦©¤¤¡¦
oniqe zF` zWTA mEW ilA zEhiWtA¦§¦§¦©¨©§¦¨
ux`d zXExiA FnM `NW ,KM lr©¨¤Ÿ§¦©¨¨¤

zF` EPOn l`XW)m"`x(.mrHaEl`XW ¤¨©¦¤©©©¤¨©
,xnFl Wi ,zF` ux`d zXExi lr©§©¨¨¤¥©

'd lW dghadd dYr crW mEXn¦¤©©¨©©§¨¨¤
WIW ,dpYnA ux`d zpizp lr dzid̈§¨©§¦©¨¨¤§©¨¨¤¥
,WEAiM ici lr EPOn gwNY `idW aSn©¨¤¦¦¨©¦¤©§¥¦
cinYW ,zigvp `id dXExid la £̀¨©§¨¦¦§¦¤¨¦
l`W KM lre ,WxFId zEWxA didY¦§¤¦§©¥§©¨¨©

zF`)awri zlgp(.
Bì øîàå±.g wEqR oOwl §¨©§©¨¨

"òãà äna"±,bn dirWi i"Wx d`x ©¨¥©§¥©¦§©§¨
dOA Fxn`A ± `hg oFW`xd Lia`" :fk¨¦¨¦¨¨§¨§©¨
dNigY" :k ,ai aFI` i"WxaE ."rc ¥̀©§©¦¦§¦¨
."rc` dOA lWkp sFQA ,'dA oin`de§¤¡¦©©¦§©©¨¥©

Y ä÷ãö Bì äáLçiåCeøa LBãwä ©©§§¤¨§¨¨©¨¨
ä÷ãöìå úeëæì íøáàì dáLç àeä£¨¨§©§¨¦§§¦§¨¨

Ba ïéîàäL äðeîàä ìò±`le ©¨¡¨¤¤¡¦§Ÿ
mipAd zghad z` aiWgd mdxa`W¤©§¨¨¤¡¦¤©§¨©©¨¦

'd iRlM dwcvl)m"`x(. ¦§¨¨§©¥
Bì ìàL àì ,"òãà äna" :øçà øác̈¨©¥©¨¥©Ÿ¨©

úBà±df ,"'dA oin`de" xn`PX dnE©¤¤¡©§¤¡¦©¤
ux`d zXExi iAbl mB oFkp)oexkfd xtq(. ¨©§©¥§©¨¨¤

Bæéàa éðòéãBä :åéðôì øîà àlà¤¨¨©§¨¨¦¥¦§¥
da eîi÷úé úeëæ±,`l dNibn i"WxA §¦§©§¨§©¦§¦¨

xaC ocOll il xn`Y dn" :a©Ÿ©¦§©§¨¨¨
."odizFpFr FA ExRMzIW¤¦§©§£¥¤

úeëæa :àeä-Ceøa-LBãwä Bì øîà̈©©¨¨¦§
úBðaøwä±ExRki zFpAxTd ,xnFlM ©¨§¨§©©¨§¨§©§

odilr)my dlibn i"yx(KM lr Fl fnxe . £¥¤§¨©©¨
il dgw" :h wEqR oOwl Fl xn`X dnA§©¤¨©§©¨¨§¨¦
hxtOW itkE ,"'ebe zWNEWn dlbr¤§¨§¤¤§¦¤§¨¥

.mW oOwl i"Wxf dxez ©¦§©¨¨



עז jlÎjl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'e iying meil inei xeriy
מּגזרת: ועֹונה' 'ער נראה, ולי ה)דישאנפנטי"ש. וכן:(שה"ש חרּבן, לׁשֹון וערירי ער", קלז)"ולּבי "ערּו(תהלים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻ

וכן: ג)ערּו", וכן:(חבקוק יסֹוד", נא)"ערֹות וכן:(ירמיה ּתתערער", ב)"ערער ערה"(צפניה ארזה LÓ˜."ּכי Ô·e ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ∆∆∆
È˙Èa∑:ּכמֹו ּפיו, על נּזֹון ּביתי ׁשּכל מא)ּכתרּגּומֹו, לי (בראשית היה ואּלּו ׁשּלי, אּפֹוטרֹוּפא יּׁשק", ּפי "ועל ≈ƒְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּלי  על ממּנה ּבני היה עד ∑Nnc˜.ּבן, הּמלכים ׁשרדף אּגדה, מדרׁש ּולפי היה. מּדּמׂשק הּתרּגּום, לפי ְְִִֵֶֶַָָֻ«∆∆ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
נֹוטריקֹון: ּדרׁשּו ׁשּלנּו ּובּגמרא לאחרים ּדּמׂשק. רּבֹו מּתֹורת ּומׁשקה .ּדֹולה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

(â)éúéa-ïá äpäå òøæ äzúð àì éì ïä íøáà øîàiå©Ÿ́¤©§½̈¥´¦½¬Ÿ¨©−¨®̈©§¦¥¬¤¥¦−
:éúà LøBé¥¬Ÿ¦«

i"yx£Ú¯Ê ‰z˙ ‡Ï ÈÏ Ô‰∑?לי ּתּתן אׁשר ּבכל ּתֹועלת .ּומה ≈ƒ…»«»»«ְֲִִֶֶֶֶַָ

(ã)äæ ELøéé àì øîàì åéìà ýåýé-øáã äpäå§¦¥̧§©§Ÿ̈³¥¨Æ¥½Ÿ¬Ÿ¦¨«§−¤®
éònî àöé øLà íà-ék:ELøéé àeä E ¦¦Æ£¤´¥¥´¦¥¤½−¦«¨¤«

(ä)äîéîMä àð-èaä øîàiå äöeçä Búà àöBiå©¥̧Ÿ¹©À¨©¸Ÿ¤Æ©¤¨´©¨©½§¨
Bì øîàiå íúà øtñì ìëez-íà íéáëBkä øôñe§ŸÆ©´¨¦½¦©−¦§´ŸŸ¨®©Ÿ́¤½

:Eòøæ äéäé äk¬Ÿ¦«§¤−©§¤«

·¯ג  ‡‰Â „ÏÂ z·‰È ‡Ï ÈÏ ‡‰ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»ƒ»¿«¿¿¿»¿»«
:È˙È ˙È¯È È˙Èa≈ƒ»ƒ»ƒ

Cp˙¯Èד  ‡Ï ¯ÓÈÓÏ dnÚ ÈÈc ‡Ób˙t ‡‰Â¿»ƒ¿»»«¿»ƒ≈¿≈«»ƒ¿ƒ»
:Cp˙¯È ‡e‰ „ÈÏB˙c ¯a ÔÈ‰Ï‡ ÔÈc≈¡»≈«¿ƒƒ¿ƒ»

ÔÚkה  ÈÎzÒ‡ ¯Ó‡Â ‡¯·Ï d˙È ˜Èt‡Â¿«ƒ»≈¿»»«¬«ƒ¿¿ƒ¿«
ÈÓÓÏ ÏBkz Ì‡ ‡i·ÎBk ÈÓe ‡iÓLÏƒ¿«»¿≈¿«»ƒƒ¿ƒ¿≈

:CÈa ÔB‰È ÔÈ„k dÏ ¯Ó‡Â ÔB‰˙È»¿«¬«≈¿≈¿¿»

mdxa` ly`

:bi ,bl i"WxA oOwlcM ,"yic"§¦§©¨§©¦
"u"ihptp`")mb` ipiirn(xnFl Wi F` .¥©

mWM ,frlA mB `Ed oMW FzpEMW¤©¨¨¤¥©§©©§¥
,WxFi FWExiR "xr" zixarAW¤§¦§¦¥¥¥
,xnFlM ,WxFi `lA FWExiR "ixixr"e©£¦¦¥§Ÿ¥§©
mIEqn iEPiWA Dnvr dNn DzF`¨¦¨©§¨§¦§¨
:frlA mB KM ,Ktidl zWxRzn¦§¨¤¤§¥¤¨©§©©
dNOd WxFWA zFIzF` dOM ztqFdA§¨©©¨¦§¤©¦¨

.Ktidl dNOd zWxRzn¦§¨¤¤©¦¨§¥¤
éaìå" úøæbî ,"äðòå øò" :äàøð éìå§¦¦§¤¥§Ÿ¤¦¦§©§¦¦

"øò±df KxC lre .a ,d mixiXd xiW ¥¦©¦¦§©¤¤¤
oFWl ± xr" :mW ik`lnA i"Wx WxiR¥©©¦§©§¨¦¨¥§
.ipxir mc` oFWNn Epiid ,"sixg mc`̈¨¨¦©§¦§¨¨¥¨¦

ì ,"éøéøò"åïaøç ïBL±i"Wx mB d`x ©£¦¦§ª§¨§¥©©¦
Fl oi`W in lr cOil" :a ,fh oOwl§©¨¦¥©¦¤¥

."qExd `N` iEpA Fpi`W mipÄ¦¤¥¨¤¨¨
"eøò eøò" ïëå±oFWl .f ,flw miNdY §¥¨¨§¦¦§

xaC lr `N` ltFp Fpi`e ,oAxEg§¨§¥¥¤¨©¨¨
ux`d on eiWxW oixwFrW)my i"yx(. ¤§¦¨¨¨¦¨¨¤

"ãBñé úBøò" ïëå±.bi ,b wEwag §¥¨§£©
"øòøòúz øòøò" ïëå±.gp ,`p dinxi §¥©§¥¦§©§¨¦§§¨
cFqid cr dxitg oFWl)my i"yx(. §£¦¨©©§
"äøò äæøà ék" ïëå±.ci ,a diptv §¥¦©§¨¥¨§©§¨

WxWe xwr difx`)my i"yx(. £¨¤¨¨©§¥¥
Y éúéa ÷Lî ïáeBîebøúk±xaE" ¤¤¤¥¦§©§©

."iziaaC oicd dqpxR©§¨¨¨¥¦§¥¦

ïBfð éúéa ìkL±o`MW ,xirdl Wi ¤¨¥¦¦¥§¨¦¤¨
i"Wxe ,dqpxR oFWNn mBxzn qFlwpE`§§§©§¥¦§©§¨¨§©¦
,n ,`n oOwl ENi`e ,oFfn oiprl FWxtn§¨§§¦§©¨§¦§©¨
i"Wxe ,oFfn oFWNn mBxzn qFlwpE`§§§©§¥¦§¨§©¦

.dqpxR oiprl FWxtnmrhaExaCd §¨§§¦§©©§¨¨§©©©¨¨
lr dPEnn `EdW oeiM o`MW ,xnFl Wi¥©¤¨¥¨¤§¤©
df iM ,oFfOd `Ed Fpipr xTir ,ziAd©©¦¦©¦§¨©¨¦¤
oOwl ENi`e ,ziAA xTirA KixSX dn©¤¨¦§¦¨©©¦§¦§©¨
ux` lr iEPiOd oiprA xAEcn mẄ§¨§¦§©©¦©¤¤
`l iEPiOdW oaEn `liOnE ,mixvn¦§©¦¦¥¨¨¤©¦Ÿ
oiprl mB `N` ,calA oFfn ipiiprA did̈¨§¦§§¥¨¦§¨¤¨©§¦§©

.dpicOd ikxv x`W§¨¨§¥©§¦¨
ét ìòå" Bîk ,åét ìò"÷Mé E±oOwl ©¦§§©¦¦©§©¨

i"WxaE .n ,`nlM ,qpxRzi ,ofYi" :mW §©¦¨¦§©¦§¨§¥¨
oaE FnM ,Lci lr miUrp Eidi iOr ikxv̈§¥©¦¦§©£¦©¨§§¤

."iziA wWn¤¤¥¦
élL àtBøèBtà±iNW lr dPEnn)t"r ©§¨¤¦§¤©¤¦

` ,fk dkeq i"yx(.
ìò äðeîî éða äéä ,ïa éì äéä elàå§¦¨¨¦¥¨¨§¦§¤©

élL±oiA xWTd oaEn df iR lre ¤¦§©¦¤¨©¤¤¥
"iziA wWn oaE"l "ixixr KlFd ikp`e"§¨Ÿ¦¥£¦¦§¤¤¤¥¦

)m"`x(.
Y ÷Nncíebøzä éôì±"d`wUOC" ©¤¤§¦©©§©©§¨¨
.wUOCn ±¦©¤¤

äãbà Løãî éôìe .äéä ÷Nncî± ¦©¤¤¨¨§¦¦§©©¨¨
.h ,cn dAx ziW`xA§¥¦©¨

÷Nnc ãò íéëìnä óãøL±lirlcM ¤¨©©§¨¦©©¤¤§¦§¥
xW` daFg cr mtCxIe" :eh ,ci©¦§§¥©¨£¤
wEqR mW i"WxaE ,"wUOcl l`nVn¦§Ÿ§©¨¤§©¦¨¨

.FOr did xfril`W ci¤¡¦¤¤¨¨¦
eðlL àøîbáe±.a ,gk `nFi ©§¨¨¤¨¨

ïB÷éøèBð eLøc±lW) zFaiz iW`x ¨§¨¦¨¥¥¤
wUOC(. ©¤¤

íéøçàì Baø úøBzî ä÷Lîe äìBc± ¤©§¥¦©©©£¥¦
cOln did `Ed ,oA il did m`e§¦¨¨¦¥¨¨§©¥

mixg`l)`"eb(.b dxez ©£¥¦
(b)òøæ äzúð àì éì ïä"äî"e Y ¥¦Ÿ¨©¨¨©©

"éì ïzz" øLà ìëa úìòBz±Edf ¤¤§¨£¤¦¤¦¤
xEn`d) "il oYY dn" lW WExiRd©¥¤©¦¤¦¨¨

eiptNW wEqRA(dlilg FWExiR oi`W , ©¨¤§¨¨¤¥¥¨¦¨
l oi`W`EdÎKExAÎWFcTdzzl dn ¤¥§©¨¨©¨¥

zlrFY dn `N` ,FloYYX dnA Wi ¤¨©¤¤¥§©¤¦¥
`l il od" :xn`X dnA FzpEM Ffe ,il¦§©¨¨§©¤¨©¥¦Ÿ
mEIq `Ed df wEqR oMW ,"rxf dYzp̈©¨¨©¤¥¨¤¦
itNW `N` .eiptNW wEqRAW dprHd©©£¨¤©¨¤§¨¨¤¨¤§¦
:aEW o`M xn`p rECn ,oEIr Kixv df¤¨¦¦©©¤¡©¨
`Ed b wEqRW xWt`e ."mxa` xn`Ie"©Ÿ¤©§¨§¤§¨¤¨
iYWA Exn`p Kkl ,a wEqR lW WExiR¥¤¨§¨¤¤§¦§¥
dxvwA eixaC xn` dNigYW ,zFxin £̀¦¤§¦¨¨©§¨¨¦§¨¨

"ixixr KlFd")(WxiR KM xg`e , ¥£¦¦§©©¨¥©
rxf dYzp `l il od") eixaC§¨¨¥¦Ÿ¨©¨¨©

"'ebe(.c dxez

jlÎjl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy
i"yx£‰ˆeÁ‰ B˙‡ ‡ˆBiÂ∑ צא לֹו: אמר מדרׁשֹו, ּולפי הּכֹוכבים. לראֹות לחּוץ מאהלֹו הֹוציאֹו ּפׁשּוטֹו: לפי «≈…«»ְְְְְֳִִִִִִֵֵַַַָָָָ

ּבן. לֹו יׁש אברהם אבל ּבן, לֹו אין אברם ּבן, להעמיד עתיד ׁשאינ ּבּמּזלֹות ׁשראית ,ׁשּל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָמאצטגנינּות
ׁשל  מחללֹו הֹוציאֹו אחר: ּדבר הּמּזל. ויׁשּתּנה אחר ׁשם לכם קֹורא אני ּתלד, ׂשרה אבל ּתלד, לא ׂשרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹוכן

מלמע  הּבטה לׁשֹון וזהּו הּכֹוכבים, מן למעלה והגּביהֹו .למּטה לה עֹולם ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָ

(å):ä÷ãö Bl äáLçiå ýåýéa ïîàäå§¤«¡¦−©«Ÿ̈®©©§§¤¬¨−§¨¨«
i"yx£'‰a ÔÓ‡‰Â∑,אֹות לֹו ׁשאל הארץ ירּׁשת על אבל זאת, על אֹות לֹו ׁשאל אדע"?לא "ּבּמה לֹו: .ואמר ¿∆¡ƒ«ְְֲֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

‰˜„ˆ Bl ‰·LÁiÂ∑:אחר ּדבר ּבֹו. ׁשהאמין האמּונה על ולצדקה לזכּות לאברם חׁשבּה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ««¿¿∆»¿»»ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
לֹו אמר ּבּה'. יתקּימּו זכּות ּבאיזה 'הֹודיעני לפניו: אמר אּלא אֹות, לֹו ׁשאל לא אדע"? ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ"ּבּמה

הּקרּבנֹות  ּבזכּות .הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְְִַַָָָָ

ß oeygxn 'f iyiy mei ß

(æ)éúàöBä øLà ýåýé éðà åéìà øîàiåøeàî E ©−Ÿ¤¥¨®£¦´§Ÿ̈À£¤³«¥¦̧Æ¥´
:dzLøì úàfä õøàä-úà Eì úúì íécNk©§¦½¨¯¤§²¤¨¨¬¤©−Ÿ§¦§¨«

eÎÊÏ:ו  dÏ d·LÁÂ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÔÈÓÈ‰Â¿≈ƒ¿≈¿»«¿»¿»¿«≈¿»

e‡Ó¯‡ז  Cz˜t‡c ÈÈ ‡‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¬»¿»ƒ«≈¿»≈»
:d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È CÏ ÔznÏ È‡cNÎ„¿«¿»≈¿ƒ«»»«¿»»»¿≈¿«

mdxa` ly`

(d)Y äöeçä Búà àöBiåéôì ©¥Ÿ©¨§¦
õeçì Bìäàî BàéöBä :BèeLt§¦¥¨¢©

íéáëBkä úBàøì±xAcn didW s`e ¦§©¨¦§©¤¨¨§©¥
wEqR oOwl rnWOW FnM ,mFIA FOr¦©§¤©§©§©¨¨
`l oicrW ,"`al WnXd idie" :ai©§¦©¤¤¨Ÿ¤£©¦Ÿ
miakFMd Fl d`xdW xnFl Wi ,drwẄ§¨¥©¤¤§¨©¨¦

qp KxcA) mFIA(xFkA"d azMW FnM , ©§¤¤¥§¤¨©©§
."xFW

BLøãî éôìe±.i ,cn dAx ziW`xA §¦¦§¨§¥¦©¨
úeðéðâèöàî àö :Bì øîà±znkg ¨©¥¥¦§©§¦¨§©

zFlGOd)` ,epw zay i"yx(. ©©¨
ElL±FzF` `vFIe" :aizkC Epiide ¤§§©§¦§¦©¥

FzipEpbhvi`n uEg ,"dvEgd)my i"yx(. ©¨¥¦§©§¦
ðéàL úBìfna úéàøLãéúò E ¤¨¦¨©©¨¤¥§¨¦

ïa ãéîòäì±aFYkl i"Wx wiIC §©£¦¥¦¥©¦¦§
oMW ,"oA cilFdl" `le ,"oA cinrdl"§©£¦¥§Ÿ§¦¥¤¥

l`rnWi z` cilFd`xwp FcFrA ¦¤¦§¨¥§¦§¨
"oA cinrdl" dpEMd `N` ,mxa ©̀§¨¤¨©©¨¨§©£¦¥
lkEIW Epiide ,LWxil iE`x didIW¤¦§¤¨¦¨§§©§¤©

"Lrxf" `xTdl)cecl likyn(F` . §¦¨¥©§£
oA cinrdl lFki `l mxa`W dpEMdW¤©©¨¨¤©§¨Ÿ¨§©£¦¥
zxg` dX`n oM oi`X dn ,ixVn¦¨©©¤¥¥¥¦¨©¤¤

)iaxd(.
"íäøáà" ìáà ,ïa Bì ïéà "íøáà"©§¨¥¥£¨©§¨¨
ìáà ,ãìz àì "éøN" ïëå ,ïa Bì Lé¥¥§¥¨©Ÿ¥¥£¨
íL íëì àøB÷ éðà ,ãìz "äøN"¨¨¥¥£¦¥¨¤¥

øçà øác .ìfnä äpzLéå øçà± ©¥§¦§©¤©©¨¨¨©¥
.e oniq dxU iIg `nEgpY©§¨©¥¨¨¦¨

Bäéaâäå íìBò ìL Bììçî BàéöBä¦¥£¨¤¨§¦§¦

íéáëBkä ïî äìòîì±,xnFlM §©§¨¦©¨¦§©
WExiRl .zFlGOd lrn FdiAbd¦§¦¥©©©¨©¥
,zFlGOdn ixnbl F`ivFd `l oFW`xd̈¦Ÿ¦§©§¦¥©©¨
,zrM FA `vnp `EdW lGOdn wx `N ¤̀¨©¥©©¨¤¦§¨¨¥
df WExitl ENi`e ,mXd iEPiW ici lr©§¥¦©¥§¦§¥¤

zFlGOdn ixnbl F`ivFd)cecl likyn(. ¦§©§¦¥©©¨
ì eäæåäèaä ïBL±hAd" :Fl xn`W §¤§©¨¨¤¨©©¤

`p `U" :xn` `le ,"dninXd `p̈©¨©§¨§Ÿ¨©¨¨
."dninXd Lipir¥¤©¨©§¨

ähîì äìòîìî±`EdW mc`M ¦§©§¨§©¨§¨¨¤
dHnl dlrnln hiAn)'iq mihtey `negpz ©¦¦§©§¨§©¨

`i(dhAd oi`W xnFl FzpEM oi`e .§¥©¨¨©¤¥©¨¨
Epivn ixdW ,dHnl dlrnln `N ¤̀¨¦§©§¨§©¨¤£¥¨¦

dlrnl dHnNn mB dhAd oFWl)d`x §©¨¨©¦§©¨§©§¨
cere ."miny had" :d ,dl aei`(FzpEM `N` ,¤¨©¨¨

mB dhAd oFWlA WOYWdl oYiPW¤¦¨§¦§©¥¦§©¨¨©
dHnl dlrnln)had" :eh ,bq diryi d`x ¦§©§¨§©¨

cere ."minyn(oFWl o`M xn`p okl ,¨¥¤¡©¨§
dhAd)cecl likyn(xAcOA i"Wx d`xE . ©¨¨§¥©¦©¦§¨

dI`x oiA lCadd oiprA g ,`k§¦§©©¤§¥¥§¦¨
.dhAdle dxez §©¨¨

(e)Y 'äa ïéîàäåúBà Bì ìàL àì §¤¡¦©Ÿ¨©
ìàL õøàä úMøé ìò ìáà ,úàæ ìò©Ÿ£¨©§ª©¨¨¤¨©

úBà Bì±aEzMd zpEM Ff ,xnFlM§©©¨©©¨
oin`dW ,"'dA oin`de" o`M Fxn`A§¨§¨§¤¡¦©¤¤¡¦
oniqe zF` zWTA mEW ilA zEhiWtA¦§¦§¦©¨©§¦¨
ux`d zXExiA FnM `NW ,KM lr©¨¤Ÿ§¦©¨¨¤

zF` EPOn l`XW)m"`x(.mrHaEl`XW ¤¨©¦¤©©©¤¨©
,xnFl Wi ,zF` ux`d zXExi lr©§©¨¨¤¥©

'd lW dghadd dYr crW mEXn¦¤©©¨©©§¨¨¤
WIW ,dpYnA ux`d zpizp lr dzid̈§¨©§¦©¨¨¤§©¨¨¤¥
,WEAiM ici lr EPOn gwNY `idW aSn©¨¤¦¦¨©¦¤©§¥¦
cinYW ,zigvp `id dXExid la £̀¨©§¨¦¦§¦¤¨¦
l`W KM lre ,WxFId zEWxA didY¦§¤¦§©¥§©¨¨©

zF`)awri zlgp(.
Bì øîàå±.g wEqR oOwl §¨©§©¨¨

"òãà äna"±,bn dirWi i"Wx d`x ©¨¥©§¥©¦§©§¨
dOA Fxn`A ± `hg oFW`xd Lia`" :fk¨¦¨¦¨¨§¨§©¨
dNigY" :k ,ai aFI` i"WxaE ."rc ¥̀©§©¦¦§¦¨
."rc` dOA lWkp sFQA ,'dA oin`de§¤¡¦©©¦§©©¨¥©

Y ä÷ãö Bì äáLçiåCeøa LBãwä ©©§§¤¨§¨¨©¨¨
ä÷ãöìå úeëæì íøáàì dáLç àeä£¨¨§©§¨¦§§¦§¨¨

Ba ïéîàäL äðeîàä ìò±`le ©¨¡¨¤¤¡¦§Ÿ
mipAd zghad z` aiWgd mdxa`W¤©§¨¨¤¡¦¤©§¨©©¨¦

'd iRlM dwcvl)m"`x(. ¦§¨¨§©¥
Bì ìàL àì ,"òãà äna" :øçà øác̈¨©¥©¨¥©Ÿ¨©

úBà±df ,"'dA oin`de" xn`PX dnE©¤¤¡©§¤¡¦©¤
ux`d zXExi iAbl mB oFkp)oexkfd xtq(. ¨©§©¥§©¨¨¤

Bæéàa éðòéãBä :åéðôì øîà àlà¤¨¨©§¨¨¦¥¦§¥
da eîi÷úé úeëæ±,`l dNibn i"WxA §¦§©§¨§©¦§¦¨

xaC ocOll il xn`Y dn" :a©Ÿ©¦§©§¨¨¨
."odizFpFr FA ExRMzIW¤¦§©§£¥¤

úeëæa :àeä-Ceøa-LBãwä Bì øîà̈©©¨¨¦§
úBðaøwä±ExRki zFpAxTd ,xnFlM ©¨§¨§©©¨§¨§©§

odilr)my dlibn i"yx(KM lr Fl fnxe . £¥¤§¨©©¨
il dgw" :h wEqR oOwl Fl xn`X dnA§©¤¨©§©¨¨§¨¦
hxtOW itkE ,"'ebe zWNEWn dlbr¤§¨§¤¤§¦¤§¨¥

.mW oOwl i"Wxf dxez ©¦§©¨¨



jlÎjlעח zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy

(ç):äpLøéà ék òãà äna ýåýé éðãà øîàiå©Ÿ©®£Ÿ¨´¡Ÿ¦½©¨¬¥©−¦¬¦«¨¤«¨

(è)lLî äìâò éì äç÷ åéìà øîàiålLî æòå úLúL ©Ÿ́¤¥À̈§¨¬¦Æ¤§¨´§ª¤½¤§¥¬§ª¤−¤
lLî ìéàå:ìæBâå øúå L §©´¦§ª¨®§−Ÿ§¨«

i"yx£˙LlLÓ ‰Ï‚Ú∑(ב"ר) צּבּור ׁשל ּדבר העלם ּופר הּכּפּורים, יֹום ּפר ּפרים: לׁשלׁשה רמז עגלים, ׁשלׁשה ∆¿»¿À∆∆ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ערּופה  LlLÓ˙.ועגלה ÊÚÂ∑ יחיד חּטאת  ּוׂשעיר  מֹועד ׁשל מּוספין ּוׂשעירי ּבפנים, הּנעׂשה לׂשעיר .רמז ְְֲֶָָ¿≈¿À∆∆ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

LlLÓ ÏÈ‡Â∑ יחיד חּטאת ׁשל וכבׂשה ּתלּוי ואׁשם וּדאי ÏÊB‚Â.אׁשם ¯B˙Â∑ יֹונה ּובן .ּתֹור ¿«ƒ¿À»ְְְִִֶַַַַָָָָָָָ¿¿»ֶָ

(é)ïziå Cåza íúà øzáéå älà-ìk-úà Bì-çwiå©¦©´¤¨¥À¤©§©¥³Ÿ¨Æ©½̈¤©¦¥¬
:øúá àì øtvä-úàå eäòø úàø÷ì Bøúa-Léà¦«¦§−¦§©´¥¥®§¤©¦−Ÿ¬Ÿ¨¨«

i"yx£Ì˙‡ ¯z·ÈÂ∑ ּברית ּכֹורת ׁשהיה לפי ּפׁשּוטֹו, מידי יֹוצא הּמקרא ואין חלקים, לׁשני אחד ּכל חּלק «¿«≈…»ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ּכדכתיב: הארץ, את לבניו להֹוריׁש הבטחתֹו, לׁשמר לאמר (לקמן)עּמֹו ּברית אברם את ה' ּכרת ההּוא "ּבּיֹום ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

להּלן: ׁשּנאמר ּכמה ּבתריה, ּבין ולעבר ּבהמה לחּלק ּברית ּכֹורתי ודר לד)וגֹו'", ּבתרי (ירמיה ּבין "העֹוברים ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

‡¯˙dÈ:ח  È¯‡ Úc‡ ‰Óa ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬»¿»¡…ƒ¿»ƒ«¬≈≈¿ƒ«

ÔÈfÚÂט  ‡˙Ïz ÔÈÏ‚Ú ÈÓ„˜ ·¯˜ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈√»«∆¿ƒ¿»»¿ƒƒ
:‡BÈ ¯·e ‡ÈÙLÂ ˙Ïz ÔÈ¯Î„Â ‡˙Ïz¿»»¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒ»«»

ÔB‰˙Èי  ‚ÈlÙe ÔÈl‡ Ïk ˙È È‰BÓ„˜ ·¯˜Â¿»≈√»ƒ»»ƒ≈«ƒ»¿
˙ÈÂ d¯·Á Ï·˜Ï ‚elt ‡i‚Ït ·‰ÈÂ ‰ÂLa¿»∆ƒ««¿«»ƒ»√≈«¿≈¿»

:‚ÈlÙ ‡Ï ‡ÙBÚ»»«ƒ

mdxa` ly`

(h)lLî äìâòY úLìLíéìâò äL ¤§¨§ª¤¤§Ÿ¨£¨¦
±mW `id "zWNEWn" zNOW s ©̀¤¦©§¤¤¦¥

"dlbr" mWe ,xRqn mW `le ,x`FY©§Ÿ¥¦§¨§¥¤§¨
,xRqn eilr lFRi `le oiOd mW `Ed¥©¦§Ÿ¦¨¨¦§¨
,dGd WxcOd xg` dhp df lM mr¦¨¤¨¨©©©¦§¨©¤
lirl ipXd WExiRd iR lr `Ede§©¦©¥©¥¦§¥

W ,"rc` dOA"A`EdÎKExAÎWFcTd §©¨¥©¤©¨¨
zFpAxTd ici lr Fl ExRMzIW Fl xn`̈©¤¦§©§©§¥©¨§¨

)m"`x t"r(e .xEB"dmpn` :azM "dix` §©©§¥¨©¨§¨
,xRqn `le x`FY mW `Ed zWNEWn§¤¤¥©§Ÿ¦§¨
dlbr oinl x`FY mW `Ed o`MW `N ¤̀¨¤¨¥©§¦¤§¨

.milbr dWlW lW¤§¨£¨¦
ì æîøìLíéøt äL±.dxRkl mi`Ad ¤¤¦§Ÿ¨¨¦©¨¦§©¨¨

lr `Ed fnxd ,"dlbr" Fl xn`W s`e§©¤¨©¤§¨¨¤¤©
md mixRde milbrdW mEXn ,mixR̈¦¦¤¨£¨¦§©¨¦¥
oA xtE dpW oA lbrW wx ,oin FzF`n¥¦©¤¥¤¤¨¨©¤
:` ,hk zFnW i"Wx mB d`xE .WlẄ§¥©©¦§
dUrn lr xRkl ,xwA oA cg` xR"©¤¨¤¨¨§©¥©©£¥

."xR `EdW lbrd̈¥¤¤¨
íéøetkä íBé øt±did lFcB odMdW ©©¦¦¤©Ÿ¥¨¨¨

craE FcrA xRkl ,z`Hgl aixwn©§¦§©¨§©¥©£§©
l`xUi ldw lM lre FziA)wxt `xwie d`x ¥§©¨§©¦§¨¥

fh(.
øeaö ìL øác íìòä øôe±dnlrPW ©¤§¥¨¨¤¦¤¤¤§¨

zFxFdl Erhe oixcdpQdn dkld£¨¨¥©©§¤§¦§¨§
`EdW dxFYAW zFzixMn zg`A§©©¦¨¥¤©¨¤

mdiR lr xEASd EUre ,xYEn)`xwie i"yx ¨§¨©¦©¦¤
`i ,c(xW` z`Hgd rcFPW ixg`e ,§©£¥¤©©©¨£¤

xR aixwdl ldTd mikixv Eid ,E`hg̈§¨§¦¦©¨¨§©§¦¨
.z`Hgl§©¨

äôeøò äìâòå±dlbr mitxFr EidW §¤§¨£¨¤¨§¦¤§¨

rcFp `le llg `vnp DAW xirl KEnq̈¨¦¤¨¦§¨¨¨§Ÿ©
xRkl icM ,gvFxdl`xUi mr lr)d`x ¨¥©§¥§©¥©©¦§¨¥

gÎ` ,`k mixac(dlbr z` llMW dGnE .¦¤¤¨©¤¤§¨
EdGW) zFpAxTd x`W mr cgi dtExr£¨©©¦§¨©¨§¨¤¤

Fl xn`X dn`EdÎKExAÎWFcTd ©¤¨©©¨¨
"zFpAxTd zEkfA"(mBW rnWn , ¦§©¨§¨©§©¤©

oAxw lW xcB Wi dtExr dlbrl)iaxd(. §¤§¨£¨¥¤¤¤¨§¨
lLî æòåúL±.miGr ixirU dWlW §¥§ª¤¤§¨§¦¥¦¦

íéðôa äNòpä øéòOì æîø±xirU ¤¤©¨¦©©£¤¦§¦§¦
,z`Hgl WCwOA dUrPd mixERMd mFi©¦¦©©£¤©¦§¨§©¨
lre zkFxRd lr FnC z` miGn Eide§¨©¦¤¨©©¨¤§©
gNYWOd xirVl cEBipA ,zxFRMd©©¤§¦©¨¦©¦§©¥©

lf`frl)fh wxt `xwie d`x(. ©£¨¥
ãòBî ìL ïéôñeî éøéòNe±EidW §¦¥¨¦¤¥¤¨

lkA z`Hgl miGr ixirU miaixwn©§¦¦§¦¥¦¦§©¨§¨
crFnE crFn)m"`x(. ¥¥

ãéçé úàhç úøéòNe±`hFg lMW §¦©©©¨¦¤¨¥
did ,zxM odA WIW zFxar lr dbbWA¦§¨¨©£¥¤¥¨¤¨¥¨¨
miGr zxirU Fz`Hg lr `iadl Kixv̈¦§¨¦©©¨§¦©¦¦

dawp)gk ,c `xwie d`x(. §¥¨
lLî ìéàåL±li` .mili` dWlW §©¦§ª¨§¨¥¦©¦

`xwpmizpW oA)eh ,d `xwie i"yx d`x(. ¦§¨¤§¨©¦
éàcå íLà±ibEq lM z` llFM dfe ¨¨©©§¤¥¤¨¥

mW` oFbM ,li`d on mi`Ad zFnW £̀¨©¨¦¦¨©¦§£©
dgtW mW` ,zFlirn mW` ,zFlifB§¥£©§¦£©¦§¨

rxFvnE xifp mW` ,dtExg)i"yx d`xw"a £¨£©¨¦§¨
a ,iw(.

éeìz íLàå±wtq lr `Ad mW` `Ed §¨¨¨¨¨©¨©§¥
xar m` rcFi Fpi`W ,Fcil `AW zxM̈¥¤¨§¨¤¥¥©¦¨©

xar `l F`)my i"yxae fi ,d `xwie d`x(. Ÿ¨©
ãéçé úàhç ìL äNáëå±`xwIe d`x §¦§¨¤©©¨¦§¥©¦§¨

z`Hgl FpAxw `iai UaM m`e" :al ,c§¦¤¤¨¦¨§¨§©¨
dUaMW s`e ."dP`iai dninz dawp§¥¨§¦¨§¦¤¨§©¤¦§¨
maWg ± mizpW oA li`e ,dpW zA `id¦©¨¨§©¦¤§¨©¦£¨¨

cg` bEQn mdW oeiM ,cgi),cn x"a e"fxdn ©©¥¨¤¥¦¤¨
ci(.

Y ìæBâå øBúåøBz±ohw `le lFcB §§¨¨§Ÿ¨¨
)ci ,` `xwie i"yx(.

äðBé ïáe±lFcB `le ohw)my i"yx(mdW . ¤¨¨¨§Ÿ¨¤¥
± Fci dbiVd `NW inl z`Hgl mi`Ä¦§©¨§¦¤Ÿ¦¦¨¨

f ,d `xwIe d`x)i`ce my`a(.i dxez §¥©¦§¨
(i)Y íúBà øzáéåãçà ìk ÷lç ©§©¥¨¦¥¨¤¨
ìàöBé àø÷nä ïéàå .íé÷ìç éðL ¦§¥£¨¦§¥©¦§¨¥

BèeLt éãéî±oiprW FWxcn itl iM ¦¥§¦§¦¦§¨¤¦§©
oiprl fnx `Ed miGrde milbrd zgiwl§¦©¨£¨¦§¨¦¦¤¤§¦§©
Kixv did dOl oaEn `l ,zFpAxTd©¨§¨Ÿ¨¨¨¨¨¨¦

mixzAd oiA xFarle mzF` xYal)`"eb(. §©¥¨§©£¥©§¨¦
ì úéøa Bnò úøBk äéäL éôìøBîL §¦¤¨¨¥¦§¦¦§

,õøàä úà åéðáì LéøBäì Búçèáä©§¨¨§¦§¨¨¤¨¨¤
áéúëãk±.gi wEqR oOwl §¦§¦§©¨¨

íøáà úà 'ä úøk àeää íBia"©©¨©¤©§¨
úéøá éúøBk Cøãå ,"'Bâå øîàì úéøa§¦¥Ÿ§§¤¤§¥§¦
,äéøúa ïéa øáòìå äîäa ÷lçì§©¥§¥¨§©£Ÿ¥§¨¤¨

ïläì øîàpL äîk±.hi ,cl dinxi §¨¤¤¡©§©¨¦§§¨
"ìâòä éøúa ïéa íéøáòä"±`ide ¨Ÿ§¦¥¦§¥¨¥¤§¦

xzAi dkM :xn`l ,dxEnbE dwfg zixA§¦£¨¨§¨¥Ÿ¨¨¦¨¥
dilr xaFrd wlgie)gi weqt my i"yx(. §¥¨¥¨¥¨¤¨

øLà Là ãétìå ïLò øepz" ïàk óà©¨©¨¨§©¦¥£¤
"íéøæbä ïéa øáò±.fi wEqR oOwl ¨©¥©§¨¦§©¨¨

Là àeäL äðéëL ìL BçeìL àeä± §¤§¦¨¤¥
xn`PW FnM ,dpikXd)ck ,c mixac('d iM" : ©§¦¨§¤¤¡©¦
."dlkF` W` Liwl ¡̀Ÿ¤¥§¨

jlÎjl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy
אׁש ׁשהּוא ׁשכינה ׁשל ׁשלּוחֹו הּוא הּגזרים", ּבין עבר אׁשר אׁש ולּפיד עׁשן "ּתּנּור ּכאן: אף Â‡˙.העגל", ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ¿∆

¯˙· ‡Ï ¯tv‰∑:ׁשּנאמר ּוׂשעירים, ואילים לפרים נמׁשלּו ּכֹוכבים, עֹובדי ׁשהאּמֹות כב)לפי "סבבּוני (תהלים «ƒ……»»ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
ואֹומר: וגֹו'", רּבים ח)ּפרים "והּצפיר (דניאל ואֹומר: ּופרס", מדי מלכי הּקרנים ּבעל אׁשרֿראית "והאיל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: יֹונה, לבני נמׁשלּו ויׂשראל יון", מל ב)הּׂשעיר הּבהמֹות,(שה"ש ּבּתר ,לפיכ הּסלע". ּבחגוי "יֹונתי ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
לעֹולם  קּימין יׂשראל ׁשּיהיּו רמז בתר", לא "ואתֿהּצּפר והֹולכין, ּכלין ׁשּיהיּו ּכֹוכבים עֹובדי על .רמז ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

(àé):íøáà íúà áMiå íéøâtä-ìò èéòä ãøiå©¥¬¤¨©−¦©©§¨¦®©©¥¬Ÿ−̈©§¨«

i"yx£ËÈÚ‰∑ אכ עלי לטּוׂש הּנבלֹות, את וׁשֹואף עט ׁשהּוא ׁשם ועל עֹוף, ּכמֹו:הּוא טו)ל, א "וּתעט (שמואל »«ƒְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
הּׁשלל" ּפלּגּיא,(הּבתרים.∑ÌÈ¯‚t‰ŒÏÚ.אל ויהב ּבתרֹו" "איׁש לתרּגם ׁשהרּגלּו מּתֹו אּלא ּפּגלּיא מתרּגמינן הּפגרים אחרים: ספרים ֶַָָ««¿»ƒְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

ּופגרים  ּפלּגּיא, ּתרּגּומֹו: ׁשּבתרים לפגרים, ּבתרים להּקיׁש ׁשאין לפי טֹועה, ּכן הּמתרּגם וכל 'ּפלּגּיא', "הּפגרים", ותרּגמּו: לפלּגּיא, ּפּגלּיא ּתבת להם ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָנתחּלף

ּכמֹו: ּפּגּול, לׁשֹון ּפּגלּיא, ז)ּתרּגּומֹו יד (ויקרא ּובכתב יד. ּכתב ּברׁש"י הגירסא וכן ׁשמּואל, ר' ּבן יהּודה רּבינּו מּפי ׁשמעּתי ּכ ּפגר. לׁשֹון הּוא" "ּפּגּול ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

ׁשמּואל  ר' ּבן מאיר רּבינּו ּפירׁש ּכ ּכתיב ּדוד ∑MiÂ·.)אחרת ׁשּיבא רמז רּוחֹו", "יּׁשב ּכמֹו: והפרחה נׁשיבה לׁשֹון ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַ««≈ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹ
הּמׁשיח  מל ׁשּיבא עד הּׁשמים, מן אֹותֹו מּניחין ואין לכּלֹותם יׁשי .ּבן ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

ÔB‰˙Èיא  Á¯Ù‡Â ‡iÏ‚t ÏÚ ‡ÙBÚ ˙Áe¿«»««¿«»¿«¿«»¿
:Ì¯·‡«¿»

mdxa` ly`

Y øúá àì øBtvä úàåéôì §¤©¦Ÿ¨¨§¦
íéìéàå íéøôì eìLîð úBnàäL¤¨ª¦§§§¨¦§¥¦

øîàpL ,íéøéòNe±.bi ,ak miNdY §¦¦¤¤¡©§¦¦
"'Bâå íéaø íéøt éðeááñ"±i"WxaE §¨¦¨¦©¦§§©¦

."zFwfg zFIkln ± miAx mixR" :mẄ¨¦©¦©§ª£¨
.h ,ci dirWi i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©§¨

øîBàå±.k ,g l`IpC §¥¨¦¥
íéðøwä ìòa úéàø øLà ìéàä"¨©¦£¤¨¦¨©©©§¨¨¦

øîBàå ,"ñøôe éãî éëìî± ©§¥¨©¨¨§¥
.`k ,g mẄ

"ïåé Cìî øéòOäå øéôväå"±mB d`x §©¨¦§©¨¦¤¤¨¨§¥©
.`l ,l ilWn .b ,i dixkf i"Wx©¦§©§¨¦§¥
äðBé éðáì eìLîð ìàøNéå±dhFqA §¦§¨¥¦§§¦§¥¨§¨

l`xUIW `aEn a ,dn oiHibaE a ,`i§¦¦¨¤¦§¨¥
:aFYkl i"Wx wiIC o`ke ,dpFil ElWnp¦§§§¨§¨¦¥©¦¦§
o`M xMfPd lfFBdW ipRn ,"dpFi ipA"§¥¨¦§¥¤©¨©¦§¨¨
mB `aEn ci iazM dOkA .dpFi oA `Ed¤¨§©¨¦§¥¨¨©
KM lr `aEnE ,xFzl ElWnp l`xUIW¤¦§¨¥¦§§§¨©¨

wEqRd)hi ,cr mildz(zIgl oYY l`" : ©¨©¦¥§©©
z` `ian mW i"WxA ok`e ,"LxFY Wtp¤¤¤§¨¥§©¦¨¥¦¤
oFWNn "LxFY" WxiRW ozpFi mEBxYd©©§¨¨¤¥¥¤¦§
oiIr ,xEzl ElWnp l`xUi mrW ,xFY¤©¦§¨¥¦§§¨©¥

.mẄ
øîàpL±i"WxA .ci ,a mixiXd xiW ¤¤¡©¦©¦¦§©¦

wEqRd `aEn mW dhFqe oiHiB),e y"dy ¦¦§¨¨¨©¨
h(i"Wx xgAX dnE ."izOz izpFi" :¨¦©¨¦©¤¨©©¦

iebgA izpFi" wEqRd z` o`M `iadl§¨¦¨¤©¨¨¦§©§¥
,mW FWExitl m`zdA Edf ,"rlQd©¤©¤§¤§¥§¥¨
sEq mi zrixw iptl Eid l`xUi ipAW¤§¥¦§¨¥¨¦§¥§¦©©

EpiidC ,rlQd iebgA z`vnPd dpFiM§¨©¦§¥§©§¥©¤©§©§
l`xUi mr zlSd lr xAcn wEqRdW¤©¨§©¥©©¨©©¦§¨¥
oiprA xAEcn o`M s`e ,mdiaiF` icin¦¥§¥¤§©¨§¨§¦§¨

.mlFrl minIw Eidi l`xUIW df¤¤¦§¨¥¦§©¨¦§¨
øza Cëéôì ,"òìqä éåâça éúðBé"¨¦§©§¥©¤©§¦¨¦¥
eéäiL úBnàä ìò æîø ,úBîäaä©§¥¨©©¨ª¤¦§

ïéëìBäå ïéìk±xAcOA i"Wx mB d`x ¨¦§§¦§¥©©¦©¦§¨
cbpM mdW ,bgd ixR oiprl gi ,hk§¦§©¨¥¤¨¤¥§¤¤
oniqe ,miklFde mihrnzOW zFOE`d̈¤¦§©£¦§§¦§¦¨

.mdl `Ed dilM§¨¨¨¤
øBtvä úàå"±.lfFBde xFYd §¤©¦©§©¨

ïéîi÷ ìàøNé eéäiL æîø ,"øúá àìŸ¨¨¨©¤¦§¦§¨¥©¨¦
.íìBòì`i dxez §¨

(`i)Y èéòäíL ìòå ,óBò àeä ¨©¦§©¥
èò àeäL-sr)hi ,eh `"y i"yx d`x(. ¤¨¨

óàBLå±.dE`znE wwFYWn §¥¦§¥¦§©¤
ìëBà éìò Neèì ,úBìápä ìà-lr ¤©§¥¨£¥¤©

,"lkF` ilr UEhi xWpM" :ek ,h aFI` iR¦¦§¤¤¨£¥¤
."gxti ± UEhi" :mW i"WxaE§©¦¨¨¦§©

"ììMä ìà èòzå" Bîk±` l`EnW §©©©¤©¨¨§¥
hir oFWl ,srYe FnM .hi ,eh)my i"yx(. §©¨¨§©¦

Y íéøâtä ìòíéøôñ) .íéøúaä ìò ©©§¨¦©©§¨¦§¨¦
íéøçà±`l mipFW`x miqEtcA £¥¦¦§¦¦¦Ÿ

sqFp cg` ci azkaE .df rhw miqxFB§¦¤©¤¦§©¨¤¨¨
EpAx iRn iYrnW KM" :rhTd sFqA§©¤©¨¨©§¦¦¦©¥
:xg` ci azkaE ."l`EnW x"a dcEdi§¨§¥¦§©¨©¥
."l`EnW x"a xi`n EpAx WxiR KM"¨¥©©¥¥¦§¥

àlà ,"àiìât" ïðéîbøúî "íéøâtä"©§¨¦§©§§¦¨©§©¨¤¨
"Bøúa Léà" íbøúì eìbøäL CBzî¦¤ª§§§©§¥¦¦§

±.i wEqR lirl§¥¨
úáz íäì ólçúð ,"àiâìt áäéå"¦©©§©¨¦§©¥¨¤¥©
eîbøúå ,"àiâìô"ì "àiìât"©§©¨§©§©¨§¦§§
íbøúnä ìëå ,"àiâìt" Y "íéøâtä"©§¨¦©§©¨§¨©§©§¥
Léwäì ïéàL éôì ,äòBè ïk¥¤§¦¤¥§©¦
"íéøúa"L ,"íéøâô"ì "íéøúa"§¨¦¦§¨¦¤§¨¦
"íéøâô"e ,"àiâìt" :Bîebøz©§©§©¨§¨¦

ì ,"àiìât" :BîebøzBîk ,ìebt ïBL ©§©§©¨§¦§
"àeä ìebt"±.f ,hi `xwIe ¦©¦§¨

ìøât ïBL(.±."arFzn" :mW i"WxA §¤¤§©¦¨§¨
Y áMiåìäçøôäå äáéLð ïBL± ©©¥§§¦¨§©§¨¨

dGnE ,hird z` gixtd mxa`W¤©§¨¦§¦©¤¨©¦¦¤
dOM EidW oaEn ,"mzF`" aEzMW¤¨¨¨¤¨©¨
mW lr cigi oFWlA hir hwpe ,mihir¥¦§¨©©¦¦§¨¦©¥
dOM cxi hir FzF`W dpEMdW F` .oiOd©¦¤©©¨¨¤©¦¨©©¨
,"mzF` aXIe" azFM okl ,minrR§¨¦¨¥¥©©¥¨

minrR dOM FzF` gixtd mdxa`W. ¤©§¨¨¦§¦©©¨§¨¦
"Bçeø áMé" Bîk±.gi ,fnw miNdY §©¥§¦¦

íúBlëì éLé ïa ãåc àáiL æîø±z` ¨©¤¨Ÿ¨¦¤¦©§©¨¤
lr hird cxIe"A fnxp dfe .zFOE`d̈§¤¦§¨§©¥¤¨©¦©

."mixbRd©§¨¦
íéîMä ïî BúBà ïéçépî ïéàå±dfe §¥©¦¦¦©¨©¦§¤

hird z` gixtdW dnA mxa` fnẍ©©§¨§©¤¦§¦©¤¨©¦
.mixbRdn¥©§¨¦

çéLnä Cìî àáiL ãò±fnxp dfe ©¤¨Ÿ¤¤©¨¦©§¤¦§¨
WnXd idie" :eixg` xn`PX dnA§©¤¤¡©©£¨©§¦©¤¤
WnW `xwPW ceC oA giWn df ,"`al̈Ÿ¤¨¦©¤¨¦¤¦§¨¤¤

)dcb` yxcn)xaea((,ck xAcOA mB d`xE .§¥©©¦§¨
.mW i"WxaE hiÎfiai dxez §©¦¨



עט jlÎjl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy

(ç):äpLøéà ék òãà äna ýåýé éðãà øîàiå©Ÿ©®£Ÿ¨´¡Ÿ¦½©¨¬¥©−¦¬¦«¨¤«¨

(è)lLî äìâò éì äç÷ åéìà øîàiålLî æòå úLúL ©Ÿ́¤¥À̈§¨¬¦Æ¤§¨´§ª¤½¤§¥¬§ª¤−¤
lLî ìéàå:ìæBâå øúå L §©´¦§ª¨®§−Ÿ§¨«

i"yx£˙LlLÓ ‰Ï‚Ú∑(ב"ר) צּבּור ׁשל ּדבר העלם ּופר הּכּפּורים, יֹום ּפר ּפרים: לׁשלׁשה רמז עגלים, ׁשלׁשה ∆¿»¿À∆∆ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ערּופה  LlLÓ˙.ועגלה ÊÚÂ∑ יחיד חּטאת  ּוׂשעיר  מֹועד ׁשל מּוספין ּוׂשעירי ּבפנים, הּנעׂשה לׂשעיר .רמז ְְֲֶָָ¿≈¿À∆∆ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

LlLÓ ÏÈ‡Â∑ יחיד חּטאת ׁשל וכבׂשה ּתלּוי ואׁשם וּדאי ÏÊB‚Â.אׁשם ¯B˙Â∑ יֹונה ּובן .ּתֹור ¿«ƒ¿À»ְְְִִֶַַַַָָָָָָָ¿¿»ֶָ

(é)ïziå Cåza íúà øzáéå älà-ìk-úà Bì-çwiå©¦©´¤¨¥À¤©§©¥³Ÿ¨Æ©½̈¤©¦¥¬
:øúá àì øtvä-úàå eäòø úàø÷ì Bøúa-Léà¦«¦§−¦§©´¥¥®§¤©¦−Ÿ¬Ÿ¨¨«

i"yx£Ì˙‡ ¯z·ÈÂ∑ ּברית ּכֹורת ׁשהיה לפי ּפׁשּוטֹו, מידי יֹוצא הּמקרא ואין חלקים, לׁשני אחד ּכל חּלק «¿«≈…»ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ּכדכתיב: הארץ, את לבניו להֹוריׁש הבטחתֹו, לׁשמר לאמר (לקמן)עּמֹו ּברית אברם את ה' ּכרת ההּוא "ּבּיֹום ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

להּלן: ׁשּנאמר ּכמה ּבתריה, ּבין ולעבר ּבהמה לחּלק ּברית ּכֹורתי ודר לד)וגֹו'", ּבתרי (ירמיה ּבין "העֹוברים ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

‡¯˙dÈ:ח  È¯‡ Úc‡ ‰Óa ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬»¿»¡…ƒ¿»ƒ«¬≈≈¿ƒ«

ÔÈfÚÂט  ‡˙Ïz ÔÈÏ‚Ú ÈÓ„˜ ·¯˜ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈√»«∆¿ƒ¿»»¿ƒƒ
:‡BÈ ¯·e ‡ÈÙLÂ ˙Ïz ÔÈ¯Î„Â ‡˙Ïz¿»»¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒ»«»

ÔB‰˙Èי  ‚ÈlÙe ÔÈl‡ Ïk ˙È È‰BÓ„˜ ·¯˜Â¿»≈√»ƒ»»ƒ≈«ƒ»¿
˙ÈÂ d¯·Á Ï·˜Ï ‚elt ‡i‚Ït ·‰ÈÂ ‰ÂLa¿»∆ƒ««¿«»ƒ»√≈«¿≈¿»

:‚ÈlÙ ‡Ï ‡ÙBÚ»»«ƒ

mdxa` ly`
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oAxw lW xcB Wi dtExr dlbrl)iaxd(. §¤§¨£¨¥¤¤¤¨§¨
lLî æòåúL±.miGr ixirU dWlW §¥§ª¤¤§¨§¦¥¦¦
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ci(.

Y ìæBâå øBúåøBz±ohw `le lFcB §§¨¨§Ÿ¨¨
)ci ,` `xwie i"yx(.

äðBé ïáe±lFcB `le ohw)my i"yx(mdW . ¤¨¨¨§Ÿ¨¤¥
± Fci dbiVd `NW inl z`Hgl mi`Ä¦§©¨§¦¤Ÿ¦¦¨¨

f ,d `xwIe d`x)i`ce my`a(.i dxez §¥©¦§¨
(i)Y íúBà øzáéåãçà ìk ÷lç ©§©¥¨¦¥¨¤¨
ìàöBé àø÷nä ïéàå .íé÷ìç éðL ¦§¥£¨¦§¥©¦§¨¥

BèeLt éãéî±oiprW FWxcn itl iM ¦¥§¦§¦¦§¨¤¦§©
oiprl fnx `Ed miGrde milbrd zgiwl§¦©¨£¨¦§¨¦¦¤¤§¦§©
Kixv did dOl oaEn `l ,zFpAxTd©¨§¨Ÿ¨¨¨¨¨¨¦

mixzAd oiA xFarle mzF` xYal)`"eb(. §©¥¨§©£¥©§¨¦
ì úéøa Bnò úøBk äéäL éôìøBîL §¦¤¨¨¥¦§¦¦§

,õøàä úà åéðáì LéøBäì Búçèáä©§¨¨§¦§¨¨¤¨¨¤
áéúëãk±.gi wEqR oOwl §¦§¦§©¨¨

íøáà úà 'ä úøk àeää íBia"©©¨©¤©§¨
úéøá éúøBk Cøãå ,"'Bâå øîàì úéøa§¦¥Ÿ§§¤¤§¥§¦
,äéøúa ïéa øáòìå äîäa ÷lçì§©¥§¥¨§©£Ÿ¥§¨¤¨

ïläì øîàpL äîk±.hi ,cl dinxi §¨¤¤¡©§©¨¦§§¨
"ìâòä éøúa ïéa íéøáòä"±`ide ¨Ÿ§¦¥¦§¥¨¥¤§¦

xzAi dkM :xn`l ,dxEnbE dwfg zixA§¦£¨¨§¨¥Ÿ¨¨¦¨¥
dilr xaFrd wlgie)gi weqt my i"yx(. §¥¨¥¨¥¨¤¨

øLà Là ãétìå ïLò øepz" ïàk óà©¨©¨¨§©¦¥£¤
"íéøæbä ïéa øáò±.fi wEqR oOwl ¨©¥©§¨¦§©¨¨

Là àeäL äðéëL ìL BçeìL àeä± §¤§¦¨¤¥
xn`PW FnM ,dpikXd)ck ,c mixac('d iM" : ©§¦¨§¤¤¡©¦
."dlkF` W` Liwl ¡̀Ÿ¤¥§¨

jlÎjl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy
אׁש ׁשהּוא ׁשכינה ׁשל ׁשלּוחֹו הּוא הּגזרים", ּבין עבר אׁשר אׁש ולּפיד עׁשן "ּתּנּור ּכאן: אף Â‡˙.העגל", ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ¿∆

¯˙· ‡Ï ¯tv‰∑:ׁשּנאמר ּוׂשעירים, ואילים לפרים נמׁשלּו ּכֹוכבים, עֹובדי ׁשהאּמֹות כב)לפי "סבבּוני (תהלים «ƒ……»»ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
ואֹומר: וגֹו'", רּבים ח)ּפרים "והּצפיר (דניאל ואֹומר: ּופרס", מדי מלכי הּקרנים ּבעל אׁשרֿראית "והאיל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: יֹונה, לבני נמׁשלּו ויׂשראל יון", מל ב)הּׂשעיר הּבהמֹות,(שה"ש ּבּתר ,לפיכ הּסלע". ּבחגוי "יֹונתי ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
לעֹולם  קּימין יׂשראל ׁשּיהיּו רמז בתר", לא "ואתֿהּצּפר והֹולכין, ּכלין ׁשּיהיּו ּכֹוכבים עֹובדי על .רמז ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

(àé):íøáà íúà áMiå íéøâtä-ìò èéòä ãøiå©¥¬¤¨©−¦©©§¨¦®©©¥¬Ÿ−̈©§¨«

i"yx£ËÈÚ‰∑ אכ עלי לטּוׂש הּנבלֹות, את וׁשֹואף עט ׁשהּוא ׁשם ועל עֹוף, ּכמֹו:הּוא טו)ל, א "וּתעט (שמואל »«ƒְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
הּׁשלל" ּפלּגּיא,(הּבתרים.∑ÌÈ¯‚t‰ŒÏÚ.אל ויהב ּבתרֹו" "איׁש לתרּגם ׁשהרּגלּו מּתֹו אּלא ּפּגלּיא מתרּגמינן הּפגרים אחרים: ספרים ֶַָָ««¿»ƒְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

ּופגרים  ּפלּגּיא, ּתרּגּומֹו: ׁשּבתרים לפגרים, ּבתרים להּקיׁש ׁשאין לפי טֹועה, ּכן הּמתרּגם וכל 'ּפלּגּיא', "הּפגרים", ותרּגמּו: לפלּגּיא, ּפּגלּיא ּתבת להם ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָנתחּלף

ּכמֹו: ּפּגּול, לׁשֹון ּפּגלּיא, ז)ּתרּגּומֹו יד (ויקרא ּובכתב יד. ּכתב ּברׁש"י הגירסא וכן ׁשמּואל, ר' ּבן יהּודה רּבינּו מּפי ׁשמעּתי ּכ ּפגר. לׁשֹון הּוא" "ּפּגּול ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

ׁשמּואל  ר' ּבן מאיר רּבינּו ּפירׁש ּכ ּכתיב ּדוד ∑MiÂ·.)אחרת ׁשּיבא רמז רּוחֹו", "יּׁשב ּכמֹו: והפרחה נׁשיבה לׁשֹון ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַ««≈ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹ
הּמׁשיח  מל ׁשּיבא עד הּׁשמים, מן אֹותֹו מּניחין ואין לכּלֹותם יׁשי .ּבן ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

ÔB‰˙Èיא  Á¯Ù‡Â ‡iÏ‚t ÏÚ ‡ÙBÚ ˙Áe¿«»««¿«»¿«¿«»¿
:Ì¯·‡«¿»
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.íìBòì`i dxez §¨

(`i)Y èéòäíL ìòå ,óBò àeä ¨©¦§©¥
èò àeäL-sr)hi ,eh `"y i"yx d`x(. ¤¨¨

óàBLå±.dE`znE wwFYWn §¥¦§¥¦§©¤
ìëBà éìò Neèì ,úBìápä ìà-lr ¤©§¥¨£¥¤©

,"lkF` ilr UEhi xWpM" :ek ,h aFI` iR¦¦§¤¤¨£¥¤
."gxti ± UEhi" :mW i"WxaE§©¦¨¨¦§©

"ììMä ìà èòzå" Bîk±` l`EnW §©©©¤©¨¨§¥
hir oFWl ,srYe FnM .hi ,eh)my i"yx(. §©¨¨§©¦

Y íéøâtä ìòíéøôñ) .íéøúaä ìò ©©§¨¦©©§¨¦§¨¦
íéøçà±`l mipFW`x miqEtcA £¥¦¦§¦¦¦Ÿ

sqFp cg` ci azkaE .df rhw miqxFB§¦¤©¤¦§©¨¤¨¨
EpAx iRn iYrnW KM" :rhTd sFqA§©¤©¨¨©§¦¦¦©¥
:xg` ci azkaE ."l`EnW x"a dcEdi§¨§¥¦§©¨©¥
."l`EnW x"a xi`n EpAx WxiR KM"¨¥©©¥¥¦§¥

àlà ,"àiìât" ïðéîbøúî "íéøâtä"©§¨¦§©§§¦¨©§©¨¤¨
"Bøúa Léà" íbøúì eìbøäL CBzî¦¤ª§§§©§¥¦¦§

±.i wEqR lirl§¥¨
úáz íäì ólçúð ,"àiâìt áäéå"¦©©§©¨¦§©¥¨¤¥©
eîbøúå ,"àiâìô"ì "àiìât"©§©¨§©§©¨§¦§§
íbøúnä ìëå ,"àiâìt" Y "íéøâtä"©§¨¦©§©¨§¨©§©§¥
Léwäì ïéàL éôì ,äòBè ïk¥¤§¦¤¥§©¦
"íéøúa"L ,"íéøâô"ì "íéøúa"§¨¦¦§¨¦¤§¨¦
"íéøâô"e ,"àiâìt" :Bîebøz©§©§©¨§¨¦

ì ,"àiìât" :BîebøzBîk ,ìebt ïBL ©§©§©¨§¦§
"àeä ìebt"±.f ,hi `xwIe ¦©¦§¨

ìøât ïBL(.±."arFzn" :mW i"WxA §¤¤§©¦¨§¨
Y áMiåìäçøôäå äáéLð ïBL± ©©¥§§¦¨§©§¨¨

dGnE ,hird z` gixtd mxa`W¤©§¨¦§¦©¤¨©¦¦¤
dOM EidW oaEn ,"mzF`" aEzMW¤¨¨¨¤¨©¨
mW lr cigi oFWlA hir hwpe ,mihir¥¦§¨©©¦¦§¨¦©¥
dOM cxi hir FzF`W dpEMdW F` .oiOd©¦¤©©¨¨¤©¦¨©©¨
,"mzF` aXIe" azFM okl ,minrR§¨¦¨¥¥©©¥¨

minrR dOM FzF` gixtd mdxa`W. ¤©§¨¨¦§¦©©¨§¨¦
"Bçeø áMé" Bîk±.gi ,fnw miNdY §©¥§¦¦

íúBlëì éLé ïa ãåc àáiL æîø±z` ¨©¤¨Ÿ¨¦¤¦©§©¨¤
lr hird cxIe"A fnxp dfe .zFOE`d̈§¤¦§¨§©¥¤¨©¦©

."mixbRd©§¨¦
íéîMä ïî BúBà ïéçépî ïéàå±dfe §¥©¦¦¦©¨©¦§¤

hird z` gixtdW dnA mxa` fnẍ©©§¨§©¤¦§¦©¤¨©¦
.mixbRdn¥©§¨¦

çéLnä Cìî àáiL ãò±fnxp dfe ©¤¨Ÿ¤¤©¨¦©§¤¦§¨
WnXd idie" :eixg` xn`PX dnA§©¤¤¡©©£¨©§¦©¤¤
WnW `xwPW ceC oA giWn df ,"`al̈Ÿ¤¨¦©¤¨¦¤¦§¨¤¤

)dcb` yxcn)xaea((,ck xAcOA mB d`xE .§¥©©¦§¨
.mW i"WxaE hiÎfiai dxez §©¦¨
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(áé)íøáà-ìò äìôð äîcøúå àBáì LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ¨½§©§¥−̈¨«§¨´©©§¨®
:åéìò úìôð äìãâ äëLç äîéà äpäå§¦¥¬¥¨²£¥¨¬§Ÿ−̈Ÿ¤¬¤¨¨«

i"yx£'B‚Â ‰ÓÈ‡ ‰p‰Â∑ ּגלּיֹות ׁשל וחׁש לצרֹות .רמז ¿ƒ≈≈»¿ְְֶֶֶֶָָֹֻ

(âé)øâ-ék òãz òãé íøáàì øîàiå|Eòøæ äéäé ©Ÿ́¤§©§À̈¨¸Ÿ©¥©¹¦¥´¦«§¤´©§£À
úBàî òaøà íúà epòå íeãáòå íäì àì õøàa§¤̧¤Æ´Ÿ¨¤½©«£¨−§¦´Ÿ¨®©§©¬¥−

:äðL̈¨«
i"yx£EÚ¯Ê ‰È‰È ¯‚ŒÈk∑ ּבן יצחק ּכיצד? ׁשנה, מאֹות ארּבע מּמצרים יׂשראל ׁשּיצאּו עד יצחק מּׁשּנֹולד ƒ≈ƒ¿∆«¿¬ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

אמר: למצרים ּכׁשּירד ויעקב יעקב, ּכׁשּנֹולד ׁשנה מז)ׁשּׁשים ׁשנה",(בראשית ּומאת ׁשלׁשים מגּורי ׁשני "ימי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ארּבע  היּו ּבמצרים ּתאמר ואם ׁשנה. מאֹות ארּבע הרי רד"ו, ּכמנין ועׂשר מאתים היּו ּובמצרים ק"צ, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹהרי

ÏÚיב  ˙ÏÙ ‡˙LÂ ÏÚÈÓÏ ‡LÓL ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»¿≈«¿ƒ¿»¿»««
:È‰BÏÚ ˙ÏÙ ÈbÒ Ï·˜ ‰ÓÈ‡ ‡‰Â Ì¯·‡«¿»¿»≈»¿««ƒ¿»«¬ƒ

ÔB‰Èיג  ÔÈ¯i„ È¯‡ Úcz ÚcÓ Ì¯·‡Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»ƒ«ƒ«¬≈«»ƒ¿
ÔB‰a ÔeÁÏÙÈÂ ÔB‰ÏÈ„ ‡Ïc ‡Ú¯‡a CÈa¿»¿«¿»ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿¿

:ÔÈL ‰‡Ó Úa¯‡ ÔB‰˙È ÔepÚÈÂƒ«»¿«¿«¿»¿ƒ

mdxa` ly`

(ai)'Bâå äîéà äpäåúBøöì æîø Y §¦¥¥¨§¤¤§¨
úBiìb ìL CLçå±dAx ziW`xaA,cn §Ÿ¤¤¨ª¦§¥¦©¨
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dni` dPde :dAx ziW`xaA WxFtOW¤§¨¦§¥¦©¨§¦¥¥¨
i"Wx mB d`xE ."'ebe dlFcB dkiWg£¥¨§¨§¥©©¦

.ci wEqR oOwlbi dxez §©¨¨
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iM" mIwzp mdxa`l rxf Fl didXnE¦¤¨¨¤©§©§¨¨¦§©¥¦

"Lrxf didi xB)n ,ai zeny i"yx(. ¥¦§¤©§£
íéøönî ìàøNé eàöiL ãò±dfaE ©¤¨§¦§¨¥¦¦§©¦¨¤

didi xb iM" aEzM dNigYAX dn oaEn¨©¤©§¦¨¨¦¥¦§¤
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cIOW wgvi lr dpEMdW EpcOll `N ¤̀¨§©§¥¤©©¨¨©¦§¨¤¦¨

xB didi Fzcil mr)cecl likyn(mbe . ¦¥¨¦§¤¥§©
aEzM dNigYAX dn oaEnEidIW wx ¨©¤©§¦¨¨©¤¦§

"mdl `l ux`A" EdGW) mixB(xg`e , ¥¦¤¤§¤¤Ÿ¨¤§©©
Edfe) mzF` EPrie Ecari mBW azFM KM̈¥¤©©©§¦©¨§¤
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:mW i"WxaE ,"dpW zF`n rAx`e§©§©¥¨¨§©¦¨
rAx` Eid eiWkr cr wgvi clFPXn"¦¤©¦§¨©©§¨¨©§©
Eid dpW miWlWE .. dpW zF`n¥¨¨§¦¨¨¨
clFPW cr mixzAd oiA zxfB dxfbPXn¦¤¦§§¨§¥©¥©§¨¦©¤©
zrWA mdxa` did df itlE ."wgvi¦§¨§¦¤¨¨©§¨¨¦§©
oke .dpW miraW oA mixzAd oiA zixA§¦¥©§¨¦¤¦§¦¨¨§¥
`ipY" :` ,av oixcdpqA i"Wx azM̈©©¦§©§¤§¦©§¨
drWA Epia` mdxa` ,mlFr xcqA§¥¤¨©§¨¨¨¦§¨¨
miraW oA mixzAd oiA FOr xAcPW¤¦§©¦¥©§¨¦¤¦§¦
dcFarA zFtqFYd Eazke ."did dpẄ¨¨¨§¨§©§©£¨

a ,i zAWA oke) ` ,h dxf(aB lr s`e" : ¨¨§¥§©¨§©©©
[mipW] Wng oA mxa`e aizkC¦§¦§©§¨¤¨¥¨¦
iYW ,oxgn Fz`vA dpW miraWe§¦§¦¨¨§¥¥¨¨§¥
mixzAd oiA zixaA ixdW ,Eed zF`ivi§¦£¤£¥¦§¦¥©§¨¦
ux`A did f`e ,miraW oA did̈¨¤¦§¦§¨¨¨§¤¤
mW dUre ,oxgl xfg aEWe ,l`xUi¦§¨¥§¨©§¨¨§¨¨¨
lirl i"Wx ixaCn K` ."mipW Wng̈¥¨¦©¦¦§¥©¦§¥
"dfgOA mxa` l` 'd xaC"W ` wEqR̈¤§©¤©§¨©©£¤
,"dN`d mixaCd xg`" cIn did̈¨¦¨©©©§¨¦¨¥¤
cbp dnglOd oFgvp xg`l EpiidC§©§§©©¦§©¦§¨¨¤¤
cbp dnglOde ,miklOd zrAx ©̀§©©©§¨¦§©¦§¨¨¤¤
xcQ"d zrcl mB) dzid miklOd©§¨¦¨§¨©§©©©¥¤

"mlFr(miraW oA did mdxa`WM ¨§¤©§¨¨¨¨¤¦§¦
zAW zFtqFYA mB x`Fanke) Wnge§¨¥§©§¨©©§©¨
,cl ,`k oOwl i"Wx zErnWn oke .mẄ§¥©§¨©¦§©¨
didW mW zAW `xnBA FYrcM `lcE§Ÿ§©§©§¨¨©¨¨¤¨¨

,WlWe miraW oA`aEOMmW ¤¦§¦§¨©¨¨
zFtqFYA(i"Wx WExitl oM m`e ,o`M ©§§¦¥§¥©¦¨

mdxa`WM dzid mixzAd oiA zixA§¦¥©§¨¦¨§¨§¤©§¨¨
FYrcM `le ,Wnge miraW oA did̈¨¤¦§¦§¨¥§Ÿ§©§
mixEHd lrA zrC oke ,mW zFnWA¦§¨§¥©©©©©¦
cr mixzAd oiA zixAOW `vnpe .o`M̈§¦§¨¤¦§¦¥©§¨¦©

`le ,mipW 425 `Ed mixvOn d`ivil©§¦¨¦¦§©¦¨¦§Ÿ
i"Wx zrcl oEIr Kixv df iR lre ,430§©¦¤¨¦¦§©©©¦
dnE .dpW 430 mipFn okidn o`M̈¥¥¨¦¨¨©
miwNgn a ,f zFkxaA zFtqFYdW¤©§¦§¨§©§¦

o`M i"Wx zrcA)(l` 'd xaC" oiA §©©©¦¨¥§©¤
,75 libA did dGW ,"dfgOA mxa ©̀§¨©©£¤¤¤¨¨§¦
,f wEqtA ligzOW mixzAd zixA oial§¥§¦©§¨¦¤©§¦§¨
,miraW libA mdxa` zFidA did dGW¤¤¨¨¦§©§¨¨§¦¦§¦
xcqM `NW o`M EaYkp mixaCdWe§¤©§¨¦¦§§¨¤Ÿ§¥¤
xgE`nE mCwEn oi` iM ,zFrxF`nd©§¨¦¥§¨§¨
mr mi`zn df oi` dxF`kl ,dxFYA©¨¦§¨¥¤©§¦¦
xEn`d lMW ,` ,`k oOwl i"Wx ixaC¦§¥©¦§©¨¤¨¨¨
oiA zixA" `xwp Kli`e ` wEqRn o`M̈¦¨§¥¨¦§¨§¦¥
i"Wx ixaCn mB rnWn oke ."mixzAd©§¨¦§¥©§©©¦¦§¥©¦
zFtqFYd EazMX dnE .e wEqR lirl§¥¨©¤¨§©§
zFrxF`n ipW mdW gikFdl mẄ§¦©¤¥§¥§¨
:xn`p oFW`xd xEACAW dGn ,mipFW¦¦¤¤©¦¨¦¤¡©
,"miakFMd xFtqE dninXd `p hAd"©¤¨©¨©§¨§©¨¦
oiA zixaA ENi`e ,dlil didW rnWn©§©¤¨¨©§¨§¦¦§¦¥
,"`al WnXd idie" :xn`p mixzAd©§¨¦¤¡©©§¦©¤¤¨Ÿ

oicrWEp`ad xaM ?drwW `l WnXd ¤£©¦©¤¤Ÿ¨§¨§¨¥¥
d`xdW "xFW xFkA"d ixaC z` lirl§¥¤¦§¥©§¤¤§¨
`weC e`le ,qp KxcA mFIA miakFMd Fl©¨¦©§¤¤¥§¨©§¨

.dlil didW¤¨¨©§¨
ãìBpLk äðL íéML ïa ÷çöé ?ãöék¥©¦§¨¤¦¦¨¨§¤©

á÷òé±.ek ,dk oOwlcM ©£Ÿ§¦§©¨
øîà íéøöîì ãøiLk á÷òéå±oOwl §©£Ÿ§¤¨©§¦§©¦¨©§©¨

.h ,fn
ìL éøeâî éðL éîé","äðL úàîe íéL §¥§¥§©§Ÿ¦§©¨¨

eéä íéøöîáe ,íéòLúå äàî éøä£¥¥¨§¦§¦§¦§©¦¨
"eãø" ïéðîk øNòå íéúàî±oOwl ¨©¦¨¤¤§¦§©§§©¨

.mW i"WxaE a ,an§©¦¨
øîàz íàå .äðL úBàî òaøà éøä£¥©§©¥¨¨§¦Ÿ©

úBàî òaøà eéä íéøöîa±EpiidC §¦§©¦¨©§©¥§©§
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ׁשהיה  מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים עמרם וׁשל קהת ׁשל ׁשנֹותיו וחׁשב צא היה, מצרים מּיֹורדי קהת הרי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹמאֹות,
הּׁשנים  ּכל מהן להֹוציא צרי ואּתה וחמּׁשים, מאֹות ׁשלׁש אּלא מֹוצא אּתה אין מּמצרים, יׂשראל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּכׁשּיצאּו

לידת  אחר עמרם וׁשחי עמרם, לידת אחר קהת Ì‰Ï.מׁשה ׁשחי ‡Ï ı¯‡a∑,'מצרים 'ּבארץ נאמר: ולא ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ¿∆∆…»∆ְְְֱִִֶֶֶַַֹ
להם", "לא יצחק:ּואּלא כא)מּׁשּנֹולד וגֹו'",(בראשית אברהם כו)"וּיגר ּבגרר",(בראשית יצחק קה)"ויגר "ויעקב (תהלים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

חם",ּגר מז)ּבארץ ּבאנּו(בראשית ּבארץ .""לגּור ְֶֶֶָָָָָָ

(ãé)ïë-éøçàå éëðà ïc eãáòé øLà éBbä-úà íâå§©¯¤©²£¤¬©«£−Ÿ¨´¨®Ÿ¦§©«£¥¥¬
:ìBãb Lëøa eàöé¥«§−¦§ª¬¨«

i"yx£ÈBb‰Œ˙‡ Ì‚Â∑ יׂשראל את ׁשּׁשעּבדּו על ּכלים הם ׁשאף מלכּיֹות, ארּבע לרּבֹות ‡ÈÎ.וגם, Ôc∑ ¿«∆«ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ»»…ƒ
מּכֹות  ÏB„b.ּבעׂשר LÎ¯a∑,ּגדֹול ׁשּנאמר:ּבממֹון יב)ּכמֹו מצרים"(שמות את ."וינּצלּו ְֶֶַƒ¿À»ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָ

(åè)éúáà-ìà àBáz äzàåäáéNa øáwz íBìLa E §©¨²¨¬¤£Ÿ¤−§¨®¦¨¥−§¥¨¬
:äáBè¨«

i"yx£‡B·z ‰z‡Â∑ ּכל ּתראה ‡·˙EÈ.אּלה ולא Ï‡∑?אליו ׁשּיבֹוא מבּׂשרֹו והּוא זרה, עבֹודה עֹובד אביו ¿«»»ְְִֵֶֶָֹ∆¬…∆ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָ

‡‡יד  ÔÈÈc ÔB‰a ÔeÁÏÙÈc ‡nÚ ˙È Û‡Â¿«»«»ƒƒ¿¿¿»ƒ¬»
:ÈbÒ ‡È˜a Ôe˜ÙÈ Ôk ¯˙·e»«≈ƒ¿¿ƒ¿»»«ƒ

z˙˜·¯טו  ÌÏLa C˙‰·‡ ˙ÂÏ ÏBÚÈz z‡Â¿«¿≈¿«¬»»»ƒ¿»ƒ¿¿«
:‡·Ë e·ÈÒa¿≈»»

mdxa` ly`

lr wx aqEn "dpW zF`n rAx`"W¤©§©¥¨¨¨©©
"mzF` EPre mEcare")m"`x(. ©£¨§¦¨

äéä íéøöî éãøBiî úä÷ éøä± £¥§¨¦§¥¦§©¦¨¨
.`i ,en oOwlcM§¦§©¨

úä÷ ìL åéúBðL áLçå àö±d`n ¥©£Ÿ§¨¤§¨¥¨
.WlWe miWlWE§¦§¨

íøîò ìLå±.raWe miWlWE d`n §¤©§¨¥¨§¦¨¤©
eàöiLk äéäL äLî ìL íéðBîLe§¦¤Ÿ¤¤¨¨§¤¨§

íéøönî ìàøNé±.f ,f zFnW d`x ¦§¨¥¦¦§©¦§¥§
ìL àlà àöBî äzà ïéàúBàî L ¥©¨¥¤¨§Ÿ¥

éøö äzàå ,íéMîçåïäî àéöBäì C ©£¦¦§©¨¨¦§¦¥¤
úãéì øçà úä÷ éçL íéðMä ìk̈©¨¦¤©§¨©©¥©

íøîò±mipXd z` `ivFdl Kixv oke ©§¨§¥¨¦§¦¤©¨¦
raWl aFxw mdW ,orpkA zdw igW¤©§¨¦§©©¤¥¨§¤©

mipW)m"`x(. ¨¦
äLî úãéì øçà íøîò éçLå±d`x §¤©©§¨©©¥©Ÿ¤§¥

.n ,ai mW .kÎgi ,e zFnW i"Wx mB©©¦§¨
.mW oixcdpq .mW dNibn i"Wx©¦§¦¨¨©§¤§¦¨

íäì àì õøàaõøàa" øîàð àì Y §¤¤Ÿ¨¤Ÿ¤¡©§¤¤
"íäì àì [õøàa]" àlà "íéøöî± ¦§©¦¤¨§¤¤Ÿ¨¤

ixdW ,llM Fazkl Kixv did `le§Ÿ¨¨¨¦§¨§§¨¤£¥
oaEn ,"Lrxf didi xb iM" xn`Xn¦¤¨©¦¥¦§¤©§£¨
`d `N` ,"mdl `l ux`A" didi `EdW¤¦§¤§¤¤Ÿ¨¤¤¨¨
`l ux`A" :aEzMd EprinWn `tEB¨©§¦¥©¨§¤¤Ÿ

FCal mixvnA `le ,"mdl)cecl likyn(. ¨¤§Ÿ§¦§©¦§©
"'Bâå íäøáà øâiå" ÷çöé ãìBpMîe± ¦¤©¦§¨©¨¨©§¨¨§

d`xE .cl ,`k oOwl ,"miYWlR ux`A"§¤¤§¦§¦§©¨§¥
did wgvi clFPWkE" :mW dNibn i"Wx©¦§¦¨¨§¤©¦§¨¨¨
cr f`nE ,miYWlR ux`A xB mdxa ©̀§¨¨¥§¤¤§¦§¦¥¨©
,Frxfe wgvi `vnp mixvOn E`vIW¤¨§¦¦§©¦¦§¨¦§¨§©§

."mixB ,mdxa` lW Frxf odW¤¥©§¤©§¨¨¥¦
øâiå"±i"Wxe ,"aWIe" xn`p wEqRA ©¨¨©¨¤¡©©¥¤§©¦

Fl xnF` 'dW ipRn ,"xbIe" :FWxtn§¨§©¨¨¦§¥¤¥
ok iptl)b ,ek onwl(" :xEB,"z`Gd ux`A ¦§¥¥¨¨¤©Ÿ

.zExiB lW otF`A did "aWIe" `liOnE¦¥¨©¥¤¨¨§¤¤¥
miptA `qxiBd ci iazM dOkA la £̀¨§©¨¦§¥¨©¦§¨¦§¦
miWOEg dOkaE ."aWIe" :wEqRaM§©¨©¥¤§©¨¨¦
ux`A xEB ,wgviaE" :`qxiB z`aEn¥¦§¨§¦§¨¨¨¤

."z`Gd©Ÿ
"øøâa ÷çöé±Epiid .e wEqR mW oOwl ¦§¨¦§¨§©¨¨¨©§

zFnW i"Wx d`xE .miYWlR ux`A§¤¤§¦§¦§¥©¦§
s`W ,KgxM lr xnFl YwwfEde" :mẄ§§©§¨©©¨§¨¤©

zExB E`xwp zFaiWid x`WENit` , §¨©§¦¦§§¥£¦
xn`PW ,oFxagA)fk ,dl onwl(xB xW`" §¤§¤¤¡©£¤¨

xnF`e ,"wgvie mdxa` mW)c ,e zeny( ¨©§¨¨§¦§¨§¥
."Da ExB xW` mdixEbn ux` z ¤̀¤¤§¥¤£¤¨¨

"íç õøàa øb á÷òéå"±,dw miNdY §©£Ÿ¨§¤¤¨§¦¦
oOwl i"Wx d`xE .mixvnA ,xnFlM .bk§©§¦§©¦§¥©¦§©¨
ini lM ,izExb ini ± ixEbn ipW" :h ,fn§¥§©§¥¥¦¨¨©
i"Wx d`xE ."mixg` ux`A xB iziid̈¦¦¥§¤¤£¥¦§¥©¦

f ,el oOwl)ci ,k xAcOAA oke(dxfBdW , §©¨§¥§©¦§¨¤©§¥¨
mBW oeiM ,eUr lr mB zlHEn dzid̈§¨¤¤©©¥¨¥¨¤©
xgA eUrW `N` ,wgvi lW FrxGn `Ed¦©§¤¦§¨¤¨¤¥¨¨©
:mW i"Wx oFWlaE ,DlAwl `NW¤Ÿ§©§¨¦§©¦¨
`l wlg il oi` ,o`Mn il Kl` ,xn`"¨©¥¥¦¦¨¥¦¥¤Ÿ
`le z`Gd ux`d Fl dpYPW dpYOA©©¨¨¤¦§¨¨¨¤©Ÿ§Ÿ

."xhXd oFrxtA§¦§©§¨
"eðàa õøàa øeâì"±.c ,fn ziW`xA ¨¨¨¤¨§¥¦

xEbl" E`AW drxtl Exn` awri ipA§¥©£Ÿ¨§§©§Ÿ¤¨¨
."ux`Aci dxez ¨¨¤

(ci)éBbä úà íâåúBaøì ,"íâå" Y §©¤©§©§©
úBiëìî 'ã±.ai wEqtA zFfOExnd ©§ª©§¨§¨

íéìk íä óàL±.zFMn xUrA `l K` ¤©¥¨¦©Ÿ§¤¤©
.ìàøNé úà eãaòML ìòY éëðà ïc ©¤¦§§¤¦§¨¥¨¨Ÿ¦

úBkî øNòa±oFWNn "oC" ,xnFlM §¤¤©§©¨¦§
oiC oiprn `le ,WpFr)m"`x(d`xpe . ¤§Ÿ¥¦§©¦§¦§¤

oici zFMn xUrAW ,xnFl i"Wx zpEMW¤©¨©©¦©¤§¤¤©¨¦
.zFIEkln x`W `le mixvOd z` wx©¤©¦§¦§Ÿ§¨©§

azM "cecl liMUn"A K`,Ktidl ©§©§¦§¨¦¨©§¥¤
oEci zFIEklOd z` mBW FzpEMW¤©¨¨¤©¤©©§¨
,iw miNdY i"Wx d`xE .zFMn xUrA§¤¤©§¥©¦§¦¦
`id Ff ± zFIeb `ln miFBA oici" :eÎd¨¦©¦¨¥§¦¦
Fl xn`PW ,mixzAd oiA zixA zxFUA§©§¦¥©§¨¦¤¤¡©
EcFari xW` iFBd z` mbe :mixvn lr©¦§©¦§©¤©£¤©£
z` zFIeb `ln oC okide .. ikp` oC̈¨Ÿ¦§¥¨¨¨¥§¦¤

."mId ztU lr ?mixvn¦§©¦©§©©¨
Y ìBãb LeëøaìBãb ïBîîa±"WEkx" ¦§¨§¨¨§

oipw zErnWOn `le ,oFnn zErnWnA§©§¨¨§Ÿ¦©§¨¦§¨
"EWkx xW` mWEkx" a ,ai lirlcM)(, §¦§¥§¨£¤¨¨

El`W `N` EWkx `l ixdW)m"`x(. ¤£¥Ÿ¨§¤¨¨£
."íéøöî úà eìvðéå" øîàpL Bîk± §¤¤¡©©§©§¤¦§¨¦

oFnnA" E`vIW gikFn .el ,ai zFnW§¦©¤¨§§¨
lFcBz` EpwFxW mW i"Wx WExitkE ," ¨§¥©¦¨¤§¤

,`i mW i"Wx mB d`xE .mixvn¦§©¦§¥©©¦¨
.aeh dxez

(eh)Y àBáz äzàåäàøú àìå±iM §©¨¨§Ÿ¦§¤¦
zixaA Ff dxFUA oipr dn ,oM `l m ¦̀Ÿ¥¨¦§©§¨¦§¦

mixzAd oiA)m"`x(. ¥©§¨¦
älà ìk±mzF` EPre mEcare" z` ¨¥¤¤©£¨§¦¨

xaM dligzd zExBd la` ,"'ebe£¨©¥¦§¦¨§¨



פי jlÎjl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy

(áé)íøáà-ìò äìôð äîcøúå àBáì LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ¨½§©§¥−̈¨«§¨´©©§¨®
:åéìò úìôð äìãâ äëLç äîéà äpäå§¦¥¬¥¨²£¥¨¬§Ÿ−̈Ÿ¤¬¤¨¨«

i"yx£'B‚Â ‰ÓÈ‡ ‰p‰Â∑ ּגלּיֹות ׁשל וחׁש לצרֹות .רמז ¿ƒ≈≈»¿ְְֶֶֶֶָָֹֻ

(âé)øâ-ék òãz òãé íøáàì øîàiå|Eòøæ äéäé ©Ÿ́¤§©§À̈¨¸Ÿ©¥©¹¦¥´¦«§¤´©§£À
úBàî òaøà íúà epòå íeãáòå íäì àì õøàa§¤̧¤Æ´Ÿ¨¤½©«£¨−§¦´Ÿ¨®©§©¬¥−

:äðL̈¨«
i"yx£EÚ¯Ê ‰È‰È ¯‚ŒÈk∑ ּבן יצחק ּכיצד? ׁשנה, מאֹות ארּבע מּמצרים יׂשראל ׁשּיצאּו עד יצחק מּׁשּנֹולד ƒ≈ƒ¿∆«¿¬ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

אמר: למצרים ּכׁשּירד ויעקב יעקב, ּכׁשּנֹולד ׁשנה מז)ׁשּׁשים ׁשנה",(בראשית ּומאת ׁשלׁשים מגּורי ׁשני "ימי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ארּבע  היּו ּבמצרים ּתאמר ואם ׁשנה. מאֹות ארּבע הרי רד"ו, ּכמנין ועׂשר מאתים היּו ּובמצרים ק"צ, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹהרי

ÏÚיב  ˙ÏÙ ‡˙LÂ ÏÚÈÓÏ ‡LÓL ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»¿≈«¿ƒ¿»¿»««
:È‰BÏÚ ˙ÏÙ ÈbÒ Ï·˜ ‰ÓÈ‡ ‡‰Â Ì¯·‡«¿»¿»≈»¿««ƒ¿»«¬ƒ

ÔB‰Èיג  ÔÈ¯i„ È¯‡ Úcz ÚcÓ Ì¯·‡Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»ƒ«ƒ«¬≈«»ƒ¿
ÔB‰a ÔeÁÏÙÈÂ ÔB‰ÏÈ„ ‡Ïc ‡Ú¯‡a CÈa¿»¿«¿»ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿¿

:ÔÈL ‰‡Ó Úa¯‡ ÔB‰˙È ÔepÚÈÂƒ«»¿«¿«¿»¿ƒ

mdxa` ly`

(ai)'Bâå äîéà äpäåúBøöì æîø Y §¦¥¥¨§¤¤§¨
úBiìb ìL CLçå±dAx ziW`xaA,cn §Ÿ¤¤¨ª¦§¥¦©¨

,laA Ff "dni`" :xzFi hxFtn fi§¨¥¥¨¨¤
zltFp" ,oei Ff "dlFcB" ,icn Ff "dkWg"£¥¨¨©§¨¨¨¤¤
dirWi i"Wx mB d`xE .mFc` Ff ,"eilr̈¨¡§¥©©¦§©§¨
FOre izvr Wi`l iz`xw" :`i ,en¨¨¦§¦£¨¦§¦
FnM ,zFIlB 'c mixzAd oiA iYvrï©§¦¥©§¨¦¨ª§
dni` dPde :dAx ziW`xaA WxFtOW¤§¨¦§¥¦©¨§¦¥¥¨
i"Wx mB d`xE ."'ebe dlFcB dkiWg£¥¨§¨§¥©©¦

.ci wEqR oOwlbi dxez §©¨¨
(bi)Y Eòøæ äéäé øâ ékãìBpMî ¦¥¦§¤©§£¦¤©

÷çöé±aizM "Lrxf" `dC),h dlibn i"yx ¦§¨§¨©§£§¦
`(aizkC wgvi df ,)ai ,`k onwl(iM" : ¤¦§¨¦§¦¦

"rxf Ll `xTi wgvia)a ,av oixcdpq i"yx(. §¦§¨¦¨¥§¨©
iM" mIwzp mdxa`l rxf Fl didXnE¦¤¨¨¤©§©§¨¨¦§©¥¦

"Lrxf didi xB)n ,ai zeny i"yx(. ¥¦§¤©§£
íéøönî ìàøNé eàöiL ãò±dfaE ©¤¨§¦§¨¥¦¦§©¦¨¤

didi xb iM" aEzM dNigYAX dn oaEn¨©¤©§¦¨¨¦¥¦§¤
aEzM KM xg`e ,cigi oFWlA ,"Lrxf©§£¦§¨¦§©©¨¨
,miAx oFWlA ,"mzF` EPre mEcare"©£¨§¦¨¦§©¦
cIOW wgvi lr dpEMdW EpcOll `N ¤̀¨§©§¥¤©©¨¨©¦§¨¤¦¨

xB didi Fzcil mr)cecl likyn(mbe . ¦¥¨¦§¤¥§©
aEzM dNigYAX dn oaEnEidIW wx ¨©¤©§¦¨¨©¤¦§

"mdl `l ux`A" EdGW) mixB(xg`e , ¥¦¤¤§¤¤Ÿ¨¤§©©
Edfe) mzF` EPrie Ecari mBW azFM KM̈¥¤©©©§¦©¨§¤

mixvn ux`A(. §¤¤¦§©¦
"äðL úBàî òaøà"±i"Wx d`xE ©§©¥¨¨§¥©¦

rAx` EN`" :bi ,g ,a mixiXd xiW¦©¦¦¥©§©
clFPXn mzFpnl miYbNC dpW zF`n¥¨¨¦©§¦¦§¨¦¤©
mikixv Eid mvrAW rnWnE ."wgvi¦§¨©§©¤§¤¤¨§¦¦
mixvnA dpW zF`n rAx` zFidl¦§©§©¥¨¨§¦§©¦

W `N` ,Dnvr`EdÎKExAÎWFcTdbNiC ©§¨¤¨¤©¨¨¦¥
dpnE ,l`xUi mr zaFhl uTd lr©©¥§©©¦§¨¥¨¨
.wgvi clFPXn dpW zF`n rAx ©̀§©¥¨¨¦¤©¦§¨

l`xUi ipA aWFnE" :n ,ai zFnW d`xE§¥§©§¥¦§¨¥
dpW miWlW mixvnA EaWi xW £̀¤¨§§¦§©¦§¦¨¨
:mW i"WxaE ,"dpW zF`n rAx`e§©§©¥¨¨§©¦¨
rAx` Eid eiWkr cr wgvi clFPXn"¦¤©¦§¨©©§¨¨©§©
Eid dpW miWlWE .. dpW zF`n¥¨¨§¦¨¨¨
clFPW cr mixzAd oiA zxfB dxfbPXn¦¤¦§§¨§¥©¥©§¨¦©¤©
zrWA mdxa` did df itlE ."wgvi¦§¨§¦¤¨¨©§¨¨¦§©
oke .dpW miraW oA mixzAd oiA zixA§¦¥©§¨¦¤¦§¦¨¨§¥
`ipY" :` ,av oixcdpqA i"Wx azM̈©©¦§©§¤§¦©§¨
drWA Epia` mdxa` ,mlFr xcqA§¥¤¨©§¨¨¨¦§¨¨
miraW oA mixzAd oiA FOr xAcPW¤¦§©¦¥©§¨¦¤¦§¦
dcFarA zFtqFYd Eazke ."did dpẄ¨¨¨§¨§©§©£¨

a ,i zAWA oke) ` ,h dxf(aB lr s`e" : ¨¨§¥§©¨§©©©
[mipW] Wng oA mxa`e aizkC¦§¦§©§¨¤¨¥¨¦
iYW ,oxgn Fz`vA dpW miraWe§¦§¦¨¨§¥¥¨¨§¥
mixzAd oiA zixaA ixdW ,Eed zF`ivi§¦£¤£¥¦§¦¥©§¨¦
ux`A did f`e ,miraW oA did̈¨¤¦§¦§¨¨¨§¤¤
mW dUre ,oxgl xfg aEWe ,l`xUi¦§¨¥§¨©§¨¨§¨¨¨
lirl i"Wx ixaCn K` ."mipW Wng̈¥¨¦©¦¦§¥©¦§¥
"dfgOA mxa` l` 'd xaC"W ` wEqR̈¤§©¤©§¨©©£¤
,"dN`d mixaCd xg`" cIn did̈¨¦¨©©©§¨¦¨¥¤
cbp dnglOd oFgvp xg`l EpiidC§©§§©©¦§©¦§¨¨¤¤
cbp dnglOde ,miklOd zrAx ©̀§©©©§¨¦§©¦§¨¨¤¤
xcQ"d zrcl mB) dzid miklOd©§¨¦¨§¨©§©©©¥¤

"mlFr(miraW oA did mdxa`WM ¨§¤©§¨¨¨¨¤¦§¦
zAW zFtqFYA mB x`Fanke) Wnge§¨¥§©§¨©©§©¨
,cl ,`k oOwl i"Wx zErnWn oke .mẄ§¥©§¨©¦§©¨
didW mW zAW `xnBA FYrcM `lcE§Ÿ§©§©§¨¨©¨¨¤¨¨

,WlWe miraW oA`aEOMmW ¤¦§¦§¨©¨¨
zFtqFYA(i"Wx WExitl oM m`e ,o`M ©§§¦¥§¥©¦¨

mdxa`WM dzid mixzAd oiA zixA§¦¥©§¨¦¨§¨§¤©§¨¨
FYrcM `le ,Wnge miraW oA did̈¨¤¦§¦§¨¥§Ÿ§©§
mixEHd lrA zrC oke ,mW zFnWA¦§¨§¥©©©©©¦
cr mixzAd oiA zixAOW `vnpe .o`M̈§¦§¨¤¦§¦¥©§¨¦©

`le ,mipW 425 `Ed mixvOn d`ivil©§¦¨¦¦§©¦¨¦§Ÿ
i"Wx zrcl oEIr Kixv df iR lre ,430§©¦¤¨¦¦§©©©¦
dnE .dpW 430 mipFn okidn o`M̈¥¥¨¦¨¨©
miwNgn a ,f zFkxaA zFtqFYdW¤©§¦§¨§©§¦

o`M i"Wx zrcA)(l` 'd xaC" oiA §©©©¦¨¥§©¤
,75 libA did dGW ,"dfgOA mxa ©̀§¨©©£¤¤¤¨¨§¦
,f wEqtA ligzOW mixzAd zixA oial§¥§¦©§¨¦¤©§¦§¨
,miraW libA mdxa` zFidA did dGW¤¤¨¨¦§©§¨¨§¦¦§¦
xcqM `NW o`M EaYkp mixaCdWe§¤©§¨¦¦§§¨¤Ÿ§¥¤
xgE`nE mCwEn oi` iM ,zFrxF`nd©§¨¦¥§¨§¨
mr mi`zn df oi` dxF`kl ,dxFYA©¨¦§¨¥¤©§¦¦
xEn`d lMW ,` ,`k oOwl i"Wx ixaC¦§¥©¦§©¨¤¨¨¨
oiA zixA" `xwp Kli`e ` wEqRn o`M̈¦¨§¥¨¦§¨§¦¥
i"Wx ixaCn mB rnWn oke ."mixzAd©§¨¦§¥©§©©¦¦§¥©¦
zFtqFYd EazMX dnE .e wEqR lirl§¥¨©¤¨§©§
zFrxF`n ipW mdW gikFdl mẄ§¦©¤¥§¥§¨
:xn`p oFW`xd xEACAW dGn ,mipFW¦¦¤¤©¦¨¦¤¡©
,"miakFMd xFtqE dninXd `p hAd"©¤¨©¨©§¨§©¨¦
oiA zixaA ENi`e ,dlil didW rnWn©§©¤¨¨©§¨§¦¦§¦¥
,"`al WnXd idie" :xn`p mixzAd©§¨¦¤¡©©§¦©¤¤¨Ÿ

oicrWEp`ad xaM ?drwW `l WnXd ¤£©¦©¤¤Ÿ¨§¨§¨¥¥
d`xdW "xFW xFkA"d ixaC z` lirl§¥¤¦§¥©§¤¤§¨
`weC e`le ,qp KxcA mFIA miakFMd Fl©¨¦©§¤¤¥§¨©§¨

.dlil didW¤¨¨©§¨
ãìBpLk äðL íéML ïa ÷çöé ?ãöék¥©¦§¨¤¦¦¨¨§¤©

á÷òé±.ek ,dk oOwlcM ©£Ÿ§¦§©¨
øîà íéøöîì ãøiLk á÷òéå±oOwl §©£Ÿ§¤¨©§¦§©¦¨©§©¨

.h ,fn
ìL éøeâî éðL éîé","äðL úàîe íéL §¥§¥§©§Ÿ¦§©¨¨

eéä íéøöîáe ,íéòLúå äàî éøä£¥¥¨§¦§¦§¦§©¦¨
"eãø" ïéðîk øNòå íéúàî±oOwl ¨©¦¨¤¤§¦§©§§©¨

.mW i"WxaE a ,an§©¦¨
øîàz íàå .äðL úBàî òaøà éøä£¥©§©¥¨¨§¦Ÿ©

úBàî òaøà eéä íéøöîa±EpiidC §¦§©¦¨©§©¥§©§

jlÎjl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy
ׁשהיה  מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים עמרם וׁשל קהת ׁשל ׁשנֹותיו וחׁשב צא היה, מצרים מּיֹורדי קהת הרי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹמאֹות,
הּׁשנים  ּכל מהן להֹוציא צרי ואּתה וחמּׁשים, מאֹות ׁשלׁש אּלא מֹוצא אּתה אין מּמצרים, יׂשראל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּכׁשּיצאּו

לידת  אחר עמרם וׁשחי עמרם, לידת אחר קהת Ì‰Ï.מׁשה ׁשחי ‡Ï ı¯‡a∑,'מצרים 'ּבארץ נאמר: ולא ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ¿∆∆…»∆ְְְֱִִֶֶֶַַֹ
להם", "לא יצחק:ּואּלא כא)מּׁשּנֹולד וגֹו'",(בראשית אברהם כו)"וּיגר ּבגרר",(בראשית יצחק קה)"ויגר "ויעקב (תהלים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

חם",ּגר מז)ּבארץ ּבאנּו(בראשית ּבארץ .""לגּור ְֶֶֶָָָָָָ

(ãé)ïë-éøçàå éëðà ïc eãáòé øLà éBbä-úà íâå§©¯¤©²£¤¬©«£−Ÿ¨´¨®Ÿ¦§©«£¥¥¬
:ìBãb Lëøa eàöé¥«§−¦§ª¬¨«

i"yx£ÈBb‰Œ˙‡ Ì‚Â∑ יׂשראל את ׁשּׁשעּבדּו על ּכלים הם ׁשאף מלכּיֹות, ארּבע לרּבֹות ‡ÈÎ.וגם, Ôc∑ ¿«∆«ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ»»…ƒ
מּכֹות  ÏB„b.ּבעׂשר LÎ¯a∑,ּגדֹול ׁשּנאמר:ּבממֹון יב)ּכמֹו מצרים"(שמות את ."וינּצלּו ְֶֶַƒ¿À»ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָ

(åè)éúáà-ìà àBáz äzàåäáéNa øáwz íBìLa E §©¨²¨¬¤£Ÿ¤−§¨®¦¨¥−§¥¨¬
:äáBè¨«

i"yx£‡B·z ‰z‡Â∑ ּכל ּתראה ‡·˙EÈ.אּלה ולא Ï‡∑?אליו ׁשּיבֹוא מבּׂשרֹו והּוא זרה, עבֹודה עֹובד אביו ¿«»»ְְִֵֶֶָֹ∆¬…∆ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָ
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jlÎjlפב zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy
ּתׁשּובה  ּתרח ׁשעׂשה לּמד.‰·BË ‰·ÈNa ¯·wz∑ עׂשו יצא ולא ּבימיו ּתׁשּובה יׁשמעאל ׁשּיעׂשה ּבּׂשרֹו ְְִֶֶֶַָָָƒ»≈¿≈»»ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

מרד  ּבּיֹום ּובֹו זמּנֹו, קדם ׁשנים ה' מת ,ּולפיכ ּבימיו. רעה .עׂשו לתרּבּות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

(æè)éøîàä ïåò íìL-àì ék äpä eáeLé éòéáø øBãå§¬§¦¦−¨´¥®¨¦¯«Ÿ¨¥²£¬Ÿ¨«¡Ÿ¦−
:äpä-ãò©¥«¨

i"yx£ÈÚÈ·¯ ¯B„Â∑ ׁשּבארץ לפי הּזאת. לארץ יׁשּובּו והרביעי ּדֹורֹות, ׁשלׁשה ׁשם יהיּו למצרים ׁשּיגלּו לאחר ¿¿ƒƒְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
"לתת ּכדכתיב: זֹו, ּברית וכרת עּמֹו מדּבר היה ירד ּכנען יעקב היה, וכן לרׁשּתּה" הּזאת הארץ את ל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

הארץ  מּבאי חצרֹון ּבן וכלב חצרֹון, ּפרץ, יהּודה, ּדֹורֹותיו: וחׁשב צא ÔÂÚ.היה למצרים, ÌÏL ‡Ï Èk ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹƒ…»≈¬…
È¯BÓ‡‰∑,סאתּה ׁשּתתמּלא עד מאּמה נפרע  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאין זמן, אֹותֹו עד מארצֹו מׁשּתּלח להיֹות »¡ƒְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻ

כז)ׁשּנאמר ּתריבּנה (ישעיה ּבׁשּלחּה "ּבסאּסאה :". ְְְְְֱִֶֶֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr al 'nr zegiy ihewl)

ההההּנּנּנּנהההה עדעדעדעד האמריהאמריהאמריהאמרי עעעעֹוֹוֹוֹוןןןן ׁשׁשׁשׁשלםלםלםלם לאלאלאלא טז)ּכּכּכּכיייי ּכנען (טו, ארץ על היא ההבטחה והרי ּדוקא, האמֹורי ּכאן נזּכר לּמה לׁשאל, יׁש ִִִִֹֹ ֱֱֱֱֲֲֲֲֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
מפרׁש רׁש"י ּדהּנה לֹומר, ויׁש אּמֹות. ׁשבע) לפחֹות (אֹו עׂשר הּכֹוללת זמן זמן זמן זמן ּכּלּה, אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו עדעדעדעד מארצמארצמארצמארצֹוֹוֹוֹו ממממׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתּלּלּלּלחחחח ויׁשלהילהילהילהיֹוֹוֹוֹותתתת , ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָֻֻ

ׁשאר  ׁשל עוֹונֹותיהם ולא מארצֹו, מׁשּתּלח להיֹות האמֹורי עֹון רק נׁשלם זמן" ּב"אֹותֹו - ּבפׁשטּות היא ׁשּכּונתֹו ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹלפרׁש
ידי  על מּכן, לאחר נכּבׁשּו האּמֹות ּׁשּׁשאר ּבעֹוד רּבנּו, מׁשה ידי על נכּבׁש האמֹורי מל סיחֹון היה: אכן וכ ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻהאּמֹות.

ְַֻיהֹוׁשע.

Ï‡טז  È¯‡ ‡Î‰ Ôe·e˙È ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„Â¿»»¿ƒ»»¿»»¬≈»
:ÔÚk „Ú ‰‡¯BÓ‡„ ‡·BÁ ÌÈÏL¿ƒ»∆¡»»«¿»
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ïBøöç ïa áìëå ,ïBøöç ,õøt ,äãeäé§¨¤¤¤§§¨¥¤¤§
±a ,`i dhFq d`x ,dPti oA alM `Ed¨¥¤§ª¤§¥¨

.mW i"Wxe§©¦¨
.äéä õøàä éàaîïBò íìL àì ék ¦¨¥¨¨¤¨¨¦Ÿ¨¥£

Y éøBîàäBöøàî çlzLî úBéäì ¨¡¦¦§¦§©¥©¥©§
ïîæ BúBà ãò±Edfe .iriax xFC lW ©§©¤§¦¦§¤

."dPd cr" WExiR¥©¥¨
òøôð àeä-Ceøa-LBãwä ïéàL¤¥©¨¨¦§¨

dúàñ àlîúzL ãò änàî± ¥ª¨©¤¦§©¥§¨¨
d`ln DzCn didYW ,xnFlM§©¤¦§¤¦¨¨§¥¨
.k ,hi oOwl i"Wx mB d`xE .dizFpFrA©£¤¨§¥©©¦§©¨
raXd lMn ixFn`d z` xiMfde§¦§¦¤¨¡¦¦¨©¤©
mlWp "onGd FzF`"AW mEXn ,zFOE`¦¤§©§©¦§©
x`W lW `le ,ixFn`d oFr wx©£¨¡¦§Ÿ¤§¨
dUrp ixFn`d WEAiM okle ,zFOE`d̈§¨¥¦¨¡¦©£¨

zFOE`d x`W WEAiM iptl)cecl likyn(. ¦§¥¦§¨¨
øîàpL±.g ,fk dirWi ¤¤¡©§©§¨

"äpáéøz dçìLa äàqàña"±Wxtn §©§¨§©§¨§¦¤¨§¨¥
d`xE .d`q iENin oFWNn "d`Q`qA"§©§¨¦§¦§¨§¥
,h mW .a ,g dhFq .mW dirWi i"Wx©¦§©§¨¨¨¨

.`fi dxez

jlÎjl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy

(æé)ïLò øepú äpäå äéä äèìòå äàa LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ½̈¨©«£¨−̈¨¨®§¦¥̧©³¨¨Æ
:älàä íéøæbä ïéa øáò øLà Là ãétìå§©¦´¥½£¤´¨©½¥−©§¨¦¬¨¥«¤

i"yx£‰‡a LÓM‰ È‰ÈÂ∑:מב)ּכמֹו ׂשּקיהם",(בראשית מריקים הם יג)"ויהי ב איׁש",(מלכים קֹוברים הם "ויהי «¿ƒ«∆∆»»ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַ
זה' ּדבר 'ויהי a‡‰.ּכלֹומר LÓM‰∑ ׁשקעה.‰È‰ ‰ËÏÚÂ∑ הּיֹום חׁש.'B‚Â ÔLÚ ¯epz ‰p‰Â∑ רמז ְְִֶַַָָ«∆∆»»ְָָ«¬»»»»ַַָ¿ƒ≈«»»¿ַָ

ּבגיהּנם. גילּולים עֹובדי הּמלכּיֹות ׁשּיּפלּו היה לֹו ואם ּכבר, ׁשּבאה מבאר הּוא לכ למעלה, טעמֹו "ּבאה" ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ
הּׁשמׁש "ויהי ּכתיב ּכבר ׁשהרי ּכן, לֹומר אפׁשר ואי ׁשֹוקעת, ּכׁשהיא מבאר היה ּבאל"ף, למּטה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹטעמֹו
ׁשּיסֹודּה נקבה לׁשֹון ּתבה ּבכל חּלּוק וזה ׁשקעה. ׁשּכבר  נמצא היתה, מּכאן לאחר עׁשן ּתּנּור והעברת ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹלבא",

ּוכגֹון: זה, ּכגֹון הּוא, עבר לׁשֹון למעלה, ּכׁשהּטעם ׁשב: קם, ּבא, ּכמֹו: אֹותּיֹות, כט)ׁשּתי ּבאה",(לקמן "ורחל ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
לז) אלּמתי",(לקמן א)"קמה עכׁשו (רות ׁשּנעׂשה ּדבר הוה, לׁשֹון הּוא למּטה ּוכׁשהּטעם ,"יבמּת ׁשבה "הּנה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

ּכמֹו: ,כט)והֹול הּצאן",(לקמן עם ב)"ּבאה ׁשבה (אסתר היא ּובּבקר באה היא .""ּבערב ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

(çé)øîàì úéøa íøáà-úà ýåýé úøk àeää íBia©´©À¨©¯§Ÿ̈²¤©§−̈§¦´¥®Ÿ
íéøöî øäpî úàfä õøàä-úà ézúð Eòøæì§©§£À¨©̧¦Æ¤¨¨´¤©½Ÿ¦§©´¦§©½¦

:úøt-øäð ìãbä øäpä-ãò©©¨¨¬©¨−Ÿ§©§¨«
i"yx£Èz˙ EÚ¯ÊÏ∑ עׂשּויה היא ּכאּלּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל tŒ¯‰¯˙.(ב"ר)אמירתֹו Ï„b‰ ¯‰p‰Œ„Ú∑ ¿«¿¬»«ƒְֲֲִִִֶַָָָָ««»»«»…¿«¿»

˙ep¯יז  ‡‰Â ‰Â‰ ‡Ï·˜Â ˙lÚ ‡LÓL ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»««¿ƒ¿»¬»¿»«
‡i‚Ït ÔÈa ‡„Ú Èc ‡˙M‡c ¯eÚ·e Ô˙„ƒ¿«¿¿∆»»ƒ¬»≈«¿«»

:ÔÈl‡‰»ƒ≈

˜ÌÈיח  Ì¯·‡ ÌÚ ÈÈ ¯Êb ‡e‰‰ ‡ÓBÈa¿»«¿«¿»ƒ«¿»¿»
ÔÓ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È ˙È·‰È CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ»«¿»»»ƒ
:˙¯Ù ‡¯‰ ‡a¯ ‡¯‰ „ÚÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯‰«¬»¿ƒ¿«ƒ¿««¬»«»«¬»¿»

mdxa` ly`

(fi)Y äàa LîMä éäéåéäéå" Bîk ©§¦©¤¤¨¨§©§¦
"íäéwN íé÷éøî íä±.dl ,an oOwl ¥§¦¦©¥¤§©¨

xn`p `le.miAx oFWl "EidIe" §Ÿ¤¡©©¦§§©¦
"Léà íéøáB÷ íä éäéå"±a mikln ©§¦¥§¦¦§¨¦

.`k ,bi
äæ øác éäéå :øîBìk±"idie" zaiYW §©©§¦¨¨¤¤¥©©§¦

zFxqgd "df xaC" zFaiYd lr zaqEn¤¤©©¥¨¨¤©£¥
aFI` i"Wx mB d`xE .EN` miwEqtA¦§¦¥§¥©©¦¦
zFpaM zFti miWp `vnp `le" :eh ,an§Ÿ¦§¨¨¦¨¦§
miWp lW dUrn `vnp `le ± aFI ¦̀§Ÿ¦§¨©£¤¤¨¦

dUrnM zFti,aFI` zFpA lW itFi ¨§©£¥¦¤§¦
xW` miWp` idie znbEC df `xwnE¦§¨¤§©©§¦£¨¦£¤

mi`nh Eid)e ,h xacna(."dAxd oke , ¨§¥¦§¥©§¥
`le .`i ,ai a mikln i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¨¦§Ÿ
idie" wEqRA lirl oM i"Wx WxiR¥©©¦¥§¥©¨©§¦
WnXdW mEXn ,"`al WnXd©¤¤¨Ÿ¦¤©¤¤
oFWlA mbe xkf oFWlA mB zWOWn§©¤¤©¦§¨¨§©¦§

g ,al i"WxA oOwlcM) dawp(o`ke , §¥¨§¦§©¨§©¦§¨
FzF`A aYkPW `Ed dl`Xd xTir¦©©§¥¨¤¦§©§
:dawp oFWlA mbe xkf oFWlA mB wEqR̈©¦§¨¨§©¦§§¥¨

"idieWnXdd`AoFWl EpivOW s`e ." ©§¦©¤¤¨¨§©¤¨¦§
,cg` wEqtA miWOWn dawpE xkf̈¨§¥¨§©§¦§¨¤¨

oOwlcM)my(zg`d dpgOd l`" §¦§©¨¤©©£¤¨©©
`N` df oi`W m"`xd azM ,"EdMde§¦¨¨©¨§¥¤¥¤¤¨
gxkd oi`W oeiM o`ke .zFccFA minrR§¨¦§§¨¥¨¤¥¤§¥©
lr aqEn "idie"W Wxtl sicr ,Kkl§¨¨¦§¨¥¤©§¦¨©

.`xwOA xqgd "df xaC"¨¨¤¤¨¥©¦§¨
äàa LîMääò÷L Y±,xar oFWl ©¤¤¨¨¨§¨§¨¨

.oOwlcM§¦§©¨
Y äéä äèìòå.íBiä CLçäpäå ©£¨¨¨¨¨©©§¦¥
'Bâå ïLò øepúeìtiL Bì æîø Y ©¨¨§¨©¤¦§

úBiëìnä±,dN`d mixzAA mifnxPd ©©§ª©¦§¨¦©§¨¦¨¥¤
.i wEqR i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨

.ípäéâaäàaäìòîì Bîòè Y± §¥¦Ÿ¨¨©£§©§¨
`Ede ,daiYd lW dpFW`xd dxadA©£¨¨¨¦¨¤©¥¨§

`xwp.lirNnA ¦§¨§¦§¥
øák "äàa"L øàáî àeä Cëì±xaM §¨§Ÿ¨¤¨¨§¨§¨

.drwẄ§¨
äéä ,ó"ìàa ähîì Bîòè äéä íàå§¦¨¨©£§©¨¨¨¤¨¨

úò÷BL àéäLk øàáî±`l oicre §Ÿ¨§¤¦©©©£©¦Ÿ
.drwẄ§¨

øák éøäL ,ïk øîBì øLôà éàå§¦¤§¨©¥¤£¥§¨
áéúk±.ai wEqR §¦¨

øepz" úøáòäå ,"àáì LîMä éäéå"©§¦©¤¤¨Ÿ§©£¨©©
äúéä ïàkî øçàì "ïLò±xg`l ¨¨§©©¦¨¨§¨§©©
.rFwWl dligzd WnXdW¤©¤¤¦§¦¨¦§©
äò÷L øákL àöîð±zrWA ¦§¨¤§¨¨§¨¦§©

Fnrh "d`A" okle .oWr xEPY zxard©£¨©©¨¨§¨¥¨¨©§
`ian Fpi` i"WxX dnE .dlrnl§©§¨©¤©¦¥¥¦
WxiR ixdW ,"did dhlre"n dgkFd¨¨¦©£¨¨¨¨¤£¥¥©
WEaNd ziWEwM) "mFId KWg"W(? ¤¨©©§§©©§

Wxtl did oYip df `lNW mEXn¦¤§Ÿ¤¦¨¨¨§¨¥
xWw ilA mFIA dhlr dzidW¤¨§¨£¨¨©§¦¤¤

.driwXl©§¦¨
ì äáz ìëa ÷elç äæåäá÷ð ïBL §¤¦§¨¥¨§§¥¨

úBiúBà ézL dãBñiL±oM oi`W dn ¤§¨§¥¦¥¤¥¥

oOwlcM ,zFIzF` WlW DcFqIW dNnA§¦¨¤§¨¨¦§¦§©¨
.hk ,cl i"WxA§©¦

íòhäLk ,áL ,í÷ ,àa :Bîk§¨¨¨§¤©©©
ì ,äìòîì,äæ ïBâk ,àeä øáò ïBL §©§¨§¨¨§¤

"äàa ìçøå" ïBâëe±.h ,hk oOwl §§¨¥¨¨§©¨
dzUr oFWl ,z"iAA dlrnl mrHd©©©§©§¨©¥§¨§¨

)e weqt my i"yx(.
"éúnìà äî÷"±dtwfp .f ,fl oOwl ¨¨£ª¨¦§©¨¦§§¨

)my i"yx(.
"Czîáé äáL äpä"±.eh ,` zEx ¦¥¨¨§¦§¥

zgY dlrnl Fnrho"iXd`EdW itl , ©§§©§¨©©©¦§¦¤
xar oFWl)my i"yx(. §¨¨

ì àeä ,ähîì íòhäLëå,äåBä ïBL §§¤©©©§©¨§¤
Bîk ,CìBäå åLëò äNòpL øác̈¨¤©£¤©§¨§¥§

"ïàvä íò äàa"±mrHd .e ,hk oOwl ¨¨¦©Ÿ§©¨©©©
dUFr oFWl s"l`A)my i"yx(xirdl . ¨¨¤§¤§¨¦

"dnw"l `nbEC d`aEd `l o`MW¤¨Ÿ§¨§¨§¨¨
:`aEd ok` ipW qEtcaE ,deFd oFWlA¦§¤¦§¥¦¨¥¨

"DO`A dnw")e ,f dkin(. ¨¨§¦¨
"äáL àéä ø÷aáe äàá àéä áøòa"¨¤¤¦¨¨©Ÿ¤¦¨¨

±itl z"iAA dHnl Fnrh .ci ,a xYq ¤̀§¥©§§©¨©¥§¦
deFd oFWl `EdW)my i"yx(mB d`xE . ¤§¤§¥©

.ek ,en .k ,gi oOwl i"Wxgi dxez ©¦§©¨
(gi)Y ézúð EòøæììL Búøéîà §©§£¨©¦£¦¨¤

äéeNò àéä elàk àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§¦¦£¨
±okle ,zzl FcrA aMrIW in oi` iM¦¥¦¤§©¥©£¨¥§¨¥

i"Wx wiIcnE .xar oFWlA "iYzp" xn`̈©¨©¦¦§¨¨§©¥©¦
`le ,"diEUr `id ENi`M" aFYkl¦§§¦¦£¨§Ÿ



פג jlÎjl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy
ּתׁשּובה  ּתרח ׁשעׂשה לּמד.‰·BË ‰·ÈNa ¯·wz∑ עׂשו יצא ולא ּבימיו ּתׁשּובה יׁשמעאל ׁשּיעׂשה ּבּׂשרֹו ְְִֶֶֶַָָָƒ»≈¿≈»»ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

מרד  ּבּיֹום ּובֹו זמּנֹו, קדם ׁשנים ה' מת ,ּולפיכ ּבימיו. רעה .עׂשו לתרּבּות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

(æè)éøîàä ïåò íìL-àì ék äpä eáeLé éòéáø øBãå§¬§¦¦−¨´¥®¨¦¯«Ÿ¨¥²£¬Ÿ¨«¡Ÿ¦−
:äpä-ãò©¥«¨

i"yx£ÈÚÈ·¯ ¯B„Â∑ ׁשּבארץ לפי הּזאת. לארץ יׁשּובּו והרביעי ּדֹורֹות, ׁשלׁשה ׁשם יהיּו למצרים ׁשּיגלּו לאחר ¿¿ƒƒְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
"לתת ּכדכתיב: זֹו, ּברית וכרת עּמֹו מדּבר היה ירד ּכנען יעקב היה, וכן לרׁשּתּה" הּזאת הארץ את ל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

הארץ  מּבאי חצרֹון ּבן וכלב חצרֹון, ּפרץ, יהּודה, ּדֹורֹותיו: וחׁשב צא ÔÂÚ.היה למצרים, ÌÏL ‡Ï Èk ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹƒ…»≈¬…
È¯BÓ‡‰∑,סאתּה ׁשּתתמּלא עד מאּמה נפרע  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאין זמן, אֹותֹו עד מארצֹו מׁשּתּלח להיֹות »¡ƒְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻ

כז)ׁשּנאמר ּתריבּנה (ישעיה ּבׁשּלחּה "ּבסאּסאה :". ְְְְְֱִֶֶֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr al 'nr zegiy ihewl)

ההההּנּנּנּנהההה עדעדעדעד האמריהאמריהאמריהאמרי עעעעֹוֹוֹוֹוןןןן ׁשׁשׁשׁשלםלםלםלם לאלאלאלא טז)ּכּכּכּכיייי ּכנען (טו, ארץ על היא ההבטחה והרי ּדוקא, האמֹורי ּכאן נזּכר לּמה לׁשאל, יׁש ִִִִֹֹ ֱֱֱֱֲֲֲֲֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
מפרׁש רׁש"י ּדהּנה לֹומר, ויׁש אּמֹות. ׁשבע) לפחֹות (אֹו עׂשר הּכֹוללת זמן זמן זמן זמן ּכּלּה, אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו עדעדעדעד מארצמארצמארצמארצֹוֹוֹוֹו ממממׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתּלּלּלּלחחחח ויׁשלהילהילהילהיֹוֹוֹוֹותתתת , ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָֻֻ

ׁשאר  ׁשל עוֹונֹותיהם ולא מארצֹו, מׁשּתּלח להיֹות האמֹורי עֹון רק נׁשלם זמן" ּב"אֹותֹו - ּבפׁשטּות היא ׁשּכּונתֹו ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹלפרׁש
ידי  על מּכן, לאחר נכּבׁשּו האּמֹות ּׁשּׁשאר ּבעֹוד רּבנּו, מׁשה ידי על נכּבׁש האמֹורי מל סיחֹון היה: אכן וכ ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻהאּמֹות.

ְַֻיהֹוׁשע.

Ï‡טז  È¯‡ ‡Î‰ Ôe·e˙È ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„Â¿»»¿ƒ»»¿»»¬≈»
:ÔÚk „Ú ‰‡¯BÓ‡„ ‡·BÁ ÌÈÏL¿ƒ»∆¡»»«¿»

mdxa` ly`

i"WxA lirlcM ,wgvi clFPXn)m"`x(. ¦¤©¦§¨§¦§¥§©¦
éúBáà ìàY Eåéáà±rnWn ¤£¤¨¦©§©

s` ,eia` gxzl wx dpEMd "LizFa`"W¤£¤©©¨¨©§¤©¨¦©
.miAx oFWlA xn`PW¤¤¡©¦§©¦

äøæ äãBáò ãáBò±i"WxA lirlcM ¥£¨¨¨§¦§¥§©¦
.gk ,`i

åéìà àáiL BøOáî àeäå±mlFrl §§©§¤¨Ÿ¥¨¨¨
.`Ad©¨
àlà]±oFW`x qEtcA `Ed oM. ¤¨¥¦§¦

äáeLz çøz äNòL Eãnì[ì±Epiide §©¤§¤¨¨¤©§¨§©§
mdxa` `vIWM iM ,gxY lW eini sFqA§¨¨¤¤©¦§¤¨¨©§¨¨
,mirWxdn did gxY oicr oxgn¥¨¨£©¦¤©¨¨¥¨§¨¦
f`nE ,gp zWxR sFqA i"WxA x`FanM©§¨§©¦§¨¨©Ÿ©¥¨

.dpW miXW cFr ig gxY¤©©¦¦¨¨
Y äáBè äáéNa øáwzBøOa ¦¨¥§¥¨¨¦§

åéîéa äáeLz ìàòîLé äNòiL± ¤©£¤¦§¨¥§¨§¨¨
mipFnW l`rnWil E`lOW iptl Epiide§©§¦§¥¤¨§§¦§¨¥§¦
.mdxa` xhtp xaM f`W ,dpW rWzë¥©¨¨¤¨§¨¦§©©§¨¨
l`rnWIW h ,dk oOwl i"Wx d`xE§¥©¦§©¨¤¦§¨¥
dGn oM cnFle ,daEWY dUr̈¨§¨§¥¥¦¤
eiptl wgvi z` KilFd l`rnWIW¤¦§¨¥¦¤¦§¨§¨¨

.mdxa` ziel zrWA¦§©§¨©©§¨¨
,åéîéa äòø úeaøúì åNò àöé àìå§Ÿ¥¥¥¨§©§¨¨§¨¨

Bpîæ íãB÷ íéðL Lîç úî Cëéôìe± §¦¨¥¨¥¨¦¤§©
,dpW mipFnWE d`n ig wgvIW¤¦§¨©¥¨§¦¨¨

dpW Wnge miraW d`n mdxa`e)i"yx §©§¨¨¥¨¦§¦§¨¥¨¨

l ,dk onwl(.
åNò ãøî íBia Báe±:hk ,dk oOwlcM ©¨©¥¨§¦§©¨

."dgivxA" :mW i"WxaE ,"ikp` sir iM"¦¨¥¨Ÿ¦§©¦¨¦§¦¨
Epiid ,"cxn" aFYkl i"Wx wiIce§¦¥©¦¦§¨©©§
mB la` ,`iqdxtA eiUrn dUrW¤¨¨©£¨§©§¤§¨£¨©
did dpW b"i libA FzFidA xaM ok iptl¦§¥¥§¨¦§§¦¨¨¨¨
i"WxA oOwlcM ,dxf dcFarl KWnp¦§¨©£¨¨¨§¦§©¨§©¦

.fk ,dkfh dxez

(fh)Y éòéáø øBãåeìâiL øçàì §§¦¦§©©¤¦§
íéøöîì±aqEn "iriax xFce" ,xnFlM §¦§©¦§©§§¦¦¨

FWExiRW ,"mzF` EPre mEcare" lr©©£¨§¦¨¤¥
xB" lW dxfBd zrn la` ,mixvnA§¦§©¦£¨¥¥©§¥¨¤¥

zFxFC dXW md "Lrxf didi)m"`x(. ¦§¤©§£¥¦¨
ìL íL eéäééòéáøäå ,úBøBc äL ¦§¨§Ÿ¨§¨§¦¦

úàfä õøàì eáeLé±WExiR Edfe ¨¨¨¤©Ÿ§¤¥
."dPd EaEWi"¨¥¨

ôìBnò øaãî äéä ïòðk õøàaL é §¦¤§¤¤§©©¨¨§©¥¦
Bæ úéøa úøëå±gikFdl KxvEdX dn §¨©§¦©¤§©§¦©

:xnFl Wi ,orpM ux`l dpEMd "dPd"W¤¥¨©©¨¨§¤¤§©©¥©
`l iM" xn`p wEqRd mEIqAW mEXn¦¤§¦©¨¤¡©¦Ÿ
oYip dide ,"dPd cr ixFn`d oFr mlẄ¥£¨¡¦©¥¨§¨¨¦¨
ixFn`dux`l EaEWi iriax xFCWxnFl©¤§¦¦¨§¤¤¨¡¦
okl ,orpM ux`l `le oCxId xarAW¤§¥¤©©§¥§Ÿ§¤¤§©©¨¥
z`Gd ux`l dpEMdW gikFnE azFM¥¦©¤©©¨¨¨¨¤©Ÿ
mB oM gikFn KWndaE .orpM ux` `idW¤¦¤¤§©©©¤§¥¦©¥©

.ux`d i`An did alMW dGn¦¤¤¨¥¨¨¦¨¥¨¨¤

áéúëãk±.f wEqR lirl §¦§¦§¥¨
."dzLøì úàfä õøàä úà Eì úúì"¨¤§¤¨¨¤©Ÿ§¦§¨
àö ,íéøöîì ãøé á÷òé ,äéä ïëå§¥¨¨©£Ÿ¨©§¦§©¦¥

åéúBøBc áLçå±`l Fnvr awri la` ©£Ÿ¨£¨©£Ÿ©§Ÿ
eini sFqA cxi iM ,xFC aWgp)m"`x(. ¤§¨¦¨©§¨¨

ïBøöç ïa áìëå ,ïBøöç ,õøt ,äãeäé§¨¤¤¤§§¨¥¤¤§
±a ,`i dhFq d`x ,dPti oA alM `Ed¨¥¤§ª¤§¥¨

.mW i"Wxe§©¦¨
.äéä õøàä éàaîïBò íìL àì ék ¦¨¥¨¨¤¨¨¦Ÿ¨¥£

Y éøBîàäBöøàî çlzLî úBéäì ¨¡¦¦§¦§©¥©¥©§
ïîæ BúBà ãò±Edfe .iriax xFC lW ©§©¤§¦¦§¤

."dPd cr" WExiR¥©¥¨
òøôð àeä-Ceøa-LBãwä ïéàL¤¥©¨¨¦§¨

dúàñ àlîúzL ãò änàî± ¥ª¨©¤¦§©¥§¨¨
d`ln DzCn didYW ,xnFlM§©¤¦§¤¦¨¨§¥¨
.k ,hi oOwl i"Wx mB d`xE .dizFpFrA©£¤¨§¥©©¦§©¨
raXd lMn ixFn`d z` xiMfde§¦§¦¤¨¡¦¦¨©¤©
mlWp "onGd FzF`"AW mEXn ,zFOE`¦¤§©§©¦§©
x`W lW `le ,ixFn`d oFr wx©£¨¡¦§Ÿ¤§¨
dUrp ixFn`d WEAiM okle ,zFOE`d̈§¨¥¦¨¡¦©£¨

zFOE`d x`W WEAiM iptl)cecl likyn(. ¦§¥¦§¨¨
øîàpL±.g ,fk dirWi ¤¤¡©§©§¨

"äpáéøz dçìLa äàqàña"±Wxtn §©§¨§©§¨§¦¤¨§¨¥
d`xE .d`q iENin oFWNn "d`Q`qA"§©§¨¦§¦§¨§¥
,h mW .a ,g dhFq .mW dirWi i"Wx©¦§©§¨¨¨¨

.`fi dxez

jlÎjl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy

(æé)ïLò øepú äpäå äéä äèìòå äàa LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ½̈¨©«£¨−̈¨¨®§¦¥̧©³¨¨Æ
:älàä íéøæbä ïéa øáò øLà Là ãétìå§©¦´¥½£¤´¨©½¥−©§¨¦¬¨¥«¤

i"yx£‰‡a LÓM‰ È‰ÈÂ∑:מב)ּכמֹו ׂשּקיהם",(בראשית מריקים הם יג)"ויהי ב איׁש",(מלכים קֹוברים הם "ויהי «¿ƒ«∆∆»»ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַ
זה' ּדבר 'ויהי a‡‰.ּכלֹומר LÓM‰∑ ׁשקעה.‰È‰ ‰ËÏÚÂ∑ הּיֹום חׁש.'B‚Â ÔLÚ ¯epz ‰p‰Â∑ רמז ְְִֶַַָָ«∆∆»»ְָָ«¬»»»»ַַָ¿ƒ≈«»»¿ַָ

ּבגיהּנם. גילּולים עֹובדי הּמלכּיֹות ׁשּיּפלּו היה לֹו ואם ּכבר, ׁשּבאה מבאר הּוא לכ למעלה, טעמֹו "ּבאה" ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ
הּׁשמׁש "ויהי ּכתיב ּכבר ׁשהרי ּכן, לֹומר אפׁשר ואי ׁשֹוקעת, ּכׁשהיא מבאר היה ּבאל"ף, למּטה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹטעמֹו
ׁשּיסֹודּה נקבה לׁשֹון ּתבה ּבכל חּלּוק וזה ׁשקעה. ׁשּכבר  נמצא היתה, מּכאן לאחר עׁשן ּתּנּור והעברת ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹלבא",

ּוכגֹון: זה, ּכגֹון הּוא, עבר לׁשֹון למעלה, ּכׁשהּטעם ׁשב: קם, ּבא, ּכמֹו: אֹותּיֹות, כט)ׁשּתי ּבאה",(לקמן "ורחל ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
לז) אלּמתי",(לקמן א)"קמה עכׁשו (רות ׁשּנעׂשה ּדבר הוה, לׁשֹון הּוא למּטה ּוכׁשהּטעם ,"יבמּת ׁשבה "הּנה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

ּכמֹו: ,כט)והֹול הּצאן",(לקמן עם ב)"ּבאה ׁשבה (אסתר היא ּובּבקר באה היא .""ּבערב ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

(çé)øîàì úéøa íøáà-úà ýåýé úøk àeää íBia©´©À¨©¯§Ÿ̈²¤©§−̈§¦´¥®Ÿ
íéøöî øäpî úàfä õøàä-úà ézúð Eòøæì§©§£À¨©̧¦Æ¤¨¨´¤©½Ÿ¦§©´¦§©½¦

:úøt-øäð ìãbä øäpä-ãò©©¨¨¬©¨−Ÿ§©§¨«
i"yx£Èz˙ EÚ¯ÊÏ∑ עׂשּויה היא ּכאּלּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל tŒ¯‰¯˙.(ב"ר)אמירתֹו Ï„b‰ ¯‰p‰Œ„Ú∑ ¿«¿¬»«ƒְֲֲִִִֶַָָָָ««»»«»…¿«¿»

˙ep¯יז  ‡‰Â ‰Â‰ ‡Ï·˜Â ˙lÚ ‡LÓL ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»««¿ƒ¿»¬»¿»«
‡i‚Ït ÔÈa ‡„Ú Èc ‡˙M‡c ¯eÚ·e Ô˙„ƒ¿«¿¿∆»»ƒ¬»≈«¿«»

:ÔÈl‡‰»ƒ≈

˜ÌÈיח  Ì¯·‡ ÌÚ ÈÈ ¯Êb ‡e‰‰ ‡ÓBÈa¿»«¿«¿»ƒ«¿»¿»
ÔÓ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È ˙È·‰È CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ»«¿»»»ƒ
:˙¯Ù ‡¯‰ ‡a¯ ‡¯‰ „ÚÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯‰«¬»¿ƒ¿«ƒ¿««¬»«»«¬»¿»

mdxa` ly`

(fi)Y äàa LîMä éäéåéäéå" Bîk ©§¦©¤¤¨¨§©§¦
"íäéwN íé÷éøî íä±.dl ,an oOwl ¥§¦¦©¥¤§©¨

xn`p `le.miAx oFWl "EidIe" §Ÿ¤¡©©¦§§©¦
"Léà íéøáB÷ íä éäéå"±a mikln ©§¦¥§¦¦§¨¦

.`k ,bi
äæ øác éäéå :øîBìk±"idie" zaiYW §©©§¦¨¨¤¤¥©©§¦

zFxqgd "df xaC" zFaiYd lr zaqEn¤¤©©¥¨¨¤©£¥
aFI` i"Wx mB d`xE .EN` miwEqtA¦§¦¥§¥©©¦¦
zFpaM zFti miWp `vnp `le" :eh ,an§Ÿ¦§¨¨¦¨¦§
miWp lW dUrn `vnp `le ± aFI ¦̀§Ÿ¦§¨©£¤¤¨¦

dUrnM zFti,aFI` zFpA lW itFi ¨§©£¥¦¤§¦
xW` miWp` idie znbEC df `xwnE¦§¨¤§©©§¦£¨¦£¤

mi`nh Eid)e ,h xacna(."dAxd oke , ¨§¥¦§¥©§¥
`le .`i ,ai a mikln i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¨¦§Ÿ
idie" wEqRA lirl oM i"Wx WxiR¥©©¦¥§¥©¨©§¦
WnXdW mEXn ,"`al WnXd©¤¤¨Ÿ¦¤©¤¤
oFWlA mbe xkf oFWlA mB zWOWn§©¤¤©¦§¨¨§©¦§

g ,al i"WxA oOwlcM) dawp(o`ke , §¥¨§¦§©¨§©¦§¨
FzF`A aYkPW `Ed dl`Xd xTir¦©©§¥¨¤¦§©§
:dawp oFWlA mbe xkf oFWlA mB wEqR̈©¦§¨¨§©¦§§¥¨

"idieWnXdd`AoFWl EpivOW s`e ." ©§¦©¤¤¨¨§©¤¨¦§
,cg` wEqtA miWOWn dawpE xkf̈¨§¥¨§©§¦§¨¤¨

oOwlcM)my(zg`d dpgOd l`" §¦§©¨¤©©£¤¨©©
`N` df oi`W m"`xd azM ,"EdMde§¦¨¨©¨§¥¤¥¤¤¨
gxkd oi`W oeiM o`ke .zFccFA minrR§¨¦§§¨¥¨¤¥¤§¥©
lr aqEn "idie"W Wxtl sicr ,Kkl§¨¨¦§¨¥¤©§¦¨©

.`xwOA xqgd "df xaC"¨¨¤¤¨¥©¦§¨
äàa LîMääò÷L Y±,xar oFWl ©¤¤¨¨¨§¨§¨¨

.oOwlcM§¦§©¨
Y äéä äèìòå.íBiä CLçäpäå ©£¨¨¨¨¨©©§¦¥
'Bâå ïLò øepúeìtiL Bì æîø Y ©¨¨§¨©¤¦§

úBiëìnä±,dN`d mixzAA mifnxPd ©©§ª©¦§¨¦©§¨¦¨¥¤
.i wEqR i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨

.ípäéâaäàaäìòîì Bîòè Y± §¥¦Ÿ¨¨©£§©§¨
`Ede ,daiYd lW dpFW`xd dxadA©£¨¨¨¦¨¤©¥¨§

`xwp.lirNnA ¦§¨§¦§¥
øák "äàa"L øàáî àeä Cëì±xaM §¨§Ÿ¨¤¨¨§¨§¨

.drwẄ§¨
äéä ,ó"ìàa ähîì Bîòè äéä íàå§¦¨¨©£§©¨¨¨¤¨¨

úò÷BL àéäLk øàáî±`l oicre §Ÿ¨§¤¦©©©£©¦Ÿ
.drwẄ§¨

øák éøäL ,ïk øîBì øLôà éàå§¦¤§¨©¥¤£¥§¨
áéúk±.ai wEqR §¦¨

øepz" úøáòäå ,"àáì LîMä éäéå"©§¦©¤¤¨Ÿ§©£¨©©
äúéä ïàkî øçàì "ïLò±xg`l ¨¨§©©¦¨¨§¨§©©
.rFwWl dligzd WnXdW¤©¤¤¦§¦¨¦§©
äò÷L øákL àöîð±zrWA ¦§¨¤§¨¨§¨¦§©

Fnrh "d`A" okle .oWr xEPY zxard©£¨©©¨¨§¨¥¨¨©§
`ian Fpi` i"WxX dnE .dlrnl§©§¨©¤©¦¥¥¦
WxiR ixdW ,"did dhlre"n dgkFd¨¨¦©£¨¨¨¨¤£¥¥©
WEaNd ziWEwM) "mFId KWg"W(? ¤¨©©§§©©§

Wxtl did oYip df `lNW mEXn¦¤§Ÿ¤¦¨¨¨§¨¥
xWw ilA mFIA dhlr dzidW¤¨§¨£¨¨©§¦¤¤

.driwXl©§¦¨
ì äáz ìëa ÷elç äæåäá÷ð ïBL §¤¦§¨¥¨§§¥¨

úBiúBà ézL dãBñiL±oM oi`W dn ¤§¨§¥¦¥¤¥¥

oOwlcM ,zFIzF` WlW DcFqIW dNnA§¦¨¤§¨¨¦§¦§©¨
.hk ,cl i"WxA§©¦

íòhäLk ,áL ,í÷ ,àa :Bîk§¨¨¨§¤©©©
ì ,äìòîì,äæ ïBâk ,àeä øáò ïBL §©§¨§¨¨§¤

"äàa ìçøå" ïBâëe±.h ,hk oOwl §§¨¥¨¨§©¨
dzUr oFWl ,z"iAA dlrnl mrHd©©©§©§¨©¥§¨§¨

)e weqt my i"yx(.
"éúnìà äî÷"±dtwfp .f ,fl oOwl ¨¨£ª¨¦§©¨¦§§¨

)my i"yx(.
"Czîáé äáL äpä"±.eh ,` zEx ¦¥¨¨§¦§¥

zgY dlrnl Fnrho"iXd`EdW itl , ©§§©§¨©©©¦§¦¤
xar oFWl)my i"yx(. §¨¨

ì àeä ,ähîì íòhäLëå,äåBä ïBL §§¤©©©§©¨§¤
Bîk ,CìBäå åLëò äNòpL øác̈¨¤©£¤©§¨§¥§

"ïàvä íò äàa"±mrHd .e ,hk oOwl ¨¨¦©Ÿ§©¨©©©
dUFr oFWl s"l`A)my i"yx(xirdl . ¨¨¤§¤§¨¦

"dnw"l `nbEC d`aEd `l o`MW¤¨Ÿ§¨§¨§¨¨
:`aEd ok` ipW qEtcaE ,deFd oFWlA¦§¤¦§¥¦¨¥¨

"DO`A dnw")e ,f dkin(. ¨¨§¦¨
"äáL àéä ø÷aáe äàá àéä áøòa"¨¤¤¦¨¨©Ÿ¤¦¨¨

±itl z"iAA dHnl Fnrh .ci ,a xYq ¤̀§¥©§§©¨©¥§¦
deFd oFWl `EdW)my i"yx(mB d`xE . ¤§¤§¥©

.ek ,en .k ,gi oOwl i"Wxgi dxez ©¦§©¨
(gi)Y ézúð EòøæììL Búøéîà §©§£¨©¦£¦¨¤

äéeNò àéä elàk àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§¦¦£¨
±okle ,zzl FcrA aMrIW in oi` iM¦¥¦¤§©¥©£¨¥§¨¥

i"Wx wiIcnE .xar oFWlA "iYzp" xn`̈©¨©¦¦§¨¨§©¥©¦
`le ,"diEUr `id ENi`M" aFYkl¦§§¦¦£¨§Ÿ



jlÎjlפד zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy
יׂשראל לארץ ּדבּוק ׁשהּוא מעדן,לפי הּיֹוצאים נהרֹות ּבארּבעה מאחר ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ּגדֹול, קֹוראהּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ב)ׁשּנאמר: ל(לעיל ויׁשּתחוּו לּׁשחור הּדבק ,מל - מל עבד הדיֹוט: מׁשל ּפרת", הּוא הרביעי ."והּנהר ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

(èé):éðîãwä úàå éfðwä-úàå éðéwä-úà¤©¥¦Æ§¤©§¦¦½§¥−©©§Ÿ¦«
i"yx£ÈÈw‰Œ˙‡∑(ב"ר),ועּמֹון ּומֹואב אדֹום והּׁשלׁשה: ּגֹוים. ׁשבעה אּלא להם נתן ולא ּכאן, י ׁש אּמֹות עׂשר ∆«≈ƒְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּנאמר: לעתיד, ירּׁשה להיֹות עתידים - וקדמֹוני קנּזי קיני, יא)והם ּובני (ישעיה ידם מׁשלֹוח ּומֹואב "אדֹום ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
מׁשמעּתם  ."עּמֹון ְְִַַָ

(ë):íéàôøä-úàå éføtä-úàå ézçä-úàå§¤©«¦¦¬§¤©§¦¦−§¤¨«§¨¦«
i"yx£ÌÈ‡Ù¯‰Œ˙‡Â∑:ּבּה ׁשּנאמר עֹוג, ג)ארץ רפאים (דברים ארץ יּקרא .""ההּוא ¿∆»¿»ƒְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

(àë)-úàå éLbøbä-úàå éðòðkä-úàå éøîàä-úàå§¤¨«¡Ÿ¦Æ§¤©§©«£¦½§¤©¦§¨¦−§¤
:éñeáéä©§¦«

æè(à)äçôL dìå Bì äãìé àì íøáà úLà éøNå§¨©Æ¥´¤©§½̈¬Ÿ¨«§−̈®§¨²¦§¨¬
:øâä dîLe úéøöî¦§¦−§¨¬¨¨«

˜„È‡BÓ:יט  ˙ÈÂ È‡f˜ ˙ÈÂ È‡ÓÏL ˙È»«¿»≈¿»¿ƒ»≈¿»«¿»≈

È‡¯ab:כ  ˙ÈÂ È‡f¯t ˙ÈÂ È‡zÁ ˙ÈÂ¿»ƒ»≈¿»¿ƒ»≈¿»ƒ»»≈

ÈÂ˙כא  È‡Lb¯b ˙ÈÂ È‡Úk ˙ÈÂ È‡¯BÓ‡ ˙ÈÂ¿»¡»≈¿»¿«¬»≈¿»ƒ¿»»≈¿»
:È‡Òe·È¿»≈

dÏÂא  dÏ ˙„ÈÏÈ ‡Ï Ì¯·‡ ˙z‡ È¯NÂ¿»«ƒ««¿»»¿ƒ«≈¿«
:¯‚‰ dÓLe ‡˙È¯ˆÓ ‡˙Ó‡«¿»ƒ¿≈»¿«»»

mdxa` ly`

oFWlM dUrn `id Dnvr dxin`dW¤¨£¦¨©§¨¦©£¤¦§
mEXn ,ak ,cn dAx ziW`xAd©§¥¦©¨¦
`EdÎKExAÎWFcTd cSn mpn`W¤¨§¨¦©©¨¨
l`xUi ipA la` ,diEUr `id ENi`M§¦¦£¨£¨§¥¦§¨¥
dxw dfe ,lrFtA oicr DzF` ElAw `lŸ¦§¨£©¦§©§¤¨¨
"mgpn zxFz"aE .WEAiMd zrWA wx©¦§©©¦§©§©¥
l`xUi ux` zpizPW ,x`al azM̈©§¨¥¤§¦©¤¤¦§¨¥
,zEWx iEPiW lW dlibx dpizp Dpi ¥̀¨§¦¨§¦¨¤¦§
zElrA zxard DA WIW dpizp `N ¤̀¨§¦¨¤¥¨©£¨©©£
lW DzEdnA hlgEn iEPiW ,zhlgEn§¤¤¦§¨§©¨¤

`e f`OW ,ux`ddlFki Dpi` Kli ¨¨¤¤¥¨§¥¨¥¨§¨
df xace ,zxg` dOE` mEWl KIYWdl§¦§©¥§¨©¤¤§¨¨¤
ux`d zpizpA `weC zFidl lFkï¦§©§¨¦§¦©¨¨¤
z` EWaMW drWA EpiidC ,lrFtA§©§©§§¨¨¤¨§¤

.ux`d̈¨¤
Y úøt øäð ìBãbä øäpäàeäL éôì ©¨¨©¨§©§¨§¦¤

"ìBãb" eäàøB÷ ìàøNé õøàì ÷eác̈§¤¤¦§¨¥§¥¨
±KM mEXOW ,ci ,a lirl i"WxA d`xE§¥§©¦§¥¤¦¨

mB d`xE ."mNEM lr aEWgd" `Ed¤¨©¨§¥©
ohw `Ed zxR" :a ,fn zFrEaW i"Wx©¦§§¨¨¨
mlv` iEpn `EdW ,zFxdp dWlXn¦§¨§¨¤¨¤§¨
xdp FzF` `xFw `Ed o`ke .. sFQal§©§¨¥¨¨
mW lr o`M xMfp `EdW liaWA ,lFcB̈¦§¦¤¦§¨¨©¥
mB xMfp ,daEWg `idW l`xUi ux ¤̀¤¦§¨¥¤¦£¨¦§¨©

."zEaiWgA `Ed©£¦
äòaøàa øçàî àeäL ét ìò óà©©¦¤§ª¨§©§¨¨

úBøäðïãòî íéàöBiä±oFWlaE §¨©§¦¥¥¤¦§
aEzMd)i ,a lirl(.. ocrn `vFi xdpe" : ©¨§¨¨¥¥¥¤

."miW`x drAx`l dide cxRi mXnE¦¨¦¨¥§¨¨§©§¨¨¨¦
øîàpL±.ci ,a lirl ¤¤¡©§¥

ìLî ."úøô àeä éòéáøä øäpäå"§©¨¨¨§¦¦§¨§©
Cìî Y Cìî ãáò :èBéãä±card ¤§¤¤¤¤¤¤¨¤¤

ipRn ,KlnM `Ed mB aWgp KlOd lW¤©¤¤¤§¨©§¤¤¦§¥
.KlOl Fzaxw¦§¨©¤¤

ì ÷ácäøåçL±.xUl ¦¨¥§©£¨§¨
Eì eåçzLiå±dY` mBW ,xnFlM §¦§©£§§©¤©©¨

,` mixaC i"Wx mB d`xE .aEWg didY¦§¤¨§¥©©¦§¨¦
iAbl axw" :lWnA siqFd mWe .f§¨¦§¨¨§©§©¥
Yrbp m`" :FWExitE ,"odci`e `pidc̈¦¨§¦§©¥¦¨©§¨
gEWn mB `dY ,onWA gEWnA§¨©§¤¤§¥©¨©

"FzribpA)i"yxmy zereay(.hi dxez ¦§¦¨
(hi)Y éðéwä úàLé úBnà øNò ¤©¥¦¤¤ª¥

,íéBb äòáL àlà íäì ïúð àìå ,ïàk̈§Ÿ¨©¨¤¤¨¦§¨¦
ìMäåíäå ,ïBnòå áàBîe íBãà äL §©§Ÿ¨¡¨§©§¥

éðBîã÷å éfð÷ éðé÷±i"Wx mB d`x ¥¦§¦¦§©§¦§¥©©¦
,Fl iYzp minnr xUr" :d ,a mixaC§¨¦¤¤£¨¦¨©¦
od ipFncwe iGpwE ipiwe ,mkl draW¦§¨¨¤§¥¦§¦¦§©§¦¥
eUrl odn zg` ,xirUe a`FnE oFOr©¨§¥¦©©¥¤§¥¨
mixvnl KldW xkUA ,hFl ipal 'ade§©¦§¥¦§©¤¨©§¦§©¦
FYW` lr mixnF` EidX dn lr wzWe§¨©©©¤¨§¦©¦§
i"WxaE ."FpaM F`Ur ,`id izFg £̀¦¦£¨¦§§©¦
ipA E`vIW mdxa` xkUA" :a ,q oiNEg¦¦§©©§¨¨¤¨§§¥
."mdxa`l aFxw did hFle ,EPnid eUr¥¨¥¤§¨¨¨§©§¨¨
øîàpL ,ãéúòì äMøé úBéäì íéãéúò£¦¦¦§§ª¨¤¨¦¤¤¡©

±.ci ,`i dirWi§©§¨
íãé çBìLî áàBîe íBãà"±ipA ¡¨¦§©¨¨§¥

.mci mdA EglWi l`xUi¦§¨¥¦§§¨¤¨¨
"ízòîLî ïBnò éðáe±Eidi oFOr ipA §¥©¦§©§¨§¥©¦§

mzevn ElAwie ,l`xUil mirnWp¦§¨¦§¦§¨¥¦©§¦§¨¨
mdilr)my i"yx t"r(.k dxez £¥¤

(k)Y íéàôøä úàåâBò õøà±lag §¤¨§¨¦¤¤¤¤
.aBx`d̈©§Ÿ

da øîàpL±.bi ,b mixaC ¤¤¡©¨§¨¦
"íéàôø õøà àøwé àeää"±`id ©¦¨¥¤¤§¨¦¦

mdxa`l iYzPW DzF`)mb d`xe .my i"yx ¨¤¨©¦§©§¨¨
a ,q oileg i"yx(xtq lkAW ,oEIr Kixve .§¨¦¦¤§¨¥¤
xMfp zFnW,"iEg" ± "mi`tx" mFwnA §¦§¨¦§§¨¦¦¦

xMfp FnFwnaE "iEg" xMfp `l o`ke§¨Ÿ¦§¨¦¦¦§¦§¨
,cn dAx ziW`xaA ok`e ,"mi`tx"§¨¦§¨¥¦§¥¦©¨
oke .Kd Epiid iEge mi`txW rnWn bk©§©¤§¨¦§¦¦©§¨§¥
,` ,ep `xzA `aaA m"AWxd azM̈©¨©§©§¨¨©§¨
.o`M xMfp `l okle iEg Epiid mi`txW¤§¨¦©§¦¦§¨¥Ÿ¦§¨¨
.o`M i"Wx zrcA m"`xd azM oke§¥¨©¨§¥§©©©¦¨
iEgdW ,gk ,bk zFnW i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦§¤©¦¦
ENi`e ,d`lde oCxIl xarn Eid̈¥¥¤©©§¥¨¨§¨§¦
bFr ux` `id ixd o`M xEn`d mi`tx§¨¦¨¨¨£¥¦¤¤
cFr d`xE .oCxIl gxfOn `idW¤¦¦¦§¨©©§¥§¥
ux` md iprpkE iYgW mW i"WxA§©¦¨¤¦¦§©£¦¥¤¤
dPEdM zFpYnaE .bFre oFgiq¦§§©§§¨
`NW mrhA azM mW dAx ziW`xal¦§¥¦©¨¨¨©§©©¤Ÿ
llkp `EdW mEXn ,iEg o`M xMfEd§©¨¦¦¦¤¦§¨
xiMfd okle ,did orpM oA iM ,iprpMA©§©£¦¦¤§©©¨¨§¨¥¦§¦
lkA oEIr Kixv oicre .FnFwnA mi`tx§¨¦¦§©£©¦¨¦¦§¨

.df`k dxez ¤

jlÎjl zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy
i"yx£˙È¯ˆÓ ‰ÁÙL∑ ּבבית ׁשפחה ּבּתי ׁשּתהא 'מּוטב אמר: לׂשרה ׁשּנעׂשּו נּסים ּכׁשראה היתה. ּפרעה ּבת ƒ¿»ƒ¿ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

אחר' ּבבית ּגבירה ולא .זה ְְְִִֵֶַַָֹ

(á)ýåýé éðøöò àð-äpä íøáà-ìà éøN øîàzå©¸Ÿ¤¨©¹¤©§À̈¦¥º̈£¨©³¦§Ÿ̈Æ
òîLiå äpnî äðaà éìeà éúçôL-ìà àð-àa úãlî¦¤½¤Ÿ¨Æ¤¦§¨¦½©¬¦¨¤−¦¤®¨©¦§©¬

:éøN ìB÷ì íøáà©§−̈§¬¨¨«
i"yx£‰pnÓ ‰a‡ ÈÏe‡∑ הרּוס אּלא ּבנּוי ׁשאינֹו ּבנים לֹו ׁשאין מי על pnÓ‰.לּמד ‰a‡∑ ׁשאכניס ּבזכּות «ƒ»∆ƒ∆»ִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָƒ»∆ƒ∆»ְְִִֶַ

לתֹו È¯N.ּביתי צרתי ÏB˜Ï∑(ב"ר)הּקדׁש .ׁשּבּהלרּוח ְִִֵָָ¿»»ְֶֶַַָֹ

(â)úéøönä øâä-úà íøáà-úLà éøN çwzå©¦©º¨©´¥«¤©§À̈¤¨¨³©¦§¦Æ
ì íéðL øNò õwî dúçôLõøàa íøáà úáL ¦§¨½̈¦¥Æ¤´¤¨¦½§¤¬¤©§−̈§¤´¤

:äMàì Bì dLéà íøáàì dúà ïzzå ïòðk§¨®©©¦¥¬Ÿ¨²§©§¨¬¦−̈¬§¦¨«
i"yx£È¯N ÁwzÂ∑:ּבדברים ּכזה'לקחּתּה קדֹוׁש ּבגּוף לּדבק ׁשּזכית (ב"ר)'אׁשרי.ÌÈL ¯NÚ ıwÓ∑ מֹועד «ƒ«»«ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָƒ≈∆∆»ƒֵ

ליּׂשא  חּיב לבעלּה, ילדה ולא ׁשנים עׂשר ׁשּׁשהתה לאּׁשה סד)אחרת הּקבּוע B‚Â'.(יבמות Ì¯·‡ ˙·LÏ∑ ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ¿∆∆«¿»¿
לֹו נאמר ׁשּלא לפי הּמנין, מן לֹו עֹולה לארץ חּוצה יׁשיבת ׁשאין יב)מּגיד עד (לעיל ּגדֹול" לגֹוי ואעׂש" : ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

יׂשראל  לארץ .ׁשיבא ְְִֵֶֶֶָָֹ

ÈÈב  ÈÚÓ ÔÚk ‡‰ Ì¯·‡Ï È¯N ˙¯Ó‡Â«¬««»«¿«¿»»¿««¿«ƒ¿»
‡ ‰Ó È˙Ó‡ ˙ÂÏ ÔÚk ÏeÚ „ÏÈÓlÓÈa˙‡ Ì ƒ¿≈«¿«¿««¿ƒ»ƒƒ¿¿≈

:È¯N ¯ÓÈÓÏ Ì¯·‡ ÏÈa˜Â dpÓƒ«¿«ƒ«¿»¿≈«»»

È¯ˆÓ˙‡ג  ¯‚‰ ˙È Ì¯·‡ ˙z‡ È¯N ˙¯·„e¿»«»«ƒ««¿»»»»ƒ¿≈»
Ì¯·‡ ·zÓÏ ÔÈL ¯NÚ ÛBqÓ d˙Ó‡«¿«ƒ¬«¿ƒ¿ƒ««¿»
dÏÚa Ì¯·‡Ï d˙È ˙·‰ÈÂ ÔÚÎc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«ƒ»«»«¿«¿»«¿«

:ez‡Ï dÏ≈¿ƒ¿

mdxa` ly`

(`)Y úéøöî äçôLäòøt úa ¦§¨¦§¦©©§Ÿ
äúéä±azFMW Edn ,oM `l m` iM ¨§¨¦¦Ÿ¥©¤¥

zg` dgtW ike ,"zixvn dgtW Dle"§¨¦§¨¦§¦§¦¦§¨©©
zFgtW dAxd Dl Eid ixde ,Dl dzid̈§¨¨©£¥¨¨©§¥§¨
,fh ,ai lirl aEzMW FnM ,mixvOn¦¦§©¦§¤¨§¥
zcgEind dzid `idW dpEMd `N ¤̀¨©©¨¨¤¦¨§¨©§¤¤

odAW)dcya x`a(. ¤¨¤
äøNì eNòpL íéqð äàøLk± §¤¨¨¦¦¤©£§¨¨

.fi ,ai lirlcM§¦§¥
äçôL éza àäzL áèeî :øîà̈©¨¤§¥¦¦¦§¨

øçà úéáa äøéáb àìå ,äæ úéáa± §©¦¤§Ÿ§¦¨§©¦©¥
Ki` :ddinYd z` i"Wx wNqn dfÄ¤§©¥©¦¤©§¦¨¥
dgtW didY drxR zAW okYi¦¨¥¤©©§Ÿ¦§¤¦§¨

.dxUla dxez §¨¨
(a)Y äpnî äðaà éìeàéî ìò ãnì ©¦¨¤¦¤¨¦¥©¦

ñeøä àlà éeða BðéàL íéða Bì ïéàL¤¥¨¦¤¥¨¤¨¨
±d`xE .a ,eh lirl i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥§¥

a ,cl dhFqaE ` ,aiw zFAEzM i"Wx©¦§§¨
oFWNn `Ed o`M xEn`d "dpA`"W¤¦¨¤¨¨¨¦§

.dPOn dxt` :xnFlM ,"ixR"§¦§©¤§¤¦¤¨
Y äpnî äðaàñéðëàL úeëæa ¦¨¤¦¤¨¦§¤©§¦

éúøö±`id ztqFp dX` `UFPd mc` ¨¨¦¨¨©¥¦¨¤¤¦
,dpFW`xd dX`d cbpM "dxv" z`xwp¦§¥¨¨§¤¤¨¦¨¨¦¨

Ffl Ff zFaiF` zFUrp od oMW)i"yx d`x ¤¥¥©£§¨
my xe`iaae gi ,gi `xwie(.

éúéa CBúì±DzAqA ± "dPOn" Wxtn §¥¦§¨¥¦¤¨§¦¨¨
)m"`x(lcFB z` d`xi 'dWM ,xnFlM .§©§¤¦§¤¤¤

cinrdl ize`Ycr ,mdxa`n mipA ©£¨¦§©£¦¨¦¥©§¨¨©
dX` qipkdl KM mWl dpkEn ip`W¤£¦¨¨§¥¨§©§¦¦¨
df zEkfA ilE` ,mdxa`l iCbpM zxg ©̀¤¤§¤§¦§©§¨¨©¦§¤

mipA Eidi il mbe ilFwA 'd rnWi)t"r ¦§©§¦§©¦¦§¨¦
`"eb(.b ,l oOwl i"Wx d`xE .§¥©¦§©¨

Y éøN ìB÷ìdaL Lãwä çeøì± §¨¨§©©Ÿ¤¤¨
ixUl `Ad lFTl ,"ixU lFwl" Wxtn§¨¥§¨¨©©¨§¨©

)m"`x(Wi ,oM Wxtl i"Wx lW gxkdde .§©¤§¥©¤©¦§¨¥¥¥
rnW rECn oaEn `l oM `l m`W ,xnFl©¤¦Ÿ¥Ÿ¨©©¨©
dgtW `Vil FYW` lFwl mdxa ©̀§¨¨§¦§¦¨¦§¨
`EdÎKExAÎWFcTd ixde ,zixvn¦§¦©£¥©¨¨
xn`pe ,dxVn oA Fl didIW Fl gihad¦§¦©¤¦§¤¥¦¨¨§¤¡©
Fl did oM m`e ,"'dA oin`de" KM lr©¨§¤¡¦©§¦¥¨¨
oA Fl didIW xEnB oFgHaA oiYndl§©§¦§¦¨¨¤¦§¤¥
azFM okle ,dgtW zgwl `le ,dxVn¦¨¨§Ÿ¨©©¦§¨§¨¥¥
,"DAW WcFTd gExl" rnXW i"Wx©¦¤¨©§©©¤¤¨
okle ,WcTd gExA d`xFd Ff dzidW¤¨§¨¨¨§©©Ÿ¤§¨¥
:ai ,`k oOwl i"Wx mB d`xE .D`Up§¨¨§¥©©¦§©¨
,DAW WcTd gEx lFwA ± DlFwA rnW"§©§¨§©©Ÿ¤¤¨
dxUl lth mdxa` didW Epcnl̈©§¤¨¨©§¨¨¨¥§¨¨

."zE`iapAb dxez ¦§¦
(b)Y éøN çwzåíéøáãa dzç÷ì± ©¦©¨©§¨©¨¦§¨¦

ipaA dgiwl `xwOA xn`PW mFwn lM̈¨¤¤¡©©¦§¨§¦¨¦§¥

,a lirlcM ,mixacA `N` Dpi` mc`̈¨¥¨¤¨¦§¨¦§¦§¥
.x`Azp mWe .eh§¨¦§¨¥

éøLàLBã÷ óeâa ÷acì úéëfL C ©§¥¤¨¦¦©¥§¨
.äækY íéðL øNò õwîãòBî ¨¤¦¥¤¤¨¦¥

íéðL øNò äúäML äMàì òeáwä©¨©§¦¨¤¨£¨¤¤¨¦
úøçà àOì áiç dìòáì äãìé àìå§Ÿ¨§¨§©§¨©¨¦¨©¤¤

±z`f micnFl mWe .` ,cq zFnai§¨§¨§¦Ÿ
aYkp dn mWl oM `l m`W ,o`Mn¦¨¤¦Ÿ¥§¥¨¦§©

W xUr uTn"oOwl i"Wx d`xE ."mip ¦¥¤¤¨¦§¥©¦§©¨
ek ,dk)dwaxe wgvi iAB(mipW xUre" : ©¥¦§¨§¦§¨§¤¤¨¦

eia` dUrW FnM Dl oiYnde dRv¦¨§¦§¦¨§¤¨¨¨¦
."dxUl§¨¨

ì'Bâå íøáà úáLúáéLé ïéàL ãébî Y §¤¤©§¨§©¦¤¥§¦©
éôì ,ïéðnä ïî Bì äìBò õøàì äöeç¨¨¨¤¨¦©¦§¨§¦

Bì øîàð àlL±.a ,ai lirl ¤Ÿ¤¡©§¥
õøàì àáiL ãò ,"ìBãb éBâì ENòàå"§¤¤§§¨©¤¨Ÿ§¤¤

ìàøNé±mW" :mW i"Wx oFWlke ¦§¨¥§¦§©¦¨¨
dkFf dY` i` o`ke ,lFcB iFbl LUr ¤̀¤§§¨§¨¦©¨¤
:mW zFnai i"Wx mB d`xE ."mipal§¨¦§¥©©¦§¨¨
i`Ow ipW KpdA Dl aiqp `lC i`de"§©§¨§¥¨§©¨§¥©¨¥
mipW EidW ,orpM ux`l `A `NW cr©¤Ÿ¨§¤¤§©©¤¨¨¦
oi`W LcOll ,mx` oCtA zFAExn§§©©£¨§©¤§¤¥
`nlC ,Fl dlFr ux`l dvEg zaiWi§¦©¨¨¨¤¨¦§¨
md ux`l dvEg oFr mEXn¦£¨¨¨¤¥

."mixEwrc dxez £¦



פה jlÎjl zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy
יׂשראל לארץ ּדבּוק ׁשהּוא מעדן,לפי הּיֹוצאים נהרֹות ּבארּבעה מאחר ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ּגדֹול, קֹוראהּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ב)ׁשּנאמר: ל(לעיל ויׁשּתחוּו לּׁשחור הּדבק ,מל - מל עבד הדיֹוט: מׁשל ּפרת", הּוא הרביעי ."והּנהר ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

(èé):éðîãwä úàå éfðwä-úàå éðéwä-úà¤©¥¦Æ§¤©§¦¦½§¥−©©§Ÿ¦«
i"yx£ÈÈw‰Œ˙‡∑(ב"ר),ועּמֹון ּומֹואב אדֹום והּׁשלׁשה: ּגֹוים. ׁשבעה אּלא להם נתן ולא ּכאן, י ׁש אּמֹות עׂשר ∆«≈ƒְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּנאמר: לעתיד, ירּׁשה להיֹות עתידים - וקדמֹוני קנּזי קיני, יא)והם ּובני (ישעיה ידם מׁשלֹוח ּומֹואב "אדֹום ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
מׁשמעּתם  ."עּמֹון ְְִַַָ

(ë):íéàôøä-úàå éføtä-úàå ézçä-úàå§¤©«¦¦¬§¤©§¦¦−§¤¨«§¨¦«
i"yx£ÌÈ‡Ù¯‰Œ˙‡Â∑:ּבּה ׁשּנאמר עֹוג, ג)ארץ רפאים (דברים ארץ יּקרא .""ההּוא ¿∆»¿»ƒְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

(àë)-úàå éLbøbä-úàå éðòðkä-úàå éøîàä-úàå§¤¨«¡Ÿ¦Æ§¤©§©«£¦½§¤©¦§¨¦−§¤
:éñeáéä©§¦«

æè(à)äçôL dìå Bì äãìé àì íøáà úLà éøNå§¨©Æ¥´¤©§½̈¬Ÿ¨«§−̈®§¨²¦§¨¬
:øâä dîLe úéøöî¦§¦−§¨¬¨¨«

˜„È‡BÓ:יט  ˙ÈÂ È‡f˜ ˙ÈÂ È‡ÓÏL ˙È»«¿»≈¿»¿ƒ»≈¿»«¿»≈

È‡¯ab:כ  ˙ÈÂ È‡f¯t ˙ÈÂ È‡zÁ ˙ÈÂ¿»ƒ»≈¿»¿ƒ»≈¿»ƒ»»≈

ÈÂ˙כא  È‡Lb¯b ˙ÈÂ È‡Úk ˙ÈÂ È‡¯BÓ‡ ˙ÈÂ¿»¡»≈¿»¿«¬»≈¿»ƒ¿»»≈¿»
:È‡Òe·È¿»≈

dÏÂא  dÏ ˙„ÈÏÈ ‡Ï Ì¯·‡ ˙z‡ È¯NÂ¿»«ƒ««¿»»¿ƒ«≈¿«
:¯‚‰ dÓLe ‡˙È¯ˆÓ ‡˙Ó‡«¿»ƒ¿≈»¿«»»

mdxa` ly`

oFWlM dUrn `id Dnvr dxin`dW¤¨£¦¨©§¨¦©£¤¦§
mEXn ,ak ,cn dAx ziW`xAd©§¥¦©¨¦
`EdÎKExAÎWFcTd cSn mpn`W¤¨§¨¦©©¨¨
l`xUi ipA la` ,diEUr `id ENi`M§¦¦£¨£¨§¥¦§¨¥
dxw dfe ,lrFtA oicr DzF` ElAw `lŸ¦§¨£©¦§©§¤¨¨
"mgpn zxFz"aE .WEAiMd zrWA wx©¦§©©¦§©§©¥
l`xUi ux` zpizPW ,x`al azM̈©§¨¥¤§¦©¤¤¦§¨¥
,zEWx iEPiW lW dlibx dpizp Dpi ¥̀¨§¦¨§¦¨¤¦§
zElrA zxard DA WIW dpizp `N ¤̀¨§¦¨¤¥¨©£¨©©£
lW DzEdnA hlgEn iEPiW ,zhlgEn§¤¤¦§¨§©¨¤

`e f`OW ,ux`ddlFki Dpi` Kli ¨¨¤¤¥¨§¥¨¥¨§¨
df xace ,zxg` dOE` mEWl KIYWdl§¦§©¥§¨©¤¤§¨¨¤
ux`d zpizpA `weC zFidl lFkï¦§©§¨¦§¦©¨¨¤
z` EWaMW drWA EpiidC ,lrFtA§©§©§§¨¨¤¨§¤

.ux`d̈¨¤
Y úøt øäð ìBãbä øäpäàeäL éôì ©¨¨©¨§©§¨§¦¤

"ìBãb" eäàøB÷ ìàøNé õøàì ÷eác̈§¤¤¦§¨¥§¥¨
±KM mEXOW ,ci ,a lirl i"WxA d`xE§¥§©¦§¥¤¦¨

mB d`xE ."mNEM lr aEWgd" `Ed¤¨©¨§¥©
ohw `Ed zxR" :a ,fn zFrEaW i"Wx©¦§§¨¨¨
mlv` iEpn `EdW ,zFxdp dWlXn¦§¨§¨¤¨¤§¨
xdp FzF` `xFw `Ed o`ke .. sFQal§©§¨¥¨¨
mW lr o`M xMfp `EdW liaWA ,lFcB̈¦§¦¤¦§¨¨©¥
mB xMfp ,daEWg `idW l`xUi ux ¤̀¤¦§¨¥¤¦£¨¦§¨©

."zEaiWgA `Ed©£¦
äòaøàa øçàî àeäL ét ìò óà©©¦¤§ª¨§©§¨¨

úBøäðïãòî íéàöBiä±oFWlaE §¨©§¦¥¥¤¦§
aEzMd)i ,a lirl(.. ocrn `vFi xdpe" : ©¨§¨¨¥¥¥¤

."miW`x drAx`l dide cxRi mXnE¦¨¦¨¥§¨¨§©§¨¨¨¦
øîàpL±.ci ,a lirl ¤¤¡©§¥

ìLî ."úøô àeä éòéáøä øäpäå"§©¨¨¨§¦¦§¨§©
Cìî Y Cìî ãáò :èBéãä±card ¤§¤¤¤¤¤¤¨¤¤

ipRn ,KlnM `Ed mB aWgp KlOd lW¤©¤¤¤§¨©§¤¤¦§¥
.KlOl Fzaxw¦§¨©¤¤

ì ÷ácäøåçL±.xUl ¦¨¥§©£¨§¨
Eì eåçzLiå±dY` mBW ,xnFlM §¦§©£§§©¤©©¨

,` mixaC i"Wx mB d`xE .aEWg didY¦§¤¨§¥©©¦§¨¦
iAbl axw" :lWnA siqFd mWe .f§¨¦§¨¨§©§©¥
Yrbp m`" :FWExitE ,"odci`e `pidc̈¦¨§¦§©¥¦¨©§¨
gEWn mB `dY ,onWA gEWnA§¨©§¤¤§¥©¨©

"FzribpA)i"yxmy zereay(.hi dxez ¦§¦¨
(hi)Y éðéwä úàLé úBnà øNò ¤©¥¦¤¤ª¥

,íéBb äòáL àlà íäì ïúð àìå ,ïàk̈§Ÿ¨©¨¤¤¨¦§¨¦
ìMäåíäå ,ïBnòå áàBîe íBãà äL §©§Ÿ¨¡¨§©§¥

éðBîã÷å éfð÷ éðé÷±i"Wx mB d`x ¥¦§¦¦§©§¦§¥©©¦
,Fl iYzp minnr xUr" :d ,a mixaC§¨¦¤¤£¨¦¨©¦
od ipFncwe iGpwE ipiwe ,mkl draW¦§¨¨¤§¥¦§¦¦§©§¦¥
eUrl odn zg` ,xirUe a`FnE oFOr©¨§¥¦©©¥¤§¥¨
mixvnl KldW xkUA ,hFl ipal 'ade§©¦§¥¦§©¤¨©§¦§©¦
FYW` lr mixnF` EidX dn lr wzWe§¨©©©¤¨§¦©¦§
i"WxaE ."FpaM F`Ur ,`id izFg £̀¦¦£¨¦§§©¦
ipA E`vIW mdxa` xkUA" :a ,q oiNEg¦¦§©©§¨¨¤¨§§¥
."mdxa`l aFxw did hFle ,EPnid eUr¥¨¥¤§¨¨¨§©§¨¨
øîàpL ,ãéúòì äMøé úBéäì íéãéúò£¦¦¦§§ª¨¤¨¦¤¤¡©

±.ci ,`i dirWi§©§¨
íãé çBìLî áàBîe íBãà"±ipA ¡¨¦§©¨¨§¥

.mci mdA EglWi l`xUi¦§¨¥¦§§¨¤¨¨
"ízòîLî ïBnò éðáe±Eidi oFOr ipA §¥©¦§©§¨§¥©¦§

mzevn ElAwie ,l`xUil mirnWp¦§¨¦§¦§¨¥¦©§¦§¨¨
mdilr)my i"yx t"r(.k dxez £¥¤

(k)Y íéàôøä úàåâBò õøà±lag §¤¨§¨¦¤¤¤¤
.aBx`d̈©§Ÿ

da øîàpL±.bi ,b mixaC ¤¤¡©¨§¨¦
"íéàôø õøà àøwé àeää"±`id ©¦¨¥¤¤§¨¦¦

mdxa`l iYzPW DzF`)mb d`xe .my i"yx ¨¤¨©¦§©§¨¨
a ,q oileg i"yx(xtq lkAW ,oEIr Kixve .§¨¦¦¤§¨¥¤
xMfp zFnW,"iEg" ± "mi`tx" mFwnA §¦§¨¦§§¨¦¦¦

xMfp FnFwnaE "iEg" xMfp `l o`ke§¨Ÿ¦§¨¦¦¦§¦§¨
,cn dAx ziW`xaA ok`e ,"mi`tx"§¨¦§¨¥¦§¥¦©¨
oke .Kd Epiid iEge mi`txW rnWn bk©§©¤§¨¦§¦¦©§¨§¥
,` ,ep `xzA `aaA m"AWxd azM̈©¨©§©§¨¨©§¨
.o`M xMfp `l okle iEg Epiid mi`txW¤§¨¦©§¦¦§¨¥Ÿ¦§¨¨
.o`M i"Wx zrcA m"`xd azM oke§¥¨©¨§¥§©©©¦¨
iEgdW ,gk ,bk zFnW i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦§¤©¦¦
ENi`e ,d`lde oCxIl xarn Eid̈¥¥¤©©§¥¨¨§¨§¦
bFr ux` `id ixd o`M xEn`d mi`tx§¨¦¨¨¨£¥¦¤¤
cFr d`xE .oCxIl gxfOn `idW¤¦¦¦§¨©©§¥§¥
ux` md iprpkE iYgW mW i"WxA§©¦¨¤¦¦§©£¦¥¤¤
dPEdM zFpYnaE .bFre oFgiq¦§§©§§¨
`NW mrhA azM mW dAx ziW`xal¦§¥¦©¨¨¨©§©©¤Ÿ
llkp `EdW mEXn ,iEg o`M xMfEd§©¨¦¦¦¤¦§¨
xiMfd okle ,did orpM oA iM ,iprpMA©§©£¦¦¤§©©¨¨§¨¥¦§¦
lkA oEIr Kixv oicre .FnFwnA mi`tx§¨¦¦§©£©¦¨¦¦§¨

.df`k dxez ¤

jlÎjl zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy
i"yx£˙È¯ˆÓ ‰ÁÙL∑ ּבבית ׁשפחה ּבּתי ׁשּתהא 'מּוטב אמר: לׂשרה ׁשּנעׂשּו נּסים ּכׁשראה היתה. ּפרעה ּבת ƒ¿»ƒ¿ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

אחר' ּבבית ּגבירה ולא .זה ְְְִִֵֶַַָֹ

(á)ýåýé éðøöò àð-äpä íøáà-ìà éøN øîàzå©¸Ÿ¤¨©¹¤©§À̈¦¥º̈£¨©³¦§Ÿ̈Æ
òîLiå äpnî äðaà éìeà éúçôL-ìà àð-àa úãlî¦¤½¤Ÿ¨Æ¤¦§¨¦½©¬¦¨¤−¦¤®¨©¦§©¬

:éøN ìB÷ì íøáà©§−̈§¬¨¨«
i"yx£‰pnÓ ‰a‡ ÈÏe‡∑ הרּוס אּלא ּבנּוי ׁשאינֹו ּבנים לֹו ׁשאין מי על pnÓ‰.לּמד ‰a‡∑ ׁשאכניס ּבזכּות «ƒ»∆ƒ∆»ִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָƒ»∆ƒ∆»ְְִִֶַ

לתֹו È¯N.ּביתי צרתי ÏB˜Ï∑(ב"ר)הּקדׁש .ׁשּבּהלרּוח ְִִֵָָ¿»»ְֶֶַַָֹ

(â)úéøönä øâä-úà íøáà-úLà éøN çwzå©¦©º¨©´¥«¤©§À̈¤¨¨³©¦§¦Æ
ì íéðL øNò õwî dúçôLõøàa íøáà úáL ¦§¨½̈¦¥Æ¤´¤¨¦½§¤¬¤©§−̈§¤´¤

:äMàì Bì dLéà íøáàì dúà ïzzå ïòðk§¨®©©¦¥¬Ÿ¨²§©§¨¬¦−̈¬§¦¨«
i"yx£È¯N ÁwzÂ∑:ּבדברים ּכזה'לקחּתּה קדֹוׁש ּבגּוף לּדבק ׁשּזכית (ב"ר)'אׁשרי.ÌÈL ¯NÚ ıwÓ∑ מֹועד «ƒ«»«ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָƒ≈∆∆»ƒֵ

ליּׂשא  חּיב לבעלּה, ילדה ולא ׁשנים עׂשר ׁשּׁשהתה לאּׁשה סד)אחרת הּקבּוע B‚Â'.(יבמות Ì¯·‡ ˙·LÏ∑ ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ¿∆∆«¿»¿
לֹו נאמר ׁשּלא לפי הּמנין, מן לֹו עֹולה לארץ חּוצה יׁשיבת ׁשאין יב)מּגיד עד (לעיל ּגדֹול" לגֹוי ואעׂש" : ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

יׂשראל  לארץ .ׁשיבא ְְִֵֶֶֶָָֹ

ÈÈב  ÈÚÓ ÔÚk ‡‰ Ì¯·‡Ï È¯N ˙¯Ó‡Â«¬««»«¿«¿»»¿««¿«ƒ¿»
‡ ‰Ó È˙Ó‡ ˙ÂÏ ÔÚk ÏeÚ „ÏÈÓlÓÈa˙‡ Ì ƒ¿≈«¿«¿««¿ƒ»ƒƒ¿¿≈

:È¯N ¯ÓÈÓÏ Ì¯·‡ ÏÈa˜Â dpÓƒ«¿«ƒ«¿»¿≈«»»

È¯ˆÓ˙‡ג  ¯‚‰ ˙È Ì¯·‡ ˙z‡ È¯N ˙¯·„e¿»«»«ƒ««¿»»»»ƒ¿≈»
Ì¯·‡ ·zÓÏ ÔÈL ¯NÚ ÛBqÓ d˙Ó‡«¿«ƒ¬«¿ƒ¿ƒ««¿»
dÏÚa Ì¯·‡Ï d˙È ˙·‰ÈÂ ÔÚÎc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«ƒ»«»«¿«¿»«¿«

:ez‡Ï dÏ≈¿ƒ¿

mdxa` ly`

(`)Y úéøöî äçôLäòøt úa ¦§¨¦§¦©©§Ÿ
äúéä±azFMW Edn ,oM `l m` iM ¨§¨¦¦Ÿ¥©¤¥

zg` dgtW ike ,"zixvn dgtW Dle"§¨¦§¨¦§¦§¦¦§¨©©
zFgtW dAxd Dl Eid ixde ,Dl dzid̈§¨¨©£¥¨¨©§¥§¨
,fh ,ai lirl aEzMW FnM ,mixvOn¦¦§©¦§¤¨§¥
zcgEind dzid `idW dpEMd `N ¤̀¨©©¨¨¤¦¨§¨©§¤¤

odAW)dcya x`a(. ¤¨¤
äøNì eNòpL íéqð äàøLk± §¤¨¨¦¦¤©£§¨¨

.fi ,ai lirlcM§¦§¥
äçôL éza àäzL áèeî :øîà̈©¨¤§¥¦¦¦§¨

øçà úéáa äøéáb àìå ,äæ úéáa± §©¦¤§Ÿ§¦¨§©¦©¥
Ki` :ddinYd z` i"Wx wNqn dfÄ¤§©¥©¦¤©§¦¨¥
dgtW didY drxR zAW okYi¦¨¥¤©©§Ÿ¦§¤¦§¨

.dxUla dxez §¨¨
(a)Y äpnî äðaà éìeàéî ìò ãnì ©¦¨¤¦¤¨¦¥©¦

ñeøä àlà éeða BðéàL íéða Bì ïéàL¤¥¨¦¤¥¨¤¨¨
±d`xE .a ,eh lirl i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥§¥

a ,cl dhFqaE ` ,aiw zFAEzM i"Wx©¦§§¨
oFWNn `Ed o`M xEn`d "dpA`"W¤¦¨¤¨¨¨¦§

.dPOn dxt` :xnFlM ,"ixR"§¦§©¤§¤¦¤¨
Y äpnî äðaàñéðëàL úeëæa ¦¨¤¦¤¨¦§¤©§¦

éúøö±`id ztqFp dX` `UFPd mc` ¨¨¦¨¨©¥¦¨¤¤¦
,dpFW`xd dX`d cbpM "dxv" z`xwp¦§¥¨¨§¤¤¨¦¨¨¦¨

Ffl Ff zFaiF` zFUrp od oMW)i"yx d`x ¤¥¥©£§¨
my xe`iaae gi ,gi `xwie(.

éúéa CBúì±DzAqA ± "dPOn" Wxtn §¥¦§¨¥¦¤¨§¦¨¨
)m"`x(lcFB z` d`xi 'dWM ,xnFlM .§©§¤¦§¤¤¤

cinrdl ize`Ycr ,mdxa`n mipA ©£¨¦§©£¦¨¦¥©§¨¨©
dX` qipkdl KM mWl dpkEn ip`W¤£¦¨¨§¥¨§©§¦¦¨
df zEkfA ilE` ,mdxa`l iCbpM zxg ©̀¤¤§¤§¦§©§¨¨©¦§¤

mipA Eidi il mbe ilFwA 'd rnWi)t"r ¦§©§¦§©¦¦§¨¦
`"eb(.b ,l oOwl i"Wx d`xE .§¥©¦§©¨

Y éøN ìB÷ìdaL Lãwä çeøì± §¨¨§©©Ÿ¤¤¨
ixUl `Ad lFTl ,"ixU lFwl" Wxtn§¨¥§¨¨©©¨§¨©

)m"`x(Wi ,oM Wxtl i"Wx lW gxkdde .§©¤§¥©¤©¦§¨¥¥¥
rnW rECn oaEn `l oM `l m`W ,xnFl©¤¦Ÿ¥Ÿ¨©©¨©
dgtW `Vil FYW` lFwl mdxa ©̀§¨¨§¦§¦¨¦§¨
`EdÎKExAÎWFcTd ixde ,zixvn¦§¦©£¥©¨¨
xn`pe ,dxVn oA Fl didIW Fl gihad¦§¦©¤¦§¤¥¦¨¨§¤¡©
Fl did oM m`e ,"'dA oin`de" KM lr©¨§¤¡¦©§¦¥¨¨
oA Fl didIW xEnB oFgHaA oiYndl§©§¦§¦¨¨¤¦§¤¥
azFM okle ,dgtW zgwl `le ,dxVn¦¨¨§Ÿ¨©©¦§¨§¨¥¥
,"DAW WcFTd gExl" rnXW i"Wx©¦¤¨©§©©¤¤¨
okle ,WcTd gExA d`xFd Ff dzidW¤¨§¨¨¨§©©Ÿ¤§¨¥
:ai ,`k oOwl i"Wx mB d`xE .D`Up§¨¨§¥©©¦§©¨
,DAW WcTd gEx lFwA ± DlFwA rnW"§©§¨§©©Ÿ¤¤¨
dxUl lth mdxa` didW Epcnl̈©§¤¨¨©§¨¨¨¥§¨¨

."zE`iapAb dxez ¦§¦
(b)Y éøN çwzåíéøáãa dzç÷ì± ©¦©¨©§¨©¨¦§¨¦

ipaA dgiwl `xwOA xn`PW mFwn lM̈¨¤¤¡©©¦§¨§¦¨¦§¥

,a lirlcM ,mixacA `N` Dpi` mc`̈¨¥¨¤¨¦§¨¦§¦§¥
.x`Azp mWe .eh§¨¦§¨¥

éøLàLBã÷ óeâa ÷acì úéëfL C ©§¥¤¨¦¦©¥§¨
.äækY íéðL øNò õwîãòBî ¨¤¦¥¤¤¨¦¥

íéðL øNò äúäML äMàì òeáwä©¨©§¦¨¤¨£¨¤¤¨¦
úøçà àOì áiç dìòáì äãìé àìå§Ÿ¨§¨§©§¨©¨¦¨©¤¤

±z`f micnFl mWe .` ,cq zFnai§¨§¨§¦Ÿ
aYkp dn mWl oM `l m`W ,o`Mn¦¨¤¦Ÿ¥§¥¨¦§©

W xUr uTn"oOwl i"Wx d`xE ."mip ¦¥¤¤¨¦§¥©¦§©¨
ek ,dk)dwaxe wgvi iAB(mipW xUre" : ©¥¦§¨§¦§¨§¤¤¨¦

eia` dUrW FnM Dl oiYnde dRv¦¨§¦§¦¨§¤¨¨¨¦
."dxUl§¨¨

ì'Bâå íøáà úáLúáéLé ïéàL ãébî Y §¤¤©§¨§©¦¤¥§¦©
éôì ,ïéðnä ïî Bì äìBò õøàì äöeç¨¨¨¤¨¦©¦§¨§¦

Bì øîàð àlL±.a ,ai lirl ¤Ÿ¤¡©§¥
õøàì àáiL ãò ,"ìBãb éBâì ENòàå"§¤¤§§¨©¤¨Ÿ§¤¤

ìàøNé±mW" :mW i"Wx oFWlke ¦§¨¥§¦§©¦¨¨
dkFf dY` i` o`ke ,lFcB iFbl LUr ¤̀¤§§¨§¨¦©¨¤
:mW zFnai i"Wx mB d`xE ."mipal§¨¦§¥©©¦§¨¨
i`Ow ipW KpdA Dl aiqp `lC i`de"§©§¨§¥¨§©¨§¥©¨¥
mipW EidW ,orpM ux`l `A `NW cr©¤Ÿ¨§¤¤§©©¤¨¨¦
oi`W LcOll ,mx` oCtA zFAExn§§©©£¨§©¤§¤¥
`nlC ,Fl dlFr ux`l dvEg zaiWi§¦©¨¨¨¤¨¦§¨
md ux`l dvEg oFr mEXn¦£¨¨¨¤¥

."mixEwrc dxez £¦



jlÎjlפו zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy

(ã)ì÷zå äúøä ék àøzå øäzå øâä-ìà àáiå©¨¬Ÿ¤¨−̈©©®©©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨©¥©¬
:äéðéòa dzøáb§¦§−̈§¥¤«¨

i"yx£¯‰zÂ ¯‚‰ŒÏ‡ ‡·iÂ∑(ב"ר)ראׁשֹונה מּביאה.‰ÈÈÚa dz¯·b Ï˜zÂ∑,ּכגּלּויּה סתרּה אין זֹו ׂשרי אמרה: «»…∆»»«««ִִִָָ«≈«¿ƒ¿»¿≈∆»ְְְִִֵַָָָָָ
מּביאה  נתעּברּתי ואני הּללּו, הּׁשנים ּכל להריֹון זכתה ׁשּלא צּדקת, ואינּה צּדקת, היא ּכאּלּו עצמּה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹמראה

.(ב"ר)ראׁשֹונה  ִָ

(ä)éìò éñîç íøáà-ìà éøN øîàzåézúð éëðà E ©¸Ÿ¤¨©´¤©§¨»£¨¦´¨¤ ¼¼¨«Ÿ¦À¨©³¦
äéðéòa ì÷àå äúøä ék àøzå E÷éça éúçôL¦§¨¦Æ§¥¤½©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨¨«¥©−§¥¤®¨

éðéa ýåýé ètLééðéáe:E ¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¥¦¬¥¤«Ÿ
i"yx£EÈÏÚ ÈÒÓÁ∑עלי לי, העׂשּוי להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:חמס ּכׁשהתּפּללּת הענׁש, מּטילה טו)אני (לעיל ¬»ƒ»∆ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

נפקדת  אני והייתי ׁשנינּו, על להתּפּלל ל והיה ,עלי אּלא התּפּללּת לא ערירי", הֹול ואנכי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ"מהּֿתּתןֿלי 
ּבזיֹוני ׁשֹומע ׁשאּתה מּמּני, חֹומס אּתה ּדברי ועֹוד, .(ב"ר)וׁשֹותק עּמ.ÈÈa 'B‚Â È˙ÁÙL Èz˙ ÈÎ‡ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ»…ƒ»«ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ

EÈÈ·e∑ּוביני ּביּה קרי מלא, וזה חסר, ׁשּבּמקרא ּבינ לנקבה)ּכל נֹוכח ׁשהכניס (ר"ל ׁשל , ּבעּבּורּה הרע עין ה ≈∆ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשּתהר? לּה מבּׂשר והּוא הרתה, ּכבר  והלא הרה", הּנ" להגר: אֹומר ׁשהּמלא הּוא עּברּה, והּפילה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻהגר,

הראׁשֹון  הריֹון ׁשהּפילה מלּמד .אּלא ְִִִֵֵֶֶַָָָָ

(å)Cãéa CúçôL äpä éøN-ìà íøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¹̈¤¨©À¦¥³¦§¨¥Æ§¨¥½
éðéòa áBhä dì-éNò:äéðtî çøázå éøN äpòzå C £¦−̈©´§¥¨®¦©§©¤´¨¨©½©¦§©−¦¨¤«¨

i"yx£È¯N ‰pÚzÂ∑ ּבקׁשי ּבּה מׁשעּבדת .(ב"ר)היתה «¿«∆»»«ְְְְִֶֶַָָָֹ

ÈcÚ‡˙ד  È¯‡ ˙ÊÁÂ ˙‡ÈcÚÂ ¯‚‰ ˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿«»»¿«ƒ««¬«¬≈«ƒ«
:d‰ÈÚa dza¯ ˙Ï˜e¿«ƒ»¿«¿≈»«

‡‡ה  CÏÚ ÈÏ ÔÈc Ì¯·‡Ï È¯N ˙¯Ó‡Â«¬««»«¿«¿»ƒƒ¬»¬»
˙ÈÏ˜e ˙‡ÈcÚ È¯‡ ˙ÊÁÂ CÏ È˙Ó‡ ˙È·‰È¿»ƒ«¿ƒ»«¬«¬≈«ƒ«¿≈

:CÈ·e ÈÈa ÈÈ ÔÈ„È d‰ÈÚa¿≈»«¿ƒ¿»≈ƒ≈»

CÈ„Èaו  CÈ˙Ó‡ ‡‰ È¯NÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»«»«¿ƒƒƒ
È¯N d˙ÈÚÂ ÈÎÈÈÚa ÔÈw˙„k dÏ È„È·Úƒƒƒ«ƒ¿«≈¿≈»¿ƒ¿«ƒ«»«

:d‰Ó„wÓ ˙˜¯ÚÂ¿»¿«ƒ√»»«

mdxa` ly`

(c)Y øäzå øâä ìà àáiåäàéaî ©¨Ÿ¤¨¨©©©¦¦¨
äðBLàø±oM cnFNW d`xpzEkinQn ¦¨¦§¤¤¥¥¦§¦

iR lr s`e ."xdYe .. `aIe" oFWNd©¨©¨Ÿ©©©§©©¦
zxArzn dX`d oi` llM KxcAW¤§¤¤§¨¥¨¦¨¦§©¤¤

dilEzA zngn) dpFW`x d`iAn(Wi , ¦¦¨¦¨¥£©§¤¨¥
`EdÎKExAÎWFcTd xfr o`MW xnFl©¤¨¨©©¨¨
i"Wx d`xE .dpFW`x d`iAn xArzYW¤¦§©¥¦¦¨¦¨§¥©¦

.el ,hi oOwl§©¨
äéðéòa dzøáb ì÷zåéøN :äøîà Y ©¥©§¦§¨§¥¤¨¨§¨¨©
déelâk døúñ ïéà Bæ±wEICn oM cnFl ¥¦§¨§¦¨¥¥¦¦

itM dPpi` `idW ,"dipirA" oFWNd©¨§¥¤¨¤¦¥¤¨§¦
mipirA zi`xp `idW)cecl likyn(. ¤¦¦§¥¨¥©¦

ú÷cö àéä elàk dîöò äàøî©§¨©§¨§¦¦©¤¤
ìk ïBéøäì äúëæ àlL ,ú÷cö dðéàå§¥¨©¤¤¤Ÿ¨§¨§¥¨¨

eìlä íéðMä±zwCv dzid ENi`W ©¨¦©¨¤¦¨§¨©¤¤
.oFixdl dkFf dzid̈§¨¨§¥¨

äðBLàø äàéaî ézøaòúð éðàå± ©£¦¦§©©§¦¦¦¨¦¨
,"dzxd iM `xYe" aEzMX dn Edfe§¤©¤¨©¥¤¦¨¨¨
d`iAn dzxdW dz`xW xnFlM§©¤¨£¨¤¨§¨¦¦¨

Ye" KM mEXnE ,dpFW`xDYxiaB lw ¦¨¦¨©¥©§¦§¨
."dipirAd dxez §¥¤¨

(d)éìò éñîçY Eéì éeNòä ñîç± £¨¦¨¤¨¨¤¨¦
,iNW qng ,FWExiR "iqng" ,xnFlM§©£¨¦¥¨¨¤¦
xbdn) il iEUrd qng dpEMd o`ke(, §¨©©¨¨¨¨¤¨¦¥¨¨

dUFr ip`W qng `le)m"`x(. §Ÿ¨¨¤£¦¨
éìò"Lðòä äìéhî éðà "E±qngd lr ¨¤£¦©¦¨¨Ÿ¤©¤¨¨

.il iEUrd¤¨¦
:àeä-Ceøa-LBãwäì zìltúäLk§¤¦§©©§¨§©¨¨

"éøéøò CìBä éëðàå éì ïzz äî"± ©¦¤¦§¨Ÿ¦¥£¦¦
.a ,eh lirl§¥

éìò àlà zìltúä àìE±:Yxn`W Ÿ¦§©©§¨¤¨¨¤¤¨©§¨
."ixixr KlFd ikp`e"§¨Ÿ¦¥£¦¦

éúééäå ,eðéðL ìò ìltúäì Eì äéäå§¨¨§§¦§©¥©§¥§¨¦¦
ãBòå .Enò úã÷ôð éðà±.sqFp WExiR £¦¦§¤¤¦§§¥¨

K`xEB"dWExiR df oi`W azM "dix` ©©©§¥¨©¤¥¤¥
lke ,ixU lW ztqFp dprh `N` ,sqFp¨¤¨©£¨¤¤¤¨©§¨
daEzMW "iqng" zaizA llkp df¤¦§¨§¥©£¨¦¤§¨

.qng ibEq lM zllFM `idW ,mzqA¦§¨¤¦¤¤¨¥¨¨
éøácäzàL épnî ñîBç äzà E §¨¤©¨¥¦¤¦¤©¨

÷úBLå éðBéæa òîBL±iqng" Edfe ¥©¦§¦§¥§¤£¨¦
.iPOn qnFg dY` ,"Lilr̈¤©¨¥¦¤¦

éðéáe éðéaY Eðéa" ìkàø÷naL "E ¥¦¥¤¨¥§¤©¦§¨
éðéáe" :dá éø÷ ,àìî äæå ,øñç"C± ¨¥§¤¨¥§¦¥¥¥

o"EPd ENi`MW dxFn dIpXd c"EIdW¤©©§¦¨¨¤§¦©
"LpiA" lkM `le) d"xivA zcTEpn§¤¤§¥¤§Ÿ§¨¥§

OWl"FBqA F` `"eWA zcTEp(`Ede , ¤§¤¤¦§¨§¤§
xbdl s`W ,xnFlM .dawpl gkFp oFWl§¥©¦§¥¨§©¤©§¨¨
DxEAirA rxd oir dqipkde ,oM dxn`̈§¨¥§¦§¦¨©¦¨¨§¦¨

)m"`x(ixw" :o`M qxFB oFW`x qEtcaE .¦§¦¥¨§¦
dti"d WExitM dpEMde ."LipaE DiA¥¨¤§©©¨¨§¥©§¥

"x`Fz)d ,dn x"aa(aYkPW oeiMW , ©¤¥¨¤¦§©
ode "LpiaE" od `Fxwl oYip ,"LipiaE"¥¤¦¨¦§¥¥¤§¥
idFfe ,LNW oAaE LA ,xnFlM ,"LipaE"¨¤§©§©¥¤§§¦
rxd oir dqipkdW" :i"Wx zpEM©¨©©¦¤¦§¦¨©¦¨¨

"DxAEr dliRde xbd lW DxEAirA)t"r §¦¨¤¨¨§¦¦¨¨¨
lld sqei(.

øâä ìL døeaòa òøä ïéò äñéðëäL¤¦§¦¨©¦¨¨§¦¨¤¨¨
øîBà CàìnäL àeä .døaò äìétäå§¦¦¨ª¨¨¤©©§¨¥

øâäì±.`i wEqR oOwl §¨¨§©¨¨
pä""äøä C±ixdY iaEWYWM)my i"yx(. ¦¨¨¨§¤¨¦©£¦

dì øOáî àeäå äúøä øák àìäå©£Ÿ§¨¨§¨§§©¥¨
ïBéøä äìétäL ãnìî àlà ,øäzL¤©©¤¨§©¥¤¦¦¨¥¨

.ïBLàøä±"dxd"W Wxtl oi`e ¨¦§¥§¨¥¤¨¨
EpiidC ,xaC mW `Ed mW oOwl xEn`d̈¨§©¨¨¥¨¨§©§
oOwl "dxd" WExitkE) zxAErn `idW¤¦§¤¤§¥¨¨§©¨

mW i"WxaE ck ,gl(df mBW mEXn , §©¦¨¦¤©¤
`id ixdW ,Dl ricFdl K`lOl oi ¥̀©©§¨§¦©¨¤£¥¦
Kixv wx dide ,dxd `idW xaM zrcFi©©§¨¤¦¨¨§¨¨©¨¦

"oA zclFi KPd" :Dl xnFl)likyn ©¨¦¨¤¤¥
cecl(.e dxez

(e)Y éøN äpòzåúãaòLî äúéä ©§©¤¨¨©¨§¨§©§¤¤
éL÷a da±zxQin dzidW `le ¨§Ÿ¦§Ÿ¤¨§¨§©¤¤

jlÎjl zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy

(æ)øaãna íénä ïéò-ìò ýåýé Càìî dàöîiå©¦§¨º̈©§©¯§Ÿ̈²©¥¬©©−¦©¦§¨®
:øeL Cøãa ïéòä-ìò©¨©−¦§¤¬¤«

(ç)äðàå úàá äfî-éà éøN úçôL øâä øîàiå©Ÿ©À¨º̈¦§©¬¨©²¥«¦¤¬−̈§¨´¨
:úçøa éëðà ézøáb éøN éðtî øîàzå éëìú¥¥®¦©¾Ÿ¤¦§¥Æ¨©´§¦§¦½¨«Ÿ¦−Ÿ©«©

i"yx£˙‡· ‰fÓŒÈ‡∑"איֿמּזה" ּולׁשֹון ּבדברים, עּמּה ליּכנס ּפתח לּה ליּתן אּלא היה, יֹודע ּבאת. מהיכן ≈ƒ∆»ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
'מּזה  עליו: ׁשּתאמר הּמקֹום ּבא'אּיה .אני ֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ

(è)épòúäå Czøáb-ìà éáeL ýåýé Càìî dì øîàiå©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½−¦¤§¦§¥®§¦§©¦−
:äéãé úçz©¬©¨¤«¨

i"yx£'B‚Â '‰ C‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡iÂ∑ אמירה ּבכל 'מלא' נאמר לכ אחר, מלא לּה ׁשלּוח היה אמירה ּכל על «…∆»«¿«¿ְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
.ואמירה  ֲִַָ

(é)Còøæ-úà äaøà äaøä ýåýé Càìî dì øîàiå©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½©§¨¬©§¤−¤©§¥®
:áøî øôqé àìå§¬Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ

(àé)pä ýåýé Càìî dì øîàiåïa zãìéå äøä C ©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½¦¨¬¨−̈§Ÿ©§́§¥®
éðò-ìà ýåýé òîL-ék ìàòîLé BîL úàø÷å:C §¨¨³§Æ¦§¨¥½¦«¨©¬§Ÿ̈−¤¨§¥«

i"yx£‰¯‰ Cp‰∑ּכמֹו ּתהרי, יג)ּכׁשּתׁשּובי מנֹוח (שופטים ּדאׁשת הרה" הּנ".Ôa z„ÏÈÂ∑ ודֹומה וילדּת, ּכמֹו ƒ»»»ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ¿…«¿¿≈ְְְְְֶַָ
כב)לֹו: ּבארזים"(ירמיה מקּננּת ּבּלבנֹון BÓL."יׁשבּת ˙‡¯˜Â∑ את "וקראת לזכר: ׁשאֹומר ּכמֹו הּוא, צּוּוי ְְְְְְֲִַַַָָָֹֻ¿»»¿ְְְִֵֶֶָָָָָ

יצחק  ."ׁשמֹו ְְִָ

„iÓ‡ז  ‡ÈÚ ÏÚ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÁkL‡Â¿«¿¿««¿¬»«¿»«≈»¿«»
:‡¯‚Á„ ‡Á¯‡a ‡ÈÚ ÏÚ ‡¯a„Óa¿«¿¿»«≈»¿»¿»¿«¿»

‡˙È‡ח  z‡ ÔÓ È¯N„ ‡˙Ó‡ ¯‚‰ ¯Ó‡Â«¬«»»«¿»¿»«¿»«¿»¿»
Èza¯ È¯N Ì„˜ ÔÓ ˙¯Ó‡Â ‡ÏÊ‡ z‡ Ô‡Ïe¿»«¿»¿»«¬««ƒ√»»«ƒ»¿ƒ

) ‡˜¯Ú ‡‡נ"י:(˙˜¯Ú ¬»»»»¬»«

¯CzBaט  ˙ÂÏ È·ez ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ
:‡‰„È ˙BÁz È„aÚzL‡Â¿ƒ¿«¿¿ƒ¿¿»»

È˙י  ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»«¿»»«¿≈»
:È‚qÓ ÔeÓzÈ ‡ÏÂ ÈÎÈa¿»¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿≈

È„ÚÓ‡יא  z‡ ‡‰ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»»«¿¿«¿»
È¯‡ Ï‡ÚÓLÈ dÓL ÔÈ¯˜˙Â ¯a ÔÈ„Ï˙Â¿≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¬≈

:CÈ˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa«̃ƒ¿»¿ƒ

mdxa` ly`

oOwl K`lOd oFWNn gkEn oke .DzF`¨§¥¨¦§©©§¨§©¨
."dici zgY iPrzde" :h wEqRf dxez ¨§¦§©¦©©¨¤¨

(g)Y úàá äfî éà.úàa ïëéäî ¥¦¤¨¥¥¨¨
ñðkì çút dì ïzì àlà ,äéä òãBé¥©¨¨¤¨¦¥¨¤©¦¨¥

íéøáãa dnò±,b lirl i"Wx mB d`x ¦¨¦§¨¦§¥©©¦§¥
.h
ìe"äfî éà" ïBL±."dfi`n" `le §¥¦¤§Ÿ¥¥¤

íB÷nä äià±."i`" WExiR Edf ©¥©¨¤¥¥
àa éðà "äfî" :åéìò øîàzL±Edf ¤Ÿ©¨¨¦¤£¦¨¤

."z`a dGn" WExiRi"Wx mB d`xE ¥¦¤¨§¥©©¦
mFwn dI` ± `FaY dGn i`" :a ,a aFI ¦̀¥¦¤¨©¥¨

."`A ip` dGn xnFl lkEYWh dxez ¤©©¦¤£¦¨
(h)'Bâå 'ä Càìî dì øîàiåìò Y ©Ÿ¤¨©§©§©

Càìî dì çeìL äéä äøéîà ìk̈£¦¨¨¨¨©¨©§¨
øçà±`Ede" :gi ,gi oOwl i"Wx d`x ©¥§¥©¦§©¨§

lW FzEgilWA `N` zFAxdl FciA oi ¥̀§¨§©§¤¨¦§¦¤
:a wEqR mW i"Wx d`xE ."mFwn̈§¥©¦¨¨
iYW dUFr cg` K`ln oi`W"¤¥©§¨¤¨¤§¥
aMir wx oFW`xd okle ."zFiEgilW§¦§¨¥¨¦©¦¥
dEv ipXde ,d`ld KlY `NW DzF`¨¤Ÿ¥¥¨§¨§©¥¦¦¨

iWilXde ,DYxiaB l` aEWl dilr̈¤¨¨¤§¦§¨§©§¦¦
,"Krxf z` dAx` dAxd" :Dl gihad¦§¦©¨©§¨©§¤¤©§¥
cIn xArzYW Dl gihad iriaxde§¨§¦¦¦§¦©¨¤¦§©¥¦¨

l`rnWi z` clze DaEWA)likyn §¨§¥¥¤¦§¨¥
cecl(.

äøéîà ìëa Càìî øîàð Cëì§¨¤¡©©§¨§¨£¦¨
äøéîàå±mik`ln drAx` Epiide ©£¦¨§©§©§¨¨©§¨¦

)bi weqt onwl i"yx(:aEzM zg` mrR oMW ,¤¥©©©©¨
xg`e ,"xn`Ie .. 'd K`ln D`vnIe"©¦§¨¨©§©©Ÿ©§©©
xn`Ie" :minrR WlW cFr aEzM KM̈¨¨§¨¦©Ÿ¤
i"Wx d`x la` ."'d K`ln Dl̈©§©£¨§¥©¦
dWlW Dl EpOCfp xbd" :a ,fi dlirn§¦¨¨¨¦§©§¨§¨
K`ln aizM minrR WlWC ,mik`ln©§¨¦§¨§¨¦§¦©§¨
minrR WlXW dpEMde ."dWxRA©¨¨¨§©©¨¨¤¨§¨¦

."'d K`ln Dl xn`Ie" aEzMi dxez ¨©Ÿ¤¨©§©
(`i)päY äøä CéáeLzLk±l` ¦¨¨¨§¤¨¦¤

.h wEqR lirlcM ,KYxiaB§¦§¥§¦§¥¨
éøäz±xEn`d "dxd" oi`W ,xnFlM ©£¦§©¤¥¨¨¨¨

"dxd dX`" FnM ,xaC mW o`M̈¥¨¨§¦¨¨¨
mW i"WxaE c ,gl oOwlckE)(`N` , §¦§©¨§©¦¨¤¨

,cizr oFWllirlckEd wEqR i"WxA §¨¦§¦§¥§©¦¨
.xE`iAA mW d`xE .DxAEr dliRdW¤¦¦¨¨¨§¥¨©¥

pä" BîkçBðî úLàc "äøä C± §¦¨¨¨§¥¤¨©
,f dirWi i"Wx d`x .d ,bi mihtFW§¦§¥©¦§©§¨
FnM ,`Ed cizr oFWl ± dxd" :ci¨¨§¨¦§
Dl xn`W ,gFpn zW`A EpivOW¤¨¦§¥¤¨©¤¨©¨

K`lOd)b ,bi mihtey(,oA Yclie zixde : ©©§¨§¨¦§¨©§§¥
aizkE)d ,bi my(dxd KPd Dl xn`Ie : §¦©Ÿ¤¨¦¨¨¨
."'ebe

Y ïa zãìéåúãìBéå Bîk±,xnFlM §Ÿ©§§¥§§¤¤§©
mixFn oi`eXdW s` ,deFd oFWl `id¦§¤©¤©§¨¦¦
dcEwp `id ENi`kE ,xar oFWl lr©§¨¨§¦¦§¨

l"FBqA)zeaegx x`a(Ll xidan dfaE . §¤¨¤©§¦§
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eiWkr)w"cx t"r(. ©§¨
Bì äîBãå±lr DFnzl oi`W ,xnFlM §¤§©¤¥¦§©©

Epivn oMW ,daiYd sFqAW oi`eXd©§¨¦¤§©¥¨¤¥¨¦
xg` mFwnA)m"`x(. §¨©¥

záLé"±deFdA) zaWFi :FnM `Ede(. Ÿ©§§§§¤¤§¤



פז jlÎjl zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy

(ã)ì÷zå äúøä ék àøzå øäzå øâä-ìà àáiå©¨¬Ÿ¤¨−̈©©®©©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨©¥©¬
:äéðéòa dzøáb§¦§−̈§¥¤«¨

i"yx£¯‰zÂ ¯‚‰ŒÏ‡ ‡·iÂ∑(ב"ר)ראׁשֹונה מּביאה.‰ÈÈÚa dz¯·b Ï˜zÂ∑,ּכגּלּויּה סתרּה אין זֹו ׂשרי אמרה: «»…∆»»«««ִִִָָ«≈«¿ƒ¿»¿≈∆»ְְְִִֵַָָָָָ
מּביאה  נתעּברּתי ואני הּללּו, הּׁשנים ּכל להריֹון זכתה ׁשּלא צּדקת, ואינּה צּדקת, היא ּכאּלּו עצמּה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹמראה

.(ב"ר)ראׁשֹונה  ִָ

(ä)éìò éñîç íøáà-ìà éøN øîàzåézúð éëðà E ©¸Ÿ¤¨©´¤©§¨»£¨¦´¨¤ ¼¼¨«Ÿ¦À¨©³¦
äéðéòa ì÷àå äúøä ék àøzå E÷éça éúçôL¦§¨¦Æ§¥¤½©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨¨«¥©−§¥¤®¨

éðéa ýåýé ètLééðéáe:E ¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¥¦¬¥¤«Ÿ
i"yx£EÈÏÚ ÈÒÓÁ∑עלי לי, העׂשּוי להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:חמס ּכׁשהתּפּללּת הענׁש, מּטילה טו)אני (לעיל ¬»ƒ»∆ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

נפקדת  אני והייתי ׁשנינּו, על להתּפּלל ל והיה ,עלי אּלא התּפּללּת לא ערירי", הֹול ואנכי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ"מהּֿתּתןֿלי 
ּבזיֹוני ׁשֹומע ׁשאּתה מּמּני, חֹומס אּתה ּדברי ועֹוד, .(ב"ר)וׁשֹותק עּמ.ÈÈa 'B‚Â È˙ÁÙL Èz˙ ÈÎ‡ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ»…ƒ»«ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ

EÈÈ·e∑ּוביני ּביּה קרי מלא, וזה חסר, ׁשּבּמקרא ּבינ לנקבה)ּכל נֹוכח ׁשהכניס (ר"ל ׁשל , ּבעּבּורּה הרע עין ה ≈∆ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשּתהר? לּה מבּׂשר והּוא הרתה, ּכבר  והלא הרה", הּנ" להגר: אֹומר ׁשהּמלא הּוא עּברּה, והּפילה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻהגר,

הראׁשֹון  הריֹון ׁשהּפילה מלּמד .אּלא ְִִִֵֵֶֶַָָָָ

(å)Cãéa CúçôL äpä éøN-ìà íøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¹̈¤¨©À¦¥³¦§¨¥Æ§¨¥½
éðéòa áBhä dì-éNò:äéðtî çøázå éøN äpòzå C £¦−̈©´§¥¨®¦©§©¤´¨¨©½©¦§©−¦¨¤«¨

i"yx£È¯N ‰pÚzÂ∑ ּבקׁשי ּבּה מׁשעּבדת .(ב"ר)היתה «¿«∆»»«ְְְְִֶֶַָָָֹ

ÈcÚ‡˙ד  È¯‡ ˙ÊÁÂ ˙‡ÈcÚÂ ¯‚‰ ˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿«»»¿«ƒ««¬«¬≈«ƒ«
:d‰ÈÚa dza¯ ˙Ï˜e¿«ƒ»¿«¿≈»«

‡‡ה  CÏÚ ÈÏ ÔÈc Ì¯·‡Ï È¯N ˙¯Ó‡Â«¬««»«¿«¿»ƒƒ¬»¬»
˙ÈÏ˜e ˙‡ÈcÚ È¯‡ ˙ÊÁÂ CÏ È˙Ó‡ ˙È·‰È¿»ƒ«¿ƒ»«¬«¬≈«ƒ«¿≈

:CÈ·e ÈÈa ÈÈ ÔÈ„È d‰ÈÚa¿≈»«¿ƒ¿»≈ƒ≈»

CÈ„Èaו  CÈ˙Ó‡ ‡‰ È¯NÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»«»«¿ƒƒƒ
È¯N d˙ÈÚÂ ÈÎÈÈÚa ÔÈw˙„k dÏ È„È·Úƒƒƒ«ƒ¿«≈¿≈»¿ƒ¿«ƒ«»«

:d‰Ó„wÓ ˙˜¯ÚÂ¿»¿«ƒ√»»«

mdxa` ly`

(c)Y øäzå øâä ìà àáiåäàéaî ©¨Ÿ¤¨¨©©©¦¦¨
äðBLàø±oM cnFNW d`xpzEkinQn ¦¨¦§¤¤¥¥¦§¦

iR lr s`e ."xdYe .. `aIe" oFWNd©¨©¨Ÿ©©©§©©¦
zxArzn dX`d oi` llM KxcAW¤§¤¤§¨¥¨¦¨¦§©¤¤

dilEzA zngn) dpFW`x d`iAn(Wi , ¦¦¨¦¨¥£©§¤¨¥
`EdÎKExAÎWFcTd xfr o`MW xnFl©¤¨¨©©¨¨
i"Wx d`xE .dpFW`x d`iAn xArzYW¤¦§©¥¦¦¨¦¨§¥©¦

.el ,hi oOwl§©¨
äéðéòa dzøáb ì÷zåéøN :äøîà Y ©¥©§¦§¨§¥¤¨¨§¨¨©
déelâk døúñ ïéà Bæ±wEICn oM cnFl ¥¦§¨§¦¨¥¥¦¦

itM dPpi` `idW ,"dipirA" oFWNd©¨§¥¤¨¤¦¥¤¨§¦
mipirA zi`xp `idW)cecl likyn(. ¤¦¦§¥¨¥©¦

ú÷cö àéä elàk dîöò äàøî©§¨©§¨§¦¦©¤¤
ìk ïBéøäì äúëæ àlL ,ú÷cö dðéàå§¥¨©¤¤¤Ÿ¨§¨§¥¨¨

eìlä íéðMä±zwCv dzid ENi`W ©¨¦©¨¤¦¨§¨©¤¤
.oFixdl dkFf dzid̈§¨¨§¥¨

äðBLàø äàéaî ézøaòúð éðàå± ©£¦¦§©©§¦¦¦¨¦¨
,"dzxd iM `xYe" aEzMX dn Edfe§¤©¤¨©¥¤¦¨¨¨
d`iAn dzxdW dz`xW xnFlM§©¤¨£¨¤¨§¨¦¦¨

Ye" KM mEXnE ,dpFW`xDYxiaB lw ¦¨¦¨©¥©§¦§¨
."dipirAd dxez §¥¤¨

(d)éìò éñîçY Eéì éeNòä ñîç± £¨¦¨¤¨¨¤¨¦
,iNW qng ,FWExiR "iqng" ,xnFlM§©£¨¦¥¨¨¤¦
xbdn) il iEUrd qng dpEMd o`ke(, §¨©©¨¨¨¨¤¨¦¥¨¨

dUFr ip`W qng `le)m"`x(. §Ÿ¨¨¤£¦¨
éìò"Lðòä äìéhî éðà "E±qngd lr ¨¤£¦©¦¨¨Ÿ¤©¤¨¨

.il iEUrd¤¨¦
:àeä-Ceøa-LBãwäì zìltúäLk§¤¦§©©§¨§©¨¨

"éøéøò CìBä éëðàå éì ïzz äî"± ©¦¤¦§¨Ÿ¦¥£¦¦
.a ,eh lirl§¥

éìò àlà zìltúä àìE±:Yxn`W Ÿ¦§©©§¨¤¨¨¤¤¨©§¨
."ixixr KlFd ikp`e"§¨Ÿ¦¥£¦¦

éúééäå ,eðéðL ìò ìltúäì Eì äéäå§¨¨§§¦§©¥©§¥§¨¦¦
ãBòå .Enò úã÷ôð éðà±.sqFp WExiR £¦¦§¤¤¦§§¥¨

K`xEB"dWExiR df oi`W azM "dix` ©©©§¥¨©¤¥¤¥
lke ,ixU lW ztqFp dprh `N` ,sqFp¨¤¨©£¨¤¤¤¨©§¨
daEzMW "iqng" zaizA llkp df¤¦§¨§¥©£¨¦¤§¨

.qng ibEq lM zllFM `idW ,mzqA¦§¨¤¦¤¤¨¥¨¨
éøácäzàL épnî ñîBç äzà E §¨¤©¨¥¦¤¦¤©¨

÷úBLå éðBéæa òîBL±iqng" Edfe ¥©¦§¦§¥§¤£¨¦
.iPOn qnFg dY` ,"Lilr̈¤©¨¥¦¤¦

éðéáe éðéaY Eðéa" ìkàø÷naL "E ¥¦¥¤¨¥§¤©¦§¨
éðéáe" :dá éø÷ ,àìî äæå ,øñç"C± ¨¥§¤¨¥§¦¥¥¥

o"EPd ENi`MW dxFn dIpXd c"EIdW¤©©§¦¨¨¤§¦©
"LpiA" lkM `le) d"xivA zcTEpn§¤¤§¥¤§Ÿ§¨¥§

OWl"FBqA F` `"eWA zcTEp(`Ede , ¤§¤¤¦§¨§¤§
xbdl s`W ,xnFlM .dawpl gkFp oFWl§¥©¦§¥¨§©¤©§¨¨
DxEAirA rxd oir dqipkde ,oM dxn`̈§¨¥§¦§¦¨©¦¨¨§¦¨

)m"`x(ixw" :o`M qxFB oFW`x qEtcaE .¦§¦¥¨§¦
dti"d WExitM dpEMde ."LipaE DiA¥¨¤§©©¨¨§¥©§¥

"x`Fz)d ,dn x"aa(aYkPW oeiMW , ©¤¥¨¤¦§©
ode "LpiaE" od `Fxwl oYip ,"LipiaE"¥¤¦¨¦§¥¥¤§¥
idFfe ,LNW oAaE LA ,xnFlM ,"LipaE"¨¤§©§©¥¤§§¦
rxd oir dqipkdW" :i"Wx zpEM©¨©©¦¤¦§¦¨©¦¨¨

"DxAEr dliRde xbd lW DxEAirA)t"r §¦¨¤¨¨§¦¦¨¨¨
lld sqei(.

øâä ìL døeaòa òøä ïéò äñéðëäL¤¦§¦¨©¦¨¨§¦¨¤¨¨
øîBà CàìnäL àeä .døaò äìétäå§¦¦¨ª¨¨¤©©§¨¥

øâäì±.`i wEqR oOwl §¨¨§©¨¨
pä""äøä C±ixdY iaEWYWM)my i"yx(. ¦¨¨¨§¤¨¦©£¦

dì øOáî àeäå äúøä øák àìäå©£Ÿ§¨¨§¨§§©¥¨
ïBéøä äìétäL ãnìî àlà ,øäzL¤©©¤¨§©¥¤¦¦¨¥¨

.ïBLàøä±"dxd"W Wxtl oi`e ¨¦§¥§¨¥¤¨¨
EpiidC ,xaC mW `Ed mW oOwl xEn`d̈¨§©¨¨¥¨¨§©§
oOwl "dxd" WExitkE) zxAErn `idW¤¦§¤¤§¥¨¨§©¨

mW i"WxaE ck ,gl(df mBW mEXn , §©¦¨¦¤©¤
`id ixdW ,Dl ricFdl K`lOl oi ¥̀©©§¨§¦©¨¤£¥¦
Kixv wx dide ,dxd `idW xaM zrcFi©©§¨¤¦¨¨§¨¨©¨¦

"oA zclFi KPd" :Dl xnFl)likyn ©¨¦¨¤¤¥
cecl(.e dxez

(e)Y éøN äpòzåúãaòLî äúéä ©§©¤¨¨©¨§¨§©§¤¤
éL÷a da±zxQin dzidW `le ¨§Ÿ¦§Ÿ¤¨§¨§©¤¤

jlÎjl zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy

(æ)øaãna íénä ïéò-ìò ýåýé Càìî dàöîiå©¦§¨º̈©§©¯§Ÿ̈²©¥¬©©−¦©¦§¨®
:øeL Cøãa ïéòä-ìò©¨©−¦§¤¬¤«

(ç)äðàå úàá äfî-éà éøN úçôL øâä øîàiå©Ÿ©À¨º̈¦§©¬¨©²¥«¦¤¬−̈§¨´¨
:úçøa éëðà ézøáb éøN éðtî øîàzå éëìú¥¥®¦©¾Ÿ¤¦§¥Æ¨©´§¦§¦½¨«Ÿ¦−Ÿ©«©

i"yx£˙‡· ‰fÓŒÈ‡∑"איֿמּזה" ּולׁשֹון ּבדברים, עּמּה ליּכנס ּפתח לּה ליּתן אּלא היה, יֹודע ּבאת. מהיכן ≈ƒ∆»ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
'מּזה  עליו: ׁשּתאמר הּמקֹום ּבא'אּיה .אני ֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ

(è)épòúäå Czøáb-ìà éáeL ýåýé Càìî dì øîàiå©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½−¦¤§¦§¥®§¦§©¦−
:äéãé úçz©¬©¨¤«¨

i"yx£'B‚Â '‰ C‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡iÂ∑ אמירה ּבכל 'מלא' נאמר לכ אחר, מלא לּה ׁשלּוח היה אמירה ּכל על «…∆»«¿«¿ְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
.ואמירה  ֲִַָ

(é)Còøæ-úà äaøà äaøä ýåýé Càìî dì øîàiå©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½©§¨¬©§¤−¤©§¥®
:áøî øôqé àìå§¬Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ

(àé)pä ýåýé Càìî dì øîàiåïa zãìéå äøä C ©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½¦¨¬¨−̈§Ÿ©§́§¥®
éðò-ìà ýåýé òîL-ék ìàòîLé BîL úàø÷å:C §¨¨³§Æ¦§¨¥½¦«¨©¬§Ÿ̈−¤¨§¥«

i"yx£‰¯‰ Cp‰∑ּכמֹו ּתהרי, יג)ּכׁשּתׁשּובי מנֹוח (שופטים ּדאׁשת הרה" הּנ".Ôa z„ÏÈÂ∑ ודֹומה וילדּת, ּכמֹו ƒ»»»ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ¿…«¿¿≈ְְְְְֶַָ
כב)לֹו: ּבארזים"(ירמיה מקּננּת ּבּלבנֹון BÓL."יׁשבּת ˙‡¯˜Â∑ את "וקראת לזכר: ׁשאֹומר ּכמֹו הּוא, צּוּוי ְְְְְְֲִַַַָָָֹֻ¿»»¿ְְְִֵֶֶָָָָָ

יצחק  ."ׁשמֹו ְְִָ

„iÓ‡ז  ‡ÈÚ ÏÚ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÁkL‡Â¿«¿¿««¿¬»«¿»«≈»¿«»
:‡¯‚Á„ ‡Á¯‡a ‡ÈÚ ÏÚ ‡¯a„Óa¿«¿¿»«≈»¿»¿»¿«¿»

‡˙È‡ח  z‡ ÔÓ È¯N„ ‡˙Ó‡ ¯‚‰ ¯Ó‡Â«¬«»»«¿»¿»«¿»«¿»¿»
Èza¯ È¯N Ì„˜ ÔÓ ˙¯Ó‡Â ‡ÏÊ‡ z‡ Ô‡Ïe¿»«¿»¿»«¬««ƒ√»»«ƒ»¿ƒ

) ‡˜¯Ú ‡‡נ"י:(˙˜¯Ú ¬»»»»¬»«

¯CzBaט  ˙ÂÏ È·ez ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ
:‡‰„È ˙BÁz È„aÚzL‡Â¿ƒ¿«¿¿ƒ¿¿»»

È˙י  ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»«¿»»«¿≈»
:È‚qÓ ÔeÓzÈ ‡ÏÂ ÈÎÈa¿»¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿≈

È„ÚÓ‡יא  z‡ ‡‰ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»»«¿¿«¿»
È¯‡ Ï‡ÚÓLÈ dÓL ÔÈ¯˜˙Â ¯a ÔÈ„Ï˙Â¿≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¬≈

:CÈ˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa«̃ƒ¿»¿ƒ

mdxa` ly`

oOwl K`lOd oFWNn gkEn oke .DzF`¨§¥¨¦§©©§¨§©¨
."dici zgY iPrzde" :h wEqRf dxez ¨§¦§©¦©©¨¤¨

(g)Y úàá äfî éà.úàa ïëéäî ¥¦¤¨¥¥¨¨
ñðkì çút dì ïzì àlà ,äéä òãBé¥©¨¨¤¨¦¥¨¤©¦¨¥

íéøáãa dnò±,b lirl i"Wx mB d`x ¦¨¦§¨¦§¥©©¦§¥
.h
ìe"äfî éà" ïBL±."dfi`n" `le §¥¦¤§Ÿ¥¥¤

íB÷nä äià±."i`" WExiR Edf ©¥©¨¤¥¥
àa éðà "äfî" :åéìò øîàzL±Edf ¤Ÿ©¨¨¦¤£¦¨¤

."z`a dGn" WExiRi"Wx mB d`xE ¥¦¤¨§¥©©¦
mFwn dI` ± `FaY dGn i`" :a ,a aFI ¦̀¥¦¤¨©¥¨

."`A ip` dGn xnFl lkEYWh dxez ¤©©¦¤£¦¨
(h)'Bâå 'ä Càìî dì øîàiåìò Y ©Ÿ¤¨©§©§©

Càìî dì çeìL äéä äøéîà ìk̈£¦¨¨¨¨©¨©§¨
øçà±`Ede" :gi ,gi oOwl i"Wx d`x ©¥§¥©¦§©¨§

lW FzEgilWA `N` zFAxdl FciA oi ¥̀§¨§©§¤¨¦§¦¤
:a wEqR mW i"Wx d`xE ."mFwn̈§¥©¦¨¨
iYW dUFr cg` K`ln oi`W"¤¥©§¨¤¨¤§¥
aMir wx oFW`xd okle ."zFiEgilW§¦§¨¥¨¦©¦¥
dEv ipXde ,d`ld KlY `NW DzF`¨¤Ÿ¥¥¨§¨§©¥¦¦¨

iWilXde ,DYxiaB l` aEWl dilr̈¤¨¨¤§¦§¨§©§¦¦
,"Krxf z` dAx` dAxd" :Dl gihad¦§¦©¨©§¨©§¤¤©§¥
cIn xArzYW Dl gihad iriaxde§¨§¦¦¦§¦©¨¤¦§©¥¦¨

l`rnWi z` clze DaEWA)likyn §¨§¥¥¤¦§¨¥
cecl(.

