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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§¦¨©¦§¥¨

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

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì 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

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

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

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§¦¨©¦§¥¨

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

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì 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

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

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



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§¦¨©¦§¥¨

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

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì 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

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
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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
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Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
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Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
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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
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âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מוסג"פ המכתבים שהמציאם לי לקריאה... בגוף השקו"ט של מכתבים המצורפים, מוסגר 

בדוקא דרכים חדשים, והנה  בקשר לזה גם קטע מכ"ע היו"ל בדענווער, ולכאורה כל הנ"ל מחפשים 

מובן וגם פשוט שאם זהו דרכים חדשים למטרה הישנה, הנה מקום לדון ולעיין האם נכון הדבר, אף 

שאמרו חז"ל כל הדרכים בחזקת וכו' אבל באם ח"ו ]וע"פ השמועה יש מקום לחשש זה[, מחפשים גם 

"מטרות" חדשות בדוקא או - בנוסח אחר, דת חדשה, הרי מעיקרא דדינא יש פירכא, ולכאורה הדרך 

סו"ס הוא ע"י הדגשת פסק דין המשנה, אשר המעשה - המקובל - הוא העיקר והקדמת נעשה לנשמע 

הי' תנאי מוכרח לקבלת התורה, ולא רק בימים ההם אלא בכל יום ויום, אלא שעתה הדבר בנקל יותר 

תורה  בעניני  והרי  והמצוה,  הנצחיות של התורה  הנסיון של כמה אלפי שנה, שהראה  לאחרי  הרבה, 

ומצות אין מקום למסחר, ז.א. שיוותרו באופן פרינציפיוני על חלק מהם ובלבד שיקבלו על עצמם חלק 

השני, כי אף שבהנוגע לקיום בפועל, הציווי להשתדל בקיום דקדוק קל של ד"ס אפילו ע"י קל שבקלים 

ורשע גמור ר"ל, אין זה בנין אב ולימוד כלל להקמת שיטה חדשה במסחר בדת, ובודאי שהאריכות בכל 

זה הוא למותר לגמרי, ויהי רצון שלא יתרשם מהחשש מה תהי' התגובה של אלו שעומד עמהם בקישור, 

באם יודיעם את כל הנ"ל כיון שלא דברי הם ולא דבריו, כ"א פסק דין בתוה"ק תורת חיים כפשוטה, 

והרי יכול לציין מקורם ברמב"ם וכו' נוסף על המבואר בספרי דברי הימים לבני ישראל פרק בתנועות 

המתחדשות או המסלפות דת ישראל ותורתו, ומובן ג"כ שברשותו לצטט גם אותי, שיודע שזה דעתי 

או שכתבתי זה באחד ממכתבי וכו' אבל כנ"ל הדבר מוסכם מראשי ראשונים ועד לאחרון שבאחרונים.

ז"ע נת' מכ' מז' מ"ח עם המוסג"ב.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל.
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  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב 

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כא

נק  ....................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

נאק  .................................................  ר הזקן"אדמו

  לקוטי תורה   )כג

נבק  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

נגק  .............................................. ר האמצעי"אדמו

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

נגק  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כו

נגק  .............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

נדק  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"תרפ'ספר המאמרים ה  )כח

נדק  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כט

נהק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"ר מוהריי"וק אדמ"רשימת כ  )ל

נוק  ............................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

נזק  .........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

נחק  .................................  חומש לקריאה בציבור   )לב

סוק  ......................  לך לךפרשת לשבוע לוח זמנים   )לג

סזק  .......  שבת קודש סדר מצות הדלקת נרות לערב  )לד

     


(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
Í˙‡È˙È‰‰È‡

È‡ ּגֹוים המֹון לאב והיית אּת ּבריתי ,1הּנה ¬ƒְְְֲִִִִִִֵַָָָ

זה  הּמתחיל ּבדּבּור הּזקן רּבנּו ּדּיּוק ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָוידּוע

הּמאמרים  ּבספר הּנדּפס תקס"ב ּדׁשנת ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָ(ּבמאמר

ב  חלק הּתֹורה'2תקס"ב ּב'אֹור ּגם אחר ּובנסח , ְְֵֵֶַַַַָֹ

צדק' ה'ּצמח ׁשמע 3לאדמֹו"ר זה ׁשענין הּכֹותב , ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

נׁשמתֹוֿעדן) הּמּגיד הרב מּמֹורֹו הּזקן ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאדמֹו"ר

יהיה  ערלת ֹו ּבׂשר ּדכׁשּיּמֹול הענינים, קׁשר ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָמהּו

הּמבאר  הּבאּור ּונקּדת ּגֹוים. המֹון אב ְְֲִֵַַַַָָֹֻאז

ּדהּנה  הּוא, הּנסחאֹות) לכל (ּבהתאם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָֻּבהּדרּוׁשים

ּכּמסּפר  החסד, מּדת מּדתֹו היתה אבינּו ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻאברהם

רז"ל  ּבפנימּיּות 4ּבמדרׁשי ּובפרט ּבפׁשטּות, ְְְְְְְִִִִִֵַַַָ

ּבּמדרׁש וכדאיתא הן 5הענינים, הן ׁשהאבֹות ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָ

החסד, למּדת מרּכבה היה ואברהם ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּמרּכבה,

הּבהיר  ּבספר החסד 6וכדאיתא מּדת ׁשאמרה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

לא  ּבארץ אברהם היֹות מימי הקּב"ה ְְֱִִֵֵֶַַָָָָָָֹלפני

אברהם  ׁשהרי מלאכּתי לעׂשֹות אני ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָֻהצרכּתי

היֹות  מימי ּדמהּלׁשֹון ּבמקֹומי. ּומׁשּמׁש ְְְֱִִִֵֵֵֵַַָעֹומד

ׁשּנּמֹול. לפני ּגם ּדהיינּו מׁשמע ּבארץ, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָאברהם

המׁשכת  היה אברהם ׁשל ּדענינֹו מּובן, ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָּומּזה

אז  יֹורדים היּו זה ּומּטעם ׁשּלמעלה. ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָהחסד

המׁשכת  ּכי העֹולם, לאּמֹות ּגם ּגבֹוהֹות ְְְְִַַַָָָָֻנׁשמֹות

נּמֹול  לא ׁשאז וכיון הּיסֹוד , ידי על היא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהחסד

מהּיסֹוד  הערלה הפרדת היתה ולא ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָֹעדין,

ּגם  החסד נמׁש לפיכ ּבאּלה (מהאבר), ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

העֹולם. אּמֹות הינּו ערלה, לבחינת ְְְִִִַַַַָָָָָֻהּׁשּיכים

‰p‰Â עליֹונֹות נׁשמֹות המׁשכת היתה הּמילה ּׁשּלפני מה הענין ּבבאּור ¿ƒ≈ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

מאֹותֹו אחד [ּבנּסח מביא העֹולם, לאּמֹות ּגם מפלגים) ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻֻ(צּדיקים
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ד.)1 יז, צג.)2פרשתנו ע' ח"א התורה לפרשיות הזקן אדמו"ר מאמרי תקד. ע' שם גם וראה תקו. ד )3ע' כרך בראשית

ב. ובכ"מ.)4תשיג, היום. כחום ד"ה וירא ר"פ פרש"י ובכ"מ.)5ראה ו. פפ"ב, ו. פמ"ז, פ"ד.)6ב"ר שכ"ב בפרדס הובא

    
גוים", המון "אב אבינו באברהם שנאמר התואר את הרבי מבאר זה במאמר

בנוגע  מופלאים עניינים יתבארו במאמר המילה. למצוות זה תואר של והקשר

האלקות  המשכת הוא שעניינה - אבינו אברהם שנצטוה המילה למצוות

תורה, במתן העמים" מכל בחרתנו "אתה - לזה ובהמשך דוקא, לישראל

כאשר  - לבוא לעתיד הענין ושלימות

אל  ונעלה לכו ואמרו רבים עמים "ילכו

של  מדרגתם את יבאר לאידך ה'". הר

ענין  נשמותיהם, העולם, אומות

לעתיד. ומצבם הגירות,

אברהם  את השםֿיתברך צווה כאשר

נאמר: ערלתו, בשר למול ע"ה אבינו

˙ÈÈ‰Â Cz‡ È˙Èa ‰p‰ È‡¬ƒƒ≈¿ƒƒƒ»¿»ƒ»
ÌÈBb ÔBÓ‰ ‡Ï1˜eic Úe„ÈÂ , ¿«¬ƒ¿»«ƒ

‰Ê ÏÈÁ˙n‰ ea„a Ô˜f‰ ea«≈«»≈¿ƒ««¿ƒ∆
זה] בפסוק המתחיל [=במאמר

"Ò˜˙ ˙Lc Ó‡Óa)¿«¬»ƒ¿«
ÌÈÓ‡n‰ ÙÒa Òt„p‰«ƒ¿»¿≈∆««¬»ƒ

 ˜ÏÁ "Ò˜˙2Á‡ ÁÒe , ≈∆¿…««≈
הזקן רבנו של מאמרו »Ìbנדפס

"BÓ„‡Ï '‰Bz‰ B‡'a¿«»¿«¿
'˜„ˆ ÁÓv'‰3ÔÈÚL ˙Bk‰ , «∆«∆∆«≈∆ƒ¿»

Ô˜f‰ "BÓ„‡ ÚÓL ‰Ê∆»««¿«»≈
„Èbn‰ ‰ BBnÓ ממעזריטש ƒ»«««ƒ

,(Ô„ÚŒB˙ÓL אינו דלכאורה ƒ¿»≈∆
‰ÌÈÈÚ,מובן: L˜ e‰Ó«∆∆»ƒ¿»ƒ

‰È‰È B˙ÏÚ Na ÏBniLÎcƒ¿∆ƒ¿«»¿»ƒ¿∆
˙c˜e ?ÌÈBb ÔBÓ‰ ‡ Ê‡»«¬ƒ¿À«
ÌÈLec‰a ‡n‰ e‡a‰«≈«¿…»¿«¿ƒ

החסידות] ÏÎÏ[=מאמרי Ì‡˙‰a)¿∆¿≈¿»
‰p‰c ,‡e‰ (˙B‡ÁÒp‰«À¿»¿ƒ≈
B˙cÓ ‰˙È‰ eÈ‡ Ì‰‡«¿»»»ƒ»¿»ƒ»
ÈL„Óa tÒnk ,„ÒÁ‰ ˙cÓƒ««∆∆«¿À»¿ƒ¿¿≈

Ï"Ê4ËÙe ,˙eËLÙa ««¿«¿ƒ¿»
‡˙È‡„Îe ,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»

‰L„na5Ô[=מובא] ˙B‡‰L «ƒ¿»∆»»≈
‰kn‰ Ô‰ לרצון בטלים [=היו ≈«∆¿»»

לה  ואין לרוכב הבטלה כמרכבה ה'

עצמאי] ‰È‰רצון Ì‰‡Â ,¿«¿»»»»
,„ÒÁ‰ ˙cÓÏ ‰kÓ∆¿»»¿ƒ««∆∆
È‰a‰ ÙÒa ‡˙È‡„Îe6 ƒ¿ƒ»¿≈∆«»ƒ

ÈÙÏ „ÒÁ‰ ˙cÓ ‰Ó‡L∆»¿»ƒ««∆∆ƒ¿≈

˙BNÚÏ È‡ ÈzÎˆ‰ ‡Ï ı‡a Ì‰‡ ˙BÈ‰ ÈÓÈÓ ‰"a˜‰«»»ƒ≈¡«¿»»»»∆…À¿«¿ƒ¬ƒ«¬
ÔBLl‰Óc .ÈÓB˜Óa LnLÓe „ÓBÚ Ì‰‡ È‰L ÈzÎ‡ÏÓ¿«¿ƒ∆¬≈«¿»»≈¿«≈ƒ¿ƒ¿≈«»
.ÏBnpL ÈÙÏ Ìb eÈÈ‰c ÚÓLÓ ,ı‡a Ì‰‡ ˙BÈ‰ ÈÓÈÓƒ≈¡«¿»»»»∆«¿«¿«¿«ƒ¿≈∆ƒ
„ÒÁ‰ ˙ÎLÓ‰ ‰È‰ Ì‰‡ ÏL BÈÚc ,ÔeÓ ‰fÓeƒ∆»¿ƒ¿»∆«¿»»»»«¿»««∆∆

‰ÏÚÓlL שלמעלה החסד מידת - ∆¿«¿»
אבינו  אברהם עלֿידי בעולם .האירה

Ê‡ ÌÈ„BÈ eÈ‰ ‰Ê ÌÚhÓeƒ««∆»¿ƒ»
אברהם) שנימול «¿BÓL˙(קודם

,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Ï Ìb ˙B‰Bb¿«¿À»»
„ÒÁ‰ ˙ÎLÓ‰ Èk- שנמשכה ƒ«¿»««∆∆

אבינו  אברהם עלֿידי - È‰ƒ‡כאמור
È„È ÏÚמידת„BÒi‰ אבר) «¿≈«¿

ÏBnהברית) ‡Ï Ê‡L ÔÂÈÎÂ ,¿≈»∆»…ƒ
˙„Ù‰ ‰˙È‰ ‡ÏÂ ,ÔÈ„Ú¬«ƒ¿…»¿»«¿»«
,(‡‰Ó) „BÒi‰Ó ‰ÏÚ‰»»¿»≈«¿≈»≈∆
Ìb „ÒÁ‰ CLÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿»«∆∆«
˙ÈÁÏ ÌÈÎiM‰ ‰l‡a¿≈∆««»ƒƒ¿ƒ«

ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ eÈ‰ ,‰ÏÚ- »¿»«¿À»»
נקראות  - ה'קליפות' - הטומאה כוחות

ה"צמח  רבינו שמבאר כפי 'ערלה',

"כמו  ב): (ו, מצותיך בדרך בס' צדק"

הם  כך קודש ברית על מכסה שהערלה

את  המחי' ה' קדושת לאור מעלימים

טוב  היסוד ממדת הנשפעת העולמות

ונפרד, יש לבחי' עצמם ועושים העליון

המחזיקים  עמו הוי' חלק ה' עם ואנחנו

הוא  הוי' כי האמת ובהודעת ה' בתורת

נצטוינו  מלבדו, עוד ואין האלקים

והיינו  מעלינו זה והסתר ערלה להסיר

בגשמיות  הערלה בשר כריתת ע"י

והעברתו  הנ"ל הסתר ענין שהוא

חיים" תוצאת שממנו קודש .מברית
‰Ó ÔÈÚ‰ e‡a ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈»ƒ¿»«
˙ÎLÓ‰ ‰˙È‰ ‰ÏÈn‰ ÈÙlM∆ƒ¿≈«ƒ»»¿»«¿»«
ÌÈ˜Ècˆ) ˙BBÈÏÚ ˙BÓL¿»∆¿«ƒƒ
,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Ï Ìb (ÌÈ‚ÏÙÓÀ¿»ƒ«¿À»»
B˙B‡Ó „Á‡ Áqa] ‡ÈÓ≈ƒ¿À«∆»≈

Ó‡Ó7‰ÊÏ ‡Ó‚c [ «¬»À¿»»∆
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי



ה  מפתח  כללי

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

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

   אני הנה בריתי אתךה "מאמר ד  )ג

ה  ..................  מ"דתש'ה, מרחשון' ח, לך לךפרשת שבת 

  ,לך לךפרשת שבת שיחת   )ד

 ט  ...................................  מ"דתש'ה, מרחשון' ח

    לך לךפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

יד ...............................................  'יכרך ) ק"בלה(

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

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

זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה   )ז

כ  ......  תרגום מאידיש, זחוברת ל ל שניאורסאהן"ה ז"ע

כא  ..............  לך לךפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

כב  ............  לך לךפרשת לשבוע שיעור יומי חומש   )ט

סד  ...............  לך לךפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )י

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יא

סה  ....................................  לך לךפרשת לשבוע  

זע  ..............  לך לךפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יב

טע ..........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יג

:מהדורת חזק –ם "רי רמבשיעו

פב   .............  לך לךפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )יד

בק  ...........  לך לךפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )טו

חק  ...............  לך לךפרשת לשבוע ספר המצוות  –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

יק  .....................  טצ-חתהלים פרק צ, בכ-אמלכים א פרק כ

  מסכת עדויות –משניות   )יח

  יבק  ..............................................   ביאור קהתי

  

  

כאק  ................................................  מסכת יומאעין יעקב   )יט

  מסכת פסחים עם ביאורים   )כ

כבק  ..........................................  ידקעד דף   חקמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב 

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כא

נק  ....................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

נאק  .................................................  ר הזקן"אדמו

  לקוטי תורה   )כג

נבק  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

נגק  .............................................. ר האמצעי"אדמו

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

נגק  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כו

נגק  .............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
Í˙‡È˙È‰‰È‡

È‡ ּגֹוים המֹון לאב והיית אּת ּבריתי ,1הּנה ¬ƒְְְֲִִִִִִֵַָָָ

זה  הּמתחיל ּבדּבּור הּזקן רּבנּו ּדּיּוק ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָוידּוע

הּמאמרים  ּבספר הּנדּפס תקס"ב ּדׁשנת ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָ(ּבמאמר

ב  חלק הּתֹורה'2תקס"ב ּב'אֹור ּגם אחר ּובנסח , ְְֵֵֶַַַַָֹ

צדק' ה'ּצמח ׁשמע 3לאדמֹו"ר זה ׁשענין הּכֹותב , ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

נׁשמתֹוֿעדן) הּמּגיד הרב מּמֹורֹו הּזקן ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאדמֹו"ר

יהיה  ערלת ֹו ּבׂשר ּדכׁשּיּמֹול הענינים, קׁשר ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָמהּו

הּמבאר  הּבאּור ּונקּדת ּגֹוים. המֹון אב ְְֲִֵַַַַָָֹֻאז

ּדהּנה  הּוא, הּנסחאֹות) לכל (ּבהתאם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָֻּבהּדרּוׁשים

ּכּמסּפר  החסד, מּדת מּדתֹו היתה אבינּו ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻאברהם

רז"ל  ּבפנימּיּות 4ּבמדרׁשי ּובפרט ּבפׁשטּות, ְְְְְְְִִִִִֵַַַָ

ּבּמדרׁש וכדאיתא הן 5הענינים, הן ׁשהאבֹות ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָ

החסד, למּדת מרּכבה היה ואברהם ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּמרּכבה,

הּבהיר  ּבספר החסד 6וכדאיתא מּדת ׁשאמרה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

לא  ּבארץ אברהם היֹות מימי הקּב"ה ְְֱִִֵֵֶַַָָָָָָֹלפני

אברהם  ׁשהרי מלאכּתי לעׂשֹות אני ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָֻהצרכּתי

היֹות  מימי ּדמהּלׁשֹון ּבמקֹומי. ּומׁשּמׁש ְְְֱִִִֵֵֵֵַַָעֹומד

ׁשּנּמֹול. לפני ּגם ּדהיינּו מׁשמע ּבארץ, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָאברהם

המׁשכת  היה אברהם ׁשל ּדענינֹו מּובן, ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָּומּזה

אז  יֹורדים היּו זה ּומּטעם ׁשּלמעלה. ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָהחסד

המׁשכת  ּכי העֹולם, לאּמֹות ּגם ּגבֹוהֹות ְְְְִַַַָָָָֻנׁשמֹות

נּמֹול  לא ׁשאז וכיון הּיסֹוד , ידי על היא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהחסד

מהּיסֹוד  הערלה הפרדת היתה ולא ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָֹעדין,

ּגם  החסד נמׁש לפיכ ּבאּלה (מהאבר), ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

העֹולם. אּמֹות הינּו ערלה, לבחינת ְְְִִִַַַַָָָָָֻהּׁשּיכים

‰p‰Â עליֹונֹות נׁשמֹות המׁשכת היתה הּמילה ּׁשּלפני מה הענין ּבבאּור ¿ƒ≈ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

מאֹותֹו אחד [ּבנּסח מביא העֹולם, לאּמֹות ּגם מפלגים) ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻֻ(צּדיקים
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גוים", המון "אב אבינו באברהם שנאמר התואר את הרבי מבאר זה במאמר

בנוגע  מופלאים עניינים יתבארו במאמר המילה. למצוות זה תואר של והקשר
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ענין  נשמותיהם, העולם, אומות

לעתיד. ומצבם הגירות,

אברהם  את השםֿיתברך צווה כאשר
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ו     

לֹומר,7מאמר  ויׁש מּמתּוׁשלח. לזה ּדגמא [ ְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻ

מפליאה. ּדגמא זֹו הרי ּגּופא מפלגים ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֻֻׁשּבצּדיקים

הּגדֹול  ׁשנים מסּפר חי ׁשהּוא לזה נֹוסף ְְִִִֶֶַַַָָָּכי

הּנה 8ּביֹותר  כּו', החסד המׁשכת על מֹורה ׁשּזה , ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

אּלא  ּבעצמֹו רק לא היתה מתּוׁשלח ׁשל ְְְְְֶֶֶַַַָָָָֹֻּפעּלתֹו

רׁשעים  ׁשהיּו הּמּבּול, ּדֹור ּבני ּדֹורֹו, ּבבני ְְְִִֵֵֶַַַָָּגם

ימי  ּבז' הּמּבּול את עּכב ׁשהּקּב"ה וכּידּוע ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָוכּו'.

מתּוׁשלח  ׁשל ׁשּבחּיים 9אבלֹו רק ּדלא והינּו, . ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַֹ

ׁשּגם  אּלא הּמּבּול, את עּכב ּדין ּבעלמא ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָחּיּותֹו

ימים, לׁשבעה הּמּבּול ּבגללֹו נתעּכב מיתתֹו ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָאחר

גֹו' חמס הארץ מלאה ּכי ׁשל מּצב ׁשהיה 10אף ְִֶֶֶַַָָָָָָָָָ

(ּכּמבאר  הּפּלגה מּדֹור יֹותר ּגרּוע ְְִֵֶַַַַָָָָֹֹּובאפן

רז"ל  ּבגללֹו11ּבמאמרי נתעּכב זאת ּובכל ,( ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹ

היה  הּמּבּול ׁשל ועּכּוב הּימים. לׁשבעת ְְְִִִֶַַַַַַָָָהּמּבּול

סדר  ּבכל ּגם אּלא) למּטה, רק ְְֵֶֶַַַָָָֹ(לא

סדר  ּבכל היה הּמּבּול ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָההׁשּתלׁשלּות,

זה  זמן ּדכל מּזֹו, ויתירה ְְְְְִִִֵֶַַַָָההׁשּתלׁשלּות.

יׁשּובּו ׁשאם מּצב היה ּבגללֹו) הּמּבּול ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ(ׁשּנתעּכב

ּברכה  ּגׁשמי הּׁשלמּות 12יהיּו ּתכלית הינּו , ְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

מילת  ׁשּלפני אי מּובן זה ׁשּמּכל ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּדברכה.

והמׁשכת  הּגבֹוהֹות נׁשמֹות ענין היה ְְְְְְִַַַַַָָָָָָאברהם

וכּו'. העֹולם ּבאּמֹות ּגם ׁשּלמעלה ְְְְֶֶֶַַַָָָֻהחסד

‰Êe אברם 13יּובן ׁשּנּמֹול אחרי ׁשּדוקא מה »∆ְְֲִֵֶֶַַַַָָָ

אב  ענין הּנה ּכי ּגֹוים. המֹון לאב ְְֲֲִִִִֵַַַַָנעׂשה

עליהם  וׁשֹולט  ּומ ֹוׁשל אב ּבבחינת ׁשהּוא הּוא ּגֹוים הּמילה,14המֹון ולפני  . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

לאּמֹות  לּגֹוים, ּגם הּגבֹוהֹות ּונׁשמֹות ׁשּלמעלה החסד המׁשכת ׁשהיתה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻמּכיון

אברם, ּכׁשּנּמֹול ודוקא .ּכ ּכל עליהם ׁשליטה לאברם היה לא לכן ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹהעֹולם,

העֹולם  אּמֹות ׁשאין הינּו יסֹוד, ּבחינת ׁשהּוא הּברית מן הערלה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻונפרדה

המֹון  אב ענין נפעל ּדוקא אז יׂשראל, ּכמֹו ׁשּלמעלה מחסד יֹותר ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמקּבלים

עליהם. ּומֹוׁשל וׁשֹולט אב ּבבחינת היה  ׁשאברהם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּגֹוים,
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תקד.)7 ע' תקס"ב כז.)8סה"מ ה, ד.)9בראשית ז, נח ברש"י הובא א. קח, יג.)10סנהדרין ו, יא,)11נח נח רש"י ראה

נח.)12ט. לפרשת א' שיחה כ"ה חלק לקו"ש וראה יב. ז, נח רש"י פרשתנו.)13ראה ריש תו"א .2 שבהערה מקומות ראה

14(.29 הערה דלקמן פרש"י ח. מה, ויגש פרש"י גם ראה

    
.ÁÏLe˙nÓ:ממתושלח דוקא דוגמא שהביא לכך הסיבה LÈÂומבאר ƒ¿∆«¿≈

‡Ùeb ÌÈ‚ÏÙÓ ÌÈ˜ÈcˆaL ,ÓBÏ[עצמם=]‡Ó‚c BÊ È‰ «∆¿«ƒƒÀ¿»ƒ»¬≈À¿»
ÏB„b‰ ÌÈL tÒÓ ÈÁ ‡e‰L ‰ÊÏ ÛÒB Èk .‰‡ÈÏÙÓ«¿ƒ»ƒ»¿∆∆«ƒ¿«»ƒ«»

˙BÈa8 מאות ותשע שנה וששים תשע מתושלח ימי כל "ויהיו שנאמר: כמו ¿≈
שנה) 969) - Lשנה" ימים , ∆אריכות

הרי ‰ÎLÓ˙כזו ÏÚ ‰BÓ ‰f∆∆««¿»«
'eÎ „ÒÁ‰ קודם בעולם שנמשכה «∆∆

אברהם  של ‰p‰מילתו לזה , בנוסף ƒ≈
‰˙È‰ ÁÏLe˙Ó ÏL B˙lÚt¿À»∆¿∆«»¿»
Èa Ìb ‡l‡ BÓˆÚa ˜ ‡Ï…«¿«¿∆»«ƒ¿≈
eÈ‰L ,Ïean‰ Bc Èa ,BBc¿≈««∆»
Úe„iÎÂ .'eÎÂ ÌÈÚL¿»ƒ¿¿«»«
'Êa Ïean‰ ˙‡ kÚ ‰"aw‰L∆«»»ƒ≈∆««¿

ÁÏLe˙Ó ÏL BÏ‡ ÈÓÈ9 כמו ¿≈∆¿∆¿∆«
אנכי  שבעה עוד לימים "כי שנאמר

ימי  שבעת אלו הארץ" על ממטיר

שחס  הצדיק מתושלח של אבלו

את  ועיכב כבודו על הקדושֿברוךֿהוא

(רש"י) ˜הפורענות ‡Ïc ,eÈ‰Â .¿«¿¿…«
ÔÈc ‡ÓÏÚa B˙eiÁ ÌÈiÁaL∆««ƒ«¿»¿»≈

הזה] ‰Ïean,[=בעולם ˙‡ kÚƒ≈∆««
kÚ˙ B˙˙ÈÓ Á‡ ÌbL ‡l‡∆»∆«««ƒ»ƒ¿«≈
,ÌÈÓÈ ‰ÚLÏ Ïean‰ BÏÏ‚aƒ¿»««¿ƒ¿»»ƒ
‰‡ÏÓ Èk ÏL vÓ ‰È‰L Û‡«∆»»«»∆ƒ»¿»

ÒÓÁ ı‡‰[גזל=]'B‚10 »»∆»»
BcÓ ˙BÈ Úeb ÔÙ‡e¿…∆»«≈ƒ
ÈÓ‡Óa ‡nk) ‰‚lt‰««»»«¿…»¿«¬»≈

Ï"Ê11kÚ˙ ˙‡Ê ÏÎe ,( ««¿»…ƒ¿«≈
˙ÚLÏ Ïean‰ BÏÏ‚aƒ¿»««¿ƒ¿«
Ïean‰ ÏL ekÚÂ .ÌÈÓi‰«»ƒ¿ƒ∆««
(‡l‡ ,‰hÓÏ ˜ ‡Ï) ‰È‰»»…«¿«»∆»
,˙eÏLÏzL‰‰ „Ò ÏÎa Ìb«¿»≈∆«ƒ¿«¿¿
„Ò ÏÎa ‰È‰ Ïean‰ È‰L∆¬≈««»»¿»≈∆

LÏzL‰‰˙eÏ הנעשה דבר כל - «ƒ¿«¿¿
בעולמות  מהנעשה משתלשל בעולמנו

'מבול' היה המבול בזמן עליונים,

- אורות - גשמים (ריבוי למעלה רוחני

ומזה  ובהו) תהו לעולם, ערך ללא

למטה  המבול BfÓ,נמשך ‰È˙ÈÂ .ƒ≈»ƒ
Ïean‰ kÚ˙pL) ‰Ê ÔÓÊ ÏÎc¿»¿«∆∆ƒ¿«≈««
eeLÈ Ì‡L vÓ ‰È‰ (BÏÏ‚aƒ¿»»»«»∆ƒ»

‰Îa ÈÓLb eÈ‰È12 שאם הארץ" על הגשם "ויהי בתחילה כתוב שכן ƒ¿ƒ¿≈¿»»
ברכה  גשמי אלו יהיו בתשובה Îc‰.יחזרו ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎz eÈ‰ ,«¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿»»

‰Ê ÏknL(מתושלח של ÏÈÓ˙(מעלותיו ÈÙlL CÈ‡ ÔeÓ ∆ƒ»∆»≈∆ƒ¿≈ƒ«
„ÒÁ‰ ˙ÎLÓ‰Â ˙B‰Bb‰ ˙BÓL ÔÈÚ ‰È‰ Ì‰‡«¿»»»»ƒ¿«¿»«¿¿«¿»««∆∆
ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡a Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«¿À»»

'eÎÂ שעדיין כיון קודם, שנתבאר כמו ¿
אומות  גם הערלה, ממנו נפרדה לא

החסד  השפעת לקבל יכלו העולם

.מאברהם 
ÔeÈ ‰Êe13‡˜ÂcL ‰Ó »∆»«∆«¿»

‰NÚ Ì‡ ÏBnpL ÈÁ‡«¬≈∆ƒ«¿»«¬»
ÌÈBb ÔBÓ‰ ‡Ï:בפסוק כנאמר ¿«¬ƒ

המון  לאב והיית אתך בריתי הנה אני

‰ÔBÓגוים  ‡ ÔÈÚ ‰p‰ Èk .ƒƒ≈ƒ¿««¬
‡ ˙ÈÁa ‡e‰L ‡e‰ ÌÈBbƒ∆ƒ¿ƒ««

Ì‰ÈÏÚ ËÏBLÂ ÏLBÓe14 וכל ≈¿≈¬≈∆
דרכו  עברה ‰ÏÈn‰,חיותם ÈÙÏÂ .¿ƒ¿≈«ƒ»

„ÒÁ‰ ˙ÎLÓ‰ ‰˙È‰L ÔÂÈkÓƒ≈»∆»¿»«¿»««∆∆
˙B‰Bb‰ ˙BÓLe ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿»«¿
,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Ï ,ÌÈBbÏ Ìb««ƒ¿À»»
‰ËÈÏL Ì‡Ï ‰È‰ ‡Ï ÔÎÏ»≈…»»¿«¿»¿ƒ»

Ck Ïk Ì‰ÈÏÚ שהשפעת כיון ¬≈∆»»
בשוה, לכולם היתה מלמעלה החסד

אליהם  גם Â„Â˜‡ונמשכה .¿«¿»
‰„ÙÂ ,Ì‡ ÏBnpLk¿∆ƒ«¿»¿ƒ¿¿»
‡e‰L ˙Èa‰ ÔÓ ‰ÏÚ‰»»¿»ƒ«¿ƒ∆
ÔÈ‡L eÈ‰ ,„BÒÈ ˙ÈÁa¿ƒ«¿«¿∆≈
˙BÈ ÌÈÏa˜Ó ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡À»»¿«¿ƒ≈
,Ï‡NÈ BÓk ‰ÏÚÓlL „ÒÁÓ≈∆∆∆¿«¿»¿ƒ¿»≈
ÔBÓ‰ ‡ ÔÈÚ ÏÚÙ ‡˜Âc Ê‡»«¿»ƒ¿»ƒ¿««¬
˙ÈÁa ‰È‰ Ì‰‡L ,ÌÈBbƒ∆«¿»»»»ƒ¿ƒ«
.Ì‰ÈÏÚ ÏLBÓe ËÏBLÂ ‡»¿≈≈¬≈∆
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‰p‰Â ּגֹוים המֹון אב ּבענין ּפרּוׁש עֹוד יׁש ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵַַ

לגרים  אב (ענין 15ׁשהּוא זה ענין וגם , ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

ּבזה  ּומבאר הּמילה. ידי על נעׂשה ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹהּגרּות)

הּמילה 16ּבהּמאמר  ּדלפני לעיל נתּבאר ּדהּנה , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָ

העֹולם  לאּמֹות ּגם ּגבֹוהֹות נׁשמֹות יֹורדים ְְְְִַָָָָֻהיּו

לפני  הּגרּות ענין היה לא זה, ּומּטעם ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹּכּנ"ל,

היּו העֹולם ּבאּמֹות ׁשּגם מּכיון ּכי אברם, ְְִִִֵֶַַַָָָָָֻמילת

ורצֹון  סּבה להם היה לא לכן הּגבֹוהֹות, ְְְִֵֶַָָָָָָָֹנׁשמֹות

אברהם  מילת אחרי מהּֿׁשאיןּֿכן כּו', ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָלהתּגּיר

סּבה  היה זה הּנה העֹולם, ּבאּמֹות ירידה ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֻּׁשּנעׂשה

מבאר  ּובזה להתּגּיר. רצֹון להם ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיהיה

ּגרים 17ּבהּמאמר  הרּבה מֹוצאים ּׁשאין מה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָ

זֹו, ּברית לפני נֹולד יׁשמעאל  ּכי ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָמּיׁשמעאל,

הּגבֹוהֹות  נׁשמֹות ענין ּכן ּגם ּבֹו ׁשּיׁש אף ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָולכן

ּוכמאמר  כּו',18כּו', יׁשמעאל מּמּנּו יצא אברהם ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

ּכי  מּיׁשמעאל ּגרים הרּבה מֹוצאים אין זאת ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹּבכל

מהּֿׁשא  זֹו. ּברית לפני נֹולד יןּֿכן יׁשמעאל  ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָ

הּברית, אחר ׁשּנֹולד מּׁשּום ּגרים, יֹותר יׁש ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָּבעׂשו

ּבֹו יׁש אבל ּגבֹוהֹות נׁשמֹות ּבֹו ׁשאין אף ְְְֲֵֵֵֶַָָָולכן

הּברית, מן הערלה ׁשּנפרדה אחר נֹולד ּכי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּגרים,

זרע  ל יּקרא ביצחק ּכי ולא 19ּוכמאמר ּביצחק , ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹ

יצחק  .20ּכל ְִָָ

‰p‰Â ּדהּנה ּתמּוּה. ענין לבאר יׁש הּנ"ל ּפי על ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

ּדמּכיון  להבין, יׁש זה ּולפי עלּיה. צר היא ירידה ּדכל הּכלל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹידּוע

הּלׁשֹונֹות  מּכל ורֹוממּתנּו העּמים מּכל ּבחרּתנּו אּתה ענין 21ׁשעלֿידי נעׂשה , ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּכן  אם כו', ירידה ׁשל ענין ּדזהּו האּמֹות, ּבׁשאר והרֹוממּות הּבחירה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּדהפ

ּתֹורה  מּתן לפני ּכי זה, לבאר יׁש הּנ"ל ּפי ועל ׁשעלֿידיֿזה. העלּיה ענין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָמהּו

ּבאּומֹות  ּגם ׁשּלמעלה החסד המׁשכת היתה ׁשאז אף וכּו', הּבחירה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלפני

רז"ל  ּבמאמרי אחר ּבמקֹום וכּמבאר ּבחסּדֹו22העֹולם, נּזֹונין היּו ּדֹורֹות דכ"ו ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

ּדעּתיק  מּדֹות ז' על קאי ּדחסּדֹו הּקּב"ה, אבל 23ׁשל ,ּדארי עלּֿכלּֿפנים אֹו ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָ
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ה"ג.)15 פ"ד בכורים הל' 2ֿ3.)16רמב"ם שבהערה ועוד.)17במקומות תקז. ע' שם תקס"ב א.)18סה"מ נו, פסחים

ועוד. ו. ד, דברים ספרי ה. פל"ו, יב.)19ויק"ר כא, א.)20וירא לא, יו"ט.)21נדרים תפלת קיח,)22נוסח פסחים ראה

(תשד"מ).)23א. זו שנה שמח"ת דיום נפלאות לעושה ד"ה גם ראה

    
‡ ‡e‰L ÌÈBb ÔBÓ‰ ‡ ÔÈÚa Let „BÚ LÈ ‰p‰Â¿ƒ≈≈≈¿ƒ¿««¬ƒ∆»

ÌÈ‚Ï15:לאברהם העולם "שנאמר כל אב הוא הרי נתתיך. גוים המון אב ¿≈ƒ
(רמב"ם) השכינה" כנפי תחת שנכנסין (ÔÈÚכולו ‰Ê ÔÈÚ Ì‚Â ,¿«ƒ¿»∆ƒ¿«

Ó‡n‰a ‰Êa ‡Óe .‰ÏÈn‰ È„È ÏÚ ‰NÚ (˙eb‰16, «≈«¬»«¿≈«ƒ»¿…»»∆¿««¬»
ÈÙÏc ÏÈÚÏ ‡a˙ ‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿≈
˙BÓL ÌÈ„BÈ eÈ‰ ‰ÏÈn‰«ƒ»»¿ƒ¿»
ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Ï Ìb ˙B‰Bb¿«¿À»»
‰È‰ ‡Ï ,‰Ê ÌÚhÓe ,Ï"pk««ƒ««∆…»»
˙ÏÈÓ ÈÙÏ ˙eb‰ ÔÈÚƒ¿««≈ƒ¿≈ƒ«
˙Bn‡a ÌbL ÔÂÈkÓ Èk ,Ì‡«¿»ƒƒ≈»∆«¿À
,˙B‰Bb‰ ˙BÓL eÈ‰ ÌÏBÚ‰»»»¿»«¿
ÔBˆÂ ‰aÒ Ì‰Ï ‰È‰ ‡Ï ÔÎÏ»≈…»»»∆ƒ»¿»
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,'eÎ ib˙‰Ï¿ƒ¿«≈«∆≈≈
‰NÚpM Ì‰‡ ˙ÏÈÓ ÈÁ‡«¬≈ƒ««¿»»∆«¬»

,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡a ‰„ÈÈ וכל ¿ƒ»¿À»»
עםֿישראל דרך הגיע Ê‰השפע ‰p‰ƒ≈∆

ÔBˆ Ì‰Ï ‰È‰iL ‰aÒ ‰È‰»»ƒ»∆ƒ¿∆»∆»
‡Ó ‰Êe .ib˙‰Ï¿ƒ¿«≈»∆¿…»

Ó‡n‰a17ÔÈ‡M ‰Ó ¿««¬»«∆≈
ÌÈb ‰a‰ ÌÈ‡ˆBÓ¿ƒ«¿≈≈ƒ
„ÏB Ï‡ÚÓLÈ Èk ,Ï‡ÚÓLiÓƒƒ¿»≈ƒƒ¿»≈«
LiL Û‡ ÔÎÏÂ ,BÊ ˙Èa ÈÙÏƒ¿≈¿ƒ¿»≈«∆≈
˙BÓL ÔÈÚ Ôk Ìb Ba«≈ƒ¿«¿»

Ó‡ÓÎe ,'eÎ ˙B‰Bb‰18 «¿¿«¬«
Ï‡ÚÓLÈ epnÓ ‡ˆÈ Ì‰‡«¿»»»»ƒ∆ƒ¿»≈
ÌÈ‡ˆBÓ ÔÈ‡ ˙‡Ê ÏÎa ,'eÎ¿»…≈¿ƒ
Èk Ï‡ÚÓLiÓ ÌÈb ‰a‰«¿≈≈ƒƒƒ¿»≈ƒ
BÊ ˙Èa ÈÙÏ „ÏB Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈«ƒ¿≈¿ƒ
ריבוי  קיבלו העולם שאומות בתקופה

רוחני  ÂNÚaשפע ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .«∆≈≈¿≈»
„ÏBpL ÌeMÓ ,ÌÈb ˙BÈ LÈ≈≈≈ƒƒ∆«
ÔÈ‡L Û‡ ÔÎÏÂ ,˙Èa‰ Á‡«««¿ƒ¿»≈«∆≈

˙B‰Bb ˙BÓL Ba כנ"לÏ‡ ¿»¿¬»
Á‡ „ÏB Èk ,ÌÈb Ba LÈ≈≈ƒƒ«««
,˙Èa‰ ÔÓ ‰ÏÚ‰ ‰„ÙpL∆ƒ¿¿»»»¿»ƒ«¿ƒ

Ó‡ÓÎe:(אבינו לאברהם (שנאמר ¿«¬«
ÚÊ EÏ ‡wÈ ˜ÁˆÈ Èk19, ƒ¿ƒ¿»ƒ»≈¿»«

˜ÁˆÈ Ïk ‡ÏÂ ˜ÁˆÈa20 אף ¿ƒ¿»¿…»ƒ¿»
 ֿ מכל מיצחק, נולד אדום) (הוא שעשו

ואיננו  ל'ערלה', שייך הוא מקום

נאמר  (וכך אברהם' 'זרע נקראים ישראל בני רק עצמו. אבינו לאברהם מתייחס

הנאה  עלֿעצמו [=אוסר אברהם לזרע נהנה שאיני א): לא, (נדרים במשנה

כוכבים) בעובדי ומותר בישראל אסור אברהם] .מזרע
ÏÏk‰ Úe„È ‰p‰c .deÓz ÔÈÚ ‡Ï LÈ Ï"p‰ Èt ÏÚ ‰p‰Â¿ƒ≈«ƒ««≈¿»≈ƒ¿»»«¿ƒ≈»««¿»
.‰iÏÚ Cˆ ‡È‰ ‰„ÈÈ ÏÎc¿»¿ƒ»ƒ…∆¬ƒ»
ÔÂÈkÓc ,ÔÈ‰Ï LÈ ‰Ê ÈÙÏe¿ƒ∆≈¿»ƒ¿ƒ≈»

È„ÈŒÏÚL תורה מתן ‡z‰שבזמן ∆«¿≈«»
ÌÈnÚ‰ ÏkÓ ezÁa¿«¿»ƒ»»«ƒ

˙BBLl‰ ÏkÓ ezÓÓBÂ21, ¿«¿»ƒ»«¿
שעה CÙ‰cבאותה ÔÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ¿»¿≈∆

‡La ˙eÓÓB‰Â ‰ÈÁa‰«¿ƒ»¿»¿ƒ¿»
‰„ÈÈ ÏL ÔÈÚ e‰Êc ,˙Bn‡‰»À¿∆ƒ¿»∆¿ƒ»
‰iÏÚ‰ ÔÈÚ e‰Ó Ôk Ì‡ ,'eÎƒ≈«ƒ¿«»¬ƒ»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL יתעלו עלי' איזו ∆«¿≈∆
זו? לירידה בהמשך העולם, אומות

,‰Ê ‡Ï LÈ Ï"p‰ Èt ÏÚÂ¿«ƒ««≈¿»≈∆
ÈÙÏ ‰Bz ÔzÓ ÈÙÏ Èkƒƒ¿≈««»ƒ¿≈
‰˙È‰ Ê‡L Û‡ ,'eÎÂ ‰ÈÁa‰«¿ƒ»¿«∆»»¿»
Ìb ‰ÏÚÓlL „ÒÁ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««∆∆∆¿«¿»«
‡nÎÂ ,ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡a¿»»¿«¿…»

Ï"Ê ÈÓ‡Óa Á‡ ÌB˜Óa22 ¿»«≈¿«¬»≈««
˙BBc Â"Î„ עד העולם מבריאת - ¿

- BcÒÁaמתןֿתורה ÔÈBf eÈ‰»ƒƒ¿«¿
‰"aw‰ ÏL את קיימו שלא (למרות ∆«»»

Ê'התורה) ÏÚ È‡˜ BcÒÁc ,¿«¿»ƒ«
˜ÈzÚc ˙BcÓ23 כמו המידות [=ז' ƒ¿«ƒ

'נעתק' מלשון - 'עתיק' בדרגת שהן

לגמרי  הנבדלת דרגה - ונבדל

ÌÈtŒÏkŒÏÚמהעולמות] B‡«»»ƒ
CÈ‡c בדרגת שהן כפי המידות [=ז' ¿¬ƒ

דרגה  - אריכות מלשון - 'אריך'
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ז      

לֹומר,7מאמר  ויׁש מּמתּוׁשלח. לזה ּדגמא [ ְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻ

מפליאה. ּדגמא זֹו הרי ּגּופא מפלגים ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֻֻׁשּבצּדיקים

הּגדֹול  ׁשנים מסּפר חי ׁשהּוא לזה נֹוסף ְְִִִֶֶַַַָָָּכי

הּנה 8ּביֹותר  כּו', החסד המׁשכת על מֹורה ׁשּזה , ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

אּלא  ּבעצמֹו רק לא היתה מתּוׁשלח ׁשל ְְְְְֶֶֶַַַָָָָֹֻּפעּלתֹו

רׁשעים  ׁשהיּו הּמּבּול, ּדֹור ּבני ּדֹורֹו, ּבבני ְְְִִֵֵֶַַַָָּגם

ימי  ּבז' הּמּבּול את עּכב ׁשהּקּב"ה וכּידּוע ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָוכּו'.

מתּוׁשלח  ׁשל ׁשּבחּיים 9אבלֹו רק ּדלא והינּו, . ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַֹ

ׁשּגם  אּלא הּמּבּול, את עּכב ּדין ּבעלמא ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָחּיּותֹו

ימים, לׁשבעה הּמּבּול ּבגללֹו נתעּכב מיתתֹו ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָאחר

גֹו' חמס הארץ מלאה ּכי ׁשל מּצב ׁשהיה 10אף ְִֶֶֶַַָָָָָָָָָ

(ּכּמבאר  הּפּלגה מּדֹור יֹותר ּגרּוע ְְִֵֶַַַַָָָָֹֹּובאפן

רז"ל  ּבגללֹו11ּבמאמרי נתעּכב זאת ּובכל ,( ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹ

היה  הּמּבּול ׁשל ועּכּוב הּימים. לׁשבעת ְְְִִִֶַַַַַַָָָהּמּבּול

סדר  ּבכל ּגם אּלא) למּטה, רק ְְֵֶֶַַַָָָֹ(לא

סדר  ּבכל היה הּמּבּול ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָההׁשּתלׁשלּות,

זה  זמן ּדכל מּזֹו, ויתירה ְְְְְִִִֵֶַַַָָההׁשּתלׁשלּות.

יׁשּובּו ׁשאם מּצב היה ּבגללֹו) הּמּבּול ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ(ׁשּנתעּכב

ּברכה  ּגׁשמי הּׁשלמּות 12יהיּו ּתכלית הינּו , ְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

מילת  ׁשּלפני אי מּובן זה ׁשּמּכל ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּדברכה.

והמׁשכת  הּגבֹוהֹות נׁשמֹות ענין היה ְְְְְְִַַַַַָָָָָָאברהם

וכּו'. העֹולם ּבאּמֹות ּגם ׁשּלמעלה ְְְְֶֶֶַַַָָָֻהחסד

‰Êe אברם 13יּובן ׁשּנּמֹול אחרי ׁשּדוקא מה »∆ְְֲִֵֶֶַַַַָָָ

אב  ענין הּנה ּכי ּגֹוים. המֹון לאב ְְֲֲִִִִֵַַַַָנעׂשה

עליהם  וׁשֹולט  ּומ ֹוׁשל אב ּבבחינת ׁשהּוא הּוא ּגֹוים הּמילה,14המֹון ולפני  . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

לאּמֹות  לּגֹוים, ּגם הּגבֹוהֹות ּונׁשמֹות ׁשּלמעלה החסד המׁשכת ׁשהיתה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻמּכיון

אברם, ּכׁשּנּמֹול ודוקא .ּכ ּכל עליהם ׁשליטה לאברם היה לא לכן ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹהעֹולם,

העֹולם  אּמֹות ׁשאין הינּו יסֹוד, ּבחינת ׁשהּוא הּברית מן הערלה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻונפרדה

המֹון  אב ענין נפעל ּדוקא אז יׂשראל, ּכמֹו ׁשּלמעלה מחסד יֹותר ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמקּבלים

עליהם. ּומֹוׁשל וׁשֹולט אב ּבבחינת היה  ׁשאברהם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּגֹוים,
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תקד.)7 ע' תקס"ב כז.)8סה"מ ה, ד.)9בראשית ז, נח ברש"י הובא א. קח, יג.)10סנהדרין ו, יא,)11נח נח רש"י ראה

נח.)12ט. לפרשת א' שיחה כ"ה חלק לקו"ש וראה יב. ז, נח רש"י פרשתנו.)13ראה ריש תו"א .2 שבהערה מקומות ראה

14(.29 הערה דלקמן פרש"י ח. מה, ויגש פרש"י גם ראה

    
.ÁÏLe˙nÓ:ממתושלח דוקא דוגמא שהביא לכך הסיבה LÈÂומבאר ƒ¿∆«¿≈

‡Ùeb ÌÈ‚ÏÙÓ ÌÈ˜ÈcˆaL ,ÓBÏ[עצמם=]‡Ó‚c BÊ È‰ «∆¿«ƒƒÀ¿»ƒ»¬≈À¿»
ÏB„b‰ ÌÈL tÒÓ ÈÁ ‡e‰L ‰ÊÏ ÛÒB Èk .‰‡ÈÏÙÓ«¿ƒ»ƒ»¿∆∆«ƒ¿«»ƒ«»

˙BÈa8 מאות ותשע שנה וששים תשע מתושלח ימי כל "ויהיו שנאמר: כמו ¿≈
שנה) 969) - Lשנה" ימים , ∆אריכות

הרי ‰ÎLÓ˙כזו ÏÚ ‰BÓ ‰f∆∆««¿»«
'eÎ „ÒÁ‰ קודם בעולם שנמשכה «∆∆

אברהם  של ‰p‰מילתו לזה , בנוסף ƒ≈
‰˙È‰ ÁÏLe˙Ó ÏL B˙lÚt¿À»∆¿∆«»¿»
Èa Ìb ‡l‡ BÓˆÚa ˜ ‡Ï…«¿«¿∆»«ƒ¿≈
eÈ‰L ,Ïean‰ Bc Èa ,BBc¿≈««∆»
Úe„iÎÂ .'eÎÂ ÌÈÚL¿»ƒ¿¿«»«
'Êa Ïean‰ ˙‡ kÚ ‰"aw‰L∆«»»ƒ≈∆««¿

ÁÏLe˙Ó ÏL BÏ‡ ÈÓÈ9 כמו ¿≈∆¿∆¿∆«
אנכי  שבעה עוד לימים "כי שנאמר

ימי  שבעת אלו הארץ" על ממטיר

שחס  הצדיק מתושלח של אבלו

את  ועיכב כבודו על הקדושֿברוךֿהוא

(רש"י) ˜הפורענות ‡Ïc ,eÈ‰Â .¿«¿¿…«
ÔÈc ‡ÓÏÚa B˙eiÁ ÌÈiÁaL∆««ƒ«¿»¿»≈

הזה] ‰Ïean,[=בעולם ˙‡ kÚƒ≈∆««
kÚ˙ B˙˙ÈÓ Á‡ ÌbL ‡l‡∆»∆«««ƒ»ƒ¿«≈
,ÌÈÓÈ ‰ÚLÏ Ïean‰ BÏÏ‚aƒ¿»««¿ƒ¿»»ƒ
‰‡ÏÓ Èk ÏL vÓ ‰È‰L Û‡«∆»»«»∆ƒ»¿»

ÒÓÁ ı‡‰[גזל=]'B‚10 »»∆»»
BcÓ ˙BÈ Úeb ÔÙ‡e¿…∆»«≈ƒ
ÈÓ‡Óa ‡nk) ‰‚lt‰««»»«¿…»¿«¬»≈

Ï"Ê11kÚ˙ ˙‡Ê ÏÎe ,( ««¿»…ƒ¿«≈
˙ÚLÏ Ïean‰ BÏÏ‚aƒ¿»««¿ƒ¿«
Ïean‰ ÏL ekÚÂ .ÌÈÓi‰«»ƒ¿ƒ∆««
(‡l‡ ,‰hÓÏ ˜ ‡Ï) ‰È‰»»…«¿«»∆»
,˙eÏLÏzL‰‰ „Ò ÏÎa Ìb«¿»≈∆«ƒ¿«¿¿
„Ò ÏÎa ‰È‰ Ïean‰ È‰L∆¬≈««»»¿»≈∆

LÏzL‰‰˙eÏ הנעשה דבר כל - «ƒ¿«¿¿
בעולמות  מהנעשה משתלשל בעולמנו

'מבול' היה המבול בזמן עליונים,

- אורות - גשמים (ריבוי למעלה רוחני

ומזה  ובהו) תהו לעולם, ערך ללא

למטה  המבול BfÓ,נמשך ‰È˙ÈÂ .ƒ≈»ƒ
Ïean‰ kÚ˙pL) ‰Ê ÔÓÊ ÏÎc¿»¿«∆∆ƒ¿«≈««
eeLÈ Ì‡L vÓ ‰È‰ (BÏÏ‚aƒ¿»»»«»∆ƒ»

‰Îa ÈÓLb eÈ‰È12 שאם הארץ" על הגשם "ויהי בתחילה כתוב שכן ƒ¿ƒ¿≈¿»»
ברכה  גשמי אלו יהיו בתשובה Îc‰.יחזרו ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎz eÈ‰ ,«¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿»»

‰Ê ÏknL(מתושלח של ÏÈÓ˙(מעלותיו ÈÙlL CÈ‡ ÔeÓ ∆ƒ»∆»≈∆ƒ¿≈ƒ«
„ÒÁ‰ ˙ÎLÓ‰Â ˙B‰Bb‰ ˙BÓL ÔÈÚ ‰È‰ Ì‰‡«¿»»»»ƒ¿«¿»«¿¿«¿»««∆∆
ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡a Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«¿À»»

'eÎÂ שעדיין כיון קודם, שנתבאר כמו ¿
אומות  גם הערלה, ממנו נפרדה לא

החסד  השפעת לקבל יכלו העולם

.מאברהם 
ÔeÈ ‰Êe13‡˜ÂcL ‰Ó »∆»«∆«¿»

‰NÚ Ì‡ ÏBnpL ÈÁ‡«¬≈∆ƒ«¿»«¬»
ÌÈBb ÔBÓ‰ ‡Ï:בפסוק כנאמר ¿«¬ƒ

המון  לאב והיית אתך בריתי הנה אני

‰ÔBÓגוים  ‡ ÔÈÚ ‰p‰ Èk .ƒƒ≈ƒ¿««¬
‡ ˙ÈÁa ‡e‰L ‡e‰ ÌÈBbƒ∆ƒ¿ƒ««

Ì‰ÈÏÚ ËÏBLÂ ÏLBÓe14 וכל ≈¿≈¬≈∆
דרכו  עברה ‰ÏÈn‰,חיותם ÈÙÏÂ .¿ƒ¿≈«ƒ»

„ÒÁ‰ ˙ÎLÓ‰ ‰˙È‰L ÔÂÈkÓƒ≈»∆»¿»«¿»««∆∆
˙B‰Bb‰ ˙BÓLe ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿»«¿
,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Ï ,ÌÈBbÏ Ìb««ƒ¿À»»
‰ËÈÏL Ì‡Ï ‰È‰ ‡Ï ÔÎÏ»≈…»»¿«¿»¿ƒ»

Ck Ïk Ì‰ÈÏÚ שהשפעת כיון ¬≈∆»»
בשוה, לכולם היתה מלמעלה החסד

אליהם  גם Â„Â˜‡ונמשכה .¿«¿»
‰„ÙÂ ,Ì‡ ÏBnpLk¿∆ƒ«¿»¿ƒ¿¿»
‡e‰L ˙Èa‰ ÔÓ ‰ÏÚ‰»»¿»ƒ«¿ƒ∆
ÔÈ‡L eÈ‰ ,„BÒÈ ˙ÈÁa¿ƒ«¿«¿∆≈
˙BÈ ÌÈÏa˜Ó ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡À»»¿«¿ƒ≈
,Ï‡NÈ BÓk ‰ÏÚÓlL „ÒÁÓ≈∆∆∆¿«¿»¿ƒ¿»≈
ÔBÓ‰ ‡ ÔÈÚ ÏÚÙ ‡˜Âc Ê‡»«¿»ƒ¿»ƒ¿««¬
˙ÈÁa ‰È‰ Ì‰‡L ,ÌÈBbƒ∆«¿»»»»ƒ¿ƒ«
.Ì‰ÈÏÚ ÏLBÓe ËÏBLÂ ‡»¿≈≈¬≈∆
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‰p‰Â ּגֹוים המֹון אב ּבענין ּפרּוׁש עֹוד יׁש ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵַַ

לגרים  אב (ענין 15ׁשהּוא זה ענין וגם , ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

ּבזה  ּומבאר הּמילה. ידי על נעׂשה ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹהּגרּות)

הּמילה 16ּבהּמאמר  ּדלפני לעיל נתּבאר ּדהּנה , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָ

העֹולם  לאּמֹות ּגם ּגבֹוהֹות נׁשמֹות יֹורדים ְְְְִַָָָָֻהיּו

לפני  הּגרּות ענין היה לא זה, ּומּטעם ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹּכּנ"ל,

היּו העֹולם ּבאּמֹות ׁשּגם מּכיון ּכי אברם, ְְִִִֵֶַַַָָָָָֻמילת

ורצֹון  סּבה להם היה לא לכן הּגבֹוהֹות, ְְְִֵֶַָָָָָָָֹנׁשמֹות

אברהם  מילת אחרי מהּֿׁשאיןּֿכן כּו', ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָלהתּגּיר

סּבה  היה זה הּנה העֹולם, ּבאּמֹות ירידה ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֻּׁשּנעׂשה

מבאר  ּובזה להתּגּיר. רצֹון להם ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיהיה

ּגרים 17ּבהּמאמר  הרּבה מֹוצאים ּׁשאין מה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָ

זֹו, ּברית לפני נֹולד יׁשמעאל  ּכי ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָמּיׁשמעאל,

הּגבֹוהֹות  נׁשמֹות ענין ּכן ּגם ּבֹו ׁשּיׁש אף ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָולכן

ּוכמאמר  כּו',18כּו', יׁשמעאל מּמּנּו יצא אברהם ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

ּכי  מּיׁשמעאל ּגרים הרּבה מֹוצאים אין זאת ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹּבכל

מהּֿׁשא  זֹו. ּברית לפני נֹולד יןּֿכן יׁשמעאל  ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָ

הּברית, אחר ׁשּנֹולד מּׁשּום ּגרים, יֹותר יׁש ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָּבעׂשו

ּבֹו יׁש אבל ּגבֹוהֹות נׁשמֹות ּבֹו ׁשאין אף ְְְֲֵֵֵֶַָָָולכן

הּברית, מן הערלה ׁשּנפרדה אחר נֹולד ּכי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּגרים,

זרע  ל יּקרא ביצחק ּכי ולא 19ּוכמאמר ּביצחק , ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹ

יצחק  .20ּכל ְִָָ

‰p‰Â ּדהּנה ּתמּוּה. ענין לבאר יׁש הּנ"ל ּפי על ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

ּדמּכיון  להבין, יׁש זה ּולפי עלּיה. צר היא ירידה ּדכל הּכלל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹידּוע

הּלׁשֹונֹות  מּכל ורֹוממּתנּו העּמים מּכל ּבחרּתנּו אּתה ענין 21ׁשעלֿידי נעׂשה , ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּכן  אם כו', ירידה ׁשל ענין ּדזהּו האּמֹות, ּבׁשאר והרֹוממּות הּבחירה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּדהפ

ּתֹורה  מּתן לפני ּכי זה, לבאר יׁש הּנ"ל ּפי ועל ׁשעלֿידיֿזה. העלּיה ענין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָמהּו

ּבאּומֹות  ּגם ׁשּלמעלה החסד המׁשכת היתה ׁשאז אף וכּו', הּבחירה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלפני

רז"ל  ּבמאמרי אחר ּבמקֹום וכּמבאר ּבחסּדֹו22העֹולם, נּזֹונין היּו ּדֹורֹות דכ"ו ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

ּדעּתיק  מּדֹות ז' על קאי ּדחסּדֹו הּקּב"ה, אבל 23ׁשל ,ּדארי עלּֿכלּֿפנים אֹו ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָ
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‡ ‡e‰L ÌÈBb ÔBÓ‰ ‡ ÔÈÚa Let „BÚ LÈ ‰p‰Â¿ƒ≈≈≈¿ƒ¿««¬ƒ∆»

ÌÈ‚Ï15:לאברהם העולם "שנאמר כל אב הוא הרי נתתיך. גוים המון אב ¿≈ƒ
(רמב"ם) השכינה" כנפי תחת שנכנסין (ÔÈÚכולו ‰Ê ÔÈÚ Ì‚Â ,¿«ƒ¿»∆ƒ¿«

Ó‡n‰a ‰Êa ‡Óe .‰ÏÈn‰ È„È ÏÚ ‰NÚ (˙eb‰16, «≈«¬»«¿≈«ƒ»¿…»»∆¿««¬»
ÈÙÏc ÏÈÚÏ ‡a˙ ‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿≈
˙BÓL ÌÈ„BÈ eÈ‰ ‰ÏÈn‰«ƒ»»¿ƒ¿»
ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Ï Ìb ˙B‰Bb¿«¿À»»
‰È‰ ‡Ï ,‰Ê ÌÚhÓe ,Ï"pk««ƒ««∆…»»
˙ÏÈÓ ÈÙÏ ˙eb‰ ÔÈÚƒ¿««≈ƒ¿≈ƒ«
˙Bn‡a ÌbL ÔÂÈkÓ Èk ,Ì‡«¿»ƒƒ≈»∆«¿À
,˙B‰Bb‰ ˙BÓL eÈ‰ ÌÏBÚ‰»»»¿»«¿
ÔBˆÂ ‰aÒ Ì‰Ï ‰È‰ ‡Ï ÔÎÏ»≈…»»»∆ƒ»¿»
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,'eÎ ib˙‰Ï¿ƒ¿«≈«∆≈≈
‰NÚpM Ì‰‡ ˙ÏÈÓ ÈÁ‡«¬≈ƒ««¿»»∆«¬»

,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡a ‰„ÈÈ וכל ¿ƒ»¿À»»
עםֿישראל דרך הגיע Ê‰השפע ‰p‰ƒ≈∆

ÔBˆ Ì‰Ï ‰È‰iL ‰aÒ ‰È‰»»ƒ»∆ƒ¿∆»∆»
‡Ó ‰Êe .ib˙‰Ï¿ƒ¿«≈»∆¿…»

Ó‡n‰a17ÔÈ‡M ‰Ó ¿««¬»«∆≈
ÌÈb ‰a‰ ÌÈ‡ˆBÓ¿ƒ«¿≈≈ƒ
„ÏB Ï‡ÚÓLÈ Èk ,Ï‡ÚÓLiÓƒƒ¿»≈ƒƒ¿»≈«
LiL Û‡ ÔÎÏÂ ,BÊ ˙Èa ÈÙÏƒ¿≈¿ƒ¿»≈«∆≈
˙BÓL ÔÈÚ Ôk Ìb Ba«≈ƒ¿«¿»

Ó‡ÓÎe ,'eÎ ˙B‰Bb‰18 «¿¿«¬«
Ï‡ÚÓLÈ epnÓ ‡ˆÈ Ì‰‡«¿»»»»ƒ∆ƒ¿»≈
ÌÈ‡ˆBÓ ÔÈ‡ ˙‡Ê ÏÎa ,'eÎ¿»…≈¿ƒ
Èk Ï‡ÚÓLiÓ ÌÈb ‰a‰«¿≈≈ƒƒƒ¿»≈ƒ
BÊ ˙Èa ÈÙÏ „ÏB Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈«ƒ¿≈¿ƒ
ריבוי  קיבלו העולם שאומות בתקופה

רוחני  ÂNÚaשפע ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .«∆≈≈¿≈»
„ÏBpL ÌeMÓ ,ÌÈb ˙BÈ LÈ≈≈≈ƒƒ∆«
ÔÈ‡L Û‡ ÔÎÏÂ ,˙Èa‰ Á‡«««¿ƒ¿»≈«∆≈

˙B‰Bb ˙BÓL Ba כנ"לÏ‡ ¿»¿¬»
Á‡ „ÏB Èk ,ÌÈb Ba LÈ≈≈ƒƒ«««
,˙Èa‰ ÔÓ ‰ÏÚ‰ ‰„ÙpL∆ƒ¿¿»»»¿»ƒ«¿ƒ

Ó‡ÓÎe:(אבינו לאברהם (שנאמר ¿«¬«
ÚÊ EÏ ‡wÈ ˜ÁˆÈ Èk19, ƒ¿ƒ¿»ƒ»≈¿»«

˜ÁˆÈ Ïk ‡ÏÂ ˜ÁˆÈa20 אף ¿ƒ¿»¿…»ƒ¿»
 ֿ מכל מיצחק, נולד אדום) (הוא שעשו

ואיננו  ל'ערלה', שייך הוא מקום

נאמר  (וכך אברהם' 'זרע נקראים ישראל בני רק עצמו. אבינו לאברהם מתייחס

הנאה  עלֿעצמו [=אוסר אברהם לזרע נהנה שאיני א): לא, (נדרים במשנה

כוכבים) בעובדי ומותר בישראל אסור אברהם] .מזרע
ÏÏk‰ Úe„È ‰p‰c .deÓz ÔÈÚ ‡Ï LÈ Ï"p‰ Èt ÏÚ ‰p‰Â¿ƒ≈«ƒ««≈¿»≈ƒ¿»»«¿ƒ≈»««¿»
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È„ÈŒÏÚL תורה מתן ‡z‰שבזמן ∆«¿≈«»
ÌÈnÚ‰ ÏkÓ ezÁa¿«¿»ƒ»»«ƒ

˙BBLl‰ ÏkÓ ezÓÓBÂ21, ¿«¿»ƒ»«¿
שעה CÙ‰cבאותה ÔÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ¿»¿≈∆
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‰„ÈÈ ÏL ÔÈÚ e‰Êc ,˙Bn‡‰»À¿∆ƒ¿»∆¿ƒ»
‰iÏÚ‰ ÔÈÚ e‰Ó Ôk Ì‡ ,'eÎƒ≈«ƒ¿«»¬ƒ»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL יתעלו עלי' איזו ∆«¿≈∆
זו? לירידה בהמשך העולם, אומות

,‰Ê ‡Ï LÈ Ï"p‰ Èt ÏÚÂ¿«ƒ««≈¿»≈∆
ÈÙÏ ‰Bz ÔzÓ ÈÙÏ Èkƒƒ¿≈««»ƒ¿≈
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‡nÎÂ ,ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡a¿»»¿«¿…»

Ï"Ê ÈÓ‡Óa Á‡ ÌB˜Óa22 ¿»«≈¿«¬»≈««
˙BBc Â"Î„ עד העולם מבריאת - ¿

- BcÒÁaמתןֿתורה ÔÈBf eÈ‰»ƒƒ¿«¿
‰"aw‰ ÏL את קיימו שלא (למרות ∆«»»

Ê'התורה) ÏÚ È‡˜ BcÒÁc ,¿«¿»ƒ«
˜ÈzÚc ˙BcÓ23 כמו המידות [=ז' ƒ¿«ƒ

'נעתק' מלשון - 'עתיק' בדרגת שהן

לגמרי  הנבדלת דרגה - ונבדל

ÌÈtŒÏkŒÏÚמהעולמות] B‡«»»ƒ
CÈ‡c בדרגת שהן כפי המידות [=ז' ¿¬ƒ

דרגה  - אריכות מלשון - 'אריך'
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ח     

מּכיון  ּכי הּגרּות, ענין ּבהם היה לא זה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמּפני

ענין  ּבהם נפעל היה לא ּבירידה היּו ְְִִִִֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא

על  ,ּכ אחר ׁשּנפעלה הּירידה ידי ועל ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָהעלּיה.

הּגרּות, ענין ּבהם נפעל אז וכּו', הּבחירה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָידי

ׁשּלפני  מּמּצבם ׁשּלמעלה העלּיה ּתכלית ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּזהּו

עקיבא, ורּבי מאיר רּבי לּגרים ועד ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָהּירידה.

ּדרּוׁשים  ּבכּמה מאיר 24ּדמבאר רּבי ּבמעלת , ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹ

נפעל  עלֿידם ּדדוקא ּגרים), (ׁשהיּו עקיבא ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָורּבי

עקיבא  לרּבי ּבנֹוגע וכּמבאר ּבּתֹורה, מיחד ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹֻעּלּוי

עקיבא  ּדרּבי אּליּבא לרּבי 25ּדכּוּלהּו ּבנֹוגע וכן , ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָ

רז"ל  אמרּו חכמים 26מאיר עיני מאיר ׁשהיה ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

סֹוף  על לעמד חכמים יכלּו ׁשּלא ועד ְְֲֲֲִֶַַַַָָָָֹֹּבהלכה

הלכה  יהּודה ורּבי מאיר רּבי זה [ּדמּטעם ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָּדעּתֹו

יהּודה  ּובירּוׁשלמי 27ּכרּבי ׁשרּבי 28], איתא ְְְִִִִִֶַַַָָ

(אף  רׁשּב"י לפני מאיר רּבי את הֹוׁשיב ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָעקיבא

מּכירים  ּובֹורא ׁשאני ּדּייּך לרׁשּב"י ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשאמר

.(ֲֹּכח

e‰ÊÂ,ּגֹוים המֹון לאב והיית אּת ּבריתי אני ¿∆ְְְֲֲִִִִִִַָָָ

מן  הערלה והפרדת הסרת ידי ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָּדעל

ּגֹוים, המֹון לאב אבינּו אברהם נעׂשה ְְְֲֲִִִַַַַָָָָהּברית,

וקצין  ּכמאמר 29אב ּגלּוי, ּבאפן היה ׁשּזה ועד ,30 ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹ

למּולים  ראׁש היה אברהם והּנה גֹו'. ּבתֹוכנּו אּתה אלקים נמׁש31נׂשיא ּומּמּנּו ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ

מהּולים  ׁשּנֹולדּו ּכּמה היּו ּדלפניו מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ּכ אבל 32אחר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

מאבֹותינּו לנּו ירּוׁשה הּוא זה ענין ּכי אברהם, עד הּמילה ענין היה ,33לא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּוכמֹו ּבגּלּוי, ּבאמּתתם הענינים ּכל יהיּו ּכאׁשר לעתידֿלבא ּגּלּוי לידי ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּובא

ּבבחינת 34ׁשּנאמר  יׂשראל ּכל יהיּו ּדאז יחּדיו. ּבׂשר ּכל וראּו ה' ּכבֹוד ונגלה ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּגֹוים, המֹון ואב הּבית ׁשּלפני 35ּבעל עלֿידי הּמלּוכה, לה' והיתה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

הּכתּוב  יקּים לעבדֹו36זה ה' ּבׁשם כּלם לקרא ּברּורה ׂשפה עּמים אל אהּפ אז ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻֻ

ּכל  אליו ונהרּו גֹו' ההרים ּבראׁש ה' ּבית הר יהיה נכֹון יקּים ואז אחד, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשכם

מרׁשית 37הּגֹוים  ּבּה אלקי ה' עיני ׁשּתמיד יׂשראל ארץ ּבכל ועלּֿדרֿזה , ְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
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המשך בעמקד וכק

.n"cyz'd oeygÎxn 'g ,jl jl zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

מהעליה ‡. ושב חוזר שבישראל" "אחרון היה שבו היום - בחשון שבעה שלאחרי השבת היא זו שבת
עד  ישראל) (בארץ גשמים בשאלת ממתינים ולכן פרת", ב"נהר לביתו שבירושלים המקדש בבית לרגל
לרגל  שעלה שבישראל האחרון שיגיע "כדי החג", אחר מיד בה לשאול ראוי ש"היה אף בחשון, שבעה
א. י, (תענית הגשם" יעכבנו ולא מירושלים, רחוק היותר ישוב מקום שהוא פרת, לנהר לביתו

קיז). סימן ריש חיים, אורח הזקן אדמו"ר שולחןֿערוך

(חושן  בש"ך וכמבואר החג, לעניני המשך עדיין מהווים בחשון שבעה עד הימים שכל מובן, ומזה
"אחר  יום ט"ו - בזה הכוונה אזי הרגל", "אחר בשטר כותבים שכאשר מז) קטן סעיף מג, סימן משפט
יכולין  היו לא לרגל עולים ישראל שהיו פעם ש"כל מפני - הדבר וטעם בחשון, שבעה כלומר, הרגל",
בעניני  עסוקים ישראל בארץ עדיין הם כאילו להם דומה והיה יום, בט"ו אלא הרגל אחר לבתיהם להגיע 
- חדש עבודה סדר מתחיל בחשון ובשבעה פרת"; נהר הגדול הנהר עוברים היו שלא זמן כל הרגל,

כולה. השנה ימי כל לעבודת לדרכו", הלך "ויעקב

"עסוקים  שבה לתקופה - עצמו בחשון דשבעה היום שייך תקופה לאיזו השאלה על הפתרון ומכאן
ישראל, ארץ (גבולי במקום "גבול" של ענין בכל השאלה כידוע שלאחריֿזה, לתקופה או הרגל", בעניני
לענין  בנוגע ועלֿדרךֿזה הימנו, מחוץ או הגבול מן לפנים שייך עצמו הגבול שטח האם בזה), וכיוצא

בחשון: דשבעה הגבול - ובעניננו בזמן, הגבול

בחשון, בששה זה, לפני שעוד לומר בהכרח - גשמים שואלים בחשון דשבעה היום שבהתחלת מכיון
כיצד  בדרכו, עדיין הוא בחשון שבשבעה  לומר תמצי אם שהרי פרת, לנהר שבישראל אחרון כבר הגיע
שכאשר  לומר בהכרח ודאי אלא - בדרכו?! אותו יעכבו הגשמים הרי ביום, בו גשמים לשאול יכולים

בחשון. ששה - הוא בדרך להליכה האחרון היום ואילו בביתו, כבר הוא נמצא בחשון שבעה מגיע

ואילו  בחשון, בששה - הוא הרגל") בעניני "עסוקים (שבה ל"רגל" השייכת התקופה שסיום ונמצא,
בחשון כולה שבעה השנה ימי כל בעבודת לדרכו", הלך "ויעקב - החדשה התקופה להתחלת כבר שייך

ד). סעיף (כדלקמן

בסוף ·. בזהר שמצינו נפלא ענין יובן - חדשה תקופה מתחילה בחשון שבשבעה לעיל האמור פי על
בחשון: בששה שסיומה התקופה אודות א) ערה, (דף שמות דספר ה"תוספות"

להצלחה  מיוחדת סגולה ישנה ובהם כו'", אינון דאתוון יומין . . בחשון יומין שית עד "מאלול
שם. כמבואר בזה, וכיוצא התורה, אותיות ("אתוון"), אותיות עם הקשורים בענינים

ענינו  מוזכר מקומות בכמה הרי בחשון", יומין שית ש"עד בתקופה המיוחד מהו תמוה: ולכאורה
בחשון? ששה ולא בחשון, שבעה של המיוחד

התקופה  ואילו החדשה, התקופה מתחילה בחשון שבשבעה לעיל, האמור פי על – בזה הביאור אלא
יומין  שית עד "מאלול הימים שכל בזהר כמפורש בחשון, ששה עד נמשכת תשרי לחודש השייכת
(שהתחלתה  תשרי דחודש המועדים שתקופת כלומר, דאתוון", "יומין אחת, ונקודה ענין הם בחשון"

בחשון. בששה ומסתיימת נמשכת אלול) דחודש ההכנה בעבודת

שלכן ‚. תשרי), לחודש המשך להיותו רק (ולא דוקא אלול לחודש שייך זה שענין - בזה להוסיף ויש
כלל). תשרי מזכיר (ואינו בחשון" יומין שית עד "מאלול בזהר מודגש 

בזה: והביאור

שקודם  למלך "משל ב) לב, (ראה בלקוטיֿתורה הזקן אדמו"ר מבאר - אלול חודש של ליחודו בנוגע
בשדה. המלך נמצא אלול שבחודש היינו, בשדה", פניו ומקבלין לקראתו העיר אנשי יוצאין לעיר בואו
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ט      

מּכיון  ּכי הּגרּות, ענין ּבהם היה לא זה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמּפני

ענין  ּבהם נפעל היה לא ּבירידה היּו ְְִִִִֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא

על  ,ּכ אחר ׁשּנפעלה הּירידה ידי ועל ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָהעלּיה.

הּגרּות, ענין ּבהם נפעל אז וכּו', הּבחירה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָידי

ׁשּלפני  מּמּצבם ׁשּלמעלה העלּיה ּתכלית ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּזהּו

עקיבא, ורּבי מאיר רּבי לּגרים ועד ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָהּירידה.

ּדרּוׁשים  ּבכּמה מאיר 24ּדמבאר רּבי ּבמעלת , ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹ

נפעל  עלֿידם ּדדוקא ּגרים), (ׁשהיּו עקיבא ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָורּבי

עקיבא  לרּבי ּבנֹוגע וכּמבאר ּבּתֹורה, מיחד ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹֻעּלּוי

עקיבא  ּדרּבי אּליּבא לרּבי 25ּדכּוּלהּו ּבנֹוגע וכן , ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָ

רז"ל  אמרּו חכמים 26מאיר עיני מאיר ׁשהיה ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

סֹוף  על לעמד חכמים יכלּו ׁשּלא ועד ְְֲֲֲִֶַַַַָָָָֹֹּבהלכה

הלכה  יהּודה ורּבי מאיר רּבי זה [ּדמּטעם ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָּדעּתֹו

יהּודה  ּובירּוׁשלמי 27ּכרּבי ׁשרּבי 28], איתא ְְְִִִִִֶַַַָָ

(אף  רׁשּב"י לפני מאיר רּבי את הֹוׁשיב ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָעקיבא

מּכירים  ּובֹורא ׁשאני ּדּייּך לרׁשּב"י ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשאמר

.(ֲֹּכח

e‰ÊÂ,ּגֹוים המֹון לאב והיית אּת ּבריתי אני ¿∆ְְְֲֲִִִִִִַָָָ

מן  הערלה והפרדת הסרת ידי ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָּדעל

ּגֹוים, המֹון לאב אבינּו אברהם נעׂשה ְְְֲֲִִִַַַַָָָָהּברית,

וקצין  ּכמאמר 29אב ּגלּוי, ּבאפן היה ׁשּזה ועד ,30 ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹ

למּולים  ראׁש היה אברהם והּנה גֹו'. ּבתֹוכנּו אּתה אלקים נמׁש31נׂשיא ּומּמּנּו ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ

מהּולים  ׁשּנֹולדּו ּכּמה היּו ּדלפניו מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ּכ אבל 32אחר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

מאבֹותינּו לנּו ירּוׁשה הּוא זה ענין ּכי אברהם, עד הּמילה ענין היה ,33לא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּוכמֹו ּבגּלּוי, ּבאמּתתם הענינים ּכל יהיּו ּכאׁשר לעתידֿלבא ּגּלּוי לידי ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּובא

ּבבחינת 34ׁשּנאמר  יׂשראל ּכל יהיּו ּדאז יחּדיו. ּבׂשר ּכל וראּו ה' ּכבֹוד ונגלה ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּגֹוים, המֹון ואב הּבית ׁשּלפני 35ּבעל עלֿידי הּמלּוכה, לה' והיתה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

הּכתּוב  יקּים לעבדֹו36זה ה' ּבׁשם כּלם לקרא ּברּורה ׂשפה עּמים אל אהּפ אז ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻֻ

ּכל  אליו ונהרּו גֹו' ההרים ּבראׁש ה' ּבית הר יהיה נכֹון יקּים ואז אחד, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשכם

מרׁשית 37הּגֹוים  ּבּה אלקי ה' עיני ׁשּתמיד יׂשראל ארץ ּבכל ועלּֿדרֿזה , ְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
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ובכ"מ.)24 ב. תמד, ב) (כרך שרה חיי אוה"ת א.)25ראה פו, ב.)26סנהדרין יג, ב.)27עירובין מו, סנהדרין )28שם

ה"ב. יז.)29פ"א יד, פרשתנו פרש"י ו.)30ראה כג, ו.)31ח"ש דאסת"ר ועוד.)32פתיחתא יא. בראשית תנחומא ראה

פי"ז.)33 תניא ה.)34ראה מ, בסופו.)35ישעי' ט.)36עובדי' ג, ב.)37צפני' ב, ישעי'

    
בליֿגבול] 'אריכות' של באופן מאירות שם המידות אך לעולמות, ,השייכת

‡lL ÔÂÈkÓ Èk ,˙eb‰ ÔÈÚ Ì‰a ‰È‰ ‡Ï ‰Ê ÈtÓ Ï‡¬»ƒ¿≈∆…»»»∆ƒ¿««≈ƒƒ≈»∆…
È„È ÏÚÂ .‰iÏÚ‰ ÔÈÚ Ì‰a ÏÚÙ ‰È‰ ‡Ï ‰„ÈÈa eÈ‰»ƒƒ»…»»ƒ¿»»∆ƒ¿«»¬ƒ»¿«¿≈
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ישראל בעם ÏÚÙהוא Ê‡ ,'eÎÂ¿»ƒ¿«
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אמרום  עקיבא מרבי שלמדו

25ÈaÏ(רש"י)] Ú‚Ba ÔÎÂ ,¿≈¿≈«¿«ƒ
Ï"Ê eÓ‡ È‡Ó26 נקרא למה : ≈ƒ»¿««

מאיר, רבי È‡Óשמו ‰È‰L∆»»≈ƒ
„ÚÂ ‰ÎÏ‰a ÌÈÓÎÁ ÈÈÚ≈≈¬»ƒ«¬»»¿«
ÏÚ „ÓÚÏ ÌÈÓÎÁ eÏÎÈ ‡lL∆…»¿¬»ƒ«¬…«

BzÚc ÛBÒ באיזה להבין יכלו [לא «¿
נכונים  דבריו אין ובאיזה נכונים דבריו

אין  על והגון מיושב דעת נותן שהיה

(רש"י)] כהלכה Ê‰הלכה ÌÚhÓc]¿ƒ««∆
מחלוקת של È‡Óבמקרה Èa«ƒ≈ƒ

Èak ‰ÎÏ‰ ‰„e‰È ÈaÂ¿«ƒ¿»¬»»¿«ƒ
‰„e‰È27e תלמוד ], ¿»ƒ

ÈÓÏLeÈ28ÈaL ‡˙È‡ «¿ƒƒ»∆«ƒ
È‡Ó Èa ˙‡ ÈLB‰ ‡È˜Ú¬ƒ»ƒ∆«ƒ≈ƒ
Ó‡L Û‡) È"aL ÈÙÏƒ¿≈«¿ƒ«∆»«
E‡Be È‡L jÈic È"aLÏ¿«¿ƒ«∆»∆¬ƒ«¬

.(EÁk ÌÈÈkÓ«ƒƒ…¬
˙ÈÈ‰Â Cz‡ È˙Èa È‡ e‰ÊÂ¿∆¬ƒ¿ƒƒƒ»¿»ƒ»
È„ÈŒÏÚc ,ÌÈBb ÔBÓ‰ ‡Ï¿«¬ƒ¿«¿≈
ÔÓ ‰ÏÚ‰ ˙„Ù‰Â ˙Ò‰¬»«¿«¿»«»»¿»ƒ
eÈ‡ Ì‰‡ ‰NÚ ,˙Èa‰«¿ƒ«¬»«¿»»»ƒ

ÔÈˆ˜Â ‡ ,ÌÈBb ÔBÓ‰ ‡Ï29,ÈeÏb ÔÙ‡a ‰È‰ ‰fL „ÚÂ , ¿«¬ƒ«¿»ƒ¿«∆∆»»¿…∆»
Ó‡Ók30 לו ענו המכפלה, במערת שרה את לקבור אברהם בקש כאשר ¿«¬»

חת: ‰È‰בני Ì‰‡ ‰p‰Â .'Â‚ eÎB˙a ‰z‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡ÈN¿ƒ¡…ƒ«»¿≈¿ƒ≈«¿»»»»
ÌÈÏeÓÏ L‡31[קודש בברית הנכנסים לכל וראשון epnÓe[=ראש …¿ƒƒ∆

CLÓזו ÏÎaמעלה Ck Á‡ ƒ¿»««»¿»
ÂÈÙÏc ,Ï‡NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈ƒ¿»»

ÌÈÏe‰Ó e„ÏBpL ‰nk eÈ‰32 »«»∆¿¿ƒ
מהול) נולד נח במדרש: (כמסופר

„Ú ‰ÏÈn‰ ÔÈÚ ‰È‰ ‡Ï Ï‡¬»…»»ƒ¿««ƒ»«
‡e‰ ‰Ê ÔÈÚ Èk ,Ì‰‡«¿»»ƒƒ¿»∆

eÈ˙B‡Ó eÏ ‰LeÈ33‡e , ¿»»≈¬≈»
L‡k ‡ÏŒ„È˙ÚÏ Èelb È„ÈÏƒ≈ƒ∆»ƒ»…«¬∆
Ì˙zÓ‡a ÌÈÈÚ‰ Ïk eÈ‰Èƒ¿»»ƒ¿»ƒ«¬ƒ»»

Ó‡pL BÓÎe ,Èel‚a34‰Ï‚Â ¿ƒ¿∆∆¡«¿ƒ¿»
.ÂÈcÁÈ Na Ïk e‡Â '‰ „Bk¿¿»»»»«¿»
˙ÈÁa Ï‡NÈ Ïk eÈ‰È Ê‡c¿»ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«
,ÌÈBb ÔBÓ‰ ‡Â ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ¿«¬ƒ

e˙kL BÓk35'‰Ï ‰˙È‰Â ¿∆»¿»¿»«
‰Ê ÈÙlL È„ÈŒÏÚ ,‰ÎeÏn‰«¿»«¿≈∆ƒ¿≈∆

e˙k‰ Ìi˜È36Ï‡ Ct‰‡ Ê‡ ¿À««»»∆¿…∆
‡˜Ï ‰ea ‰ÙN ÌÈnÚ«ƒ»»¿»ƒ¿…
ÌÎL B„ÚÏ '‰ ÌLa ÌlÎÀ»¿≈¿»¿¿∆
‰È‰È ÔBÎ Ìi˜È Ê‡Â ,„Á‡∆»¿»¿À«»ƒ¿∆

ומזומן] ‰'[=מוכן ˙Èa ‰«≈
ÌÈ‰‰ L‡a החשוב [=בהר ¿…∆»ƒ

ההרים] שבכל e‰Âוהראש 'B‚¿»¬
ÌÈBb‰ Ïk ÂÈÏ‡ אליו [=ימשכו ≈»»«ƒ

המושך] 37‰ÊŒCcŒÏÚÂכנהר ,¿«∆∆∆
L Ï‡NÈ ı‡ ÏÎa:ארץ היא ¿»∆∆ƒ¿»≈∆
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המשך בעמקד וכק

.n"cyz'd oeygÎxn 'g ,jl jl zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

מהעליה ‡. ושב חוזר שבישראל" "אחרון היה שבו היום - בחשון שבעה שלאחרי השבת היא זו שבת
עד  ישראל) (בארץ גשמים בשאלת ממתינים ולכן פרת", ב"נהר לביתו שבירושלים המקדש בבית לרגל
לרגל  שעלה שבישראל האחרון שיגיע "כדי החג", אחר מיד בה לשאול ראוי ש"היה אף בחשון, שבעה
א. י, (תענית הגשם" יעכבנו ולא מירושלים, רחוק היותר ישוב מקום שהוא פרת, לנהר לביתו

קיז). סימן ריש חיים, אורח הזקן אדמו"ר שולחןֿערוך

(חושן  בש"ך וכמבואר החג, לעניני המשך עדיין מהווים בחשון שבעה עד הימים שכל מובן, ומזה
"אחר  יום ט"ו - בזה הכוונה אזי הרגל", "אחר בשטר כותבים שכאשר מז) קטן סעיף מג, סימן משפט
יכולין  היו לא לרגל עולים ישראל שהיו פעם ש"כל מפני - הדבר וטעם בחשון, שבעה כלומר, הרגל",
בעניני  עסוקים ישראל בארץ עדיין הם כאילו להם דומה והיה יום, בט"ו אלא הרגל אחר לבתיהם להגיע 
- חדש עבודה סדר מתחיל בחשון ובשבעה פרת"; נהר הגדול הנהר עוברים היו שלא זמן כל הרגל,

כולה. השנה ימי כל לעבודת לדרכו", הלך "ויעקב

"עסוקים  שבה לתקופה - עצמו בחשון דשבעה היום שייך תקופה לאיזו השאלה על הפתרון ומכאן
ישראל, ארץ (גבולי במקום "גבול" של ענין בכל השאלה כידוע שלאחריֿזה, לתקופה או הרגל", בעניני
לענין  בנוגע ועלֿדרךֿזה הימנו, מחוץ או הגבול מן לפנים שייך עצמו הגבול שטח האם בזה), וכיוצא

בחשון: דשבעה הגבול - ובעניננו בזמן, הגבול

בחשון, בששה זה, לפני שעוד לומר בהכרח - גשמים שואלים בחשון דשבעה היום שבהתחלת מכיון
כיצד  בדרכו, עדיין הוא בחשון שבשבעה  לומר תמצי אם שהרי פרת, לנהר שבישראל אחרון כבר הגיע
שכאשר  לומר בהכרח ודאי אלא - בדרכו?! אותו יעכבו הגשמים הרי ביום, בו גשמים לשאול יכולים

בחשון. ששה - הוא בדרך להליכה האחרון היום ואילו בביתו, כבר הוא נמצא בחשון שבעה מגיע

ואילו  בחשון, בששה - הוא הרגל") בעניני "עסוקים (שבה ל"רגל" השייכת התקופה שסיום ונמצא,
בחשון כולה שבעה השנה ימי כל בעבודת לדרכו", הלך "ויעקב - החדשה התקופה להתחלת כבר שייך

ד). סעיף (כדלקמן

בסוף ·. בזהר שמצינו נפלא ענין יובן - חדשה תקופה מתחילה בחשון שבשבעה לעיל האמור פי על
בחשון: בששה שסיומה התקופה אודות א) ערה, (דף שמות דספר ה"תוספות"

להצלחה  מיוחדת סגולה ישנה ובהם כו'", אינון דאתוון יומין . . בחשון יומין שית עד "מאלול
שם. כמבואר בזה, וכיוצא התורה, אותיות ("אתוון"), אותיות עם הקשורים בענינים

ענינו  מוזכר מקומות בכמה הרי בחשון", יומין שית ש"עד בתקופה המיוחד מהו תמוה: ולכאורה
בחשון? ששה ולא בחשון, שבעה של המיוחד

התקופה  ואילו החדשה, התקופה מתחילה בחשון שבשבעה לעיל, האמור פי על – בזה הביאור אלא
יומין  שית עד "מאלול הימים שכל בזהר כמפורש בחשון, ששה עד נמשכת תשרי לחודש השייכת
(שהתחלתה  תשרי דחודש המועדים שתקופת כלומר, דאתוון", "יומין אחת, ונקודה ענין הם בחשון"

בחשון. בששה ומסתיימת נמשכת אלול) דחודש ההכנה בעבודת

שלכן ‚. תשרי), לחודש המשך להיותו רק (ולא דוקא אלול לחודש שייך זה שענין - בזה להוסיף ויש
כלל). תשרי מזכיר (ואינו בחשון" יומין שית עד "מאלול בזהר מודגש 

בזה: והביאור

שקודם  למלך "משל ב) לב, (ראה בלקוטיֿתורה הזקן אדמו"ר מבאר - אלול חודש של ליחודו בנוגע
בשדה. המלך נמצא אלול שבחודש היינו, בשדה", פניו ומקבלין לקראתו העיר אנשי יוצאין לעיר בואו
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שית  עד ("מאלול אלו ימים שמעלת היינו, דאתוון", "יומין בלשון בזהר מרומז זה שענין לומר ויש
האותיות: מעלת עם קשורה בחשון") יומין

למקומם  שמחוץ אחר למקום והמשכה הבאה בוקר", "אתא מלשון - ענינם ("אתוון") אותיות
האמיתי.

מקומו  שהרי האמיתי, למקומו שמחוץ אחר למקום יוצא שהמלך - בשדה" ד"מלך הענין כללות וזהו
כאשר  ולכן המלך, של  לקיטון עד כו ' בטרקלין מלכותו, בהיכל הבירה, בעיר - הוא המלך של האמיתי
[עלֿדרך  לחם" יצא ממנה "ארץ השדה, לענין זקוק עצמו המלך שגם אף הנה - בשדה נמצא המלך

המלך. של האמיתי מקומו זה אין אףֿעלֿפיֿכן, עם"], בלא מלך ד"אין הענין כללות

הבאת בוקר", "אתא האותיות, ענין ובדוגמת עלֿדרך זה הרי לשדה המלך של שבואו והמשכת ונמצא,
האמיתי. למקומו שמחוץ אחר למקום הדבר

בחודש  גם ישנו בשדה" ד"מלך שהענין - חידוש דבר שזהו מכיון אפשר, בדרך - לומר יש זה פי ועל
דאתוון"). ("יומין בשדה מלך - היא אלו ימים לכל המשותפת שהנקודה היינו, בחשון, ששה עד חשון,

לימים  בנוגע מהֿשאיןֿכן חשון, חודש ראש שלאחרי לימים בנוגע - הוא שבדבר החידוש ועיקר
כי: כך, כל גדול חידוש זה אין - תשרי חודש דסוף

מדות  די"ג שהגילוי ומכיון הרחמים, מדות י"ג גילוי - ענינו אלול שבחודש בשדה" ד"מלך העילוי
שאז  (שם) בלקוטיֿתורה כמבואר אלול, בחודש מאשר יותר נעלה באופן הוא הכיפורים ביום הרחמים
לומר, יש בשדה), שנמצא מכפי יותר נעלה באופן הוא (שאז מלכותו ובהיכל בעירו המלך נמצא
יום  מערב שהרי תשרי, חודש סוף עד המלך דהתגלות הענין נמשך הכיפורים דיום מהגילוי שכתוצאה
שהענין  כלומר, הכיפורים). דיום מההשפעה (כתוצאה תחנון אומרים אין תשרי חודש סוף עד הכיפורים
מדובר  כאשר אבל תשרי. דחודש האחרונים בימים גם נמשך המלך) (התגלות אלול דחודש המיוחד
דיום  ההשפעה שנסתיימה (מכיון תחנון אומרים כבר שבהם חשון, חודש ראש שלאחרי הימים אודות
המיוחד  העילוי נמשך אלו שבימים לומר גדול חידוש זה הרי - תשרי) חודש סוף עד הנמשכת הכיפורים

אלול. שבחודש המלך דהתגלות

התורה  בפנימיות ובגילוי בהדגשה בא בחשון] ששה עד הימים בכל מיוחד עילוי [שיש זה וענין
בדוגמת  היא דתורה נגלה לגבי התורה פנימיות כי - אור" ד"תורה באופן הם שבה הענינים שכל דוקא,
היא  התורה ופנימיות תורה", "גופי בדוגמת הוא דתורה שגליא בזהר [כמבואר הגוף לגבי הנשמה

הגוף). את ומהווה שמחיה זה על (נוסף הגוף עניני את מאירה שהיא דאורייתא"], "נשמתא

בחשון: בשבעה מיוחדת ומעלה בחשון, בששה מיוחדת מעלה שישנה - לעיל האמור מכל המורם
אחת  ונקודה המשך - יותר ובפרטיות תשרי, דחודש התקופה סיום להיותו - הוא בחשון דששה העילוי
הוא  כדלקמן] בחשון, דששה מהעילוי יותר גדול [עילוי בחשון דשבעה והעילוי אלול, חודש מעלת עם

כדלקמן. לדרכו", הלך "ויעקב חדשה, תקופה התחלת להיותו -

האחרון„. השלב להיותה - הוא בחשון בשבעה שהתחלתה בתקופה המיוחד תחתון)העילוי (הכי
ובהקדים: כדלקמן. לדרכו", הלך ד"ויעקב העבודה בכללות

מזו: למטה זו ודרגות, שלבים כמה היינו, פירושים, כמה ישנם לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין בכללות

מהר"ש  אדמו"ר בדרושי כמבואר הכיפורים, יום במוצאי - הוא לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין התחלת
העבודה  (לאחרי למטה מלמעלה ההמשכה ענין כללות מתחיל שאז צ"ו) פרק ריש תרל"ז וככה (המשך

למטה. מלמעלה והמשכה ירידה - לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין שזהו למעלה), מלמטה דהעלאה

אלו: בימים ישראל בני של עבודתם בתוכן גם מתבטא זה [וענין

תורה). דמתן הענין ועיקר ושלימות (סיום אחרונות לוחות ניתנו שבו תורה, - ענינו הכיפורים יום
המצוות. דקיום הענין כללות מינים, וד ' סוכה בעניני לעסוק מתחילים הכיפורים יום לאחרי ואילו

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

n"cyz'd oeygÎxn 'g ,jl jl zyxt zay zgiy

ירידה  - לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין ובדוגמת עלֿדרך הוא ל"תורה" ביחס ה"מצוות" שענין ומובן,
את  השמיעך השמים "מן כאש", דברי כה "הלא הקב"ה, של "דברי" היא התורה שהרי למטה, מלמעלה
ב' שבין החילוק כללות עלֿדרך הוא זה וחילוק דוקא. גשמיים בדברים נתלבשו המצוות ואילו קולו",
עקב  מלשון ו"יעקב" התורה, ענין בדוגמת - ראש" "לי אותיות "ישראל", ו"יעקב": "ישראל" השמות
ד"ויעקב  לעבודה נחשבת התורה ללימוד ביחס המצוות דקיום העבודה ולכן, המצוות. ענין בדוגמת -

לדרכו"]. הלך

תשרי, דחודש המועדים כל סיום תורה, שמחת שבמוצאי לדרכו" הלך ד"ויעקב הדרגא - מזה למטה
כלומר: חול. בעניני לדרכו" הלך ד"ויעקב העבודה מתחילה שאז כו', ומשביע המשובע השביעי, חודש
"לדרכו" ההליכה ואילו תורה), (לגבי מצוות לעניני ביחס - היא הכיפורים יום במוצאי "לדרכו" ההליכה

קדושה). עניני (לגבי הרשות לעניני ביחס - היא תורה שמחת במוצאי 

שלאחרי  בימים גם שהרי תשרי. חודש כל סיום לאחרי לדרכו" הלך ד"ויעקב הדרגא - מזה למטה
כאשר  ולכן במועדות", "מרובה שהוא תשרי לחודש שייכותם מפני תחנון, אומרים אין תורה שמחת
ד"ויעקב  בעבודה יותר נמוך לשלב באים אזי תחנון), אומרים (שבו מרחשון לחודש תשרי מחודש יוצאים

לדרכו". הלך

ראש, בחינת - "רשית" אותיות "תשרי" ומרֿחשון: תשרי - החדשים בשמות גם מרומז זה וענין
"מרֿחש  נקרא שלכן הגשמים, ענין על מורה ו"מרחשון" ראש". "לי אותיות "ישראל" בחינת ון",עלֿדרך

וזריעה  חרישה בעניני האדם של עבודתו עם קשור זה שענין מדלי", "מר - הגשמים טיפות עלֿשם
כי  ירידה, של מצב זה הרי גופא תורה) שמחת דמוצאי (הירידה העולם לעניני שביחס בזה, וכיוצא
יוחאי  בן שמעון רבי כדברי יהודי, של האמיתי ממקומו יציאה - ענינה וזריעה בחרישה ההתעסקות
בחינת  עלֿדרך היא זו וירידה ב), לה, (ברכות עליה" תהא מה תורה כו' וזורע כו' חורש אדם "אפשר

עקב. מלשון "יעקב"

עסוקים  ישראל בארץ עדיין הם כאילו להם "דומה בחשון שבעה עד הנה - גופא מרֿחשון ובחודש
ד"ויעקב  בעבודה נמוך) (והכי האחרון השלב מתחיל אזי - בחשון שבעה מגיע וכאשר הרגל", בעניני

לדרכו". הלך

הלך  ד"ויעקב העבודה אודות כאן מדובר לא שהרי הירידה, תכלית זה הרי שלכאורה אף והנה,
הלך  ד"ויעקב בענין נמוך והכי האחרון השלב אודות אם כי וכו', העולם בעניני המצוות, בקיום לדרכו"
העילוי  אזי יותר למטה הירידה שתגדל שככל נמצא, עליה, צורך שירידה מכיון אדרבה: הרי - לדרכו"
לתכלית  באים - נמוך הכי בשלב לדרכו" הלך ד"ויעקב העבודה עלֿידי שדוקא ונמצא, ביותר. גדול הוא

בארוכה. לעיל שנתבאר כפי נמצא, הוא שם אדם של שמחשבתו במקום הרי שכן, ומכיון העילוי,

גם  ד"אעלך ובאופן עליה, צורך היא זו שירידה - למטה מלמעלה הנשמה ירידת כללות [ועלֿדרך
כל  דהתהוות המקור שהוא הוי', משם למעלה עלה", גם אעלך ש"אנכי ועד עילוי, לאחרי עילוי עלה",

דוקא]. "אנכי" מבחינת היא זו עליה ואילו מהוה, מלשון הוי' השתלשלות, סדר

בחשון: דשבעה העילוי גודל מובן זה פי ועל

ביותר, גדולה (עליה נמוך הכי בשלב לדרכו" הלך ד "ויעקב העבודה מתחילה בחשון שבשבעה מכיון
ד"כל  באופן - וועג") די ("דורכברעכן הדרך ופתיחת התחלת (א) בדבר: מעלות ב' שיש מובן, כנ"ל).
לעיל  שנתבאר כמו בפועל. מעשה של בענינים כולה השנה דכל העבודה לכללות - קשות" התחלות
הפתיחה  שזוהי מכיון (ב) ואילך). ד סעיף נח פרשת שבת (שיחת זה שלפני בהתוועדות בארוכה
דעבודת  הענינים פרטי כל כבר כלולים שבזה נמצא, כולה, השנה כל במשך העבודה דכללות וההתחלה

בתחילתן. סופן שנעוץ מכיון השנה, כל
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שית  עד ("מאלול אלו ימים שמעלת היינו, דאתוון", "יומין בלשון בזהר מרומז זה שענין לומר ויש
האותיות: מעלת עם קשורה בחשון") יומין

למקומם  שמחוץ אחר למקום והמשכה הבאה בוקר", "אתא מלשון - ענינם ("אתוון") אותיות
האמיתי.

מקומו  שהרי האמיתי, למקומו שמחוץ אחר למקום יוצא שהמלך - בשדה" ד"מלך הענין כללות וזהו
כאשר  ולכן המלך, של  לקיטון עד כו ' בטרקלין מלכותו, בהיכל הבירה, בעיר - הוא המלך של האמיתי
[עלֿדרך  לחם" יצא ממנה "ארץ השדה, לענין זקוק עצמו המלך שגם אף הנה - בשדה נמצא המלך

המלך. של האמיתי מקומו זה אין אףֿעלֿפיֿכן, עם"], בלא מלך ד"אין הענין כללות

הבאת בוקר", "אתא האותיות, ענין ובדוגמת עלֿדרך זה הרי לשדה המלך של שבואו והמשכת ונמצא,
האמיתי. למקומו שמחוץ אחר למקום הדבר

בחודש  גם ישנו בשדה" ד"מלך שהענין - חידוש דבר שזהו מכיון אפשר, בדרך - לומר יש זה פי ועל
דאתוון"). ("יומין בשדה מלך - היא אלו ימים לכל המשותפת שהנקודה היינו, בחשון, ששה עד חשון,

לימים  בנוגע מהֿשאיןֿכן חשון, חודש ראש שלאחרי לימים בנוגע - הוא שבדבר החידוש ועיקר
כי: כך, כל גדול חידוש זה אין - תשרי חודש דסוף

מדות  די"ג שהגילוי ומכיון הרחמים, מדות י"ג גילוי - ענינו אלול שבחודש בשדה" ד"מלך העילוי
שאז  (שם) בלקוטיֿתורה כמבואר אלול, בחודש מאשר יותר נעלה באופן הוא הכיפורים ביום הרחמים
לומר, יש בשדה), שנמצא מכפי יותר נעלה באופן הוא (שאז מלכותו ובהיכל בעירו המלך נמצא
יום  מערב שהרי תשרי, חודש סוף עד המלך דהתגלות הענין נמשך הכיפורים דיום מהגילוי שכתוצאה
שהענין  כלומר, הכיפורים). דיום מההשפעה (כתוצאה תחנון אומרים אין תשרי חודש סוף עד הכיפורים
מדובר  כאשר אבל תשרי. דחודש האחרונים בימים גם נמשך המלך) (התגלות אלול דחודש המיוחד
דיום  ההשפעה שנסתיימה (מכיון תחנון אומרים כבר שבהם חשון, חודש ראש שלאחרי הימים אודות
המיוחד  העילוי נמשך אלו שבימים לומר גדול חידוש זה הרי - תשרי) חודש סוף עד הנמשכת הכיפורים

אלול. שבחודש המלך דהתגלות

התורה  בפנימיות ובגילוי בהדגשה בא בחשון] ששה עד הימים בכל מיוחד עילוי [שיש זה וענין
בדוגמת  היא דתורה נגלה לגבי התורה פנימיות כי - אור" ד"תורה באופן הם שבה הענינים שכל דוקא,
היא  התורה ופנימיות תורה", "גופי בדוגמת הוא דתורה שגליא בזהר [כמבואר הגוף לגבי הנשמה

הגוף). את ומהווה שמחיה זה על (נוסף הגוף עניני את מאירה שהיא דאורייתא"], "נשמתא

בחשון: בשבעה מיוחדת ומעלה בחשון, בששה מיוחדת מעלה שישנה - לעיל האמור מכל המורם
אחת  ונקודה המשך - יותר ובפרטיות תשרי, דחודש התקופה סיום להיותו - הוא בחשון דששה העילוי
הוא  כדלקמן] בחשון, דששה מהעילוי יותר גדול [עילוי בחשון דשבעה והעילוי אלול, חודש מעלת עם

כדלקמן. לדרכו", הלך "ויעקב חדשה, תקופה התחלת להיותו -

האחרון„. השלב להיותה - הוא בחשון בשבעה שהתחלתה בתקופה המיוחד תחתון)העילוי (הכי
ובהקדים: כדלקמן. לדרכו", הלך ד"ויעקב העבודה בכללות

מזו: למטה זו ודרגות, שלבים כמה היינו, פירושים, כמה ישנם לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין בכללות

מהר"ש  אדמו"ר בדרושי כמבואר הכיפורים, יום במוצאי - הוא לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין התחלת
העבודה  (לאחרי למטה מלמעלה ההמשכה ענין כללות מתחיל שאז צ"ו) פרק ריש תרל"ז וככה (המשך

למטה. מלמעלה והמשכה ירידה - לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין שזהו למעלה), מלמטה דהעלאה

אלו: בימים ישראל בני של עבודתם בתוכן גם מתבטא זה [וענין

תורה). דמתן הענין ועיקר ושלימות (סיום אחרונות לוחות ניתנו שבו תורה, - ענינו הכיפורים יום
המצוות. דקיום הענין כללות מינים, וד ' סוכה בעניני לעסוק מתחילים הכיפורים יום לאחרי ואילו
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ירידה  - לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין ובדוגמת עלֿדרך הוא ל"תורה" ביחס ה"מצוות" שענין ומובן,
את  השמיעך השמים "מן כאש", דברי כה "הלא הקב"ה, של "דברי" היא התורה שהרי למטה, מלמעלה
ב' שבין החילוק כללות עלֿדרך הוא זה וחילוק דוקא. גשמיים בדברים נתלבשו המצוות ואילו קולו",
עקב  מלשון ו"יעקב" התורה, ענין בדוגמת - ראש" "לי אותיות "ישראל", ו"יעקב": "ישראל" השמות
ד"ויעקב  לעבודה נחשבת התורה ללימוד ביחס המצוות דקיום העבודה ולכן, המצוות. ענין בדוגמת -

לדרכו"]. הלך

תשרי, דחודש המועדים כל סיום תורה, שמחת שבמוצאי לדרכו" הלך ד"ויעקב הדרגא - מזה למטה
כלומר: חול. בעניני לדרכו" הלך ד"ויעקב העבודה מתחילה שאז כו', ומשביע המשובע השביעי, חודש
"לדרכו" ההליכה ואילו תורה), (לגבי מצוות לעניני ביחס - היא הכיפורים יום במוצאי "לדרכו" ההליכה

קדושה). עניני (לגבי הרשות לעניני ביחס - היא תורה שמחת במוצאי 

שלאחרי  בימים גם שהרי תשרי. חודש כל סיום לאחרי לדרכו" הלך ד"ויעקב הדרגא - מזה למטה
כאשר  ולכן במועדות", "מרובה שהוא תשרי לחודש שייכותם מפני תחנון, אומרים אין תורה שמחת
ד"ויעקב  בעבודה יותר נמוך לשלב באים אזי תחנון), אומרים (שבו מרחשון לחודש תשרי מחודש יוצאים

לדרכו". הלך

ראש, בחינת - "רשית" אותיות "תשרי" ומרֿחשון: תשרי - החדשים בשמות גם מרומז זה וענין
"מרֿחש  נקרא שלכן הגשמים, ענין על מורה ו"מרחשון" ראש". "לי אותיות "ישראל" בחינת ון",עלֿדרך

וזריעה  חרישה בעניני האדם של עבודתו עם קשור זה שענין מדלי", "מר - הגשמים טיפות עלֿשם
כי  ירידה, של מצב זה הרי גופא תורה) שמחת דמוצאי (הירידה העולם לעניני שביחס בזה, וכיוצא
יוחאי  בן שמעון רבי כדברי יהודי, של האמיתי ממקומו יציאה - ענינה וזריעה בחרישה ההתעסקות
בחינת  עלֿדרך היא זו וירידה ב), לה, (ברכות עליה" תהא מה תורה כו' וזורע כו' חורש אדם "אפשר

עקב. מלשון "יעקב"

עסוקים  ישראל בארץ עדיין הם כאילו להם "דומה בחשון שבעה עד הנה - גופא מרֿחשון ובחודש
ד"ויעקב  בעבודה נמוך) (והכי האחרון השלב מתחיל אזי - בחשון שבעה מגיע וכאשר הרגל", בעניני

לדרכו". הלך

הלך  ד"ויעקב העבודה אודות כאן מדובר לא שהרי הירידה, תכלית זה הרי שלכאורה אף והנה,
הלך  ד"ויעקב בענין נמוך והכי האחרון השלב אודות אם כי וכו', העולם בעניני המצוות, בקיום לדרכו"
העילוי  אזי יותר למטה הירידה שתגדל שככל נמצא, עליה, צורך שירידה מכיון אדרבה: הרי - לדרכו"
לתכלית  באים - נמוך הכי בשלב לדרכו" הלך ד"ויעקב העבודה עלֿידי שדוקא ונמצא, ביותר. גדול הוא

בארוכה. לעיל שנתבאר כפי נמצא, הוא שם אדם של שמחשבתו במקום הרי שכן, ומכיון העילוי,

גם  ד"אעלך ובאופן עליה, צורך היא זו שירידה - למטה מלמעלה הנשמה ירידת כללות [ועלֿדרך
כל  דהתהוות המקור שהוא הוי', משם למעלה עלה", גם אעלך ש"אנכי ועד עילוי, לאחרי עילוי עלה",

דוקא]. "אנכי" מבחינת היא זו עליה ואילו מהוה, מלשון הוי' השתלשלות, סדר

בחשון: דשבעה העילוי גודל מובן זה פי ועל

ביותר, גדולה (עליה נמוך הכי בשלב לדרכו" הלך ד "ויעקב העבודה מתחילה בחשון שבשבעה מכיון
ד"כל  באופן - וועג") די ("דורכברעכן הדרך ופתיחת התחלת (א) בדבר: מעלות ב' שיש מובן, כנ"ל).
לעיל  שנתבאר כמו בפועל. מעשה של בענינים כולה השנה דכל העבודה לכללות - קשות" התחלות
הפתיחה  שזוהי מכיון (ב) ואילך). ד סעיף נח פרשת שבת (שיחת זה שלפני בהתוועדות בארוכה
דעבודת  הענינים פרטי כל כבר כלולים שבזה נמצא, כולה, השנה כל במשך העבודה דכללות וההתחלה

בתחילתן. סופן שנעוץ מכיון השנה, כל
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ופתי ‰. [התחלת בחשון דשבעה העילוי גודל אודות לעיל האמור פי הלך על ד"ויעקב הדרך חת
בחשון: שבעה שלאחרי השבת זו, דשבת העילוי גודל יובן - כולה] השנה כל בעבודת לדרכו"

התענוג  לענין עד השבוע, במשך שהיו הענינים בכל ושלימות עליה - ד"ויכולו" הענין נפעל בשבת
קורא  שהוא הקב"ה, על דקאי קראת", אותו ימים "חמדת שאומרים כמו מלמעלה, הנמשך התענוג [הן
עבודת  ידי על שנוסף התענוג והן מקומות), בכמה (כמבואר התענוג ענין - ימים" "חמדת השבת ליום
העילוי, תכלית שזהו השבת"], את המענג "כל חז"ל: ובלשון עונג", לשבת "וקראת שכתוב כמו האדם,

מעונג". למעלה ש"אין יצירה בספר שכתוב כמו

- שלאחריו השבת ביום יותר גדול עילוי נפעל בחשון, דשבעה העילויים כל שלאחרי מובן, ומזה
התענוג. לענין עד העילוי, לתכלית בחשון דשבעה הענינים כל מתעלים שאז

הוא  שאז בחשון. דששה הענינים גם ונכללים עולים בחשון שבעה שלאחרי השבת ביום ועוד: זאת
העילוי. תכלית התענוג, לענין עד עולים אלו ענינים שגם (כנ"ל), תשרי חודש דתקופת הסיום

.Â מיוחד עילוי ישנו ושנה, שנה בכל שישנו בחשון, שבעה שלאחרי השבת דיום העילוי על ונוסף
כלומר: בינתיים. הפסק כל ללא בחשון, שבעה לאחרי ומיד תיכף בא השבת יום כאשר - זו שנה בקביעות
העילוי  כבר נפעל - בחשון בשבעה לדרכו" הלך ד"ויעקב העבודה והתחלת פתיחת לאחרי ומיד תיכף

בינתיים. הפסק כל ללא התענוג, דענין והשלימות

אלקים  ד"וירא העילוי ישנו שאז בשבוע, הששי ביום בחשון שבעה חל זו שנה בקביעות ועוד: זאת
מאד": טוב והנה עשה אשר כל את

- טוב" "כי בו נאמר שלא השני ביום ואפילו טוב", כי אלקים "וירא נאמר בראשית ימי ששת בכל
רש"י  (פירוש היום" מלאכת לגמר ואחד השני, מלאכת לגמר אחד טוב, כי בו "כפל השלישי ביום הרי

ז). א, בראשית

האדם  של ראייתו ידי על בדבר שנפעל מהעילוי וקלֿוחומר במכלֿשכן – שבדבר העילוי גודל ומובן
בו  עיניו "נתן כמאמר בלתיֿרצוי, ענין הפועלת ראיה ישנה שהרי המתאים, באופן היא הראיה [כאשר
שמדובר  (אף הקב"ה של ראייתו אלקים", "וירא אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כו'"], ונעשה

בלבד). "אלקים" שם אודות

"מ  - מאד" טוב והנה עשה אשר כל את אלקים "וירא נאמר שבו הששי, ביום מיוחד עילוי אד"וישנו
ביחס  אם כי האדם, של והגבלה למדידה ביחס הכוונה ואין והגבלה, ממדידה שלמעלה ענין על מורה
מהמדידה  למעלה מאד", ד"טוב הענין נפעל הששי שביום היינו, "אלקים", של והגבלה למדידה

(סתם). טוב" כי אלקים ד"וירא והגבלה  למדידה ביחס אפילו וההגבלה

הנבראים  פרטי לכל בנוגע גם אם כי הששי, דיום הבריאה לעניני בנוגע רק לא נפעל זה ועילוי
מאד". טוב והנה עשה אשר כל את אלקים "וירא שכתוב כמו בראשית, ימי ששת בכל שנבראו

ימי  דששת הששי ביום שהיו הענינים כל ונשנים חוזרים בשבוע, שבוע מדי ששי, יום שבכל ומובן,
העילוי  - ובעניננו מיוחד, עילוי בו שיש ששי יום אודות מדובר כאשר ובפרט הראשונה), (בפעם בראשית
מאד", טוב והנה עשה אשר כל את אלקים ד"וירא הענין כללות נפעל שאז בודאי הרי בחשון, דשבעה

בחשון. ששה זה, שלפני ליום ביחס מאד" ד"טוב ההוספה - כולל

דיום  בהענינים מיוחד עילוי ישנו - זו) שנה (כקביעות הששי ביום חל בחשון שבעה כאשר ואדרבה:
כולה: השנה דכל ששי ימי שאר לגבי הששי

לעשות", אלקים ברא "אשר נאמר: הששי, ביום וחותמו שסיומו הבריאה, מעשה כללות אודות
הבריאה. עניני בכל ושלימות תיקון לפעול האדם בעבודת צורך יש שעדיין היינו, "לתקן", - ופירושו
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הענין  כללות הששי ביום כבר ישנו אזי - בשבוע הששי ביום חל בחשון שבעה שכאשר ונמצא,
כל  במשך האדם עבודת דכללות וההתחלה הפתיחה נפעלת בחשון שבשבעה מכיון ד"לעשותֿלתקן",
כל  במשך שיהיו הענינים פרטי כל כלולים שבה באופן אם כי בלבד, "התחלה" רק ולא כולה, השנה

(כנ"ל). בתחילתן סופן נעוץ שהרי כולה, השנה

.Ê:העיקר הוא והמעשה

העבודה  עניני כל את השלים ואחד אחד שכל בודאי הרי - בחשון שבעה שלאחרי השבת ביום בעמדנו
דראש  הכללי (במכתב ונכתב נח) פרשת שבת (בשיחת שדובר מה – כולל תשרי, חודש לתקופת השייכים
תשרי  דחודש המועדים לתקופת וסיום כהמשך בחשון, שבעה עד "כנסים" עריכת אודות חשון) חודש
היתה  אלו ענינים בכל שההתעסקות ובודאי ומקום. מקום בכל כן עשו שבודאי בחשון), בששה (שסיומה

עוזרו". ש"הקב"ה מכיון - כדבעי

שאין  עוזרו", "הקב"ה הלשון מדיוק במעשה [ולהעיר להקב"ה ("שותף שותפות של באופן זה
אלא  אינה הקב"ה של ופעולתו דוקא, האדם ידי על  היא הדבר שעשיית באופן אם כי בלבד, בראשית")

בלבד]. וסיוע עזר של באופן

שנתבאר  אף הנה - בשלימות זאת עשו שלא או הדברים, את עדיין קיימו שלא כאלו עדיין נותרו ואם
עד  - זמן משך עוד להוסיף יהודי של בכחו בחשון, בששה היא תשרי דחודש התקופה שסיום לעיל
[הקשורים  החודש עניני דכל שהשלימות היינו, באשלמותא", סיהרא "קיימא שאז בחודש, עשר חמשה
זה  תאריך עד ולכן ֿ חשון, מר ט"ו - ובעניננו בחודש, בט"ו - היא לחמה"] חודש "אין שהרי לבנה, עם

הנ"ל. הענינים כל את ולהשלים לתקן עוד יכולים

והשלימות  העילוי ישנו אז וגם השבת, ביום - היא זו) (בשנה בחשון דט"ו הקביעות שגם ולהעיר
זו. כבשבת התענוג, דענין

שיכולים  (אלא בחשון בששה - וחותמה שסיומה הקודמת, לתקופה השייכים לענינים בנוגע - זה וכל
בו). ט"ו עד זאת להשלים

ישנה  זו שבשבת - כולה השנה דכל העבודה והתחלת פתיחת בחשון, דשבעה לעבודה בנוגע כן וכמו
בנוגע  ואחד אחד כל שקיבל הטובות ההחלטות בכל יותר עוד ולהשלים להוסיף מיוחדת כח נתינת

שבדבר. והשלימות העילוי לתכלית עד כולה, השנה במשך לעבודתו

.Á כל על להמשיכן מנת על - זו בשבת לו שנותנים הכחות את ינצל ואחד אחד שכל ויהיֿרצון
כולה. השנה

על  והשלימה האמיתית גאולה - הברכה לשלימות עד הפרטים, בכל מבורכת לשנה זוכים זה ידי ועל
צדקנו. משיח ידי

שלימות  ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו - העם שלימות בשלימותם: הענינים כל יהיו שאז
ירחיב  "כי היעוד קיום - שבשלימות לשלימות עד הארץ, ושלימות רצונך", "כמצות - ומצוותיה התורה
בכתוב  ומונה הזאת", הארץ את נתתי "לזרעך יחֿכא) (טו, בפרשתנו שכתוב כמו גבולך", את אלקיך ה'

הקדמוני". ואת הקניזי ואת הקיני "את כולל אומות, העשר כל את

הן  "מיד ה): הלכה ז פרק תשובה (הלכות הרמב"ם וכפסקֿדין ממש, בימינו במהרה - זה וכל
נגאלין".
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ופתי ‰. [התחלת בחשון דשבעה העילוי גודל אודות לעיל האמור פי הלך על ד"ויעקב הדרך חת
בחשון: שבעה שלאחרי השבת זו, דשבת העילוי גודל יובן - כולה] השנה כל בעבודת לדרכו"

התענוג  לענין עד השבוע, במשך שהיו הענינים בכל ושלימות עליה - ד"ויכולו" הענין נפעל בשבת
קורא  שהוא הקב"ה, על דקאי קראת", אותו ימים "חמדת שאומרים כמו מלמעלה, הנמשך התענוג [הן
עבודת  ידי על שנוסף התענוג והן מקומות), בכמה (כמבואר התענוג ענין - ימים" "חמדת השבת ליום
העילוי, תכלית שזהו השבת"], את המענג "כל חז"ל: ובלשון עונג", לשבת "וקראת שכתוב כמו האדם,

מעונג". למעלה ש"אין יצירה בספר שכתוב כמו

- שלאחריו השבת ביום יותר גדול עילוי נפעל בחשון, דשבעה העילויים כל שלאחרי מובן, ומזה
התענוג. לענין עד העילוי, לתכלית בחשון דשבעה הענינים כל מתעלים שאז

הוא  שאז בחשון. דששה הענינים גם ונכללים עולים בחשון שבעה שלאחרי השבת ביום ועוד: זאת
העילוי. תכלית התענוג, לענין עד עולים אלו ענינים שגם (כנ"ל), תשרי חודש דתקופת הסיום

.Â מיוחד עילוי ישנו ושנה, שנה בכל שישנו בחשון, שבעה שלאחרי השבת דיום העילוי על ונוסף
כלומר: בינתיים. הפסק כל ללא בחשון, שבעה לאחרי ומיד תיכף בא השבת יום כאשר - זו שנה בקביעות
העילוי  כבר נפעל - בחשון בשבעה לדרכו" הלך ד"ויעקב העבודה והתחלת פתיחת לאחרי ומיד תיכף

בינתיים. הפסק כל ללא התענוג, דענין והשלימות

אלקים  ד"וירא העילוי ישנו שאז בשבוע, הששי ביום בחשון שבעה חל זו שנה בקביעות ועוד: זאת
מאד": טוב והנה עשה אשר כל את

- טוב" "כי בו נאמר שלא השני ביום ואפילו טוב", כי אלקים "וירא נאמר בראשית ימי ששת בכל
רש"י  (פירוש היום" מלאכת לגמר ואחד השני, מלאכת לגמר אחד טוב, כי בו "כפל השלישי ביום הרי

ז). א, בראשית

האדם  של ראייתו ידי על בדבר שנפעל מהעילוי וקלֿוחומר במכלֿשכן – שבדבר העילוי גודל ומובן
בו  עיניו "נתן כמאמר בלתיֿרצוי, ענין הפועלת ראיה ישנה שהרי המתאים, באופן היא הראיה [כאשר
שמדובר  (אף הקב"ה של ראייתו אלקים", "וירא אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כו'"], ונעשה

בלבד). "אלקים" שם אודות

"מ  - מאד" טוב והנה עשה אשר כל את אלקים "וירא נאמר שבו הששי, ביום מיוחד עילוי אד"וישנו
ביחס  אם כי האדם, של והגבלה למדידה ביחס הכוונה ואין והגבלה, ממדידה שלמעלה ענין על מורה
מהמדידה  למעלה מאד", ד"טוב הענין נפעל הששי שביום היינו, "אלקים", של והגבלה למדידה

(סתם). טוב" כי אלקים ד"וירא והגבלה  למדידה ביחס אפילו וההגבלה

הנבראים  פרטי לכל בנוגע גם אם כי הששי, דיום הבריאה לעניני בנוגע רק לא נפעל זה ועילוי
מאד". טוב והנה עשה אשר כל את אלקים "וירא שכתוב כמו בראשית, ימי ששת בכל שנבראו

ימי  דששת הששי ביום שהיו הענינים כל ונשנים חוזרים בשבוע, שבוע מדי ששי, יום שבכל ומובן,
העילוי  - ובעניננו מיוחד, עילוי בו שיש ששי יום אודות מדובר כאשר ובפרט הראשונה), (בפעם בראשית
מאד", טוב והנה עשה אשר כל את אלקים ד"וירא הענין כללות נפעל שאז בודאי הרי בחשון, דשבעה

בחשון. ששה זה, שלפני ליום ביחס מאד" ד"טוב ההוספה - כולל

דיום  בהענינים מיוחד עילוי ישנו - זו) שנה (כקביעות הששי ביום חל בחשון שבעה כאשר ואדרבה:
כולה: השנה דכל ששי ימי שאר לגבי הששי

לעשות", אלקים ברא "אשר נאמר: הששי, ביום וחותמו שסיומו הבריאה, מעשה כללות אודות
הבריאה. עניני בכל ושלימות תיקון לפעול האדם בעבודת צורך יש שעדיין היינו, "לתקן", - ופירושו
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הענין  כללות הששי ביום כבר ישנו אזי - בשבוע הששי ביום חל בחשון שבעה שכאשר ונמצא,
כל  במשך האדם עבודת דכללות וההתחלה הפתיחה נפעלת בחשון שבשבעה מכיון ד"לעשותֿלתקן",
כל  במשך שיהיו הענינים פרטי כל כלולים שבה באופן אם כי בלבד, "התחלה" רק ולא כולה, השנה

(כנ"ל). בתחילתן סופן נעוץ שהרי כולה, השנה

.Ê:העיקר הוא והמעשה

העבודה  עניני כל את השלים ואחד אחד שכל בודאי הרי - בחשון שבעה שלאחרי השבת ביום בעמדנו
דראש  הכללי (במכתב ונכתב נח) פרשת שבת (בשיחת שדובר מה – כולל תשרי, חודש לתקופת השייכים
תשרי  דחודש המועדים לתקופת וסיום כהמשך בחשון, שבעה עד "כנסים" עריכת אודות חשון) חודש
היתה  אלו ענינים בכל שההתעסקות ובודאי ומקום. מקום בכל כן עשו שבודאי בחשון), בששה (שסיומה

עוזרו". ש"הקב"ה מכיון - כדבעי

שאין  עוזרו", "הקב"ה הלשון מדיוק במעשה [ולהעיר להקב"ה ("שותף שותפות של באופן זה
אלא  אינה הקב"ה של ופעולתו דוקא, האדם ידי על  היא הדבר שעשיית באופן אם כי בלבד, בראשית")

בלבד]. וסיוע עזר של באופן

שנתבאר  אף הנה - בשלימות זאת עשו שלא או הדברים, את עדיין קיימו שלא כאלו עדיין נותרו ואם
עד  - זמן משך עוד להוסיף יהודי של בכחו בחשון, בששה היא תשרי דחודש התקופה שסיום לעיל
[הקשורים  החודש עניני דכל שהשלימות היינו, באשלמותא", סיהרא "קיימא שאז בחודש, עשר חמשה
זה  תאריך עד ולכן ֿ חשון, מר ט"ו - ובעניננו בחודש, בט"ו - היא לחמה"] חודש "אין שהרי לבנה, עם

הנ"ל. הענינים כל את ולהשלים לתקן עוד יכולים

והשלימות  העילוי ישנו אז וגם השבת, ביום - היא זו) (בשנה בחשון דט"ו הקביעות שגם ולהעיר
זו. כבשבת התענוג, דענין

שיכולים  (אלא בחשון בששה - וחותמה שסיומה הקודמת, לתקופה השייכים לענינים בנוגע - זה וכל
בו). ט"ו עד זאת להשלים

ישנה  זו שבשבת - כולה השנה דכל העבודה והתחלת פתיחת בחשון, דשבעה לעבודה בנוגע כן וכמו
בנוגע  ואחד אחד כל שקיבל הטובות ההחלטות בכל יותר עוד ולהשלים להוסיף מיוחדת כח נתינת

שבדבר. והשלימות העילוי לתכלית עד כולה, השנה במשך לעבודתו

.Á כל על להמשיכן מנת על - זו בשבת לו שנותנים הכחות את ינצל ואחד אחד שכל ויהיֿרצון
כולה. השנה

על  והשלימה האמיתית גאולה - הברכה לשלימות עד הפרטים, בכל מבורכת לשנה זוכים זה ידי ועל
צדקנו. משיח ידי

שלימות  ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו - העם שלימות בשלימותם: הענינים כל יהיו שאז
ירחיב  "כי היעוד קיום - שבשלימות לשלימות עד הארץ, ושלימות רצונך", "כמצות - ומצוותיה התורה
בכתוב  ומונה הזאת", הארץ את נתתי "לזרעך יחֿכא) (טו, בפרשתנו שכתוב כמו גבולך", את אלקיך ה'

הקדמוני". ואת הקניזי ואת הקיני "את כולל אומות, העשר כל את

הן  "מיד ה): הלכה ז פרק תשובה (הלכות הרמב"ם וכפסקֿדין ממש, בימינו במהרה - זה וכל
נגאלין".
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הקודש  ללשון מתורגם

בפרשתנו ‡. הכתוב מברכיך"1מן "ואברכה
חולין  במס' ר"ע את 2למד מברכים כהנים שכאשר ,

איתא  והכי הכהנים. את הקב"ה מברך ישראל,
בנ"י  את תברכו "כה אומר 3התם: ישמעאל ר' ,

לא  עצמן לכהנים כהנים, מפי לישראל ברכה למדנו
אומר  כשהוא כהנים 4למדנו, אומר הוי אברכם ואני

לכהנים  מברך והקב"ה לישראל ר"ע 5מברכין .
גבורה  מפי כהנים, מפי לישראל ברכה למדנו אומר
אומר  הוי אברכם ואני אומר כשהוא למדנו, לא
ידם. על מסכים והקב"ה לישראל מברכין כהנים
יצחק  בר ר"נ אמר מנ"ל? לכהנים ברכה ר"ע אלא

מסייע dkxa`ejikxanמ  כהנא "ישמעאל שם ואמר "
להם). ומקיל עוזרן הוא תמיד (פרש"י: כהני"
לברכת  לה דמוקי כהני מסייע "ומאי ומסיים:
כפרש"י: היינו דישראל", ברכה במקום כהנים
דמשמע  עדיפא דהכי ישראל, ברכת "אצל

השאר". עם הן שמתברכין
להבין: וצריך

מה  ור"ע, ר"י פלוגתת וטעם יסוד מהו א)
מסכים  שהקב"ה מיוחד פסוק נצרך שלר"ע
א"צ  ולר"י בנ"י, את הכהנים שמברכים להברכות

מיוחד  פ' מאיזה 6לזה פלוגתתם שעיקר עד -)
בזה)? תלוי' עצמם, לכהנים הברכה למדים  פסוק

ש" ר"י) (בדעת רש"י כוונת הן oikxaznב)
(ב mr(הכהנים) -השאר היא בפשטות נ"י)"

ברכתם החילוק cgiשמקבלים ולכאורה: בנ"י, עם
מאיזה רק הוא ור"י ר"ע דעת נלמד weqtבין

הנאמר מפסוק (אם מתברכים אצל dxezaשהכהנים
שניהם  לדעת אבל ממק"א), או לישראל, ברכתם

ה"ז - מהקב"ה מתברכים שהכהנים מזה aaeqnזה
את מברכים במ"ש l`xyiשהם הכוונה מהי וא"כ ,

היינו  השאר", עם הן שמתברכין "דמשמע
בנ"י cgiaשמתברכים ?7עם

אמורה ·. לכהנים הברכה אם החילוק והנה
"ואני  בפסוק או מברכיך" "ואברכה בפסוק

בחסידות  מבואר שבין 8אברכם" ההבדל בהקדם ,
(שמתפללים  לתפלה פלוני) את (שמברכים ברכה

:9עבורו)
עמוק  בור שהיא - "בריכה" מל' היא "ברכה"
או  המים ממשיכים ומשם יין, או מים קיבוץ בו
וכן  כו'; והיין המים מקור שהוא היינו - היין

"המבריך" מל' -10"ברכה" המשכה שפירושו
הוא הברכה שענין הדבר jiyndlדהיינו את

exewnn.ז.א ההשתלשלות. בסדר ה"ה שכ"ז ,
הדבר כאשר רק מועלת במקורו,epyiשהברכה כבר

הברכה  מועלת ההמשכה, נתעכבה סיבה ומאיזו
למטה. להמשיכו

אשר  יוסף, לבני בברכתו מיעקב לזה שת 11ראי'
מנשה, ראש על שמאלו ואת אפרים ראש על ימינו
ראשו, על ימינך שים הבכור זה "כי יוסף לו ואמר
וזרעו  ממנו יגדל הקטן אחיו . . ויאמר אביו וימאן

שיעקב כיון אי"מ: ולכאורה הגוים". מלא jxaיהי'
זו  ברכה מנשה את לברך יכול לכאורה הרי אותם,

י  שזרעו הבכור)?עצמה מנשה (כי מאפרים גדל

אינה הברכה כי הוא, הענין דבר zycgnאך
הברכה  דבר להמשיך (להבריך) כ"א מעיקרו,
לפעול  יעקב יכול הי' לא לכן בלבד, ממקורו
כך  שלא מכיון מאפרים, גדול מנשה שיהי' בברכתו
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ר"ה. מס' וסיום (*
ג.1) יב,
א.2) מט,
כג.3) ו, נשא
כז.4) שם,
שם.5) יצחק לוי לקוטי וראה ב. קמז, ג זח" וראה
לא 6) "ולר"י והקב"ה): ד"ה - שם (חולין התוס' שכתבו ואף

- לברך" להם שצוה כיון דמסכים דפשיטא להכי קרא איצטריך
שציוה  כיון פשיטא זה אין לר"ע למה ביאור: צריך גופא זה הרי

שם. בחולין יעקב עין על הרי"ף בפי' שהקשה וכמו לברך?!

גם7) נוגע זה שענין ע'dkldlובפרט (בפס"ד הצ"צ כמ"ש ,
הם  "שגם ס"א) קכח סי' (שו"ע אדה"ז מ"ש בביאור ד), שדמ,
- לכהנים" כלומר אברכם ואני שנאמר הברכה בכלל (הכהנים)

ברכה בכלל הם כהנים לר"י ynnד"בשלמא ef וכדפרש"י דב"כ,
דנפקא  לר"ע אבל המנין, מן הם וע"כ השאר, עם שמתברכים פא"ט
המנין". מן דאינם י"ל א"כ מב"כ, לא אבל מברכיך מואברכה לי'

תרכ"ט.8) אריב"ל ד"ה
ו)9) כרך (בראשית ויחי אוה"ת א. יט, ראה לקו"ת ראה

ואילך. א ער, ע' נשא אוה"ת כט. כו. ע' שמיני אוה"ת ב. תתשכה,
וראה  ועוד. תרע"ה. בשלום פדה תרנ"ד. תרכ"ו. תברכו כה ד"ה

ואילך. (426) 422 ע' ח"ה לקו"ש
ג.10) לז, מקץ תו"א וראה רפ"ז. כלאים
ואילך.11) יד מח, ויחי
לא12) למה להקשות הוא lltzdואין נדו"ד שהרי - עבורו

פעמים. כמה בקרא כמפורש דתפלה) (ולא דברכה (וענין) זמן

jl jl zyxt - zegiy ihewl

מהקב"ה, בקשה הוא ענינה תפלה משא"כ
גם idiש" כולל - חדש רצון שיהי' (וכיו"ב), רצון"

התפלה  מועלת ולכן בהמקור, הי' שלא חדש דבר
ח"ו, טוב לא דבר על גזירה היתה אם jetdiשגם

לבחי' מגיעים תפלה ע"י כי לטוב. אותה הקב"ה
השתלשלות. מסדר שלמעלה

ישנו  אם רק מועלת (שברכה זו הגבלה  אמנם
של  בברכתו רק שייכת ומקורו) בשרשו הדבר
קשור  שאינו - הקב"ה של בברכתו משא"כ בו"ד,

יש - והגבלות במדידות ח"ו גם ezkxaaכלל
ענין  להביא בכחה היא ואף שבתפלה, המעלה

המתברך. של ומקורו בשרשו הי' שלא - חדש

בברכת  גם כ"ה הקב"ה, בברכת שהוא וכמו
היינו  מצוה, היא כהנים ברכת שהרי כהנים:
של  בשליחותו זאת עושים המברכים שהכהנים

[העליון  אדם של ושלוחו כמותו,13הקב"ה, [
של  ברכתו המשלח, של ברכתו ה"ה וברכתם

.14הקב"ה 

שארז"ל  ממה כהנים 15וכדמוכח ברכת גבי
לישראל  פנים אשא לא "וכי - אליך" פניו ה' "ישא
אשר  מזה שמובן וכו'", ע"ע מדקדקים והם וכו'
רק  הממשיכות הברכות כשאר אינה כהנים ברכת
כ"א  השתל', בסדר (בהמקור) כבר שישנו מה
צורך  יש שלכן השתל'. מסדר למע' המשכה

miptב" `eyn בבר) היפך " הנגלה [בל' כהנים), כת
פנים" "משוא כי בדין)], פנים (משוא הדין מידת

השפעה שאי"ז האדם zlrtpdמורה עבודת ידי על
המשכה  היא כהנים שברכת מזה ומובן מצ"ע.

" ענין שזהו השתלשלות, מסדר miptלמעלה `eyn."

לתפלה  כהנים ברכת שוה זה שבענין ,16והיינו
השתל'. מסדר למעלה המשכה שהיא

לכהנים ‚. הברכה אם המעלה מובנת ועפ"ז
"ואברכה  בפסוק ולא אברכם" "ואני בפסוק אמורה

מברכיך":

ומהות"`ip"תיבת עצמות אוא"ס וזה 17היינו -
ברכה  עצמו, הקב"ה ברכת היא זו שברכה מורה
"ואברכה  משא"כ מהשתלשלות; שלמעלה
שבבחי' ברכה היא "אני") תיבת (בלי מברכיך"
כהנים  לברכת לה ב"מוקי הפי' וזהו השתל'.
הברכה  כשלמדים היינו דישראל", ברכה במקום

מ" באותה ip`eלכהנים היא זו ברכה הרי אברכם",
משא"כ  כהנים); (ברכת לישראל הברכה כמו דרגא
מברכיך", מ"ואברכה לכהנים הברכה למדים אם
ברכה  יותר, נמוכה בדרגא היא זו ברכה אזי

השתלשלות. שבבחי'

ברכתו  היא מברכיך" "ואברכה גם הרי צ"ל: אך
הקב"ה הלומד envr18של ר"ע שלדעת אפ"ל ואיך ,

ברכה  רק היא מברכיך" מ"ואברכה לכהנים ברכה
"אני" תיבת כתוב שאין ואף השתל'? שבבחי'

yexita"אני" כתוב אם לי מה אי"מ: גופא ה"ז -
yexitaכך בין הרי - לאו אם ,dpeekdשהקב"הenvr
מברך!

לכך  נוספת הוכחה לו שיש לומר ומוכרח
הפסוקים), ב' בין לחלק מכרחת היא זו (והוכחה

וכדלהלן.

צ „. זה בגמרא להבין דאיתא מה תחלה לה"ק
ר"ה  מס' המשנה 19בסיום גמליאל 20על "רבן :

חובתן" ידי הרבים את מוציא צבור שליח אומר
חסידא  שמעון ר' "אמר דר"ה): מוסף (בתפלת
ולא  שבשדות, עם אפילו גמליאל רבן הי' פוטר
הני  אדרבה (ומקשה) הכא. דקיימי הני מבעיא
ברי' אבא דתני ראי') (ומביא אניסי, לא הני אניסי
בכלל  אינם כהנים שאחורי עם חייא בר בנימין דרב
בכלל  שבשדות שעם "ואע"פ (ופרש"י: ברכה
כהנים  ויפנו כהנים קמי למיתי דמצו הני ברכה,
ברכה"), בכלל אינן באו לא והם ויברכום אליהם
ר' אמר אידי בר יעקב ר' אמר רבין אתא כי אלא

גמליאל רבן פטר לא חסידא עם `l`שמעון
בעיר  אבל במלאכה דאניסי משום מ"ט שבשדות,

לא".
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ג.13) א, ויקרא לקו"ת ראה
(14" בהל' מדייק הנ"ל אריב"ל ומציין `xenובד"ה להם"

להיות  כו' "לאמר א): (סז, ושם השלישי, בחודש ד"ה לתו"א
מסיני". למשה שנאמרה ממש ה' דבר מפיהם היוצאת ההלכה

ב.15) כב, ברכות
שייך 16) ה"ה ב"כ לתפלה: ב"כ בין ישנה השתוות ועוד

כנגד  "תפלות הרי תפלה וגם אֿב). לח, סוטה (ראה לעבודה
ב). כו, (ברכות תקנום" תמידין

(בסופו).17) שם אריב"ל ד"ה
ברוך"18) "מברכיך על מברכיך" ב"ואברכה המעלה שזוהי

בב"ר  מרז"ל (ע"ד אחרים ע"י גם שייך זה כי כט ), כז, (תולדות
ב" משא"כ יב), שם)dkxa`eפל"ט, ב"ר (ראה הפי' מברכיך"

שם.envrשהקב"ה ח"ה לקו"ש ראה אותו. יברך
א.19) לה,
ב.20) לג,



טו

*jl jl zyxt zegiy ihewl י כרך

הקודש  ללשון מתורגם

בפרשתנו ‡. הכתוב מברכיך"1מן "ואברכה
חולין  במס' ר"ע את 2למד מברכים כהנים שכאשר ,

איתא  והכי הכהנים. את הקב"ה מברך ישראל,
בנ"י  את תברכו "כה אומר 3התם: ישמעאל ר' ,

לא  עצמן לכהנים כהנים, מפי לישראל ברכה למדנו
אומר  כשהוא כהנים 4למדנו, אומר הוי אברכם ואני

לכהנים  מברך והקב"ה לישראל ר"ע 5מברכין .
גבורה  מפי כהנים, מפי לישראל ברכה למדנו אומר
אומר  הוי אברכם ואני אומר כשהוא למדנו, לא
ידם. על מסכים והקב"ה לישראל מברכין כהנים
יצחק  בר ר"נ אמר מנ"ל? לכהנים ברכה ר"ע אלא

מסייע dkxa`ejikxanמ  כהנא "ישמעאל שם ואמר "
להם). ומקיל עוזרן הוא תמיד (פרש"י: כהני"
לברכת  לה דמוקי כהני מסייע "ומאי ומסיים:
כפרש"י: היינו דישראל", ברכה במקום כהנים
דמשמע  עדיפא דהכי ישראל, ברכת "אצל

השאר". עם הן שמתברכין
להבין: וצריך

מה  ור"ע, ר"י פלוגתת וטעם יסוד מהו א)
מסכים  שהקב"ה מיוחד פסוק נצרך שלר"ע
א"צ  ולר"י בנ"י, את הכהנים שמברכים להברכות

מיוחד  פ' מאיזה 6לזה פלוגתתם שעיקר עד -)
בזה)? תלוי' עצמם, לכהנים הברכה למדים  פסוק

ש" ר"י) (בדעת רש"י כוונת הן oikxaznב)
(ב mr(הכהנים) -השאר היא בפשטות נ"י)"

ברכתם החילוק cgiשמקבלים ולכאורה: בנ"י, עם
מאיזה רק הוא ור"י ר"ע דעת נלמד weqtבין

הנאמר מפסוק (אם מתברכים אצל dxezaשהכהנים
שניהם  לדעת אבל ממק"א), או לישראל, ברכתם

ה"ז - מהקב"ה מתברכים שהכהנים מזה aaeqnזה
את מברכים במ"ש l`xyiשהם הכוונה מהי וא"כ ,

היינו  השאר", עם הן שמתברכין "דמשמע
בנ"י cgiaשמתברכים ?7עם

אמורה ·. לכהנים הברכה אם החילוק והנה
"ואני  בפסוק או מברכיך" "ואברכה בפסוק

בחסידות  מבואר שבין 8אברכם" ההבדל בהקדם ,
(שמתפללים  לתפלה פלוני) את (שמברכים ברכה

:9עבורו)
עמוק  בור שהיא - "בריכה" מל' היא "ברכה"
או  המים ממשיכים ומשם יין, או מים קיבוץ בו
וכן  כו'; והיין המים מקור שהוא היינו - היין

"המבריך" מל' -10"ברכה" המשכה שפירושו
הוא הברכה שענין הדבר jiyndlדהיינו את

exewnn.ז.א ההשתלשלות. בסדר ה"ה שכ"ז ,
הדבר כאשר רק מועלת במקורו,epyiשהברכה כבר

הברכה  מועלת ההמשכה, נתעכבה סיבה ומאיזו
למטה. להמשיכו

אשר  יוסף, לבני בברכתו מיעקב לזה שת 11ראי'
מנשה, ראש על שמאלו ואת אפרים ראש על ימינו
ראשו, על ימינך שים הבכור זה "כי יוסף לו ואמר
וזרעו  ממנו יגדל הקטן אחיו . . ויאמר אביו וימאן

שיעקב כיון אי"מ: ולכאורה הגוים". מלא jxaיהי'
זו  ברכה מנשה את לברך יכול לכאורה הרי אותם,

י  שזרעו הבכור)?עצמה מנשה (כי מאפרים גדל

אינה הברכה כי הוא, הענין דבר zycgnאך
הברכה  דבר להמשיך (להבריך) כ"א מעיקרו,
לפעול  יעקב יכול הי' לא לכן בלבד, ממקורו
כך  שלא מכיון מאפרים, גדול מנשה שיהי' בברכתו
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ר"ה. מס' וסיום (*
ג.1) יב,
א.2) מט,
כג.3) ו, נשא
כז.4) שם,
שם.5) יצחק לוי לקוטי וראה ב. קמז, ג זח" וראה
לא 6) "ולר"י והקב"ה): ד"ה - שם (חולין התוס' שכתבו ואף

- לברך" להם שצוה כיון דמסכים דפשיטא להכי קרא איצטריך
שציוה  כיון פשיטא זה אין לר"ע למה ביאור: צריך גופא זה הרי

שם. בחולין יעקב עין על הרי"ף בפי' שהקשה וכמו לברך?!

גם7) נוגע זה שענין ע'dkldlובפרט (בפס"ד הצ"צ כמ"ש ,
הם  "שגם ס"א) קכח סי' (שו"ע אדה"ז מ"ש בביאור ד), שדמ,
- לכהנים" כלומר אברכם ואני שנאמר הברכה בכלל (הכהנים)

ברכה בכלל הם כהנים לר"י ynnד"בשלמא ef וכדפרש"י דב"כ,
דנפקא  לר"ע אבל המנין, מן הם וע"כ השאר, עם שמתברכים פא"ט
המנין". מן דאינם י"ל א"כ מב"כ, לא אבל מברכיך מואברכה לי'

תרכ"ט.8) אריב"ל ד"ה
ו)9) כרך (בראשית ויחי אוה"ת א. יט, ראה לקו"ת ראה

ואילך. א ער, ע' נשא אוה"ת כט. כו. ע' שמיני אוה"ת ב. תתשכה,
וראה  ועוד. תרע"ה. בשלום פדה תרנ"ד. תרכ"ו. תברכו כה ד"ה

ואילך. (426) 422 ע' ח"ה לקו"ש
ג.10) לז, מקץ תו"א וראה רפ"ז. כלאים
ואילך.11) יד מח, ויחי
לא12) למה להקשות הוא lltzdואין נדו"ד שהרי - עבורו

פעמים. כמה בקרא כמפורש דתפלה) (ולא דברכה (וענין) זמן

jl jl zyxt - zegiy ihewl

מהקב"ה, בקשה הוא ענינה תפלה משא"כ
גם idiש" כולל - חדש רצון שיהי' (וכיו"ב), רצון"

התפלה  מועלת ולכן בהמקור, הי' שלא חדש דבר
ח"ו, טוב לא דבר על גזירה היתה אם jetdiשגם

לבחי' מגיעים תפלה ע"י כי לטוב. אותה הקב"ה
השתלשלות. מסדר שלמעלה

ישנו  אם רק מועלת (שברכה זו הגבלה  אמנם
של  בברכתו רק שייכת ומקורו) בשרשו הדבר
קשור  שאינו - הקב"ה של בברכתו משא"כ בו"ד,

יש - והגבלות במדידות ח"ו גם ezkxaaכלל
ענין  להביא בכחה היא ואף שבתפלה, המעלה

המתברך. של ומקורו בשרשו הי' שלא - חדש

בברכת  גם כ"ה הקב"ה, בברכת שהוא וכמו
היינו  מצוה, היא כהנים ברכת שהרי כהנים:
של  בשליחותו זאת עושים המברכים שהכהנים

[העליון  אדם של ושלוחו כמותו,13הקב"ה, [
של  ברכתו המשלח, של ברכתו ה"ה וברכתם

.14הקב"ה 

שארז"ל  ממה כהנים 15וכדמוכח ברכת גבי
לישראל  פנים אשא לא "וכי - אליך" פניו ה' "ישא
אשר  מזה שמובן וכו'", ע"ע מדקדקים והם וכו'
רק  הממשיכות הברכות כשאר אינה כהנים ברכת
כ"א  השתל', בסדר (בהמקור) כבר שישנו מה
צורך  יש שלכן השתל'. מסדר למע' המשכה

miptב" `eyn בבר) היפך " הנגלה [בל' כהנים), כת
פנים" "משוא כי בדין)], פנים (משוא הדין מידת

השפעה שאי"ז האדם zlrtpdמורה עבודת ידי על
המשכה  היא כהנים שברכת מזה ומובן מצ"ע.

" ענין שזהו השתלשלות, מסדר miptלמעלה `eyn."

לתפלה  כהנים ברכת שוה זה שבענין ,16והיינו
השתל'. מסדר למעלה המשכה שהיא

לכהנים ‚. הברכה אם המעלה מובנת ועפ"ז
"ואברכה  בפסוק ולא אברכם" "ואני בפסוק אמורה

מברכיך":

ומהות"`ip"תיבת עצמות אוא"ס וזה 17היינו -
ברכה  עצמו, הקב"ה ברכת היא זו שברכה מורה
"ואברכה  משא"כ מהשתלשלות; שלמעלה
שבבחי' ברכה היא "אני") תיבת (בלי מברכיך"
כהנים  לברכת לה ב"מוקי הפי' וזהו השתל'.
הברכה  כשלמדים היינו דישראל", ברכה במקום

מ" באותה ip`eלכהנים היא זו ברכה הרי אברכם",
משא"כ  כהנים); (ברכת לישראל הברכה כמו דרגא
מברכיך", מ"ואברכה לכהנים הברכה למדים אם
ברכה  יותר, נמוכה בדרגא היא זו ברכה אזי

השתלשלות. שבבחי'

ברכתו  היא מברכיך" "ואברכה גם הרי צ"ל: אך
הקב"ה הלומד envr18של ר"ע שלדעת אפ"ל ואיך ,

ברכה  רק היא מברכיך" מ"ואברכה לכהנים ברכה
"אני" תיבת כתוב שאין ואף השתל'? שבבחי'

yexita"אני" כתוב אם לי מה אי"מ: גופא ה"ז -
yexitaכך בין הרי - לאו אם ,dpeekdשהקב"הenvr
מברך!

לכך  נוספת הוכחה לו שיש לומר ומוכרח
הפסוקים), ב' בין לחלק מכרחת היא זו (והוכחה

וכדלהלן.

צ „. זה בגמרא להבין דאיתא מה תחלה לה"ק
ר"ה  מס' המשנה 19בסיום גמליאל 20על "רבן :

חובתן" ידי הרבים את מוציא צבור שליח אומר
חסידא  שמעון ר' "אמר דר"ה): מוסף (בתפלת
ולא  שבשדות, עם אפילו גמליאל רבן הי' פוטר
הני  אדרבה (ומקשה) הכא. דקיימי הני מבעיא
ברי' אבא דתני ראי') (ומביא אניסי, לא הני אניסי
בכלל  אינם כהנים שאחורי עם חייא בר בנימין דרב
בכלל  שבשדות שעם "ואע"פ (ופרש"י: ברכה
כהנים  ויפנו כהנים קמי למיתי דמצו הני ברכה,
ברכה"), בכלל אינן באו לא והם ויברכום אליהם
ר' אמר אידי בר יעקב ר' אמר רבין אתא כי אלא

גמליאל רבן פטר לא חסידא עם `l`שמעון
בעיר  אבל במלאכה דאניסי משום מ"ט שבשדות,

לא".
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ג.13) א, ויקרא לקו"ת ראה
(14" בהל' מדייק הנ"ל אריב"ל ומציין `xenובד"ה להם"

להיות  כו' "לאמר א): (סז, ושם השלישי, בחודש ד"ה לתו"א
מסיני". למשה שנאמרה ממש ה' דבר מפיהם היוצאת ההלכה

ב.15) כב, ברכות
שייך 16) ה"ה ב"כ לתפלה: ב"כ בין ישנה השתוות ועוד

כנגד  "תפלות הרי תפלה וגם אֿב). לח, סוטה (ראה לעבודה
ב). כו, (ברכות תקנום" תמידין

(בסופו).17) שם אריב"ל ד"ה
ברוך"18) "מברכיך על מברכיך" ב"ואברכה המעלה שזוהי

בב"ר  מרז"ל (ע"ד אחרים ע"י גם שייך זה כי כט ), כז, (תולדות
ב" משא"כ יב), שם)dkxa`eפל"ט, ב"ר (ראה הפי' מברכיך"

שם.envrשהקב"ה ח"ה לקו"ש ראה אותו. יברך
א.19) לה,
ב.20) לג,
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כהנים  מברכת הגמרא שראיית מובן הנ"ל וע"פ
השווה  צד שמצינו בזה רק אינה ש"ץ) (של לתפלה

ענינים ש mipeyבב' כ"א ,mvra הענינים ב' - הם שוים
ומשא  חדש רצון בתוכנם, - כהנים וברכת דתפלה
מהשתלשלות. מלמעלה ממשיכות שתיהן בדין, פנים

לתפלה. כהנים מברכת ראי' מביא ולכן

להביא  אין שבד"כ מובן, הנ"ל ע"פ ואדרבה:
הברכה  כלל: דומות אינן כי לתפלה, מברכה ראי'
השתל', שבסדר המקור מן המשכה הוא ענינה
והנהגתו, המתברך מעלת כמובן, עיקר, ובזה
מצד  הוא ההמשכה להעדר הטעם כאשר ובפרט

שישנו ע"י dhnlחסרון  להמשיך שבכדי מובן א"כ ,
שמצד jixvהברכה העיכוב או המניעה את להסיר

jxaznd;

- חדש רצון לפעול שענינה תפלה משא"כ
במעלת  תלוי ה"ז השתל', מסדר מלמע' המשכה
האדם  נמצא בו המצב כ"כ נפק"מ ואין המתפלל

מלמעלה exearשמתפללים היא שההמשכה כיון ,
לא  אם שאף להיות אפשר גם ולכן השתל', מסדר
התפלה. תפעול אז גם דהמקבל, הכנה שום תהי'

ראי' אין לתפלה,zgxknועפ"ז (סתם) מברכה
שאחורי  עם למה מובן בברכה לחלק: יש כי

והם היות ברכה, בכלל אינם שאינם mi`xnהכהנים
מאומה, מועלת הברכה אין לכן בהברכה, חפצים

ותרחק 21כמ"ש  ממילא) (ובדרך בברכה חפץ "ולא
משא"כ  המתברך; מצב נוגע בברכה שהרי ממנו",
אם  אף לכן כנ"ל, מצבו, כ"כ נוגע אין הרי בתפלה,
הש"ץ  שתפלת אפשר מ"מ בזה, חפץ אינו המקבל

פעולתה. תפעול

שהן  לתפלה, שוה כהנים שברכת מאחר אך
הרי  מהשתלשלות, מלמעלה המשכה שתיהם

ביותר: הראי' מתאימה

שהן  זה בענין הן שוות ותפלה שב"כ להיות
נפק"מ  אין הרי ובזה השתל', מסדר מלמע' המשכה

מהו zbxceכ"כ oevx ואעפי"כ כנ"ל, המתברך,
השתל' מסדר מלמעלה להמשיך שבכדי אנו רואים

בתור לא כי (אם להכנה להיות jiynnצריך אלא ,
ilk,עצמה התפלה הו"ע דבתפלה - לקבלה)

בהכנות  - הכהנים של הברכה היא כהנים ובברכת
הישראל  הכנת היא וכמו"כ והדומה, כנט"י שלהם

פנים  כנגד פנים עצמו ומעמיד וכו' ע"ע שמדקדק
וכו'.

דב"כ  שההכנה דכשם הגמרא, הוכחת היא ע"ז
השתלשלות, מסדר דלמעלה ההמשכה לקבל בכדי
הברכה  גוף היינו עצמו, הכהן הכנת מספיקה אינה
הברכה  שקודם נט"י הכנת באהבה, שמברך
מקבל  מצד גם הכנה להיות שצריכה אלא והדומה,

אנוס  אינו (אם פנים כנגד פנים שיעמוד ),22הברכה,
המשכה  הוא ענינה שגם בתפלה, הוא כמו"כ
עבודת  היא וההכנה השתל', מסדר מלמעלה
האדם  מצד גם עבודה בזה צ"ל וכו', התפלה
להמשיך  בכדי אנוס) אינו (באם עבורו שמתפללים
הגמרא  מסקנת ולכן השתלשלות, מסדר מלמעלה
אבל  שבשדות העם את דוקא מוציא שהש"ץ היא,

שבעיר. אותן לא

שראיי ‰. לומר יש חזקה אמנם היא הגמרא ת
מעלה מצד במכש"כ, והיא שיש ztqepיותר,

כהנים ב  ובהקדים:ברכת התפלה, ענין על
דוקא  הוא שבשדות העם את מוציא שהש"ץ זה

ט' ישנם נחשב oirneyכאשר - לאו ובאם לו,
העם  ואת בקי האינו את מוציא (ואינו כיחיד

בעיר 23שבשדות  גם הנה כהנים, בברכת משא"כ .(
שכולם  הוא הדין כהנים, שכולם ביהכ"נ או

שבשדות  לעם - מברכים ולמי כפים, .24נושאים

לתפלה: כהנים ברכת בין חילוק שישנו היינו
ט' ע"י דוקא elבתפלה oirney מציאות נעשה

ב  משא"כ כו', להוציאם ויכול כהנים הש"ץ ברכת
מט' כח לנתינת צריך הכהן elאין oirney.

אחד  בפרט המעלה בהקדים יובן לזה והטעם
התפלה  על :25שבברכה

- כענינה - בלשון היא ,dywaתפלה
miywanyke מפני הבקשה, שתתמלא ודאות אין ,

ברכה  משא"כ בהמבקש; תלוי' אינה שההשפעה
שמצוה  היינו הבטחה), בל' (או ציווי בל' היא

לפלוני. פלוני ענין שישפיעו כביכול
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יז.21) קט, תהלים

הל'22) הרמב"ם על מצפע"נ ולהעיר אנוס. כשהוא משא"כ
את  מוציא שהמלך המלך, ממצות ולהעיר ה"ד. סוף פ"ה יסוה"ת
ולכן  להם שייך שאין הענין ואין רסכ"ט). אגה"ק (ראה כאו"א

mixeht וגידים אברים שתרי"ג מזה (כדמוכח בזה שחייבים  כ"א ,
מכות b"ixzכנגד ב. קע, זח"א וראה - שם באגה"ק (כמ"ש מצות

שהמלך  אלא ב)) (עא, פנ"א פ"ד. תניא ב. תצא תנחומא ב. כג,
`iven.אותם

ס"ו.23) סקכ"ד אדה"ז שו"ע ראה
סל"ח.24) סקכ"ח אדה"ז שו"ע ב. לח, סוטה
תרנ"ד.25) תברכו כה בד"ה ,(9 בהערה (שנסמן אוה"ת ראה
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נמצא  המתפלל בתפלה, הוא: החילוק וטעם
dhnlומבקש ,dlrnlny וזו פלוני, ענין ישפיעו

במדרי' נמצא המברך ברכה, משא"כ בלבד; בקשה
בכחו  ולכן הברכה, באה שממנו מהמקור שלמעלה

הברכה. את לצוות

זהו  - מברכה למעלה היא שתפלה שנת"ל [וזה
דהשפעת  ההשפעה, נמשכת שמשם להמקור בנוגע

ה  והשפעת הברכה השתל', שבסדר ממקור יא
אבל  השתל'; מסדר שלמע' ממקור היא התפלה

הנה mc`deהמברךmc`dlבנוגע המתפלל,
והמברך  ההשפעה, ממקור למטה נמצא המתפלל

ההשפעה]. ממקור למעלה נמצא

מעלה שישנה מובן על zkxaaעפ"ז כהנים
המקור 26התפלה  מעלות: ב' כהנים בברכת כי ,

מסדר  למעלה הוא ההשפעה נמשכת שמשם
שזהו תורה אמרה זה ועם ,dywaולאdkxaהשתל',

ה"ה  זו, ממדרי' למע' הוא המברך שהכהן היינו
את  לצוות בכחו ולכן ביותר, נעלה במקום נמצא

מהשתל'. שלמעלה ממדרי' גם ההשפעה

נמשכת  שמשם המדרי' שבענין שאף נמצא
בדרגת  אבל ותפלה, כהנים ברכת שוות ההשפעה,
במדרי' למעלה הוא המברך והכהן המתפלל האדם
- ההשפעה מקור - שהיא ההשפעה, ממקור גם

השתל'. מסדר למעלה

כח  לנתינת הש"ץ צריך מדוע יובן ועפ"ז
הש"ץ  לזה: א"צ המברך הכהן ואילו מהשומעין,

נמצא וכו'dhnlהמתפלל כח לנתינת זקוק ולכן ,
הכהן  אבל כו'; יד"ח ולהוציא להתפלל שיוכל
אין  ולכן השתל', מסדר ביותר למע' נמצא המברך

כו'. מיוחד כח לנתינת זקוק

הגמרא  הוכחת ביותר תומתק  כהנ"ל וע"פ
ברכת  ומה במכ"ש: - לתפלה כהנים מברכת

שהכהן כו'jxandכהנים, כח לנתינת צריך אינו
בשדות),dlertואין נמצאים (שהרי מהמתברכים

לפי  הברכה, בכלל אינם הכהנים שאחורי עם ומ"מ
mikxazndשצ"ל zpkdבכדיlawl כש"כ - ההשפעה

מכש"כ  הרי כו' כח לנתינת צריך שהש"ץ בתפלה,
אלו  ולכן הצבור. מצד הכנה בזה להיות שצריכה

הש"ץ. בתפלת יוצאים אין אניסי דלא

.Â אם היינו - ור"י ר"ע פליגי גופא דבזה י"ל עפ"ז
למעלה odkdגתדר  היא - ישראל את שמברך בעת -

צ"ל  אם פלוגתתם תלוי' ובזה לא, או מהשתלשלות
מיוחד וכדלהלן:d"awdyקרא הברכות, על מסכים

בכחה  כהנים שברכת לזה שהטעם (ס"ב) נת"ל
של  ומקורו משרשו הגבוה חדש ענין להביא
זאת  עושים שהכהנים לפי הוא, המתברך,

של ומכיוןd"awdבשליחותו ,`edy ח"ו מוגבל אינו
בהברכות  וגם בברכתו, יש והגבלות, מדידות בשום

מהשתל'.ezegilyaהמתברכות למעלה להגיע הכח ,

מכיון  א) האופנים: בב' אפ"ל גופא זה אמנם
ש lretaשהברכה בו"ד, מפי r"vnנאמרת egka oi`

כח צ"ל מהשתל', מלמע' שגם cgeinלהמשיך ,
שאף  ז.א. מהשתל', מלמע' תמשיך זו ברכה
כמה  הרי מ"מ הקב"ה, של בשליחותו שמברך

בשליחות  אפ"ל י"ל 27דרגות כהנים בברכת וגם -
ברכת  עם ומתעצם מתאחד הקב"ה של כחו שאין

פרטים  ויש ברכת 28הבו"ד, כמו בהם שמוגבלת
c"ea ברכתו תהי' זו ברכה שגם מיוחד כח וצ"ל .
.d"awdשל

הקב"ה  של בשליחותו זאת שעושה מכיון ב)
יש  להמשלח", מתייחס השליח "מעשה הרי

מהשתל'dnvrבהברכה מלמעלה להמשיך .29הכח
הכהן, (ברכת) עם מתעצם הקב"ה של שכחו ז.א.
למעלה  היא הברכה בעת עצמו הכהן דרגת ובמילא

כנ"ל. מהשתל'

כהנים ברכת ר"ע, שלדעת ברכת r"vnוי"ל הוא
c"eaקרא צ"ל ולכן הא'), שהקב"ה cgein(כאופן

ידם  על כח30מסכים שישנו היינו -cgein מהקב"ה
ברכות תהינה מהשתל',d"awdשהברכות מלמע' ,
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(עיין 26) כהנים ברכת בערך גם בתפלה מעלה שיש אף
שלו)). (ע' תרס"ו המשך

שו"ע 27) גם וראה בתחלתו. ענגל) (להר"י טוב לקח ראה
זה  הרי וכו' ממש בעצמו כעושה בקו"א: סכ"ה סרס"ג אדה"ז
המשך  ועיין אריכתא. כידו שנעשית כו' חבירו של ידו אוחז כאילו

שכוֿז). (ע' עבד דמדרי' העבודה ענין בביאור רס"ו
אבל 28) פנים, משא - הוי' ישא אומרים ולכן כולם, לא אבל

ע"ע. מדקדקים שצ"ל - הגבלה עצמו בזה גם
אהרן 29) זרע "הכהנים (9 (שבהערה נשא אוה"ת וראה

כו' דאבא מנצח כה k"rשרשם ובד"ה כו'". ואומרים מצווים
מבחי' שרשם שהכהנים "דלהיות שם): (שבהערה תרנ"ד תברכו

כו'". דעתיק חסד רב
אותם 30) שצוה "דאעפ"י שם): הע"י (על הרי"ף בפי' וכמ"ש

דומה  ואינו בו"ד, מפי אלא אינם מ"מ עמהם, ומסכימים לברך
בפנים  מ"ש וע"פ לר"ע". איצטריך ולכך הגבורה מפי למתברכים
מנ"ל  קשה לר"י "אבל שם: שהקשה מה גם מתורץ ר"י בדעת

הגבורה". מפי מתברכין דישראל
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כהנים  מברכת הגמרא שראיית מובן הנ"ל וע"פ
השווה  צד שמצינו בזה רק אינה ש"ץ) (של לתפלה

ענינים ש mipeyבב' כ"א ,mvra הענינים ב' - הם שוים
ומשא  חדש רצון בתוכנם, - כהנים וברכת דתפלה
מהשתלשלות. מלמעלה ממשיכות שתיהן בדין, פנים

לתפלה. כהנים מברכת ראי' מביא ולכן

להביא  אין שבד"כ מובן, הנ"ל ע"פ ואדרבה:
הברכה  כלל: דומות אינן כי לתפלה, מברכה ראי'
השתל', שבסדר המקור מן המשכה הוא ענינה
והנהגתו, המתברך מעלת כמובן, עיקר, ובזה
מצד  הוא ההמשכה להעדר הטעם כאשר ובפרט

שישנו ע"י dhnlחסרון  להמשיך שבכדי מובן א"כ ,
שמצד jixvהברכה העיכוב או המניעה את להסיר

jxaznd;

- חדש רצון לפעול שענינה תפלה משא"כ
במעלת  תלוי ה"ז השתל', מסדר מלמע' המשכה
האדם  נמצא בו המצב כ"כ נפק"מ ואין המתפלל

מלמעלה exearשמתפללים היא שההמשכה כיון ,
לא  אם שאף להיות אפשר גם ולכן השתל', מסדר
התפלה. תפעול אז גם דהמקבל, הכנה שום תהי'

ראי' אין לתפלה,zgxknועפ"ז (סתם) מברכה
שאחורי  עם למה מובן בברכה לחלק: יש כי

והם היות ברכה, בכלל אינם שאינם mi`xnהכהנים
מאומה, מועלת הברכה אין לכן בהברכה, חפצים

ותרחק 21כמ"ש  ממילא) (ובדרך בברכה חפץ "ולא
משא"כ  המתברך; מצב נוגע בברכה שהרי ממנו",
אם  אף לכן כנ"ל, מצבו, כ"כ נוגע אין הרי בתפלה,
הש"ץ  שתפלת אפשר מ"מ בזה, חפץ אינו המקבל

פעולתה. תפעול

שהן  לתפלה, שוה כהנים שברכת מאחר אך
הרי  מהשתלשלות, מלמעלה המשכה שתיהם

ביותר: הראי' מתאימה

שהן  זה בענין הן שוות ותפלה שב"כ להיות
נפק"מ  אין הרי ובזה השתל', מסדר מלמע' המשכה

מהו zbxceכ"כ oevx ואעפי"כ כנ"ל, המתברך,
השתל' מסדר מלמעלה להמשיך שבכדי אנו רואים

בתור לא כי (אם להכנה להיות jiynnצריך אלא ,
ilk,עצמה התפלה הו"ע דבתפלה - לקבלה)

בהכנות  - הכהנים של הברכה היא כהנים ובברכת
הישראל  הכנת היא וכמו"כ והדומה, כנט"י שלהם

פנים  כנגד פנים עצמו ומעמיד וכו' ע"ע שמדקדק
וכו'.

דב"כ  שההכנה דכשם הגמרא, הוכחת היא ע"ז
השתלשלות, מסדר דלמעלה ההמשכה לקבל בכדי
הברכה  גוף היינו עצמו, הכהן הכנת מספיקה אינה
הברכה  שקודם נט"י הכנת באהבה, שמברך
מקבל  מצד גם הכנה להיות שצריכה אלא והדומה,

אנוס  אינו (אם פנים כנגד פנים שיעמוד ),22הברכה,
המשכה  הוא ענינה שגם בתפלה, הוא כמו"כ
עבודת  היא וההכנה השתל', מסדר מלמעלה
האדם  מצד גם עבודה בזה צ"ל וכו', התפלה
להמשיך  בכדי אנוס) אינו (באם עבורו שמתפללים
הגמרא  מסקנת ולכן השתלשלות, מסדר מלמעלה
אבל  שבשדות העם את דוקא מוציא שהש"ץ היא,

שבעיר. אותן לא

שראיי ‰. לומר יש חזקה אמנם היא הגמרא ת
מעלה מצד במכש"כ, והיא שיש ztqepיותר,

כהנים ב  ובהקדים:ברכת התפלה, ענין על
דוקא  הוא שבשדות העם את מוציא שהש"ץ זה

ט' ישנם נחשב oirneyכאשר - לאו ובאם לו,
העם  ואת בקי האינו את מוציא (ואינו כיחיד

בעיר 23שבשדות  גם הנה כהנים, בברכת משא"כ .(
שכולם  הוא הדין כהנים, שכולם ביהכ"נ או

שבשדות  לעם - מברכים ולמי כפים, .24נושאים

לתפלה: כהנים ברכת בין חילוק שישנו היינו
ט' ע"י דוקא elבתפלה oirney מציאות נעשה

ב  משא"כ כו', להוציאם ויכול כהנים הש"ץ ברכת
מט' כח לנתינת צריך הכהן elאין oirney.

אחד  בפרט המעלה בהקדים יובן לזה והטעם
התפלה  על :25שבברכה

- כענינה - בלשון היא ,dywaתפלה
miywanyke מפני הבקשה, שתתמלא ודאות אין ,

ברכה  משא"כ בהמבקש; תלוי' אינה שההשפעה
שמצוה  היינו הבטחה), בל' (או ציווי בל' היא

לפלוני. פלוני ענין שישפיעו כביכול
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יז.21) קט, תהלים

הל'22) הרמב"ם על מצפע"נ ולהעיר אנוס. כשהוא משא"כ
את  מוציא שהמלך המלך, ממצות ולהעיר ה"ד. סוף פ"ה יסוה"ת
ולכן  להם שייך שאין הענין ואין רסכ"ט). אגה"ק (ראה כאו"א

mixeht וגידים אברים שתרי"ג מזה (כדמוכח בזה שחייבים  כ"א ,
מכות b"ixzכנגד ב. קע, זח"א וראה - שם באגה"ק (כמ"ש מצות

שהמלך  אלא ב)) (עא, פנ"א פ"ד. תניא ב. תצא תנחומא ב. כג,
`iven.אותם

ס"ו.23) סקכ"ד אדה"ז שו"ע ראה
סל"ח.24) סקכ"ח אדה"ז שו"ע ב. לח, סוטה
תרנ"ד.25) תברכו כה בד"ה ,(9 בהערה (שנסמן אוה"ת ראה
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נמצא  המתפלל בתפלה, הוא: החילוק וטעם
dhnlומבקש ,dlrnlny וזו פלוני, ענין ישפיעו

במדרי' נמצא המברך ברכה, משא"כ בלבד; בקשה
בכחו  ולכן הברכה, באה שממנו מהמקור שלמעלה

הברכה. את לצוות

זהו  - מברכה למעלה היא שתפלה שנת"ל [וזה
דהשפעת  ההשפעה, נמשכת שמשם להמקור בנוגע

ה  והשפעת הברכה השתל', שבסדר ממקור יא
אבל  השתל'; מסדר שלמע' ממקור היא התפלה

הנה mc`deהמברךmc`dlבנוגע המתפלל,
והמברך  ההשפעה, ממקור למטה נמצא המתפלל

ההשפעה]. ממקור למעלה נמצא

מעלה שישנה מובן על zkxaaעפ"ז כהנים
המקור 26התפלה  מעלות: ב' כהנים בברכת כי ,

מסדר  למעלה הוא ההשפעה נמשכת שמשם
שזהו תורה אמרה זה ועם ,dywaולאdkxaהשתל',

ה"ה  זו, ממדרי' למע' הוא המברך שהכהן היינו
את  לצוות בכחו ולכן ביותר, נעלה במקום נמצא

מהשתל'. שלמעלה ממדרי' גם ההשפעה

נמשכת  שמשם המדרי' שבענין שאף נמצא
בדרגת  אבל ותפלה, כהנים ברכת שוות ההשפעה,
במדרי' למעלה הוא המברך והכהן המתפלל האדם
- ההשפעה מקור - שהיא ההשפעה, ממקור גם

השתל'. מסדר למעלה

כח  לנתינת הש"ץ צריך מדוע יובן ועפ"ז
הש"ץ  לזה: א"צ המברך הכהן ואילו מהשומעין,

נמצא וכו'dhnlהמתפלל כח לנתינת זקוק ולכן ,
הכהן  אבל כו'; יד"ח ולהוציא להתפלל שיוכל
אין  ולכן השתל', מסדר ביותר למע' נמצא המברך

כו'. מיוחד כח לנתינת זקוק

הגמרא  הוכחת ביותר תומתק  כהנ"ל וע"פ
ברכת  ומה במכ"ש: - לתפלה כהנים מברכת

שהכהן כו'jxandכהנים, כח לנתינת צריך אינו
בשדות),dlertואין נמצאים (שהרי מהמתברכים

לפי  הברכה, בכלל אינם הכהנים שאחורי עם ומ"מ
mikxazndשצ"ל zpkdבכדיlawl כש"כ - ההשפעה

מכש"כ  הרי כו' כח לנתינת צריך שהש"ץ בתפלה,
אלו  ולכן הצבור. מצד הכנה בזה להיות שצריכה

הש"ץ. בתפלת יוצאים אין אניסי דלא

.Â אם היינו - ור"י ר"ע פליגי גופא דבזה י"ל עפ"ז
למעלה odkdגתדר  היא - ישראל את שמברך בעת -

צ"ל  אם פלוגתתם תלוי' ובזה לא, או מהשתלשלות
מיוחד וכדלהלן:d"awdyקרא הברכות, על מסכים

בכחה  כהנים שברכת לזה שהטעם (ס"ב) נת"ל
של  ומקורו משרשו הגבוה חדש ענין להביא
זאת  עושים שהכהנים לפי הוא, המתברך,

של ומכיוןd"awdבשליחותו ,`edy ח"ו מוגבל אינו
בהברכות  וגם בברכתו, יש והגבלות, מדידות בשום

מהשתל'.ezegilyaהמתברכות למעלה להגיע הכח ,

מכיון  א) האופנים: בב' אפ"ל גופא זה אמנם
ש lretaשהברכה בו"ד, מפי r"vnנאמרת egka oi`

כח צ"ל מהשתל', מלמע' שגם cgeinלהמשיך ,
שאף  ז.א. מהשתל', מלמע' תמשיך זו ברכה
כמה  הרי מ"מ הקב"ה, של בשליחותו שמברך

בשליחות  אפ"ל י"ל 27דרגות כהנים בברכת וגם -
ברכת  עם ומתעצם מתאחד הקב"ה של כחו שאין

פרטים  ויש ברכת 28הבו"ד, כמו בהם שמוגבלת
c"ea ברכתו תהי' זו ברכה שגם מיוחד כח וצ"ל .
.d"awdשל

הקב"ה  של בשליחותו זאת שעושה מכיון ב)
יש  להמשלח", מתייחס השליח "מעשה הרי

מהשתל'dnvrבהברכה מלמעלה להמשיך .29הכח
הכהן, (ברכת) עם מתעצם הקב"ה של שכחו ז.א.
למעלה  היא הברכה בעת עצמו הכהן דרגת ובמילא

כנ"ל. מהשתל'

כהנים ברכת ר"ע, שלדעת ברכת r"vnוי"ל הוא
c"eaקרא צ"ל ולכן הא'), שהקב"ה cgein(כאופן

ידם  על כח30מסכים שישנו היינו -cgein מהקב"ה
ברכות תהינה מהשתל',d"awdשהברכות מלמע' ,
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(עיין 26) כהנים ברכת בערך גם בתפלה מעלה שיש אף
שלו)). (ע' תרס"ו המשך

שו"ע 27) גם וראה בתחלתו. ענגל) (להר"י טוב לקח ראה
זה  הרי וכו' ממש בעצמו כעושה בקו"א: סכ"ה סרס"ג אדה"ז
המשך  ועיין אריכתא. כידו שנעשית כו' חבירו של ידו אוחז כאילו

שכוֿז). (ע' עבד דמדרי' העבודה ענין בביאור רס"ו
אבל 28) פנים, משא - הוי' ישא אומרים ולכן כולם, לא אבל

ע"ע. מדקדקים שצ"ל - הגבלה עצמו בזה גם
אהרן 29) זרע "הכהנים (9 (שבהערה נשא אוה"ת וראה

כו' דאבא מנצח כה k"rשרשם ובד"ה כו'". ואומרים מצווים
מבחי' שרשם שהכהנים "דלהיות שם): (שבהערה תרנ"ד תברכו

כו'". דעתיק חסד רב
אותם 30) שצוה "דאעפ"י שם): הע"י (על הרי"ף בפי' וכמ"ש

דומה  ואינו בו"ד, מפי אלא אינם מ"מ עמהם, ומסכימים לברך
בפנים  מ"ש וע"פ לר"ע". איצטריך ולכך הגבורה מפי למתברכים
מנ"ל  קשה לר"י "אבל שם: שהקשה מה גם מתורץ ר"י בדעת

הגבורה". מפי מתברכין דישראל
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ד" הפי' mikqnשזהו d"awd ר"י משא"כ ידם". על
שיש  ו)לדעתו כהני כח) (ומגדיל מסייע - (כהנא

הכהנים קרא r"vnבברכת לזה ואי"צ זה 31כח

.32מיוחד 

כמו  כהנים ברכות ענין קצת: אחר בסגנון
ניתן  - השתלשלות) מסדר (למעלה במקורו שהוא

elek כהנים של הסכמה 33ל"בעלות" צריכים ואין
נוספת.

הברכה ר"ע שלדעת מובן היא mipdklעפ"ז
שלדעתו מכיון השתל': שבבחי' כהנים ברכה ברכת

mvraמפי שנאמרת למעלה mipdkd(כפי אינה (
(הברכה  שהמסובב אאפ"ל הרי השתל', מסדר
ישראל) את שמברכים ברכתם ע"י הבאה לכהנים

(הברכה מהסיבה יותר גבוהה בדרגא mdyתהי'
שהברכה  לומר מוכרח ולכן ישראל). את מברכים
ר"י  לדעת משא"כ השתל'. מבחי' היא לכהנים

כהנים מסדר mvraשברכת שלמעלה מבחי' היא
שמתברכים) הברכה (ומגדיל מסייע - השתלשלות

זו. מבחי' היא לכהנים הברכה גם ולדעתו כהני

אין למה מובן גופא זה בכתוב yxetnומטעם
הברכה "וא  כי "אני", תיבת מברכיך" ברכה

ההשתל' סדר מבחי' היא זה, מפסוק .34הנלמדת

(a"iyz ,`"pn 'k zgiyn)
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"פשיטא 31) דלר"י במ"ש התוס' כוונת שזוהי ג"כ וי"ל

פשיטא, אי"ז לר"ע משא"כ לברך", להם שציוה כיון דמסכים,
כבפנים.
לדעת 32) גם ר"ה מס' בסיום הגמרא סוגיית אזלא ואעפי"כ

ס"ד. כנ"ל לתפלה, כהנים מברכת הראי' מובנת בלא"ה כי ר"ע,
לקוטי 33) עם הגש"פ בסוף (נדפס לפסחים הדרן סוף עיין

ר"י  שיטות תקיג) ע' - תשל"ט קה"ת וביאורים, מנהגים טעמים
בזה. ורע"ק

התלבשות 34) ע"י או מעבר ע"י דהמשכה מהחילוק להעיר
ג. פט, מסעי לקו"ת א). (קנח, בפע"ח מ"ש להבין ד"ה (קו"א

ובכ"מ).

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

צנמ"ס מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

... דעתי ברורה, שההשתתפות בקואוליציא )ועאכו"כ שז.א. במשרת מיניסטר המביא לפועל 

דבר עבירה כו'( אסורה בהחלט ע"פ שו"ע. וענין דעבירה נמצא ברוב משרדי המיניסטריום ואולי גם 

בכולם. ולכל לראש במשרד הדתות, לשון רבים, ששם איסורי ע"ז ממש. ונגדל פי כמה כאשר חותם על 

הפקודה איש מניח תפילין, שזוהי הצהרה נוספת שיש לשתף ר"ל וכו'.

פשוטה הקושיא שישאלו, שהרי דוקא במשרד זה תלוי' ההענקה לכמה עניני דת ישראל, אבל 

פשיטא שאין לעשות מסחר במצות ועבירות בכלל, ומי יאמר באחת מהשלש והראשונה שבהן - ע"ז 

כפשוטה, שלא היתה כזאת מעת שאנשי כנה"ג בטלוה, ובפרט לעשות הענין בשם כלל ישראל.

כוונתי בכתבי האמור )שבטח חושדני בה, והוא חשד מבוסס(, שבאם ביד כת"ר למנוע הנ"ל - 

והרי אה"ק מורגלת בנסים - תבוא עליו ברכה וזכות הרבים מסייעתו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן
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(הברכה מהסיבה יותר גבוהה בדרגא mdyתהי'
שהברכה  לומר מוכרח ולכן ישראל). את מברכים
ר"י  לדעת משא"כ השתל'. מבחי' היא לכהנים

כהנים מסדר mvraשברכת שלמעלה מבחי' היא
שמתברכים) הברכה (ומגדיל מסייע - השתלשלות

זו. מבחי' היא לכהנים הברכה גם ולדעתו כהני

אין למה מובן גופא זה בכתוב yxetnומטעם
הברכה "וא  כי "אני", תיבת מברכיך" ברכה
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"פשיטא 31) דלר"י במ"ש התוס' כוונת שזוהי ג"כ וי"ל

פשיטא, אי"ז לר"ע משא"כ לברך", להם שציוה כיון דמסכים,
כבפנים.
לדעת 32) גם ר"ה מס' בסיום הגמרא סוגיית אזלא ואעפי"כ

ס"ד. כנ"ל לתפלה, כהנים מברכת הראי' מובנת בלא"ה כי ר"ע,
לקוטי 33) עם הגש"פ בסוף (נדפס לפסחים הדרן סוף עיין

ר"י  שיטות תקיג) ע' - תשל"ט קה"ת וביאורים, מנהגים טעמים
בזה. ורע"ק

התלבשות 34) ע"י או מעבר ע"י דהמשכה מהחילוק להעיר
ג. פט, מסעי לקו"ת א). (קנח, בפע"ח מ"ש להבין ד"ה (קו"א

ובכ"מ).

מתוך פניני לוי יצחק על התורה
"איש ואשה שכינה שרוי' ביניהם", ולכן לא נזכר התואר 

איש ואשה בגט

איש ואשה, שכינה שרוי' ביניהם1 י"ה, י' באיש ה' 
באשה.

ולכן בנוסח הגט לא נזכר2 התואר איש ואשה, רק 
אדם גבר אינש אנתתי, בלשון תרגום3.

תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד קט

האדם  ערומים  שניהם  ויהיו   – כה  ב,  בראשית 
ואשתו ולא יתבששו

ביאור, דקודם החטא הי' "ולא יתבוששו" וכן יהי' לע"ל, 
ומבאר הגמ' )גיטין לד.( "זיל השתא ותא למחר" דהוא רמז 

על לעתיד לבוא וכו'

אזל  לדביתהו,  גיטא  לה  שדר  רעילאי5  בר  4גידול 

שליחא אשכחה דהוה יתבא ונוולא, אמר לה הא גיטך, 
וא"ל,  זיל השתא ותא למחר, אזל לגבי',  לי',  אמרה 
הטוב  אמר  אביי  והמטיב,  הטוב  ברוך  ואמר  פתח 
והמטיב  הטוב  אמר  רבא  גיטא,  בטל  ולא  והמטיב 
ובטל גיטא, במאי קמיפלגי בגלוי דעתא בגיטא דאביי 

סבר כו' ורבא סבר כו' ע"ש.
גיטין לד.

ונוולא, אורגת.

הא גיטך, הראהו לה ולא מסרו לה.

ברוך הטוב והמטיב, שלא מסרת לה.

ולא בטל גיטא, ואם בא שליח זה ומסרה לה למחר 

מגורשת.
גלוי דעתא, שאינו חפץ עוד בשליחות זה.

רש"י

1( סוטה יז.
2( משא"כ בשטר התנאים וכו'.

3( ראה לעיל סימן לא. לקמן סימן סה.
4( ]תרגום ללה"ק[ גידול בר רעילאי שלח גט לאשתו על ידי שליח, 
הנה  ואורגת, אמר לה השליח,  יושבת  ומצאה כשהיא  הלך השליח, 
לך  להשליח,  אמרה  לה(,  מסר  לא  אך  הגט,  את  לה  )והראה  גיטיך 
וסיפר  ותבוא למחר, הלך השליח לגידול בר רעילאי,  עכשיו מכאן, 
לו מה שאירע, פתח גידול ואמר "ברוך הטוב והמטיב", כלומר, הוא 
הודה להקב"ה על שלא מסר הגט לאשה, )וגילה דעתו שהוא שמח 

שהשליח לא נתן הגט, אבל לא ביטל בפירוש( וכו'.
יצחק,  לוי  בתורת  בפנים  הביאור  באריכות  וראה  אדם,  ֵׁשם  הוא   )5
דשמו רומז על בחי' גבורות, ולכן רצה לגרש אשתו וכו', וראה פניני 

לוי יצחק דברים כד, א.

ולכאורה מהו הענין שאשכחה דהוה יתבה ונוולא, 
ולמה אמרה לי' זיל השתא ותא למחר.

הרי  כי  י"ל  לגרשה,  רצה  מה  מפני  י"ל  והענין 
הנה  גדיל,  שליש  כמו6  גדיל  מלשון  גידול  נקרא 
גדיל,  כזו כמו  היא במלאכה  גם  הוא רצה שתתעסק 
זה  שייכים  וגידול  אריגה  כי  אורגת,  שתהי'  והיינו 
אורגת,  משום  גודלת7  צ"ד  דף  בשבת  כדאיתא  לזה, 
ועיין בערוך מע'8 גדול ב'. והיא היתה אשה שניימא 
ודיקולא שפיל בסנהדרין9 דף ז', שהיא עצלה ופלכה 

ומלאכת ידי' שפיל כמ"ש בפירוש רש"י שם, לכן רצה 
לגרשה.

והלך השליח ומצאה דהוה יתבא ונוולא, שאורגת, 
ניימא ודיקולא שפיל, אלא  הוא היפך מכמו שהיתה 
אדרבה ידי'10 שלחה בכישור וכפי' תמכו פלך, והוא 

שאורגת בגדים ולבושים.
השתא  הרי  כי  למחר,  ותא  השתא  זיל  לי'  אמרה 
בגט  יגרשנה  ולמה  תיקון,  ענין  שהוא  אורגת,  היא 

שהוא מבחי' תהו.
גם הרי יתבא שענין ישיבה מורה על תיקון כמ"ש11 
בגט  יגרשוה  ולמה  יצרה,  לשבת  בראה  לתהו  לא 

שהוא מבחי' תהו12.

6( במצות ציצית צריך להיות שליש גדיל. ראה שו"ע אדמו"ר הזקן 
הל' ציצית סימן יא הלכה כט.

וכן  וז"ל:  הרע"ב  ופי'  הגודלת",  "כן  מ"ו(  פ"י  )שבת  במשנה   )7
הגודלת, שער אשה וקולעת אותה תרגום עבות )שמות כח, יד( גדילו.

8( וז"ל: הגודלת הכוחלת הפוסקת בפ' המצניע )משנה אחרונה בפ' 
י' דשבת ודף צ"ד:( הגודלת משום אורגת, פי' הגודלת, מעשה עבות 

)שמות כח, יד( תרגום "עובד גדילו", )וכן שמות לט, טו(.
9( דף ז. ההוא* דהוה קאמר ואזיל, היא ניימא ודיקולא שפיל אמר לי' 
שמואל לרב יהודה קרא כתיב )קהלת י, יח( בעצלתים ימך המקרה כו' 
)גמ'(. ]ופרש"י: היא ניימא ודיקולא שפיל, כשהאשה מנמנמת הסל 
שעל ראשה שהיא נותנת בו פילכה ומלאכת ידי' בו שפיל, כלומר תוך 

שהיא עצילה אין מלאכתה ניכרת.[
*( ]תרגום ללה"ק[ אדם אחד הי' "אומר והולך", היינו, הי' רגיל לומר, 
מנהגם  שהי'  כלומר,  ונופל,  מושפל  ראשה  שעל  והסל  מנמנת,  היא 
שהאשה נותנת את הפלך שטווה בו ואת מלאכתה בתוך סל, ונותנת 
את הסל על ראשה, ו"כשהיא מנמנת, הסל נופל", היינו כשהיא עצלה 
ואינה עובדת כראוי, אין מלאכת ניכרת*. א"ל שמואל לר"י: מקרא 
מפורש היא )קהלת י, יח( "בעצלתים ימך המקרה וגו' )ובשפלות ידים 
ידלף הבית, שכשאדם מתעצל ואינו מתקן פרצה קטנה בתקרת הבית, 
יושפל )"ימך"( הבנין המקרה את הבית )התקרה(, ויטפטף ממנו דלף 

של גשמים".
עצלותה  ומעולה, שמתוך  טובה  המלאכה  ניכרת  המלאכה  *( שאין 

המלאכה מתקלקלת.
10( משלי לא, יט.
11( ישעי' מה, יח.

12( ראה לעיל סימן טז, לקמן סימן סג, דכל ענין הנישואין הו"ע של 

המשך בעמקד וכ



כ

לז  חוברת

הי"ד  דובער של גורלו על
תשט"ו  כסלו ג'

אני  מי. עם לי אין – הצער ולמרבה מישהו, עם לחלוק הכרח חשה שאני יום עבורי הוא זה יום

זוכר  הוא שגם סבורה אני כך. על עמו לדבר יכולה אינני אבל שליט"א, בני עם רק זאת לעשות יכולה

היום. את

ÂÏÒÎ האמצעי ‚' בני של יוםֿהולדתו על 305הוא אבל ממנו, ידיעה אלי הגיעה 1941 בשנת .

דנייפרופטרובסק). (עכשיו ביקטרינוסלב שהה עת באותה דבר. יודעת אינני ואילך מאז עמו הנעשה

שאעשה  כדאי אם יודעת אינני אבל משהו, לי שייוודע בתקווה זה, בעניין משהו לכתוב רצוני עז

המידע. את להשיג הדרך תימצא הזמן  עם אולי זאת.

יהי  בריאותי. מצב בשל בכך, להאריך לי שאל חשה אני אבל יכולתי, לא – כלל זאת להזכיר לא

רע. דבר נדע ושלא ישראל, על ישועות שיבואו רצון

משום  אם לכך, הסיבה מה יודעת אינני מהרגיל. בהרבה קשה בצורה כסלו ג' יום עלי עבר זו בשנה

מספר  של יציאתן את מאשרים השלטונות כי ידיעות שנשמעות משום או יותר חלושה שבריאותי

ואיך... מתי – לא ואם איֿשם, הוא חי שמא לדעת הרצון מתעורר מרוסיה. משפחות

רחל  בתֿביתנו שהה. שבו המקום כתובת את אני טובים 306יודעת וידידים כאחות, לו מסורה היתה

עליו  שישגיחו לי אמרו לחשוב 307נוספים ביכולתי היה ולא ז"ל, בעלי אל לנסוע הוכרחתי עצמי אני .

בעלי. את אותו, להציל אמצעים חיפוש על מלבד אחר, דבר שום על

שהזמין  שמו, וויטקין מיקטרינוסלב, ממכרינו אחד של בביתו במוסקבה, כשהייתי ,1941 בשנת

גרליק, זעליג של אשתו שמעק, בנוכחותי לו וסיפר ממכריו, אחד מעשה בשעת נכח – אליו אותי

מיקט  הרבנית נמצאת היכן לברר יוכל אם ממנו גדול ביקשה לא סכוםֿכסף אצלה (השארתי רינוסלב

יקטרינוסלב). את עזיבתי לפני נוספים ודברים

באותו  לחשוד החלו הם האפשר. ככל מהר מהבית שאצא רצו וכבר הנוכחים, נבהלו – זאת כשסיפר

בכך  בלתיֿרצויה כוונה לו יש שמא זאת שסיפר .308אדם

לא  אופן בשום אבל בערל. את אותו, לבקר תבוא לפעם שמפעם לי הבטיחה – מעק – אשה אותה

אלי. בקשר לעשות מה במחשבה טרודים היו הכל עת שבאותה משום כך, על לשוחח היה ניתן

הנכונה. הדרך את יורנו שה' נקווה הבה די. כתבתי נו,

* * *

איגרן 305) בעיירה הנאצים ע"י נרצח ניקולייב. בעיר תרס"ה כסלו ג' נולד הי"ד. דובער מדות ובעל נו"מ אי"א הוו"ח
ליקטרינוסלב. הסמוכה

(306.000 ע' לעיל נזכרה
מיוחד.307) לטיפול ונזקק מחלה, בשל משותק היה הי"ד דובער
המחפשים 308) הם שהשלטונות חששו אשה, אותה עם הרבנית של קשריה על ידעו לא הנראה שככל בניֿהבית, כלומר:

מטעמם. מלשין הוא אדם ואותו הרבנית, אחרי

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

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

äâéâç.oqipa xyr drax`a gqtd mr `ad £¦¨
,øîà àðéáø`iadl i`yxàîøb eléôà,xya zkizg ±àìeMéáe± ©¦¨¨©£¦©§¨¦¨

.dlyazp ekezay wxnde
zx`an .zxfga oey`x leaih lahnyk jxan dn dpc `xnbd

:`xnbdàèéLtcàkéàc àëéäel yi xy`k ±úB÷øé øàLleaihl §¦¨¥¨§¦¨§¨§¨
,oey`xdCøáîoey`x leaihaúB÷øé øàMàzkxaéøt àøBa' §¨¥©§¨§¨¥§¦
,'äîãàämlerdn zepdl xeq`y meyn jk jxany wxi lke` lkk ¨£¨¨

dkxa `la dfd,ìéëàå.lk`ie -øãäåleaihl ribiyk ,jk xg`e ± §¨¦©£©

,ipydCøáîzkxa zxfgd lr.ìéëàå ,'øBøî úìéëà ìò'zwtzqn §¨¥©£¦©¨§¨¦
:`xnbdàkéìc àëéäel oi` xy`k ±àqç àlàipyl zxfg ± ¥¨§¥¨¤¨©¨

,mileaihdéàîzlik` lr' zkxa z` mb jxai m`d ,epic dn ± ©
.`l e` ,oey`xd leaiha 'xexn

:`xnbd daiynøBønà àøwéòî Cøáî ,àðeä áø øîàjxan ± ¨©©¨§¨¥¥¦¨¨©¨
zxfgd lr ,oey`xd leaiha ,dligzn,ìéëàå ,'äîãàä éøt àøBa'¥¥§¦¨£¨¨§¨¦

óBqáìe,ipyd leaihl ribiyk'øBøî úìéëà ìò' äéìò Cøáî §©§¨¥¨¤¨©£¦©¨
.ìéëàå§¨¦
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כי

לז  חוברת

הי"ד  דובער של גורלו על
תשט"ו  כסלו ג'

אני  מי. עם לי אין – הצער ולמרבה מישהו, עם לחלוק הכרח חשה שאני יום עבורי הוא זה יום

זוכר  הוא שגם סבורה אני כך. על עמו לדבר יכולה אינני אבל שליט"א, בני עם רק זאת לעשות יכולה

היום. את

ÂÏÒÎ האמצעי ‚' בני של יוםֿהולדתו על 305הוא אבל ממנו, ידיעה אלי הגיעה 1941 בשנת .

דנייפרופטרובסק). (עכשיו ביקטרינוסלב שהה עת באותה דבר. יודעת אינני ואילך מאז עמו הנעשה

שאעשה  כדאי אם יודעת אינני אבל משהו, לי שייוודע בתקווה זה, בעניין משהו לכתוב רצוני עז

המידע. את להשיג הדרך תימצא הזמן  עם אולי זאת.

יהי  בריאותי. מצב בשל בכך, להאריך לי שאל חשה אני אבל יכולתי, לא – כלל זאת להזכיר לא

רע. דבר נדע ושלא ישראל, על ישועות שיבואו רצון

משום  אם לכך, הסיבה מה יודעת אינני מהרגיל. בהרבה קשה בצורה כסלו ג' יום עלי עבר זו בשנה

מספר  של יציאתן את מאשרים השלטונות כי ידיעות שנשמעות משום או יותר חלושה שבריאותי

ואיך... מתי – לא ואם איֿשם, הוא חי שמא לדעת הרצון מתעורר מרוסיה. משפחות

רחל  בתֿביתנו שהה. שבו המקום כתובת את אני טובים 306יודעת וידידים כאחות, לו מסורה היתה

עליו  שישגיחו לי אמרו לחשוב 307נוספים ביכולתי היה ולא ז"ל, בעלי אל לנסוע הוכרחתי עצמי אני .

