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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

             

          
           

           
         

        
         

         
         

          
           

        
         

       
     

         
          
          

          
        

          
         

  
      

          
         

          
       

           
       

        
           

    

       
          

         
          

          
        

        
        

           
        

          
       

         
       

        
          

         
   

         
        

        
         
         

         
         

        
     

          
      

          
      

































































































































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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
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ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
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mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

             

          
           

           
         

        
         

         
         

          
           

        
         

       
     

         
          
          

          
        

          
         

  
      

          
         

          
       

           
       

        
           

    

       
          

         
          

          
        

        
        

           
        

          
       

         
       

        
          

         
   

         
        

        
         
         

         
         

        
     

          
      

          
      































































































































המשך ביאור למסכת יבמות ליום שני עמ' ב



ד
 מפתח  כללי

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

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

   ויהיו חיי שרה ה"מאמר ד)ג

ה   ..............א"נשת'המרחשון  ב"כ ,שרה- חייפרשת שבת 

  , שרה-חיי רשתפבת שת ושיחמ)ד

יד  ................................  א"שנת'ה, מרחשון ב"כ

  שרה- חייפרשת  –לקוטי שיחות )ה

כד  ...............................................  הכרך ) ק"בלה(

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

בל  ..................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' מקובל רה

דל  .........  שרה- חייפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח )ז

הל  .......שרה-חייפרשת לשבוע שיעור יומי חומש )ח

ע  ............ שרה- חייפרשת לשבוע שיעורי תהלים )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא )י

עא  ...............................  שרה-חייפרשת לשבוע  

פב  .........שרה-חייפרשת לשבוע " היום יום"לוח )יא

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

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

פח   .......  שרה-חייפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –)יג

חק   .....  שרה-חייפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –)יד

ידק  ........  שרה- חייפרשת לשבוע ות צוספר המ –)טו

  נביאים וכתובים )טז

טוק  ...........................  הקמתהלים פרק , גכפרק  במלכים 

  כלים/קיניםמסכת  –משניות )יז

יזק  ..................................................  ביאור קהתי

אלק  .........................................  מסכת יומא יעקבעין )יח

  

  עם ביאורים  יבמותמסכת )יט

לדק  .............................................  מבד דף ע לומדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים)כ

דסק  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת)כא

דסק  .................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי )כב

סהק  ................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה)כג

חסק  ............................................  ר האמצעי"אדמו

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

טסק  ......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל)כה

סטק  ............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים )כו

עק  ..............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

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

אעק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים)כח

בעק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש )כט

געק  ......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

עדק  ...............................  חומש לקריאה בציבור )ל

פבק  .................  שרה-חייפרשת לשבוע לוח זמנים )לא

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

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

a"k ,dxy iig t"y .c"qa
`"ypz'd oeygxn

eÈ‰iÂ וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה מאה ׂשרה חּיי «ƒ¿ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ׂשרה  חּיי ׁשני הּדּיּוקים 1ׁשנים וידּועים , ְִִִִִֵֵַַָָָ

רּבנּו מּדרּוׁשי [החל נׂשיאינּו רּבֹותינּו ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָּבדרּוׁשי

ּבדרּוׁשי 2הּזקן  ּוביאּורים הּגהֹות ּובתֹוספת , ְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשּלאחריֿזה  נׂשיאינּו ּבדרּוׁשי 3רּבֹותינּו וגם , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַ

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ב) יֹום 4אדמּו"ר ּבעל , ְְְִֵֶַַַַָָ

מרחׁשון  ּדכ"ף מאה 5ההּולדת ׁשּבּמסּפר ,[ ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ועׂשרים  ׁשנה (מאה ׁשנה נקט עׂשרים ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּובּמסּפר

ׁשנים  נקט ׁשבע ּובּמסּפר יחיד, לׁשֹון ְְִִִֶַַַָָָָָָׁשנה)

ׁשני  אֹומרֹו מהּו ּגם, רּבים. לׁשֹון ׁשנים) ְְְִִֵֶַַַַָ(ׁשבע

ׂשרה  חּיי וּיהיּו נאמר ּכבר הרי ׂשרה, ְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָחּיי

ׁשני  ּכֹופל ולּמה  ׁשנה), ּדקכ"ז הּמסּפר ְְְְְִֵֵֵַָָָָָָ(ּומפרט

וההֹוראה  הּלימּוד להבין צרי ּגם ׂשרה. ְְִִִֵַַַַָָָָָָחּיי

ואחד  אחד ּכל ּבעבֹודת ׂשרה" חּיי ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָמ"ּׁשני

סיּפּורי  (ּגם הּתֹורה עניני ׁשּכל ּכּידּוע ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּיׂשראל,

מּיׂשראל,6הּתֹורה  ואחד אחד לכל הֹוראֹות הם ( ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ

סימן  ׁשהם (ואּמהֹות) אבֹות מעׂשה ְְֲִִִֵֵֶַָָָָּובפרט

לּבנים  ּכח) .7(ּונתינת ְִִַַַָֹ

ּכל Óe·‡¯ב) נכלל זה ׁשּבפסּוק ּבהּדרּוׁשים, ¿…»ְְְִִֶֶַַָָָ

וגם) (למעלה ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְִֵֶַַַַָסדר

ּפרטי  ּבכל להיֹות צריכה ׁשעבֹודתֹו מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל האדם, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָּבנפׁש

ּבׂשרה  ּכמֹו ׁשנים, וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה ּדמאה הענין,8הענינים ּובאּור . ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָָ

ּבּזהר  קּודׁשאּֿבריֿהּוא 9ּדאיתא ּדכּוּלא ּכללא ׁשנה מאה כּו' ׂשרה חּיי וּיהיּו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבכל  ּברכאן ּדמאה ּברזא ּבמאה סתימין ּדכל סתימא עיּלאה מאתר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָָָָּדאתּכליל
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פרשתנו.1) (סה"מ 2)ריש תקס"ו ואילך). קלא (ע' התורה פרשיות על הזקן אדמו"ר במאמרי זה ד"ה ברכה. ר"פ לקו"ת

ואילך). מח ע' ריש 3)תקס"ו חיים תורת ואילך). סע"ב (קלא, בהוספות שם פרשתנו. ריש האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי

ע' תרמ"ג לסה"מ בהוספות (נדפס תרל"א תר"ל. שרה חיי ויהיו ד"ה פרשתנו. ריש להצ"צ ואוה"ת הזהר ביאורי פרשתנו.

ואילך). 295 ע' (לעיל תשמ"ה ואילך). רעז ע' חשון סה"מ (תו"מ תשמ"א ואילך). (בהמשך 4)רפג תרע"ה תרמ"ג. זה ד"ה

פר"ת. עטר"ת. ח"ב). –5)תער"ב לדוגמא (ראה אחת למציאות ענינים בכמה שנחשבים ימים, ג' ובתוך אזלינן, דמיני'

סע"א). קו, צט.6)פסחים מכתב (להרגצ'ובי) תורה מכתבי א. קנב, זח"ג וראה 7)ראה ו. יב, לך לך עה"פ רמב"ן ראה

שם. ובהערות רעח), ע' שם (תו"מ ס"ב ה'תשמ"א הנ"ל עלאין 8)ד"ה לחיין זכתה שרה סע"ב): (קכב, פרשתנו זהר ראה 

כו'. שרה חיי ויהיו דא ועל נוקרתם, בור מקבת ואל חוצבתם צור אל הביטו הה"ד בתראה, ולבנאה ולבעלה ח"א 9)לה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈL ÌÈL Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰L ‰‡Ó ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ«ƒ¿«≈»»≈»»»¿∆¿ƒ»»¿∆«»ƒ¿≈

‰¯N ÈiÁ1ÌÈ˜eic‰ ÌÈÚe„ÈÂ בלשון , דיוקים על המבוססות השאלות «≈»»ƒƒ«ƒƒ
של ÈLe¯„aהפסוק החסידות eÈ‡ÈNמאמרי eÈ˙Ba¯ חב"ד אדמו"רי ƒ¿≈«≈¿ƒ≈

Ô˜f‰ ea¯ ÈLe¯cÓ ÏÁ‰]2ÌÈ¯e‡È·e ˙B‰b‰ ˙ÙÒB˙·e , »≈ƒ¿≈«≈«»≈¿∆∆«»≈ƒ
eÈ‡ÈN eÈ˙Ba¯ ÈLe¯„aƒ¿≈«≈¿ƒ≈

‰ÊŒÈ¯Á‡lL3, הבאים בדורות ∆¿«¬≈∆
‡„eÓ"¯אחריו  ÈLe¯„a Ì‚Â¿«ƒ¿≈«¿

Ô„ÚŒB˙ÓL (·"L¯B‰Ó)4, ¿»«ƒ¿»≈∆
Û"Îc ˙„Ïe‰‰ ÌBÈ ÏÚa«««∆∆¿

ÔÂLÁ¯Ó5,[ מהו הם, והדיוקים «¿∆¿»
לכך Ó‡‰הטעם ¯tÒnaL∆«ƒ¿»≈»

Ë˜ ÌÈ¯NÚ ¯tÒn·e הכתוב «ƒ¿»∆¿ƒ»«
ÌÈ¯NÚÂ ‰L ‰‡Ó) ‰L»»≈»»»¿∆¿ƒ
¯tÒn·e ,„ÈÁÈ ÔBLÏ (‰L»»¿»ƒ«ƒ¿»
(ÌÈL Ú·L) ÌÈL Ë˜ Ú·L∆«»«»ƒ∆«»ƒ

ÌÈa¯ ÔBLÏ שבע" נאמר ולא ¿«ƒ
‡B¯ÓBשנה"? e‰Ó ,Ìb מדוע ««¿

הפסוק בסיום N¯‰,נאמר ÈiÁ ÈL¿≈«≈»»
¯Ó‡ ¯·k È¯‰ הפסוק בתחילת ¬≈¿»∆¡«

Ë¯ÙÓe) ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ הפסוק «ƒ¿«≈»»¿»≈
L‰את Ê"Î˜c ¯tÒn‰ חיי של «ƒ¿»¿»»

ÈiÁשרה  ÈL ÏÙBk ‰nÏÂ ,(¿»»≈¿≈«≈
‰¯N כפילות זו לכאורה והרי »»

מיותרת?

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb מהו„eÓÈl‰ «»ƒ¿»ƒ«ƒ
"‰¯N ÈiÁ ÈM"Ó ‰‡¯B‰‰Â¿«»»ƒ¿≈«≈»»

‡ Ïk ˙„B·Úa„Á‡Â „Á «¬«»∆»¿∆»
ÈÈÚ ÏkL Úe„ik ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈«»«∆»ƒ¿¿≈
‰¯Bz‰ È¯etÈÒ Ìb) ‰¯Bz‰6 «»«ƒ≈«»

והמצוות  והאזהרות הציוויים רק ולא

‰B‡¯B˙המפורשות  Ì‰ והדרכות ) ≈»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ כיצד ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

בחייו, NÚÓ‰להתנהג Ë¯Ù·eƒ¿»«¬≈
Ì‰L (˙B‰n‡Â) ˙B·‡ כמאמר »¿ƒ»∆≈

ז"ל Ák)חכמינו ˙È˙e) ÔÓÈÒƒ»¿ƒ«…«
ÌÈaÏ7 להנהגת בדומה להתנהג «»ƒ

האבות.

,ÌÈLe¯c‰a ¯‡·Óe הנזכרים ·) החסידות Ê‰מאמרי ˜eÒÙaL ¿…»««¿ƒ∆¿»∆
שרה" חיי שני שרה... חיי ‰‰eÏLÏzL˙"ויהיו ¯„Ò Ïk ÏÏÎ של ƒ¿»»≈∆«ƒ¿«¿¿

לעולם  עד באלוקות העליון ומקורו משורשו האלוקי האור וירידת המשכת

והוא  למדרגה ממדרגה ירידה של והדרגתי מסודר בסדר שהוא התחתון הזה

כמו  בחברתה אחוזה דרגה שכל באופן

בזו  זו האחוזות שלשלת של טבעות

שהוא  כפי השתלשלות' ('סדר

‰ÏÚÓÏ באלוקותÌ‚Â סדר' ¿«¿»¿«
שהוא  כפי ובא השתלשלות' משתקף

ביטוי) ÏÎaלידי ,Ì„‡‰ LÙa¿∆∆»»»¿»
,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

B˙„B·ÚL אחד כל ˆ¯ÎÈ‰של ∆¬»¿ƒ»
ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t ÏÎa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»¿»≈»ƒ¿»ƒ
‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰L ‰‡Óc¿≈»»»¿∆¿ƒ»»
‰¯Na BÓk ,ÌÈL Ú·LÂ8 ¿∆«»ƒ¿¿»»

ה' עבודת אמנו, שרה שאצל וכשם

הנרמזים  הללו, הפרטים בכל היתה

ו"שבע  שנה" "עשרים שנה", ב"מאה

של  ה' עבודת להיות צריכה כך שנים",

ומפרט. שהולך כפי ואחד, אחד כל

‡˙È‡c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e מובא ≈»ƒ¿»¿ƒ»
¯‰fa9'eÎ ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ «…««ƒ¿«≈»»

‡leÎc ‡ÏÏk ‰L ‰‡Ó≈»»»¿»»¿»
ÏÈÏk˙‡c ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜¿»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÏÎc ‡ÓÈ˙Ò ‰‡lÈÚ ¯˙‡Ó≈¬«ƒ»»¿ƒ»¿»
‡Óc ‡Ê¯a ‰‡Óa ÔÈÓÈ˙Ò‰ ¿ƒƒ¿≈»¿»»¿≈»

,‡ÓBÈ ÏÎa Ô‡Î¯a שנה מאה ƒ¿»»¿»»
הוא  ברוך הקדוש הכול, של הכלל

מכל  הנעלם עליון ממקום שנכלל

מהתגלות] למעלה [נעלם, הנעלמים

יום  בכל ברכות מאה בסוד ≈¿ÔÎÂבמאה,
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ה
 מפתח  כללי

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

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

   ויהיו חיי שרה ה"מאמר ד)ג

ה   ..............א"נשת'המרחשון  ב"כ ,שרה- חייפרשת שבת 

  , שרה-חיי רשתפבת שת ושיחמ)ד

יד  ................................  א"שנת'ה, מרחשון ב"כ

  שרה- חייפרשת  –לקוטי שיחות )ה

כד  ...............................................  הכרך ) ק"בלה(

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

בל  ..................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' מקובל רה

דל  .........  שרה- חייפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח )ז

הל  .......שרה-חייפרשת לשבוע שיעור יומי חומש )ח

ע  ............ שרה- חייפרשת לשבוע שיעורי תהלים )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא )י

עא  ...............................  שרה-חייפרשת לשבוע  

פב  .........שרה-חייפרשת לשבוע " היום יום"לוח )יא

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

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

פח   .......  שרה-חייפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –)יג

חק   .....  שרה-חייפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –)יד

ידק  ........  שרה- חייפרשת לשבוע ות צוספר המ –)טו

  נביאים וכתובים )טז

טוק  ...........................  הקמתהלים פרק , גכפרק  במלכים 

  כלים/קיניםמסכת  –משניות )יז

יזק  ..................................................  ביאור קהתי

אלק  .........................................  מסכת יומא יעקבעין )יח

  

  עם ביאורים  יבמותמסכת )יט

לדק  .............................................  מבד דף ע לומדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים)כ

דסק  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת)כא

דסק  .................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי )כב

סהק  ................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה)כג

חסק  ............................................  ר האמצעי"אדמו

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

טסק  ......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל)כה

סטק  ............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים )כו

עק  ..............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

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

אעק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים)כח

בעק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש )כט

געק  ......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

עדק  ...............................  חומש לקריאה בציבור )ל

פבק  .................  שרה-חייפרשת לשבוע לוח זמנים )לא

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

a"k ,dxy iig t"y .c"qa
`"ypz'd oeygxn

eÈ‰iÂ וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה מאה ׂשרה חּיי «ƒ¿ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ׂשרה  חּיי ׁשני הּדּיּוקים 1ׁשנים וידּועים , ְִִִִִֵֵַַָָָ

רּבנּו מּדרּוׁשי [החל נׂשיאינּו רּבֹותינּו ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָּבדרּוׁשי

ּבדרּוׁשי 2הּזקן  ּוביאּורים הּגהֹות ּובתֹוספת , ְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשּלאחריֿזה  נׂשיאינּו ּבדרּוׁשי 3רּבֹותינּו וגם , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַ

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ב) יֹום 4אדמּו"ר ּבעל , ְְְִֵֶַַַַָָ

מרחׁשון  ּדכ"ף מאה 5ההּולדת ׁשּבּמסּפר ,[ ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ועׂשרים  ׁשנה (מאה ׁשנה נקט עׂשרים ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּובּמסּפר

ׁשנים  נקט ׁשבע ּובּמסּפר יחיד, לׁשֹון ְְִִִֶַַַָָָָָָׁשנה)

ׁשני  אֹומרֹו מהּו ּגם, רּבים. לׁשֹון ׁשנים) ְְְִִֵֶַַַַָ(ׁשבע

ׂשרה  חּיי וּיהיּו נאמר ּכבר הרי ׂשרה, ְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָחּיי

ׁשני  ּכֹופל ולּמה  ׁשנה), ּדקכ"ז הּמסּפר ְְְְְִֵֵֵַָָָָָָ(ּומפרט

וההֹוראה  הּלימּוד להבין צרי ּגם ׂשרה. ְְִִִֵַַַַָָָָָָחּיי

ואחד  אחד ּכל ּבעבֹודת ׂשרה" חּיי ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָמ"ּׁשני

סיּפּורי  (ּגם הּתֹורה עניני ׁשּכל ּכּידּוע ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּיׂשראל,

מּיׂשראל,6הּתֹורה  ואחד אחד לכל הֹוראֹות הם ( ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ

סימן  ׁשהם (ואּמהֹות) אבֹות מעׂשה ְְֲִִִֵֵֶַָָָָּובפרט

לּבנים  ּכח) .7(ּונתינת ְִִַַַָֹ

ּכל Óe·‡¯ב) נכלל זה ׁשּבפסּוק ּבהּדרּוׁשים, ¿…»ְְְִִֶֶַַָָָ

וגם) (למעלה ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְִֵֶַַַַָסדר

ּפרטי  ּבכל להיֹות צריכה ׁשעבֹודתֹו מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל האדם, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָּבנפׁש

ּבׂשרה  ּכמֹו ׁשנים, וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה ּדמאה הענין,8הענינים ּובאּור . ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָָ

ּבּזהר  קּודׁשאּֿבריֿהּוא 9ּדאיתא ּדכּוּלא ּכללא ׁשנה מאה כּו' ׂשרה חּיי וּיהיּו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבכל  ּברכאן ּדמאה ּברזא ּבמאה סתימין ּדכל סתימא עיּלאה מאתר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָָָָּדאתּכליל
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פרשתנו.1) (סה"מ 2)ריש תקס"ו ואילך). קלא (ע' התורה פרשיות על הזקן אדמו"ר במאמרי זה ד"ה ברכה. ר"פ לקו"ת

ואילך). מח ע' ריש 3)תקס"ו חיים תורת ואילך). סע"ב (קלא, בהוספות שם פרשתנו. ריש האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי

ע' תרמ"ג לסה"מ בהוספות (נדפס תרל"א תר"ל. שרה חיי ויהיו ד"ה פרשתנו. ריש להצ"צ ואוה"ת הזהר ביאורי פרשתנו.

ואילך). 295 ע' (לעיל תשמ"ה ואילך). רעז ע' חשון סה"מ (תו"מ תשמ"א ואילך). (בהמשך 4)רפג תרע"ה תרמ"ג. זה ד"ה

פר"ת. עטר"ת. ח"ב). –5)תער"ב לדוגמא (ראה אחת למציאות ענינים בכמה שנחשבים ימים, ג' ובתוך אזלינן, דמיני'

סע"א). קו, צט.6)פסחים מכתב (להרגצ'ובי) תורה מכתבי א. קנב, זח"ג וראה 7)ראה ו. יב, לך לך עה"פ רמב"ן ראה

שם. ובהערות רעח), ע' שם (תו"מ ס"ב ה'תשמ"א הנ"ל עלאין 8)ד"ה לחיין זכתה שרה סע"ב): (קכב, פרשתנו זהר ראה 

כו'. שרה חיי ויהיו דא ועל נוקרתם, בור מקבת ואל חוצבתם צור אל הביטו הה"ד בתראה, ולבנאה ולבעלה ח"א 9)לה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈL ÌÈL Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰L ‰‡Ó ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ«ƒ¿«≈»»≈»»»¿∆¿ƒ»»¿∆«»ƒ¿≈

‰¯N ÈiÁ1ÌÈ˜eic‰ ÌÈÚe„ÈÂ בלשון , דיוקים על המבוססות השאלות «≈»»ƒƒ«ƒƒ
של ÈLe¯„aהפסוק החסידות eÈ‡ÈNמאמרי eÈ˙Ba¯ חב"ד אדמו"רי ƒ¿≈«≈¿ƒ≈

Ô˜f‰ ea¯ ÈLe¯cÓ ÏÁ‰]2ÌÈ¯e‡È·e ˙B‰b‰ ˙ÙÒB˙·e , »≈ƒ¿≈«≈«»≈¿∆∆«»≈ƒ
eÈ‡ÈN eÈ˙Ba¯ ÈLe¯„aƒ¿≈«≈¿ƒ≈

‰ÊŒÈ¯Á‡lL3, הבאים בדורות ∆¿«¬≈∆
‡„eÓ"¯אחריו  ÈLe¯„a Ì‚Â¿«ƒ¿≈«¿

Ô„ÚŒB˙ÓL (·"L¯B‰Ó)4, ¿»«ƒ¿»≈∆
Û"Îc ˙„Ïe‰‰ ÌBÈ ÏÚa«««∆∆¿

ÔÂLÁ¯Ó5,[ מהו הם, והדיוקים «¿∆¿»
לכך Ó‡‰הטעם ¯tÒnaL∆«ƒ¿»≈»

Ë˜ ÌÈ¯NÚ ¯tÒn·e הכתוב «ƒ¿»∆¿ƒ»«
ÌÈ¯NÚÂ ‰L ‰‡Ó) ‰L»»≈»»»¿∆¿ƒ
¯tÒn·e ,„ÈÁÈ ÔBLÏ (‰L»»¿»ƒ«ƒ¿»
(ÌÈL Ú·L) ÌÈL Ë˜ Ú·L∆«»«»ƒ∆«»ƒ

ÌÈa¯ ÔBLÏ שבע" נאמר ולא ¿«ƒ
‡B¯ÓBשנה"? e‰Ó ,Ìb מדוע ««¿

הפסוק בסיום N¯‰,נאמר ÈiÁ ÈL¿≈«≈»»
¯Ó‡ ¯·k È¯‰ הפסוק בתחילת ¬≈¿»∆¡«

Ë¯ÙÓe) ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ הפסוק «ƒ¿«≈»»¿»≈
L‰את Ê"Î˜c ¯tÒn‰ חיי של «ƒ¿»¿»»

ÈiÁשרה  ÈL ÏÙBk ‰nÏÂ ,(¿»»≈¿≈«≈
‰¯N כפילות זו לכאורה והרי »»

מיותרת?

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb מהו„eÓÈl‰ «»ƒ¿»ƒ«ƒ
"‰¯N ÈiÁ ÈM"Ó ‰‡¯B‰‰Â¿«»»ƒ¿≈«≈»»

‡ Ïk ˙„B·Úa„Á‡Â „Á «¬«»∆»¿∆»
ÈÈÚ ÏkL Úe„ik ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈«»«∆»ƒ¿¿≈
‰¯Bz‰ È¯etÈÒ Ìb) ‰¯Bz‰6 «»«ƒ≈«»

והמצוות  והאזהרות הציוויים רק ולא

‰B‡¯B˙המפורשות  Ì‰ והדרכות ) ≈»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ כיצד ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

בחייו, NÚÓ‰להתנהג Ë¯Ù·eƒ¿»«¬≈
Ì‰L (˙B‰n‡Â) ˙B·‡ כמאמר »¿ƒ»∆≈

ז"ל Ák)חכמינו ˙È˙e) ÔÓÈÒƒ»¿ƒ«…«
ÌÈaÏ7 להנהגת בדומה להתנהג «»ƒ

האבות.

,ÌÈLe¯c‰a ¯‡·Óe הנזכרים ·) החסידות Ê‰מאמרי ˜eÒÙaL ¿…»««¿ƒ∆¿»∆
שרה" חיי שני שרה... חיי ‰‰eÏLÏzL˙"ויהיו ¯„Ò Ïk ÏÏÎ של ƒ¿»»≈∆«ƒ¿«¿¿

לעולם  עד באלוקות העליון ומקורו משורשו האלוקי האור וירידת המשכת

והוא  למדרגה ממדרגה ירידה של והדרגתי מסודר בסדר שהוא התחתון הזה

כמו  בחברתה אחוזה דרגה שכל באופן

בזו  זו האחוזות שלשלת של טבעות

שהוא  כפי השתלשלות' ('סדר

‰ÏÚÓÏ באלוקותÌ‚Â סדר' ¿«¿»¿«
שהוא  כפי ובא השתלשלות' משתקף

ביטוי) ÏÎaלידי ,Ì„‡‰ LÙa¿∆∆»»»¿»
,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

B˙„B·ÚL אחד כל ˆ¯ÎÈ‰של ∆¬»¿ƒ»
ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t ÏÎa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»¿»≈»ƒ¿»ƒ
‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰L ‰‡Óc¿≈»»»¿∆¿ƒ»»
‰¯Na BÓk ,ÌÈL Ú·LÂ8 ¿∆«»ƒ¿¿»»

ה' עבודת אמנו, שרה שאצל וכשם

הנרמזים  הללו, הפרטים בכל היתה

ו"שבע  שנה" "עשרים שנה", ב"מאה

של  ה' עבודת להיות צריכה כך שנים",

ומפרט. שהולך כפי ואחד, אחד כל

‡˙È‡c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e מובא ≈»ƒ¿»¿ƒ»
¯‰fa9'eÎ ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ «…««ƒ¿«≈»»

‡leÎc ‡ÏÏk ‰L ‰‡Ó≈»»»¿»»¿»
ÏÈÏk˙‡c ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜¿»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÏÎc ‡ÓÈ˙Ò ‰‡lÈÚ ¯˙‡Ó≈¬«ƒ»»¿ƒ»¿»
‡Óc ‡Ê¯a ‰‡Óa ÔÈÓÈ˙Ò‰ ¿ƒƒ¿≈»¿»»¿≈»

,‡ÓBÈ ÏÎa Ô‡Î¯a שנה מאה ƒ¿»»¿»»
הוא  ברוך הקדוש הכול, של הכלל

מכל  הנעלם עליון ממקום שנכלל

מהתגלות] למעלה [נעלם, הנעלמים

יום  בכל ברכות מאה בסוד ≈¿ÔÎÂבמאה,
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רזא  ׁשנה ּכתיב ּכ ּובגין ׁשנה, עׂשרים וכן ְְְְִִִֵֶָָָָָָָָיֹומא,

לעלמין, ויֹובלא מחׁשבה אתּפרׁש ּדלא ְְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָֹּדיחּודא

כּו' מּכללא ונפקאן אתּפרׁשן אלין ׁשנים ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָׁשבע

ּובגין  כּו' ואֹורחין סטרין ּבכּמה ורחמי ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָּבדינא

אקרּון  וכּוּלהּו ׁשנה, ולא ׁשנים ּבהּו ּכתיב כּו' ְְְְְְִִִָָָָֹּכ

על  קאי ׁשנה ׁשּמאה ּבזה, והענין כּו'. ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָחּיים

וכל  ספירֹות, הּיּו"ד ּכל ּכֹולל ּכתר (ּכי ְְִִֵֶֶֶֶַַָָהּכתר

הם  יּו"ד ּפעמים  ויּו"ד מּיּו"ד, ּכלּול מהם ְְִִֵֵֶֶָָָאחד

(חיצֹונּיּות  רצֹון הּוא האדם ּבנפׁש ׁשענינֹו ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָמאה),

ׁשנה  ועׂשרים הּכתר). (ּפנימּיּות ותענּוג ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָהּכתר)

ּכלּול  מהם אחד (ׁשּכל ּובינה חכמה על ְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָקאי

ּדרּוׁשים  [ּובכּמה הּמֹוחין ּבחינת 10מּיּו"ד), ְְְִִִִַַַָ

הּמֹוחין  ּבחינת הּוא ׁשנה מאה ׁשּגם ְְִִֵֶַַַָָָָמבֹואר

 ֿ ּב'זעיר עׂשירּיֹות ּב'מלכּות', ׁשּיחידֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַַָ(ּכּידּוע

ּובינה), (חכמה ּב'אּבאֿואּמא' ּומאֹות ְְְְִִִֵַַָָָָָאנּפין',

ׁשּמאה  לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה ּב'כתר'), ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָואלפים

מֹוחין  הּוא ׁשנה ועׂשרים ּבעצם, מֹוחין הּוא ְְְִִִֶֶֶָָָָׁשנה

ּב'זעירֿאנּפין')]. (עׂשירּיֹות להּמּדֹות ְְְֲִִִִִִֵַַַַָהּׁשּיכים

ׁשנה) ועׂשרים ׁשנה (מאה ׁשנה נאמר ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּובׁשניהם

ּכל  ּכלּולים (מאה) ּב'כתר' ּכי יחיד, ְְְִִִֵֶֶָָָלׁשֹון

הם  (עׂשרים) חכמהּֿובינה וגם יחד, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָהּספירֹות

מתּפרׁשין  ּדלא רעין יחד.11ּתרין נכללים ולכן , ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹ

ולהיֹותם  הּמּדֹות, ׁשבע על קאי ׁשנים ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָוׁשבע

ּדחסד  הפכּיים לקּוין עד התחּלקּות ׁשל ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָּבאֹופן

ׁשנים, ׁשבע ּבהם נאמר ורחמי), (ּדינא ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּוגבּורה

ׂשרה, חּיי ׁשני ּומסּים ּומֹוסיף רּבים. ְְְִִֵֵֵַַַָָלׁשֹון

ועׂשרים  ׁשנה ּדמאה העבֹודה ׁשלמּות ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשעלֿידי

י  נעלית לדרּגא ּבאים ׁשנים, וׁשבע ֹותר ׁשנה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּבזה  נזּכר  לא ׁשּלכן מהתחּלקּות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלמעלה

סֹופר' אּתה מה אחד 'לפני עלּֿדר) ).12מסּפר ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
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א. קכג, ד.10)פרשתנו קכו, שם חיים תורת גם וראה פרשתנו. ריש האמצעי לאדמו"ר הזהר א.11)ביאורי נו, ח"ב זהר

פי"ד. והנהגה) מהות (שער ח שער פרדס א. ד, סופר 12)ח"ג אתה מה א' לפני יותר: ובפרטיות מ"ז. פ"א יצירה ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Ïc ‡„eÁÈc ‡Ê¯ ‰L ·È˙k Ck ÔÈ‚·e ,‰L ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ»»¿ƒ»¿ƒ»»»»¿ƒ»¿…

,ÔÈÓÏÚÏ ‡Ï·BÈÂ ‰·LÁÓ L¯t˙‡ בלשון] שנה כתוב כך ומשום ƒ¿»≈«¬»»¿¿»¿»¿ƒ
ויובל  מחשבה התפרש שלא הייחוד סוד רבים] בלשון שנים ולא יחיד

ונעלם'] 'סתום' נשאר [אלא ‡˙ÔL¯tלעולמות ÔÈÏ‡ ÌÈL Ú·L∆«»ƒƒ≈ƒ¿»¿»
‡È„a 'eÎ ‡ÏÏkÓ Ô‡˜ÙÂ¿«¿»ƒ¿»»¿ƒ»
ÔÈÁ¯B‡Â ÔÈ¯ËÒ ‰nÎa ÈÓÁ¯Â¿«¬≈¿«»ƒ¿ƒ¿¿ƒ
e‰a ·È˙k 'eÎ Ck ÔÈ‚·e 'eÎ¿ƒ»¿ƒ¿
e‰leÎÂ ,‰L ‡ÏÂ ÌÈL»ƒ¿…»»¿¿

'eÎ ÌÈiÁ Ôe¯˜‡ אלו שנים, שבע ƒ¿«ƒ
בדין  כו' מהכלל ויצאו התפרשו

כו' ודרכים צדדים בכמה וברחמים

[הלשון  שנים בהם כתוב כו' כך ומשום

וכולם  יחיד], [בלשון שנה ולא רבים]

כו'. חיים נקראו

È‡˜ ‰L ‰‡nL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆≈»»»»≈
‰k˙¯מכוון  ÏÚ עליון כתר בחינת ««∆∆

שכתר  כשם מהספירות, שלמעלה

המלך ראש מעל הוא Èk)ƒהמלכות
,˙B¯ÈÙÒ „"ei‰ Ïk ÏÏBk ¯˙k∆∆≈»«¿ƒ

Ì‰Ó „Á‡ ÏÎÂ מעשר אחת כל ¿»∆»≈∆
עצמן  eiÓ"„,הספירות ÏeÏk»ƒ

‰‡Ó Ì‰ „"eÈ ÌÈÓÚt „"eÈÂ¿¿»ƒ≈≈»
במאה  קשור שהכתר ),ונמצא

BÈÚLשהוא כפי הכתר LÙaשל ∆ƒ¿»¿∆∆
˙eiBˆÈÁ) ÔBˆ¯ ‡e‰ Ì„‡‰»»»»ƒƒ
˙eiÓÈt) ‚eÚ˙Â (¯˙k‰«∆∆¿«¬¿ƒƒ

(¯˙k‰ שיש כלליים כוחות שהם «∆∆
של  הפרטיים הכוחות על יתרון להם

והרגש. השכל

È‡˜ ‰L ÌÈ¯NÚÂ מכווןÏÚ ¿∆¿ƒ»»»≈«
„Á‡ ÏkL) ‰È·e ‰ÓÎÁ»¿»ƒ»∆»∆»

Ì‰Ó הבינה וגם החכמה ÏeÏkגם ≈∆»
„"eiÓ עשרים הם ÈÁa˙וביחד ,( ƒ¿ƒ«

ÔÈÁBn‰העליונים‰nÎ·e] «ƒ¿«»
ÌÈLe¯c10חסידות B·Ó‡¯מאמרי ¿ƒ¿»

˙ÈÁa ‡e‰ ‰L ‰‡Ó ÌbL∆«≈»»»¿ƒ«
Úe„ik) ÔÈÁBn‰ קבלה בספרי «ƒ«»«

,'˙eÎÏÓ'a ˙B„ÈÁiL ספירת ∆¿ƒ¿«¿
לפרטי  נחלק האור שבה המלכות

Œ¯ÈÚÊ'aפרטים  ˙Bi¯ÈNÚ¬ƒƒƒ¿≈
,'ÔÈt‡ המידות הם זעירות, פנים «¿ƒ

המוחין לעומת מועט אור בהם שיש n‡ÂŒ‡a‡'a‡'העליונות ˙B‡Óe≈¿«»¿ƒ»
‰È·e ‰ÓÎÁ) המוחין'¯˙Î'a ÌÈÙÏ‡Â והתענוג,), הרצון עניין »¿»ƒ»«¬»ƒ¿∆∆

לעיל  ÊŒÈtŒÏÚÂ‰כאמור המוחין ), עניין הוא שנה" ש"מאה הביאור לפי ¿«ƒ∆
הכתר) ÓBÏ¯,(ולא LÈ הוא שנה" ו"עשרים שנה" "מאה בין שההבדל ≈«

אלא המוחין בבחינת הם ÌˆÚa,ששניהם ÔÈÁBÓ ‡e‰ ‰L ‰‡nL∆≈»»»ƒ¿∆∆
למידות  שייכות להם שאין בטהרתם, עצמם, מצד הם שהמוחין כפי

ÔÈÁBÓ ‡e‰ ‰L ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ»»ƒ
˙Bcn‰Ï ÌÈÎiM‰ כפי השכל ««»ƒ¿«ƒ
הרגש אל נוטה Bi¯ÈNÚ)¬ƒƒ˙שהוא

'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'a המידות )].הם ƒ¿≈«¿ƒ
Ì‰ÈL·e בעשיריות והן במאות הן ƒ¿≈∆

‰L ‰‡Ó) ‰L ¯Ó‡∆¡«»»≈»»»
Èk ,„ÈÁÈ ÔBLÏ (‰L ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ»»¿»ƒƒ

(‰‡Ó) '¯˙Î'a מספירות שלמעלה ¿∆∆≈»
אחת  כל ומוגדרות מחולקות שהן כפי

המיוחד  Ïkבעניינה ÌÈÏeÏk¿ƒ»
,„ÁÈ ˙B¯ÈÙq‰,אחת כמציאות «¿ƒ««

יחיד  לשון בהן נאמר »¿Ì‚Âולכן
Ì‰ (ÌÈ¯NÚ) ‰È·eŒ‰ÓÎÁ»¿»ƒ»∆¿ƒ≈

הזוהר Ïc‡כלשון ÔÈÚ¯ ÔÈ¯z¿≈≈ƒ¿…
ÔÈL¯t˙Ó11, של השייכות כלומר, ƒ¿»¿ƒ

שלא  חברים לשני נמשלה ובינה חכמה

באחדות תמיד ונמצאים ≈«¿ÔÎÏÂנפרדים
„ÁÈ ÌÈÏÏÎ בהם גם בזה ומטעם ƒ¿»ƒ««

יחיד. לשון ÌÈLנאמר Ú·LÂ¿∆«»ƒ
Ú È‡˜,˙Bcn‰ Ú·L Ï »≈«∆««ƒ

ÏL ÔÙB‡a Ì˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿»¿∆∆
˙e˜lÁ˙‰ שונות המידות כי מזו זו ƒ¿«¿

מהשניה ‰ÌÈiÎÙאחת ÔÈe˜Ï „Ú«¿«ƒ»¿ƒƒ
ÈÓÁ¯Â ‡Èc) ‰¯e·‚e „ÒÁc¿∆∆¿»ƒ»¿«¬≈

שני  מצד ורחמים אחד מצד ),דינים
ÔBLÏ ,ÌÈL Ú·L Ì‰a ¯Ó‡∆¡«»∆∆«»ƒ¿

ÌÈa¯ אחר עניין היא מידה כל כי «ƒ
ÌiÒÓeהכתובÛÈÒBÓeושונה. ƒ¿«≈

È„ÈŒÏÚL ,‰¯N ÈiÁ ÈL¿≈«≈»»∆«¿≈
‰L ‰‡Óc ‰„B·Ú‰ ˙eÓÏL¿≈»¬»¿≈»»»
,ÌÈL Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ»»¿∆«»ƒ
'סדר  כל את כאמור, הכוללת,

כפי  ומידות) מוחין (כתר, השתלשלות

בעבודת  שהוא וכפי למעלה שהוא

ÈÏÚ˙האדם, ‡b¯„Ï ÌÈ‡a»ƒ¿«¿»«¬≈
˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯˙BÈ≈∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
שהיא  דרגה שונים, ועניינים לפרטים

מושלמת, אחת Êa‰מציאות ¯kÊ ‡Ï ÔÎlL האמור שרה" חיי ב"שני ∆»≈…ƒ¿»»∆
הכתוב ÙBÒ¯'בסיום ‰z‡ ‰Ó „Á‡ ÈÙÏ' C¯cŒÏÚ) ¯tÒÓ12 ƒ¿»«∆∆ƒ¿≈∆»»«»≈
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ׂשרה CÈ¯ˆÂג) חּיי ׁשני זה, ּדלפירּוׁש להבין, ¿»ƒְְְִִֵֵֵֶַָָָ

מג' ׁשּלמעלה עצמֹו ּבפני ענין ְְְְְִִִֵֶַַָָהּוא

ׁשנים, וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה ּדמאה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָהחלּוקֹות

הקכ"ז  הם ׂשרה חּיי ׁשּׁשני הּכתּוב ְְֵֵֵֶַַַַָָָּופׁשטּות

ׁשּלמעלה  ּבפניֿעצמֹו ענין ולא עצמם, ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹׁשנים

רׁש"י  ּבפירּוׁש וכּמּודגׁש ׂשרה 13מהם. חּיי ׁשני ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ

לטֹובה  ּדׁשוין ׁשהענין לטֹובה, ׁשוין ְְְְִִִֶָָָָָָָּכּולן

ּבג' הינּו, ּבכּולן, הּוא מהתחּלקּות) ְְְְְְְִֵַַַָָ(למעלה

ׁשנים  וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה ּדמאה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָהחלּוקֹות

להבין  צרי ּגם מהם). ׁשּלמעלה ּבדרּגא ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ(ולא

ּובת  כ' ּכבת ק' ּבת רׁש"י ּבפירּוׁש ּׁשּכתּוב ְְִֵֶַַַַַָמה

לגּבי  ּבז' עילּוי ׁשּיׁש מׁשמע ׁשּמּזה ז', ּכבת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַכ'

ּכבת  ק' (ּבת ק' לגּבי ּובכ' ז'), ּכבת כ' (ּבת ְְְְֵַַַַַכ'

למעלה  הּוא (ק') ׁש'ּכתר' אףֿעלּֿפי ְְִֶֶֶַַַָכ'),

(ז'). מּמּדֹות למעלה הם ּומֹוחין (כ'), ְְִִִִֵֵַַָמהּמֹוחין

ּדרּוׁשים Ô·eÈÂד) ּבכּמה המבֹואר 14ּבהקּדם ¿»ְְְְְִֵֶַַָָ

ּכללא  ׁשנה מאה הּזהר ּדברי ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹהמׁש

ּבכל  ּברכאן ּדמאה רזא הּוא ׁשנה ׁשּמאה ְְְְִֵֵֶָָָָָָָָָָּדכּוּלא,

יֹום, ּבכל ּברכֹות מאה לבר אדם ׁשחיב ְְְֵֵֶַָָָָָָָָיֹומא,

ז"ל  חכמינּו ׁשּלמדּו ועּתה 16מהּפסּוק 15ּכפי ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ

מה  ּתקרי  אל ,מעּמ ׁשאל אלקי ה' מה ְְֱִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹיׂשראל

מאה  הּוא 17אּלא ׁשנה ׁשּמאה הּבאּור, ּונקּודת . ְֵֵֵֶֶַַָָָָָ

וׁשב  ׁשנה ּדעׂשרים הּכלל ּכללא ּגם ׁשנים, ע ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

(עׂשר  הּדרגֹות מאה ׁשּכל לזה ּדנֹוסף ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָּדכּוּלא.

ׁשּב'ּכתר' מעׂשר) ּכלּולה מהם אחד ׁשּכל ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָספירֹות

ּגם  [למעלה מהתחּלקּות ׁשּלמעלה אחד ּכלל ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָהם
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חיי  "שני מספר, מגדר למעלה ה"ה במקומו ובהיותו שנה", "מאה נקרא אריך בבחי' ומאיר וכשנמשך עתיק, בחי' הוא

.(68 הערה רפג ע' שם תו"מ – ה'תשמ"א שרה חיי ויהיו ד"ה (ראה ה"ה 13)שרה" מקרא, של פשוטו היותו על שנוסף

שבתורה. הסוד לחלק ששייך שבט), כט יום" ("היום תורה של יינה תרמ"ג.14)גם תרל"א. שרה חיי ויהיו מנחות 15)ד"ה

סע"ב. יב.16)מג, יו"ד, ערוך 17)עקב בתחלתו. רבתי בתניא וכ"ה שם). מהרש"א חדא"ג וראה (מפרש"י. שם תוספות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נעוץ  סוף, להם שאין עשר מדתן מה בלי ספירות "עשר יצירה': ב'ספר כנאמר

הוא  יחיד שאדון בגחלת. קשורה כשלהבת בסופן ותחילתן בתחילתן סופן

אין  הראשון המספר שלפני כלומר סופר", אתה מה אחד ולפני לו שני ואין

לפרט  מבלי שרה" חיי "שני הכתוב שסיום בענייננו גם וכך למספר, מקום

שלמעלה  לדרגה מתייחס המספר את

למספרים). מהתחלקות

Le¯ÈÙÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ (‚¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈
,‰Ê בסיום האמור שרה" חיי ש"שני ∆

מאשר  יותר גבוהה מדרגה הוא הפסוק

בתחילת  מדובר שעליהם שרה" "חיי

העבודה  שלימות ידי (ועל הפסוק

המורכבת  שרה" "חיי של במדרגה

אחר  מגיעים ויחידות עשרות ממאות,

שלמעלה  גבוהה היותר לדרגה כך

כן  ואם N¯‰מהמספר) ÈiÁ ÈL¿≈«≈»»
BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÚ ‡e‰ ודרגה ƒ¿»ƒ¿≈«¿

גבו  יותר,הה אחרת, ונעלית

˙B˜eÏÁ‰ '‚Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«¬
לכן  קודם בפסוק «≈¿Óc‡‰האמורות

Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰L»»¿∆¿ƒ»»¿∆«
·e˙k‰ ˙eËLÙe ,ÌÈL לא היא »ƒ«¿«»

אלא  N¯‰כך ÈiÁ ÈML שעליהם ∆¿≈«≈»»
הפסוק  סיום ‰˜Ê"Îמדבר Ì‰≈«

ŒÈÙa ÔÈÚ ‡ÏÂ ,ÌÓˆÚ ÌÈL»ƒ«¿»¿…ƒ¿»ƒ¿≈
.Ì‰Ó ‰ÏÚÓlL BÓˆÚ«¿∆¿«¿»≈∆

L‚„enÎÂ יותר Le¯ÈÙaעוד ¿«¿»¿≈
È"L¯13 המילים ÈiÁעל ÈL «ƒ¿≈«≈

,‰·BËÏ ÔÈÂL ÔÏek ‰¯N»»»»ƒ¿»
) ‰·BËÏ ÔÈÂLc ÔÈÚ‰L שווים ∆»ƒ¿»¿»ƒ¿»

e˜lÁ˙‰Ó˙)וזהים  ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«¿
'‚a ,eÈ‰ ,ÔÏeÎa ‡e‰¿»«¿¿
‰L ‰‡Óc ˙B˜eÏÁ‰«¬¿≈»»»
ÌÈL Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ»»¿∆«»ƒ

בפסוק  לעיל …¿(ÏÂ‡האמורים
(Ì‰Ó ‰ÏÚÓlL ‡b¯„a כן ואם ¿«¿»∆¿«¿»≈∆

עלֿפי  הפסוק ביאור מתיישב איך

ביאור  עם יותר, נעלית אחרת, דרגה על מדבר שרה" חיי ש"שני חסידות

מפורטת  כן שבו ענין לאותו מתייחס שרה" חיי ש"שני פשוטו לפי הפסוק

שנים"? ושבע שנה ועשרים שנה ל"מאה חלוקה

'Î ˙·k '˜ ˙a È"L¯ Le¯ÈÙa ·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«∆»¿≈«ƒ«¿«
'Ê ˙·k 'Î ˙·e לך לומר וכלל, כלל בכל שנה נכתב "לכך לשונו: (וזה «¿«

שהרי  חטאה לא כ' בת מה לחטא, כ' כבת ק' בת לעצמו. נדרש אחד שכל

ליופי"), ז' כבת כ' ובת חטא, בלא ק' בת אף עונשין, בת ∆fnL∆ƒ‰אינה
ÈeÏÈÚ LiL ÚÓLÓ ויתרון (מעלה 'Î Èa‚Ï 'Êa הוא והחידוש «¿«∆≈ƒ¿¿«≈

Î'שבהיותה ˙a היתה) '˜ Èa‚Ï 'Î·e ,('Ê ˙·k החידוש כאן וגם «¿«¿¿«≈
שבהיותה  ˜'הוא ˙a היתה˙·k «¿«

,('Î לא הפשוט הפירוש כאן וגם

פי  על הפירוש עם אחד בקנה  עולה

מה  לבאר וצריך של חסידות המעלה

ק' בת על כ' בת ושל כ' בת על ז' בת

החסידות  ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒלפי
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ('˜) '¯˙k'L∆∆∆¿«¿»

ÓÌ‰ ÔÈÁBÓe ,('Î) ÔÈÁBn‰≈«ƒƒ≈
('Ê) ˙BcnÓ ‰ÏÚÓÏ כן ואם ¿«¿»ƒƒ

בכך  ויתרון חידוש כל אין לכאורה

שהרי  כ' כבת ק' ובת ז' כבת כ' שבת

מוחין  וכ' (מוחין) מכ' נעלה (כתר) ק'

להיפך? ולא (מידות) מז' נעלה

Ìc˜‰a Ô·eÈÂ תחילה „) ¿»¿∆¿≈
ÌÈLe¯c ‰nÎa ¯‡B·Ó‰14 «¿»¿«»¿ƒ

חסידות  ההמשכיות,‰CLÓמאמרי ∆¿≈
של  העניינים ‰f‰¯קשר È¯·cƒ¿≈«…«

המאמר  בתחילת לעיל «≈Ó‡‰שהובאו
,‡leÎc ‡ÏÏk ‰L של הכלל »»¿»»¿»

¯Ê‡הכול  ‡e‰ ‰L ‰‡nL∆≈»»»»»
,‡ÓBÈ ÏÎa Ô‡Î¯a ‰‡Óc הסוד ¿≈»ƒ¿»»¿»»

יום  בכל ברכות מאה «»∆ÈÁL·של
ÏÎa ˙BÎ¯a ‰‡Ó C¯·Ï Ì„‡»»¿»≈≈»¿»¿»
eÈÓÎÁ e„ÓlL ÈÙk ,ÌBÈ¿ƒ∆»¿¬»≈

Ï"Ê15˜eÒt‰Ó16‰zÚÂ «≈«»¿«»
Ï‡L EÈ˜Ï‡ '‰ ‰Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¡…∆…≈

,CnÚÓ ודרשו‰Ó È¯˜z Ï‡ ≈ƒ»«ƒ¿≈»
‰‡Ó ‡l‡17,¯e‡a‰ ˙„e˜e . ∆»≈»¿««≈

בין  הקשר על אלו חסידות במאמרי

הוא  ברכות" ו"מאה שנה" "מאה

ÏÏk‰ Ìb ‡e‰ ‰L ‰‡nL∆≈»»»««¿»
Ú·LÂהכולל  ‰L ÌÈ¯NÚc¿∆¿ƒ»»¿∆«

ÌÈL הזוהר כמציאות כלשון leÎc‡,אחת, ‡ÏÏk.הכל של הכלל »ƒ¿»»¿»
„Á‡ ÏkL ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ) ˙B‚¯c‰ ‰‡Ó ÏkL ‰ÊÏ ÛÒBc¿»¿∆∆»≈»«¿»∆∆¿ƒ∆»∆»

¯NÚÓ ‰ÏeÏk Ì‰Ó מאה הכול ‡Á„ובסך ÏÏk Ì‰ '¯˙k'aL ( ≈∆¿»≈∆∆∆«∆∆≈¿»∆»
˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL מהספירות אחת לכל אין בכתר שהן כפי כי ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿

ולכן  האצילות מעולם החל לספירות שיש כפי ומיוחדת שונה והגדרה 'ציור'
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רזא  ׁשנה ּכתיב ּכ ּובגין ׁשנה, עׂשרים וכן ְְְְִִִֵֶָָָָָָָָיֹומא,

לעלמין, ויֹובלא מחׁשבה אתּפרׁש ּדלא ְְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָֹּדיחּודא

כּו' מּכללא ונפקאן אתּפרׁשן אלין ׁשנים ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָׁשבע

ּובגין  כּו' ואֹורחין סטרין ּבכּמה ורחמי ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָּבדינא

אקרּון  וכּוּלהּו ׁשנה, ולא ׁשנים ּבהּו ּכתיב כּו' ְְְְְְִִִָָָָֹּכ

על  קאי ׁשנה ׁשּמאה ּבזה, והענין כּו'. ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָחּיים

וכל  ספירֹות, הּיּו"ד ּכל ּכֹולל ּכתר (ּכי ְְִִֵֶֶֶֶַַָָהּכתר

הם  יּו"ד ּפעמים  ויּו"ד מּיּו"ד, ּכלּול מהם ְְִִֵֵֶֶָָָאחד

(חיצֹונּיּות  רצֹון הּוא האדם ּבנפׁש ׁשענינֹו ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָמאה),

ׁשנה  ועׂשרים הּכתר). (ּפנימּיּות ותענּוג ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָהּכתר)

ּכלּול  מהם אחד (ׁשּכל ּובינה חכמה על ְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָקאי

ּדרּוׁשים  [ּובכּמה הּמֹוחין ּבחינת 10מּיּו"ד), ְְְִִִִַַַָ

הּמֹוחין  ּבחינת הּוא ׁשנה מאה ׁשּגם ְְִִֵֶַַַָָָָמבֹואר

 ֿ ּב'זעיר עׂשירּיֹות ּב'מלכּות', ׁשּיחידֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַַָ(ּכּידּוע

ּובינה), (חכמה ּב'אּבאֿואּמא' ּומאֹות ְְְְִִִֵַַָָָָָאנּפין',

ׁשּמאה  לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה ּב'כתר'), ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָואלפים

מֹוחין  הּוא ׁשנה ועׂשרים ּבעצם, מֹוחין הּוא ְְְִִִֶֶֶָָָָׁשנה

ּב'זעירֿאנּפין')]. (עׂשירּיֹות להּמּדֹות ְְְֲִִִִִִֵַַַַָהּׁשּיכים

ׁשנה) ועׂשרים ׁשנה (מאה ׁשנה נאמר ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּובׁשניהם

ּכל  ּכלּולים (מאה) ּב'כתר' ּכי יחיד, ְְְִִִֵֶֶָָָלׁשֹון

הם  (עׂשרים) חכמהּֿובינה וגם יחד, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָהּספירֹות

מתּפרׁשין  ּדלא רעין יחד.11ּתרין נכללים ולכן , ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹ

ולהיֹותם  הּמּדֹות, ׁשבע על קאי ׁשנים ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָוׁשבע

ּדחסד  הפכּיים לקּוין עד התחּלקּות ׁשל ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָּבאֹופן

ׁשנים, ׁשבע ּבהם נאמר ורחמי), (ּדינא ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּוגבּורה

ׂשרה, חּיי ׁשני ּומסּים ּומֹוסיף רּבים. ְְְִִֵֵֵַַַָָלׁשֹון

ועׂשרים  ׁשנה ּדמאה העבֹודה ׁשלמּות ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשעלֿידי

י  נעלית לדרּגא ּבאים ׁשנים, וׁשבע ֹותר ׁשנה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּבזה  נזּכר  לא ׁשּלכן מהתחּלקּות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלמעלה

סֹופר' אּתה מה אחד 'לפני עלּֿדר) ).12מסּפר ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
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א. קכג, ד.10)פרשתנו קכו, שם חיים תורת גם וראה פרשתנו. ריש האמצעי לאדמו"ר הזהר א.11)ביאורי נו, ח"ב זהר

פי"ד. והנהגה) מהות (שער ח שער פרדס א. ד, סופר 12)ח"ג אתה מה א' לפני יותר: ובפרטיות מ"ז. פ"א יצירה ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Ïc ‡„eÁÈc ‡Ê¯ ‰L ·È˙k Ck ÔÈ‚·e ,‰L ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ»»¿ƒ»¿ƒ»»»»¿ƒ»¿…

,ÔÈÓÏÚÏ ‡Ï·BÈÂ ‰·LÁÓ L¯t˙‡ בלשון] שנה כתוב כך ומשום ƒ¿»≈«¬»»¿¿»¿»¿ƒ
ויובל  מחשבה התפרש שלא הייחוד סוד רבים] בלשון שנים ולא יחיד

ונעלם'] 'סתום' נשאר [אלא ‡˙ÔL¯tלעולמות ÔÈÏ‡ ÌÈL Ú·L∆«»ƒƒ≈ƒ¿»¿»
‡È„a 'eÎ ‡ÏÏkÓ Ô‡˜ÙÂ¿«¿»ƒ¿»»¿ƒ»
ÔÈÁ¯B‡Â ÔÈ¯ËÒ ‰nÎa ÈÓÁ¯Â¿«¬≈¿«»ƒ¿ƒ¿¿ƒ
e‰a ·È˙k 'eÎ Ck ÔÈ‚·e 'eÎ¿ƒ»¿ƒ¿
e‰leÎÂ ,‰L ‡ÏÂ ÌÈL»ƒ¿…»»¿¿

'eÎ ÌÈiÁ Ôe¯˜‡ אלו שנים, שבע ƒ¿«ƒ
בדין  כו' מהכלל ויצאו התפרשו

כו' ודרכים צדדים בכמה וברחמים

[הלשון  שנים בהם כתוב כו' כך ומשום

וכולם  יחיד], [בלשון שנה ולא רבים]

כו'. חיים נקראו

È‡˜ ‰L ‰‡nL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆≈»»»»≈
‰k˙¯מכוון  ÏÚ עליון כתר בחינת ««∆∆

שכתר  כשם מהספירות, שלמעלה

המלך ראש מעל הוא Èk)ƒהמלכות
,˙B¯ÈÙÒ „"ei‰ Ïk ÏÏBk ¯˙k∆∆≈»«¿ƒ

Ì‰Ó „Á‡ ÏÎÂ מעשר אחת כל ¿»∆»≈∆
עצמן  eiÓ"„,הספירות ÏeÏk»ƒ

‰‡Ó Ì‰ „"eÈ ÌÈÓÚt „"eÈÂ¿¿»ƒ≈≈»
במאה  קשור שהכתר ),ונמצא

BÈÚLשהוא כפי הכתר LÙaשל ∆ƒ¿»¿∆∆
˙eiBˆÈÁ) ÔBˆ¯ ‡e‰ Ì„‡‰»»»»ƒƒ
˙eiÓÈt) ‚eÚ˙Â (¯˙k‰«∆∆¿«¬¿ƒƒ

(¯˙k‰ שיש כלליים כוחות שהם «∆∆
של  הפרטיים הכוחות על יתרון להם

והרגש. השכל

È‡˜ ‰L ÌÈ¯NÚÂ מכווןÏÚ ¿∆¿ƒ»»»≈«
„Á‡ ÏkL) ‰È·e ‰ÓÎÁ»¿»ƒ»∆»∆»

Ì‰Ó הבינה וגם החכמה ÏeÏkגם ≈∆»
„"eiÓ עשרים הם ÈÁa˙וביחד ,( ƒ¿ƒ«

ÔÈÁBn‰העליונים‰nÎ·e] «ƒ¿«»
ÌÈLe¯c10חסידות B·Ó‡¯מאמרי ¿ƒ¿»

˙ÈÁa ‡e‰ ‰L ‰‡Ó ÌbL∆«≈»»»¿ƒ«
Úe„ik) ÔÈÁBn‰ קבלה בספרי «ƒ«»«

,'˙eÎÏÓ'a ˙B„ÈÁiL ספירת ∆¿ƒ¿«¿
לפרטי  נחלק האור שבה המלכות

Œ¯ÈÚÊ'aפרטים  ˙Bi¯ÈNÚ¬ƒƒƒ¿≈
,'ÔÈt‡ המידות הם זעירות, פנים «¿ƒ

המוחין לעומת מועט אור בהם שיש n‡ÂŒ‡a‡'a‡'העליונות ˙B‡Óe≈¿«»¿ƒ»
‰È·e ‰ÓÎÁ) המוחין'¯˙Î'a ÌÈÙÏ‡Â והתענוג,), הרצון עניין »¿»ƒ»«¬»ƒ¿∆∆

לעיל  ÊŒÈtŒÏÚÂ‰כאמור המוחין ), עניין הוא שנה" ש"מאה הביאור לפי ¿«ƒ∆
הכתר) ÓBÏ¯,(ולא LÈ הוא שנה" ו"עשרים שנה" "מאה בין שההבדל ≈«

אלא המוחין בבחינת הם ÌˆÚa,ששניהם ÔÈÁBÓ ‡e‰ ‰L ‰‡nL∆≈»»»ƒ¿∆∆
למידות  שייכות להם שאין בטהרתם, עצמם, מצד הם שהמוחין כפי

ÔÈÁBÓ ‡e‰ ‰L ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ»»ƒ
˙Bcn‰Ï ÌÈÎiM‰ כפי השכל ««»ƒ¿«ƒ
הרגש אל נוטה Bi¯ÈNÚ)¬ƒƒ˙שהוא

'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'a המידות )].הם ƒ¿≈«¿ƒ
Ì‰ÈL·e בעשיריות והן במאות הן ƒ¿≈∆

‰L ‰‡Ó) ‰L ¯Ó‡∆¡«»»≈»»»
Èk ,„ÈÁÈ ÔBLÏ (‰L ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ»»¿»ƒƒ

(‰‡Ó) '¯˙Î'a מספירות שלמעלה ¿∆∆≈»
אחת  כל ומוגדרות מחולקות שהן כפי

המיוחד  Ïkבעניינה ÌÈÏeÏk¿ƒ»
,„ÁÈ ˙B¯ÈÙq‰,אחת כמציאות «¿ƒ««

יחיד  לשון בהן נאמר »¿Ì‚Âולכן
Ì‰ (ÌÈ¯NÚ) ‰È·eŒ‰ÓÎÁ»¿»ƒ»∆¿ƒ≈

הזוהר Ïc‡כלשון ÔÈÚ¯ ÔÈ¯z¿≈≈ƒ¿…
ÔÈL¯t˙Ó11, של השייכות כלומר, ƒ¿»¿ƒ

שלא  חברים לשני נמשלה ובינה חכמה

באחדות תמיד ונמצאים ≈«¿ÔÎÏÂנפרדים
„ÁÈ ÌÈÏÏÎ בהם גם בזה ומטעם ƒ¿»ƒ««

יחיד. לשון ÌÈLנאמר Ú·LÂ¿∆«»ƒ
Ú È‡˜,˙Bcn‰ Ú·L Ï »≈«∆««ƒ

ÏL ÔÙB‡a Ì˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿»¿∆∆
˙e˜lÁ˙‰ שונות המידות כי מזו זו ƒ¿«¿

מהשניה ‰ÌÈiÎÙאחת ÔÈe˜Ï „Ú«¿«ƒ»¿ƒƒ
ÈÓÁ¯Â ‡Èc) ‰¯e·‚e „ÒÁc¿∆∆¿»ƒ»¿«¬≈

שני  מצד ורחמים אחד מצד ),דינים
ÔBLÏ ,ÌÈL Ú·L Ì‰a ¯Ó‡∆¡«»∆∆«»ƒ¿

ÌÈa¯ אחר עניין היא מידה כל כי «ƒ
ÌiÒÓeהכתובÛÈÒBÓeושונה. ƒ¿«≈

È„ÈŒÏÚL ,‰¯N ÈiÁ ÈL¿≈«≈»»∆«¿≈
‰L ‰‡Óc ‰„B·Ú‰ ˙eÓÏL¿≈»¬»¿≈»»»
,ÌÈL Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ»»¿∆«»ƒ
'סדר  כל את כאמור, הכוללת,

כפי  ומידות) מוחין (כתר, השתלשלות

בעבודת  שהוא וכפי למעלה שהוא

ÈÏÚ˙האדם, ‡b¯„Ï ÌÈ‡a»ƒ¿«¿»«¬≈
˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯˙BÈ≈∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
שהיא  דרגה שונים, ועניינים לפרטים

מושלמת, אחת Êa‰מציאות ¯kÊ ‡Ï ÔÎlL האמור שרה" חיי ב"שני ∆»≈…ƒ¿»»∆
הכתוב ÙBÒ¯'בסיום ‰z‡ ‰Ó „Á‡ ÈÙÏ' C¯cŒÏÚ) ¯tÒÓ12 ƒ¿»«∆∆ƒ¿≈∆»»«»≈
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ׂשרה CÈ¯ˆÂג) חּיי ׁשני זה, ּדלפירּוׁש להבין, ¿»ƒְְְִִֵֵֵֶַָָָ

מג' ׁשּלמעלה עצמֹו ּבפני ענין ְְְְְִִִֵֶַַָָהּוא

ׁשנים, וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה ּדמאה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָהחלּוקֹות

הקכ"ז  הם ׂשרה חּיי ׁשּׁשני הּכתּוב ְְֵֵֵֶַַַַָָָּופׁשטּות

ׁשּלמעלה  ּבפניֿעצמֹו ענין ולא עצמם, ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹׁשנים

רׁש"י  ּבפירּוׁש וכּמּודגׁש ׂשרה 13מהם. חּיי ׁשני ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ

לטֹובה  ּדׁשוין ׁשהענין לטֹובה, ׁשוין ְְְְִִִֶָָָָָָָּכּולן

ּבג' הינּו, ּבכּולן, הּוא מהתחּלקּות) ְְְְְְְִֵַַַָָ(למעלה

ׁשנים  וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה ּדמאה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָהחלּוקֹות

להבין  צרי ּגם מהם). ׁשּלמעלה ּבדרּגא ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ(ולא

ּובת  כ' ּכבת ק' ּבת רׁש"י ּבפירּוׁש ּׁשּכתּוב ְְִֵֶַַַַַָמה

לגּבי  ּבז' עילּוי ׁשּיׁש מׁשמע ׁשּמּזה ז', ּכבת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַכ'

ּכבת  ק' (ּבת ק' לגּבי ּובכ' ז'), ּכבת כ' (ּבת ְְְְֵַַַַַכ'

למעלה  הּוא (ק') ׁש'ּכתר' אףֿעלּֿפי ְְִֶֶֶַַַָכ'),

(ז'). מּמּדֹות למעלה הם ּומֹוחין (כ'), ְְִִִִֵֵַַָמהּמֹוחין

ּדרּוׁשים Ô·eÈÂד) ּבכּמה המבֹואר 14ּבהקּדם ¿»ְְְְְִֵֶַַָָ

ּכללא  ׁשנה מאה הּזהר ּדברי ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹהמׁש

ּבכל  ּברכאן ּדמאה רזא הּוא ׁשנה ׁשּמאה ְְְְִֵֵֶָָָָָָָָָָּדכּוּלא,

יֹום, ּבכל ּברכֹות מאה לבר אדם ׁשחיב ְְְֵֵֶַָָָָָָָָיֹומא,

ז"ל  חכמינּו ׁשּלמדּו ועּתה 16מהּפסּוק 15ּכפי ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ

מה  ּתקרי  אל ,מעּמ ׁשאל אלקי ה' מה ְְֱִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹיׂשראל

מאה  הּוא 17אּלא ׁשנה ׁשּמאה הּבאּור, ּונקּודת . ְֵֵֵֶֶַַָָָָָ

וׁשב  ׁשנה ּדעׂשרים הּכלל ּכללא ּגם ׁשנים, ע ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

(עׂשר  הּדרגֹות מאה ׁשּכל לזה ּדנֹוסף ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָּדכּוּלא.