äøéîà ìëa Càìî øîàð Cëì§¨¤¡©©§¨§¨£¦¨
äøéîàå±mik`ln drAx` Epiide ©£¦¨§©§©§¨¨©§¨¦

)bi weqt onwl i"yx(:aEzM zg` mrR oMW ,¤¥©©©©¨
xg`e ,"xn`Ie .. 'd K`ln D`vnIe"©¦§¨¨©§©©Ÿ©§©©
xn`Ie" :minrR WlW cFr aEzM KM̈¨¨§¨¦©Ÿ¤
i"Wx d`x la` ."'d K`ln Dl̈©§©£¨§¥©¦
dWlW Dl EpOCfp xbd" :a ,fi dlirn§¦¨¨¨¦§©§¨§¨
K`ln aizM minrR WlWC ,mik`ln©§¨¦§¨§¨¦§¦©§¨
minrR WlXW dpEMde ."dWxRA©¨¨¨§©©¨¨¤¨§¨¦

."'d K`ln Dl xn`Ie" aEzMi dxez ¨©Ÿ¤¨©§©
(`i)päY äøä CéáeLzLk±l` ¦¨¨¨§¤¨¦¤

.h wEqR lirlcM ,KYxiaB§¦§¥§¦§¥¨
éøäz±xEn`d "dxd" oi`W ,xnFlM ©£¦§©¤¥¨¨¨¨

"dxd dX`" FnM ,xaC mW o`M̈¥¨¨§¦¨¨¨
mW i"WxaE c ,gl oOwlckE)(`N` , §¦§©¨§©¦¨¤¨

,cizr oFWllirlckEd wEqR i"WxA §¨¦§¦§¥§©¦¨
.xE`iAA mW d`xE .DxAEr dliRdW¤¦¦¨¨¨§¥¨©¥

pä" BîkçBðî úLàc "äøä C± §¦¨¨¨§¥¤¨©
,f dirWi i"Wx d`x .d ,bi mihtFW§¦§¥©¦§©§¨
FnM ,`Ed cizr oFWl ± dxd" :ci¨¨§¨¦§
Dl xn`W ,gFpn zW`A EpivOW¤¨¦§¥¤¨©¤¨©¨

K`lOd)b ,bi mihtey(,oA Yclie zixde : ©©§¨§¨¦§¨©§§¥
aizkE)d ,bi my(dxd KPd Dl xn`Ie : §¦©Ÿ¤¨¦¨¨¨
."'ebe

Y ïa zãìéåúãìBéå Bîk±,xnFlM §Ÿ©§§¥§§¤¤§©
mixFn oi`eXdW s` ,deFd oFWl `id¦§¤©¤©§¨¦¦
dcEwp `id ENi`kE ,xar oFWl lr©§¨¨§¦¦§¨

l"FBqA)zeaegx x`a(Ll xidan dfaE . §¤¨¤©§¦§
`id clY `idW dghaddW ,K`lOd©©§¨¤©©§¨¨¤¦¥¥¦
xaM zclFi `id ENi`MW ,zF`Ce FfkA§¨©¨¤§¦¦¤¤§¨

eiWkr)w"cx t"r(. ©§¨
Bì äîBãå±lr DFnzl oi`W ,xnFlM §¤§©¤¥¦§©©

Epivn oMW ,daiYd sFqAW oi`eXd©§¨¦¤§©¥¨¤¥¨¦
xg` mFwnA)m"`x(. §¨©¥

záLé"±deFdA) zaWFi :FnM `Ede(. Ÿ©§§§§¤¤§¤



jlÎjlפח zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy

(áé)Ba ìk ãéå ìká Bãé íãà àøt äéäé àeäå§³¦«§¤Æ¤¤́¨½̈¨´©½Ÿ§©¬−Ÿ®
:ïkLé åéçà-ìë éðt-ìòå§©§¥¬¨¤−̈¦§«Ÿ

i"yx£Ì„‡ ‡¯t∑:ׁשּכתּוב ּכמֹו חּיֹות, לצּוד מדּברֹות כא)אֹוהב קּׁשת"(בראשית רֹובה ויהי ּבּמדּבר ."וּיׁשב ∆∆»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
Ïka B„È∑ לסטים.Ba Ïk „ÈÂ∑ּבֹו ּומתּגרין אֹותֹו ׂשֹונאין ÔkLÈ.הּכל ÂÈÁ‡ŒÏÎ ÈtŒÏÚÂ∑זרעֹו ׁשּיהיה »«…ְִִ¿«…ְְִִִַָֹ¿«¿≈»∆»ƒ¿…ְְִֶֶַ

.(ב"ר)ּגדֹול  ָ

(âé)éàø ìû äzà äéìà øácä ýåýé-íL àø÷zå©¦§¨³¥«§Ÿ̈Æ©Ÿ¥´¥¤½¨©−̈¥´¢¦®
:éàø éøçà éúéàø íìä íâä äøîà ék¦´¨«§À̈£©¬£²Ÿ¨¦−¦©«£¥¬Ÿ¦«

i"yx£È‡¯ Ï‡ ‰z‡∑ עלּובין ׁשל ּבעלּבֹון ׁשרֹואה הראּיה אלֹוּה ּדבר: ׁשם ׁשהּוא מּפני קמץ, חטף נקּוד «»≈√ƒְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
אֹותֹו( רֹואה ּדבר ׁשּום ואין הּכל רֹואה ׁשהּוא מׁשמע ראי", אל "אּתה אחר: ּדבר אחרים, ‰ÌÏ.)ספרים Ì‚‰∑ סבּורה וכי ּתמּה: לׁשֹון ְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ¬«¬…ְְְִֵַָ

הייתי  ׁשּׁשם אברהם, ׁשל ּבביתֹו אֹותם ראי אחר מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו ראיתי ּבּמדּברֹות הלֹום ׁשאף ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהייתי
ו  אחת ּפעם הּמלא את ראה מנֹוח ׁשהרי לראֹותם, רגילה ׁשהיתה ותדע מלאכים? לראֹות "מֹות רגילה אמר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

חרדה  ולא זה אחר זה ארּבעה ראתה וזֹו .נמּות", ְְְְֲֶֶַַַָָָָָָָֹ

ˆ¯CÈיב  ‡‰È ‡e‰ ‡L‡a „B¯Ó ‡‰È ‡e‰Â¿¿≈»∆¡»»¿≈¿ƒ
dÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔB‰È ‡L‡ È·„ ‡„ÈÂ ‡lÎÏ¿…»ƒ»ƒ¿≈¬»»¿¿ƒƒ≈

:È¯LÈ È‰BÁ‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚÂ¿««≈»¬ƒƒ¿≈

‡Ó¯˙יג  dnÚ ÏlÓ˙Óc ÈÈ„ ‡ÓLa ˙‡ÈlˆÂ¿«ƒ«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«≈ƒ«¬««
Ì¯·‰ ˙¯Ó‡ È¯‡ ‡lÎ ÈÊÁ„ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡«¿¡»»¿»≈…»¬≈¬«««¿«

) ‡Î‰נ"י¯˙a ‡ÈÊÁ È˙¯L (‡‡ Û‡‰ »»««¬»»≈ƒ»¿»»«
:ÈÏ ÈÏb˙‡c¿ƒ¿¿ƒƒ

mdxa` ly`

"íéæøàa zðp÷î ïBðála±,ak dinxi ©§¨§ª©§§¨£¨¦¦§§¨
KPw YnVW" :mW i"WxaE .bk§©¦¨¤©§§¦¥

mifx` iYA zFlCbnAiYA zFpal §¦§§¨¥£¨¦¦§¨¥
."zFCn¦

Y BîL úàø÷åàeä éeeö±`le §¨¨§¦§Ÿ
ixdW ,`xwY `id KMW mixaC xERiq¦§¨¦¤¨¦¦§¨¤£¥
mdxa` `N` d`xw `id `l lrFtA§©Ÿ¦¨§¨¤¨©§¨¨

)dcya x`a(gkFp oFWlA iEEiv `Ed `N` ,¤¨¦¦§¥©
dawpl)m"`x(zgY `"eW oi`W s` , ¦§¥¨©¤¥§¨©©
e"iYd)g"ty(,f dirWil dnFC Fpi`e . ©¨§¥¤¦©§¨

i"WxaE ,"l` EpOr FnW z`xwe" :ci§¨¨§¦¨¥§©¦
iM ,"dilr dxWY WcTd gEx" :mẄ©©Ÿ¤¦§¤¨¤¨¦
.gkFpl "dnlrd" l` xAcn Fpi` mẄ¥§©¥¤¨©§¨§¥©
BîL úà úàø÷å" :øëæì øîBàL Bîk§¤¥§¨¨§¨¨¨¤§

"÷çöé±oFWl `Ed mBW .hi ,fi oOwl ¦§¨§©¨¤©§
gkFp oFWlA `EdW `N` ,iEEiv¦¤¨¤¦§¥©

.xkflai dxez §¨¨
(ai)Y íãà àøtúBøaãî áäBà± ¤¤¨¨¥¦§¨

mi`xR od" :d ,ck aFI` d`x§¥¦¥§¨¦
mdW mi`xRd" :mW i"WxaE ,"xAcOA©¦§¨§©¦¨©§¨¦¤¥

."xAcn icEOil¦¥¦§¨
áeúkL Bîk ,úBiç ãeöì±,`k oOwl ¨©§¤¨§©¨

.`kÎk
"úM÷ äáBø éäéå øaãîa áLiå"± ©¥¤©¦§¨©§¦¤©¨

xAcOA aWFi did" :mW i"Wx d`xE§¥©¦¨¨¨¥©¦§¨
xn`PW FnM ,mixaFrd z` mhqlnE§©§¥¤¨§¦§¤¤¡©
,zFIg zciv xiMfd `le ."'ebe lMa Fcï©Ÿ§Ÿ¦§¦¦©©

okle ,illM otF`A wx xMfp mXW ipRn¦§¥¤¨¦§©©§¤§¨¦§¨¥
dn ,xEng xzFId xaCd oEIvA wRYqd¦§©¥§¦©¨¨©¥¨©
z` hxtnE dpFn K`lOd o`M oM oi`X¤¥¥¨©©§¨¤§¨¥¤

.eiUrn©£¨
ìká Bãéíéèñì Y±.zFIxAd mhqln ¨©Ÿ¦§¦§©§¥©§¦

.e ,ai aFI` i"Wx mB d`x§¥©©¦¦
Y Ba ìk ãéåBúBà ïéàðBN ìkä §©Ÿ©Ÿ§¦

.Ba ïéøbúîeïkLé åéçà ìë éðt ìòå ¦§¨¦§©§¥¨¤¨¦§Ÿ
YìBãb Bòøæ äéäiL±FiEAx llbaE ¤¦§¤©§¨¦§©¦

ipA eig` lM mr okFW didi `Ed¦§¤¥¦¨¤¨§¥
mW mipkFW mdW mFwn lkA dxEhw§¨§¨¨¤¥§¦¨

)m"`x(cr" :gi ,dk oOwl i"Wx d`xE .§¥©¦§©¨©
zOXnE ,oFMWi ± mdxa` zn `NW¤Ÿ¥©§¨¨¦§¦¤¥

."ltp ± mdxa`bi dxez ©§¨¨¨©
(bi)Y éàø ìà äzàóèç ãe÷ð ©¨¥¢¦¨£©

øác íL àeäL éðtî õ"î÷±ENi`W ¨©¦§¥¤¥¨¨¤¦
did ,"i`Fx" :m"lFgA cEwp did̈¨¨§¨¦¨¨

.izF` d`Fx :FWExiR¥¤¦
ìL ïBaìòa äàBøL ,äiàøä dBìà¡©¨§¦¨¤¤§¤§¤

íéøçà íéøôñ) .ïéáeìò±qEtcA £¦§¨¦£¥¦¦§
.Fpi` oFW`x¦¥

"éàø ìà äzà" :øçà øác,òîLî ¨¨©¥©¨¥¢¦©§¨
øác íeL ïéàå ,ìkä äàBø àeäL¤¤©Ÿ§¥¨¨

BúBà äàBø(.±l`" zErnWnA df oi` ¤¥¤§©§¨¥
,"i`x l`" Dxn`A DzpEM `N` ,"i`x¢¦¤¨©¨¨¨§¨§¨¥¢¦
oaEn df llMnE ,lMd d`Fx `EdW¤¤©Ÿ¦§©¤¨
lMd oi`W ,Ktidl mB `Ed gaXdW¤©¤©©§¥¤¤¥©Ÿ

wlgAW xnFl xWt` F` .FzF` mi`Fx¦¤§¨©¤©¥¤
g"YtA "l`" ,"i`x l`" WxFC ipXd©¥¦¥¥¢¦©§©¨

`l oFWNn)(dY` ,"i`x l` dY`" , ¦§Ÿ©¨©¢¦©¨
.d`xp iYlA¦§¦¦§¤

Y íBìä íâäìdîz ïBL±`"d zF`d £©£§¥©¨¥
dxFn g"YR s"hgA dCEwPd "mbd" lW¤£©©§¨©£¨©¨¨

ddinY oFWl lr)h ,c lirl i"yx d`x(. ©§§¦¨
éúééä äøeáñ éëå±izilrd ike §¦§¨¨¦¦§¦¤¡¥¦

.iYrcA§©§¦
óàL±."mbd" WExiR Edf ¤©¤¥£©

"íBìä"±dR)i ,br mildz i"yx(. £Ÿ
ìL BçeìL "éúéàø" úBøaãna©¦§¨¨¦¦§¤
Búéáa íúBà "éàø éøçà" ,íB÷î̈©£¥Ÿ¦¨§¥

íäøáà ìL±l`" `EdW i`Ce `N` ¤©§¨¨¤¨©©¤¥
d`Fx ,"i`x,miaElr lW oFAlrA ¢¦¤¨¤§¤£¦

mik`ln il` glW xAcOA mB okle§¨¥©©¦§¨¨©¥©©§¨¦
)`"eb(.

íéëàìî úBàøì äìéâø éúééä íML¤¨¨¦¦§¦¨¦§©§¨¦
±Eid" :` ,hi oOwl i"Wx mB d`x§¥©©¦§©¨¨

."miWp`M Flv` oixicY mik`lOd©©§¨¦§¦¦¤§©£¨¦
éøäL ,íúBàøì äìéâø äúéäL òãúå§¥©¤¨§¨§¦¨¦§¨¤£¥
úçà íòt Càìnä úà äàø çBðî̈©¨¨¤©©§¨©©©©

øîàå±.ak ,bi mihtFW §¨©§¦
äòaøà äúàø Bæå ,"úeîð úBî"± ¨§¨£¨©§¨¨

.h wEqR i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨
äæ øçà äæ.zEtikzA.äãøç àìå± ¤©©¤¦§¦§Ÿ¨§¨

ci dxez

jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy

(ãé)Lã÷-ïéá äpä éàø éçì øàa øàaì àø÷ ïk-ìò©¥Æ¨¨´©§¥½§¥¬©©−Ÿ¦®¦¥¬¥«¨¥−
:ãøa ïéáe¥¬¨«¤

i"yx£È‡¯ ÈÁÏ ¯‡a∑'עלּה אּתחזי קּימא דמלא 'ּבארא .ּכתרּגּומֹו: ¿≈««…ƒְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָ

(åè)Bða-íL íøáà àø÷iå ïa íøáàì øâä ãìzå©¥¯¤¨¨²§©§−̈¥®©¦§¸̈©§¨¯¤§²
:ìàòîLé øâä äãìé-øLà£¤¨«§¨¬¨−̈¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ÌL Ì¯·‡ ‡¯˜iÂ∑,"יׁשמעאל ׁשמֹו "וקראת ׁשאמר: הּמלא ּדברי אברהם ׁשמע ׁשּלא אףֿעלּֿפי «ƒ¿»«¿»∆¿ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
עליו  הּקדׁש רּוח יׁשמעאל ׁשרתה .ּוקראֹו ְְְִֵֶַַָָָָָָֹ

(æè)øâä-úãìa íéðL LLå äðL íéðîL-ïa íøáàå§©§¾̈¤§Ÿ¦¬¨−̈§¥´¨¦®§¤«¤¨¨¬
:íøáàì ìàòîLé-úà¤¦§¨¥−§©§¨«

i"yx£'B‚Â ‰L ÌÈÓLŒÔa Ì¯·‡Â∑ עׂשרה ׁשלׁש ּבן ׁשהיה להֹודיע נכּתב, יׁשמעאל ׁשל ׁשנה לׁשבחֹו ¿«¿»∆¿…ƒ»»¿ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
עּכב  ולא .ּכׁשּנּמֹול ְְִִֵֶֹ

æé(à)íéðL òLúå äðL íéòLz-ïa íøáà éäéå©§¦´©§½̈¤¦§¦¬¨−̈§¥´©¨¦®
écL ìû-éðà åéìà øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå©¥¨̧§Ÿ̈¹¤©§À̈©³Ÿ¤¥¨Æ£¦¥´©©½

:íéîú äéäå éðôì Cläúä¦§©¥¬§¨©−¤«§¥¬¨¦«
i"yx£ÈcL Ï‡ŒÈ‡∑לאלּה ל ואהיה לפני" התהּל" ,לפיכ ּברּיה. לכל ּבאלהּותי ּדי ׁשּיׁש הּוא אני ¬ƒ≈««ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

הענין  לפי והּכל ׁשּלֹו, ּדי :ּכ ּפרּוׁשֹו ּבּמקרא, ׁשהּוא מקֹום ּכל וכן ÈÙÏ.ּולפטרֹון. Cl‰˙‰∑:ּכתרּגּומֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹƒ¿«≈¿»«ְְַ

˜Ói‡יד  C‡ÏÓ„ ‡¯‡a ‡¯‡·Ï ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»ƒ¿≈»¿≈»¿«¿««»»
:‡¯‚Á ÔÈ·e Ì˜¯ ÔÈa (‡È‰) ‡‰ dÏÚ ÈÊÁz‡ƒ«¬ƒ¬«»ƒ≈¿»≈«¿»

ÌeLטו  Ì¯·‡ ‡¯˜e ¯a Ì¯·‡Ï ¯‚‰ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»¿«¿»»¿»«¿»
:Ï‡ÚÓLÈ ¯‚‰ ˙„ÈÏÈc d¯a¿≈ƒƒ«»»ƒ¿»≈

ÈÏÈ„˙טז  „k ÔÈL zLÂ ÔÓz ¯a Ì¯·‡Â¿«¿»«¿»»¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ«
:Ì¯·‡Ï Ï‡ÚÓLÈ ˙È ¯‚‰»»»ƒ¿»≈¿«¿»

ÔÈLא  ÚL˙e ÔÈÚLz ¯a Ì¯·‡ ‰Â‰Â«¬»«¿»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ÈcL Ï‡ ‡‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿»«¬«≈¬»≈««

:ÌÈÏL ÈÂ‰Â ÈÓ„˜ ÁÏt¿«√»«∆¡≈¿ƒ

mdxa` ly`

(ci)éàø éçì øàa:Bîebøúk Y §¥©©Ÿ¦§©§
"dìò éæçzà àîi÷ Càìîc àøàa"± §¥¨§©§©©¨¨¦©£¦£©

dlbp igd K`lOdW x`Ad©§¥¤©©§¨©©¦§¤
.eilreh dxez ¨¨
(eh)'Bâå íL íøáà àø÷iåìò óà Y ©¦§¨©§¨¤§©©

Càìnä éøác íøáà òîL àlL ét¦¤Ÿ¨©©§¨¦§¥©©§¨
øîàLY.`i wEqR lirl ¤¨©§¥¨

çeø äúøL ,"ìàòîLé BîL úàø÷å"§¨¨§¦§¨¥¨§¨©
ìàòîLé Bàø÷e åéìò Lãwä±oi`e ©Ÿ¤¨¨§¨¦§¨¥§¥

f` iM ,mdxa`l oM dxn` xbdW xnFl©¤¨¨¨§¨¥§©§¨¨¦¨
Fl `Fxwl xbdl xnF` did mdxa ©̀§¨¨¨¨¥§¨¨¦§

dzEhvPW itM l`rnWi)`"eb(.fh dxez ¦§¨¥§¦¤¦§©§¨
(fh)'Bâå äðL íéðîL ïa íøáàåY §©§¨¤§Ÿ¦¨¨§

ì,ázëð ìàòîLé ìL BçáL §¦§¤¦§¨¥¦§©
ìBnépLk äðL â"é ïa äéäL EòéãBäì§¦£¤¨¨¤¨¨§¤¦

±ixd ,i"Wx iWxtn EWwd xakE§¨¦§§¨§¥©¦£¥
oA did l`rnWIW dk ,fi oOwl WxFtn§¨§©¨¤¦§¨¥¨¨¤
KixS dnE ,lFOiPWM dpW dxUr WlW§¤§¥¨¨§¤¦©¨¦
dOkA aXil Ewgcpe ?o`M EprinWdl§©§¦¥¨§¦§§§©¥§©¨
mivxzn miWxtnd aFx K` .miptF`¨¦©©§¨§¦§¨§¦
oA didW Fpi` i"Wx zWBcd xTirW¤¦©©§¨©©¦¥¤¨¨¤
`N` ,lFOiPWM dpW dxUr WlW§¤§¥¨¨§¤¦¤¨

oYip did df wEqR `lENW ,"aMr `N"W¤Ÿ¦¥¤¥¨¤¨¨¦¨
mdxa`W `N` aMr ok`W xnFl©¤¨¥¦¥¤¨¤©§¨¨
dltM dxFYdW dGn K` ,lEnl Fgixkd¦§¦¨©¦¤¤©¨¨§¨
Ep` ,dliOd zrWA FliB z` EprinWdl§©§¦¥¤¦¦§©©¦¨¨

.aMr `l ok`W micnlliMUn"aE §¥¦¤¨¥Ÿ¦¥§©§¦
`Ed cEOiNd xTirW ,azM "cecl§¨¦¨©¤¦©©¦
WxRzp FAW ,dWxRd sFqAW wEqRdn¥©¨¤§©¨¨¨¤¦§¨¥
`NW ,dxUr WlW oA did l`rnWIW¤¦§¨¥¨¨¤§¤§¥¤Ÿ
oM micnFl Ep` ixdW ,Fazkl Kixv did̈¨¨¦§¨§¤£¥¨§¦¥
i"Wx azMW FnM ,EpiptNW wEqRdn¥©¨¤§¨¥§¤¨©©¦
mW WExitA dazM dxFYdW dGnE ,o`M̈¦¤¤©¨¨§¨§¥¨
FgaWl Edf ,dxUr WlW oA didW¤¨¨¤§¤§¥¤§¦§
,cFr xnFl Wi ilE`e .aMr `NW¤Ÿ¦¥§©¥©
mdxa` dEhvp `NW dGn `Ed wEICdW¤©¦¦¤¤Ÿ¦§©¨©§¨¨
,Fzcil mr cIn l`rnWi z` lEnl̈¤¦§¨¥¦¨¦¥¨
cr `EdÎKExAÎWFcTd Fl oiYnd `N ¤̀¨¦§¦©¨¨©
Ep` dGOW ,dxUr WlW oA didIW¤¦§¤¤§¤§¥¤¦¤¨
l`rnWIW WWg did `NW micnl§¥¦¤Ÿ¨¨£¨¤¦§¨¥
WlW libA Fnvr z` lEnNn aMri§©¥¦¨¤©§§¦§
dEvn did dfM WWg did m`W ,dxUr¤§¥¤¦¨¨£¨¨¤¨¨§©¤
ci iazM dOkAW xirdlE .cIn FlEnl§¦¨§¨¦¤§©¨¦§¥¨
df rhw miqxFB `l oFW`x qEtcA oke§¥¦§¦Ÿ§¦¤©¤

.llM§¨
ákò àìå±:` ,ak oOwl i"Wx mB d`x §Ÿ¦¥§¥©©¦§©¨

WlW oA lOW wgvi lr x`Rzn didW"¤¨¨¦§¨¥©¦§¨¤¨¤§
."dgin `le dpW dxUr` dxez ¤§¥¨¨§Ÿ¦¨

(`)écL ìà éðàLiL àeä "éðà" Y £¦¥©©£¦¤¥
éúeäìàa éc±l`" WExiR Edf."iCW ©¤¡Ÿ¦¤¥¥©©

äiøa ìëì±izlEfl Kixv ipi`e)m"`x(. §¨§¦¨§¥¦¨¦§¨¦
zFkixv `l zFIxAdW dpEMdW F`¤©©¨¨¤©§¦Ÿ§¦
iCW oeiM ,izlEf mlFrA xg` gM mEWl§Ÿ©©¥¨¨¨¦¥¨¤©
zFgFMd lrA ip`W oeiM ,izEdl`A mdl̈¤¤¡Ÿ¦¥¨¤£¦©©©

mNEM)dcya x`a(. ¨
Eì äéäàå "éðôì Cläúä" Cëéôì§¦¨¦§©¥§¨©§¤§¤§

ïBøèôìe dBìàì±ipei oFWlA) a`l(. ¤¡©§©§§¨¦§§¨¦
wx `l eiptl KNdzi m`W ,dfA siqFn¦¨¤¤¦¦§©¥§¨¨Ÿ©
`N` ,dIxA lkl FnM DFl`l Fl didIW¤¦§¤¤¡©§§¨§¦¨¤¨
x`A"de .ihxR otF`A a`l mB Fl didi¦§¤©§¨§¤§¨¦§©§¥
lW dprn o`M WIW ,azM "dcVA©¨¤¨©¤¥¨©£¤¤
Fl oi`W ,mdxa`l `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§©§¨¨¤¥
zFIxAd - Fnvr lEni m`W WFWgl©£¤¦¨©§©§¦
mEXn ,FCal x`Xie EPOn Ewgxzi¦§©£¦¤§¦¨¥§©¦
`le ,FpFxhR didi `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¦§¤©§§Ÿ

.dIxA mEW lW rEIql Kxhvi¦§¨¥§¦©¤§¦¨



פט jlÎjl zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy

(áé)Ba ìk ãéå ìká Bãé íãà àøt äéäé àeäå§³¦«§¤Æ¤¤́¨½̈¨´©½Ÿ§©¬−Ÿ®
:ïkLé åéçà-ìë éðt-ìòå§©§¥¬¨¤−̈¦§«Ÿ

i"yx£Ì„‡ ‡¯t∑:ׁשּכתּוב ּכמֹו חּיֹות, לצּוד מדּברֹות כא)אֹוהב קּׁשת"(בראשית רֹובה ויהי ּבּמדּבר ."וּיׁשב ∆∆»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
Ïka B„È∑ לסטים.Ba Ïk „ÈÂ∑ּבֹו ּומתּגרין אֹותֹו ׂשֹונאין ÔkLÈ.הּכל ÂÈÁ‡ŒÏÎ ÈtŒÏÚÂ∑זרעֹו ׁשּיהיה »«…ְִִ¿«…ְְִִִַָֹ¿«¿≈»∆»ƒ¿…ְְִֶֶַ

.(ב"ר)ּגדֹול  ָ

(âé)éàø ìû äzà äéìà øácä ýåýé-íL àø÷zå©¦§¨³¥«§Ÿ̈Æ©Ÿ¥´¥¤½¨©−̈¥´¢¦®
:éàø éøçà éúéàø íìä íâä äøîà ék¦´¨«§À̈£©¬£²Ÿ¨¦−¦©«£¥¬Ÿ¦«

i"yx£È‡¯ Ï‡ ‰z‡∑ עלּובין ׁשל ּבעלּבֹון ׁשרֹואה הראּיה אלֹוּה ּדבר: ׁשם ׁשהּוא מּפני קמץ, חטף נקּוד «»≈√ƒְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
אֹותֹו( רֹואה ּדבר ׁשּום ואין הּכל רֹואה ׁשהּוא מׁשמע ראי", אל "אּתה אחר: ּדבר אחרים, ‰ÌÏ.)ספרים Ì‚‰∑ סבּורה וכי ּתמּה: לׁשֹון ְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ¬«¬…ְְְִֵַָ

הייתי  ׁשּׁשם אברהם, ׁשל ּבביתֹו אֹותם ראי אחר מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו ראיתי ּבּמדּברֹות הלֹום ׁשאף ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהייתי
ו  אחת ּפעם הּמלא את ראה מנֹוח ׁשהרי לראֹותם, רגילה ׁשהיתה ותדע מלאכים? לראֹות "מֹות רגילה אמר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

חרדה  ולא זה אחר זה ארּבעה ראתה וזֹו .נמּות", ְְְְֲֶֶַַַָָָָָָָֹ

ˆ¯CÈיב  ‡‰È ‡e‰ ‡L‡a „B¯Ó ‡‰È ‡e‰Â¿¿≈»∆¡»»¿≈¿ƒ
dÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔB‰È ‡L‡ È·„ ‡„ÈÂ ‡lÎÏ¿…»ƒ»ƒ¿≈¬»»¿¿ƒƒ≈

:È¯LÈ È‰BÁ‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚÂ¿««≈»¬ƒƒ¿≈

‡Ó¯˙יג  dnÚ ÏlÓ˙Óc ÈÈ„ ‡ÓLa ˙‡ÈlˆÂ¿«ƒ«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«≈ƒ«¬««
Ì¯·‰ ˙¯Ó‡ È¯‡ ‡lÎ ÈÊÁ„ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡«¿¡»»¿»≈…»¬≈¬«««¿«

) ‡Î‰נ"י¯˙a ‡ÈÊÁ È˙¯L (‡‡ Û‡‰ »»««¬»»≈ƒ»¿»»«
:ÈÏ ÈÏb˙‡c¿ƒ¿¿ƒƒ

mdxa` ly`

"íéæøàa zðp÷î ïBðála±,ak dinxi ©§¨§ª©§§¨£¨¦¦§§¨
KPw YnVW" :mW i"WxaE .bk§©¦¨¤©§§¦¥

mifx` iYA zFlCbnAiYA zFpal §¦§§¨¥£¨¦¦§¨¥
."zFCn¦

Y BîL úàø÷åàeä éeeö±`le §¨¨§¦§Ÿ
ixdW ,`xwY `id KMW mixaC xERiq¦§¨¦¤¨¦¦§¨¤£¥
mdxa` `N` d`xw `id `l lrFtA§©Ÿ¦¨§¨¤¨©§¨¨

)dcya x`a(gkFp oFWlA iEEiv `Ed `N` ,¤¨¦¦§¥©
dawpl)m"`x(zgY `"eW oi`W s` , ¦§¥¨©¤¥§¨©©
e"iYd)g"ty(,f dirWil dnFC Fpi`e . ©¨§¥¤¦©§¨

i"WxaE ,"l` EpOr FnW z`xwe" :ci§¨¨§¦¨¥§©¦
iM ,"dilr dxWY WcTd gEx" :mẄ©©Ÿ¤¦§¤¨¤¨¦
.gkFpl "dnlrd" l` xAcn Fpi` mẄ¥§©¥¤¨©§¨§¥©
BîL úà úàø÷å" :øëæì øîBàL Bîk§¤¥§¨¨§¨¨¨¤§

"÷çöé±oFWl `Ed mBW .hi ,fi oOwl ¦§¨§©¨¤©§
gkFp oFWlA `EdW `N` ,iEEiv¦¤¨¤¦§¥©

.xkflai dxez §¨¨
(ai)Y íãà àøtúBøaãî áäBà± ¤¤¨¨¥¦§¨

mi`xR od" :d ,ck aFI` d`x§¥¦¥§¨¦
mdW mi`xRd" :mW i"WxaE ,"xAcOA©¦§¨§©¦¨©§¨¦¤¥

."xAcn icEOil¦¥¦§¨
áeúkL Bîk ,úBiç ãeöì±,`k oOwl ¨©§¤¨§©¨

.`kÎk
"úM÷ äáBø éäéå øaãîa áLiå"± ©¥¤©¦§¨©§¦¤©¨

xAcOA aWFi did" :mW i"Wx d`xE§¥©¦¨¨¨¥©¦§¨
xn`PW FnM ,mixaFrd z` mhqlnE§©§¥¤¨§¦§¤¤¡©
,zFIg zciv xiMfd `le ."'ebe lMa Fcï©Ÿ§Ÿ¦§¦¦©©

okle ,illM otF`A wx xMfp mXW ipRn¦§¥¤¨¦§©©§¤§¨¦§¨¥
dn ,xEng xzFId xaCd oEIvA wRYqd¦§©¥§¦©¨¨©¥¨©
z` hxtnE dpFn K`lOd o`M oM oi`X¤¥¥¨©©§¨¤§¨¥¤

.eiUrn©£¨
ìká Bãéíéèñì Y±.zFIxAd mhqln ¨©Ÿ¦§¦§©§¥©§¦

.e ,ai aFI` i"Wx mB d`x§¥©©¦¦
Y Ba ìk ãéåBúBà ïéàðBN ìkä §©Ÿ©Ÿ§¦

.Ba ïéøbúîeïkLé åéçà ìë éðt ìòå ¦§¨¦§©§¥¨¤¨¦§Ÿ
YìBãb Bòøæ äéäiL±FiEAx llbaE ¤¦§¤©§¨¦§©¦

ipA eig` lM mr okFW didi `Ed¦§¤¥¦¨¤¨§¥
mW mipkFW mdW mFwn lkA dxEhw§¨§¨¨¤¥§¦¨

)m"`x(cr" :gi ,dk oOwl i"Wx d`xE .§¥©¦§©¨©
zOXnE ,oFMWi ± mdxa` zn `NW¤Ÿ¥©§¨¨¦§¦¤¥

."ltp ± mdxa`bi dxez ©§¨¨¨©
(bi)Y éàø ìà äzàóèç ãe÷ð ©¨¥¢¦¨£©

øác íL àeäL éðtî õ"î÷±ENi`W ¨©¦§¥¤¥¨¨¤¦
did ,"i`Fx" :m"lFgA cEwp did̈¨¨§¨¦¨¨

.izF` d`Fx :FWExiR¥¤¦
ìL ïBaìòa äàBøL ,äiàøä dBìà¡©¨§¦¨¤¤§¤§¤

íéøçà íéøôñ) .ïéáeìò±qEtcA £¦§¨¦£¥¦¦§
.Fpi` oFW`x¦¥

"éàø ìà äzà" :øçà øác,òîLî ¨¨©¥©¨¥¢¦©§¨
øác íeL ïéàå ,ìkä äàBø àeäL¤¤©Ÿ§¥¨¨

BúBà äàBø(.±l`" zErnWnA df oi` ¤¥¤§©§¨¥
,"i`x l`" Dxn`A DzpEM `N` ,"i`x¢¦¤¨©¨¨¨§¨§¨¥¢¦
oaEn df llMnE ,lMd d`Fx `EdW¤¤©Ÿ¦§©¤¨
lMd oi`W ,Ktidl mB `Ed gaXdW¤©¤©©§¥¤¤¥©Ÿ

wlgAW xnFl xWt` F` .FzF` mi`Fx¦¤§¨©¤©¥¤
g"YtA "l`" ,"i`x l`" WxFC ipXd©¥¦¥¥¢¦©§©¨

`l oFWNn)(dY` ,"i`x l` dY`" , ¦§Ÿ©¨©¢¦©¨
.d`xp iYlA¦§¦¦§¤

Y íBìä íâäìdîz ïBL±`"d zF`d £©£§¥©¨¥
dxFn g"YR s"hgA dCEwPd "mbd" lW¤£©©§¨©£¨©¨¨

ddinY oFWl lr)h ,c lirl i"yx d`x(. ©§§¦¨
éúééä äøeáñ éëå±izilrd ike §¦§¨¨¦¦§¦¤¡¥¦

.iYrcA§©§¦
óàL±."mbd" WExiR Edf ¤©¤¥£©

"íBìä"±dR)i ,br mildz i"yx(. £Ÿ
ìL BçeìL "éúéàø" úBøaãna©¦§¨¨¦¦§¤
Búéáa íúBà "éàø éøçà" ,íB÷î̈©£¥Ÿ¦¨§¥

íäøáà ìL±l`" `EdW i`Ce `N` ¤©§¨¨¤¨©©¤¥
d`Fx ,"i`x,miaElr lW oFAlrA ¢¦¤¨¤§¤£¦

mik`ln il` glW xAcOA mB okle§¨¥©©¦§¨¨©¥©©§¨¦
)`"eb(.

íéëàìî úBàøì äìéâø éúééä íML¤¨¨¦¦§¦¨¦§©§¨¦
±Eid" :` ,hi oOwl i"Wx mB d`x§¥©©¦§©¨¨

."miWp`M Flv` oixicY mik`lOd©©§¨¦§¦¦¤§©£¨¦
éøäL ,íúBàøì äìéâø äúéäL òãúå§¥©¤¨§¨§¦¨¦§¨¤£¥
úçà íòt Càìnä úà äàø çBðî̈©¨¨¤©©§¨©©©©

øîàå±.ak ,bi mihtFW §¨©§¦
äòaøà äúàø Bæå ,"úeîð úBî"± ¨§¨£¨©§¨¨

.h wEqR i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨
äæ øçà äæ.zEtikzA.äãøç àìå± ¤©©¤¦§¦§Ÿ¨§¨

ci dxez

jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy

(ãé)Lã÷-ïéá äpä éàø éçì øàa øàaì àø÷ ïk-ìò©¥Æ¨¨´©§¥½§¥¬©©−Ÿ¦®¦¥¬¥«¨¥−
:ãøa ïéáe¥¬¨«¤

i"yx£È‡¯ ÈÁÏ ¯‡a∑'עלּה אּתחזי קּימא דמלא 'ּבארא .ּכתרּגּומֹו: ¿≈««…ƒְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָ

(åè)Bða-íL íøáà àø÷iå ïa íøáàì øâä ãìzå©¥¯¤¨¨²§©§−̈¥®©¦§¸̈©§¨¯¤§²
:ìàòîLé øâä äãìé-øLà£¤¨«§¨¬¨−̈¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ÌL Ì¯·‡ ‡¯˜iÂ∑,"יׁשמעאל ׁשמֹו "וקראת ׁשאמר: הּמלא ּדברי אברהם ׁשמע ׁשּלא אףֿעלּֿפי «ƒ¿»«¿»∆¿ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
עליו  הּקדׁש רּוח יׁשמעאל ׁשרתה .ּוקראֹו ְְְִֵֶַַָָָָָָֹ

(æè)øâä-úãìa íéðL LLå äðL íéðîL-ïa íøáàå§©§¾̈¤§Ÿ¦¬¨−̈§¥´¨¦®§¤«¤¨¨¬
:íøáàì ìàòîLé-úà¤¦§¨¥−§©§¨«

i"yx£'B‚Â ‰L ÌÈÓLŒÔa Ì¯·‡Â∑ עׂשרה ׁשלׁש ּבן ׁשהיה להֹודיע נכּתב, יׁשמעאל ׁשל ׁשנה לׁשבחֹו ¿«¿»∆¿…ƒ»»¿ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
עּכב  ולא .ּכׁשּנּמֹול ְְִִֵֶֹ

æé(à)íéðL òLúå äðL íéòLz-ïa íøáà éäéå©§¦´©§½̈¤¦§¦¬¨−̈§¥´©¨¦®
écL ìû-éðà åéìà øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå©¥¨̧§Ÿ̈¹¤©§À̈©³Ÿ¤¥¨Æ£¦¥´©©½

:íéîú äéäå éðôì Cläúä¦§©¥¬§¨©−¤«§¥¬¨¦«
i"yx£ÈcL Ï‡ŒÈ‡∑לאלּה ל ואהיה לפני" התהּל" ,לפיכ ּברּיה. לכל ּבאלהּותי ּדי ׁשּיׁש הּוא אני ¬ƒ≈««ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

הענין  לפי והּכל ׁשּלֹו, ּדי :ּכ ּפרּוׁשֹו ּבּמקרא, ׁשהּוא מקֹום ּכל וכן ÈÙÏ.ּולפטרֹון. Cl‰˙‰∑:ּכתרּגּומֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹƒ¿«≈¿»«ְְַ

˜Ói‡יד  C‡ÏÓ„ ‡¯‡a ‡¯‡·Ï ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»ƒ¿≈»¿≈»¿«¿««»»
:‡¯‚Á ÔÈ·e Ì˜¯ ÔÈa (‡È‰) ‡‰ dÏÚ ÈÊÁz‡ƒ«¬ƒ¬«»ƒ≈¿»≈«¿»

ÌeLטו  Ì¯·‡ ‡¯˜e ¯a Ì¯·‡Ï ¯‚‰ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»¿«¿»»¿»«¿»
:Ï‡ÚÓLÈ ¯‚‰ ˙„ÈÏÈc d¯a¿≈ƒƒ«»»ƒ¿»≈

ÈÏÈ„˙טז  „k ÔÈL zLÂ ÔÓz ¯a Ì¯·‡Â¿«¿»«¿»»¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ«
:Ì¯·‡Ï Ï‡ÚÓLÈ ˙È ¯‚‰»»»ƒ¿»≈¿«¿»

ÔÈLא  ÚL˙e ÔÈÚLz ¯a Ì¯·‡ ‰Â‰Â«¬»«¿»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ÈcL Ï‡ ‡‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿»«¬«≈¬»≈««

:ÌÈÏL ÈÂ‰Â ÈÓ„˜ ÁÏt¿«√»«∆¡≈¿ƒ

mdxa` ly`

(ci)éàø éçì øàa:Bîebøúk Y §¥©©Ÿ¦§©§
"dìò éæçzà àîi÷ Càìîc àøàa"± §¥¨§©§©©¨¨¦©£¦£©

dlbp igd K`lOdW x`Ad©§¥¤©©§¨©©¦§¤
.eilreh dxez ¨¨
(eh)'Bâå íL íøáà àø÷iåìò óà Y ©¦§¨©§¨¤§©©

Càìnä éøác íøáà òîL àlL ét¦¤Ÿ¨©©§¨¦§¥©©§¨
øîàLY.`i wEqR lirl ¤¨©§¥¨

çeø äúøL ,"ìàòîLé BîL úàø÷å"§¨¨§¦§¨¥¨§¨©
ìàòîLé Bàø÷e åéìò Lãwä±oi`e ©Ÿ¤¨¨§¨¦§¨¥§¥

f` iM ,mdxa`l oM dxn` xbdW xnFl©¤¨¨¨§¨¥§©§¨¨¦¨
Fl `Fxwl xbdl xnF` did mdxa ©̀§¨¨¨¨¥§¨¨¦§

dzEhvPW itM l`rnWi)`"eb(.fh dxez ¦§¨¥§¦¤¦§©§¨
(fh)'Bâå äðL íéðîL ïa íøáàåY §©§¨¤§Ÿ¦¨¨§

ì,ázëð ìàòîLé ìL BçáL §¦§¤¦§¨¥¦§©
ìBnépLk äðL â"é ïa äéäL EòéãBäì§¦£¤¨¨¤¨¨§¤¦

±ixd ,i"Wx iWxtn EWwd xakE§¨¦§§¨§¥©¦£¥
oA did l`rnWIW dk ,fi oOwl WxFtn§¨§©¨¤¦§¨¥¨¨¤
KixS dnE ,lFOiPWM dpW dxUr WlW§¤§¥¨¨§¤¦©¨¦
dOkA aXil Ewgcpe ?o`M EprinWdl§©§¦¥¨§¦§§§©¥§©¨
mivxzn miWxtnd aFx K` .miptF`¨¦©©§¨§¦§¨§¦
oA didW Fpi` i"Wx zWBcd xTirW¤¦©©§¨©©¦¥¤¨¨¤
`N` ,lFOiPWM dpW dxUr WlW§¤§¥¨¨§¤¦¤¨

oYip did df wEqR `lENW ,"aMr `N"W¤Ÿ¦¥¤¥¨¤¨¨¦¨
mdxa`W `N` aMr ok`W xnFl©¤¨¥¦¥¤¨¤©§¨¨
dltM dxFYdW dGn K` ,lEnl Fgixkd¦§¦¨©¦¤¤©¨¨§¨
Ep` ,dliOd zrWA FliB z` EprinWdl§©§¦¥¤¦¦§©©¦¨¨

.aMr `l ok`W micnlliMUn"aE §¥¦¤¨¥Ÿ¦¥§©§¦
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ּבעבֹודתי  הּדבק קדמי', ˙ÌÈÓ.'ּפלח ‰È‰Â∑.נסיֹונֹותי ּבכל ׁשלם היה צּוּוי, אחר צּוּוי זה מדרׁשֹו:אף ּולפי ְֲֳִִֵַַַָָָ∆¿≈»ƒְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּדבר  לפני. מּום ּבעל אּתה ,ּב ׁשהערלה זמן ׁשּכל ּתמים, ּתהיה הּזה ּובּדבר מילה, ּבמצות לפני", התהּל"ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
על  אֹות ל אֹוסיף הּגוּיה. וראׁש אזנים ב' עינים, ב' אברים: ה' חסר אּתה עכׁשו תמים", "והיה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹאחר:

ּכמנין רמ"ח אֹותּיֹותי מנין ויהיּו ,ׁשמאיברי. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָ

(á)ðéáe éðéa éúéøá äðzàåãàîa EúBà äaøàå E §¤§¨¬§¦¦−¥¦´¥¤®§©§¤¬«§−¦§¬Ÿ
:ãàî§«Ÿ

i"yx£È˙È¯· ‰z‡Â∑זֹו מצוה ידי על ל להֹוריׁשּה הארץ, ּוברית אהבה ׁשל .ּברית ¿∆¿»¿ƒƒְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

(â):øîàì íéýìû Bzà øaãéå åéðt-ìò íøáà ìtiå©¦¬Ÿ©§−̈©¨¨®©§©¥¬¦²¡Ÿ¦−¥«Ÿ

i"yx£ÂÈtŒÏÚ Ì¯·‡ ÏtiÂ∑ נּצבת הּקדׁש ורּוח לעמד ּכח ּבֹו היה לא מל, ׁשּלא ׁשעד הּׁשכינה. מּמֹורא «ƒ…«¿»«»»ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹ
עינים" ּוגלּוי "נֹופל ּבבלעם: ׁשּנאמר וזהּו ּכן (עליו, מצאתי אליעזר דרּבי .)ּבבריתא ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

(ã):íéBb ïBîä áàì úééäå Czà éúéøá äpä éðà£¦¾¦¥¬§¦¦−¦¨®§¨¦¾¨§©−£¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd oeygxn 'g ,jl jl t"y xn`n)

וׁשֹולט  ּומֹוׁשל אב ּבבחינת ׁשהּוא הּוא ּגֹוים המֹון אב ענין הּנה ּכי ּגֹוים. המֹון לאב נעׂשה אברם ׁשּנּמֹול אחרי ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּדוקא
היה  לא לכן העֹולם, לאּמֹות לּגֹוים, ּגם הּגבֹוהֹות ּונׁשמֹות ׁשּלמעלה החסד המׁשכת ׁשהיתה מּכיון הּמילה, ולפני ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻעליהם.

C˙Èב  ÈbÒ‡Â CÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÈÓÈ˜ Ôz‡Â¿∆≈¿»ƒ≈≈¿ƒ≈»¿«¿≈»»
:‡„ÁÏ ‡„ÁÏ«¬»«¬»

ÈÈג  dnÚ ÏÈlÓe È‰Bt‡ ÏÚ Ì¯·‡ ÏÙe¿««¿»««ƒ«ƒƒ≈¿»
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

(ד  ‡‰ ‡‡¯Ê‚ איננו È‰˙e)בנ"י CnÚ ÈÓÈ˜ ¬»»¿«¿»ƒƒ»¿≈
:ÔÈÓÓÚ ÈbÒ ·‡Ï¿««ƒ«¿ƒ

mdxa` ly`

àø÷na àeäL íB÷î ìk ïëå±lkA §¥¨¨¤©¦§¨§¨
.`xwOA "iCW" xMfPW mFwn̈¤¦§¨©©©¦§¨
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אּמֹות  ׁשאין הינּו יסֹוד, ּבחינת ׁשהּוא הּברית מן הערלה ונפרדה אברם, ּכׁשּנּמֹול ודוקא .ּכ ּכל עליהם ׁשליטה ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻלאברם
וׁשֹולט  אב ּבבחינת היה ׁשאברהם ּגֹוים, המֹון אב ענין נפעל ּדוקא אז יׂשראל, ּכמֹו ׁשּלמעלה מחסד יֹותר מקּבלים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהעֹולם

עליהם. ֲֵֵֶּומֹוׁשל
לגרים והּנה אב ׁשהּוא ּגֹוים המֹון אב ּבענין ּפרּוׁש עֹוד ּבזה יׁש ּומבאר הּמילה. ידי על נעׂשה הּגרּות) (ענין זה ענין וגם , ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

ענין  היה לא זה, ּומּטעם ּכּנ"ל, העֹולם לאּמֹות ּגם ּגבֹוה ֹות נׁשמֹות יֹורדים היּו הּמילה ּדלפני לעיל נתּבאר ּדהּנה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻּבהּמאמר,
כּו', להתּגּיר ורצֹון סּבה להם היה לא לכן הּגבֹוהֹות, נׁשמֹות היּו העֹולם ּבאּמֹות ׁשּגם מּכיון ּכי אברם, מילת לפני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻהּגרּות
מבאר  ּובזה להתּגּיר. רצֹון להם ׁשּיהיה סּבה היה זה הּנה העֹולם, ּבאּמֹות ירידה ּׁשּנעׂשה אברהם מילת אחרי ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻמה־ּׁשאין־ּכן
נׁשמֹות  ענין ּכן ּגם ּבֹו ׁשּיׁש אף ולכן זֹו, ּברית לפני נֹולד יׁשמעאל ּכי מּיׁשמעאל, ּגרים הרּבה מֹוצאים ּׁשאין מה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּבהּמאמר
נֹולד  יׁשמעאל ּכי מּיׁשמעאל ּגרים הרּבה מֹוצאים אין זאת ּבכל כּו', יׁשמעאל מּמּנּו יצא אברהם ּוכמאמר כּו', ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹהּגבֹוהֹות
יׁש אבל ּגבֹוהֹות נׁשמֹות ּבֹו ׁשאין אף ולכן הּברית, אחר ׁשּנֹולד מּׁשּום ּגרים, יֹותר יׁש ּבעׂשו מה־ּׁשאין־ּכן זֹו. ּברית ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָלפני

יצחק. ּכל ולא ּביצחק זרע, ל יּקרא ביצחק ּכי ּוכמאמר הּברית, מן הערלה ׁשּנפרדה אחר נֹולד ּכי ּגרים, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבֹו

(ä)EîL äéäå íøáà EîL-úà ãBò àøwé-àìå§«Ÿ¦¨¥¬²¤¦§−©§¨®§¨¨³¦§Æ
ézúð íéBb ïBîä-áà ék íäøáà:E ©§¨½̈¦²©£¬¦−§©¦«

i"yx£ÌÈBb ÔBÓ‰Œ·‡ Èk∑ לארם אּלא אב היה ׁשּלא ּבּתחּלה, ּבֹו ׁשהיתה ורי"ׁש ׁשמֹו, ׁשל נֹוטריקֹון לׁשֹון ƒ«¬ƒְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
ׁשל  יּו"ד ׁשאף מּמקֹומּה, זזה לא מּתחּלה ּבֹו ׁשהיתה רי"ׁש ואפּלּו העֹולם, לכל אב ועכׁשו מקֹומֹו, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹׁשהּוא

ׁשּנאמר: ליהֹוׁשע, ׁשהֹוסיפּה עד הּׁשכינה, על נתרעמה יב)ׂשרי יהֹוׁשע (במדבר נּון ּבן להֹוׁשע מׁשה .""וּיקרא ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd oeygxn 'g ,jl jl t"y zgiy)

האדם: לעבֹודת ּבנֹוגע - הּנ"ל רׁש"י מּפרּוׁש הּנלמדת ההֹוראה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּבאּור
אחד  ּכל אצל ודֹור, ּדֹור ּבכל אחריהם לבניהם ּבירּׁשה נמׁשכים ה"אבֹות" ׁשל עניניהם ׁשּכל מקֹומֹות ּבכּמה ּומבאר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֻידּוע
לנׁשים  ּבנֹוגע וכן מּיׂשראל, ואחד אחד לכל הּׁשּי ענין ׁשּזהּו הּמּלה, ענין על הּציּוּוי - ּבעניננּו ועל־ּדר־זה מּיׂשראל. ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָואחת
ואחד  אחד ּכל נחׁשב הּמּלה) ּפעּלת לפני (עֹוד מציאּותֹו עצם מּצד ׁשאפּלּו - ּכ ּכדי ועד  דמּיא". דמהילא ּכמאן "אּׁשה -ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ
נהנה  ׁשאיני . . יׂשראל ּבערלי מּתר לערלים, נהנה ׁשאיני "קֹונם ב) לא, (נדרים ּבּמׁשנה ּכדאיתא המּולים", ּבין ְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻמּיׂשראל
"מּולים" ּבעצם הם כּו') אנס מּפני מּמׁש ּבפעל נּמֹול ׁשּלא מי (אפּלּו יׂשראל ּבני ּכל ּכי כּו'", יׂשראל ּבערלי אסּור ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלמּולים,

א). שיב, חנּכה הּתֹורה' 'אֹור ְֲֵַָָֻ(ראה
על־ידי  אבינּו אברהם אצל ׁשּנפעל (ּכפי "נתּתי ּגֹוים המֹון ד"אב הענין ּגם יׁשנֹו מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ׁשאצל מּובן, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּומּזה

הּפעל. אל ּומהּכח הּגּלּוי אל מההעלם אּלּו ּכחֹות להביא - הּוא הּיהּודי ׁשל ותפקידֹו הּמּלה), ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹענין
מקֹומֹו"], ׁשהּוא לארם, "אב - הּמּלה לפני - "אברם" ׁשל מעלת ֹו [ּבדגמת ּבמקֹומֹו "אב" נעׂשה ׁשּיהּודי מּבעי לא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻּכלֹומר:
ּומּמּצבם  הּמקֹום מּמּצב ּכלל מתּפעל ׁשאינֹו (ּופׁשיטא ּובסביבתֹו ּבמקֹומֹו ׁשּנמצאים אּלּו ּכל על ּומׁשּפיע ּפעל ׁשהּוא ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהינּו,

ּכּלֹו. העֹולם ּבכל ּומׁשּפיע ּפעל ׁשהּוא הינּו העֹולם", "אב מּזֹו יתירה אּלא הּמקֹום), אנׁשי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻׁשל
- רק היא ועבֹודת ֹו אבינּו, מאברהם ּבירּׁשה זאת ׁשּמקּבל מּכיון מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל אצל יׁשנֹו זה ענין - ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻוּכאמּור

הּגּלּוי. אל ּומההעלם הּפעל אל מהּכח זאת ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹֹלגּלֹות

CÓLה  È‰ÈÂ Ì¯·‡ CÓL ˙È „BÚ È¯˜˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿≈»¿»«¿»ƒ≈¿»
:Cz·‰È ÔÈÓÓÚ ÈbÒ ·‡ È¯‡ Ì‰¯·‡«¿»»¬≈««ƒ«¿ƒ¿»ƒ»

mdxa` ly`
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)iaxd(.
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,mixg`d z` zllFXW Epiid ,eh wEqR̈©§¤¤¤¤¨£¥¦
FnM `NW ,DnFwOn fEfl dkxvEd okl̈¥§§¨¨¦§¨¤Ÿ§
z` zllFW Dpi`W mdxa` lW W"ixd̈¥¤©§¨¨¤¥¨¤¤¤
z`f lkaE ,"mlFrd lkl a`" FzFid¡¨§¨¨¨§¨Ÿ

dtqFYPW cr dpikXd lr dnrxzp¦§©£¨©©§¦¨©¤¦§¨
W"ix Kkitl ,rWFdilmdxa` lW ¦ª©§¦¨¥¤©§¨¨

dx`Wp oiprd z` zllFW Dpi`W¤¥¨¤¤¤¨¦§¨¦§£¨
DnFwnA)iaxd(. ¦§¨

dôéñBäL ãò äðéëMä ìò äîòøúð¦§©£¨©©§¦¨©¤¦¨
äLî àø÷iå" øîàpL ,òLBäéì¦ª©¤¤¡©©¦§¨Ÿ¤
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.fhe dxez



צי jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy
ּבעבֹודתי  הּדבק קדמי', ˙ÌÈÓ.'ּפלח ‰È‰Â∑.נסיֹונֹותי ּבכל ׁשלם היה צּוּוי, אחר צּוּוי זה מדרׁשֹו:אף ּולפי ְֲֳִִֵַַַָָָ∆¿≈»ƒְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּדבר  לפני. מּום ּבעל אּתה ,ּב ׁשהערלה זמן ׁשּכל ּתמים, ּתהיה הּזה ּובּדבר מילה, ּבמצות לפני", התהּל"ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
על  אֹות ל אֹוסיף הּגוּיה. וראׁש אזנים ב' עינים, ב' אברים: ה' חסר אּתה עכׁשו תמים", "והיה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹאחר:

ּכמנין רמ"ח אֹותּיֹותי מנין ויהיּו ,ׁשמאיברי. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָ

(á)ðéáe éðéa éúéøá äðzàåãàîa EúBà äaøàå E §¤§¨¬§¦¦−¥¦´¥¤®§©§¤¬«§−¦§¬Ÿ
:ãàî§«Ÿ

i"yx£È˙È¯· ‰z‡Â∑זֹו מצוה ידי על ל להֹוריׁשּה הארץ, ּוברית אהבה ׁשל .ּברית ¿∆¿»¿ƒƒְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

(â):øîàì íéýìû Bzà øaãéå åéðt-ìò íøáà ìtiå©¦¬Ÿ©§−̈©¨¨®©§©¥¬¦²¡Ÿ¦−¥«Ÿ

i"yx£ÂÈtŒÏÚ Ì¯·‡ ÏtiÂ∑ נּצבת הּקדׁש ורּוח לעמד ּכח ּבֹו היה לא מל, ׁשּלא ׁשעד הּׁשכינה. מּמֹורא «ƒ…«¿»«»»ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹ
עינים" ּוגלּוי "נֹופל ּבבלעם: ׁשּנאמר וזהּו ּכן (עליו, מצאתי אליעזר דרּבי .)ּבבריתא ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

(ã):íéBb ïBîä áàì úééäå Czà éúéøá äpä éðà£¦¾¦¥¬§¦¦−¦¨®§¨¦¾¨§©−£¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd oeygxn 'g ,jl jl t"y xn`n)

וׁשֹולט  ּומֹוׁשל אב ּבבחינת ׁשהּוא הּוא ּגֹוים המֹון אב ענין הּנה ּכי ּגֹוים. המֹון לאב נעׂשה אברם ׁשּנּמֹול אחרי ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּדוקא
היה  לא לכן העֹולם, לאּמֹות לּגֹוים, ּגם הּגבֹוהֹות ּונׁשמֹות ׁשּלמעלה החסד המׁשכת ׁשהיתה מּכיון הּמילה, ולפני ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻעליהם.

C˙Èב  ÈbÒ‡Â CÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÈÓÈ˜ Ôz‡Â¿∆≈¿»ƒ≈≈¿ƒ≈»¿«¿≈»»
:‡„ÁÏ ‡„ÁÏ«¬»«¬»

ÈÈג  dnÚ ÏÈlÓe È‰Bt‡ ÏÚ Ì¯·‡ ÏÙe¿««¿»««ƒ«ƒƒ≈¿»
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

(ד  ‡‰ ‡‡¯Ê‚ איננו È‰˙e)בנ"י CnÚ ÈÓÈ˜ ¬»»¿«¿»ƒƒ»¿≈
:ÔÈÓÓÚ ÈbÒ ·‡Ï¿««ƒ«¿ƒ
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jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy
אּמֹות  ׁשאין הינּו יסֹוד, ּבחינת ׁשהּוא הּברית מן הערלה ונפרדה אברם, ּכׁשּנּמֹול ודוקא .ּכ ּכל עליהם ׁשליטה ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻלאברם
וׁשֹולט  אב ּבבחינת היה ׁשאברהם ּגֹוים, המֹון אב ענין נפעל ּדוקא אז יׂשראל, ּכמֹו ׁשּלמעלה מחסד יֹותר מקּבלים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהעֹולם

עליהם. ֲֵֵֶּומֹוׁשל
לגרים והּנה אב ׁשהּוא ּגֹוים המֹון אב ּבענין ּפרּוׁש עֹוד ּבזה יׁש ּומבאר הּמילה. ידי על נעׂשה הּגרּות) (ענין זה ענין וגם , ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

ענין  היה לא זה, ּומּטעם ּכּנ"ל, העֹולם לאּמֹות ּגם ּגבֹוה ֹות נׁשמֹות יֹורדים היּו הּמילה ּדלפני לעיל נתּבאר ּדהּנה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻּבהּמאמר,
כּו', להתּגּיר ורצֹון סּבה להם היה לא לכן הּגבֹוהֹות, נׁשמֹות היּו העֹולם ּבאּמֹות ׁשּגם מּכיון ּכי אברם, מילת לפני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻהּגרּות
מבאר  ּובזה להתּגּיר. רצֹון להם ׁשּיהיה סּבה היה זה הּנה העֹולם, ּבאּמֹות ירידה ּׁשּנעׂשה אברהם מילת אחרי ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻמה־ּׁשאין־ּכן
נׁשמֹות  ענין ּכן ּגם ּבֹו ׁשּיׁש אף ולכן זֹו, ּברית לפני נֹולד יׁשמעאל ּכי מּיׁשמעאל, ּגרים הרּבה מֹוצאים ּׁשאין מה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּבהּמאמר
נֹולד  יׁשמעאל ּכי מּיׁשמעאל ּגרים הרּבה מֹוצאים אין זאת ּבכל כּו', יׁשמעאל מּמּנּו יצא אברהם ּוכמאמר כּו', ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹהּגבֹוהֹות
יׁש אבל ּגבֹוהֹות נׁשמֹות ּבֹו ׁשאין אף ולכן הּברית, אחר ׁשּנֹולד מּׁשּום ּגרים, יֹותר יׁש ּבעׂשו מה־ּׁשאין־ּכן זֹו. ּברית ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָלפני

יצחק. ּכל ולא ּביצחק זרע, ל יּקרא ביצחק ּכי ּוכמאמר הּברית, מן הערלה ׁשּנפרדה אחר נֹולד ּכי ּגרים, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבֹו

(ä)EîL äéäå íøáà EîL-úà ãBò àøwé-àìå§«Ÿ¦¨¥¬²¤¦§−©§¨®§¨¨³¦§Æ
ézúð íéBb ïBîä-áà ék íäøáà:E ©§¨½̈¦²©£¬¦−§©¦«

i"yx£ÌÈBb ÔBÓ‰Œ·‡ Èk∑ לארם אּלא אב היה ׁשּלא ּבּתחּלה, ּבֹו ׁשהיתה ורי"ׁש ׁשמֹו, ׁשל נֹוטריקֹון לׁשֹון ƒ«¬ƒְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
ׁשל  יּו"ד ׁשאף מּמקֹומּה, זזה לא מּתחּלה ּבֹו ׁשהיתה רי"ׁש ואפּלּו העֹולם, לכל אב ועכׁשו מקֹומֹו, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹׁשהּוא

ׁשּנאמר: ליהֹוׁשע, ׁשהֹוסיפּה עד הּׁשכינה, על נתרעמה יב)ׂשרי יהֹוׁשע (במדבר נּון ּבן להֹוׁשע מׁשה .""וּיקרא ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd oeygxn 'g ,jl jl t"y zgiy)

האדם: לעבֹודת ּבנֹוגע - הּנ"ל רׁש"י מּפרּוׁש הּנלמדת ההֹוראה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּבאּור
אחד  ּכל אצל ודֹור, ּדֹור ּבכל אחריהם לבניהם ּבירּׁשה נמׁשכים ה"אבֹות" ׁשל עניניהם ׁשּכל מקֹומֹות ּבכּמה ּומבאר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֻידּוע
לנׁשים  ּבנֹוגע וכן מּיׂשראל, ואחד אחד לכל הּׁשּי ענין ׁשּזהּו הּמּלה, ענין על הּציּוּוי - ּבעניננּו ועל־ּדר־זה מּיׂשראל. ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָואחת
ואחד  אחד ּכל נחׁשב הּמּלה) ּפעּלת לפני (עֹוד מציאּותֹו עצם מּצד ׁשאפּלּו - ּכ ּכדי ועד  דמּיא". דמהילא ּכמאן "אּׁשה -ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ
נהנה  ׁשאיני . . יׂשראל ּבערלי מּתר לערלים, נהנה ׁשאיני "קֹונם ב) לא, (נדרים ּבּמׁשנה ּכדאיתא המּולים", ּבין ְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻמּיׂשראל
"מּולים" ּבעצם הם כּו') אנס מּפני מּמׁש ּבפעל נּמֹול ׁשּלא מי (אפּלּו יׂשראל ּבני ּכל ּכי כּו'", יׂשראל ּבערלי אסּור ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלמּולים,

א). שיב, חנּכה הּתֹורה' 'אֹור ְֲֵַָָֻ(ראה
על־ידי  אבינּו אברהם אצל ׁשּנפעל (ּכפי "נתּתי ּגֹוים המֹון ד"אב הענין ּגם יׁשנֹו מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ׁשאצל מּובן, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּומּזה

הּפעל. אל ּומהּכח הּגּלּוי אל מההעלם אּלּו ּכחֹות להביא - הּוא הּיהּודי ׁשל ותפקידֹו הּמּלה), ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹענין
מקֹומֹו"], ׁשהּוא לארם, "אב - הּמּלה לפני - "אברם" ׁשל מעלת ֹו [ּבדגמת ּבמקֹומֹו "אב" נעׂשה ׁשּיהּודי מּבעי לא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻּכלֹומר:
ּומּמּצבם  הּמקֹום מּמּצב ּכלל מתּפעל ׁשאינֹו (ּופׁשיטא ּובסביבתֹו ּבמקֹומֹו ׁשּנמצאים אּלּו ּכל על ּומׁשּפיע ּפעל ׁשהּוא ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהינּו,

ּכּלֹו. העֹולם ּבכל ּומׁשּפיע ּפעל ׁשהּוא הינּו העֹולם", "אב מּזֹו יתירה אּלא הּמקֹום), אנׁשי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻׁשל
- רק היא ועבֹודת ֹו אבינּו, מאברהם ּבירּׁשה זאת ׁשּמקּבל מּכיון מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל אצל יׁשנֹו זה ענין - ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻוּכאמּור

הּגּלּוי. אל ּומההעלם הּפעל אל מהּכח זאת ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹֹלגּלֹות

CÓLה  È‰ÈÂ Ì¯·‡ CÓL ˙È „BÚ È¯˜˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿≈»¿»«¿»ƒ≈¿»
:Cz·‰È ÔÈÓÓÚ ÈbÒ ·‡ È¯‡ Ì‰¯·‡«¿»»¬≈««ƒ«¿ƒ¿»ƒ»
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jlÎjlצב zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy
יׁשרׁש ד"הּבאים הענין את ּפֹועלים ׁשעל־ידי־זה ּומצֹותיה, הּתֹורה ּבעניני ועבֹודתנּו מעׂשינּו ּכללּות על־ידי נפעל זה ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָוענין

יׂשרא  ּופרח יציץ ּכל יעקב סֹוף עד ּפרֹות ּופירי ּפרֹות - ּתנּובה" תבל ּפני ד"ּומלאּו ּובאפן וגּלּוי, ּפריחה ׁשל ענין - ל" ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
וההסּתר, ההעלם את ׁשּמבּטלים הינּו והסּתר, העלם מּלׁשֹון ה"עֹולם", לענין "סֹוף" ׁשעֹוׂשים - החסידּות ּוכפרּוׁש ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהעֹולם,

מּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח על־ידי והׁשלימה האמּתית הּגאּלה להתּגלּות ּומּיד ּתכף ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֻוזֹוכים

(å)ézúðe ãàî ãàîa Eúà éúøôäåíéëìîe íéBâì E §¦§¥¦³«Ÿ§Æ¦§´Ÿ§½Ÿ§©¦−§¦®§¨¦−
:eàöé Enî¦§¬¥¥«

i"yx£ÌÈB‚Ï EÈz˙e∑ עליו מבּׂשרֹו היה ולא לֹו, היה ּכבר יׁשמעאל ׁשהרי ואדֹום, .יׂשראל ¿«ƒ¿ƒְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹ

ß oeygxn 'g ycew zay ß

(æ)ðéáe éðéa éúéøa-úà éúî÷äåéøçà Eòøæ ïéáe EE ©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¹¥¦´¥¤À¥̧©§£¯©«£¤²
Eòøæìe íéýìûì Eì úBéäì íìBò úéøáì íúøãì§«ŸŸ−̈¦§¦´¨®¦«§³§Æ¥«Ÿ¦½§©§£−

éøçà:E ©«£¤«
i"yx£È˙È¯aŒ˙‡ È˙Ó˜‰Â∑ לאלהים ל להיֹות הּברית? היא .ּומה «¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒְְְִִִִֵַַֹ

(ç)éøçà Eòøæìe Eì ézúðåúà E|éøâî õøàúà E §¨«©¦´Â§Â§©§£¸©«£¤¹¥´¤´¤§ª¤À¥µ
:íéýìûì íäì éúééäå íìBò úfçàì ïòðk õøà-ìk̈¤´¤§©½©©«£ª©−¨®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«

i"yx£ÌÏBÚ ˙fÁ‡Ï∑אבל לאלהים, לכם אהיה יׂשראל (וׁשם אלֹוּה)ּבר לֹו ׁשאין ּכמי לארץ ּבחּוצה .הּדר «¬À«»ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(è)éúéøa-úà äzàå íäøáà-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈§©−̈¤§¦¦´
éøçà Eòøæå äzà øîLú:íúøãì E ¦§®Ÿ©¨²§©§£¬©«£¤−§«ŸŸ¨«

i"yx£‰z‡Â∑ היא ּומה לׁשמרּה, זהיר הוי ואּתה ,'אּת ּבריתי הּנה 'אני ראׁשֹון: ענין על מֹוסיף זֹו וא"ו ¿«»ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
וגֹו' לכם הּמֹול ּתׁשמרּו אׁשר ּבריתי "זאת ."ׁשמירתּה? ְְְְְֲִִִִִֶֶָָָֹ

ÔÈLÎÏו  Cpz‡Â ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ C˙È LÈt‡Â¿«ƒ»»«¬»«¬»¿∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ
:Ôe˜ÙÈ CpÓ ‡iÓÓÚa ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓe«¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿«»ƒ»ƒ¿

CÈaז  ÔÈ·e CÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÈÓÈ˜ ˙È ÌÈ˜‡Â«¬≈»¿»ƒ≈≈¿ƒ≈»≈¿»
CÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰È¯„Ï C¯˙a«¿»¿»≈ƒ¿»»»¿≈¬≈»

:C¯˙a CÈ·ÏÂ ‡‰Ï‡Ï≈»»¿ƒ¿»«¿»

C˙e·˙Bzח  ‡Ú¯‡ ˙È C¯˙a CÈ·ÏÂ CÏ Ôz‡Â¿∆≈»¿ƒ¿»«¿»»«¿»»»
ÈÂ‰‡Â ÌÏÚ ˙ÒÁ‡Ï ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙È»»«¿»ƒ¿««¿«¬»«»»¿∆¡≈

:‡‰Ï‡Ï ÔB‰Ï¿≈»»

‡zט  ¯h˙ ÈÓÈ˜ ˙È z‡Â Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»¿«¿»¿»ƒƒ»«¿
:ÔB‰È¯„Ï C¯˙a CÈ·e¿»«¿»¿»≈

mdxa` ly`

(e)ézúðeY íéBâì EíBãàå ìàøNé± §©¦§¦¦§¨¥¤¡
.`Ed miAx oFWl "miFB" iM¦¦§©¦

àìå ,Bì äéä øák ìàòîLé éøäL¤£¥¦§¨¥§¨¨¨§Ÿ
åéìò BøOáî äéä±Fxn`A :WExiR ¨¨§©§¨¨¥§¨§

lr FxVan Fpi` "miFbl LiYzpE"§©¦§¦¥§©§©
dGW mEXn ,iFbl didIW l`rnWi¦§¨¥¤¦§¤§¦¤¤
,"LzF` izxtde"l KWndA aYkp¦§©§¤§¥¦§¦§¥¦§

.clFp xaM ixd l`rnWief dxez §¦§¨¥£¥§¨©
(f)Y éúéøa úà éúBî÷äåàeä äîe ©£¦¦¤§¦¦©

úéøaä±zixal dpEMdW xnFl oi`W ©§¦¤¥©¤©©¨¨¦§¦
lirl xaM zxMfp `id ixdW ,dliOd©¦¨¤£¥¦¦§¤¤§¨§¥
h wEqR i"Wxn rnWOW FnM ,c wEqR̈§¤©§©¥©¦¨

)dcya x`a(.

"íéäìàì Eì úBéäì"±i"Wx d`xE ¦§§¥Ÿ¦§¥©¦
.`k ,gk oOwlg dxez §©¨

(g)Y íìBò úfçàìíäì" äéäà íLå ©£ª©¨§¨¤§¤¨¤
"íéäìàì±:aEzMd miIqOW FnM ¥Ÿ¦§¤§©¥©¨

."midl`l mdl iziide"§¨¦¦¨¤¥Ÿ¦
éîk Y õøàì äöeça øcä ìáà£¨©¨§¨¨¨¤§¦

dBìà Bì ïéàL±eilr obdl),fi f"r i"yx ¤¥¡©§¨¥¨¨
`(lMW" :gl ,dk `xwIe i"Wx d`xE .§¥©¦©¦§¨¤¨

,midl`l Fl ip` l`xUi ux`A xCd©¨§¤¤¦§¨¥£¦¥Ÿ¦
lkedPOn `vFId."dxf dcFar caFrM §¨©¥¦¤¨§¥£¨¨¨

mrhaEmiWxtnd EazM xaCd)d`x §©©©¨¨¨§©§¨§¦
,cec ixaccere('d ipir" l`xUi ux`W ,¤¤¤¦§¨¥¥¥

`Ed ux`l uEg ENi`e ,"DA Liwl ¡̀Ÿ¤¨§¦¨¨¤

.mixVd ci zgYh dxez ©©¨©¨¦
(h)Y äzàåéñBî Bæ å"àåïéðò ìò ó §©¨¨¦©¦§¨

"Czà éúéøá äpä éðà" :ïBLàø± ¦£¦¦¥§¦¦¦¨
.dlin zixal dpEMde .c wEqR̈§©©¨¨¦§¦¦¨

ì øéäæ éåä "äzàå"døîL±la` §©¨¡¥¨¦§¨§¨£¨
xXwzn dGW ,c ,d rWFdi i"Wx d`x§¥©¦§ª©¤¤¦§©¥
LrxflE Ll iYzpe" :eiptNW wEqRl©¨¤§¨¨§¨©¦§§©§£
m` wx EdGW ,"LixEbn ux` z` Lixg ©̀£¤¤¤¤§¤¤¤©¦

."xnWz izixA z` dY`e"§©¨¤§¦¦¦§Ÿ
éúéøa úàæ" ?dúøéîL àéä äîe©¦§¦¨¨Ÿ§¦¦

"'Bâå íëì ìBnä 'Bâå eøîLz øLà± £¤¦§§§¦¨¤§
.i wEqR oOwli dxez §©¨¨

jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy

(é)Eòøæ ïéáe íëéðéáe éðéa eøîLz øLà éúéøa úàǽŸ§¦¦º£¤´¦§§À¥¦Æ¥´¥¤½¥¬©§£−
éøçà:øëæ-ìk íëì ìBnä E ©«£¤®¦¬¨¤−¨¨¨«

i"yx£'B‚Â ÌÎÈÈ·e ÈÈa∑ עכׁשו ׁשל ‡EÈ¯Á.אֹותם EÚ¯Ê ÔÈ·e∑אחרי להּולד ּכמֹו∑‰ÏBn.העתידין ≈ƒ≈≈∆¿ְֶַָָ≈«¿¬«¬∆ְֲֲִִִֵֶַָָƒְ
לעׂשֹות  ּכמֹו 'עׂשֹות', אֹומר: ׁשאּתה ּכמ ֹו .להּמֹול, ְְְֲֲִֵֶַַָ

(àé)úéøa úBàì äéäå íëúìøò øNa úà ízìîðe§©§¤¾¥−§©´¨§©§¤®§¨¨Æ§´§¦½
:íëéðéáe éðéa¥¦−¥«¥¤«

i"yx£ÌzÏÓe∑.נֹוׂשא ׁשל ונ' נֹוׁש ׁשל נ' ּכגֹון לפרקים, ּבֹו הּנֹופל ליסֹוד יתרה ּבֹו והּנּו"ן ּומלּתם, ּכמֹו ¿«¿∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
יאכל יעׂשה, ּכמֹו: יּפעל לׁשֹון יּמֹול אבל ּונׂשאתם, ּכמֹו אינו)ּונמלּתם ישן .(ברש"י ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

(áé)íëéúøãì øëæ-ìk íëì ìBné íéîé úðîL-ïáe¤§Ÿ©´¨¦À¦¬¨¤²¨¨−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®
Eòøfî àì øLà øëð-ïa ìkî óñk-úð÷îe úéa ãéìé§¦´½̈¦¦§©¤̧¤Æ¦´Ÿ¤¥½̈£¤²¬Ÿ¦©§£−

:àeä«
i"yx£˙Èa „ÈÏÈ∑ ּבּבית הּׁשפחה מּׁשּנֹולד ∑eÛÒkŒ˙˜Ó.ׁשּילדּתּו .ׁשּקנאֹו ¿ƒ»ƒְְִִֶַַַַָָƒ¿«∆∆ְִֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 757 cenr ,b wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dlin zixA zEkf§§¦¦¨

ּכּכּכּכלללל־־־־זכרזכרזכרזכר לכםלכםלכםלכם ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ימיםימיםימיםימים יב)ּוּוּוּובןבןבןבן־־־־ׁשׁשׁשׁשמנתמנתמנתמנת (יז, ְְְְֶֶֶֶֹֹ ִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבמנחֹות ב)איתא ּבּמילה (מג, ׁשּנזּכר וכיון מצוה, ּבלא ערם ׁשאעמד לי אֹוי אמר כּו' הּמרחץ לבית ּדוד ׁשּנכנס "ּבׁשעה ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּדעּתֹו". נתיּׁשבה ְְְְִִֶַַָָׁשּבבׂשרֹו
ׁשּמחֹו וּדאי ּולדגמא אחרֹות, מצֹות ּגם ּבידֹו היּו וּדאי והרי ּדוד, ּבידי היתה הּמילה זכּות רק ּדאטּו ּבזה, עּיּון צרי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻולכאֹורה

ּדעּתֹו? נתיּׁשבה הּמילה על־ידי רק ּומּדּוע ּתפּלין, מהּנחת ּכתֹוצאה יתּבר לֹו היּו מׁשעּבדים עדין ּדוד ׁשל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻולּבֹו

ÔBÎÈÈ·eי  È¯ÓÈÓ ÔÈa Ôe¯h˙ Èc ÈÓÈ˜ ‡c»¿»ƒƒƒ¿≈≈¿ƒ≈≈
:‡¯eÎc Ïk ÔBÎÏ ¯Ê‚Ó C¯˙a CÈa ÔÈ·e≈¿»«¿»ƒ¿«¿»¿»

(È"יא  È‰˙e ÔBÎ˙Ï¯Ú„ ‡¯Na ˙È Ôe¯Ê‚˙Â¿ƒ¿¿»ƒ¿»¿»¿»¿¿≈
:ÔBÎÈÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÌÈ˜ ˙‡Ï (‡‰˙e¿≈¿»¿»≈≈¿ƒ≈≈

ÔBÎÏיב  (¯Ê‚È È") ¯Êb˙È ÔÈÓBÈ ‡ÈÓz ¯·e«¿«¿»ƒƒ¿¿«ƒ¿«¿
ÈÈ·Êe ‡˙È· È„ÈÏÈ ÔBÎÈ˙¯„Ï ‡¯eÎc Ïk»¿»¿»»≈¿ƒ≈≈»¿ƒ≈
:‡e‰ CaÓ ‡Ïc ÔÈÓÓÚ ¯a ÏkÓ ‡tÒÎ«¿»ƒ…««¿ƒ¿»ƒ¿»

mdxa` ly`

(i)'Bâå íëéðéáe éðéaìL íúBà Y ¥¦¥¥¤§¨¤
åLëò±mdxa`ziA iWp`lM)dcya x`a(. ©§¨¨©§¥¥©§¨¨

éøçà Eòøæ ïéáeY Eãìeäì ïéãéúòä ¥©§£©£¤¨£¦¦§¦¨¥
éøçà"."EY ìBnäìBnäì Bîk± ©£¤¦§§¦

,iEEiv oFWl Fpi`W ,xnFlM ,lFOp zFidl¦§¦§©¤¥§¦
" xnFl Kixv did oM m`WElFOd"mkl ¤¦¥¨¨¨¦©¦¨¤

)`"eb(wEqRA xn`p iEEiSdW ipRn F` .¦§¥¤©¦¤¡©©¨
"mYlnpE" eixg`NW)m"`x(`id `N` . ¤§©£¨§©§¤¤¨¦

d`A `id aFxd lrW ,xFwn zNn¦©¨¤©¨¦¨¨
`FaYWM mbe ,m"lka zFIzF` ztqFzA§¤¤¦§©§¤¨
ixd ,m"lka lW WEOiXd zFaiY ilA§¦¥©¦¤£¥

oM daEzM ENi`M `id)`ikc `xin(. ¦§¦§¨¥
"úBNò" :øîBà äzàL Bîk±`xwIe §¤©¨¥£©¦§¨

.cFre .l ,gi§
."úBNòì" [íB÷îa]±qEtcA `Ed oM ¦§©£¥¦§

:mivFtPd miqEtCA K` .oFW`x¦©©§¦©§¦
.FnM`i dxez §
(`i)Y ízìîðeízìîe Bîk± §©§¤§©§¤

EidYW lrtp oFWl Fpi`W ,xnFlM§©¤¥§¦§©¤¦§
,iEEiv oFWl df didi `l f`W ,milFOip¦¦¤¨Ÿ¦§¤¤§¦
`N` ,iEEiv mlFrl `ai `l lrtp on iM¦¦¦§©Ÿ¨Ÿ§¨¦¤¨

iEEiv oFWl `Ede ,ElEnY :FWExiR)`xin ¥¨§§¦
`ikc(dzid lrtp lW o"Ep dzid m` iM .¦¦¨§¨¤¦§©¨§¨

i"Wx d`x ± w"ixigA cwPil dkixv§¦¨¦¨¥§¦¦§¥©¦
ak ,b zFnW. §

Ba ìôBpä ãBñéì äøúé Ba ï"epäå§©§¥¨©§©¥
íé÷øôì±daiYA d`A `idW ¦§¨¦¤¦¨¨©¥¨

zltFp miwxtle ,miwxtldPOn)i"yx ¦§¨¦§¦§¨¦¤¤¦¤¨
my(`id zFnIEqn zFiHdAW ,xnFlM ,§©¤§©¨§¨¦

.dNOd WxXn wlg `idW s` ,zhnWp¦§¤¤©¤¦¥¤¦Ÿ¤©¦¨
"CLBð" ìL ï"eð ïBâk±.fi ,hn oOwl §¤¥§©¨

"àNBð" ìL ï"eðå±mBW .f ,cl zFnW §¤¥§¤©
mdn ltFPd cFqi `id o"EPd mdÄ¤©¦§©¥¥¤

.ak ,b zFnW d`x ,miwxtl¦§¨¦§¥§
"íúàNðe" Bîk ,"ízìîðe"±oOwl §©§¤§§¨¤§©¨

mdW dpEMdW xExA mWe .hi ,dn§¨¨¤©©¨¨¤¥

o`M mB KM ,mdia` z` E`Ui¦§¤£¦¤¨©¨
"AmYlnpE:mW zFnW i"Wx d`xE ." §§©§¤§¥©¦§¨

miwxtl daiYA d`A `idW o"Ep lke"§¨¤¦¨¨©¥¨¦§¨¦
oFWl zxAcn `idWM ,dPOn zltFpe§¤¤¦¤¨§¤¦§©¤¤§
oFbM ,shgA `"eWA cwPY mYlrtE§©§¤¦¨¥¦§¨©£¨§
z` mdl mYzpE ,mkia` z` mz`UpE§¨¤¤£¦¤§©¤¨¤¤

crlBd ux`)hk ,al xacna(,mYlnpEz` ¤¤©¦§¨§©§¤¥
."mkzlxr xUA§©¨§©§¤

"ìBné" ìáà±oaA xEn`d) ai wEqR £¨¦¨¨¨§¤
zpFnWmini(. §©¨¦

ììòté ïBL±qEtcA .lFOip didi §¦¨¥¦§¤¦¦§
.lrRzi oFW`x¦¦§©¥
"äNòé" Bîk±.cFre .ek ,hk oOwl §¥¨¤§©¨§

"ìëàé"±.cFre .`k ,e lirlai dxez ¥¨¥§¥§
(ai)Y úéa ãéìéäçôMä ezãìiL §¦¨¦¤§¨©©¦§¨

.úéaaY óñk úð÷îeBàðwL ©©¦¦§©¤¤¤§¨
.ãìBpMî±dipFc` ziaA ¦¤©§¥£¤¨
.il`xUIdbi dxez ©¦§§¥¦



צג jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy
יׁשרׁש ד"הּבאים הענין את ּפֹועלים ׁשעל־ידי־זה ּומצֹותיה, הּתֹורה ּבעניני ועבֹודתנּו מעׂשינּו ּכללּות על־ידי נפעל זה ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָוענין

יׂשרא  ּופרח יציץ ּכל יעקב סֹוף עד ּפרֹות ּופירי ּפרֹות - ּתנּובה" תבל ּפני ד"ּומלאּו ּובאפן וגּלּוי, ּפריחה ׁשל ענין - ל" ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
וההסּתר, ההעלם את ׁשּמבּטלים הינּו והסּתר, העלם מּלׁשֹון ה"עֹולם", לענין "סֹוף" ׁשעֹוׂשים - החסידּות ּוכפרּוׁש ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהעֹולם,

מּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח על־ידי והׁשלימה האמּתית הּגאּלה להתּגלּות ּומּיד ּתכף ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֻוזֹוכים

(å)ézúðe ãàî ãàîa Eúà éúøôäåíéëìîe íéBâì E §¦§¥¦³«Ÿ§Æ¦§´Ÿ§½Ÿ§©¦−§¦®§¨¦−
:eàöé Enî¦§¬¥¥«

i"yx£ÌÈB‚Ï EÈz˙e∑ עליו מבּׂשרֹו היה ולא לֹו, היה ּכבר יׁשמעאל ׁשהרי ואדֹום, .יׂשראל ¿«ƒ¿ƒְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹ

ß oeygxn 'g ycew zay ß

(æ)ðéáe éðéa éúéøa-úà éúî÷äåéøçà Eòøæ ïéáe EE ©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¹¥¦´¥¤À¥̧©§£¯©«£¤²
Eòøæìe íéýìûì Eì úBéäì íìBò úéøáì íúøãì§«ŸŸ−̈¦§¦´¨®¦«§³§Æ¥«Ÿ¦½§©§£−

éøçà:E ©«£¤«
i"yx£È˙È¯aŒ˙‡ È˙Ó˜‰Â∑ לאלהים ל להיֹות הּברית? היא .ּומה «¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒְְְִִִִֵַַֹ

(ç)éøçà Eòøæìe Eì ézúðåúà E|éøâî õøàúà E §¨«©¦´Â§Â§©§£¸©«£¤¹¥´¤´¤§ª¤À¥µ
:íéýìûì íäì éúééäå íìBò úfçàì ïòðk õøà-ìk̈¤´¤§©½©©«£ª©−¨®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«

i"yx£ÌÏBÚ ˙fÁ‡Ï∑אבל לאלהים, לכם אהיה יׂשראל (וׁשם אלֹוּה)ּבר לֹו ׁשאין ּכמי לארץ ּבחּוצה .הּדר «¬À«»ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(è)éúéøa-úà äzàå íäøáà-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈§©−̈¤§¦¦´
éøçà Eòøæå äzà øîLú:íúøãì E ¦§®Ÿ©¨²§©§£¬©«£¤−§«ŸŸ¨«

i"yx£‰z‡Â∑ היא ּומה לׁשמרּה, זהיר הוי ואּתה ,'אּת ּבריתי הּנה 'אני ראׁשֹון: ענין על מֹוסיף זֹו וא"ו ¿«»ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
וגֹו' לכם הּמֹול ּתׁשמרּו אׁשר ּבריתי "זאת ."ׁשמירתּה? ְְְְְֲִִִִִֶֶָָָֹ

ÔÈLÎÏו  Cpz‡Â ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ C˙È LÈt‡Â¿«ƒ»»«¬»«¬»¿∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ
:Ôe˜ÙÈ CpÓ ‡iÓÓÚa ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓe«¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿«»ƒ»ƒ¿

CÈaז  ÔÈ·e CÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÈÓÈ˜ ˙È ÌÈ˜‡Â«¬≈»¿»ƒ≈≈¿ƒ≈»≈¿»
CÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰È¯„Ï C¯˙a«¿»¿»≈ƒ¿»»»¿≈¬≈»

:C¯˙a CÈ·ÏÂ ‡‰Ï‡Ï≈»»¿ƒ¿»«¿»

C˙e·˙Bzח  ‡Ú¯‡ ˙È C¯˙a CÈ·ÏÂ CÏ Ôz‡Â¿∆≈»¿ƒ¿»«¿»»«¿»»»
ÈÂ‰‡Â ÌÏÚ ˙ÒÁ‡Ï ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙È»»«¿»ƒ¿««¿«¬»«»»¿∆¡≈

:‡‰Ï‡Ï ÔB‰Ï¿≈»»

‡zט  ¯h˙ ÈÓÈ˜ ˙È z‡Â Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»¿«¿»¿»ƒƒ»«¿
:ÔB‰È¯„Ï C¯˙a CÈ·e¿»«¿»¿»≈

mdxa` ly`

(e)ézúðeY íéBâì EíBãàå ìàøNé± §©¦§¦¦§¨¥¤¡
.`Ed miAx oFWl "miFB" iM¦¦§©¦

àìå ,Bì äéä øák ìàòîLé éøäL¤£¥¦§¨¥§¨¨¨§Ÿ
åéìò BøOáî äéä±Fxn`A :WExiR ¨¨§©§¨¨¥§¨§

lr FxVan Fpi` "miFbl LiYzpE"§©¦§¦¥§©§©
dGW mEXn ,iFbl didIW l`rnWi¦§¨¥¤¦§¤§¦¤¤
,"LzF` izxtde"l KWndA aYkp¦§©§¤§¥¦§¦§¥¦§

.clFp xaM ixd l`rnWief dxez §¦§¨¥£¥§¨©
(f)Y éúéøa úà éúBî÷äåàeä äîe ©£¦¦¤§¦¦©

úéøaä±zixal dpEMdW xnFl oi`W ©§¦¤¥©¤©©¨¨¦§¦
lirl xaM zxMfp `id ixdW ,dliOd©¦¨¤£¥¦¦§¤¤§¨§¥
h wEqR i"Wxn rnWOW FnM ,c wEqR̈§¤©§©¥©¦¨

)dcya x`a(.

"íéäìàì Eì úBéäì"±i"Wx d`xE ¦§§¥Ÿ¦§¥©¦
.`k ,gk oOwlg dxez §©¨

(g)Y íìBò úfçàìíäì" äéäà íLå ©£ª©¨§¨¤§¤¨¤
"íéäìàì±:aEzMd miIqOW FnM ¥Ÿ¦§¤§©¥©¨

."midl`l mdl iziide"§¨¦¦¨¤¥Ÿ¦
éîk Y õøàì äöeça øcä ìáà£¨©¨§¨¨¨¤§¦

dBìà Bì ïéàL±eilr obdl),fi f"r i"yx ¤¥¡©§¨¥¨¨
`(lMW" :gl ,dk `xwIe i"Wx d`xE .§¥©¦©¦§¨¤¨

,midl`l Fl ip` l`xUi ux`A xCd©¨§¤¤¦§¨¥£¦¥Ÿ¦
lkedPOn `vFId."dxf dcFar caFrM §¨©¥¦¤¨§¥£¨¨¨

mrhaEmiWxtnd EazM xaCd)d`x §©©©¨¨¨§©§¨§¦
,cec ixaccere('d ipir" l`xUi ux`W ,¤¤¤¦§¨¥¥¥

`Ed ux`l uEg ENi`e ,"DA Liwl ¡̀Ÿ¤¨§¦¨¨¤

.mixVd ci zgYh dxez ©©¨©¨¦
(h)Y äzàåéñBî Bæ å"àåïéðò ìò ó §©¨¨¦©¦§¨

"Czà éúéøá äpä éðà" :ïBLàø± ¦£¦¦¥§¦¦¦¨
.dlin zixal dpEMde .c wEqR̈§©©¨¨¦§¦¦¨

ì øéäæ éåä "äzàå"døîL±la` §©¨¡¥¨¦§¨§¨£¨
xXwzn dGW ,c ,d rWFdi i"Wx d`x§¥©¦§ª©¤¤¦§©¥
LrxflE Ll iYzpe" :eiptNW wEqRl©¨¤§¨¨§¨©¦§§©§£
m` wx EdGW ,"LixEbn ux` z` Lixg ©̀£¤¤¤¤§¤¤¤©¦

."xnWz izixA z` dY`e"§©¨¤§¦¦¦§Ÿ
éúéøa úàæ" ?dúøéîL àéä äîe©¦§¦¨¨Ÿ§¦¦

"'Bâå íëì ìBnä 'Bâå eøîLz øLà± £¤¦§§§¦¨¤§
.i wEqR oOwli dxez §©¨¨

jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy

(é)Eòøæ ïéáe íëéðéáe éðéa eøîLz øLà éúéøa úàǽŸ§¦¦º£¤´¦§§À¥¦Æ¥´¥¤½¥¬©§£−
éøçà:øëæ-ìk íëì ìBnä E ©«£¤®¦¬¨¤−¨¨¨«

i"yx£'B‚Â ÌÎÈÈ·e ÈÈa∑ עכׁשו ׁשל ‡EÈ¯Á.אֹותם EÚ¯Ê ÔÈ·e∑אחרי להּולד ּכמֹו∑‰ÏBn.העתידין ≈ƒ≈≈∆¿ְֶַָָ≈«¿¬«¬∆ְֲֲִִִֵֶַָָƒְ
לעׂשֹות  ּכמֹו 'עׂשֹות', אֹומר: ׁשאּתה ּכמ ֹו .להּמֹול, ְְְֲֲִֵֶַַָ

(àé)úéøa úBàì äéäå íëúìøò øNa úà ízìîðe§©§¤¾¥−§©´¨§©§¤®§¨¨Æ§´§¦½
:íëéðéáe éðéa¥¦−¥«¥¤«

i"yx£ÌzÏÓe∑.נֹוׂשא ׁשל ונ' נֹוׁש ׁשל נ' ּכגֹון לפרקים, ּבֹו הּנֹופל ליסֹוד יתרה ּבֹו והּנּו"ן ּומלּתם, ּכמֹו ¿«¿∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
יאכל יעׂשה, ּכמֹו: יּפעל לׁשֹון יּמֹול אבל ּונׂשאתם, ּכמֹו אינו)ּונמלּתם ישן .(ברש"י ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

(áé)íëéúøãì øëæ-ìk íëì ìBné íéîé úðîL-ïáe¤§Ÿ©´¨¦À¦¬¨¤²¨¨−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®
Eòøfî àì øLà øëð-ïa ìkî óñk-úð÷îe úéa ãéìé§¦´½̈¦¦§©¤̧¤Æ¦´Ÿ¤¥½̈£¤²¬Ÿ¦©§£−

:àeä«
i"yx£˙Èa „ÈÏÈ∑ ּבּבית הּׁשפחה מּׁשּנֹולד ∑eÛÒkŒ˙˜Ó.ׁשּילדּתּו .ׁשּקנאֹו ¿ƒ»ƒְְִִֶַַַַָָƒ¿«∆∆ְִֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 757 cenr ,b wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dlin zixA zEkf§§¦¦¨

ּכּכּכּכלללל־־־־זכרזכרזכרזכר לכםלכםלכםלכם ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ימיםימיםימיםימים יב)ּוּוּוּובןבןבןבן־־־־ׁשׁשׁשׁשמנתמנתמנתמנת (יז, ְְְְֶֶֶֶֹֹ ִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבמנחֹות ב)איתא ּבּמילה (מג, ׁשּנזּכר וכיון מצוה, ּבלא ערם ׁשאעמד לי אֹוי אמר כּו' הּמרחץ לבית ּדוד ׁשּנכנס "ּבׁשעה ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּדעּתֹו". נתיּׁשבה ְְְְִִֶַַָָׁשּבבׂשרֹו
ׁשּמחֹו וּדאי ּולדגמא אחרֹות, מצֹות ּגם ּבידֹו היּו וּדאי והרי ּדוד, ּבידי היתה הּמילה זכּות רק ּדאטּו ּבזה, עּיּון צרי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻולכאֹורה

ּדעּתֹו? נתיּׁשבה הּמילה על־ידי רק ּומּדּוע ּתפּלין, מהּנחת ּכתֹוצאה יתּבר לֹו היּו מׁשעּבדים עדין ּדוד ׁשל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻולּבֹו

ÔBÎÈÈ·eי  È¯ÓÈÓ ÔÈa Ôe¯h˙ Èc ÈÓÈ˜ ‡c»¿»ƒƒƒ¿≈≈¿ƒ≈≈
:‡¯eÎc Ïk ÔBÎÏ ¯Ê‚Ó C¯˙a CÈa ÔÈ·e≈¿»«¿»ƒ¿«¿»¿»

(È"יא  È‰˙e ÔBÎ˙Ï¯Ú„ ‡¯Na ˙È Ôe¯Ê‚˙Â¿ƒ¿¿»ƒ¿»¿»¿»¿¿≈
:ÔBÎÈÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÌÈ˜ ˙‡Ï (‡‰˙e¿≈¿»¿»≈≈¿ƒ≈≈

ÔBÎÏיב  (¯Ê‚È È") ¯Êb˙È ÔÈÓBÈ ‡ÈÓz ¯·e«¿«¿»ƒƒ¿¿«ƒ¿«¿
ÈÈ·Êe ‡˙È· È„ÈÏÈ ÔBÎÈ˙¯„Ï ‡¯eÎc Ïk»¿»¿»»≈¿ƒ≈≈»¿ƒ≈
:‡e‰ CaÓ ‡Ïc ÔÈÓÓÚ ¯a ÏkÓ ‡tÒÎ«¿»ƒ…««¿ƒ¿»ƒ¿»

mdxa` ly`

(i)'Bâå íëéðéáe éðéaìL íúBà Y ¥¦¥¥¤§¨¤
åLëò±mdxa`ziA iWp`lM)dcya x`a(. ©§¨¨©§¥¥©§¨¨

éøçà Eòøæ ïéáeY Eãìeäì ïéãéúòä ¥©§£©£¤¨£¦¦§¦¨¥
éøçà"."EY ìBnäìBnäì Bîk± ©£¤¦§§¦

,iEEiv oFWl Fpi`W ,xnFlM ,lFOp zFidl¦§¦§©¤¥§¦
" xnFl Kixv did oM m`WElFOd"mkl ¤¦¥¨¨¨¦©¦¨¤

)`"eb(wEqRA xn`p iEEiSdW ipRn F` .¦§¥¤©¦¤¡©©¨
"mYlnpE" eixg`NW)m"`x(`id `N` . ¤§©£¨§©§¤¤¨¦

d`A `id aFxd lrW ,xFwn zNn¦©¨¤©¨¦¨¨
`FaYWM mbe ,m"lka zFIzF` ztqFzA§¤¤¦§©§¤¨
ixd ,m"lka lW WEOiXd zFaiY ilA§¦¥©¦¤£¥

oM daEzM ENi`M `id)`ikc `xin(. ¦§¦§¨¥
"úBNò" :øîBà äzàL Bîk±`xwIe §¤©¨¥£©¦§¨

.cFre .l ,gi§
."úBNòì" [íB÷îa]±qEtcA `Ed oM ¦§©£¥¦§

:mivFtPd miqEtCA K` .oFW`x¦©©§¦©§¦
.FnM`i dxez §
(`i)Y ízìîðeízìîe Bîk± §©§¤§©§¤

EidYW lrtp oFWl Fpi`W ,xnFlM§©¤¥§¦§©¤¦§
,iEEiv oFWl df didi `l f`W ,milFOip¦¦¤¨Ÿ¦§¤¤§¦
`N` ,iEEiv mlFrl `ai `l lrtp on iM¦¦¦§©Ÿ¨Ÿ§¨¦¤¨

iEEiv oFWl `Ede ,ElEnY :FWExiR)`xin ¥¨§§¦
`ikc(dzid lrtp lW o"Ep dzid m` iM .¦¦¨§¨¤¦§©¨§¨

i"Wx d`x ± w"ixigA cwPil dkixv§¦¨¦¨¥§¦¦§¥©¦
ak ,b zFnW. §

Ba ìôBpä ãBñéì äøúé Ba ï"epäå§©§¥¨©§©¥
íé÷øôì±daiYA d`A `idW ¦§¨¦¤¦¨¨©¥¨

zltFp miwxtle ,miwxtldPOn)i"yx ¦§¨¦§¦§¨¦¤¤¦¤¨
my(`id zFnIEqn zFiHdAW ,xnFlM ,§©¤§©¨§¨¦

.dNOd WxXn wlg `idW s` ,zhnWp¦§¤¤©¤¦¥¤¦Ÿ¤©¦¨
"CLBð" ìL ï"eð ïBâk±.fi ,hn oOwl §¤¥§©¨

"àNBð" ìL ï"eðå±mBW .f ,cl zFnW §¤¥§¤©
mdn ltFPd cFqi `id o"EPd mdÄ¤©¦§©¥¥¤

.ak ,b zFnW d`x ,miwxtl¦§¨¦§¥§
"íúàNðe" Bîk ,"ízìîðe"±oOwl §©§¤§§¨¤§©¨

mdW dpEMdW xExA mWe .hi ,dn§¨¨¤©©¨¨¤¥

o`M mB KM ,mdia` z` E`Ui¦§¤£¦¤¨©¨
"AmYlnpE:mW zFnW i"Wx d`xE ." §§©§¤§¥©¦§¨

miwxtl daiYA d`A `idW o"Ep lke"§¨¤¦¨¨©¥¨¦§¨¦
oFWl zxAcn `idWM ,dPOn zltFpe§¤¤¦¤¨§¤¦§©¤¤§
oFbM ,shgA `"eWA cwPY mYlrtE§©§¤¦¨¥¦§¨©£¨§
z` mdl mYzpE ,mkia` z` mz`UpE§¨¤¤£¦¤§©¤¨¤¤

crlBd ux`)hk ,al xacna(,mYlnpEz` ¤¤©¦§¨§©§¤¥
."mkzlxr xUA§©¨§©§¤

"ìBné" ìáà±oaA xEn`d) ai wEqR £¨¦¨¨¨§¤
zpFnWmini(. §©¨¦

ììòté ïBL±qEtcA .lFOip didi §¦¨¥¦§¤¦¦§
.lrRzi oFW`x¦¦§©¥
"äNòé" Bîk±.cFre .ek ,hk oOwl §¥¨¤§©¨§

"ìëàé"±.cFre .`k ,e lirlai dxez ¥¨¥§¥§
(ai)Y úéa ãéìéäçôMä ezãìiL §¦¨¦¤§¨©©¦§¨

.úéaaY óñk úð÷îeBàðwL ©©¦¦§©¤¤¤§¨
.ãìBpMî±dipFc` ziaA ¦¤©§¥£¤¨
.il`xUIdbi dxez ©¦§§¥¦



jlÎjlצד zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy
ּבהּנחת  ּוכמֹו הּמצוה, מעׂשּית ּכתֹוצאה רק הּוא עׂשּיתן, לאחר ּגם עֹומדת הּמצוה ׁשּזכּות זה אחרֹות, ּדבמצֹות לֹומר, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָויׁש
מקּים  האדם ואין הּנחתן, ּבעת רק היא הּמצוה קּיּום א הּתפּלין, הּנחת אחרי ּגם יתּבר לֹו מׁשעּבדים והּמח ּדהּלב ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּתפּלין,

זמן. לאחרי נמׁש הּמצוה קּיּום ּגם מילה ּבמצות מה־ּׁשאין־ּכן מעליו. ׁשהסירן לאחרי ּתפּלין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָמצות
מהּול" "להיֹות ּגם אּלא הערלה הסרת ּפעּלת רק לא היא מילה מצות קונטרס ּדהּנה סוף חמד' ב'שדי פענח' ה'צפנת מכתב (עיין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

מצּוה המציצה) האדם חּיי מימי רגע ּדכל להּולדּתֹו,, הּׁשמיני ּבּיֹום היתה הּמילה ׁשּפעּלת ּדאף ונמצא, מהּול". "להיֹות הּוא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ
חּייו. ימי ּכל מילה מצות הּוא ׁשּמקּים נמצא מהּול, הּוא הרי חּייו מימי רגע ׁשּכל ּכיון ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָמּכל־מקֹום

חּייו  ימי מׁש ּכל לאדם עֹומדת זֹו מצוה ׁשּזכּות זה ּכי מילה, ּבמצות רק ּדוד ׁשל ּדעּתֹו ּׁשּנתיּׁשבה מה מיּׁשב ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻועל־ּפי־זה
ּבזה. וכּיֹוצא ּתפּלין ּכמצות ולא ורגע, רגע ּבכל הּוא הּמצוה קּיּום ּגם ּכי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּוא,
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ּכּכּכּכלללל־־־־זכרזכרזכרזכר לכםלכםלכםלכם ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ימיםימיםימיםימים יב)ּוּוּוּובןבןבןבן־־־־ׁשׁשׁשׁשמנתמנתמנתמנת (יז, ְְְְֶֶֶֶֹֹ ִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
מילה" ּבמצות כּו' היא הּקדֹוׁשה זֹו נפׁש ּכניסת ׁש"ּתחּלת הרב' ערּו ּב'ׁשלחן (וראה ּכתּוב ד סימן סוף תנינא מהדורא חיים (אורח ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

למקרא) ה' בן משנת בפירוש הספר (בסוף היום סדר ב. צא, ג חלק גידּול זהר ּפרק ד חלק אלנקאוה) (להר"י המאֹור מנֹורת ועין .ְְִֵֵֶֶֶַַַָ
ה). סעיף רסג סימן יֹורה־דעה 'ערּו 'ׁשּולחן ּבסֹופֹו. חכמה' ּב'ראׁשית הּובא ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָָּבנים,

ּכּלּה" הּתֹורה ּכל אֹותֹו "מלּמדין הּתינֹוק לידת קדם ּגם הרי מּובן , אינֹו ב)ולכאֹורה ל, ואי(נדה קדֹוׁשה, נפׁש ּבֹו ונמצאת , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
הּמילה? ּברית ּבעת היא הּקדּׁשה נפׁש ּכניסת ׁשּתחּלת ּׁשּכתב מה עם זה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻיתאים

מּלׁשֹון  מצוה הּמצֹות, ׁשּכל ּדאף הּמצֹות, ּבׁשאר ׁשאינּה מילה ּבברית מיחדת מעלה מצינּו ּדהּנה ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻויׁש
וחּבּור" ג)"צותא מה, בחוקותי תורה, המקּים (לקוטי האדם ּבגּוף נּכר זה חּבּור אין אבל הּקּב"ה, עם האדם את לחּבר ענינן , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

נׁשּת צדקה ּׁשחּלקה ׁשעל־ידי הּיד ׁשל הּגׁשמי ּבּבׂשר נּכר אין צדקה, הּמחּלקת הּיד ּולדגמא: הּיד.הּמצוה. ּגּוף ּנה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻ
הּמצוה  על־ידי ׁשּנֹוצר להּקּב"ה והחּבּור והּקׁשר הּגּוף, ּבבׂשר ּגלּוי ׁשּנּוי נהיה הּמצוה על־ידי הרי מילה, ּבמצות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן

עצמֹו. הּגּוף ּבבׂשר ְְִִַַַָנּכר
הּנפׁש ׁשל הּפנימית התקּׁשרּותּה היינּו, הּקדּׁשה, נפׁש ּכניסת א ּבאדם, קדֹוׁשה נפׁש נמצאת הּברית קדם ׁשּגם אף ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻולכן
קדֹוׁשה. נפׁש ּבֹו ׁשּיׁש הּגּוף ּבבׂשר נּכר אז רק ּכי הּמילה, ּברית ּבעת הּוא ּבּגּוף, ּבגלּוי הּדבר ׁשּנּכר עד הּגּוף עם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּקדֹוׁשה 
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לדרתיכםלדרתיכםלדרתיכםלדרתיכם ּכּכּכּכלללל־־־־זכרזכרזכרזכר לכםלכםלכםלכם ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ימיםימיםימיםימים יב)ּוּוּוּובןבןבןבן־־־־ׁשׁשׁשׁשמנתמנתמנתמנת (יז, ְְְְֶֶֶֶֹֹ ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
אֹותֹו למּול טפי עדיף היה ּדלכאֹורה ּכלל, דעה לֹו ואין ימים, ח' ּבן ּכׁשהּוא ּתינֹוק למּול ּתֹורה ׁשציותה הטעם לבאר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָיׁש

אבינּו? אברהם ׁשל לבריתֹו עצמֹו את מכניס הּוא ּורצֹונֹו ּומּדעּתֹו יֹותר, מבּגר ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבהיֹותֹו
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

ׁשּכתּוב ּוכמֹו להּקּב"ה, האדם ּבין ּו"ּברית" קׁשר נֹוצר ׁשעל־ידּה הּוא מילה ּברית ׁשל יג)ענינּה ּבבׂשרכם (יז, ּבריתי "והיתה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָ
עֹולם". ְִִָלברית

אּלא  .יתּבר הּבֹורא עם ונצחי אמּתי קׁשר לפעל לֹו אי־אפׁשר ּומגּבל, נברא אדם ּבהיֹות ּכי האדם, מּצד ּבא אינֹו זה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֻקׁשר
ּבברית. הּנכנס אחד ּכל עם עצמֹו ׁשּמקּׁשר זה הּוא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּקּב"ה

ּכׁשהּוא  לעׂשֹותֹו צריכים היּו אז האדם, על־ידי נֹוצר היה והּברית הּקׁשר אם ּכי ימים, לח' היא מילה ׁשּמצות הּטעם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָוזהּו
ּדעת, לֹו ׁשּתהיה עד לחּכֹות טעם אין האדם, על־ידי ולא הּקּב"ה על־ידי נֹוצר ׁשהּקׁשר מּכיון אבל ּבזה. וכּיֹוצא ּדעת ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּבר

נצחי. ּבקׁשר הּקּב"ה עם אֹותֹו ּומקּׁשרים לברית אֹותֹו מכניסים - ּכׁשאפׁשר מּיד ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָאּלא

(âé)ìBnä|äúéäå Etñk úð÷îe Eúéa ãéìé ìBné ¦¯¦²§¦¬¥«§−¦§©´©§¤®§¨«§¨¯
:íìBò úéøáì íëøNáa éúéøá§¦¦²¦§©§¤−¦§¦¬¨«

i"yx£E˙Èa „ÈÏÈ ÏBnÈ ÏBn‰∑ לאחר נּמֹול ּבית' 'יליד ׁשּיׁש ללּמד ימים, לׁשמֹונה אמר ולא עליו ּכפל ּכאן ƒƒ¿ƒ≈¿ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
לאחד ( ׁשּבת )ס"א ּבמּסכת ׁשּמפרׁש ּכמֹו ימים, קלח)ׁשמנה .(דף ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹ

ÈÏÈ„יג  (¯Ê‚È ¯Ê‚Ó È") Ôe¯fb˙È ‡¯fb˙‡ƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ
ÔBÎÈ¯N·a ÈÓÈ˜ È‰˙e CtÒk ÔÈ·Êe C˙Èa≈»¿ƒ«¿»¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈

:ÌÏÚ ÌÈ˜Ïƒ¿»»»

mdxa` ly`

(bi)Y Eúéa ãéìé ìBné ìBnäåéìò ìôk ïàk±ziA cili iAB sqFp wEqR azM)g"ty(ltM lr dpEMdW ,xnFl xWt` mB . ¦¦§¦¥§¨¨©¨¨¨©¨¨©¥§¦©¦©¤§¨©¤©©¨¨©¤¤

jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy

(ãé)ìøòå|Búìøò øNa-úà ìBné-àì øLà øëæ §¨¥´¨À̈£¤³«Ÿ¦Æ¤§©´¨§¨½
øa-úà äénòî àåää Lôpä äúøëðå:øôä éúé §¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¤§¦¦−¥©«

i"yx£¯ÎÊ Ï¯ÚÂ∑ זכר ּבין נּכר ׁשהּוא מקֹום ּבאֹותֹו ׁשהּמילה לּמד ÏBnÈŒ‡Ï.(ב"ר)לנקבה ּכאן ¯L‡∑ מׁשּיּגיע ¿»≈»»ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ¬∆…ƒִִֶַַ
ּב"עׂשה" עֹובר אבל ּכרת, עליו ענּוׁש אין אביו אבל "ונכרתה", ענׁשין: ‰LÙp.לכלל ‰˙¯ÎÂ∑הֹול ְְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָ¿ƒ¿¿»«∆∆ֵ

זמּנֹו קדם ּומת קד)ערירי .(שבת ְֲִִֵֶַֹ

(åè)-àì EzLà éøN íäøáà-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈¨©´¦§§½«Ÿ
:dîL äøN ék éøN dîL-úà àø÷ú¦§¨¬¤§−̈¨¨®¦¬¨−̈§¨«

i"yx£È¯N dÓL ˙‡ ‡¯˜˙Œ‡Ï∑ על ׂשרה ׁשּתהא ׁשמּה, סתם ׂשרה ּכי לאחרים, ולא לי ׂשרי, דמׁשמע …ƒ¿»∆¿»»»ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
יג)ּכל  .(ברכות ֹ

(æè)äézëøáe ïa Eì äpnî ézúð íâå dúà ézëøáe¥«©§¦´Ÿ½̈§©̧¨©¯¦¦¤²¨§−¥®¥«©§¦̧¨Æ
:eéäé äpnî íénò éëìî íéBâì äúéäå§¨«§¨´§¦½©§¥¬©¦−¦¤¬¨¦«§«

i"yx£d˙‡ ÈzÎ¯·e∑ ׁשח הּברכה? היא לנערּותּה,ּומה יח)ׁשּנאמר:זרה עדנה"(לקמן לי ∑ÈzÎ¯·e‰."היתה ≈«¿ƒ…»ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ≈«¿ƒ»

d˙Ï¯Úיד  ¯Na ˙È ¯Ê‚È ‡Ï Èc ‡¯eÎc Ï¯ÚÂ¿»≈¿»ƒ»ƒ¿«»¿«»¿»≈
ÈÓÈ˜ ˙È dÈnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈«≈»¿»ƒ

:ÈL‡«¿ƒ

˙˜¯Èטו  ‡Ï C˙z‡ È¯N Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»»«ƒ¿»»ƒ¿≈
:dÓL ‰¯N È¯‡ È¯N dÓL ˙È»¿«»»¬≈»»¿«

a¯טז  CÏ dpÓ Ôz‡ Û‡Â d˙È C¯·‡Â∆¡»≈»«¿«∆≈ƒ«»»
ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓ ÔÈLÎÏ È‰˙e dpÎ¯·‡Â∆¡»¬ƒ«¿≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒƒ

:ÔB‰È dpÓ ‡iÓÓÚa¿«¿«»ƒ«¿

mdxa` ly`

."lFOi lFOd" zFaiYd©¥¦¦
ì øîà àìåíéîé äðBîL±wEqRA FnM §Ÿ¨©¦§¨¨¦§©¨
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miqEtCaE oFW`x qEtcA mpn`̈§¨¦§¦©§¦
dpFnW xg`l" :`qxiBd mivFtPd©§¦©¦§¨§©©§¨
azM mW zAW `"WxdOaE ,"minï¦©©©§¨©¨¨¨©
didW ,miqiRcOd zErh idFf d`xPMW¤©¦§¤¦¨©©§¦¦¤¨¨
,"xg`l" EwiYrde ,"cg`l" aEzM̈§¤¨§¤§¦§©©
mpn` ."mini dpFnW" EtiqFd KM xg`e§©©¨¦§¨¨¦¨§¨
`Ed oM ,"mini dpFnW xg`l" `qxiBd©¦§¨§©©§¨¨¦¥
Kl zWxR "i`g` axC zFYli`W"A¦§¦§§©©©¨¨©¤
dxFz"A mB d`xE .h `Yli`W ,Ll§§¦§¨§¥©§¨
zFxFwn `iaOW ,gt zF` "dnlW§¥¨¤¥¦§
`N` .Ff `qxibl mitqFp¨¦§¦§¨¤¨
zAW i"WxA `aEdW "zFYli`X"AW¤©§¦§¤¨§©¦©¨

."cg`l" :`qxiBd a ,dlw©¦§¨§¤¨
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צה jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy
ּבהּנחת  ּוכמֹו הּמצוה, מעׂשּית ּכתֹוצאה רק הּוא עׂשּיתן, לאחר ּגם עֹומדת הּמצוה ׁשּזכּות זה אחרֹות, ּדבמצֹות לֹומר, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָויׁש
מקּים  האדם ואין הּנחתן, ּבעת רק היא הּמצוה קּיּום א הּתפּלין, הּנחת אחרי ּגם יתּבר לֹו מׁשעּבדים והּמח ּדהּלב ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּתפּלין,

זמן. לאחרי נמׁש הּמצוה קּיּום ּגם מילה ּבמצות מה־ּׁשאין־ּכן מעליו. ׁשהסירן לאחרי ּתפּלין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָמצות
מהּול" "להיֹות ּגם אּלא הערלה הסרת ּפעּלת רק לא היא מילה מצות קונטרס ּדהּנה סוף חמד' ב'שדי פענח' ה'צפנת מכתב (עיין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

מצּוה המציצה) האדם חּיי מימי רגע ּדכל להּולדּתֹו,, הּׁשמיני ּבּיֹום היתה הּמילה ׁשּפעּלת ּדאף ונמצא, מהּול". "להיֹות הּוא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ
חּייו. ימי ּכל מילה מצות הּוא ׁשּמקּים נמצא מהּול, הּוא הרי חּייו מימי רגע ׁשּכל ּכיון ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָמּכל־מקֹום

חּייו  ימי מׁש ּכל לאדם עֹומדת זֹו מצוה ׁשּזכּות זה ּכי מילה, ּבמצות רק ּדוד ׁשל ּדעּתֹו ּׁשּנתיּׁשבה מה מיּׁשב ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻועל־ּפי־זה
ּבזה. וכּיֹוצא ּתפּלין ּכמצות ולא ורגע, רגע ּבכל הּוא הּמצוה קּיּום ּגם ּכי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּוא,
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ּכּכּכּכלללל־־־־זכרזכרזכרזכר לכםלכםלכםלכם ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ימיםימיםימיםימים יב)ּוּוּוּובןבןבןבן־־־־ׁשׁשׁשׁשמנתמנתמנתמנת (יז, ְְְְֶֶֶֶֹֹ ִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
מילה" ּבמצות כּו' היא הּקדֹוׁשה זֹו נפׁש ּכניסת ׁש"ּתחּלת הרב' ערּו ּב'ׁשלחן (וראה ּכתּוב ד סימן סוף תנינא מהדורא חיים (אורח ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

למקרא) ה' בן משנת בפירוש הספר (בסוף היום סדר ב. צא, ג חלק גידּול זהר ּפרק ד חלק אלנקאוה) (להר"י המאֹור מנֹורת ועין .ְְִֵֵֶֶֶַַַָ
ה). סעיף רסג סימן יֹורה־דעה 'ערּו 'ׁשּולחן ּבסֹופֹו. חכמה' ּב'ראׁשית הּובא ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָָּבנים,

ּכּלּה" הּתֹורה ּכל אֹותֹו "מלּמדין הּתינֹוק לידת קדם ּגם הרי מּובן , אינֹו ב)ולכאֹורה ל, ואי(נדה קדֹוׁשה, נפׁש ּבֹו ונמצאת , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
הּמילה? ּברית ּבעת היא הּקדּׁשה נפׁש ּכניסת ׁשּתחּלת ּׁשּכתב מה עם זה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻיתאים

מּלׁשֹון  מצוה הּמצֹות, ׁשּכל ּדאף הּמצֹות, ּבׁשאר ׁשאינּה מילה ּבברית מיחדת מעלה מצינּו ּדהּנה ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻויׁש
וחּבּור" ג)"צותא מה, בחוקותי תורה, המקּים (לקוטי האדם ּבגּוף נּכר זה חּבּור אין אבל הּקּב"ה, עם האדם את לחּבר ענינן , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

נׁשּת צדקה ּׁשחּלקה ׁשעל־ידי הּיד ׁשל הּגׁשמי ּבּבׂשר נּכר אין צדקה, הּמחּלקת הּיד ּולדגמא: הּיד.הּמצוה. ּגּוף ּנה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻ
הּמצוה  על־ידי ׁשּנֹוצר להּקּב"ה והחּבּור והּקׁשר הּגּוף, ּבבׂשר ּגלּוי ׁשּנּוי נהיה הּמצוה על־ידי הרי מילה, ּבמצות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן

עצמֹו. הּגּוף ּבבׂשר ְְִִַַַָנּכר
הּנפׁש ׁשל הּפנימית התקּׁשרּותּה היינּו, הּקדּׁשה, נפׁש ּכניסת א ּבאדם, קדֹוׁשה נפׁש נמצאת הּברית קדם ׁשּגם אף ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻולכן
קדֹוׁשה. נפׁש ּבֹו ׁשּיׁש הּגּוף ּבבׂשר נּכר אז רק ּכי הּמילה, ּברית ּבעת הּוא ּבּגּוף, ּבגלּוי הּדבר ׁשּנּכר עד הּגּוף עם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּקדֹוׁשה 
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לדרתיכםלדרתיכםלדרתיכםלדרתיכם ּכּכּכּכלללל־־־־זכרזכרזכרזכר לכםלכםלכםלכם ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ימיםימיםימיםימים יב)ּוּוּוּובןבןבןבן־־־־ׁשׁשׁשׁשמנתמנתמנתמנת (יז, ְְְְֶֶֶֶֹֹ ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
אֹותֹו למּול טפי עדיף היה ּדלכאֹורה ּכלל, דעה לֹו ואין ימים, ח' ּבן ּכׁשהּוא ּתינֹוק למּול ּתֹורה ׁשציותה הטעם לבאר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָיׁש

אבינּו? אברהם ׁשל לבריתֹו עצמֹו את מכניס הּוא ּורצֹונֹו ּומּדעּתֹו יֹותר, מבּגר ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבהיֹותֹו
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

ׁשּכתּוב ּוכמֹו להּקּב"ה, האדם ּבין ּו"ּברית" קׁשר נֹוצר ׁשעל־ידּה הּוא מילה ּברית ׁשל יג)ענינּה ּבבׂשרכם (יז, ּבריתי "והיתה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָ
עֹולם". ְִִָלברית

אּלא  .יתּבר הּבֹורא עם ונצחי אמּתי קׁשר לפעל לֹו אי־אפׁשר ּומגּבל, נברא אדם ּבהיֹות ּכי האדם, מּצד ּבא אינֹו זה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֻקׁשר
ּבברית. הּנכנס אחד ּכל עם עצמֹו ׁשּמקּׁשר זה הּוא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּקּב"ה

ּכׁשהּוא  לעׂשֹותֹו צריכים היּו אז האדם, על־ידי נֹוצר היה והּברית הּקׁשר אם ּכי ימים, לח' היא מילה ׁשּמצות הּטעם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָוזהּו
ּדעת, לֹו ׁשּתהיה עד לחּכֹות טעם אין האדם, על־ידי ולא הּקּב"ה על־ידי נֹוצר ׁשהּקׁשר מּכיון אבל ּבזה. וכּיֹוצא ּדעת ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּבר

נצחי. ּבקׁשר הּקּב"ה עם אֹותֹו ּומקּׁשרים לברית אֹותֹו מכניסים - ּכׁשאפׁשר מּיד ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָאּלא

(âé)ìBnä|äúéäå Etñk úð÷îe Eúéa ãéìé ìBné ¦¯¦²§¦¬¥«§−¦§©´©§¤®§¨«§¨¯
:íìBò úéøáì íëøNáa éúéøá§¦¦²¦§©§¤−¦§¦¬¨«

i"yx£E˙Èa „ÈÏÈ ÏBnÈ ÏBn‰∑ לאחר נּמֹול ּבית' 'יליד ׁשּיׁש ללּמד ימים, לׁשמֹונה אמר ולא עליו ּכפל ּכאן ƒƒ¿ƒ≈¿ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
לאחד ( ׁשּבת )ס"א ּבמּסכת ׁשּמפרׁש ּכמֹו ימים, קלח)ׁשמנה .(דף ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹ

ÈÏÈ„יג  (¯Ê‚È ¯Ê‚Ó È") Ôe¯fb˙È ‡¯fb˙‡ƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ
ÔBÎÈ¯N·a ÈÓÈ˜ È‰˙e CtÒk ÔÈ·Êe C˙Èa≈»¿ƒ«¿»¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈

:ÌÏÚ ÌÈ˜Ïƒ¿»»»

mdxa` ly`

(bi)Y Eúéa ãéìé ìBné ìBnäåéìò ìôk ïàk±ziA cili iAB sqFp wEqR azM)g"ty(ltM lr dpEMdW ,xnFl xWt` mB . ¦¦§¦¥§¨¨©¨¨¨©¨¨©¥§¦©¦©¤§¨©¤©©¨¨©¤¤

jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy

(ãé)ìøòå|Búìøò øNa-úà ìBné-àì øLà øëæ §¨¥´¨À̈£¤³«Ÿ¦Æ¤§©´¨§¨½
øa-úà äénòî àåää Lôpä äúøëðå:øôä éúé §¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¤§¦¦−¥©«

i"yx£¯ÎÊ Ï¯ÚÂ∑ זכר ּבין נּכר ׁשהּוא מקֹום ּבאֹותֹו ׁשהּמילה לּמד ÏBnÈŒ‡Ï.(ב"ר)לנקבה ּכאן ¯L‡∑ מׁשּיּגיע ¿»≈»»ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ¬∆…ƒִִֶַַ
ּב"עׂשה" עֹובר אבל ּכרת, עליו ענּוׁש אין אביו אבל "ונכרתה", ענׁשין: ‰LÙp.לכלל ‰˙¯ÎÂ∑הֹול ְְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָ¿ƒ¿¿»«∆∆ֵ

זמּנֹו קדם ּומת קד)ערירי .(שבת ְֲִִֵֶַֹ

(åè)-àì EzLà éøN íäøáà-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈¨©´¦§§½«Ÿ
:dîL äøN ék éøN dîL-úà àø÷ú¦§¨¬¤§−̈¨¨®¦¬¨−̈§¨«

i"yx£È¯N dÓL ˙‡ ‡¯˜˙Œ‡Ï∑ על ׂשרה ׁשּתהא ׁשמּה, סתם ׂשרה ּכי לאחרים, ולא לי ׂשרי, דמׁשמע …ƒ¿»∆¿»»»ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
יג)ּכל  .(ברכות ֹ

(æè)äézëøáe ïa Eì äpnî ézúð íâå dúà ézëøáe¥«©§¦´Ÿ½̈§©̧¨©¯¦¦¤²¨§−¥®¥«©§¦̧¨Æ
:eéäé äpnî íénò éëìî íéBâì äúéäå§¨«§¨´§¦½©§¥¬©¦−¦¤¬¨¦«§«

i"yx£d˙‡ ÈzÎ¯·e∑ ׁשח הּברכה? היא לנערּותּה,ּומה יח)ׁשּנאמר:זרה עדנה"(לקמן לי ∑ÈzÎ¯·e‰."היתה ≈«¿ƒ…»ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ≈«¿ƒ»

d˙Ï¯Úיד  ¯Na ˙È ¯Ê‚È ‡Ï Èc ‡¯eÎc Ï¯ÚÂ¿»≈¿»ƒ»ƒ¿«»¿«»¿»≈
ÈÓÈ˜ ˙È dÈnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈«≈»¿»ƒ

:ÈL‡«¿ƒ

˙˜¯Èטו  ‡Ï C˙z‡ È¯N Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»»«ƒ¿»»ƒ¿≈
:dÓL ‰¯N È¯‡ È¯N dÓL ˙È»¿«»»¬≈»»¿«

a¯טז  CÏ dpÓ Ôz‡ Û‡Â d˙È C¯·‡Â∆¡»≈»«¿«∆≈ƒ«»»
ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓ ÔÈLÎÏ È‰˙e dpÎ¯·‡Â∆¡»¬ƒ«¿≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒƒ

:ÔB‰È dpÓ ‡iÓÓÚa¿«¿«»ƒ«¿

mdxa` ly`

."lFOi lFOd" zFaiYd©¥¦¦
ì øîà àìåíéîé äðBîL±wEqRA FnM §Ÿ¨©¦§¨¨¦§©¨

.eiptNW¤§¨¨
,[ãçàì] ìBnð úéa ãéìé LiL Eãnìì§©¤§¤¥§¦©¦¦§¤¨

±dOkA `Ed oM .clFPW mFi FzF`A§¤©¥§©¨
iWxtn zqxiB oke ,miqEtcE ci iazM¦§¥¨§¦§¥¦§©§¨§¥
.a ,dlw zAW `xnBA `Ed oke .i"Wx©¦§¥©§¨¨©¨
miqEtCaE oFW`x qEtcA mpn`̈§¨¦§¦©§¦
dpFnW xg`l" :`qxiBd mivFtPd©§¦©¦§¨§©©§¨
azM mW zAW `"WxdOaE ,"minï¦©©©§¨©¨¨¨©
didW ,miqiRcOd zErh idFf d`xPMW¤©¦§¤¦¨©©§¦¦¤¨¨
,"xg`l" EwiYrde ,"cg`l" aEzM̈§¤¨§¤§¦§©©
mpn` ."mini dpFnW" EtiqFd KM xg`e§©©¨¦§¨¨¦¨§¨
`Ed oM ,"mini dpFnW xg`l" `qxiBd©¦§¨§©©§¨¨¦¥
Kl zWxR "i`g` axC zFYli`W"A¦§¦§§©©©¨¨©¤
dxFz"A mB d`xE .h `Yli`W ,Ll§§¦§¨§¥©§¨
zFxFwn `iaOW ,gt zF` "dnlW§¥¨¤¥¦§
`N` .Ff `qxibl mitqFp¨¦§¦§¨¤¨
zAW i"WxA `aEdW "zFYli`X"AW¤©§¦§¤¨§©¦©¨

."cg`l" :`qxiBd a ,dlw©¦§¨§¤¨
úaL úëqîa LøônL Bîk±,dlw §¤§Ÿ̈§©¤¤©¨

mi`PYd zwFlgn mW d`x .a§¥¨©£¤©©¨¦
zrcA mW i"Wx azke ,`ziixaA§¨©§¨§¨©©¦¨§©©
ciliA iaizM i`xw ixY" :`Ow `PYd©©¨©¨§¥§¨¥§¦¥¦¦
DiA aizM cg ,sqM zpwnE ziA©¦¦§©¤¤©§¦¥
.. dpFnW DiA aizM `l cge ,dpFnW§¨§©¨§¦¥§¨
,dpFnWl DA WxtnC i`dC `xAYqnE¦§©§¨§©¦§¨¥¨¦§¨
,`iNrn l`xUil incC `kid Epiid©§¥¨§¨¥§¦§¨¥§©§¨
,F`pTXn l`xUi lW FziaA clFPW¤©§¥¤¦§¨¥¦¤§¨

`EddA aizkC ,opirA mklC `inEcC§§¨§¨¤¨¥©¦§¦§©
cili xcde ,xkf lM mkl lFOi `xw§¨¦¨¤¨¨¨©£©§¦
dgtW gwl .. KMld ,sqM zpwnE ziA©¦¦§©¤¤¦§¨¨©¦§¨
zpwn xAEr ied `l ,Flv` dxArzpe§¦§©§¨¤§¨¨¥¨¦§©
,dpFnWl lFOiPW ziA cili `N` ,sqM¤¤¤¨§¦©¦¤¦¦§¨
Wxtn DiOwlE ,`Ed mklC `inEcC§§¨§¨¤§©¥§¨¥
`PzC `AiN` cg`l lFOiPW ziA cili§¦©¦¤¦§¤¨©¦¨§©¨
e`l .. DxAErl dgtW gwFlA .. `Ow©¨§¥©¦§¨§¨¨¨
Fl oi`e li`Fd ,`Ed mklC `inEC§¨§¨¤¦§¥
oipw Fl oi`W ,xnFlM ,"FO`A wlg¥¤§¦§©¤¥¦§¨
i"WxW xirdl Wi K` .dgtXd sEbA§©¦§¨©¥§¨¦¤©¦

dxFYl FWExitA) o`M(wx xiMfn ¨§¥©¨©§¦©
oiprl `l K` ,"ziA cili" oiprl§¦§©§¦©¦©Ÿ§¦§©
`aEn mW `xnBAW s` ,"sqM zpwn"¦§©¤¤©¤©§¨¨¨¨
xird xakE ."sqM zpwn" iAbl mB oM¥©§©¥¦§©¤¤§¨¥¦
i"Wx ixaCW ,mW `"WxdOd©©©§¨¨¤¦§¥©¦
dpwA milFr `l dxFYl FWExitA§¥©¨Ÿ¦§¨¤
d`xE .mW `xnBd zibEq mr cg ¤̀¨¦§©©§¨¨¨§¥
ixacA Wxtl azMX dn mẄ©¤¨©§¨¥§¦§¥

.i"Wxci dxez ©¦
(ci)Y øëæ ìøòåäìénäL ãnì ïàk §¨¥¨¨¨¦¥¤©¦¨

øëæ ïéa økð àeäL íB÷î BúBàa§¨¤¦¨¥¨¨
äá÷ðì±lFOd" :lirl azM xaM ixdW ¦§¥¨¤£¥§¨¨©§¥¦

"xkf lxre" :azFM dOle ,"xkf lM mkl̈¤¨¨¨§¨¨¥§¨¥¨¨
)`"eb(lxr Wi ike ,"xkf" azFM dOl F` .¨¨¥¨¨§¦¥¨¥

?dawp)m"`x(. §¥¨
Y ìBné àì øLàììëì òébiMî £¤Ÿ¦¦¤©¦©¦§©

ïéLðò±cg` mFie mipW b"i oA `Ede ¢¨¦§¤¨¦§¤¨
)a ,a dxenz i"yx(zAW i"Wx mB d`xE .§¥©©¦©¨

,aizM lFcbA `xw i`d" :a ,alw©§¨§¨§¦
eia` Fln `l m`W ,zxM Dil aiIgnCn¦¦§©¥¥¨¥¤¦Ÿ¨¨¦
i"WxaE ."Fnvr z` lEnl aIg ±©¨¨¤©§§©¦
ligzn dlinA FaEIg"W ` ,hk oiWECiw¦¦¤¦§¦¨©§¦

."lCbIWM wx©§¤¦§©
åéìò Leðò ïéà åéáà ìáà ,"äúøëðå"§¦§§¨£¨¨¦¥¨¨¨

.äNòa øáBò ìáà ,úøkäúøëðå ¨¥£¨¥©£¥§¦§§¨
Y Lôpäéøéøò CìBä±inp Epiid ©¤¤¥£¦¦©§©¦

zxkp FrxGW ,zxM)` ,dp zenai i"yx(. ¨¥¤©§¦§¨
± mipA Fl Wi :cle `lA KlFd ,xnFlM§©¥§Ÿ¨¨¥¨¦
mipA `lA zn ± mipA Fl oi` ,oxaFw§¨¥¨¦¥§Ÿ¨¦

)k ,k `xwie i"yx(.
Bpîæ íãB÷ úîe±oizxkp eini)zay i"yx ¥¤§©¨¨¦§¨¦

a ,dk(.eh dxez

(eh)éøN dîL úà àø÷ú àìY Ÿ¦§¨¤§¨¨¨
éì éøN :òîLîc±,bi zFkxA i"WxA §©§©¨©¦§©¦§¨

."izxU ,rnWn cigi oFWl ixU" :`¨©§¨¦©§©¨¨¦
,íéøçàì àìåäøN ékíúñY dîL §Ÿ©£¥¦¦¨¨§¨§¨

.ìk ìò äøN àäzL±dxxU oFWl ¤§¥¨¨©Ÿ§§¨¨
)hk ,`i lirl i"yx(.fh dxez

(fh)Y dúà ézëøáeàéä äîe ¥©§¦Ÿ¨©¦
äëøaä±:KM xg` xnF`W dGn ixdW ©§¨¨¤£¥¦¤¤¥©©¨

"mbeFf `NW oaEn ,"oA Ll dPOn iYzp §©¨©¦¦¤¨§¥¨¤Ÿ
dkxAd)cecl likyn(. ©§¨¨

dúeøòðì äøæçL±zncFTd dkxA Ffe ¤¨§¨§©£¨§§¨¨©¤¤
oAd lr dghadl)m"`x(. ©©§¨¨©©¥

øîàpL±mW i"Wx d`x .ai ,gi oOwl ¤¤¡©§©¨§¥©¦¨
ipW `iaOWi"Wx oFWlE ,miWExiR ¤¥¦§¥¥¦§©¦

.miWExiRd ipW itl mi`zn o`M̈©§¦§¦§¥©¥¦



jlÎjlצו zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy
הּׁשּוק, מן אסּופי ׁשהביאּו עליהם מרּננים ׁשהיּו יצחק, ׁשל מׁשּתה ּביֹום לכ ּכׁשּנצרכה ׁשדים, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבהנקת
ׁשּנאמר: הּוא ּכּלם, את הניקה והיא הביאה, לא ּומניקּתּה עּמּה, ּבנּה אחת ּכל והביאה הּוא'. 'ּבננּו ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻואֹומרים:

כא) ּבמקצת (לקמן רמזֹו רּבה' 'ּבראׁשית ׂשרה", בנים ."הניקה ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָ

(æé)ïálä Baìa øîàiå ÷çöiå åéðt-ìò íäøáà ìtiå©¦¯Ÿ©§¨¨²©¨−̈©¦§¨®©´Ÿ¤§¦À©§¤³
äðL íéòLz-úáä äøN-íàå ãìeé äðL-äàî¥¨«¨¨Æ¦¨¥½§¦̧¨½̈£©¦§¦¬¨−̈

:ãìz¥¥«
i"yx£˜ÁˆiÂ ÂÈtŒÏÚ Ì‰¯·‡ ÏtiÂ∑,מחֹו לׁשֹון ׂשרה וׁשל 'וחדי', ׂשמחה: לׁשֹון אּונקלֹוס ּתרּגם זה «ƒ…«¿»»«»»«ƒ¿»ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

ולא  ׂשרה על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהקּפיד וזהּו ולגלגה, האמינה לא וׂשרה וׂשמח, האמין ׁשאברהם ְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹלמדּת
אברהם  על ּכמֹו:∑‰Ô·l.הקּפיד קּימֹות, ׁשהן ּתמיהֹות ב)יׁש א נגליתי"?(שמואל טו)"הנגלה ב "הרֹואה (שמואל ְְִִַַָָ«¿∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

קּימת, היא זֹו אף לי'?אּתה"?; עֹוׂשה ּׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מה לאחר זה חסד 'הנעׂשה ּבלּבֹו: אמר וכ. ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
‰L ÌÈÚLzŒ˙·‰ ‰¯NŒÌ‡Â∑ ת"ק ּבני מֹולידין היּו הראׁשֹונים ׁשּדֹורֹות ואףֿעלּֿפי לילד. ּכדאי היתה ¿ƒ»»¬«ƒ¿ƒ»»ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

daÏaיז  ¯Ó‡Â È„ÁÂ È‰Bt‡ ÏÚ Ì‰¯·‡ ÏÙe¿««¿»»««ƒ«¬ƒ«¬«¿ƒ≈
˙·‰ ‰¯N Ì‡Â „ÏÂ È‰È ÔÈL ‰‡Ó ¯·Ï‰«¿«¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ»»¬«

:„ÈÏz ÔÈL ÔÈÚLzƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

mdxa` ly`

"äðãò éì äúéä [éúìá éøçà]"± ©£¥§Ÿ¦¨§¨¦¤§¨
Edf mXW s` ,df wEqRn dgkFd `ian¥¦¨¨¦¨¤©¤¨¤
wFgvA oM dxn`W dxU ixaCn¦¦§¥¨¨¤¨§¨¥¦§
,did KM ok` lrFtAW mEXn ,bElble§¦§¦¤§©¨¥¨¨¨
'dn `lRid" :'d Dl xn` KM lre§©¨¨©¨£¦¨¥¥

."xaC̈¨
Y äézëøáeíéãL ú÷ðäa±dGn ¥©§¦¨©£¨©¨©¦¦¤

xaMW xg`l ,"diYkxaE" aEW xn`W¤¨©¥©§¦¨§©©¤§¨
dkxA FGW oaEn ,"DzF` iYkxaE" xn`̈©¥©§¦¨¨¤§¨¨
FGW oeiM ,"micW zwpdA" xn`e ,zxg ©̀¤¤§¨©©£¨©¨©¦¥¨¤

oAd zpizp xg`l d`Ad dkxA)m"`x(. §¨¨©¨¨§©©§¦©©¥
ìL äzLî íBéa Cëì äëøöpLk§¤¦§§¨§¨§¦§¤¤

÷çöé±rnWn KM ,dlin zixAd mFiA ¦§¨§©§¦¦¨¨©§©
fÎc ,`k oOwl miwEqRd KldOn¦©£©©§¦§©¨

.mW i"WxaE§©¦¨
íéðpøî eéäL±:mW oOwl i"WxA ¤¨§©§¦§©¦§©¨¨

hi ,dk i"Wx oOwl d`xE ."zFxVd"©¨§¥§©¨©¦
Klnia`OW xFCd ipvil zprh oiprl§¦§©©£©¥¨¥©¤¥£¦¤¤

.dxU dxArzp¦§©§¨¨¨
÷eMä ïî éôeñà eàéáäL íäéìò± £¥¤¤¥¦£¦¦©

itEq`" :` ,ft `rivn `aA i"Wx d`x§¥©¦¨¨§¦¨£¦
,in lW rcFp `le ,wEXd on cli ±¤¤¦©§Ÿ©¤¦

."ziAd l` FtqF` F`vFOde§©§§¤©©¦
ìk äàéáäå ,àeä eðða :íéøîBàå§§¦§¥§¥¦¨¨
äàéáä àì dz÷ðîe dnò dða úçà©©§¨¦¨¥¦§¨Ÿ¥¦¨

±lkEY m` dxU z` zFQpl icM§¥§©¤¨¨¦©
mwipdl)`"eb(. ©£¦¨

ílek úà ä÷éðä àéäå±,xnFlM §¦¥¦¨¤¨§©
alg zkWFn didYW dzid dkxAd©§¨¨¨§¨¤¦§¤¤¤¨¨
,mNEM z` wipdl lkEYW icM oirnM§©§¨§¥¤©§¨¦¤¨
irah xaC Edf ixdW ,DpA z` wx `le§Ÿ©¤§¨¤£¥¤¨¨¦§¦

DpA z` dwipn zclFi lMW)`"eb t"r(. ¤¨¤¤¥¦¨¤§¨
øîàpL àeä±mB d`xE .f ,`k oOwl ¤¤¡©§©¨§¥©

.mW i"Wx©¦¨
"äøN íéðá ä÷éðä"±oFWl mipA Edn ¥¦¨¨¦¨¨©¨¦§

zFxVd E`iad dYWOd mFiA ,miAx©¦§©¦§¤¥¦©¨
EidW ,mzF` dwipde odOr odipA z ¤̀§¥¤¦¨¤§¥¦¨¨¤¨
itEq` `N` ,dxU dcli `l :zFxnF`§Ÿ¨§¨¨¨¤¨£¦
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oxd`l iYzp z`Gd)my i"yx(. ©Ÿ¨©¦§©£Ÿ
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."'ek
úîi÷ àéä Bæ óà±oin`d `NW `le ©¦©¤¤§Ÿ¤Ÿ¤¡¦
.'d ixacA dlilg̈¦¨§¦§¥

äæ ãñç äNòðä :Baìa øîà Cëå§¨¨©§¦£©£¨¤¤¤
àeä-Ceøa-LBãwäL äî øçàì§©¥©¤©¨¨
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.dfM̈¤
eéä íéðBLàøä úBøBcL ét ìò óàå§©©¦¤¨¦¦¨

äðL ÷"ú éða ïéãéìBî±± gp oFbM ¦¦§¥¨¨§Ÿ©
.al ,d ziW`xA d`x§¥§¥¦

øák íéðMä eèòîúð íäøáà éîéa± ¦¥©§¨¨¦§©£©¨¦§¨
:hi ,` ` minId ixaC i"Wx d`x§¥©¦¦§¥©¨¦
rWY miIg mc` ipA Eid dNgYOW"¤¦§¦¨¨§¥¨¨©¦§©
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jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy
ּכח  ּתׁשּות ּובא ּכבר, הּׁשנים נתמעטּו אברהם ּבימי ועד ּבׁשנה, ׁשּמּנח ּדֹורֹות מעׂשרה ּולמד וצא עֹולם, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ע' ּובני ס' ּבני ּתֹולדֹותיהן ׁשּמהרּו .אברהם ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָ

(çé)äéçé ìàòîLé eì íéýìûä-ìà íäøáà øîàiå©¬Ÿ¤©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®¬¦§¨¥−¦«§¤¬
éðôì:E §¨¤«

i"yx£‰ÈÁÈ Ï‡ÚÓLÈ eÏ∑ ּכזה ׂשכר מּתן לקּבל ּכדאי איני יׁשמעאל. ׁשּיחיה EÈÙÏ.הלואי ‰ÈÁÈ∑ יחיה ƒ¿»≈ƒ¿∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָƒ¿∆¿»∆ְִֶ
קדמי  ּפלח לפני", התהּל" ּכמֹו: ,ּביראת. ְְְְְְְֳִִֵַַַַָָָ

(èé)ïa Eì úãìé EzLà äøN ìáà íéýìû øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À£¨Æ¨¨´¦§§ÀŸ¤³¤§Æ¥½
Bzà éúéøa-úà éúî÷äå ÷çöé BîL-úà úàø÷å§¨¨¬¨¤§−¦§¨®©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¬¦²

:åéøçà Bòøæì íìBò úéøáì¦§¦¬−̈§©§¬©«£¨«
i"yx£Ï·‡∑:וכן ּדברים, אמּתת מב)לׁשֹון אנחנּו",(לקמן אׁשמים ד)"אבל ב ּב(מלכים לּה""אבל אין Â˜¯‡˙.ן ¬»ְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָ¿»»»

˜ÁˆÈ BÓLŒ˙‡∑ ימים וח' ׂשרה, ׁשל ׁשנה וצ' נסיֹונֹות, העׂשרה ׁשם על אֹומרים ויׁש הּצחֹוק. ׁשם על ∆¿ƒ¿»ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
אברהם. ׁשל ׁשנה וק' לפי (ׁשּנּמֹול אּלא וגֹו'"? וזרע אּתה תׁשמר ּבריתי את "ואּתה ּכתיב: ּכבר הרי נאמר? לּמה ּבריתי" "ואת אחרים: ספרים ְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

אחרים  עם ולא אּתֹו" אתּֿבריתי "והקמתי לֹומר: ּתלמּוד הּקּיּום? ּבכלל קטּורה ּובני יׁשמעאל ּבני יכֹול וגֹו'", "והקמתי אקים )ׁשאֹומר: "ואתּֿבריתי . ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ
קלֿוחמר  למד מּכאן אּבא: רּבי אמר אחר: ּדבר מּבטן. קדֹוׁש ׁשהיה לּמד אּלא נאמר? לּמה יצחק" ְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאת

Ï‡ÚÓLÈיח  ÈÂÏ ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»√»¿»¿«ƒ¿»≈
:CÓ„˜ Ìi˜˙Èƒ¿«»√»»

CÏיט  „ÈÏz C˙z‡ ‰¯N ‡ËLe˜a ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿¿»»»ƒ¿»¿ƒ»
ÈÓÈ˜ ˙È ÌÈ˜‡Â ˜ÁˆÈ dÓL ˙È È¯˜˙Â ¯a»¿ƒ¿≈»¿≈ƒ¿»«¬≈»¿»ƒ

:È‰B¯˙· È‰B·Ï ÌÏÚ ÌÈ˜Ï dnÚƒ≈ƒ¿»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ

mdxa` ly`
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ãîìe àöå ,íìBòì çk úeMz àáe¨©Ÿ©¨¨§¥§©
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.eh
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צז jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy
הּׁשּוק, מן אסּופי ׁשהביאּו עליהם מרּננים ׁשהיּו יצחק, ׁשל מׁשּתה ּביֹום לכ ּכׁשּנצרכה ׁשדים, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבהנקת
ׁשּנאמר: הּוא ּכּלם, את הניקה והיא הביאה, לא ּומניקּתּה עּמּה, ּבנּה אחת ּכל והביאה הּוא'. 'ּבננּו ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻואֹומרים:

כא) ּבמקצת (לקמן רמזֹו רּבה' 'ּבראׁשית ׂשרה", בנים ."הניקה ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָ

(æé)ïálä Baìa øîàiå ÷çöiå åéðt-ìò íäøáà ìtiå©¦¯Ÿ©§¨¨²©¨−̈©¦§¨®©´Ÿ¤§¦À©§¤³
äðL íéòLz-úáä äøN-íàå ãìeé äðL-äàî¥¨«¨¨Æ¦¨¥½§¦̧¨½̈£©¦§¦¬¨−̈

:ãìz¥¥«
i"yx£˜ÁˆiÂ ÂÈtŒÏÚ Ì‰¯·‡ ÏtiÂ∑,מחֹו לׁשֹון ׂשרה וׁשל 'וחדי', ׂשמחה: לׁשֹון אּונקלֹוס ּתרּגם זה «ƒ…«¿»»«»»«ƒ¿»ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

ולא  ׂשרה על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהקּפיד וזהּו ולגלגה, האמינה לא וׂשרה וׂשמח, האמין ׁשאברהם ְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹלמדּת
אברהם  על ּכמֹו:∑‰Ô·l.הקּפיד קּימֹות, ׁשהן ּתמיהֹות ב)יׁש א נגליתי"?(שמואל טו)"הנגלה ב "הרֹואה (שמואל ְְִִַַָָ«¿∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

קּימת, היא זֹו אף לי'?אּתה"?; עֹוׂשה ּׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מה לאחר זה חסד 'הנעׂשה ּבלּבֹו: אמר וכ. ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
‰L ÌÈÚLzŒ˙·‰ ‰¯NŒÌ‡Â∑ ת"ק ּבני מֹולידין היּו הראׁשֹונים ׁשּדֹורֹות ואףֿעלּֿפי לילד. ּכדאי היתה ¿ƒ»»¬«ƒ¿ƒ»»ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

daÏaיז  ¯Ó‡Â È„ÁÂ È‰Bt‡ ÏÚ Ì‰¯·‡ ÏÙe¿««¿»»««ƒ«¬ƒ«¬«¿ƒ≈
˙·‰ ‰¯N Ì‡Â „ÏÂ È‰È ÔÈL ‰‡Ó ¯·Ï‰«¿«¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ»»¬«

:„ÈÏz ÔÈL ÔÈÚLzƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
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oAd zpizp xg`l d`Ad dkxA)m"`x(. §¨¨©¨¨§©©§¦©©¥
ìL äzLî íBéa Cëì äëøöpLk§¤¦§§¨§¨§¦§¤¤

÷çöé±rnWn KM ,dlin zixAd mFiA ¦§¨§©§¦¦¨¨©§©
fÎc ,`k oOwl miwEqRd KldOn¦©£©©§¦§©¨

.mW i"WxaE§©¦¨
íéðpøî eéäL±:mW oOwl i"WxA ¤¨§©§¦§©¦§©¨¨

hi ,dk i"Wx oOwl d`xE ."zFxVd"©¨§¥§©¨©¦
Klnia`OW xFCd ipvil zprh oiprl§¦§©©£©¥¨¥©¤¥£¦¤¤

.dxU dxArzp¦§©§¨¨¨
÷eMä ïî éôeñà eàéáäL íäéìò± £¥¤¤¥¦£¦¦©

itEq`" :` ,ft `rivn `aA i"Wx d`x§¥©¦¨¨§¦¨£¦
,in lW rcFp `le ,wEXd on cli ±¤¤¦©§Ÿ©¤¦

."ziAd l` FtqF` F`vFOde§©§§¤©©¦
ìk äàéáäå ,àeä eðða :íéøîBàå§§¦§¥§¥¦¨¨
äàéáä àì dz÷ðîe dnò dða úçà©©§¨¦¨¥¦§¨Ÿ¥¦¨

±lkEY m` dxU z` zFQpl icM§¥§©¤¨¨¦©
mwipdl)`"eb(. ©£¦¨

ílek úà ä÷éðä àéäå±,xnFlM §¦¥¦¨¤¨§©
alg zkWFn didYW dzid dkxAd©§¨¨¨§¨¤¦§¤¤¤¨¨
,mNEM z` wipdl lkEYW icM oirnM§©§¨§¥¤©§¨¦¤¨
irah xaC Edf ixdW ,DpA z` wx `le§Ÿ©¤§¨¤£¥¤¨¨¦§¦

DpA z` dwipn zclFi lMW)`"eb t"r(. ¤¨¤¤¥¦¨¤§¨
øîàpL àeä±mB d`xE .f ,`k oOwl ¤¤¡©§©¨§¥©

.mW i"Wx©¦¨
"äøN íéðá ä÷éðä"±oFWl mipA Edn ¥¦¨¨¦¨¨©¨¦§

zFxVd E`iad dYWOd mFiA ,miAx©¦§©¦§¤¥¦©¨
EidW ,mzF` dwipde odOr odipA z ¤̀§¥¤¦¨¤§¥¦¨¨¤¨
itEq` `N` ,dxU dcli `l :zFxnF`§Ÿ¨§¨¨¨¤¨£¦

wEXd on d`iad)my i"yx(. ¥¦¨¦©
.úö÷îa Bæîø äaø úéLàøa±:h ,bp §¥¦©¨§¨§¦§©

dxU EpO` ,o`M aizM oi` oA dwipd"¥¦¨¥¥§¦¨¦¥¨¨
Dl xn` ,i`Cn xzFi drEpv dzid̈§¨§¨¥¦©¨©¨
,zEripSd zrW Ff oi` :mdxa` Epia`̈¦©§¨¨¥§©©§¦
lMd ErcIW icM ,KiCC z` iNB `N ¤̀¨©¦¤©©¦§¥¤¥§©Ÿ
zFUrl `EdÎKExAÎWFcTd ligzdW¤¦§¦©¨¨©£
zFraFp Eide ,diCC z` dzNB ,miQp¦¦¦§¨¤©¤¨§¨§
zFIpFxhn Eide ,zFpirn ipWM alg̈¨¦§¥©§¨§¨©§¦
mdipA z` zFwipnE zF`Ä¥¦¤§¥¤
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ì ñBì÷ðà íbøz äæ:äçîN ïBL ¤¦§¥ª§§§¦§¨
äøN ìLå ,"éãçå"±:ai ,gi oOwl ©£¦§¤¨¨§©¨

."dxU wgvYe"©¦§©¨¨
ìCBçî ïBL±dwgve ,"dxU zkIge" §¨§©¥©¨¨§¨£¨

.dxÜ¨
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."'ek
úîi÷ àéä Bæ óà±oin`d `NW `le ©¦©¤¤§Ÿ¤Ÿ¤¡¦
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.dfM̈¤
eéä íéðBLàøä úBøBcL ét ìò óàå§©©¦¤¨¦¦¨

äðL ÷"ú éða ïéãéìBî±± gp oFbM ¦¦§¥¨¨§Ÿ©
.al ,d ziW`xA d`x§¥§¥¦

øák íéðMä eèòîúð íäøáà éîéa± ¦¥©§¨¨¦§©£©¨¦§¨
:hi ,` ` minId ixaC i"Wx d`x§¥©¦¦§¥©¨¦
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jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy
ּכח  ּתׁשּות ּובא ּכבר, הּׁשנים נתמעטּו אברהם ּבימי ועד ּבׁשנה, ׁשּמּנח ּדֹורֹות מעׂשרה ּולמד וצא עֹולם, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ע' ּובני ס' ּבני ּתֹולדֹותיהן ׁשּמהרּו .אברהם ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָ

(çé)äéçé ìàòîLé eì íéýìûä-ìà íäøáà øîàiå©¬Ÿ¤©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®¬¦§¨¥−¦«§¤¬
éðôì:E §¨¤«

i"yx£‰ÈÁÈ Ï‡ÚÓLÈ eÏ∑ ּכזה ׂשכר מּתן לקּבל ּכדאי איני יׁשמעאל. ׁשּיחיה EÈÙÏ.הלואי ‰ÈÁÈ∑ יחיה ƒ¿»≈ƒ¿∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָƒ¿∆¿»∆ְִֶ
קדמי  ּפלח לפני", התהּל" ּכמֹו: ,ּביראת. ְְְְְְְֳִִֵַַַַָָָ

(èé)ïa Eì úãìé EzLà äøN ìáà íéýìû øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À£¨Æ¨¨´¦§§ÀŸ¤³¤§Æ¥½
Bzà éúéøa-úà éúî÷äå ÷çöé BîL-úà úàø÷å§¨¨¬¨¤§−¦§¨®©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¬¦²

:åéøçà Bòøæì íìBò úéøáì¦§¦¬−̈§©§¬©«£¨«
i"yx£Ï·‡∑:וכן ּדברים, אמּתת מב)לׁשֹון אנחנּו",(לקמן אׁשמים ד)"אבל ב ּב(מלכים לּה""אבל אין Â˜¯‡˙.ן ¬»ְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָ¿»»»

˜ÁˆÈ BÓLŒ˙‡∑ ימים וח' ׂשרה, ׁשל ׁשנה וצ' נסיֹונֹות, העׂשרה ׁשם על אֹומרים ויׁש הּצחֹוק. ׁשם על ∆¿ƒ¿»ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
אברהם. ׁשל ׁשנה וק' לפי (ׁשּנּמֹול אּלא וגֹו'"? וזרע אּתה תׁשמר ּבריתי את "ואּתה ּכתיב: ּכבר הרי נאמר? לּמה ּבריתי" "ואת אחרים: ספרים ְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

אחרים  עם ולא אּתֹו" אתּֿבריתי "והקמתי לֹומר: ּתלמּוד הּקּיּום? ּבכלל קטּורה ּובני יׁשמעאל ּבני יכֹול וגֹו'", "והקמתי אקים )ׁשאֹומר: "ואתּֿבריתי . ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ
קלֿוחמר  למד מּכאן אּבא: רּבי אמר אחר: ּדבר מּבטן. קדֹוׁש ׁשהיה לּמד אּלא נאמר? לּמה יצחק" ְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאת

Ï‡ÚÓLÈיח  ÈÂÏ ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»√»¿»¿«ƒ¿»≈
:CÓ„˜ Ìi˜˙Èƒ¿«»√»»

CÏיט  „ÈÏz C˙z‡ ‰¯N ‡ËLe˜a ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿¿»»»ƒ¿»¿ƒ»
ÈÓÈ˜ ˙È ÌÈ˜‡Â ˜ÁˆÈ dÓL ˙È È¯˜˙Â ¯a»¿ƒ¿≈»¿≈ƒ¿»«¬≈»¿»ƒ

:È‰B¯˙· È‰B·Ï ÌÏÚ ÌÈ˜Ï dnÚƒ≈ƒ¿»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ
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.eh
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`hWEwA FnEBxzM .`k)my i"yx(zn`A . §©§§§¨¤¡¤
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i .FO` mr FpA l`rnWi z`(EdEv ¤¦§¨¥§¦¦¦¨
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[Bzà éúéøa úà éúBî÷äå]±`Ed oM ©£¦¦¤§¦¦¦¥
miqEtCA la` .ipWe oFW`x qEtcA¦§¦§¥¦£¨©§¦

."izixA z`e" :EpiptNW¤§¨¥§¤§¦¦
áéúk øák éøä ?øîàð änì±lirl ¨¨¤¡©£¥§¨§¦§¥

.h wEqR̈
äzà øîLú éúéøa úà äzàå"§©¨¤§¦¦¦§Ÿ©¨

øîBàL éôì àlà ,"'Bâå Eòøæå±lirl §©§£§¤¨§¦¤¥
.f wEqR̈

ðéáe éðéa éúéøa úà] éúî÷äå"ïéáe E ©£¦Ÿ¦¤§¦¦¥¦¥¤¥
éðáe ìàòîLé éða ìBëé ,"[Eòøæ©§£¨§¥¦§¨¥§¥
:øîBì ãeîìz ?íeiwä ììëa äøeè÷§¨¦§©©¦©§©
íò àìå ,"Bzà éúéøa úà éúî÷äå"©£¦Ÿ¦¤§¦¦¦§Ÿ¦

úàå" .íéøçàúà íé÷à éúéøa £¥¦§¤§¦¦¨¦¤
"÷çöé±.`k wEqR oOwl ¦§¨§©¨¨



jlÎjlצח zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy
וחמר  וקל יׁשמעאל, זה אתֹו" והרּביתי אתֹו והפריתי אתֹו ּברכּתי "הּנה ּכתיב: האמה, מּבן הּגבירה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹּבן

אתֿיצחק" אקים יצחק ∑‡˙È˙È¯aŒ."ואתּֿבריתי ׁשל לזרעֹו מסּורה ּתהא הּמילה .ּברית ְְְִִִִֶֶָָ∆¿ƒƒְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

(ë)ézòîL ìàòîLéìeäpä E|éúéøôäå Búà ézëøa §¦§¨¥»§©§¦¼¼¦¥´¥©´§¦ŸÀ§¦§¥¦¬
íàéNð øNò-íéðL ãàî ãàîa Búà éúéaøäå BúàŸ²§¦§¥¦¬Ÿ−¦§´Ÿ§®Ÿ§¥«¨¨³§¦¦Æ

ðe ãéìBé:ìBãb éBâì åézú ¦½§©¦−§¬¨«
i"yx£Ì‡ÈN ¯NÚŒÌÈL∑:ּכמֹו יכלּו, כה)ּכעננים ורּוח"(משלי ."נׂשיאים ¿≈»»¿ƒƒְְְְֲִִִִַַָ

(àë)Eì ãìz øLà ÷çöé-úà íé÷à éúéøa-úàå§¤§¦¦−¨¦´¤¦§¨®£¤Á¥¥̧§³
:úøçàä äðMa äfä ãòBnì äøN̈¨Æ©¥´©¤½©¨−̈¨«©¤«¤

(áë):íäøáà ìòî íéýìû ìòiå Bzà øaãì ìëéå©§©−§©¥´¦®©©©́¡Ÿ¦½¥©−©§¨¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ÏÚÓ∑ולמדנּו ׁשכינה, ּכלּפי הּוא נקּיה מקֹום (ב"ר)לׁשֹון ׁשל מרּכבּתֹו .ׁשהּצּדיקים ≈««¿»»ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

(âë)éãéìé-ìk úàå Bða ìàòîLé-úà íäøáà çwiå©¦©̧©§¨¹̈¤¦§¨¥´§À§¥̧¨§¦¥³
úéa éLðàa øëæ-ìk Btñk úð÷î-ìk úàå Búéá¥Æ§¥Æ¨¦§©´©§½¨¨¾̈§©§¥−¥´
äfä íBiä íöòa íúìøò øNa-úà ìîiå íäøáà©§¨¨®©¹̈¨¤§©´¨§¨À̈§¤̧¤Æ©´©¤½

:íéýìû Bzà øac øLàk©«£¤²¦¤¬¦−¡Ÿ¦«
i"yx£ÌBi‰ ÌˆÚa∑ וׁשּלא הּלצנים, מן ולא הּגֹוים מן לא נתירא לא ּבּלילה, ולא ּבּיֹום ׁשּנצטּוה, ּבּיֹום ּבֹו ¿∆∆«ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹ

אֹויביו מקֹום'יהיּו ׁשל מצותֹו ּולקּים למּול הּנחנּוהּו לא ראינּוהּו, 'אּלּו אֹומרים : ּדֹורֹו לׁשֹון ∑ÏÓiÂ.ּובני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ«»»ְ
.וּיפעל  ְִַַ
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:ÈÈ dnÚƒ≈¿»
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.`weC wgvIn didY FNW¤¦§¤¦¦§¨©§¨
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gExde miarA mixXwzn minXdW¤©¨©¦¦§©§¦§¨¦§¨©
zaXpn)my i"yx(.`k dxez §©¤¤

(ak)Y íäøáà ìòîìàeä äi÷ð ïBL ¥©©§¨¨¨§¦¨
äðéëL étìk±:xnFl Kixv did iM §©¥§¦¨¦¨¨¨¦©

"mdxa` z`n miwl` lrIe")m"`x(. ©©©¡Ÿ¦¥¥©§¨¨
iAB a ,gi oOwl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨©¥
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eðãîìå±:xn`PW dGn ,WxCd KxcA §¨©§§¤¤©§¨¦¤¤¤¡©
"mdxa` lrn")m"`x(. ¥©©§¨¨

íé÷écväL±d ,fn dAx ziW`xaA ¤©©¦¦¦§¥¦©¨
iR lr `Ed i"Wx oFWl K` ."zFa`d"¨¨©§©¦©¦
:bi ,dl glWIe "aFh gwl" Wxcn¦§©¤©©¦§©
dxFW dpikXW miwiCSl mdixW`"©§¥¤©©¦¦¤§¦¨¨

."odiW`xn dlrnl§©§¨¥¨¥¤
íB÷î ìL Bzákøî±dxFW dpikXdW ¤§©§¤¨¤©§¦¨¨

lr akFx akFxdW FnM ,odilr£¥¤§¤¨¥¥©

.daMxOdbk dxez ©¤§¨¨
(bk)Y íBiä íöòaäeèöpL íBéa Ba §¤¤©§¤¦§©¨

±dGd mFId mvrA" :aEzMW dGn¦¤¤¨§¤¤©©¤
Epivn `le ,"miwl` FY` xAC xW`M©£¤¦¤¦¡Ÿ¦§Ÿ¨¦
`A i`Ce ,`weC mFIA lEnl dEhvPW¤¦§©¨¨©©§¨©©¨
xACW mFi FzF`A skiY lOW xnFl©¤¨¥¤§¤¦¥

FY`)g"ty(. ¦
äìéla àìå íBia±:aEzMW dGn ©§Ÿ©©§¨¦¤¤¨

dvx ENi`W rnWnE ."mFId mvrA"§¤¤©©§©¤¦¨¨
xEQi`d iM ,dliNA lEnl lFki did̈¨¨¨©©§¨¦¨¦
xg`l wx WCgzd dliNA lEnl `NW¤Ÿ¨©©§¨¦§©¥©§©©

wEqRdn ,dxFY oYn)rixfz t"x(mFIaE" ©©¨¥©¨©
"Fzlxr xUA lFOi ipinXd),k dlibn d`x ©§¦¦¦§©¨§¨

`(.e ,ai zFnW i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§
ïî àìå íéBbä ïî àì àøéúð àìŸ¦§¨¥Ÿ¦©¦§Ÿ¦

àlLå ,íéðöélä±dOl sqFp mrh Edf ©¥¨¦§¤Ÿ¤©©¨¨¨
.mFIA ln̈©

elà :íéøîBà BøBc éðáe åéáéBà eéäé¦§§¨§¥§¦¦
íi÷ìe ìeîì eäeðçpä àì eäeðéàø§¦Ÿ¦©§¨§©¥

íB÷î ìL Búåöî±mixaC i"Wx d`xE ¦§¨¤¨§¥©¦§¨¦

jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy

(ãë)øNa Bìnäa äðL òLúå íéòLz-ïa íäøáàå§©̧§¨½̈¤¦§¦¬¨¥−©¨¨®§¦Ÿ−§©¬
:Búìøò̈§¨«

i"yx£BÏn‰a∑:ּכמֹו ב)ּבהּפעלֹו, ׁשהיה (∑BÏn‰a."ּבהּבראם"(לעיל מתירא, והיה ,לחּת ורצה ּבערלתֹו ואחז סּכין אברהם נטל ¿ƒ…ְְְְֲִִָָָ¿ƒ…ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

יׁשן  רׁש"י רּבה ּבראׁשית "עּמֹו", אּלא נאמר, לא 'לֹו' הּברית", עּמֹו "וכרֹות ׁשּנאמר: עּמֹו, ואחז ידֹו ׁשלח הּוא? ּברּו הּקדֹוׁש עׂשה מה .)זקן. ְְְְֱֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

(äë)ìL-ïa Bða ìàòîLéåBìnäa äðL äøNò L §¦§¨¥´§½¤§¬¤§¥−¨¨®§¦̧Ÿ½
:Búìøò øNa úà¥−§©¬¨§¨«

i"yx£B˙Ï¯Ú ¯Na ˙‡ BÏBn‰a∑ ׁשּכבר ּבׂשר, חּתּו אּלא חסר היה ׁשּלא לפי "את", נאמר: לא ּבאברהם ¿ƒ≈¿«»¿»ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ
י  על ּבֹונתמע נאמר לכ הּמילה, ולפרע ערלה לחת הזקק ילד, ׁשהיה יׁשמעאל אבל ּתׁשמיׁש. "את"די ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

רבה) .(בראשית

(åë):Bða ìàòîLéå íäøáà ìBnð äfä íBiä íöòa§¤̧¤Æ©´©¤½¦−©§¨¨®§¦§¨¥−§«

i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa∑ ׁשנה צ"ט לאברהם ויׁשמעאל ׁשּמלאּו אברהם נּמֹול ׁשנים, עׂשרה ׁשלׁש ּוליׁשמעאל ¿∆∆««∆ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
.ּבנֹו ְ

ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr dl zegiy ihewl)

אברהםאברהםאברהםאברהם ננננּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ההההּזּזּזּזהההה ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם כו)ּבּבּבּבעצםעצםעצםעצם אברהםאברהםאברהםאברהם(יז, ננננּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ההההּכּכּכּכּפּפּפּפּוּוּוּוריםריםריםרים פכ"ט)ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוםםםם אליעזר דרבי ׁשּלא (פרקי מילה הרי וקׁשה, ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּנצטּוה  ּדמּכיון לֹומר, ויׁש נּתנה. ׁשּלא עד ּכּלּה הּתֹורה ּכל קּים אבינּו ואברהם טֹוב, יֹום ולא ׁשּבת לא ּדֹוחה אינּה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻּבזמּנּה

מל ׁשּציּוהּו ּבּיֹום ּובֹו הּמילה, א)על יא, השנה ראש - אּלא ּבזמּנּה.(תוד"ה מילה זֹו הרי , ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

Êb¯כד  „k ÔÈL ÚL˙e ÔÈÚLz ¯a Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«¿«
:d˙Ï¯Ú„ ‡¯Naƒ¿»¿»¿¿≈

k„כה  ÔÈL È¯NÚ ˙Ïz ¯a d¯a Ï‡ÚÓLÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈«¿»«¿≈¿ƒ«
:d˙Ï¯Ú„ ‡¯Na ˙È ¯Êb¿«»ƒ¿»¿»¿¿≈

(כו  ¯Êb˙‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îaנ"יÌ‰¯·‡ (¯Êb ƒ¿«»»≈ƒ¿¿«¿««¿»»
:d¯a Ï‡ÚÓLÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈
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wx aEzM dk wEqtA lirl oM oi`X¤¥¥§¥§¨¨©
Fl E`lOW `le ,dxUr WlW oA didW¤¨¨¤§¤§¥§Ÿ¤¨§
micnl Ep` KM aB`e .dxUr WlW§¤§¥§©©¨¨§¥¦
mFi FzF`A wEIcA clFp l`rnWIW¤¦§¨¥©§¦§

.mdxa` clFPW¤©©§¨¨
"Bða ìàòîLéå íäøáà ìBnð"±iM ¦©§¨¨§¦§¨¥§¦

mvrA" :aEW xn`p dOl ,oM `l m ¦̀Ÿ¥¨¨¤¡©§¤¤
lirl oM xn` xaMW xg`l ,"dGd mFId©©¤§©©¤§¨¨©¥§¥

bk wEqR)m"`x(. ¨
jl jl zyxt zlqg



צט jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy
וחמר  וקל יׁשמעאל, זה אתֹו" והרּביתי אתֹו והפריתי אתֹו ּברכּתי "הּנה ּכתיב: האמה, מּבן הּגבירה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹּבן

אתֿיצחק" אקים יצחק ∑‡˙È˙È¯aŒ."ואתּֿבריתי ׁשל לזרעֹו מסּורה ּתהא הּמילה .ּברית ְְְִִִִֶֶָָ∆¿ƒƒְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

(ë)ézòîL ìàòîLéìeäpä E|éúéøôäå Búà ézëøa §¦§¨¥»§©§¦¼¼¦¥´¥©´§¦ŸÀ§¦§¥¦¬
íàéNð øNò-íéðL ãàî ãàîa Búà éúéaøäå BúàŸ²§¦§¥¦¬Ÿ−¦§´Ÿ§®Ÿ§¥«¨¨³§¦¦Æ

ðe ãéìBé:ìBãb éBâì åézú ¦½§©¦−§¬¨«
i"yx£Ì‡ÈN ¯NÚŒÌÈL∑:ּכמֹו יכלּו, כה)ּכעננים ורּוח"(משלי ."נׂשיאים ¿≈»»¿ƒƒְְְְֲִִִִַַָ

(àë)Eì ãìz øLà ÷çöé-úà íé÷à éúéøa-úàå§¤§¦¦−¨¦´¤¦§¨®£¤Á¥¥̧§³
:úøçàä äðMa äfä ãòBnì äøN̈¨Æ©¥´©¤½©¨−̈¨«©¤«¤

(áë):íäøáà ìòî íéýìû ìòiå Bzà øaãì ìëéå©§©−§©¥´¦®©©©́¡Ÿ¦½¥©−©§¨¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ÏÚÓ∑ולמדנּו ׁשכינה, ּכלּפי הּוא נקּיה מקֹום (ב"ר)לׁשֹון ׁשל מרּכבּתֹו .ׁשהּצּדיקים ≈««¿»»ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

(âë)éãéìé-ìk úàå Bða ìàòîLé-úà íäøáà çwiå©¦©̧©§¨¹̈¤¦§¨¥´§À§¥̧¨§¦¥³
úéa éLðàa øëæ-ìk Btñk úð÷î-ìk úàå Búéá¥Æ§¥Æ¨¦§©´©§½¨¨¾̈§©§¥−¥´
äfä íBiä íöòa íúìøò øNa-úà ìîiå íäøáà©§¨¨®©¹̈¨¤§©´¨§¨À̈§¤̧¤Æ©´©¤½

:íéýìû Bzà øac øLàk©«£¤²¦¤¬¦−¡Ÿ¦«
i"yx£ÌBi‰ ÌˆÚa∑ וׁשּלא הּלצנים, מן ולא הּגֹוים מן לא נתירא לא ּבּלילה, ולא ּבּיֹום ׁשּנצטּוה, ּבּיֹום ּבֹו ¿∆∆«ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹ

אֹויביו מקֹום'יהיּו ׁשל מצותֹו ּולקּים למּול הּנחנּוהּו לא ראינּוהּו, 'אּלּו אֹומרים : ּדֹורֹו לׁשֹון ∑ÏÓiÂ.ּובני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ«»»ְ
.וּיפעל  ְִַַ

ÈÎ¯a˙כ  ‡‰ C˙BÏˆ ˙ÈÏa˜ Ï‡ÚÓLÈ ÏÚÂ¿«ƒ¿»≈«≈ƒ¿»»»≈ƒ
‡„ÁÏ ‡„ÁÏ d˙È ÈbÒ‡Â d˙È Lt‡Â d˙È»≈¿«≈»≈¿«¿≈»≈«¬»«¬»
:ÈbÒ ÌÚÏ dpz‡Â „ÈÏÈ ‡i·¯·¯ ¯NÚ ÔÈ¯z¿≈¬««¿¿«»¿ƒ¿∆¿ƒ≈¿««ƒ

CÏכא  „ÈÏ˙ Èc ˜ÁˆÈ ÌÚ ÌÈ˜‡ ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ¿»¿»ƒ»ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ»
:‡z¯Á‡ ‡zLa ÔÈ„‰ ‡ÓÊÏ ‰¯N»»¿ƒ¿»»≈¿«»»√«¿»

„ÈÈכב  ‡¯˜È ˜lzÒ‡Â dnÚ ‡ÏlÓÏ ÈˆÈLÂ¿≈ƒ¿«»»ƒ≈¿ƒ¿««¿»»«¿»
:Ì‰¯·‡c È‰BÂlÚÓ≈ƒ»ƒ¿«¿»»

Ïkכג  ˙ÈÂ d¯a Ï‡ÚÓLÈ ˙È Ì‰¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»ƒ¿»≈¿≈¿»»
‡¯eÎc Ïk dtÒÎ ÈÈ·Ê Ïk ˙ÈÂ d˙È· È„ÈÏÈ¿ƒ≈≈≈¿»»¿ƒ≈«¿≈»¿»
‡¯Na ˙È ¯Ê‚e Ì‰¯·‡ ˙Èa ÈL‡a«¬»≈≈«¿»»¿«»ƒ¿»
ÏÈlÓ Èc ‡Ók ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ÔB‰˙Ï¯Ú„¿»¿»¿ƒ¿«»»≈¿»ƒ«ƒ

:ÈÈ dnÚƒ≈¿»

mdxa` ly`

øîàð änì±:xn` xaM ixdW ¨¨¤¡©¤£¥§¨¨©
."FY` izixA z` iznwde"©£¦Ÿ¦¤§¦¦¦

ïèaî LBã÷ äéäL ãnì àlà± ¤¨¦¥¤¨¨¨¦¤¤
clFPW mcFwC" :a ,blw zAW i"WxA§©¦©¨§¤¤©
dxU la` :aizkC ,Ff devnl WCwzp¦§©¥§¦§¨¦§¦£¨¨¨
,FY` izixA z` iznwde ,'ebe LYW ¦̀§§©£¦Ÿ¦¤§¦¦¦

."dlin Epiid©§¦¨
àaà éaø øîà ,øçà øác±ziW`xA ¨¨©¥¨©©¦©¨§¥¦

.d ,fn dAx©¨
ïaî äøéábä ïa øîçå ì÷ ãîì ïàkî¦¨¨¥©¨Ÿ¤¤©§¦¨¦¤
Búà ézëøa äpä" áéúk ,äîàä̈¨¨§¦¦¥¥©§¦Ÿ
äæ Y "Búà éúéaøäå Búà éúéøôäå§¦§¥¦Ÿ§¦§¥¦Ÿ¤
éúéøa úàå" øîçå ì÷å ,ìàòîLé¦§¨¥§©¨Ÿ¤§¤§¦¦

"÷çöé úà íé÷à(.Y éúéøa úà ¨¦¤¦§¨¤§¦¦
ìL Bòøæì äøeñî àäz äìénä úéøa§¦©¦¨§¥§¨§©§¤

.÷çöé±.k wEqR oOwlk dxez ¦§¨§©¨¨
(k)Y íàéNð øNò íéðLíéððòk §¥¨¨§¦¦©£¨¦

eìëé±,"m`iUp" xn`W dGn oM wiIce ¦§§¦¥¥¦¤¤¨©§¦¦
mixUe mitEN` F` mihaW `le)m"`x(. §Ÿ§¨¦£¦§¨¦

Eidi EN` mi`iUp a"iW dfA fnx `N ¤̀¨¨©¨¤¤§¦¦¥¦§

xEn`ke ,milke micaF`W mipprM)aei` ©£¨¦¤§¦§¨¦§¨¨
h ,f(rxGd zEIgvpe ,"KlIe opr dlM" :¨¨¨¨©¥©§¦§¦©¤©

.`weC wgvIn didY FNW¤¦§¤¦¦§¨©§¨
"çeøå íéàéNð" Bîk±.ci ,dk ilWn §§¦¦§©¦§¥

gExde miarA mixXwzn minXdW¤©¨©¦¦§©§¦§¨¦§¨©
zaXpn)my i"yx(.`k dxez §©¤¤

(ak)Y íäøáà ìòîìàeä äi÷ð ïBL ¥©©§¨¨¨§¦¨
äðéëL étìk±:xnFl Kixv did iM §©¥§¦¨¦¨¨¨¦©

"mdxa` z`n miwl` lrIe")m"`x(. ©©©¡Ÿ¦¥¥©§¨¨
iAB a ,gi oOwl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨©¥
.ak wEqR mW i"Wx d`xE .mik`ln©§¨¦§¥©¦¨¨

eðãîìå±:xn`PW dGn ,WxCd KxcA §¨©§§¤¤©§¨¦¤¤¤¡©
"mdxa` lrn")m"`x(. ¥©©§¨¨

íé÷écväL±d ,fn dAx ziW`xaA ¤©©¦¦¦§¥¦©¨
iR lr `Ed i"Wx oFWl K` ."zFa`d"¨¨©§©¦©¦
:bi ,dl glWIe "aFh gwl" Wxcn¦§©¤©©¦§©
dxFW dpikXW miwiCSl mdixW`"©§¥¤©©¦¦¤§¦¨¨

."odiW`xn dlrnl§©§¨¥¨¥¤
íB÷î ìL Bzákøî±dxFW dpikXdW ¤§©§¤¨¤©§¦¨¨

lr akFx akFxdW FnM ,odilr£¥¤§¤¨¥¥©

.daMxOdbk dxez ©¤§¨¨
(bk)Y íBiä íöòaäeèöpL íBéa Ba §¤¤©§¤¦§©¨

±dGd mFId mvrA" :aEzMW dGn¦¤¤¨§¤¤©©¤
Epivn `le ,"miwl` FY` xAC xW`M©£¤¦¤¦¡Ÿ¦§Ÿ¨¦
`A i`Ce ,`weC mFIA lEnl dEhvPW¤¦§©¨¨©©§¨©©¨
xACW mFi FzF`A skiY lOW xnFl©¤¨¥¤§¤¦¥

FY`)g"ty(. ¦
äìéla àìå íBia±:aEzMW dGn ©§Ÿ©©§¨¦¤¤¨

dvx ENi`W rnWnE ."mFId mvrA"§¤¤©©§©¤¦¨¨
xEQi`d iM ,dliNA lEnl lFki did̈¨¨¨©©§¨¦¨¦
xg`l wx WCgzd dliNA lEnl `NW¤Ÿ¨©©§¨¦§©¥©§©©

wEqRdn ,dxFY oYn)rixfz t"x(mFIaE" ©©¨¥©¨©
"Fzlxr xUA lFOi ipinXd),k dlibn d`x ©§¦¦¦§©¨§¨

`(.e ,ai zFnW i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§
ïî àìå íéBbä ïî àì àøéúð àìŸ¦§¨¥Ÿ¦©¦§Ÿ¦

àlLå ,íéðöélä±dOl sqFp mrh Edf ©¥¨¦§¤Ÿ¤©©¨¨¨
.mFIA ln̈©

elà :íéøîBà BøBc éðáe åéáéBà eéäé¦§§¨§¥§¦¦
íi÷ìe ìeîì eäeðçpä àì eäeðéàø§¦Ÿ¦©§¨§©¥

íB÷î ìL Búåöî±mixaC i"Wx d`xE ¦§¨¤¨§¥©¦§¨¦

jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy

(ãë)øNa Bìnäa äðL òLúå íéòLz-ïa íäøáàå§©̧§¨½̈¤¦§¦¬¨¥−©¨¨®§¦Ÿ−§©¬
:Búìøò̈§¨«

i"yx£BÏn‰a∑:ּכמֹו ב)ּבהּפעלֹו, ׁשהיה (∑BÏn‰a."ּבהּבראם"(לעיל מתירא, והיה ,לחּת ורצה ּבערלתֹו ואחז סּכין אברהם נטל ¿ƒ…ְְְְֲִִָָָ¿ƒ…ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

יׁשן  רׁש"י רּבה ּבראׁשית "עּמֹו", אּלא נאמר, לא 'לֹו' הּברית", עּמֹו "וכרֹות ׁשּנאמר: עּמֹו, ואחז ידֹו ׁשלח הּוא? ּברּו הּקדֹוׁש עׂשה מה .)זקן. ְְְְֱֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

(äë)ìL-ïa Bða ìàòîLéåBìnäa äðL äøNò L §¦§¨¥´§½¤§¬¤§¥−¨¨®§¦̧Ÿ½
:Búìøò øNa úà¥−§©¬¨§¨«

i"yx£B˙Ï¯Ú ¯Na ˙‡ BÏBn‰a∑ ׁשּכבר ּבׂשר, חּתּו אּלא חסר היה ׁשּלא לפי "את", נאמר: לא ּבאברהם ¿ƒ≈¿«»¿»ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ
י  על ּבֹונתמע נאמר לכ הּמילה, ולפרע ערלה לחת הזקק ילד, ׁשהיה יׁשמעאל אבל ּתׁשמיׁש. "את"די ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

רבה) .(בראשית

(åë):Bða ìàòîLéå íäøáà ìBnð äfä íBiä íöòa§¤̧¤Æ©´©¤½¦−©§¨¨®§¦§¨¥−§«

i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa∑ ׁשנה צ"ט לאברהם ויׁשמעאל ׁשּמלאּו אברהם נּמֹול ׁשנים, עׂשרה ׁשלׁש ּוליׁשמעאל ¿∆∆««∆ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
.ּבנֹו ְ

ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr dl zegiy ihewl)

אברהםאברהםאברהםאברהם ננננּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ההההּזּזּזּזהההה ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם כו)ּבּבּבּבעצםעצםעצםעצם אברהםאברהםאברהםאברהם(יז, ננננּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ההההּכּכּכּכּפּפּפּפּוּוּוּוריםריםריםרים פכ"ט)ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוםםםם אליעזר דרבי ׁשּלא (פרקי מילה הרי וקׁשה, ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּנצטּוה  ּדמּכיון לֹומר, ויׁש נּתנה. ׁשּלא עד ּכּלּה הּתֹורה ּכל קּים אבינּו ואברהם טֹוב, יֹום ולא ׁשּבת לא ּדֹוחה אינּה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻּבזמּנּה

מל ׁשּציּוהּו ּבּיֹום ּובֹו הּמילה, א)על יא, השנה ראש - אּלא ּבזמּנּה.(תוד"ה מילה זֹו הרי , ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

Êb¯כד  „k ÔÈL ÚL˙e ÔÈÚLz ¯a Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«¿«
:d˙Ï¯Ú„ ‡¯Naƒ¿»¿»¿¿≈

k„כה  ÔÈL È¯NÚ ˙Ïz ¯a d¯a Ï‡ÚÓLÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈«¿»«¿≈¿ƒ«
:d˙Ï¯Ú„ ‡¯Na ˙È ¯Êb¿«»ƒ¿»¿»¿¿≈

(כו  ¯Êb˙‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îaנ"יÌ‰¯·‡ (¯Êb ƒ¿«»»≈ƒ¿¿«¿««¿»»
:d¯a Ï‡ÚÓLÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈

mdxa` ly`

mWe ,df WxC `iad `NW ,gn ,al¤Ÿ¥¦§¨¤§¨
.x`Fai§¨

Y ìîiåììòôiå ïBL±,lTd oipAn ©¨¨§©¦§©¦¦§©©©
EpiidCmixg` lOW)m"`x(FWxWe , §©§¤¨£¥¦§¨§

aWIe ,mwIe :lwWn lr ,"len"©¦§©©¨¨©¨¨
)`"eb(.ck dxez

(ck)BìnäaBìòtäa Y±,lrtp oFWl §¦Ÿ§¦¨£§¦§©
o"EPd z` milWn m"OAW WbCdWlW ¤©¨¥¤©¥©§¦¤©¤

dxqgd lrtp)`"eb(FzFidA :FWExitE . ¦§©©£¥¨¥¦§
lFOip)ak ,cl onwl i"yx d`x(. ¦

"íàøaäa" Bîk±zrA .c ,a lirl §§¦¨§¨§¥§¥
.m`xAd¦¨§¨

Búìøòa æçàå ïékñ íäøáà ìèð)¨©©§¨¨©¦§¨©§¨§¨
äéäL àøéúî äéäå ,CBzçì äöøå§¨¨©§§¨¨¦§¨¥¤¨¨
?àeä-Ceøa-LBãwä äNò äî ,ï÷æ̈¥¤¨¨©¨¨

øîàpL ,Bnò æçàå Bãé çìL± ¨©¨§¨©¦¤¤¡©
.g ,h dingp§¤§¨

àì "Bì" ,"úéøaä Bnò úBøëå"§¨¦©§¦Ÿ
"Bnò" àlà ,øîàð±ci iazM dAxdA ¤¡©¤¨¦§©§¥¦§¥¨

.dGd rhTd lM miqxFB `l miqEtcE§¦Ÿ§¦¨©¤©©¤
äaø úéLàøa±.a ,hndk dxez §¥¦©¨

(dk)Y Búìøò øNa úà Bìnäa§¦Ÿ¥§©¨§¨
àlL éôì ,"úà" øîàð àì íäøáàa§©§¨¨Ÿ¤¡©¥§¦¤Ÿ

øNa Cezç àlà øñç äéä±`le ¨¨¨¥¤¨¦¨¨§Ÿ
.drixR§¦¨

LéîLz éãé ìò Còîúð øákL± ¤§¨¦§©¥©§¥©§¦
mrhaEFnvr z` mdxa` ln `NW §©©¤Ÿ¨©§¨¨¤©§

,zFevn x`W mITW FnM ,dEhvPW iptl¦§¥¤¦§©¨§¤¦¥§¨¦§
'dW rci mdxa`W mEXn ,m"`xd azM̈©¨§¥¦¤©§¨¨¨©¤
dEEvn didi f`e ,dliOd lr EdEvi§©¥©©¦¨§¨¦§¤§¤
iOn dUFre dEEvnd lFcbe ,dUFre§¤§¨©§¤§¤¦¦
"mgpn zxFY"aE .dUFre dEEvn Fpi`W¤¥§¤§¤§©§©¥
gpÎoA oiC Fl did mdxa`W ,azM̈©¤©§¨¨¨¨¦¤Ÿ©
lFagl `NW dEhvp gpÎoaE ,`xnEgl§§¨¤Ÿ©¦§©¨¤Ÿ©£

FnvrA)xe`iaae my i"yxae d ,h lirl d`x(, §©§
z` lEnl mdxa` did lFki `l okle§¨¥Ÿ¨¨¨©§¨¨¨¤

.'dn WxFtn iEEiv `ll Fnvr©§§Ÿ¦§¨¥
÷÷æä ãìé äéäL ìàòîLé ìáà£¨¦§¨¥¤¨¨¤¤ª§©

äìénä òBøôìå äìøò CBzçì± ©§¨§¨§¦§©©¦¨
lr mB dEhvp mdxa`W rnWn©§©¤©§¨¨¦§©¨©©
zrcNW ,a ,`r zFnai d`xE .drixRd©§¦¨§¥§¨¤§©©
oke ."mdxa`l drixR dpYip `l" ax©Ÿ¦§¨§¦¨§©§¨¨§¥

mWA a ,d rWFdi i"WxA `aEd¨§©¦§ª©§¥
.EpizFAx©¥

"úà" Ba øîàð Cëì±oFWl `EdW §¨¤¡©¥¤§
iEAix)m"`x(.ek dxez ¦
(ek)Y äfä íBiä íöòaeàìnL §¤¤©©¤¤¨§

äðL òLúå íéòLz íäøáàì±dn §©§¨¨¦§¦¨¥©¨¨©
wx aEzM ck wEqtA lirl oM oi`X¤¥¥§¥§¨¨©
E`lOW `le ,rWze mirWY oA didW¤¨¨¤¦§¦¨¥©§Ÿ¤¨§

.rWze mirWY Fl¦§¦¨¥©
ìL ìàòîLéìeíéðL äøNò L±dn §¦§¨¥§Ÿ¤§¥¨¦©

wx aEzM dk wEqtA lirl oM oi`X¤¥¥§¥§¨¨©
Fl E`lOW `le ,dxUr WlW oA didW¤¨¨¤§¤§¥§Ÿ¤¨§
micnl Ep` KM aB`e .dxUr WlW§¤§¥§©©¨¨§¥¦
mFi FzF`A wEIcA clFp l`rnWIW¤¦§¨¥©§¦§

.mdxa` clFPW¤©©§¨¨
"Bða ìàòîLéå íäøáà ìBnð"±iM ¦©§¨¨§¦§¨¥§¦

mvrA" :aEW xn`p dOl ,oM `l m ¦̀Ÿ¥¨¨¤¡©§¤¤
lirl oM xn` xaMW xg`l ,"dGd mFId©©¤§©©¤§¨¨©¥§¥

bk wEqR)m"`x(. ¨
jl jl zyxt zlqg



jlÎjlק zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy

(æë)úàî óñk-úð÷îe úéa ãéìé Búéá éLðà-ìëå§¨©§¥³¥Æ§¦´½̈¦¦§©¤−¤¥¥´
:Bzà eìnð øëð-ïa¤¥¨®¦−Ÿ¦«

סימן. מכנדב"י סימן נמל"ו פסוקים קכ"ו פפפ

לך  לך פרשת חסלת

ÈÈ·Êeכז  ‡˙È· È„ÈÏÈ d˙È· ÈL‡ ÏÎÂ¿»¬»≈≈≈¿ƒ≈≈»¿ƒ≈
) e¯Êb˙‡ ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓ ‡tÒÎ נ"י(e¯Êb «¿»ƒ««¿ƒƒ¿¿»¿»

Ù Ù Ù :dnÚƒ≈

âø 'îòá ñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì êì-êì úùøôì äøèôä

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc zenai(iying meil)

:zeig`dìò äøeñà ïäî úçà äúéämaidãçàäa,äåøò øeqéàoebk ¨§¨©©¥¤£¨©¨¤¨¦¤§¨
xeqi`a eilr dxeq`e ,iel ly ezeng m` e` ezeng lgx dzidy

iel ixd ,zxkda øeñàlgxaa øzeîed`l,dúBçàlgx oky ¨¨¨§£¨
oi` `linne ,dvilgn oiae meain oia ixnbl epnn dxeht dexrd

.ezwewf zeg`l zaygp d`l dzeg`åeig` mle`éðMädcedi §©¥¦
,ïäézLa øeñàm` la` .ezwewf zeg` `id odn zg` lky meyn ¨¦§¥¤

a wx iel lr dxeq` lgx dzidäåöî øeqéàly opaxc xeqi`a - ¦¦§¨
,zeixrl zeipyäMeã÷ øeqéàå,[a xeiv] zxk ea oi`y e`l xeqi` - §¦§¨

dzeg` mbe `id mb,úîaééúî àìå úöìBçlgx mb dxezd on oky ¤¤§Ÿ¦§©¤¤
dzeg` ok lre ,meaia el dxeq` `id opaxcn wxe ,ezwewf `id

.ezwewf zeg` meyn eilr dxeq`
:zeig`d zg`a xzen mig`dn cg` lk eay ote` d`ian dpynd

ìò äøeñà ïäî úçà äúéäg`äæaå äåøò øeqéàzeg`däiðMä ¨§¨©©¥¤£¨©¤¦¤§¨§©§¦¨
ìò äøeñàg`äæa,äåøò øeqéàiel ly ezeng lgx dzidy oebk £¨©¤¦¤§¨

lgx ,[b xeiv] dcedi ly ezeng d`leäæì äøeñàä[iell-]úøzeî ¨£¨¨¤¤¤
äæìzeg` d`l ixdy ,dcedil -`linne dcedil dwewf dpi` d ¨¤

,ezwewf zeg` dpi` lgxåd`l okäæì äøeñàä[dcedil-]úøzeî §¨£¨¨¤¤¤
äæì`id dzeg` lgx ixdy ,ezwewf zeg` dpi`y itl ,iell - ¨¤

.el dwewf dpi`e ezeng
:dpynd zniiqnådkldàéä Bædnl yexiteøîàLlirl dpyna §¦¤¨§

(.k),dúBçàdexrd lydzîáé àéäLkig`l d`eyp `idyk ± £¨§¤¦§¦§¨
,mig`d x`y iptl meail dnr cgi zltepe dlraBà úöìBç Bà¤¤

úîaééúîdexrdy meyn ,ezwewf zeg` meyn eilr dxeq` dpi`e ¦§©¤¤
.meail dwewf dpi`

àøîâ
izyl mi`eyp eid mdn mipyy mig` drax` :dpyna epipy
:`xnbd dgiken .zenaiizn `le zevleg el` ixd ,ezne zeig`

dpéî òîLy epzpyn ixacnäwéæ Lédwifa `xneg yiy - §©¦¨¥¦¨
,dxezd on eilr dxeq` ezy` zeg`y myke ,zeyi`k daiygdl

.ezwewf zeg` z` s` minkg exq` okäwéæ ïéà éàcoi` m`y ± §¦¥¦¨
,zeyi`k zaygp meai zwiféãkî[ixd-]éðäzeig` ipyéza éøzî ¦§¦¨¥¦§¥¨¥

ïééúà÷,xg` g`n meail dltp zg` lke ,ze`a od miza ipyn ± ¨¨§¨
ok m`eàãç íaééì éàä,odn zg` iel maii ±àãç íaééì éàäå± ©¦©¥£¨§©¦©¥£¨

.dzeg` z` maii dcedie
:`xnbd dgecCì àîéà íìBòìyå ,äwéæ ïéàizyy dn mrh §¨¥¨¨¥¦¨§

`ed meaia zexq`p zeig`døáñ÷c íeMîyúåöî ìháì øeñà ¦§¨¨©¨§©¥¦§©
ïéîáézevnn xhtdl dl mexble dnaid zwif z` riwtdl xeq` - §¨¦

meyn ,odn zg` s` maii `ly minkg epwiz jkitl .dvilg
eyygyCãéà úééî ãç íaééîcà àîìciel maiiy xg`l `ny ± ¦§¨©¦§©¥©¨¦¦¨

,d`ll uelgl e` maiil witqiy iptl dcedi eig` zeni ,lgx z`
å`vnpìháî÷d`ln,ïéîáé úåöîlgx z` iel maiiy xg`l ixdy §¨§©¥¦§©§¨¦

xeiv] dvilge meain dxhtpe ezy` zeg` zexr d`l eilr dzyrp
ote`ae ,dl uelgi `l` lgx z` maii `ly minkg epwiz ok lr .[c
zeg` `l` dpi` oky ,d`ll mb iel uelgi dcedi zeni m` s` df

.dvilga zaiigy ezvelg
:`xnbd dywn,éëä éàdrax`a `weec dpynd dxaic recn ¦¨¦

a `ld ,mig`àúìzezne zeig` izy mi`eyp mdn mipyy mig` §¨¨
,zeig`d ilra oernye oae`xéîð,df oic eprinydl dpynd dlki ©¥

jkay meyn odn zg` s` mail iell xeq`yz` dyer `ed
.oinai zevn dpnn lhane dexrl dzeg`

dhwpy dne ,df oic bdep mig` dylya mb ok` :`xnbd zvxzn
jxca 'drax`' dpyndàéòaéî àì .ïðéøîà÷ àéòaéî àìoi`-] Ÿ¦©§¨¨©§¦©Ÿ¦©§¨

a [xnel jixvàúìziyilyl xeq`y mdn mipy ezny mig` §¨¨
meyn ,odn zg` s` maiilca zg`d z` maii m`äìèa éàcå §©©¨§¨

ïéîáé úåöî.eilr dexr dzyrpy itl dipyd zeg`dnìáà ¦§©§¨¦£¨
aäòaøàyeygl oi`y xnel mewn yi mdn mipy ezny mig` ©§¨¨

oiicr zg`d z` maiiy xg`l s`y meyn ,oinai zevn lehial
e ,dzeg`l uelgl e` maiil eig` lekiäúéîìwitqiy mcew ely §¦¨

uelgl e` maiilïì òîLî à÷ .ïðéLééç àìdrax`a s`y ,epzpyn Ÿ©§¦©¨©§©¨
zevn lhazze eig` zeni `ny odn zg` mail eilr exq` mig`

.dzeg`n oinai
:`xnbd dywn aeyéëä éàeyygy meyn `ed xeqi`d mrh m` ± ¦¨¥

,eig` zzin ici lr minai zevn lehial
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום חמישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc zenai(iyily meil)

,mig`dóàd lkìBãbeig`nBì äîøb Búleãb.mdl enicwdl ©¨§¨¨§¨
:mai zyexi oic lr dywn `xnbdàîéàå`weccøBëa íaééî ék §¥¨¦§©¥§

ìB÷Léìd z` [lehi-]äìçðla` ,znd eig` lyèeLt íaééî ék ¦§©£¨¦§©¥¨
ìB÷Léì àìd z`äìçðdnn `ed mai zyexi xewn ixdy .ely Ÿ¦§©£¨

lirl x`azde ,'eig` my lr mewi clz xy` xekad dide' xn`py

epl oipn ok m`e ,dlgp oiprle mig`d xeka lr mixen` mixacdy
:`xnbd zvxzn .eyxei heyt mai mbyíL ìò íe÷é' àø÷ øîà̈©§¨¨©¥

,'åéçà,eyxei `ed ixd eig` zgz mwy in lky rnyneéøäåmb ¨¦©£¥
maiiy heytdí÷.eyxei `ed mb ok lre ,eizgz ¨

:`xnbd zl`eyàlàåàðîçø dééø÷c 'øBëa',mail §¤¨§§©§¥©£¨¨
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שלישי עמ' א



קי jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy

(æë)úàî óñk-úð÷îe úéa ãéìé Búéá éLðà-ìëå§¨©§¥³¥Æ§¦´½̈¦¦§©¤−¤¥¥´
:Bzà eìnð øëð-ïa¤¥¨®¦−Ÿ¦«

סימן. מכנדב"י סימן נמל"ו פסוקים קכ"ו פפפ

לך  לך פרשת חסלת

ÈÈ·Êeכז  ‡˙È· È„ÈÏÈ d˙È· ÈL‡ ÏÎÂ¿»¬»≈≈≈¿ƒ≈≈»¿ƒ≈
) e¯Êb˙‡ ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓ ‡tÒÎ נ"י(e¯Êb «¿»ƒ««¿ƒƒ¿¿»¿»

Ù Ù Ù :dnÚƒ≈

âø 'îòá ñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì êì-êì úùøôì äøèôä

יום ראשון - ב' מרחשון
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום רביעי - ה' מרחשון
מפרק כט 

עד סוף פרק לד

יום שני - ג' מרחשון
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום חמישי - ו' מרחשון
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום שלישי - ד' מרחשון
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום שישי - ז' מרחשון
מפרק לט 

עד סוף פרק מג

שבת קודש - ח' מרחשון
פרק כ

מפרק מד עד סוף פרק מח

לשבוע פרשת לך־לך תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...   

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

  ... בשר  ועד 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc zenai(iying meil)

:zeig`dìò äøeñà ïäî úçà äúéämaidãçàäa,äåøò øeqéàoebk ¨§¨©©¥¤£¨©¨¤¨¦¤§¨
xeqi`a eilr dxeq`e ,iel ly ezeng m` e` ezeng lgx dzidy

iel ixd ,zxkda øeñàlgxaa øzeîed`l,dúBçàlgx oky ¨¨¨§£¨
oi` `linne ,dvilgn oiae meain oia ixnbl epnn dxeht dexrd

.ezwewf zeg`l zaygp d`l dzeg`åeig` mle`éðMädcedi §©¥¦
,ïäézLa øeñàm` la` .ezwewf zeg` `id odn zg` lky meyn ¨¦§¥¤

a wx iel lr dxeq` lgx dzidäåöî øeqéàly opaxc xeqi`a - ¦¦§¨
,zeixrl zeipyäMeã÷ øeqéàå,[a xeiv] zxk ea oi`y e`l xeqi` - §¦§¨

dzeg` mbe `id mb,úîaééúî àìå úöìBçlgx mb dxezd on oky ¤¤§Ÿ¦§©¤¤
dzeg` ok lre ,meaia el dxeq` `id opaxcn wxe ,ezwewf `id

.ezwewf zeg` meyn eilr dxeq`
:zeig`d zg`a xzen mig`dn cg` lk eay ote` d`ian dpynd

ìò äøeñà ïäî úçà äúéäg`äæaå äåøò øeqéàzeg`däiðMä ¨§¨©©¥¤£¨©¤¦¤§¨§©§¦¨
ìò äøeñàg`äæa,äåøò øeqéàiel ly ezeng lgx dzidy oebk £¨©¤¦¤§¨

lgx ,[b xeiv] dcedi ly ezeng d`leäæì äøeñàä[iell-]úøzeî ¨£¨¨¤¤¤
äæìzeg` d`l ixdy ,dcedil -`linne dcedil dwewf dpi` d ¨¤

,ezwewf zeg` dpi` lgxåd`l okäæì äøeñàä[dcedil-]úøzeî §¨£¨¨¤¤¤
äæì`id dzeg` lgx ixdy ,ezwewf zeg` dpi`y itl ,iell - ¨¤

.el dwewf dpi`e ezeng
:dpynd zniiqnådkldàéä Bædnl yexiteøîàLlirl dpyna §¦¤¨§

(.k),dúBçàdexrd lydzîáé àéäLkig`l d`eyp `idyk ± £¨§¤¦§¦§¨
,mig`d x`y iptl meail dnr cgi zltepe dlraBà úöìBç Bà¤¤

úîaééúîdexrdy meyn ,ezwewf zeg` meyn eilr dxeq` dpi`e ¦§©¤¤
.meail dwewf dpi`

àøîâ
izyl mi`eyp eid mdn mipyy mig` drax` :dpyna epipy
:`xnbd dgiken .zenaiizn `le zevleg el` ixd ,ezne zeig`

dpéî òîLy epzpyn ixacnäwéæ Lédwifa `xneg yiy - §©¦¨¥¦¨
,dxezd on eilr dxeq` ezy` zeg`y myke ,zeyi`k daiygdl

.ezwewf zeg` z` s` minkg exq` okäwéæ ïéà éàcoi` m`y ± §¦¥¦¨
,zeyi`k zaygp meai zwiféãkî[ixd-]éðäzeig` ipyéza éøzî ¦§¦¨¥¦§¥¨¥

ïééúà÷,xg` g`n meail dltp zg` lke ,ze`a od miza ipyn ± ¨¨§¨
ok m`eàãç íaééì éàä,odn zg` iel maii ±àãç íaééì éàäå± ©¦©¥£¨§©¦©¥£¨

.dzeg` z` maii dcedie
:`xnbd dgecCì àîéà íìBòìyå ,äwéæ ïéàizyy dn mrh §¨¥¨¨¥¦¨§

`ed meaia zexq`p zeig`døáñ÷c íeMîyúåöî ìháì øeñà ¦§¨¨©¨§©¥¦§©
ïéîáézevnn xhtdl dl mexble dnaid zwif z` riwtdl xeq` - §¨¦

meyn ,odn zg` s` maii `ly minkg epwiz jkitl .dvilg
eyygyCãéà úééî ãç íaééîcà àîìciel maiiy xg`l `ny ± ¦§¨©¦§©¥©¨¦¦¨

,d`ll uelgl e` maiil witqiy iptl dcedi eig` zeni ,lgx z`
å`vnpìháî÷d`ln,ïéîáé úåöîlgx z` iel maiiy xg`l ixdy §¨§©¥¦§©§¨¦

xeiv] dvilge meain dxhtpe ezy` zeg` zexr d`l eilr dzyrp
ote`ae ,dl uelgi `l` lgx z` maii `ly minkg epwiz ok lr .[c
zeg` `l` dpi` oky ,d`ll mb iel uelgi dcedi zeni m` s` df

.dvilga zaiigy ezvelg
:`xnbd dywn,éëä éàdrax`a `weec dpynd dxaic recn ¦¨¦

a `ld ,mig`àúìzezne zeig` izy mi`eyp mdn mipyy mig` §¨¨
,zeig`d ilra oernye oae`xéîð,df oic eprinydl dpynd dlki ©¥

jkay meyn odn zg` s` mail iell xeq`yz` dyer `ed
.oinai zevn dpnn lhane dexrl dzeg`

dhwpy dne ,df oic bdep mig` dylya mb ok` :`xnbd zvxzn
jxca 'drax`' dpyndàéòaéî àì .ïðéøîà÷ àéòaéî àìoi`-] Ÿ¦©§¨¨©§¦©Ÿ¦©§¨

a [xnel jixvàúìziyilyl xeq`y mdn mipy ezny mig` §¨¨
meyn ,odn zg` s` maiilca zg`d z` maii m`äìèa éàcå §©©¨§¨

ïéîáé úåöî.eilr dexr dzyrpy itl dipyd zeg`dnìáà ¦§©§¨¦£¨
aäòaøàyeygl oi`y xnel mewn yi mdn mipy ezny mig` ©§¨¨

oiicr zg`d z` maiiy xg`l s`y meyn ,oinai zevn lehial
e ,dzeg`l uelgl e` maiil eig` lekiäúéîìwitqiy mcew ely §¦¨

uelgl e` maiilïì òîLî à÷ .ïðéLééç àìdrax`a s`y ,epzpyn Ÿ©§¦©¨©§©¨
zevn lhazze eig` zeni `ny odn zg` mail eilr exq` mig`

.dzeg`n oinai
:`xnbd dywn aeyéëä éàeyygy meyn `ed xeqi`d mrh m` ± ¦¨¥

,eig` zzin ici lr minai zevn lehial
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc zenai(iyily meil)

,mig`dóàd lkìBãbeig`nBì äîøb Búleãb.mdl enicwdl ©¨§¨¨§¨
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iL àìàîòè éàä C Ÿ©¨©©£¨
,ïøîàcjiiy `l - §©§¨

,lirl xn`py mrhd
mdy ,mlerd ipipra
ÎjexaÎyecwd ly eicia
dn oi` okl xy` ,`ed
el mxby in lr qerkl

,dnecke wfpd z`Bîëe§
áeúkL41óö÷iå" : ¤¨©¦§Ÿ

íeMî eðéäå ,"äLî- Ÿ¤§©§¦
,iptnäø÷ä 'ä ék¦¦§¨

,Bæ äåöî åéðôì§¨¨¦§¨
,àøeqàî éLeøôàì- §©§¥¥¦¨

,xeqi`n yextléãk§¥
:BúBkæìynn jtidd - §©

wfp iabl xacdy itkn
.lirl xaqend itk ,mlerd ipipra

eäæ Cà,xaecn df lk -úBçîì Bãéa LiLkz` `ipdle - ©¤§¤¥§¨¦§
exag;Bøáç ìò Bñòëå Btö÷amipipra qerkl el xzen f` - §¦§§©£©£¥

,epax dyna xacd didy itk ,miny z`xie zecdi lyìáà£¨
ïBâk ,úBçîì Bãéa ïéàLk,lynl enk -éøëð,ieb -øaãîä §¤¥§¨¦§§¨§¦©§©¥

ïk íà ,Búlôúa Bìaìáîe,dl`yd zxxerzn -úàf äî §©§§¦§¦¨¦¥©Ÿ
,Bì 'ä äNò,ezltza el rixti ieby -éãk íà ék úàæ ïéà ¨¨¥Ÿ¦¦§¥

äðeëáe álä ÷îòa ,Búlôúa øúBé õnàúéå øabúiL¤¦§©¥§¦§©¥¥¦§¦¨§Ÿ¤©¥§©¨¨
.éøëpä éøeac òîLé àlL ãò ,Ck ìk äìBãb`ed ,oky - §¨¨¨©¤Ÿ¦§©¦¥©¨§¦

dyrpd z` llk rney `ed oi`y ,ezltza rewy jk lk didi
.eaiaqéøö Bæ äâøãîlL Cà.äîeöòå äaø úeøøBòúä C ©¤§©§¥¨¨¦¦§§©¨©£¨

éä äöòåî àéä ,Bæ úeøøBòúäì äöeòÎa zeppeazdd -ïéðò §¥¨©§¨§¦§§¦¥¦§¨
äðéëMä úãéøé ïéðò ïðBaúéå Baì ìà íéNiLk ,Bîöò äæ¤©§§¤¨¦¤¦§¦§¥¦§©§¦©©§¦¨

"íéàìt ãøzå" ,ìBëéák42dúøàäî õBöéð Laìúäì ,- ¦§¨©¥¥§¨¦§¦§©¥¦¥¤¨¨¨
,zetilwd jezaúBtìwä CBúa úeìb úðéçáa àéä øLà£¤¦¦§¦©¨§©§¦

,íúBéçäì ììk Cøcjeza zelba `id ef dx`d illk ote`a - ¤¤§¨§©£¨
,ozeigdl ick ,zetilwddúøàä õBöéð íòtä äzòå§©¨©©©¦¤¨¨¨

úeìb úðéçáa Laìúî¦§©¥¦§¦©¨
éøëð øeaãa èøt Cøc¤¤§¨§¦¨§¦
íéøác øaãîä ,äæ¤©§©¥§¨¦
,'ä úãBáò íéìaìáîä©§©§§¦£©

,älôzä úðek àéä- ¦©¨©©§¦¨
rixtdl iebd oevxay

,ef dltzlBîëe§
äæ" ék ,ìéòì øàaúpL¤¦§¨¥§¥¦¤

,"'eëå äæ únòìdyr - §ª©¤§
,miwl`ïBéìòä øåaãå§¦¨¤§

ïBzçzä øeaca Laìúî¦§©¥©¦©©§
,'eëåzpiga xnelk - §

dlrnly xeaicd
dpezgz dbxca zyalzn
ici lre ,xeaica
zcxei `id zelylzyd
,zetilwd z` zeigdl cr
èìL øLà" Lnî eäæå§¤©¨£¤¨©

"Bì òøì íãàa íãàä- ¨¨¨§¨¨§©
iebdy ,df dxwna ,xnelk
,zelb zpigaa ,ea yi
lvpn ,dyecw ly uevip
rixtdl uevipd z`
df ixd ,ezltza icedil
dtilwy itk ynn
z`fe ,dyecwa zhley
zeig siqedl ick
opeazi mc`y drya ixd .dpeek xzia lltzdl ,dyecwa
cgeina `idy ,zelba dpikyd ly d`ltpde dlecbd dcixia
df xac xxeri - ezltza el rixtnd iebd ly envr df oipra
zle`b xak didzy ,dpeek xzia lltzdl mc`d z` envr

:owfd epax oeylae ,dpikydäæ-éãé-ìòL eðéäcici lr - §©§¤©§¥¤
,xen`d lka zeppeazddìltúäì íãàä øøBòúîøúBé ¦§¥¨¨¨§¦§©¥¥
,àaìc à÷îòî äðeëa,ald wnern -òîLé àlL ãò §©¨¨¥¨§¨§¦¨©¤Ÿ¦§©

.åéøeacaehÎmyÎlrad ixac mixaqen xen`d lkn .iebd ly - ¦¨
icedi ly ezltz zrya xacnd iebdy ,"y"aixd z`eev"a
lkl ,oky - dfa zeyalzda `id dpikyd ixd ,jka el rixtne
jeza zelb ly avna `ede ,dyecw ly uevip yi mlera xac
icedid z` `iadl ,iaeig oeekn jka yi - efn dxizie ,iebd

dpikyd zelba zeppeazdl.dpeek xzia dlitzleáúkM äîe©¤¨©

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

ùã÷ä úøâà
øçàåìëì íéòåãéå íéåìâä äìàä úîàäå íéøáãä

ãáåòë àåäù ñòëä ïéðòá ïåùàø ïéðòì øåæçð
õåç íéîù éãéá ìëä éë àîìòã éìéîá åðééäå æ"ò
àì àøåñéàî éùåøôàì àéîùã éìéîá ïëìå ù"éî
åðééäå äùî óåö÷éå ù"îëå ïøîàã àîòè éàä êééù
àøåñéàî éùåøôàì åæ äåöî åéðôì äø÷ä 'ä éë íåùî

:åúåëæì éãë
êàåøéáç ìò åñòëå åôö÷á úåçîì åãéá ùéùë åäæ

øáãîä â"åò ïåâë úåçîì åãéá ïéàùë ìáà
úàæ ïéà åì 'ä äùò úàæ äî ë"à åúìôúá åìáìáîå
áìä ÷îåòá åúìôúá øúåé õîàúéå øáâúéù éãë à"ë
êà â"åòä éøåáã òîùé àìù ãò ë"ë äìåãâ äðååëáå
äöòå .äîåöòå äáø úåøøåòúä êéøö åæ äâøãîìù
íéùéùë åîöò äæ ïéðòî àéä åæ úåøøåòúäì äöåòéä
ãøúå ìåëéáë äðéëùä úãéøé ïéðò ïðåáúéå åáì ìà
'éçáá àéä øùà äúøàäî õåöéð ùáìúäì íéàìô
íòôä äúòå íúåéçäì ììë êøã úåôéì÷ä êåúá úåìâ
øåáãá èøô êøã úåìâ 'éçáá ùáìúî äúøàä õåöéð
àéä 'ä úãåáò íéìáìáîä íéøáã øáãîä äæ â"åò
øåáãå 'åëå äæ úîåòì äæ éë ì"ùîëå äìôúä úðååë
øùà ùîî åäæå 'åëå ïåúçúä øåáãá ùáìúî ïåéìòä
øøåòúî æ"éòù åðééäã åì òøì íãàá íãàä èìù
àìù ãò àáìã à÷îåòî äðååëá øúåé ììôúäì íãàä
ïéåëì òãé àì äúøù è÷ìîä ù"îå .åéøåáéã òîùé
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ב.39. לג, ב.40.ברכות מ, יד.41.שבת לא, ט.42.מטות א, איכה ע"פ

oeygxn 'b ipy mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ג' שני יום
,`nw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íúñéôúù éì äîåãîëå,anw 'nr cr:éô éøîà

èwìîä,"y"aixd z`eev" ly -"äúøL"dpikydy - ©§©¥¨§¨
,ieba "dzxy"lä ïeëì òãé àì-íL-ìòaä ék ,÷ec÷ãa ïBL Ÿ¨©§©¥©¨§¦§¦©©©¥

ìa äøBz éøác øîBà äéä ì"æ áBèìa àìå Léãéà ïBLïBL ©¨¨¥¦§¥¨§¨¦¦§Ÿ¦§
,Lãwä`ian `lina - ©Ÿ¤

ycewd oeyla zexezd
`le okezd z` wx azk
ÎmyÎlrad ly epeyl z`
iehiaa drh `ede ,aeh
ote`d xe`iz ly oekpd
jeza zelba dpikyd ji`

,iebdøîBì äöøå§¨¨©
,"äLaìúð"`l - ¦§©§¨

oipr dzernyny "dzxy"
m` ik ,dpiky ielib ly

,"dyalzp".úeìb úðéçáa eðéäå.ielib `le -eäæådn - §©§¦§¦©¨§¤
:my aezky,"'eë éøëð àeä íà èøôáe"yexitd itly - ¦§¨¦¨§¦

`id dpeekdyz`xydlz`xyd didzy recn ,dpikyd

xy`n xzei ,ezltza icedil rixtne xacnd ieba dpikyd
`l` - ?icediaæàL,ieba -àéä,dpikyd -úeìb úðéça ¤¨¦§¦©¨

àø÷ð äðéëL úøàä ïî õBöéð íà dîúì ïéàå .øúBéa- §¥§¥¦§Ÿ©¦¦¦¤¨©§¦¨¦§¨
,"y"aixd z`eev"aíLa§¥

ïçkLà àäc ,"äðéëL"§¦¨§¨©§§¨
,ep` mi`ven ixdy -

àøáð Càìî elôàL- ¤£¦©§¨¦§¨
,dpikyd ly uevip `l
úLøôa 'ä íLa àø÷ð¦§¨§¥§¨¨©

àøiåweqta -43xn`ie" : ©¥¨
lrn xearz `p l` 'c`

,"jcar,ï"aîøä Leøôì§¥¨©§©
jk xn` mdxa`y -
e`ay mik`lnd cg`l

,eil`áeúkL Bîëe44àø÷zå" :,xbd -äéìà øácä 'ä íL §¤¨©¦§¨¥©Ÿ¥¥¤¨
,"'eëåzece` xaecny ,df iptly miweqta ,yxetna aezk my - §

.j`ln.àáeè àðåb éàäëe.zenewn daxda jkl dnecae - §©©§¨¨

,éì änãîëå,owfd epax azek -íúñéôzLlr mziiyewe - §¦§ª¤¦¤§¦¨¨
,"y"aixd z`eev"lä ÷ec÷c ãvî dðéà,ïBL,"dzxy" - ¥¨¦©¦§©¨

íäì ïéàL ,úBtìwa äðéëMä úeLaìúä ïéðò øwòî àlà¤¨¥¦©¦§©¦§©§©§¦¨©§¦¤¥¨¤
íéìebìbä øôña ì"æ é"øàä áúkM äîa äðeîà45,- ¡¨§©¤¨©¨£¦©§¥¤©¦§¦

zeyalzd zece`
i` .zetilwa mb dpikyd
dywy dny xnel xyt`
dlekiy lawl mdl
zeyalzd zeidl
dnl m`ez ,ieba dpikyd
zece` azek l"fix`dy
dpikyd zeyalzd
l"fix`dy iptn ,zetilwa
,"zeipgex" zetilwa oc
zece` xaecn o`k eli`e
- dfd mlera inyb ieb
ïéa ÷lçì eöøé íàL¤¦¦§§©¥¥
íéiðçeøä úBtì÷§¦¨£¦¦
íéìelb éãáBòì§§¥¦¦

íéiîLbäoi` ef dwelg - ©©§¦¦
ixdy ,qiqa dlEì ïéà¥§

ïë-ét-ìò-óàå ,õøàä øôòk éîLb,"dlaw"a aezk - ©§¦©£©¨¨¤§©©¦¥
c úeëìîc úeëìî Ba úLaìúîmler -dëBúáe äiNò ¦§©¤¤©§§©§©£¦¨§¨

,'eë äøéöéc úeëìîzekln"e "d`ixac zekln" - ©§¦¦¨
,"zeliv`cíàå .ìéòì økæpëådpikydy xnel mdl dyw - §©¦§¨§¥§¦

ieba zyalzn,éøä ,íéøëpä úBLôð úàîè íeMî¦ª§©©§©¨§¦£¥

âeefî íäéúBLôðàá÷eðå ïétðà¯øéòæ,zeklne `"f - ©§¥¤¦¦§¥©§¦§§¨
,ì"æ é"øàä éáúëa áeúkL Bîk ,íéiðçeøä úBtì÷c¦§¦¨£¦¦§¤¨§¦§¥¨£¦©

àöîð,ixd -íéiðçeøäLod ,zeipgexd zetilwd -øB÷î ¦§¨¤¨£¦¦§
.íúàîèmd mixaeq ixd zeipgexd zetilwl xy`ae - ª§¨¨

ydlekioda zeidl
- dpikyd zeyalzd
xyt` i` ,`eti` ,recn
zene` zeytpa jk didiy

?mlerdéøö úîàa CàC ©¤¡¤¨¦
éà ,áçø øeàaàeä C ¥¨¨¥

,Bæ úeLaìúä- ¦§©§
zyalzn dpikydy
zetilwa mb ,zetilwa
zene`a mbe zeipgexd

,dhnl mlerdàì ìáà£¨Ÿ
eðéìòzxez ilbn lr - ¨¥

ÎmyÎlrad ,zeciqgd
,owfd epaxe cibnd ,aeh

íúðeìz,mdizeprhe - §¨¨
é"øàä éáúk ìò íà ék¦¦©¦§¥¨£¦

.ì"æoipr aezk my - ©
.zetilwa dpikyd zeyalzdéðàL ,òîBL éðãLçé ìàå§©©§§¥¦¥©¤£¦

ék ;ïúeiîLbî ïèéLôäì ì"æ é"øàä éøác ézðáäL éðéòa§¥©¤¥©§¦¦§¥¨£¦©§©§¦¨¦©§¦¨¦
åéãéîìúå ì"æ áBè-íL-ìòaä éøác Løôì ÷ø éúàa àìŸ¨¦©§¨¥¦§¥©©©¥©§©§¦¨

.ì"æ é"øàä úìa÷ ét ìòíbLazn`dy ,efn dxizi mbe - ©¦©¨©¨£¦©§¤©
`idäæ ïéðòLlkae mewn lka `vnp `edÎjexaÎyecwdy - ¤¦§¨¤
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

à"ìá ú"ã øîåà äéä ì"æ è"ùòáä éë ÷åã÷ãá ïåùìä
åäæå úåìâ 'éçáá åðééäå äùáìúð ì"øå ÷"äìá àìå
øúåéá úåìâ 'éçá àéä æàù .'åë â"åò àåä íà èøôáå
íùá àø÷ð äðéëù úøàä ïî õåöéð íà äåîúì ïéàå
íùá àø÷ð àøáð êàìî åìéôàù ïçëùà àäã äðéëù
'ä íù àø÷úå ù"îëå ï"áîøä 'éôì àøéå 'ôá 'ä

àáåè â"äëå 'åëå äéìà øáåãä

íúñéôúù éì äîåãîëå
úåùáìúä ïéðò ø÷éòî àìà ïåùìä ÷åã÷ã ãöî äðéà
ì"æéøàä ù"îá äðåîà íäì ïéàù úåôéì÷á äðéëùä
íééðçåøä úåôéì÷ ïéá ÷ìçì åöøé íàù íéìåâìâä 'ñá

ôòë éîùâ êì ïéà íééîùâä â"åòììò óàå õøàä ø
äëåúáå äéùòã úåëìîã úåëìî åá úùáìúî ïë éô
úåùôð úàîåè íåùî íàå .ì"ðëå 'åë äøéöéã úåëìî
íééðçåøä úåôéì÷ã ï"åæ âååéæî íäéúåùôð éøä â"åòä
íúàîåè øå÷î íééðçåøäù àöîð .ì"æéøàäëá ù"îë
åæ úåùáìúä àåä êéà áçø øåàéá êéøö úîàá êà
ìàå .ì"æéøàäë ìò à"ë íúðåìú åðéìò àì ìáà
ì"æéøàä éøáã éúðáäù éðéòá éðàù òîåù éðãùçé
éøáã ùøôì ÷ø éúàá àì éë ïúåéîùâî ïèéùôäì
íâùá ì"æéøàä úìá÷ é"ôò åéãéîìúå ì"æ è"ùòáä
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ג.43. יג.44.יח, טז, 45.36.שם שבהערה



oeygxnקד 'c iyily mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ד' שלישי יום
אגרת כו  ,anw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àùð 'ô î"øá åë,284 'nr cr:î"øá ë"ò

,xzeia zekenpd zebxca mb ,dbixcnäìawä úîëçî Bðéà¥¥¨§©©©¨¨
"eðé÷ìà 'äì úøzñpä"îe46,"eðéðáìe eðì úìâpä"î íà ék , ¥©¦§¨Ÿ©¡Ÿ¥¦¦¥©¦§Ÿ¨§¨¥

áeúkä øacL àìî àø÷îa äîìL äðeîà ïéîàäì47àìä" : §©£¦¡¨§¥¨§¦§¨¨¥¤¦¥©¨£Ÿ
àø÷î ïéàL ,"'ä íàð ,àìî éðà õøàä úàå íéîMä úà¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦¨¥§ª¤¥¦§¨

.BèeLt éãéî àöBé- ¥¦¥§
`ln `edÎjexaÎyecwdy
mbe minya mb `vnpe
mipipra mb ,ux`a
mipipra mbe miipgexd

,miinybdàéä íâå§©¦
äèeLt äðeîà- ¡¨§¨

zlaewnúeììk ízña¦§©§¨
íãéa äøeñîe ,ìàøNé¦§¨¥§¨§¨¨
íéLBãwä íäéúBáàî¥£¥¤©§¦

úeîéîúa eëìäL- ¤¨§¦§¦
,dninz dpen`a,'ä íò¦

éLBðà ìëNa ø÷çì éìa§¦©£Ÿ§¥¤¡¦
oiadl -úe÷ìàä ïéðò¦§©¨¡Ÿ

äìòîì àeä øLà£¤§©§¨
,õ÷ ïéà ãò ìëOäî¥©¥¤©¥¥

òãéì,lkya -éààeä C ¥©¥
÷ø ."õøàä ìë àìî"§Ÿ¨¨¨¤©
eàa áBøwî íéLãçL¤£¨¦¦¨¨

ø÷çì,lkya -äøé÷ça ©£Ÿ©£¦¨
,Bæz` `ln zewl` ji` -

,mlerd lkøLôà éàå§¦¤§¨
ìëOä ìà íäì áø÷ì§¨¥¨¤¤©¥¤
ét ìò à÷åc àlà¤¨©§¨©¦
úBçe÷ì úBîc÷ä©§¨§

ézòîML éôëe ,ïúeiîLbî úBèLôî ,ì"æ é"øàä éáúkî¦¦§¥¨£¦©ª§¨¦©§¦¨§¦¤¨©§¦
.ïãò-íúîLð éúBaøîcibnd axdn ,aehÎmyÎlradn - ¥©©¦§¨¨¥¤

,mdicinlzeíà ék ,ázëîa áèéä äæ øàáì øLôà éà Cà©¦¤§¨§¨¥¤¥¥§¦§¨¦¦

'ä øLà íéãéøOìå älâñ éãéçéì ,úòîBL ïæàì ätî¦¤§Ÿ¤©©¦¦¥§ª¨§©§¦¦£¤
àøB÷48:áéúëãk ,aezky enk -49,"ìë eðéáé 'éåä éL÷áîe" : ¥§¦§¦§©§¥£©¨¦Ÿ

'eë òîBL äzà ïä ììkîe50.miyxec mpi`y dl`y ,e`l - ¦§©¥©¨¥©
wx mileki dl` mipipr oiadl oky ,oiadl mileki mpi` 'd z`
,'d z` miyxecy dl`
dzlbzpy zewl` oiadl
,llka dxezd zeinipta
ly ote`a dbyda d`ae

"oeqpxtzi"51zxeza
.zeciqgd

íúéàø ízà ,äpä- ¦¥©¤§¦¤
icbpnl owfd epax azek

,zeciqgd zxezLeøt¥
íéøôqî ãçà øîàî©£¨¤¨¦§¨¦

,íéòeãéäzxez ly - ©§¦
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mei miylyl mei miylyn14,ecenil lr xfeg didyk -

àúéàãk`aenk -àøîba15àn÷ ÷øt éîìLeøéáe ,wxt - ¦§¦¨©§¨¨¦©§¦¤¤©¨
,oey`xúBëøác16,éàçBé ïa ïBòîL éaøì déì àøéáñ- ¦§¨§¦¨¥§©¦¦§¤¨

xaeqi''ayx,íà ék ïé÷éñôî ïéà òîL úàéø÷ì elôàc©£¦¦§¦©§©¥©§¦¦¦¦
,àø÷nî,rny z`ixwl oiwiqtn azkay dxezn -àìå ¦¦§¨§Ÿ
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ùã÷ä úøâà
äðäåäæ ïåùìî äøåàëì äðåùàø äô÷ùäî ïáåîä

øúéäå øåñéà ãåîéìù òãî éøéñçì øîàîä
àåäù ãáìî òøå áåèã àðìéàî àåä úåøäè øãñå
éùøãîå íéáåúëä éèùô øúåñå åîöò úîçî ìåãâ àìô
àø÷ð åðéðáìå åðì úéìâðä äøåúä ìëù ì"æ åðéúåáø
èøôáå ãáì øäæä øôñ àìå äá íé÷éæçîì íééç õò
äúéä äìá÷ä úîëç ìë íâå íäéîéá æåðâ äéäù
à"ë íéîëç éãéîìú ìëî äîìòðå íäéîéá äøúñð
íéáøá àìå úëì òðöäá úàæ íâ óàå äìåâñ éãéçéì

àúéàãëåìà úåøåãá à÷åãã ì"æéøàä ù"îëå àøîâá
àìå äîëçä úàæ úåìâì äåöîå øúåî íéðåøçàä
ïúéð àìù ÷"äåæá øîà é"áùø íâå íéðåùàøä úåøåãá
úàæ íâ óàå íãáì åéøéáçìå åì ÷ø úåìâì úåùø
øúéäå øåñéà ãåîéì äéä àì äæ éôìã äáâùð äàéìô
ô"ò äð÷úðù äìôú úåöî ïéçåã úåðåîî éðéã ù"ëå
åéøéáçå é"áùøë íéòãåéì íéðåéìò íéãåçéå øäæä úåãåñ
ìëå åéøéáçå éàçåé ïá ù"øã 'îâá àúéàãë åðéà äæå
åìéôàå äìôúì ïé÷éñôî ïéà åúðîåà åúøåúù éî
ééåðú åäìåëã äãåäé áøë úåðåîî éðéãá ÷ñåòùë
ïéîåé ïéúìúî àìà éìöî éåä àì ä"ôàå éåä ïé÷éæðá
éîìùåøéáå 'îâá 'éàãë àãåîìú øãäî ãë ïéîåé ïéúìúì
ïé÷éñôî ïéà ù"÷ì 'éôàã é"áùøì ì"ñ úåëøáã ÷"ô
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.6- בדל"ת מדע", "חסידי שנכתב האחרים מהדפוסים שנראה כמו ולא צ"ל, וכן ברי"ש, מדע", "חסירי ישנים, תניא בדפוסי הוא כן
באנגלית. וכן אידיש בתניא בטעות תורגם פיהם יח.7.שעל ג, א.8.משלי יג, ב. יא, ט"ו 9.חגיגה הקדמה הגלגולים שער ראה

ובכ"מ. ˘ËÈÏ"‡:10.בסופה. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."רשב"י דברי עד"ז בזהר בכ"מ ועוד ואילך) ב קכז, (זח"ג בתחלתה אד"ר "ראה
.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כמנהג דעושין הפס"ד דבהם - ד"מ דמבדיל י"ל „ÂÎÏÓ˙‡"אולי ‡È„ ,ÔÈ¯‚˙‰ מחילה ומהני וכו'.