בעלי. את אותו, להציל אמצעים חיפוש על מלבד אחר, דבר שום על

שהזמין  שמו, וויטקין מיקטרינוסלב, ממכרינו אחד של בביתו במוסקבה, כשהייתי ,1941 בשנת

גרליק, זעליג של אשתו שמעק, בנוכחותי לו וסיפר ממכריו, אחד מעשה בשעת נכח – אליו אותי

מיקט  הרבנית נמצאת היכן לברר יוכל אם ממנו גדול ביקשה לא סכוםֿכסף אצלה (השארתי רינוסלב

יקטרינוסלב). את עזיבתי לפני נוספים ודברים

באותו  לחשוד החלו הם האפשר. ככל מהר מהבית שאצא רצו וכבר הנוכחים, נבהלו – זאת כשסיפר

בכך  בלתיֿרצויה כוונה לו יש שמא זאת שסיפר .308אדם

לא  אופן בשום אבל בערל. את אותו, לבקר תבוא לפעם שמפעם לי הבטיחה – מעק – אשה אותה

אלי. בקשר לעשות מה במחשבה טרודים היו הכל עת שבאותה משום כך, על לשוחח היה ניתן

הנכונה. הדרך את יורנו שה' נקווה הבה די. כתבתי נו,

* * *

איגרן 305) בעיירה הנאצים ע"י נרצח ניקולייב. בעיר תרס"ה כסלו ג' נולד הי"ד. דובער מדות ובעל נו"מ אי"א הוו"ח
ליקטרינוסלב. הסמוכה

(306.000 ע' לעיל נזכרה
מיוחד.307) לטיפול ונזקק מחלה, בשל משותק היה הי"ד דובער
המחפשים 308) הם שהשלטונות חששו אשה, אותה עם הרבנית של קשריה על ידעו לא הנראה שככל בניֿהבית, כלומר:

מטעמם. מלשין הוא אדם ואותו הרבנית, אחרי

אשר  ה'  אני  אליו  ויאמר   – ז  טו,  לך  לך 
הארץ  את  לך  לתת  כשדים  מאור  הוצאתיך 

הזאת לרשתה וגו'

איך  אברהם  את  להראות  הקב"ה  רצה  )תוכן: 
בתחיית המתים ישוב אברהם ויירש את הארץ(

א. ויאמר אליו אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים וגו' 
המתים  בתחיית  איך  אברהם  את  להראות  הקב"ה  רצה 
מאמרם  בהזכיר  והוא  הארץ.  את  ויירש  אברהם  ישוב 
ואנכי עפר ואפר, שהוא אילו  )ב"ר מט, כג( על פסוק  ז"ל 
הרגני נמרוד לא הייתי עפר, אילו שרפני אמרפל לא הייתי 
אפר, הנה שהשוה את זו עם זו. ובזה יאמר הלא את עצמך 
תתמה  אל  התחייה.  אחר  שהוא  הארץ,  את  לתת  נדרתי 
על התחייה מהעפר, כי גדולה היא מניעתי מן האש שלא 
ה' אשר  אני  והנה  יכלך.  ישרפך, ממניעתי מן העפר שלא 
הוצאתיך מאור כשדים כאילו מהיותך אפר החייתיך, ובזה 
תבטח לתת לך את הארץ הזאת לך בעצמך. כי מי שקיימך 
אומר  וזהו  עפר.  מהיות  יקימך  בטבע,  שלא  אפר  מהיותך 

לתת לך שהוא לו לעצמו ואין זה רק אחר התחייה.
ועל זה השיב ואמר במה אדע כי אירשנה, לומר, הנה אם 
כשתתן אותה לזרעי ימשך קיומה עד אחר התחייה מובטח 
אהי' בזה, אך במה אדע שביני וביני לא יאבדו ברוע בחירתם 
באורך הזמן, ומה גם בין הגוים, באופן שתפסק מציאותם 
מהעולם. ומה גם בגליות שנרמזו לו בענין המלכים כמדובר 

למעלה ויבטל ענין התחייה, גם לי גם להם ולא אירשנה.
והוא  וכו',  עגלה  לי  קחה  כי  תירא  אל  לו  אמר  כן  על 
בבל  זו  משולשת  עגלה  וז"ל,  כג(  מד  )ב"ר  ז"ל  מאמרם 
ובלשאצר.  מרודך  אויל  נבוכדנצר   – שלשה  שמעמדת 
ודריוש  כורש   – שלשה  שמעמדת  מדי  זו  משולשת  ועז 
זו הרביעי.  יון כו'. ותור הגוזל  זו  ואחשורוש. ואיל משולש 
והראה לו הוא יתברך שכל הארבע מלכיות יתבתרו. ואת 
הצפור לא בתר כי לא יכלו, כמאמרם ז"ל )סוטה ט, א( חצי 

אכלה בם חצי כלים והם אינן כלים.
נצטרך  ולא  המלכיות  לבטל  טוב  הלא  תאמר  ושמא 
תפלה ובקשה לינצל מהם. לזה אומר וירד העיט וכו', והוא 
דוד, על  וכו' הוא  וירד העיט  עו(  )ילקוט רמז  ז"ל  מאמרם 

הפגרים הם המלכיות, וישב אותם אברם. ופירושו כי רצה 
דוד לכלות כל האומות, והשיבו אברהם שהוא במה שבירר 
לבניו את המלכיות במקום גיהנם, ועל כן מנע ה' את דוד 
יח,  )תהלים  דוד באומרו  ויתכן הוא מאמר  מלבא בדמים. 
במקומו.  אצלנו  כמפורש  וכו'  ואשיגם  אויבי  ארדוף  לח( 
הם  הפגרים  על  דוד,  הוא  העיט  וירד  הכתוב  ענין  יהי'  וזה 

הרמוזים בפגרים הנזכרים שהם המלכיות.
 – הפגרים  את  אברם–  אותם  וישב  שאמרתי  ומה 
מליפול ביד העיט – הוא דוד. הוא כי ויהי השמש לבא וכו' 
כי שֹם לפניו הוא יתברך את המלכיות, הם אימה וכו', ואת 
גיהנם הוא תנור וכו', ובחר אברם במלכיות, שעל ידי כן הי' 
ישעבדו  יכלם איך  דוד, שאם  ביד  נתנם השם  סיבה שלא 

את ישראל, נמצא בזה כאילו ימנעו בידים.
העתיד,  זמן  טרם  אחד  זמנים,  שני  יש  הנה  כי  והענין 
שהוא זמן הדין הגדול המתייחס לנשף וערב יום. ועד זמן 
היום  יחשך  שטרם  מי  אשרי  והנה  יום.  בעוד  הוא  ההוא 
שעבוד  ידי  על  רק  זה  ואין  מפשעיו,  נקי  הוא  הדין,  ברוגז 
מלכיות, ואם אין שעבוד מלכיות, נשארו אשמותם צרורות 
בשמלותם על שכמם, עד הדין ההוא לידון בגיהנם העתיד. 
וזהו מאמר הכתוב ויהי השמש לבא, רמז אל טרם יחשיך, 
קודם סוף היום של דין הגדול, ואז ותרדמה של נבואה נפלה 
על אברהם. והנה אימה וכו' שהם הארבע מלכיות שיברור, 
שזה טוב להם, טרם יחשך ויצטרכו לדון בגיהנם העתיד – 
שהוא אחר בא השמש. ובהזכירו ביאת השמש, נרמז כי אז 
ב( על  יד,  )שמו"ר  ז"ל  – כמו שאמרו  גיהנם הנקרא חשך 
חשך מצרים, ועיקר גיהנם הוא תנור עשן כו'– כדי שיברור. 
וכו' כאשר  ידוע  ידי מה שהפיס דעתו באומרו  כן על  ויהי 

יבא ביאורו בס"ד.
הגיהנם  כי  נמשך,  הבירור  ידי  על  כי  כן,  אחרי  ואמר 
ישלוט  השעבוד,  את  שבירר  מה  ידי  על  לפניו  שהעביר 
במשעבדים. וזהו שרמז באומרו )לקמן יז( ויהי השמש באה 
ועלטה הי', רמז כי אז בזמן ההוא שכבר בא השמש ועטלת 
הדין באה, אז והנה תנור עשן הוא גיהנם העתיד אשר עבר 
עליו, יהי' בין הגזרים האלה הם האומות ולא על ישראל, כי 

בירר לבניו השעבוד.
תורת משה –להאלשיך

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת לך לך

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

äâéâç.oqipa xyr drax`a gqtd mr `ad £¦¨
,øîà àðéáø`iadl i`yxàîøb eléôà,xya zkizg ±àìeMéáe± ©¦¨¨©£¦©§¨¦¨

.dlyazp ekezay wxnde
zx`an .zxfga oey`x leaih lahnyk jxan dn dpc `xnbd

:`xnbdàèéLtcàkéàc àëéäel yi xy`k ±úB÷øé øàLleaihl §¦¨¥¨§¦¨§¨§¨
,oey`xdCøáîoey`x leaihaúB÷øé øàMàzkxaéøt àøBa' §¨¥©§¨§¨¥§¦
,'äîãàämlerdn zepdl xeq`y meyn jk jxany wxi lke` lkk ¨£¨¨

dkxa `la dfd,ìéëàå.lk`ie -øãäåleaihl ribiyk ,jk xg`e ± §¨¦©£©

,ipydCøáîzkxa zxfgd lr.ìéëàå ,'øBøî úìéëà ìò'zwtzqn §¨¥©£¦©¨§¨¦
:`xnbdàkéìc àëéäel oi` xy`k ±àqç àlàipyl zxfg ± ¥¨§¥¨¤¨©¨

,mileaihdéàîzlik` lr' zkxa z` mb jxai m`d ,epic dn ± ©
.`l e` ,oey`xd leaiha 'xexn

:`xnbd daiynøBønà àøwéòî Cøáî ,àðeä áø øîàjxan ± ¨©©¨§¨¥¥¦¨¨©¨
zxfgd lr ,oey`xd leaiha ,dligzn,ìéëàå ,'äîãàä éøt àøBa'¥¥§¦¨£¨¨§¨¦

óBqáìe,ipyd leaihl ribiyk'øBøî úìéëà ìò' äéìò Cøáî §©§¨¥¨¤¨©£¦©¨
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המשך ביאקר למס' פסחים ליקם שבת וקדש עמ' ב



jlכב jl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a oey`x meil inei xeriy

ß oeygxn 'a oey`x mei ß

áé(à)Eì-Cì íøáà-ìà ýåýé 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 ,jl jl 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
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
ּבאה  אחר־ּכ ורק טעניתא", "אקדמי הּבהמית, הּנפׁש ּבאה לראׁש ׁשּלכל יׂשראל, ּבני ּכל אצל ׁשּזה ּכפי ולא - ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּביחד
ּבלבד  ׁשעֹות ג' על היה ׁשהאּסּור למרֹות הּנה הדעת, מעץ לאכל ׁשּלא נצטּוה ּכאׁשר ואף־על־ּפי־כן, האלקית. ְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹהּנפׁש
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יֹודעים  ׁשאנּו מּזה וקל־וחמר ּבמּכל־ׁשּכן - הדעת דעץ הּיין על יקּדׁש אזי ׁשעֹות, ג' ימּתין ׁשאם הראׁשֹון אדם ידע ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ[ּובוּדאי

ּבנּסיֹון!... עמד לא מּכל־מקֹום, ְִִַָָָָֹֹזאת],
ׁ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 ָָ«¬»∆¿ְָ∆¿≈¿»»ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָ
ּ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 ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ¬∆«¿∆»ִָֹ

CÓLב  Èa¯‡Â CpÎ¯·‡Â ÈbÒ ÌÚÏ Cp„aÚ‡Â¿∆¿¿ƒ»¿««ƒ∆¡»≈ƒ»«¬«≈¿»
:C¯·Ó ‡‰˙e¿≈¿»»
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כג jl jl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a oey`x meil inei xeriy

ß oeygxn 'a oey`x mei ß

áé(à)Eì-Cì íøáà-ìà ýåýé 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 ,jl jl 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
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
ּבאה  אחר־ּכ ורק טעניתא", "אקדמי הּבהמית, הּנפׁש ּבאה לראׁש ׁשּלכל יׂשראל, ּבני ּכל אצל ׁשּזה ּכפי ולא - ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּביחד
ּבלבד  ׁשעֹות ג' על היה ׁשהאּסּור למרֹות הּנה הדעת, מעץ לאכל ׁשּלא נצטּוה ּכאׁשר ואף־על־ּפי־כן, האלקית. ְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹהּנפׁש

CÚ¯‡Óא  CÏ ÏÊÈ‡ Ì¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»ƒ≈»≈«¿»
:CpÊÁ‡ Èc ‡Ú¯‡Ï Ce·‡ ˙ÈaÓe C˙e„liÓeƒ«»»ƒ≈¬¿«¿»ƒ«¬ƒ»
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áé(`).Eì Cì,'Ll' `id dkildd ¤§©£¦¨¦§
xnFlME .LzaFhlE Lz`pdl`id dn §©©£¨¨§§¨§©¦

iM ?Ff dkildAW daFHdLUr` mW ©¨¤©£¦¨¦¨¤¤§

,lFcB iFbldY`W cFr lMWo`M §¨¤¨¤©¨¨
(oxgA),mipal dkFf dY` i`mWe §¨¨¦©¨¤§¨¦§¨

.mipal dMfYcFredkildA Wi daFh ¦§¤§¨¦§¨¥©£¦¨

,FfWdf iciÎlr- Lrah ricF` ¤©§¥¤¦©¦§£
aFHd LnW zEaiWge ,LzEdn mqxt £̀¨§¥©§©£¦¦§©

mlFrA(`"eb ,m"`x): ¨¨

jl jl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a oey`x meil inei xeriy
יֹודעים  ׁשאנּו מּזה וקל־וחמר ּבמּכל־ׁשּכן - הדעת דעץ הּיין על יקּדׁש אזי ׁשעֹות, ג' ימּתין ׁשאם הראׁשֹון אדם ידע ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ[ּובוּדאי

ּבנּסיֹון!... עמד לא מּכל־מקֹום, ְִִַָָָָֹֹזאת],
ׁ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 ָָ«¬»∆¿ְָ∆¿≈¿»»ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָ
ּ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 ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ¬∆«¿∆»ִָֹ

CÓLב  Èa¯‡Â CpÎ¯·‡Â ÈbÒ ÌÚÏ Cp„aÚ‡Â¿∆¿¿ƒ»¿««ƒ∆¡»≈ƒ»«¬«≈¿»
:C¯·Ó ‡‰˙e¿≈¿»»
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crW ,LnW lr zF` siqFn ipixd£¥¦¦©§¤¤©
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Kli`eLnW didi.'mdxa`' §¥¨¦§¤¦§©§¨¨
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`vnp:(oWi i"WxA ¦§¨§©¦¨¨

.EëøáàåFfdkxAoFnnA(daxÎziy`xa): ©£¨¤§§¨¨§¨
.äëøa äéäå,dkxAd lrA `dY dY` ¤§¥§¨¨©¨§¥©©©§¨¨

,xnFlMLciA zFpEzp zFkxAd §©©§¨§§¨¤
;LA zFiElzEEid eiWkr crzFkxAd §§©©§¨¨©§¨

wx,iciaodaEz`e mc` z` iYkxA ©§¨¦¨¤¥©§¦¤¨¨§¤
,LzF`e gpK`dYrnmBKxaz dY` Ÿ©§§©¥©¨©©¨§¨¥
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(dax- xg` xaC .Wxtl zxg` KxC ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥
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d`A LgFMOW ,dkxAd lrA `Ed dY ©̀¨©©©§¨¨¤¦£¨¨
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Fl xn` KM `N` ?oxg crd"awd ©¨¨¤¨¨¨©
e sqed' :mdxa`l- mXn cFr wgxzd §©§¨¨¥§¦§©¥¦¨
,LYclFn ux`ne- o`M s`ziAn `v ¥¤¤©§§§©¨¥¦¥

zgRWnLia`ÎKle ,oxgA mix`WPd ¦§©©¨¦©¦§¨¦§¨¨§¤
:J`x` xW` ux`d l` Ll§¤¨¨¤£¤©§¤¨

.jàøà øLàFl dNb `l`id Ffi` £¤©§¤¨Ÿ¦¨¥¦
,cIn ux`dmzq dYr zrl `N` ¨¨¤¦¨¤¨§¥©¨¨©



jlכד jl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a oey`x meil inei xeriy
ּ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 ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(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 ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ÔeÎ¯a˙ÈÂג  ËeÏÈ‡ CËËÏÓe CÎ¯·Ó C¯·‡Â∆¡»≈¿»¿»¿«¿»≈¿ƒ¿»¬
:‡Ú¯‡ ˙ÈÚ¯Ê Ïk CÏÈ„a¿ƒ»…«¿¬««¿»

ÏÊ‡Âד  ÈÈ dnÚ ÏÈlÓ„ ‡Ók Ì¯·‡ ÏÊ‡Â«¬««¿»¿»ƒ«ƒƒ≈¿»«¬«
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¿»«

myl zxecdn - eheytk iyx

,'J`x` xW` ux`d l`' Fl xn`eicM §¨©¤¨¨¤£¤©§¤¨§¥
- eipirA DaAglz` Fl zF`xdl §©§¨§¥¨§©§¤

z` wNgl icM oke .DzEaiag lcFB¤£¦¨§¥§¥§©¥¤
,mixEAic ipWl dil` dkildd zevn¦§©©£¦¨¥¤¨¦§¥¦¦

eiE`x didi df ici lrxkU Fl zzl §©§¥¤¦§¤¨¨¤¨¨
xEAce xEAC lM lroeiMW .Fnvr iptA ©¨¦§¦¦§¥©§¤¥¨

lhFp `vnp ,mipWl devOd dwNEgW¤§¨©¦§¨¦§©¦¦§¨¥
xW` ux`d l`' Fzkild lr xkÜ¨©£¦¨¤¨¨¤£¤
lr xkU lhFpe xfFge ,'J`x ©̀§¤¨§¥§¥¨¨©
Fl dWxRzPW ,orpM ux`A FzEaXiizd¦§©§§¤¤§©©¤¦§¨§¨

.Fnvr iptA xEAicAFa `vFIMEp` §¦¦§¥©§©¥¨
d"awdW ,minFC zFnFwn mi`vFn§¦§¦¤
icM ,mixEAiC dOkl Fzeevn wNgn§©¥¦§¨§©¨¦¦§¥
oFbM ,xkVde zEaiagd liCbdl§©§¦©£¦§©¨¨§
Wxtn d"awd oi`W ,wgvi zciwrA©£¥©¦§¨¤¥§¨¥
`N` ,'wgvi z` `p gw' cIn mdxa`l§©§¨¨¦¨©¨¤¦§¨¤¨

`p gw' :hxtnE KlFdz` LpA z` ¥§¨¥©¨¤¦§¤
'wgvi z` Yad` xW` Lcigi,ak onwl) §¦§£¤¨©§¨¤¦§¨

(aFa `vFIM ;,dciwrd zWxtA cFr ©¥§¨¨©¨£¥¨
Edlri okid cIn mdxa`l WxiR `NW¤Ÿ¥©§©§¨¨¦¨¥¨©£¥

:Fl xn`e mzq `N` ,dlFrlcg` lr §¨¤¨¨©§¨©©©©

Lil` xnF` xW` mixdd(my); ¤¨¦£¤©¥¤
Fa `vFIke`iaPd dpFi z` 'd glXWM §©¥§¤¨©¤¨©¨¦

xaC z` cIn Fl WxiR `l ,depip l ¤̀¦§¥Ÿ¥©¦¨¤§©
l` Kl' :Fl xn`e mzq `N` ,d`EaPd©§¨¤¨¨©§¨©¥¤

depipxW` d`ixTd z` dil` `xwE ¦§¥§¨¥¤¨¤©§¦¨£¤
'Lil` xaFC ikp`(b ,b dpei)-zzl icM ¨Ÿ¦¥¥¤§¥¨¥

xEAice xEAiC lM lr xkU(g"n`a ,`"eb): ¨¨©¨¦§¦
(b).Eá eëøáðåWidf `xwn xE`iaA §¦§§§¥§¥¦§¨¤

zFAx zFcB`.(1 l"fg iWxcnAemlE` ©¨©§¦§§¥§¨
:FhEWt Edfdf zFIxAd Ekxai xW`M ¤§©£¤§¨§©§¦¤

.LizFlrnA ,'La' EkxAzi - df z ¤̀¤¦§¨§§§©£¤
,KxFan Wi`l `nbEce zF` `dYW¤§¥§§¨§¦§¨

lM didieFpal xnF` mc``EdWM §¦§¤¨¨¨¥¦§§¤
:Fkxanoke .'mdxa`k `dY'Wi §¨§§¥§©§¨¨§¥¥
Wxtldfe ,`xwOAW 'La Ekxape' lM §¨¥¨§¦§§§¤©¦§¨§¤

-`Ad aEzMdgikFn:WxFtnA oMLA ©¨©¨¦©¥¦§¨§
midl` LnUi xn`l l`xUi Kxai§¨¥¦§¨¥¥Ÿ§¦§¡Ÿ¦

dXpnke mixt`M(k ,gn onwl).`vFIM §¤§©¦§¦§©¤©¥
,o`M xEn`d 'La Ekxape' mB ,dfÄ¤©§¦§§§¨¨¨
z` Wi` Kxai xW`MW FzErnWn©§¨¤©£¤§¨¥¦¤

:'mdxa`M 'd LniUi' xn`i ,Edrx¥¥Ÿ©§¦§§©§¨¨

(d).ïøçá eNò øLàziIUr' £¤¨§¨¨£¦©
DzErnWn ,o`M dxEn`d 'zFWtPd©§¨¨£¨¨©§¨¨
dpikXd itpM zgY oqipkdW¤¦§¦¨©©©§¥©§¦¨

.eikxcA zklle 'dA oin`dlmdxa` §©£¦©§¨¤¤¦§¨¨©§¨¨
diddxUe miWp`d z` xiIbn ¨¨§©¥¤¨£¨¦§¨¨

dzidzxiIbnz`dlrnE ,miWPd ¨§¨§©¤¤¤©¨¦©£¤
Kkl) mE`Ur EN`M aEzMd mdilr£¥¤©¨§¦£¨§¨

E .('EUr xW`' aizMitllW FhEWt §¦£¤¨§¦§¤
,`xwnoipw oFWl `id Ff 'dIUr' ¦§¨£¦¨¦§¦§©

o`M xEn`d 'EUr xW` WtPd'e ,WEkx§§©¤¤£¤¨¨¨¨
mdFnM ,mdl EpTW zFgtWE micar ¥£¨¦§¨¤¨¨¤§

'dIUr' oFWNl `xwOA zF`nbEC -§¨©¦§¨¦§£¦¨
ipa ixaC z` rnWIe' :Ff zErnWnA§©§¨©¦§©¤¦§¥§¥
xW` lM z` awri gwl xn`l oal̈¨¥Ÿ¨©©£Ÿ¥¨£¤

Epia`l xW`nE Epia`llM z` dUr §¨¦¥£¤§¨¦¨¨¥¨
'dGd cFaMd(` ,`l my),(oipw oFWl) , ©¨©¤§¦§¨

:oke'lig dUFr l`xUie'(gi ,ck xacna) §¥§¦§¨¥¤¨¦
-oi` ,EN` 'dIUr' zFpFWl§£¦¨¥¥

`N` ,DhEWtM dIUr mzErnWn©§¨¨£¦¨¦§¨¤¨
- qpFke dpFw oFWlWEkx oipw §¤§¥¦§©§

:miqkp zxiavE§¦©§¨¦

jl jl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr d zegiy ihewl)

ההההּנּנּנּנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים אתאתאתאת מגמגמגמגּיּיּיּיירתירתירתירת 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»

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∆∆¿≈≈ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

Ú„ו  ÌÎL ¯˙‡ „Ú ‡Ú¯‡a Ì¯·‡ ¯·ÚÂ«¬««¿»¿«¿»«¬«¿∆«
:‡Ú¯‡a ÔÎa ‰‡ÚÎe ‰¯BÓ ¯LÈÓ≈«∆¿«¬»»¿≈¿«¿»

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¿»«¿»

myl zxecdn - eheytk iyx

(e).õøàa íøáà øáòiåFWExiR oi` ©©£Ÿ©§¨¨¨¤¥¥
,DtFq cr DzNigYn ux`d z` xarW¤¨©¤¨¨¤¦§¦¨¨©¨

xnFlM ,'ux`A xar' `N`qpkp ¤¨¨©¨¨¤§©¦§©
DkFzl(m"`x): §¨

.íëL íB÷î ãòz` oiIvn aEzMd ©§§¤©¨§©¥¤
mW aMrzdW xnFl ,mkWl F`FA¦§¤©¤¦§©¥¨

icM `ide ,zcgEin dxHnllNRzdl §©¨¨§¤¤§¦§¥§¦§©¥
,awri ipA lrmxfrA 'd `dIW ©§¥©£Ÿ¤§¥§¤§¨

mkWA mgNdl E`aIWME`AWM] §¤¨Ÿ§¦¨¥¦§¤§¤¨
lr ,mkW iaWFi z` bFxdl iele oFrnW¦§§¥¦©£¤§¥§¤©

mzFg` dpiC zgiwl xaC(cl wxt oldl)[ §©§¦©¦¨£¨
(m"`x):

.äøBî ïBìàriBdW ztqFp xir Ff oi` ¥¤¥¦¤¤¤¦¦©
`N` ,dil`.mkW `idDxiMfde ¥¤¨¤¨¦§¤§¦§¦¨

W cOll ,df mWA mB aEzMdEd`xd ©¨©§¥¤§©¥¤¤§¨
z` d"awdmXW ,lair xde miGxB xd ¤©§¦¦§©¥¨¤¨

l`xUi ElAwz`dxFYd zrEaW ¦§¦§¨¥¤§©©¨
ixnFWl dpYiPW dllTde dkxAd]©§¨¨§©§¨¨¤¦§¨§§¥
mW xW`e ,[dilr mixaFrle dxFYd©¨§¨§¦¨¤¨©£¤¨

xn`p(lÎhk ,`i mixac)xarA dOd `ld' ¤¡©£Ÿ¥¨§¥¤

'dxn ipFl` lv` ...oCxId(m"`x): ©©§¥¥¤¥¥Ÿ¤
.õøàa æà éðòðkäåiprpMd ,xnFlM §©§©£¦¨¨¨¤§©©§©£¦

dtEwY DzF`AW ,ux`A f` did xaM§¨¨¨¨¨¨¤¤§¨§¨
did(mg ipAn) orpM lW FrxfKlFd ¨¨©§¤§©©¦§¥¨¥

lW FrxGn l`xUiÎux` z` WaFke§¥¤¤¤¦§¨¥¦©§¤
W ,mWixddltp mW lW FwlgA ¥¤£¥§¤§¤¥¨§¨

- eipal ux`d z` gp wNgWM§¤¦¥Ÿ©¤¨¨¤§¨¨
eipA zWlWl mlFrd z` gp wNigWM§¤¦¥Ÿ©¤¨¨¦§¤¨¨
llFMd wlgA mW dkf ,lEAOd xg ©̀©©©¨¨¥©¥¤©¥

,l`xUiÎux` z`FnMxn`PW,ci onwl) ¤¤¤¦§¨¥§¤¤¡©
(gimlW Kln wcv iMlnEwcv iMln] ©§¦¤¤¤¤¨¥©§¦¤¤

zpeEke .[milWExi `id mlWe ,mW `Ed¥§¨¥¦§¨©¦§©¨©
iYlAd WEAiMd z` o`M oiIvl aEzMd©¨§©¥¨¤©¦©¦§¦
,mW lW Fvx`A iprpMd lW wcFv¥¤©§©£¦§©§¤¥

xW`emxa` l` xn`Ie' - Kkitl ©£¤§¦¨©Ÿ¤¤©§¨
'z`Gd ux`d z` oY` Lrxfl(f weqt) §©§£¤¥¤¨¨¤©Ÿ

-pal Dxifgdl ip` cizrmdW Li ¨¦£¦§©£¦¨§¨¤¤¥
mW lW FrxGn(l"kyn ,m"`x): ¦©§¤¥

(f).çaæî íL ïáiågaf eilr gFAfl ©¦¤¨¦§¥©¦§©¨¨¤©
'dl dcFYlre rxGd zxFUA lr ¨©©§©©¤©§©

,l`xUiÎux` zxFUAzghadAW §©¤¤¦§¨¥¤§©§¨©
xVAzp 'z`Gd ux`d z` oY` Lrxfl'§©§£¤¥¤¨¨¤©Ÿ¦§©¥

cg`M mixaCd ipW lr(o"anx): ©§¥©§¨¦§¤¨
(g).íMî ÷zòiåz` mXn xiard ©©§¥¦¨¤¡¦¦¨¤

.Fld`Fpi` o`M xEn`d 'wYrIe' oFWl ¨¢§©©§¥¨¨¨¥
,wYrp Fnvr `EdW mdxa` lr aQEn¨©©§¨¨¤©§¤§©
`N` ,(wYrPW) 'wYrIe' xn`p `NW¤Ÿ¤¡©©¤§©¤¤§©¤¨
FzErnWOW ,(wiYrdW) 'wYrIe'©©§¥¤¤§¦¤©§¨
,mFwnl mFwOn xg` xaC zwYrd©§¨©¨¨©¥¦¨§¨

ld`d lr aQEn `Ede(i"gp ,yeal ,`"eb): §¨©¨Ÿ¤
.ìà úéáì íãwî`vIW FWExiR oi` ¦¤¤§¥¥¥¥¤¨¨

l` `aE l`Îzial (gxfOn) mcTn¦¤¤¦¦§¨§¥¥¨¤
xdd l` `AW FWExiR `N` ,xdd̈¨¤¨¥¤¨¤¨¨
xnFlM ,'l`Îzial mcTn' `vnPd©¦§¨¦¤¤§¥¥§©

,l` ziA lW DgxfnAeziA z`vnp §¦§¨¨¤¥¥§¦§¥¥
FaxrnA l`,df mFwn lW`Ede ¥§©£¨¤¨¤§

- xn`PW:aEzMd WxtOW EdfziA ¤¤¡©¤¤§¨¥©¨¥
mIn l`Fl axrOn xW` df mFwnA - ¥¦¨§¨¤£¤¦©£¨

Fld` dhp mW ,l` ziA z`vnp,m"`x) ¦§¥¥¥¨¨¨¨¢
(`"eb:



כה jl jl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a oey`x meil inei xeriy
ּ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 ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(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 ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ÔeÎ¯a˙ÈÂג  ËeÏÈ‡ CËËÏÓe CÎ¯·Ó C¯·‡Â∆¡»≈¿»¿»¿«¿»≈¿ƒ¿»¬
:‡Ú¯‡ ˙ÈÚ¯Ê Ïk CÏÈ„a¿ƒ»…«¿¬««¿»

ÏÊ‡Âד  ÈÈ dnÚ ÏÈlÓ„ ‡Ók Ì¯·‡ ÏÊ‡Â«¬««¿»¿»ƒ«ƒƒ≈¿»«¬«
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¿»«

myl zxecdn - eheytk iyx

,'J`x` xW` ux`d l`' Fl xn`eicM §¨©¤¨¨¤£¤©§¤¨§¥
- eipirA DaAglz` Fl zF`xdl §©§¨§¥¨§©§¤

z` wNgl icM oke .DzEaiag lcFB¤£¦¨§¥§¥§©¥¤
,mixEAic ipWl dil` dkildd zevn¦§©©£¦¨¥¤¨¦§¥¦¦

eiE`x didi df ici lrxkU Fl zzl §©§¥¤¦§¤¨¨¤¨¨
xEAce xEAC lM lroeiMW .Fnvr iptA ©¨¦§¦¦§¥©§¤¥¨

lhFp `vnp ,mipWl devOd dwNEgW¤§¨©¦§¨¦§©¦¦§¨¥
xW` ux`d l`' Fzkild lr xkÜ¨©£¦¨¤¨¨¤£¤
lr xkU lhFpe xfFge ,'J`x ©̀§¤¨§¥§¥¨¨©
Fl dWxRzPW ,orpM ux`A FzEaXiizd¦§©§§¤¤§©©¤¦§¨§¨

.Fnvr iptA xEAicAFa `vFIMEp` §¦¦§¥©§©¥¨
d"awdW ,minFC zFnFwn mi`vFn§¦§¦¤
icM ,mixEAiC dOkl Fzeevn wNgn§©¥¦§¨§©¨¦¦§¥
oFbM ,xkVde zEaiagd liCbdl§©§¦©£¦§©¨¨§
Wxtn d"awd oi`W ,wgvi zciwrA©£¥©¦§¨¤¥§¨¥
`N` ,'wgvi z` `p gw' cIn mdxa`l§©§¨¨¦¨©¨¤¦§¨¤¨

`p gw' :hxtnE KlFdz` LpA z` ¥§¨¥©¨¤¦§¤
'wgvi z` Yad` xW` Lcigi,ak onwl) §¦§£¤¨©§¨¤¦§¨

(aFa `vFIM ;,dciwrd zWxtA cFr ©¥§¨¨©¨£¥¨
Edlri okid cIn mdxa`l WxiR `NW¤Ÿ¥©§©§¨¨¦¨¥¨©£¥

:Fl xn`e mzq `N` ,dlFrlcg` lr §¨¤¨¨©§¨©©©©

Lil` xnF` xW` mixdd(my); ¤¨¦£¤©¥¤
Fa `vFIke`iaPd dpFi z` 'd glXWM §©¥§¤¨©¤¨©¨¦

xaC z` cIn Fl WxiR `l ,depip l ¤̀¦§¥Ÿ¥©¦¨¤§©
l` Kl' :Fl xn`e mzq `N` ,d`EaPd©§¨¤¨¨©§¨©¥¤

depipxW` d`ixTd z` dil` `xwE ¦§¥§¨¥¤¨¤©§¦¨£¤
'Lil` xaFC ikp`(b ,b dpei)-zzl icM ¨Ÿ¦¥¥¤§¥¨¥

xEAice xEAiC lM lr xkU(g"n`a ,`"eb): ¨¨©¨¦§¦
(b).Eá eëøáðåWidf `xwn xE`iaA §¦§§§¥§¥¦§¨¤

zFAx zFcB`.(1 l"fg iWxcnAemlE` ©¨©§¦§§¥§¨
:FhEWt Edfdf zFIxAd Ekxai xW`M ¤§©£¤§¨§©§¦¤

.LizFlrnA ,'La' EkxAzi - df z ¤̀¤¦§¨§§§©£¤
,KxFan Wi`l `nbEce zF` `dYW¤§¥§§¨§¦§¨

lM didieFpal xnF` mc``EdWM §¦§¤¨¨¨¥¦§§¤
:Fkxanoke .'mdxa`k `dY'Wi §¨§§¥§©§¨¨§¥¥
Wxtldfe ,`xwOAW 'La Ekxape' lM §¨¥¨§¦§§§¤©¦§¨§¤

-`Ad aEzMdgikFn:WxFtnA oMLA ©¨©¨¦©¥¦§¨§
midl` LnUi xn`l l`xUi Kxai§¨¥¦§¨¥¥Ÿ§¦§¡Ÿ¦

dXpnke mixt`M(k ,gn onwl).`vFIM §¤§©¦§¦§©¤©¥
,o`M xEn`d 'La Ekxape' mB ,dfÄ¤©§¦§§§¨¨¨
z` Wi` Kxai xW`MW FzErnWn©§¨¤©£¤§¨¥¦¤

:'mdxa`M 'd LniUi' xn`i ,Edrx¥¥Ÿ©§¦§§©§¨¨

(d).ïøçá eNò øLàziIUr' £¤¨§¨¨£¦©
DzErnWn ,o`M dxEn`d 'zFWtPd©§¨¨£¨¨©§¨¨
dpikXd itpM zgY oqipkdW¤¦§¦¨©©©§¥©§¦¨

.eikxcA zklle 'dA oin`dlmdxa` §©£¦©§¨¤¤¦§¨¨©§¨¨
diddxUe miWp`d z` xiIbn ¨¨§©¥¤¨£¨¦§¨¨

dzidzxiIbnz`dlrnE ,miWPd ¨§¨§©¤¤¤©¨¦©£¤
Kkl) mE`Ur EN`M aEzMd mdilr£¥¤©¨§¦£¨§¨

E .('EUr xW`' aizMitllW FhEWt §¦£¤¨§¦§¤
,`xwnoipw oFWl `id Ff 'dIUr' ¦§¨£¦¨¦§¦§©

o`M xEn`d 'EUr xW` WtPd'e ,WEkx§§©¤¤£¤¨¨¨¨
mdFnM ,mdl EpTW zFgtWE micar ¥£¨¦§¨¤¨¨¤§

'dIUr' oFWNl `xwOA zF`nbEC -§¨©¦§¨¦§£¦¨
ipa ixaC z` rnWIe' :Ff zErnWnA§©§¨©¦§©¤¦§¥§¥
xW` lM z` awri gwl xn`l oal̈¨¥Ÿ¨©©£Ÿ¥¨£¤

Epia`l xW`nE Epia`llM z` dUr §¨¦¥£¤§¨¦¨¨¥¨
'dGd cFaMd(` ,`l my),(oipw oFWl) , ©¨©¤§¦§¨

:oke'lig dUFr l`xUie'(gi ,ck xacna) §¥§¦§¨¥¤¨¦
-oi` ,EN` 'dIUr' zFpFWl§£¦¨¥¥

`N` ,DhEWtM dIUr mzErnWn©§¨¨£¦¨¦§¨¤¨
- qpFke dpFw oFWlWEkx oipw §¤§¥¦§©§

:miqkp zxiavE§¦©§¨¦

jl jl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr d zegiy ihewl)

ההההּנּנּנּנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים אתאתאתאת מגמגמגמגּיּיּיּיירתירתירתירת 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»

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∆∆¿≈≈ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

Ú„ו  ÌÎL ¯˙‡ „Ú ‡Ú¯‡a Ì¯·‡ ¯·ÚÂ«¬««¿»¿«¿»«¬«¿∆«
:‡Ú¯‡a ÔÎa ‰‡ÚÎe ‰¯BÓ ¯LÈÓ≈«∆¿«¬»»¿≈¿«¿»

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¿»«¿»

myl zxecdn - eheytk iyx

(e).õøàa íøáà øáòiåFWExiR oi` ©©£Ÿ©§¨¨¨¤¥¥
,DtFq cr DzNigYn ux`d z` xarW¤¨©¤¨¨¤¦§¦¨¨©¨

xnFlM ,'ux`A xar' `N`qpkp ¤¨¨©¨¨¤§©¦§©
DkFzl(m"`x): §¨

.íëL íB÷î ãòz` oiIvn aEzMd ©§§¤©¨§©¥¤
mW aMrzdW xnFl ,mkWl F`FA¦§¤©¤¦§©¥¨

icM `ide ,zcgEin dxHnllNRzdl §©¨¨§¤¤§¦§¥§¦§©¥
,awri ipA lrmxfrA 'd `dIW ©§¥©£Ÿ¤§¥§¤§¨

mkWA mgNdl E`aIWME`AWM] §¤¨Ÿ§¦¨¥¦§¤§¤¨
lr ,mkW iaWFi z` bFxdl iele oFrnW¦§§¥¦©£¤§¥§¤©

mzFg` dpiC zgiwl xaC(cl wxt oldl)[ §©§¦©¦¨£¨
(m"`x):

.äøBî ïBìàriBdW ztqFp xir Ff oi` ¥¤¥¦¤¤¤¦¦©
`N` ,dil`.mkW `idDxiMfde ¥¤¨¤¨¦§¤§¦§¦¨

W cOll ,df mWA mB aEzMdEd`xd ©¨©§¥¤§©¥¤¤§¨
z` d"awdmXW ,lair xde miGxB xd ¤©§¦¦§©¥¨¤¨

l`xUi ElAwz`dxFYd zrEaW ¦§¦§¨¥¤§©©¨
ixnFWl dpYiPW dllTde dkxAd]©§¨¨§©§¨¨¤¦§¨§§¥
mW xW`e ,[dilr mixaFrle dxFYd©¨§¨§¦¨¤¨©£¤¨

xn`p(lÎhk ,`i mixac)xarA dOd `ld' ¤¡©£Ÿ¥¨§¥¤

'dxn ipFl` lv` ...oCxId(m"`x): ©©§¥¥¤¥¥Ÿ¤
.õøàa æà éðòðkäåiprpMd ,xnFlM §©§©£¦¨¨¨¤§©©§©£¦

dtEwY DzF`AW ,ux`A f` did xaM§¨¨¨¨¨¨¤¤§¨§¨
did(mg ipAn) orpM lW FrxfKlFd ¨¨©§¤§©©¦§¥¨¥

lW FrxGn l`xUiÎux` z` WaFke§¥¤¤¤¦§¨¥¦©§¤
W ,mWixddltp mW lW FwlgA ¥¤£¥§¤§¤¥¨§¨

- eipal ux`d z` gp wNgWM§¤¦¥Ÿ©¤¨¨¤§¨¨
eipA zWlWl mlFrd z` gp wNigWM§¤¦¥Ÿ©¤¨¨¦§¤¨¨
llFMd wlgA mW dkf ,lEAOd xg ©̀©©©¨¨¥©¥¤©¥

,l`xUiÎux` z`FnMxn`PW,ci onwl) ¤¤¤¦§¨¥§¤¤¡©
(gimlW Kln wcv iMlnEwcv iMln] ©§¦¤¤¤¤¨¥©§¦¤¤

zpeEke .[milWExi `id mlWe ,mW `Ed¥§¨¥¦§¨©¦§©¨©
iYlAd WEAiMd z` o`M oiIvl aEzMd©¨§©¥¨¤©¦©¦§¦
,mW lW Fvx`A iprpMd lW wcFv¥¤©§©£¦§©§¤¥

xW`emxa` l` xn`Ie' - Kkitl ©£¤§¦¨©Ÿ¤¤©§¨
'z`Gd ux`d z` oY` Lrxfl(f weqt) §©§£¤¥¤¨¨¤©Ÿ

-pal Dxifgdl ip` cizrmdW Li ¨¦£¦§©£¦¨§¨¤¤¥
mW lW FrxGn(l"kyn ,m"`x): ¦©§¤¥

(f).çaæî íL ïáiågaf eilr gFAfl ©¦¤¨¦§¥©¦§©¨¨¤©
'dl dcFYlre rxGd zxFUA lr ¨©©§©©¤©§©

,l`xUiÎux` zxFUAzghadAW §©¤¤¦§¨¥¤§©§¨©
xVAzp 'z`Gd ux`d z` oY` Lrxfl'§©§£¤¥¤¨¨¤©Ÿ¦§©¥

cg`M mixaCd ipW lr(o"anx): ©§¥©§¨¦§¤¨
(g).íMî ÷zòiåz` mXn xiard ©©§¥¦¨¤¡¦¦¨¤

.Fld`Fpi` o`M xEn`d 'wYrIe' oFWl ¨¢§©©§¥¨¨¨¥
,wYrp Fnvr `EdW mdxa` lr aQEn¨©©§¨¨¤©§¤§©
`N` ,(wYrPW) 'wYrIe' xn`p `NW¤Ÿ¤¡©©¤§©¤¤§©¤¨
FzErnWOW ,(wiYrdW) 'wYrIe'©©§¥¤¤§¦¤©§¨
,mFwnl mFwOn xg` xaC zwYrd©§¨©¨¨©¥¦¨§¨

ld`d lr aQEn `Ede(i"gp ,yeal ,`"eb): §¨©¨Ÿ¤
.ìà úéáì íãwî`vIW FWExiR oi` ¦¤¤§¥¥¥¥¤¨¨

l` `aE l`Îzial (gxfOn) mcTn¦¤¤¦¦§¨§¥¥¨¤
xdd l` `AW FWExiR `N` ,xdd̈¨¤¨¥¤¨¤¨¨
xnFlM ,'l`Îzial mcTn' `vnPd©¦§¨¦¤¤§¥¥§©

,l` ziA lW DgxfnAeziA z`vnp §¦§¨¨¤¥¥§¦§¥¥
FaxrnA l`,df mFwn lW`Ede ¥§©£¨¤¨¤§

- xn`PW:aEzMd WxtOW EdfziA ¤¤¡©¤¤§¨¥©¨¥
mIn l`Fl axrOn xW` df mFwnA - ¥¦¨§¨¤£¤¦©£¨

Fld` dhp mW ,l` ziA z`vnp,m"`x) ¦§¥¥¥¨¨¨¨¢
(`"eb:



jlכו jl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a oey`x meil inei xeriy
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):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  מּׂשיאֹו 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
אּת, מראה יפת ּכי רּבים ימים זה ידעּתי ,יפי על לדאג ׁשּיׁש הׁשעה הּגיעה "הּנהֿנא" אנּומקרא: ועכׁשו ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

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«≈»¿

myl zxecdn - eheytk iyx

.äìäà`N` ,e"ieA 'Fld`' aYkp `l ¨¢ŸŸ¦§©¨¢§¨¤¨
Dld``"dA.aizMbdPW cOll ¨¢¨§¥§¦§©¥¤¨©

W ,zEciqg zCin mdxa`dNigYA ©§¨¨¦©£¦¤©§¦¨
z` KMÎxg`e ,FYW` ld` z` dhp̈¨¤Ÿ¤¦§§©©¨¤

FNW(daxÎziy`xa): ¤
.çaæî íL ïáiådpAW oiIvn aEzMd ©¦¤¨¦§¥©©¨§©¥¤¨¨

fFnxl ,irl KEnqA gAfOd z ¤̀©¦§¥©§¨¨©¦§
W KFYn dzid gAfOd znwdW`Apzp ¤£¨©©¦§¥©¨§¨¦¤¦§©¥

oFr lr mW lWMdl eipA oicizrW¤£¦¦¨¨§¦¨¥¨©£
- okrFgixi z` rWFdi WaM xW`MW ¨¨¤©£¤¨©§ª©¤§¦

FNEM WiCwde xird llW z` mixgd¤¡¦¤§©¨¦§¦§¦
on Fnvrl lhpe mxgA lrn okre ,'dl©¨¨¨©©¥¤§¨©§©§¦
millg Eltp df oFr zngnE ,llXd©¨¨¥£©¨¤¨§£¨¦

ird lr dnglOA l`xUIn(f wxt ryedi), ¦¦§¨¥©¦§¨¨©¨©
mFwOA gAfn mdxa` dpA oM lr©¥¨¨©§¨¨¦§¥©©¨

,`Eddmdilr mW lNRzde`NW ©§¦§©¥¨£¥¤¤Ÿ
oFrA mdiaiF` iptl l`xUi lM ElWMi¦¨§¨¦§¨¥¦§¥§¥¤©£

okr(`"eb): ¨¨
(h).òBñðå CBìädriqp lW oFWl ¨§¨©¨¤§¦¨

`N` dtEvx Dpi`W ,zkXEnn§¤¤¤¥¨§¨¤¨
zldpzn,miwxtldtEwY KWnA ¦§©¤¤¦§¨¦§¤¤§¨

;zFIpge zFriqp lW dMEx`aWFi £¨¤§¦©£¦¥

mXn rqFpe xzFi F` WcFg o`M̈¤¥§¥©¦¨
e ,xg` mFwnA Fld` dhFpexnF` §¤¨¢§¨©¥§¥

A iM aEzMdeirQn lkeipR Eid EN` ©¨¦§¨©¨¨¥¨¨¨
zFcrEndAbPd,abPd xarl - ¨©¤§¨§¥¤©¤¤
xnFlMÎux` lW DnFxcl zkll §©¨¤¤¦§¨¤¤¤

,milWExi cvl `ide ,l`xUi¦§¨¥§¦§©§¨©¦
oMW ,ux`d mFxcA `id milWExie¦¨©¦¦¦§¨¨¤¤¥
ihaWl ux`d zwElgA mi`vFn Ep`̈§¦©£©¨¨¤§¦§¥

,l`xUilW FwlgA `idWhaW ¦§¨¥¤¦§¤§¤¥¤
ElhPW ,dcEdimzlgp z`DnFxcA §¨¤¨§¤©£¨¨¦§¨

.l`xUiÎux` lWmdxa` zxHnE ¤¤¤¦§¨¥©§©©§¨¨
`Fal dziddIxFOd xdl ¨§¨¨§©©¦¨

,milWExiAW`idWAFzlgplW ¤¦¨©¦¤¦§©£¨¤
dcEdi(daxÎziy`xa)(oexkfd): §¨

(i).õøàa áòødidW FWExiR oi` ¨¨¨¨¤¥¥¤¨¨
`N` ,mlFrd lkA arxux`d DzF`A ¨¨§¨¨¨¤¨§¨¨¨¤

- DCalddW DAW orpM ux`A wx §©¨©§¤¤§©©¤¨¨¨
icM ,arx d"awd `iad ,mdxa ©̀§¨¨¥¦¨¨§¥
lW eixaC xg` xdxdi m` FzFQpl§©¦§©§¥©©§¨¨¤
zkll Fl xn`W ,`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¤¨©¨¤¤

orpM ux` l`aFx mW Fl gihade ¤¤¤§©©§¦§¦©¨
,dkxaE daFheiWkre`Ed- F`iUn ¨§¨¨§©§¨©¦

FA wgFce FfxfndPOn z`vlipRn §¨§§¥¨¥¦¤¨¦§¥
arxd(m"`x): ¨¨¨

(`i).ézòãé àð äpä,o`M xEn`d '`p' ¦¥¨¨©§¦¨¨¨¨
l"fg EWxC o`Mn .'eiWkr' FWExiR¥©§¨¦¨¨§

,dcB`ÎWxcniM`l eiWkr cr ¦§©©¨¨¦©©§¨Ÿ
- DA xiMdEcxIW drW DzF`l cr ¦¦¨©§¨¨¨¤¨§

zrcl FAl mdxa` mU `l ,dnixvn¦§©§¨Ÿ¨©§¨¨¦¨©©
,Diti z`W zEripv KFYndzid ¤¨§¨¦§¦¤¨§¨

iciÎlr DA xiMd eiWkre ,mdipWA¦§¥¤§©§¨¦¦¨©§¥
dUrnWxcOA x`FanM](d `negpz), ©£¤©§¨©¦§¨

ininA ztTYWn DzEnC z` d`xW¤¨¨¤§¨¦§©¤¤§¥¥
zti iM iYrci dYr :xn`e [xdPd©¨¨§¨©©¨¨©§¦¦§©

.Y` d`xn- xg` xaCzxg` KxC ©§¤©§¨¨©¥¤¤©¤¤
mixaCd z` Wxtl:bdpn(rah) §¨¥¤©§¨¦¦§©¨¨

mlFrd,`EdKxCd gxFh iciÎlrW ¨¨¤©§¥©©¤¤
lW Ed`xndGAzn mc`zribie ©§¥¤¨¨¦§©¤¦¦©

,eipR lr zxMip mikxCd ilEhlh¦§¥©§¨¦¦¤¤©¨¨
,z`fe,dxU.DitiA dcnrEdfe §Ÿ¨¨¨§¨§¨§¨§¤

eiWkr ENit` - iYrci '`p' dPd xn`W¤¨©¦¥¨¨©§¦£¦©§¨
.Kiti rxbp `l ,KxCd gxFh xg`l§©©©©¤¤Ÿ¦§©¨§¥

Eitl`xwn lW FhEWR:FWExiR KM §¦§¤¦§¨¨¥
- `p dPdeiWkrWIW drXd driBd ¦¥¨©§¨¦¦¨©¨¨¤¥

jl jl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a oey`x meil inei xeriy
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 ליּה מנא 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 לן ּומנא 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

myl zxecdn - eheytk iyx

.Kiti lr bF`clli`Fd :xnF`kE ¦§©¨§¥§¥¦
ed`xn zti iM miAx mini df iYrci §¨©§¦¤¨¦©¦¦§©©§¤

miWp` oiA mi`a Ep` eiWkre ,Y`̈§§©§¨¨¨¦¥£¨¦
,mixrFknE mixFgWmdWlW mdig` §¦§¨¦¤¥£¥¤¤

miWEMWEM lW eig` `Ed mixvn] ¦¦§©¦¨¦¤
(e ,i lirl)hEtE mixvnE WEM mg ipaE' :§¥¨¦§©¦
,['orpkEElBxEd `lezF`xldX`A §¨©§Ÿ§§¦§§¦¨

,dtiWi eiWkr - '`p dPd' ,oM lr ¨¨©¥¦¥¨©§¨¥
.df zngn drx Epl EUri `NW bF`cl¦§¤Ÿ©£¨¨¨¥£©¤

KWnd Dpi` 'iYrci' zaiY ,oM m`e§¦¥¥©¨©§¦¥¨¤§¥
`l Diti mvr ixdW ,'`p dPd'l§¦¥¨¤£¥¤¤¨§¨Ÿ
dAiQd `N` ,eiWkr Fl yCgzp¦§©¥©§¨¤¨©¦¨
.eiWkr dWCgzPW `id db`Cl©§¨¨¦¤¦§©§¨©§¨

Fl dnFce:`xwOAExEq ipc` `P dPd §¤©¦§¨¦¤¨£Ÿ©
`p(a ,hi onwl)l` hFl ixaCn] ¨¦¦§¥¤

,eiWkr dPd :mFcql E`AW mik`lOd©©§¨¦¤¨¦§¦¥©§¨
,mW s` ,[iziA l` dWTaA E`FA§©¨¨¤¥¦©¨
xnF`kE ,'`p dPd'l KWnd Fpi` 'ExEq'¥¤§¥§¦¥¨§¥

:xnF`M `N` ,'eiWkr ExEqe Exdn'©£§©§¨¤¨§¥
iWp`n xnXdl mkl Wi eiWkr ixd£¥©§¨¥¨¤§¦¨¥¥©§¥
mkCar ziA l` ExEq ,oM lr ,mFcq§©¥¤¥©§§¤

(m"`x):
(bi).Cøeáòá éì áèéé ïòîìEaihii §©©¦©¦©£¥¥¦

W `id dahdde ,iOr mixvOdil EpYi ©¦§¦¦¦§©£¨¨¦¤¦§¦
.zFpYnoNdl xn`PW FnM](fh weqt) ©¨§¤¤¡©§©¨

o`v Fl idie DxEarA aihid mxa`lE'§©§¨¥¦©£¨©§¦Ÿ
['ebe 'xwaE(m"`x): ¨¨



כז jl jl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a oey`x meil inei xeriy
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):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  מּׂשיאֹו 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
אּת, מראה יפת ּכי רּבים ימים זה ידעּתי ,יפי על לדאג ׁשּיׁש הׁשעה הּגיעה "הּנהֿנא" אנּומקרא: ועכׁשו ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

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«≈»¿

myl zxecdn - eheytk iyx

.äìäà`N` ,e"ieA 'Fld`' aYkp `l ¨¢ŸŸ¦§©¨¢§¨¤¨
Dld``"dA.aizMbdPW cOll ¨¢¨§¥§¦§©¥¤¨©

W ,zEciqg zCin mdxa`dNigYA ©§¨¨¦©£¦¤©§¦¨
z` KMÎxg`e ,FYW` ld` z` dhp̈¨¤Ÿ¤¦§§©©¨¤

FNW(daxÎziy`xa): ¤
.çaæî íL ïáiådpAW oiIvn aEzMd ©¦¤¨¦§¥©©¨§©¥¤¨¨

fFnxl ,irl KEnqA gAfOd z ¤̀©¦§¥©§¨¨©¦§
W KFYn dzid gAfOd znwdW`Apzp ¤£¨©©¦§¥©¨§¨¦¤¦§©¥

oFr lr mW lWMdl eipA oicizrW¤£¦¦¨¨§¦¨¥¨©£
- okrFgixi z` rWFdi WaM xW`MW ¨¨¤©£¤¨©§ª©¤§¦

FNEM WiCwde xird llW z` mixgd¤¡¦¤§©¨¦§¦§¦
on Fnvrl lhpe mxgA lrn okre ,'dl©¨¨¨©©¥¤§¨©§©§¦
millg Eltp df oFr zngnE ,llXd©¨¨¥£©¨¤¨§£¨¦

ird lr dnglOA l`xUIn(f wxt ryedi), ¦¦§¨¥©¦§¨¨©¨©
mFwOA gAfn mdxa` dpA oM lr©¥¨¨©§¨¨¦§¥©©¨

,`Eddmdilr mW lNRzde`NW ©§¦§©¥¨£¥¤¤Ÿ
oFrA mdiaiF` iptl l`xUi lM ElWMi¦¨§¨¦§¨¥¦§¥§¥¤©£

okr(`"eb): ¨¨
(h).òBñðå CBìädriqp lW oFWl ¨§¨©¨¤§¦¨

`N` dtEvx Dpi`W ,zkXEnn§¤¤¤¥¨§¨¤¨
zldpzn,miwxtldtEwY KWnA ¦§©¤¤¦§¨¦§¤¤§¨

;zFIpge zFriqp lW dMEx`aWFi £¨¤§¦©£¦¥

mXn rqFpe xzFi F` WcFg o`M̈¤¥§¥©¦¨
e ,xg` mFwnA Fld` dhFpexnF` §¤¨¢§¨©¥§¥

A iM aEzMdeirQn lkeipR Eid EN` ©¨¦§¨©¨¨¥¨¨¨
zFcrEndAbPd,abPd xarl - ¨©¤§¨§¥¤©¤¤
xnFlMÎux` lW DnFxcl zkll §©¨¤¤¦§¨¤¤¤

,milWExi cvl `ide ,l`xUi¦§¨¥§¦§©§¨©¦
oMW ,ux`d mFxcA `id milWExie¦¨©¦¦¦§¨¨¤¤¥
ihaWl ux`d zwElgA mi`vFn Ep`̈§¦©£©¨¨¤§¦§¥

,l`xUilW FwlgA `idWhaW ¦§¨¥¤¦§¤§¤¥¤
ElhPW ,dcEdimzlgp z`DnFxcA §¨¤¨§¤©£¨¨¦§¨

.l`xUiÎux` lWmdxa` zxHnE ¤¤¤¦§¨¥©§©©§¨¨
`Fal dziddIxFOd xdl ¨§¨¨§©©¦¨

,milWExiAW`idWAFzlgplW ¤¦¨©¦¤¦§©£¨¤
dcEdi(daxÎziy`xa)(oexkfd): §¨

(i).õøàa áòødidW FWExiR oi` ¨¨¨¨¤¥¥¤¨¨
`N` ,mlFrd lkA arxux`d DzF`A ¨¨§¨¨¨¤¨§¨¨¨¤

- DCalddW DAW orpM ux`A wx §©¨©§¤¤§©©¤¨¨¨
icM ,arx d"awd `iad ,mdxa ©̀§¨¨¥¦¨¨§¥
lW eixaC xg` xdxdi m` FzFQpl§©¦§©§¥©©§¨¨¤
zkll Fl xn`W ,`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¤¨©¨¤¤

orpM ux` l`aFx mW Fl gihade ¤¤¤§©©§¦§¦©¨
,dkxaE daFheiWkre`Ed- F`iUn ¨§¨¨§©§¨©¦

FA wgFce FfxfndPOn z`vlipRn §¨§§¥¨¥¦¤¨¦§¥
arxd(m"`x): ¨¨¨

(`i).ézòãé àð äpä,o`M xEn`d '`p' ¦¥¨¨©§¦¨¨¨¨
l"fg EWxC o`Mn .'eiWkr' FWExiR¥©§¨¦¨¨§

,dcB`ÎWxcniM`l eiWkr cr ¦§©©¨¨¦©©§¨Ÿ
- DA xiMdEcxIW drW DzF`l cr ¦¦¨©§¨¨¨¤¨§

zrcl FAl mdxa` mU `l ,dnixvn¦§©§¨Ÿ¨©§¨¨¦¨©©
,Diti z`W zEripv KFYndzid ¤¨§¨¦§¦¤¨§¨

iciÎlr DA xiMd eiWkre ,mdipWA¦§¥¤§©§¨¦¦¨©§¥
dUrnWxcOA x`FanM](d `negpz), ©£¤©§¨©¦§¨

ininA ztTYWn DzEnC z` d`xW¤¨¨¤§¨¦§©¤¤§¥¥
zti iM iYrci dYr :xn`e [xdPd©¨¨§¨©©¨¨©§¦¦§©

.Y` d`xn- xg` xaCzxg` KxC ©§¤©§¨¨©¥¤¤©¤¤
mixaCd z` Wxtl:bdpn(rah) §¨¥¤©§¨¦¦§©¨¨

mlFrd,`EdKxCd gxFh iciÎlrW ¨¨¤©§¥©©¤¤
lW Ed`xndGAzn mc`zribie ©§¥¤¨¨¦§©¤¦¦©

,eipR lr zxMip mikxCd ilEhlh¦§¥©§¨¦¦¤¤©¨¨
,z`fe,dxU.DitiA dcnrEdfe §Ÿ¨¨¨§¨§¨§¨§¤

eiWkr ENit` - iYrci '`p' dPd xn`W¤¨©¦¥¨¨©§¦£¦©§¨
.Kiti rxbp `l ,KxCd gxFh xg`l§©©©©¤¤Ÿ¦§©¨§¥

Eitl`xwn lW FhEWR:FWExiR KM §¦§¤¦§¨¨¥
- `p dPdeiWkrWIW drXd driBd ¦¥¨©§¨¦¦¨©¨¨¤¥

jl jl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a oey`x meil inei xeriy
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 ליּה מנא 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 לן ּומנא 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

myl zxecdn - eheytk iyx

.Kiti lr bF`clli`Fd :xnF`kE ¦§©¨§¥§¥¦
ed`xn zti iM miAx mini df iYrci §¨©§¦¤¨¦©¦¦§©©§¤

miWp` oiA mi`a Ep` eiWkre ,Y`̈§§©§¨¨¨¦¥£¨¦
,mixrFknE mixFgWmdWlW mdig` §¦§¨¦¤¥£¥¤¤

miWEMWEM lW eig` `Ed mixvn] ¦¦§©¦¨¦¤
(e ,i lirl)hEtE mixvnE WEM mg ipaE' :§¥¨¦§©¦
,['orpkEElBxEd `lezF`xldX`A §¨©§Ÿ§§¦§§¦¨

,dtiWi eiWkr - '`p dPd' ,oM lr ¨¨©¥¦¥¨©§¨¥
.df zngn drx Epl EUri `NW bF`cl¦§¤Ÿ©£¨¨¨¥£©¤

KWnd Dpi` 'iYrci' zaiY ,oM m`e§¦¥¥©¨©§¦¥¨¤§¥
`l Diti mvr ixdW ,'`p dPd'l§¦¥¨¤£¥¤¤¨§¨Ÿ
dAiQd `N` ,eiWkr Fl yCgzp¦§©¥©§¨¤¨©¦¨
.eiWkr dWCgzPW `id db`Cl©§¨¨¦¤¦§©§¨©§¨

Fl dnFce:`xwOAExEq ipc` `P dPd §¤©¦§¨¦¤¨£Ÿ©
`p(a ,hi onwl)l` hFl ixaCn] ¨¦¦§¥¤

,eiWkr dPd :mFcql E`AW mik`lOd©©§¨¦¤¨¦§¦¥©§¨
,mW s` ,[iziA l` dWTaA E`FA§©¨¨¤¥¦©¨
xnF`kE ,'`p dPd'l KWnd Fpi` 'ExEq'¥¤§¥§¦¥¨§¥

:xnF`M `N` ,'eiWkr ExEqe Exdn'©£§©§¨¤¨§¥
iWp`n xnXdl mkl Wi eiWkr ixd£¥©§¨¥¨¤§¦¨¥¥©§¥
mkCar ziA l` ExEq ,oM lr ,mFcq§©¥¤¥©§§¤

(m"`x):
(bi).Cøeáòá éì áèéé ïòîìEaihii §©©¦©¦©£¥¥¦

W `id dahdde ,iOr mixvOdil EpYi ©¦§¦¦¦§©£¨¨¦¤¦§¦
.zFpYnoNdl xn`PW FnM](fh weqt) ©¨§¤¤¡©§©¨

o`v Fl idie DxEarA aihid mxa`lE'§©§¨¥¦©£¨©§¦Ÿ
['ebe 'xwaE(m"`x): ¨¨



jlכח jl 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  ֶַ

(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¦¥¬¦§§−©¬¨¥«

È‡¯ˆÓיד  BÊÁÂ ÌÈ¯ˆÓÏ Ì¯·‡ ÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«««¿»¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿»≈
:‡„ÁÏ ‡È‰ ‡¯ÈtL È¯‡ ‡˙z‡ ˙È»ƒ¿»¬≈«ƒ»ƒ«¬»

d˙Èטו  eÁaLÂ ‰Ú¯Ù È·¯·¯ d˙È BÊÁÂ«¬»««¿¿≈«¿…¿«»»«
:‰Ú¯t ˙È·Ï ‡˙z‡ ˙¯ac‡Â ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ«»«ƒ¿»¿≈«¿…

Ô‡Úטז  dÏ BÂ‰Â dÏÈ„a ·ÈËB‡ Ì¯·‡Ïe¿«¿»ƒ¿ƒ««¬≈»
Ô˙‡Â Ô‰Ó‡Â ÔÈ„·ÚÂ ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈ¯B˙Â¿ƒ«¬»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»¿«¿»

:ÔÈÏÓ‚Â¿«¿ƒ

ÏÚÂיז  ÔÈ·¯·¯ ÔÈLzÎÓ ‰Ú¯t ÏÚ ÈÈ È˙È‡Â¿«¿ƒ¿»««¿…«¿»ƒ«¿¿ƒ¿«
:Ì¯·‡ ˙z‡ È¯N ˜ÒÈÚ ÏÚ d˙Èa L‡¡«≈≈«≈«»«ƒ««¿»

z„·Úיח  ‡„ ‰Ó ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿«¿»«¬«»»¬«¿¿
:‡È‰ C˙z‡ È¯‡ ÈÏ ‡˙ÈeÁ ‡Ï ‡ÓÏ ÈÏƒ¿»»«≈»ƒ¬≈ƒ¿»ƒ

ÈÏיט  d˙È ˙È¯·„e ‡È‰ È˙Á‡ z¯Ó‡ ‡ÓÏ¿»¬«¿¿¬»ƒƒ¿»ƒ»«ƒ
:ÏÊÈ‡Â ¯·c C˙z‡ ‡‰ ÔÚÎe ez‡Ï¿ƒ¿«»ƒ¿»¿«¿ƒ≈

myl zxecdn - eheytk iyx

(ci).äîéøöî íøáà àBák éäéåike ©§¦§©§¨¦§¨§¨§¦
dzid dxU mB `lde ,`A FCal mxa ©̀§¨§©¨©£Ÿ©¨¨¨§¨

e ,FOrxnFl Fl did:miAx oFWlA ¦§¨¨©¦§©¦
cOl `N` ?'dnixvn m`FaM'aEzMd §¨¦§¨§¨¤¨¦¥©¨

dfADzF` oinhdWmxa`daizA ¨¤¤¦§¦¨©§¨§¥¨
inM d`xp dide ,DA Epigai `NW icM§¥¤Ÿ©§¦¨§¨¨¦§¤§¦

,FCal `AWEraYW iciÎlreicar ¤¨§©§©§¥¤¨§©§¥
drxt- qkOd z`dliHOW qOd ©§Ÿ¤©¤¤©©¤©¦¨

ixrWA miqpkPd WEkx lr zEklOd©©§©§©¦§¨¦§©£¥
,ux`dEgzRdaiYd z`:DzF` E`xe ¨¨¤¨§¤©¥¨§¨¨

(eh).äòøt ìà dúBà eììäéåoi` ©§©£¨¤©§Ÿ¥
`N` ,drxt 'iptA' dEgAXW dpeEMd©©¨¨¤¦§¨¦§¥©§Ÿ¤¨

,xnFlM ,drxR 'l`' DzF` EcirFd¦¨¤©§Ÿ§©
Ff dpEbd' xnFl mdipia dElNd¦§¨¥¥¤©£¨

- 'KlOl:Exn`e Diti z` EgAW ©¤¤¦§¤¨§¨§¨§
KlOl dX` zFidl Ff diE`x(`"eb): §¨¦§¦¨©¤¤

(fh)áéèéä íøáàìeDxEarA drxR §©§¨¥¦©§Ÿ©£¨
-aihid mxa`lE' :`Ed xvw `xwn¦§¨¨¨§©§¨¥¦

`Ed drxRW WxRzp `le .'dxEarA©£¨§Ÿ¦§¨¥¤©§Ÿ
oiprd KFYn oaEn `EdW ipRn ,aihiOd©¥¦¦§¥¤¨¦¨¦§¨

(bi ,`n oldl i"yx d`x):
(fi).'Bâå 'ä òbðéå,dwl oz`x zMnA ©§©©§§©©¨¨¨¨

oigXd ipiOn cg` `EdWWdwFNd lM ¤¤¨¦¦¥©§¦¤¨©¤
FA- Fl dWw WinWYd`NW icM ©©§¦¨¤§¥¤Ÿ

dxU l` axwi(daxÎziy`xa): ¦§©¤¨¨
.Búéa úàå`Ed df `xwn lW FhEWR §¤¥§¤¦§¨¤

- 'DiziA Wp` lre' ,FnEBxzME`AW §©§§©¡©¥¥¤¨
.'Fzia iWp`' lre eilr mirbPdE)itl ©§¨¦¨¨§©©§¥¥§¦

,FWxcn,mirbpA dwl WOn 'FziA' s` ¦§¨©¥©¨¨¨¦§¨¦
.eilke eicEOre eilzFM zFAxlKM §©¨¨§©¨§¥¨¨

`vnp:(oWi i"WxA ¦§¨§©¦¨¨
.éøN øác ìòlr' oFWl aEzMd hwp ©§©¨©¨©©¨§©

,'xEAiC' oFWl FrnWnA WIW ,'xaC§©¤¥§©§¨§¦
E`A mirbPdW fFnxlDxEAc iR lr ¦§¤©§¨¦¨©¦¦¨

,dxU lW`id,'Kd' K`lOl zxnF` ¤¨¨¦¤¤©©§¨©
dMn `Ede(`"eb ,m"`x): §©¤

jl jl zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'b ipy meil inei xeriy

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 »≈¿…ַָָ

(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 ְְְִִִֶֶֶַַַָ

d˙Èכ  e‡ÈÂÏ‡Â ÔÈ¯·eb ‰Ú¯t È‰BÏÚ „ÈwÙe«ƒ¬ƒ«¿…¿ƒ¿«¿ƒ»≈
:dÏÈc Ïk ˙ÈÂ d˙z‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿≈¿»»ƒ≈

ÏÎÂא  d˙z‡Â ‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ì¯·‡ ˜ÈÏÒe¿ƒ«¿»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈¿»
:‡ÓB¯„Ï dnÚ ËBÏÂ dÏÈcƒ≈¿ƒ≈¿»»

tÒÎa‡ב  ‡¯ÈÚ·a ‡„ÁÏ ÛÈwz Ì¯·‡Â¿«¿»«ƒ«¬»ƒ¿ƒ»¿«¿»
:‡·‰„·e¿«¬»

Ú„ג  Ï‡ ˙Èa „ÚÂ ‡ÓB¯cÓ È‰BÏËÓÏ ÏÊ‡Â«¬«¿«¿»ƒƒ»»¿«≈≈«
ÔÈa ‡˙ÈÓ„˜a dkLÓ ÔÓz Ò¯Ù Èc ‡¯˙‡«¿»ƒ¿««»«¿¿≈¿«¿≈»≈

:ÈÚ ÔÈ·e Ï‡ ˙Èa≈≈≈»

myl zxecdn - eheytk iyx

(hi).Cìå ç÷`ldrxR bdp ©¨¥Ÿ¨©©§Ÿ
Fl xn`W Klnia`kxg`l] mdxa`l ©£¦¤¤¤¨©§©§¨¨§©©

[dxU z` Fl aiWdWivx` dPd ¤¥¦¤¨¨¦¥©§¦
Liptl(eh ,k onwl),mW xEbl Fl giPde §¨¤§¦¦©¨¨
`N`o`MFl xn`drxRKl'Îl`e ¤¨¨¨©©§Ÿ¥§©

,'cFnrYaMrzi `NW Fxidfde ©£§¦§¦¤Ÿ¦§©¥
,mc` ipA DA ElWMi `NW icM mixvnA§¦§©¦§¥¤Ÿ¦¨§¨§¥¨¨

drxR rcIW itlitEhW miIxvOdW §¦¤¨©©§Ÿ¤©¦§¦¦§¥
W ,md dOfmdilr:xn`P(k ,bk l`wfgi) ¦¨¥¤£¥¤¤¡©

- mznxf miqEq znxfeoipr `EdW §¦§©¦¦§¨¨¤¦§¨
zEvixtE zEpf(my i"yx oiir): §§¦

(k).åéìò åöéådEiv ,xnFlMlr ©§©¨¨§©¦¨©
- eizFcF`,FzaFhlE mdxa` ornl ¨§©©©§¨¨§¨

FgNWlmFlWA:FxnWlE §©§§¨§¨§
.eçlLéåoi` ,o`M xEn`d df gENiW ©§©§¦©¤¨¨¨¥

`N` ,EdEWxiBW FWExiRFnEBxzM ¥¤¥§¤¨§©§
:qFlwpE`A- 'E`iel`e'EdEEiNW §§§§©§¦¤¦

cFakA mdipRn EdExhtE(yeal): §¨¦§¥¤§¨
âé(`).äaâpä 'Bâå íøáà ìòiå©©©©§¨§©¤§¨

oEEikl' FpaEn oi` ,o`M xEn`d 'dAbPd'©¤§¨¨¨¨¥¨§¦
xnFlM ,'abPd oEEikl' `N` ,'mFxC̈¤¨§¦©¤¤§©
,l`xUiÎux` lW DnFxcl `al̈Ÿ¦§¨¤¤¤¦§¨¥

`EdeKFld' dlrnl xn`W FnM §§¤¨©§©§¨¨
'dAbPd rFqpe(h ,ai lirl),KlFd didWM §¨©©¤§¨§¤¨¨¥

mFwn lMnE .dIxFOd xdlxWt` i` §©©¦¨¦¨¨¦¤§¨
oFtv cSn KlFd didW 'dAbPd' Wxtl§¨¥©¤§¨¤¨¨¥¦©¨

ixdW ,mFxC cvlKlFd `EdWM §©¨¤£¥§¤¥
oFtvl mFxCn - orpM ux`l mixvOn¦¦§©¦§¤¤§©©¦¨§¨

mixvn ux`W ,KNdn `Ed`id §©¥¤¤¤¦§©¦¦
FnM ,l`xUi ux` lW DnFxcA¦§¨¤¤¤¦§¨¥§

- gikFOWKFYn gkEOW itM ¤¦©§¦¤¨¦
miaEzMdAd zWxRzFrQOipA lW ©§¦§¨¨©©©¨¤§¥

,mixvOn mziIlrA l`xUiEdWxRa ¦§¨¥©£¦¨¨¦¦§©¦©¨¨¨
zwqFrdux`d ilEabA,bl wxt xacna) ¨¤¤¦§¥¨¨¤

(b ,cl my i"yx d`xe .cl wxtedlFrde§¨¤
qpkp Edixd ,l`xUi ux`l mixvOn¦¦§©¦§¤¤¦§¨¥£¥¦§¨
,ux`d lW inFxCd Dwlgl dNigY§¦¨§¤§¨©§¦¤¨¨¤

:oFtv cv xarl eipR zObnE§©©¨¨§¥¤©¨

(a).ãàî ãákdid ,xnFlMoErh ¨¥§Ÿ§©¨¨¨
zF`Un:micaM ©¨§¥¦

(b).åéòqîì CìiåxnFl cEnlY dn ©¥¤§©¨¨©©§©
W ?'eirQnl'xfgWMmdxa`mixvOn §©¨¨¤§¤¨©©§¨¨¦¦§©¦

A ole KlFd did ,orpM ux`lozF` §¤¤§©©¨¨¥§¨§¨
dFzkildA mdA oNW zFipqk` ¨©§©§¤¨¨¤©£¦¨

FMxcA.mixvnlKkALcOlaEzMd §©§§¦§©¦§¨¦¤§©¨
zCinmc` dPWi `NW ,ux`ÎKxC ¦©¤¤¤¤¤Ÿ§©¤¨¨
mPiglFNW `ipqk`n`ipqk`l §¦¨¥©§©§¨¤§©§©§¨

z`e FnW z` mbFR `Ed KkAW] zxg ©̀¤¤¤§¨¥¤§§¤
`NW zFIxAd Exn`IW ,ziAd lrA mW¥©©©©¦¤Ÿ§©§¦¤Ÿ

.[dfl df migFp Eid- xg` xaCmrh ¨¦¤¨¤¨¨©¥©©
lr xfg Kkl ,xaCA Wxtl Wi xg ©̀¥¥§¨¥©¨¨§¨¨©©

IWMW itl ,zFipqk`d ozF`cx ¨¨©§©§§¦¤§¤¨©
wRql zFipqk`d ilrA ESxzp mixvnl§¦§©¦¦§©©£¥¨©§©§§©¥
eilr Eknqe dtTdA eikxv z` Fl¤§¨¨§©¨¨§¨§¨¨
aEWIWM mElWYd z` mdl rxtIW¤¦§©¨¤¤©©§§¤¨

okle ,mixvOnFzxfgAodA oEll xfg ¦¦§©¦§¨¥©£¨¨¨©¨¨¤
ErxRz` mdleizFtTd(daxÎziy`xa): ¨©¨¤¤©¨¨



כט jl jl 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  ֶַ

(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¦¥¬¦§§−©¬¨¥«

È‡¯ˆÓיד  BÊÁÂ ÌÈ¯ˆÓÏ Ì¯·‡ ÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«««¿»¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿»≈
:‡„ÁÏ ‡È‰ ‡¯ÈtL È¯‡ ‡˙z‡ ˙È»ƒ¿»¬≈«ƒ»ƒ«¬»

d˙Èטו  eÁaLÂ ‰Ú¯Ù È·¯·¯ d˙È BÊÁÂ«¬»««¿¿≈«¿…¿«»»«
:‰Ú¯t ˙È·Ï ‡˙z‡ ˙¯ac‡Â ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ«»«ƒ¿»¿≈«¿…

Ô‡Úטז  dÏ BÂ‰Â dÏÈ„a ·ÈËB‡ Ì¯·‡Ïe¿«¿»ƒ¿ƒ««¬≈»
Ô˙‡Â Ô‰Ó‡Â ÔÈ„·ÚÂ ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈ¯B˙Â¿ƒ«¬»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»¿«¿»

:ÔÈÏÓ‚Â¿«¿ƒ

ÏÚÂיז  ÔÈ·¯·¯ ÔÈLzÎÓ ‰Ú¯t ÏÚ ÈÈ È˙È‡Â¿«¿ƒ¿»««¿…«¿»ƒ«¿¿ƒ¿«
:Ì¯·‡ ˙z‡ È¯N ˜ÒÈÚ ÏÚ d˙Èa L‡¡«≈≈«≈«»«ƒ««¿»

z„·Úיח  ‡„ ‰Ó ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿«¿»«¬«»»¬«¿¿
:‡È‰ C˙z‡ È¯‡ ÈÏ ‡˙ÈeÁ ‡Ï ‡ÓÏ ÈÏƒ¿»»«≈»ƒ¬≈ƒ¿»ƒ

ÈÏיט  d˙È ˙È¯·„e ‡È‰ È˙Á‡ z¯Ó‡ ‡ÓÏ¿»¬«¿¿¬»ƒƒ¿»ƒ»«ƒ
:ÏÊÈ‡Â ¯·c C˙z‡ ‡‰ ÔÚÎe ez‡Ï¿ƒ¿«»ƒ¿»¿«¿ƒ≈

myl zxecdn - eheytk iyx

(ci).äîéøöî íøáà àBák éäéåike ©§¦§©§¨¦§¨§¨§¦
dzid dxU mB `lde ,`A FCal mxa ©̀§¨§©¨©£Ÿ©¨¨¨§¨

e ,FOrxnFl Fl did:miAx oFWlA ¦§¨¨©¦§©¦
cOl `N` ?'dnixvn m`FaM'aEzMd §¨¦§¨§¨¤¨¦¥©¨

dfADzF` oinhdWmxa`daizA ¨¤¤¦§¦¨©§¨§¥¨
inM d`xp dide ,DA Epigai `NW icM§¥¤Ÿ©§¦¨§¨¨¦§¤§¦

,FCal `AWEraYW iciÎlreicar ¤¨§©§©§¥¤¨§©§¥
drxt- qkOd z`dliHOW qOd ©§Ÿ¤©¤¤©©¤©¦¨

ixrWA miqpkPd WEkx lr zEklOd©©§©§©¦§¨¦§©£¥
,ux`dEgzRdaiYd z`:DzF` E`xe ¨¨¤¨§¤©¥¨§¨¨

(eh).äòøt ìà dúBà eììäéåoi` ©§©£¨¤©§Ÿ¥
`N` ,drxt 'iptA' dEgAXW dpeEMd©©¨¨¤¦§¨¦§¥©§Ÿ¤¨

,xnFlM ,drxR 'l`' DzF` EcirFd¦¨¤©§Ÿ§©
Ff dpEbd' xnFl mdipia dElNd¦§¨¥¥¤©£¨

- 'KlOl:Exn`e Diti z` EgAW ©¤¤¦§¤¨§¨§¨§
KlOl dX` zFidl Ff diE`x(`"eb): §¨¦§¦¨©¤¤

(fh)áéèéä íøáàìeDxEarA drxR §©§¨¥¦©§Ÿ©£¨
-aihid mxa`lE' :`Ed xvw `xwn¦§¨¨¨§©§¨¥¦

`Ed drxRW WxRzp `le .'dxEarA©£¨§Ÿ¦§¨¥¤©§Ÿ
oiprd KFYn oaEn `EdW ipRn ,aihiOd©¥¦¦§¥¤¨¦¨¦§¨

(bi ,`n oldl i"yx d`x):
(fi).'Bâå 'ä òbðéå,dwl oz`x zMnA ©§©©§§©©¨¨¨¨

oigXd ipiOn cg` `EdWWdwFNd lM ¤¤¨¦¦¥©§¦¤¨©¤
FA- Fl dWw WinWYd`NW icM ©©§¦¨¤§¥¤Ÿ

dxU l` axwi(daxÎziy`xa): ¦§©¤¨¨
.Búéa úàå`Ed df `xwn lW FhEWR §¤¥§¤¦§¨¤

- 'DiziA Wp` lre' ,FnEBxzME`AW §©§§©¡©¥¥¤¨
.'Fzia iWp`' lre eilr mirbPdE)itl ©§¨¦¨¨§©©§¥¥§¦

,FWxcn,mirbpA dwl WOn 'FziA' s` ¦§¨©¥©¨¨¨¦§¨¦
.eilke eicEOre eilzFM zFAxlKM §©¨¨§©¨§¥¨¨

`vnp:(oWi i"WxA ¦§¨§©¦¨¨
.éøN øác ìòlr' oFWl aEzMd hwp ©§©¨©¨©©¨§©

,'xEAiC' oFWl FrnWnA WIW ,'xaC§©¤¥§©§¨§¦
E`A mirbPdW fFnxlDxEAc iR lr ¦§¤©§¨¦¨©¦¦¨

,dxU lW`id,'Kd' K`lOl zxnF` ¤¨¨¦¤¤©©§¨©
dMn `Ede(`"eb ,m"`x): §©¤

jl jl zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'b ipy meil inei xeriy

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 »≈¿…ַָָ

(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 ְְְִִִֶֶֶַַַָ

d˙Èכ  e‡ÈÂÏ‡Â ÔÈ¯·eb ‰Ú¯t È‰BÏÚ „ÈwÙe«ƒ¬ƒ«¿…¿ƒ¿«¿ƒ»≈
:dÏÈc Ïk ˙ÈÂ d˙z‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿≈¿»»ƒ≈

ÏÎÂא  d˙z‡Â ‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ì¯·‡ ˜ÈÏÒe¿ƒ«¿»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈¿»
:‡ÓB¯„Ï dnÚ ËBÏÂ dÏÈcƒ≈¿ƒ≈¿»»

tÒÎa‡ב  ‡¯ÈÚ·a ‡„ÁÏ ÛÈwz Ì¯·‡Â¿«¿»«ƒ«¬»ƒ¿ƒ»¿«¿»
:‡·‰„·e¿«¬»

Ú„ג  Ï‡ ˙Èa „ÚÂ ‡ÓB¯cÓ È‰BÏËÓÏ ÏÊ‡Â«¬«¿«¿»ƒƒ»»¿«≈≈«
ÔÈa ‡˙ÈÓ„˜a dkLÓ ÔÓz Ò¯Ù Èc ‡¯˙‡«¿»ƒ¿««»«¿¿≈¿«¿≈»≈

:ÈÚ ÔÈ·e Ï‡ ˙Èa≈≈≈»

myl zxecdn - eheytk iyx

(hi).Cìå ç÷`ldrxR bdp ©¨¥Ÿ¨©©§Ÿ
Fl xn`W Klnia`kxg`l] mdxa`l ©£¦¤¤¤¨©§©§¨¨§©©

[dxU z` Fl aiWdWivx` dPd ¤¥¦¤¨¨¦¥©§¦
Liptl(eh ,k onwl),mW xEbl Fl giPde §¨¤§¦¦©¨¨
`N`o`MFl xn`drxRKl'Îl`e ¤¨¨¨©©§Ÿ¥§©

,'cFnrYaMrzi `NW Fxidfde ©£§¦§¦¤Ÿ¦§©¥
,mc` ipA DA ElWMi `NW icM mixvnA§¦§©¦§¥¤Ÿ¦¨§¨§¥¨¨

drxR rcIW itlitEhW miIxvOdW §¦¤¨©©§Ÿ¤©¦§¦¦§¥
W ,md dOfmdilr:xn`P(k ,bk l`wfgi) ¦¨¥¤£¥¤¤¡©

- mznxf miqEq znxfeoipr `EdW §¦§©¦¦§¨¨¤¦§¨
zEvixtE zEpf(my i"yx oiir): §§¦

(k).åéìò åöéådEiv ,xnFlMlr ©§©¨¨§©¦¨©
- eizFcF`,FzaFhlE mdxa` ornl ¨§©©©§¨¨§¨

FgNWlmFlWA:FxnWlE §©§§¨§¨§
.eçlLéåoi` ,o`M xEn`d df gENiW ©§©§¦©¤¨¨¨¥

`N` ,EdEWxiBW FWExiRFnEBxzM ¥¤¥§¤¨§©§
:qFlwpE`A- 'E`iel`e'EdEEiNW §§§§©§¦¤¦

cFakA mdipRn EdExhtE(yeal): §¨¦§¥¤§¨
âé(`).äaâpä 'Bâå íøáà ìòiå©©©©§¨§©¤§¨

oEEikl' FpaEn oi` ,o`M xEn`d 'dAbPd'©¤§¨¨¨¨¥¨§¦
xnFlM ,'abPd oEEikl' `N` ,'mFxC̈¤¨§¦©¤¤§©
,l`xUiÎux` lW DnFxcl `al̈Ÿ¦§¨¤¤¤¦§¨¥

`EdeKFld' dlrnl xn`W FnM §§¤¨©§©§¨¨
'dAbPd rFqpe(h ,ai lirl),KlFd didWM §¨©©¤§¨§¤¨¨¥

mFwn lMnE .dIxFOd xdlxWt` i` §©©¦¨¦¨¨¦¤§¨
oFtv cSn KlFd didW 'dAbPd' Wxtl§¨¥©¤§¨¤¨¨¥¦©¨

ixdW ,mFxC cvlKlFd `EdWM §©¨¤£¥§¤¥
oFtvl mFxCn - orpM ux`l mixvOn¦¦§©¦§¤¤§©©¦¨§¨

mixvn ux`W ,KNdn `Ed`id §©¥¤¤¤¦§©¦¦
FnM ,l`xUi ux` lW DnFxcA¦§¨¤¤¤¦§¨¥§

- gikFOWKFYn gkEOW itM ¤¦©§¦¤¨¦
miaEzMdAd zWxRzFrQOipA lW ©§¦§¨¨©©©¨¤§¥

,mixvOn mziIlrA l`xUiEdWxRa ¦§¨¥©£¦¨¨¦¦§©¦©¨¨¨
zwqFrdux`d ilEabA,bl wxt xacna) ¨¤¤¦§¥¨¨¤

(b ,cl my i"yx d`xe .cl wxtedlFrde§¨¤
qpkp Edixd ,l`xUi ux`l mixvOn¦¦§©¦§¤¤¦§¨¥£¥¦§¨
,ux`d lW inFxCd Dwlgl dNigY§¦¨§¤§¨©§¦¤¨¨¤

:oFtv cv xarl eipR zObnE§©©¨¨§¥¤©¨

(a).ãàî ãákdid ,xnFlMoErh ¨¥§Ÿ§©¨¨¨
zF`Un:micaM ©¨§¥¦

(b).åéòqîì CìiåxnFl cEnlY dn ©¥¤§©¨¨©©§©
W ?'eirQnl'xfgWMmdxa`mixvOn §©¨¨¤§¤¨©©§¨¨¦¦§©¦

A ole KlFd did ,orpM ux`lozF` §¤¤§©©¨¨¥§¨§¨
dFzkildA mdA oNW zFipqk` ¨©§©§¤¨¨¤©£¦¨

FMxcA.mixvnlKkALcOlaEzMd §©§§¦§©¦§¨¦¤§©¨
zCinmc` dPWi `NW ,ux`ÎKxC ¦©¤¤¤¤¤Ÿ§©¤¨¨
mPiglFNW `ipqk`n`ipqk`l §¦¨¥©§©§¨¤§©§©§¨

z`e FnW z` mbFR `Ed KkAW] zxg ©̀¤¤¤§¨¥¤§§¤
`NW zFIxAd Exn`IW ,ziAd lrA mW¥©©©©¦¤Ÿ§©§¦¤Ÿ

.[dfl df migFp Eid- xg` xaCmrh ¨¦¤¨¤¨¨©¥©©
lr xfg Kkl ,xaCA Wxtl Wi xg ©̀¥¥§¨¥©¨¨§¨¨©©

IWMW itl ,zFipqk`d ozF`cx ¨¨©§©§§¦¤§¤¨©
wRql zFipqk`d ilrA ESxzp mixvnl§¦§©¦¦§©©£¥¨©§©§§©¥
eilr Eknqe dtTdA eikxv z` Fl¤§¨¨§©¨¨§¨§¨¨
aEWIWM mElWYd z` mdl rxtIW¤¦§©¨¤¤©©§§¤¨

okle ,mixvOnFzxfgAodA oEll xfg ¦¦§©¦§¨¥©£¨¨¨©¨¨¤
ErxRz` mdleizFtTd(daxÎziy`xa): ¨©¨¤¤©¨¨



jlל jl zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c iyily meil inei xeriy

(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 «…≈∆«¿»ְְֲִִִֶַַָָָָָֹ

(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 רֹועיו ׁ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 ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

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

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¿«¿»

myl zxecdn - eheytk iyx

.áâpîn ,mFxCd on xnFlMux` ¦¤¤§©¦©¨¥¤¤
mixvn`idWux` lW DnFxcA ¦§©¦¤¦¦§¨¤¤¤

:orpM§¨©
(c)àø÷iå äðBLàøa íL äNò øLà£¤¨¨¨¨¦¨©¦§¨

.íLipWl mFwn Wi df `xwnA ¨§¦§¨¤¥¨¦§¥
:miWExitmW `xwIe' iM ,xnFl xWt` ¥¦¤§¨©¦©¦§¨¨

,wEqRd zNigY KWnd `Ed ''d mWA§¥¤§¥§¦©©¨
z` mW dpAW mFwOd Edf ,xnFlkE§©¤©¨¤¨¨¨¤

gAfOdxW`e,FYrWA ,f`mW `xw ©¦§¥©©£¤¨§©§¨¨¨
.'d mWA mxa`- xnFl Wi mbecFr ©§¨§¥§©¥©

mFwOl xfgW oeiMW ,Wxtl xWt ¤̀§¨§¨¥¤¥¨¤¨©©¨
- `Edd- mW `xwIe- eiWkrmWA ©©¦§¨¨©§¨§¥

'd:
(d).íøáà úà CìBääxREqnd xTir ©¥¤©§¨¦©©§¨

`N` ,hFl lW FxWr `Ed o`M̈¨§¤¤¨
mr KlFd `EdW WiBcn aEzMdW¤©¨©§¦¤¥¦

fFnxl ,mdxa`Fl didW mxb inlM ©§¨¨¦§¦¨©¤¨¨¨
d dkxAd,z`fzEkfmr Fzkild ©§¨¨©Ÿ§£¦¨¦

mxa`(`"eb ,m"`x): ©§¨
(e).íúBà àNð àìå,xnFlM`l §Ÿ¨¨¨§©Ÿ

dzidux`dwiRqdl dlFkimFwnA ¨§¨¨¨¤§¨§©§¦§¨
d z` cg`drxnWExCd axd ¤¨¤©¦§¤¨©©¨

mdipwnloM lre ,hFle mdxa` lW §¦§¥¤¤©§¨¨§§©¥
.mipFW zFnFwnl cxRdl EkxvEd§§§¦¨¥¦§¦

emzF` `Up `le' aEzMd oFWl §§©¨§Ÿ¨¨¨
,'ux`dKixve `Ed xvw oFWl ¨¨¤¨¨¨§¨¦

eilr siqFdl:zg` daiY`Up `le §¦¨¨¥¨©©§Ÿ¨¨
- ux`d 'drxn' mzF`dpeEMd oi`W ¨¦§¥¨¨¤¤¥©©¨¨

zwRqn dzid `l Dnvr 'ux`d'W¤¨¨¤©§¨Ÿ¨§¨©§¤¤
d`ivFn ux`dW 'drxOd' `N` ,mdl̈¤¤¨©§¤¤¨¨¤¦¨

,mdl wiRqd `l`le' azM Kkitl Ÿ¦§¦¨¤§¦¨¨©§Ÿ
,xkf oFWlA '`Up`Ed 'drxn' oMW ¨¨¦§¨¨¤¥¦§¤

aEzMd zpeEM dzid ENi`e ,xkf oFWl§¨¨§¦¨§¨©¨©©¨
`le' xnFl Kixv did ,'ux`d' l ¤̀¨¨¤¨¨¨¦©§Ÿ
dawp oFWlA 'ux`d mzF` d`Up̈§¨¨¨¨¤¦§§¥¨

(`"eb):

(f).áéø éäéåEpcnl lirl xEn`d on ©§¦¦¦¨¨§¥¨©§
K` ,aixd zAiq did drxOd oFxqgW¤¤§©¦§¤¨¨¦©¨¦©

?Fnvr aixd aFqp dn lrEidW itl ©¨¨¨¦©§§¦¤¨
mirWx hFl lW eirFx`l xW`ke ¨¤§¨¦§©£¤Ÿ

Eid ,ux`d drxn mdl wiRqd¦§¦¨¤¦§¥¨¨¤¨
miklFdzFcUA mYndA mirxnE §¦©§¦§¤§¨¦§

mxa` irFxe ,mixg`EidmigikFn £¥¦§¥©§¨¨¦¦
mde ,lfBd lr mzF`mzOErl ¨©©¨¥§¥§¨¨

e miprFh:mixnF`ixd'ux`d dpYp £¦§§¦£¥¦§¨¨¨¤
oi` Fle ,mxa`loAWxFioiicrW] §©§¨§¥¥¥¤£©¦
,[wgvi clFp `le,oM m`eig` oA hFl Ÿ©¦§¨§¦¥¤¨¦

zFidl iE`x xW` `Ede ,FWxFi`vnp £¤¨¦§§§¦§¨
We ;'lfB df oi`aiWn Ff dprh lr ¤¥¤¨¥§©©£¨¥¦

aEzMdef` iGxRde iprpMde :xnF` ©¨§¥§©§©£¦§©§¦¦¨
ux`A aWi-dzid onGd FzF`A Ÿ¥¨¨¤§©§©¨§¨

,DA miaWFId miOrl zkiIW ux`d̈¨¤©¤¤¨©¦©§¦¨
oiicr mxa` Da dkf `le(daxÎziy`xa) §Ÿ¨¨¨©§¨£©¦

(o"anx):

jl jl zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c iyily meil inei xeriy

(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

(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" יׁש ."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 ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

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¬»¿»

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»≈¿…«

myl zxecdn - eheytk iyx

(g).íéçà íéLðàmiWp`l `Ed iEPiM £¨¦©¦¦©£¨¦
,miaFxwhFle mdxa` Eid `l ixdW §¦¤£¥Ÿ¨©§¨¨§

.WOn 'mig`'EadcB`ÎWxcnEWxC ©¦©¨§¦§©©¨¨¨§
,l"fgEidW mEWÎlr mig` E`xwPW¤¦§§©¦©¤¨
oinFCdfl dfxYqlwA(d`xnA) ¦¤¨¤¦§©§¥§©§¥
:mipR̈¦

(h).äðîéàå ìàîNä íàFWExiR oi` ¦©§Ÿ§¥¦¨¥¥
LOrn wgxz` ,df dvwl KlY m`W¤¦¥¥¦§¥¤¤§©¥¥¦§
FzpeEM ,dAxC` `N` ,xg`d dvTl©¨¤¨©¥¤¨©§©¨©¨¨

xnFlwgxz` `l aWY xW` lkA ©§Ÿ£¤¥¥Ÿ¤§©¥
LOn- LCvl aW` `N` ,iCn xzFi ¦§¥¦©¤¨¥¥§¦§

,Ll`nUl F` Lpinileil KxhvY m` ¦¦§¦§Ÿ¤§¦¦§¨¥¦
- xfrlE obnl Ll cFnr`aFxw did` ¤¡§§¨¥§¥¤¤§¤¨

.Lzxfrl `Faleok`xaC sFqFtFqA) ¨§¤§¨§§¨¥¨¨§
(xaC lW- Fl KxvEdzxfrl hFl ¤¨¨§©§¤§©

,miklOd znglnA dAWPWM ,mdxa ©̀§¨¨§¤¦§¨§¦§¤¤©§¨¦
FnMdAWp iM mxa` rnWIe :xn`PW §¤¤¡©©¦§©©§¨¦¦§¨

'Fbe eig`z` mbe Wkxd lM z` aWIe ¨¦§©¨¤¥¨¨§ª§©¤
'ebe aiWd FWkxE eig` hFl(fhÎci ,ci onwl) ¨¦§ª¥¦

(m"`x):
.äðîéàå:FWExiR- invr z` oini` §¥¦¨¥©§¦¤©§¦

;oinil invr z` dpt`FnM ©§¤¤©§¦§¨¦§
- invr z` li`nU` ,'dli`nU`e'§©§§¦¨©§§¦¤©§¦

.l`nUl invr z` dpt`xn`Y m`e ©§¤¤©§¦¦§Ÿ§¦Ÿ©
oM m`'dpini`e' cwPil Fl didÎ ¦¥¨¨¦¨¥§©§¦¨

zgY `"eWaE s"l`d zgY g"YtA§©¨©©¨¨¤¦§¨©©
idFf `N` ?'dli`nU`' znbEcM ,c"EId©§§©©§§¦¨¤¨¦
icM dfA oi`e ,Ff daizA cETiPd zxEv©©¦§¥¨§¥¨¤§¥

ixdW ,zErnWOd on zFPWlEpivn KM §©¦©©§¨¤£¥¨¨¦
mBxg` mFwnA:`xwOAW`Îm`' ©§¨©¥©¦§¨¦¦

oinidlxAC xW` lMn linUdlE §¥¦§©§¦¦Ÿ£¤¦¤
F` oini zFhpl Wi ike] 'KlOd ipc £̀Ÿ¦©¤¤§¦¥¦§¨¦

[KlOd ixaCn l`nU(hi ,ci aÎl`eny), §Ÿ¦¦§¥©¤¤
,i"xivA `"dd cEwp mW s`Woi`e ¤©¨¨©¥§¥¥§¥

:'oiniidl' cEwp̈§©§¦
(i).ä÷Lî dlë ékFWExiR oi` ¦ª¨©§¤¥¥

`N` ,min d`ln xMiMd lM dzidW¤¨§¨¨©¦¨§¥¨©¦¤¨
DNEM dzidWux`lW- min ilgp ¤¨§¨¨¤¤¤©£¥¨¦

z` zFwWdl ,miAx min zlrA ux ¤̀¤©£©©¦©¦§©§¤
mixcrde zFcVd(m"`x): ©¨§¨£¨¦

úàå íBãñ úà 'ä úçL éðôì¦§¥©¥¤§§¤
.äøBîòxEn`d mr KExM df oipr £¨¦§¨¤¨¦¨¨

dzid zgAEWn dM ,xnFlkE ,eixg ©̀£¨§©Ÿ§©©¨§¨
mFcq z` 'd zigWdW iptl ux`d̈¨¤¦§¥¤¦§¦¤§

f` iM ,dxFnrexFWin FzF` didxMM) ©£¨¦¨¨¨¦¦©
(oCxId.'ä ïâkdid gAEWn ,xnFlM ©©§¥§©§©§¨¨¨

zFpli`lrhPW oB FzF`M ,FA mirEhPd §¦¨©§¦§©¤¨©
ur lM' gnv FAW ,mcTn ocrA 'd§¥¤¦¤¤¤¨©¨¥

'lk`nl aFhe d`xnl cngp(h ,a lirl): ¤§¨§©§¤§§©£¨
.íéøöî õøàkdf xFWin did oM §¤¤¦§©¦¥¨¨¦¤
aFhe gAEWnmirxfl,FA ElcBW §¨§¦§¨¦¤¨§

xzFiA zgAEWnd mixvn ux`M§¤¤¦§©¦©§©©§¥
xn`PW FnM ,mirxfl(i ,`i mixac)`l' ¦§¨¦§¤¤¡©Ÿ

mXn mz`vi xW` `ed mixvn ux`k§¤¤¦§©¦¦£¤§¨¤¦¨
'ebe 'Lrxf z` rxfY xW`(daxÎziy`xa) £¤¦§©¤©§£

(m"`x):
.øòö äëàaaFHd lM lr ,Ff xMiM Ÿ£¨Ÿ©¦¨©¨©
dkWnp ,DAWcrxird.xrvEdf ¤¨¦§§¨©¨¦Ÿ©¤

.`xwn lW FhEWRdcB`ÎWxcnE §¤¦§¨¦§©©¨¨
- i`pbl DWxFC,l"fg EWxC dcB`A §¨¦§©¨©¨¨¨§

d`A df wEqtA daize daiY lMW¤¨¥¨§¥¨§¨¤¨¨
,mFwOd iaWFi lW mzEpB lr fFnxl¦§©§¨¤§¥©¨
hFl lW FzxigA zAiQW dfA cOllE§©¥¨¤¤¦©§¦¨¤

dzid Ff xMikAlrmEWEidW §¦¨¨§¨©¤¨
mFwOd iaWFi- dOf itEhWmivExR §¥©¨§¥¦¨§¦

okle ,zFxiarA xzFiAhFl Fl xgA §¥©£¥§¨¥¨©
aWil.mzpEkWAmixaCdW itM ¥¥¦§¨¨§¦¤©§¨¦

mix`FanzFixFd zkQnA(:i sc) §¨¦§©¤¤¨
(m"`x):



לי jl jl zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c iyily meil inei xeriy

(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 «…≈∆«¿»ְְֲִִִֶַַָָָָָֹ

(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 רֹועיו ׁ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 ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

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

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¿«¿»

myl zxecdn - eheytk iyx

.áâpîn ,mFxCd on xnFlMux` ¦¤¤§©¦©¨¥¤¤
mixvn`idWux` lW DnFxcA ¦§©¦¤¦¦§¨¤¤¤

:orpM§¨©
(c)àø÷iå äðBLàøa íL äNò øLà£¤¨¨¨¨¦¨©¦§¨

.íLipWl mFwn Wi df `xwnA ¨§¦§¨¤¥¨¦§¥
:miWExitmW `xwIe' iM ,xnFl xWt` ¥¦¤§¨©¦©¦§¨¨

,wEqRd zNigY KWnd `Ed ''d mWA§¥¤§¥§¦©©¨
z` mW dpAW mFwOd Edf ,xnFlkE§©¤©¨¤¨¨¨¤

gAfOdxW`e,FYrWA ,f`mW `xw ©¦§¥©©£¤¨§©§¨¨¨
.'d mWA mxa`- xnFl Wi mbecFr ©§¨§¥§©¥©

mFwOl xfgW oeiMW ,Wxtl xWt ¤̀§¨§¨¥¤¥¨¤¨©©¨
- `Edd- mW `xwIe- eiWkrmWA ©©¦§¨¨©§¨§¥

'd:
(d).íøáà úà CìBääxREqnd xTir ©¥¤©§¨¦©©§¨

`N` ,hFl lW FxWr `Ed o`M̈¨§¤¤¨
mr KlFd `EdW WiBcn aEzMdW¤©¨©§¦¤¥¦

fFnxl ,mdxa`Fl didW mxb inlM ©§¨¨¦§¦¨©¤¨¨¨
d dkxAd,z`fzEkfmr Fzkild ©§¨¨©Ÿ§£¦¨¦

mxa`(`"eb ,m"`x): ©§¨
(e).íúBà àNð àìå,xnFlM`l §Ÿ¨¨¨§©Ÿ

dzidux`dwiRqdl dlFkimFwnA ¨§¨¨¨¤§¨§©§¦§¨
d z` cg`drxnWExCd axd ¤¨¤©¦§¤¨©©¨

mdipwnloM lre ,hFle mdxa` lW §¦§¥¤¤©§¨¨§§©¥
.mipFW zFnFwnl cxRdl EkxvEd§§§¦¨¥¦§¦

emzF` `Up `le' aEzMd oFWl §§©¨§Ÿ¨¨¨
,'ux`dKixve `Ed xvw oFWl ¨¨¤¨¨¨§¨¦

eilr siqFdl:zg` daiY`Up `le §¦¨¨¥¨©©§Ÿ¨¨
- ux`d 'drxn' mzF`dpeEMd oi`W ¨¦§¥¨¨¤¤¥©©¨¨

zwRqn dzid `l Dnvr 'ux`d'W¤¨¨¤©§¨Ÿ¨§¨©§¤¤
d`ivFn ux`dW 'drxOd' `N` ,mdl̈¤¤¨©§¤¤¨¨¤¦¨

,mdl wiRqd `l`le' azM Kkitl Ÿ¦§¦¨¤§¦¨¨©§Ÿ
,xkf oFWlA '`Up`Ed 'drxn' oMW ¨¨¦§¨¨¤¥¦§¤

aEzMd zpeEM dzid ENi`e ,xkf oFWl§¨¨§¦¨§¨©¨©©¨
`le' xnFl Kixv did ,'ux`d' l ¤̀¨¨¤¨¨¨¦©§Ÿ
dawp oFWlA 'ux`d mzF` d`Up̈§¨¨¨¨¤¦§§¥¨

(`"eb):

(f).áéø éäéåEpcnl lirl xEn`d on ©§¦¦¦¨¨§¥¨©§
K` ,aixd zAiq did drxOd oFxqgW¤¤§©¦§¤¨¨¦©¨¦©

?Fnvr aixd aFqp dn lrEidW itl ©¨¨¨¦©§§¦¤¨
mirWx hFl lW eirFx`l xW`ke ¨¤§¨¦§©£¤Ÿ

Eid ,ux`d drxn mdl wiRqd¦§¦¨¤¦§¥¨¨¤¨
miklFdzFcUA mYndA mirxnE §¦©§¦§¤§¨¦§

mxa` irFxe ,mixg`EidmigikFn £¥¦§¥©§¨¨¦¦
mde ,lfBd lr mzF`mzOErl ¨©©¨¥§¥§¨¨

e miprFh:mixnF`ixd'ux`d dpYp £¦§§¦£¥¦§¨¨¨¤
oi` Fle ,mxa`loAWxFioiicrW] §©§¨§¥¥¥¤£©¦
,[wgvi clFp `le,oM m`eig` oA hFl Ÿ©¦§¨§¦¥¤¨¦

zFidl iE`x xW` `Ede ,FWxFi`vnp £¤¨¦§§§¦§¨
We ;'lfB df oi`aiWn Ff dprh lr ¤¥¤¨¥§©©£¨¥¦

aEzMdef` iGxRde iprpMde :xnF` ©¨§¥§©§©£¦§©§¦¦¨
ux`A aWi-dzid onGd FzF`A Ÿ¥¨¨¤§©§©¨§¨

,DA miaWFId miOrl zkiIW ux`d̈¨¤©¤¤¨©¦©§¦¨
oiicr mxa` Da dkf `le(daxÎziy`xa) §Ÿ¨¨¨©§¨£©¦

(o"anx):

jl jl zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c iyily meil inei xeriy

(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

(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" יׁש ."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 ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

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¬»¿»

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»≈¿…«

myl zxecdn - eheytk iyx

(g).íéçà íéLðàmiWp`l `Ed iEPiM £¨¦©¦¦©£¨¦
,miaFxwhFle mdxa` Eid `l ixdW §¦¤£¥Ÿ¨©§¨¨§

.WOn 'mig`'EadcB`ÎWxcnEWxC ©¦©¨§¦§©©¨¨¨§
,l"fgEidW mEWÎlr mig` E`xwPW¤¦§§©¦©¤¨
oinFCdfl dfxYqlwA(d`xnA) ¦¤¨¤¦§©§¥§©§¥
:mipR̈¦

(h).äðîéàå ìàîNä íàFWExiR oi` ¦©§Ÿ§¥¦¨¥¥
LOrn wgxz` ,df dvwl KlY m`W¤¦¥¥¦§¥¤¤§©¥¥¦§
FzpeEM ,dAxC` `N` ,xg`d dvTl©¨¤¨©¥¤¨©§©¨©¨¨

xnFlwgxz` `l aWY xW` lkA ©§Ÿ£¤¥¥Ÿ¤§©¥
LOn- LCvl aW` `N` ,iCn xzFi ¦§¥¦©¤¨¥¥§¦§

,Ll`nUl F` Lpinileil KxhvY m` ¦¦§¦§Ÿ¤§¦¦§¨¥¦
- xfrlE obnl Ll cFnr`aFxw did` ¤¡§§¨¥§¥¤¤§¤¨

.Lzxfrl `Faleok`xaC sFqFtFqA) ¨§¤§¨§§¨¥¨¨§
(xaC lW- Fl KxvEdzxfrl hFl ¤¨¨§©§¤§©

,miklOd znglnA dAWPWM ,mdxa ©̀§¨¨§¤¦§¨§¦§¤¤©§¨¦
FnMdAWp iM mxa` rnWIe :xn`PW §¤¤¡©©¦§©©§¨¦¦§¨

'Fbe eig`z` mbe Wkxd lM z` aWIe ¨¦§©¨¤¥¨¨§ª§©¤
'ebe aiWd FWkxE eig` hFl(fhÎci ,ci onwl) ¨¦§ª¥¦

(m"`x):
.äðîéàå:FWExiR- invr z` oini` §¥¦¨¥©§¦¤©§¦

;oinil invr z` dpt`FnM ©§¤¤©§¦§¨¦§
- invr z` li`nU` ,'dli`nU`e'§©§§¦¨©§§¦¤©§¦

.l`nUl invr z` dpt`xn`Y m`e ©§¤¤©§¦¦§Ÿ§¦Ÿ©
oM m`'dpini`e' cwPil Fl didÎ ¦¥¨¨¦¨¥§©§¦¨

zgY `"eWaE s"l`d zgY g"YtA§©¨©©¨¨¤¦§¨©©
idFf `N` ?'dli`nU`' znbEcM ,c"EId©§§©©§§¦¨¤¨¦
icM dfA oi`e ,Ff daizA cETiPd zxEv©©¦§¥¨§¥¨¤§¥

ixdW ,zErnWOd on zFPWlEpivn KM §©¦©©§¨¤£¥¨¨¦
mBxg` mFwnA:`xwOAW`Îm`' ©§¨©¥©¦§¨¦¦

oinidlxAC xW` lMn linUdlE §¥¦§©§¦¦Ÿ£¤¦¤
F` oini zFhpl Wi ike] 'KlOd ipc £̀Ÿ¦©¤¤§¦¥¦§¨¦

[KlOd ixaCn l`nU(hi ,ci aÎl`eny), §Ÿ¦¦§¥©¤¤
,i"xivA `"dd cEwp mW s`Woi`e ¤©¨¨©¥§¥¥§¥

:'oiniidl' cEwp̈§©§¦
(i).ä÷Lî dlë ékFWExiR oi` ¦ª¨©§¤¥¥

`N` ,min d`ln xMiMd lM dzidW¤¨§¨¨©¦¨§¥¨©¦¤¨
DNEM dzidWux`lW- min ilgp ¤¨§¨¨¤¤¤©£¥¨¦

z` zFwWdl ,miAx min zlrA ux ¤̀¤©£©©¦©¦§©§¤
mixcrde zFcVd(m"`x): ©¨§¨£¨¦

úàå íBãñ úà 'ä úçL éðôì¦§¥©¥¤§§¤
.äøBîòxEn`d mr KExM df oipr £¨¦§¨¤¨¦¨¨

dzid zgAEWn dM ,xnFlkE ,eixg ©̀£¨§©Ÿ§©©¨§¨
mFcq z` 'd zigWdW iptl ux`d̈¨¤¦§¥¤¦§¦¤§

f` iM ,dxFnrexFWin FzF` didxMM) ©£¨¦¨¨¨¦¦©
(oCxId.'ä ïâkdid gAEWn ,xnFlM ©©§¥§©§©§¨¨¨

zFpli`lrhPW oB FzF`M ,FA mirEhPd §¦¨©§¦§©¤¨©
ur lM' gnv FAW ,mcTn ocrA 'd§¥¤¦¤¤¤¨©¨¥

'lk`nl aFhe d`xnl cngp(h ,a lirl): ¤§¨§©§¤§§©£¨
.íéøöî õøàkdf xFWin did oM §¤¤¦§©¦¥¨¨¦¤
aFhe gAEWnmirxfl,FA ElcBW §¨§¦§¨¦¤¨§

xzFiA zgAEWnd mixvn ux`M§¤¤¦§©¦©§©©§¥
xn`PW FnM ,mirxfl(i ,`i mixac)`l' ¦§¨¦§¤¤¡©Ÿ

mXn mz`vi xW` `ed mixvn ux`k§¤¤¦§©¦¦£¤§¨¤¦¨
'ebe 'Lrxf z` rxfY xW`(daxÎziy`xa) £¤¦§©¤©§£

(m"`x):
.øòö äëàaaFHd lM lr ,Ff xMiM Ÿ£¨Ÿ©¦¨©¨©
dkWnp ,DAWcrxird.xrvEdf ¤¨¦§§¨©¨¦Ÿ©¤

.`xwn lW FhEWRdcB`ÎWxcnE §¤¦§¨¦§©©¨¨
- i`pbl DWxFC,l"fg EWxC dcB`A §¨¦§©¨©¨¨¨§

d`A df wEqtA daize daiY lMW¤¨¥¨§¥¨§¨¤¨¨
,mFwOd iaWFi lW mzEpB lr fFnxl¦§©§¨¤§¥©¨
hFl lW FzxigA zAiQW dfA cOllE§©¥¨¤¤¦©§¦¨¤

dzid Ff xMikAlrmEWEidW §¦¨¨§¨©¤¨
mFwOd iaWFi- dOf itEhWmivExR §¥©¨§¥¦¨§¦

okle ,zFxiarA xzFiAhFl Fl xgA §¥©£¥§¨¥¨©
aWil.mzpEkWAmixaCdW itM ¥¥¦§¨¨§¦¤©§¨¦

mix`FanzFixFd zkQnA(:i sc) §¨¦§©¤¤¨
(m"`x):



jlלב jl 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 ְִֹ

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", ְְְְִֵַַָָָָָָָָ

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»¿√»¿»«¬»

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¿««¿»

myl zxecdn - eheytk iyx

(`i).økklW FnW EdfxFWin.oCxId ¦©¤§¤¦©©§¥
FnEBxzM'`pCxi xWin' :qFlwpE`A §©§§§§¥©©§§¨

mixd FA oi`W ,gEhW mFwn = xFWin]¦¨¨©¤¥¨¦
[zFrabE(e ,ci oldl i"yx d`x): §¨
.íãwîxnFlM ,axrnl gxfOnrqp ¦¤¤¦¦§¨§©£¨§©¨©

- mxa` lv`ncnr FAW mFwOd on ¥¥¤©§¨¦©¨¤¨©
mxa` mr cgiFl Klde ,(dgxfOn) ©©¦©§¨¦¦§¨¨§¨©

rqFp `vnp ,mxa` lW Faxrnl§©£¨¤©§¨¦§¨¥
gxfOneiptEdcB`ÎWxcnE .axrnl ¦¦§¨¨¨§©£¨¦§©©¨¨

rQIe' oFWl aEzMd hwPW ,l"fg EWxC̈§¤¨©©¨§©¦©
iM fFnxl ,'mcTnFnvr riQd ¦¤¤¦§¦¦¦©©§
- mlFr lW FpFncTnmcTW d"awdn ¦©§¤¨¥¤¨©

,mlFrlmdxa`n FcxRdAWi`' ,xn` ¨¨¤§¦¨§¥©§¨¨¨©¦
iWt`(ipFvx oi` ,il xWt` i`)`l ¤§¦¦¤§¨¦¥§¦Ÿ

'eidl`a `le mxa`a(m"`x): §©§¨§Ÿ¥Ÿ¨

(ai).ìäàiåixrA aWi' Fnvr hFl ©¤¡©©§¨©§¨¥
K` ,xEn`M 'xMMdmild` rhpmiAx ©¦¨¨¨©¨©Ÿ¨¦©¦

eirFxlnlE,EdpwEhXRzd xW` §¨§¦§¥£¤¦§©§
EriBdemFcq cr(`"eb): §¦¦©§

(bi).íéòø íBãñ éLðàåoipr dn §©§¥§¨¦¨¦§©
`N` ?o`kl mFcq iWp` zrWx¦§©©§¥§§¨¤¨
,hFl lW FzEpB ricFdl `A aEzMd©¨¨§¦©§¤
mirEci Eid `Edd mFwOd ipAW¤§¥©¨©¨§¦

,mzrWxArpnp `l okÎiRÎlrÎs`e §¦§¨¨§©©¦¥Ÿ¦§©
Ecnl EpizFAxe .mdOr oFMWNn hFl¦¦§¦¨¤§©¥¨§

o`Mn(.gl `nei)oiprl dxFYd on Knq ¦¨¤¤¦©¨¨¦§¨
:xn`PWawxi mirWx mWe(f ,i ilyn) ¤¤¡©§¥§¨¦¦§¨

.[FzF` dPbn ,rWxd mW xiMfOd lM]¨©©§¦¥¨¨¨§©¤
,mFcq z` aEzMd xiMfdW oeiMW¤¥¨¤¦§¦©¨¤§
diaWFi zEpbA aB` KxC xRiq xaM§¨¦¥¤¤©¨¦§§¤¨

(m"`x):
lW mzrWx lr Exn`p miiEHiA dWlW§¨¦¦¤¤§©¦§¨¨¤
.'cF`n 'dl' ,'mi`Hge' ,'mirx' :mFcq§¨¦§©¨¦©§
oipr lr zFxFdl `A mdn cg` lke§¨¤¨¥¤¨§©¦§¨

:dpFW¤
.íéòøzFxiarA mivExR EidW:mtEbA ¨¦¤¨§¦©£¥§¨

.íéàhçåmi`hFg EidWmpFnnA §©¨¦¤¨§¦§¨¨
(.hw oixcdpq):

.ãàî 'äìEid mz`Hge mzrx ©§Ÿ¨¨¨§©¨¨¨
EidW ,'cF`n' zFxEng- mpFAx mircFi £§¤¨§¦¦¨

,FzE`ivnA mipin`nmipeEMznE ©£¦¦¦§¦¦§©§¦
:FA cFxnl¦§

(ci).èBì ãøtä éøçàWiBcn aEzMd ©£¥¦¨¤©¨©§¦
hFl cxtPW xg` did df xEAiCW¤¦¤¨¨©©¤¦§©

W cOll ,EPOnrWxdW onf lM(hFl) ¦¤§©¥¤¨§©¤¨¨¨

jl jl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iriax meil inei xeriy

(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¤§¤«¨

(çé)øLà àøîî éðìàa áLiå àáiå íøáà ìäàiå©¤«¡©´©§À̈©¨²Ÿ©¥²¤§¥«Ÿ¥¬©§¥−£¤´
:ýåýéì çaæî íL-ïáiå ïBøáça§¤§®©¦«¤¨¬¦§¥−©©«Ÿ̈«

i"yx£‡¯ÓÓ∑ אדם ׁשם. «¿≈ֵָָ

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©
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 ְְְְְִִֵֶַָָָָֹ∆«ִֵָ

‡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«

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…«

myl zxecdn - eheytk iyx

ddW- EPOn WxFR xEACd did FOr ¨¨¦¨¨©¦¥¦¤
`le FOrn zwNYqn dpikXd dzid̈§¨©§¦¨¦§©¤¤¥¦§Ÿ
cxtPW oeike .'d xaC z` lAwl dkf̈¨§©¥¤§©§¥¨¤¦§©

eil` xEAiCd xfg ,hFl EPOn(m"`x): ¦¤¨©©¦¥¨
(fh).Léà ìëeé íà øLàzpeEM oi` £¤¦©¦¥©¨©

rxf z` zFpnl zlFkidW aEzMd©¨¤©§¤¦§¤¤©
,ux`d xtr ziIpnA diElY ,mdxa ©̀§¨¨§¨¦§¦©£©¨¨¤
mdipiA zFeWdl `id dpeEMd `N ¤̀¨©©¨¨¦§©§¥¥¤

,dlilXd KxcAW mWMmlFrli` §¤¤©§¦¨§¥¤§¨¦
`l Lrxf KM ,zFpOdl xtrl xWt ¤̀§¨¤¨¨§¦¨¨©§£Ÿ

dpOimlFrl(m"`x): ¦¨¤§¨
(gi).àøîî`Ed o`M xMfEOd '`xnn' ©§¥©§¥©§¨¨

,mc` mW,`Ed '`xnn ipFl`' WExitE] ¥¨¨¥¥¥©§¥
[`xnn Wi`d lW xFWiOd(oexkfd): ©¦¤¨¦©§¥

ãé(`).ìôøîàcFxnp `EddidW ©§¨¤¦§¤¨¨
xrpW Kln(i ,i lirl d`x)`xwp dOle , ¤¤¦§¨§¨¨¦§¨

mWÎlr ?'ltxn`' FnWxn`W §©§¨¤©¥¤¨©
lFR' mdxa`ldEiv xnFlM ,lRÎxn`) §©§¨¨¨©Ÿ§©¦¨

(FliRdl- 'W`d oWaM KFzl §©¦§¦§©¨¥
miCUM xE` dUrnA(gk ,`i lirl i"yx d`x) §©£¥©§¦

(x"a)(m"`x):
.íéBb Cìîjln lrcYW FWExiR oi` ¤¤¦¥¥¤¦§¨¨©

`N` ,zFvx`e miiFB dAxd lrmFwn ©©§¥¦©£¨¤¨¨
cg`,'miFB' FnXW WioM `xwpelr ¤¨¥¤§¦§¦§¨¥©

dOW EvAwzPW mWmiWp`dOMn ¥¤¦§©§¨¨£¨¦¦©¨
E zFOE`dOMn- zFnFwnE`xw okl ¦©¨§¨¥¨§

illM mWA mvEAiw mFwnl.'miiFB' ¦§¦¨§¥§¨¦¦
'lrcY' FnWE mdilr Wi` Ekilnde§¦§¦¦£¥¤§¦§¨

(x"a)(`"eb):
(a).òøamW lr ,'rx' oFWNn oM `xwp ¤©¦§¨¥¦§©©¥

didW:zFixAl rxe minXl rx ¤¨¨©©¨©¦§©©§¦
.òLøalr ,'rWxA' oFWNn oM `xwp ¦§©¦§¨¥¦§§¤©©

mW- FrWxa dNrzPWdAxde liCbd ¥¤¦§©¨§¦§¦§¦¦§¨
:riWxdl§©§¦©

.áàðLlr ,'a`Î`pU' oFWNn oM `xwp ¦§¨¦§¨¥¦§¨¥¨©
didW mW:minXAW eia` `pFU ¥¤¨¨¥¨¦¤©¨¨¦
.øáàîLåoFWNn oM `xwp'xa` mU' §¤§¥¤¦§¨¥¦§¨¥¤

-dOice ,'spM Fnvrl siqFd'sErl ¦§©§¨¨§¦¨¨
uFRwleF`lOW ,xnFlM .minFxOl FA §¦§©§¦§©¤§¨

,xzFiA zF`BzdlE `Vpzdl FAl¦§¦§©¥§¦§¨§¥
:`EdÎKExAÎWFcTdA cFxnle§¦§§©¨¨



לג jl jl 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 ְִֹ

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", ְְְְִֵַַָָָָָָָָ

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»¿√»¿»«¬»

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¿««¿»

myl zxecdn - eheytk iyx

(`i).økklW FnW EdfxFWin.oCxId ¦©¤§¤¦©©§¥
FnEBxzM'`pCxi xWin' :qFlwpE`A §©§§§§¥©©§§¨

mixd FA oi`W ,gEhW mFwn = xFWin]¦¨¨©¤¥¨¦
[zFrabE(e ,ci oldl i"yx d`x): §¨
.íãwîxnFlM ,axrnl gxfOnrqp ¦¤¤¦¦§¨§©£¨§©¨©

- mxa` lv`ncnr FAW mFwOd on ¥¥¤©§¨¦©¨¤¨©
mxa` mr cgiFl Klde ,(dgxfOn) ©©¦©§¨¦¦§¨¨§¨©

rqFp `vnp ,mxa` lW Faxrnl§©£¨¤©§¨¦§¨¥
gxfOneiptEdcB`ÎWxcnE .axrnl ¦¦§¨¨¨§©£¨¦§©©¨¨

rQIe' oFWl aEzMd hwPW ,l"fg EWxC̈§¤¨©©¨§©¦©
iM fFnxl ,'mcTnFnvr riQd ¦¤¤¦§¦¦¦©©§
- mlFr lW FpFncTnmcTW d"awdn ¦©§¤¨¥¤¨©

,mlFrlmdxa`n FcxRdAWi`' ,xn` ¨¨¤§¦¨§¥©§¨¨¨©¦
iWt`(ipFvx oi` ,il xWt` i`)`l ¤§¦¦¤§¨¦¥§¦Ÿ

'eidl`a `le mxa`a(m"`x): §©§¨§Ÿ¥Ÿ¨

(ai).ìäàiåixrA aWi' Fnvr hFl ©¤¡©©§¨©§¨¥
K` ,xEn`M 'xMMdmild` rhpmiAx ©¦¨¨¨©¨©Ÿ¨¦©¦

eirFxlnlE,EdpwEhXRzd xW` §¨§¦§¥£¤¦§©§
EriBdemFcq cr(`"eb): §¦¦©§

(bi).íéòø íBãñ éLðàåoipr dn §©§¥§¨¦¨¦§©
`N` ?o`kl mFcq iWp` zrWx¦§©©§¥§§¨¤¨
,hFl lW FzEpB ricFdl `A aEzMd©¨¨§¦©§¤
mirEci Eid `Edd mFwOd ipAW¤§¥©¨©¨§¦

,mzrWxArpnp `l okÎiRÎlrÎs`e §¦§¨¨§©©¦¥Ÿ¦§©
Ecnl EpizFAxe .mdOr oFMWNn hFl¦¦§¦¨¤§©¥¨§

o`Mn(.gl `nei)oiprl dxFYd on Knq ¦¨¤¤¦©¨¨¦§¨
:xn`PWawxi mirWx mWe(f ,i ilyn) ¤¤¡©§¥§¨¦¦§¨

.[FzF` dPbn ,rWxd mW xiMfOd lM]¨©©§¦¥¨¨¨§©¤
,mFcq z` aEzMd xiMfdW oeiMW¤¥¨¤¦§¦©¨¤§
diaWFi zEpbA aB` KxC xRiq xaM§¨¦¥¤¤©¨¦§§¤¨

(m"`x):
lW mzrWx lr Exn`p miiEHiA dWlW§¨¦¦¤¤§©¦§¨¨¤
.'cF`n 'dl' ,'mi`Hge' ,'mirx' :mFcq§¨¦§©¨¦©§
oipr lr zFxFdl `A mdn cg` lke§¨¤¨¥¤¨§©¦§¨

:dpFW¤
.íéòøzFxiarA mivExR EidW:mtEbA ¨¦¤¨§¦©£¥§¨

.íéàhçåmi`hFg EidWmpFnnA §©¨¦¤¨§¦§¨¨
(.hw oixcdpq):

.ãàî 'äìEid mz`Hge mzrx ©§Ÿ¨¨¨§©¨¨¨
EidW ,'cF`n' zFxEng- mpFAx mircFi £§¤¨§¦¦¨

,FzE`ivnA mipin`nmipeEMznE ©£¦¦¦§¦¦§©§¦
:FA cFxnl¦§

(ci).èBì ãøtä éøçàWiBcn aEzMd ©£¥¦¨¤©¨©§¦
hFl cxtPW xg` did df xEAiCW¤¦¤¨¨©©¤¦§©

W cOll ,EPOnrWxdW onf lM(hFl) ¦¤§©¥¤¨§©¤¨¨¨

jl jl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iriax meil inei xeriy

(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¤§¤«¨

(çé)øLà àøîî éðìàa áLiå àáiå íøáà ìäàiå©¤«¡©´©§À̈©¨²Ÿ©¥²¤§¥«Ÿ¥¬©§¥−£¤´
:ýåýéì çaæî íL-ïáiå ïBøáça§¤§®©¦«¤¨¬¦§¥−©©«Ÿ̈«

i"yx£‡¯ÓÓ∑ אדם ׁשם. «¿≈ֵָָ

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©
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 ְְְְְִִֵֶַָָָָֹ∆«ִֵָ

‡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«

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…«

myl zxecdn - eheytk iyx

ddW- EPOn WxFR xEACd did FOr ¨¨¦¨¨©¦¥¦¤
`le FOrn zwNYqn dpikXd dzid̈§¨©§¦¨¦§©¤¤¥¦§Ÿ
cxtPW oeike .'d xaC z` lAwl dkf̈¨§©¥¤§©§¥¨¤¦§©

eil` xEAiCd xfg ,hFl EPOn(m"`x): ¦¤¨©©¦¥¨
(fh).Léà ìëeé íà øLàzpeEM oi` £¤¦©¦¥©¨©

rxf z` zFpnl zlFkidW aEzMd©¨¤©§¤¦§¤¤©
,ux`d xtr ziIpnA diElY ,mdxa ©̀§¨¨§¨¦§¦©£©¨¨¤
mdipiA zFeWdl `id dpeEMd `N ¤̀¨©©¨¨¦§©§¥¥¤

,dlilXd KxcAW mWMmlFrli` §¤¤©§¦¨§¥¤§¨¦
`l Lrxf KM ,zFpOdl xtrl xWt ¤̀§¨¤¨¨§¦¨¨©§£Ÿ

dpOimlFrl(m"`x): ¦¨¤§¨
(gi).àøîî`Ed o`M xMfEOd '`xnn' ©§¥©§¥©§¨¨

,mc` mW,`Ed '`xnn ipFl`' WExitE] ¥¨¨¥¥¥©§¥
[`xnn Wi`d lW xFWiOd(oexkfd): ©¦¤¨¦©§¥

ãé(`).ìôøîàcFxnp `EddidW ©§¨¤¦§¤¨¨
xrpW Kln(i ,i lirl d`x)`xwp dOle , ¤¤¦§¨§¨¨¦§¨

mWÎlr ?'ltxn`' FnWxn`W §©§¨¤©¥¤¨©
lFR' mdxa`ldEiv xnFlM ,lRÎxn`) §©§¨¨¨©Ÿ§©¦¨

(FliRdl- 'W`d oWaM KFzl §©¦§¦§©¨¥
miCUM xE` dUrnA(gk ,`i lirl i"yx d`x) §©£¥©§¦

(x"a)(m"`x):
.íéBb Cìîjln lrcYW FWExiR oi` ¤¤¦¥¥¤¦§¨¨©

`N` ,zFvx`e miiFB dAxd lrmFwn ©©§¥¦©£¨¤¨¨
cg`,'miFB' FnXW WioM `xwpelr ¤¨¥¤§¦§¦§¨¥©

dOW EvAwzPW mWmiWp`dOMn ¥¤¦§©§¨¨£¨¦¦©¨
E zFOE`dOMn- zFnFwnE`xw okl ¦©¨§¨¥¨§

illM mWA mvEAiw mFwnl.'miiFB' ¦§¦¨§¥§¨¦¦
'lrcY' FnWE mdilr Wi` Ekilnde§¦§¦¦£¥¤§¦§¨

(x"a)(`"eb):
(a).òøamW lr ,'rx' oFWNn oM `xwp ¤©¦§¨¥¦§©©¥

didW:zFixAl rxe minXl rx ¤¨¨©©¨©¦§©©§¦
.òLøalr ,'rWxA' oFWNn oM `xwp ¦§©¦§¨¥¦§§¤©©

mW- FrWxa dNrzPWdAxde liCbd ¥¤¦§©¨§¦§¦§¦¦§¨
:riWxdl§©§¦©

.áàðLlr ,'a`Î`pU' oFWNn oM `xwp ¦§¨¦§¨¥¦§¨¥¨©
didW mW:minXAW eia` `pFU ¥¤¨¨¥¨¦¤©¨¨¦
.øáàîLåoFWNn oM `xwp'xa` mU' §¤§¥¤¦§¨¥¦§¨¥¤

-dOice ,'spM Fnvrl siqFd'sErl ¦§©§¨¨§¦¨¨
uFRwleF`lOW ,xnFlM .minFxOl FA §¦§©§¦§©¤§¨

,xzFiA zF`BzdlE `Vpzdl FAl¦§¦§©¥§¦§¨§¥
:`EdÎKExAÎWFcTdA cFxnle§¦§§©¨¨



jlלד jl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iriax meil inei xeriy

(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‰∑ לאחר ≈∆«ƒƒְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ»«∆«ְַַ

לתֹוכֹו הּים נמׁש לתֹוכֹוזמן יאֹורים ונמׁשכּו סביבֹותיו הּצּורים ׁשּנתּבּקעּו אֹומר אּגדה ּומדרׁש הּמלח. ים .ונעׂשה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

(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§¨¥−¦§¨¨«¦
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

‰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

LÈÓ¯ו  „Ú ¯ÈÚNc ÔB‰¯eË· Èc È‡¯BÁ ˙ÈÂ¿»»≈ƒ¿¿¿≈ƒ«≈«
:‡¯a„Ó ÏÚ CÈÓÒc Ô¯‡t»»ƒ¿ƒ««¿¿»

myl zxecdn - eheytk iyx

.òìawx `N` ,KlOd lW FnW df oi` ¤©¥¤§¤©¤¤¤¨©
xird mW:o`M xMfEd Kln DAW ¥¨¦¤¨¨©§©¨

(b).íécNä ÷îòFnW KMFzF` lW ¥¤©¦¦¨§¤
oM `xwpe ,wnrdFa EidW mW lr ¨¥¤§¦§¨¥©¥¤¨

Wi dcB`ÎiWxcnE .dAxd zFcÜ©§¥¦§§¥©¨¨¥
,dAxd'miCVd wnr' FnW z` EWxCW ©§¥¤¨§¤§¥¤©¦¦

zFxg` mikxcA(oexkfd): ¦§¨¦£¥
.çìnä íé àeäf` didW mFwn FzF` ¨©¤©¨¤¨¨¨

s`e ,zFcU zrixfl iE`xd Wai 'wnr'¥¤¨¥¨¨¦§¦©¨§©
,zFngln zkixrlKWnp onf xg`l ©£¦©¦§¨§©©§©¦§©

glOd mi dUrpe ,FkFzl mIditM ©¨§§©£¨¨©¤©§¦
.mFIM `EdW,xnF` dcB`ÎWxcnE ¤©¦§©©¨¨¥

zkitdA glOd mil Ktd wnrdW¤¨¥¤¨©§¨©¤©©£¦©
,mFcq- mixESd ErTAzPWEUrp §¤¦§©§©¦©£

mi`vnPd milFcBd mirlQA mirwA§¨¦©§¨¦©§¦©¦§¨¦
e ,eizFaiaqElNd mirwAd KxcEkWnp §¦¨§¤¤©§¨¦©¨¦§§

-Elglge Enxf- mixF`ilW milgp ¨§§¦§§§¦§¨¦¤
min,FkFzlglOd mil FNEM KtdW cr ©¦§©¤¨©§¨©¤©

(m"`x):
(c).eãáò äðL äøNò íézLaQEn §¥¤§¥¨¨¨§¨

xnFrlxcM `vi mcbpMW miklOd lr©©§¨¦¤§¤§¨¨¨§¨§¨¤
,a`pW ,rWxA ,rxA :dnglnl§¦§¨¨¤©¦§©¦§¨

miYW KWnAW .rlA KlnE xa`nW¤§¥¤¤¤¤©¤§¤¤§¥
Eid dpW dxUrElNd mikln dXng ¤§¥¨¨¨£¦¨§¨¦©¨

micaFrxnFrlxcM z`: §¦¤§¨§¨¤
(d)äðL äøNò òaøàáe- oCxnl §©§©¤§¥¨¨§¦§¨

Ewifgd dpW dxUr WlW ,xnFlM§©§¤§¥¨¨¤§¦
`idW ,oMn xg`NW dpXaE ,oCxnA§¦§¨©¨¨¤§©©¦¥¤¦
zNigzl dxUr rAx`d dpXd©¨¨¨©§©¤§¥¦§¦©
dnglnl xnFrlxcM `vi ,mzcixn§¦¨¨¨¨§¨§¨¤§¦§¨¨

mdA(m"`x): ¨¤
.øîBòìøãë àaxMfEn xnFrlxcM wx ¨§¨§¨¤©§¨§¨¤§¨
,oMW ,FnWA o`MlrA did `EdW itl ¨¦§¤¥§¦¤¨¨©©

dUrOd`Ed xnFrlxcMW xg`n - ©©£¤¥©©¤§¨§¨¤
ixTird oiprdÎlrA did xW £̀¤¨¨©©¨¦§¨¨¦¨¦
FaE Ecar FzF` ixdW ,Ff dnglnA§¦§¨¨¤£¥¨§
riIql wx E`A miklOd x`WE ,Ecxn̈§§¨©§¨¦¨©§©¥©

oM lr ,Fl- dxFTd iaFrA qpkplhp ©¥¦§©§¦©¨¨©
,lWn KxC] lFrd xTir z` `Ed¤¦©¨¤¤¨¨
,dxFw eiCgi mi`UFp miWp` xRqOWM§¤¦§©£¨¦§¦©§¨¨
`VOd caFkA dxFTd lrA wifgn©£¦©©©¨§¤©©¨
on Fl miriIqn eixage ,Drvn`AW¤§¤§¨¨©£¥¨§©§¦¦

[miccSd(m"`x): ©§¨¦
.íéëìnäådWlW EN`dmikln §©§¨¦¥§Ÿ¨©§¨¦

,ltxn` :dlrnl FOr mixMfEOd©§¨¦¦§©§¨©§¨¤
:lrcze KFix ©̀§§¦§¨

.íéæefämB Epnp ElNd miOrd zWlW ©¦§¤¨©¦©¨¦§©
'min`' :mixaC xtqA(i ,a mixac); §¥¤§¨¦¥¦

'mi`tx'(`i ,a my)mixMfEOd 'mifEG'de ; §¨¦§©¦©§¨¦
- o`MmdmW mi`xwPdmiOEfnf(k ,a) ¨¥©¦§¨¦¨©§¦

(m"`x):
(e).íøøäa,'mxdA' FnMmdNW xdA §©£¨§§¨¨¨¨¤¨¤

'mcw ixxd' znbEcM ,W"ixd FA lRkpe]§¦§©¨¥§§©©§¥¤¤
(f ,bk xacna)['mcw ixd' FrnWOW(`"eb): ¤©§¨¨¥¤¤

.ïøàt ìéàFWExiRFnEBxzM ¥¨¨¥§©§
d ;'ox`R xWin' :qFlwpE`AxFWinlW §§§¥©¨¨©¦¤

.ox`R̈¨
:i"yx siqeneEp` 'xWin' mEBxYd z ¤̀©©§¥©¨

:mixg` zFpFWl iAbl mB mi`vFn§¦©§©¥§£¥¦
xMM ,[`xnn ixWin] '`xnn ipFl`'¥¥©§¥¥§¥©§¥¦©
miHXd la` ,[`pCxi xWin] oCxId©©§¥¥©©§§¨¨¥©¦¦
.[cB xWin] cB lrA ,[oiHW xWin]¥©¦¦©©¨¥©¨

xnF`eip`zFnW md EN` lMW §¥£¦¤¨¥¥§
,xnFlM ,zFnFwOdoFWl 'li`' oi`W ©§§©¤¥¥§

- xFWinDWExiR oi` 'li`' dNOd ¦©¦¨¥¥¥¨
,'xFWin'`N`dox`R lW xFWin ¦¤¨©¦¤¨¨

jl jl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iriax meil inei xeriy
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»≈ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

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−©¦§¨®¨§©¦§¨¦−¤¬¨¨«

¯˜Ìז  ‡È‰ ‡Èc ‚elt ¯LÈÓÏ e˙‡Â e·˙Â¿»«¬¿≈«ƒƒ»ƒ¿»
˙È Û‡Â ‰‡˜ÏÓÚ Ï˜Á Ïk ˙È BÁÓe¿»»¬«¬«¿»»¿«»

:È„b ÔÈÚa ·È˙Èc ‰‡¯BÓ‡¡»»¿»≈¿≈∆ƒ

„BÓÚ¯‰ח  ‡kÏÓe ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ˜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¿»»¿»¬»

myl zxecdn - eheytk iyx

e ,FnW 'li`'xFWiOd`xnn lW ¥§§©¦¤©§¥
FnW 'ipFl`'(gi ,bi lirl)e ,xFWiOdlW ¥¥§§©¦¤

FnW 'xMM' oCxi(`i ,bi lirl)e ,xFWiOd ©§¥¦¨§§©¦
,FnW 'la`' miHW lW`xwpela`' ¤¦¦¨¥§§¦§¨¨¥

'miHXd(hn ,bl xacna)'cB lrA' oke , ©¦¦§¥©©¨
(fi ,`i ryedi)cB lW xFWiOd `EdW¤©¦¤¨

EoinBxEzn mNEke ,FnW 'lrA'©©§§¨§§¨¦
e ,xFWinaEzMd `xw ,`xwOA mlE` ¦§¨©¦§¨¨¨©¨

lcg` lkz` mixFWiOd onFnW §¨¤¨¦©¦¦¤§
eilr(`"eb ,m"`x): ¨¨

.øaãnä ìòiAB lr' FzErnWn oi` ©©¦§¨¥©§¨©©¥
`N` ,'xAcOd- xAcOd lv`FCvl ©¦§¨¤¨¥¤©¦§¨§¦

.Fl KEnqaEFnM:`xwOA EpivOWeilre §¨§¤¨¦©¦§¨§¨¨
HndXpn d(k ,a xacna)-dXpn ixde ©¥§©¤©£¥§©¤

:'eiAB lr' `le ,mixt` cvl dpFg¤§©¤§©¦§Ÿ©©¨
(f).Lã÷ àåä ètLî ïéòdPiM ¥¦§¨¦¨¥¦¨

'hRWn oir' Wcw z` aEzMdmW lr ©¨¤¨¥¥¦§¨©¥
cizrd,mW zFidldWn oicizrW ¤¨¦¦§¨¤£¦¦Ÿ¤

iwqr lr mW htXdl oxd`e(ipiipr) §©£Ÿ§¦¨¥¨©¦§¥¦§§¥
oird FzF`,(oiirOd)in mdeddaixn ¨©¦©©§¨§¥¥©§¦¨

xn`p mdAW](kÎ` ,k xacna)mrd aWIe' : ¤¨¤¤¡©©¥¤¨¨
min E`vIe 'ebe rlQd z` KIe ...WcwA§¨¥©©¤©¤©©¥§©¦
oxd` l`e dWn l` 'd xn`Ie ...miAx©¦©Ÿ¤¤Ÿ¤§¤©£Ÿ
ipirl ipWiCwdl iA mYpn`d `l ori©©Ÿ¤¡©§¤¦§©§¦¥¦§¥¥
[.'ebe 'daixn in dOd ...l`xUi ipA§¥¦§¨¥¥¨¥§¦¨

:FhEWtk FnBxY qElwpE`exWin' §§§¦§§¦§¥©
WOiW `Edd mFwOdW ,'`piC bENR¦¦¨¤©¨©¦¥

,'hRWn oir'M f` xaM mdlmFwn ¨¤§¨¨§¥¦§¨¨
mW mivAwzn dpicOd ipa EidW¤¨§¥©§¦¨¦§©§¦¨

hRWn lklmdipiA WIW oice(m"`x): §¨¦§¨§¦¤¥¥¥¤
.é÷ìîòä äãNonGd FzF`A`l oiicr §¥¨£¨¥¦§©§©£©¦Ÿ

`xwpe ,wlnr clFpdf mFwn o`M ©£¨¥§¦§¨¨¨¤

'iwlnrd dcU',cizrd mW lr §¥¨£¨¥¦©¥¤¨¦
:mW oFMWl wlnr cizrW¤¨¦£¨¥¦§¨

.øîz ïBööça`Ed`xwPd mFwOd §©£¨¨©¨©¦§¨
icB oir.[qFlwpE`A mBxEzn `Ed oke] ¥¤¦§¥§§¨§§§

E`ln `xwn`Ed (WxFtn)ÎixacA ¦§¨¨¥§¨§¦§¥
minId(a ,k a):htWFdiAEciBIe E`aIe' ©¨¦¦¨¨©¨Ÿ©©¦

ax oFnd Lilr `A xn`l htWFdil¦¨¨¥Ÿ¨¨¤¨¨
xnY oFvvgA mPde mx`n mIl xarn¥¥¤©¨¥£¨§¦¨§©§¨¨

'icB oir `id(i"gp): ¦¥¤¦
(h).'Bâå íéëìî äòaøàWiBcd ©§¨¨§¨¦§¦§¦

cbp mikln drAx` dN` EidW aEzMd©¨¤¨¥¤©§¨¨§¨¦¤¤
,dXngEgSp okÎiRÎlrÎs`e £¦¨§©©¦¥¦§

W LricFdl ,mihrEOdzrAx` ©¨¦§¦£¤©§©©
miklOdokÎiRÎlrÎs`e ,Eid mixFAB ©§¨¦¦¦¨§©©¦¥

mdixg` sFCxNn mdxa` rpnp `lŸ¦§©©§¨¨¦¦§©£¥¤
(`"eb):



לה jl jl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iriax meil inei xeriy

(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‰∑ לאחר ≈∆«ƒƒְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ»«∆«ְַַ

לתֹוכֹו הּים נמׁש לתֹוכֹוזמן יאֹורים ונמׁשכּו סביבֹותיו הּצּורים ׁשּנתּבּקעּו אֹומר אּגדה ּומדרׁש הּמלח. ים .ונעׂשה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

(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§¨¥−¦§¨¨«¦
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

‰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

LÈÓ¯ו  „Ú ¯ÈÚNc ÔB‰¯eË· Èc È‡¯BÁ ˙ÈÂ¿»»≈ƒ¿¿¿≈ƒ«≈«
:‡¯a„Ó ÏÚ CÈÓÒc Ô¯‡t»»ƒ¿ƒ««¿¿»

myl zxecdn - eheytk iyx

.òìawx `N` ,KlOd lW FnW df oi` ¤©¥¤§¤©¤¤¤¨©
xird mW:o`M xMfEd Kln DAW ¥¨¦¤¨¨©§©¨

(b).íécNä ÷îòFnW KMFzF` lW ¥¤©¦¦¨§¤
oM `xwpe ,wnrdFa EidW mW lr ¨¥¤§¦§¨¥©¥¤¨

Wi dcB`ÎiWxcnE .dAxd zFcÜ©§¥¦§§¥©¨¨¥
,dAxd'miCVd wnr' FnW z` EWxCW ©§¥¤¨§¤§¥¤©¦¦

zFxg` mikxcA(oexkfd): ¦§¨¦£¥
.çìnä íé àeäf` didW mFwn FzF` ¨©¤©¨¤¨¨¨

s`e ,zFcU zrixfl iE`xd Wai 'wnr'¥¤¨¥¨¨¦§¦©¨§©
,zFngln zkixrlKWnp onf xg`l ©£¦©¦§¨§©©§©¦§©

glOd mi dUrpe ,FkFzl mIditM ©¨§§©£¨¨©¤©§¦
.mFIM `EdW,xnF` dcB`ÎWxcnE ¤©¦§©©¨¨¥

zkitdA glOd mil Ktd wnrdW¤¨¥¤¨©§¨©¤©©£¦©
,mFcq- mixESd ErTAzPWEUrp §¤¦§©§©¦©£

mi`vnPd milFcBd mirlQA mirwA§¨¦©§¨¦©§¦©¦§¨¦
e ,eizFaiaqElNd mirwAd KxcEkWnp §¦¨§¤¤©§¨¦©¨¦§§

-Elglge Enxf- mixF`ilW milgp ¨§§¦§§§¦§¨¦¤
min,FkFzlglOd mil FNEM KtdW cr ©¦§©¤¨©§¨©¤©

(m"`x):
(c).eãáò äðL äøNò íézLaQEn §¥¤§¥¨¨¨§¨

xnFrlxcM `vi mcbpMW miklOd lr©©§¨¦¤§¤§¨¨¨§¨§¨¤
,a`pW ,rWxA ,rxA :dnglnl§¦§¨¨¤©¦§©¦§¨

miYW KWnAW .rlA KlnE xa`nW¤§¥¤¤¤¤©¤§¤¤§¥
Eid dpW dxUrElNd mikln dXng ¤§¥¨¨¨£¦¨§¨¦©¨

micaFrxnFrlxcM z`: §¦¤§¨§¨¤
(d)äðL äøNò òaøàáe- oCxnl §©§©¤§¥¨¨§¦§¨

Ewifgd dpW dxUr WlW ,xnFlM§©§¤§¥¨¨¤§¦
`idW ,oMn xg`NW dpXaE ,oCxnA§¦§¨©¨¨¤§©©¦¥¤¦
zNigzl dxUr rAx`d dpXd©¨¨¨©§©¤§¥¦§¦©
dnglnl xnFrlxcM `vi ,mzcixn§¦¨¨¨¨§¨§¨¤§¦§¨¨

mdA(m"`x): ¨¤
.øîBòìøãë àaxMfEn xnFrlxcM wx ¨§¨§¨¤©§¨§¨¤§¨
,oMW ,FnWA o`MlrA did `EdW itl ¨¦§¤¥§¦¤¨¨©©

dUrOd`Ed xnFrlxcMW xg`n - ©©£¤¥©©¤§¨§¨¤
ixTird oiprdÎlrA did xW £̀¤¨¨©©¨¦§¨¨¦¨¦
FaE Ecar FzF` ixdW ,Ff dnglnA§¦§¨¨¤£¥¨§
riIql wx E`A miklOd x`WE ,Ecxn̈§§¨©§¨¦¨©§©¥©

oM lr ,Fl- dxFTd iaFrA qpkplhp ©¥¦§©§¦©¨¨©
,lWn KxC] lFrd xTir z` `Ed¤¦©¨¤¤¨¨
,dxFw eiCgi mi`UFp miWp` xRqOWM§¤¦§©£¨¦§¦©§¨¨
`VOd caFkA dxFTd lrA wifgn©£¦©©©¨§¤©©¨
on Fl miriIqn eixage ,Drvn`AW¤§¤§¨¨©£¥¨§©§¦¦

[miccSd(m"`x): ©§¨¦
.íéëìnäådWlW EN`dmikln §©§¨¦¥§Ÿ¨©§¨¦

,ltxn` :dlrnl FOr mixMfEOd©§¨¦¦§©§¨©§¨¤
:lrcze KFix ©̀§§¦§¨

.íéæefämB Epnp ElNd miOrd zWlW ©¦§¤¨©¦©¨¦§©
'min`' :mixaC xtqA(i ,a mixac); §¥¤§¨¦¥¦

'mi`tx'(`i ,a my)mixMfEOd 'mifEG'de ; §¨¦§©¦©§¨¦
- o`MmdmW mi`xwPdmiOEfnf(k ,a) ¨¥©¦§¨¦¨©§¦

(m"`x):
(e).íøøäa,'mxdA' FnMmdNW xdA §©£¨§§¨¨¨¨¤¨¤

'mcw ixxd' znbEcM ,W"ixd FA lRkpe]§¦§©¨¥§§©©§¥¤¤
(f ,bk xacna)['mcw ixd' FrnWOW(`"eb): ¤©§¨¨¥¤¤

.ïøàt ìéàFWExiRFnEBxzM ¥¨¨¥§©§
d ;'ox`R xWin' :qFlwpE`AxFWinlW §§§¥©¨¨©¦¤

.ox`R̈¨
:i"yx siqeneEp` 'xWin' mEBxYd z ¤̀©©§¥©¨

:mixg` zFpFWl iAbl mB mi`vFn§¦©§©¥§£¥¦
xMM ,[`xnn ixWin] '`xnn ipFl`'¥¥©§¥¥§¥©§¥¦©
miHXd la` ,[`pCxi xWin] oCxId©©§¥¥©©§§¨¨¥©¦¦
.[cB xWin] cB lrA ,[oiHW xWin]¥©¦¦©©¨¥©¨

xnF`eip`zFnW md EN` lMW §¥£¦¤¨¥¥§
,xnFlM ,zFnFwOdoFWl 'li`' oi`W ©§§©¤¥¥§

- xFWinDWExiR oi` 'li`' dNOd ¦©¦¨¥¥¥¨
,'xFWin'`N`dox`R lW xFWin ¦¤¨©¦¤¨¨

jl jl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iriax meil inei xeriy
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©¥−
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È˜ÏÓÚ‰∑ העתיד ׁשם על ונקרא עמלק, נֹולד לא Óz¯.עדין ÔˆˆÁa∑מלא מקרא ּגדי, עין הימים היא (בדברי »¬»≈ƒְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ¿«¬…»»ְִִִֵֵֶָָ

.ּביהֹוׁשפט כ) ִָָ
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miklOdokÎiRÎlrÎs`e ,Eid mixFAB ©§¨¦¦¦¨§©©¦¥
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jlלו jl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iriax meil inei xeriy
i"yx£¯ÓÁ ˙¯‡a ˙¯‡a∑.ּבנין ׁשל לטיט אדמה מּׁשם ׁשּנֹוטלין ׁשם היּו הרּבה אּגדה,ּבארֹות ּומדרׁש ∆¡…∆¡…≈»ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

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§−̈©¥¥«

ÈÂ˙יא  ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò„ ‡È˜ Ïk ˙È B·Le¿»»ƒ¿»»ƒ¿«¬»¿»
:eÏÊ‡Â ÔB‰ÏÎÈÓ Ïk»≈»¿«¬»
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(aEzMd)DW`xA `"d ozFplW ©¨¥¥§Ÿ¨¤
,daiYdF` 'dxdd' aFYkl ©¥¨¦§¨¨¨

'dxAcOd',dfA `vFIke- FpFxzR ©¦§¨¨§©¥¨¤¦§
`id FzErnWn'xdd l`' FnM`"dA ©§¨¦§¤¨¨§¥

,dricid,'xddl' FnM F`zxEve ©§¦¨§§¨¨§©
xAcn aEzMdWM wx `vnp Ff oFWl̈¦§¨©§¤©¨§©¥
WxRzp xaMW ,mIEqn xd zFcF`©§¨¤§¨¦§¨¥

,FnFwn F` FnW- rnWnEFrnWnE §§©§©©§¨
`EdWxFtnE rEcId xd FzF`l§©©¨©§¨

:dWxRA©¨¨¨

jl jl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iriax meil inei xeriy

(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¿ְְִִִַָָֹ

(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©¨«

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 ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

‡È‰eÁיב  ¯a dÈ˜ ˙ÈÂ ËBÏ ˙È B·Le¿»¿»ƒ¿»≈«¬ƒ
:ÌB„Òa ·˙È ‡e‰Â eÏÊ‡Â Ì¯·‡„¿«¿»«¬»¿»≈ƒ¿

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¿««»
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(m"`x):
(bi).èéìtä àáiåxMfEdW KFYn ©¨Ÿ©¨¦¦¤§©

rnWn ,dricid `"dA 'hilRd'©¨¦§¥©§¦¨©§©
mFwOn Epl rEcId hilRA xAEcnW¤§¨©¨¦©¨©¨¦¨

?dGd hilRd EdinE .xg`FhEWR itl ©¥¦©¨¦©¤§¦§
`Ed 'hilRd' iM ,Wxtl Wi `xwn lW¤¦§¨¥§¨¥¦©¨¦
zg`n (lSipe hlnp) hlRW cg ¤̀¨¤¨©¦§©§¦©¥©©
oM m`e ,dWxRA zFxEn`d zFnglOd©¦§¨¨£©¨¨¨§¦¥

bFr df,oWAd Klncirn eilrW ¤¤¤©¨¨¤¨¨¥¦
xg` mFwnA aEzMdon hlRW ©¨§¨©¥¤¨©¦

dnglOd,miklOd zrAx` lW`Ede ©¦§¨¨¤©§©©©§¨¦§
xzIn x`Wp bFr wx iM' aEzMW¤¨¦©¦§©¦¤¤

'mi`txd(`i ,b mixac),'x`Wp' Edfe , ¨§¨¦§¤¦§©
,miIgA x`Wp xnFlMEdEbxd `NW §©¦§©©©¦¤Ÿ£¨

EMdWM eixiage ltxn`z`mi`txd ©§¨¤©£¥¨§¤¦¤¨§¨¦
mipxw zFxYWrAKM .(d wEqR lirl) §©§§©§©¦§¥¨¨
WxcnA x`FanE .`nEgpYaWxcn §¨§¦§¨©§¨§¦§©
dAxÎziW`xAW ,oM EWxC mB §¥¦©¨©¨§¥¤

'hilRd',bFr dfxg` otF`A K` ©¨¦¤©§¤©¥
mEXn :EdEWxClEAOd xFCn hlRW- §¨¦¤¨©¦©©

,lEAOd xFcA ig did oWAd Kln bFr¤¤©¨¨¨¨©§©©
miIgA x`Wpe lSipei"yx d`xe .`q dcp oiir) §¦©§¦§©©©¦

(ber d"c my.E,df Wxcn itlEdfxn`PW §¦¦§¨¤¤¤¤¡©
:mixaC zWxtA'mi`txd xzIn'- §¨¨©§¨¦¦¤¤¨§¨¦

iciÎlr EMEdW mi`txd on `lŸ¦¨§¨¦¤©§¥
Eca`W mi`txd on `N` ,xnFrlxcM§¨§¨¤¤¨¦¨§¨¦¤¨§

,lEAOd xFcAWonGd FzF` lrxn`P §©©¤©©§©¤¡©
(c ,e lirl)'Fbe ux`a Eid militPd©§¦¦¨¨¨¤§

miiEPiM ipW md 'mi`tx'E 'militp']§¦¦§¨¦¥§¥¦¦
cg` mpiipre ,'miwpr'l;bl ,bi xacna d`x) ©£¨¦§¦§¨¨¤¨

(i ,a mixac.[EbFr lW Fpiipr did dn¤¨¨¦§¨¤
`N` ?eig` dAWp iM mdxa`l xRql§©¥§©§¨¨¦¦§¨¨¦¤¨

didmxa` bxdIW oiEMznFzticxA ¨¨¦§©¥¤¥¨¥©§¨¦§¦¨
,miklOd xg`ef``Ui`EddxU z` ©©©§¨¦§¨¦¨¤¨¨

(m"`x):
.éøáòämWÎlr oM `xwpxarn `AW ¨¦§¦¦§¨¥©¥¤¨¥¥¤

- xdPdzxR xdp lW igxfOd FCSn ©¨¨¦¦©¦§¨¦¤§©§¨
(x"a):

.íøáà úéøá éìòaxnFlMEzxMW ©£¥§¦©§¨§©¤¨§
zixA FOrxfrl Fl zFidl ,mFlW ¦§¦¨¦§§¥¤

.dpbdle- xg` xaC :`"q]KxC §©£¨¨¨¨©¥¤¤
zixa ilrA' miiEPiM z` Wxtl zxg ©̀¤¤§¨¥¤¦¨©£¥§¦

,'mxa`mW lrlr dvr Fl E`iVdW ©§¨©¥¤¦¦¥¨©
zixAmFwnA WxFtOW FnM ,dliOd §¦©¦¨§¤§¨§¨

- xg`oNdl i"Wx WxiRW FnM(` ,gi), ©¥§¤¥©©¦§©¨
lr dEhvPWM mdxa` uriizp mdAW¤¨¤¦§©¥©§¨¨§¤¦§©¨©

:[dliOd©¦¨
(ci).÷øiåFWExiRFnEBxzM ©¨¤¥§©§

:qFlwpE`A- 'fixfe'mzF` cIve WOig §§§§¨¥¦¥§¦¥¨
.dngln ilkAokeoFWl mi`vFn Ep` ¦§¥¦§¨¨§¥¨§¦¨

:`xwOA df'axg mkixg` izFwixde' ¤©¦§¨©£¦¦©£¥¤¨¤
(bl ,ek `xwie)FWExiRWiAxgA oiICf` ¤¥¤§©¥§©§¦

mkilr.[oiif ilM xFBg` = 'oiICf`'] £¥¤¤§©¥¤§§¥©¦
:okeiAxg wix`(h ,eh zeny)-oiICf` §¥¨¦©§¦¤§©¥

.iAxgAxFbqE zipg wxde' :oke §©§¦§¥§¨¥£¦§
'itcx z`xwl(b ,dl mildz)-oiICfd ¦§©Ÿ§¨¦§©¥

icrA obde (oiifÎilM lW mW) zipgA©£¦¥¤§¦©¦§¨¥©£¦
:itcFx ipRn¦§¥§©

.åéëéðç(ixw :`"q) aizM FkipgoFWl £¦¨£¦§¦§¦§
.cigixfril` dfF`xTW ,FCar ¨¦¤¡¦¤¤©§¤§¨

mW lr 'Fkipg' aEzMd.zFvnl FkPgW ©¨£¦©¥¤¦§§¦§
e,'KEPig' oFWl FA xn`PW mFwn lk §¨¨¤¤¡©§¦

mc`d zqipM zlgzd oFWl `EdÎ §©§¨©§¦©¨¨¨
zEpOE`l - ilM F`ciwtYl F` §¦§¨©©§¦

oke .DA cFnrl cizr `EdWEp` ¤¨¦©£¨§¥¨
:`xwOA Kkl zF`nbEC mi`vFnKFpg §¦§¨§¨©¦§¨£



לז jl jl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iriax meil inei xeriy
i"yx£¯ÓÁ ˙¯‡a ˙¯‡a∑.ּבנין ׁשל לטיט אדמה מּׁשם ׁשּנֹוטלין ׁשם היּו הרּבה אּגדה,ּבארֹות ּומדרׁש ∆¡…∆¡…≈»ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

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§−̈©¥¥«

ÈÂ˙יא  ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò„ ‡È˜ Ïk ˙È B·Le¿»»ƒ¿»»ƒ¿«¬»¿»
:eÏÊ‡Â ÔB‰ÏÎÈÓ Ïk»≈»¿«¬»
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.eñp äøä'xdd' xarl FWExiR oi` ¤¨¨¥¥§¥¤¨¨
rEci xdl xnFlkE ,dricid `"dA§¥©§¦¨§©§©¨©

`N` ,mW didW mIEqnE- xdlxarl §¨¤¨¨¨¤¨§©§¥¤
EdWlM 'xd',EqpWxtn aEzMd oi`e ©¨§¤¨§¥©¨§¨¥

:Edfi ¥̀¤
:eixac ceqi z` x`an i"yxzaiY¥©

'dxd'DzErnWn,'xdl' FnMoMW ¤¨©§¨¨§§©¤¥
illM itl,oFWNddkixSW daiY lM §¦§¨¥©¨¨¥¨¤§¦¨

,DzNgzA c"nlminrtlDl liHd ¨¤¦§¦¨¨¦§¨¦¦¦¨
z`f mFwnA aEzMdDtFqA `"d ©¨¦§Ÿ¥§¨

'dvx`' ;'mixvnl' mFwnA 'dnixvn']¦§©§¨¦§§¦§©¦©§¨
o`M s` .dnFCke 'ux`l' mFwnA¦§§¤¤§©¤©¨
`id Ffl dnFC .['xdl' mFwnA 'dxd'¤¨¦§§©¨¨¦
`xwOA dAxd EpivOW 'dxdd' zaiY¥©¨¨¨¤¨¦©§¥©¦§¨

'dtQY oR hlOd dxdd' :oFbM]oldl) §¨¨¨¦¨¥¤¦¨¤
(fi ,hi'dxdd il` dlr' ;(ai ,ck zeny) £¥¥©¨¨¨

`"dd d`A FfA s`W ,[dnFCke§©¤¤©¨¨¨©¥
.DzNigzAW c"nl mFwnA DtFqAW¤§¨¦§¨¤¤¦§¦¨¨

e,mlE`oiA wENg WizaiY'dxd' §¨¥¦¥¥©¤¨
lzaiY oia'dxdd'`A ,'dxd' : §¥¥©¨¨¨¤¨¨

'xd l`' FWExitE ,'xdl' zaiY mFwnA¦§¥©§©¥¤©
`A 'dxdd' ENi`e ,rEci iYlA ,mzq§¨¦§¦¨©§¦¨¨¨¨
Wi FcFqiAW] 'xdl' zaiY mFwnA¦§¥©¨¨¤¦¥
,dricid `"d ztqFzA 'xddl' Fazkl§¨§§¨¨§¤¤¥©§¦¨
zgY u"nTA zrlap `"ddW `N ¤̀¨¤©¥¦§©©©¨©©©
mIEqnd 'xdd l`' FWExitE ,[c"nNd©¨¤¥¤¨¨©§¨
dfe 'dxd' df aYkp rECnE .rEcIde§©¨©©¦§©¤¤¨§¤

itl ?'dxdd'WzF`dsFqAW `"d ¨¨¨§¦¤¨¥¤§
zcnFr ,daiYdwxmFwnAdc"nl ©¥¨¤¤©¦§©¨¤

Dpi` (Ff :`"q) la` ,DW`xAW¤§Ÿ¨£¨¥¨
:`"q) dcEwpE c"nl mFwnA zcnFr¤¤¦§¨¤§¨

gYR (cFwpl(EpNW u"nw EpiidC) ¦§©¨§©§¨©¤¨

- diYgYd`A `"ddWM ,xnFlM ©§¤¨§©§¤©¥¨¨
cwPdl dkixv dzidW c"nl silgdl§©£¦¨¤¤¨§¨§¦¨§¦¨¥
`id ixd ,'xdl' zaizA oFbM ,u"nwA§¨©§§¥©¨¨£¥¦
la` ,calA 'l zF`d z` wx dtilgn©£¦¨©¤¨¦§¨£¨
`"d zxFzA zx`Wp diYgYW u"nTd©¨©¤©§¤¨¦§¤¤§©¥
zaiY okle ,daiYd zNigzA dricid©§¦¨¦§¦©©¥¨§¨¥¥©
`N` 'dxd' zFidl zktFd Dpi` 'xdl'¨¨¥¨¤¤¦§¤¨¤¨

.'dxdd'ixde,dfA x`Fan ¨¨¨©£¥§¨¨¤
Ff dpFW zFaiYd iYW zErnWOW¤©§¨§¥©¥¨

zaiYW ,FGn'dxd'DzErnWnFnM ¦¤¥©¤¨©§¨¨§
,'xdl'e ,'xd l`' FnM F`df oFWl §©§¤©§¨¤

aEzMdW ,o`M oFbkA wx `vnpFpi` ¦§¨©¦§¨¤©¨¥
xd dfi`l WxtnEqp`N`FzpeEM §¨¥§¥¤©¨¤¨©¨¨

xnFl,mzq 'xdl'qp cg` lMW ©§©§¨¤¨¤¨¨
- dNgY xd `vn xW`Axd dfi`l ©£¤¨¨©§¦¨§¥¤©

.oFW`x Fl oOCfPWeENi``EdWM ¤¦§©¥¦§¦§¤
(aEzMd)DW`xA `"d ozFplW ©¨¥¥§Ÿ¨¤
,daiYdF` 'dxdd' aFYkl ©¥¨¦§¨¨¨

'dxAcOd',dfA `vFIke- FpFxzR ©¦§¨¨§©¥¨¤¦§
`id FzErnWn'xdd l`' FnM`"dA ©§¨¦§¤¨¨§¥

,dricid,'xddl' FnM F`zxEve ©§¦¨§§¨¨§©
xAcn aEzMdWM wx `vnp Ff oFWl̈¦§¨©§¤©¨§©¥
WxRzp xaMW ,mIEqn xd zFcF`©§¨¤§¨¦§¨¥

,FnFwn F` FnW- rnWnEFrnWnE §§©§©©§¨
`EdWxFtnE rEcId xd FzF`l§©©¨©§¨

:dWxRA©¨¨¨

jl jl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iriax meil inei xeriy

(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¿ְְִִִַָָֹ

(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©¨«

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 ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

‡È‰eÁיב  ¯a dÈ˜ ˙ÈÂ ËBÏ ˙È B·Le¿»¿»ƒ¿»≈«¬ƒ
:ÌB„Òa ·˙È ‡e‰Â eÏÊ‡Â Ì¯·‡„¿«¿»«¬»¿»≈ƒ¿

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¿««»

myl zxecdn - eheytk iyx

(ai).íBãña áLBé àeäåd`x dn §¥¦§¨¨¨
hFl zaiWi z` aEW xiMfdl aEzMd©¨§©§¦¤§¦©

cOll `N` ?mFcqAFl mxb inlM ¦§¤¨§©¥¦¨©¨
,z`fiaXA FWEkxE `Ed lFRIW Ÿ¤¦§©§¦

xnFrlxcM,mFcqA FzaiWi -zxagA §¨§¨¤§¦¨¦§§¤§©
Kkl Fl dnxB xW` `id ,mirWxd̈§¨¦¦£¤¨§¨§¨

(m"`x):
(bi).èéìtä àáiåxMfEdW KFYn ©¨Ÿ©¨¦¦¤§©

rnWn ,dricid `"dA 'hilRd'©¨¦§¥©§¦¨©§©
mFwOn Epl rEcId hilRA xAEcnW¤§¨©¨¦©¨©¨¦¨

?dGd hilRd EdinE .xg`FhEWR itl ©¥¦©¨¦©¤§¦§
`Ed 'hilRd' iM ,Wxtl Wi `xwn lW¤¦§¨¥§¨¥¦©¨¦
zg`n (lSipe hlnp) hlRW cg ¤̀¨¤¨©¦§©§¦©¥©©
oM m`e ,dWxRA zFxEn`d zFnglOd©¦§¨¨£©¨¨¨§¦¥

bFr df,oWAd Klncirn eilrW ¤¤¤©¨¨¤¨¨¥¦
xg` mFwnA aEzMdon hlRW ©¨§¨©¥¤¨©¦

dnglOd,miklOd zrAx` lW`Ede ©¦§¨¨¤©§©©©§¨¦§
xzIn x`Wp bFr wx iM' aEzMW¤¨¦©¦§©¦¤¤

'mi`txd(`i ,b mixac),'x`Wp' Edfe , ¨§¨¦§¤¦§©
,miIgA x`Wp xnFlMEdEbxd `NW §©¦§©©©¦¤Ÿ£¨

EMdWM eixiage ltxn`z`mi`txd ©§¨¤©£¥¨§¤¦¤¨§¨¦
mipxw zFxYWrAKM .(d wEqR lirl) §©§§©§©¦§¥¨¨
WxcnA x`FanE .`nEgpYaWxcn §¨§¦§¨©§¨§¦§©
dAxÎziW`xAW ,oM EWxC mB §¥¦©¨©¨§¥¤

'hilRd',bFr dfxg` otF`A K` ©¨¦¤©§¤©¥
mEXn :EdEWxClEAOd xFCn hlRW- §¨¦¤¨©¦©©

,lEAOd xFcA ig did oWAd Kln bFr¤¤©¨¨¨¨©§©©
miIgA x`Wpe lSipei"yx d`xe .`q dcp oiir) §¦©§¦§©©©¦

(ber d"c my.E,df Wxcn itlEdfxn`PW §¦¦§¨¤¤¤¤¡©
:mixaC zWxtA'mi`txd xzIn'- §¨¨©§¨¦¦¤¤¨§¨¦

iciÎlr EMEdW mi`txd on `lŸ¦¨§¨¦¤©§¥
Eca`W mi`txd on `N` ,xnFrlxcM§¨§¨¤¤¨¦¨§¨¦¤¨§

,lEAOd xFcAWonGd FzF` lrxn`P §©©¤©©§©¤¡©
(c ,e lirl)'Fbe ux`a Eid militPd©§¦¦¨¨¨¤§

miiEPiM ipW md 'mi`tx'E 'militp']§¦¦§¨¦¥§¥¦¦
cg` mpiipre ,'miwpr'l;bl ,bi xacna d`x) ©£¨¦§¦§¨¨¤¨

(i ,a mixac.[EbFr lW Fpiipr did dn¤¨¨¦§¨¤
`N` ?eig` dAWp iM mdxa`l xRql§©¥§©§¨¨¦¦§¨¨¦¤¨

didmxa` bxdIW oiEMznFzticxA ¨¨¦§©¥¤¥¨¥©§¨¦§¦¨
,miklOd xg`ef``Ui`EddxU z` ©©©§¨¦§¨¦¨¤¨¨

(m"`x):
.éøáòämWÎlr oM `xwpxarn `AW ¨¦§¦¦§¨¥©¥¤¨¥¥¤

- xdPdzxR xdp lW igxfOd FCSn ©¨¨¦¦©¦§¨¦¤§©§¨
(x"a):

.íøáà úéøá éìòaxnFlMEzxMW ©£¥§¦©§¨§©¤¨§
zixA FOrxfrl Fl zFidl ,mFlW ¦§¦¨¦§§¥¤

.dpbdle- xg` xaC :`"q]KxC §©£¨¨¨¨©¥¤¤
zixa ilrA' miiEPiM z` Wxtl zxg ©̀¤¤§¨¥¤¦¨©£¥§¦

,'mxa`mW lrlr dvr Fl E`iVdW ©§¨©¥¤¦¦¥¨©
zixAmFwnA WxFtOW FnM ,dliOd §¦©¦¨§¤§¨§¨

- xg`oNdl i"Wx WxiRW FnM(` ,gi), ©¥§¤¥©©¦§©¨
lr dEhvPWM mdxa` uriizp mdAW¤¨¤¦§©¥©§¨¨§¤¦§©¨©

:[dliOd©¦¨
(ci).÷øiåFWExiRFnEBxzM ©¨¤¥§©§

:qFlwpE`A- 'fixfe'mzF` cIve WOig §§§§¨¥¦¥§¦¥¨
.dngln ilkAokeoFWl mi`vFn Ep` ¦§¥¦§¨¨§¥¨§¦¨

:`xwOA df'axg mkixg` izFwixde' ¤©¦§¨©£¦¦©£¥¤¨¤
(bl ,ek `xwie)FWExiRWiAxgA oiICf` ¤¥¤§©¥§©§¦

mkilr.[oiif ilM xFBg` = 'oiICf`'] £¥¤¤§©¥¤§§¥©¦
:okeiAxg wix`(h ,eh zeny)-oiICf` §¥¨¦©§¦¤§©¥

.iAxgAxFbqE zipg wxde' :oke §©§¦§¥§¨¥£¦§
'itcx z`xwl(b ,dl mildz)-oiICfd ¦§©Ÿ§¨¦§©¥

icrA obde (oiifÎilM lW mW) zipgA©£¦¥¤§¦©¦§¨¥©£¦
:itcFx ipRn¦§¥§©

.åéëéðç(ixw :`"q) aizM FkipgoFWl £¦¨£¦§¦§¦§
.cigixfril` dfF`xTW ,FCar ¨¦¤¡¦¤¤©§¤§¨

mW lr 'Fkipg' aEzMd.zFvnl FkPgW ©¨£¦©¥¤¦§§¦§
e,'KEPig' oFWl FA xn`PW mFwn lk §¨¨¤¤¡©§¦

mc`d zqipM zlgzd oFWl `EdÎ §©§¨©§¦©¨¨¨
zEpOE`l - ilM F`ciwtYl F` §¦§¨©©§¦

oke .DA cFnrl cizr `EdWEp` ¤¨¦©£¨§¥¨
:`xwOA Kkl zF`nbEC mi`vFnKFpg §¦§¨§¨©¦§¨£



jlלח jl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iriax meil inei xeriy
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 «≈»≈¬≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
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 ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻ

È‰B„·ÚÂטו  ‡e‰ ‡ÈÏÈÏ ÔB‰ÈÏÚ ‚Ït˙‡Â¿ƒ¿¿≈¬≈≈¿»¿«¿ƒ
‡etvÓ Èc ‰·BÁ „Ú ÔepÙ„¯e ÔeBÁÓe¿¿»ƒ«»ƒƒƒ»

:˜Nn„Ï¿«»∆

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»¿«¿»

myl zxecdn - eheytk iyx

xrPl(e ,ak ilyn)z` lBxde lgzd] ©©©©§¥§©§¥¤
;[miIg zFgx`A xrPdgAfOd zMEpg ©©©§¨§©¦£©©¦§¥©

(i ,f xacna)mdAW mipFW`xd zFpAxTd]©¨§¨¨¦¦¤¨¤
;[gAfOd zcFar dNgdziAd zMEpg ¥¥¨£©©¦§¥©£©©©¦

(` ,l mildz)ziaA dcFard zNigY]§¦©¨£¨§¥
.[WCwOdFl oixFw f"rlaE ©¦§¨§©©¦

:x"iipvpi`
.'Bâå øNò äðBîLExn` EpizFAx §¨¨¨§©¥¨§

(.al mixcp)Wdid FCal xfril`scFx ¤¡¦¤¤§©¨¨¥
,eiAbl milth Eid micard x`WE ,FOr¦§¨¨£¨¦¨§¥¦§©¨

EmxRqn z` aEzMd xiMfdX dn©¤¦§¦©¨¤¦§¨¨
xTir ,'zF`n WlWE xUr dpnW'§Ÿ¨¨¨§Ÿ¥¦©
,xfril` lr fFnxl `Ed dpeEMd©©¨¨¦§©¡¦¤¤

df xRqOWlW `IxhniB oipn `Ed ¤¦§¨¤¦§©¦©§¦¨¤
FnW(`"eb): §

.ïc ãòsiqFd `le ocA xvr dOl ©¨¨¨¨©§¨§Ÿ¦
iM ?cFr sFCxl,FgM WWY mW`le ¦§¦¨¨©Ÿ§Ÿ

mEXn ,d`ld KiWndl lFki did̈¨¨§©§¦©§¨¦
rW d`xWmW cinrdl eipA oiciz ¤¨¨¤£¦¦¨¨§©£¦¨

lbroA mraxi iniA] dxf dcFarl ¥¤©£¨¨¨¦¥¨¨§¨¤
xn`p eilrW ,hap(gk ,ai '` mikln)UrIe' §¨¤¨¨¤¡©©©©

ziaA cg`d z` mUIe ...adf ilbr ipW§¥¤§¥¨¨©¨¤¤¨¤¨§¥
['ocA ozp cg`d z`e l`(.ev oixcdpq): ¥§¤¨¤¨¨©§¨

(eh).íäéìò ÷ìçiåwlgIe' Edn ©¥¨¥£¥¤©©¥¨¥
?'eicare `Ed dlil mdilrFhEWR itl £¥¤©§¨©£¨¨§¦§

`xwOd qxqxcq z` FA KFtd - ¨¥©¦§¨£¤¥¤
:xn`p ENi`M EdWxtE ,mixaCd©§¨¦¨§¥§¦¤¡©
,'dlil mdilr eicare `Ed wlgIe'©¥¨¥©£¨¨£¥¤©§¨
scxW - 'mdilr wlgIe' WExitE¥©¥¨¥£¥¤¤¨©
mW lr oM diExw dticxde ,mdixg ©̀£¥¤§¨§¦¨§¨¥©¥

,zEwNgzddmitcFxd KxcM ©¦§©§§¤¤¨§¦
- mibNRzOWzFvEawl miwNgzn ¤¦§©§¦¦§©§¦¦§

sFCxl zFcxtpmitCxPd xg` ¦§¨¦§©©©¦§¨¦
:o`kl dfe o`kl df oigxFAWM§¤§¦¤§¨§¤§¨

.äìéì,dliNd KFzl mdixg` scx ©§¨¨©©£¥¤§©©§¨
,xnFlMs`dkWgW xg`cxie dOg §©©©©¤¨§¨©¨§¨©
,dliNdmtcxNn rpnp `lcr ©©§¨Ÿ¦§©¦§¨§¨©
.mbiVIWdcB`ÎWxcnEo`Mn EWxC ¤©¦¥¦§©©¨¨¨§¦¨

wlgIe' :`xwOd z` qxql ilA ,l"fg§¦§¨¥¤©¦§¨©¥¨¥
- 'dlil mdilrwlgPW,mdl £¥¤©§¨¤¤¡©¨¤

,eixg` FrxflE mdxa`ldliNdipWl §©§¨¨§©§©£¨©©§¨¦§¥
,mi`vgFl dUrp oFW`xd FivgaE £¨¦§¤§¨¦©£¨
eiWkrqp,miklOd z` gSiPW ,df ©§¨¥¤¤¦¥©¤©§¨¦

xnWp ipXd FivgecizrlFl `aE §¤§©¥¦¦§©¤¨¦¨
lW dlil zFvglzNE`BmixvnFAW ©£©§¨¤§©¦§¨¦¤

eipA El`bpe ,mixvn ixFkA lM 'd dMid¦¨¨§¥¦§©¦§¦§£¨¨

:mXn¦¨
.äáBç ãòaEzMd xnF` dlrnl ©¨§©§¨¥©¨

xn`p o`M ENi`e ,'oC cr' mtcxW¤§¨¨©¨§¦¨¤¡©
`N` ?'daFg cr' mtcxWmFwn oi` ¤§¨¨©¨¤¨¥¨

`N` ,'daFg' FnXWz``xFw 'oc' ¤§¨¤¨¤¨¥
o`M aEzMd- 'daFg',oFere `hg oFWl ©¨¨¨§¥§§¨

- dxfÎdcFar mW lrlW adGd lbr ©¥£¨¨¨¥¤©¨¨¤
mraxi- (ci weqt i"yx d`x)dcizrW ¨¨§¨¤£¦¨

mW zFidl(l"kyn): ¦§¨
(fi).äåL ÷îòFnW KM.wnrd lW ¥¤¨¥¨§¤¨¥¤

FnEBxze:qFlwpE`A.'`Ptn xWinl' §©§§§§§¥©§©¨
,dxWie deeW Fznc`W wnriEpR ¥¤¤©§¨¨¨¦¨¨¨

:lFWkn lMnE zFpli`n¥¦¨¦¨¦§
.Cìnä ÷îòEdEPiM xW` ,deW wnr ¥¤©¤¤¥¤¨¥£¤¦

:qFlwpE` mBxYW FnkE ,'KlOd wnr'¥¤©¤¤§¤¦§¥§§
.'`Mlnc `qix ziA'did mMxCW ¥¥¨§©§¨¤©§¨¨¨
FlcBW mFwn cgiil,cg` qix ziA §©¥¨¤¨§¥¦¤¨

mipw miWlW `EdW= 'mipw' ,'qix'] ¤§Ÿ¦¨¦¦¨¦
.l"fg iniA zFbEdp EidW rwxw zFCin¦©§©¤¨§¦¥
`Ed dpw lke ,mipw miWlW `Ed qixd̈¦§¦¨¦§¨¨¤

,[zFO` WWKlOl cgEin didW ¥©¤¨¨§¨©¤¤
wgvl(wgUl)dcB`ÎWxcnE .mW §©¥§©¥¨¦§©©¨¨

wnr `Ed deW wnr' :l"fg EWxC̈§¥¤¨¥¥¤

jl jl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'e iying meil inei xeriy

(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  ָָ

(èé)äð÷ ïBéìò ìûì íøáà Ceøa øîàiå eäëøáéå©§¨«£¥−©Ÿ©®¨³©§¨Æ§¥´¤§½Ÿ¥−
:õøàå íéîL̈©¬¦¨¨«¤

i"yx£ı¯‡Â ÌÈÓL ‰˜∑:קמו)ּכמֹו ׁשּלֹו(תהלים להיֹות קנאן עׂשּיתן ידי על וארץ", ׁשמים ."עֹוׂשה …≈»«ƒ»»∆ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

(ë)éøö ïbî-øLà ïBéìò ìû CeøáeBì-ïziå Eãéa E ¨Æ¥´¤§½£¤¦¥¬¨¤−§¨¤®©¦¤¬
:ìkî øNòî©«£¥−¦«Ÿ

i"yx£ÔbÓ ¯L‡∑ וכן הסּגיר, יא)אׁשר יׂשראל"(הושע אמּגנ".BÏŒÔziÂ∑ אברם.ÏkÓ ¯NÚÓ∑,לֹו אׁשר ¬∆ƒ≈ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָ«ƒ∆ְַָ«¬≈ƒ…ֲֶ
ּכהן  ׁשהיה .לפי ְִֵֶָָֹ

ß oeygxn 'e iying mei ß

(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«∆∆ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

(áë)éãé éúîøä íãñ Cìî-ìà íøáà øîàiå©¬Ÿ¤©§−̈¤¤´¤§®Ÿ£¦¸Ÿ¦¨¦³
:õøàå íéîL äð÷ ïBéìò ìû ýåýé-ìà¤§Ÿ̈Æ¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦¨¨«¤

ÌÁÏיח  ˜Èt‡ ÌÏLe¯È„ ‡kÏÓ ˜„ˆ ÈkÏÓe«¿ƒ∆∆«¿»ƒ¿∆«≈¿≈
:‰‡lÚ Ï‡ Ì„˜ LnLÓ ‡e‰Â ¯ÓÁÂ«¬»¿¿«≈√»≈ƒ»»

lÚ‡‰יט  Ï‡Ï Ì¯·‡ CÈ¯a ¯Ó‡Â dÎ¯·e»¿≈«¬»¿ƒ«¿»¿≈ƒ»»
:‡Ú¯‡Â ‡iÓL dÈ˜cƒƒ¿»≈¿«»¿«¿»

ÈÂ‰·כ  C„Èa C‡Ò ¯ÒÓc ‰‡lÚ Ï‡ CÈ¯·e¿ƒ≈ƒ»»ƒ¿«»¿»ƒ»ƒ«
:‡lkÓ ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á dÏ≈«ƒ«¿»ƒ…»

ÈÏכא  ·‰ Ì¯·‡Ï ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»ƒ¿¿«¿»«ƒ
:CÏ ¯·c (·Ò ‡") ‡È˜Â ‡˙LÙ«¿»»¿ƒ¿»»«¿«»

È„Èכב  ˙ÈÓÈ¯‡ ÌB„Ò„ ‡kÏÓÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿«¿»ƒ¿¬≈ƒ¿«
‡iÓL dÈ˜c ‰‡lÚ Ï‡ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ BÏˆaƒ¿√»¿»√»≈ƒ»»ƒƒ¿»≈¿«»

:‡Ú¯‡Â¿«¿»

myl zxecdn - eheytk iyx

- 'KlOdlM mW EeWdW wnr ©¤¤¥¤¤ª§¨¨
- zFOE`dmYrcA EEYWPWEkilnde ¨¤¦§©§©§¨§¦§¦

- midl` `iUpl mdilr mdxa` z ¤̀©§¨¨£¥¤¦§¦¡Ÿ¦
,mNEM lrn FlCbe d"awd F`VPW inM§¦¤¦§§¦§¥©¨

- oivwlE:mdl Kxc dxFnE bidpnM §¨¦§©§¦¤¤¤¨¤
(gi).÷ãö ékìîedcB`ÎWxcnEWxC ©§¦¤¤¦§©©¨¨¨§

'wcv iMln' iM ,l"fg:gp oA mW `Ed ¦©§¦¤¤¥¤Ÿ©
.ïééå íçìiribil miUFr KM ¤¤¨¨¦¨¦¦¦¥

dnglndkxrOd on mixfFgd ¦§¨¨©§¦¦©©£¨¨
oiIde mgNde ,miWEWzE miarx§¥¦§¦§©¤¤§©©¦

.mWtp z` miaiWnemW `vIW Kka §¦¦¤©§¨§§¨¤¨¨¥
,FcAkl Fz`xwloi`W Fl d`xd ¦§¨§©§¤§¨¤¥

eilr FAlAznFrxYz` bxdW lr §¦¨¨©§¤©¤¨©¤
eipA,mlir Kln did xnFrlxcM] ¨¨§¨§¨¤¨¨¤¤¥¨

`Ed mW ipAn mlire(ak ,i lirl).[ §¥¨¦§¥¥
dcB`ÎWxcnE`ivFd :l"fg EWxC ¦§©©¨¨¨§¦

- oiie mgllr Fl fnxmglzFgpOd ¤¤¨©¦¨©©¤¤©§¨
lreoiimW EaixwIW mikqPd §©¥©§¨¦¤©§¦¨

(milWExi `id ,mlW FxirA)eipAlW §¦¨¥¦§¨©¦¨¨¤
mdxa`(yeal): ©§¨¨

(hi).õøàå íéîL äðB÷FzErnWn ¥¨©¦¨¨¤©§¨
ux`e minW dUFr :FnMeh ,ehw mildz)(. §¥¨©¦¨¨¤

oMW ,'dIUr' oFWl `Ed xEn`d 'oipw'e§¦§¨¨¨§£¦¨¤¥
:FNW zFidl o`pw oziIUr iciÎlr©§¥£¦¨¨§¨¨¦§¤

(k).ïbî øLà:FzErnWnxiBqd xW` £¤¦¥©§¨£¤¦§¦
-.eiaiF` z` FciA xqnokeEp` ¨©§¨¤§¨§¥¨

'oEBin' oFWl `xwOA mi`vFn§¦©¦§¨§¦
mixt` LpY` Ki`' :Ff zErnWnA§©§¨¥¤¤§¤§©¦

'l`xUi LpBn`(g ,`i ryed)Ki`] £©¤§¦§¨¥¥
:[mdiaiF` ciA l`xUi ipA z` xFqn ¤̀§¤§¥¦§¨¥§©§¥¤

¯ Bì ïziåmdxa`wcv iMlnl- ©¦¤©§¨¨§©§¦¤¤
- lMn xUrnlMn ,FWExiRxW`did ©£¥¦Ÿ¥¦¨£¤¨¨

odk didW itl ,Fldlrnl xEn`M] §¦¤¨¨Ÿ¥¨¨§©§¨
(gi weqt):['oFilr l`l odk `Ede'§Ÿ¥§¥¤§

(`k).Lôpä éì ïzKln cnr `l ¤¦©¤¤Ÿ¨©¤¤
zxfgd lr `N` ,FWtp lr WTal mFcq§§©¥©©§¤¨©©£¨©
FzpeEke ,eil` eicare FOr zFWtp©§©©£¨¨¥¨§©¨¨

,mdxa`l xnFl dzidiNW iaXd on ¨§¨©§©§¨¨¦©§¦¤¦
il xfgd YlSdWz`mitEBd ¤¦©§¨©£¥¦¤©¦

(miWp`d)- mCalWEkxd z` ENi`e ¨£¨¦§©¨§¦¤¨§
Lnvrl x`Wd(`"eb): ©§¥§©§§



לט jl jl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd iriax meil inei xeriy
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 «≈»≈¬≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
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 ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻ

È‰B„·ÚÂטו  ‡e‰ ‡ÈÏÈÏ ÔB‰ÈÏÚ ‚Ït˙‡Â¿ƒ¿¿≈¬≈≈¿»¿«¿ƒ
‡etvÓ Èc ‰·BÁ „Ú ÔepÙ„¯e ÔeBÁÓe¿¿»ƒ«»ƒƒƒ»

:˜Nn„Ï¿«»∆

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»¿«¿»

myl zxecdn - eheytk iyx

xrPl(e ,ak ilyn)z` lBxde lgzd] ©©©©§¥§©§¥¤
;[miIg zFgx`A xrPdgAfOd zMEpg ©©©§¨§©¦£©©¦§¥©

(i ,f xacna)mdAW mipFW`xd zFpAxTd]©¨§¨¨¦¦¤¨¤
;[gAfOd zcFar dNgdziAd zMEpg ¥¥¨£©©¦§¥©£©©©¦

(` ,l mildz)ziaA dcFard zNigY]§¦©¨£¨§¥
.[WCwOdFl oixFw f"rlaE ©¦§¨§©©¦

:x"iipvpi`
.'Bâå øNò äðBîLExn` EpizFAx §¨¨¨§©¥¨§

(.al mixcp)Wdid FCal xfril`scFx ¤¡¦¤¤§©¨¨¥
,eiAbl milth Eid micard x`WE ,FOr¦§¨¨£¨¦¨§¥¦§©¨

EmxRqn z` aEzMd xiMfdX dn©¤¦§¦©¨¤¦§¨¨
xTir ,'zF`n WlWE xUr dpnW'§Ÿ¨¨¨§Ÿ¥¦©
,xfril` lr fFnxl `Ed dpeEMd©©¨¨¦§©¡¦¤¤

df xRqOWlW `IxhniB oipn `Ed ¤¦§¨¤¦§©¦©§¦¨¤
FnW(`"eb): §

.ïc ãòsiqFd `le ocA xvr dOl ©¨¨¨¨©§¨§Ÿ¦
iM ?cFr sFCxl,FgM WWY mW`le ¦§¦¨¨©Ÿ§Ÿ

mEXn ,d`ld KiWndl lFki did̈¨¨§©§¦©§¨¦
rW d`xWmW cinrdl eipA oiciz ¤¨¨¤£¦¦¨¨§©£¦¨

lbroA mraxi iniA] dxf dcFarl ¥¤©£¨¨¨¦¥¨¨§¨¤
xn`p eilrW ,hap(gk ,ai '` mikln)UrIe' §¨¤¨¨¤¡©©©©

ziaA cg`d z` mUIe ...adf ilbr ipW§¥¤§¥¨¨©¨¤¤¨¤¨§¥
['ocA ozp cg`d z`e l`(.ev oixcdpq): ¥§¤¨¤¨¨©§¨

(eh).íäéìò ÷ìçiåwlgIe' Edn ©¥¨¥£¥¤©©¥¨¥
?'eicare `Ed dlil mdilrFhEWR itl £¥¤©§¨©£¨¨§¦§

`xwOd qxqxcq z` FA KFtd - ¨¥©¦§¨£¤¥¤
:xn`p ENi`M EdWxtE ,mixaCd©§¨¦¨§¥§¦¤¡©
,'dlil mdilr eicare `Ed wlgIe'©¥¨¥©£¨¨£¥¤©§¨
scxW - 'mdilr wlgIe' WExitE¥©¥¨¥£¥¤¤¨©
mW lr oM diExw dticxde ,mdixg ©̀£¥¤§¨§¦¨§¨¥©¥

,zEwNgzddmitcFxd KxcM ©¦§©§§¤¤¨§¦
- mibNRzOWzFvEawl miwNgzn ¤¦§©§¦¦§©§¦¦§

sFCxl zFcxtpmitCxPd xg` ¦§¨¦§©©©¦§¨¦
:o`kl dfe o`kl df oigxFAWM§¤§¦¤§¨§¤§¨

.äìéì,dliNd KFzl mdixg` scx ©§¨¨©©£¥¤§©©§¨
,xnFlMs`dkWgW xg`cxie dOg §©©©©¤¨§¨©¨§¨©
,dliNdmtcxNn rpnp `lcr ©©§¨Ÿ¦§©¦§¨§¨©
.mbiVIWdcB`ÎWxcnEo`Mn EWxC ¤©¦¥¦§©©¨¨¨§¦¨

wlgIe' :`xwOd z` qxql ilA ,l"fg§¦§¨¥¤©¦§¨©¥¨¥
- 'dlil mdilrwlgPW,mdl £¥¤©§¨¤¤¡©¨¤

,eixg` FrxflE mdxa`ldliNdipWl §©§¨¨§©§©£¨©©§¨¦§¥
,mi`vgFl dUrp oFW`xd FivgaE £¨¦§¤§¨¦©£¨
eiWkrqp,miklOd z` gSiPW ,df ©§¨¥¤¤¦¥©¤©§¨¦

xnWp ipXd FivgecizrlFl `aE §¤§©¥¦¦§©¤¨¦¨
lW dlil zFvglzNE`BmixvnFAW ©£©§¨¤§©¦§¨¦¤

eipA El`bpe ,mixvn ixFkA lM 'd dMid¦¨¨§¥¦§©¦§¦§£¨¨

:mXn¦¨
.äáBç ãòaEzMd xnF` dlrnl ©¨§©§¨¥©¨

xn`p o`M ENi`e ,'oC cr' mtcxW¤§¨¨©¨§¦¨¤¡©
`N` ?'daFg cr' mtcxWmFwn oi` ¤§¨¨©¨¤¨¥¨

`N` ,'daFg' FnXWz``xFw 'oc' ¤§¨¤¨¤¨¥
o`M aEzMd- 'daFg',oFere `hg oFWl ©¨¨¨§¥§§¨

- dxfÎdcFar mW lrlW adGd lbr ©¥£¨¨¨¥¤©¨¨¤
mraxi- (ci weqt i"yx d`x)dcizrW ¨¨§¨¤£¦¨

mW zFidl(l"kyn): ¦§¨
(fi).äåL ÷îòFnW KM.wnrd lW ¥¤¨¥¨§¤¨¥¤

FnEBxze:qFlwpE`A.'`Ptn xWinl' §©§§§§§¥©§©¨
,dxWie deeW Fznc`W wnriEpR ¥¤¤©§¨¨¨¦¨¨¨

:lFWkn lMnE zFpli`n¥¦¨¦¨¦§
.Cìnä ÷îòEdEPiM xW` ,deW wnr ¥¤©¤¤¥¤¨¥£¤¦

:qFlwpE` mBxYW FnkE ,'KlOd wnr'¥¤©¤¤§¤¦§¥§§
.'`Mlnc `qix ziA'did mMxCW ¥¥¨§©§¨¤©§¨¨¨
FlcBW mFwn cgiil,cg` qix ziA §©¥¨¤¨§¥¦¤¨

mipw miWlW `EdW= 'mipw' ,'qix'] ¤§Ÿ¦¨¦¦¨¦
.l"fg iniA zFbEdp EidW rwxw zFCin¦©§©¤¨§¦¥
`Ed dpw lke ,mipw miWlW `Ed qixd̈¦§¦¨¦§¨¨¤

,[zFO` WWKlOl cgEin didW ¥©¤¨¨§¨©¤¤
wgvl(wgUl)dcB`ÎWxcnE .mW §©¥§©¥¨¦§©©¨¨

wnr `Ed deW wnr' :l"fg EWxC̈§¥¤¨¥¥¤

jl jl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'e iying meil inei xeriy

(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  ָָ

(èé)äð÷ ïBéìò ìûì íøáà Ceøa øîàiå eäëøáéå©§¨«£¥−©Ÿ©®¨³©§¨Æ§¥´¤§½Ÿ¥−
:õøàå íéîL̈©¬¦¨¨«¤

i"yx£ı¯‡Â ÌÈÓL ‰˜∑:קמו)ּכמֹו ׁשּלֹו(תהלים להיֹות קנאן עׂשּיתן ידי על וארץ", ׁשמים ."עֹוׂשה …≈»«ƒ»»∆ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

(ë)éøö ïbî-øLà ïBéìò ìû CeøáeBì-ïziå Eãéa E ¨Æ¥´¤§½£¤¦¥¬¨¤−§¨¤®©¦¤¬
:ìkî øNòî©«£¥−¦«Ÿ

i"yx£ÔbÓ ¯L‡∑ וכן הסּגיר, יא)אׁשר יׂשראל"(הושע אמּגנ".BÏŒÔziÂ∑ אברם.ÏkÓ ¯NÚÓ∑,לֹו אׁשר ¬∆ƒ≈ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָ«ƒ∆ְַָ«¬≈ƒ…ֲֶ
ּכהן  ׁשהיה .לפי ְִֵֶָָֹ

ß oeygxn 'e iying mei ß

(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«∆∆ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

(áë)éãé éúîøä íãñ Cìî-ìà íøáà øîàiå©¬Ÿ¤©§−̈¤¤´¤§®Ÿ£¦¸Ÿ¦¨¦³
:õøàå íéîL äð÷ ïBéìò ìû ýåýé-ìà¤§Ÿ̈Æ¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦¨¨«¤

ÌÁÏיח  ˜Èt‡ ÌÏLe¯È„ ‡kÏÓ ˜„ˆ ÈkÏÓe«¿ƒ∆∆«¿»ƒ¿∆«≈¿≈
:‰‡lÚ Ï‡ Ì„˜ LnLÓ ‡e‰Â ¯ÓÁÂ«¬»¿¿«≈√»≈ƒ»»

lÚ‡‰יט  Ï‡Ï Ì¯·‡ CÈ¯a ¯Ó‡Â dÎ¯·e»¿≈«¬»¿ƒ«¿»¿≈ƒ»»
:‡Ú¯‡Â ‡iÓL dÈ˜cƒƒ¿»≈¿«»¿«¿»

ÈÂ‰·כ  C„Èa C‡Ò ¯ÒÓc ‰‡lÚ Ï‡ CÈ¯·e¿ƒ≈ƒ»»ƒ¿«»¿»ƒ»ƒ«
:‡lkÓ ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á dÏ≈«ƒ«¿»ƒ…»

ÈÏכא  ·‰ Ì¯·‡Ï ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»ƒ¿¿«¿»«ƒ
:CÏ ¯·c (·Ò ‡") ‡È˜Â ‡˙LÙ«¿»»¿ƒ¿»»«¿«»

È„Èכב  ˙ÈÓÈ¯‡ ÌB„Ò„ ‡kÏÓÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿«¿»ƒ¿¬≈ƒ¿«
‡iÓL dÈ˜c ‰‡lÚ Ï‡ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ BÏˆaƒ¿√»¿»√»≈ƒ»»ƒƒ¿»≈¿«»

:‡Ú¯‡Â¿«¿»

myl zxecdn - eheytk iyx

- 'KlOdlM mW EeWdW wnr ©¤¤¥¤¤ª§¨¨
- zFOE`dmYrcA EEYWPWEkilnde ¨¤¦§©§©§¨§¦§¦

- midl` `iUpl mdilr mdxa` z ¤̀©§¨¨£¥¤¦§¦¡Ÿ¦
,mNEM lrn FlCbe d"awd F`VPW inM§¦¤¦§§¦§¥©¨

- oivwlE:mdl Kxc dxFnE bidpnM §¨¦§©§¦¤¤¤¨¤
(gi).÷ãö ékìîedcB`ÎWxcnEWxC ©§¦¤¤¦§©©¨¨¨§

'wcv iMln' iM ,l"fg:gp oA mW `Ed ¦©§¦¤¤¥¤Ÿ©
.ïééå íçìiribil miUFr KM ¤¤¨¨¦¨¦¦¦¥

dnglndkxrOd on mixfFgd ¦§¨¨©§¦¦©©£¨¨
oiIde mgNde ,miWEWzE miarx§¥¦§¦§©¤¤§©©¦

.mWtp z` miaiWnemW `vIW Kka §¦¦¤©§¨§§¨¤¨¨¥
,FcAkl Fz`xwloi`W Fl d`xd ¦§¨§©§¤§¨¤¥

eilr FAlAznFrxYz` bxdW lr §¦¨¨©§¤©¤¨©¤
eipA,mlir Kln did xnFrlxcM] ¨¨§¨§¨¤¨¨¤¤¥¨

`Ed mW ipAn mlire(ak ,i lirl).[ §¥¨¦§¥¥
dcB`ÎWxcnE`ivFd :l"fg EWxC ¦§©©¨¨¨§¦

- oiie mgllr Fl fnxmglzFgpOd ¤¤¨©¦¨©©¤¤©§¨
lreoiimW EaixwIW mikqPd §©¥©§¨¦¤©§¦¨

(milWExi `id ,mlW FxirA)eipAlW §¦¨¥¦§¨©¦¨¨¤
mdxa`(yeal): ©§¨¨

(hi).õøàå íéîL äðB÷FzErnWn ¥¨©¦¨¨¤©§¨
ux`e minW dUFr :FnMeh ,ehw mildz)(. §¥¨©¦¨¨¤

oMW ,'dIUr' oFWl `Ed xEn`d 'oipw'e§¦§¨¨¨§£¦¨¤¥
:FNW zFidl o`pw oziIUr iciÎlr©§¥£¦¨¨§¨¨¦§¤

(k).ïbî øLà:FzErnWnxiBqd xW` £¤¦¥©§¨£¤¦§¦
-.eiaiF` z` FciA xqnokeEp` ¨©§¨¤§¨§¥¨

'oEBin' oFWl `xwOA mi`vFn§¦©¦§¨§¦
mixt` LpY` Ki`' :Ff zErnWnA§©§¨¥¤¤§¤§©¦

'l`xUi LpBn`(g ,`i ryed)Ki`] £©¤§¦§¨¥¥
:[mdiaiF` ciA l`xUi ipA z` xFqn ¤̀§¤§¥¦§¨¥§©§¥¤

¯ Bì ïziåmdxa`wcv iMlnl- ©¦¤©§¨¨§©§¦¤¤
- lMn xUrnlMn ,FWExiRxW`did ©£¥¦Ÿ¥¦¨£¤¨¨

odk didW itl ,Fldlrnl xEn`M] §¦¤¨¨Ÿ¥¨¨§©§¨
(gi weqt):['oFilr l`l odk `Ede'§Ÿ¥§¥¤§

(`k).Lôpä éì ïzKln cnr `l ¤¦©¤¤Ÿ¨©¤¤
zxfgd lr `N` ,FWtp lr WTal mFcq§§©¥©©§¤¨©©£¨©
FzpeEke ,eil` eicare FOr zFWtp©§©©£¨¨¥¨§©¨¨

,mdxa`l xnFl dzidiNW iaXd on ¨§¨©§©§¨¨¦©§¦¤¦
il xfgd YlSdWz`mitEBd ¤¦©§¨©£¥¦¤©¦

(miWp`d)- mCalWEkxd z` ENi`e ¨£¨¦§©¨§¦¤¨§
Lnvrl x`Wd(`"eb): ©§¥§©§§



jlמ jl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'e iying meil inei xeriy
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 ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

(âë)-ìkî çwà-íàå ìòð-CBøN ãòå èeçî-íà¦¦Æ§©´§«©½©§¦¤©−¦¨
:íøáà-úà ézøLòä éðà øîàú àìå Cì-øLà£¤¨®§´ŸŸ©½£¦−¤«¡©¬§¦¤©§¨«

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 ְִִֵֶֶַָָָֹ¿……«¿ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

וגֹו' ואברכ"". ְְֲֶַָ

(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

‡q·כג  Ì‡Â ‡ÒÓ ˙˜¯Ú „ÚÂ ‡ËeÁÓ Ì‡ƒƒ»¿««¿«¿»»¿ƒ∆«
˙È ˙È¯zÚ‡ ‡‡ ¯ÓÈ˙ ‡ÏÂ CÏ Èc ÏkÓƒ»ƒ»¿»≈«¬»«¿»ƒ»

:Ì¯·‡«¿»

(כד  „BÁÏ'הס iÓÏeÚ‡בכל eÏÎ‡cÓ (¯a ¿«ƒƒ¬»≈«»
ÏkL‡ ¯Ú ÈnÚ eÏÊ‡ Èc ‡i¯·b ˜ÏÁÂ»√»À¿«»ƒ¬»ƒƒ»≈∆¿…
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(ck ,l `Îl`eny)E ,dGd wFgd z`W xg`n¥©©¤¤©©¤
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,mdxa`nxn`p KklFA(dk weqt my) ¥©§¨¨§¨¤¡©
dniUie 'dlrne' `Edd mFIdn idie©§¦¥©©¨¨§¨©§¦¤¨

hRWnlE wFgloYiPW oFWl `EdW - §§¦§¨¤¨¤¦©
,'eiptlE `Edd mFIdn' mB FWxtl§¨§©¥©©§¨¨
.xaCd did xaM dnini minIn xnFlM§©¦¨¦¨¦¨§¨¨¨©¨¨

xn`p `le:aEzMd oFWl zElibxM §Ÿ¤¡©¦§¦§©¨
`Edd mFIdn''d`ldeFrnWOW ¥©©¨¨§¨¤©§¨
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jl jl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'e iying meil inei xeriy
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 ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ

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 טֹוב 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

‡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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מי jl jl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'e iying meil inei xeriy
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 ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

(âë)-ìkî çwà-íàå ìòð-CBøN ãòå èeçî-íà¦¦Æ§©´§«©½©§¦¤©−¦¨
:íøáà-úà ézøLòä éðà øîàú àìå Cì-øLà£¤¨®§´ŸŸ©½£¦−¤«¡©¬§¦¤©§¨«

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 ְִִֵֶֶַָָָֹ¿……«¿ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

וגֹו' ואברכ"". ְְֲֶַָ

(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

‡q·כג  Ì‡Â ‡ÒÓ ˙˜¯Ú „ÚÂ ‡ËeÁÓ Ì‡ƒƒ»¿««¿«¿»»¿ƒ∆«
˙È ˙È¯zÚ‡ ‡‡ ¯ÓÈ˙ ‡ÏÂ CÏ Èc ÏkÓƒ»ƒ»¿»≈«¬»«¿»ƒ»

:Ì¯·‡«¿»

(כד  „BÁÏ'הס iÓÏeÚ‡בכל eÏÎ‡cÓ (¯a ¿«ƒƒ¬»≈«»
ÏkL‡ ¯Ú ÈnÚ eÏÊ‡ Èc ‡i¯·b ˜ÏÁÂ»√»À¿«»ƒ¬»ƒƒ»≈∆¿…

:ÔB‰˜ÏÁ ÔeÏa˜È Ôep‡ ‡¯ÓÓe«¿≈ƒ¿«¿¬»¿

ÌÚא  ÈÈ„ ‡Ób˙t ‰Â‰ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a»«ƒ¿»«»»ƒ≈¬»ƒ¿»»«¿»ƒ
Ì¯·‡ ÏÁ„˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‰‡e·a Ì¯·‡«¿»ƒ¿»¿≈»»ƒ¿««¿»

:‡„ÁÏ ÈbÒ C¯‚‡ CÏ ÛB˜z È¯ÓÈÓ≈¿ƒ¿»«¿»«ƒ«¬»

myl zxecdn - eheytk iyx

(ak).éãé éúBîøä`Ed df iEHiAoFWl £¦¦¨¦¦¤§
,drEaW:xnF`Mici z` ip` mixn §¨§¥¥¦£¦¤¨¦

oFilr l`ll'izFnixd'e .FnWA raXd §¥¤§§¦¨©¦§©£¦¦
oi`W ,xar oFWl Fpi` o`M xEn`d̈¨¨¥§¨¨¤¥
mcFw 'ici z` xaM izFnixd' FzErnWn©§¨£¦¦§¨¤¨¦¤
xnFlM ,`Ed deFd oFWl `N` ,okl̈¥¤¨§¤§©

.'ici z` mixn ippd'okemi`vFn Ep` ¦§¦¥¦¤¨¦§¥¨§¦
aEzMd hwPW ,df znbEcM `xwOA cFr©¦§¨§§©¤¤¨©©¨

:deFdA dUrPd xacA xar oFWliA §¨¨§¨¨©©£¤©¤¦
iYrAWp(fh ,ak onwl)-FzErnWn oi`W ¦§©§¦¤¥©§¨

eiWkr `N` ,'xaM iYrAWp'rAWp ¦§©§¦§¨¤¨©§¨¦§¨
iPOn gw dcUd sqM iYzp :oke ,ip £̀¦§¥¨©¦¤¤©¨¤©¦¤¦

(bi ,bk my)-,'xaM iYzp' FzErnWn oi`W¤¥©§¨¨©¦§¨
eiWkr `N`,dcVd sqM Ll ip` ozFp ¤¨©§¨¥£¦§¤¤©¨¤

Fl xnF` `Ed ixdWiPOn Edgw,m"`x) ¤£¥¥¨¥¦¤¦
(yeal:
(bk).ìòð CBøN ãòå èeçî íàs` ¦¦§©§©©©

`l ,EN` oFbM mihrEn mixaCaMr` §¨¦¨¦§¥Ÿ£©¥
- invrliciA xi`W` `l:iaXd on §©§¦©§¦§¨¦¦©¤¦

.Cì øLà ìkî çwà íàåcalA Ff `l §¦¤©¦¨£¤¨Ÿ¦§¨
,iaXd on WEkx invrl aMr` `NW¤Ÿ£©¥§©§¦§¦©¤¦
,LcIn lFH` `l oFnn zaFh mEW `N ¤̀¨©¨Ÿ¤¦¨§

es`xkU il zzl xn`Y m`LpFvxn §©¦Ÿ©¨¤¦¨¨¥§§
aFHdgT` `l - LifpB ziAn(m"`x): ©¦¥§¨¤Ÿ¤¨

.'Bâå øîàú àìåaFWgl dOcY `NW §ŸŸ©§¤Ÿ§©¤©£
zn`AW cFrA ,izF` YxWrd dY`W¤©¨¤¡©§¨¦§¤¤¡¤
,'d zMxA ici lr izExXrzd `FaŸ¦§©§¦©§¥¦§©

itl`EdÎKExAÎWFcTdWxaM §¦¤©¨¨§¨
Lkxa`e xn`PW ,ipxXrl ipgihad¦§¦©¦§©§¥¦¤¤¡©©£¨¤§

'Fbe(a ,ai lirl)oFnOd zMxA `idW(`"eb): §¤¦¦§©©¨
(ck)íéøòpäxW` miWp`d wlge ©§¨¦§¥¤¨£¨¦£¤

lM ,xnFlM .iY` EkldxW` icar ¨§¦¦§©¨£¨©£¤
iY` EkldDnvr dnglOl EtxHvde ¨§¦¦§¦§¨§©¦§¨¨©§¨

,mwlg Egwi,cFremBlFMW` xpr ¦§¤§¨§©¨¥¤§
'Fbe `xnnE,xnFlM .mwlg EgwiÎs` ©§¥§¦§¤§¨§©©

iRÎlrlFrA mzEtYYWd zCiOW ©¦¤¦©¦§©§¨§
,dnFC dzid `l dnglOdicarW ©¦§¨¨Ÿ¨§¨¨¤£¨©

dnglOl Eqpkp,Dnvrxn`PWlirl) ¦§§©¦§¨¨©§¨¤¤¡©

(eh weqte ,'mMIe eicare `Ed'ENi`xpr ©£¨¨©©¥§¦¨¥
eixagewxxFnWl milMd lr EaWi ©£¥¨©¨§©©¥¦¦§

Î dnglOd on mdxa` aEWIW cr©¤¨©§¨¨¦©¦§¨¨
- ikd ENit`okÎiRÎlrÎs`Egwi md £¦¨¦©©¦¥¥¦§

mwlg.mingFNd mr deWA deW ¤§¨¨¤§¨¤¦©£¦
:i"yx siqene:xn`W ,ceC cnl EPOnE¦¤¨©¨¦¤¨©

wlgkE dnglOA cxFId wlgM§¥¤©¥©¦§¨¨§¥¤
EwFlgi eCgi milMd lr aWFId©¥©©¥¦©§¨©£

(ck ,l `Îl`eny)E ,dGd wFgd z`W xg`n¥©©¤¤©©¤
Fcnl `N` Fnvrn ceC WCig `lŸ¦¥¨¦¥©§¤¨§¨

,mdxa`nxn`p KklFA(dk weqt my) ¥©§¨¨§¨¤¡©
dniUie 'dlrne' `Edd mFIdn idie©§¦¥©©¨¨§¨©§¦¤¨

hRWnlE wFgloYiPW oFWl `EdW - §§¦§¨¤¨¤¦©
,'eiptlE `Edd mFIdn' mB FWxtl§¨§©¥©©§¨¨
.xaCd did xaM dnini minIn xnFlM§©¦¨¦¨¦¨§¨¨¨©¨¨

xn`p `le:aEzMd oFWl zElibxM §Ÿ¤¡©¦§¦§©¨
`Edd mFIdn''d`ldeFrnWOW ¥©©¨¨§¨¤©§¨

,`AdlE mFId FzF`n `weeCxaMW itl ©§¨¥©§©¨§¦¤§¨
,mdxa` iniA wFgd oYpxEn`M(i"gp): ¦©©¦¥©§¨¨¨¨

jl jl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'e iying meil inei xeriy
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 ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ

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 טֹוב 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

‡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∆∆

myl zxecdn - eheytk iyx

åè(`).älàä íéøácä øçàlM ©©©§¨¦¨¥¤¨
xn`PW mFwnxg`','dN`d mixaCd ¨¤¤¡©©©©§¨¦¨¥¤

onfA rxi` `Ad oiprdW FWExiRKEnq ¥¤¨¦§¨©¨¥©¦§©¨
lke .dlrnl mixMfEOd mixaCd xg ©̀©©§¨¦©§¨¦§©§¨§¨

xn`PW mFwnixg`','dN`d mixaCd ¨¤¤¡©©£¥©§¨¦¨¥¤
onfA rxi` `Ad oiprdW FWExiR¥¤¨¦§¨©¨¥©¦§©

bltEnonf xare ,mixaCd ixg` wFgxe §¨§¨©£¥©§¨¦§¨©§©
EdpWnl cg` rxF`n oiA ax(x"a). ©¥§¨¤¨§¦§¥

mxa` l` 'd xaCW aEzMd WiBcde§¦§¦©¨¤§©¤©§¨
did,dN`d mixaCd xg`cOll ¨¨©©©§¨¦¨¥¤§©¥

mixaCd xg` Fl KxvEd xEAiCdW¤©¦§©©©©§¨¦
,`weeC dN`d,df qp Fl dUrPW xg` ¨¥¤©§¨©©¤©£¨¥¤

z` bxdWdrAx`dide ,miklOd ¤¨©¤©§¨¨©§¨¦§¨¨
mdxa``OW' xnF`e b`Fcqp ici lr ©§¨¨¥§¥¤¨©§¥¥
xaM df'izFwcv lM lr xkU iYlAw ¤§¨¦©§¦¨¨©¨¦§©

l"fg Exn`W FnM](.al zay)miUFr m`' §¤¨§¦¦
.['eizFiEkGn Fl oiMpn ,qp Flxn` Kkl ¥§©¦¦§¨§¨¨©

mxa` `xiY l` :mFwOd Fl,'ebe ©¨©¦¨©§¨
:mElM LizFiEkGn Ycqtd `NW¤Ÿ¦§©§§¦§¤§

.Cì ïâî éëðàmdxa` lW FWWg ¨Ÿ¦¨¥¨£¨¤©§¨¨
miIwp zFWtp bxd `OW :did lEtM̈¨¨¤¨¨©©§§¦¦
qPd ici lr `OW ,cFre ,KM lr Wprie§¥¨¥©¨§¤¨©§¥©¥
FaiWd Kkl .Fzwcv xkU lAiw xaM§¨¦¥§©¦§¨§¨¡¦

- 'Kl obn ikp`' :mdipW lr d"awdon ©§¥¤¨Ÿ¦¨¥¨¦

WpFrd,EPOn z`xIWlr Wprz `NW ¨¤¤¨¥¨¦¤¤Ÿ¥¨¥©
ozF` lMddnE .YbxdW zFWtp ¨¨©§¨¤¨©§¨©

- LxkU lEAw lr b`Fc dY`W¤©¨¥©¦§¨§
'cF`n dAxd LxkU'EPOn xqgp `le §¨§©§¥§§Ÿ¤§©¦¤

dnE`n(x"a)(i"gp): §¨
(a).éøéøò CìBä`lA mlFrA KNdzn ¥£¦¦¦§©¥¨¨§Ÿ

?'ixixr' dNOd dgEwl oiPnE .mipä¦¦©¦§¨©¦¨£¦¦
,FWxiR wExq oA mgpn`EdWoFWl §©¥¤¨¥§¤§

- Fl xage ;WxFi`xwOA `nbEC ¥§¨¥§¨©¦§¨
dPUri xW` Wi`l 'd zxki' :df oFWll§¨¤©§¥¨¦£¤©£¤¨

'dpFre xr(ai ,a ik`ln)dUri xW` Wi`] ¥§¤¦£¤©£¤
cr Frxf 'd zxki ,dN`d miUrOd z ¤̀©©£¦¨¥¤©§¥©§©



jlמב jl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'e iying meil inei xeriy
ּתאמר: לא)ּכאׁשר ּובלע"ז (איוב  ּבנים, חסר ערירי לׁשֹון ּכ ׁשרׁשיה, ּתעּקר ּתׁשרׁש", ּתבּואתי "ּובכל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

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−¦«¨¤«

·¯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»

myl zxecdn - eheytk iyx

.[eixg` (ckpe oA) WxFi Fl didi `NW¤Ÿ¦§¤¥¥¨¤¤©£¨
zxfbp ,'WxFi' FWExiRW 'xr' WxFXnE¦¤¥¤¥¥¦§¤¤

dNOd'ixixr'DWExiRW,'WxFi `lA' ©¦¨£¦¦¤¥¨§Ÿ¥
Ktidl miWOWnd zFpFWNd on `Ede§¦©§©§©§¦§¥¤
m` iM ,WxFi lW FnEIwl `l ;mpiipr¦§¨¨Ÿ§¦¤¥¦¦

.WxFId xqgl- xn`Y xW`MKxcM §¤¤©¥©£¤Ÿ©§¤¤
:xn`PWWxWz iz`EaY lkaEaei`) ¤¤¡©§¨§¨¦§¨¥

(ai ,`l,iz`EaY lM z` dNkY W`d]¨¥§©¤¤¨§¨¦
DzF` xFwrzembde .[WxFXd on §©£¨¦©¤§£©

'dWxWd' oFWNn d`A 'WxWY' zaiYW¤¥©§¨¥¨¨¦§©§¨¨
Ff ixd ,'miWxW ziIUr' DpiiprW¤¦§¨¨£¦©¨¨¦£¥
zxiwr' oFWlM Ktidl zWxRzn¦§¨¤¤§¥¤¦§£¦©
iz`EaY lkaE' :xnF`kE ,'miWxẄ¨¦§¥§¨§¨¦

KM ,'diWxW xTrYmB,'ixixr' oFWl §©¥¨¨¤¨¨©§£¦¦
df ixd ,'WxFi' oFWNn `A `EdW mbd£©¤¨¦§¥£¥¤

:dkEtd zErnWnA WxRznxqg' ¦§¨¥§©§¨£¨£©
.y"ihptp`yic f"rlaE .'mipAd`x] ¨¦§©©§¥

aEzMd lr i"Wx dfA(b ,fk zeny)ziUre' ¨¤©¦©©¨§¨¦¨
:['FpXcl eizFxiQ¦¨§©§

'ixixr' zepeyld z` yxtn i"yx ,mle`e
ly eyexitk `ly ,zxg` jxca 'xr'e¥

:wexq oa mgpn,d`xp ile'dpFre xr' iM §¦¦§¤¦¥§¤
,o`M xEn`d 'ixixr'e ,mW xEn`d̈¨¨©£¦¦¨¨¨
`N` ,mrnWnA dfl df minFC mpi ¥̀¨¦¤¨¤§©§¨¨¤¨

'dpFre xr'`Ad oFWl `Ed- zxfBn ¥§¤¨©¨¦¦§©
lW WxFXd FzF`n'xr iAle'Îxiy) ¥©¤¤§¦¦¥

(a ,d mixiyd,oWi Fpi`e xFrip FWExiRW¤¥¥§¥¨¥
oA Fl didi `l :`id aEzMd zErnWnE]©§¨©¨¦Ÿ¦§¤¥
- 'dpFre' ,FcEOilA sixge gTiR - 'xr'¥¦¥©§¨¦§¦§¤

xaC eil`FWl aiWnE mkgi"yx i"tr) ¨¨¥¦§£¨¨¨

(my.[eENi`'ixixr'xqg' FWExiRW §¦£¦¦¤¥£©
`Ed ,'mipAoke ,oAxg oFWlEp` ¨¦§ª§¨§¥¨

zErnWnA 'xr' oFWl `xwOA mi`vFn§¦©¦§¨§¨§©§¨
mixn`d' :FfExr Exr'DA cFqid cr ¨Ÿ§¦¨¨©©§¨

(f ,flw mildz)dfl df mi`xFTd miaiF`d]¨§¦©§¦¤¨¤
cr xird z` 'Eaixgd Eaixgd'©£¦©£¦¤¨¦©

,[dizFcFqicFqi zFxr :oke(bi ,b wewag) §¤¨§¥¨§
,[cFqid cr zFaxg zFnFg]xrxr :oke ¢¥©©§§¥©§¥

xrxrzY(gp ,`p dinxi)Eaxgi zFnFgd] ¦§©§©©¤§§
,[EhhFnziedxr dfx` iM :oke,a diptv) §¦§§§¥¦©§¨¥¨

(ci,mifx` ivr miiEUrd miYAd]©¨¦¨£¦£¥£¨¦
zFpFWl znbEckE .[Eaxgie Exwri¥¨§§¤§§§§©§
mB ,'xr' mWxXW ElNd oAxEgd©§¨©¨¤¨§¨¨©
qxd oFWNn `Ed o`M xEn`d 'ixixr'£¦¦¨¨¨¦§¤¤
mipA Fl oi`W in lr lWn KxC ,oAxEge§§¨¤¤¨¨©¦¤¥¨¦

oNdl i"Wx d`x](a ,fh)dpA` ilE`' §¥©¦§©¨©¦¨¤
,mipA Fl oi`W in lr cOil - dPOn¦¤¨¦¥©¦¤¥¨¦

:['qExd `N` iEpA Fpi`W¤¥¨¤¨¨
.éúéa ÷Lî ïáeFWExiRFnEBxzM ¤¤¤¥¦¥§©§

;'iziaaC oicd `qpxRÎxaE' :qFlwpE`A§§§©©§¨¨¨¥¦§¥¦
,ziAd ikxv z` ldpnd Wi`dlMW ¨¦©§©¥¤¨§¥©©¦¤¨

- eiR lr oFGp iziAziAd zqpxR lM ¥¦¦©¦¨©§¨©©©¦
,Fci lr ziUrp- FnM`xwOA `nbEC ©£¥©¨§§¨©¦§¨

:df oFWllwXi LiR lre(n ,`n onwl)lr] §¨¤§©¦¦©©
Eidi ux`d ikxv lM ,mrd qpxRzi LiR¦¦§¨§¥¨¨¨¨§¥¨¨¤¦§

.[Lci lr miUrp`Ed xfril` ,xnFlM ©£¦©¨§§©¡¦¤¤
- iNW `RFxhFR`.iWEkx lr dPEnnd ©§¨¤¦©§¤©§¦

:i"yx siqenecg` oipr dGd `xwOd lM̈©¦§¨©¤¦§¨¤¨
xn` Kke ,FzNigzl xEWw FtFqe ,`Ed§¨¦§¦¨§¨¨©
ixd ,ixixr KlFd ip`W oeiM :mdxa ©̀§¨¨¥¨¤£¦¥£¦¦£¥

,xf Wi` `Ed iziA lr dPEnndWENi`e ¤©§¤©¥¦¦¨§¦
iNW lr dPEnn ipa did ,oa il did̈¨¦¥¨¨§¦§¤©¤¦

(m"`x):
.÷NncdOle .mFwn mWxfril` `xwp ©¤¤¥¨§¨¨¦§¨¡¦¤¤

?`Edd mFwOd mWÎlrmEBxYd itl ©¥©¨©§¦©©§
FWExiR ,'d`wUOC' qFlwpE` lW¤§§©©§¨¨¥

e`vFOW- did wUOCnoMW ¤¨¦©¤¤¨¨¤¥
,'iwUOCd' lW mEBxY `Ed 'd`wUOC'©©§¨¨©§¤©©©§¦
ax' FnM] wUOC xirn `Ad xnFlM§©©¨¥¦©¤¤§©

'd`laA `pEd(.ew zeaezk)`pEd ax - ¨©§¨¨©¨
.[ilaAddcB`ÎWxcn itlEEWxCW ©©§¦§¦¦§©©¨¨¤¨§
,l"fgmWÎlr oM `xwpscxWmr ¦§¨¥©¥¤¨©¦

xg` mdxa`wUOC cr miklOdFnM] ©§¨¨©©©§¨¦©©¤¤§
xn`PW(ehÎci ,ci lirl)...eikipg z` wxIe ¤¤¡©©¨¤¤£¦¨

l`nUn xW` daFg cr mtCxIe©¦§§¥©¨£¤¦§Ÿ
wUOcl(my i"yx oiire).[EpNW `xnBaE §©¨¤©§¨¨¤¨

(ilaA cEnlY)(:gk `nei)EWxCz` ©§©§¦¨§¤
KxcA 'wUOC' iEPiMdoFwixhFpdaiY=] ©¦©¤¤§¤¤¨¦¥¨

:[zFxg` zFaiz iwlgn zaMxEOd©§¤¤¥¤§¥¥£¥
didW mW lr - 'dwWnÎdlFC'dlFC ¤©§¤©¥¤¨¨¤

dwWnE(cOlnE cnFl)FAx zxFYn ©§¤¥§©¥¦©©
mdxa`mixg`l(m"`x): ©§¨¨©£¥¦

(b).òøæ äzúð àì éì ïä`id Ff ¥¦Ÿ¨©¨¨©¦
d"awd zghad lr mdxa` zaEWY§©©§¨¨©©§¨©
KWnd `Ede .'c`n dAxd LxkU'§¨§©§¥§Ÿ§¤§¥
ikp`e il oYY dn' :mixaCd zNigzl¦§¦©©§¨¦©¦¤¦§¨Ÿ¦

,ixixr KlFdzlrFY dnEil gnvY ¥£¦¦©¤¤¦§¨¦
,il oYY xW` lkAil oi`W xg`n §Ÿ£¤¦¤¦¥©©¤¥¦

ivlg i`vFIn Fpi`W iziA oaE ,mipÄ¦¤¥¦¤¥¦§¥£¨©
:'izF` Wxii xW` `Ed£¤¦©¦

jl jl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy

(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¦«§¤−©§¤«
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 ««¿¿∆»¿»»ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
 ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו לֹו אמר ּבּה'. יתקּימּו זכּות ּבאיזה 'הֹודיעני לפניו: אמר אּלא אֹות, לֹו ׁשאל לא אדע"? ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ"ּבּמה

הּקרּבנֹות  ּבזכּות .הּוא: ְְִַָָ

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§¦§¨«

ÔÚkה  ÈÎzÒ‡ ¯Ó‡Â ‡¯·Ï d˙È ˜Èt‡Â¿«ƒ»≈¿»»«¬«ƒ¿¿ƒ¿«
ÈÓÓÏ ÏBkz Ì‡ ‡i·ÎBk ÈÓe ‡iÓLÏƒ¿«»¿≈¿«»ƒƒ¿ƒ¿≈
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lGOd dPYWie xg` mW mkl.daFhl ¨¤¥©¥§¦§©¤©©¨§¨

- xg` xaCz` Wxtl zxg` KxC ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥¤
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מג jl jl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'e iying meil inei xeriy
ּתאמר: לא)ּכאׁשר ּובלע"ז (איוב  ּבנים, חסר ערירי לׁשֹון ּכ ׁשרׁשיה, ּתעּקר ּתׁשרׁש", ּתבּואתי "ּובכל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

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−¦«¨¤«

·¯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»
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l`nUn xW` daFg cr mtCxIe©¦§§¥©¨£¤¦§Ÿ
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(ilaA cEnlY)(:gk `nei)EWxCz` ©§©§¦¨§¤
KxcA 'wUOC' iEPiMdoFwixhFpdaiY=] ©¦©¤¤§¤¤¨¦¥¨

:[zFxg` zFaiz iwlgn zaMxEOd©§¤¤¥¤§¥¥£¥
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ikp`e il oYY dn' :mixaCd zNigzl¦§¦©©§¨¦©¦¤¦§¨Ÿ¦

,ixixr KlFdzlrFY dnEil gnvY ¥£¦¦©¤¤¦§¨¦
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ivlg i`vFIn Fpi`W iziA oaE ,mipÄ¦¤¥¦¤¥¦§¥£¨©
:'izF` Wxii xW` `Ed£¤¦©¦

jl jl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy

(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¦«§¤−©§¤«
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 ««¿¿∆»¿»»ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
 ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו לֹו אמר ּבּה'. יתקּימּו זכּות ּבאיזה 'הֹודיעני לפניו: אמר אּלא אֹות, לֹו ׁשאל לא אדע"? ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ"ּבּמה

הּקרּבנֹות  ּבזכּות .הּוא: ְְִַָָ

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§¦§¨«

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»¿«¬«≈¿≈¿¿»

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«»»«¿»»»¿≈¿«

myl zxecdn - eheytk iyx

(d).äöeçä BúBà àöBiåokidn ©¥©¨¥¥¨
?F`ivFdFhEWR itl,`xwn lW ¦§¦§¤¦§¨

- uEgl Fld`n F`ivFdzgY cFnrl ¦¥¨¢©©£©©
icM ,minXd zRiMzF`xlz` ¦©©¨©¦§¥¦§¤

miakFMddninXd `pÎhAd' Fl xnFle ©¨¦§©©¤¨©¨©§¨
.'miakFMd xtqE,FWxcn itlEdid §Ÿ©¨¦§¦¦§¨¨¨

FlGn iR lrW FznkgA dtFv mdxa ©̀§¨¨¤§¨§¨¤©¦©¨
'F`ivFd' d"awde ,oA Fl didi `lŸ¦§¤¥§¦

Kke lGOd zkxrn lrn Fnixdexn` §¥¦¥©©£¤¤©©¨§¨¨©
:FlLNW zEpipbhv`n `v'¥¥¦§©§¦¤§

zrici ,zFlGOd znkg = zEpipbhv`]¦§©§¦¨§©©©¨§¦©
.[minXA miakFMd aSn itl zFcizrd̈£¦§¦©©©¨¦©¨©¦

iRÎlrÎs`WLpi`W zFlGOa zi`xW ¤©©¦¤¨¦¨©©¨¤¥§
,oA cinrdl cizrWFWgl Ll oi` ¨¦§©£¦¥¥§©£

wx iM ,KMn'mxa`'la` ,oa Fl oi` ¦¨¦©©§¨¥¥£¨
- oa Fl Wi 'mdxa`'lGOd ,xnFlM ©§¨¨¤¥§©©©¨

,'mxa`' LnW lW FlGn `Ed zi`xW¤¨¦¨©¨¤¦§©§¨
,'mdxa`'l LnW dPYWIW drXn la £̀¨¦¨¨¤¦§©¤¦§§©§¨¨
.LiAbl xaC raFw dGd lGOd oi` aEW¥©©¨©¤¥©¨¨§©¤

okeiM lGOd d`xd mpn`W ,dxUA §¥§¨¨¤¨§¨¤§¨©©¨¦
'ixU'la` ,clz `ldPYWIW oeiM ¨©Ÿ¥¥£¨¥¨¤¦§©¤

l DnW- dxU.clYlGOdW xg`n iM §¨§¨¨¥¥¦¥©©¤©©¨
ixd ,mc` lW FnWA iElY`xFw ip` ¨¦§¤¨¨£¥£¦¥

lGOd dPYWie xg` mW mkl.daFhl ¨¤¥©¥§¦§©¤©©¨§¨

- xg` xaCz` Wxtl zxg` KxC ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥¤
dvEgd FzF` `vFIe' aEzMd:'WF`ivFd ©¨©¥©¨¤¦