ׁשּב'ּכתר' מעׂשר) ּכלּולה מהם אחד ׁשּכל ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָספירֹות

ּגם  [למעלה מהתחּלקּות ׁשּלמעלה אחד ּכלל ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָהם
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חיי  "שני מספר, מגדר למעלה ה"ה במקומו ובהיותו שנה", "מאה נקרא אריך בבחי' ומאיר וכשנמשך עתיק, בחי' הוא

.(68 הערה רפג ע' שם תו"מ – ה'תשמ"א שרה חיי ויהיו ד"ה (ראה ה"ה 13)שרה" מקרא, של פשוטו היותו על שנוסף

שבתורה. הסוד לחלק ששייך שבט), כט יום" ("היום תורה של יינה תרמ"ג.14)גם תרל"א. שרה חיי ויהיו מנחות 15)ד"ה

סע"ב. יב.16)מג, יו"ד, ערוך 17)עקב בתחלתו. רבתי בתניא וכ"ה שם). מהרש"א חדא"ג וראה (מפרש"י. שם תוספות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נעוץ  סוף, להם שאין עשר מדתן מה בלי ספירות "עשר יצירה': ב'ספר כנאמר

הוא  יחיד שאדון בגחלת. קשורה כשלהבת בסופן ותחילתן בתחילתן סופן

אין  הראשון המספר שלפני כלומר סופר", אתה מה אחד ולפני לו שני ואין

לפרט  מבלי שרה" חיי "שני הכתוב שסיום בענייננו גם וכך למספר, מקום

שלמעלה  לדרגה מתייחס המספר את

למספרים). מהתחלקות

Le¯ÈÙÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ (‚¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈
,‰Ê בסיום האמור שרה" חיי ש"שני ∆

מאשר  יותר גבוהה מדרגה הוא הפסוק

בתחילת  מדובר שעליהם שרה" "חיי

העבודה  שלימות ידי (ועל הפסוק

המורכבת  שרה" "חיי של במדרגה

אחר  מגיעים ויחידות עשרות ממאות,

שלמעלה  גבוהה היותר לדרגה כך

כן  ואם N¯‰מהמספר) ÈiÁ ÈL¿≈«≈»»
BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÚ ‡e‰ ודרגה ƒ¿»ƒ¿≈«¿

גבו  יותר,הה אחרת, ונעלית

˙B˜eÏÁ‰ '‚Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«¬
לכן  קודם בפסוק «≈¿Óc‡‰האמורות

Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰L»»¿∆¿ƒ»»¿∆«
·e˙k‰ ˙eËLÙe ,ÌÈL לא היא »ƒ«¿«»

אלא  N¯‰כך ÈiÁ ÈML שעליהם ∆¿≈«≈»»
הפסוק  סיום ‰˜Ê"Îמדבר Ì‰≈«

ŒÈÙa ÔÈÚ ‡ÏÂ ,ÌÓˆÚ ÌÈL»ƒ«¿»¿…ƒ¿»ƒ¿≈
.Ì‰Ó ‰ÏÚÓlL BÓˆÚ«¿∆¿«¿»≈∆

L‚„enÎÂ יותר Le¯ÈÙaעוד ¿«¿»¿≈
È"L¯13 המילים ÈiÁעל ÈL «ƒ¿≈«≈

,‰·BËÏ ÔÈÂL ÔÏek ‰¯N»»»»ƒ¿»
) ‰·BËÏ ÔÈÂLc ÔÈÚ‰L שווים ∆»ƒ¿»¿»ƒ¿»

e˜lÁ˙‰Ó˙)וזהים  ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«¿
'‚a ,eÈ‰ ,ÔÏeÎa ‡e‰¿»«¿¿
‰L ‰‡Óc ˙B˜eÏÁ‰«¬¿≈»»»
ÌÈL Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ»»¿∆«»ƒ

בפסוק  לעיל …¿(ÏÂ‡האמורים
(Ì‰Ó ‰ÏÚÓlL ‡b¯„a כן ואם ¿«¿»∆¿«¿»≈∆

עלֿפי  הפסוק ביאור מתיישב איך

ביאור  עם יותר, נעלית אחרת, דרגה על מדבר שרה" חיי ש"שני חסידות

מפורטת  כן שבו ענין לאותו מתייחס שרה" חיי ש"שני פשוטו לפי הפסוק

שנים"? ושבע שנה ועשרים שנה ל"מאה חלוקה

'Î ˙·k '˜ ˙a È"L¯ Le¯ÈÙa ·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«∆»¿≈«ƒ«¿«
'Ê ˙·k 'Î ˙·e לך לומר וכלל, כלל בכל שנה נכתב "לכך לשונו: (וזה «¿«

שהרי  חטאה לא כ' בת מה לחטא, כ' כבת ק' בת לעצמו. נדרש אחד שכל

ליופי"), ז' כבת כ' ובת חטא, בלא ק' בת אף עונשין, בת ∆fnL∆ƒ‰אינה
ÈeÏÈÚ LiL ÚÓLÓ ויתרון (מעלה 'Î Èa‚Ï 'Êa הוא והחידוש «¿«∆≈ƒ¿¿«≈

Î'שבהיותה ˙a היתה) '˜ Èa‚Ï 'Î·e ,('Ê ˙·k החידוש כאן וגם «¿«¿¿«≈
שבהיותה  ˜'הוא ˙a היתה˙·k «¿«

,('Î לא הפשוט הפירוש כאן וגם

פי  על הפירוש עם אחד בקנה  עולה

מה  לבאר וצריך של חסידות המעלה

ק' בת על כ' בת ושל כ' בת על ז' בת

החסידות  ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒלפי
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ('˜) '¯˙k'L∆∆∆¿«¿»

ÓÌ‰ ÔÈÁBÓe ,('Î) ÔÈÁBn‰≈«ƒƒ≈
('Ê) ˙BcnÓ ‰ÏÚÓÏ כן ואם ¿«¿»ƒƒ

בכך  ויתרון חידוש כל אין לכאורה

שהרי  כ' כבת ק' ובת ז' כבת כ' שבת

מוחין  וכ' (מוחין) מכ' נעלה (כתר) ק'

להיפך? ולא (מידות) מז' נעלה

Ìc˜‰a Ô·eÈÂ תחילה „) ¿»¿∆¿≈
ÌÈLe¯c ‰nÎa ¯‡B·Ó‰14 «¿»¿«»¿ƒ

חסידות  ההמשכיות,‰CLÓמאמרי ∆¿≈
של  העניינים ‰f‰¯קשר È¯·cƒ¿≈«…«

המאמר  בתחילת לעיל «≈Ó‡‰שהובאו
,‡leÎc ‡ÏÏk ‰L של הכלל »»¿»»¿»

¯Ê‡הכול  ‡e‰ ‰L ‰‡nL∆≈»»»»»
,‡ÓBÈ ÏÎa Ô‡Î¯a ‰‡Óc הסוד ¿≈»ƒ¿»»¿»»

יום  בכל ברכות מאה «»∆ÈÁL·של
ÏÎa ˙BÎ¯a ‰‡Ó C¯·Ï Ì„‡»»¿»≈≈»¿»¿»
eÈÓÎÁ e„ÓlL ÈÙk ,ÌBÈ¿ƒ∆»¿¬»≈

Ï"Ê15˜eÒt‰Ó16‰zÚÂ «≈«»¿«»
Ï‡L EÈ˜Ï‡ '‰ ‰Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¡…∆…≈

,CnÚÓ ודרשו‰Ó È¯˜z Ï‡ ≈ƒ»«ƒ¿≈»
‰‡Ó ‡l‡17,¯e‡a‰ ˙„e˜e . ∆»≈»¿««≈

בין  הקשר על אלו חסידות במאמרי

הוא  ברכות" ו"מאה שנה" "מאה

ÏÏk‰ Ìb ‡e‰ ‰L ‰‡nL∆≈»»»««¿»
Ú·LÂהכולל  ‰L ÌÈ¯NÚc¿∆¿ƒ»»¿∆«

ÌÈL הזוהר כמציאות כלשון leÎc‡,אחת, ‡ÏÏk.הכל של הכלל »ƒ¿»»¿»
„Á‡ ÏkL ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ) ˙B‚¯c‰ ‰‡Ó ÏkL ‰ÊÏ ÛÒBc¿»¿∆∆»≈»«¿»∆∆¿ƒ∆»∆»

¯NÚÓ ‰ÏeÏk Ì‰Ó מאה הכול ‡Á„ובסך ÏÏk Ì‰ '¯˙k'aL ( ≈∆¿»≈∆∆∆«∆∆≈¿»∆»
˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL מהספירות אחת לכל אין בכתר שהן כפי כי ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿

ולכן  האצילות מעולם החל לספירות שיש כפי ומיוחדת שונה והגדרה 'ציור'
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ypz'd"`ח ,oeygxn a"k ,dxy iig t"y

ּדרגֹות  ׁשּתי ּבֹו ׁשּיׁש ׁשנה, ּדעׂשרים ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָמהּכלל

ּדלא  רעין ּתרין ׁשהם אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹ(חכמהּֿבינה)

ּגם  החלּוקֹות , ג' ּדכל הּכלל ּגם הּוא  ְְְְֲִִַַַַָָָמתּפרׁשין],

וכּמבֹואר  ׁשנים. וׁשבע ׁשנה ְְְְְִִֶֶַַָָָָּדעׂשרים

נמׁש18ּבהּדרּוׁשים  ּדכּוּלא) (ּכללא ׁשנה ׁשּמאה ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָ

וׁשבע  (מֹוחין) ׁשנה ּדעׂשרים ּבהּפרטים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּומתלּבׁש

(ּגם) הּוא ׁשּמאה ׁשּזה לֹומר, ויׁש (מּדֹות). ְִִֵֵֶֶֶַַָָׁשנים

להּבאּור  רק לא הּוא וׁשבע, ּדעׂשרים ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹהּכלל

הרי  מּקיף הּוא ׁשּכתר ּדכיון ּכתר, הּוא ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשּמאה

להּבאּור  ּגם אּלא ספירֹות, העׂשר ּדכל הּכלל ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָהּוא

הם  ׁשּמֹוחין ּדאף הּמֹוחין, עצם הּוא ְִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּמאה

הּוא  הּמֹוחין ׁשעצם  לֹומר, יׁש ּפנימּיים, ְִִִִֵֶֶֶַַֹּכחֹות

עצם  ׁשּלכן מּמּנּו, ׁשּלמּטה ּדהּדרגֹות הּכלל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּגם

ּבהּמֹוחין  (אחרּֿכ) ּומתלּבׁש נמׁש ְְְִִִִֵַַַַַָָהּמֹוחין

לב' (ּבכללּות ) ׁשּנחלקים הּמּדֹות, אל ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָהּׁשּיכים

 ֿ ולא (עׂשה ּוׁשלילה חּיּוב ׁשנה), (עׂשרים ְְְֲִִִִֵֶַָָָֹקּוין

(ׁשבע 19תעׂשה) עצמם ּבהּמּדֹות ׁשּנמׁש ועד , ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָ

העבֹודה. עיקר היא ׁשּבהם ֲִִִֶֶַָָָָׁשנים)

ּדכּוּלא e‡·e¯ה) ּכללא ׁשנה ּדמאה הענין ≈ְְְְִֵָָָָָָָָ

ׁשּבכל  ּברכֹות ּדמאה רזא ְְְֵֶֶָָָָָׁשהּוא

ּדרּוׁשים  ּבכּמה המבֹואר ּפי על יּובן 20יֹום, ְְְִִַַַָָָ

ּדהּנה, העבֹודה. ּכללּות הּוא הּברכֹות ְְְְֲִִֵֶַַָָָָׁשענין

ּדברּו והּפירּוׁש המׁשכה, מּלׁשֹון היא ְְְְְִִֵַַָָָָָּברכה

הוי' ׁשם להמׁשי הּוא הוי' ּברּו21אּתה ׁשּיהיה ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
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ובכ"מ. רסמ"ו. השחר ברכות הל' או"ח אדה"ז שו"ע מאה. האמצעי 18)ערך לאדמו"ר הזהר ביאורי גם וראה .14 שבהערה

ג. קכו, שם חיים תורת פרשתנו. –19)ריש עצמם) (מוחין ובינה חכמה על קאי שנה שעשרים הפירוש עם זה לקשר ויש

(שלילה). העלם השמאל, בקו היא ובינה (חיוב), גילוי הימין, בקו היא חכמה בתו"א 20)כי הברכות ענין להבין ד"ה

תרל"ח  [סה"מ תרל"ח לברך אדם חייב המשך ואילך. א תקנא, ג כרך בראשית באוה"ת – הגהות ועם ואילך. א ו, בראשית

ואילך). פשנ"ט ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה שרה חיי ויהיו ד"ה גם וראה ואילך]. פז בחי'21)ע' להמשיך – מזה ויתירה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אחד" "כלל נחשבות מעשר) כלולה מהן אחת שכל (כפי הספירות עשר כל

היא  בכתר שהן כפי ביחד הבחינות כל של Ìb[והאחדות ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«
(‰ÈaŒ‰ÓÎÁ) ˙B‚¯c ÈzL Ba LiL ,‰L ÌÈ¯NÚc ÏÏk‰Ó≈«¿»¿∆¿ƒ»»∆≈¿≈¿»»¿»ƒ»

ÔÈL¯t˙Ó ‡Ïc ÔÈÚ¯ ÔÈ¯z Ì‰L ‡l‡,נפרדים שלא חברים שני ∆»∆≈¿≈≈ƒ¿…ƒ¿»¿ƒ
הללו  הבחינות שתי של התאחדות וגם

עשר  התאחדות אבל אחדות, היא יחד

נעלית  אחדות היא בכתר הספירות

של ],יותר  זה לענין בנוסף הרי

של  נוסף ענין בו יש בכתר, האחדות

"מאה") (בחינת הכתר כי אחדות,

ÏÏk‰ Ìb ‡e‰ האחד'‚ ÏÎc ««¿»¿»
,˙B˜eÏÁ‰ שבה "מאה" של רק לא «¬

בחינות  של התאחדות בכתר יש בוודאי

בתוכו  מאחד הכתר אלא »Ìbרבות,
L‰החלוקות את  ÌÈ¯NÚc עניין ¿∆¿ƒ»»

העליונים  ÌÈLהמוחין Ú·LÂ¿∆«»ƒ
את  ועושה העליונות, המידות עניין

מזו  זו ומחולקות השונות הבחינות

אחד. «¿»¿B·nÎÂ‡¯לעניין
ÌÈLe¯c‰a18‰L ‰‡nL ¿«¿ƒ∆≈»»»

‡leÎc ‡ÏÏk),הכול של הכלל ¿»»¿»
הבחינות  כל את גם )המאחד מאיר

והוא  עצמה הכתר לבחינת מחוץ

CLÓ ומתגלה LaÏ˙Óeיורד ƒ¿»ƒ¿«≈
‰L ÌÈ¯NÚc ÌÈË¯t‰a¿«¿»ƒ¿∆¿ƒ»»
.(˙BcÓ) ÌÈL Ú·LÂ (ÔÈÁBÓ)ƒ¿∆«»ƒƒ
‡e‰ ‰‡nL ‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆∆∆≈»
,Ú·LÂ ÌÈ¯NÚc ÏÏk‰ (Ìb)««¿»¿∆¿ƒ»∆«

אותם, גם ומאחד Ï‡וכולל ‡e‰…
,¯˙k ‡e‰ ‰‡nL ¯e‡a‰Ï ˜«̄¿«≈∆≈»∆∆
בדבר, פירושים שני שיש לעיל כמובא

ולפי  כתר הוא מאה אחד, פירוש לפי

המוחין, עניין הוא מאה גם שני פירוש

("כללא  ש"מאה" מבאר כך ועל

ש"מאה" הפירוש לפי רק לא "שבע" את וגם "עשרים" את גם כולל דכולא")

"כתר", ÛÈwÓהוא ‡e‰ ¯˙kL ÔÂÈÎc להתל מבלי שמאיר נעלה בש אור ¿≈»∆∆∆«ƒ
מלמעלה  'מקיף' אלא ערכן לפי התחתונות ÏÎcבדרגות ÏÏk‰ ‡e‰ È¯‰¬≈«¿»¿»

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ כולל הוא הרי לפרטים, מתחלק ולא 'מקיף' בהיותו כי »∆∆¿ƒ
אחר, או כזה פרט רק ולא הכול, e‡a‰Ï¯את Ìb ‡l‡ לעיל המבואר ∆»«¿«≈
) ÔÈÁBn‰ ÌˆÚ ‡e‰ ‰‡nL השייכים המוחין הם "עשרים" ואילו ∆≈»∆∆«ƒ

הכול  כולל "מאה" זאת בכל BÁk˙למידות), Ì‰ ÔÈÁBnL Û‡c¿«∆ƒ≈…
,ÌÈiÓÈt להם המיוחדת מסוימת בהגדרה מוגדרים הם כן ואם "מקיף" ולא ¿ƒƒƒ

"חסד"), לא היא "חכמה" (והרי הכול הכולל כלל שזהו לומר אפשר ואיך

כי  הכול, שמאחד כלל בכך יש ‰ÔÈÁBnמכלֿמקום ÌˆÚL ,¯ÓBÏ LÈ≈«∆∆∆«ƒ
˙B‚¯c‰c ÏÏk‰ Ìb ‡e‰««¿»¿«¿»

,epnÓ ‰hÓlL המוחין גם כולל ∆¿«»ƒ∆
וכן  ("עשרים) למידות השייכים

("שבע") עצמן ÌˆÚהמידות ÔÎlL∆»≈∆∆
LaÏ˙Óe CLÓ ÔÈÁBn‰«ƒƒ¿»ƒ¿«≈

CkŒ¯Á‡) ומתגלה יורד כאשר ««»
עצמם) למוחין ÔÈÁBn‰a¿«ƒמחוץ

,˙Bcn‰ Ï‡ ÌÈÎiM‰ יותר דרגה ««»ƒ∆«ƒ
נטייה  יש כבר שבה במוחין נמוכה

לרגש  מקום ÌÈ˜ÏÁpL∆∆¿»ƒונתינת
המידות  אל השייכים המוחין

) ÔÈe˜ '·Ï (˙eÏÏÎa) אחד שכל ƒ¿»¿«ƒ
הם וביחד מעשר כלול ÌÈ¯NÚ∆¿ƒמהם

‰NÚ) ‰ÏÈÏLe ·eiÁ ,(‰L»»ƒ¿ƒ»¬≈
חיוב שהיא NÚ˙Œ‡ÏÂ‰שהוא ¿…«¬∆

19CLÓpL)שלילה  „ÚÂ ויורד , ¿«∆ƒ¿»
ופועל  ומאיר יותר Bcn‰a¿«ƒ˙למטה

Ì‰aL (ÌÈL Ú·L) ÌÓˆÚ«¿»∆«»ƒ∆»∆
‰„B·Ú‰ ¯˜ÈÚ ‡È‰ כמבואר ƒƒ«»¬»

עצמו  האדם הן שהמידות בחסידות

אמצעי  יותר הם שהמוחין (בעוד

וכיון  ממנו), שלמעלה מה עם להתקשר

את  יזכך שהאדם היא העבודה שעיקר

במידות, היא העבודה עיקר הרי עצמו,

כולל  ש"מאה" נמצא אופן ובכל

את  וגם "עשרים" את גם ומאחד

"שבע".

Óc ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‰‰L ‰‡ ≈»ƒ¿»¿≈»»»
‡leÎc ‡ÏÏk הפנימית המשמעות ¿»»¿»

הכול  הכולל שנה" "מאה עניין של

‡Ê¯ ‡e‰LהסודÈt ÏÚ Ô·eÈ ,ÌBÈ ÏÎaL ˙BÎ¯a ‰‡Óc ∆»»¿≈»¿»∆¿»»«ƒ
ÌÈLe¯c ‰nÎa ¯‡B·Ó‰20 נוספים חסידות ‰BÎ¯a˙מאמרי ÔÈÚL «¿»¿«»¿ƒ∆ƒ¿««¿»

‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk ‡e‰.ומבאר שהולך כפי ה', עבודת של הכללי  התוכן ¿»»¬»
‰ÎLÓ‰ ÔBLlÓ ‡È‰ ‰Î¯a ,‰p‰c מלמעלה אלוקי אור של וירידה ¿ƒ≈¿»»ƒƒ¿«¿»»

CÈLÓ‰Ïלמטה, ‡e‰ 'ÈÂ‰ ‰z‡ Ce¯·c Le¯Èt‰Â ולגלות להוריד ¿«≈¿»«»¬»»¿«¿ƒ
‰ÈÂ'את ÌL21¯„ÒÂ .‰hÓÏ ÈeÏÈ‚a CLÓÂ Ce¯a ‰È‰iL ≈¬»»∆ƒ¿∆»¿ƒ¿»¿ƒ¿«»¿≈∆
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הּוא, ההמׁשכה וסדר למּטה. ּבגילּוי ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָונמׁש

הוי' האדם, ּבנפׁש הוי' ׁשם נמׁש ְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָׁשּתחּלה

ּכל  ּבנפׁש איןֿסֹוף אֹור ּגילּוי להיֹות ְְֱִִֵֵֶֶָֹאלקינּו,

ּב ּבלּבם ה' אמּונת ׁשּתתחּזק עד יׂשראל גילּוי ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָ

ּולאחרי  וחּיּותנּו, ּכחנּו ׁשּלנּו, אלקה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּנעׂשה

הּגילּוי  עלֿידם נמׁש ּביׂשראל, ונתּגּלה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּנמׁש

להֹוסיף, ויׁש העֹולם. מל להיֹות למּטה ְְְְִִֵֶֶַַָָָּגם

ּבתֹוכן  ּגם מּודגׁשים למּטה והּגילּוי ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָׁשההמׁשכה

קׁשּורים  ה)ּברכֹות ׁש(רֹוב לכ נֹוסף ּכי ְְְְִִֶַַָָָָהּברכֹות,

הּמצֹות  ּברכֹות אפילּו (ׁשהרי העֹולם עניני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָעם

מקּימים  ׁשּבהם העֹולם עניני עם ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָקׁשּורים

ּבקלף  ּותפילין ּגׁשמי ּבצמר ציצית ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָהּמצֹות,

עניני  על הם עצמם הּברכֹות הרי כּו'), ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָּגׁשמי

הּׁשחר  ּברכֹות ּוכמֹו חכמים 22העֹולם, ׁשּתּקנּום ְְְֲִִִֶַַַָָָ

נהנין  ׁשהּברּיֹות מה והנהגתֹו, העֹולם סדר ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָעל

ּבפעם  זה על להקּב"ה ׁשּיברכּו יֹום, ְְְְְֶֶַַַַָָָָּבכל

יֹום  ּבכל זֹו הנאה ׁשּנהנין ֿ 23ראׁשֹונה ועלּֿדר , ְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָָ

רֹופא  הּגׁשמּיים צרכיו ּבּקׁשת על הּברכֹות ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָזה

 ֿ ועלֿאחת ּבזה, וכּיֹוצא הּׁשנים ּומבר ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָחֹולים

לפני  ׁשּמברכים הּנהנין ּברכֹות ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָּכּמהֿוכּמה

הּדבר  נעׂשה הּברכה ׁשעלֿידי ּוׁשתּיה, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָאכילה

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ּוׁשתּיה, ּבאכילה 24מּוּתר ְְֲֲִִֵַַַַַָָָ

נהנה  ּכאילּו ּברכה ּבלא הּזה מעֹולם הּנהנה ְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכל

ׁשּנאמר  ׁשמים, ּומלֹואּה.25מּקדׁשי הארץ לה' ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשּפעּולת  הינּו, אדם, לבני היא הרי ּברכה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָלאחר

העילּוי  חסֿוׁשלֹום לבּטל (לא היא ְְְִִֵַַַָָָָֹהּברכה

ׁשמים  ׁשּקדׁשי אּלא) זה, ׁשּבדבר ׁשמים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדקדׁשי

ּבבחינת  היא ּוׁשתּיתֹו ׁשאכילתֹו ׁשּלֹו, ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָנעׂשים

נעׂשה  הּברכה ׁשעלֿידי ּכיון ׁשמים, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָקדׁשי

להיֹות  הּגׁשמּיים ּדהּדברים והּזיּכּו ְְְְְִִִִִֵַַַַַָהּבירּור
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אלקים. בשם גם ויתגלה שיומשך ועד הוי', בשם ויתגלה שיומשך הוי' משם שלמעלה תער"ב 22)אתה המשך גם ראה

פש"ס. שם.23)שם בשו"ע אדה"ז ברכת 24)לשון סדר קסז. ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע שם. ובפרש"י סע"א לה, ברכות

בתחילתו. א.תה 25)הנהנין כד, לים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÎLÓ‰‰'הוי שם של lÁzL‰והגילוי ,‡e‰ראשון CLÓבשלב ««¿»»∆¿ƒ»ƒ¿»

,eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ,Ì„‡‰ LÙa 'ÈÂ‰ ÌL למעלה עתה עד שהי' הוי' ≈¬»»¿∆∆»»»¬»»¡…≈
היינו בנו, המאיר שלנו אלוקה "אלוקינו" ‡B¯נעשה ÈeÏÈb ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ

ÛBÒŒÔÈ‡(סוף אין אור בבחינת הקשור השם (שהוא הוי' Ïkאור LÙa ≈¿∆∆»
'‰ ˙eÓ‡ ˜fÁ˙zL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿«≈¡«
‰NÚpL „Ú ÈeÏÈ‚a ÌaÏa¿ƒ»¿ƒ«∆«¬∆
,e˙eiÁÂ eÁk ,elL ‰˜Ï‡∆…»∆»…≈¿ƒ≈
כוח, לשון גם הוא "אלוקים" כי

אלוקה  "אלוקינו", להיות הוי' והמשכת

בגלוי  וירגיש יכיר שהאדם היינו שלנו,

אצלו  הי' לכן (שקודם הוי' שם כיצד

הכוח  מקור הוא אמונה) בבחינת רק

שלו CLÓpLוהחיות È¯Á‡Ïe¿«¬≈∆ƒ¿»
,Ï‡¯NÈa ‰lb˙Â כל של בנפשו ¿ƒ¿«∆¿ƒ¿»≈

ואחד, Ì„ÈŒÏÚאחד CLÓ ידי על ƒ¿»«»»
ישראל hÓÏ‰בני Ìb ÈeÏÈb‰«ƒ«¿«»

ÌÏBÚ‰ CÏÓ ˙BÈ‰Ï שיהיה עד ƒ¿∆∆»»
כולו. בעולם אלוקות גילוי

ÛÈÒB‰Ï LÈÂ‰ÎLÓ‰‰L , ¿≈¿ƒ∆««¿»»
ÈeÏÈb‰Â האלוקי האור hÓÏ‰של ¿«ƒ¿«»

לגילוי  כולו עד בעולם אלוקות

,˙BÎ¯a‰ ÔÎB˙a Ìb ÌÈL‚„eÓ¿»ƒ«¿∆«¿»
˙BÎ¯a(‰ ·B¯)L CÎÏ ÛÒB Èkƒ»¿»∆«¿»
ÌÏBÚ‰ ÈÈÚ ÌÚ ÌÈ¯eL¿̃ƒƒƒ¿¿≈»»
עניינים  ועל ה' גדולת על ברכות ואינם

BÎ¯a˙רוחניים  eÏÈÙ‡ È¯‰L)∆¬≈¬ƒƒ¿
˙Bˆn‰ רצון עשיית על ברכה שהם «ƒ¿

‰ÌÏBÚה' ÈÈÚ ÌÚ ÌÈ¯eL¿̃ƒƒƒ¿¿≈»»
,˙Bˆn‰ ÌÈÓi˜Ó Ì‰aL∆»∆¿«¿ƒ«ƒ¿
ÔÈÏÈÙ˙e ÈÓLb ¯Óˆa ˙ÈˆÈƒ̂ƒ¿∆∆«¿ƒ¿ƒƒ

'eÎ ÈÓLb ÛÏ˜a גם כן ואם ƒ¿»«¿ƒ
גשמיים  בדברים קשורות אלו ),ברכות

ÌÓˆÚ ˙BÎ¯a‰ È¯‰ ברכות גם ¬≈«¿»«¿»
 ֿ לקדושֿברוך והודאה שבח שהם אלו

ÈÈÚברכות ‰Ìהוא  ÏÚ ≈«ƒ¿¿≈
˙BÎ¯a BÓÎe ,ÌÏBÚ‰»»¿ƒ¿

¯ÁM‰22ÌÈÓÎÁ ÌewzL «««∆ƒ¿¬»ƒ
יום  בכל ‰ÌÏBÚלאומרם ¯„Ò ÏÚ«≈∆»»

הגשמי  Ó‰הזה ,B˙‚‰‰Â¿«¿»»«
,ÌBÈ ÏÎa ÔÈ‰ ˙Bi¯a‰L∆«¿ƒ∆¡ƒ¿»
‰Ê ÏÚ ‰"a˜‰Ï eÎ¯·iL∆¿»¿¿«»»«∆

ÌBÈ ÏÎa BÊ ‰‡‰ ÔÈ‰pL ‰BL‡¯ ÌÚÙa23, להנאות והכוונה ¿««ƒ»∆∆¡ƒ¬»»¿»

הלאה, וכן כפופים" "זוקף עורים", "פוקח כמו ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰גשמיות
˙BÎ¯a‰ שמונהֿעשרה ‰ÌÈiÓLbבתפילת ÂÈÎ¯ˆ ˙Lwa ÏÚ של «¿»««»«¿»»««¿ƒƒ

כמו  ÌÈÏBÁהאדם ‡ÙB¯ בגשמיות רפואה על ובקשה ברכה שהיא ≈ƒ
ÌÈM‰ C¯·Óe גשמית פרנסה על ובקשה ברכה Êa‰,שהיא ‡ˆBiÎÂ ¿»≈«»ƒ¿«≈»∆

בתפילת  והברכות השחר ברכות בשאר

וענין  שתוכן מובן ומזה עשרה, שמונה

אלוקות  ולגלות להמשיך הוא הברכות

«»¿«»»»»¿nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ‰בגשמיות,
ÌÈÎ¯·nL ÔÈ‰p‰ ˙BÎ¯aƒ¿«∆¡ƒ∆¿»¿ƒ

,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÈÙÏ שהם ƒ¿≈¬ƒ»¿ƒ»
וגילוי  בהמשכת קשורות בוודאי

כיון  בעולם, ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLאלוקות
¯·c‰ ‰NÚ ‰Î¯a‰ שאוכלים «¿»»«¬∆«»»

שותים  ÏÈÎ‡a‰או ¯zeÓ»«¬ƒ»
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,‰i˙Le¿ƒ»¿«¬««≈

Ï"Ê24‰f‰ ÌÏBÚÓ ‰‰p‰ Ïk «»«∆¡∆≈»«∆
‰‰ eÏÈ‡k ‰Î¯a ‡Ïa¿…¿»»¿ƒ∆¡∆

,ÌÈÓL ÈL„wÓ בהנאה שאסורים ƒ»¿≈»«ƒ
‰‡¯Ó‡pL25ı¯כיון  '‰Ï ∆∆¡««»»∆

d‡BÏÓe שייך ממה ליהנות ואסור ¿»
את  מתירה הברכה אמירת אבל לה',

וכהמשך  והשתייה. מהאוכל ההנאה

"לה' שהכתוב ז"ל חכמינו מאמר

הברכה  לפני מדבר ומלואה" הארץ

‰È‡אבל  È¯‰ ‰Î¯a ¯Á‡Ï¿««¿»»¬≈ƒ
,Ì„‡ È·Ï שמים "השמים ככתוב ƒ¿≈»»

והארץ  אדם"נתן לה' ¿»‰eÈ,לבני
‡Ï) ‡È‰ ‰Î¯a‰ ˙ÏeÚtL∆¿««¿»»ƒ…
ÈeÏÈÚ‰ ÌBÏLÂŒÒÁ Ïh·Ï¿«≈«¿»»ƒ
,‰Ê ¯·„aL ÌÈÓL ÈL„˜c¿»¿≈»«ƒ∆¿»»∆
מפחיתה  לא בוודאי שהברכה כמובן

פועלת ‡l‡הדבר מקדושת  )הברכה ∆»
,BlL ÌÈNÚ ÌÈÓL ÈL„wL∆»¿≈»«ƒ«¬ƒ∆

במובן  האדם, «B˙ÏÈÎ‡L∆¬ƒזה של
B˙i˙Le אכילה שהיא אף האדם, של ¿ƒ»

גשמית  È‰ƒ‡כפשוטה,ושתיה
ÔÂÈk ,ÌÈÓL ÈL„˜ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»¿≈»«ƒ≈»
‰NÚ ‰Î¯a‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»»«¬∆

¯e¯Èa‰ והרע הטוב בין ההפרדה «≈
לקדושה  הטוב והעלאת שבהם,

CekÈf‰Â העידוןÌÈ¯·c‰c ¿«ƒ¿«¿»ƒ
ÌÈiÓLb‰ ראויים כלים Ì‰aשיהיו CLÓ ˙BÈ‰Ï'ÈÂ‰)c ÈeÏÈb‰ ««¿ƒƒƒ¿ƒ¿»»∆«ƒ¿¬»»
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ט `"ypz'd ,oeygxn a"k ,dxy iig t"y

ּדרגֹות  ׁשּתי ּבֹו ׁשּיׁש ׁשנה, ּדעׂשרים ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָמהּכלל

ּדלא  רעין ּתרין ׁשהם אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹ(חכמהּֿבינה)

ּגם  החלּוקֹות , ג' ּדכל הּכלל ּגם הּוא  ְְְְֲִִַַַַָָָמתּפרׁשין],

וכּמבֹואר  ׁשנים. וׁשבע ׁשנה ְְְְְִִֶֶַַָָָָּדעׂשרים

נמׁש18ּבהּדרּוׁשים  ּדכּוּלא) (ּכללא ׁשנה ׁשּמאה ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָ

וׁשבע  (מֹוחין) ׁשנה ּדעׂשרים ּבהּפרטים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּומתלּבׁש

(ּגם) הּוא ׁשּמאה ׁשּזה לֹומר, ויׁש (מּדֹות). ְִִֵֵֶֶֶַַָָׁשנים

להּבאּור  רק לא הּוא וׁשבע, ּדעׂשרים ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹהּכלל

הרי  מּקיף הּוא ׁשּכתר ּדכיון ּכתר, הּוא ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשּמאה

להּבאּור  ּגם אּלא ספירֹות, העׂשר ּדכל הּכלל ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָהּוא

הם  ׁשּמֹוחין ּדאף הּמֹוחין, עצם הּוא ְִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּמאה

הּוא  הּמֹוחין ׁשעצם  לֹומר, יׁש ּפנימּיים, ְִִִִֵֶֶֶַַֹּכחֹות

עצם  ׁשּלכן מּמּנּו, ׁשּלמּטה ּדהּדרגֹות הּכלל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּגם

ּבהּמֹוחין  (אחרּֿכ) ּומתלּבׁש נמׁש ְְְִִִִֵַַַַַָָהּמֹוחין

לב' (ּבכללּות ) ׁשּנחלקים הּמּדֹות, אל ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָהּׁשּיכים

 ֿ ולא (עׂשה ּוׁשלילה חּיּוב ׁשנה), (עׂשרים ְְְֲִִִִֵֶַָָָֹקּוין

(ׁשבע 19תעׂשה) עצמם ּבהּמּדֹות ׁשּנמׁש ועד , ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָ

העבֹודה. עיקר היא ׁשּבהם ֲִִִֶֶַָָָָׁשנים)

ּדכּוּלא e‡·e¯ה) ּכללא ׁשנה ּדמאה הענין ≈ְְְְִֵָָָָָָָָ

ׁשּבכל  ּברכֹות ּדמאה רזא ְְְֵֶֶָָָָָׁשהּוא

ּדרּוׁשים  ּבכּמה המבֹואר ּפי על יּובן 20יֹום, ְְְִִַַַָָָ

ּדהּנה, העבֹודה. ּכללּות הּוא הּברכֹות ְְְְֲִִֵֶַַָָָָׁשענין

ּדברּו והּפירּוׁש המׁשכה, מּלׁשֹון היא ְְְְְִִֵַַָָָָָּברכה

הוי' ׁשם להמׁשי הּוא הוי' ּברּו21אּתה ׁשּיהיה ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
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ובכ"מ. רסמ"ו. השחר ברכות הל' או"ח אדה"ז שו"ע מאה. האמצעי 18)ערך לאדמו"ר הזהר ביאורי גם וראה .14 שבהערה

ג. קכו, שם חיים תורת פרשתנו. –19)ריש עצמם) (מוחין ובינה חכמה על קאי שנה שעשרים הפירוש עם זה לקשר ויש

(שלילה). העלם השמאל, בקו היא ובינה (חיוב), גילוי הימין, בקו היא חכמה בתו"א 20)כי הברכות ענין להבין ד"ה

תרל"ח  [סה"מ תרל"ח לברך אדם חייב המשך ואילך. א תקנא, ג כרך בראשית באוה"ת – הגהות ועם ואילך. א ו, בראשית

ואילך). פשנ"ט ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה שרה חיי ויהיו ד"ה גם וראה ואילך]. פז בחי'21)ע' להמשיך – מזה ויתירה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אחד" "כלל נחשבות מעשר) כלולה מהן אחת שכל (כפי הספירות עשר כל

היא  בכתר שהן כפי ביחד הבחינות כל של Ìb[והאחדות ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«
(‰ÈaŒ‰ÓÎÁ) ˙B‚¯c ÈzL Ba LiL ,‰L ÌÈ¯NÚc ÏÏk‰Ó≈«¿»¿∆¿ƒ»»∆≈¿≈¿»»¿»ƒ»

ÔÈL¯t˙Ó ‡Ïc ÔÈÚ¯ ÔÈ¯z Ì‰L ‡l‡,נפרדים שלא חברים שני ∆»∆≈¿≈≈ƒ¿…ƒ¿»¿ƒ
הללו  הבחינות שתי של התאחדות וגם

עשר  התאחדות אבל אחדות, היא יחד

נעלית  אחדות היא בכתר הספירות

של ],יותר  זה לענין בנוסף הרי

של  נוסף ענין בו יש בכתר, האחדות

"מאה") (בחינת הכתר כי אחדות,

ÏÏk‰ Ìb ‡e‰ האחד'‚ ÏÎc ««¿»¿»
,˙B˜eÏÁ‰ שבה "מאה" של רק לא «¬

בחינות  של התאחדות בכתר יש בוודאי

בתוכו  מאחד הכתר אלא »Ìbרבות,
L‰החלוקות את  ÌÈ¯NÚc עניין ¿∆¿ƒ»»

העליונים  ÌÈLהמוחין Ú·LÂ¿∆«»ƒ
את  ועושה העליונות, המידות עניין

מזו  זו ומחולקות השונות הבחינות

אחד. «¿»¿B·nÎÂ‡¯לעניין
ÌÈLe¯c‰a18‰L ‰‡nL ¿«¿ƒ∆≈»»»

‡leÎc ‡ÏÏk),הכול של הכלל ¿»»¿»
הבחינות  כל את גם )המאחד מאיר

והוא  עצמה הכתר לבחינת מחוץ

CLÓ ומתגלה LaÏ˙Óeיורד ƒ¿»ƒ¿«≈
‰L ÌÈ¯NÚc ÌÈË¯t‰a¿«¿»ƒ¿∆¿ƒ»»
.(˙BcÓ) ÌÈL Ú·LÂ (ÔÈÁBÓ)ƒ¿∆«»ƒƒ
‡e‰ ‰‡nL ‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆∆∆≈»
,Ú·LÂ ÌÈ¯NÚc ÏÏk‰ (Ìb)««¿»¿∆¿ƒ»∆«

אותם, גם ומאחד Ï‡וכולל ‡e‰…
,¯˙k ‡e‰ ‰‡nL ¯e‡a‰Ï ˜«̄¿«≈∆≈»∆∆
בדבר, פירושים שני שיש לעיל כמובא

ולפי  כתר הוא מאה אחד, פירוש לפי

המוחין, עניין הוא מאה גם שני פירוש

("כללא  ש"מאה" מבאר כך ועל

ש"מאה" הפירוש לפי רק לא "שבע" את וגם "עשרים" את גם כולל דכולא")

"כתר", ÛÈwÓהוא ‡e‰ ¯˙kL ÔÂÈÎc להתל מבלי שמאיר נעלה בש אור ¿≈»∆∆∆«ƒ
מלמעלה  'מקיף' אלא ערכן לפי התחתונות ÏÎcבדרגות ÏÏk‰ ‡e‰ È¯‰¬≈«¿»¿»

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ כולל הוא הרי לפרטים, מתחלק ולא 'מקיף' בהיותו כי »∆∆¿ƒ
אחר, או כזה פרט רק ולא הכול, e‡a‰Ï¯את Ìb ‡l‡ לעיל המבואר ∆»«¿«≈
) ÔÈÁBn‰ ÌˆÚ ‡e‰ ‰‡nL השייכים המוחין הם "עשרים" ואילו ∆≈»∆∆«ƒ

הכול  כולל "מאה" זאת בכל BÁk˙למידות), Ì‰ ÔÈÁBnL Û‡c¿«∆ƒ≈…
,ÌÈiÓÈt להם המיוחדת מסוימת בהגדרה מוגדרים הם כן ואם "מקיף" ולא ¿ƒƒƒ

"חסד"), לא היא "חכמה" (והרי הכול הכולל כלל שזהו לומר אפשר ואיך

כי  הכול, שמאחד כלל בכך יש ‰ÔÈÁBnמכלֿמקום ÌˆÚL ,¯ÓBÏ LÈ≈«∆∆∆«ƒ
˙B‚¯c‰c ÏÏk‰ Ìb ‡e‰««¿»¿«¿»

,epnÓ ‰hÓlL המוחין גם כולל ∆¿«»ƒ∆
וכן  ("עשרים) למידות השייכים

("שבע") עצמן ÌˆÚהמידות ÔÎlL∆»≈∆∆
LaÏ˙Óe CLÓ ÔÈÁBn‰«ƒƒ¿»ƒ¿«≈

CkŒ¯Á‡) ומתגלה יורד כאשר ««»
עצמם) למוחין ÔÈÁBn‰a¿«ƒמחוץ

,˙Bcn‰ Ï‡ ÌÈÎiM‰ יותר דרגה ««»ƒ∆«ƒ
נטייה  יש כבר שבה במוחין נמוכה

לרגש  מקום ÌÈ˜ÏÁpL∆∆¿»ƒונתינת
המידות  אל השייכים המוחין

) ÔÈe˜ '·Ï (˙eÏÏÎa) אחד שכל ƒ¿»¿«ƒ
הם וביחד מעשר כלול ÌÈ¯NÚ∆¿ƒמהם

‰NÚ) ‰ÏÈÏLe ·eiÁ ,(‰L»»ƒ¿ƒ»¬≈
חיוב שהיא NÚ˙Œ‡ÏÂ‰שהוא ¿…«¬∆

19CLÓpL)שלילה  „ÚÂ ויורד , ¿«∆ƒ¿»
ופועל  ומאיר יותר Bcn‰a¿«ƒ˙למטה

Ì‰aL (ÌÈL Ú·L) ÌÓˆÚ«¿»∆«»ƒ∆»∆
‰„B·Ú‰ ¯˜ÈÚ ‡È‰ כמבואר ƒƒ«»¬»

עצמו  האדם הן שהמידות בחסידות

אמצעי  יותר הם שהמוחין (בעוד

וכיון  ממנו), שלמעלה מה עם להתקשר

את  יזכך שהאדם היא העבודה שעיקר

במידות, היא העבודה עיקר הרי עצמו,

כולל  ש"מאה" נמצא אופן ובכל

את  וגם "עשרים" את גם ומאחד

"שבע".

Óc ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‰‰L ‰‡ ≈»ƒ¿»¿≈»»»
‡leÎc ‡ÏÏk הפנימית המשמעות ¿»»¿»

הכול  הכולל שנה" "מאה עניין של

‡Ê¯ ‡e‰LהסודÈt ÏÚ Ô·eÈ ,ÌBÈ ÏÎaL ˙BÎ¯a ‰‡Óc ∆»»¿≈»¿»∆¿»»«ƒ
ÌÈLe¯c ‰nÎa ¯‡B·Ó‰20 נוספים חסידות ‰BÎ¯a˙מאמרי ÔÈÚL «¿»¿«»¿ƒ∆ƒ¿««¿»

‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk ‡e‰.ומבאר שהולך כפי ה', עבודת של הכללי  התוכן ¿»»¬»
‰ÎLÓ‰ ÔBLlÓ ‡È‰ ‰Î¯a ,‰p‰c מלמעלה אלוקי אור של וירידה ¿ƒ≈¿»»ƒƒ¿«¿»»

CÈLÓ‰Ïלמטה, ‡e‰ 'ÈÂ‰ ‰z‡ Ce¯·c Le¯Èt‰Â ולגלות להוריד ¿«≈¿»«»¬»»¿«¿ƒ
‰ÈÂ'את ÌL21¯„ÒÂ .‰hÓÏ ÈeÏÈ‚a CLÓÂ Ce¯a ‰È‰iL ≈¬»»∆ƒ¿∆»¿ƒ¿»¿ƒ¿«»¿≈∆
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הּוא, ההמׁשכה וסדר למּטה. ּבגילּוי ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָונמׁש

הוי' האדם, ּבנפׁש הוי' ׁשם נמׁש ְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָׁשּתחּלה

ּכל  ּבנפׁש איןֿסֹוף אֹור ּגילּוי להיֹות ְְֱִִֵֵֶֶָֹאלקינּו,

ּב ּבלּבם ה' אמּונת ׁשּתתחּזק עד יׂשראל גילּוי ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָ

ּולאחרי  וחּיּותנּו, ּכחנּו ׁשּלנּו, אלקה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּנעׂשה

הּגילּוי  עלֿידם נמׁש ּביׂשראל, ונתּגּלה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּנמׁש

להֹוסיף, ויׁש העֹולם. מל להיֹות למּטה ְְְְִִֵֶֶַַָָָּגם

ּבתֹוכן  ּגם מּודגׁשים למּטה והּגילּוי ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָׁשההמׁשכה

קׁשּורים  ה)ּברכֹות ׁש(רֹוב לכ נֹוסף ּכי ְְְְִִֶַַָָָָהּברכֹות,

הּמצֹות  ּברכֹות אפילּו (ׁשהרי העֹולם עניני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָעם

מקּימים  ׁשּבהם העֹולם עניני עם ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָקׁשּורים

ּבקלף  ּותפילין ּגׁשמי ּבצמר ציצית ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָהּמצֹות,

עניני  על הם עצמם הּברכֹות הרי כּו'), ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָּגׁשמי

הּׁשחר  ּברכֹות ּוכמֹו חכמים 22העֹולם, ׁשּתּקנּום ְְְֲִִִֶַַַָָָ

נהנין  ׁשהּברּיֹות מה והנהגתֹו, העֹולם סדר ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָעל

ּבפעם  זה על להקּב"ה ׁשּיברכּו יֹום, ְְְְְֶֶַַַַָָָָּבכל

יֹום  ּבכל זֹו הנאה ׁשּנהנין ֿ 23ראׁשֹונה ועלּֿדר , ְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָָ

רֹופא  הּגׁשמּיים צרכיו ּבּקׁשת על הּברכֹות ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָזה

 ֿ ועלֿאחת ּבזה, וכּיֹוצא הּׁשנים ּומבר ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָחֹולים

לפני  ׁשּמברכים הּנהנין ּברכֹות ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָּכּמהֿוכּמה

הּדבר  נעׂשה הּברכה ׁשעלֿידי ּוׁשתּיה, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָאכילה

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ּוׁשתּיה, ּבאכילה 24מּוּתר ְְֲֲִִֵַַַַַָָָ

נהנה  ּכאילּו ּברכה ּבלא הּזה מעֹולם הּנהנה ְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכל

ׁשּנאמר  ׁשמים, ּומלֹואּה.25מּקדׁשי הארץ לה' ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשּפעּולת  הינּו, אדם, לבני היא הרי ּברכה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָלאחר

העילּוי  חסֿוׁשלֹום לבּטל (לא היא ְְְִִֵַַַָָָָֹהּברכה

ׁשמים  ׁשּקדׁשי אּלא) זה, ׁשּבדבר ׁשמים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדקדׁשי

ּבבחינת  היא ּוׁשתּיתֹו ׁשאכילתֹו ׁשּלֹו, ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָנעׂשים

נעׂשה  הּברכה ׁשעלֿידי ּכיון ׁשמים, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָקדׁשי

להיֹות  הּגׁשמּיים ּדהּדברים והּזיּכּו ְְְְְִִִִִֵַַַַַָהּבירּור
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אלקים. בשם גם ויתגלה שיומשך ועד הוי', בשם ויתגלה שיומשך הוי' משם שלמעלה תער"ב 22)אתה המשך גם ראה

פש"ס. שם.23)שם בשו"ע אדה"ז ברכת 24)לשון סדר קסז. ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע שם. ובפרש"י סע"א לה, ברכות

בתחילתו. א.תה 25)הנהנין כד, לים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÎLÓ‰‰'הוי שם של lÁzL‰והגילוי ,‡e‰ראשון CLÓבשלב ««¿»»∆¿ƒ»ƒ¿»

,eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ,Ì„‡‰ LÙa 'ÈÂ‰ ÌL למעלה עתה עד שהי' הוי' ≈¬»»¿∆∆»»»¬»»¡…≈
היינו בנו, המאיר שלנו אלוקה "אלוקינו" ‡B¯נעשה ÈeÏÈb ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ

ÛBÒŒÔÈ‡(סוף אין אור בבחינת הקשור השם (שהוא הוי' Ïkאור LÙa ≈¿∆∆»
'‰ ˙eÓ‡ ˜fÁ˙zL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿«≈¡«
‰NÚpL „Ú ÈeÏÈ‚a ÌaÏa¿ƒ»¿ƒ«∆«¬∆
,e˙eiÁÂ eÁk ,elL ‰˜Ï‡∆…»∆»…≈¿ƒ≈
כוח, לשון גם הוא "אלוקים" כי

אלוקה  "אלוקינו", להיות הוי' והמשכת

בגלוי  וירגיש יכיר שהאדם היינו שלנו,

אצלו  הי' לכן (שקודם הוי' שם כיצד

הכוח  מקור הוא אמונה) בבחינת רק

שלו CLÓpLוהחיות È¯Á‡Ïe¿«¬≈∆ƒ¿»
,Ï‡¯NÈa ‰lb˙Â כל של בנפשו ¿ƒ¿«∆¿ƒ¿»≈

ואחד, Ì„ÈŒÏÚאחד CLÓ ידי על ƒ¿»«»»
ישראל hÓÏ‰בני Ìb ÈeÏÈb‰«ƒ«¿«»

ÌÏBÚ‰ CÏÓ ˙BÈ‰Ï שיהיה עד ƒ¿∆∆»»
כולו. בעולם אלוקות גילוי

ÛÈÒB‰Ï LÈÂ‰ÎLÓ‰‰L , ¿≈¿ƒ∆««¿»»
ÈeÏÈb‰Â האלוקי האור hÓÏ‰של ¿«ƒ¿«»

לגילוי  כולו עד בעולם אלוקות

,˙BÎ¯a‰ ÔÎB˙a Ìb ÌÈL‚„eÓ¿»ƒ«¿∆«¿»
˙BÎ¯a(‰ ·B¯)L CÎÏ ÛÒB Èkƒ»¿»∆«¿»
ÌÏBÚ‰ ÈÈÚ ÌÚ ÌÈ¯eL¿̃ƒƒƒ¿¿≈»»
עניינים  ועל ה' גדולת על ברכות ואינם

BÎ¯a˙רוחניים  eÏÈÙ‡ È¯‰L)∆¬≈¬ƒƒ¿
˙Bˆn‰ רצון עשיית על ברכה שהם «ƒ¿

‰ÌÏBÚה' ÈÈÚ ÌÚ ÌÈ¯eL¿̃ƒƒƒ¿¿≈»»
,˙Bˆn‰ ÌÈÓi˜Ó Ì‰aL∆»∆¿«¿ƒ«ƒ¿
ÔÈÏÈÙ˙e ÈÓLb ¯Óˆa ˙ÈˆÈƒ̂ƒ¿∆∆«¿ƒ¿ƒƒ

'eÎ ÈÓLb ÛÏ˜a גם כן ואם ƒ¿»«¿ƒ
גשמיים  בדברים קשורות אלו ),ברכות

ÌÓˆÚ ˙BÎ¯a‰ È¯‰ ברכות גם ¬≈«¿»«¿»
 ֿ לקדושֿברוך והודאה שבח שהם אלו

ÈÈÚברכות ‰Ìהוא  ÏÚ ≈«ƒ¿¿≈
˙BÎ¯a BÓÎe ,ÌÏBÚ‰»»¿ƒ¿

¯ÁM‰22ÌÈÓÎÁ ÌewzL «««∆ƒ¿¬»ƒ
יום  בכל ‰ÌÏBÚלאומרם ¯„Ò ÏÚ«≈∆»»

הגשמי  Ó‰הזה ,B˙‚‰‰Â¿«¿»»«
,ÌBÈ ÏÎa ÔÈ‰ ˙Bi¯a‰L∆«¿ƒ∆¡ƒ¿»
‰Ê ÏÚ ‰"a˜‰Ï eÎ¯·iL∆¿»¿¿«»»«∆

ÌBÈ ÏÎa BÊ ‰‡‰ ÔÈ‰pL ‰BL‡¯ ÌÚÙa23, להנאות והכוונה ¿««ƒ»∆∆¡ƒ¬»»¿»

הלאה, וכן כפופים" "זוקף עורים", "פוקח כמו ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰גשמיות
˙BÎ¯a‰ שמונהֿעשרה ‰ÌÈiÓLbבתפילת ÂÈÎ¯ˆ ˙Lwa ÏÚ של «¿»««»«¿»»««¿ƒƒ

כמו  ÌÈÏBÁהאדם ‡ÙB¯ בגשמיות רפואה על ובקשה ברכה שהיא ≈ƒ
ÌÈM‰ C¯·Óe גשמית פרנסה על ובקשה ברכה Êa‰,שהיא ‡ˆBiÎÂ ¿»≈«»ƒ¿«≈»∆

בתפילת  והברכות השחר ברכות בשאר

וענין  שתוכן מובן ומזה עשרה, שמונה

אלוקות  ולגלות להמשיך הוא הברכות

«»¿«»»»»¿nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ‰בגשמיות,
ÌÈÎ¯·nL ÔÈ‰p‰ ˙BÎ¯aƒ¿«∆¡ƒ∆¿»¿ƒ

,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÈÙÏ שהם ƒ¿≈¬ƒ»¿ƒ»
וגילוי  בהמשכת קשורות בוודאי

כיון  בעולם, ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLאלוקות
¯·c‰ ‰NÚ ‰Î¯a‰ שאוכלים «¿»»«¬∆«»»

שותים  ÏÈÎ‡a‰או ¯zeÓ»«¬ƒ»
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,‰i˙Le¿ƒ»¿«¬««≈

Ï"Ê24‰f‰ ÌÏBÚÓ ‰‰p‰ Ïk «»«∆¡∆≈»«∆
‰‰ eÏÈ‡k ‰Î¯a ‡Ïa¿…¿»»¿ƒ∆¡∆

,ÌÈÓL ÈL„wÓ בהנאה שאסורים ƒ»¿≈»«ƒ
‰‡¯Ó‡pL25ı¯כיון  '‰Ï ∆∆¡««»»∆

d‡BÏÓe שייך ממה ליהנות ואסור ¿»
את  מתירה הברכה אמירת אבל לה',

וכהמשך  והשתייה. מהאוכל ההנאה

"לה' שהכתוב ז"ל חכמינו מאמר

הברכה  לפני מדבר ומלואה" הארץ

‰È‡אבל  È¯‰ ‰Î¯a ¯Á‡Ï¿««¿»»¬≈ƒ
,Ì„‡ È·Ï שמים "השמים ככתוב ƒ¿≈»»

והארץ  אדם"נתן לה' ¿»‰eÈ,לבני
‡Ï) ‡È‰ ‰Î¯a‰ ˙ÏeÚtL∆¿««¿»»ƒ…
ÈeÏÈÚ‰ ÌBÏLÂŒÒÁ Ïh·Ï¿«≈«¿»»ƒ
,‰Ê ¯·„aL ÌÈÓL ÈL„˜c¿»¿≈»«ƒ∆¿»»∆
מפחיתה  לא בוודאי שהברכה כמובן

פועלת ‡l‡הדבר מקדושת  )הברכה ∆»
,BlL ÌÈNÚ ÌÈÓL ÈL„wL∆»¿≈»«ƒ«¬ƒ∆

במובן  האדם, «B˙ÏÈÎ‡L∆¬ƒזה של
B˙i˙Le אכילה שהיא אף האדם, של ¿ƒ»

גשמית  È‰ƒ‡כפשוטה,ושתיה
ÔÂÈk ,ÌÈÓL ÈL„˜ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»¿≈»«ƒ≈»
‰NÚ ‰Î¯a‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»»«¬∆

¯e¯Èa‰ והרע הטוב בין ההפרדה «≈
לקדושה  הטוב והעלאת שבהם,

CekÈf‰Â העידוןÌÈ¯·c‰c ¿«ƒ¿«¿»ƒ
ÌÈiÓLb‰ ראויים כלים Ì‰aשיהיו CLÓ ˙BÈ‰Ï'ÈÂ‰)c ÈeÏÈb‰ ««¿ƒƒƒ¿ƒ¿»»∆«ƒ¿¬»»
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ypz'd"`י ,oeygxn a"k ,dxy iig t"y

העֹולם. מל אלקינּו) ּד(הוי' הּגילּוי ּבהם ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹנמׁש

ּכללא  ׁשנה מאה הּזהר ּבדברי הּפירּוׁש ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹוזהּו

יֹומא  ּבכל ּברכאן ּדמאה ּברזא ּכי 26ּדכּוּלא , ְְְְְִִֵָָָָָָָָ

העבֹודה  ּכל ּכללּות הּוא ּברכֹות ּדמאה ְְְְֲִֵָָָָָָָָהענין

ׁשנה  ּדמאה ענין וזהּו למּטה, אלקּות ְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹלהמׁשי

אלקּות  להמׁשי העבֹודה ּכללּות ּדכּוּלא, ְְְְְֱֲִַָָָָָָֹּכללא

ּבהּמֹוחין  וההתלּבׁשּות ההמׁשכה עלֿידי ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָלמּטה,

לבחינת  ועד ׁשנה), (עׂשרים הּמּדֹות אל ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָהּׁשּיכים

 ֿ ׁשעל הּבנין, ימי ׁשבעת ׁשנים), (ׁשבע ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהּמּדֹות

העֹולם  נברא הּמּדֹות)27ידם (ּבבחינת ּובהם , ְְִִִִֶַַָָָָָָ

הּזה  ּבּזמן העבֹודה עיקר .28היא ְֲִִֶַַַַָָ

ּדמאה p‰Â‰,ו) וההתלּבׁשּות ההמׁשכה עלֿידי ¿ƒ≈ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָ

הּׁשּיכים  ּבהּמֹוחין ּדכּוּלא, ּכללא ְְְִִַַַָָָָָָׁשנה

(ׁשבע  ּובהּמּדֹות ׁשנה) (עׂשרים הּמּדֹות ְְִִִֶֶֶַַַָָאל

ׁשּיהיה  ּכדי ּבפֹועל ּבמעׂשה לעבֹודה עד ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָׁשנים)

ּבירּור  על (נֹוסף נעׂשה אזי ּבעֹולם, אלקּות ֱֲֲִֵֶַַַָָָֹּגילּוי

ּבבחינת  יֹותר ּגדֹול עילּוי ּגם הּמּטה) ְְִִִִֵַַַַָָוזיּכּו

ּכּידּוע  ּדכּולא, ּכללא ׁשנה ׁשעלֿידי 29מאה ְְְֵֵֶַַַָָָָָָָ

ּגם  מקּבל להּתחּתֹון, להׁשּפיע ּדהעליֹון ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָהּירידה

סדר  ּכל (ׁשּלכן הּתחּתֹון מעלת ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָהעליֹון

ּתחּלתן  ּדנעּוץ ּבאֹופן הּוא ְְְְְְִִֶַַָָָההׁשּתלׁשלּות

מהּתחּתֹון).30ּבסֹופן  לקּבל ּגם צרי ׁשהעליֹון , ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

מּפני  היא למּטה ׁשההמׁשכה ּכיון מּזה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָויתרה

ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשּנתאּוה

למּטה 31ּבתחּתֹונים  ההמׁשכה עלֿידי הרי , ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָ

ּתֹואר  מּכל ׁשּלמעלה העצמּות ּכונת ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָנׁשלמת

ּוגבּול, ּגבּול ּבלי ּומּטה, מעלה ׁשּלכן, ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָוגדר.