א.12.וכו"'. יא, ˘ËÈÏ"‡:שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.ד לח, תו"א ראה - יום בכל התפלה שע"י היחודים נעשו איך - כמה "לשאלת
ובכ"מ". א. א.13.סט, כ, 14.12.ברכות הערה לעיל א.15.ראה לה, ב'.16.ר"ה הלכה סוף

oeygxn 'd iriax mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,äðLnî,dtÎlray dxez -éôéãòcdticr dpynd - ¦¦§¨©£¦¥
àø÷nî17ïéa ÷lç àìå ,éàçBé ïa ïBòîL éaøìcenil -øãñ ¦¦§¨§©¦¦§¤¨§Ÿ¦¥¥¥¤

ì úBøäè íéLã÷å ãòBîe íéòøæxcq cenil -ïé÷éæð18- §¨¦¥§¨¨¦§¨¦§¦¦
oiwifp xcq cenilae ewiqti `l mixcqd x`y cenilay xn`py

oerny iax oi` ,ewiqti -
`l` ,jk wlgn i`gei oa
xcq cenila mb ezrcl
elit` oiwiqtn `l oiwifp

,rny z`ixwlå),ab` - §
`edBîöò úòc øúBñ- ¥©©©§

xaeq envr `edy itk
änëa àðîéäî àéòøa§©§¨§¥§¨§©¨

úBîB÷î19äðLîc ,- §§¦§¨
,`xwnl d`eeydaéäéà¦¦

,`id -,'eë äçôL¦§¨
úøBz àeäL àø÷näå§©¦§¨¤©

àôéãò éàcå äLî- Ÿ¤©©£¦¨
,dticréäéàc ,äìawî- ¦©¨¨§¦¦

`id ,dlawd
"àúéðBøèî"-,dkln ©§¦¨

,íL àðîéäî àéòøa§©§¨§¥§¨¨
àeä áúëaL äøBúå§¨¤¦§¨

"àkìî",jln zpiga - ©§¨
xy`n xzei aeyg `edy

i`gei oa oerny iaxy ,ixd ;dpyn `idy (dkln) ''`zipexhn''
i`ceeae ,dlawn elit` aeyg (azkay dxez) `xwny xaeq
xaeq i`gei oa oerny iaxy `vei o`k eli`e ,dpynn aeyg
rny z`ixwl oiwiqtn `xwnn xy`e `xwnn daeyg dpyny
owfd epax xne` ''`kln'' oipr lre .oiwiqtn `l dpynne

xbqenaeðéäc)`id ''`kln'' zpiga -Laìîä "àaà ãBñé" §©§§©¨©§ª¨
ì"æ é"øàä áúkL Bîk ,"ïétðà øéòæ"a20ìetìt íâå .(( ¦§¥©§¦§¤¨©¨£¦©§©¦§

,íéöeøúå úBéLewämd ,xen`d ''`pnidn `irx''l m`zday - ©§§¥¦
òøc àøèqîcrxd cvn -,äàîhä çeøåwx `ly ixd - §¦¦§¨§©§©©ª§¨

zeiyewd ly miletlta mb m` ik - onvr zekldae zeipyna
,mipicay mivexizde÷ñòc éàçBé ïa ïBòîL éaøa ïçkLà©§§¨§©¦¦§¤¨§¨©

àáeè déazeax oda wqry i''ayxa ep` mi`ven -BúBéäa íb ¥¨©¦§
,äøònahxtae ,dkldl weqtl rbep did `l myy zexnl - ©§¨¨

?exagl mc` oia zepenn ipicaøòö úeëæa äaøcàåezeidn - §©§©¨¦§©©
Îa `agenàúéàãk ,äæì äëæ äøònä`aenk -àøîba21 ©§¨¨¨¨¨¤¦§¦¨©§¨¨

ïa ñçðt éaøì øîàc§¨©§©¦¦§¨¤
ìkà øéàélk lr - ¨¦©¨

,é÷eøt ã"ë àéLe÷- §¨¥¥
,mivexizåoerny iax - §
i`gei oa:Bì øîàelà" ¨©¦

"'eë Cëa éðúéàø àì- Ÿ§¦©¦§¨
avna ize` zi`x `l eli`
`l dxrnd xrv ly df
zeprl zlekil dkef iziid
jk lk `iyew lk lr
wx ,oky ;mivexiz daxd
dkf dxrnd xrv zekfa
cenila ef zepeilrl
miletltl ,dxezd
,mivexizle zeiyewle

Eçøk ìò ,úîàa íâå)- §©¤¡¤©¨§£
,xnel ixd gxkdd on

yäøòna íäé÷ñò øwò¦©¦§¥¤©§¨¨
,úBéðLnä úøBz äéä̈¨©©¦§¨

éøãñ ø"ú,zeipyn - ¦§¥
íäéîéa äéäL22,LBãwä eðaø ãòdyya zeipynd xciqy - ¤¨¨¦¥¤©©¥©¨

,zeipyna mixcq ze`n yy mlv` did df iptl j` mixcqelàc§¦
ék ,íéLãç 'âå 'áa øîâì ìBëé äéä íéðewzäå øäfä øôñ¥¤©Ÿ©§©¦¦¨¨¨¦§Ÿ§§¢¨¦¦

.(íéîòt 'á ãçà øác øîà àì éàcåaeid i`ceay ixd - §©©Ÿ¨©¨¨¤¨§¨¦
,mdiptl eidy miaxd zeipynd ixcqa onfd lk miweqríb©

ì"æ eðéúBaø eøîà23Bì ïéà ,Lã÷nä úéa áøçL íBiî" : ¨§©¥©¦¤¨©¥©¦§¨¥
."ãáìa äëìä ìL úBnà 'ã àlà àeä-Ceøa-LBãwäì'cy - §©¨¨¤¨©¤£¨¨¦§©

mileki ,`eti` ,cvik ,ycwnd zia mewna od dkld ly zen`d
''`pnidn `irx''dn dpey`x dtwyda xazqnl m`zda ,xnel
ur'' ly oipr `ed 'eke xzide xeqi` zeklda cenildy ,xen`d

''rxe aeh zrcd24?
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ùã÷ä úøâà
é"áùøì àø÷îî éôéãòã äðùîî àìå àø÷îî à"ë
úåøäè íéùã÷å ãòåîå íéòøæ øãñ ïéá ÷ìéç àìå
úåîå÷î äîëá î"øá åîöò úòã øúåñå) ïé÷éæðì
äùî úøåú àåäù àø÷îäå 'åë äçôù éäéà äðùîã
íù î"øá àúéðåøèî éäéàã äìá÷î àôéãò éàãå
ùáåìîä àáà ãåñé åðééäã) àëìî àåä áúëáù äøåúå
íéöåøéúå úåéùå÷ä ìåôìô íâå .((ì"æéøàä ù"îë à"æá
÷ñòã é"áùøá ïçëùà äàîåèä çåøå òøã àøèñîã
øòö úåëæá äáøãàå äøòîá åúåéäá íâ àáåè 'éá
ïá ñçðô 'øì øîàã 'îâá àúéàãë äæì äëæ äøòîä
éðúéàø àì åìéà ì"àå é÷åøéô ã"ë 'éùå÷ ìëà øéàé
'éä äøòîá íäé÷ñò ø÷éò ë"ò úîàá íâå) 'åë êëá
åðéáø ãò íäéîéá äéäù éøãñ ø"ú úåéðùîä úøåú
øåîâì ìåëé äéä íéðå÷éúäå øäæä øôñ åìéàã ùåã÷ä
'á ãçà øáã øîà àì éàãåá éë íéùãç 'âå 'áá
÷"îäá áøçù íåéî ì"æ åðéúåáø åøîà íâ (íéîòô
.ãáìá äëìä ìù úåîà 'ã àìà ä"á÷äì åì ïéà
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.17:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ומקרא דתורה גליא - דמשנה ולהעיר כדלקמן. מהתמי' חלק הטעם גם כי - הטעם דהוסיף "י"ל
רפ"ב)". לאדה"ז ת"ת הל' ראה אבל תשבית. דולא בי' (לקו"ת לקבלה ˘ËÈÏ"‡:18.שייך ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'וכו נשים סדר "שבק

לתניא)". לוי"צ לקוטי ˘ËÈÏ"‡:19.(ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ וראה וחיפוש. ואילך)"צ"ע סע"א יד, תקו"ז (הקדמת ב כז, זח"א
ח"ב)". - דהצ"צ (גם שם ובכ"מ.20.ובביאוה"ז ואתחנן. פ' המצוות ב.21.שער לג, ובפרש"י.22.שבת א. יד, ברכות 23.חגיגה

א. ה 24.ח, כאן אומר הזקן שרבנו מה שהיו ‰Á¯Îעל סדרים בת"ר המשניות, בתורת היה במערה עסקם שעיקר לומר ההכרח שמן
אלעזר" "מנחת לבעל תורה" "דברי בספר מקשה - חדשים שלשה או בשנים לסיים יכולים היו והתיקונים הזוהר שאת מפני בימיהם,
בנגלה  האם שם: שאומר כפי שכן, כלל, הכרח זה אין שלכאורה וכו'), קדשו גאון מהדרת מחילה בקשת (אחרי ע' סימן ח' מהדורא
פלפולם  בגלל אלא - שבהן? בחידושים ומסלסלים מפלפלים היו שלא בשעה חדשים, כמה במשך המשניות כל לסיים יכולים היו לא

דתורה, בנסתר דבר אותו הרי - הוא אומר - כך ואם רב, זמן לוקח זה וכו' ובתירוצים בקושיות ÂÈ˙¯וסלסולם „ÂÚÂ שעל בנגלה, מאשר
ענה לכך. יספיקו לא שנה י"ג שגם רב, זמן לארוך יכול זה ובתיקונים, הזוהר שבספר והענינים הפרטים ביאור "להשאלה ‰¯·È:ידי

זו באגה"ק באווראנט האט דאדה"ז י"ל ב ÓˆÚ‰הנ"ל קנז, (ב"ב חדשים ב' שנה כל שנה ס' ארך אשי ר' ע"י הש"ס דלימוד ובהקדם .
- ·'ברשב"ם) ˜¯Â- יוחנן ר' לאחרי שהי' - והלימוד סדרים, שש הי' ואז רצופות. שנים עשר היינו פעמים - ·Í¯Ú"מהדורות" ‡Ï˘

ב" כשעסקו עאכו"כ א). נג, (עירובין ראשונים - דרשב"י Â‡Ó˙לדורו ˘˘- ותירוצים" הקושיות ב"פלפול בימיהם", שהי' Î"„סדרי



קז oeygxn 'd iriax mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ה' רביעי יום
,284 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåîä äðäå,bnw 'nr cr.ãáìá äëìä ìù

lî äøBàëì äðBLàø äô÷Läî ïáenä ,äpäåäæ ïBL §¦¥©¨¥©§¨¨¦¨¦§¨¦§¤
éøñçì øîànä6,òcî,dpade rci mixqgy dl`l -ãenlL ©©£¨©£¥¥©¨¤¦
ipipra dxeza -úBøäè øãñå øzäå øeqàipic mipecip ea - ¦§¤¥§¥¤§¨
,dxdhe d`nehàðìéàî àeäzrcd urn -¯ òøå áBèc ¥¦¨¨§¨¨

ìBãb àìt àeäL ãálî¦§©¤¤¤¨
,Bîöò úîçîoiprd - ¥£©©§

`lt `ed envr cvn
wlgy xn`py ,lecb
zrcd ur'' `xwp dxeza
ur'' ixdy ,''rxe aeh
lr aqen ''rxe aeh zrcd
day ''dbep'' ztilw

,rxe aeh axernøúBñå§¥
éLøãîe íéáeúkä éèLt§¨¥©§¦¦§§¥
ìkL ,ì"æ eðéúBaø©¥©¤¨
eðì úéìâpä äøBzä©¨©¦§¥¨

eðéðáìedlbpd wlg - §¨¥
,dxezayõò" àø÷ð¦§¨¥

"da íé÷éæçnì íéiç7, ©¦©©£¦¦¨
,ãáì øäfä øôñ àìå- §Ÿ¥¤©Ÿ©§©

m` ik ,''miig ur'' `xwp
wlg mb ,dlek dxezd
`xwp ,dxezay dlbpd

,''miig ur''L èøôáe- ¦§¨¤
xdefd xtqæeðb äéä̈¨¨

,íäéîéa`l oiicr `ed - ¦¥¤
,f` dlbzpúîëç ìk íâå§©¨¨§©

äøzñð äúéä äìawä©©¨¨¨§¨¦§¨¨
ìkî äîìòðå íäéîéa¦¥¤§¤§¨¨¦¨

íà ék íéîëç éãéîìzdielb dzid -,älâñ éãéçéì,cala - ©§¦¥£¨¦¦¦¦¦¥§ª¨
úàæ íb óàåznkg mcenil did ,dl` dlebq icigia mb - §©©Ÿ

dlawdàúéàãk ,íéaøa àìå úëì òðöäaep`y enk - §©§¥©¤¤§Ÿ¨©¦¦§¦¨
mi`venàøîba8ì"æ é"øàä áúkL Bîëe ,9úBøBãa à÷åãc , ©§¨¨§¤¨©¨£¦©§©§¨§

,äîëçä úàæ úBlâì äåöîe øzî íéðBøçàä elàznkg - ¥¨©£¦ª¨¦§¨§©Ÿ©¨§¨
,dxezd zeinipte dlawd,íéðBLàøä úBøBca àìålka - §Ÿ©¨¦¦

xry''l l`hie miig iax zncwda oiirl i`ck ,lirl xen`d
ur'' qxhpewa ('` dtqed) dtqed xeza mb dqtcpy ,''zencwdd
xve`'' z`veda ,r''p a''yxedn x''enc` w''kl ''miigd
r''p v''iixedn x''enc` w''k zncwda - oke ,(z''dw) ''miciqgd

.xen`d ''miigd ur'' qxhpewløîà éàçBé ïa ïBòîL éaø íâå§©©¦¦§¤¨¨©

LBãwä øäfa10úBlâì úeLø ïzð àlL,dlawd znkg -÷ø ©Ÿ©©¨¤Ÿ¦©§§©©
äæ éôìc ,äábNð äàéìt úàæ íb óàå ;ícáì åéøáçìå Bì§©£¥¨§©¨§©©Ÿ§¦¨¦§¨¨¦§¦¤
''`pnidn `irx''dn dpey`x dtwyda xazqnl m`zda -
dlbpd wlg eli`e ''miig ur'' `xwp xdefd xtq wxy ,xen`d
zrcd ur'' `ed dxezay

,''rxe aehãenì äéä àìŸ¨¨¦
ipic --ìëå ,øzäå øeqà¦§¤¥§¨
ïkLcenil -éðéc ¤¥¦¥

úBðBîî11,mikeqkq lr - ¨
,exagl mc` oia miitqk

eid `lúåöî ïéçBc¦¦§©
ét ìò äð÷úpL ,älôz§¦¨¤¦§§¨©¦
íéãeçéå øäfä úBãBñ©Ÿ©§¦¦

íéðBéìòmicegid - ¤§¦
zexitqe miyecwd zenya

,zepeilrd,íéòãBiì- ©§¦
,micegide zeceqdéaøk§©¦

,åéøáçå éàçBé ïa ïBòîL¦§¤¨©£¥¨
lk elbzp mdly -
micegide zeceqd
oipr qqean mdilry

;dltzd,Bðéà äæå- §¤¥
ipic cenil oipr ,`l`
elit` e` ,xzide xeqi`
,zepenn ipic ly mipicd
,dltzd oipr dgec ixd

àúéàãk`aenk - ¦§¦¨
àøîba12ïBòîL éaøc , ©§¨¨§©¦¦§

éàçBé ïaéî ìëå åéøáçå ¤¨©£¥¨§¨¦
Búeðnà BúøBzLwqrznd -wx,dxezd cenilaïéà ¤¨ª¨¥

ïé÷éñôî,dxez ceniln -a ïé÷ñBòLk elôàå ,älôúì- ©§¦¦¦§¦¨©£¦§¤§¦§
cenilïé÷éæða ééeðz eälëc ,äãeäé áøk ,úBðBîî éðéã¦¥¨§©§¨§ª¥¨¥¦§¦¦

éåä13,,oiwifp xcqa did ecenil lk -éåä àì éëä elôàå £¥©£¦¨¥Ÿ£¥
éìöî,eceniln wiqtdl `ly ick ,lltzn did `l -àlà ©§¥¤¨

,àãeîìz øcäî ãk ïéîBé ïéúìúì ïéîBé ïéúìzî`l` - ¦§¨¦¦¦§¨¦¦©§©©©§¨
mei miylyl mei miylyn14,ecenil lr xfeg didyk -

àúéàãk`aenk -àøîba15àn÷ ÷øt éîìLeøéáe ,wxt - ¦§¦¨©§¨¨¦©§¦¤¤©¨
,oey`xúBëøác16,éàçBé ïa ïBòîL éaøì déì àøéáñ- ¦§¨§¦¨¥§©¦¦§¤¨

xaeqi''ayx,íà ék ïé÷éñôî ïéà òîL úàéø÷ì elôàc©£¦¦§¦©§©¥©§¦¦¦¦
,àø÷nî,rny z`ixwl oiwiqtn azkay dxezn -àìå ¦¦§¨§Ÿ
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ùã÷ä úøâà
äðäåäæ ïåùìî äøåàëì äðåùàø äô÷ùäî ïáåîä

øúéäå øåñéà ãåîéìù òãî éøéñçì øîàîä
àåäù ãáìî òøå áåèã àðìéàî àåä úåøäè øãñå
éùøãîå íéáåúëä éèùô øúåñå åîöò úîçî ìåãâ àìô
àø÷ð åðéðáìå åðì úéìâðä äøåúä ìëù ì"æ åðéúåáø
èøôáå ãáì øäæä øôñ àìå äá íé÷éæçîì íééç õò
äúéä äìá÷ä úîëç ìë íâå íäéîéá æåðâ äéäù
à"ë íéîëç éãéîìú ìëî äîìòðå íäéîéá äøúñð
íéáøá àìå úëì òðöäá úàæ íâ óàå äìåâñ éãéçéì

àúéàãëåìà úåøåãá à÷åãã ì"æéøàä ù"îëå àøîâá
àìå äîëçä úàæ úåìâì äåöîå øúåî íéðåøçàä
ïúéð àìù ÷"äåæá øîà é"áùø íâå íéðåùàøä úåøåãá
úàæ íâ óàå íãáì åéøéáçìå åì ÷ø úåìâì úåùø
øúéäå øåñéà ãåîéì äéä àì äæ éôìã äáâùð äàéìô
ô"ò äð÷úðù äìôú úåöî ïéçåã úåðåîî éðéã ù"ëå
åéøéáçå é"áùøë íéòãåéì íéðåéìò íéãåçéå øäæä úåãåñ
ìëå åéøéáçå éàçåé ïá ù"øã 'îâá àúéàãë åðéà äæå
åìéôàå äìôúì ïé÷éñôî ïéà åúðîåà åúøåúù éî
ééåðú åäìåëã äãåäé áøë úåðåîî éðéãá ÷ñåòùë
ïéîåé ïéúìúî àìà éìöî éåä àì ä"ôàå éåä ïé÷éæðá
éîìùåøéáå 'îâá 'éàãë àãåîìú øãäî ãë ïéîåé ïéúìúì
ïé÷éñôî ïéà ù"÷ì 'éôàã é"áùøì ì"ñ úåëøáã ÷"ô
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.6- בדל"ת מדע", "חסידי שנכתב האחרים מהדפוסים שנראה כמו ולא צ"ל, וכן ברי"ש, מדע", "חסירי ישנים, תניא בדפוסי הוא כן
באנגלית. וכן אידיש בתניא בטעות תורגם פיהם יח.7.שעל ג, א.8.משלי יג, ב. יא, ט"ו 9.חגיגה הקדמה הגלגולים שער ראה

ובכ"מ. ˘ËÈÏ"‡:10.בסופה. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."רשב"י דברי עד"ז בזהר בכ"מ ועוד ואילך) ב קכז, (זח"ג בתחלתה אד"ר "ראה
.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כמנהג דעושין הפס"ד דבהם - ד"מ דמבדיל י"ל „ÂÎÏÓ˙‡"אולי ‡È„ ,ÔÈ¯‚˙‰ מחילה ומהני וכו'.

א.12.וכו"'. יא, ˘ËÈÏ"‡:שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.ד לח, תו"א ראה - יום בכל התפלה שע"י היחודים נעשו איך - כמה "לשאלת
ובכ"מ". א. א.13.סט, כ, 14.12.ברכות הערה לעיל א.15.ראה לה, ב'.16.ר"ה הלכה סוף

oeygxn 'd iriax mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,äðLnî,dtÎlray dxez -éôéãòcdticr dpynd - ¦¦§¨©£¦¥
àø÷nî17ïéa ÷lç àìå ,éàçBé ïa ïBòîL éaøìcenil -øãñ ¦¦§¨§©¦¦§¤¨§Ÿ¦¥¥¥¤

ì úBøäè íéLã÷å ãòBîe íéòøæxcq cenil -ïé÷éæð18- §¨¦¥§¨¨¦§¨¦§¦¦
oiwifp xcq cenilae ewiqti `l mixcqd x`y cenilay xn`py

oerny iax oi` ,ewiqti -
`l` ,jk wlgn i`gei oa
xcq cenila mb ezrcl
elit` oiwiqtn `l oiwifp

,rny z`ixwlå),ab` - §
`edBîöò úòc øúBñ- ¥©©©§

xaeq envr `edy itk
änëa àðîéäî àéòøa§©§¨§¥§¨§©¨

úBîB÷î19äðLîc ,- §§¦§¨
,`xwnl d`eeydaéäéà¦¦

,`id -,'eë äçôL¦§¨
úøBz àeäL àø÷näå§©¦§¨¤©

àôéãò éàcå äLî- Ÿ¤©©£¦¨
,dticréäéàc ,äìawî- ¦©¨¨§¦¦

`id ,dlawd
"àúéðBøèî"-,dkln ©§¦¨

,íL àðîéäî àéòøa§©§¨§¥§¨¨
àeä áúëaL äøBúå§¨¤¦§¨

"àkìî",jln zpiga - ©§¨
xy`n xzei aeyg `edy

i`gei oa oerny iaxy ,ixd ;dpyn `idy (dkln) ''`zipexhn''
i`ceeae ,dlawn elit` aeyg (azkay dxez) `xwny xaeq
xaeq i`gei oa oerny iaxy `vei o`k eli`e ,dpynn aeyg
rny z`ixwl oiwiqtn `xwnn xy`e `xwnn daeyg dpyny
owfd epax xne` ''`kln'' oipr lre .oiwiqtn `l dpynne

xbqenaeðéäc)`id ''`kln'' zpiga -Laìîä "àaà ãBñé" §©§§©¨©§ª¨
ì"æ é"øàä áúkL Bîk ,"ïétðà øéòæ"a20ìetìt íâå .(( ¦§¥©§¦§¤¨©¨£¦©§©¦§

,íéöeøúå úBéLewämd ,xen`d ''`pnidn `irx''l m`zday - ©§§¥¦
òøc àøèqîcrxd cvn -,äàîhä çeøåwx `ly ixd - §¦¦§¨§©§©©ª§¨

zeiyewd ly miletlta mb m` ik - onvr zekldae zeipyna
,mipicay mivexizde÷ñòc éàçBé ïa ïBòîL éaøa ïçkLà©§§¨§©¦¦§¤¨§¨©

àáeè déazeax oda wqry i''ayxa ep` mi`ven -BúBéäa íb ¥¨©¦§
,äøònahxtae ,dkldl weqtl rbep did `l myy zexnl - ©§¨¨

?exagl mc` oia zepenn ipicaøòö úeëæa äaøcàåezeidn - §©§©¨¦§©©
Îa `agenàúéàãk ,äæì äëæ äøònä`aenk -àøîba21 ©§¨¨¨¨¨¤¦§¦¨©§¨¨

ïa ñçðt éaøì øîàc§¨©§©¦¦§¨¤
ìkà øéàélk lr - ¨¦©¨

,é÷eøt ã"ë àéLe÷- §¨¥¥
,mivexizåoerny iax - §
i`gei oa:Bì øîàelà" ¨©¦

"'eë Cëa éðúéàø àì- Ÿ§¦©¦§¨
avna ize` zi`x `l eli`
`l dxrnd xrv ly df
zeprl zlekil dkef iziid
jk lk `iyew lk lr
wx ,oky ;mivexiz daxd
dkf dxrnd xrv zekfa
cenila ef zepeilrl
miletltl ,dxezd
,mivexizle zeiyewle

Eçøk ìò ,úîàa íâå)- §©¤¡¤©¨§£
,xnel ixd gxkdd on

yäøòna íäé÷ñò øwò¦©¦§¥¤©§¨¨
,úBéðLnä úøBz äéä̈¨©©¦§¨

éøãñ ø"ú,zeipyn - ¦§¥
íäéîéa äéäL22,LBãwä eðaø ãòdyya zeipynd xciqy - ¤¨¨¦¥¤©©¥©¨

,zeipyna mixcq ze`n yy mlv` did df iptl j` mixcqelàc§¦
ék ,íéLãç 'âå 'áa øîâì ìBëé äéä íéðewzäå øäfä øôñ¥¤©Ÿ©§©¦¦¨¨¨¦§Ÿ§§¢¨¦¦

.(íéîòt 'á ãçà øác øîà àì éàcåaeid i`ceay ixd - §©©Ÿ¨©¨¨¤¨§¨¦
,mdiptl eidy miaxd zeipynd ixcqa onfd lk miweqríb©

ì"æ eðéúBaø eøîà23Bì ïéà ,Lã÷nä úéa áøçL íBiî" : ¨§©¥©¦¤¨©¥©¦§¨¥
."ãáìa äëìä ìL úBnà 'ã àlà àeä-Ceøa-LBãwäì'cy - §©¨¨¤¨©¤£¨¨¦§©

mileki ,`eti` ,cvik ,ycwnd zia mewna od dkld ly zen`d
''`pnidn `irx''dn dpey`x dtwyda xazqnl m`zda ,xnel
ur'' ly oipr `ed 'eke xzide xeqi` zeklda cenildy ,xen`d

''rxe aeh zrcd24?
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ùã÷ä úøâà
é"áùøì àø÷îî éôéãòã äðùîî àìå àø÷îî à"ë
úåøäè íéùã÷å ãòåîå íéòøæ øãñ ïéá ÷ìéç àìå
úåîå÷î äîëá î"øá åîöò úòã øúåñå) ïé÷éæðì
äùî úøåú àåäù àø÷îäå 'åë äçôù éäéà äðùîã
íù î"øá àúéðåøèî éäéàã äìá÷î àôéãò éàãå
ùáåìîä àáà ãåñé åðééäã) àëìî àåä áúëáù äøåúå
íéöåøéúå úåéùå÷ä ìåôìô íâå .((ì"æéøàä ù"îë à"æá
÷ñòã é"áùøá ïçëùà äàîåèä çåøå òøã àøèñîã
øòö úåëæá äáøãàå äøòîá åúåéäá íâ àáåè 'éá
ïá ñçðô 'øì øîàã 'îâá àúéàãë äæì äëæ äøòîä
éðúéàø àì åìéà ì"àå é÷åøéô ã"ë 'éùå÷ ìëà øéàé
'éä äøòîá íäé÷ñò ø÷éò ë"ò úîàá íâå) 'åë êëá
åðéáø ãò íäéîéá äéäù éøãñ ø"ú úåéðùîä úøåú
øåîâì ìåëé äéä íéðå÷éúäå øäæä øôñ åìéàã ùåã÷ä
'á ãçà øáã øîà àì éàãåá éë íéùãç 'âå 'áá
÷"îäá áøçù íåéî ì"æ åðéúåáø åøîà íâ (íéîòô
.ãáìá äëìä ìù úåîà 'ã àìà ä"á÷äì åì ïéà
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.17:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ומקרא דתורה גליא - דמשנה ולהעיר כדלקמן. מהתמי' חלק הטעם גם כי - הטעם דהוסיף "י"ל
רפ"ב)". לאדה"ז ת"ת הל' ראה אבל תשבית. דולא בי' (לקו"ת לקבלה ˘ËÈÏ"‡:18.שייך ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'וכו נשים סדר "שבק

לתניא)". לוי"צ לקוטי ˘ËÈÏ"‡:19.(ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ וראה וחיפוש. ואילך)"צ"ע סע"א יד, תקו"ז (הקדמת ב כז, זח"א
ח"ב)". - דהצ"צ (גם שם ובכ"מ.20.ובביאוה"ז ואתחנן. פ' המצוות ב.21.שער לג, ובפרש"י.22.שבת א. יד, ברכות 23.חגיגה

א. ה 24.ח, כאן אומר הזקן שרבנו מה שהיו ‰Á¯Îעל סדרים בת"ר המשניות, בתורת היה במערה עסקם שעיקר לומר ההכרח שמן
אלעזר" "מנחת לבעל תורה" "דברי בספר מקשה - חדשים שלשה או בשנים לסיים יכולים היו והתיקונים הזוהר שאת מפני בימיהם,
בנגלה  האם שם: שאומר כפי שכן, כלל, הכרח זה אין שלכאורה וכו'), קדשו גאון מהדרת מחילה בקשת (אחרי ע' סימן ח' מהדורא
פלפולם  בגלל אלא - שבהן? בחידושים ומסלסלים מפלפלים היו שלא בשעה חדשים, כמה במשך המשניות כל לסיים יכולים היו לא

דתורה, בנסתר דבר אותו הרי - הוא אומר - כך ואם רב, זמן לוקח זה וכו' ובתירוצים בקושיות ÂÈ˙¯וסלסולם „ÂÚÂ שעל בנגלה, מאשר
ענה לכך. יספיקו לא שנה י"ג שגם רב, זמן לארוך יכול זה ובתיקונים, הזוהר שבספר והענינים הפרטים ביאור "להשאלה ‰¯·È:ידי

זו באגה"ק באווראנט האט דאדה"ז י"ל ב ÓˆÚ‰הנ"ל קנז, (ב"ב חדשים ב' שנה כל שנה ס' ארך אשי ר' ע"י הש"ס דלימוד ובהקדם .
- ·'ברשב"ם) ˜¯Â- יוחנן ר' לאחרי שהי' - והלימוד סדרים, שש הי' ואז רצופות. שנים עשר היינו פעמים - ·Í¯Ú"מהדורות" ‡Ï˘

ב" כשעסקו עאכו"כ א). נג, (עירובין ראשונים - דרשב"י Â‡Ó˙לדורו ˘˘- ותירוצים" הקושיות ב"פלפול בימיהם", שהי' Î"„סדרי



oeygxnקח 'e iying mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ו' חמישי יום
,bnw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àéìôäì ùé ãåòå,286 'nr cr:'åë øúñäá

,àìôå àìôä àéìôäì Lé ãBòå"rcn ixiqg"y dn lr - §¥§©§¦©§¥¨¤¤
`ltzdl yi ,xen`d "`pnidn `irx"d ly eyexit micnel

d`iltziyilycvn (` :zexen`d ze`iltd izyl sqepa ,
df cvn (a ."rxe aeh zrcd ur" `xwp dxezd on wlgy oiprd

did `l jkl m`zday
xeqi` ipica cenild
dltzd oipr dgec xzide
xdefd zeceq it lr cqepy
ixde ,mipeilr micegie
dl`ay ,`id dcaerd
dgec ,mzpne` mzxezy
xzide xeqi`a cenild
sqepa ixd ,dltzd zevn
dpyi ,el` ze`ilt izyl
itk ,ziyily d`ilt

:oldl hxtiyéàøLôà C ¥¤§¨
àì çéLnä úBîélL¤¦©¨¦©Ÿ
úBëìä òãéì eëøèöé¦§¨§¥©¦§

éà ék ,äøäèå äàîèå øzäå øeqàíâå úBðaøwä eèçLé C ¦§¤¥§ª§¨§¨¢¨¦¥¦§£©¨§¨§©
ïélç,dlibxd dkixvl -äãìçå äñøc úBëìä eòãé àì íà25 ª¦¦Ÿ¥§¦§§¨¨©£¨¨

,ïékqä úîéâôe ,äèéçMä íéìñBtä äiäLez` zlqetd - §¦¨©§¦©§¦¨§¦©©©¦
,dhigydèçBL àäiL Bòáèa Léà ãìeé éëåhgeyd -éìa §¦¦¨¥¦§¦§¤§¥¥§¦

äéäz ïékqä íâå ?äñøãe äiäL,raha -äàéøambt ila - §¦¨§¨¨§©©©¦¦§¤§¦¨
?íìBòì äîéât éìa úãîBòåjky xacd llyeny oeeike - §¤¤§¦§¦¨§¨

`l dhigydy ick zekldd zrcl ixd gxkdd on - raha didi
,dleqt didzúBëìä äaøä ãBòåzhigya zexeywd - §©§¥¦§
,'eke zepaxwdíâå ,ïéøeqà øàLe íãå áìçzekld -úàîè ¥¤§¨§¨¦¦§©ª§©

eéäé únä26ïéëéøözepaxwd eaixwiy mipdkd -,òãéì- ©¥¦§§¦¦¥©
,zrcl:áéúëãkaezky enk -27:äðL äàî ïa øòpä" §¦§¦©©©¤¥¨¨¨
"úeîé28,ixd mikixve - dzind oipr didi mipt lk lr ixd - ¨

,zn z`neh ipic zrclíâåzekld -éøö úãìBé úàîèC §©ª§©¤¤¨¦
:áéúëãk ,òãéìaezky enk -29:"åcçé úãìBéå äøä"30,- ¥©§¦§¦¨¨§¤¤©§¨

,giyn zle`ba mil`bpd oia eidiíBé ìëa äMà ãìz íà¦¥¥¦¨§¨
,úçà äàéaîmiycg dryz zekgl ekxhvi `ly ,xnelk - ¦¦¨©©

,clz mb mei eze`a ,xarzzy mei eze`a `l` ,cli zcledl
dze`n xg` meia micli cer dy` dze`l ecleei okn xg`le

,oey`xd clid clep dpnny d`iaøeqà ïéc ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¦¦
,äpzLé àì dúàîèz`neh ipic zrcl ekxhviy ixd - ª§¨¨Ÿ¦§©¤

,"mei lka dy` clz m`" epyxity dn .giynd onfa mb zclei
- `ed ,clz mei eze`a ,xarzzy mei eze`ay `id dpeekdy

:iaxd azekmildzl mi`elin) q"yd ihewla l"fix`d 'itk"
.(a ,l) zaya i"yxtk `lc - (`zpb d"cq .'k 't`w v"vdl

"my b"`cg d`xedn yxtny l"fix`d yexitl m`zda -
,"mei lka clzy dy` dcizr" (a ,l) zaya zxne` `xnbdy
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":iaxdjiiy df dne !ok 'it 'bp`l wizrnd mby izi`x dzr !?
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,bnw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àéìôäì ùé ãåòå,286 'nr cr:'åë øúñäá
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xeqi` ipica cenild
dltzd oipr dgec xzide
xdefd zeceq it lr cqepy
ixde ,mipeilr micegie
dl`ay ,`id dcaerd
dgec ,mzpne` mzxezy
xzide xeqi`a cenild
sqepa ixd ,dltzd zevn
dpyi ,el` ze`ilt izyl
itk ,ziyily d`ilt
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,úçà äàéaîmiycg dryz zekgl ekxhvi `ly ,xnelk - ¦¦¨©©
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jky ,(e"l dyxt zlgzd) gp zyxt dax yxcnn `ian (lirl
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áéúëãë òãéì ïéëéøö 'éäé úîä úàîåè íâå ïéøåñéà
êéøö úãìåé úàîåè íâå úåîé äðù äàî ïá øòðä
ìëá äùà ãìú íà åéãçé úãìåéå äøä áéúëãë òãéì
àì äúàîåè øåñéà ïéã ë"ôòà úçà äàéáî íåé
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[1684 ע' רפ"ג לאדה"ז ת"ת בהל' מקו"א להנ"ל [להעיר וכו' ולית פירוקי הרע" דמסטרא פלפול... כי והתיקונים", הזהר ב"ס' משא"כ ,
במערה ובפרט בנגלה דרשב"י בלימודו הי' מוכרח אבל (כדלעיל). והתיקונים" הזהר ב"ס' ÎÊ‰תמן Ê"ÈÚ˘."'כו Î"˜25.לזה ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."ועיקור הגרמה הזכיר שבסוף 26."ולא התיקון" ב"לוח שליט"א אדמו"ר כ"ק שציין כפי בוי"ו, "יהיו", כצ"ל,
התניא. כ.27.ספר סה, ˘ËÈÏ"‡:28.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מיתה אז שתהי' ז.29."ראי' לא, ‡„ÂÓ"¯30.ירמי' ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."לידה אז שתהי' "ראי'

oeygxn 'f iyiy mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ז' שישי יום
,286 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...÷ã÷ãúùë úîàá êà,cnw 'nr cr:ãçà ìëä

oic dfy cgeinaemeik mbcnel ,`l` .(giynd onfa `wec e`le)
d`ia on - "zg` d`ian" `id dpeekdy ,iaxdzg`cli clz

cg`clie ,cg` meiaipy`xnbdn oiivn iaxde .'eke ipy meia
oiayk micli ipy ly dcil dzid zg` d`iany (` ,fk) dcpa

exar dipyl zg` dcil
itk ,mini dnke dnk
my d`ian `xnbdy
miycg dyly ly dxwn
cli ly dcild oia exary
clid ly dcill cg`
izyy zexnl ,ipyd
.zg` d`ian eid zecild
siqen owfd epaxy dna

d`ia on didi dfyzg`
e` ohwez (iaxd xne`)
oi` ixdy dinzd uxezz

zeidl leki dflka,mei
dcil ixg` okyzg`

ly miax mini ixd mi`axeqi`mey oi` jkÎoia ixd ,d`ia
minrt dxyr rax` e` dray mdy dl`d minid lka dcil
dfy mixne`yk j` ,zxzen d`ia mday minid xy`n xzei

d`ian didizg`dzidy d`iadn ixdxg`l eid xzidd onfa
xacd jk ok`y itke ,mini dnke dnka zecil dnke dnk okn
zexnly ,(zlebpxzn dnbec d`ian `xnbdy dn) zlebpxza
i"yxl m`zda) xkf zlawn zlebpxzd oi` dxarzpy ixg`y
`id ok itÎlrÎs` ("`de" ligznd xeaica a ,g zexekaa
zg`d d`iad on mini dnke dnka mivia dnke dnk dcilen

.xkfd lyéøàäì ïéàåìëa Bëôä íñøôîe èeLtä øáãa C §¥§©£¦§¨¨©¨§ª§¨¨§§¨
,íéLøãîe ñ"Mäonfay ,mqxetn miyxcnde q''yd lkay - ©©¦§¨¦

,dxdhe d`neh ,xzide xeqi` zekld zrcl ekxhvi giynd
''`pnidn `irx''dn dpey`x dtwyda xazqndn jtidl

,xen`déøôcC31miywny -?"àçéLîì àúëìä"dn myl - §¨¦¦§§¨¦§¦¨
xnel mikixveiykr?`eai giynyk wx zrbep didzy dkld

giynd onfa mipt lk lry ixd -ekxhvi,ef dkld zrcl
úB÷ôqä ìk èLôì àa eäiìàå32eäiìà ãéúò Bæ äLøôe , §¥¦¨¨¦§Ÿ¨©§¥¨¨¨¨¦¥¦¨

'eë dLøãì33Bðéà ãBòå . §¨§¨§¥
,ïáeî`irx''a - ¨

:xen`d ''`pnidnäî©
àìc" :áeúkM¤¨§¨

ïeñðøtúé`ly - ¦§©§§
,eqpxtziíéîëç éãéîìz©§¦¥£¨¦

'eë õøàä énòîokly - ¥©¥¨¨¤
''rxe aeh zrcd ur''
'eke xzide xeqi` `edy
,l`xyi ipaa helyi `l
`l minkg icinlzy iptn
,ux`d inrn eqpxtzi
ïéìëàc "áø áøòî" àìå§¨¥¥¤©§¨§¦

milke`y -àîè ìeñẗ¨¥
ìLå-ñç øeñàå] ,íB34eéä àì éðL úéa ïîæa íâ àäã- §¨©§¨§¨©¦§©©¦¥¦Ÿ¨
,minkg icinlzïéìëàc õøàä énòî ïéñðøtúîmilke`y - ¦§©§§¦¥©¥¨¨¤§¨§¦

eéä íéîëç éãéîìz éøäL íBìLå-ñç øeñà ìeñt34íäì [ ¨¨©§¨¤£¥©§¦¥£¨¦¨¨¤
,õøàä énòk íéîøëe úBãNinrl wwcfdl mikixv eid `le - ¨§¨¦§©¥¨¨¤

,mzqpxtl ux`déëä elôàå,ok itÎlrÎs`e -ïé÷ñBò eéä ©£¦¨¥¨§¦
úBâefä ìk äøäèå äàîèå øzäå øeqà ãenìaly - §¦¦§¤¥§ª§¨§¨¢¨¨©

,mi`pzdéðL úéa éîéa eéäL35íéãéîìz eãéîòäå ,- ¤¨¦¥©¦¥¦§¤¡¦©§¦¦
mipicadl`wlgaedf,dxezc dlbp lyíéôìàì©£¨¦

úBááøe36ãenìå ,wlg -øzñpädid ,dxezay -øzñäa §¨§¦©¦§¨§¤§¥
:'eëwwcfdl mikixv minkg icinlz oi`y dcaerdy ixd -

`l dllbay daiq deedn dpi` ,mzqpxtl ux`d inrl
d`neh ,xzide xeqi` ipic ly cenill dlilg mikixv

.dxdhe

ìa ÷c÷ãzLk ,úîàa Cà,ìéòìc àðîéäî àéòø ïBL- ©¤¡¤§¤§©§¥¦§©§¨§¥§¨¦§¥
''`pnidn `irx''d oeyl wecwcny ,oldl xiaqn owfd epax

d `ly ,oaencenile mipic
dxezdxzide xeqi` ly

ur'' dlilg mi`xwp 'eke
`l` ,''rxe aeh zrcd

dmixacxzide xeqi` ly
Îlre on mzeig milawnd

,''rxe aeh zrcd ur'' `id ,dbep ztilw ,`idy ,dbep ztilw ici

''`pnidn `irx''d oeyl ,oldl xiaqiy itk ,rxe aeh da axern
:`ed,"'eë øzäå øeqà eäéàc òøå áBèc àðìéàå"urde - §¦¨¨§¨¨§¦¦§¤¥

y rxe aeh ly`edxeqi`
,'eke xzideøîà àìå§Ÿ¨©

"øzäå øeqà úøBz"- ©¦§¤¥
xeqi` ipipr ly cenild

,xzideúBëìä" Bà¦§
,"øzäå øeqà,ody - ¦§¤¥

zrcd ur'' dlilg md xzide xeqi` ly zekldd e` cenild
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

åëôä íñøåôîå èåùôä øáãá êéøàäì ïéàå äðúùé
åäéìàå àçéùîì àúëìä êéøôã íéùøãîå ñ"ùä ìëá
åäéìà ãéúò åæ äùøôå úå÷éôñä ìë èåùôì àá
ïåñðøôúé àìã ù"î ïáåî åðéà ãåòå :'åë äùøåãì
ìåñô ïéìëàã áø áøòî àìå 'åë õøàä éîòî ç"ú
åéä àì éðù úéá ïîæáù ç"ú éøäù å"ç øåñàå àîè
íäì äéäù å"ç øåñà ìåñô ïéìëàã ä"òî ïéñðøôúî
øåñéà ãåîéìá ïé÷ñåò åéä ä"ôàå ä"òë íéîøëå úåãù
úéá éîéá åéäù úåâåæä ìë äøäèå äàîåèå øúéäå
øúñðä ãåîéìå úåááøå íéôìàì íéãéîìú åãéîòäå éðù

:'åë øúñäá

êààðìéàå ìéòìã î"ø ïåùìá ÷ã÷ãúùë úîàá
øîà àìå 'åë øúéäå øåñéà åäéàã òøå áåèã
óåâã ì"ø àìà ä"åà úåëìä åà øúéäå øåñéà úøåú
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ב.31. נא, שם.32.סנהדרין ובמפרשים מ"ז פ"ח עדיות א.33.ראה מה, וניתוסף 34.מנחות שלפנינו, בתניא ליתא בחצ"ר להלן הבא
התניא. ספר שבסוף התיקון" ב"לוח הובאה הצ"צ, הגהת ע"פ ˘ËÈÏ"‡:35.כאן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מ"ב פ"ב רמב"ם 36."חגיגה

היד. ספר בהקדמת



oeygxnקי 'f iyiy mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

- ''rxe aehàlà,"xzide xeqi`" xne` "`pnidn `irx"d ¤¨
øznä øáãå øeñàä øác óeâc øîBì-äöBøxacd mvr - ¤©§¨¨¨¨§¨¨©ª¨

y ,dl` mipica xaecn ezece`xace xeq` dfxac,xzen df
,òøå áBèc àðìéàî àeä,''rxe aeh zrcd ur"n -àeäL ¥¦¨¨§¨¨¤

,dâð útì÷axern da - §¦©Ÿ©
,rxe aeháeúkL Bîk§¤¨

íéiç õòa37ì eäæå .ïBL §¥©¦§¤§
,"øeñà",xeyw oeyln - ¨

åéìò äøBL ätìwäL¤©§¦¨¨¨¨
úBìòì ìBëé Bðéàå§¥¨©£

äìòîì,dyecwa - §©§¨
,øznä øáãkoeyln - §¨¨©ª¨

,dxzdeðéäcdlnd - §©§
dzernyn ''xzen''BðéàL¤¥

,ätì÷a øeñàå øeL÷- ¨§¨¦§¦¨
zelrl lkei `ly

,dlrnlúBìòì ìëeéå§©©£
BìëBàä íãàä éãé-ìò©§¥¨¨¨¨§
,xzend xacd z` -

,'äì äðeëalke`y - §©¨¨©
gek el didiy ick df xac

,'d z` cearlíúña íâå§©¦§¨
eze` lke` `edyk -
,el didzy ilan mzq
ick dpeek ,dyrn zrya

,'d z` cearlíãà ìk̈¨¨
çëaL 'ä ãáBòä̈¥¤§Ÿ©
ãîBì àéää äìéëàä̈£¦¨©¦¥
àöîðå ,'äì ìltúîe¦§©¥©§¦§¨
äøBzä úBiúBà äNòpL¤©£¨¦©¨

ôzäå,àeää ìëànäî øøápä çkî 'äì äìBòä äl- §©§¦¨¨¨©¦Ÿ©©¦§¨¥©©£¨©
,'dl dler `ide ,''dbep'' ztilwn `id lk`nay zeigd ,lk`y

,ìça eäæåick dlitze dxezl wwcfdl gxkdd on f`y - §¤§Ÿ
,'dl dlrz lk`n eze`ay zeigdyäiìò LiL úaLa ìáà£¨§©¨¤¥£¦¨

,úBîìBòä ìëaL úeiðBöéçä íò dîöòa dâð útì÷ì- ¦§¦©Ÿ©§©§¨¦©¦¦¤§¨¨¨
zenlerd ziilr `id zay oky ,dilra f` `idy38,äåöî ïëì̈¥¦§¨

úaLa íéâeðòz ìk ìëàì-dnvr dlik`d`id zaya ¤¡Ÿ¨©£¦§©¨
,lltzne cnel `ed `idd dlik`d gekay dn wx `l ,devn

a úBaøäìezlik` -å øNáziizya -ìçaL óà ,ïéé- §©§§¨¨§©¦©¤§Ÿ
,oii zezyle xya lek`l ytgn `edyk,"àáBñå ììBæ" àø÷ð¦§¨¥§¥

lk lr .devn ef ,zay bper myl lke` `edyk ,zaya eli`e -
dtilwa xeyw epi`y ''xzid'' ly xaca `ed xen`d lk ,mipt
oey`xd wlgay 'f wxta xaqeny itke ,zelrl zlekid ea yie

.''`ipz''d xtq lyøeqà øáãa ïk-ïéàM-äîxeq`y - ©¤¥¥¦§©¦
,eze` lek`lúBìòì ìBëé BðéàL,dyecwl -úaLa àìàìå ¤¥¨©£Ÿ§©¨§Ÿ

,àeää çka ãîBìå ìltúnLk íb ìçaxeqi` xac ,xnelk - §Ÿ©§¤¦§©¥§¥©Ÿ©©

,dtilwl xeywe xeq` `ed ik ,dyecwl zelrl leki epi`àì íà¦Ÿ
Lôð çewôì ìëàL,eytp zlvdl -øzä äNòðå ì"æø eøézäL ¤¨©§¦©¤¤¤¦¦©©§©£¨¤¥

[øeîb]39zäå øeqà úBëìä óà ,äøBza ãenlä ìáà .äàîè ø ¨£¨©¦©¨©¦§¦§¤¥ª§¨
,äøäèåd `l -mixac,xedhe xzen `nhe xeq` mdy mnvr §¨¢¨

,zekldd zepc mzece`
,''rxe aeh miigd ur'' mdy
dxezd zekld m` ik
mixac zece` micnely

,dl`úBéðLnä íäL¤¥©¦§¨
àøîâaL úBúéøáe§©§¤¦§¨¨

,íé÷ñBôemiwqetd - §¦
,dyrnl dkldíéøàáîä©§¨£¦

íäéøác íéøøáîeixac - §¨§¦¦§¥¤
,zeziixade dpynd
ïä ïä ,äNòîì äëìäì©£¨¨§©£¤¥¥

éôebxwir --ìòaL äøBz ¥¨¤§©
àéäL ,ätlray dxez - ¤¤¦

`id ,dtúeëìî úøéôñ§¦©©§
àúéàãk ,úeìéöàc- ©£¦¦§¦¨

`aenkLBãwä øäfa©Ÿ©©¨
,øtñî ïéà úBîB÷îa¦§¥¦§¨

:íéðewz Léøáezligza - §¥¦¦
''xdef ipewiz''40:aezk

úeëìî"zpiga `id -,ät ©§¤
ïðéø÷ ät-ìòaL äøBz¨¤§©¤¨¦¨

,"dì,dl mi`xew ep` - ¨
eäéà úeìéöàáe,`ed - ©£¦¦

,seq oi` xe`éäBîøâe- §¨¦
ely zecnde milkd

,(''idenxb'' mi`xwpd)ãç©
ïBäa41,,mda cg` xac md -àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàL eðéäc §§©§¤¥¨

Búîëçå BðBöøe àeäL ,ãeçiä úéìëúa úeìéöàa ãçéúî¦§©¥©£¦§©§¦©¦¤§§¨§¨
:ãçà ìkä ¯ "úeëìî" àø÷pL Bøeaãa íéLaìîä,cg` xac - ©§ª¨¦§¦¤¦§¨©§©Ÿ¤¨

df `l` ;"rxe aeh zrcd ur" ly oiprd xnel jiiy `l myy ixd
dtÎlray dxez ly zekldd jk ,zewl` ly cegid zilkz
od ,"zeliv`c zekln" zpiga ody miwqetde zeziixad ,zeipyndn
melyeÎqg xnel jiiy `le ,"zeliv`c zekln" ly cegid ote`a
jk ,oldl xiaqiy itk ,`l` ."rxe aeh zrcd ur" ly oiprd mdilr
`idy itk "zeliv`c zekln" ly oiprd mvr cvn xacd

cvne ,"zeliv`"amvrzpigaa ody dxezd zekld ly oiprd
ixd ,zeyalzda okn xg`l `a dfy itk j` ,"zeliv`c zekln"
leki mda ,zenlera zeyalzda e`a dxez ly zekldd wx `ly
`idy itk "zeliv`c zekln" mb m` ik ,xzqde mlrd odilr zeidl
cvn ,"rxe aeh zrcd ur" z`xwp `id mb - zeyalzda d`a
xxal ick - z`fe ,rxe aehn dlelkd "dbep" ztilwa zeyalzdd

.(rxd on aehd z` xxal) mixexia
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ùã÷ä úøâà
òøå áåèã àðìéàî àåä øúåîä øáãå øåñàä øáã
øåñà ïåùì åäæå .ç"òá ù"îë äâåð úôéì÷ àåäù
øáãë äìòîì úåìòì ìåëé åðéàå åéìò äøåù äôéì÷äù
úåìòì ìëåéå äôéì÷á øåñàå øåù÷ åðéàù åðééäã øúåîä
ãáåòä íãà ìë íúñá íâå 'äì äðååëá åìëåàä íãàä é"ò
àöîðå 'äì ììôúîå ãîåì àéää äìéëàä çëáù 'ä
øøáðä çëî 'äì äìåòä äìôúäå äøåúä úåéúåà äùòðù
úôéì÷ì äéìò ùéù úáùá ìáà ìåçá åäæå àåää ìëàîäî
äåöî ïëì úåîìåòä ìëáù úåéðåöéçä íò äîöòá äâåð
ìåçáù óà ïééå øùáá úåáøäìå úáùá íéâåðòú ìë ìåëàì
úåìòì ìåëé åðéàù øåñéà øáãá ë"àùî .àáåñå ììåæ àø÷ð
íà àåää çëá ãîåìå ììôúîùë íâ ìåçá àìå úáùá àì
.[øåîâ] øúéä äùòðå ì"æø åøéúäù ùôð çå÷éôì ìëàù àì
äàîåè øúéäå øåñéà úåëìä óà äøåúá ãåîéìä ìáà
íé÷ñåôå àøîâáù úåúééøáå úåéðùîä íäù äøäèå
ïä ïä äùòîì äëìäì íäéøáã íéøøáîå íéøàáîä
'éàãë úåìéöàã úåëìî 'éôñ àéäù ô"òáù äøåú éôåâ
úåëìî íéðå÷éú ùéøáå øôñî ïéà úåîå÷îá ÷"äåæá
ãç éäåîøâå åäéà 'éöàáå äì ïðéø÷ ô"òáù äøåúå äô
úéìëúá úåìéöàá ãçééúî ä"á ñ"à øåàù åðééäã ïåäá
àø÷ðù åøåáãá íéùáåìîä åúîëçå åðåöøå àåäù ãåçéä

:ãçà ìëä úåëìî
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ב'.37. פרק מ"ט ˘ËÈÏ"‡38.שער ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הצ"צ ובביאור ח"ש) פ' (תו"א בעצמו אדנ"ע מלשון לכהנ"ל "להעיר :
בהוספה)". קה"ת בתו"א (נדפס התניא").39.לשם בספר "שיעורים בספר (הודפס הוספה אליהו").40.ראה פתח - (בהקדמה א יז,

ס"כ.41. ריש לעיל ראה

oeygxn 'g ycew zay Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ח' קודש שבת
אגרת כו  :zxaern dpyl xeriy dxen,cnw 'nrn...ì"æéøàä ù"îå,288 'nr cr.òøã àøèñî

,äøéöéc úeëìîa ïä úBéðLnäL ì"æ é"øàä áúkM äîe- ©¤¨©¨£¦©¤©¦§¨¥§©§¦¦¨
zekln"a od zeipyndy xdefdn o`k mixne` ep` eli`e

czeliv`?"da äLaìúpL äøéöéc úeëìî Leáì øîBì-äöBø¤©§©§¦¦¨¤¦§©§¨¨
,úeìéöàc úeëìîzeyalzda d`a "zeliv`c zekln"y itk - ©§©£¦

my - "dxivic zekln"a
zeipynd oipr `ed
,"dxivi"d mleray
àø÷ð äøéöéc úeëìîe©§¦¦¨¦§¨

"äçôL"zynynd - ¦§¨
miyaelnd dl`l dlthe

dfy ,daúeëìî éaâì§©¥©§
,úeìéöàcuxzn df xac - ©£¦

`iad owfd epaxy dn
wxt ,inlyexidn lirl
,zekxa zkqn ly oey`x
i`gei oa oerny iaxy
rny z`ixwl mby ,xaeq
m` ik miwiqtn `l
dpynn `le `xwnn
,`xwnn dlrnl `idy
dnn jkl dxizq ixde
i`gei oa oerny iaxy
`irx"a xne` envr
`id dpyny "`pnidn

mey jka oi` ,o`k xn`pd itk ,`l` ?`kln - `xwne ,dgty
itk df ixd - dgty `id dpyny xne` `edy dn oky ,dxizq

d`a `idyzeyalzda`id dpyny itk j` ,"dxivic zekln"a
oia lcad epyi `xwna mb jke ,"zeliv`c zekln"a `id - mvra
epax oeylae ,zeyalzda `a `edy itk oial mvra `edy itk

:owfd."äîà" àø÷ð äàéøác úeëìîe,"dgty"n dlrnly - ©§¦§¦¨¦§¨¨¨
,òãzå`a dfy itk oial mvra dfy itk oia lcad miiwy di`x - §¥©

,zeyalzdaäøBz eðéäc àø÷îc ì"æ é"øàä áúkM änî¦©¤¨©¨£¦©§¦§¨§©§¨
ì"æéøàä éáúëáe øäfa Løôî éøäå ,äiNòa àeä áúëaL¤¦§¨©£¦¨©£¥§Ÿ̈©Ÿ©§¦§¥¨£¦©

àéäL ,øtñî ïéà úBîB÷îzxitq -øéòæ" àeäL ,úøàôz §¥¦§¨¤¦¦§¤¤¤§¥
"ïétðà,zecn -?úeìéöàczekln"n dlrnl mb `edy ixd - ©§¦©£¦

?"diyr"a `edy mixne` ,`eti` ,cvik ,"zeliv`càlà- ¤¨
`id dpeekd ,"diyr"a `ed `xwny mixne`ykúLaìúnL¤¦§©¤¤

àéãäa àeä ïëå .äiNòa,yxetna -àø÷nL ,úBðekä øôña ©£¦¨§¥§¤§¨§¥¤©©¨¤¦§¨
àø÷nL àlà ,úeìéöàa ílk äìa÷å ãeîìúå äðLîe¦§¨§©§§©¨¨ª¨©£¦¤¨¤¦§¨

,äiNò ãò Laìúîxwird - azkay dxez - `xwna ,oky - ¦§©¥©£¦¨
eica zeazkp ,"'iyr" ly oipr ixd od zeize`e ,zeize`d oipr `ed

,slwd lräðLîe,zyalzn -,äøéöéä ãò`id dpyn ,oky - ¦§¨©©§¦¨
ixd ,dxeabe cqgn ze`ay - 'eke leqte xyk - zekld ly oiprd
ziy" ,zecnd mler `ed dxivid mlery ,"dxivi"a zeyalzd ef

,"dxivia oippwn oixitqãeîìúå,yalzn -.äàéøáa,oky - §©§¦§¦¨
"d`ixa"a zeyalzd ef ixd - zekldd inrh `ed "cenlz"
`ni`" ,"dpia" dxi`n ea dbydd mler `ed "d`ixa"d mlery

d`ixad mlera - "`iqxeka `ppwn d`lir42.
,owfd epax xiaqi oldl
d`a dxez wx `ly
cvny cr zeyalzda
mb jiiy zeyalzdd
zrcd ur" xnel dilr

:"rxe aeh,äpäå§¦¥
úeìéöàc úeëìnäLk§¤©©§©£¦
,dâð útì÷a úLaìúî¦§©¤¤¦§¦©Ÿ©
úBöBöépä øøáì éãk§¥§¨¥©¦
íãà àèça eìôpL¤¨§§¥§¨¨

íâå ,ïBLàøäxxal - ¨¦§©
ç"ôøä288 -ïéöBöéð ¨¦¦

íéìkä úøéáLa eìôpL¤¨§¦§¦©©¥¦
zeciqgae dlawa -
oipr hexhexta xaqen
zlitpe milkd zxiay
oipr cvn zevevipd

,dxiaydíb éæà£©©
úeìéöàc úeëìnä©©§©£¦
úòcä õò" íLa àø÷ð¦§¨§¥¥©©©

éaâì "òøå áBèÎl d`eeydae -,úeìéöàc "ïétðà øéòæ" ¨¨§©¥§¥©§¦©£¦
å ,íL ãøBé BðéàL"`"f" -päå ."íéiç õò" àø÷ð,ä ¤¥¥¨§¦§¨¥©¦§¦¥

úeìb ãBñ àeä dâð útì÷a úeëìnä úeLaìúä¦§©§©©§¦§¦©Ÿ©¨
íãàä èìL øLà" ¯ äðéëMä,dtilw ly -íãàa- ©§¦¨£¤¨©¨¨¨§¨¨

,dyecw ly."'eëoniq ycewd zxb`a ,lirl `aenk -
,zelbd onfa dtilwd zhily lr "mileblbd xtq"n d"k
ly lrila mc`n dyecwd ivevip z`lrdl ,"el rxl" dfy
ixac lr dywdy dn owfd epax uxzi ,oldl .dtilw
aeh zrcd ur"y onfay ,`yp zyxtay "`pnidn `irx"d

icinlz miqpxtzn ,hley "rxezezayl mileynd ,minkg
okl xy`e mdl mipzep ux`d inry dnn wx ,miaeh minile
dnn l`y jk lre ,'eke xzide xeqi` ipica miwqrzn md
minxke zecy mdl did ,ipy zia onfa ,minkg icinlzy
xwir did ok itÎlrÎs`e ,ux`d inrl didy enk mdlyn
,owfd epax xiaqi ?'eke xzide xeqi` ipica mzewqrzd
onfa ,"rxe aeh zrcd ur" zhily onfay ,`id dpeekdy
,"dbep" ztilwa mdy ,mipevigl drityn dpikydyk ,zelbd
ly mwqr f`e ,minkg icinlz miqpxtzn cala zivnzdne
ick ,dxdhe d`neh ,xzide xeqi` ipica `ed minkg icinlz
xeq`dn xedhde xzend z` xxal ,mixexiad z` xxal
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ùã÷ä úøâà
ù"îåì"ø äøéöéã úåëìîá ïä úåéðùîäù ì"æéøàä

úåëìî äá äùáìúðù äøéöéã úåëìî ùåáì
úåëìî éáâì äçôù àø÷ð äøéöéã úåëìîå úåìéöàã
ù"îî òãúå äîà àø÷ð äàéøáã úåëìîå úåìéöàã
éøäå 'éùòá àåä ë"áùåú åðééäã àø÷îã ì"æéøàä
øôñî ïéà úåîå÷î ì"æéøàä éáúëáå øäæá ùøåôî
úùáìúîù àìà úåìéöàã à"æ àåäù úøàôú àéäù
äðùîå àø÷îù úåðååëä øôñá àéãäá àåä ïëå 'éùòá
ùáìúî àø÷îù àìà úåìéöàá íìåë äìá÷å ãåîìúå
äðäå .äàéøáá ãåîìúå äøéöéä ãò äðùîå äéùò ãò
øøáì éãë äâåð úôéì÷á úùáìúî 'éöàã úåëìîäùë
ïéöåöéð ç"ôøä íâå ø"äãà àèçá åìôðù úåöåöéðä
àø÷ð 'éöàã úåëìîä íâ éæà íéìëä úøéáùá åìôðù
åðéàù úåìéöàã à"æ éáâì òøå áåè úòãä õò íùá
úåëìîä úåùáìúä äðäå íééç õò àø÷ðå íù ãøåé
èìù øùà äðéëùä úåìâ ãåñ àåä äâåð úôéì÷á
ø"åèã àðìéàã àðîæáå î"òøá ù"æå 'åë íãàá íãàä
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קיי oeygxn 'f iyiy mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

- ''rxe aehàlà,"xzide xeqi`" xne` "`pnidn `irx"d ¤¨
øznä øáãå øeñàä øác óeâc øîBì-äöBøxacd mvr - ¤©§¨¨¨¨§¨¨©ª¨

y ,dl` mipica xaecn ezece`xace xeq` dfxac,xzen df
,òøå áBèc àðìéàî àeä,''rxe aeh zrcd ur"n -àeäL ¥¦¨¨§¨¨¤

,dâð útì÷axern da - §¦©Ÿ©
,rxe aeháeúkL Bîk§¤¨

íéiç õòa37ì eäæå .ïBL §¥©¦§¤§
,"øeñà",xeyw oeyln - ¨

åéìò äøBL ätìwäL¤©§¦¨¨¨¨
úBìòì ìBëé Bðéàå§¥¨©£

äìòîì,dyecwa - §©§¨
,øznä øáãkoeyln - §¨¨©ª¨

,dxzdeðéäcdlnd - §©§
dzernyn ''xzen''BðéàL¤¥

,ätì÷a øeñàå øeL÷- ¨§¨¦§¦¨
zelrl lkei `ly

,dlrnlúBìòì ìëeéå§©©£
BìëBàä íãàä éãé-ìò©§¥¨¨¨¨§
,xzend xacd z` -

,'äì äðeëalke`y - §©¨¨©
gek el didiy ick df xac

,'d z` cearlíúña íâå§©¦§¨
eze` lke` `edyk -
,el didzy ilan mzq
ick dpeek ,dyrn zrya

,'d z` cearlíãà ìk̈¨¨
çëaL 'ä ãáBòä̈¥¤§Ÿ©
ãîBì àéää äìéëàä̈£¦¨©¦¥
àöîðå ,'äì ìltúîe¦§©¥©§¦§¨
äøBzä úBiúBà äNòpL¤©£¨¦©¨

ôzäå,àeää ìëànäî øøápä çkî 'äì äìBòä äl- §©§¦¨¨¨©¦Ÿ©©¦§¨¥©©£¨©
,'dl dler `ide ,''dbep'' ztilwn `id lk`nay zeigd ,lk`y

,ìça eäæåick dlitze dxezl wwcfdl gxkdd on f`y - §¤§Ÿ
,'dl dlrz lk`n eze`ay zeigdyäiìò LiL úaLa ìáà£¨§©¨¤¥£¦¨

,úBîìBòä ìëaL úeiðBöéçä íò dîöòa dâð útì÷ì- ¦§¦©Ÿ©§©§¨¦©¦¦¤§¨¨¨
zenlerd ziilr `id zay oky ,dilra f` `idy38,äåöî ïëì̈¥¦§¨

úaLa íéâeðòz ìk ìëàì-dnvr dlik`d`id zaya ¤¡Ÿ¨©£¦§©¨
,lltzne cnel `ed `idd dlik`d gekay dn wx `l ,devn

a úBaøäìezlik` -å øNáziizya -ìçaL óà ,ïéé- §©§§¨¨§©¦©¤§Ÿ
,oii zezyle xya lek`l ytgn `edyk,"àáBñå ììBæ" àø÷ð¦§¨¥§¥

lk lr .devn ef ,zay bper myl lke` `edyk ,zaya eli`e -
dtilwa xeyw epi`y ''xzid'' ly xaca `ed xen`d lk ,mipt
oey`xd wlgay 'f wxta xaqeny itke ,zelrl zlekid ea yie

.''`ipz''d xtq lyøeqà øáãa ïk-ïéàM-äîxeq`y - ©¤¥¥¦§©¦
,eze` lek`lúBìòì ìBëé BðéàL,dyecwl -úaLa àìàìå ¤¥¨©£Ÿ§©¨§Ÿ

,àeää çka ãîBìå ìltúnLk íb ìçaxeqi` xac ,xnelk - §Ÿ©§¤¦§©¥§¥©Ÿ©©

,dtilwl xeywe xeq` `ed ik ,dyecwl zelrl leki epi`àì íà¦Ÿ
Lôð çewôì ìëàL,eytp zlvdl -øzä äNòðå ì"æø eøézäL ¤¨©§¦©¤¤¤¦¦©©§©£¨¤¥

[øeîb]39zäå øeqà úBëìä óà ,äøBza ãenlä ìáà .äàîè ø ¨£¨©¦©¨©¦§¦§¤¥ª§¨
,äøäèåd `l -mixac,xedhe xzen `nhe xeq` mdy mnvr §¨¢¨

,zekldd zepc mzece`
,''rxe aeh miigd ur'' mdy
dxezd zekld m` ik
mixac zece` micnely

,dl`úBéðLnä íäL¤¥©¦§¨
àøîâaL úBúéøáe§©§¤¦§¨¨

,íé÷ñBôemiwqetd - §¦
,dyrnl dkldíéøàáîä©§¨£¦

íäéøác íéøøáîeixac - §¨§¦¦§¥¤
,zeziixade dpynd
ïä ïä ,äNòîì äëìäì©£¨¨§©£¤¥¥

éôebxwir --ìòaL äøBz ¥¨¤§©
àéäL ,ätlray dxez - ¤¤¦

`id ,dtúeëìî úøéôñ§¦©©§
àúéàãk ,úeìéöàc- ©£¦¦§¦¨

`aenkLBãwä øäfa©Ÿ©©¨
,øtñî ïéà úBîB÷îa¦§¥¦§¨

:íéðewz Léøáezligza - §¥¦¦
''xdef ipewiz''40:aezk

úeëìî"zpiga `id -,ät ©§¤
ïðéø÷ ät-ìòaL äøBz¨¤§©¤¨¦¨

,"dì,dl mi`xew ep` - ¨
eäéà úeìéöàáe,`ed - ©£¦¦

,seq oi` xe`éäBîøâe- §¨¦
ely zecnde milkd

,(''idenxb'' mi`xwpd)ãç©
ïBäa41,,mda cg` xac md -àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàL eðéäc §§©§¤¥¨

Búîëçå BðBöøe àeäL ,ãeçiä úéìëúa úeìéöàa ãçéúî¦§©¥©£¦§©§¦©¦¤§§¨§¨
:ãçà ìkä ¯ "úeëìî" àø÷pL Bøeaãa íéLaìîä,cg` xac - ©§ª¨¦§¦¤¦§¨©§©Ÿ¤¨

df `l` ;"rxe aeh zrcd ur" ly oiprd xnel jiiy `l myy ixd
dtÎlray dxez ly zekldd jk ,zewl` ly cegid zilkz
od ,"zeliv`c zekln" zpiga ody miwqetde zeziixad ,zeipyndn
melyeÎqg xnel jiiy `le ,"zeliv`c zekln" ly cegid ote`a
jk ,oldl xiaqiy itk ,`l` ."rxe aeh zrcd ur" ly oiprd mdilr
`idy itk "zeliv`c zekln" ly oiprd mvr cvn xacd

cvne ,"zeliv`"amvrzpigaa ody dxezd zekld ly oiprd
ixd ,zeyalzda okn xg`l `a dfy itk j` ,"zeliv`c zekln"
leki mda ,zenlera zeyalzda e`a dxez ly zekldd wx `ly
`idy itk "zeliv`c zekln" mb m` ik ,xzqde mlrd odilr zeidl
cvn ,"rxe aeh zrcd ur" z`xwp `id mb - zeyalzda d`a
xxal ick - z`fe ,rxe aehn dlelkd "dbep" ztilwa zeyalzdd

.(rxd on aehd z` xxal) mixexia
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ùã÷ä úøâà
òøå áåèã àðìéàî àåä øúåîä øáãå øåñàä øáã
øåñà ïåùì åäæå .ç"òá ù"îë äâåð úôéì÷ àåäù
øáãë äìòîì úåìòì ìåëé åðéàå åéìò äøåù äôéì÷äù
úåìòì ìëåéå äôéì÷á øåñàå øåù÷ åðéàù åðééäã øúåîä
ãáåòä íãà ìë íúñá íâå 'äì äðååëá åìëåàä íãàä é"ò
àöîðå 'äì ììôúîå ãîåì àéää äìéëàä çëáù 'ä
øøáðä çëî 'äì äìåòä äìôúäå äøåúä úåéúåà äùòðù
úôéì÷ì äéìò ùéù úáùá ìáà ìåçá åäæå àåää ìëàîäî
äåöî ïëì úåîìåòä ìëáù úåéðåöéçä íò äîöòá äâåð
ìåçáù óà ïééå øùáá úåáøäìå úáùá íéâåðòú ìë ìåëàì
úåìòì ìåëé åðéàù øåñéà øáãá ë"àùî .àáåñå ììåæ àø÷ð
íà àåää çëá ãîåìå ììôúîùë íâ ìåçá àìå úáùá àì
.[øåîâ] øúéä äùòðå ì"æø åøéúäù ùôð çå÷éôì ìëàù àì
äàîåè øúéäå øåñéà úåëìä óà äøåúá ãåîéìä ìáà
íé÷ñåôå àøîâáù úåúééøáå úåéðùîä íäù äøäèå
ïä ïä äùòîì äëìäì íäéøáã íéøøáîå íéøàáîä
'éàãë úåìéöàã úåëìî 'éôñ àéäù ô"òáù äøåú éôåâ
úåëìî íéðå÷éú ùéøáå øôñî ïéà úåîå÷îá ÷"äåæá
ãç éäåîøâå åäéà 'éöàáå äì ïðéø÷ ô"òáù äøåúå äô
úéìëúá úåìéöàá ãçééúî ä"á ñ"à øåàù åðééäã ïåäá
àø÷ðù åøåáãá íéùáåìîä åúîëçå åðåöøå àåäù ãåçéä

:ãçà ìëä úåëìî
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ס"כ.41. ריש לעיל ראה

oeygxn 'g ycew zay Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ח' קודש שבת
אגרת כו  :zxaern dpyl xeriy dxen,cnw 'nrn...ì"æéøàä ù"îå,288 'nr cr.òøã àøèñî

,äøéöéc úeëìîa ïä úBéðLnäL ì"æ é"øàä áúkM äîe- ©¤¨©¨£¦©¤©¦§¨¥§©§¦¦¨
zekln"a od zeipyndy xdefdn o`k mixne` ep` eli`e

czeliv`?"da äLaìúpL äøéöéc úeëìî Leáì øîBì-äöBø¤©§©§¦¦¨¤¦§©§¨¨
,úeìéöàc úeëìîzeyalzda d`a "zeliv`c zekln"y itk - ©§©£¦

my - "dxivic zekln"a
zeipynd oipr `ed
,"dxivi"d mleray
àø÷ð äøéöéc úeëìîe©§¦¦¨¦§¨

"äçôL"zynynd - ¦§¨
miyaelnd dl`l dlthe

dfy ,daúeëìî éaâì§©¥©§
,úeìéöàcuxzn df xac - ©£¦

`iad owfd epaxy dn
wxt ,inlyexidn lirl
,zekxa zkqn ly oey`x
i`gei oa oerny iaxy
rny z`ixwl mby ,xaeq
m` ik miwiqtn `l
dpynn `le `xwnn
,`xwnn dlrnl `idy
dnn jkl dxizq ixde
i`gei oa oerny iaxy
`irx"a xne` envr
`id dpyny "`pnidn

mey jka oi` ,o`k xn`pd itk ,`l` ?`kln - `xwne ,dgty
itk df ixd - dgty `id dpyny xne` `edy dn oky ,dxizq

d`a `idyzeyalzda`id dpyny itk j` ,"dxivic zekln"a
oia lcad epyi `xwna mb jke ,"zeliv`c zekln"a `id - mvra
epax oeylae ,zeyalzda `a `edy itk oial mvra `edy itk

:owfd."äîà" àø÷ð äàéøác úeëìîe,"dgty"n dlrnly - ©§¦§¦¨¦§¨¨¨
,òãzå`a dfy itk oial mvra dfy itk oia lcad miiwy di`x - §¥©

,zeyalzdaäøBz eðéäc àø÷îc ì"æ é"øàä áúkM änî¦©¤¨©¨£¦©§¦§¨§©§¨
ì"æéøàä éáúëáe øäfa Løôî éøäå ,äiNòa àeä áúëaL¤¦§¨©£¦¨©£¥§Ÿ̈©Ÿ©§¦§¥¨£¦©

àéäL ,øtñî ïéà úBîB÷îzxitq -øéòæ" àeäL ,úøàôz §¥¦§¨¤¦¦§¤¤¤§¥
"ïétðà,zecn -?úeìéöàczekln"n dlrnl mb `edy ixd - ©§¦©£¦

?"diyr"a `edy mixne` ,`eti` ,cvik ,"zeliv`càlà- ¤¨
`id dpeekd ,"diyr"a `ed `xwny mixne`ykúLaìúnL¤¦§©¤¤

àéãäa àeä ïëå .äiNòa,yxetna -àø÷nL ,úBðekä øôña ©£¦¨§¥§¤§¨§¥¤©©¨¤¦§¨
àø÷nL àlà ,úeìéöàa ílk äìa÷å ãeîìúå äðLîe¦§¨§©§§©¨¨ª¨©£¦¤¨¤¦§¨

,äiNò ãò Laìúîxwird - azkay dxez - `xwna ,oky - ¦§©¥©£¦¨
eica zeazkp ,"'iyr" ly oipr ixd od zeize`e ,zeize`d oipr `ed

,slwd lräðLîe,zyalzn -,äøéöéä ãò`id dpyn ,oky - ¦§¨©©§¦¨
ixd ,dxeabe cqgn ze`ay - 'eke leqte xyk - zekld ly oiprd
ziy" ,zecnd mler `ed dxivid mlery ,"dxivi"a zeyalzd ef

,"dxivia oippwn oixitqãeîìúå,yalzn -.äàéøáa,oky - §©§¦§¦¨
"d`ixa"a zeyalzd ef ixd - zekldd inrh `ed "cenlz"
`ni`" ,"dpia" dxi`n ea dbydd mler `ed "d`ixa"d mlery

d`ixad mlera - "`iqxeka `ppwn d`lir42.
,owfd epax xiaqi oldl
d`a dxez wx `ly
cvny cr zeyalzda
mb jiiy zeyalzdd
zrcd ur" xnel dilr

:"rxe aeh,äpäå§¦¥
úeìéöàc úeëìnäLk§¤©©§©£¦
,dâð útì÷a úLaìúî¦§©¤¤¦§¦©Ÿ©
úBöBöépä øøáì éãk§¥§¨¥©¦
íãà àèça eìôpL¤¨§§¥§¨¨

íâå ,ïBLàøäxxal - ¨¦§©
ç"ôøä288 -ïéöBöéð ¨¦¦

íéìkä úøéáLa eìôpL¤¨§¦§¦©©¥¦
zeciqgae dlawa -
oipr hexhexta xaqen
zlitpe milkd zxiay
oipr cvn zevevipd

,dxiaydíb éæà£©©
úeìéöàc úeëìnä©©§©£¦
úòcä õò" íLa àø÷ð¦§¨§¥¥©©©

éaâì "òøå áBèÎl d`eeydae -,úeìéöàc "ïétðà øéòæ" ¨¨§©¥§¥©§¦©£¦
å ,íL ãøBé BðéàL"`"f" -päå ."íéiç õò" àø÷ð,ä ¤¥¥¨§¦§¨¥©¦§¦¥

úeìb ãBñ àeä dâð útì÷a úeëìnä úeLaìúä¦§©§©©§¦§¦©Ÿ©¨
íãàä èìL øLà" ¯ äðéëMä,dtilw ly -íãàa- ©§¦¨£¤¨©¨¨¨§¨¨

,dyecw ly."'eëoniq ycewd zxb`a ,lirl `aenk -
,zelbd onfa dtilwd zhily lr "mileblbd xtq"n d"k
ly lrila mc`n dyecwd ivevip z`lrdl ,"el rxl" dfy
ixac lr dywdy dn owfd epax uxzi ,oldl .dtilw
aeh zrcd ur"y onfay ,`yp zyxtay "`pnidn `irx"d

icinlz miqpxtzn ,hley "rxezezayl mileynd ,minkg
okl xy`e mdl mipzep ux`d inry dnn wx ,miaeh minile
dnn l`y jk lre ,'eke xzide xeqi` ipica miwqrzn md
minxke zecy mdl did ,ipy zia onfa ,minkg icinlzy
xwir did ok itÎlrÎs`e ,ux`d inrl didy enk mdlyn
,owfd epax xiaqi ?'eke xzide xeqi` ipica mzewqrzd
onfa ,"rxe aeh zrcd ur" zhily onfay ,`id dpeekdy
,"dbep" ztilwa mdy ,mipevigl drityn dpikydyk ,zelbd
ly mwqr f`e ,minkg icinlz miqpxtzn cala zivnzdne
ick ,dxdhe d`neh ,xzide xeqi` ipica `ed minkg icinlz
xeq`dn xedhde xzend z` xxal ,mixexiad z` xxal

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

ùã÷ä úøâà
ù"îåì"ø äøéöéã úåëìîá ïä úåéðùîäù ì"æéøàä

úåëìî äá äùáìúðù äøéöéã úåëìî ùåáì
úåëìî éáâì äçôù àø÷ð äøéöéã úåëìîå úåìéöàã
ù"îî òãúå äîà àø÷ð äàéøáã úåëìîå úåìéöàã
éøäå 'éùòá àåä ë"áùåú åðééäã àø÷îã ì"æéøàä
øôñî ïéà úåîå÷î ì"æéøàä éáúëáå øäæá ùøåôî
úùáìúîù àìà úåìéöàã à"æ àåäù úøàôú àéäù
äðùîå àø÷îù úåðååëä øôñá àéãäá àåä ïëå 'éùòá
ùáìúî àø÷îù àìà úåìéöàá íìåë äìá÷å ãåîìúå
äðäå .äàéøáá ãåîìúå äøéöéä ãò äðùîå äéùò ãò
øøáì éãë äâåð úôéì÷á úùáìúî 'éöàã úåëìîäùë
ïéöåöéð ç"ôøä íâå ø"äãà àèçá åìôðù úåöåöéðä
àø÷ð 'éöàã úåëìîä íâ éæà íéìëä úøéáùá åìôðù
åðéàù úåìéöàã à"æ éáâì òøå áåè úòãä õò íùá
úåëìîä úåùáìúä äðäå íééç õò àø÷ðå íù ãøåé
èìù øùà äðéëùä úåìâ ãåñ àåä äâåð úôéì÷á
ø"åèã àðìéàã àðîæáå î"òøá ù"æå 'åë íãàá íãàä
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oeygxnקיב 'g ycew zay Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

itke .el` zeklda oeirde letltd ici lr `ay xac ,`nhde
didiy ,xzqdde mlrdd z` xiqn mb df ,oldl xiaqiy

:owfd epax oeylae .xidae xexa dkld wqtáeúkL eäæå§¤¤¨
:àðîéäî àéòøa,lirl xen`k ,`yp zyxtn -àðîæáe" §©§¨§¥§¨§¦§¨

òøå áBèc àðìéàc§¦¨¨§¨¨
,"'eë ïeðéà 'eë àèìL̈§¨¦
zrcd ur"y onfae -
yi ,'ek hley "rxe aeh
,minkg icinlzl
zezayl mileynd
dnn wx ,miaeh minile
mipzep ux`d inry

,mdlúeìb ïîæa eðéäc§©§¦§©¨
L äðéëMä,dpikyd - ©§¦¨¤

íéðBöéçì úòtLn©§©©©¦¦
,dâð útì÷a íäL¤¥¦§¦©Ÿ©
íé÷ðBé áø áøòäL¤¨¥¤©§¦
ïéðBfð ïúéöîzîe ,íMî¦¨¦©§¦¨¦¦

íéîëç éãéîìz,úeìba ©§¦¥£¨¦©¨
æàåzelb ly onfa - §¨

,dpikydúãBáò øwéò¦©£©
÷ñò øwéòå íãàä̈¨¨§¦©¥¤
àeä úBönäå äøBzä©¨§©¦§
òãBpk úBöBöépä øøáì§¨¥©¦©©
øwéò ïëì ,ì"æéøàäî¥¨£¦©¨¥¦©
ïeiòa àeä ãenlä ïéðò¦§©©¦§¦
øeqàa ,äëìä ìetìôe¦§£¨¨§¦
,äøäèå äàîè øzäå§¤¥ª§¨§¨¢¨
øBähäå øznä øøáì§¨¥©ª¨§©¨

,àîhäå øeñàäî- ¥¨¨§©¨¥
z`f mixidane mixxany
ìetìôe ïeiò éãé ìò©§¥¦¦§
äðéa äîëça äëìä£¨¨§¨§¨¦¨

,úòãå,dkldd z` mixidand lkyd zegek zylya - ¨©©
"ú÷ôð äîëçî àúéøBà"c òãBpk43à÷éc äîëçáe , ©©§©§¨¥¨§¨¨§¨§¨§¨©§¨

eøéøaúà44,dnkg ici lre ,dnkgn d`a dxezy ,recik - ¦§¨¦
didzy ,dkldd xexiay myke ,zevevipd mixxazn `wec
xexia mb jk ,lkye dnkg ici lr `a ,dxidae dxexa dkld

dzevevip,dnkgd oipr ici lr `edeðéäåmixne`y dn - §©§
,dnkg ici lr `ed zevevipd xexiay ,"exixaz` dnkg"ay

Îl dpeekdäàlò äîëç,dpeilr -úLaìîä ,úeìéöàc ¨§¨¦¨¨©£¦©§ª¤¤
àaà" ãBña) ät-ìòaL äøBz ãBñ ,úeìéöàc úeëìîa§©§©£¦¨¤§©¤§©¨
[ãBñ] (ãBñå) ,äøéöéc úeëìîa úLaìîä ,("àzøa ãñé§©§©¨©§ª¤¤§©§¦¦¨§

,úBúéøáe úBéðLnädâð útì÷a úBLaìîämixaca - ©¦§¨§©§©§ª¨¦§¦©Ÿ©

,xedhe `nh ,xzene xeq` mdyíML ,äøéöéä íìBò ãâðkL¤§¤¤¨©§¦¨¤¨
ìéçúî,"rxe aeh zrcd ur" oipr -] úòcä úðéça:xg` gQp ©§¦§¦©©©©ª¨©¥

dâðaL [òøädvgn `id "dbep" ztilw ,"dxivi"d mleray - ¨©¤§Ÿ©
,rx zivgne aeh zivgn ,dvgn lr]:xg` gQp,úBúéøaäå ª¨©¥§©§©§

dâð útì÷a úBLaìîä©§ª¨¦§¦©Ÿ©
,äiNòä íìBò ãâðkL¤§¤¤¨¨£¦¨
úðéça ìéçúî íML¤¨©§¦§¦©

,[dâðaL òøä- ¨©¤§Ÿ©
,"diyr"d mleray

`id "dbep" ztilwdaex
,aeh dherine rxòãBpk©©

,recik -.ì"æéøàäî¥¨£¦©
àìt ïéðò ïéáé ìékNnäå§©©§¦¨¦¦§©¤¤
äî ,ãàî äfî ìBãb̈¦¤§Ÿ©
ìò ìònî íéîMa äNòp©£¨©¨©¦¦©©©
äëìä øeøáe ïeiò éãé§¥¦¥£¨¨
àøîbä ïî ä÷eñt§¨¦©§¨¨

íé÷ñBôe45íéðBLàø §¦¦¦
äéäM äî ,íéðBøçàå§©£¦©¤¨¨
ïeiòä íã÷ øác íìòäa§¤§¥¨¨Ÿ¤¨¦

,æläwnrzdy iptl - ©¨
dzid ,`xnbd cenila
zxzqen dweqtd dkldd

,dreci `leäæ éãé ìò ék¦©§¥¤
dfa ezewnrzd ici lr -
,dkldd z` exexiae
Bæ äëìä äìòî©£¤£¨¨
eéäL úBtìwäî¥©§¦¤¨
íéqëîe íéîéìòî©§¦¦§©¦

,dúBà,dkldd z` - ¨
,ììk äòeãé äúéä àlL¤Ÿ¨§¨§¨§¨
úðáeî äúéä àlL Bà¤Ÿ¨§¨¤¤

dîòèa áèéä46,`l - ¥¥§©£¨
z` zrk mipian exexiae epeir ici lre - dkldd mrh ahid epiad

,mrhdíòhäL47,äàlò äîëç äøéôqä ãBñ àeädnkg - ¤©©©©§¦¨¨§¨¦¨¨
,dpeilríäå ,íéìkä úøéáLa úBtìwa ïéöBöéð äpnî eìôpL¤¨§¦¤¨¦¦©§¦¦§¦©©¥¦§¥

,mrhd - dnkg ly zevevipd -úBtìwäL ,úeìb úðéçáa íL̈¦§¦©¨¤©§¦
íéðBéìòî äøBzä úîëç íéîéìòîe íäéìò íéèìBL§¦£¥¤©§¦¦¨§©©¨¥¤§¦

.íéðBzçúåzenyp enk mipeilrd zenleray mi`xapdn - §©§¦
.dhnl o`k mc`d ipane ,mik`lneàéòøa áeúkL eäæå§¤¤¨§©§¨

,àðîéäî,zxb`d zligza lirl xkfpk ,`yp zyxtn - §¥§¨
àéLewäL,dxeza oipr zpadl dywnd -.òøc àøèqî àéä- ¤©§¨¦¦¦§¨§©

ly dnkgd lr zexizqn ode rx ody zetilwn ,rxd cvn
.dxezd
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ùã÷ä úøâà
äðéëùä úåìâ ïîæá åðééäã 'åë ïåðéà 'åë àèìù
áø áøòäù äâåð úôéì÷á íäù íéðåöéçì úòôùîù
úåìâá íéîëç éãéîìú ïéðåæéð ïúéöîúîå íùî íé÷ðåé
úåöîäå äøåúä ÷ñò ø÷éòå íãàä úãåáò ø÷éò æàå
ïéðò ø÷éò ïëì ì"æéøàäî òãåðë úåöåöéðä øøáì àåä
äàîåè øúéäå øåñéàá äëìä ìåôìôå ïåéòá àåä ãåîéìä
é"ò àîèäå øåñàäî øåäèäå øúåîä øøáì äøäèå
'ééøåàã òãåðë úòãå äðéá äîëçá äëìä ìåôìôå ïåéò
äîëç åðééäå åøéøáúà à÷ééã äîëçáå ú÷ôð äîëçî
äøåú ãåñ 'éöàã úåëìîá úùáåìîä úåìéöàã äàìéò
úåëìîá úùáåìîä (àúøá ãñé àáà ãåñá) ô"òáù
úåùáåìîä úåúééøáå úåéðùîä [ãåñ] (ãåñå) äøéöéã
'éçá ìéçúî íùù äøéöéä íìåò ãâðëù äâåð úôéì÷á

] úòãäà"ð] äâåðáù [òøäà"ðúåùáåìîä úåúééøáäå
òøä 'éçá ìéçúî íùù äéùòä íìåò ãâðëù ð"÷á
àìô ïéðò ïéáé ìéëùîäå .ì"æéøàäî òãåðë [äâåðáù
ïåéò é"ò ìòîî íéîùá äùòð äî ãàî äæî ìåãâ
íéðåùàø íé÷ñåôå àøîâä ïî ä÷åñô äëìä øåøéáå
æìä ïåéòä íãå÷ øáã íìòäá äéäù äî íéðåøçàå
íéîéìòî åéäù úåôéì÷äî åæ äëìä äìòî äæ é"ò éë
äúéä àìù åà ììë äòåãé äúéä àìù äúåà íéñëîå
äîëç 'éôñä ãåñ àåä íòèäù äîòèá áèéä úðáåî
íäå ë"äáùá úåôéì÷á 'éöåöéð äðîî åìôðù äàìéò
'éîéìòîå íäéìò íéèìåù úåôéì÷äù úåìâ 'éçáá íù
'éùå÷äù î"øá ù"æå íéðåúçúå íéðåéìòî äøåúä úîëç

.òøã àøèñî àéä
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קיג היום יום . . .  oeygxn 'g ycew zay Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

itke .el` zeklda oeirde letltd ici lr `ay xac ,`nhde
didiy ,xzqdde mlrdd z` xiqn mb df ,oldl xiaqiy

:owfd epax oeylae .xidae xexa dkld wqtáeúkL eäæå§¤¤¨
:àðîéäî àéòøa,lirl xen`k ,`yp zyxtn -àðîæáe" §©§¨§¥§¨§¦§¨

òøå áBèc àðìéàc§¦¨¨§¨¨
,"'eë ïeðéà 'eë àèìL̈§¨¦
zrcd ur"y onfae -
yi ,'ek hley "rxe aeh
,minkg icinlzl
zezayl mileynd
dnn wx ,miaeh minile
mipzep ux`d inry

,mdlúeìb ïîæa eðéäc§©§¦§©¨
L äðéëMä,dpikyd - ©§¦¨¤

íéðBöéçì úòtLn©§©©©¦¦
,dâð útì÷a íäL¤¥¦§¦©Ÿ©
íé÷ðBé áø áøòäL¤¨¥¤©§¦
ïéðBfð ïúéöîzîe ,íMî¦¨¦©§¦¨¦¦

íéîëç éãéîìz,úeìba ©§¦¥£¨¦©¨
æàåzelb ly onfa - §¨

,dpikydúãBáò øwéò¦©£©
÷ñò øwéòå íãàä̈¨¨§¦©¥¤
àeä úBönäå äøBzä©¨§©¦§
òãBpk úBöBöépä øøáì§¨¥©¦©©
øwéò ïëì ,ì"æéøàäî¥¨£¦©¨¥¦©
ïeiòa àeä ãenlä ïéðò¦§©©¦§¦
øeqàa ,äëìä ìetìôe¦§£¨¨§¦
,äøäèå äàîè øzäå§¤¥ª§¨§¨¢¨
øBähäå øznä øøáì§¨¥©ª¨§©¨

,àîhäå øeñàäî- ¥¨¨§©¨¥
z`f mixidane mixxany
ìetìôe ïeiò éãé ìò©§¥¦¦§
äðéa äîëça äëìä£¨¨§¨§¨¦¨

,úòãå,dkldd z` mixidand lkyd zegek zylya - ¨©©
"ú÷ôð äîëçî àúéøBà"c òãBpk43à÷éc äîëçáe , ©©§©§¨¥¨§¨¨§¨§¨§¨©§¨

eøéøaúà44,dnkg ici lre ,dnkgn d`a dxezy ,recik - ¦§¨¦
didzy ,dkldd xexiay myke ,zevevipd mixxazn `wec
xexia mb jk ,lkye dnkg ici lr `a ,dxidae dxexa dkld

dzevevip,dnkgd oipr ici lr `edeðéäåmixne`y dn - §©§
,dnkg ici lr `ed zevevipd xexiay ,"exixaz` dnkg"ay

Îl dpeekdäàlò äîëç,dpeilr -úLaìîä ,úeìéöàc ¨§¨¦¨¨©£¦©§ª¤¤
àaà" ãBña) ät-ìòaL äøBz ãBñ ,úeìéöàc úeëìîa§©§©£¦¨¤§©¤§©¨
[ãBñ] (ãBñå) ,äøéöéc úeëìîa úLaìîä ,("àzøa ãñé§©§©¨©§ª¤¤§©§¦¦¨§

,úBúéøáe úBéðLnädâð útì÷a úBLaìîämixaca - ©¦§¨§©§©§ª¨¦§¦©Ÿ©

,xedhe `nh ,xzene xeq` mdyíML ,äøéöéä íìBò ãâðkL¤§¤¤¨©§¦¨¤¨
ìéçúî,"rxe aeh zrcd ur" oipr -] úòcä úðéça:xg` gQp ©§¦§¦©©©©ª¨©¥

dâðaL [òøädvgn `id "dbep" ztilw ,"dxivi"d mleray - ¨©¤§Ÿ©
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ה'תש"דב חשוןיום ראשון

חומש: לך לך, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ואחר . . . קמא טובא.

משיחת אאמו"ר מוצש"ק לך לך תרנ"א: אין די ערשטע יָאהרען פון זיינע נשיאות 
הָאט דער אלטער רבי געזָאגט ברבים "מען בעדארף לעבן מיט דער צייט". דורך זיין 
ברודער מהרי"ל הָאבען זקני החסידים אויסגעפונען, אז דער רבי מיינט אז מ'דארף 
לעבען מיט דער פרשת השבוע און פרשת היום פון דער סדרה פון דער ווָאך. ניט 

נָאר לערנען די פרשת השבוע יעדען טָאג, נָאר לעבען מיט איר.

יאּותֹו  ְנׂשִ נֹות  ׁשְ ּבִ תרנ"א:  ְלָך  ֶלְך  ֹקֶדׁש  ת  ּבַ ׁשַ מֹוָצֵאי  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  יַחת  ִמּשִׂ
ֶאְמָצעּות ָאִחיו ַמֲהִרי"ל ]=מֹוֵרנּו ָהַרב  ַמן". ּבְ ים "ֵיׁש ִלְחיֹות ִעם ַהּזְ ַרּבִ ֵקן ּבָ נּו ַהּזָ ָהִראׁשֹונֹות ָאַמר ַרּבֵ
ת ַהּיֹום  בּוַע ּוָפָרׁשַ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ׁש 'ִלְחיֹות' ִעם ּפָ ּיֵ י ִהיא ׁשֶ ַנת ָהַרּבִ ּוָ ּכַ ְררּו ִזְקֵני ַהֲחִסיִדים, ׁשֶ ְיהּוָדה ֵלייּב[ ּבֵ

ּה. א 'ִלְחיֹות' ִעּמָ ל יֹום, ֶאּלָ בּוַע ּכָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ בּוַע. לֹא ַרק ִלְלֹמד ֶאת ּפָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ִמּפָ

ה'תש"דג חשוןיום שני

חומש: לך לך, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: וכמדומה . . . קמב אמרי פי.

)המשך שיחת הנ"ל(: בראשית איז א פרייליכע סדרה, אפילו דער סוף איז ניט גָאר 
אזוי געשמַאק. נח איז דער מבול, ָאבער א פרייליכער סוף ווָאך - געבָארען געווָארען 
אברהם אבינו. די אמת פרייליכע ווָאך איז פרשת לך לך, אלע טעג פון דער ווָאך 
לעבט מען מיט אברהם אבינו, דער ערשטער וועלכער הָאט זיך מוסר נפש געווען אויף 
מפרסם זיין ג-טליכקייט אויף דער וועלט, און זיין מסירת נפש הָאט אברהם אבינו 

איבערגעגעבען בירושה צו אלע אידען.

ְך ָנִעים; ֹנַח הּוא  ל ּכָ ַהּסֹוף ֵאינֹו ּכָ ֵמָחה, ַלְמרֹות ׁשֶ ה ׂשְ ָרׁשָ ית ִהיא ּפָ ֵראׁשִ "ל( : ּבְ יָחה ַהּנַ ְך ׂשִ )ֶהְמׁשֵ
ת "ֶלְך ְלָך".  ָרׁשַ ֱאֶמת הּוא ּפָ ֵמַח ּבֶ בּוַע ַהּשָׂ ָ ֵמַח – ַאְבָרָהם ָאִבינּו נֹוַלד; ַהּשׁ בּוַע ׂשָ ּבּול, ַאְך סֹוף ׁשָ ַהּמַ
עֹוָלם. ְוֶאת  ְרסּום ֱאלֹקּות ּבָ ַסר ַנְפׁשֹו ַעל ּפִ ּמָ ים' ִעם ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ָהִראׁשֹון ׁשֶ בּוַע 'ַחּיִ ָ ל ְימֹות ַהּשׁ ּכָ

הּוִדים. ה ְלָכל ַהּיְ ירּוׁשָ ּלֹו הֹוִריׁש ַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבִ ֶפׁש ׁשֶ ְמִסירּות ַהּנֶ

ה'תש"דד חשוןיום שלישי

חומש: לך לך, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: כו. בר"מ . . . 284 ע"כ בר"מ.

ֵני  ַנְפׁשֹות ּבְ ם ּבְ י ִאם ּגַ ֶנֶפׁש ַהּלֹוֵמד, ּכִ ׁש. לֹא ְלַבד ּבְ ְנָפׁשֹות ַמּמָ ָכל יֹום ָויֹום נֹוֵגַע ּבִ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּבְ
ַמִים. ִית הּוא ֲאִויר ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ ָאז ֲאִויר ַהּבַ יתֹו, ׁשֶ ּבֵ
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יום 
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ה'תש"דה חשוןיום רביעי

חומש: לך לך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: והנה המובן . . . קמג בלבד.

י  ּכֵ ַמֲחׁשַ ם ַההֹוֵלְך ּבְ ר ְלאֹוָרם לֹא ִיְתֶעה ּגַ ֵמי ָרִקיַע, ֲאׁשֶ ׁשְ ְתנֹוְצִצים ּבִ לּו ְלכֹוָכִבים ַהּמִ ָרֵאל ִנְמׁשְ ִיׂשְ
ְיָלה. ַהּלַ

ם ֶאת  יַע ְלַהֲעִמיד ּגַ ּפִ י ּכַֹח מּוָסִרי ְורּוָחִני, ְלַהׁשְ ה, ֵיׁש ּבֹו ּדֵ ָ ין ִאיׁש ּוֵבין ִאּשׁ ָרֵאל, ּבֵ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ּכָ
ֶקֶרן אֹוָרה. ָעיו ּבְ יָריו ּוְמֻיּדָ ַמּכִ

ה'תש"דו חשוןיום חמישי

חומש: לך לך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ועוד יש . . . 286 בהסתר כו'.

כשרצה רבינו הזקן לברך את ר' יקותיאל ליעפלער בעשירות, אמר שאינו חפץ בזה, 
שלא תטרידו העשירות מלימוד החסידות והתעסקות בעבודה. וכשרצה לברכו באריכות 
ימים אמר: אבער ניט מיט פויערשע יָאהרען, ווָאס עינים להם ולא יראו אזנים להם 
ולא ישמעו, מען זעהט ניט קיין ג-טליכקייט און מען הערט ניט קיין ג-טליכקייט. 

ּלֹא  ׁשֶ ֶזה,  ּבָ ָחֵפץ  ֵאינֹו  ׁשֶ ָאַמר  ירּות,  ֲעׁשִ ּבַ ִלֶער  ִליֶעּפְ ְיקּוִתיֵאל  ר'  ֶאת  ְלָבֵרְך  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָרָצה  ׁשֶ ּכְ
ָאַמר:  ָיִמים  ֲאִריכּות  ּבַ ְלָבְרכֹו  ָרָצה  ּוְכׁשֶ ֲעבֹוָדה.  ּבָ קּות  ְוִהְתַעּסְ ַהֲחִסידּות  ּמּוד  ִמּלִ ירּות  ָהֲעׁשִ ְטִרידֹו  ּתַ
ְולֹא  ֱאלֹקּות  רֹוִאים  לֹא  ָמעּו",  ִיׁשְ ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים  ִיְראּו,  ְולֹא  ָלֶהם  "ֵעיַנִים  ׁשֶ ר  ִאּכָ י  ַחּיֵ ּבְ לֹא  ַאְך 

ׁשֹוְמִעים ֱאלֹקּות.

ה'תש"ד ז חשוןיום שישי

חומש: לך לך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: אך . . . קמד הכל אחד.

ָבה, ַאְבָרָהם  ּבּור ַמֲחׁשָ ה ּדִ ב – ַמֲעׂשֶ ׁשֹון, ַהּלֵ ן ּתֹוָרה הּוא: ֲהָסַרת ָעְרַלת ַהּגּוף, ַהּלָ ֶדר ְלַאַחר ַמּתַ ַהּסֵ
ְרֵסם ֱאלֹקּותֹו, –  ְך ּפִ ָבה, ַאַחר ּכָ יר ֶאת ּבֹוְראֹו – ַמֲחׁשָ ה ִהּכִ ְתִחּלָ ן ּתֹוָרה ֲהֵרי ּבִ ָהָיה ֹקֶדם ַמּתַ ָאִבינּו ׁשֶ

ה. ְך ִמיָלה – ַמֲעׂשֶ ּבּור, ְוַאַחר ּכָ ּדִ

ה'תש"דח חשוןשבת קודש

חומש: לך לך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: ומ"ש . . . 288 מסטרא דרע.

ה ֶאת  הּוא ַהְמַצּוֶ רּוְך הּוא, ׁשֶ ר ִעם ָהַעְצמּות ּבָ ה ִמְצָוה ִמְתַחּבֵ ִמְצָוה ְלׁשֹון ַצְוָתא ְוִחּבּור, ְוָהעֹוׂשֶ
ּוּוי, ֶזהּו  ה ַהּצִ ר ִעם ַעְצמּות אֹור ֵאין סֹוף ְמַצּוֶ ְתַחּבֵ ּנִ ֶ ֶזה ַמה ּשׁ ַכר ִמְצָוה ִמְצָוה, ּדְ ּוּוי ַההּוא. ְוֶזהּו ׂשְ ַהּצִ
ִבּטּול  ִניִמי ֶאל ַהָחְכָמה ּוַמֲעַלת ָחָכם, ּבְ ּטּול ּפְ יֹוֵתר ֵיׁש לֹו ּבִ ׁשּוט ּבְ ִמי: ִאיׁש ּפָ ׁשְ ל ּגַ ָמׁשָ ָכרֹו. ְויּוָבן ּבְ ׂשְ
י  ֶגֶדר ֱאנֹוׁשִ ׁשּוט ֵאינֹו ִנְכָנס ֶאְצלֹו ּבְ ׁש ֶהָחָכם ֲהֵרי ִאיׁש ַהּפָ ֶהְרּגֵ ם ּבְ ִפיַסת ָמקֹום ְלַגְמֵרי. ְוֵכן ּגַ ר ּתְ ֶהְעּדֵ ּדְ
ר  ֵאין לֹו ֶקׁשֶ ֵעיָניו ׁשֶ ב ּבְ ה ָרָעה – ְוֶנְחׁשָ ֶזהּו ִמּדָ לֹום, ּדְ לֹו ְודֹוֶחה אֹותֹו, ַחס ְוׁשָ ְמַבּטְ ָלל – ְוֵאין ֶזה ּדִ ּכְ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc zenai(ycew zay meil)

dcedie iel mb ezne ,oerny zy` d`l z` dcedi maii jk xg`e
.[a xeiv] oeleafe xkyyi iptl meail mdiyp eltpe ,mipa ila
zy` dzidy meyn xkyyil dxeq`d lgx oerny iax zhiyly
ixg` clepy oeleafl zxzen ,xkyyi ly enlera did `ly oae`x
dpi` dzeg` d`ly oeikn ezwewf zeg` dpi`e ,iell dnaiizpy
oerny zy` dzidy meyn oeleafl dxeq`d d`l eli`e .el dwewf
ly enlera didy xkyyil zxzen ,oeleaf ly enlera did `ly
.el dwewf dpi` dzeg` lgxy oeikn ezwewf zeg` dpi`e ,oerny

la`dì úçkLî àì ïðaøc àaélàmb mzhiyl oky ,ef zexyt` ©¦¨§©¨¨Ÿ©§©©¨
m`e ,enlera did `ly eig` zy` xeqi` epyi clep seqale maia
ly enlera did `ly oeik oeleafl mb dxeq` oae`x zy` lgx ok
cinrdl oi` ok lr .xzida d`vny dn liren `le ,znd oae`x

y meyn ,enlera did `ly g` zy` zexra dpynd z`àzâeìôa¦§§¨
.éøééî÷ àìŸ¨©§¥

:`iig iaxe ax ixac xe`iaa zxg` dhiy d`ian `xnbdáøå§©
íbøúî àøôñxen`d zeig`d oicy ,`iig iaxe ax ixac z` ©§¨§©§¥

xacn epzpynaóàzexrae ,BîìBòa äéä àlL åéçà úLàmeyn ©¥¤¨¦¤Ÿ¨¨§¨
cdì úçkLîdf oicàzéLa[dyya-]ïBòîL éaøc àaélàå ,éçà ©§©©¨§¦¨©¦§©¦¨§©¦¦§

.lirl x`eankéðîéñåC,`ed dpynd ea dxaicy ote`d oniq ±úî §¦¨¨¥
.íaééå ãìBð úî íaééå ãìBðyïBòîLå ïáeàøeidïéàeNðlézLmiyp ©§¦¥¥©§¦¥§¥§¦§§¦§¥

ody,úBéçàeäãeäéå éåìeid mdig`ïéàeNðlézLmiypúBiøëð £¨¥¦¦¨§¦§¥¨§¦
e ,[zeig` opi`y-]ïáeàø úîokn xg`leãìBðeig`å ,øëNOéxg` ¥§¥©¦¨¨§

jkéåì íaééjk xg`e ,oae`x zy` z`,ïBòîL úîokn xg`leãìBð ¦¥¥¦¥¦§©
å ,ïìeáæjk xg`äãeäé íaéée ,oerny zy` z`àìa äãeäéå éåì eúî §ª§¦¥§¨¥¥¦¦¨§Ÿ

eäì eìôðå ,íéðameail odizeyp.ïìeáæe øëNOé én÷df ote`ay ¨¦§¨§§©¥¦¨¨§ª
àéäL dúBçàå ,äæì úøzeî äæì äøeñàäå äæì úøzeî äæì äøeñàä̈£¨¨¤¤¤¨¤§¨£¨¨¤¤¤¨¤©£¨¤¦

dzîáé.lirl x`eank ,znaiizn e` zvleg e` §¦§¨
:`xtq ax lr `xnbd dywnél änìmig` dyya xaecny xnel ¨¨¦

eäãeäé íaéémb ixd ,oeleaf zcil xg`l oerny zy` d`l z` ¦¥§¨
e mig` dyingaàìayäãeäé íaééd`l z`dì úçkLî éîð §Ÿ¦¥§¨©¥©§©©¨

lgxa xeq` xkyyi ixdy .dfl zxzen dfl dxeq`d didzy
,enlera did `ly oae`x zy` okl mcew dzidy meyn iel zy`
oeleaf eli`e ,enlera didy meyn oerny zy` d`la xzene
lgxa xzene ,enlera did `ly meyn oerny zy` d`la xeq`

.iel dnaiiy xg`l clepy meyn iel zy`
mig` dyy ly ote` hwp `xtq ax :`xnbd zvxzníeMîdvxy ¦

a mb 'dfl zxzen dfl dxeq`d' ly llkd z` cinrdl.äøöoebke ¨¨
z` `yp dcedie dxy z` iel `ype ,zeig` dwaxe dxy eidy
zy` lgx z` iel maie ,xkyyi clep oae`x zny xg`le ,dwax
d`l z` dcedi maiie ,oeleaf clepe oerny zn jk xg`e ,oae`x
iptl dwaxe dxy eltpe mipa `la dcedie iel ezne ,oerny zy`
meyn xkyyil dxeq` iel zy` dxy ,[c xeiv] oeleafe xkyyi
did `ly g` zy` xeqi`a eilr dxeq`d lgx zxv `idy

zdy xg`l clepy oeleafl zxzene enlera,iell lgx dnaii
d`l zxv `idy meyn oeleafl dxeq` dwax dzeg` eli`e

.oerny iiga clepy xkyyil zxzene eilr dxeq`d
:`xnbd dywnäøö çðéz àäoic z` cinrdl ozip mpn` ± ¨¦©¨¨

la` ,enlera did `ly g` zy` zxva epzpyna xen`d zeig`d
aäøöc äøödxkfed `id mby ,enlera did `ly g` zy` ly ¨¨§¨¨

,meail zexeq`d zeixrd llka zkqnd zligzay dpynaéàî©

øîéîì àkéà.xen`d oicd z` da cinrdl ozip ji` ± ¦¨§¥©
e ,dxv zxva s` miiwzn df oic :`xnbd zvxznøãäc ïBâk§©£©

éîð eäðéîaéå[mb enaii jk xg`y-]øLàå ãbzexg`d miypd z` §©§¦§©¥¨§¨¥
ezne ,zeig` eidy zetqep miyp xy`e cbl eide ,dcedie iel ly
`vnp .oeleafe xkyyi iptl meail mdizeyp eltpe ,xy`e cb
oae`x zeyp ly odizexv zexv od xy`e cb ly zexg`d miypdy
dcedi zy` z` maiy cb ly ezy` ok lr .[d xeiv] oernye
did `ly oerny eig` zy` zxvc zxv meyn oeleafl dxeq`
zxvc zxv meyn xkyyil dxeq` xy` ly ezy` oke ,enlera

.enlera did `ly oae`x eig` zy`

äðùî
ìLïéçà äLeidyïéàeNð ïäî íéðLlBà ,úBéçà ézLmipy eidy §Ÿ¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨

l mi`eyp mdnBà ,dzáe äMàl mi`eyp eidyza úáe äMàBà ,d ¦¨¦¨¦¨©¦¨
l mi`eyp eidy,dða úáe äMà,mipa `la mi`eypd mig`d ezne ¦¨©§¨

éøäodizeypúBîaééúî àìå úBöìBç elàmeyn ,iyilyd g`l £¥¥§§Ÿ¦§©§
meyn eilr dxeq` odn zg` lky `vnpe ,el zewewf odizyy
opi`y meyn dvilga zeaiig od mewn lkne .ezwewf zaexw `idy

.dvilgn mb zxhtpd dxenb dexrkøèBt ïBòîL éaøåixnbl oze` §©¦¦§¥
.`xnba x`eai enrhe ,meain oiae dvilgn oia

m`eåéìò äøeñà ïäî úçà äúéäa iyilyd g`d lr -,äåøò øeqéà ¨§¨©©¥¤£¨¨¨¦¤§¨
`ed ixdda øeñà[dexra-],dúBçàa øzeîedexrdy xg`n oky ¨¨¨©£¨

odn zg` dzid m` la` .ezwewf zeg` ef oi` el dwewf dpi`
a eilr dxeq`äåöî øeqéà,zeixrl zeipy ly [opaxc xeqi`±]Bà ¦¦§¨

aäMeã÷ øeqéàdzeg` mbe `id mb ,[oiyre oie`l xeqi`-]úBöìBç ¦§¨§
,úBîaééúî àìå`vnp dvilga zeaiig od mby xg`n oky §Ÿ¦§©§

.ezwewf zeaexw od odizeaexwy

àøîâ
oerny iax ly enrh z` zyxtny `ziixa d`ian `xnbd

:epzpyna,àéðz,zeig` izy meail eiptl eltpøèBt ïBòîL éaø ©§¨©¦¦§¥
,íeaéiä ïîe äöéìçä ïî ïäézLameynøîàpL(gi gi `xwie)äMàå' ¦§¥¤¦©£¦¨¦©¦¤¤¡©§¦¨

,'øøöì çwú àì dúçà ìày ,oerny iax yxeceeNòpL äòLa ¤£Ÿ¨Ÿ¦¨¦§Ÿ§¨¨¤©£
zeig`dBæì Bæ úBøömai iptl meail odizy zeltepy ici lr dwifa ¨¨

,cg`,ïäî úçàa eléôà ïéçewéì Eì àäé àìoze` dxhty xg`ne Ÿ§¥§¦¦£¦§©©¥¤
mewna `ly g` zy` lkk xq`idl zexfeg od ixd ,meain dxezd

.meai zevn
:dpyna epipy'åë ïäî úçà äúéä,dexr xeqi`a eilr dxeq` ¨§¨©©¥¤

:`xnbd dywn .dzeg`a xzene da xeq`,éì änì ez àäxak ixd ¨¨¨¦
e ,zncewd dpyna df oic epipyCä eðééä:`xnbd zvxzn .`ed ©§©

éøèöéà ïBòîL éaøìCc meyn ,df oic zepyl,àðéîà Czòc à÷ìñ §©¦¦§¦§§¦¨§¨©§¨£¦¨
úBîaééúî àìå úBöìBç àì úBéçà ézL ïBòîL éaø øîàå ìéàBäon ¦§¨©©¦¦§§¥£¨Ÿ§§Ÿ¦§©§

yi ,dxezdøBæâì,maiizz `ly dexr zeg`a mbíeMîm`y ¦§¦
a mail e`eai ,dpxizpàîìòc úBéçà ézLs`yk mb meail eltpy §¥£¨§¨§¨

.maid lr dexr dpi` odn zg`ïì òîLî÷iaxl mby ,epzpyn ¨©§©¨
.dexr zeg` mail xzen oerny

a maid lr dxeq` odn zg` dzid :dpyna epipy'åë äåöî øeqéà¦¦§¨
.zenaiizn `le zevleg odizy ,dyecw xeqi` e`
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קטו היום יום . . . 
ִצּוּוי  ה ּבְ ִבילֹו, ִהּנֵ ׁשְ ָבר ּבִ ׁשּוט ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה ּדָ ה ָלִאיׁש ַהּפָ ר ֶהָחָכם ְיַצּוֶ ֲאׁשֶ ָלל. ְוָהָיה ּכַ ל ַיַחס ִעּמֹו ּכְ ׁשֶ
ִמְצַות  ם  ְלַקּיֵ ָיכֹול  ר הּוא  ֲאׁשֶ ְמִציאּותֹו  יׁש  ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ְלַעְצמֹו  ֵהן  ׁשּוט,  ַהּפָ ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ ְמִציאּותֹו  נֹוָלד  ֶזה 
ה,  ִויַצּוֶ ר  ְיַדּבֵ ֵאָליו  ר  ֲאׁשֶ ִלְמִציאּות  ב  ֶנְחׁשָ ֶהָחָכם  ֵעיֵני  ּבְ ְוֵהן  ָבר,  ּדָ ַלֲעׂשֹות  ֶהָחָכם  ה  ִצּוָ ְולֹו  ֶהָחָכם 

ל מּוָבן. ְמׁשָ יֹוֵתר. ְוַהּנִ ׁשּוט ּבְ ּוְלַבד ֹזאת ֲהֵרי ִצּוּוי ֶזה ְמַאֵחד ֶהָחָכם ָהָרם ְוַנֲעֶלה ִעם ָהִאיׁש ַהּפָ

דֹול ְוַנֲעֶלה אֹו ָקָטן  ָבר ּגָ ּוּוי, ִאם ּדָ ה ִיְהֶיה ַהּצִ ּמֶ ָלל ּבַ ל ּכְ "ל, ֵאין ֶהְבּדֵ ַיַחס ְלַהּנַ ר ּבְ ן ֲאׁשֶ ם ּכֵ ּומּוָבן ּגַ
ּוָפׁשּוט.

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

dcedie iel mb ezne ,oerny zy` d`l z` dcedi maii jk xg`e
.[a xeiv] oeleafe xkyyi iptl meail mdiyp eltpe ,mipa ila
zy` dzidy meyn xkyyil dxeq`d lgx oerny iax zhiyly
ixg` clepy oeleafl zxzen ,xkyyi ly enlera did `ly oae`x
dpi` dzeg` d`ly oeikn ezwewf zeg` dpi`e ,iell dnaiizpy
oerny zy` dzidy meyn oeleafl dxeq`d d`l eli`e .el dwewf
ly enlera didy xkyyil zxzen ,oeleaf ly enlera did `ly
.el dwewf dpi` dzeg` lgxy oeikn ezwewf zeg` dpi`e ,oerny

la`dì úçkLî àì ïðaøc àaélàmb mzhiyl oky ,ef zexyt` ©¦¨§©¨¨Ÿ©§©©¨
m`e ,enlera did `ly eig` zy` xeqi` epyi clep seqale maia
ly enlera did `ly oeik oeleafl mb dxeq` oae`x zy` lgx ok
cinrdl oi` ok lr .xzida d`vny dn liren `le ,znd oae`x

y meyn ,enlera did `ly g` zy` zexra dpynd z`àzâeìôa¦§§¨
.éøééî÷ àìŸ¨©§¥

:`iig iaxe ax ixac xe`iaa zxg` dhiy d`ian `xnbdáøå§©
íbøúî àøôñxen`d zeig`d oicy ,`iig iaxe ax ixac z` ©§¨§©§¥

xacn epzpynaóàzexrae ,BîìBòa äéä àlL åéçà úLàmeyn ©¥¤¨¦¤Ÿ¨¨§¨
cdì úçkLîdf oicàzéLa[dyya-]ïBòîL éaøc àaélàå ,éçà ©§©©¨§¦¨©¦§©¦¨§©¦¦§

.lirl x`eankéðîéñåC,`ed dpynd ea dxaicy ote`d oniq ±úî §¦¨¨¥
.íaééå ãìBð úî íaééå ãìBðyïBòîLå ïáeàøeidïéàeNðlézLmiyp ©§¦¥¥©§¦¥§¥§¦§§¦§¥

ody,úBéçàeäãeäéå éåìeid mdig`ïéàeNðlézLmiypúBiøëð £¨¥¦¦¨§¦§¥¨§¦
e ,[zeig` opi`y-]ïáeàø úîokn xg`leãìBðeig`å ,øëNOéxg` ¥§¥©¦¨¨§

jkéåì íaééjk xg`e ,oae`x zy` z`,ïBòîL úîokn xg`leãìBð ¦¥¥¦¥¦§©
å ,ïìeáæjk xg`äãeäé íaéée ,oerny zy` z`àìa äãeäéå éåì eúî §ª§¦¥§¨¥¥¦¦¨§Ÿ

eäì eìôðå ,íéðameail odizeyp.ïìeáæe øëNOé én÷df ote`ay ¨¦§¨§§©¥¦¨¨§ª
àéäL dúBçàå ,äæì úøzeî äæì äøeñàäå äæì úøzeî äæì äøeñàä̈£¨¨¤¤¤¨¤§¨£¨¨¤¤¤¨¤©£¨¤¦

dzîáé.lirl x`eank ,znaiizn e` zvleg e` §¦§¨
:`xtq ax lr `xnbd dywnél änìmig` dyya xaecny xnel ¨¨¦

eäãeäé íaéémb ixd ,oeleaf zcil xg`l oerny zy` d`l z` ¦¥§¨
e mig` dyingaàìayäãeäé íaééd`l z`dì úçkLî éîð §Ÿ¦¥§¨©¥©§©©¨

lgxa xeq` xkyyi ixdy .dfl zxzen dfl dxeq`d didzy
,enlera did `ly oae`x zy` okl mcew dzidy meyn iel zy`
oeleaf eli`e ,enlera didy meyn oerny zy` d`la xzene
lgxa xzene ,enlera did `ly meyn oerny zy` d`la xeq`

.iel dnaiiy xg`l clepy meyn iel zy`
mig` dyy ly ote` hwp `xtq ax :`xnbd zvxzníeMîdvxy ¦

a mb 'dfl zxzen dfl dxeq`d' ly llkd z` cinrdl.äøöoebke ¨¨
z` `yp dcedie dxy z` iel `ype ,zeig` dwaxe dxy eidy
zy` lgx z` iel maie ,xkyyi clep oae`x zny xg`le ,dwax
d`l z` dcedi maiie ,oeleaf clepe oerny zn jk xg`e ,oae`x
iptl dwaxe dxy eltpe mipa `la dcedie iel ezne ,oerny zy`
meyn xkyyil dxeq` iel zy` dxy ,[c xeiv] oeleafe xkyyi
did `ly g` zy` xeqi`a eilr dxeq`d lgx zxv `idy

zdy xg`l clepy oeleafl zxzene enlera,iell lgx dnaii
d`l zxv `idy meyn oeleafl dxeq` dwax dzeg` eli`e

.oerny iiga clepy xkyyil zxzene eilr dxeq`d
:`xnbd dywnäøö çðéz àäoic z` cinrdl ozip mpn` ± ¨¦©¨¨

la` ,enlera did `ly g` zy` zxva epzpyna xen`d zeig`d
aäøöc äøödxkfed `id mby ,enlera did `ly g` zy` ly ¨¨§¨¨

,meail zexeq`d zeixrd llka zkqnd zligzay dpynaéàî©

øîéîì àkéà.xen`d oicd z` da cinrdl ozip ji` ± ¦¨§¥©
e ,dxv zxva s` miiwzn df oic :`xnbd zvxznøãäc ïBâk§©£©

éîð eäðéîaéå[mb enaii jk xg`y-]øLàå ãbzexg`d miypd z` §©§¦§©¥¨§¨¥
ezne ,zeig` eidy zetqep miyp xy`e cbl eide ,dcedie iel ly
`vnp .oeleafe xkyyi iptl meail mdizeyp eltpe ,xy`e cb
oae`x zeyp ly odizexv zexv od xy`e cb ly zexg`d miypdy
dcedi zy` z` maiy cb ly ezy` ok lr .[d xeiv] oernye
did `ly oerny eig` zy` zxvc zxv meyn oeleafl dxeq`
zxvc zxv meyn xkyyil dxeq` xy` ly ezy` oke ,enlera

.enlera did `ly oae`x eig` zy`

äðùî
ìLïéçà äLeidyïéàeNð ïäî íéðLlBà ,úBéçà ézLmipy eidy §Ÿ¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨

l mi`eyp mdnBà ,dzáe äMàl mi`eyp eidyza úáe äMàBà ,d ¦¨¦¨¦¨©¦¨
l mi`eyp eidy,dða úáe äMà,mipa `la mi`eypd mig`d ezne ¦¨©§¨

éøäodizeypúBîaééúî àìå úBöìBç elàmeyn ,iyilyd g`l £¥¥§§Ÿ¦§©§
meyn eilr dxeq` odn zg` lky `vnpe ,el zewewf odizyy
opi`y meyn dvilga zeaiig od mewn lkne .ezwewf zaexw `idy

.dvilgn mb zxhtpd dxenb dexrkøèBt ïBòîL éaøåixnbl oze` §©¦¦§¥
.`xnba x`eai enrhe ,meain oiae dvilgn oia

m`eåéìò äøeñà ïäî úçà äúéäa iyilyd g`d lr -,äåøò øeqéà ¨§¨©©¥¤£¨¨¨¦¤§¨
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v"ndqeקטז ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ה  מרחשון ב' ראשון יום הצליח  שלא שליח

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰ìòBtä úà øëBOä©¥¤©¥
äî íL àöî àìå Cìäå ,íB÷îì íB÷nî úeçéìL Bì àéáäì§¨¦§¦¦¨§¨§¨©§Ÿ¨¨¨©
Cìäå ,íøëì íéð÷ àéáäì BøëO .íìOî BøëO Bì ïúBð ¯ àéáï¦¥§¨¨§¨§¨§¨¦¨¦§¤¤§¨©

.íìLî BøëO Bì ïúBð ¯ àéáä àìå àöî àìå§Ÿ¨¨§Ÿ¥¦¥§¨¨§¨
א):שנינו קטו, בכדו (ב"ק בא וזה יין של בחביתו בא "זה

ילך  הדבש שמא חשש ויש נסדק הדבש וכד דבש", של
שפך  מהיין, יקר היה הדבש ימים שבאותם וכיון לאיבוד,
לתוכה  הדבש את להעביר כדי היין את החבית בעל
את  "אציל החבית בעל אמר אם במשנה: ואמרו ולהצילו.
לו  לתת חייב הדבש בעל שלי", דמי לי נותן ואתה שלך
השימוש  על שכירות דמי הדבש, מילוי של עבודה שכר
כך  סוכם לא אם אך שנשפך, היין דמי את וגם בחבית
העבודה  על רק אלא שנשפך היין על משלם אינו במפורש

והשכירות.
א)ובגמרא קטז, דבר (שם של בסופו אם רבי: את רב שאל

גם  האם אבד, הדבש וגם במלאכתו הצליח לא החבית בעל
הפסיד  שלמעשה היין בעל את לפצות הדבש בעל חייב אז
לפיצוי? זכאי אינו הדבש את הציל שלא כיוון או כספו, את
כלומר, שכרו". אלא לו אין שאלה? "וזו : רבי לו ענה
רב  חזר הפיצוי. את ולא העבודה שכר רק שמקבל ברור
כרוב  להביא הפועל את "השוכר שנינו הלוא רבי: את ושאל

החולה] [את ומצאו [השליח] והלך לחולה, ודרומסקנין
על  שאף הרי משלם!". שכרו לו נותן – שהבריא או שמת
שם, רבי: לו ענה לו! לשלם חייב הועיל לא שהשליח פי
וכך  הדברים את להביא נשלח שהרי שליחותו עשה השליח
הדברים. את להציל השליחות את ביצע לא כאן אך עשה,
כאן  הרמב"ם דברי בין ההבדל מה משנה': ה'לחם שואל
"השוכר  לרבי) רב שציטט הברייתא של ברישא (שמקורם
ולא  והלך למקום ממקום שליחות לו להביא הפועל את
להציל  "ירד של לדין שכרו", לו נותן – יביא מה שם מצא
מה  תמורת מקבל ואינו שכרו אלא לו אין בו הציל", ולא
משימה, לבצע הלך השליח המקרים בשני והרי שהפסיד,
השליחות) ביצוע באיכות קשורה (שאינה צדדית ומסיבה

למלאה? הצליח לא
אפרים' ה'מחנה ח):ומבאר סי' טירחה'(שכירות 'שכר יש

טרחה  טעונה שהשליחות לנו ידוע אם הצלחה'. 'שכר ויש
תלות  בלי טרחה, שכר לו להעניק יש – טרח אכן והשליח
שכר  את לקבל עליו המקרים, בשני ואכן ההצלחה. במידת
על  מראש שהסיכום פשוט להציל' ב'ירד אולם הטרחה.
של  במקרה ולכן, השליחות. בהצלחת מותנה הנוסף השכר

בתוצאות. יישא השליח כישלון,

ה'תשע"ה  מרחשון ג' שני יום שכר  שומר - האומן

:‚ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰éøîBL ¯ ïéðnàä ìk̈¨ª¨¦§¥
.ïä øëÖ¨¥

דינם  הבית, בעל של בכלים מלאכה העושים האומנים
או  נגנבו אם עליהם וחייבים הכלים, על שכר כשומרי
לו  יש השמירה, על שכר נוטל האומן שאין ואף נאבדו.
שכרו  על כעירבון ומשמש אצלו מופקד שהכלי בכך הנאה

שכרו  את לגבות כדי ולבא לצאת יצטרך פ,ולא מציעא (בבא

.ב)
שו)והב"ח סי' ריש רש"י (חו"מ מלשון האומנין)דייק כל (ד"ה

שומר  הוא הרי בביתו מלאכתו את עשה האומן כאשר שרק
בבית  המלאכה את עושה אם אבל הבית, בעל כלי על שכר
שהרי  חינם, כשומר לא ואפילו כלל, שומר אינו הבית בעל
ולא  שם, ולתקנו לביתו הכלי את להביא רשאי האומן אין

משמירתם. הבעלים נסתלקו
עליו: תמה למלך' וה'משנה

נחשב  שהאומן בגמרא הנאמר על מבוססים הב"ח דברי
כעירבון  הכלי בתפיסת לו שיש ההנאה מפני שכר כשומר
את  קיבל האומן כאשר רק שייך וזה שכרו, לתשלום

רק נאמר זה טעם אך בידו, והכלי בביתו אליבא המלאכה

כמותו) (שהלכה יהודה רבי לשיטת ואילו מאיר, דרבי
שבעל  מכך לו שיש ההנאה מפני שכר כשומר הוא האומן

שכר. לו ומשלם המלאכה את לו נתן הכלי
את  האומן עושה היכן מינה' 'נפקא כל אין זה טעם ולפי
הוא  הרי הבעלים בבית המלאכה בעשיית וגם מלאכתו,

שכר. שומר
הש"ך דעת גם סק"א)וזו שם עושה (חו"מ "אפילו שכתב:

שזהו  מטעם שכר שומר הוי הבית הבעל אצל המלאכה
וכתב  שכרו". ליטול מלאה לו שנותן במה שמשתכר שכרו

אפרים' מא)ה'מחנה סי' שומרים כאשר (הל' גם זה טעם שלפי
המלאכה  עשיית לפני שכרו לו ושילם הבית בעל הקדים
לפי  (כי שעושה מהעבודה שמשתכר כיון שכר כשומר דינו
כעירבון  הכלי את שמחזיק בכך היא שההנאה הטעם
בכך). צורך כל לו אין שולם השכר כאשר שכרו, לתשלום

מסכת' 'גליא בספר שם)וגם חו"מ תשובה בפתחי הובא יג. (סי'

מלח  עבורו שיקנה עגלה לבעל מעות "שנתן באחד פסק
כשומר  השתעבד עגלה' ש'בעל - בדרך" ונגנבו בפינסק,
המלח  הובלת עבור לו משלם הסחורה שבעל בזה שכר

שכר". שומר הוה מקודם תשלומין קיבל ו"אפילו

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ה  מרחשון ד' שלישי יום ביטוח? כחברת או כמזיק - השומר חיובי

:Á ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰ïî ìàL̈©¦
äìàL àéä íà ÷ôñ äæ éøä ...ïäî ãçà Bì ìàLðå ïéôzMä©ª¨¦§¦§©¤¨¥¤£¥¤¨¥¦¦§¥¨
da òLt ...ílLî Bðéà ¯ äúî íà :Cëéôì .dðéà íà íéìòaa©§¨¦¦¥¨§¦¨¦¥¨¥§©¥¨©¨

.ílLî äæ éøä ¯£¥¤§©¥
אפילו  בבעלים, "השואל הרמב"ם: כתב הפרק בתחילת
'בעליו  של שהפטור הרי פטור". בפשיעה, אבד או נגנב
לגבי  זו, בהלכה כן, פי על ואף בפשיעה. אפילו קיים עמו'
הרמב"ם: מחלק עמו' 'בעליו בדין ספק יש שבהם מקרים
מספק, פטור - השומר פשיעת מחמת שלא אירע הנזק אם

חייב. בפשיעתו אירע אם אך
גם  קיים עמו בעליו של והפטור מאחר להבין: ויש

באונס? מאשר יותר מחמירים בספק מדוע בפשיעה,
והביאור:

קיימת  האם ספק ויש לחייב, ברורה סיבה יש כאשר
ודאי' מידי מוציא ספק 'אין אומרים הפוטרת, סיבה
סיבת  יש מלכתחילה האם הוא הספק כאשר אך ומחייבים,

מספק. מחייבים אין חיוב,
בבעלים: לאונס בבעלים פשיעה בין החילוק וזה

החיוב  השומר, של פשיעתו מחמת אירע הנזק כאשר
עמו  בעליו שאם אלא כראוי, שמר ולא שהתרשל משום הוא
הרי  קיים, עמו' 'בעליו של הפטור האם בספק ולכן פטור,
לפוטרו  סיבה יש אם וספק (הנזק), לחיוב וודאית סיבה יש
הוא  החיוב באונס, אירע הנזק כאשר אך חייב. וממילא
שיקרה  נזק כל על אחריות עליו מקבל שהשומר משום
נזק  על הלקוח את לפצות המתחייבת ביטוח חברת (בדוגמת
כפופה  שהאחריות ומובן בו), אשמה שאיננה למרות
בעליו  שאם התורה קבעה וכאן מראש, שנקבעו לתנאים
עמו' 'בעליו בדין ספק ולכן האחריות. עליו תחול לא עמו,
על  התחייבות היתה האם – החיוב עצם על כספק נידון

לשלם. צריך אינו ומספק לא, או זה אופן
(gpxz 'iq a"a mixeriy uaew)

ה'תשע"ה  מרחשון ה' רביעי יום ממון? - הנאה' 'טובת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰eãé÷ôäL éî¦¤¦§¦
eáðâðå íäa òLôe ,íééeáL ïBéãt ìL Bà íéiðò ìL úBòî Bìöà¤§¨¤£¦¦¤¦§§¦¨©¨¤§¦§§

ì :øîàpL ;øeèt ¯ïBîî àeä éøäå ,íéiðòì ÷lçì àìå ¯ øîL ¨¤¤¡©¦§Ÿ§Ÿ§©¥©£¦¦©£¥¨
.íéòáBz Bì ïéàL¤¥§¦

ו)מהפסוק כב, כלים (שמות או כסף רעהו אל איש יתן "כי
רק  הוא הפיקדון כספי על השומר שחיוב למדים לשמור..."
לחלקם  כדי לו נמסר כאשר ולא 'לשמור' כדי לו נמסרו אם

א)לעניים צג, רש"י(ב"ק ופירש לשמור). ד"ה שבעל (שם כיון כי
ממנו  פסקה הפיקדון, כספי את לחלק לשומר אמר הפיקדון
פשע  אם השומר את לתבוע יכול ואינו הכסף על הבעלות
לומר  יכול כי לתבוע יכולים אינם העניים וגם ונגנבו. בהם
לתתו  אני יכול אלא לך לתת חייב "איני מהם אחד לכל

תובעים". לו שאין "ממון זהו ולכן אחר", לעני
ולא  לשמירה צדקה כספי הפקידו הבעלים אם זה, ולפי
אך  בהם, פשע אם השומר את לתבוע הם יכולים לחלוקה
לשמירה  פיקדון בין מחלק שאינו משמע הרמב"ם מלשון
פטור  לשמירה הפקיד אם ואף לעניים, לחלוקה לפיקדון

תובעים". לו שאין "ממון זהו כי בשמירתו, פשע אם השומר
הכסף  את לשומר נתנו הבעלים והרי מדוע, להבין וצריך

לשמירה? כפיקדון
והביאור:

הפיקדון  כספי את נתנו הבעלים אם – רש"י לדעת
פשע  אם השומר מן לתבעם הם יכולים לשמירה, רק לשומר
כמבואר  זה, מכסף הנאה' 'טובת לו שיש כיוון ונגנבו, בהם

א)בגמרא ו, עניים (ערכין לידי שהגיעו קודם צדקה שכספי
ו"טובת  כהלוואה לעצמם בו להשתמש הבעלים יכולים
השומר  ומשלם תובעים לו יש זה וממון ממון", – הנאה

פשע. אם
ממון אינה הנאה' 'טובת - הרמב"ם לדעת הל'אבל (ראה

ה) ה, פ"ב המיועד גניבה הכסף את הפקידו הבעלים אם וגם ,
הפיקדון  כספי את לתבוע יכולים הם אין לשמירה לעניים
הרי  הנאה, טובת בהם לו שיש אף כי שפשע, השומר מן

תביעה. זכות כל לו ואין ממון אינו
(fh 'iq mixney 'ld mixt` dpgn)

ה'תשע"ה  מרחשון ו' חמישי יום אחר  אדם של חמץ מכירת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰õîç ãé÷ônä©©§¦¨¥
äòL ãò Ba òbé àì äæ éøä Z çñtä òébäå ,Bøáç ìöà¥¤£¥§¦¦©©¤©£¥¤Ÿ¦©©¨¨
÷eMa BøëBîe àöBé Cléàå ïàkî ;øOò äòaøà íBiî úéLéîç£¦¦¦©§¨¨¨¨¦¨§¦©¥§©

ì.íéìòaì äãáà áLä íeMî ,BzòL §©§¦¨¥£¥¨©§¨¦
לא  אם כי המפקיד, של לטובתו נעשית החמץ מכירת
זאת  מלבד הרי בבעלותו, ויישאר האיסור זמן קודם יימכר
לו  יגרם ימצא', ובל יראה 'בל של תורה איסור על שיעבור
ישראל  של חמצו כדין בהנאה ייאסר החמץ כי ממוני, נזק

הפסח. עליו שעבר
אברהם' ה'מגן סק"ה)וכתב תמג התרשל (סי' השומר שאם

והיה  מאחר כי שוויו, את לשלם חייב החמץ, את מכר ולא
בשמירתו. פשע מכר, ולא למכור עליו

יעקב' ה'חק סק"ז)אך הזקן(שם סק"ב)ואדמו"ר וקו"א ס"ח (שם

הרמב"ם בלשון שהרי כך, על הגמרא)חולקים לשון (שהוא

מדין הוא המכירה שחיוב `dcaמבואר zayd שאין היינו ,
מניעת  הכוללת אבדה השבת מצד אלא השמירה מחיובי זה



קיז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ה  מרחשון ב' ראשון יום הצליח  שלא שליח

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰ìòBtä úà øëBOä©¥¤©¥
äî íL àöî àìå Cìäå ,íB÷îì íB÷nî úeçéìL Bì àéáäì§¨¦§¦¦¨§¨§¨©§Ÿ¨¨¨©
Cìäå ,íøëì íéð÷ àéáäì BøëO .íìOî BøëO Bì ïúBð ¯ àéáï¦¥§¨¨§¨§¨§¨¦¨¦§¤¤§¨©

.íìLî BøëO Bì ïúBð ¯ àéáä àìå àöî àìå§Ÿ¨¨§Ÿ¥¦¥§¨¨§¨
א):שנינו קטו, בכדו (ב"ק בא וזה יין של בחביתו בא "זה

ילך  הדבש שמא חשש ויש נסדק הדבש וכד דבש", של
שפך  מהיין, יקר היה הדבש ימים שבאותם וכיון לאיבוד,
לתוכה  הדבש את להעביר כדי היין את החבית בעל
את  "אציל החבית בעל אמר אם במשנה: ואמרו ולהצילו.
לו  לתת חייב הדבש בעל שלי", דמי לי נותן ואתה שלך
השימוש  על שכירות דמי הדבש, מילוי של עבודה שכר
כך  סוכם לא אם אך שנשפך, היין דמי את וגם בחבית
העבודה  על רק אלא שנשפך היין על משלם אינו במפורש

והשכירות.
א)ובגמרא קטז, דבר (שם של בסופו אם רבי: את רב שאל

גם  האם אבד, הדבש וגם במלאכתו הצליח לא החבית בעל
הפסיד  שלמעשה היין בעל את לפצות הדבש בעל חייב אז
לפיצוי? זכאי אינו הדבש את הציל שלא כיוון או כספו, את
כלומר, שכרו". אלא לו אין שאלה? "וזו : רבי לו ענה
רב  חזר הפיצוי. את ולא העבודה שכר רק שמקבל ברור
כרוב  להביא הפועל את "השוכר שנינו הלוא רבי: את ושאל

החולה] [את ומצאו [השליח] והלך לחולה, ודרומסקנין
על  שאף הרי משלם!". שכרו לו נותן – שהבריא או שמת
שם, רבי: לו ענה לו! לשלם חייב הועיל לא שהשליח פי
וכך  הדברים את להביא נשלח שהרי שליחותו עשה השליח
הדברים. את להציל השליחות את ביצע לא כאן אך עשה,
כאן  הרמב"ם דברי בין ההבדל מה משנה': ה'לחם שואל
"השוכר  לרבי) רב שציטט הברייתא של ברישא (שמקורם
ולא  והלך למקום ממקום שליחות לו להביא הפועל את
להציל  "ירד של לדין שכרו", לו נותן – יביא מה שם מצא
מה  תמורת מקבל ואינו שכרו אלא לו אין בו הציל", ולא
משימה, לבצע הלך השליח המקרים בשני והרי שהפסיד,
השליחות) ביצוע באיכות קשורה (שאינה צדדית ומסיבה

למלאה? הצליח לא
אפרים' ה'מחנה ח):ומבאר סי' טירחה'(שכירות 'שכר יש

טרחה  טעונה שהשליחות לנו ידוע אם הצלחה'. 'שכר ויש
תלות  בלי טרחה, שכר לו להעניק יש – טרח אכן והשליח
שכר  את לקבל עליו המקרים, בשני ואכן ההצלחה. במידת
על  מראש שהסיכום פשוט להציל' ב'ירד אולם הטרחה.
של  במקרה ולכן, השליחות. בהצלחת מותנה הנוסף השכר

בתוצאות. יישא השליח כישלון,

ה'תשע"ה  מרחשון ג' שני יום שכר  שומר - האומן

:‚ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰éøîBL ¯ ïéðnàä ìk̈¨ª¨¦§¥
.ïä øëÖ¨¥

דינם  הבית, בעל של בכלים מלאכה העושים האומנים
או  נגנבו אם עליהם וחייבים הכלים, על שכר כשומרי
לו  יש השמירה, על שכר נוטל האומן שאין ואף נאבדו.
שכרו  על כעירבון ומשמש אצלו מופקד שהכלי בכך הנאה

שכרו  את לגבות כדי ולבא לצאת יצטרך פ,ולא מציעא (בבא

.ב)
שו)והב"ח סי' ריש רש"י (חו"מ מלשון האומנין)דייק כל (ד"ה

שומר  הוא הרי בביתו מלאכתו את עשה האומן כאשר שרק
בבית  המלאכה את עושה אם אבל הבית, בעל כלי על שכר
שהרי  חינם, כשומר לא ואפילו כלל, שומר אינו הבית בעל
ולא  שם, ולתקנו לביתו הכלי את להביא רשאי האומן אין

משמירתם. הבעלים נסתלקו
עליו: תמה למלך' וה'משנה

נחשב  שהאומן בגמרא הנאמר על מבוססים הב"ח דברי
כעירבון  הכלי בתפיסת לו שיש ההנאה מפני שכר כשומר
את  קיבל האומן כאשר רק שייך וזה שכרו, לתשלום

רק נאמר זה טעם אך בידו, והכלי בביתו אליבא המלאכה

כמותו) (שהלכה יהודה רבי לשיטת ואילו מאיר, דרבי
שבעל  מכך לו שיש ההנאה מפני שכר כשומר הוא האומן

שכר. לו ומשלם המלאכה את לו נתן הכלי
את  האומן עושה היכן מינה' 'נפקא כל אין זה טעם ולפי
הוא  הרי הבעלים בבית המלאכה בעשיית וגם מלאכתו,

שכר. שומר
הש"ך דעת גם סק"א)וזו שם עושה (חו"מ "אפילו שכתב:

שזהו  מטעם שכר שומר הוי הבית הבעל אצל המלאכה
וכתב  שכרו". ליטול מלאה לו שנותן במה שמשתכר שכרו

אפרים' מא)ה'מחנה סי' שומרים כאשר (הל' גם זה טעם שלפי
המלאכה  עשיית לפני שכרו לו ושילם הבית בעל הקדים
לפי  (כי שעושה מהעבודה שמשתכר כיון שכר כשומר דינו
כעירבון  הכלי את שמחזיק בכך היא שההנאה הטעם
בכך). צורך כל לו אין שולם השכר כאשר שכרו, לתשלום

מסכת' 'גליא בספר שם)וגם חו"מ תשובה בפתחי הובא יג. (סי'

מלח  עבורו שיקנה עגלה לבעל מעות "שנתן באחד פסק
כשומר  השתעבד עגלה' ש'בעל - בדרך" ונגנבו בפינסק,
המלח  הובלת עבור לו משלם הסחורה שבעל בזה שכר

שכר". שומר הוה מקודם תשלומין קיבל ו"אפילו

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ה  מרחשון ד' שלישי יום ביטוח? כחברת או כמזיק - השומר חיובי

:Á ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰ïî ìàL̈©¦
äìàL àéä íà ÷ôñ äæ éøä ...ïäî ãçà Bì ìàLðå ïéôzMä©ª¨¦§¦§©¤¨¥¤£¥¤¨¥¦¦§¥¨
da òLt ...ílLî Bðéà ¯ äúî íà :Cëéôì .dðéà íà íéìòaa©§¨¦¦¥¨§¦¨¦¥¨¥§©¥¨©¨

.ílLî äæ éøä ¯£¥¤§©¥
אפילו  בבעלים, "השואל הרמב"ם: כתב הפרק בתחילת
'בעליו  של שהפטור הרי פטור". בפשיעה, אבד או נגנב
לגבי  זו, בהלכה כן, פי על ואף בפשיעה. אפילו קיים עמו'
הרמב"ם: מחלק עמו' 'בעליו בדין ספק יש שבהם מקרים
מספק, פטור - השומר פשיעת מחמת שלא אירע הנזק אם

חייב. בפשיעתו אירע אם אך
גם  קיים עמו בעליו של והפטור מאחר להבין: ויש

באונס? מאשר יותר מחמירים בספק מדוע בפשיעה,
והביאור:

קיימת  האם ספק ויש לחייב, ברורה סיבה יש כאשר
ודאי' מידי מוציא ספק 'אין אומרים הפוטרת, סיבה
סיבת  יש מלכתחילה האם הוא הספק כאשר אך ומחייבים,

מספק. מחייבים אין חיוב,
בבעלים: לאונס בבעלים פשיעה בין החילוק וזה

החיוב  השומר, של פשיעתו מחמת אירע הנזק כאשר
עמו  בעליו שאם אלא כראוי, שמר ולא שהתרשל משום הוא
הרי  קיים, עמו' 'בעליו של הפטור האם בספק ולכן פטור,
לפוטרו  סיבה יש אם וספק (הנזק), לחיוב וודאית סיבה יש
הוא  החיוב באונס, אירע הנזק כאשר אך חייב. וממילא
שיקרה  נזק כל על אחריות עליו מקבל שהשומר משום
נזק  על הלקוח את לפצות המתחייבת ביטוח חברת (בדוגמת
כפופה  שהאחריות ומובן בו), אשמה שאיננה למרות
בעליו  שאם התורה קבעה וכאן מראש, שנקבעו לתנאים
עמו' 'בעליו בדין ספק ולכן האחריות. עליו תחול לא עמו,
על  התחייבות היתה האם – החיוב עצם על כספק נידון

לשלם. צריך אינו ומספק לא, או זה אופן
(gpxz 'iq a"a mixeriy uaew)

ה'תשע"ה  מרחשון ה' רביעי יום ממון? - הנאה' 'טובת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰eãé÷ôäL éî¦¤¦§¦
eáðâðå íäa òLôe ,íééeáL ïBéãt ìL Bà íéiðò ìL úBòî Bìöà¤§¨¤£¦¦¤¦§§¦¨©¨¤§¦§§

ì :øîàpL ;øeèt ¯ïBîî àeä éøäå ,íéiðòì ÷lçì àìå ¯ øîL ¨¤¤¡©¦§Ÿ§Ÿ§©¥©£¦¦©£¥¨
.íéòáBz Bì ïéàL¤¥§¦

ו)מהפסוק כב, כלים (שמות או כסף רעהו אל איש יתן "כי
רק  הוא הפיקדון כספי על השומר שחיוב למדים לשמור..."
לחלקם  כדי לו נמסר כאשר ולא 'לשמור' כדי לו נמסרו אם

א)לעניים צג, רש"י(ב"ק ופירש לשמור). ד"ה שבעל (שם כיון כי
ממנו  פסקה הפיקדון, כספי את לחלק לשומר אמר הפיקדון
פשע  אם השומר את לתבוע יכול ואינו הכסף על הבעלות
לומר  יכול כי לתבוע יכולים אינם העניים וגם ונגנבו. בהם
לתתו  אני יכול אלא לך לתת חייב "איני מהם אחד לכל

תובעים". לו שאין "ממון זהו ולכן אחר", לעני
ולא  לשמירה צדקה כספי הפקידו הבעלים אם זה, ולפי
אך  בהם, פשע אם השומר את לתבוע הם יכולים לחלוקה
לשמירה  פיקדון בין מחלק שאינו משמע הרמב"ם מלשון
פטור  לשמירה הפקיד אם ואף לעניים, לחלוקה לפיקדון

תובעים". לו שאין "ממון זהו כי בשמירתו, פשע אם השומר
הכסף  את לשומר נתנו הבעלים והרי מדוע, להבין וצריך

לשמירה? כפיקדון
והביאור:

הפיקדון  כספי את נתנו הבעלים אם – רש"י לדעת
פשע  אם השומר מן לתבעם הם יכולים לשמירה, רק לשומר
כמבואר  זה, מכסף הנאה' 'טובת לו שיש כיוון ונגנבו, בהם

א)בגמרא ו, עניים (ערכין לידי שהגיעו קודם צדקה שכספי
ו"טובת  כהלוואה לעצמם בו להשתמש הבעלים יכולים
השומר  ומשלם תובעים לו יש זה וממון ממון", – הנאה

פשע. אם
ממון אינה הנאה' 'טובת - הרמב"ם לדעת הל'אבל (ראה

ה) ה, פ"ב המיועד גניבה הכסף את הפקידו הבעלים אם וגם ,
הפיקדון  כספי את לתבוע יכולים הם אין לשמירה לעניים
הרי  הנאה, טובת בהם לו שיש אף כי שפשע, השומר מן

תביעה. זכות כל לו ואין ממון אינו
(fh 'iq mixney 'ld mixt` dpgn)

ה'תשע"ה  מרחשון ו' חמישי יום אחר  אדם של חמץ מכירת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÂ„˜ÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰õîç ãé÷ônä©©§¦¨¥
äòL ãò Ba òbé àì äæ éøä Z çñtä òébäå ,Bøáç ìöà¥¤£¥§¦¦©©¤©£¥¤Ÿ¦©©¨¨
÷eMa BøëBîe àöBé Cléàå ïàkî ;øOò äòaøà íBiî úéLéîç£¦¦¦©§¨¨¨¨¦¨§¦©¥§©

ì.íéìòaì äãáà áLä íeMî ,BzòL §©§¦¨¥£¥¨©§¨¦
לא  אם כי המפקיד, של לטובתו נעשית החמץ מכירת
זאת  מלבד הרי בבעלותו, ויישאר האיסור זמן קודם יימכר
לו  יגרם ימצא', ובל יראה 'בל של תורה איסור על שיעבור
ישראל  של חמצו כדין בהנאה ייאסר החמץ כי ממוני, נזק

הפסח. עליו שעבר
אברהם' ה'מגן סק"ה)וכתב תמג התרשל (סי' השומר שאם

והיה  מאחר כי שוויו, את לשלם חייב החמץ, את מכר ולא
בשמירתו. פשע מכר, ולא למכור עליו

יעקב' ה'חק סק"ז)אך הזקן(שם סק"ב)ואדמו"ר וקו"א ס"ח (שם

הרמב"ם בלשון שהרי כך, על הגמרא)חולקים לשון (שהוא

מדין הוא המכירה שחיוב `dcaמבואר zayd שאין היינו ,
מניעת  הכוללת אבדה השבת מצד אלא השמירה מחיובי זה
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ז  ¤¤ּפרק
.‡- ּוממּכר ּבמּקח ׁשּירצה ּתנאי ּכל אדם ׁשּמתנה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכׁשם

ּבׂשכירּות  מתנה היא.ּכ קצּוב לזמן מכירה ׁשהּׂשכירּות , ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ
ׁשאין  וכל ׂשכירה; ׂשכירּותֹו ממּכר, ּבנכסיו ׁשּממּכרֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹֹוכל
ּפרֹות  לֹו יׁש ּכן אם אּלא - לׂשּכר לֹו אין ּכ למּכר, ְְִִִֵֵֵֵֶָָֹֹלֹו

מֹוכר. ואינֹו ׂשֹוכר זה הרי הּקרקע, ּבאֹותּה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָּבלבד
נתעּברה ·. - הּׁשנה ונתעּברה לׁשנה, לחברֹו ּבית ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָָהּמׂשּכיר

חינם]לּׂשֹוכר חודש נתעּברה [הרויח לחדׁשים, הׂשּכיר ; ְְְֳִִִִֵַַָָָ
נוסף]לּמׂשּכיר חודש שכר וׁשנה [הרויח חדׁשים לֹו הזּכיר . ְְְֳִִִִַַָָָ

ּבין  לׁשנה', ּדינר עׂשר ׁשנים לחדׁש, 'ּדינר לֹו ׁשאמר ּבין -ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
הרי  - חדׁש' ּבכל ּדינר ּבׁשנה, ּדינר עׂשר 'ׁשנים לֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשאמר
ואין  ּבעליה, ּבחזקת ׁשהּקרקע לּמׂשּכיר; העּבּור ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹחדׁש
וכן  ּברּורה. ּבראיה אּלא הּקרקע ּבעל מּיד ּדבר ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָמֹוציאין
אֹומר: והּׂשֹוכר ,'הׂשּכרּתי זה 'לזמן ׁשאמר: הּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָּבעל

סתם אּלא ׂשכרּתי זמן]'לא ציון על [ללא - 'אר לזמן אֹו ְְְִִֶַַַָָָָֹֹ
נׁשּבע  הּבית ּבעל - הביא לא ואם ראיה; להביא ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹהּׂשֹוכר

הּבית.[מדרבנן]הּסת מן ּומֹוציאֹו , ִִִֵֶַַ
ּבֹו',‚. ׁשּנתחּיבּתי הּבית ׂשכר 'נתּתי ׁשאמר: ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּׂשֹוכר

הּׂשכירּות  ׁשהיתה ּבין נטלּתי', לא 'עדין אֹומר: ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹוהּמׂשּכיר
ׁשלׁשים  ּבתֹו ּתבעֹו אם - עדים ּבלא ׁשהיתה ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֹּבׁשטר,

ויחרים יּתן אֹו ראיה, להביא הּׂשֹוכר על - חרם יֹום [יטיל ְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
ׁשּנתן סתם] ּבּדמים עליו יטען אֹו מּמּנּו, ׁשּלקח מי ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹעל

הּמׂשּכיר  ּתבעֹו הּסת. ויׁשּביעהּו עצמּה ּבפני טענה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּתחּלה
הּמׂשּכיר  על - ׁשלׁשים ּביֹום ואפּלּו יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְֲִִִִַַַַַַֹֹלאחר
ׂשכרֹו לֹו נתן ׁשּכבר הּסת הּׂשֹוכר יּׁשבע אֹו ראיה, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלהביא
ׁשנה  הּׂשכר לֹו ׁשּיּתן ּופרׁש מּמּנּו, ׂשכר אם וכן ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָויּפטר.
ּתבעֹו ראיה; להביא הּׂשֹוכר על - הּׁשנה ּבתֹו ּותבעֹו ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָׁשנה,
על  - ּבאלּול ועׂשרים ּתׁשעה ּביֹום אפּלּו הּׁשנה, ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָלאחר

ראיה. להביא ְְְִִַַָָָהּמׂשּכיר
זמן „. ּבֹו ואין ׁשנים, לעׂשר ּבׁשטר לחברֹו ּבית ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמׂשּכיר

השכירות] מּזמן [תחילת עבר לא 'עדין אֹומר: הּׂשֹוכר -ְֲִִֵֵַַַַָֹ
ׁשני  ׁשלמּו 'ּכבר אֹומר: והּמׂשּכיר ׁשנה', אּלא ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָהּׁשטר
ראיה; להביא הּׂשֹוכר על - ׁשנים' עׂשר וׁשכנּת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּׂשכירּות,

ויֹוציאֹו. הּסת, הּמׂשּכיר יּׁשבע - ראיה הביא לא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹואם
ּפרּדס,‰. ׁשנים,הּׂשֹוכר לעׂשר מׁשּכֹון ּבידֹו ׁשהיה אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

קרקע, ּבהן ויּלקח עציו יּמכרּו - הּזמן ּבתֹו הּפרּדס ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָויבׁש
וגּוף  הּמׁשּכֹון. זמן אֹו ׂשכירּותֹו זמן סֹוף עד ּפרֹותיו ְְְְְְִֵַַַַַַָֹויאכל
מּׁשּום  ּבהן אסּורין ׁשניהן - נקצצּו אֹו ׁשּיבׁשּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָהאילנֹות

והּלוה  הּמלוה .רּבית, ְְִִֶֶַַַֹ

.Â סתם 'ׁשנים' ּבֹו ׁשּכתּוב מׁשּכֹון ׁשטר אֹו ׂשכירּות ְְְְְִִֶַַַָָָׁשטר
מספר] הּקרקע [ללא ּובעל 'ׁשלׁש', אֹומר הּפרֹות ּבעל ,ְֵֵַַַַַַַַָֹ

הּפרֹות  ואכל הּמלוה אֹו הּׂשֹוכר זה וקדם 'ׁשּתים', ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאֹומר
הּקרקע  ּבעל ׁשּיביא עד אֹוכליהן, ּבחזקת הּפרֹות הרי -ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָ
וכבׁש ׁשנים, ׁשלׁש הממׁשּכן אֹו הּׂשֹוכר אכלּה ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָֹראיה.

ונעלם] ּפרֹות',[הטמין לי יׁש ׁשנים 'לחמׁש ואמר: ְְְִִֵֵֵַַָָָָהּׁשטר
,'ׁשטר 'הבא לֹו: אמרּו - 'ׁשלׁש' אֹומר: הּקרקע ְְְְֵֵַַַַַָָָָֹּובעל
'לקּוחה  אמר: רצה, ׁשאּלּו נאמן; הּׂשֹוכר - 'אבד' ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָָואמר:

ׁשנים. ׁשלׁש אכלּה ׁשהרי ּבידי', ְֲֲִִִֵֶָָָָָֹהיא
.Êאֹו מּדעּתֹו, ׁשּלא חברֹו לבית ּפרֹותיו ׁשהכניס ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹמי

לבעל  יׁש - לֹו והל והּניחם ּפרֹותיו, ׁשהכניס עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהטעהּו
הּפֹועלים  ׂשכר לּתן ּכדי הּפרֹות, מאֹותם למּכר ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹהּבית
חסידּות  ּומּדת ּבּׁשּוק. אֹותן ּומׁשליכין אֹותן ְֲִִִִִִֶַַַָָׁשּמֹוציאין
מקֹום  ּדמיהן מּמקצת ויׂשּכרּו ּדין, ּבית ׁשּיֹודיע ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָהיא,

ׁשעׂשה [לשומרם] ּפי על אף לּבעלים, אבדה הׁשב מּׁשּום ,ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּכהגן. ֶֶַֹֹׁשּלא

.Á ּבכל סאה עׂשרים לֹו ׁשּיטחן מחברֹו, רחים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּׂשֹוכר
ּבׂשכרֹו הריחיים]חדׁש הרחים,[תמורת ּבעל והעׁשיר , ְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹ

ׁשּצרי חּטים לּׂשֹוכר יׁש אם - ׁשם לטחן צרי אינֹו ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹוהרי
ל  אֹותם ּדמי לטחן לּתן אֹותֹו ּכֹופין לאחרים, אֹו עצמֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָֹ

לֹו, אין ואם היא. סדֹום מּדת ׁשּזאת סאה; עׂשרים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹטחינת
ּכמֹו ל טֹוחן והריני ּדמים, לי 'אין לֹו: לֹומר ְְֲִִִֵֵֵַַָָיכֹול

לאחרים' מכר ,צרי אּתה אין ואם [טחינת ׁשּׂשכרּתי; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּבזה.ביתך] ּכּיֹוצא ּכל וכן .ְֵֵֶַָֹ

ח  ¤¤ּפרק
לאכל ‡. ּכרם אֹו לזרעּה, ׂשדה מחברֹו הּׂשֹוכר ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאחד

ּכגֹון  קצּובין, ּבפרֹות מּמּנּו ׁשּׂשכר אֹו ּבדמים, ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּפרֹותיו
זה  וכרם ּבׁשנה, ּכֹור ּבעׂשרים זֹו ׂשדה מּמּנּו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּׂשכר
להן. יׁש אחד ּדין ׁשניהם - ׁשנה ּבכל יין ּכּדי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבעׂשרים

'חֹוכר' הּנקרא הּוא ּבפרֹות, .והּׂשֹוכר ְְְִֵֵֵַַָ
עליו ·. ּולהֹוציא אֹותֹו לעבד ּכדי ּפרּדס אֹו ׂשדה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹהמקּבל

אֹו[הוצאות]יציאֹות הּתבּואה ׁשליׁש הּקרקע לבעל ויּתן , ְְְְְְִִִֵַַַַַַָ
ּכל  'מקּבל'. הּנקרא הּוא זה - ּביניהן ּׁשּיתנּו מה אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָרביע

לסיג ׁשהּוא ּבֹו;[לשמירה]ּדבר חּיב הּקרקע ּבעל לארץ, ְְִֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּבֹו. חּיב המקּבל אֹו החֹוכר יתרה, לׁשמירה ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָודבר
העפר, ּבהן ׁשּנֹוׂשאין והּכלים הארץ, ּבֹו ׁשחֹופרין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּקרּדם
ּבעל  על - הּמים ּבהן ׁשּדֹולין ּבהן וכּיֹוצא והּכד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָוהּדלי
על  הּמים, ּבהן ׁשּמקּבצין הּמקֹומֹות וחפירת ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַַָהּקרקע;

ה  על אֹו מקּבל.החֹוכר ְֵֵַַַַ
לא ‚. מּועטֹות, לׁשנים מחברֹו ׂשדה המקּבל אֹו ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּׂשֹוכר

ּפׁשּתן  לקרקע]יזרעּנה ׁשנים [מזיק ׁשבע קּבלּה אֹו ׂשכרּה . ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָ
הּׁשביעית ואין ּפׁשּתן, ראׁשֹונה ׁשנה זֹורעּה [השמיטה]- ְְְְִִִִֵַָָָָָ

הּמנין. מן ׁשביעית אחד, ׁשבּוע קּבלּה אֹו ׂשכרּה הּמנין; ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָָמן
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השבת  מצות מלקיים והנמנע שהיא, צורה בכל מיהודי נזק
לבעלים. לשלם מתחייב אינו עשה, מצות שביטל אף אבדה,
דיני  מצד החמץ את למכור חייב השומר אין ולמה

השמירה?
לשמור  אלא עליו קיבל שלא "לפי הזקן: אדמו"ר מבאר
עליו  קיבל לא אבל . . לבעליו שמור שיהיה החמץ את
זו  במכירה שהרי שמירה בכלל זו שאין פסח בערב למכרו

בעליו". מרשות מוציאו

חובת  לדעתו, אברהם': ה'מגן דברי את המיישבים ויש
נזק  למנוע כדי לעשות הנדרש כל את כוללת השמירה
כמשיב  שהוא 'מפני שאמרו ומה מכירתו, כולל מהפיקדון

מדוע טעם אינו אלאaiigאבדה' כי lekiyלמכור למכור,
אלא  ידיעתו, ללא חברו של חפץ למכור יוכל איך לכאורה

ומאחר ממונו, את למכור רשאי נזק ממנו למנוע lekieשכדי
כן, השמירהaiigלעשות חיובי מכוח זאת שו"ת לעשות (ראה

א  יג, פסחים יחזקאל חזון קה. סי' או"ח .)חת"ס

ה'תשע"ה  מרחשון ז' שישי יום בצידה  שכרה שמתן מצוה - העבוט השבת
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éøö àeäL øáã BðkLîeèBáòä Bì øéæçäì äeöî äæ éøä ¯ Bì C ¦§§¨¨¤¨¦£¥¤§ª¤§©£¦¨£

éøö àeäL úòa.èBáòä úà Bì áéLz áLä :øîàpL ...Bì C ¨¥¤¨¦¤¤¡©¨¥¨¦¤¨£
הרמ"א לרמב"ן וכתב המיוחסות הרשב"א משו"ת סט"ז, צז סי' (חו"מ

פח) שכרה סי' שמתן עשה מצות היא העבוט השבת מצות :
אלקיך', ה' לפני צדקה תהיה 'ולך שנאמר בצידה, כתוב
כדין  עליה", לכוף מחוייבין מטה של דין בית אין "ולכן

בצידה שכרה שמתן עשה ב)מצות קי, בחולין .(כמבואר
בגמרא,והנה  ב)נאמר ח, בתרא לתת (בבא עשיר שכופים

התוספות והקשו אכפיה):צדקה. ד"ה על (שם כופים אין הרי
מפורש  שכרה צדקה ומצות בצידה, שכרה שמתן מצוה

טו)כנאמר  אלקיך"?(דברים ה' יברכך הזה הדבר בגלל "כי
לא  מצות גם בה יש שבצדקה עשה מצות מלבד ותירצו:
ידיך'), את תקפוץ ולא לבבך את תאמץ ('לא תעשה

הלאו. מצד היא והכפייה
החושן' ה'קצות כתב זה סק"ט)ולפי שם שלדעת (חו"מ

מלבד  שהרי כופים, העבוט השבת מצות על גם התוספות
"עבר  כאן הרמב"ם שכתב כמו 'לאו' גם בה יש ה'עשה'

הרשב"א אבל תעשה". בלא עובר השיב... הדין ולא (מקור

הרמ"א) אין שהביא העבוט בהשבת וגם בצדקה שגם סובר
על  שכופים הלכה שנפסקה שכיון ה'קצות' ומסיק כופים.

ס"א)הצדקה  רמ"ח סי' העבוט.(יו"ד השבת על גם כופים ,
למלך' הי"ג )וה'משנה פ"ג עבדים בצדקה (הל' אם שאף סובר

שבה  ה'לאו' משום התוספות)כופים העבוט (כדברי בהשבת -
ל'עשה' ניתק העבוט בהשבת ה'לאו' כי כופים ה"ד).אין (לעיל

סופר' קעז)וה'חתם סי' חו"מ מבאר:(שו"ת,
למנוע  כדי גם שבה ה'לאו' משום כופים בצדקה
שאין  מה לחיות, ממה להם שיהיה וכדי עניים של מחסורם
על  לא - לו הוא שזקוק אף העני, לבעליו העבוט השבת כן
רק  המצוה ועליו הציבור, על אם כי צרכיו לספק המלוה
כופים  ואין בצידה שכרה שמתן מצוה וזו העבוט, להשיב

אותה.

ה'תשע"ה  מרחשון ח' קודש שבת ב'גלילה'? המלוה את לכבד יכול הלוה האם

:· ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰Bøáç úà äåìnä©©§¤¤£¥
ét ìò óà ,äëàìî Ba äOòiL éãk Bcáò úà CLîé àì ¯Ÿ¦§Ÿ¤©§§¥¤©£¤§¨¨©©¦
ïéàL ét ìò óà ,ípç Bøöça øeãé àìå .ìèáe áLBé ãáòäL¤¨¤¤¥¨¥§Ÿ¨©£¥¦¨©©¦¤¥

.øékOäì øöçä ìòa Cøc ïéàå ,øëOì äéeOò øöçä¤¨¥£¨§¨¨§¥¤¤©©¤¨¥§©§¦
כאן  אין כזה, במקרה הלווה בחצר דר המלווה כאשר

של דרך oennריבית ואין לשכר, עשויה החצר "אין שכן –
כרוך  לא כזה באופן בעבדו והשימוש להשכיר" החצר בעל
אסור  מקום ומכל בטל" יושב "העבד שהרי ממון בהפסד
"מחזי  הדבר כי אלו, באופנים גם מהלווה ליהנות למלווה

א)כרבית" סה, .(ב"מ
בחצ  לדור – אלו בכגון דווקא הוא זה ירו ודין

פרהסיא" של דברים "שהן – בעבדו סי'ולהשתמש יו"ד (ש"ך

סק"א) למלווה קסו מותר פרסום, בהם שאין בדברים אבל
קודם  כן לעשות רגיל היה אם הלווה מחפצי ליהנות
היה  אם להשאילו שמותר סוס.. להשאילו "כגון הלוואה

לכן" קודם להשאילו סי"א)רגיל רבית הל' אדה"ז, .(שו"ע
פוסקים כמה כתבו זה שם)ולפי בש"ך בדברים (הובאו שגם

זה  אוהבים היו ההלואה שקודם דידוע "היכא פרהסיא של

צריכים  היו אם לזה זה חצר משאילים שהיו כלֿכך זה את
בסתם  רק אסור ואינו הלואה, לאחר גם להשאיל מותר –

הרש"ל אך אדם". שם)בני בש"ך פסק (הובא וכן זאת אסר
בענין  מעולם, לזה זה אוהבים הם "ואפילו הזקן: אדמו"ר
– ההלואה לפני לו צריך היה אם בית משאילו שהיה
ונראה  פרהסיא של דבר שהוא מפני ההלואה אחר אסורים
מקודם  לזה זה כן אוהבים שהיו יודעים הכל ואין לכל,

כרבית  להם שם)ונראה (שו"ע ".
במצוה  לכבדו "וכן שבפרהסיא: דברים בשאר הדין והוא
מצות  לו ליתן או תורה לספר לקרותו כגון הכנסת, בבית
בלא  באלו מכבדו שהיה אע"פ באלו, כיוצא וכל גלילה

פרהסיא" של דבר שהוא מפני אסור - .(שם)ההלואה
אלו  שדברים מפני כאמור, הוא, האיסור שטעם ומאחר
לזה  זה כן אוהבים שהיו יודעים הכל "ואין כל לעיני נעשים
בשביל  כן עושה שאינו לכל "ידוע אם הרי מקודם",
אם  בבית וכן לכן, קודם לכבדו רגיל שהיה כגון שהלוהו,
גם  מותר – הבית בעל מדעת בחנם ההלואה לפני בו דר

ההלואה" .(שם)אחר
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.‡- ּוממּכר ּבמּקח ׁשּירצה ּתנאי ּכל אדם ׁשּמתנה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכׁשם

ּבׂשכירּות  מתנה היא.ּכ קצּוב לזמן מכירה ׁשהּׂשכירּות , ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ
ׁשאין  וכל ׂשכירה; ׂשכירּותֹו ממּכר, ּבנכסיו ׁשּממּכרֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹֹוכל
ּפרֹות  לֹו יׁש ּכן אם אּלא - לׂשּכר לֹו אין ּכ למּכר, ְְִִִֵֵֵֵֶָָֹֹלֹו

מֹוכר. ואינֹו ׂשֹוכר זה הרי הּקרקע, ּבאֹותּה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָּבלבד
נתעּברה ·. - הּׁשנה ונתעּברה לׁשנה, לחברֹו ּבית ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָָהּמׂשּכיר

חינם]לּׂשֹוכר חודש נתעּברה [הרויח לחדׁשים, הׂשּכיר ; ְְְֳִִִִֵַַָָָ
נוסף]לּמׂשּכיר חודש שכר וׁשנה [הרויח חדׁשים לֹו הזּכיר . ְְְֳִִִִַַָָָ

ּבין  לׁשנה', ּדינר עׂשר ׁשנים לחדׁש, 'ּדינר לֹו ׁשאמר ּבין -ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
הרי  - חדׁש' ּבכל ּדינר ּבׁשנה, ּדינר עׂשר 'ׁשנים לֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשאמר
ואין  ּבעליה, ּבחזקת ׁשהּקרקע לּמׂשּכיר; העּבּור ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹחדׁש
וכן  ּברּורה. ּבראיה אּלא הּקרקע ּבעל מּיד ּדבר ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָמֹוציאין
אֹומר: והּׂשֹוכר ,'הׂשּכרּתי זה 'לזמן ׁשאמר: הּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָּבעל

סתם אּלא ׂשכרּתי זמן]'לא ציון על [ללא - 'אר לזמן אֹו ְְְִִֶַַַָָָָֹֹ
נׁשּבע  הּבית ּבעל - הביא לא ואם ראיה; להביא ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹהּׂשֹוכר

הּבית.[מדרבנן]הּסת מן ּומֹוציאֹו , ִִִֵֶַַ
ּבֹו',‚. ׁשּנתחּיבּתי הּבית ׂשכר 'נתּתי ׁשאמר: ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּׂשֹוכר

הּׂשכירּות  ׁשהיתה ּבין נטלּתי', לא 'עדין אֹומר: ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹוהּמׂשּכיר
ׁשלׁשים  ּבתֹו ּתבעֹו אם - עדים ּבלא ׁשהיתה ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֹּבׁשטר,

ויחרים יּתן אֹו ראיה, להביא הּׂשֹוכר על - חרם יֹום [יטיל ְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
ׁשּנתן סתם] ּבּדמים עליו יטען אֹו מּמּנּו, ׁשּלקח מי ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹעל

הּמׂשּכיר  ּתבעֹו הּסת. ויׁשּביעהּו עצמּה ּבפני טענה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּתחּלה
הּמׂשּכיר  על - ׁשלׁשים ּביֹום ואפּלּו יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְֲִִִִַַַַַַֹֹלאחר
ׂשכרֹו לֹו נתן ׁשּכבר הּסת הּׂשֹוכר יּׁשבע אֹו ראיה, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלהביא
ׁשנה  הּׂשכר לֹו ׁשּיּתן ּופרׁש מּמּנּו, ׂשכר אם וכן ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָויּפטר.
ּתבעֹו ראיה; להביא הּׂשֹוכר על - הּׁשנה ּבתֹו ּותבעֹו ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָׁשנה,
על  - ּבאלּול ועׂשרים ּתׁשעה ּביֹום אפּלּו הּׁשנה, ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָלאחר

ראיה. להביא ְְְִִַַָָָהּמׂשּכיר
זמן „. ּבֹו ואין ׁשנים, לעׂשר ּבׁשטר לחברֹו ּבית ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמׂשּכיר

השכירות] מּזמן [תחילת עבר לא 'עדין אֹומר: הּׂשֹוכר -ְֲִִֵֵַַַַָֹ
ׁשני  ׁשלמּו 'ּכבר אֹומר: והּמׂשּכיר ׁשנה', אּלא ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָהּׁשטר
ראיה; להביא הּׂשֹוכר על - ׁשנים' עׂשר וׁשכנּת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּׂשכירּות,

ויֹוציאֹו. הּסת, הּמׂשּכיר יּׁשבע - ראיה הביא לא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹואם
ּפרּדס,‰. ׁשנים,הּׂשֹוכר לעׂשר מׁשּכֹון ּבידֹו ׁשהיה אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

קרקע, ּבהן ויּלקח עציו יּמכרּו - הּזמן ּבתֹו הּפרּדס ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָויבׁש
וגּוף  הּמׁשּכֹון. זמן אֹו ׂשכירּותֹו זמן סֹוף עד ּפרֹותיו ְְְְְְִֵַַַַַַָֹויאכל
מּׁשּום  ּבהן אסּורין ׁשניהן - נקצצּו אֹו ׁשּיבׁשּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָהאילנֹות

והּלוה  הּמלוה .רּבית, ְְִִֶֶַַַֹ

.Â סתם 'ׁשנים' ּבֹו ׁשּכתּוב מׁשּכֹון ׁשטר אֹו ׂשכירּות ְְְְְִִֶַַַָָָׁשטר
מספר] הּקרקע [ללא ּובעל 'ׁשלׁש', אֹומר הּפרֹות ּבעל ,ְֵֵַַַַַַַַָֹ

הּפרֹות  ואכל הּמלוה אֹו הּׂשֹוכר זה וקדם 'ׁשּתים', ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאֹומר
הּקרקע  ּבעל ׁשּיביא עד אֹוכליהן, ּבחזקת הּפרֹות הרי -ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָ
וכבׁש ׁשנים, ׁשלׁש הממׁשּכן אֹו הּׂשֹוכר אכלּה ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָֹראיה.

ונעלם] ּפרֹות',[הטמין לי יׁש ׁשנים 'לחמׁש ואמר: ְְְִִֵֵֵַַָָָָהּׁשטר
,'ׁשטר 'הבא לֹו: אמרּו - 'ׁשלׁש' אֹומר: הּקרקע ְְְְֵֵַַַַַָָָָֹּובעל
'לקּוחה  אמר: רצה, ׁשאּלּו נאמן; הּׂשֹוכר - 'אבד' ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָָואמר:

ׁשנים. ׁשלׁש אכלּה ׁשהרי ּבידי', ְֲֲִִִֵֶָָָָָֹהיא
.Êאֹו מּדעּתֹו, ׁשּלא חברֹו לבית ּפרֹותיו ׁשהכניס ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹמי

לבעל  יׁש - לֹו והל והּניחם ּפרֹותיו, ׁשהכניס עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהטעהּו
הּפֹועלים  ׂשכר לּתן ּכדי הּפרֹות, מאֹותם למּכר ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹהּבית
חסידּות  ּומּדת ּבּׁשּוק. אֹותן ּומׁשליכין אֹותן ְֲִִִִִִֶַַַָָׁשּמֹוציאין
מקֹום  ּדמיהן מּמקצת ויׂשּכרּו ּדין, ּבית ׁשּיֹודיע ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָהיא,

ׁשעׂשה [לשומרם] ּפי על אף לּבעלים, אבדה הׁשב מּׁשּום ,ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּכהגן. ֶֶַֹֹׁשּלא

.Á ּבכל סאה עׂשרים לֹו ׁשּיטחן מחברֹו, רחים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּׂשֹוכר
ּבׂשכרֹו הריחיים]חדׁש הרחים,[תמורת ּבעל והעׁשיר , ְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹ

ׁשּצרי חּטים לּׂשֹוכר יׁש אם - ׁשם לטחן צרי אינֹו ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹוהרי
ל  אֹותם ּדמי לטחן לּתן אֹותֹו ּכֹופין לאחרים, אֹו עצמֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָֹ

לֹו, אין ואם היא. סדֹום מּדת ׁשּזאת סאה; עׂשרים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹטחינת
ּכמֹו ל טֹוחן והריני ּדמים, לי 'אין לֹו: לֹומר ְְֲִִִֵֵֵַַָָיכֹול

לאחרים' מכר ,צרי אּתה אין ואם [טחינת ׁשּׂשכרּתי; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּבזה.ביתך] ּכּיֹוצא ּכל וכן .ְֵֵֶַָֹ

ח  ¤¤ּפרק
לאכל ‡. ּכרם אֹו לזרעּה, ׂשדה מחברֹו הּׂשֹוכר ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאחד

ּכגֹון  קצּובין, ּבפרֹות מּמּנּו ׁשּׂשכר אֹו ּבדמים, ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּפרֹותיו
זה  וכרם ּבׁשנה, ּכֹור ּבעׂשרים זֹו ׂשדה מּמּנּו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּׂשכר
להן. יׁש אחד ּדין ׁשניהם - ׁשנה ּבכל יין ּכּדי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבעׂשרים

'חֹוכר' הּנקרא הּוא ּבפרֹות, .והּׂשֹוכר ְְְִֵֵֵַַָ
עליו ·. ּולהֹוציא אֹותֹו לעבד ּכדי ּפרּדס אֹו ׂשדה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹהמקּבל

אֹו[הוצאות]יציאֹות הּתבּואה ׁשליׁש הּקרקע לבעל ויּתן , ְְְְְְִִִֵַַַַַַָ
ּכל  'מקּבל'. הּנקרא הּוא זה - ּביניהן ּׁשּיתנּו מה אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָרביע

לסיג ׁשהּוא ּבֹו;[לשמירה]ּדבר חּיב הּקרקע ּבעל לארץ, ְְִֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּבֹו. חּיב המקּבל אֹו החֹוכר יתרה, לׁשמירה ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָודבר
העפר, ּבהן ׁשּנֹוׂשאין והּכלים הארץ, ּבֹו ׁשחֹופרין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּקרּדם
ּבעל  על - הּמים ּבהן ׁשּדֹולין ּבהן וכּיֹוצא והּכד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָוהּדלי
על  הּמים, ּבהן ׁשּמקּבצין הּמקֹומֹות וחפירת ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַַָהּקרקע;

ה  על אֹו מקּבל.החֹוכר ְֵֵַַַַ
לא ‚. מּועטֹות, לׁשנים מחברֹו ׂשדה המקּבל אֹו ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּׂשֹוכר

ּפׁשּתן  לקרקע]יזרעּנה ׁשנים [מזיק ׁשבע קּבלּה אֹו ׂשכרּה . ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָ
הּׁשביעית ואין ּפׁשּתן, ראׁשֹונה ׁשנה זֹורעּה [השמיטה]- ְְְְִִִִֵַָָָָָ

הּמנין. מן ׁשביעית אחד, ׁשבּוע קּבלּה אֹו ׂשכרּה הּמנין; ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָָמן
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השבת  מצות מלקיים והנמנע שהיא, צורה בכל מיהודי נזק
לבעלים. לשלם מתחייב אינו עשה, מצות שביטל אף אבדה,
דיני  מצד החמץ את למכור חייב השומר אין ולמה

השמירה?
לשמור  אלא עליו קיבל שלא "לפי הזקן: אדמו"ר מבאר
עליו  קיבל לא אבל . . לבעליו שמור שיהיה החמץ את
זו  במכירה שהרי שמירה בכלל זו שאין פסח בערב למכרו

בעליו". מרשות מוציאו

חובת  לדעתו, אברהם': ה'מגן דברי את המיישבים ויש
נזק  למנוע כדי לעשות הנדרש כל את כוללת השמירה
כמשיב  שהוא 'מפני שאמרו ומה מכירתו, כולל מהפיקדון

מדוע טעם אינו אלאaiigאבדה' כי lekiyלמכור למכור,
אלא  ידיעתו, ללא חברו של חפץ למכור יוכל איך לכאורה

ומאחר ממונו, את למכור רשאי נזק ממנו למנוע lekieשכדי
כן, השמירהaiigלעשות חיובי מכוח זאת שו"ת לעשות (ראה

א  יג, פסחים יחזקאל חזון קה. סי' או"ח .)חת"ס

ה'תשע"ה  מרחשון ז' שישי יום בצידה  שכרה שמתן מצוה - העבוט השבת

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰àeä éðò Léà íà¦¦¨¦
éøö àeäL øáã BðkLîeèBáòä Bì øéæçäì äeöî äæ éøä ¯ Bì C ¦§§¨¨¤¨¦£¥¤§ª¤§©£¦¨£

éøö àeäL úòa.èBáòä úà Bì áéLz áLä :øîàpL ...Bì C ¨¥¤¨¦¤¤¡©¨¥¨¦¤¨£
הרמ"א לרמב"ן וכתב המיוחסות הרשב"א משו"ת סט"ז, צז סי' (חו"מ

פח) שכרה סי' שמתן עשה מצות היא העבוט השבת מצות :
אלקיך', ה' לפני צדקה תהיה 'ולך שנאמר בצידה, כתוב
כדין  עליה", לכוף מחוייבין מטה של דין בית אין "ולכן

בצידה שכרה שמתן עשה ב)מצות קי, בחולין .(כמבואר
בגמרא,והנה  ב)נאמר ח, בתרא לתת (בבא עשיר שכופים

התוספות והקשו אכפיה):צדקה. ד"ה על (שם כופים אין הרי
מפורש  שכרה צדקה ומצות בצידה, שכרה שמתן מצוה

טו)כנאמר  אלקיך"?(דברים ה' יברכך הזה הדבר בגלל "כי
לא  מצות גם בה יש שבצדקה עשה מצות מלבד ותירצו:
ידיך'), את תקפוץ ולא לבבך את תאמץ ('לא תעשה

הלאו. מצד היא והכפייה
החושן' ה'קצות כתב זה סק"ט)ולפי שם שלדעת (חו"מ

מלבד  שהרי כופים, העבוט השבת מצות על גם התוספות
"עבר  כאן הרמב"ם שכתב כמו 'לאו' גם בה יש ה'עשה'

הרשב"א אבל תעשה". בלא עובר השיב... הדין ולא (מקור

הרמ"א) אין שהביא העבוט בהשבת וגם בצדקה שגם סובר
על  שכופים הלכה שנפסקה שכיון ה'קצות' ומסיק כופים.

ס"א)הצדקה  רמ"ח סי' העבוט.(יו"ד השבת על גם כופים ,
למלך' הי"ג )וה'משנה פ"ג עבדים בצדקה (הל' אם שאף סובר

שבה  ה'לאו' משום התוספות)כופים העבוט (כדברי בהשבת -
ל'עשה' ניתק העבוט בהשבת ה'לאו' כי כופים ה"ד).אין (לעיל

סופר' קעז)וה'חתם סי' חו"מ מבאר:(שו"ת,
למנוע  כדי גם שבה ה'לאו' משום כופים בצדקה
שאין  מה לחיות, ממה להם שיהיה וכדי עניים של מחסורם
על  לא - לו הוא שזקוק אף העני, לבעליו העבוט השבת כן
רק  המצוה ועליו הציבור, על אם כי צרכיו לספק המלוה
כופים  ואין בצידה שכרה שמתן מצוה וזו העבוט, להשיב

אותה.

ה'תשע"ה  מרחשון ח' קודש שבת ב'גלילה'? המלוה את לכבד יכול הלוה האם

:· ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰Bøáç úà äåìnä©©§¤¤£¥
ét ìò óà ,äëàìî Ba äOòiL éãk Bcáò úà CLîé àì ¯Ÿ¦§Ÿ¤©§§¥¤©£¤§¨¨©©¦
ïéàL ét ìò óà ,ípç Bøöça øeãé àìå .ìèáe áLBé ãáòäL¤¨¤¤¥¨¥§Ÿ¨©£¥¦¨©©¦¤¥

.øékOäì øöçä ìòa Cøc ïéàå ,øëOì äéeOò øöçä¤¨¥£¨§¨¨§¥¤¤©©¤¨¥§©§¦
כאן  אין כזה, במקרה הלווה בחצר דר המלווה כאשר

של דרך oennריבית ואין לשכר, עשויה החצר "אין שכן –
כרוך  לא כזה באופן בעבדו והשימוש להשכיר" החצר בעל
אסור  מקום ומכל בטל" יושב "העבד שהרי ממון בהפסד
"מחזי  הדבר כי אלו, באופנים גם מהלווה ליהנות למלווה

א)כרבית" סה, .(ב"מ
בחצ  לדור – אלו בכגון דווקא הוא זה ירו ודין

פרהסיא" של דברים "שהן – בעבדו סי'ולהשתמש יו"ד (ש"ך

סק"א) למלווה קסו מותר פרסום, בהם שאין בדברים אבל
קודם  כן לעשות רגיל היה אם הלווה מחפצי ליהנות
היה  אם להשאילו שמותר סוס.. להשאילו "כגון הלוואה

לכן" קודם להשאילו סי"א)רגיל רבית הל' אדה"ז, .(שו"ע
פוסקים כמה כתבו זה שם)ולפי בש"ך בדברים (הובאו שגם

זה  אוהבים היו ההלואה שקודם דידוע "היכא פרהסיא של

צריכים  היו אם לזה זה חצר משאילים שהיו כלֿכך זה את
בסתם  רק אסור ואינו הלואה, לאחר גם להשאיל מותר –

הרש"ל אך אדם". שם)בני בש"ך פסק (הובא וכן זאת אסר
בענין  מעולם, לזה זה אוהבים הם "ואפילו הזקן: אדמו"ר
– ההלואה לפני לו צריך היה אם בית משאילו שהיה
ונראה  פרהסיא של דבר שהוא מפני ההלואה אחר אסורים
מקודם  לזה זה כן אוהבים שהיו יודעים הכל ואין לכל,

כרבית  להם שם)ונראה (שו"ע ".
במצוה  לכבדו "וכן שבפרהסיא: דברים בשאר הדין והוא
מצות  לו ליתן או תורה לספר לקרותו כגון הכנסת, בבית
בלא  באלו מכבדו שהיה אע"פ באלו, כיוצא וכל גלילה

פרהסיא" של דבר שהוא מפני אסור - .(שם)ההלואה
אלו  שדברים מפני כאמור, הוא, האיסור שטעם ומאחר
לזה  זה כן אוהבים שהיו יודעים הכל "ואין כל לעיני נעשים
בשביל  כן עושה שאינו לכל "ידוע אם הרי מקודם",
אם  בבית וכן לכן, קודם לכבדו רגיל שהיה כגון שהלוהו,
גם  מותר – הבית בעל מדעת בחנם ההלואה לפני בו דר

ההלואה" .(שם)אחר
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הּׁשלהין „. ּבית והיא מחברֹו, ׂשדה המקּבל אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָהּׂשֹוכר
ולא [יבשה] הּׁשלהין, ּבית ׁשל הּמעין ויבׁש האילן, ּבית ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאֹו

אֹו ּבדלי, מּמּנּו להביא אפׁשר אּלא הּגדֹול, הּנהר ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָּפסק
מחכּורֹו. לֹו מנּכה אינֹו - האילנֹות ּבית ׁשל האילן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנקצץ
לֹו מנּכה - הּנהר ׁשּיבׁש ּכגֹון היא, מדינה מּכת ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָואם
הּׁשלהין  'ּבית לֹו: ואמר הּׂשדה ּבתֹו עֹומד היה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָמחכּורֹו.
- 'ל מׂשּכיר אני הּזה האילן 'ּבית ,'ל מׂשּכיר אני ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָהּזה
הּוא  ׁשהרי מחכּורֹו; לֹו מנּכה האילן, נקצץ אֹו הּמעין ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיבׁש
לֹו ׁשאֹומר ּכמי אּלא 'הּזה', לֹו אמר ולא ּבתֹוכּה, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹעֹומד
היה  לא אם ,לפיכ .'ל מׂשּכיר אני עּתה ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹ'ּכמֹות
אֹו ,'ל מׂשּכיר אני הּׁשלהין 'ּבית לֹו: ואמר ּבתֹוכּה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָעֹומד
מנּכה  אינֹו - האילן נקצץ אֹו הּמעין ויבׁש האילן', ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ'ּבית

מחכּורֹו. ֲֵלֹו
אֹו‰. חגב ואכלּה מחברֹו, ׂשדה המקּבל אֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּׂשֹוכר

פירותיה]נׁשּתּדפה לרב [נצטמקו זה ּדבר ארע אם - ְְְִִֵֶַַָָָֹ
לפי  הּכל מחכּורֹו, לֹו מנּכה העיר, אֹותּה ׁשל ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹהּׂשדֹות
אינֹו - הּׂשדֹות ּברב הּמּכה ּפׁשטה לא ואם ׁשארעֹו. ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹההפסד

ׁשל מנּכה הּׂשדֹות ּכל ׁשּנׁשּתּדפּו ּפי על אף מחכּורֹו, לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָ
- המקּבל אֹו ׂשֹוכר ׁשל הּׂשדֹות ּכל נׁשּתּדפּו הּקרקע. ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָּבעל
לֹו מנּכה אינֹו הּׂשדֹות, ּברב הּמּכה ׁשּפׁשטה ּפי על ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאף
ּכל  ׁשהרי ּבּׂשֹוכר, אּלא ּתלּוי ההפסד זה ׁשאין ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמחכּורֹו;
חּטים, ׁשּיזרעּנה הּקרקע ּבעל עליו התנה נׁשּתּדפּו. ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָׂשדֹותיו
צמחה  ולא ׁשּזרעּה אֹו ּכלל, זרעּה ׁשּלא אֹו ׂשעֹורים, ְְְְְְְִֶֶָָָָָָָָָֹֹּוזרעּה
אינֹו הּמדינה, רב והּכת ׁשּדפֹון אֹו חגב ׁשּבא ּפי על אף -ְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ
ּפעם  ולזרע ּבּה להּטּפל חּיב מתי ועד מחכּורֹו. לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹמנּכה
ּבאֹותֹו לזריעה ׁשראּוי זמן ּכל צמחה? לא אם ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹאחרת,

ָמקֹום.
.Â לקצר ׁשּנהגּו מקֹום - מחברֹו ׂשדה המקּבל אֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּׂשֹוכר

לעקר רּׁשאי ואינֹו יקצר, השורש]- ׁשּנהגּו[עם מקֹום ; ְְֲֲִֵֶַַַָָֹֹ
על  זה מעּכבין ּוׁשניהם לקצר. רּׁשאי ואינֹו יעקר, - ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹֹלעקר

אחריו לחרׁש ׁשּנהגּו ּומקֹום הקצירה]זה. יחרׁש.[אחר , ֲֲֲֲֶֶַַַָָָֹֹ
ּגב על אילנֹות להׂשּכיר ׁשּנהגּו -[אגב]מקֹום הּקרקע ְְְֲִִֶַַַַַַָָָ

הּידּוע; מן ּבפחֹות סתם ׁשהׂשּכיר ּפי על ואף ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָמׂשּכירין,
אף  אילנֹות, לֹו אין - אילנֹות להׂשּכיר ׁשּלא ׁשּנהגּו ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּומקֹום
הּמדינה. ּכמנהג הּכל הּידּוע. על ּביתר מּמּנּו ׁשּׂשכר ּפי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹעל

.Ê לקת - חּטים ּכֹורין ּבעׂשרת מחברֹו ׂשדה ֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהחֹוכר
יאמר [הוכחשה] לא - יפֹות חּטיה היּו מּתֹוכּה. לֹו נֹותן ,ִִֵֶַָָָָֹֹ

חכר  מּתֹוכּה. לֹו נֹותן אּלא הּׁשּוק', מן ל לֹוקח 'הריני ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָלֹו:
ׁשהקריסּו ּפי על אף - ענבים סּלי ּבעׂשרה ּכרם ְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמּמּנּו

-[החמיצו] ׁשּנקצרּו אחר ׁשּלקּו עמרים וכן ׁשּנבצרּו, ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָאחר
והחמיץ  יין, ּכּדין ּבעׂשרה חכרֹו אם אבל מּתֹוכן; לֹו ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָנֹותן
ׁשל  עמרים ּבמאה מּמּנּו חכרּה טֹוב. יין לֹו לּתן חּיב -ְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּוזרעּה חרׁשּה ּכ ואחר אחר, מין ּוזרעּה ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָָאסּפסּתא
וחרׁשּה אסּפסּתא, ּבּתחּלה ׁשּזרעּה אֹו ולקתה, ְְְְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָָָאסּפסּתא
מּתֹוכּה, לֹו נֹותן אינֹו - ולקתה אחרת ּפעם זרעּה ּכ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָואחר
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ׁשּנה. ׁשהרי טֹובה; אסּפסּתא לֹו נֹותן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלא

ֶָּבזה.

.Áלנּכׁש רצה ולא מחברֹו, ׂשדה [לנקותה החֹוכר ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָֹ
הקרקע] באיכות הפוגעים הפסד מעשבים 'מה לֹו: ואמר ,ְְֵֶַַָ

ׁשהרי  לֹו; ׁשֹומעין אין - 'חכּור ל נֹותן הריני ,ל ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶיׁש
לפני  מעלה והיא מּמּנה, יֹוצא אּתה 'למחר לֹו: אֹומר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָהּוא

'ּבאחרֹונה לֹו: אמר ואפּלּו הקצירה]עׂשבים'. אני [אחר ֲֲֲֲִִִַַַָָָָ
לֹו. ׁשֹומעין אין אֹותּה', ְִֵֵָחֹורׁש

.Ë יזרעּנה לא - ׂשעֹורים לזרעּה מחברֹו ׂשדה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהחֹוכר
מן  יתר הּקרקע את מכחיׁשֹות ׁשהחּטין מּפני ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָחּטים,
קטנית, ׂשעֹורים. יזרעּנה חּטים, לזרעּה ׂשכרּה ְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָָָהּׂשעֹורים.

קטנית  יזרעּנה ּתבּואה, ּתבּואה; יזרעּנה וכּיֹוצא לא ּובבבל . ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
את  מכחׁשת ׁשם ׁשהּקטנית מּפני קטנית, יזרעּנה לא  - ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבּה

ֶָָהארץ.
.Èאין - מּועטֹות לׁשנים מחברֹו ׂשדה למקּבל המקּבל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּבקֹורת עץ]ּכלּום ּבׁשבח [גזע ולא ּבּה, וכּיֹוצא הּׁשקמה ְְְְְְִֵֶַַַַָָֹ
לֹו[רוח] מחּׁשבין אבל מאליהן. ּבּׂשדה ׁשּיצאּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהאילנֹות

ּבכל  ׁשּזרע זרע אֹותֹו ּבהן היה ּכאּלּו האילנֹות, ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָמקֹום
ׁשראּוי  ּבמקֹום מאליהן האילנֹות ׁשּיצמחּו והּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהּׂשדה;
אין  לזריעה, ראּוי ׁשאינֹו ּבמקֹום יצאּו אם אבל ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָלזריעה;
לֹו יׁש יתר, אֹו ׁשנים ׁשבע קּבלּה ואם ּכלּום. לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָמחּׁשבין
מן  להסּתּלק זמּנֹו הּגיע ּבּה. וכּיֹוצא הּׁשקמה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָּבקֹורת

להּמכר הּגיעּו לא ׁשעדין זרעים ׁשם והיּו [לא הּׂשדה, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשמין הבשילו] - למכרם הּׁשּוק יֹום הּגיע ולא ׁשּגמרּו, אֹו ,ְְְְִִִֶַַָָָָֹ

ּבעל  עם המקּבל ׁשחֹולק ּכׁשם הּקרקע. מּבעל ונֹוטל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָאֹותם,
ׁשחֹולקין  ּכׁשם ּובּקׁש; ּבּתבן חֹולקין ּכ ּבּתבּואה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהּקרקע
ּתחת  הּמעמידין הּקנים אבל ּבּזמֹורֹות. חֹולקין ּכ ְְֲֲִִִִִַַַַַַַַָָָּבּיין,
ּבהן; חֹולקין אּלּו הרי ּבׁשּתפּות, אֹותן קנּו אם - ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֻהּגפנים
ׁשּלֹו. הן הרי אֹותן, ׁשּקנה זה - מהן אחד מּׁשל הן ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָואם

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.‡Èמחברֹו ׂשדה ,[אילנות]לּטע[באריסות]המקּבל ְֲִֵֵֵֶַַַָ

ּבּוראֹות עׂשרה הּׂשדה ּבעל עליו עקרות]מקּבל [אילנות ְֲֵֶַַַַָָָָָָ
עליו מגלּגלין ּכן, על יתר האריס]למאה. הּכל.[על את ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

.·Èעׂשת ולא מחברֹו, ׂשדה כצפוי]המקּבל אם [יבול - ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ
ההֹוצאה על יתר סאתים ׁשּתֹוציא ּכדי ּבּה ,[ההשקעה]יׁש ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

'אנא  הּקרקע: לבעל ּכֹותב ׁשּכ ּבּה; להּטּפל המקּבל ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָחּיב
ואניר ואזרה [אחרוש]אקּום ואדּוׁש ואעּמר ואקצר ואזרע ְְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ּבֹו, ּׁשּיתנּו מה אֹו חציֹו', אּתה ותּטל ,לפני ּכרי ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹואעמיד
ּׁשהֹוצאתי'. ּובמה עמלי ּבׂשכר הּׁשאר, ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ'ואני

.‚Èהֹובירּה ּבּה ׁשּזכה ואחר מחברֹו, ׂשדה [הניחה המקּבל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
בור] ונֹותן שדה לעׂשֹות, ראּויה היא ּכּמה אֹותּה ׁשמין -ְְֲִִֵַַָָָָ

'אם  הּקרקע: לבעל ּכֹותב ׁשּכ לֹו; מּגיע ׁשהיה חלקֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלֹו
אעבד ולא אזי]אֹוביר לה, הראוי אעשה אׁשּלם [לא , ְֱֲִֵֶַֹֹ

שלה]ּבמיטבּה' הפוטנציאל ומיטב שיא הּדין,[לפי והּוא . ְְִֵַָָ
ׁשּלא  מּפני לׁשּלם? נתחּיב מה ּומּפני מקצתּה. הֹוביר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹאם

ּדבר עצמֹו על היא [סכום]ּפסק 'הרי ׁשּנאמר ּכדי קצּוב ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ
תשלום]אסמכּתא' לידי יגיע שלא דעתו אּלא [שסמכה , ְְֶַַָָ

אבל  עצמֹו. וׁשעּבד ּגמר ּולפיכ ּבמיטבּה; ׁשּיׁשּלם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהתנה
- ּדינרין' מאה ל אּתן אעבד, ולא אֹוביר 'אם אמר: ְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹאם
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ּׁשהיא  מה ּכפי אּלא לׁשּלם חּיב ואינֹו אסמכּתא, זֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהרי
ּבלבד. לעׂשֹות ְְֲִַַָראּויה

.„È ועׂשת חּטים, ּוזרעּה ׁשמׁשמין לזרעּה ׂשדה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻהמקּבל
הּׁשמ  מן לעׂשֹות ראּויה ׁשהיא ּכּמה ׁשּׁשוין -חּטים  ׁשמין ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֻ

ּתרעמת אּלא עליו לֹו מה [כעס]אין מּׁשוה ּפחֹות עׂשת . ְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ּכפי  המקּבל לֹו מׁשּלם הּׁשמׁשמין, מן לעׂשֹות ראּויה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֻּׁשהיא
יתר  חּטים עׂשת הּׁשמׁשמין; מן לעׂשֹות ראּויה ּׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻמה
לפי  חֹולקין - הּׁשמׁשמין מן לעׂשֹות ראּויה ּׁשהיא  ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָֻמּמה

הּקרקע. ּבעל ׁשּמׂשּתּכר ּפי על אף ּביניהם, ּׁשהתנּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַמה

ט  ¤¤ּפרק
להׁשּכים‡. להם ואמר הּפֹועלים, את [מוקדם]הּׂשֹוכר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

ולא [מאוחר]ּולהעריב להׁשּכים ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום - ְְְְֲֲִִֶֶַַָָֹֹ
לסּפק  יזּון; לזּון, ׁשּנהגּו מקֹום לכֹופן. יכֹול אינֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָלהעריב,
הּכל  מסּפק. לּפֹועלין, ּבהן וכּיֹוצא ּבגרֹוגרֹות אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבתמרים

הּמדינה. ְְְִִַַָּכמנהג
לֹו·. ואמר הּפֹועל, את יהיה]הּׂשֹוכר 'ּכאחד [שכרך : ְְֵֵֶֶַַַָָ

ויתר  ׁשּבּׂשכירּות ּפחּות רֹואין - העיר' מּבני ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָוכׁשנים
ּומׁשּמנין ּביניהן.[מחלקים]ׁשּבּׂשכירּות, ְְְִִֵֵֶֶַַ

.‚והל ּבׁשלׁשה', ּפֹועלים לי ּוׂשכר 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹֹאמר
עלי' 'ׂשכרכם הּׁשליח: להם אמר אם - ּבארּבעה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָּוׂשכרם

נֹוטל  הּוא ארּבעה; להם נֹותן ׁשלׁשה,- הּבית מּבעל ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
הּבית', ּבעל על 'ׂשכרכם להם: אמר מּביתֹו. אחד ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּומפסיד
מי  ּבּמדינה היה הּמדינה. ּכהלכת הּבית ּבעל להם ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָנֹותן
להם  נֹותן אינֹו - ּבארּבעה ׁשּנׂשּכר ּומי ּבׁשלׁשה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּנׂשּכר
ּדברים  ּבּמה הּׁשליח. על ּתרעמת להן ויׁש ׁשלׁשה, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּלא
מלאכּתן  היתה אבל נּכרת. מלאכּתן ּבׁשאין ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָאמּורים?
הּבית  ּבעל להם נֹותן - ארּבעה ׁשוה היא והרי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָנּכרת,
טרחּו לא 'ארּבעה', ׁשלּוחֹו להם אמר לא ׁשאּלּו ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֹארּבעה;
ּבארּבעה  לי 'ׂשכר הּבית: ּבעל לֹו אמר ארּבעה. ׁשוה ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָֹועׂשּו
ּפי  על אף - ׁשלׁשה ּבׁשלׁשה וׂשכר הּׁשליח והל ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָֹֹארּבעה',
ׁשלׁשה, אּלא להם אין - ארּבעה ׁשוה מלאכּתן ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשהרי
אמר  הּׁשליח. על ּתרעמת להן ויׁש עצמן; על קּבלּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשהרי
ּבארּבעה, להן ואמר הּׁשליח והל ּבׁשלׁשה, הּבית ּבעל ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹלֹו
אּלא  ּדעּתם אין - הּבית' ּבעל ּׁשאמר 'ּכמה לֹו: ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָואמרּו
ּׁשעׂשּו מה ׁשמין ,לפיכ ארּבעה. על יתר הּבית ּבעל ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּיּתן
אינֹו ואם הּבית; מּבעל ארּבעה נֹוטלין ארּבעה, ׁשוה אם -ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

המלאכה]ידּוע ׁשלׁשה.[שווי אּלא להם אין ׁשוה, אינֹו אֹו ְֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
להן  ואמר הּׁשליח והל ּבארּבעה, הּבית ּבעל לֹו ְְְְִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָאמר
ּפי  על אף - הּבית' ּבעל ּׁשאמר 'ּכמה לֹו: ואמרּו ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָֹּבׁשלׁשה,
ׁשהרי  ׁשלׁשה; אּלא להם אין ארּבעה, ׁשוה ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּמלאכּתם

עליהם. וקּבלּו ׁשלׁשה, ְְְְֲִֵֶָָֹׁשמעּו
הּבית„. ּבעל את והטעּו הּפֹועלים, את [חזרו הּׂשֹוכר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַ

זה בהם] על זה להם אין - אֹותם הטעה הּבית ּבעל אֹו ,ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּתרעמת הלכּו[כעס]אּלא ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

העבודה] ּתבּואה,[למקום מצאּו ולא החּמרין הלכּו אבל .ְְְְֲִַַָָָָָֹ
לחה ּכׁשהיא ׂשדה ּומצאּו ׁשּׂשכרן [רטובה]ּפֹועלים אֹו , ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָ

ּבעל  ּבּקר אם - מים ׁשּנתמּלאת ּומצאּוה הּׂשדה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָלהׁשקֹות
אין  - ּפֹועלים צריכה ּומצאּה מּבערב, מלאכּתֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהּבית
נֹותן  ּבּקר, לא ואם לעׂשֹות? ּבידֹו מה ּכלּום; ְְְֲֲִִִֵֵַַַָֹלּפֹועלים
לּבא  טעּון הּבא ּדֹומה ׁשאינֹו ּבטל; ּכפֹועל ׂשכרם ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלהם
ׁשּלא  אמּורים? ּדברים ּבּמה לבטל. מלאכה ועֹוׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹריקן,
וחזר  ּבּמלאכה, הּפֹועל התחיל אם אבל ּבּמלאכה. ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָהתחילּו
יׂשראל  ּבני לי "ּכי ׁשּנאמר: חֹוזר, - הּיֹום ּבחצי אפּלּו ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָּבֹו
ּבֹו ׁשחזר הּפֹועל ּדין וכיצד לעבדים. עבדים ולא ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעבדים",
קּבלן  ואם ונֹוטל. ּׁשעׂשה, מה לֹו ׁשמין ׁשהתחיל? ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָאחר

לֹו ׁשמין של]הּוא, שווי משכרו ּׁשעתיד [ומורידין מה ִִֶַָָ
ּבין  הֹוזילּו, לא ּבין ׁשּׂשכרם, ּבעת ׁשהֹוזילּו ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹלעׂשֹות;
מה  לֹו ׁשמין - הּוזלה לא ּבין ּכן, אחר הּמלאכה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשהּוזלה
ּבׁשּתי  לקצר קמה מּמּנּו קּבל ּכיצד? לעׂשֹות. ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּׁשעתיד

דינרים]סלעים לארג [ח' ּבגד חציּה, והּניח חציּה קצר , ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
מה  לֹו ׁשמין - חציֹו והּניח חציֹו ארג סלעים, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּבׁשּתי
ׁשקל  לֹו נֹותן - ּדינרין ׁשּׁשה ׁשוה היה אם לעׂשֹות. ֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּׁשעתיד

דינרים] יפה [ב' הּנׁשאר היה ואם מלאכּתֹו. את יגמר אֹו ,ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹ
עׂשּו לא ׁשהרי סלע, אּלא להם נֹותן אינֹו - ּדינרין ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשני
ׁשאינֹו ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה מלאכה. חצי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
הּמׁשרה  מן לעלֹות ּפׁשּתנֹו ּכגֹון - האבּוד ּבדבר אבל ְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָאבּוד.

בו] ששורין למת [מקום חלילין להביא חמֹור ׁשּׂשכר אֹו ,ְְֲֲִִִֵֶַָָ
אינֹו קּבלן, ואחד ּפֹועל אחד - ּבהן ּכּיֹוצא וכל לכּלה ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאֹו
ׁשמע  אֹו ׁשחלה, ּכגֹון נאנס, ּכן אם אּלא ּבֹו לחזר ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹיכֹול

עליהן ׂשֹוכר - ּבֹו וחזר נאנס, לא ואם מת. לֹו [על ׁשּמת ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
קצצּתי חשבונם] 'סלע להן: אֹומר מטען? ּכיצד מטען. ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָאֹו

יּתן  ולא מלאכּתם; ׁשּיגמרּו עד ׁשּתים', ּוטלּו ּבֹואֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹלכם,
הּׁשּתים, להם נתן ואפּלּו ּתחּלה. ּׁשּפסק מה אּלא ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלהם

ׂשֹוכר [מוציא]מחזיר עליהם? ׂשֹוכר ּכיצד הּתֹוספת. מהם ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ
וכל  ּתאבד; ׁשּלא מלאכּתם וגֹומרים אחרים, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָֹֹֹּפֹועלים
לראׁשֹונים, ּׁשּפסק מה על האחרים הּפֹועלים לאּלּו ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיֹוסיף
ׁשל  ׂשכרם ּכדי עד ּכּמה? ועד הראׁשֹונים. מן ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָנֹוטל
להׁשלים  יׂשּכר - ידֹו ּתחת ממֹון להם היה ואם ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹראׁשֹונים.
אף  ּפֹועל, לכל יֹום ּבכל זּוז חמּׁשים ארּבעים עד ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָהּמלאכה
ּדברים  ּבּמה ארּבע. אֹו ׁשלׁש הּפֹועל ׁשּׂשכר ּפי ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹעל

ּבׂשכרם לׂשּכר ּפֹועלים ׁשם ׁשאין שלהם]אמּורים? [בשווי ְְֲֲִִִִֵֶָָָֹ
לׂשּכר  ּפֹועלים ׁשם יׁש אם אבל הּמלאכה. ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָֹלהׁשלים
מלאכּת והׁשלם מאּלּו, ּוׂשכר 'צא לֹו: ואמרּו ְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָֹּבׂשכרם,
אּלא  עליהם לֹו אין - קּבלן ּבין ׂשֹוכר  ּבין - ּתאבד' ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹולא
ּׁשעתיד  מה ולּקּבלן ּׁשעׂשה, מה לּׂשֹוכר וׁשמין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּתרעמת;

ֲַלעׂשֹות.
יאמר ‰. לא - הּמל לעבֹודת ונאחז הּפֹועל, את ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹהּׂשֹוכר

'לפני 'הריני לי]לֹו: ושלם גרם, ׂשכ [מזלך לֹו נֹותן אּלא ר , ְְֲִֵֵֶֶַָָ
ּׁשעׂשה. ֶַָָמה

.Â ּופסק הּנהר, מּזה הּׂשדה להׁשקֹות הּפֹועל את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּׂשֹוכר
אּלא  להם אין להּפסק, ּדרּכֹו אין אם - הּיֹום ּבחצי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנהר

ּׁשעׂשּו; מה העיר,ׂשכר ּבני אֹותֹו ׁשּיפסיקּו ּדרּכֹו אם וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשהרי  ּׁשעׂשּו; מה אּלא להם אין - הּיֹום ּבחצי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהפסיקּוהּו
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הּׁשלהין „. ּבית והיא מחברֹו, ׂשדה המקּבל אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָהּׂשֹוכר
ולא [יבשה] הּׁשלהין, ּבית ׁשל הּמעין ויבׁש האילן, ּבית ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאֹו

אֹו ּבדלי, מּמּנּו להביא אפׁשר אּלא הּגדֹול, הּנהר ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָּפסק
מחכּורֹו. לֹו מנּכה אינֹו - האילנֹות ּבית ׁשל האילן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנקצץ
לֹו מנּכה - הּנהר ׁשּיבׁש ּכגֹון היא, מדינה מּכת ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָואם
הּׁשלהין  'ּבית לֹו: ואמר הּׂשדה ּבתֹו עֹומד היה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָמחכּורֹו.
- 'ל מׂשּכיר אני הּזה האילן 'ּבית ,'ל מׂשּכיר אני ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָהּזה
הּוא  ׁשהרי מחכּורֹו; לֹו מנּכה האילן, נקצץ אֹו הּמעין ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיבׁש
לֹו ׁשאֹומר ּכמי אּלא 'הּזה', לֹו אמר ולא ּבתֹוכּה, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹעֹומד
היה  לא אם ,לפיכ .'ל מׂשּכיר אני עּתה ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹ'ּכמֹות
אֹו ,'ל מׂשּכיר אני הּׁשלהין 'ּבית לֹו: ואמר ּבתֹוכּה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָעֹומד
מנּכה  אינֹו - האילן נקצץ אֹו הּמעין ויבׁש האילן', ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ'ּבית

מחכּורֹו. ֲֵלֹו
אֹו‰. חגב ואכלּה מחברֹו, ׂשדה המקּבל אֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּׂשֹוכר

פירותיה]נׁשּתּדפה לרב [נצטמקו זה ּדבר ארע אם - ְְְִִֵֶַַָָָֹ
לפי  הּכל מחכּורֹו, לֹו מנּכה העיר, אֹותּה ׁשל ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹהּׂשדֹות
אינֹו - הּׂשדֹות ּברב הּמּכה ּפׁשטה לא ואם ׁשארעֹו. ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹההפסד

ׁשל מנּכה הּׂשדֹות ּכל ׁשּנׁשּתּדפּו ּפי על אף מחכּורֹו, לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָ
- המקּבל אֹו ׂשֹוכר ׁשל הּׂשדֹות ּכל נׁשּתּדפּו הּקרקע. ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָּבעל
לֹו מנּכה אינֹו הּׂשדֹות, ּברב הּמּכה ׁשּפׁשטה ּפי על ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאף
ּכל  ׁשהרי ּבּׂשֹוכר, אּלא ּתלּוי ההפסד זה ׁשאין ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמחכּורֹו;
חּטים, ׁשּיזרעּנה הּקרקע ּבעל עליו התנה נׁשּתּדפּו. ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָׂשדֹותיו
צמחה  ולא ׁשּזרעּה אֹו ּכלל, זרעּה ׁשּלא אֹו ׂשעֹורים, ְְְְְְְִֶֶָָָָָָָָָֹֹּוזרעּה
אינֹו הּמדינה, רב והּכת ׁשּדפֹון אֹו חגב ׁשּבא ּפי על אף -ְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ
ּפעם  ולזרע ּבּה להּטּפל חּיב מתי ועד מחכּורֹו. לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹמנּכה
ּבאֹותֹו לזריעה ׁשראּוי זמן ּכל צמחה? לא אם ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹאחרת,

ָמקֹום.
.Â לקצר ׁשּנהגּו מקֹום - מחברֹו ׂשדה המקּבל אֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּׂשֹוכר

לעקר רּׁשאי ואינֹו יקצר, השורש]- ׁשּנהגּו[עם מקֹום ; ְְֲֲִֵֶַַַָָֹֹ
על  זה מעּכבין ּוׁשניהם לקצר. רּׁשאי ואינֹו יעקר, - ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹֹלעקר

אחריו לחרׁש ׁשּנהגּו ּומקֹום הקצירה]זה. יחרׁש.[אחר , ֲֲֲֲֶֶַַַָָָֹֹ
ּגב על אילנֹות להׂשּכיר ׁשּנהגּו -[אגב]מקֹום הּקרקע ְְְֲִִֶַַַַַַָָָ

הּידּוע; מן ּבפחֹות סתם ׁשהׂשּכיר ּפי על ואף ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָמׂשּכירין,
אף  אילנֹות, לֹו אין - אילנֹות להׂשּכיר ׁשּלא ׁשּנהגּו ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּומקֹום
הּמדינה. ּכמנהג הּכל הּידּוע. על ּביתר מּמּנּו ׁשּׂשכר ּפי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹעל

.Ê לקת - חּטים ּכֹורין ּבעׂשרת מחברֹו ׂשדה ֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהחֹוכר
יאמר [הוכחשה] לא - יפֹות חּטיה היּו מּתֹוכּה. לֹו נֹותן ,ִִֵֶַָָָָֹֹ

חכר  מּתֹוכּה. לֹו נֹותן אּלא הּׁשּוק', מן ל לֹוקח 'הריני ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָלֹו:
ׁשהקריסּו ּפי על אף - ענבים סּלי ּבעׂשרה ּכרם ְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמּמּנּו

-[החמיצו] ׁשּנקצרּו אחר ׁשּלקּו עמרים וכן ׁשּנבצרּו, ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָאחר
והחמיץ  יין, ּכּדין ּבעׂשרה חכרֹו אם אבל מּתֹוכן; לֹו ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָנֹותן
ׁשל  עמרים ּבמאה מּמּנּו חכרּה טֹוב. יין לֹו לּתן חּיב -ְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּוזרעּה חרׁשּה ּכ ואחר אחר, מין ּוזרעּה ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָָאסּפסּתא
וחרׁשּה אסּפסּתא, ּבּתחּלה ׁשּזרעּה אֹו ולקתה, ְְְְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָָָאסּפסּתא
מּתֹוכּה, לֹו נֹותן אינֹו - ולקתה אחרת ּפעם זרעּה ּכ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָואחר
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ׁשּנה. ׁשהרי טֹובה; אסּפסּתא לֹו נֹותן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלא

ֶָּבזה.

.Áלנּכׁש רצה ולא מחברֹו, ׂשדה [לנקותה החֹוכר ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָֹ
הקרקע] באיכות הפוגעים הפסד מעשבים 'מה לֹו: ואמר ,ְְֵֶַַָ

ׁשהרי  לֹו; ׁשֹומעין אין - 'חכּור ל נֹותן הריני ,ל ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶיׁש
לפני  מעלה והיא מּמּנה, יֹוצא אּתה 'למחר לֹו: אֹומר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָהּוא

'ּבאחרֹונה לֹו: אמר ואפּלּו הקצירה]עׂשבים'. אני [אחר ֲֲֲֲִִִַַַָָָָ
לֹו. ׁשֹומעין אין אֹותּה', ְִֵֵָחֹורׁש

.Ë יזרעּנה לא - ׂשעֹורים לזרעּה מחברֹו ׂשדה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהחֹוכר
מן  יתר הּקרקע את מכחיׁשֹות ׁשהחּטין מּפני ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָחּטים,
קטנית, ׂשעֹורים. יזרעּנה חּטים, לזרעּה ׂשכרּה ְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָָָהּׂשעֹורים.

קטנית  יזרעּנה ּתבּואה, ּתבּואה; יזרעּנה וכּיֹוצא לא ּובבבל . ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
את  מכחׁשת ׁשם ׁשהּקטנית מּפני קטנית, יזרעּנה לא  - ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבּה

ֶָָהארץ.
.Èאין - מּועטֹות לׁשנים מחברֹו ׂשדה למקּבל המקּבל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּבקֹורת עץ]ּכלּום ּבׁשבח [גזע ולא ּבּה, וכּיֹוצא הּׁשקמה ְְְְְְִֵֶַַַַָָֹ
לֹו[רוח] מחּׁשבין אבל מאליהן. ּבּׂשדה ׁשּיצאּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהאילנֹות

ּבכל  ׁשּזרע זרע אֹותֹו ּבהן היה ּכאּלּו האילנֹות, ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָמקֹום
ׁשראּוי  ּבמקֹום מאליהן האילנֹות ׁשּיצמחּו והּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהּׂשדה;
אין  לזריעה, ראּוי ׁשאינֹו ּבמקֹום יצאּו אם אבל ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָלזריעה;
לֹו יׁש יתר, אֹו ׁשנים ׁשבע קּבלּה ואם ּכלּום. לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָמחּׁשבין
מן  להסּתּלק זמּנֹו הּגיע ּבּה. וכּיֹוצא הּׁשקמה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָּבקֹורת

להּמכר הּגיעּו לא ׁשעדין זרעים ׁשם והיּו [לא הּׂשדה, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשמין הבשילו] - למכרם הּׁשּוק יֹום הּגיע ולא ׁשּגמרּו, אֹו ,ְְְְִִִֶַַָָָָֹ

ּבעל  עם המקּבל ׁשחֹולק ּכׁשם הּקרקע. מּבעל ונֹוטל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָאֹותם,
ׁשחֹולקין  ּכׁשם ּובּקׁש; ּבּתבן חֹולקין ּכ ּבּתבּואה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהּקרקע
ּתחת  הּמעמידין הּקנים אבל ּבּזמֹורֹות. חֹולקין ּכ ְְֲֲִִִִִַַַַַַַַָָָּבּיין,
ּבהן; חֹולקין אּלּו הרי ּבׁשּתפּות, אֹותן קנּו אם - ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֻהּגפנים
ׁשּלֹו. הן הרי אֹותן, ׁשּקנה זה - מהן אחד מּׁשל הן ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָואם

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.‡Èמחברֹו ׂשדה ,[אילנות]לּטע[באריסות]המקּבל ְֲִֵֵֵֶַַַָ

ּבּוראֹות עׂשרה הּׂשדה ּבעל עליו עקרות]מקּבל [אילנות ְֲֵֶַַַַָָָָָָ
עליו מגלּגלין ּכן, על יתר האריס]למאה. הּכל.[על את ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

.·Èעׂשת ולא מחברֹו, ׂשדה כצפוי]המקּבל אם [יבול - ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ
ההֹוצאה על יתר סאתים ׁשּתֹוציא ּכדי ּבּה ,[ההשקעה]יׁש ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

'אנא  הּקרקע: לבעל ּכֹותב ׁשּכ ּבּה; להּטּפל המקּבל ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָחּיב
ואניר ואזרה [אחרוש]אקּום ואדּוׁש ואעּמר ואקצר ואזרע ְְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ּבֹו, ּׁשּיתנּו מה אֹו חציֹו', אּתה ותּטל ,לפני ּכרי ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹואעמיד
ּׁשהֹוצאתי'. ּובמה עמלי ּבׂשכר הּׁשאר, ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ'ואני

.‚Èהֹובירּה ּבּה ׁשּזכה ואחר מחברֹו, ׂשדה [הניחה המקּבל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
בור] ונֹותן שדה לעׂשֹות, ראּויה היא ּכּמה אֹותּה ׁשמין -ְְֲִִֵַַָָָָ

'אם  הּקרקע: לבעל ּכֹותב ׁשּכ לֹו; מּגיע ׁשהיה חלקֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלֹו
אעבד ולא אזי]אֹוביר לה, הראוי אעשה אׁשּלם [לא , ְֱֲִֵֶַֹֹ

שלה]ּבמיטבּה' הפוטנציאל ומיטב שיא הּדין,[לפי והּוא . ְְִֵַָָ
ׁשּלא  מּפני לׁשּלם? נתחּיב מה ּומּפני מקצתּה. הֹוביר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹאם

ּדבר עצמֹו על היא [סכום]ּפסק 'הרי ׁשּנאמר ּכדי קצּוב ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ
תשלום]אסמכּתא' לידי יגיע שלא דעתו אּלא [שסמכה , ְְֶַַָָ

אבל  עצמֹו. וׁשעּבד ּגמר ּולפיכ ּבמיטבּה; ׁשּיׁשּלם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהתנה
- ּדינרין' מאה ל אּתן אעבד, ולא אֹוביר 'אם אמר: ְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹאם
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ּׁשהיא  מה ּכפי אּלא לׁשּלם חּיב ואינֹו אסמכּתא, זֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהרי
ּבלבד. לעׂשֹות ְְֲִַַָראּויה

.„È ועׂשת חּטים, ּוזרעּה ׁשמׁשמין לזרעּה ׂשדה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻהמקּבל
הּׁשמ  מן לעׂשֹות ראּויה ׁשהיא ּכּמה ׁשּׁשוין -חּטים  ׁשמין ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֻ

ּתרעמת אּלא עליו לֹו מה [כעס]אין מּׁשוה ּפחֹות עׂשת . ְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ּכפי  המקּבל לֹו מׁשּלם הּׁשמׁשמין, מן לעׂשֹות ראּויה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֻּׁשהיא
יתר  חּטים עׂשת הּׁשמׁשמין; מן לעׂשֹות ראּויה ּׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻמה
לפי  חֹולקין - הּׁשמׁשמין מן לעׂשֹות ראּויה ּׁשהיא  ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָֻמּמה

הּקרקע. ּבעל ׁשּמׂשּתּכר ּפי על אף ּביניהם, ּׁשהתנּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַמה

ט  ¤¤ּפרק
להׁשּכים‡. להם ואמר הּפֹועלים, את [מוקדם]הּׂשֹוכר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

ולא [מאוחר]ּולהעריב להׁשּכים ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום - ְְְְֲֲִִֶֶַַָָֹֹ
לסּפק  יזּון; לזּון, ׁשּנהגּו מקֹום לכֹופן. יכֹול אינֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָלהעריב,
הּכל  מסּפק. לּפֹועלין, ּבהן וכּיֹוצא ּבגרֹוגרֹות אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבתמרים

הּמדינה. ְְְִִַַָּכמנהג
לֹו·. ואמר הּפֹועל, את יהיה]הּׂשֹוכר 'ּכאחד [שכרך : ְְֵֵֶֶַַַָָ

ויתר  ׁשּבּׂשכירּות ּפחּות רֹואין - העיר' מּבני ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָוכׁשנים
ּומׁשּמנין ּביניהן.[מחלקים]ׁשּבּׂשכירּות, ְְְִִֵֵֶֶַַ

.‚והל ּבׁשלׁשה', ּפֹועלים לי ּוׂשכר 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹֹאמר
עלי' 'ׂשכרכם הּׁשליח: להם אמר אם - ּבארּבעה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָּוׂשכרם

נֹוטל  הּוא ארּבעה; להם נֹותן ׁשלׁשה,- הּבית מּבעל ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
הּבית', ּבעל על 'ׂשכרכם להם: אמר מּביתֹו. אחד ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּומפסיד
מי  ּבּמדינה היה הּמדינה. ּכהלכת הּבית ּבעל להם ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָנֹותן
להם  נֹותן אינֹו - ּבארּבעה ׁשּנׂשּכר ּומי ּבׁשלׁשה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּנׂשּכר
ּדברים  ּבּמה הּׁשליח. על ּתרעמת להן ויׁש ׁשלׁשה, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּלא
מלאכּתן  היתה אבל נּכרת. מלאכּתן ּבׁשאין ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָאמּורים?
הּבית  ּבעל להם נֹותן - ארּבעה ׁשוה היא והרי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָנּכרת,
טרחּו לא 'ארּבעה', ׁשלּוחֹו להם אמר לא ׁשאּלּו ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֹארּבעה;
ּבארּבעה  לי 'ׂשכר הּבית: ּבעל לֹו אמר ארּבעה. ׁשוה ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָֹועׂשּו
ּפי  על אף - ׁשלׁשה ּבׁשלׁשה וׂשכר הּׁשליח והל ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָֹֹארּבעה',
ׁשלׁשה, אּלא להם אין - ארּבעה ׁשוה מלאכּתן ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשהרי
אמר  הּׁשליח. על ּתרעמת להן ויׁש עצמן; על קּבלּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשהרי
ּבארּבעה, להן ואמר הּׁשליח והל ּבׁשלׁשה, הּבית ּבעל ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹלֹו
אּלא  ּדעּתם אין - הּבית' ּבעל ּׁשאמר 'ּכמה לֹו: ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָואמרּו
ּׁשעׂשּו מה ׁשמין ,לפיכ ארּבעה. על יתר הּבית ּבעל ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּיּתן
אינֹו ואם הּבית; מּבעל ארּבעה נֹוטלין ארּבעה, ׁשוה אם -ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

המלאכה]ידּוע ׁשלׁשה.[שווי אּלא להם אין ׁשוה, אינֹו אֹו ְֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
להן  ואמר הּׁשליח והל ּבארּבעה, הּבית ּבעל לֹו ְְְְִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָאמר
ּפי  על אף - הּבית' ּבעל ּׁשאמר 'ּכמה לֹו: ואמרּו ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָֹּבׁשלׁשה,
ׁשהרי  ׁשלׁשה; אּלא להם אין ארּבעה, ׁשוה ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּמלאכּתם

עליהם. וקּבלּו ׁשלׁשה, ְְְְֲִֵֶָָֹׁשמעּו
הּבית„. ּבעל את והטעּו הּפֹועלים, את [חזרו הּׂשֹוכר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַ

זה בהם] על זה להם אין - אֹותם הטעה הּבית ּבעל אֹו ,ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּתרעמת הלכּו[כעס]אּלא ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

העבודה] ּתבּואה,[למקום מצאּו ולא החּמרין הלכּו אבל .ְְְְֲִַַָָָָָֹ
לחה ּכׁשהיא ׂשדה ּומצאּו ׁשּׂשכרן [רטובה]ּפֹועלים אֹו , ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָ

ּבעל  ּבּקר אם - מים ׁשּנתמּלאת ּומצאּוה הּׂשדה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָלהׁשקֹות
אין  - ּפֹועלים צריכה ּומצאּה מּבערב, מלאכּתֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהּבית
נֹותן  ּבּקר, לא ואם לעׂשֹות? ּבידֹו מה ּכלּום; ְְְֲֲִִִֵֵַַַָֹלּפֹועלים
לּבא  טעּון הּבא ּדֹומה ׁשאינֹו ּבטל; ּכפֹועל ׂשכרם ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלהם
ׁשּלא  אמּורים? ּדברים ּבּמה לבטל. מלאכה ועֹוׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹריקן,
וחזר  ּבּמלאכה, הּפֹועל התחיל אם אבל ּבּמלאכה. ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָהתחילּו
יׂשראל  ּבני לי "ּכי ׁשּנאמר: חֹוזר, - הּיֹום ּבחצי אפּלּו ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָּבֹו
ּבֹו ׁשחזר הּפֹועל ּדין וכיצד לעבדים. עבדים ולא ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעבדים",
קּבלן  ואם ונֹוטל. ּׁשעׂשה, מה לֹו ׁשמין ׁשהתחיל? ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָאחר

לֹו ׁשמין של]הּוא, שווי משכרו ּׁשעתיד [ומורידין מה ִִֶַָָ
ּבין  הֹוזילּו, לא ּבין ׁשּׂשכרם, ּבעת ׁשהֹוזילּו ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹלעׂשֹות;
מה  לֹו ׁשמין - הּוזלה לא ּבין ּכן, אחר הּמלאכה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשהּוזלה
ּבׁשּתי  לקצר קמה מּמּנּו קּבל ּכיצד? לעׂשֹות. ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּׁשעתיד

דינרים]סלעים לארג [ח' ּבגד חציּה, והּניח חציּה קצר , ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
מה  לֹו ׁשמין - חציֹו והּניח חציֹו ארג סלעים, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּבׁשּתי
ׁשקל  לֹו נֹותן - ּדינרין ׁשּׁשה ׁשוה היה אם לעׂשֹות. ֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּׁשעתיד

דינרים] יפה [ב' הּנׁשאר היה ואם מלאכּתֹו. את יגמר אֹו ,ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹ
עׂשּו לא ׁשהרי סלע, אּלא להם נֹותן אינֹו - ּדינרין ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשני
ׁשאינֹו ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה מלאכה. חצי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
הּמׁשרה  מן לעלֹות ּפׁשּתנֹו ּכגֹון - האבּוד ּבדבר אבל ְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָאבּוד.

בו] ששורין למת [מקום חלילין להביא חמֹור ׁשּׂשכר אֹו ,ְְֲֲִִִֵֶַָָ
אינֹו קּבלן, ואחד ּפֹועל אחד - ּבהן ּכּיֹוצא וכל לכּלה ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאֹו
ׁשמע  אֹו ׁשחלה, ּכגֹון נאנס, ּכן אם אּלא ּבֹו לחזר ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹיכֹול

עליהן ׂשֹוכר - ּבֹו וחזר נאנס, לא ואם מת. לֹו [על ׁשּמת ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
קצצּתי חשבונם] 'סלע להן: אֹומר מטען? ּכיצד מטען. ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָאֹו

יּתן  ולא מלאכּתם; ׁשּיגמרּו עד ׁשּתים', ּוטלּו ּבֹואֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹלכם,
הּׁשּתים, להם נתן ואפּלּו ּתחּלה. ּׁשּפסק מה אּלא ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלהם

ׂשֹוכר [מוציא]מחזיר עליהם? ׂשֹוכר ּכיצד הּתֹוספת. מהם ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ
וכל  ּתאבד; ׁשּלא מלאכּתם וגֹומרים אחרים, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָֹֹֹּפֹועלים
לראׁשֹונים, ּׁשּפסק מה על האחרים הּפֹועלים לאּלּו ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיֹוסיף
ׁשל  ׂשכרם ּכדי עד ּכּמה? ועד הראׁשֹונים. מן ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָנֹוטל
להׁשלים  יׂשּכר - ידֹו ּתחת ממֹון להם היה ואם ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹראׁשֹונים.
אף  ּפֹועל, לכל יֹום ּבכל זּוז חמּׁשים ארּבעים עד ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָהּמלאכה
ּדברים  ּבּמה ארּבע. אֹו ׁשלׁש הּפֹועל ׁשּׂשכר ּפי ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹעל

ּבׂשכרם לׂשּכר ּפֹועלים ׁשם ׁשאין שלהם]אמּורים? [בשווי ְְֲֲִִִִֵֶָָָֹ
לׂשּכר  ּפֹועלים ׁשם יׁש אם אבל הּמלאכה. ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָֹלהׁשלים
מלאכּת והׁשלם מאּלּו, ּוׂשכר 'צא לֹו: ואמרּו ְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָֹּבׂשכרם,
אּלא  עליהם לֹו אין - קּבלן ּבין ׂשֹוכר  ּבין - ּתאבד' ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹולא
ּׁשעתיד  מה ולּקּבלן ּׁשעׂשה, מה לּׂשֹוכר וׁשמין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּתרעמת;

ֲַלעׂשֹות.
יאמר ‰. לא - הּמל לעבֹודת ונאחז הּפֹועל, את ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹהּׂשֹוכר

'לפני 'הריני לי]לֹו: ושלם גרם, ׂשכ [מזלך לֹו נֹותן אּלא ר , ְְֲִֵֵֶֶַָָ
ּׁשעׂשה. ֶַָָמה

.Â ּופסק הּנהר, מּזה הּׂשדה להׁשקֹות הּפֹועל את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּׂשֹוכר
אּלא  להם אין להּפסק, ּדרּכֹו אין אם - הּיֹום ּבחצי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנהר

ּׁשעׂשּו; מה העיר,ׂשכר ּבני אֹותֹו ׁשּיפסיקּו ּדרּכֹו אם וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשהרי  ּׁשעׂשּו; מה אּלא להם אין - הּיֹום ּבחצי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהפסיקּוהּו
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מאליו  להּפסק ּדרּכֹו ואם זה. נהר ׁשל ּדרּכֹו הּפֹועלים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָידעּו
להֹודיעם. לֹו ׁשהיה מּפני הּיֹום, ּכל ׂשכר להם נֹותן -ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
להם  אין - והׁשקּה הּמטר ּובא הּׂשדה, להׁשקֹות ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָׂשכרם
ׂשכרן; ּכל להן נֹותן - והׁשקּה הּנהר ּבא ּׁשעׂשּו; מה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָאּלא

נסּתּיעּו הּׁשמים מי מן אבל ּבפֹועל. אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָ
יּטל  ּפעמים, ארּבע זֹו ׂשדה יׁשקה ׁשאם אריסֹו עם ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּפסק
אינם  ּפעמים, ׁשני מׁשקין ׁשהם האריסין וכל הּפרֹות, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָחצי
לדלֹות  הצר ולא הּמטר, ּובא הּפרֹות, רביע אּלא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֻנֹוטלין
ׁשהאריס  עּמֹו; ׁשּפסק ּכמֹו הּפרֹות חצי נֹוטל - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּולהׁשקֹות

ּכפֹועל. ואינֹו ְְְֵֵָֻּכׁשּתף,
.Ê וׁשלמה הּיֹום, ּכל מלאכה לעׂשֹות הּפֹועל את ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָהּׂשֹוכר

אחרת [נשלמה] מלאכה לֹו יׁש אם - הּיֹום ּבחצי ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהּמלאכה
מה  לֹו אין ואם הּיֹום; ׁשאר עֹוׂשּה מּמּנה, קּלה אֹו ְְְִִֵֶַַַָָָָָּכמֹותּה
הּכֹופרים  מן היה ואם ּבטל. ּכפֹועל ׂשכרֹו לֹו נֹותן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּיעׂשה,
לא  ואם הרּבה, לטרח ׁשּדרּכֹו ּבהן, וכּיֹוצא האדמה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹעֹובדי

ׂשכרֹו. ּכל לֹו נֹותן זה הרי - יחלה ּבמלאכה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיתעּׂשק
.Áלהביא הּפֹועל את  מּמקֹום [לבצע]הּׂשֹוכר ׁשליחּות ְְִִִֵֵֶַַָָ

ׂשכרֹו לֹו נֹותן - ּיביא מה ׁשם מצא ולא והל ְְְְִֵַַָָָָָָָֹלמקֹום,
ולא  מצא ולא והל לכרם, קנים להביא ׂשכרֹו ְְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָֹֹֻמׁשלם.
לחֹולה, ּפרֹות להביא ׂשכרֹו ׁשלם. ׂשכרֹו לֹו נֹותן - ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָהביא
מה  'טל לֹו: יאמר לא - ׁשהבריא אֹו ׁשּמת ּומצאֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹוהל
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ׂשכרֹו. ּכל לֹו נֹותן אּלא ,'ּבׂשכר ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּׁשהבאת

ֶָּבזה.
.Ë ּבׁשל והראהּו ּבׁשּלֹו, עּמֹו לעׂשֹות הּפֹועל את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָהּׂשֹוכר

חבירו]חברֹו בשדה וחֹוזר [העבידו ׂשכרֹו, ּכל נֹותן - ְְֲֵֵֵָָ
הּמלאכה. ּבזֹו ּׁשּנהנה מה מחברֹו ְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַָָָולֹוקח

.È וכּיֹוצא ּובקׁש ּבתבן עּמֹו לעׂשֹות הּפֹועל את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַהּׂשֹוכר
ׁשֹומעין  אין - 'ּבׂשכר ּׁשעׂשית מה 'טל לֹו: ואמר ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבהן,

עליו מּׁשּקּבל ואם כמשכורת]לֹו. ותבן 'היל[קש לֹו: אמר ְִִִֵֵֶַָָָָ
לֹו. ׁשֹומעין אין - ׁשּלי' את אּטל ואני ,ְְְֲִִִֵֶֶֶַָֹׂשכר

.‡È עׂשה' לֹו: ׁשאמר ּפי על אף לעצמֹו, הּפֹועל ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָמציאת
'עדר  לֹו: אמר אם לֹומר, צרי ואין הּיֹום'; מלאכה ְְֲִִִִֵַַַָָָָֹעּמי
ללּקט  ׂשכרֹו אם אבל הּיֹום'. עּמי 'נּכׁש הּיֹום', ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָעּמי

ׁשחסר ּכגֹון הּדגים [התמעט]מציאֹות, ללּקט ּוׂשכרֹו הּנהר ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ
מצא  ואפּלּו הּבית, לבעל מציאתֹו הרי - ּבאגם ְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָהּנמצאין

מלא ּדינרין.ּכיס ִִִֵָָ

ה'תשע"ה  מרחשון ג' שני יום

י  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. מעֹות ׁשהלוהּו ּבין - הּמׁשּכֹון על חברֹו את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמלוה

ּפרֹות  ׁשּמׁשּכנֹוׁשהלוהּו ּבין הלואתֹו ּבׁשעת ׁשּמׁשּכנֹו ּבין , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אבד  אם ,לפיכ ׂשכר. ׁשֹומר זה הרי - ׁשהלוהּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחר
ּכגֹון  הּמׁשּכֹון, נאנס ואם ּבדמיו; חּיב - נגנב אֹו ְְְְְְֱִִֶַַַַַַַָָָהּמׁשּכֹון,
יּׁשבע  - אנסין מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא מזּין ּבלסטיס ְְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָָָֻׁשּנלקח
אחרֹונה. ּפרּוטה עד חֹובֹו את הּמׁשּכֹון ּבעל ויׁשּלם ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּנאנס,

זה ·. הרי ,'ל ואׁשמר לי  'ׁשמר לחברֹו: האֹומר ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֹֹּכל

ּבּבעלים מהכל]ׁשמירה ופטור הבעלים, לֹו:[עם אמר . ְְִִַַָָָ
הּיֹום  'הׁשאילני למחר', ל ואׁשמר הּיֹום לי ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹ'ׁשמר
למחר', ואׁשאיל הּיֹום לי 'ׁשמר למחר', ְְְְְְְְְִִִַַַָָָָֹואׁשאיל
ׂשכר  ׁשֹומרי נעׂשּו ּכּלן - למחר' ל ואׁשמר הּיֹום ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ'הׁשאילני

לזה. ֶֶָזה
ׂשכר ‚. ׁשֹומרי האּמנין ׁשּלּכל את 'טל ׁשאמרּו: וכּלן . ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻֻ

לקחּו[חפצך] ולא 'ּגמרּתיו', לֹו: ׁשאמר אֹו מעֹות', ְְְְְִֵֶַַָָָָֹוהבא
אמר  אם אבל חּנם; ׁשֹומר האּמן הרי - הּכלי את ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻהּבעלים
ׂשכר  נֹוׂשא הּוא עדין - 'ׁשּל את וטל מעֹות, 'הבא ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻהאּמן:

ְֶָָּכׁשהיה.
לׁשּלם „. חּיבין - וקלקלּו לתּקן, לאּמנין נתן נתן ּכיצד? . ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻ

אֹו וׁשּברן, מסמר, ּבהן לקּבע ּומגּדל ּתבה ׁשּדה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלחרׁש
מהן  ועׂשה ּומגּדל, ּתבה ׁשּדה מהן לעׂשֹות עצים לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנתן
ּדמי  לֹו מׁשּלם - ׁשּנעׂשּו אחר ונׁשּברּו ּומגּדל ּתבה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּדה
צמר  נתן הּכלי. ׁשבח קֹונה האּמן ׁשאין ּומגּדל; ּתבה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּדה

והקּדיחּתּו צבעֹו[שרפתו]לצּבע, צמרֹו. ּדמי לֹו נֹותן - יֹורה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָ
ּוצבעֹו ׁשחר ׁשחר, ּוצבעֹו אדם לצבעֹו לֹו ׁשּנתנ ֹו אֹו ְְְְְֶָָָָָָָָֹֹֹּכעּור,
ּכּסא  ועׂשה נאה, ּכּסא מהם לעׂשֹות לחרׁש עצים נתן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאדם,
ּבעל  לֹו נֹותן ההֹוצאה, על יתר הּׁשבח אם - ספסל אֹו ְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָרע
נֹותן  הּׁשבח, על יתרה ההֹוצאה ואם ההֹוצאה; את ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּכלי
ּבתּקנה  רֹוצה 'איני הּכלי: ּבעל אמר ּבלבד. הּׁשבח את ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָלֹו
ׁשֹומעין  אין - העצים' ּדמי אֹו הּצמר ּדמי לי ּתן אּלא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָזֹו,
,עצ ּדמי אֹו צמר ּדמי ל 'הא האּמן: אמר אם וכן ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָֻלֹו.