Fllgn(xie`d agxOn)lWd,mlFr ¥£¨¦¤§©¨£¦¤¨¨
miakFMd on dlrnl FdiAbde§¦§¦§©§¨¦©¨¦
ddFaB FOr 'd zbdpdW Fl zF`xdl§©§¤©§¨©¦§¨
`Ede ,zFlGOde miakFMd zkxrn lrn¥©©£¤¤©¨¦§©©¨§

.mzhilWl oEzp Fpi`EdfemrHd ¥¨¦§¦¨¨§¤©©©
aEzMd o`M hwPW,dhAd oFWl`EdW ¤¨©¨©¨§©¨¨¤

cnFrW inA WOWnd oFWldlrnNn ¨©§©¥§¦¤¥¦§©§¨
hiAnEdHnl:znbEcM] Ktidl `le ©¦§©¨§Ÿ§¥¤§§©

'd`xE minXn hAd'(eh ,t mildz); ©¥¦¨©¦§¥
'crxYe ux`l hiAOd'(al ,cw mildz), ©©¦¨¨¤©¦§¨

[dnFCke(w"dfp): §©¤
(e).'äa ïéîàäåxnFl Kixv did `l §¤¡¦©Ÿ¨¨¨¦©

`A aEzMd `N` ,'dA mdxa` oin`dW¤¤¡¦©§¨¨©¤¨©¨¨
dpEn`A dzidW zcgEin dlrn oiIvl§©¥©£¨§¤¤¤¨§¨¤¡¨
lr d"awd Fl gihadW oeiMW ,Ff¤¥¨¤¦§¦©©

s` ,Frxf iEAixlr zF` Fl l`W `l ¦©§©Ÿ¨©©
lr la` .z`fzghadzXExi Ÿ£¨©©§¨©§©

,ux`dDA liHd `l i`CeeAW mbd ¨¨¤£©¤§©©Ÿ¦¦¨
mFwn lMn ,wtq mEWzF` Fl l`W ¨¥¦¨¨¨©

rc` dOA' Fl xn`e'dPWxi` iMonwl) §¨©©¨¥©¦¦¨¤¨
(g weqt(m"`x):

.ä÷ãö Bl äáLçiå,xnFlMÎWFcTd ©©§§¤¨§¨¨§©©¨

DaWg `EdÎKExAzEkfl ,mxa`l ¨£¨¨§©§¨¦§
- dwcvlez` Fl aiWgd d"awd §¦§¨¨¤¡¦¤

zcgEin zEwcvlE zEkfl xaCdlr ©¨¨¦§§¦§§¤¤©
FA oin`dW dpEn`dWTal ilAn ¨¡¨¤¤¡¦¦§¦§©¥

.xEn`M ,oniqe zF` llMxg` xaC §¨§¦¨¨¨¨¨©¥
-,mixaCd z` Wxtl zxg` KxC¤¤©¤¤§¨¥¤©§¨¦

l`XWM ,ux`d zWExiA mBW¤©¦©¨¨¤§¤¨©
mdxa`rc` dOA''dPWxi` iM- ©§¨¨©¨¥©¦¦¨¤¨

zF` Fl l`W `lmEIw mvr lr Ÿ¨©©¤¤¦
,xaCd`N`'cviM' wx rcil WTiA ©¨¨¤¨¦¥¥©©¥©

e ,xaCd miIwziipricFd' eiptl xn` ¦§©¥©¨¨§¨©§¨¨¦¥¦
- 'Da EnIwzi zEkf dfi`Adfi` §¥¤§¦§©§¨¥¤

mEIw mdl `dIW mdilr obY zEkf§¨¥£¥¤¤§¥¨¤¦
.dPOn Elbi `le ,l`xUiÎux`A§¤¤¦§¨¥§Ÿ¦§¦¤¨
dOA (ipricFd) rc`' :xnF`kE]§¥¥©¦¥¦©¨

.['dPWxi` (dn zEkfA)z`f lrexn` ¦§¨¦¨¤¨§©Ÿ¨©
:`EdÎKExAÎWFcTd Fldlbr il dgw' ©¨¨§¨¦¤§¨

iM Fl fFnxl ,'ebe 'zWNEWnzEkfA §¤¤¦§¦¦§
zFpAxTdziaA Frxf EaixwIW ©¨§¨¤©§¦©§§¥

DA EniIwzi ,l`xUi ux`AW WCwOd©¦§¨¤§¤¤¦§¨¥¦§©§¨
dPOn Elbi `le(h weqt oldl i"yx d`x). §Ÿ¦§¦¤¨

Fl daWgp zcgEin zEkf ,mFwn lMnE¦¨¨§§¤¤¤§§¨
`l DAW ,rxGd zghadA dpEn`d lr©¨¡¨§©§¨©©¤©¤¨Ÿ

:llM dkEanE wtq mEW Fl did̈¨¨¥§¨§¨



jlמד jl 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 ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
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 ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

‡¯˙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

myl zxecdn - eheytk iyx

(h)leLî äìâò.úLFWExiR oi` ¤§¨§¤¤¥¥
`N` .'zWNEWn' `idW dcigi 'dlbr'¤§¨§¦¨¤¦§¤¤¤¨
`Ed 'zWNEWn'E oiOd mW `Ed 'dlbr'¤§¨¥©¦§¤¤
zgwl EdeEiSW xnFlM ,xRqOd©¦§¨§©¤¦¨¨©©

.milbr dWlW§Ÿ¨£¨¦
:i"yx siqeneE`A ElNd mipiOd lM̈©¦¦©¨¨

micizrW zFxRMd lr mdxa`l fFnxl¦§§©§¨¨©©©¨¤£¦¦
:mvx`A EaWIWM mdilr `iadl Frxf©§§¨¦£¥¤§¤¥§§©§¨
zgRWOn mdW ,milbrd zWlW§¤¨£¨¦¤¥¦¦§©©

mPid ,xwAdmixt dWlWl fnx ©¨¨¦¨¤¤¦§Ÿ¨¨¦
:dxRkl mi`AdmixERMdÎmFi xR ©¨¦§©¨¨©©¦¦

xRkl aixwn lFcBd odMdWFcrA ¤©Ÿ¥©¨©§¦§©¥©£
FziA craE(e ,fh `xwie).xaC mlrd xtE §©¥©¤§¥¨¨

- xEAv lWxRkl `Ad z`Hgd oAxw ¤¦¨§©©©¨©¨§©¥
dbbWA E`hgWM ldTd lM lr,c `xwie) ©¨©¨¨§¤¨§¦§¨¨

(`kÎbi,dtExr dlbrelr xRkl d`Ad §¤§¨£¨©¨¨§©¥©
EdMd in rcFp `NW bExd lW FnC̈¤¨¤Ÿ©¦¦¨

(gÎ` ,`k mixac):
leLî æòå.úL,miGr WlW xnFlMfnx §¥§¤¤§©¨¦¦¤¤

mi`Ad dxRM zFpAxw dWlWl¦§¨¨§§©¨¨©¨¦
:miGrd zgRWOndUrPd xirVl ¦¦§©©¨¦¦©¨¦©©£¤

mrd lr xRkl mixERMd mFiA z`Hgl§©¨§©¦¦§©¥©¨¨
(hiÎeh ,fh `xwie)wxfp FnCW ,- miptA ¤¨¦§¨¦§¦

,miWcTd WcFwaE lkidAixirUE ©¥¨§¤©¢¨¦§¦¥
- crFn lW oitqEnz`Hgd ixirU ¨¦¤¥§¦¥©©¨

icrFnA sqEOd zFpAxw mr miaxTd©§¥¦¦¨§§©¨§£¥
miWcg iW`xaE dpXd(hkÎgk xacna) ©¨¨§¨¥¢¨¦

- cigi z`Hg xirUEz`Hg zxirU §¦©©¨¦§¦©©¨

xEQi`A cigId zbbW lr xRkl d`Ad©¨¨§©¥©¦§©©¨¦§¦
dxf dcFar(fk ,eh xacna): £¨¨¨

leLî ìéàå.L,mili` dWlW xnFlM §©¦§¨§©§¨¥¦
zFpAxw dWlW lr fOxl mi`Ad©¨¦§©¥©§¨¨§¨
oAxw :miUaMd zgRWOn mi`Ad©¨¦¦¦§©©©§¨¦¨§©

- i`Ce mW`mi`hg lr xRkl `aEOd ¨¨©©©¨§©¥©£¨¦
`hgW mc`l Fl i`CEWM ,minIEqn§¨¦§¤©©¨¨¨¤¨¨

mda(fhÎci ,d `xwie),- iElY mW`eoAxw ¨¤§¨¨¨¨§¨
z`Hg mFwnA `Ad(hiÎfi ,d `xwie) ©¨¦§©¨

,dbbWA `hg m` wREqn mc`dWM§¤¨¨¨§¨¦¨¨¦§¨¨
dUake(UaM zawp)z`Hg lW §©§¨§¥©¤¤¤©©

dcigix`WA FzbbW lr xRkl d`Ad ©¨¦©¨¨§©¥©¦§¨¦§¨
:(f"rn uEg) zFxiard̈£¥¥

.ìæBâå øBúåcbpM md ,EN` zFtFr ipW §§¨§¥¥¥§¤¤
dpFi oaE xFYipa ipW F` mixFz ipW) ¤¨§¥¦§¥§¥

oi` m` ,Fz`Hgl `ian iprdW (dpFi¨¤¤¨¦¥¦§©¨¦¥
dU `iadl zbVn Fci(f ,d `xwie)(x"a): ¨©¤¤§¨¦¤

(i).íúBà øzáéåoFWl `Ed 'xEYA' ©§©¥¨¦§
;mixfbl KEYigcg` lM wNgmdn ¦¦§¨¦¦¥¨¤¨¥¤
.miwlg ipWl¦§¥£¨¦

:i"yx siqeneelM l"fg EWxCW s` §©¤¨§¨
lMn ,cizrd lr mifnxM oiprd ihxR§¨¥¨¦§¨¦§¨¦©¤¨¦¦¨

mFwn,FhEWt icin `vFi `xwOd oi` ¨¥©¦§¨¥¦¥§
lM zFUrl d"awd EdeEiSW mrHdW¤©©©¤¦¨©£¨

`Ed z`fFOr zixA zxFM didW itl Ÿ§¦¤¨¨¥§¦¦
z` eipal WixFdl Fzghad xFnWl¦§©§¨¨§¦§¨¨¤

ux`dWTiA ok` mdxa` xnFlM - ¨¨¤§©©§¨¨¨¥¦¥
KklE ,ux`d zghad mvr lr zF`©¤¤©§¨©¨¨¤§¨

,Ff zixA FOr zxMaizkcMsFqA ¨©¦§¦§¦§¦§
oiprd(gi weqt onwl)'d zxM `Edd mFIA' ¨¦§¨©©¨©

xn`l zixA mxa` z`iYzp Lrxfl ¤©§¨§¦¥Ÿ§©§£¨©¦
,'z`Gd ux`d z`e`id FfKxcdiEvn ¤¨¨¤©Ÿ§¦¤¤§¨

lWdndA wNgl zixa izxFMipWl ¤§¥§¦§©¥§¥¨¦§¥
miwlgdixzA oiA xFarle,(diwlg) £¨¦§©£¥§¨¤¨£¨¤¨

oNdl xn`PW dnM(hi ,cl dinxi) §¨¤¤¡©§©¨
lbrd ixzA oiA mixaFrdEN`] ¨§¦¥¦§¥¨¥¤¥

.zixal eixzA oiA Exare lbr EzxMW¤¨§¥¤§¨§¥§¨¨¦§¦
xn`l ,dxEnbE dwfg zixal zF` Edfe§¤¦§¦£¨¨§¨¥Ÿ

dilr xaFrd lM zxMi dkMi"yx i"tr) ¨¨¦¨¥¨¨¥¨¤¨
(my,[o`M s`zixA d"awd FOr zxM ©¨¨©¦§¦

FzF`e ,Ff KxcAW` ciRle oWr xEpY §¤¤§©¨¨§©¦¥
mixfBd oiA xar xW`x`FanM £¤¨©¥©§¨¦©§¨

oNdl aEzMA(fi weqt),`EdlFkiaM ©¨§©¨¦§¨
`EdW dpikW lW FgElWdNBzn §¤§¦¨¤¦§©¤

zEncAW`xn`PW oiprM](fi ,ck zeny) ¦§¥¨¦§¨¤¤¡©
['zlk` W`M 'd cFaM d`xnE'(o"anx): ©§¥§§¥Ÿ¤¤

.øúá àì øBtvä úàådzPYWP dn §¤©¦Ÿ¨¨©¦§©§¨
wxW ,miIgd ilra ipin x`Xn xFRSd©¦¦§¨¦¥©£¥©©¦¤©

?xza `l DzF`zFOE`dW itl ¨Ÿ¨©§¦¤¨
,mixirUE mili`e mixtl ElWnpFnM ¦§§§¨¦§¥¦§¦¦§

xn`PW(bi ,ak mildz)mixR ipEaaq' ¤¤¡©§¨¦¨¦
'Fbe 'miAx,[ipEtiTd zFwfg zFIEkln] ©¦§©§£¨¦¦¦

eaEzMd okxnF`(k ,g l`ipc)li`d' §¥©¨¥¨©¦
icn ikln mipxTd lrA zi`x xW £̀¤¨¦¨©©©§¨¨¦©§¥¨©

'qxtEli`dW ,l`IpC mFlg oFxzR] ¨¨¦§£¨¦¥¤¨©¦
ikln lr fnFx ,d`xW mipxTd lrA©©©©§©¦¤¨¨¥©©§¥

jl jl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy
ׁ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 ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

(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≈≈»¿ְְֶֶֶֶָָֹֻ

ÔB‰˙Èיא  Á¯Ù‡Â ‡iÏ‚t ÏÚ ‡ÙBÚ ˙Áe¿«»««¿«»¿«¿«»¿
:Ì¯·‡«¿»

ÏÚיב  ˙ÏÙ ‡˙LÂ ÏÚÈÓÏ ‡LÓL ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»¿≈«¿ƒ¿»¿»««
:È‰BÏÚ ˙ÏÙ ÈbÒ Ï·˜ ‰ÓÈ‡ ‡‰Â Ì¯·‡«¿»¿»≈»¿««ƒ¿»«¬ƒ

myl zxecdn - eheytk iyx

,[icnE qxte`Ed oknF`x(`k ,my) ¨©¨©§¥¥
oei Kln xirVd xitSdemiGrd xitv] §©¨¦©¨¦¤¤¨¨§¦¨¦¦

ixd ,[oei zEkln lr fnFx FA d`xW¤¨¨¥©©§¨¨£¥
,zFndAd ipinl zFNEWn zFOE`dW¤¨§§¦¥©§¥

,dpFi ipal ElWnp l`xUieFnM §¦§¨¥¦§§¦§¥¨§
xn`PW(ci ,a mixiydÎxiy)iebgA izpFi ¤¤¡©¨¦§©§¥

rlQddpFiM `id l`xUi zqpM] ©¤©§¤¤¦§¨¥¦§¨
,[mirlQd iwiwpA zxYYqOdKkitl ©¦§©¤¤¦§¦¥©§¨¦§¦¨

xzAz`EidIW fnx ,zFndAd ¨©¤©§¥¤¤¤¦§
miklFde milM zFOE`don mizxkpe ¨¨¦§§¦§¦§¨¦¦

,mlFrdewxxza `l xFRSd z`, ¨¨§©¤©¦Ÿ¨¨
,dnlW DxizFd `N`EidIW fnx ¤¨¦¨§¥¨¤¤¤¦§
:mlFrl oiniIw l`xUi¦§¨¥©¨¦§¨

(`i).èéòä`EdmW,sFroM `xwpe ¨©¦¥§¦§¨¥
- s`FWe hr `EdW mW lrgxFR ©¥¤¨§¥¥©
zExidnA sErl KWnpe xie`Al` ¨£¦§¦§¨¨¦§¦¤

zFlaPd,ux`d lrWUEhl,'qEhl') ©§¥¤©¨¨¤¨¨
hFWtle (xdn sErllkF` ilriRÎlr] ¨©¥§¦§£¥¤©¦

aEzMd oFWl(ek ,h aei`)ilr UEhi xWpM' §©¨§¤¤¨£¥
xEarA sFrl xdnnd xWPM - 'lkŸ̀¤©¤¤©§©¥¨©£

,[lkF`d zbVd- FnM`xwOA `nbEC ©¨©¨¤§§¨©¦§¨
:df oFWllllXd l` hrYe,eh `Îl`eny) §¨¤©©©¤©¨¨

(hi:lE`Wl `iaPd l`EnW zgkFY]©©§¥©¨¦§¨
llXd z` qFRzle sErl Yxdn dOl̈¨¦©§¨¨§¦§¤©¨¨

:[wlnr znglOn¦¦§¤¤£¨¥
.íéøâtä ìòilrA zelap lr :FWExiR ©©§¨¦¥©¦§©£¥

mixbRd lM lr `l ,mlE`e .miIgd©©¦§¨Ÿ©¨©§¨¦
`N` ,hird cximixzAd lr,calA ¨©¨©¦¤¨©©§¨¦¦§¨

mipWl EwNEgW EN` lr wx xnFlM§©©©¥¤§¦§©¦
lr `l la` ,[zFOE`d lr mifnFxd]¨§¦©¨£¨Ÿ©
lr zfnFxd] dxYEA `NW xFRSd©¦¤Ÿ§¨¨¤¤©

[l`xUi(g"y).:`"q]:i"yx xirne ¦§¨¥
mpn` Eid o`M mixEn`d 'mixbRd'©§¨¦¨£¦¨¨¨§¨
iM xnFl drhY l` K` ,'mixzA'§¨¦©©¦§¤©¦
iYW `N` ,'mixzA' FWExiR 'mixbR'§¨¦¥§¨¦¤¨§¥

:mdl zFpFW zFiErnWn,'mixbRd' ©§¨¨¤©§¨¦
,'zFlaPd' FWExiRE- opinBxzn ¥©§¥§©§§¦¨

iOx` oFWlA FzF` minBxzn'`IlbR' §©§§¦¦§£©¦©§©¨
-mizn mitEB xnFlM ,'milEBiR' oFWl§¦¦§©¦¥¦

FWExiR 'mixzA' ENi`e .miIg ilrA lW¤©£¥©¦§¦§¨¦¥
minBxznE ,(mikEzg miwlg) 'migzp'§¨¦£¨¦£¦§©§§¦
'miblR' oFWNn ,'`IBlR' FzF`©§©¨¦§§¨¦
micxtEnE miiEvg mdW ,(mi`vg)£¨¦¤¥£¦§¨¦

.miwlgl`N`on dOM Erh o`MW ©£¨¦¤¨¤¨¨©¨¦
W ,minBxzndElBxEdW KFYn ©§©§§¦¤¦¤§§

mBxzloYIe' :lirl aEzMd z`Wi` §©§¥¤©¨§¥©¦¥¦
FxzA'Edrx z`xwl`IBlR adie' - ¦§¦§©¥¥¦©©§©¨

giPdW xnFl - 'Dixag lawl blR©©¨¢¥©§¥©¤¦¦©
KFYn ,ipXd 'Fivg' lEn cg`d 'Fivg'¤§¨¤¨¤§©¥¦¦

KM'`IlbR' zaiY mdl sNgzp ¨¦§©¥¨¤¥©©§©¨
EnBxze ,'`IBlR'lzaiY z` s` §©§©¨§¦§§©¤¥©

mixbRdoM mBxzOd lke .'`IBlR' - ©§¨¦©§©¨§¨©§©§¥¥

- WiTdl oi`W itl ,drFhoi` ¤§¦¤¥§©¦¥
zFOclmixbtl mixzA,mzErnWnA §©§¨¦¦§¨¦§©§¨¨

- '`IBlR' FnEBxY 'mixzA'WoFWl ¤§¨¦©§©§©¨§
.(ivg) blRFnEBxY 'mixbt'E §©¥¦§¨¦©§

lEBiR oFWl ,'`IlbR',(dlap)FnM ©§©¨§¦§¥¨§
:`xwOA EpivOW'`Ed lEBR',hi `xwie) ¤¨¦©¦§¨¦

(f,`EdW- xbR oFWllW zn sEB ¤§¤¤¥¤
:[miIgÎlrA©©©¦

.áMiå,dgxtde daiWp oFWl,xnFlM ©©¥§§¦¨§©§¨¨§©
ici lr xie`l mzF` gixtde WxiB¥¥§¦§¦©¨¨£¦©§¥

,gEx zaiWp- FnM`xwOA `nbEC §¦©©§§¨©¦§¨
:df oFWllFgEx aXi''min ElGimildz) §¨¤©¥¦§¨¦

(gi ,fnwmilfFp ,FgEx aXpn d"awdWM]§¤§©¥§¦
.[minWBd in¥©§¨¦

:i"yx siqeneWxcOd itlEweqt lirl i"yx) §¦©¦§¨
(i,mlFrd zFOE` cbpM md mixzAdW¤©§¨¦¥§¤¤¨¨

mlk`l hird zcixi oiprW ixd£¥¤¦§©§¦©¨©¦§¨§¨
FA Wi ,mdxa` ici lr mWExibe,fnx §¥¨©§¥©§¨¨¥¤¤

iWi oA cec `aIWzFOE`d lr ¤¨Ÿ¨¦¤¦©©¨
on FzF` oigiPn oi`e ,mzFNkl§©¨§¥©¦¦¦

minXd,xaCA gilvdl`aIW cr ©¨©¦§©§¦©©¨¨©¤¨Ÿ
giWOd Kln:mzF` dNki xW` `Ede ¤¤©¨¦©§£¤§©¤¨

(ai).'Bâå äìBãâ äëLç äîéà äpäå§¦¥¥¨£¥¨§¨§
EdfzFxvl fnx,cgte dni` EliHIW ¤¤¤§¨¤©¦¥¨¨©©

- KWge'zFkEWg' zFtEwY,zFIlB lW §Ÿ¤§£¤¨ª
:l`xUi lr `Fal zFcizrd̈£¦¨©¦§¨¥



מה jl jl 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 ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
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 ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

‡¯˙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

myl zxecdn - eheytk iyx

(h)leLî äìâò.úLFWExiR oi` ¤§¨§¤¤¥¥
`N` .'zWNEWn' `idW dcigi 'dlbr'¤§¨§¦¨¤¦§¤¤¤¨
`Ed 'zWNEWn'E oiOd mW `Ed 'dlbr'¤§¨¥©¦§¤¤
zgwl EdeEiSW xnFlM ,xRqOd©¦§¨§©¤¦¨¨©©

.milbr dWlW§Ÿ¨£¨¦
:i"yx siqeneE`A ElNd mipiOd lM̈©¦¦©¨¨

micizrW zFxRMd lr mdxa`l fFnxl¦§§©§¨¨©©©¨¤£¦¦
:mvx`A EaWIWM mdilr `iadl Frxf©§§¨¦£¥¤§¤¥§§©§¨
zgRWOn mdW ,milbrd zWlW§¤¨£¨¦¤¥¦¦§©©

mPid ,xwAdmixt dWlWl fnx ©¨¨¦¨¤¤¦§Ÿ¨¨¦
:dxRkl mi`AdmixERMdÎmFi xR ©¨¦§©¨¨©©¦¦

xRkl aixwn lFcBd odMdWFcrA ¤©Ÿ¥©¨©§¦§©¥©£
FziA craE(e ,fh `xwie).xaC mlrd xtE §©¥©¤§¥¨¨

- xEAv lWxRkl `Ad z`Hgd oAxw ¤¦¨§©©©¨©¨§©¥
dbbWA E`hgWM ldTd lM lr,c `xwie) ©¨©¨¨§¤¨§¦§¨¨

(`kÎbi,dtExr dlbrelr xRkl d`Ad §¤§¨£¨©¨¨§©¥©
EdMd in rcFp `NW bExd lW FnC̈¤¨¤Ÿ©¦¦¨

(gÎ` ,`k mixac):
leLî æòå.úL,miGr WlW xnFlMfnx §¥§¤¤§©¨¦¦¤¤

mi`Ad dxRM zFpAxw dWlWl¦§¨¨§§©¨¨©¨¦
:miGrd zgRWOndUrPd xirVl ¦¦§©©¨¦¦©¨¦©©£¤

mrd lr xRkl mixERMd mFiA z`Hgl§©¨§©¦¦§©¥©¨¨
(hiÎeh ,fh `xwie)wxfp FnCW ,- miptA ¤¨¦§¨¦§¦

,miWcTd WcFwaE lkidAixirUE ©¥¨§¤©¢¨¦§¦¥
- crFn lW oitqEnz`Hgd ixirU ¨¦¤¥§¦¥©©¨

icrFnA sqEOd zFpAxw mr miaxTd©§¥¦¦¨§§©¨§£¥
miWcg iW`xaE dpXd(hkÎgk xacna) ©¨¨§¨¥¢¨¦

- cigi z`Hg xirUEz`Hg zxirU §¦©©¨¦§¦©©¨

xEQi`A cigId zbbW lr xRkl d`Ad©¨¨§©¥©¦§©©¨¦§¦
dxf dcFar(fk ,eh xacna): £¨¨¨

leLî ìéàå.L,mili` dWlW xnFlM §©¦§¨§©§¨¥¦
zFpAxw dWlW lr fOxl mi`Ad©¨¦§©¥©§¨¨§¨
oAxw :miUaMd zgRWOn mi`Ad©¨¦¦¦§©©©§¨¦¨§©

- i`Ce mW`mi`hg lr xRkl `aEOd ¨¨©©©¨§©¥©£¨¦
`hgW mc`l Fl i`CEWM ,minIEqn§¨¦§¤©©¨¨¨¤¨¨

mda(fhÎci ,d `xwie),- iElY mW`eoAxw ¨¤§¨¨¨¨§¨
z`Hg mFwnA `Ad(hiÎfi ,d `xwie) ©¨¦§©¨

,dbbWA `hg m` wREqn mc`dWM§¤¨¨¨§¨¦¨¨¦§¨¨
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.ìæBâå øBúåcbpM md ,EN` zFtFr ipW §§¨§¥¥¥§¤¤
dpFi oaE xFYipa ipW F` mixFz ipW) ¤¨§¥¦§¥§¥

oi` m` ,Fz`Hgl `ian iprdW (dpFi¨¤¤¨¦¥¦§©¨¦¥
dU `iadl zbVn Fci(f ,d `xwie)(x"a): ¨©¤¤§¨¦¤

(i).íúBà øzáéåoFWl `Ed 'xEYA' ©§©¥¨¦§
;mixfbl KEYigcg` lM wNgmdn ¦¦§¨¦¦¥¨¤¨¥¤
.miwlg ipWl¦§¥£¨¦

:i"yx siqeneelM l"fg EWxCW s` §©¤¨§¨
lMn ,cizrd lr mifnxM oiprd ihxR§¨¥¨¦§¨¦§¨¦©¤¨¦¦¨

mFwn,FhEWt icin `vFi `xwOd oi` ¨¥©¦§¨¥¦¥§
lM zFUrl d"awd EdeEiSW mrHdW¤©©©¤¦¨©£¨

`Ed z`fFOr zixA zxFM didW itl Ÿ§¦¤¨¨¥§¦¦
z` eipal WixFdl Fzghad xFnWl¦§©§¨¨§¦§¨¨¤

ux`dWTiA ok` mdxa` xnFlM - ¨¨¤§©©§¨¨¨¥¦¥
KklE ,ux`d zghad mvr lr zF`©¤¤©§¨©¨¨¤§¨

,Ff zixA FOr zxMaizkcMsFqA ¨©¦§¦§¦§¦§
oiprd(gi weqt onwl)'d zxM `Edd mFIA' ¨¦§¨©©¨©

xn`l zixA mxa` z`iYzp Lrxfl ¤©§¨§¦¥Ÿ§©§£¨©¦
,'z`Gd ux`d z`e`id FfKxcdiEvn ¤¨¨¤©Ÿ§¦¤¤§¨

lWdndA wNgl zixa izxFMipWl ¤§¥§¦§©¥§¥¨¦§¥
miwlgdixzA oiA xFarle,(diwlg) £¨¦§©£¥§¨¤¨£¨¤¨

oNdl xn`PW dnM(hi ,cl dinxi) §¨¤¤¡©§©¨
lbrd ixzA oiA mixaFrdEN`] ¨§¦¥¦§¥¨¥¤¥

.zixal eixzA oiA Exare lbr EzxMW¤¨§¥¤§¨§¥§¨¨¦§¦
xn`l ,dxEnbE dwfg zixal zF` Edfe§¤¦§¦£¨¨§¨¥Ÿ

dilr xaFrd lM zxMi dkMi"yx i"tr) ¨¨¦¨¥¨¨¥¨¤¨
(my,[o`M s`zixA d"awd FOr zxM ©¨¨©¦§¦

FzF`e ,Ff KxcAW` ciRle oWr xEpY §¤¤§©¨¨§©¦¥
mixfBd oiA xar xW`x`FanM £¤¨©¥©§¨¦©§¨

oNdl aEzMA(fi weqt),`EdlFkiaM ©¨§©¨¦§¨
`EdW dpikW lW FgElWdNBzn §¤§¦¨¤¦§©¤

zEncAW`xn`PW oiprM](fi ,ck zeny) ¦§¥¨¦§¨¤¤¡©
['zlk` W`M 'd cFaM d`xnE'(o"anx): ©§¥§§¥Ÿ¤¤

.øúá àì øBtvä úàådzPYWP dn §¤©¦Ÿ¨¨©¦§©§¨
wxW ,miIgd ilra ipin x`Xn xFRSd©¦¦§¨¦¥©£¥©©¦¤©

?xza `l DzF`zFOE`dW itl ¨Ÿ¨©§¦¤¨
,mixirUE mili`e mixtl ElWnpFnM ¦§§§¨¦§¥¦§¦¦§

xn`PW(bi ,ak mildz)mixR ipEaaq' ¤¤¡©§¨¦¨¦
'Fbe 'miAx,[ipEtiTd zFwfg zFIEkln] ©¦§©§£¨¦¦¦

eaEzMd okxnF`(k ,g l`ipc)li`d' §¥©¨¥¨©¦
icn ikln mipxTd lrA zi`x xW £̀¤¨¦¨©©©§¨¨¦©§¥¨©

'qxtEli`dW ,l`IpC mFlg oFxzR] ¨¨¦§£¨¦¥¤¨©¦
ikln lr fnFx ,d`xW mipxTd lrA©©©©§©¦¤¨¨¥©©§¥

jl jl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy
ׁ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 ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

(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≈≈»¿ְְֶֶֶֶָָֹֻ

ÔB‰˙Èיא  Á¯Ù‡Â ‡iÏ‚t ÏÚ ‡ÙBÚ ˙Áe¿«»««¿«»¿«¿«»¿
:Ì¯·‡«¿»

ÏÚיב  ˙ÏÙ ‡˙LÂ ÏÚÈÓÏ ‡LÓL ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»¿≈«¿ƒ¿»¿»««
:È‰BÏÚ ˙ÏÙ ÈbÒ Ï·˜ ‰ÓÈ‡ ‡‰Â Ì¯·‡«¿»¿»≈»¿««ƒ¿»«¬ƒ

myl zxecdn - eheytk iyx

,[icnE qxte`Ed oknF`x(`k ,my) ¨©¨©§¥¥
oei Kln xirVd xitSdemiGrd xitv] §©¨¦©¨¦¤¤¨¨§¦¨¦¦

ixd ,[oei zEkln lr fnFx FA d`xW¤¨¨¥©©§¨¨£¥
,zFndAd ipinl zFNEWn zFOE`dW¤¨§§¦¥©§¥

,dpFi ipal ElWnp l`xUieFnM §¦§¨¥¦§§¦§¥¨§
xn`PW(ci ,a mixiydÎxiy)iebgA izpFi ¤¤¡©¨¦§©§¥

rlQddpFiM `id l`xUi zqpM] ©¤©§¤¤¦§¨¥¦§¨
,[mirlQd iwiwpA zxYYqOdKkitl ©¦§©¤¤¦§¦¥©§¨¦§¦¨

xzAz`EidIW fnx ,zFndAd ¨©¤©§¥¤¤¤¦§
miklFde milM zFOE`don mizxkpe ¨¨¦§§¦§¦§¨¦¦

,mlFrdewxxza `l xFRSd z`, ¨¨§©¤©¦Ÿ¨¨
,dnlW DxizFd `N`EidIW fnx ¤¨¦¨§¥¨¤¤¤¦§
:mlFrl oiniIw l`xUi¦§¨¥©¨¦§¨

(`i).èéòä`EdmW,sFroM `xwpe ¨©¦¥§¦§¨¥
- s`FWe hr `EdW mW lrgxFR ©¥¤¨§¥¥©
zExidnA sErl KWnpe xie`Al` ¨£¦§¦§¨¨¦§¦¤

zFlaPd,ux`d lrWUEhl,'qEhl') ©§¥¤©¨¨¤¨¨
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.íéøâtä ìòilrA zelap lr :FWExiR ©©§¨¦¥©¦§©£¥
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mipWl EwNEgW EN` lr wx xnFlM§©©©¥¤§¦§©¦
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lr zfnFxd] dxYEA `NW xFRSd©¦¤Ÿ§¨¨¤¤©

[l`xUi(g"y).:`"q]:i"yx xirne ¦§¨¥
mpn` Eid o`M mixEn`d 'mixbRd'©§¨¦¨£¦¨¨¨§¨
iM xnFl drhY l` K` ,'mixzA'§¨¦©©¦§¤©¦
iYW `N` ,'mixzA' FWExiR 'mixbR'§¨¦¥§¨¦¤¨§¥

:mdl zFpFW zFiErnWn,'mixbRd' ©§¨¨¤©§¨¦
,'zFlaPd' FWExiRE- opinBxzn ¥©§¥§©§§¦¨

iOx` oFWlA FzF` minBxzn'`IlbR' §©§§¦¦§£©¦©§©¨
-mizn mitEB xnFlM ,'milEBiR' oFWl§¦¦§©¦¥¦

FWExiR 'mixzA' ENi`e .miIg ilrA lW¤©£¥©¦§¦§¨¦¥
minBxznE ,(mikEzg miwlg) 'migzp'§¨¦£¨¦£¦§©§§¦
'miblR' oFWNn ,'`IBlR' FzF`©§©¨¦§§¨¦
micxtEnE miiEvg mdW ,(mi`vg)£¨¦¤¥£¦§¨¦

.miwlgl`N`on dOM Erh o`MW ©£¨¦¤¨¤¨¨©¨¦
W ,minBxzndElBxEdW KFYn ©§©§§¦¤¦¤§§

mBxzloYIe' :lirl aEzMd z`Wi` §©§¥¤©¨§¥©¦¥¦
FxzA'Edrx z`xwl`IBlR adie' - ¦§¦§©¥¥¦©©§©¨

giPdW xnFl - 'Dixag lawl blR©©¨¢¥©§¥©¤¦¦©
KFYn ,ipXd 'Fivg' lEn cg`d 'Fivg'¤§¨¤¨¤§©¥¦¦

KM'`IlbR' zaiY mdl sNgzp ¨¦§©¥¨¤¥©©§©¨
EnBxze ,'`IBlR'lzaiY z` s` §©§©¨§¦§§©¤¥©

mixbRdoM mBxzOd lke .'`IBlR' - ©§¨¦©§©¨§¨©§©§¥¥

- WiTdl oi`W itl ,drFhoi` ¤§¦¤¥§©¦¥
zFOclmixbtl mixzA,mzErnWnA §©§¨¦¦§¨¦§©§¨¨

- '`IBlR' FnEBxY 'mixzA'WoFWl ¤§¨¦©§©§©¨§
.(ivg) blRFnEBxY 'mixbt'E §©¥¦§¨¦©§

lEBiR oFWl ,'`IlbR',(dlap)FnM ©§©¨§¦§¥¨§
:`xwOA EpivOW'`Ed lEBR',hi `xwie) ¤¨¦©¦§¨¦

(f,`EdW- xbR oFWllW zn sEB ¤§¤¤¥¤
:[miIgÎlrA©©©¦

.áMiå,dgxtde daiWp oFWl,xnFlM ©©¥§§¦¨§©§¨¨§©
ici lr xie`l mzF` gixtde WxiB¥¥§¦§¦©¨¨£¦©§¥

,gEx zaiWp- FnM`xwOA `nbEC §¦©©§§¨©¦§¨
:df oFWllFgEx aXi''min ElGimildz) §¨¤©¥¦§¨¦

(gi ,fnwmilfFp ,FgEx aXpn d"awdWM]§¤§©¥§¦
.[minWBd in¥©§¨¦

:i"yx siqeneWxcOd itlEweqt lirl i"yx) §¦©¦§¨
(i,mlFrd zFOE` cbpM md mixzAdW¤©§¨¦¥§¤¤¨¨

mlk`l hird zcixi oiprW ixd£¥¤¦§©§¦©¨©¦§¨§¨
FA Wi ,mdxa` ici lr mWExibe,fnx §¥¨©§¥©§¨¨¥¤¤

iWi oA cec `aIWzFOE`d lr ¤¨Ÿ¨¦¤¦©©¨
on FzF` oigiPn oi`e ,mzFNkl§©¨§¥©¦¦¦

minXd,xaCA gilvdl`aIW cr ©¨©¦§©§¦©©¨¨©¤¨Ÿ
giWOd Kln:mzF` dNki xW` `Ede ¤¤©¨¦©§£¤§©¤¨

(ai).'Bâå äìBãâ äëLç äîéà äpäå§¦¥¥¨£¥¨§¨§
EdfzFxvl fnx,cgte dni` EliHIW ¤¤¤§¨¤©¦¥¨¨©©

- KWge'zFkEWg' zFtEwY,zFIlB lW §Ÿ¤§£¤¨ª
:l`xUi lr `Fal zFcizrd̈£¦¨©¦§¨¥
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(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
ׁ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»ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָ

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

‡‡יד  ÔÈÈc ÔB‰a ÔeÁÏÙÈc ‡nÚ ˙È Û‡Â¿«»«»ƒƒ¿¿¿»ƒ¬»
:ÈbÒ ‡È˜a Ôe˜ÙÈ Ôk ¯˙·e»«≈ƒ¿¿ƒ¿»»«ƒ
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(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 ¿«»»ְְִֵֶֶָֹ∆¬…∆ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָ
ּ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.

z˙˜·¯טו  ÌÏLa C˙‰·‡ ˙ÂÏ ÏBÚÈz z‡Â¿«¿≈¿«¬»»»ƒ¿»ƒ¿¿«
:‡·Ë e·ÈÒa¿≈»»

Ï‡טז  È¯‡ ‡Î‰ Ôe·e˙È ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„Â¿»»¿ƒ»»¿»»¬≈»
:ÔÚk „Ú ‰‡¯BÓ‡„ ‡·BÁ ÌÈÏL¿ƒ»∆¡»»«¿»
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(g ,fk- dPaixY DgNWA d`Q`qA§©§¨§©§¨§¦¤¨

z` `NnY dOE`d lW Dz`HgWM§¤©¨¨¤¨¨§©¥¤
Dcia`dlE DgNWl aiIgzYW ,d`Qd©§¨¤¦§©¥§©§¨§©£¦¨
xnFlM ,dPaixY f` wx ,mlFrd on¦¨¨©¨§¦¤¨§©

:dPOn rxti¦§©¦¤¨



מז jl jl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy

(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
ׁ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»ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָ

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

‡‡יד  ÔÈÈc ÔB‰a ÔeÁÏÙÈc ‡nÚ ˙È Û‡Â¿«»«»ƒƒ¿¿¿»ƒ¬»
:ÈbÒ ‡È˜a Ôe˜ÙÈ Ôk ¯˙·e»«≈ƒ¿¿ƒ¿»»«ƒ

myl zxecdn - eheytk iyx

(bi)Eòøæ äéäé øâ ékmdl `l ux`A ¦¥¦§¤©§£§¤¤Ÿ¨¤
.dpW zF`n rAx` mz` EPre mEcare©£¨§¦Ÿ¨©§©¥¨¨
ipA Ecar mipXd zF`n rAx` lM `lŸ¨©§©¥©¨¦¨§§¥
mzcixin ixdW ,mixvnA l`xUi¦§¨¥§¦§©¦¤£¥¦¦¨¨
wx Etlg mXn mz`ivi cre mixvnl§¦§©¦§©§¦¨¨¦¨¨§©

`N` ,mipW xUre miz`nclFPXn ¨©¦¨¤¤§©¦¤¨¦¤©
wgvimdxa`A miIwzdW mFIn] ¦§¨¦¤¦§©¥§©§¨¨
'Lrxf'(:av oixcdpq i"yx)[E`vIW cr ©§£©¤¨§

,mixvOn l`xUiEtlgzF`n rAx` ¦§¨¥¦¦§©¦¨§©§©¥
cviM .dpW?mipXd oFAWg `Edwgvi ¨¨¥©¤§©¨¦¦§¨
did ixdclFPWM dpW miXW oA £¥¨¨¤¦¦¨¨§¤©

awri(ek ,dk oldl)cxIWM awrie , ©£Ÿ§©£Ÿ§¤¨©
ixEbn ipW ini' xn` mixvnl§¦§©¦¨©§¥§¥§©

'dpW z`nE miWlW(h ,fn oldl)ixd , §Ÿ¦§©¨¨£¥
awri zcixi cr wgvi zciNOW¤¦¥©¦§¨©§¦©©£Ÿ

Etlg ,mixvnlv"wdpW §¦§©¦¨§¨¨
,(06031=091)mixvnaEDnvrEid §¦§©¦©§¨¨

l`xUi ipAxUre miz`nmipWoipnM §¥¦§¨¥¨©¦¨¤¤¨¦§¦§©
E"cx(a ,an oldl i"yx d`x)ixd ,zciNOW §£¥¤¦¥©

Etlg ,mixvn z`ivi cr wgvirAx` ¦§¨©§¦©¦§©¦¨§©§©
dpW zF`n.(091012=004) ¥¨¨

:i"yx siqene,xn`Y m`eoi` `OW §¦Ÿ©¤¨¥
zFpXW ,FhEWtM `N` oFAWgd©¤§¤¨¦§¤§

zEcard?zF`n rAx` Eid mixvnA ¨©§§¦§©¦¨©§©¥
W ,oM xnFl xWt` i`zdw ixdiel oA ¦¤§¨©¥¤£¥§¨¤¥¦
did mixvn icxFInoiA dpnp zdw - ¦§¥¦§©¦¨¨§¨¦§¨¥

mixvnl EcxIW WtPd miraW,en oldl) ¦§¦©¤¤¤¨§§¦§©¦

(`i`ivFd ,FCkp didW EpiAx dWnE ,¤©¥¤¨¨¤§¦
oA didWM mixvOn l`xUi z ¤̀¦§¨¥¦¦§©¦§¤¨¨¤

mipFnW(f ,f zeny),dYrn .aFWge `v §¦¥©¨¥©£
iptA xFC lM lW mdizFpW oFAWg¤§§¥¤¤¨¦§¥

lM :Fnvrzdw lW eizFpWb"lw] ©§¨§¨¤§¨
dpW(gi ,f zeny)[eeizFpW lklWFpA ¨¨§¨§¨¤§

mxnrdpW f"lw](k ,f zeny)[mipFnWE ©§¨¨¨§¦
dpWE`vIWM didW dWn lW ¨¨¤Ÿ¤¤¨¨§¤¨§

,mixvOn l`xUioiicredY` oi` ¦§¨¥¦¦§©¦©£©¦¥©¨
`vFn,zF`n rAx`zF`n WlW `N` ¥©§©¥¤¨§Ÿ¥

miXnge,(33173108=053)empn` ©£¦¦§¨§¨
WlW xRqn mB ,xaC lW FYn`l©£¦¤¨¨©¦§©§
itl ,ixWt` Fpi` miXinge zF`n¥©£¦¦¥¤§¨¦§¦
zFpW lM oFAWgd l` sxvl oFkp oi`W¤¥¨§¨¥¤©¤§¨§
clFp oA lM ixdW ,a`d zFpW lke oAd©¥§¨§¨¨¤£¥¨¥¨
,FzFn mFiA `le ,eia` lW eiIg rvn`A§¤§©©¨¤¨¦§Ÿ§

,oM m`eKixv dY`cFrodn `ivFdl §¦¥©¨¨¦§¦¥¤
-z` mipXd oFAWg KFYn xiqgdllM §©£¦¦¤§©¨¦¤¨

mipXdElNdzcil xg` zdw igW ©¨¦©¨¤©§¨©©¥©
e ,mxnrmipXd ozF` lkmxnr igW ©§¨§¨¨©¨¦¤©©§¨

,dWn zcil xg`xRqn iM `vnze ©©¥©Ÿ¤§¦§¨¦¦§©
did ,mixvnA l`xUi EidW mipXd©¨¦¤¨¦§¨¥§¦§©¦¨¨
`N` .miXinge zF`n WlXn s` zFgR̈©¦§¥©£¦¦¤¨
miz`n Eid Dnvr mixvnA ,xEn`M̈¨§¦§©¦©§¨¨¨©¦
Wi mipXd zF`n rAx`e ,mipW xUrë¤¤¨¦§©§©¥©¨¦¥

:Kli`e wgvi zciNn zFpnl¦§¦¥©¦§¨§¥¨
.íäì àì õøàaux`A' xn`p `le §¤¤Ÿ¨¤§Ÿ¤¡©§¤¤

,'mixvnrAx` mixvnA Eid `l ixdW ¦§©¦¤£¥Ÿ¨§¦§©¦©§©
,xEn`M ,dpW zF`n`N`xn`e mzq ¥¨¨¨¨¤¨¨©§¨©

Lrxf didi xb''mdl `l ux`AlM] ¥¦§¤©§£§¤¤Ÿ¨¤¨
xnFlM ,'xB' `xwp dIxkp ux`A aWFId©¥§¤¤¨§¦¨¦§¨¥§©
,[rEaw aWFY Fpi`W ,'xxFBzn'¦§¥¤¥¨¨©

wgvi clFPXnEixEbn lM E`xwp ¦¤©¦§¨¦§§¨§¥
`le ,'zExB' oFWlA mdipaE zFa`d̈¨§¥¤¦§¥§Ÿ

:xn`p oMW ,'daiWi' oFWlAxbIe ¦§§¦¨¤¥¤¡©©¨¨
'Fbe mdxa`(cl ,`k onwl),aWIe' `le ©§¨¨§§Ÿ©¥¤

.'mdxa`'z`Gd ux`A xEB' :wgviaE ©§¨¨§¦§¨¨¨¤©Ÿ
(b ,ek my),.'z`Gd ux`A aW' `le§Ÿ¥¨¨¤©Ÿ
,awriaE'mg ux`A xB awrie'mildz) §©£Ÿ§©£Ÿ¨§¤¤¨

(bk ,dw,:oke .'aWi' xn`p `lexEbl §Ÿ¤¡©¨©§¥¨
Ep`A ux`A(c ,fn onwl),xn`p `le ¨¨¤¨§Ÿ¤¡©

:'zaWl'¨¤¤
(ci).éBbä úà íâå`xwn lW FhEWR §©¤©§¤¦§¨

xn`p mdilrW ,mixvn lr aQEn¨©¦§©¦¤£¥¤¤¡©
zaiY mlE` ,'mzF` EPre mEcare''mbe' ©£¨§¦¨¨¥©§©

d`AzFIkln 'c zFAxl,icn ,laA] ¨¨§©©§ª¨¤¨©
mFc`e oei(x"a),[od s`WzFidl mtFq ¨¨¤¡¤©¥¨¦§

milMmlFrd on mica`pelr ¨¦§¤¡¨¦¦¨¨©
l`xUi z` EcArXWmi`Ad zFxFCA ¤¦§§¤¦§¨¥©©¨¦

(m"`x):
.éëðà ïcmpiCW ,WpFre oFrxR oFWl ¨¨Ÿ¦§¥¨§¤¤¦¨
WprdlzFMn xUrA(m"`x): §¥¨¥§¤¤©

.ìBãb Leëøaoi` o`M xEn`d 'WEkx' ¦§¨§¨¨¨¥
KxcA WMxPW 'miqkp oipw' FWExiR¥¦§©§¨¦¤¦§©§¤¤
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(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 ¿«»»ְְִֵֶֶָֹ∆¬…∆ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָ
ּ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.

z˙˜·¯טו  ÌÏLa C˙‰·‡ ˙ÂÏ ÏBÚÈz z‡Â¿«¿≈¿«¬»»»ƒ¿»ƒ¿¿«
:‡·Ë e·ÈÒa¿≈»»

Ï‡טז  È¯‡ ‡Î‰ Ôe·e˙È ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„Â¿»»¿ƒ»»¿»»¬≈»
:ÔÚk „Ú ‰‡¯BÓ‡„ ‡·BÁ ÌÈÏL¿ƒ»∆¡»»«¿»

myl zxecdn - eheytk iyx

,'oFnn' FWExiR `N` ,oYnE `Vn©¨©¨¤¨¥¨
E`vIW FzpeEkeFnM ,lFcB oFnnA §©¨¨¤¥§§¨¨§

xn`PW(el ,ai zeny)mixvn z` ElSpie ¤¤¡©©§©§¤¦§¨¦
Egwle mixvn z` EpwFx l`xUi ipA]§¥¦§¨¥§¤¦§©¦§¨§

[mWEkx lM z` mdn(m"`x): ¥¤¤¨§¨
(eh).àBáz äzàåzzin oipr dn §©¨¨¨¦§©¦©

KM `N` ?Frxf cEArW zxifbl mdxa ©̀§¨¨¦§¥©¦§©§¤¨¨
mixEn`d mixaCd lM :Fl xn`̈©¨©§¨¦¨£¦
dY` la` ,Lixg` LrxfA EniIwzi¦§©§§©§£©£¤£¨©¨

,okl mcFw zEnY:dN` lM d`xz `le ¨¤¨¥§Ÿ¦§¤¨¥¤
éúBáà ìà.Ezzin iRlM dIwp oFWl ¤£¤¨§¦¨§©¥¦©

eizFa` l` `aE sxhvOW ,mc`d̈¨¨¤¦§¨¥¨¤£¨
gxY ixde ,xn`Y m`e .`Ad mlFrÄ¨©¨§¦Ÿ©©£¥¤©

eia`did ,mdxa` lWÎdcFar caFr ¨¦¤©§¨¨¨¨¥£¨
e ,dxfcvik?eil` `aIW FxVan `Ed ¨¨§¥©§©§¤¨Ÿ¥¨

aEzMd `A `N`gxz dUrW LcOll ¤¨¨©¨§©¤§¤¨¨¤©
daEWY:wiCv dUrpe ,eini sFqA §¨§¨¨§©£¨©¦

.äáBè äáéNa øáwzxn`e WiBcd ¦¨¥§¥¨¨¦§¦§¨©
KkaE ,daFh daiUA didY FzziOW¤¦¨¦§¤§¥¨¨§¨

FxVAmdiUrn lEwlwA d`xi `NW ¦§¤Ÿ¦§¤§¦§©£¥¤
;FzEpwfA Frxf lWl`rnWi dUrIW ¤©§§¦§¤©£¤¦§¨¥

FpAeUr `vi `le ,einia daEWYoA §§¨§¨¨§Ÿ¥¥¥¨¤
FpAzn KkitlE ,einiA drx zEAxzl §§©§¨¨§¨¨§¦¨¥

mdxa`FPnf mcFw mipW 'digW] ©§¨¨¨¦¤§©¤©
mipW Wnge miraWe d`n(f ,dk oldl), ¥¨§¦§¦§¨¥¨¦

wgvi FpA iIgn zFgR mipW Wngoldl) ¨¥¨¦¨¥©¥§¦§¨
(m"`x) (g ,dl,[mFIa FaEmdxa` zOW ©¤¥©§¨¨
eUr cxndrx zEAxzl `viei"yx d`x) ¨©¥¨§¨¨§©§¨¨

(l ,dk oldl:
(fh).äpä eáeLé éòéáø øBãåxFCd §§¦¦¨¥¨©

,xnFlM .mixvn zcixil iriaxd̈§¦¦¦¦©¦§©¦§©
mW Eidi mixvnl ElbIW xg`l§©©¤¦§§¦§©¦¦§¨

e ,zFxFC dWlWxFCdEaEWi iriaxd §Ÿ¨§©¨§¦¦¨
.z`Gd ux`l'dPd EaEWi' xn`e ¨¨¤©Ÿ§¨©¨¥¨

,orpM ux`l xnFlM ,('o`kl' EaEWi)¨§¨§©§¤¤§©©
did orpM ux`AW itld"awdxAcn §¦¤§¤¤§©©¨¨§©¥

zxke FOrFOraizkcM ,Ff zixAlirl) ¦§¨©¦§¦§¦§¦
(f weqt'z`Gd' ux`d z` Ll zzl̈¤§¤¨¨¤©Ÿ

,did oke .DYWxlzFxFC dWlXW §¦§¨§¥¨¨¤§¨
qpkp iriaxd xFCde ,mixvnA Ecar̈§§¦§©¦§©¨§¦¦¦§©

ixdW ,ux`d l`mixvnl cxi awri ¤¨¨¤¤£¥©£Ÿ¨©§¦§©¦
,eipA mrdcEdi ,eizFxFC aFWge `v ¦¨¨¥©£¨§¨

,(oFW`xd xFCd on) awri oAuxRoA ¤©£Ÿ¦©¨¦¤¤¤
,(ipW xFC) dcEdioFxvgexFC) uxR oA §¨¥¦§¤§¤¤¤

,(iWilWoFxvg oA alke(iriax xFC) §¦¦§¨¥¤¤§§¦¦
did ux`d i`AnoA alM' `Ed] ¦¨¥¨¨¤¨¨¨¥¤

ux`l qpMdl dkGW ,'dPEti(ck ,ci xacna) §¤¤¨¨§¦¨¥¨¨¤
(.fh dxenz):[

.éøBîàä ïBò íìL àì ékmrh Fl ozp ¦Ÿ¨¥£¨¡¦¨©©©
cr ux`d z` l`xUi Elgpi `l rECn©©Ÿ¦§£¦§¨¥¤¨¨¤©
ux`d zlgPW itl ,onGd FzF`l§©§©§¦¤©£©¨¨¤
,DA miaWFId miOrd WExibA dkExM§¨§¥¨©¦©§¦¨
ixFn`d lW F`hg lcB `l oiicre©£©¦Ÿ¨©¤§¤¨¡¦

illM iEPiM]EaWIW miOrd zraWl ¦§¨¦§¦§©¨©¦¤¨§
Fl wiRqYW dCinA [ux`AzFidl ¨¨¤§¦¨¤©§¦¦§

gNYWnWxFbnEFzF` cr ,Fvx`n ¦§©¥©§¨¥©§©
,onfitl`EdÎKExAÎWFcTd oi`W §©§¦¤¥©¨¨

Dz`q `NnzYW cr dOE`n rxtp¦§¨¥¨©¤¦§©¥§¨¨
-zFOE`n dOE` Wiprn d"awd oi ¥̀©£¦¨¥

,DzCin=] Dz`q `NnzYW cr mlFrd̈¨©¤¦§©¥§¨¨¦¨¨
Fpi`W .['d`q' dCiOd ilM mW lr©¥§¦©¦¨§¨¤¥
mdl oiYnn `N` ,hrn hrn mxQiin§©§¨§©§©¤¨©§¦¨¤
,oFiNM EaiIgzie m`hg zCin lCbYW¤¦§©¦©¤§¨§¦§©§¦¨

,zg`A mdn rxtp f`exn`PWdiryi) §¨¦§¨¥¤§©©¤¤¡©
(g ,fk- dPaixY DgNWA d`Q`qA§©§¨§©§¨§¦¤¨

z` `NnY dOE`d lW Dz`HgWM§¤©¨¨¤¨¨§©¥¤
Dcia`dlE DgNWl aiIgzYW ,d`Qd©§¨¤¦§©¥§©§¨§©£¦¨
xnFlM ,dPaixY f` wx ,mlFrd on¦¨¨©¨§¦¤¨§©

:dPOn rxti¦§©¦¤¨
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(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¿««¬»«»«¬»¿»
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(fi).äàa LîMä éäéåFpi` 'idie' ©§¦©¤¤¨¨©§¦¥
WnXd ixdW ,'WnXd' lr aQEn¨©©¤¤¤£¥©¤¤
did oMÎm`e ,dawp oFWlA o`M zxMfEn§¤¤¨¦§§¥¨§¦¥¨¨
`N` .'d`A WnXd idYe' xnFl Kixv̈¦©©§¦©¤¤¨¨¤¨

illM oFWl `Ed 'idie'lM lr aQEOd , ©§¦¨§¨¦©¨©¨
df xaC idie :xnFlkE ,mi`Ad mixaCd©§¨¦©¨¦§©©§¦¨¨¤
`Ed df `xwnE .'eke d`A WnXdW -¤©¤¤¨¨¦§¨¤

mdiTU miwixn md idie :FnM,an onwl) §©§¦¥§¦¦©¥¤
(dliTU z` mipwFxn Eid sqFi ig`]£¥¥¨§§¦¤©¥

xn`p `NW ,[mixvOn E`iadW oFfOd©¨¤¥¦¦¦§©¦¤Ÿ¤¡©
`N` ,'miwixn EidIe' miAx oFWlA¦§©¦©¦§§¦¦¤¨
:oke .'miwixn md idie' cigi oFWlA¦§¨¦©§¦¥§¦¦§¥

Wi` mixaFw md idie(`k ,bi aÎmikln) ©§¦¥§¦¦
`N` .'mixaFw EidIe' xn`p `le§Ÿ¤¡©©¦§§¦¤¨

- df xaC idie ,xnFlMmicnFr mdW §©©§¦¨¨¤¤¥§¦
micnFr mdW ;'eke mdiTU miwixnE§¦¦©¥¤¤¥§¦

:'eke Wi` mixaFwe§§¦¦
.äàa LîMäWnXd ,xnFlM:drwW ©¤¤¨¨§©©¤¤¨§¨
.äéä äèìòåKWgxF`:mFId ©£¨¨¨¨¨©©

.'Bâå ïLò øepú äpäåWxcOd itl §¦¥©¨¨§§¦©¦§¨
lirl(i weqt i"yx oiir)md mixzAdW , §¥¤©§¨¦¥

,mlFrd zFOE` zFIEkln cbpMFl fnx §¤¤©§¨¨¨©
,W`d ciRle oWrd xEPzAmtFQW §©¤¨¨§©¦¨¥¤¨

A zFIklOd ElRIWlW W`:mPdib ¤¦§©©§ª§¥¤¥¦Ÿ
.äàaWxRzdl diEUr 'd`A' zaiY ¨¨¥©¨¨£¨§¦§¨¥

zWxRzn `idW Wi :miptF` ipWA¦§¥¨¦¥¤¦¦§¨¤¤
,(xaMn df driBde d`A) xar oFWlA¦§¨¨¨¨§¦¦¨¤¦§¨
,deFd oFWlA zWxRzn `idW Wie§¥¤¦¦§¨¤¤¦§¤

wx `Ed lCadde .(dYr driBnE d`A)¨¨©¦¨©¨§©¤§¥©
o`M xEn`d 'd`A' :mdinrhAFnrh §©£¥¤¨¨¨¨¨©§

- dlrnlzF`d lr `Ed `xwOd mrh §©§¨©©©¦§¨©¨
,(z"iAd) dpFW`xdx`Fan `Ed Kkl ¨¦¨©¥§¨§¨

- 'xak d`AW'xnFlM ,xar oFWl ¤¨¨§¨§¨¨§©
.okl mcFw drwW xaM WnXdWm`e ¤©¤¤§¨¨§¨¤¨¥§¦

s"l`A ,dHnl Fnrh did`idW ¨¨©§§©¨¨¨¤¤¦
,daiYd lW dpFxg`d zF`ddid ¨¨©£¨¤©¥¨¨¨
- 'zrwFW `idWM' x`FanoFWl §¨§¤¦©©§
zrwFWe zklFd WnXdW ,deFd.dYr ¤¤©¤¤¤¤§©©©¨

eW gkFn oiprd KFYn mbxWt` i` §©¦¨¦§¨©¤¦¤§¨
aizM xak ixdW ,oM xnFldlrnl ©¥¤£¥§¨§¦§©§¨

`Fal WnXd idie-WnXd ,xnFlM ©§¦©¤¤¨§©©¤¤
,rFwWl daFxw dzid xakE dzhp̈§¨§¨¨§¨§¨¦§©
o`Mn xg`l - oWr xEPY zxarde§©£¨©©¨¨§©©¦¨

W `vnp ,dzidi`CeA,drwW xaM ¨§¨¦§¨¤§©©§¨¨§¨
zNigY f`n dnÎonf xar ixdW¤£¥¨©§©¨¥¨§¦©

.mixaCd:i"yx siqeneezaizA wx `l ©§¨¦§Ÿ©§¥©
miptF`d ipW z` mi`vFn Ep` 'd`A'¨¨¨§¦¤§¥¨¨¦

`N` ,ElNdwENig dfzFiErnWOd ©¨¤¨¤¦©©§¨
daiY lkA,'d`A' zaizl dnFCd §¨¥¨©¨§¥©¨¨

`idWdawp oFWleDcFqIW(DWxW) ¤¦§§¥¨§¤§¨¨§¨
oA'aW' 'mw' '`A' FnM ,zFIzF` iYW ¤§¥¦§¨¨¨
-odWM ,ElNd zFaiYd lkA llMd Edf¤©§¨§¨©¥©¨§¤¥

,dnw ,d`A] dawp oFWlA zFritFn¦¦§§¥¨¨¨¨¨
:[daW- dlrnl mrHdWMzF`d lr ¨¨§¤©©©§©§¨©¨

,daiYd lW dpFW`xdxar oFWl ¨¦¨¤©¥¨§¨¨
- df oFbM ,`Ed,o`M xEn`d 'd`A' §¤¨¨¨¨¨

d`A lgxe' :oFbkE'o`Sd mr,hk onwl) §§¨¥¨¨¦©Ÿ
(h,[o`Sd mr driBd xaM lgx]:oke ¨¥§¨¦¦¨¦©Ÿ§¥

izOEl` dnw''daSp mbe(f ,fl my) ¨¨£¨¦§©¦¨¨
dcnr dPde :sqFi lW FnFlgA]©£¤¥§¦¥¨§¨

:oke ,[daSiizde izOEl`daW dPd' £¨¦§¦§©§¨§¥¦¥¨¨
KYnai'DOr l`(eh ,` zex)ixaCn] §¦§¥¤©¨¦¦§¥

zW`) KYnai dxfg xaM :zEx l` inrp̈¢¦¤§¨¨§¨§¦§¥¥¤
.[dia` ziaE DOr l` (KlrA ig £̀¦©£¥¤©¨¥¨¦¨

eENi`- dHnl mrHdWkmrHWM §¦§¤©©©§©¨§¤©©
lW dpFxg`d zF`d lr `Ed `xwOd©¦§¨©¨¨©£¨¤

,daiYd,deFd oFWl `EdxnFlMxaC ©¥¨§¤§©¨¨
:FnM ,KlFde eiWkr dUrPWdPde' ¤©£¤©§¨§¥§§¦¥

FYA lgx'o`Sd mr d`A(e ,hk onwl) ¨¥¦¨¨¦©Ÿ
zA lgx dPd :awri l` mirFxd ixaC]¦§¥¨¦¤©£Ÿ¦¥¨¥©
,[o`Sd mr dYr d`aE zaxwzn oal̈¨¦§¨¤¤¨¨©¨¦©Ÿ

:oke`id xwAaE d`a `id axrA §¥¨¤¤¦¨¨©Ÿ¤¦
daW(ci ,a xzq`)lM lW Dbdpn KM] ¨¨¨¦§¨¨¤¨

`id axrAW ,KlOd ziaA dxrp©£¨§¥©¤¤¤¨¤¤¦
[zxfFg `id xwFAaE driBn(g"n`a): ©¦¨©¤¦¤¤

(gi).ézúð EòøæìoiicrW iRÎlrÎs` §©§£¨©¦©©¦¤£©¦
oFWl aEzMd hwp ,ux`d dpYip `lŸ¦§¨¨¨¤¨©©¨§

W mEXn ,'iYzp' :xarlW Fzxin` ¨¨¨©¦¦¤£¦¨¤
- `EdÎKExAÎWFcTdzaWgpEN`M ©¨¨¤§¤¤§¦

diEUr `iddlFki Dpi`e ,xaM ¦£¨§¨§¥¨§¨
,zFPYWdllFki Fpi` xardW KxcM §¦§©§¤¤¤¤¨¨¥¨
:zFPYWdl§¦§©

.úøt øäð ìBãbä øäpä`xwp dOl ©¨¨©¨§©§¨¨¨¦§¨
?'lFcBd xdPd' zxR xdp`EdW itl §©§¨©¨¨©¨§¦¤

jl jl 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¦§¦−§¨¬¨¨«

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 ְִִֵָָ¿»»ְֶֶַַָֹ

˜„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¿≈»¿«»»

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«¿»¿≈«»»

myl zxecdn - eheytk iyx

wEac(cEnve KEnq),l`xUiÎux`l ¨¨§¨§¤¤¦§¨¥
oMÎlr,'lFcB' Ed`xFw,zEaiWg oFWl ©¥§¥¨§£¦

iRÎlrÎs`,zFxdPd x`Xn ohw `EdW ©©¦¤¨¨¦§¨©§¨
mi`vFn Ep` oMW- xgE`n `EdW ¤¥¨§¦¤§¨

oFxg` dpnpAxcqdrAx`dzFxdp ¦§¤©£§¥¤©§¨¨©§¨
xn`PW ,ocrn mi`vFId(ci ,a lirl) ©§¦¥¥¤¤¤¡©

.zxt `Ed iriaxd xdPdez`f mr §©¨¨¨§¦¦§¨¦Ÿ
F`xFw l`xUi ux`l FzEkinq cSn¦©§¦§¤¤¦§¨¥§

xnF` df oFbM lre .lFcB aEzMdlWn ©¨¨§©§¤¥§©
hFicd:[mlFrd itA dxEbXd dxni`=] ¤§¦§¨©§¨§¦¨¨

'Kln - Kln car',KlOd car mB] ¤¤¤¤¤¤©¤¤©¤¤
;[Kln lW FcFakl dkFfwaCd' ¤¦§¤¤¤¦¨¥

'Ll EegYWieÎ xeegWlxUl xAgzd] §©§¨§¦§©£§¦§©¥§©
KM ,[Ll mB EegYWi zFIxAde ,lWFnE¥§©§¦¦§©£©§¨
ipR lr dxzi zEaiWgl dkFf ,zxR xdp§©§¨¤©£¦§¥¨©§¥
wEaC `EdW mEXn wx ,mixg` zFxdp§¨£¥¦©¦¤¨

zFvx`AW daEWgd l`(x"a): ¤©£¨¤¨£¨

(hi).éðéwä úà,o`M Wi zFOE` xUr ¤©¥¦¤¤¥¨
eux`l mzqipkA ,mlE`mdl ozp `l §¨¦§¦¨¨§¤¤Ÿ¨©¨¤

`N`zFvx`miFb draWxn`p oMW] ¤¨©§¦§¨¦¤¥¤¡©
(` ,f mixac)LipRn miAx miFB lWpe' :§¨©¦©¦¦¨¤

iprpMde ixn`de iWBxBde iYgd©¦¦§©¦§¨¦§¨¡Ÿ¦§©§©£¦
miFb draW iqEaide iEgde iGxRde§©§¦¦§©¦¦§©§¦¦§¨¦

,['JOn minEvre miAxdWlXde ©¦©£¦¦¤¨§©§Ÿ¨
mdW - mixzFPd,oFOre a`FnE mFc` ©¨¦¤¥¡¨§©

mdezFnWA o`M mixMfEOdiGpw ipiw' §¥©§¨¦¨§¥¥¦§¦¦
micizr - 'ipFncwemdizFvx` §©§¦£¦¦©§¥¤

dXExi zFidll`xUi ipalcizrl ¦§§¨¦§¥¦§¨¥¤¨¦
`Fal(x"a),FnMxn`PW(ci ,`i diryi) ¨§¤¤¡©

oFOr ipaE mci gFlWn a`FnE mFc ¡̀¨¦§©¨¨§¥©
mYrnWnl`xUi EWAkIWM cizrl] ¦§©§¨¤¨¦§¤¦§§¦§¨¥

mFc` l` ,mzFaiaq xW` miOrd z ¤̀¨©¦£¤§¦¨¤¡
,llWlE dGial mdici EglWi a`FnE¨¦§§§¥¤§¦¨§¨¨
mYrnWn zgY mirpkp Eidi oFOr ipaE§¥©¦§¦§¨¦©©¦§©§¨

:[l`xUi lW¤¦§¨¥
(k).íéàôøä úàåEdfbFr ux`Kln §¤¨§¨¦¤¤¤¤¤

,oWAdDA xn`PW(bi ,b mixac)`Edd ©¨¨¤¤¡©¨©
mi`tx ux` `xTimFwnA `Ede] ¦¨¥¤¤§¨¦§¦§

[zFOE`d raW oiA dpnPW 'iEgd'(m"`x): ©¦¦¤¦§¤¥¤©¨
æè(`).úéøöî äçôL,Ff dgtWzA ¦§¨¦§¦¦§¨©

drxRmixvn Kln.dzidcvike ©§Ÿ¤¤¦§©¦¨§¨§¥©
?dxUl dgtW dzUrpd`xWMdrxR ¤¤§¨¦§¨§¨¨§¤¨¨©§Ÿ

d z`dxUl EUrPW miQpdgwlPWM ¤©¦¦¤©£§¨¨§¤¦§§¨
Fzial(fiÎeh ,ai lirl),xn`:FAlAahEn' §¥¨©§¦¨

iliYa `dYWENit`ziaA dgtW ¦¤§¥¦¦£¦¦§¨§©¦
- df,dxUe mdxa` lWdxiab `le ¤¤©§¨¨§¨¨§Ÿ§¦¨

(zcAEkn dX` ,ziA zlrA)ziaA ©£©©¦¦¨§¤¤§©¦
:'xg ©̀¥

(a).äpnî äðaà éìeàilE`' ,xnFlM ©¦¨¤¦¤¨§©©
hwPW KFYnE .'dPOn mipA il Eidi¦§¦¨¦¦¤¨¦¤¨©

,'oipA' oFWl aEzMdcOillWn KxcA ©¨§¦§¨¦¥§¤¤¨¨



מט jl jl 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¿««¬»«»«¬»¿»

myl zxecdn - eheytk iyx

(fi).äàa LîMä éäéåFpi` 'idie' ©§¦©¤¤¨¨©§¦¥
WnXd ixdW ,'WnXd' lr aQEn¨©©¤¤¤£¥©¤¤
did oMÎm`e ,dawp oFWlA o`M zxMfEn§¤¤¨¦§§¥¨§¦¥¨¨
`N` .'d`A WnXd idYe' xnFl Kixv̈¦©©§¦©¤¤¨¨¤¨

illM oFWl `Ed 'idie'lM lr aQEOd , ©§¦¨§¨¦©¨©¨
df xaC idie :xnFlkE ,mi`Ad mixaCd©§¨¦©¨¦§©©§¦¨¨¤
`Ed df `xwnE .'eke d`A WnXdW -¤©¤¤¨¨¦§¨¤

mdiTU miwixn md idie :FnM,an onwl) §©§¦¥§¦¦©¥¤
(dliTU z` mipwFxn Eid sqFi ig`]£¥¥¨§§¦¤©¥

xn`p `NW ,[mixvOn E`iadW oFfOd©¨¤¥¦¦¦§©¦¤Ÿ¤¡©
`N` ,'miwixn EidIe' miAx oFWlA¦§©¦©¦§§¦¦¤¨
:oke .'miwixn md idie' cigi oFWlA¦§¨¦©§¦¥§¦¦§¥

Wi` mixaFw md idie(`k ,bi aÎmikln) ©§¦¥§¦¦
`N` .'mixaFw EidIe' xn`p `le§Ÿ¤¡©©¦§§¦¤¨

- df xaC idie ,xnFlMmicnFr mdW §©©§¦¨¨¤¤¥§¦
micnFr mdW ;'eke mdiTU miwixnE§¦¦©¥¤¤¥§¦

:'eke Wi` mixaFwe§§¦¦
.äàa LîMäWnXd ,xnFlM:drwW ©¤¤¨¨§©©¤¤¨§¨
.äéä äèìòåKWgxF`:mFId ©£¨¨¨¨¨©©

.'Bâå ïLò øepú äpäåWxcOd itl §¦¥©¨¨§§¦©¦§¨
lirl(i weqt i"yx oiir)md mixzAdW , §¥¤©§¨¦¥

,mlFrd zFOE` zFIEkln cbpMFl fnx §¤¤©§¨¨¨©
,W`d ciRle oWrd xEPzAmtFQW §©¤¨¨§©¦¨¥¤¨

A zFIklOd ElRIWlW W`:mPdib ¤¦§©©§ª§¥¤¥¦Ÿ
.äàaWxRzdl diEUr 'd`A' zaiY ¨¨¥©¨¨£¨§¦§¨¥

zWxRzn `idW Wi :miptF` ipWA¦§¥¨¦¥¤¦¦§¨¤¤
,(xaMn df driBde d`A) xar oFWlA¦§¨¨¨¨§¦¦¨¤¦§¨
,deFd oFWlA zWxRzn `idW Wie§¥¤¦¦§¨¤¤¦§¤

wx `Ed lCadde .(dYr driBnE d`A)¨¨©¦¨©¨§©¤§¥©
o`M xEn`d 'd`A' :mdinrhAFnrh §©£¥¤¨¨¨¨¨©§

- dlrnlzF`d lr `Ed `xwOd mrh §©§¨©©©¦§¨©¨
,(z"iAd) dpFW`xdx`Fan `Ed Kkl ¨¦¨©¥§¨§¨

- 'xak d`AW'xnFlM ,xar oFWl ¤¨¨§¨§¨¨§©
.okl mcFw drwW xaM WnXdWm`e ¤©¤¤§¨¨§¨¤¨¥§¦

s"l`A ,dHnl Fnrh did`idW ¨¨©§§©¨¨¨¤¤¦
,daiYd lW dpFxg`d zF`ddid ¨¨©£¨¤©¥¨¨¨
- 'zrwFW `idWM' x`FanoFWl §¨§¤¦©©§
zrwFWe zklFd WnXdW ,deFd.dYr ¤¤©¤¤¤¤§©©©¨

eW gkFn oiprd KFYn mbxWt` i` §©¦¨¦§¨©¤¦¤§¨
aizM xak ixdW ,oM xnFldlrnl ©¥¤£¥§¨§¦§©§¨

`Fal WnXd idie-WnXd ,xnFlM ©§¦©¤¤¨§©©¤¤
,rFwWl daFxw dzid xakE dzhp̈§¨§¨¨§¨§¨¦§©
o`Mn xg`l - oWr xEPY zxarde§©£¨©©¨¨§©©¦¨

W `vnp ,dzidi`CeA,drwW xaM ¨§¨¦§¨¤§©©§¨¨§¨
zNigY f`n dnÎonf xar ixdW¤£¥¨©§©¨¥¨§¦©

.mixaCd:i"yx siqeneezaizA wx `l ©§¨¦§Ÿ©§¥©
miptF`d ipW z` mi`vFn Ep` 'd`A'¨¨¨§¦¤§¥¨¨¦

`N` ,ElNdwENig dfzFiErnWOd ©¨¤¨¤¦©©§¨
daiY lkA,'d`A' zaizl dnFCd §¨¥¨©¨§¥©¨¨

`idWdawp oFWleDcFqIW(DWxW) ¤¦§§¥¨§¤§¨¨§¨
oA'aW' 'mw' '`A' FnM ,zFIzF` iYW ¤§¥¦§¨¨¨
-odWM ,ElNd zFaiYd lkA llMd Edf¤©§¨§¨©¥©¨§¤¥

,dnw ,d`A] dawp oFWlA zFritFn¦¦§§¥¨¨¨¨¨
:[daW- dlrnl mrHdWMzF`d lr ¨¨§¤©©©§©§¨©¨

,daiYd lW dpFW`xdxar oFWl ¨¦¨¤©¥¨§¨¨
- df oFbM ,`Ed,o`M xEn`d 'd`A' §¤¨¨¨¨¨

d`A lgxe' :oFbkE'o`Sd mr,hk onwl) §§¨¥¨¨¦©Ÿ
(h,[o`Sd mr driBd xaM lgx]:oke ¨¥§¨¦¦¨¦©Ÿ§¥

izOEl` dnw''daSp mbe(f ,fl my) ¨¨£¨¦§©¦¨¨
dcnr dPde :sqFi lW FnFlgA]©£¤¥§¦¥¨§¨

:oke ,[daSiizde izOEl`daW dPd' £¨¦§¦§©§¨§¥¦¥¨¨
KYnai'DOr l`(eh ,` zex)ixaCn] §¦§¥¤©¨¦¦§¥

zW`) KYnai dxfg xaM :zEx l` inrp̈¢¦¤§¨¨§¨§¦§¥¥¤
.[dia` ziaE DOr l` (KlrA ig £̀¦©£¥¤©¨¥¨¦¨

eENi`- dHnl mrHdWkmrHWM §¦§¤©©©§©¨§¤©©
lW dpFxg`d zF`d lr `Ed `xwOd©¦§¨©¨¨©£¨¤

,daiYd,deFd oFWl `EdxnFlMxaC ©¥¨§¤§©¨¨
:FnM ,KlFde eiWkr dUrPWdPde' ¤©£¤©§¨§¥§§¦¥

FYA lgx'o`Sd mr d`A(e ,hk onwl) ¨¥¦¨¨¦©Ÿ
zA lgx dPd :awri l` mirFxd ixaC]¦§¥¨¦¤©£Ÿ¦¥¨¥©
,[o`Sd mr dYr d`aE zaxwzn oal̈¨¦§¨¤¤¨¨©¨¦©Ÿ

:oke`id xwAaE d`a `id axrA §¥¨¤¤¦¨¨©Ÿ¤¦
daW(ci ,a xzq`)lM lW Dbdpn KM] ¨¨¨¦§¨¨¤¨

`id axrAW ,KlOd ziaA dxrp©£¨§¥©¤¤¤¨¤¤¦
[zxfFg `id xwFAaE driBn(g"n`a): ©¦¨©¤¦¤¤

(gi).ézúð EòøæìoiicrW iRÎlrÎs` §©§£¨©¦©©¦¤£©¦
oFWl aEzMd hwp ,ux`d dpYip `lŸ¦§¨¨¨¤¨©©¨§

W mEXn ,'iYzp' :xarlW Fzxin` ¨¨¨©¦¦¤£¦¨¤
- `EdÎKExAÎWFcTdzaWgpEN`M ©¨¨¤§¤¤§¦

diEUr `iddlFki Dpi`e ,xaM ¦£¨§¨§¥¨§¨
,zFPYWdllFki Fpi` xardW KxcM §¦§©§¤¤¤¤¨¨¥¨
:zFPYWdl§¦§©

.úøt øäð ìBãbä øäpä`xwp dOl ©¨¨©¨§©§¨¨¨¦§¨
?'lFcBd xdPd' zxR xdp`EdW itl §©§¨©¨¨©¨§¦¤

jl jl 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¦§¦−§¨¬¨¨«

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 ְִִֵָָ¿»»ְֶֶַַָֹ

˜„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¿≈»¿«»»

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«¿»¿≈«»»

myl zxecdn - eheytk iyx

wEac(cEnve KEnq),l`xUiÎux`l ¨¨§¨§¤¤¦§¨¥
oMÎlr,'lFcB' Ed`xFw,zEaiWg oFWl ©¥§¥¨§£¦

iRÎlrÎs`,zFxdPd x`Xn ohw `EdW ©©¦¤¨¨¦§¨©§¨
mi`vFn Ep` oMW- xgE`n `EdW ¤¥¨§¦¤§¨

oFxg` dpnpAxcqdrAx`dzFxdp ¦§¤©£§¥¤©§¨¨©§¨
xn`PW ,ocrn mi`vFId(ci ,a lirl) ©§¦¥¥¤¤¤¡©

.zxt `Ed iriaxd xdPdez`f mr §©¨¨¨§¦¦§¨¦Ÿ
F`xFw l`xUi ux`l FzEkinq cSn¦©§¦§¤¤¦§¨¥§

xnF` df oFbM lre .lFcB aEzMdlWn ©¨¨§©§¤¥§©
hFicd:[mlFrd itA dxEbXd dxni`=] ¤§¦§¨©§¨§¦¨¨

'Kln - Kln car',KlOd car mB] ¤¤¤¤¤¤©¤¤©¤¤
;[Kln lW FcFakl dkFfwaCd' ¤¦§¤¤¤¦¨¥

'Ll EegYWieÎ xeegWlxUl xAgzd] §©§¨§¦§©£§¦§©¥§©
KM ,[Ll mB EegYWi zFIxAde ,lWFnE¥§©§¦¦§©£©§¨
ipR lr dxzi zEaiWgl dkFf ,zxR xdp§©§¨¤©£¦§¥¨©§¥
wEaC `EdW mEXn wx ,mixg` zFxdp§¨£¥¦©¦¤¨

zFvx`AW daEWgd l`(x"a): ¤©£¨¤¨£¨

(hi).éðéwä úà,o`M Wi zFOE` xUr ¤©¥¦¤¤¥¨
eux`l mzqipkA ,mlE`mdl ozp `l §¨¦§¦¨¨§¤¤Ÿ¨©¨¤

`N`zFvx`miFb draWxn`p oMW] ¤¨©§¦§¨¦¤¥¤¡©
(` ,f mixac)LipRn miAx miFB lWpe' :§¨©¦©¦¦¨¤

iprpMde ixn`de iWBxBde iYgd©¦¦§©¦§¨¦§¨¡Ÿ¦§©§©£¦
miFb draW iqEaide iEgde iGxRde§©§¦¦§©¦¦§©§¦¦§¨¦

,['JOn minEvre miAxdWlXde ©¦©£¦¦¤¨§©§Ÿ¨
mdW - mixzFPd,oFOre a`FnE mFc` ©¨¦¤¥¡¨§©

mdezFnWA o`M mixMfEOdiGpw ipiw' §¥©§¨¦¨§¥¥¦§¦¦
micizr - 'ipFncwemdizFvx` §©§¦£¦¦©§¥¤

dXExi zFidll`xUi ipalcizrl ¦§§¨¦§¥¦§¨¥¤¨¦
`Fal(x"a),FnMxn`PW(ci ,`i diryi) ¨§¤¤¡©

oFOr ipaE mci gFlWn a`FnE mFc ¡̀¨¦§©¨¨§¥©
mYrnWnl`xUi EWAkIWM cizrl] ¦§©§¨¤¨¦§¤¦§§¦§¨¥

mFc` l` ,mzFaiaq xW` miOrd z ¤̀¨©¦£¤§¦¨¤¡
,llWlE dGial mdici EglWi a`FnE¨¦§§§¥¤§¦¨§¨¨
mYrnWn zgY mirpkp Eidi oFOr ipaE§¥©¦§¦§¨¦©©¦§©§¨

:[l`xUi lW¤¦§¨¥
(k).íéàôøä úàåEdfbFr ux`Kln §¤¨§¨¦¤¤¤¤¤

,oWAdDA xn`PW(bi ,b mixac)`Edd ©¨¨¤¤¡©¨©
mi`tx ux` `xTimFwnA `Ede] ¦¨¥¤¤§¨¦§¦§

[zFOE`d raW oiA dpnPW 'iEgd'(m"`x): ©¦¦¤¦§¤¥¤©¨
æè(`).úéøöî äçôL,Ff dgtWzA ¦§¨¦§¦¦§¨©

drxRmixvn Kln.dzidcvike ©§Ÿ¤¤¦§©¦¨§¨§¥©
?dxUl dgtW dzUrpd`xWMdrxR ¤¤§¨¦§¨§¨¨§¤¨¨©§Ÿ

d z`dxUl EUrPW miQpdgwlPWM ¤©¦¦¤©£§¨¨§¤¦§§¨
Fzial(fiÎeh ,ai lirl),xn`:FAlAahEn' §¥¨©§¦¨

iliYa `dYWENit`ziaA dgtW ¦¤§¥¦¦£¦¦§¨§©¦
- df,dxUe mdxa` lWdxiab `le ¤¤©§¨¨§¨¨§Ÿ§¦¨

(zcAEkn dX` ,ziA zlrA)ziaA ©£©©¦¦¨§¤¤§©¦
:'xg ©̀¥

(a).äpnî äðaà éìeàilE`' ,xnFlM ©¦¨¤¦¤¨§©©
hwPW KFYnE .'dPOn mipA il Eidi¦§¦¨¦¦¤¨¦¤¨©

,'oipA' oFWl aEzMdcOillWn KxcA ©¨§¦§¨¦¥§¤¤¨¨



jlנ jl zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy

(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 ְְִֵֶֶֶָָֹ

(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»∆ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

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¿

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≈»

myl zxecdn - eheytk iyx

iEpa Fpi`W ,mipa Fl oi`W in lr©¦¤¥¨¦¤¥¨
qExd `N`i"Wx WxiRX dn d`x] ¤¨¨§¥©¤¥©©¦

aEzMd oFWlA(a ,eh lirl)jlFd ikp`e' ¦§©¨§¨Ÿ¦¥
:['ixixr£¦¦

.äpnî äðaà?dPOn dxU dpAY cviM ¦¨¤¦¤¨¥©¦¨¤¨¨¦¤¨
:dxn` KM `N`zEkfAdf xrv ¤¨¨¨§¨¦§©©¤

izxv qipk`WzF`EUPd miWp iYW] ¤©§¦¨¨¦§¥¨¦©§
[Ffl Ff 'zFxv' zFiExw cg` Wi`l§¦¤¨§¨¨

,iziA KFzl,mdxa`l clYW icM §¥¦§¥¤¥¥§©§¨¨
dMf`e DzAiqA ip` mB dpA` ilE`©¦¨¤©£¦§¦¨¨§¤§¤

mipal(m"`x): §¨¦
.éøN ìB÷ì`le ,FpFWNn aEzMd dPiW §¨¨¦¨©¨¦§§Ÿ

:FnM] mFwn lkA FMxcM 'lFwA' xn`̈©§§©§§¨¨§
'ilwA mdxa` rnW'(d ,ek oldl)iM' , ¨©©§¨¨§Ÿ¦¦

'Lidl` 'd lFwA rnWz(hi ,bi mixac),[ ¦§©§¡Ÿ¤
aiWwdW ,'lFwl' xn` `N`llFwgEx ¤¨¨©§¤¦§¦§©

DAW WcFTd(x"a)(l"kyn): ©¤¤¨
(b).éøN çwzåxn`PW mFwn lM ©¦©¨©¨¨¤¤¡©

miciA dgiwl Ff oi` ,mc`A 'dgiwl'§¦¨§¨¨¥§¦¨§¨©¦
DWExiR `N` ,milhlHn zgiwlM¦§¦©¦©§§¦¤¨¥¨

mixacA 'dgiwl'oldle .eh ,a lirl i"yx d`x) §¦¨¦§¨¦
(eh ,bnFWExiR ,'ixU gTYe' o`M s` .©¨©¦©¨©¥

- mixacA dYgwlz` dxU dgwl §¨©¨¦§¨¦¨§¨¨¨¤
iESix ixacA xbd:Dl dxn`W , ¨¨§¦§¥¦¤¨§¨¨

WFcw sEbA waCil zikGX KixW`'©§¥¤¨¦¦¨¥§¨
'dfM(x"a): ¨¤

.íéðL øNò õwîxUr ExarW xg` ¦¥¤¤¨¦©©¤¨§¤¤
Fl dpzp ,mipA dxU dcli `le mipẄ¦§Ÿ¨§¨¨¨¨¦¨§¨

d `Ed dGd onGdW itl ,xbd z`crFn ¤¨¨§¦¤©§©©¤©¥
- rEaTdminkg EraTW onGddX`l ©¨©©§©¤¨§£¨¦§¦¨

dcli `le mipW xUr dzdXW¤¨£¨¤¤¨¦§Ÿ¨§¨
,Dlral`EdWzxg` `Vil aIg §©§¨¤©¨¦¨©¤¤

:dIaxE dIxR zevn miIwl§©¥¦§©§¦¨§¦¨
ì.'Bâå íøáà úáLElNd mipXd xUr §¤¤©§¨§¤¤©¨¦©¨

z` mdxa` `UPW mFIn zFpnp opi ¥̀¨¦§¦¤¨¨©§¨¨¤
EqpkPXn `N` ,miCUMÎxE`A dxÜ¨©§¦¤¨¦¤¦§§
`le mipW xUr Epnp orpM ux`l§¤¤§©©¦§¤¤¨¦§Ÿ

.dcliciBn,aEzMd dfAzaiWi oi`W ¨§¨©¦¨¤©¨¤¥§¦©
- oipOd on Fl dlFr ux`lÎdvEglM ¨¨¨¤¨¦©¦§¨¨

dzdXW' aWgp Fpi` dGd onGd KWn¤¤©§©©¤¥¤§¨¤¨£¨
`Vil FaiIgl icM ,'Fl dcli `le dxÜ¨§Ÿ¨§¨§¥§©§¦¨

zxg`(.cq zenai)itl ,ElNd mipXAW ©¤¤§¦¤©¨¦©¨
,mipA Fl EghaEd `l oiicr`NW £©¦Ÿ§§¨¦¤Ÿ
'lFcB iFbl LUr`e' Fl xn`p,ai lirl) ¤¡©§¤¤§§¨

(al`xUiÎux`l `aIW crlirl d`x) ©¤¨Ÿ§¤¤¦§¨¥
(my i"yxae .aÎ` ,ai(m"`x):

(c).øäzå øâä ìà àáiåKinqd ©¨Ÿ¤¨¨©©©¦§¦
cOll ,oFixdl d`iAd z` aEzMd©¨¤©¦¨©¥¨§©¥

WdpFW`x d`iAndzxd(x"a): ¤¦¦¨¦¨¨§¨
.äéðéòa dzøáb ì÷zådz`xW oeiM ©¥©§¦§¨§¥¤¨¥¨¤¨£¨

DzwcvA lflfl dNgd ,dxArzPW xbd̈¨¤¦§©§¨¥¥¨§©§¥§¦§¨¨
W ,dxU lWdxn`:DAlAoi` Ff ixU' ¤¨¨¤¨§¨§¦¨¨©¥

- DiENbM DxzqDzEInipR oi` i`CeA ¦§¨§¦¨§©©¥§¦¦¨
`idW ,DzEIpFvigl deWDnvr d`xn ¨¨§¦¦¨¤¦©§¨©§¨

eÎ zwCv `id EN`MxaC lW FYn`l §¦¦©¤¤§©£¦¤¨¨
,zwCv Dpi`,`id Kkl dgkFdde ¥¨©¤¤§©¨¨§¨¦

dzkf `NWdxUoFixdlmdxa`n ¤Ÿ¨§¨¨¨§¥¨¥©§¨¨
,ip`e ,ElNd mipXd lM,z`f zOErl ¨©¨¦©¨©£¦§©Ÿ

'dpFW`x d`iAn iYxArzp(x"a) ¦§©©§¦¦¦¨¦¨
(m"`x):

(d)éìò éñîç.Ed ,xnFlM- qng £¨¦¨¤§©¤¨¨
dGd leerdil iEUrd,xbd cSn ¨¨¤©¤¤¨¦¦©¨¨

- icFakA dliwOWliHn ip` Lilr ¤¥¥¨¦§¦¨¤£¦©¦
WpFrdLciA didW mEXn ,KM lr ¨¤©¨¦¤¨¨§¨§

,z`f rFpnlWÎWFcTdl YlNRzdWM ¦§©Ÿ¤§¤¦§©©§¨§©¨
`EdÎKExA:Yxn`e ,mipA Ll EidIW ¨¤¦§§¨¦§¨©§¨

jl jl zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy
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 «¿«∆»»«ְְְְִֶֶַָָָֹ

(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  ֲִַָ

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√»»«

„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¿¿»»

myl zxecdn - eheytk iyx

`l ,'ixixr KlFd ikp`e il oYY dn'©¦¤¦§¨Ÿ¦¥£¦¦Ÿ
,Lilr `N` YlNRzdwx ziprp okle ¦§©©§¨¤¨¨¤§¨¥©£¥¨©

,oaA zikfe dY`lNRzdl Ll dide ©¨§¨¦¨§¥§¨¨§§¦§©¥
LOr zcwtp ip` iziide ,EpipW lr©§¥§¨¦¦£¦¦§¤¤¦§
dxU dpeEMzd cFre .LOn zxArznE¦§©¤¤¦§§¦§©§¨¨¨

- 'Lilr iqng' Dxn`AdY` LixaC §¨§¨§¨¦¨¤§¨¤©¨
,iPOn qnFgz` zi`xW oeiM ,xnFlM ¥¦¤¦§©¥¨¤¨¦¨¤

zFgnl Ll did ,icFakA dliwn xbd̈¨¥¥¨¦§¦¨¨§¦§
DciAitlE ,ipFifA rnFW dY`W §¨¨§¦¤©¨¥©¦§¦

,wzFWez` iPOn lfFbe qnFg z`vnp §¥¦§¥¨¥§¥¦¤¦¤
iprnl xn`dl miiE`x EidW mixaCd©§¨¦¤¨§¦§¥¨¥§©£¦

(x"a)(`"eb ,m"`x):
éðéáe éðéa 'Bâå éúçôL ézúð éëðà.E ¨Ÿ¦¨©¦¦§¨¦§¥¦¥¤

`xwOAW 'LipiA' lMaYkp,xqg`lA ¨¥¤¤©¦§¨¦§©¨¥§Ÿ
,o"EPd xg` c"Ei,'LpiA'EdpFW rECndf ©©©¥¤©©¤¤

o`M aYkPW?`ln`N`- DiA ixw ¤¦§©¨¨¥¤¨§¦¥
:F`xwl mB lkEYW `id aEzMd zpeEM©¨©©¨¦¤©©§¨§

'KipiaE',(dawpl gkFp oFWl) ¥©¦§¨¦§¥¨
'd hRWi' mdxa`l dxU dxn`WMW¤§¤¨§¨¨¨§©§¨¨¦§Ÿ

mB dixacA dpeEMzd ,'LipiaE ipiA¥¦¥¤¦§©§¨¦§¨¤¨©
`aE ,'KipiaE ipiA 'd hRWi' ,xbdl§¨¨¦§Ÿ¥¦¥©¦¨

EpcOll aEzMddqipkdWdxUÎoir ©¨§©§¥¤¦§¦¨¨¨©¦
e xbd lW DxEAirA rxddcitw dnxb ¨¨§¦¨¤¨¨§¨§¨§¦¨

W Ff.DxAEr dliRde`EdxE`iA ¤¦¦¨¨¨§¥
,oNdl xn`Pd oiprdxnF` K`lOdW ¨¦§¨©¤¡¨§©¨¤©©§¨¥
- 'dxd KPd' xbdldxUl iaEWYWM §¨¨¦¨¨¨§¤¨¦§¨¨

ixdY(`i weqt onwl)`lde -xEn`d itl ©£¦©£Ÿ§¦¨¨
o`Mdzxd xaM,xbdecvik`Ed ¨§¨¨§¨¨¨§¥©

Dl xUanaEW`N` ?xdYWxaCd §©¥¨¤©©¤¨©¨¨
,oFW`xd oFixd dliRdW cOlnokle §©¥¤¦¦¨¥¨¨¦§¨¥
aEW xdYW K`lOd Dl xVan(m"`x): §©¥¨©©§¨¤©©

(e).éøN äpòzåiEPirl dpeEMd oi` ©§©¤¨¨©¥©©¨¨§¦
W `N` ,mixEQiADA zcArWn dzid §¦¦¤¨¤¨§¨§©§¤¤¨

- iWFwAdWw dcFarA DzF` dciarn §¦©£¦¨¨©£¨¨¨
(x"a)(`"eb):
(g).úàá äfî éà:FzErnWnokidn ¥¦¤¨©§¨¥¥¨

.z`A:i"yx siqenedid rcFiK`lOd ¨¥©¨¨©©§¨
xbd' dil` dpR ixdW ,d`A okidn¥¥¨¨¨¤£¥¨¨¥¤¨¨¨

Ff dl`WA dil` dpR `le ,'ixU zgtW¦§©¨©§Ÿ¨¨¥¤¨¦§¥¨
`N`icM- gzR Dl oYildgizR ¤¨§¥¦¤¨¤©§¦¨

dlgzde,mixacA DOr qpMilKFze §©§¨¨¦¨¥¦¨¦§¨¦§
zcil lr Dl xVai mxEAiC icM§¥¦¨§©¥¨©¥©

l`rnWi(h ,b lirl i"yxa ze`nbec d`x). ¦§¨¥
'z`a dGn i`' oFWNd WxRzn cvike§¥©¦§¨¥©¨¥¦¤¨
FWExiR 'i`' ?'z`A okidn' zErnWnA§©§¨¥¥¨¨¥¥

'Lig` lad i`' :FnM] 'dI`'(h ,c lirl)[ ©¥§¥¤¤¨¦
dGn i`' oFWlE'z`AoFWl `Ed §¥¦¤¨¨

- xSEwneilr xn`YW mFwOd dI` §¨©¥©¨¤Ÿ©¨¨
'd`a ip` dGn'mFwOd `Ed okid - ¦¤£¦¨¨¥¨©¨

ip` df mFwOn' eilr xnFl lkEYW¤©©¨¨¦¨¤£¦
:'d`Ä¨

(h).'Bâå Càìî dì øîàiådOl ©Ÿ¤¨©§©§¨¨
z` xiMfdlE xFfgl aEzMd KxvEd§©©¨©£§©§¦¤

W cOll icM ?aEWe aEW 'K`lOd'lr ©©§¨¨§¥§©¥¤©
K`ln Dl gElW did dxin` lM̈£¦¨¨¨¨©¨©§¨
lkA 'K`ln' xn`p Kkl ,xg ©̀¥§¨¤¡©©§¨§¨

dxin`e dxin`:cgEinA £¦¨©£¦¨¦§¨



ני jl jl zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy

(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 ְְִֵֶֶֶָָֹ

(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»∆ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

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¿

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≈»

myl zxecdn - eheytk iyx

iEpa Fpi`W ,mipa Fl oi`W in lr©¦¤¥¨¦¤¥¨
qExd `N`i"Wx WxiRX dn d`x] ¤¨¨§¥©¤¥©©¦

aEzMd oFWlA(a ,eh lirl)jlFd ikp`e' ¦§©¨§¨Ÿ¦¥
:['ixixr£¦¦

.äpnî äðaà?dPOn dxU dpAY cviM ¦¨¤¦¤¨¥©¦¨¤¨¨¦¤¨
:dxn` KM `N`zEkfAdf xrv ¤¨¨¨§¨¦§©©¤

izxv qipk`WzF`EUPd miWp iYW] ¤©§¦¨¨¦§¥¨¦©§
[Ffl Ff 'zFxv' zFiExw cg` Wi`l§¦¤¨§¨¨

,iziA KFzl,mdxa`l clYW icM §¥¦§¥¤¥¥§©§¨¨
dMf`e DzAiqA ip` mB dpA` ilE`©¦¨¤©£¦§¦¨¨§¤§¤

mipal(m"`x): §¨¦
.éøN ìB÷ì`le ,FpFWNn aEzMd dPiW §¨¨¦¨©¨¦§§Ÿ

:FnM] mFwn lkA FMxcM 'lFwA' xn`̈©§§©§§¨¨§
'ilwA mdxa` rnW'(d ,ek oldl)iM' , ¨©©§¨¨§Ÿ¦¦

'Lidl` 'd lFwA rnWz(hi ,bi mixac),[ ¦§©§¡Ÿ¤
aiWwdW ,'lFwl' xn` `N`llFwgEx ¤¨¨©§¤¦§¦§©

DAW WcFTd(x"a)(l"kyn): ©¤¤¨
(b).éøN çwzåxn`PW mFwn lM ©¦©¨©¨¨¤¤¡©

miciA dgiwl Ff oi` ,mc`A 'dgiwl'§¦¨§¨¨¥§¦¨§¨©¦
DWExiR `N` ,milhlHn zgiwlM¦§¦©¦©§§¦¤¨¥¨

mixacA 'dgiwl'oldle .eh ,a lirl i"yx d`x) §¦¨¦§¨¦
(eh ,bnFWExiR ,'ixU gTYe' o`M s` .©¨©¦©¨©¥

- mixacA dYgwlz` dxU dgwl §¨©¨¦§¨¦¨§¨¨¨¤
iESix ixacA xbd:Dl dxn`W , ¨¨§¦§¥¦¤¨§¨¨

WFcw sEbA waCil zikGX KixW`'©§¥¤¨¦¦¨¥§¨
'dfM(x"a): ¨¤

.íéðL øNò õwîxUr ExarW xg` ¦¥¤¤¨¦©©¤¨§¤¤
Fl dpzp ,mipA dxU dcli `le mipẄ¦§Ÿ¨§¨¨¨¨¦¨§¨

d `Ed dGd onGdW itl ,xbd z`crFn ¤¨¨§¦¤©§©©¤©¥
- rEaTdminkg EraTW onGddX`l ©¨©©§©¤¨§£¨¦§¦¨

dcli `le mipW xUr dzdXW¤¨£¨¤¤¨¦§Ÿ¨§¨
,Dlral`EdWzxg` `Vil aIg §©§¨¤©¨¦¨©¤¤

:dIaxE dIxR zevn miIwl§©¥¦§©§¦¨§¦¨
ì.'Bâå íøáà úáLElNd mipXd xUr §¤¤©§¨§¤¤©¨¦©¨

z` mdxa` `UPW mFIn zFpnp opi ¥̀¨¦§¦¤¨¨©§¨¨¤
EqpkPXn `N` ,miCUMÎxE`A dxÜ¨©§¦¤¨¦¤¦§§
`le mipW xUr Epnp orpM ux`l§¤¤§©©¦§¤¤¨¦§Ÿ

.dcliciBn,aEzMd dfAzaiWi oi`W ¨§¨©¦¨¤©¨¤¥§¦©
- oipOd on Fl dlFr ux`lÎdvEglM ¨¨¨¤¨¦©¦§¨¨

dzdXW' aWgp Fpi` dGd onGd KWn¤¤©§©©¤¥¤§¨¤¨£¨
`Vil FaiIgl icM ,'Fl dcli `le dxÜ¨§Ÿ¨§¨§¥§©§¦¨

zxg`(.cq zenai)itl ,ElNd mipXAW ©¤¤§¦¤©¨¦©¨
,mipA Fl EghaEd `l oiicr`NW £©¦Ÿ§§¨¦¤Ÿ
'lFcB iFbl LUr`e' Fl xn`p,ai lirl) ¤¡©§¤¤§§¨

(al`xUiÎux`l `aIW crlirl d`x) ©¤¨Ÿ§¤¤¦§¨¥
(my i"yxae .aÎ` ,ai(m"`x):

(c).øäzå øâä ìà àáiåKinqd ©¨Ÿ¤¨¨©©©¦§¦
cOll ,oFixdl d`iAd z` aEzMd©¨¤©¦¨©¥¨§©¥

WdpFW`x d`iAndzxd(x"a): ¤¦¦¨¦¨¨§¨
.äéðéòa dzøáb ì÷zådz`xW oeiM ©¥©§¦§¨§¥¤¨¥¨¤¨£¨

DzwcvA lflfl dNgd ,dxArzPW xbd̈¨¤¦§©§¨¥¥¨§©§¥§¦§¨¨
W ,dxU lWdxn`:DAlAoi` Ff ixU' ¤¨¨¤¨§¨§¦¨¨©¥

- DiENbM DxzqDzEInipR oi` i`CeA ¦§¨§¦¨§©©¥§¦¦¨
`idW ,DzEIpFvigl deWDnvr d`xn ¨¨§¦¦¨¤¦©§¨©§¨

eÎ zwCv `id EN`MxaC lW FYn`l §¦¦©¤¤§©£¦¤¨¨
,zwCv Dpi`,`id Kkl dgkFdde ¥¨©¤¤§©¨¨§¨¦

dzkf `NWdxUoFixdlmdxa`n ¤Ÿ¨§¨¨¨§¥¨¥©§¨¨
,ip`e ,ElNd mipXd lM,z`f zOErl ¨©¨¦©¨©£¦§©Ÿ

'dpFW`x d`iAn iYxArzp(x"a) ¦§©©§¦¦¦¨¦¨
(m"`x):

(d)éìò éñîç.Ed ,xnFlM- qng £¨¦¨¤§©¤¨¨
dGd leerdil iEUrd,xbd cSn ¨¨¤©¤¤¨¦¦©¨¨

- icFakA dliwOWliHn ip` Lilr ¤¥¥¨¦§¦¨¤£¦©¦
WpFrdLciA didW mEXn ,KM lr ¨¤©¨¦¤¨¨§¨§

,z`f rFpnlWÎWFcTdl YlNRzdWM ¦§©Ÿ¤§¤¦§©©§¨§©¨
`EdÎKExA:Yxn`e ,mipA Ll EidIW ¨¤¦§§¨¦§¨©§¨

jl jl zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy
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 «¿«∆»»«ְְְְִֶֶַָָָֹ

(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  ֲִַָ

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√»»«

„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¿¿»»

myl zxecdn - eheytk iyx

`l ,'ixixr KlFd ikp`e il oYY dn'©¦¤¦§¨Ÿ¦¥£¦¦Ÿ
,Lilr `N` YlNRzdwx ziprp okle ¦§©©§¨¤¨¨¤§¨¥©£¥¨©

,oaA zikfe dY`lNRzdl Ll dide ©¨§¨¦¨§¥§¨¨§§¦§©¥
LOr zcwtp ip` iziide ,EpipW lr©§¥§¨¦¦£¦¦§¤¤¦§
dxU dpeEMzd cFre .LOn zxArznE¦§©¤¤¦§§¦§©§¨¨¨

- 'Lilr iqng' Dxn`AdY` LixaC §¨§¨§¨¦¨¤§¨¤©¨
,iPOn qnFgz` zi`xW oeiM ,xnFlM ¥¦¤¦§©¥¨¤¨¦¨¤

zFgnl Ll did ,icFakA dliwn xbd̈¨¥¥¨¦§¦¨¨§¦§
DciAitlE ,ipFifA rnFW dY`W §¨¨§¦¤©¨¥©¦§¦

,wzFWez` iPOn lfFbe qnFg z`vnp §¥¦§¥¨¥§¥¦¤¦¤
iprnl xn`dl miiE`x EidW mixaCd©§¨¦¤¨§¦§¥¨¥§©£¦

(x"a)(`"eb ,m"`x):
éðéáe éðéa 'Bâå éúçôL ézúð éëðà.E ¨Ÿ¦¨©¦¦§¨¦§¥¦¥¤

`xwOAW 'LipiA' lMaYkp,xqg`lA ¨¥¤¤©¦§¨¦§©¨¥§Ÿ
,o"EPd xg` c"Ei,'LpiA'EdpFW rECndf ©©©¥¤©©¤¤

o`M aYkPW?`ln`N`- DiA ixw ¤¦§©¨¨¥¤¨§¦¥
:F`xwl mB lkEYW `id aEzMd zpeEM©¨©©¨¦¤©©§¨§

'KipiaE',(dawpl gkFp oFWl) ¥©¦§¨¦§¥¨
'd hRWi' mdxa`l dxU dxn`WMW¤§¤¨§¨¨¨§©§¨¨¦§Ÿ

mB dixacA dpeEMzd ,'LipiaE ipiA¥¦¥¤¦§©§¨¦§¨¤¨©
`aE ,'KipiaE ipiA 'd hRWi' ,xbdl§¨¨¦§Ÿ¥¦¥©¦¨

EpcOll aEzMddqipkdWdxUÎoir ©¨§©§¥¤¦§¦¨¨¨©¦
e xbd lW DxEAirA rxddcitw dnxb ¨¨§¦¨¤¨¨§¨§¨§¦¨

W Ff.DxAEr dliRde`EdxE`iA ¤¦¦¨¨¨§¥
,oNdl xn`Pd oiprdxnF` K`lOdW ¨¦§¨©¤¡¨§©¨¤©©§¨¥
- 'dxd KPd' xbdldxUl iaEWYWM §¨¨¦¨¨¨§¤¨¦§¨¨

ixdY(`i weqt onwl)`lde -xEn`d itl ©£¦©£Ÿ§¦¨¨
o`Mdzxd xaM,xbdecvik`Ed ¨§¨¨§¨¨¨§¥©

Dl xUanaEW`N` ?xdYWxaCd §©¥¨¤©©¤¨©¨¨
,oFW`xd oFixd dliRdW cOlnokle §©¥¤¦¦¨¥¨¨¦§¨¥
aEW xdYW K`lOd Dl xVan(m"`x): §©¥¨©©§¨¤©©

(e).éøN äpòzåiEPirl dpeEMd oi` ©§©¤¨¨©¥©©¨¨§¦
W `N` ,mixEQiADA zcArWn dzid §¦¦¤¨¤¨§¨§©§¤¤¨

- iWFwAdWw dcFarA DzF` dciarn §¦©£¦¨¨©£¨¨¨
(x"a)(`"eb):
(g).úàá äfî éà:FzErnWnokidn ¥¦¤¨©§¨¥¥¨

.z`A:i"yx siqenedid rcFiK`lOd ¨¥©¨¨©©§¨
xbd' dil` dpR ixdW ,d`A okidn¥¥¨¨¨¤£¥¨¨¥¤¨¨¨

Ff dl`WA dil` dpR `le ,'ixU zgtW¦§©¨©§Ÿ¨¨¥¤¨¦§¥¨
`N`icM- gzR Dl oYildgizR ¤¨§¥¦¤¨¤©§¦¨

dlgzde,mixacA DOr qpMilKFze §©§¨¨¦¨¥¦¨¦§¨¦§
zcil lr Dl xVai mxEAiC icM§¥¦¨§©¥¨©¥©

l`rnWi(h ,b lirl i"yxa ze`nbec d`x). ¦§¨¥
'z`a dGn i`' oFWNd WxRzn cvike§¥©¦§¨¥©¨¥¦¤¨
FWExiR 'i`' ?'z`A okidn' zErnWnA§©§¨¥¥¨¨¥¥

'Lig` lad i`' :FnM] 'dI`'(h ,c lirl)[ ©¥§¥¤¤¨¦
dGn i`' oFWlE'z`AoFWl `Ed §¥¦¤¨¨

- xSEwneilr xn`YW mFwOd dI` §¨©¥©¨¤Ÿ©¨¨
'd`a ip` dGn'mFwOd `Ed okid - ¦¤£¦¨¨¥¨©¨

ip` df mFwOn' eilr xnFl lkEYW¤©©¨¨¦¨¤£¦
:'d`Ä¨

(h).'Bâå Càìî dì øîàiådOl ©Ÿ¤¨©§©§¨¨
z` xiMfdlE xFfgl aEzMd KxvEd§©©¨©£§©§¦¤

W cOll icM ?aEWe aEW 'K`lOd'lr ©©§¨¨§¥§©¥¤©
K`ln Dl gElW did dxin` lM̈£¦¨¨¨¨©¨©§¨
lkA 'K`ln' xn`p Kkl ,xg ©̀¥§¨¤¡©©§¨§¨

dxin`e dxin`:cgEinA £¦¨©£¦¨¦§¨



jlנב jl zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy

(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 ְְִָ

(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‡∑:ּדבר ׁשם ׁשהּוא מּפני קמץ, חטף נקּוד «»≈√ƒְֲִֵֵֶַָָָָָ
עלּובין ׁשל ּבעלּבֹון ׁשרֹואה הראּיה אֹותֹו(אלֹוּה רֹואה ּדבר ׁשּום ואין הּכל רֹואה ׁשהּוא מׁשמע ראי", אל "אּתה אחר: ּדבר אחרים, .)ספרים ְְְְְְֱֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

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

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

myl zxecdn - eheytk iyx

(`i)pä.äøä C`idW dpeEMd oi` ¦¨¨¨¥©©¨¨¤¦
xn` cizrl `N` ,eiWkr dxd xaM§¨¨¨©§¨¤¨¤¨¦¨©

;oM DliaEWYWMf` - KYxiaB l` ¨¥§¤¨¦¤§¦§¥¨
,ixdY[i"WxA 'd wEqR lirl xEn`M]. ©£¦¨¨§¥¨§©¦

`Ed df `xwnEFnM'dxd KPd'zW`C ¦§¨¤§¦¨¨¨§¥¤
gFpn(d ,bi mihtey)K`lOd ixaCn] ¨©¦¦§¥©©§¨

,[oFWnW z` clze xdYW gFpn zW`l§¥¤¨©¤©©§¥¥¤¦§
xacA deFd oFWl aEzMd hwp mW s`W¤©¨¨©©¨§¤§¨¨

cizrA dUrPd(m"`x): ©©£¤¤¨¦
.ïa zãìBéå'oA Yclie' FnM FWExiR oi` §©§§¥¥¥§§¨©§§¥

,`Ed deFd oFWl `N` ,cizr oFWlA¦§¨¦¤¨§¤
zclFie' :FnM'oA`id dpeEMd iM m`] §§¤¤¥¦¦©©¨¨¦

FnM ,deFd `Ed oFWNd wxe ,cizrd lr©¤¨¦§©©¨¤§
.[wEqRd zNigzA i"Wx WxiRWdnFce ¤¥©©¦¦§¦©©¨§¤

- Fl:`xwOA dfl dnFC oFWlYaWFi ¨¨¨¤©¦§¨©§§
mifx`A YpPEwn oFpaNA(bk ,ak dinxi) ©§¨§©§§¨£¨¦

oFpaNA zaWFId ,l`xUi zqpM]§¤¤¦§¨¥©¤¤©§¨
mde ,[mifx` iYaA (zxxFBzn) zpPwne§©¤¤¦§¤¤§¨¥£¨¦§¥
'YclFi' znbEcM ,deFd lW zFpFWl§¤¤§§©©§§

o`M xEn`d(m"`x): ¨¨¨
.BîL úàø÷åmixaC xERiq df oi` §¨¨§¥¤¦§¨¦

d`xw `l oiicr ixdW ,xar oFWlA¦§¨¨¤£¥£©¦Ÿ¨§¨

oFWl `N` ,FnW`Ed (2 iEEv.`Adl §¤¨§¦§©¨
oFWl `id 'z`xw' zaiYW iRÎlrÎs`e§©©¦¤¥©¨¨¦§

illMn ,xare"ie ztqFdW `Ed oFWNd ¨¨¦§¨¥©¨¤¨©¨
cizr oFWNl DYktFd daiYd zNigzA¦§¦©©¥¨©§¨¦§¨¦

,'z`xwe' :(3l xnF`W FnMmdxa` §¨¨§¤¥§©§¨¨
oFWlAwgvi FnW z` z`xwe :xkf ¦§¨¨§¨¨¨¤§¦§¨

(hi ,fi onwl):
(ai).íãà àøtlW FnW `Ed '`xR' ¤¤¨¨¤¤§¤

o`MnE ,zFxAcOA lcBd xAdÎxFng£©¨©¨¥©¦§¨¦¨
xC Fpi`W mc`l ,'mc` `xR' iEPiMd©¦¤¤¨¨§¨¨¤¥¨

`N` ,mlFrd KxcM aEXIAadF` ©¦§¤¤¨¨¤¨¥
W FnM .zFIg cEvl zFxAcnok` ¦§¨¨©§¤¨¥

aEzMoNdl l`rnWi lr(`kÎk ,`k onwl) ¨©¦§¨¥§©¨
'zXw daFx idie xAcOA aWIe'did] ©¥¤©¦§¨©§¦¤©¨¨¨

[FYWwA miSg dxFie xAcOA okFW¥©¦§¨§¤¦¦§©§
(z"ti ,m"`x):

.ìká BãédidIW ;mNEkA zrbFR Fci ¨©Ÿ¨©©§¨¤¦§¤
- mihqlz` ccFWe xAcOA aWFi ¦§¦¥©¦§¨§¥¤

:FA mixaFrd̈§¦
.Ba ìk ãéå,FA zFrbFR zFIxAd lM ci §©Ÿ©¨©§¦§

EidIWFA oixBznE FzF` oi`pFU lMd ¤¦§©Ÿ§¦¦§¨¦
:FA minglpe mihhFwzn -¦§§¦§¦§¨¦

.ïkLé åéçà ìë éðt ìòåiEAix zMxA §©§¥¨¤¨¦§Ÿ¦§©¦
,`idFrxf didIWdMlFcBcr ,axe ¦¤¦§¤©§Ÿ¨§©©

IW mFwn lkAWs` EpMWi mdig` EpMW ¤§¨¨¤¦§§£¥¤¦§§©
md(x"a)(m"`x): ¥
(bi).éàø ìà äzào`M xEn`d 'i`x' ©¨¥¢¦¢¦¨¨¨

l`' FnM ,xaC mW] 'dI`x' FWExiR -¥§¦¨¥¨¨§©
'Kl inC(a ,bt mildz)Ll `dY `l - ¢¦¨Ÿ§¥§

sFqA xEn`d 'i`Fx' ENi`e ,['dwizW'§¦¨§¦¦¨¨§
dNErR mW] 'iziI`x' FWExiR - wEqRd©¨¥§¦¨¦¥§¨
'izFlA ixg`' :FnM ,xaFCl zqgEind©§¤¤©¥§©£¥§¦

(ai ,gi oldl)'izFn mFi' ;iziIlA xg` -©©§¦¨¦¦
(a ,fk oldl)oMÎlr .[iNW zeOd mFi -©¨¤¤¦©¥

cEwpA W"ixd o`MunwÎshg`le ¨¨¨¥©£©¨©§Ÿ
,m"lFgA,xaC mW `EdW ipRnl`' §¨¦§¥¤¥¨¨¥
- 'i`x,dI`xd DFl`xbd dzPiM KM ¢¦¡©¨§¦¨¨¦§¨¨¨

mWÎlr ,d"awd z`W`Edd`Fx ¤©¥¤¤
- oiaElr lW oFAlrAd`Fx §¤§¤£¦¤

,mi`Mcpe millnE` lW mzEltWA§¦§¨¤§¨¦§¦§¨¦
.mdilr mgxnE,xg` xaC :`"q) §©¥£¥¤¨¨©¥
- i`x l` dY`- rnWnlW FrnWn ©¨¥¢¦©§©©§¨¤

,df iEPiMmEW oi`e lMd d`Fx `EdW ¦¤¤¤©Ÿ§¥
(FzF` d`Fx xaC(oexkfd): ¨¨¤

jl jl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy
ÌÏ‰ Ì‚‰∑ אֹותם ראי אחר מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו ראיתי ּבּמדּברֹות הלֹום ׁשאף הייתי סבּורה וכי ּתמּה: לׁשֹון ¬«¬…ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ראה  מנֹוח ׁשהרי לראֹותם, רגילה ׁשהיתה ותדע מלאכים? לראֹות רגילה הייתי ׁשּׁשם אברהם, ׁשל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָּבביתֹו
ו  אחת ּפעם הּמלא חרדה את ולא זה אחר זה ארּבעה ראתה וזֹו נמּות", "מֹות .אמר ְְְְְְֲֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(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

myl zxecdn - eheytk iyx

.íBìä íâä!?o`M ENit` :xnFlMoFWl £©£§©£¦¨§
DniY`idW KM lr ,`Ed d`iltE ¥©§¦¨©¨¤¦

`idWM mB mik`ln zF`xl dtiqFn¦¨¦§©§¨¦©§¤¦
mFld mbd' :mdxa` zial uEgn ,DCal§©¨¦§¥©§¨¨£©£

x- 'i`x ixg` izi`iziid dxEaq ike' ¨¦¦©£¥Ÿ¦§¦§¨¨¦¦
,dGd xaCl dMf`WmFld s`W(o`M) ¤¤§¤©¨¨©¤¤©£¨

zFxAcOAe iYtqFdFgElW izi`x ©¦§¨©§¦§¨¦¦§
(Fk`ln)i`Fx ixg` ,mFwn lW- ©§¨¤¨©£¥¦

d`Fx iziidW ixg`lW FziaA mzF` ©£¥¤¨¦¦¨¨§¥¤
zF`xl dlibx iziid mXW ,mdxa ©̀§¨¨¤¨¨¦¦§¦¨¦§

.'mik`ln:i"yx siqene- rcze ©§¨¦§¥©
Kkl dgkFddzidWxbddlibx ¨¨§¨¤¨§¨¨¨§¦¨

gFpn ixdW ,mzF`xllW eia` ¦§¨¤£¥¨©¨¦¤
,oFWnWzg` mrR K`lOd z` d`x ¦§¨¨¤©©§¨©©¤¨

oFWnW zcil lr FxVal `AWM]§¤¨§©§©¥©¦§
,[FzExifp lr FzFEvlElr cxg xakE §©©§¦§¨¨©©

FWtpxn`e:FYW` l`zEnp zFn'iM ©§§¨©¤¦§¨¦
'Epi`x midl`(ak ,bi mihtey),Ffe ,,xbd ¡Ÿ¦¨¦§¨¨

drAx` dz`xmik`lndf xg` df ¨£¨©§¨¨©§¨¦¤©©¤
.dcxg `lezlBxEn dzidW o`Mn §Ÿ¨¨¨¦¨¤¨§¨§¤¤

:mzF`xl¦§¨
(ci).éàBø éçì øàaFWExiRFnEBxzM §¥©©¦¥§©§

ifgz` `nIw K`lnc `xiA' :qFlwpE`A§§§¥¨§©§©©¨¨¦§£¦
dlbp igd K`lOdW x`Ad - 'Dlr£©©§¥¤©©§¨©©¦§¨

:eilr̈¨
(eh).'Bâå íL íøáà àø÷iåÎlrÎs` ©¦§¨©§¨¤§©©

mxa` rnW `NW iRz`ixaC ¦¤Ÿ¨©©§¨¤¦§¥
xn`W K`lOdDzFidA xbd l` ©©§¨¤¨©¤¨¨¦§¨

:xAcOAW z`xwe''l`rnWi Fnlirl) ©¦§¨§¨¨§¦§¨¥
(`i weqteilr WcFTd gEx dzxW ,¨§¨©©¤¨¨

:'l`rnWi' F`xwE§¨¦§¨¥
(fh).'Bâå äðL íéðîL ïa íøáàå§©§¨¤§Ÿ¦¨¨§

lW eizFpW oipn xMfEd KxFv dfi`l§¥¤¤§©¦§©§¨¤
`N` ?l`rnWi clFPWM mdxa ©̀§¨¨§¤©¦§¨¥¤¨

aYkp l`rnWi lW FgaWl,xaCd §¦§¤¦§¨¥¦§¨©¨¨
lFOPWM dpW b"i oa didW ricFdl§¦©¤¨¨¤¨¨§¤¦

oA f` didW ,eia` mdxa` mr cgi©©¦©§¨¨¨¦¤¨¨¨¤
mipW rWze mirWY(ck ,fi oldl)Îs`e . ¦§¦¨¥©¨¦§©

lEnl dSxzp ,did lFcBW iRÎlr`le ©¦¤¨¨¨¦§©¨¨§Ÿ
:aMr¦¥

æé(`).écL ìà éðà,xnFlM`Ed ip` £¦¥©©§©£¦
iC WIWzlFkie gMizEdl`A ¤¥©Ÿ©¦¤¥¨¦

lMd wRqlE giBWdl,dIxA lkl §©§¦©§©¥©Ÿ§¨§¦¨
E,lMl DIC izbdpdW oeiMnKkitlip` ¦¥¨¤©§¨¨¦©¨©Ÿ§¦¨£¦

LeEvniptl KNdzdzklle ipcarl §©§¦§©¥§¨©§¨§¥¦§¨¤¤
,ikxcA- oFxhtlE DFl`l Ll did`e ¦§¨©§¤§¤§¥©§©§

otF`A Lilr giBWdl ,obnlE l`l§¥§¨¥§©§¦©¨¤§¤
xMfEOd 'iCW' mXd WExiR Edf .cgEin§¨¤¥©¥©©©§¨

,o`M`EdW mFwn lM okexMfEn ¨§¥¨¨¤§¨
,KM FWExiR `xwOAaMxEn `EdW ©¦§¨¥¨¤§¨

zFaiYn,'FNW iC'mFwn lkAW `N` ¦¥©¤¤¨¤§¨¨
,dpFW otF`A xaCd WxRznitl lMde ¦§¨¥©¨¨§¤¤§©Ÿ§¦

:oiprd̈¦§¨
.éðôì Cläúädkild `id Ff 'dkild' ¦§©¥§¨©£¦¨¦£¦¨



נג jl jl zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy

(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 ְְִָ

(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‡∑:ּדבר ׁשם ׁשהּוא מּפני קמץ, חטף נקּוד «»≈√ƒְֲִֵֵֶַָָָָָ
עלּובין ׁשל ּבעלּבֹון ׁשרֹואה הראּיה אֹותֹו(אלֹוּה רֹואה ּדבר ׁשּום ואין הּכל רֹואה ׁשהּוא מׁשמע ראי", אל "אּתה אחר: ּדבר אחרים, .)ספרים ְְְְְְֱֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

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

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

myl zxecdn - eheytk iyx

(`i)pä.äøä C`idW dpeEMd oi` ¦¨¨¨¥©©¨¨¤¦
xn` cizrl `N` ,eiWkr dxd xaM§¨¨¨©§¨¤¨¤¨¦¨©

;oM DliaEWYWMf` - KYxiaB l` ¨¥§¤¨¦¤§¦§¥¨
,ixdY[i"WxA 'd wEqR lirl xEn`M]. ©£¦¨¨§¥¨§©¦

`Ed df `xwnEFnM'dxd KPd'zW`C ¦§¨¤§¦¨¨¨§¥¤
gFpn(d ,bi mihtey)K`lOd ixaCn] ¨©¦¦§¥©©§¨

,[oFWnW z` clze xdYW gFpn zW`l§¥¤¨©¤©©§¥¥¤¦§
xacA deFd oFWl aEzMd hwp mW s`W¤©¨¨©©¨§¤§¨¨

cizrA dUrPd(m"`x): ©©£¤¤¨¦
.ïa zãìBéå'oA Yclie' FnM FWExiR oi` §©§§¥¥¥§§¨©§§¥

,`Ed deFd oFWl `N` ,cizr oFWlA¦§¨¦¤¨§¤
zclFie' :FnM'oA`id dpeEMd iM m`] §§¤¤¥¦¦©©¨¨¦

FnM ,deFd `Ed oFWNd wxe ,cizrd lr©¤¨¦§©©¨¤§
.[wEqRd zNigzA i"Wx WxiRWdnFce ¤¥©©¦¦§¦©©¨§¤

- Fl:`xwOA dfl dnFC oFWlYaWFi ¨¨¨¤©¦§¨©§§
mifx`A YpPEwn oFpaNA(bk ,ak dinxi) ©§¨§©§§¨£¨¦

oFpaNA zaWFId ,l`xUi zqpM]§¤¤¦§¨¥©¤¤©§¨
mde ,[mifx` iYaA (zxxFBzn) zpPwne§©¤¤¦§¤¤§¨¥£¨¦§¥
'YclFi' znbEcM ,deFd lW zFpFWl§¤¤§§©©§§

o`M xEn`d(m"`x): ¨¨¨
.BîL úàø÷åmixaC xERiq df oi` §¨¨§¥¤¦§¨¦

d`xw `l oiicr ixdW ,xar oFWlA¦§¨¨¤£¥£©¦Ÿ¨§¨

oFWl `N` ,FnW`Ed (2 iEEv.`Adl §¤¨§¦§©¨
oFWl `id 'z`xw' zaiYW iRÎlrÎs`e§©©¦¤¥©¨¨¦§

illMn ,xare"ie ztqFdW `Ed oFWNd ¨¨¦§¨¥©¨¤¨©¨
cizr oFWNl DYktFd daiYd zNigzA¦§¦©©¥¨©§¨¦§¨¦

,'z`xwe' :(3l xnF`W FnMmdxa` §¨¨§¤¥§©§¨¨
oFWlAwgvi FnW z` z`xwe :xkf ¦§¨¨§¨¨¨¤§¦§¨

(hi ,fi onwl):
(ai).íãà àøtlW FnW `Ed '`xR' ¤¤¨¨¤¤§¤

o`MnE ,zFxAcOA lcBd xAdÎxFng£©¨©¨¥©¦§¨¦¨
xC Fpi`W mc`l ,'mc` `xR' iEPiMd©¦¤¤¨¨§¨¨¤¥¨

`N` ,mlFrd KxcM aEXIAadF` ©¦§¤¤¨¨¤¨¥
W FnM .zFIg cEvl zFxAcnok` ¦§¨¨©§¤¨¥

aEzMoNdl l`rnWi lr(`kÎk ,`k onwl) ¨©¦§¨¥§©¨
'zXw daFx idie xAcOA aWIe'did] ©¥¤©¦§¨©§¦¤©¨¨¨

[FYWwA miSg dxFie xAcOA okFW¥©¦§¨§¤¦¦§©§
(z"ti ,m"`x):

.ìká BãédidIW ;mNEkA zrbFR Fci ¨©Ÿ¨©©§¨¤¦§¤
- mihqlz` ccFWe xAcOA aWFi ¦§¦¥©¦§¨§¥¤

:FA mixaFrd̈§¦
.Ba ìk ãéå,FA zFrbFR zFIxAd lM ci §©Ÿ©¨©§¦§

EidIWFA oixBznE FzF` oi`pFU lMd ¤¦§©Ÿ§¦¦§¨¦
:FA minglpe mihhFwzn -¦§§¦§¦§¨¦

.ïkLé åéçà ìë éðt ìòåiEAix zMxA §©§¥¨¤¨¦§Ÿ¦§©¦
,`idFrxf didIWdMlFcBcr ,axe ¦¤¦§¤©§Ÿ¨§©©

IW mFwn lkAWs` EpMWi mdig` EpMW ¤§¨¨¤¦§§£¥¤¦§§©
md(x"a)(m"`x): ¥
(bi).éàø ìà äzào`M xEn`d 'i`x' ©¨¥¢¦¢¦¨¨¨

l`' FnM ,xaC mW] 'dI`x' FWExiR -¥§¦¨¥¨¨§©
'Kl inC(a ,bt mildz)Ll `dY `l - ¢¦¨Ÿ§¥§

sFqA xEn`d 'i`Fx' ENi`e ,['dwizW'§¦¨§¦¦¨¨§
dNErR mW] 'iziI`x' FWExiR - wEqRd©¨¥§¦¨¦¥§¨
'izFlA ixg`' :FnM ,xaFCl zqgEind©§¤¤©¥§©£¥§¦

(ai ,gi oldl)'izFn mFi' ;iziIlA xg` -©©§¦¨¦¦
(a ,fk oldl)oMÎlr .[iNW zeOd mFi -©¨¤¤¦©¥

cEwpA W"ixd o`MunwÎshg`le ¨¨¨¥©£©¨©§Ÿ
,m"lFgA,xaC mW `EdW ipRnl`' §¨¦§¥¤¥¨¨¥
- 'i`x,dI`xd DFl`xbd dzPiM KM ¢¦¡©¨§¦¨¨¦§¨¨¨

mWÎlr ,d"awd z`W`Edd`Fx ¤©¥¤¤
- oiaElr lW oFAlrAd`Fx §¤§¤£¦¤

,mi`Mcpe millnE` lW mzEltWA§¦§¨¤§¨¦§¦§¨¦
.mdilr mgxnE,xg` xaC :`"q) §©¥£¥¤¨¨©¥
- i`x l` dY`- rnWnlW FrnWn ©¨¥¢¦©§©©§¨¤

,df iEPiMmEW oi`e lMd d`Fx `EdW ¦¤¤¤©Ÿ§¥
(FzF` d`Fx xaC(oexkfd): ¨¨¤

jl jl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy
ÌÏ‰ Ì‚‰∑ אֹותם ראי אחר מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו ראיתי ּבּמדּברֹות הלֹום ׁשאף הייתי סבּורה וכי ּתמּה: לׁשֹון ¬«¬…ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ראה  מנֹוח ׁשהרי לראֹותם, רגילה ׁשהיתה ותדע מלאכים? לראֹות רגילה הייתי ׁשּׁשם אברהם, ׁשל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָּבביתֹו
ו  אחת ּפעם הּמלא חרדה את ולא זה אחר זה ארּבעה ראתה וזֹו נמּות", "מֹות .אמר ְְְְְְֲֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(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

myl zxecdn - eheytk iyx

.íBìä íâä!?o`M ENit` :xnFlMoFWl £©£§©£¦¨§
DniY`idW KM lr ,`Ed d`iltE ¥©§¦¨©¨¤¦

`idWM mB mik`ln zF`xl dtiqFn¦¨¦§©§¨¦©§¤¦
mFld mbd' :mdxa` zial uEgn ,DCal§©¨¦§¥©§¨¨£©£

x- 'i`x ixg` izi`iziid dxEaq ike' ¨¦¦©£¥Ÿ¦§¦§¨¨¦¦
,dGd xaCl dMf`WmFld s`W(o`M) ¤¤§¤©¨¨©¤¤©£¨

zFxAcOAe iYtqFdFgElW izi`x ©¦§¨©§¦§¨¦¦§
(Fk`ln)i`Fx ixg` ,mFwn lW- ©§¨¤¨©£¥¦

d`Fx iziidW ixg`lW FziaA mzF` ©£¥¤¨¦¦¨¨§¥¤
zF`xl dlibx iziid mXW ,mdxa ©̀§¨¨¤¨¨¦¦§¦¨¦§

.'mik`ln:i"yx siqene- rcze ©§¨¦§¥©
Kkl dgkFddzidWxbddlibx ¨¨§¨¤¨§¨¨¨§¦¨

gFpn ixdW ,mzF`xllW eia` ¦§¨¤£¥¨©¨¦¤
,oFWnWzg` mrR K`lOd z` d`x ¦§¨¨¤©©§¨©©¤¨

oFWnW zcil lr FxVal `AWM]§¤¨§©§©¥©¦§
,[FzExifp lr FzFEvlElr cxg xakE §©©§¦§¨¨©©

FWtpxn`e:FYW` l`zEnp zFn'iM ©§§¨©¤¦§¨¦
'Epi`x midl`(ak ,bi mihtey),Ffe ,,xbd ¡Ÿ¦¨¦§¨¨

drAx` dz`xmik`lndf xg` df ¨£¨©§¨¨©§¨¦¤©©¤
.dcxg `lezlBxEn dzidW o`Mn §Ÿ¨¨¨¦¨¤¨§¨§¤¤

:mzF`xl¦§¨
(ci).éàBø éçì øàaFWExiRFnEBxzM §¥©©¦¥§©§

ifgz` `nIw K`lnc `xiA' :qFlwpE`A§§§¥¨§©§©©¨¨¦§£¦
dlbp igd K`lOdW x`Ad - 'Dlr£©©§¥¤©©§¨©©¦§¨

:eilr̈¨
(eh).'Bâå íL íøáà àø÷iåÎlrÎs` ©¦§¨©§¨¤§©©

mxa` rnW `NW iRz`ixaC ¦¤Ÿ¨©©§¨¤¦§¥
xn`W K`lOdDzFidA xbd l` ©©§¨¤¨©¤¨¨¦§¨

:xAcOAW z`xwe''l`rnWi Fnlirl) ©¦§¨§¨¨§¦§¨¥
(`i weqteilr WcFTd gEx dzxW ,¨§¨©©¤¨¨

:'l`rnWi' F`xwE§¨¦§¨¥
(fh).'Bâå äðL íéðîL ïa íøáàå§©§¨¤§Ÿ¦¨¨§

lW eizFpW oipn xMfEd KxFv dfi`l§¥¤¤§©¦§©§¨¤
`N` ?l`rnWi clFPWM mdxa ©̀§¨¨§¤©¦§¨¥¤¨

aYkp l`rnWi lW FgaWl,xaCd §¦§¤¦§¨¥¦§¨©¨¨
lFOPWM dpW b"i oa didW ricFdl§¦©¤¨¨¤¨¨§¤¦

oA f` didW ,eia` mdxa` mr cgi©©¦©§¨¨¨¦¤¨¨¨¤
mipW rWze mirWY(ck ,fi oldl)Îs`e . ¦§¦¨¥©¨¦§©

lEnl dSxzp ,did lFcBW iRÎlr`le ©¦¤¨¨¨¦§©¨¨§Ÿ
:aMr¦¥

æé(`).écL ìà éðà,xnFlM`Ed ip` £¦¥©©§©£¦
iC WIWzlFkie gMizEdl`A ¤¥©Ÿ©¦¤¥¨¦

lMd wRqlE giBWdl,dIxA lkl §©§¦©§©¥©Ÿ§¨§¦¨
E,lMl DIC izbdpdW oeiMnKkitlip` ¦¥¨¤©§¨¨¦©¨©Ÿ§¦¨£¦

LeEvniptl KNdzdzklle ipcarl §©§¦§©¥§¨©§¨§¥¦§¨¤¤
,ikxcA- oFxhtlE DFl`l Ll did`e ¦§¨©§¤§¤§¥©§©§

otF`A Lilr giBWdl ,obnlE l`l§¥§¨¥§©§¦©¨¤§¤
xMfEOd 'iCW' mXd WExiR Edf .cgEin§¨¤¥©¥©©©§¨

,o`M`EdW mFwn lM okexMfEn ¨§¥¨¨¤§¨
,KM FWExiR `xwOAaMxEn `EdW ©¦§¨¥¨¤§¨

zFaiYn,'FNW iC'mFwn lkAW `N` ¦¥©¤¤¨¤§¨¨
,dpFW otF`A xaCd WxRznitl lMde ¦§¨¥©¨¨§¤¤§©Ÿ§¦

:oiprd̈¦§¨
.éðôì Cläúädkild `id Ff 'dkild' ¦§©¥§¨©£¦¨¦£¦¨



jlנד jl 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.
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

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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jl jl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy
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 יׁשנּו זה ענין - ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻוכאמּור

הּגּלּוי. אל ּומההעלם הּפעל אל מהּכח זאת ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹֹלגּלֹות
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

CÓLה  È‰ÈÂ Ì¯·‡ CÓL ˙È „BÚ È¯˜˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿≈»¿»«¿»ƒ≈¿»
:Cz·‰È ÔÈÓÓÚ ÈbÒ ·‡ È¯‡ Ì‰¯·‡«¿»»¬≈««ƒ«¿ƒ¿»ƒ»

ÔÈLÎÏו  Cpz‡Â ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ C˙È LÈt‡Â¿«ƒ»»«¬»«¬»¿∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ
:Ôe˜ÙÈ CpÓ ‡iÓÓÚa ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓe«¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿«»ƒ»ƒ¿

myl zxecdn - eheytk iyx
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נה jl jl 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.
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

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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,'d ikxcAFnEBxzM:qFlwpE`AglR' §©§¥§©§§§§§©
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(b).åéðt ìò íøáà ìBtiådid ltFp ©¦©§¨©¨¨¥¨¨
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,dixg`l dliOd mcFw`NW crW ¤©¦¨§©£¤¨¤©¤Ÿ

ln,mdxa`cFnrl gk Fa did `l ¨©§¨¨Ÿ¨¨Ÿ©©£
- eilr zaSp WcFTdÎgExedid `l §©©¤¦¤¤¨¨Ÿ¨¨

dpikXdWM eilbx lr cFnrl FgFkA§©£©©§¨§¤©§¦¨
.FcbpM zcnFr,dliOd xg`l ENi`e ¤¤§¤§§¦§©©©¦¨

xn`p ixd(ak ,gi oldl)EPcFr mdxa`e' : £¥¤¡©§©§¨¨¤
,''d iptl cnrmrlaA xn`PW Edfe Ÿ¥¦§¥§¤¤¤¡©§¦§¨

'mipir iElbE ltFp'(c ,ck xacna), ¥§¥¨¦
`l mrlal dlbp d"awd didWMW¤§¤¨¨¦§¤§¦§¨Ÿ
itl ,eilbx lr cFnrl gM FA did̈¨Ÿ©©£©©§¨§¦

.lxr didWxfril` iAxc `ziixaA ¤¨¨¨¥§¨©§¨§©¦¡¦¤¤
ok iz`vn(g"y): ¨¨¦¥

jl jl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyiy meil inei xeriy
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 יׁשנּו זה ענין - ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻוכאמּור

הּגּלּוי. אל ּומההעלם הּפעל אל מהּכח זאת ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹֹלגּלֹות
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

CÓLה  È‰ÈÂ Ì¯·‡ CÓL ˙È „BÚ È¯˜˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿≈»¿»«¿»ƒ≈¿»
:Cz·‰È ÔÈÓÓÚ ÈbÒ ·‡ È¯‡ Ì‰¯·‡«¿»»¬≈««ƒ«¿ƒ¿»ƒ»

ÔÈLÎÏו  Cpz‡Â ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ C˙È LÈt‡Â¿«ƒ»»«¬»«¬»¿∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ
:Ôe˜ÙÈ CpÓ ‡iÓÓÚa ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓe«¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿«»ƒ»ƒ¿
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(d).íéBb ïBîä áà ékEdfoFWl ¦©£¦¤§
oFwixhFpiwlgn zaMxEnd daiY=] ¨¦¥¨©§¤¤¥¤§¥

[zFxg` zFaizFnW lW:'mdxa`' ¥£¥¤§©§¨¨
;oFndÎa`ezF`dFa dzidW W"ix ©£§¨¥¤¨§¨

dNgYAiRÎlrÎs` ,'mxa`' FnWA ©§¦¨¦§©§¨©©¦
,mcFTd oFwixhFPd on `EdW`NW ¤¦©¨¦©¥¤Ÿ

- FnFwn `EdW mx`l `N` a` did̈¨¨¤¨©£¨¤§
,'mx`' Fzpicn iWp`l xUe `iUp did̈¨¨¦§©§©§¥§¦¨£¨

,'mxÎa`' FnW `xwp oM lreeiWkre §©¥¦§¨§©¨§©§¨

dUrpmlFrd lkl a`oFnd a`) ©£¨¨§¨¨¨©£
mFwn lMn ,`"dd Fl dtqFYpe (miiFB¦§¦§¨©¥¦¨¨

W"ixdFa dzidW W"ix ENit`e) ¨¥©£¦¥¤¨§¨
DnFwOn dff `l (dNgYn`N` ¦§¦¨Ÿ¨¨¦§¨¤¨

oi`W itl] FnWA dlElM dxzFp§¨§¨¦§§¦¤¥
m` `N` mc` lW FnXn zF` mixQgn§©§¦¦§¤¨¨¤¨¦

DzBxcA DzF` milrn oM(l"kyn),[ ¥©£¦¨§©§¨¨
Wixds`zF`d,ixU lW c"Ei ¤£¥©¨¤¨©

DnW dPYWPWM `"dA dtlgEdW¤§§¨§¥§¤¦§©¨§¨

,'dxU'ldnrxzp-Dl dzid §¨¨¦§©£¨¨§¨¨
znFrxY,dpikXd lrdzSxzp `le ©§¤©©§¦¨§Ÿ¦§©§¨

W ,rWFdil dtqFYPW crFAxn`P ©¤¦§¨¦ª©¤¤¡©
(fh ,bi xacna)oEp oA rWFdl dWn `xwIe©¦§¨Ÿ¤§¥©¦

rWFdi(m"`x): §ª©
(e)ézúðe.íéBâì Eawri lr aQEn §©¦§¦¨©©£Ÿ

ipW mdn E`vIW ,wgvi ipA eUre§¥¨§¥¦§¨¤¥§¥¤§¥
,miiFb.mFc`e l`xUiipW lr `le ¦¦§¨¥¤¡§Ÿ©§¥

,l`rnWie wgvIn E`vIW miiFBd©¦¤¥§¦¦§¨§¦§¨¥
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(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? ְְְְְֲִִִִִֶֶָָָֹ

(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¥¦−¥«¥¤«

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¿»«¿»¿»≈

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≈≈

myl zxecdn - eheytk iyx

e ,Fl did xaM l`rnWi ixdWi`Ceea ¤£¥¦§¨¥§¨¨¨§§©©
eilr FxUan did `l:eiWkr Ÿ¨¨§©§¨¨©§¨

(f).éúéøa úà éúBî÷äå`id dnE ©£¦¦¤§¦¦©¦
midl`l Ll zFidl - zixAd- ©§¦¦§§¥Ÿ¦

,'midl`l Ll zFidl' aEzMd KWnd¤§¥©¨¦§§¥Ÿ¦
,'midl`l Ll zFidl icM' FWExiR oi ¥̀¥§¥¦§§¥Ÿ¦
Fl 'd didIW ,Dnvr zixAd idFf `N ¤̀¨¦©§¦©§¨¤¦§¤

eixg` FrxflE midl`l(i"`a): ¥Ÿ¦§©§©£¨
(g)íìBò úfeçàìmdl iziide' ©£©¨§¨¦¦¨¤

mkl oY`W ,`Ed cg` oipr - 'midl`l¥Ÿ¦¦§¨¤¨¤¤¥¨¤
,mlFr zfEg`l orpM ux` z`- mWe ¤¤¤§©©©£©¨§¨

- `idd ux`A.midl`l mkl did` ¨¨¤©¦¤§¤¨¤¥Ÿ¦
l"fg Exn` oMW(:iw zeaezk)xCd lM' ¤¥¨§¨©¨

Fl WIW inM dnFC l`xUi ux`A§¤¤¦§¨¥¤§¦¤¥
,DFl`ÎdvEgA xCd l`xUi oA la` ¡©£¨¤¦§¨¥©¨§¨

.DFl` Fl oi`W inM dnFC ,ux`l̈¨¤¤§¦¤¥¡©
lke ,'d ux` `id l`xUi ux`W itl]§¦¤¤¤¦§¨¥¦¤¤§¨

Fnvr `ivFnM aWgp dPOn `vFId©¥¦¤¨¤§¨§¦©§
zgY zFqgl dpFtE ,'d zEkln zgYn¦©©©§¤©£©©

zFxg` zFIEkln`xwie i"yx d`xe ,miyxtn) ©§£¥
(gl ,dk:[

(h).äzàåFf e"iezaiY zNigzAW §©¨¨¤¦§¦©¥©
'dY`e'- (4 oFW`x oipr lr siqFn §©¨¦©¦§¨¦

`aE ,lirl xn`Pl KWnd `Ede§¤§¥©¤¡©§¥¨
zixAA mdxa` lW Fwlg cinrdl§©£¦¤§¤©§¨¨©§¦

,d"awd lW Fwlg cbpM:xnF`kEip` §¤¤¤§¤§¥£¦
,zixA LOr zxFM- KY` izixa dPd ¥¦§§¦¦¥§¦¦¦¨

dY`e,KM cbpM.FxnWl xidf ied §©¨§¤¤¨¡¥¨¦§¨§
EWxtnE aEzMd siqFn`id dn ¦©¨§¨¥©¦

FzxinWzixAd lWizixA z`f Î §¦¨¤©§¦Ÿ§¦¦
- 'Fbe mkl lFOd ,ExnWY xW £̀¤¦§§¦¨¤§

dliOd zevn zxinW: §¦©¦§©©¦¨
(i).'Bâå íëéðéáe éðéa,'mkipiA' Edn ¥¦¥¥¤§©¥¥¤

- 'mkipiA' ?'Lixg` Lrxf oiA' EdnE©¥©§£©£¤¥¥¤

xnFlM ,(5 gkFp oFWl `EdlW mzF` §¨§©¨¤
- eiWkrmiIgd ,mdxa` zia iWp` ©§¨©§¥¥©§¨¨©©¦

ENi`e ,dGd xFCA Epiptl micnFreïéáe §§¦§¨¥©©¤§¦¥
éøçà Eòøæ¯ Empi`W mzF`l `Ed ©§£©£¤§¨¤¥¨

,Epiptl:Lixg` cleEdl oicizrd §¨¥¨£¦¦§¦¨¥©£¤
.ìBnäWxRzdl diEUr 'lFOd' zaiY ¦¥©¦£¨§¦§¨¥

cigil (6 iEEiv oFWl :miptF` ipWA¦§¥¨¦§¦§¨¦
(7 lrFRd xFwn F` ,(Lnvr z` lFn)¤©§§§©©
dpFR aEzMdW KFYnE .(milFOip zFidl)¦§¦¦¦¤©¨¤

miAxloi`W ixd ,'xkf lM mkl lFOd' ¨©¦¦¨¤¨¨¨£¥¤¥
'milFOip Eid' xnF`M ,iEEiv oFWl df¤§¦§¥¡¦¦
`N` ,['ElFOd' xnFl oFkp did oM m`W]¤¦¥¨¨¨©¦¤¨

FWExitE ,lrFRd xFwn `EdFnM §©©¥§
- 'lFOdl'.'milFOip zFidl'FnM §¦¦§¦¦§

- xnF` dY`WxnFl oFkPW KxcM ¤©¨¥§¤¤¤¨©
'zFUr''hRWn zFUr m` iM'],e dkin) £¦¦£¦§¨

(gFWExitE ,[:'zFUrl' FnM ¥§©£

jl jl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy
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
ּ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,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 44 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)©

zixAd zrWA dXcTd Wtp zqipM§¦©¤¤©§ª¨¦§©©§¦

ּכּכּכּכלללל־־־־זכרזכרזכרזכר לכםלכםלכםלכם ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ימיםימיםימיםימים יב)ּוּוּוּובןבןבןבן־־־־ׁשׁשׁשׁשמנתמנתמנתמנת (יז, ְְְְֶֶֶֶֹֹ ִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
מילה" ּבמצות כּו' היא הּקדֹוׁשה זֹו נפׁש ׁש"ּתחּלת הרב' ערּו ּב'ׁשלחן זהר ּכתּוב (וראה ד סימן סוף תנינא מהדורא חיים (אורח ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

למקרא) ה' בן משנת בפירוש הספר (בסוף היום סדר ב. צא, ג ּבנים,חלק גידּול ּפרק ד חלק אלנקאוה) (להר"י המאֹור מנֹורת ועין .ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ה). סעיף רסג סימן דעה יֹורה ערּו ׁשּולחן ּבסֹופֹו. חכמה' ּב'ראׁשית ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָהּובא

ּ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

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¿»

myl zxecdn - eheytk iyx

(`i).ízìîðe,miAxl (8 iEEiv oFWl §©§¤§¦§©¦
`Ede- 'mYlnE' FnMEUrY mY` §§©§¤©¤©£

,dliOd zNErRo"EPdeWdxizi FA §©©¦¨§©¤§¥¨
- miwxtl FA ltFPd cFqil,xnFlM ©§©¥¦§¨¦§©

`id o"EPde ,'lnp' `Ed daiYd WxFW¤©¥¨§©¦
on minrtl zltFPd ziWxW zF`¨§¦©¤¤¦§¨¦¦
zFaiY cFr Epivn oke .(9 daiYd©¥¨§¥¨¦¥
WxFXd zF`W WcFTd oFWlA¦§©¤¤©¤

,minrtl zhnWp dpFW`xd'p oFbM ¨¦¨¦§¤¤¦§¨¦§
'KWFp' lW'WgPd KXi m`'],i zldw) ¤¥¦¦Ÿ©¨¨

(`i,['KFWpi m`' `le ,'`UFp' lW 'pe §Ÿ¦¦§§¤¥
Lil` eipR 'd `Vi](ek ,e xacna)`le , ¦¨¨¨¥¤§Ÿ

.['`Upi'¦§¨
'mYlnpE')(01 lw oipAn lrR `Ed §©§¤Ÿ©¦¦§¨©

xnFlM ,dNErRd dUFr l` qgiizOd©¦§©¥¤¤©§¨§©
,'mixg` z` ElEnY mY`'FnM ©¤¨¤£¥¦§

'mz`UpE''mkia` z` mz`UpE'] §¨¤§¨¤¤£¦¤
(hi ,dn ziy`xa)E`UY mY`' FWExiRW ,[¤¥©¤¦§

.'FzF`'lFOi' la``EdlrRi oFWl £¨¦§¦¨¥
,('lrtp' oipA lW cizr oFWl)§¨¦¤¦§¨¦§¨

FWExitE ,dNErRd lAwn l` qgiizOd©¦§©¥¤§©¥©§¨¥
,'lFOip didi''dUri' FnMdidi) ¦§¤¦§¥¨¤¦§¤

,(dUrp'lk`i'`vFIke (lk`p didi) ©£¤¥¨¥¦§¤¤¡¨§©¥
(dfA(oexkfd ,m"`x): ¨¤
(ai).úéa ãéìéEdnE ,'ziA cili' Edn §¦¨¦©§¦©¦©

mFIn car `Ed 'ziA cili' ?'sqM zpwn'¦§©¤¤§¦©¦¤¤¦
,FzcilEYclIWFO`dgtXdlv` ¥¨¤§¨©¦©¦§¨¥¤
eipFc`.ziAAENi`e¯ óñk úð÷î £¨©¨¦§¦¦§©¤¤

car `EdF`pTW,sqkA eipFc` ¤¤¤§¨£¨§¤¤
clFPXn:xaM ¦¤¨§¨



נז jl jl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy

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? ְְְְְֲִִִִִֶֶָָָֹ

(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¥¦−¥«¥¤«

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¿»«¿»¿»≈

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≈≈

myl zxecdn - eheytk iyx

e ,Fl did xaM l`rnWi ixdWi`Ceea ¤£¥¦§¨¥§¨¨¨§§©©
eilr FxUan did `l:eiWkr Ÿ¨¨§©§¨¨©§¨

(f).éúéøa úà éúBî÷äå`id dnE ©£¦¦¤§¦¦©¦
midl`l Ll zFidl - zixAd- ©§¦¦§§¥Ÿ¦

,'midl`l Ll zFidl' aEzMd KWnd¤§¥©¨¦§§¥Ÿ¦
,'midl`l Ll zFidl icM' FWExiR oi ¥̀¥§¥¦§§¥Ÿ¦
Fl 'd didIW ,Dnvr zixAd idFf `N ¤̀¨¦©§¦©§¨¤¦§¤
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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
ּ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,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 44 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)©

zixAd zrWA dXcTd Wtp zqipM§¦©¤¤©§ª¨¦§©©§¦

ּכּכּכּכלללל־־־־זכרזכרזכרזכר לכםלכםלכםלכם ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ימיםימיםימיםימים יב)ּוּוּוּובןבןבןבן־־־־ׁשׁשׁשׁשמנתמנתמנתמנת (יז, ְְְְֶֶֶֶֹֹ ִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
מילה" ּבמצות כּו' היא הּקדֹוׁשה זֹו נפׁש ׁש"ּתחּלת הרב' ערּו ּב'ׁשלחן זהר ּכתּוב (וראה ד סימן סוף תנינא מהדורא חיים (אורח ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

למקרא) ה' בן משנת בפירוש הספר (בסוף היום סדר ב. צא, ג ּבנים,חלק גידּול ּפרק ד חלק אלנקאוה) (להר"י המאֹור מנֹורת ועין .ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ה). סעיף רסג סימן דעה יֹורה ערּו ׁשּולחן ּבסֹופֹו. חכמה' ּב'ראׁשית ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָהּובא

ּ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

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¿»
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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 

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 86 cenr ,dk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATd iciÎlr xvFPW xWw ± dlin zixA§¦¦¨¤¤¤¨©§¥©¨¨

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 ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹ

(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 ְֲִִֵֶַֹ

ÈÏÈ„יג  (¯Ê‚È ¯Ê‚Ó È") Ôe¯fb˙È ‡¯fb˙‡ƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ
ÔBÎÈ¯N·a ÈÓÈ˜ È‰˙e CtÒk ÔÈ·Êe C˙Èa≈»¿ƒ«¿»¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈

:ÌÏÚ ÌÈ˜Ïƒ¿»»»

d˙Ï¯Úיד  ¯Na ˙È ¯Ê‚È ‡Ï Èc ‡¯eÎc Ï¯ÚÂ¿»≈¿»ƒ»ƒ¿«»¿«»¿»≈
ÈÓÈ˜ ˙È dÈnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈«≈»¿»ƒ

:ÈL‡«¿ƒ

myl zxecdn - eheytk iyx

(bi).Eúéa ãéìé ìBné ìBnäzevn ¦¦§¦¥§¦§©
dlrnl xaM dxEn` micard zlin¦©¨£¨¦£¨§¨§©§¨

(ai weqt)lM mkl lFOi mini zpnW oaE'¤§Ÿ©¨¦¦¨¤¨
,'sqM zpwnE ziA cili mkizxcl xkf̈¨§ŸŸ¥¤§¦¨¦¦§©¤¤

mlE`eilr ltM o`MaEW xfge aEzMd ¨¨¨©¨¨©¨§¨©
,df iEEiv lrxn` `ledliOd onGW ©¦¤§Ÿ¨©¤§©©¦¨

`Ed.mini dpFnWlicMLcOll`NW ¦§¨¨¦§¥§©¤§¤Ÿ
,deW mpiC micard lMWIWotF` ¨¨£¨¦¦¨¨¤¤¥¤

Wl lFOp ziA cilimFi- cg`mFiA ¤§¦©¦¦§¤¨§
Fzcil.(mini dpnW xg`l `"q)oFbM ¥¨§©©§Ÿ¨¨¦§

`le ,calA DxAErl dgtW dpw m ¦̀¨¨¦§¨§¨¨¦§¨§Ÿ

skiY FlEnl Wi f` iM ,m`d z` dpẅ¨¤¨¥¦¨¥§¥¤
,FcleEd mFiAzkQnA WxFtOW FnM §¦¨§§¤§¨§©¤¤

zAW(:dlw sc)ipXW x`Fan mW] ©¨¨§¨¤§¥
drAx` lr micOln ElNd miaEzMd©§¦©¨§©§¦©©§¨¨
lFniPW 'ziA cili' Wi :miptF`¨¦¥§¦©¦¤¦
lFniPW 'ziA cili' Wie ,dpFnWl¦§¨§¥§¦©¦¤¦
lFniPW 'sqM zpwn' Wi okÎFnM .cg`l§¤¨§¥¥¦§©¤¤¤¦
lFniPW 'sqM zpwn' Wie ,dpFnWl¦§¨§¥¦§©¤¤¤¦

:[cg`l§¤¨
(ci).øëæ ìøòålirl xn`p xaMW s` §¨¥¨¨©¤§¨¤¡©§¥

(ai weqt)cOll ,'xkf lM mkl lFOd'¦¨¤¨¨¨§©¥

xfg ,dliOA miaiIg mixkGd wxW¤©©§¨¦©¨¦©¦¨¨©
'lxr' iExw xkGd wxW WiBcde aEzMd©¨§¦§¦¤©©¨¨¨¨¥

.lFOip `l m`cOl o`MaEzMd ¦Ÿ¦¨¦¥©¨
dliOdWziUrp`EdW mFwn FzF`A ¤©¦¨©£¥§¨¤

dawpl xkf oiA xMip(x"a)(m"`x): ¦¨¥¨¨¦§¥¨
.ìBné àì øLàoeiM ,Fnvr lxrd £¤Ÿ¦¤¨¥©§¥¨

lFOip `NWndrXllkl riBIX ¤Ÿ¦¦¨¨¤©¦©¦§©
dzxkpe' - oiWpFr.'`idd WtPd §¦§¦§§¨©¤¤©¦

Fpi` ixd ohw `EdW cFr lM ,xnFlM§©¨¤¨¨£¥¥
aiIgzpe lcBXn K` ,oiWpFr xA©¨¦©¦¤¨©§¦§©¥
Edixd ,Fnvr ln `l oiicre zFevnA§¦§©£©¦Ÿ¨©§£¥

jl jl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy

(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»
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 ְְִִַַָָ«¿∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

˙˜¯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«¿

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

myl zxecdn - eheytk iyx

.zxM Wprpeilr WEpr oi` eia` la` ¤¡¨¨¥£¨¨¦¥¨¨¨
zxM,FzF` ln `NW lrla`lMn ¨¥©¤Ÿ¨£¨¦¨

a`d s` mFwndUrA xaFrmiIw `NW ¨©¨¨¥©£¥¤Ÿ¦¥
FpaA dliOd zevn z`dEEvn a`d] ¤¦§©©¦¨¦§¨¨§¤
xn`PW ,FpA z` lEnl(c ,`k)lnIe' ¨¤§¤¤¡©©¨¨

dEv xW`M ...FpA wgvi z` mdxa ©̀§¨¨¤¦§¨§©£¤¦¨
'midl` Fz`(.hk oiyeciw)[(i"gp): Ÿ¡Ÿ¦

.Lôpä äúøëðåFWExiR 'zxM' WpFr §¦§§¨©¤¤¤¨¥¥
didIW ,zFxFCd zzixM- ixixr KlFd §¦©©¤¦§¤¥£¦¦

,mipA `lAmcFw znEriBIWFPnf §Ÿ¨¦¥¤¤©¦©§©
(`"eb):
(eh).éøN dîL úà àø÷ú àì'ixU' Ÿ¦§¨¤§¨¨¨¨©

zEklnE dxxU lW zFpFWl md 'dxU'e§¨¨¥§¤§¨¨©§
dX` xnFlM ,dawp oFWlA xU - dxU]¨¨©¦§§¥¨§©¦¨
d"awd xn` Kke .[daEWge dcAkp¦§¨¨©£¨§¨¨©
,ixU DnW cFr `xwz `l ,mdxa`l§©§¨¨Ÿ¦§¨§¨¨©

- 'ixU' rnWnC`idW FrnWOW §©§©¨©¤©§¨¤¦
wx 'dxU'il('izxU' FnM)`le ¨¨©¦§¨¨¦§Ÿ

dxU iM ;mixg`l- DnW mzqitl ©£¥¦¦¨¨§¨§¨§¦
ilAn ,'dxU' `Ed Dl iE`xd mXdW¤©¥¨¨¨¨¨¦§¦

FrnWnE ,in lr oiIvldxU `dYW §©¥©¦©§¨¤§¥¨¨
lrdlM(.bi zekxa): ©©Ÿ

(fh)dúBà ézëøáedPOn iYzp mbe ¥©§¦¨§©¨©¦¦¤¨
dpYip dlEtM dkxA .diYkxaE oA Ll§¥¥©§¦¨§¨¨§¨¦§¨

iptl zg` dkxA ,df xEAicA dxUl§¨¨§¦¤§¨¨©©¦§¥
,[DzF` iYkxaE] oAd zpizp zghad©§¨©§¦©©¥¥©§¦¨
.[diYkxaE] dixg`l ztqFp dkxaE§¨¨¤¤§©£¤¨¥©§¦¨
iptl Dl dkxvp ,dpFW`xd dkxAd©§¨¨¨¦¨¦§§¨¨¦§¥

,wgvi zcil?dkxAd `id dnE ¥©¦§¨©¦©§¨¨
- DzExrpl dxfgWzFidl daXW ¤¨§¨§©£¨¤¨¨¦§

FnM ,zcll lkEYW icM DtEbA dxirv§¦¨§¨§¥¤©¨¤¤§
xn`PW(ai ,gi onwl)izla ixg`'dzid ¤¤¡©©£¥§Ÿ¦¨§¨

'dpcr ilizilA xaMW xg`] ¦¤§¨©©¤§¨¨¦¦
.[oCrzie itEB aEWi ,iYpTCfde§¦§©©§¦¨¦§¦§©¥

.äézëøáedIpXd dkxAd idFf ¥©§¦¨¦©§¨¨©§¦¨
dkxAzPW ,dciNd xg`l Dl dkxvPW¤¦§§¨¨§©©©¥¨¤¦§¨§¨

micW zwpdAcgEinaE ,ax rtWA ©£¨©¨©¦§¤©©¦§¨
Kkl dkxvPWMlFcB iEAixAmFiA §¤¦§§¨§¨§¦¨§

wgvi lW dYWnoNdl](g ,`k)UrIe' : ¦§¤¤¦§¨§©¨©©©
z` lnBd mFiA lFcb dYWn mdxa ©̀§¨¨¦§¤¨§¦¨¥¤

,['wgviEidWfrl mi`ivFn zFIxAd ¦§¨¤¨©§¦¦¦©©
E ,dxUe mdxa` lroipPxn ©©§¨¨§¨¨§©§¦

(miWglzn)itEq` E`iadW mdilr ¦§©£¦£¥¤¤¥¦£¦
- wEXd on`le wEXd on sq`PW cli ¦©¤¤¤¤¡©¦©§Ÿ

,Fcli in rcFp.'`Ed EppA' mixnF`e ©¦§¨§§¦§¥
Ee DzFQpl E`A dYWn FzF`ad`iad §¦§¤¨§©¨§¥¦¨

zg` lkz` miWPd on,DOr DpA ¨©©¦©¨¦¤§¨¦¨
ez`d`iad `l DYwipnKxC] §¤¥¦§¨Ÿ¥¦¨¤¤

icM ,zFwipnA riIYqdl dzid miWPd©¨¦¨§¨§¦§©¥©§¥¦§¥
.[mMxv itM zFwFpiYd z` lik`dl§©£¦¤©¦§¦¨§¨

`ide(dxU)mNM z` dwipdgikFdl §¦¨¨¥¦¨¤ª¨§¦©
xaCd mqxRzpe ,`id zwpinE zclFi iM¦¤¤¥¤¤¦§¦§©§¥©¨¨

e .lMlxn`PW `Ed(f ,`k onwl)dwipd ©Ÿ§¤¤¡©¥¦¨
- dxU mipa.rnWnA dAxd mipA ¨¦¨¨¨¦©§¥§©§©

(`"eb ,m"`x):
(fi)iå.÷çöiå åéðt ìò íäøáà ìtmB ©¦Ÿ©§¨¨©¨¨©¦§¨©

'DAxwA dxU wgvYe' xn`p dxUA§¨¨¤¡©©¦§©¨¨§¦§¨
(ai ,gi oldl)mdxa` lW FwFgv dpFW K` ,©¤§¤©§¨¨

wFgv ;dxU lW DwFgSndfxEn`d ¦§¨¤¨¨§¤¨¨
,o`MoFWl ,'icge' qElwpE` mBxY ¨¦§¥§§©£¦§

dgnU,decgeeDwFgv ENi`lW ¦§¨§¤§¨§¦§¨¤
,dxU,'zkige' qFlwpE` mBxYoFWl ¨¨¦§¥§§§©§©§

- KFgn`kEg' oFWlM] bElbl ¨¦§¦§¨
.['`lElhEixdYcnl,o`Mn §¨£¥¨©§¨¦¨

`l dxUe ,gnUe oin`d mdxa`W¤©§¨¨¤¡¦§¨©§¨¨Ÿ
Edfe ,dblble dpin`dmrHd ¤¡¦¨§¦§§¨§¤©©©

lr `EdÎKExAÎWFcTd ciRwdW¤¦§¦©¨¨©
lW DwFgvdxUdwgv dG dOl'] §¨¤¨¨¨¨¤¨£¨

'xaC 'dn `lRid ...dxU(ciÎbi ,gi oldl)[ ¨¨£¦¨¥¥¨¨
lr ciRwd `lelW FwFgvmdxa` §Ÿ¦§¦©§¤©§¨¨

:dgnU KFYn raFp didW¤¨¨¥©¦¦§¨
.ïáläoal mpn`d :ddinY oFWl ©§¤§§¦¨©ª§¨§¤



נט jl jl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy
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 

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 86 cenr ,dk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATd iciÎlr xvFPW xWw ± dlin zixA§¦¦¨¤¤¤¨©§¥©¨¨

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 ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹ

(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 ְֲִִֵֶַֹ

ÈÏÈ„יג  (¯Ê‚È ¯Ê‚Ó È") Ôe¯fb˙È ‡¯fb˙‡ƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ
ÔBÎÈ¯N·a ÈÓÈ˜ È‰˙e CtÒk ÔÈ·Êe C˙Èa≈»¿ƒ«¿»¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈

:ÌÏÚ ÌÈ˜Ïƒ¿»»»

d˙Ï¯Úיד  ¯Na ˙È ¯Ê‚È ‡Ï Èc ‡¯eÎc Ï¯ÚÂ¿»≈¿»ƒ»ƒ¿«»¿«»¿»≈
ÈÓÈ˜ ˙È dÈnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈«≈»¿»ƒ

:ÈL‡«¿ƒ

myl zxecdn - eheytk iyx

(bi).Eúéa ãéìé ìBné ìBnäzevn ¦¦§¦¥§¦§©
dlrnl xaM dxEn` micard zlin¦©¨£¨¦£¨§¨§©§¨

(ai weqt)lM mkl lFOi mini zpnW oaE'¤§Ÿ©¨¦¦¨¤¨
,'sqM zpwnE ziA cili mkizxcl xkf̈¨§ŸŸ¥¤§¦¨¦¦§©¤¤

mlE`eilr ltM o`MaEW xfge aEzMd ¨¨¨©¨¨©¨§¨©
,df iEEiv lrxn` `ledliOd onGW ©¦¤§Ÿ¨©¤§©©¦¨

`Ed.mini dpFnWlicMLcOll`NW ¦§¨¨¦§¥§©¤§¤Ÿ
,deW mpiC micard lMWIWotF` ¨¨£¨¦¦¨¨¤¤¥¤

Wl lFOp ziA cilimFi- cg`mFiA ¤§¦©¦¦§¤¨§
Fzcil.(mini dpnW xg`l `"q)oFbM ¥¨§©©§Ÿ¨¨¦§

`le ,calA DxAErl dgtW dpw m ¦̀¨¨¦§¨§¨¨¦§¨§Ÿ

skiY FlEnl Wi f` iM ,m`d z` dpẅ¨¤¨¥¦¨¥§¥¤
,FcleEd mFiAzkQnA WxFtOW FnM §¦¨§§¤§¨§©¤¤

zAW(:dlw sc)ipXW x`Fan mW] ©¨¨§¨¤§¥
drAx` lr micOln ElNd miaEzMd©§¦©¨§©§¦©©§¨¨
lFniPW 'ziA cili' Wi :miptF`¨¦¥§¦©¦¤¦
lFniPW 'ziA cili' Wie ,dpFnWl¦§¨§¥§¦©¦¤¦
lFniPW 'sqM zpwn' Wi okÎFnM .cg`l§¤¨§¥¥¦§©¤¤¤¦
lFniPW 'sqM zpwn' Wie ,dpFnWl¦§¨§¥¦§©¤¤¤¦

:[cg`l§¤¨
(ci).øëæ ìøòålirl xn`p xaMW s` §¨¥¨¨©¤§¨¤¡©§¥

(ai weqt)cOll ,'xkf lM mkl lFOd'¦¨¤¨¨¨§©¥

xfg ,dliOA miaiIg mixkGd wxW¤©©§¨¦©¨¦©¦¨¨©
'lxr' iExw xkGd wxW WiBcde aEzMd©¨§¦§¦¤©©¨¨¨¨¥

.lFOip `l m`cOl o`MaEzMd ¦Ÿ¦¨¦¥©¨
dliOdWziUrp`EdW mFwn FzF`A ¤©¦¨©£¥§¨¤

dawpl xkf oiA xMip(x"a)(m"`x): ¦¨¥¨¨¦§¥¨
.ìBné àì øLàoeiM ,Fnvr lxrd £¤Ÿ¦¤¨¥©§¥¨

lFOip `NWndrXllkl riBIX ¤Ÿ¦¦¨¨¤©¦©¦§©
dzxkpe' - oiWpFr.'`idd WtPd §¦§¦§§¨©¤¤©¦

Fpi` ixd ohw `EdW cFr lM ,xnFlM§©¨¤¨¨£¥¥
aiIgzpe lcBXn K` ,oiWpFr xA©¨¦©¦¤¨©§¦§©¥
Edixd ,Fnvr ln `l oiicre zFevnA§¦§©£©¦Ÿ¨©§£¥

jl jl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy

(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»
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 ְְִִַַָָ«¿∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

˙˜¯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«¿

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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.zxM Wprpeilr WEpr oi` eia` la` ¤¡¨¨¥£¨¨¦¥¨¨¨
zxM,FzF` ln `NW lrla`lMn ¨¥©¤Ÿ¨£¨¦¨

a`d s` mFwndUrA xaFrmiIw `NW ¨©¨¨¥©£¥¤Ÿ¦¥
FpaA dliOd zevn z`dEEvn a`d] ¤¦§©©¦¨¦§¨¨§¤
xn`PW ,FpA z` lEnl(c ,`k)lnIe' ¨¤§¤¤¡©©¨¨

dEv xW`M ...FpA wgvi z` mdxa ©̀§¨¨¤¦§¨§©£¤¦¨
'midl` Fz`(.hk oiyeciw)[(i"gp): Ÿ¡Ÿ¦

.Lôpä äúøëðåFWExiR 'zxM' WpFr §¦§§¨©¤¤¤¨¥¥
didIW ,zFxFCd zzixM- ixixr KlFd §¦©©¤¦§¤¥£¦¦

,mipA `lAmcFw znEriBIWFPnf §Ÿ¨¦¥¤¤©¦©§©
(`"eb):
(eh).éøN dîL úà àø÷ú àì'ixU' Ÿ¦§¨¤§¨¨¨¨©

zEklnE dxxU lW zFpFWl md 'dxU'e§¨¨¥§¤§¨¨©§
dX` xnFlM ,dawp oFWlA xU - dxU]¨¨©¦§§¥¨§©¦¨
d"awd xn` Kke .[daEWge dcAkp¦§¨¨©£¨§¨¨©
,ixU DnW cFr `xwz `l ,mdxa`l§©§¨¨Ÿ¦§¨§¨¨©

- 'ixU' rnWnC`idW FrnWOW §©§©¨©¤©§¨¤¦
wx 'dxU'il('izxU' FnM)`le ¨¨©¦§¨¨¦§Ÿ

dxU iM ;mixg`l- DnW mzqitl ©£¥¦¦¨¨§¨§¨§¦
ilAn ,'dxU' `Ed Dl iE`xd mXdW¤©¥¨¨¨¨¨¦§¦

FrnWnE ,in lr oiIvldxU `dYW §©¥©¦©§¨¤§¥¨¨
lrdlM(.bi zekxa): ©©Ÿ

(fh)dúBà ézëøáedPOn iYzp mbe ¥©§¦¨§©¨©¦¦¤¨
dpYip dlEtM dkxA .diYkxaE oA Ll§¥¥©§¦¨§¨¨§¨¦§¨

iptl zg` dkxA ,df xEAicA dxUl§¨¨§¦¤§¨¨©©¦§¥
,[DzF` iYkxaE] oAd zpizp zghad©§¨©§¦©©¥¥©§¦¨
.[diYkxaE] dixg`l ztqFp dkxaE§¨¨¤¤§©£¤¨¥©§¦¨
iptl Dl dkxvp ,dpFW`xd dkxAd©§¨¨¨¦¨¦§§¨¨¦§¥

,wgvi zcil?dkxAd `id dnE ¥©¦§¨©¦©§¨¨
- DzExrpl dxfgWzFidl daXW ¤¨§¨§©£¨¤¨¨¦§

FnM ,zcll lkEYW icM DtEbA dxirv§¦¨§¨§¥¤©¨¤¤§
xn`PW(ai ,gi onwl)izla ixg`'dzid ¤¤¡©©£¥§Ÿ¦¨§¨

'dpcr ilizilA xaMW xg`] ¦¤§¨©©¤§¨¨¦¦
.[oCrzie itEB aEWi ,iYpTCfde§¦§©©§¦¨¦§¦§©¥

.äézëøáedIpXd dkxAd idFf ¥©§¦¨¦©§¨¨©§¦¨
dkxAzPW ,dciNd xg`l Dl dkxvPW¤¦§§¨¨§©©©¥¨¤¦§¨§¨

micW zwpdAcgEinaE ,ax rtWA ©£¨©¨©¦§¤©©¦§¨
Kkl dkxvPWMlFcB iEAixAmFiA §¤¦§§¨§¨§¦¨§

wgvi lW dYWnoNdl](g ,`k)UrIe' : ¦§¤¤¦§¨§©¨©©©
z` lnBd mFiA lFcb dYWn mdxa ©̀§¨¨¦§¤¨§¦¨¥¤

,['wgviEidWfrl mi`ivFn zFIxAd ¦§¨¤¨©§¦¦¦©©
E ,dxUe mdxa` lroipPxn ©©§¨¨§¨¨§©§¦

(miWglzn)itEq` E`iadW mdilr ¦§©£¦£¥¤¤¥¦£¦
- wEXd on`le wEXd on sq`PW cli ¦©¤¤¤¤¡©¦©§Ÿ

,Fcli in rcFp.'`Ed EppA' mixnF`e ©¦§¨§§¦§¥
Ee DzFQpl E`A dYWn FzF`ad`iad §¦§¤¨§©¨§¥¦¨

zg` lkz` miWPd on,DOr DpA ¨©©¦©¨¦¤§¨¦¨
ez`d`iad `l DYwipnKxC] §¤¥¦§¨Ÿ¥¦¨¤¤

icM ,zFwipnA riIYqdl dzid miWPd©¨¦¨§¨§¦§©¥©§¥¦§¥
.[mMxv itM zFwFpiYd z` lik`dl§©£¦¤©¦§¦¨§¨

`ide(dxU)mNM z` dwipdgikFdl §¦¨¨¥¦¨¤ª¨§¦©
xaCd mqxRzpe ,`id zwpinE zclFi iM¦¤¤¥¤¤¦§¦§©§¥©¨¨

e .lMlxn`PW `Ed(f ,`k onwl)dwipd ©Ÿ§¤¤¡©¥¦¨
- dxU mipa.rnWnA dAxd mipA ¨¦¨¨¨¦©§¥§©§©

(`"eb ,m"`x):
(fi)iå.÷çöiå åéðt ìò íäøáà ìtmB ©¦Ÿ©§¨¨©¨¨©¦§¨©

'DAxwA dxU wgvYe' xn`p dxUA§¨¨¤¡©©¦§©¨¨§¦§¨
(ai ,gi oldl)mdxa` lW FwFgv dpFW K` ,©¤§¤©§¨¨

wFgv ;dxU lW DwFgSndfxEn`d ¦§¨¤¨¨§¤¨¨
,o`MoFWl ,'icge' qElwpE` mBxY ¨¦§¥§§©£¦§

dgnU,decgeeDwFgv ENi`lW ¦§¨§¤§¨§¦§¨¤
,dxU,'zkige' qFlwpE` mBxYoFWl ¨¨¦§¥§§§©§©§

- KFgn`kEg' oFWlM] bElbl ¨¦§¦§¨
.['`lElhEixdYcnl,o`Mn §¨£¥¨©§¨¦¨

`l dxUe ,gnUe oin`d mdxa`W¤©§¨¨¤¡¦§¨©§¨¨Ÿ
Edfe ,dblble dpin`dmrHd ¤¡¦¨§¦§§¨§¤©©©

lr `EdÎKExAÎWFcTd ciRwdW¤¦§¦©¨¨©
lW DwFgvdxUdwgv dG dOl'] §¨¤¨¨¨¨¤¨£¨

'xaC 'dn `lRid ...dxU(ciÎbi ,gi oldl)[ ¨¨£¦¨¥¥¨¨
lr ciRwd `lelW FwFgvmdxa` §Ÿ¦§¦©§¤©§¨¨

:dgnU KFYn raFp didW¤¨¨¥©¦¦§¨
.ïáläoal mpn`d :ddinY oFWl ©§¤§§¦¨©ª§¨§¤



jlס jl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy
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»»ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּ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 ְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

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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llM KxcAW s`e !?oA clEi dpW d`n¥¨¨¨¦¨¥¥§©¤§¤¤§¨
xaCd z` Wigkdl `A ddinY oFWl§§¦¨¨§©§¦¤©¨¨

'ikp` ig` xnWd' :FnM](h ,c lirl),[Wi §£Ÿ¥¨¦¨Ÿ¦¥
- zFniIw odW zFdinYzFpFWl Wi §¦¤¥©¨¥§

,Wigkdl mpiipr oi`W ddinY lW¤§¦¨¤¥¦§¨¨§©§¦
,xaCAW `lRd z` oiIvl `N`:FnM ¤¨§©¥¤©¤¤¤©¨¨§

izilbp dlbpdLia` ziA l``Îl`eny) £¦§Ÿ¦§¥¦¤¥¨¦
(fk ,a:odMd ilr l` `iaPd ixaCn]¦¦§¥©¨¦¤¥¦©Ÿ¥

oxd` l` d`EapA izilbp iM mYrcid©§©§¤¦¦§¥¦¦§¨¤©£Ÿ
,zniIw ddinY idFfe [?mixvnA odMd©Ÿ¥§¦§©¦§¦§¦¨©¤¤

`ld :xnF`kE:oke .izilbp iM mYrci §¥£Ÿ§©§¤¦¦§¥¦§¥
dY` d`Fxd(fk ,eh aÎl`eny)ixaCn] £¤©¨¦¦§¥

ipRn FgxaA odMd wFcvl KlOd cec̈¦©¤¤§¨©Ÿ¥§¨§¦§¥
izvr iM dY` d`Fx `ld :mFlWa ©̀§¨£Ÿ¤©¨¦£¨¦

,EN` znbEckE .[!dpFkpFf s`dxEn`d §¨§§©¥©¨£¨
o`M`idddinYxn` Kke ,znIw ¨¦§¦¨©¤¤§¨¨©

mdxa`d' ,FAlAxaM m`dUrp ©§¨¨§¦£¦§¨©£¨
mlFrnl df cqgmc`dn xg` ¥¨¤¤¤§¨¨©¥©

- 'il dUFr `EdÎKExAÎWFcTdX¤©¨¨¤¦
?dGd xaCM okYi raHd Kxc itl mElM§§¦¤¤©¤©¦¨¥©¨¨©¤
`NW ,`Ed `ltEnE DEnY xaC `lde©£Ÿ¨¨¨©§¨¤Ÿ

mc` mEWl dUrp(l"yxdn): ©£¨§¨¨
äðL íéòLz úáä äøN íàådzid §¦¨¨£©¦§¦¨¨¨§¨

- i`ckDrahA diE`x- clilFf s` §©§¨§¦§¨¥¥©
Kxc itl mElM :zniIw ddinY oFWl§§¦¨©¤¤§§¦¤¤
,mirWYd zA ,dxU dzid raHd©¤©¨§¨¨¨©©¦§¦

?zcll dlFkizFxFCW iRÎlrÎs`e §¨¨¤¤§©©¦¤
oicilFn Eid mipFW`xdmzFidA mipA ¨¦¦¨¦¦¨¦¦§¨

- dpW w"z ipAmFwn lMniniA §¥¨¨¦¨¨¦¥
`aE ,xaM mipXd Ehrnzp mdxa ©̀§¨¨¦§©£©¨¦§¨¨

zEXY(zWlEg),mlFrl gMlkkE ©§©Ÿ©¨¨§¨
Kld KM ,miIgd KxF` xSwzdW¤¦§©¥¤©©¦¨¨©

.mipAd zcil onf mcwEdecnlE `v §§¨§©¥©©¨¦¥§©
,mdxa` cre gPOW zFxFc dxUrn¥£¨¨¤¦Ÿ©§©©§¨¨

ExdOWcilFdlodizFclFzEidWM ¤¦£§¦§¥¤§¤¨
'r ipaE 'l ipAEcilFd mAEx] mipW §¥§¥¨¦¨¦

mCwEOd ;mdiIgl miWFlXd zFpWA¦§©§¦§©¥¤©§¨
oA FzFidA cilFdW xFgp did mdn¥¤¨¨¨¤¦¦§¤

rWze mixUr(ck ,`i lirl)onE , ¤§¦¨¥©¦
cilFdW gxY did mdAW mixgE`nd©§£¦¤¨¤¨¨¤©¤¦

miraW oA FzFidA(ek weqt my)`NW ,[ ¦§¤¦§¦¤Ÿ
,gp cre mc`n ,mipFW`xd zFxFCM©¨¦¦¥¨¨§©Ÿ©
EN` mipWA EcilFd `l oiicr mAExW¤¨£©¦Ÿ¦§¨¦¥

(lÎe ,d lirl)(`"eb):
(gi).äéçé ìàòîLé eìFWExiR ¦§¨¥¦§¤¥

.l`rnWi digIW i`elddidW `le ©§©¤¦§¤¦§¨¥§Ÿ¤¨¨
`N` ,l`rnWi lW eiIgl dYr WWFg¥©¨§©¨¤¦§¨¥¤¨

,xnFl FzpeEM- i`ck ipi`iE`x ipi` ©¨¨©¥¦§©¥¦¨
izFiEkf cSndfM xkU oYn lAwl ¦©§©§©¥©©¨¨¨¤

EwiRqi 'i`eeld'e ,dxVn oA il clEIW¤¦¨¥¦¥¦¨¨§©§©©§¦
miIwzie digi l`rnWI'W izFiEkf§©¤¦§¨¥¦§¤§¦§©¥

'Liptl(`"eb ,m"`x): §¨¤
éðôì äéçé.E?'Liptl' Edndigi ¦§¤§¨¤©§¨¤¦§¤
- Lz`xiAKNdzdl lkEIW icM ,digi §¦§¨¤¦§¤§¥¤©§¦§©¥

.LpFvx zFUrle LikxcAKNdzd :FnM ¦§¨¤§©£§§§¦§©¥
iptl(` weqt lirl)-`Ed FnEBxYWglR' §¨©¤©§§©

;'incwikxcA KNdzde iptl cFar ¢¨©£§¨©§¦§©¥¦§¨©
(`"eb):
(hi).ìáà`Ed ,o`M xEn`d 'la`' £¨£¨¨¨¨

- mixaC zYn` oFWlxaCd xEXi` §£¦©§¨¦¦©¨¨
:FnEBxzM] `Ed zn` iM driawE§¦¨¦¡¤§©§
zn` ok`' :xnFlkE .[zn`A ;'`hWEwA'§§¨¤¡¤§©¨¥¡¤
.'oA Ll zclFi LYW` dxU ,`Ed oFkpe§¨¨¨¦§§¤¤§¥

okemi`vFn Ep`:`xwOAla` §¥¨§¦©¦§¨£¨
Epgp` minW`(`k ,an onwl)ixaCn] £¥¦£©§¦¦§¥

zn`A ok` :mixvnl E`AWM sqFi ig £̀¥¥§¤¨§¦§©¦¨¥¤¡¤
.[xaCA minW` Epgp`:okeoA la` £©§£¥¦©¨¨§¥£¨¥

Dl oi`(ci ,c aÎmikln)ifgiB ixaCn] ¥¨¦¦§¥¥£¦
dX`l cqg lFnbl WTiAWM rWil`l§¡¦¨§¤¦¥¦§¤¤¨¦¨
mFwn Wi zn`A ok` :ziOpEXd©©¦¨¥¤¡¤¥¨

:[oA Dl oi` iM ,DOr cqg zFUrl©£¤¤¦¨¦¥¨¥
.÷çöé BîL úà úàø÷åmW lr §¨¨¨¤§¦§¨©¥

wFgSdxn`PW FnM] FzcilAWoldl) ©§¤§¥¨§¤¤¡©
(e ,`krnXd lM midl` il dUr wgv'§Ÿ¨¨¦¡Ÿ¦¨©Ÿ¥©

.['il wgvimixnF` WielW FnW iM ¦£©¦§¥§¦¦§¤
`Ed wgvimW lr,mixaC drAx` ¦§¨©¥©§¨¨§¨¦

:'wgvi' zFIzF`d z` eiCgi mitxvnd©§¨§¦©§¨¤¨¦¦§¨
- 'izFpFiqp dxUrdd"awd dQiPW ¨£¨¨¦§¤¦¨

,eia` mdxa` z`dxU lW dpW 've ¤©§¨¨¨¦§¨¨¤¨¨
,FzF` dclIWM- lFOiPW mini 'ge §¤¨§¨§¨¦¤¦

lFniPW oFW`xd didW mW lr©¥¤¨¨¨¦¤¦
,dpFnWlmdxa` lW dpW 'we ¦§¨§¨¨¤©§¨¨

FzF` cilFdWM(`"eb): §¤¦
.FY` izixA z` izFniwde :`"q]dn ©£¦¦¤§¦¦¦©

jl jl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy
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
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 ≈««¿»»ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

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¿«¿»»

myl zxecdn - eheytk iyx

aEzMd zpeEM m` ?cOll aEzMd `Ä©¨§©¥¦©¨©©¨
zixA lr Frxfe wgvi z` xidfdl§©§¦¤¦§¨§©§©§¦

oM m` ,dliOdxn`p dOl,aEW xaCd ©¦¨¦¥¨¨¤¡©©¨¨
ixddliOd zevn lraizM xaMlirl) £¥©¦§©©¦¨§¨§¦

(h weqtdY` xFnWz izixA z` dY`e§©¨¤§¦¦¦§©¨
`N` .'Fbe Lrxfe`id aEzMd zpeEM §©§£§¤¨©¨©©¨¦

FpiA d"awd cinrdW dad`d zixal¦§¦¨©£¨¤¤¡¦¥
`aE ,dliOd zixA cbpM mdxa` oial§¥©§¨¨§¤¤§¦©¦¨¨
`N` miIwzY `l Ff zixAW xnFl©¤§¦Ÿ¦§©¥¤¨
Wxtl aEzMd KxvEde .Frxfe wgviA§¦§¨§©§§§©©¨§¨¥

,xaCd z`W itl`Ed dlrnNxnF` ¤©¨¨§¦¤§©§¨¥
(f ,fi lirl)izFniwde'ipiA izixA z` ©£¦¦¤§¦¦¥¦

'mzxcl Lixg` Lrxf oiaE LpiaElFki , ¥¤¥©§£©£¤§ŸŸ¨¨
milElM mdxa` rxf lMW ,xnFl iziid̈¦¦©¤¨¤©©§¨¨§¦

s`e ,zixAAdxEhw ipaE l`rnWi ipA ©§¦§©§¥¦§¨¥§¥§¨
Eidi mzlxr z` ElEni m`llkA ¦¨¤¨§¨¨¦§¦§©

- xnFl cEnlY ,mEITdaEzMd xfg ©¦©§©¨©©¨
:o`M WxitEFY` izixA z` izFniwde ¥©¨©£¦¦¤§¦¦¦

-,calA wgvi mr:mixg` mr `le ¦¦§¨¦§¨§Ÿ¦£¥¦
:i"yx siqeneo`M aEzMd xn`W xg`e§©©¤¨©©¨¨

,oM m` ,'FY` izixA z` izFnwde'©£¦¦¤§¦¦¦¦¥
'wgvi z` miw` izixA z`e'oldl) §¤§¦¦¨¦¤¦§¨

(`k weqt,xn`p dOlEpcnl xaM `lde ¨¨¤¡©©£Ÿ§¨¨©§
.wgvi mr `N` zixAd miIwzY `NW¤Ÿ¦§©¥©§¦¤¨¦¦§¨

`N`df sqFp `xwnAcOliM ,aEzMd ¤¨§¦§¨¨¤¦¥©¨¦
,wgvi zixaA dzid zcgEin dlrn©£¨§¤¤¨§¨¦§¦¦§¨

- ohAn WFcw didWclFPW mcFTW ¤¨¨¨¦¨¤¤¥¤©
(:flw zAW oiIr) zixaA WCwzp xaM. §¨¦§©¥¦§¦©¥©¨

- xg` xaCz` Wxtl zxg` KxC ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥¤
z` ltke aEzMd xfg dOl ,mixaCd©§¨¦¨¨¨©©¨§¨©¤

?wgvi mr zixAd mEIw,`A` 'x xn` ¦©§¦¦¦§¨¨©©¨
cnl o`Mnmdxa`xnFgeÎlw ¦¨¨¥©§¨¨©¨¤

zMxalAdxiaBd o,dxU oA wgvi) §¦§©¤©§¦¨¦§¨¤¨¨
(daEWgd m`dnzMxA llMoA ¨¥©£¨¦§¨¦§©¤

dn`d;(dgtXd xbd oA l`rnWi) ¨¨¨¦§¨¥¤¨¨©¦§¨
ixdWFzF` iYkxA dPd' aizM ¤£¥§¦¦¥¥©§¦

'FzF` iziAxde FzF` izixtdedf - §¦§¥¦§¦§¥¦¤
lr xn`pl`rnWi`NW iRÎlrÎs` ¤¡©©¦§¨¥©©¦¤Ÿ

,zixAA llkpxnFgeÎlwelrA wgvil ¦§©©§¦§©¨¤§¦§¨©©
- zixAdwgvi z` miw` izixA z`e ©§¦§¤§¦¦¨¦¤¦§¨

-eizFkxAn Fwlg hrni `l i`CeAW¤§©©Ÿ¦§©¤§¦¦§¨
l`rnWi lW:[ ¤¦§¨¥
.éúéøa úàdliOd zixAdzxkPW ¤§¦¦§¦©¦¨¤¦§§¨

,Frxfe mdxa`l d"awd oiA`dY ¥§©§¨¨§©§§¥
dxEqnwx,wgvi lW Frxfl`le §¨©§©§¤¦§¨§Ÿ

s` ,dxEhw ipA rxfe l`rnWi rxfl§¤©¦§¨¥§¤©§¥§¨©
mdxa` rxGn md mBW iR lr: ©¦¤©¥¦¤©©§¨¨

(k).íéàéNð øNò íéðLaEzMd dPiM §¥¨¨§¦¦¦¨©¨

mXA l`rnWi zFgRWn iW`x z ¤̀¨¥¦§§¦§¨¥©¥
fFnxl ,['mihaW' mXA `le] 'mi`iUp'§¦¦§Ÿ©¥§¨¦¦§

W,Elki mipprM'mi`iUp' oFWNW itl ¤©£¨¦¦§§¦¤§§¦¦
,mipprM mB WxRznFnMEp`W ¦§¨¥©©£¨¦§¤¨

:`xwOA mi`vFngExe mi`iUp'mWbe §¦©¦§¨§¦¦§©§¤¤
'oi`(ci ,dk ilyn)gExde milFr mipprd] ¨¦¨£¨¦¦§¨©

.[micxFi mpi` minWbE ,zaXpn§©¤¤§¨¦¥¨§¦
ElNd mipprM ,xnFlkEmpi`W §©©£¨¦©¨¤¥¨

s` ,mica`pe milM `N` miniIwzn¦§©§¦¤¨¨¦§¤¡¨¦©
zFgRWn iW`x lW mzE`iUp§¦¨¤¨¥¦§§
`N` ,onf KxF`l miIwzY `l l`rnWi¦§¨¥Ÿ¦§©¥§¤§©¤¨

Eca`ie Elki(m"`x): ¦§§Ÿ§
(ak).íäøáà ìòîlW FhEWt iRÎlr ¥©©§¨¨©¦§¤

,`xwndpikW iRlM `Ed dIwp oFWl ¦§¨§§¦¨§©¥§¦¨
-'d dlrW xn`p `l cFaMd ipROW¤¦§¥©¨Ÿ¤¡©¤¨¨

,'mdxa` lrn' `N` ,'mdxa` z`n'¥¥©§¨¨¤¨¥©©§¨¨
zaWgp mlFrl dpikXdW mEXn¦¤©§¦¨§¨¤§¤¤

.mc`d on dlrnl zcnFrMeiRÎlr §¤¤§©§¨¦¨¨¨§©¦
FWxcnEpcnlmFwOW ,df oFWNn ¦§¨¨©§¦¨¤¤§

xnFlM ,'mdxa` lrn' `Ed 'd zpikW§¦©¥©©§¨¨§©
miwiCSdWM milEWnlW FYaMxn ¤©©¦¦§¦§¤§©§¤

,mFwn,'d cFaM z` mi`UFp mzFidA ¨¦§¨§¦¤§
ux`A dpikXd dxFW mdilre(x"a) ©£¥¤¨©§¦¨¨¨¤

(m"`x):



סי jl jl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy
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»»ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּ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 ְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

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

myl zxecdn - eheytk iyx

llM KxcAW s`e !?oA clEi dpW d`n¥¨¨¨¦¨¥¥§©¤§¤¤§¨
xaCd z` Wigkdl `A ddinY oFWl§§¦¨¨§©§¦¤©¨¨

'ikp` ig` xnWd' :FnM](h ,c lirl),[Wi §£Ÿ¥¨¦¨Ÿ¦¥
- zFniIw odW zFdinYzFpFWl Wi §¦¤¥©¨¥§

,Wigkdl mpiipr oi`W ddinY lW¤§¦¨¤¥¦§¨¨§©§¦
,xaCAW `lRd z` oiIvl `N`:FnM ¤¨§©¥¤©¤¤¤©¨¨§

izilbp dlbpdLia` ziA l``Îl`eny) £¦§Ÿ¦§¥¦¤¥¨¦
(fk ,a:odMd ilr l` `iaPd ixaCn]¦¦§¥©¨¦¤¥¦©Ÿ¥

oxd` l` d`EapA izilbp iM mYrcid©§©§¤¦¦§¥¦¦§¨¤©£Ÿ
,zniIw ddinY idFfe [?mixvnA odMd©Ÿ¥§¦§©¦§¦§¦¨©¤¤

`ld :xnF`kE:oke .izilbp iM mYrci §¥£Ÿ§©§¤¦¦§¥¦§¥
dY` d`Fxd(fk ,eh aÎl`eny)ixaCn] £¤©¨¦¦§¥

ipRn FgxaA odMd wFcvl KlOd cec̈¦©¤¤§¨©Ÿ¥§¨§¦§¥
izvr iM dY` d`Fx `ld :mFlWa ©̀§¨£Ÿ¤©¨¦£¨¦

,EN` znbEckE .[!dpFkpFf s`dxEn`d §¨§§©¥©¨£¨
o`M`idddinYxn` Kke ,znIw ¨¦§¦¨©¤¤§¨¨©

mdxa`d' ,FAlAxaM m`dUrp ©§¨¨§¦£¦§¨©£¨
mlFrnl df cqgmc`dn xg` ¥¨¤¤¤§¨¨©¥©

- 'il dUFr `EdÎKExAÎWFcTdX¤©¨¨¤¦
?dGd xaCM okYi raHd Kxc itl mElM§§¦¤¤©¤©¦¨¥©¨¨©¤
`NW ,`Ed `ltEnE DEnY xaC `lde©£Ÿ¨¨¨©§¨¤Ÿ

mc` mEWl dUrp(l"yxdn): ©£¨§¨¨
äðL íéòLz úáä äøN íàådzid §¦¨¨£©¦§¦¨¨¨§¨

- i`ckDrahA diE`x- clilFf s` §©§¨§¦§¨¥¥©
Kxc itl mElM :zniIw ddinY oFWl§§¦¨©¤¤§§¦¤¤
,mirWYd zA ,dxU dzid raHd©¤©¨§¨¨¨©©¦§¦

?zcll dlFkizFxFCW iRÎlrÎs`e §¨¨¤¤§©©¦¤
oicilFn Eid mipFW`xdmzFidA mipA ¨¦¦¨¦¦¨¦¦§¨

- dpW w"z ipAmFwn lMniniA §¥¨¨¦¨¨¦¥
`aE ,xaM mipXd Ehrnzp mdxa ©̀§¨¨¦§©£©¨¦§¨¨

zEXY(zWlEg),mlFrl gMlkkE ©§©Ÿ©¨¨§¨
Kld KM ,miIgd KxF` xSwzdW¤¦§©¥¤©©¦¨¨©

.mipAd zcil onf mcwEdecnlE `v §§¨§©¥©©¨¦¥§©
,mdxa` cre gPOW zFxFc dxUrn¥£¨¨¤¦Ÿ©§©©§¨¨

ExdOWcilFdlodizFclFzEidWM ¤¦£§¦§¥¤§¤¨
'r ipaE 'l ipAEcilFd mAEx] mipW §¥§¥¨¦¨¦

mCwEOd ;mdiIgl miWFlXd zFpWA¦§©§¦§©¥¤©§¨
oA FzFidA cilFdW xFgp did mdn¥¤¨¨¨¤¦¦§¤

rWze mixUr(ck ,`i lirl)onE , ¤§¦¨¥©¦
cilFdW gxY did mdAW mixgE`nd©§£¦¤¨¤¨¨¤©¤¦

miraW oA FzFidA(ek weqt my)`NW ,[ ¦§¤¦§¦¤Ÿ
,gp cre mc`n ,mipFW`xd zFxFCM©¨¦¦¥¨¨§©Ÿ©
EN` mipWA EcilFd `l oiicr mAExW¤¨£©¦Ÿ¦§¨¦¥

(lÎe ,d lirl)(`"eb):
(gi).äéçé ìàòîLé eìFWExiR ¦§¨¥¦§¤¥

.l`rnWi digIW i`elddidW `le ©§©¤¦§¤¦§¨¥§Ÿ¤¨¨
`N` ,l`rnWi lW eiIgl dYr WWFg¥©¨§©¨¤¦§¨¥¤¨

,xnFl FzpeEM- i`ck ipi`iE`x ipi` ©¨¨©¥¦§©¥¦¨
izFiEkf cSndfM xkU oYn lAwl ¦©§©§©¥©©¨¨¨¤

EwiRqi 'i`eeld'e ,dxVn oA il clEIW¤¦¨¥¦¥¦¨¨§©§©©§¦
miIwzie digi l`rnWI'W izFiEkf§©¤¦§¨¥¦§¤§¦§©¥

'Liptl(`"eb ,m"`x): §¨¤
éðôì äéçé.E?'Liptl' Edndigi ¦§¤§¨¤©§¨¤¦§¤
- Lz`xiAKNdzdl lkEIW icM ,digi §¦§¨¤¦§¤§¥¤©§¦§©¥

.LpFvx zFUrle LikxcAKNdzd :FnM ¦§¨¤§©£§§§¦§©¥
iptl(` weqt lirl)-`Ed FnEBxYWglR' §¨©¤©§§©

;'incwikxcA KNdzde iptl cFar ¢¨©£§¨©§¦§©¥¦§¨©
(`"eb):
(hi).ìáà`Ed ,o`M xEn`d 'la`' £¨£¨¨¨¨

- mixaC zYn` oFWlxaCd xEXi` §£¦©§¨¦¦©¨¨
:FnEBxzM] `Ed zn` iM driawE§¦¨¦¡¤§©§
zn` ok`' :xnFlkE .[zn`A ;'`hWEwA'§§¨¤¡¤§©¨¥¡¤
.'oA Ll zclFi LYW` dxU ,`Ed oFkpe§¨¨¨¦§§¤¤§¥

okemi`vFn Ep`:`xwOAla` §¥¨§¦©¦§¨£¨
Epgp` minW`(`k ,an onwl)ixaCn] £¥¦£©§¦¦§¥

zn`A ok` :mixvnl E`AWM sqFi ig £̀¥¥§¤¨§¦§©¦¨¥¤¡¤
.[xaCA minW` Epgp`:okeoA la` £©§£¥¦©¨¨§¥£¨¥

Dl oi`(ci ,c aÎmikln)ifgiB ixaCn] ¥¨¦¦§¥¥£¦
dX`l cqg lFnbl WTiAWM rWil`l§¡¦¨§¤¦¥¦§¤¤¨¦¨
mFwn Wi zn`A ok` :ziOpEXd©©¦¨¥¤¡¤¥¨

:[oA Dl oi` iM ,DOr cqg zFUrl©£¤¤¦¨¦¥¨¥
.÷çöé BîL úà úàø÷åmW lr §¨¨¨¤§¦§¨©¥

wFgSdxn`PW FnM] FzcilAWoldl) ©§¤§¥¨§¤¤¡©
(e ,`krnXd lM midl` il dUr wgv'§Ÿ¨¨¦¡Ÿ¦¨©Ÿ¥©

.['il wgvimixnF` WielW FnW iM ¦£©¦§¥§¦¦§¤
`Ed wgvimW lr,mixaC drAx` ¦§¨©¥©§¨¨§¨¦

:'wgvi' zFIzF`d z` eiCgi mitxvnd©§¨§¦©§¨¤¨¦¦§¨
- 'izFpFiqp dxUrdd"awd dQiPW ¨£¨¨¦§¤¦¨

,eia` mdxa` z`dxU lW dpW 've ¤©§¨¨¨¦§¨¨¤¨¨
,FzF` dclIWM- lFOiPW mini 'ge §¤¨§¨§¨¦¤¦

lFniPW oFW`xd didW mW lr©¥¤¨¨¨¦¤¦
,dpFnWlmdxa` lW dpW 'we ¦§¨§¨¨¤©§¨¨

FzF` cilFdWM(`"eb): §¤¦
.FY` izixA z` izFniwde :`"q]dn ©£¦¦¤§¦¦¦©

jl jl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy
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
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 ≈««¿»»ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

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¿«¿»»

myl zxecdn - eheytk iyx

aEzMd zpeEM m` ?cOll aEzMd `Ä©¨§©¥¦©¨©©¨
zixA lr Frxfe wgvi z` xidfdl§©§¦¤¦§¨§©§©§¦

oM m` ,dliOdxn`p dOl,aEW xaCd ©¦¨¦¥¨¨¤¡©©¨¨
ixddliOd zevn lraizM xaMlirl) £¥©¦§©©¦¨§¨§¦

(h weqtdY` xFnWz izixA z` dY`e§©¨¤§¦¦¦§©¨
`N` .'Fbe Lrxfe`id aEzMd zpeEM §©§£§¤¨©¨©©¨¦

FpiA d"awd cinrdW dad`d zixal¦§¦¨©£¨¤¤¡¦¥
`aE ,dliOd zixA cbpM mdxa` oial§¥©§¨¨§¤¤§¦©¦¨¨
`N` miIwzY `l Ff zixAW xnFl©¤§¦Ÿ¦§©¥¤¨
Wxtl aEzMd KxvEde .Frxfe wgviA§¦§¨§©§§§©©¨§¨¥

,xaCd z`W itl`Ed dlrnNxnF` ¤©¨¨§¦¤§©§¨¥
(f ,fi lirl)izFniwde'ipiA izixA z` ©£¦¦¤§¦¦¥¦

'mzxcl Lixg` Lrxf oiaE LpiaElFki , ¥¤¥©§£©£¤§ŸŸ¨¨
milElM mdxa` rxf lMW ,xnFl iziid̈¦¦©¤¨¤©©§¨¨§¦

s`e ,zixAAdxEhw ipaE l`rnWi ipA ©§¦§©§¥¦§¨¥§¥§¨
Eidi mzlxr z` ElEni m`llkA ¦¨¤¨§¨¨¦§¦§©

- xnFl cEnlY ,mEITdaEzMd xfg ©¦©§©¨©©¨
:o`M WxitEFY` izixA z` izFniwde ¥©¨©£¦¦¤§¦¦¦

-,calA wgvi mr:mixg` mr `le ¦¦§¨¦§¨§Ÿ¦£¥¦
:i"yx siqeneo`M aEzMd xn`W xg`e§©©¤¨©©¨¨

,oM m` ,'FY` izixA z` izFnwde'©£¦¦¤§¦¦¦¦¥
'wgvi z` miw` izixA z`e'oldl) §¤§¦¦¨¦¤¦§¨

(`k weqt,xn`p dOlEpcnl xaM `lde ¨¨¤¡©©£Ÿ§¨¨©§
.wgvi mr `N` zixAd miIwzY `NW¤Ÿ¦§©¥©§¦¤¨¦¦§¨

`N`df sqFp `xwnAcOliM ,aEzMd ¤¨§¦§¨¨¤¦¥©¨¦
,wgvi zixaA dzid zcgEin dlrn©£¨§¤¤¨§¨¦§¦¦§¨

- ohAn WFcw didWclFPW mcFTW ¤¨¨¨¦¨¤¤¥¤©
(:flw zAW oiIr) zixaA WCwzp xaM. §¨¦§©¥¦§¦©¥©¨

- xg` xaCz` Wxtl zxg` KxC ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥¤
z` ltke aEzMd xfg dOl ,mixaCd©§¨¦¨¨¨©©¨§¨©¤

?wgvi mr zixAd mEIw,`A` 'x xn` ¦©§¦¦¦§¨¨©©¨
cnl o`Mnmdxa`xnFgeÎlw ¦¨¨¥©§¨¨©¨¤

zMxalAdxiaBd o,dxU oA wgvi) §¦§©¤©§¦¨¦§¨¤¨¨
(daEWgd m`dnzMxA llMoA ¨¥©£¨¦§¨¦§©¤

dn`d;(dgtXd xbd oA l`rnWi) ¨¨¨¦§¨¥¤¨¨©¦§¨
ixdWFzF` iYkxA dPd' aizM ¤£¥§¦¦¥¥©§¦

'FzF` iziAxde FzF` izixtdedf - §¦§¥¦§¦§¥¦¤
lr xn`pl`rnWi`NW iRÎlrÎs` ¤¡©©¦§¨¥©©¦¤Ÿ

,zixAA llkpxnFgeÎlwelrA wgvil ¦§©©§¦§©¨¤§¦§¨©©
- zixAdwgvi z` miw` izixA z`e ©§¦§¤§¦¦¨¦¤¦§¨

-eizFkxAn Fwlg hrni `l i`CeAW¤§©©Ÿ¦§©¤§¦¦§¨
l`rnWi lW:[ ¤¦§¨¥
.éúéøa úàdliOd zixAdzxkPW ¤§¦¦§¦©¦¨¤¦§§¨

,Frxfe mdxa`l d"awd oiA`dY ¥§©§¨¨§©§§¥
dxEqnwx,wgvi lW Frxfl`le §¨©§©§¤¦§¨§Ÿ

s` ,dxEhw ipA rxfe l`rnWi rxfl§¤©¦§¨¥§¤©§¥§¨©
mdxa` rxGn md mBW iR lr: ©¦¤©¥¦¤©©§¨¨

(k).íéàéNð øNò íéðLaEzMd dPiM §¥¨¨§¦¦¦¨©¨

mXA l`rnWi zFgRWn iW`x z ¤̀¨¥¦§§¦§¨¥©¥
fFnxl ,['mihaW' mXA `le] 'mi`iUp'§¦¦§Ÿ©¥§¨¦¦§

W,Elki mipprM'mi`iUp' oFWNW itl ¤©£¨¦¦§§¦¤§§¦¦
,mipprM mB WxRznFnMEp`W ¦§¨¥©©£¨¦§¤¨

:`xwOA mi`vFngExe mi`iUp'mWbe §¦©¦§¨§¦¦§©§¤¤
'oi`(ci ,dk ilyn)gExde milFr mipprd] ¨¦¨£¨¦¦§¨©

.[micxFi mpi` minWbE ,zaXpn§©¤¤§¨¦¥¨§¦
ElNd mipprM ,xnFlkEmpi`W §©©£¨¦©¨¤¥¨

s` ,mica`pe milM `N` miniIwzn¦§©§¦¤¨¨¦§¤¡¨¦©
zFgRWn iW`x lW mzE`iUp§¦¨¤¨¥¦§§
`N` ,onf KxF`l miIwzY `l l`rnWi¦§¨¥Ÿ¦§©¥§¤§©¤¨

Eca`ie Elki(m"`x): ¦§§Ÿ§
(ak).íäøáà ìòîlW FhEWt iRÎlr ¥©©§¨¨©¦§¤

,`xwndpikW iRlM `Ed dIwp oFWl ¦§¨§§¦¨§©¥§¦¨
-'d dlrW xn`p `l cFaMd ipROW¤¦§¥©¨Ÿ¤¡©¤¨¨

,'mdxa` lrn' `N` ,'mdxa` z`n'¥¥©§¨¨¤¨¥©©§¨¨
zaWgp mlFrl dpikXdW mEXn¦¤©§¦¨§¨¤§¤¤

.mc`d on dlrnl zcnFrMeiRÎlr §¤¤§©§¨¦¨¨¨§©¦
FWxcnEpcnlmFwOW ,df oFWNn ¦§¨¨©§¦¨¤¤§

xnFlM ,'mdxa` lrn' `Ed 'd zpikW§¦©¥©©§¨¨§©
miwiCSdWM milEWnlW FYaMxn ¤©©¦¦§¦§¤§©§¤

,mFwn,'d cFaM z` mi`UFp mzFidA ¨¦§¨§¦¤§
ux`A dpikXd dxFW mdilre(x"a) ©£¥¤¨©§¦¨¨¨¤

(m"`x):



jlסב jl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy

(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 הּגֹויים 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  ְִַַ

(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 ְ

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≈¿»

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¿»≈¿≈

myl zxecdn - eheytk iyx

(bk).íBiä íöòa,'dGd mFId' oFWNn §¤¤©¦§©©¤
mdxa` mzF` lOW cFnll WiFA ¥¦§¤¨¨©§¨¨

.deEhvPW mFIa,'mFId mvrA' oFWNnE ©¤¦§©¨¦§§¤¤©
df didW cFnll Wi,mFIAxF`WM ¥¦§¤¨¨¤©§¤

,'FnESrA' mFId.dliNa `leWiBcde ©§¦§Ÿ©¨§¨§¦§¦
W ,cOll icM aEzMd z`f`xizp `l Ÿ©¨§¥§©¥¤Ÿ¦§¨¥

mdxa`miFBd on `l,FA ErBti `OW ©§¨¨Ÿ¦©¦¤¨¦§§
mipvNd on WFA `leEbirli `OW §Ÿ¦©¥¨¦¤¨©§¦

,eilreiElbA Fzeevn z` dUr ¨¨§¨¨¤¦§¨§¨
icM ,`iqdxtaEeiaiF` Eidi `NW §©§¤§¨§¥¤Ÿ¦§§¨

mixnF` FxFc ipaE:oMn xg`lEN`' §¥§¦§©©¦¥¦
EdEpi`xdUrn zrWAEdEpgPd `l §¦¦§©©£¤Ÿ¦©§

W Fzevn miIwlE lEnl'mFwn l,a"a) ¨§©¥¦§¨¤¨
(z"yn:

.ìîiå- lrtIe oFWl,mixg`d z` ln ©¨¨§©¦§¨¨¤¨£¥¦
:Fzia iWp` z ¤̀©§¥¥

(ck).BìBnäa- FlrRdA'lrtp' oFWl §¦§¦¨£§¦§¨
.lEdn dUrPWM xnFlM ,(11:FnM §©§¤©£¨¨§

ux`de minXd zFclFY''m`xAdA §©¨©¦§¨¨¤§¦¨§¨
(c ,a lirl),ux`de minXd zFclFY]§©¨©¦§¨¨¤

:[E`xaPWM§¤¦§§
].BìBnäa`Ed in aEzMd WxiR `l §¦Ÿ¥©©¨¦

W l"fg EWxce ,lOdoiMq mdxa` lhp ©¨§¨§¤¨©©§¨¨©¦
dide ,KFYgl dvxe FzlxrA fg`e§¨©§¨§¨§¨¨©§§¨¨

`xiznlEnl FciA dlri `l `OW ¦§¨¥¤¨Ÿ©£¤§¨¨
ipRn ,obFdMdUr dn .owf didW ©¤¦§¥¤¨¨¨¥¤¨¨
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jl jl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy
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 , ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

(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 לך פפפ 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¿¿»¿»
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סג jl jl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g ycew zayl inei xeriy

(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 הּגֹויים 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  ְִַַ

(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 ְ

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≈¿»

Êb¯כד  „k ÔÈL ÚL˙e ÔÈÚLz ¯a Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«¿«
:d˙Ï¯Ú„ ‡¯Naƒ¿»¿»¿¿≈
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:d˙Ï¯Ú„ ‡¯Na ˙È ¯Êb¿«»ƒ¿»¿»¿¿≈
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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 , ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

(æë)úàî óñk-úð÷îe úéa ãéìé Búéá éLðà-ìëå§¨©§¥³¥Æ§¦´½̈¦¦§©¤−¤¥¥´
:Bzà eìnð øëð-ïa¤¥¨®¦−Ÿ¦«
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י תשרי, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה ברוך שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מז' תשרי,

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם, על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע.

... ולכתבו שהעדר כתבו בעבר, מפני שאין לו מה לעשות וכו', מובנת הפליאה על מענה האמורה: 

בה בשעה שרבבות ואלפי בני ישראל באה"ק ת"ו נשמתם צמאה לדבר ה' אשר גילה ע"י עבדיו נשיאינו 

רבוה"ק ]אף שיש מהם כאלה היודעים מצמאון שלהם וכאלה שהגוף מסתיר על הצמאון, ומובן שעל 

אלה הרחמנות גדולה עוד יותר[, והוא שזכה בחסד עליון לדעת ע"ד תורת רבותינו נשיאינו, כותב שאין 

לו מה לעשות! ובודאי שהאריכות בזה אך למותר, ובפרט בזמן שמחתנו שמצותו אגוד ד' מינים שהם 

מייצגים ד' הסוגים דבני ישראל, והנקודה התיכונה בזה, שאין האתרוג יכול לקיים מצותו באם אין 

הערבה ביחד עמו, וד"ל.

ויהי רצון שעכ"פ מכאן ולהבא יתבונן ויפעול בהפצת המעינות חוצה, ויבשר טוב בטוב האמיתי, 

טוב לשמים וטוב לבריות וטוב העושה פירות )קדושין מ, א(.