ּבעבֹודה, אּלּו אֹופּנים ּדב' והחילּוק מּמׁש. ְְֲִִִֵַַַָָָָׁשוין
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(26.18 שבהערה חיים ותורת הזהר ביאורי גם ועוד.27)ראה ב. חצר, ח"ג א. רמז, ח"א אל 28)זהר ד"ה בארוכה ראה

ואילך). ד ע' ח"א דברים האמצעי אדמו"ר (מאמרי האמצעי לאדמו"ר מואב את ג 29)תצר צז, דא"ח) (עם סידור ראה

ובכ"מ. מ"ז.30)ואילך. פ"א יצירה רפל"ו.31)ספר תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר ג. בחוקותי טז. נשא תנחומא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ (eÈ˜Ï‡.בעולם ותתגלה תומשך שהאלוקות כלומר ¡…≈∆∆»»

‡Ê¯a ‡leÎc ‡ÏÏk ‰L ‰‡Ó ¯‰f‰ È¯·„a Le¯Èt‰ e‰ÊÂ¿∆«≈¿ƒ¿≈«…«≈»»»¿»»¿»¿»»
‡ÓBÈ ÏÎa Ô‡Î¯a ‰‡Óc26, מאה בסוד הכול כלל הוא שנה" "מאה ¿≈»ƒ¿»»¿»»

שרה  בחיי האמורים שנה" "מאה בין הקשר מובן זה ולפי יום, בכל ברכות

בכל  לברך אדם שחייב ברכות" ו"מאה

BÎ¯a˙יום  ‰‡Óc ÔÈÚ‰ Èkƒ»ƒ¿»¿≈»¿»
‰„B·Ú‰ Ïk ˙eÏÏk ‡e‰¿»»»¬»

,‰hÓÏ ˙e˜Ï‡ CÈLÓ‰Ï כפי ¿«¿ƒ¡…¿«»
השחר, ברכות לגבי הן לעיל שנתבאר

לגבי  והן שמונהֿעשרה ברכות לגבי הן

הנהנין, ÔÈÚהתוכן e‰ÊÂברכות ¿∆ƒ¿«
,‡leÎc ‡ÏÏk ‰L ‰‡Óc¿≈»»»¿»»¿»
CÈLÓ‰Ï ‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk¿»»¬»¿«¿ƒ
È„ÈŒÏÚ ,‰hÓÏ ˙e˜Ï‡¡…¿«»«¿≈

˙eLaÏ˙‰‰Â ‰ÎLÓ‰‰ של ««¿»»¿«ƒ¿«¿
תחילה  מהספירות, שלמעלה אלוקות

˙Bcn‰ Ï‡ ÌÈÎiM‰ ÔÈÁBn‰a¿«ƒ««»ƒ∆«ƒ
˙ÈÁ·Ï „ÚÂ ,(‰L ÌÈ¯NÚ)∆¿ƒ»»¿«ƒ¿ƒ«
˙Ú·L ,(ÌÈL Ú·L) ˙Bcn‰«ƒ∆«»ƒƒ¿«
‡¯· Ì„ÈŒÏÚL ,ÔÈa‰ ÈÓÈ¿≈«ƒ¿»∆«»»ƒ¿»

ÌÏBÚ‰27, וחסידות בקבלה כמבואר »»
שבע  באמצעות ו'נבנה' נברא שהעולם

הראשון  (ביום העליונות המידות

מידת  ופעלה האירה בראשית למעשה

וכן  הגבורה מידת השני ביום החסד,

‰Bcn˙)הלאה) ˙ÈÁ·a) Ì‰·e»∆ƒ¿ƒ««ƒ
ÔÓfa ‰„B·Ú‰ ¯˜ÈÚ ‡È‰ƒƒ«»¬»«¿«

‰f‰28 ואין בגלות נמצאים כאשר «∆
את  לעבוד שקשה כך גלוי, אלוקי אור

עבודה  שהיא המוחין באמצעות ה'

(ותהיה  המידות מעבודת יותר נעלית

לבוא). לעתיד בעיקר

‰ÎLÓ‰‰ È„ÈŒÏÚ ,‰p‰Â (Â¿ƒ≈«¿≈««¿»»
‰L ‰‡Óc ˙eLaÏ˙‰‰Â¿«ƒ¿«¿¿≈»»»

,‡leÎc ‡ÏÏk הפירוש לפי שהיא ¿»»¿»
הכתר, בחינת הפירוש הראשון ולפי

(כמבואר  בעצם מוחין בחינת השני

‡Ïלעיל) ÌÈÎiM‰ ÔÈÁBn‰a¿«ƒ««»ƒ∆
‰„B·ÚÏ „Ú (ÌÈL Ú·L) ˙Bcn‰·e (‰L ÌÈ¯NÚ) ˙Bcn‰«ƒ∆¿ƒ»»¿«ƒ∆«»ƒ««¬»
ÈÊ‡ ,ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb ‰È‰iL È„k ÏÚBÙa ‰NÚÓa¿«¬∆¿«¿≈∆ƒ¿∆ƒ¡…»»¬«

‰hn‰ CekÈÊÂ ¯e¯Èa ÏÚ ÛÒB) ‰NÚ מגילוי כתוצאה שנפעל «¬∆»«≈¿ƒ««»
בעולם  ÏÏk‡אלוקות ‰L ‰‡Ó ˙ÈÁ·a ¯˙BÈ ÏB„b ÈeÏÈÚ Ìb («ƒ»≈ƒ¿ƒ«≈»»»¿»»

,‡ÏeÎc,עצמה מצד שלה מהמדרגה יותר נעלית למדרגה מתעלית שהיא ¿»
למטה, וההשפעה הירידה Úe„ik29ÔBÈÏÚ‰cללא ‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚL «»«∆«¿≈«¿ƒ»¿»∆¿

ÔBzÁz‰ ˙ÏÚÓ ÔBÈÏÚ‰ Ìb Ïa˜Ó ,ÔBzÁz‰Ï ÚÈtL‰Ï כי ¿«¿ƒ«¿««¿¿«≈«»∆¿«¬«««¿
במדרגה, למטה הוא התחתון השתלשלות' 'סדר של המדרגות סדר לפי אמנם

שאינם  מסוימים פרטים בו יש אבל

משפיע  העליון וכאשר בעליון, נמצאים

הרי  עמו, ומתחבר ומתקשר לתחתון,

מזה  וכתוצאה ממנו מקבל גם הוא

ויתרון, עילוי עצמו בעליון נוסף

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò Ïk ÔÎlL)∆»≈»≈∆«ƒ¿«¿¿
מעלה  מלמעלה מדרגות ריבוי בו שיש

מטה  למטה ÔÙB‡aעד ‡e‰¿∆
ÔÙBÒa Ô˙lÁz ıeÚc30, היינו ¿»¿ƒ»»¿»

- ההתחלה בין מיוחד קשר שיש

כזה  באופן התחתון, - והסוף העליון

ÔBÈÏÚ‰L אל ומאיר משפיע רק לא ∆»∆¿
העליון  אלא Ìbהתחתון CÈ¯»̂ƒ«

.(ÔBzÁz‰Ó Ïa˜Ï¿«≈≈««¿
,‰fÓ ‰¯˙ÈÂ בלבד זו לא ƒ≈»ƒ∆

פועלת  לתחתון מהעליון שההמשכה

ויתרון  פועלת עילוי היא אלא בתחתון

כי  יותר, עוד נעלה «≈ÔÂÈkדבר
‰ÎLÓ‰‰L האלוקי של האור ∆««¿»»

ÈtÓמלמעלה  ‡È‰ ‰hÓÏ¿«»ƒƒ¿≈
BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pL∆ƒ¿«»«»»ƒ¿

ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È31, ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ
(ובמיוחד  התחתונים העולמות שדווקא

שאין  תחתון שהוא הגשמי הזה העולם

בספר  כמבואר הימנו, למטה תחתון

להיות  ראוי מקום יהיה התניא),

השכינה, להשראת ŒÏÚ‰¯"דירה" È ¬≈«
˙ÓÏL ‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰ È„È¿≈««¿»»¿«»ƒ¿∆∆

בפועל  ומתגשמת »«»Âk˙מתקיימת
¯‡Bz ÏkÓ ‰ÏÚÓlL ˙eÓˆÚ‰»«¿∆¿«¿»ƒ»«

¯„‚Â ברוך הקדוש של ה"תאוה" שכן ¿∆∆
בתחתונים" "דירה לו שתהיה הוא

והיא  ומהותו, עצמותו בעצם מושרשת

מכל  ולמעלה תואר מכל למעלה

ו'ציור'. ומהותו ÔÎlL,הגדרה עצמותו על שמדובר hÓe‰,כיון ‰ÏÚÓ ∆»≈«¿»«»
LnÓ ÔÈÂL ,Ïe·‚e Ïe·b ÈÏa ואין גדרים שום אין עצמותו לגבי כי ¿ƒ¿¿»ƒ«»

כמו  בדיוק מקום תופס לא והעליון הבליֿגבול ולגביו דרגות, חילוקי שום

והתחתון. הגבול
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(עבֹודה  עליֹון ּבין חילּוק יׁש הא' ְְֲִֵֵֶֶֶָָׁשּבאֹופן

ּבעניני  (עבֹודה לתחּתֹון קדּוׁשה) ְְְְְְְְְֲִִֵֵַָָּבעניני

ירידה, ׁשל ענין הּוא למּטה והעבֹודה ְְְְֲִִֶַָָָָָָָהעֹולם),

הי  זֹו ׁשּירידה הּב',אּלא ּובאֹופן עלּיה. צֹור א ְֲִִִֶֶֶֶַָָָָ

ּורצֹונֹו חפצֹו למּלא אּלא אינֹו ענינֹו ׁשּכל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכיון

ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות ׁשּנתאּוה הּקּב"ה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשל

חילּוק  אין העצמּות ּכונת מּצד הרי ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָּבתחּתֹונים,

לתחּתֹון  קדּוׁשה) ּבעניני (עבֹודה עליֹון ְְְְְְְֲִֵֵֶַָָּבין

העבֹודה  ּובמילא, העֹולם). ּבעניני ְְְְֲֲִֵֵָָָָָָ(עבֹודה

ּבּה ׁשּנרּגׁש ּכיון ירידה, ׁשל ענין אינּה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָלמּטה

עניני  ׁשּבכל ּדכּוּלא) (ּכללא הּכללית ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָהּנקּודה

ּגם  וזהּו העצמּות. ּכונת מּמׁש, ּבׁשוה ְְְֲֶֶַַַַַָָָָָָהעבֹודה

חכמינּו ׁשּלמדּו ּכפי יֹום, ּבכל ּברכֹות ּדמאה ְְְְְֲִֵֵֶָָָָָָָרזא

,מעּמ ׁשֹואל אלקי ה' מה ּׁשּנאמר מּמה ֱֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹז"ל

ּבהּדרּוׁשים  ּכמבאר מאה, אּלא מה ּתקרי 32אל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ענין  הּוא 'מה' אל"ף, ּבתֹוספת 'מה' הּוא ְְִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּמאה

מה  (ונחנּו ּד'מה'33הּביטּול הּביטּול ועלֿידי ,( ְְְְְִִֵַַַַָָ

(מאה), הּכתר ּבחינת האל"ף, ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָממׁשיכים

ּדכיון  הּברכֹות. עלֿידי למּטה ּבגילּוי ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָׁשּיּומׁש

ׁשּבּה עֹול' וה'קּבלת הּביטּול מּצד היא ְֲִִִֶֶַַַַַָָָׁשעבֹודתֹו

אּלא  אינֹו ענינֹו ּכל הרי הּנׁשמה, עצם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמתּגּלה

הּנקּודה  ׁשּזֹוהי הּקּב"ה, ׁשל וחפצֹו רצֹונֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָלמּלא

העצמּות. ּכונת העבֹודה, עניני ּדכל ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָהּכללית

חּיי ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ז) וּיהיּו ּׁשּכתּוב מה לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְִֵֵֵֶַַַָָ

ׁשנה  ועׂשרים ׁשנה מאה ְְִֵֶָָָָָָָׂשרה

ׂשרה" חּיי ׁש"ּׁשני ׂשרה, חּיי ׁשני ׁשנים ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוׁשבע

החלּוקֹות  מג' ׁשּלמעלה עצמֹו ּבפני ענין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ(אינֹו

הם  אּלא) ׁשנים, וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּדמאה

ּכי, לטֹובה. ׁשוין ׁשּכּולן עצמם, ׁשנה ְְִִֶַַָָָָָָהקכ"ז
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שבהערה 32) תער"ב המשך ב. קיא, שם פרשתנו אוה"ת ואילך. עט ע' פרשתנו להצ"צ הזהר ביאורי גם וראה .14 שבהערה

ז.33)20. טז, בשלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
el‡ ÌÈpÙB‡ '·c ˜eÏÈÁ‰Â לגבי האמורים העניינים שני היינו ¿«ƒ¿«ƒ≈

ולהאיר  ולזכך לברר כדי שבאה השפעה האחד, למטה. מלמעלה ההמשכה

לעשות  העליונה הכוונה את להשלים כדי היא שההארה והשני, המטה. את

התחתונים  בעולמות לה' ביטוי B·Úa„‰,דירה לידי באים שהם כפי »¬»
ואחד  אחד כל של ה' בעבודת

'‡‰ ÔÙB‡aL אור המשכת שעניינו ∆¿∆»
ממדרגה  למטה, מלמעלה אלוקי

eÏÈÁ˜למדרגה  LÈ הבדלÔÈa ≈ƒ≈
‰Le„˜ ÈÈÚa ‰„B·Ú) ÔBÈÏÚ∆¿¬»¿ƒ¿¿≈¿»

בעצם)מקביל  מוחין (או כתר לבחינת

מהעולם  ÔBzÁ˙Ïשלמעלה (¿«¿
ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa ‰„B·Ú) מקביל ¬»¿ƒ¿¿≈»»

ומידות  מוחין B·Ú‰Â„‰לבחינת ,(¿»¬»
,‰„È¯È ÏL ÔÈÚ ‡e‰ ‰hÓÏ¿«»ƒ¿»∆¿ƒ»
שלמעלה  בעניינים העבודה לגבי

‰È‡מהעולם  BÊ ‰„È¯iL ‡l‡∆»∆¿ƒ»ƒ
‰iÏÚ C¯Bˆ היא דבר של ובסופו ∆¬ƒ»

אלוקות  והתגלות גדולה עלייה מביאה

כולו. העולם ‰a',בכל ÔÙB‡·e»∆«
BÈÚ ÏkL ÔÂÈk העובד האדם של ≈»∆»ƒ¿»

ה' ÓÏאת ‡l‡ BÈ‡BˆÙÁ ‡l ≈∆»¿«≈∆¿
‰e‡˙pL ‰"aw‰ ÏL BBˆ¯e¿∆«»»∆ƒ¿«»
‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈ƒ»

,ÌÈBzÁ˙a ומחשבתו כוונתו וכל ¿«¿ƒ
ה' רצון את למלא vÓ„היא È¯‰¬≈ƒ«

˜eÏÈÁ ÔÈ‡ ˙eÓˆÚ‰ ˙Âk«»«»«¿≈ƒ
(B·Ú„‰הבדל  ÔBÈÏÚ ÔÈa≈∆¿¬»

ÔBzÁ˙Ï (‰Le„˜ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈¿»¿«¿
.(ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa ‰„B·Ú)¬»¿ƒ¿¿≈»»

,‡ÏÈÓ·e גם מלכתחילה, הרי ¿≈»
גשמיים, דברים עם במגע בא כשהאדם

ÔÈÚ dÈ‡ ‰hÓÏ ‰„B·Ú‰»¬»¿«»≈»ƒ¿»
‰„È¯È ÏL,נחות למצב נעלה ממצב ∆¿ƒ»

‰„e˜p‰ da Lb¯pL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿»»«¿»
˙ÈÏÏk‰ העניינים כל חדורים שבה «¿»ƒ

ה' עבודת של הפרטים ««¿(ÏÏk‡וכל
‡leÎc לעיל ÏÎaLכמבואר ( ¿»∆¿»

,LnÓ ‰ÂLa ‰„B·Ú‰ ÈÈÚƒ¿¿≈»¬»¿»∆«»
˙eÓˆÚ‰ ˙Âk שמאחר וכאמור «»«»«¿

היא  האלוקות ומהות "עליון"ועצמות בין הבדל אין לגביה גדר, מכל למעלה

הדרגות ההתעלות e‰ÊÂל"תחתון". חילוקי כל ¯Ê‡מעל Ìb והתוכן הסוד ¿∆«»»
Ï"Êהפנימי  eÈÓÎÁ e„ÓlL ÈÙk ,ÌBÈ ÏÎa ˙BÎ¯a ‰‡Óc¿≈»¿»¿»¿ƒ∆»¿¬»≈«

‰Ó È¯˜z Ï‡ ,CnÚÓ Ï‡BL EÈ˜Ï‡ '‰ ‰Ó ¯Ó‡pM ‰nÓƒ«∆∆¡«»¡…∆≈≈ƒ»«ƒ¿≈»

ÌÈLe¯ca ¯‡·Ók ,‰‡Ó ‡l‡32 זה בנושא העוסקים חסידות מאמרי ∆»≈»«¿…»«¿ƒ
‡e‰ ‰‡nL אותיות˙ÙÒB˙a '‰Ó' האות‡e‰ '‰Ó' ,Û"Ï‡ ∆≈»»¿∆∆»∆»

) ÏeËÈa‰ ÔÈÚ עצמם על אמרו ואהרן שמשה Ó‰כפי eÁÂ33,( ƒ¿««ƒ¿«¿»
'‰Ó'c ÏeËÈa‰ È„ÈŒÏÚÂ ופנימי עמוק ביטול ÌÈÎÈLÓÓשהוא ¿«¿≈«ƒ¿»«¿ƒƒ

את  גילוי לידי ∆»«‰‡Û"Ï,ומביאים
,(‰‡Ó) ¯˙k‰ ˙ÈÁa¿ƒ««∆∆≈»
ŒÏÚ ‰hÓÏ ÈeÏÈ‚a CLÓeiL∆¿«¿ƒ¿«»«

.˙BÎ¯a‰ È„È הדבר וטעם ¿≈«¿»
בעולם  אלוקות התגלות גורם שהביטול

B˙„B·ÚLהוא  ÔÂÈÎc מי של ¿≈»∆¬»
פניות  ללא היא לחלוטין שבטל

היא  כוונתו כל אלא אישיות ונגיעות

והעבודה  ה', רצון את È‰ƒ‡לעשות
'ÏBÚ ˙Ïa˜'‰Â ÏeËÈa‰ „vÓƒ««ƒ¿««»«
,‰ÓLp‰ ÌˆÚ ‰lb˙Ó daL∆»ƒ¿«∆∆∆«¿»»
הנשמה  עצם על שמדובר כיוון שכן

מגילוי, למעלה הוא מהותו שבעצם

הכוחות  באחד מתגלה הוא אין

ואבר  מאד נעלה כוח גם כי הפרטיים,

לא  הם בגוף מאד 'כלים'נעלה

עצם  את 'לקלוט' ובכוחם שביכולתם

ידי  על דווקא 'נתפס' והעצם הנשמה,

והיישות  האישית המציאות ביטול

קבלת  מתוך עבודה ידי ועל העצמית

שיש  והנאה ופנייה עניין מתוך ולא עול

מצד  היא העבודה כל ואם לאדם,

רצונות ‰¯Èהביטול שום לאדם אין ¬≈
וכוונות  אלא ומטרות משלו אישיות

‡lÓÏ ‡l‡ BÈ‡ BÈÚ Ïk»ƒ¿»≈∆»¿«≈
,‰"aw‰ ÏL BˆÙÁÂ BBˆ¿̄¿∆¿∆«»»
˙ÈÏÏk‰ ‰„e˜p‰ È‰BfL∆ƒ«¿»«¿»ƒ

דכולא", ÈÈÚה"כללא ÏÎc¿»ƒ¿¿≈
.˙eÓˆÚ‰ ˙Âk ,‰„B·Ú‰»¬»«»«»«¿

‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Ê¿«ƒ∆≈¿»≈«
‰‡Ó ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ ·e˙kM∆»«ƒ¿«≈»»≈»
Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰L»»¿∆¿ƒ»»¿∆«
ÈM"L ,‰¯N ÈiÁ ÈL ÌÈL»ƒ¿≈«≈»»∆¿≈
ŒÈÙa ÔÈÚ BÈ‡) "‰¯N ÈiÁ«≈»»≈ƒ¿»ƒ¿≈
'‚Ó ‰ÏÚÓlL BÓˆÚ«¿∆¿«¿»ƒ

,ÌÈL Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰L ‰‡Óc ˙B˜eÏÁ‰ שאםֿכן «¬¿≈»»»¿∆¿ƒ»»¿∆«»ƒ
כאמור  מקרא, של פשוטו לפי לפירוש מתאים לא חסידות עלֿפי הפירוש

ÌÓˆÚ,לעיל  ‰L Ê"Î˜‰ Ì‰ (‡l‡ וכאן הפסוק, בתחילת האמורים ∆»≈«»»«¿»
מלמד  הכתוב שרה" חיי "שני Èk,באמירה .‰·BËÏ ÔÈÂL ÔÏekL∆»»ƒ¿»ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



יי `"ypz'd ,oeygxn a"k ,dxy iig t"y

העֹולם. מל אלקינּו) ּד(הוי' הּגילּוי ּבהם ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹנמׁש

ּכללא  ׁשנה מאה הּזהר ּבדברי הּפירּוׁש ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹוזהּו

יֹומא  ּבכל ּברכאן ּדמאה ּברזא ּכי 26ּדכּוּלא , ְְְְְִִֵָָָָָָָָ

העבֹודה  ּכל ּכללּות הּוא ּברכֹות ּדמאה ְְְְֲִֵָָָָָָָָהענין

ׁשנה  ּדמאה ענין וזהּו למּטה, אלקּות ְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹלהמׁשי

אלקּות  להמׁשי העבֹודה ּכללּות ּדכּוּלא, ְְְְְֱֲִַָָָָָָֹּכללא

ּבהּמֹוחין  וההתלּבׁשּות ההמׁשכה עלֿידי ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָלמּטה,

לבחינת  ועד ׁשנה), (עׂשרים הּמּדֹות אל ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָהּׁשּיכים

 ֿ ׁשעל הּבנין, ימי ׁשבעת ׁשנים), (ׁשבע ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהּמּדֹות

העֹולם  נברא הּמּדֹות)27ידם (ּבבחינת ּובהם , ְְִִִִֶַַָָָָָָ

הּזה  ּבּזמן העבֹודה עיקר .28היא ְֲִִֶַַַַָָ

ּדמאה p‰Â‰,ו) וההתלּבׁשּות ההמׁשכה עלֿידי ¿ƒ≈ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָ

הּׁשּיכים  ּבהּמֹוחין ּדכּוּלא, ּכללא ְְְִִַַַָָָָָָׁשנה

(ׁשבע  ּובהּמּדֹות ׁשנה) (עׂשרים הּמּדֹות ְְִִִֶֶֶַַַָָאל

ׁשּיהיה  ּכדי ּבפֹועל ּבמעׂשה לעבֹודה עד ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָׁשנים)

ּבירּור  על (נֹוסף נעׂשה אזי ּבעֹולם, אלקּות ֱֲֲִֵֶַַַָָָֹּגילּוי

ּבבחינת  יֹותר ּגדֹול עילּוי ּגם הּמּטה) ְְִִִִֵַַַַָָוזיּכּו

ּכּידּוע  ּדכּולא, ּכללא ׁשנה ׁשעלֿידי 29מאה ְְְֵֵֶַַַָָָָָָָ

ּגם  מקּבל להּתחּתֹון, להׁשּפיע ּדהעליֹון ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָהּירידה

סדר  ּכל (ׁשּלכן הּתחּתֹון מעלת ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָהעליֹון

ּתחּלתן  ּדנעּוץ ּבאֹופן הּוא ְְְְְְִִֶַַָָָההׁשּתלׁשלּות

מהּתחּתֹון).30ּבסֹופן  לקּבל ּגם צרי ׁשהעליֹון , ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

מּפני  היא למּטה ׁשההמׁשכה ּכיון מּזה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָויתרה

ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשּנתאּוה

למּטה 31ּבתחּתֹונים  ההמׁשכה עלֿידי הרי , ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָ

ּתֹואר  מּכל ׁשּלמעלה העצמּות ּכונת ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָנׁשלמת

ּוגבּול, ּגבּול ּבלי ּומּטה, מעלה ׁשּלכן, ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָוגדר.

ּבעבֹודה, אּלּו אֹופּנים ּדב' והחילּוק מּמׁש. ְְֲִִִֵַַַָָָָׁשוין
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(26.18 שבהערה חיים ותורת הזהר ביאורי גם ועוד.27)ראה ב. חצר, ח"ג א. רמז, ח"א אל 28)זהר ד"ה בארוכה ראה

ואילך). ד ע' ח"א דברים האמצעי אדמו"ר (מאמרי האמצעי לאדמו"ר מואב את ג 29)תצר צז, דא"ח) (עם סידור ראה

ובכ"מ. מ"ז.30)ואילך. פ"א יצירה רפל"ו.31)ספר תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר ג. בחוקותי טז. נשא תנחומא ראה
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,ÌÏBÚ‰ CÏÓ (eÈ˜Ï‡.בעולם ותתגלה תומשך שהאלוקות כלומר ¡…≈∆∆»»

‡Ê¯a ‡leÎc ‡ÏÏk ‰L ‰‡Ó ¯‰f‰ È¯·„a Le¯Èt‰ e‰ÊÂ¿∆«≈¿ƒ¿≈«…«≈»»»¿»»¿»¿»»
‡ÓBÈ ÏÎa Ô‡Î¯a ‰‡Óc26, מאה בסוד הכול כלל הוא שנה" "מאה ¿≈»ƒ¿»»¿»»

שרה  בחיי האמורים שנה" "מאה בין הקשר מובן זה ולפי יום, בכל ברכות

בכל  לברך אדם שחייב ברכות" ו"מאה

BÎ¯a˙יום  ‰‡Óc ÔÈÚ‰ Èkƒ»ƒ¿»¿≈»¿»
‰„B·Ú‰ Ïk ˙eÏÏk ‡e‰¿»»»¬»

,‰hÓÏ ˙e˜Ï‡ CÈLÓ‰Ï כפי ¿«¿ƒ¡…¿«»
השחר, ברכות לגבי הן לעיל שנתבאר

לגבי  והן שמונהֿעשרה ברכות לגבי הן

הנהנין, ÔÈÚהתוכן e‰ÊÂברכות ¿∆ƒ¿«
,‡leÎc ‡ÏÏk ‰L ‰‡Óc¿≈»»»¿»»¿»
CÈLÓ‰Ï ‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk¿»»¬»¿«¿ƒ
È„ÈŒÏÚ ,‰hÓÏ ˙e˜Ï‡¡…¿«»«¿≈

˙eLaÏ˙‰‰Â ‰ÎLÓ‰‰ של ««¿»»¿«ƒ¿«¿
תחילה  מהספירות, שלמעלה אלוקות

˙Bcn‰ Ï‡ ÌÈÎiM‰ ÔÈÁBn‰a¿«ƒ««»ƒ∆«ƒ
˙ÈÁ·Ï „ÚÂ ,(‰L ÌÈ¯NÚ)∆¿ƒ»»¿«ƒ¿ƒ«
˙Ú·L ,(ÌÈL Ú·L) ˙Bcn‰«ƒ∆«»ƒƒ¿«
‡¯· Ì„ÈŒÏÚL ,ÔÈa‰ ÈÓÈ¿≈«ƒ¿»∆«»»ƒ¿»

ÌÏBÚ‰27, וחסידות בקבלה כמבואר »»
שבע  באמצעות ו'נבנה' נברא שהעולם

הראשון  (ביום העליונות המידות

מידת  ופעלה האירה בראשית למעשה

וכן  הגבורה מידת השני ביום החסד,

‰Bcn˙)הלאה) ˙ÈÁ·a) Ì‰·e»∆ƒ¿ƒ««ƒ
ÔÓfa ‰„B·Ú‰ ¯˜ÈÚ ‡È‰ƒƒ«»¬»«¿«

‰f‰28 ואין בגלות נמצאים כאשר «∆
את  לעבוד שקשה כך גלוי, אלוקי אור

עבודה  שהיא המוחין באמצעות ה'

(ותהיה  המידות מעבודת יותר נעלית

לבוא). לעתיד בעיקר

‰ÎLÓ‰‰ È„ÈŒÏÚ ,‰p‰Â (Â¿ƒ≈«¿≈««¿»»
‰L ‰‡Óc ˙eLaÏ˙‰‰Â¿«ƒ¿«¿¿≈»»»

,‡leÎc ‡ÏÏk הפירוש לפי שהיא ¿»»¿»
הכתר, בחינת הפירוש הראשון ולפי

(כמבואר  בעצם מוחין בחינת השני

‡Ïלעיל) ÌÈÎiM‰ ÔÈÁBn‰a¿«ƒ««»ƒ∆
‰„B·ÚÏ „Ú (ÌÈL Ú·L) ˙Bcn‰·e (‰L ÌÈ¯NÚ) ˙Bcn‰«ƒ∆¿ƒ»»¿«ƒ∆«»ƒ««¬»
ÈÊ‡ ,ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb ‰È‰iL È„k ÏÚBÙa ‰NÚÓa¿«¬∆¿«¿≈∆ƒ¿∆ƒ¡…»»¬«

‰hn‰ CekÈÊÂ ¯e¯Èa ÏÚ ÛÒB) ‰NÚ מגילוי כתוצאה שנפעל «¬∆»«≈¿ƒ««»
בעולם  ÏÏk‡אלוקות ‰L ‰‡Ó ˙ÈÁ·a ¯˙BÈ ÏB„b ÈeÏÈÚ Ìb («ƒ»≈ƒ¿ƒ«≈»»»¿»»

,‡ÏeÎc,עצמה מצד שלה מהמדרגה יותר נעלית למדרגה מתעלית שהיא ¿»
למטה, וההשפעה הירידה Úe„ik29ÔBÈÏÚ‰cללא ‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚL «»«∆«¿≈«¿ƒ»¿»∆¿

ÔBzÁz‰ ˙ÏÚÓ ÔBÈÏÚ‰ Ìb Ïa˜Ó ,ÔBzÁz‰Ï ÚÈtL‰Ï כי ¿«¿ƒ«¿««¿¿«≈«»∆¿«¬«««¿
במדרגה, למטה הוא התחתון השתלשלות' 'סדר של המדרגות סדר לפי אמנם

שאינם  מסוימים פרטים בו יש אבל

משפיע  העליון וכאשר בעליון, נמצאים

הרי  עמו, ומתחבר ומתקשר לתחתון,

מזה  וכתוצאה ממנו מקבל גם הוא

ויתרון, עילוי עצמו בעליון נוסף

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò Ïk ÔÎlL)∆»≈»≈∆«ƒ¿«¿¿
מעלה  מלמעלה מדרגות ריבוי בו שיש

מטה  למטה ÔÙB‡aעד ‡e‰¿∆
ÔÙBÒa Ô˙lÁz ıeÚc30, היינו ¿»¿ƒ»»¿»

- ההתחלה בין מיוחד קשר שיש

כזה  באופן התחתון, - והסוף העליון

ÔBÈÏÚ‰L אל ומאיר משפיע רק לא ∆»∆¿
העליון  אלא Ìbהתחתון CÈ¯»̂ƒ«

.(ÔBzÁz‰Ó Ïa˜Ï¿«≈≈««¿
,‰fÓ ‰¯˙ÈÂ בלבד זו לא ƒ≈»ƒ∆

פועלת  לתחתון מהעליון שההמשכה

ויתרון  פועלת עילוי היא אלא בתחתון

כי  יותר, עוד נעלה «≈ÔÂÈkדבר
‰ÎLÓ‰‰L האלוקי של האור ∆««¿»»

ÈtÓמלמעלה  ‡È‰ ‰hÓÏ¿«»ƒƒ¿≈
BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pL∆ƒ¿«»«»»ƒ¿

ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È31, ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ
(ובמיוחד  התחתונים העולמות שדווקא

שאין  תחתון שהוא הגשמי הזה העולם

בספר  כמבואר הימנו, למטה תחתון

להיות  ראוי מקום יהיה התניא),

השכינה, להשראת ŒÏÚ‰¯"דירה" È ¬≈«
˙ÓÏL ‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰ È„È¿≈««¿»»¿«»ƒ¿∆∆

בפועל  ומתגשמת »«»Âk˙מתקיימת
¯‡Bz ÏkÓ ‰ÏÚÓlL ˙eÓˆÚ‰»«¿∆¿«¿»ƒ»«

¯„‚Â ברוך הקדוש של ה"תאוה" שכן ¿∆∆
בתחתונים" "דירה לו שתהיה הוא

והיא  ומהותו, עצמותו בעצם מושרשת

מכל  ולמעלה תואר מכל למעלה

ו'ציור'. ומהותו ÔÎlL,הגדרה עצמותו על שמדובר hÓe‰,כיון ‰ÏÚÓ ∆»≈«¿»«»
LnÓ ÔÈÂL ,Ïe·‚e Ïe·b ÈÏa ואין גדרים שום אין עצמותו לגבי כי ¿ƒ¿¿»ƒ«»

כמו  בדיוק מקום תופס לא והעליון הבליֿגבול ולגביו דרגות, חילוקי שום

והתחתון. הגבול
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(עבֹודה  עליֹון ּבין חילּוק יׁש הא' ְְֲִֵֵֶֶֶָָׁשּבאֹופן

ּבעניני  (עבֹודה לתחּתֹון קדּוׁשה) ְְְְְְְְְֲִִֵֵַָָּבעניני

ירידה, ׁשל ענין הּוא למּטה והעבֹודה ְְְְֲִִֶַָָָָָָָהעֹולם),

הי  זֹו ׁשּירידה הּב',אּלא ּובאֹופן עלּיה. צֹור א ְֲִִִֶֶֶֶַָָָָ

ּורצֹונֹו חפצֹו למּלא אּלא אינֹו ענינֹו ׁשּכל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכיון

ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות ׁשּנתאּוה הּקּב"ה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשל

חילּוק  אין העצמּות ּכונת מּצד הרי ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָּבתחּתֹונים,

לתחּתֹון  קדּוׁשה) ּבעניני (עבֹודה עליֹון ְְְְְְְֲִֵֵֶַָָּבין

העבֹודה  ּובמילא, העֹולם). ּבעניני ְְְְֲֲִֵֵָָָָָָ(עבֹודה

ּבּה ׁשּנרּגׁש ּכיון ירידה, ׁשל ענין אינּה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָלמּטה

עניני  ׁשּבכל ּדכּוּלא) (ּכללא הּכללית ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָהּנקּודה

ּגם  וזהּו העצמּות. ּכונת מּמׁש, ּבׁשוה ְְְֲֶֶַַַַַָָָָָָהעבֹודה

חכמינּו ׁשּלמדּו ּכפי יֹום, ּבכל ּברכֹות ּדמאה ְְְְְֲִֵֵֶָָָָָָָרזא

,מעּמ ׁשֹואל אלקי ה' מה ּׁשּנאמר מּמה ֱֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹז"ל

ּבהּדרּוׁשים  ּכמבאר מאה, אּלא מה ּתקרי 32אל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ענין  הּוא 'מה' אל"ף, ּבתֹוספת 'מה' הּוא ְְִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּמאה

מה  (ונחנּו ּד'מה'33הּביטּול הּביטּול ועלֿידי ,( ְְְְְִִֵַַַַָָ

(מאה), הּכתר ּבחינת האל"ף, ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָממׁשיכים

ּדכיון  הּברכֹות. עלֿידי למּטה ּבגילּוי ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָׁשּיּומׁש

ׁשּבּה עֹול' וה'קּבלת הּביטּול מּצד היא ְֲִִִֶֶַַַַַָָָׁשעבֹודתֹו

אּלא  אינֹו ענינֹו ּכל הרי הּנׁשמה, עצם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמתּגּלה

הּנקּודה  ׁשּזֹוהי הּקּב"ה, ׁשל וחפצֹו רצֹונֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָלמּלא

העצמּות. ּכונת העבֹודה, עניני ּדכל ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָהּכללית

חּיי ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ז) וּיהיּו ּׁשּכתּוב מה לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְִֵֵֵֶַַַָָ

ׁשנה  ועׂשרים ׁשנה מאה ְְִֵֶָָָָָָָׂשרה

ׂשרה" חּיי ׁש"ּׁשני ׂשרה, חּיי ׁשני ׁשנים ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוׁשבע

החלּוקֹות  מג' ׁשּלמעלה עצמֹו ּבפני ענין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ(אינֹו

הם  אּלא) ׁשנים, וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּדמאה

ּכי, לטֹובה. ׁשוין ׁשּכּולן עצמם, ׁשנה ְְִִֶַַָָָָָָהקכ"ז
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שבהערה 32) תער"ב המשך ב. קיא, שם פרשתנו אוה"ת ואילך. עט ע' פרשתנו להצ"צ הזהר ביאורי גם וראה .14 שבהערה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
el‡ ÌÈpÙB‡ '·c ˜eÏÈÁ‰Â לגבי האמורים העניינים שני היינו ¿«ƒ¿«ƒ≈

ולהאיר  ולזכך לברר כדי שבאה השפעה האחד, למטה. מלמעלה ההמשכה

לעשות  העליונה הכוונה את להשלים כדי היא שההארה והשני, המטה. את

התחתונים  בעולמות לה' ביטוי B·Úa„‰,דירה לידי באים שהם כפי »¬»
ואחד  אחד כל של ה' בעבודת

'‡‰ ÔÙB‡aL אור המשכת שעניינו ∆¿∆»
ממדרגה  למטה, מלמעלה אלוקי

eÏÈÁ˜למדרגה  LÈ הבדלÔÈa ≈ƒ≈
‰Le„˜ ÈÈÚa ‰„B·Ú) ÔBÈÏÚ∆¿¬»¿ƒ¿¿≈¿»

בעצם)מקביל  מוחין (או כתר לבחינת

מהעולם  ÔBzÁ˙Ïשלמעלה (¿«¿
ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa ‰„B·Ú) מקביל ¬»¿ƒ¿¿≈»»

ומידות  מוחין B·Ú‰Â„‰לבחינת ,(¿»¬»
,‰„È¯È ÏL ÔÈÚ ‡e‰ ‰hÓÏ¿«»ƒ¿»∆¿ƒ»
שלמעלה  בעניינים העבודה לגבי

‰È‡מהעולם  BÊ ‰„È¯iL ‡l‡∆»∆¿ƒ»ƒ
‰iÏÚ C¯Bˆ היא דבר של ובסופו ∆¬ƒ»

אלוקות  והתגלות גדולה עלייה מביאה

כולו. העולם ‰a',בכל ÔÙB‡·e»∆«
BÈÚ ÏkL ÔÂÈk העובד האדם של ≈»∆»ƒ¿»

ה' ÓÏאת ‡l‡ BÈ‡BˆÙÁ ‡l ≈∆»¿«≈∆¿
‰e‡˙pL ‰"aw‰ ÏL BBˆ¯e¿∆«»»∆ƒ¿«»
‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈ƒ»

,ÌÈBzÁ˙a ומחשבתו כוונתו וכל ¿«¿ƒ
ה' רצון את למלא vÓ„היא È¯‰¬≈ƒ«

˜eÏÈÁ ÔÈ‡ ˙eÓˆÚ‰ ˙Âk«»«»«¿≈ƒ
(B·Ú„‰הבדל  ÔBÈÏÚ ÔÈa≈∆¿¬»

ÔBzÁ˙Ï (‰Le„˜ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈¿»¿«¿
.(ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa ‰„B·Ú)¬»¿ƒ¿¿≈»»

,‡ÏÈÓ·e גם מלכתחילה, הרי ¿≈»
גשמיים, דברים עם במגע בא כשהאדם

ÔÈÚ dÈ‡ ‰hÓÏ ‰„B·Ú‰»¬»¿«»≈»ƒ¿»
‰„È¯È ÏL,נחות למצב נעלה ממצב ∆¿ƒ»

‰„e˜p‰ da Lb¯pL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿»»«¿»
˙ÈÏÏk‰ העניינים כל חדורים שבה «¿»ƒ

ה' עבודת של הפרטים ««¿(ÏÏk‡וכל
‡leÎc לעיל ÏÎaLכמבואר ( ¿»∆¿»

,LnÓ ‰ÂLa ‰„B·Ú‰ ÈÈÚƒ¿¿≈»¬»¿»∆«»
˙eÓˆÚ‰ ˙Âk שמאחר וכאמור «»«»«¿

היא  האלוקות ומהות "עליון"ועצמות בין הבדל אין לגביה גדר, מכל למעלה

הדרגות ההתעלות e‰ÊÂל"תחתון". חילוקי כל ¯Ê‡מעל Ìb והתוכן הסוד ¿∆«»»
Ï"Êהפנימי  eÈÓÎÁ e„ÓlL ÈÙk ,ÌBÈ ÏÎa ˙BÎ¯a ‰‡Óc¿≈»¿»¿»¿ƒ∆»¿¬»≈«

‰Ó È¯˜z Ï‡ ,CnÚÓ Ï‡BL EÈ˜Ï‡ '‰ ‰Ó ¯Ó‡pM ‰nÓƒ«∆∆¡«»¡…∆≈≈ƒ»«ƒ¿≈»

ÌÈLe¯ca ¯‡·Ók ,‰‡Ó ‡l‡32 זה בנושא העוסקים חסידות מאמרי ∆»≈»«¿…»«¿ƒ
‡e‰ ‰‡nL אותיות˙ÙÒB˙a '‰Ó' האות‡e‰ '‰Ó' ,Û"Ï‡ ∆≈»»¿∆∆»∆»

) ÏeËÈa‰ ÔÈÚ עצמם על אמרו ואהרן שמשה Ó‰כפי eÁÂ33,( ƒ¿««ƒ¿«¿»
'‰Ó'c ÏeËÈa‰ È„ÈŒÏÚÂ ופנימי עמוק ביטול ÌÈÎÈLÓÓשהוא ¿«¿≈«ƒ¿»«¿ƒƒ

את  גילוי לידי ∆»«‰‡Û"Ï,ומביאים
,(‰‡Ó) ¯˙k‰ ˙ÈÁa¿ƒ««∆∆≈»
ŒÏÚ ‰hÓÏ ÈeÏÈ‚a CLÓeiL∆¿«¿ƒ¿«»«

.˙BÎ¯a‰ È„È הדבר וטעם ¿≈«¿»
בעולם  אלוקות התגלות גורם שהביטול

B˙„B·ÚLהוא  ÔÂÈÎc מי של ¿≈»∆¬»
פניות  ללא היא לחלוטין שבטל

היא  כוונתו כל אלא אישיות ונגיעות

והעבודה  ה', רצון את È‰ƒ‡לעשות
'ÏBÚ ˙Ïa˜'‰Â ÏeËÈa‰ „vÓƒ««ƒ¿««»«
,‰ÓLp‰ ÌˆÚ ‰lb˙Ó daL∆»ƒ¿«∆∆∆«¿»»
הנשמה  עצם על שמדובר כיוון שכן

מגילוי, למעלה הוא מהותו שבעצם

הכוחות  באחד מתגלה הוא אין

ואבר  מאד נעלה כוח גם כי הפרטיים,

לא  הם בגוף מאד 'כלים'נעלה

עצם  את 'לקלוט' ובכוחם שביכולתם

ידי  על דווקא 'נתפס' והעצם הנשמה,

והיישות  האישית המציאות ביטול

קבלת  מתוך עבודה ידי ועל העצמית

שיש  והנאה ופנייה עניין מתוך ולא עול

מצד  היא העבודה כל ואם לאדם,

רצונות ‰¯Èהביטול שום לאדם אין ¬≈
וכוונות  אלא ומטרות משלו אישיות

‡lÓÏ ‡l‡ BÈ‡ BÈÚ Ïk»ƒ¿»≈∆»¿«≈
,‰"aw‰ ÏL BˆÙÁÂ BBˆ¿̄¿∆¿∆«»»
˙ÈÏÏk‰ ‰„e˜p‰ È‰BfL∆ƒ«¿»«¿»ƒ

דכולא", ÈÈÚה"כללא ÏÎc¿»ƒ¿¿≈
.˙eÓˆÚ‰ ˙Âk ,‰„B·Ú‰»¬»«»«»«¿

‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Ê¿«ƒ∆≈¿»≈«
‰‡Ó ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ ·e˙kM∆»«ƒ¿«≈»»≈»
Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰L»»¿∆¿ƒ»»¿∆«
ÈM"L ,‰¯N ÈiÁ ÈL ÌÈL»ƒ¿≈«≈»»∆¿≈
ŒÈÙa ÔÈÚ BÈ‡) "‰¯N ÈiÁ«≈»»≈ƒ¿»ƒ¿≈
'‚Ó ‰ÏÚÓlL BÓˆÚ«¿∆¿«¿»ƒ

,ÌÈL Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰L ‰‡Óc ˙B˜eÏÁ‰ שאםֿכן «¬¿≈»»»¿∆¿ƒ»»¿∆«»ƒ
כאמור  מקרא, של פשוטו לפי לפירוש מתאים לא חסידות עלֿפי הפירוש

ÌÓˆÚ,לעיל  ‰L Ê"Î˜‰ Ì‰ (‡l‡ וכאן הפסוק, בתחילת האמורים ∆»≈«»»«¿»
מלמד  הכתוב שרה" חיי "שני Èk,באמירה .‰·BËÏ ÔÈÂL ÔÏekL∆»»ƒ¿»ƒ
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ypz'd"`יב ,oeygxn a"k ,dxy iig t"y

ּבמאה  ׁשּנעׂשה העילּוי מבֹואר הּכתּוב ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבתחילת

ּדבת  ענין ׁשּזהּו למּטה, ההמׁשכה עלֿידי ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשנה

ּגם  נֹוסף ׁשּבמאה ז', ּכבת כ' ּובת כ' ּכבת ְְְֵֶַַַַָָק'

העילּוי  ּגם נֹוסף ּובעׂשרים ּדעׂשרים, ְְְְִִִִֶֶַָָָהעילּוי

ּב מֹוסיף ּולאחריֿזה ׂשרה,ּדׁשבע. חּיי ׁשני ּכתּוב ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

עׂשרים  (ּכתר) ׁשנה ּדמאה העבֹודה סּוגי ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּכל

ׁשוין  הם (מּדֹות) ׁשנים וׁשבע (מֹוחין) ְִִִִֵֶַָָָָׁשנה

ּכונת  להׁשלים הּוא ענינם ׁשּכל ְְְְִִֶַַַָָָָָלטֹובה,

ּבׁשוה  העבֹודה עניני ּבכל ׁשהיא .34העצמּות, ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָ

לטֹובה, ׁשוין ּדכּולן ּבהּבאּור להֹוסיף ְְְְְִִֵֵַָָָויׁש

הּטֹוב  וטבע הּטֹוב ּומקֹור עצם על רֹומז ְְֵֶֶֶֶַַַַָׁשּטֹובה

ּכל 35להטיב  ׁשל ּבנׁשמתֹו ּומתּגּלה ׁשּנמׁש ּכפי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ

מּמעל  אלקה "חלק ׁשהיא מּיׂשראל ואחד ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאחד

ּתֹופסים 36מּמׁש" ׁשעלֿידֹו העצם מן חלק , ְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

עצם 37ּבהעצם  מּצד היא העבֹודה וכאׁשר , ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָ

אזי  עֹול ', וה'קּבלת הּביטּול ענין ׁשּזהּו ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָהּנׁשמה,

היא  וההׁשּתּוּות ּבׁשוה, הם העבֹודה עניני ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּכל

ּבהּנקּודה  חדּורים העבֹודה עניני ׁשּכל ְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָלטֹובה,

למּטה, הּטֹוב עצם וגילּוי ּדהמׁשכת ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָהּכללית

ּבתחּתֹונים. ּדירה יתּבר לֹו ְְְְִִִִֵַָָלהיֹות

נׁשלמּוÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ,ח) אּלה ׁשּבימינּו ׁשּכיון ƒƒ»ְְְִֵֵֵֶֶֶָָ

ּבכל  ועבֹודתנּו מעׂשינּו ְֲֲֵֵַַָָָּכל

וׁשבע  ׁשנה ועׂשרים ׁשנה ּדמאה הענינים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּפרטי

ׁשוין  ׁשּכּולן ׂשרה" חּיי ּד"ׁשני ּובאֹופן ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשנים,

אדמּו"ר  מֹוריֿוחמי קדּוׁשת ּכבֹוד ּכדברי ְְְְְְְִִִֵַַָָלטֹובה,

הּכפּתֹורים  את צחצחּו ׁשּכבר ּדֹורנּו ,38נׂשיא ְְְְְִִִֵֶֶַַָ

מּוכנים  צדקנּו,39ועֹומדים מׁשיח ּפני לקּבל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָ

ׁשנים  עׂשירּיֹות עֹוד עברּו ׁשּלאחריֿזה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָּובפרט
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כ'34) ובת כ' כבת ק' (בת למטה ההמשכה ע"י (מאה) בהעליון שנעשה בהעילוי גם שייך שוין" ד"כולן שהענין להעיר,

מתגלה  שעי"ז גם אלא) המטה, מעלת אצלו שנוסף רק (לא הוא למטה ירידתו ע"י בעליון שנעשה העילוי כי ז'), כבת

מזה  כי שוין", ד"כולן הענין אמיתת זה אין אבל, למטה. גם לירד וביכלתו דמעלה בהגדר מוגדר שאינו שלו, הבליֿגבול

הענין  שישנו מוכח, שלו), הבל"ג יותר מתגלה יותר למטה שיורד (וככל למטה ירידתו ע"י הוא שלו הבל"ג שגילוי עצמו

מלכתחילה  אין העצמות לגבי משא"כ בזה), מוגדר שאינו וההפלאה העילוי עליו לומר שייך (שלכן ו"מטה" ד"מעלה"

ממש. שוין" "כולן העצמות, כוונת להשלים היא כשהעבודה ולכן ומטה, דמעלה המלך 35)הגדר שעשועי שער עמה"מ

א). (עט, פ"ד שעהיוה"א רפ"ב.36)רפ"א. וש"נ.37)תניא רכז. סי' הוספות תשנ"ט) קה"ת, (הוצאת טוב שם שיחת 38)כתר

.(42 ע' תרפ"ט (סה"ש תרפ"ט רעט.39)שמח"ת ע' ריש ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙k‰ ˙ÏÈÁ˙a מפורטים שנה",בו ל"מאה שלהם החלוקה לפי השנים ƒ¿ƒ««»

שנים" ו"שבע שנה" L‰"עשרים ‰‡Óa ‰NÚpL ÈeÏÈÚ‰ ¯‡B·Ó¿»»ƒ∆«¬∆¿≈»»»
ביו  הנעלית הדרגה (בחינת שהם בעצם")תר "מוחין בחינת או ה"כתר"

‰ÎLÓ‰‰ È„ÈŒÏÚ מלמעלה ˜'משם, ˙·c ÔÈÚ e‰fL ,‰hÓÏ «¿≈««¿»»¿«»∆∆ƒ¿»¿«
,'Ê ˙·k 'Î ˙·e 'Î ˙·k¿««¿«
ÈeÏÈÚ‰ Ìb ÛÒB ‰‡ÓaL∆¿≈»»«»ƒ
Ìb ÛÒB ÌÈ¯NÚ·e ,ÌÈ¯NÚc¿∆¿ƒ¿∆¿ƒ»«

Ú·Lc ÈeÏÈÚ‰ שלא מעלות שהם »ƒ¿∆«
גם  (ומעתה עצמם מצד בהם קיימות

חסידות  פי על הביאור זה בפרט

מקרא, של פשוטו לפי לביאור מתאים

ק' השתלשלות' 'סדר לפי אמנם כי

מז' נעלה וכ' (מוחין) מכ' נעלה (כתר)

ק' בבת ומעלה חידוש ואין (מידות)

שני  מצד אבל ז', כבת כ' ובת כ' כבת

למטה  מלמעלה מההשפעה כתוצאה

העליון, בק' יתרון מוסיף התחתון הכ'

בכ'). יתרון מוסיף הז' גם וכך

·e˙ka ÛÈÒBÓ ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe¿«¬≈∆ƒ«»
,‰¯N ÈiÁ ÈL והמשמעות ¿≈«≈»»

היא  ‰B·Ú„‰הפנימית È‚eÒ ÏkL∆»≈»¬»
ÌÈ¯NÚ (¯˙k) ‰L ‰‡Óc¿≈»»»∆∆∆¿ƒ
ÌÈL Ú·LÂ (ÔÈÁBÓ) ‰L»»ƒ¿∆«»ƒ

,‰·BËÏ ÔÈÂL Ì‰ (˙BcÓ) כי ƒ≈»ƒ¿»
ביניהם  יש השתלשלות' ב'סדר רק

באופן  מדובר כאן אבל מדרגות חילוקי

בהם  ‰e‡שניכר ÌÈÚ ÏkL∆»ƒ¿»»
,˙eÓˆÚ‰ ˙Âk ÌÈÏL‰Ï¿«¿ƒ«»«»«¿

‡È‰L שתהיה כדי בבריאה ה' רצון ∆ƒ
הוא  בתחתונים" ÈÈÚ"דירה ÏÎa¿»ƒ¿¿≈

‰ÂLa ‰„B·Ú‰34. »¬»¿»∆
ÛÈÒB‰Ï LÈÂ ענין e‡a‰a¯עוד ¿≈¿ƒ¿«≈

‰·BhL ,‰·BËÏ ÔÈÂL ÔÏeÎc¿»»ƒ¿»∆»
·Bh‰ ¯B˜Óe ÌˆÚ ÏÚ ÊÓB¯≈«∆∆¿«

·ÈË‰Ï ·Bh‰ Ú·ËÂ35 שזהו ¿∆««¿≈ƒ
ואחת  הקדושֿברוךֿהוא של עניינו

העולם, לבריאת והכוונות ÈÙk¿ƒהסיבות
ÏL B˙ÓLa ‰lb˙Óe CLÓpL∆ƒ¿»ƒ¿«∆¿ƒ¿»∆

ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ" ‡È‰L Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈∆ƒ≈∆∆…»ƒ««
"LnÓ36ÌˆÚ‰a ÌÈÒÙBz B„ÈŒÏÚL ÌˆÚ‰ ÔÓ ˜ÏÁ כתורת ,37, «»≈∆ƒ»∆∆∆«»¿ƒ¿»∆∆

לכן  דרגות, הבדלי בו ואין לחלקים מתחלק לא שהעצם כיוון כי הבעלֿשםֿטוב,

היא  שהנשמה וכיוון בכולו", תופס אתה הרי במקצתו", תופס כשאתה "העצם

ה  האלוקות, מעצמות התגלות חלק רי

מעצם  התגלות היא הנשמה מעצם

‰È‡האלוקות, ‰„B·Ú‰ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆»¬»ƒ
ÔÈÚ e‰fL ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆«¿»»∆∆ƒ¿«
ÈÊ‡ ,'ÏBÚ ˙Ïa˜'‰Â ÏeËÈa‰«ƒ¿««»«¬«
,‰ÂLa Ì‰ ‰„B·Ú‰ ÈÈÚ Ïk»ƒ¿¿≈»¬»≈¿»∆
קדושה  בענייני עבודה בין הבדל ואין

העולם  ענייני עם לעבודה

ÏkL ,‰·BËÏ ‡È‰ ˙eezL‰‰Â¿«ƒ¿«ƒ¿»∆»
ÌÈ¯e„Á ‰„B·Ú‰ ÈÈÚƒ¿¿≈»¬»¬ƒ
˙ÎLÓ‰c ˙ÈÏÏk‰ ‰„e˜p‰a¿«¿»«¿»ƒ¿«¿»«
,‰hÓÏ ·Bh‰ ÌˆÚ ÈeÏÈ‚Â¿ƒ∆∆«¿«»
מתגלה  האלוקי הטוב עצם וכאשר

פועל  לידי ובאה מתקיימת בעולם

כל  של והתכלית האלוקית הכוונה

Èc¯‰הבריאה  C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈ƒ»
.ÌÈBzÁ˙a¿«¿ƒ

ÔÂÈkL ,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ (Áƒƒ»∆≈»
‰l‡ eÈÓÈaL בני עבודת כל אחרי ∆¿»≈≈∆

רבות  שנים במשך ¿¿eÓÏLƒישראל
נפעלו eÈNÚÓוכבר Ïk»«¬≈

e˙„B·ÚÂבעולם ה' ÏÎaבעבודת «¬»≈¿»
‰L ‰‡Óc ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t¿»≈»ƒ¿»ƒ¿≈»»»
,ÌÈL Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ»»¿∆«»ƒ

באריכות, לעיל ∆¿ÔÙB‡·eהמפורטים
ÔÏekL "‰¯N ÈiÁ ÈL"cƒ¿≈«≈»»∆»
„B·k È¯·„k ,‰·BËÏ ÔÈÂL»ƒ¿»¿ƒ¿≈¿
¯"eÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈ¯BÓ ˙Le„¿̃«ƒ¿»ƒ«¿

הריי"צ kL·¯הרבי e¯Bc ‡ÈN¿ƒ≈∆¿»
ÌÈ¯BzÙk‰ ˙‡ eÁˆÁˆ38, היינו ƒ¿¿∆««¿ƒ

לכאורה  והחיצוני האחרון הפרט שגם

הפרטים  שאר שכל ובוודאי נשלם, כבר

נשלמו כבר פנימיים ÌÈ„ÓBÚÂ¿¿ƒהיותר
ÌÈÎeÓ39ÁÈLÓ Èt Ïa˜Ï »ƒ¿«≈¿≈¿ƒ«
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דאס  (וואס מתי עד יׂשראל ּבני צעקּו ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּבהם

ּתיכף  ּתבֹוא ׁשיעּור), א האבן אֹוי דאך ִֵֶַַָָָדארף

מׁשיח  עלֿידי והּׁשלמה האמּתית הּגאּולה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָּומּיד

(ּכפי  יצחק ּדתֹולדֹות הענין ּיתּגּלה ואז ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָצדקנּו,

ּכמאמר  ּבמנחה), ּבּתֹורה לקרֹוא ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָׁשּמתחילין

ז"ל רּבֹות  ליצחק 40ינּו יאמרּו ׁשּלעתידֿלבא ְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹ

אבינּו אּתה ּכי והּצחֹוק 41ּדוקא ׁשהּתענּוג ּכיון , ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ

ּכל 42(יצחק  ועבֹודתנּו מעׂשינּו עלֿידי ׁשּנעׂשה ( ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הּגלּות  זמן ׁשאז 43מׁש לעתידֿלבא, 44ּיתּגּלה ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּפינּו ׂשחֹוק ׁשנה 45יּמלא ּדמאה הענין יהיה ואז , ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָ

יֹותר  נעלה ּבאֹופן ׁשנים וׁשבע ׁשנה ,46ועׂשרים ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָ

הענין  והן ּברכֹות, מאה ׁשנה, ּדמאה הענין ְְְְְִִֵֵֵֵָָָָָָָָָהן

לכ"ז  (ּגם) ׁשרֹומז ׁשנה, אֹותּיֹות 47ּדכ"ז ְְִֵֶַָָ

יהיּו48הּתֹורה  ּומצֹות הּתֹורה עניני ׁשּכל ּכיון , ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

רצֹונ ּכמצות הּׁשלמּות, ותֹורה 49ּבתכלית , ְְְְְְְִִֵֶַַַָ

ּתצא  מאּתי ׁשּיתּגּלּו50חדׁשה ּתֹורה טעמי , ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

מׁשיח  ׁשל ּבתֹורתֹו ּגם 51לעתידֿלבא ּכֹולל , ְִִֵֶֶַַָָָָֹ

יֹום  לבעל עד נׂשיאינּו ּדרּבֹותינּו חדׁשה' ְְְֲִֵֵַַַַַָָָה'ּתֹורה

 ֿ ממּלא יחידֹו ּובנֹו מרחׁשון, ּדכ"ף ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָההּולדת

נׂשיא  אדמּו"ר מֹוריֿוחמי קדּוׁשת ּכבֹוד ְְְְְְִִִַַָמקֹומֹו

עפר  ׁשֹוכני ורּננּו ׁשהקיצּו והם 52ּדֹורנּו, , ְְְְִֵֵֵֶַָָָ

לגּבי  ּגם חידּוׁש חדׁשה, ּתֹורה ויאמרּו ְְְְֲִֵַַָָָָֹֹּבראׁשם,

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר עלּֿדר ּכביכֹול, 53הּקּב"ה, ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָ

מאּתי  חדׁשה לתֹורה עד נּצחּוני, ּבני ְְְֲִִִִִִֵַַָָָָנּצחּוני

מאּתי  עֹוד 54ּתצא, ילמדּו ׁשּלא ּובאֹופן ּדיקא, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹ

אֹותי  ידעּו ּכּולם ּכי גֹו' רעהּו את אֹותי 55איׁש ,54 ְִִִִֵֵֵֶָ

מּמׁש. מּמׁש מּמׁש, ּומּיד ּתיכף יהיה זה ׁשּכל העיקר, והּוא ועֹוד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּדיקא,
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ועוד.40) ואילך. סע"ד כד, ויצא ואילך. ד ד, תולדות חיים תורת ג. כא, ויצא ג. יז, תולדות תו"א וראה ב. פט, שבת

טז.41) סג, יט.42)ישעי' טז, לך לך עה"פ בפרש"י וראה ו. כא, וירא – אלקים לי עשה צחוק ע"ש יצחק בשם שנקרא

רפל"ז.43) תניא ב.44)ראה קכו, 45.40)תהלים שבהערה ויצא חיים ותורת תו"א ואילך. ד. יז, תולדות תו"א ראה 46)ראה

עיי"ש. כו', הבירורים כל תשלום לאחר בעוה"ב לע"ל קאי שרה חיי שני עוד מ"ש ואילך: ד קכו, פרשתנו חיים תורת

ועוד).47) לך. לך ר"פ יל"ש פמ"ח. דר"א פרקי – הגאולה על (שרומזים מנצפ"ך הכפולות האותיות סד"ה 48)בצירוף

תר"ל. שרה חיי ו 49)ויהיו כרך ויחי אוה"ת גֿד). צו, א. (צה, ויחי ר"פ חיים תורת ואילך. סע"א מו, ויחי תו"א ראה

ובכ"מ. ואילך. פי"ז תרל"ז וככה המשך ואילך. סע"ב תתתסח, ז כרך שם ואילך. ב פי"ג,50)תתשכח, ויק"ר ד. נא, ישעי'

ואילך)51)ג. רלט ע' ח"ב ליקוט בסה"מ לאח"ז נדפס תנש"א. מרחשון כ"ף (קה"ת תרע"ח* לך מגן אנכי ד"ה גם ראה

כו'".שגי  האמיתי שכר הקבלת עיקר והוא דמשיח הגילוי עיקר "זהו לבוא לעתיד תורה טעמי יט.52)לוי כו, ב"מ 53)ישעי'

ב. התורה.54)נט, אותיות (כ"ז) כל – ת' א' לג.55)אותיות לא, ירמי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊŒÈ¯Á‡lL Ë¯Ù·e ,e˜„ˆ הריי"צ הרבי של האמורה ההודעה לאחר ƒ¿≈ƒ¿»∆¿«¬≈∆

È˙Ó „Ú Ï‡¯NÈ Èa e˜Úˆ Ì‰aL ÌÈL ˙Bi¯ÈNÚ „BÚ e¯·Ú»¿¬ƒƒ»ƒ∆»∆»¬¿≈ƒ¿»≈«»«
הגאולה  ותבוא כבר תסתיים שהגלות „‡Íוהתחננו Û¯‡„ Ò‡„ Ò‡ÂÂ)»»«»

¯eÚÈL ‡ Ô·‡‰ CÈB‡ להיות צריך – מתי' 'עד הזעקה – לזה גם והרי »«ƒ
יימשך  שזה יתכן ולא ומידה, שיעור

שיעור  אין ÛÎÈzעד ‡B·z ,(»≈∆
˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡b‰ „iÓeƒ««¿»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«
ÔÈÚ‰ ‰lb˙i Ê‡Â ,e˜„ƒ̂¿≈¿»ƒ¿«∆»ƒ¿»
ÈÙk) ˜ÁˆÈ ˙B„ÏB˙c¿¿ƒ¿»¿ƒ
‰¯Bza ‡B¯˜Ï ÔÈÏÈÁ˙nL∆«¿ƒƒƒ¿«»
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,(‰ÁÓa¿ƒ¿»¿«¬««≈