ּבׁשבח קֹונה האּמן ׁשאין לֹו; ׁשֹומעין אין - '[ברווח]ול ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ
ׁש עׂשה.הּכלי ְִֶַָָ

לטחֹון‰. חּטין לתתן[לטוחן]הּמֹולי ולא השרה , [לא ְְְִִִַָָָֹ
סובין] והסרת ריכוך לצורך מרסן במים אֹו סּבין ְֲִַָָָֻֻועׂשאן

קליפות] עם נּפּולין [קמח ּפת ועׂשאֹו לנחּתֹום, קמח נתן ,ְְֲִִֶַַַַַָָ
מּפני [מתפורר] ּדמים, לׁשּלם חּיבין - ונּבלּה לטּבח, ּבהמה ,ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

וׁשחט  ממחה, טּבח היה אם ,לפיכ ׂשכר. נֹוׂשאי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשהן
ׁשהּוא  ּפי על אף - ממחה אינֹו ואם מּלׁשּלם; ּפטּור - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּבחּנם
לֹו ואמר לׁשלחני, ּדינר הּמראה וכן לׁשּלם. חּיב ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻּבחּנם,
על  אף לׁשּלם, חּיב - ראהּו ּבׂשכר אם - רע ונמצא ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָ'יפה',
ראהּו, ּבחּנם ואם להתלּמד. צרי ואינֹו ּבקי ׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּפי
אינֹו ואם להתלּמד; צרי ׁשאינֹו ּבקי, ׁשּיהיה והּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּפטּור;
ׁשּיאמר  והּוא ּבחּנם. ׁשהּוא ּפי על אף לׁשּלם, חּיב - ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבקי
ׁשהּוא  מראין הּדברים ׁשהיּו אֹו ,'סֹומ אני עלי' ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻלּׁשלחני:
ּבחּנם  ׁשעׂשה טּבח לאחרים. יראה ולא ראּיתֹו, על ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹסֹומ
ּבהן  ּכּיֹוצא וכל רע, ונמצא 'יפה' ׁשאמר ׁשלחני וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻונּבל,
ראיה, הביאּו לא ואם ממחין; ׁשהם ראיה, להביא עליהם -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֻ

ְְִַמׁשּלמין.
.Â,הּׁשבח חצי נֹוטל אילנֹות הּנֹוטע ׁשּיהיה ׁשּנהגּו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמקֹומֹות

והפסיד ונטע והׁשּביח, ונטע חצי, הּקרקע [חלק ּובעל ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָ
לא] וחלק לֹו,השביח ׁשּיׁש הּׁשבח חצי לֹו מחּׁשבין -ְְֲִִֵֶֶַַַ

על  התנה ואפּלּו הּׁשאר. ונֹוטל ּׁשהפסיד, מה מּמּנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָּומנּכין
אסמכּתא זֹו הרי - ּכלּום יּטל לא הפסיד ׁשאם [לא עצמֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹֹ

בליבו] זאת היה גמר ּׁשהפסיד. מה אּלא לֹו מנּכין ואין ,ְְְִִִֵֶֶַַָָָ
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אם  וכן מחצה, הּקרקע ּובעל מחצה, הּנֹוטע ׁשּיּטל ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמנהגם
האריס ׁשּיּטל מנהגם יבול]היה תמורת -[העובד ׁשליׁש ְְִִִִֶָָָָָָֹ

ּבעל  ׁשּנמצא להסּתּלק, ורצה והׁשּביח הּנֹוטע נטע ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאם
מֹוריד  הּקרקע ּבעל הרי - אריס לּה להֹוריד צרי ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָהּקרקע
ּכלּום; מחלקֹו יפסיד ולא חציֹו, הּקרקע ּבעל ויּטל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹאריס,
ׁשהרי  לּנֹוטע, יהיה הּנׁשאר והּׁשתּות ׁשליׁש; האריס ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹויּטל

ּברצֹונֹו. עצמֹו ְְִִֵַסּלק
.Êׁשהפסיד הּמדינה לבני אילנֹות גדלו]הּנֹוטע וכן [לא , ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ׁשחבל, ּדם והּמּקיז הּבהמֹות, ׁשּנּבל העיר ּבני ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָטּבח
ּבּתינֹוקֹות  ׁשּפׁשע ּתינֹוקֹות ּומלּמד ּבּׁשטרֹות, ׁשּטעה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהּסֹופר
ׁשאי  האּמנין ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ּבטעּות, לּמד אֹו לּמד, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹֻולא
ּבלא  אֹותן מסּלקין - ׁשהפסידּו ההפסד ׁשּיחזר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאפׁשר
ׁשּיׁשּתּדלּו עד ועֹומדין, ּכמתרין ׁשהן מּפני ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻהתראה;

עליהן. הּצּבּור אֹותן והעמידּו הֹואיל ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָּבמלאכּתן,

יא  ¤¤ּפרק
ּב‡. הּׂשכיר ׂשכר לּתן עׂשה "ּביֹומֹומצות ׁשּנאמר: זמּנֹו, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

ּבלא  עֹובר - זמּנֹו לאחר אחרֹו ואם וגֹו'. ׂשכרֹו" ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָֹתּתן
על  לֹוקין ואין הּׁשמׁש". עליו תבֹוא "ולא ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹתעׂשה,
ואחד  האדם, ׂשכר אחד לׁשּלם. חּיב הּוא ׁשהרי זה, ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלאו
ואם  ּבזמּנֹו; לּתן חּיב - הּכלים ׂשכר ואחד הּבהמה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׂשכר

ּתֹוׁשב וגר תעׂשה. ּבלא עֹובר זמּנֹו, לאחר שקיבל אחר [גוי ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָֹ
מצוות] אחר,ז' ואם ׂשכרֹו"; תּתן "ּביֹומֹו מּׁשּום ּבֹו יׁש ,ְְְִִִֵֵֵַָ

תעׂשה. ּבלא עליו עֹובר ְֲֵֵֶַָָֹאינֹו
מּמּנּו·. נפׁשֹו את נטל ּכאּלּו - ׂשכיר ׂשכר הּכֹובׁש ,ּכל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּבארּבע  ועֹובר נפׁשֹו". את נׂשא הּוא "ואליו ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:
ּתגזל, ּבל ּומּׁשּום ּתעׁשק, ּבל מּׁשּום ועׂשה: ְְֲֲִִִֵַַַַַָֹֹאזהרֹות,
עליו  תבֹוא "לא ּומּׁשּום ׂשכיר", ּפעּלת תלין "לא ְִִִִַָָָָָֹֹֻּומּׁשּום
זמּנֹו? הּוא איזה ׂשכרֹו". תּתן "ּביֹומֹו ּומּׁשּום ְְְִִֵֵֶֶֶַַָהּׁשמׁש",
ּפעּלת  תלין "לא נאמר: ועליו הּלילה, ּכל ּגֹובה יֹום ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹֻׂשכיר
ועליו  הּיֹום, ּכל ּגֹובה לילה ּוׂשכיר ּבקר". עד אּת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹׂשכיר
ׂשכיר  הּׁשמׁש". עליו תבֹוא ולא ׂשכרֹו, תּתן "ּביֹומֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹנאמר:
ּגֹובה  לילה ׁשל ׁשעֹות ּוׂשכיר הּיֹום, ּכל ּגֹובה יֹום ׁשל ְְִֶֶֶֶַַָָָָׁשעֹות

ׁשּבת ׂשכיר הּלילה. ימים]ּכל ׂשכיר [שבעה חדׁש, ׂשכיר , ְְְְִִִֶַַַָָָֹ
יצא  הּיֹום; ּכל ּגֹובה ּבּיֹום, יצא - ׁשב ּוע ׂשכיר ְִֶַַַָָָָָָָָׁשנה,

הּלילה. אֹותֹו ּכל ּגֹובה ְְֶַַַַָָָּבּלילה,
עׂשרה ‚. אחרֹו אפּלּו - והֹודיעֹו ּגמרּה לאּמן, טּליתֹו ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָֻנתן

לֹו נתנּה עֹובר. אינֹו האּמן, ּביד ׁשהּכלי זמן ּכל - ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻימים
ּבל  מּׁשּום עֹובר חּמה, עליו ׁשּׁשקעה ּכיון - הּיֹום ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבחצי

ּבזמּנֹו.ּתלין  לֹו לּתן וחּיב היא, ּכׂשכירּות ׁשהּקּבלנּות ; ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ
אמר „. אם - ּפֹועלים' לי ּוׂשכר 'צא לׁשלּוחֹו: ְְֲִִִִֵֵַָָֹהאֹומר

מּׁשּום  עֹוברין אינן ׁשניהם הּבית', ּבעל על 'ׂשכרכם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלהם:
זה ּתלין; הבית]ּבל וזה[בעל ׂשכרן, ׁשּלא [השליח]לפי ְְְִִֶֶֶַָָָֹ

על  'ׂשכרכם להם אמר לא ואם אצלֹו. ּפעּלתן ׁשאין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻלפי
אּלא  עֹובר הּׂשֹוכר אין עֹובר. הּׁשליח הרי הּבית', ֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּבעל
אֹו ּתבעֹו, לא אם אבל לֹו; נתן ולא הּׂשכיר, ׁשּתבעֹו ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹּבזמן

אחר  אצל ׁשהמחהּו אֹו לֹו, ּיּתן מה לֹו היה ולא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּתבעֹו
לו] לשלם לאחר ּפטּור.[נתן הרי - ְֲִֵֵָוקּבל

ׁשּכבר ‰. ּפי על אף - זמּנֹו אחר עד ׂשכיר ׂשכר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָהּמׁשהה
עת  וכל מּיד. לּתן חּיב זה הרי תעׂשה, ולא ּבעׂשה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעבר

ּדבריהם  ׁשל לאו על עֹובר - ּתאמר ׁשּיׁשהה "אל ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
וׁשּוב". ל ,ְֲֵֵָלרע

.Â ּבעל ואמר ּבזמּנֹו, ּותבעֹו ּבעדים, ׁשּׂשכרֹו ׂשכיר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּכל
- ּכלּום' נטלּתי 'לא אֹומר: והּׂשכיר ,'ׂשכר 'נתּתי ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹהּבית:

חפץ  ּבנקיטת הּׂשכיר ׁשּיּׁשבע חכמים ויּטל [קדוש]ּתּקנּו , ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ּבפֹועליו  טרּוד הּבית ׁשּבעל מּפני ונֹוטל; נׁשּבע ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכדין

הּׂשֹוכר [ושכח] היה אפּלּו לזה. נפׁשֹו נֹוׂשא הּׂשכיר וזה ,ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
מּתֹו - ּבעדים ׁשּלא ׂשכרֹו ונֹוטל. נׁשּבע הּׂשכיר הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹקטן,
נאמן  ,'ׂשכרּתי ולא מעֹולם ּדברים היּו 'לא לֹומר ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּיכֹול
הּסת  הּבית ּבעל ויּׁשבע ;'ׂשכר ל ונתּתי ׂשכרּתי' ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָלֹומר

ּכׁשאר [דרבנן] ּבמקצת הֹודה אם הּתֹורה ׁשבּועת אֹו ְְְְִִִֶַַַָָָָָׁשּנתן,
ּכלּום. מֹועיל אינֹו ׁשּׂשכרֹו, אחד עד לֹו היה הּטענֹות. ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָּכל
- ּבעדים ׁשּׂשכרֹו ּפי על אף - זמּנֹו אחר ּתבעֹו אם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָוכן
יּׁשבע  ראיה, הביא לא ואם הראיה; עליו מחברֹו ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹהּמֹוציא

ראיה הביא הּסת. הּבית זמּנֹו[עדים]ּבעל ּכל [ולא ׁשּתבעֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּתביעה.פרעו] ׁשל הּיֹום אֹותֹו ּכל ונֹוטל נׁשּבע, זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ

ליל  ּכל זמּנֹו - הערב עד ׁשני ּביֹום עּמֹו עֹוׂשה היה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכיצד?
עדים  הביא ואם ונֹוטל. נׁשּבע אינֹו ׁשליׁשי ּוביֹום ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵָׁשליׁשי,
יֹום  ּכל ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ׁשליׁשי ליל ּכל ּתֹובע ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהיה
עליו  מחברֹו הּמֹוציא והלאה, רביעי מּליל אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָָׁשליׁשי;
יֹום  עד והֹול ּתֹובע ׁשהיה עדים הביא אם וכן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהראיה.

חמיׁשי. יֹום ּכל ונֹוטל נׁשּבע הרי - ְְֲֲֲִִִִִֵֵָָחמיׁשי
.Ê:אֹומר והּׂשכיר ,'ל קצצּתי 'ׁשּתים אֹומר: הּבית ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָּבעל

ׁשּיּׁשבע  חכמים ּתּקנּו לא - ׁשלׁש' אּלא לי קצצּת ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹ'לא
הראיה  עליו מחברֹו הּמֹוציא אּלא ּכאן, לא הּׂשכיר ואם . ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ

ׁשאמר  אֹו הּׁשּתים, לֹו נתן ׁשּכבר ּפי על אף - ראיה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהביא
זה  ודבר חפץ; ּבנקיטת נׁשּבע הּבית ּבעל הרי - 'היל' ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלֹו

הזו] ּבפחי [השבועה הּׂשכיר יל ׁשּלא הּוא, חכמים ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּתּקנת
ידעּו ולא ּבעדים, ּבׁשּׂשכרֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹנפׁש.
ּבעדים, ׁשּלא ׂשכרֹו אם אבל ּבזמּנֹו. ּותבעֹו לֹו, ּפסק ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹּכּמה
קצץ  ׁשּלא הּסת הּבית ּבעל יּׁשבע - זמּנֹו אחר ׁשּתבעֹו ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹאֹו
אּלא  אצלֹו לֹו נׁשאר ׁשּלא אֹו לֹו, נתן ּׁשּכבר מה אּלא ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלֹו

הּטענֹות. ּכל ּכדין ,'היל' לֹו ׁשאמר ְְִֵֶֶַַָָָָזה
.Á,'לי קצצּת 'ׁשּתים אֹומר: אּמן לאּמן, טּליתֹו ְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻֻהּנֹותן

אם  - האּמן ּביד ׁשהּטּלית זמן ּכל - 'אחת' אֹומר: ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻוהּוא
ּבנקיטת  נׁשּבע האּמן הרי ּבידֹו, לקּוחה ׁשהיא לטען ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹֻיכֹול

ּדמיה  ּכדי עד ּבׂשכרֹו, לטען ויכֹול ונֹוטל; יצאת חפץ ואם . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
לטען  יכֹול ואינֹו חזקה ּבּה לֹו ׁשאין אֹו ידֹו, מּתחת ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹטּלית
ואם  הראיה; עליו מחברֹו הּמֹוציא - ּבידֹו לקּוחה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָׁשהיא
ׁשבּועת  אֹו הּסת, הּטּלית ּבעל יּׁשבע - ראיה הביא ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹלא
ּכדין  זה ׁשאין הּטענֹות, ּכל ּכדין ּבמקצת הֹודה אם ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּתֹורה

ִַָהּׂשכיר.
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מאליו  להּפסק ּדרּכֹו ואם זה. נהר ׁשל ּדרּכֹו הּפֹועלים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָידעּו
להֹודיעם. לֹו ׁשהיה מּפני הּיֹום, ּכל ׂשכר להם נֹותן -ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
להם  אין - והׁשקּה הּמטר ּובא הּׂשדה, להׁשקֹות ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָׂשכרם
ׂשכרן; ּכל להן נֹותן - והׁשקּה הּנהר ּבא ּׁשעׂשּו; מה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָאּלא

נסּתּיעּו הּׁשמים מי מן אבל ּבפֹועל. אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָ
יּטל  ּפעמים, ארּבע זֹו ׂשדה יׁשקה ׁשאם אריסֹו עם ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּפסק
אינם  ּפעמים, ׁשני מׁשקין ׁשהם האריסין וכל הּפרֹות, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָחצי
לדלֹות  הצר ולא הּמטר, ּובא הּפרֹות, רביע אּלא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֻנֹוטלין
ׁשהאריס  עּמֹו; ׁשּפסק ּכמֹו הּפרֹות חצי נֹוטל - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּולהׁשקֹות

ּכפֹועל. ואינֹו ְְְֵֵָֻּכׁשּתף,
.Ê וׁשלמה הּיֹום, ּכל מלאכה לעׂשֹות הּפֹועל את ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָהּׂשֹוכר

אחרת [נשלמה] מלאכה לֹו יׁש אם - הּיֹום ּבחצי ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהּמלאכה
מה  לֹו אין ואם הּיֹום; ׁשאר עֹוׂשּה מּמּנה, קּלה אֹו ְְְִִֵֶַַַָָָָָּכמֹותּה
הּכֹופרים  מן היה ואם ּבטל. ּכפֹועל ׂשכרֹו לֹו נֹותן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּיעׂשה,
לא  ואם הרּבה, לטרח ׁשּדרּכֹו ּבהן, וכּיֹוצא האדמה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹעֹובדי

ׂשכרֹו. ּכל לֹו נֹותן זה הרי - יחלה ּבמלאכה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיתעּׂשק
.Áלהביא הּפֹועל את  מּמקֹום [לבצע]הּׂשֹוכר ׁשליחּות ְְִִִֵֵֶַַָָ

ׂשכרֹו לֹו נֹותן - ּיביא מה ׁשם מצא ולא והל ְְְְִֵַַָָָָָָָֹלמקֹום,
ולא  מצא ולא והל לכרם, קנים להביא ׂשכרֹו ְְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָֹֹֻמׁשלם.
לחֹולה, ּפרֹות להביא ׂשכרֹו ׁשלם. ׂשכרֹו לֹו נֹותן - ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָהביא
מה  'טל לֹו: יאמר לא - ׁשהבריא אֹו ׁשּמת ּומצאֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹוהל
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ׂשכרֹו. ּכל לֹו נֹותן אּלא ,'ּבׂשכר ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּׁשהבאת

ֶָּבזה.
.Ë ּבׁשל והראהּו ּבׁשּלֹו, עּמֹו לעׂשֹות הּפֹועל את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָהּׂשֹוכר

חבירו]חברֹו בשדה וחֹוזר [העבידו ׂשכרֹו, ּכל נֹותן - ְְֲֵֵֵָָ
הּמלאכה. ּבזֹו ּׁשּנהנה מה מחברֹו ְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַָָָולֹוקח

.È וכּיֹוצא ּובקׁש ּבתבן עּמֹו לעׂשֹות הּפֹועל את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַהּׂשֹוכר
ׁשֹומעין  אין - 'ּבׂשכר ּׁשעׂשית מה 'טל לֹו: ואמר ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבהן,

עליו מּׁשּקּבל ואם כמשכורת]לֹו. ותבן 'היל[קש לֹו: אמר ְִִִֵֵֶַָָָָ
לֹו. ׁשֹומעין אין - ׁשּלי' את אּטל ואני ,ְְְֲִִִֵֶֶֶַָֹׂשכר

.‡È עׂשה' לֹו: ׁשאמר ּפי על אף לעצמֹו, הּפֹועל ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָמציאת
'עדר  לֹו: אמר אם לֹומר, צרי ואין הּיֹום'; מלאכה ְְֲִִִִֵַַַָָָָֹעּמי
ללּקט  ׂשכרֹו אם אבל הּיֹום'. עּמי 'נּכׁש הּיֹום', ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָעּמי

ׁשחסר ּכגֹון הּדגים [התמעט]מציאֹות, ללּקט ּוׂשכרֹו הּנהר ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ
מצא  ואפּלּו הּבית, לבעל מציאתֹו הרי - ּבאגם ְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָהּנמצאין

מלא ּדינרין.ּכיס ִִִֵָָ

ה'תשע"ה  מרחשון ג' שני יום

י  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. מעֹות ׁשהלוהּו ּבין - הּמׁשּכֹון על חברֹו את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמלוה

ּפרֹות  ׁשּמׁשּכנֹוׁשהלוהּו ּבין הלואתֹו ּבׁשעת ׁשּמׁשּכנֹו ּבין , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אבד  אם ,לפיכ ׂשכר. ׁשֹומר זה הרי - ׁשהלוהּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחר
ּכגֹון  הּמׁשּכֹון, נאנס ואם ּבדמיו; חּיב - נגנב אֹו ְְְְְְֱִִֶַַַַַַַָָָהּמׁשּכֹון,
יּׁשבע  - אנסין מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא מזּין ּבלסטיס ְְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָָָֻׁשּנלקח
אחרֹונה. ּפרּוטה עד חֹובֹו את הּמׁשּכֹון ּבעל ויׁשּלם ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּנאנס,

זה ·. הרי ,'ל ואׁשמר לי  'ׁשמר לחברֹו: האֹומר ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֹֹּכל

ּבּבעלים מהכל]ׁשמירה ופטור הבעלים, לֹו:[עם אמר . ְְִִַַָָָ
הּיֹום  'הׁשאילני למחר', ל ואׁשמר הּיֹום לי ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹ'ׁשמר
למחר', ואׁשאיל הּיֹום לי 'ׁשמר למחר', ְְְְְְְְְִִִַַַָָָָֹואׁשאיל
ׂשכר  ׁשֹומרי נעׂשּו ּכּלן - למחר' ל ואׁשמר הּיֹום ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ'הׁשאילני

לזה. ֶֶָזה
ׂשכר ‚. ׁשֹומרי האּמנין ׁשּלּכל את 'טל ׁשאמרּו: וכּלן . ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻֻ

לקחּו[חפצך] ולא 'ּגמרּתיו', לֹו: ׁשאמר אֹו מעֹות', ְְְְְִֵֶַַָָָָֹוהבא
אמר  אם אבל חּנם; ׁשֹומר האּמן הרי - הּכלי את ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻהּבעלים
ׂשכר  נֹוׂשא הּוא עדין - 'ׁשּל את וטל מעֹות, 'הבא ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻהאּמן:

ְֶָָּכׁשהיה.
לׁשּלם „. חּיבין - וקלקלּו לתּקן, לאּמנין נתן נתן ּכיצד? . ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻ

אֹו וׁשּברן, מסמר, ּבהן לקּבע ּומגּדל ּתבה ׁשּדה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלחרׁש
מהן  ועׂשה ּומגּדל, ּתבה ׁשּדה מהן לעׂשֹות עצים לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנתן
ּדמי  לֹו מׁשּלם - ׁשּנעׂשּו אחר ונׁשּברּו ּומגּדל ּתבה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּדה
צמר  נתן הּכלי. ׁשבח קֹונה האּמן ׁשאין ּומגּדל; ּתבה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּדה

והקּדיחּתּו צבעֹו[שרפתו]לצּבע, צמרֹו. ּדמי לֹו נֹותן - יֹורה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָ
ּוצבעֹו ׁשחר ׁשחר, ּוצבעֹו אדם לצבעֹו לֹו ׁשּנתנ ֹו אֹו ְְְְְֶָָָָָָָָֹֹֹּכעּור,
ּכּסא  ועׂשה נאה, ּכּסא מהם לעׂשֹות לחרׁש עצים נתן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאדם,
ּבעל  לֹו נֹותן ההֹוצאה, על יתר הּׁשבח אם - ספסל אֹו ְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָרע
נֹותן  הּׁשבח, על יתרה ההֹוצאה ואם ההֹוצאה; את ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּכלי
ּבתּקנה  רֹוצה 'איני הּכלי: ּבעל אמר ּבלבד. הּׁשבח את ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָלֹו
ׁשֹומעין  אין - העצים' ּדמי אֹו הּצמר ּדמי לי ּתן אּלא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָזֹו,
,עצ ּדמי אֹו צמר ּדמי ל 'הא האּמן: אמר אם וכן ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָֻלֹו.

ּבׁשבח קֹונה האּמן ׁשאין לֹו; ׁשֹומעין אין - '[ברווח]ול ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ
ׁש עׂשה.הּכלי ְִֶַָָ

לטחֹון‰. חּטין לתתן[לטוחן]הּמֹולי ולא השרה , [לא ְְְִִִַָָָֹ
סובין] והסרת ריכוך לצורך מרסן במים אֹו סּבין ְֲִַָָָֻֻועׂשאן

קליפות] עם נּפּולין [קמח ּפת ועׂשאֹו לנחּתֹום, קמח נתן ,ְְֲִִֶַַַַַָָ
מּפני [מתפורר] ּדמים, לׁשּלם חּיבין - ונּבלּה לטּבח, ּבהמה ,ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

וׁשחט  ממחה, טּבח היה אם ,לפיכ ׂשכר. נֹוׂשאי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשהן
ׁשהּוא  ּפי על אף - ממחה אינֹו ואם מּלׁשּלם; ּפטּור - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּבחּנם
לֹו ואמר לׁשלחני, ּדינר הּמראה וכן לׁשּלם. חּיב ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻּבחּנם,
על  אף לׁשּלם, חּיב - ראהּו ּבׂשכר אם - רע ונמצא ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָ'יפה',
ראהּו, ּבחּנם ואם להתלּמד. צרי ואינֹו ּבקי ׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּפי
אינֹו ואם להתלּמד; צרי ׁשאינֹו ּבקי, ׁשּיהיה והּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּפטּור;
ׁשּיאמר  והּוא ּבחּנם. ׁשהּוא ּפי על אף לׁשּלם, חּיב - ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבקי
ׁשהּוא  מראין הּדברים ׁשהיּו אֹו ,'סֹומ אני עלי' ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻלּׁשלחני:
ּבחּנם  ׁשעׂשה טּבח לאחרים. יראה ולא ראּיתֹו, על ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹסֹומ
ּבהן  ּכּיֹוצא וכל רע, ונמצא 'יפה' ׁשאמר ׁשלחני וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻונּבל,
ראיה, הביאּו לא ואם ממחין; ׁשהם ראיה, להביא עליהם -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֻ

ְְִַמׁשּלמין.
.Â,הּׁשבח חצי נֹוטל אילנֹות הּנֹוטע ׁשּיהיה ׁשּנהגּו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמקֹומֹות

והפסיד ונטע והׁשּביח, ונטע חצי, הּקרקע [חלק ּובעל ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָ
לא] וחלק לֹו,השביח ׁשּיׁש הּׁשבח חצי לֹו מחּׁשבין -ְְֲִִֵֶֶַַַ

על  התנה ואפּלּו הּׁשאר. ונֹוטל ּׁשהפסיד, מה מּמּנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָּומנּכין
אסמכּתא זֹו הרי - ּכלּום יּטל לא הפסיד ׁשאם [לא עצמֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹֹ

בליבו] זאת היה גמר ּׁשהפסיד. מה אּלא לֹו מנּכין ואין ,ְְְִִִֵֶֶַַָָָ
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אם  וכן מחצה, הּקרקע ּובעל מחצה, הּנֹוטע ׁשּיּטל ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמנהגם
האריס ׁשּיּטל מנהגם יבול]היה תמורת -[העובד ׁשליׁש ְְִִִִֶָָָָָָֹ

ּבעל  ׁשּנמצא להסּתּלק, ורצה והׁשּביח הּנֹוטע נטע ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאם
מֹוריד  הּקרקע ּבעל הרי - אריס לּה להֹוריד צרי ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָהּקרקע
ּכלּום; מחלקֹו יפסיד ולא חציֹו, הּקרקע ּבעל ויּטל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹאריס,
ׁשהרי  לּנֹוטע, יהיה הּנׁשאר והּׁשתּות ׁשליׁש; האריס ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹויּטל

ּברצֹונֹו. עצמֹו ְְִִֵַסּלק
.Êׁשהפסיד הּמדינה לבני אילנֹות גדלו]הּנֹוטע וכן [לא , ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ׁשחבל, ּדם והּמּקיז הּבהמֹות, ׁשּנּבל העיר ּבני ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָטּבח
ּבּתינֹוקֹות  ׁשּפׁשע ּתינֹוקֹות ּומלּמד ּבּׁשטרֹות, ׁשּטעה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהּסֹופר
ׁשאי  האּמנין ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ּבטעּות, לּמד אֹו לּמד, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹֻולא
ּבלא  אֹותן מסּלקין - ׁשהפסידּו ההפסד ׁשּיחזר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאפׁשר
ׁשּיׁשּתּדלּו עד ועֹומדין, ּכמתרין ׁשהן מּפני ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻהתראה;

עליהן. הּצּבּור אֹותן והעמידּו הֹואיל ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָּבמלאכּתן,

יא  ¤¤ּפרק
ּב‡. הּׂשכיר ׂשכר לּתן עׂשה "ּביֹומֹומצות ׁשּנאמר: זמּנֹו, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

ּבלא  עֹובר - זמּנֹו לאחר אחרֹו ואם וגֹו'. ׂשכרֹו" ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָֹתּתן
על  לֹוקין ואין הּׁשמׁש". עליו תבֹוא "ולא ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹתעׂשה,
ואחד  האדם, ׂשכר אחד לׁשּלם. חּיב הּוא ׁשהרי זה, ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלאו
ואם  ּבזמּנֹו; לּתן חּיב - הּכלים ׂשכר ואחד הּבהמה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׂשכר

ּתֹוׁשב וגר תעׂשה. ּבלא עֹובר זמּנֹו, לאחר שקיבל אחר [גוי ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָֹ
מצוות] אחר,ז' ואם ׂשכרֹו"; תּתן "ּביֹומֹו מּׁשּום ּבֹו יׁש ,ְְְִִִֵֵֵַָ

תעׂשה. ּבלא עליו עֹובר ְֲֵֵֶַָָֹאינֹו
מּמּנּו·. נפׁשֹו את נטל ּכאּלּו - ׂשכיר ׂשכר הּכֹובׁש ,ּכל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּבארּבע  ועֹובר נפׁשֹו". את נׂשא הּוא "ואליו ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:
ּתגזל, ּבל ּומּׁשּום ּתעׁשק, ּבל מּׁשּום ועׂשה: ְְֲֲִִִֵַַַַַָֹֹאזהרֹות,
עליו  תבֹוא "לא ּומּׁשּום ׂשכיר", ּפעּלת תלין "לא ְִִִִַָָָָָֹֹֻּומּׁשּום
זמּנֹו? הּוא איזה ׂשכרֹו". תּתן "ּביֹומֹו ּומּׁשּום ְְְִִֵֵֶֶֶַַָהּׁשמׁש",
ּפעּלת  תלין "לא נאמר: ועליו הּלילה, ּכל ּגֹובה יֹום ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹֻׂשכיר
ועליו  הּיֹום, ּכל ּגֹובה לילה ּוׂשכיר ּבקר". עד אּת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹׂשכיר
ׂשכיר  הּׁשמׁש". עליו תבֹוא ולא ׂשכרֹו, תּתן "ּביֹומֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹנאמר:
ּגֹובה  לילה ׁשל ׁשעֹות ּוׂשכיר הּיֹום, ּכל ּגֹובה יֹום ׁשל ְְִֶֶֶֶַַָָָָׁשעֹות

ׁשּבת ׂשכיר הּלילה. ימים]ּכל ׂשכיר [שבעה חדׁש, ׂשכיר , ְְְְִִִֶַַַָָָֹ
יצא  הּיֹום; ּכל ּגֹובה ּבּיֹום, יצא - ׁשב ּוע ׂשכיר ְִֶַַַָָָָָָָָׁשנה,

הּלילה. אֹותֹו ּכל ּגֹובה ְְֶַַַַָָָּבּלילה,
עׂשרה ‚. אחרֹו אפּלּו - והֹודיעֹו ּגמרּה לאּמן, טּליתֹו ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָֻנתן

לֹו נתנּה עֹובר. אינֹו האּמן, ּביד ׁשהּכלי זמן ּכל - ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻימים
ּבל  מּׁשּום עֹובר חּמה, עליו ׁשּׁשקעה ּכיון - הּיֹום ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבחצי

ּבזמּנֹו.ּתלין  לֹו לּתן וחּיב היא, ּכׂשכירּות ׁשהּקּבלנּות ; ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ
אמר „. אם - ּפֹועלים' לי ּוׂשכר 'צא לׁשלּוחֹו: ְְֲִִִִֵֵַָָֹהאֹומר

מּׁשּום  עֹוברין אינן ׁשניהם הּבית', ּבעל על 'ׂשכרכם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלהם:
זה ּתלין; הבית]ּבל וזה[בעל ׂשכרן, ׁשּלא [השליח]לפי ְְְִִֶֶֶַָָָֹ

על  'ׂשכרכם להם אמר לא ואם אצלֹו. ּפעּלתן ׁשאין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻלפי
אּלא  עֹובר הּׂשֹוכר אין עֹובר. הּׁשליח הרי הּבית', ֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּבעל
אֹו ּתבעֹו, לא אם אבל לֹו; נתן ולא הּׂשכיר, ׁשּתבעֹו ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹּבזמן

אחר  אצל ׁשהמחהּו אֹו לֹו, ּיּתן מה לֹו היה ולא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּתבעֹו
לו] לשלם לאחר ּפטּור.[נתן הרי - ְֲִֵֵָוקּבל

ׁשּכבר ‰. ּפי על אף - זמּנֹו אחר עד ׂשכיר ׂשכר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָהּמׁשהה
עת  וכל מּיד. לּתן חּיב זה הרי תעׂשה, ולא ּבעׂשה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעבר

ּדבריהם  ׁשל לאו על עֹובר - ּתאמר ׁשּיׁשהה "אל ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
וׁשּוב". ל ,ְֲֵֵָלרע

.Â ּבעל ואמר ּבזמּנֹו, ּותבעֹו ּבעדים, ׁשּׂשכרֹו ׂשכיר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּכל
- ּכלּום' נטלּתי 'לא אֹומר: והּׂשכיר ,'ׂשכר 'נתּתי ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹהּבית:

חפץ  ּבנקיטת הּׂשכיר ׁשּיּׁשבע חכמים ויּטל [קדוש]ּתּקנּו , ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ּבפֹועליו  טרּוד הּבית ׁשּבעל מּפני ונֹוטל; נׁשּבע ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכדין

הּׂשֹוכר [ושכח] היה אפּלּו לזה. נפׁשֹו נֹוׂשא הּׂשכיר וזה ,ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
מּתֹו - ּבעדים ׁשּלא ׂשכרֹו ונֹוטל. נׁשּבע הּׂשכיר הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹקטן,
נאמן  ,'ׂשכרּתי ולא מעֹולם ּדברים היּו 'לא לֹומר ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּיכֹול
הּסת  הּבית ּבעל ויּׁשבע ;'ׂשכר ל ונתּתי ׂשכרּתי' ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָלֹומר

ּכׁשאר [דרבנן] ּבמקצת הֹודה אם הּתֹורה ׁשבּועת אֹו ְְְְִִִֶַַַָָָָָׁשּנתן,
ּכלּום. מֹועיל אינֹו ׁשּׂשכרֹו, אחד עד לֹו היה הּטענֹות. ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָּכל
- ּבעדים ׁשּׂשכרֹו ּפי על אף - זמּנֹו אחר ּתבעֹו אם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָוכן
יּׁשבע  ראיה, הביא לא ואם הראיה; עליו מחברֹו ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹהּמֹוציא

ראיה הביא הּסת. הּבית זמּנֹו[עדים]ּבעל ּכל [ולא ׁשּתבעֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּתביעה.פרעו] ׁשל הּיֹום אֹותֹו ּכל ונֹוטל נׁשּבע, זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ

ליל  ּכל זמּנֹו - הערב עד ׁשני ּביֹום עּמֹו עֹוׂשה היה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכיצד?
עדים  הביא ואם ונֹוטל. נׁשּבע אינֹו ׁשליׁשי ּוביֹום ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵָׁשליׁשי,
יֹום  ּכל ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ׁשליׁשי ליל ּכל ּתֹובע ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהיה
עליו  מחברֹו הּמֹוציא והלאה, רביעי מּליל אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָָׁשליׁשי;
יֹום  עד והֹול ּתֹובע ׁשהיה עדים הביא אם וכן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהראיה.

חמיׁשי. יֹום ּכל ונֹוטל נׁשּבע הרי - ְְֲֲֲִִִִִֵֵָָחמיׁשי
.Ê:אֹומר והּׂשכיר ,'ל קצצּתי 'ׁשּתים אֹומר: הּבית ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָּבעל

ׁשּיּׁשבע  חכמים ּתּקנּו לא - ׁשלׁש' אּלא לי קצצּת ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹ'לא
הראיה  עליו מחברֹו הּמֹוציא אּלא ּכאן, לא הּׂשכיר ואם . ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ

ׁשאמר  אֹו הּׁשּתים, לֹו נתן ׁשּכבר ּפי על אף - ראיה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהביא
זה  ודבר חפץ; ּבנקיטת נׁשּבע הּבית ּבעל הרי - 'היל' ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלֹו

הזו] ּבפחי [השבועה הּׂשכיר יל ׁשּלא הּוא, חכמים ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּתּקנת
ידעּו ולא ּבעדים, ּבׁשּׂשכרֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹנפׁש.
ּבעדים, ׁשּלא ׂשכרֹו אם אבל ּבזמּנֹו. ּותבעֹו לֹו, ּפסק ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹּכּמה
קצץ  ׁשּלא הּסת הּבית ּבעל יּׁשבע - זמּנֹו אחר ׁשּתבעֹו ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹאֹו
אּלא  אצלֹו לֹו נׁשאר ׁשּלא אֹו לֹו, נתן ּׁשּכבר מה אּלא ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלֹו

הּטענֹות. ּכל ּכדין ,'היל' לֹו ׁשאמר ְְִֵֶֶַַָָָָזה
.Á,'לי קצצּת 'ׁשּתים אֹומר: אּמן לאּמן, טּליתֹו ְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻֻהּנֹותן

אם  - האּמן ּביד ׁשהּטּלית זמן ּכל - 'אחת' אֹומר: ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻוהּוא
ּבנקיטת  נׁשּבע האּמן הרי ּבידֹו, לקּוחה ׁשהיא לטען ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹֻיכֹול

ּדמיה  ּכדי עד ּבׂשכרֹו, לטען ויכֹול ונֹוטל; יצאת חפץ ואם . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
לטען  יכֹול ואינֹו חזקה ּבּה לֹו ׁשאין אֹו ידֹו, מּתחת ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹטּלית
ואם  הראיה; עליו מחברֹו הּמֹוציא - ּבידֹו לקּוחה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָׁשהיא
ׁשבּועת  אֹו הּסת, הּטּלית ּבעל יּׁשבע - ראיה הביא ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹלא
ּכדין  זה ׁשאין הּטענֹות, ּכל ּכדין ּבמקצת הֹודה אם ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּתֹורה

ִַָהּׂשכיר.
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.Ë ואין עליו, מחמירין אין - להּׁשבע ׁשּבא ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָׂשכיר
ּבׁשבּועה עליו נוספות]מגלּגלין נׁשּבע [תביעות אּלא ּכלל; ְְְְְְִִִֶַָָָָָָ

מן  חּוץ מקּלין, אין הּנׁשּבעין ּולכל ויּטל. נטל, ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹֹׁשּלא
לֹו: ואֹומרים ּתחּלה, לֹו ּופֹותחין עליו; ׁשּמקּלין ְְְְְִִִִִִֶַָָָָהּׂשכיר
ּפרּוטה  ׂשכרֹו היה אפּלּו וטל'. הּׁשבע ,עצמ ּתצער ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹ'אל
ּבׁשבּועה. אּלא יּטל לא - 'נתּתיה' אֹומר הּבית ּובעל ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹאחת,
אחת  ּפרּוטה אּלא יטען לא אפּלּו ונֹוטל, הּנׁשּבע ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹוכן

ּתֹורה. ׁשל ּכעין ּבׁשבּועה, אּלא אֹותּה יּטל לא -ְְִִֵֶֶָָָָֹֹ

יב  ¤¤ּפרק
ועדין ‡. הארץ, מן ׁשּגּדּוליו ּבדבר עֹוׂשין ׁשהן ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּפֹועלים

מלאכּתֹו נגמרה ּבמחּבר,[למעשר]לא ּבין ּבתלּוׁש ּבין , ְְְְְְִִֵֵַָָָֹֻ
מצּוה  הּבית ּבעל הרי - הּמלאכה ּגמירת הן מעׂשיהן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֻויהיּו
תבא  "ּכי ׁשּנאמר: ּבֹו, עֹוׂשין ּׁשהן מּמה לאכל אֹותן ֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּיּניח
למדּו, הּׁשמּועה מּפי ."רע ּבקמת תבא ּכי וכּו' רע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבכרם

ּב אּלא מדּבר הּכתּוב לא [והראיה:]ׂשכיר;ׁשאין אּלּו וכי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשּלֹו, ּבּקמה אֹו רעהּו ּבכרם ׁשּיבֹוא לֹו הּתיר מי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׂשכרֹו,
ּברׁשּות  תבא ּכי אֹומר: הּוא ּכ אּלא מּדעּתֹו? ְְִִִֵֶֶַָָָֹֹׁשּלא

ּתאכל. לעבֹודה, ְֲִַַַָָֹהּבעלים
ׁשהעֹוׂשה ·. ּבמחּבר? לעֹוׂשה ּבתלּוׁש, העֹוׂשה ּבין ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻמה

ּולחּלה, למעׂשר מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא ּבדבר אֹוכל ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹּבתלּוׁש,
אּלא  אֹוכל אינֹו וקֹוצר, ּבֹוצר ּכגֹון ּבמחּבר ְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָֻוהעֹוׂשה
ׁשּימּלאּנּו, עד ּבּסל ויּתן ׁשּיבצר ּכגֹון עבֹודתֹו; ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּכׁשּיגמר

-[ירוקן]וינּפץ וימּלאּנּו ויבצר ויחזר אחר, למקֹום הּסל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹ
אבדה  הׁשב מּפני אבל הּסל. ׁשּימּלא אחר אּלא אֹוכל ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאינֹו

אֹוכלין [זמן] הּפֹועלין ׁשּיהיּו חכמים אמרּו ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָלּבעלים,
מאּמן ּכדי [שורה]ּבהליכתן - הּגת מן ּובחזירתן לאּמן ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻֻ

ּבתֹו אֹוכלין אּלא לאכל, ויׁשבּו מּמלאכּתן יבּטלּו ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
ּבטלין. מהּלכין ּכׁשהן ְְְְְִִֵֵֶַַָָהּמלאכה

ּגמר ‚. ּבׁשעת ׁשּלא ׁשאכל אֹו ואכל, מּמלאכּתֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהמבּטל
לא  "וחרמׁש ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ְְְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמלאכה
עֹוסק  ׁשהּוא זמן ׁשּכל למדּו, הּׁשמּועה מּפי וגֹו'. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָתניף"
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן לאכילתֹו; חרמׁש יניף לא .ּבקצירה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

על  יתר ׁשּלקח אֹו ּׁשעׂשה, מּמה ּבידֹו ׁשהֹולי ּפֹועל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכן
"ואל  ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - לאחרים ונֹותן ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹאכילתֹו
אכל  ׁשאם - אּלּו לאוין ׁשני על לֹוקין ואין תּתן". לא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכלי

לׁשּלם. חּיב ,הֹולי ְִֵַַָאֹו
והמחּבץ„. אֹוכל,[גבינה]והמגּבן[חמאה]החֹולב אינֹו ְְְְֵֵֵֵֵַַַַַ

אף  - ּובׁשּומין ּבבצלים המנּכׁש קרקע. ּגּדּולי ׁשאינן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמּפני
- ּבזה ּכּיֹוצא וכל הּגדֹולים, מּבין קטּנים ׁשּתֹולׁש ּפי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹעל
צרי ואין מלאכה. ּגמר מעׂשיהן ׁשאין מּפני אֹוכל, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאינֹו
ּכּמקׁשאֹות  המחּבר ּדבר וכל ּופרּדסים, ּגּנֹות ׁשֹומרי ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֻלֹומר

קישואין] ּכלל.[שדה אֹוכלין ׁשאינן - ְְְְִִֵֶַָָָוהּמדלעֹות
מּפני [מפריד]הּבֹודל‰. אֹוכל, אינֹו ּובגרֹוגרֹות ּבתמרים ְְְִִִִֵֵֵֵַָָ

ּבהן  וכּיֹוצא ּבחּטים העֹוׂשה למעׂשר. מלאכּתן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנגמרה
לבר ׁשּׂשכרן ּכגֹון ׁשעּׂשר, לנּפח [לברור]אחר אֹו צרֹורֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

לא [לנפות] ׁשעדין אֹוכלין, אּלּו הרי - לטחן אֹו ְְֲֲִִִֵֵֶַָֹֹאֹותן

והמקּטף הּלׁש אבל לחּלה. מלאכּתן [עורך]נגמרה ְְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָ
ואין  לחּלה, מלאכּתן ׁשּנגמרה מּפני אֹוכל, אינֹו ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוהאֹופה
מלאכּתֹו נגמרה לא ׁשעדין מּדבר אּלא אֹוכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּפֹועל

ּולחּלה. ְְֲֵַַָלמעׂשר
.Âדבילה]עּגּוליו[נתפרדו]נתּפרסּו ונתּפּתחּו[של , ְְְְְִִִַָָ

אּלּו הרי - ּבהן לעׂשֹות ּוׂשכרן ּדלּועיו, ונתחּתכּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָחבּיֹותיו,
הן  והרי למעׂשר, ונקּבעּו מלאכּתן נגמרּו ׁשהרי יאכלּו; ְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹלא

הֹודיען לא ואם אין [מלכתחילה]טבל. ּומאכילן. מעּׂשר , ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ
."רע "ּבכרם ׁשּנאמר: הקּדׁש, ּבׁשל אֹוכלין ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַהּפֹועלים

.Êאּלּו הרי ׁשּלֹו, רבעי ּבנטע לעׂשֹות הּפֹועלין את ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָׂשכר
ּומאכילן  ּפֹודה הֹודיען, לא ואם יאכלּו; .לא ְְֲִִִֶַָָֹֹֹ

.Á הּקֹוצרוהּדֹור והּבֹוצר והּמֹוסק  והּבֹורר והּזֹורה והּדׁש ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
הּתֹורה. מן אֹוכלין אּלּו הרי אּלּו, ּבמלאכֹות ּכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָֹוכל

.Ë,הּקרקע מן הּתלּוׁש ּדבר וכל וערמֹות ּגּתֹות ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָׁשֹומרי
מהלכת  אֹוכלין - למעׂשר מלאכּתן נגמרה לא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשעדין

המנהג][מ מדינה אבל כח מעׂשה. ּכעֹוׂשה אינֹו ׁשהּׁשֹומר ; ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָ
אפּלּו ּברגליו, ּבין ּבידיו ּבין מאבריו, ּבאבר עׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָאם

הּתֹורה. מן אֹוכל זה הרי - ְֲִִֵֵֵֶַָּבכתפֹו
.È לא ּבענבים, ּבענבים; יאכל לא ּבתאנים, עֹוׂשה ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹהיה

ּבתאנים  והעֹוׂשה יאכל ענבים". ואכלּת "ּבכרם, ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ודבר  ענבים יאכל ולא אחרת. ּבגפן אֹוכל אינֹו זֹו, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּבגפן

קצץ ואם ּבמלח. ולא ּבפת, יאכל ואל וקצב]אחר; [פירש ְְְְְִֵֶַַַַַַָֹֹ
ּבין  אֹותֹו אֹוכל - ּׁשּיאכל מה ׁשעּור על הּבית ּבעל ִִִֵֵֶַַַַַַַֹעם
למץ  לפֹועל אסּור ׁשּירצה. ּדבר ּבכל ּבין ּבפת, ּבין ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבמלח,

השאר] ולזרוק ענבים [למצוץ "ואכלּת ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָּבענבים,
הּׁשּבלין  לֹו מהבהבין אׁשּתֹו אֹו ּבניו יהיּו ולא ."ְְְְְְְְֲֳִִִִִַַַָָֹּכנפׁש

ּכנפׁש",[למתקן]ּבאּור ענבים "ואכלּת ׁשּנאמר: - ואֹוכל , ְְְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָ
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשהן. ּכמֹות ְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹענבים

.‡È ל ּגּסה אסּור אכילה אֹוכל ּׁשהּוא מה לאכל פֹועל ְֱֲִֵֵֶֶַַָָָֹ
עצמֹו[מרובה] למנע לֹו ּומּתר ."ׂשבע ּכנפׁש" ׁשּנאמר: ,ְְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָֹֻ

קּׁשּות [מלאכול] לאכל לֹו ויׁש ואֹוכל. הּיפֹות, מקֹום ְְֱִֵֵֶַַָָֹעד
וכֹותבֹות[קישואין] ּבדינר, -[תמרים]אפּלּו ּבדינר אפּלּו ְְְֲֲִִִִָָָ

;"ׂשבע ּכנפׁש" ׁשּנאמר: ּכסף, ּבמעה ׁשּׂשכרֹו ּפי על  ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאף
סֹותם  ויהיה רעבּתן, יהיה ׁשּלא האדם את מלּמדין ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאבל

ּבפניו הּפתח מלשוכרו]את אֹו[ימנעו ארּבע מׁשּמר היה . ְְְֵֶֶַַַַַָָָָ
מּכל  אֹוכל אּלא מהן, מאחת ּכרסֹו ימּלא לא ערמֹות, ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹחמׁש

חׁשּבֹון לפי ואחת בשווה]אחת -]. ְְְִֶַַַַ
.·Èהלכּו ׁשּלא אֹוכלין [דרכו]הּפֹועלים - ּבּגת וערב ׁשתי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ

ּבענבים  אּלא עֹוׂשין אינן ׁשעדין יין; ׁשֹותין ואין ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָענבים,
להן  יׁש - וערב ׁשתי ּבּה ויהּלכּו ּבּגת, ּומּׁשּידרכּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבלבד.
עֹוׂשין  הן ׁשהרי הּתירֹוׁש, מן ולׁשּתֹות הענבים, מן ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָֹלאכל

ּוביין. ְֲִִַַָּבענבים
.‚È'אֹוכל ּׁשאני מה ּובני לאׁשּתי 'ּתנּו ׁשאמר: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּפֹועל

ׁשּנטלּתי [במקומי] מּזה מעט נֹותן 'הריני ׁשאמר: אֹו ,ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
זכתה [לעצמי]לאכל ׁשּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ּובני' לאׁשּתי ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֹֹ

עֹוׂש ׁשהיה נזיר אפּלּו עצמֹו. לּפֹועל אּלא ּבענבים,ּתֹורה ה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
לֹו. ׁשֹומעין אין - ּובני' לאׁשּתי 'ּתנּו ְְְְְִִִֵַַָָואמר:
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.„È והתנה ועבדיו, ּובניו ואׁשּתֹו הּוא עֹוׂשה ׁשהיה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָּפֹועל
ולא  הּוא לא עֹוׂשין ּׁשהן מּמה יאכלּו ׁשּלא הּבית ּבעל ְְִִִִֵֶֶַַַַַֹֹֹֹעם

אֹוכלין  אינן אּלּו הרי - אמּורים?הם ּדברים ּבּמה . ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָ
היּו ואם מחלּו. והרי ּדעת, ּבהן ׁשּיׁש מּפני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבגדֹולים,
אֹוכלין  ׁשאינן יאכלּו, ׁשּלא עליהן לפסק יכֹול אינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹקטּנים,

ׁשמים. מּׁשל אּלא אדֹוניהן, מּׁשל אֹו אביהן ֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָמּׁשל

ה'תשע"ה  מרחשון ד' שלישי יום

יג  ¤¤ּפרק
קרקע,‡. ּבגּדּולי עֹוׂשה ׁשהיא זמן ּכל אֹוכלת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּבהמה

ּבתלּוׁש ּבין ּבמחּבר עד ּבין ּגּבּה, ׁשעל מּמּׂשאֹוי ואֹוכלת ; ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ויאכילּנה. ּבידֹו יּטל ׁשּלא ּובלבד ּפֹורקת, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּתהיה

לֹוקה,·. - מלאכּתּה ּבׁשעת מּלאכל הּבהמה הּמֹונע ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכל
ּכל  ואחד הּׁשֹור אחד ּבדיׁשֹו"; ׁשֹור תחסם "לא ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
הּדׁש, ואחד טהֹורין. ּבין טמאין ּבין וחּיה, ּבהמה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָמיני
נאמר  ולא קרקע; ּגּדּולי ׁשל הּמלאכֹות ּכל ׁשאר ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹואחד

ּבהוה אּלא ּבדיׁשֹו" הּפֹועל,[במצוי]"ׁשֹור את והחֹוסם . ְְִֵֵֶֶֶַַַָֹ
החֹוסם  ואחד מלאכה, ּבׁשעת אֹותּה החֹוסם אחד ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּפטּור.
חסמּה אפּלּו חסּומה; והיא מלאכה ּבּה ועׂשה מּקדם ְְְֲֲֲִִִֶָָָָָָָָָֹאֹותּה

-[בגערה]ּבקֹול ּבּה ודׁש וחסמּה ּבהמה, ׂשכר לֹוקה. , ְְְֲֵֶַַָָָָָָ
קּבין  ּוׁשלׁשת לפרה, קּבין ארּבעת לּבעלים ּומׁשּלם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹלֹוקה;

חּיב לחמֹור: ואינֹו ּבמזֹונֹותיה; נתחּיב מׁשיכה, ׁשּמּׁשעת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
חסּומה. ּבּה ׁשּידּוׁש עד ְֲֶַַָָָמלקּות,

ּגֹוי‚. ׁשל ּבפרתֹו הּדׁש ּבל [וחסם]יׂשראל מּׁשּום עֹובר , ְְִִֵֵֶַַָָָָ
ּבל  מּׁשּום עֹובר אינֹו יׂשראל, ׁשל ּבפרתֹו הּדׁש וגֹוי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּתחסם;
קֹוץ  לֹו יׁשב ּבּה'; ודּוׁש ּפרתי, 'חסם לגֹוי: אמר ְְְֲִַַַָָָָָֹֹּתחסם.
מּבחּוץ, ארי לּה הרּביץ אֹוכלת; אינּה והרי ּבּה ודׁש ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבפיה,
ּפרס  מׁשקּה; ואינֹו צמאה, היתה מּבחּוץ; ּבנּה ׁשהרּביץ ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָאֹו
ּבֹו וכּיֹוצא זה ּכל - ּתאכל ׁשּלא ּכדי הּדיׁש, ּגּבי על ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹעֹור
לבני  רע ּבֹו עֹוׂשה ׁשהיא הּדבר היה לֹוקה. ואינֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָאסּור,
ּתתריז  ּתאכל ואם חֹולה ׁשהיתה אֹו ּומּזיקּה, ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמעים

על [תשלשל] אּלא ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא למנעּה; מּתר -ְְְִִֶֶַָָָָָָֹֻ
נהנית. אינּה והרי ֱֲֲֵֵֵֶַָָָָהניתּה,

ּבּה„. ּדׁש הּכהן ׁשהיה יׂשראל ׁשל ּבתרּומה,ּפרה ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ
ׁשני, ּבמעׂשר הּדׁשֹות ּפרֹות וכן וּדאי, ׁשל מעׂשר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּובתרּומת

ׁשּירט לפי ּתבּואה ּגּבי על המהּלכֹות להן [התעקם]ּופרֹות ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ
מּפני  אבל ּתחסם. ּבל מּׁשּום עליהן עֹובר אינֹו - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּדר
ׁשני, ּובמעׂשר ּבתרּומֹות ּדׁשֹות היּו אם - העין ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָמראית

ּבקּלסטרין להן ותֹולה הּמין מאֹותֹו מעט [שק]מביא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ְִֶֶׁשּבפיהן.

ּדמאי‰. ׁשל ׁשני ּבמעׂשר מעשר]הּדׁש ּובתרּומת [ספק , ְְְֲִִֵֵֶַַַַָ
"ּבל  מּׁשּום עֹובר - ּתרּומה ּובגּדּולי ּדמאי, ׁשל  ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָמעׂשר

ְַֹּתחסם".
.Âּולסּגפּה ּפרתֹו להרעיב הּבית ּבעל ׁשּתאכל רּׁשאי ּכדי , ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹ

עמיר  ּפקיעי להאכילּה הּׂשֹוכר ורּׁשאי ׁשּדׁשה. ּבעת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהרּבה

קש] ּבֹו,[אגודות ּכּיֹוצא הּדיׁש. מן הרּבה ּתאכל ׁשּלא ּכדי ,ְְִִֵֵֵֶַַַַַֹֹ
יאכלּו ׁשּלא ּכדי יין, ּפֹועלים להׁשקֹות הּבית ּבעל ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַֹֹרּׁשאי
ּכדי  ּבציר, ּפּתן את לטּבל ּפֹועלין ורּׁשאין הרּבה. ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹענבים
לעׂשֹות  רּׁשאי הּפֹועל אין אבל הרּבה. ענבים ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשּיאכלּו
ּבפרתֹו לדּוׁש אֹו ּבּיֹום, עצמֹו ּולהׂשּכיר ּבּלילה, ְְְְְְְִַַַַַַָָָָמלאכּתֹו
ּומסּגף  מרעיב יהיה ולא ׁשחרית; ּולהׂשּכירּה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹערבית,

מזֹונֹותיו ּומאכיל מלאכּתֹו[שלו]עצמֹו, ּגזל מּפני לבניו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
יעׂשה  ולא ּדעּתֹו ותחלׁש ּכחֹו יּכׁשל ׁשהרי הּבית, ּבעל ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹׁשל

ּבכח. ְְַָָֹמלאכה
.Ê ולא עני ׂשכר יגזל ׁשּלא הּבית ּבעל ׁשּמזהר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻּכדר

הּבית,יעּכבּנּו ּבעל מלאכת יגזל ׁשּלא מזהר העני ּכ - ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻ
ּבמרמה, הּיֹום ּכל ּומֹוציא ּבכאן, ּומעט ּבכאן מעט ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָויבּטל
הקּפידּו הרי מלאכה. ּבזמן עצמֹו על לדקּדק חּיב ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָאּלא
יבר ׁשּלא הּמזֹון ּברּכת ׁשל רביעית ּברכה על ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹחכמים
אמר: הּצּדיק יעקב ׁשהרי ּכחֹו, ּבכל לעבד חּיב וכן ְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹאֹותּה.
זאת  ׂשכר נטל לפיכ אביכן". את עבדּתי ּכחי ּבכל ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ"ּכי

מאד". מאד האיׁש "וּיפרץ ׁשּנאמר: הּזה, ּבעֹולם ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹאף
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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(ב) הּׁשֹואל; ּדין (א) עׂשה: מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ּדין יׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָ
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ׁשּתי ּובאּור חּנם. ְְְִִִִֵֵֵֵֵָָׁשֹומר

א  ¤¤ּפרק
מּטלטלין ‡. מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא ּבהמה, אֹו ּכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּׁשֹואל

ּכגֹון  ּגדֹול, אנס נאנס אפּלּו - נגנב אֹו ואבד ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹמחברֹו,
הּכל, לׁשּלם חּיב - מתה אֹו הּבהמה נׁשּברה אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּנׁשּבה
- מת אֹו ונׁשּבר רעהּו, מעם איׁש יׁשאל "ּכי ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַׁשּנאמר:
אמּורים? ּדברים ּבּמה יׁשּלם". ׁשּלם עּמֹו, אין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּבעליו
מחברֹו ּבהמה ׁשאל אם אבל מלאכה. ּבׁשעת ׁשּלא ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבׁשּנאנס
אם  אבל ּפטּור. זה הרי - חֹורׁשת ּכׁשהיא ּומתה ּבּה, ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלחרׁש
ׁשרכב  אֹו ּבּה, ׁשחרׁש אחר אֹו ּבּה, ׁשּיחרׁש קדם ֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹמתה
- רכיבה ּבׁשעת אֹו ּדׁשה ּכׁשהיא ּומתה ּבּה, ּדׁש אֹו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָעליה
ּבהמה  הּׁשֹואל וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּלם. חּיב זה ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהרי
ּבאֹותּה ּתחּתיו ּומתה ּפלֹוני, למקֹום ּבּה ליל ְְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָמחברֹו
ּבׁשעת  ּבּבֹור ונקרע ּבֹו, למּלאת ּדלי ׁשּׁשאל אֹו ,ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָֹהּדר
ׁשּפּצל  ּבעת ונׁשּבר עצים, ּבֹו לפּצל קרּדם ׁשּׁשאל אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמּלּוי,
ׁשּלא  ּפטּור; זה הרי - ּבזה ּכּיֹוצא וכל הּבּקּוע, מחמת ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּבֹו

ׁשּנה. לא והרי זֹו, מלאכה ּבֹו לעׂשֹות אּלא ְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹׁשאל
ׁשּבׁשעת ·. הּׁשֹואל וטען ּומתה, מחברֹו ּבהמה ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשֹואל

מקֹום  ּבֹו ליל ׁשּׁשאלּה הּמקֹום היה אם - מתה ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָמלאכה
נאנסה  אֹו ׁשּמתה ראיה יביא - ׁשם מצּויין אדם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָׁשּבני
הביא  לא ואם ויּפטר; ּבּה, ׁשּנה וׁשּלא מלאכה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹּבׁשעת
חרּבתֹו, ּבתֹו ּבּה למּלאת מּמּנּו ׁשאלּה מׁשּלם. ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹראיה,
ּבֹו למּלאת ּדלי מּמּנּו ׁשּׁשאל אֹו ׁשם, מצּויין העדים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשאין
אף  יּפטר ראיה, הביא אם - ּבּבֹור ונקרע ּביתֹו, ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָּבתֹו
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wfg zxecdn jezn

.Ë ואין עליו, מחמירין אין - להּׁשבע ׁשּבא ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָׂשכיר
ּבׁשבּועה עליו נוספות]מגלּגלין נׁשּבע [תביעות אּלא ּכלל; ְְְְְְִִִֶַָָָָָָ

מן  חּוץ מקּלין, אין הּנׁשּבעין ּולכל ויּטל. נטל, ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹֹׁשּלא
לֹו: ואֹומרים ּתחּלה, לֹו ּופֹותחין עליו; ׁשּמקּלין ְְְְְִִִִִִֶַָָָָהּׂשכיר
ּפרּוטה  ׂשכרֹו היה אפּלּו וטל'. הּׁשבע ,עצמ ּתצער ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹ'אל
ּבׁשבּועה. אּלא יּטל לא - 'נתּתיה' אֹומר הּבית ּובעל ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹאחת,
אחת  ּפרּוטה אּלא יטען לא אפּלּו ונֹוטל, הּנׁשּבע ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹוכן

ּתֹורה. ׁשל ּכעין ּבׁשבּועה, אּלא אֹותּה יּטל לא -ְְִִֵֶֶָָָָֹֹ

יב  ¤¤ּפרק
ועדין ‡. הארץ, מן ׁשּגּדּוליו ּבדבר עֹוׂשין ׁשהן ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּפֹועלים

מלאכּתֹו נגמרה ּבמחּבר,[למעשר]לא ּבין ּבתלּוׁש ּבין , ְְְְְְִִֵֵַָָָֹֻ
מצּוה  הּבית ּבעל הרי - הּמלאכה ּגמירת הן מעׂשיהן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֻויהיּו
תבא  "ּכי ׁשּנאמר: ּבֹו, עֹוׂשין ּׁשהן מּמה לאכל אֹותן ֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּיּניח
למדּו, הּׁשמּועה מּפי ."רע ּבקמת תבא ּכי וכּו' רע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבכרם

ּב אּלא מדּבר הּכתּוב לא [והראיה:]ׂשכיר;ׁשאין אּלּו וכי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשּלֹו, ּבּקמה אֹו רעהּו ּבכרם ׁשּיבֹוא לֹו הּתיר מי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׂשכרֹו,
ּברׁשּות  תבא ּכי אֹומר: הּוא ּכ אּלא מּדעּתֹו? ְְִִִֵֶֶַָָָֹֹׁשּלא

ּתאכל. לעבֹודה, ְֲִַַַָָֹהּבעלים
ׁשהעֹוׂשה ·. ּבמחּבר? לעֹוׂשה ּבתלּוׁש, העֹוׂשה ּבין ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻמה

ּולחּלה, למעׂשר מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא ּבדבר אֹוכל ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹּבתלּוׁש,
אּלא  אֹוכל אינֹו וקֹוצר, ּבֹוצר ּכגֹון ּבמחּבר ְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָֻוהעֹוׂשה
ׁשּימּלאּנּו, עד ּבּסל ויּתן ׁשּיבצר ּכגֹון עבֹודתֹו; ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּכׁשּיגמר

-[ירוקן]וינּפץ וימּלאּנּו ויבצר ויחזר אחר, למקֹום הּסל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹ
אבדה  הׁשב מּפני אבל הּסל. ׁשּימּלא אחר אּלא אֹוכל ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאינֹו

אֹוכלין [זמן] הּפֹועלין ׁשּיהיּו חכמים אמרּו ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָלּבעלים,
מאּמן ּכדי [שורה]ּבהליכתן - הּגת מן ּובחזירתן לאּמן ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻֻ

ּבתֹו אֹוכלין אּלא לאכל, ויׁשבּו מּמלאכּתן יבּטלּו ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
ּבטלין. מהּלכין ּכׁשהן ְְְְְִִֵֵֶַַָָהּמלאכה

ּגמר ‚. ּבׁשעת ׁשּלא ׁשאכל אֹו ואכל, מּמלאכּתֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהמבּטל
לא  "וחרמׁש ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ְְְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמלאכה
עֹוסק  ׁשהּוא זמן ׁשּכל למדּו, הּׁשמּועה מּפי וגֹו'. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָתניף"
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן לאכילתֹו; חרמׁש יניף לא .ּבקצירה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

על  יתר ׁשּלקח אֹו ּׁשעׂשה, מּמה ּבידֹו ׁשהֹולי ּפֹועל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכן
"ואל  ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - לאחרים ונֹותן ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹאכילתֹו
אכל  ׁשאם - אּלּו לאוין ׁשני על לֹוקין ואין תּתן". לא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכלי

לׁשּלם. חּיב ,הֹולי ְִֵַַָאֹו
והמחּבץ„. אֹוכל,[גבינה]והמגּבן[חמאה]החֹולב אינֹו ְְְְֵֵֵֵֵַַַַַ

אף  - ּובׁשּומין ּבבצלים המנּכׁש קרקע. ּגּדּולי ׁשאינן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמּפני
- ּבזה ּכּיֹוצא וכל הּגדֹולים, מּבין קטּנים ׁשּתֹולׁש ּפי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹעל
צרי ואין מלאכה. ּגמר מעׂשיהן ׁשאין מּפני אֹוכל, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאינֹו
ּכּמקׁשאֹות  המחּבר ּדבר וכל ּופרּדסים, ּגּנֹות ׁשֹומרי ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֻלֹומר

קישואין] ּכלל.[שדה אֹוכלין ׁשאינן - ְְְְִִֵֶַָָָוהּמדלעֹות
מּפני [מפריד]הּבֹודל‰. אֹוכל, אינֹו ּובגרֹוגרֹות ּבתמרים ְְְִִִִֵֵֵֵַָָ

ּבהן  וכּיֹוצא ּבחּטים העֹוׂשה למעׂשר. מלאכּתן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנגמרה
לבר ׁשּׂשכרן ּכגֹון ׁשעּׂשר, לנּפח [לברור]אחר אֹו צרֹורֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

לא [לנפות] ׁשעדין אֹוכלין, אּלּו הרי - לטחן אֹו ְְֲֲִִִֵֵֶַָֹֹאֹותן

והמקּטף הּלׁש אבל לחּלה. מלאכּתן [עורך]נגמרה ְְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָ
ואין  לחּלה, מלאכּתן ׁשּנגמרה מּפני אֹוכל, אינֹו ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוהאֹופה
מלאכּתֹו נגמרה לא ׁשעדין מּדבר אּלא אֹוכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּפֹועל

ּולחּלה. ְְֲֵַַָלמעׂשר
.Âדבילה]עּגּוליו[נתפרדו]נתּפרסּו ונתּפּתחּו[של , ְְְְְִִִַָָ

אּלּו הרי - ּבהן לעׂשֹות ּוׂשכרן ּדלּועיו, ונתחּתכּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָחבּיֹותיו,
הן  והרי למעׂשר, ונקּבעּו מלאכּתן נגמרּו ׁשהרי יאכלּו; ְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹלא

הֹודיען לא ואם אין [מלכתחילה]טבל. ּומאכילן. מעּׂשר , ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ
."רע "ּבכרם ׁשּנאמר: הקּדׁש, ּבׁשל אֹוכלין ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַהּפֹועלים

.Êאּלּו הרי ׁשּלֹו, רבעי ּבנטע לעׂשֹות הּפֹועלין את ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָׂשכר
ּומאכילן  ּפֹודה הֹודיען, לא ואם יאכלּו; .לא ְְֲִִִֶַָָֹֹֹ

.Á הּקֹוצרוהּדֹור והּבֹוצר והּמֹוסק  והּבֹורר והּזֹורה והּדׁש ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
הּתֹורה. מן אֹוכלין אּלּו הרי אּלּו, ּבמלאכֹות ּכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָֹוכל

.Ë,הּקרקע מן הּתלּוׁש ּדבר וכל וערמֹות ּגּתֹות ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָׁשֹומרי
מהלכת  אֹוכלין - למעׂשר מלאכּתן נגמרה לא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשעדין

המנהג][מ מדינה אבל כח מעׂשה. ּכעֹוׂשה אינֹו ׁשהּׁשֹומר ; ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָ
אפּלּו ּברגליו, ּבין ּבידיו ּבין מאבריו, ּבאבר עׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָאם

הּתֹורה. מן אֹוכל זה הרי - ְֲִִֵֵֵֶַָּבכתפֹו
.È לא ּבענבים, ּבענבים; יאכל לא ּבתאנים, עֹוׂשה ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹהיה

ּבתאנים  והעֹוׂשה יאכל ענבים". ואכלּת "ּבכרם, ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ודבר  ענבים יאכל ולא אחרת. ּבגפן אֹוכל אינֹו זֹו, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּבגפן

קצץ ואם ּבמלח. ולא ּבפת, יאכל ואל וקצב]אחר; [פירש ְְְְְִֵֶַַַַַַָֹֹ
ּבין  אֹותֹו אֹוכל - ּׁשּיאכל מה ׁשעּור על הּבית ּבעל ִִִֵֵֶַַַַַַַֹעם
למץ  לפֹועל אסּור ׁשּירצה. ּדבר ּבכל ּבין ּבפת, ּבין ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבמלח,

השאר] ולזרוק ענבים [למצוץ "ואכלּת ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָּבענבים,
הּׁשּבלין  לֹו מהבהבין אׁשּתֹו אֹו ּבניו יהיּו ולא ."ְְְְְְְְֲֳִִִִִַַַָָֹּכנפׁש

ּכנפׁש",[למתקן]ּבאּור ענבים "ואכלּת ׁשּנאמר: - ואֹוכל , ְְְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָ
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשהן. ּכמֹות ְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹענבים

.‡È ל ּגּסה אסּור אכילה אֹוכל ּׁשהּוא מה לאכל פֹועל ְֱֲִֵֵֶֶַַָָָֹ
עצמֹו[מרובה] למנע לֹו ּומּתר ."ׂשבע ּכנפׁש" ׁשּנאמר: ,ְְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָֹֻ

קּׁשּות [מלאכול] לאכל לֹו ויׁש ואֹוכל. הּיפֹות, מקֹום ְְֱִֵֵֶַַָָֹעד
וכֹותבֹות[קישואין] ּבדינר, -[תמרים]אפּלּו ּבדינר אפּלּו ְְְֲֲִִִִָָָ

;"ׂשבע ּכנפׁש" ׁשּנאמר: ּכסף, ּבמעה ׁשּׂשכרֹו ּפי על  ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאף
סֹותם  ויהיה רעבּתן, יהיה ׁשּלא האדם את מלּמדין ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאבל

ּבפניו הּפתח מלשוכרו]את אֹו[ימנעו ארּבע מׁשּמר היה . ְְְֵֶֶַַַַַָָָָ
מּכל  אֹוכל אּלא מהן, מאחת ּכרסֹו ימּלא לא ערמֹות, ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹחמׁש

חׁשּבֹון לפי ואחת בשווה]אחת -]. ְְְִֶַַַַ
.·Èהלכּו ׁשּלא אֹוכלין [דרכו]הּפֹועלים - ּבּגת וערב ׁשתי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ

ּבענבים  אּלא עֹוׂשין אינן ׁשעדין יין; ׁשֹותין ואין ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָענבים,
להן  יׁש - וערב ׁשתי ּבּה ויהּלכּו ּבּגת, ּומּׁשּידרכּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבלבד.
עֹוׂשין  הן ׁשהרי הּתירֹוׁש, מן ולׁשּתֹות הענבים, מן ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָֹלאכל

ּוביין. ְֲִִַַָּבענבים
.‚È'אֹוכל ּׁשאני מה ּובני לאׁשּתי 'ּתנּו ׁשאמר: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּפֹועל

ׁשּנטלּתי [במקומי] מּזה מעט נֹותן 'הריני ׁשאמר: אֹו ,ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
זכתה [לעצמי]לאכל ׁשּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ּובני' לאׁשּתי ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֹֹ

עֹוׂש ׁשהיה נזיר אפּלּו עצמֹו. לּפֹועל אּלא ּבענבים,ּתֹורה ה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
לֹו. ׁשֹומעין אין - ּובני' לאׁשּתי 'ּתנּו ְְְְְִִִֵַַָָואמר:
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.„È והתנה ועבדיו, ּובניו ואׁשּתֹו הּוא עֹוׂשה ׁשהיה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָּפֹועל
ולא  הּוא לא עֹוׂשין ּׁשהן מּמה יאכלּו ׁשּלא הּבית ּבעל ְְִִִִֵֶֶַַַַַֹֹֹֹעם

אֹוכלין  אינן אּלּו הרי - אמּורים?הם ּדברים ּבּמה . ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָ
היּו ואם מחלּו. והרי ּדעת, ּבהן ׁשּיׁש מּפני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבגדֹולים,
אֹוכלין  ׁשאינן יאכלּו, ׁשּלא עליהן לפסק יכֹול אינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹקטּנים,

ׁשמים. מּׁשל אּלא אדֹוניהן, מּׁשל אֹו אביהן ֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָמּׁשל

ה'תשע"ה  מרחשון ד' שלישי יום

יג  ¤¤ּפרק
קרקע,‡. ּבגּדּולי עֹוׂשה ׁשהיא זמן ּכל אֹוכלת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּבהמה

ּבתלּוׁש ּבין ּבמחּבר עד ּבין ּגּבּה, ׁשעל מּמּׂשאֹוי ואֹוכלת ; ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ויאכילּנה. ּבידֹו יּטל ׁשּלא ּובלבד ּפֹורקת, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּתהיה

לֹוקה,·. - מלאכּתּה ּבׁשעת מּלאכל הּבהמה הּמֹונע ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכל
ּכל  ואחד הּׁשֹור אחד ּבדיׁשֹו"; ׁשֹור תחסם "לא ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
הּדׁש, ואחד טהֹורין. ּבין טמאין ּבין וחּיה, ּבהמה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָמיני
נאמר  ולא קרקע; ּגּדּולי ׁשל הּמלאכֹות ּכל ׁשאר ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹואחד

ּבהוה אּלא ּבדיׁשֹו" הּפֹועל,[במצוי]"ׁשֹור את והחֹוסם . ְְִֵֵֶֶֶַַַָֹ
החֹוסם  ואחד מלאכה, ּבׁשעת אֹותּה החֹוסם אחד ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּפטּור.
חסמּה אפּלּו חסּומה; והיא מלאכה ּבּה ועׂשה מּקדם ְְְֲֲֲִִִֶָָָָָָָָָֹאֹותּה

-[בגערה]ּבקֹול ּבּה ודׁש וחסמּה ּבהמה, ׂשכר לֹוקה. , ְְְֲֵֶַַָָָָָָ
קּבין  ּוׁשלׁשת לפרה, קּבין ארּבעת לּבעלים ּומׁשּלם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹלֹוקה;

חּיב לחמֹור: ואינֹו ּבמזֹונֹותיה; נתחּיב מׁשיכה, ׁשּמּׁשעת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
חסּומה. ּבּה ׁשּידּוׁש עד ְֲֶַַָָָמלקּות,

ּגֹוי‚. ׁשל ּבפרתֹו הּדׁש ּבל [וחסם]יׂשראל מּׁשּום עֹובר , ְְִִֵֵֶַַָָָָ
ּבל  מּׁשּום עֹובר אינֹו יׂשראל, ׁשל ּבפרתֹו הּדׁש וגֹוי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּתחסם;
קֹוץ  לֹו יׁשב ּבּה'; ודּוׁש ּפרתי, 'חסם לגֹוי: אמר ְְְֲִַַַָָָָָֹֹּתחסם.
מּבחּוץ, ארי לּה הרּביץ אֹוכלת; אינּה והרי ּבּה ודׁש ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבפיה,
ּפרס  מׁשקּה; ואינֹו צמאה, היתה מּבחּוץ; ּבנּה ׁשהרּביץ ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָאֹו
ּבֹו וכּיֹוצא זה ּכל - ּתאכל ׁשּלא ּכדי הּדיׁש, ּגּבי על ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹעֹור
לבני  רע ּבֹו עֹוׂשה ׁשהיא הּדבר היה לֹוקה. ואינֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָאסּור,
ּתתריז  ּתאכל ואם חֹולה ׁשהיתה אֹו ּומּזיקּה, ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמעים

על [תשלשל] אּלא ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא למנעּה; מּתר -ְְְִִֶֶַָָָָָָֹֻ
נהנית. אינּה והרי ֱֲֲֵֵֵֶַָָָָהניתּה,

ּבּה„. ּדׁש הּכהן ׁשהיה יׂשראל ׁשל ּבתרּומה,ּפרה ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ
ׁשני, ּבמעׂשר הּדׁשֹות ּפרֹות וכן וּדאי, ׁשל מעׂשר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּובתרּומת

ׁשּירט לפי ּתבּואה ּגּבי על המהּלכֹות להן [התעקם]ּופרֹות ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ
מּפני  אבל ּתחסם. ּבל מּׁשּום עליהן עֹובר אינֹו - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּדר
ׁשני, ּובמעׂשר ּבתרּומֹות ּדׁשֹות היּו אם - העין ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָמראית

ּבקּלסטרין להן ותֹולה הּמין מאֹותֹו מעט [שק]מביא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ְִֶֶׁשּבפיהן.

ּדמאי‰. ׁשל ׁשני ּבמעׂשר מעשר]הּדׁש ּובתרּומת [ספק , ְְְֲִִֵֵֶַַַַָ
"ּבל  מּׁשּום עֹובר - ּתרּומה ּובגּדּולי ּדמאי, ׁשל  ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָמעׂשר

ְַֹּתחסם".
.Âּולסּגפּה ּפרתֹו להרעיב הּבית ּבעל ׁשּתאכל רּׁשאי ּכדי , ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹ

עמיר  ּפקיעי להאכילּה הּׂשֹוכר ורּׁשאי ׁשּדׁשה. ּבעת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהרּבה

קש] ּבֹו,[אגודות ּכּיֹוצא הּדיׁש. מן הרּבה ּתאכל ׁשּלא ּכדי ,ְְִִֵֵֵֶַַַַַֹֹ
יאכלּו ׁשּלא ּכדי יין, ּפֹועלים להׁשקֹות הּבית ּבעל ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַֹֹרּׁשאי
ּכדי  ּבציר, ּפּתן את לטּבל ּפֹועלין ורּׁשאין הרּבה. ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹענבים
לעׂשֹות  רּׁשאי הּפֹועל אין אבל הרּבה. ענבים ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשּיאכלּו
ּבפרתֹו לדּוׁש אֹו ּבּיֹום, עצמֹו ּולהׂשּכיר ּבּלילה, ְְְְְְְִַַַַַַָָָָמלאכּתֹו
ּומסּגף  מרעיב יהיה ולא ׁשחרית; ּולהׂשּכירּה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹערבית,

מזֹונֹותיו ּומאכיל מלאכּתֹו[שלו]עצמֹו, ּגזל מּפני לבניו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
יעׂשה  ולא ּדעּתֹו ותחלׁש ּכחֹו יּכׁשל ׁשהרי הּבית, ּבעל ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹׁשל

ּבכח. ְְַָָֹמלאכה
.Ê ולא עני ׂשכר יגזל ׁשּלא הּבית ּבעל ׁשּמזהר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻּכדר

הּבית,יעּכבּנּו ּבעל מלאכת יגזל ׁשּלא מזהר העני ּכ - ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻ
ּבמרמה, הּיֹום ּכל ּומֹוציא ּבכאן, ּומעט ּבכאן מעט ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָויבּטל
הקּפידּו הרי מלאכה. ּבזמן עצמֹו על לדקּדק חּיב ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָאּלא
יבר ׁשּלא הּמזֹון ּברּכת ׁשל רביעית ּברכה על ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹחכמים
אמר: הּצּדיק יעקב ׁשהרי ּכחֹו, ּבכל לעבד חּיב וכן ְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹאֹותּה.
זאת  ׂשכר נטל לפיכ אביכן". את עבדּתי ּכחי ּבכל ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ"ּכי

מאד". מאד האיׁש "וּיפרץ ׁשּנאמר: הּזה, ּבעֹולם ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹאף
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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(ב) הּׁשֹואל; ּדין (א) עׂשה: מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ּדין יׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָ
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ׁשּתי ּובאּור חּנם. ְְְִִִִֵֵֵֵֵָָׁשֹומר

א  ¤¤ּפרק
מּטלטלין ‡. מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא ּבהמה, אֹו ּכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּׁשֹואל

ּכגֹון  ּגדֹול, אנס נאנס אפּלּו - נגנב אֹו ואבד ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹמחברֹו,
הּכל, לׁשּלם חּיב - מתה אֹו הּבהמה נׁשּברה אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּנׁשּבה
- מת אֹו ונׁשּבר רעהּו, מעם איׁש יׁשאל "ּכי ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַׁשּנאמר:
אמּורים? ּדברים ּבּמה יׁשּלם". ׁשּלם עּמֹו, אין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּבעליו
מחברֹו ּבהמה ׁשאל אם אבל מלאכה. ּבׁשעת ׁשּלא ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבׁשּנאנס
אם  אבל ּפטּור. זה הרי - חֹורׁשת ּכׁשהיא ּומתה ּבּה, ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלחרׁש
ׁשרכב  אֹו ּבּה, ׁשחרׁש אחר אֹו ּבּה, ׁשּיחרׁש קדם ֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹמתה
- רכיבה ּבׁשעת אֹו ּדׁשה ּכׁשהיא ּומתה ּבּה, ּדׁש אֹו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָעליה
ּבהמה  הּׁשֹואל וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּלם. חּיב זה ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהרי
ּבאֹותּה ּתחּתיו ּומתה ּפלֹוני, למקֹום ּבּה ליל ְְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָמחברֹו
ּבׁשעת  ּבּבֹור ונקרע ּבֹו, למּלאת ּדלי ׁשּׁשאל אֹו ,ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָֹהּדר
ׁשּפּצל  ּבעת ונׁשּבר עצים, ּבֹו לפּצל קרּדם ׁשּׁשאל אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמּלּוי,
ׁשּלא  ּפטּור; זה הרי - ּבזה ּכּיֹוצא וכל הּבּקּוע, מחמת ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּבֹו

ׁשּנה. לא והרי זֹו, מלאכה ּבֹו לעׂשֹות אּלא ְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹׁשאל
ׁשּבׁשעת ·. הּׁשֹואל וטען ּומתה, מחברֹו ּבהמה ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשֹואל

מקֹום  ּבֹו ליל ׁשּׁשאלּה הּמקֹום היה אם - מתה ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָמלאכה
נאנסה  אֹו ׁשּמתה ראיה יביא - ׁשם מצּויין אדם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָׁשּבני
הביא  לא ואם ויּפטר; ּבּה, ׁשּנה וׁשּלא מלאכה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹּבׁשעת
חרּבתֹו, ּבתֹו ּבּה למּלאת מּמּנּו ׁשאלּה מׁשּלם. ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹראיה,
ּבֹו למּלאת ּדלי מּמּנּו ׁשּׁשאל אֹו ׁשם, מצּויין העדים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשאין
אף  יּפטר ראיה, הביא אם - ּבּבֹור ונקרע ּביתֹו, ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָּבתֹו
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ּבׁשעת  ׁשּמתה הּׁשֹואל יּׁשבע - לאו ואם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמּׁשבּועה;
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ויּפטר. .מלאכה, ְְְִֵֵֵֶַָָָָֹ

ׁשּׁשמין ‚. ּכדר לֹו ׁשמין ונׁשּבר, מחברֹו ּכלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּׁשֹואל
ׁשוה  הּוא וכּמה ׁשלם, ׁשוה היה ּכּמה אֹומדין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָלנּזקין:
ּומׁשּלם  הּׁשבּורים, הּבהמה אֹו הּכלי לֹו ּומחזיר ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָעּתה;
ּומׁשּלם  הּנבלה, מחזיר - הּבהמה מתה אם וכן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָהּפחת.

.הּפחת  ְַָ
עד „. ׁשּמׁשכּה, מּׁשעה ּבמזֹונֹותיה חּיב - ּבהמה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּׁשֹואל

מה  לׁשּלם חּיב ּבׂשרּה, ּכחׁש ואם ׁשאלתּה. ימי ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָסֹוף
ּבדמיה  ּפטּור,ּׁשּפחתה - מלאכה מחמת ּבׂשרּה ּכחׁש ; ְְְֲֲֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

ּכחׁש. מלאכה ׁשּמחמת הּׁשֹומרין ׁשבּועת ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָויּׁשבע
הּמׁשאיל ‰. הרי - סתם ּבהמה אֹו ּכלי מחברֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָהּׁשֹואל

בחזרה]מחזירֹו קצּוב [נוטלו לזמן ׁשאלֹו ׁשּירצה. עת ּבכל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
מּתחת  להחזירֹו יכֹולין הּבעלים אין וזכה, ׁשּמׁש ּכיון -ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
הרי  - הּׁשֹואל מת ואפּלּו הּׁשאלה; זמן סֹוף עד ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָידֹו
- הּוא ּדין הּזמן. סֹוף עד ּבּׁשאלה מׁשּתּמׁשין ְְְְְִִִִֵַַַַַַָהּיֹורׁשין
ּומקּבל  ׁשּנתן; ּבּדמים עֹולם קנין הּגּוף קֹונה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּלֹוקח,

ה  קנה קנה מּתנה, והּׂשֹוכר, ּכלּום; נתן ולא עֹולם קנין ּגּוף ְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָֹ
המושכר]הּגּוף ּבּדמים [הדבר קצּוב זמן עד לפרֹותיו ְְִֵַַַַָָָ

ּכׁשם  ּכלּום. נתן ולא לפרֹותיו הּגּוף קנה והּׁשֹואל, ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּנתן;
הּמׁשאיל  ּכ - לעֹולם לחזר יכֹול ׁשאינֹו ּכמֹוכר, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּנֹותן
להן  הּניח הּזמן. ּבתֹו לחזר לעֹולם יכֹול ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּכּמׂשּכיר,
ׁשהיא  ּדּמּו ּבאנסיה. חּיבין אינן ּומתה, ׁשאּולה ּפרה ְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָאביהם
ּבזֹול  ּבׂשר ּדמי מׁשּלמין - ואכלּוה ּוטבחּוה אביהם, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָׁשל

שליש] אֹו[פחות ּומתה נכסים, אביהם להם הּניח ואם .ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ
מּנכסיו. ּדמיה את מׁשּלמין - ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָׁשּטבחּוה

.Âּפלֹונית מלאכה ּבֹו לעׂשֹות מחברֹו ּכלי אין הּׁשֹואל - ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָ
אֹותּה ּבֹו ׁשּיעׂשה עד ידֹו, מּתחת להחזירֹו יכֹול ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָהּמׁשאיל
ּפלֹוני  למקֹום ּבּה ליל ּבהמה מּמּנּו ׁשאל אם וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמלאכה.
לׁשם  ּבּה ׁשּיל עד הּׁשֹואל, מּיד להחזירּה יכֹול אינֹו -ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

.ויחזר  ְֲַֹ
.Ê'הּזה הּפרּדס ּבֹו לעדר קרּדם 'הׁשאילני לחברֹו: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹהאֹומר

ּפרּדס  ּבֹו לעדר רּׁשאי ואינֹו ּבלבד, הּפרּדס אֹותֹו ּבֹו עֹודר -ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַֹ
איזה  אחד, ּפרּדס ּבֹו עֹודר - סתם 'ּפרּדס' לֹו אמר ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאחר.
ּכל  ּבֹו עֹודר ׁשּלֹו, ּפרּדסים ּבֹו לעדר ׁשאלֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּירצה.
מחזיר  ּבעדירה, הּברזל ּכל נׁשחת ואפּלּו ׁשּלֹו; ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּפרּדסים

ּבזה [קת]הּנּצב[אפילו]לֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן עץ. .ׁשל ְִֵֵֵֶֶַַָָֹ
.Á הׁשאילני' לֹו: ואמר ּבֹו, להׁשּתּמׁש מחברֹו ּכלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָהּׁשֹואל

זה  ּדבר מׁשאילני אּתה 'אין ּכלֹומר: ,'ּבטֹובת ּפלֹוני ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּדבר
ׁשאין  ,ּונדיבּות לּב טֹובת ּכפי אּלא הּמׁשאילין, ּכל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכדר
הּמׁשאיל  מּיד קנּו אם - 'אר אם הּזמן, על מקּפיד ְְְִִִִִַַַַַַַַַָָָאּתה
ׁשּיבּטל  עד לעֹולם, ּבֹו מׁשּתּמׁש הּׁשֹואל הרי - זה ּדבר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל
ואין  ׁשיריו. אֹו ׁשבריו, לֹו ויחזיר מלאכּתֹו; מּלעׂשֹות ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָהּכלי

לעׂשֹותֹו אֹו הּכלי, ּולתּקן לחזר רּׁשאי [לבנותו]הּׁשֹואל ְְֲֲִֵֵַַַַַַַֹ
אחרת. ֶֶַַַּפעם

.Ëׁשקת 'הׁשאילני לחברֹו: וכדומה]האֹומר ׁשל [כיור זֹו ְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לבנֹותּה; יכֹול אינֹו - ונהרסה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמים',
- ונהרסה ׁשקת והׁשאילֹו סתם, ׁשקת' 'הׁשאילני לֹו: ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאמר

לֹו מקֹום[יכול]יׁש 'הׁשאילני לֹו: אמר [לבנות לבנֹותּה. ְְְִִִֵֵַַָָ
ּבֹונה בו] הּׁשֹואל הרי הּמׁשאיל, מּיד קנּו אם - ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשקת'

ׁשאפׁשר  ׁשקת לידֹו ׁשּתבֹוא עד הּמׁשאיל, ּבקרקע ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהֹול
עם  ׁשהתנה ּכמֹו ארצֹו אֹו ּבהמּתֹו מּמּנה להׁשקֹות ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָלֹו

ְִַַהּמׁשאיל.
.Èּפּונּדק מּיֹום [אכסניה]הּׁשֹואל ּפחֹות אין ללינה, מחברֹו ְְֲִִֵֵֵֵַָָָ

אין  לנּׂשּואין, ימים; מּׁשני ּפחֹות אין לׁשביתה, ְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָאחד;
לבית  ּבֹו ליל מחברֹו חלּוק ׁשאל יֹום. מּׁשלׁשים ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָֹּפחֹות
אֹותֹו ּכל הּמׁשּתה, לבית ׁשאלֹו ויחזר; ׁשּיל ּכדי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהאבל,
מּׁשבעה  ּפחֹות אין ׁשּלֹו, מׁשּתה ּבֹו לעׂשֹות ׁשאלֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָהּיֹום;

ִָימים.

ב  ¤¤ּפרק
בבעליו]ּבּבעלים[חפץ]הּׁשֹואל‡. גם אפּלּו[ומשתמש - ְֲִִֵַַָ

עּמֹו, ּבעליו "אם ׁשּנאמר: ּפטּור, - ּבפׁשיעה אבד אֹו ְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָָנגנב
החפץ, עם אֹו ּתחּלה, הּבעלים ׁשּיׁשאל ּובלבד יׁשּלם"; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלא
ׁשּׂשכרן; אֹו הּבעלים, את הּׁשֹואל ואחד ׁשּבארנּו. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכמֹו
ׁשּׁשאלן  אֹו הּמלאכה, לאֹותּה הּבעלים את הּׁשֹואל ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָואחד
אמר  אפּלּו ּבעֹולם. ּדבר לׁשּום אֹו אחרת למלאכה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָּוׂשכרן
ונתן  והׁשקהּו, ּבהמּתֹו, מּמּנּו וׁשאל מים', 'הׁשקני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלחברֹו
מׁש ּופטּור; ּבּבעלים, ׁשאלה זֹו הרי - הּבהמה את ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָלֹו
ּבּבעלים. ׁשאלה אינּה - הׁשקהּו ּכ ואחר ּבּתחּלה, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָהּבהמה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
לסעד ·. עּמּה ויצא למּׂשאֹוי, הׂשּכירּה אֹו ּבהמּתֹו ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹֹהׁשאיל

זֹו[לעזור] הרי - ּבּמּׂשאֹוי עּמֹו ולטען הּׂשֹוכר אֹו ְְֲִִֵֵֵַַַַֹֹהּׁשֹואל
ולראֹות  ּבלבד, הּמּׂשאֹוי לבּקר יצא ואם ּבּבעלים; ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹׁשמירה
ּבּבעלים. ׁשמירה אינּה - הראּוי מן יתר עליה יטענּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשּלא

להם ‚. והּמּקיז הּמדינה, לבני והּנֹוטע ּתינֹוקֹות, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמלּמד
ּבהן, וכּיֹוצא מאּלּו אחד ּכל - ׁשּלהם והּסֹופר הּדם, ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת
אֹו הׁשאיל אם - ּבמלאכּתן לעסק ּבֹו יֹוׁשב ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹּבּיֹום
ׁשמירה  זֹו הרי ּבמלאכּתן, עֹוסק ׁשהּוא מאּלּו לאחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהׂשּכיר
ׁשּׁשאל  הּוא אבל ּפטּור. הּׁשֹומר, ּבֹו ּפׁשע ואפּלּו ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָּבּבעלים,

לֹו ׁשאּולין ׁשאינן חּיב, - מהן ׂשכר .אֹו ְִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשּירצה,„. עת ּבכל לּתלמידים ּברצֹונֹו מקרא ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהרב

קבּועים והיּו ׁשּירצה, מּסכּתא ּתמיד,[חייבים]ואיזֹו לבֹוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
להם לעבור]ונׁשמט לו הרי [מותר - למּסכּתא מּמּסכּתא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

הּפרק  ּוביֹום להן. ׁשאּול הּוא ואין אצלֹו, ׁשאּולין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָהן
החג] לפני -[כינוס מֹועד אֹותֹו ענין לׁשמע ּבאין ׁשהּכל ,ְְִִִֵֶַַַָֹֹ

לֹו. ׁשאּולין אינן והן להם, ׁשאּול הּוא ְְֲִֵֵֵֶָָָהרי
ׁשאלה ‰. אינּה - ּפרתי' עם והּׁשאל 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָָָָהאֹומר

עּמֹו" ּבעליו "אם ׁשּנאמר: לא ּבּבעלים, עצמם, הּבעלים - ְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
הרי  - ּפרתי' עם והּׁשאל 'צא הּכנעני: לעבּדֹו אמר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָׁשלּוחן.
עּמּה העבד נׁשאל רּבֹו; ּכיד העבד ׁשּיד ּבּבעלים, ׁשאלה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָזֹו

ּבּבעלים. ׁשאלה אינּה רּבֹו, מּדעת ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּלא
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.Â ׁשאלה אינּה - ּבעלּה לֹו ונׁשאל האּׁשה, מן ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָהּׁשֹואל
הּפרֹות ׁשּקנין אשתו]ּבּבעלים; בנכסי לבעל אינֹו[שיש , ְְִִֵֵֶַַַָ

הּפרֹות. אּלא לּבעל ואין הּגּוף; ְְְִֵֵֶַַַַַַָּכקנין
.Êזֹו הרי - מּזה זה ׁשּׁשאלּו ׁשּתפין אֹו מאׁשּתֹו, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻהּׁשֹואל

הּיֹום  'הׁשאילני לחברֹו: הּׁשּתף אמר ואם ּבּבעלים. ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֻׁשאלה
ּבּבעלים  ׁשאלה אינּה - למחר' ואׁשאיל. ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָ

.Á הּׁשּתפין וכן מהן, אחד לֹו ונׁשאל הּׁשּתפין, מן ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשאל
ׁשאלה  היא אם ספק זה הרי - מהן לאחד ונׁשאל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּׁשאלּו,
ואם  מׁשּלם; אינֹו מתה, אם ,לפיכ אינּה. אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָּבּבעלים,

מּידם. מֹוציאין אין הּבעלים, הרי ּתפׂשּו הּׁשֹומר, ּבּה ּפׁשע ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
מׁשּלם. ְֵֶַזה

.Ëּבּה להראֹות אֹו לרבעּה, ּבּבעלים הּבהמה את ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּׁשֹואל
ׁשּׁשאל [עשיר] אֹו ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות ּבּה לעׂשֹות אֹו ,ְֲִֶֶַַָָָָָ

ספק  אּלּו ּכל הרי - ּפרּוטה ׁשוה ּבהן לעׂשֹות ּפרֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתי
ּבּבעלים. ְְִֵַָָׁשאלה

.Èּוׂשכרּה ּבּבעלים, שהחזירה]ׁשאלּה ּבּבעלים [לפני ׁשּלא ְְְְִִֶַַָָָָָָֹ
ׂשכרּה אם אבל ּבּׁשאלה. ּתלּויה ׁשהּׂשכירּות ּפטּור, -ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
ּבּבעלים  ׁשּׁשאלּה אֹו ּבּבעלים, ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבּבעלים
ּבּבעלים, ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ּבּבעלים ׁשּלא ּוׂשכרּה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹוחזר
וחזר  ּבּבעלים ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ּבּבעלים ׁשּׂשכרּה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹאֹו
ּבּבעלים. ׁשמירה ספק אּלּו ּכל - ּבּבעלים ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּוׂשכרּה

.‡È ּכלֹוקח אּׁשה הּבעל הרי - נּׂשאת ּכ ואחר ׁשּׁשאלה, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
היתה  אם ,לפיכ ׁשֹואל. ולא ׂשכר ׁשֹומר לא ואינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹמּמּנה,
ּבּה מׁשּתּמׁש ׁשהּוא ּפי על אף ּפטּור, הּבעל - ּומתה ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבהמה
ּכלֹוקח. ׁשהּוא מּפני ּבּה, ּפׁשע אפּלּו ׁשאלתּה, ימי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכל
את  הֹודיעה ואם לׁשּלם. לּה ּכׁשּיהיה לׁשּלם, חּיבת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהאּׁשה

ּתחּתיה  נכנס זה הרי ׁשאּולה, ׁשהיא ׁשאמרנּוּבעלּה ּכל . ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׂשכר, נֹוׂשא אֹו ׂשֹוכר היה אם ּכ - ּבּבעלים ׁשאלה ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשהיא
ׁשאלה  ׁשאינּה וכל ּופטּור. ּבּבעלים ׁשמירה היא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָהרי
ספק  ׁשהּוא וכל ּבּבעלים. ׂשכירה אינּה ּכ ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבּבעלים,

ּבׂשכירּות. ספק הּוא ּכ ְְִִִֵֵָָָּבׁשאלה,

ה'תשע"ה  מרחשון ה' רביעי יום

ג  ¤¤ּפרק
ּבנֹו‡. ּביד הּמׁשאיל לֹו ּוׁשלחּה מחברֹו, הּפרה את ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹואל

אֹו עבּדֹו ּביד אֹו ּבנֹו ּביד לֹו ׁשלחּה אפּלּו ׁשלּוחֹו, ּביד ְְְְְְְֲִַַַַָָאֹו
הּׁשֹואל  לרׁשּות ׁשּתּכנס קדם ּומתה ׁשֹואל, ׁשל ׁשלּוחֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּביד
ּבני', ּביד לי 'ׁשּלחה הּׁשֹואל: לֹו אמר ואם ּפטּור. זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
עבּד 'ּביד אֹו ,'ּבנ 'ּביד אֹו ׁשלּוחי', 'ּביד עבּדי', ְְְְְְְְְִִִַַַַַַ'ּביד
'הריני  הּמׁשאיל: לֹו ׁשאמר אֹו ,'ׁשלּוח 'ּביד אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָהעברי'
ּבני', 'ּביד ,'ׁשלּוח 'ּביד ,'עבּד 'ּביד ,'ּבנ ּביד ל ְְְְְְְְְְְְֲִִַַַַַַָמׁשּלחּה
'ׁשלח', הּׁשֹואל: לֹו ואמר ׁשלּוחי', 'ּביד העברי', עבּדי ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָ'ּביד

חּיב  זה הרי - ּבּדר ּומתה ּביד ּוׁשלחּה הּמׁשאיל לֹו ׁשלחּה . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּומתה  'ׁשלח', הּׁשֹואל: לֹו ׁשאמר ּפי על אף הּכנעני, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָעבּדֹו

י  לא ועדין רּבֹו, ּכיד ׁשּידֹו מּפני ּפטּור; מרׁשּות - צאת ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ְִַַהּמׁשאיל.

אלי ·. ּתבֹוא והיא ּבמּקל, 'הּכיׁשּה הּׁשֹואל: לֹו ְְִִֵֵֵַַַַַָָָאמר
עד  ּבּה, חּיב הּׁשֹואל אין - ּכן הּמׁשאיל ועׂשה ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמאליה',

ּפטּור  ,ּבּדר מתה אבל לרׁשּותֹו; ּבׁשעה ׁשּתּכנס וכן . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ּומתה  אחר, ּביד ׁשלחּה אם - לּבעלים הּׁשֹואל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּמחזירּה
היא  ׁשעדין חּיב, זה הרי - הּמׁשאיל לרׁשּות ׁשּתּגיע ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹקדם
ידי  על הּמׁשאיל מּדעת ׁשלחּה ואם הּׁשֹואל. ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָּבאחריּות
על  אף - הּכנעני עבּדֹו ּביד ׁשלחּה ּפטּור. - ּומתה ְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָאחר,
חּיב; ,ּבּדר מתה אם - 'ׁשלח' הּמׁשאיל: לֹו ׁשאמר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּפי
ּבּמה  הּׁשֹואל. מּיד יצאת לא ועדין רּבֹו, ּכיד העבד ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹׁשּיד
אם  אבל ׁשאלתּה. ימי ּבתֹו ּבׁשהחזירּה אמּורים? ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָּדברים
אם  ּפטּור, זה הרי - ׁשאלתּה ימי אחר אחר ּביד ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהחזירּה
מּדין  יצאת ׁשאלתּה ימי אחר ׁשהּׁשאלה ;ּבּדר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמתה
מתה  אם ,ּולפיכ עליה; ׂשכר ּכׁשֹומר הּוא והרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָׁשאלה,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. ׁשאלתּה, ימי אחר נׁשּבת ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹאֹו

חצי ‚. ּוׂשכרּה הּיֹום חצי ׁשאלּה - מחברֹו ּפרה ְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָהּׁשֹואל
אחת, וׂשכר אחת ׁשאל למחר, ּוׂשכרּה הּיֹום ׁשאלּה ְְְְַַַַַַַַָָָָָָָָהּיֹום,
'ּבּיֹום  מתה', 'ׁשאּולה אֹומר: הּמׁשאיל מהן, אחת ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּומתה
מתה', ׁשאּולה ׁשהיתה 'ּבּׁשעה מתה', ׁשאּולה ְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָָָָׁשהיתה
'ׂשכּורה  הּׁשֹומר: ׁשאמר אֹו יֹודע'; 'איני אֹומר: ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָוהּׁשֹואל
ׁשהיתה  'ּבּׁשעה מתה', ׂשכּורה ׁשהיתה 'ּבּיֹום ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָָמתה',
ׁשאמר  אֹו יֹודע'; 'איני אֹומר: והּמׁשאיל מתה', ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׂשכּורה
מחברֹו, הּמֹוציא - יֹודע' 'איני אֹומר וזה יֹודע', 'איני ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַזה

הראיה  הּׁשֹומר עליו יּׁשבע - ראיה ׁשם היתה לא . ְְְִֵַַָָָָָָָָָָָֹ
'ׂשכּורה  אֹומר זה ויּפטר. יֹודע, ׁשאינֹו אֹו מתה, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּׂשכּורה
על  הּׁשֹומר יּׁשבע - מתה' 'ׁשאּולה אֹומר וזה ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָמתה',

עליו ויגלּגל ׁשּטען, ּכמֹו ּכדרּכּה ׁשּמתה [יכלול הּׂשכּורה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּמתה.בשבועה] היא ְִֵֶֶַָָׁשהּׂשכּורה

הּיֹום „. וחצי ּבׁשאלה הּיֹום חצי ּפרֹות, ׁשּתי ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָהׁשאילֹו
ׁשּתיהן', מתּו הּׁשאלה 'ּבזמן אֹומר: הּמׁשאיל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּבׂשכירּות,
איני  והאחרת ׁשאלתּה, ּבזמן מתה 'אחת אֹומר: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהּלה

הּׁשּתים  יׁשּלם להּׁשבע, יכֹול ׁשאינֹו מּתֹו - אם יֹודע' וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
ׂשכּורה, ואחת ׁשאּולֹות ׁשּתים ּפרֹות, ׁשלׁש לֹו ְְְְִַַַַָָָָֹמסר
והּׁשֹואל  ׁשּמתּו', הן הּׁשאּולֹות 'הּׁשּתים אֹומר: ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַהּמׁשאיל
ׁשּמתה  הּׁשנּיה אבל וּדאי, מתה הּׁשאּולה 'האחת ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָאֹומר:
מּתֹו - הּׂשכּורה' אֹו האחרת הּׁשאּולה היא אם יֹודע ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאיני
יׁשּלם  - יֹודע' 'איני אֹומר ׁשהרי להּׁשבע, יכֹול ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשאינֹו
ּבֹו וכּיֹוצא זה ּדין יתּבאר ונטען טֹוען ּבהלכֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּׁשּתים.
מׁשּלמין, וכיצד להּׁשבע, יכֹולין ׁשאינן הּטֹוענין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָמּכל

מׁשּלמין. הן טעם ְְִֵֵֵֶַַַּומאיזה

ד  ¤¤ּפרק
זה ‡. הרי - אבד אֹו ונגנב ּבחּנם, חברֹו אצל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמפקיד

ונפטר  ּבעל נׁשּבע, ונקרב . . האיׁש מּבית "וגּנב ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
רעהּו". ּבמלאכת ידֹו ׁשלח לא אם האלהים, אל  ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּבית

ּבּה,[כוללים]ּומגלּגלין ּפׁשע ׁשּלא הּׁשבּועה, ּבתֹו עליו ְְְְְִֶַַַָָָָָֹ
ּכ ואחר יד, ּבֹו ׁשלח וׁשּלא הּׁשֹומרין, ּכדר ׁשמר ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאּלא
ּבאחריּותֹו. חּיב ּבּפּקדֹון, ידֹו ׁשּׁשלח אחר נגנב ׁשאם ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָנגנב;
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ּבׁשעת  ׁשּמתה הּׁשֹואל יּׁשבע - לאו ואם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמּׁשבּועה;
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ויּפטר. .מלאכה, ְְְִֵֵֵֶַָָָָֹ

ׁשּׁשמין ‚. ּכדר לֹו ׁשמין ונׁשּבר, מחברֹו ּכלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּׁשֹואל
ׁשוה  הּוא וכּמה ׁשלם, ׁשוה היה ּכּמה אֹומדין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָלנּזקין:
ּומׁשּלם  הּׁשבּורים, הּבהמה אֹו הּכלי לֹו ּומחזיר ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָעּתה;
ּומׁשּלם  הּנבלה, מחזיר - הּבהמה מתה אם וכן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָהּפחת.

.הּפחת  ְַָ
עד „. ׁשּמׁשכּה, מּׁשעה ּבמזֹונֹותיה חּיב - ּבהמה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּׁשֹואל

מה  לׁשּלם חּיב ּבׂשרּה, ּכחׁש ואם ׁשאלתּה. ימי ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָסֹוף
ּבדמיה  ּפטּור,ּׁשּפחתה - מלאכה מחמת ּבׂשרּה ּכחׁש ; ְְְֲֲֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

ּכחׁש. מלאכה ׁשּמחמת הּׁשֹומרין ׁשבּועת ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָויּׁשבע
הּמׁשאיל ‰. הרי - סתם ּבהמה אֹו ּכלי מחברֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָהּׁשֹואל

בחזרה]מחזירֹו קצּוב [נוטלו לזמן ׁשאלֹו ׁשּירצה. עת ּבכל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
מּתחת  להחזירֹו יכֹולין הּבעלים אין וזכה, ׁשּמׁש ּכיון -ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
הרי  - הּׁשֹואל מת ואפּלּו הּׁשאלה; זמן סֹוף עד ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָידֹו
- הּוא ּדין הּזמן. סֹוף עד ּבּׁשאלה מׁשּתּמׁשין ְְְְְִִִִֵַַַַַַָהּיֹורׁשין
ּומקּבל  ׁשּנתן; ּבּדמים עֹולם קנין הּגּוף קֹונה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּלֹוקח,

ה  קנה קנה מּתנה, והּׂשֹוכר, ּכלּום; נתן ולא עֹולם קנין ּגּוף ְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָֹ
המושכר]הּגּוף ּבּדמים [הדבר קצּוב זמן עד לפרֹותיו ְְִֵַַַַָָָ

ּכׁשם  ּכלּום. נתן ולא לפרֹותיו הּגּוף קנה והּׁשֹואל, ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּנתן;
הּמׁשאיל  ּכ - לעֹולם לחזר יכֹול ׁשאינֹו ּכמֹוכר, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּנֹותן
להן  הּניח הּזמן. ּבתֹו לחזר לעֹולם יכֹול ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּכּמׂשּכיר,
ׁשהיא  ּדּמּו ּבאנסיה. חּיבין אינן ּומתה, ׁשאּולה ּפרה ְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָאביהם
ּבזֹול  ּבׂשר ּדמי מׁשּלמין - ואכלּוה ּוטבחּוה אביהם, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָׁשל

שליש] אֹו[פחות ּומתה נכסים, אביהם להם הּניח ואם .ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ
מּנכסיו. ּדמיה את מׁשּלמין - ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָׁשּטבחּוה

.Âּפלֹונית מלאכה ּבֹו לעׂשֹות מחברֹו ּכלי אין הּׁשֹואל - ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָ
אֹותּה ּבֹו ׁשּיעׂשה עד ידֹו, מּתחת להחזירֹו יכֹול ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָהּמׁשאיל
ּפלֹוני  למקֹום ּבּה ליל ּבהמה מּמּנּו ׁשאל אם וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמלאכה.
לׁשם  ּבּה ׁשּיל עד הּׁשֹואל, מּיד להחזירּה יכֹול אינֹו -ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

.ויחזר  ְֲַֹ
.Ê'הּזה הּפרּדס ּבֹו לעדר קרּדם 'הׁשאילני לחברֹו: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹהאֹומר

ּפרּדס  ּבֹו לעדר רּׁשאי ואינֹו ּבלבד, הּפרּדס אֹותֹו ּבֹו עֹודר -ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַֹ
איזה  אחד, ּפרּדס ּבֹו עֹודר - סתם 'ּפרּדס' לֹו אמר ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאחר.
ּכל  ּבֹו עֹודר ׁשּלֹו, ּפרּדסים ּבֹו לעדר ׁשאלֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּירצה.
מחזיר  ּבעדירה, הּברזל ּכל נׁשחת ואפּלּו ׁשּלֹו; ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּפרּדסים

ּבזה [קת]הּנּצב[אפילו]לֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן עץ. .ׁשל ְִֵֵֵֶֶַַָָֹ
.Á הׁשאילני' לֹו: ואמר ּבֹו, להׁשּתּמׁש מחברֹו ּכלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָהּׁשֹואל

זה  ּדבר מׁשאילני אּתה 'אין ּכלֹומר: ,'ּבטֹובת ּפלֹוני ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּדבר
ׁשאין  ,ּונדיבּות לּב טֹובת ּכפי אּלא הּמׁשאילין, ּכל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכדר
הּמׁשאיל  מּיד קנּו אם - 'אר אם הּזמן, על מקּפיד ְְְִִִִִַַַַַַַַַָָָאּתה
ׁשּיבּטל  עד לעֹולם, ּבֹו מׁשּתּמׁש הּׁשֹואל הרי - זה ּדבר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל
ואין  ׁשיריו. אֹו ׁשבריו, לֹו ויחזיר מלאכּתֹו; מּלעׂשֹות ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָהּכלי

לעׂשֹותֹו אֹו הּכלי, ּולתּקן לחזר רּׁשאי [לבנותו]הּׁשֹואל ְְֲֲִֵֵַַַַַַַֹ
אחרת. ֶֶַַַּפעם

.Ëׁשקת 'הׁשאילני לחברֹו: וכדומה]האֹומר ׁשל [כיור זֹו ְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לבנֹותּה; יכֹול אינֹו - ונהרסה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמים',
- ונהרסה ׁשקת והׁשאילֹו סתם, ׁשקת' 'הׁשאילני לֹו: ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאמר

לֹו מקֹום[יכול]יׁש 'הׁשאילני לֹו: אמר [לבנות לבנֹותּה. ְְְִִִֵֵַַָָ
ּבֹונה בו] הּׁשֹואל הרי הּמׁשאיל, מּיד קנּו אם - ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשקת'

ׁשאפׁשר  ׁשקת לידֹו ׁשּתבֹוא עד הּמׁשאיל, ּבקרקע ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהֹול
עם  ׁשהתנה ּכמֹו ארצֹו אֹו ּבהמּתֹו מּמּנה להׁשקֹות ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָלֹו

ְִַַהּמׁשאיל.
.Èּפּונּדק מּיֹום [אכסניה]הּׁשֹואל ּפחֹות אין ללינה, מחברֹו ְְֲִִֵֵֵֵַָָָ

אין  לנּׂשּואין, ימים; מּׁשני ּפחֹות אין לׁשביתה, ְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָאחד;
לבית  ּבֹו ליל מחברֹו חלּוק ׁשאל יֹום. מּׁשלׁשים ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָֹּפחֹות
אֹותֹו ּכל הּמׁשּתה, לבית ׁשאלֹו ויחזר; ׁשּיל ּכדי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהאבל,
מּׁשבעה  ּפחֹות אין ׁשּלֹו, מׁשּתה ּבֹו לעׂשֹות ׁשאלֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָהּיֹום;

ִָימים.

ב  ¤¤ּפרק
בבעליו]ּבּבעלים[חפץ]הּׁשֹואל‡. גם אפּלּו[ומשתמש - ְֲִִֵַַָ

עּמֹו, ּבעליו "אם ׁשּנאמר: ּפטּור, - ּבפׁשיעה אבד אֹו ְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָָנגנב
החפץ, עם אֹו ּתחּלה, הּבעלים ׁשּיׁשאל ּובלבד יׁשּלם"; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלא
ׁשּׂשכרן; אֹו הּבעלים, את הּׁשֹואל ואחד ׁשּבארנּו. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכמֹו
ׁשּׁשאלן  אֹו הּמלאכה, לאֹותּה הּבעלים את הּׁשֹואל ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָואחד
אמר  אפּלּו ּבעֹולם. ּדבר לׁשּום אֹו אחרת למלאכה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָּוׂשכרן
ונתן  והׁשקהּו, ּבהמּתֹו, מּמּנּו וׁשאל מים', 'הׁשקני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלחברֹו
מׁש ּופטּור; ּבּבעלים, ׁשאלה זֹו הרי - הּבהמה את ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָלֹו
ּבּבעלים. ׁשאלה אינּה - הׁשקהּו ּכ ואחר ּבּתחּלה, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָהּבהמה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
לסעד ·. עּמּה ויצא למּׂשאֹוי, הׂשּכירּה אֹו ּבהמּתֹו ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹֹהׁשאיל

זֹו[לעזור] הרי - ּבּמּׂשאֹוי עּמֹו ולטען הּׂשֹוכר אֹו ְְֲִִֵֵֵַַַַֹֹהּׁשֹואל
ולראֹות  ּבלבד, הּמּׂשאֹוי לבּקר יצא ואם ּבּבעלים; ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹׁשמירה
ּבּבעלים. ׁשמירה אינּה - הראּוי מן יתר עליה יטענּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשּלא

להם ‚. והּמּקיז הּמדינה, לבני והּנֹוטע ּתינֹוקֹות, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמלּמד
ּבהן, וכּיֹוצא מאּלּו אחד ּכל - ׁשּלהם והּסֹופר הּדם, ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת
אֹו הׁשאיל אם - ּבמלאכּתן לעסק ּבֹו יֹוׁשב ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹּבּיֹום
ׁשמירה  זֹו הרי ּבמלאכּתן, עֹוסק ׁשהּוא מאּלּו לאחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהׂשּכיר
ׁשּׁשאל  הּוא אבל ּפטּור. הּׁשֹומר, ּבֹו ּפׁשע ואפּלּו ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָּבּבעלים,

לֹו ׁשאּולין ׁשאינן חּיב, - מהן ׂשכר .אֹו ְִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשּירצה,„. עת ּבכל לּתלמידים ּברצֹונֹו מקרא ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהרב

קבּועים והיּו ׁשּירצה, מּסכּתא ּתמיד,[חייבים]ואיזֹו לבֹוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
להם לעבור]ונׁשמט לו הרי [מותר - למּסכּתא מּמּסכּתא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

הּפרק  ּוביֹום להן. ׁשאּול הּוא ואין אצלֹו, ׁשאּולין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָהן
החג] לפני -[כינוס מֹועד אֹותֹו ענין לׁשמע ּבאין ׁשהּכל ,ְְִִִֵֶַַַָֹֹ

לֹו. ׁשאּולין אינן והן להם, ׁשאּול הּוא ְְֲִֵֵֵֶָָָהרי
ׁשאלה ‰. אינּה - ּפרתי' עם והּׁשאל 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָָָָהאֹומר

עּמֹו" ּבעליו "אם ׁשּנאמר: לא ּבּבעלים, עצמם, הּבעלים - ְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
הרי  - ּפרתי' עם והּׁשאל 'צא הּכנעני: לעבּדֹו אמר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָׁשלּוחן.
עּמּה העבד נׁשאל רּבֹו; ּכיד העבד ׁשּיד ּבּבעלים, ׁשאלה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָזֹו

ּבּבעלים. ׁשאלה אינּה רּבֹו, מּדעת ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּלא
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.Â ׁשאלה אינּה - ּבעלּה לֹו ונׁשאל האּׁשה, מן ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָהּׁשֹואל
הּפרֹות ׁשּקנין אשתו]ּבּבעלים; בנכסי לבעל אינֹו[שיש , ְְִִֵֵֶַַַָ

הּפרֹות. אּלא לּבעל ואין הּגּוף; ְְְִֵֵֶַַַַַַָּכקנין
.Êזֹו הרי - מּזה זה ׁשּׁשאלּו ׁשּתפין אֹו מאׁשּתֹו, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻהּׁשֹואל

הּיֹום  'הׁשאילני לחברֹו: הּׁשּתף אמר ואם ּבּבעלים. ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֻׁשאלה
ּבּבעלים  ׁשאלה אינּה - למחר' ואׁשאיל. ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָ

.Á הּׁשּתפין וכן מהן, אחד לֹו ונׁשאל הּׁשּתפין, מן ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשאל
ׁשאלה  היא אם ספק זה הרי - מהן לאחד ונׁשאל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּׁשאלּו,
ואם  מׁשּלם; אינֹו מתה, אם ,לפיכ אינּה. אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָּבּבעלים,

מּידם. מֹוציאין אין הּבעלים, הרי ּתפׂשּו הּׁשֹומר, ּבּה ּפׁשע ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
מׁשּלם. ְֵֶַזה

.Ëּבּה להראֹות אֹו לרבעּה, ּבּבעלים הּבהמה את ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּׁשֹואל
ׁשּׁשאל [עשיר] אֹו ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות ּבּה לעׂשֹות אֹו ,ְֲִֶֶַַָָָָָ

ספק  אּלּו ּכל הרי - ּפרּוטה ׁשוה ּבהן לעׂשֹות ּפרֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתי
ּבּבעלים. ְְִֵַָָׁשאלה

.Èּוׂשכרּה ּבּבעלים, שהחזירה]ׁשאלּה ּבּבעלים [לפני ׁשּלא ְְְְִִֶַַָָָָָָֹ
ׂשכרּה אם אבל ּבּׁשאלה. ּתלּויה ׁשהּׂשכירּות ּפטּור, -ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
ּבּבעלים  ׁשּׁשאלּה אֹו ּבּבעלים, ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבּבעלים
ּבּבעלים, ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ּבּבעלים ׁשּלא ּוׂשכרּה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹוחזר
וחזר  ּבּבעלים ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ּבּבעלים ׁשּׂשכרּה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹאֹו
ּבּבעלים. ׁשמירה ספק אּלּו ּכל - ּבּבעלים ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּוׂשכרּה

.‡È ּכלֹוקח אּׁשה הּבעל הרי - נּׂשאת ּכ ואחר ׁשּׁשאלה, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
היתה  אם ,לפיכ ׁשֹואל. ולא ׂשכר ׁשֹומר לא ואינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹמּמּנה,
ּבּה מׁשּתּמׁש ׁשהּוא ּפי על אף ּפטּור, הּבעל - ּומתה ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבהמה
ּכלֹוקח. ׁשהּוא מּפני ּבּה, ּפׁשע אפּלּו ׁשאלתּה, ימי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכל
את  הֹודיעה ואם לׁשּלם. לּה ּכׁשּיהיה לׁשּלם, חּיבת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהאּׁשה

ּתחּתיה  נכנס זה הרי ׁשאּולה, ׁשהיא ׁשאמרנּוּבעלּה ּכל . ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׂשכר, נֹוׂשא אֹו ׂשֹוכר היה אם ּכ - ּבּבעלים ׁשאלה ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשהיא
ׁשאלה  ׁשאינּה וכל ּופטּור. ּבּבעלים ׁשמירה היא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָהרי
ספק  ׁשהּוא וכל ּבּבעלים. ׂשכירה אינּה ּכ ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבּבעלים,

ּבׂשכירּות. ספק הּוא ּכ ְְִִִֵֵָָָּבׁשאלה,

ה'תשע"ה  מרחשון ה' רביעי יום

ג  ¤¤ּפרק
ּבנֹו‡. ּביד הּמׁשאיל לֹו ּוׁשלחּה מחברֹו, הּפרה את ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹואל

אֹו עבּדֹו ּביד אֹו ּבנֹו ּביד לֹו ׁשלחּה אפּלּו ׁשלּוחֹו, ּביד ְְְְְְְֲִַַַַָָאֹו
הּׁשֹואל  לרׁשּות ׁשּתּכנס קדם ּומתה ׁשֹואל, ׁשל ׁשלּוחֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּביד
ּבני', ּביד לי 'ׁשּלחה הּׁשֹואל: לֹו אמר ואם ּפטּור. זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
עבּד 'ּביד אֹו ,'ּבנ 'ּביד אֹו ׁשלּוחי', 'ּביד עבּדי', ְְְְְְְְְִִִַַַַַַ'ּביד
'הריני  הּמׁשאיל: לֹו ׁשאמר אֹו ,'ׁשלּוח 'ּביד אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָהעברי'
ּבני', 'ּביד ,'ׁשלּוח 'ּביד ,'עבּד 'ּביד ,'ּבנ ּביד ל ְְְְְְְְְְְְֲִִַַַַַַָמׁשּלחּה
'ׁשלח', הּׁשֹואל: לֹו ואמר ׁשלּוחי', 'ּביד העברי', עבּדי ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָ'ּביד

חּיב  זה הרי - ּבּדר ּומתה ּביד ּוׁשלחּה הּמׁשאיל לֹו ׁשלחּה . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּומתה  'ׁשלח', הּׁשֹואל: לֹו ׁשאמר ּפי על אף הּכנעני, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָעבּדֹו

י  לא ועדין רּבֹו, ּכיד ׁשּידֹו מּפני ּפטּור; מרׁשּות - צאת ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ְִַַהּמׁשאיל.

אלי ·. ּתבֹוא והיא ּבמּקל, 'הּכיׁשּה הּׁשֹואל: לֹו ְְִִֵֵֵַַַַַָָָאמר
עד  ּבּה, חּיב הּׁשֹואל אין - ּכן הּמׁשאיל ועׂשה ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמאליה',

ּפטּור  ,ּבּדר מתה אבל לרׁשּותֹו; ּבׁשעה ׁשּתּכנס וכן . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ּומתה  אחר, ּביד ׁשלחּה אם - לּבעלים הּׁשֹואל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּמחזירּה
היא  ׁשעדין חּיב, זה הרי - הּמׁשאיל לרׁשּות ׁשּתּגיע ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹקדם
ידי  על הּמׁשאיל מּדעת ׁשלחּה ואם הּׁשֹואל. ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָּבאחריּות
על  אף - הּכנעני עבּדֹו ּביד ׁשלחּה ּפטּור. - ּומתה ְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָאחר,
חּיב; ,ּבּדר מתה אם - 'ׁשלח' הּמׁשאיל: לֹו ׁשאמר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּפי
ּבּמה  הּׁשֹואל. מּיד יצאת לא ועדין רּבֹו, ּכיד העבד ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹׁשּיד
אם  אבל ׁשאלתּה. ימי ּבתֹו ּבׁשהחזירּה אמּורים? ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָּדברים
אם  ּפטּור, זה הרי - ׁשאלתּה ימי אחר אחר ּביד ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהחזירּה
מּדין  יצאת ׁשאלתּה ימי אחר ׁשהּׁשאלה ;ּבּדר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמתה
מתה  אם ,ּולפיכ עליה; ׂשכר ּכׁשֹומר הּוא והרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָׁשאלה,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. ׁשאלתּה, ימי אחר נׁשּבת ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹאֹו

חצי ‚. ּוׂשכרּה הּיֹום חצי ׁשאלּה - מחברֹו ּפרה ְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָהּׁשֹואל
אחת, וׂשכר אחת ׁשאל למחר, ּוׂשכרּה הּיֹום ׁשאלּה ְְְְַַַַַַַַָָָָָָָָהּיֹום,
'ּבּיֹום  מתה', 'ׁשאּולה אֹומר: הּמׁשאיל מהן, אחת ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּומתה
מתה', ׁשאּולה ׁשהיתה 'ּבּׁשעה מתה', ׁשאּולה ְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָָָָׁשהיתה
'ׂשכּורה  הּׁשֹומר: ׁשאמר אֹו יֹודע'; 'איני אֹומר: ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָוהּׁשֹואל
ׁשהיתה  'ּבּׁשעה מתה', ׂשכּורה ׁשהיתה 'ּבּיֹום ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָָמתה',
ׁשאמר  אֹו יֹודע'; 'איני אֹומר: והּמׁשאיל מתה', ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׂשכּורה
מחברֹו, הּמֹוציא - יֹודע' 'איני אֹומר וזה יֹודע', 'איני ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַזה

הראיה  הּׁשֹומר עליו יּׁשבע - ראיה ׁשם היתה לא . ְְְִֵַַָָָָָָָָָָָֹ
'ׂשכּורה  אֹומר זה ויּפטר. יֹודע, ׁשאינֹו אֹו מתה, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּׂשכּורה
על  הּׁשֹומר יּׁשבע - מתה' 'ׁשאּולה אֹומר וזה ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָמתה',

עליו ויגלּגל ׁשּטען, ּכמֹו ּכדרּכּה ׁשּמתה [יכלול הּׂשכּורה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּמתה.בשבועה] היא ְִֵֶֶַָָׁשהּׂשכּורה

הּיֹום „. וחצי ּבׁשאלה הּיֹום חצי ּפרֹות, ׁשּתי ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָהׁשאילֹו
ׁשּתיהן', מתּו הּׁשאלה 'ּבזמן אֹומר: הּמׁשאיל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּבׂשכירּות,
איני  והאחרת ׁשאלתּה, ּבזמן מתה 'אחת אֹומר: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהּלה

הּׁשּתים  יׁשּלם להּׁשבע, יכֹול ׁשאינֹו מּתֹו - אם יֹודע' וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
ׂשכּורה, ואחת ׁשאּולֹות ׁשּתים ּפרֹות, ׁשלׁש לֹו ְְְְִַַַַָָָָֹמסר
והּׁשֹואל  ׁשּמתּו', הן הּׁשאּולֹות 'הּׁשּתים אֹומר: ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַהּמׁשאיל
ׁשּמתה  הּׁשנּיה אבל וּדאי, מתה הּׁשאּולה 'האחת ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָאֹומר:
מּתֹו - הּׂשכּורה' אֹו האחרת הּׁשאּולה היא אם יֹודע ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאיני
יׁשּלם  - יֹודע' 'איני אֹומר ׁשהרי להּׁשבע, יכֹול ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשאינֹו
ּבֹו וכּיֹוצא זה ּדין יתּבאר ונטען טֹוען ּבהלכֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּׁשּתים.
מׁשּלמין, וכיצד להּׁשבע, יכֹולין ׁשאינן הּטֹוענין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָמּכל

מׁשּלמין. הן טעם ְְִֵֵֵֶַַַּומאיזה

ד  ¤¤ּפרק
זה ‡. הרי - אבד אֹו ונגנב ּבחּנם, חברֹו אצל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמפקיד

ונפטר  ּבעל נׁשּבע, ונקרב . . האיׁש מּבית "וגּנב ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
רעהּו". ּבמלאכת ידֹו ׁשלח לא אם האלהים, אל  ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּבית

ּבּה,[כוללים]ּומגלּגלין ּפׁשע ׁשּלא הּׁשבּועה, ּבתֹו עליו ְְְְְִֶַַַָָָָָֹ
ּכ ואחר יד, ּבֹו ׁשלח וׁשּלא הּׁשֹומרין, ּכדר ׁשמר ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאּלא
ּבאחריּותֹו. חּיב ּבּפּקדֹון, ידֹו ׁשּׁשלח אחר נגנב ׁשאם ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָנגנב;
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קל ·. הּגנבה, מן חּנם ׁשֹומר את הּכתּוב ּופטר ְִִִֵֵֶַַַַָָָָהֹואיל
ּומתה; ּוׁשבּויה ׁשבּורה ּכגֹון הּגדֹולים, האנסין מן ְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָֹוחמר
נתחּיב  ּבּפּקדֹון, יד ׁשלח אבל ּבּפּקדֹון; יד ׁשלח ׁשּלא ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹוהּוא,
יׁש הּפּקדֹון: לפי הּכל הּׁשֹומרים? ּדר ּכיצד ְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבאנסיו.

הּׁשער ּבבית להּניחֹו ׁשמירתֹו ׁשּדר גדול.ּפּקדֹון [מחסן ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
למגורים] נועד שלא ויׁשמקום והאבנים; הּקֹורֹות ּכגֹון ,ְְְֲִֵַָָ

ׁשל  חבילֹות ּכגֹון ּבחצר, להּניחֹו ׁשמירתֹו ׁשּדר ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָּפּקדֹון
ׁשמירתֹו ׁשּדר ּפּקדֹון ויׁש ּבהן; וכּיֹוצא הּגדֹולֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּפׁשּתן
ּפּקדֹון  ויׁש ּבהן; וכּיֹוצא וטּלית ׂשמלה ּכגֹון ּבּבית, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלהּניחֹו
ּכגֹון  עליו, ונֹועל ּבמגּדל אֹו ּבתבה להּניחֹו ׁשמירתֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּדר

ּבהן. וכּיֹוצא ּכסף ּוכלי זהב ּוכלי מׁשי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבגדי
ונגנב ‚. לֹו, ראּוי ׁשאינֹו ּבמקֹום הּפּקדֹון ׁשהּניח ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשֹומר

ונׂשרף  ּדלקה ׁשּנפלה ּכגֹון ׁשם, נאנס אפּלּו - אבד אֹו ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמּׁשם
לׁשּלם  וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - הּבית ׁשהּניח ּכל ּפי על ואף . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

אין  ואם ּפטּור; לׁשמירה, ראּוי אם - ׁשּלֹו עם ְְִִִִִִֵֶַָָָָהּפּקדֹון
רּׁשאי  ואינֹו רּׁשאי, הּוא ּבׁשּלֹו חּיב; לׁשמירה, ראּוי ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהּמקֹום

אחרים. ְֲִֵֶּבׁשל
ׁשּיטמנם „. אּלא ׁשמירה, להן אין - והּדינרין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּכספים

ּבּטפח  ּבּכתל יטמנם אֹו עפר, טפח עליהם ויּתן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּבּקרקע
לא  אבל קֹורה; לׁשמי הּסמּו ּבּטפח אֹו לּקרקע, ְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָֹהּסמּו
נעל  אפּלּו ויגנבּו. הּגּנבים, ׁשם יחּפרּו ׁשּמא הּכתל, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבאמצע
אדם  ׁשאין ּבמקֹום אֹותם החּביא אֹו ּבתבה, ּכראּוי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָעליהם
הֹורּו לׁשּלם. וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - ּבֹו מרּגיׁש ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָֹמּכירֹו
ואין  קל ׁשּמּׂשאֹו ּדבר לכל הּדין ׁשהּוא הּמבינים, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמקצת

אֹותֹו מאּבדת ׁשל [מקלקלת]הּקרקע לׁשֹונֹות ּכגֹון ּבמהרה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָ
טֹובֹות  ואבנים הּזהב לׁשֹונֹות לֹומר צרי ואין ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָּכסף,
ּדעּתי  ולזה ּבּקרקע; אּלא ׁשמירה להן ׁשאין - ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּומרּגלּיֹות

ָנֹוטה.
.‰- הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ערב ּכספים חברֹו אצל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמפקיד

נתאחר  ואם ׁשּבת. מֹוצאי עד אֹותן, ולקּבר לטרח חּיב ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹאינֹו
מה] אֹו[זמן ונגנבּו קברן, ולא לקברן, ּכדי ׁשּבת ְְְְְְְְְִֵֵַָָָָָָֹלמֹוצאי

הּו חכמים ּתלמיד ואם חּיב; - (המפקיד)נאנסּו אינֹוא - ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
ׁשּיבּדיל  אחר לקברן ּכדי ׁשּיׁשהה עד שמא חּיב, [המפקיד, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

להבדלה] יין לקנות לכספו .יצטרך
.Âאֹו לביתֹו, להֹוליכם ּבּדר ּכספים חברֹו אצל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּמפקיד

צרּורים  ׁשּיהיּו צריכין - למקֹום מּמקֹום מעֹות עּמֹו ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָׁשּׁשלח
עד  ּפניו, מּכנגד ּבטנֹו על ּכראּוי קׁשּורים אֹו ּבידֹו, ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֻּומּנחים

ּכראּוי  ויקּברם לביתֹו, הּזאת ׁשּיּגיע ּכּדר קׁשרם לא ואם . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּבפׁשיעה. ּתחּלתֹו ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - נאנסּו אפּלּו -ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבמחיצה  והּניחן חברֹו, אצל מעֹות ׁשהפקיד ּבאחד ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמעׂשה
מּׁשם. ונגנבּו הּמחיצה, ּבעבי טמּונים הם והרי קנים, ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשל
ּגנבה, לענין מעּלה ׁשמירה ׁשּזֹו ּפי על אף חכמים: ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻואמרּו
טמנם  ׁשּלא ּומאחר האׁש; לענין ּכראּוי ׁשמירה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹאינּה
ּבפׁשיעה  ׁשּתחּלתֹו וכל הּוא, ּפֹוׁשע ּבנין, ּבכתל אֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּקרקע

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. ּבאנס, ְְְֵֵֶֶַַָָֹֹוסֹופֹו
.Ê ּתן' לֹו: ואמר מעֹות, ּבין ּכלים ּבין חברֹו אצל ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָהּמפקיד

הּנחּתי  היא יֹודע 'איני הּׁשֹומר: לֹו ואמר ּפקדֹוני', ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָלי

עד  לי המּתן הּכספים, קברּתי מקֹום 'ּבאיזה אֹו זה', ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּפּקדֹון
לׁשּלם  וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - 'ל ואחזיר ואמצא, ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשאבּקׁש

.מּיד  ִָ
.Á על - מעֹות ּבין ּכלים ּבין הּבית, ּבעל אצל הּמפקיד ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּכל

הּגדֹוליםּדעת ּביתֹו ּובני ּובנֹותיו ּובניו [שיוכלו אׁשּתֹו ְְְְִִֵֵַַַָָָ
ולבנֹותיו לשמור] לבניו מסרם אם אבל מפקיד. ְְְְְֲִִִַָָָָָָהּוא

לאחד  אֹו ּגדֹולים, ּובין קטּנים ּבין לעבדיו אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהּקטּנים,
ׁשלחנֹו, על וסֹומכין ּבּבית עּמֹו ׁשרּויין ׁשאינן ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻמּקרֹוביו
וחּיב  ּפֹוׁשע, זה הרי - לאחר מסר אם לֹומר צרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָואין
ּפׁשע, ׁשּלא ראיה הּׁשני הּׁשֹומר הביא ּכן אם אּלא ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלׁשּלם,
חברֹו, אצל מעֹות ׁשהפקיד ּבאחד מעׂשה ׁשּבארנּו. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכמֹו
אֹותן, טמנה ולא אֹותן החּביאה לאּמֹו, הּׁשֹומר ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹנתנן
מּפני  לׁשּלם חּיב הּׁשֹומר אין חכמים: ואמרּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָונגנבּו.
הּוא  ּביתֹו ּובני ּבניו ּדעת על הּמפקיד, ׁשּכל לאּמֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּנתנן
לֹו יׁש הם', 'ּפּקדֹון לּה אמר ׁשּלא ּפי על ואף ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹמפקיד;
אּמֹו אין וכן ׁשּלי'. הן אם נזהרת ׁשהיא ׁשּכן 'ּכל ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹלטען:
ואמרּו ּפּקדֹון. ׁשהן לּה אמר לא ׁשהרי לׁשּלם, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחּיבת
ׁשּנתן  הן עצמן הּמעֹות ׁשאֹותן הּׁשֹומר יּׁשבע ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָחכמים:
ויּפטרּו ונגנבּו, אֹותן ׁשהחּביאה האם ותּׁשבע ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָלאּמֹו,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶֶַָֹׁשניהם.
.Ëלאׁשּתֹו הּפּקדֹון ׁשּמסר ׁשהּׁשֹומר למד, אּתה ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּכאן

ּכדר ׁשמרּו ולא ּפּקדֹון, ׁשהּוא והֹודיעם ּביתֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָֹּובני
הּבית  ּובעל הּפּקדֹון, לבעל לׁשּלם חּיבין ׁשהן - ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָהּׁשֹומרין
הּוא  ּביתֹו ּובני ּובניו אׁשּתֹו ּדעת על הּמפקיד, ׁשּכל ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּפטּור;

ּכׁשּותמפקיד  ׁשהפקיד ּבאחד מעׂשה צמח]. אצל [מין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָ
'מּזה  לׁשּמׁשֹו: ואמר אחרת, ּכׁשּות לּׁשֹומר והיה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחברֹו,
ׁשל  מּכׁשּות והׁשלי הּׁשּמׁש והל לּׁשכר', ּתׁשלי ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהּכׁשּות
'מּזה  אמר לא ׁשהרי ּפטּור, הּׁשּמׁש חכמים: אמרּו ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּפּקדֹון.
לֹו מקֹום מראה ׁשהּוא ודּמה ,'ּתׁשל אל ּומּזה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָהׁשל

הכשות] ּפטּור,[מקום הּבית ּבעל וכן זה. על מקּפיד ְְְִִֵֵֶַַַַַַָואינֹו
מה  ּדמי אּלא מׁשּלם ואינֹו .'הׁשל 'מּזה לֹו אמר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהרי

ּבל  ּפטּור ּׁשּנהנה חמץ, הּׁשכר נעׂשה אם ,לפיכ בד; ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ארע  ׁשּכ ׁשבּועה הּׁשֹומר חּיב ,ּכ ּובין ּכ ּובין ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמּלׁשּלם.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָֹלֹו.

ה  ¤¤ּפרק
ּפדיֹון ‡. ׁשל אֹו ענּיים ׁשל מעֹות אצלֹו ׁשהפקידּו ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶָמי

ּפטּור  - ונגנבּו ּבהם ּופׁשע לא ׁשבּויים, "לׁשמר", ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
אפּלּו ּתֹובעים. לֹו ׁשאין ממֹון הּוא והרי לענ ּיים; ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָלחּלק
- הּׁשבּויים ּבממֹון עצמֹו והּציל וקדם ּגּנבים, עליו ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָּבאּו
ּדברים  ּבּמה מּזה. ּגדֹול ׁשבּויים ּפדיֹון ל אין ְְְְִִִִֵֶֶַָָָּפטּור;
זה, מקֹום לענּיי אצלֹו הּמפקד הּממֹון זה ּבׁשאין ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאמּורים?
ולׁשבּויים  אּלּו לענּיים היה אם אבל אּלּו. לׁשבּויים ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָָאֹו

קצּוץ הּוא והרי ׁשּיׁש[מיועד]אּלּו, ממֹון זה הרי - להם ֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּכדר ּפׁשע, לא אם יּׁשבע אֹו ּפׁשע, אם ויׁשּלם ּתֹובעין; ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלֹו

הּׁשֹומרים. ְִַָּכל
עליו ·. ּובאּו חׁשּובין, ּכלים אֹו ממֹון חברֹו אצל ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהּמפקיד
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היה  אם - עצמֹו להּציל הּפּקדֹון להם ונתן וקדם ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָּגּנבים,
ׁשּבגללֹו[מוערך]אמּוד ׁשחזקתֹו חּיב; - ממֹון ּבעל ׁשהּוא ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָ

ואם  חברֹו. ּבממֹון עצמֹו הּציל זה ונמצא הּגּנבים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבאּו
הּפּקדֹון, לׁשמע אּלא ּבאּו ׁשּלא חזקתֹו - אמּוד ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאינֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָֹּופטּור.
ּוגנבּום ‚. ּגּנבים ּובאּו ּפרֹות, אֹו ּכלים חברֹו אצל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמפקיד

אֹותן  ּומּצילין ּבאין אדם ּבני היּו צֹווח, היה ואּלּו ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָָּבפניו,
ּכל  וכן לׁשּלם. וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - צוח ולא הֹואיל -ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

ּבזה  .ּכּיֹוצא ֵֶַָ
וכל „. מאתים, וזה מאה זה  אחד, אצל ׁשהפקידּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשנים

הּמאתים', ׁשהפקדּתי הּוא 'אני אֹומר: מּׁשניהם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאחד
מהם  אחד ּכל יּׁשבע - יֹודע' 'איני אֹומר: ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָוהּׁשֹומר
לזה  מאתים ויּתן ונֹוטל, נׁשּבע ּכל ּכדין מאתים ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהפקיד
ּפֹוׁשע, הּוא ׁשהרי מּביתֹו, מאה ויפסיד לזה; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּומאתים

ׁשּלֹו ּכיס על אחד ּכל ׁשם לכּתב לֹו אם ׁשהיה ,לפיכ . ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּובאּו אחד, ּבכר מאֹות הּׁשלׁש ּכאחד, הּׁשנים לֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהביאּו
לזה  מאה נֹותן - ׁשּלי' 'הּמאתים אֹומר: אחד וכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָותבעּו,
עד  אֹו לעֹולם, עד אצלֹו מּנח יהיה והּׁשאר לזה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּומאה
'ּכיון  להם: אֹומר הּוא ׁשהרי לחברֹו; האחד ֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּיֹודה
ּבכר והבאתם זה, על זה מקּפידין אּתם ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָׁשראיתי
הּמאה  ּבעל מי ּתמיד, ולזּכר לידע עצמי הטרחּתי לא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹאחד,
אחד  ּכלים, ׁשני אצלֹו הפקידּו אם וכן הּמאתים'. ּבעל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּומי
ּבעל  הּוא 'אני אֹומר: ואחד אחד וכל קטן, ואחד ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָּגדֹול
ויּתן  ׁשניהם; יּׁשבעּו - יֹודע' 'איני אֹומר: והּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָהּגדֹול',
הּקטן. לֹו ויּׁשאר לּׁשני, הּגדֹול ּודמי מהם, לאחד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּגדֹול
ּומּתֹו מהן, לאחד הּקטן נֹותן - אחד ּבכר הביאּום ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָואם
אצלֹו, מּנח יהיה והּׁשאר לּׁשני, הּקטן ּדמי נֹותן הּגדֹול ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּדמי
ׁשנים, ׁשּתבעּוהּו מי וכן לעֹולם. עד אֹו לחברֹו ׁשּיֹודה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָעד

אֹומר: הּוא',זה 'אני אֹומר: וזה הּפּקדֹון', ּבעל הּוא 'אני ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָ
- הּוא' מי יֹודע ואיני הּוא, מּכם 'אחד אֹומר: ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָוהּׁשֹומר
אצל  ּבהמֹות ׁשּתי ׁשהפקידּו ׁשנים וכן לׁשניהם. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַיׁשּלם
יׁשּלם  - היתה מי ׁשל יֹודע ואינֹו מהן, אחת ּומתה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָרֹועה,
הּבהמה  מּניח - מּדעּתֹו ׁשּלא ּבעדרֹו הפקידּו ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלׁשניהם.
לחברֹו האחד ׁשּיֹודה עד מּנחת, ותהיה ּומסּתּלק; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּביניהם,

אֹותּה. לחלק ׁשּירצּו עד ְֲִֶַַָֹאֹו
עם ‰. יערבם לא זה הרי חברֹו, אצל ּפרֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹהּמפקיד

היה ּפרֹותיו  וכּמה ּפרֹותיו, היּו ּכּמה יחּׁשב - וערבן עבר . ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָ
חסר ּכּמה ויראה חסרֹון [נחסר]הּפּקדֹון, ויחּׁשב הּכל, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּיּׁשבע אחר לֹו ויּתן פשע]הּפּקדֹון, נסּתּפק[שלא [ניזון]. ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
לחּטים  חסרֹונֹות לֹו יֹוציא - נסּתּפק ּכּמה ידע ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹמהן,
לׂשעֹורים  ּכֹור; לכל ּומחצה קּבין ארּבעה קלּוף, ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹּולארז
ּפׁשּתן  ּולזרע לכּסמין ּכֹור; לכל קּבין ּתׁשעת ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָֹֻּולדחן,
וכּמּדה  ּכֹור. לכל סאין ׁשלׁש קלּוף, ׁשאינֹו ּולארז ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹּבגבעֹוליו
לֹו ׁשּמדד אמּורים? ּדברים ּבּמה וׁשנה. ׁשנה לכל ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּזאת,
ּבימֹות  מדד אבל הּגרן. ּבימֹות לֹו והחזיר הּגרן, ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹּבימֹות
לֹו מֹוציא אינֹו - הּגׁשמים ּבימֹות לֹו והחזיר ְְְִִִִֵֶֶַַָֹהּגרן,

מֹותירֹות ׁשהן מּפני לֹו[מתנפחות]חסרֹונֹות, מֹוציא וכן . ְְְִִִֵֵֵֶֶ

ּומחצה  לג מהן לג, למאה ׁשמן לּגין ּוׁשלׁשת ליין; ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֻׁשתּות,
מֹוציא  אינֹו מזּקק, ׁשמן היה אם ּבלע. ּומחצה ולג ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשמרים
ּבלע. לֹו מֹוציא אינֹו יׁשנים, הּקנקּנים היּו ואם ׁשמרים; ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָלֹו

.Â ּפרֹותיו עם וערבן מדּודין, ׁשאינן ּפרֹות אצלֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָהפקיד
וכ ּכ' אֹומר: הּפּקדֹון ּבעל ּפֹוׁשע. זה הרי - מדדן ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹולא
ׁשבּועה; ּבלא יׁשּלם - יֹודע' 'איני אֹומר: והּׁשֹומר ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָֹהיּו',
חּיב, הּוא ּכּמה יֹודע ואינֹו ּבתׁשלּומין, עצמֹו חּיב ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָׁשהרי

להּׁשבע  יכֹול ואינֹו ׁשבּועה מחּיב הֹורּוונמצא וכזה . ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֻ
לׁשּלם, ׁשּנתחּיב ׁשֹומר ּכל וכן ורּבֹו. הּלוי י ֹוסף רּבי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָרּבֹותי,
והּבעלים  לׁשּלם', חּיב אני ּדמים ּכּמה יֹודע 'איני ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָואמר:
ּבלא  יּטלּו - ׁשוה' היה וכ וכ יֹודעין, 'אנּו ְְְְְְִִִֶָָָָָָֹאֹומרין:

ּבֹו אמּודין ׁשהם ּדבר ׁשּיטענּו והּוא שיש ׁשבּועה; [משוער ְְְֲֲִִֵֶֶָָָ
להחריםלהם] לּׁשֹומר ויׁש סתם]; חרם מי [להטיל על ְְְִִֵֵַַַ

הּוא? ּכ ׁשהּדין ּומּנין לֹו. הראּוי מן יתר מּמּנּו ִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּלֹוקח
ּבֹו, ּופׁשע זהּובים, ּכיס אצלֹו ׁשהפקיד ,עצמ ְְְְְִִִִֶֶַַַַָהּגע
אֹומר: והּׁשֹומר ּבֹו', היּו ּדינר 'מאתים אֹומרין: ְְְִִִִֵֵַַַָָָָהּבעלים
ונמצא  היּו', ּכּמה יֹודע איני אבל ּדינרין, ּבֹו ׁשהיּו ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ'וּדאי
איני  'הּׁשאר ואמר: ּבמקצת, לֹו והֹודה מאתים, ּכטֹוען ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָזה
ּומׁשּלם, לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה מחּיב ׁשהּוא ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻיֹודע',

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
.Ê,חברֹו אצל והפקידֹו צרּור, ׂשק לֹו והּניח אביו, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָמת

ׁשּמא  ּבֹו, היה מה יֹודע 'איני אֹומר: הּמפקיד - ּבֹו ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּופׁשע
אני  ּכּמה יֹודע 'איני אֹומר: הּׁשֹומר וכן ּבֹו', היּו ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָמרּגלּיֹות

ז  ׁשּמא לׁשּלם, ּביניהן חּיב הּדין ׁשּורת - מלא' היה כּוכית ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
חכמים  ּבתּקנת הּׁשֹומר ׁשּיּׁשבע זֹו, ּבטענה אֹומר ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשאני
ׁשהיה  ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו ּבׁשבּועתֹו ויכלל ּברׁשּותֹו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
ּכל  וכן ּבֹו. ּׁשהֹודה מה ויׁשּלם ,וכ ּכ ׁשוה על יתר ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבֹו
חברֹו, אצל צרּור ׂשק ׁשהפקיד ּבאחד מעׂשה ּבזה. ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכּיֹוצא

'חלי אֹומר: הּמפקיד - ּבֹו ּומרּגלּיֹות [תכשיט]ּופׁשע זהב ְְֲִִִֵַַַַָָָָ
ׁשּמא  יֹודע, 'איני אֹומר: והּׁשֹומר ּבֹו', היּו ּבהן ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
הּפּקדֹון  ּבעל יּׁשבע חכמים: ואמרּו חֹול', אֹו ּבֹו היה ְְֲִִִִִַַַַָָָָָָסיגים
אמּוד  ׁשהּוא אֹו ּבֹו, אמּוד ׁשהּוא ּדבר ׁשּיטען והּוא ְְְִִֶֶֶָָָָֹֹויּטל;
ׁשאין  לפי הּפּקדֹון? ּבעל ּכאן נׁשּבע ולּמה אצלֹו. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלהפקידֹו
לי  'ּבריא ואמר: הֹודה ׁשאפּלּו - ׁשבּועה מחּיב ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻהּׁשֹומר
היּו', 'מרּגלּיֹות אֹומר: והּמפקיד סיגים', מלא ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהיה

הּסת נׁשּבע חּטים [דרבנן]הּׁשֹומר ׁשּטענֹו ּכמֹו ונפטר, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
טֹוען  ּובהלכֹות ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׂשעֹורים. לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹוהֹודה

הּדברים. עּקרי יתּבאר ְְְְְִִִִֵֵַָָָונטען

ה'תשע"ה  מרחשון ו' חמישי יום

ו  ¤¤ּפרק
אם ‡. - נׁשּבע' ואיני מׁשּלם, 'הריני ׁשאמר: חּנם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשֹומר

לקנֹות  ּבּׁשּוק ּומצּוי ׁשוה מינֹו ׁשּכל ּדבר הּפּקדֹון ְִִִֶֶַַָָָָָָָָהיה
הּׁשוֹות  ּפׁשּתן אֹו צמר ׁשל יריעֹות אֹו ּפרֹות, ּכגֹון ְְְְִִֵֶֶֶַָָּכמֹותֹו,
זה  הרי - ּבהן ּכּיֹוצא וכל הּמצּויֹות, קֹורֹות אֹו ענינם, ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹּבכל

ואינ  ּבגד מׁשּלם, אֹו ּבהמה, ּפקדֹון היה אם אבל נׁשּבע. ֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
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קל ·. הּגנבה, מן חּנם ׁשֹומר את הּכתּוב ּופטר ְִִִֵֵֶַַַַָָָָהֹואיל
ּומתה; ּוׁשבּויה ׁשבּורה ּכגֹון הּגדֹולים, האנסין מן ְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָֹוחמר
נתחּיב  ּבּפּקדֹון, יד ׁשלח אבל ּבּפּקדֹון; יד ׁשלח ׁשּלא ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹוהּוא,
יׁש הּפּקדֹון: לפי הּכל הּׁשֹומרים? ּדר ּכיצד ְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבאנסיו.

הּׁשער ּבבית להּניחֹו ׁשמירתֹו ׁשּדר גדול.ּפּקדֹון [מחסן ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
למגורים] נועד שלא ויׁשמקום והאבנים; הּקֹורֹות ּכגֹון ,ְְְֲִֵַָָ

ׁשל  חבילֹות ּכגֹון ּבחצר, להּניחֹו ׁשמירתֹו ׁשּדר ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָּפּקדֹון
ׁשמירתֹו ׁשּדר ּפּקדֹון ויׁש ּבהן; וכּיֹוצא הּגדֹולֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּפׁשּתן
ּפּקדֹון  ויׁש ּבהן; וכּיֹוצא וטּלית ׂשמלה ּכגֹון ּבּבית, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלהּניחֹו
ּכגֹון  עליו, ונֹועל ּבמגּדל אֹו ּבתבה להּניחֹו ׁשמירתֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּדר

ּבהן. וכּיֹוצא ּכסף ּוכלי זהב ּוכלי מׁשי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבגדי
ונגנב ‚. לֹו, ראּוי ׁשאינֹו ּבמקֹום הּפּקדֹון ׁשהּניח ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשֹומר

ונׂשרף  ּדלקה ׁשּנפלה ּכגֹון ׁשם, נאנס אפּלּו - אבד אֹו ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמּׁשם
לׁשּלם  וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - הּבית ׁשהּניח ּכל ּפי על ואף . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

אין  ואם ּפטּור; לׁשמירה, ראּוי אם - ׁשּלֹו עם ְְִִִִִִֵֶַָָָָהּפּקדֹון
רּׁשאי  ואינֹו רּׁשאי, הּוא ּבׁשּלֹו חּיב; לׁשמירה, ראּוי ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהּמקֹום

אחרים. ְֲִֵֶּבׁשל
ׁשּיטמנם „. אּלא ׁשמירה, להן אין - והּדינרין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּכספים

ּבּטפח  ּבּכתל יטמנם אֹו עפר, טפח עליהם ויּתן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּבּקרקע
לא  אבל קֹורה; לׁשמי הּסמּו ּבּטפח אֹו לּקרקע, ְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָֹהּסמּו
נעל  אפּלּו ויגנבּו. הּגּנבים, ׁשם יחּפרּו ׁשּמא הּכתל, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבאמצע
אדם  ׁשאין ּבמקֹום אֹותם החּביא אֹו ּבתבה, ּכראּוי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָעליהם
הֹורּו לׁשּלם. וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - ּבֹו מרּגיׁש ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָֹמּכירֹו
ואין  קל ׁשּמּׂשאֹו ּדבר לכל הּדין ׁשהּוא הּמבינים, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמקצת

אֹותֹו מאּבדת ׁשל [מקלקלת]הּקרקע לׁשֹונֹות ּכגֹון ּבמהרה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָ
טֹובֹות  ואבנים הּזהב לׁשֹונֹות לֹומר צרי ואין ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָּכסף,
ּדעּתי  ולזה ּבּקרקע; אּלא ׁשמירה להן ׁשאין - ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּומרּגלּיֹות

ָנֹוטה.
.‰- הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ערב ּכספים חברֹו אצל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמפקיד

נתאחר  ואם ׁשּבת. מֹוצאי עד אֹותן, ולקּבר לטרח חּיב ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹאינֹו
מה] אֹו[זמן ונגנבּו קברן, ולא לקברן, ּכדי ׁשּבת ְְְְְְְְְִֵֵַָָָָָָֹלמֹוצאי

הּו חכמים ּתלמיד ואם חּיב; - (המפקיד)נאנסּו אינֹוא - ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
ׁשּיבּדיל  אחר לקברן ּכדי ׁשּיׁשהה עד שמא חּיב, [המפקיד, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

להבדלה] יין לקנות לכספו .יצטרך
.Âאֹו לביתֹו, להֹוליכם ּבּדר ּכספים חברֹו אצל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּמפקיד

צרּורים  ׁשּיהיּו צריכין - למקֹום מּמקֹום מעֹות עּמֹו ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָׁשּׁשלח
עד  ּפניו, מּכנגד ּבטנֹו על ּכראּוי קׁשּורים אֹו ּבידֹו, ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֻּומּנחים

ּכראּוי  ויקּברם לביתֹו, הּזאת ׁשּיּגיע ּכּדר קׁשרם לא ואם . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּבפׁשיעה. ּתחּלתֹו ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - נאנסּו אפּלּו -ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבמחיצה  והּניחן חברֹו, אצל מעֹות ׁשהפקיד ּבאחד ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמעׂשה
מּׁשם. ונגנבּו הּמחיצה, ּבעבי טמּונים הם והרי קנים, ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשל
ּגנבה, לענין מעּלה ׁשמירה ׁשּזֹו ּפי על אף חכמים: ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻואמרּו
טמנם  ׁשּלא ּומאחר האׁש; לענין ּכראּוי ׁשמירה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹאינּה
ּבפׁשיעה  ׁשּתחּלתֹו וכל הּוא, ּפֹוׁשע ּבנין, ּבכתל אֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּקרקע

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. ּבאנס, ְְְֵֵֶֶַַָָֹֹוסֹופֹו
.Ê ּתן' לֹו: ואמר מעֹות, ּבין ּכלים ּבין חברֹו אצל ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָהּמפקיד

הּנחּתי  היא יֹודע 'איני הּׁשֹומר: לֹו ואמר ּפקדֹוני', ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָלי

עד  לי המּתן הּכספים, קברּתי מקֹום 'ּבאיזה אֹו זה', ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּפּקדֹון
לׁשּלם  וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - 'ל ואחזיר ואמצא, ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשאבּקׁש

.מּיד  ִָ
.Á על - מעֹות ּבין ּכלים ּבין הּבית, ּבעל אצל הּמפקיד ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּכל

הּגדֹוליםּדעת ּביתֹו ּובני ּובנֹותיו ּובניו [שיוכלו אׁשּתֹו ְְְְִִֵֵַַַָָָ
ולבנֹותיו לשמור] לבניו מסרם אם אבל מפקיד. ְְְְְֲִִִַָָָָָָהּוא

לאחד  אֹו ּגדֹולים, ּובין קטּנים ּבין לעבדיו אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהּקטּנים,
ׁשלחנֹו, על וסֹומכין ּבּבית עּמֹו ׁשרּויין ׁשאינן ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻמּקרֹוביו
וחּיב  ּפֹוׁשע, זה הרי - לאחר מסר אם לֹומר צרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָואין
ּפׁשע, ׁשּלא ראיה הּׁשני הּׁשֹומר הביא ּכן אם אּלא ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלׁשּלם,
חברֹו, אצל מעֹות ׁשהפקיד ּבאחד מעׂשה ׁשּבארנּו. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכמֹו
אֹותן, טמנה ולא אֹותן החּביאה לאּמֹו, הּׁשֹומר ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹנתנן
מּפני  לׁשּלם חּיב הּׁשֹומר אין חכמים: ואמרּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָונגנבּו.
הּוא  ּביתֹו ּובני ּבניו ּדעת על הּמפקיד, ׁשּכל לאּמֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּנתנן
לֹו יׁש הם', 'ּפּקדֹון לּה אמר ׁשּלא ּפי על ואף ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹמפקיד;
אּמֹו אין וכן ׁשּלי'. הן אם נזהרת ׁשהיא ׁשּכן 'ּכל ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹלטען:
ואמרּו ּפּקדֹון. ׁשהן לּה אמר לא ׁשהרי לׁשּלם, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחּיבת
ׁשּנתן  הן עצמן הּמעֹות ׁשאֹותן הּׁשֹומר יּׁשבע ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָחכמים:
ויּפטרּו ונגנבּו, אֹותן ׁשהחּביאה האם ותּׁשבע ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָלאּמֹו,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶֶַָֹׁשניהם.
.Ëלאׁשּתֹו הּפּקדֹון ׁשּמסר ׁשהּׁשֹומר למד, אּתה ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּכאן

ּכדר ׁשמרּו ולא ּפּקדֹון, ׁשהּוא והֹודיעם ּביתֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָֹּובני
הּבית  ּובעל הּפּקדֹון, לבעל לׁשּלם חּיבין ׁשהן - ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָהּׁשֹומרין
הּוא  ּביתֹו ּובני ּובניו אׁשּתֹו ּדעת על הּמפקיד, ׁשּכל ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּפטּור;

ּכׁשּותמפקיד  ׁשהפקיד ּבאחד מעׂשה צמח]. אצל [מין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָ
'מּזה  לׁשּמׁשֹו: ואמר אחרת, ּכׁשּות לּׁשֹומר והיה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחברֹו,
ׁשל  מּכׁשּות והׁשלי הּׁשּמׁש והל לּׁשכר', ּתׁשלי ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהּכׁשּות
'מּזה  אמר לא ׁשהרי ּפטּור, הּׁשּמׁש חכמים: אמרּו ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּפּקדֹון.
לֹו מקֹום מראה ׁשהּוא ודּמה ,'ּתׁשל אל ּומּזה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָהׁשל

הכשות] ּפטּור,[מקום הּבית ּבעל וכן זה. על מקּפיד ְְְִִֵֵֶַַַַַַָואינֹו
מה  ּדמי אּלא מׁשּלם ואינֹו .'הׁשל 'מּזה לֹו אמר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהרי

ּבל  ּפטּור ּׁשּנהנה חמץ, הּׁשכר נעׂשה אם ,לפיכ בד; ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ארע  ׁשּכ ׁשבּועה הּׁשֹומר חּיב ,ּכ ּובין ּכ ּובין ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמּלׁשּלם.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָֹלֹו.

ה  ¤¤ּפרק
ּפדיֹון ‡. ׁשל אֹו ענּיים ׁשל מעֹות אצלֹו ׁשהפקידּו ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶָמי

ּפטּור  - ונגנבּו ּבהם ּופׁשע לא ׁשבּויים, "לׁשמר", ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
אפּלּו ּתֹובעים. לֹו ׁשאין ממֹון הּוא והרי לענ ּיים; ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָלחּלק
- הּׁשבּויים ּבממֹון עצמֹו והּציל וקדם ּגּנבים, עליו ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָּבאּו
ּדברים  ּבּמה מּזה. ּגדֹול ׁשבּויים ּפדיֹון ל אין ְְְְִִִִֵֶֶַָָָּפטּור;
זה, מקֹום לענּיי אצלֹו הּמפקד הּממֹון זה ּבׁשאין ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאמּורים?
ולׁשבּויים  אּלּו לענּיים היה אם אבל אּלּו. לׁשבּויים ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָָאֹו

קצּוץ הּוא והרי ׁשּיׁש[מיועד]אּלּו, ממֹון זה הרי - להם ֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּכדר ּפׁשע, לא אם יּׁשבע אֹו ּפׁשע, אם ויׁשּלם ּתֹובעין; ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלֹו

הּׁשֹומרים. ְִַָּכל
עליו ·. ּובאּו חׁשּובין, ּכלים אֹו ממֹון חברֹו אצל ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהּמפקיד
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היה  אם - עצמֹו להּציל הּפּקדֹון להם ונתן וקדם ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָּגּנבים,
ׁשּבגללֹו[מוערך]אמּוד ׁשחזקתֹו חּיב; - ממֹון ּבעל ׁשהּוא ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָ

ואם  חברֹו. ּבממֹון עצמֹו הּציל זה ונמצא הּגּנבים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבאּו
הּפּקדֹון, לׁשמע אּלא ּבאּו ׁשּלא חזקתֹו - אמּוד ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאינֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָֹּופטּור.
ּוגנבּום ‚. ּגּנבים ּובאּו ּפרֹות, אֹו ּכלים חברֹו אצל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמפקיד

אֹותן  ּומּצילין ּבאין אדם ּבני היּו צֹווח, היה ואּלּו ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָָּבפניו,
ּכל  וכן לׁשּלם. וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - צוח ולא הֹואיל -ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

ּבזה  .ּכּיֹוצא ֵֶַָ
וכל „. מאתים, וזה מאה זה  אחד, אצל ׁשהפקידּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשנים

הּמאתים', ׁשהפקדּתי הּוא 'אני אֹומר: מּׁשניהם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאחד
מהם  אחד ּכל יּׁשבע - יֹודע' 'איני אֹומר: ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָוהּׁשֹומר
לזה  מאתים ויּתן ונֹוטל, נׁשּבע ּכל ּכדין מאתים ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהפקיד
ּפֹוׁשע, הּוא ׁשהרי מּביתֹו, מאה ויפסיד לזה; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּומאתים

ׁשּלֹו ּכיס על אחד ּכל ׁשם לכּתב לֹו אם ׁשהיה ,לפיכ . ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּובאּו אחד, ּבכר מאֹות הּׁשלׁש ּכאחד, הּׁשנים לֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהביאּו
לזה  מאה נֹותן - ׁשּלי' 'הּמאתים אֹומר: אחד וכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָותבעּו,
עד  אֹו לעֹולם, עד אצלֹו מּנח יהיה והּׁשאר לזה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּומאה
'ּכיון  להם: אֹומר הּוא ׁשהרי לחברֹו; האחד ֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּיֹודה
ּבכר והבאתם זה, על זה מקּפידין אּתם ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָׁשראיתי
הּמאה  ּבעל מי ּתמיד, ולזּכר לידע עצמי הטרחּתי לא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹאחד,
אחד  ּכלים, ׁשני אצלֹו הפקידּו אם וכן הּמאתים'. ּבעל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּומי
ּבעל  הּוא 'אני אֹומר: ואחד אחד וכל קטן, ואחד ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָּגדֹול
ויּתן  ׁשניהם; יּׁשבעּו - יֹודע' 'איני אֹומר: והּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָהּגדֹול',
הּקטן. לֹו ויּׁשאר לּׁשני, הּגדֹול ּודמי מהם, לאחד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּגדֹול
ּומּתֹו מהן, לאחד הּקטן נֹותן - אחד ּבכר הביאּום ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָואם
אצלֹו, מּנח יהיה והּׁשאר לּׁשני, הּקטן ּדמי נֹותן הּגדֹול ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּדמי
ׁשנים, ׁשּתבעּוהּו מי וכן לעֹולם. עד אֹו לחברֹו ׁשּיֹודה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָעד

אֹומר: הּוא',זה 'אני אֹומר: וזה הּפּקדֹון', ּבעל הּוא 'אני ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָ
- הּוא' מי יֹודע ואיני הּוא, מּכם 'אחד אֹומר: ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָוהּׁשֹומר
אצל  ּבהמֹות ׁשּתי ׁשהפקידּו ׁשנים וכן לׁשניהם. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַיׁשּלם
יׁשּלם  - היתה מי ׁשל יֹודע ואינֹו מהן, אחת ּומתה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָרֹועה,
הּבהמה  מּניח - מּדעּתֹו ׁשּלא ּבעדרֹו הפקידּו ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלׁשניהם.
לחברֹו האחד ׁשּיֹודה עד מּנחת, ותהיה ּומסּתּלק; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּביניהם,

אֹותּה. לחלק ׁשּירצּו עד ְֲִֶַַָֹאֹו
עם ‰. יערבם לא זה הרי חברֹו, אצל ּפרֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹהּמפקיד

היה ּפרֹותיו  וכּמה ּפרֹותיו, היּו ּכּמה יחּׁשב - וערבן עבר . ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָ
חסר ּכּמה ויראה חסרֹון [נחסר]הּפּקדֹון, ויחּׁשב הּכל, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּיּׁשבע אחר לֹו ויּתן פשע]הּפּקדֹון, נסּתּפק[שלא [ניזון]. ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
לחּטים  חסרֹונֹות לֹו יֹוציא - נסּתּפק ּכּמה ידע ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹמהן,
לׂשעֹורים  ּכֹור; לכל ּומחצה קּבין ארּבעה קלּוף, ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹּולארז
ּפׁשּתן  ּולזרע לכּסמין ּכֹור; לכל קּבין ּתׁשעת ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָֹֻּולדחן,
וכּמּדה  ּכֹור. לכל סאין ׁשלׁש קלּוף, ׁשאינֹו ּולארז ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹּבגבעֹוליו
לֹו ׁשּמדד אמּורים? ּדברים ּבּמה וׁשנה. ׁשנה לכל ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּזאת,
ּבימֹות  מדד אבל הּגרן. ּבימֹות לֹו והחזיר הּגרן, ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹּבימֹות
לֹו מֹוציא אינֹו - הּגׁשמים ּבימֹות לֹו והחזיר ְְְִִִִֵֶֶַַָֹהּגרן,

מֹותירֹות ׁשהן מּפני לֹו[מתנפחות]חסרֹונֹות, מֹוציא וכן . ְְְִִִֵֵֵֶֶ

ּומחצה  לג מהן לג, למאה ׁשמן לּגין ּוׁשלׁשת ליין; ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֻׁשתּות,
מֹוציא  אינֹו מזּקק, ׁשמן היה אם ּבלע. ּומחצה ולג ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשמרים
ּבלע. לֹו מֹוציא אינֹו יׁשנים, הּקנקּנים היּו ואם ׁשמרים; ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָלֹו

.Â ּפרֹותיו עם וערבן מדּודין, ׁשאינן ּפרֹות אצלֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָהפקיד
וכ ּכ' אֹומר: הּפּקדֹון ּבעל ּפֹוׁשע. זה הרי - מדדן ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹולא
ׁשבּועה; ּבלא יׁשּלם - יֹודע' 'איני אֹומר: והּׁשֹומר ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָֹהיּו',
חּיב, הּוא ּכּמה יֹודע ואינֹו ּבתׁשלּומין, עצמֹו חּיב ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָׁשהרי

להּׁשבע  יכֹול ואינֹו ׁשבּועה מחּיב הֹורּוונמצא וכזה . ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֻ
לׁשּלם, ׁשּנתחּיב ׁשֹומר ּכל וכן ורּבֹו. הּלוי י ֹוסף רּבי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָרּבֹותי,
והּבעלים  לׁשּלם', חּיב אני ּדמים ּכּמה יֹודע 'איני ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָואמר:
ּבלא  יּטלּו - ׁשוה' היה וכ וכ יֹודעין, 'אנּו ְְְְְְִִִֶָָָָָָֹאֹומרין:

ּבֹו אמּודין ׁשהם ּדבר ׁשּיטענּו והּוא שיש ׁשבּועה; [משוער ְְְֲֲִִֵֶֶָָָ
להחריםלהם] לּׁשֹומר ויׁש סתם]; חרם מי [להטיל על ְְְִִֵֵַַַ

הּוא? ּכ ׁשהּדין ּומּנין לֹו. הראּוי מן יתר מּמּנּו ִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּלֹוקח
ּבֹו, ּופׁשע זהּובים, ּכיס אצלֹו ׁשהפקיד ,עצמ ְְְְְִִִִֶֶַַַַָהּגע
אֹומר: והּׁשֹומר ּבֹו', היּו ּדינר 'מאתים אֹומרין: ְְְִִִִֵֵַַַָָָָהּבעלים
ונמצא  היּו', ּכּמה יֹודע איני אבל ּדינרין, ּבֹו ׁשהיּו ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ'וּדאי
איני  'הּׁשאר ואמר: ּבמקצת, לֹו והֹודה מאתים, ּכטֹוען ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָזה
ּומׁשּלם, לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה מחּיב ׁשהּוא ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻיֹודע',

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
.Ê,חברֹו אצל והפקידֹו צרּור, ׂשק לֹו והּניח אביו, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָמת

ׁשּמא  ּבֹו, היה מה יֹודע 'איני אֹומר: הּמפקיד - ּבֹו ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּופׁשע
אני  ּכּמה יֹודע 'איני אֹומר: הּׁשֹומר וכן ּבֹו', היּו ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָמרּגלּיֹות

ז  ׁשּמא לׁשּלם, ּביניהן חּיב הּדין ׁשּורת - מלא' היה כּוכית ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
חכמים  ּבתּקנת הּׁשֹומר ׁשּיּׁשבע זֹו, ּבטענה אֹומר ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשאני
ׁשהיה  ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו ּבׁשבּועתֹו ויכלל ּברׁשּותֹו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
ּכל  וכן ּבֹו. ּׁשהֹודה מה ויׁשּלם ,וכ ּכ ׁשוה על יתר ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבֹו
חברֹו, אצל צרּור ׂשק ׁשהפקיד ּבאחד מעׂשה ּבזה. ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכּיֹוצא

'חלי אֹומר: הּמפקיד - ּבֹו ּומרּגלּיֹות [תכשיט]ּופׁשע זהב ְְֲִִִֵַַַַָָָָ
ׁשּמא  יֹודע, 'איני אֹומר: והּׁשֹומר ּבֹו', היּו ּבהן ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
הּפּקדֹון  ּבעל יּׁשבע חכמים: ואמרּו חֹול', אֹו ּבֹו היה ְְֲִִִִִַַַַָָָָָָסיגים
אמּוד  ׁשהּוא אֹו ּבֹו, אמּוד ׁשהּוא ּדבר ׁשּיטען והּוא ְְְִִֶֶֶָָָָֹֹויּטל;
ׁשאין  לפי הּפּקדֹון? ּבעל ּכאן נׁשּבע ולּמה אצלֹו. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלהפקידֹו
לי  'ּבריא ואמר: הֹודה ׁשאפּלּו - ׁשבּועה מחּיב ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻהּׁשֹומר
היּו', 'מרּגלּיֹות אֹומר: והּמפקיד סיגים', מלא ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהיה

הּסת נׁשּבע חּטים [דרבנן]הּׁשֹומר ׁשּטענֹו ּכמֹו ונפטר, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
טֹוען  ּובהלכֹות ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׂשעֹורים. לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹוהֹודה

הּדברים. עּקרי יתּבאר ְְְְְִִִִֵֵַָָָונטען

ה'תשע"ה  מרחשון ו' חמישי יום

ו  ¤¤ּפרק
אם ‡. - נׁשּבע' ואיני מׁשּלם, 'הריני ׁשאמר: חּנם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשֹומר

לקנֹות  ּבּׁשּוק ּומצּוי ׁשוה מינֹו ׁשּכל ּדבר הּפּקדֹון ְִִִֶֶַַָָָָָָָָהיה
הּׁשוֹות  ּפׁשּתן אֹו צמר ׁשל יריעֹות אֹו ּפרֹות, ּכגֹון ְְְְִִֵֶֶֶַָָּכמֹותֹו,
זה  הרי - ּבהן ּכּיֹוצא וכל הּמצּויֹות, קֹורֹות אֹו ענינם, ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹּבכל

ואינ  ּבגד מׁשּלם, אֹו ּבהמה, ּפקדֹון היה אם אבל נׁשּבע. ֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
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ּכמֹותֹו לקנֹות מֹוצא ׁשאינֹו ּדבר אֹו מתּקן, ּכלי אֹו ְְְְְִִֵֵֶָָָָֻֻמצּיר,
אֹותֹו ּומׁשּביעין ּבֹו, נתן עיניו ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְִִִֵֶֶַַָָָָּבׁשוה

חפץ ּבנקיטת ׁשבּועה חכמים ׁשאינֹו[קדוש]ּבתּקנת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הּׁשֹומרין, לׁשאר הּדין והּוא מׁשּלם. ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָּברׁשּותֹו,
אֹו ׂשכר וׁשֹומר 'נגנבה', אֹו 'מתה' ׁשאמר הּׁשֹואל ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָּכגֹון
חּיבין  ׁשהן ּפי על אף - 'אבדה' אֹו 'נגנבה' ׁשאמרּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׂשֹוכר
ּכ ואחר ּברׁשּותן, ׁשאינּה ׁשבּועה אֹותן מׁשּביעין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלׁשּלם,
ׁשּמא  לֹו, חֹוׁשׁשין ׁשאנּו החפץ; אֹו הּבהמה ּדמי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמׁשּלמין
ׁשוה' היה זה על 'יתר הּבעלים: אמרּו ואם ּבּה. נתן ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעיניו
ּכל  נמצא .וכ ּכ אּלא ׁשוה ׁשאינֹו ּבׁשבּועתֹו ּכֹולל -ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָ
ׁשלׁשה  ּבׁשבּועתֹו ּכֹולל הּׁשֹומרין, ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹׁשֹומר
והרי  וכ ּכ וׁשארעֹו הּׁשֹומרין, ּכדר ׁשּׁשמר - ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָדברים

יד ּבֹו ׁשלח וׁשּלא ּברׁשּותֹו, בו]אינֹו ׁשארעֹו[השתמש קדם ְְְִֵֵֶֶֶַָָֹֹ
ׁשאינֹו נׁשּבע - לׁשּלם רצה ואם אֹותֹו. הּפֹוטר ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהמארע

ׁשוה. היה וכ ׁשּכ ּבׁשבּועתֹו וכֹולל ְְְְִִֵֶֶָָָָָָּברׁשּותֹו,
אּלא ·. הּׁשֹומרין, ּכדר ׁשֹומר ׁשאינֹו להתנֹות, לּׁשֹומר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָיׁש

אֹותן', מּניח אני ּביתי ּבזוית אצלי, ׁשּתפקיד אּלּו ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ'מעֹות
הּפּקדֹון  ּובעל ּבינינּו, היה ׁשּתנאי הּׁשֹומר טען ּבזה. ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָוכּיֹוצא
אצלֹו ׁשהפקיד ּפי על אף - ּתנאי' ׁשם היה 'לא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹומר:
הּׁשֹומרין  ּכל ּכדר 'ׁשמרּתי לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבעדים
יּׁשבע  ,לפיכ ּתנאי. ּביניהן ׁשהיה לֹומר נאמן ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָונאנסּתי',
ּתנאי  ּביניהם וׁשהיה ּברׁשּותֹו, וׁשאינֹו יד, ּבֹו ׁשלח .ׁשּלא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ראיה ‚. ׁשהביא חּנם מּׁשבּועה,ׁשֹומר ּפטּור - ּפׁשע ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
הּפּקדֹון  ּובעל ׁשאבד. קדם יד ּבֹו ׁשלח ׁשּמא אֹומרים ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹואין
ואמר: טען ואם מׁשּלם; הּׁשֹומר, ׁשּפׁשע ראיה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהביא

ׁשּפׁשע  עדים יׁש ׁשהרי נאמן, אינֹו - ּבינינּו' היה .'ּתנאי ְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
החפץ „. ׁשּזה עדים ּובאּו ּבעדים, חברֹו אצל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּמפקיד

ולֹומר  לטען יכֹול הּׁשֹומר אין - אצלֹו הפקידֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹּבפנינּו
אם  ,לפיכ ּבמּתנה'. לי 'נתנֹו אֹו מּמּנּו', ּולקחּתיו ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ'חזרּתי
עצמן  היתֹומים מן עצמֹו הּפּקדֹון מֹוציאין הּׁשֹומר, ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָמת
וכ ּכ' ואמר: ׁשּבא מי אּלא עֹוד, ולא ׁשבּועה. ְְְְְִֶֶַָָָָָָֹֹּבלא
ונמצא  מבהקין, סימנין ונתן אביכם', אצל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻהפקדּתי
אמּוד  הּמת היה ׁשּלא יֹודע הּדּין והיה ׁשאמר, ּכמֹו ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹהּפּקדֹון

הּפּקדֹון [מוערך] לּתן הּזה לּדּין יׁש - ׁשּלֹו הּפּקדֹון ִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּזה
רגיל  הּמפקיד יהיה ׁשּלא והּוא, הּסימנין; ׁשּנתן ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹלזה
ׁשל  ׁשּמא - אצלֹו רגיל היה אם אבל ׁשּמת; לזה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָלהּכנס
לּדּין  והעידּו עדים ּבאּו ׁשּלֹו. הּסימנין והּכיר הּוא, ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאחר
ׁשאין  ּבעדּותן; היתֹומים מן מֹוציאין אין אמּוד, זה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשאין
לֹו ואין ּדעּתֹו, אמד אינֹו ּדעּתן ואמּדן ּברּורה, ראיה ְְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹֻזה
ּבהלכֹות  ׁשאבאר ּכמֹו עליו, סֹומכת ּׁשּדעּתֹו מה אּלא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלּדּין
חברֹו אצל ׁשמׁשמין ׁשהפקיד ּבאחד מעׂשה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻסנהדרין.
לֹו אמר ,'ל 'החזרּתים לֹו: ואמר לתבעֹו, ּובא ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָּבעדים,
אצל מּנחין הן והרי מּדתם, היא וכ ּכ 'והלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻהּמפקיד:

ואּלּו ,ל החזרּתי ׁשּל' לֹו: אמר הן'.ּבחבית', אחרים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשל  ׁשמׁשמין אּלּו ׁשּמא מּידֹו, מֹוציאין אין חכמים: ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֻואמרּו

חפץ ּבנקיטת הּׁשֹומר יּׁשבע אּלא הם; [קדוש]ׁשֹומר ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶֶֶַׁשהחזיר,

ואמר ‰. הּׁשֹומר, לֹו ונתן ּפקדֹונֹו, ׁשּתבע הּפּקדֹון ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּבעל
היה  'ׁשלם אֹו הּוא', אחר אּלא ּפקדֹוני זה 'אין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמפקיד:
'מאה  ּבֹו', נׁשּתּמׁשּת ואּתה היה 'חדׁש אֹו ׁשּברּתֹו', ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָואּתה
הּבית  ּובעל חמּׁשים', אּלא אּלּו ואין ,אצל הפקדּתי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָסאין
אּתה  ּׁשּנתּת ּומה ּבעצמֹו, אצלי ׁשהפקדּת הּוא 'זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹומר:

הּסת  נׁשּבע הּׁשֹומר הרי - הּנתּבעין;נֹוטל' ּכל ּכׁשאר , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ּבּתֹורה, האמּורה הּׁשֹומרין ׁשבּועת נׁשּבע ׁשֹומר ּכל ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאין
ׁשהּמפקיד  ּכמֹו ּפּקדֹון ׁשל ּבעצמֹו ׁשּמֹודה ּבזמן ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָאּלא
טֹוען  ּדבר, ׁשל ּכללֹו נׁשּבה; אֹו מת אֹו ׁשּנגנב וטֹוען ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאֹומר,
הּוא  'זה אמר: אם אבל הּתׁשלּומין. מן עצמֹו ְְְֲִִִִֶַַַַָָֹלפטר
על  ׂשכר 'ׁשּנטלּתי אֹו לי', 'ׁשהׂשּכרּת אֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשהׁשאלּתני',

אֹוׁשמירתֹו', אחר', אּלא זה 'אינֹו אֹומרים: והּבעלים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּסת נׁשּבע הּׂשֹוכר - ׁשהיה' מּכמֹות אֹו[דרבנן]'נׁשּתּנה ; ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

סאה  'מאה ּכיצד? ּבמקצת. הֹודה אם הּתֹורה, ְְְְִִֵֵַַַָָָָָׁשבּועת
אּלא  אצלי הפקדּת 'לא אֹומר: והּׁשֹומר ,'אצל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהפקדּתי
לא  ּבמקצת, ׁשהֹודה מּפני הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹחמּׁשים'
הפקדּתי  חּטים ׁשל ּכֹור 'מאה הּׁשֹומרין. ׁשבּועת ְְְְִִִִִִֵֶַַַָמּׁשּום
- ׂשעֹורים' ׁשל ּכֹור מאה אּלא אצלי הפקדּת 'לא ,'ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאצל

ּכזֹו. ּבטענה הּנׁשּבעין ּכל ּכׁשאר הּסת ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָנׁשּבע

ז  ¤¤ּפרק
ואף ‡. ּבהן, יּגע לא זה הרי - חברֹו אצל ּפרֹות ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּמפקיד

ּדברים  ּבּמה והֹולכין. ּומתמעטין חֹוסרין ׁשהן ּפי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָעל
להן הראּוי חּסרֹון ּבׁשחסרּו ׁשנה.[הרגיל]אמּורים? ּבכל ְְְֲִִֶֶָָָָָָָָ

מּפני  ּדין, ּבבית מֹוכרן - חסרֹונן מּכדי יֹותר חסרּו אם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָאבל
לּכהנים  ימּכר מֹוכרן, ּוכׁשהּוא לּבעלים. אבדה הׁשב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשהּוא

ּתרּומה [בשווי]ּבדמי הּבעלים אֹותן עׂשּו ׁשּמא ּתרּומה; ְְְְִִֵֶַָָָָָָ
אחרֹות. ּפרֹות על מעׂשר ּתרּומת ְֲֲֵֵֵַַַאֹו

ּדבׁש·. והחמיץ, יין והרקיבּו, ּפרֹות חברֹו אצל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַהּמפקיד
ּדין; ּבבית לֹו ּומֹוכרן הּפּקדֹון, לבעל ּתּקנה עֹוׂשה - ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָונפסד

ּפֹוׂשה ההפסד ואין ּבהפסדן, ׁשעמדּו ּפי על [מתרבה]אף ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
הפסד. מֹוסיפין והּכלים הּקנקּנים הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָּבהן

לא ‚. זה הרי - הּפסח והּגיע חברֹו, אצל חמץ ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּמפקיד
יֹוצא  עׂשר; ארּבעה מּיֹום חמיׁשית ׁשעה עד ּבֹו, ְֲִִִִֵַַַָָָָָָיּגע

לׁשעתֹו ּבּׁשּוק שעה]ּומֹוכרֹו אבדה.[באותה הׁשב מּׁשּום , ְְֲִִֵֵֵַָָ
ּפי  על אף ּבהן, יּגע ׁשּלא הּפקדֹונֹות, לׁשאר הּדין ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹוהּוא
אֹותם  יאנס אֹו ּפלֹוני, ּבזמן ׁשּיּוזלּו ּבוּדאי יֹודע ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשהּוא

ממֹונם. ויּטלּו מּקדם, ּבעליהן יבֹואּו ׁשּמא ;ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּמל
לׁשנים „. אחד ּגֹוללֹו חברֹו, אצל ּתֹורה ספר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהּמפקיד

מּתר; - ּבֹו וקֹורא ּפֹותחֹו ּגֹוללֹו, ּכׁשהּוא ואם חדׁש. ְְְְְִֵֶֶָָָֹֻעׂשר
ּבגלל יפּתח לא הּדין [לצורך]אבל והּוא ויקרא. עצמֹו, ְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹ

ׁשלח  הרי - עצמֹו ּבגלל וקרא ּפתח ואם הּספרים. ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָלׁשאר
צמר  ׁשל ּכסּות אצלֹו הפקיד ּבאנסין. ונתחּיב ּבּפּקדֹון, ְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָיד
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וכן  ּבאבדה; ׁשאמרנּו ּכדר יֹום, לׁשלׁשים אחת מנערּה -ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
אבדה  הׁשב מּׁשּום עליו חֹובה ׁשּזֹו ּבזה; ּכּיֹוצא ֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּכל
ּבעליו  ׁשהלכּו ּבפּקדֹון אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָלּבעלים.
זה  הרי - הארץ ּבאֹותּה עּמֹו היּו אם אבל הּים; ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָלמדינת

אבד. ׁשהּוא ּפי על אף ּבֹו, יּגע ִִֵֶַַַָֹלא
מֹוכר ‰. זה הרי ּדין, ּבית ּפי על ּפּקדֹון הּמֹוכר ֲִִִֵֵֵֵֶַַָָּכל

החׁשד  מּפני לעצמֹו, מֹוכר ואינֹו [שיוריד לאחרים; ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָ
להׁשּתּמׁשממחירו] לֹו ויׁש אצלֹו, מּנחים יהיּו והּדמים .ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ

ּפי  על אף ׂשכר, ׁשֹומר עליהן הּוא הרי ,לפיכ ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבהן;
ּבהן. נׁשּתּמׁש לא ְֲִִֵֶֶַַָֹׁשעדין

.Âהּׁשלחני אצל מעֹות אם [חלפן]הּמפקיד - החנוני אֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻ
לא  זה הרי - מׁשּנה קׁשר קׁשּורין אֹו וחתּומין, צרּורין ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָֹֻהיּו
חּיב  אינֹו אבדּו, אֹו נגנבּו אם ,לפיכ ּבהן; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָיׁשּתּמׁש
- מׁשּנה קׁשר קׁשּורין ולא חתּומין, אינן ואם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֻּבאחריּותן.
הּוא  ,לפיכ ּבהן; להׁשּתּמׁש לֹו יׁש צרּורין, ׁשהן ּפי על ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאף

ׂשכר  ׁשֹומר עליהם חּיב נעׂשה אבדּו אֹו נגנבּו ואם , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
זה  הרי - מזּין ּבלסטיס ׁשאבדּו ּכגֹון נאנסּו, ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֻּבאחריּותן.

ָּפטּור.
.Ê אחר אבל ּבהן; ׁשּיׁשּתּמׁש קדם אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּמה

ׁשּבעֹולם, מלוה ּככל ּבאחריּותן נתחּיב - ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנׁשּתּמׁש
לּבעלים  ׁשּיחזירן .עד ְְִִֵֶַַַָ

.Á מּתרין ּבין צרּורין ּבין הּבית, ּבעל אצל מעֹות ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֻהּמפקיד
אֹו[מפוזרין] אבדּו אם ,לפיכ ּבהן; יׁשּתּמׁש לא זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּכמֹו ּבּקרקע, ׁשּיטמנם והּוא, - ּבאחריּותן חּיב אינֹו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָנגנבּו,
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.Ëׁשּיחדּו ּבין חברֹו, אצל חבית לּה[קבעו]הּמפקיד ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
וטלטלּה מקֹום, הּבעלים לּה יחדּו ׁשּלא ּבין מקֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹהּבעלים
ׁשהחזירּה אחר ּבין נׁשּברה ידֹו מּתֹו ּבין ונׁשּברה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלצרּכֹו
לצרּכּה, טלטלּה לׁשּלם; חּיב - נׁשּברה לּה ׁשּיחדּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָלמקֹומּה
ּבמקֹום  מּׁשהּניחּה ׁשּנׁשּברה ּבין ידֹו מּתֹו ׁשּנׁשּברה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָּבין

ּפטּור. זה הרי - ֲֵֵֶַָאחר
.È,העבדים מן ולא הּנׁשים, מן לא ּפקדֹונֹות מקּבלין ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹֹאין

מתה, לאּׁשה; יחזיר האּׁשה, מן קּבל הּתינֹוקֹות. מן ְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָֹולא
יחזיר  מת, לעבד; יחזיר העבד, מן קּבל לבעלּה. ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיחזיר
ּדקל  אֹו ּתֹורה, ספר ּבֹו לֹו יקנה - הּקטן מן קּבל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלרּבֹו.
הם' ּפלֹוני 'ׁשל מיתתן: ּבעת ׁשאמרּו וכּלן ּפרֹותיו. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּיאכל
יחזיר  לאו, ואם ּכפרּוׁשן; יעׂשה לֹו, נאמנין אם -ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַָָָ

.ליֹורׁשיהן  ְְֵֶ
.‡È ּבמקֹומן אּלא לּתבע נּתנּו לא והאבדה, .הּפּקדֹון ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ

ּבנב; לתבעֹו יכֹול אינֹו ּבירּוׁשלים, אצלֹו הפקיד ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּכיצד?
מּמּנּו מקּבלֹו ּבנב, ּפקדֹונֹו לֹו החזיר הפקיד [חייב]ואם . ְְְְְְְִִִִִִֶֶַֹ

מּמּנּו, מקּבלֹו אינֹו - ּבּמדּבר ּפקדֹונֹו והביא ּבּיּׁשּוב, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָאצלֹו
לי  ׁשּתחזירהּו עד ,ּבאחריּות הּוא 'הרי לֹו: יאמר  ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹאּלא

ּבּיּׁשּוב'. אצל ׁשהפקדּתי ּכדר ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַּבּיּׁשּוב,
.·È,הּים למדינת הּפּקדֹון ּבעל והל חברֹו, אצל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהּמפקיד

מי  יׁש - ּבׁשּירה לצאת אֹו לפרׁש, רֹוצה הּׁשֹומר ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָוהרי
נפטר  ּדין, לבית הּפּקדֹון והביא הּׁשֹומר ּבא ׁשאם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהֹורה,

אֹוסרין  ׁשאין הן; טעם ׁשל ּודברים ׁשמירתֹו. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמאחריּות
ואי [כובלים] ׁשּברח, זה ׁשל ּפּקדֹון מּפני זֹו, ּבמדינה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָזה

חּיב  ויהיה אנס, יארעֹו ׁשּמא עּמֹו, להֹוליכֹו לֹו ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָֹאפׁשר
אצלם, נאמן ּביד אֹותֹו מפקידין ּדין ּובית ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָּבאחריּותֹו.

לּבעלים. אבדה הׁשב ְֲִִֵֵֵַָָמּׁשּום

ח  ¤¤ּפרק
אבדּו,‡. אֹו ונגנבּו ּכלים, אֹו ּבהמה חברֹו אצל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָהּמפקיד

ונמ  להּׁשבע, רצה ולא מׁשּלם', 'הריני -ואמר: הּגּנב צא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ
ּתׁשלּומי  מׁשּלם מכר, אֹו טבח ּכפל; ּתׁשלּומי ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמׁשּלם
אצלֹו, הּפּקדֹון ׁשהיה למי מׁשּלם? למי וחמּׁשה. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָארּבעה

'אׁשּלם' אמר חֹוזרת ׁשהרי - עצמּה הּבהמה חזרה . ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
קֹונה  הּׁשֹומר זה ׁשאין ּוולדֹותיה; וגּזֹותיה היא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָלבעליה,

מאליו הּבא ׁשבח אּלא מּגּופּה, הּבא כפל]ׁשבח .[כגון ִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
לפני  אּלא ּוולדֹות, ּגּזֹות מחזיר הּגּנב ׁשאין ּבארנּו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּוכבר
נמצא  ּכ ואחר לׁשּלם, רצה ולא הּׁשֹומר נׁשּבע ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֹיאּוׁש.
מׁשּלם  מכר, אֹו טבח ּכפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם - ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּגּנב
וכן  הּפּקדֹון. לבעל מׁשּלם? למי וחמּׁשה. ארּבעה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָּתׁשלּומי
ואיני  מׁשּלם 'הריני ואמר ונגנבה, מחברֹו, ּפרה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָהּׂשֹוכר
ּכפל  ּתׁשלּומי מׁשּלם - הּגּנב הּכר ּכ ואחר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻנׁשּבע',
היה  הּׂשֹוכר, רצה ׁשאּלּו לּׂשֹוכר; וחמּׁשה ארּבעה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָותׁשלּומי

ונפטר. ּבאנס, ׁשּנגנבה ְְְְְְִִִֶֶָָָֹנׁשּבע
חּיב ·. ׁשהרי ּבּכפל; זכה - 'ּפׁשעּתי' ׁשאמר חּנם ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשֹומר

והיה  'אבדה', אֹו 'נגנבה' אמר - רצה ואּלּו לׁשּלם, ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָעצמֹו
קנה  - 'נגנבה' ׁשאמר והּׂשֹוכר ׂשכר נֹוׂשא וכן ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָּפטּור.
אמר  - רצה ואּלּו ּבתׁשלּומין, עצמֹו חּיב ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּכפל;
עד  הּכפל, קֹונה אינֹו - הּׁשֹואל אבל נפטר. והיה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ'מתה',
הּגּנב  הּכר ּכ ואחר מעצמֹו, וׁשּלם קדם מעצמֹו. ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֻׁשּיׁשּלם

לּׁשֹואל  וחמּׁשה וארּבעה ּכפל ּתׁשלּומי מׁשּלם -. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּכיצד?‚. מאליו. הּבא הּׁשבח קֹונה הּכפל, הּקֹונה ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכל

ונגנבּו סלע, ׁשוין הן והרי חברֹו, אצל סאין ארּבע ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהפקיד
ואחר  נׁשּבע', ואיני סלע, מׁשּלם 'הריני ואמר: אבדּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאֹו
ׁשל  הן הרי - סלעים ארּבע ׁשוין הן והרי נמצאּו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּכ

סלע  אּלא מׁשּלם ואינֹו ׁשּלא ׁשֹומר, אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
וחּיבּוהּו ׁשּפׁשע, הֹודה אם אבל ּבּדין. לּבעלים ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָהטריחן
על  ּדין ּבית ׁשּכפּוהּו עד ּברצֹונֹו, נתן ולא לּתן, ּדין ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּבית
הּפּקדֹון  נמצא אֹו הּגּנב, הּכר ּכ ואחר מּמּנּו, ונטלּו ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻּכרחֹו
הּדמים  לּׁשֹומר ּומחזירין ׁשהּוא, ּכמֹות לּבעלים יחזר -ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ
מּמּנּו ּדין ּבית ּגבּו קרקע אֹו ּכלים ואם מּמּנּו. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּלקחּו

ׂשדהּו.[בהערכה]ּבׁשּומה אֹו ּכליו לּׁשֹומר מחזיר , ְְִֵֵֵַַָָָ
והּכר „. ׁשּלם, ּכ ואחר ונׁשּבע, לּׁשֹומר, ּבעלים ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּתבעּוהּו

ּפי  על אף ּבּכפל, זכה ּברצֹונֹו, וׁשּלם הֹואיל - ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּגּנב
ׁשּנׁשּבע  עד לּדין, ּבּתחּלה ּבּתחּלה ׁשהטריחן הּׁשֹומר אמר . ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ּבּכפל. זכה - מׁשּלם' 'הריני ואמר וחזר מׁשּלם', ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ'איני
אֹו‰. מׁשּלם', 'איני ואמר: וחזר מׁשּלם', 'הריני ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָאמר:

אנּו 'אין הּבנים: ואמרּו ּומת, מׁשּלם' 'הריני ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשאמר:
ׁשּמת, עד הּׁשֹומר את לתּבע הסּפיק ׁשּלא אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹמׁשּלמין',
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ּכמֹותֹו לקנֹות מֹוצא ׁשאינֹו ּדבר אֹו מתּקן, ּכלי אֹו ְְְְְִִֵֵֶָָָָֻֻמצּיר,
אֹותֹו ּומׁשּביעין ּבֹו, נתן עיניו ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְִִִֵֶֶַַָָָָּבׁשוה

חפץ ּבנקיטת ׁשבּועה חכמים ׁשאינֹו[קדוש]ּבתּקנת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הּׁשֹומרין, לׁשאר הּדין והּוא מׁשּלם. ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָּברׁשּותֹו,
אֹו ׂשכר וׁשֹומר 'נגנבה', אֹו 'מתה' ׁשאמר הּׁשֹואל ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָּכגֹון
חּיבין  ׁשהן ּפי על אף - 'אבדה' אֹו 'נגנבה' ׁשאמרּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׂשֹוכר
ּכ ואחר ּברׁשּותן, ׁשאינּה ׁשבּועה אֹותן מׁשּביעין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלׁשּלם,
ׁשּמא  לֹו, חֹוׁשׁשין ׁשאנּו החפץ; אֹו הּבהמה ּדמי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמׁשּלמין
ׁשוה' היה זה על 'יתר הּבעלים: אמרּו ואם ּבּה. נתן ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעיניו
ּכל  נמצא .וכ ּכ אּלא ׁשוה ׁשאינֹו ּבׁשבּועתֹו ּכֹולל -ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָ
ׁשלׁשה  ּבׁשבּועתֹו ּכֹולל הּׁשֹומרין, ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹׁשֹומר
והרי  וכ ּכ וׁשארעֹו הּׁשֹומרין, ּכדר ׁשּׁשמר - ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָדברים

יד ּבֹו ׁשלח וׁשּלא ּברׁשּותֹו, בו]אינֹו ׁשארעֹו[השתמש קדם ְְְִֵֵֶֶֶַָָֹֹ
ׁשאינֹו נׁשּבע - לׁשּלם רצה ואם אֹותֹו. הּפֹוטר ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהמארע

ׁשוה. היה וכ ׁשּכ ּבׁשבּועתֹו וכֹולל ְְְְִִֵֶֶָָָָָָּברׁשּותֹו,
אּלא ·. הּׁשֹומרין, ּכדר ׁשֹומר ׁשאינֹו להתנֹות, לּׁשֹומר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָיׁש

אֹותן', מּניח אני ּביתי ּבזוית אצלי, ׁשּתפקיד אּלּו ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ'מעֹות
הּפּקדֹון  ּובעל ּבינינּו, היה ׁשּתנאי הּׁשֹומר טען ּבזה. ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָוכּיֹוצא
אצלֹו ׁשהפקיד ּפי על אף - ּתנאי' ׁשם היה 'לא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹומר:
הּׁשֹומרין  ּכל ּכדר 'ׁשמרּתי לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבעדים
יּׁשבע  ,לפיכ ּתנאי. ּביניהן ׁשהיה לֹומר נאמן ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָונאנסּתי',
ּתנאי  ּביניהם וׁשהיה ּברׁשּותֹו, וׁשאינֹו יד, ּבֹו ׁשלח .ׁשּלא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ראיה ‚. ׁשהביא חּנם מּׁשבּועה,ׁשֹומר ּפטּור - ּפׁשע ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
הּפּקדֹון  ּובעל ׁשאבד. קדם יד ּבֹו ׁשלח ׁשּמא אֹומרים ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹואין
ואמר: טען ואם מׁשּלם; הּׁשֹומר, ׁשּפׁשע ראיה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהביא

ׁשּפׁשע  עדים יׁש ׁשהרי נאמן, אינֹו - ּבינינּו' היה .'ּתנאי ְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
החפץ „. ׁשּזה עדים ּובאּו ּבעדים, חברֹו אצל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּמפקיד

ולֹומר  לטען יכֹול הּׁשֹומר אין - אצלֹו הפקידֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹּבפנינּו
אם  ,לפיכ ּבמּתנה'. לי 'נתנֹו אֹו מּמּנּו', ּולקחּתיו ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ'חזרּתי
עצמן  היתֹומים מן עצמֹו הּפּקדֹון מֹוציאין הּׁשֹומר, ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָמת
וכ ּכ' ואמר: ׁשּבא מי אּלא עֹוד, ולא ׁשבּועה. ְְְְְִֶֶַָָָָָָֹֹּבלא
ונמצא  מבהקין, סימנין ונתן אביכם', אצל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻהפקדּתי
אמּוד  הּמת היה ׁשּלא יֹודע הּדּין והיה ׁשאמר, ּכמֹו ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹהּפּקדֹון

הּפּקדֹון [מוערך] לּתן הּזה לּדּין יׁש - ׁשּלֹו הּפּקדֹון ִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּזה
רגיל  הּמפקיד יהיה ׁשּלא והּוא, הּסימנין; ׁשּנתן ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹלזה
ׁשל  ׁשּמא - אצלֹו רגיל היה אם אבל ׁשּמת; לזה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָלהּכנס
לּדּין  והעידּו עדים ּבאּו ׁשּלֹו. הּסימנין והּכיר הּוא, ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאחר
ׁשאין  ּבעדּותן; היתֹומים מן מֹוציאין אין אמּוד, זה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשאין
לֹו ואין ּדעּתֹו, אמד אינֹו ּדעּתן ואמּדן ּברּורה, ראיה ְְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹֻזה
ּבהלכֹות  ׁשאבאר ּכמֹו עליו, סֹומכת ּׁשּדעּתֹו מה אּלא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלּדּין
חברֹו אצל ׁשמׁשמין ׁשהפקיד ּבאחד מעׂשה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻסנהדרין.
לֹו אמר ,'ל 'החזרּתים לֹו: ואמר לתבעֹו, ּובא ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָּבעדים,
אצל מּנחין הן והרי מּדתם, היא וכ ּכ 'והלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻהּמפקיד:

ואּלּו ,ל החזרּתי ׁשּל' לֹו: אמר הן'.ּבחבית', אחרים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשל  ׁשמׁשמין אּלּו ׁשּמא מּידֹו, מֹוציאין אין חכמים: ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֻואמרּו

חפץ ּבנקיטת הּׁשֹומר יּׁשבע אּלא הם; [קדוש]ׁשֹומר ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶֶֶַׁשהחזיר,

ואמר ‰. הּׁשֹומר, לֹו ונתן ּפקדֹונֹו, ׁשּתבע הּפּקדֹון ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּבעל
היה  'ׁשלם אֹו הּוא', אחר אּלא ּפקדֹוני זה 'אין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמפקיד:
'מאה  ּבֹו', נׁשּתּמׁשּת ואּתה היה 'חדׁש אֹו ׁשּברּתֹו', ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָואּתה
הּבית  ּובעל חמּׁשים', אּלא אּלּו ואין ,אצל הפקדּתי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָסאין
אּתה  ּׁשּנתּת ּומה ּבעצמֹו, אצלי ׁשהפקדּת הּוא 'זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹומר:

הּסת  נׁשּבע הּׁשֹומר הרי - הּנתּבעין;נֹוטל' ּכל ּכׁשאר , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ּבּתֹורה, האמּורה הּׁשֹומרין ׁשבּועת נׁשּבע ׁשֹומר ּכל ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאין
ׁשהּמפקיד  ּכמֹו ּפּקדֹון ׁשל ּבעצמֹו ׁשּמֹודה ּבזמן ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָאּלא
טֹוען  ּדבר, ׁשל ּכללֹו נׁשּבה; אֹו מת אֹו ׁשּנגנב וטֹוען ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאֹומר,
הּוא  'זה אמר: אם אבל הּתׁשלּומין. מן עצמֹו ְְְֲִִִִֶַַַַָָֹלפטר
על  ׂשכר 'ׁשּנטלּתי אֹו לי', 'ׁשהׂשּכרּת אֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשהׁשאלּתני',

אֹוׁשמירתֹו', אחר', אּלא זה 'אינֹו אֹומרים: והּבעלים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּסת נׁשּבע הּׂשֹוכר - ׁשהיה' מּכמֹות אֹו[דרבנן]'נׁשּתּנה ; ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

סאה  'מאה ּכיצד? ּבמקצת. הֹודה אם הּתֹורה, ְְְְִִֵֵַַַָָָָָׁשבּועת
אּלא  אצלי הפקדּת 'לא אֹומר: והּׁשֹומר ,'אצל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהפקדּתי
לא  ּבמקצת, ׁשהֹודה מּפני הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹחמּׁשים'
הפקדּתי  חּטים ׁשל ּכֹור 'מאה הּׁשֹומרין. ׁשבּועת ְְְְִִִִִִֵֶַַַָמּׁשּום
- ׂשעֹורים' ׁשל ּכֹור מאה אּלא אצלי הפקדּת 'לא ,'ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאצל

ּכזֹו. ּבטענה הּנׁשּבעין ּכל ּכׁשאר הּסת ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָנׁשּבע

ז  ¤¤ּפרק
ואף ‡. ּבהן, יּגע לא זה הרי - חברֹו אצל ּפרֹות ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּמפקיד

ּדברים  ּבּמה והֹולכין. ּומתמעטין חֹוסרין ׁשהן ּפי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָעל
להן הראּוי חּסרֹון ּבׁשחסרּו ׁשנה.[הרגיל]אמּורים? ּבכל ְְְֲִִֶֶָָָָָָָָ

מּפני  ּדין, ּבבית מֹוכרן - חסרֹונן מּכדי יֹותר חסרּו אם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָאבל
לּכהנים  ימּכר מֹוכרן, ּוכׁשהּוא לּבעלים. אבדה הׁשב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשהּוא

ּתרּומה [בשווי]ּבדמי הּבעלים אֹותן עׂשּו ׁשּמא ּתרּומה; ְְְְִִֵֶַָָָָָָ
אחרֹות. ּפרֹות על מעׂשר ּתרּומת ְֲֲֵֵֵַַַאֹו

ּדבׁש·. והחמיץ, יין והרקיבּו, ּפרֹות חברֹו אצל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַהּמפקיד
ּדין; ּבבית לֹו ּומֹוכרן הּפּקדֹון, לבעל ּתּקנה עֹוׂשה - ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָונפסד

ּפֹוׂשה ההפסד ואין ּבהפסדן, ׁשעמדּו ּפי על [מתרבה]אף ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
הפסד. מֹוסיפין והּכלים הּקנקּנים הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָּבהן

לא ‚. זה הרי - הּפסח והּגיע חברֹו, אצל חמץ ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּמפקיד
יֹוצא  עׂשר; ארּבעה מּיֹום חמיׁשית ׁשעה עד ּבֹו, ְֲִִִִֵַַַָָָָָָיּגע

לׁשעתֹו ּבּׁשּוק שעה]ּומֹוכרֹו אבדה.[באותה הׁשב מּׁשּום , ְְֲִִֵֵֵַָָ
ּפי  על אף ּבהן, יּגע ׁשּלא הּפקדֹונֹות, לׁשאר הּדין ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹוהּוא
אֹותם  יאנס אֹו ּפלֹוני, ּבזמן ׁשּיּוזלּו ּבוּדאי יֹודע ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשהּוא

ממֹונם. ויּטלּו מּקדם, ּבעליהן יבֹואּו ׁשּמא ;ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּמל
לׁשנים „. אחד ּגֹוללֹו חברֹו, אצל ּתֹורה ספר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהּמפקיד

מּתר; - ּבֹו וקֹורא ּפֹותחֹו ּגֹוללֹו, ּכׁשהּוא ואם חדׁש. ְְְְְִֵֶֶָָָֹֻעׂשר
ּבגלל יפּתח לא הּדין [לצורך]אבל והּוא ויקרא. עצמֹו, ְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹ

ׁשלח  הרי - עצמֹו ּבגלל וקרא ּפתח ואם הּספרים. ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָלׁשאר
צמר  ׁשל ּכסּות אצלֹו הפקיד ּבאנסין. ונתחּיב ּבּפּקדֹון, ְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָיד
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וכן  ּבאבדה; ׁשאמרנּו ּכדר יֹום, לׁשלׁשים אחת מנערּה -ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
אבדה  הׁשב מּׁשּום עליו חֹובה ׁשּזֹו ּבזה; ּכּיֹוצא ֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּכל
ּבעליו  ׁשהלכּו ּבפּקדֹון אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָלּבעלים.
זה  הרי - הארץ ּבאֹותּה עּמֹו היּו אם אבל הּים; ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָלמדינת

אבד. ׁשהּוא ּפי על אף ּבֹו, יּגע ִִֵֶַַַָֹלא
מֹוכר ‰. זה הרי ּדין, ּבית ּפי על ּפּקדֹון הּמֹוכר ֲִִִֵֵֵֵֶַַָָּכל

החׁשד  מּפני לעצמֹו, מֹוכר ואינֹו [שיוריד לאחרים; ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָ
להׁשּתּמׁשממחירו] לֹו ויׁש אצלֹו, מּנחים יהיּו והּדמים .ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ

ּפי  על אף ׂשכר, ׁשֹומר עליהן הּוא הרי ,לפיכ ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבהן;
ּבהן. נׁשּתּמׁש לא ְֲִִֵֶֶַַָֹׁשעדין

.Âהּׁשלחני אצל מעֹות אם [חלפן]הּמפקיד - החנוני אֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻ
לא  זה הרי - מׁשּנה קׁשר קׁשּורין אֹו וחתּומין, צרּורין ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָֹֻהיּו
חּיב  אינֹו אבדּו, אֹו נגנבּו אם ,לפיכ ּבהן; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָיׁשּתּמׁש
- מׁשּנה קׁשר קׁשּורין ולא חתּומין, אינן ואם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֻּבאחריּותן.
הּוא  ,לפיכ ּבהן; להׁשּתּמׁש לֹו יׁש צרּורין, ׁשהן ּפי על ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאף

ׂשכר  ׁשֹומר עליהם חּיב נעׂשה אבדּו אֹו נגנבּו ואם , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
זה  הרי - מזּין ּבלסטיס ׁשאבדּו ּכגֹון נאנסּו, ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֻּבאחריּותן.

ָּפטּור.
.Ê אחר אבל ּבהן; ׁשּיׁשּתּמׁש קדם אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּמה

ׁשּבעֹולם, מלוה ּככל ּבאחריּותן נתחּיב - ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנׁשּתּמׁש
לּבעלים  ׁשּיחזירן .עד ְְִִֵֶַַַָ

.Á מּתרין ּבין צרּורין ּבין הּבית, ּבעל אצל מעֹות ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֻהּמפקיד
אֹו[מפוזרין] אבדּו אם ,לפיכ ּבהן; יׁשּתּמׁש לא זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּכמֹו ּבּקרקע, ׁשּיטמנם והּוא, - ּבאחריּותן חּיב אינֹו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָנגנבּו,
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.Ëׁשּיחדּו ּבין חברֹו, אצל חבית לּה[קבעו]הּמפקיד ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
וטלטלּה מקֹום, הּבעלים לּה יחדּו ׁשּלא ּבין מקֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹהּבעלים
ׁשהחזירּה אחר ּבין נׁשּברה ידֹו מּתֹו ּבין ונׁשּברה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלצרּכֹו
לצרּכּה, טלטלּה לׁשּלם; חּיב - נׁשּברה לּה ׁשּיחדּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָלמקֹומּה
ּבמקֹום  מּׁשהּניחּה ׁשּנׁשּברה ּבין ידֹו מּתֹו ׁשּנׁשּברה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָּבין

ּפטּור. זה הרי - ֲֵֵֶַָאחר
.È,העבדים מן ולא הּנׁשים, מן לא ּפקדֹונֹות מקּבלין ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹֹאין

מתה, לאּׁשה; יחזיר האּׁשה, מן קּבל הּתינֹוקֹות. מן ְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָֹולא
יחזיר  מת, לעבד; יחזיר העבד, מן קּבל לבעלּה. ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיחזיר
ּדקל  אֹו ּתֹורה, ספר ּבֹו לֹו יקנה - הּקטן מן קּבל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלרּבֹו.
הם' ּפלֹוני 'ׁשל מיתתן: ּבעת ׁשאמרּו וכּלן ּפרֹותיו. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּיאכל
יחזיר  לאו, ואם ּכפרּוׁשן; יעׂשה לֹו, נאמנין אם -ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַָָָ

.ליֹורׁשיהן  ְְֵֶ
.‡È ּבמקֹומן אּלא לּתבע נּתנּו לא והאבדה, .הּפּקדֹון ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ

ּבנב; לתבעֹו יכֹול אינֹו ּבירּוׁשלים, אצלֹו הפקיד ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּכיצד?
מּמּנּו מקּבלֹו ּבנב, ּפקדֹונֹו לֹו החזיר הפקיד [חייב]ואם . ְְְְְְְִִִִִִֶֶַֹ

מּמּנּו, מקּבלֹו אינֹו - ּבּמדּבר ּפקדֹונֹו והביא ּבּיּׁשּוב, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָאצלֹו
לי  ׁשּתחזירהּו עד ,ּבאחריּות הּוא 'הרי לֹו: יאמר  ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹאּלא

ּבּיּׁשּוב'. אצל ׁשהפקדּתי ּכדר ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַּבּיּׁשּוב,
.·È,הּים למדינת הּפּקדֹון ּבעל והל חברֹו, אצל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהּמפקיד

מי  יׁש - ּבׁשּירה לצאת אֹו לפרׁש, רֹוצה הּׁשֹומר ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָוהרי
נפטר  ּדין, לבית הּפּקדֹון והביא הּׁשֹומר ּבא ׁשאם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהֹורה,

אֹוסרין  ׁשאין הן; טעם ׁשל ּודברים ׁשמירתֹו. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמאחריּות
ואי [כובלים] ׁשּברח, זה ׁשל ּפּקדֹון מּפני זֹו, ּבמדינה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָזה

חּיב  ויהיה אנס, יארעֹו ׁשּמא עּמֹו, להֹוליכֹו לֹו ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָֹאפׁשר
אצלם, נאמן ּביד אֹותֹו מפקידין ּדין ּובית ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָּבאחריּותֹו.

לּבעלים. אבדה הׁשב ְֲִִֵֵֵַָָמּׁשּום

ח  ¤¤ּפרק
אבדּו,‡. אֹו ונגנבּו ּכלים, אֹו ּבהמה חברֹו אצל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָהּמפקיד

ונמ  להּׁשבע, רצה ולא מׁשּלם', 'הריני -ואמר: הּגּנב צא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ
ּתׁשלּומי  מׁשּלם מכר, אֹו טבח ּכפל; ּתׁשלּומי ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמׁשּלם
אצלֹו, הּפּקדֹון ׁשהיה למי מׁשּלם? למי וחמּׁשה. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָארּבעה

'אׁשּלם' אמר חֹוזרת ׁשהרי - עצמּה הּבהמה חזרה . ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
קֹונה  הּׁשֹומר זה ׁשאין ּוולדֹותיה; וגּזֹותיה היא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָלבעליה,

מאליו הּבא ׁשבח אּלא מּגּופּה, הּבא כפל]ׁשבח .[כגון ִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
לפני  אּלא ּוולדֹות, ּגּזֹות מחזיר הּגּנב ׁשאין ּבארנּו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּוכבר
נמצא  ּכ ואחר לׁשּלם, רצה ולא הּׁשֹומר נׁשּבע ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֹיאּוׁש.
מׁשּלם  מכר, אֹו טבח ּכפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם - ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּגּנב
וכן  הּפּקדֹון. לבעל מׁשּלם? למי וחמּׁשה. ארּבעה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָּתׁשלּומי
ואיני  מׁשּלם 'הריני ואמר ונגנבה, מחברֹו, ּפרה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָהּׂשֹוכר
ּכפל  ּתׁשלּומי מׁשּלם - הּגּנב הּכר ּכ ואחר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻנׁשּבע',
היה  הּׂשֹוכר, רצה ׁשאּלּו לּׂשֹוכר; וחמּׁשה ארּבעה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָותׁשלּומי

ונפטר. ּבאנס, ׁשּנגנבה ְְְְְְִִִֶֶָָָֹנׁשּבע
חּיב ·. ׁשהרי ּבּכפל; זכה - 'ּפׁשעּתי' ׁשאמר חּנם ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשֹומר

והיה  'אבדה', אֹו 'נגנבה' אמר - רצה ואּלּו לׁשּלם, ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָעצמֹו
קנה  - 'נגנבה' ׁשאמר והּׂשֹוכר ׂשכר נֹוׂשא וכן ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָּפטּור.
אמר  - רצה ואּלּו ּבתׁשלּומין, עצמֹו חּיב ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּכפל;
עד  הּכפל, קֹונה אינֹו - הּׁשֹואל אבל נפטר. והיה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ'מתה',
הּגּנב  הּכר ּכ ואחר מעצמֹו, וׁשּלם קדם מעצמֹו. ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֻׁשּיׁשּלם

לּׁשֹואל  וחמּׁשה וארּבעה ּכפל ּתׁשלּומי מׁשּלם -. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּכיצד?‚. מאליו. הּבא הּׁשבח קֹונה הּכפל, הּקֹונה ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכל

ונגנבּו סלע, ׁשוין הן והרי חברֹו, אצל סאין ארּבע ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהפקיד
ואחר  נׁשּבע', ואיני סלע, מׁשּלם 'הריני ואמר: אבדּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאֹו
ׁשל  הן הרי - סלעים ארּבע ׁשוין הן והרי נמצאּו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּכ

סלע  אּלא מׁשּלם ואינֹו ׁשּלא ׁשֹומר, אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
וחּיבּוהּו ׁשּפׁשע, הֹודה אם אבל ּבּדין. לּבעלים ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָהטריחן
על  ּדין ּבית ׁשּכפּוהּו עד ּברצֹונֹו, נתן ולא לּתן, ּדין ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּבית
הּפּקדֹון  נמצא אֹו הּגּנב, הּכר ּכ ואחר מּמּנּו, ונטלּו ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻּכרחֹו
הּדמים  לּׁשֹומר ּומחזירין ׁשהּוא, ּכמֹות לּבעלים יחזר -ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ
מּמּנּו ּדין ּבית ּגבּו קרקע אֹו ּכלים ואם מּמּנּו. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּלקחּו

ׂשדהּו.[בהערכה]ּבׁשּומה אֹו ּכליו לּׁשֹומר מחזיר , ְְִֵֵֵַַָָָ
והּכר „. ׁשּלם, ּכ ואחר ונׁשּבע, לּׁשֹומר, ּבעלים ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּתבעּוהּו

ּפי  על אף ּבּכפל, זכה ּברצֹונֹו, וׁשּלם הֹואיל - ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּגּנב
ׁשּנׁשּבע  עד לּדין, ּבּתחּלה ּבּתחּלה ׁשהטריחן הּׁשֹומר אמר . ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ּבּכפל. זכה - מׁשּלם' 'הריני ואמר וחזר מׁשּלם', ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ'איני
אֹו‰. מׁשּלם', 'איני ואמר: וחזר מׁשּלם', 'הריני ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָאמר:

אנּו 'אין הּבנים: ואמרּו ּומת, מׁשּלם' 'הריני ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשאמר:
ׁשּמת, עד הּׁשֹומר את לתּבע הסּפיק ׁשּלא אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹמׁשּלמין',
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הּבנים  ׁשּׁשּלמּו אֹו הּׁשֹומר, ּבני וׁשּלמּו הּבנים את ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָותבע
וׁשּלם  ּפרֹות ׁשּתי ׁשאל מחצה; הּׁשֹומר ׁשּׁשּלם אֹו ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלּבנים,
ׁשאלּו מהם, לאחד וׁשּלם מהּׁשּתפין ׁשאל מהן, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻאחת
לבעלּה, וׁשּלם האּׁשה מן ׁשאל מהן, אחד וׁשּלם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּׁשּתפין

ּבע  וׁשּלם ׁשּׁשאלה הּכפל אּׁשה והרי ספק, אּלּו ּכל - לּה ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הּכפל  חֹולקין ,לפיכ מהן; אחד יד ּתחת ואינֹו ּבספק, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמּטל
אחד  קדם ואם הּׁשֹומר, ּובין הּפּקדֹון ּבעל ּבין הּׁשבח ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָאֹו
לארץ  ּבחּוצה ואפּלּו מּידֹו, מֹוציאין אין - הּכל ותפׂש .מהן ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

.Â ׁשֹומר אחד - הּגּנב הּכר ּכ ואחר ּבאנס, הּפּקדֹון ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻנגנב
ּדין עֹוׂשה - ׂשכר ׁשֹומר ואחד בדין]חּנם הּגּנב,[טורח עם ְִִִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשֹומר  אם - הּגּנב הּכר ּכ ואחר ונׁשּבע, קדם נׁשּבע. ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻואינֹו
ּבׁשבּועתֹו עֹומד רצה, - הּוא לו]חּנם עֹוׂשה [והולך רצה, , ְִִֵֶָָָָָָ

נגנב  ּדין. עּמֹו עֹוׂשה הּוא, ׂשכר ׁשֹומר ואם הּגּנב; עם ְְִִִִִִֵֶַַַָָָּדין
היא  והרי הּׁשֹומר, לבית הּגּנב והחזירֹו ּבאנס, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּפּקדֹון
ּכלתה  אם ספק, ּבּדבר יׁש - ּבפׁשיעה ׁשם ּומתה ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָָּבהמה,

חיוב] ּכלתה [הסתיים לא עדין אֹו ונפטר, ְְְְֲִִִַַָָָֹׁשמירתֹו
ּתפׂשּו ואם מּלׁשּלם; ּפטּור הּׁשֹומר ,לפיכ ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָׁשמירתֹו.

מּידם. מֹוציאין אין ְִִִִֵַָָָהּבעלים,
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ה  מרחשון ז' שישי יום

-mihRWnxtq
dele deln zFkld

¥¤¦§̈¦
¦§©§¤§Ÿ¤

עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות עׂשרה ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָיׁש
להלוֹות  (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְְֲִֶֶֶַַָָֹּוׁשמֹונה
הּנכרי; את לנּגׂש (ג) אֹותֹו; יּגׂש ׁשּלא (ב) ;ומ ְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹֹלעני
הּמׁשּכֹון  להחזיר (ה) ּבזרֹוע; חֹוב ּבעל ימׁשּכן ׁשּלא ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַֹ(ד)
הּמׁשּכֹון  יאחר ׁשּלא (ו) לֹו; צרי ׁשהּוא ּבזמן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹלבעליו
אלמנה; יחבל ׁשּלא (ז) לֹו; צרי ׁשהּוא ּבעת העני ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹמּבעליו
ׁשּלא  (ט) נפׁש; אכל ּבהן ׁשעֹוׂשין ּכלים יחבל ׁשּלא ֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹ(ח)
ּברּבית; הּלוה ילוה ׁשּלא (י) ּברּבית; הּמלוה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹיּתן
יעיד  לא ּברּבית, ולוה מלוה ּבין אדם יתעּסק ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ(יא)
הּנכרי  מן ללוֹות (יב) יערב; ולא ׁשטר, יכּתב ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹֹּביניהן,

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ּברּבית. ְְְְְִִִִִֵֵֵַָּולהלוֹותֹו

א  ¤¤ּפרק
ּכסף ‡. "אם ׁשּנאמר: יׂשראל, לענּיי להלוֹות עׂשה ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמצות

ּתלמּוד  רׁשּות? יכֹול ."עּמ העני את עּמי, את ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָּתלוה
הּצדקה  מן ּגדֹולה זֹו ּומצוה וגֹו'. ּתעביטּנּו" "העבט ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָלֹומר:

הּׁשֹואל העני וזה [המבקש]על לׁשאל, נצר ּכבר ׁשּזה - ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
למּד הּגיע לא ׁשּיּמנע עדין מי על הקּפידה והּתֹורה זֹו. ה ְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָֹ

וגֹו'. האביֹון" ּבאחי עינ "ורעה ׁשּנאמר: לעני, ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמּלהלוֹות
לֹו·. ּיחזיר מה לֹו ׁשאין יֹודע והּוא העני, את הּנֹוגׂש ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכל

ּכנׁשה". לֹו תהיה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר -ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹ
"את  ׁשּנאמר: לֹו, ּולהצר הּנכרי, את לנּגׂש עׂשה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּומצות

עׂשה. מצות ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ּתּגׂש" ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹהּנכרי

ׁשאין ‚. ׁשּיֹודע ּבזמן חֹובֹו לבעל להראֹות לאדם ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאסּור
על  אף יכלימֹו, אֹו יפחידֹו ׁשּלא - לפניו לעבר אפּלּו ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָֹֹלֹו,

ּתבעֹו אם לֹומר, צרי ואין ּתֹובעֹו; ׁשאינֹו ּוכׁשם ּפי . ְְְְִִִֵֵֵֶַָָ
חברֹו ממֹון לכּבׁש לּלוה אסּור ּכ לתּבע, לזה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשאסּור
ׁשּנאמר: לֹו; ׁשּיׁש והּוא - וׁשּוב' ל' לֹו: ולֹומר ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּבידֹו
לּקח  לּלוה אסּור וכן וׁשּוב". ל לרע ּתאמר ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ"אל
ימצא  ׁשּלא עד ּולאּבדּה, לצר ׁשּלא ּולהֹוציאּה ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹההלואה
ּגדֹול. עׁשיר ׁשהּמלוה ּפי על אף יגּבה, מאין חֹוב ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּבעל
יׁשּלם". ולא רׁשע, "לוה ׁשּנאמר: הּוא, רׁשע - זה ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹועֹוׂשה
.'ּכׁשּל עלי חביב חבר ממֹון 'יהי ואמרּו: חכמים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָוצּוּו

עׁשיר,„. ׁשהּוא ּפי על אף - הלואתֹו הּמלוה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָּכׁשּיתּבע
ּבּדין  מרחמין אין - ּבמזֹונֹות וטרּוד ּדחּוק אּלא והּלוה , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

הּמּטלטלין  מּכל אחרֹונה ּפרּוטה עד חֹובֹו לֹו ְְְֲִִִִַַַַָָָּגֹובין
מן  ּגֹובין - הּמּטלטלין הסּפיקּו לא ואם לֹו. ְְְְְְִִִִִִִִֶַַֹׁשּימצאּו

ׁשּמחרימין אחר סתם]הּקרקע, חרם ׁשּיׁש[מטילין מי על ְְִִִֵֶֶַַַַַַַ
ׁשּידע מי אֹו מּטלטלין יביאם [שיש]לֹו ולא מּטלטלין, לֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַֹ

ׁשהיא  ּפי על אף לֹו; ׁשּיׁש קרקע מּכל וגֹובין ּדין. ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָלבית
ּגֹובין  - ׁשּקדם חֹוב לבעל אֹו אׁשּתֹו, לכתּבת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֻֻמׁשעּבדת
הּלוה, טען יטרף. לטרף, הראׁשֹון יבֹוא ואם ְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹֹלזה;
ּבידי', הן ּפּקדֹון אּלא ׁשּלי, אינן ׁשּבידי אּלּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ'ׁשּמּטלטלין
יביא  אֹו אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ׁשאּולין אֹו ׂשכּורין, ְְְִִִִֵֶָָאֹו

חֹובֹו. ּבעל מהן יגּבה אֹו ְְִֵֶֶַַָָראיה,
לוה,‰. ׁשל ּובניו אׁשּתֹו מּכסּות לא ּגֹובה חֹוב ּבעל ְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹאין

לא  ׁשעדין ּפי על אף לׁשמן, ׁשּצבען צבּועין מּבגדים ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹולא
אּלא  לׁשמן; ׁשּלקחן חדׁשים מּסנּדלים ולא אֹותן, ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָָֹלבׁשּו

ׁשּלהן  אּלּו אב הרי החל. ּבכלי אמּורים? ּדברים ּבּמה ל . ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
צרי ואין חֹוב; ּבעל אֹותן ּגֹובה והּמֹועד, הּׁשּבת ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבגדי

וחלי טּבעֹות ּבהם היּו אם -[תכשיטי]לֹומר ּכסף אֹו זהב ֲִִֶֶֶַַַָָָָָ
חֹובֹו. לבעל ְֶַַַֹׁשהּכל

.Â חֹובֹות ׁשטרי עליו והרי קרקע, אֹו מּטלטלין לֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָהיה
יּטלּו ואם לגֹויים, מׁשעּבדין נכסי ּכל 'הרי ואמר: ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֻלגֹויים,
ּבחֹובן, הּגֹויים אֹותי יאסרּו ּבחֹובן, הּיׂשראלים ְְְְְִִִִֵַַַַָָָאֹותן

- ּבּׁשביה' ויגּבּוואהיה לֹו, ׁשֹומעין ׁשאין רּבֹותי הֹורּו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָ
יׂשראל  ּכל הרי ויאסרּוהּו, הּגֹויים ּוכׁשּיבֹואּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּיׂשראלים;

לפּדֹותֹו. ְְִִֻמצּוין
.Êחֹוב לבעל חיוניים]מסּדרין ׁשּמסּדרין [דברים ּכדר , ְְְְְְִִֶֶֶַַַַ

ׁשּיׁש מּטלטלין ּכל 'הבא לּלוה: אֹומרין ּכיצד? ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבערכין.
מזֹון  הּכל מן לֹו ונֹותנין אחת'. מחט אפּלּו ּתּניח ולא ,ְְְְְֲִִִִַַַַַַַֹֹל
לֹו; הראּויה מּכסּות חדׁש, עׂשר ׁשנים ּוכסּות יֹום, ְְְְְִִֵֶָָָָֹֹׁשלׁשים
מעבירין  אּלא זהּובה, מצנפת אֹו מׁשי ּבגדי ׁשּילּבׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹולא
עׂשר  לׁשנים לֹו הראּויה ּכסּות לֹו ונֹותנין מּמּנּו, ְְְְְִִִֵֶָָָָָאֹותּה
ליׁשן  לֹו הראּויין ּומּצע ּומּטה עליה, ליׁשב ּומּטה ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹחדׁש;
נֹותנין  ואין עליו. ליׁשן ּומּפץ מּטה עני, היה ואם ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹעליהן;
ּבמזֹונֹותם. חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּובניו, לאׁשּתֹו ּכאּלּו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכלים

ּותפּליוונֹותני  סנּדליו לֹו לֹו[תפילין]ן נֹותנין - אּמן היה . ְְְְְִִִַָָָָָָֻ
נֹותנין  - חרׁש ׁשהיה ּכגֹון ומין; מין מּכל אּמנּות ּכלי ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָֻׁשני

מעצדין ׁשני שיוף]לֹו מגרֹות[כלי היה [מסורים]ּוׁשּתי . ְְְֲִֵֵֵַָָָ
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מן  ׁשנים לֹו נֹותנין - מּועט אחד ּומין מרּבה אחד מין ְְְִִִִִֶֶֶַָָָֻלֹו
לֹוקחין ואין הּמּועט; מן לֹו ׁשּיׁש וכל לֹו[קונים]הּמרּבה, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֻ

לא  לֹו נֹותנין אין חּמר, אֹו אּכר היה הּמרּבה. מּדמי ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻּכלים
בקר]צמּדֹו נֹותנין [צמד אין סּפן, היה אם וכן חמֹורֹו, ולא ְְְְֲִִִֵֵַָָָֹ

אין  מאּלּו. אּלא מזֹונֹות לֹו ׁשאין ּפי על אף ספינתֹו; ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָלֹו
ּבבית  הּמּטלטלין ׁשאר עם ויּמכרּו נכסים; אּלא ּכלים, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאּלּו

חֹובֹו. לבעל ויּנתנּו ְְְִִַַָּדין,
.Á הּלוה ׁשהיה ּכגֹון הּלוה, ּבפני ׁשּלא להּפרע ׁשּבא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹמלוה

הּבעל  מּנכסי מּטלטלין האּׁשה ותפׂשה רחֹוקה, ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָּבמדינה
חֹוב; לבעל ונֹותנין מּידּה, אֹותן מֹוציאין - מהן ׁשּתּזֹון ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכדי
אׁשּתֹו את לזּון יכֹול היה לא - עֹומד ּבעלּה היה ְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹׁשאפּלּו

חֹובֹו ּכל ׁשּיפרע עד .ּובניו, ְִֶַַָָָ

ב  ¤¤ּפרק
אם ‡. - חֹובֹו את הּמלוה ׁשּיתּבע ׁשּבזמן ּתֹורה, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָּדין

לֹו מסּדרין - נכסים לּלוה חיוניים]נמצאּו ונֹותנין [דברים , ְְְְְְְִִִִֶַַָֹ
לּלוה  נמצא לא ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּׁשאר, את חֹוב ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלבעל
הּלוה  יל - ּבלבד לֹו ׁשּמסּדרין דברים לֹו נמצא אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכלּום,

'הב  לֹו: אֹומרין ואין אֹותֹו, אֹוסרין ואין ראיה לדרּכֹו. א ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָ
הּגֹויים, ׁשּדנין ּכדר אֹותֹו מׁשּביעין ולא עני', ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאּתה
'אם  לּמלוה: אֹומרין אּלא ּכנׁשה"; לֹו תהיה "לא ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּנאמר:

אֹותן'. ּותפׂש ל ,ל המחּיב לזה נכסים יֹודע ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֻאּתה
לֹו[המלווה]טען·. והרי [ללווה]ׁשּיׁש אֹותן, והחּביא ְְֲִֵֵֶֶַַָָ

ולא  הּוא לא לביתֹו, ׁשּיּכנס הּדין מן אין - ּביתֹו ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָֹֹהן
"ּבחּוץ  ׁשּנאמר: זה, על הקּפידה ׁשהּתֹורה ּדין; ּבית ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשליח

מחרימין אבל סתמי]ּתעמד". חרם ׁשּיׁש[מטילים מי על ְֲֲִִִֵֶַַַָֹ
הראׁשֹונים  הּגאֹונים ּכׁשראּו חֹובֹו. לבעל יּתן ולא ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹלֹו
ּדלת  וננעלה הרּמאים ׁשרּבּו הּתלמּוד, חּבּור אחר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשעמדּו

לוין להלוות]ּבפני הּלוה [שפחדו את ׁשּמׁשּביעין התקינּו , ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַֹֹ
חפץ ּבנקיטת ּתֹורה ׁשל ּכעין חמּורה ׁשאין [קדוש]ׁשבּועה , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּביד  החּביא וׁשּלא לֹו, ׁשּמסּדרין ּדברים על יתר ּכלּום ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹלֹו
ּבׁשבּועה  וכֹולל להחזיר. מנת על מּתנה נתן ולא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹאחרים,
מאׁשר  לרׁשּותֹו אֹו לידֹו ׁשּיבֹוא וכל ׁשּירויח, ׁשּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָזֹו,
לבניו, ולא לאׁשּתֹו לא ּכלּום, מּמּנּו יאכיל לא - ידֹו ְְְְְֲִִִִֶַַָָָֹֹֹּתּׂשיג
לאדם  מּתנה יּתן ולא ּבהם, יּטּפל ולא אֹותם, ילּביׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֹולא
יֹום  ׁשלׁשים מזֹון ידֹו ּתּׂשיג אׁשר מּכל יֹוציא אּלא ְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹּבעֹולם,
לֹו הראּוי ּוכסּות לֹו הראּוי מזֹון חדׁש, עׂשר ׁשנים ְְְֵֶָָָָָָָֹּוכסּות
ולא  מלכים, ּבני אֹו והּסֹובאין הּזֹוללים אכילת לא -ְְְְְְֲִִִִֵַַַָֹֹ

והּסגנים הּפחֹות מלוכה]מלּבּוׁשי וכל [שרי ּכדרּכֹו. אּלא , ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָ
עד  ראׁשֹון, ראׁשֹון חֹובֹו לבעל יּתן - צרּכֹו על ְְִִִֵֵַַַַַָָהּיתר
לפלֹוני  ׁשּידע מי על ּתחּלה ּומחרימין חֹובֹו. ּכל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּיגּבּנּו
אחר  ּגם הּדין. לבית יֹודיע ולא טמּונין אֹו ּגלּויין ְְְְְִִִִִֵַַַַַָֹנכסים
ׁשל  ּביתֹו לתֹו להּכנס יכֹול חֹוב ּבעל אין הּזאת, ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּתּקנה
ּגּוף  לעקר ּתּקנּו ׁשּלא ּדין; ּבית ׁשליח ולא הּוא לא ְְְֲִִִֵֶֶַַֹֹֹֹֹלוה,
וכ ּכ' יאמר: אֹו ּכליו, יֹוציא עצמֹו הּלוה אּלא ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהּתֹורה.