בברכה לבשו"ט ולחג שמח.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום, והנני חותם בשמו,

א. קווינט

המזכיר



סד

לשבוע פרשת לך לך תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ב' מרחשון
פרק 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
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ב.39. לג, ב.40.ברכות מ, יד.41.שבת לא, ט.42.מטות א, איכה ע"פ

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 
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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. סט,
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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
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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. סט,
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א.13. כ, 14.12.ברכות הערה לעיל א.15.ראה לה, ב'.16.ר"ה הלכה ˘ËÈÏ"‡:17.סוף "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ הטעם דהוסיף "י"ל
הל' ראה אבל תשבית. דולא בי' (לקו"ת לקבלה שייך ומקרא דתורה גליא - דמשנה ולהעיר כדלקמן. מהתמי' חלק הטעם גם כי -

רפ"ב)". לאדה"ז ˘ËÈÏ"‡:18.ת"ת "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."(לתניא לוי"צ לקוטי (ראה וכו' נשים סדר ‡„19"ÂÓ."שבק ˜"Î ˙Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ וראה וחיפוש. ח"ב)"."צ"ע - דהצ"צ (גם שם ובביאוה"ז ואילך) סע"א  יד, תקו "ז (הקדמת ב כז, פ'20.זח"א המצוות שער

ובכ"מ. ב.21.ואתחנן. לג, ובפרש"י.22.שבת א. יד, חגיגה

             

מרחשון  ה' רביעי יום
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א.23. ח, ה 24.ברכות כאן אומר הזקן שרבנו מה סדרים ‰ÁÎעל בת"ר המשניות, בתורת היה במערה עסקם שעיקר לומר ההכרח שמן
"מנחת  לבעל תורה" "דברי בספר מקשה - חדשים שלשה או בשנים לסיים יכולים היו והתיקונים הזוהר שאת מפני בימיהם, שהיו
האם  שם: שאומר כפי שכן, כלל, הכרח זה אין שלכאורה וכו'), קדשו גאון מהדרת מחילה בקשת (אחרי ע' סימן ח' מהדורא אלעזר"
בגלל  אלא - שבהן? בחידושים ומסלסלים מפלפלים היו שלא בשעה חדשים, כמה במשך המשניות כל לסיים יכולים היו לא בנגלה

דתורה, בנסתר דבר אותו הרי - הוא אומר - כך ואם רב, זמן לוקח זה וכו' ובתירוצים בקושיות וסלסולם ˙ÂÈפלפולם „ÂÚÂ מאשר
ענה לכך. יספיקו לא שנה י"ג שגם רב, זמן לארוך יכול זה ובתיקונים, הזוהר שבספר והענינים הפרטים ביאור ידי שעל ‰È:בנגלה,

זו באגה"ק באווראנט האט דאדה"ז י"ל הנ"ל חדשים ÓˆÚ‰"להשאלה ב' שנה כל שנה ס' ארך אשי ר' ע"י הש"ס דלימוד ובהקדם .
- ברשב"ם) ב קנז, '(ב"ב ˜Â יוחנן ר' לאחרי שהי' - והלימוד סדרים, שש הי' ואז רצופות. שנים עשר היינו פעמים - "מהדורות"

-ÍÚ ‡Ï˘"ב כשעסקו עאכו"כ א). נג, (עירובין ראשונים - דרשב"י Â‡Ó˙לדורו הקושיות ˘˘ ב"פלפול בימיהם", שהי' סדרי
- Î[1684"„ותירוצים" ע' רפ"ג לאדה"ז ת"ת בהל' מקו"א להנ"ל [להעיר וכו' פלפול...פירוקי כי והתיקונים", הזהר ב"ס' משא"כ ,

במערה ובפרט בנגלה דרשב"י בלימודו הי' מוכרח אבל (כדלעיל). והתיקונים" הזהר ב"ס' תמן ולית הרע" ÎÊ‰דמסטרא Ê"ÈÚ˘ לזה
˘ËÈÏ"‡:25.כו'". "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."ועיקור הגרמה הזכיר ב"לוח 26."ולא שליט"א אדמו"ר כ"ק שציין כפי בוי"ו, "יהיו", כצ"ל,

התניא. ספר שבסוף כ.27.התיקון" סה, ˘ËÈÏ"‡:28.ישעי' "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."מיתה אז שתהי' ז.29."ראי' לא, ‰Ú˙30.ירמי'
:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î."לידה אז שתהי' "ראי'
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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 כאן

             

חמישי מרחשון יום ו'
          

 
   

  
  

   
  

     
      

   
   

  
  
  
  
        

 

       
       

       
        

  
   
   
   
    
  
  
  
   
    

  
   

   
  

  
   
   
   

   
     

        
      

        
        

       
      

      
       

       

           
         

        
      

   
  

   
  
   

    
  
  
  

  
  
  

  
   
  

 
  

  
    

        
       

       
          
          
        

      
      

          
        

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

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

 

 

       
      

 

     
       
        
       
       
       
       
         
       
       
        
       
        
        
         

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

.35:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."מ"ב פ"ב היד.36."חגיגה ספר בהקדמת ב'.37.רמב"ם פרק מ"ט ‡„38"ÂÓ.שער ˜"Î ˙Ú‰
‡"ËÈÏ˘."(בהוספה קה"ת בתו"א (נדפס לשם הצ"צ ובביאור ח"ש) פ' (תו"א בעצמו אדנ"ע מלשון לכהנ"ל "להעיר :
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ועוד.43. א. פה, ב.44.זח"ב רנד, זח"ב

אגרות קודש

 ב"ה,  ז"ך תשרי, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו מי"ז אלול, ונתעכב המענה מפני טרדות ימי הסגולה דחודש זה.

נהניתי שמכתבי הזכירו על הקשר האמיץ שיש לו עם ליובאוויטש, ועורר בו זכרונות ימי קדם 

וגם זכרון אביו ז"ל והתקשרותו הפנימית עם ליובאוויטש. וכיון שאמרו חכמינו זכרונם לברכה לא 

בני  עמנו  פי סיסמא של  ועל  פעולתם  זכרונות אלה  יפעלו  דבר אחד לבטלה, הרי בטח  ברא הקב"ה 

ישראל שהמעשה הוא העיקר.

מה שכותב שמלאכתו אינה נוחה ולכל היותר יש בה לתקן המעשה אך לא לתקן את האדם, 

כו', הנה בשטח זה בפרט יש הדגשה מיוחדת בתורת החסידות בענין פעולת המעשה על האדם, שבעצם 

יותר על האדם מפעולת הדיבור והמחשבה. שלכן גם בתורה מוצאים אנו  לפעמים משפיעה בעומק 

הדגשה יתרה על קיום המצוות בפועל, ואח"כ בא ענין האמונה, בבחינת נעשה ואח"כ נשמע, אף על 

פי שידוע עד כמה גינו ענין דמצות אנשים מלומדה, וכמובא ג"כ באגרת הקדש לרבנו הזקן סי' כ"א 

ומסיים בדברי המורה הגדול, רופא הנפש ורופא הגוף גם יחד, הוא הרמב"ם בפירוש המשנה דאבות 

וידוע פתגם הבעש"ט  נאמר "ארץ חפץ",  ובפרט שעל היהודים  לזכך הנפש.   - רוב המעשה  לפי  הכל 

הנמשל בזה, שכשמסתכלים מחוץ אין לשער האוצרות הטמונים במעמקים, כן הוא בנוגע לבני ובנות 

ישראל. ועוד בנקודה זו בתוכן מכתבי הכללי לראש השנה דהאי שתא, אשר העתקתו מוסגרה בזה 

ותקותי שימצא בו ענין.

בכבוד ובברכה.
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ועוד.43. א. פה, ב.44.זח"ב רנד, זח"ב

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

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . עח

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
ֲאִריכּות ָיִמים ָאַמר:  ּבַ ָרָצה ְלָבְרכֹו  ּוְכׁשֶ ֲעבֹוָדה.  ּבָ קּות  ְוִהְתַעּסְ ּמּוד ַהֲחִסידּות  ירּות ִמּלִ ְטִרידֹו ָהֲעׁשִ ּ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,  ַמֲחׁשָ ּבּור  ּדִ ה  ַמֲעׂשֶ  – ב  ַהּלֵ ׁשֹון,  ַהּלָ ַהּגּוף,  ָעְרַלת  ֲהָסַרת  הּוא:  ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ְלַאַחר  ֶדר  ַהּסֵ
ְרֵסם  ּפִ ְך  ּכָ ַאַחר  ָבה,  ַמֲחׁשָ  – ּבֹוְראֹו  ֶאת  יר  ִהּכִ ה  ְתִחּלָ ּבִ ֲהֵרי  ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ֹקֶדם  ָהָיה  ׁשֶ ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 

ה. ְך ִמיָלה – ַמֲעׂשֶ ּבּור, ְוַאַחר ּכָ ֱאלֹקּותֹו, – ּ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
ֶגֶדר  ּבְ ֶאְצלֹו  ִנְכָנס  ֵאינֹו  ׁשּוט  ַהּפָ ִאיׁש  ֲהֵרי  ֶהָחָכם  ׁש  ֶהְרּגֵ ּבְ ם  ּגַ ְוֵכן  ְלַגְמֵרי.  ָמקֹום  ִפיַסת  ּתְ ר  ֶהְעּדֵ ּדְ
ֵאין  ֵעיָניו ׁשֶ ב ּבְ ה ָרָעה – ְוֶנְחׁשָ ֶזהּו ִמּדָ לֹום, ּדְ לֹו ְודֹוֶחה אֹותֹו, ַחס ְוׁשָ ְמַבּטְ ָלל – ְוֵאין ֶזה ּדִ י ּכְ ֱאנֹוׁשִ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ד  חשון ב' ראשון יום השור  דין משנה הרשות שינוי

:Â ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰økîðå ãòeäL øBL¤©§¦§©
äpLî úépzLpL úeLøäL ;Búenúì øæç Z äðzîa ïzð Bà¦©§©¨¨¨©§©¤¨§¤¦§©¥§©¨

.Bðéã¦
בהלכה  גם הובא דינו" משנה שנשתנית "שהרשות הכלל

ה"ט)קודמת השואל (פ"ד בבית והועד תם כשהוא "שאלו :
בטלה  רשותו ונשתנית הואיל לתמותו, חזר לבעליו והחזירו
בשינוי  כאן, אבל נזק". חצי משלמין והבעלים ההעדה,
"הרשות  הרמב"ם כתב מתנה, או מכר ידי על רשות

משנה והחזירו epicשנשתנית השואל בבית ב"הועד ואילו "
בטלה רשותו ונשתנית "הואיל כתב ".dcrddלבעליו"

ששינוי  הטעם ביאור בהקדם השינוי, טעם את לבאר ויש
"עושה  משמעו 'מועד' והרי השור, העדאת את מבטל רשות

תמיד" לעשותו שדרכו ה"ד)מעשה פ"א שינוי (לעיל ואיך ,
השור? הרגל את מבטל הבעלות

רש"י חזר)ופירש ד"ה לט ,א. קמא מרשות (בבא שיצא "מועד :
דין  את משנה הרשות - אחרים בעלים ליד ונכנס זה

הבעלים" בפני אלא העדה "אין כי ה"ב)העדאתו", ,(לעיל
לבעלים  שההתראה הכתוב גזירת הבעלים, שהשתנו וכיון

') בטילה.oicהקודמים העדאתו')
לרשות (שם)והמאירי  מרשות השור "יציאת מפרש:

הורגל  הקודמים הבעלים אצל כי – וטבעו" מזלו משנה
שהבעלים  ומסתבר שמירה, חוסר בגלל נגח להיות

ישתנה. וההרגל שמירתו על יותר יקפידו הנוכחיים
או  השור במכירת כאן, - ההסברים כשני נוקט והרמב"ם
בהנהגת  והשוני מוחלט, רשות שינוי יש במתנה, נתינתו
כתב  ובזה השור, טבע את גם משנה החדשים הבעלים

משנה שנשתנית "הרשות כתוצאה epicהרמב"ם כי ,"
כאשר  אבל לנגוח. דרכו שאין כ'תם' דינו טבעו משינוי
השור  היות ובעת לבעליו" והחזירו השואל בבית "הועד
בעליו  "שם שהרי מוחלט רשות שינוי היה לא השואל אצל
השור  כלפי הנהגתו את בהרבה משנה אינו והשואל עליו",
רשותו  ונשתנית "הואיל הרי - השתנה לא השור וטבע

לבעלים dcrddבטלה שהיתה וההתראה והעדות ,"
חזר  השור כאשר המשאיל את לחייב יכולה אינה הקודמים

לרשותו.
(102 'nr ,el zegiy ihewl)

ה'תשע"ד  חשון ג' שני יום כפול  כופר או כופר חצי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰ïéôzL éðL ìL øBL¤§¥ª¨¦
ïäî ãçà ìk éøäL ;íìL øôk ílLî íäî ãçà ìk Z âøäL¤¨©¨¤¨¥¤§©¥Ÿ¤¨¥¤£¥¨¤¨¥¤

éøö.äøeîâ äøtk C ¨¦©¨¨§¨
א)בגמרא מ, ישלם (ב"ק מהשותפים אחד כל אם הסתפקו:

אחד  "כופר והרי כופרים, שני ששילמו נמצא שלם, כופר
כופר  חצי ישלם אחד כל ואם כופרין" שני ולא רחמנא אמר

כופר"? חצי ולא רחמנא אמר שלם "כופר –
שכל  לחומרא פוסק והרמב"ם הספק, נפשט לא ובגמרא
אין  ממונות בדיני הרי להבין: ויש שלם. כופר ישלם אחד

מספק? ממון מוציאים
כופר  שחייבים ספק ואין מאחר משנה': ה'מגיד ומבאר
שישלם  להחמיר יש הכופר, סכום על רק הוא הספק אלא
זה  אין כי ממון לספק דומה זה ואין שלם, כופר אחד כל

עליהם. ככפרה משמש הכופר אלא בלבד ממוני דין
אחר: באופן מבארים ויש

אמר  אחד "כופר הגמרא בדברי ביאור צריך לכאורה
ככפרה  משמש והכופר מאחר והרי כופרין", שני ולא רחמנא

ל  כדי האדם שמים על בידי מיתה עונש ממנו הסיר
אחד  כל ישלם לא מדוע הרג, ששורו כך על בו שהתחייב

מיתה? חייב מהם אחד כל והרי שלם, כופר
הוא  האם הכופר: של בהגדרתו דנו אכן שבגמרא אלא
הרג  ששורם קטנים יתומים ולכן הבעלים על לכפרה בא
כתשלומי  שנידון או כפרה בני אינם כי כופר משלמים אינם
של  שור לגבי הגמרא שספק לומר יש זה ולפי רגילים. ממון
ממון  כתשלומי נחשב שהכופר הדעה לפי רק הוא שותפים
כל  צריך בוודאי ככפרה, בא הכופר אם אך ככפרה, ולא
זקוק  מהשניים אחד כל שהרי שלם כופר לשלם אחד

פסק והרמב"ם ומאחר ו)לכפרה. כפרה,(הל' הוא שהכופר
אחד  כל ובוודאי שותפים של שור בדין להסתפק מקום אין

שלם כופר משלם שם)מהם ב"ק שדה .(מרומי



עט היום יום . . . 

ִבילֹו,  ׁשְ ּבִ ָבר  ּדָ ֵאיֶזה  ַלֲעׂשֹות  ׁשּוט  ַהּפָ ָלִאיׁש  ה  ְיַצּוֶ ֶהָחָכם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָהָיה  ָלל.  ּכְ ִעּמֹו  ַיַחס  ל  ׁשֶ ר  ֶקׁשֶ לֹו 
ָיכֹול  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ְמִציאּותֹו  יׁש  ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ְלַעְצמֹו  ֵהן  ׁשּוט,  ַהּפָ ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ ְמִציאּותֹו  נֹוָלד  ֶזה  ִצּוּוי  ּבְ ה  ִהּנֵ
ר  ר ֵאָליו ְיַדּבֵ ב ִלְמִציאּות ֲאׁשֶ ֵעיֵני ֶהָחָכם ֶנְחׁשָ ָבר, ְוֵהן ּבְ ה ֶהָחָכם ַלֲעׂשֹות ּדָ ם ִמְצַות ֶהָחָכם ְולֹו ִצּוָ ְלַקּיֵ
ל מּוָבן. ְמׁשָ יֹוֵתר. ְוַהּנִ ׁשּוט ּבְ ה, ּוְלַבד ֹזאת ֲהֵרי ִצּוּוי ֶזה ְמַאֵחד ֶהָחָכם ָהָרם ְוַנֲעֶלה ִעם ָהִאיׁש ַהּפָ ִויַצּוֶ

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.
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בהלכה  גם הובא דינו" משנה שנשתנית "שהרשות הכלל

ה"ט)קודמת השואל (פ"ד בבית והועד תם כשהוא "שאלו :
בטלה  רשותו ונשתנית הואיל לתמותו, חזר לבעליו והחזירו
בשינוי  כאן, אבל נזק". חצי משלמין והבעלים ההעדה,
"הרשות  הרמב"ם כתב מתנה, או מכר ידי על רשות

משנה והחזירו epicשנשתנית השואל בבית ב"הועד ואילו "
בטלה רשותו ונשתנית "הואיל כתב ".dcrddלבעליו"

ששינוי  הטעם ביאור בהקדם השינוי, טעם את לבאר ויש
"עושה  משמעו 'מועד' והרי השור, העדאת את מבטל רשות

תמיד" לעשותו שדרכו ה"ד)מעשה פ"א שינוי (לעיל ואיך ,
השור? הרגל את מבטל הבעלות

רש"י חזר)ופירש ד"ה לט ,א. קמא מרשות (בבא שיצא "מועד :
דין  את משנה הרשות - אחרים בעלים ליד ונכנס זה

הבעלים" בפני אלא העדה "אין כי ה"ב)העדאתו", ,(לעיל
לבעלים  שההתראה הכתוב גזירת הבעלים, שהשתנו וכיון

') בטילה.oicהקודמים העדאתו')
לרשות (שם)והמאירי  מרשות השור "יציאת מפרש:

הורגל  הקודמים הבעלים אצל כי – וטבעו" מזלו משנה
שהבעלים  ומסתבר שמירה, חוסר בגלל נגח להיות

ישתנה. וההרגל שמירתו על יותר יקפידו הנוכחיים
או  השור במכירת כאן, - ההסברים כשני נוקט והרמב"ם
בהנהגת  והשוני מוחלט, רשות שינוי יש במתנה, נתינתו
כתב  ובזה השור, טבע את גם משנה החדשים הבעלים

משנה שנשתנית "הרשות כתוצאה epicהרמב"ם כי ,"
כאשר  אבל לנגוח. דרכו שאין כ'תם' דינו טבעו משינוי
השור  היות ובעת לבעליו" והחזירו השואל בבית "הועד
בעליו  "שם שהרי מוחלט רשות שינוי היה לא השואל אצל
השור  כלפי הנהגתו את בהרבה משנה אינו והשואל עליו",
רשותו  ונשתנית "הואיל הרי - השתנה לא השור וטבע

לבעלים dcrddבטלה שהיתה וההתראה והעדות ,"
חזר  השור כאשר המשאיל את לחייב יכולה אינה הקודמים

לרשותו.
(102 'nr ,el zegiy ihewl)

ה'תשע"ד  חשון ג' שני יום כפול  כופר או כופר חצי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰ïéôzL éðL ìL øBL¤§¥ª¨¦
ïäî ãçà ìk éøäL ;íìL øôk ílLî íäî ãçà ìk Z âøäL¤¨©¨¤¨¥¤§©¥Ÿ¤¨¥¤£¥¨¤¨¥¤

éøö.äøeîâ äøtk C ¨¦©¨¨§¨
א)בגמרא מ, ישלם (ב"ק מהשותפים אחד כל אם הסתפקו:

אחד  "כופר והרי כופרים, שני ששילמו נמצא שלם, כופר
כופר  חצי ישלם אחד כל ואם כופרין" שני ולא רחמנא אמר

כופר"? חצי ולא רחמנא אמר שלם "כופר –
שכל  לחומרא פוסק והרמב"ם הספק, נפשט לא ובגמרא
אין  ממונות בדיני הרי להבין: ויש שלם. כופר ישלם אחד

מספק? ממון מוציאים
כופר  שחייבים ספק ואין מאחר משנה': ה'מגיד ומבאר
שישלם  להחמיר יש הכופר, סכום על רק הוא הספק אלא
זה  אין כי ממון לספק דומה זה ואין שלם, כופר אחד כל

עליהם. ככפרה משמש הכופר אלא בלבד ממוני דין
אחר: באופן מבארים ויש

אמר  אחד "כופר הגמרא בדברי ביאור צריך לכאורה
ככפרה  משמש והכופר מאחר והרי כופרין", שני ולא רחמנא

ל  כדי האדם שמים על בידי מיתה עונש ממנו הסיר
אחד  כל ישלם לא מדוע הרג, ששורו כך על בו שהתחייב

מיתה? חייב מהם אחד כל והרי שלם, כופר
הוא  האם הכופר: של בהגדרתו דנו אכן שבגמרא אלא
הרג  ששורם קטנים יתומים ולכן הבעלים על לכפרה בא
כתשלומי  שנידון או כפרה בני אינם כי כופר משלמים אינם
של  שור לגבי הגמרא שספק לומר יש זה ולפי רגילים. ממון
ממון  כתשלומי נחשב שהכופר הדעה לפי רק הוא שותפים
כל  צריך בוודאי ככפרה, בא הכופר אם אך ככפרה, ולא
זקוק  מהשניים אחד כל שהרי שלם כופר לשלם אחד

פסק והרמב"ם ומאחר ו)לכפרה. כפרה,(הל' הוא שהכופר
אחד  כל ובוודאי שותפים של שור בדין להסתפק מקום אין

שלם כופר משלם שם)מהם ב"ק שדה .(מרומי
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ה'תשע"ד  חשון ד' שלישי יום המקדש? בית נשרף מתי

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰BMàL ét ìò óà©©¦¤¦
.åévça ä÷éfäL Bîk àeä éøä ,àeä BðBîî̈£¥§¤¦¦¨§¦¨

בגמרא יוחנן רבי דעת א)זוהי כב, על (ב"ק האדם שחיוב
בידיו. הבעיר כאילו – חציו' 'משום הוא האש נזקי
בשעה  רק היתה ('חציו') האדם פעולת מובן: אינו ולכאורה
אנוס  כבר הוא האדם הרי הנזק, בשעת כך, ואחר שהדליק

מתחייב? ולמה
יוסף' ה'נימוקי שם)ומבאר :(ב"ק

התרחש  שהנזק השעה על מתחייב לא האדם אכן,
שיצא  שבשעה החץ כזורק חציו משום "חיובו אלא בפועל,

הכל". נעשה שעה באותה ידו, מתחת החץ
לתענית  בקשר עצמו יוחנן רבי דברי על הקשו ומכאן

א)תשעהֿבאב כט, לא (תענית הדור באותו הייתי "אלמלי :
נשרף". בו היכל של שרובו מפני בעשירי, אלא קבעתיו
כבר  הנזק שכל נחשב האש הדלקת שבשעת כיון ולכאורה,
ההבערה  תחילת היתה שבו באב, שבתשעה נמצא נעשה,
התענית  את קובע היה ולמה החורבן, כל נעשה כבר

ב)בעשירי סי' חו"מ יהונתן זכרון ?(שו"ת
והביאור:

שעה  באותה ידו מתחת החץ שיצא ש"בשעה לכך הטעם
החץ  יצא חץ זורק אדם שכאשר מפני הוא הכל" נעשה
כל  כן, ואם אותו. להחזיר היכולת את לו ואין מידיו
כבר  להיות מוכרחות ואילך מכאן החץ שיעשה הפעולות
נעשה  כבר הנזק כאילו זה הרי ולכן החץ זריקת משעת
כבר  הוא 'חציו') (משום האש נזקי על והחיוב החץ בזריקת

ההבערה. בשעת
הקב"ה  כאשר כן שאין מה בשרֿודם, אצל זה כל אבל

בידיו" אוחזן "כאילו זה הרי חציו את האזינו זורק – רש"י (לשון

מא) את לב, להחשיב ואין רגע בכל אותם להחזיר וביכולתו
כבר  כאילו נתבצעו, לא שעוד החץ של העתידיות התוצאות
התענית  את לקבוע צריך היה יוחנן רבי לדעת ולכן נעשו.
האש  את הצית שהקב"ה לאחר גם כי – באב בעשירי
בפועל  והחורבן האש, את לעצור היה יכול באב, בתשעה

באב בעשירי בעיקר 126)נעשה עמ' א שיחות .(לקוטי

ה'תשע"ד  חשון ה' רביעי יום לגזילה  גניבה בין

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰äåMî ïBîî áðBbä ìk̈©¥¨¦¨¤
.áðâú àì :øîàpL ,äOòú àì ìò øáBò Z äìòîìe äèeøt§¨§©§¨¥©Ÿ©£¤¤¤¡©Ÿ¦§Ÿ

גזילה בהלכות הגוזל (סופ"א)והנה, "כל הרמב"ם: כתב
ממנו...". נשמתו נטל כאילו פרוטה שווה חברו את

ולא  זה דבר נאמר בגזילה דווקא מדוע להבין וצריך
בגניבה?

זה)והתוספות ד"ה ב, נח, דפעמים (ב"מ "משום שהוא כתבו
חבירו  את הגוזל כלומר, לקנות". במה לו ואין כבד רעב

היה שו  אילו כי נשמתו, את נוטל כאילו נחשב פרוטה ה
הרי  זו, בפרוטה נפשו חיי לקנות היה ויכול מאד רעב הנגזל
נפשו. חיי לקנות האפשרות ממנו נגזלה מהגזילה כתוצאה

" הכותב הרמב"ם בדעת כן לפרש אין ראשית, lkאך
הרי  ועוד, האופנים. בכל שמדובר היינו חבירו", את הגוזל
היה  שיכול פרוטה שגנב כיון טעם: אותו שייך בגניבה גם
נטל  "כאילו הגנב גם מסוים), (במצב נפשו חיי בה לקנות

נשמתו". את

נטל  "כאילו הגוזל כל הרמב"ם שיטת שלפי נראה לכן
שפיכות  לידי להביא עלולה שהגזילה משום לא נשמתו" את
האדם  "ממון לקיחת עצם מפני אלא (בפועל), דמים
גניבה  בהל' שכותב (כפי הבעלים של כורחו בעל בחוזקה"

זה (ה"ג)להלן אין יד, בחוזק ובפרהסיא בגלוי לקח "אם :
ממון  נטילת של פעולה רק שאיננה גזלן) אלא גנב
ומפקיע  מבטל הוא זו בפעולה אלא בגניבה) (כמו מהבעלים
"כאילו  זה הרי ולכן רכושו מעל האדם של הבעלות את
שהפקעת  היינו יקח", בעליו "נפש ככתוב נשמתו", את נוטל
נשמתו. כנטילת היא הרי הגזילה, ידי על מהחפץ הבעלות

השאלות: שתי מיושבות זה ולפי
הפקעת  לעצם הכוונה כי מצב בכל אמור הדבר א)

ובחוזקה. בכוח מממונו אדם של הבעלות
בכוח  בעלות הפקעת יש בה בגזילה רק אמור הדבר ב)

בלבד. ממון נטילת שהיא בגניבה ולא
(115 'nr a"l zegiy ihewl)

ה'תשע"ד  חשון ו' חמישי יום גנוב  רכוש קניית

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰ápbä ïî úBð÷ì øeñà̈¦§¦©©¨
,äøáò éøáBò éãé ÷éæçî éøäL ,àeä ìBãb ïBòå .áðbL õôçä©¥¤¤¨©§¨¨¤£¥©£¦§¥§¥£¥¨
Bðéà Z ç÷Bì àöîé àì íàL ;úBøçà úBáðb áðâì Bì íøBâå§¥¦§Ÿ§¥£¥¤¦Ÿ¦§¨¥©¥

.BLôð àðBO ápb íò ÷ìBç :øîàð äæ ìòå .áðBâ¥§©¤¤¡©¥¦©¨¥©§
ישמע  אלה נפשו, שונא גנב עם 'חולק הוא: הכתוב לשון
מאחר  עצמו, את שונא הגנב עם החולק ופירושו: יגיד', ולא
ואינו  הגנבה היכן שיודע מי על קללה מטילים הדין שבית
בו  שתפגע גורם וכך מודיע אינו מהגנב והקונה מודיע,

הקללה.

על  השבה חובת שחלה בזמן רק אמור הדבר זה ולפי
חיוב  ואין הגנב ביד הגנבה של שינוי היה אם אך הגנבה,
על  לאסור מקור אין קללה, מטילים הדין בית ואין להשיבה

הגנבה. קניית
המהרש"ל נו)אך פ"י, ב"ק כאן (יש"ש הרמב"ם מדברי לומד

לדבריו  שהרי הגנבה, שהשתנתה לאחר אף חל שהאיסור
ואם  לגנוב, להמשיך לגנב שגורם משום הוא האיסור טעם
שקונה. זו גניבה על השבה חיוב כשאין אף לאסור יש כן

קללה  פירושו יגיד' ולא ישמע 'אלה הכתוב זה ולפי

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

הגנוב. החפץ את שקונה מי את הנגנב שמקלל
לגנוב  להמשיך לגנב הגורם שהקונה המהרש"ל ומוסיף
לנגנב  נזק וגרימת באיסור, הגנב הכשלת איסורים: שני עובר

העתידי.
מגנב  גנבה קניית לגבי הטעמים שני בין מינה' ו'נפקא
שמותר  יתכן הגנב את שמכשיל משום הוא האיסור אם גוי:
'מסייע  איסור אין מהפוסקים חלק לדעת כי ממנו, לקנות
האיסור  אם אך יהודי, כלפי רק אלא בגוי עברה' עוברי ביד
הנזק  מפני בגוי גם לאסור יש לנגזל שיגרם הנזק מצד הוא

מהם שיגנוב ליהודים קיג)שיגרם עמ' חו"מ, יעקב, .(אמרי
הזקן אדמו"ר לדעת סכ"ג)אך וגנבה גזלה לקנות (הל' מותר

שהביא  ואע"פ השבה, חיוב בו ואין שהשתנה חפץ מהגנב
ס"ט) לגנב (שם שגורם משום הוא שהאיסור הרמב"ם דברי את

כשקונה  אף לאסור מקום היה זה ומטעם ולגנוב להוסיף
ייתפס  שמא מסתכן והגנב מאחר כי לומר יש - יאוש לאחר
אלא  מיד החפץ את למכור יוכל שלא יידע אם הרי וייענש,
ולכן  מהגניבה, שימנע כדי בכך די לשנותו, בו לטרוח יצטרך

החפץ שינוי לאחר לקנות אסרו קיב)לא עמ' שם יעקב .(אמרי

ה'תשע"ד  חשון ז' שישי יום הגל? את עליו מפקחים מתי - במחתרת הבא

:‚È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰,íéîã Bì LiL ápb ìk̈©¨¤¥¨¦
.åéìò íéçwôî Z úaLa ìb åéìò ìôð íà¦¨©¨¨©§©¨§©§¦¨¨

מתכוין  שאינו היינו דמים', לו ש'יש במחתרת שבא גנב
להרגו  ואסור מבנו) לגנוב שבא אב (כגון לו יתנגדו אם להרוג
שהוא  אף אותו מפנים בשבת אבנים גל עליו נפל אם –

בשבת האסורה ב),מלאכה עב, דמים'(סנהדרין לו ש'אין גנב אבל
אין  הגל עליו נפל אם 'רודף', דין לו יש כי להרגו ומותר
בלא  להרגו דניתן "כיון להצילו כדי השבת את מחללים

חתירה" משעת הוא קטילא' 'גברא לפקח)התראה ד"ה שם .(רש"י
גדול': ה'אור ומקשה

יהרוג  זה שגנב חשש אין אם שגם משמע רש"י מלשון
את  מחללים אין הגל את מעליו שיפנו לאחר הבית בעל את
מותר  הרי שיהרוג, חשש יש אם (כי להצילו כדי השבת
הוצרך  ומדוע הגל, את מעליו לפנות שאסור ובוודאי להרגו
השאלה: ונשאלת הוא'?). קטילא ש'גברא להסביר רש"י
חייבים  לא מדוע להרגו, ואסור רודף דין אין שלגנב כיון

שבת'? שדוחה נפש 'פיקוח מדין להצילו
ומבאר:

את  רק כאן כתב שהרי כרש"י סובר אינו הרמב"ם אכן,
בשבת  הגל את עליו שמפקחים דמים' לו 'שיש גנב דין
משום  וזאת דמים', לו 'שאין גנב לדין כלל מתייחס ואינו
בעל  את להרוג הגנב מתכוין הגל עליו שנפל לאחר גם שאם
להרגו, מותר שהרי הגל, את עליו לפקח אין בוודאי הבית,
כך  ואם רודף דין לו אין שוב יותר, קיים אינו החשש ואם
זאת  לומר צריך הרמב"ם ואין להרגו, ואסור דמים' לו 'יש

כתב כבר יא)שהרי הואיל (בהל' המחתרת מן יוצא "מצאו
דמים". לו יש - רודף ואינו עורף ופנה

מתכוין  שהגנב חשש אין כעת אם גם רש"י לדעת אך
כי  בשבת, הגל את עליו מפקחים אין הבית, בעל את להרוג

"גבר  - לסכנה עצמו את שהכניס ואין כיון הוא" קטילא א
השבת. את עליו מחללים

(9 'nr ` 'iq lecb xe`)

ה'תשע"ד  חשון ח' קודש שבת תחמוד'? 'לא על עוברים מתי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰...ãîBçä ìk̈©¥
,epnî eäð÷iL Bì øLôàL øáã Bà ,Bøáç ìL åéìëå Búéa¥§¥¨¤£¥¨¨¤¤§¨¤¦§¥¦¤
ét ìò óà ,epnî Bç÷lL ãò Ba øéöôäå íéòøa åéìò øéaëäå§¦§¦¨¨§¥¦§¦§¦©¤§¨¦¤©©¦
:øîàpL ,äOòú àìa øáBò äæ éøä Z íéaø íéîã Bì ïúpL¤¨©¨¦©¦£¥¤¥§Ÿ©£¤¤¤¡©

.ãîçú àìŸ©§Ÿ
התוספות מעיקרא),לדעת ד"ה ב כה, 'לא (סנהדרין איסור

ללא  שחמד הדבר את לקח החומד אם רק הוא תחמוד'
ואילו  תחמוד'. 'לא על עובר אינו שילם אם  אבל תשלום
'לא  על עובר רבים" דמים לו "נתן אם גם הרמב"ם לדעת

תחמוד'.
משנה' ה'לחם ה"ד)והקשה פ"י עדות :(הל'

עדות של (שם)בהלכות גזל על העובר "כל הרמב"ם כתב
והן  החמסנים כיצד? מדבריהם. פסול הוא הרי דבריהם
על  אף הבעלים, ברצון שלא מטלטלין או קרקע הלוקחין

מדבריהם". פסולין אלו הרי הדמים שנותנין פי
בגמרא זו הלכה כה,ב)ובמקור התוספות (סנהדרין שואלים

מעיקרא) כן (ד"ה ואם תחמוד' 'לא על עוברים החמסנים הרי :
הוא  תחמוד' 'לא איסור ומתרצים: מדאורייתא! נפסלים הם
אינו  שילם אם אבל שלקח, מה תמורת שילם לא אם רק

הרמב"ם  לשיטת כן, ואם שפסלוהו. הם וחכמים עובר
שאלת  נשאלת שילם, אם גם תחמוד' 'לא על שעובר
עוברים  הם והרי מדרבנן, פסולים החמסנים מדוע התוספות

תחמוד'? 'לא על
'המקנה' בספר א)ותירץ סע' כח סי' :(קו"א

בלא  עובר ש"אינו הרמב"ם עדמלשון זה החפץ gwiyו
כן  אם אלא תחמוד' 'לא על עובר שאינו משמע שחמד"
מעשה, שינוי בו עשה או דמיו ששילם היינו החפץ את קנה
הבעלים. ברשות עדיין החפץ כי עובר אינו לכן קודם אבל
בקנין  קנאם ולא מטלטלין או קרקע שלקח חמסן זה, ולפי

מדרבנן. אלא מדאורייתא פסול אינו גמור
חמד' קל)וה'שדי כלל ה'למד', של (מע' ביאורו את הביא

המהרי"ט:
אינו  זאת ועם תחמוד' 'לא על עובר משלם אם גם אכן
יודעים  אינם אנשים כלל בדרך כי מדאורייתא, לעדות נפסל
'לא  על עוברים משלמים לא אם שרק וסוברים זו הלכה
פוסלת  אינה בשגגה או בטעות שנעשתה והעבירה תחמוד'
ראו  כי לעדות החמסנים את פסלו שחכמים אלא לעדות

בקביעות. זאת שעושים
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ה'תשע"ד  חשון ד' שלישי יום המקדש? בית נשרף מתי

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰BMàL ét ìò óà©©¦¤¦
.åévça ä÷éfäL Bîk àeä éøä ,àeä BðBîî̈£¥§¤¦¦¨§¦¨

בגמרא יוחנן רבי דעת א)זוהי כב, על (ב"ק האדם שחיוב
בידיו. הבעיר כאילו – חציו' 'משום הוא האש נזקי
בשעה  רק היתה ('חציו') האדם פעולת מובן: אינו ולכאורה
אנוס  כבר הוא האדם הרי הנזק, בשעת כך, ואחר שהדליק

מתחייב? ולמה
יוסף' ה'נימוקי שם)ומבאר :(ב"ק

התרחש  שהנזק השעה על מתחייב לא האדם אכן,
שיצא  שבשעה החץ כזורק חציו משום "חיובו אלא בפועל,

הכל". נעשה שעה באותה ידו, מתחת החץ
לתענית  בקשר עצמו יוחנן רבי דברי על הקשו ומכאן

א)תשעהֿבאב כט, לא (תענית הדור באותו הייתי "אלמלי :
נשרף". בו היכל של שרובו מפני בעשירי, אלא קבעתיו
כבר  הנזק שכל נחשב האש הדלקת שבשעת כיון ולכאורה,
ההבערה  תחילת היתה שבו באב, שבתשעה נמצא נעשה,
התענית  את קובע היה ולמה החורבן, כל נעשה כבר

ב)בעשירי סי' חו"מ יהונתן זכרון ?(שו"ת
והביאור:

שעה  באותה ידו מתחת החץ שיצא ש"בשעה לכך הטעם
החץ  יצא חץ זורק אדם שכאשר מפני הוא הכל" נעשה
כל  כן, ואם אותו. להחזיר היכולת את לו ואין מידיו
כבר  להיות מוכרחות ואילך מכאן החץ שיעשה הפעולות
נעשה  כבר הנזק כאילו זה הרי ולכן החץ זריקת משעת
כבר  הוא 'חציו') (משום האש נזקי על והחיוב החץ בזריקת

ההבערה. בשעת
הקב"ה  כאשר כן שאין מה בשרֿודם, אצל זה כל אבל

בידיו" אוחזן "כאילו זה הרי חציו את האזינו זורק – רש"י (לשון

מא) את לב, להחשיב ואין רגע בכל אותם להחזיר וביכולתו
כבר  כאילו נתבצעו, לא שעוד החץ של העתידיות התוצאות
התענית  את לקבוע צריך היה יוחנן רבי לדעת ולכן נעשו.
האש  את הצית שהקב"ה לאחר גם כי – באב בעשירי
בפועל  והחורבן האש, את לעצור היה יכול באב, בתשעה

באב בעשירי בעיקר 126)נעשה עמ' א שיחות .(לקוטי

ה'תשע"ד  חשון ה' רביעי יום לגזילה  גניבה בין

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰äåMî ïBîî áðBbä ìk̈©¥¨¦¨¤
.áðâú àì :øîàpL ,äOòú àì ìò øáBò Z äìòîìe äèeøt§¨§©§¨¥©Ÿ©£¤¤¤¡©Ÿ¦§Ÿ

גזילה בהלכות הגוזל (סופ"א)והנה, "כל הרמב"ם: כתב
ממנו...". נשמתו נטל כאילו פרוטה שווה חברו את

ולא  זה דבר נאמר בגזילה דווקא מדוע להבין וצריך
בגניבה?

זה)והתוספות ד"ה ב, נח, דפעמים (ב"מ "משום שהוא כתבו
חבירו  את הגוזל כלומר, לקנות". במה לו ואין כבד רעב

היה שו  אילו כי נשמתו, את נוטל כאילו נחשב פרוטה ה
הרי  זו, בפרוטה נפשו חיי לקנות היה ויכול מאד רעב הנגזל
נפשו. חיי לקנות האפשרות ממנו נגזלה מהגזילה כתוצאה

" הכותב הרמב"ם בדעת כן לפרש אין ראשית, lkאך
הרי  ועוד, האופנים. בכל שמדובר היינו חבירו", את הגוזל
היה  שיכול פרוטה שגנב כיון טעם: אותו שייך בגניבה גם
נטל  "כאילו הגנב גם מסוים), (במצב נפשו חיי בה לקנות

נשמתו". את

נטל  "כאילו הגוזל כל הרמב"ם שיטת שלפי נראה לכן
שפיכות  לידי להביא עלולה שהגזילה משום לא נשמתו" את
האדם  "ממון לקיחת עצם מפני אלא (בפועל), דמים
גניבה  בהל' שכותב (כפי הבעלים של כורחו בעל בחוזקה"

זה (ה"ג)להלן אין יד, בחוזק ובפרהסיא בגלוי לקח "אם :
ממון  נטילת של פעולה רק שאיננה גזלן) אלא גנב
ומפקיע  מבטל הוא זו בפעולה אלא בגניבה) (כמו מהבעלים
"כאילו  זה הרי ולכן רכושו מעל האדם של הבעלות את
שהפקעת  היינו יקח", בעליו "נפש ככתוב נשמתו", את נוטל
נשמתו. כנטילת היא הרי הגזילה, ידי על מהחפץ הבעלות

השאלות: שתי מיושבות זה ולפי
הפקעת  לעצם הכוונה כי מצב בכל אמור הדבר א)

ובחוזקה. בכוח מממונו אדם של הבעלות
בכוח  בעלות הפקעת יש בה בגזילה רק אמור הדבר ב)

בלבד. ממון נטילת שהיא בגניבה ולא
(115 'nr a"l zegiy ihewl)

ה'תשע"ד  חשון ו' חמישי יום גנוב  רכוש קניית

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰ápbä ïî úBð÷ì øeñà̈¦§¦©©¨
,äøáò éøáBò éãé ÷éæçî éøäL ,àeä ìBãb ïBòå .áðbL õôçä©¥¤¤¨©§¨¨¤£¥©£¦§¥§¥£¥¨
Bðéà Z ç÷Bì àöîé àì íàL ;úBøçà úBáðb áðâì Bì íøBâå§¥¦§Ÿ§¥£¥¤¦Ÿ¦§¨¥©¥

.BLôð àðBO ápb íò ÷ìBç :øîàð äæ ìòå .áðBâ¥§©¤¤¡©¥¦©¨¥©§
ישמע  אלה נפשו, שונא גנב עם 'חולק הוא: הכתוב לשון
מאחר  עצמו, את שונא הגנב עם החולק ופירושו: יגיד', ולא
ואינו  הגנבה היכן שיודע מי על קללה מטילים הדין שבית
בו  שתפגע גורם וכך מודיע אינו מהגנב והקונה מודיע,

הקללה.

על  השבה חובת שחלה בזמן רק אמור הדבר זה ולפי
חיוב  ואין הגנב ביד הגנבה של שינוי היה אם אך הגנבה,
על  לאסור מקור אין קללה, מטילים הדין בית ואין להשיבה

הגנבה. קניית
המהרש"ל נו)אך פ"י, ב"ק כאן (יש"ש הרמב"ם מדברי לומד

לדבריו  שהרי הגנבה, שהשתנתה לאחר אף חל שהאיסור
ואם  לגנוב, להמשיך לגנב שגורם משום הוא האיסור טעם
שקונה. זו גניבה על השבה חיוב כשאין אף לאסור יש כן

קללה  פירושו יגיד' ולא ישמע 'אלה הכתוב זה ולפי
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הגנוב. החפץ את שקונה מי את הנגנב שמקלל
לגנוב  להמשיך לגנב הגורם שהקונה המהרש"ל ומוסיף
לנגנב  נזק וגרימת באיסור, הגנב הכשלת איסורים: שני עובר

העתידי.
מגנב  גנבה קניית לגבי הטעמים שני בין מינה' ו'נפקא
שמותר  יתכן הגנב את שמכשיל משום הוא האיסור אם גוי:
'מסייע  איסור אין מהפוסקים חלק לדעת כי ממנו, לקנות
האיסור  אם אך יהודי, כלפי רק אלא בגוי עברה' עוברי ביד
הנזק  מפני בגוי גם לאסור יש לנגזל שיגרם הנזק מצד הוא

מהם שיגנוב ליהודים קיג)שיגרם עמ' חו"מ, יעקב, .(אמרי
הזקן אדמו"ר לדעת סכ"ג)אך וגנבה גזלה לקנות (הל' מותר

שהביא  ואע"פ השבה, חיוב בו ואין שהשתנה חפץ מהגנב
ס"ט) לגנב (שם שגורם משום הוא שהאיסור הרמב"ם דברי את

כשקונה  אף לאסור מקום היה זה ומטעם ולגנוב להוסיף
ייתפס  שמא מסתכן והגנב מאחר כי לומר יש - יאוש לאחר
אלא  מיד החפץ את למכור יוכל שלא יידע אם הרי וייענש,
ולכן  מהגניבה, שימנע כדי בכך די לשנותו, בו לטרוח יצטרך

החפץ שינוי לאחר לקנות אסרו קיב)לא עמ' שם יעקב .(אמרי

ה'תשע"ד  חשון ז' שישי יום הגל? את עליו מפקחים מתי - במחתרת הבא

:‚È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰,íéîã Bì LiL ápb ìk̈©¨¤¥¨¦
.åéìò íéçwôî Z úaLa ìb åéìò ìôð íà¦¨©¨¨©§©¨§©§¦¨¨

מתכוין  שאינו היינו דמים', לו ש'יש במחתרת שבא גנב
להרגו  ואסור מבנו) לגנוב שבא אב (כגון לו יתנגדו אם להרוג
שהוא  אף אותו מפנים בשבת אבנים גל עליו נפל אם –

בשבת האסורה ב),מלאכה עב, דמים'(סנהדרין לו ש'אין גנב אבל
אין  הגל עליו נפל אם 'רודף', דין לו יש כי להרגו ומותר
בלא  להרגו דניתן "כיון להצילו כדי השבת את מחללים

חתירה" משעת הוא קטילא' 'גברא לפקח)התראה ד"ה שם .(רש"י
גדול': ה'אור ומקשה

יהרוג  זה שגנב חשש אין אם שגם משמע רש"י מלשון
את  מחללים אין הגל את מעליו שיפנו לאחר הבית בעל את
מותר  הרי שיהרוג, חשש יש אם (כי להצילו כדי השבת
הוצרך  ומדוע הגל, את מעליו לפנות שאסור ובוודאי להרגו
השאלה: ונשאלת הוא'?). קטילא ש'גברא להסביר רש"י
חייבים  לא מדוע להרגו, ואסור רודף דין אין שלגנב כיון

שבת'? שדוחה נפש 'פיקוח מדין להצילו
ומבאר:

את  רק כאן כתב שהרי כרש"י סובר אינו הרמב"ם אכן,
בשבת  הגל את עליו שמפקחים דמים' לו 'שיש גנב דין
משום  וזאת דמים', לו 'שאין גנב לדין כלל מתייחס ואינו
בעל  את להרוג הגנב מתכוין הגל עליו שנפל לאחר גם שאם
להרגו, מותר שהרי הגל, את עליו לפקח אין בוודאי הבית,
כך  ואם רודף דין לו אין שוב יותר, קיים אינו החשש ואם
זאת  לומר צריך הרמב"ם ואין להרגו, ואסור דמים' לו 'יש

כתב כבר יא)שהרי הואיל (בהל' המחתרת מן יוצא "מצאו
דמים". לו יש - רודף ואינו עורף ופנה

מתכוין  שהגנב חשש אין כעת אם גם רש"י לדעת אך
כי  בשבת, הגל את עליו מפקחים אין הבית, בעל את להרוג

"גבר  - לסכנה עצמו את שהכניס ואין כיון הוא" קטילא א
השבת. את עליו מחללים

(9 'nr ` 'iq lecb xe`)

ה'תשע"ד  חשון ח' קודש שבת תחמוד'? 'לא על עוברים מתי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰...ãîBçä ìk̈©¥
,epnî eäð÷iL Bì øLôàL øáã Bà ,Bøáç ìL åéìëå Búéa¥§¥¨¤£¥¨¨¤¤§¨¤¦§¥¦¤
ét ìò óà ,epnî Bç÷lL ãò Ba øéöôäå íéòøa åéìò øéaëäå§¦§¦¨¨§¥¦§¦§¦©¤§¨¦¤©©¦
:øîàpL ,äOòú àìa øáBò äæ éøä Z íéaø íéîã Bì ïúpL¤¨©¨¦©¦£¥¤¥§Ÿ©£¤¤¤¡©

.ãîçú àìŸ©§Ÿ
התוספות מעיקרא),לדעת ד"ה ב כה, 'לא (סנהדרין איסור

ללא  שחמד הדבר את לקח החומד אם רק הוא תחמוד'
ואילו  תחמוד'. 'לא על עובר אינו שילם אם  אבל תשלום
'לא  על עובר רבים" דמים לו "נתן אם גם הרמב"ם לדעת

תחמוד'.
משנה' ה'לחם ה"ד)והקשה פ"י עדות :(הל'

עדות של (שם)בהלכות גזל על העובר "כל הרמב"ם כתב
והן  החמסנים כיצד? מדבריהם. פסול הוא הרי דבריהם
על  אף הבעלים, ברצון שלא מטלטלין או קרקע הלוקחין

מדבריהם". פסולין אלו הרי הדמים שנותנין פי
בגמרא זו הלכה כה,ב)ובמקור התוספות (סנהדרין שואלים

מעיקרא) כן (ד"ה ואם תחמוד' 'לא על עוברים החמסנים הרי :
הוא  תחמוד' 'לא איסור ומתרצים: מדאורייתא! נפסלים הם
אינו  שילם אם אבל שלקח, מה תמורת שילם לא אם רק

הרמב"ם  לשיטת כן, ואם שפסלוהו. הם וחכמים עובר
שאלת  נשאלת שילם, אם גם תחמוד' 'לא על שעובר
עוברים  הם והרי מדרבנן, פסולים החמסנים מדוע התוספות

תחמוד'? 'לא על
'המקנה' בספר א)ותירץ סע' כח סי' :(קו"א

בלא  עובר ש"אינו הרמב"ם עדמלשון זה החפץ gwiyו
כן  אם אלא תחמוד' 'לא על עובר שאינו משמע שחמד"
מעשה, שינוי בו עשה או דמיו ששילם היינו החפץ את קנה
הבעלים. ברשות עדיין החפץ כי עובר אינו לכן קודם אבל
בקנין  קנאם ולא מטלטלין או קרקע שלקח חמסן זה, ולפי

מדרבנן. אלא מדאורייתא פסול אינו גמור
חמד' קל)וה'שדי כלל ה'למד', של (מע' ביאורו את הביא

המהרי"ט:
אינו  זאת ועם תחמוד' 'לא על עובר משלם אם גם אכן
יודעים  אינם אנשים כלל בדרך כי מדאורייתא, לעדות נפסל
'לא  על עוברים משלמים לא אם שרק וסוברים זו הלכה
פוסלת  אינה בשגגה או בטעות שנעשתה והעבירה תחמוד'
ראו  כי לעדות החמסנים את פסלו שחכמים אלא לעדות

בקביעות. זאת שעושים
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ו  ¤¤ּפרק
אבל ‡. ימים. ׁשלׁשה ּבֹו ׁשהעידּו ּכל מּועד? הּוא ְֲִִֵֵֶֶָָָָֹֹאיזה

אפּלּו נגף אֹו ּבעט אֹו רבץ אֹו נׁש אֹו אחד, ּביֹום נגח ְֲִִֶַַַַַָָָָָָאם
מּועד. זה אין - ּפעמים עדים מאה ּכּתי ׁשלׁשה ּבֹו העידּו ְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹ

הּועד  לא אֹו הּועד אם ספק זה הרי - אחד .ּביֹום ְֲִֵֵֶֶַַָָֹ
.·- ּדין ּבית ּובפני הּבעלים ּבפני אּלא העדה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאין

יׁשמרּנּו" ולא ּבבעליו "והּועד אּלא ׁשּנאמר: העדה ואין , ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּדין. ְִֵּבבית

הּים ‚. ּבמדינת ׁשהּוא ּומי וקטן ׁשֹוטה חרׁש ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשֹור
אּפיטרֹוּפין  להם מעמידין ּדין ּבית אבל ּפטּורין; ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּנגחּו,

האּפיטרֹוּפין.,[אחראים] ּבפני ּבהן ְְְִִִִִֵֶֶָָּומעידין
הּוא „. עדין אם - אּפיטרֹוּפין ּבפני ׁשהּועדּו אחר ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַהּזיקּו

ימים, ׁשלׁשה ּבֹו הּועד ואם מּגּופֹו. נזק חצי מׁשּלם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹּתם,
ׁשּבנכסי  הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם - הּזיק ּכ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָואחר
עם  ּדין יעׂשּו היתֹומים, ולכׁשּיגּדלּו ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַאּפיטרֹוּפין;

להן  ויׁשּלמּו .האּפיטרֹוּפין ְְִִִֶֶַָָ
את ‰. זה ׁשּיגיחּו אֹותן ּומלּמדין ּבהן ׁשּמׂשחקין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשורים

לזה  מּועדין אינן חּיבין זה, אינן האדם, את המיתּו ואפּלּו . ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשּיּגיחּוהּו. לא ׁשֹור", יּגח "(ו)ּכי ׁשּנאמר: - ְֱִִִִֶֶֶַַַָֹמיתה

.Â,לתּמֹו חזר - ּבמּתנה נּתן אֹו ונמּכר, ׁשהּועד ְְְְִִֶַַַַַָָָֻׁשֹור
מסרֹו אֹו הׁשאילֹו אם אבל ּדינֹו; מׁשּנה ׁשּנׁשּתּנת ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָׁשהרׁשּות

ּבחזקתֹו הּוא הרי ּבפני לׁשֹומר, ׁשהּועד ׁשֹור וכן . ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָ
והגּדיל  הּׁשֹוטה, ונׁשּתּפה החרׁש, ונתּפּקח ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאּפיטרֹוּפין,

ּפ על אף - מּועדין הּקטן הן הרי האּפיטרֹוּפֹוס, ׁשּבטל י ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
הן. ּבעליהן ּברׁשּות ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָּבחזקתן,

.Ê חזרה - לֹו ׁשהּועדה מּדבר ּבּה וחזרה ׁשהּועדה, ְְְְֲֲִֵֶֶָָָָָָָָָָּבהמה
אף לתּמּותּה - לּגח ׁשּלא וחזר לּגח, ׁשהּועד ׁשֹור ּכיצד? . ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

היא  ּומאימתי לנגיחה. ּתם זה הרי נֹוגף, ׁשהּוא ּפי ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעל
נֹוגח. ואינֹו ּבֹו, ממׁשמׁשין הּתינֹוקֹות ׁשּיהיּו עד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָחזרתֹו?
ולא  ּבֹו, ׁשּימׁשמׁשּו עד - להן ׁשהּועד הּדברים ּבׁשאר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוכן

אֹותן. עֹוׂשה ְִֶֶָיהיה
.Áלׁשאינֹו מּועד אינֹו זה הרי למינֹו, מּועד ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָׁשֹור

לקטּנים, הּועד לבהמה; מּועד אינֹו לאדם, הּועד ְְְִִִִֵֵַַַָָָָמינֹו;
מּועד  ׁשהּוא מין את הּזיק אם ,לפיכ לגדֹולים. מּועד ְְִִִִִִִֵֶֶָָָאינֹו
חצי  מׁשּלם הּמינין, לׁשאר הּזיק ואם ׁשלם; נזק מׁשּלם ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלֹו,
ואם  החל. לימֹות מּועד אינֹו לׁשּבתֹות, מּועד היה ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹנזק.
חצי  מׁשּלם החל, ּובימֹות ׁשלם; נזק מׁשּלם ּבׁשּבתֹות, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּזיק

ממׁשמׁשין נזק  הּתינֹוקֹות מּׁשּיהיּו חזרתֹו? היא ּומאימתי . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לֹו. ׁשהּועד נזק מּזיק יהיה ולא לֹו, מּועד ׁשהּוא ּבּיֹום ְְִִֶֶֶֶֶַַַָֹּבֹו

.Ë- ׁשליׁשי ּביֹום וגמל למחר, וחמֹור הּיֹום, ׁשֹור ְְְְֲִִַַַָָָָָנגח
ׁשֹור  ראה ּולמחר ּונגחֹו, הּיֹום ׁשֹור ראה לּכל. מּועד ְְֲַַַָָָָָָָָָֹנעׂשה
ראה  ּוברביעי ּונגחֹו, ׁשֹור ראה הּׁשליׁשי ּובּיֹום נגחֹו, ְְְְְִִִִַַָָָָָָָֹולא
ראה  ּובּׁשּׁשי ּונגחֹו, ׁשֹור ראה ּובחמיׁשי נגחֹו, ולא ְְְֲִִִִַַָָָָָָֹׁשֹור

לסרּוגין מּועד נעׂשה - נגחֹו ולא לׁשורים.[דילוגין]ׁשֹור ְְְְֲִִִֵַָָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.È נגחֹו,ראה ולא חמֹור ראה ּולמחר ּונגחֹו, הּיֹום ׁשֹור ְְְְֲַָָָָָָָָֹ
נגחֹו, ולא ּגמל ראה ּוברביעי ּונגחֹו, סּוס ראה ְְְְְִִִִַָָָָָָָָָֹּובּׁשליׁשי
- נגחֹו ולא ערֹוד ראה ּובּׁשּׁשי ּונגחֹו, ּפרד ראה ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹּובחמיׁשי

לּכל  לסרּוגין מּועד לֹונעׂשה מּועד ׁשהּוא ּבּיֹום נגח ואם . ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
מּועד. זה הרי ּבסרּוגין, ׁשּנגח הּמינין מּׁשלׁשת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחד

.‡Èלחדׁש עׂשר ּובׁשּׁשה זה, לחדׁש עׂשר ּבחמּׁשה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹנגח
ׁשּיׁשּלׁש עד מּועד אינֹו - ׁשליׁשי לחדׁש עׂשר ּובׁשבעה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשני,

ג']ּבדּלּוג פעם ׁשֹופר [ידלג קֹול ונגח, ׁשֹופר קֹול ׁשמע . ְְִַַָָָָ
ּכל  וכן לׁשֹופרֹות. מּועד נעׂשה - ונגח ׁשֹופר קֹול ְְְְֲֵַַַָָָָָָֹונגח,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.·È זה,ׁשלׁשהנגח אחר זה ימים ּבׁשלׁשה ׁשורים ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ

חמֹור  ׁשּנגח אֹו ּגמל, נגח ּובחמיׁשי חמֹור, נגח ְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָּוברביעי
נגח  ּכ ואחר זה, אחר זה ימים ּבׁשני ּבּתחּלה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָוגמל
מּועד  הּוא אם ספק זה הרי - זה אחר זה ׁשורים ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה

מּועד. הּוא הּמינין לׁשלׁשת אֹו ּבלבד, אם לׁשורים וכן ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָֹ
ּובּׁשני  ּבּׁשּבת ּובאחד זֹו, אחר זֹו ׁשּבתֹות ּבׁשלׁש ְְִֵֶַַַַַַַָָָָָֹנגח
ּוביֹום  ׁשּבת ּובערב ּבּׁשּבת ּבחמיׁשי ׁשּנגח אֹו ְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָּבּׁשּבת,
ספק  זה הרי - אחריה הּבאֹות ׁשּבתֹות ּוב ׁשּתי ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּׁשּבת,
הּימים  לׁשלׁשת אֹו ּבלבד, לׁשּבתֹות מּועד הּוא ְְְִִִִֶַַַָָָֹאם

חל  מהם .ׁשּׁשנים ְִֵֶֶַֹ
.‚È ּבהן וכּיֹוצא הּספקֹות אּלּו ּבהן וכל מחּיבין אין , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשלם, נזק הּנּזק ּתפׂש ואם נזק; חצי אּלא הּמּזיק ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת
מּידֹו. מֹוציאין ִִִֵָאין

ז  ¤¤ּפרק
ּבמֹוסרה‡. ּבעליו ׁשּקׁשרֹו ּכראּוי,[חבל]ׁשֹור ּבפניו ונעל , ְְְְְֵֶַָָָָָָָָָ

היה  ואם נזק. חצי מׁשּלם הּוא, ּתם אם - והּזיק ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָויצא
אם  הא - ּבעליו" יׁשמרּנּו "ולא ׁשּנאמר: ּפטּור, ְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָֹמּועד,
ׁשהּוא  ּבדבר הּזיק ואם זה. הּוא וׁשמּור ּפטּור; ְְְְִִִֶֶָָָָָׁשמרֹו,
ׁשּבר  אֹו לֹו, הראּויין ּדברים ׁשאכל ּכגֹון מּתחּלתֹו, לֹו ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָמּועד

מּלׁשּלם. ּפטּור - הּלּוכֹו ּכדר ְְְְִִֵֶֶַַָּברגלֹו
לקרן ·. מּועד ויצא היה ׂשמאל, לקרן מּועד ואינֹו ימין, ְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ

ׂשמאל  ּבקרן ּבין ימין ּבקרן ּבין ונגח ּכראּוי, ׁשּׁשמרֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאחר
נזק  חצי מׁשּלם -. ְֲִֵֶֶַ

ּבכּונה ‚. ׁשּלא ּבין ּבכּונה ּבין ּבאדם, ׁשחבלה -ּבהמה ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
מׁשּלם  מּועדת, ואם מּגּופּה; נזק חצי מׁשּלם היא, ּתּמה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאם
ּומן  הּצער, ּומן הּבׁשת, ּומן הּׁשבת, מן ּופטּור ׁשלם. ִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹנזק
אּלא  ּבהן ּתֹורה חּיבה לא אּלּו, דברים ׁשארּבעה - ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהרּפּוי
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הרי  - ּבחברֹו ׁשחבלה ּבהמּתֹו אבל ּבחברֹו, ׁשחבל ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלאדם
ּבלבד. נזק אּלא חּיב ׁשאינֹו ממֹונֹו, ׁשהּזיקה ּכמי ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָזה
חּיב, - ּבעצמֹו הּוא ּבּיׁש ואם ּפטּור; - ׁשּבּיׁש ׁשֹורֹו ,ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָלפיכ
ׁשהדליק  אֹו ּבאּמֹו, אֹו ּבאביו ׁשחבל וׁשֹורֹו ׁשּיתּבאר. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָּכמֹו
ּבעצמֹו הּוא היה ואּלּו ּבנזקיו; חּיב - ּבׁשּבת חברֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָּגדיׁש

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מּלׁשּלם, ּפטּור היה זה, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָהעֹוׂשה
ּונגחֹו„. ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָֹהּמכניס

ּפטּור  - ּכלּבֹו נׁשכֹו אֹו הּבית ּבעל ׁשל הּוא ׁשֹורֹו נגח ואם . ְְְִִֶַַַַַַָָָ
נזק; חצי מׁשּלם ּתם, היה אם - הּבית ּבעל ׁשל ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשֹורֹו

הרּבים. ּברׁשּות הּנֹוגח ּכדין ׁשלם, נזק מׁשּלם - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּומּועד
והבאיׁש‰. זֹו, ׁשּבחצר לבֹור -[העכיר]נפל מימיו את ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ

אחר  ואם הּמים. ּבנזקי חּיב נפילה, ּבׁשעת מּיד הבאיׁש ְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַַָָָאם
הרי  והּמים ּכבֹור, ּתּקלה הּׁשֹור נעׂשה ׁשהרי ּפטּור; ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָזמן,
ּכמֹו הּכלים, על ּבּה ׁשחּיב ּבֹור מצאנּו ולא ּככלים, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהן

קּבל ׁשּיתּבאר. ואם ּפטּור; הּׁשֹור ּבעל ּברׁשּות, הכניס ואם ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָ
ׁשּנפל  הּׁשֹור ּבנזק חּיב הּוא הרי לׁשמר, הּבית ּבעל ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹעליו

ַלּבֹור.
.Â את והּזיק ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַֹהכניס

ּבחצר  ׁשחפר אֹו הּבית, ּבעל ּבֹו ׁשהּזק אֹו הּבית, ִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֻּבעל
ּובעל ׁשיח ּבֹורֹות חצר, ּבנזקי חּיב הּׁשֹור ּבעל - ּומערֹות ים ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָ

לסתמֹו. עליו היה ׁשהרי הּבֹור, ּבנזקי חּיב ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָחצר
.Ê,לדעת ׁשּלא הּזיקֹו אם - הּׁשֹור את הּבית ּבעל ְִִִִִִֶֶַַַַַַַֹהּזיק

עד  ּברׁשּות, ׁשּלא נכנסּת 'לּמה לֹו: אֹומר ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּפטּור;
מּפני  ׁשלם; נזק חּיב - לדעת הּזיקֹו ואם ?'ּב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשגגּתי
לֹו אין - להּזיקֹו אבל מרׁשּותֹו, להֹוציאֹו רׁשּות לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַָׁשּיׁש

.רׁשּות  ְ
.Á ּבין חברֹו, ׁשל ּכלי ׁשּׁשּבר הרי ּכיצד? לּנזקין. ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשמין

ּבהמּתֹו ּבין הּכלי הּוא את אּתה 'קח לּמּזיק: אֹומרין אין - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָ
ּפחת  ּכּמה אֹומדין אּלא ּכליֹו'; ּדמי לזה וׁשּלם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשבּור,
מּועד, הּמּזיק היה אם הּפחת ּכל לֹו ונֹותן מּדמיו, ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָהּכלי
ּלֹו", יהיה "והּמת ׁשּנאמר: ּתם, היה אם הּפחת חצי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאֹו

הּנבלה ּפחת הנזק]לּנּזק. משעת וׁשבח [שפחתה הּנּזק; על , ְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
והּנּזק. הּמּזיק אֹותֹו חֹולקין ְְְִִִֵַַַַָָהּנבלה,

.Ë הּנבלה והרי ומת, ׁשּנגחּוהּו מאתים ׁשוה ׁשֹור ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?
והרי  ּפחתה ּבּדין העמדה ּובׁשעת מאה, מיתה ּבׁשעת ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָׁשוה
ואם  מאה; אּלא מׁשּלם הּמּזיק אין - ׁשמֹונים ׁשוה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהיא

מּגּופֹו חמּׁשים לֹו מׁשּלם ּתם, .היה ְֲִִִֵַָָָ
.È ּבּדין עמידה ּבׁשעת ׁשוה היא והרי הּנבלה, ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָהׁשּביחה

היה  אם ּתׁשעים, לֹו מׁשּלם הּמּזיק הרי - ועׂשרים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמאה
חמּׁשה מׁשּלם ּתם, היה ואם וזה מּועד; מּגּופֹו; וארּבעים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ
יחצּון" הּמת את "וגם ׁשּנאמר: יחצּון.הּוא הּנבלה ׁשבח , ְְֱֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

.‡Èוהפחיתֹו מאתים ׁשוה ׁשֹור ׁשּנגח מאתים, ׁשוה ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשֹור
הּוא  והרי הּנּזק, הׁשּביח ּבּדין עמידה ּובׁשעת ְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַַַַָָחמּׁשים,

החבל זה ולּולא מאֹות, ארּבע ׁשהפחיתֹו,[החבלה]ׁשוה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
- מאליו ׁשּׁשבח ּבין ׁשּפּטמֹו ּבין מאֹות, ׁשמ ֹונה ׁשוה ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהיה
ּבׁשעת  הּמּכה מחמת ּכחׁש הּנזק. ּכׁשעת אּלא לֹו נֹותן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָאינֹו

ּכׁשעת  לֹו נֹותן - מאה ׁשוה הּפחת והרי ּבּדין, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעמידה
ּבּדין. ֲִִַָעמידה

.·È מחמת אם - ּבּדין עמידה ּבׁשעת הּמּזיק ְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַָהׁשּביח
ׁשוה  ּׁשהיה מה אּלא מּמּנּו מׁשּתּלם אינֹו ׁשבח, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּפּטמֹו
חצי  מׁשּתּלם הׁשּביח, עצמֹו מחמת ואם ׁשהּזיק; ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָּבּׁשעה

ּבּדין  עמידה ּכׁשעת מּמּנּו .נזק ְֲִִִִֶֶֶַַָ
.‚Èׁשּממציא עד ּבּנבלה, לטרח הּמּזיק אֹותּה[מביא]על ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

הּנבלה  מעלה - ומת לבֹור הּׁשֹור ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלּנּזק.
הּנבלה, ּפחת לֹו ׁשמין ּכ ואחר לּנּזק, ונֹותנּה הּבֹור ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָמן
מלּמד  ּלֹו", יהיה והּמת לבעליו, יׁשיב "ּכסף ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
- החי מן ׁשּפחתה והּפחת הּנבלה, להׁשיב חּיב ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּוא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּפחת, חצי - ּתם היה ואם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָלּנּזק;

ח  ¤¤ּפרק
הקּדׁש‡. ׁשל אֹו הקּדׁש, ׁשל ׁשֹור ׁשּנגח יׂשראל ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשֹור

ּפטּור  - יׂשראל ׁשל ׁשֹור וכל ׁשּנגח רעהּו". "ׁשֹור ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
נזקין. ּדין ּבהן ׁשאין הן מעילה, עליהן ׁשחּיבין ְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּקדׁשים

הּמקּדׁשין שנפסלו]ּופסּולי נזקין,[קדשים ּדין ּבהן יׁש - ְְְִִִֵֵֶַָָָֻ
ולהיֹותן לפדיֹון יצאּו ׁשהרי ׁשהּזקּו, ּבין ׁשהּזיקּו [נהיו]ּבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָֻ

ִֻחּלין.
הּבׂשר ·. מן ּגֹובה ואינֹו מּבׂשרן; ּגֹובה ׁשהּזיקּו, ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשלמים

ּבהן  מֹועלין קּלים קדׁשים ׁשל ׁשהאמּורין - האמּורין ,ּכנגד ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּגֹובה  ׁשהּזיקה, ּתֹודה וכן מעילה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּכמֹו
הּלחם  ׁשאין עּמּה, הּבא הּלחם מן ּגֹובה ואינֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמּבׂשרּה;

ּבׂשר. ְִַָָמּכלל
ּבקדּׁשה,‚. הּבׂשר מן וחבּורתֹו הּנּזק ׁשּיאכל ּגֹובה? ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻוכיצד

ׁשּלֹו נזק חצי ׁשאם ּכנגד האמּורין? ּכנגד גֹובה אינֹו וכיצד . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָ
עם  הּבׂשר ּכל והיה ּדינר, ׁשוה נזקֹו ּבחצי לגּבֹות לֹו ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָהיה
ּדינר  ׁשוה אמּורין ּבלא והּבׂשר דינרין, ׁשני ׁשוה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהאמּורין
הּבׂשר  חצי אּלא הּבׂשר, ׁשליׁשי ׁשני ּגֹובה אינֹו - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוחצי

ְִַּבלבד.
"ׁשֹור „. ׁשּנאמר: ּפטּור, - ׁשהּזיק ההפקר ׁשֹור ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָוכן

ׁשֹור רעהּו" ּכיצד? לבעלים. מיחדין הּנכסים ׁשּיהיּו עד , ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
אחר  עמד ּבּדין הּנּזק אֹותֹו ׁשּיתּפׂש וקדם ׁשּנגח, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹההפקר
המיחד  ׁשֹור אּלא עֹוד, ולא ּפטּור. זה הרי - ּבֹו ְְְֲֵֶֶַָָָָָֹֻוזכה
הרי  - הפקירֹו אֹו הקּדיׁשֹו ׁשהּזיק ואחר ׁשהּזיק, ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַָלבעלים
ּובׁשעת  הּזקֹו ּבׁשעת ּבעלים לֹו ׁשּיהיּו עד ּפטּור; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָזה

ּבּדין. ֲִִַָעמידה
מּועד ‰. ּבין ּתם ּבין נכרי, ׁשל ׁשֹור ׁשּנגח יׂשראל ׁשל ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשֹור

ּבהמּתֹו על האדם את מחּיבין הּגֹויים ׁשאין לפי ּפטּור; -ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
נכרי  ׁשל וׁשֹור ּכדיניהן. להם ּדנין אנּו והרי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּזיקה,
נזק  מׁשּלם - מּועד ּבין ּתם ּבין יׂשראל, ׁשל ׁשֹור ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּנגח
ּבּמצוֹות, זהירין ׁשאינן לפי - לּגֹויים זה הּוא קנס ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשלם;
בהמּתן  נזקי על אֹותן ּתחּיב לא ואם הּזקן; מסּלקין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאינן

הּברּיֹות  ממֹון ּומפסידין אֹותן, מׁשּמרין אין -. ְְְְִִִִֵַַַָָ
.Â,ּבּדין עמד ׁשּלא עד הּמּזיק מכרֹו אם - ׁשהּזיק ּתם ְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשֹור
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ו  ¤¤ּפרק
אבל ‡. ימים. ׁשלׁשה ּבֹו ׁשהעידּו ּכל מּועד? הּוא ְֲִִֵֵֶֶָָָָֹֹאיזה

אפּלּו נגף אֹו ּבעט אֹו רבץ אֹו נׁש אֹו אחד, ּביֹום נגח ְֲִִֶַַַַַָָָָָָאם
מּועד. זה אין - ּפעמים עדים מאה ּכּתי ׁשלׁשה ּבֹו העידּו ְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹ

הּועד  לא אֹו הּועד אם ספק זה הרי - אחד .ּביֹום ְֲִֵֵֶֶַַָָֹ
.·- ּדין ּבית ּובפני הּבעלים ּבפני אּלא העדה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאין

יׁשמרּנּו" ולא ּבבעליו "והּועד אּלא ׁשּנאמר: העדה ואין , ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּדין. ְִֵּבבית

הּים ‚. ּבמדינת ׁשהּוא ּומי וקטן ׁשֹוטה חרׁש ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשֹור
אּפיטרֹוּפין  להם מעמידין ּדין ּבית אבל ּפטּורין; ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּנגחּו,

האּפיטרֹוּפין.,[אחראים] ּבפני ּבהן ְְְִִִִִֵֶֶָָּומעידין
הּוא „. עדין אם - אּפיטרֹוּפין ּבפני ׁשהּועדּו אחר ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַהּזיקּו

ימים, ׁשלׁשה ּבֹו הּועד ואם מּגּופֹו. נזק חצי מׁשּלם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹּתם,
ׁשּבנכסי  הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם - הּזיק ּכ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָואחר
עם  ּדין יעׂשּו היתֹומים, ולכׁשּיגּדלּו ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַאּפיטרֹוּפין;

להן  ויׁשּלמּו .האּפיטרֹוּפין ְְִִִֶֶַָָ
את ‰. זה ׁשּיגיחּו אֹותן ּומלּמדין ּבהן ׁשּמׂשחקין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשורים

לזה  מּועדין אינן חּיבין זה, אינן האדם, את המיתּו ואפּלּו . ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשּיּגיחּוהּו. לא ׁשֹור", יּגח "(ו)ּכי ׁשּנאמר: - ְֱִִִִֶֶֶַַַָֹמיתה

.Â,לתּמֹו חזר - ּבמּתנה נּתן אֹו ונמּכר, ׁשהּועד ְְְְִִֶַַַַַָָָֻׁשֹור
מסרֹו אֹו הׁשאילֹו אם אבל ּדינֹו; מׁשּנה ׁשּנׁשּתּנת ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָׁשהרׁשּות

ּבחזקתֹו הּוא הרי ּבפני לׁשֹומר, ׁשהּועד ׁשֹור וכן . ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָ
והגּדיל  הּׁשֹוטה, ונׁשּתּפה החרׁש, ונתּפּקח ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאּפיטרֹוּפין,

ּפ על אף - מּועדין הּקטן הן הרי האּפיטרֹוּפֹוס, ׁשּבטל י ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
הן. ּבעליהן ּברׁשּות ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָּבחזקתן,

.Ê חזרה - לֹו ׁשהּועדה מּדבר ּבּה וחזרה ׁשהּועדה, ְְְְֲֲִֵֶֶָָָָָָָָָָּבהמה
אף לתּמּותּה - לּגח ׁשּלא וחזר לּגח, ׁשהּועד ׁשֹור ּכיצד? . ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

היא  ּומאימתי לנגיחה. ּתם זה הרי נֹוגף, ׁשהּוא ּפי ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעל
נֹוגח. ואינֹו ּבֹו, ממׁשמׁשין הּתינֹוקֹות ׁשּיהיּו עד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָחזרתֹו?
ולא  ּבֹו, ׁשּימׁשמׁשּו עד - להן ׁשהּועד הּדברים ּבׁשאר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוכן

אֹותן. עֹוׂשה ְִֶֶָיהיה
.Áלׁשאינֹו מּועד אינֹו זה הרי למינֹו, מּועד ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָׁשֹור

לקטּנים, הּועד לבהמה; מּועד אינֹו לאדם, הּועד ְְְִִִִֵֵַַַָָָָמינֹו;
מּועד  ׁשהּוא מין את הּזיק אם ,לפיכ לגדֹולים. מּועד ְְִִִִִִִֵֶֶָָָאינֹו
חצי  מׁשּלם הּמינין, לׁשאר הּזיק ואם ׁשלם; נזק מׁשּלם ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלֹו,
ואם  החל. לימֹות מּועד אינֹו לׁשּבתֹות, מּועד היה ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹנזק.
חצי  מׁשּלם החל, ּובימֹות ׁשלם; נזק מׁשּלם ּבׁשּבתֹות, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּזיק

ממׁשמׁשין נזק  הּתינֹוקֹות מּׁשּיהיּו חזרתֹו? היא ּומאימתי . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לֹו. ׁשהּועד נזק מּזיק יהיה ולא לֹו, מּועד ׁשהּוא ּבּיֹום ְְִִֶֶֶֶֶַַַָֹּבֹו

.Ë- ׁשליׁשי ּביֹום וגמל למחר, וחמֹור הּיֹום, ׁשֹור ְְְְֲִִַַַָָָָָנגח
ׁשֹור  ראה ּולמחר ּונגחֹו, הּיֹום ׁשֹור ראה לּכל. מּועד ְְֲַַַָָָָָָָָָֹנעׂשה
ראה  ּוברביעי ּונגחֹו, ׁשֹור ראה הּׁשליׁשי ּובּיֹום נגחֹו, ְְְְְִִִִַַָָָָָָָֹולא
ראה  ּובּׁשּׁשי ּונגחֹו, ׁשֹור ראה ּובחמיׁשי נגחֹו, ולא ְְְֲִִִִַַָָָָָָֹׁשֹור

לסרּוגין מּועד נעׂשה - נגחֹו ולא לׁשורים.[דילוגין]ׁשֹור ְְְְֲִִִֵַָָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.È נגחֹו,ראה ולא חמֹור ראה ּולמחר ּונגחֹו, הּיֹום ׁשֹור ְְְְֲַָָָָָָָָֹ
נגחֹו, ולא ּגמל ראה ּוברביעי ּונגחֹו, סּוס ראה ְְְְְִִִִַָָָָָָָָָֹּובּׁשליׁשי
- נגחֹו ולא ערֹוד ראה ּובּׁשּׁשי ּונגחֹו, ּפרד ראה ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹּובחמיׁשי

לּכל  לסרּוגין מּועד לֹונעׂשה מּועד ׁשהּוא ּבּיֹום נגח ואם . ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
מּועד. זה הרי ּבסרּוגין, ׁשּנגח הּמינין מּׁשלׁשת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחד

.‡Èלחדׁש עׂשר ּובׁשּׁשה זה, לחדׁש עׂשר ּבחמּׁשה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹנגח
ׁשּיׁשּלׁש עד מּועד אינֹו - ׁשליׁשי לחדׁש עׂשר ּובׁשבעה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשני,

ג']ּבדּלּוג פעם ׁשֹופר [ידלג קֹול ונגח, ׁשֹופר קֹול ׁשמע . ְְִַַָָָָ
ּכל  וכן לׁשֹופרֹות. מּועד נעׂשה - ונגח ׁשֹופר קֹול ְְְְֲֵַַַָָָָָָֹונגח,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.·È זה,ׁשלׁשהנגח אחר זה ימים ּבׁשלׁשה ׁשורים ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ

חמֹור  ׁשּנגח אֹו ּגמל, נגח ּובחמיׁשי חמֹור, נגח ְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָּוברביעי
נגח  ּכ ואחר זה, אחר זה ימים ּבׁשני ּבּתחּלה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָוגמל
מּועד  הּוא אם ספק זה הרי - זה אחר זה ׁשורים ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה

מּועד. הּוא הּמינין לׁשלׁשת אֹו ּבלבד, אם לׁשורים וכן ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָֹ
ּובּׁשני  ּבּׁשּבת ּובאחד זֹו, אחר זֹו ׁשּבתֹות ּבׁשלׁש ְְִֵֶַַַַַַַָָָָָֹנגח
ּוביֹום  ׁשּבת ּובערב ּבּׁשּבת ּבחמיׁשי ׁשּנגח אֹו ְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָּבּׁשּבת,
ספק  זה הרי - אחריה הּבאֹות ׁשּבתֹות ּוב ׁשּתי ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּׁשּבת,
הּימים  לׁשלׁשת אֹו ּבלבד, לׁשּבתֹות מּועד הּוא ְְְִִִִֶַַַָָָֹאם

חל  מהם .ׁשּׁשנים ְִֵֶֶַֹ
.‚È ּבהן וכּיֹוצא הּספקֹות אּלּו ּבהן וכל מחּיבין אין , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשלם, נזק הּנּזק ּתפׂש ואם נזק; חצי אּלא הּמּזיק ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת
מּידֹו. מֹוציאין ִִִֵָאין

ז  ¤¤ּפרק
ּבמֹוסרה‡. ּבעליו ׁשּקׁשרֹו ּכראּוי,[חבל]ׁשֹור ּבפניו ונעל , ְְְְְֵֶַָָָָָָָָָ

היה  ואם נזק. חצי מׁשּלם הּוא, ּתם אם - והּזיק ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָויצא
אם  הא - ּבעליו" יׁשמרּנּו "ולא ׁשּנאמר: ּפטּור, ְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָֹמּועד,
ׁשהּוא  ּבדבר הּזיק ואם זה. הּוא וׁשמּור ּפטּור; ְְְְִִִֶֶָָָָָׁשמרֹו,
ׁשּבר  אֹו לֹו, הראּויין ּדברים ׁשאכל ּכגֹון מּתחּלתֹו, לֹו ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָמּועד

מּלׁשּלם. ּפטּור - הּלּוכֹו ּכדר ְְְְִִֵֶֶַַָּברגלֹו
לקרן ·. מּועד ויצא היה ׂשמאל, לקרן מּועד ואינֹו ימין, ְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ

ׂשמאל  ּבקרן ּבין ימין ּבקרן ּבין ונגח ּכראּוי, ׁשּׁשמרֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאחר
נזק  חצי מׁשּלם -. ְֲִֵֶֶַ

ּבכּונה ‚. ׁשּלא ּבין ּבכּונה ּבין ּבאדם, ׁשחבלה -ּבהמה ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
מׁשּלם  מּועדת, ואם מּגּופּה; נזק חצי מׁשּלם היא, ּתּמה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאם
ּומן  הּצער, ּומן הּבׁשת, ּומן הּׁשבת, מן ּופטּור ׁשלם. ִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹנזק
אּלא  ּבהן ּתֹורה חּיבה לא אּלּו, דברים ׁשארּבעה - ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהרּפּוי

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

oenn iwfp zekld - oiwifp xtq - oeygxn 'a oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הרי  - ּבחברֹו ׁשחבלה ּבהמּתֹו אבל ּבחברֹו, ׁשחבל ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלאדם
ּבלבד. נזק אּלא חּיב ׁשאינֹו ממֹונֹו, ׁשהּזיקה ּכמי ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָזה
חּיב, - ּבעצמֹו הּוא ּבּיׁש ואם ּפטּור; - ׁשּבּיׁש ׁשֹורֹו ,ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָלפיכ
ׁשהדליק  אֹו ּבאּמֹו, אֹו ּבאביו ׁשחבל וׁשֹורֹו ׁשּיתּבאר. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָּכמֹו
ּבעצמֹו הּוא היה ואּלּו ּבנזקיו; חּיב - ּבׁשּבת חברֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָּגדיׁש

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מּלׁשּלם, ּפטּור היה זה, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָהעֹוׂשה
ּונגחֹו„. ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָֹהּמכניס

ּפטּור  - ּכלּבֹו נׁשכֹו אֹו הּבית ּבעל ׁשל הּוא ׁשֹורֹו נגח ואם . ְְְִִֶַַַַַַָָָ
נזק; חצי מׁשּלם ּתם, היה אם - הּבית ּבעל ׁשל ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשֹורֹו

הרּבים. ּברׁשּות הּנֹוגח ּכדין ׁשלם, נזק מׁשּלם - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּומּועד
והבאיׁש‰. זֹו, ׁשּבחצר לבֹור -[העכיר]נפל מימיו את ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ

אחר  ואם הּמים. ּבנזקי חּיב נפילה, ּבׁשעת מּיד הבאיׁש ְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַַָָָאם
הרי  והּמים ּכבֹור, ּתּקלה הּׁשֹור נעׂשה ׁשהרי ּפטּור; ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָזמן,
ּכמֹו הּכלים, על ּבּה ׁשחּיב ּבֹור מצאנּו ולא ּככלים, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהן

קּבל ׁשּיתּבאר. ואם ּפטּור; הּׁשֹור ּבעל ּברׁשּות, הכניס ואם ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָ
ׁשּנפל  הּׁשֹור ּבנזק חּיב הּוא הרי לׁשמר, הּבית ּבעל ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹעליו

ַלּבֹור.
.Â את והּזיק ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַֹהכניס

ּבחצר  ׁשחפר אֹו הּבית, ּבעל ּבֹו ׁשהּזק אֹו הּבית, ִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֻּבעל
ּובעל ׁשיח ּבֹורֹות חצר, ּבנזקי חּיב הּׁשֹור ּבעל - ּומערֹות ים ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָ

לסתמֹו. עליו היה ׁשהרי הּבֹור, ּבנזקי חּיב ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָחצר
.Ê,לדעת ׁשּלא הּזיקֹו אם - הּׁשֹור את הּבית ּבעל ְִִִִִִֶֶַַַַַַַֹהּזיק

עד  ּברׁשּות, ׁשּלא נכנסּת 'לּמה לֹו: אֹומר ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּפטּור;
מּפני  ׁשלם; נזק חּיב - לדעת הּזיקֹו ואם ?'ּב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשגגּתי
לֹו אין - להּזיקֹו אבל מרׁשּותֹו, להֹוציאֹו רׁשּות לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַָׁשּיׁש

.רׁשּות  ְ
.Á ּבין חברֹו, ׁשל ּכלי ׁשּׁשּבר הרי ּכיצד? לּנזקין. ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשמין

ּבהמּתֹו ּבין הּכלי הּוא את אּתה 'קח לּמּזיק: אֹומרין אין - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָ
ּפחת  ּכּמה אֹומדין אּלא ּכליֹו'; ּדמי לזה וׁשּלם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשבּור,
מּועד, הּמּזיק היה אם הּפחת ּכל לֹו ונֹותן מּדמיו, ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָהּכלי
ּלֹו", יהיה "והּמת ׁשּנאמר: ּתם, היה אם הּפחת חצי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאֹו

הּנבלה ּפחת הנזק]לּנּזק. משעת וׁשבח [שפחתה הּנּזק; על , ְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
והּנּזק. הּמּזיק אֹותֹו חֹולקין ְְְִִִֵַַַַָָהּנבלה,

.Ë הּנבלה והרי ומת, ׁשּנגחּוהּו מאתים ׁשוה ׁשֹור ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?
והרי  ּפחתה ּבּדין העמדה ּובׁשעת מאה, מיתה ּבׁשעת ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָׁשוה
ואם  מאה; אּלא מׁשּלם הּמּזיק אין - ׁשמֹונים ׁשוה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהיא

מּגּופֹו חמּׁשים לֹו מׁשּלם ּתם, .היה ְֲִִִֵַָָָ
.È ּבּדין עמידה ּבׁשעת ׁשוה היא והרי הּנבלה, ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָהׁשּביחה

היה  אם ּתׁשעים, לֹו מׁשּלם הּמּזיק הרי - ועׂשרים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמאה
חמּׁשה מׁשּלם ּתם, היה ואם וזה מּועד; מּגּופֹו; וארּבעים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ
יחצּון" הּמת את "וגם ׁשּנאמר: יחצּון.הּוא הּנבלה ׁשבח , ְְֱֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

.‡Èוהפחיתֹו מאתים ׁשוה ׁשֹור ׁשּנגח מאתים, ׁשוה ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשֹור
הּוא  והרי הּנּזק, הׁשּביח ּבּדין עמידה ּובׁשעת ְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַַַַָָחמּׁשים,

החבל זה ולּולא מאֹות, ארּבע ׁשהפחיתֹו,[החבלה]ׁשוה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
- מאליו ׁשּׁשבח ּבין ׁשּפּטמֹו ּבין מאֹות, ׁשמ ֹונה ׁשוה ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהיה
ּבׁשעת  הּמּכה מחמת ּכחׁש הּנזק. ּכׁשעת אּלא לֹו נֹותן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָאינֹו

ּכׁשעת  לֹו נֹותן - מאה ׁשוה הּפחת והרי ּבּדין, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעמידה
ּבּדין. ֲִִַָעמידה

.·È מחמת אם - ּבּדין עמידה ּבׁשעת הּמּזיק ְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַָהׁשּביח
ׁשוה  ּׁשהיה מה אּלא מּמּנּו מׁשּתּלם אינֹו ׁשבח, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּפּטמֹו
חצי  מׁשּתּלם הׁשּביח, עצמֹו מחמת ואם ׁשהּזיק; ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָּבּׁשעה

ּבּדין  עמידה ּכׁשעת מּמּנּו .נזק ְֲִִִִֶֶֶַַָ
.‚Èׁשּממציא עד ּבּנבלה, לטרח הּמּזיק אֹותּה[מביא]על ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

הּנבלה  מעלה - ומת לבֹור הּׁשֹור ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלּנּזק.
הּנבלה, ּפחת לֹו ׁשמין ּכ ואחר לּנּזק, ונֹותנּה הּבֹור ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָמן
מלּמד  ּלֹו", יהיה והּמת לבעליו, יׁשיב "ּכסף ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
- החי מן ׁשּפחתה והּפחת הּנבלה, להׁשיב חּיב ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּוא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּפחת, חצי - ּתם היה ואם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָלּנּזק;

ח  ¤¤ּפרק
הקּדׁש‡. ׁשל אֹו הקּדׁש, ׁשל ׁשֹור ׁשּנגח יׂשראל ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשֹור

ּפטּור  - יׂשראל ׁשל ׁשֹור וכל ׁשּנגח רעהּו". "ׁשֹור ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
נזקין. ּדין ּבהן ׁשאין הן מעילה, עליהן ׁשחּיבין ְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּקדׁשים

הּמקּדׁשין שנפסלו]ּופסּולי נזקין,[קדשים ּדין ּבהן יׁש - ְְְִִִֵֵֶַָָָֻ
ולהיֹותן לפדיֹון יצאּו ׁשהרי ׁשהּזקּו, ּבין ׁשהּזיקּו [נהיו]ּבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָֻ

ִֻחּלין.
הּבׂשר ·. מן ּגֹובה ואינֹו מּבׂשרן; ּגֹובה ׁשהּזיקּו, ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשלמים

ּבהן  מֹועלין קּלים קדׁשים ׁשל ׁשהאמּורין - האמּורין ,ּכנגד ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּגֹובה  ׁשהּזיקה, ּתֹודה וכן מעילה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּכמֹו
הּלחם  ׁשאין עּמּה, הּבא הּלחם מן ּגֹובה ואינֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמּבׂשרּה;

ּבׂשר. ְִַָָמּכלל
ּבקדּׁשה,‚. הּבׂשר מן וחבּורתֹו הּנּזק ׁשּיאכל ּגֹובה? ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻוכיצד

ׁשּלֹו נזק חצי ׁשאם ּכנגד האמּורין? ּכנגד גֹובה אינֹו וכיצד . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָ
עם  הּבׂשר ּכל והיה ּדינר, ׁשוה נזקֹו ּבחצי לגּבֹות לֹו ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָהיה
ּדינר  ׁשוה אמּורין ּבלא והּבׂשר דינרין, ׁשני ׁשוה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהאמּורין
הּבׂשר  חצי אּלא הּבׂשר, ׁשליׁשי ׁשני ּגֹובה אינֹו - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוחצי

ְִַּבלבד.
"ׁשֹור „. ׁשּנאמר: ּפטּור, - ׁשהּזיק ההפקר ׁשֹור ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָוכן

ׁשֹור רעהּו" ּכיצד? לבעלים. מיחדין הּנכסים ׁשּיהיּו עד , ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
אחר  עמד ּבּדין הּנּזק אֹותֹו ׁשּיתּפׂש וקדם ׁשּנגח, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹההפקר
המיחד  ׁשֹור אּלא עֹוד, ולא ּפטּור. זה הרי - ּבֹו ְְְֲֵֶֶַָָָָָֹֻוזכה
הרי  - הפקירֹו אֹו הקּדיׁשֹו ׁשהּזיק ואחר ׁשהּזיק, ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַָלבעלים
ּובׁשעת  הּזקֹו ּבׁשעת ּבעלים לֹו ׁשּיהיּו עד ּפטּור; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָזה

ּבּדין. ֲִִַָעמידה
מּועד ‰. ּבין ּתם ּבין נכרי, ׁשל ׁשֹור ׁשּנגח יׂשראל ׁשל ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשֹור

ּבהמּתֹו על האדם את מחּיבין הּגֹויים ׁשאין לפי ּפטּור; -ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
נכרי  ׁשל וׁשֹור ּכדיניהן. להם ּדנין אנּו והרי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּזיקה,
נזק  מׁשּלם - מּועד ּבין ּתם ּבין יׂשראל, ׁשל ׁשֹור ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּנגח
ּבּמצוֹות, זהירין ׁשאינן לפי - לּגֹויים זה הּוא קנס ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשלם;
בהמּתן  נזקי על אֹותן ּתחּיב לא ואם הּזקן; מסּלקין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאינן

הּברּיֹות  ממֹון ּומפסידין אֹותן, מׁשּמרין אין -. ְְְְִִִִֵַַַָָ
.Â,ּבּדין עמד ׁשּלא עד הּמּזיק מכרֹו אם - ׁשהּזיק ּתם ְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשֹור
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וחֹוזר  מּמּנּו, ּגֹובה הּנּזק הרי מכּור, ׁשהּוא ּפי על ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָאף
קֹול  ׁשּנגח, ׁשּכיון לֹו; ׁשּמכר הּמּזיק מן וגֹובה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּלֹוקח

הּנּזק.[פרסום] ׁשּיגּבה עד לּקח לֹו היה ולא לֹו, ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹיׁש
.Êיאמרּו ׁשּלא ּכדי מקּדׁש, זה הרי - הּמּזיק ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹֻהקּדיׁשֹו

ּבמּתנה הק  נתנֹו מּבׂשרֹו. ּגֹובה ׁשחטֹו, ּפדיֹון. ּבלא יֹוצא ּדׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
מּמּנּו הּנּזק ויגּבה עׂשּוי, ּׁשעׂשה מה -. ְְִִִֶֶֶַַָָָָ

.Á;מכּור אינֹו - מכרֹו ּכ ואחר ּבּדין, ועמד ְְְִִִֵַַַַָָָָהּזיק
קדמּו ּכלּום. עׂשה לא ּבמּתנה, נתנֹו מקּדׁש; אינֹו ְְְְְְִִֵַָָָָָָָֹֻהקּדיׁשֹו,
ׁשּלא  עד ׁשחב ּבין - ּותפׂשּוהּו מּזיק ׁשל חֹובֹות ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבעלי
ּגֹובה  הּנּזק אּלא זכּו, לא - ׁשהּזיק עד חב ׁשּלא ּבין ִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּזיק,
הרי  והּזיק, מּתחּלה חֹובֹות ּבעלי ׁשל היה ׁשאפּלּו ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָמּמּנּו;

מּגּופֹו ּגֹובה .זה ִֶֶ
.Ë,ּבּדין עמד ׁשּלא ּבין ּבּדין ׁשעמד ּבין ׁשהּזיק, ִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּועד

ּׁשעׂשה  מה - ׁשחטֹו אֹו ּבמּתנה נתנֹו אֹו מכרֹו אֹו ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָוהקּדיׁשֹו
והנהיגּוהּו חֹובֹות ּבעלי קדמּו חב [לקחוהו]עׂשּוי; ּבין , ְְְֲִִֵֵַָָָ

ּבֹו; זכּו - חב ׁשּלא עד ׁשהּזיק ּבין הּזיק, ׁשּלא עד ִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלהם
הּמּזיק, ׁשּבנכסי הּיפה מן אּלא הּנּזק מׁשּתּלם ׁשאין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלפי

זה. לנזק מׁשעּבדין נכסיו ּכל ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֻוהרי
.È מן ּגֹובין הּמּזיק, מּנכסי הּנזק לגּבֹות נזקקין ּדין ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּכׁשּבית

ׁשּלא  אֹו ּכלל, מּטלטלין לֹו היּו לא אם ּתחּלה. ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹֹהּמּטלטלין
הּקרקע, מן הּׁשאר ּגֹובין - הּנזק ּכל ּכנגד הּמּטלטלין ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהיּו
מּטלטלין, ׁשּיּמצאּו זמן וכל הּמּזיק. ׁשּבנכסי הּיפה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמן

סּבין תבואה]אפּלּו לּקרקע.[קליפות נזקקין אין - ְְֲִִִִֵַַַָֻ
.‡È נזקקין ּדין ּבית אין - ׁשּיׁשּלם קדם הּמּזיק ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹמת

מן  לּנּזק וגֹובין לּקרקע; אּלא יתֹומים, ׁשל ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָלּמּטלטלין
ׁשהּנּזק מּפני אין הּזּבּורית, והּמּטלטלין חֹוב, ּכבעל נעׂשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

ּבחּיי  הּמּטלטלין הּנּזק ּתפׂש ואם חֹוב. לבעל ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָמׁשּתעּבדין
מֹותֹו אחר מהן לֹו ּגֹובין .הּמּזיק, ִִֵֶַַַַ

.·È,הּמּטלטלין מן חֹוב ּבעל לגּבֹות הּגאֹונים ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִַַַַַָּכבר
מן  לּנזקין מגּבין ,לפיכ דינין; ּבּתי ּבכל זֹו ּתּקנה ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָָּופׁשטה

יתֹומים  ׁשל ּגֹובין הּמּטלטלין מּטלטלין, הּניח לא ואם . ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַֹ
לא  יתֹומים, מּנכסי לּפרע הּבא ׁשּכל - הּזּבּורית מן ְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלהן

ּכמֹו הּזּבּורית, מן אּלא ׁשּיתּבאר.יגּבה ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ
.‚È ּבכפראין חּיבין ואין מׁשּתּלמין, הרג הּנזקין [כששור ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּובעדים אדם] ּברּורה, ּבראיה אּלא - נהרגת הּבהמה ואין ,ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּבארות  מצּויין ואין 'הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא להעיד; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹֻהּכׁשרים
העבדים  אּלא הּצאן, וגדרֹות הּבקר ּוברפת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּסּוסים
ׁשהּזיקה  היא זֹו ׁשּבהמה העידּו אם ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָוהרֹועים
נׁשים  אֹו הּקטּנים העידּו אם אֹו להן; ׁשֹומעין - זֹו ְְִִִִִֵֶֶַַָָאת
סֹומכין  - נזקין ּבׁשאר העידּו אֹו זה, את חבל זה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאדם
על  ממֹון מחּיבין אין לעֹולם אּלא ּכן; הּדבר אין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעליהן'.
עדּיֹות, ׁשאר להעיד הּכׁשרים העדים ׁשּיהיּו עד עדים, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻּפי

לׁשּלם. הּמּזיק ּדין ּבית ויחּיבּו ּדין, ּבבית ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָויעידּו
.„È רֹועה ׁשהיה הּנהר ׁשֹור ּגב ּבצּדֹועל הרּוג ׁשֹור ונמצא , ְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

מּועד  וזה מנּׁש זה לּגח, מּועד וזה מנּגח ׁשּזה ּפי על אף -ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ
אפּלּו נגחֹו'; וזה נׁשכֹו, ׁשּזה 'ּבידּוע אֹומרין אין - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָלּׁש

האֹוהר בפראות]ּגמל הרּוג [נוהג ּגמל ונמצא הּגמּלים, ּבין ְְְִִֵֵַַָָָָָָָ

עדים  ׁשּיראּוהּו עד הרגֹו'; ׁשּזה 'ּבידּוע אֹומרין אין - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבצּדֹו
ְִֵּכׁשרים.

ה'תשע"ד  מרחשון ג' שני יום

ט  ¤¤ּפרק
ּומּולדּה,‡. מּמּנה נזק חצי ּגֹובה - ׁשהּזיקה מעּברת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֻּבהמה

ּגֹובה  אינֹו - ׁשהּזיקה ּתרנגלת אבל מּגּופּה; ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמּפני
מבּדלת  אּלא העֹוף מּגּוף אינּה ׁשהּביצה מּפני ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻמּביצתּה,

מּמּנּו .ּומפרׁשת ְִֶֶֶֻ
עד ·. אם ידּוע ואין ּבצּדּה, ולדּה ונמצא ׁשּנגחה, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻמעּברת

- ילדה) (ׁשּנגחה נגחה ׁשּילדה אחר אֹו ילדה, נגחה ְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹׁשּלא
עד  ּכלּום, הּולד מן ּגֹובה ואינֹו הּפרה, מן נזק חצי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמׁשּלם
ׁשהּמֹוציא  היתה; מעּברת ׁשּנגחה ׁשּבׁשעה ראיה ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻׁשּיביא

הראיה  עליו .מחברֹו ְֲֵֵָָָָָ
ואין ‚. ּבצּדּה, נֹופל עּברּה ונמצא מעּברת, ּפרה ׁשּנגח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻׁשֹור

הּפילה  הּנגיחה מחמת אֹו הּפילה, נגחּה ׁשּלא עד אם ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹידּוע
ׁשהּמֹוציא  הּולד; נזק מׁשּלם ואינֹו הּפרה, נזק מׁשּלם -ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

הראיה  עליו .מחברֹו ְֲֵֵָָָָָ
ּבפני „. הּפרה ּפחת ׁשמין אין - והּפילה מעּברת, ּפרה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻנגח

היתה  ּכּמה ׁשמין אּלא עצמֹו, ּבפני הּולד ּופחת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָעצמּה
עּתה  ׁשוה היא וכּמה ּובריאה, מעּברת ּכׁשהיתה ׁשוה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻהּפרה
ּתם. היה אם חציֹו אֹו הּפחת, ּומׁשּלם ׁשּלּה, והּנפל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיא

הּׁשמן ‰. ּפחת הרי - לאחד והּולד לאחד, הּפרה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהיתה
אֹותֹו חֹולקין הּנפל, ּופחת הּפרה; לבעל הּפרה, ּגּוף ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּפחת

הּולד  לבעל והּנפל, הּולד; ּבעל עם הּפרה .ּבעל ְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
.Â אֹומר הּנּזק והּזק, אחר, ׁשֹור אחר רֹודף ׁשהיה ְִֵֵֵֶַַַַַָָָֻׁשֹור

- לקה' ּבסלע ׁשּמא יֹודע, 'איני אֹומר וזה הּזיק', ׁשֹור'ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
הראיה  עליו מחברֹו 'אני הּמֹוציא אֹומר ׁשהּנּזק ּפי על ואף ; ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

'וּדאי  ואמר: הּנּזק טען יֹודע'. 'איני אֹומר וזה ּבוּדאי', ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָיֹודע
הּסת נׁשּבע זה הרי - הּזיק' ׁשּׁשֹור יֹודע [מדרבנן]אּתה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אף  ּפטּור - ּתם היה אם אבל מּועד; היה אם יֹודע, ֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשאינֹו
הּנזק  ׁשחצי ּפטּור, מעצמֹו הֹודה ׁשאפּלּו הּסת, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּׁשבּועת

ּפטּור. ּבקנס ּומֹודה הּוא, ְְִֶָָָקנס
.Ê מהן ׁשאחד העדים והרי אחד, אחר רֹודפין ׁשנים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהיּו

אֹומר  זה - מּׁשניהם הּוא איזה יֹודעים העדים ואין ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָהּזיק,
ואם  ּפטּורין. ׁשניהם - הּזיק' ׁשֹור' אֹומר וזה הּזיק', ׁשֹור'ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶ

הּפחּות מּגּוף לׁשּלם חּיב אחד, איׁש ׁשל ׁשניהם [הזול]היּו ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מּנכסיו. ׁשלם נזק מׁשּלם מּועדין, היּו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּבׁשניהם;

.Á אבל עֹומדין. הּׁשורים ּבׁשּׁשני אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָּבּמה
על  אף - ּתם מהן אחד והיה אבד, אֹו מהן אחד מת ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאם
ראיה  'הבא לֹו: אֹומר ׁשהרי ּפטּור; אחד, איׁש ׁשל ׁשהן ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּפי

'ל ואׁשּלם ׁשהּזיק, הּוא העֹומד .ׁשּזה ְֲִִֵֵֶֶֶַַָ
.Ë הּנּזק קטן, ואחד ּגדֹול אחד הרֹודפין הּׁשורים ׁשני ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָהיּו

אחד  היה הּזיק', 'קטן אֹומר והּמּזיק הּזיק', 'ּגדֹול ְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָאֹומר
אֹומר  והּמּזיק הּזיק', 'מּועד אֹומר הּנּזק מּועד, ואחד ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּתם

הראיה  עליו מחברֹו הּמֹוציא - הּזיק' .'ּתם ְֲִִִֵֵַָָָָָָ
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.È עדים אּלא הּזיק, ׁשּזה ּברּורה ראיה ׁשם היתה ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹלא
ּכמֹו הּמּזיק מׁשּלם - הּזיק אּלּו מּׁשני ׁשאחד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָמעידים
הּזיק  ׁשּזה ּבוּדאי, יֹודע 'ׁשאּתה הּנּזק טען ואם ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשאמר.
ּכמֹו ּומׁשּלם הּתֹורה, ׁשבּועת נׁשּבע הּמּזיק הרי - 'ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּבפני

ּבמקצת. הֹודה ׁשהרי ְְֲִֵֶֶָָָׁשהֹודה;
.‡È והּמּזיקין קטן, ואחד ּגדֹול אחד ׁשנים, הּנּזקין ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָהיּו

את  הּזיק 'ּגדֹול אֹומר: הּנּזק קטן, ואחד ּגדֹול אחד ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשנים,
קטן  אּלא כי, 'לא אֹומר: והּמּזיק הּקטן', את וקטן ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּגדֹול,
ּתם  אחד ׁשהיה אֹו הּקטן'; את וגדֹול הּגדֹול , את ְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָהּזיק
ותם  הּגדֹול, את הּזיק 'מּועד אֹומר: הּנּזק מּועד, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָואחד
הּגדֹול, את הּזיק 'ּתם אֹומר: והּמּזיק הּקטן', את ְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּזיק

הראיה  עליו מחברֹו הּמֹוציא - הּקטן' את היתה ּומּועד לא . ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹ
לטֹוען  ּדֹומה? זה למה ּפטּור. הּמּזיק - ּברּורה ראיה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָׁשם
הּסת, נׁשּבע ׁשהּוא - ּבׂשעֹורים לֹו והֹודה חּטים, חברֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָאת
טֹוען  ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׂשעֹורים, מּדמי אף ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָונפטר
הּגדֹול  מן לּקטן מׁשּתּלם זה הרי - הּנּזק ּתפׂש ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָונטען.
ּתפׂש, לא אם אבל הּמּזיק; ׁשהֹודה ּכמֹו הּקטן, מן ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹולּגדֹול

ּכלּום. הּמּזיק מן מֹוציאין ְִִִִֵַַאין
.·È הּנּזק הרי - אחר ׁשֹור ונגח וחזר ׁשֹור, ׁשּנגח ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָׁשֹור

ּבֹו ּכׁשּתפין והּבעלים, מאתים הראׁשֹון ׁשוה ׁשֹור ּכיצד? . ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
יפה הּנבלה ואין מאתים, ׁשוה ׁשֹור -[שווה]ׁשּנגח ּכלּום ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

אחר  ׁשֹור ונגח חזר מאה. הּׁשֹור ּובעל מאה, נֹוטל ְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָהּנּזק
מאה, נֹוטל האחרֹון - ּכלּום יפה הּנבלה ואין מאתים, ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשוה
חזר  חמּׁשים. חמּׁשים נֹוטלין הּבעלים עם ׁשּלפניו ְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָוהּנּזק
- ּכלּום יפה הּנבלה ואין מאתים, ׁשוה אחר ׁשֹור ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָונגח
הראׁשֹון  והּנּזק חמּׁשים, ׁשּלפניו והּנּזק מאה, נֹוטל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהאחרֹון
וכן  ועׂשרים. חמּׁשה ועׂשרים חמּׁשה נֹוטלין הּבעלים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָָעם

והֹולכין. חֹולקין זֹו ּדר ְְְִִֶֶַעל
.‚È,מּגּופּה נזקֹו חצי לגּבֹות ׁשהּזיקה הּבהמה ׁשּתפׂש ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָנּזק

הּנּזק  - והּזיקה יצאת ואם לנזקיה; ׂשכר ׁשֹומר עליה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָנעׂשה
ׁשוה  ׁשֹור ּכיצד? ּפטּורין. והּבעלים ּבנזקיה, חּיב ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהראׁשֹון
מּמּנּו לגּבֹות הּנּזק ּותפׂשֹו מאתים, והפסיד ׁשּנגח ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמאתים
הּנּזק  זה הרי - וארּבעים ּבמאה והפסיד ונגח וחזר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָמאה,
מׁשּתּלם  ׁשּתפׂשֹו הראׁשֹון והּנּזק ׁשבעים, מׁשּתּלם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהאחרֹון

נ  ּכּיֹוצא מֹותר ּכל וכן מאה. והּבעלים ׁשלׁשים, והּוא זקֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹֹ
.ּבזה  ֶָ

.„È ּבּמֹותר מׁשּלמין ּבזה, זה ׁשחבלּו ּתּמים ׁשורים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשני
- ּבזה זה ׁשחבלּו ואדם מּועד אֹו מּועדין, ׁשניהן נזק. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָחצי
מּועד  - מּועד ואחד ּתם אחד ׁשלם. נזק ּבּמֹותר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמׁשּלמין
ּבּמֹותר  מׁשּלם ּבמּועד, ותם ׁשלם; נזק ּבּמֹותר מׁשּלם ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבתם,

נזק  ׁשהפסידחצי ּתם ׁשֹור ּכיצד? אחר [הזיק]. ּתם ּבׁשֹור ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
האחרֹון זה וחזר מנה, ארּבעים ׁשוה ׁשוה ּבראׁשֹון והפסיד ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

היּו ׁשלׁשים. האחרֹון לבעל מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל הרי -ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָֹ
מּועד  הראׁשֹון ׁשּׁשים. מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל מּועדין, ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשניהן
ּתם  הראׁשֹון ׁשמֹונים. מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל ּתם, ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָוהאחרֹון

עׂשרה. מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל מּועד, ְְֲֲִֵַַַַָָָָָוהאחרֹון

י  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. ּגדֹול ּבין - מקֹום ּבכל האדם את ׁשהמית ְִֵֵֵֶֶָָָָָָׁשֹור

מּועד  ואחד ּתם אחד - חֹורין ּבן ּבין עבד ּבין הרי קטן, , ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָ
ּכדיניהם. ּפטּור הּגֹוי, את המית ואם נסקל; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָזה

הרי ·. ׁשהמיתּו, ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשאר ואחד ׁשֹור ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָואחד
נסקלין  ׁשהר אּלּו ּתם ּבין מה ׁשהרג?. למּועד האדם את ג ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּיהיה  ּובלבד ּבכפר; חּיב והּמּועד הּכפר, מן ּפטּור ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשהּתם
להרג. ֲַָֹמּועד

נסקלין,‚. - אדם ׁשהרגּו ועֹוף חּיה ּבהמה וכל ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָוהֹואיל
הּכפר? את ּבעליו ׁשּיׁשּלמּו עד להרג, מּועד יּמצא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהיא
ׁשהּמּועד  יׂשראל, הרג ּכ ואחר גֹויים, ׁשלׁשה ׁשהרג ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּכגֹון
יׂשראל  ׁשלׁשה ׁשהרג אֹו ליׂשראל; מּועד הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלגֹויים
ּוברח  והרג ּוברח ׁשהרג אֹו ׁשלם; הרג ּכ ואחר ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָטרפה,
ּבכפר  חּיבין הּבעלים ׁשאין - נתּפׂש ּוברביעי ּוברח, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהרג

הּׁשֹור  ׁשּיּסקל סּכןעד אם וכן של]. אדם [נפשם בני ׁשלׁשה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
מתו]ּכאחד זמן ואחר למות, ּבהמֹות [ונטו ׁשלׁש הרג אֹו , ְְֵֶַָָָֹ

וכן  הּכפר. את מׁשּלמין ּובעליו להריגה, מּועד זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הּכירּו את [זיהו]אם הּכירּו ולא הּׁשֹור, ּבעל את העדים ְִִִִִִֵֶֶַַַָֹ

ראּו ּוברביעית ּוׁשליׁשית, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּבפעם ְְְְִִִִִִַַַָָָָהּׁשֹור
ׁשהרג  הּׁשֹור הּוא זה אם יֹודעין ואינן ׁשהרג, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשֹורֹו
והּועדּו הֹואיל - היה אחר אֹו הראׁשֹונֹות ּפעמים ְְְֲִִִִֵַָָָָָֹּבׁשלׁשה
ּפעמים, ׁשלׁשה ׁשהרג ׁשֹור ּבבקרם להם ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּבעלים
- ׁשמרּו ׁשּלא ּומאחר ּבהמּתם, ּכל את לׁשמר להם ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהיה

הּכפר. את ְְִֶֶַַֹמׁשּלמין
יּומת"„. ּבעליו "וגם ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּׁשמּועה זה מּפי - ְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

הּנהרג  ּכפר נתן ואם ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב ׁשהּוא ,למדּו, ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכּפרה ׁשהּכפר ּפי על ואף לֹו. הּוא,[כחטאת]נתּכּפר ְְִִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּכרחֹו. ּבעל ּבכפר ׁשּנתחּיב מי את ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹממׁשּכנין
מׁשּלם ‰. מהן אחד ּכל - ׁשהרג ׁשּתפין ׁשני ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻוׁשֹור

ּגמּורה  ּכּפרה צרי מהן אחד ּכל ׁשהרי ׁשלם, .ּכפר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
.Âלֹו היּו אם ּבעליו, ּבפני אּלא ׁשֹור ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָאין

הּמדּבר, ׁשֹור ּכגֹון - ּבעלים לֹו היּו לא אם אבל ְְְְֲִִִִַָָָָָֹּבעלים.
המית, אם - יֹורׁשין לֹו ואין ׁשּמת ּגר וׁשֹור ההקּדׁש, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַוׁשֹור
ּבעלים  לֹו ׁשאין ּפי על אף ּדינֹו וגֹומרין נסקל; זה .הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ

האּפיטרֹוּפין  וׁשֹור היתֹומים, וׁשֹור האּׁשה, ׁשֹור ְְְְְִִִִֵֶַָָָוכן
הּכפר; את מׁשּלמין האּפיטרֹוּפין ואין נסקלין. - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהמיתּו
אינן  והּׁשֹוטים החרׁשים אֹו והּקטּנים הּוא, ּכּפרה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּכפר

ּכּפרה. צריכין ׁשּיהיּו ּכדי חּיּוב, ְְְְִִִִֵֵֶַָָּבני
.Ê הּׁשֹור ׁשהיה אֹו הּנפׁש, את ׁשהרג טרפה ׁשהּוא ְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשֹור

יּומת" ּבעליו "וגם ׁשּנאמר: נסקל, אינֹו - טרפה אדם ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשל
ּכמת  ׁשּבעליו וכיון הּׁשֹור; מיתת ּכ הּבעלים, ּכמיתת -ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּפטּור. זה הרי - מיתה צריכין ואין חׁשּובין, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָהן
.Áהּכ אין - והרגֹו ּבחברֹו, ּכלּבֹו וכן המׁשּסה נסקל; לב ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

והרגּוהּו חּיה, אֹו ּבהמה ּבֹו ּגרה ּבֹואם ׁשּסה אם אבל . ְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָ
הּנחׁש ׁשּסם נסקל; הּנחׁש - והרגֹו ּבֹו, הּׁשיכֹו ואפּלּו ְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָנחׁש,
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וחֹוזר  מּמּנּו, ּגֹובה הּנּזק הרי מכּור, ׁשהּוא ּפי על ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָאף
קֹול  ׁשּנגח, ׁשּכיון לֹו; ׁשּמכר הּמּזיק מן וגֹובה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּלֹוקח

הּנּזק.[פרסום] ׁשּיגּבה עד לּקח לֹו היה ולא לֹו, ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹיׁש
.Êיאמרּו ׁשּלא ּכדי מקּדׁש, זה הרי - הּמּזיק ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹֻהקּדיׁשֹו

ּבמּתנה הק  נתנֹו מּבׂשרֹו. ּגֹובה ׁשחטֹו, ּפדיֹון. ּבלא יֹוצא ּדׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
מּמּנּו הּנּזק ויגּבה עׂשּוי, ּׁשעׂשה מה -. ְְִִִֶֶֶַַָָָָ

.Á;מכּור אינֹו - מכרֹו ּכ ואחר ּבּדין, ועמד ְְְִִִֵַַַַָָָָהּזיק
קדמּו ּכלּום. עׂשה לא ּבמּתנה, נתנֹו מקּדׁש; אינֹו ְְְְְְִִֵַָָָָָָָֹֻהקּדיׁשֹו,
ׁשּלא  עד ׁשחב ּבין - ּותפׂשּוהּו מּזיק ׁשל חֹובֹות ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבעלי
ּגֹובה  הּנּזק אּלא זכּו, לא - ׁשהּזיק עד חב ׁשּלא ּבין ִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּזיק,
הרי  והּזיק, מּתחּלה חֹובֹות ּבעלי ׁשל היה ׁשאפּלּו ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָמּמּנּו;

מּגּופֹו ּגֹובה .זה ִֶֶ
.Ë,ּבּדין עמד ׁשּלא ּבין ּבּדין ׁשעמד ּבין ׁשהּזיק, ִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּועד

ּׁשעׂשה  מה - ׁשחטֹו אֹו ּבמּתנה נתנֹו אֹו מכרֹו אֹו ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָוהקּדיׁשֹו
והנהיגּוהּו חֹובֹות ּבעלי קדמּו חב [לקחוהו]עׂשּוי; ּבין , ְְְֲִִֵֵַָָָ

ּבֹו; זכּו - חב ׁשּלא עד ׁשהּזיק ּבין הּזיק, ׁשּלא עד ִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלהם
הּמּזיק, ׁשּבנכסי הּיפה מן אּלא הּנּזק מׁשּתּלם ׁשאין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלפי

זה. לנזק מׁשעּבדין נכסיו ּכל ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֻוהרי
.È מן ּגֹובין הּמּזיק, מּנכסי הּנזק לגּבֹות נזקקין ּדין ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּכׁשּבית

ׁשּלא  אֹו ּכלל, מּטלטלין לֹו היּו לא אם ּתחּלה. ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹֹהּמּטלטלין
הּקרקע, מן הּׁשאר ּגֹובין - הּנזק ּכל ּכנגד הּמּטלטלין ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהיּו
מּטלטלין, ׁשּיּמצאּו זמן וכל הּמּזיק. ׁשּבנכסי הּיפה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמן

סּבין תבואה]אפּלּו לּקרקע.[קליפות נזקקין אין - ְְֲִִִִֵַַַָֻ
.‡È נזקקין ּדין ּבית אין - ׁשּיׁשּלם קדם הּמּזיק ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹמת

מן  לּנּזק וגֹובין לּקרקע; אּלא יתֹומים, ׁשל ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָלּמּטלטלין
ׁשהּנּזק מּפני אין הּזּבּורית, והּמּטלטלין חֹוב, ּכבעל נעׂשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

ּבחּיי  הּמּטלטלין הּנּזק ּתפׂש ואם חֹוב. לבעל ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָמׁשּתעּבדין
מֹותֹו אחר מהן לֹו ּגֹובין .הּמּזיק, ִִֵֶַַַַ

.·È,הּמּטלטלין מן חֹוב ּבעל לגּבֹות הּגאֹונים ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִַַַַַָּכבר
מן  לּנזקין מגּבין ,לפיכ דינין; ּבּתי ּבכל זֹו ּתּקנה ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָָּופׁשטה

יתֹומים  ׁשל ּגֹובין הּמּטלטלין מּטלטלין, הּניח לא ואם . ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַֹ
לא  יתֹומים, מּנכסי לּפרע הּבא ׁשּכל - הּזּבּורית מן ְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלהן

ּכמֹו הּזּבּורית, מן אּלא ׁשּיתּבאר.יגּבה ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ
.‚È ּבכפראין חּיבין ואין מׁשּתּלמין, הרג הּנזקין [כששור ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּובעדים אדם] ּברּורה, ּבראיה אּלא - נהרגת הּבהמה ואין ,ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּבארות  מצּויין ואין 'הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא להעיד; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹֻהּכׁשרים
העבדים  אּלא הּצאן, וגדרֹות הּבקר ּוברפת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּסּוסים
ׁשהּזיקה  היא זֹו ׁשּבהמה העידּו אם ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָוהרֹועים
נׁשים  אֹו הּקטּנים העידּו אם אֹו להן; ׁשֹומעין - זֹו ְְִִִִִֵֶֶַַָָאת
סֹומכין  - נזקין ּבׁשאר העידּו אֹו זה, את חבל זה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאדם
על  ממֹון מחּיבין אין לעֹולם אּלא ּכן; הּדבר אין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעליהן'.
עדּיֹות, ׁשאר להעיד הּכׁשרים העדים ׁשּיהיּו עד עדים, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻּפי

לׁשּלם. הּמּזיק ּדין ּבית ויחּיבּו ּדין, ּבבית ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָויעידּו
.„È רֹועה ׁשהיה הּנהר ׁשֹור ּגב ּבצּדֹועל הרּוג ׁשֹור ונמצא , ְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

מּועד  וזה מנּׁש זה לּגח, מּועד וזה מנּגח ׁשּזה ּפי על אף -ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ
אפּלּו נגחֹו'; וזה נׁשכֹו, ׁשּזה 'ּבידּוע אֹומרין אין - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָלּׁש

האֹוהר בפראות]ּגמל הרּוג [נוהג ּגמל ונמצא הּגמּלים, ּבין ְְְִִֵֵַַָָָָָָָ

עדים  ׁשּיראּוהּו עד הרגֹו'; ׁשּזה 'ּבידּוע אֹומרין אין - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבצּדֹו
ְִֵּכׁשרים.

ה'תשע"ד  מרחשון ג' שני יום

ט  ¤¤ּפרק
ּומּולדּה,‡. מּמּנה נזק חצי ּגֹובה - ׁשהּזיקה מעּברת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֻּבהמה

ּגֹובה  אינֹו - ׁשהּזיקה ּתרנגלת אבל מּגּופּה; ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמּפני
מבּדלת  אּלא העֹוף מּגּוף אינּה ׁשהּביצה מּפני ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻמּביצתּה,

מּמּנּו .ּומפרׁשת ְִֶֶֶֻ
עד ·. אם ידּוע ואין ּבצּדּה, ולדּה ונמצא ׁשּנגחה, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻמעּברת

- ילדה) (ׁשּנגחה נגחה ׁשּילדה אחר אֹו ילדה, נגחה ְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹׁשּלא
עד  ּכלּום, הּולד מן ּגֹובה ואינֹו הּפרה, מן נזק חצי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמׁשּלם
ׁשהּמֹוציא  היתה; מעּברת ׁשּנגחה ׁשּבׁשעה ראיה ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻׁשּיביא

הראיה  עליו .מחברֹו ְֲֵֵָָָָָ
ואין ‚. ּבצּדּה, נֹופל עּברּה ונמצא מעּברת, ּפרה ׁשּנגח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻׁשֹור

הּפילה  הּנגיחה מחמת אֹו הּפילה, נגחּה ׁשּלא עד אם ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹידּוע
ׁשהּמֹוציא  הּולד; נזק מׁשּלם ואינֹו הּפרה, נזק מׁשּלם -ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

הראיה  עליו .מחברֹו ְֲֵֵָָָָָ
ּבפני „. הּפרה ּפחת ׁשמין אין - והּפילה מעּברת, ּפרה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻנגח

היתה  ּכּמה ׁשמין אּלא עצמֹו, ּבפני הּולד ּופחת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָעצמּה
עּתה  ׁשוה היא וכּמה ּובריאה, מעּברת ּכׁשהיתה ׁשוה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻהּפרה
ּתם. היה אם חציֹו אֹו הּפחת, ּומׁשּלם ׁשּלּה, והּנפל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיא

הּׁשמן ‰. ּפחת הרי - לאחד והּולד לאחד, הּפרה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהיתה
אֹותֹו חֹולקין הּנפל, ּופחת הּפרה; לבעל הּפרה, ּגּוף ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּפחת

הּולד  לבעל והּנפל, הּולד; ּבעל עם הּפרה .ּבעל ְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
.Â אֹומר הּנּזק והּזק, אחר, ׁשֹור אחר רֹודף ׁשהיה ְִֵֵֵֶַַַַַָָָֻׁשֹור

- לקה' ּבסלע ׁשּמא יֹודע, 'איני אֹומר וזה הּזיק', ׁשֹור'ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
הראיה  עליו מחברֹו 'אני הּמֹוציא אֹומר ׁשהּנּזק ּפי על ואף ; ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

'וּדאי  ואמר: הּנּזק טען יֹודע'. 'איני אֹומר וזה ּבוּדאי', ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָיֹודע
הּסת נׁשּבע זה הרי - הּזיק' ׁשּׁשֹור יֹודע [מדרבנן]אּתה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אף  ּפטּור - ּתם היה אם אבל מּועד; היה אם יֹודע, ֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשאינֹו
הּנזק  ׁשחצי ּפטּור, מעצמֹו הֹודה ׁשאפּלּו הּסת, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּׁשבּועת

ּפטּור. ּבקנס ּומֹודה הּוא, ְְִֶָָָקנס
.Ê מהן ׁשאחד העדים והרי אחד, אחר רֹודפין ׁשנים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהיּו

אֹומר  זה - מּׁשניהם הּוא איזה יֹודעים העדים ואין ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָהּזיק,
ואם  ּפטּורין. ׁשניהם - הּזיק' ׁשֹור' אֹומר וזה הּזיק', ׁשֹור'ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶ

הּפחּות מּגּוף לׁשּלם חּיב אחד, איׁש ׁשל ׁשניהם [הזול]היּו ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מּנכסיו. ׁשלם נזק מׁשּלם מּועדין, היּו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּבׁשניהם;

.Á אבל עֹומדין. הּׁשורים ּבׁשּׁשני אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָּבּמה
על  אף - ּתם מהן אחד והיה אבד, אֹו מהן אחד מת ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאם
ראיה  'הבא לֹו: אֹומר ׁשהרי ּפטּור; אחד, איׁש ׁשל ׁשהן ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּפי

'ל ואׁשּלם ׁשהּזיק, הּוא העֹומד .ׁשּזה ְֲִִֵֵֶֶֶַַָ
.Ë הּנּזק קטן, ואחד ּגדֹול אחד הרֹודפין הּׁשורים ׁשני ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָהיּו

אחד  היה הּזיק', 'קטן אֹומר והּמּזיק הּזיק', 'ּגדֹול ְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָאֹומר
אֹומר  והּמּזיק הּזיק', 'מּועד אֹומר הּנּזק מּועד, ואחד ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּתם

הראיה  עליו מחברֹו הּמֹוציא - הּזיק' .'ּתם ְֲִִִֵֵַָָָָָָ
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.È עדים אּלא הּזיק, ׁשּזה ּברּורה ראיה ׁשם היתה ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹלא
ּכמֹו הּמּזיק מׁשּלם - הּזיק אּלּו מּׁשני ׁשאחד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָמעידים
הּזיק  ׁשּזה ּבוּדאי, יֹודע 'ׁשאּתה הּנּזק טען ואם ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשאמר.
ּכמֹו ּומׁשּלם הּתֹורה, ׁשבּועת נׁשּבע הּמּזיק הרי - 'ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּבפני

ּבמקצת. הֹודה ׁשהרי ְְֲִֵֶֶָָָׁשהֹודה;
.‡È והּמּזיקין קטן, ואחד ּגדֹול אחד ׁשנים, הּנּזקין ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָהיּו

את  הּזיק 'ּגדֹול אֹומר: הּנּזק קטן, ואחד ּגדֹול אחד ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשנים,
קטן  אּלא כי, 'לא אֹומר: והּמּזיק הּקטן', את וקטן ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּגדֹול,
ּתם  אחד ׁשהיה אֹו הּקטן'; את וגדֹול הּגדֹול , את ְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָהּזיק
ותם  הּגדֹול, את הּזיק 'מּועד אֹומר: הּנּזק מּועד, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָואחד
הּגדֹול, את הּזיק 'ּתם אֹומר: והּמּזיק הּקטן', את ְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּזיק

הראיה  עליו מחברֹו הּמֹוציא - הּקטן' את היתה ּומּועד לא . ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹ
לטֹוען  ּדֹומה? זה למה ּפטּור. הּמּזיק - ּברּורה ראיה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָׁשם
הּסת, נׁשּבע ׁשהּוא - ּבׂשעֹורים לֹו והֹודה חּטים, חברֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָאת
טֹוען  ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׂשעֹורים, מּדמי אף ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָונפטר
הּגדֹול  מן לּקטן מׁשּתּלם זה הרי - הּנּזק ּתפׂש ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָונטען.
ּתפׂש, לא אם אבל הּמּזיק; ׁשהֹודה ּכמֹו הּקטן, מן ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹולּגדֹול

ּכלּום. הּמּזיק מן מֹוציאין ְִִִִֵַַאין
.·È הּנּזק הרי - אחר ׁשֹור ונגח וחזר ׁשֹור, ׁשּנגח ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָׁשֹור

ּבֹו ּכׁשּתפין והּבעלים, מאתים הראׁשֹון ׁשוה ׁשֹור ּכיצד? . ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
יפה הּנבלה ואין מאתים, ׁשוה ׁשֹור -[שווה]ׁשּנגח ּכלּום ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

אחר  ׁשֹור ונגח חזר מאה. הּׁשֹור ּובעל מאה, נֹוטל ְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָהּנּזק
מאה, נֹוטל האחרֹון - ּכלּום יפה הּנבלה ואין מאתים, ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשוה
חזר  חמּׁשים. חמּׁשים נֹוטלין הּבעלים עם ׁשּלפניו ְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָוהּנּזק
- ּכלּום יפה הּנבלה ואין מאתים, ׁשוה אחר ׁשֹור ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָונגח
הראׁשֹון  והּנּזק חמּׁשים, ׁשּלפניו והּנּזק מאה, נֹוטל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהאחרֹון
וכן  ועׂשרים. חמּׁשה ועׂשרים חמּׁשה נֹוטלין הּבעלים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָָעם

והֹולכין. חֹולקין זֹו ּדר ְְְִִֶֶַעל
.‚È,מּגּופּה נזקֹו חצי לגּבֹות ׁשהּזיקה הּבהמה ׁשּתפׂש ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָנּזק

הּנּזק  - והּזיקה יצאת ואם לנזקיה; ׂשכר ׁשֹומר עליה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָנעׂשה
ׁשוה  ׁשֹור ּכיצד? ּפטּורין. והּבעלים ּבנזקיה, חּיב ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהראׁשֹון
מּמּנּו לגּבֹות הּנּזק ּותפׂשֹו מאתים, והפסיד ׁשּנגח ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמאתים
הּנּזק  זה הרי - וארּבעים ּבמאה והפסיד ונגח וחזר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָמאה,
מׁשּתּלם  ׁשּתפׂשֹו הראׁשֹון והּנּזק ׁשבעים, מׁשּתּלם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהאחרֹון

נ  ּכּיֹוצא מֹותר ּכל וכן מאה. והּבעלים ׁשלׁשים, והּוא זקֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹֹ
.ּבזה  ֶָ

.„È ּבּמֹותר מׁשּלמין ּבזה, זה ׁשחבלּו ּתּמים ׁשורים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשני
- ּבזה זה ׁשחבלּו ואדם מּועד אֹו מּועדין, ׁשניהן נזק. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָחצי
מּועד  - מּועד ואחד ּתם אחד ׁשלם. נזק ּבּמֹותר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמׁשּלמין
ּבּמֹותר  מׁשּלם ּבמּועד, ותם ׁשלם; נזק ּבּמֹותר מׁשּלם ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבתם,

נזק  ׁשהפסידחצי ּתם ׁשֹור ּכיצד? אחר [הזיק]. ּתם ּבׁשֹור ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
האחרֹון זה וחזר מנה, ארּבעים ׁשוה ׁשוה ּבראׁשֹון והפסיד ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

היּו ׁשלׁשים. האחרֹון לבעל מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל הרי -ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָֹ
מּועד  הראׁשֹון ׁשּׁשים. מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל מּועדין, ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשניהן
ּתם  הראׁשֹון ׁשמֹונים. מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל ּתם, ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָוהאחרֹון

עׂשרה. מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל מּועד, ְְֲֲִֵַַַַָָָָָוהאחרֹון

י  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. ּגדֹול ּבין - מקֹום ּבכל האדם את ׁשהמית ְִֵֵֵֶֶָָָָָָׁשֹור

מּועד  ואחד ּתם אחד - חֹורין ּבן ּבין עבד ּבין הרי קטן, , ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָ
ּכדיניהם. ּפטּור הּגֹוי, את המית ואם נסקל; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָזה

הרי ·. ׁשהמיתּו, ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשאר ואחד ׁשֹור ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָואחד
נסקלין  ׁשהר אּלּו ּתם ּבין מה ׁשהרג?. למּועד האדם את ג ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּיהיה  ּובלבד ּבכפר; חּיב והּמּועד הּכפר, מן ּפטּור ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשהּתם
להרג. ֲַָֹמּועד

נסקלין,‚. - אדם ׁשהרגּו ועֹוף חּיה ּבהמה וכל ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָוהֹואיל
הּכפר? את ּבעליו ׁשּיׁשּלמּו עד להרג, מּועד יּמצא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהיא
ׁשהּמּועד  יׂשראל, הרג ּכ ואחר גֹויים, ׁשלׁשה ׁשהרג ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּכגֹון
יׂשראל  ׁשלׁשה ׁשהרג אֹו ליׂשראל; מּועד הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלגֹויים
ּוברח  והרג ּוברח ׁשהרג אֹו ׁשלם; הרג ּכ ואחר ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָטרפה,
ּבכפר  חּיבין הּבעלים ׁשאין - נתּפׂש ּוברביעי ּוברח, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהרג

הּׁשֹור  ׁשּיּסקל סּכןעד אם וכן של]. אדם [נפשם בני ׁשלׁשה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
מתו]ּכאחד זמן ואחר למות, ּבהמֹות [ונטו ׁשלׁש הרג אֹו , ְְֵֶַָָָֹ

וכן  הּכפר. את מׁשּלמין ּובעליו להריגה, מּועד זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הּכירּו את [זיהו]אם הּכירּו ולא הּׁשֹור, ּבעל את העדים ְִִִִִִֵֶֶַַַָֹ

ראּו ּוברביעית ּוׁשליׁשית, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּבפעם ְְְְִִִִִִַַַָָָָהּׁשֹור
ׁשהרג  הּׁשֹור הּוא זה אם יֹודעין ואינן ׁשהרג, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשֹורֹו
והּועדּו הֹואיל - היה אחר אֹו הראׁשֹונֹות ּפעמים ְְְֲִִִִֵַָָָָָֹּבׁשלׁשה
ּפעמים, ׁשלׁשה ׁשהרג ׁשֹור ּבבקרם להם ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּבעלים
- ׁשמרּו ׁשּלא ּומאחר ּבהמּתם, ּכל את לׁשמר להם ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהיה

הּכפר. את ְְִֶֶַַֹמׁשּלמין
יּומת"„. ּבעליו "וגם ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּׁשמּועה זה מּפי - ְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

הּנהרג  ּכפר נתן ואם ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב ׁשהּוא ,למדּו, ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכּפרה ׁשהּכפר ּפי על ואף לֹו. הּוא,[כחטאת]נתּכּפר ְְִִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּכרחֹו. ּבעל ּבכפר ׁשּנתחּיב מי את ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹממׁשּכנין
מׁשּלם ‰. מהן אחד ּכל - ׁשהרג ׁשּתפין ׁשני ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻוׁשֹור

ּגמּורה  ּכּפרה צרי מהן אחד ּכל ׁשהרי ׁשלם, .ּכפר ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
.Âלֹו היּו אם ּבעליו, ּבפני אּלא ׁשֹור ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָאין

הּמדּבר, ׁשֹור ּכגֹון - ּבעלים לֹו היּו לא אם אבל ְְְְֲִִִִַָָָָָֹּבעלים.
המית, אם - יֹורׁשין לֹו ואין ׁשּמת ּגר וׁשֹור ההקּדׁש, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַוׁשֹור
ּבעלים  לֹו ׁשאין ּפי על אף ּדינֹו וגֹומרין נסקל; זה .הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ

האּפיטרֹוּפין  וׁשֹור היתֹומים, וׁשֹור האּׁשה, ׁשֹור ְְְְְִִִִֵֶַָָָוכן
הּכפר; את מׁשּלמין האּפיטרֹוּפין ואין נסקלין. - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהמיתּו
אינן  והּׁשֹוטים החרׁשים אֹו והּקטּנים הּוא, ּכּפרה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּכפר

ּכּפרה. צריכין ׁשּיהיּו ּכדי חּיּוב, ְְְְִִִִֵֵֶַָָּבני
.Ê הּׁשֹור ׁשהיה אֹו הּנפׁש, את ׁשהרג טרפה ׁשהּוא ְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשֹור

יּומת" ּבעליו "וגם ׁשּנאמר: נסקל, אינֹו - טרפה אדם ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשל
ּכמת  ׁשּבעליו וכיון הּׁשֹור; מיתת ּכ הּבעלים, ּכמיתת -ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּפטּור. זה הרי - מיתה צריכין ואין חׁשּובין, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָהן
.Áהּכ אין - והרגֹו ּבחברֹו, ּכלּבֹו וכן המׁשּסה נסקל; לב ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

והרגּוהּו חּיה, אֹו ּבהמה ּבֹו ּגרה ּבֹואם ׁשּסה אם אבל . ְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָ
הּנחׁש ׁשּסם נסקל; הּנחׁש - והרגֹו ּבֹו, הּׁשיכֹו ואפּלּו ְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָנחׁש,
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ּבֹו ׁשהּׁשי האדם זה ,לפיכ מקיאֹו; הּוא מעצמֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשהמית,
ּדין. ּבית מּמיתת ּפטּור ִִִֵַַָָָהּנחׁש,

.Ë להּזיק ׁשּתתּכּון עד המיתה, אם נסקלת הּבהמה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאין
מתּכּון  ׁשהיה ׁשֹור אבל סקילה. עליו חּיבת ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָלמי
את  והרג לנכרי נתּכּון האדם, את והרג הּבהמה את ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלהרג
מן  ּפטּור - קּימה ּבן והרג לנפלים נתּכּון יׂשראל, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבן
ּבקנס  אֹו ּבכפר, חּיבין הּבעלים - מּועד היה ואם ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָֹהּמיתה.
והּוא  הֹואיל כּונה, ּבלא ׁשהרג ּפי על אף עבד, המית ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאם

לזה  .מּועד ֶָָ
.È ּבבֹור ירק וראה ּבבֹורֹות, האדם ּבני על לנּפל מּועד ְְְְְִֵַָָָָָָָָָָֹהיה

ׁשהיה  אֹו ומת, אדם ׁשם והיה הּירק, ּבׁשביל לּבֹור ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָונפל
ונתחּכ אדם, ּבני על ּומּפילן ּבכתלים להתחּכ ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָמּועד
הּׁשֹור  - חּכּוכֹו מחמת ומת האדם על ונפל להנאתֹו, ְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹּבּכתל
חּיבין  והּבעלים להמית, נתּכּון ׁשּלא לפי מּמיתה, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּפטּור
אֹו ּבבֹורֹות, אדם ּבני על לּפל מּועד זה ׁשהרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּבכפר
?נתחּכ ׁשּלהנאתֹו יּודע והיא הּכתלים. עליהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלהּפיל

והמית  ׁשהּפיל לאחר אף ּבׁשּנתחּכ. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַ
.‡È ּבהמּתן ׁשּתמית עד הּכפר, את מׁשּלמין הּבעלים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאין

ּפי  על אף - הּמּזיק ּברׁשּות המית אם אבל מרׁשּותן. ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָחּוץ
הּכפר  מן ּפטּורין הּבעלים ּבסקילה, הּנכנס ׁשהּוא ּכיצד? . ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ׂשכרֹו לתּבע נכנס ואפּלּו ּברׁשּותֹו, ׁשּלא הּבית ּבעל ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַָֹֹלחצר
הּׁשֹור  - ומת הּבית, ּבעל ׁשל ׁשֹורֹו ּונגחֹו מּמּנּו, חֹובֹו ְִִֵֶֶַַַַַָָאֹו
רׁשּות  לֹו אין ׁשהרי הּכפר; מן ּפטּורין והּבעלים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבסקילה,

מּדעּתֹו. ׁשּלא זה ׁשל לרׁשּותֹו ְְְִִִֵֶֶֶַָֹלהּכנס
.·È'הן' לֹו ואמר הּבית, לבעל וקרא ּבּפתח ,[כן]עמד ְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָ

ּפטּורין; הּבעלים הרי - הּבית ּבעל ׁשל ׁשֹורֹו ּונגחֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָונכנס,
.עּמ ׁשאדּבר עד ּבמקֹומ עמד אּלא 'הן', מׁשמע ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאין

.‚È תינֹוק ּגּבי על ודרסה הּנּזק, לחצר ׁשּנכנסה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבהמה
הּכפר  את מׁשּלמין הּבעלים - והרגּתּו הּלּוכּה, ּכדר; ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

חּיב  הּנּזק ּוברׁשּות הּלּוכּה, ּכדר להּזיק מּועדת ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהרגל
למד, נמצאת ׁשּבארנּו. ּכמֹו הרגל, ועל הּׁשן על ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאף
ּבכפר; חּיבין והּבעלים נסקל, - ּבכּונה ׁשהמית ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּמּועד
חּיבין  והּבעלים הּמיתה, מן ּפטּור - כּונה ּבלא המית ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹואם
ּומן  הּמיתה מן ּפטּור - כּונה ּבלא ׁשהמית ותם ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבכפר.
מן  ּפטּורין והּבעלים נסקל, - להמית נתּכּון ואם ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָֹהּכפר;

העבד. מּקנס וכן ְְִֵֶֶֶַַָֹהּכפר,
.„Èאֹו עבד ּבכּונה ׁשהמית ׁשהּתם ּפי על ׁשאף לי, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָיראה

הּקצּוב  סלע ׁשלׁשים ׁשהּוא הּקנס, מן ּפטּור - ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹׁשפחה
העבד ּבּתֹורה  ּדמי חצי מׁשּלם - ּבכּונה ׁשּלא המית אם , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

חמֹורֹו. אֹו חברֹו ׁשֹור המית ּכאּלּו מּגּופֹו, הּׁשפחה ּדמי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָאֹו

יא  ¤¤ּפרק
דמי ‡. ׁשהּוא הּדּינין ׁשּיראּו ּכמֹו הּכפר? הּוא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכּמה

אׁשר  "ּככל ׁשּנאמר: נהרג, ׁשל ׁשויֹו לפי הּכל ְְְֱֱֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּנהרג,
עליו" זכרים יּוׁשת קטּנים, ּבין ּגדֹולים ּבין העבדים, וכפר . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ּכסף  סלע ׁשלׁשים ּבּתֹורה, הּקצּוב הּקנס הּוא - נקבֹות ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹאֹו

ׁשוה  ׁשאינֹו ּבין מנה, מאה ׁשוה העבד ׁשהיה ּבין ֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָיפה,
וכל דינר. אך]אּלא משוחרר -[עבד ׁשחרּור ּגט המעּכב ְְְִִֵֶַָָָָֻ

לחרּות. יצא ׁשהרי אדֹון, לֹו ואין הֹואיל קנס, לֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָאין
.·- אּׁשה המית ואם הּנהרג. ליֹורׁשי הּכפר? נֹותנין ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָֹלמי

לּבעל  ואינֹו מאביה, ליֹורׁשיה עבד הּכפר ׁשחציֹו מי המית . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ראּוי  - והחצי לרּבֹו, הּקנס חצי נֹותן - חֹורין ּבן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָוחציֹו

יּקחּנּו. מי לֹו ואין ְִִִֵֵֶָלּתן,
ׁשהּוא ‚. ּפי על אף - ילדיה ויצאּו האּׁשה, את ׁשּנגח ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשֹור

חּיבה  ׁשּלא ולדֹות; מּדמי ּפטּורין הּבעלים לּגח, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹמּועד
לאדם  אּלא ולדֹות, ּבדמי .ּתֹורה ְְְִֵֶָָָָָ

ׁשּזה „. ולדֹות; ּדמי מׁשּלם - ילדיה ויצאּו ׁשפחה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָנגח
ּדמי  חצי מׁשּלם - ּתם היה ואם מעּברת. חמֹור ׁשּנגח ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּכמי

מּגּופֹו .ולדֹות ְִָ
זֹו‰. ׁשפחה ׁשוה היתה ּכּמה אֹומדין אֹותן? ׁשמין ְְְִִִֵַַָָָָָָָָּכיצד

לבעליה  ונֹותן עּתה; ׁשוה היא וכּמה מעּברת, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה
חציֹו אֹו הּכפר הּפחת, מׁשּלם הּׁשפחה, את המית ואם . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, ּבּתֹורה ְְְִֵֶַַַַָָהּקצּוב
.Â ׁשאם ּפי על אף האדם, את ונגח לבהמה ׁשּנתּכּון ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשֹור

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור, ואם המיתֹו ּבנזקֹו; חּיב ּבֹו, חבל אם - ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָ
ׁשלם. נזק - מּועד ואם מּגּופֹו, נזק חצי מׁשּלם - הּוא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּתם

.Ê ואין נפׁשֹות, ּדיני אֹותֹו ּדנין - והּזיק ׁשהמית ּתם ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָׁשֹור
ממֹונֹות  ּדיני אֹותֹו אֹותֹוּדנין ּדנין - והּזיק ׁשהמית ּומּועד . ְִִִִִִֵֵֶָָָָ

ודנּוהּו קדמּו נפׁשֹות. ּדיני אֹותֹו ודנין וחֹוזרין ממֹונֹות, ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָּדיני
ממֹונֹות. ּדיני אֹותֹו ודנין חֹוזרין ּתחּלה, נפׁשֹות ְְְְִִִִִֵֵָָָָּדיני

.Á הּׁשבחּומהיכן מן ּברדּיתֹו[רווח]מׁשּתּלם? ׁשהׁשּביח ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
לסקילה,[חרישתו] ּדינֹו ׁשּנגמר ׁשּכיון - ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָאחר

ׁשּית  ּבעלים לֹו ּוברח אין נפׁשֹות, ּדיני ּדנּוהּו ּבנזקיו. חּיבּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ממֹונֹות. ּדיני אֹותֹו ּדנין אין -ִִֵֵָָ

.Ëקדֹוׁש אינֹו - ּבעליו והקּדיׁשֹו האדם, את ׁשהמית .ׁשֹור ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ
החזירֹו מכּור; אינֹו מכרֹו, הפקר; אינֹו הפקירֹו, אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָוכן
ּבהניה. אסּור ּבׂשרֹו ׁשחטֹו, חזרה. אינּה לבעליו, ְְְֲֲִֵֵַָָָָָָָָָָׁשֹומר
עד  אבל לסקילה. ּדינֹו ׁשּנגמר אחר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָּבּמה
ואם  קדֹוׁש; זה הרי הקּדיׁשֹו, אם - ּדינֹו נגמר ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָֹׁשּלא
ׁשֹומר  החזירֹו מכּור; מכרֹו, ואם הפקר; הּוא הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָהפקירֹו,
מּתר  זה הרי ּוׁשחטֹו, קדם ואם מחזר. זה הרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻֻלבעליו,

ֲִַָּבאכילה.
.È ּכּלן - אחרים ּבׁשורים ׁשּנתערב ּדינֹו, נגמר ׁשּלא ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻׁשֹור

הּׁשֹור, ּבפני אּלא ׁשֹור ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין ׁשאין לפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָּפטּורין;
אפּלּו - ּבאחרים נתערב ּכ ואחר ּדינֹו, נגמר האדם. ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָּכדין
ּכל  ּכדין ּבהניה, אסּורין והן ונקּברין; נסקלין ּכּלן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֻּבאלף,

הּנסקלת  .ּבהמה ְְִֵֶֶַָ
.‡È ּבהמה ּכל וכן האדם, את ׁשהמיתה מעּברת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻּפרה

היא  ּכמֹוה; עּברּה הרי - עברה ּבּה ׁשּנעברה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻֻמעּברת
נרּבעה. ועּברּה היא נגחה, ְְְְְִִָָָָָָָֻֻועּברּה

.·È נגמר ׁשּלא עד אם - נתעּברה ּכ ואחר והמיתה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹנגחה
ואם  מּתר. ולדּה - ּדין ּגמר קדם וילדה נתעּברה, ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹֻּדינּה
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הּוא. אּמֹו ּכיר ׁשהעּבר אסּור; ולדּה - ּדין ּגמר אחר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֻילדה
לכּפה  ּכּלן את ּכֹונסין - ּבאחרים זה ולד נתערב ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻואם

ׁשם.[הסגר] ׁשּימּותּו עד ,ֶַָָ
.‚È ׁשהרי זכה; ּבֹו הּקֹודם ּכל עדיו, ׁשהּוזמּו הּנסקל ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשֹור

ׁשּבעליו  העידּו ואם ּבעליו. הפקירּוהּו ּדינֹו, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָמּׁשּנגמר
והּקֹודם  לבעליו, הּׁשֹור הרי - העדים את והזים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָרּבעּוהּו,
חטא  ׁשּלא ּבעצמֹו יֹודע ׁשהּבעל ׁשּכיון ּבֹו; זכה לא ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּומׁשכֹו
הפקיר  לא - להזּמן מיחל הּוא והרי הם, ׁשקר עדי .וׁשאּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ה'תשע"ד  מרחשון ד' שלישי יום

יב  ¤¤ּפרק
חמֹור ‡. אֹו ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור ְְְֲִִֵַַַָָהחֹופר

- ּבהן וכּיֹוצא צמר ׁשל ּגּזֹות מלא הּבֹור היה ואפּלּו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָומת,
הּבֹור  "ּבעל ׁשּנאמר: ׁשלם, נזק לׁשּלם חּיב הּבֹור ּבעל ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהרי
וחּיה  בהמה מיני ׁשאר אֹו וחמֹור ׁשֹור ואחד ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָיׁשּלם".

ּבהוה אּלא ו"חמֹור" "ׁשֹור" נאמר לא .[במצוי]ועֹוף; ֱֲֶֶֶַַַָָֹֹ
ּברׁשּותֹו·. החֹופר אֹו הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור החֹופר ְְִִִֵֵֶַַַָָאחד

ׁשחפ  אֹו חברֹו, לרׁשּות ּפתח אֹו הרּבים, לרׁשּות ר ּופתח ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
זה  הרי - ּבֹורֹו הפקיר ולא רׁשּותֹו והפקיר ּברׁשּותֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָֹּופתח

ּבנזקיו  ׁשהפקיר חּיב אֹו ּובֹורֹו, רׁשּותֹו הפקיר אם אבל . ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָ
ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - הקּדיׁשֹו אֹו ׁשּברׁשּותֹו, ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָּבֹורֹו
הפקר; וזה - ּבעלים לֹו ׁשּיׁש מי יׁשּלם", הּבֹור ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ"ּבעל

ּברׁשּותֹו. ׁשחפר מּפני חפר, ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֶַַַָָָּובּתחּלה
מאליו ‚. הּבֹור ׁשּנחּפר אֹו החֹופר, ׁשחפרּתּואחד אֹו , ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

לכּסֹותֹו, אֹו למּלאתֹו חּיב והּוא הֹואיל - חּיה אֹו ְְְְִֵַַַַָָָֹּבהמה
הּלֹוקח, אֹו החֹופר, ואחד ּבנזקיו. חּיב זה הרי - עׂשה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹולא
מי  יׁשּלם", הּבֹור "ּבעל ׁשּנאמר: - ּבמּתנה לֹו ׁשּנּתן ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָאֹו

מקֹום. מּכל ּבעלים לֹו ְִִֵֶָָָׁשּיׁש
מכּסה „. ׁשהיה מקֹום המגּלה אֹו החֹופר, ׁשּנאמר:אחד - ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

יכּסּנּו". ולא ּבֹור, איׁש יכרה ּכי אֹו ּבֹור, איׁש יפּתח ְְְְְִִִִִִֶֶַַֹ"(ו)ּכי
ׁשהתליע ּפי על אף - ּכראּוי ּכּסהּו בגלל ואם [התרועע ְְִִִִִֶַַַָָָ

ׁשּנאמר:תולעים] ּפטּור, - ומת ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל ְְֱִֵֶֶַַָָָמּתֹוכֹו,
ׁשּיכֹול  ּבדבר ּכּסהּו ּפטּור. ּכּסהּו, אם הא - יכּסּנּו" ְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹ"ולא
והלכּו ּגמּלים, ּבפני לעמד יכֹול ואינֹו ׁשורים, ּבפני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹלעמד
אם  - ּבֹו ונפלּו ׁשורים עליו והלכּו ונתרֹועע, ּגמּלים ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָעליו

הר  - מקֹום ּבאֹותֹו ׁשם מצּויין הּגמּלים ּפטּור,אין זה י ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ
לפרקים  אפּלּו ּגמּלים, ׁשם יבֹואּו ואם אנס; ׁשּזה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹמּפני

חּיב.[לפעמים] זה הרי -ֲֵֶַָ
ׁשהּגמּלים התליע ‰. ּפי על אף - ׁשורים ּבֹו ונפלּו מּתֹוכֹו, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָ

הֹואיל  - לגמּלים ּפֹוׁשע הּוא והרי ּתמיד, ׁשם ְְֲִִִִִֵֵַַַָָמצּויין
ּפטּור  זה הרי הּׁשורים, ּבֹו נפלּו ׁשהתליע ּכל ּומחמת וכן . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Â וזה הּמֹוצא חּיב, הּבֹור ּבעל - וגּלהּו וחזר וכּסהּו, ּבֹור ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ

העפר  ּכל את והֹוציא וחזר ּבעפר, סתמֹו ּפטּור. ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָהאחרֹון
ׁשּטממֹו ׁשּכיון חּיב; האחרֹון זה נסּתּלקּו[אטמו]- ּבעפר, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ראׁשֹון. ֲִֵַמעׂשי

.Ê והּׁשני ּכּסהּו, ולא הראׁשֹון עבר ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻּבֹור
-ולא ּדליֹוּכּסהּו ׁשּימסר עד חּיב, לּׁשני;[דלי]הראׁשֹון ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

הראׁשֹון, נפטר - מּמּנּו לדלֹות לּׁשני ּדליֹו ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָּומּׁשּמסר
לכּסֹותֹו. הּׁשני ּומצאֹוונתחּיב הּׁשני ּובא הראׁשֹון, ּכּסהּו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

הּׁשני  יהיה אימתי ועד חּיב. הּׁשני - ּכּסהּו ולא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻמגּלה,
ּוכדי  מגּלה, ׁשהּבֹור הראׁשֹון ׁשּידע עד חּיב? ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻלבּדֹו
ּבֹו ׁשּימּות וכל ויכּסּנּו. ארזים ויכרת ּפֹועלים ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָֹֹׁשּיׂשּכר
ּבֹו ׁשּימּות וכל ּבֹו; חּיב לבּדֹו הּׁשני הרי זה, זמן ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָּבתֹו
ּפׁשעּו ׁשניהם ׁשהרי לׁשּלם, חּיבין ׁשניהם - ּכזה זמן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאחר

.ּבֹו
.Á ּבנזקיו חּיב הּׁשֹומר לׁשֹומר, ּבֹורֹו מסרֹוהּמֹוסר ואם . ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ

הרי  מכּסה, ׁשהיה ּפי על אף - וקטן ׁשֹוטה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻלחרׁש
ּבהן  אין ואּלּו להתּגּלֹות, עׂשּוי ׁשהּבֹור חּיבין; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּבעלים

ַַּדעת.
.Ë ונטל הּדלי ּבעל ּובא חברֹו, ׁשל ּבדליֹו ּבֹורֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָהמכּסה

חּיב  הּבֹור ּבעל - .ּדליֹו ְַַַַָָ
.È ולּמה חריץ. אֹו מערה אֹו ׁשיח אֹו ּבֹור, החֹופר ְְִִֵֶַַָָָָָָאחד

"ּבֹור" ּכדי נאמר וכּמה להמית. ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה עד ? ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּפחֹות  היה אם אבל טפחים. עׂשרה עמק ְְֲֲִִִֶָָָָָָָָֹלהמית?
ומת  ועֹוף, חּיה ּבהמה ׁשאר אֹו ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל ְְְְֲֵֵֵַַָָָָָָָָמעׂשרה,

ׁשלם. נזק הּתּקלה ּבעל חּיב הּזקּו, ואם ּפטּור; -ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
.‡È- מים אחד טפח ּומהם ּתׁשעה, הּבֹור עמק ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהיה

ּבּיּבׁשה. טפחים ׁשני ּכעמק חׁשּוב מים ׁשל ׁשהּטפח ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹחּיב;
ׁשהיה  אֹו מים, טפחים ׁשני ּומהם ׁשמֹונה, עמקֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָהיה
ׁשֹור  לתֹוכֹו ונפל מים, טפחים ׁשלׁשה ּומהם ׁשבעה, ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹעמקֹו
ּתפׂש ואם לׁשּלם; אֹותֹו מחּיבין אין - ומת ּבֹו, ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָוכּיֹוצא
יׁש ספק האּלּו, ׁשהּדברים מּידֹו; מֹוציאין אין - ְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהּנּזק

.ּבהן  ֶָ
.·Èוהׁשלימֹו אחר ּובא טפחים, עׂשרה עמק ּבֹור ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹהחֹופר

חּיבין. ּכּלן - לׁשלׁשים והׁשלימֹו ׁשליׁשי ּובא ְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָֹֻלעׂשרים,
האחרֹון  ּובא טפח, אפּלּו מעׂשרה, ּפחֹות הראׁשֹון ֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָחפר
ּבנין  ׁשהגּביּה אֹו טפח, ּבֹו ׁשחפר ּבין - לעׂשרה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהׁשלימֹו
ׁשהֹוסיף, טפח סתם חּיב. האחרֹון זה - טפח ׂשפתֹו ְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל
נסּתּלקּו ּכבר אם ספק זה הרי - ׁשּבנה טפח ׁשּסתר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאֹו

נסּתּלקּו לא עדין אֹו הראׁשֹון, .מעׂשי ְְֲֲִִִֵַַַָֹ
.‚È ונפל והרחיבֹו, האחרֹון ּובא עמק, ּבֹור הראׁשֹון ְְְֲִִִַַַָָָָָָֹחפר

הבלֹו מחמת אם - ומת ׁשֹור, הבור]לתֹוכֹו -[אויר מת ְְֲִֵֵֵֶַָ
חבטֹו מחמת ואם הבלֹו; מעט ׁשהרי ּפטּור, ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהאחרֹון

הנפילה] הקריב [חבטת הּוא ׁשהרי חּיב, האחרֹון - ְֲֲִִֵֵֶַַָָמת
ׁשהרחיב  הּצד מאֹותֹו הּׁשֹור נפל אם וכן זה. ּבֹור ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּזק
אף  זה, ּבֹור הּזק הקריב ׁשהרי חּיב, האחרֹון - ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהאחרֹון
נפל  הראׁשֹון ׁשחפר הּצד מן ואם ההבל. מן ׁשּמת ּפי ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעל

הבלֹו. מעט האחרֹון ׁשּזה חּיב, הראׁשֹון -ְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
.„È הּתֹורה עליו ׁשחּיבה הּבהמה ּבֹור מתה לא אפּלּו - ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

,לפיכ מחבטֹו. מתה אם לֹומר צרי ואין מהבלֹו; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאּלא
הבל לֹו אין ּכרחּבֹו, הּבֹור עמק היה ואם [המזיק]אם ; ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹ

יתר  עמקֹו היה ּפטּור. - ּומתה הּבהמה, ּבֹו נחּבטה ְְְְֵֵֵֶַָָָָָָָָֹלא
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ּבֹו ׁשהּׁשי האדם זה ,לפיכ מקיאֹו; הּוא מעצמֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשהמית,
ּדין. ּבית מּמיתת ּפטּור ִִִֵַַָָָהּנחׁש,

.Ë להּזיק ׁשּתתּכּון עד המיתה, אם נסקלת הּבהמה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאין
מתּכּון  ׁשהיה ׁשֹור אבל סקילה. עליו חּיבת ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָלמי
את  והרג לנכרי נתּכּון האדם, את והרג הּבהמה את ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלהרג
מן  ּפטּור - קּימה ּבן והרג לנפלים נתּכּון יׂשראל, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבן
ּבקנס  אֹו ּבכפר, חּיבין הּבעלים - מּועד היה ואם ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָֹהּמיתה.
והּוא  הֹואיל כּונה, ּבלא ׁשהרג ּפי על אף עבד, המית ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאם

לזה  .מּועד ֶָָ
.È ּבבֹור ירק וראה ּבבֹורֹות, האדם ּבני על לנּפל מּועד ְְְְְִֵַָָָָָָָָָָֹהיה

ׁשהיה  אֹו ומת, אדם ׁשם והיה הּירק, ּבׁשביל לּבֹור ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָונפל
ונתחּכ אדם, ּבני על ּומּפילן ּבכתלים להתחּכ ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָמּועד
הּׁשֹור  - חּכּוכֹו מחמת ומת האדם על ונפל להנאתֹו, ְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹּבּכתל
חּיבין  והּבעלים להמית, נתּכּון ׁשּלא לפי מּמיתה, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּפטּור
אֹו ּבבֹורֹות, אדם ּבני על לּפל מּועד זה ׁשהרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּבכפר
?נתחּכ ׁשּלהנאתֹו יּודע והיא הּכתלים. עליהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלהּפיל

והמית  ׁשהּפיל לאחר אף ּבׁשּנתחּכ. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַ
.‡È ּבהמּתן ׁשּתמית עד הּכפר, את מׁשּלמין הּבעלים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאין

ּפי  על אף - הּמּזיק ּברׁשּות המית אם אבל מרׁשּותן. ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָחּוץ
הּכפר  מן ּפטּורין הּבעלים ּבסקילה, הּנכנס ׁשהּוא ּכיצד? . ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ׂשכרֹו לתּבע נכנס ואפּלּו ּברׁשּותֹו, ׁשּלא הּבית ּבעל ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַָֹֹלחצר
הּׁשֹור  - ומת הּבית, ּבעל ׁשל ׁשֹורֹו ּונגחֹו מּמּנּו, חֹובֹו ְִִֵֶֶַַַַַָָאֹו
רׁשּות  לֹו אין ׁשהרי הּכפר; מן ּפטּורין והּבעלים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבסקילה,

מּדעּתֹו. ׁשּלא זה ׁשל לרׁשּותֹו ְְְִִִֵֶֶֶַָֹלהּכנס
.·È'הן' לֹו ואמר הּבית, לבעל וקרא ּבּפתח ,[כן]עמד ְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָ

ּפטּורין; הּבעלים הרי - הּבית ּבעל ׁשל ׁשֹורֹו ּונגחֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָונכנס,
.עּמ ׁשאדּבר עד ּבמקֹומ עמד אּלא 'הן', מׁשמע ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאין

.‚È תינֹוק ּגּבי על ודרסה הּנּזק, לחצר ׁשּנכנסה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבהמה
הּכפר  את מׁשּלמין הּבעלים - והרגּתּו הּלּוכּה, ּכדר; ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

חּיב  הּנּזק ּוברׁשּות הּלּוכּה, ּכדר להּזיק מּועדת ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהרגל
למד, נמצאת ׁשּבארנּו. ּכמֹו הרגל, ועל הּׁשן על ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאף
ּבכפר; חּיבין והּבעלים נסקל, - ּבכּונה ׁשהמית ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּמּועד
חּיבין  והּבעלים הּמיתה, מן ּפטּור - כּונה ּבלא המית ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹואם
ּומן  הּמיתה מן ּפטּור - כּונה ּבלא ׁשהמית ותם ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבכפר.
מן  ּפטּורין והּבעלים נסקל, - להמית נתּכּון ואם ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָֹהּכפר;

העבד. מּקנס וכן ְְִֵֶֶֶַַָֹהּכפר,
.„Èאֹו עבד ּבכּונה ׁשהמית ׁשהּתם ּפי על ׁשאף לי, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָיראה

הּקצּוב  סלע ׁשלׁשים ׁשהּוא הּקנס, מן ּפטּור - ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹׁשפחה
העבד ּבּתֹורה  ּדמי חצי מׁשּלם - ּבכּונה ׁשּלא המית אם , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

חמֹורֹו. אֹו חברֹו ׁשֹור המית ּכאּלּו מּגּופֹו, הּׁשפחה ּדמי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָאֹו

יא  ¤¤ּפרק
דמי ‡. ׁשהּוא הּדּינין ׁשּיראּו ּכמֹו הּכפר? הּוא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכּמה

אׁשר  "ּככל ׁשּנאמר: נהרג, ׁשל ׁשויֹו לפי הּכל ְְְֱֱֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּנהרג,
עליו" זכרים יּוׁשת קטּנים, ּבין ּגדֹולים ּבין העבדים, וכפר . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ּכסף  סלע ׁשלׁשים ּבּתֹורה, הּקצּוב הּקנס הּוא - נקבֹות ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹאֹו

ׁשוה  ׁשאינֹו ּבין מנה, מאה ׁשוה העבד ׁשהיה ּבין ֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָיפה,
וכל דינר. אך]אּלא משוחרר -[עבד ׁשחרּור ּגט המעּכב ְְְִִֵֶַָָָָֻ

לחרּות. יצא ׁשהרי אדֹון, לֹו ואין הֹואיל קנס, לֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָאין
.·- אּׁשה המית ואם הּנהרג. ליֹורׁשי הּכפר? נֹותנין ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָֹלמי

לּבעל  ואינֹו מאביה, ליֹורׁשיה עבד הּכפר ׁשחציֹו מי המית . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ראּוי  - והחצי לרּבֹו, הּקנס חצי נֹותן - חֹורין ּבן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָוחציֹו

יּקחּנּו. מי לֹו ואין ְִִִֵֵֶָלּתן,
ׁשהּוא ‚. ּפי על אף - ילדיה ויצאּו האּׁשה, את ׁשּנגח ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשֹור

חּיבה  ׁשּלא ולדֹות; מּדמי ּפטּורין הּבעלים לּגח, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹמּועד
לאדם  אּלא ולדֹות, ּבדמי .ּתֹורה ְְְִֵֶָָָָָ

ׁשּזה „. ולדֹות; ּדמי מׁשּלם - ילדיה ויצאּו ׁשפחה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָנגח
ּדמי  חצי מׁשּלם - ּתם היה ואם מעּברת. חמֹור ׁשּנגח ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּכמי

מּגּופֹו .ולדֹות ְִָ
זֹו‰. ׁשפחה ׁשוה היתה ּכּמה אֹומדין אֹותן? ׁשמין ְְְִִִֵַַָָָָָָָָּכיצד

לבעליה  ונֹותן עּתה; ׁשוה היא וכּמה מעּברת, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה
חציֹו אֹו הּכפר הּפחת, מׁשּלם הּׁשפחה, את המית ואם . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, ּבּתֹורה ְְְִֵֶַַַַָָהּקצּוב
.Â ׁשאם ּפי על אף האדם, את ונגח לבהמה ׁשּנתּכּון ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשֹור

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור, ואם המיתֹו ּבנזקֹו; חּיב ּבֹו, חבל אם - ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָ
ׁשלם. נזק - מּועד ואם מּגּופֹו, נזק חצי מׁשּלם - הּוא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּתם

.Ê ואין נפׁשֹות, ּדיני אֹותֹו ּדנין - והּזיק ׁשהמית ּתם ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָׁשֹור
ממֹונֹות  ּדיני אֹותֹו אֹותֹוּדנין ּדנין - והּזיק ׁשהמית ּומּועד . ְִִִִִִֵֵֶָָָָ

ודנּוהּו קדמּו נפׁשֹות. ּדיני אֹותֹו ודנין וחֹוזרין ממֹונֹות, ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָּדיני
ממֹונֹות. ּדיני אֹותֹו ודנין חֹוזרין ּתחּלה, נפׁשֹות ְְְְִִִִִֵֵָָָָּדיני

.Á הּׁשבחּומהיכן מן ּברדּיתֹו[רווח]מׁשּתּלם? ׁשהׁשּביח ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
לסקילה,[חרישתו] ּדינֹו ׁשּנגמר ׁשּכיון - ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָאחר

ׁשּית  ּבעלים לֹו ּוברח אין נפׁשֹות, ּדיני ּדנּוהּו ּבנזקיו. חּיבּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ממֹונֹות. ּדיני אֹותֹו ּדנין אין -ִִֵֵָָ

.Ëקדֹוׁש אינֹו - ּבעליו והקּדיׁשֹו האדם, את ׁשהמית .ׁשֹור ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ
החזירֹו מכּור; אינֹו מכרֹו, הפקר; אינֹו הפקירֹו, אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָוכן
ּבהניה. אסּור ּבׂשרֹו ׁשחטֹו, חזרה. אינּה לבעליו, ְְְֲֲִֵֵַָָָָָָָָָָׁשֹומר
עד  אבל לסקילה. ּדינֹו ׁשּנגמר אחר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָּבּמה
ואם  קדֹוׁש; זה הרי הקּדיׁשֹו, אם - ּדינֹו נגמר ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָֹׁשּלא
ׁשֹומר  החזירֹו מכּור; מכרֹו, ואם הפקר; הּוא הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָהפקירֹו,
מּתר  זה הרי ּוׁשחטֹו, קדם ואם מחזר. זה הרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻֻלבעליו,

ֲִַָּבאכילה.
.È ּכּלן - אחרים ּבׁשורים ׁשּנתערב ּדינֹו, נגמר ׁשּלא ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻׁשֹור

הּׁשֹור, ּבפני אּלא ׁשֹור ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין ׁשאין לפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָּפטּורין;
אפּלּו - ּבאחרים נתערב ּכ ואחר ּדינֹו, נגמר האדם. ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָּכדין
ּכל  ּכדין ּבהניה, אסּורין והן ונקּברין; נסקלין ּכּלן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֻּבאלף,

הּנסקלת  .ּבהמה ְְִֵֶֶַָ
.‡È ּבהמה ּכל וכן האדם, את ׁשהמיתה מעּברת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻּפרה

היא  ּכמֹוה; עּברּה הרי - עברה ּבּה ׁשּנעברה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻֻמעּברת
נרּבעה. ועּברּה היא נגחה, ְְְְְִִָָָָָָָֻֻועּברּה

.·È נגמר ׁשּלא עד אם - נתעּברה ּכ ואחר והמיתה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹנגחה
ואם  מּתר. ולדּה - ּדין ּגמר קדם וילדה נתעּברה, ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹֻּדינּה
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הּוא. אּמֹו ּכיר ׁשהעּבר אסּור; ולדּה - ּדין ּגמר אחר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֻילדה
לכּפה  ּכּלן את ּכֹונסין - ּבאחרים זה ולד נתערב ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻואם

ׁשם.[הסגר] ׁשּימּותּו עד ,ֶַָָ
.‚È ׁשהרי זכה; ּבֹו הּקֹודם ּכל עדיו, ׁשהּוזמּו הּנסקל ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשֹור

ׁשּבעליו  העידּו ואם ּבעליו. הפקירּוהּו ּדינֹו, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָמּׁשּנגמר
והּקֹודם  לבעליו, הּׁשֹור הרי - העדים את והזים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָרּבעּוהּו,
חטא  ׁשּלא ּבעצמֹו יֹודע ׁשהּבעל ׁשּכיון ּבֹו; זכה לא ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּומׁשכֹו
הפקיר  לא - להזּמן מיחל הּוא והרי הם, ׁשקר עדי .וׁשאּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ה'תשע"ד  מרחשון ד' שלישי יום

יב  ¤¤ּפרק
חמֹור ‡. אֹו ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור ְְְֲִִֵַַַָָהחֹופר

- ּבהן וכּיֹוצא צמר ׁשל ּגּזֹות מלא הּבֹור היה ואפּלּו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָומת,
הּבֹור  "ּבעל ׁשּנאמר: ׁשלם, נזק לׁשּלם חּיב הּבֹור ּבעל ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהרי
וחּיה  בהמה מיני ׁשאר אֹו וחמֹור ׁשֹור ואחד ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָיׁשּלם".

ּבהוה אּלא ו"חמֹור" "ׁשֹור" נאמר לא .[במצוי]ועֹוף; ֱֲֶֶֶַַַָָֹֹ
ּברׁשּותֹו·. החֹופר אֹו הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור החֹופר ְְִִִֵֵֶַַַָָאחד

ׁשחפ  אֹו חברֹו, לרׁשּות ּפתח אֹו הרּבים, לרׁשּות ר ּופתח ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
זה  הרי - ּבֹורֹו הפקיר ולא רׁשּותֹו והפקיר ּברׁשּותֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָֹּופתח

ּבנזקיו  ׁשהפקיר חּיב אֹו ּובֹורֹו, רׁשּותֹו הפקיר אם אבל . ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָ
ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - הקּדיׁשֹו אֹו ׁשּברׁשּותֹו, ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָּבֹורֹו
הפקר; וזה - ּבעלים לֹו ׁשּיׁש מי יׁשּלם", הּבֹור ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ"ּבעל

ּברׁשּותֹו. ׁשחפר מּפני חפר, ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֶַַַָָָּובּתחּלה
מאליו ‚. הּבֹור ׁשּנחּפר אֹו החֹופר, ׁשחפרּתּואחד אֹו , ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

לכּסֹותֹו, אֹו למּלאתֹו חּיב והּוא הֹואיל - חּיה אֹו ְְְְִֵַַַַָָָֹּבהמה
הּלֹוקח, אֹו החֹופר, ואחד ּבנזקיו. חּיב זה הרי - עׂשה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹולא
מי  יׁשּלם", הּבֹור "ּבעל ׁשּנאמר: - ּבמּתנה לֹו ׁשּנּתן ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָאֹו

מקֹום. מּכל ּבעלים לֹו ְִִֵֶָָָׁשּיׁש
מכּסה „. ׁשהיה מקֹום המגּלה אֹו החֹופר, ׁשּנאמר:אחד - ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

יכּסּנּו". ולא ּבֹור, איׁש יכרה ּכי אֹו ּבֹור, איׁש יפּתח ְְְְְִִִִִִֶֶַַֹ"(ו)ּכי
ׁשהתליע ּפי על אף - ּכראּוי ּכּסהּו בגלל ואם [התרועע ְְִִִִִֶַַַָָָ

ׁשּנאמר:תולעים] ּפטּור, - ומת ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל ְְֱִֵֶֶַַָָָמּתֹוכֹו,
ׁשּיכֹול  ּבדבר ּכּסהּו ּפטּור. ּכּסהּו, אם הא - יכּסּנּו" ְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹ"ולא
והלכּו ּגמּלים, ּבפני לעמד יכֹול ואינֹו ׁשורים, ּבפני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹלעמד
אם  - ּבֹו ונפלּו ׁשורים עליו והלכּו ונתרֹועע, ּגמּלים ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָעליו

הר  - מקֹום ּבאֹותֹו ׁשם מצּויין הּגמּלים ּפטּור,אין זה י ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ
לפרקים  אפּלּו ּגמּלים, ׁשם יבֹואּו ואם אנס; ׁשּזה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹמּפני

חּיב.[לפעמים] זה הרי -ֲֵֶַָ
ׁשהּגמּלים התליע ‰. ּפי על אף - ׁשורים ּבֹו ונפלּו מּתֹוכֹו, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָ

הֹואיל  - לגמּלים ּפֹוׁשע הּוא והרי ּתמיד, ׁשם ְְֲִִִִִֵֵַַַָָמצּויין
ּפטּור  זה הרי הּׁשורים, ּבֹו נפלּו ׁשהתליע ּכל ּומחמת וכן . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Â וזה הּמֹוצא חּיב, הּבֹור ּבעל - וגּלהּו וחזר וכּסהּו, ּבֹור ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ

העפר  ּכל את והֹוציא וחזר ּבעפר, סתמֹו ּפטּור. ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָהאחרֹון
ׁשּטממֹו ׁשּכיון חּיב; האחרֹון זה נסּתּלקּו[אטמו]- ּבעפר, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ראׁשֹון. ֲִֵַמעׂשי

.Ê והּׁשני ּכּסהּו, ולא הראׁשֹון עבר ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻּבֹור
-ולא ּדליֹוּכּסהּו ׁשּימסר עד חּיב, לּׁשני;[דלי]הראׁשֹון ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

הראׁשֹון, נפטר - מּמּנּו לדלֹות לּׁשני ּדליֹו ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָּומּׁשּמסר
לכּסֹותֹו. הּׁשני ּומצאֹוונתחּיב הּׁשני ּובא הראׁשֹון, ּכּסהּו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

הּׁשני  יהיה אימתי ועד חּיב. הּׁשני - ּכּסהּו ולא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻמגּלה,
ּוכדי  מגּלה, ׁשהּבֹור הראׁשֹון ׁשּידע עד חּיב? ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻלבּדֹו
ּבֹו ׁשּימּות וכל ויכּסּנּו. ארזים ויכרת ּפֹועלים ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָֹֹׁשּיׂשּכר
ּבֹו ׁשּימּות וכל ּבֹו; חּיב לבּדֹו הּׁשני הרי זה, זמן ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָּבתֹו
ּפׁשעּו ׁשניהם ׁשהרי לׁשּלם, חּיבין ׁשניהם - ּכזה זמן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאחר

.ּבֹו
.Á ּבנזקיו חּיב הּׁשֹומר לׁשֹומר, ּבֹורֹו מסרֹוהּמֹוסר ואם . ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ

הרי  מכּסה, ׁשהיה ּפי על אף - וקטן ׁשֹוטה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻלחרׁש
ּבהן  אין ואּלּו להתּגּלֹות, עׂשּוי ׁשהּבֹור חּיבין; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּבעלים

ַַּדעת.
.Ë ונטל הּדלי ּבעל ּובא חברֹו, ׁשל ּבדליֹו ּבֹורֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָהמכּסה

חּיב  הּבֹור ּבעל - .ּדליֹו ְַַַַָָ
.È ולּמה חריץ. אֹו מערה אֹו ׁשיח אֹו ּבֹור, החֹופר ְְִִֵֶַַָָָָָָאחד

"ּבֹור" ּכדי נאמר וכּמה להמית. ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה עד ? ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּפחֹות  היה אם אבל טפחים. עׂשרה עמק ְְֲֲִִִֶָָָָָָָָֹלהמית?
ומת  ועֹוף, חּיה ּבהמה ׁשאר אֹו ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל ְְְְֲֵֵֵַַָָָָָָָָמעׂשרה,

ׁשלם. נזק הּתּקלה ּבעל חּיב הּזקּו, ואם ּפטּור; -ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
.‡È- מים אחד טפח ּומהם ּתׁשעה, הּבֹור עמק ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהיה

ּבּיּבׁשה. טפחים ׁשני ּכעמק חׁשּוב מים ׁשל ׁשהּטפח ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹחּיב;
ׁשהיה  אֹו מים, טפחים ׁשני ּומהם ׁשמֹונה, עמקֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָהיה
ׁשֹור  לתֹוכֹו ונפל מים, טפחים ׁשלׁשה ּומהם ׁשבעה, ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹעמקֹו
ּתפׂש ואם לׁשּלם; אֹותֹו מחּיבין אין - ומת ּבֹו, ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָוכּיֹוצא
יׁש ספק האּלּו, ׁשהּדברים מּידֹו; מֹוציאין אין - ְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהּנּזק

.ּבהן  ֶָ
.·Èוהׁשלימֹו אחר ּובא טפחים, עׂשרה עמק ּבֹור ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹהחֹופר

חּיבין. ּכּלן - לׁשלׁשים והׁשלימֹו ׁשליׁשי ּובא ְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָֹֻלעׂשרים,
האחרֹון  ּובא טפח, אפּלּו מעׂשרה, ּפחֹות הראׁשֹון ֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָחפר
ּבנין  ׁשהגּביּה אֹו טפח, ּבֹו ׁשחפר ּבין - לעׂשרה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהׁשלימֹו
ׁשהֹוסיף, טפח סתם חּיב. האחרֹון זה - טפח ׂשפתֹו ְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל
נסּתּלקּו ּכבר אם ספק זה הרי - ׁשּבנה טפח ׁשּסתר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאֹו

נסּתּלקּו לא עדין אֹו הראׁשֹון, .מעׂשי ְְֲֲִִִֵַַַָֹ
.‚È ונפל והרחיבֹו, האחרֹון ּובא עמק, ּבֹור הראׁשֹון ְְְֲִִִַַַָָָָָָֹחפר

הבלֹו מחמת אם - ומת ׁשֹור, הבור]לתֹוכֹו -[אויר מת ְְֲִֵֵֵֶַָ
חבטֹו מחמת ואם הבלֹו; מעט ׁשהרי ּפטּור, ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהאחרֹון

הנפילה] הקריב [חבטת הּוא ׁשהרי חּיב, האחרֹון - ְֲֲִִֵֵֶַַָָמת
ׁשהרחיב  הּצד מאֹותֹו הּׁשֹור נפל אם וכן זה. ּבֹור ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּזק
אף  זה, ּבֹור הּזק הקריב ׁשהרי חּיב, האחרֹון - ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהאחרֹון
נפל  הראׁשֹון ׁשחפר הּצד מן ואם ההבל. מן ׁשּמת ּפי ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעל

הבלֹו. מעט האחרֹון ׁשּזה חּיב, הראׁשֹון -ְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
.„È הּתֹורה עליו ׁשחּיבה הּבהמה ּבֹור מתה לא אפּלּו - ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

,לפיכ מחבטֹו. מתה אם לֹומר צרי ואין מהבלֹו; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאּלא
הבל לֹו אין ּכרחּבֹו, הּבֹור עמק היה ואם [המזיק]אם ; ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹ

יתר  עמקֹו היה ּפטּור. - ּומתה הּבהמה, ּבֹו נחּבטה ְְְְֵֵֵֶַָָָָָָָָֹלא
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אף  חּיב הּבהמה, ּבֹו מתה ואם הבל; לֹו יׁש רחּבֹו, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל
ּבּקרקע. נחּבטה ׁשּלא ּפי ְְְִֶֶַַַַָֹעל

.ÂËהּבהמה,עׂש ּבֹו ונחּבטה הרּבים, ּברׁשּות ּגבֹוּה ּתל ה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ואם  לׁשּלם. חּיב טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה היה אם - ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָומתה

הּבהמה  מיתת על ּפטּור מעׂשרה, ּפחֹות אם היה אבל ; ְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָ
ּכל  ּגבֹוּה ּבתל ואפּלּו ׁשלם, נזק לׁשּלם חּיב ּבלבד, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּזקה
ּדבר  ׁשהּוא, ּבכל ׁשהּנזק ׁשהיא; ּכל ּבחפירה אֹו ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא,
הּוא  והרי מצּויה, ׁשהּוא ּבכל הּמיתה ואין וידּוע; ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָמצּוי

אנס. ְֶֹּכמֹו
.ÊË על אֹו ּבבֹור, הּבהמה מיתת על חּיב אינֹו ְְְִֵֵֵַַַַַָָוכן

חרׁשת, אֹו קטּנה, הּבהמה היתה אם אּלא - ּבתל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחביטתּה
היתה  אם אבל ּבּלילה. ׁשּנפלה אֹו סֹומה, אֹו ׁשֹוטה, ְְְֲִֶַַָָָָָָָָאֹו
מּפני  אנס, ּכמֹו ׁשּזה ּפטּור; - ּומתה ּבּיֹום, ונפלה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּפּקחת,

הּמכׁשֹולֹות  מן ולסּור לראֹות הּבהמה נפל .ׁשּדר אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
- ּבּלילה ׁשּנפל אֹו סֹומה, היה אפּלּו - ומת אדם ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָלתֹוכֹו
ּבֹו הּזק ואם ּפטּור. זה הרי עבד, אֹו חֹורין ּבן ׁשהיה ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻּבין
ּכמֹו ׁשלם, נזק חּיב - הּפּקחת הּבהמה אֹו ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאדם,

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÊÈ זה הרי - ומת הּמקּדׁשין ּפסּולי ׁשֹור לתֹוכֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻנפל

יצ ּפטּור  ׁשּלֹו; ׁשהּמת מי ּלֹו", יהיה "והּמת ׁשּנאמר: א , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּיּקבר. ודינֹו ּבהניה, אסּור ׁשהּוא ְֲִִֵֶֶֶַָָָָזה

.ÁÈ החפירה מּקֹול הּבהמה ונפלה ּבבֹור, חֹופר ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָהיה
נפלה  חּיב. מּלפניה, נפלה אם - ומתה הּבֹור, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָּבתֹו

ׁשּנבעתה ּכגֹון עקבּה[נבהלה]מאחֹוריה, על וחזרה ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּיּפל  עד "ונפל", ׁשּנאמר: ּפטּור, - ומתה ונפלה ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלאחֹור,
אֹו ּומת לּבֹור, חּוץ החפירה מּקֹול לפניו נפל נפילה. ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּדר
אין  הּנּזק, ּתפׂש ואם אֹותֹו; מחּיבין ּדין ּבית אין - ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָנּזק
הּזק  אֹו ּומת לּבֹור, חּוץ לאחֹוריו נפל ואם מּידֹו. ְֲִִִִֵַַַַָָָֻמֹוציאין

ּפטּור. הּבֹור ּבעל -ַַַָ
.ËÈ- הּבהמה ּומתה הּבֹור, לתֹו הּבהמה ׁשּדחף ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָׁשֹור

הּׁשֹור  ּובעל מחצה, מׁשּלם הּבֹור ּבעל - הּוא מּועד ְֱִֵֶַַַַַַַָָאם
מּגּופֹו, רביע מׁשּלם הּׁשֹור ּבעל - הּוא ּתם ואם ְְְֱִִִֵֶַַַַַָָמחצה.
ׁשּבנכסיו. הּיפה מן חלקים ׁשלׁשה מׁשּלם הּבֹור ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּובעל
לי  יׁש זֹו נבלה 'ּפחת הּבֹור: לבעל אֹומר הּנבלה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָׁשּבעל
ׁשּנדחפה, ּכיון - ּופּקחת גדֹולה ׁשהיא ּפי על אף ;ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאצל
מּבעל  להֹוציא יכֹול ׁשאני ּכל ּבּלילה; ׁשּנפלה ּכמי זֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהרי

לׁשּלמֹו' חּיב אּתה והּׁשאר, מֹוציא; אני .הּׁשֹור, ְְְְֲִִַַַַַָָָ
.Î,ּבּה ונתקל הּׁשֹור ּובא הּבֹור, ּפי על אבן הּניח ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָוכן

ּובעל  מחצה, מׁשּלם האבן את הּמּניח - ומת לּבֹור, ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָונפל
מחצה. ֱֶַָהּבֹור

.‡Îהדיֹוט ׁשל ׁשֹור הּמקּדׁשין [חולין]וכן ּפסּולי וׁשל ְְְְְִֵֵֶֶֶַָֻ
חצי  מׁשּלם הדיֹוט, ׁשל זה הּוא ּתם אם - ּכאחד ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּנגחּו
ׁשאני  'ּכל לֹו: אֹומר ׁשהּנּזק ׁשלם; נזק מּועד, ואם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָנזק;

מ  להֹוציא הֹואיל יכֹול וזה, ;מּמ והּׁשאר מֹוציא, אני ּזה ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָ
הּכל'. לי ּתׁשּלם אּתה - ּופטּור הּוא ְְְִֵֵֶַַַָָֹוהקּדׁש

.·Î ׁשֹור עליו ונפל הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור  חֹופר ׁשהיה ְְִִִֵֶַַָָָָָָמי

ּבעל  נֹוטל הּׁשֹור, מת ואם ּפטּור; הּׁשֹור ּבעל - ְֲִֵֵַַַַַַַָָוהרגֹו
הּבֹור  ּבעל מּיֹורׁשי ׁשֹורֹו ּדמי .הּׁשֹור ְְִֵֵַַַַ

יג  ¤¤ּפרק
ּפטּור ‡. הּבֹור ּבעל - ונׁשּתּברּו לּבֹור ׁשּנפלּו ,ּכלים ְְְְִִֵֶַַַַַָָ

הּׁשמּועה  מּפי - חמֹור" אֹו ׁשֹור ׁשּמה "ונפל ְְֱֲִִֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
ּכלים.[במסורת] לא "חמֹור", אדם; לא "ׁשֹור", ְֲִֵָָָֹֹלמדּו:

חּיב  - ּכליו ונׁשּתּברּו הּׁשֹור ּומת ּבכליו, ׁשֹור נפל ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָאפּלּו
הּכלים. על ּופטּור הּבהמה, ְִֵֵַַַַָָעל

הּוא ·. הּנזיקין מאבֹות מּועדין הּבֹור ּכמֹוהּו ותֹולדֹותיו , ְְְֲִִִֵַַָָָ
ואם  הּבֹור. ּתֹולדת זה הרי ּתּקלה, הּמּניח וכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּתחּלתן.
נזק  הּתּקלה ׁשהּניח זה מׁשּלם ּבהמה, אֹו אדם ּבּה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּזק

הּתּק הפקיר לא ּבין הּתּקלה, הפקיר ּבין ואם ׁשלם, לה; ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ
ּפטּור. ּכלים, ּבּה ְִֵָָֻהּזקּו

וקּׁשֹו‚. ּתבנֹו אֹו מּׂשאֹו אֹו סּכינֹו אֹו אבנֹו הּמּניח ְְְִִִֵַַַַַַַַָּכיצד?
ּבין  אדם ּבין ּבהן והּזקּו הרּבים, ּברׁשּות ּבהן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻוכּיֹוצא

ׁשלם  נזק חּיב - והפקיר ּבהמה ּברׁשּותֹו, הּניחן אם וכן . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
והּזק  זֹו ּבתּקלה ונחּבט ּבּקרקע, נתקל הפקירן. ולא ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָֹֻרׁשּותֹו
אֹו אּלּו, ּבכל ּכלים הּזקּו ואם הּתּקלה. ּבעל חּיב - ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֻּבּה

ּפטּור. - ְִַָנּטּנפּו
והרּביץ „. ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַֹהכניס

צרכיו]ּגללים -[עשה הּבית ּבעל ׁשל ּכליו ּבהן ונּטּנפּו , ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשחּיב  ּבֹור מצאנּו ולא הּוא, ּבֹור ּתֹולדת זה ׁשהּגלל ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּפטּור;

הּכלים. על ִֵַַּבֹו
ונתקל ‰. המהּל והל הרּבים, ּברׁשּות הּכד את ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָהּמּניח

להתּבֹונן  אדם ּבני ּדר ׁשאין לפי ּפטּור, - וׁשּברּה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּבּה,
חּיב  הּכד ּבעל הרי - ּבּה הּזק ואם מהּלכין. ּכׁשהם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻּבּדר

לֹוּבנזקיו  ׁשאין נזקין הּמפקיר ׁשּכל הּכד; הפקיר ואפּלּו , ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
הפקירן. לא ּכאּלּו חּיב מּתחּלה, לעׂשֹותן ְְְְֲִִִִִַַָָָָֹרׁשּות

.Â ּכגֹון ׁשם, להּניחּה רׁשּות לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום הּכד את ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּניח
הּקרנֹות ּגּתֹות[רחבות]מקֹום יין]ׁשל דריכת מקום [שליד ְְִֶַָ

ּבּה הּזק ואם חּיב; - וׁשּברּה ּבּה ונתקל ּבהן, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻוכּיֹוצא
ואם  להסּתּכל. לֹו ׁשהיה מּפני ּפטּור, הּכד ּבעל - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהמהּל
על  ּפטּור - ּכּדים הּדר ּכל ׁשּמּלא אֹו אפלה, ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיתה

ּכל ׁש וכן חּיב. הּכד ּבעל הרי ּבּה, נתקל ואם בירתּה; ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֹ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Êאֹו ּבּמים אחד והחלק הרּבים, ּברׁשּות ּכּדֹו ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֻנׁשּברה
ּבחרׂשיה ׁשהּוא [בחרסיה]ׁשּלקה לפי אדם, מּדיני ּפטּור - ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

והרי  החרׂשים. סּלק ׁשּלא מּפני ׁשמים, ּבדיני וחּיב ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאנּוס;
ׁשּנאנס, אחר אּלא הפקיר ולא ּכהפקר, והּמים ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהחרׂשים

נתּכּון ואם ּפטּור. ו]ּולפיכ והּזק [לקחת ּבחרׂשיה, לזּכֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻ
העמידּה, ולא ּגמּלֹו לנפלה הּדין והּוא חּיב. - אחר ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבהן
ּבין  ּפטּור, - אּלּו ּבכל ּכלים הּזקּו ואם ּבּה. ּכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵַָָָֹֻוכל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הפקיר, לא ּבין ְְְְִִִִֵֵֶַֹהפקיר
.Áקּדרין קדירות]ׁשני זה [מוכרי ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ

אם  - ּבראׁשֹון הּׁשני ונתקל ונפל, הראׁשֹון ונתקל זה, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָאחר
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ׁשאף  ׁשני; ׁשל ּבנזקיו חּיב - עמד ולא לעמד לראׁשֹון ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהיה
מּטל  ּבהיֹותֹו אנּוס אינֹו נפילה, ּבׁשעת אנּוס ׁשהּוא ּפי ְְְִִִִֵֶַַָָָָֻעל
- לעמד לֹו היה לא ואם לעמד. יכֹול הּוא והרי ,ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹּבּדר
ׁשהּוא  מּפני ּבֹו; ׁשּנתקל לזה הזהיר ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּפטּור,

ּבנפׁשֹו. ְְַָטרּוד
.Ë?ׁשני ׁשל ּבנזקיו חּיב ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבּמה

ׁשאינֹו ּפטּור, - ּכליו הּזקּו אם אבל ׁשני; ׁשל ּגּופֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻּבׁשהּזק
ּכמֹו היא, ּבֹור ּתֹולדת ּתּקלה וכל ּבבֹור, הּכלים על ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָחּיב

.ׁשּבארנּו ְֵֶַ
.È ּבה וכּיֹוצא והּזּגגין זה,הּקּדרין אחר זה מהּלכין ׁשהיּו ן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

והּׁשליׁשי  ּבראׁשֹון, הּׁשני ונתקל ונפל, הראׁשֹון ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָונתקל
הראׁשֹון  - עמד ולא לעמד לֹו יׁש מהן אחד וכל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבּׁשני,
ראׁשֹון  ׁשל ּבגּופֹו ׁשהּזק ּבין ׁשני, ׁשל גּופֹו ּבנזקי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻחּיב

ׁשל הּמּטל, גּופֹו ּבנזקי חּיב והּׁשני ּבמּׂשאֹו. ׁשהּזק ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻ
ׁשל  ּבמּׂשאֹו הּזק אם אבל ׁשני; ׁשל ּבגּופֹו הּזק אם ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֻֻׁשליׁשי,
ׁשהּוא  זה 'ּבֹור הּׁשני: לֹו אֹומר ׁשהרי ּפטּור, ׁשּנפל, ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשני
הּׁשני  הּפיל הראׁשֹון ׁשהרי אֹותֹו, הּכֹורה אני אין ֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּׂשאי,

ּפטּורין  ּכּלן זה, את זה הזהירּו ואם מּׂשאֹו'. .עם ְְְִִִִִֶֶֶַָָֻ
.‡È אחד ונתקל ,הּדר לרחב מּטל והיה הראׁשֹון, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻנפל

ּבנזקי  חּיב הּוא הרי - ּבבטנֹו ואחד ּברגליו ואחד ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבראׁשֹו
עמד  ולא לעמד לֹו והיה הֹואיל .כּלן, ְְֲִַַָָָָֹֹֻ

.·È- אחד ּבהן והּזק הרּבים, ּברׁשּות הּמים את ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּׁשֹופ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּור, - ּכליו נּטּנפּו ואם ּבנזקיו; נבלעּוחּיב ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

והּזק  ונפל, והחלק חלקה, הארץ ונׁשארה ּבארץ, ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻהּמים
ּבנזקיו  חּיב זה הרי - .ּבּקרקע ְְֲִֵֶַַַַָָָ

.‚Èׁשּפֹותקין אּלּו וגֹורפין [ביוב]ּביבֹותיהן[פותחין]ּכל ְְְִִִֵֵֶֶָ
שבהם]מערֹותיהן הּמים [מהזבל לׁשּפ רׁשּות להן אין - ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

יׁש הּגׁשמים ּבימֹות אבל החּמה, ּבימֹות הרּבים ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָּברׁשּות
ו  רׁשּות; ּבּמים להם ּבהמה אֹו אדם הּזק אם כן, ּפי על אף ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ

ׁשלם. נזק חּיבין -ִֵֶֶַָָ
.„È ּכדי הרּבים, לרׁשּות וקּׁשֹו ּתבנֹו אדם יֹוציא ְְְְִִִִֵַַָָָֹלא

זבל לֹו ויעׂשּו אֹותֹו[לשדותיו]ׁשּיּדֹוׁשּו קנסּו הֹוציא, ואם . ְְְִִִֵֶֶֶָָ
מעת  זכה, ּבהם הּקֹודם וכל ּכהפקר, ׁשּיהיה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחכמים

והׁשּביחּו ּבהן [לזיבול]ׁשּנּדֹוׁשּו וזכה אדם קדם ואם ; ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ
ואף  מּידֹו. מֹוציאין אין - הרּבים לרׁשּות הֹוצאה ְְְִִִִִִֵַַַָָָָמּׁשעת
זה  הרי ּבהמה, אֹו אדם ּבהן הּזק אם ּכמפקר, ׁשהן ּפי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻעל

לׁשּלם. חּיב ְִֵַַַָהּמֹוציא
.ÂË לרׁשּות הּגללים ואת הּזבל את להֹוציא אדם לכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָיׁש

ׁשלׁשים  ׁשם אֹותן ולצּבר זבלים, הֹוצאת ּבׁשעת ְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֹהרּבים
אם  כן, ּפי על ואף אדם. ּברגלי נּׁשֹוף ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָיֹום,
ּכיון  ּגזל; מּׁשּום הּגלל זה על וחּיבין לׁשּלם. חּיב - ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּזיק

ּבֹו קנסּו לא נּדֹוׁש, אם ׁשבח ּבֹו .ׁשאין ְִִֵֶֶַָֹ
.ÊËטיט ׁשֹורין לֹובנים [במים]אין ואין הרּבים, ּברׁשּות ְְְִִִִִֵֵַָ

ּגֹובלין אבל אבל [מערבבים]לבנים. הרּבים, ּברׁשּות טיט ְְְֲֲִִִִִֵַָָָ
ללבנים. ְִִֵֹלא

.ÊÈ והּבֹונה מביא, אבנים הּמביא - הרּבים ּברׁשּות ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּבֹונה
ׁשלם. נזק לׁשּלם חּיבין ׁשהּזיקּו, וכּלן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבֹונה;

.ÁÈאֹו אדם ּבּה והּזק לסּתת, ּומסרּה אבן ׁשחצב ְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻהחּצב
לחּמרּב ׁשּמסר וסּתת חּיב. הּסּתת - על המה האבן [הנושא ְְְֵֶַַַַַַָָָָָָ

לכּתףחמור] חּמר מסר חּיב. החּמר חּיב.[סבל], הּכּתף , ְַַַַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּמתּקן  לזה הּבֹונה מסרּה חּיב. הּבֹונה לבֹונה, ּכּתף ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמסר
ּגּבי  על ׁשהעלּוה אחר ואם חּיב. המתּקן ּבּבנין, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָיׁשיבתּה

אבנים]דימֹוס ּבקּבלנּות [שורת עֹוׂשין והיּו והּזיקה, נפלה , ְְְְְִִִִַָָָָָ
ּפטּורין. וכּלן חּיב, האחרֹון - ּובׂשכירּות חּיבין; ּכּלן -ְְְֲִִִִַַַָָָָָֻֻ

.ËÈ ּפטּור - והּזיקּו הרּבים לרׁשּות ׁשּנפלּו והאילן ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹהּכתל
ּדֹומים ׁשאינן לפי ׁשהפקירן; ּפי על ואף לבֹור,מּלׁשּלם, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

קֹובעין  ּדין ּבית רעּועין, היּו ואם להּזיק. ּתחּלתן אין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָׁשהרי
הּכתל  את ולסּתר האילן את לקץ זמן הּזמן?לֹו וכּמה ; ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

הּזמן  לאחר ּפטּור; - והּזיקּו הּזמן ּבתֹו נפלּו יֹום. ְְְְְְְִִִַַַַַַָָֹׁשלׁשים
אֹותן. ׁשּׁשהה מּפני חּיב, -ְִִֵֶַָָָ

.Îהּזכּוכית ואת הּקֹוץ את והּגֹודר [בכותל]הּמצניע , ְְְְִִֵֶֶַַַַַַ
והפריח ּבקֹוצים, אחר [הבליט]ּגדרֹו והּזק הרּבים, לרׁשּות ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָֻ

ּבצמצּום ּבקֹוצים ּגדר ואם ׁשלם. נזק חּיב - [בדיוק]ּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
להתחּכ אדם ּבני ּדר ׁשאין לפי ּפטּור, - רׁשּותֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבתֹו

ְִַָּבּכתלים.
.‡Î ּובא חברֹו, ׁשל ּכתלֹו ּבתֹו ּוזכּוכּיֹותיו קֹוציו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָהּמצניע

הרּבי  לרׁשּות ונפלּו ּכתלֹו, את וסתר הּכתל והּזיקּוּבעל ם, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
הּוא, ּבריא ּכתל ואם חּיב; הּמצניע היה, רעּוע ּכתל אם -ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

חּיב  הּכתל .ּבעל ֶַַַַָֹ
.·Î ואת הּקֹוצים את מצניעין היּו הראׁשֹונים ְְֲִִִִִִִֶֶַַָָחסידים

ּכדי  ּבארץ, טפחים ׁשלׁשה ּבעמק ׂשדֹותיהם ּבתֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּזכּוכית
הּמחרׁשה  ּתעלם ּבאׁש.ׁשּלא אֹותן ׂשֹורפין ואחרים . ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ּבהן  יּזק ׁשּלא ּכדי לּנהר, אֹו לּים אֹותן מׁשליכין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻואחרים
ָָאדם.

.‚Î הרּבים לרׁשּות מרׁשּותֹו אדם יסּקל עֹוׂשין לא ואין . ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹ
ולא  ׁשיחין ולא ּבֹורֹות ולא הרּבים, רׁשּות ּתחת ְְְְִִִַַַָָָֹֹֹחלל
והיא  ּגּביהן על להּל יכֹולה ׁשהעגלה ּפי על ואף ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמערֹות,
והחֹופר  מּדעּתֹו. ׁשּלא מּלמּטה ּתפחת ׁשּמא אבנים; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹטעּונה

מּתר. רּבים, לצרכי ְְִֵַָָֻּבֹור
.„Îמֹוציאין וכּצֹוצרּיֹות[מבליטים]אין [קורות זיזין ְְִִִִִֵַ

וגדולות] למעלה קטנות היּו ּכן אם אּלא הרּבים, ְְְִִִֵֶַַָָָָלרׁשּות
יאפיל ׁשּלא והּוא, ורֹוכבֹו; ּבני [יחשיך]מּגמל על הּדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ּכנס  ּומֹוציא. ׁשּלֹו לתֹו ּכֹונס רצה, ואם הרּבים. ְְְִִִֵֶַַָָָָרׁשּות
אינֹו אבל ׁשּירצה; זמן ּכל מֹוציא זה הרי - הֹוציא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹולא

מצר ׁשּכל - לעֹולם למקֹומן הּכתלים להחזיר [דרך]יכֹול ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ
לקלקלֹו. אסּור רּבים, ּבֹו ְְְְִִֶֶַַָׁשהחזיקֹו

.‰Î לרׁשּות יֹוצאֹות וכּצֹוצרּיֹות זיזין ּובּה חצר, ְְְְִִִִֵַַָָָלקח
ּכחזקתּה זֹו הרי - אֹותּההרּבים ּובֹונה חֹוזר נפלה, ואם ; ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ְְֶָָּכׁשהיתה.
.ÂÎ ׁשּיהיה ּכדי קֹוצץ, - הרּבים לרׁשּות נֹוטה ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאילן
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אף  חּיב הּבהמה, ּבֹו מתה ואם הבל; לֹו יׁש רחּבֹו, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל
ּבּקרקע. נחּבטה ׁשּלא ּפי ְְְִֶֶַַַַָֹעל

.ÂËהּבהמה,עׂש ּבֹו ונחּבטה הרּבים, ּברׁשּות ּגבֹוּה ּתל ה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ואם  לׁשּלם. חּיב טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה היה אם - ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָומתה

הּבהמה  מיתת על ּפטּור מעׂשרה, ּפחֹות אם היה אבל ; ְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָ
ּכל  ּגבֹוּה ּבתל ואפּלּו ׁשלם, נזק לׁשּלם חּיב ּבלבד, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּזקה
ּדבר  ׁשהּוא, ּבכל ׁשהּנזק ׁשהיא; ּכל ּבחפירה אֹו ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא,
הּוא  והרי מצּויה, ׁשהּוא ּבכל הּמיתה ואין וידּוע; ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָמצּוי

אנס. ְֶֹּכמֹו
.ÊË על אֹו ּבבֹור, הּבהמה מיתת על חּיב אינֹו ְְְִֵֵֵַַַַַָָוכן

חרׁשת, אֹו קטּנה, הּבהמה היתה אם אּלא - ּבתל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחביטתּה
היתה  אם אבל ּבּלילה. ׁשּנפלה אֹו סֹומה, אֹו ׁשֹוטה, ְְְֲִֶַַָָָָָָָָאֹו
מּפני  אנס, ּכמֹו ׁשּזה ּפטּור; - ּומתה ּבּיֹום, ונפלה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּפּקחת,

הּמכׁשֹולֹות  מן ולסּור לראֹות הּבהמה נפל .ׁשּדר אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
- ּבּלילה ׁשּנפל אֹו סֹומה, היה אפּלּו - ומת אדם ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָלתֹוכֹו
ּבֹו הּזק ואם ּפטּור. זה הרי עבד, אֹו חֹורין ּבן ׁשהיה ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻּבין
ּכמֹו ׁשלם, נזק חּיב - הּפּקחת הּבהמה אֹו ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאדם,

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÊÈ זה הרי - ומת הּמקּדׁשין ּפסּולי ׁשֹור לתֹוכֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻנפל

יצ ּפטּור  ׁשּלֹו; ׁשהּמת מי ּלֹו", יהיה "והּמת ׁשּנאמר: א , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּיּקבר. ודינֹו ּבהניה, אסּור ׁשהּוא ְֲִִֵֶֶֶַָָָָזה

.ÁÈ החפירה מּקֹול הּבהמה ונפלה ּבבֹור, חֹופר ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָהיה
נפלה  חּיב. מּלפניה, נפלה אם - ומתה הּבֹור, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָּבתֹו

ׁשּנבעתה ּכגֹון עקבּה[נבהלה]מאחֹוריה, על וחזרה ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּיּפל  עד "ונפל", ׁשּנאמר: ּפטּור, - ומתה ונפלה ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלאחֹור,
אֹו ּומת לּבֹור, חּוץ החפירה מּקֹול לפניו נפל נפילה. ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּדר
אין  הּנּזק, ּתפׂש ואם אֹותֹו; מחּיבין ּדין ּבית אין - ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָנּזק
הּזק  אֹו ּומת לּבֹור, חּוץ לאחֹוריו נפל ואם מּידֹו. ְֲִִִִֵַַַַָָָֻמֹוציאין

ּפטּור. הּבֹור ּבעל -ַַַָ
.ËÈ- הּבהמה ּומתה הּבֹור, לתֹו הּבהמה ׁשּדחף ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָׁשֹור

הּׁשֹור  ּובעל מחצה, מׁשּלם הּבֹור ּבעל - הּוא מּועד ְֱִֵֶַַַַַַַָָאם
מּגּופֹו, רביע מׁשּלם הּׁשֹור ּבעל - הּוא ּתם ואם ְְְֱִִִֵֶַַַַַָָמחצה.
ׁשּבנכסיו. הּיפה מן חלקים ׁשלׁשה מׁשּלם הּבֹור ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּובעל
לי  יׁש זֹו נבלה 'ּפחת הּבֹור: לבעל אֹומר הּנבלה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָׁשּבעל
ׁשּנדחפה, ּכיון - ּופּקחת גדֹולה ׁשהיא ּפי על אף ;ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאצל
מּבעל  להֹוציא יכֹול ׁשאני ּכל ּבּלילה; ׁשּנפלה ּכמי זֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהרי

לׁשּלמֹו' חּיב אּתה והּׁשאר, מֹוציא; אני .הּׁשֹור, ְְְְֲִִַַַַַָָָ
.Î,ּבּה ונתקל הּׁשֹור ּובא הּבֹור, ּפי על אבן הּניח ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָוכן

ּובעל  מחצה, מׁשּלם האבן את הּמּניח - ומת לּבֹור, ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָונפל
מחצה. ֱֶַָהּבֹור

.‡Îהדיֹוט ׁשל ׁשֹור הּמקּדׁשין [חולין]וכן ּפסּולי וׁשל ְְְְְִֵֵֶֶֶַָֻ
חצי  מׁשּלם הדיֹוט, ׁשל זה הּוא ּתם אם - ּכאחד ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּנגחּו
ׁשאני  'ּכל לֹו: אֹומר ׁשהּנּזק ׁשלם; נזק מּועד, ואם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָנזק;

מ  להֹוציא הֹואיל יכֹול וזה, ;מּמ והּׁשאר מֹוציא, אני ּזה ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָ
הּכל'. לי ּתׁשּלם אּתה - ּופטּור הּוא ְְְִֵֵֶַַַָָֹוהקּדׁש

.·Î ׁשֹור עליו ונפל הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור  חֹופר ׁשהיה ְְִִִֵֶַַָָָָָָמי

ּבעל  נֹוטל הּׁשֹור, מת ואם ּפטּור; הּׁשֹור ּבעל - ְֲִֵֵַַַַַַַָָוהרגֹו
הּבֹור  ּבעל מּיֹורׁשי ׁשֹורֹו ּדמי .הּׁשֹור ְְִֵֵַַַַ

יג  ¤¤ּפרק
ּפטּור ‡. הּבֹור ּבעל - ונׁשּתּברּו לּבֹור ׁשּנפלּו ,ּכלים ְְְְִִֵֶַַַַַָָ

הּׁשמּועה  מּפי - חמֹור" אֹו ׁשֹור ׁשּמה "ונפל ְְֱֲִִֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
ּכלים.[במסורת] לא "חמֹור", אדם; לא "ׁשֹור", ְֲִֵָָָֹֹלמדּו:

חּיב  - ּכליו ונׁשּתּברּו הּׁשֹור ּומת ּבכליו, ׁשֹור נפל ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָאפּלּו
הּכלים. על ּופטּור הּבהמה, ְִֵֵַַַַָָעל

הּוא ·. הּנזיקין מאבֹות מּועדין הּבֹור ּכמֹוהּו ותֹולדֹותיו , ְְְֲִִִֵַַָָָ
ואם  הּבֹור. ּתֹולדת זה הרי ּתּקלה, הּמּניח וכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּתחּלתן.
נזק  הּתּקלה ׁשהּניח זה מׁשּלם ּבהמה, אֹו אדם ּבּה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּזק

הּתּק הפקיר לא ּבין הּתּקלה, הפקיר ּבין ואם ׁשלם, לה; ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ
ּפטּור. ּכלים, ּבּה ְִֵָָֻהּזקּו

וקּׁשֹו‚. ּתבנֹו אֹו מּׂשאֹו אֹו סּכינֹו אֹו אבנֹו הּמּניח ְְְִִִֵַַַַַַַַָּכיצד?
ּבין  אדם ּבין ּבהן והּזקּו הרּבים, ּברׁשּות ּבהן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻוכּיֹוצא

ׁשלם  נזק חּיב - והפקיר ּבהמה ּברׁשּותֹו, הּניחן אם וכן . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
והּזק  זֹו ּבתּקלה ונחּבט ּבּקרקע, נתקל הפקירן. ולא ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָֹֻרׁשּותֹו
אֹו אּלּו, ּבכל ּכלים הּזקּו ואם הּתּקלה. ּבעל חּיב - ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֻּבּה

ּפטּור. - ְִַָנּטּנפּו
והרּביץ „. ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַֹהכניס

צרכיו]ּגללים -[עשה הּבית ּבעל ׁשל ּכליו ּבהן ונּטּנפּו , ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשחּיב  ּבֹור מצאנּו ולא הּוא, ּבֹור ּתֹולדת זה ׁשהּגלל ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּפטּור;

הּכלים. על ִֵַַּבֹו
ונתקל ‰. המהּל והל הרּבים, ּברׁשּות הּכד את ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָהּמּניח

להתּבֹונן  אדם ּבני ּדר ׁשאין לפי ּפטּור, - וׁשּברּה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּבּה,
חּיב  הּכד ּבעל הרי - ּבּה הּזק ואם מהּלכין. ּכׁשהם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻּבּדר

לֹוּבנזקיו  ׁשאין נזקין הּמפקיר ׁשּכל הּכד; הפקיר ואפּלּו , ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
הפקירן. לא ּכאּלּו חּיב מּתחּלה, לעׂשֹותן ְְְְֲִִִִִַַָָָָֹרׁשּות

.Â ּכגֹון ׁשם, להּניחּה רׁשּות לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום הּכד את ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּניח
הּקרנֹות ּגּתֹות[רחבות]מקֹום יין]ׁשל דריכת מקום [שליד ְְִֶַָ

ּבּה הּזק ואם חּיב; - וׁשּברּה ּבּה ונתקל ּבהן, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻוכּיֹוצא
ואם  להסּתּכל. לֹו ׁשהיה מּפני ּפטּור, הּכד ּבעל - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהמהּל
על  ּפטּור - ּכּדים הּדר ּכל ׁשּמּלא אֹו אפלה, ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיתה

ּכל ׁש וכן חּיב. הּכד ּבעל הרי ּבּה, נתקל ואם בירתּה; ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֹ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Êאֹו ּבּמים אחד והחלק הרּבים, ּברׁשּות ּכּדֹו ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֻנׁשּברה
ּבחרׂשיה ׁשהּוא [בחרסיה]ׁשּלקה לפי אדם, מּדיני ּפטּור - ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

והרי  החרׂשים. סּלק ׁשּלא מּפני ׁשמים, ּבדיני וחּיב ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאנּוס;
ׁשּנאנס, אחר אּלא הפקיר ולא ּכהפקר, והּמים ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהחרׂשים

נתּכּון ואם ּפטּור. ו]ּולפיכ והּזק [לקחת ּבחרׂשיה, לזּכֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻ
העמידּה, ולא ּגמּלֹו לנפלה הּדין והּוא חּיב. - אחר ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבהן
ּבין  ּפטּור, - אּלּו ּבכל ּכלים הּזקּו ואם ּבּה. ּכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵַָָָֹֻוכל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הפקיר, לא ּבין ְְְְִִִִֵֵֶַֹהפקיר
.Áקּדרין קדירות]ׁשני זה [מוכרי ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ

אם  - ּבראׁשֹון הּׁשני ונתקל ונפל, הראׁשֹון ונתקל זה, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָאחר
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ׁשאף  ׁשני; ׁשל ּבנזקיו חּיב - עמד ולא לעמד לראׁשֹון ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהיה
מּטל  ּבהיֹותֹו אנּוס אינֹו נפילה, ּבׁשעת אנּוס ׁשהּוא ּפי ְְְִִִִֵֶַַָָָָֻעל
- לעמד לֹו היה לא ואם לעמד. יכֹול הּוא והרי ,ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹּבּדר
ׁשהּוא  מּפני ּבֹו; ׁשּנתקל לזה הזהיר ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּפטּור,

ּבנפׁשֹו. ְְַָטרּוד
.Ë?ׁשני ׁשל ּבנזקיו חּיב ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבּמה

ׁשאינֹו ּפטּור, - ּכליו הּזקּו אם אבל ׁשני; ׁשל ּגּופֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻּבׁשהּזק
ּכמֹו היא, ּבֹור ּתֹולדת ּתּקלה וכל ּבבֹור, הּכלים על ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָחּיב

.ׁשּבארנּו ְֵֶַ
.È ּבה וכּיֹוצא והּזּגגין זה,הּקּדרין אחר זה מהּלכין ׁשהיּו ן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

והּׁשליׁשי  ּבראׁשֹון, הּׁשני ונתקל ונפל, הראׁשֹון ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָונתקל
הראׁשֹון  - עמד ולא לעמד לֹו יׁש מהן אחד וכל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבּׁשני,
ראׁשֹון  ׁשל ּבגּופֹו ׁשהּזק ּבין ׁשני, ׁשל גּופֹו ּבנזקי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻחּיב

ׁשל הּמּטל, גּופֹו ּבנזקי חּיב והּׁשני ּבמּׂשאֹו. ׁשהּזק ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻ
ׁשל  ּבמּׂשאֹו הּזק אם אבל ׁשני; ׁשל ּבגּופֹו הּזק אם ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֻֻׁשליׁשי,
ׁשהּוא  זה 'ּבֹור הּׁשני: לֹו אֹומר ׁשהרי ּפטּור, ׁשּנפל, ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשני
הּׁשני  הּפיל הראׁשֹון ׁשהרי אֹותֹו, הּכֹורה אני אין ֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּׂשאי,

ּפטּורין  ּכּלן זה, את זה הזהירּו ואם מּׂשאֹו'. .עם ְְְִִִִִֶֶֶַָָֻ
.‡È אחד ונתקל ,הּדר לרחב מּטל והיה הראׁשֹון, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻנפל

ּבנזקי  חּיב הּוא הרי - ּבבטנֹו ואחד ּברגליו ואחד ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבראׁשֹו
עמד  ולא לעמד לֹו והיה הֹואיל .כּלן, ְְֲִַַָָָָֹֹֻ

.·È- אחד ּבהן והּזק הרּבים, ּברׁשּות הּמים את ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּׁשֹופ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּור, - ּכליו נּטּנפּו ואם ּבנזקיו; נבלעּוחּיב ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

והּזק  ונפל, והחלק חלקה, הארץ ונׁשארה ּבארץ, ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻהּמים
ּבנזקיו  חּיב זה הרי - .ּבּקרקע ְְֲִֵֶַַַַָָָ

.‚Èׁשּפֹותקין אּלּו וגֹורפין [ביוב]ּביבֹותיהן[פותחין]ּכל ְְְִִִֵֵֶֶָ
שבהם]מערֹותיהן הּמים [מהזבל לׁשּפ רׁשּות להן אין - ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

יׁש הּגׁשמים ּבימֹות אבל החּמה, ּבימֹות הרּבים ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָּברׁשּות
ו  רׁשּות; ּבּמים להם ּבהמה אֹו אדם הּזק אם כן, ּפי על אף ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ

ׁשלם. נזק חּיבין -ִֵֶֶַָָ
.„È ּכדי הרּבים, לרׁשּות וקּׁשֹו ּתבנֹו אדם יֹוציא ְְְְִִִִֵַַָָָֹלא

זבל לֹו ויעׂשּו אֹותֹו[לשדותיו]ׁשּיּדֹוׁשּו קנסּו הֹוציא, ואם . ְְְִִִֵֶֶֶָָ
מעת  זכה, ּבהם הּקֹודם וכל ּכהפקר, ׁשּיהיה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחכמים

והׁשּביחּו ּבהן [לזיבול]ׁשּנּדֹוׁשּו וזכה אדם קדם ואם ; ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ
ואף  מּידֹו. מֹוציאין אין - הרּבים לרׁשּות הֹוצאה ְְְִִִִִִֵַַַָָָָמּׁשעת
זה  הרי ּבהמה, אֹו אדם ּבהן הּזק אם ּכמפקר, ׁשהן ּפי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻעל

לׁשּלם. חּיב ְִֵַַַָהּמֹוציא
.ÂË לרׁשּות הּגללים ואת הּזבל את להֹוציא אדם לכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָיׁש

ׁשלׁשים  ׁשם אֹותן ולצּבר זבלים, הֹוצאת ּבׁשעת ְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֹהרּבים
אם  כן, ּפי על ואף אדם. ּברגלי נּׁשֹוף ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָיֹום,
ּכיון  ּגזל; מּׁשּום הּגלל זה על וחּיבין לׁשּלם. חּיב - ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּזיק

ּבֹו קנסּו לא נּדֹוׁש, אם ׁשבח ּבֹו .ׁשאין ְִִֵֶֶַָֹ
.ÊËטיט ׁשֹורין לֹובנים [במים]אין ואין הרּבים, ּברׁשּות ְְְִִִִִֵֵַָ

ּגֹובלין אבל אבל [מערבבים]לבנים. הרּבים, ּברׁשּות טיט ְְְֲֲִִִִִֵַָָָ
ללבנים. ְִִֵֹלא

.ÊÈ והּבֹונה מביא, אבנים הּמביא - הרּבים ּברׁשּות ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּבֹונה
ׁשלם. נזק לׁשּלם חּיבין ׁשהּזיקּו, וכּלן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבֹונה;

.ÁÈאֹו אדם ּבּה והּזק לסּתת, ּומסרּה אבן ׁשחצב ְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻהחּצב
לחּמרּב ׁשּמסר וסּתת חּיב. הּסּתת - על המה האבן [הנושא ְְְֵֶַַַַַַָָָָָָ

לכּתףחמור] חּמר מסר חּיב. החּמר חּיב.[סבל], הּכּתף , ְַַַַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּמתּקן  לזה הּבֹונה מסרּה חּיב. הּבֹונה לבֹונה, ּכּתף ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמסר
ּגּבי  על ׁשהעלּוה אחר ואם חּיב. המתּקן ּבּבנין, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָיׁשיבתּה

אבנים]דימֹוס ּבקּבלנּות [שורת עֹוׂשין והיּו והּזיקה, נפלה , ְְְְְִִִִַָָָָָ
ּפטּורין. וכּלן חּיב, האחרֹון - ּובׂשכירּות חּיבין; ּכּלן -ְְְֲִִִִַַַָָָָָֻֻ

.ËÈ ּפטּור - והּזיקּו הרּבים לרׁשּות ׁשּנפלּו והאילן ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹהּכתל
ּדֹומים ׁשאינן לפי ׁשהפקירן; ּפי על ואף לבֹור,מּלׁשּלם, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

קֹובעין  ּדין ּבית רעּועין, היּו ואם להּזיק. ּתחּלתן אין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָׁשהרי
הּכתל  את ולסּתר האילן את לקץ זמן הּזמן?לֹו וכּמה ; ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

הּזמן  לאחר ּפטּור; - והּזיקּו הּזמן ּבתֹו נפלּו יֹום. ְְְְְְְִִִַַַַַַָָֹׁשלׁשים
אֹותן. ׁשּׁשהה מּפני חּיב, -ְִִֵֶַָָָ

.Îהּזכּוכית ואת הּקֹוץ את והּגֹודר [בכותל]הּמצניע , ְְְְִִֵֶֶַַַַַַ
והפריח ּבקֹוצים, אחר [הבליט]ּגדרֹו והּזק הרּבים, לרׁשּות ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָֻ

ּבצמצּום ּבקֹוצים ּגדר ואם ׁשלם. נזק חּיב - [בדיוק]ּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
להתחּכ אדם ּבני ּדר ׁשאין לפי ּפטּור, - רׁשּותֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבתֹו

ְִַָּבּכתלים.
.‡Î ּובא חברֹו, ׁשל ּכתלֹו ּבתֹו ּוזכּוכּיֹותיו קֹוציו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָהּמצניע

הרּבי  לרׁשּות ונפלּו ּכתלֹו, את וסתר הּכתל והּזיקּוּבעל ם, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
הּוא, ּבריא ּכתל ואם חּיב; הּמצניע היה, רעּוע ּכתל אם -ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

חּיב  הּכתל .ּבעל ֶַַַַָֹ
.·Î ואת הּקֹוצים את מצניעין היּו הראׁשֹונים ְְֲִִִִִִִֶֶַַָָחסידים

ּכדי  ּבארץ, טפחים ׁשלׁשה ּבעמק ׂשדֹותיהם ּבתֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּזכּוכית
הּמחרׁשה  ּתעלם ּבאׁש.ׁשּלא אֹותן ׂשֹורפין ואחרים . ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ּבהן  יּזק ׁשּלא ּכדי לּנהר, אֹו לּים אֹותן מׁשליכין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻואחרים
ָָאדם.