Ï"Ê40e¯Ó‡È ‡·ÏŒ„È˙ÚlL «∆∆»ƒ»……¿
‰z‡ Èk ‡˜Âc ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»«¿»ƒ«»

eÈ·‡41, המיוחדת מעלתו ותתגלה »ƒ
ויעקב  אברהם לגבי אפילו יצחק של

˜BÁv‰Â ‚eÚz‰L ÔÂÈk למעלה ≈»∆««¬¿«¿
של  בשמו ÁˆÈ42˜(הקשורים ƒ¿»

בתורה  È„ÈŒÏÚכמפורש ‰NÚpL (∆«¬∆«¿≈
CLÓ Ïk e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ«¬≈«¬»≈»∆∆

˙eÏb‰ ÔÓÊ43Œ„È˙ÚÏ ‰lb˙i ¿««»ƒ¿«∆∆»ƒ
Ê‡L ,‡·Ï44˜BÁN ‡ÏnÈ »…∆»ƒ»≈¿

eÈt45, ועונג שמחה Ê‡Âותהיה ƒ¿»
‰L ‰‡Óc ÔÈÚ‰ ‰È‰Èƒ¿∆»ƒ¿»¿≈»»»
ÌÈL Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ»»¿∆«»ƒ

¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a46Ô‰ , ¿∆«¬∆≈≈
‰‡Ó ,‰L ‰‡Óc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿≈»»»≈»

,˙BÎ¯a מאשר יותר נעלה בזמן יהיה ¿»
L‰,הגלות  Ê"Îc ÔÈÚ‰ Ô‰Â¿≈»ƒ¿»¿»»
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˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÈÈÚ ÏkL∆»ƒ¿¿≈«»ƒ¿
,˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a eÈ‰Èƒ¿¿«¿ƒ«¿≈
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שעשוע  מכל עליהם ערבים עודם

עליהם  עוד להופיע מאתו ומובטחים

ומסתר  טעמיה סוד להם לבאר

דברו", לקיים פניו ומחלים צפונותיה

'‰L„Á ‰¯Bz'‰ Ìb ÏÏBk≈««»¬»»
ÏÚ·Ï „Ú eÈ‡ÈN eÈ˙Ba¯c¿«≈¿ƒ≈«¿««
,ÔÂLÁ¯Ó Û"Îc ˙„Ïe‰‰ ÌBÈ«∆∆¿«¿∆¿»

הרש"ב  Œ‡lÓÓהרבי B„ÈÁÈ B·e¿¿ƒ¿«≈
ŒÈ¯BÓ ˙Le„˜ „B·k BÓB˜Ó¿¿¿«ƒ
,e¯Bc ‡ÈN ¯"eÓ„‡ ÈÓÁÂ¿»ƒ«¿¿ƒ≈

הריי"צ  ep¯Âהרבי eˆÈ˜‰L∆»ƒ¿«¿
¯ÙÚ ÈÎBL52,ÌL‡¯a Ì‰Â , ¿≈»»¿≈¿…»

Le„ÈÁ ,‰L„Á ‰¯Bz e¯Ó‡ÈÂ¿…¿»¬»»ƒ
,ÏBÎÈ·k ,‰"aw‰ Èa‚Ï Ìb«¿«≈«»»ƒ¿»
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚ«∆∆«¬««≈

Ï"Ê53 עצמו הוא ברוך שהקדוש «
מסויימים) דברים (על ÈeÁvƒ¿ƒאומר

‰L„Á ‰¯B˙Ï „Ú ,ÈeÁv Èa»«ƒ¿ƒ«¿»¬»»
Èz‡Ó ,‡ˆz Èz‡Ó54,‡˜Èc ≈ƒƒ≈≈≈ƒƒ»¿»

שבזה  בעצמו, הוא ברוך מהקדוש

מיוחד  עילוי יש ∆¿ÔÙB‡·eבוודאי
˙‡ LÈ‡ „BÚ e„ÓÏÈ ‡lL∆…¿«¿ƒ∆
eÚ„È ÌÏek Èk 'B‚ e‰Ú≈̄≈ƒ»≈¿

È˙B‡55È˙B‡ היינו ּדיקא,54, ƒƒְָָ
בעצמו  ¿BÚÂ„הקדושֿברוךֿהוא

‰È‰È ‰Ê ÏkL ,¯˜ÈÚ‰ ‡e‰Â¿»ƒ»∆»∆ƒ¿∆
LnÓ ,LnÓ „iÓe ÛÎÈz≈∆ƒ««»«»
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יג `"ypz'd ,oeygxn a"k ,dxy iig t"y

ּבמאה  ׁשּנעׂשה העילּוי מבֹואר הּכתּוב ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבתחילת

ּדבת  ענין ׁשּזהּו למּטה, ההמׁשכה עלֿידי ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשנה

ּגם  נֹוסף ׁשּבמאה ז', ּכבת כ' ּובת כ' ּכבת ְְְֵֶַַַַָָק'

העילּוי  ּגם נֹוסף ּובעׂשרים ּדעׂשרים, ְְְְִִִִֶֶַָָָהעילּוי

ּב מֹוסיף ּולאחריֿזה ׂשרה,ּדׁשבע. חּיי ׁשני ּכתּוב ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

עׂשרים  (ּכתר) ׁשנה ּדמאה העבֹודה סּוגי ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּכל

ׁשוין  הם (מּדֹות) ׁשנים וׁשבע (מֹוחין) ְִִִִֵֶַָָָָׁשנה

ּכונת  להׁשלים הּוא ענינם ׁשּכל ְְְְִִֶַַַָָָָָלטֹובה,

ּבׁשוה  העבֹודה עניני ּבכל ׁשהיא .34העצמּות, ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָ

לטֹובה, ׁשוין ּדכּולן ּבהּבאּור להֹוסיף ְְְְְִִֵֵַָָָויׁש

הּטֹוב  וטבע הּטֹוב ּומקֹור עצם על רֹומז ְְֵֶֶֶֶַַַַָׁשּטֹובה

ּכל 35להטיב  ׁשל ּבנׁשמתֹו ּומתּגּלה ׁשּנמׁש ּכפי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ

מּמעל  אלקה "חלק ׁשהיא מּיׂשראל ואחד ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאחד

ּתֹופסים 36מּמׁש" ׁשעלֿידֹו העצם מן חלק , ְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

עצם 37ּבהעצם  מּצד היא העבֹודה וכאׁשר , ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָ

אזי  עֹול ', וה'קּבלת הּביטּול ענין ׁשּזהּו ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָהּנׁשמה,

היא  וההׁשּתּוּות ּבׁשוה, הם העבֹודה עניני ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּכל

ּבהּנקּודה  חדּורים העבֹודה עניני ׁשּכל ְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָלטֹובה,

למּטה, הּטֹוב עצם וגילּוי ּדהמׁשכת ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָהּכללית

ּבתחּתֹונים. ּדירה יתּבר לֹו ְְְְִִִִֵַָָלהיֹות

נׁשלמּוÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ,ח) אּלה ׁשּבימינּו ׁשּכיון ƒƒ»ְְְִֵֵֵֶֶֶָָ

ּבכל  ועבֹודתנּו מעׂשינּו ְֲֲֵֵַַָָָּכל

וׁשבע  ׁשנה ועׂשרים ׁשנה ּדמאה הענינים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּפרטי

ׁשוין  ׁשּכּולן ׂשרה" חּיי ּד"ׁשני ּובאֹופן ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשנים,

אדמּו"ר  מֹוריֿוחמי קדּוׁשת ּכבֹוד ּכדברי ְְְְְְְִִִֵַַָָלטֹובה,

הּכפּתֹורים  את צחצחּו ׁשּכבר ּדֹורנּו ,38נׂשיא ְְְְְִִִֵֶֶַַָ

מּוכנים  צדקנּו,39ועֹומדים מׁשיח ּפני לקּבל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָ

ׁשנים  עׂשירּיֹות עֹוד עברּו ׁשּלאחריֿזה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָּובפרט
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כ'34) ובת כ' כבת ק' (בת למטה ההמשכה ע"י (מאה) בהעליון שנעשה בהעילוי גם שייך שוין" ד"כולן שהענין להעיר,

מתגלה  שעי"ז גם אלא) המטה, מעלת אצלו שנוסף רק (לא הוא למטה ירידתו ע"י בעליון שנעשה העילוי כי ז'), כבת

מזה  כי שוין", ד"כולן הענין אמיתת זה אין אבל, למטה. גם לירד וביכלתו דמעלה בהגדר מוגדר שאינו שלו, הבליֿגבול

הענין  שישנו מוכח, שלו), הבל"ג יותר מתגלה יותר למטה שיורד (וככל למטה ירידתו ע"י הוא שלו הבל"ג שגילוי עצמו

מלכתחילה  אין העצמות לגבי משא"כ בזה), מוגדר שאינו וההפלאה העילוי עליו לומר שייך (שלכן ו"מטה" ד"מעלה"

ממש. שוין" "כולן העצמות, כוונת להשלים היא כשהעבודה ולכן ומטה, דמעלה המלך 35)הגדר שעשועי שער עמה"מ

א). (עט, פ"ד שעהיוה"א רפ"ב.36)רפ"א. וש"נ.37)תניא רכז. סי' הוספות תשנ"ט) קה"ת, (הוצאת טוב שם שיחת 38)כתר

.(42 ע' תרפ"ט (סה"ש תרפ"ט רעט.39)שמח"ת ע' ריש ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙k‰ ˙ÏÈÁ˙a מפורטים שנה",בו ל"מאה שלהם החלוקה לפי השנים ƒ¿ƒ««»

שנים" ו"שבע שנה" L‰"עשרים ‰‡Óa ‰NÚpL ÈeÏÈÚ‰ ¯‡B·Ó¿»»ƒ∆«¬∆¿≈»»»
ביו  הנעלית הדרגה (בחינת שהם בעצם")תר "מוחין בחינת או ה"כתר"

‰ÎLÓ‰‰ È„ÈŒÏÚ מלמעלה ˜'משם, ˙·c ÔÈÚ e‰fL ,‰hÓÏ «¿≈««¿»»¿«»∆∆ƒ¿»¿«
,'Ê ˙·k 'Î ˙·e 'Î ˙·k¿««¿«
ÈeÏÈÚ‰ Ìb ÛÒB ‰‡ÓaL∆¿≈»»«»ƒ
Ìb ÛÒB ÌÈ¯NÚ·e ,ÌÈ¯NÚc¿∆¿ƒ¿∆¿ƒ»«

Ú·Lc ÈeÏÈÚ‰ שלא מעלות שהם »ƒ¿∆«
גם  (ומעתה עצמם מצד בהם קיימות

חסידות  פי על הביאור זה בפרט

מקרא, של פשוטו לפי לביאור מתאים

ק' השתלשלות' 'סדר לפי אמנם כי

מז' נעלה וכ' (מוחין) מכ' נעלה (כתר)

ק' בבת ומעלה חידוש ואין (מידות)

שני  מצד אבל ז', כבת כ' ובת כ' כבת

למטה  מלמעלה מההשפעה כתוצאה

העליון, בק' יתרון מוסיף התחתון הכ'

בכ'). יתרון מוסיף הז' גם וכך

·e˙ka ÛÈÒBÓ ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe¿«¬≈∆ƒ«»
,‰¯N ÈiÁ ÈL והמשמעות ¿≈«≈»»

היא  ‰B·Ú„‰הפנימית È‚eÒ ÏkL∆»≈»¬»
ÌÈ¯NÚ (¯˙k) ‰L ‰‡Óc¿≈»»»∆∆∆¿ƒ
ÌÈL Ú·LÂ (ÔÈÁBÓ) ‰L»»ƒ¿∆«»ƒ

,‰·BËÏ ÔÈÂL Ì‰ (˙BcÓ) כי ƒ≈»ƒ¿»
ביניהם  יש השתלשלות' ב'סדר רק

באופן  מדובר כאן אבל מדרגות חילוקי

בהם  ‰e‡שניכר ÌÈÚ ÏkL∆»ƒ¿»»
,˙eÓˆÚ‰ ˙Âk ÌÈÏL‰Ï¿«¿ƒ«»«»«¿

‡È‰L שתהיה כדי בבריאה ה' רצון ∆ƒ
הוא  בתחתונים" ÈÈÚ"דירה ÏÎa¿»ƒ¿¿≈

‰ÂLa ‰„B·Ú‰34. »¬»¿»∆
ÛÈÒB‰Ï LÈÂ ענין e‡a‰a¯עוד ¿≈¿ƒ¿«≈

‰·BhL ,‰·BËÏ ÔÈÂL ÔÏeÎc¿»»ƒ¿»∆»
·Bh‰ ¯B˜Óe ÌˆÚ ÏÚ ÊÓB¯≈«∆∆¿«

·ÈË‰Ï ·Bh‰ Ú·ËÂ35 שזהו ¿∆««¿≈ƒ
ואחת  הקדושֿברוךֿהוא של עניינו

העולם, לבריאת והכוונות ÈÙk¿ƒהסיבות
ÏL B˙ÓLa ‰lb˙Óe CLÓpL∆ƒ¿»ƒ¿«∆¿ƒ¿»∆

ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ" ‡È‰L Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈∆ƒ≈∆∆…»ƒ««
"LnÓ36ÌˆÚ‰a ÌÈÒÙBz B„ÈŒÏÚL ÌˆÚ‰ ÔÓ ˜ÏÁ כתורת ,37, «»≈∆ƒ»∆∆∆«»¿ƒ¿»∆∆

לכן  דרגות, הבדלי בו ואין לחלקים מתחלק לא שהעצם כיוון כי הבעלֿשםֿטוב,

היא  שהנשמה וכיוון בכולו", תופס אתה הרי במקצתו", תופס כשאתה "העצם

ה  האלוקות, מעצמות התגלות חלק רי

מעצם  התגלות היא הנשמה מעצם

‰È‡האלוקות, ‰„B·Ú‰ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆»¬»ƒ
ÔÈÚ e‰fL ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆«¿»»∆∆ƒ¿«
ÈÊ‡ ,'ÏBÚ ˙Ïa˜'‰Â ÏeËÈa‰«ƒ¿««»«¬«
,‰ÂLa Ì‰ ‰„B·Ú‰ ÈÈÚ Ïk»ƒ¿¿≈»¬»≈¿»∆
קדושה  בענייני עבודה בין הבדל ואין

העולם  ענייני עם לעבודה

ÏkL ,‰·BËÏ ‡È‰ ˙eezL‰‰Â¿«ƒ¿«ƒ¿»∆»
ÌÈ¯e„Á ‰„B·Ú‰ ÈÈÚƒ¿¿≈»¬»¬ƒ
˙ÎLÓ‰c ˙ÈÏÏk‰ ‰„e˜p‰a¿«¿»«¿»ƒ¿«¿»«
,‰hÓÏ ·Bh‰ ÌˆÚ ÈeÏÈ‚Â¿ƒ∆∆«¿«»
מתגלה  האלוקי הטוב עצם וכאשר

פועל  לידי ובאה מתקיימת בעולם

כל  של והתכלית האלוקית הכוונה

Èc¯‰הבריאה  C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈ƒ»
.ÌÈBzÁ˙a¿«¿ƒ

ÔÂÈkL ,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ (Áƒƒ»∆≈»
‰l‡ eÈÓÈaL בני עבודת כל אחרי ∆¿»≈≈∆

רבות  שנים במשך ¿¿eÓÏLƒישראל
נפעלו eÈNÚÓוכבר Ïk»«¬≈

e˙„B·ÚÂבעולם ה' ÏÎaבעבודת «¬»≈¿»
‰L ‰‡Óc ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t¿»≈»ƒ¿»ƒ¿≈»»»
,ÌÈL Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ»»¿∆«»ƒ

באריכות, לעיל ∆¿ÔÙB‡·eהמפורטים
ÔÏekL "‰¯N ÈiÁ ÈL"cƒ¿≈«≈»»∆»
„B·k È¯·„k ,‰·BËÏ ÔÈÂL»ƒ¿»¿ƒ¿≈¿
¯"eÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈ¯BÓ ˙Le„¿̃«ƒ¿»ƒ«¿

הריי"צ kL·¯הרבי e¯Bc ‡ÈN¿ƒ≈∆¿»
ÌÈ¯BzÙk‰ ˙‡ eÁˆÁˆ38, היינו ƒ¿¿∆««¿ƒ

לכאורה  והחיצוני האחרון הפרט שגם

הפרטים  שאר שכל ובוודאי נשלם, כבר

נשלמו כבר פנימיים ÌÈ„ÓBÚÂ¿¿ƒהיותר
ÌÈÎeÓ39ÁÈLÓ Èt Ïa˜Ï »ƒ¿«≈¿≈¿ƒ«
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דאס  (וואס מתי עד יׂשראל ּבני צעקּו ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּבהם

ּתיכף  ּתבֹוא ׁשיעּור), א האבן אֹוי דאך ִֵֶַַָָָדארף

מׁשיח  עלֿידי והּׁשלמה האמּתית הּגאּולה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָּומּיד

(ּכפי  יצחק ּדתֹולדֹות הענין ּיתּגּלה ואז ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָצדקנּו,

ּכמאמר  ּבמנחה), ּבּתֹורה לקרֹוא ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָׁשּמתחילין

ז"ל רּבֹות  ליצחק 40ינּו יאמרּו ׁשּלעתידֿלבא ְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹ

אבינּו אּתה ּכי והּצחֹוק 41ּדוקא ׁשהּתענּוג ּכיון , ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ

ּכל 42(יצחק  ועבֹודתנּו מעׂשינּו עלֿידי ׁשּנעׂשה ( ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הּגלּות  זמן ׁשאז 43מׁש לעתידֿלבא, 44ּיתּגּלה ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּפינּו ׂשחֹוק ׁשנה 45יּמלא ּדמאה הענין יהיה ואז , ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָ

יֹותר  נעלה ּבאֹופן ׁשנים וׁשבע ׁשנה ,46ועׂשרים ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָ

הענין  והן ּברכֹות, מאה ׁשנה, ּדמאה הענין ְְְְְִִֵֵֵֵָָָָָָָָָהן

לכ"ז  (ּגם) ׁשרֹומז ׁשנה, אֹותּיֹות 47ּדכ"ז ְְִֵֶַָָ

יהיּו48הּתֹורה  ּומצֹות הּתֹורה עניני ׁשּכל ּכיון , ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

רצֹונ ּכמצות הּׁשלמּות, ותֹורה 49ּבתכלית , ְְְְְְְִִֵֶַַַָ

ּתצא  מאּתי ׁשּיתּגּלּו50חדׁשה ּתֹורה טעמי , ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

מׁשיח  ׁשל ּבתֹורתֹו ּגם 51לעתידֿלבא ּכֹולל , ְִִֵֶֶַַָָָָֹ

יֹום  לבעל עד נׂשיאינּו ּדרּבֹותינּו חדׁשה' ְְְֲִֵֵַַַַַָָָה'ּתֹורה

 ֿ ממּלא יחידֹו ּובנֹו מרחׁשון, ּדכ"ף ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָההּולדת

נׂשיא  אדמּו"ר מֹוריֿוחמי קדּוׁשת ּכבֹוד ְְְְְְִִִַַָמקֹומֹו

עפר  ׁשֹוכני ורּננּו ׁשהקיצּו והם 52ּדֹורנּו, , ְְְְִֵֵֵֶַָָָ

לגּבי  ּגם חידּוׁש חדׁשה, ּתֹורה ויאמרּו ְְְְֲִֵַַָָָָֹֹּבראׁשם,

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר עלּֿדר ּכביכֹול, 53הּקּב"ה, ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָ

מאּתי  חדׁשה לתֹורה עד נּצחּוני, ּבני ְְְֲִִִִִִֵַַָָָָנּצחּוני

מאּתי  עֹוד 54ּתצא, ילמדּו ׁשּלא ּובאֹופן ּדיקא, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹ

אֹותי  ידעּו ּכּולם ּכי גֹו' רעהּו את אֹותי 55איׁש ,54 ְִִִִֵֵֵֶָ

מּמׁש. מּמׁש מּמׁש, ּומּיד ּתיכף יהיה זה ׁשּכל העיקר, והּוא ועֹוד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּדיקא,
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ועוד.40) ואילך. סע"ד כד, ויצא ואילך. ד ד, תולדות חיים תורת ג. כא, ויצא ג. יז, תולדות תו"א וראה ב. פט, שבת

טז.41) סג, יט.42)ישעי' טז, לך לך עה"פ בפרש"י וראה ו. כא, וירא – אלקים לי עשה צחוק ע"ש יצחק בשם שנקרא

רפל"ז.43) תניא ב.44)ראה קכו, 45.40)תהלים שבהערה ויצא חיים ותורת תו"א ואילך. ד. יז, תולדות תו"א ראה 46)ראה

עיי"ש. כו', הבירורים כל תשלום לאחר בעוה"ב לע"ל קאי שרה חיי שני עוד מ"ש ואילך: ד קכו, פרשתנו חיים תורת

ועוד).47) לך. לך ר"פ יל"ש פמ"ח. דר"א פרקי – הגאולה על (שרומזים מנצפ"ך הכפולות האותיות סד"ה 48)בצירוף

תר"ל. שרה חיי ו 49)ויהיו כרך ויחי אוה"ת גֿד). צו, א. (צה, ויחי ר"פ חיים תורת ואילך. סע"א מו, ויחי תו"א ראה

ובכ"מ. ואילך. פי"ז תרל"ז וככה המשך ואילך. סע"ב תתתסח, ז כרך שם ואילך. ב פי"ג,50)תתשכח, ויק"ר ד. נא, ישעי'

ואילך)51)ג. רלט ע' ח"ב ליקוט בסה"מ לאח"ז נדפס תנש"א. מרחשון כ"ף (קה"ת תרע"ח* לך מגן אנכי ד"ה גם ראה

כו'".שגי  האמיתי שכר הקבלת עיקר והוא דמשיח הגילוי עיקר "זהו לבוא לעתיד תורה טעמי יט.52)לוי כו, ב"מ 53)ישעי'

ב. התורה.54)נט, אותיות (כ"ז) כל – ת' א' לג.55)אותיות לא, ירמי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊŒÈ¯Á‡lL Ë¯Ù·e ,e˜„ˆ הריי"צ הרבי של האמורה ההודעה לאחר ƒ¿≈ƒ¿»∆¿«¬≈∆

È˙Ó „Ú Ï‡¯NÈ Èa e˜Úˆ Ì‰aL ÌÈL ˙Bi¯ÈNÚ „BÚ e¯·Ú»¿¬ƒƒ»ƒ∆»∆»¬¿≈ƒ¿»≈«»«
הגאולה  ותבוא כבר תסתיים שהגלות „‡Íוהתחננו Û¯‡„ Ò‡„ Ò‡ÂÂ)»»«»

¯eÚÈL ‡ Ô·‡‰ CÈB‡ להיות צריך – מתי' 'עד הזעקה – לזה גם והרי »«ƒ
יימשך  שזה יתכן ולא ומידה, שיעור

שיעור  אין ÛÎÈzעד ‡B·z ,(»≈∆
˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡b‰ „iÓeƒ««¿»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«
ÔÈÚ‰ ‰lb˙i Ê‡Â ,e˜„ƒ̂¿≈¿»ƒ¿«∆»ƒ¿»
ÈÙk) ˜ÁˆÈ ˙B„ÏB˙c¿¿ƒ¿»¿ƒ
‰¯Bza ‡B¯˜Ï ÔÈÏÈÁ˙nL∆«¿ƒƒƒ¿«»
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,(‰ÁÓa¿ƒ¿»¿«¬««≈

Ï"Ê40e¯Ó‡È ‡·ÏŒ„È˙ÚlL «∆∆»ƒ»……¿
‰z‡ Èk ‡˜Âc ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»«¿»ƒ«»

eÈ·‡41, המיוחדת מעלתו ותתגלה »ƒ
ויעקב  אברהם לגבי אפילו יצחק של

˜BÁv‰Â ‚eÚz‰L ÔÂÈk למעלה ≈»∆««¬¿«¿
של  בשמו ÁˆÈ42˜(הקשורים ƒ¿»

בתורה  È„ÈŒÏÚכמפורש ‰NÚpL (∆«¬∆«¿≈
CLÓ Ïk e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ«¬≈«¬»≈»∆∆

˙eÏb‰ ÔÓÊ43Œ„È˙ÚÏ ‰lb˙i ¿««»ƒ¿«∆∆»ƒ
Ê‡L ,‡·Ï44˜BÁN ‡ÏnÈ »…∆»ƒ»≈¿

eÈt45, ועונג שמחה Ê‡Âותהיה ƒ¿»
‰L ‰‡Óc ÔÈÚ‰ ‰È‰Èƒ¿∆»ƒ¿»¿≈»»»
ÌÈL Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ»»¿∆«»ƒ

¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a46Ô‰ , ¿∆«¬∆≈≈
‰‡Ó ,‰L ‰‡Óc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿≈»»»≈»

,˙BÎ¯a מאשר יותר נעלה בזמן יהיה ¿»
L‰,הגלות  Ê"Îc ÔÈÚ‰ Ô‰Â¿≈»ƒ¿»¿»»

Ê"ÎÏ (Ìb) ÊÓB¯L47˙Bi˙B‡ ∆≈«¿ƒ
‰¯Bz‰48, ועד מא' האותיות כ"ב «»

הסופיות  האותיות ה' בתוספת «≈ÔÂÈkת'
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÈÈÚ ÏkL∆»ƒ¿¿≈«»ƒ¿
,˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a eÈ‰Èƒ¿¿«¿ƒ«¿≈

EBˆ¯ ˙ÂˆÓk49, שאומרים כפי ¿ƒ¿«¿∆
על  מבקשים כאשר מוסף בתפילות

המקדש  בבית הקרבנות עבודת חידוש

ה' רצון לפי בדיוק בשלמות, היינו רצונך", "כמצות יהיה הדבר «¿B˙Â¯‰שאז
‡ˆz Èz‡Ó ‰L„Á50, שיהיה המצוות קיום באופן החידוש עם יחד ¬»»≈ƒƒ≈≈

ידי  על בתורה גם חידוש יהיה  elb˙iLבשלימות ‰¯Bz ÈÓÚË«¬≈»∆ƒ¿«
ÁÈLÓ ÏL B˙¯B˙a ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ51, שיר' בתחילת רש"י כפירוש ∆»ƒ»…¿»∆»ƒ«

דודיך" טובים "כי הכתוב (על השירים'

ודיבר  תורתו להם שנתן ..." מיין")

דודים  ואותם פנים אל פנים עמהם

שעשוע  מכל עליהם ערבים עודם

עליהם  עוד להופיע מאתו ומובטחים

ומסתר  טעמיה סוד להם לבאר

דברו", לקיים פניו ומחלים צפונותיה

'‰L„Á ‰¯Bz'‰ Ìb ÏÏBk≈««»¬»»
ÏÚ·Ï „Ú eÈ‡ÈN eÈ˙Ba¯c¿«≈¿ƒ≈«¿««
,ÔÂLÁ¯Ó Û"Îc ˙„Ïe‰‰ ÌBÈ«∆∆¿«¿∆¿»

הרש"ב  Œ‡lÓÓהרבי B„ÈÁÈ B·e¿¿ƒ¿«≈
ŒÈ¯BÓ ˙Le„˜ „B·k BÓB˜Ó¿¿¿«ƒ
,e¯Bc ‡ÈN ¯"eÓ„‡ ÈÓÁÂ¿»ƒ«¿¿ƒ≈

הריי"צ  ep¯Âהרבי eˆÈ˜‰L∆»ƒ¿«¿
¯ÙÚ ÈÎBL52,ÌL‡¯a Ì‰Â , ¿≈»»¿≈¿…»

Le„ÈÁ ,‰L„Á ‰¯Bz e¯Ó‡ÈÂ¿…¿»¬»»ƒ
,ÏBÎÈ·k ,‰"aw‰ Èa‚Ï Ìb«¿«≈«»»ƒ¿»
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚ«∆∆«¬««≈

Ï"Ê53 עצמו הוא ברוך שהקדוש «
מסויימים) דברים (על ÈeÁvƒ¿ƒאומר

‰L„Á ‰¯B˙Ï „Ú ,ÈeÁv Èa»«ƒ¿ƒ«¿»¬»»
Èz‡Ó ,‡ˆz Èz‡Ó54,‡˜Èc ≈ƒƒ≈≈≈ƒƒ»¿»

שבזה  בעצמו, הוא ברוך מהקדוש

מיוחד  עילוי יש ∆¿ÔÙB‡·eבוודאי
˙‡ LÈ‡ „BÚ e„ÓÏÈ ‡lL∆…¿«¿ƒ∆
eÚ„È ÌÏek Èk 'B‚ e‰Ú≈̄≈ƒ»≈¿

È˙B‡55È˙B‡ היינו ּדיקא,54, ƒƒְָָ
בעצמו  ¿BÚÂ„הקדושֿברוךֿהוא

‰È‰È ‰Ê ÏkL ,¯˜ÈÚ‰ ‡e‰Â¿»ƒ»∆»∆ƒ¿∆
LnÓ ,LnÓ „iÓe ÛÎÈz≈∆ƒ««»«»

.LnÓ«»
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יד

.`"ypz'd oeygxn a"k ,dxy iig t"y zegiyn .c"qa
שנה ‡. מאה שרה חיי "ויהיו הפסוק על

פרשתנו) (שבהתחלת שנים" ושבע שנה ועשרים
וכלל, כלל בכל שנה נכתב "לכך רש"י: מפרש –
כ' כבת ק' בת לעצמו, נדרש א' שכל לך לומר

ליופי". ז' כבת כ' ובת לחטא..
דחיי  השנים מספר מפרט שהכתוב ולאחרי
ומפרש  שרה", חיי "שני ומסיים מוסיף – שרה

לטובה". שוין "כולן רש"י:

להבין  :1וצריך

בפשוטו  רש"י (ופירוש הכתוב חלקי ב' א)
כי, – לזה זה בסתירה לכאורה הם מקרא) של
נדרש  אחד ש"כל נאמר הפסוק של הראשון בחציו

envrlאלא) "oinecy'ק "בת לזה, כ'..kזה בת
כ' השני kובת בחציו ואילו הדמיון), בכ"ף ז'", בת

"כולן נאמר  הפסוק ממש?oieyשל שוין לטובה",

לגבי  לטובה" שוין ד"כולן ההוספה ועיקר: ב)
בשתים: – היא ז'", כבת כ' ובת כ'.. כבת ק' "בת

ק' "בת רק לא כ'k(א) ובת כ'.. ז'"kבת בת
"כולן אלא בלבד, הדמיון לטובה",oieyבכ"ף

שוין  האחרונות שהשנים רק לא (ב) ממש. שוין
והעדר  ז' דבת היופי (במעלת הראשונות לשנים
שהשנים  – גיסא לאידך גם אלא כ'), דבת החטא
הוסיפה  (שבהם האחרונות לשנים שוין הראשונות

עילוי). אחר בעילוי בעבודתה

ש"כולן  לומר אפשר איך – תמוה ולכאורה
ממש: שוין היו שנותיה שכל לטובה ", שוין

לשנים  האחרונות שנים להשוואת בנוגע
נגרע  (שלא והעדר הראשונות היופי במעלת

מצד  שנעשה השינוי על (נוסף הרי – החטא)
zekiiyd ומיעוט עונשין) (בת חטא של לגדר

ש(גם) מצינו זה) לשלול צריכים שלכן lretaהיופי,
והחטא, היופי בענין שוין שנותי' כל היו לא

בכתוב  ד"בלותי"2כמפורש מצב אצלה שהי'
המצב  ועלֿדרךֿזה היופי), בשלימות (ירידה

שרה" שרה"2ד"ותצחק "ותכחש בהעדר 3, (ירידה
לגמרי)? החטא

לשנים  הראשונות שנים להשוואת ובנוגע
היתה  חייה שנות שבמשך כיון – האחרונות

בקודש" ד"מעלין באופן "צדיקים..4עבודתה ,
חיל"5ילכו  אל לעילוי6מחיל ועד ,jexrÎoi`ay

עם  כשהיתה העילוי [ולדוגמא: הקודמת לדרגא
ב"הנפש  עבודתה (עיקר) התחילה (שאז אברם

בחרן" עשו האנשים 7אשר את מגייר "אברם ,
הנשים" את מגיירת חייה 8ושרה שנות לגבי (

מחרן, אברם עם בהליכתה העילוי זה; שלפני
וגו'" אשתו שרי את אברם להעילוי 7"ויקח ועד ;

כל" על "שרה "שרה", השם ו(בהמשך 9דקריאת ,
יצחק  שהשנים 10לזה)לידת לומר יתכן איך – [

עבודתה בהתחלת ynnהראשונות oiey לשנים
עבודתה? ושלימות בגמר האחרונות

הידוע  פי על התורה 11ג) עניני שכל
(תורה  הוראות הם שבתורה) הסיפורים (גם

הוראה  דברי 12מלשון ע"ד הסיפורים ובפרט ,(
 ֿ (ועלֿאחתֿכמה וה"אמהות" ה"אבות" חיי ימי
שבאמהות) וראשונה שבאבות ראשון וכמה

ישראל  מבני ואחת אחד הוראות 13דכל שהם ,
ואחת  אחד כל של חייו לימי בנוגע
 ֿ ונתינת (הוראה סימן אבות "מעשה מישראל,

לבנים" הלימוד 14כח) מהו להבין צריך –
מישראל  ואחת אחד כל בעבודת וההוראה
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כב.2) יח, וירא
שם.3) ח"ה לקו"ש בארוכה וראה טו. שם,

וש"נ.4) א. כח, ברכות
ח.5) פד, תהלים
וש"נ.6) בסופה ברכות
ה.7) יב, לך לך
יד).8) פל"ט, (מב"ר עה"פ פרש"י
ובפרש"י.9) טו יז, לך לך

"ויהיו 10) יג): ע' (פרשתנו תנ"ך פסוקי על לוי"צ לקוטי ראה
היו שרה חיי שעיקר שרה, מספרf"lחיי clepyמשעהeidieשנים

wgvi ע"א דקכ"ג שרה חיי פ' בזוה"ק כמ"ש שנה, צ' בת שהיתה
רחל  שאמרה כמו כמתה, נחשבת בנים לה כשאין אשה כי ע"ש,
אנכי, מתה אין ואם בנים לי הבה ב)) טז, (ברכות מהאמהות (אחת

שנה". ל"ז והוא יצחק, בן לה* משנולד ה"ה שרה חיי
צט.11) מכתב (להרגוצ'ובי) תורה מכתבי א. קנב, זח"ג ראה
ב.12) נג, זח"ג ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
אבות 13) קורין "אין (10 שבהערה (ברכות חז"ל אמרו ולכן

לשלשה, ר"פ אלא תו"א ראה – לארבע" אלא אמהות קורין ואין
ובכ"מ. וארא.

ו.14) יב, לך לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה
וש"נ. .76 ע' חט"ו לקו"ש

(*xkf zclei dlgz zrxfn dy` (p"ye .` ,q zekxa) l"fxnn xirdl.

`"ypz'd oeygxn a"k ,dxy iig t"y zegiyn

דלכאורה, לטובה", שוין ש"כולן שרה" חיי מ"שני
שזוהי zcgeinכיון dlrn בנוגע בכתוב שנתפרשה

dxyl לבנים",15דוקא "סימן זה על לומר יתכן איך ,
של חייו l`xyinששנות zg`e cg` lk צריכים
ש" באופן daehlלהיות oiey olek!?"

בזה ·. הביאור לומר :16ויש
שנה  ועשרים שנה מאה שרה חיי "ויהיו בפסוק
ועבודתה  מעשיה כל נכללים שבו – שנים" ושבע
כללות  גם נרמזת – חייה שנות כל במשך שרה של

האדם  שבנפש הכחות כי האדם, נחלקים 17עבודת
(שכל), מוחין (ב) מדות, (א) חלקים: לג' (בכללות)
המרומזים  מהשכל), (למעלה ותענוג רצון (ג)
שנה  עשרים שנה "מאה – שרה חיי שנות במספר

חסידות  בדרושי כמבואר שנים", ש"מאה 18ושבע
שנה" "עשרים ותענוג), (רצון כתר על קאי שנה"
קאי  שנים" ו"שבע (מוחין), בינה חכמה על קאי

המדות. שבע על

שנה  ("מאה האדם בנפש העבודה על ונוסף
שרה" ב"חיי מודגשת שנים"), ושבע שנה ועשרים

בעולם  הפעולה .19גם

אחר  במקום המבואר שבין 20ובהקדים החילוק
הקדושה  דהמשכת שהפעולה לאמהות, האבות
החל  האמהות, ידי על בעיקר נעשית בעולם

שני 21משרה  בסיום ולכן, שבאמהות), (הראשונה
שרה  עילוי 22חיי נעשה עבודתה) ושלימות (גמר

בפרטי  כמודגש – בעולם בהפעולה גם ושלימות
הכללית  ההקדמה (לאחרי שבפרשה הענינים

ומהם: שנים"), ושבע שנה ועשרים שנה ד"מאה

המכפלה, מערת קניית – הפרשה בהתחלת א)
שכתוב  אשר 23כמו והמערה גו' עפרון שדה "ויקם

דיש  גו'", חת בני לעיני למקנה לאברהם גו' בו
התחיל שבזה l`xyiלומר, ux` yeaik בירור)

ש"אין lreta24העולם) באופן השלימות, ובתכלית ,
בידכם" הן גזולים לומר יכולים.. העולם 25אומות

לקבורת ובשייכות בקשר היה זה שענין –dxy.

(לאחרי  אברהם "ויוסף – הפרשה בסיום ב)
לו  ותלד קטורה ושמה אשה ויקח שרה") ש"ותמת

אשר 26וגו'" אברהם בן ישמעאל תולדות "ואלה ,
וישכנו  גו' לאברהם שרה שפחת המצרית הגר ילדה

נפל" אחיו כל פני על מודגשת 27גו' שבזה –
mlerdהפעולה zene`a מהגר אברהם של תולדותיו ,

הגר" "זו קטורה", "בני "תולדות 28(הן והן ,
לאברהם  ששייכותה הגר") ילדה אשר גו' ישמעאל

שרה  שפחת היותה מפני אלא .29אינה
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שאפילו15) ז))mdxa`aועד (כה, הפרשה (בסוף בו שנאמר
שנים", וחמש שנה ושבעים שנה מאת אברהם חיי שני ימי "ואלה

– עה"פ) (פרש"י חטא" בלא ה' כבן ע' ובן ע' כבן ק' l`"בן
yxtzp שוין ש"כולן בשרה), (כמו אברהם" חיי "שני עוה"פ

לטובה".
שנאמר 16) שרה חיי ויהיו ד"ה בארוכה ראה – לקמן בהבא

בהתוועדות.
רע"א),17) סא, (יבמות אדם" קרויין "אתם – האמיתי האדם

לומר, ויש – ועוד). רע"א. ג, של"ה (ראה לעליון אדמה ע"ש
סה"מ  עד"ז (ראה באוה"ע גם כן נעשה הבחירה ענין שבשביל

שיט). ס"ע תרנ"ו
פרשתנו.18) ריש ואוה"ת ותו"ח ביאו"ז ברכה. ר"פ לקו"ת

cere חיי ויהיו ד"ה קנא). ע' ח"ב מלוקט בסה"מ הנסמן (ראה
הנ"ל. שרה

המקור 19) הם שנים") ("שבע המדות ששבע לכך נוסף
בחלקו  גם בפועל, במעשה העבודה נמשכת ידם ועל שמהם

העולם. בכל ועי"ז בעולם,
וש"נ.20) ואילך. 339 ע' ח"ה לקו"ש ראה
(זהר 21) וגוף נשמה דוגמת הם ושרה שאברהם להעיר,

ועוד). ב. קכב, פרשתנו
מהעשירות 22) החל חיי', שנות במשך פעולתה על נוסף

ניצוצות  בבירור הפעולה מודגשת (שבזה וזהב בכסף דאברהם

לו שבאה העולם) שבעניני dxyהקדושה i"r ולאברם" כמ"ש ,
(פרעה) טז),dxearaהטיב יב, לך (לך וגו'" ובקר צאן לו ויהי

(שם עד  ובזהב" בכסף במקנה מאד "כבד הי' ממצרים שבעלותו
הקב"ה של שברכתו היינו, ב), גו'oennaיג, מארצך לך ["לך

לך  לך (ר"פ כו'" הממון על כו' ברכות "שלשה גו'", ואברכך
בפועל נתקיימה dxyובפרש"י)] i"r ח"כ לקו"ש בארוכה (ראה

ואילך). 38 ע'
גו' שרה חיי "ויהיו לפסוק (בשייכות יותר rayeובפרטיות

mipyע"י – ("'iti'ז ("בת שרה כאשר iteilשל "ויהי כמ"ש ,("
אשה  כי ידעתי נא הנה אשתו שרי אל ויאמר מצרימה לבוא הקריב
בעבורך", לי ייטב למען את אחותי נא אמרי גו' את מראה יפת
כבוא  "ויהי בפועל, הי' וכך יאֿיג), יב, (שם מתנות" לי "יתנו
גו' מאד היא יפה כי האשה את המצרים ויראו מצרימה אברם*
(שם, גו'" בעבורה היטיב ולאברם פרעה בית האשה ותוקח

ידֿטז).
יזֿיח.23) כג,
על24) הזאת",dghaddנוסף הארץ את נתתי "לזרעך

ובפרש"י), יח טו, לך (לך עשוי'" היא כאילו הקב"ה של "אמירתו
mdxa` zlerte(יז יג, (שם ולרחבה" לארכה בארץ התהלך "קום

א).dzepwlכדי ק, ב"ב (ראה
וש"נ.25) ז. פע"ט, ב"ר
אֿב.26) כה,
ואילך.27) יב, שם
א.28) שם, פרש"י
הפלגשים"29) "בני של ששילוחם לכך נוסף יותר: ובפרטיות

תוצאה  הוא ו)) (כה, בנו" יצחק מעל ("וישלחם יצחק מעל

(*,ecal ("m`eak" `le) "mxa` `eak" mby ± xacay yecigde
e`xe egzt" ,n"n ,mixvnd de`xi `ly ick "daiza dze` oinhdy"
'iti z` "ifg ediilfn"y (fnxd c"r) xnel yic ± (my i"yxt) "dze`

daizd (on) z` rway.



טו

.`"ypz'd oeygxn a"k ,dxy iig t"y zegiyn .c"qa
שנה ‡. מאה שרה חיי "ויהיו הפסוק על

פרשתנו) (שבהתחלת שנים" ושבע שנה ועשרים
וכלל, כלל בכל שנה נכתב "לכך רש"י: מפרש –
כ' כבת ק' בת לעצמו, נדרש א' שכל לך לומר

ליופי". ז' כבת כ' ובת לחטא..
דחיי  השנים מספר מפרט שהכתוב ולאחרי
ומפרש  שרה", חיי "שני ומסיים מוסיף – שרה

לטובה". שוין "כולן רש"י:

להבין  :1וצריך

בפשוטו  רש"י (ופירוש הכתוב חלקי ב' א)
כי, – לזה זה בסתירה לכאורה הם מקרא) של
נדרש  אחד ש"כל נאמר הפסוק של הראשון בחציו

envrlאלא) "oinecy'ק "בת לזה, כ'..kזה בת
כ' השני kובת בחציו ואילו הדמיון), בכ"ף ז'", בת

"כולן נאמר  הפסוק ממש?oieyשל שוין לטובה",

לגבי  לטובה" שוין ד"כולן ההוספה ועיקר: ב)
בשתים: – היא ז'", כבת כ' ובת כ'.. כבת ק' "בת

ק' "בת רק לא כ'k(א) ובת כ'.. ז'"kבת בת
"כולן אלא בלבד, הדמיון לטובה",oieyבכ"ף

שוין  האחרונות שהשנים רק לא (ב) ממש. שוין
והעדר  ז' דבת היופי (במעלת הראשונות לשנים
שהשנים  – גיסא לאידך גם אלא כ'), דבת החטא
הוסיפה  (שבהם האחרונות לשנים שוין הראשונות

עילוי). אחר בעילוי בעבודתה

ש"כולן  לומר אפשר איך – תמוה ולכאורה
ממש: שוין היו שנותיה שכל לטובה ", שוין

לשנים  האחרונות שנים להשוואת בנוגע
נגרע  (שלא והעדר הראשונות היופי במעלת

מצד  שנעשה השינוי על (נוסף הרי – החטא)
zekiiyd ומיעוט עונשין) (בת חטא של לגדר

ש(גם) מצינו זה) לשלול צריכים שלכן lretaהיופי,
והחטא, היופי בענין שוין שנותי' כל היו לא

בכתוב  ד"בלותי"2כמפורש מצב אצלה שהי'
המצב  ועלֿדרךֿזה היופי), בשלימות (ירידה

שרה" שרה"2ד"ותצחק "ותכחש בהעדר 3, (ירידה
לגמרי)? החטא

לשנים  הראשונות שנים להשוואת ובנוגע
היתה  חייה שנות שבמשך כיון – האחרונות

בקודש" ד"מעלין באופן "צדיקים..4עבודתה ,
חיל"5ילכו  אל לעילוי6מחיל ועד ,jexrÎoi`ay

עם  כשהיתה העילוי [ולדוגמא: הקודמת לדרגא
ב"הנפש  עבודתה (עיקר) התחילה (שאז אברם

בחרן" עשו האנשים 7אשר את מגייר "אברם ,
הנשים" את מגיירת חייה 8ושרה שנות לגבי (

מחרן, אברם עם בהליכתה העילוי זה; שלפני
וגו'" אשתו שרי את אברם להעילוי 7"ויקח ועד ;

כל" על "שרה "שרה", השם ו(בהמשך 9דקריאת ,
יצחק  שהשנים 10לזה)לידת לומר יתכן איך – [

עבודתה בהתחלת ynnהראשונות oiey לשנים
עבודתה? ושלימות בגמר האחרונות

הידוע  פי על התורה 11ג) עניני שכל
(תורה  הוראות הם שבתורה) הסיפורים (גם

הוראה  דברי 12מלשון ע"ד הסיפורים ובפרט ,(
 ֿ (ועלֿאחתֿכמה וה"אמהות" ה"אבות" חיי ימי
שבאמהות) וראשונה שבאבות ראשון וכמה

ישראל  מבני ואחת אחד הוראות 13דכל שהם ,
ואחת  אחד כל של חייו לימי בנוגע
 ֿ ונתינת (הוראה סימן אבות "מעשה מישראל,

לבנים" הלימוד 14כח) מהו להבין צריך –
מישראל  ואחת אחד כל בעבודת וההוראה
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כב.2) יח, וירא
שם.3) ח"ה לקו"ש בארוכה וראה טו. שם,

וש"נ.4) א. כח, ברכות
ח.5) פד, תהלים
וש"נ.6) בסופה ברכות
ה.7) יב, לך לך
יד).8) פל"ט, (מב"ר עה"פ פרש"י
ובפרש"י.9) טו יז, לך לך

"ויהיו 10) יג): ע' (פרשתנו תנ"ך פסוקי על לוי"צ לקוטי ראה
היו שרה חיי שעיקר שרה, מספרf"lחיי clepyמשעהeidieשנים

wgvi ע"א דקכ"ג שרה חיי פ' בזוה"ק כמ"ש שנה, צ' בת שהיתה
רחל  שאמרה כמו כמתה, נחשבת בנים לה כשאין אשה כי ע"ש,
אנכי, מתה אין ואם בנים לי הבה ב)) טז, (ברכות מהאמהות (אחת

שנה". ל"ז והוא יצחק, בן לה* משנולד ה"ה שרה חיי
צט.11) מכתב (להרגוצ'ובי) תורה מכתבי א. קנב, זח"ג ראה
ב.12) נג, זח"ג ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
אבות 13) קורין "אין (10 שבהערה (ברכות חז"ל אמרו ולכן

לשלשה, ר"פ אלא תו"א ראה – לארבע" אלא אמהות קורין ואין
ובכ"מ. וארא.

ו.14) יב, לך לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה
וש"נ. .76 ע' חט"ו לקו"ש

(*xkf zclei dlgz zrxfn dy` (p"ye .` ,q zekxa) l"fxnn xirdl.

`"ypz'd oeygxn a"k ,dxy iig t"y zegiyn

דלכאורה, לטובה", שוין ש"כולן שרה" חיי מ"שני
שזוהי zcgeinכיון dlrn בנוגע בכתוב שנתפרשה

dxyl לבנים",15דוקא "סימן זה על לומר יתכן איך ,
של חייו l`xyinששנות zg`e cg` lk צריכים
ש" באופן daehlלהיות oiey olek!?"

בזה ·. הביאור לומר :16ויש
שנה  ועשרים שנה מאה שרה חיי "ויהיו בפסוק
ועבודתה  מעשיה כל נכללים שבו – שנים" ושבע
כללות  גם נרמזת – חייה שנות כל במשך שרה של

האדם  שבנפש הכחות כי האדם, נחלקים 17עבודת
(שכל), מוחין (ב) מדות, (א) חלקים: לג' (בכללות)
המרומזים  מהשכל), (למעלה ותענוג רצון (ג)
שנה  עשרים שנה "מאה – שרה חיי שנות במספר

חסידות  בדרושי כמבואר שנים", ש"מאה 18ושבע
שנה" "עשרים ותענוג), (רצון כתר על קאי שנה"
קאי  שנים" ו"שבע (מוחין), בינה חכמה על קאי

המדות. שבע על

שנה  ("מאה האדם בנפש העבודה על ונוסף
שרה" ב"חיי מודגשת שנים"), ושבע שנה ועשרים

בעולם  הפעולה .19גם

אחר  במקום המבואר שבין 20ובהקדים החילוק
הקדושה  דהמשכת שהפעולה לאמהות, האבות
החל  האמהות, ידי על בעיקר נעשית בעולם

שני 21משרה  בסיום ולכן, שבאמהות), (הראשונה
שרה  עילוי 22חיי נעשה עבודתה) ושלימות (גמר

בפרטי  כמודגש – בעולם בהפעולה גם ושלימות
הכללית  ההקדמה (לאחרי שבפרשה הענינים

ומהם: שנים"), ושבע שנה ועשרים שנה ד"מאה

המכפלה, מערת קניית – הפרשה בהתחלת א)
שכתוב  אשר 23כמו והמערה גו' עפרון שדה "ויקם

דיש  גו'", חת בני לעיני למקנה לאברהם גו' בו
התחיל שבזה l`xyiלומר, ux` yeaik בירור)

ש"אין lreta24העולם) באופן השלימות, ובתכלית ,
בידכם" הן גזולים לומר יכולים.. העולם 25אומות

לקבורת ובשייכות בקשר היה זה שענין –dxy.

(לאחרי  אברהם "ויוסף – הפרשה בסיום ב)
לו  ותלד קטורה ושמה אשה ויקח שרה") ש"ותמת

אשר 26וגו'" אברהם בן ישמעאל תולדות "ואלה ,
וישכנו  גו' לאברהם שרה שפחת המצרית הגר ילדה

נפל" אחיו כל פני על מודגשת 27גו' שבזה –
mlerdהפעולה zene`a מהגר אברהם של תולדותיו ,

הגר" "זו קטורה", "בני "תולדות 28(הן והן ,
לאברהם  ששייכותה הגר") ילדה אשר גו' ישמעאל

שרה  שפחת היותה מפני אלא .29אינה
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שאפילו15) ז))mdxa`aועד (כה, הפרשה (בסוף בו שנאמר
שנים", וחמש שנה ושבעים שנה מאת אברהם חיי שני ימי "ואלה

– עה"פ) (פרש"י חטא" בלא ה' כבן ע' ובן ע' כבן ק' l`"בן
yxtzp שוין ש"כולן בשרה), (כמו אברהם" חיי "שני עוה"פ

לטובה".
שנאמר 16) שרה חיי ויהיו ד"ה בארוכה ראה – לקמן בהבא

בהתוועדות.
רע"א),17) סא, (יבמות אדם" קרויין "אתם – האמיתי האדם

לומר, ויש – ועוד). רע"א. ג, של"ה (ראה לעליון אדמה ע"ש
סה"מ  עד"ז (ראה באוה"ע גם כן נעשה הבחירה ענין שבשביל

שיט). ס"ע תרנ"ו
פרשתנו.18) ריש ואוה"ת ותו"ח ביאו"ז ברכה. ר"פ לקו"ת

cere חיי ויהיו ד"ה קנא). ע' ח"ב מלוקט בסה"מ הנסמן (ראה
הנ"ל. שרה

המקור 19) הם שנים") ("שבע המדות ששבע לכך נוסף
בחלקו  גם בפועל, במעשה העבודה נמשכת ידם ועל שמהם

העולם. בכל ועי"ז בעולם,
וש"נ.20) ואילך. 339 ע' ח"ה לקו"ש ראה
(זהר 21) וגוף נשמה דוגמת הם ושרה שאברהם להעיר,

ועוד). ב. קכב, פרשתנו
מהעשירות 22) החל חיי', שנות במשך פעולתה על נוסף

ניצוצות  בבירור הפעולה מודגשת (שבזה וזהב בכסף דאברהם

לו שבאה העולם) שבעניני dxyהקדושה i"r ולאברם" כמ"ש ,
(פרעה) טז),dxearaהטיב יב, לך (לך וגו'" ובקר צאן לו ויהי

(שם עד  ובזהב" בכסף במקנה מאד "כבד הי' ממצרים שבעלותו
הקב"ה של שברכתו היינו, ב), גו'oennaיג, מארצך לך ["לך

לך  לך (ר"פ כו'" הממון על כו' ברכות "שלשה גו'", ואברכך
בפועל נתקיימה dxyובפרש"י)] i"r ח"כ לקו"ש בארוכה (ראה

ואילך). 38 ע'
גו' שרה חיי "ויהיו לפסוק (בשייכות יותר rayeובפרטיות

mipyע"י – ("'iti'ז ("בת שרה כאשר iteilשל "ויהי כמ"ש ,("
אשה  כי ידעתי נא הנה אשתו שרי אל ויאמר מצרימה לבוא הקריב
בעבורך", לי ייטב למען את אחותי נא אמרי גו' את מראה יפת
כבוא  "ויהי בפועל, הי' וכך יאֿיג), יב, (שם מתנות" לי "יתנו
גו' מאד היא יפה כי האשה את המצרים ויראו מצרימה אברם*
(שם, גו'" בעבורה היטיב ולאברם פרעה בית האשה ותוקח

ידֿטז).
יזֿיח.23) כג,
על24) הזאת",dghaddנוסף הארץ את נתתי "לזרעך

ובפרש"י), יח טו, לך (לך עשוי'" היא כאילו הקב"ה של "אמירתו
mdxa` zlerte(יז יג, (שם ולרחבה" לארכה בארץ התהלך "קום

א).dzepwlכדי ק, ב"ב (ראה
וש"נ.25) ז. פע"ט, ב"ר
אֿב.26) כה,
ואילך.27) יב, שם
א.28) שם, פרש"י
הפלגשים"29) "בני של ששילוחם לכך נוסף יותר: ובפרטיות

תוצאה  הוא ו)) (כה, בנו" יצחק מעל ("וישלחם יצחק מעל

(*,ecal ("m`eak" `le) "mxa` `eak" mby ± xacay yecigde
e`xe egzt" ,n"n ,mixvnd de`xi `ly ick "daiza dze` oinhdy"
'iti z` "ifg ediilfn"y (fnxd c"r) xnel yic ± (my i"yxt) "dze`

daizd (on) z` rway.



ypz'd"`טז oeygxn a"k ,dxy iig t"y zegiyn

לשם  בנוגע התמיהה מתורצת זה פי [ועל
נזכר  הראשון בפסוק שרק אף שרה", "חיי הפרשה,
הפסוק  מהֿשאיןֿכן שרה", חיי "שני אודות
הפסוקים  וכן גו'", שרה "ותמת זה, שלאחרי
המכפלה, במערת קבורתה אודות זה שלאחרי
ממיתת  וכתוצאה לאחרי שהיו המאורעות והמשך
עבודתה  בגמר שהיו אלה שבמאורעות כיון – שרה

בעולם  לפעול שרה דעבודת השלימות ].30מודגשת

הענינים ‚. פרטי מונה שהכתוב ולאחרי
שנה  "מאה העבודה), (ובכללות שרה שבעבודת
מזה  זה שמחולקים שנים", ושבע שנה ועשרים
המדות  שמצד העבודה דומה אינה בודאי [שהרי
שנה), (עשרים המוחין שמצד לעבודה שנים) (שבע
(מאה  והתענוג הרצון מצד העבודה לשלימות ועד

" שרה", חיי "שני ומסיים מוסיף – oieyשנה)] olek
daehl:"

שוין "כולן הלשון דיוק בהקדים "daehlויובן
שרה" חיי ד"שני שההשתוות פשיטא דלכאורה, –

ממספר zeilrnl`היא באחד שמצינו מעלה (שכל
משמע  קא ומאי חייה), שנות בכל היתה שנותיה

שוין ד"כולן ההוספה "?daehlלן

("כולן  שההשתוות – בזה הביאור לומר ויש
ה" מצד היא אחד aehשוין") כל של שבנשמתו "

ממש" ממעל אלקה "חלק שהיא מישראל ,31ואחת
מן כולו mvrdחלק בהעצם תופסים ידו )32(שעל

aehdשהוא xewne mvr להיטיב הטוב ומזה 33וטבע ,
בהתחלקות  שבאים כפי העבודה אופני בכל נמשך
עד  ותענוג, מרצון הקצה, אל הקצה מן לפרטים,
(ובלשון  בעולם בחלקו בפועל ו)מעשה ל(מדות

עד 34הידוע  מטה ולמטה קץ אין עד מעלה למעלה
תכלית) בה"35אין חדורים שכולם ,aeh דעצם "

שוין "כולן ולכן שמשתווין daehlהנשמה, ,"
הנשמה. דעצם ה"טוב" גילוי שמצד ב"טובה"

האמורות  השאלות ב' מתורצות זה פי ועל
שוין  ל"כולן לעצמו" נדרש אחד "כל בין (הסתירה
במשך  הדרגות חילוקי שלמרות והתמיהה לטובה",
חילוקי  כי, – לטובה") שוין "כולן חיי' שנות
העבודה  פרטי מצד הם חייה שנות במשך הדרגות
עצם  גילוי מצד אבל התחלקות, של באופן שהם

פרטי 36הנשמה  כל גם נעשים מהתחלקות שלמעלה
ובשני  לטובה", שוין ש"כולן באופן העבודה
בלא  כ' (בת הראשונות דשנים שהמעלות הקצוות:
בשנים  גם נמשכות ליופי) ז' ובת חטא

האחרונות 37האחרונות  בשנים שנוספו והמעלות ,
העבר  על גם פועלות עבודתה ושלימות לגמר עד

חיי' ימי להתחלת .38עד
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יירש  לא כי בנה ואת הזאת האמה את "גרש שרה מדברי והשפעה
המצב  שגם לומר, יש יו"ד), כא, (וירא יצחק" עם בני עם גו'

עם קשור גו'") ("וישכנו כשלעצמם ישמעאל" *,dxyד"תולדות
אשר  אברהם בן ישמעאל תולדות "ואלה הכתוב מדגיש שלכן

המצרית הגר dxyילדה zgty הם השפחה הגר שילדי לאברהם",
שרה. נכסי

ועוד.30) ואילך. 145 ע' חט"ו לקו"ש גם ראה
רפ"ב.31) תניא
וש"נ.32) סקט"ז. הוספות כש"ט ראה
בהערה.33) 334 ע' חכ"ד בלקו"ש בהנסמן ראה

(*daeyz dyry cenild ,envr l`rnyil rbepa mb :dfn dxizie
"eiptl wgvi z` jiled" l`rnyiy ,"l`rnyie wgvi" y"nn `ed

dxy (zrtyde) zyixcl mi`zn ± (i"yxtae h ,dk).

ב).34) מ, – יט תיקון שם (וראה נז תיקון סוף תקו"ז ראה
סע"ג. לד, יתרו ז"ח

ממעל35) אלקה ב"חלק הפירושים ב' אלקות ynnע"ד – "
(ראה  ממשות מלשון וממש הענין), אמיתת על (שמורה ממש

תדֿז). ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק
בשרה 36) מודגש הנשמה) עצם (גילוי זה שענין לומר, ויש

וראה  לטובה", שוין "כולן בו נאמר (שלא באברהם מאשר יותר
יותר מודגשת שאצלה דכיון – (38 הערה למטה dcixidלקמן

(שנעשית  העלי' גם יותר מודגשת לכן ס"ב), (כנ"ל בעולם לפעול
הנשמה. עצם דהתגלות זו) ירידה ע"י

ק'37) "בת כ'kומש"נ ובת כ' הדמיון kבת בכ"ף ז'", בת
יש  – ס"א) כנ"ל היופי, ומיעוט חטא של לגדר השייכות (מצד

היא בזה שהכוונה ניתוסף zeilrnl`לומר שלאח"ז שבשנים ,
והן  עבודתה, ע"י – החטא לשלילת בנוגע הן יותר, גדול חידוש
לקו"ש  (ראה הגוף טבע ושינוי חידוש – היופי לשלימות בנוגע
"ותצחק  ("בלותי", הירידה זמני שגם – מזה ויתירה .(326 ע' ח"כ
עלי' בשביל היא זו שירידה כיון "לטובה", הם ס"א) כנ"ל שרה",
ע' ח"ה לקו"ש (ראה הירידה שלפני המצב לגבי יותר גדולה

.(353
שאף 38) ,(36 הערה לעיל (ראה באברהם מאשר יותר ועוד

היו חייו נאמר d"rwשימי מ"מ, לחטא"), ה' כבן כו' ק' ("בן שנה
" שמע awrעליו שנים עק"ב (כמנין בקולי אברהם שמע אשר

שלש  חסר (קע"ה ותרין" ושבעין מאה חושבני' בקולי), אברהם
[משא"כ  בוראו"* את אברהם הכיר שנים שלש ש"בן כיון שנים),
וכו'"***, בדעתו לשוטט "התחיל** שבהם הראשונות שנים בג'

(*mdxa` xikd mipy g"n oay drcdn xirdle ± .`"rq ,al mixcp
f"r 'ld m"anxl n"qk) "`xkidd xnb" ,(p"ye .g ,l"t x"a) e`xea z`
xnb ixg`l e`xea z` cary mipyd xtqn eid f"try ,(b"d `"t

.dxy iig ipy xtqnk ,dpy f"kw ± dxkdd zenilye
(**.df w"y axrc inei xeriy ± my m"anx

(***xie`l ez`va cin "ezrca hheyl ligzd"y ,xnel yie
.. zclei mdn zg` dzidyk" leand iptly epivny c"r ± mlerd

`"ypz'd oeygxn a"k ,dxy iig t"y zegiyn

שרה"„. חיי "שני לעיל, האמור פי על והנה,
נעלית  (דרגא נוסף ענין הוא לטובה") שוין ("כולן
שנים", ושבע שנה ועשרים שנה "מאה לגבי יותר)
חיי  ש"שני משמע הלשון מפשטות ולכאורה,
וביאור  פירוש הוא לטובה") שוין ("כולן שרה"
שנים", ושבע שנה ועשרים שנה ד"מאה (סיכום)

נוסף. ענין ולא
ועשרים  שנה ד"מאה הפירוש לומר יש ולכן,
(כדלקמן), קצת אחר באופן שנים" ושבע שנה
שוין  ("כולן שרה" חיי ש"שני יובן זה פי שעל
שנה  ד"מאה (סיכום) וביאור פירוש הוא לטובה")

שנים". ושבע שנה ועשרים

מכללות  וההוראה הלימוד גם יובן זה פי ועל
שני  שנים ושבע שנה ועשרים שנה ד"מאה הענין
השייך  באופן – לטובה" שוין "כולן שרה", חיי
(יצחק  אברהם בני מישראל, ואחת אחד לכל

ולאה) רחל (רבקה ושרה כדלקמן.39ויעקב) ,

הזהר ‰. מאמר פי על – בזה "מאה 40והביאור
דכולא": כללא שנה

מאופני  לאחד רק (לא רומז שנה" "מאה
אלא  ותענוג, רצון שמצד עבודה הפרטיים, העבודה
הנקודה  דכולא", "כללא העבודה, לכללות גם)
נמשך  זה ש"כלל" העבודה, עניני שבכל הכללית
ושבע  שנה ד"עשרים העבודה פרטי בכל וחודר

ומדות. מוחין שנים",

אחד ויומתק ש"כל רש"י פירוש פי על יותר
לעצמו  מתפרש כלל כל "פירוש לעצמו", נדרש
שיהיו  עד האחרים הכללים עם מתחבר ואינו
לחלק  שנה דשנה משום אחד.. סך יחד שלשתן

שנה  עשרים ובת שנה מאה בת אמר כאילו משמע..
דקרא  שנים שבע להו הוו דהשתא שנים, שבע ובת
שנה  וכ' ז', בת שהיתה עד שמשנולדה שבע אותן
וק' כ', בת שהיתה עד שמשנולדה כ' אותן דקרא
בת  שהיתה עד שמשנולדה מאה אותן דקרא שנה

השנים 41ק'" שלימות שעיקר נמצא זה פי שעל –
" dpyהיא d`n אלה שנה ומאה דכולא", "כללא ,"

(בת  שנים" ושבע שנה ה"עשרים עם גם קשורים
נמשך  שהכלל היינו, ז'), כבת כ' ובת כ' כבת ק'

בהפרטים. וחודר

שוין  ("כולן שרה" חיי ש"שני מובן זה פי ועל
שנה  ד"מאה (סיכום) וביאור פירוש הוא לטובה")
כי, – נוסף) ענין (ולא שנים" ושבע שנה ועשרים
מודגש  שנים" ושבע שנה ועשרים שנה ב"מאה גם
שה"כלל" כיון לטובה", שוין ד"כולן התוכן
ד"עשרים  בהפרטים וחודר נמשך שנה" ד"מאה

שנים". ושבע שנה

.Â"דכולא כללא שנה ד"מאה הענין וביאור
דברי  בהמשך המבואר פי על – האדם בעבודת
יומא": דכל ברכאן דמאה "רזא עניין שזהו הזהר

בגמרא  ברכות 42איתא מאה לברך אדם "חייב
שנאמר  יום, אלקיך 43בכל ה' מה ישראל ועתה

מאה" ביה "קרי מעמך", להלכה 44שואל והובא .
ערוך  ערוך 45בשולחן בשולחן ובפרטיות ובארוכה ,

הזקן  רבינו הדבר 46של טעמי שמבאר (הלכות 47,
ברכות 48בטעמיהן  המאה כל לפרט גם ומוסיף ,(

טוב) (ויום ושבת התענית, ביום (גם יום שבכל
הכפורים) .49ויום

מובן  – יום בכל ברכות דמאה הענין ותוכן
בשולחנו  הזקן רבינו מן 46מדברי לדבר "וסמך

מעמך  שואל אלקיך ה' מה ישראל ועתה התורה,
והן  מאה, אלא מה תקרי אל ה', את ליראה אם כי
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שהתעסק dpkdeאף xykda,(זמן משך (שדורשת בוראו להכרת
מ"מ, שלימין", "יומין בימים", "בא בשלימות, ימיו כל היו ולכן
כבשרה  דלא בקולי"], אברהם ד"שמע העבודה דרגת בכלל זה אין

" העולם) לאויר שיצאה הראשון (מהרגע שנותי' קכ"ז oieyשכל
daehl."