הראּוי מּניחין לי'; ׁשּיׁש הּׁשאר,[הדרוש]הּוא ויֹוציא לֹו, ְְִִִִֵֶַַָָָ
נראה  מקֹומֹותם. ּבכל יׂשראל ּדנין וכזה זֹו. ּבתּקנה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָויּׁשבע

'ׁשל [אצלו]לֹו ואמר: זֹו, ׁשבּועה ׁשּנׁשּבע אחר ְְְִֶֶַַַַָָָממֹון
עד  לֹו, ׁשֹומעין אין - ּבידי' הּוא 'עסק אֹו הּוא', ְְֲִִִֵֵֵֶַָאחרים

רּבֹותי. הֹורּו וכן ראיה; ְְִֵֶַַָָָׁשּיביא
ּׁשּירויח ‚. מה וכל ּכלּום לֹו ׁשאין זֹו, ׁשבּועה ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָמי

ּבא  חֹובֹות מּבעלי ואחד אחד ּכל אין - חֹובֹו לבעל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיּתן
ותּקנת  החֹובֹות. ּבעלי ּכל ּכֹוללת אחת ׁשּׁשבּועה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּומׁשּביעֹו;

להקל  אּלא להחמיר ּבּה מדקּדקין ואין היא, .אחרֹונים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּגלּוי „. והּדבר ּבתם, והֹול וכׁשר עני ׁשהּוא ׁשהחזק ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמי

ּבתּקנה  להׁשּביעֹו חֹובֹו ּבעל ּובא העם, ּולרב לּדּין ְְְְְִַַַַַַַָָָָָָָֹוידּוע
זה ּבענּיּות מסּתּפק ׁשאינֹו הּתֹובע והחזק שעני זֹו, לו [ודאי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַֻ

ּולבּיׁשֹוהוא] לֹו ּולהצר זֹו ּבׁשבּועה לצערֹו רֹוצה אּלא ,ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָ
ּכד  הּגֹויים ּברּבים מן וילוה ׁשּיל ּכדי אֹו מּמּנּו, להּנקם י ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

מּׁשבּועה  ׁשּיּנצל עד לזה, ויּתן אׁשּתֹו נכסי יּקח אֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּברּבית
ׁשבּועה  להׁשּביעֹו ׁשמים ירא לדּין ׁשאסּור לי יראה - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזֹו
תהיה  "לא ּתֹורה, ׁשל תעׂשה לא ּבּטל - הׁשּביעֹו ואם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָֹֹזֹו;
ּולטרדֹו ּבּתֹובע לגער לּדּין ראּוי אּלא עֹוד, ולא ּכנׁשה". ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹלֹו

ׁשּלא [לגרשו] לּבֹו; ּבׁשרירּות והֹול עּור ׁשהּוא מּפני ,ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֹ
נאמר: והרי הרּמאין; מּפני אּלא זֹו, ּתּקנה ּגאֹונים ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּתּקנּו
רּמאי  אם אחי את ׁשּתדרׁש עד - אתֹו" אחי ּדרׁש ְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹ"עד
וׁשאינֹו עני, ׁשהּוא זה ׁשהחזק ּומאחר רּמאי. אינֹו אֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻהּוא,
רּמאי  ׁשהחזק ׁשּמי אֹומר, אני וכן להׁשּביעֹו. אסּור - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֻרּמאי
לֹו ׁשּיׁש אמּוד הּוא והרי ּומּתנֹו, ּבמּׂשאֹו מקלקלין ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֻּודרכיו
ּבתּקנה  להּׁשבע רץ הּוא והרי ּכלּום, לֹו ׁשאין וטען ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָממֹון,
לעּׂשֹותֹו ּבּדּין ּכח יׁש אם אּלא להׁשּביעֹו; ראּוי ׁשאין - ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹזֹו

-[לכופו] ׁשּיּתן עד לנּדֹותֹו אֹו חֹובֹו, ּבעל ׁשּיפרע ְְִִֵֶֶַַַַַַעד
מצוה. חֹוב ּבעל ׁשּפריעת אמּוד: ׁשהּוא מאחר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָיעּׂשה,
וכּונתֹו אּלּו, מּדברים הּדּין ׁשּיעׂשה ּכל ּדבר: ׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכללֹו

לעבר ולא לרדפֹו ׁשּנצטּוינּו ּבלבד הּצדק [להטות]לרּדף ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹ
ּומקּבל  לעׂשֹות מרׁשה זה הרי - דינין מּבעלי אחד על ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻהּדין

ׁשמים. לׁשם מעׂשיו ׁשּיהיּו והּוא, ְְְֲִִֵֶַַָָָָׂשכר;
ׁשט ‰. מּפני זֹו ּבׁשבּועה ׁשּנתחּיב והֹודה מי ׁשעליו, חֹוב ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

לֹו הראּוי על יתר ידֹו והּׂשיגה אחרים, ּבחֹובֹות ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָלאחרים
למחיתו] הּיתר[- יּטל לא צרכיו]- על העודף אּלא [הכסף ִֵֶַָָֹֹ

קנּוניא ׁשּמא ּבלבד, הּׁשטרֹות עׂשה [תחבולה]ּבעלי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ
זה. ׁשל נכסיו על ְְֶֶַָָָָּבהֹודאתֹו

.Â מאה לראּובן חּיב ולוי מאה, לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָראּובן
לׁשמעֹון  ונֹותנין מּלוי, מֹוציאין לראּובן - אין אם ,לפיכ . ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵָ

אמנה  'ׁשטר לוי: ואמר לוי, על חֹוב ׁשטרי לֹו והיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָנכסים,
הלווהו] לא -[עדיין ראּובן לֹו והֹודה הּוא', 'ּפרּוע ְְֵַָָהּוא',

קנּוניא ׁשּמא הֹודאתֹו; על מׁשּגיחין הן [תחבולה]אין ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
ויּטל  ׁשמעֹון יּׁשבע אּלא ׁשמעֹון; ׁשל זכּותֹו לאּבד ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹעֹוׂשין

טֹורף ּכל ּכדין ממשועבדים]מּלוי, נפרע [גובה ׁשאינֹו , ְְִִִִֵֵֵֶָָ
והֹודה  חֹוב, ׁשטר עליו ׁשּיׁש מי ּכל וכן ּבׁשבּועה. ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלא
ׁשּיגּבּו ּכדי נכסים לֹו אין אם - אחר ּבחֹוב מעצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָלאחר
על  קנּוניא יעׂשּו ׁשּלא ּבלבד; הּׁשטר ּבעל ּגֹובה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשניהם,

זה. ׁשל ְֶֶָׁשטרֹו
.Ê לתלמיד ואפּלּו עדים, ּבלא מעֹותיו להלוֹות לאדם ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹאסּור
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הּבנים  ׁשּׁשּלמּו אֹו הּׁשֹומר, ּבני וׁשּלמּו הּבנים את ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָותבע
וׁשּלם  ּפרֹות ׁשּתי ׁשאל מחצה; הּׁשֹומר ׁשּׁשּלם אֹו ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלּבנים,
ׁשאלּו מהם, לאחד וׁשּלם מהּׁשּתפין ׁשאל מהן, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻאחת
לבעלּה, וׁשּלם האּׁשה מן ׁשאל מהן, אחד וׁשּלם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּׁשּתפין

ּבע  וׁשּלם ׁשּׁשאלה הּכפל אּׁשה והרי ספק, אּלּו ּכל - לּה ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הּכפל  חֹולקין ,לפיכ מהן; אחד יד ּתחת ואינֹו ּבספק, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמּטל
אחד  קדם ואם הּׁשֹומר, ּובין הּפּקדֹון ּבעל ּבין הּׁשבח ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָאֹו
לארץ  ּבחּוצה ואפּלּו מּידֹו, מֹוציאין אין - הּכל ותפׂש .מהן ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

.Â ׁשֹומר אחד - הּגּנב הּכר ּכ ואחר ּבאנס, הּפּקדֹון ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻנגנב
ּדין עֹוׂשה - ׂשכר ׁשֹומר ואחד בדין]חּנם הּגּנב,[טורח עם ְִִִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשֹומר  אם - הּגּנב הּכר ּכ ואחר ונׁשּבע, קדם נׁשּבע. ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻואינֹו
ּבׁשבּועתֹו עֹומד רצה, - הּוא לו]חּנם עֹוׂשה [והולך רצה, , ְִִֵֶָָָָָָ

נגנב  ּדין. עּמֹו עֹוׂשה הּוא, ׂשכר ׁשֹומר ואם הּגּנב; עם ְְִִִִִִֵֶַַַָָָּדין
היא  והרי הּׁשֹומר, לבית הּגּנב והחזירֹו ּבאנס, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּפּקדֹון
ּכלתה  אם ספק, ּבּדבר יׁש - ּבפׁשיעה ׁשם ּומתה ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָָּבהמה,

חיוב] ּכלתה [הסתיים לא עדין אֹו ונפטר, ְְְְֲִִִַַָָָֹׁשמירתֹו
ּתפׂשּו ואם מּלׁשּלם; ּפטּור הּׁשֹומר ,לפיכ ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָׁשמירתֹו.

מּידם. מֹוציאין אין ְִִִִֵַָָָהּבעלים,
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ה  מרחשון ז' שישי יום
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עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות עׂשרה ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָיׁש
להלוֹות  (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְְֲִֶֶֶַַָָֹּוׁשמֹונה
הּנכרי; את לנּגׂש (ג) אֹותֹו; יּגׂש ׁשּלא (ב) ;ומ ְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹֹלעני
הּמׁשּכֹון  להחזיר (ה) ּבזרֹוע; חֹוב ּבעל ימׁשּכן ׁשּלא ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַֹ(ד)
הּמׁשּכֹון  יאחר ׁשּלא (ו) לֹו; צרי ׁשהּוא ּבזמן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹלבעליו
אלמנה; יחבל ׁשּלא (ז) לֹו; צרי ׁשהּוא ּבעת העני ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹמּבעליו
ׁשּלא  (ט) נפׁש; אכל ּבהן ׁשעֹוׂשין ּכלים יחבל ׁשּלא ֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹ(ח)
ּברּבית; הּלוה ילוה ׁשּלא (י) ּברּבית; הּמלוה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹיּתן
יעיד  לא ּברּבית, ולוה מלוה ּבין אדם יתעּסק ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ(יא)
הּנכרי  מן ללוֹות (יב) יערב; ולא ׁשטר, יכּתב ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹֹּביניהן,

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ּברּבית. ְְְְְִִִִִֵֵֵַָּולהלוֹותֹו

א  ¤¤ּפרק
ּכסף ‡. "אם ׁשּנאמר: יׂשראל, לענּיי להלוֹות עׂשה ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמצות

ּתלמּוד  רׁשּות? יכֹול ."עּמ העני את עּמי, את ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָּתלוה
הּצדקה  מן ּגדֹולה זֹו ּומצוה וגֹו'. ּתעביטּנּו" "העבט ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָלֹומר:

הּׁשֹואל העני וזה [המבקש]על לׁשאל, נצר ּכבר ׁשּזה - ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
למּד הּגיע לא ׁשּיּמנע עדין מי על הקּפידה והּתֹורה זֹו. ה ְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָֹ

וגֹו'. האביֹון" ּבאחי עינ "ורעה ׁשּנאמר: לעני, ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמּלהלוֹות
לֹו·. ּיחזיר מה לֹו ׁשאין יֹודע והּוא העני, את הּנֹוגׂש ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכל

ּכנׁשה". לֹו תהיה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר -ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹ
"את  ׁשּנאמר: לֹו, ּולהצר הּנכרי, את לנּגׂש עׂשה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּומצות

עׂשה. מצות ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ּתּגׂש" ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹהּנכרי

ׁשאין ‚. ׁשּיֹודע ּבזמן חֹובֹו לבעל להראֹות לאדם ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאסּור
על  אף יכלימֹו, אֹו יפחידֹו ׁשּלא - לפניו לעבר אפּלּו ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָֹֹלֹו,

ּתבעֹו אם לֹומר, צרי ואין ּתֹובעֹו; ׁשאינֹו ּוכׁשם ּפי . ְְְְִִִֵֵֵֶַָָ
חברֹו ממֹון לכּבׁש לּלוה אסּור ּכ לתּבע, לזה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשאסּור
ׁשּנאמר: לֹו; ׁשּיׁש והּוא - וׁשּוב' ל' לֹו: ולֹומר ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּבידֹו
לּקח  לּלוה אסּור וכן וׁשּוב". ל לרע ּתאמר ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ"אל
ימצא  ׁשּלא עד ּולאּבדּה, לצר ׁשּלא ּולהֹוציאּה ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹההלואה
ּגדֹול. עׁשיר ׁשהּמלוה ּפי על אף יגּבה, מאין חֹוב ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּבעל
יׁשּלם". ולא רׁשע, "לוה ׁשּנאמר: הּוא, רׁשע - זה ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹועֹוׂשה
.'ּכׁשּל עלי חביב חבר ממֹון 'יהי ואמרּו: חכמים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָוצּוּו

עׁשיר,„. ׁשהּוא ּפי על אף - הלואתֹו הּמלוה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָּכׁשּיתּבע
ּבּדין  מרחמין אין - ּבמזֹונֹות וטרּוד ּדחּוק אּלא והּלוה , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

הּמּטלטלין  מּכל אחרֹונה ּפרּוטה עד חֹובֹו לֹו ְְְֲִִִִַַַַָָָּגֹובין
מן  ּגֹובין - הּמּטלטלין הסּפיקּו לא ואם לֹו. ְְְְְְִִִִִִִִֶַַֹׁשּימצאּו

ׁשּמחרימין אחר סתם]הּקרקע, חרם ׁשּיׁש[מטילין מי על ְְִִִֵֶֶַַַַַַַ
ׁשּידע מי אֹו מּטלטלין יביאם [שיש]לֹו ולא מּטלטלין, לֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַֹ

ׁשהיא  ּפי על אף לֹו; ׁשּיׁש קרקע מּכל וגֹובין ּדין. ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָלבית
ּגֹובין  - ׁשּקדם חֹוב לבעל אֹו אׁשּתֹו, לכתּבת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֻֻמׁשעּבדת
הּלוה, טען יטרף. לטרף, הראׁשֹון יבֹוא ואם ְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹֹלזה;
ּבידי', הן ּפּקדֹון אּלא ׁשּלי, אינן ׁשּבידי אּלּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ'ׁשּמּטלטלין
יביא  אֹו אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ׁשאּולין אֹו ׂשכּורין, ְְְִִִִֵֶָָאֹו

חֹובֹו. ּבעל מהן יגּבה אֹו ְְִֵֶֶַַָָראיה,
לוה,‰. ׁשל ּובניו אׁשּתֹו מּכסּות לא ּגֹובה חֹוב ּבעל ְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹאין

לא  ׁשעדין ּפי על אף לׁשמן, ׁשּצבען צבּועין מּבגדים ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹולא
אּלא  לׁשמן; ׁשּלקחן חדׁשים מּסנּדלים ולא אֹותן, ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָָֹלבׁשּו

ׁשּלהן  אּלּו אב הרי החל. ּבכלי אמּורים? ּדברים ּבּמה ל . ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
צרי ואין חֹוב; ּבעל אֹותן ּגֹובה והּמֹועד, הּׁשּבת ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבגדי

וחלי טּבעֹות ּבהם היּו אם -[תכשיטי]לֹומר ּכסף אֹו זהב ֲִִֶֶֶַַַָָָָָ
חֹובֹו. לבעל ְֶַַַֹׁשהּכל

.Â חֹובֹות ׁשטרי עליו והרי קרקע, אֹו מּטלטלין לֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָהיה
יּטלּו ואם לגֹויים, מׁשעּבדין נכסי ּכל 'הרי ואמר: ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֻלגֹויים,
ּבחֹובן, הּגֹויים אֹותי יאסרּו ּבחֹובן, הּיׂשראלים ְְְְְִִִִֵַַַַָָָאֹותן

- ּבּׁשביה' ויגּבּוואהיה לֹו, ׁשֹומעין ׁשאין רּבֹותי הֹורּו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָ
יׂשראל  ּכל הרי ויאסרּוהּו, הּגֹויים ּוכׁשּיבֹואּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּיׂשראלים;

לפּדֹותֹו. ְְִִֻמצּוין
.Êחֹוב לבעל חיוניים]מסּדרין ׁשּמסּדרין [דברים ּכדר , ְְְְְְִִֶֶֶַַַַ

ׁשּיׁש מּטלטלין ּכל 'הבא לּלוה: אֹומרין ּכיצד? ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבערכין.
מזֹון  הּכל מן לֹו ונֹותנין אחת'. מחט אפּלּו ּתּניח ולא ,ְְְְְֲִִִִַַַַַַַֹֹל
לֹו; הראּויה מּכסּות חדׁש, עׂשר ׁשנים ּוכסּות יֹום, ְְְְְִִֵֶָָָָֹֹׁשלׁשים
מעבירין  אּלא זהּובה, מצנפת אֹו מׁשי ּבגדי ׁשּילּבׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹולא
עׂשר  לׁשנים לֹו הראּויה ּכסּות לֹו ונֹותנין מּמּנּו, ְְְְְִִִֵֶָָָָָאֹותּה
ליׁשן  לֹו הראּויין ּומּצע ּומּטה עליה, ליׁשב ּומּטה ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹחדׁש;
נֹותנין  ואין עליו. ליׁשן ּומּפץ מּטה עני, היה ואם ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹעליהן;
ּבמזֹונֹותם. חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּובניו, לאׁשּתֹו ּכאּלּו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכלים

ּותפּליוונֹותני  סנּדליו לֹו לֹו[תפילין]ן נֹותנין - אּמן היה . ְְְְְִִִַָָָָָָֻ
נֹותנין  - חרׁש ׁשהיה ּכגֹון ומין; מין מּכל אּמנּות ּכלי ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָֻׁשני

מעצדין ׁשני שיוף]לֹו מגרֹות[כלי היה [מסורים]ּוׁשּתי . ְְְֲִֵֵֵַָָָ
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מן  ׁשנים לֹו נֹותנין - מּועט אחד ּומין מרּבה אחד מין ְְְִִִִִֶֶֶַָָָֻלֹו
לֹוקחין ואין הּמּועט; מן לֹו ׁשּיׁש וכל לֹו[קונים]הּמרּבה, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֻ

לא  לֹו נֹותנין אין חּמר, אֹו אּכר היה הּמרּבה. מּדמי ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻּכלים
בקר]צמּדֹו נֹותנין [צמד אין סּפן, היה אם וכן חמֹורֹו, ולא ְְְְֲִִִֵֵַָָָֹ

אין  מאּלּו. אּלא מזֹונֹות לֹו ׁשאין ּפי על אף ספינתֹו; ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָלֹו
ּבבית  הּמּטלטלין ׁשאר עם ויּמכרּו נכסים; אּלא ּכלים, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאּלּו

חֹובֹו. לבעל ויּנתנּו ְְְִִַַָּדין,
.Á הּלוה ׁשהיה ּכגֹון הּלוה, ּבפני ׁשּלא להּפרע ׁשּבא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹמלוה

הּבעל  מּנכסי מּטלטלין האּׁשה ותפׂשה רחֹוקה, ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָּבמדינה
חֹוב; לבעל ונֹותנין מּידּה, אֹותן מֹוציאין - מהן ׁשּתּזֹון ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכדי
אׁשּתֹו את לזּון יכֹול היה לא - עֹומד ּבעלּה היה ְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹׁשאפּלּו

חֹובֹו ּכל ׁשּיפרע עד .ּובניו, ְִֶַַָָָ

ב  ¤¤ּפרק
אם ‡. - חֹובֹו את הּמלוה ׁשּיתּבע ׁשּבזמן ּתֹורה, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָּדין

לֹו מסּדרין - נכסים לּלוה חיוניים]נמצאּו ונֹותנין [דברים , ְְְְְְְִִִִֶַַָֹ
לּלוה  נמצא לא ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּׁשאר, את חֹוב ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלבעל
הּלוה  יל - ּבלבד לֹו ׁשּמסּדרין דברים לֹו נמצא אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכלּום,

'הב  לֹו: אֹומרין ואין אֹותֹו, אֹוסרין ואין ראיה לדרּכֹו. א ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָ
הּגֹויים, ׁשּדנין ּכדר אֹותֹו מׁשּביעין ולא עני', ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאּתה
'אם  לּמלוה: אֹומרין אּלא ּכנׁשה"; לֹו תהיה "לא ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּנאמר:

אֹותן'. ּותפׂש ל ,ל המחּיב לזה נכסים יֹודע ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֻאּתה
לֹו[המלווה]טען·. והרי [ללווה]ׁשּיׁש אֹותן, והחּביא ְְֲִֵֵֶֶַַָָ

ולא  הּוא לא לביתֹו, ׁשּיּכנס הּדין מן אין - ּביתֹו ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָֹֹהן
"ּבחּוץ  ׁשּנאמר: זה, על הקּפידה ׁשהּתֹורה ּדין; ּבית ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשליח

מחרימין אבל סתמי]ּתעמד". חרם ׁשּיׁש[מטילים מי על ְֲֲִִִֵֶַַַָֹ
הראׁשֹונים  הּגאֹונים ּכׁשראּו חֹובֹו. לבעל יּתן ולא ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹלֹו
ּדלת  וננעלה הרּמאים ׁשרּבּו הּתלמּוד, חּבּור אחר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשעמדּו

לוין להלוות]ּבפני הּלוה [שפחדו את ׁשּמׁשּביעין התקינּו , ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַֹֹ
חפץ ּבנקיטת ּתֹורה ׁשל ּכעין חמּורה ׁשאין [קדוש]ׁשבּועה , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּביד  החּביא וׁשּלא לֹו, ׁשּמסּדרין ּדברים על יתר ּכלּום ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹלֹו
ּבׁשבּועה  וכֹולל להחזיר. מנת על מּתנה נתן ולא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹאחרים,
מאׁשר  לרׁשּותֹו אֹו לידֹו ׁשּיבֹוא וכל ׁשּירויח, ׁשּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָזֹו,
לבניו, ולא לאׁשּתֹו לא ּכלּום, מּמּנּו יאכיל לא - ידֹו ְְְְְֲִִִִֶַַָָָֹֹֹּתּׂשיג
לאדם  מּתנה יּתן ולא ּבהם, יּטּפל ולא אֹותם, ילּביׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֹולא
יֹום  ׁשלׁשים מזֹון ידֹו ּתּׂשיג אׁשר מּכל יֹוציא אּלא ְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹּבעֹולם,
לֹו הראּוי ּוכסּות לֹו הראּוי מזֹון חדׁש, עׂשר ׁשנים ְְְֵֶָָָָָָָֹּוכסּות
ולא  מלכים, ּבני אֹו והּסֹובאין הּזֹוללים אכילת לא -ְְְְְְֲִִִִֵַַַָֹֹ

והּסגנים הּפחֹות מלוכה]מלּבּוׁשי וכל [שרי ּכדרּכֹו. אּלא , ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָ
עד  ראׁשֹון, ראׁשֹון חֹובֹו לבעל יּתן - צרּכֹו על ְְִִִֵֵַַַַַָָהּיתר
לפלֹוני  ׁשּידע מי על ּתחּלה ּומחרימין חֹובֹו. ּכל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּיגּבּנּו
אחר  ּגם הּדין. לבית יֹודיע ולא טמּונין אֹו ּגלּויין ְְְְְִִִִִֵַַַַַָֹנכסים
ׁשל  ּביתֹו לתֹו להּכנס יכֹול חֹוב ּבעל אין הּזאת, ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּתּקנה
ּגּוף  לעקר ּתּקנּו ׁשּלא ּדין; ּבית ׁשליח ולא הּוא לא ְְְֲִִִֵֶֶַַֹֹֹֹֹלוה,
וכ ּכ' יאמר: אֹו ּכליו, יֹוציא עצמֹו הּלוה אּלא ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהּתֹורה.

הראּוי מּניחין לי'; ׁשּיׁש הּׁשאר,[הדרוש]הּוא ויֹוציא לֹו, ְְִִִִֵֶַַָָָ
נראה  מקֹומֹותם. ּבכל יׂשראל ּדנין וכזה זֹו. ּבתּקנה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָויּׁשבע

'ׁשל [אצלו]לֹו ואמר: זֹו, ׁשבּועה ׁשּנׁשּבע אחר ְְְִֶֶַַַַָָָממֹון
עד  לֹו, ׁשֹומעין אין - ּבידי' הּוא 'עסק אֹו הּוא', ְְֲִִִֵֵֵֶַָאחרים

רּבֹותי. הֹורּו וכן ראיה; ְְִֵֶַַָָָׁשּיביא
ּׁשּירויח ‚. מה וכל ּכלּום לֹו ׁשאין זֹו, ׁשבּועה ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָמי

ּבא  חֹובֹות מּבעלי ואחד אחד ּכל אין - חֹובֹו לבעל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיּתן
ותּקנת  החֹובֹות. ּבעלי ּכל ּכֹוללת אחת ׁשּׁשבּועה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּומׁשּביעֹו;

להקל  אּלא להחמיר ּבּה מדקּדקין ואין היא, .אחרֹונים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּגלּוי „. והּדבר ּבתם, והֹול וכׁשר עני ׁשהּוא ׁשהחזק ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמי

ּבתּקנה  להׁשּביעֹו חֹובֹו ּבעל ּובא העם, ּולרב לּדּין ְְְְְִַַַַַַַָָָָָָָֹוידּוע
זה ּבענּיּות מסּתּפק ׁשאינֹו הּתֹובע והחזק שעני זֹו, לו [ודאי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַֻ

ּולבּיׁשֹוהוא] לֹו ּולהצר זֹו ּבׁשבּועה לצערֹו רֹוצה אּלא ,ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָ
ּכד  הּגֹויים ּברּבים מן וילוה ׁשּיל ּכדי אֹו מּמּנּו, להּנקם י ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

מּׁשבּועה  ׁשּיּנצל עד לזה, ויּתן אׁשּתֹו נכסי יּקח אֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּברּבית
ׁשבּועה  להׁשּביעֹו ׁשמים ירא לדּין ׁשאסּור לי יראה - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזֹו
תהיה  "לא ּתֹורה, ׁשל תעׂשה לא ּבּטל - הׁשּביעֹו ואם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָֹֹזֹו;
ּולטרדֹו ּבּתֹובע לגער לּדּין ראּוי אּלא עֹוד, ולא ּכנׁשה". ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹלֹו

ׁשּלא [לגרשו] לּבֹו; ּבׁשרירּות והֹול עּור ׁשהּוא מּפני ,ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֹ
נאמר: והרי הרּמאין; מּפני אּלא זֹו, ּתּקנה ּגאֹונים ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּתּקנּו
רּמאי  אם אחי את ׁשּתדרׁש עד - אתֹו" אחי ּדרׁש ְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹ"עד
וׁשאינֹו עני, ׁשהּוא זה ׁשהחזק ּומאחר רּמאי. אינֹו אֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻהּוא,
רּמאי  ׁשהחזק ׁשּמי אֹומר, אני וכן להׁשּביעֹו. אסּור - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֻרּמאי
לֹו ׁשּיׁש אמּוד הּוא והרי ּומּתנֹו, ּבמּׂשאֹו מקלקלין ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֻּודרכיו
ּבתּקנה  להּׁשבע רץ הּוא והרי ּכלּום, לֹו ׁשאין וטען ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָממֹון,
לעּׂשֹותֹו ּבּדּין ּכח יׁש אם אּלא להׁשּביעֹו; ראּוי ׁשאין - ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹזֹו

-[לכופו] ׁשּיּתן עד לנּדֹותֹו אֹו חֹובֹו, ּבעל ׁשּיפרע ְְִִֵֶֶַַַַַַעד
מצוה. חֹוב ּבעל ׁשּפריעת אמּוד: ׁשהּוא מאחר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָיעּׂשה,
וכּונתֹו אּלּו, מּדברים הּדּין ׁשּיעׂשה ּכל ּדבר: ׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכללֹו

לעבר ולא לרדפֹו ׁשּנצטּוינּו ּבלבד הּצדק [להטות]לרּדף ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹ
ּומקּבל  לעׂשֹות מרׁשה זה הרי - דינין מּבעלי אחד על ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻהּדין

ׁשמים. לׁשם מעׂשיו ׁשּיהיּו והּוא, ְְְֲִִֵֶַַָָָָׂשכר;
ׁשט ‰. מּפני זֹו ּבׁשבּועה ׁשּנתחּיב והֹודה מי ׁשעליו, חֹוב ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

לֹו הראּוי על יתר ידֹו והּׂשיגה אחרים, ּבחֹובֹות ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָלאחרים
למחיתו] הּיתר[- יּטל לא צרכיו]- על העודף אּלא [הכסף ִֵֶַָָֹֹ

קנּוניא ׁשּמא ּבלבד, הּׁשטרֹות עׂשה [תחבולה]ּבעלי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ
זה. ׁשל נכסיו על ְְֶֶַָָָָּבהֹודאתֹו

.Â מאה לראּובן חּיב ולוי מאה, לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָראּובן
לׁשמעֹון  ונֹותנין מּלוי, מֹוציאין לראּובן - אין אם ,לפיכ . ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵָ

אמנה  'ׁשטר לוי: ואמר לוי, על חֹוב ׁשטרי לֹו והיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָנכסים,
הלווהו] לא -[עדיין ראּובן לֹו והֹודה הּוא', 'ּפרּוע ְְֵַָָהּוא',

קנּוניא ׁשּמא הֹודאתֹו; על מׁשּגיחין הן [תחבולה]אין ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
ויּטל  ׁשמעֹון יּׁשבע אּלא ׁשמעֹון; ׁשל זכּותֹו לאּבד ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹעֹוׂשין

טֹורף ּכל ּכדין ממשועבדים]מּלוי, נפרע [גובה ׁשאינֹו , ְְִִִִֵֵֵֶָָ
והֹודה  חֹוב, ׁשטר עליו ׁשּיׁש מי ּכל וכן ּבׁשבּועה. ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלא
ׁשּיגּבּו ּכדי נכסים לֹו אין אם - אחר ּבחֹוב מעצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָלאחר
על  קנּוניא יעׂשּו ׁשּלא ּבלבד; הּׁשטר ּבעל ּגֹובה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשניהם,

זה. ׁשל ְֶֶָׁשטרֹו
.Ê לתלמיד ואפּלּו עדים, ּבלא מעֹותיו להלוֹות לאדם ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹאסּור
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ּבׁשטר, והּמלוה הּמׁשּכֹון; על הלוהּו ּכן אם אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחכמים,
"ולפני  מּׁשּום עֹובר - עדים ּבלא הּמלוה וכל יתר. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻמׁשּבח

מכׁשל" תּתן לא לעצמֹועּור קללה וגֹורם ,. ְְְְְִִִֵֵֵַָָֹֹ
.Áמאׁשּתֹו לוה אֹו ׁשחררֹו, ּכ ואחר מעבּדֹו ׁשּלוה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרב

ּכלּום  עליו להם אין - ּגרׁשּה ּכ ּׁשּקנה ואחר מה ׁשּכל ; ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּבעלּה ּבחזקת האּׁשה, ׁשּביד הּמעֹות וכל רּבֹו; קנה ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָעבד,

מּנדּוניתּה ׁשהן ראיה הביאה ּכן אם אּלא [שהביאה - ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
.לחתונתה]

ג  ¤¤ּפרק
אין ‡. עׁשירה, ׁשהיא ּבין ענּיה ׁשהיא ּבין - ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאלמנה

ּבׁשעת  ׁשּלא ולא הלואה ּבׁשעת לא אֹותּה, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹֹממׁשּכנין
ּבגד  תחבל "ולא ׁשּנאמר: ּדין, ּבית ּפי על ולא ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹהלואה,
ּתֹודה  ואם ּכרחֹו. ּבעל מּמּנּו מחזירין חבל, ואם ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָאלמנה".
נׂשרף  אֹו הּמׁשּכֹון אבד ּתּׁשבע. ּתכּפר, ואם ּתׁשּלם; ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹלֹו,

לֹוקה. - ׁשּיחזיר ְִֶֶֶַֹקדם
ּבין ·. הּמׁשּכֹון על ׁשהלוהּו ּבין - חברֹו את הּמלוה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָוכן

יחבל  לא - ּדין ּבית ּפי על אֹו ּבידֹו הלואה, אחר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשּמׁשּכנֹו
והערבֹות  הרחים, ּכגֹון נפׁש, אכל ּבהן ׁשעֹוׂשין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּכלים

ׁשל [קערות] וסּכינין ּבהן, ׁשּמבּׁשלין ויֹורֹות עץ, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָׁשל
ואם  חבל". הּוא נפׁש "ּכי ׁשּנאמר: ּבהן, וכּיֹוצא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשחיטה,
קדם  נׂשרף אֹו הּמׁשּכֹון אבד ואם ּכרחֹו; ּבעל מחזיר ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָֹחבל,

לֹוקה. - ְִֶֶַׁשּיחזיר
ערבה ‚. ׁשחבל ּכגֹון נפׁש, אכל ׁשל הרּבה ּכלים ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹחבל

ׁשני  אפּלּו עצמֹו; ּבפני ּוכלי ּכלי ּכל על חּיב - וסּכין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָויֹורה
ׁשני  מּׁשּום עליהן חּיב - אחת מלאכה עֹוׂשין ׁשהן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכלים

ׁשניהם  על ׁשּתים ולֹוקה רחים ּכלים, יחבל "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹ
ּבפני  הרחים ועל עצמֹו, ּבפני הרכב על לחּיב - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָורכב"
ּומׁשּמׁשין  ּכלים ׁשני מיחדין, והרחים ׁשהרכב ּכׁשם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻעצמֹו.
עצמֹו ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על וחּיב אחת, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמלאכה
אחת, מלאכה ׁשּמׁשּמׁשין ּפי על אף ּכלים, ׁשני ּכל ּכ -ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
חבל  אם וכן עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָחּיב

ׁשּתים. לֹוקה החֹורׁש, ּבקר ְִֵֶֶֶַַָָצמד
ימׁשּכנּנּו„. לא - עׁשיר ואחד עני אחד חברֹו, את ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמלוה

לא  - למׁשּכן ׁשּבא ּדין ּבית ׁשלּוח ואפּלּו ּדין. ּבבית ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאּלא
נכנס  והּלוה ּבחּוץ, עֹומד אּלא וימׁשּכנּנּו, לביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹיּכנס

ּתעמד" "ּבחּוץ ׁשּנאמר: הּמׁשּכֹון, לֹו ּומֹוציא אם לביתֹו, . ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַֹ
ּדין  ּבית ׁשּׁשלּוח ּדין? ּבית לׁשלּוח חֹוב ּבעל ּבין מה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַּכן,
לּמלוה; ונֹותנֹו ּבזרֹוע, הּלוה מּיד הּמׁשּכֹון לּקח לֹו יׁש -ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַֹ
הּלוה  לֹו ׁשּיּתן עד הּמׁשּכֹון, לּקח לֹו אין - חֹוב ְִִֵֵֶֶַַַַַַַֹּובעל
אֹו ּומׁשּכנֹו, הּלוה לבית ונכנס חֹוב, ּבעל עבר ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹמּדעּתֹו.

ּבזרֹוע מּידֹו הּמׁשּכֹון ׁשהרי [בכח]ׁשחטף לֹוקה, אינֹו - ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ואם  העבֹוט". את לֹו ּתׁשיב "הׁשב ׁשּנאמר: לעׂשה, ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנּתק

לֹוקה. - נׂשרף אֹו הּמׁשּכֹון ׁשאבד ּכגֹון ׁשּבּה, עׂשה קּים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלא
הּמׁשּכֹון ּדמי מהחוב]ּומחּׁשב ּבּדין.[מנכהו הּׁשאר ותֹובע , ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָ

ּבידֹו‰. ׁשּמׁשּכנֹו אֹו ּדין, ּבבית חברֹו את הממׁשּכן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָאחד
ּדבר  ּומׁשּכנֹו הּוא, עני איׁש אם - הּלוה מּדעת אֹו ְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹּבזרֹוע,
ּבעת  העבֹוט לֹו להחזיר מצוה זה הרי - לֹו צרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָׁשהּוא
עליו, ליׁשן ּכדי ּבּלילה הּכר את לֹו מחזיר לֹו; צרי ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּוא
ׁשּנאמר: מלאכּתֹו, ּבּה לעׂשֹות ּכדי ּבּיֹום הּמחרׁשה ְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָואת
הּיֹום  ּכלי לֹו הׁשיב ולא עבר העבֹוט". את לֹו ּתׁשיב ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ"הׁשב
ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ּבּלילה הּלילה ּוכלי ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּבּיֹום
ּכסּות  זֹו ,אצל ועבֹוטֹו ּתׁשּכב לא - ּבעבטֹו" תׁשּכב ְְְְְֲֲִִֶַַַַֹֹֹ"לא
לֹובׁשן  אֹו ּבּיֹום, מלאכּתֹו ּבהן עֹוׂשה ׁשהּוא ּובכלים ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָלילה;
מלּמד  לֹו", ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש ּבא "עד אֹומר: הּוא -ְְִֵֵֶֶֶַַַֹ
ּבעת  הּמׁשּכֹון לֹו ׁשּמחזיר הּוא, ּכן אם הּיֹום. ּכל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּמחזירֹו
מה  - לֹו צרי ׁשאינֹו ּבעת אֹותֹו ולֹוקח לֹו, צרי ְִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשהּוא

יּׁשמט ׁשּלא ּכדי הּמׁשּכֹון? ּבּׁשביעית,[יתבטל]ּיֹועיל החֹוב ְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹ
יעׂשה ּבניו[החוב]ולא אצל גובין מּטלטלין [ואין ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ

מיתומים] ׁשּמת מטלטלין אחר הּמׁשּכֹון מן יּפרע אּלא ,ְִִֵֶֶַַַַַָָ
צרי ׁשהּוא ּדבר העני את ׁשהממׁשּכן למדּת, הא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּלוה.
ׁשמֹות: ׁשלׁשה מּׁשּום עֹובר - ּבזמּנֹו לֹו החזירֹו ולא ְְְְִִִֵֵֶַָֹֹלֹו
את  לֹו ּתׁשיב "הׁשב ּומּׁשּום ּביתֹו", אל תבא "לא ִִִֵֵֶֶָָָֹֹמּׁשּום
ּדברים  ּבּמה ּבעבטֹו". תׁשּכב "לא ּומּׁשּום ְְֲֲִִִֶַַַָָֹֹהעבֹוט",
מׁשּכנֹו אם אבל הלואתֹו. ּבׁשעת ׁשּלא ׁשּמׁשּכנֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָֹאמּורים?
עֹובר  ואינֹו ּכלל, לֹו להחזיר חּיב אינֹו - הלואתֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָּבׁשעת

האּלּו.[בלאו]ּבׁשם הּׁשמֹות מן ְִֵֵֵַָ
.Â ׁשאי ּדברים ימׁשּכן לא - למׁשּכן ׁשּבא ּדין ּבית ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשלּוח

מׁשּכֹון  אֹותן לּתן לאדם ּוכלי אפׁשר ׁשעליו, ּבגד ּכגֹון , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ּומּטה  לעׁשיר, ּומּצע מּטה ּומּניח ּבאּלּו; וכּיֹוצא ּבֹו, ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשאֹוכל

זול]ּומּפץ לֹו[מצע יׁש מאּלּו, חּוץ ּבידֹו הּנמצא וכל לעני. ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָ
ּבּלילה. הּלילה ּוכלי ּבּיֹום, הּיֹום ּכלי לֹו ויחזיר ְְְְְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָלמׁשּכנֹו;
מתי  עד אחד. ּומחזיר אחד, נֹוטל - ּכלים ׁשני לפניו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיּו
הּמׁשּכֹון  היה ואם לעֹולם. עד ולּקח? להחזיר חּיב ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָהּוא

אֹות  מּניחין ואין להם, צרי ׁשאינֹו הרי מּדברים - לּלוה ן ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
אצלֹו, מּניחן ׁשלׁשים זה ּולהּלן,עד יֹום ּומּׁשלׁשים יֹום; ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֹ

לבניו; מחזיר אינֹו הּלוה, מת ּדין. ּבבית הּמׁשּכֹון ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹמֹוכר
ׁשֹומטֹו - הּמׁשּכֹון לֹו ׁשהׁשיב אחר הּלוה [לוקח]מת ְְִֵֵֶֶַַַַַֹ

מחזיר. ואינֹו ּבניו, מעל ְְְִֵֵֶַַַַָָהּמלוה
.Ê[את],לביתֹו ּולה ּכנס ּבזרֹוע, למׁשּכנֹו מּתר - ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֻהערב

מי  וכן זר". ערב ּכי ּבגדֹו, "לקח ׁשּנאמר: הּמׁשּכֹון, ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹולּטל
ׂשכר  ּבין מלאכּתֹו, ׂשכר ּבין - חברֹו אצל ׂשכר לֹו ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּיׁש
ׁשּלא  למׁשּכנֹו מּתר זה הרי - ּביתֹו ׂשכר ּבין וכליו, ְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻּבהמּתֹו
ואם  ּבׂשכרֹו. הּמׁשּכֹון ונֹוטל לביתֹו ונכנס ּדין, ּבית ּפי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָעל

"ּכי [החשיב]זקף ׁשּנאמר: אסּור, - ּבמלוה עליו הּׂשכר ְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָ
וגֹו'. מאּומה" מּׁשאת ברע ְְְֲֵֶַַַָתּׁשה
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.Áׂשכרֹו היה אם - עני ׁשל מׁשּכֹונֹו ּבידֹו ׁשהיה [דמי מי ְְְִִִֶֶַָָָָָָָ
בו] ּפחתֹוהשימוש על שימוש]יתר קרּדם [מרוב ּכגֹון , ְְְֵַָָֹֻ

ּומנּכה  להׂשּכירֹו, מּתר זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּגדֹול ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻּומּסר
צרי ואין אבדה, ּכמׁשיב ׁשּזה מּפני ּתמיד, מחֹובֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָׂשכרֹו

ּבעלים. ְְִָרׁשּות

ה'תשע"ה  מרחשון ח' ש"ק יום

ד  ¤¤ּפרק
.‡תּתן נׁש לא ּכסּפ "את ׁשּנאמר: הּוא, אחד - ּומרּבית ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

אֹומר: הּוא ּולהּלן ,"אכל תּתן לא ּובמרּבית ,ּבנׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹלֹו
ולּמה  ."יּׁש אׁשר ּדבר ּכל נׁש אכל, נׁש ּכסף, נׁש"ְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹ
חברֹו את ׁשּמצער ,ּכנֹוׁש ׁשהּוא מּפני ?'נׁש' ׁשמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָנקרא
ּבׁשני  עליו לעבר הּכתּוב? חּלקן ולּמה ּבׂשרֹו. את ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹואֹוכל

ִָלאוין.
ללוֹות ·. לּלֹוקח אסּור ּכ להלוֹות, לּנֹותן ׁשאסּור ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכדר

הּׁשמּועה  מּפי - "לאחי תּׁשי "לא ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָֹּברּבית,
וכן  .לאחי ּתּנׁש לא ּכלֹומר: לּלוה, אזהרה ׁשּזֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלמדּו,

להתעּסק לעזר]אסּור וכל [להיות ּברּבית. ּומלוה לוה ּבין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
עֹובר  זה הרי - ּביניהן עד אֹו סֹופר, אֹו ערב, ׁשהיה ֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָמי
אזהרה  זֹו ,"נׁש עליו תׂשימּון "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבלא
ּברּבית  ׁשהּמלוה למדּת, הא ולּסֹופר. ולערב לעדים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאף
ּכסּפ "את ּכנׁשה", לֹו תהיה "לא - לאוין ׁשּׁשה על ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹעֹובר

ת  לא "ּובמרּבית ,"ּבנׁש לֹו תּתן ּתּקח לא "אל ,"אכל ּתן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
עּור  "ולפני ,"נׁש עליו תׂשימּון "לא ותרּבית", נׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹמאּתֹו
תּׁשי "לא - ּבׁשנים עֹובר והּלוה מכׁשל". תּתן ְְְִִִִִֵֵֶַַַֹֹֹֹלא
ועדים, ערב, מכׁשל". תּתן לא עּור "ולפני ,"ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵָָֹֹלאחי
עליו  תׂשימּון "לא מּׁשּום אּלא עֹוברין אין - ּבהן ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹוכּיֹוצא

סרסּור ׁשהיה מי וכל ."ׁשּסּיע [מתווך]נׁש אֹו ׁשניהם, ּבין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הֹורהּו אֹו מהן, לו]אחד עּור [הורה "ולפני מּׁשּום עֹובר - ְְִִִֵֵֵֵֶֶָָ

מכׁשל". תּתן ְִִֵֹֹלא
הּלאוין,‚. אּלּו ּכל על עֹוברין והּלוה ׁשהּמלוה ּפי על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאף 

להּׁשבֹון  ׁשּנּתן מּפני לֹוקין, -אינן ּברּבית הּמלוה ׁשּכל ; ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
קצּוצה רּבית היתה הלוואה]אם משעת ׁשהיא [קצובה , ְְִִִִֶָָָ

יֹוצאה זֹו הרי - הּתֹורה מן המלווה]אסּורה ּבּדּינין [מידי ְֲֲִִֵַַַָָָָ
בבי"ד] לּלוה;[- ּומחזירין הּמלוה, מן אֹותּה ּומֹוציאין ,ְְִִִִִֶֶַַַַָֹ

הּבנים. מּיד מֹוציאין אין הּמלוה, מת ְְִִִִִֵֵֶַַַַָואם
ׁשהן „. ּפי על אף - רּבית ׁשל מעֹות אביהן להן ֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּניח

ּפרה  להן הּניח להחזיר. חּיבין אינן רּבית, ׁשל ׁשהן ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיֹודעין
מּפני  להחזיר, חּיבין - המסּים ּדבר וכל רּבית, ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻוטּלית
ולא  ּתׁשּובה ּבׁשעׂשה אמּורים? ּדברים ּבּמה אביהם. ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָֹּכבֹוד
אין  - ּתׁשּובה עׂשה לא אם אבל ׁשּמת. עד להחזיר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹהסּפיק

מחזירין  אין המסּים ּדבר ואפּלּו לכבֹודֹו, .חֹוׁשׁשין ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָֻ
.‰- ׁשהחזירּו ּברּבית ּומלוי מהן,הּגזלנין מקּבלין אין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

רּוח  אין מהן, המקּבל וכל לתׁשּובה; ּדר להן לפּתח ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכדי
ּדבר  והרּבית קּימת, הּגזלה היתה ואם הימּנּו. נֹוחה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָחכמים

הּוא[חפץ] והרי מהן.[קיים]מסּים, מקּבלין - ּבעצמֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָֻ

.Â ּדבריהם ׁשל ּבין קצּוצה ּבין רּבית, ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשטר
קדם [מדרבנן] הרּבית. את ּגֹובה ואינֹו הּקרן, את ּגֹובה -ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

אבק  אבל הּקצּוצה; הרּבית מּמּנּו מֹוציאין הּכל, ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָֹוגבה
ּגֹובה אינֹו - מּדבריהם ׁשהּוא דין]רּבית, הּלוה [בית מן ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַֹ

לּלוה. הּמלוה מן אֹותֹו מחזירין ואין ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַֹלּמלוה,
.Ê עליו ּומעיד ּככֹותב זה הרי רּבית, ׁשטר הּכֹותב ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכל

הּלוה [עלֿעצמו] ּכל וכן יׂשראל. אלהי ּבה' ׁשּכפר ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹעדים
ּבה' ּככֹופרין ׁשניהם - עצמן לבין ּבינן ּברּבית ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּומלוה
ּכסּפ "את ׁשּנאמר: מצרים, ּביציאת וכפרּו יׂשראל, ְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאלהי

ה  אׁשר אלהיכם ה' אני . . ּבנׁש לֹו תּתן אתכם לא ֹוצאתי ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֹֹ
מצרים". ְִִֵֶֶָמארץ

.Á על אף ּברּבית; ביתֹו ּובני מּבניו ללוֹות לאדם ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָאסּור
אסּור, זה הרי - להן ׁשּנֹותן הּוא ּומּתנה מקּפיד, ׁשאינֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּפי

זה  ּבדבר ירּגילן .ׁשּמא ְְִֵֶֶַָָָ
.Ë מה על יתר לֹו ונתן זה, את זה ׁשהלוּו חכמים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּתלמידי

לֹו נתן ׁשּלא ידּוע ׁשהּדבר מּתר; זה הרי - מּמּנּו ֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻּׁשּלוה
הרּבית  אּסּור חמר יֹודעין הן ׁשהרי מּתנה, .אּלא ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

.Èחֹובֹו לֹו ׁשהחזיר אֹו יתר, הּלוה ּומצא חברֹו את ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּמלוה
נֹוטה ׁשהּדעת ּבכדי אם - יתר לטעות]ּומצא חּיב [יכולה - ְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

היתה  ּגזלה אֹו לֹו, ׁשּנתן הּוא מּתנה - לאו ואם ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלהחזיר;
והבליע ּבידֹו ּבחׁשּבֹון[הכניס]לֹו שוויה]לֹו אחר [את אֹו , ְְְְִִֵֶַַַָ

אֹו ּובׁשּתים ּבאחת נֹוטה? הּדעת ּבכּמה לֹו. להבליע ְְְְְִִִִַַַַַַַַַָָָצּוהּו
עׂשרה  אֹו מנה, חמּׁשה חמּׁשה ׁשּמא ּבעׂשרה, אֹו ֲֲֲֲֲִִִֶַַָָָָָָָָָָּבחמּׁשה

ּבהם מנה בטעות]עׂשרה מנין [והוסיף יתר מצא אם וכן . ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָ
לֹו, להחזיר חּיב - אחד אחד העׂשרֹות מנין אֹו ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָהחמיׁשּיֹות

ּבהם מֹונה ׁשהיה האחדים ידם]ׁשּמא אֹו[על החמיׁשּיֹות ֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָ
עּמהן. נתערבּו ְְֲִִֶָָָָהעׂשרֹות

.‡Èהּמטּבע על חברֹו את מסויים]הּמלוה מטבע ,[שיחזיר ְְֲֵֵֶֶַַַַַַ
מׁשקלֹו, ּופרׁש ידּוע, מטּבע ּבכתּבתּה לאׁשּתֹו הּכֹותב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻוכן

מחמת [המדינה]והֹוסיפּו הּפרֹות הּוזלּו אם - מׁשקלֹו על ְְְֲִִִֵֵַַַָ
למטבע]הּתֹוספת הּתֹוספת,[שנוספה ׁשעּור לֹו מנּכה - ְִֶֶֶֶֶַַַ

מחמת  הּוזלּו לא ואם ׁשהּוא; ּכל עליו הֹוסיפּו ְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹואפּלּו
הּיֹוצא  מּמטּבע לֹו נֹותן אּלא לֹו, מנּכה אינֹו - ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּתֹוספת
עד  עליו ּבׁשהֹוסיפּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשעה. ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָּבאֹותּה
אם  אבל חמּׁשה. ועׂשּוהּו ארּבעה ׁשהיה ּכגֹון ְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָָָָחמיׁשיתֹו,
הּתֹוספת, ּכל לֹו מנּכה - חמיׁשיתֹו על יתר עליו ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָהֹוסיפּו
על  למלוה הּדין והּוא הּפרֹות. הּוזלּו ׁשּלא ּפי על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַֹאף

מּמּנּו. ּופחתּו ְֲִִֵֶַַַהּמטּבע
.·Èונפסל הּמטּבע, על חברֹו את מהשוק]הּמלוה -[יצא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַ

לאֹותּה ּדר לֹו ויׁש אחרת, ּבמדינה להֹוציאֹו יכֹול ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָאם
ל' לֹו: ואֹומר ׁשהלוהּו, מּמטּבע לֹו נֹותן - ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּמדינה
לֹו נֹותן לׁשם, ּדר לֹו אין ואם ּפלֹוני'; ּבמקֹום ְְְְְִִִֵֵֶֶָָוהֹוציאֹו

ּבכתּבה וכן  ׁשעה. ּבאֹותּה הּיֹוצא אשה]מּמטּבע .[של ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֻ
.‚È ּברּבית לּמלוה ׁשּמחל ׁשּלוה הּגאֹונים, מקצת ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהֹורּו

ׁשּקנּו ּפי על אף - מּמּנּו לּקח ׁשעתיד אֹו מּמּנּו, ִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּלקח
רּבית  ׁשּכל ּכלּום; מֹועיל אינֹו מּתנה, נתן אֹו ׁשּמחל ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמּידֹו
ואסרה  מחלה, לא הּתֹורה אבל היא, מחילה ְְְֲֲִִֶַָָָָָָָָָֹׁשּבעֹולם
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ּבׁשטר, והּמלוה הּמׁשּכֹון; על הלוהּו ּכן אם אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחכמים,
"ולפני  מּׁשּום עֹובר - עדים ּבלא הּמלוה וכל יתר. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻמׁשּבח

מכׁשל" תּתן לא לעצמֹועּור קללה וגֹורם ,. ְְְְְִִִֵֵֵַָָֹֹ
.Áמאׁשּתֹו לוה אֹו ׁשחררֹו, ּכ ואחר מעבּדֹו ׁשּלוה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרב

ּכלּום  עליו להם אין - ּגרׁשּה ּכ ּׁשּקנה ואחר מה ׁשּכל ; ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּבעלּה ּבחזקת האּׁשה, ׁשּביד הּמעֹות וכל רּבֹו; קנה ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָעבד,

מּנדּוניתּה ׁשהן ראיה הביאה ּכן אם אּלא [שהביאה - ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
.לחתונתה]

ג  ¤¤ּפרק
אין ‡. עׁשירה, ׁשהיא ּבין ענּיה ׁשהיא ּבין - ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאלמנה

ּבׁשעת  ׁשּלא ולא הלואה ּבׁשעת לא אֹותּה, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹֹממׁשּכנין
ּבגד  תחבל "ולא ׁשּנאמר: ּדין, ּבית ּפי על ולא ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹהלואה,
ּתֹודה  ואם ּכרחֹו. ּבעל מּמּנּו מחזירין חבל, ואם ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָאלמנה".
נׂשרף  אֹו הּמׁשּכֹון אבד ּתּׁשבע. ּתכּפר, ואם ּתׁשּלם; ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹלֹו,

לֹוקה. - ׁשּיחזיר ְִֶֶֶַֹקדם
ּבין ·. הּמׁשּכֹון על ׁשהלוהּו ּבין - חברֹו את הּמלוה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָוכן

יחבל  לא - ּדין ּבית ּפי על אֹו ּבידֹו הלואה, אחר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשּמׁשּכנֹו
והערבֹות  הרחים, ּכגֹון נפׁש, אכל ּבהן ׁשעֹוׂשין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּכלים

ׁשל [קערות] וסּכינין ּבהן, ׁשּמבּׁשלין ויֹורֹות עץ, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָׁשל
ואם  חבל". הּוא נפׁש "ּכי ׁשּנאמר: ּבהן, וכּיֹוצא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשחיטה,
קדם  נׂשרף אֹו הּמׁשּכֹון אבד ואם ּכרחֹו; ּבעל מחזיר ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָֹחבל,

לֹוקה. - ְִֶֶַׁשּיחזיר
ערבה ‚. ׁשחבל ּכגֹון נפׁש, אכל ׁשל הרּבה ּכלים ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹחבל

ׁשני  אפּלּו עצמֹו; ּבפני ּוכלי ּכלי ּכל על חּיב - וסּכין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָויֹורה
ׁשני  מּׁשּום עליהן חּיב - אחת מלאכה עֹוׂשין ׁשהן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכלים

ׁשניהם  על ׁשּתים ולֹוקה רחים ּכלים, יחבל "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹ
ּבפני  הרחים ועל עצמֹו, ּבפני הרכב על לחּיב - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָורכב"
ּומׁשּמׁשין  ּכלים ׁשני מיחדין, והרחים ׁשהרכב ּכׁשם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻעצמֹו.
עצמֹו ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על וחּיב אחת, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמלאכה
אחת, מלאכה ׁשּמׁשּמׁשין ּפי על אף ּכלים, ׁשני ּכל ּכ -ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
חבל  אם וכן עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָחּיב

ׁשּתים. לֹוקה החֹורׁש, ּבקר ְִֵֶֶֶַַָָצמד
ימׁשּכנּנּו„. לא - עׁשיר ואחד עני אחד חברֹו, את ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמלוה

לא  - למׁשּכן ׁשּבא ּדין ּבית ׁשלּוח ואפּלּו ּדין. ּבבית ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאּלא
נכנס  והּלוה ּבחּוץ, עֹומד אּלא וימׁשּכנּנּו, לביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹיּכנס

ּתעמד" "ּבחּוץ ׁשּנאמר: הּמׁשּכֹון, לֹו ּומֹוציא אם לביתֹו, . ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַֹ
ּדין  ּבית ׁשּׁשלּוח ּדין? ּבית לׁשלּוח חֹוב ּבעל ּבין מה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַּכן,
לּמלוה; ונֹותנֹו ּבזרֹוע, הּלוה מּיד הּמׁשּכֹון לּקח לֹו יׁש -ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַֹ
הּלוה  לֹו ׁשּיּתן עד הּמׁשּכֹון, לּקח לֹו אין - חֹוב ְִִֵֵֶֶַַַַַַַֹּובעל
אֹו ּומׁשּכנֹו, הּלוה לבית ונכנס חֹוב, ּבעל עבר ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹמּדעּתֹו.

ּבזרֹוע מּידֹו הּמׁשּכֹון ׁשהרי [בכח]ׁשחטף לֹוקה, אינֹו - ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ואם  העבֹוט". את לֹו ּתׁשיב "הׁשב ׁשּנאמר: לעׂשה, ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנּתק

לֹוקה. - נׂשרף אֹו הּמׁשּכֹון ׁשאבד ּכגֹון ׁשּבּה, עׂשה קּים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלא
הּמׁשּכֹון ּדמי מהחוב]ּומחּׁשב ּבּדין.[מנכהו הּׁשאר ותֹובע , ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָ

ּבידֹו‰. ׁשּמׁשּכנֹו אֹו ּדין, ּבבית חברֹו את הממׁשּכן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָאחד
ּדבר  ּומׁשּכנֹו הּוא, עני איׁש אם - הּלוה מּדעת אֹו ְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹּבזרֹוע,
ּבעת  העבֹוט לֹו להחזיר מצוה זה הרי - לֹו צרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָׁשהּוא
עליו, ליׁשן ּכדי ּבּלילה הּכר את לֹו מחזיר לֹו; צרי ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּוא
ׁשּנאמר: מלאכּתֹו, ּבּה לעׂשֹות ּכדי ּבּיֹום הּמחרׁשה ְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָואת
הּיֹום  ּכלי לֹו הׁשיב ולא עבר העבֹוט". את לֹו ּתׁשיב ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ"הׁשב
ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ּבּלילה הּלילה ּוכלי ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּבּיֹום
ּכסּות  זֹו ,אצל ועבֹוטֹו ּתׁשּכב לא - ּבעבטֹו" תׁשּכב ְְְְְֲֲִִֶַַַַֹֹֹ"לא
לֹובׁשן  אֹו ּבּיֹום, מלאכּתֹו ּבהן עֹוׂשה ׁשהּוא ּובכלים ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָלילה;
מלּמד  לֹו", ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש ּבא "עד אֹומר: הּוא -ְְִֵֵֶֶֶַַַֹ
ּבעת  הּמׁשּכֹון לֹו ׁשּמחזיר הּוא, ּכן אם הּיֹום. ּכל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּמחזירֹו
מה  - לֹו צרי ׁשאינֹו ּבעת אֹותֹו ולֹוקח לֹו, צרי ְִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשהּוא

יּׁשמט ׁשּלא ּכדי הּמׁשּכֹון? ּבּׁשביעית,[יתבטל]ּיֹועיל החֹוב ְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹ
יעׂשה ּבניו[החוב]ולא אצל גובין מּטלטלין [ואין ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ

מיתומים] ׁשּמת מטלטלין אחר הּמׁשּכֹון מן יּפרע אּלא ,ְִִֵֶֶַַַַַָָ
צרי ׁשהּוא ּדבר העני את ׁשהממׁשּכן למדּת, הא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּלוה.
ׁשמֹות: ׁשלׁשה מּׁשּום עֹובר - ּבזמּנֹו לֹו החזירֹו ולא ְְְְִִִֵֵֶַָֹֹלֹו
את  לֹו ּתׁשיב "הׁשב ּומּׁשּום ּביתֹו", אל תבא "לא ִִִֵֵֶֶָָָֹֹמּׁשּום
ּדברים  ּבּמה ּבעבטֹו". תׁשּכב "לא ּומּׁשּום ְְֲֲִִִֶַַַָָֹֹהעבֹוט",
מׁשּכנֹו אם אבל הלואתֹו. ּבׁשעת ׁשּלא ׁשּמׁשּכנֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָֹאמּורים?
עֹובר  ואינֹו ּכלל, לֹו להחזיר חּיב אינֹו - הלואתֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָּבׁשעת

האּלּו.[בלאו]ּבׁשם הּׁשמֹות מן ְִֵֵֵַָ
.Â ׁשאי ּדברים ימׁשּכן לא - למׁשּכן ׁשּבא ּדין ּבית ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשלּוח

מׁשּכֹון  אֹותן לּתן לאדם ּוכלי אפׁשר ׁשעליו, ּבגד ּכגֹון , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ּומּטה  לעׁשיר, ּומּצע מּטה ּומּניח ּבאּלּו; וכּיֹוצא ּבֹו, ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשאֹוכל

זול]ּומּפץ לֹו[מצע יׁש מאּלּו, חּוץ ּבידֹו הּנמצא וכל לעני. ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָ
ּבּלילה. הּלילה ּוכלי ּבּיֹום, הּיֹום ּכלי לֹו ויחזיר ְְְְְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָלמׁשּכנֹו;
מתי  עד אחד. ּומחזיר אחד, נֹוטל - ּכלים ׁשני לפניו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיּו
הּמׁשּכֹון  היה ואם לעֹולם. עד ולּקח? להחזיר חּיב ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָהּוא

אֹות  מּניחין ואין להם, צרי ׁשאינֹו הרי מּדברים - לּלוה ן ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
אצלֹו, מּניחן ׁשלׁשים זה ּולהּלן,עד יֹום ּומּׁשלׁשים יֹום; ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֹ

לבניו; מחזיר אינֹו הּלוה, מת ּדין. ּבבית הּמׁשּכֹון ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹמֹוכר
ׁשֹומטֹו - הּמׁשּכֹון לֹו ׁשהׁשיב אחר הּלוה [לוקח]מת ְְִֵֵֶֶַַַַַֹ

מחזיר. ואינֹו ּבניו, מעל ְְְִֵֵֶַַַַָָהּמלוה
.Ê[את],לביתֹו ּולה ּכנס ּבזרֹוע, למׁשּכנֹו מּתר - ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֻהערב

מי  וכן זר". ערב ּכי ּבגדֹו, "לקח ׁשּנאמר: הּמׁשּכֹון, ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹולּטל
ׂשכר  ּבין מלאכּתֹו, ׂשכר ּבין - חברֹו אצל ׂשכר לֹו ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּיׁש
ׁשּלא  למׁשּכנֹו מּתר זה הרי - ּביתֹו ׂשכר ּבין וכליו, ְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻּבהמּתֹו
ואם  ּבׂשכרֹו. הּמׁשּכֹון ונֹוטל לביתֹו ונכנס ּדין, ּבית ּפי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָעל

"ּכי [החשיב]זקף ׁשּנאמר: אסּור, - ּבמלוה עליו הּׂשכר ְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָ
וגֹו'. מאּומה" מּׁשאת ברע ְְְֲֵֶַַַָתּׁשה
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.Áׂשכרֹו היה אם - עני ׁשל מׁשּכֹונֹו ּבידֹו ׁשהיה [דמי מי ְְְִִִֶֶַָָָָָָָ
בו] ּפחתֹוהשימוש על שימוש]יתר קרּדם [מרוב ּכגֹון , ְְְֵַָָֹֻ

ּומנּכה  להׂשּכירֹו, מּתר זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּגדֹול ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻּומּסר
צרי ואין אבדה, ּכמׁשיב ׁשּזה מּפני ּתמיד, מחֹובֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָׂשכרֹו

ּבעלים. ְְִָרׁשּות

ה'תשע"ה  מרחשון ח' ש"ק יום

ד  ¤¤ּפרק
.‡תּתן נׁש לא ּכסּפ "את ׁשּנאמר: הּוא, אחד - ּומרּבית ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

אֹומר: הּוא ּולהּלן ,"אכל תּתן לא ּובמרּבית ,ּבנׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹלֹו
ולּמה  ."יּׁש אׁשר ּדבר ּכל נׁש אכל, נׁש ּכסף, נׁש"ְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹ
חברֹו את ׁשּמצער ,ּכנֹוׁש ׁשהּוא מּפני ?'נׁש' ׁשמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָנקרא
ּבׁשני  עליו לעבר הּכתּוב? חּלקן ולּמה ּבׂשרֹו. את ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹואֹוכל

ִָלאוין.
ללוֹות ·. לּלֹוקח אסּור ּכ להלוֹות, לּנֹותן ׁשאסּור ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכדר

הּׁשמּועה  מּפי - "לאחי תּׁשי "לא ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָֹּברּבית,
וכן  .לאחי ּתּנׁש לא ּכלֹומר: לּלוה, אזהרה ׁשּזֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלמדּו,

להתעּסק לעזר]אסּור וכל [להיות ּברּבית. ּומלוה לוה ּבין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
עֹובר  זה הרי - ּביניהן עד אֹו סֹופר, אֹו ערב, ׁשהיה ֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָמי
אזהרה  זֹו ,"נׁש עליו תׂשימּון "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבלא
ּברּבית  ׁשהּמלוה למדּת, הא ולּסֹופר. ולערב לעדים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאף
ּכסּפ "את ּכנׁשה", לֹו תהיה "לא - לאוין ׁשּׁשה על ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹעֹובר

ת  לא "ּובמרּבית ,"ּבנׁש לֹו תּתן ּתּקח לא "אל ,"אכל ּתן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
עּור  "ולפני ,"נׁש עליו תׂשימּון "לא ותרּבית", נׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹמאּתֹו
תּׁשי "לא - ּבׁשנים עֹובר והּלוה מכׁשל". תּתן ְְְִִִִִֵֵֶַַַֹֹֹֹלא
ועדים, ערב, מכׁשל". תּתן לא עּור "ולפני ,"ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵָָֹֹלאחי
עליו  תׂשימּון "לא מּׁשּום אּלא עֹוברין אין - ּבהן ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹוכּיֹוצא

סרסּור ׁשהיה מי וכל ."ׁשּסּיע [מתווך]נׁש אֹו ׁשניהם, ּבין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הֹורהּו אֹו מהן, לו]אחד עּור [הורה "ולפני מּׁשּום עֹובר - ְְִִִֵֵֵֵֶֶָָ

מכׁשל". תּתן ְִִֵֹֹלא
הּלאוין,‚. אּלּו ּכל על עֹוברין והּלוה ׁשהּמלוה ּפי על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאף 

להּׁשבֹון  ׁשּנּתן מּפני לֹוקין, -אינן ּברּבית הּמלוה ׁשּכל ; ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
קצּוצה רּבית היתה הלוואה]אם משעת ׁשהיא [קצובה , ְְִִִִֶָָָ

יֹוצאה זֹו הרי - הּתֹורה מן המלווה]אסּורה ּבּדּינין [מידי ְֲֲִִֵַַַָָָָ
בבי"ד] לּלוה;[- ּומחזירין הּמלוה, מן אֹותּה ּומֹוציאין ,ְְִִִִִֶֶַַַַָֹ

הּבנים. מּיד מֹוציאין אין הּמלוה, מת ְְִִִִִֵֵֶַַַַָואם
ׁשהן „. ּפי על אף - רּבית ׁשל מעֹות אביהן להן ֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּניח

ּפרה  להן הּניח להחזיר. חּיבין אינן רּבית, ׁשל ׁשהן ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיֹודעין
מּפני  להחזיר, חּיבין - המסּים ּדבר וכל רּבית, ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻוטּלית
ולא  ּתׁשּובה ּבׁשעׂשה אמּורים? ּדברים ּבּמה אביהם. ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָֹּכבֹוד
אין  - ּתׁשּובה עׂשה לא אם אבל ׁשּמת. עד להחזיר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹהסּפיק

מחזירין  אין המסּים ּדבר ואפּלּו לכבֹודֹו, .חֹוׁשׁשין ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָֻ
.‰- ׁשהחזירּו ּברּבית ּומלוי מהן,הּגזלנין מקּבלין אין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

רּוח  אין מהן, המקּבל וכל לתׁשּובה; ּדר להן לפּתח ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכדי
ּדבר  והרּבית קּימת, הּגזלה היתה ואם הימּנּו. נֹוחה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָחכמים

הּוא[חפץ] והרי מהן.[קיים]מסּים, מקּבלין - ּבעצמֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָֻ

.Â ּדבריהם ׁשל ּבין קצּוצה ּבין רּבית, ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשטר
קדם [מדרבנן] הרּבית. את ּגֹובה ואינֹו הּקרן, את ּגֹובה -ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

אבק  אבל הּקצּוצה; הרּבית מּמּנּו מֹוציאין הּכל, ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָֹוגבה
ּגֹובה אינֹו - מּדבריהם ׁשהּוא דין]רּבית, הּלוה [בית מן ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַֹ

לּלוה. הּמלוה מן אֹותֹו מחזירין ואין ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַֹלּמלוה,
.Ê עליו ּומעיד ּככֹותב זה הרי רּבית, ׁשטר הּכֹותב ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכל

הּלוה [עלֿעצמו] ּכל וכן יׂשראל. אלהי ּבה' ׁשּכפר ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹעדים
ּבה' ּככֹופרין ׁשניהם - עצמן לבין ּבינן ּברּבית ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּומלוה
ּכסּפ "את ׁשּנאמר: מצרים, ּביציאת וכפרּו יׂשראל, ְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאלהי

ה  אׁשר אלהיכם ה' אני . . ּבנׁש לֹו תּתן אתכם לא ֹוצאתי ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֹֹ
מצרים". ְִִֵֶֶָמארץ

.Á על אף ּברּבית; ביתֹו ּובני מּבניו ללוֹות לאדם ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָאסּור
אסּור, זה הרי - להן ׁשּנֹותן הּוא ּומּתנה מקּפיד, ׁשאינֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּפי

זה  ּבדבר ירּגילן .ׁשּמא ְְִֵֶֶַָָָ
.Ë מה על יתר לֹו ונתן זה, את זה ׁשהלוּו חכמים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּתלמידי

לֹו נתן ׁשּלא ידּוע ׁשהּדבר מּתר; זה הרי - מּמּנּו ֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻּׁשּלוה
הרּבית  אּסּור חמר יֹודעין הן ׁשהרי מּתנה, .אּלא ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

.Èחֹובֹו לֹו ׁשהחזיר אֹו יתר, הּלוה ּומצא חברֹו את ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּמלוה
נֹוטה ׁשהּדעת ּבכדי אם - יתר לטעות]ּומצא חּיב [יכולה - ְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

היתה  ּגזלה אֹו לֹו, ׁשּנתן הּוא מּתנה - לאו ואם ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלהחזיר;
והבליע ּבידֹו ּבחׁשּבֹון[הכניס]לֹו שוויה]לֹו אחר [את אֹו , ְְְְִִֵֶַַַָ

אֹו ּובׁשּתים ּבאחת נֹוטה? הּדעת ּבכּמה לֹו. להבליע ְְְְְִִִִַַַַַַַַַָָָצּוהּו
עׂשרה  אֹו מנה, חמּׁשה חמּׁשה ׁשּמא ּבעׂשרה, אֹו ֲֲֲֲֲִִִֶַַָָָָָָָָָָּבחמּׁשה

ּבהם מנה בטעות]עׂשרה מנין [והוסיף יתר מצא אם וכן . ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָ
לֹו, להחזיר חּיב - אחד אחד העׂשרֹות מנין אֹו ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָהחמיׁשּיֹות

ּבהם מֹונה ׁשהיה האחדים ידם]ׁשּמא אֹו[על החמיׁשּיֹות ֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָ
עּמהן. נתערבּו ְְֲִִֶָָָָהעׂשרֹות

.‡Èהּמטּבע על חברֹו את מסויים]הּמלוה מטבע ,[שיחזיר ְְֲֵֵֶֶַַַַַַ
מׁשקלֹו, ּופרׁש ידּוע, מטּבע ּבכתּבתּה לאׁשּתֹו הּכֹותב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻוכן

מחמת [המדינה]והֹוסיפּו הּפרֹות הּוזלּו אם - מׁשקלֹו על ְְְֲִִִֵֵַַַָ
למטבע]הּתֹוספת הּתֹוספת,[שנוספה ׁשעּור לֹו מנּכה - ְִֶֶֶֶֶַַַ

מחמת  הּוזלּו לא ואם ׁשהּוא; ּכל עליו הֹוסיפּו ְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹואפּלּו
הּיֹוצא  מּמטּבע לֹו נֹותן אּלא לֹו, מנּכה אינֹו - ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּתֹוספת
עד  עליו ּבׁשהֹוסיפּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשעה. ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָּבאֹותּה
אם  אבל חמּׁשה. ועׂשּוהּו ארּבעה ׁשהיה ּכגֹון ְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָָָָחמיׁשיתֹו,
הּתֹוספת, ּכל לֹו מנּכה - חמיׁשיתֹו על יתר עליו ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָהֹוסיפּו
על  למלוה הּדין והּוא הּפרֹות. הּוזלּו ׁשּלא ּפי על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַֹאף

מּמּנּו. ּופחתּו ְֲִִֵֶַַַהּמטּבע
.·Èונפסל הּמטּבע, על חברֹו את מהשוק]הּמלוה -[יצא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַ

לאֹותּה ּדר לֹו ויׁש אחרת, ּבמדינה להֹוציאֹו יכֹול ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָאם
ל' לֹו: ואֹומר ׁשהלוהּו, מּמטּבע לֹו נֹותן - ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּמדינה
לֹו נֹותן לׁשם, ּדר לֹו אין ואם ּפלֹוני'; ּבמקֹום ְְְְְִִִֵֵֶֶָָוהֹוציאֹו

ּבכתּבה וכן  ׁשעה. ּבאֹותּה הּיֹוצא אשה]מּמטּבע .[של ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֻ
.‚È ּברּבית לּמלוה ׁשּמחל ׁשּלוה הּגאֹונים, מקצת ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהֹורּו

ׁשּקנּו ּפי על אף - מּמּנּו לּקח ׁשעתיד אֹו מּמּנּו, ִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּלקח
רּבית  ׁשּכל ּכלּום; מֹועיל אינֹו מּתנה, נתן אֹו ׁשּמחל ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמּידֹו
ואסרה  מחלה, לא הּתֹורה אבל היא, מחילה ְְְֲֲִִֶַָָָָָָָָָֹׁשּבעֹולם
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אפּלּו ּברּבית, מֹועלת הּמחילה אין ּולפיכ זֹו. ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָמחילה
ּדבריהם ּברּבי  ׁשל אּלא ת נכֹונה; זֹו הֹוראה ׁשאין לי, יראה . ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ

ׁשּדבר  הּמלוה וידע לֹו', 'החזר לּמלוה ׁשאֹומרים ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָמאחר
לֹו וׁשּיׁש עׂשה, הלווה]אּסּור רצה [יכול אם - מּמּנּו לּטל ְִִִִֵֶֶָָָָֹ

חכמים, אמרּו ּובפרּוׁש הּגזל. ׁשּמֹוחל ּכדר מֹוחל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹלמחל,
מהן, מקּבלין אין - ׁשהחזירּו ּברּבית ּומלוי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשהּגזלנין

להן. מֹועלת ׁשהּמחילה ְְִִֶֶֶֶַָָָמּכלל
.„Èאֹותן לּתן מּתר - יתֹומים מסחר]נכסי בהם [שיעשה ְְִִִֵֵָָֻ

טֹובים נכסים לֹו ׁשּיׁש נאמן לׂשכר [רווחיים]לאדם קרֹוב , ְְְֱִִֵֶֶָָָָָָָ
להפסד נֹוׂשא [כדלהלן]ורחֹוק 'ּתהיה לֹו: אֹומרין ּכיצד? . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָ

הרוח, מן חלקם להם ּתן רוח, ׁשם היה אם - ּבהן ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָונֹותן
הּוא, רּבית ּכאבק ׁשּזה ;'לבּד ּתפסיד הפסד, ׁשם יׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָואם
ּובנכסי  מּדבריהם, אּלא אסּורה אינּה רּבית אבק ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכל

ּגזרּו. לא ְְִָֹיתֹומים

ה  ¤¤ּפרק
ּתֹוׁשב‡. וגר מצוות]הּגֹוי ז' שקיבל ּומלוין [גוי מהן לוין , ְְִִֵֵֶַַָֹ

נׁש - "לאחי תּׁשי "לא ׁשּנאמר: ּברּבית, ְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָֹאֹותן
להּׁשי עׂשה ּומצות מּתר. העֹולם ולׁשאר אסּור, "לאחי"ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֻ
ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - "ּתּׁשי "לּנכרי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָלּגֹוי,

ּתֹורה. ּדין הּוא וזה עׂשה; ְְֲִִֵֶַָמצות
ּברּבית ·. הּגֹוי את מלוה יׂשראלי ׁשּיהיה חכמים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָאסרּו

הלוואה]קצּוצה משעת חּייו[קצובה ּבכדי אּלא .[פרנסתו], ְְִֵֶַָָָ
מּתר  ,לפיכ עּמֹו; יׁשיבתֹו ּברב מּמעׂשיו, ילמד ׁשּמא ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹֹֻּגזרּו
ואינֹו מּלפניו, ּבֹורח הּוא ׁשהרי ּברּבית, הּגֹוי מן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָללוֹות
מּמעׂשיו, ללמד ּבא ׁשאינֹו חכמים, ותלמיד אצלֹו. ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹרגיל
רּבית  אבק וכל להרויח. אפּלּו ּברּבית, לגֹוי להלוֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָֻמּתר

לּכל. מּתרת הּגֹויים, ִִֶֶַַֹֻעם
להחזירם ‚. ּובּקׁש ּברּבית, הּגֹוי מן מעֹות ׁשּלוה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָיׂשראל

אעלה  ואני לי, 'ּתנם לֹו: ואמר אחר, יׂשראל מצאֹו - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָלֹו
רּבית [במקומו]ל זֹו הרי - לֹו' מעלה ׁשאּתה ּכדר ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָ

הּגֹוי אצל העמידֹו אפּלּו הסכים]קצּוצה, ׁשּיּטל [והגוי עד ; ְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹ
האחר. הּיׂשראלי ּביד ויּתנם ויחזר מעֹותיו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָֹהּגֹוי

לֹו„. להחזירם ּובּקׁש ּברּבית, מּיׂשראל מעֹות ׁשּלוה ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּגֹוי
ל אעלה ואני לי, 'ּתנם לֹו: ואמר אחר, יׂשראל מצאֹו -ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

מּתר;[במקומך] זה הרי - ליׂשראל' מעלה ׁשאּתה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻּכדר
העמידֹו הגוי]ואם את יׂשראל[הביא [והסכים אצל ְְֱִִִֵֵֶֶָ

שיחליפו] -היהודי ּבידֹו הּמעֹות הּגֹוי ׁשּנתן ּפי על אף -ְִֶַַַַַָָָ
קצּוצה. רּבית זֹו הרי נתן, יׂשראל ּומּדעת ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָהֹואיל

לתלֹות‰. ליׂשראל ּגֹויים,[להפקיד]אסּור ּביד מעֹותיו ְְְְְִִִֵַָָָ
יׂשראל  את ׁשהלוה וגֹוי ּברּבית. ליׂשראל אֹותן להלוֹות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכדי
ׁשּכיון  ערב; לֹו להיֹות אחר ליׂשראל אסּור ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּברּבית,

ּתחּלה הערב את ׁשּתֹובע הלווה]ׁשּדיניהם נמצא [לפני , ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
לּגֹוי; ּבּה חּיב ׁשהערב ּברּבית יׂשראל את ּתֹובע ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהערב
ּתחּלה, הערב את יתּבע ׁשּלא הּגֹוי עליו קּבל אם ,ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלפיכ

מּתר. זה ֲֵֶָֻהרי
.Âּוזקפן ּברּבית, הּגֹוי מן מעֹות ׁשּלוה את יׂשראל [גילם ְְְִִִִֵֶַָָָָָָ

ההלוואה] לתוך עד הריבית אם - ונתּגּיר ּבמלוה, ְְְְִִִֵַַָָָעליו
ואת  הּקרן את ּגֹובה - ּבמלוה עליו זקפן נתּגּיר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ּגֹובה  ואינֹו הּקרן, את ּגֹובה - זקפן מּׁשּנתּגּיר ואם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהרּבית;
את  עליו וזקף ּברּבית, מּיׂשראל ׁשּלוה ּגֹוי אבל ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָהרּבית.
ׁשּנתּגּיר, אחר עליו ׁשּזקפן ּפי על אף - ּבמלוה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהרּבית
מעֹותיו  'ּבׁשביל יאמרּו: ׁשּלא הרּבית, ואת הּקרן את ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹּגֹובה
מעֹות  ּכל ׁשּנתּגּיר, אחר מּמּנּו הּיׂשראל וגֹובה זה'; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנתּגּיר

ּגֹוי. ּכׁשהיה ּבהן ׁשּנתחּיב ְְִִִֵֶֶֶַָָָָהרּבית
.Ê הּגֹוי להלואת ּבחּנם, יׂשראל הלואת להקּדים ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָמצוה

.ּברּבית  ְִִ
.Áמעֹותיו לּתן לאדם עסקים]ואסּור עמם שיעשה [לאחר ְְְִֵָָָָ

להפסד ורחֹוק לׂשכר ברווחים]קרֹוב רק חלק ׁשּזה [שיטול , ְְְְֵֶֶֶָָָָ
חֹולקין  נתן, ואם רׁשע. - ּכן והעֹוׂשה הּוא; רּבית ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָאבק
להפסד  קרֹוב מעֹותיו והּנֹותן העסק. ּכדין ּובהפסד ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבּׂשכר

בהפסדים] עמו לׂשכר[יחלוק משליש]ורחֹוק פחות ,[ירויח ְְָָָ
חסיד. זה ֲִֵֶָהרי

.Ëׂשכר למחצית חנוני מֹוׁשיבין לֹו[רווח]אין יּתן ולא , ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹ
להֹוׁשיבן  ּביצים ולא ׂשכר, למחצית ּפרֹות ּבהן לּקח ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמעֹות

ׁשמין ואין ׂשכר, למחצית ׁשּלֹו הּתרנגֹולין [שווי]ּתחת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
לֹו נתן ּכן אם אּלא - ׂשכר למחצית לפּטמן ּוסיחין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָעגלים

ּומזֹונֹו עמלֹו עליהם]ׂשכר הּמתעּסק [שיוציא רוח יהיה אֹו , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָ
הּׁשּתפּות. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו הפסדֹו, על ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֻיֹותר

.Èלֹו הּנֹותן אֹו ּבקרקע, אֹו ּבמעֹות, חברֹו עם ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָהּמׁשּתּתף
בו]עסק מתעסק והשני הּׂשכר[כסף יצרף לא [הרווח]- ְֵֵֶַָָָֹ

לידי  ּבאין ונמצאּו ׂשכר, ׁשם יהיה לא ׁשּמא הּקרן; ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעם
ויכּתב  ׁשּתפּות, אֹו עסק ּבתֹורת מעֹות לֹו יּתן לא וכן ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹֹֻרּבית.
וגֹובה  הּיֹורׁש, ּביד הּׁשטר ונמצא ימּות, ׁשּמא מלוה; ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָאֹותן

הרּבית. את ִִֶָּבֹו
.‡È?ּכיצד אֹותּה. לאחר אֹו הרּבית, את להקּדים ְְְִִִֵֵֶַַַָָָאסּור

סבלֹונֹות לֹו מׁשּלח והיה מּמּנּו, ללוֹות עיניו [מתנות]נתן ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
והחזיר  מּמּנּו לוה מקּדמת; רּבית היא זֹו - ׁשּילוהּו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֻּבׁשביל
ׁשהיּו מעֹותיו ּבׁשביל סבלֹונֹות לֹו מׁשּלח והיה מעֹותיו, ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָלֹו
ּכן, ועׂשה עבר ואם מאחרת. רּבית היא זֹו - אצלֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻּבטלין

רּבית. אבק זה ֲֲִִֵֶַהרי
.·Èלֹו להקּדים מּקדם רגיל היה ולא מחברֹו, ׁשּלוה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹמי

ׁשּיקּלסֹו לֹומר צרי ואין ׁשלֹום; לֹו להקּדים אסּור - ְְְְְִִֵֶַַַָָָָׁשלֹום
ּדבר", ּכל נׁש" ׁשּנאמר: לפתחֹו, יׁשּכים אֹו ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבדברים,
הּמלוה  את ללּמד לֹו אסּור וכן אסּורים. דברים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָאפּלּו
רגיל  היה לא אם ּבידֹו, ׁשּמעֹותיו זמן ּכל ּתלמּוד, אֹו ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹמקרא

מּקדם  ּדבר".ּבזה ּכל נׁש" ׁשּנאמר: , ֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
.‚Èאיׁש ּבא אם 'ּדע לֹו: יאמר לא - חברֹו את ְֲִִֵֶֶַַַַָֹֹהּמלוה

ותׁשקהּו ותאכילֹו 'ׁשּתכּבדֹו ּכלֹומר: ּפלֹוני', מּמקֹום ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָּפלֹוני
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּכראּוי'; ְֵֵֶַָָָֹ

.„È ּומּתרין רּבית, ּכמֹו ׁשהן ּדברים אדם יׁש לֹוקח ּכיצד? . ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻ
ּומלותֹו חברֹו ׁשל חוב]ׁשטרֹותיו ּבפחֹות [שטר חברֹו ׁשל ְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָ

ּכדי [משווין] ּדינר, לחברֹו לּתן לאדם ּומּתר חֹוׁשׁש. ואינֹו ,ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָֻ
רּבית  אּלא ּתֹורה, אסרה ׁשּלא ּדינרין; מאה לפלֹוני ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּילוה
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ל 'הא לחברֹו: אדם אֹומר וכן לּמלוה. הּלוה מן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּבאה
ׂשכר  אּלא לֹו נתן ׁשּלא ׁשּילוני'; לפלֹוני ואמר זה, ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּדינר

ֲִָאמירה.
.ÂË הערמת מּפני לעׂשֹותן ואסּור מּתרין, ׁשהן ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻיׁש

אין  'מנה לֹו: אמר מנה', 'הלוני לֹו: אמר ּכיצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָרּבית.
ּולקחן  וחזר ּבמנה, חּטים לֹו ונתן לי', יׁש ּבמנה חּטים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָלי,
הערמת  מּפני אסרּוהּו אבל מּתר, זה הרי - ּבתׁשעים ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמּמּנּו
ועׂשה  עבר ואם מנה. ולֹוקח ּתׁשעים, לֹו נתן ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָרּבית;
רּבית  אבק ׁשאפּלּו ּבּדין, הּמאה מּמּנּו מֹוציא זה הרי - ֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּכזה

ּכאן  לא אין - ּבידֹו ממׁשּכנת חברֹו ׂשדה ׁשהיתה מי וכן . ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻ
רּבית; הערמת מּפני הּׂשדה, לבעל אֹותּה ויׂשּכיר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹיחזר
חדׁש ּבכל ׂשכר לזה ונֹותן ּכׁשהיה, ּבׂשדהּו עֹומד זה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשהרי

ׁשהלוהּו. מעֹותיו ְְְִִִֶָָּבׁשביל
.ÊËלהׂשּכיר שכירות]אסּור בלשון הּדינרין,[להלוות את ְְִִִֶַַָָ

ּבעצמֹו, חֹוזר ׁשהּכלי הּכלי; את למׂשּכיר ּדֹומה זה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַׁשאין
אבק  זה ונמצא אחרֹות, ּדינרין ּומביא אּלּו מֹוציא ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָוזה

ִִרּבית.
.ÊÈ ּכל על הּקצּוב הּמכס ׁשּיּתן מי ׁשּכל ּדיניו, ׁשהיּו ִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמל

ידי על ואיׁש ונתן [בעבוד]איׁש ּבֹו, יׁשּתעּבד נתן, ׁשּלא זה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
הרי  מּדינר, יתר ּבֹו ׁשּמׁשעּבד ּפי על אף - ּדינר ידֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. ְֵֵֶֶַָָֹֻזה

ו  ¤¤ּפרק
חברֹו‡. את דינרים]סלעהּמלוה ד' ּדינרים [- ּבחמּׁשה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ה'] תמורת ּבסלע [- סלע אֹו ּבׁשלׁש, חּטים סאתים אֹו ,ְְִִִֶֶַַַָָֹ
ּדבר, ׁשל ּכללֹו - ודינר סאין ּבׁשלׁש סאין ׁשלׁש אֹו ְְְְְְִִִֶָָָָָָָֹֹּוסאה,
ּתֹורה, ׁשל רּבית זֹו הרי - ׁשהּוא ּכל ּבתֹוספת הלואה ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָּכל

המלווה]ויֹוצאה מידי בבי"ד]ּבּדּינין[- את [- הּמלוה וכן . ְְְְִֵֶֶַַַַָָ
לֹו ׁשּיחזיר עד חּנם ּבחצרֹו ׁשּידּור עּמֹו והתנה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָחברֹו,
לֹו ׁשּפֹוחת הּדבר וקצב ּבפחֹות מּמּנּו ׁשּׂשכר אֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהלואתֹו,
מקֹום  ּבידֹו ׁשּמׁשּכן אֹו הלואתֹו, לֹו ׁשּיחזיר עד הּׂשכר ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמן
מנת  על חצרֹו ׁשּמׁשּכן ּכגֹון הלואתֹו, ּבעת מצּויין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּפרֹותיו
ּבּדּינין. ויֹוצאה ּתֹורה, ׁשל רּבית זֹו הרי - חּנם ּבֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּידּור

ּבאסמכּתא חצר אֹו ׂשדה הּמֹוכר שאיננה וכן [בהקניה ְְְְֵֵֵֶַַַָָָ
מוחלטים] לא והסתייגויות תנאים עם הֹואיל מוחלטת, -ִ

הּפר  ּכל הרי - הּגּוף קנה ּומחזיר ולא רּבית, ׁשאכל ֹות ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
מּתחּלה, ּגמּור קנין קנה ׁשּלא מי לכל הּדין והּוא ְְְְִִִִִֶַָָָָָָָֹאֹותן.
זֹו הרי הּפרֹות, אכל ׁשאם מּפני הּפרֹות, את מחזיר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּוא
חּוץ  רּבית, מּׁשּום אסּור ׁשהּוא ּדבר וכל ּתֹורה. ׁשל ְִִִִִֶֶָָָָָרּבית
לרּבית  יבֹוא ׁשּמא ּגזרה מּדבריהם, אסּור הּוא הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָמאּלּו
ּבּדּינין. יֹוצא ואינֹו רּבית', 'אבק הּנקרא והּוא ּתֹורה; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשל

עבּדֹו·. ימׁש לא - חברֹו את לווה]הּמלוה ּכדי [של ְְְְֲִֵֵֶֶַַַֹֹ
ולא  ּובטל. יֹוׁשב ׁשהעבד ּפי על אף מלאכה, ּבֹו ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיעׂשה
לׂשכר  עׂשּויה החצר ׁשאין ּפי על אף ּבחּנם, ּבחצרֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָידּור

ּדר,[להשכירה] ואם להׂשּכירן. החצר ּבעל ּדר ואין ,ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
אבק  זה הרי - לֹו העלה לא ואם ׂשכר; ל ֹו להעלֹות ְְֱֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹצרי
,לפיכ ּבחצרֹו. וידּור ׁשּילוהּו עּמֹו התנה ׁשּלא לפי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹרּבית,

ׁשּדר  החצר ׂשכר לנּכֹות ּובא חֹובֹו, לֹו החזיר לא עדין ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאם
מנּכה  אינֹו - החֹוב ּכנגד הּׂשכר היה אם - החֹוב מן ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּה
ּבלא  אֹותֹו ּתסּלק ׁשאם הּדּינין; ׁשּיראּו ּכמֹו אּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּכל,
אינּה רּבית ואבק ּבּדּינין, אֹותֹו ׁשהֹוציא ּכמֹו זה הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּכלּום,

ּבּדּינין. ְִַַָָיֹוצאה
ּתבע ‚. זמן ּולאחר חברֹו, את ׁשהּמלוה רּבֹותי, ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַָהֹורּו

'חֹוב ל ׁשאחזיר עד ּבחצרי 'ּדּור הּלוה: לֹו ואמר ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹחֹובֹו,
הלואה  ּבׁשעת קצץ ׁשּלא לפי רּבית, אבק זה הרי -, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

."ּבנׁש לֹו תּתן "לא ְֱִֵֶֶֶֶַֹׁשּנאמר:
ּתחזיר הּמלוה „. לא 'אם לֹו: ואמר הּׂשדה, על חברֹו את ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

קנה, לא זה הרי - ׁשּלי' היא הרי ׁשנים, ׁשלׁש עד מּכאן ֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹלי
אסמכּתא ׁשהיא להקנותו]מּפני דעת גמירות לפיכ[ואין ; ְְְְִִִֵֶַַָָ

אבל  ּתֹורה. ׁשל רּבית ׁשהיא מּפני ׁשאכל, הּפרֹות ּכל ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמנּכה
ׁשנים, ׁשלׁש עד ל אחזיר לא 'אם הּמֹוכר: לֹו אמר ְְִִִִֵַַַַָָָֹֹאם
ּפרֹות; לֹו אין - ׁשלׁש ּבתֹו לֹו והביא מעכׁשו', אֹותּה ְְְְִֵֵֵֵֵַָָָֹקנה

לּלֹוקח. הּפרֹות ּכל הרי ׁשלׁש, ּבתֹו לֹו הביא ְֲִֵֵֵֵַַַָָֹֹלא
'לכׁשּיהיּו‰. לּלֹוקח: הּמֹוכר ואמר ׂשדה, אֹו ּבית ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמֹוכר

ׁשאכל  הּפרֹות וכל קנה; לא - קרקעי' לי ּתחזיר מעֹות ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹלי
אֹותּה ּומֹוציאין קצּוצה, רּבית הּלֹוקח - לֹו אמר אם אבל . ְֲִִִִִֵַַַָָָָ

זה  - קרקע' ל אחזיר אני מעֹות ל 'ּכׁשּיהיּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָמּדעּתֹו:
מעֹותיו. לֹו ׁשּיחזיר עד ּפרֹות, אֹוכל והּלֹוקח ְְְִֵֵֵֶַַַַָָֻמּתר;

.Â אמר אם - הּדמים מקצת לֹו ונתן הּׂשדה, את לֹו ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָמכר
מּׁשניהם  אחד ּכל - 'מעֹותי ּכׁשעּור 'קנה הּמֹוכר: ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָלֹו
לּלֹוקח: הּמֹוכר אמר מעֹותיו. ּכׁשעּור ּפרֹות ְְִֵֵֵֵַַַַָָאֹוכל
אסּורין  ׁשניהן - מעכׁשו' ּתקנה הּמעֹות, ׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ'לכׁשּתביא
ׁשאר  הּלֹוקח יביא ׁשּמא - אסּור הּמֹוכר מּיד: הּפרֹות ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלאכל
הּפרֹות  אֹוכל הּמֹוכר ונמצא ׁשּלֹו, הּׂשדה ונמצאת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמעֹות,
אסּור  הּלֹוקח וכן הּלֹוקח. אצל לֹו ׁשּנׁשארּו הּמעֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבׁשביל
הּמעֹות  מקצת ּבׁשביל ׁשאכל ונמצא יביא, לא ׁשּמא -ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹ
ידי  על הּפרֹות את מּניחין לפיכ הּמֹוכר. אצל לֹו ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּיׁש

שלישי]ׁשליׁש לֹו,[אדם אמר מהן. לאחד ׁשּיּנתנּו עד ְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
הּמֹוכר  הרי - ּתקנה' הּמעֹות, ׁשאר 'לכׁשּתביא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּמֹוכר:
מֹוציאין  הּלֹוקח, אכל ואם הּלֹוקח; ׁשּיביא עד ּפרֹות ְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָאֹוכל
הרי  הּמעֹות ּוׁשאר מעכׁשו, 'קנה הּמֹוכר: לֹו אמר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמּמּנּו.
אכל  ואם הּפרֹות; אֹוכל הּלֹוקח הרי - 'אצל חֹוב ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָהן

ּׁשאכל. מה ּכל מּמּנּו מֹוציאין ִִִֵֶֶַַַָָהּמֹוכר,
.Ê על ׂשדהּו לֹו ּומׁשּכן חברֹו, את ׁשהּמלוה רּבֹותי, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהֹורּו

ּפי  על אף - הּמׁשּכֹונה ימי ּכל ּפרֹותיה ּכל ׁשּיאכל ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמנת
יֹוצאה  ואינּה רּבית, אבק זה הרי - ּכלּום לֹו מנּכה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאינֹו

המלווה] הּׂשדה [בבי"ד]ּבּדּינין[מידי את הממׁשּכן ׁשאין ; ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבעת  מצּויין ּפרֹות ּבּׂשדה אין ׁשהרי חצרֹו, לממׁשּכן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּדֹומה
ׁשּיפסיד  ואפׁשר ּפרֹות, ׁשם ויהיּו ׁשּירויח ואפׁשר ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָההלואה,

רּבית. אבק היא ּולפיכ ועבֹודתּה; אין ּבזריעתּה וכן ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָ
ׁשהּמֹוכר  - ּבאסמכּתא ׁשּמכר למי ּדֹומה ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמׁשּכֹונה
ּגּוף  והקנהּו ּגמר והממׁשּכן והקנהּו, ּגמר לא ְְְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹּבאסמכּתא
אבק  ׁשהּמׁשּכֹונה הּתלמּוד, מן יראה וכזה לפרֹותיו. ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָזה
ׁשהֹורּו ּכמֹו ׂשדהּו, ּבממׁשּכן אּלא להעמידּה ל ואין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָרּבית,
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אפּלּו ּברּבית, מֹועלת הּמחילה אין ּולפיכ זֹו. ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָמחילה
ּדבריהם ּברּבי  ׁשל אּלא ת נכֹונה; זֹו הֹוראה ׁשאין לי, יראה . ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ

ׁשּדבר  הּמלוה וידע לֹו', 'החזר לּמלוה ׁשאֹומרים ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָמאחר
לֹו וׁשּיׁש עׂשה, הלווה]אּסּור רצה [יכול אם - מּמּנּו לּטל ְִִִִֵֶֶָָָָֹ

חכמים, אמרּו ּובפרּוׁש הּגזל. ׁשּמֹוחל ּכדר מֹוחל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹלמחל,
מהן, מקּבלין אין - ׁשהחזירּו ּברּבית ּומלוי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשהּגזלנין

להן. מֹועלת ׁשהּמחילה ְְִִֶֶֶֶַָָָמּכלל
.„Èאֹותן לּתן מּתר - יתֹומים מסחר]נכסי בהם [שיעשה ְְִִִֵֵָָֻ

טֹובים נכסים לֹו ׁשּיׁש נאמן לׂשכר [רווחיים]לאדם קרֹוב , ְְְֱִִֵֶֶָָָָָָָ
להפסד נֹוׂשא [כדלהלן]ורחֹוק 'ּתהיה לֹו: אֹומרין ּכיצד? . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָ

הרוח, מן חלקם להם ּתן רוח, ׁשם היה אם - ּבהן ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָונֹותן
הּוא, רּבית ּכאבק ׁשּזה ;'לבּד ּתפסיד הפסד, ׁשם יׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָואם
ּובנכסי  מּדבריהם, אּלא אסּורה אינּה רּבית אבק ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכל

ּגזרּו. לא ְְִָֹיתֹומים

ה  ¤¤ּפרק
ּתֹוׁשב‡. וגר מצוות]הּגֹוי ז' שקיבל ּומלוין [גוי מהן לוין , ְְִִֵֵֶַַָֹ

נׁש - "לאחי תּׁשי "לא ׁשּנאמר: ּברּבית, ְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָֹאֹותן
להּׁשי עׂשה ּומצות מּתר. העֹולם ולׁשאר אסּור, "לאחי"ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֻ
ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - "ּתּׁשי "לּנכרי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָלּגֹוי,

ּתֹורה. ּדין הּוא וזה עׂשה; ְְֲִִֵֶַָמצות
ּברּבית ·. הּגֹוי את מלוה יׂשראלי ׁשּיהיה חכמים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָאסרּו

הלוואה]קצּוצה משעת חּייו[קצובה ּבכדי אּלא .[פרנסתו], ְְִֵֶַָָָ
מּתר  ,לפיכ עּמֹו; יׁשיבתֹו ּברב מּמעׂשיו, ילמד ׁשּמא ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹֹֻּגזרּו
ואינֹו מּלפניו, ּבֹורח הּוא ׁשהרי ּברּבית, הּגֹוי מן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָללוֹות
מּמעׂשיו, ללמד ּבא ׁשאינֹו חכמים, ותלמיד אצלֹו. ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹרגיל
רּבית  אבק וכל להרויח. אפּלּו ּברּבית, לגֹוי להלוֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָֻמּתר

לּכל. מּתרת הּגֹויים, ִִֶֶַַֹֻעם
להחזירם ‚. ּובּקׁש ּברּבית, הּגֹוי מן מעֹות ׁשּלוה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָיׂשראל

אעלה  ואני לי, 'ּתנם לֹו: ואמר אחר, יׂשראל מצאֹו - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָלֹו
רּבית [במקומו]ל זֹו הרי - לֹו' מעלה ׁשאּתה ּכדר ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָ

הּגֹוי אצל העמידֹו אפּלּו הסכים]קצּוצה, ׁשּיּטל [והגוי עד ; ְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹ
האחר. הּיׂשראלי ּביד ויּתנם ויחזר מעֹותיו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָֹהּגֹוי

לֹו„. להחזירם ּובּקׁש ּברּבית, מּיׂשראל מעֹות ׁשּלוה ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּגֹוי
ל אעלה ואני לי, 'ּתנם לֹו: ואמר אחר, יׂשראל מצאֹו -ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

מּתר;[במקומך] זה הרי - ליׂשראל' מעלה ׁשאּתה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻּכדר
העמידֹו הגוי]ואם את יׂשראל[הביא [והסכים אצל ְְֱִִִֵֵֶֶָ

שיחליפו] -היהודי ּבידֹו הּמעֹות הּגֹוי ׁשּנתן ּפי על אף -ְִֶַַַַַָָָ
קצּוצה. רּבית זֹו הרי נתן, יׂשראל ּומּדעת ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָהֹואיל

לתלֹות‰. ליׂשראל ּגֹויים,[להפקיד]אסּור ּביד מעֹותיו ְְְְְִִִֵַָָָ
יׂשראל  את ׁשהלוה וגֹוי ּברּבית. ליׂשראל אֹותן להלוֹות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכדי
ׁשּכיון  ערב; לֹו להיֹות אחר ליׂשראל אסּור ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּברּבית,

ּתחּלה הערב את ׁשּתֹובע הלווה]ׁשּדיניהם נמצא [לפני , ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
לּגֹוי; ּבּה חּיב ׁשהערב ּברּבית יׂשראל את ּתֹובע ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהערב
ּתחּלה, הערב את יתּבע ׁשּלא הּגֹוי עליו קּבל אם ,ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלפיכ

מּתר. זה ֲֵֶָֻהרי
.Âּוזקפן ּברּבית, הּגֹוי מן מעֹות ׁשּלוה את יׂשראל [גילם ְְְִִִִֵֶַָָָָָָ

ההלוואה] לתוך עד הריבית אם - ונתּגּיר ּבמלוה, ְְְְִִִֵַַָָָעליו
ואת  הּקרן את ּגֹובה - ּבמלוה עליו זקפן נתּגּיר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ּגֹובה  ואינֹו הּקרן, את ּגֹובה - זקפן מּׁשּנתּגּיר ואם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהרּבית;
את  עליו וזקף ּברּבית, מּיׂשראל ׁשּלוה ּגֹוי אבל ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָהרּבית.
ׁשּנתּגּיר, אחר עליו ׁשּזקפן ּפי על אף - ּבמלוה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהרּבית
מעֹותיו  'ּבׁשביל יאמרּו: ׁשּלא הרּבית, ואת הּקרן את ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹּגֹובה
מעֹות  ּכל ׁשּנתּגּיר, אחר מּמּנּו הּיׂשראל וגֹובה זה'; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנתּגּיר

ּגֹוי. ּכׁשהיה ּבהן ׁשּנתחּיב ְְִִִֵֶֶֶַָָָָהרּבית
.Ê הּגֹוי להלואת ּבחּנם, יׂשראל הלואת להקּדים ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָמצוה

.ּברּבית  ְִִ
.Áמעֹותיו לּתן לאדם עסקים]ואסּור עמם שיעשה [לאחר ְְְִֵָָָָ

להפסד ורחֹוק לׂשכר ברווחים]קרֹוב רק חלק ׁשּזה [שיטול , ְְְְֵֶֶֶָָָָ
חֹולקין  נתן, ואם רׁשע. - ּכן והעֹוׂשה הּוא; רּבית ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָאבק
להפסד  קרֹוב מעֹותיו והּנֹותן העסק. ּכדין ּובהפסד ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבּׂשכר

בהפסדים] עמו לׂשכר[יחלוק משליש]ורחֹוק פחות ,[ירויח ְְָָָ
חסיד. זה ֲִֵֶָהרי

.Ëׂשכר למחצית חנוני מֹוׁשיבין לֹו[רווח]אין יּתן ולא , ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹ
להֹוׁשיבן  ּביצים ולא ׂשכר, למחצית ּפרֹות ּבהן לּקח ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמעֹות

ׁשמין ואין ׂשכר, למחצית ׁשּלֹו הּתרנגֹולין [שווי]ּתחת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
לֹו נתן ּכן אם אּלא - ׂשכר למחצית לפּטמן ּוסיחין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָעגלים

ּומזֹונֹו עמלֹו עליהם]ׂשכר הּמתעּסק [שיוציא רוח יהיה אֹו , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָ
הּׁשּתפּות. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו הפסדֹו, על ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֻיֹותר

.Èלֹו הּנֹותן אֹו ּבקרקע, אֹו ּבמעֹות, חברֹו עם ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָהּמׁשּתּתף
בו]עסק מתעסק והשני הּׂשכר[כסף יצרף לא [הרווח]- ְֵֵֶַָָָֹ

לידי  ּבאין ונמצאּו ׂשכר, ׁשם יהיה לא ׁשּמא הּקרן; ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעם
ויכּתב  ׁשּתפּות, אֹו עסק ּבתֹורת מעֹות לֹו יּתן לא וכן ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹֹֻרּבית.
וגֹובה  הּיֹורׁש, ּביד הּׁשטר ונמצא ימּות, ׁשּמא מלוה; ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָאֹותן

הרּבית. את ִִֶָּבֹו
.‡È?ּכיצד אֹותּה. לאחר אֹו הרּבית, את להקּדים ְְְִִִֵֵֶַַַָָָאסּור

סבלֹונֹות לֹו מׁשּלח והיה מּמּנּו, ללוֹות עיניו [מתנות]נתן ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
והחזיר  מּמּנּו לוה מקּדמת; רּבית היא זֹו - ׁשּילוהּו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֻּבׁשביל
ׁשהיּו מעֹותיו ּבׁשביל סבלֹונֹות לֹו מׁשּלח והיה מעֹותיו, ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָלֹו
ּכן, ועׂשה עבר ואם מאחרת. רּבית היא זֹו - אצלֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻּבטלין

רּבית. אבק זה ֲֲִִֵֶַהרי
.·Èלֹו להקּדים מּקדם רגיל היה ולא מחברֹו, ׁשּלוה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹמי

ׁשּיקּלסֹו לֹומר צרי ואין ׁשלֹום; לֹו להקּדים אסּור - ְְְְְִִֵֶַַַָָָָׁשלֹום
ּדבר", ּכל נׁש" ׁשּנאמר: לפתחֹו, יׁשּכים אֹו ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבדברים,
הּמלוה  את ללּמד לֹו אסּור וכן אסּורים. דברים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָאפּלּו
רגיל  היה לא אם ּבידֹו, ׁשּמעֹותיו זמן ּכל ּתלמּוד, אֹו ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹמקרא

מּקדם  ּדבר".ּבזה ּכל נׁש" ׁשּנאמר: , ֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
.‚Èאיׁש ּבא אם 'ּדע לֹו: יאמר לא - חברֹו את ְֲִִֵֶֶַַַַָֹֹהּמלוה

ותׁשקהּו ותאכילֹו 'ׁשּתכּבדֹו ּכלֹומר: ּפלֹוני', מּמקֹום ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָּפלֹוני
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּכראּוי'; ְֵֵֶַָָָֹ

.„È ּומּתרין רּבית, ּכמֹו ׁשהן ּדברים אדם יׁש לֹוקח ּכיצד? . ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻ
ּומלותֹו חברֹו ׁשל חוב]ׁשטרֹותיו ּבפחֹות [שטר חברֹו ׁשל ְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָ

ּכדי [משווין] ּדינר, לחברֹו לּתן לאדם ּומּתר חֹוׁשׁש. ואינֹו ,ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָֻ
רּבית  אּלא ּתֹורה, אסרה ׁשּלא ּדינרין; מאה לפלֹוני ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּילוה
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ל 'הא לחברֹו: אדם אֹומר וכן לּמלוה. הּלוה מן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּבאה
ׂשכר  אּלא לֹו נתן ׁשּלא ׁשּילוני'; לפלֹוני ואמר זה, ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּדינר

ֲִָאמירה.
.ÂË הערמת מּפני לעׂשֹותן ואסּור מּתרין, ׁשהן ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻיׁש

אין  'מנה לֹו: אמר מנה', 'הלוני לֹו: אמר ּכיצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָרּבית.
ּולקחן  וחזר ּבמנה, חּטים לֹו ונתן לי', יׁש ּבמנה חּטים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָלי,
הערמת  מּפני אסרּוהּו אבל מּתר, זה הרי - ּבתׁשעים ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמּמּנּו
ועׂשה  עבר ואם מנה. ולֹוקח ּתׁשעים, לֹו נתן ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָרּבית;
רּבית  אבק ׁשאפּלּו ּבּדין, הּמאה מּמּנּו מֹוציא זה הרי - ֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּכזה

ּכאן  לא אין - ּבידֹו ממׁשּכנת חברֹו ׂשדה ׁשהיתה מי וכן . ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻ
רּבית; הערמת מּפני הּׂשדה, לבעל אֹותּה ויׂשּכיר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹיחזר
חדׁש ּבכל ׂשכר לזה ונֹותן ּכׁשהיה, ּבׂשדהּו עֹומד זה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשהרי

ׁשהלוהּו. מעֹותיו ְְְִִִֶָָּבׁשביל
.ÊËלהׂשּכיר שכירות]אסּור בלשון הּדינרין,[להלוות את ְְִִִֶַַָָ

ּבעצמֹו, חֹוזר ׁשהּכלי הּכלי; את למׂשּכיר ּדֹומה זה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַׁשאין
אבק  זה ונמצא אחרֹות, ּדינרין ּומביא אּלּו מֹוציא ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָוזה

ִִרּבית.
.ÊÈ ּכל על הּקצּוב הּמכס ׁשּיּתן מי ׁשּכל ּדיניו, ׁשהיּו ִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמל

ידי על ואיׁש ונתן [בעבוד]איׁש ּבֹו, יׁשּתעּבד נתן, ׁשּלא זה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
הרי  מּדינר, יתר ּבֹו ׁשּמׁשעּבד ּפי על אף - ּדינר ידֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. ְֵֵֶֶַָָֹֻזה

ו  ¤¤ּפרק
חברֹו‡. את דינרים]סלעהּמלוה ד' ּדינרים [- ּבחמּׁשה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ה'] תמורת ּבסלע [- סלע אֹו ּבׁשלׁש, חּטים סאתים אֹו ,ְְִִִֶֶַַַָָֹ
ּדבר, ׁשל ּכללֹו - ודינר סאין ּבׁשלׁש סאין ׁשלׁש אֹו ְְְְְְִִִֶָָָָָָָֹֹּוסאה,
ּתֹורה, ׁשל רּבית זֹו הרי - ׁשהּוא ּכל ּבתֹוספת הלואה ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָּכל

המלווה]ויֹוצאה מידי בבי"ד]ּבּדּינין[- את [- הּמלוה וכן . ְְְְִֵֶֶַַַַָָ
לֹו ׁשּיחזיר עד חּנם ּבחצרֹו ׁשּידּור עּמֹו והתנה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָחברֹו,
לֹו ׁשּפֹוחת הּדבר וקצב ּבפחֹות מּמּנּו ׁשּׂשכר אֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהלואתֹו,
מקֹום  ּבידֹו ׁשּמׁשּכן אֹו הלואתֹו, לֹו ׁשּיחזיר עד הּׂשכר ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמן
מנת  על חצרֹו ׁשּמׁשּכן ּכגֹון הלואתֹו, ּבעת מצּויין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּפרֹותיו
ּבּדּינין. ויֹוצאה ּתֹורה, ׁשל רּבית זֹו הרי - חּנם ּבֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּידּור

ּבאסמכּתא חצר אֹו ׂשדה הּמֹוכר שאיננה וכן [בהקניה ְְְְֵֵֵֶַַַָָָ
מוחלטים] לא והסתייגויות תנאים עם הֹואיל מוחלטת, -ִ

הּפר  ּכל הרי - הּגּוף קנה ּומחזיר ולא רּבית, ׁשאכל ֹות ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
מּתחּלה, ּגמּור קנין קנה ׁשּלא מי לכל הּדין והּוא ְְְְִִִִִֶַָָָָָָָֹאֹותן.
זֹו הרי הּפרֹות, אכל ׁשאם מּפני הּפרֹות, את מחזיר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּוא
חּוץ  רּבית, מּׁשּום אסּור ׁשהּוא ּדבר וכל ּתֹורה. ׁשל ְִִִִִֶֶָָָָָרּבית
לרּבית  יבֹוא ׁשּמא ּגזרה מּדבריהם, אסּור הּוא הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָמאּלּו
ּבּדּינין. יֹוצא ואינֹו רּבית', 'אבק הּנקרא והּוא ּתֹורה; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשל

עבּדֹו·. ימׁש לא - חברֹו את לווה]הּמלוה ּכדי [של ְְְְֲִֵֵֶֶַַַֹֹ
ולא  ּובטל. יֹוׁשב ׁשהעבד ּפי על אף מלאכה, ּבֹו ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיעׂשה
לׂשכר  עׂשּויה החצר ׁשאין ּפי על אף ּבחּנם, ּבחצרֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָידּור

ּדר,[להשכירה] ואם להׂשּכירן. החצר ּבעל ּדר ואין ,ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
אבק  זה הרי - לֹו העלה לא ואם ׂשכר; ל ֹו להעלֹות ְְֱֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹצרי
,לפיכ ּבחצרֹו. וידּור ׁשּילוהּו עּמֹו התנה ׁשּלא לפי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹרּבית,

ׁשּדר  החצר ׂשכר לנּכֹות ּובא חֹובֹו, לֹו החזיר לא עדין ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאם
מנּכה  אינֹו - החֹוב ּכנגד הּׂשכר היה אם - החֹוב מן ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּה
ּבלא  אֹותֹו ּתסּלק ׁשאם הּדּינין; ׁשּיראּו ּכמֹו אּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּכל,
אינּה רּבית ואבק ּבּדּינין, אֹותֹו ׁשהֹוציא ּכמֹו זה הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּכלּום,

ּבּדּינין. ְִַַָָיֹוצאה
ּתבע ‚. זמן ּולאחר חברֹו, את ׁשהּמלוה רּבֹותי, ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַָהֹורּו

'חֹוב ל ׁשאחזיר עד ּבחצרי 'ּדּור הּלוה: לֹו ואמר ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹחֹובֹו,
הלואה  ּבׁשעת קצץ ׁשּלא לפי רּבית, אבק זה הרי -, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

."ּבנׁש לֹו תּתן "לא ְֱִֵֶֶֶֶַֹׁשּנאמר:
ּתחזיר הּמלוה „. לא 'אם לֹו: ואמר הּׂשדה, על חברֹו את ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

קנה, לא זה הרי - ׁשּלי' היא הרי ׁשנים, ׁשלׁש עד מּכאן ֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹלי
אסמכּתא ׁשהיא להקנותו]מּפני דעת גמירות לפיכ[ואין ; ְְְְִִִֵֶַַָָ

אבל  ּתֹורה. ׁשל רּבית ׁשהיא מּפני ׁשאכל, הּפרֹות ּכל ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמנּכה
ׁשנים, ׁשלׁש עד ל אחזיר לא 'אם הּמֹוכר: לֹו אמר ְְִִִִֵַַַַָָָֹֹאם
ּפרֹות; לֹו אין - ׁשלׁש ּבתֹו לֹו והביא מעכׁשו', אֹותּה ְְְְִֵֵֵֵֵַָָָֹקנה

לּלֹוקח. הּפרֹות ּכל הרי ׁשלׁש, ּבתֹו לֹו הביא ְֲִֵֵֵֵַַַָָֹֹלא
'לכׁשּיהיּו‰. לּלֹוקח: הּמֹוכר ואמר ׂשדה, אֹו ּבית ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמֹוכר

ׁשאכל  הּפרֹות וכל קנה; לא - קרקעי' לי ּתחזיר מעֹות ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹלי
אֹותּה ּומֹוציאין קצּוצה, רּבית הּלֹוקח - לֹו אמר אם אבל . ְֲִִִִִֵַַַָָָָ

זה  - קרקע' ל אחזיר אני מעֹות ל 'ּכׁשּיהיּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָמּדעּתֹו:
מעֹותיו. לֹו ׁשּיחזיר עד ּפרֹות, אֹוכל והּלֹוקח ְְְִֵֵֵֶַַַַָָֻמּתר;

.Â אמר אם - הּדמים מקצת לֹו ונתן הּׂשדה, את לֹו ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָמכר
מּׁשניהם  אחד ּכל - 'מעֹותי ּכׁשעּור 'קנה הּמֹוכר: ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָלֹו
לּלֹוקח: הּמֹוכר אמר מעֹותיו. ּכׁשעּור ּפרֹות ְְִֵֵֵֵַַַַָָאֹוכל
אסּורין  ׁשניהן - מעכׁשו' ּתקנה הּמעֹות, ׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ'לכׁשּתביא
ׁשאר  הּלֹוקח יביא ׁשּמא - אסּור הּמֹוכר מּיד: הּפרֹות ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלאכל
הּפרֹות  אֹוכל הּמֹוכר ונמצא ׁשּלֹו, הּׂשדה ונמצאת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמעֹות,
אסּור  הּלֹוקח וכן הּלֹוקח. אצל לֹו ׁשּנׁשארּו הּמעֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבׁשביל
הּמעֹות  מקצת ּבׁשביל ׁשאכל ונמצא יביא, לא ׁשּמא -ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹ
ידי  על הּפרֹות את מּניחין לפיכ הּמֹוכר. אצל לֹו ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּיׁש

שלישי]ׁשליׁש לֹו,[אדם אמר מהן. לאחד ׁשּיּנתנּו עד ְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
הּמֹוכר  הרי - ּתקנה' הּמעֹות, ׁשאר 'לכׁשּתביא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּמֹוכר:
מֹוציאין  הּלֹוקח, אכל ואם הּלֹוקח; ׁשּיביא עד ּפרֹות ְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָאֹוכל
הרי  הּמעֹות ּוׁשאר מעכׁשו, 'קנה הּמֹוכר: לֹו אמר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמּמּנּו.
אכל  ואם הּפרֹות; אֹוכל הּלֹוקח הרי - 'אצל חֹוב ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָהן

ּׁשאכל. מה ּכל מּמּנּו מֹוציאין ִִִֵֶֶַַַָָהּמֹוכר,
.Ê על ׂשדהּו לֹו ּומׁשּכן חברֹו, את ׁשהּמלוה רּבֹותי, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהֹורּו

ּפי  על אף - הּמׁשּכֹונה ימי ּכל ּפרֹותיה ּכל ׁשּיאכל ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמנת
יֹוצאה  ואינּה רּבית, אבק זה הרי - ּכלּום לֹו מנּכה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאינֹו

המלווה] הּׂשדה [בבי"ד]ּבּדּינין[מידי את הממׁשּכן ׁשאין ; ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבעת  מצּויין ּפרֹות ּבּׂשדה אין ׁשהרי חצרֹו, לממׁשּכן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּדֹומה
ׁשּיפסיד  ואפׁשר ּפרֹות, ׁשם ויהיּו ׁשּירויח ואפׁשר ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָההלואה,

רּבית. אבק היא ּולפיכ ועבֹודתּה; אין ּבזריעתּה וכן ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָ
ׁשהּמֹוכר  - ּבאסמכּתא ׁשּמכר למי ּדֹומה ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמׁשּכֹונה
ּגּוף  והקנהּו ּגמר והממׁשּכן והקנהּו, ּגמר לא ְְְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹּבאסמכּתא
אבק  ׁשהּמׁשּכֹונה הּתלמּוד, מן יראה וכזה לפרֹותיו. ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָזה
ׁשהֹורּו ּכמֹו ׂשדהּו, ּבממׁשּכן אּלא להעמידּה ל ואין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָרּבית,
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ׁשהיא  מׁשּכֹונה הן: מׁשּכֹונֹות ׁשּׁשלׁש למד, נמצאת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹרּבֹותי.
ּומׁשּכֹונה  רּבית, אבק ׁשהיא ּומׁשּכֹונה קצּוצה, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָרּבית
ּתדיר, מצּויין ׁשּפרֹותיו מקֹום לֹו מׁשּכן ּכיצד? ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻהּמּתרת.
זֹו הרי - ּפרֹותיהן ואכל חנּות, אֹו מרחץ אֹו חצר ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָּכגֹון
ּפרֹות  ׁשם ּובאּו ּבּה, וכּיֹוצא ׂשדה לֹו מׁשּכן קצּוצה. ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָרּבית
וכּיֹוצא  חצרֹו מׁשּכן אם וכן רּבית; אבק זֹו הרי - ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָואכלן

ה  ּבנּכּוי, זה ּבּה הרי ּבנּכּוי, ׂשדהּו מׁשּכן רּבית. אבק זֹו רי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
ּומׁשּכן  ּדינרין, מאה ׁשהלוהּו ּכגֹון הּנּכּוי? הּוא ּכיצד ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻמּתר.
מנּכה  'הריני הּמלוה: לֹו ואמר ׂשדהּו, אֹו חצרֹו ּבהן ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹו
ּפרֹותיה  ׁשּיהיּו ּכדי ,קרקע ּבׂשכר ׁשנה ּבכל ּכסף מעה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָל
מּתר. ּבּה, וכּיֹוצא ּובׂשדה אסּור; ּבּה, וכּיֹוצא ּבחצר - ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשּלי'

.Á,ּכלל נּכּוי ּבּה ׁשאין מׁשּכֹונה ׁשּכל ּגאֹונים, מקצת ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָהֹורּו
לעמק  ירדּו ולא ּבׂשדה; ּבין ּבחצר ּבין קצּוצה רּבית זֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹהרי
ּדברי  להם נתקּׁשּו ּולפיכ לחצר, ׂשדה ּבין להפריׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדבר,

- ּבנּכּוי אפּלּו מׁשּכֹונה, ׁשּכל הֹורּו, וכן ּתלמּוד. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָחכמי
מּתרת  מׁשּכֹונה להם ואין ּבׂשדה; ּבין ּבחצר ּבין ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻאסּורה,

הּזאת  ּבּדר ּדינרין,אּלא מאה ׁשהלוהּו ּכגֹון ּכיצד? : ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
עׂשר  ׁשאחר עּמֹו והתנה ׂשדה, אֹו ּבית ּבהן לֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּומׁשּכן
לאכל  מּתר זה הרי - חּנם לבעליה זֹו קרקע ּתחזר ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשנים
ּדינר  אלף ׁשוה ׂשכרּה היה אפּלּו ׁשנים, עׂשר ּכל ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָּפרֹותיה
אם  וכן ּבפחֹות. ׁשּׂשכר ּכמי אּלא זה ׁשאין ׁשנה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבכל
לֹו יחּׁשב מעֹות לֹו ׁשּיביא זמן ּכל עּמֹו, הּׂשדה ּבעל ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהתנה

ׁשנה ּבכל שנה]עׂשר כל זה [תמורת הרי - מּמּנה ויסּלקֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ
מה  לֹו מחּׁשב ׁשּירצה זמן ׁשּכל הּלוה, התנה אם וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻמּתר.
מּתר; זה הרי - ויסּתּלק הּדמים ׁשאר לֹו ויחזיר ּבֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּׁשּדר
ּכמֹו קּים ׁשּבׂשכירּות ּתנאי וכל ּכׂשכירּות, אּלא זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשאין

ּומּתר. ְֵֶַָֻׁשּבארנּו,
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ּבארנּו‡. ׁשטרֹותּכבר ׁשּקּיּום העדים , חתימות [אימות ְְְִֵֶַָָ

ּבפני [מדרבנן]מּדבריהםבבי"ד] ּדלת ּתנעל ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
ּבׁשלׁשה, אּלא ׁשטרֹות מקּימין אין כן, ּפי על אף ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹלוין.
אין  ּולפיכ ּדין. ׁשהּוא מּפני הדיֹוטֹות, ׁשלׁשּתן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָאפּלּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּלילה, ׁשטרֹות ְְְְְְִֵֶַַַַָָמקּימין
.·הּדר ּדין: ּבבית הּׁשטר יתקּים ּדרכים מחמּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבאחד

עדּות  ׁשּזֹו העדים, ידי ּכתב מּכירין הּדּינים ׁשּיהיּו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהאחת,
ּפלֹוני  עדּות וזֹו העדים ּפלֹוני ׁשּיחּתמּו הּׁשנּיה, הּדר . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

החֹותמים  העדים ׁשּיבֹואּו הּׁשליׁשית, הּדר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבפניהם.
עד  ואני ידי, ּכתב 'זה ואחד: אחד ּכל ויאמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלפניהם,
ׁשהיּו אֹו הּׁשטר עדי מתּו ׁשאם הרביעית, הּדר זה'. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבדבר
ׁשהּוא  ידן ּכתב על ויעידּו עדים ויבֹואּו אחרת, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבמדינה
ּבׁשטרֹות  יֹוצא ידן ּכתב ׁשּיהיה החמיׁשית, הּדר ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָזה.

ועֹורכין מדמים]אחרים, הּכתב [- לאֹותֹו הּכתב זה ּדין ּבית ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ
להם  ויראה לזה, זה ּדֹומה ויהיה האחרֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּבּׁשטרֹות

הדיינים]ּביחד אּלּו.[לג' ידי ּכתב הּוא אּלּו ידי ׁשּכתב , ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַ
מּׁשּתי ‚. אּלא אחרֹות, מּׁשטרֹות הּׁשטר את מקּימין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָאין

ׁשל -]ׁשטרֹות ּבעליהן[מכירת ׁשאכלּום ׂשדֹות, [-ׁשּתי ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָ
הלקוחות] ּבלא החזיקו ּגלּויה נכֹונה אכילה ׁשנים ְְְֲִִָָָָָֹֹׁשלׁש

ּכל  ׁשאֹוכלין ּכדר ּבעֹולם, מּתביעה ּפחד ולא יראה ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּום
והּוא, ּכתּבֹות. ׁשטרי מּׁשני אֹו ׂשדֹותיהם; ׂשדֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָֻּבעלי

זה  ידי מּתחת לא - אחר ידי מּתחת הּׁשטרֹות ׁשני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּיצאּו
וכן  הּכל. זּיף הּוא ׁשּמא ׁשטרֹו, לקּים מקּימין ׁשרֹוצה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ערער עליו ׁשּקרא מּׁשטר אמיתותו]הּׁשטר והחזק [על , ְְְְְִֶַַַָָָָָָָֻ
מּׁשטרי  ׁשּמקּימין ּכמֹו לבּדֹו, מּמּנּו מקּימין - ּדין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַּבבית

ּכתּבֹות. ׁשּתי אֹו ׂשדֹות ְְְֵֵָֻׁשּתי
ׁשטר „. ונתקּים היינּו, ׁשלׁשה 'ּבמֹוׁשב ׁשּכתבּו: ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹּבית

ּבאיזֹו ּפרׁשּו ׁשּלא ּפי על אף מקּים, זה הרי - ּבפנינּו' ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻזה
ׁשּמא  ּדין לבית חֹוׁשׁשין ׁשאין נתקּים; הּדרכים מחמׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּדר

ׁשּיכּתבּויטעּו וׁשמענּו, ׁשראינּו ּדינין ּבּתי ּכל נהגּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּבפניהם. ּבּה ׁשּנתקּים ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָהּדר

אּלא ‰. אחר, ּדין ּבית אחר ּבֹודקין ּדין ּבית אין ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּולעֹולם
אחר  ּבֹודקין אבל יטעּו; ולא ּבקּיין ׁשהן אֹותן ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָֹמחזיקין

ִֵָהעדים.
.Âצרי - מהן אחד ּומת הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשלׁשה

אינּנּו' והאחד היינּו, ׁשלׁשה 'ּבמֹוׁשב יראה לכּתב: ׁשּמא ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּבֹו: ּכתּוב היה אפּלּו קּימּוהּו'. 'ּבׁשנים ויאמר: ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹהרֹואה,
ּדין  ּבית ׁשּׁשניהם ּדּמּו 'ׁשּמא הרֹואה: יאמר ּדין', ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ'ּבבית

צרי אינֹו ׁשלׁשה, ׁשהיּו מׁשמע ּבֹו יׁש ואם .הן'. ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ
.Ê עדים ׁשני ּובאּו הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה

ׁשנים  ּובאּו ּבֹו, וכּיֹוצא ּגזלן ׁשהּוא מהן אחד על ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוערערּו
חתמּו ׁשּלא עד אם - ּבתׁשּובה ׁשחזר והעידּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאחרים
היּו. ׁשלׁשה ׁשהרי עּמהם, חֹותם זה הרי - ׁשחזר ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהעידּו
- ּבתׁשּובה ׁשחזר עליו העידּו הּׁשנים ׁשחתמּו אחר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָואם
חתימת  ּבעת ׁשאינֹו ּכמי הּוא ׁשהרי עּמהן, חֹותם ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָאינֹו
ּבעברה. עליו ּבׁשערערּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשנים.
לא  'אּמֹו ׁשאמרּו: ּכגֹון מׁשּפחה, ּבפגם עליו ערערּו ְְְְְֲֲִִִִֶַָָָָָָֹאבל
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אּמֹו,[משיפחותה]נׁשּתחררה נתּגּירה 'לא אֹו הּוא', ועבד , ְְְְְְִִִֶֶַַָָֹ
ּבמׁשּפחּתֹו ׁשאין הּׁשנים ׁשחתמּו אחר ונֹודע הּוא', ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָוגֹוי
ּדבר  ּגּלּוי ׁשּזה עּמהן; חֹותם זה הרי - ּכׁשר וׁשהּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָּפגם,

מּקדם. ִֶֶָָֹׁשהיה
.Á ׁשאין הּׁשטר; ׁשּיתקּים קדם ּבּׁשטר, הּקּיּום לכּתב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻמּתר

לקרֹות  צריכין הּדּינים ואין החתימה. אּלא עּקר, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּכתיבה
מעדיו  אֹותֹו מקּימין אּלא אֹותֹו, ׁשּמקּימין על הּׁשטר אף , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּבֹו. ּכתּוב מה ידעּו ׁשּלא ּפי
יום שני ֿ שלישי ג 'ֿ ד 'מרחשון 

ְִֶַָָֹ

ה'תשע"ה  מרחשון ג' שני יום

ז  ¤¤ּפרק
ׁשעדיו ‡. ׁשטר ּכיצד? קרֹובֹו. ידי ּכתב על הּקרֹוב ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָמעיד

ּבנֹו ּובא הּים, למדינת ׁשהלכּו אֹו ּומתּו, וׁשמעֹון, ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָראּובן
ׁשל  ּבנֹו ּובא אבי', ׁשל ידֹו ּכתב 'זה ואמר: ראּובן ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשל
ּכׁשרין  אּלּו הרי - אבי' ׁשל ידֹו ּכתב 'זה ואמר: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשמעֹון
ׁשליׁשי  עּמהם נצטרף ואם קרֹובים, ׁשאינם עדים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָּכׁשני

הּׁשטר  נתקּים הרי - ׁשניהם ידי ּכתב על כל והעיד על -] ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ
עדים] ב' צריך .חתימה

מה ·. ּבגדלן, להעיד הּגדֹולים ׁשּנאמנים מּדברים ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָואּלּו
ידֹו ּכתב 'זה ּגדֹול: ּכׁשהּוא לֹומר אדם נאמן ּבקטנן. ְְְְֱֶֶֶֶַַָָָָָָָָּׁשראּו
אחי, ׁשל ידֹו ּכתב וזה רּבי, ׁשל ידֹו ּכתב וזה אּבא, ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשל
ׁשּיצטרף  והּוא קטן'; ּכׁשהייתי ידם ּבכתב מּכיר ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהייתי

ּגדֹול  ּכׁשהּוא ידם ּכתב ׁשּמּכיר אחר .עּמֹו ְְִִֵֶֶַַַָָָ
ׁשניהן ‚. והעידּו ׁשנים ּובאּו וׁשמעֹון, ראּובן ׁשעדיו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשטר

נתקּים  - ׁשמעֹון ׁשל ידֹו ּכתב וזה ראּובן ׁשל ידֹו ּכתב ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּזה
העיד הּׁשטר  והּׁשני ראּובן, ידי ּכתב על זה העיד אם אבל . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ׁשני  ׁשּצרי לפי הּׁשטר, נתקּים לא - ׁשמעֹון ידי ּכתב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹעל
מעיד  ׁשליׁשי יׁש ואם מּׁשניהם; אחד יד ּכתב ּכל על ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעדים

נתקּים. ּכאחד, וׁשמעֹון ראּובן ּכתב ְְְְְְִִֵֵֶַַַָעל
על „. ואחר הּוא והעיד ידי', ּכתב 'זה הראׁשֹון: ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָאמר

רבעי  ׁשלׁשת ׁשּנמצא לפי נתקּים; לא - הּׁשני ידי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹּכתב
האחד  ּבעדּות ּתלּוי ׁשּבּׁשטר אחיו הּממֹון העיד אם וכן . ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

לא  - הּׁשני ידי ּכתב על אחר, עם ראׁשֹון ׁשל ּבנֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַֹאֹו
הּקרֹובים  ּבעדּות ּתלּוי הּממֹון רבעי ׁשלׁשת ׁשהרי .נתקּים; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ׁשני ‰. צרי - מהם אחד ּומת הּׁשטר, על החֹותמין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשנים
עד  אּלא נמצא לא ואם מת. ׁשל ידֹו ּכתב על להעיד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹעדים
עדים  ּבפני ידֹו חתימת ּכֹותב - החי העד זה עם ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאחד,
ידֹו ּכתב ׁשּיחזק עד ּדין, ּבבית ּומׁשליכֹו החרׂש, על ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻאפּלּו

ּדין החתימות]ּבבית ׁשּזה [בהשוואת לֹומר צרי יהיה ולא , ְְְִִִֵֶֶֶַָֹ
ויתקּים  הּמת, ידי ּכתב על והאחר הּוא ויעיד ידֹו; ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָּכתב

מּפיו. ׁשּלא ידֹו ְִִֶַָֹּכתב
.Â מּכירין מהם ׁשנים הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשלׁשה

חתמּו, ׁשּלא עד - מּכיר אינֹו ואחד עדים ידי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹחתימֹות
ׁשהּוא  ּבדבר ּדּינים נעׂשים ׁשהעדים וחֹותם; ּבפניו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמעידין

אין [מדרבנן]מּדבריהן - ׁשחתמּו אחר אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
הּמּכירין  היּו לא ׁשחתמּו, ּבעת ׁשהרי וחֹותם; ּבפניו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמעידין

ׁשלׁשּתן  ׁשּיהיּו עד אּלא ּבׁשנים מקּימין ואין ׁשנים, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא
ואחד. אחד ּכל ּבפני הּכתב על העדים יעידּו אֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמּכירין,

.Ê ׁשנים ּובאּו ּומתּו, הּׁשטר, על חתּומין ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָׁשנים
היּו', 'קטּנים היּו', אנּוסים אבל זה, הּוא ידם 'ּכתב ְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָואמרּו:
ׁשּזה  אחרים עדים ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף - היּו' עדּות ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ'ּפסּולי
עליו  ׁשּקרא מּׁשטר יֹוצא ידם ּכתב ׁשהיה אֹו ידם, ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָּכתב
מעמידין  אּלא נתקּים; לא זה הרי - ּדין ּבבית והחזק ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻערער
ּפסּולין, ׁשהן עליהן ׁשהעידּו הּׁשנים ּכנגד ׁשּבּׁשטר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָהּׁשנים

ּכלּום  ּבֹו ּגֹובין .ואין ְְִֵ

ה'תשע"ה  מרחשון ד' שלישי יום

ח  ¤¤ּפרק
ּבבית ‡. ידֹו ּכתב על להעיד ּובא הּׁשטר, על  ׁשחתם ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָמי

זֹוכר  אינֹו אבל ּבוּדאי, הּוא ׁשּזה ידֹו ּכתב והּכיר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּדין,
מעֹולם  מּזה לוה ׁשּזה זּכרֹון ּבלּבֹו ימצא ולא ּכלל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹהעדּות

ּדין  ּבבית זה ידֹו ּכתב על להעיד אסּור זה הרי ׁשאין - ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
הּממֹון  על אּלא זה, ׁשהּוא ידֹו ּכתב על מעיד ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָאדם
ּכדי  - ידֹו ּוכתב לזה, חּיב ׁשּזה מעיד הּוא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבּׁשטר

יעיד. לא נזּכר, לא אם אבל הּדבר; ְְְֲִִִִַַַָָָָֹֹלהזּכירֹו
ידֹו,·. ּכתב ׁשראה אחר מעצמֹו העדּות את  הּזֹוכר ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאחד

הּׁשני  העד הזּכירֹו ואפּלּו ונזּכר, אחרים ׁשהזּכירּוהּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָאֹו
הזּכיר  אם אבל מעיד. זה הרי נזּכר, אם - עּמֹו ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָׁשהעיד
מּפני  מעיד; אינֹו ׁשּנזּכר, ּפי על אף - עצמֹו הּתֹובע ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַאֹותֹו
ׁשּלא  ּבדבר ּבׁשקר העיד ּכאּלּו ּדין ּבעל ּבעיני  ּדֹומה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּזה

.ידע  ַָ
הּתֹובע ‚. והזּכיר חכמים, ּתלמיד הּתֹובע היה אם ,ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָּולפיכ

חכמים  ׁשּתלמיד לֹו; יעיד זה הרי - ונזּכר העד את ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּזה
מעיד  היה לא הּדבר, זכר לא ׁשאלמלי וקליֹודע, קולא]. -] ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ

ׁש ממֹונֹות, ּבדיני ׁשהקּלּו הּדבר הּוא ׁשּׁשכח ּפי על אף ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
מעיד. זה הרי - הּדבר ׁשהזּכירֹו הּוא והּכתב ׁשנים, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּכּמה

עדיו „. ּובאּו ּדין, לבית ׁשּיצא ׁשטר - ּכן והּדבר ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָהֹואיל
עדּות  ידענּו לא מעֹולם אבל זה, הּוא ידינּו 'ּכתב ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹואמרּו:
נתקּים  לא - לֹו' מכר אֹו מּזה לוה ׁשּזה זֹוכרים אנּו ואין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹזֹו,

עדּותן  ׁשּיזּכרּו עד ּכחרׂש; הּוא והרי מי הּׁשטר, וכל . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לׂשמאלֹו. ימינֹו ּבין ממֹונֹות ּבדיני ידע לא - ּכזה ּדן ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשאינֹו
עדים  ׁשהיּו אֹו אחר, מּמקֹום יֹוצא ידם ּכתב היה אם ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָאבל
מׁשּגיחין  ואין הּׁשטר, את מקּימין - ידם ּכתב ׁשּזה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמעידים
ׁשּמא  זֹו'; עדּות זֹוכרים אנּו 'אין ׁשאֹומרין: ּדבריהם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָעל
לבּטל  ּכדי זֹוכרין', אנּו 'אין ׁשאמרּו: וזה ּבהם, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָחזרּו
היינּו', עדּות 'ּפסּולי היינּו', 'קטּנים אמרּו: ּוכאּלּו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָהּׁשטר;
ּפיהם. על ׁשּלא הּׁשטר ויתקּים הֹואיל נאמנים, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינם
צריכין  אנּו ואין הּׁשטרֹות, ּכל מקּימין זה, טעם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּומּפני
אֹו זֹו, עדּות זֹוכרים הם אם אֹותם, ולׁשאל עדים ְְְְִִִִִֵֵֵָָֹלהביא
זֹוכרים  אנּו 'אין ואמרּו: ּבאּו ׁשאפּלּו אֹותּה; זֹוכרים ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָאינם
ׁשּלא  לקּימֹו ואפׁשר הֹואיל להם, ׁשֹומעין אין - ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹאֹותּה'

ִִֶמּפיהן.
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ׁשהיא  מׁשּכֹונה הן: מׁשּכֹונֹות ׁשּׁשלׁש למד, נמצאת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹרּבֹותי.
ּומׁשּכֹונה  רּבית, אבק ׁשהיא ּומׁשּכֹונה קצּוצה, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָרּבית
ּתדיר, מצּויין ׁשּפרֹותיו מקֹום לֹו מׁשּכן ּכיצד? ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻהּמּתרת.
זֹו הרי - ּפרֹותיהן ואכל חנּות, אֹו מרחץ אֹו חצר ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָּכגֹון
ּפרֹות  ׁשם ּובאּו ּבּה, וכּיֹוצא ׂשדה לֹו מׁשּכן קצּוצה. ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָרּבית
וכּיֹוצא  חצרֹו מׁשּכן אם וכן רּבית; אבק זֹו הרי - ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָואכלן

ה  ּבנּכּוי, זה ּבּה הרי ּבנּכּוי, ׂשדהּו מׁשּכן רּבית. אבק זֹו רי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
ּומׁשּכן  ּדינרין, מאה ׁשהלוהּו ּכגֹון הּנּכּוי? הּוא ּכיצד ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻמּתר.
מנּכה  'הריני הּמלוה: לֹו ואמר ׂשדהּו, אֹו חצרֹו ּבהן ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹו
ּפרֹותיה  ׁשּיהיּו ּכדי ,קרקע ּבׂשכר ׁשנה ּבכל ּכסף מעה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָל
מּתר. ּבּה, וכּיֹוצא ּובׂשדה אסּור; ּבּה, וכּיֹוצא ּבחצר - ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשּלי'

.Á,ּכלל נּכּוי ּבּה ׁשאין מׁשּכֹונה ׁשּכל ּגאֹונים, מקצת ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָהֹורּו
לעמק  ירדּו ולא ּבׂשדה; ּבין ּבחצר ּבין קצּוצה רּבית זֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹהרי
ּדברי  להם נתקּׁשּו ּולפיכ לחצר, ׂשדה ּבין להפריׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדבר,

- ּבנּכּוי אפּלּו מׁשּכֹונה, ׁשּכל הֹורּו, וכן ּתלמּוד. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָחכמי
מּתרת  מׁשּכֹונה להם ואין ּבׂשדה; ּבין ּבחצר ּבין ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻאסּורה,

הּזאת  ּבּדר ּדינרין,אּלא מאה ׁשהלוהּו ּכגֹון ּכיצד? : ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
עׂשר  ׁשאחר עּמֹו והתנה ׂשדה, אֹו ּבית ּבהן לֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּומׁשּכן
לאכל  מּתר זה הרי - חּנם לבעליה זֹו קרקע ּתחזר ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשנים
ּדינר  אלף ׁשוה ׂשכרּה היה אפּלּו ׁשנים, עׂשר ּכל ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָּפרֹותיה
אם  וכן ּבפחֹות. ׁשּׂשכר ּכמי אּלא זה ׁשאין ׁשנה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבכל
לֹו יחּׁשב מעֹות לֹו ׁשּיביא זמן ּכל עּמֹו, הּׂשדה ּבעל ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהתנה

ׁשנה ּבכל שנה]עׂשר כל זה [תמורת הרי - מּמּנה ויסּלקֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ
מה  לֹו מחּׁשב ׁשּירצה זמן ׁשּכל הּלוה, התנה אם וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻמּתר.
מּתר; זה הרי - ויסּתּלק הּדמים ׁשאר לֹו ויחזיר ּבֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּׁשּדר
ּכמֹו קּים ׁשּבׂשכירּות ּתנאי וכל ּכׂשכירּות, אּלא זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשאין

ּומּתר. ְֵֶַָֻׁשּבארנּו,
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ּבארנּו‡. ׁשטרֹותּכבר ׁשּקּיּום העדים , חתימות [אימות ְְְִֵֶַָָ

ּבפני [מדרבנן]מּדבריהםבבי"ד] ּדלת ּתנעל ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
ּבׁשלׁשה, אּלא ׁשטרֹות מקּימין אין כן, ּפי על אף ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹלוין.
אין  ּולפיכ ּדין. ׁשהּוא מּפני הדיֹוטֹות, ׁשלׁשּתן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָאפּלּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּלילה, ׁשטרֹות ְְְְְְִֵֶַַַַָָמקּימין
.·הּדר ּדין: ּבבית הּׁשטר יתקּים ּדרכים מחמּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבאחד

עדּות  ׁשּזֹו העדים, ידי ּכתב מּכירין הּדּינים ׁשּיהיּו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהאחת,
ּפלֹוני  עדּות וזֹו העדים ּפלֹוני ׁשּיחּתמּו הּׁשנּיה, הּדר . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

החֹותמים  העדים ׁשּיבֹואּו הּׁשליׁשית, הּדר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבפניהם.
עד  ואני ידי, ּכתב 'זה ואחד: אחד ּכל ויאמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלפניהם,
ׁשהיּו אֹו הּׁשטר עדי מתּו ׁשאם הרביעית, הּדר זה'. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבדבר
ׁשהּוא  ידן ּכתב על ויעידּו עדים ויבֹואּו אחרת, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבמדינה
ּבׁשטרֹות  יֹוצא ידן ּכתב ׁשּיהיה החמיׁשית, הּדר ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָזה.

ועֹורכין מדמים]אחרים, הּכתב [- לאֹותֹו הּכתב זה ּדין ּבית ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ
להם  ויראה לזה, זה ּדֹומה ויהיה האחרֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּבּׁשטרֹות

הדיינים]ּביחד אּלּו.[לג' ידי ּכתב הּוא אּלּו ידי ׁשּכתב , ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַ
מּׁשּתי ‚. אּלא אחרֹות, מּׁשטרֹות הּׁשטר את מקּימין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָאין

ׁשל -]ׁשטרֹות ּבעליהן[מכירת ׁשאכלּום ׂשדֹות, [-ׁשּתי ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָ
הלקוחות] ּבלא החזיקו ּגלּויה נכֹונה אכילה ׁשנים ְְְֲִִָָָָָֹֹׁשלׁש

ּכל  ׁשאֹוכלין ּכדר ּבעֹולם, מּתביעה ּפחד ולא יראה ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּום
והּוא, ּכתּבֹות. ׁשטרי מּׁשני אֹו ׂשדֹותיהם; ׂשדֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָֻּבעלי

זה  ידי מּתחת לא - אחר ידי מּתחת הּׁשטרֹות ׁשני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּיצאּו
וכן  הּכל. זּיף הּוא ׁשּמא ׁשטרֹו, לקּים מקּימין ׁשרֹוצה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ערער עליו ׁשּקרא מּׁשטר אמיתותו]הּׁשטר והחזק [על , ְְְְְִֶַַַָָָָָָָֻ
מּׁשטרי  ׁשּמקּימין ּכמֹו לבּדֹו, מּמּנּו מקּימין - ּדין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַּבבית

ּכתּבֹות. ׁשּתי אֹו ׂשדֹות ְְְֵֵָֻׁשּתי
ׁשטר „. ונתקּים היינּו, ׁשלׁשה 'ּבמֹוׁשב ׁשּכתבּו: ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹּבית

ּבאיזֹו ּפרׁשּו ׁשּלא ּפי על אף מקּים, זה הרי - ּבפנינּו' ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻזה
ׁשּמא  ּדין לבית חֹוׁשׁשין ׁשאין נתקּים; הּדרכים מחמׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּדר

ׁשּיכּתבּויטעּו וׁשמענּו, ׁשראינּו ּדינין ּבּתי ּכל נהגּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּבפניהם. ּבּה ׁשּנתקּים ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָהּדר

אּלא ‰. אחר, ּדין ּבית אחר ּבֹודקין ּדין ּבית אין ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּולעֹולם
אחר  ּבֹודקין אבל יטעּו; ולא ּבקּיין ׁשהן אֹותן ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָֹמחזיקין

ִֵָהעדים.
.Âצרי - מהן אחד ּומת הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשלׁשה

אינּנּו' והאחד היינּו, ׁשלׁשה 'ּבמֹוׁשב יראה לכּתב: ׁשּמא ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּבֹו: ּכתּוב היה אפּלּו קּימּוהּו'. 'ּבׁשנים ויאמר: ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹהרֹואה,
ּדין  ּבית ׁשּׁשניהם ּדּמּו 'ׁשּמא הרֹואה: יאמר ּדין', ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ'ּבבית

צרי אינֹו ׁשלׁשה, ׁשהיּו מׁשמע ּבֹו יׁש ואם .הן'. ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ
.Ê עדים ׁשני ּובאּו הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה

ׁשנים  ּובאּו ּבֹו, וכּיֹוצא ּגזלן ׁשהּוא מהן אחד על ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוערערּו
חתמּו ׁשּלא עד אם - ּבתׁשּובה ׁשחזר והעידּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאחרים
היּו. ׁשלׁשה ׁשהרי עּמהם, חֹותם זה הרי - ׁשחזר ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהעידּו
- ּבתׁשּובה ׁשחזר עליו העידּו הּׁשנים ׁשחתמּו אחר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָואם
חתימת  ּבעת ׁשאינֹו ּכמי הּוא ׁשהרי עּמהן, חֹותם ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָאינֹו
ּבעברה. עליו ּבׁשערערּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשנים.
לא  'אּמֹו ׁשאמרּו: ּכגֹון מׁשּפחה, ּבפגם עליו ערערּו ְְְְְֲֲִִִִֶַָָָָָָֹאבל
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אּמֹו,[משיפחותה]נׁשּתחררה נתּגּירה 'לא אֹו הּוא', ועבד , ְְְְְְִִִֶֶַַָָֹ
ּבמׁשּפחּתֹו ׁשאין הּׁשנים ׁשחתמּו אחר ונֹודע הּוא', ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָוגֹוי
ּדבר  ּגּלּוי ׁשּזה עּמהן; חֹותם זה הרי - ּכׁשר וׁשהּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָּפגם,

מּקדם. ִֶֶָָֹׁשהיה
.Á ׁשאין הּׁשטר; ׁשּיתקּים קדם ּבּׁשטר, הּקּיּום לכּתב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻמּתר

לקרֹות  צריכין הּדּינים ואין החתימה. אּלא עּקר, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּכתיבה
מעדיו  אֹותֹו מקּימין אּלא אֹותֹו, ׁשּמקּימין על הּׁשטר אף , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּבֹו. ּכתּוב מה ידעּו ׁשּלא ּפי
יום שני ֿ שלישי ג 'ֿ ד 'מרחשון 

ְִֶַָָֹ

ה'תשע"ה  מרחשון ג' שני יום

ז  ¤¤ּפרק
ׁשעדיו ‡. ׁשטר ּכיצד? קרֹובֹו. ידי ּכתב על הּקרֹוב ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָמעיד

ּבנֹו ּובא הּים, למדינת ׁשהלכּו אֹו ּומתּו, וׁשמעֹון, ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָראּובן
ׁשל  ּבנֹו ּובא אבי', ׁשל ידֹו ּכתב 'זה ואמר: ראּובן ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשל
ּכׁשרין  אּלּו הרי - אבי' ׁשל ידֹו ּכתב 'זה ואמר: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשמעֹון
ׁשליׁשי  עּמהם נצטרף ואם קרֹובים, ׁשאינם עדים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָּכׁשני

הּׁשטר  נתקּים הרי - ׁשניהם ידי ּכתב על כל והעיד על -] ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ
עדים] ב' צריך .חתימה

מה ·. ּבגדלן, להעיד הּגדֹולים ׁשּנאמנים מּדברים ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָואּלּו
ידֹו ּכתב 'זה ּגדֹול: ּכׁשהּוא לֹומר אדם נאמן ּבקטנן. ְְְְֱֶֶֶֶַַָָָָָָָָּׁשראּו
אחי, ׁשל ידֹו ּכתב וזה רּבי, ׁשל ידֹו ּכתב וזה אּבא, ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשל
ׁשּיצטרף  והּוא קטן'; ּכׁשהייתי ידם ּבכתב מּכיר ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהייתי

ּגדֹול  ּכׁשהּוא ידם ּכתב ׁשּמּכיר אחר .עּמֹו ְְִִֵֶֶַַַָָָ
ׁשניהן ‚. והעידּו ׁשנים ּובאּו וׁשמעֹון, ראּובן ׁשעדיו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשטר

נתקּים  - ׁשמעֹון ׁשל ידֹו ּכתב וזה ראּובן ׁשל ידֹו ּכתב ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּזה
העיד הּׁשטר  והּׁשני ראּובן, ידי ּכתב על זה העיד אם אבל . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ׁשני  ׁשּצרי לפי הּׁשטר, נתקּים לא - ׁשמעֹון ידי ּכתב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹעל
מעיד  ׁשליׁשי יׁש ואם מּׁשניהם; אחד יד ּכתב ּכל על ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעדים

נתקּים. ּכאחד, וׁשמעֹון ראּובן ּכתב ְְְְְְִִֵֵֶַַַָעל
על „. ואחר הּוא והעיד ידי', ּכתב 'זה הראׁשֹון: ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָאמר

רבעי  ׁשלׁשת ׁשּנמצא לפי נתקּים; לא - הּׁשני ידי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹּכתב
האחד  ּבעדּות ּתלּוי ׁשּבּׁשטר אחיו הּממֹון העיד אם וכן . ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

לא  - הּׁשני ידי ּכתב על אחר, עם ראׁשֹון ׁשל ּבנֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַֹאֹו
הּקרֹובים  ּבעדּות ּתלּוי הּממֹון רבעי ׁשלׁשת ׁשהרי .נתקּים; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ׁשני ‰. צרי - מהם אחד ּומת הּׁשטר, על החֹותמין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשנים
עד  אּלא נמצא לא ואם מת. ׁשל ידֹו ּכתב על להעיד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹעדים
עדים  ּבפני ידֹו חתימת ּכֹותב - החי העד זה עם ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאחד,
ידֹו ּכתב ׁשּיחזק עד ּדין, ּבבית ּומׁשליכֹו החרׂש, על ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻאפּלּו

ּדין החתימות]ּבבית ׁשּזה [בהשוואת לֹומר צרי יהיה ולא , ְְְִִִֵֶֶֶַָֹ
ויתקּים  הּמת, ידי ּכתב על והאחר הּוא ויעיד ידֹו; ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָּכתב

מּפיו. ׁשּלא ידֹו ְִִֶַָֹּכתב
.Â מּכירין מהם ׁשנים הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשלׁשה

חתמּו, ׁשּלא עד - מּכיר אינֹו ואחד עדים ידי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹחתימֹות
ׁשהּוא  ּבדבר ּדּינים נעׂשים ׁשהעדים וחֹותם; ּבפניו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמעידין

אין [מדרבנן]מּדבריהן - ׁשחתמּו אחר אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
הּמּכירין  היּו לא ׁשחתמּו, ּבעת ׁשהרי וחֹותם; ּבפניו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמעידין

ׁשלׁשּתן  ׁשּיהיּו עד אּלא ּבׁשנים מקּימין ואין ׁשנים, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא
ואחד. אחד ּכל ּבפני הּכתב על העדים יעידּו אֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמּכירין,

.Ê ׁשנים ּובאּו ּומתּו, הּׁשטר, על חתּומין ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָׁשנים
היּו', 'קטּנים היּו', אנּוסים אבל זה, הּוא ידם 'ּכתב ְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָואמרּו:
ׁשּזה  אחרים עדים ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף - היּו' עדּות ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ'ּפסּולי
עליו  ׁשּקרא מּׁשטר יֹוצא ידם ּכתב ׁשהיה אֹו ידם, ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָּכתב
מעמידין  אּלא נתקּים; לא זה הרי - ּדין ּבבית והחזק ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻערער
ּפסּולין, ׁשהן עליהן ׁשהעידּו הּׁשנים ּכנגד ׁשּבּׁשטר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָהּׁשנים

ּכלּום  ּבֹו ּגֹובין .ואין ְְִֵ

ה'תשע"ה  מרחשון ד' שלישי יום

ח  ¤¤ּפרק
ּבבית ‡. ידֹו ּכתב על להעיד ּובא הּׁשטר, על  ׁשחתם ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָמי

זֹוכר  אינֹו אבל ּבוּדאי, הּוא ׁשּזה ידֹו ּכתב והּכיר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּדין,
מעֹולם  מּזה לוה ׁשּזה זּכרֹון ּבלּבֹו ימצא ולא ּכלל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹהעדּות

ּדין  ּבבית זה ידֹו ּכתב על להעיד אסּור זה הרי ׁשאין - ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
הּממֹון  על אּלא זה, ׁשהּוא ידֹו ּכתב על מעיד ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָאדם
ּכדי  - ידֹו ּוכתב לזה, חּיב ׁשּזה מעיד הּוא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבּׁשטר

יעיד. לא נזּכר, לא אם אבל הּדבר; ְְְֲִִִִַַַָָָָֹֹלהזּכירֹו
ידֹו,·. ּכתב ׁשראה אחר מעצמֹו העדּות את  הּזֹוכר ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאחד

הּׁשני  העד הזּכירֹו ואפּלּו ונזּכר, אחרים ׁשהזּכירּוהּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָאֹו
הזּכיר  אם אבל מעיד. זה הרי נזּכר, אם - עּמֹו ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָׁשהעיד
מּפני  מעיד; אינֹו ׁשּנזּכר, ּפי על אף - עצמֹו הּתֹובע ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַאֹותֹו
ׁשּלא  ּבדבר ּבׁשקר העיד ּכאּלּו ּדין ּבעל ּבעיני  ּדֹומה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּזה

.ידע  ַָ
הּתֹובע ‚. והזּכיר חכמים, ּתלמיד הּתֹובע היה אם ,ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָּולפיכ

חכמים  ׁשּתלמיד לֹו; יעיד זה הרי - ונזּכר העד את ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּזה
מעיד  היה לא הּדבר, זכר לא ׁשאלמלי וקליֹודע, קולא]. -] ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ

ׁש ממֹונֹות, ּבדיני ׁשהקּלּו הּדבר הּוא ׁשּׁשכח ּפי על אף ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
מעיד. זה הרי - הּדבר ׁשהזּכירֹו הּוא והּכתב ׁשנים, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּכּמה

עדיו „. ּובאּו ּדין, לבית ׁשּיצא ׁשטר - ּכן והּדבר ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָהֹואיל
עדּות  ידענּו לא מעֹולם אבל זה, הּוא ידינּו 'ּכתב ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹואמרּו:
נתקּים  לא - לֹו' מכר אֹו מּזה לוה ׁשּזה זֹוכרים אנּו ואין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹזֹו,

עדּותן  ׁשּיזּכרּו עד ּכחרׂש; הּוא והרי מי הּׁשטר, וכל . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לׂשמאלֹו. ימינֹו ּבין ממֹונֹות ּבדיני ידע לא - ּכזה ּדן ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשאינֹו
עדים  ׁשהיּו אֹו אחר, מּמקֹום יֹוצא ידם ּכתב היה אם ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָאבל
מׁשּגיחין  ואין הּׁשטר, את מקּימין - ידם ּכתב ׁשּזה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמעידים
ׁשּמא  זֹו'; עדּות זֹוכרים אנּו 'אין ׁשאֹומרין: ּדבריהם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָעל
לבּטל  ּכדי זֹוכרין', אנּו 'אין ׁשאמרּו: וזה ּבהם, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָחזרּו
היינּו', עדּות 'ּפסּולי היינּו', 'קטּנים אמרּו: ּוכאּלּו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָהּׁשטר;
ּפיהם. על ׁשּלא הּׁשטר ויתקּים הֹואיל נאמנים, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינם
צריכין  אנּו ואין הּׁשטרֹות, ּכל מקּימין זה, טעם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּומּפני
אֹו זֹו, עדּות זֹוכרים הם אם אֹותם, ולׁשאל עדים ְְְְִִִִִֵֵֵָָֹלהביא
זֹוכרים  אנּו 'אין ואמרּו: ּבאּו ׁשאפּלּו אֹותּה; זֹוכרים ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָאינם
ׁשּלא  לקּימֹו ואפׁשר הֹואיל להם, ׁשֹומעין אין - ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹאֹותּה'

ִִֶמּפיהן.
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הּׁשטר,‰. על עדּותֹו הּכֹותב ּכתּוב אחד אצלֹו ׁשּנמצא אֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
העיד 'ּפלֹוני ידֹו: ּובכתב ּביֹום [מינה]ּבפנקסֹו עליו אֹותי ְְְְְִִִִִֵַָָָָ

אחרים  הזּכירּוהּו אֹו מעצמֹו, זכר אם - 'וכ ּבכ ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָּפלֹוני
ּדֹומה  זה ׁשאין להעיד; אסּור לאו, ואם מעיד. - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָונזּכר
ּפלֹוני  אצל לֹו יׁש 'ּפלֹוני נאמן: אדם לֹו ׁשאמר למי ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאּלא
יֹודע  אינֹו והּוא זה, אצל לזה ׁשּיׁש הּוא והעיד ,'וכ ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכ

והעיד. ׁשמע אחר מּפי אּלא ּכלּום, הּדבר מן
יום רביעי ֿ חמישי ה 'ֿ ו 'מרחשון 

ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ה'תשע"ה  מרחשון ה' רביעי יום

ט  ¤¤ּפרק
מהן,‡. אחד ּבֹו ׁשּנמצא מי ּכל הן; ּפסלּות מיני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעׂשרה

והעבדים, הּנׁשים, - הן ואּלּו לעדּות. ּפסּול הּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָהרי
והרׁשעים,והּקטּנים  והּסּומים, והחרׁשים, והּׁשֹוטים, , ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָ

עׂשרה. אּלּו הרי ּבעדּותם; והּנֹוגעין והּקרֹובין, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָוהּבזּויין,
ּפי ·. "על ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לעדּות ּפסּולֹות ְְֱִִִֵֶֶַַַָָנׁשים

עדים" נקבה.ׁשנים לׁשֹון לא זכר, לׁשֹון - ְְְְִִֵֵַָָָֹ
והאנּדרֹוגינֹוס‚. הּטמטּום נקבה]וכן או זכר ספקי -] ְְְְְִֵַַָֻ

ּכׁשר  ספק ׁשהּוא מי וכל אּׁשה, ספק ׁשהן מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָּפסּולין,
להֹוציא  אּלא ּבא, העד ׁשאין ּפסּול; הּוא הרי - ּפסּול ְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָספק

לחּיב אֹו ּפיו, על מֹוציאין [לענוש]ממֹון ואין עֹון, ּפיו על ְְֲִִִִֵֵַַַָ
ּתֹורה. ּדין מּספק, עֹונׁשין ואין מּספק ְְִִִִֵֵֵָָָָממֹון

ּתֹורה „. ּדין לעדּות, ּפסּולין ּבעדים:העבדים ׁשּנאמר , ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ׁשאחיו  מּכלל לאחיו", לעׂשֹות זמם ּכאׁשר לֹו ְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָ"ועׂשיתם
וחמר  קל ּברית. ּבן העד אף ּברית, ּבן אחיו מה - ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכמֹוהּו
הּגֹוים, - ּפסּולין מצוֹות ּבמקצת ׁשהן עבדים אם ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָלגֹוים:

ׁשּכן. ּכל ֵֶָֹלא
ּפסּול ‰. חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו .מי ְְְִִֶֶֶֶֶֶָ
.Â;ּפסּול - ׁשחרּור ּגט מחּסר הּוא והרי ׁשּנׁשּתחרר, מי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֻוכל

ואחר  ּברית, ּבני מּכלל ויעׂשה ויטּבל, לידֹו הּגט  ׁשּיּגיע ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעד
יעיד  ּכ. ִָָ

.Ê הּתֹורה מן לעדּות ּפסּולין ּבעדים:הּקטּנים ׁשּנאמר , ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
'אנׁשים', - ה'" לפני הריב להם אׁשר האנׁשים ׁשני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָ"ועמדּו
ּפסּול, הּוא הרי - וחכם נבֹון הּקטן היה אפּלּו קטּנים. ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָֹולא

ׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיביא ׁשנה [למטה]עד עׂשרה ׁשלׁש אחר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ׂשערֹות, ׁשּתי הביא ולא ׁשנה לעׂשרים הּגיע ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹּגמּורֹות.
ואם  ויעיד. סריס, זה הרי - סריס מּסימני סימן ּבֹו ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָונֹולד

ׁשנֹותיו רב עד יעיד לא - ּבֹו נֹולד וחמש]לא ,[שלושים ְִַַָָֹֹֹ
איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְִִֵֶַּכמֹו

.Á ּבגרּות סימני ּבֹו ׁשּנראּו ׁשנֹותיו, לכלל ׁשהּגיע ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָקטן
השחי]מּלמעלה ובית הזקן ּבדיקה [שערות צרי אינֹו - ְְְִִִֵַָָָ
ׁשּיּבדק.[למטה] עד עדּותֹו, מקּבלין אין - ראּו לא ואם .ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ

ׂשערֹות, ׁשּתי ׁשהביא אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹּובן
ּבקרקעֹות, עדּות עדּותֹו אין - ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָואינֹו
ּבעדּות  אבל יֹודע. אינֹו ׁשהרי ּבּדברים, מדקּדק ׁשאינֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמּפני

ּגדֹול. והּוא הֹואיל עדּותֹו, מקּבלין - ְְְְְִִִִֵַַָמּטלטלין
.Ë הּתֹורה מן לעדּות ּפסּול מצוֹות.הּׁשֹוטה ּבן ׁשאינֹו לפי , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

אבנים  וזֹורק ּכלים ּומׁשּבר ערם מהּל ׁשהּוא ׁשֹוטה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹולא
מׁשּבׁשת  ּדעּתֹו ונמצאת ּדעּתֹו, ׁשּנטרפה מי ּכל אּלא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבלבד,
מדּבר  ׁשהּוא ּפי על אף - הּדברים מן ּבדבר אפּלּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּתמיד
ּובכלל  ּפסּול, זה הרי - ּדברים ּבׁשאר ּכענין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָוׁשֹואל

הּנכּפה יחׁשב. משגעון]הּׁשֹוטים לעיתים נופל ּבעת [- - ְְִִֵֵֵֶַַָ
מּזמן  הּנכּפה ואחד ּכׁשר. ּבריא, ׁשהּוא ּובעת ּפסּול; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכפּיתֹו,

וה  קבּוע. עת ּבלא ּתמיד הּנכּפה אֹו ּתהיה לזמן, ׁשּלא ּוא, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּבעת  ׁשּגם נכּפין, ׁשם יׁש ׁשהרי ּתמיד; מׁשּבׁשת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻּדעּתֹו
ּבעדּות  להתיּׁשב וצרי עליהן. מּטרפת ּדעּתן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבריאתם,

הרּבה. ְְִִֵַַהּנכּפין
.È זה הּסֹותרין ּדברים מּכירין ׁשאינן ּביֹותר ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּפתאים

ׁשאר  ׁשּמבינין ּכדר הּדבר עניני יבינּו ולא זה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאת
והּמׁשּתּגעים  ּבדעּתן, והּנחּפזין המבהלין וכן הארץ, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹעם
ודבר  הּׁשֹוטים. ּבכלל אּלּו ּכל הרי - ּביֹותר ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹּבדעּתם
הּדעֹות  לכּון אפׁשר ׁשאי הּדּין; ּׁשּיראה מה לפי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָזה,

ְִָּבכתב.
.‡È מצוֹות ּבן ואינֹו נכֹונה, ּדעּתֹו ׁשאין ּכׁשֹוטה; - .החרׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

מדּבר  ואינֹו ׁשּׁשֹומע אֹו ׁשֹומע, ואינֹו ׁשּמדּבר חרׁש ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָואחד
צרי - נכֹונה ודעּתֹו מעּלה, ראּיה ׁשראּיתֹו ּפי על אף -ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻ
ויהיה  ּבפיו, להעיד ראּוי ׁשּיהיה אֹו ּבפיו, ּדין ּבבית ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָלהעיד
אם  וכן עליו. ׁשּמאּימין והאּיּום הּדּינים, ּדברי לׁשמע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹראּוי

מחמתנׁשּתּתק ּכדרחולי][נתאלם ׁשּנבּדק ּפי על אף - ְְְִִִֵֶֶֶַַַַ
לגּטין מיושבת]ׁשּבֹודקין דעתו עדּותֹו[אם ונמצאת , ְְְְִִִִֵֵֶ

חּוץ  ּכלל; עדּות אינֹו - ידֹו ּבכתב ּבפנינּו והעיד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻמכּונת,
אּׁשה בעלה]מעדּות שמת הקּלּו.[להעיד ׁשּבעגּונה לפי , ְֲִִֵֵֵֵֶַָָ

.·Èוידעּו הּקֹול, ׁשּמּכירין ּפי על אף - מכירים]הּסּומין -] ְְִִִִֵֶַַַַַ
הדין]האנׁשים בעלי הּתֹורה,[- מן ּפסּולין אּלּו הרי - ְֲֲִִִֵֵַָָָ

לראֹות, ראּוי ׁשהּוא מי - ראה" אֹו עד, "והּוא ְְֱִִֵֶֶֶַָָָׁשּנאמר:
להעיד. ּכׁשר מעיניו, ּבאחת והּסּומה ׁשּמעיד. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּוא

ה'תשע"ה  מרחשון ו' חמישי יום

י  ¤¤ּפרק
"אל ‡. ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לעדּות ּפסּולין ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָהרׁשעים

הּׁשמּועה  מּפי חמס"; עד להית רׁשע, עם יד ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹּתׁשת
רבינו] ּכׁשר [ממשה עד ואפּלּו עד'. רׁשע ּתׁשת 'אל ְֲִֵֵֵֶַַָָָָָלמדּו:

- רׁשעֹו מּכירין הּדּינין ואין רׁשע, ׁשהּוא ּבחברֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּידע
מּפני  אמת; עדּות ׁשהיא ּפי על אף עּמֹו, להעיד לֹו ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָאסּור
עד  הרׁשע עם ידֹו הׁשית הּכׁשר זה ונמצא עּמֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּמצטרף
יֹודע  ׁשהּוא ּכׁשר עד לֹומר, צרי ואין עדּותֹו. ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּנתקּבלה
ׁשאסּור  - ׁשקר עד ׁשעּמֹו הּׁשני ׁשהעד וידע לחברֹו, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבעדּות

רׁשע" עם יד ּתׁשת "אל ׁשּנאמר: להעיד, .לֹו ְְֱִִֶֶֶַַָָָָָ
עליה ·. ׁשחּיבין עברה ׁשעבר מי ּכל רׁשע? הּוא ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאיזה

קראה  הּתֹורה ׁשהרי לעדּות; ּופסּול רׁשע, זהּו - ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָמלקּות
הרׁשע". הּכֹות ּבן אם "והיה ׁשּנאמר: רׁשע, מלקּות ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻלמחּיב
ּפסּול, ׁשהּוא ּדין ּבית מיתת למחּיב לֹומר צרי ְְִִִִֵֵֶַַַָָֻואין

למּות". רׁשע הּוא "אׁשר ֱֲֶֶֶַָָָׁשּנאמר:
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הרי ‚. הּתֹורה, מן מלקּות עליה ׁשחּיבין עברה על ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעבר
מּדבריהם  ׁשּבּה החּיּוב היה ואם הּתֹורה; מן ּפסּול ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָזה

ּבהמה [מדרבנן] ּבׂשר אכל ּכיצד? מּדבריהם. ּפסּול זה הרי ,ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
לתאבֹון  ּבין ּבהן, וכּיֹוצא ּוׁשקצים נבלֹות ׁשאכל אֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבחלב,

תאוותו] להכעיס[למאלות הקב"ה]ּבין את [את ׁשחּלל אֹו , ְְִִֵֵֶֶַ
ׁשּוע ׁשהּוא ׁשעטנז, ׁשּלבׁש אֹו ראׁשֹון, טֹוב [מעורב יֹום ְִֵֶֶַַַַָ

ומסורק] ופשתן טוּויצמר ופשתן]אֹו מצמר אֹו[החוטים ָ
ופשתן]נּוז מצמר הּתֹורה.[ארוג מן לעדּות ּפס ּול זה הרי -ְֲִֵֵֶַָָ

ׁשני  טֹוב יֹום את ׁשחּלל אֹו ּבחלב, עֹוף ּבׂשר אכל אם ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאבל
ּפׁשּתן  ׁשל חּוט ּבֹו ׁשאבד צמר ּבגד ׁשּלבׁש אֹו ּגלּיֹות, ְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשל
מנינּו ּוכבר מּדבריהם. לעדּות ּפסּול הּוא הרי - ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָוכּיֹוצא
מצוה  ּבכל נתּבאר ּוכבר מלקּות; עליה ׁשחּיבין עברה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּכל
ׁשאּסּורן  ּודברים הּתֹורה, מן ׁשאּסּורן ּדברים ְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָּומצוה

ְִִֵֶמּדבריהם.
ּפי „. על אף לעדּות, ּפסּולין ׁשהם רׁשעים ׁשם יׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָועֹוד

ולֹוקחין  הֹואיל מלקּיֹות; ּבני ואינן ּתׁשלּומין ּבני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֻׁשהן
עד  יקּום "ּכי ׁשּנאמר: ּפסּולין, - ּבחמס ׁשּלהן ׁשאינֹו ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָממֹון
הרי  ׁשהחזיר, ּפי על אף - והּגזלנים הּגּנבים ּכגֹון - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָחמס"
אף  - זֹומם עד וכן ּגזל. אֹו ׁשּגנב מעת לעדּות ּפסּול ְְֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּוא
מן  ּפסּול זה הרי - וׁשּלם ממֹון, ּבעדּות ׁשהּוזם ּפי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָעל
ׁשהעיד  מעת נפסל? הּוא ּומאימתי עדּות. לכל ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּתֹורה
אחר  אּלא עדּות אֹותּה על הּוזם ׁשּלא ּפי על אף ּדין, ְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּבבית
הּמלוה  ואחד הּלוה, אחד - ּברּבית הּמלוה וכן ימים. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכּמה

קצּוצה רּבית אם לעדּות: ּפסּולין ׁשניהן מראש]- קבועה -] ְְְְִִִִֵֵֶָ
אבק ואם הּתֹורה; מן לעדּות ּפסּולין הם הרי [-עׂשּו, ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָ

מּדבריהםמעין] ּפסּולין הן הרי עׂשּו, וכן [מדרבנן]רּבית . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָ
מּדבריהם. ּפסּול הּוא הרי ּדבריהם, ׁשל ּגזל על העֹובר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכל

מ  אֹו קרקע הּלֹוקחים והן החמסנים, ׁשּלא ּכיצד? ּטלטלין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹ
אּלּו הרי הּדמים, ׁשּנֹותנין ּפי על אף - הּבעלים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָּברצֹון
ּדּקה, ּבהמה רֹועה אחד - הרֹועים וכן מּדבריהם. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּפסּולין
ּפסּולין; אּלּו הרי - עצמן ׁשל ּגּסה ּבהמה רֹועה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָואחד
לרעֹות  ּבהמּתן ּומּניחין ּבגזל, ידיהן ּפֹוׁשטין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשחזקתן
ּבהמה  ּומגּדלי ּפסּול. רֹועה סתם ּולפיכ ּופרּדסים; ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּבׂשדֹות
ּכׁשרין. לארץ, ּבחּוצה אבל ּפסּולין; יׂשראל, ּבארץ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּדּקה

הּמֹוכסין וכן מקֹום. ּבכל ּגּסה, ּבהמה לגּדל שקנו ּומּתר -] ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֻ
המיסים] זכות לּקח מהמלך ׁשחזקתן מּפני ּפסּולין; סתמן -ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

הּיתר  ולֹוקחין הּמלכּות, ּבדין להן הּקצּוב מּדבר ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָיֹותר
מנת ּגּבאי אבל מס]לעצמם. ּכׁשרין;[גובי סתמן ,הּמל ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

להן  הראּוי מן יתר אחת ּפעם אפּלּו ׁשּלקחּו נֹודע ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָואם
- ּביּׁשּוב יֹונים מפריחי וכן ּפסּולין. אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַלגּבֹות
ּבחּנם. אחרים ׁשל יֹונים ׁשּגֹוזלין ׁשחזקתן מּפני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָּפסּולין,
וכיון  ּבטלים, ׁשּיֹוׁשבין אדם ּבני והם - ׁשביעית סֹוחרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָוכן

ׁשביעית ּומתחילין [שמיטה]ׁשּבאה זרֹועֹותיהן, ּפֹוׁשטים , ְְְְִִִִִֵֶֶַָָ
ּפרֹות  אֹוספין ׁשהם אּלּו, ׁשחזקת ּבפרֹות; ולּתן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָלּׂשא
והּוא, - ּבקּבּיה המׂשחק וכן סחֹורה. ּבהם ועֹוׂשין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֻׁשביעית
עֹוסק  ואינֹו הֹואיל - היא אּלא אּמנּות לֹו ּתהיה ְְִִִֵֵֶֶֶָָֹֻׁשּלא

ׁשאֹוכל ּבחזקת זה הרי העֹולם, מן [מתפרנס]ּביּׁשּוב ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ

אבק ׁשהּוא אמרּו,[מעין]הּקּבּיה, ּבלבד ּבקּבּיה ולא ּגזל. ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻ
יֹונים  לא וכן רּמֹונים. ּוקלּפי אגֹוזים ּבקלּפי אפּלּו ְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶָֹאּלא
ועֹוף, חּיה ּבבהמה הממירים אפּלּו אּלא אמרּו, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּבלבד
יּטל  חברֹו, את הּנֹוצח ּכל אֹו חברֹו את הּקֹודם 'ּכל ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹואמרּו:
ׁשּלא  והּוא, - זה ּבׂשחֹוק ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשניהם', את ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹּבעליו
אּלּו וכל ּפסּול. הּוא הרי - זה ׂשחֹוק אּלא אּמנּות לֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֻּתהיה

מּדבריהם. ְְִִִֵֶּפסּולין
יבול]אריס‰. תמורת בשדה מּועט [העובד ּדבר ׁשּלקח ִֶַָָָָָ

ׁשּבּכרּו הּפרֹות להתבשל]מן וימי [הקדימו ניסן ּבימי ְִִִִִֵֵֵֶַָ
ׁשּלא  ׁשּלקח ּפי על אף - מלאכּתם ׁשּתּגמר קדם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּתׁשרי,
ּבעל  ׁשאין לעדּות; וכׁשר ּגּנב, אינֹו - הּׂשדה ּבעל ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָמּדעת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. על מקּפיד ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּׂשדה

ה'תשע"ה  מרחשון ז' שישי יום

יא  ¤¤ּפרק
.‡- ארץ ּבדר ולא ּבמׁשנה, ולא ּבמקרא, לא ׁשאינֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹֹמי

מי  ׁשּכל מּדבריהם; לעדּות ּופסּול רׁשע, ּבחזקת זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהרי
ׁשּיבֹואּו העברֹות רב על עֹובר ׁשהּוא חזקה ,ּכ עד ֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּירד

.לידֹו ְָ
מֹוסרין·. אין ,לפיכ[- ל ממנים הארץ,[- לעם עדּות ְְְִִֵֵֶַָָָ

עֹוסק  ׁשהּוא החזק ּכן אם אּלא עדּות; מּמּנּו מקּבלין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻואין
ּבֹו ויׁש היׁשרים, ּבדרכי ונֹוהג חסדים, ּובגמילּות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָּבמצוֹות
הארץ, עם ׁשהּוא ּפי על אף עדּותֹו, מקּבלין - ארץ ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּדר

ּבמׁשנה. ולא ּבמקרא לא ְְְְְְִִֵָָֹֹואינֹו
עד ‚. ּכׁשר, ּבחזקת חכמים ּתלמיד ּכל אֹומר: ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָנמצאת

ׁשּיחזק  עד ּפסּול, ׁשהּוא ּבחזקת הארץ עם וכל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּיּפסל;
היׁשרים. ּבדרכי הֹול ְְְִֵֵֶַַָׁשהּוא

חזקה „. לֹו ׁשּתהיה קדם הארץ עם עדּות ׁשּקּבל מי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹוכל
ּבמצוֹות  נֹוהג ׁשהּוא ויעידּו עדים ׁשּיבֹואּו קדם אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹזֹו,
ׁשהרי  הּדין; את לּתן ועתיד הדיֹוט, זה הרי - ארץ ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָּובדר

רׁשעים  ּפי על יׂשראל ממֹון .מאּבד ְְְִִִֵֵַַָָָ
האנׁשים ‰. והם מּדבריהם; לעדּות ּפסּולין הּבזּויין, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָוכן

העם  ּכל לפני ּבּׁשּוק ואֹוכלין ׁשהֹולכין ההֹולכין אּלּו ּוכגֹון , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
וכּיֹוצא  מנּולת, ּבמלאכה עֹוסקין ׁשהם ּבעת ּבּׁשּוק ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻֻערּמים
ּככלב, חׁשּובין אּלּו ׁשּכל הּבׁשת; על מקּפידין ׁשאינן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבאּלּו
צדקה  האֹוכלין אּלּו, ּומּכלל ׁשקר. עדּות על מקּפידין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואינן
מהן  ׁשּיּזֹונּו להם ׁשאפׁשר ּפי על אף - ּבפרהסיה ּגֹוים ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשל
ּפסּולין  אּלּו ּכל חֹוׁשׁשין. ואינן ,לכ עצמן מבּזין - ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָּבצנעה

ְִִֵֶמּדבריהם.
.Â לעדּות לפסּול הּתֹורה, מן לעדּות ּפסּול ּבין ְְְִֵֵֵַַָָָמה

אף  ּבטלה, עדּותֹו - ׁשהעיד הּתֹורה מן ׁשּפסּול ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמּדבריהם?
עליו הכריזּו ׁשּלא ּפי פסול]על ּכנסּיֹות [שהוא ּבבּתי ְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

,לפיכ הכרזה. צרי מּדבריהם, והּפסּול מדרׁשֹות. ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּובבּתי
ּכדי  אֹותּה, מקּבלין - עליו ׁשהכריזּו קדם ׁשהעיד עדּות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל
ּפסּול, ׁשהּוא ּבֹו ידעּו לא ׁשהרי העם; זכּות לאּבד ְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא

מּדבריהם. אּלא ּפסּולֹו ְְְִִֵֵֶֶָואין
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הּׁשטר,‰. על עדּותֹו הּכֹותב ּכתּוב אחד אצלֹו ׁשּנמצא אֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
העיד 'ּפלֹוני ידֹו: ּובכתב ּביֹום [מינה]ּבפנקסֹו עליו אֹותי ְְְְְִִִִִֵַָָָָ

אחרים  הזּכירּוהּו אֹו מעצמֹו, זכר אם - 'וכ ּבכ ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָּפלֹוני
ּדֹומה  זה ׁשאין להעיד; אסּור לאו, ואם מעיד. - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָונזּכר
ּפלֹוני  אצל לֹו יׁש 'ּפלֹוני נאמן: אדם לֹו ׁשאמר למי ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאּלא
יֹודע  אינֹו והּוא זה, אצל לזה ׁשּיׁש הּוא והעיד ,'וכ ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכ

והעיד. ׁשמע אחר מּפי אּלא ּכלּום, הּדבר מן
יום רביעי ֿ חמישי ה 'ֿ ו 'מרחשון 

ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ה'תשע"ה  מרחשון ה' רביעי יום

ט  ¤¤ּפרק
מהן,‡. אחד ּבֹו ׁשּנמצא מי ּכל הן; ּפסלּות מיני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעׂשרה

והעבדים, הּנׁשים, - הן ואּלּו לעדּות. ּפסּול הּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָהרי
והרׁשעים,והּקטּנים  והּסּומים, והחרׁשים, והּׁשֹוטים, , ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָ

עׂשרה. אּלּו הרי ּבעדּותם; והּנֹוגעין והּקרֹובין, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָוהּבזּויין,
ּפי ·. "על ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לעדּות ּפסּולֹות ְְֱִִִֵֶֶַַַָָנׁשים

עדים" נקבה.ׁשנים לׁשֹון לא זכר, לׁשֹון - ְְְְִִֵֵַָָָֹ
והאנּדרֹוגינֹוס‚. הּטמטּום נקבה]וכן או זכר ספקי -] ְְְְְִֵַַָֻ

ּכׁשר  ספק ׁשהּוא מי וכל אּׁשה, ספק ׁשהן מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָּפסּולין,
להֹוציא  אּלא ּבא, העד ׁשאין ּפסּול; הּוא הרי - ּפסּול ְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָספק

לחּיב אֹו ּפיו, על מֹוציאין [לענוש]ממֹון ואין עֹון, ּפיו על ְְֲִִִִֵֵַַַָ
ּתֹורה. ּדין מּספק, עֹונׁשין ואין מּספק ְְִִִִֵֵֵָָָָממֹון

ּתֹורה „. ּדין לעדּות, ּפסּולין ּבעדים:העבדים ׁשּנאמר , ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ׁשאחיו  מּכלל לאחיו", לעׂשֹות זמם ּכאׁשר לֹו ְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָ"ועׂשיתם
וחמר  קל ּברית. ּבן העד אף ּברית, ּבן אחיו מה - ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכמֹוהּו
הּגֹוים, - ּפסּולין מצוֹות ּבמקצת ׁשהן עבדים אם ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָלגֹוים:

ׁשּכן. ּכל ֵֶָֹלא
ּפסּול ‰. חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו .מי ְְְִִֶֶֶֶֶֶָ
.Â;ּפסּול - ׁשחרּור ּגט מחּסר הּוא והרי ׁשּנׁשּתחרר, מי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֻוכל

ואחר  ּברית, ּבני מּכלל ויעׂשה ויטּבל, לידֹו הּגט  ׁשּיּגיע ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעד
יעיד  ּכ. ִָָ

.Ê הּתֹורה מן לעדּות ּפסּולין ּבעדים:הּקטּנים ׁשּנאמר , ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
'אנׁשים', - ה'" לפני הריב להם אׁשר האנׁשים ׁשני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָ"ועמדּו
ּפסּול, הּוא הרי - וחכם נבֹון הּקטן היה אפּלּו קטּנים. ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָֹולא

ׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיביא ׁשנה [למטה]עד עׂשרה ׁשלׁש אחר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ׂשערֹות, ׁשּתי הביא ולא ׁשנה לעׂשרים הּגיע ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹּגמּורֹות.
ואם  ויעיד. סריס, זה הרי - סריס מּסימני סימן ּבֹו ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָונֹולד

ׁשנֹותיו רב עד יעיד לא - ּבֹו נֹולד וחמש]לא ,[שלושים ְִַַָָֹֹֹ
איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְִִֵֶַּכמֹו

.Á ּבגרּות סימני ּבֹו ׁשּנראּו ׁשנֹותיו, לכלל ׁשהּגיע ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָקטן
השחי]מּלמעלה ובית הזקן ּבדיקה [שערות צרי אינֹו - ְְְִִִֵַָָָ
ׁשּיּבדק.[למטה] עד עדּותֹו, מקּבלין אין - ראּו לא ואם .ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ

ׂשערֹות, ׁשּתי ׁשהביא אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹּובן
ּבקרקעֹות, עדּות עדּותֹו אין - ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָואינֹו
ּבעדּות  אבל יֹודע. אינֹו ׁשהרי ּבּדברים, מדקּדק ׁשאינֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמּפני

ּגדֹול. והּוא הֹואיל עדּותֹו, מקּבלין - ְְְְְִִִִֵַַָמּטלטלין
.Ë הּתֹורה מן לעדּות ּפסּול מצוֹות.הּׁשֹוטה ּבן ׁשאינֹו לפי , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

אבנים  וזֹורק ּכלים ּומׁשּבר ערם מהּל ׁשהּוא ׁשֹוטה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹולא
מׁשּבׁשת  ּדעּתֹו ונמצאת ּדעּתֹו, ׁשּנטרפה מי ּכל אּלא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבלבד,
מדּבר  ׁשהּוא ּפי על אף - הּדברים מן ּבדבר אפּלּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּתמיד
ּובכלל  ּפסּול, זה הרי - ּדברים ּבׁשאר ּכענין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָוׁשֹואל

הּנכּפה יחׁשב. משגעון]הּׁשֹוטים לעיתים נופל ּבעת [- - ְְִִֵֵֵֶַַָ
מּזמן  הּנכּפה ואחד ּכׁשר. ּבריא, ׁשהּוא ּובעת ּפסּול; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכפּיתֹו,

וה  קבּוע. עת ּבלא ּתמיד הּנכּפה אֹו ּתהיה לזמן, ׁשּלא ּוא, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּבעת  ׁשּגם נכּפין, ׁשם יׁש ׁשהרי ּתמיד; מׁשּבׁשת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻּדעּתֹו
ּבעדּות  להתיּׁשב וצרי עליהן. מּטרפת ּדעּתן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבריאתם,

הרּבה. ְְִִֵַַהּנכּפין
.È זה הּסֹותרין ּדברים מּכירין ׁשאינן ּביֹותר ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּפתאים

ׁשאר  ׁשּמבינין ּכדר הּדבר עניני יבינּו ולא זה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאת
והּמׁשּתּגעים  ּבדעּתן, והּנחּפזין המבהלין וכן הארץ, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹעם
ודבר  הּׁשֹוטים. ּבכלל אּלּו ּכל הרי - ּביֹותר ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹּבדעּתם
הּדעֹות  לכּון אפׁשר ׁשאי הּדּין; ּׁשּיראה מה לפי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָזה,

ְִָּבכתב.
.‡È מצוֹות ּבן ואינֹו נכֹונה, ּדעּתֹו ׁשאין ּכׁשֹוטה; - .החרׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

מדּבר  ואינֹו ׁשּׁשֹומע אֹו ׁשֹומע, ואינֹו ׁשּמדּבר חרׁש ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָואחד
צרי - נכֹונה ודעּתֹו מעּלה, ראּיה ׁשראּיתֹו ּפי על אף -ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻ
ויהיה  ּבפיו, להעיד ראּוי ׁשּיהיה אֹו ּבפיו, ּדין ּבבית ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָלהעיד
אם  וכן עליו. ׁשּמאּימין והאּיּום הּדּינים, ּדברי לׁשמע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹראּוי

מחמתנׁשּתּתק ּכדרחולי][נתאלם ׁשּנבּדק ּפי על אף - ְְְִִִֵֶֶֶַַַַ
לגּטין מיושבת]ׁשּבֹודקין דעתו עדּותֹו[אם ונמצאת , ְְְְִִִִֵֵֶ

חּוץ  ּכלל; עדּות אינֹו - ידֹו ּבכתב ּבפנינּו והעיד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻמכּונת,
אּׁשה בעלה]מעדּות שמת הקּלּו.[להעיד ׁשּבעגּונה לפי , ְֲִִֵֵֵֵֶַָָ

.·Èוידעּו הּקֹול, ׁשּמּכירין ּפי על אף - מכירים]הּסּומין -] ְְִִִִֵֶַַַַַ
הדין]האנׁשים בעלי הּתֹורה,[- מן ּפסּולין אּלּו הרי - ְֲֲִִִֵֵַָָָ

לראֹות, ראּוי ׁשהּוא מי - ראה" אֹו עד, "והּוא ְְֱִִֵֶֶֶַָָָׁשּנאמר:
להעיד. ּכׁשר מעיניו, ּבאחת והּסּומה ׁשּמעיד. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּוא

ה'תשע"ה  מרחשון ו' חמישי יום

י  ¤¤ּפרק
"אל ‡. ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לעדּות ּפסּולין ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָהרׁשעים

הּׁשמּועה  מּפי חמס"; עד להית רׁשע, עם יד ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹּתׁשת
רבינו] ּכׁשר [ממשה עד ואפּלּו עד'. רׁשע ּתׁשת 'אל ְֲִֵֵֵֶַַָָָָָלמדּו:

- רׁשעֹו מּכירין הּדּינין ואין רׁשע, ׁשהּוא ּבחברֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּידע
מּפני  אמת; עדּות ׁשהיא ּפי על אף עּמֹו, להעיד לֹו ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָאסּור
עד  הרׁשע עם ידֹו הׁשית הּכׁשר זה ונמצא עּמֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּמצטרף
יֹודע  ׁשהּוא ּכׁשר עד לֹומר, צרי ואין עדּותֹו. ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּנתקּבלה
ׁשאסּור  - ׁשקר עד ׁשעּמֹו הּׁשני ׁשהעד וידע לחברֹו, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבעדּות

רׁשע" עם יד ּתׁשת "אל ׁשּנאמר: להעיד, .לֹו ְְֱִִֶֶֶַַָָָָָ
עליה ·. ׁשחּיבין עברה ׁשעבר מי ּכל רׁשע? הּוא ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאיזה

קראה  הּתֹורה ׁשהרי לעדּות; ּופסּול רׁשע, זהּו - ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָמלקּות
הרׁשע". הּכֹות ּבן אם "והיה ׁשּנאמר: רׁשע, מלקּות ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻלמחּיב
ּפסּול, ׁשהּוא ּדין ּבית מיתת למחּיב לֹומר צרי ְְִִִִֵֵֶַַַָָֻואין

למּות". רׁשע הּוא "אׁשר ֱֲֶֶֶַָָָׁשּנאמר:
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הרי ‚. הּתֹורה, מן מלקּות עליה ׁשחּיבין עברה על ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעבר
מּדבריהם  ׁשּבּה החּיּוב היה ואם הּתֹורה; מן ּפסּול ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָזה

ּבהמה [מדרבנן] ּבׂשר אכל ּכיצד? מּדבריהם. ּפסּול זה הרי ,ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
לתאבֹון  ּבין ּבהן, וכּיֹוצא ּוׁשקצים נבלֹות ׁשאכל אֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבחלב,

תאוותו] להכעיס[למאלות הקב"ה]ּבין את [את ׁשחּלל אֹו , ְְִִֵֵֶֶַ
ׁשּוע ׁשהּוא ׁשעטנז, ׁשּלבׁש אֹו ראׁשֹון, טֹוב [מעורב יֹום ְִֵֶֶַַַַָ

ומסורק] ופשתן טוּויצמר ופשתן]אֹו מצמר אֹו[החוטים ָ
ופשתן]נּוז מצמר הּתֹורה.[ארוג מן לעדּות ּפס ּול זה הרי -ְֲִֵֵֶַָָ

ׁשני  טֹוב יֹום את ׁשחּלל אֹו ּבחלב, עֹוף ּבׂשר אכל אם ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאבל
ּפׁשּתן  ׁשל חּוט ּבֹו ׁשאבד צמר ּבגד ׁשּלבׁש אֹו ּגלּיֹות, ְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשל
מנינּו ּוכבר מּדבריהם. לעדּות ּפסּול הּוא הרי - ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָוכּיֹוצא
מצוה  ּבכל נתּבאר ּוכבר מלקּות; עליה ׁשחּיבין עברה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּכל
ׁשאּסּורן  ּודברים הּתֹורה, מן ׁשאּסּורן ּדברים ְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָּומצוה

ְִִֵֶמּדבריהם.
ּפי „. על אף לעדּות, ּפסּולין ׁשהם רׁשעים ׁשם יׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָועֹוד

ולֹוקחין  הֹואיל מלקּיֹות; ּבני ואינן ּתׁשלּומין ּבני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֻׁשהן
עד  יקּום "ּכי ׁשּנאמר: ּפסּולין, - ּבחמס ׁשּלהן ׁשאינֹו ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָממֹון
הרי  ׁשהחזיר, ּפי על אף - והּגזלנים הּגּנבים ּכגֹון - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָחמס"
אף  - זֹומם עד וכן ּגזל. אֹו ׁשּגנב מעת לעדּות ּפסּול ְְֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּוא
מן  ּפסּול זה הרי - וׁשּלם ממֹון, ּבעדּות ׁשהּוזם ּפי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָעל
ׁשהעיד  מעת נפסל? הּוא ּומאימתי עדּות. לכל ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּתֹורה
אחר  אּלא עדּות אֹותּה על הּוזם ׁשּלא ּפי על אף ּדין, ְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּבבית
הּמלוה  ואחד הּלוה, אחד - ּברּבית הּמלוה וכן ימים. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכּמה

קצּוצה רּבית אם לעדּות: ּפסּולין ׁשניהן מראש]- קבועה -] ְְְְִִִִֵֵֶָ
אבק ואם הּתֹורה; מן לעדּות ּפסּולין הם הרי [-עׂשּו, ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָ

מּדבריהםמעין] ּפסּולין הן הרי עׂשּו, וכן [מדרבנן]רּבית . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָ
מּדבריהם. ּפסּול הּוא הרי ּדבריהם, ׁשל ּגזל על העֹובר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכל

מ  אֹו קרקע הּלֹוקחים והן החמסנים, ׁשּלא ּכיצד? ּטלטלין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹ
אּלּו הרי הּדמים, ׁשּנֹותנין ּפי על אף - הּבעלים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָּברצֹון
ּדּקה, ּבהמה רֹועה אחד - הרֹועים וכן מּדבריהם. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּפסּולין
ּפסּולין; אּלּו הרי - עצמן ׁשל ּגּסה ּבהמה רֹועה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָואחד
לרעֹות  ּבהמּתן ּומּניחין ּבגזל, ידיהן ּפֹוׁשטין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשחזקתן
ּבהמה  ּומגּדלי ּפסּול. רֹועה סתם ּולפיכ ּופרּדסים; ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּבׂשדֹות
ּכׁשרין. לארץ, ּבחּוצה אבל ּפסּולין; יׂשראל, ּבארץ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּדּקה

הּמֹוכסין וכן מקֹום. ּבכל ּגּסה, ּבהמה לגּדל שקנו ּומּתר -] ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֻ
המיסים] זכות לּקח מהמלך ׁשחזקתן מּפני ּפסּולין; סתמן -ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

הּיתר  ולֹוקחין הּמלכּות, ּבדין להן הּקצּוב מּדבר ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָיֹותר
מנת ּגּבאי אבל מס]לעצמם. ּכׁשרין;[גובי סתמן ,הּמל ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

להן  הראּוי מן יתר אחת ּפעם אפּלּו ׁשּלקחּו נֹודע ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָואם
- ּביּׁשּוב יֹונים מפריחי וכן ּפסּולין. אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַלגּבֹות
ּבחּנם. אחרים ׁשל יֹונים ׁשּגֹוזלין ׁשחזקתן מּפני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָּפסּולין,
וכיון  ּבטלים, ׁשּיֹוׁשבין אדם ּבני והם - ׁשביעית סֹוחרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָוכן

ׁשביעית ּומתחילין [שמיטה]ׁשּבאה זרֹועֹותיהן, ּפֹוׁשטים , ְְְְִִִִִֵֶֶַָָ
ּפרֹות  אֹוספין ׁשהם אּלּו, ׁשחזקת ּבפרֹות; ולּתן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָלּׂשא
והּוא, - ּבקּבּיה המׂשחק וכן סחֹורה. ּבהם ועֹוׂשין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֻׁשביעית
עֹוסק  ואינֹו הֹואיל - היא אּלא אּמנּות לֹו ּתהיה ְְִִִֵֵֶֶֶָָֹֻׁשּלא

ׁשאֹוכל ּבחזקת זה הרי העֹולם, מן [מתפרנס]ּביּׁשּוב ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ

אבק ׁשהּוא אמרּו,[מעין]הּקּבּיה, ּבלבד ּבקּבּיה ולא ּגזל. ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻ
יֹונים  לא וכן רּמֹונים. ּוקלּפי אגֹוזים ּבקלּפי אפּלּו ְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶָֹאּלא
ועֹוף, חּיה ּבבהמה הממירים אפּלּו אּלא אמרּו, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּבלבד
יּטל  חברֹו, את הּנֹוצח ּכל אֹו חברֹו את הּקֹודם 'ּכל ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹואמרּו:
ׁשּלא  והּוא, - זה ּבׂשחֹוק ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשניהם', את ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹּבעליו
אּלּו וכל ּפסּול. הּוא הרי - זה ׂשחֹוק אּלא אּמנּות לֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֻּתהיה

מּדבריהם. ְְִִִֵֶּפסּולין
יבול]אריס‰. תמורת בשדה מּועט [העובד ּדבר ׁשּלקח ִֶַָָָָָ

ׁשּבּכרּו הּפרֹות להתבשל]מן וימי [הקדימו ניסן ּבימי ְִִִִִֵֵֵֶַָ
ׁשּלא  ׁשּלקח ּפי על אף - מלאכּתם ׁשּתּגמר קדם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּתׁשרי,
ּבעל  ׁשאין לעדּות; וכׁשר ּגּנב, אינֹו - הּׂשדה ּבעל ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָמּדעת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. על מקּפיד ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּׂשדה

ה'תשע"ה  מרחשון ז' שישי יום

יא  ¤¤ּפרק
.‡- ארץ ּבדר ולא ּבמׁשנה, ולא ּבמקרא, לא ׁשאינֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹֹמי

מי  ׁשּכל מּדבריהם; לעדּות ּופסּול רׁשע, ּבחזקת זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהרי
ׁשּיבֹואּו העברֹות רב על עֹובר ׁשהּוא חזקה ,ּכ עד ֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּירד

.לידֹו ְָ
מֹוסרין·. אין ,לפיכ[- ל ממנים הארץ,[- לעם עדּות ְְְִִֵֵֶַָָָ

עֹוסק  ׁשהּוא החזק ּכן אם אּלא עדּות; מּמּנּו מקּבלין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻואין
ּבֹו ויׁש היׁשרים, ּבדרכי ונֹוהג חסדים, ּובגמילּות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָּבמצוֹות
הארץ, עם ׁשהּוא ּפי על אף עדּותֹו, מקּבלין - ארץ ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּדר

ּבמׁשנה. ולא ּבמקרא לא ְְְְְְִִֵָָֹֹואינֹו
עד ‚. ּכׁשר, ּבחזקת חכמים ּתלמיד ּכל אֹומר: ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָנמצאת

ׁשּיחזק  עד ּפסּול, ׁשהּוא ּבחזקת הארץ עם וכל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּיּפסל;
היׁשרים. ּבדרכי הֹול ְְְִֵֵֶַַָׁשהּוא

חזקה „. לֹו ׁשּתהיה קדם הארץ עם עדּות ׁשּקּבל מי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹוכל
ּבמצוֹות  נֹוהג ׁשהּוא ויעידּו עדים ׁשּיבֹואּו קדם אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹזֹו,
ׁשהרי  הּדין; את לּתן ועתיד הדיֹוט, זה הרי - ארץ ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָּובדר

רׁשעים  ּפי על יׂשראל ממֹון .מאּבד ְְְִִִֵֵַַָָָ
האנׁשים ‰. והם מּדבריהם; לעדּות ּפסּולין הּבזּויין, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָוכן

העם  ּכל לפני ּבּׁשּוק ואֹוכלין ׁשהֹולכין ההֹולכין אּלּו ּוכגֹון , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
וכּיֹוצא  מנּולת, ּבמלאכה עֹוסקין ׁשהם ּבעת ּבּׁשּוק ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻֻערּמים
ּככלב, חׁשּובין אּלּו ׁשּכל הּבׁשת; על מקּפידין ׁשאינן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבאּלּו
צדקה  האֹוכלין אּלּו, ּומּכלל ׁשקר. עדּות על מקּפידין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואינן
מהן  ׁשּיּזֹונּו להם ׁשאפׁשר ּפי על אף - ּבפרהסיה ּגֹוים ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשל
ּפסּולין  אּלּו ּכל חֹוׁשׁשין. ואינן ,לכ עצמן מבּזין - ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָּבצנעה

ְִִֵֶמּדבריהם.
.Â לעדּות לפסּול הּתֹורה, מן לעדּות ּפסּול ּבין ְְְִֵֵֵַַָָָמה

אף  ּבטלה, עדּותֹו - ׁשהעיד הּתֹורה מן ׁשּפסּול ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמּדבריהם?
עליו הכריזּו ׁשּלא ּפי פסול]על ּכנסּיֹות [שהוא ּבבּתי ְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

,לפיכ הכרזה. צרי מּדבריהם, והּפסּול מדרׁשֹות. ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּובבּתי
ּכדי  אֹותּה, מקּבלין - עליו ׁשהכריזּו קדם ׁשהעיד עדּות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל
ּפסּול, ׁשהּוא ּבֹו ידעּו לא ׁשהרי העם; זכּות לאּבד ְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא

מּדבריהם. אּלא ּפסּולֹו ְְְִִֵֵֶֶָואין
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.Ê ּבאּסּורין נאמן אחד איסור]עד לברר ּפי [- על אף , ְֱִִִֵֶֶַַָָ
- ׁשּׁשחט ּבעברה רׁשע ׁשהרי עדּיֹות; לׁשאר ּפסּול ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשהּוא
אבל  ׁשחטּתי'. 'ּכהלכה לֹומר ונאמן ּכׁשרה, ְְְְֱֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָׁשחיטתֹו

ׁשּלֹו על נאמן אינֹו - ּדבר על הנדון החׁשּוד האיסור [אם ֱֵֶֶֶַַָָָָ
אחרים;שלו] ׁשל על הּוא נאמן אבל ,ֱֲֲִֵֶֶַָָ

.Áּבֹו ּולהעיד ּבֹו לדּון לֹו יׁש - ּדבר על החׁשּוד ,ְְִִֵֶַָָָָָָלפיכ
אחרים  ׁשּיהנּו ּכדי חֹוטא אדם אין חזקה ּכיצד?לאחרים; . ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

האר  עם ונאמן נאמן הן'; מעּׂשרין ּפלֹוני 'ּפרֹות לֹומר: ץ ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּפלֹוני  ׁשּמֹוכר זה 'ּבׂשר לֹומר: ּבכֹור ּבׂשר למּכר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּנחׁשד
לפי  האּסּורין. מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּוא'; ְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹֻחּלין
עליהם. הּממֹון אימת ואין הרׁשעים, על האּסּורים ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאימת

.Ë ׁשהם עליהן; מעידין ולא מעידין, לא - יׂשראל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹמלכי
הּדּינים  על ּתחת נכנעין ואין זרֹוע, ּבעלי אּלמים .ּבחזקת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

ּבבית  לּמל הּוא ּומעיד עליו, מעידין - ּגדֹול ּכהן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאבל
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּגדֹול, ְְִֵֶַַָּדין

.È לא - והמׁשּמדים והּמינים, והאּפיקֹורֹוסין, ְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹֻהּמֹוסרין,
ׁשּלא  העדּות; ּפסּולי ּבכלל אֹותם למנֹות חכמים ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֻהצרכּו
- והּכֹופרין הּמֹורדין אּלּו אבל יׂשראל, רׁשעי אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָמנּו
מֹורידין, ולא מעלין לא - ׁשהּגֹוים הּגֹוים; מן הן ְְֲִִִִִִִֵֶַַַֹֹּפחּותין

הּבא  לעֹולם חלק לחסידיהם ולא ויׁש מֹורידין - ואּלּו ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
הּבא. לעֹולם חלק להן ואין ְֲִֵֵֶֶַַָָָָמעלין,

ה'תשע"ה  מרחשון ח' קודש שבת יום

יב  ¤¤ּפרק
ׁשעׂשה ‡. עדים ׁשני עליו העידּו אם - ּבעברה הּנפסל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּכל

הרי  לֹוקה, אינֹו ּבֹו התרּו ׁשּלא ּפי על אף ּפלֹונית, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹעברה
לעדּות. ּפסּול ּדברים זה על ּבׁשעבר אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מפורסם]ׁשּפׁשט ׁשּנׁשּבע [- ּכגֹון - עברה ׁשהם ּביׂשראל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
וכּיֹוצא  נבלה אכל אֹו ּגנב, אֹו ּגזל, אֹו לּׁשוא, אֹו ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלּׁשקר
העֹוׂשה  ׁשּקרֹוב ּדבר על עֹובר עדים ראּוהּו אם אבל ֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבּה;
ּכיצד? יּפסל. ּכ ואחר להזהירֹו, צריכין - ׁשֹוגג ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָלהיֹות
חּלּול  ׁשּזה להֹודיעֹו צריכין - ּבׁשּבת מּתיר אֹו קֹוׁשר ְְְִִִִִֵֶֶַַָָראּוהּו
ראּוהּו אם וכן זה. יֹודעין אינן העם ׁשרב מּפני ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּבת,
להֹודיעֹו צריכין - טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת מלאכה ְְְְְִִִֶַָָָעֹוׂשה
ּתמיד, ּבקּבּיה המׂשחק וכן הּוא. ׁשֹוכח ׁשּמא ׁשּבת, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשהּוא

מֹוכס ׁשּנעׂשה מי מהמלך]אֹו המס זכות ּגּבאי [הקונה אֹו ֲִֵֶַַַָ
המלך] מס העדים [גובה צריכין - לעצמֹו ְְְִִִִֵֶַָׁשּמֹוסיף

אינן  העם ׁשרב לעדּות; ּפסּול זה ּדבר ׁשהעֹוׂשה ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹלהֹודיעֹו
ּכל  ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אּלּו. ּדברים ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹיֹודעין
רׁשע, ׁשהּוא ידע ׁשּזה לעדים מראים ׁשהּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעברה
ּפסּול  זה הרי ּבֹו, התרּו ׁשּלא ּפי על אף - ּבזדֹון ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹועבר

לֹוקה. ואינֹו ְְֵֵֶלעדּות,
ׁשּבא ·. הרי ּכיצד? עצמֹו. ּפי על ּבעברה נפסל אדם ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאין

ּפי  על אף - ּברּבית לוה אֹו ּגזל אֹו ׁשּגנב ואמר ּדין, ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָלבית
ׁשאכל  אמר אם וכן נפסל. אינֹו עצמֹו, ּפי על ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּמׁשּלם
ׁשם  ׁשּיהיּו עד נפסל, אינֹו - אסּורה ּבעילה ּבעל אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָנבלה

עדים  לפיכ,ׁשני רׁשע. עצמֹו את מׂשים אדם ׁשאין ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

לוי  והעיד ּברּבית, ׁשהלוה ׁשמעֹון עליו ׁשהעיד ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָראּובן
ר  הרי - ּברּבית' הלוה 'לי ׁשמעֹון ואמר: ּבעדּות נפסל אּובן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָ

מׂשים  אינֹו ּברּבית, ׁשּלוה לוי ׁשהֹודה ּפי על אף ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָולוי;
וכן  עצמֹו. על נאמן ואינֹו ראּובן, על ונאמן רׁשע; ְְְְְְֱֱֵֵֵֶֶַַַַָָָָעצמֹו
לרצֹונֹו ּבין נרּבע ׁשל ּבאנסֹו ּבין רבעֹו, ׁשּפלֹוני ׁשהעיד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָמי
הּוא  - אׁשּתי' על ּבא 'ּפלֹוני להרגֹו. מצטרפין ואחר הּוא -ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָ

להרגּה לא אבל להרגֹו, מצטרפין קרובה]ואחר הוא .[כי ְְְְְְְֲִִֵַָָָָָֹ
ואחר  הּוא - ׁשֹורי' את רבע 'ּפלֹוני ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹוכן

ממֹונֹו. אצל קרֹוב אדם ׁשאין להרגֹו, ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָמצטרפין
מאּלּו‚. ּבעברה ּפסּול ׁשהּוא אחד על ׁשהעידּו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנים

אֹו ּבֹו וחזר ּתׁשּובה ׁשעׂשה והעידּו ׁשנים ּובאּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָהעברֹות,
ּכׁשר  זה הרי - והכחיׁשּום,ׁשּלקה ׁשנים ּבאּו אם אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ספק  זה הרי - נפסל' ולא זֹו עברה עׂשה 'לא ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹואמרּו:
ולא  ּבעדּותֹו, ממֹון מֹוציאין ואין יעיד, לא לפיכ ְְְְִִִִֵֵָָָָֹֹּפסּול;

ּתׁשּובה. ׁשעׂשה ׁשּיּודע עד - ְִֶֶַַָָָָָידּון
חזר „. ּדין, ּבבית ׁשּלקה ּכיון - מלקּות ׁשּנתחּיב מי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל

מּׁשּום לכׁשרּותֹו ּפסּולין ׁשהן עדּות, ּפסּולי ׁשאר אבל . ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָ
צריכין  ׁשּׁשּלמּו, ּפי על אף - ּגזלּו אֹו ׁשחמסּו ְְְְִִִִֶֶַַָָָממֹון
ּבתׁשּובה  ׁשחזרּו ׁשּיּודע עד ּפסּולין הן והרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתׁשּובה,

הרעה. ְִַָָָָמּדרּכן
ׁשטריהם מאימ ‰. את מּׁשּיקרעּו ּברּבית? מלוה חזרת תי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ריבית] ילוּו[של ׁשּלא ּגמּורה, חזרה ויחזרּו ְְְְְְֲֵֶַַַָָָָֹמעצמם,
לגֹוים. אפּלּו ְְֲִִִִּברּבית

.Â את מּׁשּיׁשּברּו ּבקּבּיה? המׂשחקין חזרת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמאימתי
המשחק]ּפסיפסיהן חזרה [קוביות ּבהם ויחזרּו מעצמן, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבחּנם. ואפּלּו יעׂשּו ׁשּלא ְְֲֲִִֶַַָָֹּגמּורה,
.Ê הּכלים את מּׁשּיׁשּברּו יֹונים? מפריחי חזרת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּומאימתי

לא  ּבּמדּבר ׁשאפּלּו ּגמּורה, חזרה ּבהם ויחזרּו ּבהם, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּצדין
עֹוׂשין  .יהיּו ְִִ

.Á ׁשביעית מּׁשּתּגיע ׁשביעית? סֹוחרי חזרת ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָמאימתי
'אני  ּכֹותב: אּלא ּבלבד, ּדברים חזרת ולא ויּבדקּו. ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאחרת,
והרי  ׁשביעית, מּפרֹות זּוז מאתים ּכּנסּתי ּפלֹוני ּבן ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָּפלֹוני

לענּיים' ּבמּתנה נתּונים .הם ְְֲִִִֵַַָָ
.Ëּבׁשבּועֹות הּמֹועל חזרת להשבע מאימתי [החשוד ְֲִֵֵֵַַַָָ

ויאמר לשקר] אֹותֹו, מּכירין ׁשאין ּדין לבית מּׁשּיבֹוא ?ְְִִִִֵֵֶֶַַָֹ
ׁשאין  ּדין ּבבית ׁשבּועה יתחּיב אֹו אני', 'ח ׁשּוד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָלהם:

חׁשּוב ּבממֹון אֹותֹו גדול]מּכירין ירצה [סכום ולא ויׁשּלם , ְְְִִִִֵֶַַָָֹ
ּבֹודק ׁשהיה טּבח וכן והריאות]להּׁשבע. לעצמֹו[סכינו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

אֹוכלי  ּבכלל הּוא ׁשהרי ידֹו, מּתחת טרפה ויצאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּומֹוכר,
עד  לעדּות, ּפסּול זה הרי - לעדּות ּפסּולין ׁשהם ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָטרפה,
ויכּסה  ׁשחרים וילּבׁש רעתֹו, על ׁשּנחם מּמעׂשיו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּיראה
אבדה  ויחזיר אֹותֹו, מּכירין ׁשאין למקֹום ויל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹׁשחרים

חׁשּוב גדול]ּבדבר ידֹו[בשווי מּתחת טרפה יֹוציא אֹו , ְְִִֵַַָָָָָ
חׁשּוב. ְָָָּבדבר

.Èונתנּו אֹותֹו, מּכירין ׁשאין למקֹום ׁשהל זֹומם עד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן
עׂשה  זה הרי - רצה ולא ּבׁשקר, להעיד חׁשּוב ממֹון ְְְֲִֵֶֶֶָָָָָָָֹלֹו

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן לכׁשרּותֹו. וחזר .ּתׁשּובה, ְְְְְֵֵֶַַַָָָֹ
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oeygxn 'fÎ'a iyiyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyd"ryz'd oeygxn 'gÎ'a -
יום ראשון ֿ שישי ב 'ֿ ז 'מרחשון 

ה'תשע"ה  מרחשון ב' ראשון יום

.‡¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הר"א אֹוכלהּמצוה הּׂשכיר להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ

מחּבר הּדבר אֹותֹו אם ּבֹו ׁשעֹובד ֿ הּדבר מן עבֹודתֹו ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֻּבׁשעת
ואכלּת רע ּבכרם תבא "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלּקרקע,
"ּביד מלילת וקטפּת רע ּבקמת תבא ּכי וגֹו': ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹענבים

(ekÎdk ,bk mixac)ּבגמרא נתּבאר ּוכבר .(`aa)מציעא(.ft), ְְְְִִִֵָָָָָ
ּבׁשעת ּבמחּבר אֹוכל ׁשאדם למדנּו אּלּו ּפסּוקים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּמּׁשני
האחר, ּבלי הּפסּוקים אחד לנּו יסּפיק וׁשּלא מלאכה, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּגמר

לעיל ׁשּבארנּו ּדר nw)על dyr zevn)אמרם (xtq`על ְְְֵֵֶֶֶַַַָָ
(zcnlp dpi` ef devny xda zyxtׁשני ׁשּיאמרּו ְְֵֶַֹ'עד

ׁשענינּה עׂשה מצות זֹו הּנה ׁשמענּו'. לא לאו ואם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכתּובים,
לאכל לּׂשכיר ׁשּירׁשה ּכלֹומר: אּלּו, ּפסּוקים מּׁשני ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻֻהּׂשג

אמרּו ּובפרּוׁש a)מןֿהמחּבר, dpyn f wxt `rivn `aa): ְְְִֵַָָֻ
dceard)"ואּלּו zray ,oilretd)ּוכבר ֿ הּתֹורה". מן אֹוכלין ְְְִִֵַָָ

מ ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני מציעא.(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תשע"ה  מרחשון ג' שני יום

.ÁÒ¯ .ÊÒ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרס"ז מּלאכלהּמצוה הּׂשכיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

עֹובד הּוא אם ּבֹו עֹובד ׁשהּוא ֿ הּדבר מן עבֹודתֹו ְֲִִִֵֵֶַַָָָּבׁשעת
יתעּלה: אמרֹו והּוא לּקרקע, znwaּבמחּבר `az ik") ְְְְְִִֶַַַַָָֻ

("jrxוחרמׁש"(dxivwd ilk)"רע קמת על תניף לא ְְִֵֵֶֶַַָָֹ
(ek ,bk mixac)אמרּו ,(`vzÎik zyxt ixtq)― "חרמׁש : ְְֵֶָ

ּבזמן ּכלֹומר: חרמׁש", ּובׁשעת חרמׁש ֿ ּבעלי ּכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָלרּבֹות
אּלא ּבא לא זה ׁשּפסּוק וידּוע .לעצמ ּתקצֹור לא ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּקציר

תבא" "ּכי וׁשאמרֹו l"pd)ּבׂשכיר weqtd zligza)ּפרּוׁשֹו ְְְִִֵֶָָָֹ
ּובפרק תּתּגר. ארי הּתרגּום: ׁשאמר ּכמֹו ׂשכיר, ּתבֹוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכי

מציעא מּבבא ֿ הּתֹורה:(ft.)ז' מן אֹוכלין "אּלּו אמרּו: ְְְִִִִֵַָָָָָ
לקרקע ּבמחּבר מלאכה".(wece`)העֹוׂשה ּגמר ּבׁשעת ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֻ

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִֵָָָוׁשם

― הרס"ח מּלקחתהּמצוה הּׂשכיר ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא אכילתֹו, על נֹוסף מעבידֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָמאֹוכל

ֿ תּתן" לא ּכלי ֿ ואל ׂשבע ּכנפׁש ענבים (my,"ואכלּת ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
(dk.מציעא מּבבא ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָ

רּׁשאי ּׁשאינֹו ּומה לאכל רּׁשאי ּׁשהּוא מה נתּבאר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוׁשם
ּׁשּנאמר: מה על עבר הרי ― אכלֹו ואם ְֱֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹלאכל;

ּכלי ֿ jzial)"ואל mzgwl ick)."תּתן ֿ לא ְְְִֵֶֶֹ

ה'תשע"ה  מרחשון ד' שלישי יום

.ËÈ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.„Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרי"ט אתֿהּמצוה מּלמנֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻ

ּבׁשעת ּבֹו עֹוׂשה ׁשהיא ֿ הּדבר מן מּלאכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּבהמה
ּגּבּה על ּתבן ּתּׂשא אֹו ּתבּואה ׁשּתדּוׁש ּכגֹון ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָמלאכּתּה,
והּוא מּמּנּו, מּלאכל אֹותּה מֹונעים אין למקֹום, ְְְֱִִִִֵֶֶָָָֹמּמקֹום

ּבדיׁשֹו" ׁשֹור ֿ תחסם "לא יתעּלה: c)אמרֹו ,dk mixac), ְְְְִִֶַַָֹֹ
אּלא לחסימה ֿ ּבהמה ּכל ואחד הּׁשֹור ׁשאחד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָונתּבאר

ּבהוה הּכתּוב ּבׁשאר(ievna)ׁשּדּבר ּבין ּבדיׁשה ּובין . ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מלאכה ּבׁשעת מּלאכֹול אֹותּה מֹונעים אין ְְְְֱִִִֵֶַָָָָמלאכֹות
לֹוקה, ― ׁשּמנעּה ֿ זמן וכל ּבֹו, עֹוׂשה ׁשהיא ֿ הּדבר ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָמן

ּבקֹול חסמּה lek`ln)ואפּלּו drizxdl dilr wrvy)ּוכבר . ְְֲֲִַָָָ
מציעא מּבבא ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(v.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ

― הרמ"ד והּואהּמצוה הּׁשֹואל, ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
רעהּו" מעם איׁש ֿ יׁשאל "וכי יתעּלה: bi)אמרֹו ,ak zeny) ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ
מ ח' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו מציעא(aa`)ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֶֶֶָָָ

מּׁשבּועֹות. ח' ְִֶֶּופרק

ה'תשע"ה  מרחשון ה' רביעי יום

.„Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ד והּואהּמצוה הּׁשֹואל, ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

רעהּו" מעם איׁש ֿ יׁשאל "וכי יתעּלה: bi)אמרֹו ,ak zeny) ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ
מ ח' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו מציעא(aa`)ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֶֶֶָָָ

מּׁשבּועֹות. ח' ְִֶֶּופרק

ה'תשע"ה  מרחשון ו' חמישי יום

.·Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ב חּנם,הּמצוה ׁשֹומר ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

אֹוֿ ּכסף ֿ רעהּו אל איׁש ֿ יּתן "ּכי יתעּלה: אמרֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָוהּוא
לׁשמר" e)כלים ,k zeny)זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָֹ

מ ט' מ(aa`)ּבפרק ג' ּופרק ח'(aa`)קּמא ּופרק מציעא ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָ
ְִמּׁשבּועֹות.