.‚Î הרּבים לרׁשּות מרׁשּותֹו אדם יסּקל עֹוׂשין לא ואין . ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹ
ולא  ׁשיחין ולא ּבֹורֹות ולא הרּבים, רׁשּות ּתחת ְְְְִִִַַַָָָֹֹֹחלל
והיא  ּגּביהן על להּל יכֹולה ׁשהעגלה ּפי על ואף ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמערֹות,
והחֹופר  מּדעּתֹו. ׁשּלא מּלמּטה ּתפחת ׁשּמא אבנים; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹטעּונה

מּתר. רּבים, לצרכי ְְִֵַָָֻּבֹור
.„Îמֹוציאין וכּצֹוצרּיֹות[מבליטים]אין [קורות זיזין ְְִִִִִֵַ

וגדולות] למעלה קטנות היּו ּכן אם אּלא הרּבים, ְְְִִִֵֶַַָָָָלרׁשּות
יאפיל ׁשּלא והּוא, ורֹוכבֹו; ּבני [יחשיך]מּגמל על הּדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ּכנס  ּומֹוציא. ׁשּלֹו לתֹו ּכֹונס רצה, ואם הרּבים. ְְְִִִֵֶַַָָָָרׁשּות
אינֹו אבל ׁשּירצה; זמן ּכל מֹוציא זה הרי - הֹוציא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹולא

מצר ׁשּכל - לעֹולם למקֹומן הּכתלים להחזיר [דרך]יכֹול ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ
לקלקלֹו. אסּור רּבים, ּבֹו ְְְְִִֶֶַַָׁשהחזיקֹו

.‰Î לרׁשּות יֹוצאֹות וכּצֹוצרּיֹות זיזין ּובּה חצר, ְְְְִִִִֵַַָָָלקח
ּכחזקתּה זֹו הרי - אֹותּההרּבים ּובֹונה חֹוזר נפלה, ואם ; ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ְְֶָָּכׁשהיתה.
.ÂÎ ׁשּיהיה ּכדי קֹוצץ, - הרּבים לרׁשּות נֹוטה ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאילן
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ּברֹוכבֹו עֹובר ּפנּויהּגמל מקֹום ּומּניחין מּׁשּתי [מאילנות]. ְְְְִִִֵֵַַָָָ
ׁשם [גדות]ׂשפתֹות ׁשּיֹורדין הּמּלחים ּכתפי ּכרחב הּנהר, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

קֹוצצין  זה, ּברחב הּנמצא אילן וכל הּספינה. ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹּומֹוׁשכין
מֹוׁשכי  מעּכב ׁשהרי ּבבעליו, מתרין ואין מּיד; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָאֹותֹו

ְִַָהּספינה.
.ÊÎ,נטלּה - ׂשדהּו ּבתֹו עֹוברת הרּבים ּדר ׁשהיתה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָמי

ׁשּנטל, וזה ּבֹו; וזכּו נתן, ּׁשּנתן מה - הּצד מן להן ְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָונתן
מּׁשׁש ּפחֹות אין הרּבים? ּדר רחב וכּמה ּבֹו. זכה ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא

אּמֹות  .עׂשרה ְֵֶַ

יד  ¤¤ּפרק
ועברה‡. חברֹו, ׂשדה ּבתֹו הּדלקה [התפשטה]הּמדליק ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָ

ּומצאה  אׁש תצא "ּכי ׁשּנאמר: ׁשלם, נזק לׁשּלם חּיב -ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
וגֹו'. הּמבעיר" יׁשּלם ׁשּלם . . הּקמה אֹו ּגדיׁש ונאכל ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹקצים

נזקין מאבֹות - בתורה]והּבערה היא.[המפורשים ְְְֲִִֵֵַָָ
הּמצר ·. מּסֹוף להרחיק צרי - רׁשּותֹו ּבתֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַָהדליק

וכּמה [הגבול] חברֹו. לׂשדה הּדלקה תעבר ׁשּלא ּכדי ,ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ
לא  ואם ּדלקה. ׁשל ּגבהּה לפי הּכל ההרחקה? ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹׁשעּור
נזק  לׁשּלם חּיב - והּזיקה האׁש ועברה ּכראּוי, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהרחיק
מּכה  ׁשּזֹו ּפטּור, - והּזיקה ועברה ּכראּוי, הרחיק ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָׁשלם;
ּבהם  ׁשּיׁש ׁשלּולית אֹו נהר עברה אם וכן היא. ׁשמים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבידי

ּפטּור. - אּמֹות ׁשמֹונה ורחּבן ְְְִֶַַָָָמים,
והעצים ‚. הּדלקה, וגבּה הּגדר, ּגבּה אֹומדין - ּגדר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹעברה

ּפטּור; לעבר, ראּויה אינּה אם ׁשם: הּמצּויין הּקֹוצים ְְֲִִִֵַַַָָָָֹאֹו
חּיב  לעבר, ראּויה ּבאׁשואם אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹ

העֹולה [רגילה]הּקֹודחת ּגדֹול, להב לּה היה אם אבל . ֲִֶַַַַַָָָָָָ
אין  - ׁשם מצּויין העצים והיּו הּלהב, על ּית מּגבּה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹונכּפף

חּיב. אּמה, אלף עברה אפּלּו אּלא אמד, ְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹלּה
ׁשּל„. ּגדר ונפל ּבחצרֹו, ּדלקה הּדלקה,נפלה מחמת א ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

הּגדר  לגּדר יכֹול היה אם - אחרת ּבחצר והדליקה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹועברה
חּיב  - ּגדרֹו ולא ׁשּיצא ׁשּנפל, לׁשֹורֹו ּדֹומה? הּדבר למה . ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ׁשמרֹו. ולא לׁשמרֹו, לֹו ׁשהיה - ְְְְְִִֶָָָָֹוהּזיק
ּפטּור ‰. - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ּביד הּבערה את ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשֹולח

אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָמּדיני
מאליה  להּכבֹות הּגחלת ׁשּדר ולּבּוה, ּגחלת להן ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמסר
חּיב, - ׁשלהבת להן מסר אם אבל ותדליק. ׁשּתעבר ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹקדם

ּגרמּו מעׂשיו .ׁשהרי ְֲֲֵֶַָָ
.Â חּיב ׁשהבעיר הּפּקח זה - ּפּקח ּביד הּבערה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשלח

ּפטּור  והּׁשֹולח הּבערה,לׁשּלם, לׁשמר ׁשֹומר הּניח אם וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹ
חּיב. ֵַַָהּׁשֹומר

.Ê הּמביא - העצים את הביא ואחד האּור, את הביא ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאחד
את  הביא ואחד העצים, את הביא אחד חּיב. העצים ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאת
המלּבה  - ולּבה אחר ּבא חּיב. האּור את הּמביא - ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהאּור
ּפטּורין. ּכּלן הרי - ּתמיד מצּויה ׁשאינּה רּוח לּבּתּו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻחּיב.
הּגֹורם  וכל גרם; הּוא ׁשהרי חּיב, - הרּוח ולּבּתּו ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָלּבה,

ּכל  ּכׁשאר ׁשּבנכסיו הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלהּזיק,
.הּמּזיקין  ִִַַ

.Á חּיב - עפר אֹו אבנים אֹו עצים ואכלה ׁשּיצאה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָאׁש
הּׂשדה"לׁשּלם  אֹו . . קצים "ּומצאה ׁשּנאמר: אכלה , . ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

אם  - הּגדיׁש ּבתֹו טמּונים ּכלים והיּו ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְִִִִִֵֵַַָָָּגדיׁש
מֹורּגים ּכגֹון דיש]היּו מּדברים [כלי ּבהן וכּיֹוצא ּבקר ּוכלי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ

היּו לׁשּלם; חּיב ּבּגדיׁש, אֹותן לטמן הּׂשדה אנׁשי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּדר
הּכלים. על ּפטּור ּבהן, וכּיֹוצא זכּוכית ּוכלי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּבגדים

.Ë אבל חברֹו. ׂשדה ּבתֹו ּבמדליק אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָּבּמה
ּכל  על ּפטּור - חברֹו לׂשדה ועברה ׁשּלֹו, ּבתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבמדליק
מקֹום  ׁשעּור הּוא מׁשּלם אבל ּבּגדיׁש; הּטמּונים ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָהּכלים
אֹו חּטים ׁשל ּגדיׁש מלא הּוא ּכאּלּו אֹותֹו ורֹואין ְְִִִִִִֵֵֶַָָהּכלים,

ׂשעֹורים. ְִֶׁשל
.È,הּגדיׁש ונאכל האׁש ויצאת חברֹו, ׂשדה ּבתֹו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמדליק

ׁשּכן  חּיב, - עּמֹו ונׂשרף לֹו, סמּו ועבד לֹו ּכפּות ּגדי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָוהיה
סמּו ּוגדי ּכפּות עבד היה ּבּגדיׁש. לעׂשֹות אדם ּבני ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדר

ּפטּור  - עּמֹו ונׂשרף .לֹו, ְְִִַָ
.‡Èוהגּדיׁש לחברֹו, מקֹום גדיש]הּמׁשאיל ּבֹו,[עשה ְְְֲִִִֵַַַָ

אינֹו - הּגדיׁש וׂשרף הּמׁשאיל והדליק ּכלים, ּבֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָוהטמין
להגּדיׁש מקֹום הׁשאילֹו ּבלבד. גדיׁש ּדמי אּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָמׁשּלם
והגּדיׁש ׂשעֹורים, להגּדיׁש אֹו ׂשעֹורים, והגּדיׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִִַחּטים,

וחּפן חּטים ׁשהגּדיׁש אֹו אֹו[כיסה]חּטים, ּבׂשעֹורים, ְְְִִִִִִִִִֶָ
ּדמי  אּלא מׁשּלם אינֹו - ּבחּטים וחּפן ׂשעֹורים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשהגּדיׁש

ּבלבד. ְְִִַׂשעֹורים
.·Èהּבירה את מה [בית]הּמדליק ּכל מׁשּלם - חברֹו ׁשל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ

וכל  ּכליהם ּכל להּניח אדם ּבני ּדר ׁשּכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּׁשּבתֹוכּה,
נׁשּבע  זה הרי - הּבית ּבעל ׁשּיטען וכל ּבּבּתים. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹחפציהם

חפץ סֹופרים,[קדוש]ּבנקיטת מּדברי זֹו ּוׁשבּועה ונֹוטל; , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָ
ּבהן  אמּוד ׁשהּוא ּדברים ׁשּיטען ּובלבד ׁשּיתּבאר; ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכמֹו

לו] שיש הּדברים [משוער אֹותן להיֹות אמּוד ׁשהּוא אֹו ,ְְִִֶַָָָ
אצלֹו. ּפּקדֹון ְִֶֶַָָׁשּטען

.‚È ונכנס הרּבים, ּברׁשּות ועֹובר ּפׁשּתן, טעּון ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָּגמל
את  והדליק חנוני, ׁשל ּבנרֹו ודלקה החנּות, לתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָּפׁשּתנֹו

ּבמּׂשאֹוי  ׁשהרּבה מּפני חּיב, הּגמל ּבעל - הּבירה ּבין ּכל ; ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
נרֹו החנוני הּניח עמדה. ׁשּלא ּבין הּבהמה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשעמדה
נרֹו ׁשהּניח מּפני ּפׁשּתן, ּבדמי אף חּיב החנוני - ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּבחּוץ
ׁשהיה  מּפני חּיב, החנּות ּבעל - חנּכה נר ואפּלּו ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻמּבחּוץ;

ולׁשמר. ליׁשב ְְִֵֵֹלֹו
.„È אם - ׁשּתּדלק עד האׁש לפני חברֹו ׁשל קמתֹו ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּכֹופף

מּדיני  ּפטּור מצּויה, ׁשאינּה ּברּוח אּלא לּה מּגעת האׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין
והּטֹומן ׁשמים. ּבדיני וחּיב חברֹו[מכסה]אדם ׁשל קמתֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

הּטֹומן  הרי - אֹותּה ואכלה האׁש ועברה ּבתבן, אֹו ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבעפר
את  ׁשהּמדליק מּפני ׁשמים; ּבדיני וחּיב אדם מּדיני ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּפטּור

הּטמּון. על ּפטּור ֵַַָָָהאׁש
.ÂË הרי - ּבֹו וחבלה האדם את והּזיקה ׁשעברה ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָאׁש
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ּובׁשבּתֹו ּבנזקיו חּיב ּובצערֹו[בטלתו]הּמבעיר ּוברּפּויֹו ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָ
ממֹונֹו ׁשאּׁשֹו ּפי על ׁשאף ּבידֹו; הּזיקֹו ּכאּלּו ְְְְִִִִִֶֶַַָָָּובבׁשּתֹו,
ּבהמּתֹו הּזיקה אם אבל ּבחּציו. ׁשהּזיק ּכמי הּוא הרי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶָָָהּוא,
ּכמֹו ּבלבד, ּבנזק אּלא חּיב אינֹו - האדם את ּבֹורֹו ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָאֹו

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÊËאֹו אבן הּניח ּכיצד? ּכאׁש. הן הרי האׁש, ּתֹולדֹות ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכל

חּיב  - והּזיקּו מצּויה ּברּוח ונפלּו ּגּגֹו, ּבראׁש מּׂשא א ֹו ְְְְְְִִִַַַַַָָָָֹסּכין
ׁשלם  נזק הּבערה לׁשּלם ּתֹולדֹות ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל ; ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּפטּור. והּזיקּו, מצּויה ׁשאינּה ּברּוח נפלּו ואם ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָהן.
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  מרחשון ה' רביעי יום

dapB zFkld¦§§¥¨
וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָיׁש
לגנב  ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִֶֶֶַָָֹֹֹמצוֹות
עם  הּמאזנים לצּדק (ג) הּגּנב; ּדין (ב) ְְִִִֵַַַַַָָֹממֹון;
ּובּמׁשקלֹות; ּבּמּדֹות עול יעׂשה ׁשּלא (ד) ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹהּמׁשקלֹות;
על  אף ואיפה, איפה ואבן אבן לאדם יהיה ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ(ה)
ּגבּול; יּסיג ׁשּלא (ו) ּבהן; ונֹותן לֹוקח ׁשאינֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹּפי
ּבפרקים  – אּלּו מצוֹות ּובאּור נפׁשֹות. לגנב ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶָָֹֹ(ז)

אּלּו.
daipbzekld-oiwifpxtq
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א  ¤¤ּפרק
לא ‡. על עֹובר - ומעלה ּפרּוטה מּׁשוה ממֹון הּגֹונב ְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכל

"לא ׁשּנאמר: לאו (תגנב)}ּתגנבּו"{תעׂשה, על לֹוקין ואין . ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
ּתֹורה  אֹותֹו חּיבה - ׁשהּגּנב לתׁשלּומין; נּתן ׁשהרי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָזה,

ממֹון הּגֹונב אֹו יׂשראל, ממֹון הּגֹונב ואחד [של]לׁשּלם. ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ואחד  הּגדֹול, את הּגֹונב ואחד זרה; עבֹודה עֹובד ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָּגֹוי

הּקטן. את ֵֶַַָָהּגֹונב
ׁשהּוא ·. ּכל לגנב ּדראסּור לגנב ואסּור ּתֹורה. ּדין , ְְְִִִֶֶֶָָָָֹֹ

לׁשּלם  מנת על לגנב אֹו להחזיר, מנת על לגנב אֹו ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹׂשחֹוק,
.ּבכ עצמֹו ירּגיל ׁשּלא אסּור, הּכל -ְְְִֶַַַָָֹֹ

ּב‚. אדם ממֹון הּלֹוקח זה ּגּנב? הּוא ואין איזה סתר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ולקח  חברֹו ּכיס לתֹו ידֹו הּפֹוׁשט ּכגֹון יֹודעין, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָהּבעלים
אם  אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן רֹואין; הּבעלים ואין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמעֹותיו
ּגזלן  אּלא ּגּנב זה אין יד, ּובחזק ּובפרהסיה ּבגלּוי ;לקח ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּגנב מזּין ליסטיס ,אינֹו[בסתר]לפיכ (גנב)}ּגזלן {- ְְְְִִִֵֶַַָָָָֻ
ּבׁשעה (גזלן)}ּגּנב {אּלא יֹודעים ׁשהּבעלים ּפי על אף , ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ

ֶַָׁשּגנב.
ׁשנים „. לׁשּלם חּיב ׁשּגנב, ּכׁשרים עדים עליו ׁשהעידּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּגּנב

אֹו חמֹור ּגנב ׁשנים; מׁשּלם ּדינר, ּגנב אם הּגנבה; ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָלבעל
ּכׁשעּור  מפסיד נמצא ּבדמיה. ׁשנים מׁשּלם ּגמל, אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּכסּות

חברֹו. את לחּסר ְֲִֵֵֵֶֶַׁשּבּקׁש
ּופטּור ‰. הּקרן, את מׁשּלם - ׁשּגנב מעצמֹו ׁשהֹודה ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּגּנב

הּכפל  ׁשנים",מן יׁשּלם אלהים, ירׁשיעּון "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹ

לכל  הּדין והּוא ׁשנים. יׁשּלם עצמֹו את הּמרׁשיע ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֹלא
ּפטּור. ּבהן ׁשהּמֹודה ְֶֶֶַַָָָהּקנסֹות,

.Â את ׁשהּגֹונב וׁשֹור; מּׂשה חּוץ ּבּכל, נֹוהגין כפל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּתׁשלּומי
וט  הּׁשֹור, את אֹו הּׂשה הּׂשה על מׁשּלם - מכר אֹו בח ְְֵֶֶֶַַַַַַַָָ

חמּׁשה. ּתׁשלּומי הּׁשֹור ועל ארּבעה, ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָּתׁשלּומי
.Ê ּתׁשלּומי לׁשּלם חּיבין ׁשּגנבּו, האּׁשה ואחד האיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאחד

וחמּׁשה  ארּבעה ותׁשלּומי לּהכפל ׁשאין איׁש אׁשת היתה . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ימּות  אֹו ׁשּתתּגרׁש עד חֹוב עליה הּכפל הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלׁשּלם

מּמּנה. נפרעין ּדין ּובית ְֲִִִִֵֶַָָָּבעלּה,
.Á הּגנּוב ּדבר ּומחזירין הּכפל, מן ּפטּור - ׁשּגנב ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָוקטן

ואפּלּומּמּנּו הּקרן, אף לׁשּלם חּיב אינֹו - אּבדֹו ואם ; ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ׁשהגּדיל. ְְִִֶַַלאחר

.Ë ׁשאין - ּפטּורין ּובעליו הּכפל. מן ּפטּור ׁשּגנב, ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהעבד
ׁשּיׁש מּפני ממֹונֹו, ׁשהן ּפי על אף עבדיו, נזקי על חּיב ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאדם

לׁשמרן  יכֹול ואינֹו ּדעת, ילּבהן רּבֹו, יכעיסּנּו ׁשאם ; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
נזקין. מּׁשאר ּבזה וכּיֹוצא ּדינר, ּבאלף ּגדיׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָוידליק

הּכפל. את לׁשּלם חּיב העבד, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָנׁשּתחרר
.È ּכח ּכפי הּגנבה על הּקטּנים את להּכֹות ּדין לבית ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹראּוי

ּבּה רגילין יהיּו ׁשּלא ּכדי נזקין.הּקטן, ׁשאר הּזיקּו אם וכן ; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּכדי  רּבה, מּכה ׁשהּזיקּו אֹו ׁשּגנבּו העבדים את מּכין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכן

להּזיק. מׁשּלחת ידם יהיּו ְְְִִֶַַַָָֹֻׁשּלא
.‡È ּכבׂשה ּכגֹון מאליה, והׁשּביחה הּגּנב ּביד הּגנבה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיתה

ּוגז  ולדֹותיה;ׁשּילדה, ואת ּגּזֹותיה ואת אֹותּה, מׁשּלם - זּה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
הּגנבה  ּכׁשעת מׁשּלם ּוגזזּה, ילדה יאּוׁש אחר הֹוציא ואם . ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

הּׁשבח  הרי - אֹותּה ׁשּפּטם ּכגֹון והׁשּביחּה, הֹוצאֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעליה
הּכפל, עם הּגנבה ּוכׁשּמחזיר יאּוׁש; לפני אפּלּו ּגּנב, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשל

הּכפל. מן לֹו מחּׁשבין אֹו הּבעלים, מן הּׁשבח ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָנֹוטל
.·È חֹוזרת - נׁשּתּנת ולא הּגּנב ּביד ׁשהיא עצמּה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּגנבה

יאּוׁש לאחר ּבין יאּוׁש לפני ּבין ׁשאחר לבעליה, אּלא ; ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הּגּנב יאּוׁש, ּביד הּגנבה נׁשּתּנת ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּגּנב הּׁשבח ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָ

קניּה ואינֹו[קנאה]- יאּוׁש; לפני ואפּלּו ׁשבחּה, וקנה ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ
ּדמים. אּלא ְִֵֶַָָמׁשּלם

.‚È מׁשּלם - והכחיׁשה ׁשמנה אֹו והׁשמינה, ּכחּוׁשה ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָּגנב
הּגנבה  ּכׁשעת וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו כפל .ּתׁשלּומי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּתׁשלּומי  מׁשּלם - ׁשֹור ונעׂשה עגל איל, ונעׂשה טלה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּגנב
נעׂשה  - ׁשהגּדיל אחר מכרֹו אֹו טבחֹו הּגנבה; ּכׁשעת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָכפל
ואינֹו מֹוכר, הּוא וׁשּלֹו טֹובח הּוא וׁשּלֹו וקנהּו, ּבידֹו, ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשּנּוי

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי ְְְֲִֵֵַַַַָָָמׁשּלם
.„È היה הּגנבה ּובׁשעת ּבהן, וכּיֹוצא ּכלי אֹו ּבהמה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּגנב

ועכׁש ארּבעה, -ׁשוה ׁשנים ׁשוה ּבּדין עמידה ּבׁשעת ו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
ארּבעה  אֹו כפל ותׁשלּומי הּגנבה, ּכׁשעת קרן ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמׁשּלם
הּגנבה  ּבׁשעת ׁשוה היה ּבּדין. עמידה ּכׁשעת ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָוחמּׁשה
מכר  אֹו ׁשחט אם - ארּבעה ּבּדין עמידה ּובׁשעת ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָׁשנים,
ארּבעה  אֹו כפל ּתׁשלּומי מׁשּלם אּבדֹו, אֹו הּכלי ׁשּבר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאֹו
אבד  אֹו הּבהמה מתה ואם ּבּדין; העמדה ּכׁשעת ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָוחמּׁשה

הּגנבה  ּכׁשעת כפל ּתׁשלּומי מׁשּלם מאליו, .הּכלי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
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ּברֹוכבֹו עֹובר ּפנּויהּגמל מקֹום ּומּניחין מּׁשּתי [מאילנות]. ְְְְִִִֵֵַַָָָ
ׁשם [גדות]ׂשפתֹות ׁשּיֹורדין הּמּלחים ּכתפי ּכרחב הּנהר, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

קֹוצצין  זה, ּברחב הּנמצא אילן וכל הּספינה. ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹּומֹוׁשכין
מֹוׁשכי  מעּכב ׁשהרי ּבבעליו, מתרין ואין מּיד; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָאֹותֹו

ְִַָהּספינה.
.ÊÎ,נטלּה - ׂשדהּו ּבתֹו עֹוברת הרּבים ּדר ׁשהיתה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָמי

ׁשּנטל, וזה ּבֹו; וזכּו נתן, ּׁשּנתן מה - הּצד מן להן ְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָונתן
מּׁשׁש ּפחֹות אין הרּבים? ּדר רחב וכּמה ּבֹו. זכה ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא

אּמֹות  .עׂשרה ְֵֶַ

יד  ¤¤ּפרק
ועברה‡. חברֹו, ׂשדה ּבתֹו הּדלקה [התפשטה]הּמדליק ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָ

ּומצאה  אׁש תצא "ּכי ׁשּנאמר: ׁשלם, נזק לׁשּלם חּיב -ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
וגֹו'. הּמבעיר" יׁשּלם ׁשּלם . . הּקמה אֹו ּגדיׁש ונאכל ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹקצים

נזקין מאבֹות - בתורה]והּבערה היא.[המפורשים ְְְֲִִֵֵַָָ
הּמצר ·. מּסֹוף להרחיק צרי - רׁשּותֹו ּבתֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַָהדליק

וכּמה [הגבול] חברֹו. לׂשדה הּדלקה תעבר ׁשּלא ּכדי ,ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ
לא  ואם ּדלקה. ׁשל ּגבהּה לפי הּכל ההרחקה? ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹׁשעּור
נזק  לׁשּלם חּיב - והּזיקה האׁש ועברה ּכראּוי, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהרחיק
מּכה  ׁשּזֹו ּפטּור, - והּזיקה ועברה ּכראּוי, הרחיק ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָׁשלם;
ּבהם  ׁשּיׁש ׁשלּולית אֹו נהר עברה אם וכן היא. ׁשמים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבידי

ּפטּור. - אּמֹות ׁשמֹונה ורחּבן ְְְִֶַַָָָמים,
והעצים ‚. הּדלקה, וגבּה הּגדר, ּגבּה אֹומדין - ּגדר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹעברה

ּפטּור; לעבר, ראּויה אינּה אם ׁשם: הּמצּויין הּקֹוצים ְְֲִִִֵַַַָָָָֹאֹו
חּיב  לעבר, ראּויה ּבאׁשואם אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹ

העֹולה [רגילה]הּקֹודחת ּגדֹול, להב לּה היה אם אבל . ֲִֶַַַַַָָָָָָ
אין  - ׁשם מצּויין העצים והיּו הּלהב, על ּית מּגבּה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹונכּפף

חּיב. אּמה, אלף עברה אפּלּו אּלא אמד, ְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹלּה
ׁשּל„. ּגדר ונפל ּבחצרֹו, ּדלקה הּדלקה,נפלה מחמת א ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

הּגדר  לגּדר יכֹול היה אם - אחרת ּבחצר והדליקה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹועברה
חּיב  - ּגדרֹו ולא ׁשּיצא ׁשּנפל, לׁשֹורֹו ּדֹומה? הּדבר למה . ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ׁשמרֹו. ולא לׁשמרֹו, לֹו ׁשהיה - ְְְְְִִֶָָָָֹוהּזיק
ּפטּור ‰. - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ּביד הּבערה את ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשֹולח

אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָמּדיני
מאליה  להּכבֹות הּגחלת ׁשּדר ולּבּוה, ּגחלת להן ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמסר
חּיב, - ׁשלהבת להן מסר אם אבל ותדליק. ׁשּתעבר ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹקדם

ּגרמּו מעׂשיו .ׁשהרי ְֲֲֵֶַָָ
.Â חּיב ׁשהבעיר הּפּקח זה - ּפּקח ּביד הּבערה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשלח

ּפטּור  והּׁשֹולח הּבערה,לׁשּלם, לׁשמר ׁשֹומר הּניח אם וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹ
חּיב. ֵַַָהּׁשֹומר

.Ê הּמביא - העצים את הביא ואחד האּור, את הביא ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאחד
את  הביא ואחד העצים, את הביא אחד חּיב. העצים ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאת
המלּבה  - ולּבה אחר ּבא חּיב. האּור את הּמביא - ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהאּור
ּפטּורין. ּכּלן הרי - ּתמיד מצּויה ׁשאינּה רּוח לּבּתּו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻחּיב.
הּגֹורם  וכל גרם; הּוא ׁשהרי חּיב, - הרּוח ולּבּתּו ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָלּבה,

ּכל  ּכׁשאר ׁשּבנכסיו הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלהּזיק,
.הּמּזיקין  ִִַַ

.Á חּיב - עפר אֹו אבנים אֹו עצים ואכלה ׁשּיצאה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָאׁש
הּׂשדה"לׁשּלם  אֹו . . קצים "ּומצאה ׁשּנאמר: אכלה , . ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

אם  - הּגדיׁש ּבתֹו טמּונים ּכלים והיּו ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְִִִִִֵֵַַָָָּגדיׁש
מֹורּגים ּכגֹון דיש]היּו מּדברים [כלי ּבהן וכּיֹוצא ּבקר ּוכלי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ

היּו לׁשּלם; חּיב ּבּגדיׁש, אֹותן לטמן הּׂשדה אנׁשי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּדר
הּכלים. על ּפטּור ּבהן, וכּיֹוצא זכּוכית ּוכלי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּבגדים

.Ë אבל חברֹו. ׂשדה ּבתֹו ּבמדליק אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָּבּמה
ּכל  על ּפטּור - חברֹו לׂשדה ועברה ׁשּלֹו, ּבתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבמדליק
מקֹום  ׁשעּור הּוא מׁשּלם אבל ּבּגדיׁש; הּטמּונים ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָהּכלים
אֹו חּטים ׁשל ּגדיׁש מלא הּוא ּכאּלּו אֹותֹו ורֹואין ְְִִִִִִֵֵֶַָָהּכלים,

ׂשעֹורים. ְִֶׁשל
.È,הּגדיׁש ונאכל האׁש ויצאת חברֹו, ׂשדה ּבתֹו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמדליק

ׁשּכן  חּיב, - עּמֹו ונׂשרף לֹו, סמּו ועבד לֹו ּכפּות ּגדי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָוהיה
סמּו ּוגדי ּכפּות עבד היה ּבּגדיׁש. לעׂשֹות אדם ּבני ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדר

ּפטּור  - עּמֹו ונׂשרף .לֹו, ְְִִַָ
.‡Èוהגּדיׁש לחברֹו, מקֹום גדיש]הּמׁשאיל ּבֹו,[עשה ְְְֲִִִֵַַַָ

אינֹו - הּגדיׁש וׂשרף הּמׁשאיל והדליק ּכלים, ּבֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָוהטמין
להגּדיׁש מקֹום הׁשאילֹו ּבלבד. גדיׁש ּדמי אּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָמׁשּלם
והגּדיׁש ׂשעֹורים, להגּדיׁש אֹו ׂשעֹורים, והגּדיׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִִַחּטים,

וחּפן חּטים ׁשהגּדיׁש אֹו אֹו[כיסה]חּטים, ּבׂשעֹורים, ְְְִִִִִִִִִֶָ
ּדמי  אּלא מׁשּלם אינֹו - ּבחּטים וחּפן ׂשעֹורים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשהגּדיׁש

ּבלבד. ְְִִַׂשעֹורים
.·Èהּבירה את מה [בית]הּמדליק ּכל מׁשּלם - חברֹו ׁשל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ

וכל  ּכליהם ּכל להּניח אדם ּבני ּדר ׁשּכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּׁשּבתֹוכּה,
נׁשּבע  זה הרי - הּבית ּבעל ׁשּיטען וכל ּבּבּתים. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹחפציהם

חפץ סֹופרים,[קדוש]ּבנקיטת מּדברי זֹו ּוׁשבּועה ונֹוטל; , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָ
ּבהן  אמּוד ׁשהּוא ּדברים ׁשּיטען ּובלבד ׁשּיתּבאר; ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכמֹו

לו] שיש הּדברים [משוער אֹותן להיֹות אמּוד ׁשהּוא אֹו ,ְְִִֶַָָָ
אצלֹו. ּפּקדֹון ְִֶֶַָָׁשּטען

.‚È ונכנס הרּבים, ּברׁשּות ועֹובר ּפׁשּתן, טעּון ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָּגמל
את  והדליק חנוני, ׁשל ּבנרֹו ודלקה החנּות, לתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָּפׁשּתנֹו

ּבמּׂשאֹוי  ׁשהרּבה מּפני חּיב, הּגמל ּבעל - הּבירה ּבין ּכל ; ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
נרֹו החנוני הּניח עמדה. ׁשּלא ּבין הּבהמה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשעמדה
נרֹו ׁשהּניח מּפני ּפׁשּתן, ּבדמי אף חּיב החנוני - ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּבחּוץ
ׁשהיה  מּפני חּיב, החנּות ּבעל - חנּכה נר ואפּלּו ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻמּבחּוץ;

ולׁשמר. ליׁשב ְְִֵֵֹלֹו
.„È אם - ׁשּתּדלק עד האׁש לפני חברֹו ׁשל קמתֹו ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּכֹופף

מּדיני  ּפטּור מצּויה, ׁשאינּה ּברּוח אּלא לּה מּגעת האׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין
והּטֹומן ׁשמים. ּבדיני וחּיב חברֹו[מכסה]אדם ׁשל קמתֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

הּטֹומן  הרי - אֹותּה ואכלה האׁש ועברה ּבתבן, אֹו ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבעפר
את  ׁשהּמדליק מּפני ׁשמים; ּבדיני וחּיב אדם מּדיני ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּפטּור

הּטמּון. על ּפטּור ֵַַָָָהאׁש
.ÂË הרי - ּבֹו וחבלה האדם את והּזיקה ׁשעברה ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָאׁש
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ּובׁשבּתֹו ּבנזקיו חּיב ּובצערֹו[בטלתו]הּמבעיר ּוברּפּויֹו ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָ
ממֹונֹו ׁשאּׁשֹו ּפי על ׁשאף ּבידֹו; הּזיקֹו ּכאּלּו ְְְְִִִִִֶֶַַָָָּובבׁשּתֹו,
ּבהמּתֹו הּזיקה אם אבל ּבחּציו. ׁשהּזיק ּכמי הּוא הרי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶָָָהּוא,
ּכמֹו ּבלבד, ּבנזק אּלא חּיב אינֹו - האדם את ּבֹורֹו ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָאֹו

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÊËאֹו אבן הּניח ּכיצד? ּכאׁש. הן הרי האׁש, ּתֹולדֹות ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכל

חּיב  - והּזיקּו מצּויה ּברּוח ונפלּו ּגּגֹו, ּבראׁש מּׂשא א ֹו ְְְְְְִִִַַַַַָָָָֹסּכין
ׁשלם  נזק הּבערה לׁשּלם ּתֹולדֹות ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל ; ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּפטּור. והּזיקּו, מצּויה ׁשאינּה ּברּוח נפלּו ואם ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָהן.
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  מרחשון ה' רביעי יום

dapB zFkld¦§§¥¨
וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָיׁש
לגנב  ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִֶֶֶַָָֹֹֹמצוֹות
עם  הּמאזנים לצּדק (ג) הּגּנב; ּדין (ב) ְְִִִֵַַַַַָָֹממֹון;
ּובּמׁשקלֹות; ּבּמּדֹות עול יעׂשה ׁשּלא (ד) ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹהּמׁשקלֹות;
על  אף ואיפה, איפה ואבן אבן לאדם יהיה ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ(ה)
ּגבּול; יּסיג ׁשּלא (ו) ּבהן; ונֹותן לֹוקח ׁשאינֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹּפי
ּבפרקים  – אּלּו מצוֹות ּובאּור נפׁשֹות. לגנב ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶָָֹֹ(ז)

אּלּו.
daipbzekld-oiwifpxtq
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א  ¤¤ּפרק
לא ‡. על עֹובר - ומעלה ּפרּוטה מּׁשוה ממֹון הּגֹונב ְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכל

"לא ׁשּנאמר: לאו (תגנב)}ּתגנבּו"{תעׂשה, על לֹוקין ואין . ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
ּתֹורה  אֹותֹו חּיבה - ׁשהּגּנב לתׁשלּומין; נּתן ׁשהרי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָזה,

ממֹון הּגֹונב אֹו יׂשראל, ממֹון הּגֹונב ואחד [של]לׁשּלם. ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ואחד  הּגדֹול, את הּגֹונב ואחד זרה; עבֹודה עֹובד ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָּגֹוי

הּקטן. את ֵֶַַָָהּגֹונב
ׁשהּוא ·. ּכל לגנב ּדראסּור לגנב ואסּור ּתֹורה. ּדין , ְְְִִִֶֶֶָָָָֹֹ

לׁשּלם  מנת על לגנב אֹו להחזיר, מנת על לגנב אֹו ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹׂשחֹוק,
.ּבכ עצמֹו ירּגיל ׁשּלא אסּור, הּכל -ְְְִֶַַַָָֹֹ

ּב‚. אדם ממֹון הּלֹוקח זה ּגּנב? הּוא ואין איזה סתר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ולקח  חברֹו ּכיס לתֹו ידֹו הּפֹוׁשט ּכגֹון יֹודעין, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָהּבעלים
אם  אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן רֹואין; הּבעלים ואין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמעֹותיו
ּגזלן  אּלא ּגּנב זה אין יד, ּובחזק ּובפרהסיה ּבגלּוי ;לקח ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּגנב מזּין ליסטיס ,אינֹו[בסתר]לפיכ (גנב)}ּגזלן {- ְְְְִִִֵֶַַָָָָֻ
ּבׁשעה (גזלן)}ּגּנב {אּלא יֹודעים ׁשהּבעלים ּפי על אף , ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ

ֶַָׁשּגנב.
ׁשנים „. לׁשּלם חּיב ׁשּגנב, ּכׁשרים עדים עליו ׁשהעידּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּגּנב

אֹו חמֹור ּגנב ׁשנים; מׁשּלם ּדינר, ּגנב אם הּגנבה; ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָלבעל
ּכׁשעּור  מפסיד נמצא ּבדמיה. ׁשנים מׁשּלם ּגמל, אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּכסּות

חברֹו. את לחּסר ְֲִֵֵֵֶֶַׁשּבּקׁש
ּופטּור ‰. הּקרן, את מׁשּלם - ׁשּגנב מעצמֹו ׁשהֹודה ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּגּנב

הּכפל  ׁשנים",מן יׁשּלם אלהים, ירׁשיעּון "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹ

לכל  הּדין והּוא ׁשנים. יׁשּלם עצמֹו את הּמרׁשיע ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֹלא
ּפטּור. ּבהן ׁשהּמֹודה ְֶֶֶַַָָָהּקנסֹות,

.Â את ׁשהּגֹונב וׁשֹור; מּׂשה חּוץ ּבּכל, נֹוהגין כפל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּתׁשלּומי
וט  הּׁשֹור, את אֹו הּׂשה הּׂשה על מׁשּלם - מכר אֹו בח ְְֵֶֶֶַַַַַַַָָ

חמּׁשה. ּתׁשלּומי הּׁשֹור ועל ארּבעה, ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָּתׁשלּומי
.Ê ּתׁשלּומי לׁשּלם חּיבין ׁשּגנבּו, האּׁשה ואחד האיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאחד

וחמּׁשה  ארּבעה ותׁשלּומי לּהכפל ׁשאין איׁש אׁשת היתה . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ימּות  אֹו ׁשּתתּגרׁש עד חֹוב עליה הּכפל הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלׁשּלם

מּמּנה. נפרעין ּדין ּובית ְֲִִִִֵֶַָָָּבעלּה,
.Á הּגנּוב ּדבר ּומחזירין הּכפל, מן ּפטּור - ׁשּגנב ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָוקטן

ואפּלּומּמּנּו הּקרן, אף לׁשּלם חּיב אינֹו - אּבדֹו ואם ; ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ׁשהגּדיל. ְְִִֶַַלאחר

.Ë ׁשאין - ּפטּורין ּובעליו הּכפל. מן ּפטּור ׁשּגנב, ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהעבד
ׁשּיׁש מּפני ממֹונֹו, ׁשהן ּפי על אף עבדיו, נזקי על חּיב ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאדם

לׁשמרן  יכֹול ואינֹו ּדעת, ילּבהן רּבֹו, יכעיסּנּו ׁשאם ; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
נזקין. מּׁשאר ּבזה וכּיֹוצא ּדינר, ּבאלף ּגדיׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָוידליק

הּכפל. את לׁשּלם חּיב העבד, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָנׁשּתחרר
.È ּכח ּכפי הּגנבה על הּקטּנים את להּכֹות ּדין לבית ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹראּוי

ּבּה רגילין יהיּו ׁשּלא ּכדי נזקין.הּקטן, ׁשאר הּזיקּו אם וכן ; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּכדי  רּבה, מּכה ׁשהּזיקּו אֹו ׁשּגנבּו העבדים את מּכין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכן

להּזיק. מׁשּלחת ידם יהיּו ְְְִִֶַַַָָֹֻׁשּלא
.‡È ּכבׂשה ּכגֹון מאליה, והׁשּביחה הּגּנב ּביד הּגנבה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיתה

ּוגז  ולדֹותיה;ׁשּילדה, ואת ּגּזֹותיה ואת אֹותּה, מׁשּלם - זּה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
הּגנבה  ּכׁשעת מׁשּלם ּוגזזּה, ילדה יאּוׁש אחר הֹוציא ואם . ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

הּׁשבח  הרי - אֹותּה ׁשּפּטם ּכגֹון והׁשּביחּה, הֹוצאֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעליה
הּכפל, עם הּגנבה ּוכׁשּמחזיר יאּוׁש; לפני אפּלּו ּגּנב, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשל

הּכפל. מן לֹו מחּׁשבין אֹו הּבעלים, מן הּׁשבח ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָנֹוטל
.·È חֹוזרת - נׁשּתּנת ולא הּגּנב ּביד ׁשהיא עצמּה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּגנבה

יאּוׁש לאחר ּבין יאּוׁש לפני ּבין ׁשאחר לבעליה, אּלא ; ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הּגּנב יאּוׁש, ּביד הּגנבה נׁשּתּנת ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּגּנב הּׁשבח ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָ

קניּה ואינֹו[קנאה]- יאּוׁש; לפני ואפּלּו ׁשבחּה, וקנה ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ
ּדמים. אּלא ְִֵֶַָָמׁשּלם

.‚È מׁשּלם - והכחיׁשה ׁשמנה אֹו והׁשמינה, ּכחּוׁשה ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָּגנב
הּגנבה  ּכׁשעת וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו כפל .ּתׁשלּומי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּתׁשלּומי  מׁשּלם - ׁשֹור ונעׂשה עגל איל, ונעׂשה טלה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּגנב
נעׂשה  - ׁשהגּדיל אחר מכרֹו אֹו טבחֹו הּגנבה; ּכׁשעת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָכפל
ואינֹו מֹוכר, הּוא וׁשּלֹו טֹובח הּוא וׁשּלֹו וקנהּו, ּבידֹו, ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשּנּוי

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי ְְְֲִֵֵַַַַָָָמׁשּלם
.„È היה הּגנבה ּובׁשעת ּבהן, וכּיֹוצא ּכלי אֹו ּבהמה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּגנב

ועכׁש ארּבעה, -ׁשוה ׁשנים ׁשוה ּבּדין עמידה ּבׁשעת ו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
ארּבעה  אֹו כפל ותׁשלּומי הּגנבה, ּכׁשעת קרן ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמׁשּלם
הּגנבה  ּבׁשעת ׁשוה היה ּבּדין. עמידה ּכׁשעת ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָוחמּׁשה
מכר  אֹו ׁשחט אם - ארּבעה ּבּדין עמידה ּובׁשעת ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָׁשנים,
ארּבעה  אֹו כפל ּתׁשלּומי מׁשּלם אּבדֹו, אֹו הּכלי ׁשּבר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאֹו
אבד  אֹו הּבהמה מתה ואם ּבּדין; העמדה ּכׁשעת ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָוחמּׁשה

הּגנבה  ּכׁשעת כפל ּתׁשלּומי מׁשּלם מאליו, .הּכלי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
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.ÂË נפחת אֹו נׁשּבר אֹו ּפחתֹו, אֹו וׁשּברֹו ּכלי ׁשּגנב ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָמי
ׁשוה  היה ּכּמה רֹואין אּלא הּפחת, לֹו ׁשמין אין - ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָמאליו
יהיה  הּׁשבּור והּכלי ּבדמיו, ׁשנים לבעלים ּומׁשּלם ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּכלי,

הּכלי לּגּנב  לּטל הּבעלים רצּו ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ
להם. ׁשֹומעין - והּכפל הּפחת להם ויׁשּלם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשבּור,

.ÊË על אף - הּבעלים יאּוׁש לפני מכר אֹו וטבח ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָהּגֹונב
מּיד  ּבעצמּה חֹוזרת הּגנבה והרי לֹוקח, קנה ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּפי

וחמּׁשה  ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם זה הרי - ואין הּלֹוקח ; ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
מׁשּלם  ׁשהּוא יאּוׁש, לאחר מכר אֹו טבח אם לֹומר ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָצרי
וקנה  ּבמעׂשיו הֹועיל ׁשהרי וחמּׁשה, ארּבעה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּתׁשלּומי

ֵַַהּלֹוקח.
.ÊÈ הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף - הּגּנב מאחר ,הּגֹונב ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

מׁשּלם  אינֹו ּומכר, טבח ואם כפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאינֹו
מׁשּלם, אינֹו הראׁשֹון לּגּנב וחמּׁשה. ארּבעה ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָּתׁשלּומי

ּבעיניה לחזר הּזאת הּבהמה ּדין שהיא]ׁשהרי [כמו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
לׁשּלם לּבע  חּיב אינֹו לּבעלים ולא הּגּנב; קנאּה ולא לים, ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹ

מרׁשּותן. ּגנב לא ׁשהרי וחמּׁשה, ארּבעה אֹו ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּכפל
.ÁÈ מׁשּלם - הּטבח וגנב אחר ּגּנב ּובא וטבח, ְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּגנב

מעׂשה; ּבׁשּנּוי קנה ׁשהרי הראׁשֹון, לּגּנב כפל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּתׁשלּומי
וחמּׁשה  ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם הראׁשֹון ּומכר,.וגּנב ּגנב ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָ

הרי  - הּבעלים נתיאׁשּו אם - הּלֹוקח מן וגנב אחר ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּובא
הּׁשני  והּגּנב וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָהראׁשֹון
אין  הּבעלים, נתיאׁשּו לא ואם כפל; ּתׁשלּומי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמׁשּלם

ּבלבד. הּקרן אּלא מׁשּלם ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָהאחרֹון

ב  ¤¤ּפרק
מׁשּלם ‡. אינֹו - הקּדׁש נכסי ׁשּגנב אֹו הּגֹוי, את ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהּגֹונב

ּבלבד  הּקרן -אּלא לרעהּו" ׁשנים "יׁשּלם ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
הּגֹונב  וכן לגֹוי. ולא "לרעהּו" להקּדׁש, ולא ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַֹֹ"לרעהּו"
קדׁשי  ּבין קּלים קדׁשים ּבין - ּבעליהן מּבית ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָקדׁשים
ּבאחריּותן  חּיבין הּבעלים ׁשאין קדׁשים ּבין ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָקדׁשים,

תחתן] אחר חּיבין [להביא ׁשהּבעלים קדׁשים ְִִִֵֶַַָָָָּבין
ארּבעה  ּומּתׁשלּומי הּכפל מן ּפטּור זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבאחריּותן
הקּדׁש. מּבית ולא האיׁש", מּבית "וגּנב ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻוחמּׁשה,

מׁשּלם ·. אינֹו וקרקעֹות, ּוׁשטרֹות עבדים הּגֹונב ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָוכן
כפל  ּבמּטלטלין ּתׁשלּומי אּלא הּכפל הּתֹורה חּיבה ׁשּלא ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

שווים]ׁשּגּופן עצמן על [הם ׁשֹור, "על ׁשּנאמר: ממֹון, ֱֶֶֶַַַָָ
הּקׁשּו העבדים אבל ׂשלמה"; על ׂשה, על ְְֲֲֲִֶַַַָָָָֻחמֹור,
והּׁשטרֹות  לבניכם", אתם "והתנחלּתם ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלּקרקעֹות,

ממֹון. ּגּופן ֵָָאין
מׁשּלם ‚. ׁשּיּפדה, קדם חברֹו ׁשל חמֹור ּפטר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹהּגֹונב

ׁשּלֹו, עכׁשו ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף לּבעלים; כפל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּתׁשלּומי
ׁשּיּפדה  לאחר לֹו להיֹותֹו הּוא .ראּוי ְְִִֶֶַַָָ

טבלֹו„. הופרשו]הּגֹונב שלא ואכלֹו,[פירות חברֹו ׁשל ְֲֲִֵֵֶַַָ
לֹו מׁשּלם ואכלֹו, חלּבֹו ּגנב אם וכן טבלֹו. ּדמי לֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָמׁשּלם

חלּבֹו. ְְֵֶּדמי
אינֹו‰. ׁשהפריׁשּוה, הּיׂשראלּיים מּבעליה ּתרּומה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּגנב

הניה  טֹובת אּלא ּבּה להם ׁשאין כפל; ּתׁשלּומי ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמׁשּלם
ליתנה] כהן לאיזה לבחור אינּה[שביכולתם הניה וטֹובת ,ְֲֵַָָָ

ָממֹון.
.Â מ מכר הּגֹונב אֹו וטבח אביו, אביו ּׁשל מת ּכ ואחר , ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

לֹו מׁשּלם לאחיו]- ומשלם שלו, החלק את ּתׁשלּומי [מנכה ְְֵֵַַ
- מכר אֹו טבח ּכ ואחר אביו, מת ואם וחמּׁשה. ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָארּבעה
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו כפל, ּתׁשלּומי ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמׁשּלם
מׁשּלם  - הקּדיׁש ּכ ואחר מכר, אֹו וטבח ּגנב ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָוחמּׁשה.
אֹו טבח ּכ ואחר הקּדיׁש, ואם וחמּׁשה; ארּבעה ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָּתׁשלּומי
מׁשּלם  - קּלים קדׁשים ׁשהקּדיׁשן ּפי על אף - ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָמכר

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו כפל, ּבּמה ּתׁשלּומי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
הקּדיׁש אם אבל יאּוׁש. אחר ּבׁשהקּדיׁש אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָּדברים
מׁשּלם  מכר, אֹו טבח ואם קדֹוׁש; אינֹו יאּוׁש, ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָלפני

וחמּׁשה. ארּבעה ְְֲִֵַַַָָָּתׁשלּומי
.Ê לפי קדֹוׁש, אינֹו - הּגּנב ּבבית והּוא הּבעלים, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָהקּדיׁשּו

אֹו טבח ואם נתיאׁשּו; ׁשּלא ּפי על ואף ּברׁשּותן, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם - הקּדׁשן אחר אפּלּו ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמכר,

.וחמּׁשה  ֲִַָ
.Áוהּנֹוחר ּבידֹו, ונתנּבלה  בכלי הּׁשֹוחט בדקירה [ממית ְְְְְִֵֵַַַָָ

והמעּקרמשחית] והוושט], כפל [הקנה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ְְְְֵֵֵֶֶַַַַ
ׁשּנמצא  אֹו לכלבים, אֹו לרפּואה, ׁשחט אם אבל ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָּבלבד.
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּבעזרה ׁשּׁשחטֹו אֹו ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָטרפה,
אסּורין  ּבעזרה ׁשּנׁשחטּו ׁשחּלין ּפי על אף ְֲֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֻוחמּׁשה;
לׁשּלם  חּיב זה הרי מּדבריהם, ואּסּורן הֹואיל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהניה,

וחמּׁשה. ארּבעה ְְֲִֵַַַָָָּתׁשלּומי
.Ë אחר ּומּמין הּׂשה מן הּבא ּכלאים הּגֹונב ׁשּגנב וכן אֹו , ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

קּטעת אֹו ּבהמת [ברגלה]טרפה, אֹו סֹומה, אֹו חּגרת, אֹו , ְֱִִֵֶֶֶַַַָָ
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּומכר וטבח ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֻהּׁשּתפין,

.È,וטבח לטּבח לאחר ׁשּנתן אֹו ּבמּתנה, לאחר ונתן ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹּגנב
והּקיף ּגנב האחר, ּומכר לֹו למּכר לאחר ׁשּנתן [מכר אֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

בהקפה] ּבהּקפֹוהגניבה ּופרע ּגנב והחליף, ּגנב [פרע , ְְְִֵֶֶַַַָָָ
בהקפה] קניה סבלֹונֹותבגניבה ׁשּׁשלחֹו אֹו לבית [מתנות], ְְְִֵֶָ

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָחמיו
.‡Èּובתֹו יֹום, ׁשלׁשים לאחר לּלֹוקח והקנה ּומכר, ְְְְְִִֵַַַַַַָָָֹּגנב

ּכפל  אּלא מׁשּלם אינֹו - הּגּנב הּכר יֹום חּוץ ׁשלׁשים מכרֹו . ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ּדבר  ׁשל ּכללֹו רגלֹו, אֹו מּידֹו חּוץ אֹו ׁשּבֹו, מּמאה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמאחד

הּנּתר ּדבר ּבֹו ׁשּׁשּיר ּפטּור [באכילה]- - ּבׁשחיטה עּמֹו ְִִִִִֵֶַָָָָָ
חּוץ  אֹו מּגּזתֹו, חּוץ מכרֹו ואם וחמּׁשה. ארּבעה ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָמּתׁשלּומי

נּתרים מ  אּלּו ׁשאין וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב - ּקרניו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ּבׁשחיטה. ְִִִָעּמֹו

.·Èׁשּמכרּה אֹו מכרּה, ּכ ואחר אבר, מּמּנה וקטע ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּגנב
מּמלאכּתּה מלאכתה]חּוץ חּוץ [רווח ׁשּמכרּה אֹו , ְְְִֶַָָָ

אין  - יֹום ארּבעה מּׁשלׁשים ּתׁשלּומי מּמּנּו מֹוציאין ְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹ
מּידֹו. מֹוציאין אין הּנּזק, ּתפׂש ואם ְֲִִִִִִֵַַַָָָָוחמּׁשה;

.‚È מּתׁשלּומי ּפטּור - ׁשּתפּות ּבֹו לֹו והיתה ְְְְִֵַָָָָָָֻמכרּה,
וחמּׁשה  .ארּבעה ְֲִַַָָָ

.„È מּדעת מכר אֹו מהן, אחד טבח אם ׁשּגנבּו, ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּתפין
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ׁשּלא  עׂשה ואם וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלמין - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹחברֹו
וחּיבין  וחמּׁשה, ארּבעה מּתׁשלּומי ּפטּורין - חברֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָמּדעת

.ּבכפל  ְֶֶ
.ÂË מה לֹו ּתן 'צא הּדּינין: לֹו ואמרּו ּבּדין, ועמד ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָּגנב

מּתׁשלּומי  ּפטּור - מכר אֹו טבח ּכ ואחר ויצא ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָּׁשּגנבּת',
אֹו וטבח לֹו', לּתן אּתה 'חּיב לֹו: אמרּו וחמּׁשה. ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָארּבעה
וחמּׁשה  ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב זה הרי - ּכ אחר ;מכר ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
ּבגנבתֹו. הּוא עֹומד עדין עליו, הּדין חתכּו ולא ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹהֹואיל

.ÊËהוא]הּגֹונב הֹואיל [בחצר]ּברׁשּות[ועדיין - הּבעלים ְְִִִֵַַָ
טבח  אם וכן הּכפל; מן ּפטּור ּברׁשּותן, היא עדין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּגנבה
נתחּיב  - הּגנבה הגּביּה ואם ּפטּור. ּברׁשּותן, ׁשם ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָּומכר

הֹוציאּה לא ׁשעדין ּפי על אף ּגֹונב, מרׁשּות מ ּׁשּום ְֲִִִִֵֵֶַַַָֹ
ויֹוצא, מֹוׁשכֹו והיה הּדיר, מן טלה ּגנב ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּבעלים.
מרׁשּות  הֹוציאֹו אֹו הגּביהֹו ּפטּור; - הּבעלים ּברׁשּות ְְְְִִִִִֵֵַָָּומת
לבכֹורת  הּבעלים ּבבית ׁשם נתנֹו חּיב. - ומת ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָהּבעלים,

לנֹוׂשא [פדיון] ּולׁשֹואל, חּנם, לׁשֹומר אֹו חֹובֹו, ּולבעל ְְְְְִֵֵֵַַָּבנֹו,
ּפטּור  - ומת לֹו, ׁשּנּתן זה מֹוׁשכֹו והיה ּולׂשֹוכר, ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָׂשכר,
חּיב  - ומת ּבעלים, מרׁשּות ׁשהֹוציאֹו אֹו הגּביהֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהּׁשֹומר.
הֹוציאֹו לא ׁשעדין מּפני לֹו, ׁשּנּתן החֹוב ּבעל אֹו ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹהּׁשֹומר

ּבעליו. מרׁשּות ְְֵַַָָָהּגּנב
.ÊÈּוטמנּה הּבהמה את ׁשהּכיׁש ּכיון - ּבּיער העדר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה

כפל;[הסתירה] ּבתׁשלּומי חּיב והעצים, האילנֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבתֹו
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם ׁשם, מכרּה אֹו טבחּה ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָואם

ֲִַָוחמּׁשה.
.ÁÈהֹוציאּה ׁשּנגנבה ׁשּידעּו ואחר הּבעלים, ּברׁשּות ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָּגנב

חּוץ  והֹוציא ׁשּגנב אֹו מרׁשּותן, חּוץ מכרּה אֹו ְְְְִֵֶַָָָָָָּוטבחּה
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּברׁשּותן מכר אֹו וטבח ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָמרׁשּותן,

.וחמּׁשה  ֲִַָ

ג  ¤¤ּפרק
נערה ‡. ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשּיׁשּכבר עברה העֹוׂשה ׁשּכל , ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

על  אף מׁשּלם, אינֹו - ותׁשלּומין ּדין ּבית מיתת עֹון ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָּבּה
מלקּות  ּבּה ׁשּנתחּיב עברה והעֹוׂשה ׁשֹוגג. ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּפי
לֹוקה  אדם ׁשאין לפי מׁשּלם, ואינֹו לֹוקה - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָותׁשלּומין
מׁשּלם  - ּבֹו התרּו לא אֹו ׁשֹוגג, היה אם ,לפיכ ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹּומׁשּלם;
ּבתׁשלּומין  ּבׁשּנתחּיב אמּורים? ּדברים ּבּמה לֹוקה. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָואינֹו

ּכאחת ּדין ּבית מיתת עֹון ׁשּנתחּיב [ביחד]עם אֹו , ְְֲִִִִֵֵֶַַַַ
ּבתׁשלּומין, נתחּיב אם אבל אחת. ּבבת ּומלקּות ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָּתׁשלּומין
ׁשּנתחּיב  אֹו ּבמלקּות, אֹו ּדין ּבית ּבמיתת נתחּיב ּכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָואחר
- ּבתׁשלּומין נתחּיב ּכ ואחר ּדין, ּבית מיתת אֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָמלקּות

ומת. ּומׁשּלם לֹוקה זה ְֲֵֵֵֶֶַָהרי
וקרע ·. ארּבע לסֹוף ארּבע מּתחּלת ּבׁשּבת חץ זרק ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָּכיצד?

חברֹו[החץ] ּגדיׁש ׁשהדליק אֹו ּבהליכתֹו, חברֹו ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָּבגד
ׁשהֹוציאֹו עד מגררֹו והיה ּבׁשּבת ּכיס ׁשּגנב אֹו ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָּבׁשּבת,
ואּבדֹו הרּבים לרׁשּות הּיחיד רׁשּות ׁשהיא הּבעלים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָמרׁשּות
ואּסּור  ׁשּבת ׁשאּסּור הּתׁשלּומין; מן ּפטּור זה הרי - ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָׁשם
והגּביהֹו ּבׁשּבת, ּכיס ּגנב אם אבל ּכאחת. ּבאין והּזק ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּגנבה

הרּבים, לרׁשּות הֹוציאֹו ּכ ואחר הּיחיד, ּברׁשּות ְְְִִִִִַַַַָָָָׁשם
נתחּיב  ׁשהרי כפל; ּתׁשלּומי לׁשּלם חּיב - לּנהר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהׁשליכֹו
ּכּיֹוצא  ּכל וכן סקילה. ּבאּסּור ׁשּיתחּיב קדם ּגנבה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹּבאּסּור
אֹו ּבֹו, והתרּו טֹוב, ּביֹום חברֹו אילן קצץ אם וכן ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָּבזה.
ּגנב  (אֹו ּבֹו, והתרּו הּכּפּורים, ּביֹום הּגדיׁש את ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָׁשהדליק
הּתׁשלּומין; מן ּפטּור - ּבֹו) והתרּו הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְְִִִִִַַַַָָוטבח
ּתׁשלּומי  ּומׁשּלם ּבתׁשלּומין, חּיב - ּבֹו התרּו לא אם ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹאבל

וחמּׁשה. ְֲִַַָָָארּבעה
.‚- ּבׁשגגה אפּלּו זרה, לעבֹודה אֹו ּבׁשּבת ׁשּטבח ְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָּגּנב

ׁשּבארנּו ּכמֹו וחמּׁשה, ארּבעה מּתׁשלּומי .ּפטּור ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
.„ּדר ּבׁשּבת ּוטבחּה אצלֹו, ׁשאּולה ּפרה [בכוונת]היתה ְְְְְֶֶֶַָָָָָָָָ

ּגנבה  ואּסּור ׁשּבת אּסּור ׁשהרי הּכפל; מן אף ּפטּור - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּגנבה
אין ואם ּכאחת; מכירה.[דין]ּבאין ואין טביחה אין ּגנבה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

חּיב ‰. - זרה לעבֹודה ׁשּמכר אֹו ּבׁשּבת, ׁשּמכר ְֲֶֶַַַַַַָָָָָָָָּגּנב
מיתה. ּבמכירה ׁשאין וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלׁשּלם
מּתׁשלּומי  ּפטּור הּמכירה, ּבעת ּבׁשּבת מלאכה נעׂשת ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָואם

וחמּׁשה  ׁשּתנּוח ארּבעה עד לֹו הקנה ׁשּלא ּכגֹון ּכיצד? . ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
אּסּור  - לרׁשּות מרׁשּות ּכׁשהֹוציא ׁשּנמצא הּלֹוקח, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָּבחצר

ּכאחת. ּבאין ּומכירה ְְִִַַַָָָׁשּבת
.Â הרי - ּבׁשּבת הּׁשליח לֹו וׁשחט לֹו, לׁשחט ׁשליח ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹעׂשה

לא  הּגּנב זה ׁשהרי וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהּגּנב
ּדין  ּבית מיתת עֹון ידי עׂשה על ׁשהּׁשֹוחט ּבארנּו ּוכבר ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּבתׁשלּומין. חּיב ְְִִַַַָָׁשליח,
.Ê ׁשּטבח עצמן הן ׁשהעידּו ּבין - ׁשּגנב מעידין ׁשנים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיּו

מׁשּלם  - מכר אֹו ׁשּטבח אחרים ׁשהעידּו ּבין מכר, ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹו
ועד  ׁשּגנב, מעידין ׁשנים היּו וחמּׁשה. ארּבעה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּתׁשלּומי
אֹו ׁשּטבח מעצמֹו ׁשהֹודה אֹו מכר, אֹו ׁשּטבח מעיד ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו כפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם - ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמכר

ׁשּבארנּו.וחמּׁשה  ּכמֹו ּפטּור, ּבקנס ׁשהּמֹודה ; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
.Á הֹודה אם - עדים ּבאּו ּכ ואחר ּבקנס, ׁשהֹודה ְְִִִִֵֶַַָָָָָמי

הֹודה  אם אבל ּפטּור. ּדין, ּובבית ּדין ּבית ּבפני ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָּבּתחּלה
ּבאּו ּכ ואחר ּבלבד, ׁשנים ּבפני ׁשהֹודה אֹו ּדין, לבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָחּוץ

ּפיהם  על קנס מׁשּלם זה הרי - .עדים ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָ
.Ë עדים ּבאּו ּכ ואחר ׁשּגנב, ּדין ּבבית הֹודה ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכיצד?

קדם  ּבּקרן עצמֹו חּיב ׁשהרי ה ּכפל, מן ּפטּור - ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּגנב
עדים  מן ׁשּיבֹואּו עצמֹו ׁשּפטר ּגנבּתי', 'לא אמר אם אבל . ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אֹו 'טבחּתי' ּדין ּבבית ואמר וחזר ׁשּגנב, עדים ּובאּו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּכל,
מׁשּלם  מכר, אֹו ׁשּטבח ּכ אחר עדים ּבאּו אם - ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ'מכרּתי'

ׁשּפטר לפי וחמּׁשה, ארּבעה מּכלּום,ּתׁשלּומי ּתחּלה עצמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
העדים. ׁשּבאּו ִֵֶַָָעד

.È והֹודה מכרֹו, אֹו ּוטבחֹו ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ׁשֹור ְְְְִֵֵֶַָָָָֻהּגֹונב
עדים  ּבאּו ּכ ואחר ּבאחד, וכפר מהן לאחד ּדין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבבית
חציי  חמּׁשה ּבֹו ׁשּכפר לזה מׁשּלם - מכר אֹו וטבח ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּגנב

ׂשה  חציי וארּבעה .ּבקר, ְְֲֵֶַָָָָָ
.‡È ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו והּכפל הּקרן לׁשּלם הּגּנב ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּדין

ׁשּלֹו הּמּטלטלין מן מּטלטלין וחמּׁשה לֹו נמצאּו לא אם . ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָֹ
ׁשּבנכסיו  הּיפה מן הּכל וגֹובין לנכסיו, יֹורדין ּדין ּבית -ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
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.ÂË נפחת אֹו נׁשּבר אֹו ּפחתֹו, אֹו וׁשּברֹו ּכלי ׁשּגנב ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָמי
ׁשוה  היה ּכּמה רֹואין אּלא הּפחת, לֹו ׁשמין אין - ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָמאליו
יהיה  הּׁשבּור והּכלי ּבדמיו, ׁשנים לבעלים ּומׁשּלם ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּכלי,

הּכלי לּגּנב  לּטל הּבעלים רצּו ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ
להם. ׁשֹומעין - והּכפל הּפחת להם ויׁשּלם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשבּור,

.ÊË על אף - הּבעלים יאּוׁש לפני מכר אֹו וטבח ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָהּגֹונב
מּיד  ּבעצמּה חֹוזרת הּגנבה והרי לֹוקח, קנה ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּפי

וחמּׁשה  ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם זה הרי - ואין הּלֹוקח ; ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
מׁשּלם  ׁשהּוא יאּוׁש, לאחר מכר אֹו טבח אם לֹומר ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָצרי
וקנה  ּבמעׂשיו הֹועיל ׁשהרי וחמּׁשה, ארּבעה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּתׁשלּומי

ֵַַהּלֹוקח.
.ÊÈ הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף - הּגּנב מאחר ,הּגֹונב ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

מׁשּלם  אינֹו ּומכר, טבח ואם כפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאינֹו
מׁשּלם, אינֹו הראׁשֹון לּגּנב וחמּׁשה. ארּבעה ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָּתׁשלּומי

ּבעיניה לחזר הּזאת הּבהמה ּדין שהיא]ׁשהרי [כמו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
לׁשּלם לּבע  חּיב אינֹו לּבעלים ולא הּגּנב; קנאּה ולא לים, ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹ

מרׁשּותן. ּגנב לא ׁשהרי וחמּׁשה, ארּבעה אֹו ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּכפל
.ÁÈ מׁשּלם - הּטבח וגנב אחר ּגּנב ּובא וטבח, ְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּגנב

מעׂשה; ּבׁשּנּוי קנה ׁשהרי הראׁשֹון, לּגּנב כפל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּתׁשלּומי
וחמּׁשה  ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם הראׁשֹון ּומכר,.וגּנב ּגנב ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָ

הרי  - הּבעלים נתיאׁשּו אם - הּלֹוקח מן וגנב אחר ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּובא
הּׁשני  והּגּנב וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָהראׁשֹון
אין  הּבעלים, נתיאׁשּו לא ואם כפל; ּתׁשלּומי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמׁשּלם

ּבלבד. הּקרן אּלא מׁשּלם ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָהאחרֹון

ב  ¤¤ּפרק
מׁשּלם ‡. אינֹו - הקּדׁש נכסי ׁשּגנב אֹו הּגֹוי, את ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהּגֹונב

ּבלבד  הּקרן -אּלא לרעהּו" ׁשנים "יׁשּלם ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
הּגֹונב  וכן לגֹוי. ולא "לרעהּו" להקּדׁש, ולא ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַֹֹ"לרעהּו"
קדׁשי  ּבין קּלים קדׁשים ּבין - ּבעליהן מּבית ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָקדׁשים
ּבאחריּותן  חּיבין הּבעלים ׁשאין קדׁשים ּבין ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָקדׁשים,

תחתן] אחר חּיבין [להביא ׁשהּבעלים קדׁשים ְִִִֵֶַַָָָָּבין
ארּבעה  ּומּתׁשלּומי הּכפל מן ּפטּור זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבאחריּותן
הקּדׁש. מּבית ולא האיׁש", מּבית "וגּנב ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻוחמּׁשה,

מׁשּלם ·. אינֹו וקרקעֹות, ּוׁשטרֹות עבדים הּגֹונב ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָוכן
כפל  ּבמּטלטלין ּתׁשלּומי אּלא הּכפל הּתֹורה חּיבה ׁשּלא ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

שווים]ׁשּגּופן עצמן על [הם ׁשֹור, "על ׁשּנאמר: ממֹון, ֱֶֶֶַַַָָ
הּקׁשּו העבדים אבל ׂשלמה"; על ׂשה, על ְְֲֲֲִֶַַַָָָָֻחמֹור,
והּׁשטרֹות  לבניכם", אתם "והתנחלּתם ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלּקרקעֹות,

ממֹון. ּגּופן ֵָָאין
מׁשּלם ‚. ׁשּיּפדה, קדם חברֹו ׁשל חמֹור ּפטר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹהּגֹונב

ׁשּלֹו, עכׁשו ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף לּבעלים; כפל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּתׁשלּומי
ׁשּיּפדה  לאחר לֹו להיֹותֹו הּוא .ראּוי ְְִִֶֶַַָָ

טבלֹו„. הופרשו]הּגֹונב שלא ואכלֹו,[פירות חברֹו ׁשל ְֲֲִֵֵֶַַָ
לֹו מׁשּלם ואכלֹו, חלּבֹו ּגנב אם וכן טבלֹו. ּדמי לֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָמׁשּלם

חלּבֹו. ְְֵֶּדמי
אינֹו‰. ׁשהפריׁשּוה, הּיׂשראלּיים מּבעליה ּתרּומה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּגנב

הניה  טֹובת אּלא ּבּה להם ׁשאין כפל; ּתׁשלּומי ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמׁשּלם
ליתנה] כהן לאיזה לבחור אינּה[שביכולתם הניה וטֹובת ,ְֲֵַָָָ

ָממֹון.
.Â מ מכר הּגֹונב אֹו וטבח אביו, אביו ּׁשל מת ּכ ואחר , ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

לֹו מׁשּלם לאחיו]- ומשלם שלו, החלק את ּתׁשלּומי [מנכה ְְֵֵַַ
- מכר אֹו טבח ּכ ואחר אביו, מת ואם וחמּׁשה. ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָארּבעה
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו כפל, ּתׁשלּומי ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמׁשּלם
מׁשּלם  - הקּדיׁש ּכ ואחר מכר, אֹו וטבח ּגנב ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָוחמּׁשה.
אֹו טבח ּכ ואחר הקּדיׁש, ואם וחמּׁשה; ארּבעה ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָּתׁשלּומי
מׁשּלם  - קּלים קדׁשים ׁשהקּדיׁשן ּפי על אף - ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָמכר

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו כפל, ּבּמה ּתׁשלּומי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
הקּדיׁש אם אבל יאּוׁש. אחר ּבׁשהקּדיׁש אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָּדברים
מׁשּלם  מכר, אֹו טבח ואם קדֹוׁש; אינֹו יאּוׁש, ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָלפני

וחמּׁשה. ארּבעה ְְֲִֵַַַָָָּתׁשלּומי
.Ê לפי קדֹוׁש, אינֹו - הּגּנב ּבבית והּוא הּבעלים, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָהקּדיׁשּו

אֹו טבח ואם נתיאׁשּו; ׁשּלא ּפי על ואף ּברׁשּותן, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם - הקּדׁשן אחר אפּלּו ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמכר,

.וחמּׁשה  ֲִַָ
.Áוהּנֹוחר ּבידֹו, ונתנּבלה  בכלי הּׁשֹוחט בדקירה [ממית ְְְְְִֵֵַַַָָ

והמעּקרמשחית] והוושט], כפל [הקנה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ְְְְֵֵֵֶֶַַַַ
ׁשּנמצא  אֹו לכלבים, אֹו לרפּואה, ׁשחט אם אבל ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָּבלבד.
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּבעזרה ׁשּׁשחטֹו אֹו ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָטרפה,
אסּורין  ּבעזרה ׁשּנׁשחטּו ׁשחּלין ּפי על אף ְֲֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֻוחמּׁשה;
לׁשּלם  חּיב זה הרי מּדבריהם, ואּסּורן הֹואיל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהניה,

וחמּׁשה. ארּבעה ְְֲִֵַַַָָָּתׁשלּומי
.Ë אחר ּומּמין הּׂשה מן הּבא ּכלאים הּגֹונב ׁשּגנב וכן אֹו , ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

קּטעת אֹו ּבהמת [ברגלה]טרפה, אֹו סֹומה, אֹו חּגרת, אֹו , ְֱִִֵֶֶֶַַַָָ
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּומכר וטבח ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֻהּׁשּתפין,

.È,וטבח לטּבח לאחר ׁשּנתן אֹו ּבמּתנה, לאחר ונתן ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹּגנב
והּקיף ּגנב האחר, ּומכר לֹו למּכר לאחר ׁשּנתן [מכר אֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

בהקפה] ּבהּקפֹוהגניבה ּופרע ּגנב והחליף, ּגנב [פרע , ְְְִֵֶֶַַַָָָ
בהקפה] קניה סבלֹונֹותבגניבה ׁשּׁשלחֹו אֹו לבית [מתנות], ְְְִֵֶָ

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָחמיו
.‡Èּובתֹו יֹום, ׁשלׁשים לאחר לּלֹוקח והקנה ּומכר, ְְְְְִִֵַַַַַַָָָֹּגנב

ּכפל  אּלא מׁשּלם אינֹו - הּגּנב הּכר יֹום חּוץ ׁשלׁשים מכרֹו . ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ּדבר  ׁשל ּכללֹו רגלֹו, אֹו מּידֹו חּוץ אֹו ׁשּבֹו, מּמאה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמאחד

הּנּתר ּדבר ּבֹו ׁשּׁשּיר ּפטּור [באכילה]- - ּבׁשחיטה עּמֹו ְִִִִִֵֶַָָָָָ
חּוץ  אֹו מּגּזתֹו, חּוץ מכרֹו ואם וחמּׁשה. ארּבעה ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָמּתׁשלּומי

נּתרים מ  אּלּו ׁשאין וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב - ּקרניו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ּבׁשחיטה. ְִִִָעּמֹו

.·Èׁשּמכרּה אֹו מכרּה, ּכ ואחר אבר, מּמּנה וקטע ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּגנב
מּמלאכּתּה מלאכתה]חּוץ חּוץ [רווח ׁשּמכרּה אֹו , ְְְִֶַָָָ

אין  - יֹום ארּבעה מּׁשלׁשים ּתׁשלּומי מּמּנּו מֹוציאין ְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹ
מּידֹו. מֹוציאין אין הּנּזק, ּתפׂש ואם ְֲִִִִִִֵַַַָָָָוחמּׁשה;

.‚È מּתׁשלּומי ּפטּור - ׁשּתפּות ּבֹו לֹו והיתה ְְְְִֵַָָָָָָֻמכרּה,
וחמּׁשה  .ארּבעה ְֲִַַָָָ

.„È מּדעת מכר אֹו מהן, אחד טבח אם ׁשּגנבּו, ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּתפין
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ׁשּלא  עׂשה ואם וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלמין - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹחברֹו
וחּיבין  וחמּׁשה, ארּבעה מּתׁשלּומי ּפטּורין - חברֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָמּדעת

.ּבכפל  ְֶֶ
.ÂË מה לֹו ּתן 'צא הּדּינין: לֹו ואמרּו ּבּדין, ועמד ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָּגנב

מּתׁשלּומי  ּפטּור - מכר אֹו טבח ּכ ואחר ויצא ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָּׁשּגנבּת',
אֹו וטבח לֹו', לּתן אּתה 'חּיב לֹו: אמרּו וחמּׁשה. ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָארּבעה
וחמּׁשה  ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב זה הרי - ּכ אחר ;מכר ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
ּבגנבתֹו. הּוא עֹומד עדין עליו, הּדין חתכּו ולא ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹהֹואיל

.ÊËהוא]הּגֹונב הֹואיל [בחצר]ּברׁשּות[ועדיין - הּבעלים ְְִִִֵַַָ
טבח  אם וכן הּכפל; מן ּפטּור ּברׁשּותן, היא עדין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּגנבה
נתחּיב  - הּגנבה הגּביּה ואם ּפטּור. ּברׁשּותן, ׁשם ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָּומכר

הֹוציאּה לא ׁשעדין ּפי על אף ּגֹונב, מרׁשּות מ ּׁשּום ְֲִִִִֵֵֶַַַָֹ
ויֹוצא, מֹוׁשכֹו והיה הּדיר, מן טלה ּגנב ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּבעלים.
מרׁשּות  הֹוציאֹו אֹו הגּביהֹו ּפטּור; - הּבעלים ּברׁשּות ְְְְִִִִִֵֵַָָּומת
לבכֹורת  הּבעלים ּבבית ׁשם נתנֹו חּיב. - ומת ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָהּבעלים,

לנֹוׂשא [פדיון] ּולׁשֹואל, חּנם, לׁשֹומר אֹו חֹובֹו, ּולבעל ְְְְְִֵֵֵַַָּבנֹו,
ּפטּור  - ומת לֹו, ׁשּנּתן זה מֹוׁשכֹו והיה ּולׂשֹוכר, ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָׂשכר,
חּיב  - ומת ּבעלים, מרׁשּות ׁשהֹוציאֹו אֹו הגּביהֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהּׁשֹומר.
הֹוציאֹו לא ׁשעדין מּפני לֹו, ׁשּנּתן החֹוב ּבעל אֹו ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹהּׁשֹומר

ּבעליו. מרׁשּות ְְֵַַָָָהּגּנב
.ÊÈּוטמנּה הּבהמה את ׁשהּכיׁש ּכיון - ּבּיער העדר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה

כפל;[הסתירה] ּבתׁשלּומי חּיב והעצים, האילנֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבתֹו
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם ׁשם, מכרּה אֹו טבחּה ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָואם

ֲִַָוחמּׁשה.
.ÁÈהֹוציאּה ׁשּנגנבה ׁשּידעּו ואחר הּבעלים, ּברׁשּות ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָּגנב

חּוץ  והֹוציא ׁשּגנב אֹו מרׁשּותן, חּוץ מכרּה אֹו ְְְְִֵֶַָָָָָָּוטבחּה
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּברׁשּותן מכר אֹו וטבח ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָמרׁשּותן,

.וחמּׁשה  ֲִַָ

ג  ¤¤ּפרק
נערה ‡. ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשּיׁשּכבר עברה העֹוׂשה ׁשּכל , ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

על  אף מׁשּלם, אינֹו - ותׁשלּומין ּדין ּבית מיתת עֹון ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָּבּה
מלקּות  ּבּה ׁשּנתחּיב עברה והעֹוׂשה ׁשֹוגג. ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּפי
לֹוקה  אדם ׁשאין לפי מׁשּלם, ואינֹו לֹוקה - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָותׁשלּומין
מׁשּלם  - ּבֹו התרּו לא אֹו ׁשֹוגג, היה אם ,לפיכ ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹּומׁשּלם;
ּבתׁשלּומין  ּבׁשּנתחּיב אמּורים? ּדברים ּבּמה לֹוקה. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָואינֹו

ּכאחת ּדין ּבית מיתת עֹון ׁשּנתחּיב [ביחד]עם אֹו , ְְֲִִִִֵֵֶַַַַ
ּבתׁשלּומין, נתחּיב אם אבל אחת. ּבבת ּומלקּות ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָּתׁשלּומין
ׁשּנתחּיב  אֹו ּבמלקּות, אֹו ּדין ּבית ּבמיתת נתחּיב ּכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָואחר
- ּבתׁשלּומין נתחּיב ּכ ואחר ּדין, ּבית מיתת אֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָמלקּות

ומת. ּומׁשּלם לֹוקה זה ְֲֵֵֵֶֶַָהרי
וקרע ·. ארּבע לסֹוף ארּבע מּתחּלת ּבׁשּבת חץ זרק ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָּכיצד?

חברֹו[החץ] ּגדיׁש ׁשהדליק אֹו ּבהליכתֹו, חברֹו ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָּבגד
ׁשהֹוציאֹו עד מגררֹו והיה ּבׁשּבת ּכיס ׁשּגנב אֹו ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָּבׁשּבת,
ואּבדֹו הרּבים לרׁשּות הּיחיד רׁשּות ׁשהיא הּבעלים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָמרׁשּות
ואּסּור  ׁשּבת ׁשאּסּור הּתׁשלּומין; מן ּפטּור זה הרי - ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָׁשם
והגּביהֹו ּבׁשּבת, ּכיס ּגנב אם אבל ּכאחת. ּבאין והּזק ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּגנבה

הרּבים, לרׁשּות הֹוציאֹו ּכ ואחר הּיחיד, ּברׁשּות ְְְִִִִִַַַַָָָָׁשם
נתחּיב  ׁשהרי כפל; ּתׁשלּומי לׁשּלם חּיב - לּנהר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהׁשליכֹו
ּכּיֹוצא  ּכל וכן סקילה. ּבאּסּור ׁשּיתחּיב קדם ּגנבה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹּבאּסּור
אֹו ּבֹו, והתרּו טֹוב, ּביֹום חברֹו אילן קצץ אם וכן ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָּבזה.
ּגנב  (אֹו ּבֹו, והתרּו הּכּפּורים, ּביֹום הּגדיׁש את ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָׁשהדליק
הּתׁשלּומין; מן ּפטּור - ּבֹו) והתרּו הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְְִִִִִַַַַָָוטבח
ּתׁשלּומי  ּומׁשּלם ּבתׁשלּומין, חּיב - ּבֹו התרּו לא אם ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹאבל

וחמּׁשה. ְֲִַַָָָארּבעה
.‚- ּבׁשגגה אפּלּו זרה, לעבֹודה אֹו ּבׁשּבת ׁשּטבח ְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָּגּנב

ׁשּבארנּו ּכמֹו וחמּׁשה, ארּבעה מּתׁשלּומי .ּפטּור ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
.„ּדר ּבׁשּבת ּוטבחּה אצלֹו, ׁשאּולה ּפרה [בכוונת]היתה ְְְְְֶֶֶַָָָָָָָָ

ּגנבה  ואּסּור ׁשּבת אּסּור ׁשהרי הּכפל; מן אף ּפטּור - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּגנבה
אין ואם ּכאחת; מכירה.[דין]ּבאין ואין טביחה אין ּגנבה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

חּיב ‰. - זרה לעבֹודה ׁשּמכר אֹו ּבׁשּבת, ׁשּמכר ְֲֶֶַַַַַַָָָָָָָָּגּנב
מיתה. ּבמכירה ׁשאין וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלׁשּלם
מּתׁשלּומי  ּפטּור הּמכירה, ּבעת ּבׁשּבת מלאכה נעׂשת ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָואם

וחמּׁשה  ׁשּתנּוח ארּבעה עד לֹו הקנה ׁשּלא ּכגֹון ּכיצד? . ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
אּסּור  - לרׁשּות מרׁשּות ּכׁשהֹוציא ׁשּנמצא הּלֹוקח, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָּבחצר

ּכאחת. ּבאין ּומכירה ְְִִַַַָָָׁשּבת
.Â הרי - ּבׁשּבת הּׁשליח לֹו וׁשחט לֹו, לׁשחט ׁשליח ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹעׂשה

לא  הּגּנב זה ׁשהרי וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהּגּנב
ּדין  ּבית מיתת עֹון ידי עׂשה על ׁשהּׁשֹוחט ּבארנּו ּוכבר ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּבתׁשלּומין. חּיב ְְִִַַַָָׁשליח,
.Ê ׁשּטבח עצמן הן ׁשהעידּו ּבין - ׁשּגנב מעידין ׁשנים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיּו

מׁשּלם  - מכר אֹו ׁשּטבח אחרים ׁשהעידּו ּבין מכר, ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹו
ועד  ׁשּגנב, מעידין ׁשנים היּו וחמּׁשה. ארּבעה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּתׁשלּומי
אֹו ׁשּטבח מעצמֹו ׁשהֹודה אֹו מכר, אֹו ׁשּטבח מעיד ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו כפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם - ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמכר

ׁשּבארנּו.וחמּׁשה  ּכמֹו ּפטּור, ּבקנס ׁשהּמֹודה ; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
.Á הֹודה אם - עדים ּבאּו ּכ ואחר ּבקנס, ׁשהֹודה ְְִִִִֵֶַַָָָָָמי

הֹודה  אם אבל ּפטּור. ּדין, ּובבית ּדין ּבית ּבפני ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָּבּתחּלה
ּבאּו ּכ ואחר ּבלבד, ׁשנים ּבפני ׁשהֹודה אֹו ּדין, לבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָחּוץ

ּפיהם  על קנס מׁשּלם זה הרי - .עדים ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָ
.Ë עדים ּבאּו ּכ ואחר ׁשּגנב, ּדין ּבבית הֹודה ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכיצד?

קדם  ּבּקרן עצמֹו חּיב ׁשהרי ה ּכפל, מן ּפטּור - ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּגנב
עדים  מן ׁשּיבֹואּו עצמֹו ׁשּפטר ּגנבּתי', 'לא אמר אם אבל . ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אֹו 'טבחּתי' ּדין ּבבית ואמר וחזר ׁשּגנב, עדים ּובאּו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּכל,
מׁשּלם  מכר, אֹו ׁשּטבח ּכ אחר עדים ּבאּו אם - ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ'מכרּתי'

ׁשּפטר לפי וחמּׁשה, ארּבעה מּכלּום,ּתׁשלּומי ּתחּלה עצמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
העדים. ׁשּבאּו ִֵֶַָָעד

.È והֹודה מכרֹו, אֹו ּוטבחֹו ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ׁשֹור ְְְְִֵֵֶַָָָָֻהּגֹונב
עדים  ּבאּו ּכ ואחר ּבאחד, וכפר מהן לאחד ּדין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבבית
חציי  חמּׁשה ּבֹו ׁשּכפר לזה מׁשּלם - מכר אֹו וטבח ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּגנב

ׂשה  חציי וארּבעה .ּבקר, ְְֲֵֶַָָָָָ
.‡È ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו והּכפל הּקרן לׁשּלם הּגּנב ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּדין

ׁשּלֹו הּמּטלטלין מן מּטלטלין וחמּׁשה לֹו נמצאּו לא אם . ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָֹ
ׁשּבנכסיו  הּיפה מן הּכל וגֹובין לנכסיו, יֹורדין ּדין ּבית -ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
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ּכרמֹו ּומיטב ׂשדהּו "מיטב ּבהן: ׁשּנאמר הּנזקין, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשאר
מֹוכרין  ּדין ּבית - קרקע ולא מּטלטלין לֹו אין ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַֹיׁשּלם".

לֹו,[לעבד]אֹותֹו אין "אם ׁשּנאמר: לּנּזק, ּדמיו ונֹותנין ,ְְֱִִִֵֶֶַַָָָ
ּבגנבתֹו". ְְְִִֵַָונמּכר

.·È מּפי זה ודבר האּׁשה; לא אבל ּבגנבתֹו, נמּכר ְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָָָֹהאיׁש
רבינו]הּקּבלה אבל [ממשה ּבּקרן, אּלא נמּכר הּגּנב ואין . ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

אּלא  ּבֹו, נמּכר אינֹו - וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּכפל
ׁשּיעׁשיר. עד עליו חֹוב זה ֲֲִֵֶֶַַָָהרי

.‚È- ההקּדׁש את אֹו הּגֹוי את הּקרן,ּגנב על נמּכר אינֹו ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּיעׁשיר  עד חֹוב עליו זה הרי .אּלא ֲֲִֵֶֶֶַַָָָ

.„È חמּׁשים אּלא ׁשוה הּגּנב ואין מאה, הּגנבה קרן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיה
עד  חֹוב, עליו הּכפל עם הּקרן ּוׁשאר נמּכר, זה הרי -ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ויׁשּלם  ויעׁשיר ּבּׁשביעית מאה ׁשּיצא ׁשוה הּגּנב היה . ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּיהיּו עד ּבגנבתֹו", "ונמּכר ׁשּנאמר: נמּכר, אינֹו ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָואחד,

ּבגנבתֹו ּכּלן מבלעין כגניבתו]ּדמיו שווה .[שיהא ְְִִֵָָָָָֻֻ
.ÂË נמּכר זה הרי ּגנב, לּׁשני אם - וגנב וחזר ונמּכר, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּגנב

ואם  ּפעמים. מאה נמּכר איׁש, מאה ּגנב ואפּלּו ׁשנּיה; ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּפעם
יּׁשאר  אּלא ׁשנּיה, נמּכר אינֹו - ׁשנּיה ּפעם ּגנב ראׁשֹון ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאת

חֹוב  הּכל .עליו ַָָֹ
.ÊË ׁשּתפין ּכּלן - לזה וגנב וחזר לזה, וגנב וחזר לזה, ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻּגנב

מן  ּפחֹות אֹו ׁשלׁשּתן, ׁשל הּקרן ּכנגד ּדמיו היּו אם ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָּבֹו;
עליו; חֹוב הּכפלֹות ּוׁשאר ּביניהן, ּומחּלקין נמּכר - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּקרן
עליו  חֹוב והּכל נמּכר, אינֹו - זה על יתר ּדמיו היּו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹואם

ׁשּיעׁשיר  .עד ֲִֶַַ
.ÊÈמׁשּלׁשין - ּכאחד ׁשּגנבּו וכל [מחלקים]ׁשּתפין ּביניהן, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

על  יתר ׁשּדמיו מי וכל הּקרן; מן ּבחלקֹו נמּכר מהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
הּקרן נמּכר.חלק  אינֹו ּבֹו, ׁשּנתחּיב ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ה'תשע"ד  מרחשון ו' חמישי יום

ד  ¤¤ּפרק
.‡ּכ ואחר נׁשּבע אם - הּפּקדֹון מּביתֹו ׁשּנגנב ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּטֹוען

זה  הרי - אצלֹו היה וׁשהּפּקדֹון טען, ׁשּׁשקר  עדים ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּבאּו
ּכגּנב  עצמֹו הּוא ׁשהרי כפל, ּתׁשלּומי טבח מׁשּלם ואם ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ואינֹו וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ׁשּנׁשּבע, אחר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָּומכר
חמׁש, מביא ואינֹו ׁשבּועתֹו; על עדים ּפי על אׁשם ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹמביא
קדם  עדים ּבאּו ואם הּכפל. עם מׁשּתּלם החמׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשאין

ּבלבד. הּקרן אּלא מׁשּלם אינֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּיּׁשבע,
יד ·. ׁשּיׁשלח קדם ׁשּנׁשּבע אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹּבּמה

ּגּנב [השתמש] טענת וטען יד, ּבֹו ׁשלח אם אבל ְֲֲִִַַַַַַָָָָָָּבּפּקדֹון.
ּבֹו ׁשּׁשלח ׁשּכיון הּכפל; מן ּפטּור - עדים ּובאּו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָונׁשּבע,

נתחּיב  וקנהּו.יד, ּבֹו ְְִֵַָָָ
וטען ‚. וחזר ונׁשּבע, ּבפּקדֹון אבדה טענת הּטֹוען ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָוכן

הּכפל, מן ּפטּור - עדים ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּגּנב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָטענת
ראׁשֹונה  מּׁשבּועה הּבעלים מידי הּפּקדֹון יצא .ׁשּכבר ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

עדים „. ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּבאבדה ּגּנב טענת ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהּטֹוען
כפל  ּתׁשלּומי מׁשּלם - טען וׁשקר ּברׁשּותֹו ,ׁשהאבדה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּבליסטיס  ׁשּנגנבה ׁשּיטען והּוא, אבדה"; ּכל "על ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
ּבלא  ׁשּנגנבה טען אם אבל ּופטּור; אנּוס, ׁשהּוא ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹֻמזּין,
ּפי  על לׁשּלם חּיב ׁשהּוא מּפני הּכפל, מן ּפטּור ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאנס,
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּוא, ׂשכר ּכׁשֹומר אבדה ׁשּׁשֹומר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָטענתֹו,

עדים ‰. ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּבפּקדֹון ּגּנב טענת ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּטֹוען
ּכ ואחר ונׁשּבע, ּגּנב טענת ּבֹו וטען וחזר ּברׁשּותֹו, ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָׁשהּוא
חּיב  - ּפעמים מאה אפּלּו - ּברׁשּותֹו הּוא ׁשעדין עדים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּבאּו
חמּׁשה  נׁשּבע ואם וטענה; טענה ּכל על ּכפל ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָלׁשּלם
וחמּׁשה  אצלֹו, ׁשהפקד הּקרן - ׁשּׁשה מׁשּלם נמצא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּפעמים,

מהקרן]ּבּקרן חמש חמׁש[פי ׁשל ּכפלֹות חמּׁשה מּׁשּום ְֲִִֵֵֶֶֶַָָ
ְׁשבּועֹות.

.Â,ונׁשּבע אבדה טענת וטען וחזר ונׁשּבע, ּגּנב טענת ְְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַַַַַָָָָָטען
הֹואיל  - אבד ׁשּלא הּוא והֹודה נגנב, ׁשּלא עדים ְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹּובאּו
על  חמׁש מׁשּלם אינֹו עדים, ּפי על כפל ּתׁשלּומי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹּומׁשּלם
המחּיבֹו ׁשהּממֹון ׁשהֹודה; ּפי על אף אחרֹונה ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָׁשבּועה

החמׁש מן ּפֹוטרֹו .ּבכפל, ְְִֶֶֶַֹ
.Ê והֹודה ונׁשּבעּו, ּגּנב טענת וטענּו לׁשנים, ׁשֹורֹו ְְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָמסר

את  מׁשּלמין ׁשניהן - עדים עליו ּבאּו והּׁשני מהן, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
מֹוציאין הּקרן  אין הּכפל, את הּפּקדֹון ּבעל ּתפׂש ואם ; ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

הּנׁשּבעין  ּכל ּכׁשאר חמׁש, מׁשּלם - ׁשהֹודה וזה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמּידֹו.
מעצמן. ׁשהֹודּו הּפּקדֹון ְְִֵֶַַַָָׁשבּועת

.Á ואחר ׁשּנגנב, ונׁשּבע הּׁשֹומר, את ׁשּתבע הּפּקדֹון ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָּבעל
הּגּנב  לֹו והֹודה הּגּנב, את הּׁשֹומר ותבע הּגּנב, הּכר ְְֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֻּכ
עדים  ּובאּו וכפר, הּגּנב את הּפּקדֹון ּבעל ותבע ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשּגנב,
נפטר  ׁשּנגנב, ּכׁשּטען הּׁשֹומר נׁשּבע ּבאמת אם - ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּגנב
אין  נׁשּבע, ּבׁשקר ואם לּׁשֹומר. ּבהֹודאתֹו הּכפל מן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּגּנב
הּכפל, את הּבעלים ּתפׂשּו ואם הּגּנב; מן הּכפל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָמֹוציאין

מּידן  מֹוציאין ואחר אין וׁשּלם, הּׁשֹומר את הּבעלים ּתבעּו . ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ואחר  ׁשּגנב, להם והֹודה הּבעלים ּותבעּוהּו הּגּנב הּכר ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻּכ
אין  - ׁשּגנב עדים ּובאּו ּבֹו, וכפר הּׁשֹומר ּתבעֹו ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָּכ
אין  הּכפל, את הּׁשֹומר ּתפׂש ואם הּגּנב; מן הּכפל ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמֹוציאין
אם  וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי הּדין וכן מּידֹו. ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָמֹוציאין

מכר. אֹו הּגּנב ַַַַָָָטבח
.Ë ׁשּנתן ּפי על אף - קטן ׁשל ּבפּקדֹון ּגּנב טענת ְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּטֹוען

ּכ ואחר ונׁשּבע, ּגדֹול, ּכׁשהּוא ּותבעֹו קטן, ּכׁשהּוא ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָלֹו
הּכפל  מן ּפטּור זה הרי - עדים יּתן ּבאּו "ּכי ׁשּנאמר: , ֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ׁשּתהיה  וצרי ּכלּום, קטן נתינת ואין - רעהּו" אל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאיׁש
ּבגדֹול. ׁשוין ּותביעה ְְְִִִָָָָנתינה

.È ׁשהפקד ׁשֹומר מעדר טלה ׁשּגנב ּכגֹון מרׁשּותֹו, ׁשּגנב ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
חּיב  עדים, עליו יׁש אם - אצלֹו ׁשהפקד מּכיס וסלע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאצלֹו,

לעדרֹוּבכפל  והּטלה למקֹומֹו הּסלע ׁשהחזיר ּפי על ואף . ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
ׁשהרי  הּבעלים, ׁשּיֹודיע עד ּבאחריּותֹו, חּיב זה הרי -ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּכלּום, החזיר לא ּוכאּלּו ׁשמירתֹו; ׁשּיֹודיע ּכלתה עד ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹ
מּביתֹו, ּכלי אֹו חברֹו מּכיס סלע הּגֹונב אבל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּבעליו.
ּבגנבתֹו, הּבעלים ידעּו אם - למקֹומֹו הּגנּוב ּדבר ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָוהחזיר
עד  ּבאחריּותֹו, חּיב הּגּנב עדין - ּבחזירתֹו ידעּו ְְְֲֲֲִִַַַַַַַָָָָָֹולא

מעֹותיו  את .ׁשּימנה ְְִֶֶֶָ
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(.‡È) לא ואם ּפטּור. - הּמנין ׁשלם ּומצאֹו ּכיסֹו, את ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹמנה
אינֹו מנין אפּלּו - ּבחזירתֹו ולא ּבגנבתֹו לא הּבעלים, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹידעּו

מאחריּותֹו נפטר למקֹומֹו, ׁשהחזירֹו ּכיון אּלא ;צרי. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
.·È אבל חּיים. רּוח ּבֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה

לעדר  והחזירֹו הּבעלים, ּבֹו וידעּו חברֹו, מעדר טלה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּגֹונב
מּדעת  ואם ׁשּלא ּבאחריּותֹו; חּיב - נגנב אֹו ּומת הּבעלים, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

ּפטּור  - ׁשלמה והיא הּצאן את הּבעלים,מנּו ידעּו לא ואם . ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹ
הּצאן  את ׁשּמנּו ּפי על אף - ּבחזירתֹו ולא ּבגנבתֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלא
הּבעלים, את ׁשּיֹודיע עד ּבאחריּותֹו ח ּיב - ׁשלמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָוהיא

לּמדֹו ׁשהרי הּגנּוב; הּטלה את ׁשּיׁשמרּו ּדר[הרגילו]ּכדי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
זה. ׁשּבעדר הּצאן ׁשאר מּדר חּוץ ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹאחרת,

ה  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. ּגדֹול ועֹון ׁשּגנב, החפץ הּגּנב מן לקנֹות ;אסּור ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּגנבֹות  לגנב לֹו וגֹורם עברה, עֹוברי ידי מחזיק ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָֹׁשהרי
נאמר: זה ועל ּגֹונב; אינֹו לֹוקח, ימצא לא ׁשאם ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹאחרֹות,

נפׁשֹו". ׂשֹונא ּגּנב, עם ְִֵֵַַָ"חֹולק
הּכר ·. ּכ ואחר הּבעלים, נתיאׁשּו ולא ּומכר, ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹֻהּגֹונב

ּגנבֹו הּוא זה ּפלֹוני ׁשּמכרֹו החפץ ׁשּזה עדים ּובאּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּגּנב,
לּלֹוקח  נֹותנין והּבעלים לבעליו, החפץ חֹוזר - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבפנינּו

הּׁשּוק ּתּקנת מּפני לּגּנב ׁשּׁשקל הקונה ּדמים יפסיד [שלא ְִִֵֶַַַַַַָָָָ
ּגּנב ממונו] ואם הּגּנב. עם ּדין ועֹוׂשין חֹוזרין, והּבעלים ;ְְְְְִִִִִִַַַַָָָ

הּבעלים  ואין הּׁשּוק, ּתּקנת ּבֹו עׂשּו לא - הּוא ְְְְִֵַַַַָָָָֹֻמפרסם
עם  ּדין ועֹוׂשה הּלֹוקח חֹוזר אּלא ּכלּום, לּלֹוקח ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָנֹותנין

לֹו. ׁשּׁשקל ּדמים מּמּנּו ּומֹוציא ִִִֶֶַַַָָָהּגּנב,
.‚ּכ ואחר ׁשּנתיאׁשּו ּבין - הּגנבה מן הּבעלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָנתיאׁשּו

ׁשּמכר  אחר ׁשּנתיאׁשּו ּבין הּגּנב, הּלֹוקח מכר קנה - ְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לבעליה; עצמּה הּגנבה מחזיר ואינֹו רׁשּות, וׁשּנּוי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּביאּוׁש

הּדמים  להם נֹותן אינֹו{אּלא אֹו מפרסם, מּגּנב לקח אם , ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
לא  אם הּׁשּוק, ּתּקנת מּפני ּדמים ולא חפץ לא ּכלל ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹנֹותן

מפרסם  ּגּנב הּמֹוכר זה לא }היה אם השוק, תקנת (מפני ְְֵֶַַָָָָֻ
מפורסם) הגנב .היה

אין „. אם - הּבית ּבעל עם ּדין עֹוׂשה ׁשהּלֹוקח ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַּבזמן
הּתּגר הרי לקח, ּבכּמה חפץ [הקונה]עדים ּבנקיטת נׁשּבע ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ונֹוטל [קדוש] הּנׁשּבע וכל הּבעלים. מן ונֹוטל לקח, ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָּבכּמה
חפץ, ּבנקיטת ונׁשּבע מּדבריהם, ׁשבּועתֹו - הּבעלים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמן

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ְְְִִֵֶָּכמֹו
.‰ּבכ' אֹומר: והּוא הּגּנב, עם ּדין עֹוׂשה ׁשהּלֹוקח ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבזמן

אּלא  ל מכרּתי 'לא אֹומר: והּלה ,'מּמ לקחּתי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹוכ
הּגּנב  מן ונֹוטל חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע הּתּגר - מּזה' ;ּבפחֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הּׁשבּועה. על חׁשּוד ׁשהּוא מּפני לּׁשבע, יכֹול הּגּנב ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאין
.Âּבהּקפֹו ּופרע ּגנב ּבחֹובֹו, ּופרע בגניבה ּגנב [שילם ְְֵֶַַַַָָָָ

שחייב] הּבעלים הקפה אּלא הּׁשּוק; ּתּקנת ּבזה אין -ְִֵֶֶַַַַָָָָ
הּגּנב  על אּלּו חֹוב ויּׁשאר ּדמים, ּבלא הּגנבה ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹנֹוטלין

אֹותּה ׁשּמׁשּכן ּבין - הּגנבה מׁשּכן על ּכׁשהיה. ּביתר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
הּמׁשּכֹון, לבעל נֹותנין הּבעלים - מּדמיה ּבפחֹות אֹו ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָּדמיה,

ּגּנב  היה ּכן אם אּלא הּגּנב, עם ּדין ועֹוׂשין ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָוחֹוזרין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֵֶַָֻמפרסם,

.Ê ׁשוה מּמּנּו ׁשּלקח ּבין - מפרסם ׁשאינֹו מּגּנב ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּלֹוקח
ּבמ  נֹוטל מאה זה הרי - ּבמאה מאתים ׁשוה אֹו אתים, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הּגנבה  מחזיר ּכ ואחר הּבית, מּבעל ּתּקנת הּדמים מּפני , ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַַהּׁשּוק,

.Á,חֹובֹו לבעל והביא וגנב זּוז, מאה ּבּגּנב נֹוׁשה ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָהיה
ואֹומרין  לבעליה, חֹוזרת הּגנבה הרי - אחרת מאה לֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָונתן
הּמאה  לֹו נתּת ׁשּלא ּבמאתים, הּגּנב ּותבע ל' ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלזה:
ׁשהאמנּתֹו ּכׁשם ּבלבד; ל ׁשהביא החפץ מּפני ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהאחרת

ּבאחרֹונה' האמנּתֹו .ּבראׁשֹונה, ְֱֲִֶַַָָָָ
.Ë ּבמאה לאחר ּומכר ּבמאה, מפרסם ׁשאינֹו מּגּנב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻלקח

מאה  האחרֹון לזה נֹותן הּגנבה ּבעל - הּגּנב והּכר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻועׂשרים,
ׁשל  עׂשרים ונֹוטל הּבעל וחֹוזר ּגנבתֹו; ונֹוטל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָועׂשרים,

הּגּנב. מן הּמאה ונֹוטל הּמֹוכר, מן מפרסם ׂשכר ּגּנב ואם ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻ
הּגּנב, מן ׁשּלקח הּתּגר מן ועׂשרים הּמאה נֹוטל - ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּוא
אם  הּדין והּוא קרן. ׁשל ּבּמאה הּגּנב ותֹובע הּתּגר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָוהֹול
- מאה אפּלּו לרביעי, והּׁשליׁשי לׁשליׁשי, הּׁשני ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵַַַָָמכר
מן  הּקרן ונֹוטל ּׁשּנׂשּכר, מה ואחד אחד מּכל נֹוטל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

ׁשּבארנּו.הּגּנב  ּכמֹו יאּוׁש, לפני - האּלּו הּדברים וכל . ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
.È ׁשם לֹו ויצא ּכליו, את למּכר עׂשּוי ׁשאינֹו הּבית ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבעל

והּכיר ּבעיר, אֹו[זיהה]ּגנבה אחרים, ּביד ּוספריו ּכליו ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָ
העׂשּויין  מּכלים ׁשהּכיר אּלּו ּכלים והיּו למּכר, עׂשּוי ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹׁשהיה

ּב אם - ּולהׂשּכיר -להׁשאיל זה ׁשל ּכליו ׁשּזה עדים אּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
מּבעל  ויּטל לקח, ּבכּמה חפץ ּבנקיטת ּבידֹו ׁשהן זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹיּׁשבע

ּכליו. לֹו ויחזיר ְְִִֵַַַָהּבית,
.‡Èהיּו ולא ּכליו, את למּכר עׂשּוי הּבית ּבעל ְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֹהיה

ׁשּיצא  ּפי על אף - ּולהׂשּכיר להׁשאיל העׂשּויים ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָמּדברים
מּיד  מחזירן אינֹו ּכליו, והּכרּו ּבעיר, ּגנבה ׁשם ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֻלֹו

לאחרים  מכרן הּוא ׁשּמא ּבני הּלקֹוחֹות, ּבאּו אם אבל . ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּבּלילה: וזעק ועמד ּביתֹו, ּבתֹו ולנּו ּכלי אדם 'נגנבּו ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ

חתּורה מחּתרת ּומצאּו אדם ּבני ּובאּו ,[חפורה]ּוספרי', ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָ
על  ּכלים ׁשל ּוצרֹורֹות יֹוצאין ּביתֹו ּבתֹו ׁשּלנּו אדם ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּובני
- ּפלֹוני' ׁשל ּוספריו ּכליו 'הּללּו אֹומרין: והּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכתפיהן,
ּכּמה  חפץ ּבנקיטת ּבידֹו ׁשהּכלים זה ויּׁשבע נאמן; זה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהרי

ּכליו. לֹו ויחזיר הּגנבה, מּבעל ויּטל ְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹהֹוציא,
.·È ועדים חברֹו, ּבית לתֹו ׁשּנכנס ונתּפרסם ׁשהחזק ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻּגּנב

ּכנפיו ּתחת לֹו טמּונים וכלים ׁשּיצא בגדו]מעידים ,[כנפי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
'לקּוחין  ואמר: וטען הּבית, ּבעל ׁשם ׁשהיה ּפי על ְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָאף
ּבעל  היה אם - הן' 'ּגנּובים אֹומר: הּבית ּובעל ּבידי', ְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָהן
ּדר אין ּכלים ואֹותן ּכליו, את למּכר ּדרּכֹו ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּבית
ּכליו  להצניע הּמחזק אֹותֹו ּדר ואין להטמינן אדם ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּבני
חפץ  ּבנקיטת ויּׁשבע נאמן, הּבית ּבעל הרי - ּכנפיו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּתחת

ּכליו  ּבעל .ונֹוטל אין - ּבגנבה מחזק זה אדם אין ואם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ
הּסת  ׁשבּועת ּבידֹו ׁשהּכלים זה נׁשּבע אּלא נאמן, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּבית

.והֹול ּבידֹו, הן לקּוחין האּלּו ְְְִִֵֵֵֵֶַָָׁשהּכלים
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ּכרמֹו ּומיטב ׂשדהּו "מיטב ּבהן: ׁשּנאמר הּנזקין, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשאר
מֹוכרין  ּדין ּבית - קרקע ולא מּטלטלין לֹו אין ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַֹיׁשּלם".

לֹו,[לעבד]אֹותֹו אין "אם ׁשּנאמר: לּנּזק, ּדמיו ונֹותנין ,ְְֱִִִֵֶֶַַָָָ
ּבגנבתֹו". ְְְִִֵַָונמּכר

.·È מּפי זה ודבר האּׁשה; לא אבל ּבגנבתֹו, נמּכר ְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָָָֹהאיׁש
רבינו]הּקּבלה אבל [ממשה ּבּקרן, אּלא נמּכר הּגּנב ואין . ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

אּלא  ּבֹו, נמּכר אינֹו - וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּכפל
ׁשּיעׁשיר. עד עליו חֹוב זה ֲֲִֵֶֶַַָָהרי

.‚È- ההקּדׁש את אֹו הּגֹוי את הּקרן,ּגנב על נמּכר אינֹו ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּיעׁשיר  עד חֹוב עליו זה הרי .אּלא ֲֲִֵֶֶֶַַָָָ

.„È חמּׁשים אּלא ׁשוה הּגּנב ואין מאה, הּגנבה קרן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיה
עד  חֹוב, עליו הּכפל עם הּקרן ּוׁשאר נמּכר, זה הרי -ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ויׁשּלם  ויעׁשיר ּבּׁשביעית מאה ׁשּיצא ׁשוה הּגּנב היה . ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּיהיּו עד ּבגנבתֹו", "ונמּכר ׁשּנאמר: נמּכר, אינֹו ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָואחד,

ּבגנבתֹו ּכּלן מבלעין כגניבתו]ּדמיו שווה .[שיהא ְְִִֵָָָָָֻֻ
.ÂË נמּכר זה הרי ּגנב, לּׁשני אם - וגנב וחזר ונמּכר, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּגנב

ואם  ּפעמים. מאה נמּכר איׁש, מאה ּגנב ואפּלּו ׁשנּיה; ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּפעם
יּׁשאר  אּלא ׁשנּיה, נמּכר אינֹו - ׁשנּיה ּפעם ּגנב ראׁשֹון ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאת

חֹוב  הּכל .עליו ַָָֹ
.ÊË ׁשּתפין ּכּלן - לזה וגנב וחזר לזה, וגנב וחזר לזה, ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻּגנב

מן  ּפחֹות אֹו ׁשלׁשּתן, ׁשל הּקרן ּכנגד ּדמיו היּו אם ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָּבֹו;
עליו; חֹוב הּכפלֹות ּוׁשאר ּביניהן, ּומחּלקין נמּכר - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּקרן
עליו  חֹוב והּכל נמּכר, אינֹו - זה על יתר ּדמיו היּו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹואם

ׁשּיעׁשיר  .עד ֲִֶַַ
.ÊÈמׁשּלׁשין - ּכאחד ׁשּגנבּו וכל [מחלקים]ׁשּתפין ּביניהן, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

על  יתר ׁשּדמיו מי וכל הּקרן; מן ּבחלקֹו נמּכר מהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
הּקרן נמּכר.חלק  אינֹו ּבֹו, ׁשּנתחּיב ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ה'תשע"ד  מרחשון ו' חמישי יום

ד  ¤¤ּפרק
.‡ּכ ואחר נׁשּבע אם - הּפּקדֹון מּביתֹו ׁשּנגנב ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּטֹוען

זה  הרי - אצלֹו היה וׁשהּפּקדֹון טען, ׁשּׁשקר  עדים ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּבאּו
ּכגּנב  עצמֹו הּוא ׁשהרי כפל, ּתׁשלּומי טבח מׁשּלם ואם ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ואינֹו וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ׁשּנׁשּבע, אחר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָּומכר
חמׁש, מביא ואינֹו ׁשבּועתֹו; על עדים ּפי על אׁשם ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹמביא
קדם  עדים ּבאּו ואם הּכפל. עם מׁשּתּלם החמׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשאין

ּבלבד. הּקרן אּלא מׁשּלם אינֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּיּׁשבע,
יד ·. ׁשּיׁשלח קדם ׁשּנׁשּבע אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹּבּמה

ּגּנב [השתמש] טענת וטען יד, ּבֹו ׁשלח אם אבל ְֲֲִִַַַַַַָָָָָָּבּפּקדֹון.
ּבֹו ׁשּׁשלח ׁשּכיון הּכפל; מן ּפטּור - עדים ּובאּו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָונׁשּבע,

נתחּיב  וקנהּו.יד, ּבֹו ְְִֵַָָָ
וטען ‚. וחזר ונׁשּבע, ּבפּקדֹון אבדה טענת הּטֹוען ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָוכן

הּכפל, מן ּפטּור - עדים ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּגּנב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָטענת
ראׁשֹונה  מּׁשבּועה הּבעלים מידי הּפּקדֹון יצא .ׁשּכבר ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

עדים „. ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּבאבדה ּגּנב טענת ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהּטֹוען
כפל  ּתׁשלּומי מׁשּלם - טען וׁשקר ּברׁשּותֹו ,ׁשהאבדה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּבליסטיס  ׁשּנגנבה ׁשּיטען והּוא, אבדה"; ּכל "על ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
ּבלא  ׁשּנגנבה טען אם אבל ּופטּור; אנּוס, ׁשהּוא ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹֻמזּין,
ּפי  על לׁשּלם חּיב ׁשהּוא מּפני הּכפל, מן ּפטּור ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאנס,
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּוא, ׂשכר ּכׁשֹומר אבדה ׁשּׁשֹומר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָטענתֹו,

עדים ‰. ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּבפּקדֹון ּגּנב טענת ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּטֹוען
ּכ ואחר ונׁשּבע, ּגּנב טענת ּבֹו וטען וחזר ּברׁשּותֹו, ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָׁשהּוא
חּיב  - ּפעמים מאה אפּלּו - ּברׁשּותֹו הּוא ׁשעדין עדים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּבאּו
חמּׁשה  נׁשּבע ואם וטענה; טענה ּכל על ּכפל ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָלׁשּלם
וחמּׁשה  אצלֹו, ׁשהפקד הּקרן - ׁשּׁשה מׁשּלם נמצא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּפעמים,

מהקרן]ּבּקרן חמש חמׁש[פי ׁשל ּכפלֹות חמּׁשה מּׁשּום ְֲִִֵֵֶֶֶַָָ
ְׁשבּועֹות.

.Â,ונׁשּבע אבדה טענת וטען וחזר ונׁשּבע, ּגּנב טענת ְְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַַַַַָָָָָטען
הֹואיל  - אבד ׁשּלא הּוא והֹודה נגנב, ׁשּלא עדים ְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹּובאּו
על  חמׁש מׁשּלם אינֹו עדים, ּפי על כפל ּתׁשלּומי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹּומׁשּלם
המחּיבֹו ׁשהּממֹון ׁשהֹודה; ּפי על אף אחרֹונה ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָׁשבּועה

החמׁש מן ּפֹוטרֹו .ּבכפל, ְְִֶֶֶַֹ
.Ê והֹודה ונׁשּבעּו, ּגּנב טענת וטענּו לׁשנים, ׁשֹורֹו ְְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָמסר

את  מׁשּלמין ׁשניהן - עדים עליו ּבאּו והּׁשני מהן, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
מֹוציאין הּקרן  אין הּכפל, את הּפּקדֹון ּבעל ּתפׂש ואם ; ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

הּנׁשּבעין  ּכל ּכׁשאר חמׁש, מׁשּלם - ׁשהֹודה וזה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמּידֹו.
מעצמן. ׁשהֹודּו הּפּקדֹון ְְִֵֶַַַָָׁשבּועת

.Á ואחר ׁשּנגנב, ונׁשּבע הּׁשֹומר, את ׁשּתבע הּפּקדֹון ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָּבעל
הּגּנב  לֹו והֹודה הּגּנב, את הּׁשֹומר ותבע הּגּנב, הּכר ְְֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֻּכ
עדים  ּובאּו וכפר, הּגּנב את הּפּקדֹון ּבעל ותבע ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשּגנב,
נפטר  ׁשּנגנב, ּכׁשּטען הּׁשֹומר נׁשּבע ּבאמת אם - ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּגנב
אין  נׁשּבע, ּבׁשקר ואם לּׁשֹומר. ּבהֹודאתֹו הּכפל מן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּגּנב
הּכפל, את הּבעלים ּתפׂשּו ואם הּגּנב; מן הּכפל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָמֹוציאין

מּידן  מֹוציאין ואחר אין וׁשּלם, הּׁשֹומר את הּבעלים ּתבעּו . ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ואחר  ׁשּגנב, להם והֹודה הּבעלים ּותבעּוהּו הּגּנב הּכר ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻּכ
אין  - ׁשּגנב עדים ּובאּו ּבֹו, וכפר הּׁשֹומר ּתבעֹו ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָּכ
אין  הּכפל, את הּׁשֹומר ּתפׂש ואם הּגּנב; מן הּכפל ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמֹוציאין
אם  וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי הּדין וכן מּידֹו. ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָמֹוציאין

מכר. אֹו הּגּנב ַַַַָָָטבח
.Ë ׁשּנתן ּפי על אף - קטן ׁשל ּבפּקדֹון ּגּנב טענת ְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּטֹוען

ּכ ואחר ונׁשּבע, ּגדֹול, ּכׁשהּוא ּותבעֹו קטן, ּכׁשהּוא ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָלֹו
הּכפל  מן ּפטּור זה הרי - עדים יּתן ּבאּו "ּכי ׁשּנאמר: , ֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ׁשּתהיה  וצרי ּכלּום, קטן נתינת ואין - רעהּו" אל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאיׁש
ּבגדֹול. ׁשוין ּותביעה ְְְִִִָָָָנתינה

.È ׁשהפקד ׁשֹומר מעדר טלה ׁשּגנב ּכגֹון מרׁשּותֹו, ׁשּגנב ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
חּיב  עדים, עליו יׁש אם - אצלֹו ׁשהפקד מּכיס וסלע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאצלֹו,

לעדרֹוּבכפל  והּטלה למקֹומֹו הּסלע ׁשהחזיר ּפי על ואף . ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
ׁשהרי  הּבעלים, ׁשּיֹודיע עד ּבאחריּותֹו, חּיב זה הרי -ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּכלּום, החזיר לא ּוכאּלּו ׁשמירתֹו; ׁשּיֹודיע ּכלתה עד ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹ
מּביתֹו, ּכלי אֹו חברֹו מּכיס סלע הּגֹונב אבל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּבעליו.
ּבגנבתֹו, הּבעלים ידעּו אם - למקֹומֹו הּגנּוב ּדבר ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָוהחזיר
עד  ּבאחריּותֹו, חּיב הּגּנב עדין - ּבחזירתֹו ידעּו ְְְֲֲֲִִַַַַַַַָָָָָֹולא

מעֹותיו  את .ׁשּימנה ְְִֶֶֶָ
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(.‡È) לא ואם ּפטּור. - הּמנין ׁשלם ּומצאֹו ּכיסֹו, את ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹמנה
אינֹו מנין אפּלּו - ּבחזירתֹו ולא ּבגנבתֹו לא הּבעלים, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹידעּו

מאחריּותֹו נפטר למקֹומֹו, ׁשהחזירֹו ּכיון אּלא ;צרי. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
.·È אבל חּיים. רּוח ּבֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה

לעדר  והחזירֹו הּבעלים, ּבֹו וידעּו חברֹו, מעדר טלה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּגֹונב
מּדעת  ואם ׁשּלא ּבאחריּותֹו; חּיב - נגנב אֹו ּומת הּבעלים, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

ּפטּור  - ׁשלמה והיא הּצאן את הּבעלים,מנּו ידעּו לא ואם . ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹ
הּצאן  את ׁשּמנּו ּפי על אף - ּבחזירתֹו ולא ּבגנבתֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלא
הּבעלים, את ׁשּיֹודיע עד ּבאחריּותֹו ח ּיב - ׁשלמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָוהיא

לּמדֹו ׁשהרי הּגנּוב; הּטלה את ׁשּיׁשמרּו ּדר[הרגילו]ּכדי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
זה. ׁשּבעדר הּצאן ׁשאר מּדר חּוץ ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹאחרת,

ה  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. ּגדֹול ועֹון ׁשּגנב, החפץ הּגּנב מן לקנֹות ;אסּור ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּגנבֹות  לגנב לֹו וגֹורם עברה, עֹוברי ידי מחזיק ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָֹׁשהרי
נאמר: זה ועל ּגֹונב; אינֹו לֹוקח, ימצא לא ׁשאם ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹאחרֹות,

נפׁשֹו". ׂשֹונא ּגּנב, עם ְִֵֵַַָ"חֹולק
הּכר ·. ּכ ואחר הּבעלים, נתיאׁשּו ולא ּומכר, ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹֻהּגֹונב

ּגנבֹו הּוא זה ּפלֹוני ׁשּמכרֹו החפץ ׁשּזה עדים ּובאּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּגּנב,
לּלֹוקח  נֹותנין והּבעלים לבעליו, החפץ חֹוזר - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבפנינּו

הּׁשּוק ּתּקנת מּפני לּגּנב ׁשּׁשקל הקונה ּדמים יפסיד [שלא ְִִֵֶַַַַַַָָָָ
ּגּנב ממונו] ואם הּגּנב. עם ּדין ועֹוׂשין חֹוזרין, והּבעלים ;ְְְְְִִִִִִַַַַָָָ

הּבעלים  ואין הּׁשּוק, ּתּקנת ּבֹו עׂשּו לא - הּוא ְְְְִֵַַַַָָָָֹֻמפרסם
עם  ּדין ועֹוׂשה הּלֹוקח חֹוזר אּלא ּכלּום, לּלֹוקח ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָנֹותנין

לֹו. ׁשּׁשקל ּדמים מּמּנּו ּומֹוציא ִִִֶֶַַַָָָהּגּנב,
.‚ּכ ואחר ׁשּנתיאׁשּו ּבין - הּגנבה מן הּבעלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָנתיאׁשּו

ׁשּמכר  אחר ׁשּנתיאׁשּו ּבין הּגּנב, הּלֹוקח מכר קנה - ְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לבעליה; עצמּה הּגנבה מחזיר ואינֹו רׁשּות, וׁשּנּוי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּביאּוׁש

הּדמים  להם נֹותן אינֹו{אּלא אֹו מפרסם, מּגּנב לקח אם , ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
לא  אם הּׁשּוק, ּתּקנת מּפני ּדמים ולא חפץ לא ּכלל ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹנֹותן

מפרסם  ּגּנב הּמֹוכר זה לא }היה אם השוק, תקנת (מפני ְְֵֶַַָָָָֻ
מפורסם) הגנב .היה

אין „. אם - הּבית ּבעל עם ּדין עֹוׂשה ׁשהּלֹוקח ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַּבזמן
הּתּגר הרי לקח, ּבכּמה חפץ [הקונה]עדים ּבנקיטת נׁשּבע ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ונֹוטל [קדוש] הּנׁשּבע וכל הּבעלים. מן ונֹוטל לקח, ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָּבכּמה
חפץ, ּבנקיטת ונׁשּבע מּדבריהם, ׁשבּועתֹו - הּבעלים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמן

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ְְְִִֵֶָּכמֹו
.‰ּבכ' אֹומר: והּוא הּגּנב, עם ּדין עֹוׂשה ׁשהּלֹוקח ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבזמן

אּלא  ל מכרּתי 'לא אֹומר: והּלה ,'מּמ לקחּתי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹוכ
הּגּנב  מן ונֹוטל חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע הּתּגר - מּזה' ;ּבפחֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הּׁשבּועה. על חׁשּוד ׁשהּוא מּפני לּׁשבע, יכֹול הּגּנב ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאין
.Âּבהּקפֹו ּופרע ּגנב ּבחֹובֹו, ּופרע בגניבה ּגנב [שילם ְְֵֶַַַַָָָָ

שחייב] הּבעלים הקפה אּלא הּׁשּוק; ּתּקנת ּבזה אין -ְִֵֶֶַַַַָָָָ
הּגּנב  על אּלּו חֹוב ויּׁשאר ּדמים, ּבלא הּגנבה ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹנֹוטלין

אֹותּה ׁשּמׁשּכן ּבין - הּגנבה מׁשּכן על ּכׁשהיה. ּביתר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
הּמׁשּכֹון, לבעל נֹותנין הּבעלים - מּדמיה ּבפחֹות אֹו ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָּדמיה,

ּגּנב  היה ּכן אם אּלא הּגּנב, עם ּדין ועֹוׂשין ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָוחֹוזרין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֵֶַָֻמפרסם,

.Ê ׁשוה מּמּנּו ׁשּלקח ּבין - מפרסם ׁשאינֹו מּגּנב ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּלֹוקח
ּבמ  נֹוטל מאה זה הרי - ּבמאה מאתים ׁשוה אֹו אתים, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הּגנבה  מחזיר ּכ ואחר הּבית, מּבעל ּתּקנת הּדמים מּפני , ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַַהּׁשּוק,

.Á,חֹובֹו לבעל והביא וגנב זּוז, מאה ּבּגּנב נֹוׁשה ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָהיה
ואֹומרין  לבעליה, חֹוזרת הּגנבה הרי - אחרת מאה לֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָונתן
הּמאה  לֹו נתּת ׁשּלא ּבמאתים, הּגּנב ּותבע ל' ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלזה:
ׁשהאמנּתֹו ּכׁשם ּבלבד; ל ׁשהביא החפץ מּפני ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהאחרת

ּבאחרֹונה' האמנּתֹו .ּבראׁשֹונה, ְֱֲִֶַַָָָָ
.Ë ּבמאה לאחר ּומכר ּבמאה, מפרסם ׁשאינֹו מּגּנב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻלקח

מאה  האחרֹון לזה נֹותן הּגנבה ּבעל - הּגּנב והּכר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻועׂשרים,
ׁשל  עׂשרים ונֹוטל הּבעל וחֹוזר ּגנבתֹו; ונֹוטל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָועׂשרים,

הּגּנב. מן הּמאה ונֹוטל הּמֹוכר, מן מפרסם ׂשכר ּגּנב ואם ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻ
הּגּנב, מן ׁשּלקח הּתּגר מן ועׂשרים הּמאה נֹוטל - ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּוא
אם  הּדין והּוא קרן. ׁשל ּבּמאה הּגּנב ותֹובע הּתּגר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָוהֹול
- מאה אפּלּו לרביעי, והּׁשליׁשי לׁשליׁשי, הּׁשני ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵַַַָָמכר
מן  הּקרן ונֹוטל ּׁשּנׂשּכר, מה ואחד אחד מּכל נֹוטל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

ׁשּבארנּו.הּגּנב  ּכמֹו יאּוׁש, לפני - האּלּו הּדברים וכל . ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
.È ׁשם לֹו ויצא ּכליו, את למּכר עׂשּוי ׁשאינֹו הּבית ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבעל

והּכיר ּבעיר, אֹו[זיהה]ּגנבה אחרים, ּביד ּוספריו ּכליו ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָ
העׂשּויין  מּכלים ׁשהּכיר אּלּו ּכלים והיּו למּכר, עׂשּוי ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹׁשהיה

ּב אם - ּולהׂשּכיר -להׁשאיל זה ׁשל ּכליו ׁשּזה עדים אּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
מּבעל  ויּטל לקח, ּבכּמה חפץ ּבנקיטת ּבידֹו ׁשהן זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹיּׁשבע

ּכליו. לֹו ויחזיר ְְִִֵַַַָהּבית,
.‡Èהיּו ולא ּכליו, את למּכר עׂשּוי הּבית ּבעל ְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֹהיה

ׁשּיצא  ּפי על אף - ּולהׂשּכיר להׁשאיל העׂשּויים ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָמּדברים
מּיד  מחזירן אינֹו ּכליו, והּכרּו ּבעיר, ּגנבה ׁשם ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֻלֹו

לאחרים  מכרן הּוא ׁשּמא ּבני הּלקֹוחֹות, ּבאּו אם אבל . ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּבּלילה: וזעק ועמד ּביתֹו, ּבתֹו ולנּו ּכלי אדם 'נגנבּו ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ

חתּורה מחּתרת ּומצאּו אדם ּבני ּובאּו ,[חפורה]ּוספרי', ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָ
על  ּכלים ׁשל ּוצרֹורֹות יֹוצאין ּביתֹו ּבתֹו ׁשּלנּו אדם ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּובני
- ּפלֹוני' ׁשל ּוספריו ּכליו 'הּללּו אֹומרין: והּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכתפיהן,
ּכּמה  חפץ ּבנקיטת ּבידֹו ׁשהּכלים זה ויּׁשבע נאמן; זה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהרי

ּכליו. לֹו ויחזיר הּגנבה, מּבעל ויּטל ְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹהֹוציא,
.·È ועדים חברֹו, ּבית לתֹו ׁשּנכנס ונתּפרסם ׁשהחזק ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻּגּנב

ּכנפיו ּתחת לֹו טמּונים וכלים ׁשּיצא בגדו]מעידים ,[כנפי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
'לקּוחין  ואמר: וטען הּבית, ּבעל ׁשם ׁשהיה ּפי על ְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָאף
ּבעל  היה אם - הן' 'ּגנּובים אֹומר: הּבית ּובעל ּבידי', ְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָהן
ּדר אין ּכלים ואֹותן ּכליו, את למּכר ּדרּכֹו ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּבית
ּכליו  להצניע הּמחזק אֹותֹו ּדר ואין להטמינן אדם ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּבני
חפץ  ּבנקיטת ויּׁשבע נאמן, הּבית ּבעל הרי - ּכנפיו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּתחת

ּכליו  ּבעל .ונֹוטל אין - ּבגנבה מחזק זה אדם אין ואם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ
הּסת  ׁשבּועת ּבידֹו ׁשהּכלים זה נׁשּבע אּלא נאמן, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּבית

.והֹול ּבידֹו, הן לקּוחין האּלּו ְְְִִֵֵֵֵֶַָָׁשהּכלים
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ו  ¤¤ּפרק
לּקח‡. אסּור ּגנּוב, הּוא ׁשחזקתֹו ּדבר אֹותֹו;[לקנות]ּכל ְִֶֶַָָָָָָ

אֹותֹו. לֹוקחין אין ּגנּוב, ׁשהּוא הּדבר אֹותֹו רב אם ְְִִֵֵֶַָָָֹוכן
ּגדיים; אֹו חלב אֹו צמר הרֹועים מן לֹוקחים אין ,ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָלפיכ
ּבּיּׁשּוב. לא אבל ּבּמדּבר, ּוגבינה חלב מהן לֹוקחין ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹאבל
צמר  ׁשל ּגּזֹות ארּבע אֹו צאן, ארּבע הרֹועים מן לּקח ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻּומּתר
ׁשהּוא  חזקתֹו ׁשאין - ּגדֹול מעדר חמׁש אֹו קטן, ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמעדר

רב. ּבדבר ְֵַָָּגֹונב
ּבעל ·. היה אם - מֹוכרֹו ׁשהרֹועה ּכל ּדבר: ׁשל ְְִֶֶֶַַָָָָָָָּכללֹו

ּבעל  אין ואם הרֹועה; מן אֹותֹו לּקח מּתר ּבֹו, מרּגיׁש ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֻהּבית
אֹותֹו לּקח אסּור ּבֹו, מרּגיׁש .הּבית ְִִִַַַַָ

ּבזמן ‚. אּלא ּפרֹות, אֹו עצים ּפרֹות מּׁשֹומרי לֹוקחין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָאין
והּפלס לפניהן והּסּלים ּומֹוכרין יֹוׁשבין [מאזניים]ׁשהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַ

ּגנבה. זה ואין קֹול, לֹו ויׁש ּגלּוי הּדבר ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלפניהן;
וכּלן  הּגּנה. מאחֹורי לא אבל הּגּנה, מּפתח ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻולֹוקחין

'הטמן' מן [החבא]ׁשאמרּו לּקח ּומּתר מהן. לּקח אסּור , ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
ביבול]האריס חלק תמורת חלק [עובד לֹו יׁש ׁשהרי , ֲִֵֵֵֶֶָָ

ּובעצים  .ּבּפרֹות ִֵֵַָ
אּלא „. הּקטּנים, ּומן העבדים ּומן הּנׁשים מן לֹוקחין ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָאין

נׁשים  ּכגֹון הּבעלים, מּדעת ׁשּלהן ׁשהן ׁשחזקתן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָדברים
ּבּגליל  ּפׁשּתן ּכלי ׁשאמרּוׁשּמכרּו וכּלן ּבּׁשרֹון; עגלים אֹו , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻ

ּגנבה. ּבחזקת ׁשהן מּפני מהן, לּקח אסּור - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ'הטמן'
אמר  ואם אדם; מּכל מקֹום ּבכל ותרנגֹולין ּביצים ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָולֹוקחין

אסּור. ְֵַָ'הטמן',
הּבּדדין‰. מן בד]לֹוקחין בית וׁשמן [בעלי ּבמּדה, זיתים ְְְִִִִִֵֶֶַַָָ

ׁשחזקתן  - מּועט ׁשמן ולא מּועטין, זיתים לא אבל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹּבמּדה;
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הן. ְְֵֵֵֵֶַָָֹּגנבה

.Âצמר]מּוכין ׁשּלֹו;[שאריות אּלּו הרי מֹוציא, ׁשהּכֹובס ֲִִֵֵֵֶֶַ
נֹוטל  הּכֹובס הּבית. ּבעל ׁשל אּלּו הרי מֹוציא, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַוׁשהּסֹורק
אם  הּבית. ּבעל ׁשל מּכאן, יתר ׁשּלֹו; והן חּוטין, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשלׁשה

ׁשּלֹו. והן הּכל, את נֹוטל - לבן ּגּבי על ׁשחר ְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹהיה
.Ê מחט החּיט מׁשיכת ּכדי החּוט מן מן ׁשּׁשּיר וׁשּיר , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

מטלית בד]הּבגד ׁשלׁש[פיסת על אצּבעֹות ׁשלׁש ׁשהיא ְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
לּבעלים; להחזירן חּיב - ׁשּלֹו.אצּבעֹות מּכן, ּפחֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

.Áעץ]נסרת ּבּמעצד[פסולת מֹוציא [כלי ׁשהחרׁש ְֲִֶֶֶַַָָָֹ
ּובכּׁשילנסירה] ׁשּלֹו; היה [גרזן], ואם הּבית. ּבעל ׁשל , ְְִִִֶֶַַַַַָָ

וכל  הּבית. ּבעל ׁשל הּנסרת אף הּבית, ּבעל אצל ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָֹעֹוׂשה
מנהג  אחר ּבהן הֹולכין ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּדברים

ְִַָהּמדינה.
.Ë ּבהלכת ׁשּלֹו ׁשאינן הּדברים מן ּדבר ׁשּמכר אּמן ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכל

ׁשּיהיּו ׁשּנהגּו ּבמקֹום הּסֹורק ׁשּמכרן מּוכין ּכגֹון ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָמדינה,
ּבחזקת  ׁשהן מּפני מּמּנּו, לּקח אסּור - הּבית ּבעל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשל
האּמן  מכר ואם מּוכין. מלא ּכר מּמּנּו לֹוקחין אבל ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻּגנבה.

מּמּנּו לֹוקחין מדינה, ּבהלכת ׁשּלֹו ׁשהן אמר ּדברים ואם ; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
אסּור. ְֵַָ'הטמן',

ה'תשע"ד  מרחשון ז' שישי יום

ז  ¤¤ּפרק
הּמׁשקל ‡. מן חסרֹות ּבמׁשקלֹות לחברֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָהּׁשֹוקל

חסרה  ּבמּדה הּמֹודד אֹו הּמדינה, אֹותּה ּבני עליו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשהסּכימּו
תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - עליה ׁשהסּכימּו הּמּדה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמן
ּבּמׁשקל  ּבּמּדה ּבּמׁשּפט, עול תעׂשּו "לא ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ְַָּובּמׂשּורה".
ּגֹונב ·. חסר הּׁשֹוקל אֹו ׁשהּמֹודד ּפי על מׁשּלם אף אינֹו - ְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

ואין  הּמׁשקל. אֹו הּמּדה לֹו מׁשּלם אּלא כפל, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּתׁשלּומי
ּבתׁשלּומין. חּיב ׁשהּוא מּפני זה, לאו על ְְְִִִֵֶֶַַַָָלֹוקין

אֹו‚. חסרה, מּדה ּבחנּותֹו אֹו ּבביתֹו ׁשּמׁשהה מי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָּכל
ל יהיה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - חסר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמׁשקל

עביט הּמּדה לעׂשֹות ואפּלּו וגֹו'". מימי [כלי]ּבכיס ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ
ׁשּמא  ּבּה, ּומֹוכר לֹוקח זה ׁשאין ּפי על ׁשאף אסּור; ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָרגלים,
לֹוקין  ואין ּבּה. וימּדד חסרה, ׁשהיא יֹודע ׁשאינֹו מי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹיבֹוא

מעׂשה. ּבֹו אין ׁשהרי זה, לאו ֲֲֵֵֶֶֶַַָעל
ּבחֹותם „. חתּומֹות העיר ּבני ׁשל והּמׁשקלֹות הּמּדֹות ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָהיּו

זה  הרי - חֹותם ּבלא החסרים הּמׁשקל אֹו הּמּדה וזֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹידּוע,
הּבית  ּתׁשמיׁשי לׁשאר לׁשהֹותן סלע מּתר ּבזה, ּכּיֹוצא . ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

מׁשקלֹותיו, ּבין מׁשקל אֹותּה יעׂשה לא - הּצד מן ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּנפּגמה
יּקבּנה ולא ּגרּוטֹותיו, ּבין יזרקּנה ויתלּנה [יחורר]ולא ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹֹ

אֹו אּלא מׁשקל; ויעׂשּנה אחר יבֹוא ׁשּמא ּבנֹו, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבצּואר
הּמלח. לים יׁשלי אֹו יקץ, אֹו ,יחּת אֹו ְְְְִִֶַַַַָָֹֹֹיׁשחק,

עמדה ‰. יקּים. מחצה, על ועמדה ּפחֹות חסרה על ְְְְְֱֵֶַַַָָָָָָָָ
על  ׁשּיעמידּנה עד יקץ מּמחצה, יתר על יקץ; ֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמּמחצה,

לׂשאת מחצה  יקּים - מּׁשתּות ּפחֹות אּלא חסרה לא ואם . ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
אבל  ּבּה, ּפחֹות ולתת ׁשּכל למׁשקל; ּבני לא רב מּׁשתּות, ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָֹֹ

ּובמּתן. ּבמּׂשא ּבֹו מֹוחלין ְְֲִַַָָָָאדם
.Â להרג אֹותּה למּכר אסּור - ּבאמצע ׁשּנפּגמה ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹסלע

לחרם[רוצח] אחרים;[גזלן]אֹו את ּבּה ׁשּמרּמין מּפני , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
הּקטן. ּבצּואר אֹותּה ותֹולה נֹוקבּה, ְְְֲֶַַַָָָָָאבל

.Ê,וקב סאה, ּורביע סאה, וחצי סאה, מּדֹותיו אדם ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָעֹוׂשה
לא  אבל הרבע; ּוׁשמין הרבע, וחצי הּקב, ּורביע קב, ְְֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָֹֹֹוחצי
ּומחצה. קב ׁשהּוא הּסאה ּברבע ּתתחּלף ׁשּלא קּבים, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹיעׂשה
ולג, ההין, ּורביעית הין, וחצי הין, עֹוׂשה הּלח ּבמּדֹות ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַֹוכן
ּבׁשמינית  מּׁשמֹונה ואחד ּוׁשמינית, ּורביעית, לג, .וחצי ְְְְְֲִִִִִִִִִֶַָָֹ

ּפי  על אף הין, ּורביעית הין ׁשליׁשית לעׂשֹות אסרּו ְְְְֲִִִִִִִַַַָֹולא
מׁשה  מימֹות ּבּמקּדׁש והיּו הֹואיל ּבזה, זה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשּמתחּלפין

ֵַרּבנּו.
.Á עֹובד הּגֹוי עם אֹו יׂשראל, עם ונֹותן הּנֹוׂשא ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאחד

לא  על עֹובר ּבחסר, ׁשקל אֹו מדד אם - זרה ְֲִֵֵַַַָָָָָָֹעבֹודה
להחזיר  וחּיב הּגֹוי תעׂשה, את להטעֹות אסּור וכן . ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ

- קנהּו" עם "וחּׁשב ׁשּנאמר: עּמֹו, ידקּדק אּלא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבחׁשּבֹון,
ׁשאינֹו לגֹוי וחמר קל ,יד ּתחת ּכבּוׁש ׁשהּוא ּפי על ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאף
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אלהי ה' תֹועבת "ּכי אֹומר: הּוא והרי ;יד ּתחת ֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹּכבּוׁש
מקֹום. מּכל עול", עׂשה ּכל אּלה, עׂשה ִֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹּכל

.Ë ּבמׁשיחת חברֹו את הטעה אם הּקרקע, ּבמּדת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָוכן
תעׂשּו[מדידת] "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַַֹֹהּקרקע

וכ הּקרקע. מּדת זֹו "ּבּמּדה", - ּבּמּדה" ּבּמׁשּפט, ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָעול
הּקרקע, מּדת ּבמׁשּפט עול תעׂשּו לא זה: ּפסּוק ענין ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָֹהּוא
מּדה  אפּלּו הּמּדה, ּבמׁשּפט ולא הּמׁשקל, ּבמׁשּפט ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָֹֹולא

ּכמׂשּורה קטנה]קטּנה .[מדה ְְִַָָ
.È,ּבחלק חלק ׁשהחליפּו זה על זה הּמקּפידין חבּורה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּבני

מּדה, מּׁשּום עֹוברין - לֹו והחזיר מאכל מּמּנּו לוה ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָאֹו
ּביֹום  ּופֹורעין לֹווין ּומּׁשּום מנין, ּומּׁשּום מׁשקל, ְְְְִִִִִִִָָּומּׁשּום

.טֹוב 
.‡È ּתחּום ּבתֹו חברֹו מּתחּום והכניס רעהּו, ּגבּול ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַהּמּסיג

ּגזלן; זה הרי עׂשה, ּבחזקה אם - אצּבע מלא אפּלּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלֹו,
ּגּנ זה הרי ּבּסתר, הּסיג הּסיג ואם יׂשראל ּבארץ ואם ב. ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשל  אֹו ּגנבה ׁשל ּבלאו לאוין: ּבׁשני עֹובר זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהּגבּול,
ּבלאו  חּיבין ואין ."רע ּגבּול תּסיג "לא ׁשל ּובלאו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹּגזלה,
ּתנחל  אׁשר ּבנחלת" ׁשּנאמר: יׂשראל, ּבארץ אּלא ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָזה

ֶָָּבארץ".
.·È ׁשּזה עריֹות; ׁשל מענׁשן יתר מּדֹות, ׁשל ענׁשן ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָקׁשה

חברֹו לבין ּבינֹו וזה הּמקֹום, לבין ּבמצות ּבינֹו הּכֹופר וכל . ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָ
הּצּוּוי  ּתחּלת ׁשהיא מצרים, ּביציאת ּככֹופר - ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַמּדֹות

הדברות] עשרת -[תחילת מּדֹות מצות עליו המקּבל וכל ;ְְְִִֵַַַָָָ
הּצּוּויין. לכל ּגרמה ׁשהיא מצרים, ּביציאת מֹודה זה ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהרי

ח  ¤¤ּפרק
יפה ‡. והּמּדֹות והּמׁשקלֹות הּמאזנים לצּדק עׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמצות

"מאזני  ׁשּנאמר: עׂשּיתן, ּבׁשעת ּבחׁשּבֹונן ּולדקּדק ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיפה,
ּבמּדת  וכן לכם". יהיה צדק והין . . צדק אבני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָצדק,

מׁשיחת ּבחׁשּבֹון לדקּדק צרי הּקרקע [מדידת]הּקרקע, ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָ
הּגימטרּיֹות ּבכתבי הּמתּבארים העּקרים ּפי ,[ההנדסה]על ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָ

היא  ּכאּלּו אֹותּה רֹואין הּקרקע, מן אצּבע מלא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָֹׁשאפּלּו
ּכרּכם יקר]מלאה  .[פרח ְְֵַָֹ

מזלזליןארּב·. - לחריץ הּסמּוכין אּמֹות מדייקים]ע [לא ְְְְְְִִִַַַַַָ
אֹותן  מֹוׁשחין אין - הּנהר לׂשפת והּסמּוכין ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָּבמׁשיחתן;

הרּבים. רׁשּות ּבני ׁשל ׁשהן מּפני ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָּכלל,
לאחד‚. ימד לא - הּקרקע את שותפים]והּמֹודד [משני ְְְֵֶֶַַַַָָֹֹ

ׁשהחבל מּפני הּגׁשמים, ּבימֹות ּולאחד החּמה [שבו ּבימֹות ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
החּמהמודדין] ּבימֹות מדד [מהחום]מתקּצר אם ,לפיכ ; ְְִִִִֵַַַַָָָ

ּכלּום. ּבכ אין ּבּה, וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ּבׁשלׁשלת אֹו ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבקנה
עֹופרת,„. ׁשל ולא ּבדיל, ׁשל לא מׁשקלֹות, עֹוׂשין ְְְִִִֵֶֶֶֶָֹֹאין

חלּדה  מעלין ׁשהן מּפני ּכאּלּו, מּתכֹות מיני ׁשאר ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻולא
סלע צחיח ׁשל עֹוׂשין אבל קשה]ּומתחּסרין; וׁשל [אבן , ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָ

ּבהן. וכּיֹוצא ׁשהם, אבן וׁשל ְְְִֵֶֶֶֶַַָֹזכּוכית,
הּמחק‰. את עֹוׂשין גדושה]אין מדה מיישרים לא [בו ִֵֶַַַֹ

ׁשהּוא  מּפני מּתכת, ׁשל ולא מקל, ׁשהּוא מּפני ּדלעת, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹׁשל

ׁשקמה, וׁשל אגֹוזים, וׁשל זית, ׁשל עֹוׂשהּו אבל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָמכּביד;
אׁשּכרֹוע אילן]וׁשל ּבהן.[מין וכּיֹוצא , ְְְְֵֶֶֶַַָ

.Â.עבה אחד וצּדֹו קצר אחד צּדֹו הּמחק, את עֹוׂשין ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין
ימחק  ולא לּמֹוכר; ׁשּמפחיתֹו מּפני מעט, מעט ימחק ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַֹֹֹֹולא

לּלֹוקח  ׁשּמפחיתֹו מּפני אחת, .ּבבת ְְְִִֵֵֶַַַַַַ
.Ê ולא ׁשּיפחתּו, ּכדי ּבמלח הּמׁשקלֹות את טֹומנין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹאין

מגובה]ירּתיח מזיגה ע"י ׁשּמֹודד,[יקציף ּבעת הּלח ּבמּדת ְְְִִֵֵֶַַַַַ
הקּפידה  הּתֹורה ׁשהרי ּביֹותר; קטּנה הּמּדה היתה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָואפּלּו
מּדה  והיא "ּובּמׂשּורה", ׁשּנאמר: - ׁשהּוא ּבכל הּמּדֹות ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָעל

ּבלג. ּוׁשלׁשים מּׁשלׁשה אחד ְְְְִִֶַָָָֹֹֹקטּנה
.Áעׁשׁשּיֹות -[חתיכות]מֹוכרי ּבהן וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָ

ּתלּוי  ּבידֹו הּׁשֹוקל ׁשאֹוחז הּמאזנים חּוט להיֹות ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹצרי
טפחים, ׁשלׁשה הארץ מן ּוגבֹוהין טפחים, ׁשלׁשה ְְְְְֲִִִִִֶָָָָָָָֹֹּבאויר

טפח. עׂשר ׁשנים החּוטים ואר הּמאזנים קנה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹואר
.Ë יהיה - זכּוכית מֹוכרי וׁשל צמר מֹוכרי ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹמאזנים

הארץ  מן ּוגבֹוהין טפחים, ׁשני ּבֹו ּתלּויין ׁשהן החּוט ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאר
טפחים. ּתׁשעה אר והחּוטין והּקנה טפחים, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשני

.È החּוט אר יהיה - הּבית ּבעל וׁשל חנוני ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמאזנים
הּקנה  ואר טפח, הארץ מן ּוגבֹוהין טפח, ּבֹו ּתלּויין ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהן

טפחים  ׁשּׁשה החּוטין ואר. ְְִִִֶַָָֹ
.‡Èהּפלס ּבֹו ׁשּתֹולין המאזניים]החּוט תלויין וכן [בו , ְִֵֶֶֶַַ

ׁשלׁש ארּכֹו - טֹוב ארּגמן מֹוכרי וׁשל זהב ׁשל מאזנים ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֹחּוט
ׁשל  הארץ מן ּוגבֹוהין הּפלס אצּבעֹות, ואר אצּבעֹות, ׁש ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

רֹוצה. ּׁשהּוא מה ּכפי ׁשּלֹו הּׁשלׁשלאֹות ְְְְִֶֶֶֶַַַָֹואר
.·Èלהכריע הּמֹוכר ׁשחּיב ּבעת [להוסיף]מּנין לּלֹוקח ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ

אמרה  ,"ּל יהיה וצדק ׁשלמה "אבן ׁשּנאמר: לֹו? ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּׁשֹוקל
לֹו. ותן מּׁשּל צּדק ְִֵֵֶַָָּתֹורה:

.‚È מאֹות לארּבע אחד ּוביבׁש, למאה; אחד ּבלח, .וכּמה? ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּגרּומין לֹו נֹותן לח, ליטרין עׂשר לֹו מכר [תוספות]ּכיצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

יבׁש, ליטרין עׂשרים לֹו מכר ואם ּבליטרה; מעׂשרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאחד
חׁשּבֹון  לפי וכן ּבליטרה. מעׂשרים אחד ּגרּומין לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָנֹותן

מּועט. ּבין רב ּבין ֵֵֶַָזה,
.„È;ּבעין עין למּכר ׁשּנהגּו ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָֹּבּמה

טפח  לֹו להכריע חּיב להכריע, ׁשּנהגּו ּבמקֹום .אבל ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָ
.ÂË ׁשקל' לֹו: יאמר לא - ליטרין עׂשר לֹו ׁשֹוקל ְְִִֵֶֶַָָֹֹֹהיה

אחת, ּבבת עׂשרה לֹו ׁשֹוקל אּלא והכרע'; אחת ְְְֲֵֶַַַַַַַַַָָָאחת
לכּלן  אחד .והכרע ְְְֵֶֶַָָֻ

.ÊËּבדּקה למד ׁשּנהגּו קטנה]מקֹום ּבגּסה;[מדה ימד לא , ְְֲֶַַָָָָָָֹֹֹ
למחק ּבדּקה; ימד לא המדה]ּבגּסה, יגּדׁש[ליישר לא , ְְְְִִַַָָָֹֹֹֹֹ

מן  ויפחֹות ימחק לא לגּדׁש, נהגּו אם וכן ּבּדמים; ְְְְְְֲִִִִִִִֵַָָֹֹֹויֹוסיף
הּמדינה. ּכמנהג מֹודד אּלא ְְְִִִֵֶַַַָָָהּדמים,

.ÊÈ על אֹו הּמּדֹות על להֹוסיף ׁשרצּו מדינה ְְְִִִֵֶַַַָָּבני
ׁשתּות  על יתר יֹוסיפּו לא הּקב הּמׁשקלֹות, היה ׁשאם ; ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ

יתר  ּבידם; הרׁשּות - ׁשּׁשה מכיל ועׂשאּוהּו חמּׁשה, ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָמכיל
יעׂשּו. לא ׁשּׁשה, ֲִַַָֹעל

.ÁÈאחת [מנקה]מקּנח[סיטונאי]הּסיטֹון מּדֹותיו את ְִִֵֶַַַַַָ
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ו  ¤¤ּפרק
לּקח‡. אסּור ּגנּוב, הּוא ׁשחזקתֹו ּדבר אֹותֹו;[לקנות]ּכל ְִֶֶַָָָָָָ

אֹותֹו. לֹוקחין אין ּגנּוב, ׁשהּוא הּדבר אֹותֹו רב אם ְְִִֵֵֶַָָָֹוכן
ּגדיים; אֹו חלב אֹו צמר הרֹועים מן לֹוקחים אין ,ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָלפיכ
ּבּיּׁשּוב. לא אבל ּבּמדּבר, ּוגבינה חלב מהן לֹוקחין ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹאבל
צמר  ׁשל ּגּזֹות ארּבע אֹו צאן, ארּבע הרֹועים מן לּקח ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻּומּתר
ׁשהּוא  חזקתֹו ׁשאין - ּגדֹול מעדר חמׁש אֹו קטן, ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמעדר

רב. ּבדבר ְֵַָָּגֹונב
ּבעל ·. היה אם - מֹוכרֹו ׁשהרֹועה ּכל ּדבר: ׁשל ְְִֶֶֶַַָָָָָָָּכללֹו

ּבעל  אין ואם הרֹועה; מן אֹותֹו לּקח מּתר ּבֹו, מרּגיׁש ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֻהּבית
אֹותֹו לּקח אסּור ּבֹו, מרּגיׁש .הּבית ְִִִַַַַָ

ּבזמן ‚. אּלא ּפרֹות, אֹו עצים ּפרֹות מּׁשֹומרי לֹוקחין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָאין
והּפלס לפניהן והּסּלים ּומֹוכרין יֹוׁשבין [מאזניים]ׁשהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַ

ּגנבה. זה ואין קֹול, לֹו ויׁש ּגלּוי הּדבר ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלפניהן;
וכּלן  הּגּנה. מאחֹורי לא אבל הּגּנה, מּפתח ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻולֹוקחין

'הטמן' מן [החבא]ׁשאמרּו לּקח ּומּתר מהן. לּקח אסּור , ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
ביבול]האריס חלק תמורת חלק [עובד לֹו יׁש ׁשהרי , ֲִֵֵֵֶֶָָ

ּובעצים  .ּבּפרֹות ִֵֵַָ
אּלא „. הּקטּנים, ּומן העבדים ּומן הּנׁשים מן לֹוקחין ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָאין

נׁשים  ּכגֹון הּבעלים, מּדעת ׁשּלהן ׁשהן ׁשחזקתן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָדברים
ּבּגליל  ּפׁשּתן ּכלי ׁשאמרּוׁשּמכרּו וכּלן ּבּׁשרֹון; עגלים אֹו , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻ

ּגנבה. ּבחזקת ׁשהן מּפני מהן, לּקח אסּור - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ'הטמן'
אמר  ואם אדם; מּכל מקֹום ּבכל ותרנגֹולין ּביצים ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָולֹוקחין

אסּור. ְֵַָ'הטמן',
הּבּדדין‰. מן בד]לֹוקחין בית וׁשמן [בעלי ּבמּדה, זיתים ְְְִִִִִֵֶֶַַָָ

ׁשחזקתן  - מּועט ׁשמן ולא מּועטין, זיתים לא אבל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹּבמּדה;
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הן. ְְֵֵֵֵֶַָָֹּגנבה

.Âצמר]מּוכין ׁשּלֹו;[שאריות אּלּו הרי מֹוציא, ׁשהּכֹובס ֲִִֵֵֵֶֶַ
נֹוטל  הּכֹובס הּבית. ּבעל ׁשל אּלּו הרי מֹוציא, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַוׁשהּסֹורק
אם  הּבית. ּבעל ׁשל מּכאן, יתר ׁשּלֹו; והן חּוטין, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשלׁשה

ׁשּלֹו. והן הּכל, את נֹוטל - לבן ּגּבי על ׁשחר ְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹהיה
.Ê מחט החּיט מׁשיכת ּכדי החּוט מן מן ׁשּׁשּיר וׁשּיר , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

מטלית בד]הּבגד ׁשלׁש[פיסת על אצּבעֹות ׁשלׁש ׁשהיא ְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
לּבעלים; להחזירן חּיב - ׁשּלֹו.אצּבעֹות מּכן, ּפחֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

.Áעץ]נסרת ּבּמעצד[פסולת מֹוציא [כלי ׁשהחרׁש ְֲִֶֶֶַַָָָֹ
ּובכּׁשילנסירה] ׁשּלֹו; היה [גרזן], ואם הּבית. ּבעל ׁשל , ְְִִִֶֶַַַַַָָ

וכל  הּבית. ּבעל ׁשל הּנסרת אף הּבית, ּבעל אצל ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָֹעֹוׂשה
מנהג  אחר ּבהן הֹולכין ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּדברים

ְִַָהּמדינה.
.Ë ּבהלכת ׁשּלֹו ׁשאינן הּדברים מן ּדבר ׁשּמכר אּמן ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכל

ׁשּיהיּו ׁשּנהגּו ּבמקֹום הּסֹורק ׁשּמכרן מּוכין ּכגֹון ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָמדינה,
ּבחזקת  ׁשהן מּפני מּמּנּו, לּקח אסּור - הּבית ּבעל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשל
האּמן  מכר ואם מּוכין. מלא ּכר מּמּנּו לֹוקחין אבל ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻּגנבה.

מּמּנּו לֹוקחין מדינה, ּבהלכת ׁשּלֹו ׁשהן אמר ּדברים ואם ; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
אסּור. ְֵַָ'הטמן',

ה'תשע"ד  מרחשון ז' שישי יום

ז  ¤¤ּפרק
הּמׁשקל ‡. מן חסרֹות ּבמׁשקלֹות לחברֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָהּׁשֹוקל

חסרה  ּבמּדה הּמֹודד אֹו הּמדינה, אֹותּה ּבני עליו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשהסּכימּו
תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - עליה ׁשהסּכימּו הּמּדה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמן
ּבּמׁשקל  ּבּמּדה ּבּמׁשּפט, עול תעׂשּו "לא ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ְַָּובּמׂשּורה".
ּגֹונב ·. חסר הּׁשֹוקל אֹו ׁשהּמֹודד ּפי על מׁשּלם אף אינֹו - ְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

ואין  הּמׁשקל. אֹו הּמּדה לֹו מׁשּלם אּלא כפל, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּתׁשלּומי
ּבתׁשלּומין. חּיב ׁשהּוא מּפני זה, לאו על ְְְִִִֵֶֶַַַָָלֹוקין

אֹו‚. חסרה, מּדה ּבחנּותֹו אֹו ּבביתֹו ׁשּמׁשהה מי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָּכל
ל יהיה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - חסר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמׁשקל

עביט הּמּדה לעׂשֹות ואפּלּו וגֹו'". מימי [כלי]ּבכיס ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ
ׁשּמא  ּבּה, ּומֹוכר לֹוקח זה ׁשאין ּפי על ׁשאף אסּור; ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָרגלים,
לֹוקין  ואין ּבּה. וימּדד חסרה, ׁשהיא יֹודע ׁשאינֹו מי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹיבֹוא

מעׂשה. ּבֹו אין ׁשהרי זה, לאו ֲֲֵֵֶֶֶַַָעל
ּבחֹותם „. חתּומֹות העיר ּבני ׁשל והּמׁשקלֹות הּמּדֹות ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָהיּו

זה  הרי - חֹותם ּבלא החסרים הּמׁשקל אֹו הּמּדה וזֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹידּוע,
הּבית  ּתׁשמיׁשי לׁשאר לׁשהֹותן סלע מּתר ּבזה, ּכּיֹוצא . ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

מׁשקלֹותיו, ּבין מׁשקל אֹותּה יעׂשה לא - הּצד מן ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּנפּגמה
יּקבּנה ולא ּגרּוטֹותיו, ּבין יזרקּנה ויתלּנה [יחורר]ולא ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹֹ

אֹו אּלא מׁשקל; ויעׂשּנה אחר יבֹוא ׁשּמא ּבנֹו, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבצּואר
הּמלח. לים יׁשלי אֹו יקץ, אֹו ,יחּת אֹו ְְְְִִֶַַַַָָֹֹֹיׁשחק,

עמדה ‰. יקּים. מחצה, על ועמדה ּפחֹות חסרה על ְְְְְֱֵֶַַַָָָָָָָָ
על  ׁשּיעמידּנה עד יקץ מּמחצה, יתר על יקץ; ֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמּמחצה,

לׂשאת מחצה  יקּים - מּׁשתּות ּפחֹות אּלא חסרה לא ואם . ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
אבל  ּבּה, ּפחֹות ולתת ׁשּכל למׁשקל; ּבני לא רב מּׁשתּות, ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָֹֹ

ּובמּתן. ּבמּׂשא ּבֹו מֹוחלין ְְֲִַַָָָָאדם
.Â להרג אֹותּה למּכר אסּור - ּבאמצע ׁשּנפּגמה ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹסלע

לחרם[רוצח] אחרים;[גזלן]אֹו את ּבּה ׁשּמרּמין מּפני , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
הּקטן. ּבצּואר אֹותּה ותֹולה נֹוקבּה, ְְְֲֶַַַָָָָָאבל

.Ê,וקב סאה, ּורביע סאה, וחצי סאה, מּדֹותיו אדם ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָעֹוׂשה
לא  אבל הרבע; ּוׁשמין הרבע, וחצי הּקב, ּורביע קב, ְְֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָֹֹֹוחצי
ּומחצה. קב ׁשהּוא הּסאה ּברבע ּתתחּלף ׁשּלא קּבים, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹיעׂשה
ולג, ההין, ּורביעית הין, וחצי הין, עֹוׂשה הּלח ּבמּדֹות ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַֹוכן
ּבׁשמינית  מּׁשמֹונה ואחד ּוׁשמינית, ּורביעית, לג, .וחצי ְְְְְֲִִִִִִִִִֶַָָֹ

ּפי  על אף הין, ּורביעית הין ׁשליׁשית לעׂשֹות אסרּו ְְְְֲִִִִִִִַַַָֹולא
מׁשה  מימֹות ּבּמקּדׁש והיּו הֹואיל ּבזה, זה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשּמתחּלפין

ֵַרּבנּו.
.Á עֹובד הּגֹוי עם אֹו יׂשראל, עם ונֹותן הּנֹוׂשא ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאחד

לא  על עֹובר ּבחסר, ׁשקל אֹו מדד אם - זרה ְֲִֵֵַַַָָָָָָֹעבֹודה
להחזיר  וחּיב הּגֹוי תעׂשה, את להטעֹות אסּור וכן . ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ

- קנהּו" עם "וחּׁשב ׁשּנאמר: עּמֹו, ידקּדק אּלא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבחׁשּבֹון,
ׁשאינֹו לגֹוי וחמר קל ,יד ּתחת ּכבּוׁש ׁשהּוא ּפי על ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאף
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אלהי ה' תֹועבת "ּכי אֹומר: הּוא והרי ;יד ּתחת ֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹּכבּוׁש
מקֹום. מּכל עול", עׂשה ּכל אּלה, עׂשה ִֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹּכל

.Ë ּבמׁשיחת חברֹו את הטעה אם הּקרקע, ּבמּדת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָוכן
תעׂשּו[מדידת] "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַַֹֹהּקרקע

וכ הּקרקע. מּדת זֹו "ּבּמּדה", - ּבּמּדה" ּבּמׁשּפט, ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָעול
הּקרקע, מּדת ּבמׁשּפט עול תעׂשּו לא זה: ּפסּוק ענין ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָֹהּוא
מּדה  אפּלּו הּמּדה, ּבמׁשּפט ולא הּמׁשקל, ּבמׁשּפט ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָֹֹולא

ּכמׂשּורה קטנה]קטּנה .[מדה ְְִַָָ
.È,ּבחלק חלק ׁשהחליפּו זה על זה הּמקּפידין חבּורה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּבני

מּדה, מּׁשּום עֹוברין - לֹו והחזיר מאכל מּמּנּו לוה ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָאֹו
ּביֹום  ּופֹורעין לֹווין ּומּׁשּום מנין, ּומּׁשּום מׁשקל, ְְְְִִִִִִִָָּומּׁשּום

.טֹוב 
.‡È ּתחּום ּבתֹו חברֹו מּתחּום והכניס רעהּו, ּגבּול ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַהּמּסיג

ּגזלן; זה הרי עׂשה, ּבחזקה אם - אצּבע מלא אפּלּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלֹו,
ּגּנ זה הרי ּבּסתר, הּסיג הּסיג ואם יׂשראל ּבארץ ואם ב. ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשל  אֹו ּגנבה ׁשל ּבלאו לאוין: ּבׁשני עֹובר זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהּגבּול,
ּבלאו  חּיבין ואין ."רע ּגבּול תּסיג "לא ׁשל ּובלאו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹּגזלה,
ּתנחל  אׁשר ּבנחלת" ׁשּנאמר: יׂשראל, ּבארץ אּלא ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָזה

ֶָָּבארץ".
.·È ׁשּזה עריֹות; ׁשל מענׁשן יתר מּדֹות, ׁשל ענׁשן ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָקׁשה

חברֹו לבין ּבינֹו וזה הּמקֹום, לבין ּבמצות ּבינֹו הּכֹופר וכל . ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָ
הּצּוּוי  ּתחּלת ׁשהיא מצרים, ּביציאת ּככֹופר - ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַמּדֹות

הדברות] עשרת -[תחילת מּדֹות מצות עליו המקּבל וכל ;ְְְִִֵַַַָָָ
הּצּוּויין. לכל ּגרמה ׁשהיא מצרים, ּביציאת מֹודה זה ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהרי

ח  ¤¤ּפרק
יפה ‡. והּמּדֹות והּמׁשקלֹות הּמאזנים לצּדק עׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמצות

"מאזני  ׁשּנאמר: עׂשּיתן, ּבׁשעת ּבחׁשּבֹונן ּולדקּדק ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיפה,
ּבמּדת  וכן לכם". יהיה צדק והין . . צדק אבני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָצדק,

מׁשיחת ּבחׁשּבֹון לדקּדק צרי הּקרקע [מדידת]הּקרקע, ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָ
הּגימטרּיֹות ּבכתבי הּמתּבארים העּקרים ּפי ,[ההנדסה]על ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָ

היא  ּכאּלּו אֹותּה רֹואין הּקרקע, מן אצּבע מלא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָֹׁשאפּלּו
ּכרּכם יקר]מלאה  .[פרח ְְֵַָֹ

מזלזליןארּב·. - לחריץ הּסמּוכין אּמֹות מדייקים]ע [לא ְְְְְְִִִַַַַַָ
אֹותן  מֹוׁשחין אין - הּנהר לׂשפת והּסמּוכין ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָּבמׁשיחתן;

הרּבים. רׁשּות ּבני ׁשל ׁשהן מּפני ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָּכלל,
לאחד‚. ימד לא - הּקרקע את שותפים]והּמֹודד [משני ְְְֵֶֶַַַַָָֹֹ

ׁשהחבל מּפני הּגׁשמים, ּבימֹות ּולאחד החּמה [שבו ּבימֹות ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
החּמהמודדין] ּבימֹות מדד [מהחום]מתקּצר אם ,לפיכ ; ְְִִִִֵַַַַָָָ

ּכלּום. ּבכ אין ּבּה, וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ּבׁשלׁשלת אֹו ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבקנה
עֹופרת,„. ׁשל ולא ּבדיל, ׁשל לא מׁשקלֹות, עֹוׂשין ְְְִִִֵֶֶֶֶָֹֹאין

חלּדה  מעלין ׁשהן מּפני ּכאּלּו, מּתכֹות מיני ׁשאר ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻולא
סלע צחיח ׁשל עֹוׂשין אבל קשה]ּומתחּסרין; וׁשל [אבן , ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָ

ּבהן. וכּיֹוצא ׁשהם, אבן וׁשל ְְְִֵֶֶֶֶַַָֹזכּוכית,
הּמחק‰. את עֹוׂשין גדושה]אין מדה מיישרים לא [בו ִֵֶַַַֹ

ׁשהּוא  מּפני מּתכת, ׁשל ולא מקל, ׁשהּוא מּפני ּדלעת, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹׁשל

ׁשקמה, וׁשל אגֹוזים, וׁשל זית, ׁשל עֹוׂשהּו אבל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָמכּביד;
אׁשּכרֹוע אילן]וׁשל ּבהן.[מין וכּיֹוצא , ְְְְֵֶֶֶַַָ

.Â.עבה אחד וצּדֹו קצר אחד צּדֹו הּמחק, את עֹוׂשין ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין
ימחק  ולא לּמֹוכר; ׁשּמפחיתֹו מּפני מעט, מעט ימחק ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַֹֹֹֹולא

לּלֹוקח  ׁשּמפחיתֹו מּפני אחת, .ּבבת ְְְִִֵֵֶַַַַַַ
.Ê ולא ׁשּיפחתּו, ּכדי ּבמלח הּמׁשקלֹות את טֹומנין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹאין

מגובה]ירּתיח מזיגה ע"י ׁשּמֹודד,[יקציף ּבעת הּלח ּבמּדת ְְְִִֵֵֶַַַַַ
הקּפידה  הּתֹורה ׁשהרי ּביֹותר; קטּנה הּמּדה היתה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָואפּלּו
מּדה  והיא "ּובּמׂשּורה", ׁשּנאמר: - ׁשהּוא ּבכל הּמּדֹות ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָעל

ּבלג. ּוׁשלׁשים מּׁשלׁשה אחד ְְְְִִֶַָָָֹֹֹקטּנה
.Áעׁשׁשּיֹות -[חתיכות]מֹוכרי ּבהן וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָ

ּתלּוי  ּבידֹו הּׁשֹוקל ׁשאֹוחז הּמאזנים חּוט להיֹות ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹצרי
טפחים, ׁשלׁשה הארץ מן ּוגבֹוהין טפחים, ׁשלׁשה ְְְְְֲִִִִִֶָָָָָָָֹֹּבאויר

טפח. עׂשר ׁשנים החּוטים ואר הּמאזנים קנה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹואר
.Ë יהיה - זכּוכית מֹוכרי וׁשל צמר מֹוכרי ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹמאזנים

הארץ  מן ּוגבֹוהין טפחים, ׁשני ּבֹו ּתלּויין ׁשהן החּוט ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאר
טפחים. ּתׁשעה אר והחּוטין והּקנה טפחים, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשני

.È החּוט אר יהיה - הּבית ּבעל וׁשל חנוני ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמאזנים
הּקנה  ואר טפח, הארץ מן ּוגבֹוהין טפח, ּבֹו ּתלּויין ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהן

טפחים  ׁשּׁשה החּוטין ואר. ְְִִִֶַָָֹ
.‡Èהּפלס ּבֹו ׁשּתֹולין המאזניים]החּוט תלויין וכן [בו , ְִֵֶֶֶַַ

ׁשלׁש ארּכֹו - טֹוב ארּגמן מֹוכרי וׁשל זהב ׁשל מאזנים ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֹחּוט
ׁשל  הארץ מן ּוגבֹוהין הּפלס אצּבעֹות, ואר אצּבעֹות, ׁש ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

רֹוצה. ּׁשהּוא מה ּכפי ׁשּלֹו הּׁשלׁשלאֹות ְְְְִֶֶֶֶַַַָֹואר
.·Èלהכריע הּמֹוכר ׁשחּיב ּבעת [להוסיף]מּנין לּלֹוקח ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ

אמרה  ,"ּל יהיה וצדק ׁשלמה "אבן ׁשּנאמר: לֹו? ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּׁשֹוקל
לֹו. ותן מּׁשּל צּדק ְִֵֵֶַָָּתֹורה:

.‚È מאֹות לארּבע אחד ּוביבׁש, למאה; אחד ּבלח, .וכּמה? ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּגרּומין לֹו נֹותן לח, ליטרין עׂשר לֹו מכר [תוספות]ּכיצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

יבׁש, ליטרין עׂשרים לֹו מכר ואם ּבליטרה; מעׂשרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאחד
חׁשּבֹון  לפי וכן ּבליטרה. מעׂשרים אחד ּגרּומין לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָנֹותן

מּועט. ּבין רב ּבין ֵֵֶַָזה,
.„È;ּבעין עין למּכר ׁשּנהגּו ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָֹּבּמה

טפח  לֹו להכריע חּיב להכריע, ׁשּנהגּו ּבמקֹום .אבל ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָ
.ÂË ׁשקל' לֹו: יאמר לא - ליטרין עׂשר לֹו ׁשֹוקל ְְִִֵֶֶַָָֹֹֹהיה

אחת, ּבבת עׂשרה לֹו ׁשֹוקל אּלא והכרע'; אחת ְְְֲֵֶַַַַַַַַַָָָאחת
לכּלן  אחד .והכרע ְְְֵֶֶַָָֻ

.ÊËּבדּקה למד ׁשּנהגּו קטנה]מקֹום ּבגּסה;[מדה ימד לא , ְְֲֶַַָָָָָָֹֹֹ
למחק ּבדּקה; ימד לא המדה]ּבגּסה, יגּדׁש[ליישר לא , ְְְְִִַַָָָֹֹֹֹֹ

מן  ויפחֹות ימחק לא לגּדׁש, נהגּו אם וכן ּבּדמים; ְְְְְְֲִִִִִִִֵַָָֹֹֹויֹוסיף
הּמדינה. ּכמנהג מֹודד אּלא ְְְִִִֵֶַַַָָָהּדמים,

.ÊÈ על אֹו הּמּדֹות על להֹוסיף ׁשרצּו מדינה ְְְִִִֵֶַַַָָּבני
ׁשתּות  על יתר יֹוסיפּו לא הּקב הּמׁשקלֹות, היה ׁשאם ; ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ

יתר  ּבידם; הרׁשּות - ׁשּׁשה מכיל ועׂשאּוהּו חמּׁשה, ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָמכיל
יעׂשּו. לא ׁשּׁשה, ֲִַַָֹעל

.ÁÈאחת [מנקה]מקּנח[סיטונאי]הּסיטֹון מּדֹותיו את ְִִֵֶַַַַַָ

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



daipbצח zekld - oiwifp xtq - oeygxn 'f iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

חדׁש. עׂשר לׁשנים אחת - הּבית ּובעל יֹום. ְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹלׁשלׁשים
ּבׁשּבת ּפעמים מּדֹותיו מקּנח ּוממחה [בשבוע]והחנוני , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

על [רוחץ] מאזנים ּומקּנח ּבׁשּבת, אחת ּפעם ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָָֹמׁשקלֹותיו
יחלידּו. ׁשּלא ּכדי ּומׁשקל, מׁשקל ְְְְִִִֵֶַָָָֹּכל

.ËÈ ליטרה נֹותן - ליטרה רביעי ׁשלׁשה לׁשקל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֹהמבּקׁש
ׁשנּיה  ּבכף ליטרה ּורביע והּבׂשר מאזנים, אּתה ּבכף ׁשאם ; ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ

ׁשּמא  - אחת' ּבכף ליטרה ּורביע ליטרה חצי 'נֹותן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאֹומר
רֹואהּו. הּלֹוקח ואין הּליטרה, רביע ְְְִִִֵֵֵַַַַָֹיּפל

.Î ּומדינה מדינה ּבכל ׁשֹוטרים להעמיד ּדין ּבית ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָחּיבין
את  ּומצּדקין החנּיֹות, על מחּזרין ׁשּיהיּו ,ופל ּפל ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻּובכל
מי  וכל הּׁשערים. את ּופֹוסקין הּמּדֹות, ואת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹהּמאזנים

מ  אֹו חסר, מׁשקל עּמֹו מאזנים ׁשּנמצא אֹו חסרה, ּדה ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּכפי  ּולקנסֹו ּכחֹו, ּכפי להּכֹותֹו רׁשּות להם יׁש - ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָֹֻמקלקלין
הּׁשער  את ׁשּמפקיע מי וכל הּדבר. לחּזק ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּיראה
הּׁשּוק  ּבׁשער ּומֹוכר אֹותֹו וכֹופין אֹותֹו, מּכין - ּביקר .ּומֹוכר ְְְִִֵֵֶַַַַֹ

ט  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. תעׂשה, ּבלא עֹובר מּיׂשראל, נפׁש הּגֹונב ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכל

הּוא  הּדברים, ּבעׂשרת האמּור זה ּפסּוק - תגנב" ְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹ"לא
ׁשּזה  תעׂשה, ּבלא עֹובר הּמֹוכרֹו וכן נפׁשֹות. לגֹונב ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאזהרה
לאוין  ׁשני על לֹוקין ואין עבד". ממּכרת יּמכרּו "לא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבכלל
ּדין, ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן לאו ׁשהּוא מּפני ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאּלּו,
ּומיתתֹו וגֹו'"; מאחיו נפׁש ּגנב איׁש יּמצא "ּכי ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:

ְֶֶּבחנק.
הּיׂשראל,·. את ׁשּיגנב עד חנק, מיתת חּיב הּגּנב ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאין

לאחרים  וימּכרּנּו ּבֹו, ויׁשּתּמׁש לרׁשּותֹו, -ויכניסּנּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַ
ּבֹו נׁשּתּמׁש לא ואפּלּו ּומכרֹו". ּבֹו, "והתעּמר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:
נסמ אֹו עליו ׁשּנׁשען ּכגֹון ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָאּלא

ּבֹו. נׁשּתּמׁש זה הרי - יׁשן ׁשהּנגנב ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבֹו,
עצמֹו,‚. ּברׁשּות הּנגנב ועדין ּומכרֹו, ּבֹו ונׁשּתּמׁש ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָּגנבֹו

ּפטּור  - לרׁשּותֹו הּגּנב הכניסֹו לרׁשּותֹו,ולא והֹוציאֹו ּגנבֹו . ְְְְְְִִִִִַַָָָֹ
אֹו ּבֹו, ׁשּיׁשּתּמׁש קדם מכרֹו אֹו מכרֹו, ולא ּבֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹונׁשּתּמׁש
ׁשּמכרֹו ּכגֹון נגנב, ׁשל מּקרֹוביו לאחד ּומכרֹו ּבֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָנׁשּתּמׁש
נפׁש "ּגנב ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - לאחיו אֹו ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹלאביו
אם  וכן ּבמכירה. ּומּקרֹוביו מאחיו ׁשּיבּדילּנּו עד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמאחיו",
ועדין  ּומכרֹו יׁשן, ּכׁשהּוא ּבֹו ונׁשּתּמׁש יׁשן, והּוא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּגנבֹו

ּפטּור. זה הרי - יׁשן ֲֵֵֶָָהּוא
ׁשהתנה „. ּכגֹון ּבלבד, לעּבריה ּומכרּה אּׁשה, ּגנב אם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻוכן

הרי  - הּולדֹות' אּלא ל ואין לי, הּׁשפחה 'ׁשּזֹו הּלֹוקח: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל
ּפטּור  .זה ֶָ

הּקטן ‰. אחיו את אֹו ּבנֹו את האּפיטרֹוּפין הּגֹונב וכן , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשּגנב  הּבית ּובעל אצלן, סמּוכין ׁשהן היתֹומים את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּגנבּו
ּתינֹוקֹות  ּומלּמד ׁשלחנֹו, על הּסמּוכין ביתֹו מּבני ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻאחד

ּפי  על אף - אצלֹו הּלֹומדים הּקטּנים מן אחד ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָׁשּגנב
ּפרט  ּבידֹו", "ונמצא ׁשּנאמר: ּפטּור, ּומכרֹו, ּבֹו ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנׁשּתּמׁש

ּבידן. מצּויין ׁשהן ְְְִֵֵֶָָלאּלּו
.Âהּק את הּגֹונב אֹו הּגדֹול, את הּגֹונב יֹומֹואחד ּבן טן ֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

חדׁשיו לֹו הריונו]ׁשּכלּו ימי ּבין [תמו נקבה, ּבין זכר ּבין , ְֳֵֵֵֵֶָָָָָָ
ׁשּנאמר: נהרגין, אּלּו הרי - אּׁשה אֹו אי ׁש הּגּנב ֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיה
אֹו הּיׂשראלי, את הּגֹונב ואחד מקֹום. מּכל נפׁש", ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ"ּגנב
ואּלּו מאחיו", "נפׁש ׁשּנאמר: - מׁשחרר עבד אֹו ּגר ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשּגנב
העבד, את הּגֹונב אבל הן. ּובמצוֹות ּבתֹורה אחינּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבכלל

ּפטּור. - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְִִֶֶֶֶֶֶָאֹו
.Ê ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין ּבּמחּתרת, ּדמים;הּבא לֹו אין - ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּורׁשּות  ּפטּורין. האדם, ׁשאר אֹו הּבית ּבעל הרגֹו אם ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָאּלא
ׁשּיכֹולין  מיתה ּבכל ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין להרגֹו לּכל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹיׁש

ּדמים". לֹו "אין ׁשּנאמר: - ֱֲִִֵֶֶַַָלהמיתֹו
.Á ּבּמחּתרת הּבא ׁשל ואחד ּגּגֹו ּבתֹו ׁשּנמצא ּגּנב אֹו , ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

קרּפפֹו ּבתֹו אֹו חצרֹו, ּבתֹו אֹו ּבּיֹום [מגרשו]אדם, ּבין - ְְְֲֵֵֵַַָָ
רב  ׁשּדר לפי "ּבּמחּתרת"? נאמר ולּמה ּבּלילה. ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבין

ּבּלילה. ּבּמחּתרת לבֹוא ְְִֶֶַַַַַַָָָהּגּנבים
.Ë ׁשּבא ּפי על אף ּגּנב, ׁשל ּדמֹו ּתֹורה הּתירה מה ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּומּפני

ּבפניו  הּבית ּבעל עמד ׁשאם ׁשחזקתֹו, לפי ממֹון? עסקי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעל
יהרגּנּו - לגנב,ּומנעֹו חברֹו לבית הּנכנס זה ונמצא ; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּגדֹול, ׁשהיה ּבין - יהרג ּולפיכ להרגֹו, חברֹו אחר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָּכרֹודף
נקבה. ּבין זכר ּבין קטן, ׁשהיה ְֵֵֵֵֶָָָָָָָּבין

.Èאינֹו עליו הּבא הּגּנב ׁשּזה הּבית לבעל ּברּור הּדבר ְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהיה
ואם  להרגֹו; אסּור - ממֹון עסקי על אּלא ּבא ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָהֹורגֹו,

נפׁש הֹורג זה הרי הּׁשמׁשהרגֹו, זרחה "אם ׁשּנאמר: , ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
,עּמ ׁשלֹום לֹו ׁשּיׁש ּכּׁשמׁש הּדבר ל ּברּור אם - ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָעליו"
אינֹו - ּבנֹו על ּבּמחּתרת הּבא אב ,לפיכ ּתהרגהּו. ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָאל
נהרג. אביו, על הּבא הּבן אבל הֹורגֹו; ׁשאינֹו ׁשּוּדאי ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָנהרג,

.‡È מן יֹוצא ּומצאֹו ּגנב ׁשּלא אֹו ויצא, ׁשּגנב הּגּנב ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן
ּדמים  לֹו יׁש רֹודף, ואינֹו ערף ּופנה הֹואיל - .הּמחּתרת ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

הּקיפּוהּו אם ׁשעדין וכן ּפי על אף - אדם ּבני אֹו עדים ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
לֹומר  צרי ואין נהרג. אינֹו עליו, ׁשּבא זה ּברׁשּות ְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָהּוא

נהרג. ׁשאינֹו ּדין, לבית ּבא ְֱִִֵֵֶֶָָאם
.·Èאֹו ׂשדהּו, לתֹו אֹו ּגּנתֹו, לתֹו ּבּמחּתרת הּבא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָוכן

והּסהר הּדיר מגודר]לתֹו ׁשחזקתֹו[מקום ּדמים; לֹו יׁש - ְְְִִֵֶֶַַַַָָ
הּבעלי  רב ׁשאין לפי ּבלבד, הּממֹון על מצּויין ׁשּבא ם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

אּלּו. ְִֵּבמקֹומֹות
.‚Èּדמים לֹו ׁשּיׁש ּגּנב להורגו]ּכל עליו [שאסור נפל אם - ִִֵֶַַָָָָָָ

חּיב  ּבביאתֹו, ּכלים ׁשּבר ואם עליו. מפּקחין ּבׁשּבת, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָּגל
ּבביאתֹו ּכלים ׁשּׁשּבר ּדמים לֹו ׁשאין מי אבל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבתׁשלּומין;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּור, -ְְֵֶַָ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָיׁש
לגזל; ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִֶֶֶַָָֹֹֹמצוֹות
להתאּוֹות; ׁשּלא (ד) לחמד; ׁשּלא (ג) לעׁשק; ׁשּלא ְְְֲִֶֶֶַַַֹֹֹֹֹ(ב)
האבדה; מן יתעּלם ׁשּלא (ו) הּגזלה; את להׁשיב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ(ה)
אּלּו. ּבפרקים – אּלּו מצוֹות ּובאּור האבדה. להׁשיב ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָ(ז)

א ּפרק
dciàedlifbzekld-oiwifpxtq
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תעׂשה,‡. ּבלא עֹובר - ּפרּוטה ׁשוה חברֹו את הּגֹוזל ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּכל

הּכתּוב  ׁשהרי זה, לאו על לֹוקין ואין תגזל". "לא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
"והׁשיב  ׁשּנאמר: להחזיר, חּיב - ּגזל ׁשאם לעׂשה, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנּתקֹו
את  ׂשרף ואפּלּו עׂשה. מצות זֹו ּגזל", אׁשר הּגזלה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת
וכל  ּדמיה, לׁשּלם חּיב הּוא ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגזלה

עליו. לֹוקין אין לתׁשלּומין, ׁשּנּתן ְְִִִֵֶַַָָָלאו
ּתֹורה ·. ּדין ׁשהּוא, ּכל לגזל עֹובד ואסּור ּגֹוי אפּלּו . ְְֲִִִֵֶָָָֹ

עׁשקֹו, אֹו ּגזלֹו ואם לעׁשקֹו; אֹו לגזלֹו אסּור זרה, ְְְְְְֲֲִָָָָָָָָעבֹודה
ֲִַיחזיר.

ּבחזקה ‚. האדם ממֹון את הּלֹוקח זה ּגֹוזל? הּוא ,איזה ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּלא  לרׁשּותֹו ׁשּנכנס אֹו מּידֹו, מּטלטלין ׁשחטף ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹּכגֹון
ּבעבדיו  ׁשּתקף אֹו מּׁשם, ּכלים ונטל הּבעלים ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָּברצֹון
ואכל  ׂשדהּו לתֹו ׁשּירד אֹו ּבהן, ונׁשּתּמׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּובבהמּתֹו
ׁשּנאמר: ּכענין הּגֹוזל, הּוא - ּבזה ּכּיֹוצא וכל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּפרֹותיה,

הּמצרי". מּיד החנית את ְְֲִִִִִֶַַַַֹ"וּיגזל
ּברצֹון „. ידֹו לתֹו חברֹו ממֹון ׁשּבא זה עֹוׁשק? הּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָאיזה

ּכבׁש - ׁשּתבעּוהּו וכיון אצלֹו[עכב]הּבעלים, הּממֹון ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ
אֹו הלואה חברֹו ּביד לֹו ׁשהיה ּכגֹון החזירֹו; ולא ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹּבחזקה
מּמּנּו להֹוציא יכֹול ואינֹו ּתֹובעֹו והּוא ׂשכירּות, אֹו ְְְְְִִִִֵֶָָּפּקדֹון
את  תעׁשק "לא נאמר: זה על וקׁשה; אּלם  ׁשהּוא ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמּפני

."ֲֵרע
ׁשּנאמר:‰. עצמּה, הּגזלה את להחזיר חּיב - הּגֹוזל ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכל

- נׁשּתּנת אֹו אבדה ואם ּגזל"; אׁשר הּגזלה את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ"והׁשיב
עדים  עליו ׁשּבאּו ּבין עצמֹו, מּפי ׁשהֹודה ּבין ּדמיה. ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמׁשּלם
קֹורה  ּגזל אפּלּו ּבלבד. הּקרן לׁשּלם חּיב זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּגזל

ּבבירה אֹותּה ּתֹורה [בנין]ּובנה ּדין נׁשּתּנת, ולא הֹואיל - ְְְִִִִַָָָָָָֹ
ּתּקנּו אבל לבעליה; קֹורה ויחזיר הּבנין את ׁשּיהרס ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּוא

הּׁשבים ּתּקנת מּפני בתשובה]חכמים מלשוב ימנעו ,[שלא ְֲִִִֵַַַָָָ
ּכּיֹוצא  ּכל וכן הּבנין. יפסיד ולא ּדמיה את נֹותן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיהיה
ּבעל  ּובא החג, ּבסּכת אֹותּה ועׂשה קֹורה, ּגזל אפּלּו ְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָֻּבזה.
אבל  ּדמיה. את לֹו נֹותן - החג ימי ּבתֹו לתּבע ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּקֹורה
את  מחזיר ּבטיט, ּבנאּה ולא נׁשּתּנת ולא הֹואיל החג, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹאחר

עצמּה. ְַַָָהּקֹורה
.Âאינֹו ׁשעבר, ּפי על אף - ּפרּוטה מּׁשוה ּפחֹות ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּגֹוזל

ּגזלה  הׁשב ּפרּוטֹות,ּבתֹורת ׁשלׁש ׁשוֹות אגּדֹות ׁשלׁש ּגזל . ְְְֲֵֵֵַַָָָָָֹֹֻ
ׁשּתים  לֹו והחזיר פרּוטֹות, ׁשּתי ׁשוֹות ׁשלׁשּתן והרי ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָוהּוזלּו

ׁשוה  היתה ּובּתחּלה הֹואיל הּׁשליׁשית, להחזיר חּיב -ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָ
יׁש ּגזלה - אחת והחזיר ּפרּוטה, ׁשוֹות ׁשּתים ּגזל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּפרּוטה.

ּכאן. אין ּגזלה הׁשב מצות ְְִֵֵֵֵַָָָּכאן,
.Ê- ּבּמדּבר ּגזלתֹו לֹו והחזיר ּבּיּׁשּוב, חברֹו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּגֹוזל

לֹו: אֹומר - לאו ואם נֹוטל; רצה, אם הּנגזל: ּביד ְְְְִִִֵֵַַָָָָָהרׁשּות
ּכאן' מּמּני ּתאנס ׁשּמא ּבּיּׁשּוב, אּלא נֹוטל היא 'איני והרי ; ֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

וכן  ּבּיּׁשּוב. לֹו ׁשּיחזירּנה עד ּובאחריּותֹו, הּגזלן ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָּברׁשּות
הּגזלה. ְְִֵֵַָּבדמי

.Áלֹו והבליע חברֹו, את הגזילה]הּגֹוזל ּבחׁשּבֹון [דמי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַ
ממנו] שקנה דבר ּבֹו[של ׁשּיׁש לכיסֹו החזיר ואם יצא. -ְְְִִִֵֶֶָָ

והרי  ׁשעה, ּבכל ּבכיסֹו למׁשמׁש עׂשּוי ׁשאדם יצא, - ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָמעֹות
מּדעת  ׁשּלא ּומנין מעֹותיו, ּבכלל לֹו ׁשהחזיר הּמעֹות ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹמנה
וחּיב  יצא, לא - ּכלּום ּבֹו ׁשאין לכיס החזיר ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹּפֹוטר.

ּפלֹוני. לכיס ׁשהחזיר ׁשּיֹודיעֹו עד הּגזלה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָּבאחריּות
.Ë,חברֹו ׁשל וכליו ּביתֹו אֹו אמתֹו אֹו עבּדֹו החֹומד ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָּכל

ּברעים  עליו והכּביד מּמּנּו, ׁשּיקנהּו לֹו ׁשאפׁשר ּדבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָאֹו
ּדמים  לֹו ׁשּנתן ּפי על אף - מּמּנּו ׁשּלקחֹו עד ּבֹו ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָוהפציר
תחמד". "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹרּבים
על  עֹובר ואינֹו מעׂשה. ּבֹו ׁשאין זה, לאו על לֹוקין ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָואין
"לא  ׁשּנאמר: ּכענין ׁשחמד, החפץ ׁשּיּקח עד זה, ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלאו
ּבֹו ׁשּיׁש חּמּוד ,"ל ולקחּת עליהם, וזהב ּכסף ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹתחמד

ֲֶַמעׂשה.
.È ּכל וכן חברֹו, ׁשל וכליו אׁשּתֹו אֹו ּביתֹו הּמתאּוה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכל

ּכיון  - מּמּנּו לקנֹותן לֹו ׁשאפׁשר ּדברים מּׁשאר ּבהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּכּיֹוצא
עבר  - ּבּדבר לּבֹו ונפּתה זה, ּדבר יקנה היא ּבלּבֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשחׁשב
ּבּלב  אּלא ּתאוה ואין תתאּוה"; "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבלא

ְִַּבלבד.
.‡È,חּמּוד לידי מביאה גזל;הּתאוה לידי מביא והחּמּוד ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָ

להם  ׁשהרּבה ּפי על אף למּכר, הּבעלים רצּו לא ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשאם
"וחמדּו ׁשּנאמר: גזל, לידי יבֹוא - ּברעים והפציר ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבדמים
אֹו ממֹונם להּציל ּבפניו הּבעלים עמדּו ואם וגזלּו". ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָָבּתים
מּמעׂשה  ּולמד צא ּדמים. ׁשפיכּות לידי יבֹוא לגזל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹמנעּוהּו

ונבֹות. ְְַָָאחאב
.·È והּקֹונה אחד; ּבלאו עֹובר - ׁשהּמתאּוה למדּת, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהא

מהם  ּבבּקׁשה אֹו ּבּבעלים ׁשהפציר ּבהפצר ׁשהתאּוה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּדבר
לאוין  ּבׁשני עֹובר ו"לא - תחמד" "לא נאמר לכ ; ְְְְֱִִֵֵֶַַָָֹֹֹ

לאוין. ּבׁשלׁשה עבר ּגזל, ואם ְְְִִִִֶַַַָָָָֹתתאּוה".
.‚Èנׁשמתֹו נֹוטל ּכאּלּו - ּפרּוטה ׁשוה חברֹו את הּגֹוזל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָּכל

וגֹו'.מּמּנּו נפׁש" את ּבצע, ּבצע ּכל ארחֹות "ּכן ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּגזלן  ורצה קּימת, הּגזלה היתה לא אם כן, ּפי על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹואף
ּתּקנת  - הּגזלה ּדמי והחזיר מאליו ּובא ּתׁשּובה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלעׂשֹות
אֹותֹו עֹוזרין אּלא מּמּנּו, מקּבלין ׁשאין היא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָחכמים
וכל  הּׁשבים. על הּיׁשרה הּדר לקרב ּכדי לֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּומֹוחלין
מּמּנּו. נֹוחה חכמים רּוח אין הּגזלה, ּדמי מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהמקּבל

ב  ¤¤ּפרק
.‡- ׁשהיתה ּכמֹות היא הרי אּלא נׁשּתּנת, ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּגזלה
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חדׁש. עׂשר לׁשנים אחת - הּבית ּובעל יֹום. ְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹלׁשלׁשים
ּבׁשּבת ּפעמים מּדֹותיו מקּנח ּוממחה [בשבוע]והחנוני , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

על [רוחץ] מאזנים ּומקּנח ּבׁשּבת, אחת ּפעם ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָָֹמׁשקלֹותיו
יחלידּו. ׁשּלא ּכדי ּומׁשקל, מׁשקל ְְְְִִִֵֶַָָָֹּכל

.ËÈ ליטרה נֹותן - ליטרה רביעי ׁשלׁשה לׁשקל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֹהמבּקׁש
ׁשנּיה  ּבכף ליטרה ּורביע והּבׂשר מאזנים, אּתה ּבכף ׁשאם ; ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ

ׁשּמא  - אחת' ּבכף ליטרה ּורביע ליטרה חצי 'נֹותן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאֹומר
רֹואהּו. הּלֹוקח ואין הּליטרה, רביע ְְְִִִֵֵֵַַַַָֹיּפל

.Î ּומדינה מדינה ּבכל ׁשֹוטרים להעמיד ּדין ּבית ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָחּיבין
את  ּומצּדקין החנּיֹות, על מחּזרין ׁשּיהיּו ,ופל ּפל ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻּובכל
מי  וכל הּׁשערים. את ּופֹוסקין הּמּדֹות, ואת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹהּמאזנים

מ  אֹו חסר, מׁשקל עּמֹו מאזנים ׁשּנמצא אֹו חסרה, ּדה ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּכפי  ּולקנסֹו ּכחֹו, ּכפי להּכֹותֹו רׁשּות להם יׁש - ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָֹֻמקלקלין
הּׁשער  את ׁשּמפקיע מי וכל הּדבר. לחּזק ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּיראה
הּׁשּוק  ּבׁשער ּומֹוכר אֹותֹו וכֹופין אֹותֹו, מּכין - ּביקר .ּומֹוכר ְְְִִֵֵֶַַַַֹ

ט  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. תעׂשה, ּבלא עֹובר מּיׂשראל, נפׁש הּגֹונב ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכל

הּוא  הּדברים, ּבעׂשרת האמּור זה ּפסּוק - תגנב" ְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹ"לא
ׁשּזה  תעׂשה, ּבלא עֹובר הּמֹוכרֹו וכן נפׁשֹות. לגֹונב ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאזהרה
לאוין  ׁשני על לֹוקין ואין עבד". ממּכרת יּמכרּו "לא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבכלל
ּדין, ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן לאו ׁשהּוא מּפני ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאּלּו,
ּומיתתֹו וגֹו'"; מאחיו נפׁש ּגנב איׁש יּמצא "ּכי ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:

ְֶֶּבחנק.
הּיׂשראל,·. את ׁשּיגנב עד חנק, מיתת חּיב הּגּנב ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאין

לאחרים  וימּכרּנּו ּבֹו, ויׁשּתּמׁש לרׁשּותֹו, -ויכניסּנּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַ
ּבֹו נׁשּתּמׁש לא ואפּלּו ּומכרֹו". ּבֹו, "והתעּמר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:
נסמ אֹו עליו ׁשּנׁשען ּכגֹון ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָאּלא

ּבֹו. נׁשּתּמׁש זה הרי - יׁשן ׁשהּנגנב ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבֹו,
עצמֹו,‚. ּברׁשּות הּנגנב ועדין ּומכרֹו, ּבֹו ונׁשּתּמׁש ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָּגנבֹו

ּפטּור  - לרׁשּותֹו הּגּנב הכניסֹו לרׁשּותֹו,ולא והֹוציאֹו ּגנבֹו . ְְְְְְִִִִִַַָָָֹ
אֹו ּבֹו, ׁשּיׁשּתּמׁש קדם מכרֹו אֹו מכרֹו, ולא ּבֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹונׁשּתּמׁש
ׁשּמכרֹו ּכגֹון נגנב, ׁשל מּקרֹוביו לאחד ּומכרֹו ּבֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָנׁשּתּמׁש
נפׁש "ּגנב ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - לאחיו אֹו ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹלאביו
אם  וכן ּבמכירה. ּומּקרֹוביו מאחיו ׁשּיבּדילּנּו עד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמאחיו",
ועדין  ּומכרֹו יׁשן, ּכׁשהּוא ּבֹו ונׁשּתּמׁש יׁשן, והּוא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּגנבֹו

ּפטּור. זה הרי - יׁשן ֲֵֵֶָָהּוא
ׁשהתנה „. ּכגֹון ּבלבד, לעּבריה ּומכרּה אּׁשה, ּגנב אם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻוכן

הרי  - הּולדֹות' אּלא ל ואין לי, הּׁשפחה 'ׁשּזֹו הּלֹוקח: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל
ּפטּור  .זה ֶָ

הּקטן ‰. אחיו את אֹו ּבנֹו את האּפיטרֹוּפין הּגֹונב וכן , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשּגנב  הּבית ּובעל אצלן, סמּוכין ׁשהן היתֹומים את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּגנבּו
ּתינֹוקֹות  ּומלּמד ׁשלחנֹו, על הּסמּוכין ביתֹו מּבני ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻאחד

ּפי  על אף - אצלֹו הּלֹומדים הּקטּנים מן אחד ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָׁשּגנב
ּפרט  ּבידֹו", "ונמצא ׁשּנאמר: ּפטּור, ּומכרֹו, ּבֹו ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנׁשּתּמׁש

ּבידן. מצּויין ׁשהן ְְְִֵֵֶָָלאּלּו
.Âהּק את הּגֹונב אֹו הּגדֹול, את הּגֹונב יֹומֹואחד ּבן טן ֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

חדׁשיו לֹו הריונו]ׁשּכלּו ימי ּבין [תמו נקבה, ּבין זכר ּבין , ְֳֵֵֵֵֶָָָָָָ
ׁשּנאמר: נהרגין, אּלּו הרי - אּׁשה אֹו אי ׁש הּגּנב ֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיה
אֹו הּיׂשראלי, את הּגֹונב ואחד מקֹום. מּכל נפׁש", ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ"ּגנב
ואּלּו מאחיו", "נפׁש ׁשּנאמר: - מׁשחרר עבד אֹו ּגר ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשּגנב
העבד, את הּגֹונב אבל הן. ּובמצוֹות ּבתֹורה אחינּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבכלל

ּפטּור. - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְִִֶֶֶֶֶֶָאֹו
.Ê ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין ּבּמחּתרת, ּדמים;הּבא לֹו אין - ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּורׁשּות  ּפטּורין. האדם, ׁשאר אֹו הּבית ּבעל הרגֹו אם ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָאּלא
ׁשּיכֹולין  מיתה ּבכל ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין להרגֹו לּכל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹיׁש

ּדמים". לֹו "אין ׁשּנאמר: - ֱֲִִֵֶֶַַָלהמיתֹו
.Á ּבּמחּתרת הּבא ׁשל ואחד ּגּגֹו ּבתֹו ׁשּנמצא ּגּנב אֹו , ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

קרּפפֹו ּבתֹו אֹו חצרֹו, ּבתֹו אֹו ּבּיֹום [מגרשו]אדם, ּבין - ְְְֲֵֵֵַַָָ
רב  ׁשּדר לפי "ּבּמחּתרת"? נאמר ולּמה ּבּלילה. ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבין

ּבּלילה. ּבּמחּתרת לבֹוא ְְִֶֶַַַַַַָָָהּגּנבים
.Ë ׁשּבא ּפי על אף ּגּנב, ׁשל ּדמֹו ּתֹורה הּתירה מה ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּומּפני

ּבפניו  הּבית ּבעל עמד ׁשאם ׁשחזקתֹו, לפי ממֹון? עסקי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעל
יהרגּנּו - לגנב,ּומנעֹו חברֹו לבית הּנכנס זה ונמצא ; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּגדֹול, ׁשהיה ּבין - יהרג ּולפיכ להרגֹו, חברֹו אחר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָּכרֹודף
נקבה. ּבין זכר ּבין קטן, ׁשהיה ְֵֵֵֵֶָָָָָָָּבין

.Èאינֹו עליו הּבא הּגּנב ׁשּזה הּבית לבעל ּברּור הּדבר ְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהיה
ואם  להרגֹו; אסּור - ממֹון עסקי על אּלא ּבא ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָהֹורגֹו,

נפׁש הֹורג זה הרי הּׁשמׁשהרגֹו, זרחה "אם ׁשּנאמר: , ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
,עּמ ׁשלֹום לֹו ׁשּיׁש ּכּׁשמׁש הּדבר ל ּברּור אם - ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָעליו"
אינֹו - ּבנֹו על ּבּמחּתרת הּבא אב ,לפיכ ּתהרגהּו. ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָאל
נהרג. אביו, על הּבא הּבן אבל הֹורגֹו; ׁשאינֹו ׁשּוּדאי ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָנהרג,

.‡È מן יֹוצא ּומצאֹו ּגנב ׁשּלא אֹו ויצא, ׁשּגנב הּגּנב ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן
ּדמים  לֹו יׁש רֹודף, ואינֹו ערף ּופנה הֹואיל - .הּמחּתרת ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

הּקיפּוהּו אם ׁשעדין וכן ּפי על אף - אדם ּבני אֹו עדים ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
לֹומר  צרי ואין נהרג. אינֹו עליו, ׁשּבא זה ּברׁשּות ְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָהּוא

נהרג. ׁשאינֹו ּדין, לבית ּבא ְֱִִֵֵֶֶָָאם
.·Èאֹו ׂשדהּו, לתֹו אֹו ּגּנתֹו, לתֹו ּבּמחּתרת הּבא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָוכן

והּסהר הּדיר מגודר]לתֹו ׁשחזקתֹו[מקום ּדמים; לֹו יׁש - ְְְִִֵֶֶַַַַָָ
הּבעלי  רב ׁשאין לפי ּבלבד, הּממֹון על מצּויין ׁשּבא ם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

אּלּו. ְִֵּבמקֹומֹות
.‚Èּדמים לֹו ׁשּיׁש ּגּנב להורגו]ּכל עליו [שאסור נפל אם - ִִֵֶַַָָָָָָ

חּיב  ּבביאתֹו, ּכלים ׁשּבר ואם עליו. מפּקחין ּבׁשּבת, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָּגל
ּבביאתֹו ּכלים ׁשּׁשּבר ּדמים לֹו ׁשאין מי אבל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבתׁשלּומין;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּור, -ְְֵֶַָ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָיׁש
לגזל; ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִֶֶֶַָָֹֹֹמצוֹות
להתאּוֹות; ׁשּלא (ד) לחמד; ׁשּלא (ג) לעׁשק; ׁשּלא ְְְֲִֶֶֶַַַֹֹֹֹֹ(ב)
האבדה; מן יתעּלם ׁשּלא (ו) הּגזלה; את להׁשיב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ(ה)
אּלּו. ּבפרקים – אּלּו מצוֹות ּובאּור האבדה. להׁשיב ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָ(ז)

א ּפרק
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תעׂשה,‡. ּבלא עֹובר - ּפרּוטה ׁשוה חברֹו את הּגֹוזל ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּכל

הּכתּוב  ׁשהרי זה, לאו על לֹוקין ואין תגזל". "לא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
"והׁשיב  ׁשּנאמר: להחזיר, חּיב - ּגזל ׁשאם לעׂשה, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנּתקֹו
את  ׂשרף ואפּלּו עׂשה. מצות זֹו ּגזל", אׁשר הּגזלה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת
וכל  ּדמיה, לׁשּלם חּיב הּוא ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגזלה

עליו. לֹוקין אין לתׁשלּומין, ׁשּנּתן ְְִִִֵֶַַָָָלאו
ּתֹורה ·. ּדין ׁשהּוא, ּכל לגזל עֹובד ואסּור ּגֹוי אפּלּו . ְְֲִִִֵֶָָָֹ

עׁשקֹו, אֹו ּגזלֹו ואם לעׁשקֹו; אֹו לגזלֹו אסּור זרה, ְְְְְְֲֲִָָָָָָָָעבֹודה
ֲִַיחזיר.