זכתה 39) "שרה סע"ב) (קכב, דפרשתנו בזהר ממ"ש ולהעיר
ולבעלה לה עלאין d`xzaלחיין `dpale צור אל הביטו הה"ד ,

כו'". שרה חיי ויהיו דא ועל נוקרתם, בור מקבת ואל חוצבתם
(40.18 שבהערה בדרושים ונת' הובא רע"א. קכג שם
הרא"ם.41) פירוש

,e"lt x"a) "'ek `xeah jezgl xev il `ade `v dpal zxne` dzid
'idy cr .. cibnd xn`" :a"pt xqen hay d`xe .(` ,d"t x"wie .`
e`vie ynyd `ayke .. ux`a zkll ligzd mini dxyr oa mdxa`
xn` .. xgyd cenr dlryk k"g` ,miwl`d md el` xn` miakekd

."'eke miwl` mpi`

סע"ב.42) מג, מנחות
יב.43) יו"ד, עקב
"בקונטרס 44) – מעמך שואל ובתוד"ה שם. מנחות פרש"י

שם). מהרש"א חדא"ג (וראה מאה" אלא מה תקרי אל פירש
ס"ג.45) סמ"ו או"ח
ס"א.46) שם
מן 47) לדבר וסמך כו' מעשה ע"י עה"ש המלך דוד "שתיקן

וכו'". התורה
אדה"ז.48) לשו"ע המחבר הגאון בני הרבנים הקדמת לשון
בשו"ע 49) משא"כ הי"ד), פ"ז תפלה (הל' ברמב"ם ועד"ז

הרמב"ם  בין ברכות המאה במנין מהשינויים ולהעיר – דהב"י.
ואכ"מ. ועוד). (המג"א הזקן לרבינו



יז `"ypz'd oeygxn a"k ,dxy iig t"y zegiyn

לשם  בנוגע התמיהה מתורצת זה פי [ועל
נזכר  הראשון בפסוק שרק אף שרה", "חיי הפרשה,
הפסוק  מהֿשאיןֿכן שרה", חיי "שני אודות
הפסוקים  וכן גו'", שרה "ותמת זה, שלאחרי
המכפלה, במערת קבורתה אודות זה שלאחרי
ממיתת  וכתוצאה לאחרי שהיו המאורעות והמשך
עבודתה  בגמר שהיו אלה שבמאורעות כיון – שרה

בעולם  לפעול שרה דעבודת השלימות ].30מודגשת

הענינים ‚. פרטי מונה שהכתוב ולאחרי
שנה  "מאה העבודה), (ובכללות שרה שבעבודת
מזה  זה שמחולקים שנים", ושבע שנה ועשרים
המדות  שמצד העבודה דומה אינה בודאי [שהרי
שנה), (עשרים המוחין שמצד לעבודה שנים) (שבע
(מאה  והתענוג הרצון מצד העבודה לשלימות ועד

" שרה", חיי "שני ומסיים מוסיף – oieyשנה)] olek
daehl:"

שוין "כולן הלשון דיוק בהקדים "daehlויובן
שרה" חיי ד"שני שההשתוות פשיטא דלכאורה, –

ממספר zeilrnl`היא באחד שמצינו מעלה (שכל
משמע  קא ומאי חייה), שנות בכל היתה שנותיה

שוין ד"כולן ההוספה "?daehlלן

("כולן  שההשתוות – בזה הביאור לומר ויש
ה" מצד היא אחד aehשוין") כל של שבנשמתו "

ממש" ממעל אלקה "חלק שהיא מישראל ,31ואחת
מן כולו mvrdחלק בהעצם תופסים ידו )32(שעל

aehdשהוא xewne mvr להיטיב הטוב ומזה 33וטבע ,
בהתחלקות  שבאים כפי העבודה אופני בכל נמשך
עד  ותענוג, מרצון הקצה, אל הקצה מן לפרטים,
(ובלשון  בעולם בחלקו בפועל ו)מעשה ל(מדות

עד 34הידוע  מטה ולמטה קץ אין עד מעלה למעלה
תכלית) בה"35אין חדורים שכולם ,aeh דעצם "

שוין "כולן ולכן שמשתווין daehlהנשמה, ,"
הנשמה. דעצם ה"טוב" גילוי שמצד ב"טובה"

האמורות  השאלות ב' מתורצות זה פי ועל
שוין  ל"כולן לעצמו" נדרש אחד "כל בין (הסתירה
במשך  הדרגות חילוקי שלמרות והתמיהה לטובה",
חילוקי  כי, – לטובה") שוין "כולן חיי' שנות
העבודה  פרטי מצד הם חייה שנות במשך הדרגות
עצם  גילוי מצד אבל התחלקות, של באופן שהם

פרטי 36הנשמה  כל גם נעשים מהתחלקות שלמעלה
ובשני  לטובה", שוין ש"כולן באופן העבודה
בלא  כ' (בת הראשונות דשנים שהמעלות הקצוות:
בשנים  גם נמשכות ליופי) ז' ובת חטא

האחרונות 37האחרונות  בשנים שנוספו והמעלות ,
העבר  על גם פועלות עבודתה ושלימות לגמר עד

חיי' ימי להתחלת .38עד
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יירש  לא כי בנה ואת הזאת האמה את "גרש שרה מדברי והשפעה
המצב  שגם לומר, יש יו"ד), כא, (וירא יצחק" עם בני עם גו'

עם קשור גו'") ("וישכנו כשלעצמם ישמעאל" *,dxyד"תולדות
אשר  אברהם בן ישמעאל תולדות "ואלה הכתוב מדגיש שלכן

המצרית הגר dxyילדה zgty הם השפחה הגר שילדי לאברהם",
שרה. נכסי

ועוד.30) ואילך. 145 ע' חט"ו לקו"ש גם ראה
רפ"ב.31) תניא
וש"נ.32) סקט"ז. הוספות כש"ט ראה
בהערה.33) 334 ע' חכ"ד בלקו"ש בהנסמן ראה

(*daeyz dyry cenild ,envr l`rnyil rbepa mb :dfn dxizie
"eiptl wgvi z` jiled" l`rnyiy ,"l`rnyie wgvi" y"nn `ed

dxy (zrtyde) zyixcl mi`zn ± (i"yxtae h ,dk).

ב).34) מ, – יט תיקון שם (וראה נז תיקון סוף תקו"ז ראה
סע"ג. לד, יתרו ז"ח

ממעל35) אלקה ב"חלק הפירושים ב' אלקות ynnע"ד – "
(ראה  ממשות מלשון וממש הענין), אמיתת על (שמורה ממש

תדֿז). ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק
בשרה 36) מודגש הנשמה) עצם (גילוי זה שענין לומר, ויש

וראה  לטובה", שוין "כולן בו נאמר (שלא באברהם מאשר יותר
יותר מודגשת שאצלה דכיון – (38 הערה למטה dcixidלקמן

(שנעשית  העלי' גם יותר מודגשת לכן ס"ב), (כנ"ל בעולם לפעול
הנשמה. עצם דהתגלות זו) ירידה ע"י

ק'37) "בת כ'kומש"נ ובת כ' הדמיון kבת בכ"ף ז'", בת
יש  – ס"א) כנ"ל היופי, ומיעוט חטא של לגדר השייכות (מצד

היא בזה שהכוונה ניתוסף zeilrnl`לומר שלאח"ז שבשנים ,
והן  עבודתה, ע"י – החטא לשלילת בנוגע הן יותר, גדול חידוש
לקו"ש  (ראה הגוף טבע ושינוי חידוש – היופי לשלימות בנוגע
"ותצחק  ("בלותי", הירידה זמני שגם – מזה ויתירה .(326 ע' ח"כ
עלי' בשביל היא זו שירידה כיון "לטובה", הם ס"א) כנ"ל שרה",
ע' ח"ה לקו"ש (ראה הירידה שלפני המצב לגבי יותר גדולה

.(353
שאף 38) ,(36 הערה לעיל (ראה באברהם מאשר יותר ועוד

היו חייו נאמר d"rwשימי מ"מ, לחטא"), ה' כבן כו' ק' ("בן שנה
" שמע awrעליו שנים עק"ב (כמנין בקולי אברהם שמע אשר

שלש  חסר (קע"ה ותרין" ושבעין מאה חושבני' בקולי), אברהם
[משא"כ  בוראו"* את אברהם הכיר שנים שלש ש"בן כיון שנים),
וכו'"***, בדעתו לשוטט "התחיל** שבהם הראשונות שנים בג'

(*mdxa` xikd mipy g"n oay drcdn xirdle ± .`"rq ,al mixcp
f"r 'ld m"anxl n"qk) "`xkidd xnb" ,(p"ye .g ,l"t x"a) e`xea z`
xnb ixg`l e`xea z` cary mipyd xtqn eid f"try ,(b"d `"t

.dxy iig ipy xtqnk ,dpy f"kw ± dxkdd zenilye
(**.df w"y axrc inei xeriy ± my m"anx

(***xie`l ez`va cin "ezrca hheyl ligzd"y ,xnel yie
.. zclei mdn zg` dzidyk" leand iptly epivny c"r ± mlerd

`"ypz'd oeygxn a"k ,dxy iig t"y zegiyn

שרה"„. חיי "שני לעיל, האמור פי על והנה,
נעלית  (דרגא נוסף ענין הוא לטובה") שוין ("כולן
שנים", ושבע שנה ועשרים שנה "מאה לגבי יותר)
חיי  ש"שני משמע הלשון מפשטות ולכאורה,
וביאור  פירוש הוא לטובה") שוין ("כולן שרה"
שנים", ושבע שנה ועשרים שנה ד"מאה (סיכום)

נוסף. ענין ולא
ועשרים  שנה ד"מאה הפירוש לומר יש ולכן,
(כדלקמן), קצת אחר באופן שנים" ושבע שנה
שוין  ("כולן שרה" חיי ש"שני יובן זה פי שעל
שנה  ד"מאה (סיכום) וביאור פירוש הוא לטובה")

שנים". ושבע שנה ועשרים

מכללות  וההוראה הלימוד גם יובן זה פי ועל
שני  שנים ושבע שנה ועשרים שנה ד"מאה הענין
השייך  באופן – לטובה" שוין "כולן שרה", חיי
(יצחק  אברהם בני מישראל, ואחת אחד לכל

ולאה) רחל (רבקה ושרה כדלקמן.39ויעקב) ,

הזהר ‰. מאמר פי על – בזה "מאה 40והביאור
דכולא": כללא שנה

מאופני  לאחד רק (לא רומז שנה" "מאה
אלא  ותענוג, רצון שמצד עבודה הפרטיים, העבודה
הנקודה  דכולא", "כללא העבודה, לכללות גם)
נמשך  זה ש"כלל" העבודה, עניני שבכל הכללית
ושבע  שנה ד"עשרים העבודה פרטי בכל וחודר

ומדות. מוחין שנים",

אחד ויומתק ש"כל רש"י פירוש פי על יותר
לעצמו  מתפרש כלל כל "פירוש לעצמו", נדרש
שיהיו  עד האחרים הכללים עם מתחבר ואינו
לחלק  שנה דשנה משום אחד.. סך יחד שלשתן

שנה  עשרים ובת שנה מאה בת אמר כאילו משמע..
דקרא  שנים שבע להו הוו דהשתא שנים, שבע ובת
שנה  וכ' ז', בת שהיתה עד שמשנולדה שבע אותן
וק' כ', בת שהיתה עד שמשנולדה כ' אותן דקרא
בת  שהיתה עד שמשנולדה מאה אותן דקרא שנה

השנים 41ק'" שלימות שעיקר נמצא זה פי שעל –
" dpyהיא d`n אלה שנה ומאה דכולא", "כללא ,"

(בת  שנים" ושבע שנה ה"עשרים עם גם קשורים
נמשך  שהכלל היינו, ז'), כבת כ' ובת כ' כבת ק'

בהפרטים. וחודר

שוין  ("כולן שרה" חיי ש"שני מובן זה פי ועל
שנה  ד"מאה (סיכום) וביאור פירוש הוא לטובה")
כי, – נוסף) ענין (ולא שנים" ושבע שנה ועשרים
מודגש  שנים" ושבע שנה ועשרים שנה ב"מאה גם
שה"כלל" כיון לטובה", שוין ד"כולן התוכן
ד"עשרים  בהפרטים וחודר נמשך שנה" ד"מאה

שנים". ושבע שנה

.Â"דכולא כללא שנה ד"מאה הענין וביאור
דברי  בהמשך המבואר פי על – האדם בעבודת
יומא": דכל ברכאן דמאה "רזא עניין שזהו הזהר

בגמרא  ברכות 42איתא מאה לברך אדם "חייב
שנאמר  יום, אלקיך 43בכל ה' מה ישראל ועתה

מאה" ביה "קרי מעמך", להלכה 44שואל והובא .
ערוך  ערוך 45בשולחן בשולחן ובפרטיות ובארוכה ,

הזקן  רבינו הדבר 46של טעמי שמבאר (הלכות 47,
ברכות 48בטעמיהן  המאה כל לפרט גם ומוסיף ,(

טוב) (ויום ושבת התענית, ביום (גם יום שבכל
הכפורים) .49ויום

מובן  – יום בכל ברכות דמאה הענין ותוכן
בשולחנו  הזקן רבינו מן 46מדברי לדבר "וסמך

מעמך  שואל אלקיך ה' מה ישראל ועתה התורה,
והן  מאה, אלא מה תקרי אל ה', את ליראה אם כי
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שהתעסק dpkdeאף xykda,(זמן משך (שדורשת בוראו להכרת
מ"מ, שלימין", "יומין בימים", "בא בשלימות, ימיו כל היו ולכן
כבשרה  דלא בקולי"], אברהם ד"שמע העבודה דרגת בכלל זה אין

" העולם) לאויר שיצאה הראשון (מהרגע שנותי' קכ"ז oieyשכל
daehl."

זכתה 39) "שרה סע"ב) (קכב, דפרשתנו בזהר ממ"ש ולהעיר
ולבעלה לה עלאין d`xzaלחיין `dpale צור אל הביטו הה"ד ,

כו'". שרה חיי ויהיו דא ועל נוקרתם, בור מקבת ואל חוצבתם
(40.18 שבהערה בדרושים ונת' הובא רע"א. קכג שם
הרא"ם.41) פירוש

,e"lt x"a) "'ek `xeah jezgl xev il `ade `v dpal zxne` dzid
'idy cr .. cibnd xn`" :a"pt xqen hay d`xe .(` ,d"t x"wie .`
e`vie ynyd `ayke .. ux`a zkll ligzd mini dxyr oa mdxa`
xn` .. xgyd cenr dlryk k"g` ,miwl`d md el` xn` miakekd

."'eke miwl` mpi`

סע"ב.42) מג, מנחות
יב.43) יו"ד, עקב
"בקונטרס 44) – מעמך שואל ובתוד"ה שם. מנחות פרש"י

שם). מהרש"א חדא"ג (וראה מאה" אלא מה תקרי אל פירש
ס"ג.45) סמ"ו או"ח
ס"א.46) שם
מן 47) לדבר וסמך כו' מעשה ע"י עה"ש המלך דוד "שתיקן

וכו'". התורה
אדה"ז.48) לשו"ע המחבר הגאון בני הרבנים הקדמת לשון
בשו"ע 49) משא"כ הי"ד), פ"ז תפלה (הל' ברמב"ם ועד"ז

הרמב"ם  בין ברכות המאה במנין מהשינויים ולהעיר – דהב"י.
ואכ"מ. ועוד). (המג"א הזקן לרבינו



ypz'd"`יח oeygxn a"k ,dxy iig t"y zegiyn

שהן ברכות exkfleמאה eze` dad`le 'd z` d`xil
cinz50 ובוקר ערב תמיד שמברך הברכות ידי על

ברכות  ושאר השחר וברכות תפלות בג' וצהרים
ברכות": ק' והן עת ובכל יום בכל הקבועות

ברכות  דמאה החיוב למדים שממנו בפסוק
ישראל  "ועתה – האדם דעבודת ה"כלל" נתבאר
ה' את ליראה אם כי מעמך שואל אלקיך ה' מה
מה  (א"ת ברכות" ד"מאה שהענין מובן ומזה וגו'".

"d`nאלא הוא מעמך) שואל אלקיך llk`ה'
`lekc,פרטיים ענינים ריבוי (רק) זה שאין היינו, ,"

שבזה  בעיקר) (גם אלא ופרט, פרט כל על ברכה
dceardמתבטאת zellk51"'וגו ה' את )52("ליראה

"הברכות  הברכות, פרטי בכל שנמשכת כפי
ברכות" ק' תמיד.. שנה 53שמברך "מאה עלֿדרך –

הענינים  בפרטי וחודר שנמשך דכולא" כללא
שנים" ושבע שנה .54ד"עשרים

.Ê:יותר ובפרטיות
הן  נכללת דכולא") ("כללא ברכות" ב"מאה

mc`dהעבודה ytpa ולאהבה ה' את "ליראה –
העבודה והן תמיד", ולזכרו mleraאותו dlertc55

ש( הברכות מאה של בתוכנם כמודגש –maex(
עם mlerdקשורים ipipr("והנהגתו העולם ,56("סדר

הני'" "ברכות דרך 57הן שהן הודאה "ברכות והן ,
הגשמיים  לדברים בנוגע ובקשה" והודיה שבח
בגמר  בעולם הפעולה הדגשת (עלֿדרך שבעולם

שרה" חיי "שני בהמשך 58ושלימות כמבואר
ב).59הפרשה  סעיף לעיל כנזכר ,
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ה"ד)50) פ"א ברכות (הל' ברמב"ם הבורא ועד"ז את "לזכור
ממנו". וליראה תמיד

ג' (מבין הודאה" ל"ברכות בנוגע רק זה כתב הרמב"ם אבל,
הודאה"), וברכות מצוות וברכות הני' "ברכות הברכות: מיני
ושינה  (ב) ברכות, המאה לכל בנוגע זה כתב (א) הזקן רבינו ואילו
והקדים  ממנו") וליראה תמיד הבורא את ("לזכור הרמב"ם מלשון
אותו". "ולאהבה והוסיף תמיד"), "לזכרו (ואח"כ ה'" את "ליראה
למדים  שממנו הפסוק בהמשך כי, – תליא בהא שהא לומר ויש
מעמך") שואל אלקיך ה' מה ישראל ("ועתה ברכות דמאה החיוב

אותו". ולאהבה .. ה' את ליראה אם "כי נאמר
לגבי 51) הזקן רבינו של בשו"ע השינוי ע"פ יותר ויומתק

נתבארו  דהב"י ובשו"ע שברמב"ם – הב"י ושו"ע הרמב"ם
וכו'), בינה לשכוי הנותן נשמה, (אלקי השחר ברכות פרטי תחילה
משא"כ  בפ"ע, (וענין) בהלכה ברכות דמאה החיוב מובא ואח"כ
דברכות  הכללי בהחיוב שמתחיל אף הזקן, רבינו של בשו"ע
שהבריות  מה והנהגתו העולם סדר על חכמים ש"תקנום השחר,
היא  זו שתקנה מיד ממשיך כו'" להקב"ה שיברכו יום בכל נהנין
יום  בכל לברך אדם שחייב ברכות המאה מנין "להשלים כדי
ברכות  תוכן מבאר ברכות המאה שמפרט לאחרי (ורק ויום"*
שברכות  מודגש שבזה – וכו') לשכוי הנותן נשמה, אלקי השחר,

שמסתעפים פרטים הם illkdהשחר aeigdn,ברכות דמאה
תמיד". ולזכרו אותו ולאהבה ה' את "ליראה שתוכנו

כו',52) מה תקרי "אל שם): (מנחות מהרש"א חדא"ג ראה
קשה  .. ליראה) אם כי מעמך שואל אלקיך ה' (מה פשוטו דלפי
מאה, אלא מה א"ת דרשו וע"כ .. היא זוטרתי מילתא יראה וכי
הקב"ה  ששואל ברכות מאה וגו', שואל אלקיך ה' מה דקרא, וה"פ
רברבי", מילתא ודאי שהיא וגו', ליראה אם כי כונתו אין מעמך

זהו ברכות ש"מאה ליראה lwpaהיינו, יבוא ועי"ז לקיים, לאדם
א). שצ, ויחי (אוה"ת ה'" את

"בפעם 53) רק שמברכים ברכות ביניהם שיש לכך נוסף
"כלל" של באופן שהיא יום", יום בכל זו הנאה שנהנין ראשונה

פרטי היום.על כל במשך זו הנאה

(*mlerd xcq lr zekxad el` l"f minkg epwz" :xeha f"cre
ixg`l df azek xeha la` ,"mei lka zekxa 'w milydl ezbdpde
epi` mbe ,('eke iekyl ozepd ,dnyp iwl`) xgyd zekxa ihxt x`any

.(f"dc` r"eyak) 'eke 'd z` d`xil od zekxa d`ndy azek

("כולן 54) שרה" חיי ש"שני לעיל האמור עם זה לקשר ויש
שלמעלה  הנפש עצם שמצד העבודה על רומז לטובה") שוין
בתוספת  ("מה" ברכות" ד"מאה ההמשכה כי, – מהתחלקות

ע"י נעשית הכתר) על שרומז אלא lehiadאל"ף מה (א"ת ד"מה"
שלמעלה  הנפש עצם מתגלה שבו עול' ה'קבלת ענין מאה),
חכמי  דעת "ע"פ שם: מהרש"א חדא"ג וראה – מהתחלקות.
לחלק  יבוא מהם המעשר מן שמעשר ברכות ק' היו דלכך .. האמת
חסר  זה על ורמז ממעל, אלקה חלק שהיא אחת ברכה הנשמה
הנשמה  בסוד היא הברכות ממאה האחת הברכה שהיא ממאה הא'

וגו'". ה' את ליראה ממעל
הפסוק 55) הפסוקים: לשני בחלוקה שנרמז לומר, ויש

ליראה  אם כי מעמך שואל אלקיך ה' מה ישראל "ועתה הראשון,
ה' את ולעבוד אותו ולאהבה דרכיו בכל ללכת אלקיך ה' את

העבודה – נפשך" ובכל לבבך בכל mc`dאלקיך ytpa והפסוק ,
וחוקים  מצות – גו'" חוקותיו ואת ה' מצות את "לשמור השני,

האדם להנהגת בנוגע mlerdשעיקרם ipipra.*
ברכות),56) (בי"ב צרכיו שאלת בו שאין השבת שביום ועד

צורך  יש ושתי', אכילה בו שאין התענית) (ויום וביוהכ"פ
zcgein zelczyda.ברכות דמאה המנין להשלים

נהנה 57) כאילו ברכה בלא מעוה"ז הנהנה ש"כל ולהעיר,
ל  שנאמר שמים, הרי מקדשי ברכה "לאחר ומלואה", הארץ ה'

שע"י  לומר, דיש – ובפרש"י) סע"א לה, (ברכות אדם" לבני היא
נעשים  אלא) שמים", ד"קדשי העילוי ח"ו נתבטל (לא הברכה
מהם  שנהנה הגשמיים שהדברים היינו, שלו, שמים" "קדשי

שמים". ד"קדשי בקדושה חדורים
אלקות 58) לפרסם (ושרה) אברהם עבודת שגם ולהעיר,

ענין ע"י היתה אמר zekxadבעולם ושותים שאוכלים "לאחר –
מי ekxaלהם משל אכלתם, משלי כסבורים משלו, שאכלתם למי

אלקה  הקב"ה של שמו "נקרא ועי"ז אכלתם", העולם והי' שאמר
"אלקי  שנעשה ועד לג), כא, וירא (פרש"י העולם"** לכל

ז). כד, פרשתנו (פרש"י הבריות" בפי "שהרגלתיו הארץ",
העולם 59) באי כל את  "לכוף מישראל כאו"א  בעבודת וענינו

ספ"ח). מלכים הל' (רמב"ם נח" בני שנצטוו מצוות לקבל

(*i"yxt) "xky elawzy jl aehl .. `id s`e" ,"jl aehl" miiqne
ytpa dceara ielir sqezip mlera dceard i"r mby ,epiid ,(my

mc`d.
(**mlerd oi`y ,("mlerd lÎ`" `le) ,"mler lÎ`" ± dfn dxizie

,an `eaz z"ewl) cg `lek ,zewl`c ze`ivnd `l` ,r"ta ze`ivn
.(n"kae .b ,bn .c

`"ypz'd oeygxn a"k ,dxy iig t"y zegiyn

האדם  בנפש (העבודה אלה ענינים ושני
ענין  בתוכן גם מודגשים בעולם) דפעולה והעבודה

כידוע  – ברכה 60הברכה ממשיך הברכה ידי ש"על
כלל  בנפש איןֿסוף אור גילוי להיות והמשכה
גילוי  בבחינת בלבם ה' אמונת שתתחזק ישראל
עצמו, להמברך – לראש לכל כו'", רואה כאילו

מסביבו  להעומדים גם הברכה 61כולל ששומעים
הדבר 63"אמן"62ועונים  קיום על שמורה ,

בעולם.64ואמיתתו  למטה גם נמשך זה ידי ועל ,

ה' אתה "ברוך הברכה בנוסח גם וכמודגש
נעשית  לראש שלכל – העולם" מלך אלקינו
לישראל  והמשכה) ברכה מלשון (ברוך ההמשכה
וחיותנו, כוחינו שלנו, אלקה אלקינו", "הוי' להיות
"מלך  להיות ההמשכה גם נעשית זה ידי ועל

.60העולם"

.Á שנה ד"מאה הענין לבאר יש זה פי על
"כולן  שרה", חיי שני שנים ושבע שנה ועשרים
ואחת  אחד כל לעבודת בשייכות – לטובה" שוין

מישראל:
השייך  דבר הוא יום" בכל ברכות ד "מאה הענין

lwpae65 והן אנשים הן מישראל, ואחת אחד לכל
ב  לפני גם שהרי טף, וגם ֿ נשים, (ובת רֿמצוה

בכל  ברכות מאה באמירת אותם מחנכים מצוה)
חינוך  לגיל הגיעו שלא יותר הקטנים וגם ,66יום,

אותם  מחנכים – לדבר שמתחילים לתינוקות עד
ברכות  אמן 67באמירת שאמירת 68(ועניית עד (

ממילא  ובדרך הרגיל דבר אצלם נעשית הברכות
כרע" "מנפשי' הברכות 69(ע"ד אמירת רק ולא ,(

בכל  שחודר באופן (ובעיקר) גם אלא בפה,
ידי  על – ומדותיו שכלו ורצונו חפצו מציאותו,

ולאהבה okezaהחינוך ה' את "ליראה הברכות,
תמיד". שמברך הברכות ידי על תמיד ולזכרו אותו

החיוב  בקיום ההשתדלות ידי שעל מובן ומזה
יום בכל ברכות ימיו irackדמאה כל נעשים

ש"על  כיון – לטובה" שוין ש"כולן באופן ושנותיו
שמברך הברכות וצהרים..cinzידי ובוקר lkaערב

zr lkae mei עניניו כל כלולים (שבהם ברכות" ק' ..
(וכל  ושנותיו ימיו כל נעשים היום), כל במשך

" daehlמציאותו) oieyחדורים להיותם ,"dcewpda
zillkd'ה את "ליראה – העבודה כל תכלית שהיא

תמיד". ולזכרו אותו ולאהבה

חסרון  איזה היה בעבר אם שגם – ועיקר ועוד
יהודי  הרי, זה, ש)בענין בהשלימות (עלֿכלֿפנים
וביכלתו  ובכחו העבר, על גם הבית' 'בעל הוא
"כולן  השלימות, בתכלית שיהי' העבר את גם לתקן

לטובה". שוין

ש" היא בזה גם olekוההדגשה לטובה", שוין
התחלת  העבודה, דהתחלת הראשונות השנים

הראשון  להרגע ועד לאויר 70החינוך, שיצא
ולאהבה 71העולם  ה' את "ליראה שהחינוך כיון –

לאויר  שיוצא מהרגע מתחיל תמיד" ולזכרו אותו
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ועם 60) ואילך. א ו, בראשית בתו"א הברכות ענין להבין ד"ה
לברך  אדם חייב ד"ה ואילך. א תקנא, ג) (כרך שם באוה"ת הגהות

תרל"ח.
ישראל 61) ואחדות ישראל דאהבת הענין שמצד לומר, ויש

מסביבו". "העומדים בכלל בנ"י כל –
(ברכות 62) המברך" מן יותר אמן העונה "גדול – מזה ויתירה

וש"נ). ב. נג,
עקב 63) אוה"ת (ראה אמונה מלשון גם הוא ש"אמן" להעיר,

ותרמ"ג: תרל"א שרה חיי ויהיו ד"ה גם וראה וש"נ). תקיח. ע'
וצדיק  כמ"ש באמונה, וחיות כח להמשיך הוא הברכה "וענין

בחי'באמונ  שהוא צדיק, שע"י דהיינו, יחי', ve'תו zekxa 'w
mipn` באמונה חיות ממשיכים עי"ז קדושות, וד' קדישים ויו"ד *

ממש". ראה הוא כאילו בעיניו נתאמת שיהי' ..
סע"ב.64) קי, לסנהדרין מהרש"א חדא"ג
(65.52 שבהערה המרש"א) דברי (בפירוש אוה"ת ראה
אף 66) ועוד), א. נ, כתובות (ראה שית" "בר – ובכללות

לפי  תינוק בכל הוא במ"ע החינוך "שיעור יותר, שבפרטיות
או"ח  אדה"ז (שו"ע עניניו" לפי דבר בכל וידיעתו חריפותו

ס"ג). סשמ"ג

(*s"l` 'igan elit`y ,epiide ,s"l`a ligzn on`c" :my b"nxzae
ybcenk ± "dkxad oipr mr '` oipr `ede ,k"b jynei oeilr `lt 'iga
.(d`n) s"l`d 'igan mikiynn "dn"c lehiad i"ry "zekxa d`n"a

יאכלו 67) שלא אותם ומזהירים עליהם שמקפידים רק לא
כדי  מתיקה מיני להם שנותנים עי"ז גם אלא ח"ו, ברכה בלא

ברכות. בריבוי להרגילם
(זוכה)68) בא מאימתי "קטן שם) (סנהדרין ממארז"ל להעיר

פתחו  ב) כו, (ישעי' שנאמר אמן, שיאמר משעה .. לעוה"ב
אלא  אמונים שומר א"ת אמונים, שומר צדיק גוי ויבוא שערים

שם). מהרש"א חדא"ג (וראה אמן" שאומר
קיח,69) שבת בתוס' הובא סה"ד. פ"ב ברכות ירושלמי ראה

ועוד. סע"ב.
לו 70) יש העולם לאויר שיצא הראשון הרגע – ואדרבה

על  לו דלוק ש"נר לזמן ממש בסמיכות להיותו יתירה, מעלה
שמהוה  ב), ל, (נדה כולה" התורה כל אותו ומלמדין .. ראשו
שבא  ש"כיון (אף העולם לאויר שיוצא לאחרי לעבודתו נתינתֿכח
לקו"ת  ראה – כו'") ומשכחו .. וסטרו מלאך בא העולם לאויר

ובכ"מ. א. מד, שלח
ס"ד)71) סוף (מהדו"ת) (או"ח בשו"ע הזקן רבינו ומ"ש

ומצוות  לתורה בחינוך היא הקדושה זו נפש כניסת ש"תחלת
דרגות  פרטי ה"ז – מילה" במצות גם לחנך, חכמים שחייבו



יט `"ypz'd oeygxn a"k ,dxy iig t"y zegiyn

שהן ברכות exkfleמאה eze` dad`le 'd z` d`xil
cinz50 ובוקר ערב תמיד שמברך הברכות ידי על

ברכות  ושאר השחר וברכות תפלות בג' וצהרים
ברכות": ק' והן עת ובכל יום בכל הקבועות

ברכות  דמאה החיוב למדים שממנו בפסוק
ישראל  "ועתה – האדם דעבודת ה"כלל" נתבאר
ה' את ליראה אם כי מעמך שואל אלקיך ה' מה
מה  (א"ת ברכות" ד"מאה שהענין מובן ומזה וגו'".

"d`nאלא הוא מעמך) שואל אלקיך llk`ה'
`lekc,פרטיים ענינים ריבוי (רק) זה שאין היינו, ,"

שבזה  בעיקר) (גם אלא ופרט, פרט כל על ברכה
dceardמתבטאת zellk51"'וגו ה' את )52("ליראה

"הברכות  הברכות, פרטי בכל שנמשכת כפי
ברכות" ק' תמיד.. שנה 53שמברך "מאה עלֿדרך –

הענינים  בפרטי וחודר שנמשך דכולא" כללא
שנים" ושבע שנה .54ד"עשרים

.Ê:יותר ובפרטיות
הן  נכללת דכולא") ("כללא ברכות" ב"מאה

mc`dהעבודה ytpa ולאהבה ה' את "ליראה –
העבודה והן תמיד", ולזכרו mleraאותו dlertc55

ש( הברכות מאה של בתוכנם כמודגש –maex(
עם mlerdקשורים ipipr("והנהגתו העולם ,56("סדר

הני'" "ברכות דרך 57הן שהן הודאה "ברכות והן ,
הגשמיים  לדברים בנוגע ובקשה" והודיה שבח
בגמר  בעולם הפעולה הדגשת (עלֿדרך שבעולם

שרה" חיי "שני בהמשך 58ושלימות כמבואר
ב).59הפרשה  סעיף לעיל כנזכר ,

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

ה"ד)50) פ"א ברכות (הל' ברמב"ם הבורא ועד"ז את "לזכור
ממנו". וליראה תמיד

ג' (מבין הודאה" ל"ברכות בנוגע רק זה כתב הרמב"ם אבל,
הודאה"), וברכות מצוות וברכות הני' "ברכות הברכות: מיני
ושינה  (ב) ברכות, המאה לכל בנוגע זה כתב (א) הזקן רבינו ואילו
והקדים  ממנו") וליראה תמיד הבורא את ("לזכור הרמב"ם מלשון
אותו". "ולאהבה והוסיף תמיד"), "לזכרו (ואח"כ ה'" את "ליראה
למדים  שממנו הפסוק בהמשך כי, – תליא בהא שהא לומר ויש
מעמך") שואל אלקיך ה' מה ישראל ("ועתה ברכות דמאה החיוב

אותו". ולאהבה .. ה' את ליראה אם "כי נאמר
לגבי 51) הזקן רבינו של בשו"ע השינוי ע"פ יותר ויומתק

נתבארו  דהב"י ובשו"ע שברמב"ם – הב"י ושו"ע הרמב"ם
וכו'), בינה לשכוי הנותן נשמה, (אלקי השחר ברכות פרטי תחילה
משא"כ  בפ"ע, (וענין) בהלכה ברכות דמאה החיוב מובא ואח"כ
דברכות  הכללי בהחיוב שמתחיל אף הזקן, רבינו של בשו"ע
שהבריות  מה והנהגתו העולם סדר על חכמים ש"תקנום השחר,
היא  זו שתקנה מיד ממשיך כו'" להקב"ה שיברכו יום בכל נהנין
יום  בכל לברך אדם שחייב ברכות המאה מנין "להשלים כדי
ברכות  תוכן מבאר ברכות המאה שמפרט לאחרי (ורק ויום"*
שברכות  מודגש שבזה – וכו') לשכוי הנותן נשמה, אלקי השחר,

שמסתעפים פרטים הם illkdהשחר aeigdn,ברכות דמאה
תמיד". ולזכרו אותו ולאהבה ה' את "ליראה שתוכנו

כו',52) מה תקרי "אל שם): (מנחות מהרש"א חדא"ג ראה
קשה  .. ליראה) אם כי מעמך שואל אלקיך ה' (מה פשוטו דלפי
מאה, אלא מה א"ת דרשו וע"כ .. היא זוטרתי מילתא יראה וכי
הקב"ה  ששואל ברכות מאה וגו', שואל אלקיך ה' מה דקרא, וה"פ
רברבי", מילתא ודאי שהיא וגו', ליראה אם כי כונתו אין מעמך

זהו ברכות ש"מאה ליראה lwpaהיינו, יבוא ועי"ז לקיים, לאדם
א). שצ, ויחי (אוה"ת ה'" את

"בפעם 53) רק שמברכים ברכות ביניהם שיש לכך נוסף
"כלל" של באופן שהיא יום", יום בכל זו הנאה שנהנין ראשונה

פרטי היום.על כל במשך זו הנאה

(*mlerd xcq lr zekxad el` l"f minkg epwz" :xeha f"cre
ixg`l df azek xeha la` ,"mei lka zekxa 'w milydl ezbdpde
epi` mbe ,('eke iekyl ozepd ,dnyp iwl`) xgyd zekxa ihxt x`any

.(f"dc` r"eyak) 'eke 'd z` d`xil od zekxa d`ndy azek

("כולן 54) שרה" חיי ש"שני לעיל האמור עם זה לקשר ויש
שלמעלה  הנפש עצם שמצד העבודה על רומז לטובה") שוין
בתוספת  ("מה" ברכות" ד"מאה ההמשכה כי, – מהתחלקות

ע"י נעשית הכתר) על שרומז אלא lehiadאל"ף מה (א"ת ד"מה"
שלמעלה  הנפש עצם מתגלה שבו עול' ה'קבלת ענין מאה),
חכמי  דעת "ע"פ שם: מהרש"א חדא"ג וראה – מהתחלקות.
לחלק  יבוא מהם המעשר מן שמעשר ברכות ק' היו דלכך .. האמת
חסר  זה על ורמז ממעל, אלקה חלק שהיא אחת ברכה הנשמה
הנשמה  בסוד היא הברכות ממאה האחת הברכה שהיא ממאה הא'

וגו'". ה' את ליראה ממעל
הפסוק 55) הפסוקים: לשני בחלוקה שנרמז לומר, ויש

ליראה  אם כי מעמך שואל אלקיך ה' מה ישראל "ועתה הראשון,
ה' את ולעבוד אותו ולאהבה דרכיו בכל ללכת אלקיך ה' את

העבודה – נפשך" ובכל לבבך בכל mc`dאלקיך ytpa והפסוק ,
וחוקים  מצות – גו'" חוקותיו ואת ה' מצות את "לשמור השני,

האדם להנהגת בנוגע mlerdשעיקרם ipipra.*
ברכות),56) (בי"ב צרכיו שאלת בו שאין השבת שביום ועד

צורך  יש ושתי', אכילה בו שאין התענית) (ויום וביוהכ"פ
zcgein zelczyda.ברכות דמאה המנין להשלים

נהנה 57) כאילו ברכה בלא מעוה"ז הנהנה ש"כל ולהעיר,
ל  שנאמר שמים, הרי מקדשי ברכה "לאחר ומלואה", הארץ ה'

שע"י  לומר, דיש – ובפרש"י) סע"א לה, (ברכות אדם" לבני היא
נעשים  אלא) שמים", ד"קדשי העילוי ח"ו נתבטל (לא הברכה
מהם  שנהנה הגשמיים שהדברים היינו, שלו, שמים" "קדשי

שמים". ד"קדשי בקדושה חדורים
אלקות 58) לפרסם (ושרה) אברהם עבודת שגם ולהעיר,

ענין ע"י היתה אמר zekxadבעולם ושותים שאוכלים "לאחר –
מי ekxaלהם משל אכלתם, משלי כסבורים משלו, שאכלתם למי

אלקה  הקב"ה של שמו "נקרא ועי"ז אכלתם", העולם והי' שאמר
"אלקי  שנעשה ועד לג), כא, וירא (פרש"י העולם"** לכל

ז). כד, פרשתנו (פרש"י הבריות" בפי "שהרגלתיו הארץ",
העולם 59) באי כל את  "לכוף מישראל כאו"א  בעבודת וענינו

ספ"ח). מלכים הל' (רמב"ם נח" בני שנצטוו מצוות לקבל

(*i"yxt) "xky elawzy jl aehl .. `id s`e" ,"jl aehl" miiqne
ytpa dceara ielir sqezip mlera dceard i"r mby ,epiid ,(my

mc`d.
(**mlerd oi`y ,("mlerd lÎ`" `le) ,"mler lÎ`" ± dfn dxizie

,an `eaz z"ewl) cg `lek ,zewl`c ze`ivnd `l` ,r"ta ze`ivn
.(n"kae .b ,bn .c

`"ypz'd oeygxn a"k ,dxy iig t"y zegiyn

האדם  בנפש (העבודה אלה ענינים ושני
ענין  בתוכן גם מודגשים בעולם) דפעולה והעבודה

כידוע  – ברכה 60הברכה ממשיך הברכה ידי ש"על
כלל  בנפש איןֿסוף אור גילוי להיות והמשכה
גילוי  בבחינת בלבם ה' אמונת שתתחזק ישראל
עצמו, להמברך – לראש לכל כו'", רואה כאילו

מסביבו  להעומדים גם הברכה 61כולל ששומעים
הדבר 63"אמן"62ועונים  קיום על שמורה ,

בעולם.64ואמיתתו  למטה גם נמשך זה ידי ועל ,

ה' אתה "ברוך הברכה בנוסח גם וכמודגש
נעשית  לראש שלכל – העולם" מלך אלקינו
לישראל  והמשכה) ברכה מלשון (ברוך ההמשכה
וחיותנו, כוחינו שלנו, אלקה אלקינו", "הוי' להיות
"מלך  להיות ההמשכה גם נעשית זה ידי ועל

.60העולם"

.Á שנה ד"מאה הענין לבאר יש זה פי על
"כולן  שרה", חיי שני שנים ושבע שנה ועשרים
ואחת  אחד כל לעבודת בשייכות – לטובה" שוין

מישראל:
השייך  דבר הוא יום" בכל ברכות ד "מאה הענין

lwpae65 והן אנשים הן מישראל, ואחת אחד לכל
ב  לפני גם שהרי טף, וגם ֿ נשים, (ובת רֿמצוה

בכל  ברכות מאה באמירת אותם מחנכים מצוה)
חינוך  לגיל הגיעו שלא יותר הקטנים וגם ,66יום,

אותם  מחנכים – לדבר שמתחילים לתינוקות עד
ברכות  אמן 67באמירת שאמירת 68(ועניית עד (

ממילא  ובדרך הרגיל דבר אצלם נעשית הברכות
כרע" "מנפשי' הברכות 69(ע"ד אמירת רק ולא ,(

בכל  שחודר באופן (ובעיקר) גם אלא בפה,
ידי  על – ומדותיו שכלו ורצונו חפצו מציאותו,

ולאהבה okezaהחינוך ה' את "ליראה הברכות,
תמיד". שמברך הברכות ידי על תמיד ולזכרו אותו

החיוב  בקיום ההשתדלות ידי שעל מובן ומזה
יום בכל ברכות ימיו irackדמאה כל נעשים

ש"על  כיון – לטובה" שוין ש"כולן באופן ושנותיו
שמברך הברכות וצהרים..cinzידי ובוקר lkaערב

zr lkae mei עניניו כל כלולים (שבהם ברכות" ק' ..
(וכל  ושנותיו ימיו כל נעשים היום), כל במשך

" daehlמציאותו) oieyחדורים להיותם ,"dcewpda
zillkd'ה את "ליראה – העבודה כל תכלית שהיא

תמיד". ולזכרו אותו ולאהבה

חסרון  איזה היה בעבר אם שגם – ועיקר ועוד
יהודי  הרי, זה, ש)בענין בהשלימות (עלֿכלֿפנים
וביכלתו  ובכחו העבר, על גם הבית' 'בעל הוא
"כולן  השלימות, בתכלית שיהי' העבר את גם לתקן

לטובה". שוין

ש" היא בזה גם olekוההדגשה לטובה", שוין
התחלת  העבודה, דהתחלת הראשונות השנים

הראשון  להרגע ועד לאויר 70החינוך, שיצא
ולאהבה 71העולם  ה' את "ליראה שהחינוך כיון –

לאויר  שיוצא מהרגע מתחיל תמיד" ולזכרו אותו
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ועם 60) ואילך. א ו, בראשית בתו"א הברכות ענין להבין ד"ה
לברך  אדם חייב ד"ה ואילך. א תקנא, ג) (כרך שם באוה"ת הגהות

תרל"ח.
ישראל 61) ואחדות ישראל דאהבת הענין שמצד לומר, ויש

מסביבו". "העומדים בכלל בנ"י כל –
(ברכות 62) המברך" מן יותר אמן העונה "גדול – מזה ויתירה

וש"נ). ב. נג,
עקב 63) אוה"ת (ראה אמונה מלשון גם הוא ש"אמן" להעיר,

ותרמ"ג: תרל"א שרה חיי ויהיו ד"ה גם וראה וש"נ). תקיח. ע'
וצדיק  כמ"ש באמונה, וחיות כח להמשיך הוא הברכה "וענין

בחי'באמונ  שהוא צדיק, שע"י דהיינו, יחי', ve'תו zekxa 'w
mipn` באמונה חיות ממשיכים עי"ז קדושות, וד' קדישים ויו"ד *

ממש". ראה הוא כאילו בעיניו נתאמת שיהי' ..
סע"ב.64) קי, לסנהדרין מהרש"א חדא"ג
(65.52 שבהערה המרש"א) דברי (בפירוש אוה"ת ראה
אף 66) ועוד), א. נ, כתובות (ראה שית" "בר – ובכללות

לפי  תינוק בכל הוא במ"ע החינוך "שיעור יותר, שבפרטיות
או"ח  אדה"ז (שו"ע עניניו" לפי דבר בכל וידיעתו חריפותו

ס"ג). סשמ"ג

(*s"l` 'igan elit`y ,epiide ,s"l`a ligzn on`c" :my b"nxzae
ybcenk ± "dkxad oipr mr '` oipr `ede ,k"b jynei oeilr `lt 'iga
.(d`n) s"l`d 'igan mikiynn "dn"c lehiad i"ry "zekxa d`n"a

יאכלו 67) שלא אותם ומזהירים עליהם שמקפידים רק לא
כדי  מתיקה מיני להם שנותנים עי"ז גם אלא ח"ו, ברכה בלא

ברכות. בריבוי להרגילם
(זוכה)68) בא מאימתי "קטן שם) (סנהדרין ממארז"ל להעיר

פתחו  ב) כו, (ישעי' שנאמר אמן, שיאמר משעה .. לעוה"ב
אלא  אמונים שומר א"ת אמונים, שומר צדיק גוי ויבוא שערים

שם). מהרש"א חדא"ג (וראה אמן" שאומר
קיח,69) שבת בתוס' הובא סה"ד. פ"ב ברכות ירושלמי ראה

ועוד. סע"ב.
לו 70) יש העולם לאויר שיצא הראשון הרגע – ואדרבה

על  לו דלוק ש"נר לזמן ממש בסמיכות להיותו יתירה, מעלה
שמהוה  ב), ל, (נדה כולה" התורה כל אותו ומלמדין .. ראשו
שבא  ש"כיון (אף העולם לאויר שיוצא לאחרי לעבודתו נתינתֿכח
לקו"ת  ראה – כו'") ומשכחו .. וסטרו מלאך בא העולם לאויר

ובכ"מ. א. מד, שלח
ס"ד)71) סוף (מהדו"ת) (או"ח בשו"ע הזקן רבינו ומ"ש

ומצוות  לתורה בחינוך היא הקדושה זו נפש כניסת ש"תחלת
דרגות  פרטי ה"ז – מילה" במצות גם לחנך, חכמים שחייבו
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"שיר 72העולם  חדרו, שבפתח המזוזה ידי על ,
ואמו  שאביו זה ידי על וכן בזה, וכיוצא המעלות"
ידיו  (תנועות אותו ורואים סביבו העומדים וכל

בו  מתפארים כו') והתפתחותו ונותנים 73ורגליו
ענין (תוכן להקב"ה והודי' ושבח ),zekxadברכה

הקב"ה  של בברכתו יותר עוד ניתוסף זה ידי ועל
טובים, ולמעשים ולחופה לתורה לגדלו שיזכו
אלה  גם כולל ובנותיהם, בניהם כל עם ביחד
בבנים  מרובה גדולה משפחה זה, לאחרי שיוולדו

ובמצוות. בתורה עוסקים ובנות

.Ë שלאחרי הפרשה עם זה ולקשר להוסיף ויש
תולדות: פרשת – במנחה) לקרוא (שמתחילין זה

"ואלה  הפרשה, שבהתחלת הלשון כפל בפירוש
יצחק" את הוליד אברהם אברהם בן יצחק תולדות
דומה  יצחק של פניו "קלסתר רש"י: מפרש –
יצחק". את הוליד אברהם הכל והעידו לאברהם
דומה  יצחק של פניו קלסתר היה כך כדי ועד
ביניהם, להבחין יכולים היו שלא לאברהם,

בגמרא  בהדי 74כדאיתא למשתעי בעי דהוה "מאן
משתעי  יצחק בהדי יצחק, בהדי משתעי אברהם
רחמי  בעא אברהם ש"אתא עד אברהם", בהדי

שנאמר  זקנה, בימים"75והוה בא זקן .76ואברהם

שצריך  – החינוך בענין הוראה למדים ומזה
ש" באופן lkdלהיות ecird את הוליד אברהם

יהודי ילד על מסתכלים שכאשר mi`exיצחק",
mixikne"יכירום רואיהם שהוא77("כל (epa78ly
mdxa` אברהם"79("אחד פניו..80היה ו"קלסתר ,(

mdxa`l dnec של בנו שהוא ומכירים שרואים ,"
לבין  בינו שההבדל כך, כדי עד כו', ותמים חסיד
זקן  כבר יש שלאביו הזקנה, בענין אלא אינו אביו
ילד  להיותו זקן לצמוח התחיל לא ואצלו שיבה,
החינוך  שהתחלת זה ידי על נעשה זה שענין קטן...
באופן  היא העולם) לאויר שיוצא (משעה
העבודה  שבכללות הכללית הנקודה בו שמחדירים
תמיד"), ולזכרו אותו ולאהבה ה' את ("ליראה

" זו נקודה קטן)olekשמצד ועד oiey(מגדול
daehl."

שבפרשת  – הפרשיות סדר לבאר יש זה פי ועל
שוין  ד"כולן השלימות אודות מדובר שרה חיי

בנוגע מדובר envrlלטובה" תולדות ובפרשת ,
ביחס  גם לטובה" שוין ד"כולן השלימות אודות

הוליד zeclezל" אברהם אברהם בן "יצחק שלו, "
יצחק". את

באופן  העבודה שלימות ידי שעל – ועיקר ועוד
אלא) לעצמו, בנוגע רק (לא לטובה" שוין ד"כולן
בנים  ריבוי מהולדת החל לה"תולדות", בנוגע גם
עוד  ומזרזים ממהרים כפשוטם), ("תולדות" ובנות
ש"אין  דכיון והשלימה, האמיתית הגאולה את יותר
("אוצר  שבגוף" נשמות כל שיכלו עד בא דוד בן

גוף") נוסף 81ששמו יהודי ילד כל לידת הרי ,
ששמו  באוצר הנשמות כל שיכלו הזמן ממהרת
הם  ישראל בני שכל יתגלה ואז דוד, בן ויבוא גוף,

"wgvi zeclezשיאמרו כיון ,"wgvil אתה "כי דוקא
epia`"82.

.È בקשר יתירה הדגשה ניתוסף לעיל בהאמור
(מהורש"ב) אדמו"ר דכ"ק ההולדת ליום ובשייכות

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

אבל  קדוש*, בפ"ע הגוף שיעשה עד לגוף הקדושה נפש בכניסת
לאויר  שיוצא ברגע בו ונכנסת נמצאת הקדושה זו שנפש בודאי
רוב  במשך אבינו אברהם של שעבודתו ולהעיר – העולם**.

המילה. לפני היתה שנים) ותשע (תשעים שנותיו
ראה 72) – שנזרע" ("משעה העיבור בזמן – לפנ"ז ועוד

הקודמת). להערה בשוה"ג
(73– כו'. בישא דעינא לענין כלל נתינתֿמקום שאין ובאופן

ח"א  הרשב"א שו"ת (ראה בישראל זקנות נשים ממנהגי ולהעיר
זה. בענין ס"ט)

א.74) פז, ב"מ
א.75) כד, פרשתנו
לפניו,76) אמר זקנה, תבע "אברהם ט: פס"ה, ב"ר גם וראה

מכבד  למי יודע אדם ואין למקום נכנסין ובנו אדם העולמים רבון
שאתה  מתוך לבנו), בינו הדמיון בגלל אצלו שאירע כפי (ובפרט

כו'". זקנה לו נתן .. מכבד למי יודע אדם בזקנה מעטרו

(*ohw zribpn zexidfd c"r dkldd okezn oaenk ,dpiyd zra mb
d`nehd gex zwlzqn xwea lka sebl dnypd zxfga ik ,i"hp mcew

i"hp xg`l cr ,micid lr zx`ype sebd lkn.
(**izni`n ohw" :68 dxrday oixcdpqa zercd iwelign xirdle

dryn .. rxfpy dryn .. xtiqy dryn .. clepy dryn .. a"drl `a
miwl` ixac el`e el`"y oeikc ± "on` xn`iy dryn .. lenipy

.a"derl zekiiyda zebxc iwelig mdy xnel yi ,"miig

ט.77) סא, ישעי'
(ראה 78) ממש המוריש במקום שעומד ועד הכל, שיורש

כח  "יפה – מזה ויתירה ועוד), סקי"ח. ח"א דווינסק צפע"נ שו"ת
וש"נ). סע"א. מח, (שבועות האב" מכח הבן

בן79) כמו שהוא – מישראל בכאו"א שנולד cigiודוגמתו
סקל"ג). הוספות (כש"ט זקנתם לעת זקנים להורים

כד.80) לג, יחזקאל
וש"נ.81) (ובפרש"י). סע"א סב, יבמות
ב.82) פט, שבת טז. סג, ישעי'

`"ypz'd oeygxn a"k ,dxy iig t"y zegiyn

בתוך  אזלינן, דמיניה – מרחשון בכ"ף נשמתוֿעדן
חמיש  (יום ימים קודש ג' שבת ערב מרחשון, כ"ף י

כ"ב  השבתֿקודש ויום מרחשון, (טוב) א"ך
בהלכה  ענינים (בכמה שנחשבים )83מרחשון)

אחת: למציאות
ההולדת  יום בעל של העיקריים מהחידושים
תמימים, תומכי ישיבת התייסדות – מרחשון דכ"ף
עץ  ב'קונטרס שמבאר (כפי ומטרתה שתכליתה

אגודתינו"84החיים' יסוד "אשר 85"תכלית (
יהודים  יהיו הנגלית בתורה העוסקים הבחורים
בהם  לנטוע ותורתו.. ה' עם ושלמים יראים (אידען)
עיקר  ה'.. ואהבת ה' ביראת פנימי הרגש איזה
חיים  אלקים בדברי הלימוד הוא הדבר ויסוד
ואהבת  ה' יראת אל יבואו כך ומתוך ה' את שידעו
כו'" הנגלית התורה בלימוד יחיו דוקא ובזה ה'..

שלו  הידועים הקונטרסים בשאר ),86(ועלֿדרךֿזה
את  "דע החסידות, בלימוד שההתעסקות היינו,

שלם" בלב ועבדהו אביך יסוד 87אלקי תהיה ,
גם mixirvdועמוד jepiga88.הישיבות תלמידי ,

("לנטוע.. זו ברוח שהחינוך – ועיקר ועוד
גם  להיות צריך ה'") ואהבת ה' ביראת פנימי הרגש

miphwבנוגע miclil הידוע מהסיפור שלמדים כפי ,89

נשיא  אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד שסיפר
(בהיותו  שבקטנותו ההולדת, יום בעל אודות דורנו
כדי  עד אלקות לגילוי השתוקק שנים) ה' או ד' בן

שנראה dkayכך כמו אליו נראה אינו שה' זה על
לאברהם!...

הגשמיים  עניניו בכל גם ופועל חודר זה וענין
יום  בעל של בשמו גם כמודגש בעולם, ובחלקו

הקונטרס  בסוף (בגכי"ק) שמו שחתם –90ההולדת,

ה" שענין דובער", התורה mely"שלום על (שרומז "
בעולם  שלום לעשות גם 91שניתנה וחודר נמשך (

"בער"aecב" – בלע"ז שנקרא כפי (וגם "92(
בבשר" בבשר"93ש"מסורבל "מסורבל שנעשה ,

`zeilrnl.

הכללית  שהנקודה – לעיל האמור ובסגנון
כי  מעמך שואל אלקיך ה' "(מה האדם דעבודת
צריכה  גו'", אותו ולאהבה גו' ה' את ליראה אם)
ואחת  אחד כל של ושנותיו ימיו בכל לחדור
גו' לנער "חנוך ובקטנותו, בצעירותו (גם מישראל

גו'" יזקין כי שוין 94גם "כולן שנעשים באופן (
לטובה".

.‡È עץ 'קונטרס להדפסת הטעמים אחד גם וזהו
ואחת  אחד לכל וחלוקתו מיוחדת בהוצאה החיים'
כ"ף  ההולדת יום וחותם בסיום וטף נשים מאנשים

זה), שבת ערב (התחלת מרחשון
היא שהכוונה לפרש למותר אשר, –ecnliy
לידי המביא דלימוד ובאופן זה, ,dyrn95בקונטרס

הקונטרס  וחותם בסיום שכתוב כל 96וכמו "ואחר :
אל  לבבכם שימו אתכם מבקש הנני האלה הדברים
הדברים  והיו הזה, בקונטרס הנאמרים הדברים כל
מאד  הדבר עלי כבד כי תמיד, לבבכם על האלה
האלה  הדברים יהיו ולזאת ולהגיד, ולחזור להגיד
חייכם  והיא מאתכם, ישכחו ולא עיניכם נגד תמיד

– כו'" עולם חיי תחיו ובזה ימיכם ואורך

נמשכים  האלה הדברים שכל להדגיש כדי
כ"ק  ידי על שאת) (וביתר ובשלימותם בתקפם
דישיבת  ה"מנהלֿפועל" דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח
שנה  ארבעים מלאות לאחר ובפרט תמימים, תומכי

דרבי'" אדעתא איניש ש"קאי ,97להסתלקותו,
השלישי  דדור העבודה כבר נשלמה ובמילא
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ועוד.83) סע"א. קו, פסחים – לדוגמא ראה
כבֿכג.84) פרקים
ותורה 85) מצוה נר "כי הקונטרס, שבהתחלת לומר, ויש

להיות  – התמימים תלמידי של העיקרי תפקידם מרומז אור",
וש"נ). .484 ע' ח"ב לקו"ש (ראה להאיר" "נרות

ארבעת 86) ע"ד (5 (ע' הקונטרס שבהתחלת המכתב גם ראה
הקונטרסים.

ובכ"מ.87) ב. קנו, קו"א תניא וראה ט. כח, דה"א
אשר 88) אגודתינו לייסד הביאנו אשר ש"הדבר שמקדים כפי

בהם  אין תורה הלומדים מהצעירים הרבה .. אשר ראינו ראה
כו'". שמים יראת

ע'89) ח"א בלקו"ש ונת' הובא ובכ"מ. חשון. ט' יום" "היום
161 ע' ח"כ ואילך. 129 ע' חט"ו ואילך. 86 ע' ח"ה ואילך. 23

ועוד. ואילך.
חתם 90) שלא הקונטרסים בשאר דוגמתו מצינו שלא חידוש

באגרת). (כמו הקונטרס בסיום שמו

בסופן.91) חנוכה הל' רמב"ם
(ב)92) שמות, ב' בער", "דוב (א) אופנים: ב' גופא ובזה

ד"דוב" לסיום הן משמשת ב' שהאות ועד אחד, שם "דובער",
קדשו). יד בחתימת שרואים (כפי ד"בער" להתחלה והן

וש"נ.93) רע"א. יא, מגילה
ו.94) כב, משלי
פל"ג.95) הנ"ל קונטרס גם ראה
הראשונה 96) העתקה צילום – הקונטרס בראש גם ונדפס

וממלא  יחידו בנו דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של בגכתי"ק
הקונטרס. בעל של מקומו

רע"ב.97) ה, ע"ז
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"שיר 72העולם  חדרו, שבפתח המזוזה ידי על ,
ואמו  שאביו זה ידי על וכן בזה, וכיוצא המעלות"
ידיו  (תנועות אותו ורואים סביבו העומדים וכל

בו  מתפארים כו') והתפתחותו ונותנים 73ורגליו
ענין (תוכן להקב"ה והודי' ושבח ),zekxadברכה

הקב"ה  של בברכתו יותר עוד ניתוסף זה ידי ועל
טובים, ולמעשים ולחופה לתורה לגדלו שיזכו
אלה  גם כולל ובנותיהם, בניהם כל עם ביחד
בבנים  מרובה גדולה משפחה זה, לאחרי שיוולדו

ובמצוות. בתורה עוסקים ובנות

.Ë שלאחרי הפרשה עם זה ולקשר להוסיף ויש
תולדות: פרשת – במנחה) לקרוא (שמתחילין זה

"ואלה  הפרשה, שבהתחלת הלשון כפל בפירוש
יצחק" את הוליד אברהם אברהם בן יצחק תולדות
דומה  יצחק של פניו "קלסתר רש"י: מפרש –
יצחק". את הוליד אברהם הכל והעידו לאברהם
דומה  יצחק של פניו קלסתר היה כך כדי ועד
ביניהם, להבחין יכולים היו שלא לאברהם,

בגמרא  בהדי 74כדאיתא למשתעי בעי דהוה "מאן
משתעי  יצחק בהדי יצחק, בהדי משתעי אברהם
רחמי  בעא אברהם ש"אתא עד אברהם", בהדי

שנאמר  זקנה, בימים"75והוה בא זקן .76ואברהם

שצריך  – החינוך בענין הוראה למדים ומזה
ש" באופן lkdלהיות ecird את הוליד אברהם

יהודי ילד על מסתכלים שכאשר mi`exיצחק",
mixikne"יכירום רואיהם שהוא77("כל (epa78ly
mdxa` אברהם"79("אחד פניו..80היה ו"קלסתר ,(

mdxa`l dnec של בנו שהוא ומכירים שרואים ,"
לבין  בינו שההבדל כך, כדי עד כו', ותמים חסיד
זקן  כבר יש שלאביו הזקנה, בענין אלא אינו אביו
ילד  להיותו זקן לצמוח התחיל לא ואצלו שיבה,
החינוך  שהתחלת זה ידי על נעשה זה שענין קטן...
באופן  היא העולם) לאויר שיוצא (משעה
העבודה  שבכללות הכללית הנקודה בו שמחדירים
תמיד"), ולזכרו אותו ולאהבה ה' את ("ליראה

" זו נקודה קטן)olekשמצד ועד oiey(מגדול
daehl."