ה'תשע"ה  מרחשון ז' שישי יום

.„Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Êˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקצ"ז ּכדיהּמצוה לעני, להלות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

ויֹותר חֹובה יֹותר זֹו ּומצוה עניניו. על ּולהקל לֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָלהרחיב
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.Ê ּבאּסּורין נאמן אחד איסור]עד לברר ּפי [- על אף , ְֱִִִֵֶֶַַָָ
- ׁשּׁשחט ּבעברה רׁשע ׁשהרי עדּיֹות; לׁשאר ּפסּול ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשהּוא
אבל  ׁשחטּתי'. 'ּכהלכה לֹומר ונאמן ּכׁשרה, ְְְְֱֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָׁשחיטתֹו

ׁשּלֹו על נאמן אינֹו - ּדבר על הנדון החׁשּוד האיסור [אם ֱֵֶֶֶַַָָָָ
אחרים;שלו] ׁשל על הּוא נאמן אבל ,ֱֲֲִֵֶֶַָָ

.Áּבֹו ּולהעיד ּבֹו לדּון לֹו יׁש - ּדבר על החׁשּוד ,ְְִִֵֶַָָָָָָלפיכ
אחרים  ׁשּיהנּו ּכדי חֹוטא אדם אין חזקה ּכיצד?לאחרים; . ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

האר  עם ונאמן נאמן הן'; מעּׂשרין ּפלֹוני 'ּפרֹות לֹומר: ץ ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּפלֹוני  ׁשּמֹוכר זה 'ּבׂשר לֹומר: ּבכֹור ּבׂשר למּכר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּנחׁשד
לפי  האּסּורין. מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּוא'; ְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹֻחּלין
עליהם. הּממֹון אימת ואין הרׁשעים, על האּסּורים ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאימת

.Ë ׁשהם עליהן; מעידין ולא מעידין, לא - יׂשראל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹמלכי
הּדּינים  על ּתחת נכנעין ואין זרֹוע, ּבעלי אּלמים .ּבחזקת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

ּבבית  לּמל הּוא ּומעיד עליו, מעידין - ּגדֹול ּכהן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאבל
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּגדֹול, ְְִֵֶַַָּדין

.È לא - והמׁשּמדים והּמינים, והאּפיקֹורֹוסין, ְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹֻהּמֹוסרין,
ׁשּלא  העדּות; ּפסּולי ּבכלל אֹותם למנֹות חכמים ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֻהצרכּו
- והּכֹופרין הּמֹורדין אּלּו אבל יׂשראל, רׁשעי אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָמנּו
מֹורידין, ולא מעלין לא - ׁשהּגֹוים הּגֹוים; מן הן ְְֲִִִִִִִֵֶַַַֹֹּפחּותין

הּבא  לעֹולם חלק לחסידיהם ולא ויׁש מֹורידין - ואּלּו ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
הּבא. לעֹולם חלק להן ואין ְֲִֵֵֶֶַַָָָָמעלין,

ה'תשע"ה  מרחשון ח' קודש שבת יום

יב  ¤¤ּפרק
ׁשעׂשה ‡. עדים ׁשני עליו העידּו אם - ּבעברה הּנפסל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּכל

הרי  לֹוקה, אינֹו ּבֹו התרּו ׁשּלא ּפי על אף ּפלֹונית, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹעברה
לעדּות. ּפסּול ּדברים זה על ּבׁשעבר אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מפורסם]ׁשּפׁשט ׁשּנׁשּבע [- ּכגֹון - עברה ׁשהם ּביׂשראל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
וכּיֹוצא  נבלה אכל אֹו ּגנב, אֹו ּגזל, אֹו לּׁשוא, אֹו ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלּׁשקר
העֹוׂשה  ׁשּקרֹוב ּדבר על עֹובר עדים ראּוהּו אם אבל ֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבּה;
ּכיצד? יּפסל. ּכ ואחר להזהירֹו, צריכין - ׁשֹוגג ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָלהיֹות
חּלּול  ׁשּזה להֹודיעֹו צריכין - ּבׁשּבת מּתיר אֹו קֹוׁשר ְְְִִִִִֵֶֶַַָָראּוהּו
ראּוהּו אם וכן זה. יֹודעין אינן העם ׁשרב מּפני ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּבת,
להֹודיעֹו צריכין - טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת מלאכה ְְְְְִִִֶַָָָעֹוׂשה
ּתמיד, ּבקּבּיה המׂשחק וכן הּוא. ׁשֹוכח ׁשּמא ׁשּבת, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשהּוא

מֹוכס ׁשּנעׂשה מי מהמלך]אֹו המס זכות ּגּבאי [הקונה אֹו ֲִֵֶַַַָ
המלך] מס העדים [גובה צריכין - לעצמֹו ְְְִִִִֵֶַָׁשּמֹוסיף

אינן  העם ׁשרב לעדּות; ּפסּול זה ּדבר ׁשהעֹוׂשה ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹלהֹודיעֹו
ּכל  ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אּלּו. ּדברים ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹיֹודעין
רׁשע, ׁשהּוא ידע ׁשּזה לעדים מראים ׁשהּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעברה
ּפסּול  זה הרי ּבֹו, התרּו ׁשּלא ּפי על אף - ּבזדֹון ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹועבר

לֹוקה. ואינֹו ְְֵֵֶלעדּות,
ׁשּבא ·. הרי ּכיצד? עצמֹו. ּפי על ּבעברה נפסל אדם ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאין

ּפי  על אף - ּברּבית לוה אֹו ּגזל אֹו ׁשּגנב ואמר ּדין, ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָלבית
ׁשאכל  אמר אם וכן נפסל. אינֹו עצמֹו, ּפי על ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּמׁשּלם
ׁשם  ׁשּיהיּו עד נפסל, אינֹו - אסּורה ּבעילה ּבעל אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָנבלה

עדים  לפיכ,ׁשני רׁשע. עצמֹו את מׂשים אדם ׁשאין ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

לוי  והעיד ּברּבית, ׁשהלוה ׁשמעֹון עליו ׁשהעיד ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָראּובן
ר  הרי - ּברּבית' הלוה 'לי ׁשמעֹון ואמר: ּבעדּות נפסל אּובן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָ

מׂשים  אינֹו ּברּבית, ׁשּלוה לוי ׁשהֹודה ּפי על אף ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָולוי;
וכן  עצמֹו. על נאמן ואינֹו ראּובן, על ונאמן רׁשע; ְְְְְְֱֱֵֵֵֶֶַַַַָָָָעצמֹו
לרצֹונֹו ּבין נרּבע ׁשל ּבאנסֹו ּבין רבעֹו, ׁשּפלֹוני ׁשהעיד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָמי
הּוא  - אׁשּתי' על ּבא 'ּפלֹוני להרגֹו. מצטרפין ואחר הּוא -ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָ

להרגּה לא אבל להרגֹו, מצטרפין קרובה]ואחר הוא .[כי ְְְְְְְֲִִֵַָָָָָֹ
ואחר  הּוא - ׁשֹורי' את רבע 'ּפלֹוני ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹוכן

ממֹונֹו. אצל קרֹוב אדם ׁשאין להרגֹו, ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָמצטרפין
מאּלּו‚. ּבעברה ּפסּול ׁשהּוא אחד על ׁשהעידּו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנים

אֹו ּבֹו וחזר ּתׁשּובה ׁשעׂשה והעידּו ׁשנים ּובאּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָהעברֹות,
ּכׁשר  זה הרי - והכחיׁשּום,ׁשּלקה ׁשנים ּבאּו אם אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ספק  זה הרי - נפסל' ולא זֹו עברה עׂשה 'לא ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹואמרּו:
ולא  ּבעדּותֹו, ממֹון מֹוציאין ואין יעיד, לא לפיכ ְְְְִִִִֵֵָָָָֹֹּפסּול;

ּתׁשּובה. ׁשעׂשה ׁשּיּודע עד - ְִֶֶַַָָָָָידּון
חזר „. ּדין, ּבבית ׁשּלקה ּכיון - מלקּות ׁשּנתחּיב מי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל

מּׁשּום לכׁשרּותֹו ּפסּולין ׁשהן עדּות, ּפסּולי ׁשאר אבל . ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָ
צריכין  ׁשּׁשּלמּו, ּפי על אף - ּגזלּו אֹו ׁשחמסּו ְְְְִִִִֶֶַַָָָממֹון
ּבתׁשּובה  ׁשחזרּו ׁשּיּודע עד ּפסּולין הן והרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתׁשּובה,

הרעה. ְִַָָָָמּדרּכן
ׁשטריהם מאימ ‰. את מּׁשּיקרעּו ּברּבית? מלוה חזרת תי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ריבית] ילוּו[של ׁשּלא ּגמּורה, חזרה ויחזרּו ְְְְְְֲֵֶַַַָָָָֹמעצמם,
לגֹוים. אפּלּו ְְֲִִִִּברּבית

.Â את מּׁשּיׁשּברּו ּבקּבּיה? המׂשחקין חזרת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמאימתי
המשחק]ּפסיפסיהן חזרה [קוביות ּבהם ויחזרּו מעצמן, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבחּנם. ואפּלּו יעׂשּו ׁשּלא ְְֲֲִִֶַַָָֹּגמּורה,
.Ê הּכלים את מּׁשּיׁשּברּו יֹונים? מפריחי חזרת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּומאימתי

לא  ּבּמדּבר ׁשאפּלּו ּגמּורה, חזרה ּבהם ויחזרּו ּבהם, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּצדין
עֹוׂשין  .יהיּו ְִִ

.Á ׁשביעית מּׁשּתּגיע ׁשביעית? סֹוחרי חזרת ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָמאימתי
'אני  ּכֹותב: אּלא ּבלבד, ּדברים חזרת ולא ויּבדקּו. ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאחרת,
והרי  ׁשביעית, מּפרֹות זּוז מאתים ּכּנסּתי ּפלֹוני ּבן ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָּפלֹוני

לענּיים' ּבמּתנה נתּונים .הם ְְֲִִִֵַַָָ
.Ëּבׁשבּועֹות הּמֹועל חזרת להשבע מאימתי [החשוד ְֲִֵֵֵַַַָָ

ויאמר לשקר] אֹותֹו, מּכירין ׁשאין ּדין לבית מּׁשּיבֹוא ?ְְִִִִֵֵֶֶַַָֹ
ׁשאין  ּדין ּבבית ׁשבּועה יתחּיב אֹו אני', 'ח ׁשּוד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָלהם:

חׁשּוב ּבממֹון אֹותֹו גדול]מּכירין ירצה [סכום ולא ויׁשּלם , ְְְִִִִֵֶַַָָֹ
ּבֹודק ׁשהיה טּבח וכן והריאות]להּׁשבע. לעצמֹו[סכינו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

אֹוכלי  ּבכלל הּוא ׁשהרי ידֹו, מּתחת טרפה ויצאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּומֹוכר,
עד  לעדּות, ּפסּול זה הרי - לעדּות ּפסּולין ׁשהם ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָטרפה,
ויכּסה  ׁשחרים וילּבׁש רעתֹו, על ׁשּנחם מּמעׂשיו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּיראה
אבדה  ויחזיר אֹותֹו, מּכירין ׁשאין למקֹום ויל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹׁשחרים

חׁשּוב גדול]ּבדבר ידֹו[בשווי מּתחת טרפה יֹוציא אֹו , ְְִִֵַַָָָָָ
חׁשּוב. ְָָָּבדבר

.Èונתנּו אֹותֹו, מּכירין ׁשאין למקֹום ׁשהל זֹומם עד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן
עׂשה  זה הרי - רצה ולא ּבׁשקר, להעיד חׁשּוב ממֹון ְְְֲִֵֶֶֶָָָָָָָֹלֹו

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן לכׁשרּותֹו. וחזר .ּתׁשּובה, ְְְְְֵֵֶַַַָָָֹ
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oeygxn 'fÎ'a iyiyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyd"ryz'd oeygxn 'gÎ'a -
יום ראשון ֿ שישי ב 'ֿ ז 'מרחשון 

ה'תשע"ה  מרחשון ב' ראשון יום

.‡¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הר"א אֹוכלהּמצוה הּׂשכיר להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ

מחּבר הּדבר אֹותֹו אם ּבֹו ׁשעֹובד ֿ הּדבר מן עבֹודתֹו ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֻּבׁשעת
ואכלּת רע ּבכרם תבא "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלּקרקע,
"ּביד מלילת וקטפּת רע ּבקמת תבא ּכי וגֹו': ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹענבים

(ekÎdk ,bk mixac)ּבגמרא נתּבאר ּוכבר .(`aa)מציעא(.ft), ְְְְִִִֵָָָָָ
ּבׁשעת ּבמחּבר אֹוכל ׁשאדם למדנּו אּלּו ּפסּוקים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּמּׁשני
האחר, ּבלי הּפסּוקים אחד לנּו יסּפיק וׁשּלא מלאכה, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּגמר

לעיל ׁשּבארנּו ּדר nw)על dyr zevn)אמרם (xtq`על ְְְֵֵֶֶֶַַַָָ
(zcnlp dpi` ef devny xda zyxtׁשני ׁשּיאמרּו ְְֵֶַֹ'עד

ׁשענינּה עׂשה מצות זֹו הּנה ׁשמענּו'. לא לאו ואם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכתּובים,
לאכל לּׂשכיר ׁשּירׁשה ּכלֹומר: אּלּו, ּפסּוקים מּׁשני ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻֻהּׂשג

אמרּו ּובפרּוׁש a)מןֿהמחּבר, dpyn f wxt `rivn `aa): ְְְִֵַָָֻ
dceard)"ואּלּו zray ,oilretd)ּוכבר ֿ הּתֹורה". מן אֹוכלין ְְְִִֵַָָ

מ ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני מציעא.(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תשע"ה  מרחשון ג' שני יום

.ÁÒ¯ .ÊÒ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרס"ז מּלאכלהּמצוה הּׂשכיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

עֹובד הּוא אם ּבֹו עֹובד ׁשהּוא ֿ הּדבר מן עבֹודתֹו ְֲִִִֵֵֶַַָָָּבׁשעת
יתעּלה: אמרֹו והּוא לּקרקע, znwaּבמחּבר `az ik") ְְְְְִִֶַַַַָָֻ

("jrxוחרמׁש"(dxivwd ilk)"רע קמת על תניף לא ְְִֵֵֶֶַַָָֹ
(ek ,bk mixac)אמרּו ,(`vzÎik zyxt ixtq)― "חרמׁש : ְְֵֶָ

ּבזמן ּכלֹומר: חרמׁש", ּובׁשעת חרמׁש ֿ ּבעלי ּכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָלרּבֹות
אּלא ּבא לא זה ׁשּפסּוק וידּוע .לעצמ ּתקצֹור לא ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּקציר

תבא" "ּכי וׁשאמרֹו l"pd)ּבׂשכיר weqtd zligza)ּפרּוׁשֹו ְְְִִֵֶָָָֹ
ּובפרק תּתּגר. ארי הּתרגּום: ׁשאמר ּכמֹו ׂשכיר, ּתבֹוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכי

מציעא מּבבא ֿ הּתֹורה:(ft.)ז' מן אֹוכלין "אּלּו אמרּו: ְְְִִִִֵַָָָָָ
לקרקע ּבמחּבר מלאכה".(wece`)העֹוׂשה ּגמר ּבׁשעת ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֻ

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִֵָָָוׁשם

― הרס"ח מּלקחתהּמצוה הּׂשכיר ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא אכילתֹו, על נֹוסף מעבידֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָמאֹוכל

ֿ תּתן" לא ּכלי ֿ ואל ׂשבע ּכנפׁש ענבים (my,"ואכלּת ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
(dk.מציעא מּבבא ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָ

רּׁשאי ּׁשאינֹו ּומה לאכל רּׁשאי ּׁשהּוא מה נתּבאר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוׁשם
ּׁשּנאמר: מה על עבר הרי ― אכלֹו ואם ְֱֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹלאכל;

ּכלי ֿ jzial)"ואל mzgwl ick)."תּתן ֿ לא ְְְִֵֶֶֹ

ה'תשע"ה  מרחשון ד' שלישי יום

.ËÈ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.„Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרי"ט אתֿהּמצוה מּלמנֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻ

ּבׁשעת ּבֹו עֹוׂשה ׁשהיא ֿ הּדבר מן מּלאכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּבהמה
ּגּבּה על ּתבן ּתּׂשא אֹו ּתבּואה ׁשּתדּוׁש ּכגֹון ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָמלאכּתּה,
והּוא מּמּנּו, מּלאכל אֹותּה מֹונעים אין למקֹום, ְְְֱִִִִֵֶֶָָָֹמּמקֹום

ּבדיׁשֹו" ׁשֹור ֿ תחסם "לא יתעּלה: c)אמרֹו ,dk mixac), ְְְְִִֶַַָֹֹ
אּלא לחסימה ֿ ּבהמה ּכל ואחד הּׁשֹור ׁשאחד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָונתּבאר

ּבהוה הּכתּוב ּבׁשאר(ievna)ׁשּדּבר ּבין ּבדיׁשה ּובין . ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מלאכה ּבׁשעת מּלאכֹול אֹותּה מֹונעים אין ְְְְֱִִִֵֶַָָָָמלאכֹות
לֹוקה, ― ׁשּמנעּה ֿ זמן וכל ּבֹו, עֹוׂשה ׁשהיא ֿ הּדבר ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָמן

ּבקֹול חסמּה lek`ln)ואפּלּו drizxdl dilr wrvy)ּוכבר . ְְֲֲִַָָָ
מציעא מּבבא ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(v.)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ

― הרמ"ד והּואהּמצוה הּׁשֹואל, ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
רעהּו" מעם איׁש ֿ יׁשאל "וכי יתעּלה: bi)אמרֹו ,ak zeny) ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ
מ ח' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו מציעא(aa`)ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֶֶֶָָָ

מּׁשבּועֹות. ח' ְִֶֶּופרק

ה'תשע"ה  מרחשון ה' רביעי יום

.„Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ד והּואהּמצוה הּׁשֹואל, ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

רעהּו" מעם איׁש ֿ יׁשאל "וכי יתעּלה: bi)אמרֹו ,ak zeny) ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ
מ ח' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו מציעא(aa`)ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֶֶֶָָָ

מּׁשבּועֹות. ח' ְִֶֶּופרק

ה'תשע"ה  מרחשון ו' חמישי יום

.·Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ב חּנם,הּמצוה ׁשֹומר ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

אֹוֿ ּכסף ֿ רעהּו אל איׁש ֿ יּתן "ּכי יתעּלה: אמרֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָוהּוא
לׁשמר" e)כלים ,k zeny)זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָֹ

מ ט' מ(aa`)ּבפרק ג' ּופרק ח'(aa`)קּמא ּופרק מציעא ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָ
ְִמּׁשבּועֹות.

ה'תשע"ה  מרחשון ז' שישי יום

.„Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Êˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקצ"ז ּכדיהּמצוה לעני, להלות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

ויֹותר חֹובה יֹותר זֹו ּומצוה עניניו. על ּולהקל לֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָלהרחיב
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oeygxnקמד 'g ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּפניו ּומגּלה ונתּבּזה ׁשּנצר מי ּכי צדקה; מּמצות ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָחמּורה
זה ּבדבר וצערֹו מצּוקתֹו אין ֿ אדם, מּבני (zhiytaלבּקׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ

(dwcvl eciזקּוק והּוא ּפניו, ּגּלה לא ׁשעדין זה ְְֲִִֶֶַָָָָֹּכמֹו
נצר יהא ולא מּצבֹו יתּגּלה ׁשּלא ּכדי (ezwevneלעזרה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

(zilklk wx `le ziytp mb `idהּוא זֹו ּבמצוה הּצּוּוי .ְְִִַָ
"עּמ ֿ העני את ֿ עּמי את ּתלוה ֿ ּכסף "אם יתעּלה: ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאמרֹו

(ck ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt): ְְְִַָ
האחד: מּׁשלׁשה, חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ואם ֿ אם ְְִִִֶֶַָָָָָָֹ"ּכל
― ּתלוה ֿ ּכסף אם אמרּו: ֿ עּמי". את ּתלוה ֿ ּכסף ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָאם

חֹובה, אֹומר אּתה ּתלמּודחֹובה. רׁשּות? אּלא אינֹו אֹו ְְֵֵֶַַָָָָ
מחסרֹו ּדי ּתעביטּנּו העבט g)לֹומר: ,eh mixac)חֹובה ― ְֲֲִֵֵֶַַַַָֹ

ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר רׁשּות". ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹולא
ּבכתּבֹות .(g.)ּבתרא(aa`)ּוב(gn.)מקֹומֹות ְְְְִַָֻ

― הרל"ד הּמלוההּמצוה מּלתּבֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא חֹובֹו, לפרֹוע יכֹול ׁשאינֹו נדע אם ֿ הּלוה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאת

ּכנׁשה" לֹו ֿ תהיה "לא ck)יתעּלה: ,bk zeny)ּובגמרא . ְְְְִִִֶֶֶַָָֹֹ

מציעא ויֹודע(dr:)ּבבא מנה ּבחברֹו לנֹוׁשה "מּנין אמרּו: ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
לפניו לעבֹור ׁשאסּור לֹו, ׁשאין ly`ּבֹו ick deld iptl) ְֲֵֶֶַָָָ

(eizeaeg exikfi."ּכנׁשה לֹו ֿ תהיה "לא לֹומר: ּתלמּוד ?ְְְִֶֶַַֹֹ
my)ּובּמכלּתא mihtey zyxt)― ּכנׁשה לֹו ֿ תהיה "לא : ְְְְִִֶֶַָֹֹ

את ּגם ּכֹולל זה ׁשּלאו ודע ֿ זמן". ּבכל לֹו ּתראה ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
עֹובר ּברּבית ׁשהּמלוה אמרּו, ּולפיכ הרּבית, חֹוב ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּתֹובע
ׁשאבאר ּכמֹו ּכנׁשה", לֹו ֿ תהיה "לא יתעּלה: אמרֹו על ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּגם

ְַָלקּמן.

ה'תשע"ה  מרחשון ח' קודש שבת יום

.·Ó˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקמ"ב ֿ הּנכריהּמצוה את לנגֹוׂש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ

לחמֹול ׁשּנצטּוינּו ּכדר החֹובֹות, ּבתביעת עליו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָוללחֹוץ
"אתֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא מּלנגׂשֹו, והזהרנּו יׂשראל ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻעל

ּתּגׂש" b)הּנכרי ,eh mixac)ספרי ּולׁשֹון .(d`x zyxt): ְְְִִִֵַָֹ
עׂשה". מצות זֹו ― ּתּגׂש ֿ הּנכרי ְְֲִִִֵֶַַָֹ"את
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ãëiå:åézçz Bðá eäiLàé-úà õøàä-íò eëéìîiå ïBîà Cìnä-ìò íéøLwä-ìk úà õøàä-íò Cäëøúéå ©©Æ©¨½̈¤¥¬¨©§¦−©©¤´¤¨®©©§¦¯©¨¨²¤¤Ÿ¦¨¬§−©§¨«§¤²¤
:äãeäé éëìîì íéîiä éøác øôñ-ìò íéáeúk íä-àìä äùò øLà ïBîà éøácåëBúøá÷a Búà øa÷iå ¦§¥¬¨−£¤´¨¨®Ÿ£Ÿ¥´§¦À©¥²¤¦§¥¬©¨¦−§©§¥¬§¨«©¦§¬ŸŸ²¦§ª¨−

ô :åézçz Bðá eäiLàé Cìîiå àfò-ïâa§©ª¨®©¦§²ŸŸ¦¨¬§−©§¨«
ak aÎmiklnbiÎ`

àìLe Bëìîá eäiLàé äðL äðîL-ïaäéãò-úá äãéãé Bnà íLå íìLeøéa Cìî äðL úçàå íéL ¤§Ÿ¤³¨¨ÆŸ¦¨´§¨§½§Ÿ¦³§©©Æ¨½̈¨©−¦¨¨®¦§¥´¦½§¦¨¬©£−̈¨
:ú÷öaîáô :ìåàîNe ïéîé øñ-àìå åéáà ãåc Cøc-ìëa Cìiå ýåýé éðéòa øLiä NòiåâäðîLa éäéå ¦¨§©«©©¬©©¨−̈§¥¥´§Ÿ̈®©¥À¤§¨¤Æ¤Æ¨¦´¨¦½§Ÿ−̈¨¦¬§«Ÿ©§¦À¦§Ÿ¤³

:øîàì ýåýé úéa øôqä ílLî-ïá eäéìöà-ïa ïôL-úà Cìnä çìL eäiLàé Cìnì äðL äøNòãäìò ¤§¥Æ¨½̈©¤−¤Ÿ¦¨®¨©´©Â¤¤¤¨¨̧¤£©§¨³¤§ª¨Æ©Ÿ¥½¥¬§Ÿ̈−¥«Ÿ£¥À
:íòä úàî óqä éøîL eôñà øLà ýåýé úéa àáenä óñkä-úà ízéå ìBãbä ïäkä eäi÷ìç-ìà¤¦§¦Æ̈Æ©Ÿ¥´©¨½§©¥´¤©¤½¤©−̈¥´§Ÿ̈®£¤¬¨§²Ÿ§¥¬©©−¥¥¬¨¨«

äéùòì Búà eðzéå ýåýé (éø÷ úéa) úéaá íéã÷ônä äëàìnä éùò ãé-ìò (éø÷ eäðzéå) äðzéå§¦§ªÀª§¦§ªÀ©©ÆŸ¥Ÿ́©§¨½̈©ª§¨¦−¥´¥´§Ÿ̈®§¦§´ŸÀ§Ÿ¥³Ÿ
áöçî éðáàå íéöò úBð÷ìå íéøãbìå íéðaìå íéLøçì å :úéaä ÷ãa ÷fçì ýåýé úéáa øLà äëàìnä©§¨¨Æ£¤Æ§¥´§Ÿ̈½§©¥−¤¬¤©¨«¦¤¨´¨¦½§©Ÿ¦−§©«Ÿ§¦®§¦§³¥¦Æ§©§¥´©§¥½

:úéaä-úà ÷fçìæ:íéùò íä äðeîàá ék íãé-ìò ïzpä óñkä ízà áLçé-àì Càçeäi÷ìç øîàiå §©¥−¤©¨«¦©Ÿ¥¨¥´¦½̈©¤−¤©¦¨´©¨¨®¦¬¤¡−̈¥¬Ÿ¦«Ÿ©ÂŸ¤¦§¦¹̈
:eäàø÷iå ïôL-ìà øôqä-úà äi÷ìç ïziå ýåýé úéáa éúàöî äøBzä øôñ øôqä ïôL-ìò ìBãbä ïäkä©Ÿ¥³©¨Æ©¨¨´©Ÿ¥½¥¯¤©¨²¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®©¦¥̧¦§¦¨¯¤©¥²¤¤¨−̈©¦§¨¥«

èéãáò eëézä øîàiå øác Cìnä-úà áLiå Cìnä-ìà øôqä ïôL àáiåúéaá àöîpä óñkä-úà E ©¨ºŸ¨¨³©Ÿ¥Æ¤©¤½¤©¨¬¤¤©¤−¤¨¨®©ÀŸ¤¦¦³£¨¤ÆÆ¤©¤Æ¤Æ©¦§¨´©©½¦
:ýåýé úéa íéã÷ônä äëàìnä éùò ãé-ìò eäðziåéäi÷ìç éì ïúð øôñ øîàì Cìnì øôqä ïôL ãbiå ©«¦§ªÀ©©ÆŸ¥Ÿ́©§¨½̈©ª§¨¦−¥¬§Ÿ̈«©©¥º¨¨³©Ÿ¥Æ©¤´¤¥½Ÿ¥¤¨´©¦½¦§¦−̈

:Cìnä éðôì ïôL eäàø÷iå ïäkäàé:åéãâa-úà òø÷iå äøBzä øôñ éøác-úà Cìnä òîLk éäéåáéåöéå ©Ÿ¥®©¦§¨¥¬¨−̈¦§¥¬©¤«¤©«§¦Æ¦§´Ÿ©©¤½¤¤¦§¥−¥´¤©¨®©¦§©−¤§¨¨«©§©´
éNò úàå øôqä ïôL | úàå äéëéî-ïa øBaëò-úàå ïôL-ïa í÷éçà-úàå ïäkä äi÷ìç-úà Cìnää ©¤¿¤¤¦§¦¨´©Ÿ¥¿§¤£¦¨´¤Â̈¨§¤©§¸¤¦¨¹̈§¥´¨¨´©Ÿ¥À§¥²£¨¨¬

:øîàì Cìnä-ãáòâéàöîpä øôqä éøác-ìò äãeäé-ìk ãòáe íòä-ãòáe éãòa ýåýé-úà eLøã eëì ¤«¤©¤−¤¥«Ÿ§Á¦§¸¤§Ÿ̈¹©£¦´§©¨À̈§©Æ¨§½̈©¦§¥²©¥¬¤©¦§−̈
äfä øôqä éøác-ìò eðéúáà eòîL-àì øLà ìò eðá äúvð àéä-øLà ýåýé úîç äìBãâ-ék äfä©¤®¦«§º̈£©´§Ÿ̈À£¤¦Æ¦§¨´½̈©Á£¤̧«Ÿ¨§¹£Ÿ¥À©¦§¥Æ©¥´¤©¤½

:eðéìò áeúkä-ìëk úBùòì©£−Ÿ§¨©¨¬¨¥«
i"yx

(Á).È˙‡ˆÓ ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ:התורה את אחז כששרף שם שהטמינו הנדבך, תחת ·È„Ú.(È‚)טמון '‰ ˙‡ Â˘¯„
מלכך: ואת אותך ה' יולך כתוב ראה

cec zcevn
(ÂÎ).Â˙¯Â·˜·:בחייו לעצמו  כרה  ‰ÛÒÎ.(„)אשר  ˙‡ Ì˙ÈÂ

בשלימות: הכסף  כל  יאסף לומר : ‰Î‡ÏÓ‰.(‰)רצה È˘ÂÚ
אדרכלין, ז''ל רבותינו בדברי הנקראים  הגדולים האומנים  הם 
האומנים בונים היו ידם ומתחת ה ', בבית ממונים והיו

אותם: שיורו מה כפי  הכסףÂ˙ÈÂ.הפועלים , את יתנו והם
בשכרן: הפועלים  העציםÌÈ˘¯ÁÏ.(Â)לאומנים כורתי הם

הנרצה : הבית:ÌÈÂ·ÏÂ.בתמונה בקירות העצים  הבונים הם 
.ÌÈ¯„Â‚ÏÂ:האבנים קירות  הבונים ÁÈ˘·.(Ê)הם ‡Ï Í‡ולזה באמונה, שעושים  היו ידוע כי וכו ', הכסף  על  חשבון עשו לא 

אלו: È˙‡ˆÓ.(Á)נבחרו  ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒפן הכהנים  פחדו לזה  ז''ל , רבותינו  שאמרו כמו התורה  את  שרף  אחז כי שעל יתכן
מותו ולאחר מפניו , והטמינו ההיא  תורה הספר ולקחו ה', מפי משה כתב אשר הארון, מצד  המונח  התורה בספר גם ידו  ישלח 
ז''ל  רבותינו  ואמרו  מצאה , הבית בדקי ואחרי  המובא, הכסף אחר  מחפש  גדול  הכהן היה וכאשר מצאוה, ולא  אחריה  חפשו
מצאוה, ולא  אחריה  חפשו מאז כי ועל  מלכך , ואת אותך  ה ' יולך  הדף התחלת והיה תוכחות בפרשת מגוללת  כשהיתה  שמצאה 

ה ': בבית  מצאתיה  ההיא התורה ספר כמבשר , Â‚Â'.אמר Ô˙ÈÂאת חשב כי  הדף, בתחלת  כתוב הנמצא  לו הראה לומר: רצה
העם : את  להחריד  ורמז  לאות  ומשתומם :Â‰‡¯˜ÈÂ.הדבר  בהוצאה :‰˙ÂÎÈ.(Ë)כמתמיה להוציאם  מטבעות , ÙÒ¯(È)לעשות 

.ÈÏ Ô˙: הזה בדף מגוללת  כשהיא הנאבד, ספר לי נתן לומר: ההוא :Â‰‡¯˜ÈÂ.רצה Â‚Â'.(È‡)בהדף  Ú¯˜ÈÂ,החרדה בעבור
וסימן: לאות חשבה  הוא גם ‰'.(È‚)כי  ˙‡ Â˘¯„הספר דברי בעבור יהודה, כל ועל  פה הנמצא  העם ועל עלי לנביאים שאלו

וכו': ה' חמת גדולה אשר  לאות  שהוא  מהנראה אשר הדף, בתחילת בה כתוב  הכתובÂ˘ÚÏ˙.הנמצא ככל  לעשות רוצה אשר
ההוא: הדף  בתחילת 

oeiv zcevn
(„).Ì˙ÈÂ: והשלמה תם  ‰ÛÒ.מלשון È¯ÓÂ˘:השוערים הם
(‰).„È ÏÚ: ביד.˙È·‰ שבודקים·„˜ שם  על הבית, רעוע 

והרעוע: השבור  מקום  אחר ÁÓˆ·.(Â)ומחפשים  È·‡Â
גידולם: ממקום  הנכרתים ˘ÔÙ.(Á)אבנים ÏÚ:שפן אל 

(Ë).ÂÎÈ˙‰ כמו האור , ידי שעל הצקה  כב)ענין כב :(יחזקאל
כסף: והבערה:ˆ˙‰.(È‚)כהתוך  הצתה מלשון 

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

הנהלת ת"ת בית יוסף ישיבה ליובאוויטש אשר בטרנטה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל הפ"כ מס' ל"ט.

ולסיומו, בקשת הוראות בענין המקוה.

ישיבת  הת"ת  בבנין  היא  שנמצאת  וכיון  וביותר.  ביותר  הוא  נעלה  מקוה  ענין  אשר  ברור, 

ליובאוויטש וגם נתפרסמה בשם ליובאוויטשער מקוה, מובן שיש להשתדל ככל הדרוש שלא רק יסודר 

הכל בתקונה, ככתוב בהפ"כ, אלא שעוד תתפתח וכו', ויתרבה מספר המבקרות כהנה וכהנה.

שזכות  כהנ"ל  בענין  ובפרט  קשות,  התחלות  שרק  בזה,  ההתחלה  תקופת  עברו  מכבר  והרי 

הרבות מסייעתם.

ולהעיר ולהאיר עד כמה התענינו בזה רבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ונפלא הענין 

כך, אפילו כשהי' הכרח לפסוק  כדי  ועד  דינים  - שאפילו אלו מהם שמכמה טעמים לא רצו לפסוק 

דין, מסרו הנוסח לרב שיאמר הוא שכך הוא הדין, יצאו מכלל זה עניני מקוה טהרה, שהתענינו בזה 

בתשומת לב מיוחדה, שלחו שו"ת, הוראות מפורטות וכו' וכו'.

וע"ד הדרוש והרמז והסוד הרי שייכות בין שני הענינים - כי חינוך על טהרת הקודש בהצלחה, 

ענין הכי עיקרי בזה, לידת הולד בטהרה ובקדושה. וק"ל.

ויהי רצון שיבשרו טוב בענינים הכללים והפרטים, שהרי באים אנו מחדש תשרי, חדש השביעי 

המושבע בכל טוב, וכללי הוא לכל השנה, להמשיך הטוב הברכה וההצלחה בכל עניני השנה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



קמה oeygxn 'g ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּפניו ּומגּלה ונתּבּזה ׁשּנצר מי ּכי צדקה; מּמצות ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָחמּורה
זה ּבדבר וצערֹו מצּוקתֹו אין ֿ אדם, מּבני (zhiytaלבּקׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ

(dwcvl eciזקּוק והּוא ּפניו, ּגּלה לא ׁשעדין זה ְְֲִִֶֶַָָָָֹּכמֹו
נצר יהא ולא מּצבֹו יתּגּלה ׁשּלא ּכדי (ezwevneלעזרה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

(zilklk wx `le ziytp mb `idהּוא זֹו ּבמצוה הּצּוּוי .ְְִִַָ
"עּמ ֿ העני את ֿ עּמי את ּתלוה ֿ ּכסף "אם יתעּלה: ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאמרֹו

(ck ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt): ְְְִַָ
האחד: מּׁשלׁשה, חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ואם ֿ אם ְְִִִֶֶַָָָָָָֹ"ּכל
― ּתלוה ֿ ּכסף אם אמרּו: ֿ עּמי". את ּתלוה ֿ ּכסף ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָאם

חֹובה, אֹומר אּתה ּתלמּודחֹובה. רׁשּות? אּלא אינֹו אֹו ְְֵֵֶַַָָָָ
מחסרֹו ּדי ּתעביטּנּו העבט g)לֹומר: ,eh mixac)חֹובה ― ְֲֲִֵֵֶַַַַָֹ

ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר רׁשּות". ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹולא
ּבכתּבֹות .(g.)ּבתרא(aa`)ּוב(gn.)מקֹומֹות ְְְְִַָֻ

― הרל"ד הּמלוההּמצוה מּלתּבֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא חֹובֹו, לפרֹוע יכֹול ׁשאינֹו נדע אם ֿ הּלוה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאת

ּכנׁשה" לֹו ֿ תהיה "לא ck)יתעּלה: ,bk zeny)ּובגמרא . ְְְְִִִֶֶֶַָָֹֹ

מציעא ויֹודע(dr:)ּבבא מנה ּבחברֹו לנֹוׁשה "מּנין אמרּו: ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
לפניו לעבֹור ׁשאסּור לֹו, ׁשאין ly`ּבֹו ick deld iptl) ְֲֵֶֶַָָָ

(eizeaeg exikfi."ּכנׁשה לֹו ֿ תהיה "לא לֹומר: ּתלמּוד ?ְְְִֶֶַַֹֹ
my)ּובּמכלּתא mihtey zyxt)― ּכנׁשה לֹו ֿ תהיה "לא : ְְְְִִֶֶַָֹֹ

את ּגם ּכֹולל זה ׁשּלאו ודע ֿ זמן". ּבכל לֹו ּתראה ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
עֹובר ּברּבית ׁשהּמלוה אמרּו, ּולפיכ הרּבית, חֹוב ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּתֹובע
ׁשאבאר ּכמֹו ּכנׁשה", לֹו ֿ תהיה "לא יתעּלה: אמרֹו על ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּגם

ְַָלקּמן.

ה'תשע"ה  מרחשון ח' קודש שבת יום

.·Ó˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקמ"ב ֿ הּנכריהּמצוה את לנגֹוׂש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ

לחמֹול ׁשּנצטּוינּו ּכדר החֹובֹות, ּבתביעת עליו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָוללחֹוץ
"אתֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא מּלנגׂשֹו, והזהרנּו יׂשראל ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻעל

ּתּגׂש" b)הּנכרי ,eh mixac)ספרי ּולׁשֹון .(d`x zyxt): ְְְִִִֵַָֹ
עׂשה". מצות זֹו ― ּתּגׂש ֿ הּנכרי ְְֲִִִֵֶַַָֹ"את
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`k aÎmiklnekÎck

ãëiå:åézçz Bðá eäiLàé-úà õøàä-íò eëéìîiå ïBîà Cìnä-ìò íéøLwä-ìk úà õøàä-íò Cäëøúéå ©©Æ©¨½̈¤¥¬¨©§¦−©©¤´¤¨®©©§¦¯©¨¨²¤¤Ÿ¦¨¬§−©§¨«§¤²¤
:äãeäé éëìîì íéîiä éøác øôñ-ìò íéáeúk íä-àìä äùò øLà ïBîà éøácåëBúøá÷a Búà øa÷iå ¦§¥¬¨−£¤´¨¨®Ÿ£Ÿ¥´§¦À©¥²¤¦§¥¬©¨¦−§©§¥¬§¨«©¦§¬ŸŸ²¦§ª¨−

ô :åézçz Bðá eäiLàé Cìîiå àfò-ïâa§©ª¨®©¦§²ŸŸ¦¨¬§−©§¨«
ak aÎmiklnbiÎ`

àìLe Bëìîá eäiLàé äðL äðîL-ïaäéãò-úá äãéãé Bnà íLå íìLeøéa Cìî äðL úçàå íéL ¤§Ÿ¤³¨¨ÆŸ¦¨´§¨§½§Ÿ¦³§©©Æ¨½̈¨©−¦¨¨®¦§¥´¦½§¦¨¬©£−̈¨
:ú÷öaîáô :ìåàîNe ïéîé øñ-àìå åéáà ãåc Cøc-ìëa Cìiå ýåýé éðéòa øLiä NòiåâäðîLa éäéå ¦¨§©«©©¬©©¨−̈§¥¥´§Ÿ̈®©¥À¤§¨¤Æ¤Æ¨¦´¨¦½§Ÿ−̈¨¦¬§«Ÿ©§¦À¦§Ÿ¤³

:øîàì ýåýé úéa øôqä ílLî-ïá eäéìöà-ïa ïôL-úà Cìnä çìL eäiLàé Cìnì äðL äøNòãäìò ¤§¥Æ¨½̈©¤−¤Ÿ¦¨®¨©´©Â¤¤¤¨¨̧¤£©§¨³¤§ª¨Æ©Ÿ¥½¥¬§Ÿ̈−¥«Ÿ£¥À
:íòä úàî óqä éøîL eôñà øLà ýåýé úéa àáenä óñkä-úà ízéå ìBãbä ïäkä eäi÷ìç-ìà¤¦§¦Æ̈Æ©Ÿ¥´©¨½§©¥´¤©¤½¤©−̈¥´§Ÿ̈®£¤¬¨§²Ÿ§¥¬©©−¥¥¬¨¨«

äéùòì Búà eðzéå ýåýé (éø÷ úéa) úéaá íéã÷ônä äëàìnä éùò ãé-ìò (éø÷ eäðzéå) äðzéå§¦§ªÀª§¦§ªÀ©©ÆŸ¥Ÿ́©§¨½̈©ª§¨¦−¥´¥´§Ÿ̈®§¦§´ŸÀ§Ÿ¥³Ÿ
áöçî éðáàå íéöò úBð÷ìå íéøãbìå íéðaìå íéLøçì å :úéaä ÷ãa ÷fçì ýåýé úéáa øLà äëàìnä©§¨¨Æ£¤Æ§¥´§Ÿ̈½§©¥−¤¬¤©¨«¦¤¨´¨¦½§©Ÿ¦−§©«Ÿ§¦®§¦§³¥¦Æ§©§¥´©§¥½

:úéaä-úà ÷fçìæ:íéùò íä äðeîàá ék íãé-ìò ïzpä óñkä ízà áLçé-àì Càçeäi÷ìç øîàiå §©¥−¤©¨«¦©Ÿ¥¨¥´¦½̈©¤−¤©¦¨´©¨¨®¦¬¤¡−̈¥¬Ÿ¦«Ÿ©ÂŸ¤¦§¦¹̈
:eäàø÷iå ïôL-ìà øôqä-úà äi÷ìç ïziå ýåýé úéáa éúàöî äøBzä øôñ øôqä ïôL-ìò ìBãbä ïäkä©Ÿ¥³©¨Æ©¨¨´©Ÿ¥½¥¯¤©¨²¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®©¦¥̧¦§¦¨¯¤©¥²¤¤¨−̈©¦§¨¥«

èéãáò eëézä øîàiå øác Cìnä-úà áLiå Cìnä-ìà øôqä ïôL àáiåúéaá àöîpä óñkä-úà E ©¨ºŸ¨¨³©Ÿ¥Æ¤©¤½¤©¨¬¤¤©¤−¤¨¨®©ÀŸ¤¦¦³£¨¤ÆÆ¤©¤Æ¤Æ©¦§¨´©©½¦
:ýåýé úéa íéã÷ônä äëàìnä éùò ãé-ìò eäðziåéäi÷ìç éì ïúð øôñ øîàì Cìnì øôqä ïôL ãbiå ©«¦§ªÀ©©ÆŸ¥Ÿ́©§¨½̈©ª§¨¦−¥¬§Ÿ̈«©©¥º¨¨³©Ÿ¥Æ©¤´¤¥½Ÿ¥¤¨´©¦½¦§¦−̈

:Cìnä éðôì ïôL eäàø÷iå ïäkäàé:åéãâa-úà òø÷iå äøBzä øôñ éøác-úà Cìnä òîLk éäéåáéåöéå ©Ÿ¥®©¦§¨¥¬¨−̈¦§¥¬©¤«¤©«§¦Æ¦§´Ÿ©©¤½¤¤¦§¥−¥´¤©¨®©¦§©−¤§¨¨«©§©´
éNò úàå øôqä ïôL | úàå äéëéî-ïa øBaëò-úàå ïôL-ïa í÷éçà-úàå ïäkä äi÷ìç-úà Cìnää ©¤¿¤¤¦§¦¨´©Ÿ¥¿§¤£¦¨´¤Â̈¨§¤©§¸¤¦¨¹̈§¥´¨¨´©Ÿ¥À§¥²£¨¨¬

:øîàì Cìnä-ãáòâéàöîpä øôqä éøác-ìò äãeäé-ìk ãòáe íòä-ãòáe éãòa ýåýé-úà eLøã eëì ¤«¤©¤−¤¥«Ÿ§Á¦§¸¤§Ÿ̈¹©£¦´§©¨À̈§©Æ¨§½̈©¦§¥²©¥¬¤©¦§−̈
äfä øôqä éøác-ìò eðéúáà eòîL-àì øLà ìò eðá äúvð àéä-øLà ýåýé úîç äìBãâ-ék äfä©¤®¦«§º̈£©´§Ÿ̈À£¤¦Æ¦§¨´½̈©Á£¤̧«Ÿ¨§¹£Ÿ¥À©¦§¥Æ©¥´¤©¤½

:eðéìò áeúkä-ìëk úBùòì©£−Ÿ§¨©¨¬¨¥«
i"yx

(Á).È˙‡ˆÓ ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ:התורה את אחז כששרף שם שהטמינו הנדבך, תחת ·È„Ú.(È‚)טמון '‰ ˙‡ Â˘¯„
מלכך: ואת אותך ה' יולך כתוב ראה

cec zcevn
(ÂÎ).Â˙¯Â·˜·:בחייו לעצמו  כרה  ‰ÛÒÎ.(„)אשר  ˙‡ Ì˙ÈÂ

בשלימות: הכסף  כל  יאסף לומר : ‰Î‡ÏÓ‰.(‰)רצה È˘ÂÚ
אדרכלין, ז''ל רבותינו בדברי הנקראים  הגדולים האומנים  הם 
האומנים בונים היו ידם ומתחת ה ', בבית ממונים והיו

אותם: שיורו מה כפי  הכסףÂ˙ÈÂ.הפועלים , את יתנו והם
בשכרן: הפועלים  העציםÌÈ˘¯ÁÏ.(Â)לאומנים כורתי הם

הנרצה : הבית:ÌÈÂ·ÏÂ.בתמונה בקירות העצים  הבונים הם 
.ÌÈ¯„Â‚ÏÂ:האבנים קירות  הבונים ÁÈ˘·.(Ê)הם ‡Ï Í‡ולזה באמונה, שעושים  היו ידוע כי וכו ', הכסף  על  חשבון עשו לא 

אלו: È˙‡ˆÓ.(Á)נבחרו  ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒפן הכהנים  פחדו לזה  ז''ל , רבותינו  שאמרו כמו התורה  את  שרף  אחז כי שעל יתכן
מותו ולאחר מפניו , והטמינו ההיא  תורה הספר ולקחו ה', מפי משה כתב אשר הארון, מצד  המונח  התורה בספר גם ידו  ישלח 
ז''ל  רבותינו  ואמרו  מצאה , הבית בדקי ואחרי  המובא, הכסף אחר  מחפש  גדול  הכהן היה וכאשר מצאוה, ולא  אחריה  חפשו
מצאוה, ולא  אחריה  חפשו מאז כי ועל  מלכך , ואת אותך  ה ' יולך  הדף התחלת והיה תוכחות בפרשת מגוללת  כשהיתה  שמצאה 

ה ': בבית  מצאתיה  ההיא התורה ספר כמבשר , Â‚Â'.אמר Ô˙ÈÂאת חשב כי  הדף, בתחלת  כתוב הנמצא  לו הראה לומר: רצה
העם : את  להחריד  ורמז  לאות  ומשתומם :Â‰‡¯˜ÈÂ.הדבר  בהוצאה :‰˙ÂÎÈ.(Ë)כמתמיה להוציאם  מטבעות , ÙÒ¯(È)לעשות 

.ÈÏ Ô˙: הזה בדף מגוללת  כשהיא הנאבד, ספר לי נתן לומר: ההוא :Â‰‡¯˜ÈÂ.רצה Â‚Â'.(È‡)בהדף  Ú¯˜ÈÂ,החרדה בעבור
וסימן: לאות חשבה  הוא גם ‰'.(È‚)כי  ˙‡ Â˘¯„הספר דברי בעבור יהודה, כל ועל  פה הנמצא  העם ועל עלי לנביאים שאלו

וכו': ה' חמת גדולה אשר  לאות  שהוא  מהנראה אשר הדף, בתחילת בה כתוב  הכתובÂ˘ÚÏ˙.הנמצא ככל  לעשות רוצה אשר
ההוא: הדף  בתחילת 

oeiv zcevn
(„).Ì˙ÈÂ: והשלמה תם  ‰ÛÒ.מלשון È¯ÓÂ˘:השוערים הם
(‰).„È ÏÚ: ביד.˙È·‰ שבודקים·„˜ שם  על הבית, רעוע 

והרעוע: השבור  מקום  אחר ÁÓˆ·.(Â)ומחפשים  È·‡Â
גידולם: ממקום  הנכרתים ˘ÔÙ.(Á)אבנים ÏÚ:שפן אל 

(Ë).ÂÎÈ˙‰ כמו האור , ידי שעל הצקה  כב)ענין כב :(יחזקאל
כסף: והבערה:ˆ˙‰.(È‚)כהתוך  הצתה מלשון 
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.âî÷aiÎg

çéìà-ék Cìà eæ-Cøc éðòéãBä ézçèá Eá-ék Ecñç | ø÷aá éðòéîLä:éLôð éúàNð Eèéðìévä ©§¦»¥³¦©¸Ÿ¤©§¤»¦§¶Å̈¨¬§¦«¦¥À¦¤«¤¬¥¥®¦¥¹¤À¨¨¬¦©§¦«©¦¥−¦
éìà ýåýé | éáéàî:éúéqë EéðBöø úBNòì | éðãnì:øBLéî õøàa éðçðz äáBè Eçeø éäBìà äzà-ék E ¥«Ÿ§©¬§Ÿ̈À¥¤¬¦¦«¦©§¥³¦©«£´§¤»¦©¨¶¡Å¨¬«£¬¨®©¹§¥À¦§¤´¤¦«

àé:éLôð äøvî àéöBz | Eú÷ãöa éðiçz ýåýé EîL-ïòîìáééøøö-ìk zãáàäå éáéà úéîöz Ecñçáe §©«©¦§´§Ÿ̈´§©¥®¦§¦§¨«§Ã¦−¦¨¨´©§¦««§©§§»©§¦¶«ÅŸ§¨¬−§©«£©§¨¨«Ÿ§¥´
:Ecáò éðà ék éLôð©§¦®¦¹À£¦´©§¤«

.ãî÷fÎ`

à:äîçìnì éúBòaöà áø÷ì éãé ãnìîä éøeö | ýåýé Ceøa | ãåãìáéèìôîe éabNî éúãeöîe écñç §¨¦̧»̈³§Ÿ̈¸¦À©«§©¥´¨©´©§¨®¤¹§§©À©¦§¨¨«©§¦¬§«¨¦»¦§©¦¶«§©§¦Å
:ézçú énò ããBøä éúéñç Báe épâî éìâ:eäáMçzå LBðà-ïa eäòãzå íãà-äî ýåýéãìáäì íãà ¦¬−¨«¦¦´¨¦®¦¨«¥−©¦´©§¨«§Ÿ̈À¨−¨¨©¥«¨¥®¤¡¹À©§©§¥«−¨¨©¤´¤

:øáBò ìök åéîé äîcäéîL-èä ýåýé:eðLòéå íéøäa òb ãøúå Eåévç çìL íöéôúe ÷øa ÷BøaE ¨¨®¹̈À̈§¥´¥«−§Ÿ̈©¨¤´§¥¥®©−¤«¨¦´§¤«¡¨«§´−¨¨§¦¥®§©¬¦¹¤À
:ínäúeæéãé çìL:øëð éða ãiî íéaø íénî éðìéväå éðöt íBønî E §ª¥«§©¬¨¤À¦Å̈¬§¥´¦−§©¦¥¦¦©´¦©¦®¹¦©À§¥´¥¨«

i"yx
(Á).¯˜··הגאולה „¯Í:(מצאתי)בצמוח ÈÚÈ„Â‰
.ÂÊשאלתי שתקבל אליך נפשי :(סא"א)נשאתי

(Ë).È˙ÈÒÎ ÍÈÏ‡ אדם מכל מכסה אני  תלאותי
אליך: ˙È˙Á.(·)להגידם ÈÓÚ „„Â¯‰ הרוקע

כמו במקומו לרבוץ עמי את י"ב)ושוטח שוטח (איוב
כדמתרגם  רוקע של תרגום רודד אותם, מגדיל לגוים
תחתי  עמים הרודד פותרים ויש ורדידו, וירקעו
עמי  מוגה מדויק בספר אך תחתי, עמים המחליש

תחתי  ועל עמי וקורין עמים סבירין ג' עליו ומסורה
קרי: תחתיו עליו מסורה ‡„Ì.(‚)יש ‰Ó פרס מה

גדולה: להם להרבות ידעתם כי לפניך וישמעאל
(„).¯·ÂÚ ÏˆÎ ÂÈÓÈכצל ויעשם אמר (קהלת שלמה

קבועים י') שהם כותל צל או דקל צל אם פירש ולא
הפורח: עוף של צלו עובר כצל אביו פי' כבר

(Ê).ÈˆÙ את הפוצה וכן הוא הצלה ולשון הוציאני
עבדו :(מצאתי)דוד

cec zcevn
(Á).¯˜Â··:רב בזריזות  בהשכמה  ‡ÍÏ.ר"ל ÂÊ Í¯„ הדרך

האויב: מיד להנצל בה אלך  È˘Ù.אשר È˙‡˘נושא אני
עליך: ולבטוח בך  להסתכל למעלה  È˙ÈÒÎ.(Ë)נפשי ÍÈÏ‡

כסיתי ולזה  אדם תשועת  שוא כי אדם לבני  ריבי גליתי  לא 
לבדך : אליך  לגלות רצונך È„ÓÏ.(È)מכולם  לעשות בלבי  תן 

אליך : לבבי  להטות ובידך  אלהי  אתה ÂË·‰.כי  ÍÁÂ¯ רצונך
כמו בעבירה אכשל  שלא ר "ל  מישור  בארץ אותי תנהג הטוב

נכשל : שאינו ישר  במקום  ˘ÍÓ.(È‡)ההולך ÔÚÓÏלמען
שמך : ויגדל מ"מ ·ˆ„˜˙Í.יקודש זכות בידי אין  אם  אף 

מצרה : נפשי  תוציא  Í„·Ú.(È·)בצדקתך È‡ ÈÎהאדון ועל 
עליו: הקמים  מיד  עבדו È„È.(‡)להציל  „ÓÏÓ‰נצחון כל 

לא במלחמה עושה המלמד שאני  הוא ה ' כי ידי, בכח באה
למלחמה: במ "ש:‡ˆ·È˙ÂÚ.ידי הדבר  משגבי:È„ÒÁ.(·)כפל  והוא  חזק למבצר לי והוא חסד  עמדי העושה  ÈËÏÙÓÂ.הוא

לי: אמר ביאור ולתוספת אותי כמגן:ÈÈ‚Ó.ומציל מחסה  לי ועל ‰¯Â„„.הוא לי ונכנעים  תחתי  מצע להיות  עמי השוטח 
בהם: ומשל  בידו  נפלו  זה ואחר  לאויבים לו והיו עמו  מבני  שהיו  יאמר שאול  בית Â‰Ú„˙Â.(‚)משפחת  Ì„‡ ‰Ó אתה‰'

מחבבו: שאתה עם האדם  נחשב במה בעולם:Â‰·˘Á˙Â.ה' אותו מחשיב שאתה „Ó‰.(„)עם Ï·‰Ï אל דומה  הוא הלא
ממש: בו שאין הפה  מן היוצא  ÂÚ·¯.ההבל  ÏˆÎינטה כאשר כי  אחד  במקום  רב זמן עומד  שאין הזה כצל  מהרה עוברים  ימיו 

העולם מן עבר  פתאום  הלא לו  שהיה והכבוד  הגדולה בכל הוא  נחשב במה  שאול  על זה ואמר ממקומו הוא עובר השמש
˘ÍÈÓ.(‰)ואיננו: Ë‰בהרים ותגע  עליו ותרד למטה שמך  הט ולזה  ברשעים, מכל ֿשכן הדין מדת פגעה  בשאול  אם כאומר

הראוי: במשפט  אותם שפוט  לומר  מליצה ענין והוא ה ' אש  בהם  תבער  כי עשן ויעלו ה' נגד  המתגאים הרשעים  ÌˆÈÙ˙Â.(Â)הם
החרדה: הרעמים:ÍÈˆÁ.מגודל העובדיÈˆÙ.(Ê)הם הם  נכר בני מיד אמר ביאור ולתוספת  רבים, ממים והצילני בידך  פצני

עליו: קמו אשר גלולים 

oeiv zcevn
(È).ÍÁÂ¯רוח בו נותן הנני כמו רצון  לז)ענין :(ישעיה

(·È).˙ÈÓˆ˙יצמיתם וברעתם  כמו נד)תכרית  ˆÈ¯Â.(‡):(לעיל
חזקי : ר"ל  סלע צור  קרבותÏ˜¯·.מל ' כמו מלחמ' ענין

סח)יחפצו  חזק:È˙„ÂˆÓÂ.(·):(לעיל מבצר ענין‰¯Â„„.עניינו
הזהב  פחי  את  וירקעו כי  ורקיעה לט)שטיחה  ורדידו(שמות ת"א

גוים  לפניו לרד  מה)וכן חיבהÂ‰Ú„˙Â.(‚):(ישעיה ענין הוא
בשם ידעתיך  לג)כמו ומכירו:(שמות יודעו הוא למי המחבב כי

(„).‰Ó„:דמיון ·¯˜.(Â)מל ' ˜Â¯·:הברק את שלח  ר "ל 
.ÌˆÈÙ˙Â:פזור מהומה:ÌÓ‰˙Â.ענין עניןÈˆÙ.(Ê)מלשון

פי פציתי כמו  יב)פתיחה המאסר(שופטים מן אותי פתח  ור "ל 
והסכנה:
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i"yx
(Á).¯˜··הגאולה „¯Í:(מצאתי)בצמוח ÈÚÈ„Â‰
.ÂÊשאלתי שתקבל אליך נפשי :(סא"א)נשאתי

(Ë).È˙ÈÒÎ ÍÈÏ‡ אדם מכל מכסה אני  תלאותי
אליך: ˙È˙Á.(·)להגידם ÈÓÚ „„Â¯‰ הרוקע

כמו במקומו לרבוץ עמי את י"ב)ושוטח שוטח (איוב
כדמתרגם  רוקע של תרגום רודד אותם, מגדיל לגוים
תחתי  עמים הרודד פותרים ויש ורדידו, וירקעו
עמי  מוגה מדויק בספר אך תחתי, עמים המחליש

תחתי  ועל עמי וקורין עמים סבירין ג' עליו ומסורה
קרי: תחתיו עליו מסורה ‡„Ì.(‚)יש ‰Ó פרס מה

גדולה: להם להרבות ידעתם כי לפניך וישמעאל
(„).¯·ÂÚ ÏˆÎ ÂÈÓÈכצל ויעשם אמר (קהלת שלמה

קבועים י') שהם כותל צל או דקל צל אם פירש ולא
הפורח: עוף של צלו עובר כצל אביו פי' כבר

(Ê).ÈˆÙ את הפוצה וכן הוא הצלה ולשון הוציאני
עבדו :(מצאתי)דוד

cec zcevn
(Á).¯˜Â··:רב בזריזות  בהשכמה  ‡ÍÏ.ר"ל ÂÊ Í¯„ הדרך

האויב: מיד להנצל בה אלך  È˘Ù.אשר È˙‡˘נושא אני
עליך: ולבטוח בך  להסתכל למעלה  È˙ÈÒÎ.(Ë)נפשי ÍÈÏ‡

כסיתי ולזה  אדם תשועת  שוא כי אדם לבני  ריבי גליתי  לא 
לבדך : אליך  לגלות רצונך È„ÓÏ.(È)מכולם  לעשות בלבי  תן 

אליך : לבבי  להטות ובידך  אלהי  אתה ÂË·‰.כי  ÍÁÂ¯ רצונך
כמו בעבירה אכשל  שלא ר "ל  מישור  בארץ אותי תנהג הטוב

נכשל : שאינו ישר  במקום  ˘ÍÓ.(È‡)ההולך ÔÚÓÏלמען
שמך : ויגדל מ"מ ·ˆ„˜˙Í.יקודש זכות בידי אין  אם  אף 

מצרה : נפשי  תוציא  Í„·Ú.(È·)בצדקתך È‡ ÈÎהאדון ועל 
עליו: הקמים  מיד  עבדו È„È.(‡)להציל  „ÓÏÓ‰נצחון כל 

לא במלחמה עושה המלמד שאני  הוא ה ' כי ידי, בכח באה
למלחמה: במ "ש:‡ˆ·È˙ÂÚ.ידי הדבר  משגבי:È„ÒÁ.(·)כפל  והוא  חזק למבצר לי והוא חסד  עמדי העושה  ÈËÏÙÓÂ.הוא

לי: אמר ביאור ולתוספת אותי כמגן:ÈÈ‚Ó.ומציל מחסה  לי ועל ‰¯Â„„.הוא לי ונכנעים  תחתי  מצע להיות  עמי השוטח 
בהם: ומשל  בידו  נפלו  זה ואחר  לאויבים לו והיו עמו  מבני  שהיו  יאמר שאול  בית Â‰Ú„˙Â.(‚)משפחת  Ì„‡ ‰Ó אתה‰'

מחבבו: שאתה עם האדם  נחשב במה בעולם:Â‰·˘Á˙Â.ה' אותו מחשיב שאתה „Ó‰.(„)עם Ï·‰Ï אל דומה  הוא הלא
ממש: בו שאין הפה  מן היוצא  ÂÚ·¯.ההבל  ÏˆÎינטה כאשר כי  אחד  במקום  רב זמן עומד  שאין הזה כצל  מהרה עוברים  ימיו 

העולם מן עבר  פתאום  הלא לו  שהיה והכבוד  הגדולה בכל הוא  נחשב במה  שאול  על זה ואמר ממקומו הוא עובר השמש
˘ÍÈÓ.(‰)ואיננו: Ë‰בהרים ותגע  עליו ותרד למטה שמך  הט ולזה  ברשעים, מכל ֿשכן הדין מדת פגעה  בשאול  אם כאומר

הראוי: במשפט  אותם שפוט  לומר  מליצה ענין והוא ה ' אש  בהם  תבער  כי עשן ויעלו ה' נגד  המתגאים הרשעים  ÌˆÈÙ˙Â.(Â)הם
החרדה: הרעמים:ÍÈˆÁ.מגודל העובדיÈˆÙ.(Ê)הם הם  נכר בני מיד אמר ביאור ולתוספת  רבים, ממים והצילני בידך  פצני

עליו: קמו אשר גלולים 

oeiv zcevn
(È).ÍÁÂ¯רוח בו נותן הנני כמו רצון  לז)ענין :(ישעיה

(·È).˙ÈÓˆ˙יצמיתם וברעתם  כמו נד)תכרית  ˆÈ¯Â.(‡):(לעיל
חזקי : ר"ל  סלע צור  קרבותÏ˜¯·.מל ' כמו מלחמ' ענין

סח)יחפצו  חזק:È˙„ÂˆÓÂ.(·):(לעיל מבצר ענין‰¯Â„„.עניינו
הזהב  פחי  את  וירקעו כי  ורקיעה לט)שטיחה  ורדידו(שמות ת"א

גוים  לפניו לרד  מה)וכן חיבהÂ‰Ú„˙Â.(‚):(ישעיה ענין הוא
בשם ידעתיך  לג)כמו ומכירו:(שמות יודעו הוא למי המחבב כי

(„).‰Ó„:דמיון ·¯˜.(Â)מל ' ˜Â¯·:הברק את שלח  ר "ל 
.ÌˆÈÙ˙Â:פזור מהומה:ÌÓ‰˙Â.ענין עניןÈˆÙ.(Ê)מלשון

פי פציתי כמו  יב)פתיחה המאסר(שופטים מן אותי פתח  ור "ל 
והסכנה:
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
יהודה: בר הונא  רב של תירוצו על מקשה הגמרא  א. עמוד ע àîâôìדף ïðéLééç éîe¦©§¦¨¦§¨¨

אחר, ספר להוציא אסרו שלכן הראשון, הספר Làøשל ,àçôð ÷çöé éaø øîàäå§¨¨©©¦¦§¨©§¨Ÿ
ïéàéáî ,úaLa úBéäì ìçL úáè LãBçמוציאים -ìLLספריïéøB÷å ,úBøBz ¤¥¥¤¨¦§§©¨§¦¦¨Ÿ§¦

íBéמהןúçàב  ìL Bðéðòa,השבוע פרשת -å בúçà הקריאהאתLãBç Làø ìL ©©§¦§¨¤§©©¤Ÿ¤
å ,(úáè) בúçàהקריאה äkeðç.את ìL שהספר יאמרו שמא חוששים שלא משמע ¥¥§©©¤£¨

קוראים כאשר הגמרא: מתרצת אחר. ספר ומוציאים פגום, éøábהראשון àúìz§¨¨©§¥
,éøôñ àúìúa,בשבת שחל טבת חודש בראש שעושים àîât,כפי àkéì לפי ¦§¨¨¦§¥¥¨§¨¨

כש  אבל אחר. בספר לקרוא רצה אחד שכל אומרים àøábשהרואים ãçקוראéøúa ©©§¨¦§¥
,àîât àkéà ,éøôñ לקרוא עבר ולכן הראשון בספר פגם מצא שבודאי שאומרים לפי ¦§¥¦¨§¨¨

אחר. בספר

במשנה: úBëøa.שנינו äðBîL äéìò Cøáîe את שמבארת ברייתא מביאה הגמרא §¨¥¨¤¨§¤§¨
הברכות: ïðaø,שמונת eðzברכתäøBzä ìòמברךíéëøánL Cøãkעליהúéáa ¨©¨¨©©¨§¤¤¤§¨§¦§¥

ïBòä úìéçî ìòå äàãBää ìòå äãBáòä ìò ,úñðkäמברךdð÷éúk כנוסחתה - ©§¤¤©¨£¨§©©¨¨§©§¦©¤¨§¦§¨
Lc÷näבתפילה, ìòåברכה ìòåמברך ,ïîöò éðôa íéðäkä ìòå ,Bîöò éðôa §©©¦§¨¦§¥©§§©©Ÿ£¦¦§¥©§¨§©

å ,ïîöò éðôa ìàøNé מברך älôz.כן øàL ìò ¦§¨¥¦§¥©§¨§©§¨§¦¨
התפילה: שאר שעל הברכה ïðaøביאור eðz'älôzä øàLe' כך , במשנה ששנינו ¨©¨¨§¨©§¦¨

הברכה, נוסח äpéçzהוא äpø וéðôlî äLwaìàøNé Enò ìò E,'ה אותם הושע ¦¨§¦¨©¨¨¦§¨¤©©§¦§¨¥
íúBçåהםùלפי .òLeäì ïéëéøv,זו ה'aברכה אתה øçàåברוך .älôz òîBL ¤§¦¦§¦¨©§¥§¥©§¦¨§©©
Ck,לברך גדול הכהן שסיים לאחר -àéáî ãçàå ãçà ìk ה äøBzאת øôñ שהביא ¨¨¤¨§¤¨¥¦¥¤¨

Búéaî,הכפורים יום Búeæçבערב úBàøäì éãk ,Ba àøB÷å,תורה הספר של יופיו - ¦¥§¥§¥§©§¨
להביאו, שטרח בעליו .íéaøìותפארת ¨©¦

במשנה: åë'שנינו ìBãb ïäk äàBøä,הנשרפין ושעיר פר רואה אינו קורא כשהוא ¨¤Ÿ¥¨
éàMø,ו  BðéàL éðtî àì.כאחת שוה שניהן ומלאכת רחוקה דרך שהיתה אלא Ÿ¦§¥¤¥©©

הגמרא: הגמרא:àèéLtשואלת מתרצת המשנה. מחדשת ומה שניהם, לראות àîéúcשרשאי eäî לומר סבור תהא שמא - §¦¨©§¥¨
בדבר איסור úBönäשיש ìò ïéøéáòî ïéà ,Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì Léøãk ולעסוק לידו הבאה מצוה להניח לאדם אסור - ¦§¥¨¦§¨©¥¨¦¥©£¦¦©©¦§

ואסור. הוא המצוה על מעביר הפרה, שריפת את לראות כדי גדול הכהן קריאת המניח שאף סבורים, והיינו אחרת. ©éàîeבמצוה
äåöîמשום המצוות, על העברה איסור כאן שיש סבורים היינו שלכן אלו מצוות בראיית íòיש áøa''Cìî úøãä יד (משלי ¦§¨§¨¨©§©¤¤

יותר.כח) ומהודרת חשובה היא ברבים נעשית כשמצוה -ïì òîLî à÷ שאינו כיון המצוות על כעובר נחשב  שאינו המשנה, ¨©§©¨
מהן. באחת בעצמו עוסק

äðùî,התמיד קרבנות הם: ואלו עולות. עשרה ושתים חטאות שלש הכפורים, ביום המקדש בבית הקריבו קרבנות עשרה חמש :

לעולה ואיל לחטאת פר שהם גדול, הכהן  קרבנות הערבים. בין ושל שחר של עולות, שתי שהוא שהם העם, קרבן ג). טז (ויקרא

כבשים  ושבעה לחטאת, בחוץ' 'הנעשה שעיר לעולה, פר שהם המוספים, וקרבנות ה). טז שם (שם לחטאת בפנים' 'הנעשה שעיר

(לא:)], לעיל במשנה כמבואר הראשונה, [בטבילה שחר של תמיד קרב תחילה ה). טז (ויקרא לעולה ואיל ז־ח), כט (במדבר לעולות

הקרבנות: שאר הקרבת סדר בענין מחלוקת מביאה המשנה

õeá éãâáa íàהיהåéìâøå åéãé Lc÷ ,àøB÷,הקריאה בגדיו,èLtבגמר היום,ìáèåלמקוהãøéאת של שלישית טבילה ¦§¦§¥¥¦¥¨¨§©§¨¨©¨©§¨©
âtzñðå äìò,התנגב -å Láìå áäæ éãâa Bì eàéáäåשובäNòå àöéå ,åéìâøå åéãé Lc÷והקריב -ìéà úàå Bìéà úà ¨¨§¦§©¨§¥¦¦§¥¨¨§¨©§¦¥¨¨§©§¨§¨¨§¨¨¤¥§¤¥

øæòéìà éaø éøác ,äðL éða íéîéîz íéNák úòáL úàå ,íòä.àáé÷ò éaø ו eéäחולק øçL ìL ãéîz íò ,øîBà ¨¨§¤¦§©§¨¦§¦¦§¥¨¨¦§¥©¦¡¦¤¤©¦£¦¨¥¦¨¦¤©©¨
ïéáø÷,הכבשים äìBòäשבעת øôe.íéaøòä ïéa ìL ãéîz íò ïéáø÷ eéä õeça äNòpä øéòNå , §¥¦©¨¨§¨¦©©£¤©¨§¥¦¦¨¦¤¥¨©§©¦

èLôe åéìâøå åéãé Lc÷,זהב בגדי ìáèåאת ãøéå,היום של רביעית Láìå,טבילה ïáì éãâa Bì eàéáä .âtzñðå äìòå ¦¥¨¨§©§¨¨©§¨©§¨©§¨¨§¦§©¨¥¦¦§¥¨¨§¨©
ñðëð .åéìâøå åéãé Lc÷åהקדשים äzçnäלקודש úàå ókä úà àéöBäìושוב שניה. בטבילה שם åéãéשהניחם Lc÷ §¦¥¨¨§©§¨¦§©§¦¤©©§¤©©§¨¦¥¨¨

èLôe åéìâøå,לבן בגדי ìáèåאת ãøéå ו חמישית, åéìâøå,טבילה åéãé Lc÷å ,Láìå áäæ éãâa Bì eàéáä .âtzñðå äìò §©§¨¨©§¨©§¨©¨¨§¦§©¨¥¦¦§¥¨¨§¨©§¦¥¨¨§©§¨
ñðëðåלהיכלúBøpä úà áéèäìe ,íéaøòä ïéa ìL úøBè÷ øéè÷äì.èLôe åéìâøå åéãé Lc÷å,זהב בגדי (ãøéåאת §¦§©§©§¦§¤¤¥¨©§©¦§¥¦¤©¥§¦¥¨¨§©§¨¨©§¨©

Bîöò éãâa Bì eàéáä (âtzñðå äìò ìáèåשלו חול בגדי -áBè íBéå .Búéa ãò BúBà ïéeìîe ,Láìåסעודה -äéä §¨©¨¨§¦§©¨¥¦¦§¥©§§¨©§©¦©¥§¨¨
.LãBwä ïî íBìLa àöiL äòLa ,åéáäBàì äNBò¤§£¨§¨¨¤¨¨§¨¦©¤

i"yx

äð÷éúë .à ãåîò ò óãep`y enk .
:dltza oze` oixne`ïðáø åðú

äìôúä øàùjk dpyna diepyd .
lr jiptln dywa dpigz dpx `id
:ryedl mikixvy l`xyi jnr

íéáøì åúåæç úåàøäìze`xdl .
dilra zx`tze dxez xtq ly eiep
xn`py devna ze`pzdl gxhy
d`pzd edep`e il` df (eh zeny)
dxez xtq d`p alel zevna eiptl
xlala d`p eica d`p slwa d`p
me`iad mixetkd mei axrne one`

:myúåöîä ìò ïéøéáòî ïéàedne .
`ed ixear` inp i`d `nizc

:ef ze`xl jlede ef gipnyéàîå
äåöîdevn o`k yi ozii`xa yi .

:jln zxcd mr aexa meynì''î÷.
epi`y xg`n `ed xarn e`lc

:da weqríéùáë úòáù 'éðúî.
micewtd ynega od sqen ly

:(hk xacna)äìåòä øôåinp .
miaxrd oia ly cinz mr sqenc

:ziying dliaha

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר שמואל שי'

שלום וברכה!

במענה למכתב כת"ר מט' מ"ח בהנוגע לקדיש ויארצייט דתינוק - ע"י אביו שי' וכו', ונראה 

מסגנון מכ' כת"ר שהורי האב אין מקפידין ע"ז כו'. כן להעיר, אשר אין מקום לדיון ע"ד השגת גבול 

שאר אבלים*.

והרי כבר ציין כת"ר, לשו"ע יו"ד סי' שע"ו. ראה שם פ"ת ס"ק ג' הדין באם הנפטר פחות מכ' 

שנה. ומפורש הענין עוד יותר בשדי חמד, אסיפת דינים מערכת אבלות ס"ק קנ"א קס"ב ורי"ב, וראה 

ג"כ שו"ע שם סי' שד"מ סעיף ד'. דמכל הנ"ל משמע - דתועלת האמירת קדיש )וגם יארצייט( משעבר 

עליו שלשים יום, עיין בש"ך שם. ומה שיש רוצים לחלק בין הקדיש שלאחרי צדוק הדין, משא"כ קדיש 

סתם, שהוא לעילוי הנשמה, אפשר דקודם י"ג שנה, שאינו בר חיובא, אין לאמרו.

להרב  אבילות  על  בו  כל  ובס'  האמור.  חמד  בשדה  המצוינים  בספרים  עפמש"כ  נדחה  כבר 

גרינולד.

וכו' רצ"פ  ודין )להרב דוד אסף, חיפה, תש"ה(, נדפס מכתב הרה"ג  איברא דבס' ילקוט דת 

פרנק שי' שקודם י"ג שנה אין נוהגין בו לא יא"צ ולא קדיש. אבל לא הביא כל סמוכין לדבריו, והרי 

בספרים הנ"ל איפכא מסתבר.

והנה ידועה הקושיא בזה, הובאה בנודע ביהודא מהד"ת יו"ד סי' ח' מש"כ סנהדרין ק"ד ע"א, 

אבל מובא בכ"מ דמתורץ בתוספת סוטה יו"ד ע"ב ד"ה דאייתי, דתפלה מצלת.

ומבואר בארוכה בזה, בצוואת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע )נדפסה בקונטרס חנוך לנער, עמוד 

י"ט, עיי"ש באר היטב(. ומשם מוכח ג"כ דמעלה באב לגבי שאר קרובים, וק"ל.

ומענין לענין, לסיום מכתבו בחשבון יום היארצייט, מיום המיתה או מיום הקבורה. - מובאה 

בזה הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע: יא"צ - ביום המיתה אפילו בשנה ראשונה, 

ואפילו כשיום הקבורה רחוק מיום המיתה )נדפס בהיום יום י"ג שבט(.

ויהי רצון שבקרוב ממש נזכה לקיום היעוד, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, כי 

בלע המות לנצח, ויקיצו וירננו שוכני עפר.

ויעוין רמזים נפלאים בלשון "בלע המות לנצח", דוקא, בפירוש דן ידין מ"ג - על ספר קרנים - 

להמקובל האלקי הר"ש מאוסטרפולה, דשייך ליונה בן אמיתי, אשר ידוע דשאב רוה"ק בשמחת בית 

השואבה. ונזכה בקרוב בקיומה - בבנין בית השלישי בביאת משיח צדקנו.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
יהודה: בר הונא  רב של תירוצו על מקשה הגמרא  א. עמוד ע àîâôìדף ïðéLééç éîe¦©§¦¨¦§¨¨

אחר, ספר להוציא אסרו שלכן הראשון, הספר Làøשל ,àçôð ÷çöé éaø øîàäå§¨¨©©¦¦§¨©§¨Ÿ
ïéàéáî ,úaLa úBéäì ìçL úáè LãBçמוציאים -ìLLספריïéøB÷å ,úBøBz ¤¥¥¤¨¦§§©¨§¦¦¨Ÿ§¦

íBéמהןúçàב  ìL Bðéðòa,השבוע פרשת -å בúçà הקריאהאתLãBç Làø ìL ©©§¦§¨¤§©©¤Ÿ¤
å ,(úáè) בúçàהקריאה äkeðç.את ìL שהספר יאמרו שמא חוששים שלא משמע ¥¥§©©¤£¨

קוראים כאשר הגמרא: מתרצת אחר. ספר ומוציאים פגום, éøábהראשון àúìz§¨¨©§¥
,éøôñ àúìúa,בשבת שחל טבת חודש בראש שעושים àîât,כפי àkéì לפי ¦§¨¨¦§¥¥¨§¨¨

כש  אבל אחר. בספר לקרוא רצה אחד שכל אומרים àøábשהרואים ãçקוראéøúa ©©§¨¦§¥
,àîât àkéà ,éøôñ לקרוא עבר ולכן הראשון בספר פגם מצא שבודאי שאומרים לפי ¦§¥¦¨§¨¨

אחר. בספר

במשנה: úBëøa.שנינו äðBîL äéìò Cøáîe את שמבארת ברייתא מביאה הגמרא §¨¥¨¤¨§¤§¨
הברכות: ïðaø,שמונת eðzברכתäøBzä ìòמברךíéëøánL Cøãkעליהúéáa ¨©¨¨©©¨§¤¤¤§¨§¦§¥

ïBòä úìéçî ìòå äàãBää ìòå äãBáòä ìò ,úñðkäמברךdð÷éúk כנוסחתה - ©§¤¤©¨£¨§©©¨¨§©§¦©¤¨§¦§¨
Lc÷näבתפילה, ìòåברכה ìòåמברך ,ïîöò éðôa íéðäkä ìòå ,Bîöò éðôa §©©¦§¨¦§¥©§§©©Ÿ£¦¦§¥©§¨§©

å ,ïîöò éðôa ìàøNé מברך älôz.כן øàL ìò ¦§¨¥¦§¥©§¨§©§¨§¦¨
התפילה: שאר שעל הברכה ïðaøביאור eðz'älôzä øàLe' כך , במשנה ששנינו ¨©¨¨§¨©§¦¨

הברכה, נוסח äpéçzהוא äpø וéðôlî äLwaìàøNé Enò ìò E,'ה אותם הושע ¦¨§¦¨©¨¨¦§¨¤©©§¦§¨¥
íúBçåהםùלפי .òLeäì ïéëéøv,זו ה'aברכה אתה øçàåברוך .älôz òîBL ¤§¦¦§¦¨©§¥§¥©§¦¨§©©
Ck,לברך גדול הכהן שסיים לאחר -àéáî ãçàå ãçà ìk ה äøBzאת øôñ שהביא ¨¨¤¨§¤¨¥¦¥¤¨

Búéaî,הכפורים יום Búeæçבערב úBàøäì éãk ,Ba àøB÷å,תורה הספר של יופיו - ¦¥§¥§¥§©§¨
להביאו, שטרח בעליו .íéaøìותפארת ¨©¦

במשנה: åë'שנינו ìBãb ïäk äàBøä,הנשרפין ושעיר פר רואה אינו קורא כשהוא ¨¤Ÿ¥¨
éàMø,ו  BðéàL éðtî àì.כאחת שוה שניהן ומלאכת רחוקה דרך שהיתה אלא Ÿ¦§¥¤¥©©

הגמרא: הגמרא:àèéLtשואלת מתרצת המשנה. מחדשת ומה שניהם, לראות àîéúcשרשאי eäî לומר סבור תהא שמא - §¦¨©§¥¨
בדבר איסור úBönäשיש ìò ïéøéáòî ïéà ,Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì Léøãk ולעסוק לידו הבאה מצוה להניח לאדם אסור - ¦§¥¨¦§¨©¥¨¦¥©£¦¦©©¦§

ואסור. הוא המצוה על מעביר הפרה, שריפת את לראות כדי גדול הכהן קריאת המניח שאף סבורים, והיינו אחרת. ©éàîeבמצוה
äåöîמשום המצוות, על העברה איסור כאן שיש סבורים היינו שלכן אלו מצוות בראיית íòיש áøa''Cìî úøãä יד (משלי ¦§¨§¨¨©§©¤¤

יותר.כח) ומהודרת חשובה היא ברבים נעשית כשמצוה -ïì òîLî à÷ שאינו כיון המצוות על כעובר נחשב  שאינו המשנה, ¨©§©¨
מהן. באחת בעצמו עוסק

äðùî,התמיד קרבנות הם: ואלו עולות. עשרה ושתים חטאות שלש הכפורים, ביום המקדש בבית הקריבו קרבנות עשרה חמש :

לעולה ואיל לחטאת פר שהם גדול, הכהן  קרבנות הערבים. בין ושל שחר של עולות, שתי שהוא שהם העם, קרבן ג). טז (ויקרא

כבשים  ושבעה לחטאת, בחוץ' 'הנעשה שעיר לעולה, פר שהם המוספים, וקרבנות ה). טז שם (שם לחטאת בפנים' 'הנעשה שעיר

(לא:)], לעיל במשנה כמבואר הראשונה, [בטבילה שחר של תמיד קרב תחילה ה). טז (ויקרא לעולה ואיל ז־ח), כט (במדבר לעולות

הקרבנות: שאר הקרבת סדר בענין מחלוקת מביאה המשנה

õeá éãâáa íàהיהåéìâøå åéãé Lc÷ ,àøB÷,הקריאה בגדיו,èLtבגמר היום,ìáèåלמקוהãøéאת של שלישית טבילה ¦§¦§¥¥¦¥¨¨§©§¨¨©¨©§¨©
âtzñðå äìò,התנגב -å Láìå áäæ éãâa Bì eàéáäåשובäNòå àöéå ,åéìâøå åéãé Lc÷והקריב -ìéà úàå Bìéà úà ¨¨§¦§©¨§¥¦¦§¥¨¨§¨©§¦¥¨¨§©§¨§¨¨§¨¨¤¥§¤¥

øæòéìà éaø éøác ,äðL éða íéîéîz íéNák úòáL úàå ,íòä.àáé÷ò éaø ו eéäחולק øçL ìL ãéîz íò ,øîBà ¨¨§¤¦§©§¨¦§¦¦§¥¨¨¦§¥©¦¡¦¤¤©¦£¦¨¥¦¨¦¤©©¨
ïéáø÷,הכבשים äìBòäשבעת øôe.íéaøòä ïéa ìL ãéîz íò ïéáø÷ eéä õeça äNòpä øéòNå , §¥¦©¨¨§¨¦©©£¤©¨§¥¦¦¨¦¤¥¨©§©¦

èLôe åéìâøå åéãé Lc÷,זהב בגדי ìáèåאת ãøéå,היום של רביעית Láìå,טבילה ïáì éãâa Bì eàéáä .âtzñðå äìòå ¦¥¨¨§©§¨¨©§¨©§¨©§¨¨§¦§©¨¥¦¦§¥¨¨§¨©
ñðëð .åéìâøå åéãé Lc÷åהקדשים äzçnäלקודש úàå ókä úà àéöBäìושוב שניה. בטבילה שם åéãéשהניחם Lc÷ §¦¥¨¨§©§¨¦§©§¦¤©©§¤©©§¨¦¥¨¨

èLôe åéìâøå,לבן בגדי ìáèåאת ãøéå ו חמישית, åéìâøå,טבילה åéãé Lc÷å ,Láìå áäæ éãâa Bì eàéáä .âtzñðå äìò §©§¨¨©§¨©§¨©¨¨§¦§©¨¥¦¦§¥¨¨§¨©§¦¥¨¨§©§¨
ñðëðåלהיכלúBøpä úà áéèäìe ,íéaøòä ïéa ìL úøBè÷ øéè÷äì.èLôe åéìâøå åéãé Lc÷å,זהב בגדי (ãøéåאת §¦§©§©§¦§¤¤¥¨©§©¦§¥¦¤©¥§¦¥¨¨§©§¨¨©§¨©

Bîöò éãâa Bì eàéáä (âtzñðå äìò ìáèåשלו חול בגדי -áBè íBéå .Búéa ãò BúBà ïéeìîe ,Láìåסעודה -äéä §¨©¨¨§¦§©¨¥¦¦§¥©§§¨©§©¦©¥§¨¨
.LãBwä ïî íBìLa àöiL äòLa ,åéáäBàì äNBò¤§£¨§¨¨¤¨¨§¨¦©¤

i"yx

äð÷éúë .à ãåîò ò óãep`y enk .
:dltza oze` oixne`ïðáø åðú

äìôúä øàùjk dpyna diepyd .
lr jiptln dywa dpigz dpx `id
:ryedl mikixvy l`xyi jnr

íéáøì åúåæç úåàøäìze`xdl .
dilra zx`tze dxez xtq ly eiep
xn`py devna ze`pzdl gxhy
d`pzd edep`e il` df (eh zeny)
dxez xtq d`p alel zevna eiptl
xlala d`p eica d`p slwa d`p
me`iad mixetkd mei axrne one`

:myúåöîä ìò ïéøéáòî ïéàedne .
`ed ixear` inp i`d `nizc

:ef ze`xl jlede ef gipnyéàîå
äåöîdevn o`k yi ozii`xa yi .

:jln zxcd mr aexa meynì''î÷.
epi`y xg`n `ed xarn e`lc

:da weqríéùáë úòáù 'éðúî.
micewtd ynega od sqen ly

:(hk xacna)äìåòä øôåinp .
miaxrd oia ly cinz mr sqenc

:ziying dliaha
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc zenai(oey`x meil)

y meynðäéããäì ïééîãc ézøz C,eia` ia` ig` zy` ,el` izy ± ¨¨©§¥§©§¨©£¨¥
,efl ef zenecy eia` ia` zeg`e,eäì áéLç àãçkodizy oky ©£¨¨¦§

dhnly xecd odizyae ,oda yiy a`d zeeg` cv meyn zexeq`
,dxezd on dexr meyn xeq` odnéøñúéL àäåonr cgiy `vnpe ± §¨¥§§¥

:lld ax miiqe .dxyr yy `ed zeipyd ly llekd oipndìkî àäå§¨¦¨
ïì ïééæç éãéãì íB÷î`paxc dixa xnnïáéúëcel` zeipy izy mb ¨§¦¦©§¨¨¦§¦¨

.àøeqéàì§¦¨
déì øîà,lld axl iy` axéîòèéìåCxacl s` `ldzi`xy ji ¨©¥§¦©§¨

ike ,`paxc dixa xn mya ok aezkyáéúk äåä éàzeipy lr enya ¦£¨§¦
el`eäééìò úëîñ úååä éî ,àøézéäìjk lr jneq ziid m`d - §¤¥¨¦£¥¨§©£©§

`ld ,oxizneéî àðáøc déøa øîc[ike-]eäééìò íéúç.envra `ed §©§¥§©¨¨¦£¦£©§
,xzidl jk lr jneq ziid `ly myk ok m`áéúëc éîð àzLämy ©§¨©¥¦§¦

enyaàøeqéàìc meyn ,jk lr jenql jl oi`àðáøc déøa øî åàì §¦¨¨©§¥§©¨¨
eäééìò íéúç.envra £¦£©§

miyp yy cer da etqepy `iig iax dpyy `ziixa d`ian `xnbd
:zeipy xeqi`a zexeq`d,àéiç éaø éác éðzxecBðáaL éLéìLza - ¨¥§¥©¦¦¨§¦¦¤¦§

,epan eckpeiyilyBzáaL,ezan eckp za -eiyilyBzLà ïáaL ¤§¦¤§¤¦§
,dpa zckp -eiyilyBzLà úáaLzexeq` el` lk ,dza zckp - ¤§©¦§

xeqi`a.äiðLxec okeåéîçaL éòéáøezy`y eing m` m` - §¦¨§¦¦¤§¨¦
,dl ziriaxeiriaxBúBîçaLziriax ezy`y ,ezeng m` m` - ¤§£

xeqi`a zexeq` ,dl,äiðLezeng m`e eing m` meyn odilr exfbe §¦¨
.dxezd on zexeq`d

:`iig iax ixac lr dywn `piaxéàî ,éLà áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©©¦©
àðLy ezy` zeaexwaäìòîìdpnnBzLàì dì áéLç÷coipna §¨§©§¨§¨¨¦¨§¦§

,iriax xec dn` e` dia` m` m`l `xewe ,zexecdàðL éàîezckp ©§¨
y ezae epaähîìdpnnBzLàì dì áéLç÷ àìc,zexecd oipna §©¨§Ÿ¨¨¦¨§¦§

ezeng e` eing m` m` :`xnbd zvxzn .iyily xec mdl `xewe
mdyäìòîì,ezy`ncd lkàøeqéàmdlyéúà à÷ BzLà çkî §©§¨§¦¨¦Ÿ©¦§¨¨¥

,[`a `ed-]dì áéLçdn ,eilr mixeq`d zexecd oipna ezy`l mb ¨¦¨
`idy epa zckpa ok oi`yähîìepnnçkî åàì àøeqéàczaxw §©¨§¦¨¨¦Ÿ©

éúà÷ BzLàok lre ,envr zaxw gkn `l`dì áéLç÷ àìezy`l ¦§¨¨¥Ÿ¨¨¦¨
.el` zexec oipna wlgk

:`xnbd dywn aeyàäåa iyilye BzLà ïáa iyilyBzLà úá §¨¤¦§©¦§
çkî àøeqéàczaxwå ,éúà÷ BzLàok it lr s`ìdì áéLç à §¦¨¦Ÿ©¦§¨¨¥§Ÿ¨¦¨

:`xnbd zvxzn .el` zexec oipna ezy`léãééà[ab`-]àðúciax ©§¥§¨¨
`idy epa zckpa `ziixaa `iigìLàìå ,déãéc ähîì úBøBc äL §¨§©¨¦¥§Ÿ

dáLç,zexecd oipna ezy` z`énð àðzezy` zckpaìLäL ©§¨¨¨©¦§¨
úBøBcmdydáLç àìå dãéc ähîìoipna wlgk ezy` z` §©¨¦¨§Ÿ©§¨

.zexecd
:`iig iax dpyy zeipyd oica wtq d`ian `xnbdáø déì øîà̈©¥©

,àðäk áøì éLàd lk,àéiç éaø éác úBiðLm`d÷ñôä ïäì Léwxe ©¦§©©£¨§¦§¥©¦¦¨¥¨¤¤§¥
,zexeq` odBày,÷ñôä íäì ïéàdlrnl e` dhnly zexecd lke ¥¨¤¤§¥

.mixeq` odn
:ax ixacn df wtq heytl zywan `xnbd,áø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©

íéLð òaøàzeipyd jezn.÷ñôä íäì Lél `weecy ixdyi rax` ©§©¨¦¥¨¤¤§¥
wqtd,àì eúåodl oi` `iig iax dpyy zeipy oze`y dfn gkene §Ÿ

:`xnbd dgec .wqtdáø øîà÷ ék àîìc,wqtd yi rax`l wxy ¦§¨¦¨¨©©
`edìa zeiepyd zeipy oze` iabàúéðúî àéäälirl d`aedy §©¦©§¦¨
(`"r).wqtd odl yiy zeipy cer ocaln yiy okzi j` ,

iax dpyy `ziixad oeyln wtqd z` heytl zywan `xnbd
:`iigéLéìL ,òîL àzezaae epaayéòéáøeezengae eingay ¨§©§¦¦§¦¦

`weecy rnyne .zexeq`éLéìLezae epaaéòéáøeezenge einga §¦¦§¦¦
ïéàla` ,zexeq` ±éôèiriaxe iyilynàì:`xnbd dgec .exq`p ¦§¥Ÿ

àîìcdzpeek `l` ,iriaxe iyilyl `weec `ziixad zpeek oi` ¦§¨
yéLéìMîezae epaaCìéàåokeCìéàå éòéáøîezenge eingay ¦§¦¦§¥¨¥§¦¦§¥¨

.zeipy xeqi`a zexeq`
lka xzen `ed dxezd one ,clepy ohwk aygp xiibzpy xb
el` zeaexwa minkg edexq`y `l` ,okl mcew el eidy zeaexwd
el zeipy eidy miyp oze`a `xnbd dpce .dxezd on dexr ody

:xiibzpy mcewàúàc ïðaøî éàä øî éæç ,ïîçð áøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©©§¨£¦©©¥©¨¨©£¨

àáøònîl`xyi ux`n `ay df mkg d`x ±àáøòîa eòa ,øîàå ¦©§§¨§¨©¨§©§§¨
m`d ,l`xyi ux` ipa ewtzqp -eøæbd lrúBiðLmbàì Bà ,íéøâa ¨§§¦§¥¦Ÿ

eøæâdéì øîà .íéøâa úBiðL,ongp axäîe àzLäxeqi`äåøòon ¨§§¦§¥¦¨©¥©§¨¨¤§¨
dxezdåàì éà ,dôebyygd [ilel-]eøîàé àlLmdy mixbdïéàa ¨¦¨¤ŸŸ§¨¦

,äl÷ äMeã÷ì äøeîç äMeãwîmixeq` eid mixkp eidyky ¦§¨£¨¦§¨©¨
,oda mixzen md dzre mdizeaexwaeøæâ àì[mixfeb eid `l-]eäa Ÿ¨§§

ïðaøa ok m` ,mxq`làéòaéî úBiðLexfb `ly xnel jixv ike ± ©¨¨§¦¦©§¨
ok m`e ,zeipya mixeq` eid `l exiibzpy mcew mb ixde .mixba

.clepy ohwk eyrpe exiibzpy xg`l mdilr mxqe`l daiq oi`
sqep oic `xnbd d`ian ,mixba zeipy xeqi`a x`azpy oicd ab`

:mixba,ïîçð áø øîàoicïãéì eúàå ìéàBä íéøb,[epicil `ae-]àîéð ¨©©©§¨¥¦¦§¨¦¨¥¨
àúlî eäadf micirn mpi`e ,zecrl mileqt miaexw .[sqep oic-] §¦§¨

mdy mixbe .mixg`l cgi micirn mpi` oke ,dflàì íàä ïî ïéçà©¦¦¨¥Ÿ
eãéòér cgi dligzkl,df lr df e` mixg` l,eãéòä íàåcarica ¨¦§¦¥¦

,úeãò ïúeãòla` .clepy ohwk `ed xiibzdy xb okyáàä ïî ïéçà ¥¨¥©¦¦¨¨
,exiibzpyïéãéòîcgi,älçzëì.a`d cvn daxw iebl oi` oky §¦¦§©§¦¨

eälçzëì ïéãéòî énð íàä ïî ïéçà eléôà ,øîà øîéîàlr cgi ©¥©¨©£¦©¦¦¨¥©¦§¦¦§©§¦¨
.df lr df oke mixg`

:xnin` zhiy lr `xnbd zl`eyàðL éàîemdy zecr iabl ©§¨
,dligzkl cgi micirne miwegxk miaygpúBéøòîmdilr exfby ¥£¨

xeqi` :`xnbd daiyn .exiibzpy xg`l mb miaexwk aygidl
ìkì äåøò`id mlerd,äøeñîmb exizdl e`eai xbl exizp m`e ¤§¨§Ÿ§¨

la` ,clepy ohwk `ed xby mircei lkd oi` oky ,l`xyilúeãò¥
wxå ,äøeñî ïéc úéáìy mircei oic ziadãìBpL ïè÷k øéibúpL øâ §¥¦§¨§¥¤¦§©¥§¨¨¤©

,éîc.mdil` l`xyi zencl e`eai `le ¨¥

äðùî
eig` zy` z` aiignd g`l aygp in zx`an epiptly dpynd

:meain dxhetd oal aygp ine ,meaiaL éîe ,mipa `la znBì Li ¦¤¥
íB÷î ìkî çà`edy,÷÷Bædf g`íeaéì åéçà úLà úàe`] ¨¦¨¨¥¤¥¤¨¦§¦

.[dvilgl,øác ìëì àeä åéçàå.meai oiprl wx `leLiL énî õeç §¨¦§¨¨¨¦¦¤¥
çà Bìmdia` eciledyäçôMä ïîziprpkd,íéáëBk úãáBòä ïîe ¨¦©¦§¨¦¨¤¤¨¦

xg` `l` mdia` xg` qgiizn epi`y meyn eig` aygp epi`y
.en`
L éîe zníB÷î ìkî ïa Bì Li,`edyøèBtz` df oaïî åéáà úLà ¦¤¥¥¦¨¨¥¥¤¨¦¦

,íeaiä.rxf el yi ixdyåeia` z` dkd m`y oiprl oak epic ok ©¦§
dxeag ea dyreBúkî ìò áéiç,dzin efåaiig eia` z` llw m` ok ©¨©©¨§

Búìì÷ ìò.dzinål aygp `ed okBì LiL énî õeç .øác ìëì Bðá ©¦§¨§§§¨¨¨¦¦¤¥
íéáëBk úãáBòä ïîe äçôMä ïî ïaoic meyl epak aygp epi`y ¥¦©¦§¨¦¨¤¤¨¦

.en` xg` `l` eixg` qgiizn epi` oky ,dxezd ipicn

àøîâ
g` el yiy in' :dpyna epipyíB÷î ìkîeig` zy` z` wwef ¦¨¨

:`xnbd zl`ey .'meailéàî ééeúàì.'mewn lkn' zeaxl `a dn ± §¥¥©
:`xnbd daiynééeúàì ,äãeäé áø øîàg`.øæîî:`xnbd dywn ¨©©§¨§¥¥©§¥

`ldàèéLtxfnn g` s`y,àeä åéçàdpynd dkxved dne §¦¨¨¦
:`xnbd zvxzn .df oic eprinydlàîéúc eäîixac ilel ± ©§¥¨

mixeaq epiid dpyndóìéìdey dxifb [cenll±]'äåçà' 'äåçà' ¥©©§¨©§¨
,á÷òé éðaîmeai zyxta xn`p oky(d dk mixac)mig` EaWi iM' ¦§¥©£Ÿ¦¥§©¦

awri ipaa xn`p oke ,'mdn cg` znE eCgi(bi an ziy`xa)mipW' ©§¨¥©©¥¤§¥
'mig`' xn`p zenewnd ipyay xg`ne ,'Epgp` mig` Licar xUr̈¨£¨¤©¦£©§

,dey dxifba yexcl yiïläl äîmlek awri ipaaïéøLkeidàìå ©§©¨§¥¦§Ÿ
ïéìeñtïàk óàmig`l wx `id dxezd zpeek meaiaàìå ïéøLk §¦©¨§¥¦§Ÿ

lïì òîLî à÷ .ïéìeñô.meail wwef xfnn g` elit`y ,epzpyn §¦¨©§©¨
y:`xnbd zl`eéîð éëä àîéàådxifb meyn xnel yi ok` `ld ± §¥¨¨¥©¥

xfnn mby dpynl dl oipne ,meail wwef xyk g` `weecy ef dey
:`xnbd daiyn .meail wwefíeaé ïéðòìc ïåékoa znd gipd m` ¥¨¦§¦§©¦

xfnnøèt(ð) øèôéîjynda x`eank ,meain eia` zy` z` df oa ¦§¨¨©
,epzpyn
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc zenai(oey`x meil)

y meynðäéããäì ïééîãc ézøz C,eia` ia` ig` zy` ,el` izy ± ¨¨©§¥§©§¨©£¨¥
,efl ef zenecy eia` ia` zeg`e,eäì áéLç àãçkodizy oky ©£¨¨¦§

dhnly xecd odizyae ,oda yiy a`d zeeg` cv meyn zexeq`
,dxezd on dexr meyn xeq` odnéøñúéL àäåonr cgiy `vnpe ± §¨¥§§¥

:lld ax miiqe .dxyr yy `ed zeipyd ly llekd oipndìkî àäå§¨¦¨
ïì ïééæç éãéãì íB÷î`paxc dixa xnnïáéúëcel` zeipy izy mb ¨§¦¦©§¨¨¦§¦¨

.àøeqéàì§¦¨
déì øîà,lld axl iy` axéîòèéìåCxacl s` `ldzi`xy ji ¨©¥§¦©§¨

ike ,`paxc dixa xn mya ok aezkyáéúk äåä éàzeipy lr enya ¦£¨§¦
el`eäééìò úëîñ úååä éî ,àøézéäìjk lr jneq ziid m`d - §¤¥¨¦£¥¨§©£©§

`ld ,oxizneéî àðáøc déøa øîc[ike-]eäééìò íéúç.envra `ed §©§¥§©¨¨¦£¦£©§
,xzidl jk lr jneq ziid `ly myk ok m`áéúëc éîð àzLämy ©§¨©¥¦§¦

enyaàøeqéàìc meyn ,jk lr jenql jl oi`àðáøc déøa øî åàì §¦¨¨©§¥§©¨¨
eäééìò íéúç.envra £¦£©§

miyp yy cer da etqepy `iig iax dpyy `ziixa d`ian `xnbd
:zeipy xeqi`a zexeq`d,àéiç éaø éác éðzxecBðáaL éLéìLza - ¨¥§¥©¦¦¨§¦¦¤¦§

,epan eckpeiyilyBzáaL,ezan eckp za -eiyilyBzLà ïáaL ¤§¦¤§¤¦§
,dpa zckp -eiyilyBzLà úáaLzexeq` el` lk ,dza zckp - ¤§©¦§

xeqi`a.äiðLxec okeåéîçaL éòéáøezy`y eing m` m` - §¦¨§¦¦¤§¨¦
,dl ziriaxeiriaxBúBîçaLziriax ezy`y ,ezeng m` m` - ¤§£

xeqi`a zexeq` ,dl,äiðLezeng m`e eing m` meyn odilr exfbe §¦¨
.dxezd on zexeq`d

:`iig iax ixac lr dywn `piaxéàî ,éLà áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©©¦©
àðLy ezy` zeaexwaäìòîìdpnnBzLàì dì áéLç÷coipna §¨§©§¨§¨¨¦¨§¦§

,iriax xec dn` e` dia` m` m`l `xewe ,zexecdàðL éàîezckp ©§¨
y ezae epaähîìdpnnBzLàì dì áéLç÷ àìc,zexecd oipna §©¨§Ÿ¨¨¦¨§¦§

ezeng e` eing m` m` :`xnbd zvxzn .iyily xec mdl `xewe
mdyäìòîì,ezy`ncd lkàøeqéàmdlyéúà à÷ BzLà çkî §©§¨§¦¨¦Ÿ©¦§¨¨¥

,[`a `ed-]dì áéLçdn ,eilr mixeq`d zexecd oipna ezy`l mb ¨¦¨
`idy epa zckpa ok oi`yähîìepnnçkî åàì àøeqéàczaxw §©¨§¦¨¨¦Ÿ©

éúà÷ BzLàok lre ,envr zaxw gkn `l`dì áéLç÷ àìezy`l ¦§¨¨¥Ÿ¨¨¦¨
.el` zexec oipna wlgk

:`xnbd dywn aeyàäåa iyilye BzLà ïáa iyilyBzLà úá §¨¤¦§©¦§
çkî àøeqéàczaxwå ,éúà÷ BzLàok it lr s`ìdì áéLç à §¦¨¦Ÿ©¦§¨¨¥§Ÿ¨¦¨

:`xnbd zvxzn .el` zexec oipna ezy`léãééà[ab`-]àðúciax ©§¥§¨¨
`idy epa zckpa `ziixaa `iigìLàìå ,déãéc ähîì úBøBc äL §¨§©¨¦¥§Ÿ

dáLç,zexecd oipna ezy` z`énð àðzezy` zckpaìLäL ©§¨¨¨©¦§¨
úBøBcmdydáLç àìå dãéc ähîìoipna wlgk ezy` z` §©¨¦¨§Ÿ©§¨

.zexecd
:`iig iax dpyy zeipyd oica wtq d`ian `xnbdáø déì øîà̈©¥©

,àðäk áøì éLàd lk,àéiç éaø éác úBiðLm`d÷ñôä ïäì Léwxe ©¦§©©£¨§¦§¥©¦¦¨¥¨¤¤§¥
,zexeq` odBày,÷ñôä íäì ïéàdlrnl e` dhnly zexecd lke ¥¨¤¤§¥

.mixeq` odn
:ax ixacn df wtq heytl zywan `xnbd,áø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©

íéLð òaøàzeipyd jezn.÷ñôä íäì Lél `weecy ixdyi rax` ©§©¨¦¥¨¤¤§¥
wqtd,àì eúåodl oi` `iig iax dpyy zeipy oze`y dfn gkene §Ÿ

:`xnbd dgec .wqtdáø øîà÷ ék àîìc,wqtd yi rax`l wxy ¦§¨¦¨¨©©
`edìa zeiepyd zeipy oze` iabàúéðúî àéäälirl d`aedy §©¦©§¦¨
(`"r).wqtd odl yiy zeipy cer ocaln yiy okzi j` ,

iax dpyy `ziixad oeyln wtqd z` heytl zywan `xnbd
:`iigéLéìL ,òîL àzezaae epaayéòéáøeezengae eingay ¨§©§¦¦§¦¦

`weecy rnyne .zexeq`éLéìLezae epaaéòéáøeezenge einga §¦¦§¦¦
ïéàla` ,zexeq` ±éôèiriaxe iyilynàì:`xnbd dgec .exq`p ¦§¥Ÿ

àîìcdzpeek `l` ,iriaxe iyilyl `weec `ziixad zpeek oi` ¦§¨
yéLéìMîezae epaaCìéàåokeCìéàå éòéáøîezenge eingay ¦§¦¦§¥¨¥§¦¦§¥¨

.zeipy xeqi`a zexeq`
lka xzen `ed dxezd one ,clepy ohwk aygp xiibzpy xb
el` zeaexwa minkg edexq`y `l` ,okl mcew el eidy zeaexwd
el zeipy eidy miyp oze`a `xnbd dpce .dxezd on dexr ody

:xiibzpy mcewàúàc ïðaøî éàä øî éæç ,ïîçð áøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©©§¨£¦©©¥©¨¨©£¨

àáøònîl`xyi ux`n `ay df mkg d`x ±àáøòîa eòa ,øîàå ¦©§§¨§¨©¨§©§§¨
m`d ,l`xyi ux` ipa ewtzqp -eøæbd lrúBiðLmbàì Bà ,íéøâa ¨§§¦§¥¦Ÿ

eøæâdéì øîà .íéøâa úBiðL,ongp axäîe àzLäxeqi`äåøòon ¨§§¦§¥¦¨©¥©§¨¨¤§¨
dxezdåàì éà ,dôebyygd [ilel-]eøîàé àlLmdy mixbdïéàa ¨¦¨¤ŸŸ§¨¦

,äl÷ äMeã÷ì äøeîç äMeãwîmixeq` eid mixkp eidyky ¦§¨£¨¦§¨©¨
,oda mixzen md dzre mdizeaexwaeøæâ àì[mixfeb eid `l-]eäa Ÿ¨§§

ïðaøa ok m` ,mxq`làéòaéî úBiðLexfb `ly xnel jixv ike ± ©¨¨§¦¦©§¨
ok m`e ,zeipya mixeq` eid `l exiibzpy mcew mb ixde .mixba

.clepy ohwk eyrpe exiibzpy xg`l mdilr mxqe`l daiq oi`
sqep oic `xnbd d`ian ,mixba zeipy xeqi`a x`azpy oicd ab`

:mixba,ïîçð áø øîàoicïãéì eúàå ìéàBä íéøb,[epicil `ae-]àîéð ¨©©©§¨¥¦¦§¨¦¨¥¨
àúlî eäadf micirn mpi`e ,zecrl mileqt miaexw .[sqep oic-] §¦§¨

mdy mixbe .mixg`l cgi micirn mpi` oke ,dflàì íàä ïî ïéçà©¦¦¨¥Ÿ
eãéòér cgi dligzkl,df lr df e` mixg` l,eãéòä íàåcarica ¨¦§¦¥¦

,úeãò ïúeãòla` .clepy ohwk `ed xiibzdy xb okyáàä ïî ïéçà ¥¨¥©¦¦¨¨
,exiibzpyïéãéòîcgi,älçzëì.a`d cvn daxw iebl oi` oky §¦¦§©§¦¨

eälçzëì ïéãéòî énð íàä ïî ïéçà eléôà ,øîà øîéîàlr cgi ©¥©¨©£¦©¦¦¨¥©¦§¦¦§©§¦¨
.df lr df oke mixg`

:xnin` zhiy lr `xnbd zl`eyàðL éàîemdy zecr iabl ©§¨
,dligzkl cgi micirne miwegxk miaygpúBéøòîmdilr exfby ¥£¨

xeqi` :`xnbd daiyn .exiibzpy xg`l mb miaexwk aygidl
ìkì äåøò`id mlerd,äøeñîmb exizdl e`eai xbl exizp m`e ¤§¨§Ÿ§¨

la` ,clepy ohwk `ed xby mircei lkd oi` oky ,l`xyilúeãò¥
wxå ,äøeñî ïéc úéáìy mircei oic ziadãìBpL ïè÷k øéibúpL øâ §¥¦§¨§¥¤¦§©¥§¨¨¤©

,éîc.mdil` l`xyi zencl e`eai `le ¨¥

äðùî
eig` zy` z` aiignd g`l aygp in zx`an epiptly dpynd

:meain dxhetd oal aygp ine ,meaiaL éîe ,mipa `la znBì Li ¦¤¥
íB÷î ìkî çà`edy,÷÷Bædf g`íeaéì åéçà úLà úàe`] ¨¦¨¨¥¤¥¤¨¦§¦

.[dvilgl,øác ìëì àeä åéçàå.meai oiprl wx `leLiL énî õeç §¨¦§¨¨¨¦¦¤¥
çà Bìmdia` eciledyäçôMä ïîziprpkd,íéáëBk úãáBòä ïîe ¨¦©¦§¨¦¨¤¤¨¦

xg` `l` mdia` xg` qgiizn epi`y meyn eig` aygp epi`y
.en`
L éîe zníB÷î ìkî ïa Bì Li,`edyøèBtz` df oaïî åéáà úLà ¦¤¥¥¦¨¨¥¥¤¨¦¦

,íeaiä.rxf el yi ixdyåeia` z` dkd m`y oiprl oak epic ok ©¦§
dxeag ea dyreBúkî ìò áéiç,dzin efåaiig eia` z` llw m` ok ©¨©©¨§

Búìì÷ ìò.dzinål aygp `ed okBì LiL énî õeç .øác ìëì Bðá ©¦§¨§§§¨¨¨¦¦¤¥
íéáëBk úãáBòä ïîe äçôMä ïî ïaoic meyl epak aygp epi`y ¥¦©¦§¨¦¨¤¤¨¦

.en` xg` `l` eixg` qgiizn epi` oky ,dxezd ipicn

àøîâ
g` el yiy in' :dpyna epipyíB÷î ìkîeig` zy` z` wwef ¦¨¨

:`xnbd zl`ey .'meailéàî ééeúàì.'mewn lkn' zeaxl `a dn ± §¥¥©
:`xnbd daiynééeúàì ,äãeäé áø øîàg`.øæîî:`xnbd dywn ¨©©§¨§¥¥©§¥

`ldàèéLtxfnn g` s`y,àeä åéçàdpynd dkxved dne §¦¨¨¦
:`xnbd zvxzn .df oic eprinydlàîéúc eäîixac ilel ± ©§¥¨

mixeaq epiid dpyndóìéìdey dxifb [cenll±]'äåçà' 'äåçà' ¥©©§¨©§¨
,á÷òé éðaîmeai zyxta xn`p oky(d dk mixac)mig` EaWi iM' ¦§¥©£Ÿ¦¥§©¦

awri ipaa xn`p oke ,'mdn cg` znE eCgi(bi an ziy`xa)mipW' ©§¨¥©©¥¤§¥
'mig`' xn`p zenewnd ipyay xg`ne ,'Epgp` mig` Licar xUr̈¨£¨¤©¦£©§

,dey dxifba yexcl yiïläl äîmlek awri ipaaïéøLkeidàìå ©§©¨§¥¦§Ÿ
ïéìeñtïàk óàmig`l wx `id dxezd zpeek meaiaàìå ïéøLk §¦©¨§¥¦§Ÿ

lïì òîLî à÷ .ïéìeñô.meail wwef xfnn g` elit`y ,epzpyn §¦¨©§©¨
y:`xnbd zl`eéîð éëä àîéàådxifb meyn xnel yi ok` `ld ± §¥¨¨¥©¥

xfnn mby dpynl dl oipne ,meail wwef xyk g` `weecy ef dey
:`xnbd daiyn .meail wwefíeaé ïéðòìc ïåékoa znd gipd m` ¥¨¦§¦§©¦

xfnnøèt(ð) øèôéîjynda x`eank ,meain eia` zy` z` df oa ¦§¨¨©
,epzpyn
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יבמות. כיצד - פרק שני דף כב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc zenai(oey`x meil)

÷é÷æ éîð ÷÷æéî.meail wwef xfnn g` s` ± ¦§¨©¦§¦
:dpyna epipy,'øác ìëì àeä åéçàå'`id dpeekdy lirl x`azde §¨¦§¨¨¨

:`xnbd zyxtn .xfnn g`làúëìä éàîì,eig`l aygp `ed §©¦§§¨
å ,BLøBéìok,Bì ànhéì,el `nhp `ed ixd xfnn g` el yiy odky §§§¦©¥

:`xnbd zl`ey .mzena mdl `nhin odkdy miaexw dray oick
àèéLtixdy ,`ed oky.àeä åéçà:`xnbd daiynCzòc à÷ìñ §¦¨¨¦¨§¨©§¨

áéúëe ìéàBä àðéîàmipdk z`neha(b-a `k `xwie)ì íà ék'BøàL £¦¨¦§¦¦¦¦§¥
åéìà áøwä`OHi Dl 'ebeáéúëe ,BzLà Bæ 'BøàL' ,øî øîàå ,'xg`l ©¨Ÿ¥¨¨¦©¨§¨©©§¥¦§§¦

okn(c `k my),'Blçäì åénòa ìòa ànhé àì'`nhdl lral xeq`y Ÿ¦©¨©©§©¨§¥©
jixv `l` .df z` df miyigkn el` miaezk ipyy `vnp ,ezy`l

y ,xnelànhî ,ãöék àä .ànhî ïéàL ìòa Léå ànhnL ìòa Lé¥©©¤¦©¥§¥©©¤¥¦©¥¨¥©¦©¥
BzLàì àeädå ,äøLkmle`ïéà`edBzLàì ànhîdäìeñtel §¦§§¥¨§¥¦©¥§¦§§¨

c xnel mewn did df itle .xeqi`a el d`yipeàëäg`a,éîð ¨¨©¦
àeä ànhîwx [odkd]å ,øLk çàìmle`ïéà`ed.ìeñt çàì ànhî ¦©¥§¨¨¥§¥¦©¥§¨¨

ïì òîLî à÷.xfnn g`l mb `nhp `edy epzpyn ¨©§©¨
:`xnbd zl`eyéîð éëä àîéàåodkl xeq`y xnel yi ok` `ld ± §¥¨¨¥©¦

dl oipne ,dleqtd ezy`l `nhp epi`y myk ,leqt g`l `nhil
:`xnbd daiyn .el `nhp `edy dpynlíúä,dleqt dy`a ¨¨

àîéé÷ é÷etàìixde dyxbl aiig ixdy ,epnn z`vl zcner `id ± §©¥©§¨
la` .dl `nhp epi` ok lre ,ezy` dpi`y ink `idàëäg`a ¨¨

xfnn,àeä åéçà.el `nhp `ed ok lre ¨¦
:dpyna epipyúãáBòä ïîe äçôMä ïî çà Bì LiL énî õeç¦¦¤¥¨¦©¦§¨¦¨¤¤

,íéáëBk:`xnbd zyxtn .eig`l aygp epi`y,àîòè éàîmeyn ¨¦©©§¨
càø÷ øîà(c `k zeny).'äéðBãàì äéäz äéãìéå äMàä'yi`yky ¨©§¨¨¦¨¦¨¤¨¦§¤©£¤¨

,eipec` ly ziprpk dgtyn mipa cilede ixar carl xknp l`xyi
md `l` enr cgi el` mipa mi`vei oi` zexigl `vei `edyk
clepd oay o`kne .oec`d zeyxa mix`ype mn`k miprpk micar

.en` xg` `l` eixg` qgiizn epi` dgtyn el
:dpyna epipy'åëå øèBt ,íB÷î ìkî ïa Bì LiL éîon eia` zy` ¦¤¥¥¦¨¨¥

:`xnbd zl`ey .meaidéàî ééeúàì 'íB÷î ìkî'.zeaxl `a dn ± ¦¨¨§¥¥©
:`xnbd daiynééeúéàì ,äãeäé áø øîàoa,øæîîxhet `ed s`y ¨©©§¨§¥¥©§¥

:`xnbd zyxtn .meain,àîòè éàîmeynàø÷ øîàcmeaiamixac) ©©£¨§¨©§¨
(d dk,mdn cg` znE eCgi mig` EaWi iM','Bì ïéà ïáec"ei ze`dy ¦¥§©¦©§¨¥©©¥¤¥¥

,eyxc df xezine ,zxzein 'oi`' zaizayåéìò ïéiòewceal ahid ©¥¨¨
xhtz xfnn oa el yiy `vni m` mbe ,llk mipa el oi` ok` m`

.meain ezy`
:dpyna epipy,Búkî ìò áéiçåmixacd xfnn oaay lirl x`azde §©¨©©¨

:`xnbd zl`ey .dzin aiig eia` z` dkdy `ed s`e ,mixen`
éànà`ld ,aiigéø÷[yexcl yi-]ïàkdna eyxcy dn z` ©©§¦¨

xn`py(fk ak zeny),'øàú àì Enòá àéNðå'llwl dxezd dxq`y §¨¦§©§Ÿ¨Ÿ
`weecay `iypEnò äNòî äNBò`ede ,l`xyi mr jxck bdpzne §¤©£¥©§

m`e .jnr dyrn dyery a`a `l` aiig epi`y eia` dknl oicd
oal el oi` ,xfnn dpnn cilede dexrd lr `ay df a` ok

.ez`kd lr aiigzdl
:`xnbd zvxznñçðt áø øîàãkuxzlàtt áøc déîMîmewna ¦§¨©©¦§¨¦§¥§©¨¨

xaecny xg`,äáeLz äNBòaok enkénð àëäxaecnäNòLk §¤§¨¨¨©¦§¤¨¨
a`däáeLz.dexrd lr `ay ixg` §¨

:`xnbd dywnåikéàäa`ïðzäå ,àeä äáeLz øadbibg zkqna §©©§¨§¨§©
(.h),eäæéà ,øîBà àéñðî ïa ïBòîLxn`p eilry mc`(eh ` zldw) ¦§¤§©§¨¥¥¤

äæ ,'ï÷úì ìëeé àì úeòî'mc`,øæîî äpnî ãéìBäå äåøòä ìò àaä §ª¨Ÿ©¦§Ÿ¤©¨©¨¤§¨§¦¦¤¨©§¥
:`xnbd zvxzn .epeer xkfpe ielb miiw xfnndy onf lk oky

àäéî àzLäixd daeyz dyry xg`l,àeä Enò äNòî äNBò ©§¨¦¨¤©£¥©§
.epeer owez `ly elit`e

:deg`a ielzd sqep oica dpc `xnbd,ïðaø eðzmc`ìò àaä ¨©¨¨©¨©
àéäå BúBçàmbåéáà úLà úa,[xeiv d`x]áéiçmb dilríeMî £§¦©¥¤¨¦©¨¦

xeqi`å ,BúBçàmbíeMîxeqi`.åéáà úLà úazhiy `id ok £§¦©¥¤¨¦
la` ,minkgBúBçà íeMî àlà áéiç Bðéà ,øîBà äãeäé ïa éñBé éaø©¦¥¤§¨¥¥©¨¤¨¦£

.åéáà úLà úa éðtî àìå ,ãáìa¦§©§Ÿ¦§¥©¥¤¨¦
:`xnbd zyxtnéãkî ,éøîà ,ïðaøc eäééîòè éàîxak [ixd-]áéúk ©©§©§§©¨¨¨§¥¦§¦§¦

(h gi `xwie)éáà úá EúBçà úåøò'Enà úá Bà E,'ozexr dNbz `l 'ebe ¤§©£§©¨¦©¦¤Ÿ§©¤¤§¨¨

xn`py dn ok m`e(`i gi my)éáà úLà úa úåøò'éáà úãìBî EE ¤§©©¥¤¨¦¤¤¨¦
,él änì 'àéä EúBçàxak ezeg` `idy ef eia` zy` za `ld £§¦¨¨¦

`l` .mcewd aezka dxq`päpéî òîLaezkd `ayBáéiçì,mizy §©¦¨§©§
mbå BúBçà íeMîmbäãeäé éaøa éñBé éaøå .åéáà úLà úa íeMî ¦£§¦©¥¤¨¦§©¦¥§©¦§¨

,xaeqàø÷ øîàeia` zy` za xeqi`a,'àéä EúBçà',xzein `ede ¨©§¨£§¦
wxy epcnll df xezi `a `l` ,'jia` zclen' xn`p xak ixdy

íeMîxeqi`íeMî Báéiçî äzà éàå ,Báéiçî äzà BúBçàxeqi` ¦£©¨§©§§¦©¨§©§¦
ly sqep.åéáà úLà úa©¥¤¨¦

:`xnbd zl`ey'àéä EúBçà' éàä ,ïðaøå,xzein `edyéãáò éàî §©¨¨©£§¦©¨§¥
déì:`xnbd daiyn .epnn miyxec md dn ±eäì éòaéîminkgl - ¥¦¨¥§

ick df xezi jxvpBúBçà ìò Báéiçìmb `idyå åéáà úambBnà úá §©§©£©¨¦§©¦
a` qp`y ici lr mdipy eclepykoky .d`ypy `la mn` z` mdi

xnel mixeaq epiide ,'jn` za e` jia` za' xn`p oey`xd aezka
`le ,m`dn wx e` a`dn wx ezeg` `idy ina `l` xeqi` oi`y
ixdy ,xnege lwn dxqe`l yiy s`e .cgi m`de a`dn ezeg`a
,dxeq` en`e eia` zay oky lk dxeq` en` za e` eia` za m`

aezkd `a `l`ïécä ïî ïéøéäæî ïéàL øîBìi`e ,[xnege lwn-] ©¤¥©§¦¦¦©¦
aezkl jxved ok lre ,xnege lwn en`e eia` za xeq`l xyt`

.dxqe`l ick '`id jzeg`'
äãeäé éaøa éñBé éaøå,xaeqïk íàeia` za xeq`l aezkd `a m` ± §©¦¥§©¦§¨¦¥

,en`eàðîçø áBzëìwx,él änì 'àéä' ,'EúBçà'`a gxkda `l` ¦§©£¨¨£§¦¨¨¦
wxy epcnll df xeziiBáéiçî äzà éàå ,Báéiçî äzà EúBçà íeMî¦£§©¨§©§§¦©¨§©§

ïðaøå .åéáà úLà úa íeMî,mixaeqáb ìò óàxeqi` epcnl xaky ¦©¥¤¨¦§©¨¨©©©
n en`e eia` za,'EúBçà' áéúëcmewn lknéøèöéàázëîì Czaiz ¦§¦£§¦§§¦§¦§©

àlL ,'àéä'e drhzøîàúcàîìòakay-][dxezd lïî ïéøéäæî ¦¤ŸŸ©§¨§¨©§¦¦¦
,ïécädf xezii ilely epcnll ick ef daiz aezkd xzii jk myle ©¦

.xnege lwn zxq`p dzid `l,àîéz éëåxaca mireh epiid ji` §¦¥¨
oicd on oixidfn m` `ld ,df,él änì àðîçø áúëc 'EúBçà'ixd £§§¨©©£¨¨¨¨¦

c meyn ,`iyew df oi` ,xen`k xnege lwn dxqe`l yiàúléî¦§¨
àø÷ dì áúëå çøè øîBçå ì÷a àéúàceazekl aezkd gxeh - §©§¨§©¨¤¨©§¨©¨§¨

jkitl .yexita'àéä' àðîçø áúk.oicd on oixidfn oi`y epcnll ¨©©£¨¨¦
äãeäé éaøa éñBé éaøå,xaeqïk íàwx eprinydl aezkd `a m` ± §©¦¥§©¦§¨¦¥

,en`e eia` za xeqi`àø÷ Cãéàa 'àéä EúBçàì' àðîçø déázëéì¦§§¥©£¨¨©£§¦§¦¨§¨
jkne ,en` zae eia` za xeqi` ea xkfeny oey`xd aezka -
epcnll `ay gken eia` zy` za xeqi`a '`id jzeg`' azkpy
ezeg` xeqi` meyn `l` xaer epi` eia` zy` za lr `ad s`y

.cala
:`xnbd zl`eyeixacläãeäé éaøa éñBé éaøxaer epi`y xaeqd ©¦¥§©¦§¨

,eia` zy` za meynéáà úLà úa' éàädéì ãéáò éàî 'Emyl - ©©¥¤¨¦©¨¦¥
:`xnbd daiyn .df aezk lk xn`p dndéì éòaéî,cnll df aezk ¦¨¥¥

n dclepy jzeg` wx jl dxeq`yéáàì úeMéà Bì LiL éîda E± ¦¤¥¦§¨¦¨
,da miqtez eiyeciwyBúBçàì èøtdclepyúãáBòå äçôMî §¨©£¦¦§¨§¤¤

éáàì úeMéà ïéàL íéáëBkda E.da miqtez mpi` jia` iyeciwy ± ¨¦¤¥¦§¨¦¨
:`xnbd zl`eyàîéàåcnll `a df aezky xnel yi `ld - §¥¨

,dxeq` a`d zy`n dclepy zeg` `weecyBúBçàì èøtdclepy §¨©£
îdy`äñeðà:`xnbd daiyn .dxeq` dpi`y el dycwzd `ly ¥£¨

úøîà úéöî àì àéääaezkd ok yxtl xyt` i` ±àáøcîmeyn ± ©¦Ÿ¨¥¨§©¦§¨¨
.`ax ixacéîø àáøc,[dywd-]áéúk(i gi `xwie)ða úa úåøò'Bà E §¨¨¨¦§¦¤§©©¦§

,'älâú àì Eza úá,zexeq` el` `weecy rnynedãéc dða úa àä ©¦§Ÿ§©¤¨©§¨¦¨
,xg` yi`n [jzy` ly-]dãéc dza úáe,xg` yi`néøL ©¦¨¦¨¨¦

.[zxzen-]åxg` mewna eli`áéúë(fi gi my),àì dzáe äMà úåøò' §§¦¤§©¦¨¦¨Ÿ
,'dza úa úàå dða úa úà älâúod xg` yi`n odyk mby ixd §©¥¤©§¨§¤©¦¨

.zexeq`ãöék àä:`ax uxize .ef dxizq zayiiznïàkaezka ¨¥©¨
xaecn 'jpa za zexr'ïéñðBàady`n el eclepy eza e` epaa ± §¨¦

dxeq` mza epnn eclepyk `weec ok lre ,oiyeciw `la qp`y
e .xg` yi`n dl dclepyk `leïàkza e` epa za xqe`d aezka ¨

el d`yipy dy`a xaecn ,ezy` ly dza.ïéàeOðaxeqi`y jkne §¦¦
xeqi` mby gken ,oiqpe`d on ezae epaa xn`p eza zae epa za
'jia` zy` za'y gxkda ok m`e ,oiqpe`n zeg`a mb bdep ezeg`

.miakek zcaere dgtyn dclepy eza z` hrnl `a
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יבמות. כיצד - פרק שני דף כב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc zenai(oey`x meil)

÷é÷æ éîð ÷÷æéî.meail wwef xfnn g` s` ± ¦§¨©¦§¦
:dpyna epipy,'øác ìëì àeä åéçàå'`id dpeekdy lirl x`azde §¨¦§¨¨¨

:`xnbd zyxtn .xfnn g`làúëìä éàîì,eig`l aygp `ed §©¦§§¨
å ,BLøBéìok,Bì ànhéì,el `nhp `ed ixd xfnn g` el yiy odky §§§¦©¥

:`xnbd zl`ey .mzena mdl `nhin odkdy miaexw dray oick
àèéLtixdy ,`ed oky.àeä åéçà:`xnbd daiynCzòc à÷ìñ §¦¨¨¦¨§¨©§¨

áéúëe ìéàBä àðéîàmipdk z`neha(b-a `k `xwie)ì íà ék'BøàL £¦¨¦§¦¦¦¦§¥
åéìà áøwä`OHi Dl 'ebeáéúëe ,BzLà Bæ 'BøàL' ,øî øîàå ,'xg`l ©¨Ÿ¥¨¨¦©¨§¨©©§¥¦§§¦

okn(c `k my),'Blçäì åénòa ìòa ànhé àì'`nhdl lral xeq`y Ÿ¦©¨©©§©¨§¥©
jixv `l` .df z` df miyigkn el` miaezk ipyy `vnp ,ezy`l

y ,xnelànhî ,ãöék àä .ànhî ïéàL ìòa Léå ànhnL ìòa Lé¥©©¤¦©¥§¥©©¤¥¦©¥¨¥©¦©¥
BzLàì àeädå ,äøLkmle`ïéà`edBzLàì ànhîdäìeñtel §¦§§¥¨§¥¦©¥§¦§§¨

c xnel mewn did df itle .xeqi`a el d`yipeàëäg`a,éîð ¨¨©¦
àeä ànhîwx [odkd]å ,øLk çàìmle`ïéà`ed.ìeñt çàì ànhî ¦©¥§¨¨¥§¥¦©¥§¨¨

ïì òîLî à÷.xfnn g`l mb `nhp `edy epzpyn ¨©§©¨
:`xnbd zl`eyéîð éëä àîéàåodkl xeq`y xnel yi ok` `ld ± §¥¨¨¥©¦

dl oipne ,dleqtd ezy`l `nhp epi`y myk ,leqt g`l `nhil
:`xnbd daiyn .el `nhp `edy dpynlíúä,dleqt dy`a ¨¨

àîéé÷ é÷etàìixde dyxbl aiig ixdy ,epnn z`vl zcner `id ± §©¥©§¨
la` .dl `nhp epi` ok lre ,ezy` dpi`y ink `idàëäg`a ¨¨

xfnn,àeä åéçà.el `nhp `ed ok lre ¨¦
:dpyna epipyúãáBòä ïîe äçôMä ïî çà Bì LiL énî õeç¦¦¤¥¨¦©¦§¨¦¨¤¤

,íéáëBk:`xnbd zyxtn .eig`l aygp epi`y,àîòè éàîmeyn ¨¦©©§¨
càø÷ øîà(c `k zeny).'äéðBãàì äéäz äéãìéå äMàä'yi`yky ¨©§¨¨¦¨¦¨¤¨¦§¤©£¤¨

,eipec` ly ziprpk dgtyn mipa cilede ixar carl xknp l`xyi
md `l` enr cgi el` mipa mi`vei oi` zexigl `vei `edyk
clepd oay o`kne .oec`d zeyxa mix`ype mn`k miprpk micar

.en` xg` `l` eixg` qgiizn epi` dgtyn el
:dpyna epipy'åëå øèBt ,íB÷î ìkî ïa Bì LiL éîon eia` zy` ¦¤¥¥¦¨¨¥

:`xnbd zl`ey .meaidéàî ééeúàì 'íB÷î ìkî'.zeaxl `a dn ± ¦¨¨§¥¥©
:`xnbd daiynééeúéàì ,äãeäé áø øîàoa,øæîîxhet `ed s`y ¨©©§¨§¥¥©§¥

:`xnbd zyxtn .meain,àîòè éàîmeynàø÷ øîàcmeaiamixac) ©©£¨§¨©§¨
(d dk,mdn cg` znE eCgi mig` EaWi iM','Bì ïéà ïáec"ei ze`dy ¦¥§©¦©§¨¥©©¥¤¥¥

,eyxc df xezine ,zxzein 'oi`' zaizayåéìò ïéiòewceal ahid ©¥¨¨
xhtz xfnn oa el yiy `vni m` mbe ,llk mipa el oi` ok` m`

.meain ezy`
:dpyna epipy,Búkî ìò áéiçåmixacd xfnn oaay lirl x`azde §©¨©©¨

:`xnbd zl`ey .dzin aiig eia` z` dkdy `ed s`e ,mixen`
éànà`ld ,aiigéø÷[yexcl yi-]ïàkdna eyxcy dn z` ©©§¦¨

xn`py(fk ak zeny),'øàú àì Enòá àéNðå'llwl dxezd dxq`y §¨¦§©§Ÿ¨Ÿ
`weecay `iypEnò äNòî äNBò`ede ,l`xyi mr jxck bdpzne §¤©£¥©§

m`e .jnr dyrn dyery a`a `l` aiig epi`y eia` dknl oicd
oal el oi` ,xfnn dpnn cilede dexrd lr `ay df a` ok

.ez`kd lr aiigzdl
:`xnbd zvxznñçðt áø øîàãkuxzlàtt áøc déîMîmewna ¦§¨©©¦§¨¦§¥§©¨¨

xaecny xg`,äáeLz äNBòaok enkénð àëäxaecnäNòLk §¤§¨¨¨©¦§¤¨¨
a`däáeLz.dexrd lr `ay ixg` §¨

:`xnbd dywnåikéàäa`ïðzäå ,àeä äáeLz øadbibg zkqna §©©§¨§¨§©
(.h),eäæéà ,øîBà àéñðî ïa ïBòîLxn`p eilry mc`(eh ` zldw) ¦§¤§©§¨¥¥¤

äæ ,'ï÷úì ìëeé àì úeòî'mc`,øæîî äpnî ãéìBäå äåøòä ìò àaä §ª¨Ÿ©¦§Ÿ¤©¨©¨¤§¨§¦¦¤¨©§¥
:`xnbd zvxzn .epeer xkfpe ielb miiw xfnndy onf lk oky

àäéî àzLäixd daeyz dyry xg`l,àeä Enò äNòî äNBò ©§¨¦¨¤©£¥©§
.epeer owez `ly elit`e

:deg`a ielzd sqep oica dpc `xnbd,ïðaø eðzmc`ìò àaä ¨©¨¨©¨©
àéäå BúBçàmbåéáà úLà úa,[xeiv d`x]áéiçmb dilríeMî £§¦©¥¤¨¦©¨¦

xeqi`å ,BúBçàmbíeMîxeqi`.åéáà úLà úazhiy `id ok £§¦©¥¤¨¦
la` ,minkgBúBçà íeMî àlà áéiç Bðéà ,øîBà äãeäé ïa éñBé éaø©¦¥¤§¨¥¥©¨¤¨¦£

.åéáà úLà úa éðtî àìå ,ãáìa¦§©§Ÿ¦§¥©¥¤¨¦
:`xnbd zyxtnéãkî ,éøîà ,ïðaøc eäééîòè éàîxak [ixd-]áéúk ©©§©§§©¨¨¨§¥¦§¦§¦

(h gi `xwie)éáà úá EúBçà úåøò'Enà úá Bà E,'ozexr dNbz `l 'ebe ¤§©£§©¨¦©¦¤Ÿ§©¤¤§¨¨

xn`py dn ok m`e(`i gi my)éáà úLà úa úåøò'éáà úãìBî EE ¤§©©¥¤¨¦¤¤¨¦
,él änì 'àéä EúBçàxak ezeg` `idy ef eia` zy` za `ld £§¦¨¨¦

`l` .mcewd aezka dxq`päpéî òîLaezkd `ayBáéiçì,mizy §©¦¨§©§
mbå BúBçà íeMîmbäãeäé éaøa éñBé éaøå .åéáà úLà úa íeMî ¦£§¦©¥¤¨¦§©¦¥§©¦§¨

,xaeqàø÷ øîàeia` zy` za xeqi`a,'àéä EúBçà',xzein `ede ¨©§¨£§¦
wxy epcnll df xezi `a `l` ,'jia` zclen' xn`p xak ixdy

íeMîxeqi`íeMî Báéiçî äzà éàå ,Báéiçî äzà BúBçàxeqi` ¦£©¨§©§§¦©¨§©§¦
ly sqep.åéáà úLà úa©¥¤¨¦

:`xnbd zl`ey'àéä EúBçà' éàä ,ïðaøå,xzein `edyéãáò éàî §©¨¨©£§¦©¨§¥
déì:`xnbd daiyn .epnn miyxec md dn ±eäì éòaéîminkgl - ¥¦¨¥§

ick df xezi jxvpBúBçà ìò Báéiçìmb `idyå åéáà úambBnà úá §©§©£©¨¦§©¦
a` qp`y ici lr mdipy eclepykoky .d`ypy `la mn` z` mdi

xnel mixeaq epiide ,'jn` za e` jia` za' xn`p oey`xd aezka
`le ,m`dn wx e` a`dn wx ezeg` `idy ina `l` xeqi` oi`y
ixdy ,xnege lwn dxqe`l yiy s`e .cgi m`de a`dn ezeg`a
,dxeq` en`e eia` zay oky lk dxeq` en` za e` eia` za m`

aezkd `a `l`ïécä ïî ïéøéäæî ïéàL øîBìi`e ,[xnege lwn-] ©¤¥©§¦¦¦©¦
aezkl jxved ok lre ,xnege lwn en`e eia` za xeq`l xyt`

.dxqe`l ick '`id jzeg`'
äãeäé éaøa éñBé éaøå,xaeqïk íàeia` za xeq`l aezkd `a m` ± §©¦¥§©¦§¨¦¥

,en`eàðîçø áBzëìwx,él änì 'àéä' ,'EúBçà'`a gxkda `l` ¦§©£¨¨£§¦¨¨¦
wxy epcnll df xeziiBáéiçî äzà éàå ,Báéiçî äzà EúBçà íeMî¦£§©¨§©§§¦©¨§©§

ïðaøå .åéáà úLà úa íeMî,mixaeqáb ìò óàxeqi` epcnl xaky ¦©¥¤¨¦§©¨¨©©©
n en`e eia` za,'EúBçà' áéúëcmewn lknéøèöéàázëîì Czaiz ¦§¦£§¦§§¦§¦§©

àlL ,'àéä'e drhzøîàúcàîìòakay-][dxezd lïî ïéøéäæî ¦¤ŸŸ©§¨§¨©§¦¦¦
,ïécädf xezii ilely epcnll ick ef daiz aezkd xzii jk myle ©¦

.xnege lwn zxq`p dzid `l,àîéz éëåxaca mireh epiid ji` §¦¥¨
oicd on oixidfn m` `ld ,df,él änì àðîçø áúëc 'EúBçà'ixd £§§¨©©£¨¨¨¨¦

c meyn ,`iyew df oi` ,xen`k xnege lwn dxqe`l yiàúléî¦§¨
àø÷ dì áúëå çøè øîBçå ì÷a àéúàceazekl aezkd gxeh - §©§¨§©¨¤¨©§¨©¨§¨

jkitl .yexita'àéä' àðîçø áúk.oicd on oixidfn oi`y epcnll ¨©©£¨¨¦
äãeäé éaøa éñBé éaøå,xaeqïk íàwx eprinydl aezkd `a m` ± §©¦¥§©¦§¨¦¥

,en`e eia` za xeqi`àø÷ Cãéàa 'àéä EúBçàì' àðîçø déázëéì¦§§¥©£¨¨©£§¦§¦¨§¨
jkne ,en` zae eia` za xeqi` ea xkfeny oey`xd aezka -
epcnll `ay gken eia` zy` za xeqi`a '`id jzeg`' azkpy
ezeg` xeqi` meyn `l` xaer epi` eia` zy` za lr `ad s`y

.cala
:`xnbd zl`eyeixacläãeäé éaøa éñBé éaøxaer epi`y xaeqd ©¦¥§©¦§¨

,eia` zy` za meynéáà úLà úa' éàädéì ãéáò éàî 'Emyl - ©©¥¤¨¦©¨¦¥
:`xnbd daiyn .df aezk lk xn`p dndéì éòaéî,cnll df aezk ¦¨¥¥

n dclepy jzeg` wx jl dxeq`yéáàì úeMéà Bì LiL éîda E± ¦¤¥¦§¨¦¨
,da miqtez eiyeciwyBúBçàì èøtdclepyúãáBòå äçôMî §¨©£¦¦§¨§¤¤

éáàì úeMéà ïéàL íéáëBkda E.da miqtez mpi` jia` iyeciwy ± ¨¦¤¥¦§¨¦¨
:`xnbd zl`eyàîéàåcnll `a df aezky xnel yi `ld - §¥¨

,dxeq` a`d zy`n dclepy zeg` `weecyBúBçàì èøtdclepy §¨©£
îdy`äñeðà:`xnbd daiyn .dxeq` dpi`y el dycwzd `ly ¥£¨

úøîà úéöî àì àéääaezkd ok yxtl xyt` i` ±àáøcîmeyn ± ©¦Ÿ¨¥¨§©¦§¨¨
.`ax ixacéîø àáøc,[dywd-]áéúk(i gi `xwie)ða úa úåøò'Bà E §¨¨¨¦§¦¤§©©¦§

,'älâú àì Eza úá,zexeq` el` `weecy rnynedãéc dða úa àä ©¦§Ÿ§©¤¨©§¨¦¨
,xg` yi`n [jzy` ly-]dãéc dza úáe,xg` yi`néøL ©¦¨¦¨¨¦

.[zxzen-]åxg` mewna eli`áéúë(fi gi my),àì dzáe äMà úåøò' §§¦¤§©¦¨¦¨Ÿ
,'dza úa úàå dða úa úà älâúod xg` yi`n odyk mby ixd §©¥¤©§¨§¤©¦¨

.zexeq`ãöék àä:`ax uxize .ef dxizq zayiiznïàkaezka ¨¥©¨
xaecn 'jpa za zexr'ïéñðBàady`n el eclepy eza e` epaa ± §¨¦

dxeq` mza epnn eclepyk `weec ok lre ,oiyeciw `la qp`y
e .xg` yi`n dl dclepyk `leïàkza e` epa za xqe`d aezka ¨

el d`yipy dy`a xaecn ,ezy` ly dza.ïéàeOðaxeqi`y jkne §¦¦
xeqi` mby gken ,oiqpe`d on ezae epaa xn`p eza zae epa za
'jia` zy` za'y gxkda ok m`e ,oiqpe`n zeg`a mb bdep ezeg`

.miakek zcaere dgtyn dclepy eza z` hrnl `a
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc zenai(ipy meil)

:`xnbd dywn ceràîéàå`a 'jia` zy` za'y [xn`p `ny-] §¥¨
hrnl,ïéåàì éáééçì èøteia`l dclepy ezeg`a xeqi` oi`y §¨§©§¥¨¦

,za dpnn cilede zxfnn `ypy oebke ,oie`l iaiig ly oi`eyipn
diexw dpi` ok meyne ,oie`l iaiiga oiqtez oiyeciw oi`y xn`pe

:`xnbd zvxzn .zxzene 'eia` zy` za',àtt áø øîàxyt` i` ¨©©¨¨
y meyn ,ok xnelc ,ïéLec÷ eäa éNôz ïéåàì éáééçixdáéúk ©§¥¨¦¨§¥§¦¦©§¦

xeka zyexia(eh `k mixac),äáeäà úçàä íéLð ézL Léàì ïééäú ék'¦¦§¤¨§¦§¥¨¦¨©©£¨
äàeðN úçàäåxMal lkEi `l ,d`EpVde daEd`d mipa Fl Eclie §¨©©§¨§¨§¨¦¨£¨§©§¨Ÿ©§©¥

,denzl yi dxe`kle .'d`EpVd oa ipR lr daEd`d oA z`Lé éëå ¤¤¨£¨©§¥¤©§¨§¦¥
,íB÷nä éðôì äàeðN Léå íB÷nä éðôì äáeäàzrcd lr dlri ji`e £¨¦§¥©¨§¥§¨¦§¥©¨

.ezxeka wlg z` xekad dpa ciqti dlral d`epy `idy meyny
äáeäà àlày ef `idäéàeOéða äáeäà,xzida d`yipy meyn ¤¨£¨£¨§¦¤¨

eäàeðNy ef `idäéàeOéða äàeðN,xeqi`a d`yipy meynålr s` §¨§¨§¦¤¨§
ok it,'ïééäú' ék àðîçø øîào`kne ,oiyeciw oeyl `id 'died'e ¨©©£¨¨¦¦§¤¨

.e`l xeqi`a el dxeq`d dy`a s` miqtez oiyeciwy
:`xnbd dywn ceràîéàå'jia` zy` za' `ay xn`p `ny ± §¥¨

hrnlì èøtly xeqi` z`ian jia`l dclepy jzeg`éáééç §¨§©§¥
,úBúéøk.oiyeciw da miqtez oi`y ,ezy` zeg` lr `ay oebke §¦

:`xnbd zvxzn,àáø øîàixdy ,ok xnel xyt` i`àø÷ øîà ¨©¨¨¨©§¨
éáà úá EúBçà úåøò','õeç úãìBî Bà úéa úãìBî Enà úá Bà E ¤§©£§©¨¦©¦¤¤¤©¦¤¤

'ueg zclen e` zia zclen'n eyxceïéady`n jzeg` dclep m` ¥
éáàì Bì íéøîBàLEdilríéi÷e ,jziaa dze`ïéády`n dclep m` ¤§¦§¨¦©¥¥

éáàì Bì íéøîBàLEdilràöBä,zexeq` odizy ,dvegd dze` ¤§¦§¨¦¥
åodilr,'àéä EúBçà' àðîçø øîàdy`n zclepd zeg` s`y ixd ©¨©©£¨¨£§¦

.dxeq` da miqtez oiyeciw oi`y
e :`xnbd zl`eyàîéà`ed ezeg` xeqi`y xn`p `ny ±ïéa ¥¨¥

Ly dy`n dclepøîBà[mixne`y-]Bìléáàíéi÷ Ee dze`ïéa ¤¥¨¦©¥¥
Bì øîBàLléáààöBä C,dze`úBaøì 'àéä EúBçà' àðîçø øîàå ¤¥¨¦¥§¨©©£¨¨£§¦§©

mb,íéáëBk úãáBòå äçôMî BúBçàdcedi iaxa iqei iaxl el oipne £¦¦§¨§¤¤¨¦
:`xnbd zvxzn .dhrnl df aezk `ayéáà úLà úa' àø÷ øîà,'E ¨©§¨©¥¤¨¦

n dclepy jzeg` `weecéáàì úeMéà Bì LiL éîda E,dxeq`èøt ¦¤¥¦§¨¦¨§¨
.íéáëBk úãáBòå äçôMî BúBçàì©£¦¦§¨§¤¤¨¦

:`xnbd zl`ey aeyúéàø äîezy` za'n dgtyn zeg` hrnl ¨¨¦¨
.jtidl `le ,'ueg zclen'n zezixk iaiign zeg` zeaxle ,'jia`

:`xnbd zvxznïkL ,úBaøì déì äåä úBúéøk éáééç àøazñî¦§©§¨©§¥§¦£¨¥§©¤¥
ì ïéLec÷ ïäa éñôzn mc`,àîìòzcaere dgtya ok oi`y dn ¨§¥¨¤¦¦§¨§¨

xazqn ok lre ,mc` meyl oiyeciw oda miqtez `ly miakek
.'jia` zy` za'n ohrnl

:`xnbd zl`eyúBaøì déì äåä íéáëBk úãáBòå äçôL äaøcà©§©¨¦§¨§¤¤¨¦£¨¥§©
meyn ,zezixk iaiign xzei 'ueg zclen'näøéibî éàc,[xiibzz-] §¦¦©§¨

éîð déãéãì[envr el mb-],ïéLec÷ da éñôziaiiga ok oi`y dn §¦¥©¥¨§¥¨¦¦
:`xnbd zvxzn .eiyeciw oda eqtzi `l mlerly zezixkéëì§¦

äøéibî[xiibzzyk-]àéä àðéøçà àôeb,dy` dze` dpi` aeye ¦©§¨¨©£¦¨¦
.mc` meyl oiyeciw miqtez `l eiykr ly sebae

miakek zcaere dgtyn ezeg` herin xewn z` zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey .minkg zhiyléèeòîì ,ïðaøådclepy ezeg` §©¨¨§©¥

n,eäì àðî íéáëBk úãáBòå äçôLdhrnl oi` mzhiyl ixdy ¦§¨§¤¤¨¦§¨§
ezeg` aiigl `a `l` xzein epi` df aezk oky ,'jia` zy` za'n

:`xnbd daiyn .sqep e`la eia` zy` za `idyeäì à÷ôð©§¨§
df herin minkglîixar cara xn`py dn(c `k zeny)äMàä' ¦¨¦¨

,'äéðBãàì äéäz äéãìéåxqny ziprpk dgtyn mipa el eclep m`y ¦¨¤¨¦§¤©£¤¨
md zexigl card `veiyke miprpk micar md ixd ,eax el
dgtyn zclepd ezeg`y o`kne .oec`d zeyxa mix`yp
.ezeg` zaygp dpi` ok lre a`d xg` `le dn` xg` zqgiizn

:yxtl `xnbd dtiqenäãeäé éaøa éñBé éaøåipy z` jixvy xaeq §©¦¥§©¦§¨
,miaezkdãçxn`p 'diclie dy`d' `edy mdn cg` ±,äçôLa ©§¦§¨

,ezeg` xeqi` llka dpi` dgtyd on ezeg`y cnll ickãçå± §©
xn`p 'jia` zy` za' `edy cg` aezkeaon ezeg`úãáBò §¤¤

,íéáëBk.ezeg` llka dpi`y cnlléëéøöe,mdipy z`éàc ¨¦§¦¥§¦

ïðéòîLàa wx,äçôLdpi` dgtyn ezeg` `weecy mixne` epiid ©§§¦©¦§¨
,ezeg` zaygpc íeMîdgtyñééç dì ïéàdicli oi`e [qgi-] ¦§¥¨£¨

,llk mdixedl miqgiizn,ñééç dì úéàc íéáëBk úãáBò ìáàoky £¨¤¤¨¦§¦¨£¨
,mdia` xg` miqgiizn miakek icaeràîéàdclepy ezeg`y ¥¨

e a`l zqgiizn dpnnàì.ezeg` xeqi`n dhrnzdïðéòîLà éàå Ÿ§¦©§§¦©
a wx,íéáëBk úãáBòdclepy ezeg` `weecy mixne` epiid ¤¤¨¦

,ezeg` llka dpi` miakek zcaernc íeMîzcaerd dn` ¦§
miakek,úBöîa àëééLc äçôL ìáà ,úBöîa àëééL àìcar ixdy Ÿ©§¨§¦§£¨¦§¨§©§¨§¦§

,dy`k zeevna miaiig miprpk dgtyeàì àîéàdhrnzd ¥¨Ÿ
okl .ezeg` xeqi`nàëéøödclepl mbe dgtyn dclepl mb herin §¦¨

.miakek zcaern
:`xnbd zl`eyålïðaøsqep e`l 'jia` zy` za'n miyxecy §©¨¨

,miakek zcaern ezeg` df aezkn mihrnn mpi`eïçkLà©§§¨
d on ezeg`l herin [epivn-]äçôLdidz diclie dy`d'n ¦§¨

d on ezeg` la` ,'dipec`leäì àðî íéáëBk úãáBòllka dpi`y ¤¤¨¦§¨§
.ezeg` xeqi`,äçôMî óìéð àîéz éëålirl x`azp xak `ld §¦¥¨¥©¦¦§¨

yeäðä[miakek zcaere dgty]éëéøö Cøöîmdn zg` lk ± ©§¦§¨§¦¥
daiyn .efn ef cenll xyt` i`e ,envr ipta cenil dkixv

:`xnbd,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàxeqi`a xn`p ¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©
minnr dray mr oezig(b f mixac)`l FYaE Fpal oYz `l LYA' ,¦§Ÿ¦¥¦§¦Ÿ

e ,'Lpal gTzàø÷ øîà,epal jza zpizp xeqi` mrhaúà øéñé ék' ¦©¦§¤¨©§¨¦¨¦¤
ðaéøçàî Eclzy oad z` jza lra xiqiy ,'mixg` midl` Ecare ¦§¥©£©§¨§¡Ÿ¦£¥¦

zpizp xeqi`a la` .'jpa' df jza oal aezkd `xewe ,'d ixg`n el
oad z` eza xiqzy meyn `ed mrhdy xn`p `l ezal jpa
o`kne .'jpa' df jpa oal aezkd `xew oi`e ,'d ixg`n jpal clzy

wxyðaúéìàøNiî Eða éeø÷å ,Emle`ða ïéàúãáBòä ïî àaä E ¦§¦¦§§¥¦¨¦§§¥¦§©¨¦¨¤¤
ða éeø÷ íéáëBk.dða àlà E ¨¦¨¦§¤¨§¨

:`xnbd dtiqendpéî òîL ,àðéáø øîày ,df aezknàaä Eza ïa ¨©©¦¨§©¦¨¤¦§©¨
ða éeø÷ íéáëBk ãáBòä ïî.E:`xnbd zl`eyàðéáø øáñ÷ àîéì ¦¨¥¨¦¨¦§¥¨¨¨©©¦¨

yøLk ãìeä ìàøNé úa ìò àaä ãáòå íéáëBk ãáBòm`e ,ixnbl ¥¨¦§¤¤©¨©©¦§¨¥©¨¨¨¥
:`xnbd dgec .odkl `ypdl zxzen dawp `id,éåä àì øæîîc éäð§¦§©§¥Ÿ¨¥

la`,éåä àì éîð øLk`l`,éøwéî ìeñt ìàøNéxyk epi`e ¨¥©¥Ÿ¨¥¦§¨¥¨¦§¥
.dpedkl

dclepy ezeg` mihrnn minkgy ,lirl dzaeyzl zxfeg `xnbd
:`xnbd zl`ey .'xiqi ik'n miakek zcaernéàäxiqi ik' ly `xw ©

iexw epi` miakek zcaern clepd jpay epcnl epnny 'jpa z`
`ld ,jpaúBneà äòáLal`xyi ux`a eayiy,áéúkoic epl oipne §¦§¨§¦

aezkd siqedy dnn :`xnbd daiyn .miakek icaer x`ya df
meyn `ed xeqi`d mrhyøéñé ék'yi ,'ixg`n LpA z`úBaøìz` ¦¨¦¤¦§¥©£©§©

.íéøéñnä ìklka `l` ,df oic xn`p minnr draya wx `ly ¨©§¦¦
.'d ixg`n jza oa z` exiqi mdipal jza zpizp ici lry ,zene`d
epi` miakek zcaern clepd jpay ,df aezkn rnzynd oicd mbe

.miakek zcaer lka xen` ,jpa iexw
:`xnbd dywn,àø÷c àîòè Léøãc ïBòîL éaøì àçéðäz` raewe ¨¦¨§©¦¦§§¨¦©§¨¦§¨

ik' xn`py dn xzein ok` ,mda yiy mrhd it lr dxezd ipic
`xaqn miyxtn epiid df mrh zpizp ilel mb ixdy ,'jpa z` xiqi
z` zeaxl yi df xezine ,mnr ozgzdl dxezd dxq` df meyny

.zene`d x`yïðaøì àlà,dxezd ipic mrh z` miyxec mpi`y ¤¨§©¨¨
eäì àðîxzein epi` 'xiqi ik' mzhiyl `ld ,zene` x`y zeaxl §¨§

zaiq `id efy epnvrn miycgn epiid `l df mrh ilel oky
,xeqi`d mrh `ed dfy eprinydl aezkd jxved ok lre ,xeqi`d
dceara xzeia miwec`y minnr draya `weec bdep `ed jkitle

.zene` x`ya `le ,dxf
:`xnbd zvxznéaø ,äãeäé éaøa éñBé éaøc déìò âéìôc àpz ïàî©©¨§¨¦£¥§©¦¥§©¦§¨©¦

àéä ïBòîLdcedi iaxa iqei iax lr `ziixaa wlegd `nw `pz ± ¦§¦
eia` zy` za ezeg` lr aiigl xzein 'jia` zy` za'y xaeqe
iax ok` `ed ,'xiqi ik'n miakek zcaern ezeg` hrnne ,mizy
zeaxl 'xiqi ik' xzein ezhiyle ,`xwc `nrh yxecd oerny
.jpa iexw epi` zene`d lk ly dy`n clepd jpay ,mixiqn x`y

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



קסג        
             

             

           

        

    

       

      

       

     

       

    

     

     

      

      
      

         

      

     

        

       

     

       

       

      
     

       

     

    

     
     

     

      

      

     

      

       

       

    

    

     

     

     

       

      

   

       

     

      

      

  








































































































           

           

           



      

      

      

       

     

       

   

       

     

       

      

     

     

      

       

        

      

       

      

     

       

      

        

     

       

        

      

       

       

       

       

    

       

     

      

       

       

     

       

      

       

      

      

       

       

      

       

       

       

                          

                             

                              

                             

                           

                          

                             

                              

       






























































































































        
       

        
       
       
       

         
        

        
        

        
      

          
        

       
      
         
       
       
       
       
          
        
       
       

        
         

         
         

           
        
          
       
      
        
        











































































"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc zenai(ipy meil)

:`xnbd dywn ceràîéàå`a 'jia` zy` za'y [xn`p `ny-] §¥¨
hrnl,ïéåàì éáééçì èøteia`l dclepy ezeg`a xeqi` oi`y §¨§©§¥¨¦

,za dpnn cilede zxfnn `ypy oebke ,oie`l iaiig ly oi`eyipn
diexw dpi` ok meyne ,oie`l iaiiga oiqtez oiyeciw oi`y xn`pe

:`xnbd zvxzn .zxzene 'eia` zy` za',àtt áø øîàxyt` i` ¨©©¨¨
y meyn ,ok xnelc ,ïéLec÷ eäa éNôz ïéåàì éáééçixdáéúk ©§¥¨¦¨§¥§¦¦©§¦

xeka zyexia(eh `k mixac),äáeäà úçàä íéLð ézL Léàì ïééäú ék'¦¦§¤¨§¦§¥¨¦¨©©£¨
äàeðN úçàäåxMal lkEi `l ,d`EpVde daEd`d mipa Fl Eclie §¨©©§¨§¨§¨¦¨£¨§©§¨Ÿ©§©¥

,denzl yi dxe`kle .'d`EpVd oa ipR lr daEd`d oA z`Lé éëå ¤¤¨£¨©§¥¤©§¨§¦¥
,íB÷nä éðôì äàeðN Léå íB÷nä éðôì äáeäàzrcd lr dlri ji`e £¨¦§¥©¨§¥§¨¦§¥©¨

.ezxeka wlg z` xekad dpa ciqti dlral d`epy `idy meyny
äáeäà àlày ef `idäéàeOéða äáeäà,xzida d`yipy meyn ¤¨£¨£¨§¦¤¨

eäàeðNy ef `idäéàeOéða äàeðN,xeqi`a d`yipy meynålr s` §¨§¨§¦¤¨§
ok it,'ïééäú' ék àðîçø øîào`kne ,oiyeciw oeyl `id 'died'e ¨©©£¨¨¦¦§¤¨

.e`l xeqi`a el dxeq`d dy`a s` miqtez oiyeciwy
:`xnbd dywn ceràîéàå'jia` zy` za' `ay xn`p `ny ± §¥¨

hrnlì èøtly xeqi` z`ian jia`l dclepy jzeg`éáééç §¨§©§¥
,úBúéøk.oiyeciw da miqtez oi`y ,ezy` zeg` lr `ay oebke §¦

:`xnbd zvxzn,àáø øîàixdy ,ok xnel xyt` i`àø÷ øîà ¨©¨¨¨©§¨
éáà úá EúBçà úåøò','õeç úãìBî Bà úéa úãìBî Enà úá Bà E ¤§©£§©¨¦©¦¤¤¤©¦¤¤

'ueg zclen e` zia zclen'n eyxceïéady`n jzeg` dclep m` ¥
éáàì Bì íéøîBàLEdilríéi÷e ,jziaa dze`ïéády`n dclep m` ¤§¦§¨¦©¥¥

éáàì Bì íéøîBàLEdilràöBä,zexeq` odizy ,dvegd dze` ¤§¦§¨¦¥
åodilr,'àéä EúBçà' àðîçø øîàdy`n zclepd zeg` s`y ixd ©¨©©£¨¨£§¦

.dxeq` da miqtez oiyeciw oi`y
e :`xnbd zl`eyàîéà`ed ezeg` xeqi`y xn`p `ny ±ïéa ¥¨¥

Ly dy`n dclepøîBà[mixne`y-]Bìléáàíéi÷ Ee dze`ïéa ¤¥¨¦©¥¥
Bì øîBàLléáààöBä C,dze`úBaøì 'àéä EúBçà' àðîçø øîàå ¤¥¨¦¥§¨©©£¨¨£§¦§©

mb,íéáëBk úãáBòå äçôMî BúBçàdcedi iaxa iqei iaxl el oipne £¦¦§¨§¤¤¨¦
:`xnbd zvxzn .dhrnl df aezk `ayéáà úLà úa' àø÷ øîà,'E ¨©§¨©¥¤¨¦

n dclepy jzeg` `weecéáàì úeMéà Bì LiL éîda E,dxeq`èøt ¦¤¥¦§¨¦¨§¨
.íéáëBk úãáBòå äçôMî BúBçàì©£¦¦§¨§¤¤¨¦

:`xnbd zl`ey aeyúéàø äîezy` za'n dgtyn zeg` hrnl ¨¨¦¨
.jtidl `le ,'ueg zclen'n zezixk iaiign zeg` zeaxle ,'jia`

:`xnbd zvxznïkL ,úBaøì déì äåä úBúéøk éáééç àøazñî¦§©§¨©§¥§¦£¨¥§©¤¥
ì ïéLec÷ ïäa éñôzn mc`,àîìòzcaere dgtya ok oi`y dn ¨§¥¨¤¦¦§¨§¨

xazqn ok lre ,mc` meyl oiyeciw oda miqtez `ly miakek
.'jia` zy` za'n ohrnl

:`xnbd zl`eyúBaøì déì äåä íéáëBk úãáBòå äçôL äaøcà©§©¨¦§¨§¤¤¨¦£¨¥§©
meyn ,zezixk iaiign xzei 'ueg zclen'näøéibî éàc,[xiibzz-] §¦¦©§¨

éîð déãéãì[envr el mb-],ïéLec÷ da éñôziaiiga ok oi`y dn §¦¥©¥¨§¥¨¦¦
:`xnbd zvxzn .eiyeciw oda eqtzi `l mlerly zezixkéëì§¦

äøéibî[xiibzzyk-]àéä àðéøçà àôeb,dy` dze` dpi` aeye ¦©§¨¨©£¦¨¦
.mc` meyl oiyeciw miqtez `l eiykr ly sebae

miakek zcaere dgtyn ezeg` herin xewn z` zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey .minkg zhiyléèeòîì ,ïðaøådclepy ezeg` §©¨¨§©¥

n,eäì àðî íéáëBk úãáBòå äçôLdhrnl oi` mzhiyl ixdy ¦§¨§¤¤¨¦§¨§
ezeg` aiigl `a `l` xzein epi` df aezk oky ,'jia` zy` za'n

:`xnbd daiyn .sqep e`la eia` zy` za `idyeäì à÷ôð©§¨§
df herin minkglîixar cara xn`py dn(c `k zeny)äMàä' ¦¨¦¨

,'äéðBãàì äéäz äéãìéåxqny ziprpk dgtyn mipa el eclep m`y ¦¨¤¨¦§¤©£¤¨
md zexigl card `veiyke miprpk micar md ixd ,eax el
dgtyn zclepd ezeg`y o`kne .oec`d zeyxa mix`yp
.ezeg` zaygp dpi` ok lre a`d xg` `le dn` xg` zqgiizn

:yxtl `xnbd dtiqenäãeäé éaøa éñBé éaøåipy z` jixvy xaeq §©¦¥§©¦§¨
,miaezkdãçxn`p 'diclie dy`d' `edy mdn cg` ±,äçôLa ©§¦§¨

,ezeg` xeqi` llka dpi` dgtyd on ezeg`y cnll ickãçå± §©
xn`p 'jia` zy` za' `edy cg` aezkeaon ezeg`úãáBò §¤¤

,íéáëBk.ezeg` llka dpi`y cnlléëéøöe,mdipy z`éàc ¨¦§¦¥§¦

ïðéòîLàa wx,äçôLdpi` dgtyn ezeg` `weecy mixne` epiid ©§§¦©¦§¨
,ezeg` zaygpc íeMîdgtyñééç dì ïéàdicli oi`e [qgi-] ¦§¥¨£¨

,llk mdixedl miqgiizn,ñééç dì úéàc íéáëBk úãáBò ìáàoky £¨¤¤¨¦§¦¨£¨
,mdia` xg` miqgiizn miakek icaeràîéàdclepy ezeg`y ¥¨

e a`l zqgiizn dpnnàì.ezeg` xeqi`n dhrnzdïðéòîLà éàå Ÿ§¦©§§¦©
a wx,íéáëBk úãáBòdclepy ezeg` `weecy mixne` epiid ¤¤¨¦

,ezeg` llka dpi` miakek zcaernc íeMîzcaerd dn` ¦§
miakek,úBöîa àëééLc äçôL ìáà ,úBöîa àëééL àìcar ixdy Ÿ©§¨§¦§£¨¦§¨§©§¨§¦§

,dy`k zeevna miaiig miprpk dgtyeàì àîéàdhrnzd ¥¨Ÿ
okl .ezeg` xeqi`nàëéøödclepl mbe dgtyn dclepl mb herin §¦¨

.miakek zcaern
:`xnbd zl`eyålïðaøsqep e`l 'jia` zy` za'n miyxecy §©¨¨

,miakek zcaern ezeg` df aezkn mihrnn mpi`eïçkLà©§§¨
d on ezeg`l herin [epivn-]äçôLdidz diclie dy`d'n ¦§¨

d on ezeg` la` ,'dipec`leäì àðî íéáëBk úãáBòllka dpi`y ¤¤¨¦§¨§
.ezeg` xeqi`,äçôMî óìéð àîéz éëålirl x`azp xak `ld §¦¥¨¥©¦¦§¨

yeäðä[miakek zcaere dgty]éëéøö Cøöîmdn zg` lk ± ©§¦§¨§¦¥
daiyn .efn ef cenll xyt` i`e ,envr ipta cenil dkixv

:`xnbd,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàxeqi`a xn`p ¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©
minnr dray mr oezig(b f mixac)`l FYaE Fpal oYz `l LYA' ,¦§Ÿ¦¥¦§¦Ÿ

e ,'Lpal gTzàø÷ øîà,epal jza zpizp xeqi` mrhaúà øéñé ék' ¦©¦§¤¨©§¨¦¨¦¤
ðaéøçàî Eclzy oad z` jza lra xiqiy ,'mixg` midl` Ecare ¦§¥©£©§¨§¡Ÿ¦£¥¦

zpizp xeqi`a la` .'jpa' df jza oal aezkd `xewe ,'d ixg`n el
oad z` eza xiqzy meyn `ed mrhdy xn`p `l ezal jpa
o`kne .'jpa' df jpa oal aezkd `xew oi`e ,'d ixg`n jpal clzy

wxyðaúéìàøNiî Eða éeø÷å ,Emle`ða ïéàúãáBòä ïî àaä E ¦§¦¦§§¥¦¨¦§§¥¦§©¨¦¨¤¤
ða éeø÷ íéáëBk.dða àlà E ¨¦¨¦§¤¨§¨

:`xnbd dtiqendpéî òîL ,àðéáø øîày ,df aezknàaä Eza ïa ¨©©¦¨§©¦¨¤¦§©¨
ða éeø÷ íéáëBk ãáBòä ïî.E:`xnbd zl`eyàðéáø øáñ÷ àîéì ¦¨¥¨¦¨¦§¥¨¨¨©©¦¨

yøLk ãìeä ìàøNé úa ìò àaä ãáòå íéáëBk ãáBòm`e ,ixnbl ¥¨¦§¤¤©¨©©¦§¨¥©¨¨¨¥
:`xnbd dgec .odkl `ypdl zxzen dawp `id,éåä àì øæîîc éäð§¦§©§¥Ÿ¨¥

la`,éåä àì éîð øLk`l`,éøwéî ìeñt ìàøNéxyk epi`e ¨¥©¥Ÿ¨¥¦§¨¥¨¦§¥
.dpedkl

dclepy ezeg` mihrnn minkgy ,lirl dzaeyzl zxfeg `xnbd
:`xnbd zl`ey .'xiqi ik'n miakek zcaernéàäxiqi ik' ly `xw ©

iexw epi` miakek zcaern clepd jpay epcnl epnny 'jpa z`
`ld ,jpaúBneà äòáLal`xyi ux`a eayiy,áéúkoic epl oipne §¦§¨§¦

aezkd siqedy dnn :`xnbd daiyn .miakek icaer x`ya df
meyn `ed xeqi`d mrhyøéñé ék'yi ,'ixg`n LpA z`úBaøìz` ¦¨¦¤¦§¥©£©§©

.íéøéñnä ìklka `l` ,df oic xn`p minnr draya wx `ly ¨©§¦¦
.'d ixg`n jza oa z` exiqi mdipal jza zpizp ici lry ,zene`d
epi` miakek zcaern clepd jpay ,df aezkn rnzynd oicd mbe

.miakek zcaer lka xen` ,jpa iexw
:`xnbd dywn,àø÷c àîòè Léøãc ïBòîL éaøì àçéðäz` raewe ¨¦¨§©¦¦§§¨¦©§¨¦§¨

ik' xn`py dn xzein ok` ,mda yiy mrhd it lr dxezd ipic
`xaqn miyxtn epiid df mrh zpizp ilel mb ixdy ,'jpa z` xiqi
z` zeaxl yi df xezine ,mnr ozgzdl dxezd dxq` df meyny

.zene`d x`yïðaøì àlà,dxezd ipic mrh z` miyxec mpi`y ¤¨§©¨¨
eäì àðîxzein epi` 'xiqi ik' mzhiyl `ld ,zene` x`y zeaxl §¨§

zaiq `id efy epnvrn miycgn epiid `l df mrh ilel oky
,xeqi`d mrh `ed dfy eprinydl aezkd jxved ok lre ,xeqi`d
dceara xzeia miwec`y minnr draya `weec bdep `ed jkitle

.zene` x`ya `le ,dxf
:`xnbd zvxznéaø ,äãeäé éaøa éñBé éaøc déìò âéìôc àpz ïàî©©¨§¨¦£¥§©¦¥§©¦§¨©¦

àéä ïBòîLdcedi iaxa iqei iax lr `ziixaa wlegd `nw `pz ± ¦§¦
eia` zy` za ezeg` lr aiigl xzein 'jia` zy` za'y xaeqe
iax ok` `ed ,'xiqi ik'n miakek zcaern ezeg` hrnne ,mizy
zeaxl 'xiqi ik' xzein ezhiyle ,`xwc `nrh yxecd oerny
.jpa iexw epi` zene`d lk ly dy`n clepd jpay ,mixiqn x`y
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יבמות. כיצד - פרק שני דף כג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc zenai(ipy meil)

äðùî
`le zeig` izyn zg` iyeciw ly mipte` dnka dpc dpynd

:yciw odn in z` reciéà òãBé ïéàå úBéçà ézLî úçà LcéwL éî¦¤¦¥©©¦§¥£¨§¥¥©¥
,Lcé÷ ïäî äæe ,wtqn eilr zexeq` odizy,Bæì èâå Bæì èb ïúBð ¤¥¤¦¥¥¥¨§¥¨

efi` reci oi`e ,ezy` zeg` xeqi`a eilr dxeq` odn zg` ixdy
.odnúîycwndãçà çà Bìåeiptl znd zy` dltpe ,[` xeiv] ¥§¨¤¨

,meailõìBçmaidìïäézLzg` s` maiil leki epi` la` ,wtqn ¥¦§¥¤
`id ixde ,dzeg` `l` eig` zy` dpi` maiiny ef `ny ,odn
mcew uelgl leki epi` oke .ezwewf zeg` meyn eilr dxeq`
dpey`xd m`y meyn ,dipyd z` maiil jk xg`e odn zg`l
zeg` meyn eilr dxeq` dipyd ixd ,eig` zy` dzid dvlgy

.ezvelg
m`Bì eéädf ycwnlíéðLg` ,[a xeiv] mig` ipy -õìBç ãçà ¨§©¦¤¨¥

,zeig`dn zg`låjk xg`ãçà[ipyd-]íaééîoky .dipyd z` §¤¨§©¥
,el zxzen i`cea `id ixd ,znd eig` zy` `id dnaiiny ef m`
dzwif drwtp xak `ld ,znd zy` dzid eig` dvlgy ef m`e
.ezwewf zeg` dpi` xak el znaiizny efe ,eig` zvilg ici lr
maiil ipyl xeq` ,dpey`xd z` cg` g` ulg `ly onf lk la`

m` s` mle`e .ezwewf zeg` `id `ny oky ,dipyd z`eîã÷̈§
mig`deñðëå,zxg` zeg` mdn cg` lk ,xeqi`a zeig`d z`ïéà §¨§¥

íãiî ïéàéöBîef m` s` oky .oyxbl mze` oitek oi` carica - ¦¦¦¨¨
zeg` z` qpky `vnpe znd zy` dpi` dpey`x dnaiizdy
,dzeg` z` eig` maiiy xg`l dzr mewn lkn ,xeqi`a ezwewf

rxtnl eil` dzwif drwt xakzeg` dpi` xak efy `vnpe ,
.dniiwl el xzene ezwewf

íéðL[miyp` ipy-]Bæ éà òãBé Bðéà äæ ,úBéçà ézL eLcwLodn §©¦¤¦§§¥£¨¤¥¥©¥
å ,Lcé÷mbBæ éà òãBé Bðéà äæodn,Lcé÷wtqn zexeq` odizy ¦¥§¤¥¥©¥¦¥

ok lre ,mdipylïéhéb éðL ïúBð äæ,wtqn odizylåokéðL ïúBð äæ ¤¥§¥¦¦§¤¥§¥
ïéhéb.odizyleúîdid m` ,el` miyp` ipyçà äæìå çà äæì ¦¦¥¨¤¨§¨¤¨

,[b xeiv]ì õìBç äæïäézLwtqnì õìBç äæåïäézLxeq`e .wtqn ¤¥¦§¥¤§¤¥¦§¥¤
xeqi` wtqa mdilr zecner odizy oky ,odn zg` s` maiil mdl

.lirl x`eank ezwewf zeg` ly
did m`eäæìg` [miycwndn cg`l-]äæìå ,ãçàycwnl-] ¨¤¤¨§¨¤

[ipydíéðLg`d ,[c xeiv]ãéçiäoey`xd ycwnd lyõìBç §©¦©¨¦¥
ìïäézL,[lirl x`eand mrhdn] wtqníéðMäåly eig` ipy - ¦§¥¤§©§©¦

,ipyd ycwndãçàmdnõìBçodn zg`lãçàåmdníaééîz` ¤¨¥§¤¨§©¥
ipy m`e .mig` ipy el yiy in iabl lirl x`eank ,dzeg`

ipyd ycwnd ly mig`deñðëå eîã÷,zeig`d izy z` xeqi`a ¨§§¨§
íãiî ïéàéöBî ïéà.lirl x`eand mrhdn carica ¥¦¦¦¨¨

did m`äæì[cg` ycwnl-]íéðL,mig` ipy -åmbäæìycwnl-] ¨¤§©¦§¨¤
[ipydíéðL,[d xeiv]äæ ìL åéçà[oey`xd ycwnd ly-]õìBç §©¦¨¦¤¤¥
úçàì,zeig`d onäæ ìL åéçàå[ipyd ycwnd ly-]úçàì õìBç §©©§¨¦¤¤¥§©©

,okn xg`le .zeig`d onåéçàipydäæ ìL[oey`xd ycwnd ly-] ¨¦¤¤
íaééîz`äæ ìL Búöeìç,ipyd ycwnd g` ly -åéçàåipydìL §©¥£¨¤¤§¨¦¤

äæ[ipyd ycwnd ly-]íaééîz`äæ ìL Búöeìçg` ly - ¤§©¥£¨¤¤
zy` `id maiin mdn cg` lky ef m` oky .oey`xd ycwnd
`l` eig` zy` dpi` ef m` s`e ,oick dnaiin `ed ixd eig`
ef oi` aeye ,eig` zvilga eznai zwif drwt xak ixd ,dzeg`

m`e .ezwewf zeg`eîã÷díéðLmiycwnd cg` ly eig` ipy ± ¨§§©¦
eöìçå,[e xeiv] zeig`d izyleîaéé àìoze`íéðMäly eig` - §¨§Ÿ§©§©§©¦

oiicry mdig` zy` i`cea `id odn zg` ixdy ,ipyd ycwnd
.dwewf zeg` meyn mdl dxeq` dipydy `vnpe ,mdl dwewfàlà¤¨

ãçàmdnõìBçzeig`d zg`låjk xg`ãçà[ipyd eig`-]íaééî ¤¨¥§¤¨§©¥
s`e ,oick dnaiin `ed ixd eig` zy` `id ef m` oky ,dipyd z`
dzeg` aeye eil` dzwif drwt ixd ,eig` zy` `id dvelgd m`

m`e .el zxzeneñðëå eîã÷zeig`d ipy z` el` mig` ipy ¨§§¨§
,xeqi`aïéàéöBî ïéàoze`íãiîqpk oey`xd m` s` oky ,carica ¥¦¦¦¨¨

z` eig` qpky xg`l mewn lkn ,ezwewf zeg` z` xeqi`a

.ezwewf zeg`l zaygp ef oi` aeye ,dzwif drwt ixd dipyd

àøîâ
,odn efi` rcei epi`e zeig` izyn zg` ycwnd :dpyna epipy

l hb ozep:`xnbd dgiken .efle efdpéî òîLelit`yïéàL ïéLec÷ §©¦¨¦¦¤¥
äàéáì ïéøeñî,d`iaa dy`d z` ycwnl mixqe`y -.ïéLec÷ eåä §¦§¦¨¨¦¦

odizy eilr exq`p ,zeig` izyn zg` iyeciw ici lr ixdy
lr oiyeciwd milg mewn lkne ,dy` zeg` wtq meyn d`iaa

:`xnbd dgec .hb zekixv odizye ,odn zg`,ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©©§¦©
eøkeäLk,ycwn `ed odn in z` rcie oiyeciwd zrya zeig`d §¤§

åwxeáøòúð óBqáì`vnpe ,yciw odn efi` wtq xxerzde odipia §§©¦§¨§
.d`ial mixeqnd oiyeciw md eid oiyeciwd dyrn zryay

:dziigc z` `xnbd dgikenénð à÷écdnnéðz÷cdpynaBðéàå' ©§¨©¦§¨¨¥§¥
òãBé,rcei epi` dzr wxy ote`a mb yxtzny 'odn df i`àìå ¥©§Ÿ

òeãé Bðéàå' éðz÷.xacd rcep `l mlerny ernyny 'odn dfi` ¨¨¥§¥¨©
ok` :`xnbd dwiqndpéî òîL.eaxrzp seqale exkeda xaecny §©¦¨

,d`ial exqnpy oiyeciwa xaecn ok` m` :`xnbd dywnà÷ éàî©¨
ïì òîLîoica yecig oi` ok` :`xnbd zvxzn .df oica epzpyn ©§©¨

d oic z` j` ,dfdéì àëéøèöéà àôéñm`y ,eprinydl `pzlúî ¥¨¦§§¦¨¥¥
df ycwnì õìBç ãçà çà Bìå,ïäézLm`eõìBç ãçà íéðL Bì eéä §¨¤¨¥¦§¥¤¨§©¦¤¨¥

.íaééî ãçàåy ,`ed df oica yecigdeéîeaé øãäå õìçéî à÷åc± §¤¨§©¥©§¨¦§¨§¨©©¥
maii jk xg`e cg`d uelgi mcew ok m` `l` meaid xzed `ly

,ipydàLéøa éîeaé ìáà[dligza meaid didiy-]àì,mdl xzed £¨©¥§¥¨Ÿ
yygd meynòât à÷cmaiind,Bú÷e÷æ úBçàa.lirl x`eank §¨¨©©£§¨
:dpyna epipy'åëå úBéçà ézL eLcwL íéðLdfe oihib ipy ozep df §©¦¤¦§§¥£¨

:`xnbd dgiken .oihib ipy ozepïéøeñî ïéàL ïéLec÷ dpéî òîL§©¦¨¦¦¤¥§¦
,ïéLec÷ eåä äàéáì,llk legl el` oiyeciwl oi` ok `l m`y §¦¨¨¦¦

.lirl x`eank mdipy lr d`iaa zexeq` zeig`d izy ixdy
:`xnbd dgecéîð àëäxaecneøkeäLkzeig`d,eáøòúð óBqáìe ¨¨©¥§¤§§©¦§¨§

.d`ial exqnp oiyeciwd zryay `vnpeénð à÷écdnnéðz÷c ©§¨©¦§¨¨¥
å' éðz÷ àìå 'òãBé ïéàå'.dpéî òîL .'òeãé ïéà §¥¥©§Ÿ¨¨¥§¥¨©§©¦¨

:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàîedaiyn .ef `aaa dpynd ©¨©§©¨
:`xnbd,déì àëéøèöéà àôéñm`yeúîyie miycwnd ipyäæì ¥¨¦§§¦¨¥¥¨¤

g`,íéðL äæìå ãçàg`dì õìBç ãéçiäãçà ,íéðMäå ,ïäézLmdn ¤¨§¨¤§©¦©¨¦¥¦§¥¤§©§©¦¤¨
õìBçzg`lãçàåmdníaééî`ld :`xnbd dywn .dipyd z` ¥§¤¨§©¥

df oic mbàèéLtoky ,`edeðééäa epipyy dnàLéøcg` ycwna §¦¨©§¥¨
eil`n oaen ixde ,maiin cg`e uleg cg`y mig` ipy el yiy

:`xnbd zvxzn .miycwn ipya oicd `edyéøz øBæâéì àîéúc eäî©§¥¨¦§§¥
ãç eèàycwnd ly mig`d ipy z` xeq`py miayeg epiidy ± ¨©

cg`l xizp m` oky .oey`xd ly cigid g`d meyn ,meaia ipyd
ly cigid g`d okn xg`l `eai ,eig` ulgy xg`l maiil mdn
.ezwewf zeg` xeqi` wtq lr xearie ,dipyd z` maiil oey`xd

ïì òîLî à÷.jkl yeygl oi`yåy ,dpynd drinyn cerà÷åã ¨©§©¨§©§¨
éîeaé øãäå õìçéîoey`xd ly cigid g`d uleg mcewy ± ¦§¨§¨©©¥

xg`l] odn zg` ipyd ig`n cg` maiin okn xg`l wxe ,odizyl
,[dipyl ulg eig` mbyàLéøa éîeaé ìáàig`n cg` maiiy - £¨©¥§¥¨

,oey`xd ly cigid g`d dl uelgiy mcew odn zg` ipydàìŸ
yygd meyn ,el xzedòât à÷cmaiindaxeqi`,÷eMì äîáé §¨¨©§§¨¨©

.oey`xd ly ezy` `l` eig` zy` dpi` maiiny efy okzi ixdy
eid m` :dpyna epipy,'åëå íéðL äæìå íéðL äæìig`n cg` ¨¤§©¦§¨¤§©¦

okn xg`le ,dipyl uleg ipyd ig`n cg`e ,zg`l uleg oey`xd
ycwnd g` zvelg z` oey`xd ycwnd ly ipyd g`d maiin
g` zvelg z` maiin ipyd ycwnd ly ipyd g`de ,ipyd

:`xnbd dywn .oey`xd ycwndél änì ez àädkixv recn - ¨¨¨¦
`ld ,df oic eprinydl dpyndCä eðééä,mcewd oicd mr `ed ©§©

:`xnbd zvxzn .sqep yecig mey ea oi`eøBæâéì ,àîéúc eäî`ly ©§¥¨¦§
yygd meyn odizy enaiiziäöéìç àìa íaééî àîìc`ny - ¦§¨§©¥§Ÿ£¦¨

z` cg` lk maii m`e ,llk dvilg `la meaia oxizdl e`eai
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יבמות. כיצד - פרק שני דף כג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc zenai(ipy meil)

äðùî
`le zeig` izyn zg` iyeciw ly mipte` dnka dpc dpynd

:yciw odn in z` reciéà òãBé ïéàå úBéçà ézLî úçà LcéwL éî¦¤¦¥©©¦§¥£¨§¥¥©¥
,Lcé÷ ïäî äæe ,wtqn eilr zexeq` odizy,Bæì èâå Bæì èb ïúBð ¤¥¤¦¥¥¥¨§¥¨

efi` reci oi`e ,ezy` zeg` xeqi`a eilr dxeq` odn zg` ixdy
.odnúîycwndãçà çà Bìåeiptl znd zy` dltpe ,[` xeiv] ¥§¨¤¨

,meailõìBçmaidìïäézLzg` s` maiil leki epi` la` ,wtqn ¥¦§¥¤
`id ixde ,dzeg` `l` eig` zy` dpi` maiiny ef `ny ,odn
mcew uelgl leki epi` oke .ezwewf zeg` meyn eilr dxeq`
dpey`xd m`y meyn ,dipyd z` maiil jk xg`e odn zg`l
zeg` meyn eilr dxeq` dipyd ixd ,eig` zy` dzid dvlgy

.ezvelg
m`Bì eéädf ycwnlíéðLg` ,[a xeiv] mig` ipy -õìBç ãçà ¨§©¦¤¨¥

,zeig`dn zg`låjk xg`ãçà[ipyd-]íaééîoky .dipyd z` §¤¨§©¥
,el zxzen i`cea `id ixd ,znd eig` zy` `id dnaiiny ef m`
dzwif drwtp xak `ld ,znd zy` dzid eig` dvlgy ef m`e
.ezwewf zeg` dpi` xak el znaiizny efe ,eig` zvilg ici lr
maiil ipyl xeq` ,dpey`xd z` cg` g` ulg `ly onf lk la`

m` s` mle`e .ezwewf zeg` `id `ny oky ,dipyd z`eîã÷̈§
mig`deñðëå,zxg` zeg` mdn cg` lk ,xeqi`a zeig`d z`ïéà §¨§¥

íãiî ïéàéöBîef m` s` oky .oyxbl mze` oitek oi` carica - ¦¦¦¨¨
zeg` z` qpky `vnpe znd zy` dpi` dpey`x dnaiizdy
,dzeg` z` eig` maiiy xg`l dzr mewn lkn ,xeqi`a ezwewf

rxtnl eil` dzwif drwt xakzeg` dpi` xak efy `vnpe ,
.dniiwl el xzene ezwewf

íéðL[miyp` ipy-]Bæ éà òãBé Bðéà äæ ,úBéçà ézL eLcwLodn §©¦¤¦§§¥£¨¤¥¥©¥
å ,Lcé÷mbBæ éà òãBé Bðéà äæodn,Lcé÷wtqn zexeq` odizy ¦¥§¤¥¥©¥¦¥

ok lre ,mdipylïéhéb éðL ïúBð äæ,wtqn odizylåokéðL ïúBð äæ ¤¥§¥¦¦§¤¥§¥
ïéhéb.odizyleúîdid m` ,el` miyp` ipyçà äæìå çà äæì ¦¦¥¨¤¨§¨¤¨

,[b xeiv]ì õìBç äæïäézLwtqnì õìBç äæåïäézLxeq`e .wtqn ¤¥¦§¥¤§¤¥¦§¥¤
xeqi` wtqa mdilr zecner odizy oky ,odn zg` s` maiil mdl

.lirl x`eank ezwewf zeg` ly
did m`eäæìg` [miycwndn cg`l-]äæìå ,ãçàycwnl-] ¨¤¤¨§¨¤

[ipydíéðLg`d ,[c xeiv]ãéçiäoey`xd ycwnd lyõìBç §©¦©¨¦¥
ìïäézL,[lirl x`eand mrhdn] wtqníéðMäåly eig` ipy - ¦§¥¤§©§©¦

,ipyd ycwndãçàmdnõìBçodn zg`lãçàåmdníaééîz` ¤¨¥§¤¨§©¥
ipy m`e .mig` ipy el yiy in iabl lirl x`eank ,dzeg`

ipyd ycwnd ly mig`deñðëå eîã÷,zeig`d izy z` xeqi`a ¨§§¨§
íãiî ïéàéöBî ïéà.lirl x`eand mrhdn carica ¥¦¦¦¨¨

did m`äæì[cg` ycwnl-]íéðL,mig` ipy -åmbäæìycwnl-] ¨¤§©¦§¨¤
[ipydíéðL,[d xeiv]äæ ìL åéçà[oey`xd ycwnd ly-]õìBç §©¦¨¦¤¤¥
úçàì,zeig`d onäæ ìL åéçàå[ipyd ycwnd ly-]úçàì õìBç §©©§¨¦¤¤¥§©©

,okn xg`le .zeig`d onåéçàipydäæ ìL[oey`xd ycwnd ly-] ¨¦¤¤
íaééîz`äæ ìL Búöeìç,ipyd ycwnd g` ly -åéçàåipydìL §©¥£¨¤¤§¨¦¤

äæ[ipyd ycwnd ly-]íaééîz`äæ ìL Búöeìçg` ly - ¤§©¥£¨¤¤
zy` `id maiin mdn cg` lky ef m` oky .oey`xd ycwnd
`l` eig` zy` dpi` ef m` s`e ,oick dnaiin `ed ixd eig`
ef oi` aeye ,eig` zvilga eznai zwif drwt xak ixd ,dzeg`

m`e .ezwewf zeg`eîã÷díéðLmiycwnd cg` ly eig` ipy ± ¨§§©¦
eöìçå,[e xeiv] zeig`d izyleîaéé àìoze`íéðMäly eig` - §¨§Ÿ§©§©§©¦

oiicry mdig` zy` i`cea `id odn zg` ixdy ,ipyd ycwnd
.dwewf zeg` meyn mdl dxeq` dipydy `vnpe ,mdl dwewfàlà¤¨

ãçàmdnõìBçzeig`d zg`låjk xg`ãçà[ipyd eig`-]íaééî ¤¨¥§¤¨§©¥
s`e ,oick dnaiin `ed ixd eig` zy` `id ef m` oky ,dipyd z`
dzeg` aeye eil` dzwif drwt ixd ,eig` zy` `id dvelgd m`

m`e .el zxzeneñðëå eîã÷zeig`d ipy z` el` mig` ipy ¨§§¨§
,xeqi`aïéàéöBî ïéàoze`íãiîqpk oey`xd m` s` oky ,carica ¥¦¦¦¨¨

z` eig` qpky xg`l mewn lkn ,ezwewf zeg` z` xeqi`a

.ezwewf zeg`l zaygp ef oi` aeye ,dzwif drwt ixd dipyd

àøîâ
,odn efi` rcei epi`e zeig` izyn zg` ycwnd :dpyna epipy

l hb ozep:`xnbd dgiken .efle efdpéî òîLelit`yïéàL ïéLec÷ §©¦¨¦¦¤¥
äàéáì ïéøeñî,d`iaa dy`d z` ycwnl mixqe`y -.ïéLec÷ eåä §¦§¦¨¨¦¦

odizy eilr exq`p ,zeig` izyn zg` iyeciw ici lr ixdy
lr oiyeciwd milg mewn lkne ,dy` zeg` wtq meyn d`iaa

:`xnbd dgec .hb zekixv odizye ,odn zg`,ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©©§¦©
eøkeäLk,ycwn `ed odn in z` rcie oiyeciwd zrya zeig`d §¤§

åwxeáøòúð óBqáì`vnpe ,yciw odn efi` wtq xxerzde odipia §§©¦§¨§
.d`ial mixeqnd oiyeciw md eid oiyeciwd dyrn zryay

:dziigc z` `xnbd dgikenénð à÷écdnnéðz÷cdpynaBðéàå' ©§¨©¦§¨¨¥§¥
òãBé,rcei epi` dzr wxy ote`a mb yxtzny 'odn df i`àìå ¥©§Ÿ

òeãé Bðéàå' éðz÷.xacd rcep `l mlerny ernyny 'odn dfi` ¨¨¥§¥¨©
ok` :`xnbd dwiqndpéî òîL.eaxrzp seqale exkeda xaecny §©¦¨

,d`ial exqnpy oiyeciwa xaecn ok` m` :`xnbd dywnà÷ éàî©¨
ïì òîLîoica yecig oi` ok` :`xnbd zvxzn .df oica epzpyn ©§©¨

d oic z` j` ,dfdéì àëéøèöéà àôéñm`y ,eprinydl `pzlúî ¥¨¦§§¦¨¥¥
df ycwnì õìBç ãçà çà Bìå,ïäézLm`eõìBç ãçà íéðL Bì eéä §¨¤¨¥¦§¥¤¨§©¦¤¨¥

.íaééî ãçàåy ,`ed df oica yecigdeéîeaé øãäå õìçéî à÷åc± §¤¨§©¥©§¨¦§¨§¨©©¥
maii jk xg`e cg`d uelgi mcew ok m` `l` meaid xzed `ly

,ipydàLéøa éîeaé ìáà[dligza meaid didiy-]àì,mdl xzed £¨©¥§¥¨Ÿ
yygd meynòât à÷cmaiind,Bú÷e÷æ úBçàa.lirl x`eank §¨¨©©£§¨
:dpyna epipy'åëå úBéçà ézL eLcwL íéðLdfe oihib ipy ozep df §©¦¤¦§§¥£¨

:`xnbd dgiken .oihib ipy ozepïéøeñî ïéàL ïéLec÷ dpéî òîL§©¦¨¦¦¤¥§¦
,ïéLec÷ eåä äàéáì,llk legl el` oiyeciwl oi` ok `l m`y §¦¨¨¦¦

.lirl x`eank mdipy lr d`iaa zexeq` zeig`d izy ixdy
:`xnbd dgecéîð àëäxaecneøkeäLkzeig`d,eáøòúð óBqáìe ¨¨©¥§¤§§©¦§¨§

.d`ial exqnp oiyeciwd zryay `vnpeénð à÷écdnnéðz÷c ©§¨©¦§¨¨¥
å' éðz÷ àìå 'òãBé ïéàå'.dpéî òîL .'òeãé ïéà §¥¥©§Ÿ¨¨¥§¥¨©§©¦¨

:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàîedaiyn .ef `aaa dpynd ©¨©§©¨
:`xnbd,déì àëéøèöéà àôéñm`yeúîyie miycwnd ipyäæì ¥¨¦§§¦¨¥¥¨¤

g`,íéðL äæìå ãçàg`dì õìBç ãéçiäãçà ,íéðMäå ,ïäézLmdn ¤¨§¨¤§©¦©¨¦¥¦§¥¤§©§©¦¤¨
õìBçzg`lãçàåmdníaééî`ld :`xnbd dywn .dipyd z` ¥§¤¨§©¥

df oic mbàèéLtoky ,`edeðééäa epipyy dnàLéøcg` ycwna §¦¨©§¥¨
eil`n oaen ixde ,maiin cg`e uleg cg`y mig` ipy el yiy

:`xnbd zvxzn .miycwn ipya oicd `edyéøz øBæâéì àîéúc eäî©§¥¨¦§§¥
ãç eèàycwnd ly mig`d ipy z` xeq`py miayeg epiidy ± ¨©

cg`l xizp m` oky .oey`xd ly cigid g`d meyn ,meaia ipyd
ly cigid g`d okn xg`l `eai ,eig` ulgy xg`l maiil mdn
.ezwewf zeg` xeqi` wtq lr xearie ,dipyd z` maiil oey`xd

ïì òîLî à÷.jkl yeygl oi`yåy ,dpynd drinyn cerà÷åã ¨©§©¨§©§¨
éîeaé øãäå õìçéîoey`xd ly cigid g`d uleg mcewy ± ¦§¨§¨©©¥

xg`l] odn zg` ipyd ig`n cg` maiin okn xg`l wxe ,odizyl
,[dipyl ulg eig` mbyàLéøa éîeaé ìáàig`n cg` maiiy - £¨©¥§¥¨

,oey`xd ly cigid g`d dl uelgiy mcew odn zg` ipydàìŸ
yygd meyn ,el xzedòât à÷cmaiindaxeqi`,÷eMì äîáé §¨¨©§§¨¨©

.oey`xd ly ezy` `l` eig` zy` dpi` maiiny efy okzi ixdy
eid m` :dpyna epipy,'åëå íéðL äæìå íéðL äæìig`n cg` ¨¤§©¦§¨¤§©¦

okn xg`le ,dipyl uleg ipyd ig`n cg`e ,zg`l uleg oey`xd
ycwnd g` zvelg z` oey`xd ycwnd ly ipyd g`d maiin
g` zvelg z` maiin ipyd ycwnd ly ipyd g`de ,ipyd

:`xnbd dywn .oey`xd ycwndél änì ez àädkixv recn - ¨¨¨¦
`ld ,df oic eprinydl dpyndCä eðééä,mcewd oicd mr `ed ©§©

:`xnbd zvxzn .sqep yecig mey ea oi`eøBæâéì ,àîéúc eäî`ly ©§¥¨¦§
yygd meyn odizy enaiiziäöéìç àìa íaééî àîìc`ny - ¦§¨§©¥§Ÿ£¦¨

z` cg` lk maii m`e ,llk dvilg `la meaia oxizdl e`eai
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc zenai(iyily meil)

`ldíúä,mig` drax`aéà[oia±]øîàc ïàîìxeqi` mrhy ¨¨¦§©§¨©
y meyn `ed meaid,äwéæ Lézeig`d z` carica eqpk m` ixd ¥¦¨

y meyn o`ivedl mdilr,äwéæ Lézvilg e` meai xg`ly s`e ¥¦¨
zeg` zaygp dzeg` oi` aeye dpnn ipyd zwif drwt cg`d
eilr dxeq` dzid dzlitp zryay xg`n mewn lkn ,ezwewf
eilr dxeq`e mipa dl yiy g` zy`k `id ixd ,zg` dry

.mlerléàå[oiae-]øîàc ïàîìy meyn `ed xeqi`d mrhyøeñà §¦§©§¨©¨
,ïéîáé úåöî ìháìdnaiil ecia did `l dlitpd zrya `ld §©¥¦§©§¨¦

y meyn,ïéîáé úåöî ìháì øeñàmeai oic dpnn lha jkitle ¨§©¥¦§©§¨¦
dpi`y dnai lk oky ,dzeg` z` eig` zvilg xg`l s` mlerl
d`ivedl eilr ok lre ,mlerl zxq`p dlitp zrya meail die`x

ok oi`y dn .carica s`àëämeyn dxqe`l oi` epzpyna ¨¨
dwewf `l` o`k oi` ixdy ,meail die`x dzid `l dlitp zryay
eilr xq`py `l` ,dxq`p `l mlern zizin`d eig` zy`e ,zg`
ici lr rwtp df xeqi` ixde ,dwewf zeg` yyg meyn dqpekl

y oeike .dzeg` z` eig` meaiãçå ãç ìkmig`dnøeîéàleki-] ¨©§©¥
,[xneldéì àéîøúî à÷ déãécdpi`e ,eig` zy` eznai `id efy ± ¦¥¨¦§©§¨¥

eqpk m` carica ok lr ,dnvr dwewfd `id `l` ezwewf zeg`
.o`ivedl mikixv mpi` odizy z`

yciw odn efi` reci oi`e zeig` izy eyciwy mipy :dpyna epipy
z` cg` ly eig` evlg m` ,mig` ipy mdn cg` lkle ,cg` lk
uleg cg` `l` ,odizy z` ipyd ly eig` enaii `l ,odizy
`vnpe eig` zy` dpi`y ef z` oey`xd maii `ny ,maiin cg`e

m` j` .ezwewf zeg`a rbeteñðëå eîã÷carica'åë ïéàéöBî ïéà ¨§§¨§¥¦¦
.oze`

:df oica yecig ztqez d`ian `xnbdéðz[dpy-]àìéLixaca ¨¥¦¨
,`ziixadeléôàåm`íäéðLmd [ipyd ycwnd ig` ipy-]íéðäk ©£¦§¥¤Ÿ£¦

s` lr o`ivedl mikixv mpi` mewn lkn ,dvelga mixeq`y
:`xnbd zyxtn .oey`xd ycwnd ig` ici lr evlgpyéàî©

,àîòèxeqi`y meynäöeìçn wx odkl,àéä ïðaøczg` lke ©£¨£¨§©¨¨¦
zy` dpi` m` ixdy ,dvelg wtq `l` dpi` el` zenain

,dvilg dpi` eig` da eyry dvilgd ,oey`xd ycwndålr÷ôñ §¨¥
ïðaø eäa eøæb àì äöeìç.carica de`iveiy £¨Ÿ¨§§©¨¨

:`xnbd dywnåikäöeìçnàéä ïðaøc,dxeq`,àéðzäåjkn §£¨§©¨¨¦§¨©§¨
mipdka xn`py(f `k `xwie)dX`e'äLeøb,'EgTi `l DWi`néì ïéà §¦¨§¨¥¦¨Ÿ¦¨¥¦

'äMàå' øîBì ãeîìz ,ïépî äöeìç ,äLeøb àlà,oeyl xezii `edy ¤¨§¨£¨¦©¦©§©§¦¨
df xeqi` :`xnbd zvxzn .dvelg s` mdl xeq`l,àeä ïðaøcî¦§©¨¨

àø÷e'dy`e' ly.àeä àîìòa àzëîñà §¨©§©§¨§¨§¨

äðùî
ìBãba äåöîmig`d oianyíaééì,eig` zy` z`åmle`íã÷ íà ¦§¨©¨§©¥§¦¨©

ïèwädnaieæäë.d`pwe da ©¨¨¨¨

àøîâ
:df oic xewn z` d`ian `xnbd,ïðaø eðzmeaia xn`p(e dk mixac) ¨©¨¨

xn`py dnn .'eig` mW lr mEwi clY xW` xFkAd dide'äéäå' §¨¨©§£¤¥¥¨©¥¨¦§¨¨
ìBãba äåönL ïkéî ,'øBëaämig`d,íaééì.eig` x`yl mcew `ede ©§¦¨¤¦§¨¦§§©¥

:zyxece `ziixad dkiynnúãìBé ïéàL úéðBìéàì èøt ,'ãìz øLà'£¤¥¥§¨§©§¦¤¥¤¤
.meail zltep dpi`y,'åéçà íL ìò íe÷é'zgz mw maidy o`kn ¨©¥¨¦

znd eig`äìçðì:`ziixad zl`ey .eiqkp lk z` yxeieäzà §©£¨©¨
øîBàxen` 'eig` my lr mewi'yìoiprBà ,äìçð[`ny-]Bðéà ¥§©£¨¥

ì àlàz`ixw oipríL'xekad dide'e ,df meain mail cleeiy oad ¤¨§¥
znd my did m`y oebke ,clepd oad lr aqenïéøB÷ óñBéBúBà ¥¦

,óñBéznd ly eny did m`e.ïðçBé BúBà ïéøB÷ ïðçBédaiyn ¥¨¨¦¨¨
:`ziixadïläì øîàðå ,'åéçà íL ìò íe÷é' ïàk øîàðsqei ipaa ¤¡©¨¨©¥¨¦§¤¡©§©¨

(e gn ziy`xa).'íúìçða eàøwé íäéçà íL ìò'dey dxifba eyxce ©¥£¥¤¦¨§§©£¨¨
,'my' 'my'ïläì øeîàä íM äîa xacnïàk øeîàä íL óà ,äìçð ©¥¨¨§©¨©£¨©¥¨¨¨

xn`p meaiaìiab.äìçðjynd z` yexcl `ziixad dkiynn §©£¨
:aezkdñéøqì èøt ,'BîL äçné àìå'zltep ezy` oi`y ,zny §Ÿ¦¨¤§§¨§¨¦

meyn meailBîMLxakéeçî.ciledl ie`x epi`y itl ¤§¨
:`ziixad ixac z` yxtn `axäøBzä ìëác áb ìò óà ,àáø øîà̈©¨¨©©©¦§¨©¨

,BèeLt éãéî àöBé àø÷î ïéà dlek`ed sqep oic epnn yxcpy s`e ¨¥¦§¨¥¦¥§
,eheyt itl mb yxtznàëämeaiaéàúà[d`a-]äåL äøæb ¨¨£©§¥¨¨¨

edéz÷étà[eze` d`ivene-],éøîâì déèLtîz` `exwl aeig oi`e ©¦§¥¦§¨¥§©§¥
.znd g`d my lr oad my

:`xnbd ddnzäåL äøæb åàì éàåefàðéîà äåälr'yíL'eig` §¦¨§¥¨¨¨£¨£¦¨¥
z`ixw ezernyn o`k xen`d,Lnî íL,ok yxtl xyt` i` `ld ¥©¨

ixdyàðîçø øäæî÷ ïàîìlr ezexwl dxezd dxidfd in z` - §©¨©§©©£¨¨
m` .znd g`d myíáiìok m` ,aezkd ok deivéçà íL ìò íe÷é''E ©¨¨¨©¥¨¦

déì éòaéîe .xneléà`ed ieeivd,àðéc éáìok m`éçà íL ìò íe÷é' ¦¨¥¥¦§¥¦¨¨©¥£¦
déì éòaéî 'åéáà`id dpeekdy xnel okzi ji` ok m`e .xnel ¨¦¦¨¥¥

.my z`ixwl
:`xnbd zvxznàîìãåc xnel yi dey dxifbd ileløîà÷ éëä §¦§¨¨¥¨¨©

íáiì déì eøîà ,ïéc úéáì àðîçø eäìcleeiy oadyíe÷é[`xwi-] §©£¨¨§¥¦¦§¥©¨¨¨
àlà .åéçà íL ìòcäåL äøæb éàúàeéøîâì déz÷étàaezkd z` ©¥¨¦¤¨£©§¥¨¨¨©¦§¥§©§¥

.dlgp oica eze` dcinrne ,eheyt icin
:dywne ,`ziixaay dpey`xd dyxcd z` xxal zxfeg `xnbd

áéúk ìBãâa àø÷ úøîàc àzLäzpeeky yxtn dz`y eykr ± ©§¨§¨§©§¨§¨§¦
,mig`d lecbl `id aezkdàîéàwxyøBëaleki,íaééìg` la` ¥¨§¦©¥

àì èeLtlekiíaééì,dfd xack okzi `l :`xnbd zvxzn .llk ¨Ÿ¦©¥
ixdyBîìBòa äéä àlL åéçà úLà ïk íàclepy iptl zny g` - ¦¥¥¤¨¦¤Ÿ¨¨§¨
,eig`èòéîcdze`àðîçømig` EaWi iM' xn`py dnn meain §¦¥©£¨¨¦¥§©¦
'eCgi(:fi lirl),él änìokn xg`l clepy df g` `ld .df herin ©§¨¨¨¦

.maiin epi` jk oia heyta bdep meai oi` m`e ,xeka epi`
:`xnbd dywn aeyéøtànàc àøëea éèeòîì àîéàå ,àçà áø C± ¨¦©£¨§¥¨§©¥§¨§¦¨

`ed enlera did `ly g` zy` hrnl aezkd jxvedy dn `ny
:`xnbd zvxzn .en`l xeka df g` didy ote`aúéöî àì àeää©Ÿ¨¥

úøîàoeik ,meail xekak aygp en`l xekay xnel xyt` i` ± ¨§©
e ,àðîçø äìz äìçða íeaéca mipy it oicl dxekaäìçðwx zbdep §¦§©£¨¨¨©£¨¨©£¨

xekaaàìå áàä ïîxekaa.íàä ïî ¦¨¨§Ÿ¦¨¥
:`xnbd dywn ceràkéà ék ,àîéàåg`íeaé úåöî íéi÷úz øBëa §¥¨¦¦¨§¦§©¥¦§©¦

la` ,heytd ici lr s`íeaé úåöî íéi÷úú àì øBëa àkéì ék¦¥¨§Ÿ¦§©¥¦§©¦
bdep oi`y cnll `a 'clz xy` xekad dide' xn`py dne ,llk

:`xnbd zvxzn .miiw xekady mewna `l` meaiàø÷ øîàmeaia ¨©§¨
î ãçà úîe','íäe ,mig` ipy `l` my eid `ly rnyneàì éî ¥©©¥¤¦Ÿ

ïðé÷ñòote`a mbúéîcdøBëa,mdayemewn lknàðîçø øîà ©§¦©§¦§¨©©£¨¨
íaééìd,ïè÷:`xnbd dgec .miiw xekad oi`y elit`eúéîc àîéàå ¦©¥¨¨§¥¨§¦

d g`dïè÷,miiw xekade.øBëa íaééì àðîçø øîàåzvxzn ¨¨§¨©©£¨¨¦©¥§
:`xnbd,BîìBòa äéä àlL åéçà úLà àðîçø èòéî àädf herine ¨¦¥©£¨¨¥¤¨¦¤Ÿ¨¨§¨

ipy `l` eid `ly ernyny 'mdn cg` zne' aezkd lr xn`p
xg`l clepy ohwd z` hrnl aezkd jxvedy jkne .cala mig`
maiin did eig` zzin mcew clep did eli`y gken ,eig` zzin

.miiw xekad oi`y elit`
:`xnbd dywn aey,àîéàå`weecøBëa àkéì ékm` ,mleraíã÷ §¥¨¦¥¨§¨©

ïè÷maiieäëæ,d`pwe daåmle`øBëa àkéà éàe mleraíã÷dïè÷ ¨¨¨¨§¦¦¨§¨©¨¨
maiie,äëæ àìzvxzn .maiin `ed wx miiw xekady onf lky Ÿ¨¨

:`xnbdäæ íéçà úáéLé äLweä ,'åcçé íéçà eáLé' ék àø÷ øîà̈©§¨¦¥§©¦©§¨§¨§¦©©¦¤
,äæì.xeka yiy mewna s` mig`d lka bdep meaiy epcnll ¨¤

:zxg` `ziixaa `aend oic lr dywn `xnbd,àîéàå`weecék §¥¨¦
øBëa àkéàmaiil mig`d x`y evx `leìBãbà øcäéìmixfeg ± ¦¨§¦§©©¨

la` ,maiil eze` miteke xekad lv`ïéøæBç ïéà øBëa àkéì ék¦¥¨§¥§¦
`weecaìBãb ìöàdevn xzei oi` xeka epi`y lecba oky ,mig`d ¥¤§

ok m`e .mig`d x`yanäîlà[recn-],àLéM÷ ééaà éðzyiy ©¨¨¨¥©©¥©¦¨
ìBãba äåöîmig`d,íaééìm`eäöø àìlecbdíéëìBämcewìöà ¦§¨¦§§©¥Ÿ¨¨§¦¥¤

ïèwä åéçà`ed mb m`e ,mig`ay ipyd `edy epnnïéøæBç äöø àì ¨¦©¨¨Ÿ¨¨§¦
dxfgìöàdìBãbxn`p xekaa wx `ly ixd .maiil eze` miteke ¥¤¨

`ld ,df oic epl oipne .el mcew eig`n lecbd lk `l` ,dnicw oic
eig`n lecbd lk :`xnbd zvxzn .'xeka' `l` xn`p `l aezka

d`e,øBëákokyBì äîøb BúøBëa øBëa äîx`yl enicwdl ¦§©§§¨¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc zenai(iyily meil)

`ldíúä,mig` drax`aéà[oia±]øîàc ïàîìxeqi` mrhy ¨¨¦§©§¨©
y meyn `ed meaid,äwéæ Lézeig`d z` carica eqpk m` ixd ¥¦¨

y meyn o`ivedl mdilr,äwéæ Lézvilg e` meai xg`ly s`e ¥¦¨
zeg` zaygp dzeg` oi` aeye dpnn ipyd zwif drwt cg`d
eilr dxeq` dzid dzlitp zryay xg`n mewn lkn ,ezwewf
eilr dxeq`e mipa dl yiy g` zy`k `id ixd ,zg` dry

.mlerléàå[oiae-]øîàc ïàîìy meyn `ed xeqi`d mrhyøeñà §¦§©§¨©¨
,ïéîáé úåöî ìháìdnaiil ecia did `l dlitpd zrya `ld §©¥¦§©§¨¦

y meyn,ïéîáé úåöî ìháì øeñàmeai oic dpnn lha jkitle ¨§©¥¦§©§¨¦
dpi`y dnai lk oky ,dzeg` z` eig` zvilg xg`l s` mlerl
d`ivedl eilr ok lre ,mlerl zxq`p dlitp zrya meail die`x

ok oi`y dn .carica s`àëämeyn dxqe`l oi` epzpyna ¨¨
dwewf `l` o`k oi` ixdy ,meail die`x dzid `l dlitp zryay
eilr xq`py `l` ,dxq`p `l mlern zizin`d eig` zy`e ,zg`
ici lr rwtp df xeqi` ixde ,dwewf zeg` yyg meyn dqpekl

y oeike .dzeg` z` eig` meaiãçå ãç ìkmig`dnøeîéàleki-] ¨©§©¥
,[xneldéì àéîøúî à÷ déãécdpi`e ,eig` zy` eznai `id efy ± ¦¥¨¦§©§¨¥

eqpk m` carica ok lr ,dnvr dwewfd `id `l` ezwewf zeg`
.o`ivedl mikixv mpi` odizy z`

yciw odn efi` reci oi`e zeig` izy eyciwy mipy :dpyna epipy
z` cg` ly eig` evlg m` ,mig` ipy mdn cg` lkle ,cg` lk
uleg cg` `l` ,odizy z` ipyd ly eig` enaii `l ,odizy
`vnpe eig` zy` dpi`y ef z` oey`xd maii `ny ,maiin cg`e

m` j` .ezwewf zeg`a rbeteñðëå eîã÷carica'åë ïéàéöBî ïéà ¨§§¨§¥¦¦
.oze`

:df oica yecig ztqez d`ian `xnbdéðz[dpy-]àìéLixaca ¨¥¦¨
,`ziixadeléôàåm`íäéðLmd [ipyd ycwnd ig` ipy-]íéðäk ©£¦§¥¤Ÿ£¦

s` lr o`ivedl mikixv mpi` mewn lkn ,dvelga mixeq`y
:`xnbd zyxtn .oey`xd ycwnd ig` ici lr evlgpyéàî©

,àîòèxeqi`y meynäöeìçn wx odkl,àéä ïðaøczg` lke ©£¨£¨§©¨¨¦
zy` dpi` m` ixdy ,dvelg wtq `l` dpi` el` zenain

,dvilg dpi` eig` da eyry dvilgd ,oey`xd ycwndålr÷ôñ §¨¥
ïðaø eäa eøæb àì äöeìç.carica de`iveiy £¨Ÿ¨§§©¨¨

:`xnbd dywnåikäöeìçnàéä ïðaøc,dxeq`,àéðzäåjkn §£¨§©¨¨¦§¨©§¨
mipdka xn`py(f `k `xwie)dX`e'äLeøb,'EgTi `l DWi`néì ïéà §¦¨§¨¥¦¨Ÿ¦¨¥¦

'äMàå' øîBì ãeîìz ,ïépî äöeìç ,äLeøb àlà,oeyl xezii `edy ¤¨§¨£¨¦©¦©§©§¦¨
df xeqi` :`xnbd zvxzn .dvelg s` mdl xeq`l,àeä ïðaøcî¦§©¨¨

àø÷e'dy`e' ly.àeä àîìòa àzëîñà §¨©§©§¨§¨§¨

äðùî
ìBãba äåöîmig`d oianyíaééì,eig` zy` z`åmle`íã÷ íà ¦§¨©¨§©¥§¦¨©

ïèwädnaieæäë.d`pwe da ©¨¨¨¨

àøîâ
:df oic xewn z` d`ian `xnbd,ïðaø eðzmeaia xn`p(e dk mixac) ¨©¨¨

xn`py dnn .'eig` mW lr mEwi clY xW` xFkAd dide'äéäå' §¨¨©§£¤¥¥¨©¥¨¦§¨¨
ìBãba äåönL ïkéî ,'øBëaämig`d,íaééì.eig` x`yl mcew `ede ©§¦¨¤¦§¨¦§§©¥

:zyxece `ziixad dkiynnúãìBé ïéàL úéðBìéàì èøt ,'ãìz øLà'£¤¥¥§¨§©§¦¤¥¤¤
.meail zltep dpi`y,'åéçà íL ìò íe÷é'zgz mw maidy o`kn ¨©¥¨¦

znd eig`äìçðì:`ziixad zl`ey .eiqkp lk z` yxeieäzà §©£¨©¨
øîBàxen` 'eig` my lr mewi'yìoiprBà ,äìçð[`ny-]Bðéà ¥§©£¨¥

ì àlàz`ixw oipríL'xekad dide'e ,df meain mail cleeiy oad ¤¨§¥
znd my did m`y oebke ,clepd oad lr aqenïéøB÷ óñBéBúBà ¥¦

,óñBéznd ly eny did m`e.ïðçBé BúBà ïéøB÷ ïðçBédaiyn ¥¨¨¦¨¨
:`ziixadïläì øîàðå ,'åéçà íL ìò íe÷é' ïàk øîàðsqei ipaa ¤¡©¨¨©¥¨¦§¤¡©§©¨

(e gn ziy`xa).'íúìçða eàøwé íäéçà íL ìò'dey dxifba eyxce ©¥£¥¤¦¨§§©£¨¨
,'my' 'my'ïläì øeîàä íM äîa xacnïàk øeîàä íL óà ,äìçð ©¥¨¨§©¨©£¨©¥¨¨¨

xn`p meaiaìiab.äìçðjynd z` yexcl `ziixad dkiynn §©£¨
:aezkdñéøqì èøt ,'BîL äçné àìå'zltep ezy` oi`y ,zny §Ÿ¦¨¤§§¨§¨¦

meyn meailBîMLxakéeçî.ciledl ie`x epi`y itl ¤§¨
:`ziixad ixac z` yxtn `axäøBzä ìëác áb ìò óà ,àáø øîà̈©¨¨©©©¦§¨©¨

,BèeLt éãéî àöBé àø÷î ïéà dlek`ed sqep oic epnn yxcpy s`e ¨¥¦§¨¥¦¥§
,eheyt itl mb yxtznàëämeaiaéàúà[d`a-]äåL äøæb ¨¨£©§¥¨¨¨

edéz÷étà[eze` d`ivene-],éøîâì déèLtîz` `exwl aeig oi`e ©¦§¥¦§¨¥§©§¥
.znd g`d my lr oad my

:`xnbd ddnzäåL äøæb åàì éàåefàðéîà äåälr'yíL'eig` §¦¨§¥¨¨¨£¨£¦¨¥
z`ixw ezernyn o`k xen`d,Lnî íL,ok yxtl xyt` i` `ld ¥©¨

ixdyàðîçø øäæî÷ ïàîìlr ezexwl dxezd dxidfd in z` - §©¨©§©©£¨¨
m` .znd g`d myíáiìok m` ,aezkd ok deivéçà íL ìò íe÷é''E ©¨¨¨©¥¨¦

déì éòaéîe .xneléà`ed ieeivd,àðéc éáìok m`éçà íL ìò íe÷é' ¦¨¥¥¦§¥¦¨¨©¥£¦
déì éòaéî 'åéáà`id dpeekdy xnel okzi ji` ok m`e .xnel ¨¦¦¨¥¥

.my z`ixwl
:`xnbd zvxznàîìãåc xnel yi dey dxifbd ileløîà÷ éëä §¦§¨¨¥¨¨©

íáiì déì eøîà ,ïéc úéáì àðîçø eäìcleeiy oadyíe÷é[`xwi-] §©£¨¨§¥¦¦§¥©¨¨¨
àlà .åéçà íL ìòcäåL äøæb éàúàeéøîâì déz÷étàaezkd z` ©¥¨¦¤¨£©§¥¨¨¨©¦§¥§©§¥

.dlgp oica eze` dcinrne ,eheyt icin
:dywne ,`ziixaay dpey`xd dyxcd z` xxal zxfeg `xnbd

áéúk ìBãâa àø÷ úøîàc àzLäzpeeky yxtn dz`y eykr ± ©§¨§¨§©§¨§¨§¦
,mig`d lecbl `id aezkdàîéàwxyøBëaleki,íaééìg` la` ¥¨§¦©¥

àì èeLtlekiíaééì,dfd xack okzi `l :`xnbd zvxzn .llk ¨Ÿ¦©¥
ixdyBîìBòa äéä àlL åéçà úLà ïk íàclepy iptl zny g` - ¦¥¥¤¨¦¤Ÿ¨¨§¨
,eig`èòéîcdze`àðîçømig` EaWi iM' xn`py dnn meain §¦¥©£¨¨¦¥§©¦
'eCgi(:fi lirl),él änìokn xg`l clepy df g` `ld .df herin ©§¨¨¨¦

.maiin epi` jk oia heyta bdep meai oi` m`e ,xeka epi`
:`xnbd dywn aeyéøtànàc àøëea éèeòîì àîéàå ,àçà áø C± ¨¦©£¨§¥¨§©¥§¨§¦¨

`ed enlera did `ly g` zy` hrnl aezkd jxvedy dn `ny
:`xnbd zvxzn .en`l xeka df g` didy ote`aúéöî àì àeää©Ÿ¨¥

úøîàoeik ,meail xekak aygp en`l xekay xnel xyt` i` ± ¨§©
e ,àðîçø äìz äìçða íeaéca mipy it oicl dxekaäìçðwx zbdep §¦§©£¨¨¨©£¨¨©£¨

xekaaàìå áàä ïîxekaa.íàä ïî ¦¨¨§Ÿ¦¨¥
:`xnbd dywn ceràkéà ék ,àîéàåg`íeaé úåöî íéi÷úz øBëa §¥¨¦¦¨§¦§©¥¦§©¦

la` ,heytd ici lr s`íeaé úåöî íéi÷úú àì øBëa àkéì ék¦¥¨§Ÿ¦§©¥¦§©¦
bdep oi`y cnll `a 'clz xy` xekad dide' xn`py dne ,llk

:`xnbd zvxzn .miiw xekady mewna `l` meaiàø÷ øîàmeaia ¨©§¨
î ãçà úîe','íäe ,mig` ipy `l` my eid `ly rnyneàì éî ¥©©¥¤¦Ÿ

ïðé÷ñòote`a mbúéîcdøBëa,mdayemewn lknàðîçø øîà ©§¦©§¦§¨©©£¨¨
íaééìd,ïè÷:`xnbd dgec .miiw xekad oi`y elit`eúéîc àîéàå ¦©¥¨¨§¥¨§¦

d g`dïè÷,miiw xekade.øBëa íaééì àðîçø øîàåzvxzn ¨¨§¨©©£¨¨¦©¥§
:`xnbd,BîìBòa äéä àlL åéçà úLà àðîçø èòéî àädf herine ¨¦¥©£¨¨¥¤¨¦¤Ÿ¨¨§¨

ipy `l` eid `ly ernyny 'mdn cg` zne' aezkd lr xn`p
xg`l clepy ohwd z` hrnl aezkd jxvedy jkne .cala mig`
maiin did eig` zzin mcew clep did eli`y gken ,eig` zzin

.miiw xekad oi`y elit`
:`xnbd dywn aey,àîéàå`weecøBëa àkéì ékm` ,mleraíã÷ §¥¨¦¥¨§¨©

ïè÷maiieäëæ,d`pwe daåmle`øBëa àkéà éàe mleraíã÷dïè÷ ¨¨¨¨§¦¦¨§¨©¨¨
maiie,äëæ àìzvxzn .maiin `ed wx miiw xekady onf lky Ÿ¨¨

:`xnbdäæ íéçà úáéLé äLweä ,'åcçé íéçà eáLé' ék àø÷ øîà̈©§¨¦¥§©¦©§¨§¨§¦©©¦¤
,äæì.xeka yiy mewna s` mig`d lka bdep meaiy epcnll ¨¤

:zxg` `ziixaa `aend oic lr dywn `xnbd,àîéàå`weecék §¥¨¦
øBëa àkéàmaiil mig`d x`y evx `leìBãbà øcäéìmixfeg ± ¦¨§¦§©©¨

la` ,maiil eze` miteke xekad lv`ïéøæBç ïéà øBëa àkéì ék¦¥¨§¥§¦
`weecaìBãb ìöàdevn xzei oi` xeka epi`y lecba oky ,mig`d ¥¤§

ok m`e .mig`d x`yanäîlà[recn-],àLéM÷ ééaà éðzyiy ©¨¨¨¥©©¥©¦¨
ìBãba äåöîmig`d,íaééìm`eäöø àìlecbdíéëìBämcewìöà ¦§¨¦§§©¥Ÿ¨¨§¦¥¤

ïèwä åéçà`ed mb m`e ,mig`ay ipyd `edy epnnïéøæBç äöø àì ¨¦©¨¨Ÿ¨¨§¦
dxfgìöàdìBãbxn`p xekaa wx `ly ixd .maiil eze` miteke ¥¤¨

`ld ,df oic epl oipne .el mcew eig`n lecbd lk `l` ,dnicw oic
eig`n lecbd lk :`xnbd zvxzn .'xeka' `l` xn`p `l aezka

d`e,øBëákokyBì äîøb BúøBëa øBëa äîx`yl enicwdl ¦§©§§¨¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc zenai(iyily meil)

àúëìä éàîìxekaa dielz meai zevn oi` `ld ,ok dxezd ez`xw §©¦§§¨
dxezd :`xnbd daiyn .heyt `edy elit`e ,mig`d lecba `l`

'xeka' mail d`xwàúeòéøâìzyexia maid ly egek z` rxbl - ¦§¦¨
,xnele ,znd eig`ìèBð Bðéà øBëa äîeia` iqkpa mipy itaoenn ©§¥¥§

yéeàøezzin xg`l eia`l `ealklhep `edy myadidy oenn ¨§§
÷æçen,eiiga eia`léàä óàeig` wlg z` eia` iqkpa lhepd mai §¨©©
,zndìèBð Bðéàdf wlgad oennéeàøezen xg`l mdia`l `eal ¥¥§¨

kelhep `edy my÷æçená.eiiga mdia`l §©§¨

äðùî
:lew meyn mc` lr zexeq`d miypd oic z` d`ian dpynd

äçôMä ìò ïòèpä,enr dzpif dgtyy lew eilr `viy in ±exg`l ©¦§¨©©¦§¨
oknBà ,äøøçzLðorhpyíéáëBk úãáBòä ìòenr dzpifyexg`l ¦§©§§¨©¨¤¤¨¦
oknñBðëé àì äæ éøä ,äøéibúð,oze` [`yi-]åmle`ñðk íàoze` ¦§©§¨£¥¤Ÿ¦§§¦¨©

caricaïéàéöBî ïéàoze`.Bãiî ¥¦¦¦¨
Léà úLà ìò ïòèpäenr dzpifyeok meynBãé úçzî äeàéöBäly ©¦§¨©¥¤¦¦¨¦©©¨

,dlrañðkL ét ìò óà,dlran dyxbzpy xg`l ef dy` orhpd ©©¦¤¨©
àéöBéote` dfi`a x`eai `xnbae .eilr dxeq` `id oky ,dze` ¦

.df oic xaecn

àøîâ
.dxiibzpy xg`l dp`yi `l zixkpd lr orhpd :dpyna epipy

,rnyn dpynd ixacn :`xnbd zwiicn,àéåä àäéî úøBib àäs`e ¨¦¤¦¨©§¨
dywn .orhpl `ypidl ick `l` zecdi myl dxiibzp `ly

:`xnbd,éäðéîøe,`ziixaa epipy `ldì øéibúpL Léà ãçàíeL §¦§¦¤¨¦¤¦§©¥§
äMà,l`xyin dy` `yil ick -ì äøéibúpL äMà ãçàåLéà íeL ¦¨§¤¨¦¨¤¦§©§¨§¦

,l`xyin yi`l `ypdl ick -ì øéibúpL éî ïëåíéëìî ïçìeL íeL §¥¦¤¦§©¥§§©§¨¦
e` ,l`xyi ikln ogly lr jenq zeidl ick -ìL éãáò íeLäîì §©§¥§ŸŸ

mixg` lr zlhen ezni` didzy ick jlnd icarn zeidl ick ±
el` lk ,dnly icarkéaø äéäL .äéîçð éaø éøác ,íéøb ïðéà¥¨¥¦¦§¥©¦§¤§¨¤¨¨©¦

úBéøà éøéb ãçà ,øîBà äéîçð,zeix`d zni`n exiibzpy mizek - §¤§¨¥¤¨¥¥£¨
aezkk(dk fi 'a mikln),'zFix`d z` mdA 'd gNWie'éøéb ãçàå ©§©©¨¤¤¨£¨§¤¨¥¥

úBîBìç,xiibzdl zenelg lra el xn`y -éëcøî éøéb ãçàå £§¤¨¥¥¨§§©
øzñàåaezkk ikcxn zlecb onfa exiibzpy -(fi g xzq`)miAxe' §¤§¥§©¦

,'micdizn ux`d iOrn,íéøb ïðéà,d`xi zngn exiibzpy meyn ¥©¥¨¨¤¦§©£¦¥¨¥¦
.äfä ïîfa eøéibúiL ãòwx ike :`xnbd zyxtnà÷ìñ äfä ïîfa ©¤¦§©§©§©©¤©§©©¤¨§¨

Czòc,zexib yiyàîéà àlà`edy onfa `l` zexib oi`yïîfák ©§¨¤¨¥¨§©§©
äfäxiibzdl xbd `a `ny yegl oi`e ,rpkpe ipr l`xyi mry ©¤

zxiibznd dy` mby dpyna x`ean ji` ok m`e .dxxy myl
.dzexib dlg zeyi` myl

:`xnbd zvxzndìò øîzéà àä,ef `ziixa lr -÷çöé áø øîà ¨¦§©£¨¨©©¦§¨
íéøb ílek øîBàä éøáãk äëìä ,áøc déîMî àzøî øa ìàeîL øa©§¥©©§¨¦§¥§©£¨¨§¦§¥¨¥¨¥¦

,íä,dxxy myl e` zeyi` myl exiibzpy elit` mzexib dlge ¥
ef dhiyk zxaeq epzpyn s`e .`ziixaa dingp iax ixack `le

.dkldl zwqtpy
:`xnbd dywnéëä éài` myl zexib m` ±,dxenb zexib `id zey ¦¨¥

s`éîð älçzëì`ly dpyna epipy recne ,dy`l dze` `yi §©§¦¨©¥
qepki `l dligzkl :`xnbd zvxzn .dligzkl orhpd dze` `yi

dze`éqà áø øîàc ,éqà áøc íeMîmeyn `ed dpynd mrhy ¦§©©¦§¨©©©¦
xn`py(ck c ilyn),'åâå 'íéúôN úeæìe ät úeLwò Enî øñä'm`e ¨¥¦§¦§¤§§¨©¦

,eilr `viy lewd wfgzi ,odilr orhpy zixkpde dgtyd z` `yi
.odnr dpfy dligz edecygy dn did zn`y exn`ie

:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdíéøb ïéìa÷î ïéà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥§©§¦¥¦
,çéLnä úBîéìmpi`y yeygl yi mzlecba l`xyiy onfa oky ¦©¨¦©

.miny myl mixiibznãåã éîéá àì íéøb eìa÷ àì Bá àöBikmeyn ©¥Ÿ¦§¥¦Ÿ¦¥¨¦
,cgt jezn xiibzdl e`ay eyygy,äîìL éîéá àìåyiy meyn §Ÿ¦¥§ŸŸ

da eidy dlecbd daehde zeklnd zngn xiibzdl e`ay yeygl
.onf eze`a l`xyiàø÷ éàî ,øæòéìà éaø øîàon jnq yi okid - ¨©©¦¡¦¤¤©§¨

xn`py ,df oicl `xwnd(eh cp diryi)øâ éî éúBàî ñôà øeâé øBb ïä'¥¨¤¤¥¦¦¨
éìò Czà.'ìBté Cizn ,xiibzdl `ad - 'xeb od' ,aezkd yxcp jke ¦¨¨©¦¦

nfa wx ± 'ize`n qt`' ,'xebi''jz` xb in'e ,mknr ippi` lekiaky o
,`ad mlerl jz` gepi - 'leti jilr' ,jzeipr onfa xiibzny in ±

Cãéà ìáà,miaeh mipnfa xiibzdl mi`ay el` ±àìmilawn £¨¦¨Ÿ
.mze`

:dpyna epipy'åëå Léà úLà ìò ïòèpä.`ivei qpky it lr s` ©¦§¨©¥¤¦
íéãòáe ,áø øîàdzpify micr yiy onfa `l` `ivedl aiig epi` ± ¨©©§¥¦

oia dxeq`y dzpify dy` lkk dxezd on el dxeq` f` oky ,enr
epnn dze` oi`iven oi` cala lew it lr la` ,lreal oia lral

.el z`yipy xg`l
:ax ixack `ly `ziixan giken zyy axàðéîà ,úLL áø øîà̈©©¥¤£¦¨

àúzòîL éàäì øîà áø áéëLå íééð ékz` ax xn`y ipxeaq ± ¦¨¥§¨¦©£©§©§©§¨¨
`ly gken `ziixadn oky .ald zpeek `lae ,mpnpyk ef ezreny

,eixackäeàéöBäå Léà úLà ìò ïòèpä ,àéðúcdlranBãé ìò- §©§¨©¦§¨©¥¤¦§¦¨©¨
xg`l d`yip jk xg`e ,ezngnäLøbúðåmbéãé úçzîdíà ,øçà §¦§¨§¨¦©©§¥©¥¦

okn xg`lñðk,enr dzpify orhpd dze`àéöBé àìxxan .dze` ¨©Ÿ¦
:zyy axíéãò àkéàc éà ,éîc éëéäok m` ,orhpd mr dzpifyék ¥¦¨¦¦§¦¨¥¦¦
øçà àúàd`ypeàì÷ì dé÷ñôàå,lewd wqtp jk ici lre ±éàî £¨©¥§©§§¥§¨¨©

éåä.dxezd on eilr dxeq` `id `ld ,`ivei `l recn -åàì àlà ¨¥¤¨¨
ote`a xaecn gxkdaíéãò àkéìc,cala lew `l` dzpifyelkn §¥¨¥¦

mewnàîòèmeyn wx `ed epnn dze` oi`iven oi`yøçà àúàc ©§¨©£¨©¥
mizpia d`ypeéëä åàì àä ,àì÷ì dé÷ñôàåel d`yip m` la` - §©§§¥§¨¨¨¨¨¥

xg`l d`yipy iptlïðé÷tî`le ,`nlra lewa s` epnn dze` ©§¦©
.ax ixack

:ax lr zyy ax ziiyew z` zvxzn `xnbd,áø Cì øîàmlerl ¨©¨©
øçà àúà àìc áb ìò óàc ïécä àeäd`ype,àì÷ì dé÷ñôàåwx ©¦§©©©§Ÿ£¨©¥§©§§¥§¨¨

ïðé÷tî íéãò àkéà éàla` ,orhpd on dy`d z`íéãò àkéì éà ¦¦¨¥¦©§¦©¦¥¨¥¦
ïðé÷tî àìdze`ote`a dpic z` `ziixad dxn`y dne .epnn Ÿ©§¦©

`l` ok dhwp `le ,`ed `weec e`l ,mizpia xg`l d`yipy
,xg` yecig eprinydløçà àúàc áb ìò óàc ,øîà÷ éëäå§¨¥¨¨©§©©©©£¨©¥

,àì÷ì dé÷ñôàåmewn lkn,ñBðëé àì älçzëì`l carica wxe §©§§¥§¨¨§©§¦¨Ÿ¦§
.`ivei

:ax lr `xnbd dywn ceríéøeîà íéøác äna ,éáéúéîjixvy ¥¦¥©¤§¨¦£¦
`weec ,d`ivedl orhpdíéða dì ïéàLk,oey`xd dlranìáàm` §¤¥¨¨¦£¨

íéða dì Léoey`xd dlran,àöú àìipa lr frl `vi `ly ick ¥¨¨¦Ÿ¥¥
.orhpd ipa md `l` eipa mpi`y oey`xd dlraéãò eàa íàå§¦¨¥¥

äàîeè,enr dzpifyàöz íéða änk dì Lé eléôàmeyn epnn §¨£¦¥¨©¨¨¦¥¥
mipa dl oi` m`y `yixa x`ean ixd .dxezd on eilr dxeq`y
.ax ixack `le ,micr `ll mb orhpdn `vz oey`xd dlran

:`xnbd zvxznïéúéðúîì dì é÷Bî áø[epzpynl-]íéða dì Léa ©¥¨§©§¦¦§¥¨¨¦
,oey`xd dlranåyk `weec dpynd z` cinrd okl,íéãò dì Lé §¥¨¥¦

.`ziixad ixacke
:`xnbd zl`eyáøc dé÷çec éàîe[ax z` wgc dn-]éî÷Bàì ©§¥§©§§¥

e íéða dì Léa ïéúéðúîìy ote`a dcinrdlå ,íéãò dì Léxnel §©§¦¦§¥¨¨¦¥¨¥¦§
cïðé÷tî íéãò àkéàc àîòèdze` [mi`iven-]àì íéãò àkéì éàå ©§¨§¦¨¥¦©§¦©§¦¥¨¥¦Ÿ

ïðé÷tî,dze`dî÷Bì[dcinrdl el did `ld-]aote`dì ïéàL ©§¦©§¨§¤¥¨
,íéðaeíéãò àkéìc áb ìò óà.dze` mi`iven:`xnbd daiynøîà ¨¦©©©§¥¨¥¦¨©

déúéL÷ ïéúéðúî ,àáøxaecn m`y ,dpynd lr axl el dywed ± ¨¨©§¦¦§¨¥
ok m` ,zepfd lr micr oi`e oey`xd dlran mipa dl oi`ykéàî©

éðúc àéøéà[dpynd dhwp recn-]äeàéöBä'ly] eci zgzn ¦§¨§¨¥¦¨
'[dlraeid `l m` `ld ,egxk lra epnn de`ivedy rnyny

e ,cala lew zngn d`ivedl eze` mitek oi` dzpify micréðúéì¦§¥
[zepyl dpynl dl dide-]'dàéöBä'.epevxn rnynyàlà ¦¨¤¨

y meyn 'de`ived' dpynd dhwp gxkdaäeàéöBä ìkernyn ¨¦¨
egxk lraaz`xedå ,ïéc úéáixdïéc úéáwxayiy ote`íéãò §¥¦©¥¦§¥¦

dzpifyé÷tîc àeägxked jkne .lew it lr `le ,dlran dy` §©§¥
okle ,oey`xd on mipa dl yiy ote`a dpynd z` cinrdl ax

.`vz micra dzpifyk `weec
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc zenai(iyily meil)

àúëìä éàîìxekaa dielz meai zevn oi` `ld ,ok dxezd ez`xw §©¦§§¨
dxezd :`xnbd daiyn .heyt `edy elit`e ,mig`d lecba `l`

'xeka' mail d`xwàúeòéøâìzyexia maid ly egek z` rxbl - ¦§¦¨
,xnele ,znd eig`ìèBð Bðéà øBëa äîeia` iqkpa mipy itaoenn ©§¥¥§

yéeàøezzin xg`l eia`l `ealklhep `edy myadidy oenn ¨§§
÷æçen,eiiga eia`léàä óàeig` wlg z` eia` iqkpa lhepd mai §¨©©
,zndìèBð Bðéàdf wlgad oennéeàøezen xg`l mdia`l `eal ¥¥§¨

kelhep `edy my÷æçená.eiiga mdia`l §©§¨

äðùî
:lew meyn mc` lr zexeq`d miypd oic z` d`ian dpynd

äçôMä ìò ïòèpä,enr dzpif dgtyy lew eilr `viy in ±exg`l ©¦§¨©©¦§¨
oknBà ,äøøçzLðorhpyíéáëBk úãáBòä ìòenr dzpifyexg`l ¦§©§§¨©¨¤¤¨¦
oknñBðëé àì äæ éøä ,äøéibúð,oze` [`yi-]åmle`ñðk íàoze` ¦§©§¨£¥¤Ÿ¦§§¦¨©

caricaïéàéöBî ïéàoze`.Bãiî ¥¦¦¦¨
Léà úLà ìò ïòèpäenr dzpifyeok meynBãé úçzî äeàéöBäly ©¦§¨©¥¤¦¦¨¦©©¨

,dlrañðkL ét ìò óà,dlran dyxbzpy xg`l ef dy` orhpd ©©¦¤¨©
àéöBéote` dfi`a x`eai `xnbae .eilr dxeq` `id oky ,dze` ¦

.df oic xaecn

àøîâ
.dxiibzpy xg`l dp`yi `l zixkpd lr orhpd :dpyna epipy

,rnyn dpynd ixacn :`xnbd zwiicn,àéåä àäéî úøBib àäs`e ¨¦¤¦¨©§¨
dywn .orhpl `ypidl ick `l` zecdi myl dxiibzp `ly

:`xnbd,éäðéîøe,`ziixaa epipy `ldì øéibúpL Léà ãçàíeL §¦§¦¤¨¦¤¦§©¥§
äMà,l`xyin dy` `yil ick -ì äøéibúpL äMà ãçàåLéà íeL ¦¨§¤¨¦¨¤¦§©§¨§¦

,l`xyin yi`l `ypdl ick -ì øéibúpL éî ïëåíéëìî ïçìeL íeL §¥¦¤¦§©¥§§©§¨¦
e` ,l`xyi ikln ogly lr jenq zeidl ick -ìL éãáò íeLäîì §©§¥§ŸŸ

mixg` lr zlhen ezni` didzy ick jlnd icarn zeidl ick ±
el` lk ,dnly icarkéaø äéäL .äéîçð éaø éøác ,íéøb ïðéà¥¨¥¦¦§¥©¦§¤§¨¤¨¨©¦