ּבחזקה ‚. האדם ממֹון את הּלֹוקח זה ּגֹוזל? הּוא ,איזה ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּלא  לרׁשּותֹו ׁשּנכנס אֹו מּידֹו, מּטלטלין ׁשחטף ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹּכגֹון
ּבעבדיו  ׁשּתקף אֹו מּׁשם, ּכלים ונטל הּבעלים ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָּברצֹון
ואכל  ׂשדהּו לתֹו ׁשּירד אֹו ּבהן, ונׁשּתּמׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּובבהמּתֹו
ׁשּנאמר: ּכענין הּגֹוזל, הּוא - ּבזה ּכּיֹוצא וכל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּפרֹותיה,

הּמצרי". מּיד החנית את ְְֲִִִִִֶַַַַֹ"וּיגזל
ּברצֹון „. ידֹו לתֹו חברֹו ממֹון ׁשּבא זה עֹוׁשק? הּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָאיזה

ּכבׁש - ׁשּתבעּוהּו וכיון אצלֹו[עכב]הּבעלים, הּממֹון ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ
אֹו הלואה חברֹו ּביד לֹו ׁשהיה ּכגֹון החזירֹו; ולא ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹּבחזקה
מּמּנּו להֹוציא יכֹול ואינֹו ּתֹובעֹו והּוא ׂשכירּות, אֹו ְְְְְִִִִֵֶָָּפּקדֹון
את  תעׁשק "לא נאמר: זה על וקׁשה; אּלם  ׁשהּוא ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמּפני

."ֲֵרע
ׁשּנאמר:‰. עצמּה, הּגזלה את להחזיר חּיב - הּגֹוזל ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכל

- נׁשּתּנת אֹו אבדה ואם ּגזל"; אׁשר הּגזלה את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ"והׁשיב
עדים  עליו ׁשּבאּו ּבין עצמֹו, מּפי ׁשהֹודה ּבין ּדמיה. ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמׁשּלם
קֹורה  ּגזל אפּלּו ּבלבד. הּקרן לׁשּלם חּיב זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּגזל

ּבבירה אֹותּה ּתֹורה [בנין]ּובנה ּדין נׁשּתּנת, ולא הֹואיל - ְְְִִִִַָָָָָָֹ
ּתּקנּו אבל לבעליה; קֹורה ויחזיר הּבנין את ׁשּיהרס ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּוא

הּׁשבים ּתּקנת מּפני בתשובה]חכמים מלשוב ימנעו ,[שלא ְֲִִִֵַַַָָָ
ּכּיֹוצא  ּכל וכן הּבנין. יפסיד ולא ּדמיה את נֹותן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיהיה
ּבעל  ּובא החג, ּבסּכת אֹותּה ועׂשה קֹורה, ּגזל אפּלּו ְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָֻּבזה.
אבל  ּדמיה. את לֹו נֹותן - החג ימי ּבתֹו לתּבע ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּקֹורה
את  מחזיר ּבטיט, ּבנאּה ולא נׁשּתּנת ולא הֹואיל החג, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹאחר

עצמּה. ְַַָָהּקֹורה
.Âאינֹו ׁשעבר, ּפי על אף - ּפרּוטה מּׁשוה ּפחֹות ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּגֹוזל

ּגזלה  הׁשב ּפרּוטֹות,ּבתֹורת ׁשלׁש ׁשוֹות אגּדֹות ׁשלׁש ּגזל . ְְְֲֵֵֵַַָָָָָֹֹֻ
ׁשּתים  לֹו והחזיר פרּוטֹות, ׁשּתי ׁשוֹות ׁשלׁשּתן והרי ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָוהּוזלּו

ׁשוה  היתה ּובּתחּלה הֹואיל הּׁשליׁשית, להחזיר חּיב -ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָ
יׁש ּגזלה - אחת והחזיר ּפרּוטה, ׁשוֹות ׁשּתים ּגזל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּפרּוטה.

ּכאן. אין ּגזלה הׁשב מצות ְְִֵֵֵֵַָָָּכאן,
.Ê- ּבּמדּבר ּגזלתֹו לֹו והחזיר ּבּיּׁשּוב, חברֹו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּגֹוזל

לֹו: אֹומר - לאו ואם נֹוטל; רצה, אם הּנגזל: ּביד ְְְְִִִֵֵַַָָָָָהרׁשּות
ּכאן' מּמּני ּתאנס ׁשּמא ּבּיּׁשּוב, אּלא נֹוטל היא 'איני והרי ; ֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

וכן  ּבּיּׁשּוב. לֹו ׁשּיחזירּנה עד ּובאחריּותֹו, הּגזלן ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָּברׁשּות
הּגזלה. ְְִֵֵַָּבדמי

.Áלֹו והבליע חברֹו, את הגזילה]הּגֹוזל ּבחׁשּבֹון [דמי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַ
ממנו] שקנה דבר ּבֹו[של ׁשּיׁש לכיסֹו החזיר ואם יצא. -ְְְִִִֵֶֶָָ

והרי  ׁשעה, ּבכל ּבכיסֹו למׁשמׁש עׂשּוי ׁשאדם יצא, - ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָמעֹות
מּדעת  ׁשּלא ּומנין מעֹותיו, ּבכלל לֹו ׁשהחזיר הּמעֹות ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹמנה
וחּיב  יצא, לא - ּכלּום ּבֹו ׁשאין לכיס החזיר ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹּפֹוטר.

ּפלֹוני. לכיס ׁשהחזיר ׁשּיֹודיעֹו עד הּגזלה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָּבאחריּות
.Ë,חברֹו ׁשל וכליו ּביתֹו אֹו אמתֹו אֹו עבּדֹו החֹומד ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָּכל

ּברעים  עליו והכּביד מּמּנּו, ׁשּיקנהּו לֹו ׁשאפׁשר ּדבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָאֹו
ּדמים  לֹו ׁשּנתן ּפי על אף - מּמּנּו ׁשּלקחֹו עד ּבֹו ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָוהפציר
תחמד". "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹרּבים
על  עֹובר ואינֹו מעׂשה. ּבֹו ׁשאין זה, לאו על לֹוקין ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָואין
"לא  ׁשּנאמר: ּכענין ׁשחמד, החפץ ׁשּיּקח עד זה, ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלאו
ּבֹו ׁשּיׁש חּמּוד ,"ל ולקחּת עליהם, וזהב ּכסף ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹתחמד

ֲֶַמעׂשה.
.È ּכל וכן חברֹו, ׁשל וכליו אׁשּתֹו אֹו ּביתֹו הּמתאּוה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכל

ּכיון  - מּמּנּו לקנֹותן לֹו ׁשאפׁשר ּדברים מּׁשאר ּבהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּכּיֹוצא
עבר  - ּבּדבר לּבֹו ונפּתה זה, ּדבר יקנה היא ּבלּבֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשחׁשב
ּבּלב  אּלא ּתאוה ואין תתאּוה"; "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבלא

ְִַּבלבד.
.‡È,חּמּוד לידי מביאה גזל;הּתאוה לידי מביא והחּמּוד ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָ

להם  ׁשהרּבה ּפי על אף למּכר, הּבעלים רצּו לא ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשאם
"וחמדּו ׁשּנאמר: גזל, לידי יבֹוא - ּברעים והפציר ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבדמים
אֹו ממֹונם להּציל ּבפניו הּבעלים עמדּו ואם וגזלּו". ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָָבּתים
מּמעׂשה  ּולמד צא ּדמים. ׁשפיכּות לידי יבֹוא לגזל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹמנעּוהּו

ונבֹות. ְְַָָאחאב
.·È והּקֹונה אחד; ּבלאו עֹובר - ׁשהּמתאּוה למדּת, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהא

מהם  ּבבּקׁשה אֹו ּבּבעלים ׁשהפציר ּבהפצר ׁשהתאּוה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּדבר
לאוין  ּבׁשני עֹובר ו"לא - תחמד" "לא נאמר לכ ; ְְְְֱִִֵֵֶַַָָֹֹֹ

לאוין. ּבׁשלׁשה עבר ּגזל, ואם ְְְִִִִֶַַַָָָָֹתתאּוה".
.‚Èנׁשמתֹו נֹוטל ּכאּלּו - ּפרּוטה ׁשוה חברֹו את הּגֹוזל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָּכל

וגֹו'.מּמּנּו נפׁש" את ּבצע, ּבצע ּכל ארחֹות "ּכן ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּגזלן  ורצה קּימת, הּגזלה היתה לא אם כן, ּפי על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹואף
ּתּקנת  - הּגזלה ּדמי והחזיר מאליו ּובא ּתׁשּובה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלעׂשֹות
אֹותֹו עֹוזרין אּלא מּמּנּו, מקּבלין ׁשאין היא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָחכמים
וכל  הּׁשבים. על הּיׁשרה הּדר לקרב ּכדי לֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּומֹוחלין
מּמּנּו. נֹוחה חכמים רּוח אין הּגזלה, ּדמי מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהמקּבל

ב  ¤¤ּפרק
.‡- ׁשהיתה ּכמֹות היא הרי אּלא נׁשּתּנת, ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּגזלה
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מּמּנה  הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו ּפי על ׁשּמת אף ּפי על ואף , ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
לבעליה  חֹוזרת זֹו הרי - ּבניו ּביד היא והרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּגזלן

- הּגזלן ּביד נׁשּתּנת ואם לא ּבעצמּה; ׁשעדין ּפי על אף ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָֹ
ּדמיה  ּומׁשּלם ּבׁשּנּוי, אֹותּה קנה - מּמּנה הּבעלים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָנתיאׁשּו

הּגזלה. ְְִֵַַָּכׁשעת
הּגזלה ·. את "והׁשיב ׁשּנאמר: הּוא, ּתֹורה ּדין זה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָודין

ּגזל" מׁשּלם אׁשר ּכׁשּגזלּה, היא אם - למדּו הּׁשמּועה מּפי . ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
הּבעלים  נתיאׁשּו ּדמיה. מׁשּלם ּבידֹו, נׁשּתּנת ואם ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָאֹותּה;
ׁשהׁשּביחה  הּׁשבח ּכל הּגזלן קנה - נׁשּתּנת ולא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמּמּנה,
זה  ודבר הּגזלה; ּכׁשעת אּלא מׁשּלם ואינֹו יאּוׁש, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאחר

הּׁשבים ּתּקנת מּפני מלשוב מּדבריהם, ימנעו [שלא ְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ונֹוטל .בתשובה] הּׁשבח, לֹו ׁשמין - הּגזלה את ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּוכׁשּמחזיר

הּנגזל. ְִִַָמן
ּבמּתנה ‚. נתנּה אֹו הּגזלן נׁשּתּנת מכרּה ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ונתיאׁשּו הֹואיל הּלֹוקח. מּיד ּבעצמּה חֹוזרת אינּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּגזלה,
ּונתינה  מכירה לאחר ּבין ּונתינה מכירה לפני ּבין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּבעלים,

רׁשּות. וׁשּנּוי ּביאּוׁש הּלֹוקח אֹותּה קנה -ְְְִֵֵַַָָָ
מה הּגֹוזל „. - יאּוׁש לפני הֹוריׁש אֹו ּומכר והׁשּביח, ְְְִִִִֵֵֵַַַַָ

יֹורׁש אֹו לֹוקח וקנה מכר, ּׁשהׁשּביח ּומה הֹוריׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּׁשהׁשּביח
וחֹוז  הּגזלה, ּומחזיר מּנגזל הּׁשבח ּדמי ונֹוטל הּׁשבח, ר את ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

נתיאׁש לא ׁשהרי הּגזלן, מן הּׁשבח ּדמי ונֹוטל וכן הּנגזל | . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
הּנגזל. מן הּׁשבח נֹוטל הּיֹורׁש, אֹו הּלֹוקח הׁשּביח ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָאם

חֹוזרת ‰. הּגֹוי, ׁשהׁשּביח ּפי על אף - לגֹוי הּגזלן ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָמכר
הֹואיל  - ׁשהׁשּביחּה אחר ליׂשראל הּגֹוי מכרּה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָלבעליה.
ואם  הּׁשבח; קנה יׂשראל, ּבידֹו ׁשהיא וזה יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהּגזלן

מּידֹו מֹוציאין אין הּנגזל, .ּתפׂש ְִִִִֵַַָָָ
.Â אחר אֹו יאּוׁש אחר ׁשהׁשּביחה ׁשהּגזלה ּבארנּו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכבר

על  אף הּׁשבים, ּתּקנת מּפני ּגזלן ׁשל הּׁשבח - ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשּנׁשּתּנת
מאליה  ׁשהׁשּביחה אצלֹו,ּפי ונתעּברה ּפרה ּגזל ּכיצד? . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּגזל  ילדה, לא ׁשעדין ּבין ּבּדין ׁשּתבעֹו קדם ׁשּילדה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבין
אצלֹו[כבשה]רחל קדם [בצמר]ונטענה ׁשּגזזּה ּבין , ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֹ

ונתיאׁשּו הֹואיל - ּגזזּה לא ׁשעדין ּבין ּבּדין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּתבעֹו
הּגּזֹות  ּוגזזּה, ילדה ואם הּגזלה. ּכׁשעת מׁשּלם ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּבעלים,
ׁשמין  - ּגזזּה ולא ילדה לא עדין ואם ּגזלן; ׁשל ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹֹוהּולדֹות

עצמּה. הּבהמה ּומחזיר הּנגזל, מן הּׁשבח ונֹוטל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָלֹו,
.Ê,ילדה ּכ ואחר הּבעלים ונתיאׁשּו מעּברת, ּפרה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻּגזל

מׁשּלם  - ּגזזּה ּכ ואחר הּבעלים ונתיאׁשּו טעּונה, ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָרחל
לּגזז  העֹומדת רחל ּודמי לילד, העֹומדת ּפרה ואם ּדמי . ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

הּגּזֹות  הרי - ּגזזּה אֹו ילדה ׁשּנׁשּתּנת קדם אֹו יאּוׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלפני
ּביד  נטענה אֹו ׁשּנתעּברה ּפי על ואף ּבעלים; ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָוהּולדֹות

הּגזלה,,הּגזלן  נׁשּתּנת ולא הּבעלים נתיאׁשּו ולא הֹואיל ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֹֹ
ּבאנסיה. חּיב ׁשהּגזלן ּפי על אף עדין, היא ּבעליה ְְְֲֳִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּברׁשּות

.Á- הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו אחר וטבח והקּדיׁש ּגזל, אֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּגנב
ׁשּלא  ּכדי ּבלבד, ׁשהקּדיׁשּה מּׁשעה הּגזלן ּברׁשּות היא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי
עד  ּגנבה מּׁשעת וגּזֹותיה ולדֹותיה וכל נׂשּכר; חֹוטא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיהא

לּבעלים  הקּדׁש, .ׁשעת ְְְִֵֶַַָ
.Ë ּגּזֹות ּכגֹון מאליו, הּבא ּבׁשבח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

לפני ּוולדֹות  אפּלּו - ּופּטמּה ּכחּוׁשה היתה אם אבל . ְְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָ
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפּטּום. ׁשבח הּנגזל מן נֹוטל ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹיאּוׁש,

הֹוצאה. ּבֹו ׁשּיׁש ִֵֶֶַָָמּׁשבח
.Èלברּיתֹו החֹוזר ּכיצד?[לקדמותו]ׁשּנּוי ׁשּנּוי. אינֹו , ְִִִִֵֵֵַַָ

- ּתבה מהן ועׂשה ּבמסמרים, אֹותם ודּבק עצים ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּגֹוזל
לּוחֹות  וחֹוזרים אֹותן, לפרק אפׁשר ׁשהרי ׁשּנּוי; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָאינֹו

ְֶָּכׁשהיּו.
.‡Èידק ׁשאם קנה; לא - לבנה ועׂשהּו עפר [יכתוש]ּגזל ְְִֵֶַָָָָָָָָָֹֹ

ועׂשהּו מּתכת ׁשל לׁשֹון ּגזל ּכׁשהיתה. עפר ּתחזר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהּלבנה,
ּכׁשהיה. לׁשֹון יחזר הּמטּבע, יּתי ׁשאם קנה; לא - ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹמטּבע

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.·Èוׁשפן עצים הּגֹוזל ּבהן [שייפן]אבל חפר אֹו וקּצצן, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

אֹו ולּבנֹו, נּפצֹו אֹו ּוצבעֹו, צמר ׁשּגזל אֹו ּכלים, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָועׂשין
טוי צמר]ׁשּגזל לבנה [חוטי ׁשּגזל אֹו ּבגדים, ועׂשהּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

הרי  - והּתיכן מעֹות אֹו וסּתתן, אבנים אֹו עפר, ְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָועׂשאּה
ּפנים  אחרֹות, מעֹות אֹותֹו יעׂשה ׁשאם ּבידֹו; ׁשּנּוי ְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹזה

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הן. ְֲֵֵֵֶַָָֹחדׁשֹות
.‚È ׁשהרי קנה; לא - וחּדׁשן וׁשפן יׁשנֹות, מעֹות ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹהּגֹוזל

קנה; - ויּׁשנם חדׁשֹות מעֹות ּגזל ּכׁשהיּו. וחֹוזרין ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָמתיּׁשנין,
הן  חדׁשֹות ּפנים אֹותן, יחּדׁש ּוקצצֹוׁשאם מחּבר ּדקל ּגזל . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

חליֹות חליֹות ּכרתֹו קנה; לא טבעות]- ועׂשהּו[טבעות ְְְְָָָָָֹֻֻ
קנה. - ָָקֹורֹות

.„È קּצצן קנה; לא - קטּנֹות ועׂשין ּגדֹולֹות קֹורֹות ְְְֲִַַַָָָָָָֹּגזל
לּולב [קרשים]לּוחֹות ּגזל קנה. - ׁשמם ׁשּנׁשּתּנה ְְִֶַַַָָָָָָעד

הּופּיה  ועׂשין עלים ּגזל העלים. קנה - עליו ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָָוהפריד
ׁשֹור [מטאטא] ונעׂשה עגל איל, ונעׂשה טלה ּגזל קנה. -ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ואף  הּגזלה, ּכׁשעת ּומׁשּלם וקנהּו; ּבידֹו, ׁשּנּוי זה הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
הּבעלים. נתיאׁשּו ׁשּלא ּפי ְְֲִִִֶַַָָֹעל

.ÂËׁשמין אין - ּוׁשברֹו ּכלי הּפחת [מעריכים]ּגזל לֹו ְְְִִֵַַָָָָ
בלבד] הנזק של הּׁשבּור [ערכו והּכלי ּדמיו; מׁשּלם אּלא ,ְְְִֵֶַַַָָָָ

- הּׁשבּור הּכלי את לּטל הּבעלים רצּו ואם ּגזלן. ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹׁשל
לא  ואם לּבעלים; היא ּתּקנה ׁשּזֹו הּפחת; ּומׁשּלם ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹנֹוטלין,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבידן. הרׁשּות ּבּה, ְְְֵֵֶַָָָָָָֹרצּו
.ÊËׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף - והּוקרה נׁשּתּנת, ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּגזלה

ּבּה לּגזלן ואין לבעליה, חֹוזרת זֹו הרי - הּבעלים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמּמּנה
ּכגֹון ּכלּום  אּלא יאּוׁש, אחר הּׁשבח את לּגזלן ּתּקנּו ׁשּלא ; ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

קּימת, הּגזלה היתה אם - הּיקר ׁשבח אבל ּוולדֹות; ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּגּזֹות
ּבֹו. זֹוכה ואינֹו ּבעיניה ְְֵֵֶֶֶֶָחֹוזרת

ג  ¤¤ּפרק
ּדינר ‡. ׁשוה היא והרי מחברֹו, יין ׁשל חבית ֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּגֹוזל

ׁשּבר  אם - ּבארּבעה ועמדה אצלֹו והּוקרה הּגזלה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבׁשעת
אחר  ּבמּתנה נתנּה אֹו מכרּה אֹו אֹותּה ׁשתה אֹו החבית ְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָאת
העֹולם; מן הֹוצאה ּכׁשעת ארּבעה, מׁשּלם - ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָׁשהּוקרה
אֹו מאליה נׁשּברה ּבעצמּה. חֹוזרת היתה הּניחּה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשאּלּו

הּגזלה  ּכׁשעת ּדינר, מׁשּלם - .אבדה ְְְְִִֵֵַַַָָָָ
מן ·. הֹוצאה ּובׁשעת ארּבעה, הּגזלה ּבׁשעת ׁשוה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָהיתה
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ׁשּׁשּבר  ּבין הּגזלה, ּכׁשעת ארּבעה, מׁשּלם - ּדינר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהעֹולם
ׁשּנ ּבין ׁשּׁשתיּה, אֹו מאליה אֹותּה אבדה אֹו ּכל ׁשּברה וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
חֹותל‚. כלי]הּגֹוזל ּתמרים,[סוג חמּׁשים ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִִִֵֵֶַָָ

ּוכׁשּיּמכר  ּבתׁשעה, יּמכר ּכאחת ּכּלֹו החֹותל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּוכׁשּיּמכר
ואין  ּתׁשעה, אּלא מׁשּלם אינֹו - ּבעׂשרה יּמכר אחת ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאחת
וכן  מֹוכר'. הייתי אחת אחת 'אני לֹו: לֹומר יכֹול ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָהּנגזל
אבל  הדיֹוט; ּבנכסי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבמּזיק, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּדין

עׂשרה. מׁשּלם אּלא ּכן, אינֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָּבהקּדׁש
לחזר,„. יכֹול ׁשאינֹו ּכחׁש ּכחׁשה אֹו והזקינה, ּבהמה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּגזל

לחזר, יכֹול ׁשאינֹו ּכחׁש ּכחׁשּו אֹו והזקינּו, עבדים ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּגזל
מטּבע  ׁשּגזל אֹו ּתעלה, רפּואת להם ׁשאין חלאים ְְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכגֹון

הּמל ּפסלֹו אֹו אֹוונסּדק ּכּלן, והרקיבּו ּפרֹות ׁשּגזל אֹו , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ּומׁשּלם  ּוׁשברֹו, ּכלי ׁשּגזל ּכמי זה הרי - והחמיץ יין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּגזל
ּכחׁש וכחׁשּו ועבדים, ּבהמה ּגזל אם אבל הּגזלה. ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָּכׁשעת
והרי  זֹו, ּבמדינה ונפסל מטּבע ׁשּגזל אֹו לחזר, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשאפׁשר
מקצתן, והרקיבּו ּפרֹות ׁשּגזל אֹו אחרת, ּבמדינה יֹוצא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּוא
אֹו הּפסח, עליו ועבר חמץ ׁשּגזל אֹו ונטמאת, ּתרּומה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָאֹו
ׁשהיתה  אֹו מּלּקרב, ׁשּנפסלה אֹו עברה, ּבּה ונעברה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָּבהמה
ּומחזיר  ,'לפני ׁשּל 'הרי לֹו: אֹומר - להּסקל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָיֹוצאה

ּבעצמ  ּה.אֹותּה ְְַָָ
אם ‰. אבל הּגזלה. את ּבׁשהחזיר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה

חּיב  - ּבהניה ׁשּנאסרה אחר אבדה אֹו הּגזלה, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָנׂשרפה
הּגזלה  ּכׁשעת ּדמיה לֹו אחר להחזיר ּבֹו ּכפר אם ,לפיכ . ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

ואׁשם. וחמׁש קרן לׁשּלם חּיב - ונׁשּבע ּבהניה, ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאסרה
.Âחרׁש אֹו עליה, רכב אֹו מּׂשא, עליה ונׂשא ּבהמה ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּגֹוזל

על  אף - לבעליה והחזירּה ּבזה, וכּיֹוצא ּבּה ּדׁש אֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבּה
תעׂשה  ּבלא ׁשעבר לא ּפי ׁשהרי ּכלּום; לׁשּלם חּיב אינֹו , ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

אֹו לגזל זה אדם החזק ואם הכחיׁשּה. ולא ְְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹֹֻהפסידּה,
ואפּלּו אֹותֹו, קֹונסין - ּפעם אחר ּפעם אּלּו מעׂשים ְֲֲֲִִִֵַַַַַַַַַלעׂשֹות
ּבּבהמה, ׁשהׁשּביח הּׁשבח אֹו הּׂשכר וׁשמין לארץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבחּוצה

לּנגזל. ְְִֵַַָּומׁשּלם
.Êּבּטלֹו ולא מלאכה, ּבֹו ועׂשה חברֹו, ׁשל עבּדֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹהּתֹוקף

יּבטל  ׁשּלא לאדם לֹו ׁשּנֹוח ּפטּור, - אחרת ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּמלאכה
ּכפֹועל  לֹו מׁשּלם אחרת, מּמלאכה ּבּטלֹו ואם .עבּדֹו; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

.Á אם - מלאכה ּבּה ועׂשה חברֹו, ׁשל ספינתֹו ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָהּתֹוקף
לׂשכר עׂשּויה ּפחתה,[להשכרה]אינּה ּכּמה לֹו ׁשמין - ְֲֲִֵַָָָָָָָָ

ּבתֹורת  לּה ירד אם - לׂשכר היא עׂשּויה ואם ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָויׁשּלם.
לּטל ׂשכיר  הּבעל רצה אם - ּברׁשּות ׁשּלא וירד הֹואיל ּות, ְְְִִִִִֶַַַַָָָֹֹ

ּבתֹורת  לּה ירד ואם נֹוטל. ּפחתּה, לּטל רצה נֹוטל; ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָֹׂשכרּה,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפחת. נֹותן ְְֵֵֵֵֶַַָָָֹּגזל,

.Ëאינּה חצר אֹותּה אם - מּדעּתֹו ׁשּלא חברֹו ּבחצר ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּדר

ּפי  על אף ׂשכר, לֹו להעלֹות צרי אינֹו - לׂשכר ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָעׂשּויה
לא  וזה נהנה, ׁשּזה לעצמֹו; מקֹום לׂשּכר הּדר זה ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּדר
זה  ּדר ׁשאין ּפי על אף - לׂשכר עׂשּויה החצר ואם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחסר.

ממֹון  חּסרֹו ׁשהרי ׂשכר, לֹו להעלֹות צרי .לׂשּכר, ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹ
.È צמר לֹו ׁשהיה אחד [צבעים]וסּמניןמי ּובא ׁשרּויין, ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ

ּדמי  לֹו מׁשּלם - חברֹו מּדעת ׁשּלא ּבּסּמנין הּצמר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹוצבע
ואינֹו ּבּצמר, ּׁשהפסיד ּגּבי מה ׁשעל סּמנין ׁשבח לֹו מחּׁשב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָ

אין  הּסּמנין, מן ּׁשחּסרֹו מה ּדמי הּנּזק ּתפׂש ואם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּצמר.
מּידֹו. ִִִָמֹוציאין

.‡Èיד יד [להשתמש]הּׁשֹולח ׁשּׁשלח ּבין - ּבפּקדֹון ְִֵֵֶַַַָָָָ
ּגזלן, זה הרי - ּוׁשלּוחֹו ועבּדֹו ּבנֹו יד על אֹו ְְְְְְְֲֵֶַַַַַָּבעצמֹו,
הּגזלנין. ּכל ּכדין ּברׁשּותֹו, הּגזלה ונעׂשת ּבאנסיו, ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָונתחּיב
ׁשּיׁשלח  עד ּבאחריּותֹו, חּיב אינֹו - ּבפּקדֹון יד לׁשלח ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹחׁשב

חּסר ׁשּלא ּפי על אף ּבֹו; נתחּיב יד, ּומּׁשּיׁשלח מּמּנּויד. ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּכדי  ּברׁשּותֹו למקֹום מּמקֹום הּפּקדֹון נטל אּלא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָּכלּום,

חּיב  זה הרי - יד ּבֹו צריכה לׁשלח אינּה יד ׁשּׁשליחּות ; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ִָחּסרֹון.

.·È נתחּיב - רביעית מּמּנה לּטל החבית את ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹהגּביּה
נטל  ׁשּלא ּפי על אף הּכיס ּבאנסיה, את הגּביּה אם אבל . ְֲֳִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּגּוף ׁשאינן מּדברים בּכיס וכּיֹוצא ּדינר, מּמּנּו [גוש]לּטל ְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
נתחּיב  לא אֹו הּכיס, ּבכל נתחּיב אם ספק זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאחד

ּבלבד. ּבדינר ְְִִֶַָָאּלא
.‚È אּלא חּיב אינֹו - מקצתן ונטל אצלֹו, מפקדין ּפרֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהיּו

ּבמקֹומֹו, הּמּנח הּפּקדֹון ּוׁשאר ׁשּנטל; הּפרֹות ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֻּבאחריּות
ׁשּנטל, זה מחמת הּׁשאר נפסד ואם ּבעליו. ּברׁשּות הּוא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

ּבּכל  מּמּנה חּיב ונטל ּבמקֹומּה, החבית את הּטה ּכיצד? . ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
- ּבמקֹומּה והיא ׁשּנטל, אחר נׁשּברה אם - יתר אֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָרביעית
החבית; את הגּביּה לא ׁשהרי ּׁשּנטל, ּבמה אּלא חּיב ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאינֹו
ּכל  וכן הּגזלה. ּכׁשעת ּכּלּה ּדמי את מ ׁשּלם החמיצה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻואם

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.„È ּבׁשעת ּברׁשּותֹו היה אם - ּדין ּבבית ּבפּקדֹון ְְְְִִִִִֵֵַַָָָהּכֹופר

ּבאנסיו  ונתחּיב ּגזלן, עליו נעׂשה - .ׁשּכֹופר ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָָ
.ÂË ּגזלן זה הרי הּבעלים, מּדעת ׁשּלא ּכלי הּׁשֹואל היה . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

אח  ּולקחֹו עבּדֹו, ּביד אֹו הּבית, ּבעל ׁשל ּבנֹו מהן ּביד ד ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ּברׁשּותֹו, ונעׂשה מּדעת, ׁשּלא ׁשֹואל זה הרי - ּבֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹונׁשּתּמׁש
החזירֹו אם ,לפיכ לּבעלים; ׁשּיחזירּנּו עד ּבאנסיו, ְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָונתחּיב
חּיב  - נׁשּבר אֹו מהן ואבד לעבד, אֹו ּבידֹו, ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלּקטן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶַַָֹלׁשּלם.
.ÊË הרי החֹוטף - ּדין ּבית ּברׁשּות ׁשּלא הּלוה מּיד מׁשּכֹון ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹ

לֹו חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּגזלן, אם זה לֹומר צרי ואין . ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשּנאמר: ּגזלן, ׁשהּוא - ּומׁשּכנֹו חברֹו ּבית לתֹו ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָנכנס

ּתעמד". ֲַַֹ"ּבחּוץ
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מּמּנה  הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו ּפי על ׁשּמת אף ּפי על ואף , ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
לבעליה  חֹוזרת זֹו הרי - ּבניו ּביד היא והרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּגזלן

- הּגזלן ּביד נׁשּתּנת ואם לא ּבעצמּה; ׁשעדין ּפי על אף ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָֹ
ּדמיה  ּומׁשּלם ּבׁשּנּוי, אֹותּה קנה - מּמּנה הּבעלים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָנתיאׁשּו

הּגזלה. ְְִֵַַָּכׁשעת
הּגזלה ·. את "והׁשיב ׁשּנאמר: הּוא, ּתֹורה ּדין זה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָודין

ּגזל" מׁשּלם אׁשר ּכׁשּגזלּה, היא אם - למדּו הּׁשמּועה מּפי . ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
הּבעלים  נתיאׁשּו ּדמיה. מׁשּלם ּבידֹו, נׁשּתּנת ואם ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָאֹותּה;
ׁשהׁשּביחה  הּׁשבח ּכל הּגזלן קנה - נׁשּתּנת ולא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמּמּנה,
זה  ודבר הּגזלה; ּכׁשעת אּלא מׁשּלם ואינֹו יאּוׁש, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאחר

הּׁשבים ּתּקנת מּפני מלשוב מּדבריהם, ימנעו [שלא ְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ונֹוטל .בתשובה] הּׁשבח, לֹו ׁשמין - הּגזלה את ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּוכׁשּמחזיר

הּנגזל. ְִִַָמן
ּבמּתנה ‚. נתנּה אֹו הּגזלן נׁשּתּנת מכרּה ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ונתיאׁשּו הֹואיל הּלֹוקח. מּיד ּבעצמּה חֹוזרת אינּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּגזלה,
ּונתינה  מכירה לאחר ּבין ּונתינה מכירה לפני ּבין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּבעלים,

רׁשּות. וׁשּנּוי ּביאּוׁש הּלֹוקח אֹותּה קנה -ְְְִֵֵַַָָָ
מה הּגֹוזל „. - יאּוׁש לפני הֹוריׁש אֹו ּומכר והׁשּביח, ְְְִִִִֵֵֵַַַַָ

יֹורׁש אֹו לֹוקח וקנה מכר, ּׁשהׁשּביח ּומה הֹוריׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּׁשהׁשּביח
וחֹוז  הּגזלה, ּומחזיר מּנגזל הּׁשבח ּדמי ונֹוטל הּׁשבח, ר את ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

נתיאׁש לא ׁשהרי הּגזלן, מן הּׁשבח ּדמי ונֹוטל וכן הּנגזל | . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
הּנגזל. מן הּׁשבח נֹוטל הּיֹורׁש, אֹו הּלֹוקח הׁשּביח ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָאם

חֹוזרת ‰. הּגֹוי, ׁשהׁשּביח ּפי על אף - לגֹוי הּגזלן ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָמכר
הֹואיל  - ׁשהׁשּביחּה אחר ליׂשראל הּגֹוי מכרּה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָלבעליה.
ואם  הּׁשבח; קנה יׂשראל, ּבידֹו ׁשהיא וזה יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהּגזלן

מּידֹו מֹוציאין אין הּנגזל, .ּתפׂש ְִִִִֵַַָָָ
.Â אחר אֹו יאּוׁש אחר ׁשהׁשּביחה ׁשהּגזלה ּבארנּו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכבר

על  אף הּׁשבים, ּתּקנת מּפני ּגזלן ׁשל הּׁשבח - ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשּנׁשּתּנת
מאליה  ׁשהׁשּביחה אצלֹו,ּפי ונתעּברה ּפרה ּגזל ּכיצד? . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּגזל  ילדה, לא ׁשעדין ּבין ּבּדין ׁשּתבעֹו קדם ׁשּילדה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבין
אצלֹו[כבשה]רחל קדם [בצמר]ונטענה ׁשּגזזּה ּבין , ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֹ

ונתיאׁשּו הֹואיל - ּגזזּה לא ׁשעדין ּבין ּבּדין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּתבעֹו
הּגּזֹות  ּוגזזּה, ילדה ואם הּגזלה. ּכׁשעת מׁשּלם ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּבעלים,
ׁשמין  - ּגזזּה ולא ילדה לא עדין ואם ּגזלן; ׁשל ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹֹוהּולדֹות

עצמּה. הּבהמה ּומחזיר הּנגזל, מן הּׁשבח ונֹוטל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָלֹו,
.Ê,ילדה ּכ ואחר הּבעלים ונתיאׁשּו מעּברת, ּפרה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻּגזל

מׁשּלם  - ּגזזּה ּכ ואחר הּבעלים ונתיאׁשּו טעּונה, ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָרחל
לּגזז  העֹומדת רחל ּודמי לילד, העֹומדת ּפרה ואם ּדמי . ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

הּגּזֹות  הרי - ּגזזּה אֹו ילדה ׁשּנׁשּתּנת קדם אֹו יאּוׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלפני
ּביד  נטענה אֹו ׁשּנתעּברה ּפי על ואף ּבעלים; ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָוהּולדֹות

הּגזלה,,הּגזלן  נׁשּתּנת ולא הּבעלים נתיאׁשּו ולא הֹואיל ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֹֹ
ּבאנסיה. חּיב ׁשהּגזלן ּפי על אף עדין, היא ּבעליה ְְְֲֳִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּברׁשּות

.Á- הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו אחר וטבח והקּדיׁש ּגזל, אֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּגנב
ׁשּלא  ּכדי ּבלבד, ׁשהקּדיׁשּה מּׁשעה הּגזלן ּברׁשּות היא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי
עד  ּגנבה מּׁשעת וגּזֹותיה ולדֹותיה וכל נׂשּכר; חֹוטא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיהא

לּבעלים  הקּדׁש, .ׁשעת ְְְִֵֶַַָ
.Ë ּגּזֹות ּכגֹון מאליו, הּבא ּבׁשבח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

לפני ּוולדֹות  אפּלּו - ּופּטמּה ּכחּוׁשה היתה אם אבל . ְְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָ
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפּטּום. ׁשבח הּנגזל מן נֹוטל ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹיאּוׁש,

הֹוצאה. ּבֹו ׁשּיׁש ִֵֶֶַָָמּׁשבח
.Èלברּיתֹו החֹוזר ּכיצד?[לקדמותו]ׁשּנּוי ׁשּנּוי. אינֹו , ְִִִִֵֵֵַַָ

- ּתבה מהן ועׂשה ּבמסמרים, אֹותם ודּבק עצים ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּגֹוזל
לּוחֹות  וחֹוזרים אֹותן, לפרק אפׁשר ׁשהרי ׁשּנּוי; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָאינֹו

ְֶָּכׁשהיּו.
.‡Èידק ׁשאם קנה; לא - לבנה ועׂשהּו עפר [יכתוש]ּגזל ְְִֵֶַָָָָָָָָָֹֹ

ועׂשהּו מּתכת ׁשל לׁשֹון ּגזל ּכׁשהיתה. עפר ּתחזר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהּלבנה,
ּכׁשהיה. לׁשֹון יחזר הּמטּבע, יּתי ׁשאם קנה; לא - ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹמטּבע

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.·Èוׁשפן עצים הּגֹוזל ּבהן [שייפן]אבל חפר אֹו וקּצצן, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

אֹו ולּבנֹו, נּפצֹו אֹו ּוצבעֹו, צמר ׁשּגזל אֹו ּכלים, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָועׂשין
טוי צמר]ׁשּגזל לבנה [חוטי ׁשּגזל אֹו ּבגדים, ועׂשהּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

הרי  - והּתיכן מעֹות אֹו וסּתתן, אבנים אֹו עפר, ְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָועׂשאּה
ּפנים  אחרֹות, מעֹות אֹותֹו יעׂשה ׁשאם ּבידֹו; ׁשּנּוי ְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹזה

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הן. ְֲֵֵֵֶַָָֹחדׁשֹות
.‚È ׁשהרי קנה; לא - וחּדׁשן וׁשפן יׁשנֹות, מעֹות ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹהּגֹוזל

קנה; - ויּׁשנם חדׁשֹות מעֹות ּגזל ּכׁשהיּו. וחֹוזרין ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָמתיּׁשנין,
הן  חדׁשֹות ּפנים אֹותן, יחּדׁש ּוקצצֹוׁשאם מחּבר ּדקל ּגזל . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

חליֹות חליֹות ּכרתֹו קנה; לא טבעות]- ועׂשהּו[טבעות ְְְְָָָָָֹֻֻ
קנה. - ָָקֹורֹות

.„È קּצצן קנה; לא - קטּנֹות ועׂשין ּגדֹולֹות קֹורֹות ְְְֲִַַַָָָָָָֹּגזל
לּולב [קרשים]לּוחֹות ּגזל קנה. - ׁשמם ׁשּנׁשּתּנה ְְִֶַַַָָָָָָעד

הּופּיה  ועׂשין עלים ּגזל העלים. קנה - עליו ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָָוהפריד
ׁשֹור [מטאטא] ונעׂשה עגל איל, ונעׂשה טלה ּגזל קנה. -ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ואף  הּגזלה, ּכׁשעת ּומׁשּלם וקנהּו; ּבידֹו, ׁשּנּוי זה הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
הּבעלים. נתיאׁשּו ׁשּלא ּפי ְְֲִִִֶַַָָֹעל

.ÂËׁשמין אין - ּוׁשברֹו ּכלי הּפחת [מעריכים]ּגזל לֹו ְְְִִֵַַָָָָ
בלבד] הנזק של הּׁשבּור [ערכו והּכלי ּדמיו; מׁשּלם אּלא ,ְְְִֵֶַַַָָָָ

- הּׁשבּור הּכלי את לּטל הּבעלים רצּו ואם ּגזלן. ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹׁשל
לא  ואם לּבעלים; היא ּתּקנה ׁשּזֹו הּפחת; ּומׁשּלם ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹנֹוטלין,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבידן. הרׁשּות ּבּה, ְְְֵֵֶַָָָָָָֹרצּו
.ÊËׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף - והּוקרה נׁשּתּנת, ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּגזלה

ּבּה לּגזלן ואין לבעליה, חֹוזרת זֹו הרי - הּבעלים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמּמּנה
ּכגֹון ּכלּום  אּלא יאּוׁש, אחר הּׁשבח את לּגזלן ּתּקנּו ׁשּלא ; ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

קּימת, הּגזלה היתה אם - הּיקר ׁשבח אבל ּוולדֹות; ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּגּזֹות
ּבֹו. זֹוכה ואינֹו ּבעיניה ְְֵֵֶֶֶֶָחֹוזרת

ג  ¤¤ּפרק
ּדינר ‡. ׁשוה היא והרי מחברֹו, יין ׁשל חבית ֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּגֹוזל

ׁשּבר  אם - ּבארּבעה ועמדה אצלֹו והּוקרה הּגזלה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבׁשעת
אחר  ּבמּתנה נתנּה אֹו מכרּה אֹו אֹותּה ׁשתה אֹו החבית ְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָאת
העֹולם; מן הֹוצאה ּכׁשעת ארּבעה, מׁשּלם - ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָׁשהּוקרה
אֹו מאליה נׁשּברה ּבעצמּה. חֹוזרת היתה הּניחּה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשאּלּו

הּגזלה  ּכׁשעת ּדינר, מׁשּלם - .אבדה ְְְְִִֵֵַַַָָָָ
מן ·. הֹוצאה ּובׁשעת ארּבעה, הּגזלה ּבׁשעת ׁשוה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָהיתה
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ׁשּׁשּבר  ּבין הּגזלה, ּכׁשעת ארּבעה, מׁשּלם - ּדינר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהעֹולם
ׁשּנ ּבין ׁשּׁשתיּה, אֹו מאליה אֹותּה אבדה אֹו ּכל ׁשּברה וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
חֹותל‚. כלי]הּגֹוזל ּתמרים,[סוג חמּׁשים ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִִִֵֵֶַָָ

ּוכׁשּיּמכר  ּבתׁשעה, יּמכר ּכאחת ּכּלֹו החֹותל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּוכׁשּיּמכר
ואין  ּתׁשעה, אּלא מׁשּלם אינֹו - ּבעׂשרה יּמכר אחת ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאחת
וכן  מֹוכר'. הייתי אחת אחת 'אני לֹו: לֹומר יכֹול ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָהּנגזל
אבל  הדיֹוט; ּבנכסי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבמּזיק, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּדין

עׂשרה. מׁשּלם אּלא ּכן, אינֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָּבהקּדׁש
לחזר,„. יכֹול ׁשאינֹו ּכחׁש ּכחׁשה אֹו והזקינה, ּבהמה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּגזל

לחזר, יכֹול ׁשאינֹו ּכחׁש ּכחׁשּו אֹו והזקינּו, עבדים ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּגזל
מטּבע  ׁשּגזל אֹו ּתעלה, רפּואת להם ׁשאין חלאים ְְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכגֹון

הּמל ּפסלֹו אֹו אֹוונסּדק ּכּלן, והרקיבּו ּפרֹות ׁשּגזל אֹו , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ּומׁשּלם  ּוׁשברֹו, ּכלי ׁשּגזל ּכמי זה הרי - והחמיץ יין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּגזל
ּכחׁש וכחׁשּו ועבדים, ּבהמה ּגזל אם אבל הּגזלה. ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָּכׁשעת
והרי  זֹו, ּבמדינה ונפסל מטּבע ׁשּגזל אֹו לחזר, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשאפׁשר
מקצתן, והרקיבּו ּפרֹות ׁשּגזל אֹו אחרת, ּבמדינה יֹוצא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּוא
אֹו הּפסח, עליו ועבר חמץ ׁשּגזל אֹו ונטמאת, ּתרּומה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָאֹו
ׁשהיתה  אֹו מּלּקרב, ׁשּנפסלה אֹו עברה, ּבּה ונעברה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָּבהמה
ּומחזיר  ,'לפני ׁשּל 'הרי לֹו: אֹומר - להּסקל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָיֹוצאה

ּבעצמ  ּה.אֹותּה ְְַָָ
אם ‰. אבל הּגזלה. את ּבׁשהחזיר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה

חּיב  - ּבהניה ׁשּנאסרה אחר אבדה אֹו הּגזלה, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָנׂשרפה
הּגזלה  ּכׁשעת ּדמיה לֹו אחר להחזיר ּבֹו ּכפר אם ,לפיכ . ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

ואׁשם. וחמׁש קרן לׁשּלם חּיב - ונׁשּבע ּבהניה, ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאסרה
.Âחרׁש אֹו עליה, רכב אֹו מּׂשא, עליה ונׂשא ּבהמה ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּגֹוזל

על  אף - לבעליה והחזירּה ּבזה, וכּיֹוצא ּבּה ּדׁש אֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבּה
תעׂשה  ּבלא ׁשעבר לא ּפי ׁשהרי ּכלּום; לׁשּלם חּיב אינֹו , ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

אֹו לגזל זה אדם החזק ואם הכחיׁשּה. ולא ְְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹֹֻהפסידּה,
ואפּלּו אֹותֹו, קֹונסין - ּפעם אחר ּפעם אּלּו מעׂשים ְֲֲֲִִִֵַַַַַַַַַלעׂשֹות
ּבּבהמה, ׁשהׁשּביח הּׁשבח אֹו הּׂשכר וׁשמין לארץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבחּוצה

לּנגזל. ְְִֵַַָּומׁשּלם
.Êּבּטלֹו ולא מלאכה, ּבֹו ועׂשה חברֹו, ׁשל עבּדֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹהּתֹוקף

יּבטל  ׁשּלא לאדם לֹו ׁשּנֹוח ּפטּור, - אחרת ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּמלאכה
ּכפֹועל  לֹו מׁשּלם אחרת, מּמלאכה ּבּטלֹו ואם .עבּדֹו; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

.Á אם - מלאכה ּבּה ועׂשה חברֹו, ׁשל ספינתֹו ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָהּתֹוקף
לׂשכר עׂשּויה ּפחתה,[להשכרה]אינּה ּכּמה לֹו ׁשמין - ְֲֲִֵַָָָָָָָָ

ּבתֹורת  לּה ירד אם - לׂשכר היא עׂשּויה ואם ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָויׁשּלם.
לּטל ׂשכיר  הּבעל רצה אם - ּברׁשּות ׁשּלא וירד הֹואיל ּות, ְְְִִִִִֶַַַַָָָֹֹ

ּבתֹורת  לּה ירד ואם נֹוטל. ּפחתּה, לּטל רצה נֹוטל; ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָֹׂשכרּה,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפחת. נֹותן ְְֵֵֵֵֶַַָָָֹּגזל,

.Ëאינּה חצר אֹותּה אם - מּדעּתֹו ׁשּלא חברֹו ּבחצר ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּדר

ּפי  על אף ׂשכר, לֹו להעלֹות צרי אינֹו - לׂשכר ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָעׂשּויה
לא  וזה נהנה, ׁשּזה לעצמֹו; מקֹום לׂשּכר הּדר זה ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּדר
זה  ּדר ׁשאין ּפי על אף - לׂשכר עׂשּויה החצר ואם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחסר.

ממֹון  חּסרֹו ׁשהרי ׂשכר, לֹו להעלֹות צרי .לׂשּכר, ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹ
.È צמר לֹו ׁשהיה אחד [צבעים]וסּמניןמי ּובא ׁשרּויין, ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ

ּדמי  לֹו מׁשּלם - חברֹו מּדעת ׁשּלא ּבּסּמנין הּצמר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹוצבע
ואינֹו ּבּצמר, ּׁשהפסיד ּגּבי מה ׁשעל סּמנין ׁשבח לֹו מחּׁשב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָ

אין  הּסּמנין, מן ּׁשחּסרֹו מה ּדמי הּנּזק ּתפׂש ואם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּצמר.
מּידֹו. ִִִָמֹוציאין

.‡Èיד יד [להשתמש]הּׁשֹולח ׁשּׁשלח ּבין - ּבפּקדֹון ְִֵֵֶַַַָָָָ
ּגזלן, זה הרי - ּוׁשלּוחֹו ועבּדֹו ּבנֹו יד על אֹו ְְְְְְְֲֵֶַַַַַָּבעצמֹו,
הּגזלנין. ּכל ּכדין ּברׁשּותֹו, הּגזלה ונעׂשת ּבאנסיו, ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָונתחּיב
ׁשּיׁשלח  עד ּבאחריּותֹו, חּיב אינֹו - ּבפּקדֹון יד לׁשלח ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹחׁשב

חּסר ׁשּלא ּפי על אף ּבֹו; נתחּיב יד, ּומּׁשּיׁשלח מּמּנּויד. ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּכדי  ּברׁשּותֹו למקֹום מּמקֹום הּפּקדֹון נטל אּלא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָּכלּום,

חּיב  זה הרי - יד ּבֹו צריכה לׁשלח אינּה יד ׁשּׁשליחּות ; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ִָחּסרֹון.

.·È נתחּיב - רביעית מּמּנה לּטל החבית את ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹהגּביּה
נטל  ׁשּלא ּפי על אף הּכיס ּבאנסיה, את הגּביּה אם אבל . ְֲֳִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּגּוף ׁשאינן מּדברים בּכיס וכּיֹוצא ּדינר, מּמּנּו [גוש]לּטל ְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
נתחּיב  לא אֹו הּכיס, ּבכל נתחּיב אם ספק זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאחד

ּבלבד. ּבדינר ְְִִֶַָָאּלא
.‚È אּלא חּיב אינֹו - מקצתן ונטל אצלֹו, מפקדין ּפרֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהיּו

ּבמקֹומֹו, הּמּנח הּפּקדֹון ּוׁשאר ׁשּנטל; הּפרֹות ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֻּבאחריּות
ׁשּנטל, זה מחמת הּׁשאר נפסד ואם ּבעליו. ּברׁשּות הּוא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

ּבּכל  מּמּנה חּיב ונטל ּבמקֹומּה, החבית את הּטה ּכיצד? . ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
- ּבמקֹומּה והיא ׁשּנטל, אחר נׁשּברה אם - יתר אֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָרביעית
החבית; את הגּביּה לא ׁשהרי ּׁשּנטל, ּבמה אּלא חּיב ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאינֹו
ּכל  וכן הּגזלה. ּכׁשעת ּכּלּה ּדמי את מ ׁשּלם החמיצה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻואם

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.„È ּבׁשעת ּברׁשּותֹו היה אם - ּדין ּבבית ּבפּקדֹון ְְְְִִִִִֵֵַַָָָהּכֹופר

ּבאנסיו  ונתחּיב ּגזלן, עליו נעׂשה - .ׁשּכֹופר ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָָ
.ÂË ּגזלן זה הרי הּבעלים, מּדעת ׁשּלא ּכלי הּׁשֹואל היה . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

אח  ּולקחֹו עבּדֹו, ּביד אֹו הּבית, ּבעל ׁשל ּבנֹו מהן ּביד ד ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ּברׁשּותֹו, ונעׂשה מּדעת, ׁשּלא ׁשֹואל זה הרי - ּבֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹונׁשּתּמׁש
החזירֹו אם ,לפיכ לּבעלים; ׁשּיחזירּנּו עד ּבאנסיו, ְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָונתחּיב
חּיב  - נׁשּבר אֹו מהן ואבד לעבד, אֹו ּבידֹו, ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלּקטן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶַַָֹלׁשּלם.
.ÊË הרי החֹוטף - ּדין ּבית ּברׁשּות ׁשּלא הּלוה מּיד מׁשּכֹון ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹ

לֹו חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּגזלן, אם זה לֹומר צרי ואין . ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשּנאמר: ּגזלן, ׁשהּוא - ּומׁשּכנֹו חברֹו ּבית לתֹו ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָנכנס

ּתעמד". ֲַַֹ"ּבחּוץ



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



znקב z`neh zekld - dxdh xtq - oeygxn 'bÎ'a ipyÎoey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriyc"ryz'd oeygxn 'g - 'a -

ה'תשע"ד  מרחשון ב' ראשון יום
יום ראשון ֿ שני ב 'ֿ ג 'מרחשון 

-dxdhxtq
zn z`nh zFkld¦§ª§©¥

ג  ּפרק
znz̀nehzFkld-dxdhxtq

¤¤
¦§ª§©¥

נפל ‡. אפּלּו הּמת, ּובאהל: ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאּלּו
ּבגידין  אבריו נתקּׁשרּו נצל ׁשּלא ּוכזית הּמת, מּבׂשר ּוכזית , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

שנימוח] בשר עליהן [- ׁשּיׁש הּמת מן ואבר החי מן ואבר ,ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ
מנינֹו ורב ּבנינֹו, ורב והּגלּגלת, והּׁשדרה, ּכראּוי, [של ּבׂשר ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹֹֻ

ּבהן העצמות] ׁשאין ּפי על אף מקֹום מּכל עצמֹות ורבע ,ְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּתבּוסה  ּדם ּורביעית ּדם, ּורביעית מנין, רב ולא ּבנין רב ְְְְְְִִִִִִַָָָָֹֹֹֹלא

הריגה] בעת היוצא עׂשרה.[- ׁשּתים הּכל -ְְֵֵֶַֹ
ּבאהל:·. מטּמאין ואין ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹואּלּו

אֹו ּבׁשרֹו ׁשחסר הּמת מן ואבר ּבׁשרֹו, ׁשחסר החי מן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאבר
והּגלּגלת  עצמֹות, רבע ּבּה ואין ׁשחסרה והּׁשדרה ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻעצמֹו,

רבע ּבּה ואין אפּלּו[הקב]ׁשחסרה אחד ועצם עצמֹות, ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ׁשבעה. הּכל - הּפרס ּובית העּמים, וארץ ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכׂשעֹורה,

והּדֹופק‚. הקבר]הּגֹולל כיסויי ּבמּגע [- מטּמאין - ְְְְִֵֵַַַַָ
הרקב ּבמּׂשא. מטּמאין ואינן ּכקבר, שנרקב]ּובאהל מת -] ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

רבע  טמאת ּבמּגע. מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא, ּבאהל מטּמא -ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֻ
ׁשאין  אבר וטמאת ּדם, רביעית וטמאת ּבאהל, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻֻעצמֹות

ּכראּוי ּבׂשר כשיעור]עליו -]- החי מן ּבין הּמת מן ּבין ִִֵֵֵַַַָָָָָָ
הּנזיר  אין ׁשהרי ּתֹורה; ּדין אינּה טמאתן ׁשּכּלן לי, ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻיראה
על  עליהן חּיבין ואין ּבנזירּות, ׁשּבארנּו ּכמֹו עליהן, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָמגּלח
על  חּיב - ּתֹורה ׁשל ּבטמאה הּטמא וכל הּמקּדׁש, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּביאת
הּמת  מן טמאה ׁשּכל אֹומר, אני לפיכ הּמקּדׁש. ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּביאת

ה  ּתֹורה.ׁשאין ּדין אינּה עליה, מגּלח ּנזיר ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשל „. ּבארֹון ערם, ׁשּיּקבר עד - מטּמא הּמת רקב ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאין

חסר  ׁשלם. ּכּלֹו ויהיה ּבהן, וכּיֹוצא זכּוכית ׁשל אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשיׁש
ׁשל  אֹו עץ ׁשל ּבארֹון אֹו ּבכסּותֹו, ׁשּנקּבר אֹו אבר, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָמּמּנּו
העץ  רקב אֹו הּכסּות ׁשרקב מּפני טמא; רקבֹו אין - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמּתכת

ּבהויתֹו ּברקב ּתתערב הּמּתכת חלּדת המטּמא אֹו ורקב . ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
אמרּו ולא ּבטמאתֹו. הּוא הרי ׁשהּוא, ּכל עפר ּבֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָֹֻׁשּנתערב

רקב. לֹו אין הרּוג, אבל ּבלבד; למת אּלא ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָרקב,
צּפרניו ‰. אֹו ׂשערֹו ׁשּגזזּו אֹו ּכאחד, מתים ׁשני ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָקברּו

אין  - ּבמעיה ועּברּה עּברה אּׁשה ׁשּקברּו אֹו עּמֹו, ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻֻּוקברּום
רקב  .להן ֶָָָ

.Â ׁשּירקיב עד - מטּמא אינֹו רקב, ׁשּנעׂשה עד הּמת ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָטחן
.מאליו  ֵֵָ

.Êמקצתֹו ׁשהרקיב אֹו ׁשהרקיב, עד והּניחֹו ּכּלֹו, ְְְְְִִִִִִִֶֶַָָֻטחנֹו
נטמא  ואם ספק; זה הרי - ּכּלֹו והרקיב ּומת חי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֻּכׁשהּוא

ּבספק  טמא זה הרי זה, מרקב חפנים .למלא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
.Á מעפר אֹו הּמת, ּתחת הּנמצא מעפר ועֹוד חפנים ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹמלא

ׁשּמטּמא  רקב הּוא אם ּטיבֹו, מה ידּוע ואין ּבקבר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּנמצא
הּמת ּבנצל ׁשּנתלכל עפר אּלא אינֹו אֹו ב ּבאהל, שרו [- ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

יׁשהרקוב] ׁשהרי ּובאהל; ּבמּׂשא מטּמא זה הרי - ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹודמֹו
זֹו ׁשאף לי, ויראה רקב. חפנים מלא ועֹוד, חפנים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּבמלא

סֹופרים. מּדברי ְְְִִִֵָֻטמאה
.Ë- והּצלעֹות הּׁשדרה והיא קּימת, וׁשלּדֹו ׁשּנׂשרף, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמת

נחר אם לֹומר צרי ואין ׁשלם, ּכמת מטּמא זה [-הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
האש] צּורת ליחכתו ׁשּנתּבלּבלה עד נׂשרף אם אבל ;ְְְְֲִִִֶַַַַָָ

מרּקם ׁשפיר וכן טהֹור. עוברו]ּתבניתֹו, צורת ניכרה -] ְְְִִֵַָָָֻ
צּורתֹו. נתּבלּבלה ׁשהרי טהֹור, - ּבּמים ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשּטרפֹו

.È טהֹור ּכקמח, ונעׂשה ׁשּנפר הּמת אפר ּבׂשר וכן ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבין  הּמת, מּבׂשר הּנהוין הּתֹולעים וכן טהֹור. ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּׂשרּופין,
ּבכל  ּכבׂשר ׁשהּמח ּבארנּו, ּוכבר טהֹורין. - מתים ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹחּיים

וׁשרץ. ּבנבלה ּבין ּבמת, ּבין - ְְְִֵֵֵֵֶֶָָמקֹום
.‡Èהּל אֹו צרּכֹו, ּכל עּבדֹו אם ּכבׂשרֹו. - האדם [-עֹור ְְְִִִִֵָָָָָָ
עֹובדּהדרך] ּכדי הּתֹורה;[עיבוד]ּבֹו מן טהֹור זה הרי - ְְֲִֵֵֶַָָָ

ּכדי  ּגזרה, - הּמת ּכבׂשר ּבכזית מטּמא מּדבריהם, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאבל
ּבהן. ויׁשּתּמׁשּו האדם עֹורֹות לעּבד אדם ּבני להרּגיל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלא

.·È אד ׁשל ּפניו ּכנגד הּבא חי עֹור ׁשהיה ּבין - ּכׁשּיּולד ם ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
מּפני  טהֹור, זה הרי - מתה ואּמֹו מת ׁשּנֹולד ּבין חּיה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואּמֹו

ּבהן  וכּיֹוצא וקיא צֹואה אֹו ּפרׁש ּכמֹו .ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶֶַָָ
.‚È,והּצּפרן והּׂשער הּׁשּנים מן חּוץ טמא, - ׁשּבּמת ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכל

מחליף  וגזען כשניטלים]הֹואיל מתחלפים ּובׁשעת [- ; ְְְְִִִִַַָ
הּבית  ּבתֹו ּוׂשערֹו ּבחּוץ, הּמת ּכיצד? טמא. הּכל ְְִִֵֵֵַַַַַַָָָֹחּבּורן,
אֹו ּבׁשּניו אֹו ּבׂשערֹו הּנֹוגע וכן ּבּבית; אׁשר ּכל נטמא -ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
להּגזז, העֹומד ׂשערֹו נטמא. - מחּברין ּכׁשהן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻּבצּפרניו,
יׁש להּנטל, עֹומדין והן הֹואיל - להּנטל העֹומד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵָָָָוצּפרנֹו
ּכל  טמא. ספק הּוא הרי - ּבהן הּנֹוגע ,לפיכ ספק; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבהן
מראה  וכל מּדמֹו; חּוץ טהֹור, - הּמת מן הּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָמׁשקה

אדמימות]ּדמים ּומּפני [- ׁשּבארנּו. ּכמֹו טמא, - הּמת מן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ
מׁשקין  על ׁשּגזרּו ּכדר הּמת, מׁשקה על ּגזרּו לא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמה
ּבדלין  הּכל - ׁשהּמת מּפני הּטמאין? מּכל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹהּיֹוצאין

מׁשקיו.[מובדלים] על ּגזרּו לא ְְִֶַַָָֹמּמּנּו,
.„È ּכדם ׁשהיא מּפני ּברביעית, מטּמאה - ׁשּנּמֹוחה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכבד

ּדם[קרוש]קֹופה  ּבֹו[ילד]. אין אם - ּכּלֹו ׁשּיצא קטן, ִֵֵֶַָָָָֻ
ׁשּבֹו. ּדם ּכל ׁשהּוא ּפי על אף טהֹור, - ְִִִֶֶַַָָָרביעית

.ÂË ועצם ּדם, רביעית טהֹורין: ׁשהּוא, ּכל חסרּו אם ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָואּלּו,
ואבר  רקב, חפנים ּומלא נצל, ּוכזית ּבׂשר, ּוכזית ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׂשעֹורה,

ׁשהּוא  ּכל מעצמֹו ׁשחסר החי .מן ְִֵֵֶֶַַַָָ

ה'תשע"ד  מרחשון ג' שני יום

ד  ¤¤ּפרק
ׁשּתהיה רביעית ‡. עד טהֹורה; - מתים מּׁשני הּבאה ּדם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
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ׁשּנגמרה ׁשדרה אחד. מּמת מתים,[נבנתה]הרביעית מּׁשני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
ותׁשלּומן מאחד החליֹות מקצת ׁשהיּו מּמת [השאר]ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

ורבע מתים, ׁשני ׁשל הּגלּגלת וכן מּׁשני [קב]אחר, עצמֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֻ
מטּמאין  אינן אּלּו ּכל - מתים מּׁשני הּמת מן ואבר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָמתים,

עצמֹות. ּכל ּכׁשאר ּובמּׂשא ּבמּגע אּלא ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָֹּבאהל,
טהֹור אבר ·. אנׁשים, מּׁשני החי אחד מן מאיׁש אפּלּו ; ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

טהֹור. לׁשנים, נחלק אם -ְְִִִֶַַָ
נצל‚. ּוכזית מתים, מּׁשני ּבׂשר נימוח]ּכזית מּׁשני [בשר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

יׁש מהן אחד ׁשּכל מתים מּׁשני רקב חפנים ּומלא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמתים,
-]לֹו של זה;רקב [הגדרה עם זה מצטרפין אּלּו הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶָָָ

זה. עם זה מצטרפין - נצל זית וכחצי ּבׂשר, זית ּכחצי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוכן
מּפני  זה, עם זה מצטרפין אין - ׁשּבמת הּטמאֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּוׁשאר

ּבׁשעּוריהן. ׁשוּו ְִֵֶֶָֹׁשּלא
רבע עצם „. וכן ּבמּׂשא; מטּמא לׁשנים, ׁשּנחלק ּכׂשעֹורה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ׁשּנּדקּדקּו אחד מּמת אחד [לחתיכות]עצמֹות ּבכל ואין , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
נּדקּדקּו. לא ּכאּלּו ּבאהל, מטּמאין - ּכׂשעֹורה עצם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹמהן

ורּדדֹוּכזית ‰. חלקים, ׁשחתכֹו הּמת כתשו]מן ודּבקֹו[- ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָ
על  אף קצתֹו, ּבמּגע מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא; ּבאהל מטּמא -ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

חּבּורי ׁשאין - ׁשחּברֹו -]ּפי חּבּור.[ידי אדם ְִִִִֵֵֶֶָָ
.Â ׁשהּתיכֹוּכזית ׁשלם, נוזל]חלב עשאו היה [- טמא; - ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

טהֹור. - והּתיכֹו ְְִִָָֹמפרר,
.Ê ׁשּׁשלּדּהׁשדרה ּפי על אף - ׁשּלּה חליֹות רב ׁשּנגרדּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֻ

- הּקבר ּבתֹו ׁשהיא ּובזמן ּבאהל; מטּמאה אינּה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹקּימת,
מּפני  ּבאהל, מטּמאה - מכּתתת ואפּלּו מׁשּברת, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֻֻאפּלּו

מצרפּה .ׁשהּקבר ְְֶֶֶַָָ
.Á- הּבית לתֹו והכניסן ׁשּנחלקּו, ּבאהל המטּמאין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹּכל

ּבאהל  ּומטּמאין מצרפן, .האהל ְְְְְִֶֶַָָָֹֹ
.Ë מקצתֹועצם והכניס ׁשמים, ּבידי ּבׂשר ּכזית עליו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

הּבית  נטמא - הּבית מן ּכׁשני לפנים ועליהם עצמֹות, ׁשני . ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
טמא; הּבית - לפנים מקצתן והכניס ּבׂשר, זיתים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָחציי
טהֹור; הּבית - אדם ּבידי ּבעצמֹות ּתחּוב הּבׂשר היה ְֲִִִֵַַַָָָָָָָָָָואם

חּבּור. אדם חּבּורי ִִֵֵֶָָׁשאין
.È חפניםמלא[- הּבית [בשר הּבית, ּבתֹו ׁשּנתּפּזר רקב ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

ֵָטמא.
.‡È להּבא רביעית טהֹור הּבית הּבית, ּבתֹו ׁשּנבלעה ;ּדם ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

טמא. ּבארץ, הרביעית ׁשּנבלעה ּבעת ּבֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָוכל
.·È ּובּקׁשּכזית הּבית, ּבתֹו ׁשאבד הּמת חופש]מן ולא [- ְְְִִִֵֶַַַַַַָֹֻ

למפרע, טמא הּבית - ולכׁשּיּמצא טהֹור; הּבית - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָנמצא
ׁשּנמצא. עד ׁשאבד ְִֵֵֶֶַַָָמעת

.‚Èּבאויר ׁשּנׁשּפ ּדם השמים]רביעית קרׁש,[תחת אם - ְְֲִִִִִֶַַָָָ
אׁשּברן ּבמקֹום ׁשהיה מים]אֹו בה שנאספים והּוא [גומא , ְְְִֶֶַָָֹ

והא  ּגּמה, ּכמֹו הּנמּו -הּמקֹום מקצתֹו על הּמאהיל היל ְְְֱֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּבמֹורד האסקּפה על נׁשּפ ּבין[משופע]נטמא. [אם , ְְְְִִֵַַַָָָָֻ

[- נח השיפוע לא ׁשהרי טהֹור, הּבית - לחּוץ ּבין ְֲִִִֵֵֶַַַָָֹלפנים
אֹו אׁשּברן, האסקּפה היתה ואם האסקּפה; על ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻהּדם
ׁשּנבלעה  ּדם רביעית טמא. הּבית - עליה הּדם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּקרׁש
זֹו הרי - ּדם רביעית מּמּנה ויֹוצא מתּכּבסת, אם - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָּבכסּות

אינּה - לאו ואם ּובאהל. ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאה ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹהּכסּות
ׁשּכל  ּבמת; ׁשּנגעה ּככסּות היא והרי ּבאהל, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמטּמאה
אֹותּה? מׁשערין ּכיצד טהֹור. לצאת, יכֹול ׁשאינֹו ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּבלּוע
לתֹוכן  ונֹותן ּכמּדתן, מים ּומביא ּבמים, אֹותּה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָמכּבסין
הּכּבּוס  מי ׁשהיה אֹו ׁשוה, מראיהן היה אם - ּדם ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָרביעית

הּמזג מּמי יֹותר דם]אדם לתוכן שמזגו ׁשּיצא [- ּבידּוע - ְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
רביעית. ְִִִֶָמּמּנה

.„È ׁשהּוא הּמּׂשא וכל הן. ׁשמֹות ׁשלׁשה והאהל, והּמּגע ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
אינֹו - ׁשמֹות ּומּׁשני ּומטּמא; מצטרף, - אחד ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָמּׁשם
אֹו זיתים, חציי ּבכׁשני הּנֹוגע ּכיצד? וטהֹור. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָמצטרף,
ּכׁשני  על ׁשהאהיל אֹו אחת, ּבבת זיתים חציי ׁשני ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנׂשא
אחר  זית וחצי זית חצי על ׁשהאהיל אֹו זיתים, ֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָחציי
והאהיל  האהל, ּתחת זית וחצי הּוא ׁשהיה אֹו עליו, ְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹמאהיל
על  זית חצי האהיל אֹו אחר זית חצי על ּגּופֹו ְְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָּבמקצת
הּנֹוגע  אבל אחד. ׁשם ׁשהּוא מּפני טמאים, הּכל - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמקצתֹו
ועל  עליו מאהיל אחר ודבר זית, חצי הּנֹוׂשא אֹו זית ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָּבחצי

א  אחר, זית חצי עליו ׁשהאהיל אֹו זית, ׁשהאהיל ּכחצי ֹו ֱֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
זית  חצי ונׂשא זית ּבחצי הּנֹוגע וכן אחר, זית חצי על ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָהּוא
לא  הּמּׂשא, עם מצטרף הּמּגע ׁשאין טהֹורין; הּכל - ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹאחר
האהל, עם מצטרף הּמּגע ולא טמאֹות; ּבׁשאר ולא ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹֻּבמת

הּמּׂשא  עם מצטרף  האהל .ולא ְְִִֵֶַַָָָֹֹ

ה'תשע"ד  מרחשון ד' שלישי יום

ה  ¤¤ּפרק
-ּכל ‡. ּכלים ּבין אדם ּבין הּמת, מחמת הּמתטּמאין ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ

ׁשבעה טמאת ׁשּנגע [ימים]טמאין ּכלי אֹו אדם ּכיצד? . ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
ּבאהל  ׁשּנטמא אֹו ּבמּגע, הּמת מן ׁשּמטּמאין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבדברים
ּדברים  ׁשּנׂשא אדם וכן ּבאהל, ׁשּמטּמאין מּדברים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבאחד
ׁשבעה, טמאת טמאין הּכל - ּבמּׂשא הּמת מן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֻׁשּמטּמאין
יטמא  ּבאהל, אׁשר וכל האהל אל הּבא "ּכל ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

ימים". ְִִַָׁשבעת
טמאין אדם ·. - זה אדם ּבהם ׁשּיּגע וכלים ּבמת, ׁשּנטמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ׁשבעה  הּׁשביעי,טמאת ּבּיֹום ּבגדיכם "וכּבסּתם ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֻ
ּבין  - ּבמת ׁשּנטמא ּבאדם ׁשּיּגע אדם אבל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּוטהרּתם".
ּכׁשהּוא  ּבֹו ׁשּנגע ּבין מּמטּמאיו, ׁשּפרׁש אחר ּבֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנגע
ׁשּנאמר: ערב, טמאת טמא הּׁשני זה הרי - ּבּמת נֹוגע ְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻעדין
ּתֹורה; ּדין הּוא זה הערב". עד ּתטמא הּנגעת, ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ"והּנפׁש
ועדין  אחר, ּבאדם ונגע ּבמת הּנֹוגע סֹופרים, מּדברי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָאבל

ׁשבע  טמאת טמאין ׁשניהם - ּבּמת מחּבר ּוכאּלּוהּוא ה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֻֻ
לענין  אמּורים? ּדברים ּבּמה עצמֹו. ּבּמת הּׁשני זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָנגע
ּבׁשעת  ּבין ּפסח, ּולעֹוׂשה לנזיר אבל וקדׁשים; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּתרּומה
ּכדין  ערב, טמאת אּלא טמא אינֹו - ׁשּפרׁש אחר ּבין ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻחּבּור

ָּתֹורה.
הן ּכלים ‚. הרי - ּבאהל ּבין ּבמּגע ּבין ּבמת, ׁשּנטמאּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹ

ּבֹו, הּנֹוגע מטּמא הּמת מה עצמֹו; ּבּמת ּכנֹוגע ּבהן, ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָלּנֹוגע
ׁשּנטמאּו ּכלים אף - ׁשבעה טמאת ּכלים, ּבין אדם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻּבין
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נפל ‡. אפּלּו הּמת, ּובאהל: ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאּלּו
ּבגידין  אבריו נתקּׁשרּו נצל ׁשּלא ּוכזית הּמת, מּבׂשר ּוכזית , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

שנימוח] בשר עליהן [- ׁשּיׁש הּמת מן ואבר החי מן ואבר ,ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ
מנינֹו ורב ּבנינֹו, ורב והּגלּגלת, והּׁשדרה, ּכראּוי, [של ּבׂשר ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹֹֻ

ּבהן העצמות] ׁשאין ּפי על אף מקֹום מּכל עצמֹות ורבע ,ְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּתבּוסה  ּדם ּורביעית ּדם, ּורביעית מנין, רב ולא ּבנין רב ְְְְְְִִִִִִַָָָָֹֹֹֹלא

הריגה] בעת היוצא עׂשרה.[- ׁשּתים הּכל -ְְֵֵֶַֹ
ּבאהל:·. מטּמאין ואין ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹואּלּו

אֹו ּבׁשרֹו ׁשחסר הּמת מן ואבר ּבׁשרֹו, ׁשחסר החי מן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאבר
והּגלּגלת  עצמֹות, רבע ּבּה ואין ׁשחסרה והּׁשדרה ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻעצמֹו,

רבע ּבּה ואין אפּלּו[הקב]ׁשחסרה אחד ועצם עצמֹות, ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ׁשבעה. הּכל - הּפרס ּובית העּמים, וארץ ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכׂשעֹורה,

והּדֹופק‚. הקבר]הּגֹולל כיסויי ּבמּגע [- מטּמאין - ְְְְִֵֵַַַַָ
הרקב ּבמּׂשא. מטּמאין ואינן ּכקבר, שנרקב]ּובאהל מת -] ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

רבע  טמאת ּבמּגע. מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא, ּבאהל מטּמא -ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֻ
ׁשאין  אבר וטמאת ּדם, רביעית וטמאת ּבאהל, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻֻעצמֹות

ּכראּוי ּבׂשר כשיעור]עליו -]- החי מן ּבין הּמת מן ּבין ִִֵֵֵַַַָָָָָָ
הּנזיר  אין ׁשהרי ּתֹורה; ּדין אינּה טמאתן ׁשּכּלן לי, ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻיראה
על  עליהן חּיבין ואין ּבנזירּות, ׁשּבארנּו ּכמֹו עליהן, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָמגּלח
על  חּיב - ּתֹורה ׁשל ּבטמאה הּטמא וכל הּמקּדׁש, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּביאת
הּמת  מן טמאה ׁשּכל אֹומר, אני לפיכ הּמקּדׁש. ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּביאת

ה  ּתֹורה.ׁשאין ּדין אינּה עליה, מגּלח ּנזיר ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשל „. ּבארֹון ערם, ׁשּיּקבר עד - מטּמא הּמת רקב ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאין

חסר  ׁשלם. ּכּלֹו ויהיה ּבהן, וכּיֹוצא זכּוכית ׁשל אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשיׁש
ׁשל  אֹו עץ ׁשל ּבארֹון אֹו ּבכסּותֹו, ׁשּנקּבר אֹו אבר, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָמּמּנּו
העץ  רקב אֹו הּכסּות ׁשרקב מּפני טמא; רקבֹו אין - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמּתכת

ּבהויתֹו ּברקב ּתתערב הּמּתכת חלּדת המטּמא אֹו ורקב . ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
אמרּו ולא ּבטמאתֹו. הּוא הרי ׁשהּוא, ּכל עפר ּבֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָֹֻׁשּנתערב

רקב. לֹו אין הרּוג, אבל ּבלבד; למת אּלא ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָרקב,
צּפרניו ‰. אֹו ׂשערֹו ׁשּגזזּו אֹו ּכאחד, מתים ׁשני ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָקברּו

אין  - ּבמעיה ועּברּה עּברה אּׁשה ׁשּקברּו אֹו עּמֹו, ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻֻּוקברּום
רקב  .להן ֶָָָ

.Â ׁשּירקיב עד - מטּמא אינֹו רקב, ׁשּנעׂשה עד הּמת ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָטחן
.מאליו  ֵֵָ

.Êמקצתֹו ׁשהרקיב אֹו ׁשהרקיב, עד והּניחֹו ּכּלֹו, ְְְְְִִִִִִִֶֶַָָֻטחנֹו
נטמא  ואם ספק; זה הרי - ּכּלֹו והרקיב ּומת חי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֻּכׁשהּוא

ּבספק  טמא זה הרי זה, מרקב חפנים .למלא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
.Á מעפר אֹו הּמת, ּתחת הּנמצא מעפר ועֹוד חפנים ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹמלא

ׁשּמטּמא  רקב הּוא אם ּטיבֹו, מה ידּוע ואין ּבקבר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּנמצא
הּמת ּבנצל ׁשּנתלכל עפר אּלא אינֹו אֹו ב ּבאהל, שרו [- ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

יׁשהרקוב] ׁשהרי ּובאהל; ּבמּׂשא מטּמא זה הרי - ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹודמֹו
זֹו ׁשאף לי, ויראה רקב. חפנים מלא ועֹוד, חפנים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּבמלא

סֹופרים. מּדברי ְְְִִִֵָֻטמאה
.Ë- והּצלעֹות הּׁשדרה והיא קּימת, וׁשלּדֹו ׁשּנׂשרף, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמת

נחר אם לֹומר צרי ואין ׁשלם, ּכמת מטּמא זה [-הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
האש] צּורת ליחכתו ׁשּנתּבלּבלה עד נׂשרף אם אבל ;ְְְְֲִִִֶַַַַָָ

מרּקם ׁשפיר וכן טהֹור. עוברו]ּתבניתֹו, צורת ניכרה -] ְְְִִֵַָָָֻ
צּורתֹו. נתּבלּבלה ׁשהרי טהֹור, - ּבּמים ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשּטרפֹו

.È טהֹור ּכקמח, ונעׂשה ׁשּנפר הּמת אפר ּבׂשר וכן ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבין  הּמת, מּבׂשר הּנהוין הּתֹולעים וכן טהֹור. ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּׂשרּופין,
ּבכל  ּכבׂשר ׁשהּמח ּבארנּו, ּוכבר טהֹורין. - מתים ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹחּיים

וׁשרץ. ּבנבלה ּבין ּבמת, ּבין - ְְְִֵֵֵֵֶֶָָמקֹום
.‡Èהּל אֹו צרּכֹו, ּכל עּבדֹו אם ּכבׂשרֹו. - האדם [-עֹור ְְְִִִִֵָָָָָָ
עֹובדּהדרך] ּכדי הּתֹורה;[עיבוד]ּבֹו מן טהֹור זה הרי - ְְֲִֵֵֶַָָָ

ּכדי  ּגזרה, - הּמת ּכבׂשר ּבכזית מטּמא מּדבריהם, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאבל
ּבהן. ויׁשּתּמׁשּו האדם עֹורֹות לעּבד אדם ּבני להרּגיל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלא

.·È אד ׁשל ּפניו ּכנגד הּבא חי עֹור ׁשהיה ּבין - ּכׁשּיּולד ם ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
מּפני  טהֹור, זה הרי - מתה ואּמֹו מת ׁשּנֹולד ּבין חּיה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואּמֹו

ּבהן  וכּיֹוצא וקיא צֹואה אֹו ּפרׁש ּכמֹו .ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶֶַָָ
.‚È,והּצּפרן והּׂשער הּׁשּנים מן חּוץ טמא, - ׁשּבּמת ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכל

מחליף  וגזען כשניטלים]הֹואיל מתחלפים ּובׁשעת [- ; ְְְְִִִִַַָ
הּבית  ּבתֹו ּוׂשערֹו ּבחּוץ, הּמת ּכיצד? טמא. הּכל ְְִִֵֵֵַַַַַַָָָֹחּבּורן,
אֹו ּבׁשּניו אֹו ּבׂשערֹו הּנֹוגע וכן ּבּבית; אׁשר ּכל נטמא -ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
להּגזז, העֹומד ׂשערֹו נטמא. - מחּברין ּכׁשהן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻּבצּפרניו,
יׁש להּנטל, עֹומדין והן הֹואיל - להּנטל העֹומד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵָָָָוצּפרנֹו
ּכל  טמא. ספק הּוא הרי - ּבהן הּנֹוגע ,לפיכ ספק; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבהן
מראה  וכל מּדמֹו; חּוץ טהֹור, - הּמת מן הּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָמׁשקה

אדמימות]ּדמים ּומּפני [- ׁשּבארנּו. ּכמֹו טמא, - הּמת מן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ
מׁשקין  על ׁשּגזרּו ּכדר הּמת, מׁשקה על ּגזרּו לא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמה
ּבדלין  הּכל - ׁשהּמת מּפני הּטמאין? מּכל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹהּיֹוצאין

מׁשקיו.[מובדלים] על ּגזרּו לא ְְִֶַַָָֹמּמּנּו,
.„È ּכדם ׁשהיא מּפני ּברביעית, מטּמאה - ׁשּנּמֹוחה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכבד

ּדם[קרוש]קֹופה  ּבֹו[ילד]. אין אם - ּכּלֹו ׁשּיצא קטן, ִֵֵֶַָָָָֻ
ׁשּבֹו. ּדם ּכל ׁשהּוא ּפי על אף טהֹור, - ְִִִֶֶַַָָָרביעית

.ÂË ועצם ּדם, רביעית טהֹורין: ׁשהּוא, ּכל חסרּו אם ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָואּלּו,
ואבר  רקב, חפנים ּומלא נצל, ּוכזית ּבׂשר, ּוכזית ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׂשעֹורה,

ׁשהּוא  ּכל מעצמֹו ׁשחסר החי .מן ְִֵֵֶֶַַַָָ

ה'תשע"ד  מרחשון ג' שני יום

ד  ¤¤ּפרק
ׁשּתהיה רביעית ‡. עד טהֹורה; - מתים מּׁשני הּבאה ּדם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
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ׁשּנגמרה ׁשדרה אחד. מּמת מתים,[נבנתה]הרביעית מּׁשני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
ותׁשלּומן מאחד החליֹות מקצת ׁשהיּו מּמת [השאר]ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

ורבע מתים, ׁשני ׁשל הּגלּגלת וכן מּׁשני [קב]אחר, עצמֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֻ
מטּמאין  אינן אּלּו ּכל - מתים מּׁשני הּמת מן ואבר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָמתים,

עצמֹות. ּכל ּכׁשאר ּובמּׂשא ּבמּגע אּלא ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָֹּבאהל,
טהֹור אבר ·. אנׁשים, מּׁשני החי אחד מן מאיׁש אפּלּו ; ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

טהֹור. לׁשנים, נחלק אם -ְְִִִֶַַָ
נצל‚. ּוכזית מתים, מּׁשני ּבׂשר נימוח]ּכזית מּׁשני [בשר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

יׁש מהן אחד ׁשּכל מתים מּׁשני רקב חפנים ּומלא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמתים,
-]לֹו של זה;רקב [הגדרה עם זה מצטרפין אּלּו הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶָָָ

זה. עם זה מצטרפין - נצל זית וכחצי ּבׂשר, זית ּכחצי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוכן
מּפני  זה, עם זה מצטרפין אין - ׁשּבמת הּטמאֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּוׁשאר

ּבׁשעּוריהן. ׁשוּו ְִֵֶֶָֹׁשּלא
רבע עצם „. וכן ּבמּׂשא; מטּמא לׁשנים, ׁשּנחלק ּכׂשעֹורה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ׁשּנּדקּדקּו אחד מּמת אחד [לחתיכות]עצמֹות ּבכל ואין , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
נּדקּדקּו. לא ּכאּלּו ּבאהל, מטּמאין - ּכׂשעֹורה עצם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹמהן

ורּדדֹוּכזית ‰. חלקים, ׁשחתכֹו הּמת כתשו]מן ודּבקֹו[- ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָ
על  אף קצתֹו, ּבמּגע מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא; ּבאהל מטּמא -ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

חּבּורי ׁשאין - ׁשחּברֹו -]ּפי חּבּור.[ידי אדם ְִִִִֵֵֶֶָָ
.Â ׁשהּתיכֹוּכזית ׁשלם, נוזל]חלב עשאו היה [- טמא; - ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

טהֹור. - והּתיכֹו ְְִִָָֹמפרר,
.Ê ׁשּׁשלּדּהׁשדרה ּפי על אף - ׁשּלּה חליֹות רב ׁשּנגרדּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֻ

- הּקבר ּבתֹו ׁשהיא ּובזמן ּבאהל; מטּמאה אינּה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹקּימת,
מּפני  ּבאהל, מטּמאה - מכּתתת ואפּלּו מׁשּברת, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֻֻאפּלּו

מצרפּה .ׁשהּקבר ְְֶֶֶַָָ
.Á- הּבית לתֹו והכניסן ׁשּנחלקּו, ּבאהל המטּמאין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹּכל

ּבאהל  ּומטּמאין מצרפן, .האהל ְְְְְִֶֶַָָָֹֹ
.Ë מקצתֹועצם והכניס ׁשמים, ּבידי ּבׂשר ּכזית עליו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

הּבית  נטמא - הּבית מן ּכׁשני לפנים ועליהם עצמֹות, ׁשני . ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
טמא; הּבית - לפנים מקצתן והכניס ּבׂשר, זיתים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָחציי
טהֹור; הּבית - אדם ּבידי ּבעצמֹות ּתחּוב הּבׂשר היה ְֲִִִֵַַַָָָָָָָָָָואם

חּבּור. אדם חּבּורי ִִֵֵֶָָׁשאין
.È חפניםמלא[- הּבית [בשר הּבית, ּבתֹו ׁשּנתּפּזר רקב ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

ֵָטמא.
.‡È להּבא רביעית טהֹור הּבית הּבית, ּבתֹו ׁשּנבלעה ;ּדם ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

טמא. ּבארץ, הרביעית ׁשּנבלעה ּבעת ּבֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָוכל
.·È ּובּקׁשּכזית הּבית, ּבתֹו ׁשאבד הּמת חופש]מן ולא [- ְְְִִִֵֶַַַַַַָֹֻ

למפרע, טמא הּבית - ולכׁשּיּמצא טהֹור; הּבית - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָנמצא
ׁשּנמצא. עד ׁשאבד ְִֵֵֶֶַַָָמעת

.‚Èּבאויר ׁשּנׁשּפ ּדם השמים]רביעית קרׁש,[תחת אם - ְְֲִִִִִֶַַָָָ
אׁשּברן ּבמקֹום ׁשהיה מים]אֹו בה שנאספים והּוא [גומא , ְְְִֶֶַָָֹ

והא  ּגּמה, ּכמֹו הּנמּו -הּמקֹום מקצתֹו על הּמאהיל היל ְְְֱֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּבמֹורד האסקּפה על נׁשּפ ּבין[משופע]נטמא. [אם , ְְְְִִֵַַַָָָָֻ

[- נח השיפוע לא ׁשהרי טהֹור, הּבית - לחּוץ ּבין ְֲִִִֵֵֶַַַָָֹלפנים
אֹו אׁשּברן, האסקּפה היתה ואם האסקּפה; על ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻהּדם
ׁשּנבלעה  ּדם רביעית טמא. הּבית - עליה הּדם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּקרׁש
זֹו הרי - ּדם רביעית מּמּנה ויֹוצא מתּכּבסת, אם - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָּבכסּות

אינּה - לאו ואם ּובאהל. ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאה ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹהּכסּות
ׁשּכל  ּבמת; ׁשּנגעה ּככסּות היא והרי ּבאהל, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמטּמאה
אֹותּה? מׁשערין ּכיצד טהֹור. לצאת, יכֹול ׁשאינֹו ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּבלּוע
לתֹוכן  ונֹותן ּכמּדתן, מים ּומביא ּבמים, אֹותּה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָמכּבסין
הּכּבּוס  מי ׁשהיה אֹו ׁשוה, מראיהן היה אם - ּדם ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָרביעית

הּמזג מּמי יֹותר דם]אדם לתוכן שמזגו ׁשּיצא [- ּבידּוע - ְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
רביעית. ְִִִֶָמּמּנה

.„È ׁשהּוא הּמּׂשא וכל הן. ׁשמֹות ׁשלׁשה והאהל, והּמּגע ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
אינֹו - ׁשמֹות ּומּׁשני ּומטּמא; מצטרף, - אחד ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָמּׁשם
אֹו זיתים, חציי ּבכׁשני הּנֹוגע ּכיצד? וטהֹור. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָמצטרף,
ּכׁשני  על ׁשהאהיל אֹו אחת, ּבבת זיתים חציי ׁשני ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנׂשא
אחר  זית וחצי זית חצי על ׁשהאהיל אֹו זיתים, ֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָחציי
והאהיל  האהל, ּתחת זית וחצי הּוא ׁשהיה אֹו עליו, ְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹמאהיל
על  זית חצי האהיל אֹו אחר זית חצי על ּגּופֹו ְְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָּבמקצת
הּנֹוגע  אבל אחד. ׁשם ׁשהּוא מּפני טמאים, הּכל - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמקצתֹו
ועל  עליו מאהיל אחר ודבר זית, חצי הּנֹוׂשא אֹו זית ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָּבחצי

א  אחר, זית חצי עליו ׁשהאהיל אֹו זית, ׁשהאהיל ּכחצי ֹו ֱֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
זית  חצי ונׂשא זית ּבחצי הּנֹוגע וכן אחר, זית חצי על ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָהּוא
לא  הּמּׂשא, עם מצטרף הּמּגע ׁשאין טהֹורין; הּכל - ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹאחר
האהל, עם מצטרף הּמּגע ולא טמאֹות; ּבׁשאר ולא ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹֻּבמת

הּמּׂשא  עם מצטרף  האהל .ולא ְְִִֵֶַַָָָֹֹ

ה'תשע"ד  מרחשון ד' שלישי יום

ה  ¤¤ּפרק
-ּכל ‡. ּכלים ּבין אדם ּבין הּמת, מחמת הּמתטּמאין ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ

ׁשבעה טמאת ׁשּנגע [ימים]טמאין ּכלי אֹו אדם ּכיצד? . ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
ּבאהל  ׁשּנטמא אֹו ּבמּגע, הּמת מן ׁשּמטּמאין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבדברים
ּדברים  ׁשּנׂשא אדם וכן ּבאהל, ׁשּמטּמאין מּדברים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבאחד
ׁשבעה, טמאת טמאין הּכל - ּבמּׂשא הּמת מן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֻׁשּמטּמאין
יטמא  ּבאהל, אׁשר וכל האהל אל הּבא "ּכל ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

ימים". ְִִַָׁשבעת
טמאין אדם ·. - זה אדם ּבהם ׁשּיּגע וכלים ּבמת, ׁשּנטמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ׁשבעה  הּׁשביעי,טמאת ּבּיֹום ּבגדיכם "וכּבסּתם ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֻ
ּבין  - ּבמת ׁשּנטמא ּבאדם ׁשּיּגע אדם אבל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּוטהרּתם".
ּכׁשהּוא  ּבֹו ׁשּנגע ּבין מּמטּמאיו, ׁשּפרׁש אחר ּבֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנגע
ׁשּנאמר: ערב, טמאת טמא הּׁשני זה הרי - ּבּמת נֹוגע ְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻעדין
ּתֹורה; ּדין הּוא זה הערב". עד ּתטמא הּנגעת, ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ"והּנפׁש
ועדין  אחר, ּבאדם ונגע ּבמת הּנֹוגע סֹופרים, מּדברי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָאבל

ׁשבע  טמאת טמאין ׁשניהם - ּבּמת מחּבר ּוכאּלּוהּוא ה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֻֻ
לענין  אמּורים? ּדברים ּבּמה עצמֹו. ּבּמת הּׁשני זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָנגע
ּבׁשעת  ּבין ּפסח, ּולעֹוׂשה לנזיר אבל וקדׁשים; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּתרּומה
ּכדין  ערב, טמאת אּלא טמא אינֹו - ׁשּפרׁש אחר ּבין ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻחּבּור

ָּתֹורה.
הן ּכלים ‚. הרי - ּבאהל ּבין ּבמּגע ּבין ּבמת, ׁשּנטמאּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹ

ּבֹו, הּנֹוגע מטּמא הּמת מה עצמֹו; ּבּמת ּכנֹוגע ּבהן, ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָלּנֹוגע
ׁשּנטמאּו ּכלים אף - ׁשבעה טמאת ּכלים, ּבין אדם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻּבין
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טמאת  טמאין ּבהם, ׁשּיּגע האדם אֹו והּכלים הם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבמת,
הּׁשמּועה ׁשבעה  מּפי ּבמת"; אֹו חרב "ּבחלל ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּכלי  ּבין ּכלים, לׁשאר הּדין והּוא ּכּמת. ׁשחרב ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלמדּו,
ׁשטף ּכלי ּבין במקווה]מּתכֹות המיטהרים ּובגדים.[כלים ְְִֵֵֶֶַָָ

ּתעלה  וכי ּבחלל"; נגע וכל נפׁש הרג "ּכל אֹומר: הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹהרי
נטמא  - והרג אבן זרק והרג, חץ ירה ׁשּזה ,ּדעּת ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָעל
מּפני  ּבּה; וכּיֹוצא ּבחרב נפׁש הֹורג אּלא ימים?! ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשבעת
ּבּמת. הּכלי נגע ׁשהרי - ּבֹו ׁשהרג ּבּכלי ּבנגיעתֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנטמא
ׁשּנטמאּו ּבכלים ׁשּנגע ּבאדם הּנֹוגעין הּכלים ׁשאף ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּומּנין
"וכּבסּתם  אֹומר: הּוא ׁשהרי ׁשבעה? טמאת טמאים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻּבמת,
אדם  ׁשּכל למדּת, הא ּוטהרּתם"; הּׁשביעי, ּבּיֹום ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבגדיכם

ׁשבעה. טמאת ּבגדים מטּמא ׁשבעה, טמאת ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻֻהּטמא
ּבא נמצאת „. ואדם ּבמת, ׁשּנגע אדם -אֹומר: אחר דם ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

ּכלים  ערב. טמאת והּׁשני ׁשבעה, טמאת טמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻֻהראׁשֹון
טמאת  טמאים ׁשניהן - ּבכלים וכלים ּבמת, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַֻהּנֹוגעין
ערב. טמאת טמא - ּכלים ּבין אדם ּבין הּׁשליׁשי, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשבעה;
ׁשלׁשּתן  - ּבאדם וכלים ּבכלים, ואדם ּבמת, הּנֹוגעין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָּכלים
טמא  - ּכלים ּבין אדם ּבין הרביעי, ׁשבעה; טמאת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻטמאין

ערב  .טמאת ְֶֶַֻ
אבל ּבּמה ‰. וקדׁשים; ּתרּומה לענין אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָ

אינֹו - קדׁשים אכילת על אֹו מקּדׁש, ּביאת על ּכרת ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלחּיב
ׁשּנגע  והּׁשני ּבּמת ׁשּנגע הראׁשֹון ּבלבד, הּׁשנים אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָחּיב

ּתֹורה  ּכדין הּטמא,ּבֹו, ּבֹו יּגע אׁשר "וכל ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ּבאדם  הּנֹוגע אֹו ּבאדם, ׁשּנגעּו ּבכלים הּנֹוגע אבל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָיטמא".
ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור, - ּבמת ׁשּנגעּו ּבכלים ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנגע
ּדברי  ׁשהם ּפי על אף האּלּו, ׁשהּדברים מקּדׁש; ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּביאת

רבינו]קּבלה נתּפרׁשּו[ממשה לא ׁשהרי - ּתֹורה ּדין אינן , ְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּבֹו הּנֹוגע והּׁשני אב, ׁשהּוא ּבמת ׁשּנטמא זה אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּתֹורה,

ּכלים. ּבין אדם, ּבין ראׁשֹון, ִִֵֵֵֶָָׁשהּוא
.Â טמא;ּכלי - ּבאהל עּמֹו ׁשהיה אֹו ּבמת, ׁשּנגע חרׂש ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

- ּכלים ׁשאר ולא חרׂש, ּכלי ולא אדם, לא מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹואינֹו
ולא  ּבמת לא לעֹולם, הּטמאה אב נעׂשה חרׂש ּכלי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשאין
ׁשהּוא  ּפי על אף ּתֹורה, ּדין הּוא וזה טמאֹות. ְְְִִִֶֶַַָָֻּבׁשאר

.קּבלה  ַָָ
.Ê ּבטמא זה ּגדֹול אדם ּכלל מטּמא - טמאה אב ּכל ֹות: ְְְְְֵֶַַָָָָָָֻֻ

ּבין  ׁשטף ּכלי ּבין מּתכֹות ּכלי ּבין וכלים, ּבגדים ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָּומטּמא
אב  זה הרי ּבנגיעה, וכלים אדם המטּמא וכל חרׂש; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלי
ואינֹו ּומׁשקין; אכלין מטּמא - הּטמאֹות ולד וכל ְְְְְְְֳִִֵֵַַַַָָָֻֻטמאה.
ּכלים  ׁשאר ולא חרׂש, ּכלי לא וכלים, אדם לא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹמטּמא

.ּובגדים  ְִָ
.Á והּנֹוגע וכל 'ראׁשֹון'; הּנקרא הּוא ּבאב, הּנֹוגע ְְְְִִֵֵַַַַַָָָ

'ׁשליׁשי'; נקרא ּבׁשני, והּנֹוגע 'ׁשני'; נקרא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָּבראׁשֹון,
'רביעי' נקרא ּבׁשליׁשי, מּמּנּו,והּנֹוגע וׁשּלמּטה והראׁשֹון . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

הּטמאה'. 'ולד נקראין ְְְִִַַָָָֻֻּכּלן
.Ë ּבין ּכל אדם ּבין ׁשבעה, טמאת הּמת מחמת הּמתטּמא ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֻ

הּטמאֹות, מאבֹות אב והּוא מת'. 'טמא הּנקרא הּוא - ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָֻּכלים
ׁשּבארנּו ּכמֹו קדׁשים וטמאת ּתרּומה טמאת ּכדי לענין , ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻֻ

ּבמּגע  וכלים אדם לטּמא ּוכדי וׁשני, ראׁשֹון מּמּנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלמנֹות
ּבמּׂשא. מטּמא ואינֹו הּטמאֹות; אבֹות ְְְְְֲִֵֵַַַָָֻּכׁשאר

.È ולד הּוא - ערב טמאת הּמת מחמת הּמתטּמא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָֻּכל
הרביעי  ׁשּיהיה ואפׁשר לטמאה; הראׁשֹון והּוא ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֻֻהּטמאה,

ׁשּבארנּו ּכמֹו לטמאה, ראׁשֹון הּמת, ּתרּומה מן לענין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻ
ְִָָוקדׁשים.

.‡È א אדם ּבמּגע ׁשּנטמאּו ּכלים ּובית אֹו העּמים רץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּתבּוסה ּדם ּבמּגע אֹו ּבמּׂשאן , אֹו בשעת הּפרס, היוצא -] ְְְְַַַַַָָָָ

ודֹופקההריגה] הקבר]וגֹולל כיסויי וכן [- ּבאהלן, אֹו , ְְְְֳֵֵֵָָ
וכּיֹוצא  ּכּלן אּלּו הרי - ּתבּוסה ּדם ּבמּׂשא ׁשּנטמא ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻאדם
ּבגדים  וכן סֹופרים; ּדברי ׁשל טמאֹות אבֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֻּבהם,
הּטמאֹות  אבֹות ּכּלן ׁשבעה, טמאת אּלּו מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָֻֻֻהּמתטּמאין

סֹופרים. ּדברי ְְִִֵֶׁשל
.·È ׁשּלא האהל ּפי על אף - הּטמאה על הּמאהיל עצמֹו ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָֹֹֻ

הּתֹורה, מן ׁשבעה טמאת טמא הּוא הרי - טמאה ּבֹו ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻֻנגעה
ּבמת  ׁשּנגעּו ּכבגדים הּוא על והרי "והּזה ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׂשק  אֹו ּבגד האהל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהאהל".
הּמּתרין  ּבין וחּיה, ּבהמה עֹור אחד עֹור, אֹו עץ ּכלי ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻאֹו
את  "וּיפרׂש ׁשּנאמר: - לאכילה האסּורין ּבין ְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלאכילה
ועֹור  אריג אּלא אהל קרּוי אין הּמׁשּכן", על ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהאהל
הּתקרה  ּכגֹון עץ, ׁשל נסרין האהל היה אם אבל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּכמׁשּכן.
מּתכת  ׁשל אֹו עצם, ׁשהיה אֹו ּבהן, וכּיֹוצא הּמחצלת ְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאֹו
ׁשהּוא  ּבנין, היה ׁשאם לֹומר, צרי ואין טהֹור; זה הרי -ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
אדם  אּלא אינֹו טמא', 'הּבית ׁשּנאמר מקֹום וכל ְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָטהֹור.
מתטּמא  ׁשהּוא העץ מן יֹוצא ל ואין הּבית. ׁשּבכל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוכלים

ּבלבד. הּפׁשּתן אּלא אהלים, ְְְִִִֶַַַָָָֹֻטמאת
.‚È לטּמא ּבגדים ּכמת ׁשהן ּפי על אף - ּבמת הּנֹוגעין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

ּבאהל  לטּמא ּכמת אינן ׁשבעה, טמאת ּבהן ׁשּנגעּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאחרים
ׁשּבארנּו ּכמֹו מפרׁש אינֹו עצמֹו לּמת ׁשהּמּׂשא ,ּובמּׂשא; ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לפיכ,ּובטמאת  ּבאהל". ימּות ּכי "אדם אֹומר: הּוא אהל ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹֻ
הּמאהיל  וכל ּבהן, נגע ולא ּבמת ׁשּנגעּו ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנֹוׂשא
זה  הרי - ּבאהל עּמֹו ׁשהיּו אֹו עליו, ׁשהאהילּו אֹו ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹעליהם,
הרי  - הּכלים על והאהיל ּבמת, ׁשּנטמא אדם וכן ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָטהֹור.

ּבלבד. ּבמּגע אּלא מטּמא מת טמא ׁשאין טהֹורין; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהן
.„È מּדף הּמת ולא מּתחּתיו, ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמא אינֹו ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

ּגּביו שמעליו]מעל בגדים ּבּמת [- ׁשּיּגע ּכלי אחד אּלא ; ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבגדים  עׂשרה ּכיצד? ּגּביו. על אֹו ּתחּתיו, ׁשהיה אֹו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָמּצּדֹו,
על  אחרים ּבגדים ועׂשרה למעלה, והּמת זה, ּגּבי על ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָזה
ּבּבגד  ׁשּנגע הּׁשני והּבגד ּבֹו, הּנֹוגע ּבגד - מלמעלה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָּגּבֹו
טמא  - והּׁשליׁשי ׁשבעה; טמאת טמאים ׁשניהם - ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּנגע
ּומן  והרביעי, ׁשּלמּטה; ּבין ׁשּלמעלה ּבין ערב, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻטמאת
מה  טהֹורין; ּכּלן - ּולמעלה הרביעי ּומן ּולמּטה, ְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָֻהרביעי
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּומֹוׁשב, מׁשּכב ּבמטּמאי ּכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּׁשאין
ׁשּתחּתיו  הּכלים אֹו הּבגדים ׁשּכל אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
רצּוצה  טמאה ׁשם היתה ּבׁשּלא טהֹורין? מּמּנּו ְְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻוׁשּלמעלה

טפח] חלל מעליה שאין ׁשהיה [- א ֹו אהל, טמאת ְְֶֶַָָֹֹֻולא
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אבן, הּכלים ּובין ּבינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמבּדיל
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ה'תשע"ד  מרחשון ה' רביעי יום
יום רביעי ֿ חמישי ה 'ֿ ו 'מרחשון 

ו  ¤¤ּפרק
מקּבלין ‡. אינן ּכלים, מהן העֹוׂשה - ועֹורֹו הּדג ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָעצמֹות

וכן  סֹופרים; מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֻטמאה
טהֹור, ּׁשּבּים מה ׁשּכל ּבּה; וכּיֹוצא הּמים, ּפני ׁשעל ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָירֹוקה

ּכלים  ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר מעֹור ּכמֹו אהל העֹוׂשה ,לפיכ . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
מקּבל  זה אהל ׁשל עצמֹו אין - ּבּים ׁשּגדל מּצמר אֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּדג,
יהיה  אׁשר לכל הּטמאה את ׁשּמביא ּפי על אף ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻטמאה,

אהלים. ּכׁשאר ְְִִַָָָֹּתחּתיו
מקּבלין ·. אינן - אדמה ּוכלי אבנים, ּוכלי ּגללים, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָּכלי

ּבין  סֹופרים, מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֻטמאה
הּטמאֹות  ׁשאר ּבין מת, לנחת טמאת העׂשּוי עץ ּכלי וכן . ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֻֻ

אחד] במקום לעמוד ׁשהן [- והּכּורת והּמגּדל הּתבה ּכגֹון ,ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשּולים להן ויהיה ּבלח סאה ארּבעים תחתית]מחזיקין -] ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

מּדברי  ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, טמאה מקּבלין אינן -ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹֻ
ּבמּדה'. הּבא עץ 'ּכלי הּנקראין הן ואּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָסֹופרים;

ּכלי ‚. טמאין). מקּבליהן טהֹורין, ּפׁשּוטיהן - עץ ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַ(ּכלי
ּפׁשּוטיהן - קיבול]חרׂש בית ללא ּומקּבליהן[- [-טהֹורין, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַ
קיבול] בית אֹועם מאוירן, אּלא מּטּמאין ואינן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָטמאין;

מּגּבֹו ּבמת חרׂש ּכלי נגע אפּלּו הּזב; כלי]ּבהּסט אינֹו[של , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
על  ואף - ּבאוירֹו הּטמאֹות מן טמאה נכנסה ואם ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֻֻמתטּמא.
- ּבאהל הּמת עם חרׂש ּכלי היה נטמא. ּבֹו, נגעה ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּפי

מּקף היה ואם ּבאוירֹו. נכנסה הּטמאה ׁשהרי [סגור]נטמא, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֻֻ
ּפתיל מהודק]צמיד כיסוי טהֹור,[- ּׁשּבתֹוכֹו ּומה הּוא - ְִִֶַָָָ

מּפתחֹו, אּלא לֹו נכנסת טמאה ׁשאין ּבּתֹורה, ׁשּנתּפרׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻּכמֹו
[- ּבכּלֹו.[או ׁשּנגע ּכמי הּוא ׁשהרי - הּזב ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֻּובהּסט

הּגֹולל„. לקבר]העֹוׂשה כיסוי מקּבל [- ׁשאינֹו מּדבר ְִֵֵֵֶֶַַָָָ
אדמה, ּכלי אֹו אבן, הּקבר ּגּבי על ׁשהּניח ּכגֹון - ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻטמאה
ּפתיל, צמיד הּמּקף חרׂש ּכלי אֹו ּבמּדה, הּבא עץ ּכלי ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻאֹו
טמאת  טמא ּבהן הּנֹוגע - ּבאּלּו וכּיֹוצא ועצמֹו, הּדג עֹור ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻאֹו
אֹו ּגֹולל, מּלהיֹות ּפרׁשּו ואם ּבגֹולל; נֹוגע מּׁשּום ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָׁשבעה,
ּבהמה  וכן טהֹורין. הן הרי - מּתחּתיהן הּמת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשהסיר
ׁשבעה, טמאת טמא ּבּה הּנֹוגע - ּגֹולל אֹותּה ועׂשה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻׁשּכפתּה
ּכׁשאר  טהֹורה היא הרי הּבהמה, הּתיר ּגֹולל; ׁשהיא זמן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל

ו  צמיד הּבהמֹות. ּומּקפת מׁשקין מלאה ׁשהיא חבית כן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
טמאת  טמא ּבּה הּנֹוגע - למת ּגֹולל אֹותּה ועׂשה ְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָֻּפתיל,

טהֹורין. והּמׁשקין והחבית ְְְְְִִִִֶַַָָׁשבעה,
על ‰. מּטה ּבין עֹומדת ּבין לקבר, ּגֹולל ׁשעׂשיּה ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻקֹורה

ּבּקצה  והּנֹוגע הּקבר; ּפתח ּכנגד אּלא טמא אין - ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָצּדּה
והרי  לקבר, ּגֹולל ראׁשּה עׂשה טהֹור. לּקבר, חּוץ ְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּמּנח
ּבארּבעה  מּמּנה הּנֹוגע - אילן ּכמֹו הּקבר על עֹומדת ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהיא
טפחים  ּומארּבעה ּגֹולל; מּׁשּום טמא לּקבר, סמּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָטפחים
עתיד  ׁשהּוא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹור. ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּולמעלה,

ּגֹולל.[לחתוך]לקץ ּכּלּה לקץ, עתיד אינֹו אם אבל אֹותּה; ֲִִֵֵָָָָָָֹֹֻ
.Â ׁשעׂשין טפחים ארּבעה ארּבעה ׁשל ּגדֹולֹות אבנים ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּתי

- מהן אחת נּטלה טמא. ׁשּתיהן, ּגּבי על הּמאהיל - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּגֹולל
ּדר לּטמאה ׁשּיׁש מּפני טהֹור, - ׁשנּיה ּגּבי על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּמאהיל

ּבֹו .ׁשּתצא ֵֵֶ
.Ê אּלא טמא אין - לקבר ּגֹולל ׁשעׂשהּו צרֹורֹות ׁשל ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּגל

הּפנימי תחתונה]סדר שורה אבל [- קבר; ׁשל צרּכֹו ׁשהּוא , ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָ
טהֹור. האבנים, ּבׁשאר ְֲִִֵַַָָָָהּנֹוגע

.Áחקּוק ׁשהּוא וכּסהּו[חצוב]ארֹון הּמת, ּבֹו והּניח ּבסלע, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבּגֹולל, והּנֹוגע טהֹור; מקֹום, ּבכל ּבּסלע הּנֹוגע - ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּבגֹולל
ּגדֹולה  ואבן מתים, מלא ּגדֹול לבֹור ּדֹומה? זה למה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָטמא.

אּל טמא ׁשאין - ּפיו נפׁשעל ּבנה ואם חללּה. ּכנגד [-א ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
סביביו.חדרון] מּכל ּומטּמא סתּום, ּכקבר זֹו הרי - ּגּבּה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָעל

מּלמעלן, וצרה מּלמּטן רחבה ּבּסלע החקּוקה הארֹון ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָהיתה
טמא: ּומּלמעלן, טהֹור; מּלמּטן, ּבּה הּנֹוגע - ּבתֹוכּה ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָוהּמת
ּכגֹולל. ונעׂשּו הּמת, ּגּבי על סּככּו ׁשּלמעלה הּצדדין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהרי
ּבּה הּנֹוגע - מּלמּטן וצרה מּלמעלן רחבה הארֹון ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָָהיתה
הּסמּו מּטפח ּבּה הּנֹוגע - ׁשוה היתה טמא. מקֹום, ְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָמּכל

נּקב טהֹור. ּולמּטה, מּטפח טמא; ּולמעלה, [-לקרקעיתּה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
נגרחצב] ּכמֹו ּבתֹוכּה הּמת והכניס ּבסלע, יתד]ארֹון -]- ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

ּפתחּה. מּמקֹום חּוץ טהֹור; מקֹום, מּכל ּבּה ְְִִִֵַַָָָָָהּנֹוגע
.Ë ּבזמן - הּמערה לפני וחצר ּבתֹוכּה, ׁשהּקבר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמערה

לאויר מקורה]ׁשהחצר אינה טהֹור,[- ּבתֹוכּה העֹומד - ְֲִֵֵֶֶָָָָָ
ּבׁשּקּוף יּגע ׁשּלא ׁשהחצר [משקוף]ּובלבד ּובזמן הּמערה. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

טפחים  ארּבעה על טפחים ארּבעה ּבּה היה אם - ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָָֹמקרה
- מארּבעה ּפחּותה היתה טהֹור; לׁשם הּנכנס יתר, ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָאֹו
הּמערה. ּבפתח נגע ׁשּלא ּפי על ואף טמא, לׁשם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּנכנס

ה'תשע"ד  מרחשון ו' חמישי יום

ז  ¤¤ּפרק
והּנֹוגע ‡. סביביו; מּכל מטּמא ּבתֹוכֹו, ׁשהּמת סתּום ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבית

ּכקבר  ׁשהּוא מּפני ׁשבעה, טמא - מּגּגֹו אֹו מאחֹוריו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו
ּפ ּבֹו נפּתח את סתּום. ּפרץ לא אם - סתמֹו אפּלּו תח, ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ

לדלת]ּפּצימיו שקשורים והמרכיבים המשקוף הּנֹוגע [- - ִֵַַַָ
הּפתח. ּכנגד אּלא טמא ואין טהֹור, ּומּגּגֹו מאחֹוריו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבֹו
טפחים; ּבארּבעה ּפתחֹו הּמת, הּפתח? ׁשעּור יהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוכּמה
הּוא  הרי - מּכזית וגדֹול ּבטפח; ּפתחֹו הּמת, מן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָּוכזית

ּבארּבעה. ּופתחֹו ְְְְִֵַָָּכמת,
ׁשּכּלן ·. ּבזמן - הרּבה ּפתחים ּובֹו הּבית, ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּמת

ּתחת  מהן ּפתח ּכל ּבצד והּיֹוׁשב טמאין, ּכּלן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻנעּולין,
אֹו מהן, אחד נפּתח נטמא. הּפתח, על הּיֹוצאת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּתקרה
ׁשּמת  אחר ׁשחׁשב ּפי על ואף מהן, ּבאחד להֹוציאֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשחׁשב
על  ארּבעה ׁשהיא ּבחּלֹון להֹוציאֹו חׁשב אפּלּו ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָהּמת,
ּכנגד  אּלא טמא ואינֹו ּכּלן, הּפתחים על הּציל - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻארּבעה
מּפני  - טהֹורין והּׁשאר עליו; ׁשחׁשב אֹו ׁשּנפּתח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּפתח
התחיל  אם וכן סתּום. ּכקבר הּבית אין והרי נעּולין, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהן
ארּבעה, על ארּבעה מּׁשּיחּתר - ּבֹו להֹוציאֹו ּפתח ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹלחּתר
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טמאת  טמאין ּבהם, ׁשּיּגע האדם אֹו והּכלים הם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבמת,
הּׁשמּועה ׁשבעה  מּפי ּבמת"; אֹו חרב "ּבחלל ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּכלי  ּבין ּכלים, לׁשאר הּדין והּוא ּכּמת. ׁשחרב ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלמדּו,
ׁשטף ּכלי ּבין במקווה]מּתכֹות המיטהרים ּובגדים.[כלים ְְִֵֵֶֶַָָ

ּתעלה  וכי ּבחלל"; נגע וכל נפׁש הרג "ּכל אֹומר: הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹהרי
נטמא  - והרג אבן זרק והרג, חץ ירה ׁשּזה ,ּדעּת ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָעל
מּפני  ּבּה; וכּיֹוצא ּבחרב נפׁש הֹורג אּלא ימים?! ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשבעת
ּבּמת. הּכלי נגע ׁשהרי - ּבֹו ׁשהרג ּבּכלי ּבנגיעתֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנטמא
ׁשּנטמאּו ּבכלים ׁשּנגע ּבאדם הּנֹוגעין הּכלים ׁשאף ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּומּנין
"וכּבסּתם  אֹומר: הּוא ׁשהרי ׁשבעה? טמאת טמאים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻּבמת,
אדם  ׁשּכל למדּת, הא ּוטהרּתם"; הּׁשביעי, ּבּיֹום ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבגדיכם

ׁשבעה. טמאת ּבגדים מטּמא ׁשבעה, טמאת ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻֻהּטמא
ּבא נמצאת „. ואדם ּבמת, ׁשּנגע אדם -אֹומר: אחר דם ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

ּכלים  ערב. טמאת והּׁשני ׁשבעה, טמאת טמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻֻהראׁשֹון
טמאת  טמאים ׁשניהן - ּבכלים וכלים ּבמת, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַֻהּנֹוגעין
ערב. טמאת טמא - ּכלים ּבין אדם ּבין הּׁשליׁשי, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשבעה;
ׁשלׁשּתן  - ּבאדם וכלים ּבכלים, ואדם ּבמת, הּנֹוגעין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָּכלים
טמא  - ּכלים ּבין אדם ּבין הרביעי, ׁשבעה; טמאת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻטמאין

ערב  .טמאת ְֶֶַֻ
אבל ּבּמה ‰. וקדׁשים; ּתרּומה לענין אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָ

אינֹו - קדׁשים אכילת על אֹו מקּדׁש, ּביאת על ּכרת ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלחּיב
ׁשּנגע  והּׁשני ּבּמת ׁשּנגע הראׁשֹון ּבלבד, הּׁשנים אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָחּיב

ּתֹורה  ּכדין הּטמא,ּבֹו, ּבֹו יּגע אׁשר "וכל ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ּבאדם  הּנֹוגע אֹו ּבאדם, ׁשּנגעּו ּבכלים הּנֹוגע אבל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָיטמא".
ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור, - ּבמת ׁשּנגעּו ּבכלים ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנגע
ּדברי  ׁשהם ּפי על אף האּלּו, ׁשהּדברים מקּדׁש; ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּביאת

רבינו]קּבלה נתּפרׁשּו[ממשה לא ׁשהרי - ּתֹורה ּדין אינן , ְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּבֹו הּנֹוגע והּׁשני אב, ׁשהּוא ּבמת ׁשּנטמא זה אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּתֹורה,

ּכלים. ּבין אדם, ּבין ראׁשֹון, ִִֵֵֵֶָָׁשהּוא
.Â טמא;ּכלי - ּבאהל עּמֹו ׁשהיה אֹו ּבמת, ׁשּנגע חרׂש ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

- ּכלים ׁשאר ולא חרׂש, ּכלי ולא אדם, לא מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹואינֹו
ולא  ּבמת לא לעֹולם, הּטמאה אב נעׂשה חרׂש ּכלי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשאין
ׁשהּוא  ּפי על אף ּתֹורה, ּדין הּוא וזה טמאֹות. ְְְִִִֶֶַַָָֻּבׁשאר

.קּבלה  ַָָ
.Ê ּבטמא זה ּגדֹול אדם ּכלל מטּמא - טמאה אב ּכל ֹות: ְְְְְֵֶַַָָָָָָֻֻ

ּבין  ׁשטף ּכלי ּבין מּתכֹות ּכלי ּבין וכלים, ּבגדים ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָּומטּמא
אב  זה הרי ּבנגיעה, וכלים אדם המטּמא וכל חרׂש; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלי
ואינֹו ּומׁשקין; אכלין מטּמא - הּטמאֹות ולד וכל ְְְְְְְֳִִֵֵַַַַָָָֻֻטמאה.
ּכלים  ׁשאר ולא חרׂש, ּכלי לא וכלים, אדם לא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹמטּמא

.ּובגדים  ְִָ
.Á והּנֹוגע וכל 'ראׁשֹון'; הּנקרא הּוא ּבאב, הּנֹוגע ְְְְִִֵֵַַַַַָָָ

'ׁשליׁשי'; נקרא ּבׁשני, והּנֹוגע 'ׁשני'; נקרא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָּבראׁשֹון,
'רביעי' נקרא ּבׁשליׁשי, מּמּנּו,והּנֹוגע וׁשּלמּטה והראׁשֹון . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

הּטמאה'. 'ולד נקראין ְְְִִַַָָָֻֻּכּלן
.Ë ּבין ּכל אדם ּבין ׁשבעה, טמאת הּמת מחמת הּמתטּמא ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֻ

הּטמאֹות, מאבֹות אב והּוא מת'. 'טמא הּנקרא הּוא - ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָֻּכלים
ׁשּבארנּו ּכמֹו קדׁשים וטמאת ּתרּומה טמאת ּכדי לענין , ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻֻ

ּבמּגע  וכלים אדם לטּמא ּוכדי וׁשני, ראׁשֹון מּמּנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלמנֹות
ּבמּׂשא. מטּמא ואינֹו הּטמאֹות; אבֹות ְְְְְֲִֵֵַַַָָֻּכׁשאר

.È ולד הּוא - ערב טמאת הּמת מחמת הּמתטּמא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָֻּכל
הרביעי  ׁשּיהיה ואפׁשר לטמאה; הראׁשֹון והּוא ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֻֻהּטמאה,

ׁשּבארנּו ּכמֹו לטמאה, ראׁשֹון הּמת, ּתרּומה מן לענין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻ
ְִָָוקדׁשים.

.‡È א אדם ּבמּגע ׁשּנטמאּו ּכלים ּובית אֹו העּמים רץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּתבּוסה ּדם ּבמּגע אֹו ּבמּׂשאן , אֹו בשעת הּפרס, היוצא -] ְְְְַַַַַָָָָ

ודֹופקההריגה] הקבר]וגֹולל כיסויי וכן [- ּבאהלן, אֹו , ְְְְֳֵֵֵָָ
וכּיֹוצא  ּכּלן אּלּו הרי - ּתבּוסה ּדם ּבמּׂשא ׁשּנטמא ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻאדם
ּבגדים  וכן סֹופרים; ּדברי ׁשל טמאֹות אבֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֻּבהם,
הּטמאֹות  אבֹות ּכּלן ׁשבעה, טמאת אּלּו מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָֻֻֻהּמתטּמאין

סֹופרים. ּדברי ְְִִֵֶׁשל
.·È ׁשּלא האהל ּפי על אף - הּטמאה על הּמאהיל עצמֹו ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָֹֹֻ

הּתֹורה, מן ׁשבעה טמאת טמא הּוא הרי - טמאה ּבֹו ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻֻנגעה
ּבמת  ׁשּנגעּו ּכבגדים הּוא על והרי "והּזה ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׂשק  אֹו ּבגד האהל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהאהל".
הּמּתרין  ּבין וחּיה, ּבהמה עֹור אחד עֹור, אֹו עץ ּכלי ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻאֹו
את  "וּיפרׂש ׁשּנאמר: - לאכילה האסּורין ּבין ְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלאכילה
ועֹור  אריג אּלא אהל קרּוי אין הּמׁשּכן", על ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהאהל
הּתקרה  ּכגֹון עץ, ׁשל נסרין האהל היה אם אבל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּכמׁשּכן.
מּתכת  ׁשל אֹו עצם, ׁשהיה אֹו ּבהן, וכּיֹוצא הּמחצלת ְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאֹו
ׁשהּוא  ּבנין, היה ׁשאם לֹומר, צרי ואין טהֹור; זה הרי -ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
אדם  אּלא אינֹו טמא', 'הּבית ׁשּנאמר מקֹום וכל ְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָטהֹור.
מתטּמא  ׁשהּוא העץ מן יֹוצא ל ואין הּבית. ׁשּבכל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוכלים

ּבלבד. הּפׁשּתן אּלא אהלים, ְְְִִִֶַַַָָָֹֻטמאת
.‚È לטּמא ּבגדים ּכמת ׁשהן ּפי על אף - ּבמת הּנֹוגעין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

ּבאהל  לטּמא ּכמת אינן ׁשבעה, טמאת ּבהן ׁשּנגעּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאחרים
ׁשּבארנּו ּכמֹו מפרׁש אינֹו עצמֹו לּמת ׁשהּמּׂשא ,ּובמּׂשא; ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לפיכ,ּובטמאת  ּבאהל". ימּות ּכי "אדם אֹומר: הּוא אהל ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹֻ
הּמאהיל  וכל ּבהן, נגע ולא ּבמת ׁשּנגעּו ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנֹוׂשא
זה  הרי - ּבאהל עּמֹו ׁשהיּו אֹו עליו, ׁשהאהילּו אֹו ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹעליהם,
הרי  - הּכלים על והאהיל ּבמת, ׁשּנטמא אדם וכן ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָטהֹור.

ּבלבד. ּבמּגע אּלא מטּמא מת טמא ׁשאין טהֹורין; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהן
.„È מּדף הּמת ולא מּתחּתיו, ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמא אינֹו ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

ּגּביו שמעליו]מעל בגדים ּבּמת [- ׁשּיּגע ּכלי אחד אּלא ; ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבגדים  עׂשרה ּכיצד? ּגּביו. על אֹו ּתחּתיו, ׁשהיה אֹו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָמּצּדֹו,
על  אחרים ּבגדים ועׂשרה למעלה, והּמת זה, ּגּבי על ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָזה
ּבּבגד  ׁשּנגע הּׁשני והּבגד ּבֹו, הּנֹוגע ּבגד - מלמעלה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָּגּבֹו
טמא  - והּׁשליׁשי ׁשבעה; טמאת טמאים ׁשניהם - ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּנגע
ּומן  והרביעי, ׁשּלמּטה; ּבין ׁשּלמעלה ּבין ערב, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻטמאת
מה  טהֹורין; ּכּלן - ּולמעלה הרביעי ּומן ּולמּטה, ְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָֻהרביעי
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּומֹוׁשב, מׁשּכב ּבמטּמאי ּכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּׁשאין
ׁשּתחּתיו  הּכלים אֹו הּבגדים ׁשּכל אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
רצּוצה  טמאה ׁשם היתה ּבׁשּלא טהֹורין? מּמּנּו ְְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻוׁשּלמעלה

טפח] חלל מעליה שאין ׁשהיה [- א ֹו אהל, טמאת ְְֶֶַָָֹֹֻולא
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אבן, הּכלים ּובין ּבינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמבּדיל
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ה'תשע"ד  מרחשון ה' רביעי יום
יום רביעי ֿ חמישי ה 'ֿ ו 'מרחשון 

ו  ¤¤ּפרק
מקּבלין ‡. אינן ּכלים, מהן העֹוׂשה - ועֹורֹו הּדג ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָעצמֹות

וכן  סֹופרים; מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֻטמאה
טהֹור, ּׁשּבּים מה ׁשּכל ּבּה; וכּיֹוצא הּמים, ּפני ׁשעל ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָירֹוקה

ּכלים  ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר מעֹור ּכמֹו אהל העֹוׂשה ,לפיכ . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
מקּבל  זה אהל ׁשל עצמֹו אין - ּבּים ׁשּגדל מּצמר אֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּדג,
יהיה  אׁשר לכל הּטמאה את ׁשּמביא ּפי על אף ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻטמאה,

אהלים. ּכׁשאר ְְִִַָָָֹּתחּתיו
מקּבלין ·. אינן - אדמה ּוכלי אבנים, ּוכלי ּגללים, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָּכלי

ּבין  סֹופרים, מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֻטמאה
הּטמאֹות  ׁשאר ּבין מת, לנחת טמאת העׂשּוי עץ ּכלי וכן . ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֻֻ

אחד] במקום לעמוד ׁשהן [- והּכּורת והּמגּדל הּתבה ּכגֹון ,ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשּולים להן ויהיה ּבלח סאה ארּבעים תחתית]מחזיקין -] ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

מּדברי  ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, טמאה מקּבלין אינן -ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹֻ
ּבמּדה'. הּבא עץ 'ּכלי הּנקראין הן ואּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָסֹופרים;

ּכלי ‚. טמאין). מקּבליהן טהֹורין, ּפׁשּוטיהן - עץ ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַ(ּכלי
ּפׁשּוטיהן - קיבול]חרׂש בית ללא ּומקּבליהן[- [-טהֹורין, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַ
קיבול] בית אֹועם מאוירן, אּלא מּטּמאין ואינן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָטמאין;

מּגּבֹו ּבמת חרׂש ּכלי נגע אפּלּו הּזב; כלי]ּבהּסט אינֹו[של , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
על  ואף - ּבאוירֹו הּטמאֹות מן טמאה נכנסה ואם ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֻֻמתטּמא.
- ּבאהל הּמת עם חרׂש ּכלי היה נטמא. ּבֹו, נגעה ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּפי

מּקף היה ואם ּבאוירֹו. נכנסה הּטמאה ׁשהרי [סגור]נטמא, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֻֻ
ּפתיל מהודק]צמיד כיסוי טהֹור,[- ּׁשּבתֹוכֹו ּומה הּוא - ְִִֶַָָָ

מּפתחֹו, אּלא לֹו נכנסת טמאה ׁשאין ּבּתֹורה, ׁשּנתּפרׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻּכמֹו
[- ּבכּלֹו.[או ׁשּנגע ּכמי הּוא ׁשהרי - הּזב ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֻּובהּסט

הּגֹולל„. לקבר]העֹוׂשה כיסוי מקּבל [- ׁשאינֹו מּדבר ְִֵֵֵֶֶַַָָָ
אדמה, ּכלי אֹו אבן, הּקבר ּגּבי על ׁשהּניח ּכגֹון - ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻטמאה
ּפתיל, צמיד הּמּקף חרׂש ּכלי אֹו ּבמּדה, הּבא עץ ּכלי ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻאֹו
טמאת  טמא ּבהן הּנֹוגע - ּבאּלּו וכּיֹוצא ועצמֹו, הּדג עֹור ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻאֹו
אֹו ּגֹולל, מּלהיֹות ּפרׁשּו ואם ּבגֹולל; נֹוגע מּׁשּום ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָׁשבעה,
ּבהמה  וכן טהֹורין. הן הרי - מּתחּתיהן הּמת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשהסיר
ׁשבעה, טמאת טמא ּבּה הּנֹוגע - ּגֹולל אֹותּה ועׂשה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻׁשּכפתּה
ּכׁשאר  טהֹורה היא הרי הּבהמה, הּתיר ּגֹולל; ׁשהיא זמן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל

ו  צמיד הּבהמֹות. ּומּקפת מׁשקין מלאה ׁשהיא חבית כן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
טמאת  טמא ּבּה הּנֹוגע - למת ּגֹולל אֹותּה ועׂשה ְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָֻּפתיל,

טהֹורין. והּמׁשקין והחבית ְְְְְִִִִֶַַָָׁשבעה,
על ‰. מּטה ּבין עֹומדת ּבין לקבר, ּגֹולל ׁשעׂשיּה ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻקֹורה

ּבּקצה  והּנֹוגע הּקבר; ּפתח ּכנגד אּלא טמא אין - ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָצּדּה
והרי  לקבר, ּגֹולל ראׁשּה עׂשה טהֹור. לּקבר, חּוץ ְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּמּנח
ּבארּבעה  מּמּנה הּנֹוגע - אילן ּכמֹו הּקבר על עֹומדת ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהיא
טפחים  ּומארּבעה ּגֹולל; מּׁשּום טמא לּקבר, סמּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָטפחים
עתיד  ׁשהּוא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹור. ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּולמעלה,

ּגֹולל.[לחתוך]לקץ ּכּלּה לקץ, עתיד אינֹו אם אבל אֹותּה; ֲִִֵֵָָָָָָֹֹֻ
.Â ׁשעׂשין טפחים ארּבעה ארּבעה ׁשל ּגדֹולֹות אבנים ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּתי

- מהן אחת נּטלה טמא. ׁשּתיהן, ּגּבי על הּמאהיל - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּגֹולל
ּדר לּטמאה ׁשּיׁש מּפני טהֹור, - ׁשנּיה ּגּבי על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּמאהיל

ּבֹו .ׁשּתצא ֵֵֶ
.Ê אּלא טמא אין - לקבר ּגֹולל ׁשעׂשהּו צרֹורֹות ׁשל ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּגל

הּפנימי תחתונה]סדר שורה אבל [- קבר; ׁשל צרּכֹו ׁשהּוא , ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָ
טהֹור. האבנים, ּבׁשאר ְֲִִֵַַָָָָהּנֹוגע

.Áחקּוק ׁשהּוא וכּסהּו[חצוב]ארֹון הּמת, ּבֹו והּניח ּבסלע, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבּגֹולל, והּנֹוגע טהֹור; מקֹום, ּבכל ּבּסלע הּנֹוגע - ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּבגֹולל
ּגדֹולה  ואבן מתים, מלא ּגדֹול לבֹור ּדֹומה? זה למה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָטמא.

אּל טמא ׁשאין - ּפיו נפׁשעל ּבנה ואם חללּה. ּכנגד [-א ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
סביביו.חדרון] מּכל ּומטּמא סתּום, ּכקבר זֹו הרי - ּגּבּה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָעל

מּלמעלן, וצרה מּלמּטן רחבה ּבּסלע החקּוקה הארֹון ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָהיתה
טמא: ּומּלמעלן, טהֹור; מּלמּטן, ּבּה הּנֹוגע - ּבתֹוכּה ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָוהּמת
ּכגֹולל. ונעׂשּו הּמת, ּגּבי על סּככּו ׁשּלמעלה הּצדדין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהרי
ּבּה הּנֹוגע - מּלמּטן וצרה מּלמעלן רחבה הארֹון ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָָהיתה
הּסמּו מּטפח ּבּה הּנֹוגע - ׁשוה היתה טמא. מקֹום, ְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָמּכל

נּקב טהֹור. ּולמּטה, מּטפח טמא; ּולמעלה, [-לקרקעיתּה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
נגרחצב] ּכמֹו ּבתֹוכּה הּמת והכניס ּבסלע, יתד]ארֹון -]- ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

ּפתחּה. מּמקֹום חּוץ טהֹור; מקֹום, מּכל ּבּה ְְִִִֵַַָָָָָהּנֹוגע
.Ë ּבזמן - הּמערה לפני וחצר ּבתֹוכּה, ׁשהּקבר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמערה

לאויר מקורה]ׁשהחצר אינה טהֹור,[- ּבתֹוכּה העֹומד - ְֲִֵֵֶֶָָָָָ
ּבׁשּקּוף יּגע ׁשּלא ׁשהחצר [משקוף]ּובלבד ּובזמן הּמערה. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

טפחים  ארּבעה על טפחים ארּבעה ּבּה היה אם - ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָָֹמקרה
- מארּבעה ּפחּותה היתה טהֹור; לׁשם הּנכנס יתר, ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָאֹו
הּמערה. ּבפתח נגע ׁשּלא ּפי על ואף טמא, לׁשם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּנכנס

ה'תשע"ד  מרחשון ו' חמישי יום

ז  ¤¤ּפרק
והּנֹוגע ‡. סביביו; מּכל מטּמא ּבתֹוכֹו, ׁשהּמת סתּום ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבית

ּכקבר  ׁשהּוא מּפני ׁשבעה, טמא - מּגּגֹו אֹו מאחֹוריו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו
ּפ ּבֹו נפּתח את סתּום. ּפרץ לא אם - סתמֹו אפּלּו תח, ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ

לדלת]ּפּצימיו שקשורים והמרכיבים המשקוף הּנֹוגע [- - ִֵַַַָ
הּפתח. ּכנגד אּלא טמא ואין טהֹור, ּומּגּגֹו מאחֹוריו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבֹו
טפחים; ּבארּבעה ּפתחֹו הּמת, הּפתח? ׁשעּור יהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוכּמה
הּוא  הרי - מּכזית וגדֹול ּבטפח; ּפתחֹו הּמת, מן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָּוכזית

ּבארּבעה. ּופתחֹו ְְְְִֵַָָּכמת,
ׁשּכּלן ·. ּבזמן - הרּבה ּפתחים ּובֹו הּבית, ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּמת

ּתחת  מהן ּפתח ּכל ּבצד והּיֹוׁשב טמאין, ּכּלן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻנעּולין,
אֹו מהן, אחד נפּתח נטמא. הּפתח, על הּיֹוצאת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּתקרה
ׁשּמת  אחר ׁשחׁשב ּפי על ואף מהן, ּבאחד להֹוציאֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשחׁשב
על  ארּבעה ׁשהיא ּבחּלֹון להֹוציאֹו חׁשב אפּלּו ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָהּמת,
ּכנגד  אּלא טמא ואינֹו ּכּלן, הּפתחים על הּציל - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻארּבעה
מּפני  - טהֹורין והּׁשאר עליו; ׁשחׁשב אֹו ׁשּנפּתח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּפתח
התחיל  אם וכן סתּום. ּכקבר הּבית אין והרי נעּולין, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהן
ארּבעה, על ארּבעה מּׁשּיחּתר - ּבֹו להֹוציאֹו ּפתח ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹלחּתר
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וחׁשב  סתּום, ּפתח ׁשם היה ּכּלן; הּפתחים ּכל על ְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֻהּציל
על  הּציל לפּתח, מּׁשּיתחיל - לפתחֹו והתחיל ּבֹו, ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָֹלהֹוציאֹו
מּוגפֹות  וכּלן הרּבה, חּלֹונֹות ּבֹו היּו ּכּלן. ְְְִֵַַַָָָָָֻֻהּפתחים

הּצילּו[סגורים] ולא טמאֹות, ּכּלן - נפּתחּו טהֹורֹות; ּכּלן -ְְְְְִִִֵָָֹֻֻ
ּגּבי על על הּמאהיל - ּגדֹול ּפתח ּבתֹו קטן ּפתח הּפתחים. ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

הּגדֹול. את קטן טהר ּבּקטן, להֹוציאֹו חׁשב טמא; ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשניהם,
מתאימין ׁשניהם ׁשניהם,[בגובהם]היּו ּגּבי על הּמאהיל - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

חברֹו. את טהר מהם, ּבאחד להֹוציאֹו חׁשב היה טמא; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
להֹוציאֹו וחׁשב לדרֹום, אחד ּופתח לצפֹון, אחד ּפתח ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָלּבית
מֹוציאין  'אין ואמרּו: קרֹוביו אֹו אחיו ּבאּו ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּבּצפֹוני,
ׁשּלא  ּובלבד הּצפֹוני, את ּדרֹומי טהר - ּבּדרֹומי' אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹאֹותֹו

יתחכם]יערים טמאים.[- ׁשניהם הערים, ואם ; ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַ
לאכסדרה‚. הּפתּוחין מהם [מרפסת]ּבּתים ּבאחד והּמת , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבחצר לצאת מת ׁשל ּדרּכֹו היה אם לא - להוציאו [תכננו ְִֵֵֵֶֶַָָָָ
האכסדרה] ׁשערדרך ּבית הרי האכסדרה]- ,}טהֹור {[- ֲֵֵַַָ

והּבּתים  טמא, ׁשער ּבית - לאו ואם טמאים; ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָוהּבּתים
מּוגף הּבית מן ׁשּלפנים חדר סגור]טהֹורים. ונכנסה [- , ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָ

לּפנימי הבית]טמאה החיצֹון[- הּבית - חּלֹון החדר]ּדר -] ְְִִִִֶֶַַַַַָֻ
ׁשּנכנסה  החּלֹון ּדר ויֹוצאת חֹוזרת ׁשהּטמאה מּפני ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻטהֹור,

ּבֹו.
ׁשם„. ׁשּיהיה עד סביביו, מּכל מטּמא הּקבר [בתוכו]אין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

על  הּבנין הגּביּה אפּלּו טפח. רּום על טפח על טפח ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָחלל
היתה  ּכקבר. ׁשהּכל טמא, הּכל - לרקיע עד טפח, חלל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּגּבי

רצּוצה טפח]טמאה חלל ללא -]- טפח חלל ׁשם היה ולא , ְְְֶַָָָָָָָֹֻ
הּנֹוגע  אּלא טמא ואין ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻטמאה

מלמעלה  הּטמאה אֹוּכנגד מלמעלה, עליה הּמאהיל אֹו , ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
אבל  מּלמּטה; עליו ּׁשּתאהיל מה אֹו מּלמּטה, ּכנגּדּה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּנֹוגע

טהֹור. הּבנין, ּבצד ְְִֵַַַַָָהּנֹוגע
מן ‰. ּבאהל המטּמא ּדבר ׁשּכל מת: ּבטמאת ּגדֹול ּכלל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻזה

הּטמאה  הרי - טפח חלל לֹו ׁשאין רצּוץ, היה אם - ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּמת
הּתהֹום; עד ויֹורדת ּובֹוקעת לרקיע, עד ועֹולה ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָּבֹוקעת

הּצדדין  מן מטּמאה ּכריואינּה ּכיצד? ערימה]. ׁשל [- ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
ּבצד  וכלים ּבתֹוכֹו, הּמת מן ּוכזית אבנים, ׁשל ּגל אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָּתבּואה
ׁשּבתֹו ּכלי וכל טהֹורין; הּכלים - ּבּה נֹוגעין ואינן ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻהּטמאה,
טמא, - מּלמּטה אֹו מלמעלה הּטמאה ּכנגד מכּון ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻהּגל
מקֹום  היה ואם ויֹורדת. ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשהּטמאה
ּכקבר  הּוא הרי - טפח רּום על טפח על טפח חלּול ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻהּטמאה

סביביו. מּכל ּומטּמא ְְִִֵַָָָסתּום,
.Â הּבית ּבּטל זה הרי - צרֹורֹות אֹו עפר ׁשּמּלאהּו [-ּבית ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

אינו] היתה כאילו ואם צרֹורֹות; אֹו עפר ׁשל ּכגל הּוא והרי ,ְְְְֲִֵֶַַָָָָ
וכלים  ויֹורדת, ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת - העפר ּבתֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻטמאה

טהֹורים. העפר ּבתֹו ְְְִִֶֶֶָָָׁשּבצּדיה
.Êרצּוצה ׁשהיא גבה]טמאה על טפח אין -]וסמ ּבכתל, ְְְְִֶֶַָָָֹֻ

מּצּדי  צד הּכתל נעׂשה ׁשהרי טמאה; הּסּכה - לּכתל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻֻסּכה
לּנֹוגע  טהֹורים ׁשהּצדדין ּפי על ואף היה האהל. לא אּלּו , ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

טמא, ּכּלֹו האהל - אהל עליהן מּׁשּנעׂשה אבל אהל, ֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֻעליהן
ּבתֹוכֹו. הּטמאה ְְֲֵֶַָֻׁשהרי

ה'תשע"ד  מרחשון ז' שישי יום

ח  ¤¤ּפרק
של]ׁשאבדׂשדה ‡. מטּמא [מיקומו עפרּה - ּבתֹוכּה קבר ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ויהיּו ּבּה, הּקבר נּדֹוׁש ׁשּמא הּפרס; ּכבית ּובמּׂשא, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמּגע
הּמאהיל  - ּכּלּה הּׂשדה וכל עפרּה. ּבתֹו ּכׂשעֹורה ְְְֲֲֲִִֶַַַָָָָָָָֻעצמֹות
ׁשּיׁש ּכל נטמא - אהל ּבתֹוכּה העמיד ואם נטמא. ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹעליה,
הּוא  הּקבר על ׂשדה, ּבאֹותּה ׁשהעמיד האהל ׁשּמא ְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאהל;

ֲִַמאהיל.
ׁשל ּבנה ·. ּפתחּה היה אם - ּגּביו על ועלּיה ּבית, ּבּה ְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָ

ּבית ׁשל ּפתחֹו ּכנגד מכּון ובאותו עלּיה השני מעל [אחד ְְְֲִִִֶֶֶַָָֻ
בדיוק] ּתחת רוחב הּקבר היה ׁשאפּלּו טהֹורה; העלּיה ,ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּגּבי  על אהל היא ׁשהרי - טהֹורה העלּיה הּבית, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמׁשקֹוף
מכּון היה לא ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אינם אהל, [הפתחים ְְְְִִֵֶֶָָָָֹֹֻ

זה] על זה בדיוק ׁשּמא מכוונים טמאה; העלּיה אף ,ְֲִֵֶַָָָָ
מפתן]אסקּפת מאהילה [- העלּיה והרי הּקבר, על עלּיה ְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

הּקבר. ֶֶַַעל
ׁשרׁשי וׂשדה ‚. ׁשאין לפי זרע, ּכל ּבתֹוכּה לזרע מּתר - זֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

אילני  ּבתֹוכּה נֹוטעין אין אבל לּקבר; עד מּגיעין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָזרעים
הּמת  עד מּגיעין ׁשהּׁשרׁשין מּפני הּתלּולּיֹות מאכל, . ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

נמוכות] הּקברֹות [גבעות לבית הּסמּוכה לעיר, ְְְְִֵַַַָָָהּקרֹובֹות
הרי  יׁשנֹות, ואחד חדׁשֹות אחד - הּקברֹות ּבית לדר ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָאֹו
את  ׁשם קֹוברֹות ׁשהּנׁשים מּפני טמאה; ּבחזקת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאּלּו
הרחֹוקֹות  אבל אבריהן. ׁשם קֹוברין ׁשחין ּומּכי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻהּנפלים,
קרֹובֹות  היּו ׁשּמא טמאֹות, - והיׁשנֹות טהֹורֹות; - ְְְְְֲֵֶַַָָָָהחדׁשֹות
קרֹוב? ּתל הּוא ואיזה ׁשאבדה. מּדר אֹו ׁשחרבה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמעיר
אדם  ׁשאין ויׁשן, מּמּנּו; יֹותר קרֹוב אחר ּתל ׁשם ׁשאין ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּכל

ְזֹוכרֹו.
הּקברֹות ׂשדה „. לבית הּקרֹוב הּמקֹום והּוא ּבֹוכין, ְְְְִֵֵַַַָָָ

טהֹור, ׁשעפרֹו ּפי על אף - ּובֹוכֹות ׁשם יֹוׁשבֹות ְֲִִֶֶַַַָָָָׁשהּנׁשים
ואין  אֹותֹו, נֹוטעין אין - טמאה ׁשם החזקה לא ְְְְְֲִֵֵֵֶָָָֹֻֻׁשהרי
ׁשם  יׁש ׁשּמא ׁשם, אדם רגל להרּגיל ׁשּלא אֹותֹו, ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹזֹורעין

הּקברֹות, לבית קרֹוב ׁשהּוא מּפני נתיאׁשּוטמאה; ּכבר ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֻ
מּמּנּו ּומּפני ּבעליו ּבֹו, ויקּבר אדם ׁשּיבֹוא אפׁשר לפיכ , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹ

ועֹוׂשין לֹו. חׁשׁשּו לעשות]זה מותר זה [- מקֹום מעפר ְְֲִֵֶֶַָָ
ׁשם. טמאה החזקה לא ׁשהרי לקדׁש, ְְְְֲִֵֶֶַָָָֹֹֻֻּתּנּורים

מקֹומֹו‰. - ּפּנהּו ואם לפּנֹותֹו; מּתר הּנמצא, [-קבר ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ
ׁשּיתּבאר.סביבתו] ּכמֹו ׁשּיּבדק עד ּבהניה, ואסּור ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָטמא,

הּידּוע כאן]וקבר הוא שרק ידוע ואם [- לפּנֹותֹו; אסּור , ְְְִֶֶַַַָָ
ּבה  ּומּתר טהֹור, מקֹומֹו - ניה.ּפּנהּו ְֲִַָָָָָֻ

.Âּומקֹומֹו אֹותֹו; מפּנין הרּבים, את מּזיק ׁשהּוא ְְִִִֶֶֶֶַַַָקבר
ּבהניה  ואסּור .טמא, ְֲֵַָָָָ

.Êהּתחּום ּבתֹו מצאֹו אם - מצוה ּבמת בית הּפֹוגע [של ְְְְְִִֵֵַַַָָ
אמה] אלפיים של מרחק עד הּקברֹות;קברות לבית מביאֹו ,ְְְִֵַָ

ּכרּכם ׂשדה ּבתֹו אפּלּו - לּתחּום חּוץ יקר]מצאֹו [צמח ְְְְְֲִֵַַָֹ
הּמצר  על מצאֹו ׁשּנמצא. ּבּמקֹום ויּקבר מקֹומֹו, קנה -ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
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ּבּור[דרך] ׂשדה לצדדין. מסּלקֹו חרוש], לא זה,[- מּצד ְְְְִִִֵֶַַָ
ניר ניר [חרוש]ּוׂשדה ׂשדה ּבּור; ּבׂשדה קֹוברֹו - זה מּצד ְְְְִִִִֵֵֵֶַ

- ּכרם ּוׂשדה זרע ׂשדה ניר; ּבׂשדה קֹוברֹו - זרע ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַּוׂשדה
ּבׂשדה  קֹוברֹו - ּכרם ּוׂשדה אילן ׂשדה זרע. ּבׂשדה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָקֹוברֹו

הּטמאה אהל מּפני נמוכים]ּכרם, ענפיהן ׁשניהם [- היּו . ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻ
ׁשּירצה. צד לאיזה מסּלקֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָׁשוין,

.Á:ואמר אחר ּבא ואם למפרע; מטּמא הּנמצא, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָקבר
- ׁשנה' לעׂשרים קדם אפּלּו קבר, ּכאן היה ׁשּלא לי ְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ'ּברי

ואיל מציאה מּׁשעת אּלא מטּמא .אינֹו ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
.Ë מן ּבאהל ׁשּמטּמא ּדבר אֹו מת, אֹו קבר, הּמֹוצא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכל
לאחרים;הּמ ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי עליו, לצּין חּיב - ת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

הּקברֹות. על לצּין ּדין מּבית יֹוצאין היּו מֹועד, ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻּובחּלֹו
מצמצם ּכזית על מצּינין בדיוק]אין לפי [- הּמת, מן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָֻ

יחסר ירקב]ׁשּסֹופֹו ּבסיד;[- מצּינין? ּובּמה ּבארץ. ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָ
הּצּיּון  את מעמידין אין הּטמאה. מקֹום על וׁשֹופ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֻממחה,

הּטמאה ּגּבי ּומּכאן [בדיוק]על מּכאן עֹודף יהי אּלא , ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
מרחיקין  ואין הּטהרֹות; את להפסיד ׁשּלא הּטמאה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻּבצּדי

להפסיד ׁשּלא הּטמאה, מּמקֹום הּצּיּון לגרוע]את את [- ְְְְִִִֶֶֶַַַָֹֻ
יׂשראל טהור]ארץ הּוּדיֹות [בשטח על מצּינין ואין . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

ודאיות] על [טומאות אּלא לּכל; ידּועין הן ׁשהרי ,ְֲִֵֵֶֶַַָֹ
והּפרעֹות  והּסככֹות קבר, ּבּה ׁשאבד ׂשדה ּכגֹון ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּספקֹות,

הקברות] מבית היוצאים וזיזים .[עצים
.Èּבּה אין אם - ּטיבּה מה ידּוע ואין מצּינת, ׂשדה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמצא

ּבידּוע  אילנֹות, ּבּה יׁש קבר; ּבּה ׁשאבד ּבידּוע ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאילנֹות,
קבר  ּבּה ׁשּיתּבאר.ׁשּנחרׁש ּכמֹו , ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָ

.‡È- ׁשּתים היּו טמא. ּתחּתיה מצּינת, אחת אבן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻמצא
ּביניהן, סיד אין ואם טמא. ּביניהן ּביניהן, סיד יׁש ְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָאם

יׁש אם - ראׁשיהן על -]אּלא של -[חתיכות ּביניהן חרׂש ִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
אי  ואם ּבנין; אּלא זה ׁשאין והיה טהֹור, ּביניהן, חרׂש ן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ

מרּודה מפוזר]הּסיד הרי [- - ּומּכאן מּכאן ראׁשיהן על ְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
מצר מצא וטמא. צּיּון, גבול]זה הּוא [- - מצּין אחד ְְִֵֶֶֶֶָָָָָֻ

מצא  ׁשלׁשה. וכן ׁשנים, וכן טהֹורה; הּׂשדה וכל ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹטמא,
ּכּלּה הּׂשדה וכל טהֹורין, הם - מצּינין מצריה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻארּבעת

הּטמאה. מּמקֹום הּצּיּון מרחיקין ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻטמאה;
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אחת,מי ‡. ּבגּמה רּבים מתים ּומצא ּבׂשדה, חֹופר ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ

ׁשּמצא  אֹו הרּוגים, ׁשּמצא אֹו זה, ּבצד זה אֹו זה, ּגב על ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזה
מקֹום  ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - ּברּכיו ּבין ראׁשֹו אֹו יֹוׁשב, ְִֵֵֵֵֵֶָָָֹמת
ּכל  ונֹוטל ׁשּמצא, הּמת נֹוטל אּלא היה; הּקברֹות ּבית ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָזה

הּתחּוח רך]העפר קרקע[- ּבבתּולת וחֹופר [-ׁשּתחּתיו, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
חרוש] לא ּוׁשאר מקום הּכל; ּומֹוציא אצּבעֹות, ְְִֶַָָָֹֹׁשלׁש

זה  ועפר ׁשּימצא. מּקדם ּכׁשהיתה טהרה, ּבחזקת - ְְְְְְֳִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהּׂשדה
הּמת'. 'ּתבּוסת הּנקרא הּוא ׁשחֹופר, אצּבעֹות ׁשלׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹעם

ׁשּבּה,ׂשדה ·. העצמֹות ּכל מלּקט - הרּוגים ּבּה ׁשּנהרגּו ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

מלּקט  - ׂשדהּו מּתֹו קבר המפּנה וכן טהֹורה; היא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהרי
ּבֹור  וכן טהֹורה. היא והרי עצם, עצם העצמֹות ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָּכל

ּכל מלּקט - הרּוגים אֹו נפלים לתֹוכֹו העצמֹות ׁשּמטילים ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ
טהֹור  הּוא והרי עצם, עצם .ׁשּבֹו ֲֵֶֶֶֶֶַָ

-היה ‚. הּמתים ׁשּקֹוברין ּכדר מׁשּכב מת ּומצא חֹופר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
אחד  ּכל נֹוטל - ׁשנים מצא אם וכן ּתבּוסתֹו; ואת ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָנֹוטלֹו
ׁשלׁשה  מצא טהֹורה. הּׂשדה וכל עּמֹו. ּותבּוסתֹו ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹמהם,
זה  ּבין יׁש אם - הּנקּברין ּכדר מּטל מהן אחד  ּכל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻמתים,
- וקֹובריה מּטה ּכמלא ׁשמֹונה, ועד אּמֹות מארּבע ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלזה
לבּדק  וצרי זה. הּוא הּקברֹות ּבית ׁשּמא חֹוׁשׁש זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהרי
וחצר  מערֹות ּכׁשּתי ׁשהן אּמה, עׂשרים האחרֹון ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמן
העׂשרים  אֹותן הרי - אחר מת ׁשם מצא לא ואם ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּביניהן;

ׁשכּונת ׁשהן ּפי על אף טהֹורֹות, -]ׁשּבדק ל בשכנות -] ְְִֵֶֶַַַַָ
לבּדק  צרי - אּמה עׂשרים ּבסֹוף אחד מת מצא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹקברֹות.

לּדבר ׁשרגלים אחרֹות, אּמה עׂשרים שבית מּמּנּו [מסתבר ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
כאן] ּבּסֹוף קברות אֹו ּבּתחּלה ׁשּמצא מאּלּו אחד היה ואם .ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּבין  ראׁשֹו ׁשּיהיה ּכדרּכֹו, ׁשּלא מׁשּכב אֹו יֹוׁשב, אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹֹֻהרּוג,
ואת  נֹוטלן אּלא אּמה, עׂשרים ּבֹודק אינֹו - ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָירכֹותיו

ּגֹוים. ׁשחזקתן ּבלבד; ְְְִִֶֶַָָָָּתבּוסתן
מטּמאין הּגֹוים,„. ואינן הֹואיל קברֹות; טמאת להן אין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻ

ׁשל  ּבעצמּה ׁשּיּגע עד טהֹור, ּבקברן הּנֹוגע הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבאהל
יּׂשאּנה. אֹו ְִֶָָָֻטמאה,

לֹומת ‰. אין - ימּות החי מן יּנטל ׁשאם אבר ׁשחסר ִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
דין] שמקיפו, דם ּתבּוסה[ולעפר את סופג העפר אין [כי ְָ

ולאהנפש] קברֹות[דין], סביבותיו ׁשכּונת אמה כ' -] ְְְַָֹ
אין טהורות] - הּׂשדה ּפני על ּגלּויים הּנמצאים ּומתים .ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

עצם, עצם מלּקט אּלא ּתבּוסה, ולא קברֹות, ׁשכּונת ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלהם
ואין  ּתבּוסה, לֹו יׁש - ּברׁשּות ׁשּלא והּנקּבר טהֹור. ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹוהּכל

קברֹות. ׁשכּונת ְְַָלֹו
.Â ּבּתחּלהאחד ּכדרּכן מתים ׁשלׁשה ידעו הּמֹוצא [שלא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ

הימצאותם] ּכּוכיןעל ׁשלׁשה ׁשּמצא אֹו ּכּו[בסלע], אֹו , ְִֶָָָֹ
מצא [בקרקע]ּונקיע קברֹות. ׁשכּונת זה הרי - ּומערה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָ

ׁשכּונת  להם ואין ּתבּוסה, להם יׁש - ידּוע היה ואחד ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשנים,
עֹוׂשה אינֹו הּידּוע, ׁשהּקבר המקום]קברֹות; ׁשכּונה.[את ְְֵֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּצרי הּוא ּכּתחּלה, ׁשלׁשה הּמֹוצא אּלא אמרּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹולא
עד  חֹופר ׁשאמרנּו? אּמה העׂשרים ּבֹודק ּכיצד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבדיקה.
הּנראית  קרקע והיא לבתּולה, אֹו לסלע, מּגיע ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָׁשהּוא
הרי  - חרׂש ּומצא אּמה, מאה אפּלּו העמיק עבּודה. ֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשאינּה
הּגיע  לבתּולה; ׁשּיּגיע עד להעמיק וצרי ּכבּתחּלה, ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָזֹו

ּכבתּולה  זֹו הרי .למים, ְְֲִִֵַָ
.Êּתלםאינֹו לחּפר העׂשרים [שורה]צרי מּתחּלת אחד, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

וחֹופר  אּמה, ּומּניח אּמה על אּמה חֹופר אּלא סֹופן; ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָעד
קבר  ּבין ׁשאין - סֹופן עד אּמה, ּומּניח אּמה על ִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאּמה

מאּמה. ּפחֹות ְֵֶֶַָָלקבר
.Á לׁשלּולית היה אֹו לנהר העׂשרים ּבתֹו והּגיע ּבֹודק, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ

נפסקה  ׁשהרי לבּדק; צרי ואינֹו יפסיק, - הרּבים לדר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאֹו
הּקברֹות  .ׁשכּונת ְְַַָ
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וחׁשב  סתּום, ּפתח ׁשם היה ּכּלן; הּפתחים ּכל על ְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֻהּציל
על  הּציל לפּתח, מּׁשּיתחיל - לפתחֹו והתחיל ּבֹו, ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָֹלהֹוציאֹו
מּוגפֹות  וכּלן הרּבה, חּלֹונֹות ּבֹו היּו ּכּלן. ְְְִֵַַַָָָָָֻֻהּפתחים

הּצילּו[סגורים] ולא טמאֹות, ּכּלן - נפּתחּו טהֹורֹות; ּכּלן -ְְְְְִִִֵָָֹֻֻ
ּגּבי על על הּמאהיל - ּגדֹול ּפתח ּבתֹו קטן ּפתח הּפתחים. ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

הּגדֹול. את קטן טהר ּבּקטן, להֹוציאֹו חׁשב טמא; ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשניהם,
מתאימין ׁשניהם ׁשניהם,[בגובהם]היּו ּגּבי על הּמאהיל - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

חברֹו. את טהר מהם, ּבאחד להֹוציאֹו חׁשב היה טמא; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
להֹוציאֹו וחׁשב לדרֹום, אחד ּופתח לצפֹון, אחד ּפתח ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָלּבית
מֹוציאין  'אין ואמרּו: קרֹוביו אֹו אחיו ּבאּו ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּבּצפֹוני,
ׁשּלא  ּובלבד הּצפֹוני, את ּדרֹומי טהר - ּבּדרֹומי' אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹאֹותֹו

יתחכם]יערים טמאים.[- ׁשניהם הערים, ואם ; ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַ
לאכסדרה‚. הּפתּוחין מהם [מרפסת]ּבּתים ּבאחד והּמת , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבחצר לצאת מת ׁשל ּדרּכֹו היה אם לא - להוציאו [תכננו ְִֵֵֵֶֶַָָָָ
האכסדרה] ׁשערדרך ּבית הרי האכסדרה]- ,}טהֹור {[- ֲֵֵַַָ

והּבּתים  טמא, ׁשער ּבית - לאו ואם טמאים; ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָוהּבּתים
מּוגף הּבית מן ׁשּלפנים חדר סגור]טהֹורים. ונכנסה [- , ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָ

לּפנימי הבית]טמאה החיצֹון[- הּבית - חּלֹון החדר]ּדר -] ְְִִִִֶֶַַַַַָֻ
ׁשּנכנסה  החּלֹון ּדר ויֹוצאת חֹוזרת ׁשהּטמאה מּפני ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻטהֹור,

ּבֹו.
ׁשם„. ׁשּיהיה עד סביביו, מּכל מטּמא הּקבר [בתוכו]אין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

על  הּבנין הגּביּה אפּלּו טפח. רּום על טפח על טפח ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָחלל
היתה  ּכקבר. ׁשהּכל טמא, הּכל - לרקיע עד טפח, חלל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּגּבי

רצּוצה טפח]טמאה חלל ללא -]- טפח חלל ׁשם היה ולא , ְְְֶַָָָָָָָֹֻ
הּנֹוגע  אּלא טמא ואין ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻטמאה

מלמעלה  הּטמאה אֹוּכנגד מלמעלה, עליה הּמאהיל אֹו , ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
אבל  מּלמּטה; עליו ּׁשּתאהיל מה אֹו מּלמּטה, ּכנגּדּה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּנֹוגע

טהֹור. הּבנין, ּבצד ְְִֵַַַַָָהּנֹוגע
מן ‰. ּבאהל המטּמא ּדבר ׁשּכל מת: ּבטמאת ּגדֹול ּכלל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻזה

הּטמאה  הרי - טפח חלל לֹו ׁשאין רצּוץ, היה אם - ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּמת
הּתהֹום; עד ויֹורדת ּובֹוקעת לרקיע, עד ועֹולה ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָּבֹוקעת

הּצדדין  מן מטּמאה ּכריואינּה ּכיצד? ערימה]. ׁשל [- ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
ּבצד  וכלים ּבתֹוכֹו, הּמת מן ּוכזית אבנים, ׁשל ּגל אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָּתבּואה
ׁשּבתֹו ּכלי וכל טהֹורין; הּכלים - ּבּה נֹוגעין ואינן ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻהּטמאה,
טמא, - מּלמּטה אֹו מלמעלה הּטמאה ּכנגד מכּון ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻהּגל
מקֹום  היה ואם ויֹורדת. ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשהּטמאה
ּכקבר  הּוא הרי - טפח רּום על טפח על טפח חלּול ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻהּטמאה

סביביו. מּכל ּומטּמא ְְִִֵַָָָסתּום,
.Â הּבית ּבּטל זה הרי - צרֹורֹות אֹו עפר ׁשּמּלאהּו [-ּבית ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

אינו] היתה כאילו ואם צרֹורֹות; אֹו עפר ׁשל ּכגל הּוא והרי ,ְְְְֲִֵֶַַָָָָ
וכלים  ויֹורדת, ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת - העפר ּבתֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻטמאה

טהֹורים. העפר ּבתֹו ְְְִִֶֶֶָָָׁשּבצּדיה
.Êרצּוצה ׁשהיא גבה]טמאה על טפח אין -]וסמ ּבכתל, ְְְְִֶֶַָָָֹֻ

מּצּדי  צד הּכתל נעׂשה ׁשהרי טמאה; הּסּכה - לּכתל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻֻסּכה
לּנֹוגע  טהֹורים ׁשהּצדדין ּפי על ואף היה האהל. לא אּלּו , ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

טמא, ּכּלֹו האהל - אהל עליהן מּׁשּנעׂשה אבל אהל, ֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֻעליהן
ּבתֹוכֹו. הּטמאה ְְֲֵֶַָֻׁשהרי

ה'תשע"ד  מרחשון ז' שישי יום

ח  ¤¤ּפרק
של]ׁשאבדׂשדה ‡. מטּמא [מיקומו עפרּה - ּבתֹוכּה קבר ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ויהיּו ּבּה, הּקבר נּדֹוׁש ׁשּמא הּפרס; ּכבית ּובמּׂשא, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמּגע
הּמאהיל  - ּכּלּה הּׂשדה וכל עפרּה. ּבתֹו ּכׂשעֹורה ְְְֲֲֲִִֶַַַָָָָָָָֻעצמֹות
ׁשּיׁש ּכל נטמא - אהל ּבתֹוכּה העמיד ואם נטמא. ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹעליה,
הּוא  הּקבר על ׂשדה, ּבאֹותּה ׁשהעמיד האהל ׁשּמא ְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאהל;

ֲִַמאהיל.
ׁשל ּבנה ·. ּפתחּה היה אם - ּגּביו על ועלּיה ּבית, ּבּה ְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָ

ּבית ׁשל ּפתחֹו ּכנגד מכּון ובאותו עלּיה השני מעל [אחד ְְְֲִִִֶֶֶַָָֻ
בדיוק] ּתחת רוחב הּקבר היה ׁשאפּלּו טהֹורה; העלּיה ,ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּגּבי  על אהל היא ׁשהרי - טהֹורה העלּיה הּבית, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמׁשקֹוף
מכּון היה לא ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אינם אהל, [הפתחים ְְְְִִֵֶֶָָָָֹֹֻ

זה] על זה בדיוק ׁשּמא מכוונים טמאה; העלּיה אף ,ְֲִֵֶַָָָָ
מפתן]אסקּפת מאהילה [- העלּיה והרי הּקבר, על עלּיה ְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

הּקבר. ֶֶַַעל
ׁשרׁשי וׂשדה ‚. ׁשאין לפי זרע, ּכל ּבתֹוכּה לזרע מּתר - זֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

אילני  ּבתֹוכּה נֹוטעין אין אבל לּקבר; עד מּגיעין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָזרעים
הּמת  עד מּגיעין ׁשהּׁשרׁשין מּפני הּתלּולּיֹות מאכל, . ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

נמוכות] הּקברֹות [גבעות לבית הּסמּוכה לעיר, ְְְְִֵַַַָָָהּקרֹובֹות
הרי  יׁשנֹות, ואחד חדׁשֹות אחד - הּקברֹות ּבית לדר ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָאֹו
את  ׁשם קֹוברֹות ׁשהּנׁשים מּפני טמאה; ּבחזקת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאּלּו
הרחֹוקֹות  אבל אבריהן. ׁשם קֹוברין ׁשחין ּומּכי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻהּנפלים,
קרֹובֹות  היּו ׁשּמא טמאֹות, - והיׁשנֹות טהֹורֹות; - ְְְְְֲֵֶַַָָָָהחדׁשֹות
קרֹוב? ּתל הּוא ואיזה ׁשאבדה. מּדר אֹו ׁשחרבה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמעיר
אדם  ׁשאין ויׁשן, מּמּנּו; יֹותר קרֹוב אחר ּתל ׁשם ׁשאין ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּכל

ְזֹוכרֹו.
הּקברֹות ׂשדה „. לבית הּקרֹוב הּמקֹום והּוא ּבֹוכין, ְְְְִֵֵַַַָָָ

טהֹור, ׁשעפרֹו ּפי על אף - ּובֹוכֹות ׁשם יֹוׁשבֹות ְֲִִֶֶַַַָָָָׁשהּנׁשים
ואין  אֹותֹו, נֹוטעין אין - טמאה ׁשם החזקה לא ְְְְְֲִֵֵֵֶָָָֹֻֻׁשהרי
ׁשם  יׁש ׁשּמא ׁשם, אדם רגל להרּגיל ׁשּלא אֹותֹו, ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹזֹורעין

הּקברֹות, לבית קרֹוב ׁשהּוא מּפני נתיאׁשּוטמאה; ּכבר ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֻ
מּמּנּו ּומּפני ּבעליו ּבֹו, ויקּבר אדם ׁשּיבֹוא אפׁשר לפיכ , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹ

ועֹוׂשין לֹו. חׁשׁשּו לעשות]זה מותר זה [- מקֹום מעפר ְְֲִֵֶֶַָָ
ׁשם. טמאה החזקה לא ׁשהרי לקדׁש, ְְְְֲִֵֶֶַָָָֹֹֻֻּתּנּורים

מקֹומֹו‰. - ּפּנהּו ואם לפּנֹותֹו; מּתר הּנמצא, [-קבר ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ
ׁשּיתּבאר.סביבתו] ּכמֹו ׁשּיּבדק עד ּבהניה, ואסּור ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָטמא,

הּידּוע כאן]וקבר הוא שרק ידוע ואם [- לפּנֹותֹו; אסּור , ְְְִֶֶַַַָָ
ּבה  ּומּתר טהֹור, מקֹומֹו - ניה.ּפּנהּו ְֲִַָָָָָֻ

.Âּומקֹומֹו אֹותֹו; מפּנין הרּבים, את מּזיק ׁשהּוא ְְִִִֶֶֶֶַַַָקבר
ּבהניה  ואסּור .טמא, ְֲֵַָָָָ

.Êהּתחּום ּבתֹו מצאֹו אם - מצוה ּבמת בית הּפֹוגע [של ְְְְְִִֵֵַַַָָ
אמה] אלפיים של מרחק עד הּקברֹות;קברות לבית מביאֹו ,ְְְִֵַָ

ּכרּכם ׂשדה ּבתֹו אפּלּו - לּתחּום חּוץ יקר]מצאֹו [צמח ְְְְְֲִֵַַָֹ
הּמצר  על מצאֹו ׁשּנמצא. ּבּמקֹום ויּקבר מקֹומֹו, קנה -ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
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ּבּור[דרך] ׂשדה לצדדין. מסּלקֹו חרוש], לא זה,[- מּצד ְְְְִִִֵֶַַָ
ניר ניר [חרוש]ּוׂשדה ׂשדה ּבּור; ּבׂשדה קֹוברֹו - זה מּצד ְְְְִִִִֵֵֵֶַ

- ּכרם ּוׂשדה זרע ׂשדה ניר; ּבׂשדה קֹוברֹו - זרע ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַּוׂשדה
ּבׂשדה  קֹוברֹו - ּכרם ּוׂשדה אילן ׂשדה זרע. ּבׂשדה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָקֹוברֹו

הּטמאה אהל מּפני נמוכים]ּכרם, ענפיהן ׁשניהם [- היּו . ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻ
ׁשּירצה. צד לאיזה מסּלקֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָׁשוין,

.Á:ואמר אחר ּבא ואם למפרע; מטּמא הּנמצא, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָקבר
- ׁשנה' לעׂשרים קדם אפּלּו קבר, ּכאן היה ׁשּלא לי ְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ'ּברי

ואיל מציאה מּׁשעת אּלא מטּמא .אינֹו ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
.Ë מן ּבאהל ׁשּמטּמא ּדבר אֹו מת, אֹו קבר, הּמֹוצא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכל
לאחרים;הּמ ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי עליו, לצּין חּיב - ת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

הּקברֹות. על לצּין ּדין מּבית יֹוצאין היּו מֹועד, ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻּובחּלֹו
מצמצם ּכזית על מצּינין בדיוק]אין לפי [- הּמת, מן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָֻ

יחסר ירקב]ׁשּסֹופֹו ּבסיד;[- מצּינין? ּובּמה ּבארץ. ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָ
הּצּיּון  את מעמידין אין הּטמאה. מקֹום על וׁשֹופ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֻממחה,

הּטמאה ּגּבי ּומּכאן [בדיוק]על מּכאן עֹודף יהי אּלא , ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
מרחיקין  ואין הּטהרֹות; את להפסיד ׁשּלא הּטמאה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻּבצּדי

להפסיד ׁשּלא הּטמאה, מּמקֹום הּצּיּון לגרוע]את את [- ְְְְִִִֶֶֶַַַָֹֻ
יׂשראל טהור]ארץ הּוּדיֹות [בשטח על מצּינין ואין . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

ודאיות] על [טומאות אּלא לּכל; ידּועין הן ׁשהרי ,ְֲִֵֵֶֶַַָֹ
והּפרעֹות  והּסככֹות קבר, ּבּה ׁשאבד ׂשדה ּכגֹון ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּספקֹות,

הקברות] מבית היוצאים וזיזים .[עצים
.Èּבּה אין אם - ּטיבּה מה ידּוע ואין מצּינת, ׂשדה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמצא

ּבידּוע  אילנֹות, ּבּה יׁש קבר; ּבּה ׁשאבד ּבידּוע ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאילנֹות,
קבר  ּבּה ׁשּיתּבאר.ׁשּנחרׁש ּכמֹו , ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָ

.‡È- ׁשּתים היּו טמא. ּתחּתיה מצּינת, אחת אבן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻמצא
ּביניהן, סיד אין ואם טמא. ּביניהן ּביניהן, סיד יׁש ְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָאם

יׁש אם - ראׁשיהן על -]אּלא של -[חתיכות ּביניהן חרׂש ִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
אי  ואם ּבנין; אּלא זה ׁשאין והיה טהֹור, ּביניהן, חרׂש ן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ

מרּודה מפוזר]הּסיד הרי [- - ּומּכאן מּכאן ראׁשיהן על ְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
מצר מצא וטמא. צּיּון, גבול]זה הּוא [- - מצּין אחד ְְִֵֶֶֶֶָָָָָֻ

מצא  ׁשלׁשה. וכן ׁשנים, וכן טהֹורה; הּׂשדה וכל ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹטמא,
ּכּלּה הּׂשדה וכל טהֹורין, הם - מצּינין מצריה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻארּבעת

הּטמאה. מּמקֹום הּצּיּון מרחיקין ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻטמאה;

ה'תשע"ד  מרחשון ח' קודש שבת יום

ט  ּפרק
יום ש "ק ח 'מרחשון 

¤¤
אחת,מי ‡. ּבגּמה רּבים מתים ּומצא ּבׂשדה, חֹופר ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ

ׁשּמצא  אֹו הרּוגים, ׁשּמצא אֹו זה, ּבצד זה אֹו זה, ּגב על ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזה
מקֹום  ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - ּברּכיו ּבין ראׁשֹו אֹו יֹוׁשב, ְִֵֵֵֵֵֶָָָֹמת
ּכל  ונֹוטל ׁשּמצא, הּמת נֹוטל אּלא היה; הּקברֹות ּבית ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָזה

הּתחּוח רך]העפר קרקע[- ּבבתּולת וחֹופר [-ׁשּתחּתיו, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
חרוש] לא ּוׁשאר מקום הּכל; ּומֹוציא אצּבעֹות, ְְִֶַָָָֹֹׁשלׁש

זה  ועפר ׁשּימצא. מּקדם ּכׁשהיתה טהרה, ּבחזקת - ְְְְְְֳִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהּׂשדה
הּמת'. 'ּתבּוסת הּנקרא הּוא ׁשחֹופר, אצּבעֹות ׁשלׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹעם

ׁשּבּה,ׂשדה ·. העצמֹות ּכל מלּקט - הרּוגים ּבּה ׁשּנהרגּו ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

מלּקט  - ׂשדהּו מּתֹו קבר המפּנה וכן טהֹורה; היא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהרי
ּבֹור  וכן טהֹורה. היא והרי עצם, עצם העצמֹות ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָּכל

ּכל מלּקט - הרּוגים אֹו נפלים לתֹוכֹו העצמֹות ׁשּמטילים ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ
טהֹור  הּוא והרי עצם, עצם .ׁשּבֹו ֲֵֶֶֶֶֶַָ

-היה ‚. הּמתים ׁשּקֹוברין ּכדר מׁשּכב מת ּומצא חֹופר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
אחד  ּכל נֹוטל - ׁשנים מצא אם וכן ּתבּוסתֹו; ואת ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָנֹוטלֹו
ׁשלׁשה  מצא טהֹורה. הּׂשדה וכל עּמֹו. ּותבּוסתֹו ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹמהם,
זה  ּבין יׁש אם - הּנקּברין ּכדר מּטל מהן אחד  ּכל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻמתים,
- וקֹובריה מּטה ּכמלא ׁשמֹונה, ועד אּמֹות מארּבע ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלזה
לבּדק  וצרי זה. הּוא הּקברֹות ּבית ׁשּמא חֹוׁשׁש זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהרי
וחצר  מערֹות ּכׁשּתי ׁשהן אּמה, עׂשרים האחרֹון ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמן
העׂשרים  אֹותן הרי - אחר מת ׁשם מצא לא ואם ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּביניהן;

ׁשכּונת ׁשהן ּפי על אף טהֹורֹות, -]ׁשּבדק ל בשכנות -] ְְִֵֶֶַַַַָ
לבּדק  צרי - אּמה עׂשרים ּבסֹוף אחד מת מצא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹקברֹות.

לּדבר ׁשרגלים אחרֹות, אּמה עׂשרים שבית מּמּנּו [מסתבר ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
כאן] ּבּסֹוף קברות אֹו ּבּתחּלה ׁשּמצא מאּלּו אחד היה ואם .ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּבין  ראׁשֹו ׁשּיהיה ּכדרּכֹו, ׁשּלא מׁשּכב אֹו יֹוׁשב, אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹֹֻהרּוג,
ואת  נֹוטלן אּלא אּמה, עׂשרים ּבֹודק אינֹו - ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָירכֹותיו

ּגֹוים. ׁשחזקתן ּבלבד; ְְְִִֶֶַָָָָּתבּוסתן
מטּמאין הּגֹוים,„. ואינן הֹואיל קברֹות; טמאת להן אין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻ

ׁשל  ּבעצמּה ׁשּיּגע עד טהֹור, ּבקברן הּנֹוגע הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבאהל
יּׂשאּנה. אֹו ְִֶָָָֻטמאה,

לֹומת ‰. אין - ימּות החי מן יּנטל ׁשאם אבר ׁשחסר ִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
דין] שמקיפו, דם ּתבּוסה[ולעפר את סופג העפר אין [כי ְָ

ולאהנפש] קברֹות[דין], סביבותיו ׁשכּונת אמה כ' -] ְְְַָֹ
אין טהורות] - הּׂשדה ּפני על ּגלּויים הּנמצאים ּומתים .ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

עצם, עצם מלּקט אּלא ּתבּוסה, ולא קברֹות, ׁשכּונת ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלהם
ואין  ּתבּוסה, לֹו יׁש - ּברׁשּות ׁשּלא והּנקּבר טהֹור. ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹוהּכל

קברֹות. ׁשכּונת ְְַָלֹו
.Â ּבּתחּלהאחד ּכדרּכן מתים ׁשלׁשה ידעו הּמֹוצא [שלא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ

הימצאותם] ּכּוכיןעל ׁשלׁשה ׁשּמצא אֹו ּכּו[בסלע], אֹו , ְִֶָָָֹ
מצא [בקרקע]ּונקיע קברֹות. ׁשכּונת זה הרי - ּומערה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָ

ׁשכּונת  להם ואין ּתבּוסה, להם יׁש - ידּוע היה ואחד ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשנים,
עֹוׂשה אינֹו הּידּוע, ׁשהּקבר המקום]קברֹות; ׁשכּונה.[את ְְֵֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּצרי הּוא ּכּתחּלה, ׁשלׁשה הּמֹוצא אּלא אמרּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹולא
עד  חֹופר ׁשאמרנּו? אּמה העׂשרים ּבֹודק ּכיצד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבדיקה.
הּנראית  קרקע והיא לבתּולה, אֹו לסלע, מּגיע ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָׁשהּוא
הרי  - חרׂש ּומצא אּמה, מאה אפּלּו העמיק עבּודה. ֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשאינּה
הּגיע  לבתּולה; ׁשּיּגיע עד להעמיק וצרי ּכבּתחּלה, ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָזֹו

ּכבתּולה  זֹו הרי .למים, ְְֲִִֵַָ
.Êּתלםאינֹו לחּפר העׂשרים [שורה]צרי מּתחּלת אחד, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

וחֹופר  אּמה, ּומּניח אּמה על אּמה חֹופר אּלא סֹופן; ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָעד
קבר  ּבין ׁשאין - סֹופן עד אּמה, ּומּניח אּמה על ִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאּמה

מאּמה. ּפחֹות ְֵֶֶַָָלקבר
.Á לׁשלּולית היה אֹו לנהר העׂשרים ּבתֹו והּגיע ּבֹודק, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ

נפסקה  ׁשהרי לבּדק; צרי ואינֹו יפסיק, - הרּבים לדר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאֹו
הּקברֹות  .ׁשכּונת ְְַַָ
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.Ë מצא הּמֹוציא ּכן אם אּלא טהֹור, - ּבדיקה ׁשל זה עפר ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
ּבתרּומה. אֹוכל ׁשּימצא, קדם אבל ׁשחפר; ּבּמקֹום ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻטמאה

ּבּגל ההרוג]והמפּקח ׁשהרי [שעל ּבתרּומה; אֹוכל אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָ
מּכיר  ׁשאינֹו אּלא הּגל, ּתחת ׁשם ׁשהּמתים וּדאי ִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָיֹודע

ְָמקֹומן.
.È מהם אחד ּבדק - טהֹורין ּגּלין ּבׁשני ׁשּנתערב טמא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּגל

ׁשנים  ּבדק טמאין; והּׁשנים טהֹור הּוא טהֹור, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָּומצאֹו
ּבדק  טמא; ּבחזקת והּׁשליׁשי טהֹורים הם טהֹורים, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָונמצאּו
ׁשּיבּדק  עד - טמאה ּבחזקת ּכּלם טהֹור, ּומצא ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹֻֻׁשלׁשּתם
ׁשלׁשּתן  ויהיּו לבתּולה, אֹו לסלע ׁשּיּגיע עד ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשלׁשּתן

.טהֹורין  ְִ

.‡È טמא ּבֹור עליו, הּמאהיל - נפלים לתֹוכֹו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָׁשּמטילין
אין  ׁשם, מצּויין ּוברּדלס ׁשחלּדה ּפי על ואף ּתֹורה; ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻּדין
נפל, אּׁשה ׁשם הּפילה אם אבל וּדאי. מידי מֹוציא ֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָספק
הֹואיל  - הּפילה לא אֹו המטּמא ּדבר הּפילה אם ידּוע ְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹואין

וטהֹור  ספק, זה הרי ׁשם, מצּויין ּוברּדלס .וחלּדה ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֻ
.·È ׁשהן ּדבר ּבהן, וכּיֹוצא הּטמאֹות אּלּו ׁשּכל ידּוע, ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ּדבריהם ׁשל הן הרי - ספק טמא [מדרבנן]מּׁשּום ואין ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָ
ּכל  אבל וּדאית. טמאה ׁשּנטמא מי אּלא הּתֹורה, ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֻמן
ּבין  אסּורֹות, ּבמאכלֹות ּבין ּבטמאֹות, ּבין - ְְְְֲֲֵֵֵֵַַָֻהּספקֹות
סֹופרים, מּדברי אּלא להן חֹוׁשׁשין אין - וׁשּבתֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבעריֹות

מקֹומֹות. ּובכּמה ּביאה אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָּכמֹו
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ה'תשע"ד  מרחשון ב' ראשון יום
יום ראשון ֿ חמישי ב 'ֿ ו 'מרחשון 

.ÁÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרל"ח הּבֹור,הּמצוה ּבדין לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

ּבֹור" איׁש ֿ יפּתח "וכי יתעּלה: אמרֹו bl)והּוא ,`k zeny). ְְְְְִִִִֶַַָ
מ ה' ּופרק ג' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו (aa`)ּוכבר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָ

ַָקּמא.

ה'תשע"ד  מרחשון ג' שני יום

ה'תשע"ד  מרחשון ד' שלישי יום

.‡Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"א הּבערההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו ,(`y)הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

קֹוצים" ּומצאה אׁש ֿ תצא "ּכי יתעּלה: אמרֹו (zenyוהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ
(d ,ak'ו ּופרק ב' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָ

קּמא.(aa`)מ  ִַָ

ה'תשע"ד  מרחשון ה' רביעי יום

.„Ó¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ד ממֹון,הּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻ

ּתגנבּו" "לא אמרֹו: i`)והּוא ,hi `xwie)ּובּמכלּתא .zyxt) ְְְְְִִַָָֹֹ
(mihtyn."ממֹון לגֹונב אזהרה הרי ― ּתגנבּו "לא :ְְְֲִֵֵַָָָֹֹ

הּכתּוב: ׁשהזּכיר ּבתׁשלּומין חּיב ― זה לאו על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָוהעֹובר
החזרת אֹו וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאֹו

ּבלבד ּובספרא(dcedyk)הּקרן .(miyecw zyxt)לפי" : ְְְְִִִֶֶַָָ
יׁשּלם' 'ׁשנים ּבגנבה: b)ׁשּנאמר ,ak zeny),ענׁש למדנּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

למּקט", מנת על ּתגנבּו' 'לא לומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֹֹאזהרה

eapbz)ּכלֹומר: l`)ולהביאֹו ֿ הּנגנב את להרּגיז ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָ
מנת על ּתגנבּו' "'לא לֹו; ּתחזיר ּכ ֿ ואחר ְְְְֲִִִַַַַָָָֹֹּבמבּוכה,
ּדיני נתּבארּו ּוכבר וחמּׁשה". ארּבעה ּתׁשלּומי לֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָלׁשּלם

קּמא. מּבבא ז' ּבפרק זֹו ְְִִֶֶַָָָָמצוה

― הרל"ט ׁשּנגּבההּמצוה הּגֹונב ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
אֹו וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמּמּנּו
הּגּנב ֿ ענׁשי וכל נמּכרּנּו, אֹו ּבּמחּתרת, ּבא אם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָנהרגּנּו
ּדין ֿ מׁשּפטי ּכל נתּבארּו ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבכלל

מ ז' ּבפרק ג'(aa`)זה ּופרק מּסנהדרין ח' ּופרק קּמא ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָ
ּבכתּבֹות(aa`)מ  מעּטים ּובמקֹומֹות וקּדּוׁשין(l:)מציעא ְְְְְִִִִִִִַָֻ

(:gp)ּוׁשבּועֹות(:an). ְ

ה'תשע"ד  מרחשון ו' חמישי יום

.Á¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·¯Ú .‡Ú¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הר"ח הּמׁשקלֹותהּמצוה לצּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא ּבדּיּוקם, ּולהקּפיד והּמּדֹות ְְְְְְְְִִִִַַַַָָֹוהּמאזנים
צדק והין צדק איפת ֿ צדק אבני צדק "מאזני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹיתעּלה:

לכם" el)יהיה ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(miyecw zyxt): ְְְִִֶֶָָ
ֿ צדק אבני יפה; יפה ֿ הּמאזנים את צּדק ― צדק ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ"מאזני
צּדק ― צדק איפת יפה; יפה ֿ הּמׁשקלֹות את צּדק ―ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
יפה ההינין את צּדק ― צדק והין יפה; יפה ֿ האיפֹות ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאת
מּדת ― וההין הּיבׁש; מּדת ׁשאיפה ידעּת, ּוכבר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָיפה"
מיני ׁשּנׁשּתּנּו ֿ ּפי ֿ על אף אחד, ענינם ֿ אּלּו וכל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּלח.
אּלא אינֹו נמּדד אֹו הּנׁשקל הּזה ׁשהּדבר לפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמּדֹות.
ּכלֹומר: האּלה, ֿ הּסּוגים וכל מסּים. ּדבר ׁשל ּכּמּותֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשעּור
נקראים: הּלח, ּומּדֹות הּיבׁש ּומּדֹות והּמׁשקלֹות ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָֹֹהּמאזנים
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הּׁשעּורין ּבדּיּוק להקּפיד ׁשּנצטּוינּו והּצּוּוי, ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַמּדֹות.
מה ֿ סּוג ּבכל עליהם מּדֹות.ׁשּמסּכם מצות נקרא: ― ם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

ספרא מארץ(my)ּולׁשֹון אתכם הֹוצאתי ּכ ּתנאי "על : ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
מּדֹות, מצות עליכם ׁשּתקּבלּו ּתנאי על ― ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַמצרים
וכלֿ מצרים; ּביציאת מֹודה מּדֹות ּבמצות ֿ הּמֹודה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָׁשּכל
ּוכבר מצרים". ּביציאת ּכֹופר מּדֹות ּבמצות ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָהּכֹופר

מ ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(gt.)ּבתרא(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ

― הרע"א מּלרּמֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּובּמׁשקלֹות, ּובּמּדֹות הּקרקעֹות ְְְְְִִִִַַַַַָָָּבמדידת

ּובּמׂשּורה" ּבּמׁשקל ּבּמּדה ּבּמׁשּפט עול ֿ תעׂשּו (my,"לא ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֹ
(dl"עול ּתעׂשּו "לא ּבּקּבלה: ׁשּבא ּכפי הּפסּוק ענין ,ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

אמרם והּוא הּמּדה. miyecw)ּבמׁשּפט zyxt `xtq) ְְְְִִַַָָָ
לדין אם ּבּמׁשּפט', עול תעׂשּו "'לא זה: לאו ענין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹּבבאּור

(oicd ziaa)?ּבּמׁשּפט נאמר לּמה ּכן אם אמּור; ּכבר ―ְְֱִִֵֶַַָָָָָ
זֹו ― "ּבּמּדה אמרּו: וׁשם ּדּין". נקרא ׁשהּמֹודד ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָמלּמד
ׁשּיעׂשה וחלּוקתּה, מדידתּה ּכלֹומר הארץ", ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָמדידת

הּתׁשּברת מֹופתי ׁשּמחּיבים מה ּכפי ֿ זה (znkgאת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹ
(dqcpdde oeaygdהּנכֹונים הּדרכים וידיעת הּמּדֹות ְְְִִִִִִַַַַָּבדּיּוק

אמת ּבהם ׁשאין הּׁשערה ּבדרכי ֿ זה את יעׂשה ואל ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבהם,
הּמׁשקלֹות ּכֹולל ― ּומׁשקל העם. רב ׁשעֹוׂשים ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹּכדר

ְְִַָֹוהּמאזנים.

― הער"ב מּלהחזיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על ואף ּבבּתינּו אצלנּו חסרים ּומּדֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמׁשקלֹות
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוממּכר, ּבמּקח ּבהם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָנׁשּתּמׁש

ּוקטּנה" ּגדֹולה ואבן אבן ּבכיס ל ֿ יהיה (mixac"לא ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹ
(bi ,dkואיפה איפה וכן ,Ð dlecb :zelewyn ibeq ipy) ְְֵֵֵָָ

(dxiknl Ð dphwe ;dipwlּבתרא ּבבא ּגמרא ּולׁשֹון .t)(:h: ְְְַָָָָָ
ּביתֹו ּבתֹו יתרה אֹו חסרה מּדה ׁשּיׁשהה לאדם ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ"אסּור

עביט היא ּתחׁשֹוב(ilk)ואפּלּו ואל רגלים". מימי ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ
אבן ל ֿ יהיה ולא ואיפה, איפה ל ֿ יהיה "לא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹׁשאמרֹו:
נאמרּו הּלאוין ׁשּׁשני לפי מצות, ׁשּתי ― ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֹואבן"
הּמדידה מיני ׁשני לכלֹול ּכדי הּמצוה, ּדיני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָלהׁשלמת

הּמׁשקל "`dti")והּמּדה("`oa")ׁשהם Ð gtpd zcn), ְְִִֵֶַַַָ
ולא ּבמׁשקל לא מּדֹות ׁשּתי ל יהיּו לא אמר: ְְְְְְְִִִִֵָָָֹֹֹּכאּלּו

עׂשה ּבמצות ׁשּבארנּו ּכדר ואמרֹו:(gx)ּבמּדה, . ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ
איפה ל יהיה ולא ואבן אבן ּבכיס ל ֿ יהיה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָֹֹ"לא
נׁש ּכסף נׁש לאחי תּׁשי ֿ "לא אמרֹו: ּכמֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹואיפה"

"יּׁש אׁשר ֿ ּדבר ּכל נׁש k)אכל ,bk my)לאו ׁשהּוא ֲִֶֶֶֶֶָָָָָֹ
עצמֹו. אחד ענין ּבכּלם ׁשּדן רּבים מינים ּבֹו ׁשּכלל ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻאחד,
ּכמֹו אחד, הענין אם "ולא" ּבכפל מתרּבֹות הּמצות ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹואין
לזה ּדֹומה ל קדם ּוכבר הּתׁשיעי, ּבּכלל ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשהקּדמנּו
והּוא ֿ תעׂשה, לא מּמצות מאתים הּמׁשלימה ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֹֹּבּמצוה

ׂשאר". ל ֿ יראה ולא חמץ ל "ולאֿיראה ְְְְְְֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹאמרֹו:

ה'תשע"ד  מרחשון ז' שישי יום
יום שישי ֿ ש "ק ז 'ֿ ח 'מרחשון 

.‚Ó¯ .ÂÓ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרמ"ו ּגבּולֹותהּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

לבין ׁשּבינינּו ֿ הּגבּול את נׁשּנה ׁשּלא והּוא ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּקרקעֹות,
לטעֹון לּטֹוען אפׁשר ׁשּיהא עד ֿ קרקע(envrl)זּולתנּו את ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

"רע ּגבּול תּסיג "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא (mixacזּולתֹו. ְְְְֲִִֵֶַַָָֹ
(ci ,hiּובספרי .(my mihtey zyxt)תּסיג "לא אמרּו: ְְְִִֵַָֹ

ּתלמּוד ּומה תגזל", "לא נאמר: ּכבר והלא ,"רע ְְְְֱֲֲִֵֶַַַַָֹֹֹּגבּול
ׁשּכ מלּמד תּסיג" "לא חברֹולֹומר ׁשל ּתחּומֹו ֿ העֹוקר ל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּתלמּוד לארץ? ּבחּוצה אף יכֹול לאוין. ּבׁשני עֹובר ―ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ
ּבארץ" ּתנחל אׁשר ּבנחלת" יׂשראל(my)לֹומר: ּבארץ , ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

מּׁשּום אּלא עֹובר אינֹו לארץ ּבחּוצה לאוין; ּבׁשני ְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָעֹובר
זה ׁשּלאו נתּבאר הּנה תגזל. לא ּכלֹומר: ― אחד" ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלאו

יׂשראל. ּבארץ אּלא ְְִֵֵֶֶֶָָאינֹו

― הרמ"ג אדםהּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֻ
ּתגנב" "לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹמּיׂשראל,

(eh ,k zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(my exzi zyxt)הרי" : ְְְֲִֵַָ
סנהדרין ּובגמרא נפׁש". לגֹונב "אזהרה(et.)אזהרה : ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ֿ ּתגנב", מ"ּלא אֹומר: יאׁשּיה רּבי מּנין? נפׁשֹות ְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹֹלגֹונב
עבד" ממּכרת יּמכרּו מ"ּלא אֹומר: יֹוחנן dk,רּבי `xwie) ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

(anּפליגי miwleg)ולא mpi` md)חׁשב קא מר :cg`) ְְִִֵָָָָ
(l qgiiznלפי ּדמכירה", לאו חׁשב קא ּומר ּדגנבה ְְְִִִִֵֵָָָָָָָלאו

ּוכׁשּיעבֹור וימּכֹור, ׁשּיגנֹוב עד ּכ על אֹותֹו עֹונׁשים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָׁשאין
"וגנב יתעּלה: אמר חנק. חּיב ― אּלּו לאוין ׁשני ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעל

יּומת" מֹות בידֹו ונמצא ּומכרֹו fh)איׁש ,`k zeny)ּוכבר . ְְְְְִִָָָָָ
מּסנהדרין י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(dt:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

ה'תשע"ד  מרחשון ח' קודש שבת יום

.‰Ó¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרמ"ה והיאהּמצוה מּלגזֹול, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻ

והּוא ּבגלּוי, ּובחזקה ּבאנס ּבֹו, זכּות לנּו ׁשאין ּדבר ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹלקיחת
תגזל" "לא יתעּלה: bi)אמרֹו ,hi `xwie)ּבעלי ּפרׁשּו וכ . ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹ

hr:)הּקּבלה `nw `aa):ׁשּנאמר ּכענין ― תגזל" "לא : ְְְֱִִֶֶַַַַָָֹֹ
הּמצרי" מּיד ֿ החנית את k`)"וּיגזל ,bk aÎl`eny)ולאו . ְְְֲִִִִִֶַַַַָֹ

ּגזל" אׁשר ֿ הּגזלה את "והׁשיב אמרֹו: והּוא לעׂשה נּתק ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
(bk ,d `xwie)ּבטל ׁשאפּלּו אּלא ,meiw zrpend dlert dyr) ֲִֶֶַָָ

(dלֹוקה אינֹו ― ׁשּבּה dyrl)עׂשה wzipd e`l lkak `ly), ֲֵֵֶֶָ
[ׁשּנּתק] ׁשּנּתן לאו ׁשהּוא לפי ּומׁשּלם] לֹוקה אדם ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ[ׁשאין
― לּים זרקּה אֹו ֿ הּגזלה את ׂשרף ׁשאם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָלתׁשלּומין:
מֹוסיף ― ונׁשּבע ּבּה ּכפר ואם ׁשוה; ֿ ּׁשהיתה מה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָמׁשּלם

ּבמקֹומֹו ׁשּנתּבאר ּכמֹו אׁשם, ּומקריב fr)חמׁש dyr zevn), ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
מּכֹות ּבסֹוף נתּבאר זֹו(fh.)וכן מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָ

קּמא. מּבבא י' ּופרק ט' ְִֶֶֶֶַָָָּבפרק
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קט oeygxn 'eÎ'a iyingÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.Ë מצא הּמֹוציא ּכן אם אּלא טהֹור, - ּבדיקה ׁשל זה עפר ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
ּבתרּומה. אֹוכל ׁשּימצא, קדם אבל ׁשחפר; ּבּמקֹום ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻטמאה

ּבּגל ההרוג]והמפּקח ׁשהרי [שעל ּבתרּומה; אֹוכל אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָ
מּכיר  ׁשאינֹו אּלא הּגל, ּתחת ׁשם ׁשהּמתים וּדאי ִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָיֹודע

ְָמקֹומן.
.È מהם אחד ּבדק - טהֹורין ּגּלין ּבׁשני ׁשּנתערב טמא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּגל

ׁשנים  ּבדק טמאין; והּׁשנים טהֹור הּוא טהֹור, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָּומצאֹו
ּבדק  טמא; ּבחזקת והּׁשליׁשי טהֹורים הם טהֹורים, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָונמצאּו
ׁשּיבּדק  עד - טמאה ּבחזקת ּכּלם טהֹור, ּומצא ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹֻֻׁשלׁשּתם
ׁשלׁשּתן  ויהיּו לבתּולה, אֹו לסלע ׁשּיּגיע עד ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשלׁשּתן

.טהֹורין  ְִ

.‡È טמא ּבֹור עליו, הּמאהיל - נפלים לתֹוכֹו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָׁשּמטילין
אין  ׁשם, מצּויין ּוברּדלס ׁשחלּדה ּפי על ואף ּתֹורה; ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻּדין
נפל, אּׁשה ׁשם הּפילה אם אבל וּדאי. מידי מֹוציא ֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָספק
הֹואיל  - הּפילה לא אֹו המטּמא ּדבר הּפילה אם ידּוע ְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹואין

וטהֹור  ספק, זה הרי ׁשם, מצּויין ּוברּדלס .וחלּדה ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֻ
.·È ׁשהן ּדבר ּבהן, וכּיֹוצא הּטמאֹות אּלּו ׁשּכל ידּוע, ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ּדבריהם ׁשל הן הרי - ספק טמא [מדרבנן]מּׁשּום ואין ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָ
ּכל  אבל וּדאית. טמאה ׁשּנטמא מי אּלא הּתֹורה, ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֻמן
ּבין  אסּורֹות, ּבמאכלֹות ּבין ּבטמאֹות, ּבין - ְְְְֲֲֵֵֵֵַַָֻהּספקֹות
סֹופרים, מּדברי אּלא להן חֹוׁשׁשין אין - וׁשּבתֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבעריֹות

מקֹומֹות. ּובכּמה ּביאה אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָּכמֹו
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ה'תשע"ד  מרחשון ב' ראשון יום
יום ראשון ֿ חמישי ב 'ֿ ו 'מרחשון 

.ÁÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרל"ח הּבֹור,הּמצוה ּבדין לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

ּבֹור" איׁש ֿ יפּתח "וכי יתעּלה: אמרֹו bl)והּוא ,`k zeny). ְְְְְִִִִֶַַָ
מ ה' ּופרק ג' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו (aa`)ּוכבר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָ

ַָקּמא.

ה'תשע"ד  מרחשון ג' שני יום

ה'תשע"ד  מרחשון ד' שלישי יום

.‡Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"א הּבערההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו ,(`y)הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

קֹוצים" ּומצאה אׁש ֿ תצא "ּכי יתעּלה: אמרֹו (zenyוהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ
(d ,ak'ו ּופרק ב' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָ

קּמא.(aa`)מ  ִַָ

ה'תשע"ד  מרחשון ה' רביעי יום

.„Ó¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ד ממֹון,הּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻ

ּתגנבּו" "לא אמרֹו: i`)והּוא ,hi `xwie)ּובּמכלּתא .zyxt) ְְְְְִִַָָֹֹ
(mihtyn."ממֹון לגֹונב אזהרה הרי ― ּתגנבּו "לא :ְְְֲִֵֵַָָָֹֹ

הּכתּוב: ׁשהזּכיר ּבתׁשלּומין חּיב ― זה לאו על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָוהעֹובר
החזרת אֹו וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאֹו

ּבלבד ּובספרא(dcedyk)הּקרן .(miyecw zyxt)לפי" : ְְְְִִִֶֶַָָ
יׁשּלם' 'ׁשנים ּבגנבה: b)ׁשּנאמר ,ak zeny),ענׁש למדנּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

למּקט", מנת על ּתגנבּו' 'לא לומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֹֹאזהרה

eapbz)ּכלֹומר: l`)ולהביאֹו ֿ הּנגנב את להרּגיז ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָ
מנת על ּתגנבּו' "'לא לֹו; ּתחזיר ּכ ֿ ואחר ְְְְֲִִִַַַַָָָֹֹּבמבּוכה,
ּדיני נתּבארּו ּוכבר וחמּׁשה". ארּבעה ּתׁשלּומי לֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָלׁשּלם

קּמא. מּבבא ז' ּבפרק זֹו ְְִִֶֶַָָָָמצוה

― הרל"ט ׁשּנגּבההּמצוה הּגֹונב ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
אֹו וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמּמּנּו
הּגּנב ֿ ענׁשי וכל נמּכרּנּו, אֹו ּבּמחּתרת, ּבא אם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָנהרגּנּו
ּדין ֿ מׁשּפטי ּכל נתּבארּו ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבכלל

מ ז' ּבפרק ג'(aa`)זה ּופרק מּסנהדרין ח' ּופרק קּמא ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָ
ּבכתּבֹות(aa`)מ  מעּטים ּובמקֹומֹות וקּדּוׁשין(l:)מציעא ְְְְְִִִִִִִַָֻ

(:gp)ּוׁשבּועֹות(:an). ְ

ה'תשע"ד  מרחשון ו' חמישי יום

.Á¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·¯Ú .‡Ú¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הר"ח הּמׁשקלֹותהּמצוה לצּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא ּבדּיּוקם, ּולהקּפיד והּמּדֹות ְְְְְְְְִִִִַַַַָָֹוהּמאזנים
צדק והין צדק איפת ֿ צדק אבני צדק "מאזני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹיתעּלה:

לכם" el)יהיה ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(miyecw zyxt): ְְְִִֶֶָָ
ֿ צדק אבני יפה; יפה ֿ הּמאזנים את צּדק ― צדק ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ"מאזני
צּדק ― צדק איפת יפה; יפה ֿ הּמׁשקלֹות את צּדק ―ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
יפה ההינין את צּדק ― צדק והין יפה; יפה ֿ האיפֹות ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאת
מּדת ― וההין הּיבׁש; מּדת ׁשאיפה ידעּת, ּוכבר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָיפה"
מיני ׁשּנׁשּתּנּו ֿ ּפי ֿ על אף אחד, ענינם ֿ אּלּו וכל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּלח.
אּלא אינֹו נמּדד אֹו הּנׁשקל הּזה ׁשהּדבר לפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמּדֹות.
ּכלֹומר: האּלה, ֿ הּסּוגים וכל מסּים. ּדבר ׁשל ּכּמּותֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשעּור
נקראים: הּלח, ּומּדֹות הּיבׁש ּומּדֹות והּמׁשקלֹות ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָֹֹהּמאזנים
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הּׁשעּורין ּבדּיּוק להקּפיד ׁשּנצטּוינּו והּצּוּוי, ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַמּדֹות.
מה ֿ סּוג ּבכל עליהם מּדֹות.ׁשּמסּכם מצות נקרא: ― ם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

ספרא מארץ(my)ּולׁשֹון אתכם הֹוצאתי ּכ ּתנאי "על : ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
מּדֹות, מצות עליכם ׁשּתקּבלּו ּתנאי על ― ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַמצרים
וכלֿ מצרים; ּביציאת מֹודה מּדֹות ּבמצות ֿ הּמֹודה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָׁשּכל
ּוכבר מצרים". ּביציאת ּכֹופר מּדֹות ּבמצות ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָהּכֹופר

מ ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(gt.)ּבתרא(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ

― הרע"א מּלרּמֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּובּמׁשקלֹות, ּובּמּדֹות הּקרקעֹות ְְְְְִִִִַַַַַָָָּבמדידת

ּובּמׂשּורה" ּבּמׁשקל ּבּמּדה ּבּמׁשּפט עול ֿ תעׂשּו (my,"לא ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֹ
(dl"עול ּתעׂשּו "לא ּבּקּבלה: ׁשּבא ּכפי הּפסּוק ענין ,ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

אמרם והּוא הּמּדה. miyecw)ּבמׁשּפט zyxt `xtq) ְְְְִִַַָָָ
לדין אם ּבּמׁשּפט', עול תעׂשּו "'לא זה: לאו ענין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹּבבאּור

(oicd ziaa)?ּבּמׁשּפט נאמר לּמה ּכן אם אמּור; ּכבר ―ְְֱִִֵֶַַָָָָָ
זֹו ― "ּבּמּדה אמרּו: וׁשם ּדּין". נקרא ׁשהּמֹודד ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָמלּמד
ׁשּיעׂשה וחלּוקתּה, מדידתּה ּכלֹומר הארץ", ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָמדידת

הּתׁשּברת מֹופתי ׁשּמחּיבים מה ּכפי ֿ זה (znkgאת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹ
(dqcpdde oeaygdהּנכֹונים הּדרכים וידיעת הּמּדֹות ְְְִִִִִִַַַַָּבדּיּוק

אמת ּבהם ׁשאין הּׁשערה ּבדרכי ֿ זה את יעׂשה ואל ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבהם,
הּמׁשקלֹות ּכֹולל ― ּומׁשקל העם. רב ׁשעֹוׂשים ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹּכדר

ְְִַָֹוהּמאזנים.

― הער"ב מּלהחזיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על ואף ּבבּתינּו אצלנּו חסרים ּומּדֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמׁשקלֹות
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוממּכר, ּבמּקח ּבהם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָנׁשּתּמׁש

ּוקטּנה" ּגדֹולה ואבן אבן ּבכיס ל ֿ יהיה (mixac"לא ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹ
(bi ,dkואיפה איפה וכן ,Ð dlecb :zelewyn ibeq ipy) ְְֵֵֵָָ

(dxiknl Ð dphwe ;dipwlּבתרא ּבבא ּגמרא ּולׁשֹון .t)(:h: ְְְַָָָָָ
ּביתֹו ּבתֹו יתרה אֹו חסרה מּדה ׁשּיׁשהה לאדם ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ"אסּור

עביט היא ּתחׁשֹוב(ilk)ואפּלּו ואל רגלים". מימי ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ
אבן ל ֿ יהיה ולא ואיפה, איפה ל ֿ יהיה "לא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹׁשאמרֹו:
נאמרּו הּלאוין ׁשּׁשני לפי מצות, ׁשּתי ― ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֹואבן"
הּמדידה מיני ׁשני לכלֹול ּכדי הּמצוה, ּדיני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָלהׁשלמת

הּמׁשקל "`dti")והּמּדה("`oa")ׁשהם Ð gtpd zcn), ְְִִֵֶַַַָ
ולא ּבמׁשקל לא מּדֹות ׁשּתי ל יהיּו לא אמר: ְְְְְְְִִִִֵָָָֹֹֹּכאּלּו

עׂשה ּבמצות ׁשּבארנּו ּכדר ואמרֹו:(gx)ּבמּדה, . ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ
איפה ל יהיה ולא ואבן אבן ּבכיס ל ֿ יהיה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָֹֹ"לא
נׁש ּכסף נׁש לאחי תּׁשי ֿ "לא אמרֹו: ּכמֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹואיפה"

"יּׁש אׁשר ֿ ּדבר ּכל נׁש k)אכל ,bk my)לאו ׁשהּוא ֲִֶֶֶֶֶָָָָָֹ
עצמֹו. אחד ענין ּבכּלם ׁשּדן רּבים מינים ּבֹו ׁשּכלל ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻאחד,
ּכמֹו אחד, הענין אם "ולא" ּבכפל מתרּבֹות הּמצות ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹואין
לזה ּדֹומה ל קדם ּוכבר הּתׁשיעי, ּבּכלל ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשהקּדמנּו
והּוא ֿ תעׂשה, לא מּמצות מאתים הּמׁשלימה ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֹֹּבּמצוה

ׂשאר". ל ֿ יראה ולא חמץ ל "ולאֿיראה ְְְְְְֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹאמרֹו:

ה'תשע"ד  מרחשון ז' שישי יום
יום שישי ֿ ש "ק ז 'ֿ ח 'מרחשון 

.‚Ó¯ .ÂÓ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרמ"ו ּגבּולֹותהּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

לבין ׁשּבינינּו ֿ הּגבּול את נׁשּנה ׁשּלא והּוא ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּקרקעֹות,
לטעֹון לּטֹוען אפׁשר ׁשּיהא עד ֿ קרקע(envrl)זּולתנּו את ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

"רע ּגבּול תּסיג "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא (mixacזּולתֹו. ְְְְֲִִֵֶַַָָֹ
(ci ,hiּובספרי .(my mihtey zyxt)תּסיג "לא אמרּו: ְְְִִֵַָֹ

ּתלמּוד ּומה תגזל", "לא נאמר: ּכבר והלא ,"רע ְְְְֱֲֲִֵֶַַַַָֹֹֹּגבּול
ׁשּכ מלּמד תּסיג" "לא חברֹולֹומר ׁשל ּתחּומֹו ֿ העֹוקר ל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּתלמּוד לארץ? ּבחּוצה אף יכֹול לאוין. ּבׁשני עֹובר ―ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ
ּבארץ" ּתנחל אׁשר ּבנחלת" יׂשראל(my)לֹומר: ּבארץ , ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

מּׁשּום אּלא עֹובר אינֹו לארץ ּבחּוצה לאוין; ּבׁשני ְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָעֹובר
זה ׁשּלאו נתּבאר הּנה תגזל. לא ּכלֹומר: ― אחד" ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלאו

יׂשראל. ּבארץ אּלא ְְִֵֵֶֶֶָָאינֹו

― הרמ"ג אדםהּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֻ
ּתגנב" "לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹמּיׂשראל,

(eh ,k zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(my exzi zyxt)הרי" : ְְְֲִֵַָ
סנהדרין ּובגמרא נפׁש". לגֹונב "אזהרה(et.)אזהרה : ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ֿ ּתגנב", מ"ּלא אֹומר: יאׁשּיה רּבי מּנין? נפׁשֹות ְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹֹלגֹונב
עבד" ממּכרת יּמכרּו מ"ּלא אֹומר: יֹוחנן dk,רּבי `xwie) ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

(anּפליגי miwleg)ולא mpi` md)חׁשב קא מר :cg`) ְְִִֵָָָָ
(l qgiiznלפי ּדמכירה", לאו חׁשב קא ּומר ּדגנבה ְְְִִִִֵֵָָָָָָָלאו

ּוכׁשּיעבֹור וימּכֹור, ׁשּיגנֹוב עד ּכ על אֹותֹו עֹונׁשים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָׁשאין
"וגנב יתעּלה: אמר חנק. חּיב ― אּלּו לאוין ׁשני ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעל

יּומת" מֹות בידֹו ונמצא ּומכרֹו fh)איׁש ,`k zeny)ּוכבר . ְְְְְִִָָָָָ
מּסנהדרין י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(dt:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

ה'תשע"ד  מרחשון ח' קודש שבת יום

.‰Ó¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרמ"ה והיאהּמצוה מּלגזֹול, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻ

והּוא ּבגלּוי, ּובחזקה ּבאנס ּבֹו, זכּות לנּו ׁשאין ּדבר ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹלקיחת
תגזל" "לא יתעּלה: bi)אמרֹו ,hi `xwie)ּבעלי ּפרׁשּו וכ . ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹ

hr:)הּקּבלה `nw `aa):ׁשּנאמר ּכענין ― תגזל" "לא : ְְְֱִִֶֶַַַַָָֹֹ
הּמצרי" מּיד ֿ החנית את k`)"וּיגזל ,bk aÎl`eny)ולאו . ְְְֲִִִִִֶַַַַָֹ

ּגזל" אׁשר ֿ הּגזלה את "והׁשיב אמרֹו: והּוא לעׂשה נּתק ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
(bk ,d `xwie)ּבטל ׁשאפּלּו אּלא ,meiw zrpend dlert dyr) ֲִֶֶַָָ

(dלֹוקה אינֹו ― ׁשּבּה dyrl)עׂשה wzipd e`l lkak `ly), ֲֵֵֶֶָ
[ׁשּנּתק] ׁשּנּתן לאו ׁשהּוא לפי ּומׁשּלם] לֹוקה אדם ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ[ׁשאין
― לּים זרקּה אֹו ֿ הּגזלה את ׂשרף ׁשאם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָלתׁשלּומין:
מֹוסיף ― ונׁשּבע ּבּה ּכפר ואם ׁשוה; ֿ ּׁשהיתה מה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָמׁשּלם

ּבמקֹומֹו ׁשּנתּבאר ּכמֹו אׁשם, ּומקריב fr)חמׁש dyr zevn), ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
מּכֹות ּבסֹוף נתּבאר זֹו(fh.)וכן מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָ

קּמא. מּבבא י' ּופרק ט' ְִֶֶֶֶַָָָּבפרק
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:íäéðôì íéàaðúî íéàéápä-ìëåàéälàa ýåýé øîà-äk øîàiå ìæøá éðø÷ äðòðk-ïá äi÷ãö Bì Nòiå §¨̧©§¦¦½¦«§©§¦−¦§¥¤«©©¬©²¦§¦¨¬¤§©£−̈©§¥´©§¤®©ŸÆ¤Æ«Ÿ¨©´§½̈§¥²¤
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:CìnäâéáBè ãçà-ät íéàéápä éøác àð-äpä øîàì åéìà øac eäéëéî àø÷ì | Cìä-øLà Càìnäå ©¤«¤§©©§º̈£¤¨©´¦§´Ÿ¦À̈§¦¤³¥¨Æ¥½Ÿ¦¥º̈¦§¥¯©§¦¦²¤«¤¨¬−
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:øaãà Búà éìà ýåýé øîàéŸ©¯§¨²¥©−Ÿ¬£©¥«
i"yx

(ÊÎ).Ë‡ ÍÏ‰ÈÂ.(כט)יחף‰Ú¯‰ ‡È·‡ ‡Ï ביתו רעת .
אי  דמו, את הכלבים ילוקו גזירת אבל בימיו, אביא לא

עליו: אלא בנו, בימי לבא ‰˘È˘ÈÏ˙.(·)אפשר ‰˘·
הדד: בן את ÌÈ˘ÁÓ.(‚)ששלח ÂÁ‡Â,מתעצלים

בלע''ז: פיגר''י ÂÚ„.(Ê)סיאמ''ו '‰Ï ‡È· ‰Ù ÔÈ‡‰
ואלה  אחד, בלשון מתנבאים נביאים שני אין מקובלני

אומרים אחד לשון א)כולם פט ¯Ú.(Á):(סנהדרין Ì‡ ÈÎ
וגו': חרמי איש את שלחת יען שאמר לפי

cec zcevn
(ÊÎ).Ë‡ ÍÏ‰ÈÂהדואג אדם כדרך  והנה , הנה בנחת  הלך 

הדבר: לתקן  לעשות מה ומחשב  האם‰¯‡È˙.(ËÎ)ומתאבל ,
לומר: ורצה מלפני, אחאב נכנע אשר לראות, לב אתה  נותן

ה ': האדון מגדולת אם  כי  העונש, מפחד  רצהÂ·˘ÈÂ.(‡)לא 
בהשקט : ישבו מקחת‰Ì˙Ú„È.(‚)לומר: שותקים ואנחנו שלנו, מהגבול  היא גלעד  רמות  אשר  לדעת, לב  נותנים אתם  האם 

וכו': ÍÂÓÎ.(„)אותה ÈÂÓÎ:אני גם אלך כן  תלך , שאתה ÌÂÈÎ.(‰)כמו ‡ בדבר„¯˘ לדרוש רגיל  אינך  אם לומר: רצה 
נא: דרש  כעת הנה הבעל :‰ÌÈ‡È·.(Â)ה ', ‰'.נביאי Ô˙ÈÂ:'ה נביאי שהמה  שיחשוב ה', בשם  אמרו  יהושפט ‰‡ÔÈ(Ê)בפני 

.„ÂÚ '‰Ï ‡È· ‰Ù ז''ל רבותינו ואמרו לה' נביא עוד  נשאר  ולא  איזבל , הרגם כולם וכי לומר: א)רצה פט שהשכיל (סנהדרין :
ה ': נביאי דרך  כן ואין אחד, בסגנון אמרו כולם כי על  המה, ה' נביאי לא אשר לדעת  לדרושÂ¯„Ï˘.(Á)יהושפט תוכל  אשר 

מעמו: ה ' ÂË·.את ÈÏÚ ‡·˙È ‡Ï ÈÎ: הדד בן את  שלחתי אשר ÂÎÂ'.מעת ¯Ó‡È Ï‡:ידבר אותו בפיו, ה' ישים אשר את  כי
(Ë).‰¯‰Ó:מהר שיבוא למיכיהו מלוכה:·‚„ÌÈ.(È)אמור  בגדי לומר: Á˙Ù.רוצה Ô¯Â‚·:השער פתח מול העומד  בהגורן
(‡È).‰È˜„ˆ:הבעל מנביאי היה  היה·‡Ï‰.הוא וכן ברזל. בקרני אותם תנגח  כאילו עליהם, להתגבר התחזק  לומר: רצה

הנבואה : לדברי ודוגמא דמיונות לעשות  ה', נביאי ‡Á„.(È‚)דרך  ‰Ùכמוהם הנבא לזה המלך , על  טוב  מנבאים אחת בהסכמה
לטובה:

oeiv zcevn
(ÊÎ).Ë‡וכן ה)בנחת, יח לנער:(שם לי  ÌÈ˘ÁÓ.(‚)לאט 

כמו ז)שותקים, ג לחשות :(קהלת וכןÒÈ¯Ò.(Ë)עת (אסתר שר,

י) הסריסים:א והכאה:˙Á‚.(È‡)שבעת נגיחה מלשון

hvÎgv wxt mildz - miaezk

gv mildzhÎ`.