שבפרשת  – הפרשיות סדר לבאר יש זה פי ועל
שוין  ד"כולן השלימות אודות מדובר שרה חיי

בנוגע מדובר envrlלטובה" תולדות ובפרשת ,
ביחס  גם לטובה" שוין ד"כולן השלימות אודות

הוליד zeclezל" אברהם אברהם בן "יצחק שלו, "
יצחק". את

באופן  העבודה שלימות ידי שעל – ועיקר ועוד
אלא) לעצמו, בנוגע רק (לא לטובה" שוין ד"כולן
בנים  ריבוי מהולדת החל לה"תולדות", בנוגע גם
עוד  ומזרזים ממהרים כפשוטם), ("תולדות" ובנות
ש"אין  דכיון והשלימה, האמיתית הגאולה את יותר
("אוצר  שבגוף" נשמות כל שיכלו עד בא דוד בן

גוף") נוסף 81ששמו יהודי ילד כל לידת הרי ,
ששמו  באוצר הנשמות כל שיכלו הזמן ממהרת
הם  ישראל בני שכל יתגלה ואז דוד, בן ויבוא גוף,

"wgvi zeclezשיאמרו כיון ,"wgvil אתה "כי דוקא
epia`"82.

.È בקשר יתירה הדגשה ניתוסף לעיל בהאמור
(מהורש"ב) אדמו"ר דכ"ק ההולדת ליום ובשייכות
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אבל  קדוש*, בפ"ע הגוף שיעשה עד לגוף הקדושה נפש בכניסת
לאויר  שיוצא ברגע בו ונכנסת נמצאת הקדושה זו שנפש בודאי
רוב  במשך אבינו אברהם של שעבודתו ולהעיר – העולם**.

המילה. לפני היתה שנים) ותשע (תשעים שנותיו
ראה 72) – שנזרע" ("משעה העיבור בזמן – לפנ"ז ועוד

הקודמת). להערה בשוה"ג
(73– כו'. בישא דעינא לענין כלל נתינתֿמקום שאין ובאופן

ח"א  הרשב"א שו"ת (ראה בישראל זקנות נשים ממנהגי ולהעיר
זה. בענין ס"ט)

א.74) פז, ב"מ
א.75) כד, פרשתנו
לפניו,76) אמר זקנה, תבע "אברהם ט: פס"ה, ב"ר גם וראה

מכבד  למי יודע אדם ואין למקום נכנסין ובנו אדם העולמים רבון
שאתה  מתוך לבנו), בינו הדמיון בגלל אצלו שאירע כפי (ובפרט

כו'". זקנה לו נתן .. מכבד למי יודע אדם בזקנה מעטרו

(*ohw zribpn zexidfd c"r dkldd okezn oaenk ,dpiyd zra mb
d`nehd gex zwlzqn xwea lka sebl dnypd zxfga ik ,i"hp mcew

i"hp xg`l cr ,micid lr zx`ype sebd lkn.
(**izni`n ohw" :68 dxrday oixcdpqa zercd iwelign xirdle

dryn .. rxfpy dryn .. xtiqy dryn .. clepy dryn .. a"drl `a
miwl` ixac el`e el`"y oeikc ± "on` xn`iy dryn .. lenipy

.a"derl zekiiyda zebxc iwelig mdy xnel yi ,"miig

ט.77) סא, ישעי'
(ראה 78) ממש המוריש במקום שעומד ועד הכל, שיורש

כח  "יפה – מזה ויתירה ועוד), סקי"ח. ח"א דווינסק צפע"נ שו"ת
וש"נ). סע"א. מח, (שבועות האב" מכח הבן

בן79) כמו שהוא – מישראל בכאו"א שנולד cigiודוגמתו
סקל"ג). הוספות (כש"ט זקנתם לעת זקנים להורים

כד.80) לג, יחזקאל
וש"נ.81) (ובפרש"י). סע"א סב, יבמות
ב.82) פט, שבת טז. סג, ישעי'

`"ypz'd oeygxn a"k ,dxy iig t"y zegiyn

בתוך  אזלינן, דמיניה – מרחשון בכ"ף נשמתוֿעדן
חמיש  (יום ימים קודש ג' שבת ערב מרחשון, כ"ף י

כ"ב  השבתֿקודש ויום מרחשון, (טוב) א"ך
בהלכה  ענינים (בכמה שנחשבים )83מרחשון)

אחת: למציאות
ההולדת  יום בעל של העיקריים מהחידושים
תמימים, תומכי ישיבת התייסדות – מרחשון דכ"ף
עץ  ב'קונטרס שמבאר (כפי ומטרתה שתכליתה

אגודתינו"84החיים' יסוד "אשר 85"תכלית (
יהודים  יהיו הנגלית בתורה העוסקים הבחורים
בהם  לנטוע ותורתו.. ה' עם ושלמים יראים (אידען)
עיקר  ה'.. ואהבת ה' ביראת פנימי הרגש איזה
חיים  אלקים בדברי הלימוד הוא הדבר ויסוד
ואהבת  ה' יראת אל יבואו כך ומתוך ה' את שידעו
כו'" הנגלית התורה בלימוד יחיו דוקא ובזה ה'..

שלו  הידועים הקונטרסים בשאר ),86(ועלֿדרךֿזה
את  "דע החסידות, בלימוד שההתעסקות היינו,

שלם" בלב ועבדהו אביך יסוד 87אלקי תהיה ,
גם mixirvdועמוד jepiga88.הישיבות תלמידי ,

("לנטוע.. זו ברוח שהחינוך – ועיקר ועוד
גם  להיות צריך ה'") ואהבת ה' ביראת פנימי הרגש

miphwבנוגע miclil הידוע מהסיפור שלמדים כפי ,89

נשיא  אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד שסיפר
(בהיותו  שבקטנותו ההולדת, יום בעל אודות דורנו
כדי  עד אלקות לגילוי השתוקק שנים) ה' או ד' בן

שנראה dkayכך כמו אליו נראה אינו שה' זה על
לאברהם!...

הגשמיים  עניניו בכל גם ופועל חודר זה וענין
יום  בעל של בשמו גם כמודגש בעולם, ובחלקו

הקונטרס  בסוף (בגכי"ק) שמו שחתם –90ההולדת,

ה" שענין דובער", התורה mely"שלום על (שרומז "
בעולם  שלום לעשות גם 91שניתנה וחודר נמשך (

"בער"aecב" – בלע"ז שנקרא כפי (וגם "92(
בבשר" בבשר"93ש"מסורבל "מסורבל שנעשה ,

`zeilrnl.

הכללית  שהנקודה – לעיל האמור ובסגנון
כי  מעמך שואל אלקיך ה' "(מה האדם דעבודת
צריכה  גו'", אותו ולאהבה גו' ה' את ליראה אם)
ואחת  אחד כל של ושנותיו ימיו בכל לחדור
גו' לנער "חנוך ובקטנותו, בצעירותו (גם מישראל

גו'" יזקין כי שוין 94גם "כולן שנעשים באופן (
לטובה".

.‡È עץ 'קונטרס להדפסת הטעמים אחד גם וזהו
ואחת  אחד לכל וחלוקתו מיוחדת בהוצאה החיים'
כ"ף  ההולדת יום וחותם בסיום וטף נשים מאנשים

זה), שבת ערב (התחלת מרחשון
היא שהכוונה לפרש למותר אשר, –ecnliy
לידי המביא דלימוד ובאופן זה, ,dyrn95בקונטרס

הקונטרס  וחותם בסיום שכתוב כל 96וכמו "ואחר :
אל  לבבכם שימו אתכם מבקש הנני האלה הדברים
הדברים  והיו הזה, בקונטרס הנאמרים הדברים כל
מאד  הדבר עלי כבד כי תמיד, לבבכם על האלה
האלה  הדברים יהיו ולזאת ולהגיד, ולחזור להגיד
חייכם  והיא מאתכם, ישכחו ולא עיניכם נגד תמיד

– כו'" עולם חיי תחיו ובזה ימיכם ואורך

נמשכים  האלה הדברים שכל להדגיש כדי
כ"ק  ידי על שאת) (וביתר ובשלימותם בתקפם
דישיבת  ה"מנהלֿפועל" דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח
שנה  ארבעים מלאות לאחר ובפרט תמימים, תומכי

דרבי'" אדעתא איניש ש"קאי ,97להסתלקותו,
השלישי  דדור העבודה כבר נשלמה ובמילא
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ועוד.83) סע"א. קו, פסחים – לדוגמא ראה
כבֿכג.84) פרקים
ותורה 85) מצוה נר "כי הקונטרס, שבהתחלת לומר, ויש

להיות  – התמימים תלמידי של העיקרי תפקידם מרומז אור",
וש"נ). .484 ע' ח"ב לקו"ש (ראה להאיר" "נרות

ארבעת 86) ע"ד (5 (ע' הקונטרס שבהתחלת המכתב גם ראה
הקונטרסים.

ובכ"מ.87) ב. קנו, קו"א תניא וראה ט. כח, דה"א
אשר 88) אגודתינו לייסד הביאנו אשר ש"הדבר שמקדים כפי

בהם  אין תורה הלומדים מהצעירים הרבה .. אשר ראינו ראה
כו'". שמים יראת

ע'89) ח"א בלקו"ש ונת' הובא ובכ"מ. חשון. ט' יום" "היום
161 ע' ח"כ ואילך. 129 ע' חט"ו ואילך. 86 ע' ח"ה ואילך. 23

ועוד. ואילך.
חתם 90) שלא הקונטרסים בשאר דוגמתו מצינו שלא חידוש

באגרת). (כמו הקונטרס בסיום שמו

בסופן.91) חנוכה הל' רמב"ם
(ב)92) שמות, ב' בער", "דוב (א) אופנים: ב' גופא ובזה

ד"דוב" לסיום הן משמשת ב' שהאות ועד אחד, שם "דובער",
קדשו). יד בחתימת שרואים (כפי ד"בער" להתחלה והן

וש"נ.93) רע"א. יא, מגילה
ו.94) כב, משלי
פל"ג.95) הנ"ל קונטרס גם ראה
הראשונה 96) העתקה צילום – הקונטרס בראש גם ונדפס

וממלא  יחידו בנו דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של בגכתי"ק
הקונטרס. בעל של מקומו

רע"ב.97) ה, ע"ז



ypz'd"`כב oeygxn a"k ,dxy iig t"y zegiyn

יקימנו 98(לאדנ"ע) השלישי "ביום הגאולה, דור ,
לפניו" .99ונחיה

כיון  הרי, – יותר עוד בזה להוסיף וכדי
מרחשון  לכ"ף בסמיכות נתגלה פרטית שבהשגחה

ההולדת  יום בעל של חדש בשנת 100מאמר (שאמרו
עשיריות  במשך נתעלם ואףֿעלֿפיֿכן, תרע"ח,

דוקא  אלה בימים ונתגלה ויחלקו 101שנים, ידפיסו ,(
זה  מאמר גם נדר) (בלי ואחת אחד שעל 102לכל ,

(ובלימוד  החסידות בלימוד יותר עוד יתוסף זה ידי
מעשה. לידי המביא דלימוד ובאופן בכלל), התורה

.·È תורת והפצת בלימוד שההוספה רצון ויהי
דתורה, נגלה בלימוד ההוספה עם ביחד החסידות,
זה, במאמר נמצאו דתורה נגלה עניני שכמה
ידי  על ובמיוחד כולל והיהדות, התורה והפצת
והרחבת  וחיזוק וביסוס חדשים, מוסדות הקמת

הקיימים  תפלה 103המוסדות בתי תורה, בתי ,
ויזרזו  ימהרו – גמילותֿחסדים ובתי (עבודה)
על  והשלימה האמיתית הגאולה את תיכף ויביאו
"כי  דוקא ליצחק יאמרו שאז צדקנו, משיח ידי
ט'). סעיף (כנ"ל יצחק" "תולדות – אבינו" אתה

קדושת  לכבוד השייכות מצד יתירה ובהדגשה
השני  ששמו – דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי
העיד  בזמנו עוד אשר יצחק, שמו) וחותם (סיום
"צחצוח  גם העבודה, עניני כל שנשלמו

הכן 104הכפתורים" "עמדו כח) (ונתן ציווה ולכן ,
ֿ 105כולכם" ועלֿאחתֿכמה צדקנו, משיח פני לקבל

אלה. בימינו וכמה

שבתקופה  המאורעות כשרואים ובפרט
(שבסיום  ישמעאל" ל"תולדות בנוגע האחרונה
הענין  שכללות לכך נוסף אשר, – פרשתנו)
הגאולה, מסימני הוא בזו" זו מתגרות ד"מלכיות

רז"ל  בזו 106כמאמר זו מתגרות מלכיות ראית "אם
יתירה  בהדגשה זה הרי משיח", של לרגליו צפה

ל" l`rnyiבנוגע zeclez בילקוט כדאיתא ,"
מלך 107שמעוני  בו.. נגלה המשיח שמלך "שנה

מתגרה iaxrפרס jlna העולם אומות כל ..
במוחש  שרואים (כפי ומתבהלים" מתרעשים
לעשות, מה יודעים שלא העולם דאומות הבלבול
אומר  והקב"ה כו'), שונות עצות ומחפשים
לא  שעשיתי מה כל תתייראו אל "בני לישראל
גאולתכם", זמן הגיע בשבילכם.. אלא עשיתי
בית  גג על עומד המשיח.. ש"מלך וממשיך,

ענוים 108המקדש  ואומר לישראל להם משמיע והוא
ומכריזים  שהכריזו כפי – גאולתכם" זמן הגיע

לאחרונה. במיוחד

יוצאים  ישראל בני שכל – לנו תהיה וכן
בבנינו  גו' ובזקנינו "בנערינו מהגלות,

(או 109ובבנותינו" שנולדו התינוקות גם כולל ,
לו), (ובסמיכות הזה השבתֿקודש ביום יוולדו)
הדורות  שבכל ישראל בני גם (כולל יחדיו וכולם

ו"הקיצו  זה, עפר"110שלפני שוכני באים 111ורננו (
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ס"ז.98) זו שנה וירא ש"פ משיחות קונטרס גם ראה
עה"פ.99) מצו"ד וראה ב. ו, הושע

שהיא 100) האדם שבעבודת הוא המאמר שתוכן להעיר,
("שכרך  האמיתי גבול בלי בחי' נמשך ובהתחלקות בהגבלה
התוכן  שזהו – לך") מגן "אנכי מבחי' שנמשך מאד", הרבה
התחלקות  של באופן שהם העבודה שפרטי לטובה", שוין ד"כולן
מהתחלקות, שלמעלה הנפש עצם שמצד הכללית בנקודה חדורים

בארוכה. כנ"ל
הי'101) לא סיבה שמאיזו כיון [דלכאורה, בזה וההסברה

הסיבה  מהי בגלוי, כתיבתו דלאחרי הזמן המשך בכל זה מאמר
להגאולה  ממש בסמיכות שעומדים כיון – עכשיו] שנתגלה
בהפצת  גם ניתוסף צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית
כמ"ש  – משיחא מלכא דא מר אתי (שעי"ז חוצה המעיינות
חדש  מאמר חדשה, להתגלות עד הידועה), דהבעש"ט באגה"ק
בפנימיות  עתה) שנתגלה במאמר וחידוש ביאור תוספת גם (כולל

התורה*.
נתן 102) מרחשון כ"ה טוב) כי בו (שהוכפל ג' ליום באור

מאמר  והטף, והנשים מהאנשים לכאו"א שליט"א אדמו"ר כ"ק
לצדקה  דולר של שטר בצירוף תרע"ח, לך מגן אנכי ד"ה

(המו"ל).
החדשים 103) שהמוסדות – טובה" שוין ש"כולן ובאופן

הקיימים, דהמוסדות בפעולות מחודשים ומרץ חיות מוסיפים
דהמוסדות  בפעולות ונסיון ידע מוסיפים הקיימים והמוסדת

החדשים.

(*,dxez inrh ielib 'idi cizrl"y x`an xn`nd meiqay xirdl
."'ek izn`d xky zlawd xwir `ede giync ielibd xwir edfy

תרפ"ט.104) שמח"ת שיחת
רעט.105) ע' ריש ח"ד שלו אג"ק
א.106) יד, לך לך טוב לקח מדרש ד. פמ"ב, ב"ר
תצט.107) רמז ישעי'
על108) "עומד המדרש לשון מדיוק המקדש"bbלהעיר בית

פ"ו  ביהב"ח הל' רמב"ם סע"ב. פה, (פסחים נתקדשו לא שגגין –
זמן  הגיע "ענוים שההכרזה מרומז שבזה לומר, דיש ה"ז),
ישראל, ארץ בקדושת נתקדשה שלא לארץ מחוץ באה גאולתכם"

עצמו. דהמקדש להתוך המקדש גג שבין החילוק בדוגמת
ט.109) יו"ד, בא
יט.110) כו, ישעי'
סיון)111) י"א יום" ("היום אדנ"ע כ"ק מפתגם להעיר

הענין mizndבביאור ziigzc המוח שכאשר – הרוחנית בעבודה

`"ypz'd oeygxn a"k ,dxy iig t"y zegiyn

שמיא" ענני לירושלים 112("עם הקדושה, לארצנו (
השלישי, המקדש ולבית הקודש ולהר הקודש עיר

חדשה  "תורה לשמוע תצא"113וזוכים ,114מאתי
ממש. מיד תיכף

1

2

3

4

"דער  ה"ז אלקית, מהשגה ומתפעל ומרגיש מבין מת) (כמו הקר
ד"הקיצו  הענין גם לבאר יש ועפ"ז המתים"*. תחיית אמת'ער

xtrורננו ipkey ע"י נעשה דתחה"מ שהענין – הרוחנית בעבודה "
ש"נעשהlehiadהקדמת xtrlבאופן oky.(א ה, סוטה (ראה "

יג.112) ז, דניאל

(*ik ,r"pc` w"k lv` xzeia ybcen xacay yecigdy ,xnel yie
xzeia zybcen (zeciqgd zxezc m"anxd) ely zeciqgd ixn`na
ybcen ,`linae ,(xwd lky) iyep` lkyc c"aga dbydde dpadd

miznd ziigz ,dlkyddn zelrtzdde ybxdc yecigd xzei.

ההולדת 113) יום מבעל חדש) (מאמר חדשה תורה גם כולל
כ"ק  מקומו ממלא יחידו בנו ע"י ביאור ובתוספת מרחשון*, דכ"ף

דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח
ג.114) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'

(*eli`k") envra epnn mirney eli`k l"pd xn`nd cenil lr sqep
hxtae ,(cere .a"d `"t zay inlyexi ± "ecbpk cner drenyd lra
iib ji`" (biw 'r `"g v"iixedn x"enc` w"b`) recid enbzt t"r
miazkd cenil i"ry ,"jii` ji` f`l miazk ic oe` lnid oi`
`vnp (ezenvr qipkd (` ,dw zay) "ziadi ziazk iytp" mday)

dhnl mb ("lnid oi`" ezeida) envra.

`"ypz'd oeygxn a"k ,dxy iig t"y zegiyn

שמיא" ענני לירושלים 112("עם הקדושה, לארצנו (
השלישי, המקדש ולבית הקודש ולהר הקודש עיר

חדשה  "תורה לשמוע תצא"113וזוכים ,114מאתי
ממש. מיד תיכף

1

2

3

4

"דער  ה"ז אלקית, מהשגה ומתפעל ומרגיש מבין מת) (כמו הקר
ד"הקיצו  הענין גם לבאר יש ועפ"ז המתים"*. תחיית אמת'ער

xtrורננו ipkey ע"י נעשה דתחה"מ שהענין – הרוחנית בעבודה "
ש"נעשהlehiadהקדמת xtrlבאופן oky.(א ה, סוטה (ראה "

יג.112) ז, דניאל

(*ik ,r"pc` w"k lv` xzeia ybcen xacay yecigdy ,xnel yie
xzeia zybcen (zeciqgd zxezc m"anxd) ely zeciqgd ixn`na
ybcen ,`linae ,(xwd lky) iyep` lkyc c"aga dbydde dpadd

miznd ziigz ,dlkyddn zelrtzdde ybxdc yecigd xzei.

ההולדת 113) יום מבעל חדש) (מאמר חדשה תורה גם כולל
כ"ק  מקומו ממלא יחידו בנו ע"י ביאור ובתוספת מרחשון*, דכ"ף

דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח
ג.114) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'

(*eli`k") envra epnn mirney eli`k l"pd xn`nd cenil lr sqep
hxtae ,(cere .a"d `"t zay inlyexi ± "ecbpk cner drenyd lra
iib ji`" (biw 'r `"g v"iixedn x"enc` w"b`) recid enbzt t"r
miazkd cenil i"ry ,"jii` ji` f`l miazk ic oe` lnid oi`
`vnp (ezenvr qipkd (` ,dw zay) "ziadi ziazk iytp" mday)

dhnl mb ("lnid oi`" ezeida) envra.

             

          
      

        
    


         

        
       

        
        

       
     

        

    
        

       
      
         
          

        
        


      

        
       

       





















































             

          
         

         

         
   











             

          
       

 
          

          
          

         
      

         
       

         
         

        
        

   


       

    







































כג `"ypz'd oeygxn a"k ,dxy iig t"y zegiyn

יקימנו 98(לאדנ"ע) השלישי "ביום הגאולה, דור ,
לפניו" .99ונחיה

כיון  הרי, – יותר עוד בזה להוסיף וכדי
מרחשון  לכ"ף בסמיכות נתגלה פרטית שבהשגחה

ההולדת  יום בעל של חדש בשנת 100מאמר (שאמרו
עשיריות  במשך נתעלם ואףֿעלֿפיֿכן, תרע"ח,

דוקא  אלה בימים ונתגלה ויחלקו 101שנים, ידפיסו ,(
זה  מאמר גם נדר) (בלי ואחת אחד שעל 102לכל ,

(ובלימוד  החסידות בלימוד יותר עוד יתוסף זה ידי
מעשה. לידי המביא דלימוד ובאופן בכלל), התורה

.·È תורת והפצת בלימוד שההוספה רצון ויהי
דתורה, נגלה בלימוד ההוספה עם ביחד החסידות,
זה, במאמר נמצאו דתורה נגלה עניני שכמה
ידי  על ובמיוחד כולל והיהדות, התורה והפצת
והרחבת  וחיזוק וביסוס חדשים, מוסדות הקמת

הקיימים  תפלה 103המוסדות בתי תורה, בתי ,
ויזרזו  ימהרו – גמילותֿחסדים ובתי (עבודה)
על  והשלימה האמיתית הגאולה את תיכף ויביאו
"כי  דוקא ליצחק יאמרו שאז צדקנו, משיח ידי
ט'). סעיף (כנ"ל יצחק" "תולדות – אבינו" אתה

קדושת  לכבוד השייכות מצד יתירה ובהדגשה
השני  ששמו – דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי
העיד  בזמנו עוד אשר יצחק, שמו) וחותם (סיום
"צחצוח  גם העבודה, עניני כל שנשלמו

הכן 104הכפתורים" "עמדו כח) (ונתן ציווה ולכן ,
ֿ 105כולכם" ועלֿאחתֿכמה צדקנו, משיח פני לקבל

אלה. בימינו וכמה

שבתקופה  המאורעות כשרואים ובפרט
(שבסיום  ישמעאל" ל"תולדות בנוגע האחרונה
הענין  שכללות לכך נוסף אשר, – פרשתנו)
הגאולה, מסימני הוא בזו" זו מתגרות ד"מלכיות

רז"ל  בזו 106כמאמר זו מתגרות מלכיות ראית "אם
יתירה  בהדגשה זה הרי משיח", של לרגליו צפה

ל" l`rnyiבנוגע zeclez בילקוט כדאיתא ,"
מלך 107שמעוני  בו.. נגלה המשיח שמלך "שנה

מתגרה iaxrפרס jlna העולם אומות כל ..
במוחש  שרואים (כפי ומתבהלים" מתרעשים
לעשות, מה יודעים שלא העולם דאומות הבלבול
אומר  והקב"ה כו'), שונות עצות ומחפשים
לא  שעשיתי מה כל תתייראו אל "בני לישראל
גאולתכם", זמן הגיע בשבילכם.. אלא עשיתי
בית  גג על עומד המשיח.. ש"מלך וממשיך,

ענוים 108המקדש  ואומר לישראל להם משמיע והוא
ומכריזים  שהכריזו כפי – גאולתכם" זמן הגיע

לאחרונה. במיוחד

יוצאים  ישראל בני שכל – לנו תהיה וכן
בבנינו  גו' ובזקנינו "בנערינו מהגלות,

(או 109ובבנותינו" שנולדו התינוקות גם כולל ,
לו), (ובסמיכות הזה השבתֿקודש ביום יוולדו)
הדורות  שבכל ישראל בני גם (כולל יחדיו וכולם

ו"הקיצו  זה, עפר"110שלפני שוכני באים 111ורננו (
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ס"ז.98) זו שנה וירא ש"פ משיחות קונטרס גם ראה
עה"פ.99) מצו"ד וראה ב. ו, הושע

שהיא 100) האדם שבעבודת הוא המאמר שתוכן להעיר,
("שכרך  האמיתי גבול בלי בחי' נמשך ובהתחלקות בהגבלה
התוכן  שזהו – לך") מגן "אנכי מבחי' שנמשך מאד", הרבה
התחלקות  של באופן שהם העבודה שפרטי לטובה", שוין ד"כולן
מהתחלקות, שלמעלה הנפש עצם שמצד הכללית בנקודה חדורים

בארוכה. כנ"ל
הי'101) לא סיבה שמאיזו כיון [דלכאורה, בזה וההסברה

הסיבה  מהי בגלוי, כתיבתו דלאחרי הזמן המשך בכל זה מאמר
להגאולה  ממש בסמיכות שעומדים כיון – עכשיו] שנתגלה
בהפצת  גם ניתוסף צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית
כמ"ש  – משיחא מלכא דא מר אתי (שעי"ז חוצה המעיינות
חדש  מאמר חדשה, להתגלות עד הידועה), דהבעש"ט באגה"ק
בפנימיות  עתה) שנתגלה במאמר וחידוש ביאור תוספת גם (כולל

התורה*.
נתן 102) מרחשון כ"ה טוב) כי בו (שהוכפל ג' ליום באור

מאמר  והטף, והנשים מהאנשים לכאו"א שליט"א אדמו"ר כ"ק
לצדקה  דולר של שטר בצירוף תרע"ח, לך מגן אנכי ד"ה

(המו"ל).
החדשים 103) שהמוסדות – טובה" שוין ש"כולן ובאופן

הקיימים, דהמוסדות בפעולות מחודשים ומרץ חיות מוסיפים
דהמוסדות  בפעולות ונסיון ידע מוסיפים הקיימים והמוסדת

החדשים.

(*,dxez inrh ielib 'idi cizrl"y x`an xn`nd meiqay xirdl
."'ek izn`d xky zlawd xwir `ede giync ielibd xwir edfy

תרפ"ט.104) שמח"ת שיחת
רעט.105) ע' ריש ח"ד שלו אג"ק
א.106) יד, לך לך טוב לקח מדרש ד. פמ"ב, ב"ר
תצט.107) רמז ישעי'
על108) "עומד המדרש לשון מדיוק המקדש"bbלהעיר בית

פ"ו  ביהב"ח הל' רמב"ם סע"ב. פה, (פסחים נתקדשו לא שגגין –
זמן  הגיע "ענוים שההכרזה מרומז שבזה לומר, דיש ה"ז),
ישראל, ארץ בקדושת נתקדשה שלא לארץ מחוץ באה גאולתכם"

עצמו. דהמקדש להתוך המקדש גג שבין החילוק בדוגמת
ט.109) יו"ד, בא
יט.110) כו, ישעי'
סיון)111) י"א יום" ("היום אדנ"ע כ"ק מפתגם להעיר

הענין mizndבביאור ziigzc המוח שכאשר – הרוחנית בעבודה

`"ypz'd oeygxn a"k ,dxy iig t"y zegiyn

שמיא" ענני לירושלים 112("עם הקדושה, לארצנו (
השלישי, המקדש ולבית הקודש ולהר הקודש עיר

חדשה  "תורה לשמוע תצא"113וזוכים ,114מאתי
ממש. מיד תיכף

1

2

3

4

"דער  ה"ז אלקית, מהשגה ומתפעל ומרגיש מבין מת) (כמו הקר
ד"הקיצו  הענין גם לבאר יש ועפ"ז המתים"*. תחיית אמת'ער

xtrורננו ipkey ע"י נעשה דתחה"מ שהענין – הרוחנית בעבודה "
ש"נעשהlehiadהקדמת xtrlבאופן oky.(א ה, סוטה (ראה "

יג.112) ז, דניאל

(*ik ,r"pc` w"k lv` xzeia ybcen xacay yecigdy ,xnel yie
xzeia zybcen (zeciqgd zxezc m"anxd) ely zeciqgd ixn`na
ybcen ,`linae ,(xwd lky) iyep` lkyc c"aga dbydde dpadd

miznd ziigz ,dlkyddn zelrtzdde ybxdc yecigd xzei.

ההולדת 113) יום מבעל חדש) (מאמר חדשה תורה גם כולל
כ"ק  מקומו ממלא יחידו בנו ע"י ביאור ובתוספת מרחשון*, דכ"ף

דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח
ג.114) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'

(*eli`k") envra epnn mirney eli`k l"pd xn`nd cenil lr sqep
hxtae ,(cere .a"d `"t zay inlyexi ± "ecbpk cner drenyd lra
iib ji`" (biw 'r `"g v"iixedn x"enc` w"b`) recid enbzt t"r
miazkd cenil i"ry ,"jii` ji` f`l miazk ic oe` lnid oi`
`vnp (ezenvr qipkd (` ,dw zay) "ziadi ziazk iytp" mday)

dhnl mb ("lnid oi`" ezeida) envra.

`"ypz'd oeygxn a"k ,dxy iig t"y zegiyn

שמיא" ענני לירושלים 112("עם הקדושה, לארצנו (
השלישי, המקדש ולבית הקודש ולהר הקודש עיר

חדשה  "תורה לשמוע תצא"113וזוכים ,114מאתי
ממש. מיד תיכף

1

2

3

4

"דער  ה"ז אלקית, מהשגה ומתפעל ומרגיש מבין מת) (כמו הקר
ד"הקיצו  הענין גם לבאר יש ועפ"ז המתים"*. תחיית אמת'ער

xtrורננו ipkey ע"י נעשה דתחה"מ שהענין – הרוחנית בעבודה "
ש"נעשהlehiadהקדמת xtrlבאופן oky.(א ה, סוטה (ראה "

יג.112) ז, דניאל

(*ik ,r"pc` w"k lv` xzeia ybcen xacay yecigdy ,xnel yie
xzeia zybcen (zeciqgd zxezc m"anxd) ely zeciqgd ixn`na
ybcen ,`linae ,(xwd lky) iyep` lkyc c"aga dbydde dpadd

miznd ziigz ,dlkyddn zelrtzdde ybxdc yecigd xzei.

ההולדת 113) יום מבעל חדש) (מאמר חדשה תורה גם כולל
כ"ק  מקומו ממלא יחידו בנו ע"י ביאור ובתוספת מרחשון*, דכ"ף

דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח
ג.114) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'

(*eli`k") envra epnn mirney eli`k l"pd xn`nd cenil lr sqep
hxtae ,(cere .a"d `"t zay inlyexi ± "ecbpk cner drenyd lra
iib ji`" (biw 'r `"g v"iixedn x"enc` w"b`) recid enbzt t"r
miazkd cenil i"ry ,"jii` ji` f`l miazk ic oe` lnid oi`
`vnp (ezenvr qipkd (` ,dw zay) "ziadi ziazk iytp" mday)

dhnl mb ("lnid oi`" ezeida) envra.

             

          
      

        
    


         

        
       

        
        

       
     

        

    
        

       
      
         
          

        
        


      

        
       

       





















































המשך ביאור למסכת יבמות ליום שישי עמ' א

             

          
         

         

         
   











המשך ביאור למסכת יבמות ליום שני עמ' א

             

          
       

 
          

          
          

         
      

         
       

         
         

        
        

   


       

    





































המשך ביאור למסכת יבמות ליום חמישי עמ' א
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"...‰˘ ‰‡Ó ‰¯˘ ÈÈÁ ÂÈ‰ÈÂ"

שרה  חיי "ויהיו הפרשה, שבתחילת הפסוק על
במדרש  נאמר שנה", תמימים 1מאה ימי ה' "יודע :

תהיה  לעולם שנותם 2ונחלתם כך תמימים שהן כשם ,
שנה  כ' כבת ק' בת לנוי, ז' כבת כ' בת תמימים.

אחרת  ובגירסא לנוי,3לחטא". עשרים כבת מאה "בת :
לחטא". ז' כבת עשרים בת

המפרשים  מדוע 4לדברי לבאר: היא המדרש כוונת ,
התורה "מאה ylyמזכירה – "שנה" המלה את פעמים

מספיק  היה כאשר שנים", ושבע שנה ועשרים שנה
שנים" ושבע ועשרים "מאה ?5לומר

ה' "יודע הפסוק במדרש מובא זאת, ליישב וכדי
מתייחסת  "תמימים" שהמלה בו ומבואר תמימים", ימי
אף  התמימים, של עצמם, שהימים – "ימי" למלה גם
בכך  נרמז המדרש, מבאר זה, דבר "תמימים". הם

שכל  פעמים, שלוש בפסוק מופיעה "שנה" שהמלה
את  ומשווים ומושלמות, שלימות היו שרה של שנותיה

וכן  ה"עשרים", של ל"שנה" ה"מאה" של ה"שנה"
"שלימות"6הלאה  באותה היתה היא כ'" "בת בהיותה :

אותה  לה היתה שנה" "מאה ובגיל ז'", "בת כבהיותה

כבהיותה  שנה"7שלימות "עשרים .8בת

להבין: יש

" המדרש מלשון תמימים,mykא) שנותם jkשהן
ש" מובן, הם תמימים" תמימים" ו"שנותם תמימים" הן

שהמדרש אלא שונים, ענינים הפסוק cnelשני מן

בעצמו, תמים שהוא מי שאצל תמימים", ימי ה' "יודע
"תמימים". שנותיו גם

כאן: קשה זה לפי אך

כפי  רוחניים, בענינים "תמימות" של התואר לגבי

כ' כבת ק' "בת של בפרט בעניננו אי hgl`שמוזכר ,"
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פרשתנו.1) ריש רבה
ב.2) לה, ח"א מלקו"ד ולהעיר יח. לז, תהלים
בילקו"ש 3) אבל תשל. רמז תהלים בילקו"ש וכ"ה שם. לב"ר פרש"י

הראשונה. כגירסא - עה"ת ובפרש"י פרשתנו ריש
ש"לא 4) עה"ת וברמב"ן עה"ת. בפירושו גם וכ"ה שם. לב"ר פרש"י

ובמפרשי  עיי"ש שרה". חיי שני ואמר שחזר הלשון מיתור אלא כן דרשו
ואכ"מ. רש"י.

עם 5) "האחדים מונה שאינו ממה הוא שהדיוק פרשתנו, ריש ברא"ם
מאה  לומר לו "הי' לב"ר: בפרש"י אבל לחוד". והמאות לחוד העשרות
שגם  לסופו), קרוב - כו' א' שכל (ד"ה גו"א וראה שנה". ושבע ועשרים

בפירושו רש"י חיי z"drכוונת "ויהיו מקדים שהכתוב מכיון כי היא. כן
הם  השנים "דוקא כי - בפ"ע כלל בכל שנה לכתוב לו הי' לא שרה",
מאה  לומר ביחד הכל למכתב והו"ל מחולקים, החיים אין אבל מחולקים
לפני  מעתיק שרש"י מה יומתק הגו"א, פירוש וע"פ שנים". ושבע ועשרים

שרה". חיי "ויהיו התיבות גם פירושו
בדרך 6) (לא הוא זה שלימוד מפרש, שם בגו"א אבל שם. ברא"ם כ"ה

שנה" ה"מאה שכל היינו לעצמו", נדרש אחד "שכל שמכיון כ"א) היקש,
בין  לחלק א"א הרי - מחולק" שאינו אחד "כלל הם שנה") ה"עשרים (וכן
להשנים  הראשונות) שנים ושבע (עשרים זה שבכלל הראשונות שנים

etqezipy,'וז כ' ז'.linae`על כבת כ' ובת כ' כבת ק' שבת שמעינן
רק לא אלו פי' ב' בין נפק"מ שיש גם ote`aוי "ל אלא הלימוד,

cnlpd oiprda דמאה שההיקש י"ל היקש, בדרך הוא שהלימוד להפי' :
בהיותה  שרק (ב) ליופי. לא אבל לחטא רק (א) הוא שנה לעשרים שנה
כמו  בהמצב היתה שנה המאה משך שבכל (ולא כ' כבת היתה מאה בת
אחד  כלל הם שנה המאה שכל להפי' משא"כ כ'). בת בהיותה שהיתה

עכצ"ל מחולק, ז'lkayשאינו וכבת כ' כבת היתה שנה המאה משך
הבאה. הערה וראה לפנ"ז). שם בגו"א ממ"ש (וצע"ק

ב"בת 7) שהכוונה מובן הרי ז', כבת היתה כ' בת שכשהייתה ומכיון
"בת  המדרש לשון יומתק ועפ"ז ז'*. כבת גם אז שהיתה היא כ'" כבת ק'

כ' כבת כותב dpyק' שלפנ"ז ובפרט מיותרת. שנה תיבת דלכאורה - "
ב"בת  שהכוונה לרמז, בא בזה כי - שנה") ז' "כבת (ולא ז'" כבת כ' "בת

כ"עשרים אלא סתם, כ' כבת רק לא היא כ'" כבת dpy"weqtayק'
שנים"**. ל"שבע שהוקשו (דשרה)

שהקב"ה 8) מה הוא תמימים" ב"שנותם המדרש שכוונת ביפ"ת,
בעץ  (ראה צ"ל ולפ"ז ליום. מיום צדיקים של שנותיהם וממלא יושב

בפירוש כו'" ז' כבת כ' "בת שגורס תמימה ipydיוסף) "שהיתה שבמדרש
ריש  בילקו"ש גם וכ"ה שם. בפרש"י (וכ"מ שלפנינו במדרש אבל כו'".

הוא כו'" ז' כבת כ' "בת שם), ובתהלים ד"שנותם yexitdפרשתנו
שם yxetnkeתמימים", לתהלים שבילקוט ולהעיר, הנ"ל). (סד"ה בגו"א

אמר  חטיא "בר כו'") ק' בת תמימים שנותיהן כו' "כשם (לאחרי מוסיף
מוכח  ומזה שבוע", למדת אפילו שניו השלים תמים בו שנאמר מי כל

פי' xg`.42שהוא הערה לקמן וראה .

dzid 'v zak dzeiday yexita dlib aezkdc oeik" wiqny dne ."dvgnl ywid oi`"y (ely c"qda) envr m"`xd azk ixd ,ywid jxca `ed cenildy 'itdl mbe (*
'itdl ixde .'f zak 'iteil dxfg "dpcr il dziid"y ixg`y l"t` ixdy ,k"k gxken f"i` ± "iteil `l la` `hgl `l` epi` 'k zak 'w zac xnel epgxk lr ...dpwfk
± wlegn epi`y cg` llk md dpy d`nd lky `"ebd itle) d`nd rvn`a `l la` 'k zak dzid d`n za dzeida wxy xn`py witqn ywid jxca `ed cenildy

."iepl mixyr zak d`n za" `qxibdl dxe`kl gxken oke .(29 dxrd oldl d`x
aezka xkfp dpy mixyrl dpy d`nc ywiddy s`) "'k zak 'w za"l "'f zak 'k za" micwn yxcndy dnl mrhd mb edfy ,l"ie (**iptlsqep) ik ± ('fl 'kc ywidd

.'k za dzidy ji` zrcl rbep "'k zak 'w za" ywidda (mipyd xcq itl dpeny l"iy dnl

dxyÎiig zyxt zegiyÎihewl

לבין  תמימים" "הן בין להפריד לכאורה, כלל, אפשר
ואף  יום, מישהו אצל עובר אם כי תמימים", "שנותם
בשלימות  רק פגם זה אין הרי לבטלה, יום, של חלק

עצמו  שלו בתמימות אף אלא וימיו, וכיצד 9שנותיו ,
המדרש זאת ?10ענינים ipykמציין

בקשר  "תמים" התואר את מזכירים כאשר ואילו,
קושר  כיצד שני: מצד מובן, אין גשמיים, לענינים
תמימים", "שנותם לבין תמימים" "הן בין המדרש

ייתכן z`fוהרי lka במעלה "תמים" עצמו שהאדם
ששנותיו למרות "נוי", כגון "שלימות"l`גשמית, היו

באופן  זו מעלה בו חסרה קודמת בתקופה כי בכך,
שבהיותה  עצמה, שרה אצל מוצאים שאנו כפי זמני,
וכבת  כ', כבת ב"נוי" מושלמת היתה היא מאה" "בת
זמן  אצלה היה ביניים, בתקופת כן, שלפני למרות ז',

"בלותי" ?11של

הדברים, בין לקשור זאת בכל יכול המדרש אם ואף
לומר, שהכרחי כיון קשה: עדיין כלשהו, באופן
אין  שנה" "עשרים לבין שנה" "מאה שבין שבהשוואה
כל  שבמשך עצמן, השנים של לתמימות הכוונה
בנוי, מושלמת היתה היא שנה" "מאה של התקופה

הפוך  מצב באמצע היה בכלל 12שהרי ייתכן כיצד –
שממנו  תמימים", ימי ה' "יודע הפסוק את כאן להביא

"תמימים"? הן אף ש"שנותם" נלמד

"שנותם  במלים המדרש מתבטא מדוע ב)
המשנה  כלשון שעוסקות, "שנה 13תמימים", על

של  בתמימות העיבור", חודש את "להביא – תמימה"
כוונת  כאשר וזמן, תקופה בתור כשלעצמן, השנים

של לתמימות היא או miyp`dהמדרש גשמית במעלה ,
תקופת  כל במשך נמשכת שהיא כפי רוחנית,

שנותיהם?

" נאמר שבפסוק כיון היה iniג) צריך תמימים",
"כך לכך: בהתאם לומר, תמימים".mdiniהמדרש

"כך ואומר: משנה הוא תמימים"?mzepyמדוע

"כך הלימוד ידי על מתכוון mzepyאמנם, תמימים"
המלה נאמרת מדוע לבאר פעמים dpyהמדרש שלש

מן  נלמדת "כשם..." המסקנה שכל כיון אך בפסוקנו,
" הסעיף,iniהפסוק בתחילת לעיל כמוסבר תמימים",

למלה  גם "תמימים" המלה מתייחסת המדרש שלפי
הפסוק  בלשון להשתמש יותר מתאים היה "ימי",
שרק  הפסוק בלשון מאשר זה, ענין נלמד שממנו

x`azn?זה דרש ידי על

.·
"‰È˘ÚÓ· ‰ÓÈÓ˙ ‰˙È‰˘ ‰¯˘ ÂÊ" :È˘ ˘Â¯ÈÙ
אחר, "דבר נוסף: פירוש במדרש נאמר מכן לאחר
תמימה  שהיתה שרה זו – תמימים ימי ה' יודע
תמימתא" עגלתא כהדא יוחנן רבי אמר במעשיה.

זו). תמימה (=כעגלה

הראשון  הפירוש בין שההבדל נראה, ראשון במבט
הפירוש  לפי א) פרטים: בשני הוא השני הפירוש לבין
"ימי", למלה גם "תמימים" המלה מתייחסת הראשון
"זו  השני הפירוש לפי ואילו א', סעיף בתחילת כדלעיל
כפשוטה: היא "תמימים" המלה משמעות שרה..."

לתמימות היא "ימי miyp`dהכוונה הצירוף ומשמעות .
הימים היא: הפירוש lyתמימים" לפי ב) התמימים.

שלימות מבטא "תמים" שהתואר יוצא, lkaהראשון
לכאורה  שאיננה, הנוי למעלת עד ענין 14המעלות, ,

שהיתה  שרה "זו השני, הפירוש לפי ואילו רוחני,
diyrna dninz למעשים רק "תמים" התואר מתייחס ,"

הטובים.

להבין: קשה זה לפי אך

השני בפירוש שגם בפשטות, מובן ycgnא)
תמימים". ימי ה' "יודע הפסוק בהסברת משהו המדרש
שבתואר  השני, בפירוש החידוש מהו ולכאורה:
המושלמים  לאלו רק היא הכוונה "תמימים"
המדרש. דברי ללא אף מובן זה דבר והרי במעשיהם?

אשר  במעשיה", "תמימה במלים מובן אינו מה ב)
"כהדא  – דוגמא להביא יוחנן רבי צריך כך משום
"תמימה  התואר בהבנת משהו חסר אם ואף עגלתא...",

זו? דוגמא ידי על הדבר מתבאר כיצד – במעשיה"

מתכוון  שרה..." "זו הפירוש ידי שעל מובן, ג)
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ב.9) עט, א. טז, תו"א א. רכד, זח"א ראה
האדם 10) אזי תשובה, עשה ואח"כ מקודם חטא שבאם לומר אין

היא  תשובתו אם ממהֿנפשך: כי - תמימים שנותיו  שאין אף תמים הוא
(רש"י  עליו" שמו ש "מקצת מכיון תמים, אינו האדם גם הרי - מיראה
כי  "תמים" הוא האדם שלכן מאהבה, היא התשובה ואם א); פו, יומא
מתחלתו" עונו "נעקר שם רש"י ובלשון מהחטא, רושם שום בו נשאר לא

אז הרי ועד eizepyגם- אלמפרע גם פועלת התשובה שהרי תמימים, הם
וראה zepecfdשגם - ז'). סו"ס לקמן וראה ב. פו, (יומא כזכיות נעשים

תמימים" "הן על תמימים" ב"שנותם החידוש ,29 להערה בשוה"ג לקמן
שבהשיחה. להביאור

יב.11) יח, וירא
כ'12) כבת ק' "בת רק ieplומ"ש הי' שזה לכאורה לפרש בהכרח ,"

.(7 להערה הא' הערה לעיל (ראה ק' בת בהיותה
א.13) לא, ערכין
(14.19 הערה לקמן ראה אבל
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הקודש  ללשון מתורגם
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"...‰˘ ‰‡Ó ‰¯˘ ÈÈÁ ÂÈ‰ÈÂ"

שרה  חיי "ויהיו הפרשה, שבתחילת הפסוק על
במדרש  נאמר שנה", תמימים 1מאה ימי ה' "יודע :

תהיה  לעולם שנותם 2ונחלתם כך תמימים שהן כשם ,
שנה  כ' כבת ק' בת לנוי, ז' כבת כ' בת תמימים.

אחרת  ובגירסא לנוי,3לחטא". עשרים כבת מאה "בת :
לחטא". ז' כבת עשרים בת

המפרשים  מדוע 4לדברי לבאר: היא המדרש כוונת ,
התורה "מאה ylyמזכירה – "שנה" המלה את פעמים

מספיק  היה כאשר שנים", ושבע שנה ועשרים שנה
שנים" ושבע ועשרים "מאה ?5לומר

ה' "יודע הפסוק במדרש מובא זאת, ליישב וכדי
מתייחסת  "תמימים" שהמלה בו ומבואר תמימים", ימי
אף  התמימים, של עצמם, שהימים – "ימי" למלה גם
בכך  נרמז המדרש, מבאר זה, דבר "תמימים". הם

שכל  פעמים, שלוש בפסוק מופיעה "שנה" שהמלה
את  ומשווים ומושלמות, שלימות היו שרה של שנותיה

וכן  ה"עשרים", של ל"שנה" ה"מאה" של ה"שנה"
"שלימות"6הלאה  באותה היתה היא כ'" "בת בהיותה :

אותה  לה היתה שנה" "מאה ובגיל ז'", "בת כבהיותה

כבהיותה  שנה"7שלימות "עשרים .8בת

להבין: יש

" המדרש מלשון תמימים,mykא) שנותם jkשהן
ש" מובן, הם תמימים" תמימים" ו"שנותם תמימים" הן

שהמדרש אלא שונים, ענינים הפסוק cnelשני מן

בעצמו, תמים שהוא מי שאצל תמימים", ימי ה' "יודע
"תמימים". שנותיו גם

כאן: קשה זה לפי אך

כפי  רוחניים, בענינים "תמימות" של התואר לגבי

כ' כבת ק' "בת של בפרט בעניננו אי hgl`שמוזכר ,"
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פרשתנו.1) ריש רבה
ב.2) לה, ח"א מלקו"ד ולהעיר יח. לז, תהלים
בילקו"ש 3) אבל תשל. רמז תהלים בילקו"ש וכ"ה שם. לב"ר פרש"י

הראשונה. כגירסא - עה"ת ובפרש"י פרשתנו ריש
ש"לא 4) עה"ת וברמב"ן עה"ת. בפירושו גם וכ"ה שם. לב"ר פרש"י

ובמפרשי  עיי"ש שרה". חיי שני ואמר שחזר הלשון מיתור אלא כן דרשו
ואכ"מ. רש"י.

עם 5) "האחדים מונה שאינו ממה הוא שהדיוק פרשתנו, ריש ברא"ם
מאה  לומר לו "הי' לב"ר: בפרש"י אבל לחוד". והמאות לחוד העשרות
שגם  לסופו), קרוב - כו' א' שכל (ד"ה גו"א וראה שנה". ושבע ועשרים

בפירושו רש"י חיי z"drכוונת "ויהיו מקדים שהכתוב מכיון כי היא. כן
הם  השנים "דוקא כי - בפ"ע כלל בכל שנה לכתוב לו הי' לא שרה",
מאה  לומר ביחד הכל למכתב והו"ל מחולקים, החיים אין אבל מחולקים
לפני  מעתיק שרש"י מה יומתק הגו"א, פירוש וע"פ שנים". ושבע ועשרים

שרה". חיי "ויהיו התיבות גם פירושו
בדרך 6) (לא הוא זה שלימוד מפרש, שם בגו"א אבל שם. ברא"ם כ"ה

שנה" ה"מאה שכל היינו לעצמו", נדרש אחד "שכל שמכיון כ"א) היקש,
בין  לחלק א"א הרי - מחולק" שאינו אחד "כלל הם שנה") ה"עשרים (וכן
להשנים  הראשונות) שנים ושבע (עשרים זה שבכלל הראשונות שנים

etqezipy,'וז כ' ז'.linae`על כבת כ' ובת כ' כבת ק' שבת שמעינן
רק לא אלו פי' ב' בין נפק"מ שיש גם ote`aוי "ל אלא הלימוד,

cnlpd oiprda דמאה שההיקש י"ל היקש, בדרך הוא שהלימוד להפי' :
בהיותה  שרק (ב) ליופי. לא אבל לחטא רק (א) הוא שנה לעשרים שנה
כמו  בהמצב היתה שנה המאה משך שבכל (ולא כ' כבת היתה מאה בת
אחד  כלל הם שנה המאה שכל להפי' משא"כ כ'). בת בהיותה שהיתה

עכצ"ל מחולק, ז'lkayשאינו וכבת כ' כבת היתה שנה המאה משך
הבאה. הערה וראה לפנ"ז). שם בגו"א ממ"ש (וצע"ק

ב"בת 7) שהכוונה מובן הרי ז', כבת היתה כ' בת שכשהייתה ומכיון
"בת  המדרש לשון יומתק ועפ"ז ז'*. כבת גם אז שהיתה היא כ'" כבת ק'

כ' כבת כותב dpyק' שלפנ"ז ובפרט מיותרת. שנה תיבת דלכאורה - "
ב"בת  שהכוונה לרמז, בא בזה כי - שנה") ז' "כבת (ולא ז'" כבת כ' "בת

כ"עשרים אלא סתם, כ' כבת רק לא היא כ'" כבת dpy"weqtayק'
שנים"**. ל"שבע שהוקשו (דשרה)

שהקב"ה 8) מה הוא תמימים" ב"שנותם המדרש שכוונת ביפ"ת,
בעץ  (ראה צ"ל ולפ"ז ליום. מיום צדיקים של שנותיהם וממלא יושב

בפירוש כו'" ז' כבת כ' "בת שגורס תמימה ipydיוסף) "שהיתה שבמדרש
ריש  בילקו"ש גם וכ"ה שם. בפרש"י (וכ"מ שלפנינו במדרש אבל כו'".

הוא כו'" ז' כבת כ' "בת שם), ובתהלים ד"שנותם yexitdפרשתנו
שם yxetnkeתמימים", לתהלים שבילקוט ולהעיר, הנ"ל). (סד"ה בגו"א

אמר  חטיא "בר כו'") ק' בת תמימים שנותיהן כו' "כשם (לאחרי מוסיף
מוכח  ומזה שבוע", למדת אפילו שניו השלים תמים בו שנאמר מי כל

פי' xg`.42שהוא הערה לקמן וראה .

dzid 'v zak dzeiday yexita dlib aezkdc oeik" wiqny dne ."dvgnl ywid oi`"y (ely c"qda) envr m"`xd azk ixd ,ywid jxca `ed cenildy 'itdl mbe (*
'itdl ixde .'f zak 'iteil dxfg "dpcr il dziid"y ixg`y l"t` ixdy ,k"k gxken f"i` ± "iteil `l la` `hgl `l` epi` 'k zak 'w zac xnel epgxk lr ...dpwfk
± wlegn epi`y cg` llk md dpy d`nd lky `"ebd itle) d`nd rvn`a `l la` 'k zak dzid d`n za dzeida wxy xn`py witqn ywid jxca `ed cenildy

."iepl mixyr zak d`n za" `qxibdl dxe`kl gxken oke .(29 dxrd oldl d`x
aezka xkfp dpy mixyrl dpy d`nc ywiddy s`) "'k zak 'w za"l "'f zak 'k za" micwn yxcndy dnl mrhd mb edfy ,l"ie (**iptlsqep) ik ± ('fl 'kc ywidd

.'k za dzidy ji` zrcl rbep "'k zak 'w za" ywidda (mipyd xcq itl dpeny l"iy dnl

dxyÎiig zyxt zegiyÎihewl

לבין  תמימים" "הן בין להפריד לכאורה, כלל, אפשר
ואף  יום, מישהו אצל עובר אם כי תמימים", "שנותם
בשלימות  רק פגם זה אין הרי לבטלה, יום, של חלק

עצמו  שלו בתמימות אף אלא וימיו, וכיצד 9שנותיו ,
המדרש זאת ?10ענינים ipykמציין

בקשר  "תמים" התואר את מזכירים כאשר ואילו,
קושר  כיצד שני: מצד מובן, אין גשמיים, לענינים
תמימים", "שנותם לבין תמימים" "הן בין המדרש

ייתכן z`fוהרי lka במעלה "תמים" עצמו שהאדם
ששנותיו למרות "נוי", כגון "שלימות"l`גשמית, היו

באופן  זו מעלה בו חסרה קודמת בתקופה כי בכך,
שבהיותה  עצמה, שרה אצל מוצאים שאנו כפי זמני,
וכבת  כ', כבת ב"נוי" מושלמת היתה היא מאה" "בת
זמן  אצלה היה ביניים, בתקופת כן, שלפני למרות ז',

"בלותי" ?11של

הדברים, בין לקשור זאת בכל יכול המדרש אם ואף
לומר, שהכרחי כיון קשה: עדיין כלשהו, באופן
אין  שנה" "עשרים לבין שנה" "מאה שבין שבהשוואה
כל  שבמשך עצמן, השנים של לתמימות הכוונה
בנוי, מושלמת היתה היא שנה" "מאה של התקופה

הפוך  מצב באמצע היה בכלל 12שהרי ייתכן כיצד –
שממנו  תמימים", ימי ה' "יודע הפסוק את כאן להביא

"תמימים"? הן אף ש"שנותם" נלמד

"שנותם  במלים המדרש מתבטא מדוע ב)
המשנה  כלשון שעוסקות, "שנה 13תמימים", על

של  בתמימות העיבור", חודש את "להביא – תמימה"
כוונת  כאשר וזמן, תקופה בתור כשלעצמן, השנים

של לתמימות היא או miyp`dהמדרש גשמית במעלה ,
תקופת  כל במשך נמשכת שהיא כפי רוחנית,

שנותיהם?

" נאמר שבפסוק כיון היה iniג) צריך תמימים",
"כך לכך: בהתאם לומר, תמימים".mdiniהמדרש

"כך ואומר: משנה הוא תמימים"?mzepyמדוע

"כך הלימוד ידי על מתכוון mzepyאמנם, תמימים"
המלה נאמרת מדוע לבאר פעמים dpyהמדרש שלש

מן  נלמדת "כשם..." המסקנה שכל כיון אך בפסוקנו,
" הסעיף,iniהפסוק בתחילת לעיל כמוסבר תמימים",

למלה  גם "תמימים" המלה מתייחסת המדרש שלפי
הפסוק  בלשון להשתמש יותר מתאים היה "ימי",
שרק  הפסוק בלשון מאשר זה, ענין נלמד שממנו

x`azn?זה דרש ידי על

.·
"‰È˘ÚÓ· ‰ÓÈÓ˙ ‰˙È‰˘ ‰¯˘ ÂÊ" :È˘ ˘Â¯ÈÙ
אחר, "דבר נוסף: פירוש במדרש נאמר מכן לאחר
תמימה  שהיתה שרה זו – תמימים ימי ה' יודע
תמימתא" עגלתא כהדא יוחנן רבי אמר במעשיה.

זו). תמימה (=כעגלה

הראשון  הפירוש בין שההבדל נראה, ראשון במבט
הפירוש  לפי א) פרטים: בשני הוא השני הפירוש לבין
"ימי", למלה גם "תמימים" המלה מתייחסת הראשון
"זו  השני הפירוש לפי ואילו א', סעיף בתחילת כדלעיל
כפשוטה: היא "תמימים" המלה משמעות שרה..."

לתמימות היא "ימי miyp`dהכוונה הצירוף ומשמעות .
הימים היא: הפירוש lyתמימים" לפי ב) התמימים.

שלימות מבטא "תמים" שהתואר יוצא, lkaהראשון
לכאורה  שאיננה, הנוי למעלת עד ענין 14המעלות, ,

שהיתה  שרה "זו השני, הפירוש לפי ואילו רוחני,
diyrna dninz למעשים רק "תמים" התואר מתייחס ,"

הטובים.

להבין: קשה זה לפי אך

השני בפירוש שגם בפשטות, מובן ycgnא)
תמימים". ימי ה' "יודע הפסוק בהסברת משהו המדרש
שבתואר  השני, בפירוש החידוש מהו ולכאורה:
המושלמים  לאלו רק היא הכוונה "תמימים"
המדרש. דברי ללא אף מובן זה דבר והרי במעשיהם?

אשר  במעשיה", "תמימה במלים מובן אינו מה ב)
"כהדא  – דוגמא להביא יוחנן רבי צריך כך משום
"תמימה  התואר בהבנת משהו חסר אם ואף עגלתא...",

זו? דוגמא ידי על הדבר מתבאר כיצד – במעשיה"

מתכוון  שרה..." "זו הפירוש ידי שעל מובן, ג)
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ב.9) עט, א. טז, תו"א א. רכד, זח"א ראה
האדם 10) אזי תשובה, עשה ואח"כ מקודם חטא שבאם לומר אין

היא  תשובתו אם ממהֿנפשך: כי - תמימים שנותיו  שאין אף תמים הוא
(רש"י  עליו" שמו ש "מקצת מכיון תמים, אינו האדם גם הרי - מיראה
כי  "תמים" הוא האדם שלכן מאהבה, היא התשובה ואם א); פו, יומא
מתחלתו" עונו "נעקר שם רש"י ובלשון מהחטא, רושם שום בו נשאר לא

אז הרי ועד eizepyגם- אלמפרע גם פועלת התשובה שהרי תמימים, הם
וראה zepecfdשגם - ז'). סו"ס לקמן וראה ב. פו, (יומא כזכיות נעשים

תמימים" "הן על תמימים" ב"שנותם החידוש ,29 להערה בשוה"ג לקמן
שבהשיחה. להביאור

יב.11) יח, וירא
כ'12) כבת ק' "בת רק ieplומ"ש הי' שזה לכאורה לפרש בהכרח ,"

.(7 להערה הא' הערה לעיל (ראה ק' בת בהיותה
א.13) לא, ערכין
(14.19 הערה לקמן ראה אבל
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מאה  שרה חיי "ויהיו הפסוק את גם לבאר המדרש
"יודע  הפסוק את רק ולא מופיע, הוא שעליו שנה..."
לפי  הנוסף ההסבר מהו כך, ואם תמימים". ימי ה'

שרה"? חיי "ויהיו לפסוק זה פירוש

.‚
"‰È‰˙ ÌÏÂÚÏ Ì˙ÏÁÂ" Y "‰¯˘ ÈÈÁ È˘"

"שנה" המלה מופיעה מדוע המדרש שמבאר לאחר
ה' "יודע הפסוק על פירושיו באמצעות פעמים, שלש
– פסוקנו סיום את ומבאר ממשיך הוא תמימים", ימי
שצוטט  הפסוק של סופו ביאור ידי על שרה", חיי "שני
תהיה". לעולם "ונחלתם – ה'...") ("יודע כן לפני
חיי  ויהיו שנאמר תהיה, לעולם "ונחלתם דבריו: ואלה
לך  לומר באחרונה, שרה חיי שני לומר צורך מה שרה,
הזה  בעולם המקום לפני צדיקים של חייהם שחביב

הבא". ולעולם

קשיים: מתעוררים כך על גם

יש מדוע הבא. עולם לצדיקים שיש ידוע, wiqdlא)
לומר, כן אם הכרחי תהיה"? לעולם מ"ונחלתם זאת

yecigdy של בענין הוא זה מפסוק המדרש של
"aiag15 נדרש כך על גם אך הבא". ולעולם חייהם...

את  נותן שהקדושֿברוךֿהוא מובן, אופן באותו הסבר:
אפוא  ומהו יפות, פנים ובסבר ברצון לצדיקים השכר

הבא"? ולעולם חייהם... ב"חביב החידוש

המלים  על שוב חוזרת שהתורה בכך אמנם, ב)
חיי  "ויהיו כן לפני נאמר שכבר לאחר שרה", חיי "שני
עולם  חיי – שרה של ה"חיים" סוגי שני נרמזים שרה",
המשמעות  כאן נלמדת מנין אך הבא. עולם וחיי הזה

" לעיל,aiagשל כאמור כאשר, ובמיוחד חייהם...".
" של בענין דוקא הוא המדרש של "?aiagחידושו

רבות  פעמים הוסבר כבר הפירושים 16ג) שכל ,
ולפי  לזה. זה קשורים בתורה פסוק אותו על המופיעים
של  הפשוט הפירוש בין הקשר מהו להבין: יש זה
שרה  של לשנותיה היא שהכוונה שרה", חיי "שני

dfd mlera,מקרא של פשוטו לפי רש"י שמבאר כפי –
שבמלים  המדרש פירוש לבין לטובה", שווין ש"כולן

לחיי היא הכוונה שרה" חיי ad`"שני mlerd?