úBéøà éøéb ãçà ,øîBà äéîçð,zeix`d zni`n exiibzpy mizek - §¤§¨¥¤¨¥¥£¨
aezkk(dk fi 'a mikln),'zFix`d z` mdA 'd gNWie'éøéb ãçàå ©§©©¨¤¤¨£¨§¤¨¥¥

úBîBìç,xiibzdl zenelg lra el xn`y -éëcøî éøéb ãçàå £§¤¨¥¥¨§§©
øzñàåaezkk ikcxn zlecb onfa exiibzpy -(fi g xzq`)miAxe' §¤§¥§©¦

,'micdizn ux`d iOrn,íéøb ïðéà,d`xi zngn exiibzpy meyn ¥©¥¨¨¤¦§©£¦¥¨¥¦
.äfä ïîfa eøéibúiL ãòwx ike :`xnbd zyxtnà÷ìñ äfä ïîfa ©¤¦§©§©§©©¤©§©©¤¨§¨

Czòc,zexib yiyàîéà àlà`edy onfa `l` zexib oi`yïîfák ©§¨¤¨¥¨§©§©
äfäxiibzdl xbd `a `ny yegl oi`e ,rpkpe ipr l`xyi mry ©¤

zxiibznd dy` mby dpyna x`ean ji` ok m`e .dxxy myl
.dzexib dlg zeyi` myl

:`xnbd zvxzndìò øîzéà àä,ef `ziixa lr -÷çöé áø øîà ¨¦§©£¨¨©©¦§¨
íéøb ílek øîBàä éøáãk äëìä ,áøc déîMî àzøî øa ìàeîL øa©§¥©©§¨¦§¥§©£¨¨§¦§¥¨¥¨¥¦

,íä,dxxy myl e` zeyi` myl exiibzpy elit` mzexib dlge ¥
ef dhiyk zxaeq epzpyn s`e .`ziixaa dingp iax ixack `le

.dkldl zwqtpy
:`xnbd dywnéëä éài` myl zexib m` ±,dxenb zexib `id zey ¦¨¥

s`éîð älçzëì`ly dpyna epipy recne ,dy`l dze` `yi §©§¦¨©¥
qepki `l dligzkl :`xnbd zvxzn .dligzkl orhpd dze` `yi

dze`éqà áø øîàc ,éqà áøc íeMîmeyn `ed dpynd mrhy ¦§©©¦§¨©©©¦
xn`py(ck c ilyn),'åâå 'íéúôN úeæìe ät úeLwò Enî øñä'm`e ¨¥¦§¦§¤§§¨©¦

,eilr `viy lewd wfgzi ,odilr orhpy zixkpde dgtyd z` `yi
.odnr dpfy dligz edecygy dn did zn`y exn`ie

:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdíéøb ïéìa÷î ïéà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥§©§¦¥¦
,çéLnä úBîéìmpi`y yeygl yi mzlecba l`xyiy onfa oky ¦©¨¦©

.miny myl mixiibznãåã éîéá àì íéøb eìa÷ àì Bá àöBikmeyn ©¥Ÿ¦§¥¦Ÿ¦¥¨¦
,cgt jezn xiibzdl e`ay eyygy,äîìL éîéá àìåyiy meyn §Ÿ¦¥§ŸŸ

da eidy dlecbd daehde zeklnd zngn xiibzdl e`ay yeygl
.onf eze`a l`xyiàø÷ éàî ,øæòéìà éaø øîàon jnq yi okid - ¨©©¦¡¦¤¤©§¨

xn`py ,df oicl `xwnd(eh cp diryi)øâ éî éúBàî ñôà øeâé øBb ïä'¥¨¤¤¥¦¦¨
éìò Czà.'ìBté Cizn ,xiibzdl `ad - 'xeb od' ,aezkd yxcp jke ¦¨¨©¦¦

nfa wx ± 'ize`n qt`' ,'xebi''jz` xb in'e ,mknr ippi` lekiaky o
,`ad mlerl jz` gepi - 'leti jilr' ,jzeipr onfa xiibzny in ±

Cãéà ìáà,miaeh mipnfa xiibzdl mi`ay el` ±àìmilawn £¨¦¨Ÿ
.mze`

:dpyna epipy'åëå Léà úLà ìò ïòèpä.`ivei qpky it lr s` ©¦§¨©¥¤¦
íéãòáe ,áø øîàdzpify micr yiy onfa `l` `ivedl aiig epi` ± ¨©©§¥¦

oia dxeq`y dzpify dy` lkk dxezd on el dxeq` f` oky ,enr
epnn dze` oi`iven oi` cala lew it lr la` ,lreal oia lral

.el z`yipy xg`l
:ax ixack `ly `ziixan giken zyy axàðéîà ,úLL áø øîà̈©©¥¤£¦¨

àúzòîL éàäì øîà áø áéëLå íééð ékz` ax xn`y ipxeaq ± ¦¨¥§¨¦©£©§©§©§¨¨
`ly gken `ziixadn oky .ald zpeek `lae ,mpnpyk ef ezreny

,eixackäeàéöBäå Léà úLà ìò ïòèpä ,àéðúcdlranBãé ìò- §©§¨©¦§¨©¥¤¦§¦¨©¨
xg`l d`yip jk xg`e ,ezngnäLøbúðåmbéãé úçzîdíà ,øçà §¦§¨§¨¦©©§¥©¥¦

okn xg`lñðk,enr dzpify orhpd dze`àéöBé àìxxan .dze` ¨©Ÿ¦
:zyy axíéãò àkéàc éà ,éîc éëéäok m` ,orhpd mr dzpifyék ¥¦¨¦¦§¦¨¥¦¦
øçà àúàd`ypeàì÷ì dé÷ñôàå,lewd wqtp jk ici lre ±éàî £¨©¥§©§§¥§¨¨©

éåä.dxezd on eilr dxeq` `id `ld ,`ivei `l recn -åàì àlà ¨¥¤¨¨
ote`a xaecn gxkdaíéãò àkéìc,cala lew `l` dzpifyelkn §¥¨¥¦

mewnàîòèmeyn wx `ed epnn dze` oi`iven oi`yøçà àúàc ©§¨©£¨©¥
mizpia d`ypeéëä åàì àä ,àì÷ì dé÷ñôàåel d`yip m` la` - §©§§¥§¨¨¨¨¨¥

xg`l d`yipy iptlïðé÷tî`le ,`nlra lewa s` epnn dze` ©§¦©
.ax ixack

:ax lr zyy ax ziiyew z` zvxzn `xnbd,áø Cì øîàmlerl ¨©¨©
øçà àúà àìc áb ìò óàc ïécä àeäd`ype,àì÷ì dé÷ñôàåwx ©¦§©©©§Ÿ£¨©¥§©§§¥§¨¨

ïðé÷tî íéãò àkéà éàla` ,orhpd on dy`d z`íéãò àkéì éà ¦¦¨¥¦©§¦©¦¥¨¥¦
ïðé÷tî àìdze`ote`a dpic z` `ziixad dxn`y dne .epnn Ÿ©§¦©

`l` ok dhwp `le ,`ed `weec e`l ,mizpia xg`l d`yipy
,xg` yecig eprinydløçà àúàc áb ìò óàc ,øîà÷ éëäå§¨¥¨¨©§©©©©£¨©¥

,àì÷ì dé÷ñôàåmewn lkn,ñBðëé àì älçzëì`l carica wxe §©§§¥§¨¨§©§¦¨Ÿ¦§
.`ivei

:ax lr `xnbd dywn ceríéøeîà íéøác äna ,éáéúéîjixvy ¥¦¥©¤§¨¦£¦
`weec ,d`ivedl orhpdíéða dì ïéàLk,oey`xd dlranìáàm` §¤¥¨¨¦£¨

íéða dì Léoey`xd dlran,àöú àìipa lr frl `vi `ly ick ¥¨¨¦Ÿ¥¥
.orhpd ipa md `l` eipa mpi`y oey`xd dlraéãò eàa íàå§¦¨¥¥

äàîeè,enr dzpifyàöz íéða änk dì Lé eléôàmeyn epnn §¨£¦¥¨©¨¨¦¥¥
mipa dl oi` m`y `yixa x`ean ixd .dxezd on eilr dxeq`y
.ax ixack `le ,micr `ll mb orhpdn `vz oey`xd dlran

:`xnbd zvxznïéúéðúîì dì é÷Bî áø[epzpynl-]íéða dì Léa ©¥¨§©§¦¦§¥¨¨¦
,oey`xd dlranåyk `weec dpynd z` cinrd okl,íéãò dì Lé §¥¨¥¦

.`ziixad ixacke
:`xnbd zl`eyáøc dé÷çec éàîe[ax z` wgc dn-]éî÷Bàì ©§¥§©§§¥

e íéða dì Léa ïéúéðúîìy ote`a dcinrdlå ,íéãò dì Léxnel §©§¦¦§¥¨¨¦¥¨¥¦§
cïðé÷tî íéãò àkéàc àîòèdze` [mi`iven-]àì íéãò àkéì éàå ©§¨§¦¨¥¦©§¦©§¦¥¨¥¦Ÿ

ïðé÷tî,dze`dî÷Bì[dcinrdl el did `ld-]aote`dì ïéàL ©§¦©§¨§¤¥¨
,íéðaeíéãò àkéìc áb ìò óà.dze` mi`iven:`xnbd daiynøîà ¨¦©©©§¥¨¥¦¨©

déúéL÷ ïéúéðúî ,àáøxaecn m`y ,dpynd lr axl el dywed ± ¨¨©§¦¦§¨¥
ok m` ,zepfd lr micr oi`e oey`xd dlran mipa dl oi`ykéàî©

éðúc àéøéà[dpynd dhwp recn-]äeàéöBä'ly] eci zgzn ¦§¨§¨¥¦¨
'[dlraeid `l m` `ld ,egxk lra epnn de`ivedy rnyny

e ,cala lew zngn d`ivedl eze` mitek oi` dzpify micréðúéì¦§¥
[zepyl dpynl dl dide-]'dàéöBä'.epevxn rnynyàlà ¦¨¤¨

y meyn 'de`ived' dpynd dhwp gxkdaäeàéöBä ìkernyn ¨¦¨
egxk lraaz`xedå ,ïéc úéáixdïéc úéáwxayiy ote`íéãò §¥¦©¥¦§¥¦

dzpifyé÷tîc àeägxked jkne .lew it lr `le ,dlran dy` §©§¥
okle ,oey`xd on mipa dl yiy ote`a dpynd z` cinrdl ax

.`vz micra dzpifyk `weec
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc zenai(iriax meil)

lrad `vn m` okeíéìòðîxg` mc` lyähnä úçz íéëeôä ¦§¨¦£¦©©©¦¨
,dlrnl mdileye dhnl mditykøácä øòBëîe ìéàBä ,éaø øîà̈©©¦¦§¨©¨¨

eilrpn z` jtdy xg` mc` mr dzpify oiprd jezn xkipy oeik
,md in ly xikdl elkei `ly ickàöz.dlran ¥¥

`vn m` :iax ixac z` zxxan `xnbdéæçéì ,íéëeôä íéìòðî¦§¨¦£¦¦§¥
eäðéð ïàîclkexd ly md m`y ,md in ly wecal yi `ld ± §©¦§

mpi` m` j` ,enr dzpify zelzl yi ok` ziadn z`vl ede`xy
.dcia mciwtd milrpnd lray okzi oky ,jkl yeygl oi` ely
,mnvr milrpn my e`vnpy dpeekd oi` ok` :`xnbd zyxtn

àlàrwxwa my `vnpyíB÷îly [oniq-]) íéëeôä íéìòðîxtra ¤¨¨¦§¨¦£¦
y,ähnä úçzdf ote` lre.(àöz øácä øòBëîe ìéàBä ,éaø øîà ©©©¦¨¨©©¦¦§¨©¨¨¥¥

lirl e`aedy zeziixady ,xnel yi dzrne(:ck)zexaeqd
zhiya zeiepy ,`nlra lewa elit` lread on dze` mi`iveny
itly .cala xerik zecr yiyk elit` lradn `vzy xaeqd iax
dn mvr oky ,cala lewa d`ivedle xingdl yi lread iabl df
wfgzn jkay meyn ,xerik zecrl aygp okn xg`l dze` qpky
oi` mlerly ,xaeq ax la` .okl mcew enir dzpify cygd
lr zecr yi ok m` `l` qpky lreadn `le lradn `l mi`iven

.zepfd
:ef zwelgna dkldd z` drixkn `xnbdáøc déúååk àúëìäå§¦§§¨§¨¥§©

,d`neh icr it lr `l` lreade lradn dy` mi`iven oi`y
éaøc déúååk àúëìäåzecr it lr elit` dlran dy` oi`iveny §¦§§¨§¨¥§©¦

:`xnbd dywn .xerik,àúëìäà àúëìä àéL÷zerxkd ixdy ©§¨¦§§¨©¦§§¨
:`xnbd zvxzn .ef z` ef zexzeq el`,÷éñôc àì÷a àä ,àéL÷ àìŸ©§¨¨§¨¨§¨¦

lewd z` yigkde xg` lew `vi dzpify lewd `viy xg`ly
e ,oey`xd÷éñt àìc àì÷a àäa .xg` lew ecbp `vi `leàìc àì÷ ¨§¨¨§Ÿ¨¦¨¨§Ÿ

íéãò àkéìå ÷éñtdkld zepfd lréaøk,xerik icr it lr `vzy ¨¦§¥¨¥¦§©¦
l mle`e÷éñôc àì÷,miyyeg oi`åc cr `vz `líéãò àkéàlr ¨¨§¨¦§¦¨¥¦

,zepfdkixac.áø §©
:`xnbd zl`eyänk ãò ÷éñt àìc àì÷åick lewd jyniy jixv §¨¨§Ÿ¨¦©©¨

.`vzyàúîc éîec ,íà éì äøîà ,ééaà øîàmd [xird iceyg-] ¨©©©¥¨§¨¦¥¥§¨¨
jyna lew mdilr `veiy el`ïøîà àìå .àbìôe àîBémiyyegy ¨©§¨§Ÿ©§¨

elàlàote`a÷ñt àìclewdéðéáe éðéa,df onf jezaìáàm` ¤¨§Ÿ¨©¥¥¥¥£¨
éðéáe éðéa ÷ñtdvgne mei jeza ecbpk `viy xg` lew ici lràä ¨©¥¥¥¥¨

,÷ñt.el miyyeg oi` oey`xd lewd xefgi m` elit`eïøîà àìå ¨©§Ÿ©§¨
el miyyeg oi` ipiae ipia lewd wqt m`yàlàote`a÷ñt àìc ¤¨§Ÿ¨©

äàøé úîçî,cgt zngn `ly ±ìáàm`,äàøé úîçî ÷ñtixd ¥£©¦§¨£¨¨©¥£©¦§¨
àeä äàøé úîçî.wqtd df oi`e ,wqtcïøîà àìålewl miyyegy ¥£©¦§¨§Ÿ©§¨

wqt `lyàlàaíéáéBà àkéìc,orhpl e` dy`lìáàm`àkéà ¤¨§¥¨§¦£¨¦¨
mdlíéáéBày zelzl yi oky ,lewl miyyeg oi`àeä íéáéBà §¦§¦

.àì÷ì déì e÷tàc§©§¥§¨¨
xfge rx my meyn ezy` z` yxbnd oica wtq d`ian `xnbd

:dqpkeíúä ïðzoihiba(:dn),íeMî BzLà úà àéöBnädilr `viy §©¨¨©¦¤¦§¦
òø íL,dzpifyøéæçé àìd`ivend oke .dze`øãð íeMî,dxcpy ¥©Ÿ©£¦¦¤¤

øéæçé àì.dze`eðãnìé ,ïîçð áø øa äaøì àðeä øa äaø déì çìL Ÿ©£¦¨©¥©¨©¨§©¨©©©§¨§©§¥
,eðéaøe xare rx my meyn ezy` z` `ivendñðk,dze`eäî ©¥¨©©

àéöBiL.carica dze` ¤¦
:df wtq heytl di`x d`ian `xnbddéì øîà,ongp ax xa dax ¨©¥

àðéðz,epzpynadàéöBäå Léà úLà ìò ïòèpälrad,Bãé úçzî ¨¥¨©¦§¨©¥¤¦§¦¨¦©©¨
ñðkL ét ìò óàefd dy`d z` lreadàéöBéxg`n oky ,dze` ©©¦¤¨©¦

ea exingd jk meyne ,enr dzpify lewd wfgzd dqpky
,rx my meyn ezy` `ivena oicd `ed ok m`e .dp`iveiy
xfg m` ok lre ,dzpify lewd wfgzd dlra dyxiby xg`ny

.dp`ivei dqpke
:ef di`xl digc d`ian `xnbddéì øîà,`ped xa dax,éîc éî ¨©¥¦¨¥

`ldíúäipzw epzpyn oica,'äeàéöBä'de`ived oic ziay ¨¨¦¨
dxeq` `id micrae ,dzpify micr yiy meyn egxk lra lradn

.`ivei qpk m` ok lre ,dxezd on lread lråeli`àëä`ivena §¨¨
dpyna xn`p rx my meyn'dàéöBä'micr eid `le ,ezrcn ¦¨

,opaxcn `l` epi` dxifgdl xeqi`de ,cala lew wx `l` dzpify
:`xnbd zyxtn .`ivei `l carica xifgd m`y okzi ok lreäaøå§©¨

ïîçð áø øac ,xaeq epzpynn wtqd z` hytyéîð ïéúéðúî ©©©§¨©§¦¦©¥
'dàéöBä'ezrcn,ïðzs`e ,cala lew `l` dzpify micr eid `le ¦¨§©

.rx my meyn `ivenl oicd `ed ok m`e ,`ivei qpk m` ok it lr
:di`xd z` aey dgec `ped xa dax,éîc éî ézkàå`ldàëä §©©¦¦¨¥¨¨

didy ina xaecn rx my meyn `ivenaìòa,dligzn dy`d ©©
jixv epi`y okzi ok lre ,dqpke xfgy dna i`pb jk lk oi`e

.d`ivedlåeli`íúä`edy eilr orhpy ina xaecn epzpyna §¨¨
d,ìòBaxacy meyn ,dqpk m` s` d`ivedl minkg edeaiigy ¥

.dqpekl `ed dpebndéì øîàok it lr s` ,ongp ax xa daxøétL ¨©¥©¦
,éããäà éîcc oeiknyàëäorhpaïðaø øeîàdligzklyñBðëé àì ¨¥©£¨¥¨¨¨©¨¨Ÿ¦§

,àéöBé ñðk íàåok m`éîð àëärx my meyn ezy` z` `ivena §¦¨©¦¨¨©¥
y,øéæçé àì ïðaø éøîàxnel yi mb.'àéöBé ñðk íàå' ¨§¥©¨¨Ÿ©£¦§¦¨©¦

:ef di`x `xnbd dgec,àéä àìåixdyíúäorhpadéîlà éîelà §Ÿ¦¨¨©¥©§¥
àì÷ì,eilr `viy zepfd lew wfgzd dy`d z` qpky ici lr ± §¨¨

la` .d`ivedl eze` eaiig okleàëärx my meyn `ivena ¨¨
déúéìå àì÷a déa í÷ ïðéøîàz` lhia qpke lrad xfgy xg`n ± ©§¦©¨¥§¨¨§¥¥

ok lre melk ea oi`y `vne lewa wcay exn`iy meyn ,lewd
.dxifgd

äðùî
gily :frl meyn mixeq`d oi`eyip ipte` cer d`ian dpynd

ízçð éðôáe ázëð éðôa øîàå íiä úðéãnî èb àéánä,epickàì ©¥¦¥¦§¦©©¨§¨©§¨©¦§©§¨©¤§©Ÿ
BzLà úà àOéxwiyy exn`i `ly ,frl meyn yxbnd ly ¦¨¤¦§

.dz`yl dvxe da eipir ozpy meyn ef ezxin`a
y dy`l cirnd cr okeúîinvr ip` xne`d cr oke ,dlra ¥

,åézâøäcrd xn`y e`eäeðâøä`idy s` ,cgi miyp` cere ip` £©§¦£©§
envr `ed ,eit lr mixg`l `ypdl zxzenBzLà úà àOé àìly Ÿ¦¨¤¦§

.dz`yl ick xaca xwiyy exn`i `ny ,frl meyn zndéaø©¦
,øîBà äãeäéip`' crd xn` m`BzLà àNpú àì ,'åézâøälr llk §¨¥£©§¦Ÿ¦¨¥¦§

crd xn` m` la` .mixg`l `l s`e ,ef zecr itàNpz ,eäeðâøä£©§¦¨¥
BzLà.`xnba mixacd ex`eaie .ef zecr it lr mixg`l ¦§

àøîâ
dywn .ef dy`a xeq` mid zpicnn hb `iand :dpyna epipy

:`xnbdàîòèmeyn `ed dy`a gilyd xeq`cchbd z` `iad ©§¨§
íiä úðéãnî`vnpe ,'mzgp ipta azkp ipta' eilr cirdl jxvede ¦§¦©©¨

déìòc[gilyd lr-]ïðéëîñ÷`ly exfb ok lre ,dy`d z` xizdl ©£¥¨©§¦©
.dz`yl ick xwya cirdy exn`i `ly ick dp`yiìáà`iand £¨

hbìàøNé õøàîoeik ,mzgp iptae azkp ipta xnel jixv epi`y ¥¤¤¦§¨¥
déìò åàìc[gilyd lr-]àOé ,ïðéëîñ÷gilydBzLà úàly §¨£¥¨©§¦©¦¨¤¦§

.yxbndåc ,dywàäy cirny craúîelit` ,dlradéìò åàìã §¨¥§¨£¥
ïðéëîñ÷,dy`d z` xizdlcixd,øî øîà`ypdl dy` mixizn ¨©§¦©©¨©©

y jk lr eknqy meyn cg` cr it lràáñpéîe à÷ééc äMà- ¦¨¨§¨¦©§¨
`id okn xg`l wxe dlra zn ok` m` ahid zwcea dy`y

,xg`l z`yipemewn lknéðz÷ra zny dy`l cirndydlàì ¨¨¥Ÿ
.BzLà úà àOéxzen l`xyi ux`n hb `iand gily recn ok m`e ¦¨¤¦§

.ef dy`a
:`xnbd zvxzníúälrad zzin zecraàáúk àkéìepl oi` - ¨¨¥¨§¨¨

ok lre ,crd zecrl wx dpyi `l` ,lrad zzin lr gikend azk
la` .dz`yl ick xwyn crdy exn`iàëähbd gilyaàkéà ¨¨¦¨

àáúk.ezecr lr wx mikneq ep` oi`e ,epiptl hbd azkl epyi - §¨¨
dna epivn ef `xaqkeïðúcoldl(.fiw),èb ïéa äîlk zepn`py ¦§©©¥¥

,ezy` z` yxbl lrad zegely zeidl miypdìzecr oiaäúéî §¦¨
opi` dlwlwl zevexe ezy` z` ze`peyd miyp yngy lrad ly

,dilr zepn`pLseb hbaçéëBî áúkäick oze` gly lrady ¤©§¨¦©
lr mb `l` ozecr lr wx mikneq oi`y `vnpe ,ezy` z` yxbl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc zenai(iriax meil)

lrad `vn m` okeíéìòðîxg` mc` lyähnä úçz íéëeôä ¦§¨¦£¦©©©¦¨
,dlrnl mdileye dhnl mditykøácä øòBëîe ìéàBä ,éaø øîà̈©©¦¦§¨©¨¨

eilrpn z` jtdy xg` mc` mr dzpify oiprd jezn xkipy oeik
,md in ly xikdl elkei `ly ickàöz.dlran ¥¥

`vn m` :iax ixac z` zxxan `xnbdéæçéì ,íéëeôä íéìòðî¦§¨¦£¦¦§¥
eäðéð ïàîclkexd ly md m`y ,md in ly wecal yi `ld ± §©¦§

mpi` m` j` ,enr dzpify zelzl yi ok` ziadn z`vl ede`xy
.dcia mciwtd milrpnd lray okzi oky ,jkl yeygl oi` ely
,mnvr milrpn my e`vnpy dpeekd oi` ok` :`xnbd zyxtn

àlàrwxwa my `vnpyíB÷îly [oniq-]) íéëeôä íéìòðîxtra ¤¨¨¦§¨¦£¦
y,ähnä úçzdf ote` lre.(àöz øácä øòBëîe ìéàBä ,éaø øîà ©©©¦¨¨©©¦¦§¨©¨¨¥¥

lirl e`aedy zeziixady ,xnel yi dzrne(:ck)zexaeqd
zhiya zeiepy ,`nlra lewa elit` lread on dze` mi`iveny
itly .cala xerik zecr yiyk elit` lradn `vzy xaeqd iax
dn mvr oky ,cala lewa d`ivedle xingdl yi lread iabl df
wfgzn jkay meyn ,xerik zecrl aygp okn xg`l dze` qpky
oi` mlerly ,xaeq ax la` .okl mcew enir dzpify cygd
lr zecr yi ok m` `l` qpky lreadn `le lradn `l mi`iven

.zepfd
:ef zwelgna dkldd z` drixkn `xnbdáøc déúååk àúëìäå§¦§§¨§¨¥§©

,d`neh icr it lr `l` lreade lradn dy` mi`iven oi`y
éaøc déúååk àúëìäåzecr it lr elit` dlran dy` oi`iveny §¦§§¨§¨¥§©¦

:`xnbd dywn .xerik,àúëìäà àúëìä àéL÷zerxkd ixdy ©§¨¦§§¨©¦§§¨
:`xnbd zvxzn .ef z` ef zexzeq el`,÷éñôc àì÷a àä ,àéL÷ àìŸ©§¨¨§¨¨§¨¦

lewd z` yigkde xg` lew `vi dzpify lewd `viy xg`ly
e ,oey`xd÷éñt àìc àì÷a àäa .xg` lew ecbp `vi `leàìc àì÷ ¨§¨¨§Ÿ¨¦¨¨§Ÿ

íéãò àkéìå ÷éñtdkld zepfd lréaøk,xerik icr it lr `vzy ¨¦§¥¨¥¦§©¦
l mle`e÷éñôc àì÷,miyyeg oi`åc cr `vz `líéãò àkéàlr ¨¨§¨¦§¦¨¥¦

,zepfdkixac.áø §©
:`xnbd zl`eyänk ãò ÷éñt àìc àì÷åick lewd jyniy jixv §¨¨§Ÿ¨¦©©¨

.`vzyàúîc éîec ,íà éì äøîà ,ééaà øîàmd [xird iceyg-] ¨©©©¥¨§¨¦¥¥§¨¨
jyna lew mdilr `veiy el`ïøîà àìå .àbìôe àîBémiyyegy ¨©§¨§Ÿ©§¨

elàlàote`a÷ñt àìclewdéðéáe éðéa,df onf jezaìáàm` ¤¨§Ÿ¨©¥¥¥¥£¨
éðéáe éðéa ÷ñtdvgne mei jeza ecbpk `viy xg` lew ici lràä ¨©¥¥¥¥¨

,÷ñt.el miyyeg oi` oey`xd lewd xefgi m` elit`eïøîà àìå ¨©§Ÿ©§¨
el miyyeg oi` ipiae ipia lewd wqt m`yàlàote`a÷ñt àìc ¤¨§Ÿ¨©

äàøé úîçî,cgt zngn `ly ±ìáàm`,äàøé úîçî ÷ñtixd ¥£©¦§¨£¨¨©¥£©¦§¨
àeä äàøé úîçî.wqtd df oi`e ,wqtcïøîà àìålewl miyyegy ¥£©¦§¨§Ÿ©§¨

wqt `lyàlàaíéáéBà àkéìc,orhpl e` dy`lìáàm`àkéà ¤¨§¥¨§¦£¨¦¨
mdlíéáéBày zelzl yi oky ,lewl miyyeg oi`àeä íéáéBà §¦§¦

.àì÷ì déì e÷tàc§©§¥§¨¨
xfge rx my meyn ezy` z` yxbnd oica wtq d`ian `xnbd

:dqpkeíúä ïðzoihiba(:dn),íeMî BzLà úà àéöBnädilr `viy §©¨¨©¦¤¦§¦
òø íL,dzpifyøéæçé àìd`ivend oke .dze`øãð íeMî,dxcpy ¥©Ÿ©£¦¦¤¤

øéæçé àì.dze`eðãnìé ,ïîçð áø øa äaøì àðeä øa äaø déì çìL Ÿ©£¦¨©¥©¨©¨§©¨©©©§¨§©§¥
,eðéaøe xare rx my meyn ezy` z` `ivendñðk,dze`eäî ©¥¨©©

àéöBiL.carica dze` ¤¦
:df wtq heytl di`x d`ian `xnbddéì øîà,ongp ax xa dax ¨©¥

àðéðz,epzpynadàéöBäå Léà úLà ìò ïòèpälrad,Bãé úçzî ¨¥¨©¦§¨©¥¤¦§¦¨¦©©¨
ñðkL ét ìò óàefd dy`d z` lreadàéöBéxg`n oky ,dze` ©©¦¤¨©¦

ea exingd jk meyne ,enr dzpify lewd wfgzd dqpky
,rx my meyn ezy` `ivena oicd `ed ok m`e .dp`iveiy
xfg m` ok lre ,dzpify lewd wfgzd dlra dyxiby xg`ny

.dp`ivei dqpke
:ef di`xl digc d`ian `xnbddéì øîà,`ped xa dax,éîc éî ¨©¥¦¨¥

`ldíúäipzw epzpyn oica,'äeàéöBä'de`ived oic ziay ¨¨¦¨
dxeq` `id micrae ,dzpify micr yiy meyn egxk lra lradn

.`ivei qpk m` ok lre ,dxezd on lread lråeli`àëä`ivena §¨¨
dpyna xn`p rx my meyn'dàéöBä'micr eid `le ,ezrcn ¦¨

,opaxcn `l` epi` dxifgdl xeqi`de ,cala lew wx `l` dzpify
:`xnbd zyxtn .`ivei `l carica xifgd m`y okzi ok lreäaøå§©¨

ïîçð áø øac ,xaeq epzpynn wtqd z` hytyéîð ïéúéðúî ©©©§¨©§¦¦©¥
'dàéöBä'ezrcn,ïðzs`e ,cala lew `l` dzpify micr eid `le ¦¨§©

.rx my meyn `ivenl oicd `ed ok m`e ,`ivei qpk m` ok it lr
:di`xd z` aey dgec `ped xa dax,éîc éî ézkàå`ldàëä §©©¦¦¨¥¨¨

didy ina xaecn rx my meyn `ivenaìòa,dligzn dy`d ©©
jixv epi`y okzi ok lre ,dqpke xfgy dna i`pb jk lk oi`e

.d`ivedlåeli`íúä`edy eilr orhpy ina xaecn epzpyna §¨¨
d,ìòBaxacy meyn ,dqpk m` s` d`ivedl minkg edeaiigy ¥

.dqpekl `ed dpebndéì øîàok it lr s` ,ongp ax xa daxøétL ¨©¥©¦
,éããäà éîcc oeiknyàëäorhpaïðaø øeîàdligzklyñBðëé àì ¨¥©£¨¥¨¨¨©¨¨Ÿ¦§

,àéöBé ñðk íàåok m`éîð àëärx my meyn ezy` z` `ivena §¦¨©¦¨¨©¥
y,øéæçé àì ïðaø éøîàxnel yi mb.'àéöBé ñðk íàå' ¨§¥©¨¨Ÿ©£¦§¦¨©¦

:ef di`x `xnbd dgec,àéä àìåixdyíúäorhpadéîlà éîelà §Ÿ¦¨¨©¥©§¥
àì÷ì,eilr `viy zepfd lew wfgzd dy`d z` qpky ici lr ± §¨¨

la` .d`ivedl eze` eaiig okleàëärx my meyn `ivena ¨¨
déúéìå àì÷a déa í÷ ïðéøîàz` lhia qpke lrad xfgy xg`n ± ©§¦©¨¥§¨¨§¥¥

ok lre melk ea oi`y `vne lewa wcay exn`iy meyn ,lewd
.dxifgd

äðùî
gily :frl meyn mixeq`d oi`eyip ipte` cer d`ian dpynd

ízçð éðôáe ázëð éðôa øîàå íiä úðéãnî èb àéánä,epickàì ©¥¦¥¦§¦©©¨§¨©§¨©¦§©§¨©¤§©Ÿ
BzLà úà àOéxwiyy exn`i `ly ,frl meyn yxbnd ly ¦¨¤¦§

.dz`yl dvxe da eipir ozpy meyn ef ezxin`a
y dy`l cirnd cr okeúîinvr ip` xne`d cr oke ,dlra ¥

,åézâøäcrd xn`y e`eäeðâøä`idy s` ,cgi miyp` cere ip` £©§¦£©§
envr `ed ,eit lr mixg`l `ypdl zxzenBzLà úà àOé àìly Ÿ¦¨¤¦§

.dz`yl ick xaca xwiyy exn`i `ny ,frl meyn zndéaø©¦
,øîBà äãeäéip`' crd xn` m`BzLà àNpú àì ,'åézâøälr llk §¨¥£©§¦Ÿ¦¨¥¦§

crd xn` m` la` .mixg`l `l s`e ,ef zecr itàNpz ,eäeðâøä£©§¦¨¥
BzLà.`xnba mixacd ex`eaie .ef zecr it lr mixg`l ¦§

àøîâ
dywn .ef dy`a xeq` mid zpicnn hb `iand :dpyna epipy

:`xnbdàîòèmeyn `ed dy`a gilyd xeq`cchbd z` `iad ©§¨§
íiä úðéãnî`vnpe ,'mzgp ipta azkp ipta' eilr cirdl jxvede ¦§¦©©¨

déìòc[gilyd lr-]ïðéëîñ÷`ly exfb ok lre ,dy`d z` xizdl ©£¥¨©§¦©
.dz`yl ick xwya cirdy exn`i `ly ick dp`yiìáà`iand £¨

hbìàøNé õøàîoeik ,mzgp iptae azkp ipta xnel jixv epi`y ¥¤¤¦§¨¥
déìò åàìc[gilyd lr-]àOé ,ïðéëîñ÷gilydBzLà úàly §¨£¥¨©§¦©¦¨¤¦§

.yxbndåc ,dywàäy cirny craúîelit` ,dlradéìò åàìã §¨¥§¨£¥
ïðéëîñ÷,dy`d z` xizdlcixd,øî øîà`ypdl dy` mixizn ¨©§¦©©¨©©

y jk lr eknqy meyn cg` cr it lràáñpéîe à÷ééc äMà- ¦¨¨§¨¦©§¨
`id okn xg`l wxe dlra zn ok` m` ahid zwcea dy`y

,xg`l z`yipemewn lknéðz÷ra zny dy`l cirndydlàì ¨¨¥Ÿ
.BzLà úà àOéxzen l`xyi ux`n hb `iand gily recn ok m`e ¦¨¤¦§

.ef dy`a
:`xnbd zvxzníúälrad zzin zecraàáúk àkéìepl oi` - ¨¨¥¨§¨¨

ok lre ,crd zecrl wx dpyi `l` ,lrad zzin lr gikend azk
la` .dz`yl ick xwyn crdy exn`iàëähbd gilyaàkéà ¨¨¦¨

àáúk.ezecr lr wx mikneq ep` oi`e ,epiptl hbd azkl epyi - §¨¨
dna epivn ef `xaqkeïðúcoldl(.fiw),èb ïéa äîlk zepn`py ¦§©©¥¥

,ezy` z` yxbl lrad zegely zeidl miypdìzecr oiaäúéî §¦¨
opi` dlwlwl zevexe ezy` z` ze`peyd miyp yngy lrad ly

,dilr zepn`pLseb hbaçéëBî áúkäick oze` gly lrady ¤©§¨¦©
lr mb `l` ozecr lr wx mikneq oi`y `vnpe ,ezy` z` yxbl
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יבמות. כיצד - פרק שני דף כה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc zenai(iriax meil)

íäéøáãc ïìæâ,opaxc dlifb lr xary ±äMà úeãòì øLkxnel ©§¨§¦§¥¤¨¥§¥¦¨
la` ,dlra znyìeñt äøBz éøáãc ïìæbs`eãòì.äMà úeixacle ©§¨§¦§¥¨¨§¥¦¨

mb leqt dxezd on ryx `edy dlra z` bxdy cirnd df cr s`
m`d .dy` zecrlàîéðyäMðî áødxez ixacn olfby xn`y ¥¨©§©¤

`ed ,dy` zecrl leqtk øîàczhiyäãeäé éaøepi`y epzpyna §¨©§©¦§¨
ax lr miwleg on`p `edy mixaeqd minkge ,'eizbxd' xnel on`p

.dy` zecra on`p dxezd on ryx mby mixaeqe dypn
:`xnbd dgecàîòèå ,ïðaøì eléôà éøîàc àðà ,äMðî áø Cì øîà̈©¨©§©¤£¨§©§¦£¦§©¨¨§©§¨

àëä ïðaøc`ed ,ef zecr it lr `ypdl dy`l mixizndàáøãk §©¨¨¨¨¦§¨¨
lirl `aedy sqei ax lr wlegd(`"r).,àáø øîàcipelt xne`d §¨©¨¨

oi`e .raexd z` bexdl xg` cr mr sxhvne ,on`p ipevxl iprax
,[sqei ax zprhk] zecrl leqte ryx `ed eixacly meyn elqetl

y meyn,Bîöò ìöà áBø÷ íãàmyk envr lr cirdl on`p epi`e ¨¨¨¥¤©§
,eaexw lr cirdl on`p epi`yòLø Bîöò íéNî íãà ïéàåleqtl §¥¨¨¥¦©§¨¨

[eixac z` miwleg-] dixeaic opiblt ok lre .zecrl envr z`
dn z` `l la` ,'iprax ipelt' xn`y dn z` wx milawne ,mipyl
epi` ezecr zlawzny xg`l s` ok lre ,'ipevxl' ipraxy xn`y
epi` 'eizbxd' xne`d cr ok enke .zecrl leqtd ryx dyrp
opiblt oky ,`ypil dxizdl on`pe ef ezecra ryx dyrp
jk lr `l la` ,bxdp lrady jk lr `l` on`p epi`e ,dixeaic

.ebxd envr `edy
:`xnbd zl`eyàîéìy [xn`p m`d-]óñBé áøxne`dy xaeqd ¥¨©¥

`ed ,exiag lr on`p epi` ipevxl iprax ipeltäãeäé éaøk øîàc§¨©§©¦§¨
minkg zhiyl la` ,xen`d mrhdn on`p epi` 'eizbxd' xne`dy
opiblt' ok` ,`ypil dxizdl on`p eizbxd xne`dy mixaeqd

.sqei ax ixack `le ,'dixeaic
:`xnbd dgecðà ,óñBé áø Cì øîà,ïðaøì eléôà éøîàc àmd s`e ¨©¨©¥£¨§©§¦£¦§©¨¨

.llk ezecr milawn oi` `ed ryx eixacly lky micenedn
c meyn `ed 'eizbxd' xne`d crl minkg epin`dyúeãò éðàL̈¥¥

ïðaø da eìéwàc äMàryxl s`e ,zecr ileqt lkl da epin`de ¦¨§©¦¨©¨¨
.`ziixe`cäMðî áøå,dy` zecrl leqt `ziixe`c olfby xn`y §©§©¤

`edk øîàczhiyäãeäé éaø.eizbxd xnel on`p epi`y epzpyna §¨©§©¦§¨
crd xn` m` xne` dcedi iax :dpyna epipy'åë åézâøä`l £©§¦

xn` m` la` ,dy`d `ypz.'åë àNpz eäeðâøä:`xnbd zl`ey £©§¦¨¥
àðL éàîxne`a'åézâøä',`ed ryx eixacly meyn on`p epi`y ©§¨£©§¦

àðL éàîexne`a'eäeðâøä'edepbxd xne`a mb `ld ,on`p `edy ©§¨£©§
:`xnbd zvxzn .`ed ryx eixacl,äãeäé áø øîàxne`yk ¨©©§¨

enk eixac z` yxtl yi 'edepbxd'àa,'åéâøBä íò éúééä éðà' øîB §¥£¦¨¦¦¦§¨
.eze` ebxdy mixg` miyp` d`x `l` envra ebxd `ly

:df yexitk `ziixan dgiken `xnbdBì eøîà ,àéðzäåminkg §¨©§¨¨§
ài÷èet÷ úæéâîa âøäéì àöiL ãçà íéèñìa äNòî ,äãeäé éaøì§©¦§¨©£¤§¦§¦¤¨¤¨¨¥¨¥¦§¦©©§¦¨

,[mewn my-]íäì øîàå,mihqldïa ïBòîL úLàì dì eøîà eëì §¨©¨¤§¦§¨§¥¤¦§¤
dì éøîàå ,ãBìì éúñéðëa dìòa úà ézâøä éðà ,ïäk[mixne` yie-] Ÿ¥£¦¨©§¦¤©§¨¦§¦¨¦§§¨§¦¨

ebxdy xn`yBúñéðëaodk oa oerny lyBzLà úà eàéOäå ,ãBìì ¦§¦¨§§¦¦¤¦§
.ezecr jnq lríäì øîàike ,minkgl dcedi iaxíMîmz` ¨©¨¤¦¨

mi`ian,äéàøxaecn my ixd,åéâøBä íò éúééä éðà øîBàa`le §¨¨§¥£¦¨¦¦¦§¨
.envra ebxd

,edepin`d ji` :`ziixad lr `xnbd dywn,'éðz÷ íéèñì' àäå§¨¦§¦¨¨¥
zecrl leqt gvexe ,gvex `edy micr it lr reci didy rnyne
`edy ea reci did `l :`xnbd zvxzn .minkg zhiyl mb dy`

`l` ,mihqlúeièñì éãé ìò ñtúpLmihqil `edy edecygy - ¤¦§©©§¥¦§¦
:`xnbd dywn aey .mdnr cgi didy meyn,éðz÷ âøäéì àöé àäå§¨¨¨¥¨¥¨¨¥

`vi :`xnbd zvxzn .envra bxdy meyn dzin edeaiigy gkene
ici lr bxdiléìè÷å é÷ééc àìc íéáëBk éãáBòc àðéc éampi`y ± ¥¦¨§§¥¨¦§Ÿ¨§¥§¨§¥

.cala cyg it lr mibxed `l` oica miwcwcn

äðùî
meyn `ypdl dy` zxq`p mday mipte` cer d`ian dpynd

:cygdìòa ìò øãða äMàä úà øñàL íëçädxcpy dy` - ¤¨¨¤¨©¤¨¦¨§¤¤©©§¨
df xcpl `vn `le ,epxiziy ick mkgd iptl d`ae dlran d`pd
,lrad z`pda dxeq`y dl wqte ,exizdl icka dhxge gzt

,dlra dyxib ok meyneéøämkgäpàOé àì äæ`ly ,cygd iptn £¥¤Ÿ¦¨¤¨
la` .dp`yi `ede dlra dpyxbiy liaya dze` xq`y exn`i

y dphwäðàéî,mkgd ipta dlraaBàdnaiåéðôa äöìçLly ¥£¨¤¨§¨§¨¨
,mkgdäpàNédvxy liaya dxizdy cygl mewn oi`e ,df mkg ¦¨¤¨

,dp`yilïéc úéa àeäL éðtîzia ipta miyrp dvilge oe`iny ± ¦§¥¤¥¦
miceyg mpi` dylye ,icigi mkg ipta `le dyly ly oic

.dp`yil mdn cg` lkeiy liaya oick `ly dexiziy

àøîâ
dywn .'dp`yi `l 'eke dy`d z` xq`y mkg' :dpyna epipy

,dp`yi `l xq` m` `weecy rnyn :`xnbdàäm`døézä ¨¦¦¨
,dyxib e` dlra zn jk xg`e xcpdn.äpàOé,dywe,ïðé÷ñò éàîa ¦¨¤¨§©©§¦©

ãça àîéìéà,[cg` mkga-]øézî éöî éî ãç,xcpd z`áø) øîàäå ¦¥¨§©©¦¨¥©¦§¨¨©©
àðz ,íøîò áø øîà ïéáà øa àéiç éaø (øîà`ziixaaíéøãð úøzä ¨©©¦¦¨©¨¦¨©©©§¨¨¨©¨©§¨¦

ziyrpaly oic ziaìLàlàå .äLxaecn gxkdaàúìúa,mipiic §§¨§¤¨¦§¨¨
dlral dxeq` `ide miiw xcpdy dl ewqt m` recn dyw ok m`e

dyly ixde ,cyg meyn dp`yil mdl xeq`éî[ike-]éãéLç ¦£¦¥
.mdn cg` dp`yiy ick dlral dxqe`lïðzäå,epzpyn jynda §¨§©

åéðôa äöìçL Bà äðàéîmkgd lyïéc úéa àeäL éðtî ,äpàOély ¥£¨¤¨§¨§¨¨¦¨¤¨¦§¥¤¥¦
mdn cg` lkeiy ick dxizdl miceyg mpi` dylye ,dyly

.dp`yil
:`xnbd zvxzníìBòìdpynd zxacnãçaokle [cg` mkga-] §¨§©

,cygd iptn dp`yi `l xcpd z` miiw m`eixacn rnyny dn
`ed xcpd z` xizdl mkgd zlekia yiy dpyndáø øîàãë¦§¨©©

ïðçBé éaø øîà àcñçmixcpa(.gr)mb ziyrp mixcp zxzdy ,ãéçéa ¦§¨¨©©¦¨¨§¨¦
,äçîeîe ,zeheicda `l` dyly jixv oi`eénð àëäepzpyna §¤¨¨©¦
xaecn.äçîeî ãéçéa§¨¦§¤

:dpyna epipy'åëå äöìçL Bà äðàéîzia `edy iptn dp`yi eipta ¥£¨¤¨§¨
c ,dpynd ixacn rnyn :`xnbd dywn .oicàîòèel xzeny ©£¨

meyn `weec `ed dp`yilcmdïéc úéámicyeg oi`e dyly ly §¥¦
,mdaéøúa àämipy eid eli` ±àì.cyg yi mipya oky ,dp`yi ¨¦§¥Ÿ

,dyweàðL éàîdf oic,ïðúc àäîipyäãN ìò íéîeúçä íéãò ©§¨¥¨¦§©¥¦©£¦©§¥
,äMà èb ìòå çwî`yile gweld cin dcyd z` zepwl mileki ¦¨§©¥¦¨

e ,dy`d z`äæ øáãì íéîëç eMç àìick xwy enzgy xnel Ÿ©£¨¦§¨¨¤
,cyg oi` mipya s`y ixd .dcyd z` zepwl e` dy`d z` `yil
dvilgde oe`indy meyn dxizdl dpynd dkxved recn ok m`e
dne ,cyg oi` mipya mb ok` :`xnbd zvxzn .dyly ipta miyrp

`l` ,xzidd mrh epi` 'oic zia `edy iptn' dpynd dazkyàéä¦
òîLî÷ ,'íéðL éðôa ïeàéî' øîàc ïànî é÷etàì ,ïì òîLî÷ dôeb¨¨©§©¨§©¥¦©§¨©¥¦§¥§©¦¨©§©

ïìyïeàéî`weec dyrpaiptìL.äL ¨¥¦§¨
:cyg meyn zexeq`d miypd oica zwelgn d`ian `xnbd

,eäì àéòaéàdy`d z` xq`y mkg e` ,mid zpicnn hb `iand ¦©§¨§
,cygd meyn dy`d z` e`yi `ly epzpyna mda epipyy ,xcpa

m`ñðkxeqi`a dy`d z`àéöBiL eäîcarica m`d ,dze` ¨©©¤¦
.dyxbl jixvy e` ,dniiwl el xzen,øîà àðäk áøm`ñðk ©©£¨¨©¨©

xeqi`aàéöBî.dze`,øîà éLà áøm`eäì éðz .àéöBî Bðéà ñðk ¦©©¦¨©¨©¥¦¨¥§
minkgl [mdl dpy-],étt áø éác éèeæ áødkldøîBàä éøáãk ©¥§¥©©¦§¦§¥¨¥

.àéöBî Bðéà ñðk̈©¥¦
,éLà áøì ïðaø déì eøîà`iven epi` qpk m`y zxn`y dn m`d ¨§¥©¨¨§©©¦

`idàøîb,[jizeaxn dlaw-]Bàn ok zxn`y,eäì øîà .àøáñ §¨¨§¨¨¨©§
àéä ïéúéðúîlirl epipyy dpyndn `ed ixac xewn ±(:ck),ïòèpä ©§¦¦¦©¦§¨

äçôLî,dgtyd lr `ay lew eilr `viy in ±åjk xg` ¦¦§¨§
,äøøçzLðorhpy e`å íéáëBk úãáBòîjk xg`äæ éøä ,äøéibúð ¦§©§§¨¥¤¤¨¦§¦§©§¨£¥¤
ñBðëé àì,frl meyn dze`åmle`ñðk íàcaricaàéöBî ïéà Ÿ¦§§¦¨©¥¦

.dze`àîìà,[dfn gkene-] ©§¨
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יבמות. כיצד - פרק שני דף כה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc zenai(iriax meil)

íäéøáãc ïìæâ,opaxc dlifb lr xary ±äMà úeãòì øLkxnel ©§¨§¦§¥¤¨¥§¥¦¨
la` ,dlra znyìeñt äøBz éøáãc ïìæbs`eãòì.äMà úeixacle ©§¨§¦§¥¨¨§¥¦¨

mb leqt dxezd on ryx `edy dlra z` bxdy cirnd df cr s`
m`d .dy` zecrlàîéðyäMðî áødxez ixacn olfby xn`y ¥¨©§©¤

`ed ,dy` zecrl leqtk øîàczhiyäãeäé éaøepi`y epzpyna §¨©§©¦§¨
ax lr miwleg on`p `edy mixaeqd minkge ,'eizbxd' xnel on`p

.dy` zecra on`p dxezd on ryx mby mixaeqe dypn
:`xnbd dgecàîòèå ,ïðaøì eléôà éøîàc àðà ,äMðî áø Cì øîà̈©¨©§©¤£¨§©§¦£¦§©¨¨§©§¨

àëä ïðaøc`ed ,ef zecr it lr `ypdl dy`l mixizndàáøãk §©¨¨¨¨¦§¨¨
lirl `aedy sqei ax lr wlegd(`"r).,àáø øîàcipelt xne`d §¨©¨¨

oi`e .raexd z` bexdl xg` cr mr sxhvne ,on`p ipevxl iprax
,[sqei ax zprhk] zecrl leqte ryx `ed eixacly meyn elqetl

y meyn,Bîöò ìöà áBø÷ íãàmyk envr lr cirdl on`p epi`e ¨¨¨¥¤©§
,eaexw lr cirdl on`p epi`yòLø Bîöò íéNî íãà ïéàåleqtl §¥¨¨¥¦©§¨¨

[eixac z` miwleg-] dixeaic opiblt ok lre .zecrl envr z`
dn z` `l la` ,'iprax ipelt' xn`y dn z` wx milawne ,mipyl
epi` ezecr zlawzny xg`l s` ok lre ,'ipevxl' ipraxy xn`y
epi` 'eizbxd' xne`d cr ok enke .zecrl leqtd ryx dyrp
opiblt oky ,`ypil dxizdl on`pe ef ezecra ryx dyrp
jk lr `l la` ,bxdp lrady jk lr `l` on`p epi`e ,dixeaic

.ebxd envr `edy
:`xnbd zl`eyàîéìy [xn`p m`d-]óñBé áøxne`dy xaeqd ¥¨©¥

`ed ,exiag lr on`p epi` ipevxl iprax ipeltäãeäé éaøk øîàc§¨©§©¦§¨
minkg zhiyl la` ,xen`d mrhdn on`p epi` 'eizbxd' xne`dy
opiblt' ok` ,`ypil dxizdl on`p eizbxd xne`dy mixaeqd

.sqei ax ixack `le ,'dixeaic
:`xnbd dgecðà ,óñBé áø Cì øîà,ïðaøì eléôà éøîàc àmd s`e ¨©¨©¥£¨§©§¦£¦§©¨¨

.llk ezecr milawn oi` `ed ryx eixacly lky micenedn
c meyn `ed 'eizbxd' xne`d crl minkg epin`dyúeãò éðàL̈¥¥

ïðaø da eìéwàc äMàryxl s`e ,zecr ileqt lkl da epin`de ¦¨§©¦¨©¨¨
.`ziixe`cäMðî áøå,dy` zecrl leqt `ziixe`c olfby xn`y §©§©¤

`edk øîàczhiyäãeäé éaø.eizbxd xnel on`p epi`y epzpyna §¨©§©¦§¨
crd xn` m` xne` dcedi iax :dpyna epipy'åë åézâøä`l £©§¦

xn` m` la` ,dy`d `ypz.'åë àNpz eäeðâøä:`xnbd zl`ey £©§¦¨¥
àðL éàîxne`a'åézâøä',`ed ryx eixacly meyn on`p epi`y ©§¨£©§¦

àðL éàîexne`a'eäeðâøä'edepbxd xne`a mb `ld ,on`p `edy ©§¨£©§
:`xnbd zvxzn .`ed ryx eixacl,äãeäé áø øîàxne`yk ¨©©§¨

enk eixac z` yxtl yi 'edepbxd'àa,'åéâøBä íò éúééä éðà' øîB §¥£¦¨¦¦¦§¨
.eze` ebxdy mixg` miyp` d`x `l` envra ebxd `ly

:df yexitk `ziixan dgiken `xnbdBì eøîà ,àéðzäåminkg §¨©§¨¨§
ài÷èet÷ úæéâîa âøäéì àöiL ãçà íéèñìa äNòî ,äãeäé éaøì§©¦§¨©£¤§¦§¦¤¨¤¨¨¥¨¥¦§¦©©§¦¨

,[mewn my-]íäì øîàå,mihqldïa ïBòîL úLàì dì eøîà eëì §¨©¨¤§¦§¨§¥¤¦§¤
dì éøîàå ,ãBìì éúñéðëa dìòa úà ézâøä éðà ,ïäk[mixne` yie-] Ÿ¥£¦¨©§¦¤©§¨¦§¦¨¦§§¨§¦¨

ebxdy xn`yBúñéðëaodk oa oerny lyBzLà úà eàéOäå ,ãBìì ¦§¦¨§§¦¦¤¦§
.ezecr jnq lríäì øîàike ,minkgl dcedi iaxíMîmz` ¨©¨¤¦¨

mi`ian,äéàøxaecn my ixd,åéâøBä íò éúééä éðà øîBàa`le §¨¨§¥£¦¨¦¦¦§¨
.envra ebxd

,edepin`d ji` :`ziixad lr `xnbd dywn,'éðz÷ íéèñì' àäå§¨¦§¦¨¨¥
zecrl leqt gvexe ,gvex `edy micr it lr reci didy rnyne
`edy ea reci did `l :`xnbd zvxzn .minkg zhiyl mb dy`

`l` ,mihqlúeièñì éãé ìò ñtúpLmihqil `edy edecygy - ¤¦§©©§¥¦§¦
:`xnbd dywn aey .mdnr cgi didy meyn,éðz÷ âøäéì àöé àäå§¨¨¨¥¨¥¨¨¥

`vi :`xnbd zvxzn .envra bxdy meyn dzin edeaiigy gkene
ici lr bxdiléìè÷å é÷ééc àìc íéáëBk éãáBòc àðéc éampi`y ± ¥¦¨§§¥¨¦§Ÿ¨§¥§¨§¥

.cala cyg it lr mibxed `l` oica miwcwcn

äðùî
meyn `ypdl dy` zxq`p mday mipte` cer d`ian dpynd

:cygdìòa ìò øãða äMàä úà øñàL íëçädxcpy dy` - ¤¨¨¤¨©¤¨¦¨§¤¤©©§¨
df xcpl `vn `le ,epxiziy ick mkgd iptl d`ae dlran d`pd
,lrad z`pda dxeq`y dl wqte ,exizdl icka dhxge gzt

,dlra dyxib ok meyneéøämkgäpàOé àì äæ`ly ,cygd iptn £¥¤Ÿ¦¨¤¨
la` .dp`yi `ede dlra dpyxbiy liaya dze` xq`y exn`i

y dphwäðàéî,mkgd ipta dlraaBàdnaiåéðôa äöìçLly ¥£¨¤¨§¨§¨¨
,mkgdäpàNédvxy liaya dxizdy cygl mewn oi`e ,df mkg ¦¨¤¨

,dp`yilïéc úéa àeäL éðtîzia ipta miyrp dvilge oe`iny ± ¦§¥¤¥¦
miceyg mpi` dylye ,icigi mkg ipta `le dyly ly oic

.dp`yil mdn cg` lkeiy liaya oick `ly dexiziy

àøîâ
dywn .'dp`yi `l 'eke dy`d z` xq`y mkg' :dpyna epipy

,dp`yi `l xq` m` `weecy rnyn :`xnbdàäm`døézä ¨¦¦¨
,dyxib e` dlra zn jk xg`e xcpdn.äpàOé,dywe,ïðé÷ñò éàîa ¦¨¤¨§©©§¦©

ãça àîéìéà,[cg` mkga-]øézî éöî éî ãç,xcpd z`áø) øîàäå ¦¥¨§©©¦¨¥©¦§¨¨©©
àðz ,íøîò áø øîà ïéáà øa àéiç éaø (øîà`ziixaaíéøãð úøzä ¨©©¦¦¨©¨¦¨©©©§¨¨¨©¨©§¨¦

ziyrpaly oic ziaìLàlàå .äLxaecn gxkdaàúìúa,mipiic §§¨§¤¨¦§¨¨
dlral dxeq` `ide miiw xcpdy dl ewqt m` recn dyw ok m`e

dyly ixde ,cyg meyn dp`yil mdl xeq`éî[ike-]éãéLç ¦£¦¥
.mdn cg` dp`yiy ick dlral dxqe`lïðzäå,epzpyn jynda §¨§©

åéðôa äöìçL Bà äðàéîmkgd lyïéc úéa àeäL éðtî ,äpàOély ¥£¨¤¨§¨§¨¨¦¨¤¨¦§¥¤¥¦
mdn cg` lkeiy ick dxizdl miceyg mpi` dylye ,dyly

.dp`yil
:`xnbd zvxzníìBòìdpynd zxacnãçaokle [cg` mkga-] §¨§©

,cygd iptn dp`yi `l xcpd z` miiw m`eixacn rnyny dn
`ed xcpd z` xizdl mkgd zlekia yiy dpyndáø øîàãë¦§¨©©

ïðçBé éaø øîà àcñçmixcpa(.gr)mb ziyrp mixcp zxzdy ,ãéçéa ¦§¨¨©©¦¨¨§¨¦
,äçîeîe ,zeheicda `l` dyly jixv oi`eénð àëäepzpyna §¤¨¨©¦
xaecn.äçîeî ãéçéa§¨¦§¤

:dpyna epipy'åëå äöìçL Bà äðàéîzia `edy iptn dp`yi eipta ¥£¨¤¨§¨
c ,dpynd ixacn rnyn :`xnbd dywn .oicàîòèel xzeny ©£¨

meyn `weec `ed dp`yilcmdïéc úéámicyeg oi`e dyly ly §¥¦
,mdaéøúa àämipy eid eli` ±àì.cyg yi mipya oky ,dp`yi ¨¦§¥Ÿ

,dyweàðL éàîdf oic,ïðúc àäîipyäãN ìò íéîeúçä íéãò ©§¨¥¨¦§©¥¦©£¦©§¥
,äMà èb ìòå çwî`yile gweld cin dcyd z` zepwl mileki ¦¨§©¥¦¨

e ,dy`d z`äæ øáãì íéîëç eMç àìick xwy enzgy xnel Ÿ©£¨¦§¨¨¤
,cyg oi` mipya s`y ixd .dcyd z` zepwl e` dy`d z` `yil
dvilgde oe`indy meyn dxizdl dpynd dkxved recn ok m`e
dne ,cyg oi` mipya mb ok` :`xnbd zvxzn .dyly ipta miyrp

`l` ,xzidd mrh epi` 'oic zia `edy iptn' dpynd dazkyàéä¦
òîLî÷ ,'íéðL éðôa ïeàéî' øîàc ïànî é÷etàì ,ïì òîLî÷ dôeb¨¨©§©¨§©¥¦©§¨©¥¦§¥§©¦¨©§©

ïìyïeàéî`weec dyrpaiptìL.äL ¨¥¦§¨
:cyg meyn zexeq`d miypd oica zwelgn d`ian `xnbd

,eäì àéòaéàdy`d z` xq`y mkg e` ,mid zpicnn hb `iand ¦©§¨§
,cygd meyn dy`d z` e`yi `ly epzpyna mda epipyy ,xcpa

m`ñðkxeqi`a dy`d z`àéöBiL eäîcarica m`d ,dze` ¨©©¤¦
.dyxbl jixvy e` ,dniiwl el xzen,øîà àðäk áøm`ñðk ©©£¨¨©¨©

xeqi`aàéöBî.dze`,øîà éLà áøm`eäì éðz .àéöBî Bðéà ñðk ¦©©¦¨©¨©¥¦¨¥§
minkgl [mdl dpy-],étt áø éác éèeæ áødkldøîBàä éøáãk ©¥§¥©©¦§¦§¥¨¥

.àéöBî Bðéà ñðk̈©¥¦
,éLà áøì ïðaø déì eøîà`iven epi` qpk m`y zxn`y dn m`d ¨§¥©¨¨§©©¦

`idàøîb,[jizeaxn dlaw-]Bàn ok zxn`y,eäì øîà .àøáñ §¨¨§¨¨¨©§
àéä ïéúéðúîlirl epipyy dpyndn `ed ixac xewn ±(:ck),ïòèpä ©§¦¦¦©¦§¨

äçôLî,dgtyd lr `ay lew eilr `viy in ±åjk xg` ¦¦§¨§
,äøøçzLðorhpy e`å íéáëBk úãáBòîjk xg`äæ éøä ,äøéibúð ¦§©§§¨¥¤¤¨¦§¦§©§¨£¥¤
ñBðëé àì,frl meyn dze`åmle`ñðk íàcaricaàéöBî ïéà Ÿ¦§§¦¨©¥¦

.dze`àîìà,[dfn gkene-] ©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc zenai(iying meil)

ïðé÷tî àì äððøady` mi`iven oi` cala frle oepix meyn ± ¦§¨¨Ÿ©§¦©
wfgzn jk ici lry meyn wx `ed xeqi`d lk oky ,dlran

ok m`e .edecygy cygdénð àëädy`d z` xq`y mkga - ¨¨©¦
,frl meyn wx `ed exeqi` lky hbd gilya e` xcpaàì äððøa§§¨¨Ÿ

ïðé÷tî.dqpke xar m` epnn dze` mi`iven `l ± ©§¦©

äðùî
zzin lr cirnd crde ,mid zpicnn hb `iandy ,lirl epipy
z` z`yl mixeq` xcp meyn dy`d z` xqe`d mkgde ,lrad
mdl xzen mday mipte` dnk d`ian ef dpyn .frl meyn dy`d

:el` miyp z`ylíleëåel` dyly lk -íéLð íäì eéäLdrya §¨¤¨¨¤¨¦
dy`d z` mkgd xq`y drya e` dy`d xzid lr ecirdy

,xcpd zngnåjk xg`eúî,mdizeypúBøzeîel` miypàNpéì §¥¨¦¨¥
,íäìy`ny cyg oi` miyp mdl eid dyrn zryay xg`n ok ¨¤

.da epzp mdipireok enkïleëel` miyp lk -íéøçàì eàOépL ¨¤¦§©£¥¦
odilra lr mkgd oze` xq`y xg`l e` odilr ecirdy xg`l

,xcpaeðîìàúpL Bà eLøbúðå,el` mixg`níäì àNpéì úBøzeî- §¦§¨§¤¦§©§§¨¦¨¥¨¤
mcew mixg`l e`yipy ote`a oky ,mkgl e` crl e` hbd gilyl

.xen`d cygl mewn oi` okleok enkïleëel` miyp lk ±úBøzeî ¨¨
íäéçàì Bà íäéðáìmiyyeg oi`e ,mkgde crde hbd gily ly ¦§¥¤©£¥¤

mc` oi`y meyn ,mdiaexwl e`ypiy liaya dzid mzpeeky
.mixg` liaya `heg

àøîâ
mixzen ,mdizeyp ezn jk xg`e miyp mdl eid m` :dpyna epipy

:`xnbd zwiicn .ef dy` `yilïéà eúîezn m` `weec - ¥¦
m` la` ,dze` `yil mixzen mdizeypeLøbúðmdizeypàì ¦§¨§Ÿ

eyxibe ,da mdipir epzp `ny cyg yiy meyn ,ef dy`a exzed
:`xnbd dywn .dz`yl ick mdizeyp z`áøì ìlä áø déì øîà̈©¥©¦¥§©

àéðzäå ,éLày `ziixaaeléôàm`eLøbúðmdl zxzen mdizeyp ©¦§¨©§¨£¦¦§¨§
:`xnbd zvxzn .ef dy`àä ,àéL÷ àìdxizny [`ziixad-] Ÿ©§¨¨

ote`a zxacnäèè÷ éàåäclr ecirdy iptl mdizeypl mdipia ©£©§¨¨
k oze` eyxiby yeygl oi` ok lre ,ef dy`e ,ef z` `yil icàä̈

ote`a zxacn zxqe`y [dpynd-]äèè÷ éàåä àìcmcew mdipia §Ÿ£©§¨¨
ick odizeyp z` eyxiby yeygl yi ok lre ,dy`d z` exizdy

:`xnbd zvxzn cer .ef z` `yilàäå àä ,àîéà úéòaéàåoia ± §¦¨¥¥¨¨§¨
ote`a zexacn `ziixad oiae dpyndäèè÷ éàåä àìcmdipia §Ÿ£©§¨¨

,okl mcew mdizeyp oialemewn lkn,àéL÷ àìc meynàä Ÿ©§¨¨
ote`a zxacn [dpynd-]àeä ìébøàchhewzdl ligzd lrady ± §©§¦

ick ok dyry cyg yi ok lre ,ef z` xizdy xg`l ezy` mr
e ,ef z` `yile dyxblàäote`a zxacn [`ziixad-]äìébøàc ¨§©§¦¨

àéäcyg oi` ok meyne ,enr hhewzdl dligzd dy`dy ± ¦
.ef z` `yil ick dyxiby

:dpyna epipy'åëå eàOépL ïleëåepnl`zp e` eyxbzpe mixg`l §¨¤¦§
`idy epzpynn di`x yi m`d dpc `xnbd .mdl `ypil zexzen

:l`ilnb oa oerny iax zhiya diepyïézòc à÷ìñ à÷dligza ± ¨¨§¨©§¦
dxizdy dny ,epxaqxg`l dpynd dze`äúéîipyd lrad ly ¦¨

aqenäúénà,oey`xd dlra zny cirdy cr lr mb ±edn ©¦¨
d xg`l dpynd dze` dxizdyïéLeøéâaqen ipyd lradn ¥¦

ïéLeøéâàok m`e .oey`xd lradn dhib z` `iady gily lr mb ± ©¥¦
àîéðcïéúéðúîe` dpnl`zdy xg`l iyilyl dze` dxiznd ¥¨©§¦¦

`id miinrt dyxbzd.éaøk àìcmeynøîàä ,éaøk éàciaxoldl) §Ÿ§©¦§¦§©¦¨¨©
(:cqéðîéæ éøúa[minrt izya-],ä÷æç àéåädpnl`zpy xg`le ¦§¥¦§¥©§¨£¨¨

.aey `ypdl dxeq`e ziplhw zwfga `id ixd dlran miinrt
dxeq`e oiyexiba dwfged minrt izy dyxbzpy xg`l ok enke
gken dp`yil iyilyl epzpyn dxizdy jkne .aey `ypdl
zrawp dwfgy xaeqd l`ilnb oa oerny iax zhiya diepy `idy
dpnl`zdy xg`l `l` zxq`p dpi`e ,minrt yly ici lr wx

.minrt yly
:`xnbd dgecàìdxizdy dn `l` ,dpynd ixac xe`ia `ed ok Ÿ

xg`l dy`d z` z`yläúéîaqen ipyd lyïéLeøéâàote` lr - ¦¨©¥¦
,hbd gilya oebke ,oey`xd dlran dyxbzdyedxizdy dn

d xg`l dz`ylïéLeøéâaqen ipyd lyäúéîàzny ote` lr ± ¥¦©¦¨
.lrad zzin lr cirdy cra oebke ,oey`xd lrad

:dpyna epipy.íäéçàì Bà íäéðáì úBøzeî ïleëå:`xnbd dywn §¨¨¦§¥¤©£¦¤
ïðúc àäî àðL éàî(.fv oldl),äMàä ïî ïòèpädpify edecygy ± ©§¨¥¨¦§©©¦§¨¦¨¦¨

,dy` mr.dúBçàáe dzááe dnàa øeñàod dxezd ony s`e ¨§¦¨§¦¨©£¨
lkn ,ezy` zeaexw opi`e ef dy` yciw `ly meyn ,el zexzen
zprhpd `eaz `ny yygd meyn ,eilr minkg oze` exq` mewn
lr xearie dnr dpfie ,dfl `ypzy xg`l dzaexw z` xwal
iptn eilr zexeq`y el` miypa s` ok m`e .ezy` zeaexw xeqi`
`ypzy mdipia ennf `ny ,eiaexwl mb `ypdl oxqe`l yi cygd

.dnr dpfie dlv` libx `diy ick eaexwl
:`xnbd zvxznïìæàc ïçéëL éLð éaâì éLðxacd miyp lv` ± §¥§©¥§¥§¦¨§¨§¨

yi ok lre ,odizeaexw ody zexg` miyp xwal dpklzy ievn
dn ,dzaexw z` `yi m` elv` dievn zprhpd didzy yeygl

ok oi`yïçéëL àì éøáb éaâì éøábxacd giky `l miyp` lv` - ©§¥§©¥©§¥Ÿ§¦¨
dp`yi eig` m`y yeygl oi` ok lre ,df lv` df miievn eidiy

.el dievn didz
:`xnbd zvxzn ceréããäà ïúáéëL ïøñà àìc éLð ,éîð éà- ¦©¥§¥§Ÿ¨§¨§¦¨¨©£¨¥

zxqe` dpi` ezy` zeaexwn zg` mr lrad ly zepf zaiky
jkitle ,ezy` z` eilréããäà éãô÷ àìlr zctwn ezy` oi` - Ÿ¨§¥©£¨¥

.jka eilr xq`iz `ly meyn ,dlra mr dpfz `ly dzaexw
z` `yiy xg`l zprhpd mr orhpd dpfi `ny yeygl yi jkitl

a ok oi`y dn .dzaexwéããäà ïúáéëL ïøñàc éøábdpfz m`y - ©§¥§¨§¨§¦¨¨©£¨¥
,mlerl eilr xq`iz xg` mc` mr ezy`éããäà éãô÷micitwn - ¨§¥©£¨¥

,mdizeyp mr cgiizdl mc` meyl migipn mpi`e df lr df md
.enr dpfz eig`l `ypz m` `ny yeygl oi` ok lre

:`xnbd dywnéîð åéáà éëä éàeia`l mb zxzen didz ok m` ± ¦¨¥¨¦©¥
mdipal wx dpynd dze` dxizd recne ,mkgde hbd gily ly
dne ,zxzen `id eia`l mb mlerl :`xnbd zvxzn .mdig`l e`

,'mdig`l e` mdipal zexzen' dpynd dhwpy.øîà÷ àéòaéî àìŸ¦©§¨¨¨©
åéáà àéòaéî àìmeyn el `ypil zxzeny heytydéða æéæác Ÿ¦©§¨¨¦¦§¦§¥

dépéî`ypzy xg`l dnr dpfi `l i`ceae ,epnn `xie yea epay - ¦¥
,eia`lBða ìáàxiznd lydépéî åéáà æéæa àìcyea a`d oi`y - £¨§§Ÿ§¦¨¦¦¥

,epan `xieàì àîéà,eia` mr dpfz `ny el `ypdl dpxizpà÷ ¥¨Ÿ¨
ïì òîLîmicitwny meyn ,eig`le epal elit` `ypil zxzeny ©§©¨

.xen`k df lr df

åéçà úùà ãöéë êìò ïøãä

ïéçà äòáøà ¯ éùéìù ÷øô

äðùî
:ezwewf zeg` xeqi` oda yiy zenaia dpc epiptly dpynd

,ïéçà äòaøàyíéàeNð íäî íéðLl,úBéçà ézLdrax` eidy oebk ©§¨¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨
`yp oernye lgx z` oae`x `ype ,dcedie iel oerny oae`x mig`

,dzeg` d`l z`eúîeoernye oae`xúBéçàä úà íéàeNpä`la ¥©§¦¤¨£¨
l iptl meail mdizeyp eltpe ,mipa.[` xeiv] dcedie ieelà éøä£¥¥

zeig`d.úBîaééúî àìå úBöìBç,meail zewewf odizyy xg`ny §§Ÿ¦§©§
,mig`dn cg` lk ly ezwewf zeg` `id odn zg` lky `vnp
mrhdn dwewf zeg` minkg exq`e ,el dwewf dzeg` mb ixdy
zekixv od mewn lkn j` .zenaiizn opi` ok lre ,`xnba x`eaiy

.opaxcn `l` oxeqi` oi`e zexzen od dxezd on oky ,dvilgíàå§¦
eîã÷mig`deñðëåmdn cg` lk `ypy ,xeqi`a zeig`d z` ¨§§¨§

,zxg` zeg`eàéöBé.carica oniiwl mdl mixizn oi`e ,hba oze` ¦
,øîBà øæòéìà éaøy ,mi`pz zwelgna iepy df xacéànL úéa ©¦¡¦¤¤¥¥©©

íéøîBàenaiiy xg`ly[eîéé÷é] (íéé÷é)mpi`e ,carica oze` §¦§©§
,oyxbl mikixvíéøîBà ìlä úéáecarica s`eàéöBé.oze` ¥¦¥§¦¦

zg` z` maiil mig`d cg`l xzen eay ote` d`ian dpynd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc zenai(iying meil)

ïðé÷tî àì äððøady` mi`iven oi` cala frle oepix meyn ± ¦§¨¨Ÿ©§¦©
wfgzn jk ici lry meyn wx `ed xeqi`d lk oky ,dlran

ok m`e .edecygy cygdénð àëädy`d z` xq`y mkga - ¨¨©¦
,frl meyn wx `ed exeqi` lky hbd gilya e` xcpaàì äððøa§§¨¨Ÿ

ïðé÷tî.dqpke xar m` epnn dze` mi`iven `l ± ©§¦©

äðùî
zzin lr cirnd crde ,mid zpicnn hb `iandy ,lirl epipy
z` z`yl mixeq` xcp meyn dy`d z` xqe`d mkgde ,lrad
mdl xzen mday mipte` dnk d`ian ef dpyn .frl meyn dy`d

:el` miyp z`ylíleëåel` dyly lk -íéLð íäì eéäLdrya §¨¤¨¨¤¨¦
dy`d z` mkgd xq`y drya e` dy`d xzid lr ecirdy

,xcpd zngnåjk xg`eúî,mdizeypúBøzeîel` miypàNpéì §¥¨¦¨¥
,íäìy`ny cyg oi` miyp mdl eid dyrn zryay xg`n ok ¨¤

.da epzp mdipireok enkïleëel` miyp lk -íéøçàì eàOépL ¨¤¦§©£¥¦
odilra lr mkgd oze` xq`y xg`l e` odilr ecirdy xg`l

,xcpaeðîìàúpL Bà eLøbúðå,el` mixg`níäì àNpéì úBøzeî- §¦§¨§¤¦§©§§¨¦¨¥¨¤
mcew mixg`l e`yipy ote`a oky ,mkgl e` crl e` hbd gilyl

.xen`d cygl mewn oi` okleok enkïleëel` miyp lk ±úBøzeî ¨¨
íäéçàì Bà íäéðáìmiyyeg oi`e ,mkgde crde hbd gily ly ¦§¥¤©£¥¤

mc` oi`y meyn ,mdiaexwl e`ypiy liaya dzid mzpeeky
.mixg` liaya `heg

àøîâ
mixzen ,mdizeyp ezn jk xg`e miyp mdl eid m` :dpyna epipy

:`xnbd zwiicn .ef dy` `yilïéà eúîezn m` `weec - ¥¦
m` la` ,dze` `yil mixzen mdizeypeLøbúðmdizeypàì ¦§¨§Ÿ

eyxibe ,da mdipir epzp `ny cyg yiy meyn ,ef dy`a exzed
:`xnbd dywn .dz`yl ick mdizeyp z`áøì ìlä áø déì øîà̈©¥©¦¥§©

àéðzäå ,éLày `ziixaaeléôàm`eLøbúðmdl zxzen mdizeyp ©¦§¨©§¨£¦¦§¨§
:`xnbd zvxzn .ef dy`àä ,àéL÷ àìdxizny [`ziixad-] Ÿ©§¨¨

ote`a zxacnäèè÷ éàåäclr ecirdy iptl mdizeypl mdipia ©£©§¨¨
k oze` eyxiby yeygl oi` ok lre ,ef dy`e ,ef z` `yil icàä̈

ote`a zxacn zxqe`y [dpynd-]äèè÷ éàåä àìcmcew mdipia §Ÿ£©§¨¨
ick odizeyp z` eyxiby yeygl yi ok lre ,dy`d z` exizdy

:`xnbd zvxzn cer .ef z` `yilàäå àä ,àîéà úéòaéàåoia ± §¦¨¥¥¨¨§¨
ote`a zexacn `ziixad oiae dpyndäèè÷ éàåä àìcmdipia §Ÿ£©§¨¨

,okl mcew mdizeyp oialemewn lkn,àéL÷ àìc meynàä Ÿ©§¨¨
ote`a zxacn [dpynd-]àeä ìébøàchhewzdl ligzd lrady ± §©§¦

ick ok dyry cyg yi ok lre ,ef z` xizdy xg`l ezy` mr
e ,ef z` `yile dyxblàäote`a zxacn [`ziixad-]äìébøàc ¨§©§¦¨

àéäcyg oi` ok meyne ,enr hhewzdl dligzd dy`dy ± ¦
.ef z` `yil ick dyxiby

:dpyna epipy'åëå eàOépL ïleëåepnl`zp e` eyxbzpe mixg`l §¨¤¦§
`idy epzpynn di`x yi m`d dpc `xnbd .mdl `ypil zexzen

:l`ilnb oa oerny iax zhiya diepyïézòc à÷ìñ à÷dligza ± ¨¨§¨©§¦
dxizdy dny ,epxaqxg`l dpynd dze`äúéîipyd lrad ly ¦¨

aqenäúénà,oey`xd dlra zny cirdy cr lr mb ±edn ©¦¨
d xg`l dpynd dze` dxizdyïéLeøéâaqen ipyd lradn ¥¦

ïéLeøéâàok m`e .oey`xd lradn dhib z` `iady gily lr mb ± ©¥¦
àîéðcïéúéðúîe` dpnl`zdy xg`l iyilyl dze` dxiznd ¥¨©§¦¦

`id miinrt dyxbzd.éaøk àìcmeynøîàä ,éaøk éàciaxoldl) §Ÿ§©¦§¦§©¦¨¨©
(:cqéðîéæ éøúa[minrt izya-],ä÷æç àéåädpnl`zpy xg`le ¦§¥¦§¥©§¨£¨¨

.aey `ypdl dxeq`e ziplhw zwfga `id ixd dlran miinrt
dxeq`e oiyexiba dwfged minrt izy dyxbzpy xg`l ok enke
gken dp`yil iyilyl epzpyn dxizdy jkne .aey `ypdl
zrawp dwfgy xaeqd l`ilnb oa oerny iax zhiya diepy `idy
dpnl`zdy xg`l `l` zxq`p dpi`e ,minrt yly ici lr wx

.minrt yly
:`xnbd dgecàìdxizdy dn `l` ,dpynd ixac xe`ia `ed ok Ÿ

xg`l dy`d z` z`yläúéîaqen ipyd lyïéLeøéâàote` lr - ¦¨©¥¦
,hbd gilya oebke ,oey`xd dlran dyxbzdyedxizdy dn

d xg`l dz`ylïéLeøéâaqen ipyd lyäúéîàzny ote` lr ± ¥¦©¦¨
.lrad zzin lr cirdy cra oebke ,oey`xd lrad

:dpyna epipy.íäéçàì Bà íäéðáì úBøzeî ïleëå:`xnbd dywn §¨¨¦§¥¤©£¦¤
ïðúc àäî àðL éàî(.fv oldl),äMàä ïî ïòèpädpify edecygy ± ©§¨¥¨¦§©©¦§¨¦¨¦¨

,dy` mr.dúBçàáe dzááe dnàa øeñàod dxezd ony s`e ¨§¦¨§¦¨©£¨
lkn ,ezy` zeaexw opi`e ef dy` yciw `ly meyn ,el zexzen
zprhpd `eaz `ny yygd meyn ,eilr minkg oze` exq` mewn
lr xearie dnr dpfie ,dfl `ypzy xg`l dzaexw z` xwal
iptn eilr zexeq`y el` miypa s` ok m`e .ezy` zeaexw xeqi`
`ypzy mdipia ennf `ny ,eiaexwl mb `ypdl oxqe`l yi cygd

.dnr dpfie dlv` libx `diy ick eaexwl
:`xnbd zvxznïìæàc ïçéëL éLð éaâì éLðxacd miyp lv` ± §¥§©¥§¥§¦¨§¨§¨

yi ok lre ,odizeaexw ody zexg` miyp xwal dpklzy ievn
dn ,dzaexw z` `yi m` elv` dievn zprhpd didzy yeygl

ok oi`yïçéëL àì éøáb éaâì éøábxacd giky `l miyp` lv` - ©§¥§©¥©§¥Ÿ§¦¨
dp`yi eig` m`y yeygl oi` ok lre ,df lv` df miievn eidiy

.el dievn didz
:`xnbd zvxzn ceréããäà ïúáéëL ïøñà àìc éLð ,éîð éà- ¦©¥§¥§Ÿ¨§¨§¦¨¨©£¨¥

zxqe` dpi` ezy` zeaexwn zg` mr lrad ly zepf zaiky
jkitle ,ezy` z` eilréããäà éãô÷ àìlr zctwn ezy` oi` - Ÿ¨§¥©£¨¥

.jka eilr xq`iz `ly meyn ,dlra mr dpfz `ly dzaexw
z` `yiy xg`l zprhpd mr orhpd dpfi `ny yeygl yi jkitl

a ok oi`y dn .dzaexwéããäà ïúáéëL ïøñàc éøábdpfz m`y - ©§¥§¨§¨§¦¨¨©£¨¥
,mlerl eilr xq`iz xg` mc` mr ezy`éããäà éãô÷micitwn - ¨§¥©£¨¥

,mdizeyp mr cgiizdl mc` meyl migipn mpi`e df lr df md
.enr dpfz eig`l `ypz m` `ny yeygl oi` ok lre

:`xnbd dywnéîð åéáà éëä éàeia`l mb zxzen didz ok m` ± ¦¨¥¨¦©¥
mdipal wx dpynd dze` dxizd recne ,mkgde hbd gily ly
dne ,zxzen `id eia`l mb mlerl :`xnbd zvxzn .mdig`l e`

,'mdig`l e` mdipal zexzen' dpynd dhwpy.øîà÷ àéòaéî àìŸ¦©§¨¨¨©
åéáà àéòaéî àìmeyn el `ypil zxzeny heytydéða æéæác Ÿ¦©§¨¨¦¦§¦§¥

dépéî`ypzy xg`l dnr dpfi `l i`ceae ,epnn `xie yea epay - ¦¥
,eia`lBða ìáàxiznd lydépéî åéáà æéæa àìcyea a`d oi`y - £¨§§Ÿ§¦¨¦¦¥

,epan `xieàì àîéà,eia` mr dpfz `ny el `ypdl dpxizpà÷ ¥¨Ÿ¨
ïì òîLîmicitwny meyn ,eig`le epal elit` `ypil zxzeny ©§©¨

.xen`k df lr df

åéçà úùà ãöéë êìò ïøãä

ïéçà äòáøà ¯ éùéìù ÷øô

äðùî
:ezwewf zeg` xeqi` oda yiy zenaia dpc epiptly dpynd

,ïéçà äòaøàyíéàeNð íäî íéðLl,úBéçà ézLdrax` eidy oebk ©§¨¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨
`yp oernye lgx z` oae`x `ype ,dcedie iel oerny oae`x mig`

,dzeg` d`l z`eúîeoernye oae`xúBéçàä úà íéàeNpä`la ¥©§¦¤¨£¨
l iptl meail mdizeyp eltpe ,mipa.[` xeiv] dcedie ieelà éøä£¥¥

zeig`d.úBîaééúî àìå úBöìBç,meail zewewf odizyy xg`ny §§Ÿ¦§©§
,mig`dn cg` lk ly ezwewf zeg` `id odn zg` lky `vnp
mrhdn dwewf zeg` minkg exq`e ,el dwewf dzeg` mb ixdy
zekixv od mewn lkn j` .zenaiizn opi` ok lre ,`xnba x`eaiy

.opaxcn `l` oxeqi` oi`e zexzen od dxezd on oky ,dvilgíàå§¦
eîã÷mig`deñðëåmdn cg` lk `ypy ,xeqi`a zeig`d z` ¨§§¨§

,zxg` zeg`eàéöBé.carica oniiwl mdl mixizn oi`e ,hba oze` ¦
,øîBà øæòéìà éaøy ,mi`pz zwelgna iepy df xacéànL úéa ©¦¡¦¤¤¥¥©©

íéøîBàenaiiy xg`ly[eîéé÷é] (íéé÷é)mpi`e ,carica oze` §¦§©§
,oyxbl mikixvíéøîBà ìlä úéáecarica s`eàéöBé.oze` ¥¦¥§¦¦

zg` z` maiil mig`d cg`l xzen eay ote` d`ian dpynd
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יבמות. כיצד - פרק שני דף כו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc zenai(iying meil)

a df oic eprinydl dpynl dl did ok m`äMîçmig`,énðm`y £¦¨©¦
eltpe ezne ,d`le lgx zeig` izyl mi`eyp oernye oae`x eid
s`l xeq` ,[` xeiv] xkyyie dcedi iel mdig` iptl mdizeyp
iptl eig` ipy ezeni `ny ,el` zeig`n zg` s` maiil mdn cg`
ixdy .oinai zevn dpnn lhazze ,dzeg`l uelgl ewitqiy
ea ycgzd oky ,mig` drax`an yecig xzei yi df ote`a

.mig` ipy zzinl mb miyyegy
z` maiil mdn cg`l xzen mig` dynga ok` :`xnbd zvxzn

oky ,oinai zevn lehia dfa oi`y meyn ,zeig`d zg`äúéîì§¦¨
éøúcmig`,ïðéLééç àìeig` lkei oiicr mdn cg` zeni m` s`e ¦§¥Ÿ©§¦©

.dzeg` z` maiil e` uelgl ipyd
zeig`d oebk ,dvilgl `l` die`x dpi`e meaia dxeq`y dnai
`xnbd d`iane .'dleqt dvilg' dzvilg z`xwp ,epzpynay

:ef dvilg oica mi`xen` zwelgn,áø øîà àðeä áø øa àáø øîà̈©¨¨©©¨¨©©
ìL,ïéîáé ïéçà éðL éðôì eìôpL úBîáé úBéçà Ldyng eidy oebk ¨Ÿ£¨§¨¤¨§¦§¥§¥©¦§¨¦

,lgx z` iel `ype ,xkyyie dcedie iel oerny oae`x mig`
,ozeg` dxy z` `yp xkyyie ,dzeg` d`l z` `yp dcedie

,[a xeiv] mipa `la xkyyie dcedie iel ezneäæ[oae`x-]õìBç ¤¥
úçàì,zeig`dnäæå[oerny-]úçàì õìBçmpi`e ,zeig`dn §©©§¤¥§©©

,epzpyna x`eank mze` minaiinúéòöîàå[ziyilyd zeg`d-] §¤§¨¦
,íäéðMî äöéìç äëéøö.jenqa x`eaiy mrhdn §¦¨£¦¨¦§¥¤

:ax zhiy z` zxxan `xnbdäaø déì øîà,`ped ax xa `axl ¨©¥©¨
úøîà÷cîy,íäéðMî äöéìç äëéøö úéòöîàc gkenLé úøáñ÷ ¦§¨¨§©¤§¨¦§¦¨£¦¨¦§¥¤¨¨§©¥

äwéæmig`dn cg` lk iabl zeyi`k zaygpe dwfg meai zwify - ¦¨
.envr iptaåziyilyd zeg`d zvilgäìeñt äöéìç dì àéåä ©©§¨¨£¦¨§¨

ixd dzeg`l ulgy xg`l ixdy ,dnaiil ecia oi` oky ,[drexb-]
,ezvelg zeg` meyn eilr zxq`p `idéøö äìeñt äöéìçåøBæçì C ©£¦¨§¨¨¦©£

ïéçàä ìk ìòz` riwtdl ick cg`e cg` lkn dvilg lawle ©¨¨©¦
zexyt`d z` mb ecia yiy dxenb dvilga wx oky .ezwif
dvilga la` ,mlek zwif z` cg`d zvilg driwtn ,dnaiil
cala ezwif z` `l` driwtn cg`d zvilg oi` ef oebk drexb

:dax dywd df itle .mlek zwif z` `leéîð àúéén÷ éëä éàs` - ¦¨¥©©§¨©¥
mb ixdy ,mig`d lkn dvilg ekxhvi zepey`xd zeig`d izy
oicn meail zexeq` od mby meyn ,dleqt dvilg `id ozvilg
ziyilyd wxy ax xn` recne ,epzpyna x`eank ,ezwewf zeg`

.mlekn dvilg dkixv

:`xnbd zvxznìeôðc éà[ozyly eltp m`-]úçà úáa,meail ¦§¨§©©©
r uelgl dpey`xd dwitqd `le,meail dizeig` mb eltpy c

mcewe ,meail ezy` lgx dltpe mipa `la oey`x iel zny oebke
meail mdizeyp mb eltpe mipa `la xkyyie dcedi ezn dvlgy

,[b xeiv]éîð éëämeyn mig`d lkn dvilg zekixv oleky ¨¥©¥
e .dleqt dvilg ozvilge meail zexeq`yàëéøö àìexn`p `le - Ÿ§¦¨

ote`a `l` ax ixacìeôðcmeail zeig`d,Bæ øçà Bæaznyky §¨§©©
e ielàãç äìôðcin ,meail [ezy` lgx],ïáeàø dì õìçjk xg`e ¨§¨£¨£©¨§¥

e dcedi znCãéà äìôðcine ,meail [ezy` d`l],ïBòîL dì õìç ¨§¨¦¨£©¨¦§
e xkyyi zn jk xg`eCãéà äìôðoernye oae`x iptl [ezy` dxy] ¨§¨¦¨

,dxiyk dvilg dzid d`le lgx zvilgy `vnp .[c xeiv] meail
,meaia el zxzen oiicr `id dzid lgxl oae`x ulgy onfa oky
,meaia el zxzen oiicr `id dzid d`ll oerny ulgy onfa oke
zvilg la` .mig`d lk zwifn dxhetl mzvilg dlired ok lre
oae`x evlg xak dry dze`a oky ,dleqt dvilg `id dxy
zeg` meyn mdilr dxy dxq`p xake ,dizeig` izyl oernye

jkitl .ezvelgéàä dì õìçe [oae`x-]ò÷ôîz`,Búwéæxg`le £©¨©©§©¦¨
oknéàä dì õìçe [oerny-]ò÷ôîz`,Búwéæleki cg`d oi`e £©¨©©§©¦¨

.eig` zwif z` riwtdl
,'dwif yi'y ax zhiya yxtl okzi ji` :`xnbd dywnáø øîàäå§¨¨©©

rlli(:fi)y meyn dn`a xzen dzny mai zxney ,,'äwéæ ïéà'oi`e ¥¦¨
ok m`e ,ezwewf zeaexw z` eilr xeq`l zeyi`k zaygp dwifd
dvilg `idy elit` mlekn dxhetl mig`d cg` zvilgl dl yi
dkixv dleqt dvilgy ax xn`y dn :`xnbd zvxzn .dleqt

wx ,mig`d lk lr xefgløîà÷ 'äwéæ Lé' øîBàä éøáãìj` ,ok §¦§¥¨¥¥¦¨¨¨©
.'dwif oi`' xaeq envr `ed

:xen`d oica ax lr wlegd l`eny zhiy z` d`ian `xnbd
,øîà ìàeîLe,mig` ipy iptl eltpe odilra ezny zeig` yly §¥¨©

ãçàmig`dn,ïleëì õìBçopi`y meyn dleqt dvilg `idy s`e ¤¨¥§¨
`l` ,mig`d ipyn dvilg zekixv opi` mewn lkn ,meail zeie`x

.mlek zwif z` driwtn cg`d zvilg
:l`eny ixac lr `xnbd dywnéãkî[ixd-]ì déì ïðéòîLìàeîL ¦§¦©§¦©¥¦§¥

,øîàc,drexb dvilge dlern dvilg uelgl dnaid cia m`y §¨©
àélòî äöéìç[dlern-],ïðéòa.drexbd dvilga zxhtp dpi`e £¦¨§©§¨¨¦¨
,ìàeîL øîàc§¨©§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc zenai(iyily meil)

:zexen`d zeiyewd izy lr sqep uexiz d`ian `xnbdúéòa éàå§¦¨¥
,àîéàe ,`ivei micra `weecy xaeq ax xaeq mlerlàúééðúî éðä ¥¨¨¥©§§¨¨

dy`d z` mi`iveny zexaeqd lirl e`aedy zeziixad izy -
zhiy ,cala lew it lr orhpdn,àéðúc .àéä éaølrad d`x m` ©¦¦§©§¨

d z`àöBé ìëBøziad onåd z`äMàely,éaø øîà ,øðéña úøâBç ¥¥§¦¨¤¤§¦¨¨©©¦

øácä øòBëîe ìéàBäenr zepfl ick xpiqd z` dxizdy d`xpe ¦§¨©¨¨
,eze` dxbg okn xg`leàöz`vne lkexd `vi m` oke .dlran ¥¥

lradälkä ïî äìòîì ÷Bø,dhind iab lry dlikd bba -øîà §©§¨¦©¦¨¨©
øácä øòBëîe ìéàBä éaøitlk dwwx enr dzpify dryay d`xpe ©¦¦§¨©¨¨

,dlikd bb.àöz¥¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc zenai(iriax meil)

lrady cirnd cr :dpyna epipy,úîcirny e`,åézâøäe` ¥£©§¦
.BzLà úà àOé àì ,eäeðâøäc rnyn :`xnbd dywneäéð àeä- £©§Ÿ¦¨¤¦§¦

`ed dxizdl cirny envr crdì àä ,BzLà úà àOé àìcmc` §Ÿ¦¨¤¦§¨§
àNpz øçà.ef zecr it lrå,dyw,óñBé áø øîàäcirdy créðBìt ©¥¦¨¥§¨¨©©¥§¦

éðòáøxekf akynaéñðBàì,[igxk lra-]àeä[raxpd-]åcr cer §¨©¦§§¦§
Bâøäì ïéôøèöî øçàipelt crd xne` m` la` .mzecr it lr ©¥¦§¨§¦§¨§

ipraxéðBöøìeixacl ixdy ,ezecra on`p epi` [iznkqda-]òLø ¦§¦¨¨

àeä,epevxl raxpy meynäøîà äøBzäå(` bk zeny)Eãé úLz ìà' §©¨¨§¨©¨¤¨§
,'ñîç ãò úéäì òLø íòji` ,dyw ok m`e .zecrl leqt ryxy ¦¨¨¦§Ÿ¥¨¨

ryx `ed eixacl `ld ,lrad z` bxdy cirdl gvexd on`p
.zecrl leqteàîéz éëå,uxzlúeãò éðàLa lrad zzinäMà §¦¥¨¨¥¥¦¨

ïðaø da eìéwàcxyk ryx s`e ,zecr ileqt elit` da exiykde §©¦¨©¨¨
,ef zecrl,äMðî áø øîà àäå§¨¨©©§©¤
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יבמות. ארבעה אחין - פרק שלישי דף כו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc zenai(iying meil)

a df oic eprinydl dpynl dl did ok m`äMîçmig`,énðm`y £¦¨©¦
eltpe ezne ,d`le lgx zeig` izyl mi`eyp oernye oae`x eid
s`l xeq` ,[` xeiv] xkyyie dcedi iel mdig` iptl mdizeyp
iptl eig` ipy ezeni `ny ,el` zeig`n zg` s` maiil mdn cg`
ixdy .oinai zevn dpnn lhazze ,dzeg`l uelgl ewitqiy
ea ycgzd oky ,mig` drax`an yecig xzei yi df ote`a

.mig` ipy zzinl mb miyyegy
z` maiil mdn cg`l xzen mig` dynga ok` :`xnbd zvxzn

oky ,oinai zevn lehia dfa oi`y meyn ,zeig`d zg`äúéîì§¦¨
éøúcmig`,ïðéLééç àìeig` lkei oiicr mdn cg` zeni m` s`e ¦§¥Ÿ©§¦©

.dzeg` z` maiil e` uelgl ipyd
zeig`d oebk ,dvilgl `l` die`x dpi`e meaia dxeq`y dnai
`xnbd d`iane .'dleqt dvilg' dzvilg z`xwp ,epzpynay

:ef dvilg oica mi`xen` zwelgn,áø øîà àðeä áø øa àáø øîà̈©¨¨©©¨¨©©
ìL,ïéîáé ïéçà éðL éðôì eìôpL úBîáé úBéçà Ldyng eidy oebk ¨Ÿ£¨§¨¤¨§¦§¥§¥©¦§¨¦

,lgx z` iel `ype ,xkyyie dcedie iel oerny oae`x mig`
,ozeg` dxy z` `yp xkyyie ,dzeg` d`l z` `yp dcedie

,[a xeiv] mipa `la xkyyie dcedie iel ezneäæ[oae`x-]õìBç ¤¥
úçàì,zeig`dnäæå[oerny-]úçàì õìBçmpi`e ,zeig`dn §©©§¤¥§©©

,epzpyna x`eank mze` minaiinúéòöîàå[ziyilyd zeg`d-] §¤§¨¦
,íäéðMî äöéìç äëéøö.jenqa x`eaiy mrhdn §¦¨£¦¨¦§¥¤

:ax zhiy z` zxxan `xnbdäaø déì øîà,`ped ax xa `axl ¨©¥©¨
úøîà÷cîy,íäéðMî äöéìç äëéøö úéòöîàc gkenLé úøáñ÷ ¦§¨¨§©¤§¨¦§¦¨£¦¨¦§¥¤¨¨§©¥

äwéæmig`dn cg` lk iabl zeyi`k zaygpe dwfg meai zwify - ¦¨
.envr iptaåziyilyd zeg`d zvilgäìeñt äöéìç dì àéåä ©©§¨¨£¦¨§¨

ixd dzeg`l ulgy xg`l ixdy ,dnaiil ecia oi` oky ,[drexb-]
,ezvelg zeg` meyn eilr zxq`p `idéøö äìeñt äöéìçåøBæçì C ©£¦¨§¨¨¦©£

ïéçàä ìk ìòz` riwtdl ick cg`e cg` lkn dvilg lawle ©¨¨©¦
zexyt`d z` mb ecia yiy dxenb dvilga wx oky .ezwif
dvilga la` ,mlek zwif z` cg`d zvilg driwtn ,dnaiil
cala ezwif z` `l` driwtn cg`d zvilg oi` ef oebk drexb

:dax dywd df itle .mlek zwif z` `leéîð àúéén÷ éëä éàs` - ¦¨¥©©§¨©¥
mb ixdy ,mig`d lkn dvilg ekxhvi zepey`xd zeig`d izy
oicn meail zexeq` od mby meyn ,dleqt dvilg `id ozvilg
ziyilyd wxy ax xn` recne ,epzpyna x`eank ,ezwewf zeg`

.mlekn dvilg dkixv

:`xnbd zvxznìeôðc éà[ozyly eltp m`-]úçà úáa,meail ¦§¨§©©©
r uelgl dpey`xd dwitqd `le,meail dizeig` mb eltpy c

mcewe ,meail ezy` lgx dltpe mipa `la oey`x iel zny oebke
meail mdizeyp mb eltpe mipa `la xkyyie dcedi ezn dvlgy

,[b xeiv]éîð éëämeyn mig`d lkn dvilg zekixv oleky ¨¥©¥
e .dleqt dvilg ozvilge meail zexeq`yàëéøö àìexn`p `le - Ÿ§¦¨

ote`a `l` ax ixacìeôðcmeail zeig`d,Bæ øçà Bæaznyky §¨§©©
e ielàãç äìôðcin ,meail [ezy` lgx],ïáeàø dì õìçjk xg`e ¨§¨£¨£©¨§¥

e dcedi znCãéà äìôðcine ,meail [ezy` d`l],ïBòîL dì õìç ¨§¨¦¨£©¨¦§
e xkyyi zn jk xg`eCãéà äìôðoernye oae`x iptl [ezy` dxy] ¨§¨¦¨

,dxiyk dvilg dzid d`le lgx zvilgy `vnp .[c xeiv] meail
,meaia el zxzen oiicr `id dzid lgxl oae`x ulgy onfa oky
,meaia el zxzen oiicr `id dzid d`ll oerny ulgy onfa oke
zvilg la` .mig`d lk zwifn dxhetl mzvilg dlired ok lre
oae`x evlg xak dry dze`a oky ,dleqt dvilg `id dxy
zeg` meyn mdilr dxy dxq`p xake ,dizeig` izyl oernye

jkitl .ezvelgéàä dì õìçe [oae`x-]ò÷ôîz`,Búwéæxg`le £©¨©©§©¦¨
oknéàä dì õìçe [oerny-]ò÷ôîz`,Búwéæleki cg`d oi`e £©¨©©§©¦¨

.eig` zwif z` riwtdl
,'dwif yi'y ax zhiya yxtl okzi ji` :`xnbd dywnáø øîàäå§¨¨©©

rlli(:fi)y meyn dn`a xzen dzny mai zxney ,,'äwéæ ïéà'oi`e ¥¦¨
ok m`e ,ezwewf zeaexw z` eilr xeq`l zeyi`k zaygp dwifd
dvilg `idy elit` mlekn dxhetl mig`d cg` zvilgl dl yi
dkixv dleqt dvilgy ax xn`y dn :`xnbd zvxzn .dleqt

wx ,mig`d lk lr xefgløîà÷ 'äwéæ Lé' øîBàä éøáãìj` ,ok §¦§¥¨¥¥¦¨¨¨©
.'dwif oi`' xaeq envr `ed

:xen`d oica ax lr wlegd l`eny zhiy z` d`ian `xnbd
,øîà ìàeîLe,mig` ipy iptl eltpe odilra ezny zeig` yly §¥¨©

ãçàmig`dn,ïleëì õìBçopi`y meyn dleqt dvilg `idy s`e ¤¨¥§¨
`l` ,mig`d ipyn dvilg zekixv opi` mewn lkn ,meail zeie`x

.mlek zwif z` driwtn cg`d zvilg
:l`eny ixac lr `xnbd dywnéãkî[ixd-]ì déì ïðéòîLìàeîL ¦§¦©§¦©¥¦§¥

,øîàc,drexb dvilge dlern dvilg uelgl dnaid cia m`y §¨©
àélòî äöéìç[dlern-],ïðéòa.drexbd dvilga zxhtp dpi`e £¦¨§©§¨¨¦¨
,ìàeîL øîàc§¨©§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc zenai(iyily meil)

:zexen`d zeiyewd izy lr sqep uexiz d`ian `xnbdúéòa éàå§¦¨¥
,àîéàe ,`ivei micra `weecy xaeq ax xaeq mlerlàúééðúî éðä ¥¨¨¥©§§¨¨

dy`d z` mi`iveny zexaeqd lirl e`aedy zeziixad izy -
zhiy ,cala lew it lr orhpdn,àéðúc .àéä éaølrad d`x m` ©¦¦§©§¨

d z`àöBé ìëBøziad onåd z`äMàely,éaø øîà ,øðéña úøâBç ¥¥§¦¨¤¤§¦¨¨©©¦

øácä øòBëîe ìéàBäenr zepfl ick xpiqd z` dxizdy d`xpe ¦§¨©¨¨
,eze` dxbg okn xg`leàöz`vne lkexd `vi m` oke .dlran ¥¥

lradälkä ïî äìòîì ÷Bø,dhind iab lry dlikd bba -øîà §©§¨¦©¦¨¨©
øácä øòBëîe ìéàBä éaøitlk dwwx enr dzpify dryay d`xpe ©¦¦§¨©¨¨

,dlikd bb.àöz¥¥
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שלישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc zenai(iriax meil)

lrady cirnd cr :dpyna epipy,úîcirny e`,åézâøäe` ¥£©§¦
.BzLà úà àOé àì ,eäeðâøäc rnyn :`xnbd dywneäéð àeä- £©§Ÿ¦¨¤¦§¦

`ed dxizdl cirny envr crdì àä ,BzLà úà àOé àìcmc` §Ÿ¦¨¤¦§¨§
àNpz øçà.ef zecr it lrå,dyw,óñBé áø øîàäcirdy créðBìt ©¥¦¨¥§¨¨©©¥§¦

éðòáøxekf akynaéñðBàì,[igxk lra-]àeä[raxpd-]åcr cer §¨©¦§§¦§
Bâøäì ïéôøèöî øçàipelt crd xne` m` la` .mzecr it lr ©¥¦§¨§¦§¨§

ipraxéðBöøìeixacl ixdy ,ezecra on`p epi` [iznkqda-]òLø ¦§¦¨¨

àeä,epevxl raxpy meynäøîà äøBzäå(` bk zeny)Eãé úLz ìà' §©¨¨§¨©¨¤¨§
,'ñîç ãò úéäì òLø íòji` ,dyw ok m`e .zecrl leqt ryxy ¦¨¨¦§Ÿ¥¨¨

ryx `ed eixacl `ld ,lrad z` bxdy cirdl gvexd on`p
.zecrl leqteàîéz éëå,uxzlúeãò éðàLa lrad zzinäMà §¦¥¨¨¥¥¦¨

ïðaø da eìéwàcxyk ryx s`e ,zecr ileqt elit` da exiykde §©¦¨©¨¨
,ef zecrl,äMðî áø øîà àäå§¨¨©©§©¤
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום רביעי עמ' א
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc zenai(iyiy meil)

,d`le lgx zeig` izyl mi`eyp eidy iele oerny mig` ipy
tqep dy` mdn cg` lkl did ocalneeltpe mipa `la ezne ,z

,[` xeiv] meail mdig` oae`x iptl odizexv mr zeig`d odizeyp
m`õìçoae`xeøèôð àì úBéçàìdúBøö`l` ,ef dvilga odly ¨©¨£¨Ÿ¦§§¨

zvilgn drexb zeig`d zvilg oky .onvra uelgl zekixv
zeg` meyn meaia eilr dxeq` odn zg` lky meyn ,zexvd
.zexvd zwif z` riwtdl dleki dpi` ozvilg ok lre ,ezwewf
eltpy zeig` ylya l`eny xn` recn ,`xnbd dywn df itle
ixde .zeig`d zyely lkl uleg mdn cg`y oernye oae`x iptl
meyn zeig`d x`y eilr zexq`p dpey`xl oae`x ulgy xg`l
ef didz oae`x odl uelgi m`y `vnpe ,ezvelg zeg` xeqi`
`l` zexeq` el` zeig` oi` oerny lr eli`e ,drexb dvilg
zeg` xeqi`n xzei lw xeqi` `edy ezwewf zeg` xeqi` meyn

e .dvelgïBòîLc äöéìç àîéé÷c àëéäuelgiy zexyt` dpyiy ± ¥¨§¨§¨£¦¨§¦§
dipyl oernyäøLk äöéìçxeqi` oky ,oae`x zvilgn xzei £¦¨§¥¨

ji` ,xen`k oae`x ly exeqi`n xzei lw eitlk dneaidì õéìç̈¦¨
.äìeñt äöéìç ïáeàøuelgl dlekiy dnai lk l`eny zrcl `ld §¥£¦¨§¨

.dze` zxhet dpnid drexbd dvilg oi` dlern dvilg
:`xnbd zvxznúéòöîàà øîà÷c éîð ïleëì õìBç ãçà éàîdn ± ©¤¨¥§¨©¥§¨¨©©¤§¨¦

uleg cg`y mig` ipy iptl eltpy zeig` ylya l`eny xn`y
xg`ly .ziyilyd lr xnelk ,zirvn`d lr wx ok xn` ,olekl
ziyilyl dl ic dipyl ulg oernye dpey`xl ulg oae`xy
meyn deya mdipy lr dxeq` `id oky ,mdn cg` zvilga
ic ,dcin dze`a zeleqt zevilgd izyy lke ,dvelg zeg`
dipyd la` .mlekl uelgl dkixv dpi`e mig`d cg` zvilga
xzei dlern oernyl dzvilg oky ,oernyl `weec zvleg

xen`k oae`xl dzvilgn.
,l`eny ixaca ok yxtl okzi ji` :`xnbd dywnàäåuleg cg`' §¨

løîà÷ 'ïlekmdn cg` zvilga icy eixacn rnyne ,l`eny ¨¨¨©
:`xnbd zvxzn .zeig`d zyly lkldéab äaeøc ïåékxg`n - ¥¨§¨©¥

,zeig`d aex ody yly jezn mizyl uleg mig`d cg`yéø÷̈¥
déìl uleg cg`' l`eny.'ïlek ¥¨

:l`eny zhiy xe`iaa zxg` jxc d`ian `xnbd,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨
zyly lkl mig`d cg` zvilga icy l`eny xaq mlerl
dlern dvilg ipyd g`l uelgl dleki dipydy s`e ,zeig`d

c .xzeiïðéòa àélòî äöéìç ìàeîL øîà÷ éëdleqt dvilgy ± ¦¨¨©§¥£¦¨§©§¨¨¦¨
,dxiyk dvilg okzizy mewna zxhet dpi`øèôéîì éléî éðä̈¥¦¥§¦§©

,dúøödleki dzxvy mewna dzxv zwif z` zxhet dpi`y ¨¨¨
,dxiyk dvilg uelgläøèt dLôð àøèôî ìáà`id dnvr z` ± £¨¦§§¨©§¨¨§¨

dpi`e ,mig`d cg` ly dleqt dvilg ici lr mb dvilgn zxhet
.xzei dlern mzvilgy elit` mig`d x`yl aey uelgl dkixv

:lirl e`aedy l`eny ixaca oecl zxfeg `xnbdøîà ,àôeb¨¨©
,ìàeîLy ,iele oerny oae`x mig` dyly,d`l z` oerny `yp §¥

ele ,d`l zeg` lgx z` `yp iele ,dxy dnye zxg` dy` ele
meail odizeyp eltpe iele oerny ezne ,dwax dnye zxg` dy`

m` ,oae`x iptlõìçoae`xeøèôð àì úBéçàìd,úBøömb zekixve ¨©©£¨Ÿ¦§§¨
oae`x ulg m` la` ,dvilg odeøèôð úBøvìdúBéçà,ef dvilga ©¨¦§§£¨

zxhet dpi` drexb dvilg oky .onvra uelgl zekixv opi`e
dvilgn zxhet dlern dvilg eli`e ,dpnid dlernd dvilgn

.dpnid drexbd
iptl eiyp eltpe zne ,dwaxe dxy miyp izy oernyl eid m` oke

jk xg` m` ,[a xeiv] dxyl hb oae`x ozpe ,meail eig` oae`xõìç̈©
ìdxyäøèôð àì èbä úìòád dwaxäøö`id ixde ,ef dvilga §©£©©¥Ÿ¦§§¨¨¨

ulg m` la` .dnvr ipta dvilg dkixvèbä úìòa äøèôð ,äøvì§¨¨¦§§¨©£©©¥
dxezd ony s` oky .dnvr ipta dvilg dkixv dpi`e ef dvilga
dnai meaia minkg exq` mewn lkn ,meai zwif riwtn hb oi`
xg`ne .znaiizn dpi`e zvleg `id ixde ,maidn hb dlaiwy
lr ,drexb dvilgl dzvilg zaygpe hbd zngn dzwif dylwpy
dwif dl yiy dxvd ly dvilgd la` .dzxv z` zxhet dpi` ok

.hbd zlra ly dleqtd dvilgd z` zxhet ,dxenb
m` ,xn`n iyeciw eznai dxya maid oae`x dyr m` ok enke

õìçoae`xäøèôð àì øîànä úìòáìdäøö`id ixde ef dvilga ¨©§©£©©©£¨Ÿ¦§§¨¨¨
xn`n zlra zvilgy xg`n oky .dnvr ipta dvilg dkixv
hb dkixv `id oiicr `l` ixnbl dzwif z` zxhet dpi`

ifn dxvd z` xehtl dleki ef dzvilg oi` ,dxn`nlla` .dzw
ulg m`äøèôð ,äøvìmbúìòadøîàîxg`le ,ef dvilga §©¨¨¦§§¨©£©©£¨

.zxg` dvilg `la weyl xzez maidn hb lawzy
:l`eny ly oey`xd oicd lr dywn `xnbdàðL éàîulg ©§¨

eøèôð àìc úBéçàìdúBøöxefgl zekixve zeig`d zvilga ©£¨§Ÿ¦§§¨
meyn `ed `ld ,uelgleäwéæa äMà úBçà Bì àéåäczeig`dy - §©§¨£¦¨§¦¨

dleqt ozvilg ok lre ,ezwewf zeg` xeqi` meyn meaia zexeq`
yk df mrhn ok m` ,zexvd z` zxhet dpi`eàì éîð úBøvì õìç̈©©¨©¥Ÿ

,úBéçà eøètéìoeikn ,dleqt zexvd zvilg mb ixdyeäì àéåäc ¦©§£¨§©§¨§
äwéæa äMà úBçà úBøözeg` zxv `id zexvdn zg` lk ixdy - ¨£¦¨§¦¨

xn` recne ,meain dxehty ezy` zeg` zxvl dnece ,dwewf
.zeig`d z` zxhet zexvd zvilgy l`eny

:`xnbd zvxznäwéæ ïéà ìàeîL øáñ÷zaygp dwif oi` - ¨¨©§¥¥¦¨
zexq`p oi` `linne ,ezwewf zeaexw z` eilr xeq`l zeyi`k
z` zxhete ,dxiyk ozvilge ,ezwewf zeg` zxv meyn zexvd

.zeig`d zwif
,l`eny ixaca ok yxtl okzi ji` :`xnbd dywnøîà àäå§¨¨©

ìàeîLlirl(:gi)y,äwéæ Lé.ezwewf zeaexwa xeq` maide §¥¥¦¨
xn`y dn j` ,dwif yiy xaeq envr l`eny ok` :`xnbd zvxzn

'zeig` exhtp zexvl ulg' o`køîà÷ 'äwéæ ïéà' øîBàä éøáãì.ok §¦§¥¨¥¥¦¨¨¨©
:`xnbd dywnéëä éàxn`c o`n zhiya md l`eny ixac m` ± ¦¨¥

ozvilge maiizdl zexzen onvr zeig`d mb `ld ,'dwif oi`'
yk ok m`e ,dxiykeøèôð àì éànà úBéçàì õìçd mbúBøö ¨©©£¨©©Ÿ¦§§¨

:dziiyew z` `xnbd zyxtn .ef dvilgaàîìLadwaxäøö ¦§¨¨¨¨
øètéú àì ìçøc,lgx zvilgadì õìçc ïåéëcoae`xäàìì §¨¥Ÿ¦§©§¥¨©£©¨§¥¨

,dligzaõìç øãäådlìçøìmeaia lgx eilr dxq`p ,dzeg` ©£©£©§¨¥
okle ,ezvelg zeg` xeqi` meynäöéìç ìçøc äöéìç dì àéåä©§¨¨£¦¨§¨¥£¦¨

äìeñt.dzxv dwax z` zxhet dpi`eàlàdxyäàìc äøö §¨¤¨¨¨§¥¨
øètézd`l zxzen 'dwif oi`' xn`c o`nl ixdy ,d`l zvilga ¦§©

.dxiyk dzvilgy `vnpe ,ezwewf zeg` `idy elit` meaia
,dzxv z` zxhet dpey`x dvlgy d`l ok` :`xnbd zvxzn

eéàîzeig`l ulgøîà÷c éîð úBøö eøèôð àìwx ,l`enyäøöà ©Ÿ¦§§¨©¥§¨¨©©¨¨
ìçøc`idy meyn meaia lgx eilr dxeq`y oeikny ,ok xn` §¨¥

.dzxv dwax z` zxhet dpi`e ,dleqt dzvilg ,ezvelg zeg`
:`xnbd dywnàäåexhtp `l''úBøömiax oeylaøîà÷,l`eny §¨¨¨¨©

.d`l zvilga dxhtp `l d`l ly dzxv dxy mby rnyne
ezpeek miax oeyl 'zexv' l`eny hwpy dn :`xnbd zvxzn

l,àîìòc úBøöopi` mlera opyiy dvelg zeg` ly zexvd lky ¨§¨§¨
.dvelgd zeg` zvilga zexhtp

:`xnbd dywn aeyéëä éà,lgx zxv lr wx l`eny xaic m` ± ¦¨¥
yxtzi ji` ok m` ,'zexv exhtp `l zeig`l ulg' xn` dilre

eixac jyndå .'úBéçà eøèôð úBøvì õìç'ikìçø úøöà- ¨©©¨¦§§£¨§©¨©¨¥
lgx zxv dwaxl ulegykàøhtéî éî,dzvilga lgxåmb ixd ¦¦©§¨§

c .meaia dxeq` lgx zxv dwaxïðz àä(:n oldl)úøöa íãà øeñà ¨§©¨¨¨§¨©
ìç úáBø÷.Búöedwax s` eilr zxq`p d`ll ulgy xg`l ok m`e §©£¨

dzvilgy `vnpe ,ezvelg zaexw zxv `idy meyn lgx zxv
zexvl ulg' l`eny xn` ji`e ,lgx z` xehtl dl oi`e dleqt

.'zeig` exhtp
:`xnbd zvxznøîà÷ ìéçúä àìå ìéçúä éîð ìàeîLxn`y dn - §¥©¥¦§¦§Ÿ¦§¦¨¨©

,'zeig` exhtp zexvl ,zexv exhtp `l zeig`l ulg' l`eny
m`y ezpeekúBéçàa ìéçúäd`ll dligza ulgeúBøva øBîâé àì ¦§¦©£¨Ÿ¦§©¨

zvilga ic oi`y oky lke ,lgx zxv dwax zvilga wtzqi `l ±
zvilg ixdy ,dwaxl mbe lgxl mb uelgl jixv `l` ,lgx
zeg` meyn eilr dxeq` lgx oky ,dleqt dvilg `id odizy
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc zenai(iyiy meil)

,d`le lgx zeig` izyl mi`eyp eidy iele oerny mig` ipy
tqep dy` mdn cg` lkl did ocalneeltpe mipa `la ezne ,z

,[` xeiv] meail mdig` oae`x iptl odizexv mr zeig`d odizeyp
m`õìçoae`xeøèôð àì úBéçàìdúBøö`l` ,ef dvilga odly ¨©¨£¨Ÿ¦§§¨

zvilgn drexb zeig`d zvilg oky .onvra uelgl zekixv
zeg` meyn meaia eilr dxeq` odn zg` lky meyn ,zexvd
.zexvd zwif z` riwtdl dleki dpi` ozvilg ok lre ,ezwewf
eltpy zeig` ylya l`eny xn` recn ,`xnbd dywn df itle
ixde .zeig`d zyely lkl uleg mdn cg`y oernye oae`x iptl
meyn zeig`d x`y eilr zexq`p dpey`xl oae`x ulgy xg`l
ef didz oae`x odl uelgi m`y `vnpe ,ezvelg zeg` xeqi`
`l` zexeq` el` zeig` oi` oerny lr eli`e ,drexb dvilg
zeg` xeqi`n xzei lw xeqi` `edy ezwewf zeg` xeqi` meyn

e .dvelgïBòîLc äöéìç àîéé÷c àëéäuelgiy zexyt` dpyiy ± ¥¨§¨§¨£¦¨§¦§
dipyl oernyäøLk äöéìçxeqi` oky ,oae`x zvilgn xzei £¦¨§¥¨

ji` ,xen`k oae`x ly exeqi`n xzei lw eitlk dneaidì õéìç̈¦¨
.äìeñt äöéìç ïáeàøuelgl dlekiy dnai lk l`eny zrcl `ld §¥£¦¨§¨

.dze` zxhet dpnid drexbd dvilg oi` dlern dvilg
:`xnbd zvxznúéòöîàà øîà÷c éîð ïleëì õìBç ãçà éàîdn ± ©¤¨¥§¨©¥§¨¨©©¤§¨¦

uleg cg`y mig` ipy iptl eltpy zeig` ylya l`eny xn`y
xg`ly .ziyilyd lr xnelk ,zirvn`d lr wx ok xn` ,olekl
ziyilyl dl ic dipyl ulg oernye dpey`xl ulg oae`xy
meyn deya mdipy lr dxeq` `id oky ,mdn cg` zvilga
ic ,dcin dze`a zeleqt zevilgd izyy lke ,dvelg zeg`
dipyd la` .mlekl uelgl dkixv dpi`e mig`d cg` zvilga
xzei dlern oernyl dzvilg oky ,oernyl `weec zvleg

xen`k oae`xl dzvilgn.
,l`eny ixaca ok yxtl okzi ji` :`xnbd dywnàäåuleg cg`' §¨

løîà÷ 'ïlekmdn cg` zvilga icy eixacn rnyne ,l`eny ¨¨¨©
:`xnbd zvxzn .zeig`d zyly lkldéab äaeøc ïåékxg`n - ¥¨§¨©¥

,zeig`d aex ody yly jezn mizyl uleg mig`d cg`yéø÷̈¥
déìl uleg cg`' l`eny.'ïlek ¥¨

:l`eny zhiy xe`iaa zxg` jxc d`ian `xnbd,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨
zyly lkl mig`d cg` zvilga icy l`eny xaq mlerl
dlern dvilg ipyd g`l uelgl dleki dipydy s`e ,zeig`d

c .xzeiïðéòa àélòî äöéìç ìàeîL øîà÷ éëdleqt dvilgy ± ¦¨¨©§¥£¦¨§©§¨¨¦¨
,dxiyk dvilg okzizy mewna zxhet dpi`øèôéîì éléî éðä̈¥¦¥§¦§©

,dúøödleki dzxvy mewna dzxv zwif z` zxhet dpi`y ¨¨¨
,dxiyk dvilg uelgläøèt dLôð àøèôî ìáà`id dnvr z` ± £¨¦§§¨©§¨¨§¨

dpi`e ,mig`d cg` ly dleqt dvilg ici lr mb dvilgn zxhet
.xzei dlern mzvilgy elit` mig`d x`yl aey uelgl dkixv

:lirl e`aedy l`eny ixaca oecl zxfeg `xnbdøîà ,àôeb¨¨©
,ìàeîLy ,iele oerny oae`x mig` dyly,d`l z` oerny `yp §¥

ele ,d`l zeg` lgx z` `yp iele ,dxy dnye zxg` dy` ele
meail odizeyp eltpe iele oerny ezne ,dwax dnye zxg` dy`

m` ,oae`x iptlõìçoae`xeøèôð àì úBéçàìd,úBøömb zekixve ¨©©£¨Ÿ¦§§¨
oae`x ulg m` la` ,dvilg odeøèôð úBøvìdúBéçà,ef dvilga ©¨¦§§£¨

zxhet dpi` drexb dvilg oky .onvra uelgl zekixv opi`e
dvilgn zxhet dlern dvilg eli`e ,dpnid dlernd dvilgn

.dpnid drexbd
iptl eiyp eltpe zne ,dwaxe dxy miyp izy oernyl eid m` oke

jk xg` m` ,[a xeiv] dxyl hb oae`x ozpe ,meail eig` oae`xõìç̈©
ìdxyäøèôð àì èbä úìòád dwaxäøö`id ixde ,ef dvilga §©£©©¥Ÿ¦§§¨¨¨

ulg m` la` .dnvr ipta dvilg dkixvèbä úìòa äøèôð ,äøvì§¨¨¦§§¨©£©©¥
dxezd ony s` oky .dnvr ipta dvilg dkixv dpi`e ef dvilga
dnai meaia minkg exq` mewn lkn ,meai zwif riwtn hb oi`
xg`ne .znaiizn dpi`e zvleg `id ixde ,maidn hb dlaiwy
lr ,drexb dvilgl dzvilg zaygpe hbd zngn dzwif dylwpy
dwif dl yiy dxvd ly dvilgd la` .dzxv z` zxhet dpi` ok

.hbd zlra ly dleqtd dvilgd z` zxhet ,dxenb
m` ,xn`n iyeciw eznai dxya maid oae`x dyr m` ok enke

õìçoae`xäøèôð àì øîànä úìòáìdäøö`id ixde ef dvilga ¨©§©£©©©£¨Ÿ¦§§¨¨¨
xn`n zlra zvilgy xg`n oky .dnvr ipta dvilg dkixv
hb dkixv `id oiicr `l` ixnbl dzwif z` zxhet dpi`

ifn dxvd z` xehtl dleki ef dzvilg oi` ,dxn`nlla` .dzw
ulg m`äøèôð ,äøvìmbúìòadøîàîxg`le ,ef dvilga §©¨¨¦§§¨©£©©£¨

.zxg` dvilg `la weyl xzez maidn hb lawzy
:l`eny ly oey`xd oicd lr dywn `xnbdàðL éàîulg ©§¨

eøèôð àìc úBéçàìdúBøöxefgl zekixve zeig`d zvilga ©£¨§Ÿ¦§§¨
meyn `ed `ld ,uelgleäwéæa äMà úBçà Bì àéåäczeig`dy - §©§¨£¦¨§¦¨

dleqt ozvilg ok lre ,ezwewf zeg` xeqi` meyn meaia zexeq`
yk df mrhn ok m` ,zexvd z` zxhet dpi`eàì éîð úBøvì õìç̈©©¨©¥Ÿ

,úBéçà eøètéìoeikn ,dleqt zexvd zvilg mb ixdyeäì àéåäc ¦©§£¨§©§¨§
äwéæa äMà úBçà úBøözeg` zxv `id zexvdn zg` lk ixdy - ¨£¦¨§¦¨

xn` recne ,meain dxehty ezy` zeg` zxvl dnece ,dwewf
.zeig`d z` zxhet zexvd zvilgy l`eny

:`xnbd zvxznäwéæ ïéà ìàeîL øáñ÷zaygp dwif oi` - ¨¨©§¥¥¦¨
zexq`p oi` `linne ,ezwewf zeaexw z` eilr xeq`l zeyi`k
z` zxhete ,dxiyk ozvilge ,ezwewf zeg` zxv meyn zexvd

.zeig`d zwif
,l`eny ixaca ok yxtl okzi ji` :`xnbd dywnøîà àäå§¨¨©

ìàeîLlirl(:gi)y,äwéæ Lé.ezwewf zeaexwa xeq` maide §¥¥¦¨
xn`y dn j` ,dwif yiy xaeq envr l`eny ok` :`xnbd zvxzn

'zeig` exhtp zexvl ulg' o`køîà÷ 'äwéæ ïéà' øîBàä éøáãì.ok §¦§¥¨¥¥¦¨¨¨©
:`xnbd dywnéëä éàxn`c o`n zhiya md l`eny ixac m` ± ¦¨¥

ozvilge maiizdl zexzen onvr zeig`d mb `ld ,'dwif oi`'
yk ok m`e ,dxiykeøèôð àì éànà úBéçàì õìçd mbúBøö ¨©©£¨©©Ÿ¦§§¨

:dziiyew z` `xnbd zyxtn .ef dvilgaàîìLadwaxäøö ¦§¨¨¨¨
øètéú àì ìçøc,lgx zvilgadì õìçc ïåéëcoae`xäàìì §¨¥Ÿ¦§©§¥¨©£©¨§¥¨

,dligzaõìç øãäådlìçøìmeaia lgx eilr dxq`p ,dzeg` ©£©£©§¨¥
okle ,ezvelg zeg` xeqi` meynäöéìç ìçøc äöéìç dì àéåä©§¨¨£¦¨§¨¥£¦¨

äìeñt.dzxv dwax z` zxhet dpi`eàlàdxyäàìc äøö §¨¤¨¨¨§¥¨
øètézd`l zxzen 'dwif oi`' xn`c o`nl ixdy ,d`l zvilga ¦§©

.dxiyk dzvilgy `vnpe ,ezwewf zeg` `idy elit` meaia
,dzxv z` zxhet dpey`x dvlgy d`l ok` :`xnbd zvxzn

eéàîzeig`l ulgøîà÷c éîð úBøö eøèôð àìwx ,l`enyäøöà ©Ÿ¦§§¨©¥§¨¨©©¨¨
ìçøc`idy meyn meaia lgx eilr dxeq`y oeikny ,ok xn` §¨¥

.dzxv dwax z` zxhet dpi`e ,dleqt dzvilg ,ezvelg zeg`
:`xnbd dywnàäåexhtp `l''úBøömiax oeylaøîà÷,l`eny §¨¨¨¨©

.d`l zvilga dxhtp `l d`l ly dzxv dxy mby rnyne
ezpeek miax oeyl 'zexv' l`eny hwpy dn :`xnbd zvxzn

l,àîìòc úBøöopi` mlera opyiy dvelg zeg` ly zexvd lky ¨§¨§¨
.dvelgd zeg` zvilga zexhtp

:`xnbd dywn aeyéëä éà,lgx zxv lr wx l`eny xaic m` ± ¦¨¥
yxtzi ji` ok m` ,'zexv exhtp `l zeig`l ulg' xn` dilre

eixac jyndå .'úBéçà eøèôð úBøvì õìç'ikìçø úøöà- ¨©©¨¦§§£¨§©¨©¨¥
lgx zxv dwaxl ulegykàøhtéî éî,dzvilga lgxåmb ixd ¦¦©§¨§

c .meaia dxeq` lgx zxv dwaxïðz àä(:n oldl)úøöa íãà øeñà ¨§©¨¨¨§¨©
ìç úáBø÷.Búöedwax s` eilr zxq`p d`ll ulgy xg`l ok m`e §©£¨

dzvilgy `vnpe ,ezvelg zaexw zxv `idy meyn lgx zxv
zexvl ulg' l`eny xn` ji`e ,lgx z` xehtl dl oi`e dleqt

.'zeig` exhtp
:`xnbd zvxznøîà÷ ìéçúä àìå ìéçúä éîð ìàeîLxn`y dn - §¥©¥¦§¦§Ÿ¦§¦¨¨©

,'zeig` exhtp zexvl ,zexv exhtp `l zeig`l ulg' l`eny
m`y ezpeekúBéçàa ìéçúäd`ll dligza ulgeúBøva øBîâé àì ¦§¦©£¨Ÿ¦§©¨

zvilga ic oi`y oky lke ,lgx zxv dwax zvilga wtzqi `l ±
zvilg ixdy ,dwaxl mbe lgxl mb uelgl jixv `l` ,lgx
zeg` meyn eilr dxeq` lgx oky ,dleqt dvilg `id odizy
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc zenai(iyiy meil)

øîàî úìòáå èbä úìòazeyp izy meail oae`x iptl eltp m` - ©£©©¥§©£©©£¨
dwaxa xn`n iyeciw dyre ,dxyl hb oae`x ozpe ,eig` oerny
dylwp opaxcny `l` ,dvilga zeaiig odizy oiicre ,dzxv

,drexb ozvilge ozwifúîãB÷ ïäî Bæéàdxiyk in ly dzvilg ± ¥¥¤¤¤
m`d .ef dvilga dzxv z` s` xehtle uelgl yi odn inle ,xzei

dxy zvilgàôéãò èbä úìòadwax zvilgn xzei [dlern-] ©£©©¥£¦¨
,xn`nd zlraäöéìça da ìéçúàc íeMîoirk `ed hbdy - ¦§©§¦¨©£¦¨

,weyl `ypdl ixnbl dze` dxizn dvilgde ,dvilgd zlgzd
weyl dze` dxizn dpi`y xn`nd zlra zvilga ok oi`y dn
,xn`nd zlra z` zxhet hbd zlra zvilg jkitl .hb `la

.hbd zlra z` zxhet dpi` xn`nd zlra zvilg eli`eàîìc Bà¦§¨
dwax zvilgúìòadàôéãò øîàîzlra dxy zvilgn xzei ©£©©£¨£¦¨

,hbdc íeMî`id,äàéáì äáBø÷zwfgzn xn`nd ici lr oky ¦§§¨§¦¨
jka xehtie dl uelgi ,xzei dlern dzwify xg`ne .dzwif xzei
hbd zlra zvilg la` ,xzei dyelw dzwify hbd zlra z` mb

.xn`nd zlra z` zxhet dpi` xzei drexb dzwify
:`ziixan wtqd z` hyet iy` ax,òîL àz ,éMà áø øîàepipy ¨©©©¦¨§©

oldl dpyna(.p),hb xg`l hb dnaia oi` l`ilnb oax zrcly ,
dxy miyp izy oernyl eidy oebke .xn`n xg` xn`n oi`e
,dxyl hb oae`x ozpe ,meail oae`x iptl eizeyp eltpe zne dwaxe
xq`p epi`e melk dwax ly dhiba oi` ,dwaxl mb hb ozp jk xg`e
opaxcn aygp dxy ly dhib oky .[` xeiv] dizeaexwa ezngn
z` driwtn zg` zvilgy myke ,dwifd z` riwtne dvilgk
epi` ipyd hbde ,dzxv zwif z` driwtn zg`d hb ok dzxv zwif
dyr jk xg`e ,dxya xn`n oae`x dyr m` oke .melk siqen
epnn dkixv dwax oi`e ,melk ipyd xn`na oi` ,dwaxa mb xn`n
,meail opaxcn aygp xn`n oky .dizeaexwa xeq` epi`e hb
oicd `ed ,dzxva meai lg oi` zg` maiiny xg`ly myke
epipye .dzxva xn`n lg `l zg`a xn`n dyry xg`ly

`ziixaa(.`p oldl),èb LiL ,ìàéìîb ïaø äãBîel,øîàî øçàm`y ¤©¨©§¦¥¤¥¥©©©£¨
ly dhib lg ,[a xeiv] dwaxl hb ozp jk xg`e dxya xn`n dyr
,eilr zexq`p dizeaexwe ,dyexbl zaygp `id opaxcne ,dwax

.xn`nd zlra dxy z` eilr xeq`l df hb liren okeådcen ok §
yiy l`ilnb oaxøîàîløçàd,èbjk xg`e hb dxyl ozp m`y ©£¨©©¥

hb epnn dwax dkixve ,exn`n lg [b xeiv] dwaxa xn`n dyr
.df xn`n zngn dizeaexw eilr zexq`p oke ,dvilg caln

e :ezii`x z` iy` ax x`anéàd gky xn`pèbdxyl ozpy ¦¥
dligzaéãòóz` riwtn `ed opaxcny meyn xn`nd gkn ¨¦

ok m` ,dvilgk dwifdépäéì àìddéøúaà øîàî,hbd xg`l ± Ÿ¦©¥©£¨©¨§¥
dn lr xn`nl el oi` aeye ,epnn xzei dwifd z` riwtn hbd oky

.leglåokéàd gkéãò øîàîódxvd zwif z` yilwne hbd gkn §¦©£¨¨¦
ok m` ,epnn xzeidéøúaà èb épäéì àìdyry xn`nd xg`l ± Ÿ¦©¥¥©¨§¥

dhibl oi` aeye meain dwax zigcp df xn`n ici lr oky ,dxya
.legl dn lrdpéî òîL åàì àlàxn`nd gke hbd gkyéããä ék ¤¨¨§©¦¨¦£¨¥

eäðéð:`xnbd dwiqn .df xg` dfa milg md okle ,md miey -òîL ¦§§©
dpéîzlrae hb zlra zvilgy `ziixad ixacn gken ok` - ¦¨

ef dvilg xehtze dvxiy odn efi`l uelgi jkitle ,zeey xn`n
.dzxv z` mb

meail eltpy mig` ipyl ze`eyp eidy zeig` izy ,dpyna epipy
mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd .zenaiizn opi`e zevleg

:odn zg` dzny ote`aúBîáé úBéçà ézL ,áø øîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©©§¥£¨§¨
,ãçà íáé éðôì eìôpLxeiv] meail iel iptl d`le lgx eltpy oebk ¤¨§¦§¥¨¨¤¨

m` ,[cõìçielìdltpy lgxäøzeä ,äðBLàøoke ,weyl `ypdl ¨©§¦¨§¨
m`õìçielìdltpy d`läøzeä ,äéiðMj` .weyl `ypdl ¨©§§¦¨§¨

odn zg` lk dzid dvilgd mcewy meyn meaia od zexeq`
eilr dxeq` dipyd odn zg`l ulgy xg`le ,ezwewf zeg`

m` la` .ezvelg zeg` meynäúîdltpy lgxäðBLàø`ll ¥¨¦¨
dvilgøzeîieladltpy d`l meai,äéiðMdzlitp zryay s`e ¨§§¦¨

lgx dzny xg`l mewn lkn ,ezwewf zeg` dzid oiicr meail

xzene ,ezwewf zeg`l d`l zaygp oi` aeye ,dzwif drwt xak
.dnaiil ielléøö ïéàåøîBì Cy xg`lyäúîdltpy d`l,äéiðL §¥¨¦©¥¨§¦¨

øzenLieladltpy lgx meaiäðBLàø,[d xeiv]äîáé àéåäc íeMî ¤¨§¦¨¦§©§¨§¨¨
äøzeäLmeail dzeg` d`l dltp `l oiicr ixdy ,dzlitp zrya ¤§¨

,dry dze`aåd`l zlitp zrya jk xg` wxäøñàðzeg` meyn §¤¤§¨
,dwewfåaey jk xg`yk ok m`äøzeäå äøæçi`ce d`l zzina §¨§¨§§¨

y.ïBLàøä døézéäì øBæçz©£§¤¥¨¨¦
,øîà ïðçBé éaøåyk `weecäúîdltpy d`løzeî äéiðLiel §©¦¨¨¨©¥¨§¦¨¨

adltpy lgx meai,äðBLàødlitp zrya dxzedy dnaiy meyn §¦¨
dxzidl zxfeg ,dxzede dxfg aey okn xg`le ,dxq`p jk xg`e

.oey`xdìáàm`äúîdltpy lgxøeñà äðBLàøielad`l £¨¥¨¦¨¨§
dltpyäéiðMzeg` d`l oi` aeye lgx zwif drwt xaky elit` §¦¨
.ezwewf,àîòè éàîmeynúòLa da àøB÷ éðà ïéàL äîáé ìkL ©©§¨¤¨§¨¨¤¥£¦¥¨§¨©

'äéìò àáé dîáé' äìéôð(d dk mixac)dze`a meai oic da bdp `le §¦¨§¨¨¨Ÿ¨¤¨
,dryäøeñàå íéða dì LiL çà úLàk Bæ éøäs`e ,maid lr £¥§¥¤¨¤¥¨¨¦§£¨

,meaid on dze` driwtdy daiqd dpnn dwlzqd okn xg`ly
.mlerl dxeqi`a `id zx`yp mewn lkn

:`xnbd dywnáøå,dipya xzen dpey`xd dzn m` mby xaeqd §©
ikeàøáñ éàä déì úéìzxq`p dlitp zrya dxq`py dnai lky ¥¥©§¨¨

,mlerláø øîàäå(.l oldl)`ype ,mig` eidy oernye oae`x , §¨¨©©
`la oae`x zne ,dzeg` d`l z` `yp oernye lgx z` oae`x
d`l dzny xg`l elit` oernyl znaiizn ezy` lgx oi` ,mipa
s`e .ezy` d`l zeg` dzlitp zrya lgx dzidy meyn ,ezy`

mewn lkn ,ezy` zzin xg`l xzip dy` zeg` xeqi`yäMà ìk̈¦¨
úLàk àéä éøä 'äéìò àáé dîáé' äìéôð úòLa da àøB÷ éðà ïéàL¤¥£¦¥¨§¨©§¦¨§¨¨¨Ÿ¨¤¨£¥¦§¥¤

äøeñàå íéða Bì LiL çàmaiil ax o`k xizd recn ok m`e .mlerl ¨¤¥¨¦©£¨
dxeq` dzid dzlitp zrya `ld ,lgx zzin xg`l d`l z`

.ezwewf zeg` meyn eilr
:`xnbd zvxznéléî éðäeilr dxq`py lky ax xn`y dn ± ¨¥¦¥

wx `ed ,zinler dxeq` dlitp zryac àëéädzlitp zryaéà÷ ¥¨§¨¥
dtàadipta cner -äMà úBçà øeqéàn `edyìáà .àúééøBàc §©¨¦£¦¨§©§¨£¨

àëä`l` eilr exq`p `l ,eig` ipyn eiptl eltpy zeig` izya ¨¨
e ,dwewf zeg` meynäwéæn wx efàéä ïðaøcdnaie .zxqe` ¦¨§©¨¨¦

`l` ,zinler zxq`p dpi` opaxcn wx dlitp zrya dxq`py
.dxzidl zxfeg `id ixd xeqi`d rwty xg`l
:epzpynn opgei iax lr `iyew d`ian `xnbdéñBé éaø déáéúéà¥¦¥©¦¥

ïðçBé éaøì àðéðç øa`ld ,dpey`xa xzen dipy dzn m`y xaeqd ©£¦¨§©¦¨¨
,dpyna epipyïéçà äòaøàeidyúBéçà ézL íéàeNð íäî íéðL ©§¨¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨

eúîemig`delà éøä ,úBéçàä úà ïéàeNpäzeig`dàìå úBöìBç ¥©§¦¤¨£¨£¥¥§§Ÿ
,úBîaééúî`vnpe ,mig`dn cg` lkl zewewf zeig`d izy oky ¦§©§

.dwewf zeg` meyn mdilr dxeq` odn zg` lkyå,dywéànà §©©
,meaia odizy zexq`peäéépéî ãç e÷éì[mig`dn cg` cenri-] ¥©¦©§

eì dì õBìçìdltpy d`l,äéiðM,dzwif rwtz ef dvilg ici lre ©£¨§§¦¨
åaeyéåäéúdltpy lgxCãéà éaâì äðBLàø[xg`d g`d-]äîáék §¦§¥¦¨§©¥¦¨¦¨¨

äøzeäLdzlitp zryaådzeg` zlitp zrya jk xg`,äøñàð ¤§¨§¤¤§¨
åjk xg`,äøzeäå äøæçoi` aey dzwif drwte d`l dvlgyn oky §¨§¨§§¨

y dpic opgei iax ixacle ,ezwewf zeg`l zaygp lgxøBæçz©£
ïBLàøä døézéäì.maiizze §¤¥¨¨¦

déì øîà,opgei iaxúBéçàodizyy dpyna odilr epipyy el` ¨©¥£¨
,meaia zexeq`,ïàðL éî òãBé éðéà.df oic denz ok`e ¥¦¥©¦§¨¨
:`xnbd dywndéì àîéìå,`pipg xa iqei iaxl opgei iaxéàî §¥¨¥©

éðz÷c éîð 'úBöìBç',dpynaàãç úöìBçzeig`d zg` wxy - §©¥§¨¨¥¤¤£¨
dzid dlitp zryay meyn ,znaiizn dpi`e zvleg dipy dltpy
cg`l meaia zxzen ok` dpey`x dltpy lgx la` .ezwewf zeg`

g`l mig`d:`xnbd zvxzn .dzeg` z` eig` ulgy x'úBöìBç'§
miax oeylaéðz÷lr wx dyxtl opgei iax o`in ok lre ,epzpyna ¨¨¥

.dipyd
:`xnbd dywn aeydéì àîéìåc ,opgei iaxéàîdpyna ipzwc §¥¨¥©

'úBöìBç'`l` ,dpynay zeig`d izyl dpeekd oi` miax oeyla §
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc zenai(iyiy meil)

øîàî úìòáå èbä úìòazeyp izy meail oae`x iptl eltp m` - ©£©©¥§©£©©£¨
dwaxa xn`n iyeciw dyre ,dxyl hb oae`x ozpe ,eig` oerny
dylwp opaxcny `l` ,dvilga zeaiig odizy oiicre ,dzxv

,drexb ozvilge ozwifúîãB÷ ïäî Bæéàdxiyk in ly dzvilg ± ¥¥¤¤¤
m`d .ef dvilga dzxv z` s` xehtle uelgl yi odn inle ,xzei

dxy zvilgàôéãò èbä úìòadwax zvilgn xzei [dlern-] ©£©©¥£¦¨
,xn`nd zlraäöéìça da ìéçúàc íeMîoirk `ed hbdy - ¦§©§¦¨©£¦¨

,weyl `ypdl ixnbl dze` dxizn dvilgde ,dvilgd zlgzd
weyl dze` dxizn dpi`y xn`nd zlra zvilga ok oi`y dn
,xn`nd zlra z` zxhet hbd zlra zvilg jkitl .hb `la

.hbd zlra z` zxhet dpi` xn`nd zlra zvilg eli`eàîìc Bà¦§¨
dwax zvilgúìòadàôéãò øîàîzlra dxy zvilgn xzei ©£©©£¨£¦¨

,hbdc íeMî`id,äàéáì äáBø÷zwfgzn xn`nd ici lr oky ¦§§¨§¦¨
jka xehtie dl uelgi ,xzei dlern dzwify xg`ne .dzwif xzei
hbd zlra zvilg la` ,xzei dyelw dzwify hbd zlra z` mb

.xn`nd zlra z` zxhet dpi` xzei drexb dzwify
:`ziixan wtqd z` hyet iy` ax,òîL àz ,éMà áø øîàepipy ¨©©©¦¨§©

oldl dpyna(.p),hb xg`l hb dnaia oi` l`ilnb oax zrcly ,
dxy miyp izy oernyl eidy oebke .xn`n xg` xn`n oi`e
,dxyl hb oae`x ozpe ,meail oae`x iptl eizeyp eltpe zne dwaxe
xq`p epi`e melk dwax ly dhiba oi` ,dwaxl mb hb ozp jk xg`e
opaxcn aygp dxy ly dhib oky .[` xeiv] dizeaexwa ezngn
z` driwtn zg` zvilgy myke ,dwifd z` riwtne dvilgk
epi` ipyd hbde ,dzxv zwif z` driwtn zg`d hb ok dzxv zwif
dyr jk xg`e ,dxya xn`n oae`x dyr m` oke .melk siqen
epnn dkixv dwax oi`e ,melk ipyd xn`na oi` ,dwaxa mb xn`n
,meail opaxcn aygp xn`n oky .dizeaexwa xeq` epi`e hb
oicd `ed ,dzxva meai lg oi` zg` maiiny xg`ly myke
epipye .dzxva xn`n lg `l zg`a xn`n dyry xg`ly

`ziixaa(.`p oldl),èb LiL ,ìàéìîb ïaø äãBîel,øîàî øçàm`y ¤©¨©§¦¥¤¥¥©©©£¨
ly dhib lg ,[a xeiv] dwaxl hb ozp jk xg`e dxya xn`n dyr
,eilr zexq`p dizeaexwe ,dyexbl zaygp `id opaxcne ,dwax

.xn`nd zlra dxy z` eilr xeq`l df hb liren okeådcen ok §
yiy l`ilnb oaxøîàîløçàd,èbjk xg`e hb dxyl ozp m`y ©£¨©©¥

hb epnn dwax dkixve ,exn`n lg [b xeiv] dwaxa xn`n dyr
.df xn`n zngn dizeaexw eilr zexq`p oke ,dvilg caln

e :ezii`x z` iy` ax x`anéàd gky xn`pèbdxyl ozpy ¦¥
dligzaéãòóz` riwtn `ed opaxcny meyn xn`nd gkn ¨¦

ok m` ,dvilgk dwifdépäéì àìddéøúaà øîàî,hbd xg`l ± Ÿ¦©¥©£¨©¨§¥
dn lr xn`nl el oi` aeye ,epnn xzei dwifd z` riwtn hbd oky

.leglåokéàd gkéãò øîàîódxvd zwif z` yilwne hbd gkn §¦©£¨¨¦
ok m` ,epnn xzeidéøúaà èb épäéì àìdyry xn`nd xg`l ± Ÿ¦©¥¥©¨§¥

dhibl oi` aeye meain dwax zigcp df xn`n ici lr oky ,dxya
.legl dn lrdpéî òîL åàì àlàxn`nd gke hbd gkyéããä ék ¤¨¨§©¦¨¦£¨¥

eäðéð:`xnbd dwiqn .df xg` dfa milg md okle ,md miey -òîL ¦§§©
dpéîzlrae hb zlra zvilgy `ziixad ixacn gken ok` - ¦¨

ef dvilg xehtze dvxiy odn efi`l uelgi jkitle ,zeey xn`n
.dzxv z` mb

meail eltpy mig` ipyl ze`eyp eidy zeig` izy ,dpyna epipy
mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd .zenaiizn opi`e zevleg

:odn zg` dzny ote`aúBîáé úBéçà ézL ,áø øîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©©§¥£¨§¨
,ãçà íáé éðôì eìôpLxeiv] meail iel iptl d`le lgx eltpy oebk ¤¨§¦§¥¨¨¤¨

m` ,[cõìçielìdltpy lgxäøzeä ,äðBLàøoke ,weyl `ypdl ¨©§¦¨§¨
m`õìçielìdltpy d`läøzeä ,äéiðMj` .weyl `ypdl ¨©§§¦¨§¨

odn zg` lk dzid dvilgd mcewy meyn meaia od zexeq`
eilr dxeq` dipyd odn zg`l ulgy xg`le ,ezwewf zeg`

m` la` .ezvelg zeg` meynäúîdltpy lgxäðBLàø`ll ¥¨¦¨
dvilgøzeîieladltpy d`l meai,äéiðMdzlitp zryay s`e ¨§§¦¨

lgx dzny xg`l mewn lkn ,ezwewf zeg` dzid oiicr meail

xzene ,ezwewf zeg`l d`l zaygp oi` aeye ,dzwif drwt xak
.dnaiil ielléøö ïéàåøîBì Cy xg`lyäúîdltpy d`l,äéiðL §¥¨¦©¥¨§¦¨

øzenLieladltpy lgx meaiäðBLàø,[d xeiv]äîáé àéåäc íeMî ¤¨§¦¨¦§©§¨§¨¨
äøzeäLmeail dzeg` d`l dltp `l oiicr ixdy ,dzlitp zrya ¤§¨

,dry dze`aåd`l zlitp zrya jk xg` wxäøñàðzeg` meyn §¤¤§¨
,dwewfåaey jk xg`yk ok m`äøzeäå äøæçi`ce d`l zzina §¨§¨§§¨

y.ïBLàøä døézéäì øBæçz©£§¤¥¨¨¦
,øîà ïðçBé éaøåyk `weecäúîdltpy d`løzeî äéiðLiel §©¦¨¨¨©¥¨§¦¨¨

adltpy lgx meai,äðBLàødlitp zrya dxzedy dnaiy meyn §¦¨
dxzidl zxfeg ,dxzede dxfg aey okn xg`le ,dxq`p jk xg`e

.oey`xdìáàm`äúîdltpy lgxøeñà äðBLàøielad`l £¨¥¨¦¨¨§
dltpyäéiðMzeg` d`l oi` aeye lgx zwif drwt xaky elit` §¦¨
.ezwewf,àîòè éàîmeynúòLa da àøB÷ éðà ïéàL äîáé ìkL ©©§¨¤¨§¨¨¤¥£¦¥¨§¨©

'äéìò àáé dîáé' äìéôð(d dk mixac)dze`a meai oic da bdp `le §¦¨§¨¨¨Ÿ¨¤¨
,dryäøeñàå íéða dì LiL çà úLàk Bæ éøäs`e ,maid lr £¥§¥¤¨¤¥¨¨¦§£¨

,meaid on dze` driwtdy daiqd dpnn dwlzqd okn xg`ly
.mlerl dxeqi`a `id zx`yp mewn lkn

:`xnbd dywnáøå,dipya xzen dpey`xd dzn m` mby xaeqd §©
ikeàøáñ éàä déì úéìzxq`p dlitp zrya dxq`py dnai lky ¥¥©§¨¨

,mlerláø øîàäå(.l oldl)`ype ,mig` eidy oernye oae`x , §¨¨©©
`la oae`x zne ,dzeg` d`l z` `yp oernye lgx z` oae`x
d`l dzny xg`l elit` oernyl znaiizn ezy` lgx oi` ,mipa
s`e .ezy` d`l zeg` dzlitp zrya lgx dzidy meyn ,ezy`

mewn lkn ,ezy` zzin xg`l xzip dy` zeg` xeqi`yäMà ìk̈¦¨
úLàk àéä éøä 'äéìò àáé dîáé' äìéôð úòLa da àøB÷ éðà ïéàL¤¥£¦¥¨§¨©§¦¨§¨¨¨Ÿ¨¤¨£¥¦§¥¤

äøeñàå íéða Bì LiL çàmaiil ax o`k xizd recn ok m`e .mlerl ¨¤¥¨¦©£¨
dxeq` dzid dzlitp zrya `ld ,lgx zzin xg`l d`l z`

.ezwewf zeg` meyn eilr
:`xnbd zvxznéléî éðäeilr dxq`py lky ax xn`y dn ± ¨¥¦¥

wx `ed ,zinler dxeq` dlitp zryac àëéädzlitp zryaéà÷ ¥¨§¨¥
dtàadipta cner -äMà úBçà øeqéàn `edyìáà .àúééøBàc §©¨¦£¦¨§©§¨£¨

àëä`l` eilr exq`p `l ,eig` ipyn eiptl eltpy zeig` izya ¨¨
e ,dwewf zeg` meynäwéæn wx efàéä ïðaøcdnaie .zxqe` ¦¨§©¨¨¦

`l` ,zinler zxq`p dpi` opaxcn wx dlitp zrya dxq`py
.dxzidl zxfeg `id ixd xeqi`d rwty xg`l
:epzpynn opgei iax lr `iyew d`ian `xnbdéñBé éaø déáéúéà¥¦¥©¦¥

ïðçBé éaøì àðéðç øa`ld ,dpey`xa xzen dipy dzn m`y xaeqd ©£¦¨§©¦¨¨
,dpyna epipyïéçà äòaøàeidyúBéçà ézL íéàeNð íäî íéðL ©§¨¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨

eúîemig`delà éøä ,úBéçàä úà ïéàeNpäzeig`dàìå úBöìBç ¥©§¦¤¨£¨£¥¥§§Ÿ
,úBîaééúî`vnpe ,mig`dn cg` lkl zewewf zeig`d izy oky ¦§©§

.dwewf zeg` meyn mdilr dxeq` odn zg` lkyå,dywéànà §©©
,meaia odizy zexq`peäéépéî ãç e÷éì[mig`dn cg` cenri-] ¥©¦©§

eì dì õBìçìdltpy d`l,äéiðM,dzwif rwtz ef dvilg ici lre ©£¨§§¦¨
åaeyéåäéúdltpy lgxCãéà éaâì äðBLàø[xg`d g`d-]äîáék §¦§¥¦¨§©¥¦¨¦¨¨

äøzeäLdzlitp zryaådzeg` zlitp zrya jk xg`,äøñàð ¤§¨§¤¤§¨
åjk xg`,äøzeäå äøæçoi` aey dzwif drwte d`l dvlgyn oky §¨§¨§§¨

y dpic opgei iax ixacle ,ezwewf zeg`l zaygp lgxøBæçz©£
ïBLàøä døézéäì.maiizze §¤¥¨¨¦

déì øîà,opgei iaxúBéçàodizyy dpyna odilr epipyy el` ¨©¥£¨
,meaia zexeq`,ïàðL éî òãBé éðéà.df oic denz ok`e ¥¦¥©¦§¨¨
:`xnbd dywndéì àîéìå,`pipg xa iqei iaxl opgei iaxéàî §¥¨¥©

éðz÷c éîð 'úBöìBç',dpynaàãç úöìBçzeig`d zg` wxy - §©¥§¨¨¥¤¤£¨
dzid dlitp zryay meyn ,znaiizn dpi`e zvleg dipy dltpy
cg`l meaia zxzen ok` dpey`x dltpy lgx la` .ezwewf zeg`

g`l mig`d:`xnbd zvxzn .dzeg` z` eig` ulgy x'úBöìBç'§
miax oeylaéðz÷lr wx dyxtl opgei iax o`in ok lre ,epzpyna ¨¨¥

.dipyd
:`xnbd dywn aeydéì àîéìåc ,opgei iaxéàîdpyna ipzwc §¥¨¥©

'úBöìBç'`l` ,dpynay zeig`d izyl dpeekd oi` miax oeyla §
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc zenai(ycew zay meil)

yéðz÷ älçzëìmeaia dpwz mey odl oi` evlgy iptl s`y ± §©§¦¨¨¨¥
.dvilga wx `l` ,llk

:`xnbd dywn cerdéì àîéìå,`pipg xa iqei iaxl opgei iax §¥¨¥
meyn `ed meaia zexeq` odizyy dn mrhy,äøéæbxn`p m`y §¥¨

z` ipyd maii jk xg`e dipyl cg` uelgi mcewy mdl
yeygl yi ,dpey`xdàîìce erhiõéìçå íéã÷cg`d micwie-] ¦§¨¨¦§¨¦

[uelgl,àLéøa äðBLàøìitl ,dipyd z` ipyd maii jk xg`e §¦¨§¥¨
xg`n meaia dxeq` dipyd ixde ,jka welig oi`y exaqiy
mdl mixne` ok lre ,dwewf zeg` meyn dzlitp zrya dxq`py
dipyl mdn cg` ulgy xg`l la` .maiil `le odizyl uelgl

.opgei iax ixacke ,dpey`xd z` maiil eig`l xzen ok`
:`xnbd zvxzn'zevlegéðz÷ 'úBîaééúî àìårnyne ,dpyna §Ÿ¦§©§¨¨¥

ef oeyln,ììk àëä íeaé ïéc àkéìcz` cg`d ulgy xg`l s`e §¥¨¦¦¨¨§¨
oicy opgei iax xn` ok lr .dpey`xd z` eig` maii `l dipyd

.df oic dpy in rcei epi`e ,oaen epi` dpynd
:`xnbd dywn cerdéì àîéìådn mrhy ,opgei iaxopi`y §¥¨¥

meyn `l` ,dwewf zeg` xeqi` meyn epi` zenaiiznànL äøéæb§¥¨¤¨
zeig`d zg` z` mdn cg` maiiy xg`lúeîéxhtze ,eig` ¨

,dy` zeg` zexr meyn dvilgn dipyd zeg`dìháì øeñàå§¨§©¥
.ïéîáé úåöîaey zeig`d zg`l mdn cg` uelgi mcew m`y s`e ¦§©§¨¦

ipyd g`l minkg exq` mewn lkn ,xen`d yygl mewn oi`
e`eai df ote`a meai xizp m`y eyygy meyn ,dipyd z` maiil

:`xnbd zvxzn .dvilg mcew mb xg` mewna exizdlïðçBé éaø©¦¨¨
Lééç àì äúéîì`ed dpynd mrhy yxit ok lre ,[yyeg epi`-] §¦¨Ÿ¨¦

lhazze eig` zeniy miyyegy meyn `le ,dwif xeqi` meyn
.oinai zevn

:`xnbd dywndéì àîéìådpyndy ,`pipg xa iqei iaxl opgei iax §¥¨¥
køîàc ,àéä øæòìà éaøoldl(.hw)dxifgde ezy` z` yxbndy , ©¦¤§¨¨¦§¨©

n oky ,eig`l meail zltep dpi` ,zn jk xg`eåéìò äãîòL ïåék¥¨¤¨§¨¨¨
øeqéàa úçà äòLeig` dyxiby xg`l g` zy`åéìò äøñàð ¨¨©©§¦¤¤§¨¨¨

.úéîìBòxg`e zxzen dzidyk s`y ,gken xfrl` iax zhiyne ¨¦
`l` ,dxzidl zxfeg dpi` dxzede dxfg jk xg`e dxq`p jk

z` cinrdl opgei iaxl el did ok m`e .mlerl zxq`pepzpyn
dipydy xg`l mb meaia dpey`xd z` dxq` ok lre ,ezhiya
oeikn mewn lkn ezwewf zeg` dpi` dzry ab lr s`e ,dvlg
wqty dne .mlerl zxq`p meail dipyd dltpy xg`l dxq`py
,oey`xd dxzidl zxfeg dxzede dxq`pe dxzed m`y dkldl

minkg zhiyk `ed(my).xfrl` iax lr miwlegd
iaxk dpynd zligz z` cinrdl xyt` i` :`xnbd zvxzn

,xfrl`îoeikàôéñc`id,øæòìà éaøiax' `tiqa epipy oky ¦§¥¨©¦¤§¨¨
mixne` lld ziae eniiwi mixne` i`ny zia ,xne` xfrl`

dy rnyne ,'e`iveiøæòìà éaø åàì àLéø.`id ¥¨¨©¦¤§¨¨
:`xnbd dywn cereäì àîéðåote`a zxacn dpyndy ,opgei iax §¥¨§

ìeôðcmeail zeig`d izy,úçà úáazaa odilra ezny oebke §¨§©©©
,dwewf zeg` meyn dlitpd zrya cin odizy exq`pe zg`

ek epzpynøîàc ,àéä éìéìbä éñBé éaøzexeka zkqna(.fi)yøLôà ©¦¥©§¦¦¦§¨©¤§¨
íöîöìezeniy okzi ok m`e ,zg` zaa exwi mixac ipyy oiekle §©§¥

lre ,zg` zaa meail mdizeyp eltie ynn cg` onfa mig`d ipy
zrya exq`p odizyy meyn mlerl meaia zexeq` odizy ok
cinrd `l opgei iax :`xnbd zvxzn .dwewf zeg` meyn ozlitp

y xaqy meyn ,df ote`a dpynd z`àìy xnel okziïì íúñ Ÿ¨©¨
déìéìbä éñBé éaøk àpz.mvnvl xyt`y ©¨§©¦¥©§¦¦

:`xnbd dywn cerdéì àîéìåzxqe` dpyndy dny ,opgei iax §¥¨¥
ote`a `ed meail odizy z`àLéøa ìeôð éä ïðéòãé àìcoi`y ± §Ÿ©§¦©¥¨§¥¨

odn zg` lk ok lre ,meail dpey`x dltp odn efi` mircei ep`
dipyd `id m` oky ,dzeg` zvilg xg`l elit` meail dxeq`
.meail zxzip dpi` mlerle ,dzlitp zrya dxq`p xak `ld

:`xnbd zvxznéëä éàreci `ly ote`a dpynd zxacn m` - ¦¨¥
dywi ok m` ,dpey`x dltp odn efi`eðééä[dn-]éðz÷c`tiqa ©§§¨¨¥

m`yeîã÷mig`deñðëåzeig`d z`eàéöBémdipy recn ,oze` ¨§§¨§¦
.o`ivedl mikixv(äðåùàø) àîìLamaiiy g`d[ïBLàø]zg` z` ¦§¨¨¦

c meyn ,d`ivedl jixv zeig`dCì àéøL ïàî déì ïðéøîàin - ©§¦©¥©©§¨¨
lk dwewf zeg` meyn jl dxeq` `id i`ce `ld ,dnail jl xizd

,dzeg` zwif drwtp `ly onf(äéðù) àlàd g`d[éðL]z` maiy ¤¨¥¦
`ld ,dp`ivei recn dzeg`øîà`ny [xnel `ed leki-]éàøáç ¨©©§©

d z` [oey`xd g`d ,ixag-]íaéé äiðL,dzwif z` riwtd xake §¦¨¦¥
eàðàd z`äðBLàøip` izwewf zeg` dpi` xaky,íaééî`id ixde £¨¦¨§©¥

dxzidl zxfegy dxzede dxfge dxq`pe dxzedy dnaik
eaiigl oi` ,dwif xeqi` wtq `l` o`k oi`y oeikne .oey`xd

e .dqpky xg`l carica d`ivedldéì øîà÷c eðééäopgei iax ©§§¨¨©¥
,`pipg xa iqei iaxl.ïàðL éî òãBé éðéà úBéçà£¨¥¦¥©¦§¨¨

:epzpyn ly `tiqdn opgei iax lr cer dywn `xnbdäúéä ,ïðz§©¨§¨
ïäî úçà[zeig`d izyn-]ãçàä ìò äøeñàaäåøò øeqéàly ©©¥¤£¨©¨¤¨¦¤§¨

`ed ixd ,dnecke ezeng,dúBçàa øzeîe da øeñàxg`n oky ¨¨¨©£¨
,ezwewf zeg`l zaygp dzeg` oi` el zwwfp ezeng oi`yåeli` §

g`dïäézLa øeñà éðMäodn zg` lke ,el zewewf odizyy meyn ©¥¦¨¦§¥¤
:dziiyew z` `xnbd zyxtn .ezwewf zeg` `idïézòc à÷ìñ̈§¨©§¦

ote`a zxacn dpyndyälçz BúBîç äìôðc,meailå,dyw ok m` §¨§¨£§¦¨§
éànà,odizya xeq` ipyde÷éìd [cenri-]ïúç`edy g`d - ©©¥¨¨

e ,dpey`xd ly dpzgàc Cä íaééìàLéøa BúBîç dðémaiie - ¦©¥©§¥¨£§¥¨
,ezeng dpi`y dipyd z` dligzåaeyéåäú`idy dpey`xd §¦§¥

Cãéà éaâì BúBîç[ipyd±]å äøzeäL äîáékjk xg`å äøñàðxg` £§©¥¦¨¦¨¨¤§¨§¤¤§¨§
jk,äøzeäå äøæçopgei iax ixacly.ïBLàøä døzéäì øBæçz ¨§¨§§¨©£§¤¥¨¨¦

:`xnbd zvxzn,àtt áø øîàzxacn dpyndCä äìôðc ïBâk ¨©©¨¨§§¨§¨©
,àLéøa BúBîç dðéàcm` mb ixdy ,odizya xeq` ipyd ok lre §¥¨£§¥¨

`idy dipyd xzez `l ,ezeng dpi`y dpey`xd z` ozgd maii
dwewf dzeg` dzid oiicr dzlitp zryay meyn ,eig`l ezeng

.ezwewf zeg` meyn eilr dxq`pe ,el
,zeig`d z` eqpke mig`d encw m` :epzpyna epipyøæòéìà éaø©¦¡¦¤¤

'åëå íéøîBà éànL úéa ,øîBàmikixv mpi` caricae ,eniiwi ¥¥©©§¦
`ziixa d`ian `xnbd .e`ivei mixne` lld ziae ,o`ivedl

:df oecipa zehiyd z` zhxtnyúéa ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðz©§¨©¦¡¦¤¤¥¥
é íéøîBà éànL,øîBà ïBòîL éaø .eàéöBé íéøîBà ìlä úéáe ,eîéi÷ ©©§¦§©§¥¦¥§¦¦©¦¦§¥

.eîéi÷é.eixac ex`eai jenqaeì÷ ,øîBà ìeàL àaà[`lew-]äéä §©§©¨¨¥©¨¨
ìlä úéáe ,eàéöBé íéøîBà éànL úéaL ,äæ øáãa ìlä úéáì íäì̈¤§¥¦¥§¨¨¤¤¥©©§¦¦¥¦¥

.eîéi÷é íéøîBà.xfril` iax ixacn jtidl `ede §¦§©§
:`xnbd zl`eyïBòîL éaø,'eniiwi' xne`yïàîkin zhiya ± ©¦¦§§©

,ok xn`,éànL úéák éà`ldeðééäixackøæòéìà éaøxn`y ¦§¥©©©§©¦¡¦¤¤
e .eixac lr oerny iax siqed dne ,'eniiwi' mixaeq i`ny ziayéà¦

,ìlä úéák`ldìeàL àaà eðééädne ,eniiwi lld zialy xaeqd §¥¦¥©§©¨¨
:`xnbd zvxzn .eixac lr siqedøîà÷ éëä,oerny iaxàì ¨¥¨¨©Ÿ

,äæ øáãa ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð.eniiwi lkd ixacle ¤§§¥©©¥¦¥§¨¨¤
:dpyna epipy'åë íäî úçà äúéä,dexr xeqi` cg`d lr dxeq` ¨§¨©©¥¤

:`xnbd dywn .dzeg`a xzene da xeq`àäxakàðéðzdf oicl ¨¨¦¨
,àðîéæ àãçlirl dpyna epipy ixdy(.k),dúBçàdexrd ly £¨¦§¨£¨

dzîáé àéäLkodizy eltpe mig` ipyl odizy ze`eyp eidy ± §¤¦§¦§¨
,iyilyd g`d iptl meailúîaééúî Bà úöìBç Bàmeyn ,el ¤¤¦§©¤¤

`idy dzeg` `le el dwewf `id wx oky ,ezwewf zeg` dpi`y
.df oic zepyle aeyl epzpyn dkxved dnl ok m`e .eilr dexr

:`xnbd zvxznàëéøömeyn ,zekxvp zeipynd izy ±éàc §¦¨§¦
,íúä ïðéòeîLàcg` g` iptl eltpy my wxy mixne` epiid ©§¦©¨¨

,mail dexrd zeg` dxzedøæâéîì àkéìc íeMîeilríeMîmaid ¦§¥¨§¦§©¦
dàëä ìáà .éðLmig` ipy iptl eltpyøæâéîì àkéàcdf lr ¥¦£¨¨¨§¦¨§¦§©

eilr dexr odn zg`yíeMîd maid,éðLz` maiil el xizp m`y ¦¥¦
,eig`l mb dxizdl e`eai dzeg`àì àîéà.mail el s` xizpéàå ¥¨Ÿ§¦

àëä ïðéòeîLàdf ote`a `weecy mixne` epiid ,minai ipya ©§¦©¨¨
,dzeg` z` maiil el epxzdàkéàc íeMîmaiéðLz` el epxq`y ¦§¦¨¥¦

,meaia odizyçëBî à÷c`ed eilr dexr `id zg`yk wxy dfn §¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc zenai(ycew zay meil)

yéðz÷ älçzëìmeaia dpwz mey odl oi` evlgy iptl s`y ± §©§¦¨¨¨¥
.dvilga wx `l` ,llk

:`xnbd dywn cerdéì àîéìå,`pipg xa iqei iaxl opgei iax §¥¨¥
meyn `ed meaia zexeq` odizyy dn mrhy,äøéæbxn`p m`y §¥¨

z` ipyd maii jk xg`e dipyl cg` uelgi mcewy mdl
yeygl yi ,dpey`xdàîìce erhiõéìçå íéã÷cg`d micwie-] ¦§¨¨¦§¨¦

[uelgl,àLéøa äðBLàøìitl ,dipyd z` ipyd maii jk xg`e §¦¨§¥¨
xg`n meaia dxeq` dipyd ixde ,jka welig oi`y exaqiy
mdl mixne` ok lre ,dwewf zeg` meyn dzlitp zrya dxq`py
dipyl mdn cg` ulgy xg`l la` .maiil `le odizyl uelgl

.opgei iax ixacke ,dpey`xd z` maiil eig`l xzen ok`
:`xnbd zvxzn'zevlegéðz÷ 'úBîaééúî àìårnyne ,dpyna §Ÿ¦§©§¨¨¥

ef oeyln,ììk àëä íeaé ïéc àkéìcz` cg`d ulgy xg`l s`e §¥¨¦¦¨¨§¨
oicy opgei iax xn` ok lr .dpey`xd z` eig` maii `l dipyd

.df oic dpy in rcei epi`e ,oaen epi` dpynd
:`xnbd dywn cerdéì àîéìådn mrhy ,opgei iaxopi`y §¥¨¥

meyn `l` ,dwewf zeg` xeqi` meyn epi` zenaiiznànL äøéæb§¥¨¤¨
zeig`d zg` z` mdn cg` maiiy xg`lúeîéxhtze ,eig` ¨

,dy` zeg` zexr meyn dvilgn dipyd zeg`dìháì øeñàå§¨§©¥
.ïéîáé úåöîaey zeig`d zg`l mdn cg` uelgi mcew m`y s`e ¦§©§¨¦

ipyd g`l minkg exq` mewn lkn ,xen`d yygl mewn oi`
e`eai df ote`a meai xizp m`y eyygy meyn ,dipyd z` maiil

:`xnbd zvxzn .dvilg mcew mb xg` mewna exizdlïðçBé éaø©¦¨¨
Lééç àì äúéîì`ed dpynd mrhy yxit ok lre ,[yyeg epi`-] §¦¨Ÿ¨¦

lhazze eig` zeniy miyyegy meyn `le ,dwif xeqi` meyn
.oinai zevn

:`xnbd dywndéì àîéìådpyndy ,`pipg xa iqei iaxl opgei iax §¥¨¥
køîàc ,àéä øæòìà éaøoldl(.hw)dxifgde ezy` z` yxbndy , ©¦¤§¨¨¦§¨©

n oky ,eig`l meail zltep dpi` ,zn jk xg`eåéìò äãîòL ïåék¥¨¤¨§¨¨¨
øeqéàa úçà äòLeig` dyxiby xg`l g` zy`åéìò äøñàð ¨¨©©§¦¤¤§¨¨¨

.úéîìBòxg`e zxzen dzidyk s`y ,gken xfrl` iax zhiyne ¨¦
`l` ,dxzidl zxfeg dpi` dxzede dxfg jk xg`e dxq`p jk

z` cinrdl opgei iaxl el did ok m`e .mlerl zxq`pepzpyn
dipydy xg`l mb meaia dpey`xd z` dxq` ok lre ,ezhiya
oeikn mewn lkn ezwewf zeg` dpi` dzry ab lr s`e ,dvlg
wqty dne .mlerl zxq`p meail dipyd dltpy xg`l dxq`py
,oey`xd dxzidl zxfeg dxzede dxq`pe dxzed m`y dkldl

minkg zhiyk `ed(my).xfrl` iax lr miwlegd
iaxk dpynd zligz z` cinrdl xyt` i` :`xnbd zvxzn

,xfrl`îoeikàôéñc`id,øæòìà éaøiax' `tiqa epipy oky ¦§¥¨©¦¤§¨¨
mixne` lld ziae eniiwi mixne` i`ny zia ,xne` xfrl`

dy rnyne ,'e`iveiøæòìà éaø åàì àLéø.`id ¥¨¨©¦¤§¨¨
:`xnbd dywn cereäì àîéðåote`a zxacn dpyndy ,opgei iax §¥¨§

ìeôðcmeail zeig`d izy,úçà úáazaa odilra ezny oebke §¨§©©©
,dwewf zeg` meyn dlitpd zrya cin odizy exq`pe zg`

ek epzpynøîàc ,àéä éìéìbä éñBé éaøzexeka zkqna(.fi)yøLôà ©¦¥©§¦¦¦§¨©¤§¨
íöîöìezeniy okzi ok m`e ,zg` zaa exwi mixac ipyy oiekle §©§¥

lre ,zg` zaa meail mdizeyp eltie ynn cg` onfa mig`d ipy
zrya exq`p odizyy meyn mlerl meaia zexeq` odizy ok
cinrd `l opgei iax :`xnbd zvxzn .dwewf zeg` meyn ozlitp

y xaqy meyn ,df ote`a dpynd z`àìy xnel okziïì íúñ Ÿ¨©¨
déìéìbä éñBé éaøk àpz.mvnvl xyt`y ©¨§©¦¥©§¦¦

:`xnbd dywn cerdéì àîéìåzxqe` dpyndy dny ,opgei iax §¥¨¥
ote`a `ed meail odizy z`àLéøa ìeôð éä ïðéòãé àìcoi`y ± §Ÿ©§¦©¥¨§¥¨

odn zg` lk ok lre ,meail dpey`x dltp odn efi` mircei ep`
dipyd `id m` oky ,dzeg` zvilg xg`l elit` meail dxeq`
.meail zxzip dpi` mlerle ,dzlitp zrya dxq`p xak `ld

:`xnbd zvxznéëä éàreci `ly ote`a dpynd zxacn m` - ¦¨¥
dywi ok m` ,dpey`x dltp odn efi`eðééä[dn-]éðz÷c`tiqa ©§§¨¨¥

m`yeîã÷mig`deñðëåzeig`d z`eàéöBémdipy recn ,oze` ¨§§¨§¦
.o`ivedl mikixv(äðåùàø) àîìLamaiiy g`d[ïBLàø]zg` z` ¦§¨¨¦

c meyn ,d`ivedl jixv zeig`dCì àéøL ïàî déì ïðéøîàin - ©§¦©¥©©§¨¨
lk dwewf zeg` meyn jl dxeq` `id i`ce `ld ,dnail jl xizd

,dzeg` zwif drwtp `ly onf(äéðù) àlàd g`d[éðL]z` maiy ¤¨¥¦
`ld ,dp`ivei recn dzeg`øîà`ny [xnel `ed leki-]éàøáç ¨©©§©

d z` [oey`xd g`d ,ixag-]íaéé äiðL,dzwif z` riwtd xake §¦¨¦¥
eàðàd z`äðBLàøip` izwewf zeg` dpi` xaky,íaééî`id ixde £¨¦¨§©¥

dxzidl zxfegy dxzede dxfge dxq`pe dxzedy dnaik
eaiigl oi` ,dwif xeqi` wtq `l` o`k oi`y oeikne .oey`xd

e .dqpky xg`l carica d`ivedldéì øîà÷c eðééäopgei iax ©§§¨¨©¥
,`pipg xa iqei iaxl.ïàðL éî òãBé éðéà úBéçà£¨¥¦¥©¦§¨¨

:epzpyn ly `tiqdn opgei iax lr cer dywn `xnbdäúéä ,ïðz§©¨§¨
ïäî úçà[zeig`d izyn-]ãçàä ìò äøeñàaäåøò øeqéàly ©©¥¤£¨©¨¤¨¦¤§¨

`ed ixd ,dnecke ezeng,dúBçàa øzeîe da øeñàxg`n oky ¨¨¨©£¨
,ezwewf zeg`l zaygp dzeg` oi` el zwwfp ezeng oi`yåeli` §

g`dïäézLa øeñà éðMäodn zg` lke ,el zewewf odizyy meyn ©¥¦¨¦§¥¤
:dziiyew z` `xnbd zyxtn .ezwewf zeg` `idïézòc à÷ìñ̈§¨©§¦

ote`a zxacn dpyndyälçz BúBîç äìôðc,meailå,dyw ok m` §¨§¨£§¦¨§
éànà,odizya xeq` ipyde÷éìd [cenri-]ïúç`edy g`d - ©©¥¨¨

e ,dpey`xd ly dpzgàc Cä íaééìàLéøa BúBîç dðémaiie - ¦©¥©§¥¨£§¥¨
,ezeng dpi`y dipyd z` dligzåaeyéåäú`idy dpey`xd §¦§¥

Cãéà éaâì BúBîç[ipyd±]å äøzeäL äîáékjk xg`å äøñàðxg` £§©¥¦¨¦¨¨¤§¨§¤¤§¨§
jk,äøzeäå äøæçopgei iax ixacly.ïBLàøä døzéäì øBæçz ¨§¨§§¨©£§¤¥¨¨¦

:`xnbd zvxzn,àtt áø øîàzxacn dpyndCä äìôðc ïBâk ¨©©¨¨§§¨§¨©
,àLéøa BúBîç dðéàcm` mb ixdy ,odizya xeq` ipyd ok lre §¥¨£§¥¨

`idy dipyd xzez `l ,ezeng dpi`y dpey`xd z` ozgd maii
dwewf dzeg` dzid oiicr dzlitp zryay meyn ,eig`l ezeng

.ezwewf zeg` meyn eilr dxq`pe ,el
,zeig`d z` eqpke mig`d encw m` :epzpyna epipyøæòéìà éaø©¦¡¦¤¤

'åëå íéøîBà éànL úéa ,øîBàmikixv mpi` caricae ,eniiwi ¥¥©©§¦
`ziixa d`ian `xnbd .e`ivei mixne` lld ziae ,o`ivedl

:df oecipa zehiyd z` zhxtnyúéa ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðz©§¨©¦¡¦¤¤¥¥
é íéøîBà éànL,øîBà ïBòîL éaø .eàéöBé íéøîBà ìlä úéáe ,eîéi÷ ©©§¦§©§¥¦¥§¦¦©¦¦§¥

.eîéi÷é.eixac ex`eai jenqaeì÷ ,øîBà ìeàL àaà[`lew-]äéä §©§©¨¨¥©¨¨
ìlä úéáe ,eàéöBé íéøîBà éànL úéaL ,äæ øáãa ìlä úéáì íäì̈¤§¥¦¥§¨¨¤¤¥©©§¦¦¥¦¥

.eîéi÷é íéøîBà.xfril` iax ixacn jtidl `ede §¦§©§
:`xnbd zl`eyïBòîL éaø,'eniiwi' xne`yïàîkin zhiya ± ©¦¦§§©

,ok xn`,éànL úéák éà`ldeðééäixackøæòéìà éaøxn`y ¦§¥©©©§©¦¡¦¤¤
e .eixac lr oerny iax siqed dne ,'eniiwi' mixaeq i`ny ziayéà¦

,ìlä úéák`ldìeàL àaà eðééädne ,eniiwi lld zialy xaeqd §¥¦¥©§©¨¨
:`xnbd zvxzn .eixac lr siqedøîà÷ éëä,oerny iaxàì ¨¥¨¨©Ÿ

,äæ øáãa ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð.eniiwi lkd ixacle ¤§§¥©©¥¦¥§¨¨¤
:dpyna epipy'åë íäî úçà äúéä,dexr xeqi` cg`d lr dxeq` ¨§¨©©¥¤

:`xnbd dywn .dzeg`a xzene da xeq`àäxakàðéðzdf oicl ¨¨¦¨
,àðîéæ àãçlirl dpyna epipy ixdy(.k),dúBçàdexrd ly £¨¦§¨£¨

dzîáé àéäLkodizy eltpe mig` ipyl odizy ze`eyp eidy ± §¤¦§¦§¨
,iyilyd g`d iptl meailúîaééúî Bà úöìBç Bàmeyn ,el ¤¤¦§©¤¤

`idy dzeg` `le el dwewf `id wx oky ,ezwewf zeg` dpi`y
.df oic zepyle aeyl epzpyn dkxved dnl ok m`e .eilr dexr

:`xnbd zvxznàëéøömeyn ,zekxvp zeipynd izy ±éàc §¦¨§¦
,íúä ïðéòeîLàcg` g` iptl eltpy my wxy mixne` epiid ©§¦©¨¨

,mail dexrd zeg` dxzedøæâéîì àkéìc íeMîeilríeMîmaid ¦§¥¨§¦§©¦
dàëä ìáà .éðLmig` ipy iptl eltpyøæâéîì àkéàcdf lr ¥¦£¨¨¨§¦¨§¦§©

eilr dexr odn zg`yíeMîd maid,éðLz` maiil el xizp m`y ¦¥¦
,eig`l mb dxizdl e`eai dzeg`àì àîéà.mail el s` xizpéàå ¥¨Ÿ§¦

àëä ïðéòeîLàdf ote`a `weecy mixne` epiid ,minai ipya ©§¦©¨¨
,dzeg` z` maiil el epxzdàkéàc íeMîmaiéðLz` el epxq`y ¦§¦¨¥¦

,meaia odizyçëBî à÷c`ed eilr dexr `id zg`yk wxy dfn §¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc zenai(ycew zay meil)

a eilr dxeq` eznaiy mai ,my epipy okyøeqéàå äåöî øeqéà¦¦§¨§¦
,äMeã÷`id ixd.úîaééúî àìå úöìBç:`xnbd zvxzníúä §¨¤¤§Ÿ¦§©¤¤¨¨

eiptl dltpy ote`a dpynd zxacndãeçì äåöî øeqéà`idy ± ¦¦§¨§¨
la` ,znaiizn `le zvleg dnvràëäeltpy xaecn epzpyna ¨¨

meail eiptlå äåöî øeqéàmb,dúBçàeprinydl dpynd d`ae ¦¦§¨§£¨
c .znaiizn `le zvleg dzeg` s`yíe÷éì ,àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨£¦¨¥

a dxeq`d [cenrzy-]íB÷îa äåöî øeqéàa dxeq`d,äåøò øeqéà ¦¦§¨¦§¦¤§¨
íaééúúå.dexr xeqi` ly dzeg` enk dzeg`ïì òîLî à÷ §¦§©¥¨©§©¨

.znaiizn dpi`y
:`xnbd dywnådzeg`y zrcd lr dlri ik,íaééúún `ldïåék §¦§©¥¥¨

àúééøBàcîcdevn xeqi`a dxeq`ddén÷ àéîøeiptl zltep - §¦§©§¨©§¨©¥
dzeg` z` maii m`y `vnp ,meail,Bú÷e÷æ úBçàa òât à÷̈¨©©£§¨

:`xnbd zvxzn .z`f eprinydl dpynd dkixv recneà÷ìñ̈§¨
,àðéîà Czòc,opaxcn `l` epi` dwif xeqi`y xg`näåöî íeMî ©§¨£¦¨¦¦§¨

meai zevn miiwzzy ick -ãeáò[eyr-]ïðaødevnd xeqi` z` ¨©¨¨
ick ,dwewf zeg` xeqi`a dzeg` z` exq` `le ,dexr xeqi`k

.dzeevnk dnaiil lkeiyïì òîLî à÷xeqi`a mby ,epzpyn ¨©§©¨
.dwif meyn dzeg` z` minkg exq` devn

:dpyna epipy'åë ïäî úçà äúéä,dexr xeqi`a df lr dxeq` ¨§¨©©¥¤
,dfl zxzen dfl dxeq`d ,dexr xeqi`a df lr dxeq` dipyde

:`xnbd dywn .dfl zxzen dfl dxeq`deél änì ez àädnl - ¨¨¨¦
m`y `yixa epipy xak `ld ,df oic zepyle xefgl `pzd jixv

eilr dxeq` zenaid zg`el zxzen dzeg` ,dexr xeqi`a
el` mipic ipye ,meaiaCä eðééäc .mdél äîzenaid zg` wxyk ©§©©¦

dxeq`ãçìe dexr xeqi`a [cg` mail-]él äîzexeq` odizyyk §©©¦
éøúìote`ay myke .xg` g`l odn zg` lk ,minaid ipyl ± ¦§¥

cg` lky ipyd ote`l oicd `ed ,dzeg`a xzen `ed oey`xd
:`xnbd zvxzn .ezexr zeg`a xzen didi mdnàëéøödkixv - §¦¨

meyn .`tiqa mbe `yixa mb df yecig eprinydl dpyndéàc§¦
íúä ïðéòeîLàdexrd zeg` my `weecy mixne` epiid ,`yixa ©§¦©¨¨
,meaia zxzenàkéàc íeMîg`éðLmeyn eilr zexeq` odizyy ¦§¦¨¥¦
,dwewf zeg`cdfnçëBîxkipe ,meaia dxeq` dwewf zeg`y §©

eilr dexr dzeg`y meyn wx zg` mail oey`xl epxzdy xacd
.ezwewf dpi`eàëä ìáà`tiqaàkéìcg`éðLodizya xeq`y £¨¨¨§¥¨¥¦

çëBî à÷cxizdl mi`a ep` ixdy ,dxeq` dwewf zeg`y epnn §¨©
,zg` zeg`a minaidn cg` lkàì àîéàmdn cg` s`l xizp ¥¨Ÿ

.dwewf zeg` xizdl e`eai `ly ick mailàëä ïðéòeîLà éàå§¦©§¦©¨¨
c mixne` epiid ,`tiqa,äaøcà,mail exzed df ote`a `weec ©§©¨

c meynéããäà éçëBî eäééååøzlr dgiken odn zg` lky ± ©§©§§¥©£¨¥
gken zenaidn zg`a wx xzed mdn cg` lky jkny ,dzxiag

.dwewf zeg` opi`y meyn `ed xziddyCãéà ìáà[`yixa-] £¨¦¨
,zeig`d zg`a xzen cg` mai wxyàìmdn cg` s`l xizp Ÿ

ok lr .znaiizn dwewf zeg`y exn`i `ny dxifb ,maiilàëéøö§¦¨
zeg` dxzed minai ipyl mbe cg` mail mby eprinydl dpynd

.meaia dexrd
:epzpyna epipy'åëå eøîàL àéä Bæe` dznai `idyk dzeg` ¦¤¨§

.znaiizn e` zvleg
:`xnbd zl`ey'àéä Bæ',exizd df ote`a `weecy ezernyny ¦

.éàî éèeòîì:`xnbd daiynéèeòîìdxeq` zeig`dn zg`yk §©¥©§©¥
aì äåöî øeqéàg`å äæa dxeq` dipydì äåöî øeqéàg`,äæ ¦¦§¨§¤§¦¦§¨§¤

dxezd ony meyn ,zenaiizn `le zevleg odizy df ote`ay
.dwewf zeg` `id odn zg` lke meail zewewf odizy

:`xnbd zl`ey,él änì ez àädzeg`y `yixa epipy xak `ld ¨¨¨¦
e ,meaia dxeq`e dwewf zeg` zaygp devn xeqi` lyCä eðééä©§©

oky ,`edãçì él äî±e ,devn xeqi` `id odn zg`ykél äî ©¦§©©¦
éøúì,devn xeqi`a xg` g` lr zexeq` zeig`dn zg` lkyk ± ¦§¥

xq`idle dwewf zeg`k aygidl dl yi mipte`d ipya `ld
:`xnbd daiyn .meaia,àîéúc eäîzexeq` zeig`d izyyk ©§¥¨

xeqi` zeg`k dipyd aygiz ,xg` g` lr zg` lk devn xeqi`a

c ,meaia dxizpe dexrék[izn-]é÷Bà ïðéøîà àì[cinrpy-]øeqéà ¦Ÿ©§¦©¥¦
äåøò øeqéà íB÷îa äåöîwx ,dexr zeg`k dzeg` z` aiygpe ¦§¨¦§¦¤§¨

éðL íeMî øæâéîì àkéàc àëéäel xizp m`y yegl yiy mewna - ¥¨§¦¨§¦§©¦¥¦
`edy s` dzeg` z` maiil ipyd g`d mb `eai zeg`d z` maiil

.odizya xeq`àëéä ìáàzeg`a mig`d ipy z` xizdl ep`ay £¨¥¨
devnd xeqi`íeMî øæâéîì àkéìcd g`déàäì àîéà ,éðL §¥¨§¦§©¦¥¦¥¨§©

äåøò øeqéà íB÷îa äåöî øeqéà àðîé÷Bàaiygp df g` iabl mb ± ¦§¨¦¦§¨¦§¦¤§¨
dexrl devn xeqi`d z`åmbéàäì[ipyd g`l-]øeqéà [àðîé÷Bà] §§©¦§¨¦

îa äåöîeîaééìå ,äåøò øeqéà íB÷dnaid zeg` z` mdipy ¦§¨¦§¦¤§¨§¦©§
.devn xeqi`a mdilr dxeq`dïì òîLî à÷ote`a mby ,epzpyn ¨©§©¨

.znaiizn `le zvleg devn xeqi` zeg` df
m` ,mig` ipy iptl meail eltpy zeig` izy :epzpyna epipy
dipyd oke dexr xeqi`a cg`d lr dxeq` odn zg`d dzid
,dfl zxzen dfl dxeq`d ,dexr xeqi`a ipyd lr dxeq`
oic xn`p zeixr el` lr dpc `xnbd .dfl zxzen dfl dxeq`de

:dfàéiç éaø éðz ïëå ,áø øîà äãeäé áø øîà,`ziixaaïleëa- ¨©©§¨¨©©§¥¨¥©¦¦¨§¨
zkqnd zligza zeiepyd zeixrd dxyr yng lka(.a),àøB÷ éðà£¦¥

ïäa,dpynd oic z`ì äøeñàäg`ì úøzeî äæg`,äædxeq`de ¨¤¨£¨§¤¤¤¨¤
,dfl zxzen dflå,exn`y `id efdúBçàdexr lyàéäLkmb §£¨§¤¦

dzîáé,[dzqib-].úîaééúî Bà úöìBç Bà §¦§¨¤¤¦§©¤¤
:`iig iaxe ax ixac yexita dcedi ax zhiy z` d`ian `xnbd

íbøúî äãeäé áøådpynd oicy ,`iig iaxe ax ixaca [yxtn-] §©§¨§©§¥
my zeiepyd zeixrd ryza wx xn`pàzéL ìáà ,Cìéàå BúBîçî¥£§¥¨£¨¦¨

àLéøc éáaody ,zepey`xd zeaad zyya zeiepyd zeixrd ± ¨¥§¥¨
,dpa zae ,dza zae ,ezy` zae ,epa zae ,eza zae ,ezaàìŸ

zxzen dfl dxeq`de dfl zxzen dfl dxeq`d' llka zellkp
.'dfldì úçkLîc àeä ïéñðBàa Bzác ïåék ,àîòè éàîezaa wx ± ©©§¨¥¨§¦§¨¦§©§©©¨

zepa eidi meail eltpy zeig` izyy okzi ezqep`n el dclepy
qp`y oebke .minaid ipy ly,lgx z` el dclie dxy z` oae`x

lgxy `vnpe ,d`l z` el dclie dxy z` oerny qp` jk xg`e
la` .m`d on zeig` od oerny za d`le oae`x zaaon eza §

ddì úçkLî àì ïéàeOðoerny za d`le oae`x za lgx eidiy ¦¦Ÿ©§©©¨
okzi `l aey dxy z` oae`x `ypy xg`l oky ,m`d on zeig`
xg`l s` g` zy`a miqtez oiyeciw oi` oky ,oernyl `ypzy

dpynd ixde .eig` dyxibyad on zeaexw,éøééî÷ ïéàeOðla` ¦¦¦¨©§¥
ad on zeaexw,éøééî à÷ àì ïéñðBàz` cinrdl okzi `l ok meyne ¦¨¦Ÿ¨©§¥

.eza zexra 'dfl zxzen dfl dxeq`d' ly llkd
:`iig iaxe ax ixac xe`iaa zxg` dhiy d`ian `xnbdééaàå§©©¥

íbøúîoic z` cinrdl yiy ,`iig iaxe ax ixaca [yxtn-] §©§¥
epzpynóàa,Búñeðàî (äàa) Bzan okyúçkLî éçekLàc ïåék ©¦¨¨¥£¨¥¨§©§¥©§©©

[epivny-]dì,`edy lk ote`a eza zexra df oiclàéòa éà ¨¦¨£¨
Bàaéåäéz ïéñðezqep`n dclepy dexra ecinrdl jixv m` ± §¨¦¦§¥

e ,df ote`a ecinrpéåäz ïéàeOða àéòa éàecinrdl jixv m`e - ¦¨£¨§¦¦¦§¥
.df ote`a ecinrp ,oi`eyip ici lry dexraìáàzexråéçà úLà £¨¥¤¨¦

àì ,BîìBòa äéä àlLzxzen dfl dxeq`d' dpynd oica zllkp ¤Ÿ¨¨§¨Ÿ
n ,'dfl zxzen dfl dxeq`de dflc ïåékwxàeä ïBòîL éaøc àaélà ¥¨§©¦¨§©¦¦§

dì úçkLîcdfl zxzen dfl dxeq`' ly ef zexyt` [epivn-] §©§©©¨
`ly g` zy` dxq`p `l ezhiyl oky .'dfl zxzen dfl dxeq`e
didy g`d dnaiiy mcew df g` clep ok m` `l` enlera did
,iyilyd clep jk xg` wxe ipyd g`d dnaii m` la` ,enlera
okzi ezhiyle .el znaiizn `id ixd mipa `la ipyd zn jk xg`e
oerny oae`x eidy oebk ,enlera did `ly g` zy`a zeig` oic
,lgx z` oae`x `ype .zeig` d`le lgxe ,mig` dcedie iel
iptl lgx dltpe ,mipa `la oae`x zne .d`l z` `yp oernye
zy` lgx z` `vne ,xkyyi mdig` clep jk xg`e ,meail eig`
jk xg`e .enlera did `ly eig` zy` meyn eilr dxeq` oae`x
d`l dltpe ,mipa `la oerny zne ,oae`x zy` lgx z` iel maii
d`l z` `vne mdig` oeleaf clep jk xg`e .meail eig` iptl
.enlera did `ly eig` zy` meyn eilr dxeq` oerny zy`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc zenai(ycew zay meil)

a eilr dxeq` eznaiy mai ,my epipy okyøeqéàå äåöî øeqéà¦¦§¨§¦
,äMeã÷`id ixd.úîaééúî àìå úöìBç:`xnbd zvxzníúä §¨¤¤§Ÿ¦§©¤¤¨¨

eiptl dltpy ote`a dpynd zxacndãeçì äåöî øeqéà`idy ± ¦¦§¨§¨
la` ,znaiizn `le zvleg dnvràëäeltpy xaecn epzpyna ¨¨

meail eiptlå äåöî øeqéàmb,dúBçàeprinydl dpynd d`ae ¦¦§¨§£¨
c .znaiizn `le zvleg dzeg` s`yíe÷éì ,àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨£¦¨¥

a dxeq`d [cenrzy-]íB÷îa äåöî øeqéàa dxeq`d,äåøò øeqéà ¦¦§¨¦§¦¤§¨
íaééúúå.dexr xeqi` ly dzeg` enk dzeg`ïì òîLî à÷ §¦§©¥¨©§©¨

.znaiizn dpi`y
:`xnbd dywnådzeg`y zrcd lr dlri ik,íaééúún `ldïåék §¦§©¥¥¨

àúééøBàcîcdevn xeqi`a dxeq`ddén÷ àéîøeiptl zltep - §¦§©§¨©§¨©¥
dzeg` z` maii m`y `vnp ,meail,Bú÷e÷æ úBçàa òât à÷̈¨©©£§¨

:`xnbd zvxzn .z`f eprinydl dpynd dkixv recneà÷ìñ̈§¨
,àðéîà Czòc,opaxcn `l` epi` dwif xeqi`y xg`näåöî íeMî ©§¨£¦¨¦¦§¨

meai zevn miiwzzy ick -ãeáò[eyr-]ïðaødevnd xeqi` z` ¨©¨¨
ick ,dwewf zeg` xeqi`a dzeg` z` exq` `le ,dexr xeqi`k

.dzeevnk dnaiil lkeiyïì òîLî à÷xeqi`a mby ,epzpyn ¨©§©¨
.dwif meyn dzeg` z` minkg exq` devn

:dpyna epipy'åë ïäî úçà äúéä,dexr xeqi`a df lr dxeq` ¨§¨©©¥¤
,dfl zxzen dfl dxeq`d ,dexr xeqi`a df lr dxeq` dipyde

:`xnbd dywn .dfl zxzen dfl dxeq`deél änì ez àädnl - ¨¨¨¦
m`y `yixa epipy xak `ld ,df oic zepyle xefgl `pzd jixv

eilr dxeq` zenaid zg`el zxzen dzeg` ,dexr xeqi`a
el` mipic ipye ,meaiaCä eðééäc .mdél äîzenaid zg` wxyk ©§©©¦

dxeq`ãçìe dexr xeqi`a [cg` mail-]él äîzexeq` odizyyk §©©¦
éøúìote`ay myke .xg` g`l odn zg` lk ,minaid ipyl ± ¦§¥

cg` lky ipyd ote`l oicd `ed ,dzeg`a xzen `ed oey`xd
:`xnbd zvxzn .ezexr zeg`a xzen didi mdnàëéøödkixv - §¦¨

meyn .`tiqa mbe `yixa mb df yecig eprinydl dpyndéàc§¦
íúä ïðéòeîLàdexrd zeg` my `weecy mixne` epiid ,`yixa ©§¦©¨¨
,meaia zxzenàkéàc íeMîg`éðLmeyn eilr zexeq` odizyy ¦§¦¨¥¦
,dwewf zeg`cdfnçëBîxkipe ,meaia dxeq` dwewf zeg`y §©

eilr dexr dzeg`y meyn wx zg` mail oey`xl epxzdy xacd
.ezwewf dpi`eàëä ìáà`tiqaàkéìcg`éðLodizya xeq`y £¨¨¨§¥¨¥¦

çëBî à÷cxizdl mi`a ep` ixdy ,dxeq` dwewf zeg`y epnn §¨©
,zg` zeg`a minaidn cg` lkàì àîéàmdn cg` s`l xizp ¥¨Ÿ

.dwewf zeg` xizdl e`eai `ly ick mailàëä ïðéòeîLà éàå§¦©§¦©¨¨
c mixne` epiid ,`tiqa,äaøcà,mail exzed df ote`a `weec ©§©¨

c meynéããäà éçëBî eäééååøzlr dgiken odn zg` lky ± ©§©§§¥©£¨¥
gken zenaidn zg`a wx xzed mdn cg` lky jkny ,dzxiag

.dwewf zeg` opi`y meyn `ed xziddyCãéà ìáà[`yixa-] £¨¦¨
,zeig`d zg`a xzen cg` mai wxyàìmdn cg` s`l xizp Ÿ

ok lr .znaiizn dwewf zeg`y exn`i `ny dxifb ,maiilàëéøö§¦¨
zeg` dxzed minai ipyl mbe cg` mail mby eprinydl dpynd

.meaia dexrd
:epzpyna epipy'åëå eøîàL àéä Bæe` dznai `idyk dzeg` ¦¤¨§

.znaiizn e` zvleg
:`xnbd zl`ey'àéä Bæ',exizd df ote`a `weecy ezernyny ¦

.éàî éèeòîì:`xnbd daiynéèeòîìdxeq` zeig`dn zg`yk §©¥©§©¥
aì äåöî øeqéàg`å äæa dxeq` dipydì äåöî øeqéàg`,äæ ¦¦§¨§¤§¦¦§¨§¤

dxezd ony meyn ,zenaiizn `le zevleg odizy df ote`ay
.dwewf zeg` `id odn zg` lke meail zewewf odizy

:`xnbd zl`ey,él änì ez àädzeg`y `yixa epipy xak `ld ¨¨¨¦
e ,meaia dxeq`e dwewf zeg` zaygp devn xeqi` lyCä eðééä©§©

oky ,`edãçì él äî±e ,devn xeqi` `id odn zg`ykél äî ©¦§©©¦
éøúì,devn xeqi`a xg` g` lr zexeq` zeig`dn zg` lkyk ± ¦§¥

xq`idle dwewf zeg`k aygidl dl yi mipte`d ipya `ld
:`xnbd daiyn .meaia,àîéúc eäîzexeq` zeig`d izyyk ©§¥¨

xeqi` zeg`k dipyd aygiz ,xg` g` lr zg` lk devn xeqi`a

c ,meaia dxizpe dexrék[izn-]é÷Bà ïðéøîà àì[cinrpy-]øeqéà ¦Ÿ©§¦©¥¦
äåøò øeqéà íB÷îa äåöîwx ,dexr zeg`k dzeg` z` aiygpe ¦§¨¦§¦¤§¨

éðL íeMî øæâéîì àkéàc àëéäel xizp m`y yegl yiy mewna - ¥¨§¦¨§¦§©¦¥¦
`edy s` dzeg` z` maiil ipyd g`d mb `eai zeg`d z` maiil

.odizya xeq`àëéä ìáàzeg`a mig`d ipy z` xizdl ep`ay £¨¥¨
devnd xeqi`íeMî øæâéîì àkéìcd g`déàäì àîéà ,éðL §¥¨§¦§©¦¥¦¥¨§©

äåøò øeqéà íB÷îa äåöî øeqéà àðîé÷Bàaiygp df g` iabl mb ± ¦§¨¦¦§¨¦§¦¤§¨
dexrl devn xeqi`d z`åmbéàäì[ipyd g`l-]øeqéà [àðîé÷Bà] §§©¦§¨¦

îa äåöîeîaééìå ,äåøò øeqéà íB÷dnaid zeg` z` mdipy ¦§¨¦§¦¤§¨§¦©§
.devn xeqi`a mdilr dxeq`dïì òîLî à÷ote`a mby ,epzpyn ¨©§©¨

.znaiizn `le zvleg devn xeqi` zeg` df
m` ,mig` ipy iptl meail eltpy zeig` izy :epzpyna epipy
dipyd oke dexr xeqi`a cg`d lr dxeq` odn zg`d dzid
,dfl zxzen dfl dxeq`d ,dexr xeqi`a ipyd lr dxeq`
oic xn`p zeixr el` lr dpc `xnbd .dfl zxzen dfl dxeq`de

:dfàéiç éaø éðz ïëå ,áø øîà äãeäé áø øîà,`ziixaaïleëa- ¨©©§¨¨©©§¥¨¥©¦¦¨§¨
zkqnd zligza zeiepyd zeixrd dxyr yng lka(.a),àøB÷ éðà£¦¥

ïäa,dpynd oic z`ì äøeñàäg`ì úøzeî äæg`,äædxeq`de ¨¤¨£¨§¤¤¤¨¤
,dfl zxzen dflå,exn`y `id efdúBçàdexr lyàéäLkmb §£¨§¤¦

dzîáé,[dzqib-].úîaééúî Bà úöìBç Bà §¦§¨¤¤¦§©¤¤
:`iig iaxe ax ixac yexita dcedi ax zhiy z` d`ian `xnbd

íbøúî äãeäé áøådpynd oicy ,`iig iaxe ax ixaca [yxtn-] §©§¨§©§¥
my zeiepyd zeixrd ryza wx xn`pàzéL ìáà ,Cìéàå BúBîçî¥£§¥¨£¨¦¨

àLéøc éáaody ,zepey`xd zeaad zyya zeiepyd zeixrd ± ¨¥§¥¨
,dpa zae ,dza zae ,ezy` zae ,epa zae ,eza zae ,ezaàìŸ

zxzen dfl dxeq`de dfl zxzen dfl dxeq`d' llka zellkp
.'dfldì úçkLîc àeä ïéñðBàa Bzác ïåék ,àîòè éàîezaa wx ± ©©§¨¥¨§¦§¨¦§©§©©¨

zepa eidi meail eltpy zeig` izyy okzi ezqep`n el dclepy
qp`y oebke .minaid ipy ly,lgx z` el dclie dxy z` oae`x

lgxy `vnpe ,d`l z` el dclie dxy z` oerny qp` jk xg`e
la` .m`d on zeig` od oerny za d`le oae`x zaaon eza §

ddì úçkLî àì ïéàeOðoerny za d`le oae`x za lgx eidiy ¦¦Ÿ©§©©¨
okzi `l aey dxy z` oae`x `ypy xg`l oky ,m`d on zeig`
xg`l s` g` zy`a miqtez oiyeciw oi` oky ,oernyl `ypzy

dpynd ixde .eig` dyxibyad on zeaexw,éøééî÷ ïéàeOðla` ¦¦¦¨©§¥
ad on zeaexw,éøééî à÷ àì ïéñðBàz` cinrdl okzi `l ok meyne ¦¨¦Ÿ¨©§¥

.eza zexra 'dfl zxzen dfl dxeq`d' ly llkd
:`iig iaxe ax ixac xe`iaa zxg` dhiy d`ian `xnbdééaàå§©©¥

íbøúîoic z` cinrdl yiy ,`iig iaxe ax ixaca [yxtn-] §©§¥
epzpynóàa,Búñeðàî (äàa) Bzan okyúçkLî éçekLàc ïåék ©¦¨¨¥£¨¥¨§©§¥©§©©

[epivny-]dì,`edy lk ote`a eza zexra df oiclàéòa éà ¨¦¨£¨
Bàaéåäéz ïéñðezqep`n dclepy dexra ecinrdl jixv m` ± §¨¦¦§¥

e ,df ote`a ecinrpéåäz ïéàeOða àéòa éàecinrdl jixv m`e - ¦¨£¨§¦¦¦§¥
.df ote`a ecinrp ,oi`eyip ici lry dexraìáàzexråéçà úLà £¨¥¤¨¦

àì ,BîìBòa äéä àlLzxzen dfl dxeq`d' dpynd oica zllkp ¤Ÿ¨¨§¨Ÿ
n ,'dfl zxzen dfl dxeq`de dflc ïåékwxàeä ïBòîL éaøc àaélà ¥¨§©¦¨§©¦¦§

dì úçkLîcdfl zxzen dfl dxeq`' ly ef zexyt` [epivn-] §©§©©¨
`ly g` zy` dxq`p `l ezhiyl oky .'dfl zxzen dfl dxeq`e
didy g`d dnaiiy mcew df g` clep ok m` `l` enlera did
,iyilyd clep jk xg` wxe ipyd g`d dnaii m` la` ,enlera
okzi ezhiyle .el znaiizn `id ixd mipa `la ipyd zn jk xg`e
oerny oae`x eidy oebk ,enlera did `ly g` zy`a zeig` oic
,lgx z` oae`x `ype .zeig` d`le lgxe ,mig` dcedie iel
iptl lgx dltpe ,mipa `la oae`x zne .d`l z` `yp oernye
zy` lgx z` `vne ,xkyyi mdig` clep jk xg`e ,meail eig`
jk xg`e .enlera did `ly eig` zy` meyn eilr dxeq` oae`x
d`l dltpe ,mipa `la oerny zne ,oae`x zy` lgx z` iel maii
d`l z` `vne mdig` oeleaf clep jk xg`e .meail eig` iptl
.enlera did `ly eig` zy` meyn eilr dxeq` oerny zy`
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c"agקפו i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.çïéëøáî éîì òãBéå áBha úBiúBàä êúçì òãBiL úBø÷ì òãBiä ïè÷[fi38àéáða øéèôäì ìëé[giíéâäBð Léå ¨¨©¥©¦§¤¥©©£Ÿ¨¦§§¥©§¦§¨§¦¨Ÿ§©§¦©¨¦§¥£¦
úøöòa ïéøéèôîL ìà÷æçé ìL äákøîa ãBáëå ìeñìñ40çñt ìL 'æa dúBà íéøéèônLk ãåc úøéLáe ¦§§¨§¤§¨¨¤§¤§¥¤©§¦¦¨£¤¤§¦©¨¦§¤©§¦¦¨§¤¤©

äáeL úaMa íb ïk íéâäBð Léå ìBãb àlà øéèôé àlL[akÎhi: ¤Ÿ©§¦¤¨¨§¥£¦¥©§©¨¨
ח  סעיף וברכותיה ההפטרה דין רפד סימן

1

2

3

`zax `zkld
ïéëøáî éîì [æé ושמברכים הברכות ענין שמבין -

.37לה'
àéáðá øéèôäì [çé עולה הקטן שאין חב"ד מנהג -

מן  יוצאים במקרים כן אם אלא - למפטיר אפילו
.39הכלל 

äáåù úáùá [èé חשיבות מטעם שהוא משמע -41.
äáåù úáùá [ë יארֿצייט לו שיש שמי נוהגים -

יארֿצייט  לו יש אם וכן למפטיר, עולה הוא בשבת
שלפניו  בשבת עולה שאחריו ,42בשבוע

כדי  לשביעי יעלה - למפטיר לעלות ניתן לא אם
או  אחרת עליה או הקריאה, שבסיום הקדיש שיאמר

.43במנחה 
äáåù úáùá [àë כל למפטיר עולה שהאבל נוהגים -

לו 45חודש 44י"א  ליתן מחוייבים אינם שהקהל אלא ,

zetqede mipeiv
מגיל 37) פחות לא ועכ"פ חריפותו, לפי י' או ט' בן והוא

ס"ט). קצט (סי' שנים ו'
Ê"ËÒעד"ז38) ·Ù¯ ÔÓÈÒ· יכול מברכין למי היודע קטן :

אלא  אינו שהמפטיר בשבת לומר צריך אין למפטיר, לעלות
השביעי. שקרא מה וכופל חוזר

סט"ז.39) רפב סימן על לעיל ראה
Ò"‰עד"ז40) „ˆ˙ 'ÈÒ· שגדול מקומות במקצת ונוהגין :

מרכבה  במעשה ולא לדבר: וסמך ההפטרה, זאת קורא וחכם
מדעתו. ומבין חכם היה כן אם אלא

ק. עמ' הרב"ש רשימות וראה
במטה 41) מפורש וכן ,15 ובהערה 144 ע' חי"ד לקו"ש

חשוב. איש זו להפטורה לקרות ויש מ: סעיף סתר"ב אפרים
זו  ושבת שהפטרה בכך שהחשיבות מבאר שם ובלקו"ש
הזמן  תוכן מצד נקבעה זו (שהפטרה התשובה לענין שייכים
לה  שיש לפרשה) השייכות מצד ולא לתשובה השייך
מקום  שאין מובן הרי שכן, ומכיון המצוה, שאר על חשיבות
אצלו  שייך אין וממילא המצוות, מכל שפטור - לקטן
ד"שובה  ההפטרה שיאמר - התשובה ענין (שלימות)

ע"כ. ישראל".
מהשערי  הביא ב ס"ק בבדה"ש פח סי' השלחן ובקצות
למפטיר  קטן לקרות ראוי אין ויוה"כ בר"ה שגם אפרים

הדין. ימי שהם מאחר
(42.31 עמ' המנהגים ספר

אחר  ליא"צ קודם אביו אחר שיא"צ שנהגו מקומות ויש
אמו,

יא"צ  לו שיש ומי מפטיר, עליית למכור המנהג ועכשיו
מוכרין  היו בזמנו שגם רפ"ד סי' דרישה ועי' לקנות, מהדר
ומוכר  השמש שקורא הקהילות מנהג שם שכתב אלא
בשביל  היא לתורה העלי' עיקר כי המפטיר ולא ההפטרה
אלא  בזה מדקדקין ראיתי לא וכהיום בנביא, הפטרה קריאת

ההפטרה. ולא המפטיר ומוכר קורא
אינו  (אם למוסף התיבה לפני יורד הוא שהמפטיר ונוהגין
המפטיר  דכ"ד דמגילה המשנה ע"פ והוא יב"ח) תוך אבל

ואם  כו' התיבה לפני עובר והוא שמע על פורס הוא בנביא
עובר  רבו או אביו קטן שיהי'הי' נהגו ולא עכ"ל, ידו על ין

יהי' מי עדיין ידוע אינו שבשחרית כיון שמע על פורס גם
שפי' כמו להפטיר שרגיל במי מיירי והמשנה המפטיר,
לפני  יורד הוא ג"כ ביו"ט דהמפטיר ג"כ ומסתבר שם. רש"י
ולא  הגאונים מתקנת היא המפטיר שקריאת אע"פ התיבה
ופלא  כנה"ג, אנשי כעין תקנו מסתמא מ"מ כנה"ג מאנשי
יורד  הוא שהמפטיר הנ"ל המשנה דין בשו"ע נזכר שלא
יש  בביה"כ יא"צ ב' וכשיש ח"א, ע"ז והערני התיבה לפני
והשני  למפטיר עולה שא' ביניהם שמתפשרים נוהגים
ס"ק  בדה"ש פח סי' פח סי' השלחן (קצות מוסף מתפלל

ד).
שעולים 43) היארֿצייט שקודם בשבת ישראל ממנהגי

ט  שער אפרים שער ראה - למפטיר טוב) (מה לתורה,
בס' הובא - סרפ"ד. או"ח שו"ע יוסף ברכי סמ"ב.

.79 ע' המנהגיםֿחב"ד
להיארצייט  הכנות עם הקשורים המנהגים לשאר בנוגע
אפשר  וכיו"ב) הצדקה בנתינת התורה, בלימוד (הוספה
שלאחרי  השבוע בימי גם לקיימם ופשיטא להשלימם
שלפני  לשבת דוקא שייכת לתורה העלי' אבל השבת;
וצע"ג  היארצייט), מתברך שמיני' מפני - (וי"ל היארצייט
ובפרט  הבא, וחמישי שני בקריאת להשלימו אפשר באם
יכולה  בשבת שהעלי' את"ל (ואף אחרת. בפרשה שהוא
אחרת), בפרשה גם (שהיא מנחה דתפלת בקרה"ת להיות
221 עמ' א' תשמ"ח השיחות (ס' מהשבת) חלק ה"ז מ"מ

.(2 הערה
בחיד"א 44) הוא וכן חדש' 'י"ב להלן הובא הרמ"א לשון

דיני  אפרים ובמטה ועוד. ה ס"ק יח סי' לדוד אמת בס'
יתום  קדיש אומרים שאין שאף ס"ב שע"ד יתום קדיש

ולהפטיר. להתפלל רשאי מ"מ חודש, י"א לאחר
הוא  כן בלבד, חודש י"א הקדיש לומר שמנהגנו כשם אמנם

דלהלן. באגרותֿקודש מפורש וכן המפטיר, בעניין
קדיש 45) ואם אב על לומר נהגו ס"ד: שעו סי' הרמ"א

c"ag i`iyp epizeax zxezn

`zax `zkld
בדמים  לקנותו מחוייב אינו וכן שבוע, .46בכל

äáåù úáùá [áë עולה ברֿמצוה שנער העולם מנהג -
מנהג  אינו - דווקא למפטיר הראשונה העליה את

לנער  מפטיר ליתן כדי אחר מנהג דוחים ואין חב"ד,
.47'ברֿמצוה'

zetqede mipeiv
ערבית  ולהתפלל בנביא, להפטיר נהגו וכן חדש, י"ב בתרא
לגיהנם, הנשמות שחוזרין הזמן שהוא שבתות במוצאי
הגיהנם  מן ואמו אביו פודה ברבים, ומקדש מתפלל וכשהבן

ראשונים). פוסקים בכמה הוא (וכן
חט"ז  אליעזר ציץ שו"ת רפב, סי' או"ח (נמוקי שפירשו ויש
כט) סי' החדשות מהרי"ל בשו"ת משמע וכן לח, סי'
קריאת  משום ולא ברכו, ויאמר לתורה שיעלה הוא שהעיקר
לקריאת  היא הרמ"א דברי פשטות אמנם עצמה, ההפטרה
פעמים  כמה נשיאינו רבותינו הורו וכן עצמה, ההפטרה

להחכם  הנפטר דברי וכן פ'כדלהלן, בזהר לבנו שלמד
אפקעי  בקהל ההפטרה בני דאמר בשעתא א): (פא, אחרי
גזר  לי קרעו קדיש ואמר לתפלה דעבר בשעתא דינא. מן לי
לנער' 'חנוך בקונטרס אלו דברים והובאו וכל. מכל דין

נ"ע. מוהרש"ב אדמו"ר מכ"ק
Â‡È˘ ÂÈ˙Â·¯ ˙Â‡¯Â‰Â ˙‚‰‰ יחיאל ר' מהחסיד שמעתי :

תרמ"ג  בשנת בליובאוויטש מהיושבים הי' שהוא היילפערין
כ"ק  הוד על הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד של האבילות שנת
כ"ק  הוד הי' זי"ע זצוקללה"ה נבג"מ אאזמו"ר אביו
ג' (הי' מפטיר לתורה עלה ובשבת ... הרה"ק אאמו"ר
מוהריי"צ  אדמו"ר כ"ק קודש (אגרות מקומות) בג' מנינים
פטירת  בעקבות אדמו"ר לכ"ק (מכתב ד'תתעח אגרת חי"ג

הרלוי"צ). אביו
השיחות  (ס' ה'תש"ד אלול מה' בשיחה יותר ובפירוט
הרלו"י): פטירת אודות השמועה כשהגיעה 160 ע' ה'תש"ד
עולה  היה מוהר"ש) אדמו"ר כ"ק (פטירת שנה לאותה עד
אחיו  מחולק: הסדר היה שכן שבתות, לשלש אחת למפטיר
בשנת  רמ"מ. ואחיו הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד הרז"א,
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד מנינים. שלשה היו האבילות
מוהר"ש, הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד של בחדרו התפלל
בית  של שני בחדר ורמ"מ המדרש, בבית התפלל רז"א

המדרש.
למי  אדמו"ר כ"ק מורה תיב) אגרת (ח"ג קודש ובאגרות
באגרות  הוא וכן חדש. י"א כל מפטיר ר"ל: לאבלות שנכנס
בתורה  הקריאה אודות במ"ש ו'תיט): אגרת (חי"ח קודש
אדמו"ר  מו"ח מכ"ק שמעתי הוראות שתי - למפטיר ועלי'
אלא  זללה"ה, אאמו"ר אחרי באבלות בהיותי זה אודות
ב' וביום שבת במנחת רק בתורה קראתי פרטי טעם שמפני

וה'.
כ"ק  עלה (תשכ"ה) אמו על האבלות שנת של ביוה"כ

בשחרית. ולא במנחה למפטיר אדמו"ר
למפטיר  העליה בעניין בכלל נשיאנו רבותינו הנהגת

ס"ט. רפב סימן על לעיל נתבארה
משא"כ 46) קדמונים, בפוסקים הוזכר זה שמנהג אף

מנהג  אין מ"מ היארצייט, קודם בשבת למפטיר העליה
מפטיר  על יותר ומקפידים ביותר, זה על להקפיד העולם

,(31 עמ' המנהגים בס' גם (שהובא היארצייט קודם
אם  וכן מפטיר, לקנות כדי רב ממון לבזבז צריך אין ולכך
והמקבל  למפטיר, לעלות לו אין היטב הטעמים יודע אינו

'בליֿנדר'. יאמר זה מנהג עליו
אינו  שזה אף האבלות, בשנת לאבל קודם יארצייט ובעל
ענגיל  מהר"ש בשו"ת פסק (וכן מדינא וזה ממנהגא אלא

מג). סי' ח"ה
ידועה 47) לתורה, העלי' בענין פז: ע' חי"ז קודש אגרות

במנחה  לתורה דעלי' בהמעלה תרצ"ו, שבט דכ"ה השיחה
בעלי' העולם שמנהג - מוכח האמורה מההוראה ... דשבת
נוהגים  שבכ"מ לומר מקום (ויש דוקא מנהג אינו למפטיר,
של  לתורה עלייתו האם ההורים, על סומכין שאין כיון בזה,
עלי' הנהיגו ולכן לו, מקודם או בזמנו הוא מצוה הבר
שבכ"מ  וכמדומה מקובל). זה מנהג אין כנ"ל אבל למפטיר,

זה. לשנות טעם ואין ובכיו"ב, להרב שייך דר"ה מפטיר

•
zay zekld - jexr ogley

ÊÈ מאכיל בהמתו לצורך מהמחובר עשבים נכרי ליקט
שלא  בפניה שעומד דהיינו בהמתו את ישראל אחריו
בכל  שכ"ד בסי' שנתבאר כמו שם דרך אלא לנטות תוכל
בטלטול  אסורים אלו עשבים ואף בטלטול האסור דבר
אסור  מכירו אם אבל מכירו הנכרי שאין והוא למעלה כמ"ש
שמא  גזרה בשבת מהם שתאכל כדי בפניה לעמוד אפילו לו
אבל  מהם יאכילנה אם בהמתו בשביל ללקוט הנכרי ירבה
שהנכרי  כיון שיעשו בכדי להמתין צריך אין שבת למוצאי
גזרה  משום אלא בשבת איסורו ואין עצמו לצורך ליקט

בשבילו: ירבה שמא

ÁÈ שיש דבר בכל הדין בשבילו וכן ירבה שמא בו לחוש
לעצמו  בישל או שצלה נכרי כגון מכירו הוא אם
זה  בדבר כיוצא וכל נכרים בישולי משום בהם שאין דברים

אבל  אחד מבשביל יותר שנים בשביל בו להרבות שצריך
נר  שהדליק כגון בשבילו ירבה שמא בו לחוש שאין בדבר
וכבש  אחד שבנר מהספינה בו לירד כבש שעשה או לעצמו

מותר: מכירו אפילו לכל יספיק אחד

ËÈ ישראל שלצורך בפירוש אומר אם מכירו שאינו אע"פ
מוכיחים  מעשיו אם כן אומר אינו אפילו או עושה הוא
בבית  נר שהדליק כגון עושה הוא ישראל שלצורך
אסור  כלום ממנו נהנה ולא הנכרי לו והלך בו שהישראל

לאורו: להשתמש

Î לבהמת (גם) והאכיל (לבהמתו) עשבים נכרי ליקט אם
ליקט  הסתם שמן ואע"פ בידו למחות צריך אין ישראל
נכרי  כל כי כלל זה בליקוט איסור אין ישראל לצורך גם
שיודע  עצמו לטובת הוא מתכוין בודאי מעצמו דבר העושה
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äáeL úaMa íb ïk íéâäBð Léå ìBãb àlà øéèôé àlL[akÎhi: ¤Ÿ©§¦¤¨¨§¥£¦¥©§©¨¨
ח  סעיף וברכותיה ההפטרה דין רפד סימן

1

2

3

`zax `zkld
ïéëøáî éîì [æé ושמברכים הברכות ענין שמבין -

.37לה'
àéáðá øéèôäì [çé עולה הקטן שאין חב"ד מנהג -

מן  יוצאים במקרים כן אם אלא - למפטיר אפילו
.39הכלל 

äáåù úáùá [èé חשיבות מטעם שהוא משמע -41.
äáåù úáùá [ë יארֿצייט לו שיש שמי נוהגים -

יארֿצייט  לו יש אם וכן למפטיר, עולה הוא בשבת
שלפניו  בשבת עולה שאחריו ,42בשבוע

כדי  לשביעי יעלה - למפטיר לעלות ניתן לא אם
או  אחרת עליה או הקריאה, שבסיום הקדיש שיאמר

.43במנחה 
äáåù úáùá [àë כל למפטיר עולה שהאבל נוהגים -

לו 45חודש 44י"א  ליתן מחוייבים אינם שהקהל אלא ,

zetqede mipeiv
מגיל 37) פחות לא ועכ"פ חריפותו, לפי י' או ט' בן והוא

ס"ט). קצט (סי' שנים ו'
Ê"ËÒעד"ז38) ·Ù¯ ÔÓÈÒ· יכול מברכין למי היודע קטן :

אלא  אינו שהמפטיר בשבת לומר צריך אין למפטיר, לעלות
השביעי. שקרא מה וכופל חוזר

סט"ז.39) רפב סימן על לעיל ראה
Ò"‰עד"ז40) „ˆ˙ 'ÈÒ· שגדול מקומות במקצת ונוהגין :

מרכבה  במעשה ולא לדבר: וסמך ההפטרה, זאת קורא וחכם
מדעתו. ומבין חכם היה כן אם אלא

ק. עמ' הרב"ש רשימות וראה
במטה 41) מפורש וכן ,15 ובהערה 144 ע' חי"ד לקו"ש

חשוב. איש זו להפטורה לקרות ויש מ: סעיף סתר"ב אפרים
זו  ושבת שהפטרה בכך שהחשיבות מבאר שם ובלקו"ש
הזמן  תוכן מצד נקבעה זו (שהפטרה התשובה לענין שייכים
לה  שיש לפרשה) השייכות מצד ולא לתשובה השייך
מקום  שאין מובן הרי שכן, ומכיון המצוה, שאר על חשיבות
אצלו  שייך אין וממילא המצוות, מכל שפטור - לקטן
ד"שובה  ההפטרה שיאמר - התשובה ענין (שלימות)

ע"כ. ישראל".
מהשערי  הביא ב ס"ק בבדה"ש פח סי' השלחן ובקצות
למפטיר  קטן לקרות ראוי אין ויוה"כ בר"ה שגם אפרים

הדין. ימי שהם מאחר
(42.31 עמ' המנהגים ספר

אחר  ליא"צ קודם אביו אחר שיא"צ שנהגו מקומות ויש
אמו,

יא"צ  לו שיש ומי מפטיר, עליית למכור המנהג ועכשיו
מוכרין  היו בזמנו שגם רפ"ד סי' דרישה ועי' לקנות, מהדר
ומוכר  השמש שקורא הקהילות מנהג שם שכתב אלא
בשביל  היא לתורה העלי' עיקר כי המפטיר ולא ההפטרה
אלא  בזה מדקדקין ראיתי לא וכהיום בנביא, הפטרה קריאת

ההפטרה. ולא המפטיר ומוכר קורא
אינו  (אם למוסף התיבה לפני יורד הוא שהמפטיר ונוהגין
המפטיר  דכ"ד דמגילה המשנה ע"פ והוא יב"ח) תוך אבל

ואם  כו' התיבה לפני עובר והוא שמע על פורס הוא בנביא
עובר  רבו או אביו קטן שיהי'הי' נהגו ולא עכ"ל, ידו על ין

יהי' מי עדיין ידוע אינו שבשחרית כיון שמע על פורס גם
שפי' כמו להפטיר שרגיל במי מיירי והמשנה המפטיר,
לפני  יורד הוא ג"כ ביו"ט דהמפטיר ג"כ ומסתבר שם. רש"י
ולא  הגאונים מתקנת היא המפטיר שקריאת אע"פ התיבה
ופלא  כנה"ג, אנשי כעין תקנו מסתמא מ"מ כנה"ג מאנשי
יורד  הוא שהמפטיר הנ"ל המשנה דין בשו"ע נזכר שלא
יש  בביה"כ יא"צ ב' וכשיש ח"א, ע"ז והערני התיבה לפני
והשני  למפטיר עולה שא' ביניהם שמתפשרים נוהגים
ס"ק  בדה"ש פח סי' פח סי' השלחן (קצות מוסף מתפלל

ד).
שעולים 43) היארֿצייט שקודם בשבת ישראל ממנהגי

ט  שער אפרים שער ראה - למפטיר טוב) (מה לתורה,
בס' הובא - סרפ"ד. או"ח שו"ע יוסף ברכי סמ"ב.

.79 ע' המנהגיםֿחב"ד
להיארצייט  הכנות עם הקשורים המנהגים לשאר בנוגע
אפשר  וכיו"ב) הצדקה בנתינת התורה, בלימוד (הוספה
שלאחרי  השבוע בימי גם לקיימם ופשיטא להשלימם
שלפני  לשבת דוקא שייכת לתורה העלי' אבל השבת;
וצע"ג  היארצייט), מתברך שמיני' מפני - (וי"ל היארצייט
ובפרט  הבא, וחמישי שני בקריאת להשלימו אפשר באם
יכולה  בשבת שהעלי' את"ל (ואף אחרת. בפרשה שהוא
אחרת), בפרשה גם (שהיא מנחה דתפלת בקרה"ת להיות
221 עמ' א' תשמ"ח השיחות (ס' מהשבת) חלק ה"ז מ"מ

.(2 הערה
בחיד"א 44) הוא וכן חדש' 'י"ב להלן הובא הרמ"א לשון

דיני  אפרים ובמטה ועוד. ה ס"ק יח סי' לדוד אמת בס'
יתום  קדיש אומרים שאין שאף ס"ב שע"ד יתום קדיש

ולהפטיר. להתפלל רשאי מ"מ חודש, י"א לאחר
הוא  כן בלבד, חודש י"א הקדיש לומר שמנהגנו כשם אמנם

דלהלן. באגרותֿקודש מפורש וכן המפטיר, בעניין
קדיש 45) ואם אב על לומר נהגו ס"ד: שעו סי' הרמ"א

c"ag i`iyp epizeax zxezn

`zax `zkld
בדמים  לקנותו מחוייב אינו וכן שבוע, .46בכל

äáåù úáùá [áë עולה ברֿמצוה שנער העולם מנהג -
מנהג  אינו - דווקא למפטיר הראשונה העליה את

לנער  מפטיר ליתן כדי אחר מנהג דוחים ואין חב"ד,
.47'ברֿמצוה'

zetqede mipeiv
ערבית  ולהתפלל בנביא, להפטיר נהגו וכן חדש, י"ב בתרא
לגיהנם, הנשמות שחוזרין הזמן שהוא שבתות במוצאי
הגיהנם  מן ואמו אביו פודה ברבים, ומקדש מתפלל וכשהבן

ראשונים). פוסקים בכמה הוא (וכן
חט"ז  אליעזר ציץ שו"ת רפב, סי' או"ח (נמוקי שפירשו ויש
כט) סי' החדשות מהרי"ל בשו"ת משמע וכן לח, סי'
קריאת  משום ולא ברכו, ויאמר לתורה שיעלה הוא שהעיקר
לקריאת  היא הרמ"א דברי פשטות אמנם עצמה, ההפטרה
פעמים  כמה נשיאינו רבותינו הורו וכן עצמה, ההפטרה

להחכם  הנפטר דברי וכן פ'כדלהלן, בזהר לבנו שלמד
אפקעי  בקהל ההפטרה בני דאמר בשעתא א): (פא, אחרי
גזר  לי קרעו קדיש ואמר לתפלה דעבר בשעתא דינא. מן לי
לנער' 'חנוך בקונטרס אלו דברים והובאו וכל. מכל דין

נ"ע. מוהרש"ב אדמו"ר מכ"ק
Â‡È˘ ÂÈ˙Â·¯ ˙Â‡¯Â‰Â ˙‚‰‰ יחיאל ר' מהחסיד שמעתי :

תרמ"ג  בשנת בליובאוויטש מהיושבים הי' שהוא היילפערין
כ"ק  הוד על הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד של האבילות שנת
כ"ק  הוד הי' זי"ע זצוקללה"ה נבג"מ אאזמו"ר אביו
ג' (הי' מפטיר לתורה עלה ובשבת ... הרה"ק אאמו"ר
מוהריי"צ  אדמו"ר כ"ק קודש (אגרות מקומות) בג' מנינים
פטירת  בעקבות אדמו"ר לכ"ק (מכתב ד'תתעח אגרת חי"ג

הרלוי"צ). אביו
השיחות  (ס' ה'תש"ד אלול מה' בשיחה יותר ובפירוט
הרלו"י): פטירת אודות השמועה כשהגיעה 160 ע' ה'תש"ד
עולה  היה מוהר"ש) אדמו"ר כ"ק (פטירת שנה לאותה עד
אחיו  מחולק: הסדר היה שכן שבתות, לשלש אחת למפטיר
בשנת  רמ"מ. ואחיו הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד הרז"א,
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד מנינים. שלשה היו האבילות
מוהר"ש, הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד של בחדרו התפלל
בית  של שני בחדר ורמ"מ המדרש, בבית התפלל רז"א

המדרש.
למי  אדמו"ר כ"ק מורה תיב) אגרת (ח"ג קודש ובאגרות
באגרות  הוא וכן חדש. י"א כל מפטיר ר"ל: לאבלות שנכנס
בתורה  הקריאה אודות במ"ש ו'תיט): אגרת (חי"ח קודש
אדמו"ר  מו"ח מכ"ק שמעתי הוראות שתי - למפטיר ועלי'
אלא  זללה"ה, אאמו"ר אחרי באבלות בהיותי זה אודות
ב' וביום שבת במנחת רק בתורה קראתי פרטי טעם שמפני

וה'.
כ"ק  עלה (תשכ"ה) אמו על האבלות שנת של ביוה"כ

בשחרית. ולא במנחה למפטיר אדמו"ר
למפטיר  העליה בעניין בכלל נשיאנו רבותינו הנהגת

ס"ט. רפב סימן על לעיל נתבארה
משא"כ 46) קדמונים, בפוסקים הוזכר זה שמנהג אף

מנהג  אין מ"מ היארצייט, קודם בשבת למפטיר העליה
מפטיר  על יותר ומקפידים ביותר, זה על להקפיד העולם

,(31 עמ' המנהגים בס' גם (שהובא היארצייט קודם
אם  וכן מפטיר, לקנות כדי רב ממון לבזבז צריך אין ולכך
והמקבל  למפטיר, לעלות לו אין היטב הטעמים יודע אינו

'בליֿנדר'. יאמר זה מנהג עליו
אינו  שזה אף האבלות, בשנת לאבל קודם יארצייט ובעל
ענגיל  מהר"ש בשו"ת פסק (וכן מדינא וזה ממנהגא אלא

מג). סי' ח"ה
ידועה 47) לתורה, העלי' בענין פז: ע' חי"ז קודש אגרות

במנחה  לתורה דעלי' בהמעלה תרצ"ו, שבט דכ"ה השיחה
בעלי' העולם שמנהג - מוכח האמורה מההוראה ... דשבת
נוהגים  שבכ"מ לומר מקום (ויש דוקא מנהג אינו למפטיר,
של  לתורה עלייתו האם ההורים, על סומכין שאין כיון בזה,
עלי' הנהיגו ולכן לו, מקודם או בזמנו הוא מצוה הבר
שבכ"מ  וכמדומה מקובל). זה מנהג אין כנ"ל אבל למפטיר,

זה. לשנות טעם ואין ובכיו"ב, להרב שייך דר"ה מפטיר

•
zay zekld - jexr ogley

ÊÈ מאכיל בהמתו לצורך מהמחובר עשבים נכרי ליקט
שלא  בפניה שעומד דהיינו בהמתו את ישראל אחריו
בכל  שכ"ד בסי' שנתבאר כמו שם דרך אלא לנטות תוכל
בטלטול  אסורים אלו עשבים ואף בטלטול האסור דבר
אסור  מכירו אם אבל מכירו הנכרי שאין והוא למעלה כמ"ש
שמא  גזרה בשבת מהם שתאכל כדי בפניה לעמוד אפילו לו
אבל  מהם יאכילנה אם בהמתו בשביל ללקוט הנכרי ירבה
שהנכרי  כיון שיעשו בכדי להמתין צריך אין שבת למוצאי
גזרה  משום אלא בשבת איסורו ואין עצמו לצורך ליקט

בשבילו: ירבה שמא

ÁÈ שיש דבר בכל הדין בשבילו וכן ירבה שמא בו לחוש
לעצמו  בישל או שצלה נכרי כגון מכירו הוא אם
זה  בדבר כיוצא וכל נכרים בישולי משום בהם שאין דברים

אבל  אחד מבשביל יותר שנים בשביל בו להרבות שצריך
נר  שהדליק כגון בשבילו ירבה שמא בו לחוש שאין בדבר
וכבש  אחד שבנר מהספינה בו לירד כבש שעשה או לעצמו

מותר: מכירו אפילו לכל יספיק אחד

ËÈ ישראל שלצורך בפירוש אומר אם מכירו שאינו אע"פ
מוכיחים  מעשיו אם כן אומר אינו אפילו או עושה הוא
בבית  נר שהדליק כגון עושה הוא ישראל שלצורך
אסור  כלום ממנו נהנה ולא הנכרי לו והלך בו שהישראל

לאורו: להשתמש

Î לבהמת (גם) והאכיל (לבהמתו) עשבים נכרי ליקט אם
ליקט  הסתם שמן ואע"פ בידו למחות צריך אין ישראל
נכרי  כל כי כלל זה בליקוט איסור אין ישראל לצורך גם
שיודע  עצמו לטובת הוא מתכוין בודאי מעצמו דבר העושה
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יהיו  שלא ובלבד רנ"ב בסי' שנתבאר כמו יפסיד שלא
מטעם  הפקר של או הנכרי של אלא הישראל של עשבים
ישראל  לבהמת שמאכיל במה איסור אין (וגם שם שנתבאר
ממה  ליהנות לישראל שאסור שאף בשבילו שליקט מעשבים
כמו  עצמו לטובת שנתכוין אע"פ בשבילו הנכרי שעשה
לא  מזה נהנה ממש גופו אין כאן מקום מכל שם שנתבאר
שתאכל  כדי בפניה עומד עצמו הוא כן אם אלא חכמים גזרו
לטובת  בזה שמתכוין כיון מאכילה שהנכרי מה על לא אבל

עצמו).