à:BLã÷ òBøæe Bðéîé Bl-äòéLBä äNò úBàìôð-ék Lãç øéL | ýåýéì eøéL øBîæîáýåýé òéãBä ¦§¿¦³©«Ÿ̈¸¦´−¨¨¦¦§¨´¨¨®¦«¨¬§¹¦À§¬©¨§«¦´©−§Ÿ̈
älb íéBbä éðéòì BúòeLé:Bú÷ãöâúòeLé úà õøà-éñôà-ìë eàø ìàøNé úéáì Búðeîàå | Bcñç øëæ §«¨®§¥¥¬©¹¦À¦¨¬¦§¨«»̈©³©§¸¤«¡¨»§¥¶¦§Å̈¥¬¨¬¨©§¥¨®¤¥¹À§©¬

:eðéäìàã:eønæå eðpøå eçöt õøàä-ìk ýåýéì eòéøää:äøîæ ìB÷å øBpëa øBpëa ýåýéì eønæ ¡Ÿ¥«¨¦´−©«Ÿ̈¨¨¨®¤¦§−§©§´§©¥«©§´©«Ÿ̈´§¦®§¹¦À§´¦§¨«
å:ýåýé Cìnä | éðôì eòéøä øôBL ìB÷å úBøööçaæ:dá éáLéå ìáz Bàìîe íiä íòøéçúBøäð −©«£´Ÿ§§´¨®¹̈¦À¦§¥³©¤Ä¤§Ÿ̈«¦§©´−©¨§Ÿ®¥¹¥À§Ÿ́§¥¨«§¨¬

:eðpøé íéøä ãçé óë-eàçîéèì àá ék ýåýé-éðôì:íéøLéîa íénòå ÷ãöa ìáz-ètLé õøàä ètL ¦§£¨®©¹À©¨¦¬§©¥«¦§¥«§Ÿ̈À¦¬¨»¦§¶ŸÅ̈¨¬¤¦§Ÿ¥¥¬§¤®¤¹§©¦À§¥«¨¦«
hv mildzfÎ`.

à:õøàä èeðz íéáeøk áLé íénò eæbøé Cìî ýåýéá:íénòä-ìk-ìò àeä íøå ìBãb ïBiöa ýåýéâeãBé §Ÿ̈´−¨¨¦§§´©¦®Ÿ¥¬§¹¦À¨¬¨¨«¤−§Ÿ̈§¦´¨®§¨¬¹À©¨¨«©¦«´
:àeä LBã÷ àøBðå ìBãb EîLã| á÷òéa ä÷ãöe ètLî íéøLéî zððBk äzà áäà ètLî Cìî æòå −¦§¨¬§¹À̈¨¬«§¬Ÿ¤¤»¦§¨¶Å̈¥¬−©¨©´§¨¥«¨¦®¦§¨¬¹§¨À̈§©«£³Ÿ

:úéNò äzàä:àeä LBã÷ åéìâø íãäì eåçzLäå eðéäìà äåäé eîîBøåìàeîLe åéðäëa | ïøäàå äLî ©Ä̈¨¦«¨«§¿§Ÿ»¨³¡Ÿ¥À−§¦§©«£©«£¬Ÿ©§À̈¨¬«Ÿ»¤³§©«£¸Ÿ§«Ÿ£À̈−§¥
:íðòé àeäå äåäé-ìà íéàø÷ BîL éàø÷aæ:Bîì-ïúð ÷çå åéúãò eøîL íäéìà øaãé ïðò ãenòa §«Ÿ§¥´§®Ÿ¦¬¤§¹Ÿ̈À§´©«£¥«§©´−¨¨§©¥´£¥¤®¨«§¬¥«¹ŸÀ̈§´Ÿ¨«©¨«

i"yx
(‡).'‰Ï Â¯È˘:לעתיד אלה Â‡ÁÓÈ(Á)כל ˙Â¯‰
.ÛÎ שיהא לא שומעת שהאוזן בלשון דברו הנביאים

וחדוה: שמחה לשון אלא כף ÂÊ‚¯È(‡)לנהרות
.ÌÈÓÚ עמים ירגזו ואז ומגוג, גוג במלחמת מדבר

שנאמר יד)כענין וגו':(זכריה המגפה תהיה ˙ËÂ.וזאת
רגלי: נטיו ˘ÍÓ.(‚)לשון Â„ÂÈ מלך עוז את יודו
משפט: ÍÏÓ.(„)האוהב ÊÂÚÂ מקרא על מוסב

ÌÈ¯˘ÈÓ.העליון: ˙ÂÎ בין ‡˙‰ שלום ושימת פשרה

באמרך כוננת כג)אנשים שונאך (שמות חמור תראה כי
את  שיראה הוא ומי אויבך שור תפגע כי וגו', רובץ
ולנשקו, לחבקו לבו ידבנו שלא חסד לו גומל שונאו

‡Ì‰ÈÏ.(Ê)תנחומא: ¯·„È ÔÚ „ÂÓÚ· עם אף
שנאמר הוא וזה ט)שמואל א הרואה (שמואל בזה היש

פתחו, על קשור הענן ראו יש, ותאמרנה אותם ותעננה
הענן יהיה אשר ויש י)כד"א ÁÂ˜:(במדבר ÂÈ˙„Ú Â¯Ó˘

.ÂÓÏ Ô˙:למו נתן אשר וחוק

cec zcevn
(‡).ÂÈÓÈ ÂÏ ‰ÚÈ˘Â‰כי מזולתו תשועה צריך  אינו ר"ל

לו : הושיעה ע"י‰ÚÈ„Â.(·)ימינו פרסמה התשועה  בוא  טרם
כל : לעיני  צדקתו גלה  ועתה  זכרÎÊ¯.(‚)הנביאים ה'

באמונתו : שהבטיח  החסד  את ‡¯ı.לישראל ÈÒÙ‡היושבים
הארץ : Â‚Â'.(‰)בקצוי ¯ÂÎ·עם בכנור גם  לבד בכנור  ר"ל

הקול : את לבסם יחד  זמרה רעםÌÚ¯È.(Ê)קול קול  ישמע 
אותו:Â‡ÂÏÓÂ.לשמחה : הממלאים ÛÎ.(Á)הבריות Â‡ÁÓÈ

השמחה : רוב על להורות מליצה  ענין  והוא השמחים כדרך  כף אל  כף יחד:ÁÈ„.יכו  ירננו ההרים ‰'.(Ë)כל  ÈÙÏהשמחה
לשפוט : בא כי על  ה' לפני ואחד :·ÌÈ¯˘ÈÓ.תהיה  אחד לכל  כראוי הישר ÍÏÓ.(‡)במשפט  ירעדו‰' מלכותו תתגלה  כאשר

ישראל: ארץ  סביב תאחזÂÈ˘·.העמים הארץ  ליושבי ר"ל לנפול  נוטה הארץ  תהיה  הארון שעל  הכרובים על היושב  מלפני 
·ˆÔÂÈ.(·)חלחלה: יחרדו:‰' וממנו הכל  על  ורם גדול הוא בציון מעונתו אשר ˘ÍÓ.(‚)ה ' Â„ÂÈ גדול כי לשמך יודו כולם

ÍÏÓ.(„)וגו ': ÊÂÚÂ:המשפט אוהב אשר למלך הוא  כוננת :ÌÈ¯˘ÈÓ.העוז אתה  מישרים שהוא  Âˆ„˜‰.התורה  ËÙ˘Óמשפטי
המה : ידיך  מעשה  ביעקב הנתונים המצודקים  ודבריה  ¯‚ÂÈÏ.(‰)התורה ÌÂ„‰Ïשבתו ממכון  כאלו  במשל ואחז  בה"מ  הוא

בבה"מ: לנוח רגליו יוריד  ‰Â‡.השמים  ˘Â„˜:רגליו בהדום הקדושה וחלה  קדוש  הוא Ô¯‰‡Â.(Â)כי ‰˘Ó גודל ראו ר"ל
ה' בכהני ומהמיוחדים מהגדולים היו ואהרן משה  הלא  כי המלואים)קדושתו  בימי שמש כי כהן היה משה גם מהגדולים(כי היה  ושמואל

שמו : בקוראי  להם :˜ÌÈ‡¯Â.ומהמיוחדים עונה  היה  והוא לה' קוראים  היו ÔÚ.(Ê)הם „ÂÓÚ·עליהם ודבר בא הענן  עמוד עם 
להם: נתן אשר והחוק עדותיו שמרו  אשר על

oeiv zcevn
(„).ÂÁˆÙיחדיו רננו פצחו  כמו פה נב)פתחו :(ישעי'
(Â).˙Â¯ˆÂˆÁ·:נגון כלי  לשמוח Â‡ÁÓÈ.(Á)שם הכאה  ענין 

יד  מחאך  יען כה)כמו רגזוÂÊ‚¯È.(‡):(יחזקאל כמו רעדה  ענין
תחטאו ד)ואל  הנתוןÌÂ„‰Ï.(‰):(לעיל הכסא  שרפרף הוא 

לרגליך  הדום  כמו היושב רגלי  קי)תחת :(לקמן

xe` ldi
ועוז פ'ד תוך  ושם  המשפטים . ואלה  ר"פ  רבות משפט . מלך

ע "מ  אלא התורה את הקב "ה  להם  נתן שלא  ג' קמ "ז הנ "ל 
קרוב פל "ו בחקתי וצדקה  משפט המשפטים. את שתעשו

כו': שנאמר ביעקב  אלא ומשפט צדקה  ואין לס "פ

ל"ט אתה שמיני ח"ג ב '. פ"ו לך לך זח"א מישרים . כוננת
ורוב ב'. רל"ב ויחי ח "א  עוז  ויתן* סע"א . נ "ט  אחרי ב'.

סע "ב: נ"א  בשלח ח "ב מישרים . כוננת  הפסוק



קיי
akÎ`k wxt `Îmikln - mi`iap

`Îmikln`khkÎfk

æëCläéå ÷Oa ákLiå íBöiå BøNa-ìò ÷N-íNiå åéãâa òø÷iå älàä íéøácä-úà áàçà òîLë éäéå©§¦Á¦§¸Ÿ©©§¹̈¤©§¨¦³¨¥Æ¤Æ©¦§©´§¨½̈©¨«¤©¬©§¨−©¨®©¦§©´©½̈©§©¥−
:èàçë:øîàì éaLzä eäiìà-ìà ýåýé-øác éäéåèëòðëð-ék ïòé éðôlî áàçà òðëð-ék úéàøä ©«©«§¦Æ§©§½̈¤¥¦¨¬©¦§¦−¥«Ÿ£«¨¦½¨¦«¦§©¬©§−̈¦§¨¨®©¹©¦«¦§©´

:Búéa-ìò äòøä àéáà Bðá éîéa åéîéa äòøä àéáà (éáà)-àì éðtî¦¨©À«Ÿ¨¦³¨«¨¨Æ§¨½̈¦¥´§½¨¦¬¨¨−̈©¥«
`ÎmiklnakciÎ`

àìL eáLiåíéðL L:ìàøNé ïéáe íøà ïéa äîçìî ïéàáèôLBäé ãøiå úéLéìMä äðMa éäéå ©¥§−¨´Ÿ¨¦®¥µ¦§¨½̈¥¬£−̈¥¬¦§¨¥«©§¦−©¨¨´©§¦¦®©¥²¤§¨¨¬
:ìàøNé Cìî-ìà äãeäé-Cìîâeðçðàå ãòìb úîø eðì-ék ízòãéä åéãáò-ìà ìàøNé-Cìî øîàiå ¤«¤§−̈¤¤¬¤¦§¨¥«©³Ÿ¤¤«¤¦§¨¥Æ¤£¨½̈©§©§¤¾¦«−̈¨´Ÿ¦§¨®©£©´§

:íøà Cìî ãiî dúà úçwî íéLçîãøîàiå ãòìb úîø äîçìnì ézà Cìúä èôLBäé-ìà øîàiå ©§¦½¦©´©Ÿ½̈¦©−¤¬¤£¨«©ŸÆ¤Æ¤§´¨½̈£¥¥¬¦¦²©¦§¨−̈¨´Ÿ¦§¨®©³Ÿ¤
éñeñk éñeñk Enòë énòk EBîë éðBîk ìàøNé Cìî-ìà èôLBäé:EäìàøNé Cìî-ìà èôLBäé øîàiå §«¨¨Æ¤¤´¤¦§¨¥½¨¯¦¨²§©¦¬§©¤−§©¬§¤«©¬Ÿ¤§¨−̈¤¤´¤¦§¨¥®

:ýåýé øác-úà íBië àð-Løcåíäìà øîàiå Léà úBàî òaøàk íéàéápä-úà ìàøNé-Cìî õa÷iå §¨¨¬©−¤§©¬§¨«©¦§¸Ÿ¤«¤¦§¨¥¬¤«©§¦¦»§©§©´¥´¦¼©´Ÿ¤£¥¤À
:Cìnä ãéa éðãà ïzéå äìò eøîàiå ìcçà-íà äîçìnì ãòìb úîø-ìò Cìàäæïéàä èôLBäé øîàiå ©¥¥º©¨¬Ÿ¦§¨²©¦§¨−̈¦¤§¨®©Ÿ§´£¥½§¦¥¬£Ÿ−̈§©¬©¤«¤©ŸÆ¤Æ§´¨½̈©¥̧

:BúBàî äLøãðå ãBò ýåýéì àéáð ätçLøãì ãçà-Léà ãBò èôLBäé-ìà | ìàøNé-Cìî øîàiå ¬Ÿ¨¦²©−̈®§¦§§−̈¥«©´Ÿ¤¤«¤¦§¨¥´¤«§¨¿̈´¦¤¿̈¦§ŸÁ
èôLBäé øîàiå äìîé-ïa eäéëéî òø-íà ék áBè éìò àaðúé-àì ék åéúàðN éðàå Búàî ýåýé-úà¤§¨̧¥Ÿ¹©£¦´§¥¦À¦Â«Ÿ¦§©¥̧¨©¬Æ¦´¦½̈¦−̈§¤¦§¨®©ŸÆ¤Æ§´¨½̈

:ïk Cìnä øîàé-ìàè:äìîé-ïá eäéëéî äøäî øîàiå ãçà ñéøñ-ìà ìàøNé Cìî àø÷iåéCìîe ©Ÿ©¬©¤−¤¥«©¦§¨Æ¤´¤¦§¨¥½¤¨¦−¤¨®©¾Ÿ¤©£−̈¦¨¬§¤¦§¨«¤´¤
ïBøîL øòL çút ïøâa íéãâa íéLaìî Bàñk-ìò Léà íéáLé äãeäé-Cìî èôLBäéå ìàøNé¦§¨¥¿¦«¨¨´¤«¤§¿̈Ÿ§¦Á¦̧©¦§¹§ª¨¦³§¨¦Æ§½Ÿ¤¤−©©´©Ÿ§®

:íäéðôì íéàaðúî íéàéápä-ìëåàéälàa ýåýé øîà-äk øîàiå ìæøá éðø÷ äðòðk-ïá äi÷ãö Bì Nòiå §¨̧©§¦¦½¦«§©§¦−¦§¥¤«©©¬©²¦§¦¨¬¤§©£−̈©§¥´©§¤®©ŸÆ¤Æ«Ÿ¨©´§½̈§¥²¤
:íúlk-ãò íøà-úà çbðzáéãéa ýåýé ïúðå çìöäå ãòìb úîø äìò øîàì ïk íéàað íéàápä-ìëå §©©¬¤£−̈©©Ÿ¨«§¨©§¦¦½¦§¦¬¥−¥®Ÿ£¥º¨³Ÿ¦§¨Æ§©§©½§¨©¬§−̈§©¬

:CìnäâéáBè ãçà-ät íéàéápä éøác àð-äpä øîàì åéìà øac eäéëéî àø÷ì | Cìä-øLà Càìnäå ©¤«¤§©©§º̈£¤¨©´¦§´Ÿ¦À̈§¦¤³¥¨Æ¥½Ÿ¦¥º̈¦§¥¯©§¦¦²¤«¤¨¬−
:áBh zøaãå íäî ãçà øáãk Eøáã (êéøáã) àð-éäé Cìnä-ìàãéøLà-úà ék ýåýé-éç eäéëéî øîàiå ¤©¤®¤§¦«¨´§¨§À¦§©²©©¬¥¤−§¦©¬§¨«©−Ÿ¤¦¨®§©§¾̈¦Â¤£¤̧

:øaãà Búà éìà ýåýé øîàéŸ©¯§¨²¥©−Ÿ¬£©¥«
i"yx

(ÊÎ).Ë‡ ÍÏ‰ÈÂ.(כט)יחף‰Ú¯‰ ‡È·‡ ‡Ï ביתו רעת .
אי  דמו, את הכלבים ילוקו גזירת אבל בימיו, אביא לא

עליו: אלא בנו, בימי לבא ‰˘È˘ÈÏ˙.(·)אפשר ‰˘·
הדד: בן את ÌÈ˘ÁÓ.(‚)ששלח ÂÁ‡Â,מתעצלים

בלע''ז: פיגר''י ÂÚ„.(Ê)סיאמ''ו '‰Ï ‡È· ‰Ù ÔÈ‡‰
ואלה  אחד, בלשון מתנבאים נביאים שני אין מקובלני

אומרים אחד לשון א)כולם פט ¯Ú.(Á):(סנהדרין Ì‡ ÈÎ
וגו': חרמי איש את שלחת יען שאמר לפי

cec zcevn
(ÊÎ).Ë‡ ÍÏ‰ÈÂהדואג אדם כדרך  והנה , הנה בנחת  הלך 

הדבר: לתקן  לעשות מה ומחשב  האם‰¯‡È˙.(ËÎ)ומתאבל ,
לומר: ורצה מלפני, אחאב נכנע אשר לראות, לב אתה  נותן

ה ': האדון מגדולת אם  כי  העונש, מפחד  רצהÂ·˘ÈÂ.(‡)לא 
בהשקט : ישבו מקחת‰Ì˙Ú„È.(‚)לומר: שותקים ואנחנו שלנו, מהגבול  היא גלעד  רמות  אשר  לדעת, לב  נותנים אתם  האם 

וכו': ÍÂÓÎ.(„)אותה ÈÂÓÎ:אני גם אלך כן  תלך , שאתה ÌÂÈÎ.(‰)כמו ‡ בדבר„¯˘ לדרוש רגיל  אינך  אם לומר: רצה 
נא: דרש  כעת הנה הבעל :‰ÌÈ‡È·.(Â)ה ', ‰'.נביאי Ô˙ÈÂ:'ה נביאי שהמה  שיחשוב ה', בשם  אמרו  יהושפט ‰‡ÔÈ(Ê)בפני 

.„ÂÚ '‰Ï ‡È· ‰Ù ז''ל רבותינו ואמרו לה' נביא עוד  נשאר  ולא  איזבל , הרגם כולם וכי לומר: א)רצה פט שהשכיל (סנהדרין :
ה ': נביאי דרך  כן ואין אחד, בסגנון אמרו כולם כי על  המה, ה' נביאי לא אשר לדעת  לדרושÂ¯„Ï˘.(Á)יהושפט תוכל  אשר 

מעמו: ה ' ÂË·.את ÈÏÚ ‡·˙È ‡Ï ÈÎ: הדד בן את  שלחתי אשר ÂÎÂ'.מעת ¯Ó‡È Ï‡:ידבר אותו בפיו, ה' ישים אשר את  כי
(Ë).‰¯‰Ó:מהר שיבוא למיכיהו מלוכה:·‚„ÌÈ.(È)אמור  בגדי לומר: Á˙Ù.רוצה Ô¯Â‚·:השער פתח מול העומד  בהגורן
(‡È).‰È˜„ˆ:הבעל מנביאי היה  היה·‡Ï‰.הוא וכן ברזל. בקרני אותם תנגח  כאילו עליהם, להתגבר התחזק  לומר: רצה

הנבואה : לדברי ודוגמא דמיונות לעשות  ה', נביאי ‡Á„.(È‚)דרך  ‰Ùכמוהם הנבא לזה המלך , על  טוב  מנבאים אחת בהסכמה
לטובה:

oeiv zcevn
(ÊÎ).Ë‡וכן ה)בנחת, יח לנער:(שם לי  ÌÈ˘ÁÓ.(‚)לאט 

כמו ז)שותקים, ג לחשות :(קהלת וכןÒÈ¯Ò.(Ë)עת (אסתר שר,

י) הסריסים:א והכאה:˙Á‚.(È‡)שבעת נגיחה מלשון

hvÎgv wxt mildz - miaezk

gv mildzhÎ`.

à:BLã÷ òBøæe Bðéîé Bl-äòéLBä äNò úBàìôð-ék Lãç øéL | ýåýéì eøéL øBîæîáýåýé òéãBä ¦§¿¦³©«Ÿ̈¸¦´−¨¨¦¦§¨´¨¨®¦«¨¬§¹¦À§¬©¨§«¦´©−§Ÿ̈
älb íéBbä éðéòì BúòeLé:Bú÷ãöâúòeLé úà õøà-éñôà-ìë eàø ìàøNé úéáì Búðeîàå | Bcñç øëæ §«¨®§¥¥¬©¹¦À¦¨¬¦§¨«»̈©³©§¸¤«¡¨»§¥¶¦§Å̈¥¬¨¬¨©§¥¨®¤¥¹À§©¬

:eðéäìàã:eønæå eðpøå eçöt õøàä-ìk ýåýéì eòéøää:äøîæ ìB÷å øBpëa øBpëa ýåýéì eønæ ¡Ÿ¥«¨¦´−©«Ÿ̈¨¨¨®¤¦§−§©§´§©¥«©§´©«Ÿ̈´§¦®§¹¦À§´¦§¨«
å:ýåýé Cìnä | éðôì eòéøä øôBL ìB÷å úBøööçaæ:dá éáLéå ìáz Bàìîe íiä íòøéçúBøäð −©«£´Ÿ§§´¨®¹̈¦À¦§¥³©¤Ä¤§Ÿ̈«¦§©´−©¨§Ÿ®¥¹¥À§Ÿ́§¥¨«§¨¬

:eðpøé íéøä ãçé óë-eàçîéèì àá ék ýåýé-éðôì:íéøLéîa íénòå ÷ãöa ìáz-ètLé õøàä ètL ¦§£¨®©¹À©¨¦¬§©¥«¦§¥«§Ÿ̈À¦¬¨»¦§¶ŸÅ̈¨¬¤¦§Ÿ¥¥¬§¤®¤¹§©¦À§¥«¨¦«
hv mildzfÎ`.

à:õøàä èeðz íéáeøk áLé íénò eæbøé Cìî ýåýéá:íénòä-ìk-ìò àeä íøå ìBãb ïBiöa ýåýéâeãBé §Ÿ̈´−¨¨¦§§´©¦®Ÿ¥¬§¹¦À¨¬¨¨«¤−§Ÿ̈§¦´¨®§¨¬¹À©¨¨«©¦«´
:àeä LBã÷ àøBðå ìBãb EîLã| á÷òéa ä÷ãöe ètLî íéøLéî zððBk äzà áäà ètLî Cìî æòå −¦§¨¬§¹À̈¨¬«§¬Ÿ¤¤»¦§¨¶Å̈¥¬−©¨©´§¨¥«¨¦®¦§¨¬¹§¨À̈§©«£³Ÿ

:úéNò äzàä:àeä LBã÷ åéìâø íãäì eåçzLäå eðéäìà äåäé eîîBøåìàeîLe åéðäëa | ïøäàå äLî ©Ä̈¨¦«¨«§¿§Ÿ»¨³¡Ÿ¥À−§¦§©«£©«£¬Ÿ©§À̈¨¬«Ÿ»¤³§©«£¸Ÿ§«Ÿ£À̈−§¥
:íðòé àeäå äåäé-ìà íéàø÷ BîL éàø÷aæ:Bîì-ïúð ÷çå åéúãò eøîL íäéìà øaãé ïðò ãenòa §«Ÿ§¥´§®Ÿ¦¬¤§¹Ÿ̈À§´©«£¥«§©´−¨¨§©¥´£¥¤®¨«§¬¥«¹ŸÀ̈§´Ÿ¨«©¨«

i"yx
(‡).'‰Ï Â¯È˘:לעתיד אלה Â‡ÁÓÈ(Á)כל ˙Â¯‰
.ÛÎ שיהא לא שומעת שהאוזן בלשון דברו הנביאים

וחדוה: שמחה לשון אלא כף ÂÊ‚¯È(‡)לנהרות
.ÌÈÓÚ עמים ירגזו ואז ומגוג, גוג במלחמת מדבר

שנאמר יד)כענין וגו':(זכריה המגפה תהיה ˙ËÂ.וזאת
רגלי: נטיו ˘ÍÓ.(‚)לשון Â„ÂÈ מלך עוז את יודו
משפט: ÍÏÓ.(„)האוהב ÊÂÚÂ מקרא על מוסב

ÌÈ¯˘ÈÓ.העליון: ˙ÂÎ בין ‡˙‰ שלום ושימת פשרה

באמרך כוננת כג)אנשים שונאך (שמות חמור תראה כי
את  שיראה הוא ומי אויבך שור תפגע כי וגו', רובץ
ולנשקו, לחבקו לבו ידבנו שלא חסד לו גומל שונאו

‡Ì‰ÈÏ.(Ê)תנחומא: ¯·„È ÔÚ „ÂÓÚ· עם אף
שנאמר הוא וזה ט)שמואל א הרואה (שמואל בזה היש

פתחו, על קשור הענן ראו יש, ותאמרנה אותם ותעננה
הענן יהיה אשר ויש י)כד"א ÁÂ˜:(במדבר ÂÈ˙„Ú Â¯Ó˘

.ÂÓÏ Ô˙:למו נתן אשר וחוק

cec zcevn
(‡).ÂÈÓÈ ÂÏ ‰ÚÈ˘Â‰כי מזולתו תשועה צריך  אינו ר"ל

לו : הושיעה ע"י‰ÚÈ„Â.(·)ימינו פרסמה התשועה  בוא  טרם
כל : לעיני  צדקתו גלה  ועתה  זכרÎÊ¯.(‚)הנביאים ה'

באמונתו : שהבטיח  החסד  את ‡¯ı.לישראל ÈÒÙ‡היושבים
הארץ : Â‚Â'.(‰)בקצוי ¯ÂÎ·עם בכנור גם  לבד בכנור  ר"ל

הקול : את לבסם יחד  זמרה רעםÌÚ¯È.(Ê)קול קול  ישמע 
אותו:Â‡ÂÏÓÂ.לשמחה : הממלאים ÛÎ.(Á)הבריות Â‡ÁÓÈ

השמחה : רוב על להורות מליצה  ענין  והוא השמחים כדרך  כף אל  כף יחד:ÁÈ„.יכו  ירננו ההרים ‰'.(Ë)כל  ÈÙÏהשמחה
לשפוט : בא כי על  ה' לפני ואחד :·ÌÈ¯˘ÈÓ.תהיה  אחד לכל  כראוי הישר ÍÏÓ.(‡)במשפט  ירעדו‰' מלכותו תתגלה  כאשר

ישראל: ארץ  סביב תאחזÂÈ˘·.העמים הארץ  ליושבי ר"ל לנפול  נוטה הארץ  תהיה  הארון שעל  הכרובים על היושב  מלפני 
·ˆÔÂÈ.(·)חלחלה: יחרדו:‰' וממנו הכל  על  ורם גדול הוא בציון מעונתו אשר ˘ÍÓ.(‚)ה ' Â„ÂÈ גדול כי לשמך יודו כולם

ÍÏÓ.(„)וגו ': ÊÂÚÂ:המשפט אוהב אשר למלך הוא  כוננת :ÌÈ¯˘ÈÓ.העוז אתה  מישרים שהוא  Âˆ„˜‰.התורה  ËÙ˘Óמשפטי
המה : ידיך  מעשה  ביעקב הנתונים המצודקים  ודבריה  ¯‚ÂÈÏ.(‰)התורה ÌÂ„‰Ïשבתו ממכון  כאלו  במשל ואחז  בה"מ  הוא

בבה"מ: לנוח רגליו יוריד  ‰Â‡.השמים  ˘Â„˜:רגליו בהדום הקדושה וחלה  קדוש  הוא Ô¯‰‡Â.(Â)כי ‰˘Ó גודל ראו ר"ל
ה' בכהני ומהמיוחדים מהגדולים היו ואהרן משה  הלא  כי המלואים)קדושתו  בימי שמש כי כהן היה משה גם מהגדולים(כי היה  ושמואל

שמו : בקוראי  להם :˜ÌÈ‡¯Â.ומהמיוחדים עונה  היה  והוא לה' קוראים  היו ÔÚ.(Ê)הם „ÂÓÚ·עליהם ודבר בא הענן  עמוד עם 
להם: נתן אשר והחוק עדותיו שמרו  אשר על

oeiv zcevn
(„).ÂÁˆÙיחדיו רננו פצחו  כמו פה נב)פתחו :(ישעי'
(Â).˙Â¯ˆÂˆÁ·:נגון כלי  לשמוח Â‡ÁÓÈ.(Á)שם הכאה  ענין 

יד  מחאך  יען כה)כמו רגזוÂÊ‚¯È.(‡):(יחזקאל כמו רעדה  ענין
תחטאו ד)ואל  הנתוןÌÂ„‰Ï.(‰):(לעיל הכסא  שרפרף הוא 

לרגליך  הדום  כמו היושב רגלי  קי)תחת :(לקמן

xe` ldi
ועוז פ'ד תוך  ושם  המשפטים . ואלה  ר"פ  רבות משפט . מלך

ע "מ  אלא התורה את הקב "ה  להם  נתן שלא  ג' קמ "ז הנ "ל 
קרוב פל "ו בחקתי וצדקה  משפט המשפטים. את שתעשו

כו': שנאמר ביעקב  אלא ומשפט צדקה  ואין לס "פ

ל"ט אתה שמיני ח"ג ב '. פ"ו לך לך זח"א מישרים . כוננת
ורוב ב'. רל"ב ויחי ח "א  עוז  ויתן* סע"א . נ "ט  אחרי ב'.

סע "ב: נ"א  בשלח ח "ב מישרים . כוננת  הפסוק
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
זה: בענין מעשה הגמרא מביאה ב: עמוד נו éaøìדף é÷Bãö àeää déì øîà̈©¥©§¦§©¦

,àðéðçàzLä,הגלות בזמן עכשיו -éøa ש בודאי -ïezà íéàîè בני אתם - £¦¨©§¨¨¦§¥¦©
הכתוב, עליכם מעיד שכן עמכם, שורה השכינה ואין ישראל áéúëcישראל, כנסת על ¦§¦

ט) א ש (איכה משום äéìeLa'שגלתה dúàîè' בגדיה ששולי כנדה בגדיה, בשולי - ª§¨¨§¤¨
טומאתה. בדמי déìנכתמים øîà מין,ר לאותו חנינא éæçבי àz וראה בוא -äî ¨©¥¨£¥©

eäa áéúk,בישראל,'íúàîè CBúa ízà ïëMä' ש,ïéàîè ïäL ïîæa eléôà §¦§©Ÿ¥¦¨§ª§Ÿ¨£¦¦§©¤¥§¥¦
ïäéðéa äéeøL äðéëL. §¦¨§¨¥¥¤

לעיל מהזאתם (נו:)בברייתא בהיכל והשעיר הפר דם הזאות את בהיקש ללמוד נתבאר

הגמרא: מקשה הקדשים. קדשיםéëåבקודש ãîläבדיני øácהנלמד -,Lwéäa §¦¨¨©¨¥§¤¥
ãnìîe øæBç דין אחראותו בידינוLwéäaלמקום כלל הרי מט:)נוסף, (זבחים ¥§©¥§¤¥

למעלה  אחת ההזאות ומנין ומאחר בהיקש, שנלמד מדין בהיקש למדין אין שבקדשים

למטה, הזאות שבע בפר נאמר אלא בפירוש, נאמרו לא ובשעיר בפר למטה ושבע

ולמדנו  למעלה, אחת הזאה בשעיר ונאמר כך, מזין השעיר מדם שאף בהיקש ולמדנו

לעיל בברייתא כמבואר כך, מזין בפר שאף נלמדו (נה.)בהיקש שבפנים שההזאות וכיון ,

שבהיכל. ההזאות את בהיקש מהם ללמוד יתכן כיצד מזו, זו בהיקש

הגמרא: דבר éàäמתרצת בכלל אינם מזה, זה שנלמדו שבפנים ההזאות של זה דין - ©
ולמטה  למעלה בפנים ההזאה חובת עיקר שהרי בהיקש, בפר הלמד  בין בפירוש נאמרה

הלי  כן  ואם  ההזאות , מנין את אלא מזה זה ללמוד הוצרכנו ולא בשעיר, כאן ובין מוד

אלא בלבד, בהיקש נלמד àeä,אינו øçà øáãå epîéä ממנו נלמד הדין עיקר כלומר, ¥¤§¨¨©¥
אחר, מדבר בהיקש הוא מסתייע ובמקצת זה åעצמו, באופן הנלמד Lwéäדין éåä àì §Ÿ¨¥¤¥

ללמוד  ניתן ולפיכך בהיקש, ומלמד חוזר בקדשים ואף בהיקש, הלמד לדבר נחשב אינו -

שבחוץ. להזאות שבפנים מההזאות

הגמרא: øîàcשואלת ïàîì àçéðäהסובר עקיבא רבי לדעת נז.)- שדבר (זבחים ¨¦¨§©§¨©
אחר' ודבר 'הימנו Lwéä,הנלמד éåä àì,בהיקש ומלמד חוזר ïàîìולכך àlà Ÿ¨¥¤¥¤¨§©

øîàcישמעאל רבי לדעת אחר (שם)- ודבר 'הימנו הנלמד דבר Lwéä,שאף éåä ' §¨©¨¥¤¥
בהיקש, ממנו למדים øîéîì,ואין àkéà éàî הפר דם הזאת בהיקש למדים כיצד ©¦¨§¥©

בהיקש. הנלמד דבר נחשבים שבפנים ההזאות אף הלא בפנים, מהזאתם בחוץ והשעיר

דווקא  הוא בהיקש, ומלמד חוזר שאינו בהיקש הלמד בדבר שאמרו מה הגמרא: מיישבת

היינו  אם וכגון הראשון, בהיקש הוקש שכבר ענין מאותו השני בהיקש ללמוד באנו אם

בהיקש  הוא נלמד הראשון שבענין לאחר וזאת אחר, לענין הפר של מדינו ללמוד באים

בהיקש  אך מזו, זו והשעיר, הפר הבהמות, נלמדו אכן הראשון בהיקש כאן אבל משעיר.

אלא  מהשעיר, או מהפר שוב למדים אין éããäîהשני éøîâc àeä úBîB÷î למדנו - §§¨§¥¥£¨¦
ללמוד  אפשר זה ובאופן הקדשים, בקודש ההזאה כמו תהיה בהיכל שההזאה בהיקש

בהיקש. שנלמדו דברים אף זה בהיקש

נוסף: àîéà,יישוב úéòa éà בהיקש שנלמדו פנים הזאות שמאותם נאמר אם אף ¦¨¥¥¨
שאינו  בהיקש הלמד דבר של חסרון בכך אין שבחוץ, להזאות בהיקש למדים אנו מהן

שכן בהיקש, וללמד לחזור שבהיכל,õeçיכול הזאות -íéðôaî שבקודש מהזאות - ¦¦§¦
øîbהקדשים, àðîéæ àãça בפסוק המפורשות ההזאות את בין למדנו, אחת בבת - ©£¨¦§¨¨©

ההזאות  שאת ומכיון בהיקש, בהם שנלמדו ההזאות את ובין שבפנים, ושעיר בפר

בפירוש  נאמרו שלא ההזאות את אף עמהם למדים בהיקש, ללמוד אפשר המפורשות

רק  בהיקש, ומלמד חוזר אינו בהיקש הלמד שדבר אמרו ולא בהיקש, ושנלמדו

דברים  בהיקש כשלומדים אבל 'בלבד', בהיקש הלמד דבר זה בהיקש כשלמדים

בהיקש. שנלמדו דברים אף היקש באותו ללמוד יכולים המפורשים,

i"yx

ב: עמוד נו éøáדף àúùäi`ce .
mkipia dpiky oi`e oez` mi`nh

:d`neha dxeyãîìä øáã éëå
ù÷éäázepzna cnly xt oebk .

xiryd on dlrnl zg` mipt
dhnl ray xiryde ywida
oicnlne oixfeg xtd on ywida
zepzn lr miptay zepzn
ld`l dyri okec ywida zkextd
sc) migaf zkqna ol `niiwe cren
on ywid miycwa oicnl oi`c (:hn

:ywiddøçà øáãå åðîéäywid .
oia ixdy `ed ywid e`l oey`xd
dhne dlrn aizk xirya oia xta
`l` dfn df cenll ekxved `le

ld oipnd z`cge cg lk jk
xg` xace zvwn cnl envrn
cnl df oi`e zvwna eriiqn
oi`y yiwid inc ikide ywida
`l m` oebk eda cnlne xfeg
e` llk xirya dhnl xn`p
ecnle llk xn`p `l xta dlrnl
ywid epiid ywida efn ef zendad

:ywida cnlne xfeg epi`yàçéðä
'åëå øîàã ïàîìmigafa `zbelt .

:(.fp sc) onewn edfi` wxta
éããäî éøîâã àåä úåîå÷îdf oi` .

ixdy ywidd on cnld ywid
ef zenda ecnl oey`xd ywida
dyr xy`k enc z` dyre efn
ywed `l ipyd ywidae xtd mcl
zendad on zg`l xac mey
ywida dcnly dn dpnn cenll
df eywed zenewnd `l` dzxagn
xy`k cren ld`l dyri oke dfl
cnl `l ycewde ycewd lr xtk
xtd `l` ywida dlgzn melk
xtl xiryde xiryl ywed

:ycewd zepznaàîéà úéòá éàå
øîâ àðîéæ ãçá íéðôî õåçinp i` .

leki cnl ywida miptc ol `xiaq
zaa lkidd lr cenlle xefgl
oebk yexita ea aezky dn zg`
dhnl raye xirya dlrnl zg`
ywida cnly dn s` mdnre xta
on cnl epi`y ywid inc ikide

epnn cenll jxvedc `zyd la` ywida cnly dn `l` miptle iiptl on cenll lkid jxved `l m` oebk ywidd
:zg` zaa lkd cnl ea yxetnd z`

אמנם מה שאמרה לו ותא למחר, עוד דברים בגו, 
הבא  עולם  בחי'  עתה13,  דהיינו  הנה השתא  כי  והוא 
14הנקראת  ומחר  עתה,  זהו  א"כ  בא,  שכבר  עולם 
לעתיד לבא15 שעדיין לא בא אלא שעתיד לבא כמ"ש 
זהו  ע"ש.  לסופ"ה  סמוך  הזווגים16  שער  חיים  בעץ 

מחר שעדיין לא בא אלא שעתיד לבא.
באריגת  תעסוק  לא  עלאה17  בינה  בחי'  ולמחר 
יכנף  ולא  כתיב18  לבוא  לעתיד  על  הרי  כי  בגדים, 
עוד מוריך, בכנף ולבוש, שלא יהי' כסוי ולבוש. ועל 
לעתיד לבוא איתא במס' ע"ז דף ס"ה בהמעשה דבר 
אית  לרבא  וא"ל  קמי',  קיימי  ערומות  שזונות  שישך 
לכו כהאי גוונא לעלמא דאתי וא"ל דידן עדיפא טפי 
ביקרותיך  מלכים  בנות  דכתיב19  שם  ובגמרא  מהאי, 
נצבה שגל לימינך בכתם אופיר, ע"ש. הרי שלעתיד 
לבוא לא יהי' בחי' לבוש וכסוי, ותהי' ערומה ואינו 

צריך אריגת בגדים.

תיקון.
13( הוא בחי' נה"י דתבונה )תורת לוי יצחק כאן(. ראה לעיל סימן לב.

14( הוא בחי' נה"י דאימא עלאה )תורת לוי יצחק כאן(.
15( ראה שיחות קודש ה'תשכ"ה כ' מנחם אב סעיף ב.

בספר  וז"ל:  בסופו(  מג  שער  בהערות  שם  )ומצויין  טו.  שער   )16
פי'  בא  שכבר  עולם  א"ל  הבא,  עולם  מהו  תלמידיו  שאלו  הבהיר, 
אמנם  בא  לא  שעדיין  נק'  לבוא  לעתיד  אך  וכו',  ובא  נמשך  שכבר 

עתידין לבוא וכו', וזהו ענין אמרם לעתיד לבוא.
17( ראה לעיל סימן לב.

18( ישעי' ל, כ.
19( תהלים מה, י.

שהיו  החטא,  קודם  וחוה  אדם  כמו  ע"ד  והוא 
ערומים ולא יתבוששו, כמו"כ לע"ל בתחיית המתים, 
יהיו  החטא,  קודם  כמו  והוא  מיתה,  עוד  יהי'  שלא 

ערומים.
והיינו מ"ש20 לא תירא לביתה משלג כי כל ביתה 
לבוש שנים, מרבדים עשתה לה שש וארגמן לבושה, 
סדין עשתה כו' וחגור כו' עוז והדר לבושה. כ"ז הוא 
עתה, השתא צריך בגדים. אח"כ כתיב ותשחק ליום 

אחרון, הוא ליום דלעתיד לבא, ואינו צריך בגדים.
וי"ל מה שאמרה לו ותא למחר הוא ג"כ ששחקה 
והדר  עוז  כמו  הוא  שנוולה השתא  מה  והיינו  ממנו, 
אחרון,  ליום  ותשחק  כמו  הוא  למחר  ותא  לבושה, 
והיינו לא שלמחר תקבל הגט אלא ששחקה בו, והוא 
כי בבחי' לע"ל שהוא למחר, לא ירצה בעלה לגרשה, 
כי אדרבה היא תהי' גדולה, וכמ"ש21 אשת חיל עטרת 
צדיקים  וכמאמר22  עטרה.  לו  תהי'  שהיא  בעלה, 
עטרה  היא  שהנוקבא  בראשיהן  ועטרותיהם  יושבין 
על ראשו, ועיין בעץ חיים23 או"א פ"ב, ובשער לאה 
ורחל24 פ"ג בהג"ה המתחיל והנה לבן רומז לחכמה 

כו' ע"ש.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד קמ ואילך

20( משלי לא, כא.
21( שם יב, ד.
22( ברכות יז.

23( שער יד.
24( שער לח.

המשך מעמקד יי
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
זה: בענין מעשה הגמרא מביאה ב: עמוד נו éaøìדף é÷Bãö àeää déì øîà̈©¥©§¦§©¦

,àðéðçàzLä,הגלות בזמן עכשיו -éøa ש בודאי -ïezà íéàîè בני אתם - £¦¨©§¨¨¦§¥¦©
הכתוב, עליכם מעיד שכן עמכם, שורה השכינה ואין ישראל áéúëcישראל, כנסת על ¦§¦

ט) א ש (איכה משום äéìeLa'שגלתה dúàîè' בגדיה ששולי כנדה בגדיה, בשולי - ª§¨¨§¤¨
טומאתה. בדמי déìנכתמים øîà מין,ר לאותו חנינא éæçבי àz וראה בוא -äî ¨©¥¨£¥©

eäa áéúk,בישראל,'íúàîè CBúa ízà ïëMä' ש,ïéàîè ïäL ïîæa eléôà §¦§©Ÿ¥¦¨§ª§Ÿ¨£¦¦§©¤¥§¥¦
ïäéðéa äéeøL äðéëL. §¦¨§¨¥¥¤

לעיל מהזאתם (נו:)בברייתא בהיכל והשעיר הפר דם הזאות את בהיקש ללמוד נתבאר

הגמרא: מקשה הקדשים. קדשיםéëåבקודש ãîläבדיני øácהנלמד -,Lwéäa §¦¨¨©¨¥§¤¥
ãnìîe øæBç דין אחראותו בידינוLwéäaלמקום כלל הרי מט:)נוסף, (זבחים ¥§©¥§¤¥

למעלה  אחת ההזאות ומנין ומאחר בהיקש, שנלמד מדין בהיקש למדין אין שבקדשים

למטה, הזאות שבע בפר נאמר אלא בפירוש, נאמרו לא ובשעיר בפר למטה ושבע

ולמדנו  למעלה, אחת הזאה בשעיר ונאמר כך, מזין השעיר מדם שאף בהיקש ולמדנו

לעיל בברייתא כמבואר כך, מזין בפר שאף נלמדו (נה.)בהיקש שבפנים שההזאות וכיון ,

שבהיכל. ההזאות את בהיקש מהם ללמוד יתכן כיצד מזו, זו בהיקש

הגמרא: דבר éàäמתרצת בכלל אינם מזה, זה שנלמדו שבפנים ההזאות של זה דין - ©
ולמטה  למעלה בפנים ההזאה חובת עיקר שהרי בהיקש, בפר הלמד  בין בפירוש נאמרה

הלי  כן  ואם  ההזאות , מנין את אלא מזה זה ללמוד הוצרכנו ולא בשעיר, כאן ובין מוד

אלא בלבד, בהיקש נלמד àeä,אינו øçà øáãå epîéä ממנו נלמד הדין עיקר כלומר, ¥¤§¨¨©¥
אחר, מדבר בהיקש הוא מסתייע ובמקצת זה åעצמו, באופן הנלמד Lwéäדין éåä àì §Ÿ¨¥¤¥

ללמוד  ניתן ולפיכך בהיקש, ומלמד חוזר בקדשים ואף בהיקש, הלמד לדבר נחשב אינו -

שבחוץ. להזאות שבפנים מההזאות

הגמרא: øîàcשואלת ïàîì àçéðäהסובר עקיבא רבי לדעת נז.)- שדבר (זבחים ¨¦¨§©§¨©
אחר' ודבר 'הימנו Lwéä,הנלמד éåä àì,בהיקש ומלמד חוזר ïàîìולכך àlà Ÿ¨¥¤¥¤¨§©

øîàcישמעאל רבי לדעת אחר (שם)- ודבר 'הימנו הנלמד דבר Lwéä,שאף éåä ' §¨©¨¥¤¥
בהיקש, ממנו למדים øîéîì,ואין àkéà éàî הפר דם הזאת בהיקש למדים כיצד ©¦¨§¥©

בהיקש. הנלמד דבר נחשבים שבפנים ההזאות אף הלא בפנים, מהזאתם בחוץ והשעיר

דווקא  הוא בהיקש, ומלמד חוזר שאינו בהיקש הלמד בדבר שאמרו מה הגמרא: מיישבת

היינו  אם וכגון הראשון, בהיקש הוקש שכבר ענין מאותו השני בהיקש ללמוד באנו אם

בהיקש  הוא נלמד הראשון שבענין לאחר וזאת אחר, לענין הפר של מדינו ללמוד באים

בהיקש  אך מזו, זו והשעיר, הפר הבהמות, נלמדו אכן הראשון בהיקש כאן אבל משעיר.

אלא  מהשעיר, או מהפר שוב למדים אין éããäîהשני éøîâc àeä úBîB÷î למדנו - §§¨§¥¥£¨¦
ללמוד  אפשר זה ובאופן הקדשים, בקודש ההזאה כמו תהיה בהיכל שההזאה בהיקש

בהיקש. שנלמדו דברים אף זה בהיקש

נוסף: àîéà,יישוב úéòa éà בהיקש שנלמדו פנים הזאות שמאותם נאמר אם אף ¦¨¥¥¨
שאינו  בהיקש הלמד דבר של חסרון בכך אין שבחוץ, להזאות בהיקש למדים אנו מהן

שכן בהיקש, וללמד לחזור שבהיכל,õeçיכול הזאות -íéðôaî שבקודש מהזאות - ¦¦§¦
øîbהקדשים, àðîéæ àãça בפסוק המפורשות ההזאות את בין למדנו, אחת בבת - ©£¨¦§¨¨©

ההזאות  שאת ומכיון בהיקש, בהם שנלמדו ההזאות את ובין שבפנים, ושעיר בפר

בפירוש  נאמרו שלא ההזאות את אף עמהם למדים בהיקש, ללמוד אפשר המפורשות

רק  בהיקש, ומלמד חוזר אינו בהיקש הלמד שדבר אמרו ולא בהיקש, ושנלמדו

דברים  בהיקש כשלומדים אבל 'בלבד', בהיקש הלמד דבר זה בהיקש כשלמדים

בהיקש. שנלמדו דברים אף היקש באותו ללמוד יכולים המפורשים,

i"yx

ב: עמוד נו éøáדף àúùäi`ce .
mkipia dpiky oi`e oez` mi`nh

:d`neha dxeyãîìä øáã éëå
ù÷éäázepzna cnly xt oebk .

xiryd on dlrnl zg` mipt
dhnl ray xiryde ywida
oicnlne oixfeg xtd on ywida
zepzn lr miptay zepzn
ld`l dyri okec ywida zkextd
sc) migaf zkqna ol `niiwe cren
on ywid miycwa oicnl oi`c (:hn

:ywiddøçà øáãå åðîéäywid .
oia ixdy `ed ywid e`l oey`xd
dhne dlrn aizk xirya oia xta
`l` dfn df cenll ekxved `le

ld oipnd z`cge cg lk jk
xg` xace zvwn cnl envrn
cnl df oi`e zvwna eriiqn
oi`y yiwid inc ikide ywida
`l m` oebk eda cnlne xfeg
e` llk xirya dhnl xn`p
ecnle llk xn`p `l xta dlrnl
ywid epiid ywida efn ef zendad

:ywida cnlne xfeg epi`yàçéðä
'åëå øîàã ïàîìmigafa `zbelt .

:(.fp sc) onewn edfi` wxta
éããäî éøîâã àåä úåîå÷îdf oi` .

ixdy ywidd on cnld ywid
ef zenda ecnl oey`xd ywida
dyr xy`k enc z` dyre efn
ywed `l ipyd ywidae xtd mcl
zendad on zg`l xac mey
ywida dcnly dn dpnn cenll
df eywed zenewnd `l` dzxagn
xy`k cren ld`l dyri oke dfl
cnl `l ycewde ycewd lr xtk
xtd `l` ywida dlgzn melk
xtl xiryde xiryl ywed

:ycewd zepznaàîéà úéòá éàå
øîâ àðîéæ ãçá íéðôî õåçinp i` .

leki cnl ywida miptc ol `xiaq
zaa lkidd lr cenlle xefgl
oebk yexita ea aezky dn zg`
dhnl raye xirya dlrnl zg`
ywida cnly dn s` mdnre xta
on cnl epi`y ywid inc ikide

epnn cenll jxvedc `zyd la` ywida cnly dn `l` miptle iiptl on cenll lkid jxved `l m` oebk ywidd
:zg` zaa lkd cnl ea yxetnd z`



xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gw sc migqt(oey`x meil)

eìlä úBñBkä ïéae` ,zeqek rax` ly ipy qekl oey`x qek oia - ¥©©¨
,iyilyl ipy oiaäöø íàmc`ìúBzLoii cer,äzLéla`ïéaqek ¦¨¨¦§¦§¤¥

,äzLé àì éòéáøì éLéìL.zeqekd lr siqenk d`xp `edy itl §¦¦¨§¦¦Ÿ¦§¤
dpi` oii ziizyy dpynd on gikedl yi cvik `ax x`ane

.lk`nd zee`z zxxeb `l` ,driaynãéòñ ãòñî úøîà éàå- §¦¨§©¦§¨¨¦
ok m` ,driayn oii ziizyy xn`z m`eäzLé éànài`yx recn - ©©¦§¤

,zepey`xd zeqekd oia zezyl `edäìéëà ävnì ìéëà à÷ àä̈¨¨¦©©¨£¦¨
äqbxg`l lk`ie ,oiid ziizyn xzeia rayiy yegl yi ixd - ©¨

`l` dlke`l lkei `ly ,epiidc ,'dqb dlik`'a dvnd z` okn
.devnd miiwn epi`y `vnpe ,iyewaøéøb øøâî dpéî òîL àlà- ¤¨§©¦¨¦§¨¨¦

dpi`e dlik`d zee`z zxxeb oii ziizyy jkn cenll yi gxkda
.driayn

:gqt axra zyy ax ly ezbdpd d`ian `xnbdäåä úLL áø©¥¤£¨
àçñôc àîBé éìòî ìk àúéðòúa áéúélka ziprza ayei did - ¨¦§©£¦¨¨©£¥¨§¦§¨

.gqt axr ly meid
:`xnbd zxxanàîéðc ,xacd mrha xnel yi m`d -øáñ à÷- ¥¨¨¨©

xaeqyïðz äìBãb äçðîì Ceîñ ,úLL áø,epiidc ,epzpyna epipy - ©¥¤¨§¦§¨§¨§©
,ziriay dry zligzn `ed gqt axra dcerq zriaw xeqi`y

àeä àçñt íeMîeeyygy ,gqt oaxw meyn `ed xeqi`d mrhe - ¦¦§¨
minkgCLîéî àîìéc,ezcerqa mc` jyni `ny -éòeðîéàì éúàå ¦§¨¦§¨§¨¥§¦§¥

àeä àçñét ãaòîlî,gqtd zeyrln rpnidl `eaie -ék dì øáñå ¦§¤§©¦§¨§¨©¨¦
àäef `xnin enk zyy ax xaeqe -éaø øîà àéòLBà éaø øîàc ¨§¨©©¦©§¨¨©©¦

a àøéúa ïa äéä øéLëî ,øæòìàoaxwúéøçL BèçML çñt[xweaa-] ¤§¨¨©§¦¨¨¤§¥¨§¤©¤§¨©£¦
øNò äòaøàaoqipaìBîL.gqt myl -àeä àçñt ïîæ àøôvîe- §©§¨¨¨¨¦§¦©§¨§©¦§¨

mei ly xwead on ligzn gqtd zaxwd onfy ,ok m` `vnpe
,oqipa xyr drax`àçñôì éæç àîBé éleëcie`x mei eze` lky - §¥¨£¦§¦§¨

meyn ,gqtd zaxwdløáñcaezkd zpeeky `xiza oa(e ai zeny) §¨©
l`xUi zcr ldw lM Fz` EhgWe''íéaøòä ïéa,`id jkïéameiq §¨£ŸŸ§©£©¦§¨¥¥¨©§¨¦¥

d,ìBîúàc áøòdrax` mei ly xgyd cenr dlriyn epiidc ¤¤§¤§
cre ,xyràðcéàäc áøòì,xnelk .df mei ly dngd zriwy cr - §¤¤§©¦§¨

`ed gqtd zaxwd onf xwiry it lr s`y `id `xiza oa zrc
,xweadn eaixwdl ozip carica mewn lkn ,meid zevg xg`
`ly bdp jkitle ,ef dhiyk xaeq zyy axy `xnbd dxaqe
gqt axra dlik`d xeqi` ezhiyl oky ,meid lk jyna lek`l
ick ,lek`l xeq` aixwdl xzeny onf lky ,daxwdd onfa ielz

.aixwdln rpni `ly
:`xnbd dgecéøîà,daiyid ipa exn` -àìx`al gxkd oi` - ¨§¦Ÿ

`l` ,zyy ax zhiya jkäåä ñéðzñéàc úLL áø éðàLdpey - ¨¦©¥¤§¦§§¦£¨
,wpetne bpern mc` didy zyy ax iabl xacdàøôöa íéòè éàc§¦¨¦§©§¨

éãéî,lk`n xac dfi` xweaa mreh did eli`y -äåä àì àúøBàì ¦¦§§¨Ÿ£¨
àìëéî déì épäîjxved jkitle ,axra oea`izl lke` did `l - §©¥¥¥§¨

dvn axra lk`iy ick ,elek xyr drax` meia dlik`n rpnidl
.oea`izl

:dpyna epipy.áñiL ãò ìëàé àì ìàøNéaL éðò eléôàå`xnbd ©£¦¨¦¤§¦§¨¥ŸŸ©©¤¨¥
:gqt lila aqdl jixv mixac eli`a zx`an,øîzéàzlik`a ¦§©

zifkävîgqt lilaéøö[äaéñä Coeik ,oixeg ipak l`ny cv lr ©¨¨¦£¦¨
d zlik`ae .mixvn zle`bl xkf `idyéøö ïéà øBøî,äaéñä Coeik ¨¥¨¦£¦¨

.oixeg ipak dfa bdpzdl oi`e ,zecarl xkf `idy
ziizya :zeqek rax`a daiqd aeig yi izn zx`an `xnbdïéé©¦

,ongp ax mya zereny izy exn`p zeqek rax` lyøîzéà¦§©
ïîçð áøc déîMîyéøöïîçð áøc déîMî øîzéàå ,äaéñä Cyïéà ¦§¥§©©§¨¨¦£¦¨§¦§©¦§¥§©©§¨¥

éøö.äaéñä C:`xnbd zx`aneéâéìt àìå`l zerenyd izy - ¨¦£¦¨§Ÿ§¦¦
,ewlgpéàn÷ éñk ézøúa àäizya zwqer zerenyd zg` - ¨§©§¥¨¥©¨¥

,zepey`xd zeqekdéàøúa éñk ézøúa àäzwqer zxg`de - ¨§©§¥¨¥©§¨¥

.zepexg`d zeqekd izya
:`xnbd dtiqenàñéb éàäì dì éøîàå àñéb éàäì dì éøîàyi - ¨§¦¨§©¦¨§¨§¦¨§©¦¨

,df cvl zepexg`l zepey`xd zeqekd oia weligd z` exn`y
:dixac z` `xnbd zx`ane .df cvl edexn`y yieéàäì dì éøîà̈§¦¨§©

éàn÷ éñk éøz ,àñébzxin` lr epwzpy zepey`xd zeqekd izy - ¦¨§¥¨¥©¨¥
,dcbddäaéñä eòameyn ,mda aqdl jixv -à÷c àeä àzLäc ¨£¦¨§©§¨§¨

úeøéç dì àìçúîzle`ba miweqry ,zexigd dligzn mday ± ©§£¨¨¥
la` ,zexig jxc aqdl mi`zn f`e ,mixvnéàøúa éñk éøzizy - §¥¨¥©§¨¥

zepexg`d zeqekdeòa àìmda,äaéñäzxin` xg` epwzp ixdy Ÿ¨£¦¨
e ,dcbddäåä äåäc éàîzrke ,mixvn zle`b z` extiq xak - ©©£¨£¨

.aqdl jxev oi` xakàñéb éàäì dì éøîàå,jtidl exn`y yie - §¨§¦¨§©¦¨
éàøúa éñk éøz äaøcàdcbdd zxin` xg` epwzpy,äaéñä eòa ©§©¨§¥¨¥©§¨¥¨£¦¨

ac meynúeøéç àéåä à÷c àzòL àéääzry xak `idy - ©¦©§¨§¨¨§¨¥
zxin`a dle`bl ribde cearyd lr xtql miiqy ,zexigd

la` ,dcbddéàn÷ éñk éøz,dcbdd zxin` zryayeòa àì §¥¨¥©¨¥Ÿ¨
,äaéñämeynézkàc[oiicry-]øîà÷ 'eðééä íéãáò'oiicre ,dcbda £¦¨§©©¦£¨¦¨¦¨¨©

:`xnbd dwiqn .dle`bd lr xtql ribd `léëä øîzéàc àzLä©§¨§¦§©¨¦
éëä øîzéàådaiqdd aeigy oey`xd oeyla xn`py dzr - §¦§©¨¦

zeqeka daiqdd aeigy ipyd oeylae ,zepey`xd zeqeka
,zepexg`déãéàå éãéàzeqek rax`d lk -äaéñä eòa.wtqn ¦¦§¦¦¨£¦¨

:aqdl oi` cvik zx`an `xnbdïc÷øteipte eixeg` lr akeyd - §©§¨
,dlrn itlk,äaéñä déîL àìoke .zexig jxc df oi`yúaéñä Ÿ§¥£¦¨£¦©

[cv lr dhen-],äaéñä dîL àì ,ïéîé,epinia lek`l jixv ixdy ¨¦Ÿ§¨£¦¨
.oini cia lek`l leki epi` epinil dhenykeàlà ,ãBò àìåyiy §Ÿ¤¨

yygànLepinil dhen `diykèLååì äð÷ íéc÷éraekd gzti - ¤¨©§¦¨¤§¤¤
,lk`nd ea qpkie ,dpwd lry.äðkñ éãéì àáéå§¨Ÿ¦¥©¨¨

:daiqda aiig in zx`an `xnbdäMàzlke`dàì dìòa ìöà ¦¨¥¤©£¨Ÿ
àéòa[dkixv dpi`-],äaéñä.dilr ezni`e dlral dtetky iptn ¨£¨£¦¨

,àéä äáeLç äMà íàå,dilr citwn dlra oi`yëéøö.äaéñä ä §¦¦¨£¨¦§¦¨£¦¨
ïalke`d,äaéñä éòa ,åéáà ìöà.eia`l jk lk setk epi`y meyn ¥¥¤¨¦¨¥£¦¨

:eax lv` aqin cinlz m`d zx`an `xnbdãéîìz ,eäì àéòaéà¦©§¨§©§¦
lke`d,éàî ,Baø ìöà:`xnbd zhyet .`l e` aqdl jixv m`d ¥¤©©

òîL àz,wtqd z` heytl di`xéa ïðéåä ék ,ééaà [øîàã] (øîà) ¨§©§¨©©©¥¦£¦©¥
øî,xcqd lila [epiax didy] dax lv` epiidyk -ékøéaà ïðéâæ ©§¦©©¦§¥

éããäcxg`le .exiag ikxa lr ezaiqda oryp did cg` lk - ©£¨¥
,dax zxihtïðéúà ék[ep`ayk-],óñBé áø éáìdpnzp `edy ¦£¦©§¥©¥

,dax xg` daiyid y`xlïì øîà,sqei axeúëéøö àìmkpi` - ¨©¨Ÿ§¦¦
y meyn ,aqdl mikixv,íéîL àøBîk Caø àøBîze`xdl oi`y ¨©¨§¨¨©¦

.aqdl xeqi` mkl yi oky oeike ,eax ipta y`x zelwe zexig
:`xnbd dywnìkä íò ,éáéúéîl aeig yiíãàzeidláñéîlila ¥¦¥¦©Ÿ¨¨¥¥

,xcqd.Baø ìöà ãéîìz eléôàåcinlz oi`y sqei ax xn` recne ©£¦©§¦¥¤©
:`xnbd zvxzn .eax ipta aqinàéää àéðz ékepipyy dn - ¦©§¨©¦

xaecn ,eax lv` aqin cinlzy `ziixaaéøbðc àéìeLa- §§¨§©¨¥
.'jax `xen' oic elv` oi`y ,zepne` ecnlnd xbp ly cinlza

:aqdl jixv yny m`d zx`an `xnbdLnL ,eäì àéòaéà¦©§¨§©¨
,dxeag iptl e` ziad lra iptl ynynd,éàî.aqdl jixv m`d ©

:`xnbd zhyetòîL àz,wtqd z` heytl di`xéaø øîàc ¨§©§¨©©¦
àöé ,áñéî àeäLk ävî úéfk ìëàL LnMä ,éåì ïa òLBäé.daeg ici §ª©¤¥¦©©¨¤¨©©©¦©¨§¤¥¥¨¨

m` `weec ,wiicl yieïéà ,áñéîm` la` ,`vi -áñéî àì,llk ¥¥¦Ÿ¥¥
àì.`vidpéî òîLynyyéòa[jixv-].äaéñä:`xnbd dwiqn Ÿ§©¦¨¨¥£¦¨
k`odpéî òîL.daiqd jixv ynydy §©¦¨

:xcqd lil zeklda iel oa ryedi iaxn ztqep `xninéaø øîàå§¨©©¦
a úBáéiç íéLð ,éåì ïa òLBäéziizyeìlä úBñBk äòaøàlila §ª©¤¥¦¨¦©¨¦©§¨¨©¨

,`nxb onfdy dyr zevn `idy s`e ,xcqd

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

       
             

             

          

              

      

      

     

     

     

    

     

      

     

     

     

   

      

      






































            

        

               

            

       

 

        

    

        

       

       

        

     

      

     

       

      

       

     

      

       

      

     

      

       

        

        

     

      

     

      

      

   

       

         

      

      

       

 

















































































      

      

     
     

      

     

     

       

      

      

     
      

       

      

    

     

     

        

     
      

     
     

     
     

    

     

      

      

      

     

                           

                            

                         

                          

                          

           










































































       
       

        
        
         
       
        
        

       
       

      
       

        
       

      
       

         
        

        
        

         
        

       
       

      
     

       
        

        
              

                 
              

              
            

           










































































קכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gw sc migqt(oey`x meil)

eìlä úBñBkä ïéae` ,zeqek rax` ly ipy qekl oey`x qek oia - ¥©©¨
,iyilyl ipy oiaäöø íàmc`ìúBzLoii cer,äzLéla`ïéaqek ¦¨¨¦§¦§¤¥

,äzLé àì éòéáøì éLéìL.zeqekd lr siqenk d`xp `edy itl §¦¦¨§¦¦Ÿ¦§¤
dpi` oii ziizyy dpynd on gikedl yi cvik `ax x`ane

.lk`nd zee`z zxxeb `l` ,driaynãéòñ ãòñî úøîà éàå- §¦¨§©¦§¨¨¦
ok m` ,driayn oii ziizyy xn`z m`eäzLé éànài`yx recn - ©©¦§¤

,zepey`xd zeqekd oia zezyl `edäìéëà ävnì ìéëà à÷ àä̈¨¨¦©©¨£¦¨
äqbxg`l lk`ie ,oiid ziizyn xzeia rayiy yegl yi ixd - ©¨

`l` dlke`l lkei `ly ,epiidc ,'dqb dlik`'a dvnd z` okn
.devnd miiwn epi`y `vnpe ,iyewaøéøb øøâî dpéî òîL àlà- ¤¨§©¦¨¦§¨¨¦

dpi`e dlik`d zee`z zxxeb oii ziizyy jkn cenll yi gxkda
.driayn

:gqt axra zyy ax ly ezbdpd d`ian `xnbdäåä úLL áø©¥¤£¨
àçñôc àîBé éìòî ìk àúéðòúa áéúélka ziprza ayei did - ¨¦§©£¦¨¨©£¥¨§¦§¨

.gqt axr ly meid
:`xnbd zxxanàîéðc ,xacd mrha xnel yi m`d -øáñ à÷- ¥¨¨¨©

xaeqyïðz äìBãb äçðîì Ceîñ ,úLL áø,epiidc ,epzpyna epipy - ©¥¤¨§¦§¨§¨§©
,ziriay dry zligzn `ed gqt axra dcerq zriaw xeqi`y

àeä àçñt íeMîeeyygy ,gqt oaxw meyn `ed xeqi`d mrhe - ¦¦§¨
minkgCLîéî àîìéc,ezcerqa mc` jyni `ny -éòeðîéàì éúàå ¦§¨¦§¨§¨¥§¦§¥

àeä àçñét ãaòîlî,gqtd zeyrln rpnidl `eaie -ék dì øáñå ¦§¤§©¦§¨§¨©¨¦
àäef `xnin enk zyy ax xaeqe -éaø øîà àéòLBà éaø øîàc ¨§¨©©¦©§¨¨©©¦

a àøéúa ïa äéä øéLëî ,øæòìàoaxwúéøçL BèçML çñt[xweaa-] ¤§¨¨©§¦¨¨¤§¥¨§¤©¤§¨©£¦
øNò äòaøàaoqipaìBîL.gqt myl -àeä àçñt ïîæ àøôvîe- §©§¨¨¨¨¦§¦©§¨§©¦§¨

mei ly xwead on ligzn gqtd zaxwd onfy ,ok m` `vnpe
,oqipa xyr drax`àçñôì éæç àîBé éleëcie`x mei eze` lky - §¥¨£¦§¦§¨

meyn ,gqtd zaxwdløáñcaezkd zpeeky `xiza oa(e ai zeny) §¨©
l`xUi zcr ldw lM Fz` EhgWe''íéaøòä ïéa,`id jkïéameiq §¨£ŸŸ§©£©¦§¨¥¥¨©§¨¦¥

d,ìBîúàc áøòdrax` mei ly xgyd cenr dlriyn epiidc ¤¤§¤§
cre ,xyràðcéàäc áøòì,xnelk .df mei ly dngd zriwy cr - §¤¤§©¦§¨

`ed gqtd zaxwd onf xwiry it lr s`y `id `xiza oa zrc
,xweadn eaixwdl ozip carica mewn lkn ,meid zevg xg`
`ly bdp jkitle ,ef dhiyk xaeq zyy axy `xnbd dxaqe
gqt axra dlik`d xeqi` ezhiyl oky ,meid lk jyna lek`l
ick ,lek`l xeq` aixwdl xzeny onf lky ,daxwdd onfa ielz

.aixwdln rpni `ly
:`xnbd dgecéøîà,daiyid ipa exn` -àìx`al gxkd oi` - ¨§¦Ÿ

`l` ,zyy ax zhiya jkäåä ñéðzñéàc úLL áø éðàLdpey - ¨¦©¥¤§¦§§¦£¨
,wpetne bpern mc` didy zyy ax iabl xacdàøôöa íéòè éàc§¦¨¦§©§¨

éãéî,lk`n xac dfi` xweaa mreh did eli`y -äåä àì àúøBàì ¦¦§§¨Ÿ£¨
àìëéî déì épäîjxved jkitle ,axra oea`izl lke` did `l - §©¥¥¥§¨

dvn axra lk`iy ick ,elek xyr drax` meia dlik`n rpnidl
.oea`izl

:dpyna epipy.áñiL ãò ìëàé àì ìàøNéaL éðò eléôàå`xnbd ©£¦¨¦¤§¦§¨¥ŸŸ©©¤¨¥
:gqt lila aqdl jixv mixac eli`a zx`an,øîzéàzlik`a ¦§©

zifkävîgqt lilaéøö[äaéñä Coeik ,oixeg ipak l`ny cv lr ©¨¨¦£¦¨
d zlik`ae .mixvn zle`bl xkf `idyéøö ïéà øBøî,äaéñä Coeik ¨¥¨¦£¦¨

.oixeg ipak dfa bdpzdl oi`e ,zecarl xkf `idy
ziizya :zeqek rax`a daiqd aeig yi izn zx`an `xnbdïéé©¦

,ongp ax mya zereny izy exn`p zeqek rax` lyøîzéà¦§©
ïîçð áøc déîMîyéøöïîçð áøc déîMî øîzéàå ,äaéñä Cyïéà ¦§¥§©©§¨¨¦£¦¨§¦§©¦§¥§©©§¨¥

éøö.äaéñä C:`xnbd zx`aneéâéìt àìå`l zerenyd izy - ¨¦£¦¨§Ÿ§¦¦
,ewlgpéàn÷ éñk ézøúa àäizya zwqer zerenyd zg` - ¨§©§¥¨¥©¨¥

,zepey`xd zeqekdéàøúa éñk ézøúa àäzwqer zxg`de - ¨§©§¥¨¥©§¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gw sc migqt(oey`x meil)

meynïä óàL[miypd-]ñpä BúBàa eéäqpdy ,mixvn z`ivi ly ¤©¥¨§©¥
.oci lr dyrp

:zeqek rax` oipra mitqep mipic d`ian `xnbdäãeäé áø øîà̈©©§¨
éøö eìlä úBñBk äòaøà ,ìàeîL øîàïäa àäiL Ccg` lka-] ¨©§¥©§¨¨©¨¨¦¤§¥¨¤

xeriy [mdnäôé ñBk úâéæî éãkraex `edy ,oefnd zkxa ly §¥§¦©¨¤
exeriy didi mina [epaxri-] epbfniy xg`y ,ig oii beld ziriax

.oefnd zkxal qek xeriy `edy ,beld ziriaxïàúLrax` z`-] §¨¨
oiin [zeqekd,éç,min zbifn ilaàöém` oke .ezaeg iciúáa ïàúL ©¨¨§¨¨§©

úçàxcqd it lr el creind onfa qek lk dzy `le ,zetivxa - ©©
,oldl zeipyna epyy.àöém` okeïäî ä÷Lä[qek lkn-]åéðáì ¨¨¦§¨¥¤§¨¨

,Búéá éðáìå`xnbd x`azy itke envra elek z` dzy `le §¦§¥¥
,jenqa.àöé̈¨

:l`eny ixac z` zx`an `xnbd,àáø øîà ,àöé éç ïàúL§¨¨©¨¨¨©¨¨
y `id dpeekdïéé éãé[zeqek rax` ziizy-],àöéla`éãézevn §¥©¦¨¨§¥

,àöé àì úeøéçoi`y ,zenilya devn meiw df oi`y xnelk ¥Ÿ¨¨
.befn oiia `l` zeaiyg

l`eny xn`y dneúçà úáa ïàúL,`vi,øîà áø`id dpeekd §¨¨§©©©©¨©
yïéé éãé[aeh mei zgny zaeg ici-]éãé ,àöézevn zaegäòaøà §¥©¦¨¨§¥©§¨¨

,[àöé àì úBñBkyly cer zezyl jixve ,zg` qekk aygp `l` Ÿ¨¨
.xcqd lr zeqek

l`eny xn`y dneøîà ,àöé Búéá éðáìå åéðáì ïäî ä÷Läïîçð áø ¦§¨¥¤§¨¨§¦§¥¥¨¨¨©©©§¨
àeäå ,÷çöé øa`weecàñëc àaeø ézLàc,qekd aex z` dzyy - ©¦§¨§§¦§¥¨§¨¨

.`vi `l ,qek aex dzy `l m` la` ,ezia ipal dwyd x`yd z`e
qek zbifn ick oda `diy jixvy l`eny ixac lr dywn `xnbd

:dti,éáéúéî,`ziixaa epipyeìlä úBñBk äòaøàzezyl epwizy ¥¦¥©§¨¨©¨
,gqt lilaéøöéãk ïäa àäiL Cxeriyúéòéáø,qek lkaéç ãçà ¨¦¤§¥¨¤§¥§¦¦¤¨©
âeæî ãçàåoke ,befn `ed m` oiae ig oiid m` oia -ãçàå Lãç ãçà §¤¨¨¤¨¨¨§¤¨

ïLém` oiae ,jk lk wfg eay oiid mrh oi`y ycg oiid m` oia - ¨¨
.ziriax `diy jixv ote` lka ,gaeyn `edy oyi `edäãeäé éaø©¦§¨

éøö ,øîBàíòè Ba àäiL Cmrh ea oi`y ycg oii `le ,xkynd oii ¥¨¦¤§¥©©
,oiiåea `diy jixv okïéé äàøî:`xnbd zwiicn .mec` `edy §©§¥©¦

úäéî éðz÷mda `diy jixvy ,`ziixaa epipy mewn lkn -éãk ¨¨¥¦©§¥
úøîà zàå ,úéòéáøzbifn ick `diy,äôé ñBk`xnbd dpiade §¦¦§©§¨§©¨¤

:`xnbd zvxzn .mixeriy ipy mdyéãéàå éãéà ,éøîàick-] ¨§¦¦¦§¦¦
[dti qek zbifn icke ziriaxñåë úâéæî éãë éàî) ,àeä àøeòéL ãç©¦¨

] (úéòéáø åäìåë åäì éåäã ãçå ãç ìëì øîà÷ã äôéeñBk úâéæî éãk§¥§¦©
äôédylya ebfenyky ,oii ziriax raex dpeekd l`eny xn`y ¨¤

e ,ziriax `di min miwlgúéòéáø eðéiä`ziixaa dxen`d.[ ©§§¦¦
,lirl `ziixaa epipyéøö øîBà äãeäé éaøäàøîe íòè Ba àäiL C ©¦§¨¥¨¦¤§¥©©©§¤

:oii d`xne mrh jixvy oipn zx`an `xnbd .oiiéàî ,àáø øîà̈©¨¨©
äãeäé éaøc àîòè.oii d`xne mrh jixvyáéúëc(`l bk ilyn)ìà' ©£¨§©¦§¨¦§¦©

,'ícàúé ék ïéé àøz`edy oiia libx zeidl cengz l` ,xnelk ¥¤©¦¦¦§©¨
,mec` zeidl jixv oiiy gkene .gaeyne cngp `ede mec` d`xna

.oii mrh ea didiy jixvy gken ea xkzyi `ly xidfny dnne
íéLð ãçàå íéLðà ãçà ,eìlä úBñBk äòaøàa ïéáéiç ìkä ,ïðaø eðz̈©¨¨©Ÿ©¨¦§©§¨¨©¨¤¨£¨¦§¤¨¨¦

,úB÷Bðéz ãçàåmd mby.mixvnn el`bpäî éëå ,äãeäé éaø øîà §¤¨¦¨©©¦§¨§¦©
,ïééa úB÷Bðézì Lé úìòBz,zeevnn mixeht md ixdïé÷lçî àlà ¤¤¥©¦§©¦¤¨§©§¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  ב' מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ח הרה"צ בנש"ק וכו'

מו"ה שלום יחזקאל שרגא שי'

שלום וברכה!

במענה למכתב כת"ר, בו שואל ע"ד ציונים לדברי הרב המגיד ממעזריטש כו'.

כבקשתו נשלח לו המפתחות מספרי דא"ח שהו"ל.

ולשאלתו אודות דברי הרב המגיד ממעזריטש בספר אדמו"ר האמצעי, אף שלא ראינו אינו 

נזכרים שמות הספרים והאישים שמביא דבריהם, ודלא כספרי  ידוע אשר בכלל בספריו, אין  ראי', 

הצמח צדק ואפילו ספרי אדמו"ר הזקן.

בהנוגע לספרי אדמו"ר הצ"צ, לע"ע לא נערכו מפתחות מסוג הנ"ל, והרוצה למצוא, אין עצה 

כ"א לעבור על הספרים מדף לדף.

במ"ש אודות פרסום מכתבי אל כת"ר, - באם תהי' בזה איזו תועלת להתעוררות יר"ש תורה 

ומצות, מובן שהרשות בידו.

בכבוד ובאיחולים אשר כאו"א מאתנו ימלא כל התלוי בו להפיץ מעינות הבעש"ט עד שיגיעו 

גם חוצה ונזכה להקאתי מר דא מלכא משיחא בעגלא דידן.

ובברכה לבשו"ט.
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ׁשנה  אחרית ועד ּבגּלּוי,38הּׁשנה זה יהיה ואז , ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ

הּקדׁש, לארץ יׂשראל ּכל יבֹואּו ׁשּתחּלה ידי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹעל

ּובבנֹותנּו ּבבנינּו גֹו' ּובזקנינּו ּדאז 39ּבנערינּו , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָ

ה' הר אל ונעלה לכּו ואמרּו רּבים עּמים ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָילכּו

מׁשיח 40גֹו' ידי על והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה ,ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֻ

מּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה ְְְִִֵֵֵַָָָצדקנּו,
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àLc÷îc àbeì ïéîk úåä àéä ,éøBtéöa äåäcdzid dzcin - ©£¨§¦¦¦£©§¦¨§¦§§¨

,ycwna didy bel xeriykúéòéáø ïéøòLî dáezeqek rax`l oii ¨§©£¦§¦¦
ìLlil,çñtwlg lke ,miwlg drax`l dzcin z` miwlgny ¤¤©

.beld ziriax `ed
îz ,ïðçBé éaø øîààéøáèa äåäc àúééîã÷ àúééponez zcin - ¨©©¦¨¨§©©§¨©§©§¨©£¨¦§¤§¨

,dixaha dzidy dnecwdàc ìò äøéúé úåälr dxizi dzid - £©§¥¨©¨
,epiniay onez zcinàòáéø,beld ziriax -úéòéáø ïéøòLî äáe ¦§¨¨§©£¦§¦¦

zeqek rax`l oii,çñt ìL,dnecwd onezd zcin z` mi`lnny ¤¤©
zcin `id ef x`ypy dne ,epiniay onezd zcinl mikteye

.ziriax
äøBz ìL úéòéáø ,àcñç áø øîàep`vny ziriax zcin xeriy - ¨©©¦§¨§¦¦¤¨

jxe`a `ed reaixa ef dcin liknd ilkd zcin llg ,dxeza
íéòaöà[zerav` izy-]ìòagexíeøa ,íéòaöà[daeba-] ¤§¨©¦©¤§¨©¦§

å íéòaöàcerå òaöà éöçcer.òaöà LîBç:jkl di`xdeàéðúãk ¤§¨©¦§£¦¤§©§¤¤§©¦§©§¨
`nhd zliah iabl xn`p ,`ziixaa(fh eh `xwie)ìk úà íéna õçøå'§¨©©©¦¤¨

,'BøNa,eyxce.íénì BøNa ïéa õöBç øác àäé àlL`ly dnne §¨¤Ÿ§¥¨¨¥¥§¨©©¦
`l` 'minA' xn`p'íéna'leahl yiy miyxecäå÷î éîamina - §©¦©©¦§¥¦§¤

min a`yiy `le ,mnvrn jkl micnere [miteq`-] mieewnd
mda leahie`l` ,'exya z`' xn`p `ly dnne .,'BøNa ìk úà'¤¨§¨

a leahl yiy rnynäìBò Bôeb ìkL íéî[dqkzn-]ïäazaa ©¦¤¨¤¨¤
:`ziixad zx`ane .zg`ïä änëåeteb lky mind zcin xeriy §©¨¥
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ׁשנה  אחרית ועד ּבגּלּוי,38הּׁשנה זה יהיה ואז , ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ

הּקדׁש, לארץ יׂשראל ּכל יבֹואּו ׁשּתחּלה ידי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹעל

ּובבנֹותנּו ּבבנינּו גֹו' ּובזקנינּו ּדאז 39ּבנערינּו , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָ

ה' הר אל ונעלה לכּו ואמרּו רּבים עּמים ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָילכּו

מׁשיח 40גֹו' ידי על והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה ,ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֻ

מּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה ְְְִִֵֵֵַָָָצדקנּו,
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hw sc migqt(ipy meil)

jxe`ìò änàagexänà,raexníeøa[daeba-]ìLe ,úBnà Litl ©¨©©¨§¨Ÿ©
dfíéîëç eøòéLyäå÷î éî øeòéL`ed,äàñ íéòaøàzenk efy ¦££¨¦¦¥¦§¤©§¨¦§¨

.yly mexa dn` lr dn`a zqpkpd mind
lr miirav` `ed ziriax xeriyy `vei df xeriy it lre
.oldlcke ,rav` ynege rav` ivge miirav` daeba miirav`
dyy `id dn` lky] migth xyr dpeny yi zen` yly daeba
,miwlg xyr dyyl migthd xyr dpeny z` wlgp m`e ,[migth
[zerav` rax` `ed gthy] rav` ivg cere gth wlg lka lawp
dyyl d`q mirax`d z` wlgp eiykr .dn` lr dn` agexa
gth daeby `vnp .d`q ivge mizy wlg lka lawp ,miwlg xyr
d`q ivge mizy wifgn dn` lr dn` agexa rav` ivg cere

.[` xeiv]
[zerav` ivge rax` mdy] rav` ivge gthd z` aygp dzr

iyingalawp ,[miwlg dyngl rav` lk wlgp epiidc] rav`d ze
mwlgpe .rav` yneg ivg cere zerav` iyneg mizye mixyr
gwip .zerav` iyneg ivge rax` wlg lka lawp ,miwlg dyngl
yly lawp ,[zerav` iyneg ivge rax` ly] miwlg dyly mdn
cere zerav` ivge mizy mdy ,zerav` iyneg ivge dxyr
z` qgid eze`a wlgp eiykr .dn` lr dn` agexa ,rav` yneg
lawp wlg lka ,miwlg dyngl mwlgp epiidc ,d`q ivge mizyd
`vnp .dvgne d`q epiidc miwlg dyly mdn gwipe ,d`q ivg
,dn` lr dn` agexa rav` yneg cere zerav` ivge mizyy

.[a xeiv] dvgne d`q wifgn
,zerevx yyl dn` wlgp epiidc ,eagexl dewnd z` wlgp dzr
,miwlg dyyl drevx lk wlgp .dn` lr gth drevx lka lawp
eze`a wlgp eiykr .gth lr gth ly miwlg dyye miyly lawp
lky .bel lawp ,miwlg dyye miylyl ivge d`qd z` qgid
`ed aw lke ,miaw dryz md ivge d`qe ,miaw dyy `id d`q
`vnp .mibel yye miyly md miaw dryz ok m`e ,mibel drax`
ivge miirav` daeba gth lr gthy `vnp .bel `ed wlg lky

.[b xeiv] bel wifgn rav` yneg cere
lka lawp ,miraexn miwlg drax`l gth lr gth lk wlgp dzr
.[zerav` rax` `ed gthy] zerav` izy lr zerav` izy wlg
ziriax lawpe ,miwlg drax`l beld z` wlgp qgid eze`a oke
cere ivge miirav` daeba miirav` lr miirav`y `vnp .beld

.[c xeiv] beld ziriax wifgn rav` yneg
ycwnd zia ly oglyd z` eliahd cvik zx`an `xnbd

:`nhpykìL ïçìeL ,àððéç øa ïéáø éì øîà ,éMà áø øîàzia ¨©©©¦¨©¦¨¦©¦§¨§¨¤

dLc÷î,miptd mgl eilr gpen didyäåä íé÷øt ìLieyr did - ¦§¨¤§¨¦£¨
.mipyl eagx z` wxtl mileki eide ,miwlg dnknà÷ìñ éàc§¦¨§¨

÷cäéî äåä é÷ecä Czòc`le xaegn didy jzrca dler m`y - ©§¨©¥£¨¦§¨
izy dzid ogleyd zcin ixd ,dyw ok m` ,ewxtl mileki eid

ogleyd `nhi m`e ,agex dn` lr jxe` zen`mileki eidi `l
,eagexl eze` qipki m` s`y ,dewna eliahdlàúnàa àúnà©§¨§©§¨

déìaèî éëéäellgy dewnl dn` lceba ilk qipkdl xyt` ji` - ¥¦©§§¥
xzei zvw lecb dewnd llg didiy jixv ixd ,mevnva dn`
wxtzn did ogleydy gxkda `l` .ekezl qpkpd ilkdn
:di`xd z` `xnbd dgec .cxtpa wlg lk miliahn eide ,eagexl

e ,ogleyd z` wxtl mileki eid `ly xnel xyt`àéLe÷ éàî- ©§¨
,edeliahd ji` eywdy dneàîìéc`l` ,dewna eliahn did `l ¦§¨

äîìL äNòL íéaycwnd ziaa jlnddéì ìéaèî äåädid - §¨¤¨¨§ŸŸ£¨©§¦¥
.eliahnäîìL äNòL íé ,àéiç éaø éðúcdid ycwnd ziaa÷éæçî §¨¥©¦¦¨¨¤¨¨§ŸŸ©£¦

xeriya min,äøäè äå÷î íéMîçå äàîliahdl xyt` did mye ¥¨©£¦¦¦§¤¨¢¨
.ewxtl ila ogleyd z`

:dpyna epipyBì eúçôé àìå[iprl-]äòaøàîzeqek.oii ly §Ÿ¦§£¥©§¨¨
.zeqek rax`a zebefl minkg eyyg `l recn zx`an `xnbd

e ,zebef md zeqek rax` ixd :`xnbd dywnéãéî ïðaø éðwúî éëéä¥¦§©§¦©¨¨¦¦
äðkñ éãéì da éúàc`al xyt`y dpwz minkg mipwzn cvik - §¨¥¨¦¥©¨¨

.dpkq icil jknàéðúäå,`ziixaaíãà ìëàé àìcg` lk`nnéøz §¨©§¨ŸŸ©¨¨§¥
,mifeb` ipy e` mivia izy oebk ,mizy -åokéøz äzLé àìizy - §Ÿ¦§¤§¥

,zeqekçp÷é àìå`qkd ziaa envréøz,minrtåéëøö äNòé àìå §Ÿ§©©§¥§Ÿ©£¤§¨¨
[ezhin ynyi-]éøzzeqek rax` minkg epwiz recne .minrt §¥

.zebefl eyyg `le gqt lila
:`xnbd zvxzn,ïîçð áø øîà,miwifnn yeygl oi` df dlila ¨©©©§¨

càø÷ øîàgqt lil lr(an ai zeny)íéøenL ìéì''ebe 'dl `Ed ¨©§¨¥¦¦©
dpeekde ,'mzxcl l`xUi ipA lkl mixOWïî àáe øneLîä ìéì ¦ª¦§¨§¥¦§¨¥§ŸŸ¨¥©§¨¨¦

,ïé÷éfnäeyyg `l okle ,zebefn df dlila ewfpiy yyg oi`e ©©¦¦
.zeqek rax` ezyiy owzl minkg

:sqep uexizäëøa ìL ñBk ,øîà àáø`edy [oefnd zkxa ly-] ¨¨¨©¤§¨¨
,iyilyd qekdäáBèì óøèöîmipey`xd zeqekd izyl sxhvn - ¦§¨¥§¨

,zebef icin m`ivedläòøì óøèöî Bðéàåiriax qek dzey m` - §¥¦§¨¥§¨¨
yly wx dzy eli`ke ,zebefl sxhvn iyilyd qekd oi` eixg`

.zeqek
:sqep uexizéñk äòaøà ,øîà àðéáø[zeqek-]ïðaø eðéwzlila ©¦¨¨©©§¨¨¨¥©¦©¨¨

gqt,úeøéç Cøc`l` ,zg` devn md oi` mle`ãçå ãç ìklk - ¤¤¥¨©§©
qeke qek
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr biw sc migqt(iyiy meil)

,miakekaøîàpL(bi gi mixac)éäìà 'ä íò äéäz íéîz','E,xnelk ¤¤¡©¨¦¦§¤¦¡Ÿ¤
.a .zecizrd xg` xewgl ila jilr ze`ad zexewd lka 'da gha

ïéépîeyáéiçL ãçà øáãa eléôà epnî ìBãb àeäL Bøéáça òãBiä ¦©¦©¥©©£¥¤¨¦¤£¦§¨¨¤¨¤©¨
,ãBák Ba âBäðì,melk epnn cnl `l m` s`eøîàpLl`ipca(c e) ¦§¨¤¤¡©

,jlnd xn`e ,yeixc jlnd ixyn didydéa àøézé çeø éc ìá÷ ìk'¨¢¥¦©©¦¨¥
,dxizi dnkge gex [l`ipcl] el dzidy oeik -]oklúéLò àkìîe©§¨£¦

'àúeëìî ìk ìò déúeî÷äìezepnl eaila ayeg did jlnd - ©£¨¥©¨©§¨
zeklnd lk lr lyenl,[.b .ea bedpl dvxy ceakd edfeúáLBiäå§©¤¤

øBäè íc ìòmirax` mei lil epiidc ,dly xdeh ini elky dy` - ©©¨
,dawp zcil xg` cg`e mipeny mei lil e` ,xkf zcil xg` cg`e

ì äøeñà.LnLmr ynyl dzr cr dlibx dzidy oeik ,mrhde £¨§©¥
by yyg yi ,dzii`xexq` okl ,d`xz m` s` yextz `l dzr m

:`xnbd zxxan .dii`x ila s` ynyl dlänk ãòizn cr - ©©¨
:`xnbd zx`an .ynyl dxeq`äðBò ,áø øîàlk epiidc ,zg` ¨©©¨

.dlild eze`
:mitqep zeny eid lved yi` iqei iaxly d`ian `xnbdàðz± ¨¨

,`ziixaa epipyàeäo`k `xwpyìöeä Léà óñBéz` xn`y ¥¦¨
,zexen`d zekldd zylyàeämixg` zenewna `xwpdóñBé¥

,éìáaäokeàeä`xwp,äéøà øeb ïa éñéàokeàeä`xwpïa éñéà ©©§¦¦¦¤©§¥¦¦¤
,äãeäéokeàeä`xwp,ìàéìîb ïa éñéàokeàeä`xwpïa éñéà §¨¦¦¤©§¦¥¦¦¤

.BîL äéá÷ò ïa éñéà ,BîL äîe .ìàììäîmr xg` mkg epivn oke ©£©§¥©§¦¦¤£©§¨§
,zeny daxdàeä`xwpdàeä ,àìáè ïa ÷çöé éaømb `xwpéaø ©¦¦§¨¤©§¨©¦

,àì÷ç ïa ÷çöéokeàeä`xwp.àòlà ïa ÷çöé éaø ¦§¨¤©§¨©¦¦§¨¤¦¨¨
`xnbd d`ian jk ab`:sqep xacàeä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hw sc migqt(ipy meil)

jxe`ìò änàagexänà,raexníeøa[daeba-]ìLe ,úBnà Litl ©¨©©¨§¨Ÿ©
dfíéîëç eøòéLyäå÷î éî øeòéL`ed,äàñ íéòaøàzenk efy ¦££¨¦¦¥¦§¤©§¨¦§¨

.yly mexa dn` lr dn`a zqpkpd mind
lr miirav` `ed ziriax xeriyy `vei df xeriy it lre
.oldlcke ,rav` ynege rav` ivge miirav` daeba miirav`
dyy `id dn` lky] migth xyr dpeny yi zen` yly daeba
,miwlg xyr dyyl migthd xyr dpeny z` wlgp m`e ,[migth
[zerav` rax` `ed gthy] rav` ivg cere gth wlg lka lawp
dyyl d`q mirax`d z` wlgp eiykr .dn` lr dn` agexa
gth daeby `vnp .d`q ivge mizy wlg lka lawp ,miwlg xyr
d`q ivge mizy wifgn dn` lr dn` agexa rav` ivg cere

.[` xeiv]
[zerav` ivge rax` mdy] rav` ivge gthd z` aygp dzr

iyingalawp ,[miwlg dyngl rav` lk wlgp epiidc] rav`d ze
mwlgpe .rav` yneg ivg cere zerav` iyneg mizye mixyr
gwip .zerav` iyneg ivge rax` wlg lka lawp ,miwlg dyngl
yly lawp ,[zerav` iyneg ivge rax` ly] miwlg dyly mdn
cere zerav` ivge mizy mdy ,zerav` iyneg ivge dxyr
z` qgid eze`a wlgp eiykr .dn` lr dn` agexa ,rav` yneg
lawp wlg lka ,miwlg dyngl mwlgp epiidc ,d`q ivge mizyd
`vnp .dvgne d`q epiidc miwlg dyly mdn gwipe ,d`q ivg
,dn` lr dn` agexa rav` yneg cere zerav` ivge mizyy

.[a xeiv] dvgne d`q wifgn
,zerevx yyl dn` wlgp epiidc ,eagexl dewnd z` wlgp dzr
,miwlg dyyl drevx lk wlgp .dn` lr gth drevx lka lawp
eze`a wlgp eiykr .gth lr gth ly miwlg dyye miyly lawp
lky .bel lawp ,miwlg dyye miylyl ivge d`qd z` qgid
`ed aw lke ,miaw dryz md ivge d`qe ,miaw dyy `id d`q
`vnp .mibel yye miyly md miaw dryz ok m`e ,mibel drax`
ivge miirav` daeba gth lr gthy `vnp .bel `ed wlg lky

.[b xeiv] bel wifgn rav` yneg cere
lka lawp ,miraexn miwlg drax`l gth lr gth lk wlgp dzr
.[zerav` rax` `ed gthy] zerav` izy lr zerav` izy wlg
ziriax lawpe ,miwlg drax`l beld z` wlgp qgid eze`a oke
cere ivge miirav` daeba miirav` lr miirav`y `vnp .beld

.[c xeiv] beld ziriax wifgn rav` yneg
ycwnd zia ly oglyd z` eliahd cvik zx`an `xnbd

:`nhpykìL ïçìeL ,àððéç øa ïéáø éì øîà ,éMà áø øîàzia ¨©©©¦¨©¦¨¦©¦§¨§¨¤

dLc÷î,miptd mgl eilr gpen didyäåä íé÷øt ìLieyr did - ¦§¨¤§¨¦£¨
.mipyl eagx z` wxtl mileki eide ,miwlg dnknà÷ìñ éàc§¦¨§¨

÷cäéî äåä é÷ecä Czòc`le xaegn didy jzrca dler m`y - ©§¨©¥£¨¦§¨
izy dzid ogleyd zcin ixd ,dyw ok m` ,ewxtl mileki eid

ogleyd `nhi m`e ,agex dn` lr jxe` zen`mileki eidi `l
,eagexl eze` qipki m` s`y ,dewna eliahdlàúnàa àúnà©§¨§©§¨

déìaèî éëéäellgy dewnl dn` lceba ilk qipkdl xyt` ji` - ¥¦©§§¥
xzei zvw lecb dewnd llg didiy jixv ixd ,mevnva dn`
wxtzn did ogleydy gxkda `l` .ekezl qpkpd ilkdn
:di`xd z` `xnbd dgec .cxtpa wlg lk miliahn eide ,eagexl

e ,ogleyd z` wxtl mileki eid `ly xnel xyt`àéLe÷ éàî- ©§¨
,edeliahd ji` eywdy dneàîìéc`l` ,dewna eliahn did `l ¦§¨

äîìL äNòL íéaycwnd ziaa jlnddéì ìéaèî äåädid - §¨¤¨¨§ŸŸ£¨©§¦¥
.eliahnäîìL äNòL íé ,àéiç éaø éðúcdid ycwnd ziaa÷éæçî §¨¥©¦¦¨¨¤¨¨§ŸŸ©£¦

xeriya min,äøäè äå÷î íéMîçå äàîliahdl xyt` did mye ¥¨©£¦¦¦§¤¨¢¨
.ewxtl ila ogleyd z`

:dpyna epipyBì eúçôé àìå[iprl-]äòaøàîzeqek.oii ly §Ÿ¦§£¥©§¨¨
.zeqek rax`a zebefl minkg eyyg `l recn zx`an `xnbd

e ,zebef md zeqek rax` ixd :`xnbd dywnéãéî ïðaø éðwúî éëéä¥¦§©§¦©¨¨¦¦
äðkñ éãéì da éúàc`al xyt`y dpwz minkg mipwzn cvik - §¨¥¨¦¥©¨¨

.dpkq icil jknàéðúäå,`ziixaaíãà ìëàé àìcg` lk`nnéøz §¨©§¨ŸŸ©¨¨§¥
,mifeb` ipy e` mivia izy oebk ,mizy -åokéøz äzLé àìizy - §Ÿ¦§¤§¥

,zeqekçp÷é àìå`qkd ziaa envréøz,minrtåéëøö äNòé àìå §Ÿ§©©§¥§Ÿ©£¤§¨¨
[ezhin ynyi-]éøzzeqek rax` minkg epwiz recne .minrt §¥

.zebefl eyyg `le gqt lila
:`xnbd zvxzn,ïîçð áø øîà,miwifnn yeygl oi` df dlila ¨©©©§¨

càø÷ øîàgqt lil lr(an ai zeny)íéøenL ìéì''ebe 'dl `Ed ¨©§¨¥¦¦©
dpeekde ,'mzxcl l`xUi ipA lkl mixOWïî àáe øneLîä ìéì ¦ª¦§¨§¥¦§¨¥§ŸŸ¨¥©§¨¨¦

,ïé÷éfnäeyyg `l okle ,zebefn df dlila ewfpiy yyg oi`e ©©¦¦
.zeqek rax` ezyiy owzl minkg

:sqep uexizäëøa ìL ñBk ,øîà àáø`edy [oefnd zkxa ly-] ¨¨¨©¤§¨¨
,iyilyd qekdäáBèì óøèöîmipey`xd zeqekd izyl sxhvn - ¦§¨¥§¨

,zebef icin m`ivedläòøì óøèöî Bðéàåiriax qek dzey m` - §¥¦§¨¥§¨¨
yly wx dzy eli`ke ,zebefl sxhvn iyilyd qekd oi` eixg`

.zeqek
:sqep uexizéñk äòaøà ,øîà àðéáø[zeqek-]ïðaø eðéwzlila ©¦¨¨©©§¨¨¨¥©¦©¨¨

gqt,úeøéç Cøc`l` ,zg` devn md oi` mle`ãçå ãç ìklk - ¤¤¥¨©§©
qeke qek
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr biw sc migqt(iyiy meil)

,miakekaøîàpL(bi gi mixac)éäìà 'ä íò äéäz íéîz','E,xnelk ¤¤¡©¨¦¦§¤¦¡Ÿ¤
.a .zecizrd xg` xewgl ila jilr ze`ad zexewd lka 'da gha

ïéépîeyáéiçL ãçà øáãa eléôà epnî ìBãb àeäL Bøéáça òãBiä ¦©¦©¥©©£¥¤¨¦¤£¦§¨¨¤¨¤©¨
,ãBák Ba âBäðì,melk epnn cnl `l m` s`eøîàpLl`ipca(c e) ¦§¨¤¤¡©

,jlnd xn`e ,yeixc jlnd ixyn didydéa àøézé çeø éc ìá÷ ìk'¨¢¥¦©©¦¨¥
,dxizi dnkge gex [l`ipcl] el dzidy oeik -]oklúéLò àkìîe©§¨£¦

'àúeëìî ìk ìò déúeî÷äìezepnl eaila ayeg did jlnd - ©£¨¥©¨©§¨
zeklnd lk lr lyenl,[.b .ea bedpl dvxy ceakd edfeúáLBiäå§©¤¤

øBäè íc ìòmirax` mei lil epiidc ,dly xdeh ini elky dy` - ©©¨
,dawp zcil xg` cg`e mipeny mei lil e` ,xkf zcil xg` cg`e

ì äøeñà.LnLmr ynyl dzr cr dlibx dzidy oeik ,mrhde £¨§©¥
by yyg yi ,dzii`xexq` okl ,d`xz m` s` yextz `l dzr m

:`xnbd zxxan .dii`x ila s` ynyl dlänk ãòizn cr - ©©¨
:`xnbd zx`an .ynyl dxeq`äðBò ,áø øîàlk epiidc ,zg` ¨©©¨

.dlild eze`
:mitqep zeny eid lved yi` iqei iaxly d`ian `xnbdàðz± ¨¨

,`ziixaa epipyàeäo`k `xwpyìöeä Léà óñBéz` xn`y ¥¦¨
,zexen`d zekldd zylyàeämixg` zenewna `xwpdóñBé¥

,éìáaäokeàeä`xwp,äéøà øeb ïa éñéàokeàeä`xwpïa éñéà ©©§¦¦¦¤©§¥¦¦¤
,äãeäéokeàeä`xwp,ìàéìîb ïa éñéàokeàeä`xwpïa éñéà §¨¦¦¤©§¦¥¦¦¤

.BîL äéá÷ò ïa éñéà ,BîL äîe .ìàììäîmr xg` mkg epivn oke ©£©§¥©§¦¦¤£©§¨§
,zeny daxdàeä`xwpdàeä ,àìáè ïa ÷çöé éaømb `xwpéaø ©¦¦§¨¤©§¨©¦

,àì÷ç ïa ÷çöéokeàeä`xwp.àòlà ïa ÷çöé éaø ¦§¨¤©§¨©¦¦§¨¤¦¨¨
`xnbd d`ian jk ab`:sqep xacàeä

1
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr iw sc migqt(iyily meil)

dLôð étàa äåöî[dnvr ipta-],àeämitxhvn zeqekd oi`e ¦§¨§©¥©§¨
.zebef yyg dfa oi`e ,[cg` oipnl

:lirl `ziixaa epipy.éøz åéëøö äNòé àì:`xnbd dywnéànà Ÿ©£¤§¨¨§¥©©
,ezee`z dlha dpey`xd ez`ia xnbyk ixd ,zebef o`k yi

dzreàeä Cìîð:`xnbd zvxzn .ztqep mrt ynyl,ééaà øîà ¦§¨¨©©©¥
`ziixade ,zebef oi` dipy mrt eikxv ziiyra ok`,øîà÷ éëä̈¦¨¨©

å éøz ìëàé àì`lå .éøz äzLé,mizy dzy e` lk` m`àì ŸŸ©§¥§¦§¤§¥§Ÿ
úçà íòt eléôà åéëøö äNòéyyg yiy ,daexn onf cràîìéc ©£¤§¨¨£¦©©©©¦§¨

òøzéîe Léìçzngn elfn rxie ,yinyz zngn dlgi `ny - ¨¦¦§©
.zebefd

:zebef oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzdäúBL ¨©¨¨¤
íéìôk,zebef -BLàøa Bîclr lhen envrl mxby ezzin oer - ¦§©¦¨§Ÿ
.ey`xéúîéà ,äãeäé áø øîà,zebef zezyl oi`äàø àlL ïîæa ¨©©§¨¥¨©¦§©¤Ÿ¨¨

÷eMä éðt,qekl qek oiaìáàm`÷eMä éðt äàøqek xg` §¥©£¨¨¨§¥©
,dpey`xBãéa úeLøä.qek cer zezyldéì àðéæç ,éMà áø øîà ¨§§¨¨©©©¦£¦¨¥

[eizi`x-]c éáéa øa àéððç áøìe ,ok bdpéæçå ÷éôð äåä àñk ìkà §©£©§¨©¥¨§©¨¨¨£¨¨¦§¨¥
à÷eL étà.weyd ipt d`exe `vei did qek lk xg` - ©¥¨

:`xnbd zx`anïøîà àìå,wfpiy yyg yiyàlàezrcykúàöì §Ÿ£¨¨¤¨¨¥
Cøcì,eziizy e` ezlik` xg`ìáàx`yp m`àì ,Búéáajixv ©¤¤£¨§¥Ÿ

.yeyglå ,àøéæ éaø øîàjled m`,éîc Cøcì úàöìk ,ïLéìel yie ¨©©¦¥¨§¦Ÿ§¨¥©¤¤¨¥
.zebefn yeyglCøcì úàöìk ,àqkä úéáì úàöìå ,àtt áø øîà̈©©¨¨§¨¥§¥©¦¥§¨¥©¤¤

,éîc.yeygl el yie ¨¥
:`xnbd dywnåikàì Búéáa,yeygl jixvàáø àäåeziizyaéðî §§¥Ÿ§¨¨¨¨¥

éøeLk,zg` dxew lr lkzqd dpey`xd qeka ,zexew dpen did - §¥
xtqn rcil ,d`ld oke ,dipy dxew lr lkzqd dipyd qekae

.weyl `vei did `lyk s` dyr jke .zebefn xdfdle zeqekdåok §
àñk ãç éúL ék ééaà,zg` qek dzyyk -éøz dénéà déì èéwðî ©©¥¦¨¥©¨¨§©¦¥¦¥§¥

äéãé éøúa éñk,dici izya zeqek izy cer zfge` en` dzid - ¨¥¦§¥¨¤¨
.zebef dzyie gkyi `ly ick ,zeqek yly md cgieåokïîçð áø §©©§¨

àñk ãç déònL déì èéwðî ,éñk éøz éúL äåä ék ,÷çöé øa- ©¦§¨¦£¨¨¥§¥¨¥§©¦¥©¨¥©¨¨
dzyyke ,zg` qek eyny wifgd zeqek izy dzyyk,àñk ãç©¨¨

déì èéwðîeyny wifgd ±.déãé éøúa éñk éøzmi`ex el` lkne §©¦¥§¥¨¥¦§¥§¥
oi` mlerl :`xnbd zvxzn .zebefn eyyg jxcl e`vi `ly s`y

y meyn eyyg el` mi`xen`e ,eziaa `edyk yygáeLç íãà̈¨¨
,éðàLs` yeygl jixve ,ewifdl ick mytp mixqen miwifndy ¨¦

.eziaa
:zebefl yeygl yi zeqek dnk cr zwelgn d`ian `xnbdøîà̈©

,úBâeæ íeMî íäa ïéà úBñBk äøNò ,àleòmr dpnp epi`y meyn ¨£¨¨¥¨¤¦
zg` mrt epiidc ,envr ipta xtqn `ed `l` ,mincewd mixtqnd

:`xnbd zx`an .dxyrdéîòèì àleò,ezhiyl jled -øîàc ¨§©§¥§¨©
àðz àúéðúîa dì éøîàå ,àleò,`ziixaa jk epipyy exn`y yie - ¨§¨§¦¨§©§¦¨¨¨

úBñBk äøNòoiiíéîëç eðwézmila`d zewydléàå .ìáàä úéáa £¨¨¦§£¨¦§¥¨¥¤§¦
Czòc à÷ìñy jzrca dlri m`e ±íeMî ïäa Lé úBñBk äøNò ¨§¨©§¨£¨¨¥¨¤¦

,úBâeædywiäðkñ éãéì éúàc àúléî eðwúå ïðaø éîéé÷ éëéäcvik - ¥¦¨§¦©¨¨§¦§¦§¨§¨¥¦¥©¨¨
gkene .dpkq icil jkn `al xyt`y dpwz epwize minkg ecnr

.zebef yyg oi` zeqek xyrayàéðîz ìáà,zeqek dpeny -Lé £¨§©§¨¥
.úBâeæ íeMî ïää¤¦

,eäééåøz éøîàc àðeä áø øa äaøå àcñç áø`edy iriay qek ©¦§¨§©¨©©¨§¨§¦©§©§
oipnk,'íBìL'weqta ziriay daiz `idy(ek e xacna)eipR 'd `Vi' ¨¦¨¨¨

ay 'mFlW Ll mUie Lil`,mipdk zkxaóøèöî äáBèìlhal - ¥¤§¨¥§¨§¨¦§¨¥
la` ,okl mcew dzyy zeqek yy ly zebefdóøèöî àì äòøì- §¨¨Ÿ¦§¨¥

aygpe ,sxhvn iriayd qekd oi` eixg` ipiny qek dzy m`
,melya ziriay daiza okxiay oeiky .zeqek ray wx dzyy

.mlera wfid xzei oi`y xazqnàzéL ìáà,zeqek yy -ïäa Lé £¨¦¨¥¨¤
.úBâeæ íeMî¦

,eäééåøz éøîàc óñBé áøå äaøoipnk `edy iying qek,'jpeçéå' ©¨§©¥§¨§¦©§©§¦¤¨
weqta ziying daiz `idy(dk e my),'JPgie Lil` eipR 'd x`i'¨¥¨¨¥¤¦ª¤¨

,óøèöî àì äòøì ,óøèöî äáBèì,zebef meyn oi` dyya s`e §¨¦§¨¥§¨¨Ÿ¦§¨¥
äòaøà ìáàzeqek.úBâeæ íeMî ïäa Lé £¨©§¨¨¥¨¤¦

,eäééåøz éøîàc àáøå ééaàoipnk `edy iyily qek'EøîLéå' ©©¥§¨¨§¨§¦©§©§§¦§§¤
weqtay(ck e my),'LxnWie 'd Lkxai'àì äòøì ,óøèöî äáBèì §¨¤§§¦§§¤§¨¦§¨¥§¨¨Ÿ
,óøèöî`l` zebef yyg oi`e ,zebef meyn oi` drax`a s`e ¦§¨¥

:`xnbd dtiqen .cala zeqek izyadéîòèì àáø àãæàåjlede - §¨§¨¨¨§©§¥
,ezhiyl `axàáøcbdep did ,epnn mi`vei minkgd eidyk §¨¨

c minrte ,mzewydlúBñBk äòaøàa ïðaøì eäðé÷tàm`ivedy - ©§¦§§©¨¨§©§¨¨
ixd .sqep qek ezyiy yyg `le ,zeqek rax` wx ezyy xg`

e .zeqek rax`a yyg oi`y xaqyéàeéì øa àáø ÷æzéàc áb ìò óà©©©§¦§©¨¨©¦©
,zeqek rax` `ax edwydy xg` jxcaàúléîì dì Lç àì`l - Ÿ¨¨§¦§¨

,zebefd zngn wfipy `ax yygøîàc,jk lr `axàeäädn - §¨©©
,wfip i`eil xa `axyäåä à÷øéôa ïáúBàc íeMîil dywdy - ¦§§©§¦§¨£¨

.miaxa ipyiiae dyxcd zrya
:zebefn xdfdl jixv m`d zx`an `xnbdéì øîà ,óñBé áø øîà̈©©¥¨©¦

àãéL óñBé,[cyd-]éãéLc àkìî éàãîLà[micyd jln-]äðeîî ¥¦¨©§§©©§¨§¦¥§¤
éâeæ eälekà àeä.zebefd lk lr -åixdéø÷éà àì àkìî`l-] ©§¥§©§¨Ÿ¦§¥

[`xwp,÷éfî.jkl yeygl jixv oi`e ,wifdl libx epi`eàkéà ©¦¦¨
àñéb éàäì dì éøîàc,ipyd cvl eyxity yi -àkìî ,äaøcà §¨§¦¨§©¦¨©§©¨©§¨

àðçúø][oqrk-]ãéáò éòác éàî ,[àeä,dvexy dn dyer -Lixd ©§¨¨©§¨¥¨¦¤
Bãéa ïéçBî ïéàå ,Cøc Bì úBNòì øãb õøBt Cìnäwifn m` s` ©¤¤¥¨¥©£¤¤§¥¦§¨

.zebef miyerl wifdl leki dvex m`e ,mixg`l
:rax` dzyl mizy dzy oia welig zx`an `xnbdáø øîà̈©©

,àãéL óñBé éì øîà ,àttc ,rax`l zeqek izy oia welig yiéøúa ¨¨¨©¦¥¦¨¦§¥
ïðéìè÷la` ,eze` mibxed ep` mizy dzeyd -adzeyàì ,äòaøà ¨§¦©§©§¨¨Ÿ
ïðéìè÷mewn lkn j` ,eze` mibxed ep` oi` ±ïðé÷fî äòaøàa- ¨§¦©§©§¨¨©§¦©

,welig cere .eze` miwifnéøúa`ed ,mibxedy zeqekïéam` ¦§¥¥
dzyââBLaeïéadzy m`,ãéæîala`äòaøàa`weec ,miwifny §¥¥§¥¦§©§¨¨

dzeydïéà ,ãéæîadzeyd la` ,eze` miwifn -àì ,ââBLamiwifn §¥¦¦§¥Ÿ
.eze`

`xnbd ,jxcl `veia `weec `ed zebefn yygdy lirl epipy
:`xnbd zx`an .jxcl `vi m` dyri dn zx`anéìzLéà éàå§¦¦§§¥

÷ôðå éø÷éàå,'zebef' xg` jxcl `vie gky m` -dézðwz éàî`ly §¦§¥§¨©©©©§¥
.wfpidéìàîNc àô÷æå déìàîNc àãéa déðénéc déãéc àô÷æ èB÷ðéì¦§¦§¨¦¥§©¦¥¦¨¦§¨¥§¦§¨¦§¨¥
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr iw sc migqt(iyily meil)

dLôð étàa äåöî[dnvr ipta-],àeämitxhvn zeqekd oi`e ¦§¨§©¥©§¨
.zebef yyg dfa oi`e ,[cg` oipnl

:lirl `ziixaa epipy.éøz åéëøö äNòé àì:`xnbd dywnéànà Ÿ©£¤§¨¨§¥©©
,ezee`z dlha dpey`xd ez`ia xnbyk ixd ,zebef o`k yi

dzreàeä Cìîð:`xnbd zvxzn .ztqep mrt ynyl,ééaà øîà ¦§¨¨©©©¥
`ziixade ,zebef oi` dipy mrt eikxv ziiyra ok`,øîà÷ éëä̈¦¨¨©

å éøz ìëàé àì`lå .éøz äzLé,mizy dzy e` lk` m`àì ŸŸ©§¥§¦§¤§¥§Ÿ
úçà íòt eléôà åéëøö äNòéyyg yiy ,daexn onf cràîìéc ©£¤§¨¨£¦©©©©¦§¨

òøzéîe Léìçzngn elfn rxie ,yinyz zngn dlgi `ny - ¨¦¦§©
.zebefd

:zebef oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzdäúBL ¨©¨¨¤
íéìôk,zebef -BLàøa Bîclr lhen envrl mxby ezzin oer - ¦§©¦¨§Ÿ
.ey`xéúîéà ,äãeäé áø øîà,zebef zezyl oi`äàø àlL ïîæa ¨©©§¨¥¨©¦§©¤Ÿ¨¨

÷eMä éðt,qekl qek oiaìáàm`÷eMä éðt äàøqek xg` §¥©£¨¨¨§¥©
,dpey`xBãéa úeLøä.qek cer zezyldéì àðéæç ,éMà áø øîà ¨§§¨¨©©©¦£¦¨¥

[eizi`x-]c éáéa øa àéððç áøìe ,ok bdpéæçå ÷éôð äåä àñk ìkà §©£©§¨©¥¨§©¨¨¨£¨¨¦§¨¥
à÷eL étà.weyd ipt d`exe `vei did qek lk xg` - ©¥¨

:`xnbd zx`anïøîà àìå,wfpiy yyg yiyàlàezrcykúàöì §Ÿ£¨¨¤¨¨¥
Cøcì,eziizy e` ezlik` xg`ìáàx`yp m`àì ,Búéáajixv ©¤¤£¨§¥Ÿ

.yeyglå ,àøéæ éaø øîàjled m`,éîc Cøcì úàöìk ,ïLéìel yie ¨©©¦¥¨§¦Ÿ§¨¥©¤¤¨¥
.zebefn yeyglCøcì úàöìk ,àqkä úéáì úàöìå ,àtt áø øîà̈©©¨¨§¨¥§¥©¦¥§¨¥©¤¤

,éîc.yeygl el yie ¨¥
:`xnbd dywnåikàì Búéáa,yeygl jixvàáø àäåeziizyaéðî §§¥Ÿ§¨¨¨¨¥

éøeLk,zg` dxew lr lkzqd dpey`xd qeka ,zexew dpen did - §¥
xtqn rcil ,d`ld oke ,dipy dxew lr lkzqd dipyd qekae

.weyl `vei did `lyk s` dyr jke .zebefn xdfdle zeqekdåok §
àñk ãç éúL ék ééaà,zg` qek dzyyk -éøz dénéà déì èéwðî ©©¥¦¨¥©¨¨§©¦¥¦¥§¥

äéãé éøúa éñk,dici izya zeqek izy cer zfge` en` dzid - ¨¥¦§¥¨¤¨
.zebef dzyie gkyi `ly ick ,zeqek yly md cgieåokïîçð áø §©©§¨

àñk ãç déònL déì èéwðî ,éñk éøz éúL äåä ék ,÷çöé øa- ©¦§¨¦£¨¨¥§¥¨¥§©¦¥©¨¥©¨¨
dzyyke ,zg` qek eyny wifgd zeqek izy dzyyk,àñk ãç©¨¨

déì èéwðîeyny wifgd ±.déãé éøúa éñk éøzmi`ex el` lkne §©¦¥§¥¨¥¦§¥§¥
oi` mlerl :`xnbd zvxzn .zebefn eyyg jxcl e`vi `ly s`y

y meyn eyyg el` mi`xen`e ,eziaa `edyk yygáeLç íãà̈¨¨
,éðàLs` yeygl jixve ,ewifdl ick mytp mixqen miwifndy ¨¦

.eziaa
:zebefl yeygl yi zeqek dnk cr zwelgn d`ian `xnbdøîà̈©

,úBâeæ íeMî íäa ïéà úBñBk äøNò ,àleòmr dpnp epi`y meyn ¨£¨¨¥¨¤¦
zg` mrt epiidc ,envr ipta xtqn `ed `l` ,mincewd mixtqnd

:`xnbd zx`an .dxyrdéîòèì àleò,ezhiyl jled -øîàc ¨§©§¥§¨©
àðz àúéðúîa dì éøîàå ,àleò,`ziixaa jk epipyy exn`y yie - ¨§¨§¦¨§©§¦¨¨¨

úBñBk äøNòoiiíéîëç eðwézmila`d zewydléàå .ìáàä úéáa £¨¨¦§£¨¦§¥¨¥¤§¦
Czòc à÷ìñy jzrca dlri m`e ±íeMî ïäa Lé úBñBk äøNò ¨§¨©§¨£¨¨¥¨¤¦

,úBâeædywiäðkñ éãéì éúàc àúléî eðwúå ïðaø éîéé÷ éëéäcvik - ¥¦¨§¦©¨¨§¦§¦§¨§¨¥¦¥©¨¨
gkene .dpkq icil jkn `al xyt`y dpwz epwize minkg ecnr

.zebef yyg oi` zeqek xyrayàéðîz ìáà,zeqek dpeny -Lé £¨§©§¨¥
.úBâeæ íeMî ïää¤¦

,eäééåøz éøîàc àðeä áø øa äaøå àcñç áø`edy iriay qek ©¦§¨§©¨©©¨§¨§¦©§©§
oipnk,'íBìL'weqta ziriay daiz `idy(ek e xacna)eipR 'd `Vi' ¨¦¨¨¨

ay 'mFlW Ll mUie Lil`,mipdk zkxaóøèöî äáBèìlhal - ¥¤§¨¥§¨§¨¦§¨¥
la` ,okl mcew dzyy zeqek yy ly zebefdóøèöî àì äòøì- §¨¨Ÿ¦§¨¥

aygpe ,sxhvn iriayd qekd oi` eixg` ipiny qek dzy m`
,melya ziriay daiza okxiay oeiky .zeqek ray wx dzyy

.mlera wfid xzei oi`y xazqnàzéL ìáà,zeqek yy -ïäa Lé £¨¦¨¥¨¤
.úBâeæ íeMî¦

,eäééåøz éøîàc óñBé áøå äaøoipnk `edy iying qek,'jpeçéå' ©¨§©¥§¨§¦©§©§¦¤¨
weqta ziying daiz `idy(dk e my),'JPgie Lil` eipR 'd x`i'¨¥¨¨¥¤¦ª¤¨

,óøèöî àì äòøì ,óøèöî äáBèì,zebef meyn oi` dyya s`e §¨¦§¨¥§¨¨Ÿ¦§¨¥
äòaøà ìáàzeqek.úBâeæ íeMî ïäa Lé £¨©§¨¨¥¨¤¦

,eäééåøz éøîàc àáøå ééaàoipnk `edy iyily qek'EøîLéå' ©©¥§¨¨§¨§¦©§©§§¦§§¤
weqtay(ck e my),'LxnWie 'd Lkxai'àì äòøì ,óøèöî äáBèì §¨¤§§¦§§¤§¨¦§¨¥§¨¨Ÿ
,óøèöî`l` zebef yyg oi`e ,zebef meyn oi` drax`a s`e ¦§¨¥

:`xnbd dtiqen .cala zeqek izyadéîòèì àáø àãæàåjlede - §¨§¨¨¨§©§¥
,ezhiyl `axàáøcbdep did ,epnn mi`vei minkgd eidyk §¨¨

c minrte ,mzewydlúBñBk äòaøàa ïðaøì eäðé÷tàm`ivedy - ©§¦§§©¨¨§©§¨¨
ixd .sqep qek ezyiy yyg `le ,zeqek rax` wx ezyy xg`

e .zeqek rax`a yyg oi`y xaqyéàeéì øa àáø ÷æzéàc áb ìò óà©©©§¦§©¨¨©¦©
,zeqek rax` `ax edwydy xg` jxcaàúléîì dì Lç àì`l - Ÿ¨¨§¦§¨

,zebefd zngn wfipy `ax yygøîàc,jk lr `axàeäädn - §¨©©
,wfip i`eil xa `axyäåä à÷øéôa ïáúBàc íeMîil dywdy - ¦§§©§¦§¨£¨

.miaxa ipyiiae dyxcd zrya
:zebefn xdfdl jixv m`d zx`an `xnbdéì øîà ,óñBé áø øîà̈©©¥¨©¦

àãéL óñBé,[cyd-]éãéLc àkìî éàãîLà[micyd jln-]äðeîî ¥¦¨©§§©©§¨§¦¥§¤
éâeæ eälekà àeä.zebefd lk lr -åixdéø÷éà àì àkìî`l-] ©§¥§©§¨Ÿ¦§¥

[`xwp,÷éfî.jkl yeygl jixv oi`e ,wifdl libx epi`eàkéà ©¦¦¨
àñéb éàäì dì éøîàc,ipyd cvl eyxity yi -àkìî ,äaøcà §¨§¦¨§©¦¨©§©¨©§¨

àðçúø][oqrk-]ãéáò éòác éàî ,[àeä,dvexy dn dyer -Lixd ©§¨¨©§¨¥¨¦¤
Bãéa ïéçBî ïéàå ,Cøc Bì úBNòì øãb õøBt Cìnäwifn m` s` ©¤¤¥¨¥©£¤¤§¥¦§¨

.zebef miyerl wifdl leki dvex m`e ,mixg`l
:rax` dzyl mizy dzy oia welig zx`an `xnbdáø øîà̈©©

,àãéL óñBé éì øîà ,àttc ,rax`l zeqek izy oia welig yiéøúa ¨¨¨©¦¥¦¨¦§¥
ïðéìè÷la` ,eze` mibxed ep` mizy dzeyd -adzeyàì ,äòaøà ¨§¦©§©§¨¨Ÿ
ïðéìè÷mewn lkn j` ,eze` mibxed ep` oi` ±ïðé÷fî äòaøàa- ¨§¦©§©§¨¨©§¦©

,welig cere .eze` miwifnéøúa`ed ,mibxedy zeqekïéam` ¦§¥¥
dzyââBLaeïéadzy m`,ãéæîala`äòaøàa`weec ,miwifny §¥¥§¥¦§©§¨¨

dzeydïéà ,ãéæîadzeyd la` ,eze` miwifn -àì ,ââBLamiwifn §¥¦¦§¥Ÿ
.eze`

`xnbd ,jxcl `veia `weec `ed zebefn yygdy lirl epipy
:`xnbd zx`an .jxcl `vi m` dyri dn zx`anéìzLéà éàå§¦¦§§¥

÷ôðå éø÷éàå,'zebef' xg` jxcl `vie gky m` -dézðwz éàî`ly §¦§¥§¨©©©©§¥
.wfpidéìàîNc àô÷æå déìàîNc àãéa déðénéc déãéc àô÷æ èB÷ðéì¦§¦§¨¦¥§©¦¥¦¨¦§¨¥§¦§¨¦§¨¥

éadéðénéc àãlceb`e ,el`ny cia epini ci ly lceb` feg`iy - ¦¨§©¦¥
,epini cia el`ny ci lyéëä àîéðå,jk xn`ie -àä àðàå ïezà §¥¨¨¦©©£¨¨

àúìz.zebef o`k oi`e ,yly ixd ip`e mz` -øîàc déì òéîL éàå §¨¨§¦§¦©¥§¨©
,el dpery lew rney m`e -äòaøà àä àðàå ïezàip`e mz` - ©©£¨¨©§¨¨

,zebefa cner `ed `linne ,drax` ixddéì àîéð,el dpriy - ¥¨¥
,äMîç àä àðàå ïezà.zebef o`k oi`edéì òéîL éàålew aey ©©£¨¨£¦¨§¦§¦©¥

àzéL àä àðàå ïezà ,øîàc,[yy-]àä àðàå ïezà ,déì àîéð §¨©©©£¨¨¦¨¥¨¥©©£¨¨
,äòáL:`xnbd zxtqn .d`ld okeàãáeò äåämc`a dyrn did - ¦§¨£¨§¨

`ede ,cyd eilr siqede ,ef dlebq dyre ,zebef xg` jxcl `viy
cyd lr siqedãòl ribdyò÷ôe ,ãçå äàî[lhazde-]àãéL ©¥¨§©¨©¦¨

.xrv aexn
:zetykn miypn lvpdl cvik zx`an `xnbdäøîà ,øîénà øîà̈©©¥©¨§¨

éäðézLéø éì[ozbidpn-],úBiðôLk íéLðc,mityk oze` zcnlne ¦¥§¦§¦§¨¦©§¨¦
eäa òâôc ïàî éàä[rbty in-],úBiðôLk íéLðawfpi `ly ick ©©§¨©§§¨¦©§¨¦

odnàéiLøçc éLð eëééîeôì àééæa àìe÷éãa éîénç éøç ,éëä àîéð¥¨¨¦¨¥©¦¥§¦¨©§¨§©§¨¥©£¨©¨
,zeiptyk miyp ,okitl didi miaewpe mirexw milqa dng d`ev -

c oevx idiéëééçø÷ çø÷oz`y okly zexry oze` ehxniy - ¨©¨§©§¦
oke ,oda zetyknéëééçøt çøtmgld ixexit z` `yz gexdy - ¨©¨§©§¦
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פסחים. פרק עשירי - ערבי פסחים דף קי עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr iw sc migqt(iyily meil)

eéëééðeìáz øecáéàe ,okly mipilazd exftzi -à÷éæ àçøt ¦©©§©§¦¨§¨¦¨
eúéè÷ðc àúãç à÷éøBîìoz`y ycg myea eze` z` gexd `yi - §¦¨©§¨§¨§¦
,ea sykl okcia zefge`éëððçå éððçcà ,úBiðôLk íéLðonf lk - ¨¦©§¨¦©§¨§¦©£¨§¦

,ilr ozqg oz`e invr lr izqge minyn ilr eqgyBâì éúéúà àìŸ£¦¦§
,okipia iz`a `l -Bâì éúéúàc àzLärcei ,okipia iz`ay zrk - ©§¨©£¦¦§

c ip`éëððçå éððçø÷exxwzp ingx mbe ,mkingx ilr exxwzpy - ¨§¨§¦©£¨§¦
.invr lr izqg `ly

:zebef oipra bedpl yi cvik zx`an `xnbdàáøòîaux`a-] §©£¨¨
[l`xyiéâefà éãô÷ àìeli`e .[zebefn rpndl ecitwd `l -áø Ÿ¨§¦©¥©

àúéáçc àîLBøà eléôà ãéô÷ àòcøäpî éîéclr s` citwd - ¦¦¦§©§§¨¨¦£¦©§¨©£¦¨
:df oipra dyrn d`ian `xnbd .zebefa e`vi `ly ziagd zenibt

àãáeò äåä,zebefa ziag enyxe dyrn did -àúéáç ò÷ôe- £¨§¨¨©£¦¨
.ziagd drwapeãéô÷c ìk ,àúléîc àììk,zebef lr i`cn xzei §¨¨§¦§¨Ÿ§¨¦

éãô÷miwifnd,déãäa.eze` miwifneeinãéô÷ àìã,jk lkàì ¨§¦©£¥§Ÿ¨¦Ÿ
éãô÷miwifndéòaéî Lçéîì eäéîe ,déãäa,xacl yegl jixv - ¨§¦©£¥¦§¥©¦¨¥

`ly xnel minkgl did ,`xnba df exikfd recn ok `l m`y
.ewfpi `le ,zebef lr ecitwi

:zebefa miwifnd micitwn mixac el`a zx`an `xnbdàúà ék¦£¨
[`ayk-]éîéc áø,laal l`xyi ux`n,øîàmicitwn miwifnd ©¦¦¨©

a zebef lrïéæBâà ézLe íéöéa ézLeå ,ïéàeMé÷ ézLcerøçà øáã- §¥¥¦§¥¡¦§¥¦¦§¨¨©¥
edfe .`ed dn yxtzd `ly xg` ixt.éðéqî äLîì äëìä£¨¨§Ÿ¤¦¦©

eäéð éàî ïðaøì eäì à÷tzñîed [`ed dn-]øácøçàmicitwny ¦§©§¨§§©¨¨©¦¨¨©¥
,eilråoklíeMî ,éâeæ eäleëa ïðaø øeæâd edf `ny yyg.øçà øác §¨©¨¨§§¥¦¨¨©¥

:`xnbd dtiqenïøîàc àäålirl mi`xen`d exn`y dn -(`"r) §¨©£¨¨
ayäøNòa e`àéðîza e` [dpeny-]àzéLa e` [dyy-],äòaøà £¨¨§©§¨¦¨©§¨¨

,éâeæ íeMî ïäa ïéà,ezhiy itl cg` lkïøîà àì,zebef mda oi`y ¥¨¤¦¥Ÿ£¨¨
,íéôLk ïéðòì ìáà ,ïé÷éfî ïéðòì àlà,zeiptyk miyp my yi m` ¤¨§¦§©©¦¦£¨§¦§©§¨¦

àáeè eléôà[dxyrn xzei-].ïðéLééç énðdyrn d`ian `xnbd £¦¨©¦¨§¦©
:df oipraeäúéáãì dLøâc àøáb àeääc àä ékdyrnd enk - ¦¨§©©§¨§¨§¨¦§¦§

ezy` z` yxiby mc`aäàåðçì äañpéà [äìæà] (ìéæà)dkld - ¨§¨¦©§¨§¤§¨¨
,oii xkend ipepgl d`yipe dy`däåä àîBé ìkoey`xd lrad ¨¨£¨

àøîç éúLå ìéæà,ipyd dlra lv` oii zezyl jled -à÷ äåä ¨¦§¨¥©§¨£¨¨
déì àãáòel dyer dy`d dzid -déa dì àéðäî à÷ àìå ,íéôLk ¨§¨¥§¨¦§Ÿ¨§©§¨¨¥

,ewifdl dl lired `le -a déLôða øäcæî äåäc íeMîeziizy ¦©£¨¦§§©§©§¥§
nàáeè ézLà ãç àîBé .àâeæ,daxd dzy -,éúL änk òãé äåä àìå ¨¨©¦§¥¨§Ÿ£¨¨©©¨¨¥

ìééö äåä øñzéL ãòlelv did oiicr zeqek xyr dyy cr - ©¦§©£¨¨¥
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[eaàòéiè àeää,iaxr xgeq -déì øîà,iaxr eze`àìéè÷ àøáb ©©§¨¨©¥©§¨§¦¨
àëä ìéæàc àeä,mitykd ea ehlyy d`xy ,o`k jled zn mc` - §¨¦¨¨
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.zebefn e`ivedl oiil sxhvn oi` lwd xky la` ,zebefn

oiprl mitxhvn dcerqd jezaye dcerqd iptly dizy m`d
:zebef,áø øîà ïîçð áø øîàdzeydàkz àn÷ éøzzeqek izy - ¨©©©§¨¨©©§¥©¥©¨

,ezcerq iptl epiidc ,ogleyd iptlåqekàkzà ãç,epgley lr - §©©©¨
éôøèöîqek la` .zebefn `ivedléøúe ,àkz énwî ãçzeqek ¦§¨§¦©¦©¥©¨§¥

ïéôøèöî àì ,àkzà.zebefn `ivedl ©©¨Ÿ¦§¨§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr iw sc migqt(iyily meil)
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dàeä.zne
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,úBâeæla`ìëéîc éðéî éléîa íéîL éãéa Bøîbmilk`n ipina - §¨¦¥¨©¦§¦¥¦¥§¥©
,zexite mivia oebkïðéLééçxn`p eilry xg` xacdy oeik .zebefn ¨§¦©

x`yl oiyyeg ezngne micitwn miwifndy ipiqn dynl dklda
.miny icia exnb ,zebef

a dzeyd :zebef wfid mda oi`y mipte`,úBâeæ íeMî ïäa ïéà ,úeðç£¥¨¤¦
qek dzeyd oke .eilr micitwn miwifnd oi`e ,zeriaw df oi`y

e ,qek cer zezyl ayg `le ,zg`Cìîðmpi` ,qek cer zezyl ¦§¨
e ,mitxhvn.úBâeæ íeMî ïäa ïéàokeçøBàedewyi m` rcei epi`y ¥¨¤¦¥©

e ,jlnpk `ed ixd qek lka ,cer.úBâeæ íeMî Ba ïéàokeäMà ¥¦¦¨
e ,jlnpk `id ixd zezyl dreaw dpi`yéàå .úBâeæ íeMî da ïéà¥¨¦§¦
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,zeqek ipy xg` edzey m` ,oiieäáBèì óøèöî,zebefn `ivedl ¦§¨¥§¨
å,d`etx xac `edy oeik ,zg` qek xg` edzey m`ïéà`ed §¥
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àøîeçì éâeæ.qek cer dzyie xingi ,zebef dzy m` wtzqnd - ¥§§¨
ef qek ztxhvn ,mtxvl ezrcy oeik ,zebef mcew dzy m`y
cer zezyl zrk jlnpy oeik ,zebef dzy `l m`e .zebefn `ivedl

:xg` oeyl .zebefa ecinrdl ef qek sxhvz `l ,qek,déì éøîàå§¨§¦¥
,àìe÷ì éâeæyyegy d`xi dzyi m`y .qek cer dzyi `le ¥§¨

,zebefl sxhvz ef qeke zebef mcew dzy `l m`y mexbie ,zebefn
oeik ,zebef dzy m` s` ,dzyi `lyk la` .miwifnd ezi` ecitwi

.miwifnd ezi` ecitwi `l citwd `ly
:zebef oiprl mitxhvn xkye oii m`dàøîçc éøz ,óñBé áø øîà̈©©¥§¥§©§¨

àøëéLc ãçå,xky zg` qeke ,oii zeqek ipy -óøèöî àìxkyd §©§¦§¨Ÿ¦§¨¥
la` .zebefn `ivedlóøèöî ,àøîçc ãçå àøëéLc éøzoiid §¥§¦§¨§©§©§¨¦§¨¥

.eil` sxhvn `ed xkydn aeyg oiidy itly .zebefn `ivedl
éðîéñåCepipyy dn it lr ,z`f xekfl(a"n f"kt milk)xeriy iabl §¦¨¨

,migth dyng lr migth dyng xerd xeriy ,qxcn z`nehl
epipye ,migth dyy lr migth dyy utnd xeriye(b"n f"kt my),

,epnî øeîçä ïî Bì øaeçîä ìk ,ììkä äædyng utn ,xnelk ¤©§¨¨©§¨¦¤¨¦¤
xeriyy] utnn xeng xery oeik ,xer cg` gth el xaegne migth
,ez`neh xeriyl utnd z` milydl sxhvn [xzei ohw ez`neh

utnde.àîèla`,epnî ìwä ïîxer migth drax` ,xnelk ¨¥¦©©¦¤
,enilydl sxhvn lwd utnd oi` ,utn cg` gth el xaegne

xerde.øBäèe`ivedl xkyl sxhvn aeygd oiiy o`k xekfp oke ¨
.zebefn e`ivedl oiil sxhvn oi` lwd xky la` ,zebefn

oiprl mitxhvn dcerqd jezaye dcerqd iptly dizy m`d
:zebef,áø øîà ïîçð áø øîàdzeydàkz àn÷ éøzzeqek izy - ¨©©©§¨¨©©§¥©¥©¨

,ezcerq iptl epiidc ,ogleyd iptlåqekàkzà ãç,epgley lr - §©©©¨
éôøèöîqek la` .zebefn `ivedléøúe ,àkz énwî ãçzeqek ¦§¨§¦©¦©¥©¨§¥

ïéôøèöî àì ,àkzà.zebefn `ivedl ©©¨Ÿ¦§¨§¦
:zwlegd drcé÷úîà÷ àkz éðewúì ïðà eèà ,àéLøLî áø dì ó ©§¦¨©§¨§§¨¨£©§©¥©¨¨

ïðéòaixd ,zebef `di `ly epgley owzl mikixv ep` ike -éðewúì ¨¦©§©¥
ïðéòa àøáb,zebefa cenri `ly mc`d z` owzl eppevx -àøáâå ©§¨¨¦©§©§¨

,éà÷å ïwzéî à÷.zeqek dyly dzyy ¨¦©©§¨¥
:zx`ane `xnbd dtiqen(àéLøLî áø øîà àlà)eàîìò éleëc ¤¨¨©©§¨§§¨§¥¨§¨

c ,mixaeq [`iyxyn axe ax]àkzà éøzlr zeqek izy - §¥©©¨
,epgleyàkz øúáì ãçå,ezcerq xg` -àéää ék .éôøèöî àì §©§¨©©¨Ÿ¦§¨§¦¦©¦

äNòîepivny(.et n"a),éðîçð øa äaøc,zeqek izy edewyd ©£¤§©¨©©§¨¦
.zebefd zngn xeg`l etevxt xfge ,eiptln ogleyd egwle
dcerqd jeza oiicr aygie ogleyd exifgiy ,mdl xn`e
xifgdl ekxvedy dnne .`txzpe eyr jke ,qek cer edewyie
zeqekl ztxhvn dpi` dcerqd xg`y qeky gken ogleyd

.dcerqay
:zebef oipra sqep llkìk ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàdwyn ¨©©§¨¨©§¥¨

âeænä,enr xg` befn dwyne befn oii dzy -óøèöîoia drxl oia ©¨¦§¨¥
,cg` oinl miaygpe mibefn mdipyy oeik ,daehl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aiw sc migqt(iying meil)

éìò éðà øæBb ,òé÷øadéì äøîà ,íìBòì áeMéia éøBáòz àlL C,zxb` ¨¨¦©¥£¦¨©¦¤Ÿ©£¦©¦§¨¨§¨¥
péî àúeèîaC,jnn dywaa -àúøet àçååø éì ÷áLonf il gpd - §¨¨¦¨§Ÿ¦¦§¨§¨

,aeyia xearl lke`y hrendì ÷áL`pipg iax dl gipd -éìéì §©¨¥¥
,úBiòéáø éìéìå úBúaLmiievn miyp` oi` el` zelilay itl ©¨§¥¥§¦¦

.mikxcaàðîæ àãç eúåzg` mrt aeye -déa äòâtzxb`,ééaàa §£¨¦§¨¨§¨¥§©©¥

déì äøîà,iia`l zxb`éðîçða eøäfä òé÷øa Cìò éæøëîc åàì éà ¨§¨¥¦¨§©§§¦£¨¨¨¦©¦¨£§©§¨¦
ézðkñ äåä ,BúøBúáeC.jze` zpkqn iziid -dì øîà,iia`éà §¨£¨©©§¦¨©¨¦

íìBòì áeMéia éøBáòz àlL éëééìò éðøæBb òé÷øa àðáéLç.dywn £¦§¨¨¨¦©§©¦£©§¦¤Ÿ©£¦©¦§¨
:`xnbdäøáòc ïðéæç à÷ àäzxaer `idy mi`ex ep` ixd - ¨¨¨¦©§¨§¨

:`xnbd zvxzn .aeyiaéðä ,éøîà̈§¦¨¥
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xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `iw sc migqt(iriax meil)

,íénä ïî õeçoin ,mixwa ming e` minga mixw min bfn m` s`y ¦©©¦
.befn oiil mitxhvn mpi`e ,dbifn df oi`e md cg`,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©

íéî eléôà.befn oiil mitxhvn mibefn,àtt áø øîàxn`y dn £¦©¦¨©©¨¨
,mitxhvn mibefn miny opgei iaxàlà ïøîà àìbfnaBâì éîéîç Ÿ£¨¨¤¨£¦¥§

éøéø÷,mixw jezl ming -åokø÷Bâì éøé[jezl-]ìáà ,éîéîçbfn §¦¥§§¦¥§£¦¥£¨
minàì ,éøéø÷ Bâì éøéø÷e éîéîç Bâì éîéîç.befn oiil sxhvn £¦¥§£¦¥§¦¥§§¦¥Ÿ

:mipkeqn mixac drax` zx`an `xnbdäòaøà ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦©§¨¨
íéøáce ,drx gex meyn mipkeqnBLàøa Bîc ïúBà äNBòä §¨¦¨¤¨¨§Ÿ

BLôða áéiçúîelr yprie ,ey`x lr envrl mxby ezzin oer - ¦§©¥§©§
e .jkäðôpä ,ïä elà[eikxv dyer-]ïéa øáBòäå .ìúBkì ì÷c ïéa ¥¥©¦§¤¥¤¤©¤§¨¥¥

,íéì÷ã éðLmiwifn xearl mdn rpenyke ,micy jelid mewn mdy §¥§¨¦
.eze`íéî äúBMäåmdyïéìeàL.xg` mc`níéî ìò øáBòäå §©¤©¦§¦§¨¥©©¦

ïéëeôL,ux`d lr,åéðôa BzLà BzëôL eléôàådrx gexdy §¦©£¦§¨©¦§§¨¨
.odn zezyl dnvr zxqen

xn`y dn :mixacd zrax` exn`p ote` dfi`a zx`an `xnbd
yiwl yixìúBkì ì÷c ïéa äðôpä,eytpa aiigznïøîà àìyiy ©¦§¤¥¤¤©¤Ÿ£¨¨

,dpkqàlàote`aúBnà òaøà déì úéìcf`y ,lzekl lwcd oia ¤¨§¥¥©§©©
i`yd `l,ewifne ,xearl cyl geix xúBnà òaøà déì úéà ìáà£¨¦¥©§©©

,lzekl lwcd oiada ïì úéìcyl yiy oeiky ,jka yyg epl oi` - ¥¨¨
.ewifi `l xearl mewnåokïøîà àì ,úBnà òaøà déì úéì éëyiy §¦¥¥©§©©Ÿ£¨¨

,jka dpkqàðéøçà àkøéc àkéìc àlàzxg` jxc cyl oi`y - ¤¨§¥¨¦§¨©£¦¨
,ewifn okle ,ekxc z` ciqtne eleaba `a df eiykry ,da zkll

da ïì úéì ,àðéøçà àkøéc àkéà ìáà.yyg £¨¦¨¦§¨©£¦¨¥¨¨
ey xn`y dníéì÷ã éðL ïéa øáBòä,eytpa aiigznïøîà àìyiy ¨¥¥§¥§¨¦Ÿ£¨¨

,dpkqàlàote`aeäðé÷ñt àìc[milwcd ipy oia wiqtn `ly-] ¤¨§Ÿ©§¦§
,íéaøä úeLø eäðé÷ñt ìáà ,íéaøä úeLømiax my miievny oeik §¨©¦£¨©§¦§§¨©¦

da ïì úéìz` lefbl el oi`y ,my wifdl zeyx el oi`y oeik ,yyg ¥¨¨
.miaxd

y xn`y dneïéìeàL íéî äúBMä,eytpa aiigznàlà ïøîà àì ©¤©¦§¦Ÿ£¨¨¤¨
eäðéìéiLcmze` l`yy -ìáà ,ïè÷m`ìBãb,ml`yda ïì úéì §©§¦§¨¨£¨¨¥¨¨

.yygïøîà àì énð ïè÷ eäðéìéiL eléôàå,yyg yiyàlàxy`k ©£¦©§¦§¨¨©¦Ÿ£¨¨¤¨
mdéçéëL àìc ,äãOa,zezyl dnvr zxqen drx gexde ,min my ©¨¤§Ÿ§¦¦

lr dxey `id min ohwd l`eyyke,mdiéçéëLc øéòa ìáàmy £¨¨¦¦§¦¦
,min.da ïì úéì.[mzezyl dnvr zxqen dpi`yénð äãOa eléôàå ¥¨¨©£¦©¨¤©¦

ïøîà àì,yyg yiyàlàaàiî,[min-]ìáàaàøëéLå àøîçoii-] Ÿ£¨¨¤¨©¨£¨©§¨§¦§¨
,[xky e`,da ïì úéì.min lr wx dxey drx gexdy ¥¨¨

ey xn`y dnïéëeôL íéî ìò øáBòä,eytpa aiigznàlà ïøîà àì ¨¥©©¦§¦Ÿ£¨¨¤¨
ote`aàøôòa eäðé÷ñôà àìc,xtr mdilr xfit `ly -åokóz àì §Ÿ©§§¦§§©§¨§Ÿ¨

àweø eäa,wex mkezl wxi `l -eäðé÷ñôà ìáàxtraeäa óz Bà §¨£¨©§§¦§¨§
å .da ïì úéì ,àweøokïøîà àì,mikety min lr xearl dpkq yiy ¨¥¨¨§Ÿ£¨¨

àLîéL eäééìò øáò àìc àlà,ynyd mdilr dgxf `ly -åokàì ¤¨§Ÿ¨©£©§¦§¨§Ÿ
éøâéð ïézéL eäééìò øáò,zeriqt miyy mdilr exar `l -ìáàm` ¨©£©§¦¦¦§¥£¨
å ,àLîéL eäééìò øáòm` ok.da ïì úéì ,éøâéð ïézéL eäééìò øáò ¨©£©§¦§¨§¨©£©§¦¦¦§¥¥¨¨

åokïøîà àì,yyg yiyàlàote`acmdilr xaerdáéëø àì §Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ¨¦
àøîç,xeng lr akex `l -åokéðñî íééñ àì,milrpn lrep epi` - £¨¨§Ÿ¨¦§¨¥

ìáà`ed m`å ,àøîç áéëøm` ok.da ïì úéì ,éðñî íééñ £¨¨¦£¨¨§¨¦§¨¥¥¨¨
:`xnbd dtiqenéléî éðäå,miliren el` mi`pzy dn -àëéä §¨¥¦¥¥¨

íéôLëì Lçéîì àkéìc,mitykl yyg oi`y mewna -àëéä ìáà §¥¨§¥©¦§¨¦£¨¥¨
àkéàc áb ìò óà ,íéôLëì Lçéîì àkéàcz`éðä ìk,mi`pz §¦¨§¥©¦§¨¦©©©§¦¨¨¨¥

àøáb [àeääk] (àåääå) .ïðéLééçmc` eze`k -cmin lr xar ¨§¦©§©©§¨§
dide ,mikety,éðñî íééñå àøîç áéëø,lvpdl el lired `leãeîâå ¨¦£¨¨§¨¦§¨¥§¨

déðàñî,eilrpn eveekzpe -déòøk eåöå.eilbx eyaie - §¨¥§¨©§¥
:ozpwz dne miwifnd mixac lr `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

ìLäLmixacïéòvîî ïéà,miyp` ipy oia exari `l -åokàì §Ÿ¨¥§©§¦§Ÿ
ïéòvîúîicil jkn `al xyt`y ,mdipia cg` yi` xeari `l - ¦§©§¦

.dpkqLéå .øéæçä óà íéøîBà Léå .äMàäå ì÷cäå áìkä ,ïä elàå§¥¥©¤¤§©¤¤§¨¦¨§¥§¦©©£¦§¥
.Lçpä óà íéøîBà:`xnbd zx`anïéòvîî éàåexar md m`e-] §¦©©¨¨§¦§©§¦

[miyp` ipy oiadézðwz éàî.dpkqdn lvpdlçzôð ,àtt áø øîà ©©©§¥¨©©¨¨¦§©
ligznd weqta gztiy -azaiz÷éñôðå ,'ìà'weqta wiqtiye - §¥§©§¦

xnbpyazaiz,'ìà'ztrFzM mixvOn m`ivFn l`' weqtd epiidc §¥¥¦¨¦¦§¨¦§£Ÿ
l`xUiA mqw `le awriA Wgp `l iM' eixg`y weqtde ,'Fl m`x§¥¦Ÿ©©§©£Ÿ§Ÿ¤¤§¦§¨¥

'l` lrR dn l`xUilE awril xn`i zrM(bk-ak bk xacna).énð éà ¨¥¥¨¥§©£Ÿ§¦§¨¥©¨©¥¦©¦
,sqep ote` ±,'àì'a ÷éñôðå 'àì'a çzôðl` Wi` `l' weqtd epiide ¦§©§Ÿ§©§¦§ŸŸ¦¥

'dPniwi `le xAce dUri `le xn` `Edd mgpzie mc` oaE aGkie¦©¥¤¨¨§¦§¤¨©¨©§Ÿ©£¤§¦¤§Ÿ§¦¤¨
(hi bk my).

:el` mixaca zepkqd z` zx`an `xnbdeäì àòvîc éøz éa éðä̈¥¥§¥§©©¨§
mdipia zxaery miyp` ipy -íà ,äcð äMàaúlçzinidúcð ¦¨¦¨¦§¦©¦¨¨

,ïäî ãçà úâøBä ,àéäeíàaóBñiniäáéøî ,àéä dúcð`idäNBò ¦¤¤¤¨¥¤¦¦¨¨¦§¦¨¨
dézðwz éàî .ïäéðéa,ewfpi `ly.'ìà'a ÷éñôðå 'ìà'a çzôð ¥¥¤©©©§¥¦§©§¥§©§¦§¥

:df oipra cerïáúéc éLð éøz éðä[zeayeid miyp izy-]úLøôa ¨¥§¥¨¥§¨§¨§¨¨©
àìéáLc àñéb éàäa àãç ,íéëøc,liayd ly df cva zg` -àãçå §¨¦£¨§©¦¨¦§¦¨©£¨

àñéb Cãéàa,ipyd cva dipyde -éããäì eäéétà ïðåeëîemdipte - §¦¨¦¨§©§¨©©§©£¨¥
,efl ef zepeeknï÷éñò íéôLëa éàcå,mityka zewqery i`ce - ©©¦§¨¦£¦¨

dézðwz éàî,wfpi `lyda ìéæéì àðéøçà àkøéc àkéà éàyi m` - ©©©§¥¦¦¨¦§¨©£¦¨¥¦¨
.da jliy ,zxg` jxcLéðéà àkéà éà ,àðéøçà àkøéc àkéì éàå§¦¥¨¦§¨©£¦¨¦¦¨¦¦

déãäa àðéøçà,sqep mc` ez` yi m` -éããä éãäa eäééãéì eè÷ðéð ©£¦¨©£¥¦§§¦©§©£¥£¨¥
åeôìçéð.exari jke dfl df mdici epzi -àðéøçà Léðéà àkéì éàå §¦©§§¦¥¨¦¦©£¦¨

,enr xeariyéëä àîéðoiiexwd micyd oze` ,jk xn`iy -úøbà ¥¨¨¦¦§©
,àéñeìa àéñà úìæà,mityka mda zewqer oz`y÷éça àìh÷úî ¨§©¨§¨§§¨¦§©§¨§¥

ìá÷.mivga md mibexd xak - §¨
:`xnbd dtiqenà÷ìñc àðcéòa àúzéàa òâôc ïàî éàärbetd-] ©©§¨©§¦§¨§¦§¨§¨§¨

[dler `idy drya dy`aíéã÷ eäéà éà ,äåöî úìéáhîm` - ¦§¦©¦§¨¦¦¨¦
micwn `edLnLîe,diptl ezhndéãéãì déì àãçàzfge`-] §©¥¨£¨¥§¦¥

[eze`,íéðeðæ çeøeäîã÷ éäéà éàdnicwn `id m`e -äLnLîe ©§¦¦¦¦¨§¨§©§¨
,eiptldãéãì dì àãçà[dze` zfge`-].íéðeðæ çeøzx`an ¨£¨¨§¦¨©§¦

:`xnbddézðwz éàî.jkn lvpdléëä àîéìgex z` yilgdl ick ©©©§¥¥¨¨¦
,mipepfd ze`za íòúiå íéáéãð ìò æea CôBL''Cøã àì eäBúmildz) ¥©§¦¦©©§¥§Ÿ¨¤

(n fw.
:dpkq mda yiy mitqep mixacáéúëc éàî ,÷çöé éaø øîàdn - ¨©©¦¦§¨©¦§¦

weqtd yexit(c bk my)ék òø àøéà àì úåîìö àéâa Cìà ék íb'©¦¥¥§¥©§¨¤Ÿ¦¨¨¦
,'éãnò äzà.dpkq ea yiy 'zenlv `ib' aygp dnìöa ïLiä äæ ©¨¦¨¦¤©¨¥§¥
,éãéçé ì÷c,el jenq xg` lwc oi`yìöáedäðáìdpaldyk - ¤¤§¦¦§¥§¨¨

.mliva jled `ede milzkdn lv yi dxi`n
:el` mixac exn`p izn zx`an `xnbdïøîà àì éãéçé ì÷c ìöáe§¥¤¤§¦¦Ÿ£¨¨

,eizgz oyil dpkq yiydéåléò déøáçc àìeè ìéôð àìc àlà- ¤¨§Ÿ¨¦¨§©§¥¦¨¥
,eizgz oyiy lwcd lr el jenqd lwc lv ltep `lykìôð ìáà£¨¨©

,da ïì úéì ,déåléò déøáçc àìeèipyd lwcl cyd wlzqny oeik ¨§©§¥¦¨¥¥¨¨
.ewifn epi`e

:`xnbd zxxan,øöça éãéçé ì÷c ìöa ïLiä ,àéðúc àä àlà¤¨¨§©§¨©¨¥§¥¤¤§¦¦¤¨¥
,ewifne ,myn zehpl mewn cyl oi`e xv mewndyìöa ïLiäå§©¨¥§¥

.BLàøa Bîc ,äðáì,xvga wx dpkq yi lwc lvay rnyneéëéä §¨¨¨§Ÿ¥¦
éîc,o`k xaecn dna -àîéì éàxaecnydéøáçc àìeè ìôð àìc ¨¥¦¥¨§Ÿ¨©¨§©§¥
léò,déåok m`énð äãOa eléôà:`xnbd zx`an .dpkq yiàlà ¦¨¥£¦©¨¤©¦¤¨

dpéî òîL åàìy ,xvg `weec dhwp `ziixady dnnøöçayi ¨§©¦¨¤¨¥
dpkq.déåléò déøáçc àìeè ìéôðc áb ìò óàok` :`xnbd dwiqn ©©©§¨¦¨§©§¥¦¨¥

.dpéî òîL§©¦¨
ïøîà àì ,äðáì ìL dléöáe,dpkq yiyàlà,ycegd seqa §¦¨¤§¨¨Ÿ£¨¨¤¨

lvde gxfna zgxef dpaldydáøòîa,lzekd lyìáàzligza §©£¨¨£¨
lvde axrna zgxef dpaldy ycegdàúçðéãîa,gxfna -ïì úéì ¦§¦§¨¨¥¨
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

       
             

             

            

          

       

     
       

      

      

    
     

    
     

       

       
     

       
       

     

    

    
     

     

   

      
       

      

   

     




























































             

           

            

            

        

        

       

     

       

  























      

         

        

        

        

        

     

       

      

     

       

       

       

    

       

     
     

      

       

    

     

    
                           

                    

                        

                         

                        

                        

                       




























































        
        
        

      
       
       

             
               

             
              

             
              

              
            

               
             

               
             

             
              

             
             

              
             

             
           

            
            

             
             

              
                

              
             

             
              

            














































































קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `iw sc migqt(iriax meil)

,íénä ïî õeçoin ,mixwa ming e` minga mixw min bfn m` s`y ¦©©¦
.befn oiil mitxhvn mpi`e ,dbifn df oi`e md cg`,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©

íéî eléôà.befn oiil mitxhvn mibefn,àtt áø øîàxn`y dn £¦©¦¨©©¨¨
,mitxhvn mibefn miny opgei iaxàlà ïøîà àìbfnaBâì éîéîç Ÿ£¨¨¤¨£¦¥§

éøéø÷,mixw jezl ming -åokø÷Bâì éøé[jezl-]ìáà ,éîéîçbfn §¦¥§§¦¥§£¦¥£¨
minàì ,éøéø÷ Bâì éøéø÷e éîéîç Bâì éîéîç.befn oiil sxhvn £¦¥§£¦¥§¦¥§§¦¥Ÿ

:mipkeqn mixac drax` zx`an `xnbdäòaøà ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦©§¨¨
íéøáce ,drx gex meyn mipkeqnBLàøa Bîc ïúBà äNBòä §¨¦¨¤¨¨§Ÿ

BLôða áéiçúîelr yprie ,ey`x lr envrl mxby ezzin oer - ¦§©¥§©§
e .jkäðôpä ,ïä elà[eikxv dyer-]ïéa øáBòäå .ìúBkì ì÷c ïéa ¥¥©¦§¤¥¤¤©¤§¨¥¥

,íéì÷ã éðLmiwifn xearl mdn rpenyke ,micy jelid mewn mdy §¥§¨¦
.eze`íéî äúBMäåmdyïéìeàL.xg` mc`níéî ìò øáBòäå §©¤©¦§¦§¨¥©©¦

ïéëeôL,ux`d lr,åéðôa BzLà BzëôL eléôàådrx gexdy §¦©£¦§¨©¦§§¨¨
.odn zezyl dnvr zxqen

xn`y dn :mixacd zrax` exn`p ote` dfi`a zx`an `xnbd
yiwl yixìúBkì ì÷c ïéa äðôpä,eytpa aiigznïøîà àìyiy ©¦§¤¥¤¤©¤Ÿ£¨¨

,dpkqàlàote`aúBnà òaøà déì úéìcf`y ,lzekl lwcd oia ¤¨§¥¥©§©©
i`yd `l,ewifne ,xearl cyl geix xúBnà òaøà déì úéà ìáà£¨¦¥©§©©

,lzekl lwcd oiada ïì úéìcyl yiy oeiky ,jka yyg epl oi` - ¥¨¨
.ewifi `l xearl mewnåokïøîà àì ,úBnà òaøà déì úéì éëyiy §¦¥¥©§©©Ÿ£¨¨

,jka dpkqàðéøçà àkøéc àkéìc àlàzxg` jxc cyl oi`y - ¤¨§¥¨¦§¨©£¦¨
,ewifn okle ,ekxc z` ciqtne eleaba `a df eiykry ,da zkll

da ïì úéì ,àðéøçà àkøéc àkéà ìáà.yyg £¨¦¨¦§¨©£¦¨¥¨¨
ey xn`y dníéì÷ã éðL ïéa øáBòä,eytpa aiigznïøîà àìyiy ¨¥¥§¥§¨¦Ÿ£¨¨

,dpkqàlàote`aeäðé÷ñt àìc[milwcd ipy oia wiqtn `ly-] ¤¨§Ÿ©§¦§
,íéaøä úeLø eäðé÷ñt ìáà ,íéaøä úeLømiax my miievny oeik §¨©¦£¨©§¦§§¨©¦

da ïì úéìz` lefbl el oi`y ,my wifdl zeyx el oi`y oeik ,yyg ¥¨¨
.miaxd

y xn`y dneïéìeàL íéî äúBMä,eytpa aiigznàlà ïøîà àì ©¤©¦§¦Ÿ£¨¨¤¨
eäðéìéiLcmze` l`yy -ìáà ,ïè÷m`ìBãb,ml`yda ïì úéì §©§¦§¨¨£¨¨¥¨¨

.yygïøîà àì énð ïè÷ eäðéìéiL eléôàå,yyg yiyàlàxy`k ©£¦©§¦§¨¨©¦Ÿ£¨¨¤¨
mdéçéëL àìc ,äãOa,zezyl dnvr zxqen drx gexde ,min my ©¨¤§Ÿ§¦¦

lr dxey `id min ohwd l`eyyke,mdiéçéëLc øéòa ìáàmy £¨¨¦¦§¦¦
,min.da ïì úéì.[mzezyl dnvr zxqen dpi`yénð äãOa eléôàå ¥¨¨©£¦©¨¤©¦

ïøîà àì,yyg yiyàlàaàiî,[min-]ìáàaàøëéLå àøîçoii-] Ÿ£¨¨¤¨©¨£¨©§¨§¦§¨
,[xky e`,da ïì úéì.min lr wx dxey drx gexdy ¥¨¨

ey xn`y dnïéëeôL íéî ìò øáBòä,eytpa aiigznàlà ïøîà àì ¨¥©©¦§¦Ÿ£¨¨¤¨
ote`aàøôòa eäðé÷ñôà àìc,xtr mdilr xfit `ly -åokóz àì §Ÿ©§§¦§§©§¨§Ÿ¨

àweø eäa,wex mkezl wxi `l -eäðé÷ñôà ìáàxtraeäa óz Bà §¨£¨©§§¦§¨§
å .da ïì úéì ,àweøokïøîà àì,mikety min lr xearl dpkq yiy ¨¥¨¨§Ÿ£¨¨

àLîéL eäééìò øáò àìc àlà,ynyd mdilr dgxf `ly -åokàì ¤¨§Ÿ¨©£©§¦§¨§Ÿ
éøâéð ïézéL eäééìò øáò,zeriqt miyy mdilr exar `l -ìáàm` ¨©£©§¦¦¦§¥£¨
å ,àLîéL eäééìò øáòm` ok.da ïì úéì ,éøâéð ïézéL eäééìò øáò ¨©£©§¦§¨§¨©£©§¦¦¦§¥¥¨¨

åokïøîà àì,yyg yiyàlàote`acmdilr xaerdáéëø àì §Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ¨¦
àøîç,xeng lr akex `l -åokéðñî íééñ àì,milrpn lrep epi` - £¨¨§Ÿ¨¦§¨¥

ìáà`ed m`å ,àøîç áéëøm` ok.da ïì úéì ,éðñî íééñ £¨¨¦£¨¨§¨¦§¨¥¥¨¨
:`xnbd dtiqenéléî éðäå,miliren el` mi`pzy dn -àëéä §¨¥¦¥¥¨

íéôLëì Lçéîì àkéìc,mitykl yyg oi`y mewna -àëéä ìáà §¥¨§¥©¦§¨¦£¨¥¨
àkéàc áb ìò óà ,íéôLëì Lçéîì àkéàcz`éðä ìk,mi`pz §¦¨§¥©¦§¨¦©©©§¦¨¨¨¥

àøáb [àeääk] (àåääå) .ïðéLééçmc` eze`k -cmin lr xar ¨§¦©§©©§¨§
dide ,mikety,éðñî íééñå àøîç áéëø,lvpdl el lired `leãeîâå ¨¦£¨¨§¨¦§¨¥§¨

déðàñî,eilrpn eveekzpe -déòøk eåöå.eilbx eyaie - §¨¥§¨©§¥
:ozpwz dne miwifnd mixac lr `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

ìLäLmixacïéòvîî ïéà,miyp` ipy oia exari `l -åokàì §Ÿ¨¥§©§¦§Ÿ
ïéòvîúîicil jkn `al xyt`y ,mdipia cg` yi` xeari `l - ¦§©§¦

.dpkqLéå .øéæçä óà íéøîBà Léå .äMàäå ì÷cäå áìkä ,ïä elàå§¥¥©¤¤§©¤¤§¨¦¨§¥§¦©©£¦§¥
.Lçpä óà íéøîBà:`xnbd zx`anïéòvîî éàåexar md m`e-] §¦©©¨¨§¦§©§¦

[miyp` ipy oiadézðwz éàî.dpkqdn lvpdlçzôð ,àtt áø øîà ©©©§¥¨©©¨¨¦§©
ligznd weqta gztiy -azaiz÷éñôðå ,'ìà'weqta wiqtiye - §¥§©§¦

xnbpyazaiz,'ìà'ztrFzM mixvOn m`ivFn l`' weqtd epiidc §¥¥¦¨¦¦§¨¦§£Ÿ
l`xUiA mqw `le awriA Wgp `l iM' eixg`y weqtde ,'Fl m`x§¥¦Ÿ©©§©£Ÿ§Ÿ¤¤§¦§¨¥

'l` lrR dn l`xUilE awril xn`i zrM(bk-ak bk xacna).énð éà ¨¥¥¨¥§©£Ÿ§¦§¨¥©¨©¥¦©¦
,sqep ote` ±,'àì'a ÷éñôðå 'àì'a çzôðl` Wi` `l' weqtd epiide ¦§©§Ÿ§©§¦§ŸŸ¦¥

'dPniwi `le xAce dUri `le xn` `Edd mgpzie mc` oaE aGkie¦©¥¤¨¨§¦§¤¨©¨©§Ÿ©£¤§¦¤§Ÿ§¦¤¨
(hi bk my).

:el` mixaca zepkqd z` zx`an `xnbdeäì àòvîc éøz éa éðä̈¥¥§¥§©©¨§
mdipia zxaery miyp` ipy -íà ,äcð äMàaúlçzinidúcð ¦¨¦¨¦§¦©¦¨¨

,ïäî ãçà úâøBä ,àéäeíàaóBñiniäáéøî ,àéä dúcð`idäNBò ¦¤¤¤¨¥¤¦¦¨¨¦§¦¨¨
dézðwz éàî .ïäéðéa,ewfpi `ly.'ìà'a ÷éñôðå 'ìà'a çzôð ¥¥¤©©©§¥¦§©§¥§©§¦§¥

:df oipra cerïáúéc éLð éøz éðä[zeayeid miyp izy-]úLøôa ¨¥§¥¨¥§¨§¨§¨¨©
àìéáLc àñéb éàäa àãç ,íéëøc,liayd ly df cva zg` -àãçå §¨¦£¨§©¦¨¦§¦¨©£¨

àñéb Cãéàa,ipyd cva dipyde -éããäì eäéétà ïðåeëîemdipte - §¦¨¦¨§©§¨©©§©£¨¥
,efl ef zepeeknï÷éñò íéôLëa éàcå,mityka zewqery i`ce - ©©¦§¨¦£¦¨

dézðwz éàî,wfpi `lyda ìéæéì àðéøçà àkøéc àkéà éàyi m` - ©©©§¥¦¦¨¦§¨©£¦¨¥¦¨
.da jliy ,zxg` jxcLéðéà àkéà éà ,àðéøçà àkøéc àkéì éàå§¦¥¨¦§¨©£¦¨¦¦¨¦¦

déãäa àðéøçà,sqep mc` ez` yi m` -éããä éãäa eäééãéì eè÷ðéð ©£¦¨©£¥¦§§¦©§©£¥£¨¥
åeôìçéð.exari jke dfl df mdici epzi -àðéøçà Léðéà àkéì éàå §¦©§§¦¥¨¦¦©£¦¨

,enr xeariyéëä àîéðoiiexwd micyd oze` ,jk xn`iy -úøbà ¥¨¨¦¦§©
,àéñeìa àéñà úìæà,mityka mda zewqer oz`y÷éça àìh÷úî ¨§©¨§¨§§¨¦§©§¨§¥

ìá÷.mivga md mibexd xak - §¨
:`xnbd dtiqenà÷ìñc àðcéòa àúzéàa òâôc ïàî éàärbetd-] ©©§¨©§¦§¨§¦§¨§¨§¨

[dler `idy drya dy`aíéã÷ eäéà éà ,äåöî úìéáhîm` - ¦§¦©¦§¨¦¦¨¦
micwn `edLnLîe,diptl ezhndéãéãì déì àãçàzfge`-] §©¥¨£¨¥§¦¥

[eze`,íéðeðæ çeøeäîã÷ éäéà éàdnicwn `id m`e -äLnLîe ©§¦¦¦¦¨§¨§©§¨
,eiptldãéãì dì àãçà[dze` zfge`-].íéðeðæ çeøzx`an ¨£¨¨§¦¨©§¦

:`xnbddézðwz éàî.jkn lvpdléëä àîéìgex z` yilgdl ick ©©©§¥¥¨¨¦
,mipepfd ze`za íòúiå íéáéãð ìò æea CôBL''Cøã àì eäBúmildz) ¥©§¦¦©©§¥§Ÿ¨¤

(n fw.
:dpkq mda yiy mitqep mixacáéúëc éàî ,÷çöé éaø øîàdn - ¨©©¦¦§¨©¦§¦

weqtd yexit(c bk my)ék òø àøéà àì úåîìö àéâa Cìà ék íb'©¦¥¥§¥©§¨¤Ÿ¦¨¨¦
,'éãnò äzà.dpkq ea yiy 'zenlv `ib' aygp dnìöa ïLiä äæ ©¨¦¨¦¤©¨¥§¥
,éãéçé ì÷c,el jenq xg` lwc oi`yìöáedäðáìdpaldyk - ¤¤§¦¦§¥§¨¨

.mliva jled `ede milzkdn lv yi dxi`n
:el` mixac exn`p izn zx`an `xnbdïøîà àì éãéçé ì÷c ìöáe§¥¤¤§¦¦Ÿ£¨¨

,eizgz oyil dpkq yiydéåléò déøáçc àìeè ìéôð àìc àlà- ¤¨§Ÿ¨¦¨§©§¥¦¨¥
,eizgz oyiy lwcd lr el jenqd lwc lv ltep `lykìôð ìáà£¨¨©

,da ïì úéì ,déåléò déøáçc àìeèipyd lwcl cyd wlzqny oeik ¨§©§¥¦¨¥¥¨¨
.ewifn epi`e

:`xnbd zxxan,øöça éãéçé ì÷c ìöa ïLiä ,àéðúc àä àlà¤¨¨§©§¨©¨¥§¥¤¤§¦¦¤¨¥
,ewifne ,myn zehpl mewn cyl oi`e xv mewndyìöa ïLiäå§©¨¥§¥

.BLàøa Bîc ,äðáì,xvga wx dpkq yi lwc lvay rnyneéëéä §¨¨¨§Ÿ¥¦
éîc,o`k xaecn dna -àîéì éàxaecnydéøáçc àìeè ìôð àìc ¨¥¦¥¨§Ÿ¨©¨§©§¥
léò,déåok m`énð äãOa eléôà:`xnbd zx`an .dpkq yiàlà ¦¨¥£¦©¨¤©¦¤¨

dpéî òîL åàìy ,xvg `weec dhwp `ziixady dnnøöçayi ¨§©¦¨¤¨¥
dpkq.déåléò déøáçc àìeè ìéôðc áb ìò óàok` :`xnbd dwiqn ©©©§¨¦¨§©§¥¦¨¥

.dpéî òîL§©¦¨
ïøîà àì ,äðáì ìL dléöáe,dpkq yiyàlà,ycegd seqa §¦¨¤§¨¨Ÿ£¨¨¤¨

lvde gxfna zgxef dpaldydáøòîa,lzekd lyìáàzligza §©£¨¨£¨
lvde axrna zgxef dpaldy ycegdàúçðéãîa,gxfna -ïì úéì ¦§¦§¨¨¥¨
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פסחים. פרק עשירי - ערבי פסחים דף קיא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `iw sc migqt(iriax meil)

:lwc ici lry wfid ipte` dnk zx`an `xnbdéðtîc ïàî éàä©©§¦§¦
àì÷éãc àcøébà,uevw lwc lr eikxv dyerd -déãéãì déì àãçà ©¦§¨§¦§¨¨£¨¥§¦¥

àbìt çeø.weziyd ileg eze` zfge` -déLéø éìöîc ïàî éàäå ©©§¨§©©§©§¥¥¥
àì÷éãc àcøébà,uevw lwc lr ey`x dhnd -çeø déì àãçà ©¦§¨§¦§¨¨£¨¥©

àãøö.y`xd ivg a`k eze` fge` -àì÷écà éòñôc ïàî éàä- §¨¨©©§¨§¦©¦§¨
,lwc iab lr blcne rqetdìè÷éî éà,lwcd uvwp m` -ìéè÷- ¦¦§©¨¦

e ,yi`d bxdpø÷òéà éà,lwcd xwrp -úééîe ø÷òéîyi`d xwrp - ¦¦£©¦£©¨¦
,zn e` bxdp yi`dy epxn`y dn :`xnbd zx`an .zneéléî éðä̈¥¦¥

déåléò déòøk çpî àìcblic `l` ,lwcd lr elbx gipd `ly - §Ÿ©©©§¥¦¨¥
,eilrnìáàm`déåléò déòøk çpî,eilr jxceda ïì úéì.yyg £¨©©©§¥¦¨¥¥¨¨

:mda dxey drx gexy lv ipin dnk zx`an `xnbdéìeè äMîç£¦¨¥
éåä,mda dxey drx gexy md lv ipin dying -àì÷éãc àìeè ¨¥¨§¦§¨

àãéçée ,icigi lwc ly lv -c àìeèiexwd oli`àìeè ,àcðë §¦¨¨§©§¨¨
àçøôce ,slv ly -àzãøæc àìeèicxfer ur ly -.oéøîàc àkéà §¨§¨¨¦§©§¨¦¨§¨§¦

àaøàc àìeè óà,dpitq ly -àzáøòc àìeèå.daxr ur ly - ©¨§©§¨§¨©£©§¨
ìk ,àúléîc àììkoli`déôðò Léôðc,miaexn eitpry -éL÷ §¨¨§¦§¨¨§¨¦¦§¥¨¥

déìeè.okeqne dyw eliv -åokìëoli`déåìéñ éL÷cevry - ¥§¨§¨¥¦§¥
,dywî øáì ,déìeè éL÷iexwd oli`,àLî eøkcéL÷c áb ìò óà ¨¥¥§©¦§¨¨©©©§¨¥

déåìéñ[dyw evry-]déìeè éL÷ àì,mrhde .dyw eliv oi` - ¦§¥Ÿ¨¥¥
døáì àãéL dì äøîàc,dpal dciyd dxn`y -éLôð éçøétC- §¨§¨¨¦¨¦§¨¦§¦©§¨

jnvr z` gixazìéè÷e Ceáàì ìéè÷c àeä eäéàc ,àLî eøkî¦§¨¨§¦¦§¦©£§¦
déãéãìoi`y `vnp .jze` mb bexdie ,jia` z` bxd `edy - §¦¥

:df oipra dbdpd `xnbd d`ian .eliva mi`vnp micydáø øîà̈©©
àðäk áøì àðéæç ,éMà`pdk ax z` izi`x -éìeè eälekî Léøôc ©¦£¦¨§©©£¨§¨¦¦§¥

yxty -.mdizgz ddy `le ,lv ipin lkn
:mipey zenewna miievnd micyd zeny z` zx`an `xnbd

miievnd micydéçøt éa,slv ura -éçeømicyde .mny ¥¦§¥¥
cmiievnàzãøæ éá,oicxfer ura -àãéLmicyde .mnycmiievn §¥§©§¨¦¨§

éøbéà éá,zebbd lr -étLéø:`xnbd zx`an .mnyà÷ôð éàîì ¥¦¨¥¦§¥§©¨§¨
dpéî,mzeny z` rcpy jkn `vi oipr dfi` ±ìzaizkàòéî÷ ¦¨§§¦¨

.igex mya eazki slv ur zgz wefip m` oebk ,mzenya
cyd :slvd zgzy cydn xdfdl cvik zx`an `xnbdcievnéá §¥

éçøt`id ,slv ura -.íéðéò dì ïéàL äiøa:`xnbd zx`anéàîì ¦§¥§¦¨¤¥¨¥©¦§©
dpéî à÷ôðxyt`y zrcl ,`l e` mipir dl yi m`dì éæefâì- ¨§¨¦¨§©¥¨

.eixg` ztcex dpi` mipir dl oi`y oeiky ,diptn gexal
:df oipra dyrn d`ian `xnbdàãç àðîéæzg` mrt -ìéæà äåä ¦§¨£¨£¨¨¦

ééeðôàì ïðaøî àaøeözgzn zeptzdl mkg cinlz jld -éáì §¨¥©¨¨§¦§¥§¥
tòîL ,éçømkg cinlzdàúà à÷cgexd `ay -dì éfâå ,déåléò ¦§¥¨©§¨£¨¦¨¥§©¦¨

,diptn gxae -àì÷éãì dé÷aç àìæà ékeixg` gexd dkldyk - ¦©§¨©§¥§¦§¨
,lwcd xwira dlwzpàì÷éc çååölwcd yai -àéä äò÷ôe- ¨©¦§¨¨§¨¦

.dxaype drwap gexde
:oicxferd zgzy micyd lr zx`an `xnbdàzãøæ éác àçøt- ¦§¨§¥§©§¨

,oicxferd zgzy micydéãéLdtiqen .lirl x`eank ,mny ¦¥
:`xnbdàúîì äëéîñc àzãøæ àä,xirl jenqd oicxfer ur -àì ¨§©§¨¦§¦¨§¨¨Ÿ

éãéL ïézéMî àúçt:`xnbd zx`an .micy miyiyn zegt ea oi` - ¨£¨¦¦¦¦¥
äpéî à÷ôð éàîì,my yi micy dnkàòéî÷ dì ázëéîìaezkl - §©¨§¨¦¨§¦§©¨§¦¨

.my yiy micyd xtqn itl rinw
:df oipra dyrn d`ian `xnbdàúîc àL÷ øa àeääxhey - ©©¨¨§¨¨

xirdéà÷å ìéæàcl cnre jldy -éaboli`îñ äåäc àzãøæéC §¨¦§¨¥©¥§©§¨©£¨¨¦
ïkzñéàå éãéL ïézéL déa eìò ,àúîì,micy miyiy eilr elr - §¨¨£¥¦¦¦¥§¦§©©

.okzqdeïðaøî àeääì àúàminkgd cg` iptl `a -òãé àìc £¨§©¥©¨¨§Ÿ¨©
àéä éãéL ïézéLc àzãøæce ,micy miyiy da yiy ±dì áúk ¦§©§¨§¦¦¦¥¦¨©¨

mkg cinlzdàãéL àãçì òéî÷xg`l .edwifi `ly cg` cyl ± ¨¦©©£¨¦¨
oknòîLxheyddéåeâa àbðéç eìúcjeza legn micyd elzy - ¨©§¨¦§¨§©¥

,oli`déëä eøLî à÷å,jk mixy mde ±àaøeö ék øîc déøãeñ §¨§¨¨¦¨¥§©¦§¨
ïðaøîla` ,mkg cinlz ly xceql dnec dfd oec`d ly xceqd ± ¥©¨¨

Ceøa òãé àìc øîa déa àð÷éãajxal rcei epi`y ep`vne epwca ± ¨¦§¨¥§©§Ÿ¨©¨
.[dx`tza l`xyi xher zkxa xceqd lrïðaøî àeää àúà`a - £¨©¥©¨¨

minkgd cg`äåä éãéL ïézéL àzãøæc òãécuray rciy - §¨©¦§©§¨¦¦¦¥£¨
e ,micy miyiy yi oicxfer.éãéL ïézéLc àòéî÷ dì áúkeà÷c òîL ¨©¨§¦¨§¦¦¦¥¨©§¨

eøîà,dfl df micydàëäî eëééðî ept.o`kn mkilk e`ived - ¨§©¨©§¥¨¨
weqta xn`p :ahw `xwpd cyd lr dpc `xnbd(ck al mixac)áè÷'¤¤

.'éøéøî:`xnbd zx`anzeåä éáè÷ éømi`xwpd micy ipy yi - §¦¦§¥¦§¥£
,ahwãç`aàøäéè énwî,mixdvd iptl -ãçå`aàøäéè øúaî ©¦©¥¦£¨§©¦¨©¦£¨

cyd .mixdvd xg` -éa éæçéîe ,BîL 'éøéøî áè÷' àøäéè énwîc§¦©¥¦£¨¤¤§¦¦§¦£¥¥
àëîëc àck,gzek ly ck jeza d`xpe -àLça déa øãäåxfege - ©¨§©§¨§¨©¥©£¨

cyde .dxicw ly skk ekeza aaeqneãeLé áè÷' àøäéè øúác§¨©¦£¨¤¤¨
,BîL 'íéøäömildza xen`d(e `v),àféòc àðø÷ éa éæçéîed`xpe - ¨¢©¦§¦£¥¥©§¨§¦¨

,frd ipxwaàéôðk déa øãäå.dtp enk my aaeqne xfege ± §¨©¥§¨§¨
:df oipra dyrn d`ian `xnbdìéæàå ìé÷L äåä ééaàjled did - ©©¥£¨¨¦§¨¦

,jxcaî àtt áø ìéæàåcvî òLBäé áøc déøa àðeä áøå ,déðéîécv §¨¦©¨¨¦§¦¥§©¨§¥§©§ª©¦
,déìàîOjxcd rvn`adééæçiia` d`x -à÷c éøéøî áè÷ àeääì §¨¥©§¥§©¤¤§¦¦§¨

déìàîNc détàì éúà,l`ny cva mz`xwl `ay -àøcäà ¨¥§©¥¦§¨¥©§§¨
[xiard-]òLBäé áøc déøa àðeä áøìe ,déìàîNì àtt áøì§©¨¨¦§¨¥§©¨§¥§©§ª©

éì LLç àìc àðL éàî àðà ,àtt áø déì øîà .déðéîéìrecn - ¦¦¥¨©¥©¨¨£¨©§¨§Ÿ¨©¦
.epnn wfpi ip`y yyeg jpi`déì øîà,`tt axl iia`àzòL zà ¨©¥©§©§¨

Cì úîéé÷`le ,aeh lfn jl yie xiyr dz`y ,jl zcner dryd - ¨§©¨
.wfpz

:ixixn ahw ievn izn zx`an `xnbdæenúa ãçîycg y`xn - ¥©§©
fenzdéa øñzéL ãò,fenza f"h cr -éçéëL éàcå.ixixn ahwd ©¦§©¥©©§¦¦

Cìéàå ïàkî,fenza f"h xg`n -.éçéëL àì ÷ôñ éçéëL ÷ôñ ¦¨§¥©¨¥§¦¦¨¥Ÿ§¦¦
éçkzLîe[miievne-]àãéîøb áöç àìc àaöçc éìeèaayr lva - ¦§©§¦§¥§©§¨§Ÿ¨©©§¦¨

,dn` lcb `ly avgdåmiievn okéåä àìc àéðôe àøôöc éìeèá §§¥§©§¨©§¨§Ÿ¨¥
àãéîøb,dn` mda oi`y axrde xwead lva -åaøwéòmiievn ©§¦¨§¦¨

.àqkä úéác éìeèa§¥§¥©¦¥
:oexeir icil mi`iand mixac dylyéléî úìz éðä ,óñBé áø øîà̈©©¥¨¥§¨¦¥

el` mixac dyly -àøBäðì àðBaøà áéäé.oexeir icil mi`ian - ¨¦©§¨¦§¨
,md el`eLéø ÷éøñc ïîLáé déeizexryyk ey`x wxqnd - ©§¨¦¥¥¨¥

,zeyaiéè éúLc ïîeéè óó,ziagdn shthnd oiin dzeyd ±ïîe ©§¨¥¦¦©
àòøk äéðúééîcà éðñî íééñcinn zegl eilbxyk eilrpn lrepd - §¨¦§¨¥©§¨¦§¥©§¨

.dvigxd
:zeipr icil mi`iand mixacàúéáa éàìzxie`a ezit dlezd - §¨¥§¥¨

,cg` lq jezaàúeiðòì éL÷.zeiprl `iane dyw -éLðéà éøîàãk ¨¦©£¦¨¦§¨§¦¦§¥
,xnel miyp` milibxy enk -àzìéñ àìzzte lq dlezd - §¨¦§¨

,ekezadéðBæî àìz:`xnbd zx`an .eizepefn wigxn -ïøîà àìå §¨§¥§Ÿ£¨¨
,zeiprl dywyàlàdlezykàzôéø,mgl -ìáàdlez m` ¤¨¦§¨£¨

éøååëå àøNéa,mibc e` xya -da ïì úéìc meyn ,yygdéçøBà ¦§¨§©§¥¥¨¨§¥
àéäy -.mzelzl jxcd ¦

àúéáa éøàt,ziaa oqxen ±àúeiðòì éL÷.zeiprl `iane dyw - ¨¥§¥¨¨¦©£¦¨
okeàøåLð[mgl ly mixexit-].àúeiðòì éL÷ ,àúéáaeéìéìa ¦§¨¨§¥¨¨¦©£¦¨§¥¥

úéòéáø éìéìáe úBúaLmbdéåléò ïé÷éfî eøLlr miwifn mixey ± ©¨§¥¥§¦¦¨©¦¦¦¨¥
.mixexitd

:zeiprl mxeb mixexit jilynd recn zx`an `xnbdàøqéà¦¨¨
éðBæîc,zepefnd lr dpennd xyd -,déîL ãé÷ðokle ,zeiwp oeyln ¦§¥§¦§¥

e .lbxa miqxcpe miklyen mixexit eidiy dvex epi`àøqéà¦¨¨
àúeiðòc,zeiprd lr dpennd xyd ±,déîL ìáð,jelkil oeyln ©£¦¨¨¨§¥

.zta oeiwp bdpn mibdep oi`y ziaa qpkpe
gipndàòö[dxrw-]àaöçc àîetà,ckd it lr ±.àúeiðòì éL÷ ¨¨©¨§©§¨¨¥©£¦¨

:mdn xdfdl yiy mitqep mixacéòöa àiî éúLc ïàîin - ©§¨¥©¨§¨¥
,dxrwdn min dzeyyéú÷eøáì éL÷.mipir oeilkl ±éìçz ìéëàc ¨¥¦§§¦§¨¦©£¥

miilgy lke`d ±déãé éLî àìå,eici ugex `le -ïéúìz ãéçôî §Ÿ¨¥§¥§©¥§¨¦
ïéîBé.recn rcei epi`e mei miyely cgtn ± ¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `iw sc migqt(iriax meil)

:lwc ici lry wfid ipte` dnk zx`an `xnbdéðtîc ïàî éàä©©§¦§¦
àì÷éãc àcøébà,uevw lwc lr eikxv dyerd -déãéãì déì àãçà ©¦§¨§¦§¨¨£¨¥§¦¥

àbìt çeø.weziyd ileg eze` zfge` -déLéø éìöîc ïàî éàäå ©©§¨§©©§©§¥¥¥
àì÷éãc àcøébà,uevw lwc lr ey`x dhnd -çeø déì àãçà ©¦§¨§¦§¨¨£¨¥©

àãøö.y`xd ivg a`k eze` fge` -àì÷écà éòñôc ïàî éàä- §¨¨©©§¨§¦©¦§¨
,lwc iab lr blcne rqetdìè÷éî éà,lwcd uvwp m` -ìéè÷- ¦¦§©¨¦

e ,yi`d bxdpø÷òéà éà,lwcd xwrp -úééîe ø÷òéîyi`d xwrp - ¦¦£©¦£©¨¦
,zn e` bxdp yi`dy epxn`y dn :`xnbd zx`an .zneéléî éðä̈¥¦¥

déåléò déòøk çpî àìcblic `l` ,lwcd lr elbx gipd `ly - §Ÿ©©©§¥¦¨¥
,eilrnìáàm`déåléò déòøk çpî,eilr jxceda ïì úéì.yyg £¨©©©§¥¦¨¥¥¨¨

:mda dxey drx gexy lv ipin dnk zx`an `xnbdéìeè äMîç£¦¨¥
éåä,mda dxey drx gexy md lv ipin dying -àì÷éãc àìeè ¨¥¨§¦§¨

àãéçée ,icigi lwc ly lv -c àìeèiexwd oli`àìeè ,àcðë §¦¨¨§©§¨¨
àçøôce ,slv ly -àzãøæc àìeèicxfer ur ly -.oéøîàc àkéà §¨§¨¨¦§©§¨¦¨§¨§¦

àaøàc àìeè óà,dpitq ly -àzáøòc àìeèå.daxr ur ly - ©¨§©§¨§¨©£©§¨
ìk ,àúléîc àììkoli`déôðò Léôðc,miaexn eitpry -éL÷ §¨¨§¦§¨¨§¨¦¦§¥¨¥

déìeè.okeqne dyw eliv -åokìëoli`déåìéñ éL÷cevry - ¥§¨§¨¥¦§¥
,dywî øáì ,déìeè éL÷iexwd oli`,àLî eøkcéL÷c áb ìò óà ¨¥¥§©¦§¨¨©©©§¨¥

déåìéñ[dyw evry-]déìeè éL÷ àì,mrhde .dyw eliv oi` - ¦§¥Ÿ¨¥¥
døáì àãéL dì äøîàc,dpal dciyd dxn`y -éLôð éçøétC- §¨§¨¨¦¨¦§¨¦§¦©§¨

jnvr z` gixazìéè÷e Ceáàì ìéè÷c àeä eäéàc ,àLî eøkî¦§¨¨§¦¦§¦©£§¦
déãéãìoi`y `vnp .jze` mb bexdie ,jia` z` bxd `edy - §¦¥

:df oipra dbdpd `xnbd d`ian .eliva mi`vnp micydáø øîà̈©©
àðäk áøì àðéæç ,éMà`pdk ax z` izi`x -éìeè eälekî Léøôc ©¦£¦¨§©©£¨§¨¦¦§¥

yxty -.mdizgz ddy `le ,lv ipin lkn
:mipey zenewna miievnd micyd zeny z` zx`an `xnbd

miievnd micydéçøt éa,slv ura -éçeømicyde .mny ¥¦§¥¥
cmiievnàzãøæ éá,oicxfer ura -àãéLmicyde .mnycmiievn §¥§©§¨¦¨§

éøbéà éá,zebbd lr -étLéø:`xnbd zx`an .mnyà÷ôð éàîì ¥¦¨¥¦§¥§©¨§¨
dpéî,mzeny z` rcpy jkn `vi oipr dfi` ±ìzaizkàòéî÷ ¦¨§§¦¨

.igex mya eazki slv ur zgz wefip m` oebk ,mzenya
cyd :slvd zgzy cydn xdfdl cvik zx`an `xnbdcievnéá §¥

éçøt`id ,slv ura -.íéðéò dì ïéàL äiøa:`xnbd zx`anéàîì ¦§¥§¦¨¤¥¨¥©¦§©
dpéî à÷ôðxyt`y zrcl ,`l e` mipir dl yi m`dì éæefâì- ¨§¨¦¨§©¥¨

.eixg` ztcex dpi` mipir dl oi`y oeiky ,diptn gexal
:df oipra dyrn d`ian `xnbdàãç àðîéæzg` mrt -ìéæà äåä ¦§¨£¨£¨¨¦

ééeðôàì ïðaøî àaøeözgzn zeptzdl mkg cinlz jld -éáì §¨¥©¨¨§¦§¥§¥
tòîL ,éçømkg cinlzdàúà à÷cgexd `ay -dì éfâå ,déåléò ¦§¥¨©§¨£¨¦¨¥§©¦¨

,diptn gxae -àì÷éãì dé÷aç àìæà ékeixg` gexd dkldyk - ¦©§¨©§¥§¦§¨
,lwcd xwira dlwzpàì÷éc çååölwcd yai -àéä äò÷ôe- ¨©¦§¨¨§¨¦

.dxaype drwap gexde
:oicxferd zgzy micyd lr zx`an `xnbdàzãøæ éác àçøt- ¦§¨§¥§©§¨

,oicxferd zgzy micydéãéLdtiqen .lirl x`eank ,mny ¦¥
:`xnbdàúîì äëéîñc àzãøæ àä,xirl jenqd oicxfer ur -àì ¨§©§¨¦§¦¨§¨¨Ÿ

éãéL ïézéMî àúçt:`xnbd zx`an .micy miyiyn zegt ea oi` - ¨£¨¦¦¦¦¥
äpéî à÷ôð éàîì,my yi micy dnkàòéî÷ dì ázëéîìaezkl - §©¨§¨¦¨§¦§©¨§¦¨

.my yiy micyd xtqn itl rinw
:df oipra dyrn d`ian `xnbdàúîc àL÷ øa àeääxhey - ©©¨¨§¨¨

xirdéà÷å ìéæàcl cnre jldy -éaboli`îñ äåäc àzãøæéC §¨¦§¨¥©¥§©§¨©£¨¨¦
ïkzñéàå éãéL ïézéL déa eìò ,àúîì,micy miyiy eilr elr - §¨¨£¥¦¦¦¥§¦§©©

.okzqdeïðaøî àeääì àúàminkgd cg` iptl `a -òãé àìc £¨§©¥©¨¨§Ÿ¨©
àéä éãéL ïézéLc àzãøæce ,micy miyiy da yiy ±dì áúk ¦§©§¨§¦¦¦¥¦¨©¨

mkg cinlzdàãéL àãçì òéî÷xg`l .edwifi `ly cg` cyl ± ¨¦©©£¨¦¨
oknòîLxheyddéåeâa àbðéç eìúcjeza legn micyd elzy - ¨©§¨¦§¨§©¥

,oli`déëä eøLî à÷å,jk mixy mde ±àaøeö ék øîc déøãeñ §¨§¨¨¦¨¥§©¦§¨
ïðaøîla` ,mkg cinlz ly xceql dnec dfd oec`d ly xceqd ± ¥©¨¨

Ceøa òãé àìc øîa déa àð÷éãajxal rcei epi`y ep`vne epwca ± ¨¦§¨¥§©§Ÿ¨©¨
.[dx`tza l`xyi xher zkxa xceqd lrïðaøî àeää àúà`a - £¨©¥©¨¨

minkgd cg`äåä éãéL ïézéL àzãøæc òãécuray rciy - §¨©¦§©§¨¦¦¦¥£¨
e ,micy miyiy yi oicxfer.éãéL ïézéLc àòéî÷ dì áúkeà÷c òîL ¨©¨§¦¨§¦¦¦¥¨©§¨

eøîà,dfl df micydàëäî eëééðî ept.o`kn mkilk e`ived - ¨§©¨©§¥¨¨
weqta xn`p :ahw `xwpd cyd lr dpc `xnbd(ck al mixac)áè÷'¤¤

.'éøéøî:`xnbd zx`anzeåä éáè÷ éømi`xwpd micy ipy yi - §¦¦§¥¦§¥£
,ahwãç`aàøäéè énwî,mixdvd iptl -ãçå`aàøäéè øúaî ©¦©¥¦£¨§©¦¨©¦£¨

cyd .mixdvd xg` -éa éæçéîe ,BîL 'éøéøî áè÷' àøäéè énwîc§¦©¥¦£¨¤¤§¦¦§¦£¥¥
àëîëc àck,gzek ly ck jeza d`xpe -àLça déa øãäåxfege - ©¨§©§¨§¨©¥©£¨

cyde .dxicw ly skk ekeza aaeqneãeLé áè÷' àøäéè øúác§¨©¦£¨¤¤¨
,BîL 'íéøäömildza xen`d(e `v),àféòc àðø÷ éa éæçéîed`xpe - ¨¢©¦§¦£¥¥©§¨§¦¨

,frd ipxwaàéôðk déa øãäå.dtp enk my aaeqne xfege ± §¨©¥§¨§¨
:df oipra dyrn d`ian `xnbdìéæàå ìé÷L äåä ééaàjled did - ©©¥£¨¨¦§¨¦

,jxcaî àtt áø ìéæàåcvî òLBäé áøc déøa àðeä áøå ,déðéîécv §¨¦©¨¨¦§¦¥§©¨§¥§©§ª©¦
,déìàîOjxcd rvn`adééæçiia` d`x -à÷c éøéøî áè÷ àeääì §¨¥©§¥§©¤¤§¦¦§¨

déìàîNc détàì éúà,l`ny cva mz`xwl `ay -àøcäà ¨¥§©¥¦§¨¥©§§¨
[xiard-]òLBäé áøc déøa àðeä áøìe ,déìàîNì àtt áøì§©¨¨¦§¨¥§©¨§¥§©§ª©

éì LLç àìc àðL éàî àðà ,àtt áø déì øîà .déðéîéìrecn - ¦¦¥¨©¥©¨¨£¨©§¨§Ÿ¨©¦
.epnn wfpi ip`y yyeg jpi`déì øîà,`tt axl iia`àzòL zà ¨©¥©§©§¨

Cì úîéé÷`le ,aeh lfn jl yie xiyr dz`y ,jl zcner dryd - ¨§©¨
.wfpz

:ixixn ahw ievn izn zx`an `xnbdæenúa ãçîycg y`xn - ¥©§©
fenzdéa øñzéL ãò,fenza f"h cr -éçéëL éàcå.ixixn ahwd ©¦§©¥©©§¦¦

Cìéàå ïàkî,fenza f"h xg`n -.éçéëL àì ÷ôñ éçéëL ÷ôñ ¦¨§¥©¨¥§¦¦¨¥Ÿ§¦¦
éçkzLîe[miievne-]àãéîøb áöç àìc àaöçc éìeèaayr lva - ¦§©§¦§¥§©§¨§Ÿ¨©©§¦¨

,dn` lcb `ly avgdåmiievn okéåä àìc àéðôe àøôöc éìeèá §§¥§©§¨©§¨§Ÿ¨¥
àãéîøb,dn` mda oi`y axrde xwead lva -åaøwéòmiievn ©§¦¨§¦¨

.àqkä úéác éìeèa§¥§¥©¦¥
:oexeir icil mi`iand mixac dylyéléî úìz éðä ,óñBé áø øîà̈©©¥¨¥§¨¦¥

el` mixac dyly -àøBäðì àðBaøà áéäé.oexeir icil mi`ian - ¨¦©§¨¦§¨
,md el`eLéø ÷éøñc ïîLáé déeizexryyk ey`x wxqnd - ©§¨¦¥¥¨¥

,zeyaiéè éúLc ïîeéè óó,ziagdn shthnd oiin dzeyd ±ïîe ©§¨¥¦¦©
àòøk äéðúééîcà éðñî íééñcinn zegl eilbxyk eilrpn lrepd - §¨¦§¨¥©§¨¦§¥©§¨

.dvigxd
:zeipr icil mi`iand mixacàúéáa éàìzxie`a ezit dlezd - §¨¥§¥¨

,cg` lq jezaàúeiðòì éL÷.zeiprl `iane dyw -éLðéà éøîàãk ¨¦©£¦¨¦§¨§¦¦§¥
,xnel miyp` milibxy enk -àzìéñ àìzzte lq dlezd - §¨¦§¨

,ekezadéðBæî àìz:`xnbd zx`an .eizepefn wigxn -ïøîà àìå §¨§¥§Ÿ£¨¨
,zeiprl dywyàlàdlezykàzôéø,mgl -ìáàdlez m` ¤¨¦§¨£¨

éøååëå àøNéa,mibc e` xya -da ïì úéìc meyn ,yygdéçøBà ¦§¨§©§¥¥¨¨§¥
àéäy -.mzelzl jxcd ¦

àúéáa éøàt,ziaa oqxen ±àúeiðòì éL÷.zeiprl `iane dyw - ¨¥§¥¨¨¦©£¦¨
okeàøåLð[mgl ly mixexit-].àúeiðòì éL÷ ,àúéáaeéìéìa ¦§¨¨§¥¨¨¦©£¦¨§¥¥

úéòéáø éìéìáe úBúaLmbdéåléò ïé÷éfî eøLlr miwifn mixey ± ©¨§¥¥§¦¦¨©¦¦¦¨¥
.mixexitd

:zeiprl mxeb mixexit jilynd recn zx`an `xnbdàøqéà¦¨¨
éðBæîc,zepefnd lr dpennd xyd -,déîL ãé÷ðokle ,zeiwp oeyln ¦§¥§¦§¥

e .lbxa miqxcpe miklyen mixexit eidiy dvex epi`àøqéà¦¨¨
àúeiðòc,zeiprd lr dpennd xyd ±,déîL ìáð,jelkil oeyln ©£¦¨¨¨§¥

.zta oeiwp bdpn mibdep oi`y ziaa qpkpe
gipndàòö[dxrw-]àaöçc àîetà,ckd it lr ±.àúeiðòì éL÷ ¨¨©¨§©§¨¨¥©£¦¨

:mdn xdfdl yiy mitqep mixacéòöa àiî éúLc ïàîin - ©§¨¥©¨§¨¥
,dxrwdn min dzeyyéú÷eøáì éL÷.mipir oeilkl ±éìçz ìéëàc ¨¥¦§§¦§¨¦©£¥

miilgy lke`d ±déãé éLî àìå,eici ugex `le -ïéúìz ãéçôî §Ÿ¨¥§¥§©¥§¨¦
ïéîBé.recn rcei epi`e mei miyely cgtn ± ¦
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xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aiw sc migqt(iying meil)

øëBñîcmiitzkdn mc fiwnd -déãé éLî àìå,eici ugx `le - ¦§©§Ÿ¨¥§¥
ãéçôîcgt efge` -dééæî ìé÷Lc .éîBé äòáLeizexry lhepd - §©¥¦§¨¥§¨¦©§¥

éîBé àúìz ãéçôî ,déãé éLî àìå.mini dyly -déøôeè ìé÷Lc- §Ÿ¨¥§¥§©¥§¨¨¥§¨¦§¥
eipxtv lhepdå .àîBé ãç ãéçôî ,déãé éLî àìå,micgtnd el` lk §Ÿ¨¥§¥§©¥©¨§

ãéçôî à÷ éàî òãé àì.cgtn `ed recn rcei epi` - Ÿ¨©©¨§©¥
:`xnbd dtiqenàéñeàà àãécil ezty lr eci zzl libxd - §¨©§¨

,eixigpàãçôì àbøcgex cgt eilr dlriy jxce mleq `ed - ©§¨§©£¨
.drxàúetà àãé,egvn lr eci ozepd -ì àbøcàzðéLmleq `ed - §¨©¨©§¨§¦§¨

.mcxdl jxce
:drx gex oipra `ziixa d`ian `xnbdàðz,`ziixaaïéìëBà ¨¨¨¦

ïé÷Lîemi`vnpdeléôà ,ähnä úçzmd m`,ìæøa éìëa ïéteçî ©§¦©©©¦¨£¦§¦¦§¦©§¤
.ïäéìò äøBL äòø çeø©¨¨¨£¥¤

:zezay ilile zeiriax ilila min ziizyïðaø eðz,`ziixaaàì ¨©¨¨Ÿ
íéî íãà äzLéxp ilaíàå ,úBúaL éìéìa àìå úBiòéáø éìéìa àì ¦§¤¨¨©¦Ÿ§¥¥§¦¦§Ÿ§¥¥©¨§¦

BLàøa Bîc ,äúL,ey`x lr `di envr lr `iany ezzin oer ± ¨¨¨§Ÿ
éðtîyiyäðkñ:`xnbd zx`an .el` mipnfa min ziizyaéàî ¦§¥©¨¨©

däðkñzpkq ,xaca yiyäòø çeø.el` zelila mind lr dxeyd ©¨¨©¨¨
éçö íàå`nv `ed m`e ±dézðwz éàî,zezyl lkeiy(àîéð) §¦¨¦©©©§¥

[àîéì]d z`ézLéð øãäå ,íénä ìò ãåc øîàL úBìB÷ äòáLxg`e ± ¥¨¦§¨¤¨©¨¦©©©¦©£©¦§¥
:zelew drayd md dn `xnbd zx`an .dzyi jkøîàpLmildz) ¤¤¡©

(h-b hk[.`],íéaø íéî ìò 'ä íéòøä ãBákä ìà ,íénä ìò 'ä ìB÷'©©¨¦¥©¨¦§¦©©¦©¦
[.a],çka 'ä ìB÷[.b],øãäa 'ä ìB÷[.c]øaLéå íéæøà øáBL 'ä ìB÷ ©Ÿ©¤¨¨¥£¨¦©§©¥

,ïBðálä éæøà úà 'ä[.d],Là úBáäì áöBç 'ä ìB÷[.e]ìéçé 'ä ìB÷ ¤©§¥©§¨¥©£¥¨¦
,Lã÷ øaãî 'ä ìéçé øaãî[.f]úBøòé óBNçiå úBìià ììBçé 'ä ìB÷ ¦§¨¨¦¦§©¨¥§¥©¨©¤¡§¨

àì éàå .'ãBák øîBà Blek Bìëéäáe,z`f xnel leki epi` m`e ± §¥¨¥¨§¦Ÿ
ïéôãøéðà ïBøâéðà ïôL ìeì ,éëä [àîéì] (àîéð),ygl oin -ïéa ¥¨¨¦¨¨£¦§£¦¨§¦¥

àðáéúé éáëBk,miakek oia ayei ip` -àðìéæà éðénL éòéìa ïéa- ¨¥¨¦§¨¥§¦¥©¦¥¨¦§¨
egipde mdn cg` mkl exga ,mipnye miyegk miyp` oia jled ip`

.ize`àì éàå,z`f mb xnel lekidéãäa Léðéà àkéà éàyi m` - §¦Ÿ¦¦¨¦¦©£¥
,oyi `ed m` ,ezi` sqep mc`déøòúéð,ezpyn eze` xxeriy - ¦§£¥

àiî àðéçö àúðìt øa àéðìt ,déì àîéìå`nv zipelt oa ipelt ± §¥¨¥§¨§¨©§¨¦¨¨¦¨©¨
,minl ip`ézLéð øãäå.dzyi jk xg`e ±àì éàåmc` ezi` `vnp ©£©¦§¥§¦Ÿ

,sqepàaöçà àîzëð L÷ø÷îckd lr ckd ieqik mr ywywiy - §©§¥©§¨¨©©§¨
,ezi` sqep mc` yi eli`k rnyiiy ,mind lyàì éàå .ézLéð øãäå©£©¦§¥§¦Ÿ

,ckd lr ywywl ieqik el oi` -éãéî da éãLéðcka jilyiy - ¦§¥¨¦¦
,dn xac.ézLéð øãäå©£©¦§¥

:dlila minb`e zexdpn min ziizyïðaø eðz,`ziixaaäzLé àì ¨©¨¨Ÿ¦§¤
Bîc ,äúL íàå ,äìéla íénâàä ïî àìå úBøäpä ïî àì íéî íãà̈¨©¦Ÿ¦©§¨§Ÿ¦¨£©¦©©§¨§¦¨¨¨

BLàøa,ey`x lr ezzin oer ±äðkqä éðtî.ef dizya yiy §Ÿ¦§¥©©¨¨
:`xnbd zx`anäðkñ éàî,ef dizya yiéøéøáL úðkñzkn - ©©¨¨©¨©©§¦¦

.ok `xwp oexer zkn lr dpennd cydy ,oexerö éàåéç`ed m`e - §¦¨¦
`nvdézðwz éàî,zezyl lkeiyLéðéà àkéà éàsqep,déãäa ©©©§¥¦¦¨¦¦©£¥

àì éàå .àiî àðéçö àúðìt øa àéðìt déì àîéìmc` ezi` `vnp ¥¨¥§¨§¨©§¨¦¨¨¦¨©¨§¦Ÿ
,sqepdéLôðì eäéà [àîéì] (àîéð),enya envrl xn`iy -,àéðìt ¥¨¦§©§¥§¨§¨

éø éøé éøéø éøéøa éøéøáL éøéøáMî øäcæéà énéà éì äøîà`ed - ¨§¨¦¦¦¦§©©¦©§¦¦©§¦¦§¦¦¦¦§¦¦
eny mixikfny mrt lkay rneyyk hrnzn cydy ,ygl

xnel jiynne .ztqep ze` mihrnnéøeéç éñëa àiî àðéçöip` - ¨¦¨©¨§¨¥¦§¥
lr dpenn dfd cydy ,zepal qxg zeqeka min zezyl `nv

.qxg ly zeqekd
:dpyna epipyeléôàåqpxtzny ipr,'åëå éeçîzä ïî`iad `l m` ©£¦¦©©§

oii dpwie eyealn xekni ,zeqek rax`l oii dwcvd i`ab el
.dpynd ixaca yecigd dn zx`an `xnbd .zeqek rax`l

:`xnbd zl`eyàèéLtoii zepwl ick eyealn z` xekniy §¦¨
miiwl ick ezlekiay dn lk zeyrl el yi ixdy ,zeqek rax`l

:`xnbd daiyn .zeevnd z`àëøöð àìdf oicàlàxnel ick Ÿ¦§§¨¤¨
yì eléôàzrc[EzaL äNò øîàc àáé÷ò éaømeikìBçdaxz `ly £¦§©¦£¦¨§¨©£¥©©§

,dcerqa da,úBiøaì Cøèöz ìàåzefazdl jixv mc` oi`y epiide §©¦§¨¥©§¦
xear mby xnel mewn dide .zayd ceak liaya ecba z` xeknle
dkxved okle ,ecba xeknle zefazdl jixv epi` zeqek rax`

c ,ycgl dpyndàëämda yiy oeik ,zeqek rax` oiprlíeMî ¨¨¦
,àqéð éîeñøtiax mb ,mixvn z`ivie dcbd mdilr mixne`y ¦§¥¦¨

`aiwr[äãBî] (éãåî).oii zepwle eyealn xeknl jixvy ¤
:ote` lka epi` `aiwr iax ly epicy zx`an `xnbdéác àðz̈¨§¥

Cøèöz ìàå ìBç EzaL äNò àáé÷ò éaø øîàL ét ìò óà ,eäiìà¥¦¨©©¦¤¨©©¦£¦¨£¥©©§§©¦§¨¥
,úBiøaì,xzeia el dwegc drydy inl `l` ok xn` `lìáà ©§¦£¨

e ,reayd zeni x`ya mvnhvdl mc` jixvèòeî øác àeä äNBò¤¨¨¨
Búéa CBúa:`xnbd zx`an .zay ceakleäðéð éàî`ed dn ± §¥©¦§

,zeyrl el yiy hrend xacdàðñøäc àñk ,àtt áø øîàmibc - ¨©©¨¨¨¨§©§¨¨
.odly onya gnw mr mipbehn:hren xac zeyrl yiy di`xde

ïðúãkdpyna(k"n d"t zea`),øîpk æò éåä ,øîBà àîéz ïa äãeäé éaø §¦§©©¦§¨¤¥¨¥¡¥©©¨¥
,jciay zlekidn xzei zeevna wfgzd -ådidz okøLpk ì÷eõø §©©¤¤¨

éáà ïBöø úBNòì ,éøàk øBaâå éávk.íéîMaL Eel yiy x`eane ©§¦§¦¨£¦©£§¨¦¤©¨©¦
.ezlekin xzei zay ceakl hren xac siqedl

,Bða òLBäé éaø úà àáé÷ò éaø äeö íéøác äòáL ,ïðaø eðz.`,éða ¨©¨¨¦§¨§¨¦¦¨©¦£¦¨¤©¦§ª©§§¦
øéò ìL däáBâa áLz ìà,[miaye mixaer mc` ipay mewn]äðLúå ©¥¥§§¨¤¦§¦§¤

.a .jceniln jewiqti `ly ick ,jcenil z` myøéòa øeãz ìàå§©¨§¦
,íéîëç éãéîìz äéLàøLipiipra `le mcenila micexh mdy oeik ¤¨¤¨©§¦¥£¨¦

.b .xird,íBàút Eúéáì ñðkz ìàåmcew jlew rnyd `l` §©¦¨¥§¥§¦§
e ,zeripv xac my miyer `ny ,qpkzyïkL ìkqpkz `ly ¨¤¥

me`zt.Eøéáç úéáì.céìâøî íéìòðî òðîz ìàå,Ecinlzl i`pby §¥£¥§§©¦§©¦§¨¦¥©§¤
.d .sgi jlil mkgíkLäxweaa,ìBëàålvpz jkaeéðtî õéwa ©§¥¤¡©©¦¦§¥

.äpévä éðtî óøBçáe ,änçä.eCøèöz ìàå ìBç EzaL äNòå ©©¨©¤¦§¥©¦¨©£¥©©§§©¦§¨¥
.úBiøaì.fìczLî éåäåoenna wqrzdlú÷çNî äòMäL íãà íò ©§¦¤¡¥¦§©¥¦¨¨¤©¨¨§©¤¤

Bìaehd elfny itl ,ax oenn zgeexda eze` zgnyn drydy ±
.enr wqrznd lr mb rityn,àtt áø øîà`aiwr iax xn`y dn ¨©©¨¨

,el zwgyn drydy mc` mr lczydlàìdpeekddépéî ïaæéîì Ÿ§¦§©¦¥
,epnn zepwl -åokdéì éðeaæì àìlfn el yiy oeiky ,el xeknl - §Ÿ§©¥¥

.df wqrn giexnd `ed `di ,aehàlàezpeekúeôzeL ãaòîì ¤¨§¤§©¨
déãäadtiqen .migeexa enr welgle ,enr zetzey zeyrl - ©£¥

:`xnbdáéúëc éàî ,÷çöé øa ìàeîL áø øîàc àzLäålr §©§¨§¨©©§¥©¦§¨©¦§¦
aei` zglvd(i ` aei`),'zëøa åéãé äNòî'y epcnllìèBpä ìk ©£¥¨¨¥©§¨¨©¥

.Cøaúî áBiàî äèeøtelfny mc` mr wqrzdl aehy jkn cnlpe §¨¥¦¦§¨¥
e ,aeh,éîc øétL déì éðeaæìe dépéî ïaæéîì eléôàzkxa lgy oeiky £¦§¦§©¦¥§©¥¥©¦¨¥

.jxazn xac epnn lhepd lk ,epenn lr 'd
äéäLk éçBé ïa ïBòîL éaø úà àáé÷ò éaø äeö íéøác äMîçiax £¦¨§¨¦¦¨©¦£¦¨¤©¦¦§¤©§¤¨¨

`aiwrïéøeñàä úéáa Leáçzeklnd zxifb lr xary meyn ¨§¥¨£¦
,dxez cnileBì øîà,oerny iaxøîà .äøBz éðãnì ,éaøiax el ¨©©¦©§¥¦¨¨©

,`aiwr,Eãnìî éðéà,dxez izcnily zngn ize` eyag ixdy ¥¦§©¤§
.dpkq icil dz` mb `eaz jcnl` m`eBì øîà,oerny iaxíà ¨©¦

àaà éçBéì øîBà éðà ,éðãnìî äzà ïéàaxewn `edy ,ily ¥©¨§©§¥¦£¦¥§©©¨
,zeklnlBì øîà .úeëìnì EøñBîe,`aiwr iaxänî øúBé ,éða ¤§©©§¨©§¦¥¦©

,÷éðäì äöBø äøt ÷ðéì äöBø ìâòäLdilr ciakn diccay algdy ¤¨¥¤¤¦Ÿ¨¨¨§¥¦
oke .ezwipn dxtd oi` wpg zpkqa lbrdyk mewn lkne ,dxrvne
ip`y `l` ,ipnn cenll dvex dz`y dnn xzei jcnll dvex ip`

.ok zngn qtzzy yyegBì øîà,oerny iaxåixdäðkña éîm` ¨©§¦§©¨¨
,ipcnlz,äðkña ìâò àìäåjpi`e zqtzp xak dz`y ,ip` xnelk ©£Ÿ¥¤§©¨¨

.dxez cenil lr iytp xeqn` m` jl ztk` dne ,dpkqaBì øîà̈©
.` ,mixac dyng `aiwr iax,ìBãb ïìéàa äìzéä ÷ðçéì zLwa íà¦¦©§¨¥¨¥¦¨¤§¦¨¨

zeixal dxez cnll dvex dz` m` ,xnelk .dgeha dzind f`y
.a .enya eixac xn`ze lecb ax iptl cnlz ,jnn elawieäzàLëe§¤©¨

ða úà ãnìîE,azkay dxezäâeî øôña eäãnìzx`an .zeierhn §©¥¤¦§©§¥§¥¤¤
:`xnbdàéä éàîlr `le oad cenil lr xidfd cenil dfi`a - ©¦