.„
‰·È·Ò‰ ˙ÚÙ˘‰ŒÈ‡Ï ˙Â·ÈÒ ˘ÂÏ˘

הוא: לעיל האמור לכל ההסבר

שונה  מסויימת בסביבה למשל, נמצא, אדם כאשר
הוא  ואין מושפע הוא אין זאת ובכל שלילית, או
שלוש  מפני אפשרי הדבר הרי הסביבה, בגלל משתנה

שונות: סיבות

יושפע  שלא עצמו, על מתגבר שהוא כך ידי על א)
אינו  בהתנהגותו איֿהשינוי זה, במקרה מסביבתו.
היא  זו בסביבה הימצאותו הרי כי שלימות, על מצביע
וזה  התגברותו, לולא עליו, להשפיע העלול באופן

ירידה  על לפני 17מצביע הקודם, מצבו לעומת ושינוי
אצלו  קיימת היתה לא כאשר זו, לסביבה הגיעו

שלילית. להשפעה אפשרות

גם  מסביבתו. ונעלה מנותק שהוא כך ידי על ב)
שאיֿהשתנותו  כיון שלימות: על מצביעה אינה זו דרך
ייתכן, הרי הסביבה, מן מנותק מהיותו רק נובעת
מושפע  היה הוא הסביבה, עם קשר לו היה שאילו
השתנות. של אפשרות בו קיימת בעצם כלומר, ממנה.

ירודה, סביבתו שתהא שככל כך ידי על ed`ג)
עליה  לדרגתו18משפיע אותה וזהו elyומעלה –

כאשר  כי השינוי. העדר של ביותר המושלם האופן
הוא  שבו מקום בכל אליו, סביבתו את לרומם בכוחו
לרדת  עליו להשפיע עלול שמשהו ייתכן לא נמצא,

מדרגתו.

.‰
ÛÂ‚‰ ˙Â˙˘‰ŒÈ‡ Ï˘ ÌÈÙÂ‡ ‰˘ÂÏ˘

לפי  וב"יופי" ב"חטא" איֿהשינוי לגבי גם כך
מפני  זאת והזקנה, השנים ידי על "מושפעים" שאינם

האדם על מגינה הנשמה על lkaשרוחניות ואף ,
הגוף  –19גשמיות שרה – כבעניננו שינויים, מפני ,

דבר  הרי ז'", כבת כ' ובת כ' כבת ק' "בת היתה אשר
לעיל: שהוזכרו האופנים בשלושת אפשרי זה

קשר  אצלו מופרך אין הרוחני מצבו שלפי אדם א)
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הוא 15) תמימים)" ימי (ה' "יודע שפירוש ס"ל כאן שהמדרש וי"ל,
ימי יודע הקב"ה דהרי - כפשוטו `cg[לא lk- תמימים" "ימי רק ולא ,

לשון אם] הכתוב daigכי סיום על גם וקאי יט), יח, וירא רש"י (ראה
תהי'". לעולם "ונחלתם

(16.35 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש בארוכה ראה
בדבר17) מסככין שאין ממה אפילו ie`xyלהעיר, טומאה, לקבל

ג"כ  וראה תרכ"ט). ר"ס או"ח שו"ע א. יא, (סוכה לטומאה הוכשר כשלא

לאוכלין. לקטו מ"ח: פי"א פרה
הל'18) רמב"ם (ראה זמ"ז מושפעים להיותם וסביבתו האדם כי

השני. על מאחד השפעה תהי' לא סו"ס אשר א"א ובכ"מ) רפ"ו. דעות
ש"שקר 19) אף - ליופי ז' כבת שהיתה שרה את הכתוב משבח שלכן

בגו"א  וכמבואר כבפנים. הנשמה, מצד בא  זה יופי כי - היופי" והבל החן
כאן.

dxyÎiig zyxt zegiyÎihewl

נתון  הוא יותר: אף הגוף גשמיות ומצד לחטא,
הוא הטבע ולפי הגיל, יופי jixvלהשפעות את לאבד

הרוחנית, בעבודתו מתגבר הוא זאת ולמרות נעוריו,

שהגוף  כך הגוף, גשמיות על אף השפעה כדי עד ואף
בצעירותו. שהיה כפי ביופיו, נשאר

ק' "בת הרי השינוי, העדר של זה אופן בת kלפי
כ' ובת עצם kכ' כי הדמיון. בכ"ף רק הוא ז'" בת

zexyt`d,בעבודתו ההתגברות לולא בחטא, להיכשל

קיימת. ז'", "בת כבהיותו שלא המאוחרות, בשנותיו
" גופו מצב לפי כאשר לגרום dkixvובמיוחד הזקנה "

ושינוי  ירידה כבר וזוהי היופי. לעומת 16להעדר
כלל  קשור היה לא כאשר ז'"), ("בת צעירותו

היופי. העדר של ולסיבה חטא של לאפשרות

הנעלה  הנשמה חלק אצלו ש"מאיר" כך ידי על ב)
של  לשינויים נתון איננו הוא ולכן בגוף, מ"התלבשות"

הגוף. מצד הנובעים גיל,

שמשום  בכלל, יהודי כל אצל הוא שכך כשם
אצלו  היא לכן בגוף, מהתלבשות נעלית הנשמה שעצם

האחרון  לרגע ועד שנולד מרגע שינויים כך 20ללא ,

אצלם  מאירה הנשמה שעצם יהודים שאצל ייתכן
בכוחות  גם שינויים מפני עליהם מגינה היא בגלוי

ובגוף  קשורים 21הגלויים היותם מפני ביופי, ואף ,
מהתלבשות  שלמעלה הנשמה, .22לעצם

אופן גם לעיל, כאמור על dfאך מצביע אינו

הנשמה  מעצם נובע השינוי שהעדר כיון שלימות:
הגוף  שמצד יוצא, הרי בגוף, מהתלבשות שלמעלה

זאת  בכל קיימת לשינויים 23עצמו .24אפשרות

הנשמה, מצד רק אינו השינוי שהעדר כך ידי על ג)

פרטיו, בכל חש הגוף כאשר עצמו, הגוף מצד גם אלא

שהיא  כפי הנשמה, מעלת את לבטא היא מטרתו שכל
גשמי  לגוף אפילו להתחבר ויכולה מוגבלת ,25בלתי

ונפסד. משתנה מטבעו שהוא
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(אף 20) בעצם" "חי בחי' לענין - פ"ז תש"ח היום זה ד"ה ראה
ד  העצמיות בחי' רק שנמשכת p"xpשהיא הנשמה הארת בכלל שהיא ,

ומכ"ש  שבראש). במוחין היא והשראתה משכנה שהרי - בהגוף למטה
למעלה. שנשארת (ח"י) הנשמה עצם לבחי' בנוגע שכ"ה

קיימים 21) השמים שצבא מה - בנבראים הנצחיות ענין ובדוגמת
כיום  חזקים הם השמים שצבא ועד במין, קיימים הארץ וצבא באיש
השמים  תולדות אלה ד) ב, (בראשית עה"פ ברכות ריש (ירוש' הבראם

גבול בעל הבלתי הא"ס כח מצד שזהו דאף - בהבראם*) epi`yוהארץ
בלתי  חיות מלובש שיהי' א"א מוגבל שבגוף [וכידוע, בהם מתלבש
ד"ה  וראה יב). הקדמה ח"ב מו"נ פ"א. מ"א ודיעות האמונות (ס' מוגבל
אנו  השמים דצבא הקיום שמאופן פי"ז, תש"י המעביר כל רבא אמר

אור בחי' שהםaaeqdיודעים הנבראים על פועל זה כח הרי בכ"ז, ,[mnvr
הבורא  רצון מצד רק הוא יופסדו שלע"ל שמה - ועד נצחי, באופן קיימים
אין  ד"ה ואילך. קא ע' שם בתחלתו. להצ"צ החקירה ס' בארוכה (ראה

בתחלתו. תש"ז תקעו תרצ"ד. (הב') cere.23ערוך הערה לקמן וראה .(
לחה"22) נס ולא עינו כהתה "לא במשה נאמר זה שמטעם וי"ל,

עשר  (סד"ה מהתלבשות שלמעלה ח"י בחי' בו האיר כי ז), לד, (ברכה
גם האירה נשמתו עצם שבחי' ומכיון תש"א), ותרא etebaתעשר [שזהו"ע

פרש"י  ב. ב, (שמות אורה כולו הבית נתמלא שכשנולד הוא, טוב כי אותו
(ד"ה  הנשמה מאור נתמלא הגוף, הוא "בית" שגם כ), פ"א, משמו"ר שם

נס  ולא עינו כהתה "לא בגופו גם לכן בתחלתו)], תרפ"ח עמלק ויבא
.24 הערה וראה לחה".

לעיל 23) (ראה כו' השמים דצבא להנצחיות בנוגע גם הוא ועד"ז
שבהם  הא"ס כח מצד הוא שבהם שהנצחיות שמכיון ,(21 הערה
אי"ז  הבראם" כיום "חזקים הם שבפועל מה הרי - הנ"ל) (כבהערה

הם - הם ענינם ומצד עצמם, להנבראים .micqtpמתייחס
"ההפסדות  בתחלתו תש"א לבדך ה' הוא אתה בד"ה מ"ש יובן ובזה

והם כלל ניכרת בלתי רצון mi`xpשבהם וכשיעלה הבראם... כיום חזקים
קיומם" משך כל בהם שהי' ההפסידות תוכר אז שיתבטלו... ב"ה הבורא
שקיומם  (21 בהערה בהנסמן (ראה בכ"מ להמבואר סותר זה דלכאורה, -
רצון  מצד רק הוא לע"ל שיופסדו ומה הנצחי דבר כקיום הוא עכשיו
שאינו  הא"ס כח מצד הוא שבהם שהנצחיות מכיון כי - ב"ה הבורא

נפסדים. הם הם, ענינם שמצד נמצא בפנימיותם, מלובש
פ"ו.24) תש"ח סיני והר תרס"ו. הזה החדש (ד"ה הידוע ובדוגמת

cere ובזה עצמו. הגוף מצד ולא נשמתו מצד הי' דמשה גופו שביטול ,(
עצמו, הגוף מצד הי' שלו שהביטול דב"ן), (נשמה באליהו מעלה -

בארוכה. עיי"ש
שרה f"cryוי"ל גם כי בפנים), לקמן (ראה לשרה בנוגע גם הוא

דב"ן. נשמה היא
ועוד.25) פ"ב. תש"י היום זה ד"ה ב. ד, תו"א ראה

:(my onqpdae b"qeq lirl d`x) my dbibgay dyxcd mr 'yexid zyxc xywl yie .dlgz z`xap ux`dy (` ,ai dbibg) micnl df weqt meiqn (*
d"a zrce ,zelylzyd xcqc miielibd 'iga cvn `ed ,dlgz e`xap miny y"a zrcy (cere .e"qxz z`fd devnd ik d"c .ybie t"x g"eze `"ez d`x) n"ka x`ean
cvn `ed mi`xapay zeigvpd oipr mb ixde ± ((`"rx ,alw) 'k 'iq w"db` d`x) `wec ux`a dlbzn zenvrd gky ,zenvrd gk cvn ± `ed dlgz z`xap ux`

.`wec zenvra `ed b"lae q"`d oipr zizin`e ,(dxrdd miptak) mday q"`d gk
:zenvrd gk ieliba mipipr 'a ik ± l"pk `wec ux`a dlbzn zenvrd gky s` ± oina (wx) miniiw ux`d `ave yi`a miniiw minyd `avy dnl dxizq dfn oi`e

dlbzn df oipre ± (eay "ielib"d oipr lekiak `ed `teb 'zi ezenvray) eay "seq oi`"d oiprxwirad`x) xe`nd oirn ezeidl `ed q"` `edy dny ,xe`d 'igaa
`ed mi`xapa mb ,okle (cere .f"yz erwz .e"qxz 'd jleie d"cxwira`avaminyd± "dlgz el oi`"y dnedfymy w"db` d`x) oi`n yi zeedl gkda `hazn

ef dvn d"c oiire .ux`ae zeklnd 'igaa xwira `ed df oipre ± ("dlgz el oi`" ± "ezenvrn eze`ivn"c oiprd cvn `ed oi`n yi zeedl gkdy (a"r yix ,lw)
.a"t f"yz
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מאה  שרה חיי "ויהיו הפסוק את גם לבאר המדרש
"יודע  הפסוק את רק ולא מופיע, הוא שעליו שנה..."
לפי  הנוסף ההסבר מהו כך, ואם תמימים". ימי ה'

שרה"? חיי "ויהיו לפסוק זה פירוש

.‚
"‰È‰˙ ÌÏÂÚÏ Ì˙ÏÁÂ" Y "‰¯˘ ÈÈÁ È˘"

"שנה" המלה מופיעה מדוע המדרש שמבאר לאחר
ה' "יודע הפסוק על פירושיו באמצעות פעמים, שלש
– פסוקנו סיום את ומבאר ממשיך הוא תמימים", ימי
שצוטט  הפסוק של סופו ביאור ידי על שרה", חיי "שני
תהיה". לעולם "ונחלתם – ה'...") ("יודע כן לפני
חיי  ויהיו שנאמר תהיה, לעולם "ונחלתם דבריו: ואלה
לך  לומר באחרונה, שרה חיי שני לומר צורך מה שרה,
הזה  בעולם המקום לפני צדיקים של חייהם שחביב

הבא". ולעולם

קשיים: מתעוררים כך על גם

יש מדוע הבא. עולם לצדיקים שיש ידוע, wiqdlא)
לומר, כן אם הכרחי תהיה"? לעולם מ"ונחלתם זאת

yecigdy של בענין הוא זה מפסוק המדרש של
"aiag15 נדרש כך על גם אך הבא". ולעולם חייהם...

את  נותן שהקדושֿברוךֿהוא מובן, אופן באותו הסבר:
אפוא  ומהו יפות, פנים ובסבר ברצון לצדיקים השכר

הבא"? ולעולם חייהם... ב"חביב החידוש

המלים  על שוב חוזרת שהתורה בכך אמנם, ב)
חיי  "ויהיו כן לפני נאמר שכבר לאחר שרה", חיי "שני
עולם  חיי – שרה של ה"חיים" סוגי שני נרמזים שרה",
המשמעות  כאן נלמדת מנין אך הבא. עולם וחיי הזה

" לעיל,aiagשל כאמור כאשר, ובמיוחד חייהם...".
" של בענין דוקא הוא המדרש של "?aiagחידושו

רבות  פעמים הוסבר כבר הפירושים 16ג) שכל ,
ולפי  לזה. זה קשורים בתורה פסוק אותו על המופיעים
של  הפשוט הפירוש בין הקשר מהו להבין: יש זה
שרה  של לשנותיה היא שהכוונה שרה", חיי "שני

dfd mlera,מקרא של פשוטו לפי רש"י שמבאר כפי –
שבמלים  המדרש פירוש לבין לטובה", שווין ש"כולן

לחיי היא הכוונה שרה" חיי ad`"שני mlerd?

.„
‰·È·Ò‰ ˙ÚÙ˘‰ŒÈ‡Ï ˙Â·ÈÒ ˘ÂÏ˘

הוא: לעיל האמור לכל ההסבר

שונה  מסויימת בסביבה למשל, נמצא, אדם כאשר
הוא  ואין מושפע הוא אין זאת ובכל שלילית, או
שלוש  מפני אפשרי הדבר הרי הסביבה, בגלל משתנה

שונות: סיבות

יושפע  שלא עצמו, על מתגבר שהוא כך ידי על א)
אינו  בהתנהגותו איֿהשינוי זה, במקרה מסביבתו.
היא  זו בסביבה הימצאותו הרי כי שלימות, על מצביע
וזה  התגברותו, לולא עליו, להשפיע העלול באופן

ירידה  על לפני 17מצביע הקודם, מצבו לעומת ושינוי
אצלו  קיימת היתה לא כאשר זו, לסביבה הגיעו

שלילית. להשפעה אפשרות

גם  מסביבתו. ונעלה מנותק שהוא כך ידי על ב)
שאיֿהשתנותו  כיון שלימות: על מצביעה אינה זו דרך
ייתכן, הרי הסביבה, מן מנותק מהיותו רק נובעת
מושפע  היה הוא הסביבה, עם קשר לו היה שאילו
השתנות. של אפשרות בו קיימת בעצם כלומר, ממנה.

ירודה, סביבתו שתהא שככל כך ידי על ed`ג)
עליה  לדרגתו18משפיע אותה וזהו elyומעלה –

כאשר  כי השינוי. העדר של ביותר המושלם האופן
הוא  שבו מקום בכל אליו, סביבתו את לרומם בכוחו
לרדת  עליו להשפיע עלול שמשהו ייתכן לא נמצא,

מדרגתו.

.‰
ÛÂ‚‰ ˙Â˙˘‰ŒÈ‡ Ï˘ ÌÈÙÂ‡ ‰˘ÂÏ˘

לפי  וב"יופי" ב"חטא" איֿהשינוי לגבי גם כך
מפני  זאת והזקנה, השנים ידי על "מושפעים" שאינם

האדם על מגינה הנשמה על lkaשרוחניות ואף ,
הגוף  –19גשמיות שרה – כבעניננו שינויים, מפני ,

דבר  הרי ז'", כבת כ' ובת כ' כבת ק' "בת היתה אשר
לעיל: שהוזכרו האופנים בשלושת אפשרי זה

קשר  אצלו מופרך אין הרוחני מצבו שלפי אדם א)
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הוא 15) תמימים)" ימי (ה' "יודע שפירוש ס"ל כאן שהמדרש וי"ל,
ימי יודע הקב"ה דהרי - כפשוטו `cg[לא lk- תמימים" "ימי רק ולא ,

לשון אם] הכתוב daigכי סיום על גם וקאי יט), יח, וירא רש"י (ראה
תהי'". לעולם "ונחלתם

(16.35 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש בארוכה ראה
בדבר17) מסככין שאין ממה אפילו ie`xyלהעיר, טומאה, לקבל

ג"כ  וראה תרכ"ט). ר"ס או"ח שו"ע א. יא, (סוכה לטומאה הוכשר כשלא

לאוכלין. לקטו מ"ח: פי"א פרה
הל'18) רמב"ם (ראה זמ"ז מושפעים להיותם וסביבתו האדם כי

השני. על מאחד השפעה תהי' לא סו"ס אשר א"א ובכ"מ) רפ"ו. דעות
ש"שקר 19) אף - ליופי ז' כבת שהיתה שרה את הכתוב משבח שלכן

בגו"א  וכמבואר כבפנים. הנשמה, מצד בא  זה יופי כי - היופי" והבל החן
כאן.
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נתון  הוא יותר: אף הגוף גשמיות ומצד לחטא,
הוא הטבע ולפי הגיל, יופי jixvלהשפעות את לאבד

הרוחנית, בעבודתו מתגבר הוא זאת ולמרות נעוריו,

שהגוף  כך הגוף, גשמיות על אף השפעה כדי עד ואף
בצעירותו. שהיה כפי ביופיו, נשאר

ק' "בת הרי השינוי, העדר של זה אופן בת kלפי
כ' ובת עצם kכ' כי הדמיון. בכ"ף רק הוא ז'" בת

zexyt`d,בעבודתו ההתגברות לולא בחטא, להיכשל

קיימת. ז'", "בת כבהיותו שלא המאוחרות, בשנותיו
" גופו מצב לפי כאשר לגרום dkixvובמיוחד הזקנה "

ושינוי  ירידה כבר וזוהי היופי. לעומת 16להעדר
כלל  קשור היה לא כאשר ז'"), ("בת צעירותו

היופי. העדר של ולסיבה חטא של לאפשרות

הנעלה  הנשמה חלק אצלו ש"מאיר" כך ידי על ב)
של  לשינויים נתון איננו הוא ולכן בגוף, מ"התלבשות"

הגוף. מצד הנובעים גיל,

שמשום  בכלל, יהודי כל אצל הוא שכך כשם
אצלו  היא לכן בגוף, מהתלבשות נעלית הנשמה שעצם

האחרון  לרגע ועד שנולד מרגע שינויים כך 20ללא ,

אצלם  מאירה הנשמה שעצם יהודים שאצל ייתכן
בכוחות  גם שינויים מפני עליהם מגינה היא בגלוי

ובגוף  קשורים 21הגלויים היותם מפני ביופי, ואף ,
מהתלבשות  שלמעלה הנשמה, .22לעצם

אופן גם לעיל, כאמור על dfאך מצביע אינו

הנשמה  מעצם נובע השינוי שהעדר כיון שלימות:
הגוף  שמצד יוצא, הרי בגוף, מהתלבשות שלמעלה

זאת  בכל קיימת לשינויים 23עצמו .24אפשרות

הנשמה, מצד רק אינו השינוי שהעדר כך ידי על ג)

פרטיו, בכל חש הגוף כאשר עצמו, הגוף מצד גם אלא

שהיא  כפי הנשמה, מעלת את לבטא היא מטרתו שכל
גשמי  לגוף אפילו להתחבר ויכולה מוגבלת ,25בלתי

ונפסד. משתנה מטבעו שהוא
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(אף 20) בעצם" "חי בחי' לענין - פ"ז תש"ח היום זה ד"ה ראה
ד  העצמיות בחי' רק שנמשכת p"xpשהיא הנשמה הארת בכלל שהיא ,

ומכ"ש  שבראש). במוחין היא והשראתה משכנה שהרי - בהגוף למטה
למעלה. שנשארת (ח"י) הנשמה עצם לבחי' בנוגע שכ"ה

קיימים 21) השמים שצבא מה - בנבראים הנצחיות ענין ובדוגמת
כיום  חזקים הם השמים שצבא ועד במין, קיימים הארץ וצבא באיש
השמים  תולדות אלה ד) ב, (בראשית עה"פ ברכות ריש (ירוש' הבראם

גבול בעל הבלתי הא"ס כח מצד שזהו דאף - בהבראם*) epi`yוהארץ
בלתי  חיות מלובש שיהי' א"א מוגבל שבגוף [וכידוע, בהם מתלבש
ד"ה  וראה יב). הקדמה ח"ב מו"נ פ"א. מ"א ודיעות האמונות (ס' מוגבל
אנו  השמים דצבא הקיום שמאופן פי"ז, תש"י המעביר כל רבא אמר

אור בחי' שהםaaeqdיודעים הנבראים על פועל זה כח הרי בכ"ז, ,[mnvr
הבורא  רצון מצד רק הוא יופסדו שלע"ל שמה - ועד נצחי, באופן קיימים
אין  ד"ה ואילך. קא ע' שם בתחלתו. להצ"צ החקירה ס' בארוכה (ראה

בתחלתו. תש"ז תקעו תרצ"ד. (הב') cere.23ערוך הערה לקמן וראה .(
לחה"22) נס ולא עינו כהתה "לא במשה נאמר זה שמטעם וי"ל,

עשר  (סד"ה מהתלבשות שלמעלה ח"י בחי' בו האיר כי ז), לד, (ברכה
גם האירה נשמתו עצם שבחי' ומכיון תש"א), ותרא etebaתעשר [שזהו"ע

פרש"י  ב. ב, (שמות אורה כולו הבית נתמלא שכשנולד הוא, טוב כי אותו
(ד"ה  הנשמה מאור נתמלא הגוף, הוא "בית" שגם כ), פ"א, משמו"ר שם

נס  ולא עינו כהתה "לא בגופו גם לכן בתחלתו)], תרפ"ח עמלק ויבא
.24 הערה וראה לחה".

לעיל 23) (ראה כו' השמים דצבא להנצחיות בנוגע גם הוא ועד"ז
שבהם  הא"ס כח מצד הוא שבהם שהנצחיות שמכיון ,(21 הערה
אי"ז  הבראם" כיום "חזקים הם שבפועל מה הרי - הנ"ל) (כבהערה

הם - הם ענינם ומצד עצמם, להנבראים .micqtpמתייחס
"ההפסדות  בתחלתו תש"א לבדך ה' הוא אתה בד"ה מ"ש יובן ובזה

והם כלל ניכרת בלתי רצון mi`xpשבהם וכשיעלה הבראם... כיום חזקים
קיומם" משך כל בהם שהי' ההפסידות תוכר אז שיתבטלו... ב"ה הבורא
שקיומם  (21 בהערה בהנסמן (ראה בכ"מ להמבואר סותר זה דלכאורה, -
רצון  מצד רק הוא לע"ל שיופסדו ומה הנצחי דבר כקיום הוא עכשיו
שאינו  הא"ס כח מצד הוא שבהם שהנצחיות מכיון כי - ב"ה הבורא

נפסדים. הם הם, ענינם שמצד נמצא בפנימיותם, מלובש
פ"ו.24) תש"ח סיני והר תרס"ו. הזה החדש (ד"ה הידוע ובדוגמת

cere ובזה עצמו. הגוף מצד ולא נשמתו מצד הי' דמשה גופו שביטול ,(
עצמו, הגוף מצד הי' שלו שהביטול דב"ן), (נשמה באליהו מעלה -

בארוכה. עיי"ש
שרה f"cryוי"ל גם כי בפנים), לקמן (ראה לשרה בנוגע גם הוא

דב"ן. נשמה היא
ועוד.25) פ"ב. תש"י היום זה ד"ה ב. ד, תו"א ראה

:(my onqpdae b"qeq lirl d`x) my dbibgay dyxcd mr 'yexid zyxc xywl yie .dlgz z`xap ux`dy (` ,ai dbibg) micnl df weqt meiqn (*
d"a zrce ,zelylzyd xcqc miielibd 'iga cvn `ed ,dlgz e`xap miny y"a zrcy (cere .e"qxz z`fd devnd ik d"c .ybie t"x g"eze `"ez d`x) n"ka x`ean
cvn `ed mi`xapay zeigvpd oipr mb ixde ± ((`"rx ,alw) 'k 'iq w"db` d`x) `wec ux`a dlbzn zenvrd gky ,zenvrd gk cvn ± `ed dlgz z`xap ux`

.`wec zenvra `ed b"lae q"`d oipr zizin`e ,(dxrdd miptak) mday q"`d gk
:zenvrd gk ieliba mipipr 'a ik ± l"pk `wec ux`a dlbzn zenvrd gky s` ± oina (wx) miniiw ux`d `ave yi`a miniiw minyd `avy dnl dxizq dfn oi`e

dlbzn df oipre ± (eay "ielib"d oipr lekiak `ed `teb 'zi ezenvray) eay "seq oi`"d oiprxwirad`x) xe`nd oirn ezeidl `ed q"` `edy dny ,xe`d 'igaa
`ed mi`xapa mb ,okle (cere .f"yz erwz .e"qxz 'd jleie d"cxwira`avaminyd± "dlgz el oi`"y dnedfymy w"db` d`x) oi`n yi zeedl gkda `hazn

ef dvn d"c oiire .ux`ae zeklnd 'igaa xwira `ed df oipre ± ("dlgz el oi`" ± "ezenvrn eze`ivn"c oiprd cvn `ed oi`n yi zeedl gkdy (a"r yix ,lw)
.a"t f"yz
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הוא השינוי העדר xzeiaאז mlyen עצמו הגוף כי ,
ה"בלי  את ליישם דוקא הוא הפנימי שרצונו מבטא
שאיֿההשתנות  – הנשמה של השינוי העדר של גבול"

עליו. גם תשפיע הנשמה של

.Â
"ÌÈÓÈÓ˙ Ì˙Â˘ ÍÎ ÌÈÓÈÓ˙ Ô‰˘ Ì˘Î"

כ' כבת ק' "בת אומר שהמדרש לכך הסיבה זוהי
ה' "יודע הפסוק את צטטו לאחר רק ז'" כבת כ' ובת
שהן  "כשם מפרש והוא מיד, ולא תמימים", ימי
זה  לימוד לאחר רק כי – תמימים" שנותם כך תמימים,

ז'": כבת כ' ובת כ' כבת ק' "בת של הפירוש מובן

כמות  כל לגבי נפרד באופן "שנה" המלה בהוספת
כמות  להשוות התורה מתכוונת שרה, של משנותיה
מצב  באותו היתה היא ק' בת שבהיותה – לאחרת אחת

ynn כולן" רש"י שאומר כפי ז', ובת כ' בת כבהיותה
oieey"ק'26לטובה בת בהיותה שאף מובן כך, ואם .

שום לה היה לא כ' כי xywובת יופי, ולהעדר לחטא
מושלמת. אינה ז'" ל"בת ההשוואה הרי כן, לא אם

מאה" "בת היותה שלפני כיון השאלה: נשאלת אך
א', בסעיף כדלעיל "בלותי", של תקופה אצלה היתה

לשינויי  נתון זאת בכל היה יופיה הרי מהיופי, להיפך
סוג  מאותו היה לא אליה ששב הנוי כך ואם הזמן.

עדיין  היה לא כאשר נערותה, כבשנות רעננות, ובאותה

אצלה  מהיופי להיפך מקום כיצד 27כלל כך, ואם ,
ז'"? "בת לבין ק'" "בת בין התורה משווה

ימי  ה' "יודע ומצטט המדרש מקדים כך על
תמימים", שנותם כך תמימים שהן כשם תמימים...

ולשינויי  למגבלות נתונים התמימים שגם שלמרות

גם  כי – בפנימיותם שינוי זה אין זאת בכל הזמן,
מלשון  הוא "שנה" לשם הטעמים אחד (אשר "שנותם"

כלומר,28שינוי  "תמימים". הם עצמם אלו שינויים ,(
מגלים  פעם מדי המתרחשים והשינויים הירידות

שלמרות, רגיל: הבלתי השינוי העדר לידי lreומביאים
iciשהתרחשו השינויים ,seba lreta29 באותו מתגלית ,

לשינויים  שמעל הנשמה עצם .30גוף

.Ê
¯·Ú‰ ˙‡ ‰˘Ó ‰·Â˘˙

על  נאמר שכאשר רבות, פעמים הוסבר כבר

חי  אל מחיל "ילכו לעליות 31ל"צדיקים היא הכוונה
דרגה כל לאחרת `dpiשבהן כלל יחסי ואם 32בערך .
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"יינה 26) (ע"פ וי"ל שרה", חיי ב"שני זה ענין מפרש שרש"י אלא
על  שרה" חיי ב"שני מוסיף שהכתוב מה שזהו שבפרש"י) תורה" של

ק' ב"בת הכוונה כי - שנים" ושבע שנה ועשרים שנה ובת k"מאה כ' בת
הדמיון)kכ' (בכ"ף ז'" מהi"yxtaבת רק וז'lretayהוא כ' כבת היתה

בהיותה רק - w'(וג"ז za ולכן .(7 להערה הא' הערה ראה - לפנ"ז ולא
"כולן - היא שרה" חיי ד"שני שההוספה שוין oieyמפרש (שהיו לטובה"

ynn"ו ,olek כך" לפנ"ז שמקדים במדרש משא"כ .(29 הערה כדלקמן - "
mininz mzepy ל"חביב הכתוב מרמז שרה" חיי שב"שני שם מפרש ולכן ."

ט'. סעיף כדלקמן ולעוה"ב", כו' חייהם
באם27) אפילו א) בזה: ענינים l`ושני lreta מכיון "בלותי", הי'

ישנה הגוף טבע דבת zeilelrשמצד כהיופי אינו ק' דבת היופי הרי לזה,
בנוגע  גם הוא זה (ושינוי) וירידה ס"ה). לעיל בארוכה וראה (כבפנים, ז'

`hgl**"ד"בלותי הענין אצלה הי' שלפנ"ז ע"י ב) .*lreta זה הרי ,
לקבל  ראוי שהי' דבר בדוגמת - שלאח"ז להזמן בנוגע גם ושינוי ירידה
אח"כ  כשנטהר גם בו, לסכך שלא חכמים שגזרו אחת, שעה טומאה

תרכ"ט). ר"ס (או"ח טומאה מלקבל
סע"ב.28) שלח, מקץ אוה"ת
המאה 29) שכל להפירוש גם כו'" עשרים כבת מאה "בת מובן ועפ"ז

מחולק", שאינו אחד "כלל הם כבת lkayשנה היתה שנה המאה משך
" רש"י מלשון גם ולהעיר .6 הערה לעיל (ראה ז' ובת שוין olekכ'

ענינו  ד"בלותי" השינוי שגם מכיון כי - (26 הערה לעיל וראה לטובה",

הרי הנשמה, עצם שמצד האמיתי הבל"ג לגלות הוא ezeiniptaהפנימי
epi`.***שינוי

" שאמרו w'ומה za"שנה כעשרים שנה "מאה (ולא כו'" כ' כבת
שינוי, אינו "בלותי" שגם מה זה כי - .f"g`lרקdlbzpוכיו"ב)

העיבור"30) חדש את להביא - תמימה "שנה עם זה לקשר ויש
עם  העיבור, ענין גם כי - א') בסעיף הב' קושיא ראה - א לא, (ערכין
שנת  עי"ז מ"מ החמה, שנת עם הלבנה שנת להשוות בכדי שהוא היות

החמה. משנת גם היא יתירה העיבור
הם הלבנה שימי מזה (א) שהיא d"pyולהעיר מה הוא ענינה כי ,

dpyn"שנותם" ענין דוגמת - רע"א) שלט, שם (אוה"ת החמה אור את
דשנת  להחסרון הסיבה (שזהו הירח ממיעוט (ב) הגוף. שמצד (שינויים)
בפרש"י  הובא ב. ס, חולין (ראה "כפרה" שצריך היות דעם הלבנה),

מה שזהו מכיון הרי טו), כח, פנחס מובן d"awdyעה"ת הירח, את מיעט
שהוא  הראשון צמצום (כמו העלי' בשביל שזהו (64 ע' לעיל (ראה
להערה  שוה"ג (ראה שרה" ד"ותצחק ה"חטא" בדוגמת - הגילוי) בשביל

.(29
הלשון31) [ושם מו"ק מס' סוף ברכות. מס' סוף ח. פד, .g"zתהלים

מנוחה  להם ש"אין ומו"ק בברכות למדים (שמשם שם לתהלים בת"י אבל
"אזלין "****].iwicv`כו'"):

(32" מהלשון (ד"ה ekliכמובן שבאיןֿערוך עלי' על מורה שהליכה ,"
תר"ס. וראינה ).n"kaeצאינה

dpyi dpy 'k ixg`ly oeikn ± (cere .ai ,my xwi ilk .eh ,gi `xie o"anx d`x) llk `hg ly oipr epi` "dxy wgvze"y yxtp m`a elit` (*zeilelr.t"kr `hgl
iepiy `ed `hgl rbepa mb ± "dblble dpin`d `l dxye" (fi ,fi jl) i"yxt itl la`lreta.29 dxrdl b"dey d`xe

dxrd lirl x`eanke ,'d sirq lirlc 'ad ote` c"r ,miiepiy da jiiy 'id `l dnypd xe` cvny l"t` 'id z`f ilel`c ,"izela"n `ed oey`xd oiprl dgkedd mb (**
gikedl icka "izela"c oiprd rbep oey`xd oipray `l` .22jiiyy.ipyd oipra k"`yn ,iepiy da

mb eizepy jyn lkay `vnp ± xard z` mb miktdn daeyz i"ry oeikny ,dfl sqep] ik ± "dxy wgvze"l rbepa mb `ed f"cre (***mc`ddxrd l"pk) minz `ed
md 63Î4 'r d"g y"ewl d`x ± `teb dyecwc zebixcna ,xe`d oexqg) "mi`hg"d miwicvay oeikn [(10liaya"mipy"d ixd ,(56 dxrd my d`x) f"g`ly 'ilrd

(miiepiy)mnvr."mininz" md
.jli`e 137 'r e"hg y"ewla 'zp (****

dxyÎiig zyxt zegiyÎihewl

אינה  בנערותם שלהם הרוחנית שהעבודה יוצא, כך
בבגרותם. הגיעו שאליה לדרגה כלל יחסית

אפשר  כיצד שני: מצד השאלה מתעוררת ולפיכך
ו"שבע  שנה" "עשרים שנה", "מאה בין להשוות

"כולן שהן ולומר העבודה mieeyשנים", והרי – "
לעבודה  להשוואה כלל ניתנת אינה הראשונות בשנים

המאוחרות? בשנים

הוא  (ובכך השני בפירוש במדרש נאמר כך על
"זו  הראשון): לעומת השני בפירוש והתוספת החידוש
הסתלקותה, שבזמן במעשיה", תמימה שהיתה שרה
שרה...", חיי "ויהיו זה בפסוק מדובר כך על אשר
היא  הרוחנית, בעבודתה המעלה לשיא הגיעה כאשר
אצלה  היתה כלומר, – במעשיה" "תמימה היתה
מעשיה  כל על והשפיעה שחדרה כזו "תמימות"

שנותיה  בכל ,33ועבודתה

ותמימים, צדיקים של ההסתלקות בשעת שהרי
הגבוהה  לדרגה עד ולמקורה לשרשה עולה הנשמה

על משפיע והדבר lnrביותר, lk נפשו שעמלה האדם
"הרוח 34בחייו  של הענין מתקיים אז אחרות, במלים .

התשובה  עיקר – נתנה" אשר האלקים אל .35תשוב
בדומה  העבר, את גם לשנות התשובה של ובכוחה

על העבר mi`hg36לתשובה את גם המשנה עד 37, ,
כזכיות" לו נעשים "זדונות .38אשר

.Á
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במדרש  נאמר הראשון שבפירוש לכך ההסבר זהו
"mzepy נאמר השני בפירוש ואילו תמימים",

":diyrna"...תמימה

של  ה"תמימות" משמעות הראשון, הפירוש לפי

"יודע  כאן מובא (כאשר ה"תמימים" שאר ככל שרה,
מושפעת  ולא שלימה נשארה שהיא תמימים"), ימי ה'

עצמו, שהזמן לגבי mipydמהשינויים לאדם, גורם ,

יוצא, וממילא לחטוא. והאפשרות הנוי העדר
המתרחשים  השינויים שלמרות בכך, הוא שהחידוש

" "תמימים".mzepyמצד נשארו זאת בכל הן ,"

שאצל  המדרש, מחדש השני בפירוש זאת, לעומת

(אשר  "תמימות" של יותר ונעלה מיוחד סוג היה שרה

" המדרש כאן מדגיש כך dxyמשום ef,("...
הסתלקותה  זמן של ביותר הנעלית שה"תמימות"

שהמעלה  וכיון צעירותה, שנות על גם השפיעה
בשנים `dpiשנגרמה zexge`nd,עצמן השנים מצד

נאמר  לכן הטובים, והמעשים העבודה מצד אלא

"תמימה תמימות diyrnaבמדרש לידי הביאה שהיא ,"
הקודמים. במעשים ואף מעשיה, בכל

"תמימה  של הענין את יוחנן רבי מבהיר כך משום
"עגלתא  ערופה, עגלה של הדוגמא ידי על במעשיה"

נאמר 39תמימתא" לגביה אשר כל 40, על מכפרת שהיא

כפרה  להם היתה לא אשר מצרים, יוצאי עד העבר,
שהיא  שכיון קובעת, והלכה הללו, השנים אלפי בכל

המתים, על גם מכפרת היא בהווה, החיים, על מכפרת

העבר. על

.Ë
"‰¯˘ ÈÈÁ È˘" ˙ÓÏ˘‰ Y ‡·‰ ÌÏÂÚ

בתואר  שרה נקראת מדוע מובן אין עדיין אך

קובעים  למטה הנשמה יורדת כאשר "תמימה":

הימים, ושל השנים של המדוייק המספר את מלמעלה
בהתאם  – בגוף תימצא שהיא הרגעים, של ואפילו

צר  שהנשמה בעולם לעבודה לבצע .41יכה
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השנים33) הם שנים" ושבע שנה ש"עשרים לומר יש ixg`lyועפ"ז
הם שהעליות מכיון הכתוב), (כפשטות שנים .cinzהמאה

אגה"ק 34) סע"ב). שז, סע"ב. דש, (דף בעומר הל"ג שער סידור ראה
כח. סי'
האזינו.35) ר"פ לקו"ת
להעדר 36) בנוגע הוא לשרה) (בנוגע בנדו"ד שהמדובר ואף

הרי  - מ"ע ביטול שע"י האור העדר בדוגמת שהוא העבודה, (שלימות)
זה  על שגם ועוד) א. נד, נצבים ג. כו, אחרי לקו"ת (ראה בכ"מ מבואר
כמה  כי - בתחלתו באגה"ת מהמבואר לזה סתירה (ואין תשובה מועיל

בתשובה). מדריגות
ובר 37) א פו, עונויומא נעקר שם בלקו"ש ezlgznש"י ונתבאר .

.54 ע' ח"ו
ב.38) פו, יומא
בה.39) פוסל מום אין דהא (וצע"ק כאן. בב"ר כהונה מתנות ראה

ה"ה). פ"ט סוטה ירוש' וראה
בעגלה  כאן דמדובר לרמז) - (עכ"פ לפרש לר"י דהו"ל קשה אבל

כדלעיל). להיפך, מורה ד"תמימתא" (ובפרט ערופה
(סנה' בעלה על חביבה דעגלה כבפנים) (ודלא ר"י דברי יל"פ ואולי
(ש"ב  דוד אשת במיכל (בנשים) עגלה שם ומצינו כאן) יפ"ת וראה א. כא,
מד) כה, (ש"א ליש בן לפלטי שניתנה אף תמימה והייתה שם) סנה' ה. ג,
שלא  בעלה לב בה בטח ולאבימלך פרעה לבית שנלקחה אף שרה וכן
האחרונים  קושיית סרה ועפ"ז יג). יב, לך הגדול (מדרש ברי' כל בה תגע
יעבור. ואל יהרג בג"ע והרי גו' את אחותי נא אמרי אברהם אמר איך

וכו'. היא עולם שקרקע ואף
א.40) כו, כריתות א. ו, הוריות
תהי'41) לא ד"ה - ובארוכה טז. קלט, לתהלים הצ"צ ב. עט, תו"א

תשי"ב. משכלה
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הוא השינוי העדר xzeiaאז mlyen עצמו הגוף כי ,
ה"בלי  את ליישם דוקא הוא הפנימי שרצונו מבטא
שאיֿההשתנות  – הנשמה של השינוי העדר של גבול"

עליו. גם תשפיע הנשמה של

.Â
"ÌÈÓÈÓ˙ Ì˙Â˘ ÍÎ ÌÈÓÈÓ˙ Ô‰˘ Ì˘Î"

כ' כבת ק' "בת אומר שהמדרש לכך הסיבה זוהי
ה' "יודע הפסוק את צטטו לאחר רק ז'" כבת כ' ובת
שהן  "כשם מפרש והוא מיד, ולא תמימים", ימי
זה  לימוד לאחר רק כי – תמימים" שנותם כך תמימים,

ז'": כבת כ' ובת כ' כבת ק' "בת של הפירוש מובן

כמות  כל לגבי נפרד באופן "שנה" המלה בהוספת
כמות  להשוות התורה מתכוונת שרה, של משנותיה
מצב  באותו היתה היא ק' בת שבהיותה – לאחרת אחת

ynn כולן" רש"י שאומר כפי ז', ובת כ' בת כבהיותה
oieey"ק'26לטובה בת בהיותה שאף מובן כך, ואם .

שום לה היה לא כ' כי xywובת יופי, ולהעדר לחטא
מושלמת. אינה ז'" ל"בת ההשוואה הרי כן, לא אם

מאה" "בת היותה שלפני כיון השאלה: נשאלת אך
א', בסעיף כדלעיל "בלותי", של תקופה אצלה היתה

לשינויי  נתון זאת בכל היה יופיה הרי מהיופי, להיפך
סוג  מאותו היה לא אליה ששב הנוי כך ואם הזמן.

עדיין  היה לא כאשר נערותה, כבשנות רעננות, ובאותה

אצלה  מהיופי להיפך מקום כיצד 27כלל כך, ואם ,
ז'"? "בת לבין ק'" "בת בין התורה משווה

ימי  ה' "יודע ומצטט המדרש מקדים כך על
תמימים", שנותם כך תמימים שהן כשם תמימים...

ולשינויי  למגבלות נתונים התמימים שגם שלמרות

גם  כי – בפנימיותם שינוי זה אין זאת בכל הזמן,
מלשון  הוא "שנה" לשם הטעמים אחד (אשר "שנותם"

כלומר,28שינוי  "תמימים". הם עצמם אלו שינויים ,(
מגלים  פעם מדי המתרחשים והשינויים הירידות

שלמרות, רגיל: הבלתי השינוי העדר לידי lreומביאים
iciשהתרחשו השינויים ,seba lreta29 באותו מתגלית ,

לשינויים  שמעל הנשמה עצם .30גוף

.Ê
¯·Ú‰ ˙‡ ‰˘Ó ‰·Â˘˙

על  נאמר שכאשר רבות, פעמים הוסבר כבר

חי  אל מחיל "ילכו לעליות 31ל"צדיקים היא הכוונה
דרגה כל לאחרת `dpiשבהן כלל יחסי ואם 32בערך .
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"יינה 26) (ע"פ וי"ל שרה", חיי ב"שני זה ענין מפרש שרש"י אלא
על  שרה" חיי ב"שני מוסיף שהכתוב מה שזהו שבפרש"י) תורה" של

ק' ב"בת הכוונה כי - שנים" ושבע שנה ועשרים שנה ובת k"מאה כ' בת
הדמיון)kכ' (בכ"ף ז'" מהi"yxtaבת רק וז'lretayהוא כ' כבת היתה

בהיותה רק - w'(וג"ז za ולכן .(7 להערה הא' הערה ראה - לפנ"ז ולא
"כולן - היא שרה" חיי ד"שני שההוספה שוין oieyמפרש (שהיו לטובה"

ynn"ו ,olek כך" לפנ"ז שמקדים במדרש משא"כ .(29 הערה כדלקמן - "
mininz mzepy ל"חביב הכתוב מרמז שרה" חיי שב"שני שם מפרש ולכן ."

ט'. סעיף כדלקמן ולעוה"ב", כו' חייהם
באם27) אפילו א) בזה: ענינים l`ושני lreta מכיון "בלותי", הי'

ישנה הגוף טבע דבת zeilelrשמצד כהיופי אינו ק' דבת היופי הרי לזה,
בנוגע  גם הוא זה (ושינוי) וירידה ס"ה). לעיל בארוכה וראה (כבפנים, ז'

`hgl**"ד"בלותי הענין אצלה הי' שלפנ"ז ע"י ב) .*lreta זה הרי ,
לקבל  ראוי שהי' דבר בדוגמת - שלאח"ז להזמן בנוגע גם ושינוי ירידה
אח"כ  כשנטהר גם בו, לסכך שלא חכמים שגזרו אחת, שעה טומאה

תרכ"ט). ר"ס (או"ח טומאה מלקבל
סע"ב.28) שלח, מקץ אוה"ת
המאה 29) שכל להפירוש גם כו'" עשרים כבת מאה "בת מובן ועפ"ז

מחולק", שאינו אחד "כלל הם כבת lkayשנה היתה שנה המאה משך
" רש"י מלשון גם ולהעיר .6 הערה לעיל (ראה ז' ובת שוין olekכ'

ענינו  ד"בלותי" השינוי שגם מכיון כי - (26 הערה לעיל וראה לטובה",

הרי הנשמה, עצם שמצד האמיתי הבל"ג לגלות הוא ezeiniptaהפנימי
epi`.***שינוי

" שאמרו w'ומה za"שנה כעשרים שנה "מאה (ולא כו'" כ' כבת
שינוי, אינו "בלותי" שגם מה זה כי - .f"g`lרקdlbzpוכיו"ב)

העיבור"30) חדש את להביא - תמימה "שנה עם זה לקשר ויש
עם  העיבור, ענין גם כי - א') בסעיף הב' קושיא ראה - א לא, (ערכין
שנת  עי"ז מ"מ החמה, שנת עם הלבנה שנת להשוות בכדי שהוא היות

החמה. משנת גם היא יתירה העיבור
הם הלבנה שימי מזה (א) שהיא d"pyולהעיר מה הוא ענינה כי ,

dpyn"שנותם" ענין דוגמת - רע"א) שלט, שם (אוה"ת החמה אור את
דשנת  להחסרון הסיבה (שזהו הירח ממיעוט (ב) הגוף. שמצד (שינויים)
בפרש"י  הובא ב. ס, חולין (ראה "כפרה" שצריך היות דעם הלבנה),

מה שזהו מכיון הרי טו), כח, פנחס מובן d"awdyעה"ת הירח, את מיעט
שהוא  הראשון צמצום (כמו העלי' בשביל שזהו (64 ע' לעיל (ראה
להערה  שוה"ג (ראה שרה" ד"ותצחק ה"חטא" בדוגמת - הגילוי) בשביל

.(29
הלשון31) [ושם מו"ק מס' סוף ברכות. מס' סוף ח. פד, .g"zתהלים

מנוחה  להם ש"אין ומו"ק בברכות למדים (שמשם שם לתהלים בת"י אבל
"אזלין "****].iwicv`כו'"):

(32" מהלשון (ד"ה ekliכמובן שבאיןֿערוך עלי' על מורה שהליכה ,"
תר"ס. וראינה ).n"kaeצאינה

dpyi dpy 'k ixg`ly oeikn ± (cere .ai ,my xwi ilk .eh ,gi `xie o"anx d`x) llk `hg ly oipr epi` "dxy wgvze"y yxtp m`a elit` (*zeilelr.t"kr `hgl
iepiy `ed `hgl rbepa mb ± "dblble dpin`d `l dxye" (fi ,fi jl) i"yxt itl la`lreta.29 dxrdl b"dey d`xe

dxrd lirl x`eanke ,'d sirq lirlc 'ad ote` c"r ,miiepiy da jiiy 'id `l dnypd xe` cvny l"t` 'id z`f ilel`c ,"izela"n `ed oey`xd oiprl dgkedd mb (**
gikedl icka "izela"c oiprd rbep oey`xd oipray `l` .22jiiyy.ipyd oipra k"`yn ,iepiy da

mb eizepy jyn lkay `vnp ± xard z` mb miktdn daeyz i"ry oeikny ,dfl sqep] ik ± "dxy wgvze"l rbepa mb `ed f"cre (***mc`ddxrd l"pk) minz `ed
md 63Î4 'r d"g y"ewl d`x ± `teb dyecwc zebixcna ,xe`d oexqg) "mi`hg"d miwicvay oeikn [(10liaya"mipy"d ixd ,(56 dxrd my d`x) f"g`ly 'ilrd

(miiepiy)mnvr."mininz" md
.jli`e 137 'r e"hg y"ewla 'zp (****
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אינה  בנערותם שלהם הרוחנית שהעבודה יוצא, כך
בבגרותם. הגיעו שאליה לדרגה כלל יחסית

אפשר  כיצד שני: מצד השאלה מתעוררת ולפיכך
ו"שבע  שנה" "עשרים שנה", "מאה בין להשוות

"כולן שהן ולומר העבודה mieeyשנים", והרי – "
לעבודה  להשוואה כלל ניתנת אינה הראשונות בשנים

המאוחרות? בשנים

הוא  (ובכך השני בפירוש במדרש נאמר כך על
"זו  הראשון): לעומת השני בפירוש והתוספת החידוש
הסתלקותה, שבזמן במעשיה", תמימה שהיתה שרה
שרה...", חיי "ויהיו זה בפסוק מדובר כך על אשר
היא  הרוחנית, בעבודתה המעלה לשיא הגיעה כאשר
אצלה  היתה כלומר, – במעשיה" "תמימה היתה
מעשיה  כל על והשפיעה שחדרה כזו "תמימות"

שנותיה  בכל ,33ועבודתה

ותמימים, צדיקים של ההסתלקות בשעת שהרי
הגבוהה  לדרגה עד ולמקורה לשרשה עולה הנשמה

על משפיע והדבר lnrביותר, lk נפשו שעמלה האדם
"הרוח 34בחייו  של הענין מתקיים אז אחרות, במלים .

התשובה  עיקר – נתנה" אשר האלקים אל .35תשוב
בדומה  העבר, את גם לשנות התשובה של ובכוחה

על העבר mi`hg36לתשובה את גם המשנה עד 37, ,
כזכיות" לו נעשים "זדונות .38אשר

.Á
ÌÈÓÈÓ˙ ÌÈ˘ÚÓ‰ Â‡ ˙ÂÓÈÓ˙ ÌÈ˘‰

במדרש  נאמר הראשון שבפירוש לכך ההסבר זהו
"mzepy נאמר השני בפירוש ואילו תמימים",

":diyrna"...תמימה

של  ה"תמימות" משמעות הראשון, הפירוש לפי

"יודע  כאן מובא (כאשר ה"תמימים" שאר ככל שרה,
מושפעת  ולא שלימה נשארה שהיא תמימים"), ימי ה'

עצמו, שהזמן לגבי mipydמהשינויים לאדם, גורם ,

יוצא, וממילא לחטוא. והאפשרות הנוי העדר
המתרחשים  השינויים שלמרות בכך, הוא שהחידוש

" "תמימים".mzepyמצד נשארו זאת בכל הן ,"

שאצל  המדרש, מחדש השני בפירוש זאת, לעומת

(אשר  "תמימות" של יותר ונעלה מיוחד סוג היה שרה

" המדרש כאן מדגיש כך dxyמשום ef,("...
הסתלקותה  זמן של ביותר הנעלית שה"תמימות"

שהמעלה  וכיון צעירותה, שנות על גם השפיעה
בשנים `dpiשנגרמה zexge`nd,עצמן השנים מצד

נאמר  לכן הטובים, והמעשים העבודה מצד אלא

"תמימה תמימות diyrnaבמדרש לידי הביאה שהיא ,"
הקודמים. במעשים ואף מעשיה, בכל

"תמימה  של הענין את יוחנן רבי מבהיר כך משום
"עגלתא  ערופה, עגלה של הדוגמא ידי על במעשיה"

נאמר 39תמימתא" לגביה אשר כל 40, על מכפרת שהיא

כפרה  להם היתה לא אשר מצרים, יוצאי עד העבר,
שהיא  שכיון קובעת, והלכה הללו, השנים אלפי בכל

המתים, על גם מכפרת היא בהווה, החיים, על מכפרת

העבר. על

.Ë
"‰¯˘ ÈÈÁ È˘" ˙ÓÏ˘‰ Y ‡·‰ ÌÏÂÚ

בתואר  שרה נקראת מדוע מובן אין עדיין אך

קובעים  למטה הנשמה יורדת כאשר "תמימה":

הימים, ושל השנים של המדוייק המספר את מלמעלה
בהתאם  – בגוף תימצא שהיא הרגעים, של ואפילו

צר  שהנשמה בעולם לעבודה לבצע .41יכה
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השנים33) הם שנים" ושבע שנה ש"עשרים לומר יש ixg`lyועפ"ז
הם שהעליות מכיון הכתוב), (כפשטות שנים .cinzהמאה

אגה"ק 34) סע"ב). שז, סע"ב. דש, (דף בעומר הל"ג שער סידור ראה
כח. סי'
האזינו.35) ר"פ לקו"ת
להעדר 36) בנוגע הוא לשרה) (בנוגע בנדו"ד שהמדובר ואף

הרי  - מ"ע ביטול שע"י האור העדר בדוגמת שהוא העבודה, (שלימות)
זה  על שגם ועוד) א. נד, נצבים ג. כו, אחרי לקו"ת (ראה בכ"מ מבואר
כמה  כי - בתחלתו באגה"ת מהמבואר לזה סתירה (ואין תשובה מועיל

בתשובה). מדריגות
ובר 37) א פו, עונויומא נעקר שם בלקו"ש ezlgznש"י ונתבאר .

.54 ע' ח"ו
ב.38) פו, יומא
בה.39) פוסל מום אין דהא (וצע"ק כאן. בב"ר כהונה מתנות ראה

ה"ה). פ"ט סוטה ירוש' וראה
בעגלה  כאן דמדובר לרמז) - (עכ"פ לפרש לר"י דהו"ל קשה אבל

כדלעיל). להיפך, מורה ד"תמימתא" (ובפרט ערופה
(סנה' בעלה על חביבה דעגלה כבפנים) (ודלא ר"י דברי יל"פ ואולי
(ש"ב  דוד אשת במיכל (בנשים) עגלה שם ומצינו כאן) יפ"ת וראה א. כא,
מד) כה, (ש"א ליש בן לפלטי שניתנה אף תמימה והייתה שם) סנה' ה. ג,
שלא  בעלה לב בה בטח ולאבימלך פרעה לבית שנלקחה אף שרה וכן
האחרונים  קושיית סרה ועפ"ז יג). יב, לך הגדול (מדרש ברי' כל בה תגע
יעבור. ואל יהרג בג"ע והרי גו' את אחותי נא אמרי אברהם אמר איך

וכו'. היא עולם שקרקע ואף
א.40) כו, כריתות א. ו, הוריות
תהי'41) לא ד"ה - ובארוכה טז. קלט, לתהלים הצ"צ ב. עט, תו"א

תשי"ב. משכלה
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נפטרה ששרה כיון השאלה: כאן iptlמתעוררת
עקב 42הזמן  נשמתה" ש"פרחה חז"ל שמספרים כפי ,

יצחק" "עקידת על היתה 43הבשורה לא היא הרי ,

השנים ושבע ועשרים מאה במשך לבצע `dzeיכולה
כיצד  כך, ואם יותר. ארוך זמן עבורה שנקבע העבודה

"תמימה"? להיקרא יכולה היא

"שני  המלים הוספת ידי על התורה משיבה כך על

של  חייהם ש"חביב לנו, להבהיר כדי שרה", חיי

שלא  הבא", ולעולם הזה בעולם המקום לפני צדיקים
העולם  את לצדיקים נותן שהקדושֿברוךֿהוא בלבד זו

" הם הבא" לעולם "חייהם אף אלא לפני aiagהבא,
הצדיקים  כלומר, הזה". בעולם "חייהם כמו המקום"

הבא" "לעולם להשלים יכולים הזמן לפני המסתלקים

הזה. בעולם עשו שלא מה את

`nbecle תלוי הרבים זכות – הרבים את זיכה אם :

ea44 אביו את מזכה בן וכן, רב. זמן לאחר אפילו ,45

.46וכדומה 

חיי  "שני על המדרש פירוש שבין הקשר זהו
לחיי היא שהכוונה ad`שרה", mlerd הפירוש לבין ,

היא  הכוונה שרה" חיי שב"שני הפסוק, של הפשוט

שרה שחיתה dfdלשנים mlera הבא העולם חיי כי ,
רק  אינם זמנם, לפני שנפטרו הצדיקים ככל שרה, של

xkyעלdceardגם אלא הזה, melyzeבעולם jynd
כדלעיל. הזה, בעולם שנותיה של

.È
ÔÓÊ‰ È¯„Ò ÌÈÎÈ˘ÓÓ ˙Â˜Ï˙Ò‰‰ ¯Á‡Ï Ì‚

להבין: יש אך

אינה  למטה הנשמה שהות  של הזמן משך קביעת
העבודה  את לבצע לה דרוש זה שזמן מפני רק

על  תשפיע שהנשמה כדי אף אלא עליה, המוטלת

עצמו. ה"זמן"

הבעלֿשםֿטוב  אומר יום 47ולכן שום יניח "לא

של  הכללי הסיכום שלגבי למרות מצוה", מעשיית
של  רב מספר מקיים האדם אם הבדל אין המצוות

לימים  זאת מחלק שהוא או אחד, יום במשך מצוות

– אחת מצוה לפחות מקיים הוא יום שבכל כך רבים,
ש  גם חשוב שקויימו, המצוות עצם מלבד יהיו minidכי

שלימין" "יומין להיות 9שלמים, יום כל צריך ולכן –
במצוה  .48מלא

מהגוף, הנשמה צאת לאחר לשאול: אפשר לפיכך

הנשמה אצל לכאורה, כבהיותה `ezeאין, זמן, של סוג
שהפסידה 49למטה  הימים את אז להשלים שתוכל כך ,

הזה? בעולם למטה

לרשימה  קשור זה וחמי 50ענין מורי כ"ק של

הרבי  אביו של ההולדת יום מרחשון, כ' מיום אדמו"ר
חיי  בפרשת כתר"א בשנת חל (אשר נ"ע (הרש"ב))

זו 51שרה  זה 52(כבשנה שביום כותב, הוא שם אשר ,(

לאחר  שנים וחמש עשרים – תש"ה מרחשון (כ'
זה  לעת ש"במעת אביו, לו סיפר ההסתלקות),

בעולם  נשמתי לירידת שנים וארבע שמונים שנתמלאו

הסדר  וכפי טובים, אורחים אצלי יהיו הנה התחתון
יאמר  הקדושים ואבותינו רבותינו מכ"ק אחד כל הנה

פד" תהלים) (=פרק דקאפיטל פסוק על .53דרוש

בלבד  זו לא ההסתלקות, לאחר שאף רואים, מכך
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שם):42) (לב"ק מהרש"א ובחדא"ג א. צג, ב"ק ב. טז, ר"ה ראה
אברהם. לשני להגיע ראוי' שרה שהיתה

לומר  צריך ,(8 הערה לעיל (נעתק כאן היפ"ת ו)פירוש (גירסת לפי
לפי  אבל פרשתנו). ריש במלבי"ם כמ"ש (או הן חלוקות שמדרשות

זמנה. קודם שנפטרה מודו כו"ע שלפנינו, הגירסא
פל"ב).43) פדר"א וראה ה. פנ"ח, (ב"ר שנעקד המצערת מבשורה

ב  סב, מכתובות דוגמא ומביא - עה"ת ריב"א (כפירוש שמחה מרוב או
הישר). בס' כמסופר או -

מ"ח.44) פ"ה אבות
מוכיחו).45) הי' שאביו שם: חדא"ג (ראה א קד, סנה'
פעולה46) היא - וכו' המזכה דפעולת בכ"ז .zkynpדי"ל
הוא 47) ש"המכוון רסכ"ה אגה"ק וראה בתחלתה. הריב"ש צוואת

לאמיתו". אמת
(48315 ע' ח"כ .173 ע' [המתורגם] ח"ד בלקו"ש בארוכה כמבואר
ואילך.

הרמב"ם 49) שלדעת ה"ד, פ"ח תשובה הל' הרמב"ם על בצפע"נ
שייך לדעת llkaלא גם ולכאורה, למעלה. דהנשמה בזמן הוספה

הזמן ענין אז שייך לא שעכ"פ לומר, יש ראה f"dercהראב"ד, (אבל

בפנים). לקמן
הקדישים  שער פע"ח (ראה הטעמים [שאחד היאצ"ט מענין והנה
מחדש  אותה דנין (ולכן לדרגא מדרגא הנפטר נשמת עליית שאז בסופו)
לאחרי  גם הזמן המשך שישנו מוכח פ"י)] התפילין שער פע"ח ראה -
בחצות  בג"ע בצדיקייא לאשתעשעא אתי דקודב"ה מזה גם וכ"מ מיתה.