(שאין  מקרה דרך כן עושה כשהנכרי אמורים דברים במה
שמא  כי ישראל בשביל גם שליקט בבירור ידוע הדבר
אם  אבל ישראל) לבהמת ליתן נמלך ואח"כ לעצמו ליקטן
הוא  שבודאי (שכיון בידו למחות צריך כן לעשות רגיל
מהם  הנכרי שמאכיל מה על אף חכמים גזרו בשבילו ליקטן

ישראל): לבהמת

‡Î או מתו בו לקבור קבר או ארון בשבת שעשה נכרי
ליקבר  לישראל מותר נכרים) שרובה (בעיר למכור
להמתין  צריך ישראל בשביל עשאו ואם מיד שבת במוצאי
בין  בשבילו שנעשה זה ישראל בו לקבור בין שיעשו בכדי

אחר. ישראל בו לקבור

במקום  עומדים הארון או כשהקבר אמורים דברים במה
בשביל  בשבת שנעשו לכל מפורסם הדבר שאין המוצנע
הנעשה  ארון וכן בפרהסיא העומד קבר אבל ישראל פלוני
יודעים  שהכל בענין בפרהסיא העומד קבר אצל בשבת
אסור  ישראל לפלוני בשבת נעשה זה ארון או זה שקבר

ב  שיעשו לקבור בכדי לאחר ואף עולמית ישראל אותו ו
בשבילו  בפרהסיא נכרי ע"י שבת שנתחלל על קנס משום
והוא  שיעשו בכדי לאחר אחר ישראל בו לקבור מותר אבל
חי  ישראל בשביל בפרהסיא נכרי ע"י שבת נתחלל אם הדין
על  הנכרי את צוה שלא אע"פ קנס משום עולמית לו אסור

ככה.

אלא  קנס משום מת גבי עולמית אסרו שלא  אומרים ויש
בו  שנתחלל מפורסם בקבר שיקבר למת הוא שגנאי משום
בכדי  לאחר לו אף מותר חי גבי זה ולפי בשבילו שבת
בדברי  להקל דעתם על לסמוך יש הצורך ולעת שיעשו

סופרים.

כשעשה  אלא חכמים החמירו לא הראשונה סברא לפי ואף
לעשות  השבת קודם עליו קבל אם אבל מעצמו הדבר הנכרי
יעשנו  אימתי זמן לו קבע ולא שכר הישראל לו וקצץ זה
המתנה  לאחר הדין מן איסור אין עצמו מדעת בשבת ועשה
הנכרי  היה ואפילו בפרהסיא שעשה אע"פ שיעשו בכדי
ועשה  יום איזה הישראל לו קבע שלא אלא יום שכיר
אלא  הדין מן זה בענין מותר מת גבי ואפילו בשבת מעצמו
ממנו  יהנה שלא הכל לדברי חי גבי אף להחמיר שנכון
נכרי  ע"י שבת בו שנתחלל כל מישראל אדם שום עולמית
בקבלנות  הנכרי עשהו אפילו ישראל אמירת ע"י בפרהסיא
אלא  תרס"ד בסי' שיתבאר כמן הדין מעיקר איסור בו שאין
עצמו  הנאת בשביל בו השגיח ולא הנכרי ביד מיחה כן אם

רמ"ד: בסי' כמ"ש

·Î להספיד חלילין הרבים רשות דרך בשבת שהביא נכרי
לא  תורה של איסור בהם שנעשה כיון ישראל בהם
שימתינו  עד אחר ישראל ולא ישראל אותו לא בהם יספידו
שהביאם  מקום מאותו שבת במוצאי להביאם שיכולים בכדי
שהוא  בין לתחום חוץ הוא מקום שאותו בין בשבת הנכרי
בכדי  שימתינו די הביאם מהיכן ידוע אינו ואם התחום בתוך
אמורים  דברים במה לתחום מחוץ להביאם שיכולין
שהכל  בענין בפרהסיא הביאם אם אבל בצנעא כשהביאם
ישראל  פלוני בשביל בשבת הרבים ברשות שהובאו יודעים

עולמית. ישראל אותו בהם להספיד אסור

כרמלית  דרך הביאם אם אבל גמורה הרבים ברשות זה וכל
למי  אפילו כלל להמתין צריך אין התחום מתוך הביאם אם
בשבילו  שהובא למי החמירו שלא בשבילו שהובאו
לא  אבל עצמה בשבת ממנה יהנה שלא אלא בכרמלית
הביאם  כן אם אלא שיעשו בכדי שבת במוצאי להמתין
בתוך  משא"כ בשבת הבאתו מועלת שאז לתחום מחוץ
שהיה  (מפני כך כל מועלת בשבת הבאתו אין התחום
במוצאי  ולהביאם בשבת בעצמו לשם לילך יכול הישראל
שבת  במוצאי שוהה שהיה מועט שיעור ומשום מיד שבת
לנכרי  יאמר שמא כך בשביל לחוש אין לכאן משם בחזירתו

בשבת). לשם לילך

התחום  מתוך או לתחום מחוץ הביאם אם ספק הוא ואם
בודאי  אפילו מותר לאחרים אבל בשבילו שהובא למי אסור
ואחר  כרמלית דרך לתחום מחוץ הביאם ואם לתחום  חוץ
בכדי  אלא להמתין צריך אין הרבים רשות דרך העבירם כך
ואח"כ  שבת במוצאי הרבים רשות מתחלת להביאם שיכולין
הובאו  אם בשבילו שהובא למי אפילו או לאחרים מותר

התחום: מתוך

יזֿכב  סעיפים ישראל בעד מלאכה שעשה נכרי שכה סימן ב חלק

הם ‡ אם בין בחמין רובו או גופו כל לרחוץ חכמים אסרו
מפני  שבת מערב הוחמו אפילו בקרקע הם אם בין בכלי
החמנו  שבת מערב ואמרו בשבת מחמין שהיו הבלנים
מכל  בזדון לחלל השבתות על ישראל נחשדו שלא ואע"פ
סמוך  יום מבעוד צוננים המים תחת עצים נותנים היו מקום
את  ומחממים השבת כל והולכים מתבערים והם לחשכה
ישכח  שמא גזרה משום אסור זה ודבר שעליהם המים
לרחוץ  אדם לכל אסרו לפיכך משחשכה בגחלים ויחתה
המים  לשפוך ואפילו הבלנים של במרחץ שלא אפילו בחמין
ששם  שבמרחץ רחיצה דרך זו שאין להשתטף גופו על
ואבר  אבר כל רוחץ ואפילו המים בתוך ואבריו גופו מכניס
חכמים  חלקו לא ואעפ"כ אחת בבת גופו רוב ולא לבדו
שרוחץ  שבמרחץ לרחיצה קצת דומה שעכ"פ כיון בגזרתם

רובו. או גופו כל

אברים  שאר או ורגליו ידיו פניו בחמין לרחוץ מותר אבל
מותר  מנהג שם שאין במקום ולכן גופו רוב רוחץ שאינו כל
אלא  לרחוץ צריכה אינה כי בשבת לבנים ללבוש לאשה
בבגד  תרחץ שלא שתזהר רק ירכותיה ובין מטה של פניה

סחיטה. לידי תבא שלא
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אפילו  לרחוץ מותר טבריא בחמי אבל האור בחמי זה וכל
בצוננים  לומר צריך ואין המים בתוך יחד גופו כל להכניס
אבל  בקרקע כשהם אלא טבריא בחמי התירו לא מקום ומכל

אינו  בכלי שהוא שכל מפני האור כחמי דינם בכלי כשהם
מפני  אלו על לגזור ויש טבריא לחמי האור חמי בין ניכר

אלו:

א  סעיף בשבת רחיצה דיני שכו סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: עולם תוכןתוכןתוכןתוכן בורא הוא שהקב"ה ההכרה

אלא  "אמונה" בשם נקראת לא הנבראים כל ומחי'

"דעת"

ùé äðä .'åâå êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå
,'åâå úòãì úàøä äúà øîàð øáë àìä ïéáäì

.úòãéå ãåò åäîå
תורה, מתן מעמד בתיאור ואתחנן, פ' בתחילת
הוא  ה' כי לדעת הראת "אתה כתובים: שני יש
והשבות  היום "וידעת מלבדו", עוד אין האלקים
ועל  ממעל בשמים האלקים הוא ה' כי לבבך אל
שכבר  מאחר מובן: ואינו עוד". אין מתחת הארץ
בראי' האלקים" הוא ש"ה' ישראל לבני נתגלה
על  ציווי לעוד הוצרכו למה לדעת"), ("הראת ממש

היום". "וידעת באמרו הידיעה

.íåéä åäî íâ
מהו  היום", "וידעת שנאמר מה להבין צריך גם
האלקים  הוא ה' כי לדעת שהציווי וההדגשה הדיוק
והשבות  "וידעת סתם והול"ל דוקא, "היום" הוא

גו'". לבבך אל

כאן:] בכתובים שאלה עוד מקדים זה [להבין

íéðô ìà íéðô åàøù äøåú ïúî øçà äðä êà
úåøáãä úøùò íîöòá åòîùå,הקב"ה מפי

äúà áø÷ 'åâå òåîùì åðçðà íéôñåé íà åøîà
øîàå íãé ìò íéëñä ä"á÷äå ,'åâå òîùå
'åâå íäì øåîà êì 'åâå åøáã øùà ìë åáéèéä

משה). אליהם ידבר (שמעתה

áéúëåזה לאחרי úåùòìתיכף 'åâå äåöîä úàæå
áéúëå ,ùáãå áìç úáæ õøà ãò 'åâå õøàá
ãçà 'éåä åðé÷ìà 'éåä ìàøùé òîù äéøúá
ååèöðù äðåùàøä äåöîä àéäù ,'åâå úáäàå

¯ úåøáãä úøùò øçà הגבורה מפי ¯ששמעו
.äùî éôî

פרשת  על קאי - יחיד ל' זאת - המצוה" "זאת

תורה), דמתן זו פרשה לאחרי תיכף (שנאמרה ק"ש
המצוות". כל "כוללת היא כי סתם "מצוה" שנק'

'åâå äåöîä úàæå øîåì íéã÷ä äîì ïéáäì êéøöå
óåâä úáåç òîù úùøô àäã ,'åâå õøàá úåùòì

.'åë õøàá ïéá úâäåðå àéä
שהרי  דוקא, בארץ אינה שמע קריאת חובת
ואמאי  לארץ, בחוץ גם שנוהגת הגוף חובת היא
"ארץ  כאן מדייק מדוע וגם, בארץ". "לעשות אומר
ק"ש  מצות בין השייכות מהי - ודבש" חלב זבת

ודבש. חלב זבת לארץ

úòã ïéðò øåàéá íéã÷äì êéøö äæ ìë ïéáäìå
áéúë äðä éë .úåöî éúù íäù ,äðåîà ïéðòå
.'éåäá åðéîàéå áéúëå ,'åâå êéáà éäìà úà òã

שונים  ענינים שני הם וה"אמונה" ה"דעת"
דבר  על אלא נופל אינו האמונה ענין כי בתכלית,
בו, להאמין צריך רק השכל בראיית נראה שאינו
דוקא  שצריך פסוקים בכמה ומצינו הדעת. משא"כ
אביך", אלקי את "דע כמו באלקות, דעת בחינת
ענין  נזכר פסוקים ובכמה ידע", לא "ישראל
כתיב  באברהם וכן בה'" "ויאמינו כמו האמונה
הן  בשתיהן, צורך שיש מובן שמזה בה'". "והאמין

מצוות. שתי והן - אמונה והן דעת

לעמוד, יש להלן, שיתבארו הענינים [להבנת

עכ  דדעת "בקצרה הענינים שני של מהותם על פ,

באלקות. ואמונה

- הדעת והן האמונה דהן להקדים, יש ראשיתֿכל

ספק  שום בלי גמורה בוודאות מוחלטת ידיעה פירושן

ח  בעולם ספיקא ו."וספק

ב  הכוונה שאין מובן, מזה להכרה דעת "אשר כאן "

שכליות, והוכחות מראיות הנובעת הבורא במציאות

האמיתיים  ישראל מגדולי החקירה בספרי כמבואר

הבנוי' ידיעה שכן, הבורא. מציאות על ראיות הרבה

שיבוא  יתכן שהרי מוחלטת, אינה שכליות הוכחות על
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קפט c"ag i`iyp epizeax zxezn

יהיו  שלא ובלבד רנ"ב בסי' שנתבאר כמו יפסיד שלא
מטעם  הפקר של או הנכרי של אלא הישראל של עשבים
ישראל  לבהמת שמאכיל במה איסור אין (וגם שם שנתבאר
ממה  ליהנות לישראל שאסור שאף בשבילו שליקט מעשבים
כמו  עצמו לטובת שנתכוין אע"פ בשבילו הנכרי שעשה
לא  מזה נהנה ממש גופו אין כאן מקום מכל שם שנתבאר
שתאכל  כדי בפניה עומד עצמו הוא כן אם אלא חכמים גזרו
לטובת  בזה שמתכוין כיון מאכילה שהנכרי מה על לא אבל

עצמו).

(שאין  מקרה דרך כן עושה כשהנכרי אמורים דברים במה
שמא  כי ישראל בשביל גם שליקט בבירור ידוע הדבר
אם  אבל ישראל) לבהמת ליתן נמלך ואח"כ לעצמו ליקטן
הוא  שבודאי (שכיון בידו למחות צריך כן לעשות רגיל
מהם  הנכרי שמאכיל מה על אף חכמים גזרו בשבילו ליקטן

ישראל): לבהמת

‡Î או מתו בו לקבור קבר או ארון בשבת שעשה נכרי
ליקבר  לישראל מותר נכרים) שרובה (בעיר למכור
להמתין  צריך ישראל בשביל עשאו ואם מיד שבת במוצאי
בין  בשבילו שנעשה זה ישראל בו לקבור בין שיעשו בכדי

אחר. ישראל בו לקבור

במקום  עומדים הארון או כשהקבר אמורים דברים במה
בשביל  בשבת שנעשו לכל מפורסם הדבר שאין המוצנע
הנעשה  ארון וכן בפרהסיא העומד קבר אבל ישראל פלוני
יודעים  שהכל בענין בפרהסיא העומד קבר אצל בשבת
אסור  ישראל לפלוני בשבת נעשה זה ארון או זה שקבר

ב  שיעשו לקבור בכדי לאחר ואף עולמית ישראל אותו ו
בשבילו  בפרהסיא נכרי ע"י שבת שנתחלל על קנס משום
והוא  שיעשו בכדי לאחר אחר ישראל בו לקבור מותר אבל
חי  ישראל בשביל בפרהסיא נכרי ע"י שבת נתחלל אם הדין
על  הנכרי את צוה שלא אע"פ קנס משום עולמית לו אסור

ככה.

אלא  קנס משום מת גבי עולמית אסרו שלא  אומרים ויש
בו  שנתחלל מפורסם בקבר שיקבר למת הוא שגנאי משום
בכדי  לאחר לו אף מותר חי גבי זה ולפי בשבילו שבת
בדברי  להקל דעתם על לסמוך יש הצורך ולעת שיעשו

סופרים.

כשעשה  אלא חכמים החמירו לא הראשונה סברא לפי ואף
לעשות  השבת קודם עליו קבל אם אבל מעצמו הדבר הנכרי
יעשנו  אימתי זמן לו קבע ולא שכר הישראל לו וקצץ זה
המתנה  לאחר הדין מן איסור אין עצמו מדעת בשבת ועשה
הנכרי  היה ואפילו בפרהסיא שעשה אע"פ שיעשו בכדי
ועשה  יום איזה הישראל לו קבע שלא אלא יום שכיר
אלא  הדין מן זה בענין מותר מת גבי ואפילו בשבת מעצמו
ממנו  יהנה שלא הכל לדברי חי גבי אף להחמיר שנכון
נכרי  ע"י שבת בו שנתחלל כל מישראל אדם שום עולמית
בקבלנות  הנכרי עשהו אפילו ישראל אמירת ע"י בפרהסיא
אלא  תרס"ד בסי' שיתבאר כמן הדין מעיקר איסור בו שאין
עצמו  הנאת בשביל בו השגיח ולא הנכרי ביד מיחה כן אם

רמ"ד: בסי' כמ"ש

·Î להספיד חלילין הרבים רשות דרך בשבת שהביא נכרי
לא  תורה של איסור בהם שנעשה כיון ישראל בהם
שימתינו  עד אחר ישראל ולא ישראל אותו לא בהם יספידו
שהביאם  מקום מאותו שבת במוצאי להביאם שיכולים בכדי
שהוא  בין לתחום חוץ הוא מקום שאותו בין בשבת הנכרי
בכדי  שימתינו די הביאם מהיכן ידוע אינו ואם התחום בתוך
אמורים  דברים במה לתחום מחוץ להביאם שיכולין
שהכל  בענין בפרהסיא הביאם אם אבל בצנעא כשהביאם
ישראל  פלוני בשביל בשבת הרבים ברשות שהובאו יודעים

עולמית. ישראל אותו בהם להספיד אסור

כרמלית  דרך הביאם אם אבל גמורה הרבים ברשות זה וכל
למי  אפילו כלל להמתין צריך אין התחום מתוך הביאם אם
בשבילו  שהובא למי החמירו שלא בשבילו שהובאו
לא  אבל עצמה בשבת ממנה יהנה שלא אלא בכרמלית
הביאם  כן אם אלא שיעשו בכדי שבת במוצאי להמתין
בתוך  משא"כ בשבת הבאתו מועלת שאז לתחום מחוץ
שהיה  (מפני כך כל מועלת בשבת הבאתו אין התחום
במוצאי  ולהביאם בשבת בעצמו לשם לילך יכול הישראל
שבת  במוצאי שוהה שהיה מועט שיעור ומשום מיד שבת
לנכרי  יאמר שמא כך בשביל לחוש אין לכאן משם בחזירתו

בשבת). לשם לילך

התחום  מתוך או לתחום מחוץ הביאם אם ספק הוא ואם
בודאי  אפילו מותר לאחרים אבל בשבילו שהובא למי אסור
ואחר  כרמלית דרך לתחום מחוץ הביאם ואם לתחום  חוץ
בכדי  אלא להמתין צריך אין הרבים רשות דרך העבירם כך
ואח"כ  שבת במוצאי הרבים רשות מתחלת להביאם שיכולין
הובאו  אם בשבילו שהובא למי אפילו או לאחרים מותר

התחום: מתוך

יזֿכב  סעיפים ישראל בעד מלאכה שעשה נכרי שכה סימן ב חלק

הם ‡ אם בין בחמין רובו או גופו כל לרחוץ חכמים אסרו
מפני  שבת מערב הוחמו אפילו בקרקע הם אם בין בכלי
החמנו  שבת מערב ואמרו בשבת מחמין שהיו הבלנים
מכל  בזדון לחלל השבתות על ישראל נחשדו שלא ואע"פ
סמוך  יום מבעוד צוננים המים תחת עצים נותנים היו מקום
את  ומחממים השבת כל והולכים מתבערים והם לחשכה
ישכח  שמא גזרה משום אסור זה ודבר שעליהם המים
לרחוץ  אדם לכל אסרו לפיכך משחשכה בגחלים ויחתה
המים  לשפוך ואפילו הבלנים של במרחץ שלא אפילו בחמין
ששם  שבמרחץ רחיצה דרך זו שאין להשתטף גופו על
ואבר  אבר כל רוחץ ואפילו המים בתוך ואבריו גופו מכניס
חכמים  חלקו לא ואעפ"כ אחת בבת גופו רוב ולא לבדו
שרוחץ  שבמרחץ לרחיצה קצת דומה שעכ"פ כיון בגזרתם

רובו. או גופו כל

אברים  שאר או ורגליו ידיו פניו בחמין לרחוץ מותר אבל
מותר  מנהג שם שאין במקום ולכן גופו רוב רוחץ שאינו כל
אלא  לרחוץ צריכה אינה כי בשבת לבנים ללבוש לאשה
בבגד  תרחץ שלא שתזהר רק ירכותיה ובין מטה של פניה

סחיטה. לידי תבא שלא
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אפילו  לרחוץ מותר טבריא בחמי אבל האור בחמי זה וכל
בצוננים  לומר צריך ואין המים בתוך יחד גופו כל להכניס
אבל  בקרקע כשהם אלא טבריא בחמי התירו לא מקום ומכל

אינו  בכלי שהוא שכל מפני האור כחמי דינם בכלי כשהם
מפני  אלו על לגזור ויש טבריא לחמי האור חמי בין ניכר

אלו:

א  סעיף בשבת רחיצה דיני שכו סימן ב חלק
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¯ úåøáãä úøùò øçà הגבורה מפי ¯ששמעו
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פרשת  על קאי - יחיד ל' זאת - המצוה" "זאת

תורה), דמתן זו פרשה לאחרי תיכף (שנאמרה ק"ש
המצוות". כל "כוללת היא כי סתם "מצוה" שנק'

'åâå äåöîä úàæå øîåì íéã÷ä äîì ïéáäì êéøöå
óåâä úáåç òîù úùøô àäã ,'åâå õøàá úåùòì

.'åë õøàá ïéá úâäåðå àéä
שהרי  דוקא, בארץ אינה שמע קריאת חובת
ואמאי  לארץ, בחוץ גם שנוהגת הגוף חובת היא
"ארץ  כאן מדייק מדוע וגם, בארץ". "לעשות אומר
ק"ש  מצות בין השייכות מהי - ודבש" חלב זבת

ודבש. חלב זבת לארץ

úòã ïéðò øåàéá íéã÷äì êéøö äæ ìë ïéáäìå
áéúë äðä éë .úåöî éúù íäù ,äðåîà ïéðòå
.'éåäá åðéîàéå áéúëå ,'åâå êéáà éäìà úà òã

שונים  ענינים שני הם וה"אמונה" ה"דעת"
דבר  על אלא נופל אינו האמונה ענין כי בתכלית,
בו, להאמין צריך רק השכל בראיית נראה שאינו
דוקא  שצריך פסוקים בכמה ומצינו הדעת. משא"כ
אביך", אלקי את "דע כמו באלקות, דעת בחינת
ענין  נזכר פסוקים ובכמה ידע", לא "ישראל
כתיב  באברהם וכן בה'" "ויאמינו כמו האמונה
הן  בשתיהן, צורך שיש מובן שמזה בה'". "והאמין

מצוות. שתי והן - אמונה והן דעת

לעמוד, יש להלן, שיתבארו הענינים [להבנת

עכ  דדעת "בקצרה הענינים שני של מהותם על פ,

באלקות. ואמונה

- הדעת והן האמונה דהן להקדים, יש ראשיתֿכל

ספק  שום בלי גמורה בוודאות מוחלטת ידיעה פירושן

ח  בעולם ספיקא ו."וספק

ב  הכוונה שאין מובן, מזה להכרה דעת "אשר כאן "

שכליות, והוכחות מראיות הנובעת הבורא במציאות

האמיתיים  ישראל מגדולי החקירה בספרי כמבואר

הבנוי' ידיעה שכן, הבורא. מציאות על ראיות הרבה

שיבוא  יתכן שהרי מוחלטת, אינה שכליות הוכחות על
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c"agקצ i`iyp epizeax zxezn

בקושיות  הראיות את ויפריך ממנו יותר גדול חכם

גדולות.

מקום  מכל אמיתיות, ראיות הן שלמעשה [ואף

נחלשה  השאלות לתרץ יודע שאינו קטן חכם אצל

יש  שתמיד עצמו, מצד השכל שגדר ונמצא, הוודאות.

החלטיות  באדם לקבוע יכול אינו כו', לקושיות מקום

גמורה]. ווודאות

ענין  כמו הוא באלקות והאמונה הדעת ענין אלא

הוכחות הראי' לשום זקוק אינו דבר שרואה דאדם .

את  ראה שהוא מאחר כי - ידיעתו את לחזק שכליות

גמורה, בוודאות הדבר אצלו נתאמת עיניו, במו הדבר

חזקות  בראיות לו ויוכיח גדול חכם יבוא אם שגם עד

בטחונו  כלל יתערער לא כזה, דבר שיהי' אפשר שאי

בעצמו  שהוא מאחר ההוא, בדבר הגמורה והוודאות

עיניו. במו אותו ראה

ו  הדעת ענין הוא בני וכך אצל באלקות האמונה

" שהם מאמינים ישראל, בני להם "מאמינים שיש ,

ב  הבורא, במציאות עמוקה כזאת התאמתות "הכרה "

עיניו. במו דבר שרואה אדם כמו

ואמונה? דעת בין ההבדל כן, אם מהו,

הדברים: ביאור הוא כך אך

נרגש  שהדבר - הוא חסידות פי על הדעת ענין

אדמו  שביאר וכמו האדם, בנפש ש "מאד הזקן הדעת "ר

התקשרות  לשון והוא חוה את ידע והאדם מלשון הוא

ש "והתחברות  היינו שידעו ", לבדה הידיעה אינה הדעת

הוא  העיקר אלא ספרים, ומפי סופרים מפי ה' גדולת

בה' מקושרת מחשבתו שתהא עד . . דעתו להעמיק

גשמי  בדבר מקושרת שהיא כמו וחזק אמיץ בקשר

בשר  בעיני שיש "שרואה הכח הוא שהדעת היינו, .

שהדבר  עד אמיץ בקשר דבר באיזה להתקשר באדם

בנפשו. מאד מורגש ההוא

נעלם "משא  דבר על רק נופל האמונה ענין כ

דבר  שעל אדם, בני בלשון האמונה ענין וכמו ומכוסה,

ש  לומר יתכן לא לעינים -מאמינים "הנראה בו "

הרי הדבר את ואין יודעים דכשרואים קיים שהוא

ונגלה, נראה שאינו דבר על רק אלא - לאמונה צריכים

לומר  ניתן קיים, שהוא שכלית הוכחה לו אין ואף

" הוא מקום ההוא.מאמין שמכל בדבר "

" אדם, בני שבלשון אלא אמונה אלא אינה כזאת "

לו  אין ואף הדבר את ראה לא אם כי השערה, בדרך

שאכן  באמת לי' מנא מציאותו, על שכלית ראי' שום

בעלמא. השערה אלא זו ואין קיים? הוא

בהקב "משא  ישראל בני של האמונה היא "כ ה

כנ  גמורה בוודאות מוחלטת שיש "ידיעה לפי והיינו ל,

" שהיא קדושה נשמה ישראל איש כל חלק בקרב

ממש  ממעל עצמה "אלקה שהנשמה ופשוט, מובן .

הבורא, מציאות על והוכחה ראי' שום צריכה אינה

" היא אלקה שהרי ומהותה "חלק שממציאותה ונמצא ,

" שיש בבירור היא יודעת שאין אלקה בעצמה (וכמו "

שנשמה  ומאחר חי). שהוא הוכחה צריך חי איש

מכניסה  היא הרי האדם, גוף בתוך שוכנת זו קדושה

במציאות  מוחלטת ידיעה ותחושתו במחשבתו

כזאת אלקה "ה  בוודאות ממנו), חלק היא (שנשמתו "

להחלישו. יוכל שבעולם דבר שום שאין

ר  הכופר ישראל איש של מציאות שיש ל "[ומה

ועכ  כו', ספיקות לו שיש או ישראל, מרגיש "באלקי פ

הבהמית  שנפשו לפי זה הרי - אמונה בעניני חלישות

גברו  גופו האלקית וחומריות שנשמתו עד כך כל בו

" בתוך לגמרי דקליפה מכוסה שק שאינה לבוש עד "

המפסקת  ברזל של מחיצה וכמו באדם, כלל נרגשת

האמונה  גם ובמילא עצמו, לאדם שבאדם האלקות בין

"שישנה  (שהם ישראל מאמינים בכל בני ),"מאמינים

דקליפה  שק בלבוש ונעלמת מכוסה - הלזה באיש וגם

בו]. נרגשת ואינה

והאמונה: הדעת בין ההבדל גם וזהו

חכמה  (שהם: שבאדם השכל מכוחות היא הדעת

ידו  שעל אנושי וכח תכונה שזוהי היינו דעת), בינה

ולהתקשר  נפשו בעמקי דבר איזה להרגיש לאדם ניתן

כנ  בשר בעיני שרואה דבר כמו ל."עמו

והחושים "משא  מהכוחות אינה האמונה כ

מהנשמה  תוצאה היא אלא שבאדם, האנושיים

" שהיא ממש הקדושה ממעל אלקה והאלקות חלק "

האנושיים  מהכוחות למעלה שהיא בנשמתו, השורה

לגמרי. מהם ומובדלת שבאדם

גיסא, מחד והיפוכו: דבר האמונה בכח יש ולפיכך

גמורה  בוודאות מוחלטת ידיעה לנו יש האמונה ידי על

אדם  בני מעיני ונסתרים הנעלמים רוחניים בדברים

שלהם; האנושיים וחושים בכוחות לתפיסה ניתנו ולא

אין  האמונה, לאחרי גם עצמו, זה מטעם מאידך, אבל

זו נובעת מורגשת ידיעה שהיא מאחר האדם, בלב

מתייחסת  ואינה בו השוכנת הקדושה מנשמתו

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

היא  הידיעה ובמילא שלו, האנושיים וחושים לכוחות

" רחוק כמו עליו.דבר המרחף "

ומבאר:] שהולך מה וזהו

íùá ïéøå÷ íìåòäù äæ úîàá éë ,ïéðòäå
íìåë úà äéçî ä"á÷äù äî ïéîàäì ,äðåîà
íéòåè ,ùéì ïéàî úåîìåòä ìë úà àøá àåäå
ùâøð äæ éøäù äðåîà äæì êéøö ïéàù ,íä
éøä øùá éðéòá äàåø åðéàù íâä ,äéàø úðéçáá

äàåø åìéàë äæ.(שכלו בעיני שרואה (מאחר

,à÷ééã äæçà ,äåìà äæçà éøùáîå øîàð äæ ìòå
.éøùáî åðééäå

שאפשר  והיינו ראי', של תרגום הוא "אחזה"
והיינו  באלקות, ממש ראי' לבחינת להגיע לאדם

ב"בשרי". ההתבוננות ידי על

פירוש:

åîåé÷å óåâä úåéç äàåøù ìéáùá ,éøùáá åîëù
àéä àéäù ,åá àéä åùôð éë ùéâøîå òãåé
.óåâì íåé÷å úåéç ïéà äãòìáå óåâä úà äéçîä

בלבד הג  דומם חומר אלא אינו עצמו מצד וף
וכל  ובתבשיל, בקדרה המונחים גשמי ועצם כבשר
הגם  ולפיכך, בו. המלובשת מנפשו רק היא חיותו
ומה  איך שבו הנפש מהות אדם ראה לא שמעולם
מציאותה  בבירור אצלו נתאמת זה כל עם היא,
כאילו  חזקה "התאמתות" שהיא שכלו, בראיית

עיניו. בראיית ממש רואה

úåîìåòä úà ïéàåøù øçàî ,äåìà äæçà êë
,ìåãâ óåâ åîë íäùרז"ל òé÷øìכמאמר õøàäî

.'åë äðù ÷"ú êìäî
כך  הגוף את ממלאה הנפש מה חז"ל אמרו
כל  את מחי' שהקב"ה העולם, את ממלא הקב"ה
העולם  כי בגוף, הנפש התלבשות כדמיון העולמות
גודל  בחז"ל (וכמבואר גדול" "גוף בשם נקרא
וכן  שנה, ת"ק מהלך לרקיע הארץ מן העולם, מידת
ואנו  כו'), הרקיע  של עוביו וכן ורקיע, רקיע כל בין
וקיים, חי - העולם כל - הזה הגדול שהגוף רואים,
מתנענעים, הגלגלים כמו: ערכו, לפי נברא כל
ואילנות  עשבים להצמיח הצומח כח בה יש הארץ
הנפש  וכן מרגישים, חיים ובעלי פרי, עושים

שבאדם.

ונברא, נברא שבכל הזה החיות נובע ומאין

אין  אלא עצמו, את מחי' העולם אין בוודאי הרי
ומשפיע  מאיר יתברך שהוא אלקית חיות אלא זאת

העולמות. את להחיות

úåîùðå íéëàìî åîë íéðçåø íéøáã åìéôà ïëå
óåñ-ïéàî íëåúáù úåéçä éáâì óåâë ïä 'åë
ù"îë ,íîéé÷îå íúåà 'éçîäå äååäîä ä"á

.äìà àøá éî åàøå íëéðéò íåøî åàù
כך  וגוף, לנפש נחלקים גשמיים שיצורים כמו
גוף  יש עליונים, מלאכים כמו רוחניים, ביצורים גם
שגם  (כידוע, גופו זוהי המלאך דמציאות ונפש.
רוחניים, גופות שהן אלא גופות, יש למלאכים
חיות  שוכנת המלאך ובתוך והרוח), האש מיסודות
מלאך  (ולכל בהם המתלבש ה' אור שהוא אלקית,

אליו). המיוחד ה' אור יש

ïåùì åäæå ,'åë äàåø åìàë úùâøåî åæ äòéãéå
ïåùìá äðåîà íùá àø÷ð äæ ïéà ïëìå .äæçà
ïåùì àåä úòã éë ,úòã íùá àìà ùãå÷ä

.äùâøäå äøëä
אינו  העולם את מחי' שהקב"ה זה על ולכן,

אלא נופל יתכן לא אמונה לשון כי אמונה, לשון
לומר  יתכן שלא וכמו בעיניו, רואה שאינו דבר על
ידי  על מתנענעים ידיו שאצבעות "מאמין" שאדם
אמונה  צריך אין שלזה שבהם, הרוחנית החיות
נופל  זה ענין על אלא זה. את ומרגיש רואה שהרי
היינו  והרגשה, הכרה לשון שהוא דעת, לשון
בלב, והרגשה במוח עמוקה הכרה היא שהדעת
הדבר  עם שמתקשר עד מאד אצלו נרגש שהדבר

בנפש. לו נוגע שהדבר היינו אמיץ , בקשר ההוא

שייך  זה שאין "דערהער", הנקרא החוש והוא
האדם  של האנושיים בכוחות המושג בדבר אלא
בבחינת  אינו בו מאמינים שרק דבר (משא"כ
ומובדל  רחוק נשאר הדבר כי בהמאמין, הרגשה
הוא, באלקות הדעת שענין בעניננו, וכך ממנו).
יתברך  שהוא איך בנפשו להרגיש יכול שהאדם
דכמו  בגוף, הנפש חיות כדמיון העולם את מחי'
כך  גמורה, בהתאמתות נפשו בחיי האדם שמרגיש

כולם. החיים בחיי להרגיש יכול הוא

åúòã çéñé àìù áìä ú÷îòä àåä úòã íâå
çëùé àìù ãéîú åéðôì ïåøëæì åì äéäéå äæî

.åáìî øåñéå
דבר  הוא העולם את מחי' שהקב"ה שזה אע"פ
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בקושיות  הראיות את ויפריך ממנו יותר גדול חכם

גדולות.

מקום  מכל אמיתיות, ראיות הן שלמעשה [ואף

נחלשה  השאלות לתרץ יודע שאינו קטן חכם אצל

יש  שתמיד עצמו, מצד השכל שגדר ונמצא, הוודאות.

החלטיות  באדם לקבוע יכול אינו כו', לקושיות מקום

גמורה]. ווודאות

ענין  כמו הוא באלקות והאמונה הדעת ענין אלא

הוכחות הראי' לשום זקוק אינו דבר שרואה דאדם .

את  ראה שהוא מאחר כי - ידיעתו את לחזק שכליות

גמורה, בוודאות הדבר אצלו נתאמת עיניו, במו הדבר

חזקות  בראיות לו ויוכיח גדול חכם יבוא אם שגם עד

בטחונו  כלל יתערער לא כזה, דבר שיהי' אפשר שאי

בעצמו  שהוא מאחר ההוא, בדבר הגמורה והוודאות

עיניו. במו אותו ראה

ו  הדעת ענין הוא בני וכך אצל באלקות האמונה

" שהם מאמינים ישראל, בני להם "מאמינים שיש ,

ב  הבורא, במציאות עמוקה כזאת התאמתות "הכרה "

עיניו. במו דבר שרואה אדם כמו

ואמונה? דעת בין ההבדל כן, אם מהו,

הדברים: ביאור הוא כך אך

נרגש  שהדבר - הוא חסידות פי על הדעת ענין

אדמו  שביאר וכמו האדם, בנפש ש "מאד הזקן הדעת "ר

התקשרות  לשון והוא חוה את ידע והאדם מלשון הוא

ש "והתחברות  היינו שידעו ", לבדה הידיעה אינה הדעת

הוא  העיקר אלא ספרים, ומפי סופרים מפי ה' גדולת

בה' מקושרת מחשבתו שתהא עד . . דעתו להעמיק

גשמי  בדבר מקושרת שהיא כמו וחזק אמיץ בקשר

בשר  בעיני שיש "שרואה הכח הוא שהדעת היינו, .

שהדבר  עד אמיץ בקשר דבר באיזה להתקשר באדם

בנפשו. מאד מורגש ההוא

נעלם "משא  דבר על רק נופל האמונה ענין כ

דבר  שעל אדם, בני בלשון האמונה ענין וכמו ומכוסה,

ש  לומר יתכן לא לעינים -מאמינים "הנראה בו "

הרי הדבר את ואין יודעים דכשרואים קיים שהוא

ונגלה, נראה שאינו דבר על רק אלא - לאמונה צריכים

לומר  ניתן קיים, שהוא שכלית הוכחה לו אין ואף

" הוא מקום ההוא.מאמין שמכל בדבר "

" אדם, בני שבלשון אלא אמונה אלא אינה כזאת "

לו  אין ואף הדבר את ראה לא אם כי השערה, בדרך

שאכן  באמת לי' מנא מציאותו, על שכלית ראי' שום

בעלמא. השערה אלא זו ואין קיים? הוא

בהקב "משא  ישראל בני של האמונה היא "כ ה

כנ  גמורה בוודאות מוחלטת שיש "ידיעה לפי והיינו ל,

" שהיא קדושה נשמה ישראל איש כל חלק בקרב

ממש  ממעל עצמה "אלקה שהנשמה ופשוט, מובן .

הבורא, מציאות על והוכחה ראי' שום צריכה אינה

" היא אלקה שהרי ומהותה "חלק שממציאותה ונמצא ,

" שיש בבירור היא יודעת שאין אלקה בעצמה (וכמו "

שנשמה  ומאחר חי). שהוא הוכחה צריך חי איש

מכניסה  היא הרי האדם, גוף בתוך שוכנת זו קדושה

במציאות  מוחלטת ידיעה ותחושתו במחשבתו

כזאת אלקה "ה  בוודאות ממנו), חלק היא (שנשמתו "

להחלישו. יוכל שבעולם דבר שום שאין

ר  הכופר ישראל איש של מציאות שיש ל "[ומה

ועכ  כו', ספיקות לו שיש או ישראל, מרגיש "באלקי פ

הבהמית  שנפשו לפי זה הרי - אמונה בעניני חלישות

גברו  גופו האלקית וחומריות שנשמתו עד כך כל בו

" בתוך לגמרי דקליפה מכוסה שק שאינה לבוש עד "

המפסקת  ברזל של מחיצה וכמו באדם, כלל נרגשת

האמונה  גם ובמילא עצמו, לאדם שבאדם האלקות בין

"שישנה  (שהם ישראל מאמינים בכל בני ),"מאמינים

דקליפה  שק בלבוש ונעלמת מכוסה - הלזה באיש וגם

בו]. נרגשת ואינה

והאמונה: הדעת בין ההבדל גם וזהו

חכמה  (שהם: שבאדם השכל מכוחות היא הדעת

ידו  שעל אנושי וכח תכונה שזוהי היינו דעת), בינה

ולהתקשר  נפשו בעמקי דבר איזה להרגיש לאדם ניתן

כנ  בשר בעיני שרואה דבר כמו ל."עמו

והחושים "משא  מהכוחות אינה האמונה כ

מהנשמה  תוצאה היא אלא שבאדם, האנושיים

" שהיא ממש הקדושה ממעל אלקה והאלקות חלק "

האנושיים  מהכוחות למעלה שהיא בנשמתו, השורה

לגמרי. מהם ומובדלת שבאדם

גיסא, מחד והיפוכו: דבר האמונה בכח יש ולפיכך

גמורה  בוודאות מוחלטת ידיעה לנו יש האמונה ידי על

אדם  בני מעיני ונסתרים הנעלמים רוחניים בדברים

שלהם; האנושיים וחושים בכוחות לתפיסה ניתנו ולא

אין  האמונה, לאחרי גם עצמו, זה מטעם מאידך, אבל

זו נובעת מורגשת ידיעה שהיא מאחר האדם, בלב

מתייחסת  ואינה בו השוכנת הקדושה מנשמתו
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היא  הידיעה ובמילא שלו, האנושיים וחושים לכוחות

" רחוק כמו עליו.דבר המרחף "

ומבאר:] שהולך מה וזהו

íùá ïéøå÷ íìåòäù äæ úîàá éë ,ïéðòäå
íìåë úà äéçî ä"á÷äù äî ïéîàäì ,äðåîà
íéòåè ,ùéì ïéàî úåîìåòä ìë úà àøá àåäå
ùâøð äæ éøäù äðåîà äæì êéøö ïéàù ,íä
éøä øùá éðéòá äàåø åðéàù íâä ,äéàø úðéçáá

äàåø åìéàë äæ.(שכלו בעיני שרואה (מאחר

,à÷ééã äæçà ,äåìà äæçà éøùáîå øîàð äæ ìòå
.éøùáî åðééäå

שאפשר  והיינו ראי', של תרגום הוא "אחזה"
והיינו  באלקות, ממש ראי' לבחינת להגיע לאדם

ב"בשרי". ההתבוננות ידי על

פירוש:

åîåé÷å óåâä úåéç äàåøù ìéáùá ,éøùáá åîëù
àéä àéäù ,åá àéä åùôð éë ùéâøîå òãåé
.óåâì íåé÷å úåéç ïéà äãòìáå óåâä úà äéçîä

בלבד הג  דומם חומר אלא אינו עצמו מצד וף
וכל  ובתבשיל, בקדרה המונחים גשמי ועצם כבשר
הגם  ולפיכך, בו. המלובשת מנפשו רק היא חיותו
ומה  איך שבו הנפש מהות אדם ראה לא שמעולם
מציאותה  בבירור אצלו נתאמת זה כל עם היא,
כאילו  חזקה "התאמתות" שהיא שכלו, בראיית

עיניו. בראיית ממש רואה

úåîìåòä úà ïéàåøù øçàî ,äåìà äæçà êë
,ìåãâ óåâ åîë íäùרז"ל òé÷øìכמאמר õøàäî

.'åë äðù ÷"ú êìäî
כך  הגוף את ממלאה הנפש מה חז"ל אמרו
כל  את מחי' שהקב"ה העולם, את ממלא הקב"ה
העולם  כי בגוף, הנפש התלבשות כדמיון העולמות
גודל  בחז"ל (וכמבואר גדול" "גוף בשם נקרא
וכן  שנה, ת"ק מהלך לרקיע הארץ מן העולם, מידת
ואנו  כו'), הרקיע  של עוביו וכן ורקיע, רקיע כל בין
וקיים, חי - העולם כל - הזה הגדול שהגוף רואים,
מתנענעים, הגלגלים כמו: ערכו, לפי נברא כל
ואילנות  עשבים להצמיח הצומח כח בה יש הארץ
הנפש  וכן מרגישים, חיים ובעלי פרי, עושים

שבאדם.

ונברא, נברא שבכל הזה החיות נובע ומאין

אין  אלא עצמו, את מחי' העולם אין בוודאי הרי
ומשפיע  מאיר יתברך שהוא אלקית חיות אלא זאת

העולמות. את להחיות

úåîùðå íéëàìî åîë íéðçåø íéøáã åìéôà ïëå
óåñ-ïéàî íëåúáù úåéçä éáâì óåâë ïä 'åë
ù"îë ,íîéé÷îå íúåà 'éçîäå äååäîä ä"á

.äìà àøá éî åàøå íëéðéò íåøî åàù
כך  וגוף, לנפש נחלקים גשמיים שיצורים כמו
גוף  יש עליונים, מלאכים כמו רוחניים, ביצורים גם
שגם  (כידוע, גופו זוהי המלאך דמציאות ונפש.
רוחניים, גופות שהן אלא גופות, יש למלאכים
חיות  שוכנת המלאך ובתוך והרוח), האש מיסודות
מלאך  (ולכל בהם המתלבש ה' אור שהוא אלקית,

אליו). המיוחד ה' אור יש

ïåùì åäæå ,'åë äàåø åìàë úùâøåî åæ äòéãéå
ïåùìá äðåîà íùá àø÷ð äæ ïéà ïëìå .äæçà
ïåùì àåä úòã éë ,úòã íùá àìà ùãå÷ä

.äùâøäå äøëä
אינו  העולם את מחי' שהקב"ה זה על ולכן,

אלא נופל יתכן לא אמונה לשון כי אמונה, לשון
לומר  יתכן שלא וכמו בעיניו, רואה שאינו דבר על
ידי  על מתנענעים ידיו שאצבעות "מאמין" שאדם
אמונה  צריך אין שלזה שבהם, הרוחנית החיות
נופל  זה ענין על אלא זה. את ומרגיש רואה שהרי
היינו  והרגשה, הכרה לשון שהוא דעת, לשון
בלב, והרגשה במוח עמוקה הכרה היא שהדעת
הדבר  עם שמתקשר עד מאד אצלו נרגש שהדבר

בנפש. לו נוגע שהדבר היינו אמיץ , בקשר ההוא

שייך  זה שאין "דערהער", הנקרא החוש והוא
האדם  של האנושיים בכוחות המושג בדבר אלא
בבחינת  אינו בו מאמינים שרק דבר (משא"כ
ומובדל  רחוק נשאר הדבר כי בהמאמין, הרגשה
הוא, באלקות הדעת שענין בעניננו, וכך ממנו).
יתברך  שהוא איך בנפשו להרגיש יכול שהאדם
דכמו  בגוף, הנפש חיות כדמיון העולם את מחי'
כך  גמורה, בהתאמתות נפשו בחיי האדם שמרגיש

כולם. החיים בחיי להרגיש יכול הוא

åúòã çéñé àìù áìä ú÷îòä àåä úòã íâå
çëùé àìù ãéîú åéðôì ïåøëæì åì äéäéå äæî

.åáìî øåñéå
דבר  הוא העולם את מחי' שהקב"ה שזה אע"פ
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בעיני  זה דבר רואה כאילו שזה עד לאדם הנגלה
את  "דע ציווי, לשון זה על נופל מקום מכל בשר,
מזה  דעתו יסיח שהאדם שיתכן לפי אביך", אלקי

בו. נרגש יהי' שלא וכ"ש הדבר וישכח

שניתן  לאדם ונגלה הנראה דבר גם כלומר:
נרגש  יהי' לא אליו לבו ישים לא אם ממש, להרגישו

בו.

עצמו, אהבת מחמת כלל, בדרך ולמשל:
דבר  כל הנה בעיניו, מאד יקרה אדם של שנפשו
בהתפעלות  האהבה בתכלית יאהבנו לטובתו, שהוא
בתכלית  ישנאהו לו המזיק דבר ולהיפך, גדולה,
שטרוד  אדם יש שלפעמים רואים, אנו אך השנאה.
עצמו", מ"הרגשת אז ומסולק גדול, בענין מאד
ולא  בעיניו, כך כל נפשו תיקר לא זאת ובשעה
מתפעל  אינו וכן רצונו, נגד שהוא מדבר כ"כ יתפעל

לטובתו. שהוא דבר עבור באהבה

כאהבת  האדם אל כך כל הקרוב דבר שגם הרי,
שכן  וכל מזה. דעתו להסיח ניתן עצמו, והרגשת
דאע"פ  ב"ה", החיים ב"חיי ההרגשה בענין
רואה  כאילו ממש זה להרגיש לאדם שאפשר

יכול  לכך לבו ישים לא אם מקום, מכל בעיניו,
אותו. לשכוח

דהיינו  אביך", אלקי את "דע הציווי ענין וזהו
שירגיש  עד בזה, מחשבתו ולהעמיק להתבונן

הד  אותו "ראי'בחוש בשם נקרא אשר והוא בר,
בשר. בעיני רואה כאילו דהוי במוח", חושיית

- היא הדעת כח של ה"פעולה" כלומר:
- היא מזה והתוצאה בדבר; וההעמקה ההתבוננות
עד  (בלב), והרגשה (במוח) הכרה לידי בא שהאדם
בעיני  שרואה דבר כמו אמיץ בקשר עמו שמתקשר

בשר.

øåäøäã éãéî ãéáò àì àîìòá øåäøä ë"àùî
.éîã øåáãë åàì

במחשבת  ועובר עולה כשענין נקרא הרהור
אינה  זאת ומחשבה והעמקה, עיון בלי האדם
הפנימי  הפירוש וזהו האדם, בנפש כלום פועלת
פעולה  לו יש דדיבור דמי", כדיבור לאו ב"הרהור

מידי. עביד דלא הרהור משא"כ באדם, פנימית

'` wxt meid zrcie d"c
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שזהו ‡Í(פח) הכלים התהוות בשרש הנ"ל לפי הנה
א"ס  בבחינת  הרצון ששם דוקא סובב מבחי'
בבחינת  מאיר אא"ס שבחינת יתכן איך א"כ כנ"ל ממש
בחי' הוא אור דכל וכידוע יש בחינת שהוא הגבלה
ומציאותו  כחו להיות המציאות אותו של רוחניות
הדבר  נגלה שכבר ההתגלות בחינת אבל בלבד
הוא  ההוא הדבר של יש בבחינת מה דבר במציאות
אור  בחינת כמו האור את ומתאר המגביל כלי בחי'
מציאות  של הרוחני והחיות האור בחינת היינו החכמה
מה  ודבר יש במציאות שניכר מה אך והחכמה השכל
בחינת  מצד וע"כ החכמה, אור של כלי בחינת הוא
וא"כ  באריכות במ"א כמ"ש בה"א חכמה נקרא הכלי
גם  מהיות שלמעלה האמיתי אין הארת מאיר איך יפלא
רק  מה דבר מציאות להשתלשלות למקור מקור בחינת
דוקא  מכחו להיות כנ"ל ומק"פ צמצום בחינת ע"י
הדבר  זה הנה אמנם כו'. מציאות כל של היש בחינת
דמבחינת  בע"ח מ"ש והוא הב' ההקדמה ע"פ יובן

שרש  נתהווה יחד משניהם בפנימי המקיף אור הכאת
מציאות  כל של הישות בחינת שהוא הכלים בחינת
הרי  שבאמת למעלה מבואר הנה הדברים ובאור כנ"ל.
מאמרות  די' אותיות מבחינת נמשך ההשתלשלות כל
ואותיות  האור מציאות נעשה אור יהי באותיות כמו
ה"ז  הפה שבהבל והצרופים והאותיות כו' רקיע דיהי
והחכמה  המדות בחינת וגם כנ"ל דוקא ממלא בבחינת
הוא  הכל בי"מ בהתלבשות שבאים והתענוג והרצון
היש  מציאות קיום עיקר אעפ"כ אך דוקא ממלא בבחי'
שלפני  סובב מבחי' נמשך הוא ההשתלשלות כל של
אמר  שכבר אחר הדבר שכפל מה והוא דוקא הצמצום
מאין  האור את המציאו הללו אותיות שבודאי אור יהי
מלמעלה  נמשך זה אור דויהי אור ויהי ואמר חזר ליש
לפי  דוקא סובב מבחינת והוא מאמרות הי' מבחינת
סובב  מבחינת נמשך שרשו האור של היש שבחינת

על  שכך הנ"ל מטעם בחינת דוקא להיות ברצונו ה
להיות  שיוכל כדי כו' תבא פה עד דבר לכל מגביל
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וכבר  הקדום ברצון צוה הוא כי וז"ש כו' אחר מציאות
לאו  ולכאורה יעבור ולא נתן חק כו' ממילא כך נבראו
כי  ברישיה שאמר למה נתן חק ענין דמה סיפיה רישיה
הקדום  ברצונו עלה שתחלה מפני אלא כו' צוה הוא
כו' צוה הוא כי וז"ש והגבלה במדה וכך כך שיהיה
המצייר  עד"מ כו' הקדום ברצונו שם נתן וגבול וחק
ציור  אופני שיהיו איך עדיין לעצמו במחשבתו ומחליט
ומצוה  גוזר ואח"כ וגבול במדה ודבר דבר כל הבנין
שבציווי  ודבר דבר הגבלת כל הרי וכך כך לעשות
ומחשבתו  ברצונו ועלה הונח מאשר נמשך הוא המאמר
כו' דוקא וכך כך באופן הציור הגבלת שיהיה כבר
כבר  שעלה הקדום רצון שמבחינת מובן ונמצא וד"ל.
שהוא  כו' במדה ודבר דבר כל להיות בי"מ שמאיר הוא
ישות  תמונת להיות (כמו יש בבחינת ההגבלה בחינת

ואדום  לבן בגוון עכשיו שהוא האופן באותו האור של
כבר  ברצונו עלה כך שהוא כמו טבעו חלקי וכל וממשו
עגול  יהיה הרקיע וכן אחר מציאות באופן יהיה ולא
ציור  בכל וכה"ג כו' ומים מאש מורכב ויהיה כדורי
כנפים  בב' העוף כמו הנבראים כל של התמונה הגבלת
והעשב  והאילן רגלים בארבע והבהמה רגלים וב'
במ"א  וכמ"ש כו' התוארי היש בחינת שהוא בתמונתם
בחינת  והיינו הי"מ שבכל כן ויהי ויאמר וזהו וד"ל)
שהוא  בפנימי סובב בבחינת המקיף והארת המשכת
דבר  שלכל והיש ההגבלה בחינת להיות ממלא בחינת
בחי' נק' ואעפ"כ דוקא ממלא בבחינת התהוותו אחרי
הנותן  הוא כי בשוה עולמות לד' מקיף שהוא לפי סובב
כנ"ל  מגביל כלי בחינת לו להיות ודבר דבר לכל כח
וד"ל: ממש א' בהשוואה סופו עד ההשתלשלות מראש
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‰‰Â פרשה שבין אחד שינוי עוד ג"כ יובן הנ"ל ע"פ
עסק  כתיב שמע דבפרשה והא"ש, לפ' שמע
כו' בם ודברת לבניך ושננתם היינו מקודם התורה
שהוא  תפילין הוא כו' לאות וקשרתם כתיב ואח"כ
כו' לאות וקשרתם כתיב והא"ש ובפ' המצות, מעשה
לתורה, קודם תפילין כו' ולמדתם כתיב ואח"כ מקודם
מאדך  בכל בה שנאמר דק"ש ראשונה בפ' כי והיינו
בפנימיות  ההילוך הוא אז רש"מ עושים מדרגת שזהו
ענין  הנה כי למצות מקודם תורה ולכן למטה מלמעלה
בחכ' א"ס אור התגלות פנימית התגלות הוא התורה
מצות  היינו תפילין ואח"כ נפקת מחכמה ואורייתא
שמצות  לתפילין התורה כל הוקשה כי מעשיות
מחשבה  כסדר למטה, מלמעלה המשכה הוא מעשיות
דהיינו  בואהבת מתחיל ולכן מעשה ואח"כ דבור ואח"כ
התבוננות  במחשבה הוא התפלה עיקר כי התפלה ענין
וקשרתם  ואח"כ תורה ושננתם ואח"כ אלקות ודעת
תלמוד  גדול בפי' במ"א וכמ"ש מעשיות מצות תפילין
שיהי' המצות מעשה התהוות כי מעשה לידי שמביא
היא  אשר התו' ע"י הוא כתר מבחי' והארה רצה"ע בהם
שהם  המצות למעשי כ"ע מבחי' א"ס אור המשכת
מ"ה  שם ע"י והבירור שמק"נ גשמיים מדברים נעשים
ז"א  שהם תומ"צ בענין ולכן כו' ב"ן שמברר דתורה
מצות, ואח"כ תורה הוא למטה מלמעלה הסדר ונוק'

ואח"כ  כו' לבבכם יפתה פן שנאמר שני' בפ' אבל
כו' אלה דברי את ושמתם כמ"ש בתשובה כשחוזרים
מקודם  אז למעלה מלמטה בירורים לברר צריך אז
נתברר  המצוה שע"י בעשי' הבירור מעשיות מצוות
חכמה, בירור תורה הוא ולמדתם ואח"כ העשי', עולם
כשר  כשאומרים יצירה בירור בחי' היינו משנה ודבור
לעלות  יכול זה פסוקה בהלכה מזה זה נתברר פסול או
ופירוקים  בקושיות תלמוד וע"י לעלות, יכול אינו וזה
הקושי' ע"י כי הבריאה עולם נתברר התורה עיון שהוא
ההלכה  נתלבנה וכשמתרצין הקליפה ע"י הסתר הי'
מי  כו' תלכו הוי' אחרי ענין וזהו עוד, הסתר לה ואין
לברר  למעלה מלמטה לילך צריך תשובה בעל שהוא
ואח"כ  אלקים עובד אתכפייא בבחי' וההתחלה בירורים
אותו  תיראו, ואותו וז"ש כו'. אתהפכא לבחי' יבוא
מצותיו  ואת וז"ש פנימית בחי' ית' עצמותו היינו
הסדר  הוא דכך התורה שהיא תשמעו ובקולו תשמורו
תחלה  והא"ש בפ' כמ"ש אחרי בבחי' כשההילוך
שהי' אבינו אברהם אבל ולמדתם, ואח"כ וקשרתם
פנים  דרך למטה מלמעלה הליכתו הי' גמור צדיק
וז"ש  ניתנה שלא עד התורה כל אאע"ה קיים כמ"ש
במל' היסוד ע"י מאא"ס שהמשיך דהיינו לפני התהלך
באברהם  ומ"ש הגבורות שמתמתקים תמים והי' ועי"ז

ושוב. רצוא בחי' הוא התהלך
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בעיני  זה דבר רואה כאילו שזה עד לאדם הנגלה
את  "דע ציווי, לשון זה על נופל מקום מכל בשר,
מזה  דעתו יסיח שהאדם שיתכן לפי אביך", אלקי

בו. נרגש יהי' שלא וכ"ש הדבר וישכח

שניתן  לאדם ונגלה הנראה דבר גם כלומר:
נרגש  יהי' לא אליו לבו ישים לא אם ממש, להרגישו

בו.

עצמו, אהבת מחמת כלל, בדרך ולמשל:
דבר  כל הנה בעיניו, מאד יקרה אדם של שנפשו
בהתפעלות  האהבה בתכלית יאהבנו לטובתו, שהוא
בתכלית  ישנאהו לו המזיק דבר ולהיפך, גדולה,
שטרוד  אדם יש שלפעמים רואים, אנו אך השנאה.
עצמו", מ"הרגשת אז ומסולק גדול, בענין מאד
ולא  בעיניו, כך כל נפשו תיקר לא זאת ובשעה
מתפעל  אינו וכן רצונו, נגד שהוא מדבר כ"כ יתפעל

לטובתו. שהוא דבר עבור באהבה

כאהבת  האדם אל כך כל הקרוב דבר שגם הרי,
שכן  וכל מזה. דעתו להסיח ניתן עצמו, והרגשת
דאע"פ  ב"ה", החיים ב"חיי ההרגשה בענין
רואה  כאילו ממש זה להרגיש לאדם שאפשר

יכול  לכך לבו ישים לא אם מקום, מכל בעיניו,
אותו. לשכוח

דהיינו  אביך", אלקי את "דע הציווי ענין וזהו
שירגיש  עד בזה, מחשבתו ולהעמיק להתבונן

הד  אותו "ראי'בחוש בשם נקרא אשר והוא בר,
בשר. בעיני רואה כאילו דהוי במוח", חושיית

- היא הדעת כח של ה"פעולה" כלומר:
- היא מזה והתוצאה בדבר; וההעמקה ההתבוננות
עד  (בלב), והרגשה (במוח) הכרה לידי בא שהאדם
בעיני  שרואה דבר כמו אמיץ בקשר עמו שמתקשר

בשר.

øåäøäã éãéî ãéáò àì àîìòá øåäøä ë"àùî
.éîã øåáãë åàì

במחשבת  ועובר עולה כשענין נקרא הרהור
אינה  זאת ומחשבה והעמקה, עיון בלי האדם
הפנימי  הפירוש וזהו האדם, בנפש כלום פועלת
פעולה  לו יש דדיבור דמי", כדיבור לאו ב"הרהור

מידי. עביד דלא הרהור משא"כ באדם, פנימית
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שזהו ‡Í(פח) הכלים התהוות בשרש הנ"ל לפי הנה
א"ס  בבחינת  הרצון ששם דוקא סובב מבחי'
בבחינת  מאיר אא"ס שבחינת יתכן איך א"כ כנ"ל ממש
בחי' הוא אור דכל וכידוע יש בחינת שהוא הגבלה
ומציאותו  כחו להיות המציאות אותו של רוחניות
הדבר  נגלה שכבר ההתגלות בחינת אבל בלבד
הוא  ההוא הדבר של יש בבחינת מה דבר במציאות
אור  בחינת כמו האור את ומתאר המגביל כלי בחי'
מציאות  של הרוחני והחיות האור בחינת היינו החכמה
מה  ודבר יש במציאות שניכר מה אך והחכמה השכל
בחינת  מצד וע"כ החכמה, אור של כלי בחינת הוא
וא"כ  באריכות במ"א כמ"ש בה"א חכמה נקרא הכלי
גם  מהיות שלמעלה האמיתי אין הארת מאיר איך יפלא
רק  מה דבר מציאות להשתלשלות למקור מקור בחינת
דוקא  מכחו להיות כנ"ל ומק"פ צמצום בחינת ע"י
הדבר  זה הנה אמנם כו'. מציאות כל של היש בחינת
דמבחינת  בע"ח מ"ש והוא הב' ההקדמה ע"פ יובן

שרש  נתהווה יחד משניהם בפנימי המקיף אור הכאת
מציאות  כל של הישות בחינת שהוא הכלים בחינת
הרי  שבאמת למעלה מבואר הנה הדברים ובאור כנ"ל.
מאמרות  די' אותיות מבחינת נמשך ההשתלשלות כל
ואותיות  האור מציאות נעשה אור יהי באותיות כמו
ה"ז  הפה שבהבל והצרופים והאותיות כו' רקיע דיהי
והחכמה  המדות בחינת וגם כנ"ל דוקא ממלא בבחינת
הוא  הכל בי"מ בהתלבשות שבאים והתענוג והרצון
היש  מציאות קיום עיקר אעפ"כ אך דוקא ממלא בבחי'
שלפני  סובב מבחי' נמשך הוא ההשתלשלות כל של
אמר  שכבר אחר הדבר שכפל מה והוא דוקא הצמצום
מאין  האור את המציאו הללו אותיות שבודאי אור יהי
מלמעלה  נמשך זה אור דויהי אור ויהי ואמר חזר ליש
לפי  דוקא סובב מבחינת והוא מאמרות הי' מבחינת
סובב  מבחינת נמשך שרשו האור של היש שבחינת

על  שכך הנ"ל מטעם בחינת דוקא להיות ברצונו ה
להיות  שיוכל כדי כו' תבא פה עד דבר לכל מגביל
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וכבר  הקדום ברצון צוה הוא כי וז"ש כו' אחר מציאות
לאו  ולכאורה יעבור ולא נתן חק כו' ממילא כך נבראו
כי  ברישיה שאמר למה נתן חק ענין דמה סיפיה רישיה
הקדום  ברצונו עלה שתחלה מפני אלא כו' צוה הוא
כו' צוה הוא כי וז"ש והגבלה במדה וכך כך שיהיה
המצייר  עד"מ כו' הקדום ברצונו שם נתן וגבול וחק
ציור  אופני שיהיו איך עדיין לעצמו במחשבתו ומחליט
ומצוה  גוזר ואח"כ וגבול במדה ודבר דבר כל הבנין
שבציווי  ודבר דבר הגבלת כל הרי וכך כך לעשות
ומחשבתו  ברצונו ועלה הונח מאשר נמשך הוא המאמר
כו' דוקא וכך כך באופן הציור הגבלת שיהיה כבר
כבר  שעלה הקדום רצון שמבחינת מובן ונמצא וד"ל.
שהוא  כו' במדה ודבר דבר כל להיות בי"מ שמאיר הוא
ישות  תמונת להיות (כמו יש בבחינת ההגבלה בחינת

ואדום  לבן בגוון עכשיו שהוא האופן באותו האור של
כבר  ברצונו עלה כך שהוא כמו טבעו חלקי וכל וממשו
עגול  יהיה הרקיע וכן אחר מציאות באופן יהיה ולא
ציור  בכל וכה"ג כו' ומים מאש מורכב ויהיה כדורי
כנפים  בב' העוף כמו הנבראים כל של התמונה הגבלת
והעשב  והאילן רגלים בארבע והבהמה רגלים וב'
במ"א  וכמ"ש כו' התוארי היש בחינת שהוא בתמונתם
בחינת  והיינו הי"מ שבכל כן ויהי ויאמר וזהו וד"ל)
שהוא  בפנימי סובב בבחינת המקיף והארת המשכת
דבר  שלכל והיש ההגבלה בחינת להיות ממלא בחינת
בחי' נק' ואעפ"כ דוקא ממלא בבחינת התהוותו אחרי
הנותן  הוא כי בשוה עולמות לד' מקיף שהוא לפי סובב
כנ"ל  מגביל כלי בחינת לו להיות ודבר דבר לכל כח
וד"ל: ממש א' בהשוואה סופו עד ההשתלשלות מראש
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â פרשה שבין אחד שינוי עוד ג"כ יובן הנ"ל ע"פ
עסק  כתיב שמע דבפרשה והא"ש, לפ' שמע
כו' בם ודברת לבניך ושננתם היינו מקודם התורה
שהוא  תפילין הוא כו' לאות וקשרתם כתיב ואח"כ
כו' לאות וקשרתם כתיב והא"ש ובפ' המצות, מעשה
לתורה, קודם תפילין כו' ולמדתם כתיב ואח"כ מקודם
מאדך  בכל בה שנאמר דק"ש ראשונה בפ' כי והיינו
בפנימיות  ההילוך הוא אז רש"מ עושים מדרגת שזהו
ענין  הנה כי למצות מקודם תורה ולכן למטה מלמעלה
בחכ' א"ס אור התגלות פנימית התגלות הוא התורה
מצות  היינו תפילין ואח"כ נפקת מחכמה ואורייתא
שמצות  לתפילין התורה כל הוקשה כי מעשיות
מחשבה  כסדר למטה, מלמעלה המשכה הוא מעשיות
דהיינו  בואהבת מתחיל ולכן מעשה ואח"כ דבור ואח"כ
התבוננות  במחשבה הוא התפלה עיקר כי התפלה ענין
וקשרתם  ואח"כ תורה ושננתם ואח"כ אלקות ודעת
תלמוד  גדול בפי' במ"א וכמ"ש מעשיות מצות תפילין
שיהי' המצות מעשה התהוות כי מעשה לידי שמביא
היא  אשר התו' ע"י הוא כתר מבחי' והארה רצה"ע בהם
שהם  המצות למעשי כ"ע מבחי' א"ס אור המשכת
מ"ה  שם ע"י והבירור שמק"נ גשמיים מדברים נעשים
ז"א  שהם תומ"צ בענין ולכן כו' ב"ן שמברר דתורה
מצות, ואח"כ תורה הוא למטה מלמעלה הסדר ונוק'

ואח"כ  כו' לבבכם יפתה פן שנאמר שני' בפ' אבל
כו' אלה דברי את ושמתם כמ"ש בתשובה כשחוזרים
מקודם  אז למעלה מלמטה בירורים לברר צריך אז
נתברר  המצוה שע"י בעשי' הבירור מעשיות מצוות
חכמה, בירור תורה הוא ולמדתם ואח"כ העשי', עולם
כשר  כשאומרים יצירה בירור בחי' היינו משנה ודבור
לעלות  יכול זה פסוקה בהלכה מזה זה נתברר פסול או
ופירוקים  בקושיות תלמוד וע"י לעלות, יכול אינו וזה
הקושי' ע"י כי הבריאה עולם נתברר התורה עיון שהוא
ההלכה  נתלבנה וכשמתרצין הקליפה ע"י הסתר הי'
מי  כו' תלכו הוי' אחרי ענין וזהו עוד, הסתר לה ואין
לברר  למעלה מלמטה לילך צריך תשובה בעל שהוא
ואח"כ  אלקים עובד אתכפייא בבחי' וההתחלה בירורים
אותו  תיראו, ואותו וז"ש כו'. אתהפכא לבחי' יבוא
מצותיו  ואת וז"ש פנימית בחי' ית' עצמותו היינו
הסדר  הוא דכך התורה שהיא תשמעו ובקולו תשמורו
תחלה  והא"ש בפ' כמ"ש אחרי בבחי' כשההילוך
שהי' אבינו אברהם אבל ולמדתם, ואח"כ וקשרתם
פנים  דרך למטה מלמעלה הליכתו הי' גמור צדיק
וז"ש  ניתנה שלא עד התורה כל אאע"ה קיים כמ"ש
במל' היסוד ע"י מאא"ס שהמשיך דהיינו לפני התהלך
באברהם  ומ"ש הגבורות שמתמתקים תמים והי' ועי"ז

ושוב. רצוא בחי' הוא התהלך
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ô·ÂÈÂ התורה כל אברהם קיים מארז"ל בהקדם זה
קיימו  ויעקב יצחק וכן ניתנה, שלא עד כולה
שאברהם  בעבודות חלוקי' שהיו רק התורה, כל ג"כ
חפירת  ע"י קיים ויצחק אורחי', הכנסת ע"י קיים
צ"ל  וא"כ במקלות, עבודתו ע"י קיים ויעקב בארות,
וירד  וכו' וברקי' קולות שהי' במ"ת ההתחדשות מהו
האבות  הלא התורה בנתינת החידוש ומהו ה"ס, על ה'
מה  צ"ל זה ולהבין שניתנה. קודם גם אותה קיימו

שוים,שלכאו' בענינים כולם קיימו לא מדוע יפלא
שכולם  בשוה, התורה מקיימי' שכולם עכשיו וכמו
וכל  וסוכה ומצה בשוה, וציצית בשוה תפילין מניחי'
ענינים  אחד כל עשו האבות ומדוע שוי', הכל המצות
מרכבה  הי' מהם שכאו"א מצד ואם מזה, זה שונים
היו  ומ"מ חו"ג, ג"כ הם וב"ה ב"ש הלא אחרת למדה
איך  בהקדם יובן הענין אך בשוה. הכל המצות מקיימי'
בה  דכתי' תפילין מצות עד"מ המצות, האבות קיימו
כלל  הי' לא עדיין והלא יצ"מ, ענין סיפור קדש בפ'
השעבוד  סיפור תפילין הניחו ואיך מצרים שעבוד
תפילין  מצות האבות שקיימו מה שענין אלא והגאולה,
עובדא  איזהו בעצמם שעשו הכנה ע"י הי' זה עד"מ,
תפילין  למצות רומז כוונתו שע"פ דבר איזהו בהכנת
שענין  יובן לפ"ז ונמצא כולם. המצוות כל ועד"ז

הי' אברהם כי להיות בכולם בשוה להיות א"א הכנתם
ספר  בשם הפרד"ס בס' וכמ"ש החסד למדת מרכבה
בארץ  אברהם היות ימי כל החסד מדת אמרה הבהיר
עומד  אברם שהרי מלאכתי לעשות הוצרכתי לא
הפחד  למדת מרכבה הי' ויצחק במקומי, ומשמש
יש  חג"ת מבחי' בכ"א כי ואם הת"ת, למדת ויעקב
עד"מ  שבחסד גבורה בחי' להתדמות א"א מ"מ ע"ס,
שבת"ת, לחסד שבחסד ת"ת או שבגבורה, חסד לבחי'
על  א' בחי' והתגברות התחלקות היא מדה בכל שהרי
שוה  כולם יד להיות יכול הי' לא לזאת ואי זולתה,
כל  קיים אברהם כי להיות שעשו המצוות בקיום
כי  ונמצא החסד, למדת מרכבה היותו ע"י המצוות
דספי' לחו"ג נחלק שדעת ע"ד תפילין מצות קיים
נחלק  שדעת ע"ד תפילין מצות קיים ויצחק החסד,
כלל  דומה אינו דגבורה שחו"ג הגבורה בספי' לחו"ג
באופן  עשייתם ענין צ"ל הי' וממילא דחסד, לחו"ג
כי  להיות לכ"ז הגורם הנה אמנם זמ"ז. חלוקי' אחר
לפי  מלמטלמ"ע עבודתו סדר ע"פ כ"א קיימו הם
תורה  שניתנה אחר אבל חוצבה, ומקור מדרגתו שורש
או  מחסד מדריגתו שורש היות בין שוה כולם יד הנה
היו  מ"מ חו"ג היותם עם וב"ה ב"ש ולכן מגבורה

כו'. המצות בקיום שוים
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

øøåòúî äæ éãé ìòù é÷ìà ïéðòá úåððåáúäá åîëå
àåä úåãîäá ïéçåîäî øéàîù äî éøä äàøéå äáäàá

,'åë ãáì åäö÷ ñôà ÷øהיא שבשכל ההרחבה כל כי 
ברגש , מגילוי  äéäéùלמעלה  çøëäá ïéçåîäî äøàäå

úåãîäá- במידות להיות חייב מהמוחין משהו -íàã
åæ äøàäáå) úåãîä úåøøåòúä äéäé àì ïë àìשנמשכת

מהמוחין  úåëéøàäבמידות íìòäá äá ùé
.'åë øåà èåòéî úðéçáá àåäù ÷ø ,('åë úåððåáúääáù
כך ואחר ורחבה, שלימה בהשגה  מתבונן  אדם  כלומר:
ברגש גם הנה ברגש. להתגלות יורד שזה השלב מגיע
הם במידות הגלויים המוחין  אבל המוחין, את יש

שהמידה נאמר ולכן עצמם, למוחין ביחס במיעוט
ההתבוננות של מהמסקנה) (כלומר מה"בכן" מתעוררת

השכלית.
äìòîì àåä ïë åîëåהעליונות øéàîבספירות äðéááã

ïéôðà øéòæáå ,úåáçøúäá øåàä,העליונות המידות –
,'åë øåàä èåòéî úðéçáá ïåìç êøã ÷øשיחס כיון 

מיעוט. של יחס הוא המוחין  אל המידות
úåëìîáå מאיר,ãáì á÷ð êøã øåàäגם במיעוט שהוא

במידות. - אנפין בזעיר המאירה להארה ביחס
נקב: דרך במלכות לגילוי  בנפש משל נ"ע הרבי ומביא

øåáãá úåãîä úà äìâîù ìùî êøã ìò åîëåאדם –
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במילים רגשותיו את äáäàשמגלה éøáã øáãîùë åîëå
האהבה, מידת  ניכרת עצמו הדיבור שבתוכן åàכלומר

øáãî àåä äáäàä ãöîã øåáéãä úáñ àéä äáäàäù
àéä äàðùä éøäù äáäàä úãî äìâî øåáéãä éøä ,åîò

åîëå ,øåáéãä êôéäלזה ההלכתי  7àðåùהביטוי  äæéà
åîò øáéã àìù ìëימים משלåë',ג ' הוא  זה משל -

בנפש אנפין הזעיר שהרי  במלכות, אנפין הזעיר  לגילוי 
והדיבור  השנאה) או האהבה מידת  (כמו המידות זה
שעניינה המלכות, לספירת המשל הוא  מדבר שאדם
או  אהבה דברי וכשמדבר דיבור, ובחינת החוצה גילוי 
להמשכה משל זה הרי האהבה , בסיבת הבא דיבור

למלכות. אנפין מהזעיר
ãáì äøàä ÷ø äæ éøä äìâî øåáéãäù äî íå÷î ìëîå

,äãîäî,בדיבור מתבטאת הרגש עוצמת כל äéàøäåלא
øáãì ìåëé åðéà úåãîä úåìòôúä ó÷åúá éøäùכפי

יכול אינו  גדולה בהתרגשות הנמצא שאדם  שרואים
äæáלדבר  øéàîå øáãì ìåëé úîöîöúî äãîäùë ÷ø

,'åë äãîäî ãáì äøàä ÷ø
øåàä øéàîù úåëìîä úðéçáá àåä ïë åîëåבמלכות

,'åë ãáì á÷ð úðéçáá èåòéîå íåöîöá לאור ביחס
ובבינה. בחכמה מזה ולמעלה אנפין  בזעיר שמאיר

éåáéø úðéçáã úåøéôñ øùòáù äèîå äìòî ïéðò åäæå
äèî úðéçáá àåä øåàä èåòéîå äìòî úðéçá àåä øåàä

,'åë, גשמי במקום ומטה  למעלה הכוונה אין  שכמובן -
המושג הוא אור הרבה שיש שהיכן האלוקי , בגילוי  אלא

המוש הוא אור מיעוט שיש והיכן  "מטה"."מעלה" ג 
éðôî äðéáä éáâì äìòî úðéçáá àéä äîëçä ïë ìòå

,'åë øúåé éåáéøá øåàä øéàî äîëçáùבבינה מאשר
לגביה, "מעלה" נקראת úðéçááולכן  ïä ïéçåîä ïëå

.'åë úåãîä éáâì äìòîנעלה אור מאיר שבמוחין כיון 
במידות. המאיר מהאור יותר

ìáà,הספירות בין דרגות הבדלי  אמנם שיש מצב יש
ומטה ", "מעלה בזה אין àåäאבל éåìéâäå øåàä øùàë

úåøéôñä ìëá äåùáהמידות וגם המוחין גם כאשר -
אור  של עוצמה אותה את מכילים המעשה כוחות וגם

íöòá ïúâéøãîá íé÷ìåçî ïäù úåéä íòדרגת שזו

וכו' המידות דרגת וזו ùàøהמוחין ïéðò àåäå),מוחין –
óåñåמלכות -,'åë äèîå äìòî úðéçáá äæ ïéà ('åë-

בכלים, השוני  מחמת הוא והמטה שהמעלה שכיון 
כולם מכילים אם הנה האור, בגילוי השוני  וממילא

ומטה. מעלה בהם  אין אור , של עוצמה  אותה
åîëåזה מצב להתרחשות úåçëדוגמא úåìâúäá

íééîöò,ממש הנפש  מעצם המגיעים כוחות  íâäכלומר
,úåãîäî äðåéìò äâéøãîá ïä íöòá ïéçåîäùזה הנה

אך כלל, בדרך øéàîהוא ùôðä øåàù øçàî íå÷î ìëî
,'åë äèîå äìòî úðéçáá äæ ïéà äåùá íäáאדם וכמו

באותה המציאות את קולט שלו שהרגש שמרגיש 
הנפש, עצמיות שמתגלית כיון הרי  שכל, של עוצמה
האור  וממילא  הכלי  ערך לפי נמדד אינו האור אז הנה

בשוה. הכוחות בכל נמצא 
מסדר  שלמעלה האור זהו האלוקי  ובגילוי 
סדר  של אור מתגלה כאשר כלומר ההשתלשלות.
זך וכלי  הכלי, ערך לפי  מתגלה האור הרי השתלשלות,
כאשר  אבל  מועט, אור מכיל מגושם וכלי רב אור מכיל
מאיר  האור השתלשלות, מסדר שלמעלה אור מתגלה

בשווה. הספירות  בכל
åäúä íìåòá åîë äìòîì àîâåãäá àåä ïë åîëå

מקיף אור שם äèîåשהתגלה äìòî úðéçáá äéä àìù
'åëמעל שהמוחין  והדרגה סדר שם  היה לא  כלומר

וכו' øçà.המידות íå÷îá áåúëù åîëå
.øåöé÷

åáéø ïéðò àåä äèîå äìòî äðäåàåä íúáéñå) èåòéîå é
úðéçá àåä éåìéâäå øåàä éåáéøã (÷åçéøäå áåøé÷ä

,äèî úðéçá àåä øåàä èåòéîå íìòäå ,äìòî
,øåàä éåáéø éðôî äìòî úðéçá àéä äîëçä ïë ìòå
èòîúî äâùäáå éåáéøá øåàäù äìëùää úãå÷ðá åîëå
úåãîáå ,úåáçøúäá àåä íå÷î ìëîå ,øåàä íìòúîå
ìëù äðùîá åîëå ïéã ÷ñôá åîëå øúåé èòîúî

.íìòäá ïä úåãîä íâ øåáãáå ,íìòäá àåä úåëéøàä
úðéçáá ïäù íâä äåùá íäá øåàäù íééîöò úåçëå
àåä ïëå ,äèîå äìòî úðéçáá íðéà ,óåñå ùàø
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קצה c"ag i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ô·ÂÈÂ התורה כל אברהם קיים מארז"ל בהקדם זה
קיימו  ויעקב יצחק וכן ניתנה, שלא עד כולה
שאברהם  בעבודות חלוקי' שהיו רק התורה, כל ג"כ
חפירת  ע"י קיים ויצחק אורחי', הכנסת ע"י קיים
צ"ל  וא"כ במקלות, עבודתו ע"י קיים ויעקב בארות,
וירד  וכו' וברקי' קולות שהי' במ"ת ההתחדשות מהו
האבות  הלא התורה בנתינת החידוש ומהו ה"ס, על ה'
מה  צ"ל זה ולהבין שניתנה. קודם גם אותה קיימו

שוים,שלכאו' בענינים כולם קיימו לא מדוע יפלא
שכולם  בשוה, התורה מקיימי' שכולם עכשיו וכמו
וכל  וסוכה ומצה בשוה, וציצית בשוה תפילין מניחי'
ענינים  אחד כל עשו האבות ומדוע שוי', הכל המצות
מרכבה  הי' מהם שכאו"א מצד ואם מזה, זה שונים
היו  ומ"מ חו"ג, ג"כ הם וב"ה ב"ש הלא אחרת למדה
איך  בהקדם יובן הענין אך בשוה. הכל המצות מקיימי'
בה  דכתי' תפילין מצות עד"מ המצות, האבות קיימו
כלל  הי' לא עדיין והלא יצ"מ, ענין סיפור קדש בפ'
השעבוד  סיפור תפילין הניחו ואיך מצרים שעבוד
תפילין  מצות האבות שקיימו מה שענין אלא והגאולה,
עובדא  איזהו בעצמם שעשו הכנה ע"י הי' זה עד"מ,
תפילין  למצות רומז כוונתו שע"פ דבר איזהו בהכנת
שענין  יובן לפ"ז ונמצא כולם. המצוות כל ועד"ז

הי' אברהם כי להיות בכולם בשוה להיות א"א הכנתם
ספר  בשם הפרד"ס בס' וכמ"ש החסד למדת מרכבה
בארץ  אברהם היות ימי כל החסד מדת אמרה הבהיר
עומד  אברם שהרי מלאכתי לעשות הוצרכתי לא
הפחד  למדת מרכבה הי' ויצחק במקומי, ומשמש
יש  חג"ת מבחי' בכ"א כי ואם הת"ת, למדת ויעקב
עד"מ  שבחסד גבורה בחי' להתדמות א"א מ"מ ע"ס,
שבת"ת, לחסד שבחסד ת"ת או שבגבורה, חסד לבחי'
על  א' בחי' והתגברות התחלקות היא מדה בכל שהרי
שוה  כולם יד להיות יכול הי' לא לזאת ואי זולתה,
כל  קיים אברהם כי להיות שעשו המצוות בקיום
כי  ונמצא החסד, למדת מרכבה היותו ע"י המצוות
דספי' לחו"ג נחלק שדעת ע"ד תפילין מצות קיים
נחלק  שדעת ע"ד תפילין מצות קיים ויצחק החסד,
כלל  דומה אינו דגבורה שחו"ג הגבורה בספי' לחו"ג
באופן  עשייתם ענין צ"ל הי' וממילא דחסד, לחו"ג
כי  להיות לכ"ז הגורם הנה אמנם זמ"ז. חלוקי' אחר
לפי  מלמטלמ"ע עבודתו סדר ע"פ כ"א קיימו הם
תורה  שניתנה אחר אבל חוצבה, ומקור מדרגתו שורש
או  מחסד מדריגתו שורש היות בין שוה כולם יד הנה
היו  מ"מ חו"ג היותם עם וב"ה ב"ש ולכן מגבורה

כו'. המצות בקיום שוים

.a"l ,xekf 't `xwie t"y .c"qa

wlnr 'eb xekf
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

øøåòúî äæ éãé ìòù é÷ìà ïéðòá úåððåáúäá åîëå
àåä úåãîäá ïéçåîäî øéàîù äî éøä äàøéå äáäàá

,'åë ãáì åäö÷ ñôà ÷øהיא שבשכל ההרחבה כל כי 
ברגש , מגילוי  äéäéùלמעלה  çøëäá ïéçåîäî äøàäå

úåãîäá- במידות להיות חייב מהמוחין משהו -íàã
åæ äøàäáå) úåãîä úåøøåòúä äéäé àì ïë àìשנמשכת

מהמוחין  úåëéøàäבמידות íìòäá äá ùé
.'åë øåà èåòéî úðéçáá àåäù ÷ø ,('åë úåððåáúääáù
כך ואחר ורחבה, שלימה בהשגה  מתבונן  אדם  כלומר:
ברגש גם הנה ברגש. להתגלות יורד שזה השלב מגיע
הם במידות הגלויים המוחין  אבל המוחין, את יש

שהמידה נאמר ולכן עצמם, למוחין ביחס במיעוט
ההתבוננות של מהמסקנה) (כלומר מה"בכן" מתעוררת

השכלית.
äìòîì àåä ïë åîëåהעליונות øéàîבספירות äðéááã

ïéôðà øéòæáå ,úåáçøúäá øåàä,העליונות המידות –
,'åë øåàä èåòéî úðéçáá ïåìç êøã ÷øשיחס כיון 

מיעוט. של יחס הוא המוחין  אל המידות
úåëìîáå מאיר,ãáì á÷ð êøã øåàäגם במיעוט שהוא

במידות. - אנפין בזעיר המאירה להארה ביחס
נקב: דרך במלכות לגילוי  בנפש משל נ"ע הרבי ומביא

øåáãá úåãîä úà äìâîù ìùî êøã ìò åîëåאדם –
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

במילים רגשותיו את äáäàשמגלה éøáã øáãîùë åîëå
האהבה, מידת  ניכרת עצמו הדיבור שבתוכן åàכלומר

øáãî àåä äáäàä ãöîã øåáéãä úáñ àéä äáäàäù
àéä äàðùä éøäù äáäàä úãî äìâî øåáéãä éøä ,åîò

åîëå ,øåáéãä êôéäלזה ההלכתי  7àðåùהביטוי  äæéà
åîò øáéã àìù ìëימים משלåë',ג ' הוא  זה משל -

בנפש אנפין הזעיר שהרי  במלכות, אנפין הזעיר  לגילוי 
והדיבור  השנאה) או האהבה מידת  (כמו המידות זה
שעניינה המלכות, לספירת המשל הוא  מדבר שאדם
או  אהבה דברי וכשמדבר דיבור, ובחינת החוצה גילוי 
להמשכה משל זה הרי האהבה , בסיבת הבא דיבור

למלכות. אנפין מהזעיר
ãáì äøàä ÷ø äæ éøä äìâî øåáéãäù äî íå÷î ìëîå

,äãîäî,בדיבור מתבטאת הרגש עוצמת כל äéàøäåלא
øáãì ìåëé åðéà úåãîä úåìòôúä ó÷åúá éøäùכפי

יכול אינו  גדולה בהתרגשות הנמצא שאדם  שרואים
äæáלדבר  øéàîå øáãì ìåëé úîöîöúî äãîäùë ÷ø

,'åë äãîäî ãáì äøàä ÷ø
øåàä øéàîù úåëìîä úðéçáá àåä ïë åîëåבמלכות

,'åë ãáì á÷ð úðéçáá èåòéîå íåöîöá לאור ביחס
ובבינה. בחכמה מזה ולמעלה אנפין  בזעיר שמאיר

éåáéø úðéçáã úåøéôñ øùòáù äèîå äìòî ïéðò åäæå
äèî úðéçáá àåä øåàä èåòéîå äìòî úðéçá àåä øåàä

,'åë, גשמי במקום ומטה  למעלה הכוונה אין  שכמובן -
המושג הוא אור הרבה שיש שהיכן האלוקי , בגילוי  אלא

המוש הוא אור מיעוט שיש והיכן  "מטה"."מעלה" ג 
éðôî äðéáä éáâì äìòî úðéçáá àéä äîëçä ïë ìòå

,'åë øúåé éåáéøá øåàä øéàî äîëçáùבבינה מאשר
לגביה, "מעלה" נקראת úðéçááולכן  ïä ïéçåîä ïëå

.'åë úåãîä éáâì äìòîנעלה אור מאיר שבמוחין כיון 
במידות. המאיר מהאור יותר

ìáà,הספירות בין דרגות הבדלי  אמנם שיש מצב יש
ומטה ", "מעלה בזה אין àåäאבל éåìéâäå øåàä øùàë

úåøéôñä ìëá äåùáהמידות וגם המוחין גם כאשר -
אור  של עוצמה אותה את מכילים המעשה כוחות וגם

íöòá ïúâéøãîá íé÷ìåçî ïäù úåéä íòדרגת שזו

וכו' המידות דרגת וזו ùàøהמוחין ïéðò àåäå),מוחין –
óåñåמלכות -,'åë äèîå äìòî úðéçáá äæ ïéà ('åë-

בכלים, השוני  מחמת הוא והמטה שהמעלה שכיון 
כולם מכילים אם הנה האור, בגילוי השוני  וממילא

ומטה. מעלה בהם  אין אור , של עוצמה  אותה
åîëåזה מצב להתרחשות úåçëדוגמא úåìâúäá

íééîöò,ממש הנפש  מעצם המגיעים כוחות  íâäכלומר
,úåãîäî äðåéìò äâéøãîá ïä íöòá ïéçåîäùזה הנה

אך כלל, בדרך øéàîהוא ùôðä øåàù øçàî íå÷î ìëî
,'åë äèîå äìòî úðéçáá äæ ïéà äåùá íäáאדם וכמו

באותה המציאות את קולט שלו שהרגש שמרגיש 
הנפש, עצמיות שמתגלית כיון הרי  שכל, של עוצמה
האור  וממילא  הכלי  ערך לפי נמדד אינו האור אז הנה

בשוה. הכוחות בכל נמצא 
מסדר  שלמעלה האור זהו האלוקי  ובגילוי 
סדר  של אור מתגלה כאשר כלומר ההשתלשלות.
זך וכלי  הכלי, ערך לפי  מתגלה האור הרי השתלשלות,
כאשר  אבל  מועט, אור מכיל מגושם וכלי רב אור מכיל
מאיר  האור השתלשלות, מסדר שלמעלה אור מתגלה

בשווה. הספירות  בכל
åäúä íìåòá åîë äìòîì àîâåãäá àåä ïë åîëå

מקיף אור שם äèîåשהתגלה äìòî úðéçáá äéä àìù
'åëמעל שהמוחין  והדרגה סדר שם  היה לא  כלומר

וכו' øçà.המידות íå÷îá áåúëù åîëå
.øåöé÷

åáéø ïéðò àåä äèîå äìòî äðäåàåä íúáéñå) èåòéîå é
úðéçá àåä éåìéâäå øåàä éåáéøã (÷åçéøäå áåøé÷ä

,äèî úðéçá àåä øåàä èåòéîå íìòäå ,äìòî
,øåàä éåáéø éðôî äìòî úðéçá àéä äîëçä ïë ìòå
èòîúî äâùäáå éåáéøá øåàäù äìëùää úãå÷ðá åîëå
úåãîáå ,úåáçøúäá àåä íå÷î ìëîå ,øåàä íìòúîå
ìëù äðùîá åîëå ïéã ÷ñôá åîëå øúåé èòîúî

.íìòäá ïä úåãîä íâ øåáãáå ,íìòäá àåä úåëéøàä
úðéçáá ïäù íâä äåùá íäá øåàäù íééîöò úåçëå
àåä ïëå ,äèîå äìòî úðéçáá íðéà ,óåñå ùàø

.åäúã úåøéôñá
a"xrz irqn zehn zyxt zay
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c"agקצו i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"vxz'd - mixn`nd xtq

"מי" לנבראים. כח נותן העולם והיה שאמר "מי" אלה", ש"ברא ב"מי" התבוננות צ"ל
בכח  עבודה – פנימיים כחות שנפגמו. האברים את מרפא התשובה ע"י – לך ירפא
הוי', משם מלמעלה באה הכפרה – ביוהכ"פ מלמעלה. – מקיפים כחות טהרת עצמו.

המכפר. מי נאמר לא ולכן

‰p‰c ּומדרגת 19ּכתיב ּדבחינת והינּו ,"ל ירּפא "מי ¿ƒ≈ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָ
ּדכתיב  ,ל ירּפא הּוא מרֹום 20"מי", "ׂשאּו ְְְִִִִָָָ

ל"ו, ּבגימטרּיא ּדאּלה אּל"ה", ּברא מי ּוראּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעיניכם
ּו"מי" מו', ּכלּולים ּכׁשהם ּבמּלּואם מּדֹות הּׁשּׁשה ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָוהם
מרֹום  ּד"ׂשאּו הּבנים, אם ׁשהיא ּבינה, ספירת ְְִִִִִֵֶַַָָָהּוא
והּׂשגה, הבנה ׁשהּוא "ׁשמע", ּתבֹות ראׁשי ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעיניכם"
ּברא  ּדפרּוׁש אּלה, ּברא ּבמי ּולהתּבֹונן להבין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָּדצריכים

הּבריאֹות  ׁשּבלים ׁשבע ּכמֹו ּבריאּות, ׁשהּוא 21לׁשֹון , ְְְְֳִִִִֶֶַַ
ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּגיזּונטקייט, אידיׁש ּבלׁשֹון חזק, ְְְְְְִִִִֶֶַָֹלׁשֹון
חזקים  ׁשהם ּבהּבראם", והארץ הּׁשמים תֹולדֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ"אּלה
ּדזהּו "מי", מּבחינת הּוא זה על והּכח הּבראם, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹּכיֹום
העֹולם  והיה ׁשאמר ּדמי והינּו אּלה", ּברא "מי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּפרּוׁש
והארץ" הּׁשמים תֹולדֹות ל"אּלה ּכח הּנֹותן יתּבר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּוא
אדם  והּנה הּבראם. ּכיֹום עּתה ּגם חזקים ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָׁשּיהיּו
על  ורק לעֹולם, חי ׁשּיהיה ּכזה ּבאפן נברא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהראׁשֹון
מגּבל, ּבזמן ׁשּיחיה עליו נקנסה הּדעת עץ חטא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻידי
ל  יׁש הּנה חלי, איזה לאדם יארע וׁשלֹום חס ֹוואם ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

הּוא  וכן ,"ל ירּפא "מי וזהּו ּברפּואה, ְְְְִִִֵֶַָָָָָּתּקנה
ּבגּוף  להתלּבׁש וירדה נצחית היא ּדהּנׁשמה ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָּברּוחנּיּות,
ּפֹוגם  האדם וכאׁשר עלּיתּה, לצר הּבהמית ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹונפׁש

והּנה  הּתׁשּובה, ידי על ּתּקנה לֹו יׁש הּנה מצוה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבאיזה
הּטהרה  ּדעבֹודת ּומּקיפים, ּפנימּיים הם האדם ְֲֳִִִִִֵַַַַָָָָָֹּכחֹות
הּמּקיפים* וטהרת ּבעצמֹו, האדם ּבכח הּוא ְְְְְֳִִִִִִַַַַַָָָָֹּבפנימּיים

ּבריֹותיו  עם ּבטרּוניא ּבא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ,22ואין ְְְְִִִֵַָָָָָ
לטהר, ּבעצמֹו האדם צרי ּפנימּיים ּכחֹות טהרת ְְְְֳִִִִִֵֵַַַָָָָָֹהּנה
ּבעצמכם, ּתטהרּו" ה' לפני חּטאתיכם "מּכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹּדזה
ּדג' הּסדר וזהּו מלמעלה. הּוא הּמּקיפים ְְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָוטהרת
כעב  מחיתי וגֹו' מחה הּוא אנכי "אנכי ְְִִִִִֶָָָָָֹֹֹּפסּוקים
צדק  החׁשּבֹון הקּדמת ידי על ּדזהּו וגֹו', "ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָּפׁשעי
הּסליחֹות, ּבימי ּבדמעֹות הּכחֹות ּכּבּוס ידי ועל ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָֹּבאלּול,
הּנפׁש ּבעצמּות ׁשמים מלכּות על הּקּבלת ידי ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָֹועל
הּמאֹור  ּדקרּוב הּתׁשּובה ידי ועל הּׁשנה, ְְְְְֵֵַַַַָָָָֹּבראׁש
הּכּפּורים  ּביֹום אז הּנה ּתׁשּובה, ימי ּבעׂשרת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָלהּניצֹוץ
לׁשֹון  ׁשהּוא חּטאתיו מּכל עצמֹו לטהר הּוא ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹּדעבֹודתֹו
יכּפר  הּזה בּיֹום "ּכי מלמעלה נמׁש אז הּנה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנּקיֹון,
הּוא  הּכּפרה ּכי להיֹות המכּפר, מי נאמר ולא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹעליכם",

אתרמיז  ּדלא והּוא הוי', מּׁשם אֹות יב מלמעלה ּבׁשּום ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָ
הּוא  מי נאמר לא לכן סֹוף, אין עצמּות והּוא ְְֱִֵֵֶַַָָֹוקֹוץ,
על  יׂשראל לכל טּוב רב ׁשּנמׁש הּוא ּומּׁשם ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹהמכּפר,

והּנגלה. הּנראה ּבטֹוב הּׁשנה ְְְְִִֶֶַַַָָָּכל
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בלילה, שלישית שעה תחילת בערך היתה השעה
"תמונה  אני רואה ב"המנין" והנה הביתה, נכנסנו
ספסל  על עומדת שליט"א הזקנה הרבנית ראשונה",
שקוע  גופה חצי ראשה כפוף גופה הקודש ארון אצל

של  ריבונו גבוה: בקול נפשה במר צועקת בארון,
יקירי  בני נתפס ועבודתך תורתך על הלא עולם,
יהיה  זדים, מיד והצילו ישענו אלקי עזריני יחידי,
אל  ו"בטח" הק', אבותיו עם הי' כאשר עמו אלקנו
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ניחומים  דברי לה לאמר בחנתי תטשיני. ואל תעזביני
אך  וחולשתה, מבריאותה יראתי ומספיק". "די וכי

אין הלכתי מקולותה, אותה, עזבתי לה, נשמע קולי
לידע  חפצתי והעיקר הגברים, עם להתראות הלאה,
היא  חלושה כי בידעי הצעירה הרבנית שלום את
הסגור  הקאבינעט פתח את רפו"ש. ה' לה ישלח מאד,
בי  עשה גדול ורושם במלואו, פתוח מצאתי תמיד
חילול  בו, להכנס הרוצה לכל וההפקר פתוח בראותי
והסתרה, העלם לי, הי' נראה ד', היכל חורבן הקודש,
אשר  הזה ההיכל בנפשי, הי' נרגש ותומים, אורים
כל  ולאו ולכנס, לזכות ארוכות שעות עמדנו לפתחו
אדם, כל ביד הוא עזוב אהה? ועתה לזה, זוכה אדם
מחולל  הקודש ויטול, יבוא ד' את ליטול הרוצה וכל
מוחה, ואין אדם כל יד ממשמשין עדן דגן ואפתחא
האסון, אחר להיכלו נכנסתי בה אשר הראשון הרגע
נכנסתי  עמוד כרחה ובעל אשכח, לא לעולם
חתנו  שניה" "תמונה אני רואה והנה להקאבינעט
ידידנו  בן גוארי' שי' נתן האברך עם שליט"א הרש"ג
בדמעות  ובוכים עומדים ע"ה רש"ג החסיד המנוח
תבותיו  שליט"א, רבינו של הטהור שולחנו אצל שליש
מכתבים  לו. חוצה ויוצאים פתוחים כולם השולחן של
הפוכים  כתבים ניירות, הרבה עם קץ אין שונים
מונחים  ומשטר סדר שום בלי מסוכסכים מבולבלים

על  וגם ומתחתו, – לו ממעל – השולחן ועל בתוכם
"הריסה" "חורבן" ומתגוללים מושלכים לרוב הרצפה
נתעוררו  אותי בראותם והם עיני, לנגד "מהפכה"
של  לבו על כניסתי פעלה וביחוד אצלם, הכאבים
וצער  יגון המלאה לבו נתפוצצה שליט"א, חתנו
גדולה  זעקה ויזעק מתוכה, נפרצה שאון וקול ואנחה,
הראשונה  בשעה דברים, ובלי אומר בלי ומרה,
לדבר  פי, את לפתוח יכולתי לא דומיה נאלמתי
יגוני  מעציבה בדומיה הם עלי מביטים אתם, בדברים
החשתי  דומם, כאבן לפניהם עומד ואנכי חמלה, וגם
פיו, את לפתוח מאתנו אחד ביכולת ואין נעכר, וכאבי
הם  כזה, נבהל במצב בינינו עברה ארוכה שעה
אחר  הנשארים הניירות בין ובודקין מפשפשין
להם, מהפסול השאירו פן ופחד ביראה החיפוש,

הפעם. עוד חלילה ויבואו
לסדר  ויבררו בהמכתבים, ומסתכלים ממשמשים
ואת  האסור את ולבער לאחד, אחד הכשר את
לידם  בא הרבים הניירים אלה כל ובין בספק, המוטל
שליט"א, רבינו של בגכי"ק בעופרת נכתב קטן נייר
אשר  המדינה דכל המנינים בכל תהלים אמירת ע"ד
נרשם  לא כתיבתה זמן במלה, מלה העתקם הלאה
נעניתי/. ולא נכתבה? מתי בקאסטראמא, /שאלתיו,
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תרפ"ג] סיון [שלהי

שי' ליב יהודא מוה"ר

וברכה  שלום

במקום  וכן מחנם, בסביבות אשר שי' אנ"ש ידידינו

שי' אנשיל ר' ובמקום שי') אביו (אחי שי' רמ"מ דודו

לדעת  צמאים גם רעבים אליהם, והסמוכים אראנאויטש

אוהבם  וגם ומקדם, מאז רגילים היו כאשר ולשמוע

עמהם  הנעשה ומכל הט' משלומם לדעת חפץ האמיתי

האדרעסין  נאבדו הטלטולים ומרוב ולברכה. לטובה

אינו  וידידם מושבם, מקום שינו אשר מהם ובטח אליהם,

הדעת  בקירוב רוחם לענג מאד מאד וחפץ בירור, על יודע

תקח  כי עליך מעמ[י]ס ע"כ אשר וברכה, שלום בהודעת

ומהנעשה  משלומם ולדעת בכתובים אתם לבוא עצמך על

אליהם, נוסע משפיע יהי' אשר לסדר להשתדל וכן אתם,

והשי"ת  בזה. חלק יקחו בשם אשר שי' מהתמימים מי או

טבא  בחתנא יזכה זאת התעסקותו ובגלל בעזרו יהי'

ברו"ג. לו אשר בכל נחת רוב ויראה בקרוב

והדו"ש. כאו"נ ושלום ברכה והי'
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"מי" לנבראים. כח נותן העולם והיה שאמר "מי" אלה", ש"ברא ב"מי" התבוננות צ"ל
בכח  עבודה – פנימיים כחות שנפגמו. האברים את מרפא התשובה ע"י – לך ירפא
הוי', משם מלמעלה באה הכפרה – ביוהכ"פ מלמעלה. – מקיפים כחות טהרת עצמו.

המכפר. מי נאמר לא ולכן

‰p‰c ּומדרגת 19ּכתיב ּדבחינת והינּו ,"ל ירּפא "מי ¿ƒ≈ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָ
ּדכתיב  ,ל ירּפא הּוא מרֹום 20"מי", "ׂשאּו ְְְִִִִָָָ

ל"ו, ּבגימטרּיא ּדאּלה אּל"ה", ּברא מי ּוראּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעיניכם
ּו"מי" מו', ּכלּולים ּכׁשהם ּבמּלּואם מּדֹות הּׁשּׁשה ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָוהם
מרֹום  ּד"ׂשאּו הּבנים, אם ׁשהיא ּבינה, ספירת ְְִִִִִֵֶַַָָָהּוא
והּׂשגה, הבנה ׁשהּוא "ׁשמע", ּתבֹות ראׁשי ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעיניכם"
ּברא  ּדפרּוׁש אּלה, ּברא ּבמי ּולהתּבֹונן להבין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָּדצריכים

הּבריאֹות  ׁשּבלים ׁשבע ּכמֹו ּבריאּות, ׁשהּוא 21לׁשֹון , ְְְְֳִִִִֶֶַַ
ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּגיזּונטקייט, אידיׁש ּבלׁשֹון חזק, ְְְְְְִִִִֶֶַָֹלׁשֹון
חזקים  ׁשהם ּבהּבראם", והארץ הּׁשמים תֹולדֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ"אּלה
ּדזהּו "מי", מּבחינת הּוא זה על והּכח הּבראם, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹּכיֹום
העֹולם  והיה ׁשאמר ּדמי והינּו אּלה", ּברא "מי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּפרּוׁש
והארץ" הּׁשמים תֹולדֹות ל"אּלה ּכח הּנֹותן יתּבר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּוא
אדם  והּנה הּבראם. ּכיֹום עּתה ּגם חזקים ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָׁשּיהיּו
על  ורק לעֹולם, חי ׁשּיהיה ּכזה ּבאפן נברא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהראׁשֹון
מגּבל, ּבזמן ׁשּיחיה עליו נקנסה הּדעת עץ חטא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻידי
ל  יׁש הּנה חלי, איזה לאדם יארע וׁשלֹום חס ֹוואם ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

הּוא  וכן ,"ל ירּפא "מי וזהּו ּברפּואה, ְְְְִִִֵֶַָָָָָּתּקנה
ּבגּוף  להתלּבׁש וירדה נצחית היא ּדהּנׁשמה ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָּברּוחנּיּות,
ּפֹוגם  האדם וכאׁשר עלּיתּה, לצר הּבהמית ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹונפׁש

והּנה  הּתׁשּובה, ידי על ּתּקנה לֹו יׁש הּנה מצוה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבאיזה
הּטהרה  ּדעבֹודת ּומּקיפים, ּפנימּיים הם האדם ְֲֳִִִִִֵַַַַָָָָָֹּכחֹות
הּמּקיפים* וטהרת ּבעצמֹו, האדם ּבכח הּוא ְְְְְֳִִִִִִַַַַַָָָָֹּבפנימּיים

ּבריֹותיו  עם ּבטרּוניא ּבא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ,22ואין ְְְְִִִֵַָָָָָ
לטהר, ּבעצמֹו האדם צרי ּפנימּיים ּכחֹות טהרת ְְְְֳִִִִִֵֵַַַָָָָָֹהּנה
ּבעצמכם, ּתטהרּו" ה' לפני חּטאתיכם "מּכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹּדזה
ּדג' הּסדר וזהּו מלמעלה. הּוא הּמּקיפים ְְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָוטהרת
כעב  מחיתי וגֹו' מחה הּוא אנכי "אנכי ְְִִִִִֶָָָָָֹֹֹּפסּוקים
צדק  החׁשּבֹון הקּדמת ידי על ּדזהּו וגֹו', "ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָּפׁשעי
הּסליחֹות, ּבימי ּבדמעֹות הּכחֹות ּכּבּוס ידי ועל ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָֹּבאלּול,
הּנפׁש ּבעצמּות ׁשמים מלכּות על הּקּבלת ידי ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָֹועל
הּמאֹור  ּדקרּוב הּתׁשּובה ידי ועל הּׁשנה, ְְְְְֵֵַַַַָָָָֹּבראׁש
הּכּפּורים  ּביֹום אז הּנה ּתׁשּובה, ימי ּבעׂשרת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָלהּניצֹוץ
לׁשֹון  ׁשהּוא חּטאתיו מּכל עצמֹו לטהר הּוא ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹּדעבֹודתֹו
יכּפר  הּזה בּיֹום "ּכי מלמעלה נמׁש אז הּנה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנּקיֹון,
הּוא  הּכּפרה ּכי להיֹות המכּפר, מי נאמר ולא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹעליכם",

אתרמיז  ּדלא והּוא הוי', מּׁשם אֹות יב מלמעלה ּבׁשּום ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָ
הּוא  מי נאמר לא לכן סֹוף, אין עצמּות והּוא ְְֱִֵֵֶַַָָֹוקֹוץ,
על  יׂשראל לכל טּוב רב ׁשּנמׁש הּוא ּומּׁשם ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹהמכּפר,

והּנגלה. הּנראה ּבטֹוב הּׁשנה ְְְְִִֶֶַַַָָָּכל
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בלילה, שלישית שעה תחילת בערך היתה השעה
"תמונה  אני רואה ב"המנין" והנה הביתה, נכנסנו
ספסל  על עומדת שליט"א הזקנה הרבנית ראשונה",
שקוע  גופה חצי ראשה כפוף גופה הקודש ארון אצל

של  ריבונו גבוה: בקול נפשה במר צועקת בארון,
יקירי  בני נתפס ועבודתך תורתך על הלא עולם,
יהיה  זדים, מיד והצילו ישענו אלקי עזריני יחידי,
אל  ו"בטח" הק', אבותיו עם הי' כאשר עמו אלקנו

1

2
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7

8
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ניחומים  דברי לה לאמר בחנתי תטשיני. ואל תעזביני
אך  וחולשתה, מבריאותה יראתי ומספיק". "די וכי

אין הלכתי מקולותה, אותה, עזבתי לה, נשמע קולי
לידע  חפצתי והעיקר הגברים, עם להתראות הלאה,
היא  חלושה כי בידעי הצעירה הרבנית שלום את
הסגור  הקאבינעט פתח את רפו"ש. ה' לה ישלח מאד,
בי  עשה גדול ורושם במלואו, פתוח מצאתי תמיד
חילול  בו, להכנס הרוצה לכל וההפקר פתוח בראותי
והסתרה, העלם לי, הי' נראה ד', היכל חורבן הקודש,
אשר  הזה ההיכל בנפשי, הי' נרגש ותומים, אורים
כל  ולאו ולכנס, לזכות ארוכות שעות עמדנו לפתחו
אדם, כל ביד הוא עזוב אהה? ועתה לזה, זוכה אדם
מחולל  הקודש ויטול, יבוא ד' את ליטול הרוצה וכל
מוחה, ואין אדם כל יד ממשמשין עדן דגן ואפתחא
האסון, אחר להיכלו נכנסתי בה אשר הראשון הרגע
נכנסתי  עמוד כרחה ובעל אשכח, לא לעולם
חתנו  שניה" "תמונה אני רואה והנה להקאבינעט
ידידנו  בן גוארי' שי' נתן האברך עם שליט"א הרש"ג
בדמעות  ובוכים עומדים ע"ה רש"ג החסיד המנוח
תבותיו  שליט"א, רבינו של הטהור שולחנו אצל שליש
מכתבים  לו. חוצה ויוצאים פתוחים כולם השולחן של
הפוכים  כתבים ניירות, הרבה עם קץ אין שונים
מונחים  ומשטר סדר שום בלי מסוכסכים מבולבלים

על  וגם ומתחתו, – לו ממעל – השולחן ועל בתוכם
"הריסה" "חורבן" ומתגוללים מושלכים לרוב הרצפה
נתעוררו  אותי בראותם והם עיני, לנגד "מהפכה"
של  לבו על כניסתי פעלה וביחוד אצלם, הכאבים
וצער  יגון המלאה לבו נתפוצצה שליט"א, חתנו
גדולה  זעקה ויזעק מתוכה, נפרצה שאון וקול ואנחה,
הראשונה  בשעה דברים, ובלי אומר בלי ומרה,
לדבר  פי, את לפתוח יכולתי לא דומיה נאלמתי
יגוני  מעציבה בדומיה הם עלי מביטים אתם, בדברים
החשתי  דומם, כאבן לפניהם עומד ואנכי חמלה, וגם
פיו, את לפתוח מאתנו אחד ביכולת ואין נעכר, וכאבי
הם  כזה, נבהל במצב בינינו עברה ארוכה שעה
אחר  הנשארים הניירות בין ובודקין מפשפשין
להם, מהפסול השאירו פן ופחד ביראה החיפוש,

הפעם. עוד חלילה ויבואו
לסדר  ויבררו בהמכתבים, ומסתכלים ממשמשים
ואת  האסור את ולבער לאחד, אחד הכשר את
לידם  בא הרבים הניירים אלה כל ובין בספק, המוטל
שליט"א, רבינו של בגכי"ק בעופרת נכתב קטן נייר
אשר  המדינה דכל המנינים בכל תהלים אמירת ע"ד
נרשם  לא כתיבתה זמן במלה, מלה העתקם הלאה
נעניתי/. ולא נכתבה? מתי בקאסטראמא, /שאלתיו,
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תרפ"ג] סיון [שלהי

שי' ליב יהודא מוה"ר

וברכה  שלום

במקום  וכן מחנם, בסביבות אשר שי' אנ"ש ידידינו

שי' אנשיל ר' ובמקום שי') אביו (אחי שי' רמ"מ דודו

לדעת  צמאים גם רעבים אליהם, והסמוכים אראנאויטש

אוהבם  וגם ומקדם, מאז רגילים היו כאשר ולשמוע

עמהם  הנעשה ומכל הט' משלומם לדעת חפץ האמיתי

האדרעסין  נאבדו הטלטולים ומרוב ולברכה. לטובה

אינו  וידידם מושבם, מקום שינו אשר מהם ובטח אליהם,

הדעת  בקירוב רוחם לענג מאד מאד וחפץ בירור, על יודע

תקח  כי עליך מעמ[י]ס ע"כ אשר וברכה, שלום בהודעת

ומהנעשה  משלומם ולדעת בכתובים אתם לבוא עצמך על

אליהם, נוסע משפיע יהי' אשר לסדר להשתדל וכן אתם,

והשי"ת  בזה. חלק יקחו בשם אשר שי' מהתמימים מי או

טבא  בחתנא יזכה זאת התעסקותו ובגלל בעזרו יהי'

ברו"ג. לו אשר בכל נחת רוב ויראה בקרוב

והדו"ש. כאו"נ ושלום ברכה והי'
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eâøäå úàæ BzLà eøîàå íéøönä Cúà eàøé¦§³Ÿ¨Æ©¦§¦½§¨«§−¦§´®Ÿ§¨«§¬
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B˙B‡ ÚÈ„BÓ ,'‰ ÌL ˙‡ . . ÏB„b ÏB˜a ‡¯B˜ ‰È‰L∆»»≈¿»∆≈ƒ«

Ì„‡ È·Ï B˙e˜Ï‡Â(רמּב"ן) ∆¡…ƒ¿≈»»ְַָ

האמּונה  את לפרסם המׁשי אבינּו ׁשאברהם הּכּונה ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאין

ּבאפן Ìbּבה' זאת עׂשה ּכנען ׁשּבארץ אּלא ּכנען, ּבארץ ַ«ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

לארץ  ּבחּוץ ּבהיֹותֹו ׁשּכן, הּקֹודמת. לעבֹודתֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּבאיןֿערֹו

הבנה מּצד זֹו ּבעבדה (ּבלׁשֹון BlLוהּכרהBlLעסק ֲֲִַַַָָָָֹ∆ְַָָ∆ְִ

הּצדק קו "והבין ‰BÎp‰הרמּב"ם: B˙e·zÓ לאחר ואּלּו ,(" ְְִֵֶֶַַַַָƒ¿»«¿»ְְִַַ

להיֹות הפ "ל ל" ‰',הּצּוּוי ÁÈÏL צּוּוי מּצד הּפֹועל ְְִִֶַַָ¿ƒ«ִִֵַַ
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:Cìå ç÷ EzLà äpä äzrå äMàìëåéìr åöéå §¦®̈§©¾̈¦¥¬¦§§−©¬¨¥«©§©¬¨¨²
-úàå BzLà-úàå Búà eçlLéå íéLðà äòøt©§−Ÿ£¨¦®©§©§¬Ÿ²§¤¦§−§¤

:Bì-øLà-ìkâéààeä íéøönî íøáà ìriå ¨£¤«©©Á©Á©§¨¸¦¦§©¹¦Â
:äaâpä Bnr èBìå Bì-øLà-ìëå BzLàå§¦§¯§¨£¤²§¬¦−©¤«§¨

á:áäfáe óñka äð÷na ãàî ãák íøáàå§©§−̈¨¥´§®Ÿ©¦§¤¾©¤−¤©¨¨«
âíB÷nä-ãr ìû-úéa-ãrå áâpî åérqîì Cìiå©¥̧¤Æ§©¨½̈¦¤−¤§©¥«¥®©©¨À

ïéáe ìà-úéa ïéa älçza äìäà íL äéä-øLà£¤¨̧¨¨³¨«¢ŸÆ©§¦½̈¥¬¥«¥−¥¬
:éräãíL äNr-øLà çaænä íB÷î-ìà ¨¨«¤§Æ©¦§¥½©£¤¨¬¨−̈

:ýåýé íLa íøáà íL àø÷iå äðLàøä¦«Ÿ®̈©¦§¨¬¨²©§−̈§¥¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr d zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ Ì¯·‡ „¯iÂ ı¯‡a ·Ú¯ È‰iÂ(י (יב, «¿ƒ»»»»∆«≈∆«¿»ƒ¿«¿»
‡ËÁ ¯L‡ ÔBÚ ,·Ú¯‰ ÈtÓ . . ı¯‡‰ ÔÓ B˙‡ÈˆÈ(רמב"ן) ¿ƒ»ƒ»»∆ƒ¿≈»»»»¬∆»»

הרע  יצר "עׂשה אברהם ׁשהרי מּמׁש, לחטא הּכּונה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאין

ה)טֹוב" ט, ברכות (וכל (ירושלמי הרע יצר ּכלל לֹו היה ולא ,ְְְֵֶַָָָָָֹ

Ì‰È¯·‡'מרּכבה' ּבבחינת היּו האבֹות Ì‰ÈÓÈ)ׁשל Ïk אּלא . ∆¿≈∆ְְִִֶֶַָָָָָ»¿≈∆ֶָ

ּבני  ּוׁשלמה אני והיּו (ּכמֹו חּסרֹון מּלׁשֹון לחטא היא ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹֹהּכּונה

אלקי. אֹור וגּלּוי ּבהמׁשכת חּסרֹון ּׁשּגרם הינּו ְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָָֹחּטאים),

יׁש ּדרּגה ׁשּבכל הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר האֹור מעּוט ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻּובדגמת

מּמּנה. ׁשּלמעלה לדרּגה ּביחס אֹור ְְְְְִִֶֶַַַַָָָמעּוט

,éðù
éùéìùä-ïàö äéä íøáà-úà Cìää èBìì-íâå§©̧§½©«Ÿ¥−¤©§¨®¨¨¬«Ÿ

:íéìäàå ø÷áeåì õøàä íúà àNð-àìåúáL ¨−̈§«Ÿ¨¦«§«Ÿ¨¨¬Ÿ¨²¨−̈¤¨¤´¤
ì eìëé àìå áø íLeëø äéä-ék åcçéúáL ©§®̈¦«¨¨³§¨Æ½̈§¬Ÿ¨«§−¨¤¬¤

:åcçéæérø ïéáe íøáà-äð÷î érø ïéa áéø-éäéå ©§¨«©«§¦¦À¥µŸ¥´¦§¥«©§½̈¥−Ÿ¥´

iriax - ci - jl jl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:õøàa áLé æà éføtäå éðrðkäå èBì-äð÷î¦§¥®§©§©«£¦Æ§©§¦¦½−̈¥¬¨¨«¤
çäáéøî éäú àð-ìà èBì-ìà íøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¹̈¤À©¨̧§¦³§¦¨Æ

ðéáe éðéaérø ïéáe érø ïéáe Eíéçà íéLðà-ék E ¥¦´¥¤½¥¬Ÿ©−¥´Ÿ¤®¦«£¨¦¬©¦−
:eðçðàèéðôì õøàä-ìë àìäéìrî àð ãøtä E £¨«§£³Ÿ¨¨¨̧¤Æ§¨¤½¦¨¬¤−̈¥«¨¨®

:äìéàîNàå ïéîiä-íàå äðîéàå ìàîOä-íà¦©§´Ÿ§¥¦½¨§¦©¨¦−§©§§¦«¨
éïcøiä økk-ìk-úà àøiå åéðér-úà èBì-àOiå©¦¨´¤¥À̈©©§Æ¤¨¦©´©©§¥½

íãñ-úà ýåýé úçL | éðôì ä÷Lî dlë ék¦¬ª−̈©§¤®¦§¥´©¥´§Ÿ̈À¤§ŸÆ
äëàa íéøöî õøàk ýåýé-ïâk äøîr-úàå§¤£Ÿ̈½§©§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦«Ÿ£−̈

:øröàéòqiå ïcøiä økk-ìk úà èBì Bì-øçáiå «Ÿ©©¦§©´À¥µ¨¦©´©©§¥½©¦©¬
:åéçà ìrî Léà eãøtiå íãwî èBìáéíøáà −¦¤®¤©¦¨´§½¦−¥©¬¨¦«©§−̈

ìäàiå økkä éøra áLé èBìå ïrðk-õøàa áLé̈©´§¤«¤§¨®©§À¨©Æ§¨¥´©¦½̈©¤«¡©−
:íãñ-ãrâéýåýéì íéàhçå íérø íãñ éLðàå ©§«Ÿ§©§¥´§½Ÿ¨¦−§©¨¦®©«Ÿ̈−

:ãàîãé-ãøtä éøçà íøáà-ìà øîà ýåýéå §«Ÿ©«Ÿ̈º¨©´¤©§À̈©«£¥Æ¦¨«¤
éðér àð àN Bnrî èBìíB÷nä-ïî äàøe E ´¥«¦½¨´¨³¥¤̧Æ§¥½¦©¨−

:änéå äîã÷å äaâðå äðôö íL äzà-øLà£¤©¨´®̈¨¬Ÿ¨¨¤−§¨¨¥¬§¨¨¨«¨
åèEì äàø äzà-øLà õøàä-ìk-úà ék¦¯¤¨¨¨²¤£¤©¨¬Ÿ¤−§´

:íìBò-ãr Erøæìe äpðzàæèErøæ-úà ézîNå ¤§¤®̈§©§£−©¨«§©§¦¬¤©§£−
úBðîì Léà ìëeé-íà | øLà õøàä øôrk©«£©´¨®̈¤£¤´¦©´¦À¦§Æ

:äðné Erøæ-íb õøàä øôr-úàæéCläúä íe÷ ¤£©´¨½̈¤©©§£−¦¨¤«µ¦§©¥´
daçøìe dkøàì õøàa:äpðzà Eì ékçéìäàiå ¨½̈¤§¨§−̈§¨§¨®¦¬§−¤§¤«¨©¤«¡©´

ïBøáça øLà àøîî éðìàa áLiå àáiå íøáà©§À̈©¨²Ÿ©¥²¤§¥«Ÿ¥¬©§¥−£¤´§¤§®
:ýåýéì çaæî íL-ïáiåô ©¦«¤¨¬¦§¥−©©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz oeyg 'f zgiy)

ÌÈÏ‰‡Â ¯˜·e Ô‡ˆ ‰È‰ Ì¯·‡ ˙‡ CÏB‰‰ ËBÏÏ Ì‚Â,יג) ¿«¿«≈∆«¿»»»…»»¿…»ƒ

ה)

CLÓ È·Èˆ ÈÒÎ È¯Ó ¯˙a ,ÈLÈ‡ È¯Ó‡c ‡˙lÈÓ ‡‰ ‡Ó¿»»ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿≈»«»≈ƒ¿≈ƒ≈¿…

'B‚Â ËBÏÏ Ì‚Â ·È˙Îc ..(EÏ Ìb ·ËÈÈÂ ÌÈÒÎ ÏÚ·Ï ¯aÁ˙‰)ƒ¿«≈¿««¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿«¿¿

א) צג, (ב"ק

,ּולאיד) טֹוב ׁשכן ׁשל החּיּובית ׁשהׁשּפעתֹו אֹומר, ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהוי

ׁשרֹואים ּדבר היא רע) ׁשכן ׁשל הּׁשלילית ,LÁeÓaהׁשּפעתֹו ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ¿»

ּבּה. מּכירים יהּודים, אינם "אינׁשי", סתם ׁשאפּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָעד

ׁשכנּות  ּכאן ׁשהיתה ׁשאף ,ּכ ּכדי עד חזקה זֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָוהׁשּפעה

- קבע ׁשל ׁשכנּות ולא ,ּבּדר יחד הליכה ּבלבד, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹארעית

ּגּלּוי  העּדר והן נכסים, רּבּוי ללֹוט, ּברכה הן זֹו ׁשכנּות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָהביאה

לאברם יד)הּׁשכינה פסוק .(רש"י ְְְִַַָָ

éòéáøãéàCBéøà ørðL-Cìî ìôøîà éîéa éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¤´¤«¤¦§½̈©§−
Cìî ìrãúå íìér Cìî øîòìøãk øñlà Cìî¤´¤¤¨®̈§¨§¨¸Ÿ¤Æ¤´¤¥½̈§¦§−̈¤¬¤

:íéBbáíãñ Cìî òøa-úà äîçìî eNr ¦«¨´¦§¨À̈¤¤̧©Æ¤´¤§½Ÿ
äîãà Cìî | áàðL äøîr Cìî òLøa-úàå§¤¦§©−¤´¤£Ÿ̈®¦§¨´¤´¤©§À̈

Cìî øáàîLåáéúëíééáöéø÷òìa Cìîe íéBáö §¤§¥̧¤Æ¤´¤§¦½¤¬¤¤−©
:ørö-àéäâíécOä ÷îr-ìà eøáç älà-ìk ¦«Ÿ©¨¥̧¤Æ¨«§½¤¥−¤©¦¦®

:çìnä íé àeäãeãár äðL äøNr íézL −¨¬©¤«©§¥³¤§¥Æ¨½̈¨«§−
ìLe øîòìøãk-úà:eãøî äðL äøNr-L ¤§¨§¨®Ÿ¤§«Ÿ¤§¥¬¨−̈¨¨«

äíéëìnäå øîòìøãë àa äðL äøNr òaøàáe§©§©Á¤§¥¸¨¹̈¨´§¨§¨ÀŸ¤§©§¨¦Æ
íéðø÷ úøzLra íéàôø-úà ekiå Bzà øLà£¤´¦½©©³¤§¨¦Æ§©§§´Ÿ©§©½¦
:íéúéø÷ äåLa íéîéàä úàå íäa íéæefä-úàå§¤©¦−§¨®§¥Æ¨«¥¦½§¨¥−¦§¨¨«¦

åøLà ïøàt ìéà ãr øérN íøøäa éøçä-úàå§¤©«Ÿ¦−§©«£¨´¥¦®©µ¥´¨½̈£¤−
:øaãnä-ìræàåä ètLî ïér-ìà eàáiå eáLiå ©©¦§¨«Â©¨ªÂ©¨¹Ÿ¤¥³¦§¨Æ¦´

ä äãN-ìk-úà ekiå Lã÷-úà íâå é÷ìîr ¨¥½©©¾¤¨§¥−¨«£¨«¥¦®§©Æ¤
:øîz ïööça áLiä éøîàäçíãñ-Cìî àöiå ¨´¡Ÿ¦½©¥−§©«£¬Ÿ¨¨«©¥¥̧¤«¤§¹Ÿ

Cìîe äîãà Cìîe äøîr Cìîeáéúëíééáö ¤´¤£Ÿ̈À¤³¤©§¨Æ¤´¤
éø÷ízà eëøriå ørö-àåä òìa Cìîe íéBáö§¦½¤¬¤¤−©¦®Ÿ©©©«©§³¦¨Æ

:íécOä ÷îra äîçìîèCìî øîòìøãk úà ¦§¨½̈§¥−¤©¦¦«¥´§¨§¨¹Ÿ¤¤´¤
ørðL Cìî ìôøîàå íéBb Cìî ìrãúå íìér¥À̈§¦§¨Æ¤´¤¦½§©§¨¤Æ¤´¤¦§½̈
-úà íéëìî äraøà øñlà Cìî CBéøàå§©§−¤´¤¤¨®̈©§¨¨¬§¨¦−¤

:äMîçäéøîç úøàa úøàa íécOä ÷îrå ©«£¦¨«§¥´¤©¦¦À¤«¡³Ÿ¤«¡ŸÆ¥½̈
íéøàLpäå änL-eìtiå äøîrå íãñ-Cìî eñðiå©¨ª²¤«¤§¬Ÿ©«£Ÿ̈−©¦§¨®¨§©¦§¨¦−

:eñp äøäàéäøîrå íãñ Lëø-ìk-úà eç÷iå ¤¬¨¨«Â©¦§Â¤¨§ª̧§¯Ÿ©«£Ÿ̈²
:eëìiå íìëà-ìk-úàåáé-úàå èBì-úà eç÷iå §¤¨¨§−̈©¥¥«©¦§¸¤¯§¤

:íãña áLé àeäå eëìiå íøáà éçà-ïa BLëø§ª²¤£¦¬©§−̈©¥¥®§¬¥−¦§«Ÿ
âéïëL àeäå éøárä íøáàì ãbiå èéìtä àáiå©¨ŸÆ©¨¦½©©¥−§©§¨´¨«¦§¦®§ÁŸ¥̧

øðr éçàå ìkLà éçà éøîàä àøîî éðìàa§¥«Ÿ¥¹©§¥´¨«¡Ÿ¦À£¦³¤§ŸÆ©«£¦´¨¥½
:íøáà-úéøá éìra íäåãéék íøáà òîLiå §¥−©«£¥¬§¦«©§¨«©¦§©´©§½̈¦¬

äðîL Búéá éãéìé åéëéðç-úà ÷øiå åéçà äaLð¦§−̈¨¦®©¨̧¤¤£¦¹̈§¦¥´¥À§Ÿ¨³
ìLe øNr:ïc-ãr ócøiå úBàî Låè÷ìçiå ¨¨Æ§´¥½©¦§−Ÿ©¨«©¥«¨¥̧

íôcøiå íkiå åéãárå àeä äìéì | íäéìr£¥¤¯©²§¨¬©«£¨−̈©©¥®©¦§§¥Æ
:÷Nnãì ìàîOî øLà äáBç-ãræèiåúà áL ©½̈£¤¬¦§−Ÿ§©¨«¤©¾̈¤¥−



קצט iyily ,ipy ,oey`x - bi ,ai - jl jl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

êì êì úùøô
áéàEöøàî Eì-Cì íøáà-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©§½̈¤§²¥«©§§¬

éáà úéaîe EzãìBnîeøLà õøàä-ìà E ¦«©§§−¦¥´¨¦®¤¨−̈¤£¤¬
:jàøàïåùàøáäìcâàå Eëøáàå ìBãb éBâì ENràå ©§¤«¨§¤«¤§Æ§´¨½©«£¨¤́§½©«£©§−̈

:äëøa äéäå EîLâéëøáî äëøáàåEìl÷îe E §¤®¤«§¥−§¨¨«©«£¨«§¨Æ§¨£́¤½§©¤§−
:äîãàä úçtLî ìk Eá eëøáðå øàà(éåì)ãCìiå ¨®Ÿ§¦§§´§½−Ÿ¦§§¬Ÿ¨«£¨¨«©¥¤́

èBì Bzà Cìiå ýåýé åéìà øac øLàk íøáà©§À̈©«£¤̧¦¤³¥¨Æ§Ÿ̈½©¥¬¤¦−®
Búàöa äðL íéráLå íéðL Lîç-ïa íøáàå§©§À̈¤¨¥³¨¦Æ§¦§¦´¨½̈§¥−

:ïøçîäèBì-úàå BzLà éøN-úà íøáà çwiå ¥«¨¨«©¦©´©§¨Á¤¨©¸¦§¹§¤´
-úàå eLëø øLà íLeëø-ìk-úàå åéçà-ïa¤¨¦À§¤¨§¨Æ£¤´¨½̈§¤
äöøà úëìì eàöiå ïøçá eNr-øLà Lôpä©¤−¤£¤¨´§¨®¨©¥«§À¨¤̧¤Æ©´§¨

:ïrðk äöøà eàáiå ïrðkåõøàa íøáà øáriå §©½©©¨−Ÿ©¬§¨§¨«©©©«£³Ÿ©§¨Æ¨½̈¤
æà éðrðkäå äøBî ïBìà ãr íëL íB÷î ãr©µ§´§¤½©−¥´¤®§©§©«£¦−¨¬

:õøàa(ìàøùé)æøîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå ¨¨«¤©¥¨³§Ÿ̈Æ¤©§½̈©¾Ÿ¤
çaæî íL ïáiå úàfä õøàä-úà ïzà Erøæì§©̧§£½¤¥−¤¨¨´¤©®Ÿ©¦³¤¨Æ¦§¥½©

:åéìà äàøpä ýåýéìçäøää íMî ÷zriå ©«Ÿ̈−©¦§¤¬¥¨«©©§¥̧¦¹̈¨À̈¨
éräå íiî ìû-úéa äìäà èiå ìà-úéáì íãwî¦¤²¤§¥«¥−©¥´¨«¢®Ÿ¥«¥³¦¨Æ§¨©´

ãwîíLa àø÷iå ýåýéì çaæî íL-ïáiå í ¦¤½¤©¦«¤¨³¦§¥̧©Æ©«Ÿ̈½©¦§−̈§¥¬
:ýåýéè:äaâpä rBñðå CBìä íøáà òqiåô §Ÿ̈«©¦©´©§½̈¨¬§¨−©©¤«§¨

éøeâì äîéøöî íøáà ãøiå õøàa árø éäéå©§¦¬¨−̈¨®̈¤©¥̧¤©§¨³¦§©¸§¨Æ¨´
:õøàa árøä ãáë-ék íLàéáéø÷ä øLàk éäéå ½̈¦«¨¥¬¨«¨−̈¨¨«¤©§¦¾©«£¤¬¦§¦−

àð-äpä BzLà éøN-ìà øîàiå äîéøöî àBáì̈´¦§¨®§¨©¸Ÿ¤Æ¤¨©´¦§½¦¥¨´
:zà äàøî-úôé äMà ék ézrãéáé-ék äéäå ¨©½§¦¦²¦¨¬§©©§¤−¨«§§¨À̈¦«

eâøäå úàæ BzLà eøîàå íéøönä Cúà eàøé¦§³Ÿ¨Æ©¦§¦½§¨«§−¦§´®Ÿ§¨«§¬
:eiçé Cúàå éúàâéïrîì zà éúçà àð-éøîà Ÿ¦−§Ÿ¨¬§©«¦§¦−̈£´Ÿ¦¨®§§©̧©Æ

:Cììâa éLôð äúéçå Cøeárá éì-áèéé¦«©¦´©«£¥½§¨«§¨¬©§¦−¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr k zegiy ihewl)

'‰ ÌLa ‡¯˜iÂ(ח (יב, «ƒ¿»¿≈

B˙B‡ ÚÈ„BÓ ,'‰ ÌL ˙‡ . . ÏB„b ÏB˜a ‡¯B˜ ‰È‰L∆»»≈¿»∆≈ƒ«

Ì„‡ È·Ï B˙e˜Ï‡Â(רמּב"ן) ∆¡…ƒ¿≈»»ְַָ

האמּונה  את לפרסם המׁשי אבינּו ׁשאברהם הּכּונה ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאין

ּבאפן Ìbּבה' זאת עׂשה ּכנען ׁשּבארץ אּלא ּכנען, ּבארץ ַ«ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

לארץ  ּבחּוץ ּבהיֹותֹו ׁשּכן, הּקֹודמת. לעבֹודתֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּבאיןֿערֹו

הבנה מּצד זֹו ּבעבדה (ּבלׁשֹון BlLוהּכרהBlLעסק ֲֲִַַַָָָָֹ∆ְַָָ∆ְִ

הּצדק קו "והבין ‰BÎp‰הרמּב"ם: B˙e·zÓ לאחר ואּלּו ,(" ְְִֵֶֶַַַַָƒ¿»«¿»ְְִַַ

להיֹות הפ "ל ל" ‰',הּצּוּוי ÁÈÏL צּוּוי מּצד הּפֹועל ְְִִֶַַָ¿ƒ«ִִֵַַ

‡¯Ba‰. «≈

éðùãéíéøönä eàøiå äîéøöî íøáà àBák éäéå©§¦¾§¬©§−̈¦§®̈§¨©¦§³©¦§¦Æ
:ãàî àåä äôé-ék äMàä-úàåèdúà eàøiå ¤¨´¦½̈¦«¨¨¬¦−§«Ÿ©¦§³Ÿ¨Æ

çwzå äòøt-ìà dúà eììäéå äòøô éøN̈¥´©§½Ÿ©§©«£¬Ÿ−̈¤©§®Ÿ©ª©¬
:ärøt úéa äMàäæèdøeára áéèéä íøáàìe ¨«¦−̈¥¬©§«Ÿ§©§¨¬¥¦−©«£®̈

úçôLe íéãárå íéøîçå ø÷áe-ïàö Bì-éäéå©«§¦³«Ÿ¨¨Æ©«£Ÿ¦½©«£¨¦Æ§¨½Ÿ
:íélîâe úðúàåæéäòøt-úà | ýåýé òbðéå ©«£Ÿ−Ÿ§©¦«©§©©̧§Ÿ̈¯¤©§²Ÿ

úLà éøN øác-ìr Búéa-úàå íéìãb íérâð§¨¦¬§Ÿ¦−§¤¥®©§©¬¨©−¥¬¤
:íøáàçéúàf-äî øîàiå íøáàì äòøô àø÷iå ©§¨«©¦§¨³©§ŸÆ§©§½̈©¾Ÿ¤©−Ÿ

-àì änì él úéNr:àåä EzLà ék él zãbä ¨¦´¨¦®¨µ¨«Ÿ¦©´§¨¦½¦¬¦§§−¦«
èééì dúà çwàå àåä éúçà zøîà äîì̈¨³¨©̧§¨Æ£´Ÿ¦¦½¨«¤©¬Ÿ¨²¦−

:Cìå ç÷ EzLà äpä äzrå äMàìëåéìr åöéå §¦®̈§©¾̈¦¥¬¦§§−©¬¨¥«©§©¬¨¨²
-úàå BzLà-úàå Búà eçlLéå íéLðà äòøt©§−Ÿ£¨¦®©§©§¬Ÿ²§¤¦§−§¤

:Bì-øLà-ìkâéààeä íéøönî íøáà ìriå ¨£¤«©©Á©Á©§¨¸¦¦§©¹¦Â
:äaâpä Bnr èBìå Bì-øLà-ìëå BzLàå§¦§¯§¨£¤²§¬¦−©¤«§¨

á:áäfáe óñka äð÷na ãàî ãák íøáàå§©§−̈¨¥´§®Ÿ©¦§¤¾©¤−¤©¨¨«
âíB÷nä-ãr ìû-úéa-ãrå áâpî åérqîì Cìiå©¥̧¤Æ§©¨½̈¦¤−¤§©¥«¥®©©¨À

ïéáe ìà-úéa ïéa älçza äìäà íL äéä-øLà£¤¨̧¨¨³¨«¢ŸÆ©§¦½̈¥¬¥«¥−¥¬
:éräãíL äNr-øLà çaænä íB÷î-ìà ¨¨«¤§Æ©¦§¥½©£¤¨¬¨−̈

:ýåýé íLa íøáà íL àø÷iå äðLàøä¦«Ÿ®̈©¦§¨¬¨²©§−̈§¥¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr d zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ Ì¯·‡ „¯iÂ ı¯‡a ·Ú¯ È‰iÂ(י (יב, «¿ƒ»»»»∆«≈∆«¿»ƒ¿«¿»
‡ËÁ ¯L‡ ÔBÚ ,·Ú¯‰ ÈtÓ . . ı¯‡‰ ÔÓ B˙‡ÈˆÈ(רמב"ן) ¿ƒ»ƒ»»∆ƒ¿≈»»»»¬∆»»

הרע  יצר "עׂשה אברהם ׁשהרי מּמׁש, לחטא הּכּונה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאין

ה)טֹוב" ט, ברכות (וכל (ירושלמי הרע יצר ּכלל לֹו היה ולא ,ְְְֵֶַָָָָָֹ

Ì‰È¯·‡'מרּכבה' ּבבחינת היּו האבֹות Ì‰ÈÓÈ)ׁשל Ïk אּלא . ∆¿≈∆ְְִִֶֶַָָָָָ»¿≈∆ֶָ

ּבני  ּוׁשלמה אני והיּו (ּכמֹו חּסרֹון מּלׁשֹון לחטא היא ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹֹהּכּונה

אלקי. אֹור וגּלּוי ּבהמׁשכת חּסרֹון ּׁשּגרם הינּו ְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָָֹחּטאים),

יׁש ּדרּגה ׁשּבכל הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר האֹור מעּוט ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻּובדגמת

מּמּנה. ׁשּלמעלה לדרּגה ּביחס אֹור ְְְְְִִֶֶַַַַָָָמעּוט

,éðù
éùéìùä-ïàö äéä íøáà-úà Cìää èBìì-íâå§©̧§½©«Ÿ¥−¤©§¨®¨¨¬«Ÿ

:íéìäàå ø÷áeåì õøàä íúà àNð-àìåúáL ¨−̈§«Ÿ¨¦«§«Ÿ¨¨¬Ÿ¨²¨−̈¤¨¤´¤
ì eìëé àìå áø íLeëø äéä-ék åcçéúáL ©§®̈¦«¨¨³§¨Æ½̈§¬Ÿ¨«§−¨¤¬¤

:åcçéæérø ïéáe íøáà-äð÷î érø ïéa áéø-éäéå ©§¨«©«§¦¦À¥µŸ¥´¦§¥«©§½̈¥−Ÿ¥´

iriax - ci - jl jl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:õøàa áLé æà éføtäå éðrðkäå èBì-äð÷î¦§¥®§©§©«£¦Æ§©§¦¦½−̈¥¬¨¨«¤
çäáéøî éäú àð-ìà èBì-ìà íøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¹̈¤À©¨̧§¦³§¦¨Æ

ðéáe éðéaérø ïéáe érø ïéáe Eíéçà íéLðà-ék E ¥¦´¥¤½¥¬Ÿ©−¥´Ÿ¤®¦«£¨¦¬©¦−
:eðçðàèéðôì õøàä-ìë àìäéìrî àð ãøtä E £¨«§£³Ÿ¨¨¨̧¤Æ§¨¤½¦¨¬¤−̈¥«¨¨®

:äìéàîNàå ïéîiä-íàå äðîéàå ìàîOä-íà¦©§´Ÿ§¥¦½¨§¦©¨¦−§©§§¦«¨
éïcøiä økk-ìk-úà àøiå åéðér-úà èBì-àOiå©¦¨´¤¥À̈©©§Æ¤¨¦©´©©§¥½

íãñ-úà ýåýé úçL | éðôì ä÷Lî dlë ék¦¬ª−̈©§¤®¦§¥´©¥´§Ÿ̈À¤§ŸÆ
äëàa íéøöî õøàk ýåýé-ïâk äøîr-úàå§¤£Ÿ̈½§©§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦«Ÿ£−̈

:øröàéòqiå ïcøiä økk-ìk úà èBì Bì-øçáiå «Ÿ©©¦§©´À¥µ¨¦©´©©§¥½©¦©¬
:åéçà ìrî Léà eãøtiå íãwî èBìáéíøáà −¦¤®¤©¦¨´§½¦−¥©¬¨¦«©§−̈

ìäàiå økkä éøra áLé èBìå ïrðk-õøàa áLé̈©´§¤«¤§¨®©§À¨©Æ§¨¥´©¦½̈©¤«¡©−
:íãñ-ãrâéýåýéì íéàhçå íérø íãñ éLðàå ©§«Ÿ§©§¥´§½Ÿ¨¦−§©¨¦®©«Ÿ̈−

:ãàîãé-ãøtä éøçà íøáà-ìà øîà ýåýéå §«Ÿ©«Ÿ̈º¨©´¤©§À̈©«£¥Æ¦¨«¤
éðér àð àN Bnrî èBìíB÷nä-ïî äàøe E ´¥«¦½¨´¨³¥¤̧Æ§¥½¦©¨−

:änéå äîã÷å äaâðå äðôö íL äzà-øLà£¤©¨´®̈¨¬Ÿ¨¨¤−§¨¨¥¬§¨¨¨«¨
åèEì äàø äzà-øLà õøàä-ìk-úà ék¦¯¤¨¨¨²¤£¤©¨¬Ÿ¤−§´

:íìBò-ãr Erøæìe äpðzàæèErøæ-úà ézîNå ¤§¤®̈§©§£−©¨«§©§¦¬¤©§£−
úBðîì Léà ìëeé-íà | øLà õøàä øôrk©«£©´¨®̈¤£¤´¦©´¦À¦§Æ

:äðné Erøæ-íb õøàä øôr-úàæéCläúä íe÷ ¤£©´¨½̈¤©©§£−¦¨¤«µ¦§©¥´
daçøìe dkøàì õøàa:äpðzà Eì ékçéìäàiå ¨½̈¤§¨§−̈§¨§¨®¦¬§−¤§¤«¨©¤«¡©´

ïBøáça øLà àøîî éðìàa áLiå àáiå íøáà©§À̈©¨²Ÿ©¥²¤§¥«Ÿ¥¬©§¥−£¤´§¤§®
:ýåýéì çaæî íL-ïáiåô ©¦«¤¨¬¦§¥−©©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz oeyg 'f zgiy)

ÌÈÏ‰‡Â ¯˜·e Ô‡ˆ ‰È‰ Ì¯·‡ ˙‡ CÏB‰‰ ËBÏÏ Ì‚Â,יג) ¿«¿«≈∆«¿»»»…»»¿…»ƒ

ה)

CLÓ È·Èˆ ÈÒÎ È¯Ó ¯˙a ,ÈLÈ‡ È¯Ó‡c ‡˙lÈÓ ‡‰ ‡Ó¿»»ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿≈»«»≈ƒ¿≈ƒ≈¿…

'B‚Â ËBÏÏ Ì‚Â ·È˙Îc ..(EÏ Ìb ·ËÈÈÂ ÌÈÒÎ ÏÚ·Ï ¯aÁ˙‰)ƒ¿«≈¿««¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿«¿¿

א) צג, (ב"ק

,ּולאיד) טֹוב ׁשכן ׁשל החּיּובית ׁשהׁשּפעתֹו אֹומר, ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהוי

ׁשרֹואים ּדבר היא רע) ׁשכן ׁשל הּׁשלילית ,LÁeÓaהׁשּפעתֹו ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ¿»

ּבּה. מּכירים יהּודים, אינם "אינׁשי", סתם ׁשאפּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָעד

ׁשכנּות  ּכאן ׁשהיתה ׁשאף ,ּכ ּכדי עד חזקה זֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָוהׁשּפעה

- קבע ׁשל ׁשכנּות ולא ,ּבּדר יחד הליכה ּבלבד, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹארעית

ּגּלּוי  העּדר והן נכסים, רּבּוי ללֹוט, ּברכה הן זֹו ׁשכנּות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָהביאה

לאברם יד)הּׁשכינה פסוק .(רש"י ְְְִַַָָ

éòéáøãéàCBéøà ørðL-Cìî ìôøîà éîéa éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¤´¤«¤¦§½̈©§−
Cìî ìrãúå íìér Cìî øîòìøãk øñlà Cìî¤´¤¤¨®̈§¨§¨¸Ÿ¤Æ¤´¤¥½̈§¦§−̈¤¬¤

:íéBbáíãñ Cìî òøa-úà äîçìî eNr ¦«¨´¦§¨À̈¤¤̧©Æ¤´¤§½Ÿ
äîãà Cìî | áàðL äøîr Cìî òLøa-úàå§¤¦§©−¤´¤£Ÿ̈®¦§¨´¤´¤©§À̈

Cìî øáàîLåáéúëíééáöéø÷òìa Cìîe íéBáö §¤§¥̧¤Æ¤´¤§¦½¤¬¤¤−©
:ørö-àéäâíécOä ÷îr-ìà eøáç älà-ìk ¦«Ÿ©¨¥̧¤Æ¨«§½¤¥−¤©¦¦®

:çìnä íé àeäãeãár äðL äøNr íézL −¨¬©¤«©§¥³¤§¥Æ¨½̈¨«§−
ìLe øîòìøãk-úà:eãøî äðL äøNr-L ¤§¨§¨®Ÿ¤§«Ÿ¤§¥¬¨−̈¨¨«

äíéëìnäå øîòìøãë àa äðL äøNr òaøàáe§©§©Á¤§¥¸¨¹̈¨´§¨§¨ÀŸ¤§©§¨¦Æ
íéðø÷ úøzLra íéàôø-úà ekiå Bzà øLà£¤´¦½©©³¤§¨¦Æ§©§§´Ÿ©§©½¦
:íéúéø÷ äåLa íéîéàä úàå íäa íéæefä-úàå§¤©¦−§¨®§¥Æ¨«¥¦½§¨¥−¦§¨¨«¦

åøLà ïøàt ìéà ãr øérN íøøäa éøçä-úàå§¤©«Ÿ¦−§©«£¨´¥¦®©µ¥´¨½̈£¤−
:øaãnä-ìræàåä ètLî ïér-ìà eàáiå eáLiå ©©¦§¨«Â©¨ªÂ©¨¹Ÿ¤¥³¦§¨Æ¦´

ä äãN-ìk-úà ekiå Lã÷-úà íâå é÷ìîr ¨¥½©©¾¤¨§¥−¨«£¨«¥¦®§©Æ¤
:øîz ïööça áLiä éøîàäçíãñ-Cìî àöiå ¨´¡Ÿ¦½©¥−§©«£¬Ÿ¨¨«©¥¥̧¤«¤§¹Ÿ

Cìîe äîãà Cìîe äøîr Cìîeáéúëíééáö ¤´¤£Ÿ̈À¤³¤©§¨Æ¤´¤
éø÷ízà eëøriå ørö-àåä òìa Cìîe íéBáö§¦½¤¬¤¤−©¦®Ÿ©©©«©§³¦¨Æ

:íécOä ÷îra äîçìîèCìî øîòìøãk úà ¦§¨½̈§¥−¤©¦¦«¥´§¨§¨¹Ÿ¤¤´¤
ørðL Cìî ìôøîàå íéBb Cìî ìrãúå íìér¥À̈§¦§¨Æ¤´¤¦½§©§¨¤Æ¤´¤¦§½̈
-úà íéëìî äraøà øñlà Cìî CBéøàå§©§−¤´¤¤¨®̈©§¨¨¬§¨¦−¤

:äMîçäéøîç úøàa úøàa íécOä ÷îrå ©«£¦¨«§¥´¤©¦¦À¤«¡³Ÿ¤«¡ŸÆ¥½̈
íéøàLpäå änL-eìtiå äøîrå íãñ-Cìî eñðiå©¨ª²¤«¤§¬Ÿ©«£Ÿ̈−©¦§¨®¨§©¦§¨¦−

:eñp äøäàéäøîrå íãñ Lëø-ìk-úà eç÷iå ¤¬¨¨«Â©¦§Â¤¨§ª̧§¯Ÿ©«£Ÿ̈²
:eëìiå íìëà-ìk-úàåáé-úàå èBì-úà eç÷iå §¤¨¨§−̈©¥¥«©¦§¸¤¯§¤

:íãña áLé àeäå eëìiå íøáà éçà-ïa BLëø§ª²¤£¦¬©§−̈©¥¥®§¬¥−¦§«Ÿ
âéïëL àeäå éøárä íøáàì ãbiå èéìtä àáiå©¨ŸÆ©¨¦½©©¥−§©§¨´¨«¦§¦®§ÁŸ¥̧

øðr éçàå ìkLà éçà éøîàä àøîî éðìàa§¥«Ÿ¥¹©§¥´¨«¡Ÿ¦À£¦³¤§ŸÆ©«£¦´¨¥½
:íøáà-úéøá éìra íäåãéék íøáà òîLiå §¥−©«£¥¬§¦«©§¨«©¦§©´©§½̈¦¬

äðîL Búéá éãéìé åéëéðç-úà ÷øiå åéçà äaLð¦§−̈¨¦®©¨̧¤¤£¦¹̈§¦¥´¥À§Ÿ¨³
ìLe øNr:ïc-ãr ócøiå úBàî Låè÷ìçiå ¨¨Æ§´¥½©¦§−Ÿ©¨«©¥«¨¥̧

íôcøiå íkiå åéãárå àeä äìéì | íäéìr£¥¤¯©²§¨¬©«£¨−̈©©¥®©¦§§¥Æ
:÷Nnãì ìàîOî øLà äáBç-ãræèiåúà áL ©½̈£¤¬¦§−Ÿ§©¨«¤©¾̈¤¥−



iyyר ,iying - eh - jl jl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íâå áéLä BLëøe åéçà èBì-úà íâå Lëøä-ìk̈¨«§ª®§©Á¤¸¨¦³§ªÆ¥¦½§©¬
:írä-úàå íéLpä-úàæéíãñ-Cìî àöiå ¤©¨¦−§¤¨¨«©¥¥´¤«¤§Ÿ»

øîòìøãk-úà úBkäî BáeL éøçà Búàø÷ì¦§¨¼©«£¥´À¥«©Æ¤§¨§¨½Ÿ¤
àeä äåL ÷îr-ìà Bzà øLà íéëìnä-úàå§¤©§¨¦−£¤´¦®¤¥´¤¨¥½−

:Cìnä ÷îrçéàéöBä íìL Cìî ÷ãö-ékìîe ¥¬¤©¤«¤©§¦¤̧¤Æ¤´¤¨¥½¦−
:ïBéìr ìàì ïäë àeäå ïééå íçìèéeäëøáéå ¤´¤¨¨®¦§¬Ÿ¥−§¥´¤§«©§¨«£¥−

íéîL äð÷ ïBéìr ìûì íøáà Ceøa øîàiå©Ÿ©®¨³©§¨Æ§¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦
:õøàåëéøö ïbî-øLà ïBéìr ìû CeøáeEãéa E ¨¨«¤¨Æ¥´¤§½£¤¦¥¬¨¤−§¨¤®

:ìkî øNrî Bì-ïziå©¦¤¬©«£¥−¦«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(fi zxaeg zeniyx)

Ì¯·‡Ï „biÂ ËÈÏt‰ ‡·iÂ(יג (יד, «»…«»ƒ««≈¿«¿»
‰¯N ˙‡ ‡OÈÂ Ì¯·‡ ‚¯‰iL Ôek˙Óe . . ‚BÚ ‰Ê(רש"י) ∆ƒ¿«≈∆≈»≈«¿»¿ƒ»∆»»

ּומצא  ׁשּבא עֹוג, ׁשמֹו נקרא ולּמה נאמר: רּבה ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָּבמדרׁש

לבאר, ויׁש וכּו'. עּגֹות ּבמצות ועֹוסק יֹוׁשב אברם ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֻאת

מּצה, אכילת ּבמצות עֹוסק ׁשאברהם עֹוג ראה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּכאׁשר

הבין  הּׂשכל, מן ׁשּלמעלה אמּונה ּדמהמנּותא, ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמיכלא

מסירּות  מּתֹו לֹוט את להּציל ּכדי לּמלחמה יצא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּבוּדאי

הּׂשכל. מּצד מקֹום לֹו ׁשאין ּדבר ִֵֵֶֶֶֶַַָָָנפׁש,

éùéîçàëéì-ïz íøáà-ìà íãñ-Cìî øîàiå©¬Ÿ¤¤«¤§−Ÿ¤©§®̈¤¦´
:Cì-ç÷ Lëøäå Lôpäáë-ìà íøáà øîàiå ©¤½¤§¨«§ª−©¨«©¬Ÿ¤©§−̈¤

äð÷ ïBéìr ìà ýåýé-ìà éãé éúîøä íãñ Cìî¤´¤§®Ÿ£¦¸Ÿ¦¨¦³¤§Ÿ̈Æ¥´¤§½Ÿ¥−
:õøàå íéîLâëìrð-CBøN ãrå èeçî-íà ¨©¬¦¨¨«¤¦¦Æ§©´§«©½©

éðà øîàú àìå Cì-øLà-ìkî çwà-íàå§¦¤©−¦¨£¤®̈§´ŸŸ©½£¦−
:íøáà-úà ézøLräãëeìëà øLà ÷ø éãrìa ¤«¡©¬§¦¤©§¨«¦§¨©À©µ£¤´¨«§´

øðr ézà eëìä øLà íéLðàä ÷ìçå íéørpä©§¨¦½§¥̧¤Æ¨«£¨¦½£¤¬¨«§−¦¦®¨¥Æ
:í÷ìç eç÷é íä àøîîe ìkLàñ ¤§´Ÿ©§¥½¥−¦§¬¤§¨«

åèàýåýé-øáã äéä älàä íéøácä | øçà©©´©§¨¦´¨¥À¤¨¨³§©§Ÿ̈Æ
éëðà íøáà àøéz-ìà øîàì äæçna íøáà-ìà¤©§½̈©©«£¤−¥®Ÿ©¦¨´©§À̈¨«Ÿ¦Æ

:ãàî äaøä EøëN Cì ïâîáíøáà øîàiå ¨¥´½̈§¨«§−©§¥¬§«Ÿ©Ÿ́¤©§À̈
éøéør CìBä éëðàå éì-ïzz-äî ýåýé éðãà£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ©¦¤¦½§¨«Ÿ¦−¥´£¦¦®

:øæréìà ÷Nnc àeä éúéa ÷Lî-ïáeâøîàiå ¤¤´¤¥¦½−©¤¬¤¡¦¤«¤©Ÿ́¤
éúéa-ïá äpäå òøæ äzúð àì éì ïä íøáà©§½̈¥´¦½¬Ÿ¨©−¨®̈©§¦¥¬¤¥¦−

:éúà LøBéãàì øîàì åéìà ýåýé-øáã äpäå ¥¬Ÿ¦«§¦¥̧§©§Ÿ̈³¥¨Æ¥½Ÿ¬Ÿ
érnî àöé øLà íà-ék äæ ELøééàeä E ¦¨«§−¤®¦¦Æ£¤´¥¥´¦¥¤½−

:ELøééäàð-èaä øîàiå äöeçä Búà àöBiå ¦«¨¤«©¥̧Ÿ¹©À¨©¸Ÿ¤Æ©¤¨´
øtñì ìëez-íà íéáëBkä øôñe äîéîMä©¨©½§¨§ŸÆ©´¨¦½¦©−¦§´Ÿ

:Erøæ äéäé äk Bì øîàiå íúàåýåýéa ïîàäå Ÿ®̈©Ÿ́¤½¬Ÿ¦«§¤−©§¤«§¤«¡¦−©«Ÿ̈®
:ä÷ãö Bl äáLçiå©©§§¤¬¨−§¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr k zegiy ihewl)

„‡Ó ‰a¯‰ E¯ÎN(א (טו, ¿»¿«¿≈¿…

È˙e˜„ˆ Ïk ÏÚ ¯ÎN ÈzÏa˜ ‡nL ,¯ÓB‡Â ‚‡Bc ‰È‰Â¿»»≈¿≈∆»ƒ«¿ƒ»»«»ƒ¿ƒ

(רש"י)

הרמּב"ם ב)ּכתב י, עבד (ּתׁשּובה לא . . אבינּו "אברהם ְְְִַַַַַָָָָָָָֹ

ויׁש ׂשכרֹו. קּבּול על ּדאג אפֹוא מּדּוע וקׁשה, מאהבה". ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאּלא

לא  מאהבה, ה' עֹובד להיֹותֹו ּדוקא הּנֹותנת: ׁשהיא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלֹומר,

עבֹודת  ׁשל ּכחלק אּלא איׁשי, ּכדבר הּׂשכר קּבלת את ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָראה

קּדּוׁש הינּו ÌÈÓLה', ÌL'ה את ׁשעֹובד ׁשּמי רֹואים, ּכּלם : ְִַ≈»«ƒִִֵֶֶֶָֻ

וכבֹוד. עׁשר ְְֵֶַָֹמקּבל

éùùæéúàöBä øLà ýåýé éðà åéìà øîàiåE ©−Ÿ¤¥¨®£¦´§Ÿ̈À£¤³«¥¦̧Æ
úàfä õøàä-úà Eì úúì íécNk øeàî¥´©§¦½¨¯¤§²¤¨¨¬¤©−Ÿ

:dzLøìçék òãà äna ýåýé éðãà øîàiå §¦§¨«©Ÿ©®£Ÿ¨´¡Ÿ¦½©¨¬¥©−¦¬
:äpLøéàèlLî äìâr éì äç÷ åéìà øîàiåúL ¦«¨¤«¨©´Ÿ¤¥À̈§¨¬¦Æ¤§¨´§ª¤½¤
lLî ærålLî ìéàå úL:ìæBâå øúå LéBì-çwiå §¥¬§ª¤−¤§©´¦§ª¨®§−Ÿ§¨«©¦©´

-Léà ïziå Cåza íúà øzáéå älà-ìk-úà¤¨¥À¤©§©¥³Ÿ¨Æ©½̈¤©¦¥¬¦«
øtvä-úàå eärø úàø÷ì Bøúa:øúá àì ¦§−¦§©´¥¥®§¤©¦−Ÿ¬Ÿ¨¨«

àéøâtä-ìr èérä ãøiå:íøáà íúà áMiå íé ©¥¬¤¨©−¦©©§¨¦®©©¥¬Ÿ−̈©§¨«
áéíøáà-ìr äìôð äîcøúå àBáì LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ¨½§©§¥−̈¨«§¨´©©§®̈

:åéìr úìôð äìãâ äëLç äîéà äpäåâéøîàiå §¦¥¬¥¨²£¥¨¬§Ÿ−̈Ÿ¤¬¤¨¨«©´Ÿ¤
àì õøàa Erøæ äéäé | øâ-ék òãz rãé íøáàì§©§À̈¨¸Ÿ©¥©¹¦¥´¦«§¤´©§£À§¤̧¤Æ´Ÿ
:äðL úBàî òaøà íúà eprå íeãárå íäì̈¤½©«£¨−§¦´Ÿ®̈©§©¬¥−¨¨«

ãéïë-éøçàå éëðà ïc eãáré øLà éBbä-úà íâå§©¯¤©²£¤¬©«£−Ÿ¨´¨®Ÿ¦§©«£¥¥¬
:ìBãb Lëøa eàöéåèéúáà-ìà àBáz äzàåE ¥«§−¦§ª¬¨«§©¨²¨¬¤£Ÿ¤−

:äáBè äáéNa øáwz íBìLaæèéréáø øBãå §¨®¦¨¥−§¥¨¬¨«§¬§¦¦−
:äpä-ãr éøîàä ïår íìL-àì ék äpä eáeLé̈´¥®¨¦¯«Ÿ¨¥²£¬Ÿ¨«¡Ÿ¦−©¥«¨

æéïLr øepú äpäå äéä äèìrå äàa LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ½̈¨©«£¨−̈¨¨®§¦¥̧©³¨¨Æ
:älàä íéøæbä ïéa øár øLà Là ãétìåçéíBia §©¦´¥½£¤´¨©½¥−©§¨¦¬¨¥«¤©´

Erøæì øîàì úéøa íøáà-úà ýåýé úøk àeää©À¨©¯§Ÿ̈²¤©§−̈§¦´¥®Ÿ§©§£À
øäpä-ãr íéøöî øäpî úàfä õøàä-úà ézúð̈©̧¦Æ¤¨¨´¤©½Ÿ¦§©´¦§©½¦©©¨¨¬

iriay - fi ,fh - jl jl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úøt-øäð ìãbäèéúàå éfðwä-úàå éðéwä-úà ©¨−Ÿ§©§¨«¤©¥¦Æ§¤©§¦¦½§¥−
:éðîãwäë-úàå éføtä-úàå ézçä-úàå ©©§Ÿ¦«§¤©«¦¦¬§¤©§¦¦−§¤
:íéàôøäàë-úàå éðrðkä-úàå éøîàä-úàå ¨«§¨¦«§¤¨«¡Ÿ¦Æ§¤©§©«£¦½§¤

:éñeáéä-úàå éLbøbäñæèàúLà éøNå ©¦§¨¦−§¤©§¦«§¨©Æ¥´¤
dîLe úéøöî äçôL dìå Bì äãìé àì íøáà©§½̈¬Ÿ¨«§−̈®§¨²¦§¨¬¦§¦−§¨¬

:øâäáéðøör àð-äpä íøáà-ìà éøN øîàzå ¨¨«©¸Ÿ¤¨©¹¤©§À̈¦¥º̈£¨©³¦
äðaà éìeà éúçôL-ìà àð-àa úãlî ýåýé§Ÿ̈Æ¦¤½¤Ÿ¨Æ¤¦§¨¦½©¬¦¨¤−

:éøN ìB÷ì íøáà òîLiå äpnîâéøN çwzå ¦¤®¨©¦§©¬©§−̈§¬¨¨«©¦©º¨©´
õwî dúçôL úéøönä øâä-úà íøáà-úLà¥«¤©§À̈¤¨¨³©¦§¦Æ¦§¨½̈¦¥Æ

ì íéðL øNrïzzå ïrðk õøàa íøáà úáL ¤´¤¨¦½§¤¬¤©§−̈§¤´¤§®̈©©¦¥¬
:äMàì Bì dLéà íøáàì dúàãøâä-ìà àáiå Ÿ¨²§©§¨¬¦−̈¬§¦¨«©¨¬Ÿ¤¨−̈

:äéðéra dzøáb ì÷zå äúøä ék àøzå øäzå©©®©©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨©¥©¬§¦§−̈§¥¤«¨
äéìr éñîç íøáà-ìà éøN øîàzåéëðà E ©¸Ÿ¤¨©´¤©§¨»£¨¦´¨¤ ¼¼¨«Ÿ¦À

ì÷àå äúøä ék àøzå E÷éça éúçôL ézúð̈©³¦¦§¨¦Æ§¥¤½©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨¨«¥©−
éðéa ýåýé ètLé äéðéraéðéáe:Eåíøáà øîàiå §¥¤®¨¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¥¦¬¥¤«Ÿ©¸Ÿ¤©§¹̈

áBhä dì-éNr Cãéa CúçôL äpä éøN-ìà¤¨©À¦¥³¦§¨¥Æ§¨¥½£¦−̈©´
éðéra:äéðtî çøázå éøN äprzå Cædàöîiå §¥®̈¦©§©¤´¨¨©½©¦§©−¦¨¤«¨©¦§¨º̈

ïérä-ìr øaãna íénä ïér-ìr ýåýé Càìî©§©¯§Ÿ̈²©¥¬©©−¦©¦§¨®©¨©−¦
:øeL Cøãaçäfî-éà éøN úçôL øâä øîàiå §¤¬¤«©Ÿ©À¨º̈¦§©¬¨©²¥«¦¤¬

ézøáb éøN éðtî øîàzå éëìú äðàå úàá̈−§¨´¨¥¥®¦©¾Ÿ¤¦§¥Æ¨©´§¦§¦½
:úçøa éëðàèì øîàiåéáeL ýåýé Càìî d ¨«Ÿ¦−Ÿ©«©©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½−¦

:äéãé úçz éprúäå Czøáb-ìàédì øîàiå ¤§¦§¥®§¦§©¦−©¬©¨¤«¨©³Ÿ¤¨Æ
øôqé àìå Crøæ-úà äaøà äaøä ýåýé Càìî©§©´§Ÿ̈½©§¨¬©§¤−¤©§¥®§¬Ÿ¦¨¥−

:áøîàépä ýåýé Càìî dì øîàiåäøä C ¥«Ÿ©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½¦¨¬¨−̈
ýåýé òîL-ék ìàrîLé BîL úàø÷å ïa zãìéå§Ÿ©§́§¥®§¨¨³§Æ¦§¨¥½¦«¨©¬§Ÿ̈−

éðr-ìà:Cáéãéå ìká Bãé íãà àøt äéäé àeäå ¤¨§¥«§³¦«§¤Æ¤¤́¨½̈¨´©½Ÿ§©¬
:ïkLé åéçà-ìë éðt-ìrå Ba ìkâé-íL àø÷zå −Ÿ®§©§¥¬¨¤−̈¦§«Ÿ©¦§¨³¥«

íâä äøîà ék éàø ìû äzà äéìà øácä ýåýé§Ÿ̈Æ©Ÿ¥´¥¤½¨©−̈¥´¢¦®¦´¨«§À̈£©¬
:éàø éøçà éúéàø íìäãéøàaì àø÷ ïk-ìr £²Ÿ¨¦−¦©«£¥¬Ÿ¦«©¥Æ¨¨´©§¥½

:ãøa ïéáe Lã÷-ïéá äpä éàø éçì øàaåèãìzå §¥¬©©−Ÿ¦®¦¥¬¥«¨¥−¥¬¨«¤©¥¯¤
-øLà Bða-íL íøáà àø÷iå ïa íøáàì øâä̈¨²§©§−̈¥®©¦§¨̧©§¨¯¤§²£¤

:ìàrîLé øâä äãìéæèäðL íéðîL-ïa íøáàå ¨«§¨¬¨−̈¦§¨¥«§©§¾̈¤§Ÿ¦¬¨−̈
ìàrîLé-úà øâä-úãìa íéðL LLå§¥´¨¦®§¤«¤¨¨¬¤¦§¨¥−

:íøáàìñæéàäðL íérLz-ïa íøáà éäéå §©§¨«©§¦´©§½̈¤¦§¦¬¨−̈
åéìà øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå íéðL òLúå§¥´©¨¦®©¥¨̧§Ÿ̈¹¤©§À̈©³Ÿ¤¥¨Æ
:íéîú äéäå éðôì Cläúä écL ìà-éðà£¦¥´©©½¦§©¥¬§¨©−¤«§¥¬¨¦«

áðéáe éðéa éúéøá äðzàåãàîa EúBà äaøàå E §¤§¨¬§¦¦−¥¦´¥¤®§©§¤¬«§−¦§¬Ÿ
:ãàîâíéýìû Bzà øaãéå åéðt-ìr íøáà ìtiå §«Ÿ©¦¬Ÿ©§−̈©¨®̈©§©¥¬¦²¡Ÿ¦−

:øîàìãïBîä áàì úééäå Czà éúéøá äpä éðà ¥«Ÿ£¦¾¦¥¬§¦¦−¦¨®§¨¦¾¨§©−£¬
:íéBbääéäå íøáà EîL-úà ãBò àøwé-àìå ¦«§«Ÿ¦¨¥¬²¤¦§−©§¨®§¨¨³

ézúð íéBb ïBîä-áà ék íäøáà EîL:E ¦§Æ©§¨½̈¦²©£¬¦−§©¦«
åézúðe ãàî ãàîa Eúà éúøôäåíéBâì E §¦§¥¦³«Ÿ§Æ¦§´Ÿ§½Ÿ§©¦−§¦®

:eàöé Enî íéëìîe§¨¦−¦§¬¥¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ek zxaeg zeniyx)

¯ÎÊ Ïk ÌÎÏ ÏBn‰(י (יז, ƒ»∆»»»
הראׁשֹון, הּיהּודי ׁשּנצטּוה הראׁשֹונה הּמצוה מילה, ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָמצות

הּמצֹות. ּכללּות על הּדין ‡מֹורה והּוא ּבּגּוף. נּכר רּׁשּומּה . ְְְִִִִַַַַָָָָ

ּבׂשר. לעיני נראה זה רׁשם ׁשאין אּלא הּמצֹות, ּבּה·לכל יׁש . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

הרּוחנית. לּתֹועלת ּבאיןֿערֹו היא אבל ּגׁשמית, ּתֹועלת ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּגם

ּבחּיי  הּתֹועלת אבל הּגּוף, ּבחּיי ּתֹועלת יׁש הּמצֹות ּבכל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָואף

יֹותר. ּבאיןֿערֹו היא מּפני ‚הּנׁשמה וצֹועק ּבֹוכה הּתינֹוק . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ

הּטרח  על הּצֹועק כן, ּכמֹו יבין. - ּוכׁשּיגּדל ׂשכלֹו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהעּדר

הּׂשכל. העּדר מּפני רק זה הרי מצוה, ׁשּבקּיּום ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָוההפסד

éòéáùæðéáe éðéa éúéøa-úà éúî÷äåErøæ ïéáe E ©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¹¥¦´¥¤À¥̧©§£¯
éøçàEì úBéäì íìBò úéøáì íúøãì E ©«£¤²§«ŸŸ−̈¦§¦´¨®¦«§³§Æ

éøçà Erøæìe íéýìûì:EçEì ézúðåErøæìe ¥«Ÿ¦½§©§£−©«£¤«§¨«©¦´Â§Â§©§£¸
éøçàéøâî õøà | úà Eïrðk õøà-ìk úà E ©«£¤¹¥´¤´¤§ª¤À¥µ¨¤´¤§©½©

:íéýìûì íäì éúééäå íìBò úfçàìèøîàiå ©«£ª©−¨®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«©³Ÿ¤
øîLú éúéøa-úà äzàå íäøáà-ìà íéýìû¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈§©−̈¤§¦¦´¦§®Ÿ

éøçà Erøæå äzà:íúøãì EéøLà éúéøa úàæ ©¨²§©§£¬©«£¤−§«ŸŸ¨«´Ÿ§¦¦º£¤´
éøçà Erøæ ïéáe íëéðéáe éðéa eøîLzìBnä E ¦§§À¥¦Æ¥´¥¤½¥¬©§£−©«£¤®¦¬

:øëæ-ìk íëìàéíëúìør øNa úà ízìîðe ¨¤−¨¨¨«§©§¤¾¥−§©´¨§©§¤®
:íëéðéáe éðéa úéøa úBàì äéäåáéúðîL-ïáe §¨¨Æ§´§¦½¥¦−¥«¥¤«¤§Ÿ©´

éa ãéìé íëéúøãì øëæ-ìk íëì ìBné íéîéú ¨¦À¦¬¨¤²¨¨−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®§¦´½̈¦
Erøfî àì øLà øëð-ïa ìkî óñk-úð÷îe¦§©¤̧¤Æ¦´Ÿ¤¥½̈£¤²¬Ÿ¦©§£−

:àeäâéEtñk úð÷îe Eúéa ãéìé ìBné | ìBnä «¦¯¦²§¦¬¥«§−¦§©´©§¤®
:íìBò úéøáì íëøNáa éúéøá äúéäåãé| ìørå §¨«§¨¯§¦¦²¦§©§¤−¦§¦¬¨«§¨¥´

äúøëðå Búìør øNa-úà ìBné-àì øLà øëæ̈À̈£¤³«Ÿ¦Æ¤§©´¨§¨½§¦§§¨²



רי iyy ,iying - eh - jl jl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íâå áéLä BLëøe åéçà èBì-úà íâå Lëøä-ìk̈¨«§ª®§©Á¤¸¨¦³§ªÆ¥¦½§©¬
:írä-úàå íéLpä-úàæéíãñ-Cìî àöiå ¤©¨¦−§¤¨¨«©¥¥´¤«¤§Ÿ»

øîòìøãk-úà úBkäî BáeL éøçà Búàø÷ì¦§¨¼©«£¥´À¥«©Æ¤§¨§¨½Ÿ¤
àeä äåL ÷îr-ìà Bzà øLà íéëìnä-úàå§¤©§¨¦−£¤´¦®¤¥´¤¨¥½−

:Cìnä ÷îrçéàéöBä íìL Cìî ÷ãö-ékìîe ¥¬¤©¤«¤©§¦¤̧¤Æ¤´¤¨¥½¦−
:ïBéìr ìàì ïäë àeäå ïééå íçìèéeäëøáéå ¤´¤¨¨®¦§¬Ÿ¥−§¥´¤§«©§¨«£¥−

íéîL äð÷ ïBéìr ìûì íøáà Ceøa øîàiå©Ÿ©®¨³©§¨Æ§¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦
:õøàåëéøö ïbî-øLà ïBéìr ìû CeøáeEãéa E ¨¨«¤¨Æ¥´¤§½£¤¦¥¬¨¤−§¨¤®

:ìkî øNrî Bì-ïziå©¦¤¬©«£¥−¦«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(fi zxaeg zeniyx)

Ì¯·‡Ï „biÂ ËÈÏt‰ ‡·iÂ(יג (יד, «»…«»ƒ««≈¿«¿»
‰¯N ˙‡ ‡OÈÂ Ì¯·‡ ‚¯‰iL Ôek˙Óe . . ‚BÚ ‰Ê(רש"י) ∆ƒ¿«≈∆≈»≈«¿»¿ƒ»∆»»

ּומצא  ׁשּבא עֹוג, ׁשמֹו נקרא ולּמה נאמר: רּבה ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָּבמדרׁש

לבאר, ויׁש וכּו'. עּגֹות ּבמצות ועֹוסק יֹוׁשב אברם ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֻאת

מּצה, אכילת ּבמצות עֹוסק ׁשאברהם עֹוג ראה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּכאׁשר

הבין  הּׂשכל, מן ׁשּלמעלה אמּונה ּדמהמנּותא, ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמיכלא

מסירּות  מּתֹו לֹוט את להּציל ּכדי לּמלחמה יצא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּבוּדאי

הּׂשכל. מּצד מקֹום לֹו ׁשאין ּדבר ִֵֵֶֶֶֶַַָָָנפׁש,

éùéîçàëéì-ïz íøáà-ìà íãñ-Cìî øîàiå©¬Ÿ¤¤«¤§−Ÿ¤©§®̈¤¦´
:Cì-ç÷ Lëøäå Lôpäáë-ìà íøáà øîàiå ©¤½¤§¨«§ª−©¨«©¬Ÿ¤©§−̈¤

äð÷ ïBéìr ìà ýåýé-ìà éãé éúîøä íãñ Cìî¤´¤§®Ÿ£¦¸Ÿ¦¨¦³¤§Ÿ̈Æ¥´¤§½Ÿ¥−
:õøàå íéîLâëìrð-CBøN ãrå èeçî-íà ¨©¬¦¨¨«¤¦¦Æ§©´§«©½©

éðà øîàú àìå Cì-øLà-ìkî çwà-íàå§¦¤©−¦¨£¤®̈§´ŸŸ©½£¦−
:íøáà-úà ézøLräãëeìëà øLà ÷ø éãrìa ¤«¡©¬§¦¤©§¨«¦§¨©À©µ£¤´¨«§´

øðr ézà eëìä øLà íéLðàä ÷ìçå íéørpä©§¨¦½§¥̧¤Æ¨«£¨¦½£¤¬¨«§−¦¦®¨¥Æ
:í÷ìç eç÷é íä àøîîe ìkLàñ ¤§´Ÿ©§¥½¥−¦§¬¤§¨«

åèàýåýé-øáã äéä älàä íéøácä | øçà©©´©§¨¦´¨¥À¤¨¨³§©§Ÿ̈Æ
éëðà íøáà àøéz-ìà øîàì äæçna íøáà-ìà¤©§½̈©©«£¤−¥®Ÿ©¦¨´©§À̈¨«Ÿ¦Æ

:ãàî äaøä EøëN Cì ïâîáíøáà øîàiå ¨¥´½̈§¨«§−©§¥¬§«Ÿ©Ÿ́¤©§À̈
éøéør CìBä éëðàå éì-ïzz-äî ýåýé éðãà£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ©¦¤¦½§¨«Ÿ¦−¥´£¦¦®

:øæréìà ÷Nnc àeä éúéa ÷Lî-ïáeâøîàiå ¤¤´¤¥¦½−©¤¬¤¡¦¤«¤©Ÿ́¤
éúéa-ïá äpäå òøæ äzúð àì éì ïä íøáà©§½̈¥´¦½¬Ÿ¨©−¨®̈©§¦¥¬¤¥¦−

:éúà LøBéãàì øîàì åéìà ýåýé-øáã äpäå ¥¬Ÿ¦«§¦¥̧§©§Ÿ̈³¥¨Æ¥½Ÿ¬Ÿ
érnî àöé øLà íà-ék äæ ELøééàeä E ¦¨«§−¤®¦¦Æ£¤´¥¥´¦¥¤½−

:ELøééäàð-èaä øîàiå äöeçä Búà àöBiå ¦«¨¤«©¥̧Ÿ¹©À¨©¸Ÿ¤Æ©¤¨´
øtñì ìëez-íà íéáëBkä øôñe äîéîMä©¨©½§¨§ŸÆ©´¨¦½¦©−¦§´Ÿ

:Erøæ äéäé äk Bì øîàiå íúàåýåýéa ïîàäå Ÿ®̈©Ÿ́¤½¬Ÿ¦«§¤−©§¤«§¤«¡¦−©«Ÿ̈®
:ä÷ãö Bl äáLçiå©©§§¤¬¨−§¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr k zegiy ihewl)

„‡Ó ‰a¯‰ E¯ÎN(א (טו, ¿»¿«¿≈¿…

È˙e˜„ˆ Ïk ÏÚ ¯ÎN ÈzÏa˜ ‡nL ,¯ÓB‡Â ‚‡Bc ‰È‰Â¿»»≈¿≈∆»ƒ«¿ƒ»»«»ƒ¿ƒ

(רש"י)

הרמּב"ם ב)ּכתב י, עבד (ּתׁשּובה לא . . אבינּו "אברהם ְְְִַַַַַָָָָָָָֹ

ויׁש ׂשכרֹו. קּבּול על ּדאג אפֹוא מּדּוע וקׁשה, מאהבה". ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאּלא

לא  מאהבה, ה' עֹובד להיֹותֹו ּדוקא הּנֹותנת: ׁשהיא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלֹומר,

עבֹודת  ׁשל ּכחלק אּלא איׁשי, ּכדבר הּׂשכר קּבלת את ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָראה

קּדּוׁש הינּו ÌÈÓLה', ÌL'ה את ׁשעֹובד ׁשּמי רֹואים, ּכּלם : ְִַ≈»«ƒִִֵֶֶֶָֻ

וכבֹוד. עׁשר ְְֵֶַָֹמקּבל

éùùæéúàöBä øLà ýåýé éðà åéìà øîàiåE ©−Ÿ¤¥¨®£¦´§Ÿ̈À£¤³«¥¦̧Æ
úàfä õøàä-úà Eì úúì íécNk øeàî¥´©§¦½¨¯¤§²¤¨¨¬¤©−Ÿ

:dzLøìçék òãà äna ýåýé éðãà øîàiå §¦§¨«©Ÿ©®£Ÿ¨´¡Ÿ¦½©¨¬¥©−¦¬
:äpLøéàèlLî äìâr éì äç÷ åéìà øîàiåúL ¦«¨¤«¨©´Ÿ¤¥À̈§¨¬¦Æ¤§¨´§ª¤½¤
lLî ærålLî ìéàå úL:ìæBâå øúå LéBì-çwiå §¥¬§ª¤−¤§©´¦§ª¨®§−Ÿ§¨«©¦©´

-Léà ïziå Cåza íúà øzáéå älà-ìk-úà¤¨¥À¤©§©¥³Ÿ¨Æ©½̈¤©¦¥¬¦«
øtvä-úàå eärø úàø÷ì Bøúa:øúá àì ¦§−¦§©´¥¥®§¤©¦−Ÿ¬Ÿ¨¨«

àéøâtä-ìr èérä ãøiå:íøáà íúà áMiå íé ©¥¬¤¨©−¦©©§¨¦®©©¥¬Ÿ−̈©§¨«
áéíøáà-ìr äìôð äîcøúå àBáì LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ¨½§©§¥−̈¨«§¨´©©§®̈

:åéìr úìôð äìãâ äëLç äîéà äpäåâéøîàiå §¦¥¬¥¨²£¥¨¬§Ÿ−̈Ÿ¤¬¤¨¨«©´Ÿ¤
àì õøàa Erøæ äéäé | øâ-ék òãz rãé íøáàì§©§À̈¨¸Ÿ©¥©¹¦¥´¦«§¤´©§£À§¤̧¤Æ´Ÿ
:äðL úBàî òaøà íúà eprå íeãárå íäì̈¤½©«£¨−§¦´Ÿ®̈©§©¬¥−¨¨«

ãéïë-éøçàå éëðà ïc eãáré øLà éBbä-úà íâå§©¯¤©²£¤¬©«£−Ÿ¨´¨®Ÿ¦§©«£¥¥¬
:ìBãb Lëøa eàöéåèéúáà-ìà àBáz äzàåE ¥«§−¦§ª¬¨«§©¨²¨¬¤£Ÿ¤−

:äáBè äáéNa øáwz íBìLaæèéréáø øBãå §¨®¦¨¥−§¥¨¬¨«§¬§¦¦−
:äpä-ãr éøîàä ïår íìL-àì ék äpä eáeLé̈´¥®¨¦¯«Ÿ¨¥²£¬Ÿ¨«¡Ÿ¦−©¥«¨

æéïLr øepú äpäå äéä äèìrå äàa LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ½̈¨©«£¨−̈¨¨®§¦¥̧©³¨¨Æ
:älàä íéøæbä ïéa øár øLà Là ãétìåçéíBia §©¦´¥½£¤´¨©½¥−©§¨¦¬¨¥«¤©´

Erøæì øîàì úéøa íøáà-úà ýåýé úøk àeää©À¨©¯§Ÿ̈²¤©§−̈§¦´¥®Ÿ§©§£À
øäpä-ãr íéøöî øäpî úàfä õøàä-úà ézúð̈©̧¦Æ¤¨¨´¤©½Ÿ¦§©´¦§©½¦©©¨¨¬

iriay - fi ,fh - jl jl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úøt-øäð ìãbäèéúàå éfðwä-úàå éðéwä-úà ©¨−Ÿ§©§¨«¤©¥¦Æ§¤©§¦¦½§¥−
:éðîãwäë-úàå éføtä-úàå ézçä-úàå ©©§Ÿ¦«§¤©«¦¦¬§¤©§¦¦−§¤
:íéàôøäàë-úàå éðrðkä-úàå éøîàä-úàå ¨«§¨¦«§¤¨«¡Ÿ¦Æ§¤©§©«£¦½§¤

:éñeáéä-úàå éLbøbäñæèàúLà éøNå ©¦§¨¦−§¤©§¦«§¨©Æ¥´¤
dîLe úéøöî äçôL dìå Bì äãìé àì íøáà©§½̈¬Ÿ¨«§−̈®§¨²¦§¨¬¦§¦−§¨¬

:øâäáéðøör àð-äpä íøáà-ìà éøN øîàzå ¨¨«©¸Ÿ¤¨©¹¤©§À̈¦¥º̈£¨©³¦
äðaà éìeà éúçôL-ìà àð-àa úãlî ýåýé§Ÿ̈Æ¦¤½¤Ÿ¨Æ¤¦§¨¦½©¬¦¨¤−

:éøN ìB÷ì íøáà òîLiå äpnîâéøN çwzå ¦¤®¨©¦§©¬©§−̈§¬¨¨«©¦©º¨©´
õwî dúçôL úéøönä øâä-úà íøáà-úLà¥«¤©§À̈¤¨¨³©¦§¦Æ¦§¨½̈¦¥Æ

ì íéðL øNrïzzå ïrðk õøàa íøáà úáL ¤´¤¨¦½§¤¬¤©§−̈§¤´¤§®̈©©¦¥¬
:äMàì Bì dLéà íøáàì dúàãøâä-ìà àáiå Ÿ¨²§©§¨¬¦−̈¬§¦¨«©¨¬Ÿ¤¨−̈

:äéðéra dzøáb ì÷zå äúøä ék àøzå øäzå©©®©©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨©¥©¬§¦§−̈§¥¤«¨
äéìr éñîç íøáà-ìà éøN øîàzåéëðà E ©¸Ÿ¤¨©´¤©§¨»£¨¦´¨¤ ¼¼¨«Ÿ¦À

ì÷àå äúøä ék àøzå E÷éça éúçôL ézúð̈©³¦¦§¨¦Æ§¥¤½©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨¨«¥©−
éðéa ýåýé ètLé äéðéraéðéáe:Eåíøáà øîàiå §¥¤®¨¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¥¦¬¥¤«Ÿ©¸Ÿ¤©§¹̈

áBhä dì-éNr Cãéa CúçôL äpä éøN-ìà¤¨©À¦¥³¦§¨¥Æ§¨¥½£¦−̈©´
éðéra:äéðtî çøázå éøN äprzå Cædàöîiå §¥®̈¦©§©¤´¨¨©½©¦§©−¦¨¤«¨©¦§¨º̈

ïérä-ìr øaãna íénä ïér-ìr ýåýé Càìî©§©¯§Ÿ̈²©¥¬©©−¦©¦§¨®©¨©−¦
:øeL Cøãaçäfî-éà éøN úçôL øâä øîàiå §¤¬¤«©Ÿ©À¨º̈¦§©¬¨©²¥«¦¤¬

ézøáb éøN éðtî øîàzå éëìú äðàå úàá̈−§¨´¨¥¥®¦©¾Ÿ¤¦§¥Æ¨©´§¦§¦½
:úçøa éëðàèì øîàiåéáeL ýåýé Càìî d ¨«Ÿ¦−Ÿ©«©©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½−¦

:äéãé úçz éprúäå Czøáb-ìàédì øîàiå ¤§¦§¥®§¦§©¦−©¬©¨¤«¨©³Ÿ¤¨Æ
øôqé àìå Crøæ-úà äaøà äaøä ýåýé Càìî©§©´§Ÿ̈½©§¨¬©§¤−¤©§¥®§¬Ÿ¦¨¥−

:áøîàépä ýåýé Càìî dì øîàiåäøä C ¥«Ÿ©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½¦¨¬¨−̈
ýåýé òîL-ék ìàrîLé BîL úàø÷å ïa zãìéå§Ÿ©§́§¥®§¨¨³§Æ¦§¨¥½¦«¨©¬§Ÿ̈−

éðr-ìà:Cáéãéå ìká Bãé íãà àøt äéäé àeäå ¤¨§¥«§³¦«§¤Æ¤¤́¨½̈¨´©½Ÿ§©¬
:ïkLé åéçà-ìë éðt-ìrå Ba ìkâé-íL àø÷zå −Ÿ®§©§¥¬¨¤−̈¦§«Ÿ©¦§¨³¥«

íâä äøîà ék éàø ìû äzà äéìà øácä ýåýé§Ÿ̈Æ©Ÿ¥´¥¤½¨©−̈¥´¢¦®¦´¨«§À̈£©¬
:éàø éøçà éúéàø íìäãéøàaì àø÷ ïk-ìr £²Ÿ¨¦−¦©«£¥¬Ÿ¦«©¥Æ¨¨´©§¥½

:ãøa ïéáe Lã÷-ïéá äpä éàø éçì øàaåèãìzå §¥¬©©−Ÿ¦®¦¥¬¥«¨¥−¥¬¨«¤©¥¯¤
-øLà Bða-íL íøáà àø÷iå ïa íøáàì øâä̈¨²§©§−̈¥®©¦§¨̧©§¨¯¤§²£¤

:ìàrîLé øâä äãìéæèäðL íéðîL-ïa íøáàå ¨«§¨¬¨−̈¦§¨¥«§©§¾̈¤§Ÿ¦¬¨−̈
ìàrîLé-úà øâä-úãìa íéðL LLå§¥´¨¦®§¤«¤¨¨¬¤¦§¨¥−

:íøáàìñæéàäðL íérLz-ïa íøáà éäéå §©§¨«©§¦´©§½̈¤¦§¦¬¨−̈
åéìà øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå íéðL òLúå§¥´©¨¦®©¥¨̧§Ÿ̈¹¤©§À̈©³Ÿ¤¥¨Æ
:íéîú äéäå éðôì Cläúä écL ìà-éðà£¦¥´©©½¦§©¥¬§¨©−¤«§¥¬¨¦«

áðéáe éðéa éúéøá äðzàåãàîa EúBà äaøàå E §¤§¨¬§¦¦−¥¦´¥¤®§©§¤¬«§−¦§¬Ÿ
:ãàîâíéýìû Bzà øaãéå åéðt-ìr íøáà ìtiå §«Ÿ©¦¬Ÿ©§−̈©¨®̈©§©¥¬¦²¡Ÿ¦−

:øîàìãïBîä áàì úééäå Czà éúéøá äpä éðà ¥«Ÿ£¦¾¦¥¬§¦¦−¦¨®§¨¦¾¨§©−£¬
:íéBbääéäå íøáà EîL-úà ãBò àøwé-àìå ¦«§«Ÿ¦¨¥¬²¤¦§−©§¨®§¨¨³

ézúð íéBb ïBîä-áà ék íäøáà EîL:E ¦§Æ©§¨½̈¦²©£¬¦−§©¦«
åézúðe ãàî ãàîa Eúà éúøôäåíéBâì E §¦§¥¦³«Ÿ§Æ¦§´Ÿ§½Ÿ§©¦−§¦®

:eàöé Enî íéëìîe§¨¦−¦§¬¥¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ek zxaeg zeniyx)

¯ÎÊ Ïk ÌÎÏ ÏBn‰(י (יז, ƒ»∆»»»
הראׁשֹון, הּיהּודי ׁשּנצטּוה הראׁשֹונה הּמצוה מילה, ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָמצות

הּמצֹות. ּכללּות על הּדין ‡מֹורה והּוא ּבּגּוף. נּכר רּׁשּומּה . ְְְִִִִַַַַָָָָ

ּבׂשר. לעיני נראה זה רׁשם ׁשאין אּלא הּמצֹות, ּבּה·לכל יׁש . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

הרּוחנית. לּתֹועלת ּבאיןֿערֹו היא אבל ּגׁשמית, ּתֹועלת ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּגם

ּבחּיי  הּתֹועלת אבל הּגּוף, ּבחּיי ּתֹועלת יׁש הּמצֹות ּבכל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָואף

יֹותר. ּבאיןֿערֹו היא מּפני ‚הּנׁשמה וצֹועק ּבֹוכה הּתינֹוק . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ

הּטרח  על הּצֹועק כן, ּכמֹו יבין. - ּוכׁשּיגּדל ׂשכלֹו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהעּדר

הּׂשכל. העּדר מּפני רק זה הרי מצוה, ׁשּבקּיּום ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָוההפסד

éòéáùæðéáe éðéa éúéøa-úà éúî÷äåErøæ ïéáe E ©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¹¥¦´¥¤À¥̧©§£¯
éøçàEì úBéäì íìBò úéøáì íúøãì E ©«£¤²§«ŸŸ−̈¦§¦´¨®¦«§³§Æ

éøçà Erøæìe íéýìûì:EçEì ézúðåErøæìe ¥«Ÿ¦½§©§£−©«£¤«§¨«©¦´Â§Â§©§£¸
éøçàéøâî õøà | úà Eïrðk õøà-ìk úà E ©«£¤¹¥´¤´¤§ª¤À¥µ¨¤´¤§©½©

:íéýìûì íäì éúééäå íìBò úfçàìèøîàiå ©«£ª©−¨®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«©³Ÿ¤
øîLú éúéøa-úà äzàå íäøáà-ìà íéýìû¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈§©−̈¤§¦¦´¦§®Ÿ

éøçà Erøæå äzà:íúøãì EéøLà éúéøa úàæ ©¨²§©§£¬©«£¤−§«ŸŸ¨«´Ÿ§¦¦º£¤´
éøçà Erøæ ïéáe íëéðéáe éðéa eøîLzìBnä E ¦§§À¥¦Æ¥´¥¤½¥¬©§£−©«£¤®¦¬

:øëæ-ìk íëìàéíëúìør øNa úà ízìîðe ¨¤−¨¨¨«§©§¤¾¥−§©´¨§©§¤®
:íëéðéáe éðéa úéøa úBàì äéäåáéúðîL-ïáe §¨¨Æ§´§¦½¥¦−¥«¥¤«¤§Ÿ©´

éa ãéìé íëéúøãì øëæ-ìk íëì ìBné íéîéú ¨¦À¦¬¨¤²¨¨−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®§¦´½̈¦
Erøfî àì øLà øëð-ïa ìkî óñk-úð÷îe¦§©¤̧¤Æ¦´Ÿ¤¥½̈£¤²¬Ÿ¦©§£−

:àeäâéEtñk úð÷îe Eúéa ãéìé ìBné | ìBnä «¦¯¦²§¦¬¥«§−¦§©´©§¤®
:íìBò úéøáì íëøNáa éúéøá äúéäåãé| ìørå §¨«§¨¯§¦¦²¦§©§¤−¦§¦¬¨«§¨¥´

äúøëðå Búìør øNa-úà ìBné-àì øLà øëæ̈À̈£¤³«Ÿ¦Æ¤§©´¨§¨½§¦§§¨²



xihtnרב - fi - jl jl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øôä éúéøa-úà äénrî àåää Lôpäñ ©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¤§¦¦−¥©«
åè-àì EzLà éøN íäøáà-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈¨©´¦§§½«Ÿ
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.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì êì êì úùøôì äøèôä

ú"åîùìåàî-î ÷øô äéòùéá

îæëìàøNé øaãúe á÷òé øîàú änì̈³¨Ÿ©Æ©«£½Ÿ§©¥−¦§¨¥®
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õøàä úBö÷ àøBa ýåýé | íìBò éäìà¡Ÿ¥̧¨³§Ÿ̈Æ¥Æ§´¨½̈¤
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`xenl iy
(æë,á÷òé øîàú änìCìäå íúeìb Cøà íúBàøa ,ìàøNé íò ¨¨Ÿ©©£Ÿ©¦§¨¥¦§¨Ÿ¤¨¨§¨©

.äëk øîàz änì á÷òé äzà ,àéápä íäì øîBà ,äòeLéa ïéîàälî íaì¦¨¦§©£¦©§¨¥¨¤©¨¦©¨©£Ÿ¨¨Ÿ©¨¨

ì àeäL ,úeèLôa íäéøác íéøîBà íäL ,íòä ïBîäì äðekä ,"á÷òé"ïBL ©£Ÿ©©¨¨©£¨¨¤¥§¦¦§¥¤§©§¤§

."äøéîà",ìàøNé øaãúe,äãòä éLàøå íéìBãbì äðekä "ìàøNé" £¦¨§©¥¦§¨¥¦§¨¥©©¨¨©§¦§¨¥¨¥¨

íéøañä íò íäéøác íéøaãî íäL¤¥§©§¦¦§¥¤¦¤§¥¦

ì àeäL ,íéîòèe."øeac" ïBL §¨¦¤§¦

,'äî ékøc äøzñðíéìòä ¦§§¨©§¦¥¤¡¦

.eäeðãáòM äî ìkî åéðéòéäìàîe ¥¨¦¨©¤£©§¥¡Ÿ©
,øBáòé éètLîåéðôlî øéáòä ¦§¨¦©£¤¡¦¦§¨¨

ì Bì äéäL áBhä ìeîbä ètLîílL ¦§©©§©¤¨¨§©¥

.eðìå eðéúBáàì(èëïéàìe ©£¥§¨§¥
,íéðBà.ó÷úå úBçk éøñçìe ¦§©§¥Ÿ§Ÿ¤

(ì,eòâéå íéøòð eôòéåéòLø §¦£§¨¦§¦¨¦§¥

Bîk íBé ìëa çk íéôéñBnL íìBòä̈¨¤¦¦Ÿ©§¨§

íéôéò eéäé 'ä úBöøa éøä ,íéøòpä©§¨¦£¥¦§¦§£¥¦

.íçk ÷ñtéå íéòâéå,íéøeçáe ¦¥¦§¦¨¥Ÿ¨©¦
íéîìL íéøeçák íäL íìBòä éòLø¦§¥¨¨¤¥§©¦§¥¦

.íçk íìéòBé àì ,íçëa'ä éå÷å §Ÿ¨Ÿ¦¥Ÿ¨§Ÿ¥
,'åâå,'äì íée÷î íäL ìàøNé ìáà£¨¦§¨¥¤¥§©¦©

.úò ìëa Lãç çk eôéìçé©£¦Ÿ©¨¨§¨¥

(àì,øáà eìòé.íéôðk eìcâé ©£¥¤§©§§¨©¦

(à,éìà eLéøçäeòîLå e÷úL ©£¦¥©¦§§¦§

.éìà,çë eôéìçé íénàìe ¥©§ª¦©£¦Ÿ©
éìeà íúøeáb ìëa e÷fçúéå eèM÷úé¦§©§§¦§©§§¨§¨¨©

.çëa ïéca eãîòéæà eLbé ©©§©¦§Ÿ©¦§¨
,eøaãéì éìà eLbiL øçàìòîL §©¥§©©¤¦§¥©¦§Ÿ©

.eøaãé äðòî eàöîé íà æà ,éøîà£¨©¨¦¦§§©£¤§©§

(á,çøænî øéòä éîøéòä éî ¦¥¦¦¦§¨¦¥¦

çøænä õøà úà áæòì íäøáà úà¤©§¨¨©£Ÿ¤¤¤©¦§¨

.BzãìBî õøà éìéìà úà ñàîìe§¨¥¤¡¦¥¤¤©§

,Bìâøì eäàø÷é ÷ãöúà àøB÷ äéä Bìâø ók Cøãî íB÷î ìëa ¤¤¦§¨¥§©§§¨§¦§©©©§¨¨¥¤

.÷ãvä,cøé íéëìîeøLà íéëìnäå øîòìøãk íäå) íéëìna BèéìLä ©¤¤§¨¦©§§¦§¦©§¨¦§¥§¨§¨Ÿ¤§©§¨¦£¤

mixn zxhr
æëøîàú änìénòìàøNé øaãúe á÷òéék úeìâaékøc äøzñð ¨³¨Ÿ©Æ©¦©«£½Ÿ§©¥−¦§¨¥®§¨¦¦§§¨³©§¦Æ

ýåýéîeäeðãáòM äî ìkî åéðéò íéìòä ékøBáòé éètLî éäìàîeíâå ¥«Ÿ̈½¦¤¡¦¥¨¦¨©¤¨©§¥«¡Ÿ©−¦§¨¦¬©«£«§©

ì Bì äéäL áBhä ìeîbä ètLî åéðôlî øéáòä:eðìå åéúBáàì ílLçëàBìä ¤¡¦¦§¨¨¦§©©§©¤¨¨§©¥©£¨§¨£¸
zòãéEzòcî ìékNäì ìëez àìäzòîL àì-íàäøBîe ãnìnîéäìà ¨©¹§¨£Ÿ©§©§¦¦©§§¦´Ÿ¨©À§¨¦§©¥¤¡Ÿ¥̧

õøàä úBö÷ àøBa ýåýé | íìBò¨³§Ÿ̈Æ¥Æ§´¨½̈¤
ø÷ç ïéà òâéé àìå óòéé àì¬Ÿ¦©−§´Ÿ¦®̈¥¬¥−¤

Búðeáúìäîëçå äæk çk Bì LiL éîe ¦§«¨«¦¤¥Ÿ©¨¤§¨§¨

àeä änìå ,úBáLçnä òãBé àeä Bæk̈¥©©©£¨§¨¨

úà úBlëì éãk àlà ,íúáBè øçàî§©¥¨¨¤¨§¥§©¤

éãé ìò úàhçä úà øéñäìe òLtä©¤©§¨¦¤©©¨©§¥

:ïéøeqiäèëøLà ïîfä àBáéïúð ©¦¦¨©§©£¤Ÿ¥¬
óòiììàøNéìçkíéòâéå íéôòéìå ©¥̈−§¦§¨¥®Ÿ©§¦¥¦¦¥¦

íéðBà ïéàìeúeìâa íäL ìàøNéì §¥¬¦−§¦§¨¥¤¥§¨

:äaøé äîöòìíìBòä éòLø ¨§¨¬©§¤«¦§¥¨¨

úàæ ìëáe íBé ìëa çk íéôéñBnL¤¦¦Ÿ©§¨§¨Ÿ

eôòéåBîkeòâéå íéøòð÷éñôéå §¦«£¬§§¨¦−§¦®̈§©§¦

íçkíéøeçáeíäL íìBòä éòLøå Ÿ¨©«¦−§¦§¥¨¨¤¥

ìéòBé àì íb ,íéøeçák íçëa íéîìL§¥¦§Ÿ¨§©¦©Ÿ¦

àlà ,ìàä äöøiLk íçk íäììBLk ¨¤Ÿ¨§¤¦§¤¨¥¤¨¨¬
:eìLkéàìízàåýåýé éå÷å ¦¨¥«§©¤§Ÿ¥³§Ÿ̈Æ

çë eôéìçéúò ìëa Lãçeìòé ©«£¦´½Ÿ©¨¨§¨¥©«£¬
eìcâéíéøLpk øáàøäîì (äöéìîk) §©§¥−¤©§¨¦®¦§¦¨§©¥

íöøà ìà óeòìeòâéé àìå eöeøé ¨¤©§¨¨¸Æ§´Ÿ¦½̈
eëìéCøca:eôòéé àìå ¥«§−©¤¤§¬Ÿ¦¨«

àeLéøçäì éãk e÷úLòBîLéìà ©«£¦³¦§§¥¦§©¥©Æ
ízà (ïéæàé àìå òîLé àì øaãîä ék)¦©§©¥Ÿ¦§©§Ÿ©£¦©¤

éáLBéeôéìçé íénàìe íéiàeLcçé §¥¦¦½§ª¦−©«£¦´§©§

çëeìëeé íà úBðòèa õnàúäì ®Ÿ©§¦§©¥¦§¨¦§

,éðáéLäìeLbéì éìàéøîà òBîLæà ©£¦¥¦¦§Æ¥©¦§©£¨©¨´
åcçé eøaãéíäå éðàètLnì §©¥½©§−̈£¦¨¥©¦§¨¬

äáø÷ðàìä íãiî énò úà ìéväì éãéa úìBëéä ïéàL :íéøîBà íäM äî ìò ¦§¨«¨©©¤¥§¦¤¥©§¤§¨¦§©¦¤©¦¦¨¨£Ÿ

:'ä éëðàáøéòä éîeðéáà íäøáàçøænî,çøæna äéäL íøàî Bàéáäì ¨Ÿ¦¦³¥¦Æ©§¨¨¨¦¦¦§½̈©£¦¥£¨¤¨¨©¦§¨



רד

øôòk ïzé cøé íéëìîe íéBb åéðôì§¨¨³¦Æ§¨¦´©½§§¦¥³¤«¨¨Æ
:BzL÷ ócð L÷k BaøçâøBáòé íôãøé ©§½§©¬¦−̈©§«¦§§¥−©«£´

:àBáé àì åéìâøa çøà íBìLãìòô-éî ¨®¬Ÿ©§©§−̈¬Ÿ¨«¦«¨©´
ýåýé éðà Làøî úBøcä àø÷ äùòå§¨½̈ŸŸ¥¬©Ÿ−¥®Ÿ£¦³§Ÿ̈Æ

:àeä-éðà íéðøçà-úàå ïBLàøäeàø ¦½§¤©«£Ÿ¦−£¦«¨³
eáø÷ eãøçé õøàä úBö÷ eàøééå íéià¦¦Æ§¦½̈§¬¨¨−¤¤«¡¨®¨«§−

:ïeéúàiåååéçàìe eøæòé eäòø-úà Léà ©¤«¡¨«¦¬¤¥¥−©§®Ÿ§¨¦−
:÷æç øîàéæóøö-úà Løç ÷fçéå Ÿ©¬£¨«©§©¥³¨¨Æ¤Ÿ¥½

øîà íòt íìBä-úà Léht ÷éìçî©«£¦¬©¦−¤´¤¨®©Ÿ¥³
àì íéøîñîá eä÷fçéå àeä áBè ÷ácì©¤¸¤Æ´½©§©§¥¬§©§§¦−¬Ÿ

:èBnéçá÷òé écáò ìàøNé äzàå ¦«§©¨Æ¦§¨¥´©§¦½©«£−Ÿ
ézøça øLà:éáäà íäøáà òøæ E £¤´§©§¦®¤−©©§¨¨¬«Ÿ£¦«

èéz÷æçä øLàéúàø÷ äéìéöàîe õøàä úBö÷î EEì øîàå E £¤³¤«¡©§¦̧Æ¦§´¨½̈¤¥«£¦¤−¨§¨¦®¨«³Ÿ©§Æ
ézøça äzà-écáòézñàî àìå E:Eééðà Enò-ék àøéz-ìà ©§¦©½¨§©§¦−§¬Ÿ§©§¦«©¦¨Æ¦«¦§´½̈¦

éäìà éðà-ék òzLz-ìàézönà Eézøæò-óà Eézëîz-óà EE ©¦§−̈¦£¦´¡Ÿ¤®¦©§¦̧Æ©£©§¦½©§©§¦−
:é÷ãö ïéîéaàéïéàë eéäé Ca íéøçpä ìk eîìkéå eLáé ïä ¦¦¬¦§¦«¥³¥¸Æ§¦¨´§½−Ÿ©¤«¡¦´¨®¦«§¬§©²¦

:Eáéø éLðà eãáàéåáéEúvî éLðà íàöîú àìå íL÷áz §«Ÿ§−©§¥¬¦¤«§©§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½©§¥−©ª¤®
:Ezîçìî éLðà ñôàëe ïéàë eéäéâééäìà ýåýé éðà ékE ¦«§¬§©²¦§¤−¤©§¥¬¦§©§¤«¦À£¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

ðéîé ÷éæçîézøæò éðà àøéz-ìà Eì øîàä E:Eãééàøéz-ìà ©«£¦´§¦¤®¨«Ÿ¥¬§²©¦−̈£¦¬£©§¦«©¦«§¦Æ
ézøæò éðà ìàøNé éúî á÷òé úòìBzCìàâå ýåýé-íàð C ©´©©«£½Ÿ§¥−¦§¨¥®£¦³£©§¦Æ§ª§Ÿ̈½§«Ÿ£¥−

`xenl iy
.(Bzà,Baøç øôòk ïzé.øôòk íéaø íéììç äNòå Baøç úà ïúð ¦¦¥¤¨¨©§¨©¤©§§¨¨£¨¦©¦¤¨¨

,BzL÷ ócð L÷kíéìôBð eéäL íéâeøä äaøî äéäå BzL÷ úà ïúð §©¦¨©§¨©¤©§§¨¨©§¤£¦¤¨§¦

.ócð L÷k(â,íBìL øBáòé.íBìLa øáòéàì åéìâøa çøà §©¦¨©£¨©£Ÿ§¨Ÿ©§©§¨Ÿ
,àBáé.åéìâøa ïëì íã÷ àa àì øLà Cøãa(ã,äNòå ìòô éî ¨§¤¤£¤Ÿ¨Ÿ¤¨¥§©§¨¦¨©§¨¨

.elàä íéqpä úà íäøáàì äNò éî¦¨¨§©§¨¨¤©¦¦¨¥

,Làøî úBøBcä àøB÷éî ¥©¥Ÿ¦

íãàì Làøî úBøBcä àøB÷ àeäL¤¥©¥Ÿ§¨¨

.ïBLàøä(ä,ïeéúàiåBîk .eàáe ¨¦©¤¡¨¨§

"ø÷á àúà".(ai,`k diryi) ¨¨Ÿ¤

(å,eøæòé eäòø úà Léàóà ¦¤¥¥©§Ÿ©

äæ eøæò äæ ìk íò 'ä éàìt eàøL¤¨¦§¥¦¨¤¨§¤

.íéìéñtä úBNòì äæì(æ÷éìçî ¨¤©£©§¦¦©£¦
,Léhtäkî àeäLk äðBøçàa ©¦¨©£¨§¤©¤

.äëàìnä úà ÷éìçäì úçðaíìBä §©©§©£¦¤©§¨¨¤
,íòtàéäLk da ìéçúnä àeä ¨©©©§¦¨§¤¦

.Bçk ìëa äkîe úëzî Leb©¤¤©¤§¨Ÿ

(è,äéìéöàîeõøàä éìBãbî ¥£¦¤¨¦§¥¨¨¤

.äéëìîe(é,òzLz ìàìà §¨¤¨©¦§¨©

åéðéòå" Bîk .éìòî øeñúå äðôz¦§¤§¨¥¨©§§¥¨

"òLä.(i,e diryi)(àéíéøçpä ¨©©¤¡¦
,Ca.Ea íéøbúnä(ãéúòìBz ¨©¦§¨¦§©©

,á÷òéäLeìçä á÷òé úãò ©£Ÿ£©©£Ÿ©£¨

àéä ,äta àlà dçk ïéàå úòìBúk§©©§¥Ÿ¨¤¨©¤¦

.älôzä,ìàøNé éúîéLðà ©§¦¨§¥¦§¨¥©§¥

mixn zxhr
L BúBà .BzãìBî õøà éìéìàa ñBàîìå íMî úëììBìâøì eäàø÷é ÷ãöéî ¨¤¤¦¨§¦§¤¡¦¥¤¤©§¤¤−¤¦§¨¥´§©§®¦

øLà àeäåéðôì ïzéíäøáà éðôìcøé íéëìîe íéBbíäéìò èéìLä £¤¦¥̧§¨¨³¦§¥©§¨¨¦Æ§¨¦´©½§§¦§¦£¥¤

(Bzà øLà íéëìnäå øîBòìøãk)ïzéíéâeøäøôòkéãé ìò õøàäBaøç §¨§¨¤§©§¨¦£¤¦¦¥³£¦¤«¨¨Æ¨¨¤©§¥©§½
íéììç äaøäåócð L÷kéãé ìòBzL÷:'ä éëðà àìäâíäøáàíôãøé §¦§¨£¨¦§©¬¦−̈©§¥©§«£Ÿ¨Ÿ¦©§¨¨¦§§¥−

äæ ìk íò íúBà óãøíBìL øBáòé ¨©¨¦¨¤©«£´¨®
ãçà äîçìna úî àì ék íBìLa øáò̈©§¨¦Ÿ¥©¦§¨¨¤¨

a íôãø ék íà ,åéLðàîçøàCøca ¥£¨¨¦¦§¨¨§¬Ÿ©©¤¤

åéìâøa øLàíìBòîàBáé àìàa àì £¤§©§¨−¥¨¬Ÿ¨«Ÿ¨

ì:íLãéîL àeääùòå ìòô-úà §¨¦«¤¨©´§¨½̈Ÿ¤

ä 'ä àìä ,úàæLàøî úBøcä àø÷ Ÿ£Ÿ©Ÿ¥¬©Ÿ−¥®Ÿ
.eéäiL íãB÷ eäNòïBLàø ýåýé éðà ¨¨¤¤¦§£¦³§Ÿ̈Æ¦½

íâå eøáòL úBøBcä ìëì-úàå §¨©¤¨§§©§¤
íéðøçààìä ,øæòì äéäà eéäé øLà ©«£Ÿ¦−£¤¦§¤§¤§¥¤£Ÿ

:àeä-éðàäeàøéáLBéíéiàñpä £¦«¨³§¥¦¦Æ©¥

,íäøáàì éúéNòLeàøééåíb ,eãçôe ¤¨¦¦§©§¨¨§¦½̈¨£©

íéðëBMäeãøçé õøàä úBö÷eãøç ©§¦§¬¨−̈¤¤«¡®̈¨§

,ñpä íòîLaïeéúàiå eáø÷eàáe §¨§¨©¥¨«§−©¤«¡¨«¨

ì íäøáà éðôìípç úðzî epnî ìBàL ¦§¥©§¨¨¦§¦¤©§©¦¨

øîàiå øîàpL Bîk äöçìöä eàa àìå§Ÿ¨§¤¤¡©©Ÿ¤

'åëå Lôpä éì ïz 'åëå íBãñ Cìî¤¤§¤¦©¤¤

:(ãé úéùàøá)åeàøL óà ,äæ ìk íòå§¦¨¤©¤¨

íB÷î ìkî ,ìàä éàìt-úà Léà ¦§¥¨¥¦¨¨¦¬¤
eøæòé eäòøúBNòì äæì äæ eøæò ¥¥−©§®Ÿ¨§¤¨¤©£

íéìéñtäøîàé åéçàìeãçà ìk ©§¦¦§¨¦−Ÿ©¬¨¤¨

÷æç:ìñtä úiNòaæ÷fçéååéøáãa £¨«©£¦©©¤¤©§©¥³¦§¨¨

Løçìñtä äNBòä íéöòä-úà ¨¨Æ¨¥¦¨¤©¤¤¤
óøöéqè éetö úëàìîa æéøæ úBéäì Ÿ¥½¦§¨¦¦§¤¤¦©¥

,eptöé øLà áäfäLéht ÷éìçî ©¨¨£¤§©¤©«£¦¬©¦−
ïéqhä úà ÷éìçäì ïè÷ Léhôa äknä©©¤§©¦¨¨§©£¦¤©©¦

íòt íìBä-úàäknä úà æøæî äéä ¤´¤®̈©¨¨§¨¥¤©©¤

ãecøä úìçúäa áø ÷æBça ïéqhä ìò©©©¦§¤©§©§¨©¨¦

÷ácì øîàìò ïéqhä ÷aãé øLàk Ÿ¥³©¤¸¤Æ©£¤§©¥©©¦©

äpä øîàéå çîNé ìñtäàeä áBè ©¤¤¦§©§Ÿ©¦¥´½
èBné àì íéøîñîá eä÷fçéå©§©§¥¬§©§§¦−¬Ÿ¦«

:ìñtä ìòî ãøtúé àì ïòîìçäzàå §©©Ÿ¦§¨¥¥©©¤¤§©¨Æ
ìàøNéðéàíäBîk Eá÷òé écáò ¦§¨¥´¥§§¤©§¦½©«£−Ÿ

äzàézøça øLàEéôì íòì éì Ea ©¨£¤´§©§¦®§¦§¨§¦

äzàLéáäà íäøáà òøæøLà ¤©¨¤−©©§¨¨¬«Ÿ£¦«£¤

:äøæ äãBáòî Løéôe éðáäàèéz÷æçä øLàEúeìbäî EàéöBäì Ea ÷éæçàäéìéöàîe õøàä úBö÷îõøàä éìBãbîéúàø÷EíúeLøî àözLEì øîàå £¨©¦¥¥¥£¨¨¨£¤³¤«¡©§¦̧Æ©£¦§§¦£¥©¨¦§´¨½̈¤¥«£¦¤−¨¦§¥¨¨¤§¨¦®¤¥¥¥§¨¨«³Ÿ©§Æ
äzà-écáòæàîézøçaézñàî àìå E:EéòzLz-ìà éðà Enò-ék àøéz-ìàézáæò øák øLà EáLça éìòî øeñz ìàEéäìà éðà-ékEæàîk ©§¦©½¨¥¨§©§¦−§¬Ÿ§©§¦«©¦¨Æ¦«¦§´½̈¦©¦§−̈©¨¥¨©§¨§§£¤§¨£©§¦¦£¦´¡Ÿ¤®§¥¨

'ä éðàézönàézøæò-óà EE.íéðBîãwä íéîia-óàáéBàä ãéa EúBéäaézëîzé÷ãö ïéîéa E:ä÷ãöa íà ék ìeîâa àìàéóBqaeîìkéå eLáé ïä £¦¦©§¦̧Æ©£©§¦½©¨¦©©§¦©¦§§§©¨¥§©§¦−¦¦¬¦§¦«Ÿ¦§¦¦¦§¨¨©¥³¥¸Æ§¦¨´§½
íéøçpä ìkCa íéñòBkäEáéø éLðà eãáàéå ïéàë eéäé:Enò íéáéøîäáéeléôàEúvî éLðà íàöîú àìå íL÷áz,çëa Enò íéáøäeéäé −Ÿ©¤«¡¦´©£¦¨®¦«§¬§©²¦§«Ÿ§−©§¥¬¦¤«©§¦¦¦§£¦§©§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½©§¥−©ª¤®¨¨¦¦§§Ÿ©¦«§¬

:Ezîçìî éLðà ñôàëe ïéàëâééäìà ýåýé éðà ékðéîé ÷éæçî EEðéîé æçBààeä 'ä éðà ék ìBtz ìáì Eézøæò éðà àøéz-ìà Eì øîàäE §©²¦§¤−¤©§¥¬¦§©§¤«¦À£¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©«£¦´§¦¤®¥§¦§§©¦¦£¦¨«Ÿ¥¬§²©¦−̈£¦¬£©§¦«
:Eì øBæòàãéá÷òé úòìBz éàøéz-ìà,älôzä àéä äôa àlà dçk ïéàå úòìBúk äLeìçä á÷òé úãòéúîéLðàézøæò éðà ìàøNéCæàîýåýé-íàð ¤¡§©¦«§¦Æ©´©©«£½Ÿ£©©£Ÿ©£¨§©©§¥Ÿ¨¤¨§¤¦©§¦¨§¥−©§¥¦§¨¥®£¦³£©§¦Æ¥¨§ª§Ÿ̈½

:ìàøNé LBã÷åèézîN äpäâøBîì C §¬¦§¨¥«¦¥´©§¦À§©Æ
íéøä Leãz úBiôét ìòa Lãç õeøç̈´¨½̈©−©¦«¦®¨³¨¦Æ

:íéNz õnk úBòáâe ÷ãúåæèäøòñe íàOz çeøå íøæz §¨½Ÿ§¨−©¬Ÿ¨¦«¦§¥Æ§´©¦¨¥½§¨−̈
:ìläúz ìàøNé LBã÷a ýåýéa ìéâz äzàå íúà õéôz̈¦´Ÿ¨®§©¨Æ¨¦´©«Ÿ̈½¦§¬¦§¨¥−¦§©¨«

`xenl iy
.ìàøNé(åè,õeøç âøBîBúézçúáe õò çelî éeNò ,ãák éìk àeä ¦§¨¥©¨§¦¨¥¨¦©¥§©§¦

ïáúì Bëzçì äàeázä ìL Lwä ìò BúBà íéøøBâå ,äøéöt ïéòk íéöéøç£¦¦§¥§¦¨§§¦©©©¤©§¨§©§§¤¤

.÷c,úBiôét ìòaéãecç Bì LiL ©©©¦¦¤¥¦¥

.íéöéøç,íéøä Leãz,øîBìk £¦¦¨¨¦§©

.íéBbä éëìî úà älëz§©¤¤©§¥©¦

mixn zxhr
Cìàâåéðà ãéúòì íb Cìàb äéäàå:ìàøNé LBã÷åèézîN äpäC §«Ÿ£¥−§¤§¤Ÿ£¥©¤¨¦£¦§¬¦§¨¥«¦¥´©§¦À
âøBîìäàeázä íéLc Báe íéwc íéðáà íéáeçz Búézçúáe õò çeì ïéòkõeøç §©Æ§¥©¥§©§¦§¦£¨¦©¦¨¦©§¨¨´

,ïáàì ïáà ïéa úBòé÷áe íéöéøç éeNò̈£¦¦§¦¥¤¤§¤¤

àeäåLãçe ,äaøä CúBç ïëììòa §¨½̈¨¥¥©§¥©−©
úBiôétíéaø íéãecçå úBit Ba LiL ¦«¦®¤¥¦§¦¦©¦

LeãzøéñäìíéøäíéìBãbä íäéøN ¨³§¨¦¨¦Æ¨¥¤©§¦

÷ãúå,eìëéå e÷Bcé ílekúBòáâe §¨½Ÿ¨¦§¦§§¨−
íäéãáòåõnkäàeázä úìBñôk §©§¥¤©¬Ÿ¦§¤©§¨

íéNz:ìàøNé àeäL õeøçä éãé ìò ¨¦«©§¥¤¨¤¦§¨¥

æèäzàíøæzíøfôzçeøå ©¨¦§¥Æ§©§¥§´©
ýåýéa ìéâz äzàå íúà õéôz äøòñe íàOz,'ä úBòeLúaìläúz ìàøNé LBã÷aðBçèa úéìzM äîa Eîöòa øàtúz:ìàøNé LBã÷a E ¦¨¥½§¨−̈¨¦´Ÿ®̈§©¨Æ¨¦´©«Ÿ̈½¦§¦§¬¦§¨¥−¦§©¨«¦§¨¥§©§§§©¤¨¦¨¦§§¦§¦§¨¥

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
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,íäøáàì éúéNòLeàøééåíb ,eãçôe ¤¨¦¦§©§¨¨§¦½̈¨£©

íéðëBMäeãøçé õøàä úBö÷eãøç ©§¦§¬¨−̈¤¤«¡®̈¨§
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÷æç:ìñtä úiNòaæ÷fçéååéøáãa £¨«©£¦©©¤¤©§©¥³¦§¨¨
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äpä øîàéå çîNé ìñtäàeä áBè ©¤¤¦§©§Ÿ©¦¥´½
èBné àì íéøîñîá eä÷fçéå©§©§¥¬§©§§¦−¬Ÿ¦«

:ìñtä ìòî ãøtúé àì ïòîìçäzàå §©©Ÿ¦§¨¥¥©©¤¤§©¨Æ
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ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

זמן תחילת קידוש לבנה באה"ק:
ליל שישי, ז' מרחשון



לוח זמנים לשבוע פרשת לך־לך בערים שונות בעולם רו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
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6:306:408:188:229:029:079:569:5816:4616:3617:2017:1116:2017:24אוסטריה, וינה )ח(

6:216:149:018:569:419:3710:5010:4719:4919:5520:1820:2419:3620:36אוסטרליה, מלבורן )ק(
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6:547:028:478:509:289:3210:2310:2517:2217:1317:5217:4416:5717:56איטליה, מילאנו )ח(
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7:167:239:149:179:539:5610:4810:5017:5317:4518:2318:1617:2818:27ארה״ב, שיקגו )ק(

5:585:558:348:329:059:0410:1010:0918:3518:3718:5919:0118:1919:11בוליביה, לה-פס )ח(

7:247:359:069:109:539:5810:4510:4917:2717:1618:0417:5317:0018:08בלגיה, אנטוורפן )ח(
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5:145:107:527:498:248:229:309:2918:0418:0718:2918:3217:4918:42ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:436:548:248:289:129:1710:0410:0716:4616:3517:2217:1116:2217:25בריטניה, לונדון )ח(

6:567:088:328:379:229:2810:1410:1716:4916:3717:2717:1616:2317:31בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:517:028:308:359:199:2410:1110:1416:5016:3817:2617:1516:2217:30גרמניה, ברלין )ח(

7:057:158:498:539:359:4010:2810:3117:1317:0217:4917:3816:4617:52גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:235:188:017:588:358:329:429:4018:2718:3118:4618:5018:1219:00דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(
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6:106:148:248:268:578:599:559:5617:2517:2017:5017:4617:0317:56נפאל, קטמנדו )ח(

6:466:469:169:169:459:4510:4810:4718:5118:5019:1319:1318:3219:22סינגפור, סינגפור )ח(

6:206:318:008:048:488:539:409:4316:1916:0716:5616:4515:5117:00פולין, ורשא )ק(

5:385:368:138:118:438:429:479:4618:0718:0818:3018:3217:5018:41פרו, לימה )ח(

7:127:209:049:089:469:5010:4010:4317:3717:2818:0918:0117:1118:13צרפת, ליאון )ק(

7:287:379:149:189:5910:0410:5210:5517:4217:3218:1518:0617:1618:19צרפת, פריז )ק(

5:415:418:108:098:398:399:419:4017:3917:3818:0218:0117:2118:10קולומביה, בוגוטה )ח(

7:467:539:419:4410:2110:2511:1611:1818:1918:1118:4818:4017:5418:52קנדה, טורונטו )ק(

7:257:349:189:2110:0010:0410:5410:5617:5117:4218:2318:1417:2618:27קנדה, מונטריאול )ק(

7:017:069:079:109:439:4510:4010:4117:5817:5218:2518:1917:3518:30קפריסין, לרנקה )ק(

7:477:599:209:2510:1110:1711:0211:0617:3317:2018:1318:0117:0418:16רוסיה, ליובאוויטש )ק(

7:237:358:538:589:469:5210:3610:4017:0716:5417:4517:3216:3817:48רוסיה, מוסקבה )ק(

6:557:048:458:489:289:3210:2210:2417:1517:0517:4817:3916:4917:52רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

7:007:098:498:539:339:3710:2610:2917:2317:1417:5217:4316:5717:56שוויץ, ציריך )ק(

6:116:138:358:359:059:0510:0510:0517:5317:5118:1618:1417:3318:23תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה '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

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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רז לוח זמנים לשבוע פרשת לך־לך בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:515:568:028:048:368:389:349:3516:5816:5217:2417:1916:3317:29באר שבע )ח(

5:535:588:028:048:368:389:339:3516:5816:5217:2217:1616:2317:27חיפה )ח(

5:505:558:008:028:358:379:329:3317:0016:5517:2217:1716:1617:27ירושלים )ח(

5:525:578:028:048:378:399:349:3516:5816:5217:2317:1816:3317:29תל אביב )ח(

6:306:408:188:229:029:079:569:5816:4616:3617:2017:1116:2017:24אוסטריה, וינה )ח(

6:216:149:018:569:419:3710:5010:4719:4919:5520:1820:2419:3620:36אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:306:388:208:249:039:079:5710:0016:5216:4317:2517:1616:2617:29אוקראינה, אודסה )ח(

6:046:137:527:568:368:419:309:3216:2116:1116:5516:4515:5416:59אוקראינה, דונייצק )ח(

6:166:258:038:078:488:529:419:4416:3116:2117:0516:5616:0417:09אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

6:456:558:298:339:159:2010:0810:1116:5316:4217:2817:1816:2617:32אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:386:488:218:269:089:1310:0010:0416:4516:3417:2117:1016:1817:24אוקראינה, קייב )ח(

6:547:028:478:509:289:3210:2310:2517:2217:1317:5217:4416:5717:56איטליה, מילאנו )ח(

5:545:548:258:248:548:549:579:5618:0218:0118:2418:2417:4318:33אקוואדור, קיטו )ח(

5:585:528:388:349:169:1310:2510:2219:1819:2419:4619:5219:0520:03ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:406:329:209:1510:039:5911:1311:1020:1920:2620:5020:5820:0721:11ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:287:349:299:3210:0710:1011:0311:0518:1218:0518:4218:3517:4818:46ארה״ב, בולטימור )ק(

7:197:269:199:229:5710:0110:5310:5518:0017:5218:3018:2217:3518:34ארה״ב, ברוקלין )ק(

7:207:279:199:229:5810:0110:5310:5518:0017:5318:3018:2317:3618:35ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:588:059:559:5810:3510:3811:3011:3218:3418:2519:0418:5718:0919:09ארה״ב, דטרויט )ק(

7:317:359:429:4410:1610:1811:1411:1518:4118:3519:0619:0118:1819:11ארה״ב, האוסטון )ק(

7:067:119:149:169:499:5110:4610:4718:0517:5918:3218:2717:4218:37ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:267:299:419:4210:1310:1511:1211:1318:4418:4019:0919:0518:2219:14ארה״ב, מיאמי )ק(

7:167:239:159:189:549:5710:4910:5117:5517:4718:2518:1717:3018:29ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:167:239:149:179:539:5610:4810:5017:5317:4518:2318:1617:2818:27ארה״ב, שיקגו )ק(

5:585:558:348:329:059:0410:1010:0918:3518:3718:5919:0118:1919:11בוליביה, לה-פס )ח(

7:247:359:069:109:539:5810:4510:4917:2717:1618:0417:5317:0018:08בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:247:349:069:119:539:5810:4510:4917:2817:1718:0517:5417:0118:08בלגיה, בריסל )ח(

5:255:218:038:008:368:339:429:4018:2118:2518:4218:4518:0618:55ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:145:107:527:498:248:229:309:2918:0418:0718:2918:3217:4918:42ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:436:548:248:289:129:1710:0410:0716:4616:3517:2217:1116:2217:25בריטניה, לונדון )ח(

6:567:088:328:379:229:2810:1410:1716:4916:3717:2717:1616:2317:31בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:517:028:308:359:199:2410:1110:1416:5016:3817:2617:1516:2217:30גרמניה, ברלין )ח(

7:057:158:498:539:359:4010:2810:3117:1317:0217:4917:3816:4617:52גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:235:188:017:588:358:329:429:4018:2718:3118:4618:5018:1219:00דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:366:398:578:589:279:2810:2710:2818:0818:0518:3218:2917:4818:39הודו, מומבאי )ח(

6:326:348:538:539:239:2410:2310:2318:0518:0218:2918:2617:4418:35הודו, פונה )ח(

6:186:278:078:118:518:559:449:4716:3716:2717:1017:0116:1017:14הונגריה, בודפשט )ח(

6:246:318:238:269:029:059:579:5917:0416:5617:3417:2716:4017:39טורקיה, איסטנבול )ח(

6:446:508:488:509:259:2710:2110:2217:3317:2618:0217:5517:1018:07יוון, אתונה )ח(

6:386:478:288:329:119:1510:0510:0816:5816:4917:3217:2316:3217:36מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת לך־לך בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:346:378:548:559:259:2610:2410:2518:0518:0218:2918:2617:4418:35מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:175:087:567:508:448:399:559:5219:1019:1919:4419:5418:5920:08ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:106:148:248:268:578:599:559:5617:2517:2017:5017:4617:0317:56נפאל, קטמנדו )ח(

6:466:469:169:169:459:4510:4810:4718:5118:5019:1319:1318:3219:22סינגפור, סינגפור )ח(

6:206:318:008:048:488:539:409:4316:1916:0716:5616:4515:5117:00פולין, ורשא )ק(

5:385:368:138:118:438:429:479:4618:0718:0818:3018:3217:5018:41פרו, לימה )ח(

7:127:209:049:089:469:5010:4010:4317:3717:2818:0918:0117:1118:13צרפת, ליאון )ק(

7:287:379:149:189:5910:0410:5210:5517:4217:3218:1518:0617:1618:19צרפת, פריז )ק(

5:415:418:108:098:398:399:419:4017:3917:3818:0218:0117:2118:10קולומביה, בוגוטה )ח(

7:467:539:419:4410:2110:2511:1611:1818:1918:1118:4818:4017:5418:52קנדה, טורונטו )ק(

7:257:349:189:2110:0010:0410:5410:5617:5117:4218:2318:1417:2618:27קנדה, מונטריאול )ק(

7:017:069:079:109:439:4510:4010:4117:5817:5218:2518:1917:3518:30קפריסין, לרנקה )ק(

7:477:599:209:2510:1110:1711:0211:0617:3317:2018:1318:0117:0418:16רוסיה, ליובאוויטש )ק(

7:237:358:538:589:469:5210:3610:4017:0716:5417:4517:3216:3817:48רוסיה, מוסקבה )ק(

6:557:048:458:489:289:3210:2210:2417:1517:0517:4817:3916:4917:52רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

7:007:098:498:539:339:3710:2610:2917:2317:1417:5217:4316:5717:56שוויץ, ציריך )ק(

6:116:138:358:359:059:0510:0510:0517:5317:5118:1618:1417:3318:23תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה '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

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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