,a`d cenilàúãça ,àéLøLî áø àîézéàå àáø øîàoaa - ¨©¨¨§¦¥¨©§¨§§¨§©§¨
citwdl jk lk jixvy mrhde .df xtqa ycg cenil cnely

meyn ,ecenilaàzLaLc,yaeyn cenil -ìò ìòc ïåékoeik - §©¦§¨¥¨§¨¨
.b .mxey`l mixacd z` oiadle e`ivedl dyw ey`xa qpkpyàìŸ

.Eøéáç da ìMéaL äøéã÷a ìMáz:`xnbd zx`aneäéð éàîdn ± §©¥¦§¥¨¤¦¥¨£¥§©¦
`yi `ly ,dfa dpeekd,äLeøb.ezian df d`ived mpga `l ixdy §¨

oky lkedìòa éiça,äLeøb àNpL Leøb ,øî øîàc ,yinyz zrya §©¥©§¨§¨©©¨¤¨¨§¨
yiähna úBòc òaøà`ide ,dpey`xd ezy` lr ayeg `ed ± ©§©¥©¦¨

.oey`xd dlra lr zayeg,àîéà úéòa éàå`aiwr iax ixacy §¦¨¥¥¨
exn`pa eléôà`yep,äðîìà,mrhdeéôì £¦§©§¨¨§¦
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קלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aiw sc migqt(iying meil)

øëBñîcmiitzkdn mc fiwnd -déãé éLî àìå,eici ugx `le - ¦§©§Ÿ¨¥§¥
ãéçôîcgt efge` -dééæî ìé÷Lc .éîBé äòáLeizexry lhepd - §©¥¦§¨¥§¨¦©§¥

éîBé àúìz ãéçôî ,déãé éLî àìå.mini dyly -déøôeè ìé÷Lc- §Ÿ¨¥§¥§©¥§¨¨¥§¨¦§¥
eipxtv lhepdå .àîBé ãç ãéçôî ,déãé éLî àìå,micgtnd el` lk §Ÿ¨¥§¥§©¥©¨§

ãéçôî à÷ éàî òãé àì.cgtn `ed recn rcei epi` - Ÿ¨©©¨§©¥
:`xnbd dtiqenàéñeàà àãécil ezty lr eci zzl libxd - §¨©§¨

,eixigpàãçôì àbøcgex cgt eilr dlriy jxce mleq `ed - ©§¨§©£¨
.drxàúetà àãé,egvn lr eci ozepd -ì àbøcàzðéLmleq `ed - §¨©¨©§¨§¦§¨

.mcxdl jxce
:drx gex oipra `ziixa d`ian `xnbdàðz,`ziixaaïéìëBà ¨¨¨¦

ïé÷Lîemi`vnpdeléôà ,ähnä úçzmd m`,ìæøa éìëa ïéteçî ©§¦©©©¦¨£¦§¦¦§¦©§¤
.ïäéìò äøBL äòø çeø©¨¨¨£¥¤

:zezay ilile zeiriax ilila min ziizyïðaø eðz,`ziixaaàì ¨©¨¨Ÿ
íéî íãà äzLéxp ilaíàå ,úBúaL éìéìa àìå úBiòéáø éìéìa àì ¦§¤¨¨©¦Ÿ§¥¥§¦¦§Ÿ§¥¥©¨§¦

BLàøa Bîc ,äúL,ey`x lr `di envr lr `iany ezzin oer ± ¨¨¨§Ÿ
éðtîyiyäðkñ:`xnbd zx`an .el` mipnfa min ziizyaéàî ¦§¥©¨¨©

däðkñzpkq ,xaca yiyäòø çeø.el` zelila mind lr dxeyd ©¨¨©¨¨
éçö íàå`nv `ed m`e ±dézðwz éàî,zezyl lkeiy(àîéð) §¦¨¦©©©§¥

[àîéì]d z`ézLéð øãäå ,íénä ìò ãåc øîàL úBìB÷ äòáLxg`e ± ¥¨¦§¨¤¨©¨¦©©©¦©£©¦§¥
:zelew drayd md dn `xnbd zx`an .dzyi jkøîàpLmildz) ¤¤¡©

(h-b hk[.`],íéaø íéî ìò 'ä íéòøä ãBákä ìà ,íénä ìò 'ä ìB÷'©©¨¦¥©¨¦§¦©©¦©¦
[.a],çka 'ä ìB÷[.b],øãäa 'ä ìB÷[.c]øaLéå íéæøà øáBL 'ä ìB÷ ©Ÿ©¤¨¨¥£¨¦©§©¥

,ïBðálä éæøà úà 'ä[.d],Là úBáäì áöBç 'ä ìB÷[.e]ìéçé 'ä ìB÷ ¤©§¥©§¨¥©£¥¨¦
,Lã÷ øaãî 'ä ìéçé øaãî[.f]úBøòé óBNçiå úBìià ììBçé 'ä ìB÷ ¦§¨¨¦¦§©¨¥§¥©¨©¤¡§¨

àì éàå .'ãBák øîBà Blek Bìëéäáe,z`f xnel leki epi` m`e ± §¥¨¥¨§¦Ÿ
ïéôãøéðà ïBøâéðà ïôL ìeì ,éëä [àîéì] (àîéð),ygl oin -ïéa ¥¨¨¦¨¨£¦§£¦¨§¦¥

àðáéúé éáëBk,miakek oia ayei ip` -àðìéæà éðénL éòéìa ïéa- ¨¥¨¦§¨¥§¦¥©¦¥¨¦§¨
egipde mdn cg` mkl exga ,mipnye miyegk miyp` oia jled ip`

.ize`àì éàå,z`f mb xnel lekidéãäa Léðéà àkéà éàyi m` - §¦Ÿ¦¦¨¦¦©£¥
,oyi `ed m` ,ezi` sqep mc`déøòúéð,ezpyn eze` xxeriy - ¦§£¥

àiî àðéçö àúðìt øa àéðìt ,déì àîéìå`nv zipelt oa ipelt ± §¥¨¥§¨§¨©§¨¦¨¨¦¨©¨
,minl ip`ézLéð øãäå.dzyi jk xg`e ±àì éàåmc` ezi` `vnp ©£©¦§¥§¦Ÿ

,sqepàaöçà àîzëð L÷ø÷îckd lr ckd ieqik mr ywywiy - §©§¥©§¨¨©©§¨
,ezi` sqep mc` yi eli`k rnyiiy ,mind lyàì éàå .ézLéð øãäå©£©¦§¥§¦Ÿ

,ckd lr ywywl ieqik el oi` -éãéî da éãLéðcka jilyiy - ¦§¥¨¦¦
,dn xac.ézLéð øãäå©£©¦§¥

:dlila minb`e zexdpn min ziizyïðaø eðz,`ziixaaäzLé àì ¨©¨¨Ÿ¦§¤
Bîc ,äúL íàå ,äìéla íénâàä ïî àìå úBøäpä ïî àì íéî íãà̈¨©¦Ÿ¦©§¨§Ÿ¦¨£©¦©©§¨§¦¨¨¨

BLàøa,ey`x lr ezzin oer ±äðkqä éðtî.ef dizya yiy §Ÿ¦§¥©©¨¨
:`xnbd zx`anäðkñ éàî,ef dizya yiéøéøáL úðkñzkn - ©©¨¨©¨©©§¦¦

.ok `xwp oexer zkn lr dpennd cydy ,oexerö éàåéç`ed m`e - §¦¨¦
`nvdézðwz éàî,zezyl lkeiyLéðéà àkéà éàsqep,déãäa ©©©§¥¦¦¨¦¦©£¥

àì éàå .àiî àðéçö àúðìt øa àéðìt déì àîéìmc` ezi` `vnp ¥¨¥§¨§¨©§¨¦¨¨¦¨©¨§¦Ÿ
,sqepdéLôðì eäéà [àîéì] (àîéð),enya envrl xn`iy -,àéðìt ¥¨¦§©§¥§¨§¨

éø éøé éøéø éøéøa éøéøáL éøéøáMî øäcæéà énéà éì äøîà`ed - ¨§¨¦¦¦¦§©©¦©§¦¦©§¦¦§¦¦¦¦§¦¦
eny mixikfny mrt lkay rneyyk hrnzn cydy ,ygl

xnel jiynne .ztqep ze` mihrnnéøeéç éñëa àiî àðéçöip` - ¨¦¨©¨§¨¥¦§¥
lr dpenn dfd cydy ,zepal qxg zeqeka min zezyl `nv

.qxg ly zeqekd
:dpyna epipyeléôàåqpxtzny ipr,'åëå éeçîzä ïî`iad `l m` ©£¦¦©©§

oii dpwie eyealn xekni ,zeqek rax`l oii dwcvd i`ab el
.dpynd ixaca yecigd dn zx`an `xnbd .zeqek rax`l

:`xnbd zl`eyàèéLtoii zepwl ick eyealn z` xekniy §¦¨
miiwl ick ezlekiay dn lk zeyrl el yi ixdy ,zeqek rax`l

:`xnbd daiyn .zeevnd z`àëøöð àìdf oicàlàxnel ick Ÿ¦§§¨¤¨
yì eléôàzrc[EzaL äNò øîàc àáé÷ò éaømeikìBçdaxz `ly £¦§©¦£¦¨§¨©£¥©©§

,dcerqa da,úBiøaì Cøèöz ìàåzefazdl jixv mc` oi`y epiide §©¦§¨¥©§¦
xear mby xnel mewn dide .zayd ceak liaya ecba z` xeknle
dkxved okle ,ecba xeknle zefazdl jixv epi` zeqek rax`

c ,ycgl dpyndàëämda yiy oeik ,zeqek rax` oiprlíeMî ¨¨¦
,àqéð éîeñøtiax mb ,mixvn z`ivie dcbd mdilr mixne`y ¦§¥¦¨

`aiwr[äãBî] (éãåî).oii zepwle eyealn xeknl jixvy ¤
:ote` lka epi` `aiwr iax ly epicy zx`an `xnbdéác àðz̈¨§¥

Cøèöz ìàå ìBç EzaL äNò àáé÷ò éaø øîàL ét ìò óà ,eäiìà¥¦¨©©¦¤¨©©¦£¦¨£¥©©§§©¦§¨¥
,úBiøaì,xzeia el dwegc drydy inl `l` ok xn` `lìáà ©§¦£¨

e ,reayd zeni x`ya mvnhvdl mc` jixvèòeî øác àeä äNBò¤¨¨¨
Búéa CBúa:`xnbd zx`an .zay ceakleäðéð éàî`ed dn ± §¥©¦§

,zeyrl el yiy hrend xacdàðñøäc àñk ,àtt áø øîàmibc - ¨©©¨¨¨¨§©§¨¨
.odly onya gnw mr mipbehn:hren xac zeyrl yiy di`xde

ïðúãkdpyna(k"n d"t zea`),øîpk æò éåä ,øîBà àîéz ïa äãeäé éaø §¦§©©¦§¨¤¥¨¥¡¥©©¨¥
,jciay zlekidn xzei zeevna wfgzd -ådidz okøLpk ì÷eõø §©©¤¤¨

éáà ïBöø úBNòì ,éøàk øBaâå éávk.íéîMaL Eel yiy x`eane ©§¦§¦¨£¦©£§¨¦¤©¨©¦
.ezlekin xzei zay ceakl hren xac siqedl

,Bða òLBäé éaø úà àáé÷ò éaø äeö íéøác äòáL ,ïðaø eðz.`,éða ¨©¨¨¦§¨§¨¦¦¨©¦£¦¨¤©¦§ª©§§¦
øéò ìL däáBâa áLz ìà,[miaye mixaer mc` ipay mewn]äðLúå ©¥¥§§¨¤¦§¦§¤

.a .jceniln jewiqti `ly ick ,jcenil z` myøéòa øeãz ìàå§©¨§¦
,íéîëç éãéîìz äéLàøLipiipra `le mcenila micexh mdy oeik ¤¨¤¨©§¦¥£¨¦

.b .xird,íBàút Eúéáì ñðkz ìàåmcew jlew rnyd `l` §©¦¨¥§¥§¦§
e ,zeripv xac my miyer `ny ,qpkzyïkL ìkqpkz `ly ¨¤¥

me`zt.Eøéáç úéáì.céìâøî íéìòðî òðîz ìàå,Ecinlzl i`pby §¥£¥§§©¦§©¦§¨¦¥©§¤
.d .sgi jlil mkgíkLäxweaa,ìBëàålvpz jkaeéðtî õéwa ©§¥¤¡©©¦¦§¥

.äpévä éðtî óøBçáe ,änçä.eCøèöz ìàå ìBç EzaL äNòå ©©¨©¤¦§¥©¦¨©£¥©©§§©¦§¨¥
.úBiøaì.fìczLî éåäåoenna wqrzdlú÷çNî äòMäL íãà íò ©§¦¤¡¥¦§©¥¦¨¨¤©¨¨§©¤¤

Bìaehd elfny itl ,ax oenn zgeexda eze` zgnyn drydy ±
.enr wqrznd lr mb rityn,àtt áø øîà`aiwr iax xn`y dn ¨©©¨¨

,el zwgyn drydy mc` mr lczydlàìdpeekddépéî ïaæéîì Ÿ§¦§©¦¥
,epnn zepwl -åokdéì éðeaæì àìlfn el yiy oeiky ,el xeknl - §Ÿ§©¥¥

.df wqrn giexnd `ed `di ,aehàlàezpeekúeôzeL ãaòîì ¤¨§¤§©¨
déãäadtiqen .migeexa enr welgle ,enr zetzey zeyrl - ©£¥

:`xnbdáéúëc éàî ,÷çöé øa ìàeîL áø øîàc àzLäålr §©§¨§¨©©§¥©¦§¨©¦§¦
aei` zglvd(i ` aei`),'zëøa åéãé äNòî'y epcnllìèBpä ìk ©£¥¨¨¥©§¨¨©¥

.Cøaúî áBiàî äèeøtelfny mc` mr wqrzdl aehy jkn cnlpe §¨¥¦¦§¨¥
e ,aeh,éîc øétL déì éðeaæìe dépéî ïaæéîì eléôàzkxa lgy oeiky £¦§¦§©¦¥§©¥¥©¦¨¥

.jxazn xac epnn lhepd lk ,epenn lr 'd
äéäLk éçBé ïa ïBòîL éaø úà àáé÷ò éaø äeö íéøác äMîçiax £¦¨§¨¦¦¨©¦£¦¨¤©¦¦§¤©§¤¨¨

`aiwrïéøeñàä úéáa Leáçzeklnd zxifb lr xary meyn ¨§¥¨£¦
,dxez cnileBì øîà,oerny iaxøîà .äøBz éðãnì ,éaøiax el ¨©©¦©§¥¦¨¨©

,`aiwr,Eãnìî éðéà,dxez izcnily zngn ize` eyag ixdy ¥¦§©¤§
.dpkq icil dz` mb `eaz jcnl` m`eBì øîà,oerny iaxíà ¨©¦

àaà éçBéì øîBà éðà ,éðãnìî äzà ïéàaxewn `edy ,ily ¥©¨§©§¥¦£¦¥§©©¨
,zeklnlBì øîà .úeëìnì EøñBîe,`aiwr iaxänî øúBé ,éða ¤§©©§¨©§¦¥¦©

,÷éðäì äöBø äøt ÷ðéì äöBø ìâòäLdilr ciakn diccay algdy ¤¨¥¤¤¦Ÿ¨¨¨§¥¦
oke .ezwipn dxtd oi` wpg zpkqa lbrdyk mewn lkne ,dxrvne
ip`y `l` ,ipnn cenll dvex dz`y dnn xzei jcnll dvex ip`

.ok zngn qtzzy yyegBì øîà,oerny iaxåixdäðkña éîm` ¨©§¦§©¨¨
,ipcnlz,äðkña ìâò àìäåjpi`e zqtzp xak dz`y ,ip` xnelk ©£Ÿ¥¤§©¨¨

.dxez cenil lr iytp xeqn` m` jl ztk` dne ,dpkqaBì øîà̈©
.` ,mixac dyng `aiwr iax,ìBãb ïìéàa äìzéä ÷ðçéì zLwa íà¦¦©§¨¥¨¥¦¨¤§¦¨¨

zeixal dxez cnll dvex dz` m` ,xnelk .dgeha dzind f`y
.a .enya eixac xn`ze lecb ax iptl cnlz ,jnn elawieäzàLëe§¤©¨

ða úà ãnìîE,azkay dxezäâeî øôña eäãnìzx`an .zeierhn §©¥¤¦§©§¥§¥¤¤
:`xnbdàéä éàîlr `le oad cenil lr xidfd cenil dfi`a - ©¦

,a`d cenilàúãça ,àéLøLî áø àîézéàå àáø øîàoaa - ¨©¨¨§¦¥¨©§¨§§¨§©§¨
citwdl jk lk jixvy mrhde .df xtqa ycg cenil cnely

meyn ,ecenilaàzLaLc,yaeyn cenil -ìò ìòc ïåékoeik - §©¦§¨¥¨§¨¨
.b .mxey`l mixacd z` oiadle e`ivedl dyw ey`xa qpkpyàìŸ

.Eøéáç da ìMéaL äøéã÷a ìMáz:`xnbd zx`aneäéð éàîdn ± §©¥¦§¥¨¤¦¥¨£¥§©¦
`yi `ly ,dfa dpeekd,äLeøb.ezian df d`ived mpga `l ixdy §¨

oky lkedìòa éiça,äLeøb àNpL Leøb ,øî øîàc ,yinyz zrya §©¥©§¨§¨©©¨¤¨¨§¨
yiähna úBòc òaøà`ide ,dpey`xd ezy` lr ayeg `ed ± ©§©¥©¦¨

.oey`xd dlra lr zayeg,àîéà úéòa éàå`aiwr iax ixacy §¦¨¥¥¨
exn`pa eléôà`yep,äðîìà,mrhdeéôì £¦§©§¨¨§¦
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פסחים. פרק עשירי - ערבי פסחים דף קיב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aiw sc migqt(iying meil)

úBòaöà ìk ïéàL[yinyz xa`-],úBåLipyd yinyz oi`y oeike ¤¥¨¤§¨¨
zeyrl dvxz m` .c .eze` `pyz oey`xd enk dl gepóeâå äåöî¦§¨§

,ìBãb,dpnn xkzyz mbe devn dyrzy epiidc(àìå) úBøét ìëBà ¨¥¥
øëN [Bìå]lk`zy zpn lr ,deld ly rwxw lr jizern delz - §¨¨

zexitd zlik` liayay ,xnelk ,`ziikpa rwxwd zexit z`
geix jl didi jkae ,yceg lka hren mekq d`eldd mekqn dwpz
dvxz m` .d .zerndn dpdp deldy d`eldd ly devn mbe ,lecb

zeyrlå äåöîjl didi devnd ici lr,øBäè óeâdidzäMà àNBð ¦§¨§¨¥¦¨
,dxiar xedxdn xedh jteb didi df ici lre,íéða Bìåjka miiwze §¨¦

.diaxe dixt zevn
`xnbd d`ian ,`aiwr iax dxedy ze`xed lirl e`iady ab`

:iax dxedy ze`xed,åéða úà LBãwä eðéaø äeö íéøác äòaøà.` ©§¨¨§¨¦¦¨©¥©¨¤¨¨
a øeãz ìà`xwpd mewneåä éðöéìc íeMî ,áéöðëLxird ipay ± ©¨§¤§§¦¦§¥¨¥¨

,mipvil myàúeðöéìa Cì eëLîe.a .zepvill jze` exxbie ±ìàå ¨§¨§¥¨¨§©
.úénøà úhî ìò áLz:dpeekd `xnbd zx`aneàìc ,éøîàc àkéà ¥¥©¦©£©¦¦¨§¨§¦§Ÿ

éðâéz[jzhn lr akyz l`-]òîL úiø÷ àìajky ,dhind lry ¦§¥§Ÿ§¦©§©
.mi`nx`d bdpnàzøBib áñðéz àìc ,éøîàc àkéàå`yz l` ± §¦¨§¨§¦§Ÿ¦§©¦§¨

enk ,clzy mipad lr miiebd dixedn myex x`yiy oeik ,zxeib
exn`y(.cv oixcdpq).dit`a d`nx` ifaz `l ixc dxyr cr `xeib

,éøîàc àkéàåly dhin lr ayz `lyíeMîe ,Lnî úéànøà §¦¨§¨§¦£©¨¦©¨¦
,àtt áøc äNòîzeabl `ayke ,sqk el zaiig zi`nx` dzidy ©£¤§©¨¨

dxn` dlv` qpkpyke ,dhind lr ezgipde dpa z` dwpg ,eaeg
el dxn` d`ayke ,ayie ,jizern `ia`y cr dhind lr ay el

.b .dpicndn gxae ,ipa z` dzzndEîöò çéøáz ìàåxhtdlïî §©©§¦©©§§¦
,ñënä,oicd on xeht dz`y ote`a s`Cì eçkLî àîìécile` ± ©¤¤¦§¨©§§¨

,jze` e`vnipî éì÷LåCì úéàc ìk Cyiy dn lk jnn egwie ± §¨§¦¦¨¨§¦¨
.c .qknd mekqn xzei ,jläìBòL äòLa øBMä éðôa ãBîòz ìàå§©©£¦§¥©§¨¨¤¤

,åéðø÷ ïéa ãwøî ïèOäL éðtî ,íâàä ïîmxebe qb eail f`y xnelk ¦¨£©¦§¥¤©¨¨§©¥¥©§¨
:`xnbd zx`ane .gebpl el,ìàeîL éaø øîà`l iax deivy dn ¨©©¦§¥

epiid ,mb`d on dleryk xeyd ipta cenrl,øBçL øBLa§¨
,wfpd zaixw lr dxen zexgydy,ïñéð éîBéáedfd onfay §¥¦¨

.gebpl el mxebe qb eal mze` d`exyke ,miler mignvd
:xeyn dwgxdd xeriy edn `ziixa d`ian `xnbdáø éðz̈¥©

ïé÷éçøî ,àéòLBà[miwgxzn-]íz øBMî,mc` gbp `lyíéMîç ©§¨©§¦¦¦¨£¦¦
,änàeãòeî øBMîmiwgxzn ,minrt yly gbpyåéðéò àìîkcr - ©¨¦¨¦§Ÿ¥¨

.ed`ex epi` aeyy mewn
zx`any ztqep `ziixa:dwgxdd xeriy z` `nfebaàðz̈¨

,øéàî éaøc déîMîyk elit`àìewéãa àøBz Léøxeyd y`x - ¦§¥§©¦¥¦¥¨§¦¨
,ezlik`a cexhe epnn lke`y lqd jeza `vnpàøbéàì ÷ñ- ©§¦¨¨

,bbl dlrzCzezî àbøc éãLeick ,jizgzn mleqd jilyze - §¥©§¨¦¨
.jixg` dlri `l xeydy

àøBúc àäæéð ,áø øîà,eilrn egixadl xeya mixreby dxrbd ± ¨©©¦§¨§¨
`id ,dk`ln dyriy ick e`,äéøàc àäæéð .ïä ïä`idàäæéð .äæ äæ ¥¥¦§¨§©§¥¤¤¦§¨

,àìîâc`idàaøàc àäæéð .àc àcz` fxfl ,dpitqd zxrb ± §©§¨¨¨¦§¨§©§¨
`id ,xdpl dkiledle laga dkyenl miptqdàééä éðìéä[xdn-] ¦§¦¥¨

.àéìeä ÷eléäå àìéä¦¨§¦§¨
:zrxv icil mi`iand mixac d`ian `xnbd,øBò ,ééaà øîàe,âc ¨©©©¥¨

,ñBëåeøçà øáãì ïéL÷ ïlek ,íéðáì íépëå ,íéöéáe ,ïénç.zrxvl - §©¦¥¦§¦¦§¨¦¨¨¦§¨¨©¥
:`xnbd zx`aneBò,øepiidàìöc àëLnà éðâc ïàîlr oyid - ©§¨¥©¦§¨¦§¨

.eceair xnbpy mcew xer,âcenyy bc lke`d epiidéîBéa àèeaéL ¨¦¨§¥
,ñBk .ïñéðn lke`d epiidàðñøäc àñk éøeiLmipbehn mibc - ¦¨¦¥¨¨§©§¨¨

.exiag lk`y gnwa opnya,ïénçepiideøcLî éîénçc éîénç ©¦©¦¥§©¦¥§©§
déåléò.c`n ming min exya lr jetyl libxd -,íéöéaepiidïàî ¦¨¥¥¦©

íétéìwà Cøãîc.mivia zetilw lr jxecd ±,íéðáì íépékepiid §¦§¨©§¦¦¦¦§¨¦
déLeáì øåeçîc ïàî,mipik mda yiy eicba qaknd -øéèð àìå ©¦§©©§¥§Ÿ¨¦

dì Leáì øãäå éîBé àéðîz déìoiznny `la myaele xfege - ¥§©§¨¥©£©¨¨
,mzqiakn mini dpenyðä ïééøaíépék Cmipik mi`ixane mixfeg ± ¨§¨¨¨¦¦

,zeig mda yie el`øçà øáãì ïéL÷å.zrxvl - §¨¦§¨¨©¥
:mdn xdfidl yiy dpkq ipiipr cerdéa úéàc àúéa ,àtt áø øîà̈©©¨¨¥¨§¦¥

àøðeL,lezg ea yiy zia -éðñî àìa Léðéà da ìeòéð àì`l - §¨Ÿ¥¨¦¦§Ÿ§¨¥
.milrpn `la mc` ea qpkiàéåéçì ìéè÷ àøðeLc íeMî ,àîòè éàî©©£¨¦§§¨¨¦§¦§¨

déì ìéëàå,elke`e ziaay ygpd z` bxed lezgdy -déa úéàå §¨¦¥§¦¥
éðéè÷ éîøb àéåéça,zephw zenvr ygpa yie ±àîøb dì áéúé éàå §¦§¨©§¥§¦¥§¦¨¦¨©§¨

déòøkà àéåéçc,elbx lr ygpd mvr ayi m`e -÷éôð àì`l - §¦§¨©©§¥Ÿ¨¦
,epnn `vidéì ïkzñàå.okzqie -éøîàc àkéà,`tt ax xn`y §¦§©¥¥¦¨§¨§¦

àøðeL déa úéìc àúéa,lezg ea oi`y zia -Léðéà déa ìeòéð àì ¥¨§¥¥§¨Ÿ¥¥¦¦
àøëäa.jyega mc` ea qpki `l ±éøkéî àîìéc ,àîòè éàîdéa C §©§¨©©£¨¦§¨¦§¦¥

àéåç,ygp ea jxki ile` -òãé àìå,dkiygd zngn jka.ïkzñîe ¦§¨§Ÿ¨©¦§©¥
ìL(ïîéñ ù"÷î) ,éaø úà éñBé éaøa ìàòîLé éaø äeö íéøác äL §Ÿ¨§¨¦¦¨©¦¦§¨¥§©¦¥¤©¦¦¨
.`Eîöòa íeî Nòz ìà:`xnbd zx`an .jnvrl wfp mexbz l` - ©©©§©§§

àéä éàî,dpeekd wfp dfi` lr -àúìz éãäa àðéc Cì éåäéz àì- ©¦Ÿ¤¡¥¨¦¨©£¥§¨¨
c ilra dyly mr dxez oicl jlz l`d`pyd zngny oeik ,mipi

exn`ie ,jcbp `ipepw eyri mdnr zwlgpyðéc ìòa éåä ãçcéøúe C §©¨¥©©¦¨§¥
éãäñ,ezaehl eciri mixg`d mipyde oic lra `ed mdn cg`y - ¨£¥

.a .mdipia sqkd z` ewlgieç÷nä ìò ãBîòz ìàådz` eli`k §©©£©©¤©
,ezepwl dvex,íéîc Eì ïéàL äòLaoeik ,l`xyi xkend m` §¨¨¤¥§¨¦

,utgd z` zepwl e`eai `l mixg`y cqtd el mxeb dz`y
.b .dxxga jtdnd iprk jpice ezepwl dvex dz`y eaygiy

,äðBLàøä äìéì dì ÷÷fz ìà ,äìáè EzLàx`eaiy mrhdn ¦§§¨§¨©¦¨¥¨©§¨¨¦¨
.jenqa,àúééøBàc äcðáe ,áø øîàlr miypd elawy mcew xnelk ¨©©§¦¨§©§¨

`l` ,dliah mcew miiwp mini dray mc lk lr ayil onvr
lk dz`x m` s`e ,mini dray dzii`x zligz mein dpiznn
dcp oick dlral zxzene ipiny lila zlaeh mini drayd

e ,`ziixe`cïéòî ÷æçeäå ìéàBämcdçeútyi ,iriayd meia ¦§§©©§¨¨©
yeyglàîìécoiicräáéæ äëLî,yinyz zrya mc d`xz `ide ¦§¨¨§¨¦¨

.oey`xd dlila ynyi `l okle
ìL,éaø úà äãeäé éaøa éñBé éaø äeö íéøác äL.`àöz ìàjxcl §Ÿ¨§¨¦¦¨©¦¥§©¦§¨¤©¦©¥¥

.äìéla éãéçé.a.íBøò øpä éðôa ãBîòz ìàå`xnbd x`az jenqae §¦¦©©§¨§©©£¦§¥©¥¨
.b .el` ze`eev izy,Lãç õçøîì ñðkz ìàåreci `l oiicry oeik §©¦¨¥§¤§¨¨¨

e ,witqn miwfg dtvixd zexew m`úçtz ànLdtvixd zxew ¤¨¦¨¥
,dvigxd inn ektypy min `ln llg yi dizgze ,jizgzn

:`xnbd zx`an .dkezl letizeänk ãòycg ugxn zia aygp ©©¨
.ekezl qpkdl yyg yieøNò íéðL ãò ,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦©§¥¨¨

.LãçŸ¤
:iqei iax ly dipyd d`eevd z` zx`an `xnbdéðôa ãBîòz ìàå§©©£¦§¥

ätëð éåä ,íBøò øpä éðôa ãîBòä ,àéðúc ,íBøò øpäilega dleg - ©¥¨§©§¨¨¥¦§¥©¥¨¨¥¦§¤
.ux`l ezngn ltepyíéða Bì ïééåä ,øpä øBàì Búhî LnLîäå§©§©¥¦¨§©¥¨§¨¨¦

ïétëð.ef dlgna elgi eipa - ¦§¦
:df oipra `ziixa d`ian `xnbdähî ìò Búhî LnLîä ,ïðaø eðz̈©¨¨©§©¥¦¨©¦¨

.ätëð ÷Bðéz BúBà ,äéìò ïLé ÷BðézL:`xnbd zx`anïøîà àìå ¤¦¨¥¨¤¨¦¦§¤§Ÿ£¨¨
,dtkp wepiz eze`yàzL øa éåä àìc àlà,dpy oa epi` oiicry - ¤¨§Ÿ¨¥©©¨

da ïì úéì ,àzL øa éåä ìáà.yyg oi` ±ïøîà àìåoan zegta £¨¨¥©©¨¥¨¨§Ÿ£¨¨
,dtkp didiy dpydéòøk éãäì éðâc àlàcvl akey wepizdy - ¤¨§¨¥©£¥©§¥

,ynynd ilbxdéLéø éãäì éðb ìáà,ey`x cvl akey m` -úéì £¨¨¥©£¥¥¥¥
å .da ïìokdéåléò déãé çpî àìc àlà ïøîà àìz` gipn epi`y - ¨¨§Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ©©§¥¦¨¥

,wepizd lr eci.da ïì úéì ,déåléò déãé çpî ìáà£¨©©§¥¦¨¥¥¨¨
:iqei iax ly dpey`xd d`eevd z` zx`an `xnbdéãéçé àöz ìà©¥¥§¦¦

éìéìa àìå úBiòéáø éìéìa àì äìéla éãéçé àöé àì ,àéðúc ,äìéla©©§¨§©§¨Ÿ¥¥§¦¦©©§¨Ÿ§¥¥§¦¦§Ÿ§¥¥
àéä ,úìçî úa úøbàL éðtî ,úBúaL,z`veiàBaø äøNò äðBîLe ©¨¦§¥¤¦§©©©£©¦§¤¤§¥¦

ïéàöBé äìaç éëàìî ìL,dnirìaçì úeLø Bì Lé ãçàå ãçà ìëå ¤©§£¥©¨¨§¦§¨¤¨§¤¨¤§§©¥
.Bîöò éðôa¦§¥©§

:el` zelila `weec miwifn mdy jkl `iad dn zx`an `xnbd
àøwéòîdligza -àîBé élek éçéëL eåädlag ik`ln eid - ¥¦¨¨£§¦¦¥¨

,reayd zeni lka miievnàãç àðîæzg` mrt -äòât[dybt-] ¦§¨£¨¨§¨
zxb`äøîà ,àñBc ïa àðéðç éaøadéì,`pipg iaxl zxb`åàì éà §©¦£¦¨¤¨¨§¨¥¦¨

Cìò ïæøëîcjilr efixkdy -eøäfä òé÷øarebtlnàðéðçameyn §©§§¨£¨¨¨¦©¦¨£§£¦¨
,miaehd eiyrnårebtln exdfd okézðkñ ,BúøBúáCiziid - §§¨©©§¦

.jze` zpkqndì øîà,`pipg iaxàðáéLç éàaeyg ip` m` - ¨©¨¦£¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aiw sc migqt(iying meil)

úBòaöà ìk ïéàL[yinyz xa`-],úBåLipyd yinyz oi`y oeike ¤¥¨¤§¨¨
zeyrl dvxz m` .c .eze` `pyz oey`xd enk dl gepóeâå äåöî¦§¨§

,ìBãb,dpnn xkzyz mbe devn dyrzy epiidc(àìå) úBøét ìëBà ¨¥¥
øëN [Bìå]lk`zy zpn lr ,deld ly rwxw lr jizern delz - §¨¨

zexitd zlik` liayay ,xnelk ,`ziikpa rwxwd zexit z`
geix jl didi jkae ,yceg lka hren mekq d`eldd mekqn dwpz
dvxz m` .d .zerndn dpdp deldy d`eldd ly devn mbe ,lecb

zeyrlå äåöîjl didi devnd ici lr,øBäè óeâdidzäMà àNBð ¦§¨§¨¥¦¨
,dxiar xedxdn xedh jteb didi df ici lre,íéða Bìåjka miiwze §¨¦

.diaxe dixt zevn
`xnbd d`ian ,`aiwr iax dxedy ze`xed lirl e`iady ab`

:iax dxedy ze`xed,åéða úà LBãwä eðéaø äeö íéøác äòaøà.` ©§¨¨§¨¦¦¨©¥©¨¤¨¨
a øeãz ìà`xwpd mewneåä éðöéìc íeMî ,áéöðëLxird ipay ± ©¨§¤§§¦¦§¥¨¥¨

,mipvil myàúeðöéìa Cì eëLîe.a .zepvill jze` exxbie ±ìàå ¨§¨§¥¨¨§©
.úénøà úhî ìò áLz:dpeekd `xnbd zx`aneàìc ,éøîàc àkéà ¥¥©¦©£©¦¦¨§¨§¦§Ÿ

éðâéz[jzhn lr akyz l`-]òîL úiø÷ àìajky ,dhind lry ¦§¥§Ÿ§¦©§©
.mi`nx`d bdpnàzøBib áñðéz àìc ,éøîàc àkéàå`yz l` ± §¦¨§¨§¦§Ÿ¦§©¦§¨

enk ,clzy mipad lr miiebd dixedn myex x`yiy oeik ,zxeib
exn`y(.cv oixcdpq).dit`a d`nx` ifaz `l ixc dxyr cr `xeib

,éøîàc àkéàåly dhin lr ayz `lyíeMîe ,Lnî úéànøà §¦¨§¨§¦£©¨¦©¨¦
,àtt áøc äNòîzeabl `ayke ,sqk el zaiig zi`nx` dzidy ©£¤§©¨¨

dxn` dlv` qpkpyke ,dhind lr ezgipde dpa z` dwpg ,eaeg
el dxn` d`ayke ,ayie ,jizern `ia`y cr dhind lr ay el

.b .dpicndn gxae ,ipa z` dzzndEîöò çéøáz ìàåxhtdlïî §©©§¦©©§§¦
,ñënä,oicd on xeht dz`y ote`a s`Cì eçkLî àîìécile` ± ©¤¤¦§¨©§§¨

,jze` e`vnipî éì÷LåCì úéàc ìk Cyiy dn lk jnn egwie ± §¨§¦¦¨¨§¦¨
.c .qknd mekqn xzei ,jläìBòL äòLa øBMä éðôa ãBîòz ìàå§©©£¦§¥©§¨¨¤¤

,åéðø÷ ïéa ãwøî ïèOäL éðtî ,íâàä ïîmxebe qb eail f`y xnelk ¦¨£©¦§¥¤©¨¨§©¥¥©§¨
:`xnbd zx`ane .gebpl el,ìàeîL éaø øîà`l iax deivy dn ¨©©¦§¥

epiid ,mb`d on dleryk xeyd ipta cenrl,øBçL øBLa§¨
,wfpd zaixw lr dxen zexgydy,ïñéð éîBéáedfd onfay §¥¦¨

.gebpl el mxebe qb eal mze` d`exyke ,miler mignvd
:xeyn dwgxdd xeriy edn `ziixa d`ian `xnbdáø éðz̈¥©

ïé÷éçøî ,àéòLBà[miwgxzn-]íz øBMî,mc` gbp `lyíéMîç ©§¨©§¦¦¦¨£¦¦
,änàeãòeî øBMîmiwgxzn ,minrt yly gbpyåéðéò àìîkcr - ©¨¦¨¦§Ÿ¥¨

.ed`ex epi` aeyy mewn
zx`any ztqep `ziixa:dwgxdd xeriy z` `nfebaàðz̈¨

,øéàî éaøc déîMîyk elit`àìewéãa àøBz Léøxeyd y`x - ¦§¥§©¦¥¦¥¨§¦¨
,ezlik`a cexhe epnn lke`y lqd jeza `vnpàøbéàì ÷ñ- ©§¦¨¨

,bbl dlrzCzezî àbøc éãLeick ,jizgzn mleqd jilyze - §¥©§¨¦¨
.jixg` dlri `l xeydy

àøBúc àäæéð ,áø øîà,eilrn egixadl xeya mixreby dxrbd ± ¨©©¦§¨§¨
`id ,dk`ln dyriy ick e`,äéøàc àäæéð .ïä ïä`idàäæéð .äæ äæ ¥¥¦§¨§©§¥¤¤¦§¨

,àìîâc`idàaøàc àäæéð .àc àcz` fxfl ,dpitqd zxrb ± §©§¨¨¨¦§¨§©§¨
`id ,xdpl dkiledle laga dkyenl miptqdàééä éðìéä[xdn-] ¦§¦¥¨

.àéìeä ÷eléäå àìéä¦¨§¦§¨
:zrxv icil mi`iand mixac d`ian `xnbd,øBò ,ééaà øîàe,âc ¨©©©¥¨

,ñBëåeøçà øáãì ïéL÷ ïlek ,íéðáì íépëå ,íéöéáe ,ïénç.zrxvl - §©¦¥¦§¦¦§¨¦¨¨¦§¨¨©¥
:`xnbd zx`aneBò,øepiidàìöc àëLnà éðâc ïàîlr oyid - ©§¨¥©¦§¨¦§¨

.eceair xnbpy mcew xer,âcenyy bc lke`d epiidéîBéa àèeaéL ¨¦¨§¥
,ñBk .ïñéðn lke`d epiidàðñøäc àñk éøeiLmipbehn mibc - ¦¨¦¥¨¨§©§¨¨

.exiag lk`y gnwa opnya,ïénçepiideøcLî éîénçc éîénç ©¦©¦¥§©¦¥§©§
déåléò.c`n ming min exya lr jetyl libxd -,íéöéaepiidïàî ¦¨¥¥¦©

íétéìwà Cøãîc.mivia zetilw lr jxecd ±,íéðáì íépékepiid §¦§¨©§¦¦¦¦§¨¦
déLeáì øåeçîc ïàî,mipik mda yiy eicba qaknd -øéèð àìå ©¦§©©§¥§Ÿ¨¦

dì Leáì øãäå éîBé àéðîz déìoiznny `la myaele xfege - ¥§©§¨¥©£©¨¨
,mzqiakn mini dpenyðä ïééøaíépék Cmipik mi`ixane mixfeg ± ¨§¨¨¨¦¦

,zeig mda yie el`øçà øáãì ïéL÷å.zrxvl - §¨¦§¨¨©¥
:mdn xdfidl yiy dpkq ipiipr cerdéa úéàc àúéa ,àtt áø øîà̈©©¨¨¥¨§¦¥

àøðeL,lezg ea yiy zia -éðñî àìa Léðéà da ìeòéð àì`l - §¨Ÿ¥¨¦¦§Ÿ§¨¥
.milrpn `la mc` ea qpkiàéåéçì ìéè÷ àøðeLc íeMî ,àîòè éàî©©£¨¦§§¨¨¦§¦§¨

déì ìéëàå,elke`e ziaay ygpd z` bxed lezgdy -déa úéàå §¨¦¥§¦¥
éðéè÷ éîøb àéåéça,zephw zenvr ygpa yie ±àîøb dì áéúé éàå §¦§¨©§¥§¦¥§¦¨¦¨©§¨

déòøkà àéåéçc,elbx lr ygpd mvr ayi m`e -÷éôð àì`l - §¦§¨©©§¥Ÿ¨¦
,epnn `vidéì ïkzñàå.okzqie -éøîàc àkéà,`tt ax xn`y §¦§©¥¥¦¨§¨§¦

àøðeL déa úéìc àúéa,lezg ea oi`y zia -Léðéà déa ìeòéð àì ¥¨§¥¥§¨Ÿ¥¥¦¦
àøëäa.jyega mc` ea qpki `l ±éøkéî àîìéc ,àîòè éàîdéa C §©§¨©©£¨¦§¨¦§¦¥

àéåç,ygp ea jxki ile` -òãé àìå,dkiygd zngn jka.ïkzñîe ¦§¨§Ÿ¨©¦§©¥
ìL(ïîéñ ù"÷î) ,éaø úà éñBé éaøa ìàòîLé éaø äeö íéøác äL §Ÿ¨§¨¦¦¨©¦¦§¨¥§©¦¥¤©¦¦¨
.`Eîöòa íeî Nòz ìà:`xnbd zx`an .jnvrl wfp mexbz l` - ©©©§©§§

àéä éàî,dpeekd wfp dfi` lr -àúìz éãäa àðéc Cì éåäéz àì- ©¦Ÿ¤¡¥¨¦¨©£¥§¨¨
c ilra dyly mr dxez oicl jlz l`d`pyd zngny oeik ,mipi

exn`ie ,jcbp `ipepw eyri mdnr zwlgpyðéc ìòa éåä ãçcéøúe C §©¨¥©©¦¨§¥
éãäñ,ezaehl eciri mixg`d mipyde oic lra `ed mdn cg`y - ¨£¥

.a .mdipia sqkd z` ewlgieç÷nä ìò ãBîòz ìàådz` eli`k §©©£©©¤©
,ezepwl dvex,íéîc Eì ïéàL äòLaoeik ,l`xyi xkend m` §¨¨¤¥§¨¦

,utgd z` zepwl e`eai `l mixg`y cqtd el mxeb dz`y
.b .dxxga jtdnd iprk jpice ezepwl dvex dz`y eaygiy

,äðBLàøä äìéì dì ÷÷fz ìà ,äìáè EzLàx`eaiy mrhdn ¦§§¨§¨©¦¨¥¨©§¨¨¦¨
.jenqa,àúééøBàc äcðáe ,áø øîàlr miypd elawy mcew xnelk ¨©©§¦¨§©§¨

`l` ,dliah mcew miiwp mini dray mc lk lr ayil onvr
lk dz`x m` s`e ,mini dray dzii`x zligz mein dpiznn
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,lk oirl weya dliapd xer z` hiytzyàøâà ìé÷Lelehe - §¦©§¨
,dwcvdn lehz `le ,jkn qpxtzze xkyàðà àðäk àîéz àìå- §Ÿ¥¨©£¨£¨

,ip` odk xn`z l`eåokàðà àaø àøáâ,ip` lecb mc` -éa àéðñå §©§¨©¨£¨§©§¨¦
àúlî.b .df xac il qe`ne -àøbéàì ú÷ìñjxcl `vzyk - ¦§¨¨§©§¦¨¨

,bbl dilrk aexw mewnl elit`Cãäa CúeøéLdidz jzcerq - ¥¨©£¨
c milef zepefnd m` s`e .jz` jizepefn gw ,xnelk ,jz`éø÷ äàî¥¨¨¥

àæeæa àúîamewn lkn ,cg` fefa xira mixknp mirelc d`ny - §¨¨§¨
éôðk éúezeåäéð C.jxcl jz`va jicba zetpk zgz zepefn eidi - ¥§¨¨¤¡

:epa `iigl ax devy zebdpd d`ian `xnbdàéiçì áø déì øîà̈©¥©§¦¨
déøa.` ,[epa-]ànñ ézLz àìd`etxl elit`e ,minq dzyz l` - §¥Ÿ¦§¥©¨

jxhvze mdixg` jynp mc`dy iptn ,zxg` d`etxa xyt` m`
.a .daxd oenn `ivedlàøâéð øååLz àìå,dqb driqt rqtz l` - §Ÿ¦§©¦§¨

.b .mc` ly eipir xe`nn zlhep `idy iptnàkk ø÷òz àìål` - §Ÿ©£Ÿ©¨
dciqti dpxwri m`e ,ze`txzdl dteqy ,ileg meyn oy xewrz

.c .ixnblàéåéça àp÷z àìål` ,jxvga ygp jl dlbzi m` - §Ÿ§©¥§¦§¨
.d .jyikdl micwie ebxedl utg dz`y yibxi `ny ,ea dxbzz

åokäànøàa àp÷z àì.jenqa x`eank ,ixkpa dxbzz l` - §Ÿ§©¥©£©¨¨
:ze`pwzdl oi` ina zx`and `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

ìLãéîìúå ,ïè÷ Lçðå ,ïè÷ éøëð ,ïä elàå ,ïäa ïéàp÷úî ïéà äL §Ÿ¨¥¦§©§¦¨¤§¥¥¨§¦¨¨§¨¨¨¨§©§¦
.ïè÷:`xnbd zx`aneàîòè éàîmeyn ,mda zexbzdl oi` ¨¨©©£¨

éà÷ eäééðãeà éøBçà eäééúeëìîcixeg`n zcner mzlecby - §©§©§£¥§©§¨¥
mda dxbzdy ina enwpie ,lecbl micizr ,xnelk .mdipfe`

.mzephwa
:epa eaii` z` ax cnily zebdpd d`ian `xnbdáø déì øîà̈©¥©

àzòîLa Ca éçøè ,déøa eáéàì,cenlz jcnll izgxh -àìå §¥§¥¨§¦¨¦§©§¨§Ÿ
àúléî òéézñî,jcenila gilvzyàîìòc éléî Cøîâà àz`a - ¦§©©¦§¨¨©§§¨¦¥§¨§¨

.` .mlerd ipiiprn jcnl`eéòøkà àìçcàðéáæ Cïéaæ Coiicryk - ©§¨¨©©§¨§¦¨©¦
xekn zipwy dxegqd mr `a dz`y cin epiidc ,jilbx lr legd

.a .dxkenle zxg` dxegq zepwl cin lkezy ick ,dze`éléî ìk̈¦¥
èøçúe ïéaæleki dz` ,xwiizd jk xg`e zxkny xac lk - ©¦§¨¥

,xeknl zxdiny lr hxgzdlèøçú àìå ïéaæc àøîçî øaueg - ©¥©§¨§©¦§Ÿ¥¨¥
ddzyn ziid m`y ,hxgzz l` xwiizde zxkn m` s`y oiin
mcew ,dxegq xeknl `a dz`yk .b .jcia uingn did exknln

éñék éøLCjk xg`e ,jqik jeza mpze zernd law -éwN çútC §¥¦¨§©©¨
.c .cg` meil s` dtwda xeknz l`e ,dxegqd dpewl zzlàa÷©¨

àøbéàî àøBk àìå àòøàîgiexdln ux`dn aw giexdl sicr - ¥©§¨§Ÿ¨¥¦¨¨
geix giexdl sicr epiidc ,bbdn [oiaw mipeny d`n `edy] xek

.d .wegx mewna daexn geixn aexw mewna hrenæeìça àøîzC ©§¨©£¨

,mixnzl creind ilka mixnz jl yi m` -èéäø àðãeñ úéáì- §¥§¨§¦
dz` xdnz `l m`y ,xky mdn zeyrl xkyd dyer zial uex
dna jl didi `le mixnzd lk z` ciqtze ,mixnzd lek`l lelr

:`xnbd zx`an .xky zeyrlänk ãòåzeyrl xdnl yi mixnz §©©¨
.xky mdnàúìz ãò ,àáø øîà[yly-].äàñxzei el yi m` la` ¨©¨¨©§¨¨§¨

mixnz witqn el x`yi oiicr mdn lk`i m` mb ,d`q ylyn
.xky mdn zeyrl

:xkyd ziiyr zlrn z` zx`an `xnbdàì éà ,àtt áø øîà̈©©¨¨¦Ÿ
àøëL éàîøc,xky mdn zeyrl mip`z izlhdy `l m` -àì ¦§©¦§¨Ÿ

éøzòéà.xyrzn iziid `l -,éøîàc àkéà,z`f xn` `tt ax `l ¦©§¦¦¨§¨§¦
`l`.éøzòéà àì àøëL éàîøc àì éà ,àcñç áø øîàzx`an ¨©©¦§¨¦Ÿ¦§©¦§¨Ÿ¦©§¦

:`xnbdàðãeñ éàî,`pceq `xwp xkyd dyer recn -áø øîà ©§¨¨©©
,àcñçea yiy meynäàð ãBñixdy xky zeyrl daeh dvr ± ¦§¨¨¤

,epnn xyrziåea yi ok,íéãñç úeìéîâoxwl jixv oi`y oeiky §§¦£¨¦
.xky dyri x`ydne miiprl epnn zzl leki ,lecb

:`tt ax xn`y zebdpd d`ian `xnbdábà ìk ,àtt áø øîà- ¨©©¨¨¨©©
oiicr ,d`eld oebk ,xhy eilr miazeky xac lkéòa àiábjixv - §¦¨¨¥

oke .xaca gxeh yie ,ezeablìka dxiknéàøLà,dtwda -÷ôñ ¨©§©¨¥
éúà àì ÷ôñ éúà,`l e` zernd e`eai m` wtq -éúàãembe - ¨¥¨¥Ÿ¨¥§¨¥

,mi`a mdyk,eäðéð úBòø úBòîmpi`e ,xpic xpic el rxety oebk ¨¨¦§
.lecb mekq enk mixnyp

:opgei iax xn`y zetqep zebdpdìLïðçBé éaø øîà íéøác äL §Ÿ¨§¨¦¨©©¦¨¨
,íéìLeøé éLðà íeMî.`äðBLàøa àöz ìà ,äîçìnì àöBé äzàLk ¦©§¥§¨©¦§¤©¨¥©¦§¨¨©¥¥¨¦¨

,`veiy oey`xd ligd cecba `vz l` -äðBøçàa àöz àlà- ¤¨¥¥¨©£¨
,`veiy oexg`d ligd cecbaL éãkhvz m`,dnglndn qepl jx §¥¤

dz`äðBLàøa ñðkz.a .jzialEzaL äNòåmeikìBçdlik`a ¦¨¥¨¦¨©£¥©©§
,zhrenúBiøaì Cøèöz ìàå.b .daexn dlik` jxevlìczLî éåäå §©¦§¨¥©§¦¤¡¥¦§©¥

cgi wqrzdlBì ú÷çNî äòMäL éî íòeze` zgnyn drydy - ¦¦¤©¨¨§©¤¤
.enr wqrznd lr mb rityi aehd elfny itl ,ax oenn zgeexda

:iel oa ryedi iax xn`y zetqep zebdpdìL (áø øîà)íéøác äL ¨©©§Ÿ¨§¨¦
,íéìLeøé éLðà íeMî éåì ïa òLBäé éaø øîà.`úeðâa äaøz ìà- ¨©©¦§ª©¤¥¦¦©§¥§¨©¦©©§¤¦§

,dlebn mewna jixac zeyrl libx didz l`äéäL äNòî íeMî¦©£¤¤¨¨
z` bexdl mxbe ,dze` d`x cece ,bbd lr dvgxy ,ray zaa

`iapa x`eank ,dz`yl ick dlra izigd dixe`(`"it 'a l`eny).a .
äøâa Eza,d`iydl inl jl oi` m`e ,d`iydl xdnzEcáò øøçL ¦§¨§¨©§¥©§§

dì ïúå.b .dp`yiy eze`ïBLàøä dðúçî EzLàa øéäæ éåäå,mzqy §¥¨¤¡¥¨¦§¦§§¥£¨¨¨¦
:`xnbd zx`an .dpzg z` zade` zengàîòè éàîdfi` - ©©£¨

.jkn `al leki lewlwäåøò íeMî ,øîà àcñç áøe`eai `ny - ©¦§¨¨©¦¤§¨
.zepf icilïBîî íeMî ,øîà àðäk áøz` exear zfafany - ©©£¨¨©¦¨

:`xnbd dwiqn .jpenneäðúéà àäå àä,mpyi zeyygd izy - ¨§¨¦©§
.oenn meyne dexr meyn

:`ad mler ilgep md in zx`an `xnbdìL ,ïðçBé éaø øîàäL ¨©©¦¨¨§Ÿ¨
md,àaä íìBòä éìçBpîe,ïä elà.`.ìàøNé õøàa øcä.aìcâîäå ¦£¥¨¨©¨¥¥©¨§¤¤¦§¨¥§©§©¥

.äøBz ãeîìúì åéða.b.úBúaL éàöBîa ïéiä ìò ìécánäåzxxan ¨¨§©§¨§©©§¦©©©¦§¨¥©¨
:`xnbdàéä éàîlegpl jka dkefy oiid lr licand dpeekd dn - ©¦

:`xnbd zx`an .`ad mlerce dcerqa eziizy rpenøéiLîz` §§©¥
x`ypd oiidì àLecéwîjxev.àzìcáà ¦¦¨§©§©§¨

mxnyl mgaya fixkn d"awdy dyly d`ian `xnbd
:miwifndnìL ,ïðçBé éaø øîààeä Ceøa LBãwä ïäéìò æéøëî äL ¨©©¦¨¨§Ÿ¨©§¦£¥¤©¨¨
íBé ìëas`y meyn ,mwifdln miwifnd exdfiy ,mgaya §¨

.` ,dilr mixabzn md mdiptl zpnefn dxiardy÷åeø ìò[iept-] ©©¨
Cøka øcä,`ehgl zepeiqp el yie ,dlecb xira -.àèBç Bðéàå.a ©¨©§©§©¥
ä éðò ìòåok it lr s`e ,envrl dzgwl eciae dcia` `venøéæçn §©¨¦©©£¦

d z`.äéìòáì äãéáà.b,äòðéöa åéúBøét øOòîä øéLò ìòås` £¥¨¦§¨¤¨§©¨¦©§©¥¥¨§¦§¨
.`iqdxta xyri m` edecakiy rceiy

:df oipra dyrn d`ian `xnbd,äåä Cøka øcä ÷åeø ,àøôñ áø©©§¨©¨©¨©§©£¨
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פסחים. פרק עשירי - ערבי פסחים דף קיג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr biw sc migqt(iyiy meil)

c did dyrneàøôñ áøå àáøc dén÷ àpz éðziptl mkg dpyy - ¨¥©¨©¥§¨¨§©©§¨
lirl epipyy `ziixad z` `xtq axe `ax(`"r)d"awd dylyy

epi`e jxka xcd weex `ed mdn cg`e ,ogaya mdilr fixkn
e ,`hegeáäö[exi`d-]àøôñ áøc åéðt,dgnynåàì ,àáø Bì øîà ¨£¨¨§©©§¨¨©¨¨¨
øî ïBâklk ayei dz`y ,jzenk mc` lr `ziixad zpeek oi` - §©

,miiezit jl oi` `linne ,xira jldzn jpi`e ,yxcnd ziaa meid
àlàl dzpeekàòøàa éôkLeà eåäc ,àéòLBà áøå àðéðç áø ïBâk ¤¨§©£¦¨§©©§¨©£§§¥§©§¨

ìàøNéc,l`xyi ux`a mixlcpq eidy -úBðBæc à÷eLa éáúé eåäå §¦§¨¥©£¨§¦§¨§
,zepef ly weya miayei eide -úBðBæì éðàñî eäì éãáòåmiyere - §¨§¦§§¨¥§

,zepefl milrpneäì éìééòå,mdil` zeqpkp zepefd eide -eäðéà §¨§¦§¦§
eäa éìkzñî,mda ehiad zepefd -eäééðéò ïìcî àì eäðéàå ¦§©§¦§§¦§Ÿ©§¨¥©§

eäa éìekzñéàìmdipir midiabn eid `l `irye` axe `pipg axe - §¦§©¥§
.[zepefa hiadléëä eäééúîeîejk ,mirayp mc` ipa eidyke - §©§¨¦

,mzreay oeyl didìàøNéc àòøàác éLéc÷ ïðaø ïäéiçaiiga - §©¥¤©¨¨©¦¥¦§©§¨§¦§¨¥
axe `pipg ax lr mzpeeke ,l`xyi ux`ay miyecwd minkgd

meyn 'miyecw' mze` epike ,`irye`.zeixrdn mzeyixt
:m`pey 'dy dylye made` 'dy miyp` dyly d`ian `xnbd

ìL,ïáäBà àeä Ceøa LBãwä äL.`ñòBk BðéàL éî.devn xacl s` §Ÿ¨©¨¨£¨¦¤¥¥
.a.økzLî BðéàL éîe.båéúBcî ìò ãéîòî BðéàL éîedrx mlyl - ¦¤¥¦§©¥¦¤¥©£¦©¦¨

e .exrivy inlìL,ïàðBN àeä Ceøa LBãwä äL.`øaãîäxacãçà §Ÿ¨©¨¨§¨©§©¥¤¨
å ätaxac,ála ãçà.a .eaila ayegy dnn zxg` xne`y epiidc ©¤§¤¨©¥

ì] (åøéáçá) úeãò òãBiäåzaeh.Bì ãéòî Bðéàå [Bøéáç.bäàBøäå §©¥©¥§£¥§¥¥¦§¨¤
äåøò øáczeixr ly dxiar -.éãéçé Ba ãéòîe ,Bøéáça §©¤§¨©£¥¥¦§¦¦

:icigi cr oipra dyrn d`ian `xnbdàä ékdyrn didy enk - ¦¨
cenyy mc`àèç äiáBè,dxiaraãebéæ àúàådéa ãéäñàå déãeçì §¦¨¨¨©£¨¦§¥§©§¦¥

eilr cirde ecal cebif enyy mc` `ae -dén÷[iptl-],àtt áøc ©¥§©¨¨
décâð`tt ax dwld -déì øîà .ãebéæìxyeid on ike ,cebif ©§¥§¦¨©¥

yå ,àèç äiáBèeli`ãebéæ`hg `lyãbðéî.dwel -déì øîàax ¦¨¨¨§¦¦§¨¨©¥
,`ttïéà,dwel dz` oica ,ok` -áéúëc(eh hi mixac)ãò íe÷é àì' ¦¦§¦Ÿ¨¥

,'Léàa ãçà,zepn`p cg` crl oi`y ixddéa zãäñà Cãeçì zàå ¤¨§¦§©§§¨©§£©§¥
,cirdl devn jl oi` ,on`p jpi`e xg`ne ,jcal ea zcrd dz`e -

jky oeikedéa ú÷tî à÷ àîìòa òø íL,rx my eilr z`ved - ¥¨§¨§¨¨©§©¥
'LiOrA likx Klz `l' ly e`la zxare(fh hi `xwie)jl yi jk lre , Ÿ¥¥¨¦§©¤

.zewll
:exiaga dxiar xac d`exd oic z` zx`an `xnbdéaø øîà̈©©¦

,áø øîà ÷çöé áø øa ìàeîLxeq` exiaga dexr xac d`exdy s` §¥©©¦§¨¨©©
mewn lkn ,icigi eilr cirdløzeîel,BúàðNìrcei `ed ixdy ¨¦§Ÿ

.ryx `edyøîàpLwixt zevnad(d bk zeny)øBîç äàøú ék' ¤¤¡©¦¦§¤£
BàOî úçz õáBø EàðNdevn dxezd ,xnelk .'FOr afrY afr 'ebe Ÿ©£¥©©©¨¨Ÿ©£Ÿ¦

yie .d`yn zgz zvaexy eznda `yn wextl exiagl `peyd lr
,xxalàðBN éàîwextl el devn dxezdy `pey `ed in z` - ©¥
.e`ynàîéìéà`edy dpeekdy xn`z m` -àéðz àäå ,éøëð àðBN ¦¥¨¥¨§¦§¨©§¨

,`ziixaaeøîàL àðBNl dpeekd ,e`yn wextl aeig yiyàðBN ¥¤¨§¥
,éøëð àðBN àìå ,ìàøNé.e`yn wextl aeig llk oi` ixdyàlà ¦§¨¥§Ÿ¥¨§¦¤¨

àèéLtl dxezd zpeeky.ìàøNé àðBN,dywedéðñîì àéøL éîe- §¦¨¥¦§¨¥¦©§¨§¦§§¥
,l`xyin mc` `epyl xzen ikeáéúëäå(fi hi `xwie)úà àðNú àì' §¨§¦Ÿ¦§¨¤

éçààlà .'Eááìa Eote`a zxacn dxezdy xn`zéãäñ àkéàc ¨¦¦§¨¤¤¨§¦¨¨£¥
àøeqéà ãéáòc,xeqi` dyry eilr micirnd micr ipy yiy ± §¨¦¦¨

xeng' xn`p recn ,dyw oiicr ,e`yn wextl dzeiv dxezde
eilr ecirdy xg`n ixd ,jly wx `pey `edy rnyny 'j`pey

,dxiar xary micr ipydéì éðñ éðñéî énð àîìò élekmlekl ± ¥¨§¨©¦¦§¥¨¥¥
e ,enr wextl `ay df wx `le ,eze` `epyl yiéàä àðL éàîdn - ©§¨©

.'j`pey' dxezd eilr dxn`y wextl `ad df dpeyåàì àlà± ¤¨¨
n `l m`da xaecny xnel migxkeàðåeb éàä ék,df ote`a - ¦©©§¨

cwextl `adäåøò øác eäéà déa àéæç,ecal dexr xac ea d`x ± §©§¨¥¦§©¤§¨
mlerd lk oi` okle ,ea cirdl el xeq` icigi cr `edy zngne
dxn` df `pey lre ,e`pey eze` d`xy df wxe ,eze` mi`pey
el d`xw dxezdy jkne .e`yn wextl el xefrl aiigy dxezd

.ez`pyl el xzeny gken ,'j`pey',øîà ÷çöé øa ïîçð áøs` ©©§¨©¦§¨¨©

øîàpL ,BúàðNì äåöî(bi g ilyn)òø [úàðN] (éàðåù) 'ä úàøé''ebe ¦§¨¦§Ÿ¤¤¡©¦§©§Ÿ¨
.'iz`pU zFkRdz itE¦©§ª¨¥¦

xary mc` lr eaxl xtql cinlzl xzen m` zx`an `xnbd
:dxiar,éMà áøì àáøc déøa àçà áø øîàmc` d`xy cinlz ¨©©£¨§¥§¨¨§©©¦

,dxiar xarydéaøì déì àøîéîì eäîz`f xtql xzen m`d - ©§¥§¨¥§©¥
[xtqnd ly] eaxldééðNîì.dxiar xaerd z` `pyi eaxy ick - §¦§§¥

déì øîà,`g` axl iy` axéøz éák déaøì ïîéäîc òãé éàm` - ¨©¥¦¨©¦§¥¨§©¥§¥§¥
,oic ziaa micirnd micr ipyk eaxl on`p `edy rceidéì àîéì¥¨¥

,eaxl xtqiy -àì éàå,micr ipyk eaxl on`py rceiàîéì àì §¦ŸŸ¥¨
.déì¥

:miig mpi` mdiigy dylyìL ,ïðaø eðzäLyi miyp` ipin ¨©¨¨§Ÿ¨
e ,dry lka mze` cixhnd xac mraha,íéiç íðéà ïäéiçoi`y ©¥¤¥¨©¦

.` ,md el`e ,dgepn mdlïéðîçøä.a .i`cn xzeiïéðçúøäå- ¨©£¨¦§¨©§¨¦
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íeMî áø øîà àzøî øa ìàeîL éaø øîà äpç[mya-]éñBé éaø ©¨¨©©¦§¥©©§¨¨©©¦©¦¥

ìöeä Léà.` :zekld ylyìka ïéìàBL ïéàL ïéépîíéicmifeg - ¦¨¦©¦¤¥£¦©©§¦¦
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xcde"קמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ciw sc migqt(ycew zay meil)

àzòîLc àçà ïa ÷çöé éaøly drenya `aend wgvi iax mzq - ©¦¦§¨¤£¨¦§©§¨
,`g` oa wgvi iax `ed ,dkldàzãâàc ñçðt ïa ÷çöé éaø àeä- ©¦¦§¨¤¦§¨©£©§¨

.qgpt oa wgvi iax `ed zecb`a `aend wgvi iax mzqeéðîéñåC §¦¨¨
aezkdn `ed ,z`f xn` wgvi iax dfi` mewn lka xekflåòîù)

énòå éçà éðeòîL] (ééòøå ééçà àð(a gk '` i"dac),[iperny'y epiide §¨¦©©§©¦
zecb`a `linne ,`g` oa wgvi iax `ed `zrnyay xikfn 'ig`

.qgpt oa wgvi iax `ed
ixac lr ze`vedd mevnv zlrna mixn`n d`ian `xnbd

:lk`näãeäé éaøc déîMî ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨¦§¥§©¦§¨
ìva áLå ìöa ìBëà ,éòléà éaøamdy lvae zewxi lek`l sicr - §©¦¦§©¡¨¨§¥©¥

,exknl jxhvz `ly ,jzia lva ayil lkeze ,lefa milk`nàìå§Ÿ
ïéìBâðøúå ïéæåeà ìBëéú,minrhn lek`l lbxzzeEaì àäéåde`zn ¥©¨¦§©§§¦¦¥¦§

e dry lka mdléìò óãBøEjzia xeknz mbiyz `lyke ,mbiydl ¥¨¤
.mbiydl ickézLnîe Cìëénî úBçtCjlk`nn zegtz - §¦¥§¨¦¦§¨

,oenn jcia x`yi df ici lre jziizyneéñBúå.Cúøéc ìò ó §¦©¦¨¨
àleò àúà ék,laal l`xyi ux`nàáøòîa ïéìúî àìúî ,øîà± ¦£¨¨¨©©§¨¨§¦§©£¨¨

,l`xyi ux`a elyn lynàúéìà ìéëàc,dil` lek`l libxd - §¨¦©§§¨
àúélòa éLèxya lek`l libxd xnelk ,dilra xzzqn `ed - ¨¥§¦¦¨

`ed ,eizetwd mlyiy epnn reazl mi`ayke ,dlk epenn ,ony
mle` .mlyl oipn el oi`y oeik ,xzzqnéìe÷÷ ìéëàclke`d ± §¨¦¨¥

,zewxiáéëL àúîc éì÷é÷àepiidc ,xird zety` lr ayei - ©¦§¥§¨¨¨¦
.eraez yi` oi`e ,xird ipa x`y zaiyi mewna

äðùî
mcew gqt lila miyery xcqd xe`iaa dligzn dpynd
,zeqekd zrax`n oey`xd qekd ipic ex`azi dligze ,dcerqd
zkxa jxan aeh mei lila qekd lr ycwnd .yeciwd qek `edy
'mipnfde l`xyi ycwn' zkxae ,yeciwd oii lr 'otbd ixt `xea'
ly oxcqa mi`pz zwelgn d`ian dpynd .meid zyecw lr

:el` zekxaBì eâæîycwnlïBLàø ñBkeilry ,zeqek drax` ly ¨§¦
,meid yeciw z` xne` `ed,íéøîBà éànL úéa`ed dligzCøáî ¥©©§¦§¨¥

íBiä ìò,meid yeciw zkxa ±ïéiä ìò Cøáî Ck øçàåixt `xea ©©§©©¨§¨¥©©©¦
d.otb,íéøîBà ìlä úéáe`ed dligzïéiä ìò Cøáî,otbd ixt `xea ¥¦¥§¦§¨¥©©©¦

íBiä ìò Cøáî Ck øçàå.yeciwd zkxa ± §©©¨§¨¥©©

àøîâ
:zwelgnd inrh z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

`ziixaa(d"kd d"t zekxa `ztqez)d md el` ,L íéøácmda yi §¨¦¤
zwelgna ìlä úéáe éànL úéa ïéazekldéànL úéa ,äceòq ¥¥©©¥¦¥§§¨¥©©
,íéøîBàaeh meie zay lil yeciwaCøáîdligzíBiä ìòzkxa ± §¦§¨¥©©

,meid yeciw,ïéiä ìò Cøáî Ck øçàå,`ed mnrhe .otbd ixt `xea §©©¨§¨¥©©©¦
íBiäL éðtîd `ed yecwdàáiL ïéiì íøBâ,dcerqd mcew ¦§¥¤©¥©©¦¤¨Ÿ

oii mizey eid `le yeciw zaeg dzid `l ,meid zyecw `lnl`y
meid yeciw zkxa z` micwdl oicd on okle ,dcerqd mcew
,meid yeciw zkxa micwdl ekixvdy sqep mrh .oiid zkxal

li`edíBiä Lcé÷ øáëe,miakekd z`va cin meid zyecw dlg ± §¨¦¥©
eef dryaïééãòdïééyeciwlàa àìmyky `ed oic okle ,ogleyl £©¦©¦Ÿ¨

.ezkxaa el mcew `di jk ,ezqipka oiil mcew meid yeciwy
éðtî ,íBiä ìò Cøáî Ck øçàå ïéiä ìò Cøáî ,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦§¨¥©©©¦§©©¨§¨¥©©¦§¥

ïéiäLd `ed yeciwl el onefndì íøBbd zkxa,øîàzL Lecéw ¤©©¦¥§¦¤¥¨¥
z` jxal leki did `l ,mdilr ycwl zt e` oii el did `lnl`y
zkxal oiid zkxa z` micwdl `ed oic okle ,yeciwd zkxa

.yeciwdøçà øáciptn ,oiid zkxa micwdl ekixvdy sqep mrh ± ¨¨©¥
y,äøéãz ïéiä úkøa,dpyd zeni lka `id zbdep ixdyúkøáe ¦§©©©¦§¦¨¦§©

äøéãz dðéà íBiäminie zezaya `l` zbdep dpi`y ,dzenk ©¥¨§¦¨
epiptl yi xy`ky epicia `ed llke ,miaeh,øéãz BðéàLå øéãz̈¦§¤¥¨¦

d,íãB÷ øéãz.oiid zkxa z` micwdl yi ok lre ¨¦¥
:`ziixad zniiqn.ìlä úéa éøáãk àúëìéäå§¦§§¨§¦§¥¥¦¥

:`xnbd zl`ey .`ziixad ixac z` zx`an `xnbdøçà øác éàî©¨¨©¥
.mzhiyl sqep mrh xikfdl ewwfp lld zia recn ±

zncwdl oey`xd mnrh ex`ia lld ziay xg` :`xnbd daiyn
oiicr ,xn`zy yeciwd zkxal mxeb oiidy meyn ,oiid zkxaéëå§¦

àîéz,meid zkxa z` micwdl yi mewn lkny xnel dvxz m` ± ¥¨
c meyníúämpyi meid zkxa oiprlézøzminrh ipy ± ¨¨©§¥

,dnicwdlåeli`àëäwx epyi oiid zkxa oiprlàãçcg` mrh ± §¨¨£¨
c siqedl lld zia ewwfp okl .dnicwdleäðéð ézøz énð àëämb ± ¨¨©¦©§¥¦§

z` mb yi oky ,dnicwdl minrh ipy mpyi oiid zkxa oiprl o`k
y mrhd.íãB÷ øéãz øéãz BðéàLå øéãz̈¦§¤¥¨¦¨¦¥

:`ziixad seqa epipy .`ziixad ixac xe`iaa dkiynn `xnbd
.'ìlä úéa éøáãk äëìäå':`xnbd zl`eyàèéLtziak dkldy ©£¨¨§¦§¥¥¦¥§¦¨

,lldìB÷ úa ÷éôð àäcdxn`e minyd on lew za d`vi ixdy ± §¨¨¦©
lld ziak dkldy(:bi oiaexir)rinydl `ziixad dkxved recne ,

.z`f
:`xnbd daiynàîéà úéòaéà`ziixady ayiiz dvxz m` ± ¦¨¥¥¨

dzpypíãB÷d d`viy,ìB÷ úajky rinydl `pzd jxved okle ¤©
.dklddàîéà úéòa éàån`y ayiiz dvxz m`e ±`ziixad mp §¦¨¥¥¨

dzpypøçàìd`viyå ,ìB÷ úazhiyk ef `ziixa,àéä òLBäé éaø §©©©§©¦§ª©¦
øîàc(:hp n"a)a ïéçébLî ïéà ,ici lr xqnpy dkld wqt,ìB÷ úa §¨©¥©§¦¦¦©

,ezhiyle .mc` ipal dxqnpe minydn dcxi xak dxezdy iptn
i`ny ziak zeyrl dvexd lld ziae i`ny zia zewelgn x`ya
`ziixad drinyn ok lr .dyer lld ziak zeyrl dvexde dyer

.lld ziak dkldd drawp ef zwelgna ,ryedi iaxl elit`y

äðùî
zbifn cr yeciwd xg`n gqt lil xcq xe`iaa dkiynn dpynd

,oey`xd qekd z` dzyy xg`l :ipyd qekdåéðôì eàéáä,zewxi ¥¦§¨¨
exikiy ick dcerqd iptl df dlila wxi lek`l ebdp oky
milibx mc` ipa oi` ixdy ,'dpzyp dn' el`yie iepiya zewepizd

.dcerqd mcew wxi lek`l
in e` unega eze` lahi ,xexn ipin zyngn epi`y wxi `ed m`

,xexnd ipinn oin `idy zxfg `l` el oi` m`e ,lk`ie glnìaèî§©¥
úøæçazqexga dlahny leaiha zxfgd z` lke` ±,òébnL ãò ©£¤¤©¤©¦©

útä úøtøôìdze`l ribiy mcew cer `id ef zxfg zlik`e ± §©§¤¤©©
iptn ,'xexn zlik` lr' jxan dilry dvnd xg`y xexn zlik`

xn`py ,dvnd zlik` xg` `id xexn zevn xwiry(`i h xacna)

.xexn dixg`e dligz dvn ,'Edlk`i mixxnE zFSn lr'©©§Ÿ¦Ÿ§ª
,oey`xd leaiha wxi lk`y xg` :dpynd dkiynnåéðôì eàéáä¥¦§¨¨

,ävî,dvn zlik` zevn miiwi day,úøæçåzevn miiwi day ©¨©£¤¤
dcbdd zxin` zryae ,dcbdd z` dzr xnel eilry iptn ,xexn

.eiptl migpen xexnde dvnd eidiy jixvemb eiptl mi`ian
,úñBøçz` da milahny ,zeving da yiy zexit zaexrz `idy £¤
,xexndåmi`ian okéðLipin.ïéìéLáz §§¥©§¦¦

mi`ian :zqexga leaiha devn yi m`d zwelgn d`ian dpynd
zqexgd z` eiptlïéàL ét ìò óàa leaihdéaø .äåöî úñBøç ©©¦¤¥£¤¦§¨©¦

÷Bãö [éaøa] (ïá) øæòìàe wleg,øîBà`ed zqexga leaihdy ¤§¨¨§©¦¨¥
.äåöî¦§¨

:dpynd zniiqnLc÷náe,miiw did ycwnd ziay onfa ±eéä ©¦§¨¨
åéðôì ïéàéáîz` s` ,wxid zlik` xg`ìL Bôebd oaxw.çñt §¦¦§¨¨¤¤©
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קמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ciw sc migqt(ycew zay meil)

àzòîLc àçà ïa ÷çöé éaøly drenya `aend wgvi iax mzq - ©¦¦§¨¤£¨¦§©§¨
,`g` oa wgvi iax `ed ,dkldàzãâàc ñçðt ïa ÷çöé éaø àeä- ©¦¦§¨¤¦§¨©£©§¨

.qgpt oa wgvi iax `ed zecb`a `aend wgvi iax mzqeéðîéñåC §¦¨¨
aezkdn `ed ,z`f xn` wgvi iax dfi` mewn lka xekflåòîù)

énòå éçà éðeòîL] (ééòøå ééçà àð(a gk '` i"dac),[iperny'y epiide §¨¦©©§©¦
zecb`a `linne ,`g` oa wgvi iax `ed `zrnyay xikfn 'ig`

.qgpt oa wgvi iax `ed
ixac lr ze`vedd mevnv zlrna mixn`n d`ian `xnbd

:lk`näãeäé éaøc déîMî ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨¦§¥§©¦§¨
ìva áLå ìöa ìBëà ,éòléà éaøamdy lvae zewxi lek`l sicr - §©¦¦§©¡¨¨§¥©¥

,exknl jxhvz `ly ,jzia lva ayil lkeze ,lefa milk`nàìå§Ÿ
ïéìBâðøúå ïéæåeà ìBëéú,minrhn lek`l lbxzzeEaì àäéåde`zn ¥©¨¦§©§§¦¦¥¦§

e dry lka mdléìò óãBøEjzia xeknz mbiyz `lyke ,mbiydl ¥¨¤
.mbiydl ickézLnîe Cìëénî úBçtCjlk`nn zegtz - §¦¥§¨¦¦§¨

,oenn jcia x`yi df ici lre jziizyneéñBúå.Cúøéc ìò ó §¦©¦¨¨
àleò àúà ék,laal l`xyi ux`nàáøòîa ïéìúî àìúî ,øîà± ¦£¨¨¨©©§¨¨§¦§©£¨¨

,l`xyi ux`a elyn lynàúéìà ìéëàc,dil` lek`l libxd - §¨¦©§§¨
àúélòa éLèxya lek`l libxd xnelk ,dilra xzzqn `ed - ¨¥§¦¦¨

`ed ,eizetwd mlyiy epnn reazl mi`ayke ,dlk epenn ,ony
mle` .mlyl oipn el oi`y oeik ,xzzqnéìe÷÷ ìéëàclke`d ± §¨¦¨¥

,zewxiáéëL àúîc éì÷é÷àepiidc ,xird zety` lr ayei - ©¦§¥§¨¨¨¦
.eraez yi` oi`e ,xird ipa x`y zaiyi mewna

äðùî
mcew gqt lila miyery xcqd xe`iaa dligzn dpynd
,zeqekd zrax`n oey`xd qekd ipic ex`azi dligze ,dcerqd
zkxa jxan aeh mei lila qekd lr ycwnd .yeciwd qek `edy
'mipnfde l`xyi ycwn' zkxae ,yeciwd oii lr 'otbd ixt `xea'
ly oxcqa mi`pz zwelgn d`ian dpynd .meid zyecw lr

:el` zekxaBì eâæîycwnlïBLàø ñBkeilry ,zeqek drax` ly ¨§¦
,meid yeciw z` xne` `ed,íéøîBà éànL úéa`ed dligzCøáî ¥©©§¦§¨¥

íBiä ìò,meid yeciw zkxa ±ïéiä ìò Cøáî Ck øçàåixt `xea ©©§©©¨§¨¥©©©¦
d.otb,íéøîBà ìlä úéáe`ed dligzïéiä ìò Cøáî,otbd ixt `xea ¥¦¥§¦§¨¥©©©¦

íBiä ìò Cøáî Ck øçàå.yeciwd zkxa ± §©©¨§¨¥©©

àøîâ
:zwelgnd inrh z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

`ziixaa(d"kd d"t zekxa `ztqez)d md el` ,L íéøácmda yi §¨¦¤
zwelgna ìlä úéáe éànL úéa ïéazekldéànL úéa ,äceòq ¥¥©©¥¦¥§§¨¥©©
,íéøîBàaeh meie zay lil yeciwaCøáîdligzíBiä ìòzkxa ± §¦§¨¥©©

,meid yeciw,ïéiä ìò Cøáî Ck øçàå,`ed mnrhe .otbd ixt `xea §©©¨§¨¥©©©¦
íBiäL éðtîd `ed yecwdàáiL ïéiì íøBâ,dcerqd mcew ¦§¥¤©¥©©¦¤¨Ÿ

oii mizey eid `le yeciw zaeg dzid `l ,meid zyecw `lnl`y
meid yeciw zkxa z` micwdl oicd on okle ,dcerqd mcew
,meid yeciw zkxa micwdl ekixvdy sqep mrh .oiid zkxal

li`edíBiä Lcé÷ øáëe,miakekd z`va cin meid zyecw dlg ± §¨¦¥©
eef dryaïééãòdïééyeciwlàa àìmyky `ed oic okle ,ogleyl £©¦©¦Ÿ¨

.ezkxaa el mcew `di jk ,ezqipka oiil mcew meid yeciwy
éðtî ,íBiä ìò Cøáî Ck øçàå ïéiä ìò Cøáî ,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦§¨¥©©©¦§©©¨§¨¥©©¦§¥

ïéiäLd `ed yeciwl el onefndì íøBbd zkxa,øîàzL Lecéw ¤©©¦¥§¦¤¥¨¥
z` jxal leki did `l ,mdilr ycwl zt e` oii el did `lnl`y
zkxal oiid zkxa z` micwdl `ed oic okle ,yeciwd zkxa

.yeciwdøçà øáciptn ,oiid zkxa micwdl ekixvdy sqep mrh ± ¨¨©¥
y,äøéãz ïéiä úkøa,dpyd zeni lka `id zbdep ixdyúkøáe ¦§©©©¦§¦¨¦§©

äøéãz dðéà íBiäminie zezaya `l` zbdep dpi`y ,dzenk ©¥¨§¦¨
epiptl yi xy`ky epicia `ed llke ,miaeh,øéãz BðéàLå øéãz̈¦§¤¥¨¦

d,íãB÷ øéãz.oiid zkxa z` micwdl yi ok lre ¨¦¥
:`ziixad zniiqn.ìlä úéa éøáãk àúëìéäå§¦§§¨§¦§¥¥¦¥

:`xnbd zl`ey .`ziixad ixac z` zx`an `xnbdøçà øác éàî©¨¨©¥
.mzhiyl sqep mrh xikfdl ewwfp lld zia recn ±

zncwdl oey`xd mnrh ex`ia lld ziay xg` :`xnbd daiyn
oiicr ,xn`zy yeciwd zkxal mxeb oiidy meyn ,oiid zkxaéëå§¦

àîéz,meid zkxa z` micwdl yi mewn lkny xnel dvxz m` ± ¥¨
c meyníúämpyi meid zkxa oiprlézøzminrh ipy ± ¨¨©§¥

,dnicwdlåeli`àëäwx epyi oiid zkxa oiprlàãçcg` mrh ± §¨¨£¨
c siqedl lld zia ewwfp okl .dnicwdleäðéð ézøz énð àëämb ± ¨¨©¦©§¥¦§

z` mb yi oky ,dnicwdl minrh ipy mpyi oiid zkxa oiprl o`k
y mrhd.íãB÷ øéãz øéãz BðéàLå øéãz̈¦§¤¥¨¦¨¦¥

:`ziixad seqa epipy .`ziixad ixac xe`iaa dkiynn `xnbd
.'ìlä úéa éøáãk äëìäå':`xnbd zl`eyàèéLtziak dkldy ©£¨¨§¦§¥¥¦¥§¦¨

,lldìB÷ úa ÷éôð àäcdxn`e minyd on lew za d`vi ixdy ± §¨¨¦©
lld ziak dkldy(:bi oiaexir)rinydl `ziixad dkxved recne ,

.z`f
:`xnbd daiynàîéà úéòaéà`ziixady ayiiz dvxz m` ± ¦¨¥¥¨

dzpypíãB÷d d`viy,ìB÷ úajky rinydl `pzd jxved okle ¤©
.dklddàîéà úéòa éàån`y ayiiz dvxz m`e ±`ziixad mp §¦¨¥¥¨

dzpypøçàìd`viyå ,ìB÷ úazhiyk ef `ziixa,àéä òLBäé éaø §©©©§©¦§ª©¦
øîàc(:hp n"a)a ïéçébLî ïéà ,ici lr xqnpy dkld wqt,ìB÷ úa §¨©¥©§¦¦¦©

,ezhiyle .mc` ipal dxqnpe minydn dcxi xak dxezdy iptn
i`ny ziak zeyrl dvexd lld ziae i`ny zia zewelgn x`ya
`ziixad drinyn ok lr .dyer lld ziak zeyrl dvexde dyer

.lld ziak dkldd drawp ef zwelgna ,ryedi iaxl elit`y

äðùî
zbifn cr yeciwd xg`n gqt lil xcq xe`iaa dkiynn dpynd

,oey`xd qekd z` dzyy xg`l :ipyd qekdåéðôì eàéáä,zewxi ¥¦§¨¨
exikiy ick dcerqd iptl df dlila wxi lek`l ebdp oky
milibx mc` ipa oi` ixdy ,'dpzyp dn' el`yie iepiya zewepizd

.dcerqd mcew wxi lek`l
in e` unega eze` lahi ,xexn ipin zyngn epi`y wxi `ed m`

,xexnd ipinn oin `idy zxfg `l` el oi` m`e ,lk`ie glnìaèî§©¥
úøæçazqexga dlahny leaiha zxfgd z` lke` ±,òébnL ãò ©£¤¤©¤©¦©

útä úøtøôìdze`l ribiy mcew cer `id ef zxfg zlik`e ± §©§¤¤©©
iptn ,'xexn zlik` lr' jxan dilry dvnd xg`y xexn zlik`

xn`py ,dvnd zlik` xg` `id xexn zevn xwiry(`i h xacna)

.xexn dixg`e dligz dvn ,'Edlk`i mixxnE zFSn lr'©©§Ÿ¦Ÿ§ª
,oey`xd leaiha wxi lk`y xg` :dpynd dkiynnåéðôì eàéáä¥¦§¨¨

,ävî,dvn zlik` zevn miiwi day,úøæçåzevn miiwi day ©¨©£¤¤
dcbdd zxin` zryae ,dcbdd z` dzr xnel eilry iptn ,xexn

.eiptl migpen xexnde dvnd eidiy jixvemb eiptl mi`ian
,úñBøçz` da milahny ,zeving da yiy zexit zaexrz `idy £¤
,xexndåmi`ian okéðLipin.ïéìéLáz §§¥©§¦¦

mi`ian :zqexga leaiha devn yi m`d zwelgn d`ian dpynd
zqexgd z` eiptlïéàL ét ìò óàa leaihdéaø .äåöî úñBøç ©©¦¤¥£¤¦§¨©¦

÷Bãö [éaøa] (ïá) øæòìàe wleg,øîBà`ed zqexga leaihdy ¤§¨¨§©¦¨¥
.äåöî¦§¨

:dpynd zniiqnLc÷náe,miiw did ycwnd ziay onfa ±eéä ©¦§¨¨
åéðôì ïéàéáîz` s` ,wxid zlik` xg`ìL Bôebd oaxw.çñt §¦¦§¨¨¤¤©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ciw sc migqt(ycew zay meil)

àøîâ
:'dpeek zekixv zeevn' oicl dpyndn di`x `ian yiwl yixøîà̈©

úøîBà úàæ ,Lé÷ì Léøcr zxfga lahn' da epipyy ,epzpyn ± ¥¨¦Ÿ¤¤
,zxfg `l` oey`x leaihl el oi`y in mby ,'ztd zxtxtl ribny
`id ixd ,dvn lk`iy ixg` zxfga dipy mrt lahl jixv

y zcnlnäðåek úBëéøö úBöîoeik `ly lke ,ozaeg ici z`vl ick ¦§§¦©¨¨
ixdy ,ezaeg ici `vi `l ,devnd meiwlàáeiç ïcéòa àìc ïåék¥¨§Ÿ§¦©¦¨

déì ìéëàc àeä øBøîcleaiha zxfg lk` xy`ky xg`n ± §¨§¨¦¥
xwiry iptn ,xexn zlik` aeig zry ef dzid `l oiicr oey`xd

e ,dvnd zlik` xg`l wx `ed xexn aeigàeä äîãàä éøt àøBáa§¥§¦¨£¨¨
déì ìéëàc'dnc`d ixt `xea' zkxa wx ef dlik` lr jxiae ± §¨¦¥

,'xexn zlik` lr' `le ,zewxi x`y lke`kåyeygl yi ok lr §
øBøîì ïåekéà àì àîìéãzevn meiwl ezlik`a oiekzd `l `ny ± ¦§¨Ÿ¦©¥§¨

,ezaeg ici `vi `le ,xexnéìeaèàì øcäîì éòa Ckìädaiig okl ± ¦§¨¨¥§¤§©§©§¥
dplk`iy ick ,dvnd zlik` xg`l zxfga lahle xefgl dpynd

f`ìíLzevn meiwCzòc à÷ìñ éàc .øBøîjzrca dler m`y ± §¥¨§¦¨§¨©§¨
y xnelàéòa àì äåöî[dkixv dpi`-],äðåekok m`éøz Cì änì ¦§¨Ÿ¨£¨©¨¨¨¨¨§¥
éìeaéè,mileaih ipy jixv recn ±àðîéæ àãç déì ìéáè àäå± ¦¥§¨§¦¥£¨¦§¨

zaeg ici df leaiha `vie ,zxfga zg` mrt laih xak `lde
.dvnd zlik` xg`l aey lahi recne ,xexn

:yiwl yix zii`x z` `xnbd dgecéànî,jk xnel zcnl dnn - ¦©
äðåek úBëéøö ïéà úBöî íìBòì àîìéc,daeg ici z`vl ick ¦§¨§¨¦§¥§¦©¨¨

,xexn zaeg ici `vi ,oey`xd leaiha zxfg lke`deéøz úøîà÷ãe§¨¨§©§¥
éì änì éìeaéè,mileaih ipy jixv recn ok m` ,zl`yy dne ± ¦¥¨¨¦

s`y ,aiydl yi .oey`xd leaiha xexn zaeg ici `vi xak `lde
zxfga zipy lahn ,xexn zevn miiw xaky it lréåäéìc éëéä ék¦¥¦§¤¡¥

úB÷Bðézì àøékéädf dlily zewepizl xkid ztqez didiy ick ± ¤¥¨©¦
.'dpzyp dn' le`yl e`eaie ,zelild x`yk epi`

:yiwl yix zgked z` miiwl zywan `xnbdàîéz éëåm`e ± §¦¥¨
zeevny meyn `ed mileaihd ipyl mrhd gxkday xnel dvxz

zewepizd xkid meyn wx mrhd did eli` ik ,dpeek zekixvíà¦
ïðéòîLéì ïkoey`x leaih lahn xy`k mby `pzd eprinyi ± ¥¦§§¦©

aúB÷øé øàLyi ,zxfga ipy leaihe ,xexn ici mda oi`vei oi`y §¨§¨
l xkid jka`l` `vn `ly ote`a eprinyd recne ,zewepiz

.dpeek zekixv zeevny zexedl ick `l m` ,zxfg
c meyn ,jk xnel oi` :`xnbd dgecïðéòîLà éà`pzd did eli` ± ¦©§§¦©

a oey`x leaih oic rinynàðéîà äåä ,úB÷øé øàLdreh iziid ± §¨§¨£¨¨¦¨
c xnelàkéàc àëéämb el yiy okidy ±ïðéòác àeä ,úB÷øé øàL ¥¨§¦¨§¨§¨§¨¦©

éìeaéè éøz,zewepizd xkid meyn mileaih ipy jixv f` ±ìáà §¥¦¥£¨
el yiykàãeçì úøæç,[cala±]éìeaéè éøz éòa àìekixvd `l ± £¤¤§¨Ÿ¨¥§¥¦¥

leaih lahiyk ,dpeek zekixv opi` zeevny oeiky ,mileaih ipy
meyne ,dpnf xwir mcew xexn zaeg ici `vi xak zxfga oey`x
,dpnf iptl xexn zlik` zevn z` micwdl oi` ,zewepizd xkid

,llk dcerqd mcew lahi `l df ote`a ok lreïì òîLî÷okl ± ¨©§©¨
jka eprinyne zxfga oey`x leaih `pzd hwpeléôàcel yiyk ©£¦

wxéìeaéè éøz ïðéòa ,úøæç,mileaih ipy jixv ±éåäéìc éëéä ék £¤¤¨¦©§¥¦¥¦¥¦§¤¡¥
àøékéä déaxkid didiy ick ±.úB÷Bðézì ¥¤¥¨©¦

`ziixan dgikene ,yiwl yix lr zeywdl dtiqen `xnbd
:dpeek zekixv opi` zeevnyàéðz ãBòåzevn oiprl `ziixaa §©§¨

mpi`y ,lah mdyk xexn ly zewxi lke`dy it lr s`y ,xexn
m` j` ,daeg ici `vi `l ,mixyernéàîc ïìëàmrn mgwly ± £¨¨§©

minkg eaiige ,`l e` mze` xyir dld m`d wtq yie ux`d
ok it lr s` ,mdn yixtd `l dfe ,wtqn zexyrn mdn yixtdl

àöé,i`nc zexit zlik` miiprl exizd minkgy iptn ,daeg ici ¨¨
xiwtdl eciay xg`ny ,daeg ici `vi xiyr mlk` m` s` okle
`l` epi`y i`nc xeqi` oiprl jka ic ,ipr zeidle eiqkp z`
oeik ,mixyern zwfga zexitd dxezd on ixdy ,minkg zxneg

.mdizexit z` mixyrn ux`d inr aexy
m` okeïìëàxexnd z` -ïéekúî àìamiiwl oiekzd `ly ± £¨¨§Ÿ¦§©¥
,devndàöé.dpeek zekixv opi` zeevny iptn ,daeg ici ¨¨

m` okeïéàöçì ïìëàlk`e xfge zif ivg xeriyk dligz lk`y ± £¨¨©£¨¦
,sqep zif ivgkàöézetxhvn zelik`d izyy iptn ,daeg ici ¨¨

,zifk xeriylïéa àäLé àlL ãáìáed zligzäìéëàdpey`xd ¦§©¤Ÿ¦§¤¥£¦¨
dzøéáçìdipyd dlik`d meiql ±î øúBéxeriy,'ñøt úìéëà éãk' ©£¤§¨¥¦§¥£¦©§¨

ixde ,zetxhvn zelik`d oi` aey df xeriyn xzei ddy m`y
.daeg ici `vei epi`y xexn zifkn zegt lk`y ink `ed

`ziixaa epipyy dnne,daeg ici `vi dpeek `la xexn lke`dy
.yiwl yix lr dywe ,dpeek zekixv opi` zeevny gken

'dpeek zekixv zeevn' oic :yiwl yix ixac z` `xnbd zvxzn
àéä éàpzolk`' lirl dpyy `pzdy ,mi`pz zwelgna iepy - ©¨¥¦

iax eli`e ,dpeek zekixv opi` zeevny xaeq '`vi oiekzn `la
,wleg iqeiàéðúc,zxg` `ziixaa,øîBà éñBé éaøwxi el oi`y in §©§¨©¦¥¥

,zxfg m` ik ,xg`L ét ìò óàxakìaéhoey`x leaih,úøæça ©©¦¤¦¥©£¤¤
mewn lknåéðôì àéáäì äåöîzipyúñBøçå úøæçleaih jxevl ¦§¨§¨¦§¨¨£¤¤©£¤

,dvn zlik` xg`y ipy.ïéìéLáz éðLezlik`ay eixacn gkene §¥©§¦¦
oiekzd `ly iptn ,xexn zevn miiw `l oey`xd leaiha zxfg
`iadl devn oiicr ok lre ,dpeek zekixv zeevne ,daeg ici z`vl

.zipya zxfg eiptl
:`xnbd zl`eyéànî ézkàåiqei iax zrcly gken oipn oiicre ± §©©¦¦©

,dpeek zekixv zeevnøáñ÷ àîìéc[xaeq `ny-]úBöî' éñBé éaø ¦§¨¨¨©©¦¥¦§
,'äðåek úBëéøö ïéà,oey`xd leaiha ezaeg ici `vi xak mpn`e ¥§¦©¨¨

éìeaéè éøz ïðéòác éàäå,zxfga mileaih ipy jixvy dne ±éëéä ék §©§¨¦©§¥¦¥¦¥¦
úB÷Bðézì àøékéä éåäéúclr el`yie zewepizl xkid didiy ick ± §¤¡¥¤¥¨©¦

.jk
:`xnbd daiyn,ïk íàwx dpid zxfga ipyd leaihd zaegy ¦¥

,zewepizl xkid meynäåöî éàîlr s`y iqei iax xn`y edn ± ©¦§¨
devn dfa oi` `lde ,zxfg eiptl `iadl devn ,zxfga laihy it
xnel el did `le ,xexn zlik` zevn xak miiwy oeik ,dxezd on
`id iqei iax zrc i`cea `l` .'zqexge zxfg eiptl oi`ian' `l`
,z`vl oiekzd `l oey`x leaihay oeike ,dpeek zekixv zeevny

.xexn zevn meiwl zipy zxfg eiptl `iadl devn
yix ixace ,yiwl yix ly epica mi`pz ewlgpy ok m` epivne

.iqei iax zhiyk md yiwl
.'oiliyaz ipye zxfge zqexge dvn eiptl e`iad' :dpyna epipy
zxxan .dpyna epipyy 'oiliyaz ipy'd md dn zx`an `xnbd

:`xnbdéàîmdn ±éðLd.ïéìéLáz:`xnbd daiyn,àðeä áø øîà ©§¥©§¦¦¨©©¨
elit` `l` ,xya ipin `weec `iadl jxev oi`àæBøàå à÷ìéñ± ¦§¨§¨¨

d`ian .xya ipin ipy oky lke ,fxe` ly liyaze cxz ly liyaz
:df oipra dyrn `xnbdàæBøàå à÷ìéqà øcäéî äåä àáødid ± ¨¨£¨¦©©©¦§¨§¨¨

,fxe`e cxz `weec zgwl xfgnîetî ÷éôðe ìéàBäàðeä áøc dé± ¦§¦¦¥§©¨
ze`xdl ywia ezaig jezne ,`ped ax ly eitn ok `vie li`ed

.ezenk dkldy
:`ped ax ixacn sqep oic zcnel `xnbddpéî òîL ,éMà áø øîà̈©©©¦§©¦¨

àðeä áøã[î]ly liyaz `iadl dxedy `ped ax ixacn gken ± ¦§©¨
c ,fxe`Lééçc úéìyyegy in oi`y ±àäì[ef dkldl-]ïðçBé éaøc ¥§¨¦§¨§©¦¨¨
éøeð ïa.eixac lkl ungk epic mina `ad fxe`y xaeqdàéðúc ¤¦§©§¨

,`ziixaaïéî ,æøBà ,øîBà éøeð ïa ïðçBé éaød ipinnå ,àeä ïâclr ©¦¨¨¤¦¥¤¦¨¨§
okúøk Böenéç ìò ïéáéiç,uingnd ote`a mina edeaxir m` ± ©¨¦©¦¨¥

,zxk aiig gqta elke`dåi`yx df mrhn okíãàdvn zet`l §¨¨
e ,fxe`nBúáBç éãé Ba àöBédvn zlik` zaeg ici ±,çñtaxg`ny ¥§¥¨©¤©

dvn epnn zet`l `ed xyk ,uenig ea jiiye `ed obc oiny
,gqta xeq`e ,ung `ed fxe` ly liyazy eixacl `vnpe .devnl
gken ,fxe` ly liyaz `iadl dxedy `ped ax ixacn eli`e

.ung epi`y xaeqy
:mdn zetqep zerc d`iane ,miliyazd ipy oiprl zxfeg `xnbd

îà äi÷æç,ø`l` ,ixnbl micxtp miliyaz ipy jixv oi`âc eléôà ¦§¦¨¨©£¦¨
åéìòL äöéáe,cg` liyazk mi`xp md ixde ,bcd lr dvia eghy ± ¥¨¤¨¨

.jka ice ,miliyaz ipyk mpic df oiprl mewn lkn
éøö ,øîà óñBé áøCn eidi miliyazd ipyyøNa éðéî éðL,`weec ©¥¨©¨¦§¥¦¥¨¨

dãçàielvì øëæoaxwçñt,ilv lk`pyãçàålyeanì øëæoaxw ¤¨¥¤§¤©§¤¨¥¤§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ciw sc migqt(ycew zay meil)

àøîâ
:'dpeek zekixv zeevn' oicl dpyndn di`x `ian yiwl yixøîà̈©

úøîBà úàæ ,Lé÷ì Léøcr zxfga lahn' da epipyy ,epzpyn ± ¥¨¦Ÿ¤¤
,zxfg `l` oey`x leaihl el oi`y in mby ,'ztd zxtxtl ribny
`id ixd ,dvn lk`iy ixg` zxfga dipy mrt lahl jixv

y zcnlnäðåek úBëéøö úBöîoeik `ly lke ,ozaeg ici z`vl ick ¦§§¦©¨¨
ixdy ,ezaeg ici `vi `l ,devnd meiwlàáeiç ïcéòa àìc ïåék¥¨§Ÿ§¦©¦¨

déì ìéëàc àeä øBøîcleaiha zxfg lk` xy`ky xg`n ± §¨§¨¦¥
xwiry iptn ,xexn zlik` aeig zry ef dzid `l oiicr oey`xd

e ,dvnd zlik` xg`l wx `ed xexn aeigàeä äîãàä éøt àøBáa§¥§¦¨£¨¨
déì ìéëàc'dnc`d ixt `xea' zkxa wx ef dlik` lr jxiae ± §¨¦¥

,'xexn zlik` lr' `le ,zewxi x`y lke`kåyeygl yi ok lr §
øBøîì ïåekéà àì àîìéãzevn meiwl ezlik`a oiekzd `l `ny ± ¦§¨Ÿ¦©¥§¨

,ezaeg ici `vi `le ,xexnéìeaèàì øcäîì éòa Ckìädaiig okl ± ¦§¨¨¥§¤§©§©§¥
dplk`iy ick ,dvnd zlik` xg`l zxfga lahle xefgl dpynd

f`ìíLzevn meiwCzòc à÷ìñ éàc .øBøîjzrca dler m`y ± §¥¨§¦¨§¨©§¨
y xnelàéòa àì äåöî[dkixv dpi`-],äðåekok m`éøz Cì änì ¦§¨Ÿ¨£¨©¨¨¨¨¨§¥
éìeaéè,mileaih ipy jixv recn ±àðîéæ àãç déì ìéáè àäå± ¦¥§¨§¦¥£¨¦§¨

zaeg ici df leaiha `vie ,zxfga zg` mrt laih xak `lde
.dvnd zlik` xg`l aey lahi recne ,xexn

:yiwl yix zii`x z` `xnbd dgecéànî,jk xnel zcnl dnn - ¦©
äðåek úBëéøö ïéà úBöî íìBòì àîìéc,daeg ici z`vl ick ¦§¨§¨¦§¥§¦©¨¨

,xexn zaeg ici `vi ,oey`xd leaiha zxfg lke`deéøz úøîà÷ãe§¨¨§©§¥
éì änì éìeaéè,mileaih ipy jixv recn ok m` ,zl`yy dne ± ¦¥¨¨¦

s`y ,aiydl yi .oey`xd leaiha xexn zaeg ici `vi xak `lde
zxfga zipy lahn ,xexn zevn miiw xaky it lréåäéìc éëéä ék¦¥¦§¤¡¥

úB÷Bðézì àøékéädf dlily zewepizl xkid ztqez didiy ick ± ¤¥¨©¦
.'dpzyp dn' le`yl e`eaie ,zelild x`yk epi`

:yiwl yix zgked z` miiwl zywan `xnbdàîéz éëåm`e ± §¦¥¨
zeevny meyn `ed mileaihd ipyl mrhd gxkday xnel dvxz

zewepizd xkid meyn wx mrhd did eli` ik ,dpeek zekixvíà¦
ïðéòîLéì ïkoey`x leaih lahn xy`k mby `pzd eprinyi ± ¥¦§§¦©

aúB÷øé øàLyi ,zxfga ipy leaihe ,xexn ici mda oi`vei oi`y §¨§¨
l xkid jka`l` `vn `ly ote`a eprinyd recne ,zewepiz

.dpeek zekixv zeevny zexedl ick `l m` ,zxfg
c meyn ,jk xnel oi` :`xnbd dgecïðéòîLà éà`pzd did eli` ± ¦©§§¦©

a oey`x leaih oic rinynàðéîà äåä ,úB÷øé øàLdreh iziid ± §¨§¨£¨¨¦¨
c xnelàkéàc àëéämb el yiy okidy ±ïðéòác àeä ,úB÷øé øàL ¥¨§¦¨§¨§¨§¨¦©

éìeaéè éøz,zewepizd xkid meyn mileaih ipy jixv f` ±ìáà §¥¦¥£¨
el yiykàãeçì úøæç,[cala±]éìeaéè éøz éòa àìekixvd `l ± £¤¤§¨Ÿ¨¥§¥¦¥

leaih lahiyk ,dpeek zekixv opi` zeevny oeiky ,mileaih ipy
meyne ,dpnf xwir mcew xexn zaeg ici `vi xak zxfga oey`x
,dpnf iptl xexn zlik` zevn z` micwdl oi` ,zewepizd xkid

,llk dcerqd mcew lahi `l df ote`a ok lreïì òîLî÷okl ± ¨©§©¨
jka eprinyne zxfga oey`x leaih `pzd hwpeléôàcel yiyk ©£¦

wxéìeaéè éøz ïðéòa ,úøæç,mileaih ipy jixv ±éåäéìc éëéä ék £¤¤¨¦©§¥¦¥¦¥¦§¤¡¥
àøékéä déaxkid didiy ick ±.úB÷Bðézì ¥¤¥¨©¦

`ziixan dgikene ,yiwl yix lr zeywdl dtiqen `xnbd
:dpeek zekixv opi` zeevnyàéðz ãBòåzevn oiprl `ziixaa §©§¨

mpi`y ,lah mdyk xexn ly zewxi lke`dy it lr s`y ,xexn
m` j` ,daeg ici `vi `l ,mixyernéàîc ïìëàmrn mgwly ± £¨¨§©

minkg eaiige ,`l e` mze` xyir dld m`d wtq yie ux`d
ok it lr s` ,mdn yixtd `l dfe ,wtqn zexyrn mdn yixtdl

àöé,i`nc zexit zlik` miiprl exizd minkgy iptn ,daeg ici ¨¨
xiwtdl eciay xg`ny ,daeg ici `vi xiyr mlk` m` s` okle
`l` epi`y i`nc xeqi` oiprl jka ic ,ipr zeidle eiqkp z`
oeik ,mixyern zwfga zexitd dxezd on ixdy ,minkg zxneg

.mdizexit z` mixyrn ux`d inr aexy
m` okeïìëàxexnd z` -ïéekúî àìamiiwl oiekzd `ly ± £¨¨§Ÿ¦§©¥
,devndàöé.dpeek zekixv opi` zeevny iptn ,daeg ici ¨¨

m` okeïéàöçì ïìëàlk`e xfge zif ivg xeriyk dligz lk`y ± £¨¨©£¨¦
,sqep zif ivgkàöézetxhvn zelik`d izyy iptn ,daeg ici ¨¨

,zifk xeriylïéa àäLé àlL ãáìáed zligzäìéëàdpey`xd ¦§©¤Ÿ¦§¤¥£¦¨
dzøéáçìdipyd dlik`d meiql ±î øúBéxeriy,'ñøt úìéëà éãk' ©£¤§¨¥¦§¥£¦©§¨

ixde ,zetxhvn zelik`d oi` aey df xeriyn xzei ddy m`y
.daeg ici `vei epi`y xexn zifkn zegt lk`y ink `ed

`ziixaa epipyy dnne,daeg ici `vi dpeek `la xexn lke`dy
.yiwl yix lr dywe ,dpeek zekixv opi` zeevny gken

'dpeek zekixv zeevn' oic :yiwl yix ixac z` `xnbd zvxzn
àéä éàpzolk`' lirl dpyy `pzdy ,mi`pz zwelgna iepy - ©¨¥¦

iax eli`e ,dpeek zekixv opi` zeevny xaeq '`vi oiekzn `la
,wleg iqeiàéðúc,zxg` `ziixaa,øîBà éñBé éaøwxi el oi`y in §©§¨©¦¥¥

,zxfg m` ik ,xg`L ét ìò óàxakìaéhoey`x leaih,úøæça ©©¦¤¦¥©£¤¤
mewn lknåéðôì àéáäì äåöîzipyúñBøçå úøæçleaih jxevl ¦§¨§¨¦§¨¨£¤¤©£¤

,dvn zlik` xg`y ipy.ïéìéLáz éðLezlik`ay eixacn gkene §¥©§¦¦
oiekzd `ly iptn ,xexn zevn miiw `l oey`xd leaiha zxfg
`iadl devn oiicr ok lre ,dpeek zekixv zeevne ,daeg ici z`vl

.zipya zxfg eiptl
:`xnbd zl`eyéànî ézkàåiqei iax zrcly gken oipn oiicre ± §©©¦¦©

,dpeek zekixv zeevnøáñ÷ àîìéc[xaeq `ny-]úBöî' éñBé éaø ¦§¨¨¨©©¦¥¦§
,'äðåek úBëéøö ïéà,oey`xd leaiha ezaeg ici `vi xak mpn`e ¥§¦©¨¨

éìeaéè éøz ïðéòác éàäå,zxfga mileaih ipy jixvy dne ±éëéä ék §©§¨¦©§¥¦¥¦¥¦
úB÷Bðézì àøékéä éåäéúclr el`yie zewepizl xkid didiy ick ± §¤¡¥¤¥¨©¦

.jk
:`xnbd daiyn,ïk íàwx dpid zxfga ipyd leaihd zaegy ¦¥

,zewepizl xkid meynäåöî éàîlr s`y iqei iax xn`y edn ± ©¦§¨
devn dfa oi` `lde ,zxfg eiptl `iadl devn ,zxfga laihy it
xnel el did `le ,xexn zlik` zevn xak miiwy oeik ,dxezd on
`id iqei iax zrc i`cea `l` .'zqexge zxfg eiptl oi`ian' `l`
,z`vl oiekzd `l oey`x leaihay oeike ,dpeek zekixv zeevny

.xexn zevn meiwl zipy zxfg eiptl `iadl devn
yix ixace ,yiwl yix ly epica mi`pz ewlgpy ok m` epivne

.iqei iax zhiyk md yiwl
.'oiliyaz ipye zxfge zqexge dvn eiptl e`iad' :dpyna epipy
zxxan .dpyna epipyy 'oiliyaz ipy'd md dn zx`an `xnbd

:`xnbdéàîmdn ±éðLd.ïéìéLáz:`xnbd daiyn,àðeä áø øîà ©§¥©§¦¦¨©©¨
elit` `l` ,xya ipin `weec `iadl jxev oi`àæBøàå à÷ìéñ± ¦§¨§¨¨

d`ian .xya ipin ipy oky lke ,fxe` ly liyaze cxz ly liyaz
:df oipra dyrn `xnbdàæBøàå à÷ìéqà øcäéî äåä àáødid ± ¨¨£¨¦©©©¦§¨§¨¨

,fxe`e cxz `weec zgwl xfgnîetî ÷éôðe ìéàBäàðeä áøc dé± ¦§¦¦¥§©¨
ze`xdl ywia ezaig jezne ,`ped ax ly eitn ok `vie li`ed

.ezenk dkldy
:`ped ax ixacn sqep oic zcnel `xnbddpéî òîL ,éMà áø øîà̈©©©¦§©¦¨

àðeä áøã[î]ly liyaz `iadl dxedy `ped ax ixacn gken ± ¦§©¨
c ,fxe`Lééçc úéìyyegy in oi`y ±àäì[ef dkldl-]ïðçBé éaøc ¥§¨¦§¨§©¦¨¨
éøeð ïa.eixac lkl ungk epic mina `ad fxe`y xaeqdàéðúc ¤¦§©§¨

,`ziixaaïéî ,æøBà ,øîBà éøeð ïa ïðçBé éaød ipinnå ,àeä ïâclr ©¦¨¨¤¦¥¤¦¨¨§
okúøk Böenéç ìò ïéáéiç,uingnd ote`a mina edeaxir m` ± ©¨¦©¦¨¥

,zxk aiig gqta elke`dåi`yx df mrhn okíãàdvn zet`l §¨¨
e ,fxe`nBúáBç éãé Ba àöBédvn zlik` zaeg ici ±,çñtaxg`ny ¥§¥¨©¤©

dvn epnn zet`l `ed xyk ,uenig ea jiiye `ed obc oiny
,gqta xeq`e ,ung `ed fxe` ly liyazy eixacl `vnpe .devnl
gken ,fxe` ly liyaz `iadl dxedy `ped ax ixacn eli`e

.ung epi`y xaeqy
:mdn zetqep zerc d`iane ,miliyazd ipy oiprl zxfeg `xnbd

îà äi÷æç,ø`l` ,ixnbl micxtp miliyaz ipy jixv oi`âc eléôà ¦§¦¨¨©£¦¨
åéìòL äöéáe,cg` liyazk mi`xp md ixde ,bcd lr dvia eghy ± ¥¨¤¨¨

.jka ice ,miliyaz ipyk mpic df oiprl mewn lkn
éøö ,øîà óñBé áøCn eidi miliyazd ipyyøNa éðéî éðL,`weec ©¥¨©¨¦§¥¦¥¨¨

dãçàielvì øëæoaxwçñt,ilv lk`pyãçàålyeanì øëæoaxw ¤¨¥¤§¤©§¤¨¥¤§
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zetqede mipeiv
להלן37) ÈÒ"‡עד"ז Ë˘ ÔÓÈÒ מוקצה דבר הניח אדם אם :

ההיתר  נעשה מדעתו...לא שלא חבירו של המותר דבר על
שלא  חבירו של חפץ אוסר אדם שאין לפי להאיסור בסיס

מדעתו.
להלן38) Ò"‡:עד"ז ËÚ¯ ÔÓÈÒ מבעוד בו שהדליקו נר

אסור  כך אחר שכבה פי על אף שחשכה לאחר עד ודלק יום
כשהיה  השמשות שבבין לפי כולה... השבת כל לטלטלו

בו. הדולקת לשלהבת בסיס היה דולק... הנר
:„"Ò È˘ ÔÓÈÒ·Â האדם כשדחהו אמורים דברים במה

נר  כגון בידים האיסור לו גרם שהאדם דהיינו בידים
בו  ונשתייר השמשות בין אחר וכבה יום מבעוד שהדליקו

בשבת. ראוי מלהיות אדם בידי נדחה זה ושמן שמן
:‡È ÛÈÚÒ Ì˘ על יום מבעוד מעות עליה שהניח מטה כגון

מעליה  המעות ניטלו ומשחשיכה בשבת שם שישארו דעת
השבת. כל לטלטלה אסור קטן או נכרי ע"י

:Ê"Ò ‰Î˘ ÔÓÈÒ השמשות בין שהוקצה מתוך אומרים שאין
האדם  אותו שמקצה בדבר אלא כולה השבת לכל הוקצה
אבל  קמח ועשאה שטחנה תבואה כגון בידים ודחאו מדעתו

אדם. של כרחו בעל מוקצה שהוא בדבר לא
בין 39) לאחר עד שם שישארו בדעתו שהיה דהיינו

מועיל  זה אין ניעור ע"י משם יסירם שאז בלבד, השמשות
ס"ז). שט (סימן לו להתיר כלום

אבל 40) בטלטול אלא אסור אינו מוקצה כל יד: סעיף
וכן  מקצתו... אפילו ינענע שלא ובלבד בידיו בו ליגע מותר
שטלטול  תחתיו מתנענע הוא אם אף עליו לישב מותר

בידיו. בו יגע שלא ובלבד הוא יד כלאחר
(לעיל 41) שמן של נר בין שעוה של נר עליה מונח אם בין

מאור  להנות או הטבלה למקום צריך אם ס"ט), רעו סימן
רס"י). שם (לעיל הנר

אם 42) אפילו או הטבלה, בגוף להשתמש הנכרי רוצה אם
להניח רוצה כגון לטלטלה מבלי בטבלה להשתמש הישראל

אסור  הישראל אבל סי"ד, שח סימן כדלהלן היתר דבר עליו
שניערה  לאחר (אפילו טלטול ע"י טבלה בגוף להשתמש לו

ס"ח. שט סימן כדלקמן הנכרי)

כבר 43) הדלוק נר לו שיביא לנכרי לומר אבל ט: סעיף
אלא  אסור אינו הנר שטלטול לפי מתירים... יש אחר במקום
בטלטול  לטלטלו מותר מוקצה וכל מוקצה... שהוא מפני
הנר  להביא יכול היה בעצמו שהישראל וכיון הצד... מן
אין  גמור בטלטול באיסור הנכרי כשמביאו בהיתר... לכאן
אבל  תורה לבני אלא זה היתר להורות ואין כלום... בכך
וידמו  לנכרי באמירה יתרגלו שלא להתיר אין הארץ לעמי

יותר. ויקילו לדבר דבר
להלן44) Ê"Òעד"ז Ë˘ ÔÓÈÒ נעשו שלא אומרים ויש :

האבן  שם שישארו בדעתו היה כן אם אלא לאיסור בסיס
משם  ליטלם בדעתו היה אם אבל כולה השבת כל והמעות
נעשו  לא ניעור ידי על בין נכרי ידי על בין השבת באמצע
בטלטול... כלל נאסרו ולא להם... בסיס והכר החבית כלל
החבית  להטות השבת כניסת בתחלת אפילו נמלך אם ולכן
האבן  עם שהן כמו לטלטלן או לגופן הוצרך אם הכר ולנער
כמו  מותר זה הרי למקומן הוצרך אם שעליהן והמעות

בשוכח.
היה  אלא והמעות... האבן ליטול בדעתו היה לא אם אבל
נכרי  ידי על אחר למקום השבת... באמצע לטלטל בדעתו
כלום  מועיל זה אין למקומן כשיצטרך ישראל ידי על או
עליהם  מונחים והמעות האבן יהיה מקום באותו שאף כיון

להם. בסיס הן הרי
יש  הפסד במקום מקום ומכל הראשונה. כסברא והעיקר

השלחן. על נר נפל אם כגון האחרונה סברא על לסמוך
‰"Ò ËÚ¯ ÔÓÈÒ·Â שיטלטלנו זה נר על יום מבעוד התנה אם :

אומרים  ויש שכבה... אחר לטלטלו מותר לכשיכבה בשבת
לבין  מדעתו והקצהו שהואיל כלום מועיל התנאי שאין
השמן  שיהא בדעתו היה בו שכשהדליק דהיינו השמשות
וכן  כולה השבת לכל הוקצה השמשות... בבין בו דולק

אלו... במדינות נוהגים
על  סומכין נכרי ע"י עצמו) לצורך (אפילו טלטול ולענין
כך  להתנות וטוב לכשיכבה מועיל שהתנאי הראשונה סברא

בפירוש.
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ו  סעיף תחילת הנר כבוי לגרום שלא רעז, סימן ב חלק
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`zax `zkld
ìëä éøáãì [ãé ואין האסור, לדבר כבסיס נחשבים השבת, נרות את עליהם להניח המיוחדים מגש או מפה -

הפמוטות  מהם שהוסרו לאחר גם .47לטלטלם

zetqede mipeiv
ס"ה.45) כדלעיל
כאן.46) המובאות הדעות לב' כלומר
ו 47) תחילה, בכוונה עליהם הונחו בדרך שהנרות לא

כדי  חלה או סידור המגש על ליתן מועיל ואם אקראי,
רעט. בסימן בעז"ה יתבאר - מכן לאחר לטלטלו

כן 48) אם אלא לאיסור בסיס נעשה ההיתר אין ט: סעיף

בדרך  עליו הניחו אם אבל צורך... לאיזה בכוונה עליו הניחו
לזה  בסיס זה נעשה לא צורך... לאיזה בכוונה שלא אקראי
אע"פ  השולחן שעל המפה לטלטל מותר ולכן כשוכח ודינו
המנורה  שתהא לו צריך שאינו לפי עליה עומדת שהמנורה

השולחן. על אלא המפה על

•
zay zekld - jexr ogley

·È גופו לצורך בין לטלטלו מותר לאיסור שמלאכתו כלי
אגוזים  בו לפצוע וקורנס דבילה בו לחתוך קורדום כגון
מקומו  לצורך בין בזה וכיוצא כלים בו לסמוך אפילו או
שירא  במקום מונח שהכלי כגון עצמו הכלי לצורך אבל
וירא  בחמה שמונח או וישבר יפול שלא או משם יגנב שלא
וכל  הצל למקום משם לטלטלו ורוצה שם יתבקע שלא
תשמיש  בו להשתמש עליו מחשב ואם אסור בזה כיוצא

להשת  שמחשב או אחר זה במקום במקום תשמיש איזה מש
שעיקר  אע"פ זה ממקום לטלטלו לו מותר שם מונח שהכלי
זה: במקום ישבר או יגנב שלא כדי הוא בטלטולו כוונתו

‚È מידו להשליכו צריך אינו מקומו לצורך כשמטלטלו
להניחו  מותר אלא לו הצריך זה ממקום שפינוהו מיד
בידו  הוא שכבר שכיון שם להצניעו שירצה מקום באיזה
ונטל  שכח אם ואפילו לו שצריך ממה יותר לטלטלו רשאי
כיון  שירצה מקום לכל לטלטלו רשאי גמור מוקצה בידו
לחוש  וראוי גמור במוקצה שאוסר מי ויש בידו הוא שכבר
רס"ו: בסי' שנתבאר כמו הפסד במקום כן אם אלא לדבריו

„È בו ליגע מותר אבל בטלטול אלא אסור אינו מוקצה כל
שנתבאר  וכמו מקצתו אפילו ינענע שלא ובלבד בידיו
עליה  דולקות שהנרות במנורה ליגע מותר ולכן רס"ה בסי'
בית  בתנור או שם שנתבאר כמו באויר תלויה אינה אם
היתר  דבר ליקח מותר וכן בתוכו דולקת שהאש החורף
על  להניחו וכן שם שנתבאר כמו מוקצה דבר על המונח
תחתיו  מתנענע הוא אם אף עליו לישב מותר וכן גביו
כמו  בידיו בו יגע שלא ובלבד הוא יד כלאחר שטלטול
בו  להשתמש בהנאה אסור אינו מוקצה שכל מפני שיתבאר

ע"י  המוקצה בגוף מעשה יעשה שלא ובלבד טלטול בלא
אע"פ  מוקצה עצי תחת ביו"ט אש להצית כגון זה תשמיש

תק"א: בסי' שיתבאר כמו כלל מזיזם שאינו

ÂË בחול כדרכו לטלטלו אלא אסור אינו מוקצה כל
שיתבאר  כמו בגופו לטלטלו מותר אבל בידיו דהיינו
מדרך  בשינוי שהוא יד כלאחר טלטול נקרא וזהו שי"א בסי'
ולכאן  לכאן לפנותו ברגליו מוקצה לטלטל מותר ולכן החול
עצמו  המוקצה לצורך אפילו או מקומו לצורך הילוכו דרך
שמותר  לומר צריך ואין שי"א) סי' (עיין להצניעו כדי
גדול  יד כלאחר טלטול לך שאין נפוח ע"י מוקצה לטלטל

מזה:

ÊË לתשמיש מיוחד שהוא דהיינו להיתר שמלאכתו כלי
מותר  בהן וכיוצא וקערה כוס כגון בשבת המותר
הכלי  לצורך אלא ומקומו גופו לצורך שלא אפילו לטלטלו
משם  יגנב שלא או ישבר שלא עליו שחושש עצמו
שחושש  לצל מחמה שמטלטלו או להצניעו משם ומטלטלו

בחמה. יתבקע שלא

אע"פ  כלי שום לטלטל אסור כלל לצורך שלא אבל
העם  שהיו חכליה בן נחמיה שבימי לפי להיתר שמלאכתו
ביהודה  ראיתי ההם בימים כמ"ש שבת באיסורי מזלזלים
חכמים  עשו וגו' הערימות ומביאים בשבת גתות דורכי[ם]
אע"פ  הכלים כל על וגזרו הוצאה לאיסור וגדר סיג
לצורך  אפילו כלל לטלטלם שלא להיתר שמלאכתם
וכיוצא  וסכין וקערות כוסות מן חוץ להם המיוחד תשמישן

השבת. לסעודת ביותר הצריכים מהכלים בהם

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



קני c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.åäö÷nä øáãì ñéña àìáhä úéNòð àì ïëlL úaMä úñéðk íã÷ àìáhäî øpä ÷ìñì çëMLk äæ ìëå§¨¤§¤¨©§©¥©¥¥©©§¨Ÿ¤§¦©©©¨¤¨¥Ÿ©£¥©©§¨¨¦§¨¨©ª§¤
úéaä ìòa úòcî øðì æà úLnLî dðéàL ïåék37ìò øpä çépä Bzòcî íà ìáà BúçëL úîçî àlà ¥¨¤¥¨§©¤¤¨§¥¦©©©©©©¦¤¨¥£©¦§¨£¨¦¦©§¦¦©©¥©

àìáhä38úaMä úñéðëa äéìò äéäiL36eäBîk ìeèìèa äøeñàå åéìà äìôèe øðäì ñéña úéNòð éøä ©©§¨¤¦§¤¨¤¨¦§¦©©©¨£¥©£¥¨¦§©¥§¥¨¥¨©£¨§¦§¨
éøö íà óàå Ba àöBéëå äåòL ìL àeä øpä íà óà døòðì øeñà Cëéôìòâéì øzî ìáà àìáhä íB÷îì C §¦¨¨§©£¨©¦©¥¤©£¨§©¥§©¦¨¦¦§©©§¨£¨ª¨¦©

ç"ù ïîéña øàaúðL Bîk äö÷î ìëa òâéì øznL Bîk àìáèa40dìèìèì øzî éøëð éãé ìòå41døòðìe42 ©©§¨§¤ª¨¦©§¨ª§¤§¤¦§¨¥§¦¨§©§¥¨§¦ª¨§©§§¨§©£¨
å"òø ïîéña øàaúpL íòhî43. ¦©©¤¦§¨¥§¦¨

íéøîBà Léå44íà ìáà dlk úaMä ìk äéìò øpä äéäiL Bzòc äúéä ïk íà àlà ñéña úàø÷ð dðéàL §¥§¦¤¥¨¦§¥¨¦¤¨¦¥¨§¨©§¤¦§¤©¥¨¤¨¨©©¨ª¨£¨¦
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zetqede mipeiv
להלן37) ÈÒ"‡עד"ז Ë˘ ÔÓÈÒ מוקצה דבר הניח אדם אם :

ההיתר  נעשה מדעתו...לא שלא חבירו של המותר דבר על
שלא  חבירו של חפץ אוסר אדם שאין לפי להאיסור בסיס

מדעתו.
להלן38) Ò"‡:עד"ז ËÚ¯ ÔÓÈÒ מבעוד בו שהדליקו נר

אסור  כך אחר שכבה פי על אף שחשכה לאחר עד ודלק יום
כשהיה  השמשות שבבין לפי כולה... השבת כל לטלטלו

בו. הדולקת לשלהבת בסיס היה דולק... הנר
:„"Ò È˘ ÔÓÈÒ·Â האדם כשדחהו אמורים דברים במה

נר  כגון בידים האיסור לו גרם שהאדם דהיינו בידים
בו  ונשתייר השמשות בין אחר וכבה יום מבעוד שהדליקו

בשבת. ראוי מלהיות אדם בידי נדחה זה ושמן שמן
:‡È ÛÈÚÒ Ì˘ על יום מבעוד מעות עליה שהניח מטה כגון

מעליה  המעות ניטלו ומשחשיכה בשבת שם שישארו דעת
השבת. כל לטלטלה אסור קטן או נכרי ע"י

:Ê"Ò ‰Î˘ ÔÓÈÒ השמשות בין שהוקצה מתוך אומרים שאין
האדם  אותו שמקצה בדבר אלא כולה השבת לכל הוקצה
אבל  קמח ועשאה שטחנה תבואה כגון בידים ודחאו מדעתו

אדם. של כרחו בעל מוקצה שהוא בדבר לא
בין 39) לאחר עד שם שישארו בדעתו שהיה דהיינו

מועיל  זה אין ניעור ע"י משם יסירם שאז בלבד, השמשות
ס"ז). שט (סימן לו להתיר כלום

אבל 40) בטלטול אלא אסור אינו מוקצה כל יד: סעיף
וכן  מקצתו... אפילו ינענע שלא ובלבד בידיו בו ליגע מותר
שטלטול  תחתיו מתנענע הוא אם אף עליו לישב מותר

בידיו. בו יגע שלא ובלבד הוא יד כלאחר
(לעיל 41) שמן של נר בין שעוה של נר עליה מונח אם בין

מאור  להנות או הטבלה למקום צריך אם ס"ט), רעו סימן
רס"י). שם (לעיל הנר

אם 42) אפילו או הטבלה, בגוף להשתמש הנכרי רוצה אם
להניח רוצה כגון לטלטלה מבלי בטבלה להשתמש הישראל

אסור  הישראל אבל סי"ד, שח סימן כדלהלן היתר דבר עליו
שניערה  לאחר (אפילו טלטול ע"י טבלה בגוף להשתמש לו

ס"ח. שט סימן כדלקמן הנכרי)

כבר 43) הדלוק נר לו שיביא לנכרי לומר אבל ט: סעיף
אלא  אסור אינו הנר שטלטול לפי מתירים... יש אחר במקום
בטלטול  לטלטלו מותר מוקצה וכל מוקצה... שהוא מפני
הנר  להביא יכול היה בעצמו שהישראל וכיון הצד... מן
אין  גמור בטלטול באיסור הנכרי כשמביאו בהיתר... לכאן
אבל  תורה לבני אלא זה היתר להורות ואין כלום... בכך
וידמו  לנכרי באמירה יתרגלו שלא להתיר אין הארץ לעמי

יותר. ויקילו לדבר דבר
להלן44) Ê"Òעד"ז Ë˘ ÔÓÈÒ נעשו שלא אומרים ויש :

האבן  שם שישארו בדעתו היה כן אם אלא לאיסור בסיס
משם  ליטלם בדעתו היה אם אבל כולה השבת כל והמעות
נעשו  לא ניעור ידי על בין נכרי ידי על בין השבת באמצע
בטלטול... כלל נאסרו ולא להם... בסיס והכר החבית כלל
החבית  להטות השבת כניסת בתחלת אפילו נמלך אם ולכן
האבן  עם שהן כמו לטלטלן או לגופן הוצרך אם הכר ולנער
כמו  מותר זה הרי למקומן הוצרך אם שעליהן והמעות

בשוכח.
היה  אלא והמעות... האבן ליטול בדעתו היה לא אם אבל
נכרי  ידי על אחר למקום השבת... באמצע לטלטל בדעתו
כלום  מועיל זה אין למקומן כשיצטרך ישראל ידי על או
עליהם  מונחים והמעות האבן יהיה מקום באותו שאף כיון

להם. בסיס הן הרי
יש  הפסד במקום מקום ומכל הראשונה. כסברא והעיקר

השלחן. על נר נפל אם כגון האחרונה סברא על לסמוך
‰"Ò ËÚ¯ ÔÓÈÒ·Â שיטלטלנו זה נר על יום מבעוד התנה אם :

אומרים  ויש שכבה... אחר לטלטלו מותר לכשיכבה בשבת
לבין  מדעתו והקצהו שהואיל כלום מועיל התנאי שאין
השמן  שיהא בדעתו היה בו שכשהדליק דהיינו השמשות
וכן  כולה השבת לכל הוקצה השמשות... בבין בו דולק

אלו... במדינות נוהגים
על  סומכין נכרי ע"י עצמו) לצורך (אפילו טלטול ולענין
כך  להתנות וטוב לכשיכבה מועיל שהתנאי הראשונה סברא

בפירוש.

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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ìëä éøáãì [ãé ואין האסור, לדבר כבסיס נחשבים השבת, נרות את עליהם להניח המיוחדים מגש או מפה -

הפמוטות  מהם שהוסרו לאחר גם .47לטלטלם

zetqede mipeiv
ס"ה.45) כדלעיל
כאן.46) המובאות הדעות לב' כלומר
ו 47) תחילה, בכוונה עליהם הונחו בדרך שהנרות לא

כדי  חלה או סידור המגש על ליתן מועיל ואם אקראי,
רעט. בסימן בעז"ה יתבאר - מכן לאחר לטלטלו

כן 48) אם אלא לאיסור בסיס נעשה ההיתר אין ט: סעיף

בדרך  עליו הניחו אם אבל צורך... לאיזה בכוונה עליו הניחו
לזה  בסיס זה נעשה לא צורך... לאיזה בכוונה שלא אקראי
אע"פ  השולחן שעל המפה לטלטל מותר ולכן כשוכח ודינו
המנורה  שתהא לו צריך שאינו לפי עליה עומדת שהמנורה

השולחן. על אלא המפה על

•
zay zekld - jexr ogley

·È גופו לצורך בין לטלטלו מותר לאיסור שמלאכתו כלי
אגוזים  בו לפצוע וקורנס דבילה בו לחתוך קורדום כגון
מקומו  לצורך בין בזה וכיוצא כלים בו לסמוך אפילו או
שירא  במקום מונח שהכלי כגון עצמו הכלי לצורך אבל
וירא  בחמה שמונח או וישבר יפול שלא או משם יגנב שלא
וכל  הצל למקום משם לטלטלו ורוצה שם יתבקע שלא
תשמיש  בו להשתמש עליו מחשב ואם אסור בזה כיוצא

להשת  שמחשב או אחר זה במקום במקום תשמיש איזה מש
שעיקר  אע"פ זה ממקום לטלטלו לו מותר שם מונח שהכלי
זה: במקום ישבר או יגנב שלא כדי הוא בטלטולו כוונתו

‚È מידו להשליכו צריך אינו מקומו לצורך כשמטלטלו
להניחו  מותר אלא לו הצריך זה ממקום שפינוהו מיד
בידו  הוא שכבר שכיון שם להצניעו שירצה מקום באיזה
ונטל  שכח אם ואפילו לו שצריך ממה יותר לטלטלו רשאי
כיון  שירצה מקום לכל לטלטלו רשאי גמור מוקצה בידו
לחוש  וראוי גמור במוקצה שאוסר מי ויש בידו הוא שכבר
רס"ו: בסי' שנתבאר כמו הפסד במקום כן אם אלא לדבריו

„È בו ליגע מותר אבל בטלטול אלא אסור אינו מוקצה כל
שנתבאר  וכמו מקצתו אפילו ינענע שלא ובלבד בידיו
עליה  דולקות שהנרות במנורה ליגע מותר ולכן רס"ה בסי'
בית  בתנור או שם שנתבאר כמו באויר תלויה אינה אם
היתר  דבר ליקח מותר וכן בתוכו דולקת שהאש החורף
על  להניחו וכן שם שנתבאר כמו מוקצה דבר על המונח
תחתיו  מתנענע הוא אם אף עליו לישב מותר וכן גביו
כמו  בידיו בו יגע שלא ובלבד הוא יד כלאחר שטלטול
בו  להשתמש בהנאה אסור אינו מוקצה שכל מפני שיתבאר

ע"י  המוקצה בגוף מעשה יעשה שלא ובלבד טלטול בלא
אע"פ  מוקצה עצי תחת ביו"ט אש להצית כגון זה תשמיש

תק"א: בסי' שיתבאר כמו כלל מזיזם שאינו

ÂË בחול כדרכו לטלטלו אלא אסור אינו מוקצה כל
שיתבאר  כמו בגופו לטלטלו מותר אבל בידיו דהיינו
מדרך  בשינוי שהוא יד כלאחר טלטול נקרא וזהו שי"א בסי'
ולכאן  לכאן לפנותו ברגליו מוקצה לטלטל מותר ולכן החול
עצמו  המוקצה לצורך אפילו או מקומו לצורך הילוכו דרך
שמותר  לומר צריך ואין שי"א) סי' (עיין להצניעו כדי
גדול  יד כלאחר טלטול לך שאין נפוח ע"י מוקצה לטלטל

מזה:

ÊË לתשמיש מיוחד שהוא דהיינו להיתר שמלאכתו כלי
מותר  בהן וכיוצא וקערה כוס כגון בשבת המותר
הכלי  לצורך אלא ומקומו גופו לצורך שלא אפילו לטלטלו
משם  יגנב שלא או ישבר שלא עליו שחושש עצמו
שחושש  לצל מחמה שמטלטלו או להצניעו משם ומטלטלו

בחמה. יתבקע שלא

אע"פ  כלי שום לטלטל אסור כלל לצורך שלא אבל
העם  שהיו חכליה בן נחמיה שבימי לפי להיתר שמלאכתו
ביהודה  ראיתי ההם בימים כמ"ש שבת באיסורי מזלזלים
חכמים  עשו וגו' הערימות ומביאים בשבת גתות דורכי[ם]
אע"פ  הכלים כל על וגזרו הוצאה לאיסור וגדר סיג
לצורך  אפילו כלל לטלטלם שלא להיתר שמלאכתם
וכיוצא  וסכין וקערות כוסות מן חוץ להם המיוחד תשמישן

השבת. לסעודת ביותר הצריכים מהכלים בהם
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c"agקנב i`iyp epizeax zxezn

באיסורי  קצת להזהר העם שחזרו חכמים כשראו ואח"כ
לצורך  להיתר שמלאכתו כלי כל לטלטל והתירו חזרו שבת

מקומו. לצורך או גופו

לטלטל  והתירו חזרו יותר להזהר העם שחזרו כשראו ואח"כ
אבל  עצמו הכלי לצורך אפילו להיתר שמלאכתו כלי כל
להתירו  חכמים עליו נמנו לא עדיין כלל לצורך שלא לטלטל
נחמיה  שבימי חכמים בגזרת שנאסר באיסורו עומד ונשאר

חכליה: בן

ÊÈ מיני וכל בשבת המותרים ומשקים אוכלים מיני כל אבל
שלא  אפילו לטלטלם מותר בהם לקרות שמותר ספרים
ולא  כלים על אלא נחמיה בימי גזרו שלא לפי כלל לצורך
שבימי  הגזרה קודם כמו עכשיו הם והרי וספרים אוכלים על
אפילו  בשבת הראוי דבר כל לטלטל מותר שהיה נחמיה

כלל. לצורך שלא

דוד  בימי אף לטלטל אסור היה בשבת ראוי שאינו דבר אבל
לכן. קודם או ושלמה

כולן  בהן וכיוצא וסכין וקערות כוסות אפילו כלים משא"כ

אם  כי לטלטלן שלא עליהן גם שגזרו הגזרה בכלל היו
כשאינו  גופן לצורך ולא מקומן לצורך ולא תשמישן לצורך
שאר  מכלל אותן הוציאו לא שהרי להן המיוחד תשמיש
מבתשמיש  יותר בתשמישן שיש הצורך מפני אלא כלים
בלבד  תשמישן לצורך אלא להתירן אין א"כ הכלים כל שאר
שמלאכתו  כלי כל לטלטל והתירו וחזרו כשהתירו ואח"כ
וסכין  וקערות כוסות גם עצמו הכלי לצורך אפילו להיתר
לצורך  לטלטלן אלא הותרו ולא זה בכלל היו בהן וכיוצא

כלל: לצורך שלא לא אבל עצמו הכלי

ÁÈ אף אצלו הסכין לישא לאדם מותר מקום ומכל
שם שיש במקום הכנסת לבית אע"פ כשהולך עירוב

ולא  ביום בו אח"כ לו שיצטרך כיון לסכין שם צריך שאינו
כל  כלל לו צריך כשאינו אלא לצורך שלא טלטול אסרו
כדי  אצלו נושאו והוא היום בו ישתמש אם אבל היום
שיהיה  בכך חפץ שהוא כיון מותר בשעתו לו מוכן שיהיה

לצורך: טלטול זה הרי לו מוכן

בשבת  לטלטל והאסורים המותרים דברים שח סימן ב חלק

יבֿיח  סעיפים
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אחד אחד אחד אחד  לכללכללכללכל השייכתהשייכתהשייכתהשייכת והמכופלתוהמכופלתוהמכופלתוהמכופלת הכפולההכפולההכפולההכפולה השמחההשמחההשמחההשמחה

בתורה בתורה בתורה בתורה  העסקהעסקהעסקהעסק בעתבעתבעתבעת ---- עסקיםעסקיםעסקיםעסקים בעליבעליבעליבעלי אפילואפילואפילואפילו ---- ואחדואחדואחדואחד

ש  המאמר בתחילת יום "[נתבאר ו מדת מדת ""

"לילה  בחינת הן ה' בעבודת "ישראל " ובחינת ,"יעקב "

" בחינת פרט (ישראל ובדרך יום "" לימוד "מדת היא (

" ובחינת (יעקב התורה, לילה "" עבודת "מדת היא (

בעת  הוא ית' אורו שגילוי לעיל שנתבאר כפי התפלה,

כמ  דייקא, התורה ""לימוד הוא "אור ותורהש ואור ,

יום " ."מדת

כל  (של גופא התורה בלימוד שגם יבאר זה בפרק

" בחינת - בחינות שתי יש מישראל) וא ' "ישראל א'

יום "( ""מדת ובחינת (יעקב ) לילה "" ):]"מדת

.äøåúä ãåîéìá úåðéçá 'á ùé äðä êà
בהישג  שהיא השמחה מדת אשר לעיל נתבאר
בעסק  השמחה היא - מישראל ואחד אחד כל יד
האדם  מתדבק התורה ידי על כי התורה, ולימוד
הוא  ובזה בתורה, המלובש ב"ה סוף אין באור
לדבקה  ומשתוקקת החפצה נפשו צמאון את מרווה

ית'. בו

"מדת  - בחינות שתי יש גופא זו בשמחה אך
כלומר: לילה", ו"מדת יום"

גלוי' והתעוררות ברגש היא שהאהבה יש
לעשות  צריך אינו האדם כזה ובמצב יום"), ("מדת

את  לעורר כדי מיוחדת והתבוננות פעולה שום
ובדרך  מאלי' באה השמחה כי בלבו, השמחה
בעסק  נפשו צמאון את שמרווה בזה ממילא,

התורה;

שהתשוקה  כזה במצב נמצא שהאדם ויש
בגילוי  אצלו מאירים אינם בה' להתדבק והצמאון
את  בנפשו מרגיש שאינו ומאחר לילה"), ("מדת
שמחה  להרגיש יכול שאינו מובן לאלקות, הצמאון

נפשו. צמאון את מרווה שהתורה מזה

לידי  להגיע יכול הוא גם מקום מכל אמנם,
מיוחדת. לעבודה שזקוק אלא ה', בעבודת שמחה

בלימוד  הללו הבחינות ב' את ומבאר [והולך

התורה:]

úà øøåòîùë ,äìôúä øçà óëéú ,ãçà
àîöë äàîö ùôðá äøåúä ãîåìå ,äáäàä

.åúãåáòá çîù éàãåá àåä æàå ,íéîì
- התפלה" אחר "תיכף תורה לומד כשהאדם
והשתוקקות  באהבה התעורר תפלתו שבעת לאחרי
דבר  שום לעשות צריך אינו אז בה', דבוק להיות

כי לעורר כדי בתורה, בלימודו השמחה את
נפש  על קרים כמים מאלי', תבוא בודאי השמחה

עיפה.
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

הנ"ל.Ï˘Ó‰Â(לד) כלל ענין בטעם למעלה יובן מזה
ביותר. במקומו העליון אור שכל
ממנו  הרחוק במקום גם מטה למטה הארתו תתפשט
בחצוניות. הזה האור השראת ירידת ענין שזהו ביותר.
דוקא  הוראה זהו מ"מ מאד. שם נעלמת שהארתו הגם
הגדולה  לאבוקה וכמשל בא. הוא במקומו גדול שמאור
אור  איזה ימצא אם שגם ביותר. למרחוק שמאירה
במדרגה, הרבה למטה הוא מ"מ יותר, בגלוי למטה
ענין  לדבר (ודוגמא בחיצוניות הזה הנעלם אור מבחי'

אור  שמאירין אע"פ תורה. טעמי שנק' התורה. פנימיות
הוא  מ"מ עלאה. וחכמה טעם מבחי'בגלוי למטה

שאינו  אור וכל וד"ל) הנ"ל מטעם לנו. הנגלות חצוניות
מטה  למטה מתפשטת הארתו אין כ"כ, במקומו עליון
במקומה  רק תאיר שלא הקטנה האבוקה כמשל כ"כ.
מטה  למטה מתפשט כזה אור אין כמו"כ כו' בלבד
עדיין  הקרוב פנימיות. בבחי' רק חצוניות. בהתלבשות
מקום  ברחוק יאיר ולא הזה. העליון אור מקום אל בערך

וד"ל: כו' החצוניות בחי' שהוא הימנה
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈ·‰ÏÂ ולכאורה חיים, מקור עמך כי כתי' הנה זה
הנה  אך חיים, מקור אתה כי כתי' [לא] למה
והיינו  ית', אליו ובטל שטפל מה בחי' הוא עמך פי'
ששורש  לפי והיינו כו', ובטל טפל הוא חיים שמקור
זיו  מבחי' רק הוא ותח"ה עוה"ב אפי' העולמות כל

נוג  שאינו בעלמא כי והארה וכמ"ש עצמותו, אל ע

נברא  ובה' עוה"ב נברא ביו"ד עולמים צור הוי' בי"ה
שתי  מבחי' רק הוא העולמות כל ששורש כו', עוה"ז
כו', עצמות לגבי מקום תופסי' שאינם בלבד אותיות
מקור  שיהי' כדי כי צמצום, בחי' שהוא ביו"ד זה וגם
כדי  באוא"ס צמצום להיות הוצרך בע"ג לעולמות

לעולמות. מקור נעשה שיהי'
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a"lxz - l`eny zxez

Î"ÓÎÂ'שנק העליון מקדש כי בהמק"ד, בענין י"ל
וכמו  התחתון, למקדש מחובר אד' מקדש
שלמעלה  ירושלי' כו', יחדיו לה שחוברה כעיר בענין
בחי' יש עכשיו שגם זז שאינו וזהו לירושמ"ט. מחובר
בנפש  זו בחי' שיש והקרשי' היריעות וכענין בהמק"ד,
זהו  ומשכן אהל בחי' ועד"ז נשא, בד"ה בלק"ת כמ"ש
ולכאו' מכם יקריב כי אדם וזהו ותושבע"פ, תושב"כ

היינו  דאדם הוא הענין אך יקריב, כי מכם אדם צ"ל הי'
כי  והמשכן האהל במקום שהם התורה של מחדומ"ע
אדם  וזהו כו', בתפלה נה"ב העלאת היינו מכם יקריב
ז"ע  והפנימי' החיצון מזבח וענין מכם. יקריב כי
הארה  מאיר בבהכנ"ס גם הלב, ופנימיות הלב חיצוניות
כו' זז אינו וזהו מעט מקדש נק' שלכן בהמק"ד מבחי'

מקדש. לי ועשו שנא' לפי

ycwn il eyre

.(a"l ,oey`x xc` g"xca ,mihtyn t"y) .c"qa
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קנג c"ag i`iyp epizeax zxezn

באיסורי  קצת להזהר העם שחזרו חכמים כשראו ואח"כ
לצורך  להיתר שמלאכתו כלי כל לטלטל והתירו חזרו שבת

מקומו. לצורך או גופו

לטלטל  והתירו חזרו יותר להזהר העם שחזרו כשראו ואח"כ
אבל  עצמו הכלי לצורך אפילו להיתר שמלאכתו כלי כל
להתירו  חכמים עליו נמנו לא עדיין כלל לצורך שלא לטלטל
נחמיה  שבימי חכמים בגזרת שנאסר באיסורו עומד ונשאר

חכליה: בן

ÊÈ מיני וכל בשבת המותרים ומשקים אוכלים מיני כל אבל
שלא  אפילו לטלטלם מותר בהם לקרות שמותר ספרים
ולא  כלים על אלא נחמיה בימי גזרו שלא לפי כלל לצורך
שבימי  הגזרה קודם כמו עכשיו הם והרי וספרים אוכלים על
אפילו  בשבת הראוי דבר כל לטלטל מותר שהיה נחמיה

כלל. לצורך שלא

דוד  בימי אף לטלטל אסור היה בשבת ראוי שאינו דבר אבל
לכן. קודם או ושלמה

כולן  בהן וכיוצא וסכין וקערות כוסות אפילו כלים משא"כ

אם  כי לטלטלן שלא עליהן גם שגזרו הגזרה בכלל היו
כשאינו  גופן לצורך ולא מקומן לצורך ולא תשמישן לצורך
שאר  מכלל אותן הוציאו לא שהרי להן המיוחד תשמיש
מבתשמיש  יותר בתשמישן שיש הצורך מפני אלא כלים
בלבד  תשמישן לצורך אלא להתירן אין א"כ הכלים כל שאר
שמלאכתו  כלי כל לטלטל והתירו וחזרו כשהתירו ואח"כ
וסכין  וקערות כוסות גם עצמו הכלי לצורך אפילו להיתר
לצורך  לטלטלן אלא הותרו ולא זה בכלל היו בהן וכיוצא

כלל: לצורך שלא לא אבל עצמו הכלי

ÁÈ אף אצלו הסכין לישא לאדם מותר מקום ומכל
שם שיש במקום הכנסת לבית אע"פ כשהולך עירוב

ולא  ביום בו אח"כ לו שיצטרך כיון לסכין שם צריך שאינו
כל  כלל לו צריך כשאינו אלא לצורך שלא טלטול אסרו
כדי  אצלו נושאו והוא היום בו ישתמש אם אבל היום
שיהיה  בכך חפץ שהוא כיון מותר בשעתו לו מוכן שיהיה

לצורך: טלטול זה הרי לו מוכן

בשבת  לטלטל והאסורים המותרים דברים שח סימן ב חלק

יבֿיח  סעיפים
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dxez ihewl

אחד אחד אחד אחד  לכללכללכללכל השייכתהשייכתהשייכתהשייכת והמכופלתוהמכופלתוהמכופלתוהמכופלת הכפולההכפולההכפולההכפולה השמחההשמחההשמחההשמחה

בתורה בתורה בתורה בתורה  העסקהעסקהעסקהעסק בעתבעתבעתבעת ---- עסקיםעסקיםעסקיםעסקים בעליבעליבעליבעלי אפילואפילואפילואפילו ---- ואחדואחדואחדואחד

ש  המאמר בתחילת יום "[נתבאר ו מדת מדת ""

"לילה  בחינת הן ה' בעבודת "ישראל " ובחינת ,"יעקב "

" בחינת פרט (ישראל ובדרך יום "" לימוד "מדת היא (

" ובחינת (יעקב התורה, לילה "" עבודת "מדת היא (

בעת  הוא ית' אורו שגילוי לעיל שנתבאר כפי התפלה,

כמ  דייקא, התורה ""לימוד הוא "אור ותורהש ואור ,

יום " ."מדת

כל  (של גופא התורה בלימוד שגם יבאר זה בפרק

" בחינת - בחינות שתי יש מישראל) וא ' "ישראל א'

יום "( ""מדת ובחינת (יעקב ) לילה "" ):]"מדת

.äøåúä ãåîéìá úåðéçá 'á ùé äðä êà
בהישג  שהיא השמחה מדת אשר לעיל נתבאר
בעסק  השמחה היא - מישראל ואחד אחד כל יד
האדם  מתדבק התורה ידי על כי התורה, ולימוד
הוא  ובזה בתורה, המלובש ב"ה סוף אין באור
לדבקה  ומשתוקקת החפצה נפשו צמאון את מרווה

ית'. בו

"מדת  - בחינות שתי יש גופא זו בשמחה אך
כלומר: לילה", ו"מדת יום"

גלוי' והתעוררות ברגש היא שהאהבה יש
לעשות  צריך אינו האדם כזה ובמצב יום"), ("מדת

את  לעורר כדי מיוחדת והתבוננות פעולה שום
ובדרך  מאלי' באה השמחה כי בלבו, השמחה
בעסק  נפשו צמאון את שמרווה בזה ממילא,

התורה;

שהתשוקה  כזה במצב נמצא שהאדם ויש
בגילוי  אצלו מאירים אינם בה' להתדבק והצמאון
את  בנפשו מרגיש שאינו ומאחר לילה"), ("מדת
שמחה  להרגיש יכול שאינו מובן לאלקות, הצמאון

נפשו. צמאון את מרווה שהתורה מזה

לידי  להגיע יכול הוא גם מקום מכל אמנם,
מיוחדת. לעבודה שזקוק אלא ה', בעבודת שמחה

בלימוד  הללו הבחינות ב' את ומבאר [והולך

התורה:]

úà øøåòîùë ,äìôúä øçà óëéú ,ãçà
àîöë äàîö ùôðá äøåúä ãîåìå ,äáäàä

.åúãåáòá çîù éàãåá àåä æàå ,íéîì
- התפלה" אחר "תיכף תורה לומד כשהאדם
והשתוקקות  באהבה התעורר תפלתו שבעת לאחרי
דבר  שום לעשות צריך אינו אז בה', דבוק להיות

כי לעורר כדי בתורה, בלימודו השמחה את
נפש  על קרים כמים מאלי', תבוא בודאי השמחה

עיפה.

d wxt zcar `l xy` zgz d"c
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

הנ"ל.Ï˘Ó‰Â(לד) כלל ענין בטעם למעלה יובן מזה
ביותר. במקומו העליון אור שכל
ממנו  הרחוק במקום גם מטה למטה הארתו תתפשט
בחצוניות. הזה האור השראת ירידת ענין שזהו ביותר.
דוקא  הוראה זהו מ"מ מאד. שם נעלמת שהארתו הגם
הגדולה  לאבוקה וכמשל בא. הוא במקומו גדול שמאור
אור  איזה ימצא אם שגם ביותר. למרחוק שמאירה
במדרגה, הרבה למטה הוא מ"מ יותר, בגלוי למטה
ענין  לדבר (ודוגמא בחיצוניות הזה הנעלם אור מבחי'

אור  שמאירין אע"פ תורה. טעמי שנק' התורה. פנימיות
הוא  מ"מ עלאה. וחכמה טעם מבחי'בגלוי למטה

שאינו  אור וכל וד"ל) הנ"ל מטעם לנו. הנגלות חצוניות
מטה  למטה מתפשטת הארתו אין כ"כ, במקומו עליון
במקומה  רק תאיר שלא הקטנה האבוקה כמשל כ"כ.
מטה  למטה מתפשט כזה אור אין כמו"כ כו' בלבד
עדיין  הקרוב פנימיות. בבחי' רק חצוניות. בהתלבשות
מקום  ברחוק יאיר ולא הזה. העליון אור מקום אל בערך

וד"ל: כו' החצוניות בחי' שהוא הימנה

mixetd xry
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.b
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

ÔÈ·‰ÏÂ ולכאורה חיים, מקור עמך כי כתי' הנה זה
הנה  אך חיים, מקור אתה כי כתי' [לא] למה
והיינו  ית', אליו ובטל שטפל מה בחי' הוא עמך פי'
ששורש  לפי והיינו כו', ובטל טפל הוא חיים שמקור
זיו  מבחי' רק הוא ותח"ה עוה"ב אפי' העולמות כל

נוג  שאינו בעלמא כי והארה וכמ"ש עצמותו, אל ע

נברא  ובה' עוה"ב נברא ביו"ד עולמים צור הוי' בי"ה
שתי  מבחי' רק הוא העולמות כל ששורש כו', עוה"ז
כו', עצמות לגבי מקום תופסי' שאינם בלבד אותיות
מקור  שיהי' כדי כי צמצום, בחי' שהוא ביו"ד זה וגם
כדי  באוא"ס צמצום להיות הוצרך בע"ג לעולמות

לעולמות. מקור נעשה שיהי'

'd ik e`x
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Î"ÓÎÂ'שנק העליון מקדש כי בהמק"ד, בענין י"ל
וכמו  התחתון, למקדש מחובר אד' מקדש
שלמעלה  ירושלי' כו', יחדיו לה שחוברה כעיר בענין
בחי' יש עכשיו שגם זז שאינו וזהו לירושמ"ט. מחובר
בנפש  זו בחי' שיש והקרשי' היריעות וכענין בהמק"ד,
זהו  ומשכן אהל בחי' ועד"ז נשא, בד"ה בלק"ת כמ"ש
ולכאו' מכם יקריב כי אדם וזהו ותושבע"פ, תושב"כ

היינו  דאדם הוא הענין אך יקריב, כי מכם אדם צ"ל הי'
כי  והמשכן האהל במקום שהם התורה של מחדומ"ע
אדם  וזהו כו', בתפלה נה"ב העלאת היינו מכם יקריב
ז"ע  והפנימי' החיצון מזבח וענין מכם. יקריב כי
הארה  מאיר בבהכנ"ס גם הלב, ופנימיות הלב חיצוניות
כו' זז אינו וזהו מעט מקדש נק' שלכן בהמק"ד מבחי'

מקדש. לי ועשו שנא' לפי

ycwn il eyre

.(a"l ,oey`x xc` g"xca ,mihtyn t"y) .c"qa
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c"agקנד i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

øîåì ùé äæî àîâåãäåבנמשל,úåøéôñ øùòä ïéðòá
ïéðòá àåä êåøá ïåéìò ìéöàîá úåéîéðô äðååë ùé äðäã

úåìéöàäהספירות האור ììëáשל יכל שהרי -
יש כן, ואם להתגלות, לא וכלל בעצמותו  כלול להישאר
וגם הספירות. את והאציל שגילה בזה כוונה שהיא איזה
יש הרי הספירות, את ולגלות להאציל שהוחלט אחרי 

- נוספת  øùòכוונה à÷åã úåøéôñ øùò åìöàðù äîå
à"é àìå òùú àìå עשר אחד  -öà éãé ìòù ,øùòä úåìé

,'åë úàæä äðååëä äàá à÷åã úåøéôñ
úåìéöàä íòè øòù ñ"ãøôá äæî áåúëù äî ïééòå-

דווקא 64שם איך המקובלים דברי באריכות מבאר
יותר  ולא פחות לא ספירות בעשר היא øòùáåהכוונה

'à ÷øô 'ã ïá íù65,' הוי שם  על שמדבר השער כלומר
שייך זה ששם מסביר שם  אותיות, ד' בן שם שהוא 

העצם. שם נקרא והוא האצילות, עולם לכללות

a"xrz gly zyxt zay
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השער:64. בפתיחת לשונו וזה ב'. le`שער xyr dnl mrha
mkqen `edye zeliv`d oipr gxkda mcewd xrya epwqrzpy xg`e .xzei
epi`x ,mzenye mpiipr epxcqe xzei `le zegt `l xyr mdy milaewnd oia

:e"dra llka elek zeliv`d oipr l`e xyr mzeid mrh zzl df xrya
הפרק:65. בתחילת לשונו epllkeוזה eppew epxfry ixg`

ze`ivna miyexcd oipra oiirnd l` jxevd lk mincewd mixrya
zeliv`d zellk l` qgiiznd myd x`al dfd xrya dzr `ap .zeliv`d
xrya dpd lelkpy oiirnd epnn dewi l`e .i"ayxd ixaca `vnpd 'ita elk
izla df ik .i"ayxd ixaca myd oipra mi`vnpd miyexitd ze`ivn lk df

la` .ez`ixw eilr lwi `l oiirnde c`n epil` oiprd caki cere .xyt`
l` epeir lwiy ick .xdfd ixry l` ea `al jxevd ic dpd ea aezkp
m` dyecwd epizxezn zeneyx iyxec lk .exe`iaa miqpkp eppde likynd
enikqd mlek epizxez iyxy ixwegn m` hytd ilran m`e dlawd ilran
zenyd x`y oia edecgie .ezlef `le mvrd my df my zeid cg` dt
`xep my ezeid mr did` my 'it` ik exn`y cr .oiwgnp mpi`y miyecwd
zgxkn xzeide .zeax zeaq yi dfd mydae .dfd myd l` dezyi `l c`n
,zvw lrt mdn xefbi miwgnp mpi`y zenyd lky zeidl .`ed mlekay

.llk lrt oeibd meya zeaiign eizeize` oi`y 'c oa my ezlef

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"txz'd mixn`nd xtq

הּוא ‡Cב) מחׁשבה 7הענין "לית ּבּזהר איתא ּדהּנה , «ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֹ
ּכלל" ּב ּברעּותא 8ּתפיסא איהּו נתּפס אבל , ְְְְֲִִִִָָָָָָ

ּתפיסא9ו ּדלּבא  מחׁשבה "לית ּופרּוׁש ,קאי ּב ז ּכלל" ְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָ
ׁשּי ּדאינֹו סֹוף אין אֹור ועצמּיּות ּפנימּיּות ּבחינת ְְְְְִִִִֵֵַַַַָעל
הּוא  הּׂשגה ידי ׁשעל ּדתפיסא ּכלל, והּׂשגה ּתפיסא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָׁשם
והינּו לעֹולמֹות, הּׁשּי סֹוף אין אֹור ּבבחינת ְְְִִֵַַַַַָָָרק
להחיֹותם, ּבעֹולמֹות הּמתלּבׁשת אלקית ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּבההארה
אבל  לעֹולמֹות, הּׁשּי סֹוף אין ּבהאֹור הּוא ּכלל ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבדר
ידי  על ּתפיסא ׁשּי אינֹו סֹוף אין אֹור עצמּות ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָּבבחינת
החּיּוב  הּׂשגת הּׂשגה, מיני ׁשני ׁשּיׁש ידּוע ּדהּנה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּׂשגה.
הּדבר  עצם ׁשּמּׂשיג הּוא החּיּוב הּׂשגת הּׁשלילה, ְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָוהּׂשגת

ּבטֹוב  ההׂשּכלה את ׁשּמבין זה ידי על והינּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמּׂשיג,
ּומה  אי ּברּורה ּבהבנה מּׂשגת הּׂשגה ההּׂשגה ְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻנעׂשית

הּׁשלילה  והּׂשגת אפׁשר 10הּוא, אי הּדבר ּׁשעצם מה הּוא ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
מּזה לׁשלֹול לֹו ּׁשאפׁשר מה אם ּכי הענינים להּׂשיג, ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָ

אּלּו, ענינים ׁשּיכים אינם ּדׁשם והינּו הּמּׂשג, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻׁשּבּדבר
טעם  ּבלי הּדבר את ׁשּדֹוחה זה אין הרי הּׁשלילה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּדענין
ּוסברא  ּבטעם הּוא ּגּופא ׁשהּׁשלילה אּלא ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָּוסברא,
ּבההארה  ּכלל ּבדר ׁשּי החּיּוב ּדהּׂשגת והינּו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָׂשכלית,
הארה  רק ׁשּזהּו להיֹות ּבעֹולמֹות, הּמתלּבׁשת ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאלקית
ענין  ּבזה ׁשּי ּבעֹולמֹות, ּומתלּבׁש ּומתצמצם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָלבד
"מּבׂשרי  ּוכמֹו הּוא, ּומה אי הּדבר את לידע ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָההּׂשגה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

(7.1 הערה הנ"ל תרס"ו המשך ראה – לקמן הבא בכל
א).8) (יז, אליהו" "פתח בהקדמה תקו"ז
וראה 9) בדא"ח. ובכ"מ שם. תרס"ו בהמשך הזהר בשם כ"ה

אלא  כו' אשתמודע ולא אתידע דלא ב: רפט, זוטא) (אדרא זהר

סה"מ  ואילך. תתר ס"ע תצא באוה"ת הובא דלבא. ברעותא
קעו. ע' ריש תרס"ט

ג.10) ו, שם ד. ג, פקודי לקו"ת ראה

הלב.ו. ברצון הוא נתפס אבל כלל, בך תופסת מחשבה הכוונה.ז.אין

c"ag i`iyp epizeax zxezn

אלקּה" אלּיהּו11אחזה ּדבי ּבתּנא ּדאיתא "האדם 12, ְְְֱֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּגדֹול" ּגּוף הּוא והעֹולם קטן עֹולם ואמרּו13הּוא , ְְְָָָָָָָ

ז"ל  ּכ14רּבֹותינּו הּגּוף, את ממּלאה הּנׁשמה "מה ְְְֵֶַַַַַָָָָָ
אין  ּבאֹור אבל העֹולם", את ממּלא ְְֲֵֵֶַַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ענין  ׁשּי אינֹו ּבעֹולמֹות מהתלּבׁשּות ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָסֹוף
ּׁשּביכלּתֹו מה הּׁשלילה הּׂשגת אם ּכי מּמׁש ְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָהּׂשגה
לֹומר  ׁשּי אינֹו ׁשּמּׂשג, ׁשּבההארה ׁשהענינים ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻלׁשלֹול
הּׂשגת  ענין והּוא מעֹולמֹות, ׁשּמפלא סֹוף אין ְְְְִֵֵֶַַַָָָֻּבאֹור
מעֹולמֹות, מפלא סֹוף אין ׁשהאֹור אי ׁשּמּׂשיג ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻההפלאה
יכֹול  ּבהפׁשטה ההּׂשגה הּוא ּדענינֹו הּׁשלילה ידי ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָועל
ּבהׂשּכלה, יׁש ּדרכים ׁשּתי ּדהּנה ההפלאה, הּׂשגת ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָלהיֹות
וכּמה  מׁשלים ּכּמה ׁשּמביא הלּבׁשה ּבדר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהאחת
זה  ּדֹומים ׁשהם ענינים ּכּמה מסּתעפים ּומהם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּדגמאֹות
ולכן  מּזה, זה חלּוקים הם ההלכֹות ּדבגּופי והגם ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלזה,
לחמרא  יהיה זֹו ּבהלכה הּזה ּׁשהּפרט מה לפעמים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהּנה
הּסברא  אבל לקּלא, הּׁשנּיה ּבהלכה הּזה הּפרט ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֻיהיה
מאיר  רּבי ענין ּוכמֹו היא, אחת ׁשּבהם ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָׂשכלית

ּובאה ח לׁשיטתיּה אחת ׂשכלית סברא היא ּדהּׁשיטה כּו', ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָ
הריאה  טרפֹות ּכמֹו ּבענינם, חלּוקים ׁשהם הלכֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָּבכּמה
הרי  והלּבׁשה הלּבׁשה ּדבכל וכּדֹומה, ורּבית נס ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיין

ׂשכל  והּוא נּתֹוסף הפׁשטה ּבדר והּׁשנּיה חדׁשים. ים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
והחּלּוק  לּׁשנּיה אחת הׂשּכלה ׁשּבין ההבּדל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָלהֹורֹות
סדר  ּבזה יׁש הרי ׁשּבהלּבׁשה ּכׁשם והּנה ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּביניהם,
הּנה  להּׁשני, ּומׁשּתּוה מחּיב אחד ּׁשּׂשכל מה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוהדרגה
והדרגה, ּבסדר ּבא ּכן ּגם הּוא ּבהפׁשטה כן ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָּכמֹו
הּנקּדה  את מֹוריד הּוא ׁשּבהלּבׁשה הּוא ּביניהם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻוההפרׁש
יֹותר  מתקרב הּוא הּנה ּובהפׁשטה יֹותר, למּטה ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָׂשכלית
איכּות  מּׂשיג הּוא הרי עלֿידּה הּנה ולזאת הּנקּדה, ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻאל
ׁשּבההארה  הענינים ׁשּׁשֹולל מאחר ההפלאה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹואפן
איכּות  זה ידי על מּׂשיג הרי הּמפלא, סֹוף אין ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻמהאֹור

הּכרה  קצת להיֹות ׁשּיכֹול עד סֹוף אין ּדאֹור ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָההפלאה
סֹוף  אין ּבהאֹור ׁשּי זה ּדכל הּמפלא, הּדבר ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּבעצם
סֹוף  אין אֹור עצמּות ּבבחינת אבל לעֹולמֹות, ְְֲִִֵַַַַָָָָהּׁשּי
הּׂשגת  ענין ׁשם ׁשּי אינֹו ּכלל לעֹולמֹות ׁשּי ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשאינֹו
אין  ּבהאֹור רק ׁשּי הּׁשלילה ּדהּׂשגת ּכן, ּגם ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָהּׁשלילה
ההארה  אל ׁשּיכּות לֹו ׁשּיׁש לפי לעֹולמֹות, הּׁשּי ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָסֹוף

הּסֹובב אֹור ּבבחינת והינּו ּבעֹולמֹות, (ּכל הּמתלּבׁשת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

עלמין העֹולמֹות) ּכל ממּלא ּבחינת מקֹור ׁשהּוא ,ט ּבכלל ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
ׁשּבההארה, הענינים ּפרטי מּׁשם לׁשלֹול ׁשּי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָלפיכ
ּכלל  ההארה אל ׁשּי ׁשאינֹו סֹוף אין אֹור ּבעצמּות ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
מאחר  ׁשּבההארה, הענינים מּׁשם לׁשלֹול ׁשּי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאינֹו
הם  מׁשללים ׁשּבוּדאי היֹות ועם ּכלל, ּבער ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשאינֹו
אינֹו אבל סֹוף, אין אֹור עצמּות מּבחינת אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָענינים
מאחר  ההפלאה אפן ידע זֹו ׁשלילה ידי ּדעל לֹומר ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹׁשּי
ׁשהּוא  רק ,ּבער ׁשהּוא ּדמּדבר ּכלל, ּבער ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשאינֹו
ׁשאינֹו ּבדבר אבל ההפלאה, אפן לידע יכֹול הרי ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻמפלא,

ּדאס  ניט ּגאר איז עס אז ּכלל, ויּׂשיג י ּבער ידע אי , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
סֹוף, אין אֹור ּדעצמּות ההפלאה אפן זאת ְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹמּׁשלילה
הּדבר, ּבמהּות הּכרה קצת להיֹות אפׁשר ׁשאי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָוכלֿׁשּכן
ׁשּזהּו הּׁשלילה הּׂשגת אפּלּו הּׂשגה ּדׁשּום ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָונמצא

אין הּמדר  ּבאֹור ׁשּי אינֹו ׁשּבהּׂשגה נעלית הּיֹותר גה ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
סֹוף.

.¯ev˜,הּמּׂשג הּדבר ּבעצם הּוא החּיּוב ּדהּׂשגת יבאר ƒְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
הענינים  ּדכל ּבזה רק הּוא הּׁשלילה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָוהּׂשגת
ׁשלילה  ּכי ולהיֹות ּבׁשלילה, ׁשּיכים אינם ּבחּיּוב ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּיׁשנם
ההפלאה, הּׂשגת להיֹות יכֹול ּכן על הּׂשגה ּכן ּגם ְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָהיא
הלּבׁשה, ּבדר אחד ההׂשּכלה, ּבדרכי אפנים ׁשני ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָויבאר
הּׁשּי סֹוף אין ּבאֹור הּוא זה ּדכל הפ ׁשטה, ּבדר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשני
מחׁשבה  לית סֹוף אין אֹור ּבעצמּות אבל העֹולמֹות, ְְֲֲֵֵֶַַָָָָָאל

ּכלל. ּביּה ְְִֵָָּתפיסא
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כו.11) יט, איוב
בתנחומא 12) הוא זה וכלשון בתדב"א. מצאתיו לא לע"ע

קה"ר  ספל"א. אדר"נ וראה א). קא, ב. (ק, תס"ט תקו"ז ג. פקודי
לקו"ת  פע"ב. ח"א נבוכים מורה ב. קלד, ח"א זהר ד. פ"א,

ואילך. סע"א ה, במדבר
מובן13) והוא שם. נבוכים במקומות מורה ממ"ש ג"כ

הקודמת. שבהערה
א.14) י, ברכות וראה א. קג, תהלים מדרש

העולמות.ט.לשיטתו.ח. כל זה.י.ממלא לא בכלל שזה

•
mixeaic ihewl

עם  להתראות למאסקווא לנסוע החלטתי זה בכל
מבואי  לו והודעתי בטעלעפאן צלצלתי ראזין. הד"ר
השיב  לא כמובן אשר להתראות, וחפצי למאסקווא
ביום  בו כי הרביעית בשעה אליו ובאתי ריקם, פני

להאריך  אוכל ולא לחו"ל, נסע השביעית בשעה
די  רק בינינו, היתה אשר החמה, השיחה עניני בפרטי
ממה  ישנה לא כי ואמר סליחתי, בקש אשר ומספיק
לתמיכת  בהנוגע אמנם תורה, לעניני בתחלה שהי'
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קנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

øîåì ùé äæî àîâåãäåבנמשל,úåøéôñ øùòä ïéðòá
ïéðòá àåä êåøá ïåéìò ìéöàîá úåéîéðô äðååë ùé äðäã

úåìéöàäהספירות האור ììëáשל יכל שהרי -
יש כן, ואם להתגלות, לא וכלל בעצמותו  כלול להישאר
וגם הספירות. את והאציל שגילה בזה כוונה שהיא איזה
יש הרי הספירות, את ולגלות להאציל שהוחלט אחרי 

- נוספת  øùòכוונה à÷åã úåøéôñ øùò åìöàðù äîå
à"é àìå òùú àìå עשר אחד  -öà éãé ìòù ,øùòä úåìé

,'åë úàæä äðååëä äàá à÷åã úåøéôñ
úåìéöàä íòè øòù ñ"ãøôá äæî áåúëù äî ïééòå-

דווקא 64שם איך המקובלים דברי באריכות מבאר
יותר  ולא פחות לא ספירות בעשר היא øòùáåהכוונה

'à ÷øô 'ã ïá íù65,' הוי שם  על שמדבר השער כלומר
שייך זה ששם מסביר שם  אותיות, ד' בן שם שהוא 

העצם. שם נקרא והוא האצילות, עולם לכללות

a"xrz gly zyxt zay
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השער:64. בפתיחת לשונו וזה ב'. le`שער xyr dnl mrha
mkqen `edye zeliv`d oipr gxkda mcewd xrya epwqrzpy xg`e .xzei
epi`x ,mzenye mpiipr epxcqe xzei `le zegt `l xyr mdy milaewnd oia

:e"dra llka elek zeliv`d oipr l`e xyr mzeid mrh zzl df xrya
הפרק:65. בתחילת לשונו epllkeוזה eppew epxfry ixg`

ze`ivna miyexcd oipra oiirnd l` jxevd lk mincewd mixrya
zeliv`d zellk l` qgiiznd myd x`al dfd xrya dzr `ap .zeliv`d
xrya dpd lelkpy oiirnd epnn dewi l`e .i"ayxd ixaca `vnpd 'ita elk
izla df ik .i"ayxd ixaca myd oipra mi`vnpd miyexitd ze`ivn lk df

la` .ez`ixw eilr lwi `l oiirnde c`n epil` oiprd caki cere .xyt`
l` epeir lwiy ick .xdfd ixry l` ea `al jxevd ic dpd ea aezkp
m` dyecwd epizxezn zeneyx iyxec lk .exe`iaa miqpkp eppde likynd
enikqd mlek epizxez iyxy ixwegn m` hytd ilran m`e dlawd ilran
zenyd x`y oia edecgie .ezlef `le mvrd my df my zeid cg` dt
`xep my ezeid mr did` my 'it` ik exn`y cr .oiwgnp mpi`y miyecwd
zgxkn xzeide .zeax zeaq yi dfd mydae .dfd myd l` dezyi `l c`n
,zvw lrt mdn xefbi miwgnp mpi`y zenyd lky zeidl .`ed mlekay

.llk lrt oeibd meya zeaiign eizeize` oi`y 'c oa my ezlef

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"txz'd mixn`nd xtq

הּוא ‡Cב) מחׁשבה 7הענין "לית ּבּזהר איתא ּדהּנה , «ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֹ
ּכלל" ּב ּברעּותא 8ּתפיסא איהּו נתּפס אבל , ְְְְֲִִִִָָָָָָ

ּתפיסא9ו ּדלּבא  מחׁשבה "לית ּופרּוׁש ,קאי ּב ז ּכלל" ְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָ
ׁשּי ּדאינֹו סֹוף אין אֹור ועצמּיּות ּפנימּיּות ּבחינת ְְְְְִִִִֵֵַַַַָעל
הּוא  הּׂשגה ידי ׁשעל ּדתפיסא ּכלל, והּׂשגה ּתפיסא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָׁשם
והינּו לעֹולמֹות, הּׁשּי סֹוף אין אֹור ּבבחינת ְְְִִֵַַַַַָָָרק
להחיֹותם, ּבעֹולמֹות הּמתלּבׁשת אלקית ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּבההארה
אבל  לעֹולמֹות, הּׁשּי סֹוף אין ּבהאֹור הּוא ּכלל ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבדר
ידי  על ּתפיסא ׁשּי אינֹו סֹוף אין אֹור עצמּות ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָּבבחינת
החּיּוב  הּׂשגת הּׂשגה, מיני ׁשני ׁשּיׁש ידּוע ּדהּנה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּׂשגה.
הּדבר  עצם ׁשּמּׂשיג הּוא החּיּוב הּׂשגת הּׁשלילה, ְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָוהּׂשגת

ּבטֹוב  ההׂשּכלה את ׁשּמבין זה ידי על והינּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמּׂשיג,
ּומה  אי ּברּורה ּבהבנה מּׂשגת הּׂשגה ההּׂשגה ְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻנעׂשית

הּׁשלילה  והּׂשגת אפׁשר 10הּוא, אי הּדבר ּׁשעצם מה הּוא ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
מּזה לׁשלֹול לֹו ּׁשאפׁשר מה אם ּכי הענינים להּׂשיג, ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָ

אּלּו, ענינים ׁשּיכים אינם ּדׁשם והינּו הּמּׂשג, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻׁשּבּדבר
טעם  ּבלי הּדבר את ׁשּדֹוחה זה אין הרי הּׁשלילה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּדענין
ּוסברא  ּבטעם הּוא ּגּופא ׁשהּׁשלילה אּלא ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָּוסברא,
ּבההארה  ּכלל ּבדר ׁשּי החּיּוב ּדהּׂשגת והינּו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָׂשכלית,
הארה  רק ׁשּזהּו להיֹות ּבעֹולמֹות, הּמתלּבׁשת ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאלקית
ענין  ּבזה ׁשּי ּבעֹולמֹות, ּומתלּבׁש ּומתצמצם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָלבד
"מּבׂשרי  ּוכמֹו הּוא, ּומה אי הּדבר את לידע ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָההּׂשגה
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(7.1 הערה הנ"ל תרס"ו המשך ראה – לקמן הבא בכל
א).8) (יז, אליהו" "פתח בהקדמה תקו"ז
וראה 9) בדא"ח. ובכ"מ שם. תרס"ו בהמשך הזהר בשם כ"ה

אלא  כו' אשתמודע ולא אתידע דלא ב: רפט, זוטא) (אדרא זהר

סה"מ  ואילך. תתר ס"ע תצא באוה"ת הובא דלבא. ברעותא
קעו. ע' ריש תרס"ט

ג.10) ו, שם ד. ג, פקודי לקו"ת ראה

הלב.ו. ברצון הוא נתפס אבל כלל, בך תופסת מחשבה הכוונה.ז.אין

c"ag i`iyp epizeax zxezn

אלקּה" אלּיהּו11אחזה ּדבי ּבתּנא ּדאיתא "האדם 12, ְְְֱֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּגדֹול" ּגּוף הּוא והעֹולם קטן עֹולם ואמרּו13הּוא , ְְְָָָָָָָ

ז"ל  ּכ14רּבֹותינּו הּגּוף, את ממּלאה הּנׁשמה "מה ְְְֵֶַַַַַָָָָָ
אין  ּבאֹור אבל העֹולם", את ממּלא ְְֲֵֵֶַַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ענין  ׁשּי אינֹו ּבעֹולמֹות מהתלּבׁשּות ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָסֹוף
ּׁשּביכלּתֹו מה הּׁשלילה הּׂשגת אם ּכי מּמׁש ְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָהּׂשגה
לֹומר  ׁשּי אינֹו ׁשּמּׂשג, ׁשּבההארה ׁשהענינים ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻלׁשלֹול
הּׂשגת  ענין והּוא מעֹולמֹות, ׁשּמפלא סֹוף אין ְְְְִֵֵֶַַַָָָֻּבאֹור
מעֹולמֹות, מפלא סֹוף אין ׁשהאֹור אי ׁשּמּׂשיג ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻההפלאה
יכֹול  ּבהפׁשטה ההּׂשגה הּוא ּדענינֹו הּׁשלילה ידי ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָועל
ּבהׂשּכלה, יׁש ּדרכים ׁשּתי ּדהּנה ההפלאה, הּׂשגת ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָלהיֹות
וכּמה  מׁשלים ּכּמה ׁשּמביא הלּבׁשה ּבדר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהאחת
זה  ּדֹומים ׁשהם ענינים ּכּמה מסּתעפים ּומהם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּדגמאֹות
ולכן  מּזה, זה חלּוקים הם ההלכֹות ּדבגּופי והגם ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלזה,
לחמרא  יהיה זֹו ּבהלכה הּזה ּׁשהּפרט מה לפעמים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהּנה
הּסברא  אבל לקּלא, הּׁשנּיה ּבהלכה הּזה הּפרט ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֻיהיה
מאיר  רּבי ענין ּוכמֹו היא, אחת ׁשּבהם ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָׂשכלית

ּובאה ח לׁשיטתיּה אחת ׂשכלית סברא היא ּדהּׁשיטה כּו', ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָ
הריאה  טרפֹות ּכמֹו ּבענינם, חלּוקים ׁשהם הלכֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָּבכּמה
הרי  והלּבׁשה הלּבׁשה ּדבכל וכּדֹומה, ורּבית נס ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיין

ׂשכל  והּוא נּתֹוסף הפׁשטה ּבדר והּׁשנּיה חדׁשים. ים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
והחּלּוק  לּׁשנּיה אחת הׂשּכלה ׁשּבין ההבּדל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָלהֹורֹות
סדר  ּבזה יׁש הרי ׁשּבהלּבׁשה ּכׁשם והּנה ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּביניהם,
הּנה  להּׁשני, ּומׁשּתּוה מחּיב אחד ּׁשּׂשכל מה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוהדרגה
והדרגה, ּבסדר ּבא ּכן ּגם הּוא ּבהפׁשטה כן ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָּכמֹו
הּנקּדה  את מֹוריד הּוא ׁשּבהלּבׁשה הּוא ּביניהם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻוההפרׁש
יֹותר  מתקרב הּוא הּנה ּובהפׁשטה יֹותר, למּטה ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָׂשכלית
איכּות  מּׂשיג הּוא הרי עלֿידּה הּנה ולזאת הּנקּדה, ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻאל
ׁשּבההארה  הענינים ׁשּׁשֹולל מאחר ההפלאה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹואפן
איכּות  זה ידי על מּׂשיג הרי הּמפלא, סֹוף אין ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻמהאֹור

הּכרה  קצת להיֹות ׁשּיכֹול עד סֹוף אין ּדאֹור ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָההפלאה
סֹוף  אין ּבהאֹור ׁשּי זה ּדכל הּמפלא, הּדבר ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּבעצם
סֹוף  אין אֹור עצמּות ּבבחינת אבל לעֹולמֹות, ְְֲִִֵַַַַָָָָהּׁשּי
הּׂשגת  ענין ׁשם ׁשּי אינֹו ּכלל לעֹולמֹות ׁשּי ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשאינֹו
אין  ּבהאֹור רק ׁשּי הּׁשלילה ּדהּׂשגת ּכן, ּגם ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָהּׁשלילה
ההארה  אל ׁשּיכּות לֹו ׁשּיׁש לפי לעֹולמֹות, הּׁשּי ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָסֹוף

הּסֹובב אֹור ּבבחינת והינּו ּבעֹולמֹות, (ּכל הּמתלּבׁשת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

עלמין העֹולמֹות) ּכל ממּלא ּבחינת מקֹור ׁשהּוא ,ט ּבכלל ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
ׁשּבההארה, הענינים ּפרטי מּׁשם לׁשלֹול ׁשּי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָלפיכ
ּכלל  ההארה אל ׁשּי ׁשאינֹו סֹוף אין אֹור ּבעצמּות ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
מאחר  ׁשּבההארה, הענינים מּׁשם לׁשלֹול ׁשּי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאינֹו
הם  מׁשללים ׁשּבוּדאי היֹות ועם ּכלל, ּבער ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשאינֹו
אינֹו אבל סֹוף, אין אֹור עצמּות מּבחינת אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָענינים
מאחר  ההפלאה אפן ידע זֹו ׁשלילה ידי ּדעל לֹומר ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹׁשּי
ׁשהּוא  רק ,ּבער ׁשהּוא ּדמּדבר ּכלל, ּבער ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשאינֹו
ׁשאינֹו ּבדבר אבל ההפלאה, אפן לידע יכֹול הרי ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻמפלא,

ּדאס  ניט ּגאר איז עס אז ּכלל, ויּׂשיג י ּבער ידע אי , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
סֹוף, אין אֹור ּדעצמּות ההפלאה אפן זאת ְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹמּׁשלילה
הּדבר, ּבמהּות הּכרה קצת להיֹות אפׁשר ׁשאי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָוכלֿׁשּכן
ׁשּזהּו הּׁשלילה הּׂשגת אפּלּו הּׂשגה ּדׁשּום ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָונמצא

אין הּמדר  ּבאֹור ׁשּי אינֹו ׁשּבהּׂשגה נעלית הּיֹותר גה ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
סֹוף.

.¯ev˜,הּמּׂשג הּדבר ּבעצם הּוא החּיּוב ּדהּׂשגת יבאר ƒְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
הענינים  ּדכל ּבזה רק הּוא הּׁשלילה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָוהּׂשגת
ׁשלילה  ּכי ולהיֹות ּבׁשלילה, ׁשּיכים אינם ּבחּיּוב ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּיׁשנם
ההפלאה, הּׂשגת להיֹות יכֹול ּכן על הּׂשגה ּכן ּגם ְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָהיא
הלּבׁשה, ּבדר אחד ההׂשּכלה, ּבדרכי אפנים ׁשני ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָויבאר
הּׁשּי סֹוף אין ּבאֹור הּוא זה ּדכל הפ ׁשטה, ּבדר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשני
מחׁשבה  לית סֹוף אין אֹור ּבעצמּות אבל העֹולמֹות, ְְֲֲֵֵֶַַָָָָָאל

ּכלל. ּביּה ְְִֵָָּתפיסא
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כו.11) יט, איוב
בתנחומא 12) הוא זה וכלשון בתדב"א. מצאתיו לא לע"ע

קה"ר  ספל"א. אדר"נ וראה א). קא, ב. (ק, תס"ט תקו"ז ג. פקודי
לקו"ת  פע"ב. ח"א נבוכים מורה ב. קלד, ח"א זהר ד. פ"א,

ואילך. סע"א ה, במדבר
מובן13) והוא שם. נבוכים במקומות מורה ממ"ש ג"כ

הקודמת. שבהערה
א.14) י, ברכות וראה א. קג, תהלים מדרש

העולמות.ט.לשיטתו.ח. כל זה.י.ממלא לא בכלל שזה

•
mixeaic ihewl

עם  להתראות למאסקווא לנסוע החלטתי זה בכל
מבואי  לו והודעתי בטעלעפאן צלצלתי ראזין. הד"ר
השיב  לא כמובן אשר להתראות, וחפצי למאסקווא
ביום  בו כי הרביעית בשעה אליו ובאתי ריקם, פני

להאריך  אוכל ולא לחו"ל, נסע השביעית בשעה
די  רק בינינו, היתה אשר החמה, השיחה עניני בפרטי
ממה  ישנה לא כי ואמר סליחתי, בקש אשר ומספיק
לתמיכת  בהנוגע אמנם תורה, לעניני בתחלה שהי'
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c"agקנו i`iyp epizeax zxezn

לקיים  יכול אינו כך כל שהלשינו מאחר יד מלאכת
התחלתי  רק עוד, בזה אתו דברתי לא ואנכי הבטחתו,
לצרכי  חיטים במעות ממשית תמיכה ע"ד לעורר
קודם  יבוא וכאשר בזה להשתדל והבטיחני הפסח
לא  סך על כללית היתה שלי הבקשה יודיעיני, הפסח
כ"ה  בערך שהם רו"כ אלף ששים או מחמישים פחות

שקל. אלפים ל'
ממסעו  חזרה בא חגה"פ קודם שבועות כשני
ויבשרני  א' יום על למאסקווא לבוא ויודיעיני מחו"ל
ויבקשני  כבקשתי פסח לצרכי כללי עזר השיג  כי
דבר  שונים למקומות העזרה בשילוח בעזרו להיות
כי  לי הודיע בשעה בה אמנם באהבה, עשיתי אשר
מבקש  ע"כ מעבודתי רצון שבעים אינם אשר... מאחר
לשנים, יחלקו אלפים השלשה בסך התמיכה כי אותי
ל... יתן ומחצית כדעתי שאחלקנו לי יתן מחצית
אייר  מחדש יותחל החדש והחשבון זה, על והסכמתי

חפצים  שהם בקשתם לפי אשר ל... הודעתי ותומ"י
ואשר  בעצמם, יקבלו חלקם את כי ידעו בעצמם לקבל
מיוחד  ציר ישלח מהם... איש איש אשר נחוץ לדעתי

מסודר. באופן קבלתם לסדר
כי  למאסקווא, לבוא נקראתי סיון חודש בסוף
מבערלין, בערנארד כאן מר הנהו הופיע אורח
החדשי  הפרט ומלבד שעות, איזה התארכה שיחתנו

סך ההיא בעת לי `mitlניתן ipy,דעתי על שקלים
שקל  מאות חמש וסך כחפצי, בהם לעשות כלומר
והיהדות  היהודים מצב לראות אנשים לשלוח בשביל
מייסד  הדזונט אשר  קולוניעס  בהמושבות

על 8בקרים  תמיכה יתנו שלא באם להם הגדתי כי ,
וכבוד  אני כי נאמנה ידעו בהמושבות יהדות עניני
גלוי' במחאה נצא במדינתנו אשר שליט"א הרבנים

בארצנו. מושבות התייסדות נגד

g"txz oeyg e"h ,r"p v"iixden x"enc` w"k azkn
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רצג.8) רצב, רסט, אגרות שם ראה

•
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.l"end ly md zextqennd zexrd .v"iixedn x"enc` w"kn md a"` zeize`a zexrd (*

c

הנסיון  כבעל חכם כ"ק 7אין הוד וכמאמר החב"ד, החסידות אבות אצל הראשי הפתגם הוא
הזקן  מידותיו.8רבינו טבע להפך הוא החסידות ענין כל – חב"ד חסידות מייסד –

תוכנה  מהותה חב"ד חסידות שיטת כללות מבוארת הללו והחדים הקצרים הפתגמים בשני
ופעולתה.

– החסידים שאר חיי ארחות על נוסף – בשיטתה ההולכים מאת דורשת חב"ד חסידות
המדות. טבע להפוך ופועל מעשה לידי יביא הלימוד ואשר החסידות מדע ללמוד

בהנה  השכל ע"פ תהיינה שמדותיו בלבד זו שלא אומרת טובות זאת במדות תורה של גה
טיב  טבע מצד ולא השי"ת צוה שכך מפני שכלית הבנה ע"פ תהיינה הטובות המדות שגם אלא

לבבו.
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השלישית. [הקדמה] ד"ה יד שער נח פ' עקידה (7
ספר  קה. ע' ח"ב הצ"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה (8

.48 ע' שלום תורת ס"ה השיחות תרצ"ד ושמח"ת שמע"צ שיחת

תקנז. ע' ח"ד תנח. ע' ח"ג אגרותֿקודש אֿב). נו, ח"א (לקו"ד
ס"א. החסידות תורת של ענינה קונטרס

c"ag i`iyp epizeax zxezn

מפני  מופלגת בנדיבות ובגמ"ח בצדקה נעלים הכי המעשים כל עשה לא ע"ה אבינו אברהם
ית'. הבורא חפץ הוא שכך מפני אלא בלבד, לבבו טיב

יכולים  רבים אבל העמוקה החב"דית החסידות תורת לימוד לקבל יחכמו רבים לא כי ולהיות
חב"ד  חסידות של להתפשטותה שנים איזה כעבור הנה החב"דיים החסידים בהנהגת להתנהג

עבודה  בעלי כת – מעצמה – נוסדה עסקים, ובעלי ההמון ע"פ 9ו בין המתנהגים מאלו כלומר
ומעשה  בפועל בעבודה חב"ד חסידות .ז שיטת
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(ושם  תקד ע' ח"ח מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה (9
דעם  גענומען אליין האבן חסידים "ניט אמר: הזקן ַָשאדמו"ר
דעם  . . זאך קיין אליין ניט נעמען בכלל חסידים חסידים, ַַָנאמען
דורך  חסידים געגעבן עליונה השגחה די האט חסידים ָָנאמען
געבן  נאמען א גידארפט דאך האבן מנגדים די מנגדים. ַַָָָזייערע
די  גיווען מזכה האט עליונה השגחה די אבער מתנגדים, ָָחסידים
זייער  חסידים געגעבן האבן אליין זיי אז אמת אור א מיט ַַַָמנגדים
גיגעבן  זיי האבן אליין זיך און חסידים, נאמען פארדינטן ַַָָכשר
"ביז'ן  (ושם: 32 ע' תש"א השיחות ספר מתנגדים"). נאמען ָדעם
מיטן  תלמידים זיינע גערופן בעש"ט דער האט תקט"ו ָָיאהר

די  נאר . . ידידים חברה אהובים, חברה ידידים, אוהבים, ָָנאמען:
האט  דאס – חסידים נאמען דעם געגעבן זיי האבען ָָָָמתנגדים
נתגלה  איז בעש"ט [דער יאר צוואנציק און איין בערך ַָגענומען
215 ס"ע אידיש המאמרים ספר תצ"ד]"). יאהר אין ָָגעווארען
רבי  אלטער דער האט חסידים הכללי נאמען "דעם (ושם: ַָָואילך
מעזריטש  פון מגיד הייליגען ביים און בעש"ט ביים געגעבען. נ"ע
גם  וראה מקושרים"). נאמען און תלמידים נאמען דער געווען ָאיז
תשי"ב. וישב ש"פ תשי"ב. כסלו יט תשי"א. לך לך ש"פ שיחת

תשל"ז. מטו"מ ש"פ תשל"ה. תצוה ש"פ

גאוני  עם הזקן אדמו"ר כ"ק שנפגש הפומבית הראשונה בפגישה תקל"ט בשנת שנתחדש תואר הוא חסידים התואר שם ו)

הרב  שהכוונה הכל וידעו סתם המגיד הרב תלמידי הבעש"ט, תלמידי קדישא החבריא נקראים היו אז עד כי מינסק, בעיר המנגדים

פלוני  דעיר מגיד התואר בשם נקרא והי' מישרים מגיד עיר בכל להיות המנהג נתפשט כבר הנה ההיא בעת כי ממעזריטש, המגיד

פלוני. מגיד תלמידי נקראו המגיד אצל יושבים אברכים בה שהיו והעיר

החסידים, בעדת הנהגה אופני שני נפלגו ונתרחבה נתגדלה החסידים עדת – ת"ל – כאשר השלישי בדור וביותר השני בדור ז)

להתפלל  המרבים ב) משכילים. השכלה, בעלי בשם ונקראו רב בהסבר בה ומפלפלים רב בעיון החסידות תורת ללמוד המרבים א)

עובדים. עבודה, בעלי ונקראו שבלב בעבודה ולהתעסק

•
ycew zexb`

רפ"ב  כסלו, ה' ג' ב"ה

שי' שמשון דובער

וברכה. שלום

ע"י  וכאשר רב, נדרש בסמאלענסק שמעתי כאשר הנה

איש  שי' התמימי' וכולנו בפרטיות, לדבר כבד מכתבים

ובעד  התמימי' בעד לדאוג התעודה ועלינו אנחנו, אחד

באם  ע"כ ועבודה, תורה בעניני יחיו עליהם ד' ב"י, אחינו

רשיון  השגת או הפרטיים, עניניו מצד הדבר, לו שאפשר

להיות  מבקשו הייתי אצלם), כזאת נדרש (באם הנסיעה

ואנ"ש  שי' התמימים ידידינו עם להתראות בסמאלענסק

מצבם. לידע שי'

בעל  היקר, תלמידינו ידידינו לפניהם טוב הי' ולדעתי

אשר  מאסקאליק, שי' זכרי' יעקב ר' הרב תרומיות, מדות

מקומות  בכמה חפצו וכבר בזוראויץ, רב עתה הנהו

אב  כל,לקחתו, בעיני חן מוצא ת"ל והוא חפץ, לא ל

בלימוד  הרוחניים עניני' לסדר גדול ועסקן הטוב, בדיבורו

השומעים  הפשוטי' אנשי' ההמון וגם אנ"ש בין באגודה הן

ושמירת  לתורה מתעוררי' ובהתעוררות, בנחת דבריו

בזה. וישתדל תורה. ותלמוד חדר, סידור בענין והן השבת

בגו"ר. בעזרו יהי' והשי"ת

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`
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לקיים  יכול אינו כך כל שהלשינו מאחר יד מלאכת
התחלתי  רק עוד, בזה אתו דברתי לא ואנכי הבטחתו,
לצרכי  חיטים במעות ממשית תמיכה ע"ד לעורר
קודם  יבוא וכאשר בזה להשתדל והבטיחני הפסח
לא  סך על כללית היתה שלי הבקשה יודיעיני, הפסח
כ"ה  בערך שהם רו"כ אלף ששים או מחמישים פחות

שקל. אלפים ל'
ממסעו  חזרה בא חגה"פ קודם שבועות כשני
ויבשרני  א' יום על למאסקווא לבוא ויודיעיני מחו"ל
ויבקשני  כבקשתי פסח לצרכי כללי עזר השיג  כי
דבר  שונים למקומות העזרה בשילוח בעזרו להיות
כי  לי הודיע בשעה בה אמנם באהבה, עשיתי אשר
מבקש  ע"כ מעבודתי רצון שבעים אינם אשר... מאחר
לשנים, יחלקו אלפים השלשה בסך התמיכה כי אותי
ל... יתן ומחצית כדעתי שאחלקנו לי יתן מחצית
אייר  מחדש יותחל החדש והחשבון זה, על והסכמתי

חפצים  שהם בקשתם לפי אשר ל... הודעתי ותומ"י
ואשר  בעצמם, יקבלו חלקם את כי ידעו בעצמם לקבל
מיוחד  ציר ישלח מהם... איש איש אשר נחוץ לדעתי

מסודר. באופן קבלתם לסדר
כי  למאסקווא, לבוא נקראתי סיון חודש בסוף
מבערלין, בערנארד כאן מר הנהו הופיע אורח
החדשי  הפרט ומלבד שעות, איזה התארכה שיחתנו

סך ההיא בעת לי `mitlניתן ipy,דעתי על שקלים
שקל  מאות חמש וסך כחפצי, בהם לעשות כלומר
והיהדות  היהודים מצב לראות אנשים לשלוח בשביל
מייסד  הדזונט אשר  קולוניעס  בהמושבות

על 8בקרים  תמיכה יתנו שלא באם להם הגדתי כי ,
וכבוד  אני כי נאמנה ידעו בהמושבות יהדות עניני
גלוי' במחאה נצא במדינתנו אשר שליט"א הרבנים

בארצנו. מושבות התייסדות נגד
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רצג.8) רצב, רסט, אגרות שם ראה
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הנסיון  כבעל חכם כ"ק 7אין הוד וכמאמר החב"ד, החסידות אבות אצל הראשי הפתגם הוא
הזקן  מידותיו.8רבינו טבע להפך הוא החסידות ענין כל – חב"ד חסידות מייסד –

תוכנה  מהותה חב"ד חסידות שיטת כללות מבוארת הללו והחדים הקצרים הפתגמים בשני
ופעולתה.

– החסידים שאר חיי ארחות על נוסף – בשיטתה ההולכים מאת דורשת חב"ד חסידות
המדות. טבע להפוך ופועל מעשה לידי יביא הלימוד ואשר החסידות מדע ללמוד

בהנה  השכל ע"פ תהיינה שמדותיו בלבד זו שלא אומרת טובות זאת במדות תורה של גה
טיב  טבע מצד ולא השי"ת צוה שכך מפני שכלית הבנה ע"פ תהיינה הטובות המדות שגם אלא

לבבו.
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השלישית. [הקדמה] ד"ה יד שער נח פ' עקידה (7
ספר  קה. ע' ח"ב הצ"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה (8

.48 ע' שלום תורת ס"ה השיחות תרצ"ד ושמח"ת שמע"צ שיחת

תקנז. ע' ח"ד תנח. ע' ח"ג אגרותֿקודש אֿב). נו, ח"א (לקו"ד
ס"א. החסידות תורת של ענינה קונטרס

c"ag i`iyp epizeax zxezn

מפני  מופלגת בנדיבות ובגמ"ח בצדקה נעלים הכי המעשים כל עשה לא ע"ה אבינו אברהם
ית'. הבורא חפץ הוא שכך מפני אלא בלבד, לבבו טיב

יכולים  רבים אבל העמוקה החב"דית החסידות תורת לימוד לקבל יחכמו רבים לא כי ולהיות
חב"ד  חסידות של להתפשטותה שנים איזה כעבור הנה החב"דיים החסידים בהנהגת להתנהג

עבודה  בעלי כת – מעצמה – נוסדה עסקים, ובעלי ההמון ע"פ 9ו בין המתנהגים מאלו כלומר
ומעשה  בפועל בעבודה חב"ד חסידות .ז שיטת
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(ושם  תקד ע' ח"ח מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה (9
דעם  גענומען אליין האבן חסידים "ניט אמר: הזקן ַָשאדמו"ר
דעם  . . זאך קיין אליין ניט נעמען בכלל חסידים חסידים, ַַָנאמען
דורך  חסידים געגעבן עליונה השגחה די האט חסידים ָָנאמען
געבן  נאמען א גידארפט דאך האבן מנגדים די מנגדים. ַַָָָזייערע
די  גיווען מזכה האט עליונה השגחה די אבער מתנגדים, ָָחסידים
זייער  חסידים געגעבן האבן אליין זיי אז אמת אור א מיט ַַַָמנגדים
גיגעבן  זיי האבן אליין זיך און חסידים, נאמען פארדינטן ַַָָכשר
"ביז'ן  (ושם: 32 ע' תש"א השיחות ספר מתנגדים"). נאמען ָדעם
מיטן  תלמידים זיינע גערופן בעש"ט דער האט תקט"ו ָָיאהר

די  נאר . . ידידים חברה אהובים, חברה ידידים, אוהבים, ָָנאמען:
האט  דאס – חסידים נאמען דעם געגעבן זיי האבען ָָָָמתנגדים
נתגלה  איז בעש"ט [דער יאר צוואנציק און איין בערך ַָגענומען
215 ס"ע אידיש המאמרים ספר תצ"ד]"). יאהר אין ָָגעווארען
רבי  אלטער דער האט חסידים הכללי נאמען "דעם (ושם: ַָָואילך
מעזריטש  פון מגיד הייליגען ביים און בעש"ט ביים געגעבען. נ"ע
גם  וראה מקושרים"). נאמען און תלמידים נאמען דער געווען ָאיז
תשי"ב. וישב ש"פ תשי"ב. כסלו יט תשי"א. לך לך ש"פ שיחת

תשל"ז. מטו"מ ש"פ תשל"ה. תצוה ש"פ

גאוני  עם הזקן אדמו"ר כ"ק שנפגש הפומבית הראשונה בפגישה תקל"ט בשנת שנתחדש תואר הוא חסידים התואר שם ו)

הרב  שהכוונה הכל וידעו סתם המגיד הרב תלמידי הבעש"ט, תלמידי קדישא החבריא נקראים היו אז עד כי מינסק, בעיר המנגדים

פלוני  דעיר מגיד התואר בשם נקרא והי' מישרים מגיד עיר בכל להיות המנהג נתפשט כבר הנה ההיא בעת כי ממעזריטש, המגיד

פלוני. מגיד תלמידי נקראו המגיד אצל יושבים אברכים בה שהיו והעיר

החסידים, בעדת הנהגה אופני שני נפלגו ונתרחבה נתגדלה החסידים עדת – ת"ל – כאשר השלישי בדור וביותר השני בדור ז)

להתפלל  המרבים ב) משכילים. השכלה, בעלי בשם ונקראו רב בהסבר בה ומפלפלים רב בעיון החסידות תורת ללמוד המרבים א)

עובדים. עבודה, בעלי ונקראו שבלב בעבודה ולהתעסק

•
ycew zexb`

רפ"ב  כסלו, ה' ג' ב"ה

שי' שמשון דובער

וברכה. שלום

ע"י  וכאשר רב, נדרש בסמאלענסק שמעתי כאשר הנה

איש  שי' התמימי' וכולנו בפרטיות, לדבר כבד מכתבים

ובעד  התמימי' בעד לדאוג התעודה ועלינו אנחנו, אחד

באם  ע"כ ועבודה, תורה בעניני יחיו עליהם ד' ב"י, אחינו

רשיון  השגת או הפרטיים, עניניו מצד הדבר, לו שאפשר

להיות  מבקשו הייתי אצלם), כזאת נדרש (באם הנסיעה

ואנ"ש  שי' התמימים ידידינו עם להתראות בסמאלענסק

מצבם. לידע שי'

בעל  היקר, תלמידינו ידידינו לפניהם טוב הי' ולדעתי

אשר  מאסקאליק, שי' זכרי' יעקב ר' הרב תרומיות, מדות

מקומות  בכמה חפצו וכבר בזוראויץ, רב עתה הנהו

אב  כל,לקחתו, בעיני חן מוצא ת"ל והוא חפץ, לא ל

בלימוד  הרוחניים עניני' לסדר גדול ועסקן הטוב, בדיבורו

השומעים  הפשוטי' אנשי' ההמון וגם אנ"ש בין באגודה הן

ושמירת  לתורה מתעוררי' ובהתעוררות, בנחת דבריו

בזה. וישתדל תורה. ותלמוד חדר, סידור בענין והן השבת

בגו"ר. בעזרו יהי' והשי"ת

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ברכה והי'
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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‰. «≈
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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¤¥−



קנט 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¤¥−



iyyקס ,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£©¬
éúéàø íìä:éàø éøçàãéøàaì 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-éðàáäðzàå £¦¥´©©½¦§©¥¬§¨©−¤«§¥¬¨¦«§¤§¨¬

ðéáe éðéa éúéøá:ãàî ãàîa EúBà äaøàå E §¦¦−¥¦´¥¤®§©§¤¬«§−¦§¬Ÿ§«Ÿ
â:øîàì íéýìû Bzà øaãéå åéðt-ìr íøáà ìtiå©¦¬Ÿ©§−̈©¨¨®©§©¥¬¦²¡Ÿ¦−¥«Ÿ
ã:íéBb ïBîä áàì úééäå Czà éúéøá äpä éðà£¦¾¦¥¬§¦¦−¦®̈§¨¦¾¨§©−£¬¦«
äEîL äéäå íøáà EîL-úà ãBò àøwé-àìå§«Ÿ¦¨¥¬²¤¦§−©§¨®§¨¨³¦§Æ

ézúð íéBb ïBîä-áà ék íäøáà:Eåéúøôäå ©§¨½̈¦²©£¬¦−§©¦«§¦§¥¦³
ézúðe ãàî ãàîa EúàEnî íéëìîe íéBâì E «Ÿ§Æ¦§´Ÿ§½Ÿ§©¦−§¦®§¨¦−¦§¬

:eàöé¥¥«
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, יׁש·לכל . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

לּתֹועלת  ּבאיןֿערֹו היא אבל ּגׁשמית, ּתֹועלת ּגם ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָּבּה

אבל  הּגּוף, ּבחּיי ּתֹועלת יׁש הּמצֹות ּבכל ואף ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרּוחנית.

יֹותר. ּבאיןֿערֹו היא הּנׁשמה ּבחּיי ּבֹוכה ‚הּתֹועלת הּתינֹוק . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

הּצֹועק  כן, ּכמֹו יבין. - ּוכׁשּיגּדל ׂשכלֹו, העּדר מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָוצֹועק

העּדר  מּפני רק זה הרי מצוה, ׁשּבקּיּום וההפסד הּטרח ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹעל

ֵֶַהּׂשכל.

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¦©§£−



קסי 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£©¬
éúéàø íìä:éàø éøçàãéøàaì 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-éðàáäðzàå £¦¥´©©½¦§©¥¬§¨©−¤«§¥¬¨¦«§¤§¨¬

ðéáe éðéa éúéøá:ãàî ãàîa EúBà äaøàå E §¦¦−¥¦´¥¤®§©§¤¬«§−¦§¬Ÿ§«Ÿ
â:øîàì íéýìû Bzà øaãéå åéðt-ìr íøáà ìtiå©¦¬Ÿ©§−̈©¨¨®©§©¥¬¦²¡Ÿ¦−¥«Ÿ
ã:íéBb ïBîä áàì úééäå Czà éúéøá äpä éðà£¦¾¦¥¬§¦¦−¦®̈§¨¦¾¨§©−£¬¦«
äEîL äéäå íøáà EîL-úà ãBò àøwé-àìå§«Ÿ¦¨¥¬²¤¦§−©§¨®§¨¨³¦§Æ

ézúð íéBb ïBîä-áà ék íäøáà:Eåéúøôäå ©§¨½̈¦²©£¬¦−§©¦«§¦§¥¦³
ézúðe ãàî ãàîa EúàEnî íéëìîe íéBâì E «Ÿ§Æ¦§´Ÿ§½Ÿ§©¦−§¦®§¨¦−¦§¬

:eàöé¥¥«
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, יׁש·לכל . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

לּתֹועלת  ּבאיןֿערֹו היא אבל ּגׁשמית, ּתֹועלת ּגם ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָּבּה

אבל  הּגּוף, ּבחּיי ּתֹועלת יׁש הּמצֹות ּבכל ואף ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרּוחנית.

יֹותר. ּבאיןֿערֹו היא הּנׁשמה ּבחּיי ּבֹוכה ‚הּתֹועלת הּתינֹוק . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

הּצֹועק  כן, ּכמֹו יבין. - ּוכׁשּיגּדל ׂשכלֹו, העּדר מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָוצֹועק

העּדר  מּפני רק זה הרי מצוה, ׁשּבקּיּום וההפסד הּטרח ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹעל

ֵֶַהּׂשכל.

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¦©§£−



xihtnקסב - fi - jl jl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

: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
:øôä éúéøa-úà äénrî àåää Lôpäñ ©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¤§¦¦−¥©«

åè-àì EzLà éøN íäøáà-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈¨©´¦§§½«Ÿ
:dîL äøN ék éøN dîL-úà àø÷úæèézëøáe ¦§¨¬¤§−̈¨¨®¦¬¨−̈§¨«¥«©§¦´

äúéäå äézëøáe ïa Eì äpnî ézúð íâå dúàŸ½̈§©̧¨©¯¦¦¤²¨§−¥®¥«©§¦̧¨Æ§¨«§¨´
:eéäé äpnî íénr éëìî íéBâìæéíäøáà ìtiå §¦½©§¥¬©¦−¦¤¬¨¦«§«©¦¯Ÿ©§¨¨²
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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.

זמן תחילת קידוש לבנה באה"ק:
ליל שישי, ז' מרחשון
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ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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קסז 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
6:386:428:588:599:319:3210:3210:3218:2018:1318:4618:3917:5418:49באר שבע )ק(

6:386:428:578:589:319:3210:3110:3118:1818:1118:4418:3717:4218:47חיפה )ק(

6:366:408:568:579:309:3110:3010:3018:2318:1518:4418:3717:3618:47ירושלים )ק(

6:386:428:588:599:319:3310:3210:3218:1918:1218:4618:3817:5318:48תל אביב )ק(

7:017:109:069:109:509:5310:4810:5018:2418:1218:5718:4517:5618:58אוסטריה, וינה )ק(

5:495:408:198:138:578:5110:029:5818:2918:3418:5719:0318:1519:14אוסטרליה, מלבורן )ח(

7:027:109:099:139:529:5510:5110:5218:2718:1618:5918:4818:0019:01אוקראינה, אודסה )ק(

6:356:448:408:449:249:2710:2310:2417:5817:4618:3118:1917:3018:32אוקראינה, דונייצק )ק(

6:466:558:518:559:359:3910:3410:3618:0917:5718:4218:3017:4118:43אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

7:137:239:169:2010:0110:0511:0011:0218:3318:2019:0718:5518:0419:08אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

7:067:169:089:129:549:5810:5210:5418:2518:1219:0018:4717:5619:01אוקראינה, קייב )ק(

7:287:369:369:3910:1710:2011:1711:1818:5418:4319:2619:1518:2719:27איטליה, מילאנו )ק(

5:595:578:308:288:588:5710:019:5918:0518:0418:2818:2617:4618:35אקוואדור, קיטו )ח(

6:236:158:558:499:319:2610:3610:3219:0119:0619:2819:3318:4719:44ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:107:019:409:3410:2010:1411:2611:2219:5720:0320:2720:3319:4420:45ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:087:139:229:249:5910:0110:5911:0018:4118:3219:0919:0018:1519:11ארה״ב, בולטימור )ק(

6:587:049:119:139:499:5110:4810:4918:2918:2018:5818:4918:0319:00ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:587:049:119:139:499:5110:4910:5018:3018:2018:5918:5018:0419:01ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:357:429:469:4910:2510:2811:2511:2619:0518:5519:3519:2518:3819:36ארה״ב, דטרויט )ק(

7:187:219:399:3910:1110:1311:1211:1219:0118:5419:2619:1918:3719:29ארה״ב, האוסטון )ק(

6:506:559:099:109:439:4510:4310:4418:2918:2118:5618:4818:0518:58ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:157:189:389:3910:1010:1111:1111:1119:0218:5619:2619:2118:3919:30ארה״ב, מיאמי )ק(

6:547:009:069:099:459:4710:4410:4518:2518:1518:5418:4517:5918:56ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:537:009:059:079:449:4610:4310:4418:2318:1318:5318:4317:5718:55ארה״ב, שיקגו )ק(

6:116:078:448:419:149:1110:1710:1518:3018:3218:5418:5518:1319:04בוליביה, לה-פס )ח(

7:518:019:529:5610:3910:4311:3711:3919:0918:5619:4419:3118:4019:45בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:518:019:529:5710:3910:4311:3711:3919:0918:5619:4419:3218:4119:45בלגיה, בריסל )ק(

5:425:368:158:118:468:439:519:4818:0818:1018:3218:3517:5218:44ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:305:258:037:598:358:319:399:3617:5517:5818:2018:2217:3918:32ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:097:199:109:149:5710:0110:5510:5718:2718:1319:0218:4918:0119:03בריטניה, לונדון )ק(

7:207:319:179:2210:0610:1111:0411:0718:3318:1919:1018:5718:0719:11בריטניה, מנצ'סטר )ק(

7:167:279:159:2010:0310:0811:0211:0418:3218:1819:0818:5518:0319:09גרמניה, ברלין )ק(

7:337:439:369:4010:2110:2511:2011:2218:5318:4019:2719:1518:2419:28גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:415:358:148:108:478:439:519:4818:1018:1318:3418:3817:5418:47דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:306:328:568:569:269:2610:2810:2718:2318:1818:4618:4118:0118:51הודו, מומבאי )ח(

6:266:288:528:529:229:2210:2410:2318:1918:1418:4218:3817:5718:47הודו, פונה )ח(

6:506:588:558:599:389:4210:3710:3918:1318:0118:4618:3417:4518:47הונגריה, בודפשט )ק(

7:027:089:159:179:539:5610:5310:5418:3418:2519:0318:5418:0819:05טורקיה, איסטנבול )ק(

7:257:319:419:4310:1710:1911:1711:1819:0118:5219:2919:2018:3519:31יוון, אתונה )ק(

7:107:189:179:209:5910:0310:5811:0018:3518:2319:0718:5618:0719:08מולדובה, קישינב )ק(

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
6:286:298:548:539:249:2410:2510:2518:1918:1518:4318:3817:5718:47מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:525:418:208:129:038:5710:1010:0518:4418:5219:1619:2418:3219:37ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:596:028:218:228:538:549:549:5417:4417:3818:0918:0317:2118:13נפאל, קטמנדו )ח(

6:506:489:219:199:499:4810:5210:5018:5618:5419:1819:1618:3619:25סינגפור, סינגפור )ח(

6:466:568:458:499:339:3710:3110:3318:0217:4818:3818:2417:3218:39פולין, ורשא )ק(

5:485:458:218:188:508:489:549:5118:0418:0518:2718:2717:4718:36פרו, לימה )ח(

7:457:539:539:5610:3510:3811:3411:3619:1119:0019:4319:3218:4419:44צרפת, ליאון )ק(

7:588:0710:0210:0510:4610:5011:4511:4719:1919:0719:5319:4118:5119:54צרפת, פריז )ק(

5:435:428:138:128:428:409:449:4317:4617:4418:0818:0617:2618:15קולומביה, בוגוטה )ח(

7:217:289:319:3410:1110:1411:1111:1218:4918:3919:2019:0918:2219:21קנדה, טורונטו )ק(

6:597:079:079:109:489:5210:4810:4918:2518:1418:5618:4517:5718:58קנדה, מונטריאול )ק(

6:446:499:029:039:379:3810:3710:3718:2318:1518:5018:4217:5818:52קפריסין, לרנקה )ק(

8:088:2010:0310:0810:5410:5911:5211:5519:2019:0519:5819:4318:4919:58רוסיה, ליובאוויטש )ק(

7:427:549:359:4110:2810:3311:2511:2818:5218:3719:3119:1618:2119:32רוסיה, מוסקבה )ק(

7:277:359:339:3610:1610:1911:1511:1718:5118:3919:2319:1218:2319:25רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

7:327:409:389:4110:2110:2411:2011:2118:5518:4419:2819:1618:2819:29שוויץ, ציריך )ק(

6:086:098:368:359:059:0510:0710:0618:0518:0118:2718:2417:4318:32תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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