ועוד). א. מו, ח"ב א. עב, (זח"א לילה
בהצפע"נ -xwiracוי"ל הגוף בעניני הזמן המשך פעולת שולל

למ"ש  סתירה בזה שאין מובן ועפ"ז - ואכ"מ. עיי"ש. הבגרות ענין וע"ד
אדמו"ר. מו"ח כ"ק רשימת בפנים לקמן

(50.191 ע' [המתורגם] ח"ב בלקו"ש נעתקה
מרומזים 51) ח"ש שבפרשת איך ואילך 346 ע' ח"ה לקו"ש וראה

בארוכה. עיי"ש אדנ"ע. כ"ק של עיקרים ענינים כמה
השיחה).52) והדפסת אמירת (שנות תשל"א תשכ"ו,
המתאים 53) תהלים הקאפיטל לאמר אדה"ז... שקיבל המנהג כידוע

קאפיטל  מתחיל שנה יג לדוגמא, לו, כשנמלאו (פירושו שנותיו למספר
(קובץ  כנהוג יום דכל תהלים השיעור אמירת קודם שחרית תפלת אחר יד)
ע' ח"י מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק שם. ובהערה 214 ע' לתהלים מכתבים

נג).
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זה  זמן מכך, יותר אלא בכללותו, הזמן מושג שקיים
לאחר  גם הזה. בעולם חייו של לזמן המשך מהווה
כאן  הזמן לסדרי בהתאם שנותיו נימנות האדם פטירת

מהולדתו. לשנותיו המשך ומהוות למטה,

מדובר, כאשר הפסוק, בסוף שגם לכך ההסבר זהו
העולם חיי על המדרש, פירוש שרה,ad`לפי של

" חייה ipyנאמר לגבי "שנה" לביטוי בדומה שרה", חיי

נאמר הדבר מכך: ויותר למטה. ל"מאה jyndaכאן
כן, לפני המוזכרות שנים", ושבע שנה ועשרים שנה

של  מושג יש הבא העולם בחיי שגם לכך בנוסף כי
שבעולם שרה" חיי "שני מכך: יותר הרי ,ad`זמן,

של  המספר ולפי בהמשך נימנים המדרש, כפירוש
חיתה  אשר שנים", ושבע שנה ועשרים שנה "מאה

בעולם כדלעיל.dfdשרה ,

(e"kyz dxy iig t"y zgiyn)
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נפטרה ששרה כיון השאלה: כאן iptlמתעוררת
עקב 42הזמן  נשמתה" ש"פרחה חז"ל שמספרים כפי ,

יצחק" "עקידת על היתה 43הבשורה לא היא הרי ,

השנים ושבע ועשרים מאה במשך לבצע `dzeיכולה
כיצד  כך, ואם יותר. ארוך זמן עבורה שנקבע העבודה

"תמימה"? להיקרא יכולה היא

"שני  המלים הוספת ידי על התורה משיבה כך על

של  חייהם ש"חביב לנו, להבהיר כדי שרה", חיי

שלא  הבא", ולעולם הזה בעולם המקום לפני צדיקים
העולם  את לצדיקים נותן שהקדושֿברוךֿהוא בלבד זו

" הם הבא" לעולם "חייהם אף אלא לפני aiagהבא,
הצדיקים  כלומר, הזה". בעולם "חייהם כמו המקום"

הבא" "לעולם להשלים יכולים הזמן לפני המסתלקים

הזה. בעולם עשו שלא מה את

`nbecle תלוי הרבים זכות – הרבים את זיכה אם :

ea44 אביו את מזכה בן וכן, רב. זמן לאחר אפילו ,45

.46וכדומה 

חיי  "שני על המדרש פירוש שבין הקשר זהו
לחיי היא שהכוונה ad`שרה", mlerd הפירוש לבין ,

היא  הכוונה שרה" חיי שב"שני הפסוק, של הפשוט

שרה שחיתה dfdלשנים mlera הבא העולם חיי כי ,
רק  אינם זמנם, לפני שנפטרו הצדיקים ככל שרה, של

xkyעלdceardגם אלא הזה, melyzeבעולם jynd
כדלעיל. הזה, בעולם שנותיה של

.È
ÔÓÊ‰ È¯„Ò ÌÈÎÈ˘ÓÓ ˙Â˜Ï˙Ò‰‰ ¯Á‡Ï Ì‚

להבין: יש אך

אינה  למטה הנשמה שהות  של הזמן משך קביעת
העבודה  את לבצע לה דרוש זה שזמן מפני רק

על  תשפיע שהנשמה כדי אף אלא עליה, המוטלת

עצמו. ה"זמן"

הבעלֿשםֿטוב  אומר יום 47ולכן שום יניח "לא

של  הכללי הסיכום שלגבי למרות מצוה", מעשיית
של  רב מספר מקיים האדם אם הבדל אין המצוות

לימים  זאת מחלק שהוא או אחד, יום במשך מצוות

– אחת מצוה לפחות מקיים הוא יום שבכל כך רבים,
ש  גם חשוב שקויימו, המצוות עצם מלבד יהיו minidכי

שלימין" "יומין להיות 9שלמים, יום כל צריך ולכן –
במצוה  .48מלא

מהגוף, הנשמה צאת לאחר לשאול: אפשר לפיכך

הנשמה אצל לכאורה, כבהיותה `ezeאין, זמן, של סוג
שהפסידה 49למטה  הימים את אז להשלים שתוכל כך ,

הזה? בעולם למטה

לרשימה  קשור זה וחמי 50ענין מורי כ"ק של

הרבי  אביו של ההולדת יום מרחשון, כ' מיום אדמו"ר
חיי  בפרשת כתר"א בשנת חל (אשר נ"ע (הרש"ב))

זו 51שרה  זה 52(כבשנה שביום כותב, הוא שם אשר ,(

לאחר  שנים וחמש עשרים – תש"ה מרחשון (כ'
זה  לעת ש"במעת אביו, לו סיפר ההסתלקות),

בעולם  נשמתי לירידת שנים וארבע שמונים שנתמלאו

הסדר  וכפי טובים, אורחים אצלי יהיו הנה התחתון
יאמר  הקדושים ואבותינו רבותינו מכ"ק אחד כל הנה

פד" תהלים) (=פרק דקאפיטל פסוק על .53דרוש

בלבד  זו לא ההסתלקות, לאחר שאף רואים, מכך
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שם):42) (לב"ק מהרש"א ובחדא"ג א. צג, ב"ק ב. טז, ר"ה ראה
אברהם. לשני להגיע ראוי' שרה שהיתה

לומר  צריך ,(8 הערה לעיל (נעתק כאן היפ"ת ו)פירוש (גירסת לפי
לפי  אבל פרשתנו). ריש במלבי"ם כמ"ש (או הן חלוקות שמדרשות

זמנה. קודם שנפטרה מודו כו"ע שלפנינו, הגירסא
פל"ב).43) פדר"א וראה ה. פנ"ח, (ב"ר שנעקד המצערת מבשורה

ב  סב, מכתובות דוגמא ומביא - עה"ת ריב"א (כפירוש שמחה מרוב או
הישר). בס' כמסופר או -

מ"ח.44) פ"ה אבות
מוכיחו).45) הי' שאביו שם: חדא"ג (ראה א קד, סנה'
פעולה46) היא - וכו' המזכה דפעולת בכ"ז .zkynpדי"ל
הוא 47) ש"המכוון רסכ"ה אגה"ק וראה בתחלתה. הריב"ש צוואת

לאמיתו". אמת
(48315 ע' ח"כ .173 ע' [המתורגם] ח"ד בלקו"ש בארוכה כמבואר
ואילך.

הרמב"ם 49) שלדעת ה"ד, פ"ח תשובה הל' הרמב"ם על בצפע"נ
שייך לדעת llkaלא גם ולכאורה, למעלה. דהנשמה בזמן הוספה

הזמן ענין אז שייך לא שעכ"פ לומר, יש ראה f"dercהראב"ד, (אבל

בפנים). לקמן
הקדישים  שער פע"ח (ראה הטעמים [שאחד היאצ"ט מענין והנה
מחדש  אותה דנין (ולכן לדרגא מדרגא הנפטר נשמת עליית שאז בסופו)
לאחרי  גם הזמן המשך שישנו מוכח פ"י)] התפילין שער פע"ח ראה -
בחצות  בג"ע בצדיקייא לאשתעשעא אתי דקודב"ה מזה גם וכ"מ מיתה.

ועוד). א. מו, ח"ב א. עב, (זח"א לילה
בהצפע"נ -xwiracוי"ל הגוף בעניני הזמן המשך פעולת שולל

למ"ש  סתירה בזה שאין מובן ועפ"ז - ואכ"מ. עיי"ש. הבגרות ענין וע"ד
אדמו"ר. מו"ח כ"ק רשימת בפנים לקמן

(50.191 ע' [המתורגם] ח"ב בלקו"ש נעתקה
מרומזים 51) ח"ש שבפרשת איך ואילך 346 ע' ח"ה לקו"ש וראה

בארוכה. עיי"ש אדנ"ע. כ"ק של עיקרים ענינים כמה
השיחה).52) והדפסת אמירת (שנות תשל"א תשכ"ו,
המתאים 53) תהלים הקאפיטל לאמר אדה"ז... שקיבל המנהג כידוע

קאפיטל  מתחיל שנה יג לדוגמא, לו, כשנמלאו (פירושו שנותיו למספר
(קובץ  כנהוג יום דכל תהלים השיעור אמירת קודם שחרית תפלת אחר יד)
ע' ח"י מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק שם. ובהערה 214 ע' לתהלים מכתבים

נג).

dxyÎiig zyxt zegiyÎihewl

זה  זמן מכך, יותר אלא בכללותו, הזמן מושג שקיים
לאחר  גם הזה. בעולם חייו של לזמן המשך מהווה
כאן  הזמן לסדרי בהתאם שנותיו נימנות האדם פטירת

מהולדתו. לשנותיו המשך ומהוות למטה,

מדובר, כאשר הפסוק, בסוף שגם לכך ההסבר זהו
העולם חיי על המדרש, פירוש שרה,ad`לפי של

" חייה ipyנאמר לגבי "שנה" לביטוי בדומה שרה", חיי

נאמר הדבר מכך: ויותר למטה. ל"מאה jyndaכאן
כן, לפני המוזכרות שנים", ושבע שנה ועשרים שנה

של  מושג יש הבא העולם בחיי שגם לכך בנוסף כי
שבעולם שרה" חיי "שני מכך: יותר הרי ,ad`זמן,

של  המספר ולפי בהמשך נימנים המדרש, כפירוש
חיתה  אשר שנים", ושבע שנה ועשרים שנה "מאה

בעולם כדלעיל.dfdשרה ,

(e"kyz dxy iig t"y zgiyn)
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום רביעי עמ' א

             

         
         

        
         

         
         

        

         
      

         
      

         
    



























המשך ביאור למסכת יבמות ליום ראשון עמ' א



לב

בראשית כא, יב – ויאמר אלקים אל אברהם אל ירע 
בעיניך על הנער ועל אמתך כל אשר תאמר אליך 

שרה שמע בקלה כי ביצחק יקרא לך זרע

קלא

רמזים ד"מרדכי ואסתר" הם ע"ד "אברהם ושרה", 
וגימטריא בשמם – "מרדכ"י אסת"ר יעק"ב" בגי' 
"אברה"ם שר"ה" – דינצחו לָהָמן הבא מעשו וכו'

מרדכי1 ואסתר הם ע"ד אברהם ושרה וכמ"ש במדרש 
רבה במגילת אסתר2 ע"פ איש יהודי שמרדכי בדורו כמו 

אברהם בדורו3 ע"ש.
הלעומת  הוא  דמרדכי,  והמנגד  הלעומת  שהוא  וָהָמן 
שמה  דאברהם  אימא  רז"ל4  ממאמר  והראי'  דאברהם, 

אמתלאי כו' ואימא דהמן שמה אמתלאי כו'.
ואסתר מלכה על קכ"ז5 מדינות כמספר שני חיי שרה 

קכ"ז6, הרי שמרדכי ואסתר שייכים לאברהם ושרה.
והניתוסף במרדכ"י על אברה"ם הוא פעם אחת הוי', 
והנתוסף באסת"ר7 על שר"ה הוא ו' פעמים הוי', ביחד ז' 

פעמים הוי', הוא מספר יעק"ב.
ג"כ  שהוא  מעשו,  הבא  הרשע  המן  את  לנצח  כדי  כי 

1( עיין בפנים בתורת לוי יצחק ביאור מאחז"ל )חולין קלט.( מרדכי 
ואסתר מה"ת מנין וכו'.

מה  בדורו,  כאברהם  שקול  שהי'  יהודי  איש  וז"ל:  ב  ו,  פרשה   )2
אברהם אבינו מסר את עצמו לתוך כבשן האש והחזיר והכיר לבריות 
גדולתו של הקב"ה הה"ד )בראשית יב( ואת הנפש אשר עשו בחרן, 
אף מרדכי בימיו הכירו הבריות גדולתו של הקב"ה הה"ד ורבים מעמי 
יהודי,  נקרא  וקדשו, לפיכך  וייחד שמו של הקב"ה  הארץ מתיהדים 

דכתיב איש יהודי, אל תקרי יהודי אלא יחידי.
פב,  עמוד  ומאחז"ל  תנ"ך  פסוקי  על  יצחק  לוי  לקוטי  גם  ראה   )3
כי אברהם עשה הרבה חסד, "רב  ד"אברהם" הוא בחי' "רב חסד", 

חסד" בגי' מרדכי ע"ש.
דאברהם  אמי'  רב,  רבא אמר  בר  חנן  רב  "ואמר  צא.  בבא בתרא   )4
אמתלאי בת כרנבו, אמי' דהמן אמתלאי בת עורבתי". ראה לעיל סימן 

פ. פג*. קלח.
ודורש  יושב  הי'  עקיבא  רבי  וז"ל:  ג(  נח,  פרשה  רבה  )בראשית   )5
על  שתמלוך  אסתר  ראתה  מה  אמר,  לעוררן,  בקש  מתנמנם  והצבור 
שבע ועשרים ומאה מדינה, אלא תבא אסתר שהיתה בת בתה של שרה 

שחיתה ק' וכ' וז' ותמלוך על ק' וכ' וז' מדינות.
6( ראה לקמן פרשת חיי שרה סימן קמח.

7( פירוש: מרדכ"י )בגי' 274(, אברה"ם )248(, החילוק ביניהם )248 
– 274( = 26, שהוא פעם אחת הוי'.

 =  )661  –  505( ביניהם  החילוק   ,)505( שר"ה   ,)661 )בגי'  אסת"ר 
.156

וכן ו' פעמים הוי' )6 × 26( = 156.
ביחד 26 + 156 = 182, שהוא ז' פעמים הוי' )7 × 26( = 182, כמנין 

יעק"ב.

מאברהם ושרה, הוא ע"י בחי' יעקב דוקא. והוא מ"ש8 כי 
ביצחק יקרא לך זרע, ביצחק9 ולא כל יצחק, הוא רק יעקב 
הבא מיצחק, לכן נתוסף באסתר ומרדכי מספר ז' פעמים 
הבאים  ואסתר  מרדכי  שהם  להורות  יעק"ב,  מספר  הוי' 

מזרע יעקב, ינצחו את המן.
שהשתחוה  השתחויות  הז'  ע"י  שיעקב  כמו  ובדוגמא 
להקב"ה כמ"ש10 והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע 
פעמים11, ועיין בזה"ק פ' וישלח דף קע"א ע"ב12, נצח את 

8( בראשית כא, יב.
נהנה  שאיני  הנודר  וז"ל:  ח'  הלכה  ג'  פרק  נדרים  ירושלמי  ראה   )9
לזרע אברהם אסור בישראל ומותר באומות. גמ'. ואין ישמעאל בכלל 
ואין  זרע,  לך  יקרא  ביצחק  כי  יב(,  כא,  )בראשית  אברהם  של  זרעו 
ר'  יצחק.  ביצחק במקצת  בר שלום  יודן  א"ר  יצחק.  זרע  עשו בכלל 
הונא אמר בי"ת תרי בן שהוא עתיד לנחול שני עולמות העולם הזה 

והעולם הבא.
אברהם, בתמי',  של  זרעו  בכלל  ישמעאל  ואין  ופריך  ]קרבן העדה: 
ולמה יהא מותר בכל האומות. ומשני כתיב כי ביצחק יקרא לך זרע, 
דוקא יצחק ואין השאר זרעו. ופריך עשו וכו', ולמה יהא מותר בזרעו 
של  זרעו  בכלל  שאין  עשו  למעט  יצחק  כל  ולא  ביצחק,  עשו.  של 
על הבן שהוא עתיד  לרמוזי  ביצחק אתי  ב' של  תרי,  בי"ת  אברהם. 
לירש שני עולמות הוא הנקרא זרעו והיינו זרעו של יעקב שנחלתו שני 

עולמות בימי דוד ושלמה וכן לעתיד[.
ועיין בראשית רבה פ' נג, ב.

10( שם לג, ג.
וביאורים לש"ס  יצחק, חידושים  לוי  יותר בתורת  11( הענין מבואר 
יעקב  ונמשך ממנו  הוי',  ח' פעמים  יצח"ק מספרו  וז"ל:  ריד,  עמוד 
ועשו. ביעקב נמשך ז' פעמים הוי' ממנו, כי יעק"ב מספרו ז' פעמים 

הוי', והוי' אחת נמשך* בעשו, שמצד זה הוא אח ומחובר ליעקב.
והמותר בעש"ו על הוי' הוא ז' פעמים טמא, מצד הז' פעמים טמ"א 
שבו הוא הלעומת דיעקב שהוא ז' פעמים הוי', ולכן הי' עשו שונא 

ליעקב מאד, מצד הז' פעמים טמ"א שבו.
לקראתו  ורץ  כאח,  לו  שנעשה  יעקב  לקראת  עשו  נתחבר  מה  וע"י 
ונשקו )שרשב"י – ספרי בהעלותך פיסקא סט – ס"ל שבכל  וחבקו 
לבו נשקו אז( הוא ע"י שהשתחוה יעקב ז' פעמים ארצה, שעי"ז הסיר 
ממנו הז' פעמים טמ"א שבו, ונשאר בו רק הוי', שמצד זה הוא אחיו, 
אחא  ר'  בענין  )כט.(  בפ"ק  בקדושין  )ועיין  אחיו.  עד  גשתו  עד  זהו 
וכמ"ש  דהנחש,  רישין  הז'  הוסרו  השתחויות  הז'  שע"י  יעקב,  בר 

במגלה** עמוקות מזה(. הנה אז נתחבר לו ונשקו בכל לבו.
וישלח – סוף עמוד רלא. ספר  ]ראה אור התורה בראשית – פרשת 
המקנה קידושין כט. פניני לוי יצחק עה"ת פרשת וישלח לג, פסוקים 

ג. יב.[
*( פירוש: "עשו" בגי' 376, וכן ז' פעמים "טמא" )7× 50 = 350(, + פעם 
א' הוי' )26( = 376, וע"י שהשתחווה יעקב ז' פעמים, וכנ"ל יעקב הוא ז' 
פעמים הוי', הנה כל פעם השתחוואה בירר יעקב פעם אחת "טמא" של 
עשו, ואחר ז' פעמים השתחוואה של יעקב, בירור כל הז' פעמים "טמא" 
בעשו, ואז נתגלה הפעם א' הוי' שהי' טמון בעשו )שהי' נבלע בתוך הז' 
פעמים טמא(, ואז נתעורר הצד הטוב של עשו ולכן "ויחבקהו וישקהו".

**( פרשת וישלח. וכן פרשת ואתחנן אופן קצב.
12( וז"ל: מש"כ )בראשית לג, ג( והוא עבר לפניהם, מאי והוא )על 
מי נאמר "והוא"( דא שכינתא עלאה דהוה אזלא קמיה )אלא "והוא" 
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לג

עשו וד"ל.
בנביאות  גדולה  היתה  שרה  ושרה,  שבאברהם  וכשם 
מאברהם כמ"ש13 כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, 
בגללך,  נפשי  וחיתה  בעבורך  לי  ייטיב  למען  וכתיב14 
שרה,  ובגלל  בעבור  הוא  לאברהם  והחיות  שההטבה 
בפסוק  לך  פ'  במד"ר15  וכמ"ש  לה,  טפל  הוא  שאברהם 

נטירו  הוא  ודא  יעקב(,  לפני  שהלכה  העליונה  השכינה  על  הכונה 
עלאה )וזו היא השמירה העליונה שהלכה לשמור אותו(, כיון דחמא 
דקודשא  גביה  לסגדא  עידן  הא  אמר,  יעקב(  אותה  )וכשראה  יעקב 
בריך הוא דהוה אזיל קמיה )אמר הרי עתה השעה להשתחות להקב"ה 
שהי' הולך לפניו(, כרע וסגיד שבע זמנין )וכנגדו כרע והשתחוה שבע 
לא לעשו  )כי  וישתחו לעשו  כתיב  ולא  עד אחיו,  גשתו  עד  פעמים( 
כדין  כיון דחמא דהא קודשא בריך הוא אזל קמיה  השתחוה(, אלא 
השתחוה  אז  לפניו  הולך  שהקב"ה  שראה  כיון  )אלא  לקבליה  סגיד 
לנגדו(, בגין דלא למיהב יקר למסגד לאחרא בר מניה )כדי שלא לתת 
השתחוה  שכנגדו  חשב  ועשו  ממנו,  חוץ  לאחר  להשתחוות  כבוד 
יעקב(, וכלא איהו כדקא יאות )והכל הי' כראוי(, זכאין אינון צדיקייא 
)אשריהם  איהו  דמאריהון  יקרא  בגין  עבדי  דקא  עובדיהון  דכל 
ובגין  לקונם(,  כבוד  לתת  כדי  הם  הצדיקים שכל מעשיהם שעושים 
דלא יסטון לימינא ולשמאלא )וכדי שלא יטו עצמם לימין ולשמאל 

מדרך הישר של הקב"ה(. ]רמ"ק וכ"פ ומפרשים[.
13( בראשית כא, יב.

14( שם יב, יג.
15( )בראשית רבה פרשה מ, ד( וז"ל: אברם הי' עיקר, ויקח אברהם 

זה ע"ש. ושרה היא עטרת בעלה דאברהם, שהיא מרתא 
דבעלה כמ"ש במד"ר פרשת לך רפמ"ז16 כמדומה ע"ש.

ויעבור  כתיב17  ואסתר,  במרדכי  הוא  ועד"ז  כמו"כ 
היא  שאסתר  אסתר,  עליו  צותה  אשר  ככל  ויעש  מרדכי 
המצווה אותו, והוא המקיים ועושה את ציווי', וכתיב עליו 

ולא אותו, שהיא עליו דהיינו למעלה ממנו במדריגה.
וכן קיום דברי הפורים, לא הספיק מה שכתב מרדכי, 
והי' הקיום ע"י אסתר18 דוקא כמ"ש19 ומאמר אסתר קים 

דברי הפורים האלה כו'.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד צז

את שרי אשתו עשה עצמו טפילה אמרי נא אחתי את, ונעשה טפילה 
לו, ולאברם הטיב בעבורה.

16( )בראשית רבה מז, א( וז"ל: ויאמר אלקים שרי אשתך וגו' כתיב 
בכל  לבעלה,  מרתא  אמרי  רבנן  בעלה,  עטרת  חיל  אשת  יב(  )משלי 
מקום האיש גוזר, ברם הכא )בראשית כא( כל אשר תאמר אליך שרה 

שמע בקולה.
]מרתא, גבירתא )מתנות כהונה(. מרתא לבעלה, ועטרת בעלה תאמר 
הוא  שרה  שמה  כי  וגו'  שרה  תאמר  אשר  כל  ע"ז  ומביא  לממשלה 

מלשון שררה )יפ"ת([.
17( אסתר ד, יז.

18( ראה לקוטי שיחות חלק טז משיחות פורים )א( עמוד 352 ואילך.
19( שם, לב.
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שבת קודש עמ' א



dxyלד iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h oey`x meil inei xeriy

ß oeygxn f"h oey`x mei ß

âë(à)äøN éiç eéäiåäðL íéøNòå äðL äàî ©¦«§Æ©¥´¨½̈¥¨¬¨¨²§¤§¦¬¨−̈
:äøN éiç éðL íéðL òáLå§¤´©¨¦®§¥−©¥¬¨¨«

i"yx£ÌÈL Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰L ‰‡Ó ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ∑ לֹומר ּוכלל, ּכלל ּבכל "ׁשנה" נכּתב ,לכ «ƒ¿«≈»»≈»»»¿∆¿ƒ»»¿∆«»ƒְְְְְִַַָָָָָָ
ּבת  אף ענׁשין, ּבת אינּה ׁשהרי חטאה, לא כ' ּבת מה לחטא, כ' ּכבת ק' ּבת לעצמֹו, נדרׁש אחד ׁשּכל ְְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹל

ליפי  ז' ּכבת כ' ּובת חטא, ּבלא N¯‰.ק' ÈiÁ ÈL∑ לטֹובה ׁשוין .ּכּלן ְְְְִֵַַֹֹ¿≈«≈»»ְִָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - l"yz mixet zgiy t"r)

xYq`e dxUC deWd cv©©¨¤§¨¨§¤§¥

ראתה  "מה ּבּמדרׁש ואיתא ׂשרה"". חּיי ׁשני ׁשנים, וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה מאה ׂשרה חּיי "וּיהיּו ּכתּוב ּפרׁשתנּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּבתחילת
ותמלֹו - קכ"ז ׁשחיתה ׂשרה, ׁשל ּבּתּה ּבת ׁשהיתה אסּתר, ּתבֹוא אּלא: מדינה'? ּומאה ועׂשרים 'ׁשבע על ׁשּתמלֹו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָאסּתר

מדינֹות" קכ"ז ג)על פנ"ח, .(ב"ר ְִַ
זה: רמז ּבתֹוכן לבאר ְְְֵֵֶֶֶֶָויׁש

הּטבע  ׁשּמּצד ּדאף - לטֹובה" ׁשוין ׁש"ּכּולן רׁש"י, ּכדברי הּוא, ׂשרה ׁשל חּייה ׁשנֹות ּבקכ"ז ("אֹויפטּו") המיּוחד ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהּיתרֹון
זמן  ּבין הבּדל ללא לטֹובה", "ׁשוין היּו חּייה ׁשנֹות ּכל ׂשרה אצל הרי וירידֹות, עלּיֹות האדם, ּבחּיי וׁשינּויים ּתמּורֹות ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹיׁשנם

ְִַלזמן.
אסּתר: מלכה ׁשעליהן מדינֹות ּבקכ"ז ּגם ׁשהיתה היא מהּטבע, למעלה זֹו, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהׁשּתּוּות

מדינה". ּומאה ועׂשרים ּב"ׁשבע מפּוזרים - העּמים" ּבין ּומפֹורד ּד"מפּוזר ּבאֹופן אּלא אחד, ּבמקֹום אז היּו לא יׂשראל ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹּבני

ÔÈLא  Ú·Le ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ‰¯N ÈiÁ BÂ‰Â«¬«≈»»¿»¿∆¿ƒ¿«¿ƒ
:‰¯N ÈiÁ ÈL¿≈«≈»»

mdxa` ly`

âë(`)äðL äàî äøN éiç eéäiå©¦§©¥¨¨¥¨¨¨
Y íéðL òáLå äðL íéøNòåKkl §¤§¦¨¨§¤©¨¦§¨

llkE llM lkA "dpW" aYkp±didW ¦§©¨¨§¨§¨§¨¤¨¨
dpW raWe mixUre d`n :xnFl Fl)i"yx ©¥¨§¤§¦¨¤©¨¨

` ,gp x"a(,e zFnWA xEn`d KxCÎlre .§©¤¤¨¨¦§
"dpW d`n" azFMW o`M hxtaE .kÎfi¦§¨¨¤¥¥¨¨¨
gxkd mEW oi`W ,"dpW z`n" `le§Ÿ§©¨¨¤¥¤§¥©

"d`n" xg` dpW aFYkl)yeal(. ¦§¨¨©©¥¨
Fnvrl Wxcp cg` lMW Ll xnFl± ©§¤¨¤¨¦§¨§©§

Fpi`e Fnvrl Wxcp llM lM ,xnFlM§©¨§¨¦§¨§©§§¥
,cg` Kq cgi zFidl mixg`d mr llkp¦§¨¦¨£¥¦¦§©©¨¤¨
zaE ,dpW d`n zA :xn` ENi`kE§¦¨©©¥¨¨¨©
WxC itlE .mipW raW zaE ,dpW mixUr¤§¦¨¨©¤©¨¦§¦§¨
mitqFPd mpi` mixUr zaE raW zA ,df¤©¤©©¤§¦¥¨©¨¦
KFzAW mipFW`xd `N` ,d`Od lr©©¥¨¤¨¨¦¦¤§

d`Od)m"`x(df WxC oi`W xnFl Kixve . ©¥¨§¨¦©¤¥§¨¤
.. mixUr"W FhEWRn aEzMd z` `ivFn¦¤©¨¦§¤¤§¦
,dpW d`nl sqFpA md "mipW raWë¤©¨¦¥§¨§¥¨¨¨
aYkPW KFYOW xnFl `A WxCd `N ¤̀¨©§¨¨©¤¦¤¦§©
oYiPW ixd ,llkE llM lkA "dpW"¨¨§¨§¨§¨£¥¤¦¨

xRqn lM WFxclmB.Fnvr iptA ¦§¨¦§¨©¦§¥©§
`hgl "mixUr" zaM "d`n" zA± ©¥¨§©¤§¦§¥§

"dpW" aYkp llM lkAW df ,xnFlM§©¤¤§¨§¨¦§©¨¨

Wxcp" `EdW dxFn ,Dnvr iptA¦§¥©§¨¤¤¦§¨
zEkinQn `id dWxCd la` ,"Fnvrl§©§£¨©§¨¨¦¦§¦
"dpW d`n"d okl ,EdpWnl cg` llM§¨¤¨§¦§¥¨¥©¥¨¨¨
,Fl KEnQd "dpW mixUr"n Wxcp¦§¨¥¤§¦¨¨©¨
"mipW raW"n Wxcp "dpW mixUr"de§¨¤§¦¨¨¦§¨¦¤©¨¦

.Fl KEnQd©¨
ixdW ,d`hg `l mixUr zA dn©©¤§¦Ÿ¨§¨¤£¥

oiWpFr zA Dpi`±oi` d`hg m` mBW ¥¨©¨¦¤©¦¨§¨¥
s`) DzF` oiWiprn dlrn lW oiC ziA¥¦¤©§¨©£¦¦¨©

dxFY oYn xg`l(dpW mixUrn `N` §©©©©¨¤¨¥¤§¦¨¨
fk ,fh xAcOA i"WxA x`FanM ,dlrnë©§¨©§¨§©¦©¦§¨

)m"`x(ixd mixUr zA `idW oeiMW F` .¤¥¨¤¦©¤§¦£¥
oYn iptle ,d`n zAn dzEgR `id¦§¨¦©¥¨§¦§¥©©
dlrn lW oiC ziA EWiprd `l dxFY¨Ÿ¤¡¦¥¦¤©§¨
al ,d i"WxA lirlcM ,dpW d`n iptl¦§¥¥¨¨¨§¦§¥§©¦

)cecl likyn(.
d`n zA s`±.oiWpFr zA xaM `idW ©©¥¨¤¦§¨©¨¦

`hg `lA±d`n zaA dlrn Ffe §Ÿ¥§§©£¨§©¥¨
zA DzFidA oMW ,mixUr zaA Dpi`W¤¥¨§©¤§¦¤¥¦§¨©
Dpi`W ipRn `l `hg `ll dzid d`n¥¨¨§¨§Ÿ¥§Ÿ¦§¥¤¥¨
d`hg `NW ipRn `N` ,oiWpFr zA©¨¦¤¨¦§¥¤Ÿ¨§¨
zA DzFidA mBW cnlp dGnE ,lrFtA§©¦¤¦§©¤©¦§¨©

.lrFtA d`hg `l mixUr¤§¦Ÿ¨§¨§©

itil "raW" zaM "mixUr" zaE±Wi ©¤§¦§©¤©§Ÿ¦¥
`Ede ,mixUr zaA oi`W raW zaA itiŸ¦§©¤©¤¥§©¤§¦§

DzEpicre DxUA iti cSn)m"`x(dnE . ¦©§¦§¨¨©£¦¨©
`Ed ?ipFvigd itId z` miWiBcOX¤©§¦¦¤©Ÿ¦©¦¦
dxFOd ipFvig itiA dlrn WIW mEXn¦¤¥©£¨§Ÿ¦¦¦©¤

ziptEB zEnilW lr)`"eb(oaEn dGnE . ©§¥¨¦¦¤¨
driBdWM mixUr zA DzFidAW¤¦§¨©¤§¦§¤¦¦¨
EpFkp micW" cSn itId zEnilWl¦§¥©Ÿ¦¦©¨©¦¨

± "gOv KxrUEzEnilW Dl dzid §¨¥¦¥©¨§¨¨§¥
zA lW zEpicrde itId cSn mB itId©Ÿ¦©¦©©Ÿ¦§¨£¦¤©
qgEind WExiRAW xirdlE .raW¤©§¨¦¤©¥©§¨
:qxFB ` ,gp dAx ziW`xaA i"Wxl§©¦¦§¥¦©¨¥
'f zaM 'k zaE ,iFpl 'k zaM 'w zA"©§©§©§©

."`hgl§¥§
Y äøN éiç éðLdaFhl oieW oNM §¥©¥¨¨ª¨¨¦§¨

±zFtEwzE mipW iwENig EidW zFxnNW¤©§¤¨¦¥¨¦§
mNEMW mdAW deXd cSd ixd ,diIgA§©¤¨£¥©©©¨¤¤¨¤¤¨
,`hgaE itiA wx `le ,daFhl mieW Eid̈¨¦§¨§Ÿ©§Ÿ¦§¥§
mixUr z` mB llFM dfe ,lMA `N ¤̀¨©Ÿ§¤¥©¤¤§¦
Ellkp `NW ,zFpFxg`d mipXd raWë¤©©¨¦¨©£¤Ÿ¦§§

,mcFTd WxCA`aEOMmWA lirl ©§¨©¥©¨§¥§¥
.m"`xda dxez ¨§¥

כג, א – ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים 
שנה שבע שנים שני חיי שרה

חיי'  ימי  שני  נאמרו  בשרה  מה  מפני  הקשה  בזוהר1  א. 
ומבואר  זה בשאר האמהות רק בשרה בלבד.  נאמר  שלא 
נח  אתא  בחויא,  ואתדבקת  לעלמא  חוה  דאתת  שם, 
שרה  אתת  וישכר,  היין  מן  וישת  בי'2  כתיב  מה  לעלמא 
ואשתו  הוא  ממצרים  אברם  ויעל  כד"א3  וסלקת  ונחתת 
ובגין כך זכתה לחיין עילאין. דנח רצה לתקן את הקלקול 
דחוה ולבסוף לא תיקן אלא יצא מזה קלקול, ודוקא שרה 
ירדה ועלתה ופעלה תיקון הקלקול. וזהו ענין שני חיי שרה, 

דדוקא החיים דשרה הם חיים עילאין.
ושרה  אברם  שכשעלו  זה  דהנה  הוא,  הענין  וביאור 
ממצרים הי' בזה ענין של תיקון הוא משום שלא זו בלבד 
שהירידה למצרים לא פעלה בהם ירידה ממדריגתם ויצאו 
הניצוצות  את  שביררו  זאת,  עוד  אלא  בשלימות,  משם 
כבד  ואברם  גו'  ממצרים  אברם  ויעל  וכמ"ש  שבמצרים. 

מאד במקנה בכסף ובזהב4.
מובן,  ומזה  לבנים5,  סימן  אבות  שמעשה  ידוע  והנה 
בלבד  זו  שלא  באופן  ממצרים  עלו  ושרה  שאברהם  דזה 
שארץ מצרים לא פעלה בהם ירידה אלא עוד זאת שביררו 
בני  לעבודת  כח  נתינת  בזה  יש  שבמצרים,  הניצוצות  את 
שהגלות  בלבד  זו  שלא  מצרים,  בגלות  בהיותם  ישראל 
לא יגרום להם ירידה, אלא אדרבה, שיבררו את הניצוצות 
מובן  ומזה  גדול.  ברכוש  יצאו  כן  ואחרי  כמ"ש6  שבגלות, 
לא  זה  דגלות  הירידה  שגם  האחרון,  הזה  הגלות  לענין  גם 
תפעל בישראל מאומה, ויתר על כן, שיבררו את הניצוצות 

שבגלות.
לבין  ישראל  את  הקב"ה  הגלה  לא  רז"ל8  אמרו  דהנה7 
האומות אלא כדי שיתוספו עליהם גרים. ולפי פשוטו אינו 
הוא  בגלות  בישראל  שנתוספו  הגרים  מספר  שהרי  מובן, 
בני ישראל שהוגלו לגלות הוא בריבוי,  מתי מעט, ומספר 
ועד שמספר הגרים הוא באין ערוך לגבי מספר בני ישראל, 
ואם כן אינו מובן איך אפשר שכדאי שיגלו רבים מישראל 

בשביל מתי מעט הגוים.
כל  הוא  זה  רז"ל  במאמר  גרים  דפירוש  הוא,  הענין  אך 

1( קכב, ב ואילך. הובא בתורת חיים שם קכו, ב.

2( נח ט, כא.

3( לך לך יג, א.

4( שם, ב.

5( ראה תנחומא לך ט. ב”ר פ”מ, ו. רמב”ן לך יב, ו. אור התורה ריש פרשת לך. ובכמה 

מקומות.

6( לך לך טו, יד.

7( בהבא לקמן – ראה תורת חיים שם קכא, סוף עמוד ב ואילך.

8( פסחים פז, ב.

ניצוצות הקדושה שבגלות. דהנה ענין הגר הוא, שבתחילה 
הי' מאומות העולם, שהם מרוחקים לגמרי מאלקות, דקרו 
לי' אלקא דאלקיא9, ויתר על כן, דבהשתלשלות יוצא מזה 
הוא מתגייר  ונמצא, שכאשר  עוד10,  ואפסי  אני  שאומרים 
בלבד  זו  שלא  נפילתם,  מתוך  הניצוצות  בירור  נעשה 

שמתהפך לקדושה אלא הוא מוסיף חיות בקדושה.
הבירורים  דענין  בכלל,  הבירורים  בעבודת  גם  הוא  וכן 
ועד שמהם  הוא להפך את הדברים המתבררים לקדושה, 
הבירורים  עבודת  ענין  דהנה  חיות בקדושה.  תוספת  תהי' 
בכלל הוא בדברים הגשמיים שבעולם. דע"י ירידת הנשמה 
בזמן  ובפרט  גשמיים,  לדברים  שייכות  לנשמה  יש  בגוף 
מניעות  ריבוי  בהם  יש  הגשמיים  הדברים  אשר  הגלות, 
בירורם  ידי  ועל  והסתרים על אלקות,  והעלמות  ועיכובים 
יותר  מנגדים  אינם  הגשמיים  שהדברים  בלבד  זו  לא  הנה 
לקדושה, ואפילו לא באופן דקרו לי' אלקא דאלקיא, אלא 
ענין  בכללות  ומוסיפים  לקדושה  שמתהפכים  כן  על  יתר 

הקדושה.
כדי  אלא  ישראל  גלו  שלא  רז"ל  שאמרו  מה  יובן  ובזה 
בירור  שע"י  התוספת  על  דקאי  גרים,  עליהם  שיתוספו 

הדברים הגשמיים והעלאת הניצוצות11 וכו'.
להתפעל  שאין  אבות,  ממעשה  כח  נתינת  היא  זה  ועל 
דאף  וסלקת,  נחתת  ששרה  דכשם  זה.  גדול  מחושך  גם 
שירידתה היתה ירידה גדולה ביותר, עד אשר ותוקח האשה 
בית פרעה12, שנטלו את פנימיות השכינה לתוך בית פרעה 
כו', ובזה הי' העלם כו', מ"מ וסלקת, דלא זו בלבד שיצאו 
דמצרים  הניצוצות  את  שביררו  אלא  בשלימות,  משם 
כמ"ש13 בכסף ובזהב וכו', הנה כן הוא גם בזמן הגלות, שלא 
הניצוצות  גם את  זו בלבד שיצאו בשלימות אלא שביררו 
שבגלות. דכן הי' בגלות מצרים שהוא שורש כל הגלויות14 
דכתיב בי' ואחרי כן יצאו ברכוש גדול שהוא בירור הניצוצות 
שיצאו  בלבד  זו  שלא  האחרון,  בגלות  הוא  וכן  שבמצרים. 
שבגלות,  הניצוצות  את  גם  שיבררו  אלא  בשלימות  ממנו 
בגאולה  נפלאות15,  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  דכימי 

האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו.
ספר המאמרים תשי"ג ד"ה ויהיו חיי שרה וגו'

9( מנחות בסופה.

10( על פי ישעי’ מז, ח. צפני’ ב, טו. וראה תניא סוף פרק כב.

11( ראה תורת חיים שם קכא, ג.

12( לך לך יב, טו.

13( לך לך יג, ב.
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ובכמה מקומות.

15( מיכה ז, טו.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת חיי שרה
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âë(à)äøN éiç eéäiåäðL íéøNòå äðL äàî ©¦«§Æ©¥´¨½̈¥¨¬¨¨²§¤§¦¬¨−̈
:äøN éiç éðL íéðL òáLå§¤´©¨¦®§¥−©¥¬¨¨«

i"yx£ÌÈL Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰L ‰‡Ó ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ∑ לֹומר ּוכלל, ּכלל ּבכל "ׁשנה" נכּתב ,לכ «ƒ¿«≈»»≈»»»¿∆¿ƒ»»¿∆«»ƒְְְְְִַַָָָָָָ
ּבת  אף ענׁשין, ּבת אינּה ׁשהרי חטאה, לא כ' ּבת מה לחטא, כ' ּכבת ק' ּבת לעצמֹו, נדרׁש אחד ׁשּכל ְְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹל

ליפי  ז' ּכבת כ' ּובת חטא, ּבלא N¯‰.ק' ÈiÁ ÈL∑ לטֹובה ׁשוין .ּכּלן ְְְְִֵַַֹֹ¿≈«≈»»ְִָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - l"yz mixet zgiy t"r)

xYq`e dxUC deWd cv©©¨¤§¨¨§¤§¥

ראתה  "מה ּבּמדרׁש ואיתא ׂשרה"". חּיי ׁשני ׁשנים, וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה מאה ׂשרה חּיי "וּיהיּו ּכתּוב ּפרׁשתנּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּבתחילת
ותמלֹו - קכ"ז ׁשחיתה ׂשרה, ׁשל ּבּתּה ּבת ׁשהיתה אסּתר, ּתבֹוא אּלא: מדינה'? ּומאה ועׂשרים 'ׁשבע על ׁשּתמלֹו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָאסּתר

מדינֹות" קכ"ז ג)על פנ"ח, .(ב"ר ְִַ
זה: רמז ּבתֹוכן לבאר ְְְֵֵֶֶֶֶָויׁש

הּטבע  ׁשּמּצד ּדאף - לטֹובה" ׁשוין ׁש"ּכּולן רׁש"י, ּכדברי הּוא, ׂשרה ׁשל חּייה ׁשנֹות ּבקכ"ז ("אֹויפטּו") המיּוחד ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהּיתרֹון
זמן  ּבין הבּדל ללא לטֹובה", "ׁשוין היּו חּייה ׁשנֹות ּכל ׂשרה אצל הרי וירידֹות, עלּיֹות האדם, ּבחּיי וׁשינּויים ּתמּורֹות ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹיׁשנם

ְִַלזמן.
אסּתר: מלכה ׁשעליהן מדינֹות ּבקכ"ז ּגם ׁשהיתה היא מהּטבע, למעלה זֹו, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהׁשּתּוּות

מדינה". ּומאה ועׂשרים ּב"ׁשבע מפּוזרים - העּמים" ּבין ּומפֹורד ּד"מפּוזר ּבאֹופן אּלא אחד, ּבמקֹום אז היּו לא יׂשראל ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹּבני

ÔÈLא  Ú·Le ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ‰¯N ÈiÁ BÂ‰Â«¬«≈»»¿»¿∆¿ƒ¿«¿ƒ
:‰¯N ÈiÁ ÈL¿≈«≈»»
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ועם  ועם ּככתבּה ּומדינה "מדינה ,הּמל מדינֹות ּכל אל נׁשלחה זקן", ועד מּנער הּיהּודים ּכל את "לאּבד המן ּגזירת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָולכן

יב־יג)ּכלׁשֹונֹו" ג, אסתר .(מגילת ְִ
ּגֹוד  ּבענין וזהּו לטֹובה" ׁשוין "ּכּולן ׁשהיּו הרי ּומׁשּונים, ׁשֹונים ּבמקֹומֹות מפּוזרים יׂשראל ׁשהיּו ׁשאף והחידּוׁש, הּפלא ל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

נׁשמתֹו־עדן הּזקן אדמּו"ר ּוכדברי - ד)המסירּות־נפׁש קכ, בהוספות אור ּגזירת (תורה מּפני ּבסּכנה יׂשראל ׁשהיּו הּימים "ׁשּכל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשעה  ּבכל ּכי ׁשעה, ּובכל עת ּובכל יֹום ּבכל מּמׁש, מסירּות־נפׁש ּבבחינת ּכּולם היּו ׁשנה, מׁש ּכמעט הּזמן ׁשּנמׁש ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָהמן,
חּוץ  מחׁשבת מהם אחד ׁשּום על עלה ולא חס־וׁשלֹום, דת לעבֹור ולא להריגה נפׁשם למסֹור מּוכנים היּו ְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹוׁשעה

ְַָחס־וׁשלֹום"!
ׁשוין  "ּכּולן - הּמעלה אֹותּה היא ּבׁשניהם ּכי ּדאסּתר, המדינֹות לקכ"ז ׂשרה ׁשל ׁשנֹותיה קכ"ז ּבין הּמדרׁש ׁשּמׁשוה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוזהּו

ְָלטֹובה".
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 264 'nr a"g y"ewl t"r)

dcFarA - 'f zaM 'k zA©§©¨£¨

ׁשנים" וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה מאה ׂשרה חּיי "וּיהיּו הּפסּוק א)על ז'".(כג, ּכבת כ' ּובת . . כ' ּכבת ק' "ּבת רׁש"י ּפירׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
האדם: ּבעבֹודת הרמז לבאר ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָויׁש

החינּו התחלת ׁשּבֹו הּזמן הּוא - ׁשנים סשמ"ג)ׁשבע או"ח טושו"ע בתחילתו. לאדה"ז ת"ת הל' הּזמן (ראה הּוא - ׁשנה עׂשרים ; ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
ּדגדלּות" "מֹוחין ּבֹו נכנסים אז ּבׁשלימּות, "ּגדֹול" האדם נעׂשה קנ ׁשּבֹו ב"ב רע"א)(ראה ב, במדבר לקו"ת א. לצאת ו, ּומתחיל , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּפרנסתֹו אחרי ולרּדֹוף ספ"ה)ּבעֹולם העבֹודה(אבות ּוׁשלימּות ּדגמר הּזמן הּוא - ׁשנה מאה  שם); אבות .(ראה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשּיהיה הּוא הרצּוי הּמּצב ככככ'"'"'"'"והּנה, ּכּכּכּכבתבתבתבת קקקק'''' ׁשהיה """"ּבּבּבּבתתתת ּכמֹו חטא" "ּבלא יהיה מאה) (ּגיל ּבעֹולם העבֹודה ּבגמר ׁשּגם - ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

עׂשרים); (ּגיל ּבעֹולם העבֹודה ְְֲִִִִֶַָָָָּבתחילת
ּתחילה להיֹות צרי לזה, להּגיע ּכדי זזזז'"'"'"'"אמנם ּכּכּכּכבתבתבתבת כ כ כ כ '''' עׂשרים),""""ּבּבּבּבתתתת (ּגיל ּדגדלּות" ה"מֹוחין לֹו ויׁש ּגדֹול ּכׁשּנעׂשה ׁשּגם - ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָ

והׁשק  ּדעֹות ממציא ׁשעֹוׂשה אינֹו ׁשבע), (ּגיל לחינּו הּגיע ׁשּזה־עּתה ילד ּכמֹו מתנהג אּלא ּדרכים"), ("אייּגענע מּׁשּלֹו פֹות ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּובתמימּות. ּבפׁשטּות עליו ׁשּמצּוים ְְְְִִִֶַַַָָמה

(á)õøàa ïBøáç àåä òaøà úéø÷a äøN úîzå©¨´¨¨À̈§¦§©¬©§©²¦¬¤§−§¤´¤
äøNì ãtñì íäøáà àáiå ïòðkáìåk:dú §¨®©©¨ŸÆ©§¨½̈¦§¬Ÿ§¨−̈§¦§Ÿ¨«

i"yx£Úa¯‡ ˙È¯˜a∑'ד ׁשם על אחר: ּדבר ואביהן. ותלמי ׁשׁשי אחימן, ׁשם: ׁשהיּו ענקים ארּבע ׁשם על ¿ƒ¿««¿«ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ואׁשּתֹו: איׁש ׁשם ׁשּנקּברּו ולאה (ב"ר)זּוגֹות יעקב ורבקה, יצחק וׂשרה, אברהם וחּוה, ‡·¯‰Ì.אדם ‡·iÂ∑ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹ«»…«¿»»

d˙k·ÏÂ.ׁשבע מּבאר  ‰¯NÏ „tÒÏ∑ העקדה,ו ּבׂשֹורת ׁשעלֿידי לפי יצחק, לעקדת ׂשרה מיתת נסמכה ְִֵֶַƒ¿…¿»»¿ƒ¿…»ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
נׁשחט, ׁשּלא וכמעט לׁשחיטה, ּבנּה ּומתה ׁשּנזּדּמן מּמּנה נׁשמתּה .ּפרחה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ÔB¯·Áב  ‡È‰ Úa¯‡ ˙È¯˜a ‰¯N ˙˙ÈÓeƒ«»»¿ƒ¿««¿«ƒ∆¿
‰„tÒÓÏ Ì‰¯·‡ ‡˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»««¬»«¿»»¿ƒ¿¿»

:dk·ÓÏe ‰¯NÏ¿»»¿ƒ¿«

mdxa` ly`

(a)Y òaøà úéø÷arAx` mW lr §¦§©©§©©¥©§©
mW EidW miwpr±dOl ,oM `l m` iM £¨¦¤¨¨¦¦Ÿ¥¨¨

.oFxag mbe rAx` zixw mB DnW `xwp¦§¨§¨©¦§©©§©§©¤§
wxe "rAx` zixw" d`xwp `id dNigzE§¦¨¦¦§§¨¦§©©§©§©
,ci rWFdiA WxFtnM ,oFxag KMÎxg ©̀©¨¤§©§¨¦ª©

.eh
éîìúå éLL ïîéçà±xtqA ExMfp £¦¨¥©§©§©¦§§§¥¤

.ak ,bi xAcOA©¦§¨
íäéáàå±`iad eh ,ci rWFdi i"WxA ©£¦¤§©¦§ª©¥¦

mdia` mW lr oM `xwPW dNigY§¦¨¤¦§¨¥©¥£¦¤
KMÎxg`e ."rAx`" did FnXW ,calA¦§¨¤§¨¨©§©§©©¨
mW lr" :miptaM sqFp WExiR `iad¥¦¥¨§¦§¦©¥

."eipA zWlWE a`d̈¨§¤¨¨
úBâeæ òaøà íL ìò :øçà øác̈¨©¥©¥©§©

íL eøa÷pL±zxrnA rAx` zIxwA ¤¦§§¨¦§¦©©§©¦§¨©

.dlRkOd©©§¥¨
BzLàå Léà±"rAx`" `xwp okle ¦§¦§§¨¥¦§¨©§©

WExiRl oMÎoi`XÎdn .dawp oFWlA¦§§¥¨©¤¥¥©¥
DnW `xwp dOl dWw oFW`xd̈¦¨¤¨¨¦§¨§¨

."drAx`" `le "rAx`"©§©§Ÿ©§¨¨
÷çöé ,äøNå íäøáà ,äeçå íãà̈¨§©¨©§¨¨§¨¨¦§¨

.äàìå á÷òé ,ä÷áøåY íäøáà àáiå §¦§¨©£Ÿ§¥¨©¨Ÿ©§¨¨
raW x`An±cIn mW aWIWxg`l ¦§¥¤©¤¨©¨¦¨§©©

.mW i"WxaE hi ,ak lirl d`x ,dcwrd̈£¥¨§¥§¥§©¦¨
dzid dxU zziOW ,Epcnl KM KFYnE¦¨¨©§¤¦©¨¨¨§¨

.wgvi zcwrl zEkinqA¦§¦©£¥©¦§¨
Y dúkáìå äøNì ãtñìdknqpe ¦§Ÿ§¨¨§¦§Ÿ¨§¦§§¨
wgvi zcwrl dxU zzin±,xnFlM ¦©¨¨©£¥©¦§¨§©

zWxR dknqp dOl dpEMd oi`dcwrd ¥©©¨¨¨¨¦§§¨¨¨©¨£¥¨
dzn m` ixdW ,dxU zFn zWxtl§¨¨©¨¨¤£¥¦¥¨

azMdl dkixSW xExA dcwrd xg`l§©©¨£¥¨¨¤§¦¨§¦¨¥
dxhtp dxU ok` dOl `N` ,Dl KEnqA§¨¨¤¨¨¨¨¥¨¨¦§§¨
zEkinq KFYn iM ,wgvi zcwrl KEnq̈©£¥©¦§¨¦¦§¦
oiA xWw WIW xnFl xAYqn miPnGd©§©¦¦§©¥©¤¥¤¤¥
dxhtp dxwnAW `le ,mirExi`d ipW§¥¨¥¦§Ÿ¤§¦§¤¦§§¨
wgvi zlSde dcwrd oFiqPW hxtaE) f`̈¦§¨¤¦§¨£¥¨§©¨©¦§¨
`le ,dxUA zEIg siqFdl mikixv Eid̈§¦¦§¦©§¨¨§Ÿ

irah zen zEnl f` Dl did(m"`xde . ¨¨¨¨¨¨¤¦§¦§¨§¥
minkg iciA dzid dlAw d`xPMW azM̈©¤©¦§¤©¨¨¨§¨¦¥£¨¦
KFYn `le ,mixaCd oiA xWw WIW¤¥¤¤¥©§¨¦§Ÿ¦

.oM Ecnl calA miPnGd zEkinq§¦©§©¦¦§¨¨§¥
äã÷òä úøBNa éãé ìòL éôì§¦¤©§¥§©¨£¥¨

ì dða ïncæpLàlL èòîëå äèéçL ¤¦§©¥§¨¦§¦¨§¦§©¤Ÿ
èçLð±wxW ,hgWpe hrnM :WExiR ¦§©¥¦§©§¦§©¤©

hgWp `NW did hrEn xaC)`"eb(. ¨¨¨¨¨¤Ÿ¦§©

dxy iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h oey`x meil inei xeriy

(â)úç-éða-ìà øaãéå Búî éðt ìòî íäøáà í÷iå©¨̧¨Æ©§¨½̈¥©−§¥´¥®©§©¥¬¤§¥¥−
øîàì: ¥«Ÿ

(ã)íënò øá÷-úfçà éì eðz íënò éëðà áLBúå-øb¥«§¨¬¨«Ÿ¦−¦¨¤®§¸¦³£ª©¤̧¤Æ¦¨¤½
:éðôlî éúî äøa÷àå§¤§§¨¬¥¦−¦§¨¨«

i"yx£ÌÎnÚ ÈÎ‡ ·LB˙ÂŒ¯b∑,ּגר הריני ּתרצּו, אם אּגדה: ּומדרׁש עּמכם. ונתיּׁשבּתי אחרת, מארץ ּגר ≈¿»»…ƒƒ»∆ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּזאת" אתֿהארץ אּתן לזרע" הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לי ׁשאמר הּדין, מן ואּטלּנה ּתֹוׁשב אהיה לאו, .ואם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

¯·˜Œ˙ÊÁ‡∑ לבית קרקע .הּקברֹות אחּזת ¬À«∆∆ְְְֲֵַַַַָֻ

(ä):Bì øîàì íäøáà-úà úç-éðá eðòiå©©«£¯§¥¥²¤©§¨−̈¥¬Ÿ«

(å)eðòîL|øçáîa eðëBúa äzà íéýìû àéNð éðãà §¨¥´£Ÿ¦À§¦̧¡Ÿ¦³©¨Æ§¥½§¦§©´
Bøá÷-úà epnî Léà Eúî-úà øá÷ eðéøá÷§¨¥½§−Ÿ¤¥¤®¦´¦¤½¤¦§²

:Eúî øáwî Enî äìëé-àì«Ÿ¦§¤¬¦§−¦§¬Ÿ¥¤«
i"yx£‰ÏÎÈŒ‡Ï∑,ימנע מ)ּכמֹו:לא ּוכמֹו:(תהלים ,"רחמי תכלא ח)"לא הּגׁשם (לעיל .""וּיּכלא …ƒ¿∆ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

(æ)úç-éðáì õøàä-íòì eçzLiå íäøáà í÷iå: ©¨¯¨©§¨¨²©¦§©¬§©¨−̈¤¦§¥¥«
(ç)øa÷ì íëLôð-úà Lé-íà øîàì ízà øaãéå©§©¥¬¦−̈¥®Ÿ¦¥´¤©§§¤À¦§³Ÿ

:øçö-ïa ïBøôòa éì-eòâôe éðeòîL éðôlî éúî-úà¤¥¦Æ¦§¨©½§¨¾¦¦§¦−§¤§¬¤«Ÿ©

i"yx£ÌÎLÙ∑ רצֹונכם.ÈÏŒeÚ‚Ùe∑:ּכמֹו ּבּקׁשה, א)לׁשֹון .""אלּֿתפּגעיֿבי (רות «¿¿∆ְְֶƒ¿ƒְְְְִִִַַָָ

Èaג  ÌÚ ÏlÓe d˙ÈÓ Èt‡ ÏÚÓ Ì‰¯·‡ Ì˜Â¿»«¿»»≈««≈ƒ≈«≈ƒ¿≈
:¯ÓÈÓÏ ‰‡zÁƒ»»¿≈»

‡ÒÁ˙ד  ÈÏ e·‰ ÔBÎnÚ ‡‡ ·˙B˙Â ¯ic«»¿«¬»ƒ¿»ƒ«¿»«
:ÈÓ„˜ ÔÓ È˙ÈÓ ¯a˜‡Â ÔBÎnÚ ‡¯e·¿̃»ƒ¿¿ƒ¿«ƒƒƒ√»»

dÏ:ה  ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡ ˙È ‰‡zÁ È· e·È˙‡Â¿»ƒ¿≈ƒ»»»«¿»»¿≈«≈

Èa‡ו  z‡ ÈÈ Ì„˜ ·¯ ‡Ba¯ ‡pÓ Ïa«̃≈ƒ»»ƒ»»«√»¿»«¿≈»»
˙È ‡pÓ Lp‡ C˙ÈÓ ˙È ¯·˜ ‡¯·˜ ¯ÙLaƒ¿«ƒ¿»»¿«»ƒ»∆«ƒ»»»

:C˙ÈÓ ¯a˜ÓlÓ CpÓ ÚÓÈ ‡Ï d¯·ƒ̃¿≈»ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ»

È·Ïז  ‡Ú¯‡„ ‡nÚÏ „È‚Òe Ì‰¯·‡ Ì˜Â¿»«¿»»¿ƒ¿«»¿«¿»ƒ¿≈
:‰‡zÁƒ»»

¯ÂÚ‡ח  ˙È‡ Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ÏlÓe«≈ƒ¿¿≈»ƒƒ«¬»
eÏÈa˜ ÈÓ„˜ ÔÓ È˙ÈÓ ˙È ¯a˜ÓÏ ÔBÎLÙ·¿«¿¿¿ƒ¿«»ƒƒƒ√»««ƒ

:¯ÁBˆ ¯a ÔB¯ÙÚ ÔÓ ÈÏ eÚ·e ÈpÓƒƒ¿ƒƒ∆¿««

mdxa` ly`

äúîe äpnî dúîLð äçøt±aFxn ¨§¨¦§¨¨¦¤¨¥¨¥
ldap zFidl mc` KxC oMW ,dldA¤¨¨¤¥¤¤¨¨¦§¦§¨
df xaC Fl dUrp hrnMW rnWi xW`M©£¤¦§©¤¦§©©£¨¨¨¤

)`"eb(.b dxez

(c)íënò éëðà áLBúå øb"xB" ± ¥§¨¨Ÿ¦¦¨¤¥
zxg` ux`n±zFnW i"Wx mB d`x ¥¤¤©¤¤§¥©©¦§

clFp `NW mc` ,xB oFWl lM" :k ,ak¨§¥¨¨¤Ÿ©
zxg` dpicOn `A `N` dpicn DzF`A§¨§¦¨¤¨¨¦§¦¨©¤¤

."mW xEbl̈¨
"íënò" ézáMéúðå±xB" Edfe §¦§©©§¦¦¨¤§¤¥

.aXizdl `AW xB ,"aWFze§¨¥¤¨§¦§©¥
äãbà Løãîe±.e ,gp dAx ziW`xA ¦§©©¨¨§¥¦©¨

eöøz íà±.xaw il zzl mknvrn ¦¦§¥©§§¤¨¥¦¤¤
"øb" éðéøä±WTa` `le ,xB x`X` £¥¦¥¤¨¥¥§Ÿ£©¥

.l`xUi ux` lr izEkf z` WOnl§©¥¤§¦©¤¤¦§¨¥
äpìhàå "áLBz" äéäà Y åàì íàå§¦¨¤§¤¨§¤§¤¨
Ceøa LBãwä éì øîàL ,ïécä ïî¦©¦¤¨©¦©¨¨

àeä±.f ,ai lirl§¥
"úàfä õøàä úà ïzà Eòøæì"± §©§£¤¥¤¨¨¤©Ÿ

s`e .ux`A dkf ixd ,oA Fl WIW oeike§¥¨¤¥¥£¥¨¨¨¨¤§©
iprpMde" :f ,bi lirl i"Wx azMW¤¨©©¦§¥§©§©£¦
mdxa` DA dkf `le ,ux`A f` iGxRde§©§¦¦¨¨¨¤§Ÿ¨¨¨©§¨¨
la` ,wgvi clFPW iptl Edf ,"oicr£©¦¤¦§¥¤©¦§¨£¨
lr zEkf xaM Fl Wi wgvi clFPW xg ©̀©¤©¦§¨¥§¨§©

DzF` WOnl lFkie l`xUi ux`)yeal(. ¤¤¦§¨¥§¨§©¥¨
l`xUi ux` lr zElrAA :sqFp xE`iA¥¨©©£©¤¤¦§¨¥
zElraE zillM zElrA ,mibEq ipW Wi¥§¥¦©£§¨¦©£
zFpwl mdxa` WTiA dNigYA ,zihxR§¨¦©§¦¨¦¥©§¨¨¦§
otF`A ,ihxR otF`A xaw zGEg` mdn¥¤£©¤¤§¤§¨¦§¤
ipA lW zillMd zElrAA rBti `NW¤Ÿ¦§©©©£©§¨¦¤§¥
m`W xn` KMÎxg`e ,ux`d lr zg¥©¨¨¤§©©¨¨©¤¦

oM zFUrl EvxY `loniq Edf f` , Ÿ¦§©£¥¨¤¦¨
mEIwl zrd xaM driBdW iliaWA¦§¦¦¤¦¦¨§¨¨¥§¦
ux`d z` oY` Lrxfl" lW dghadd©©§¨¨¤§©§£¤¥¤¨¨¤
zElrAd lr zxAcnd dghad ,"z`Gd©Ÿ©§¨¨©§©¤¤©©©£
,ux`d lr irxf lWe iNW zillMd©§¨¦¤¦§¤©§¦©¨¨¤
oiCd on dPlH` zElrA DzF` gMnE¦Ÿ©¨©£¤§¤¨¦©¦

)iaxd(.

Y øá÷ úfçàzial rwxw zGg` £ª©¤¤£ª©©§©§¥
zFxaTd±oFWl xnFl KIW `l oMW ©§¨¤¥Ÿ©¨©§

"xaw" WxtnE ,rwxw lr `N` dGg £̀ª¨¤¨©©§©§¨¥¤¤
`l oicrW ipRn ,zFxaTd ziA xEar£¥©§¨¦§¥¤£©¦Ÿ
oFWl "zFxaTd ziA" xn`e ,FA Exaẅ§§¨©¥©§¨§
rwxw zGg` WTAW mEXn ,miAx©¦¦¤¦¥£ª©©§©
ipA lM xEar) zFxaw ziA DzFUrl©£¨¥§¨£¨§¥

FYgRWn(cg` mc` xEar wx `le , ¦§©§§Ÿ©£¨¨¤¨
)m"`x(.d dxez

(e)Y äìëé àìrpni `l±mB d`x Ÿ¦§¤Ÿ¦§©§¥©
dcFar .bl ,dk ` l`EnW i"Wx©¦§¥£¨

.a ,ck dxf̈¨
éîçø àìëú àì" Bîk"E,n miNdY ± §Ÿ¦§¨©£¤§¦¦

rpnY `l .ai)i weqt my i"yx(lCad oi`e . Ÿ¦§©§¥¤§¥
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לז dxy iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h oey`x meil inei xeriy
ועם  ועם ּככתבּה ּומדינה "מדינה ,הּמל מדינֹות ּכל אל נׁשלחה זקן", ועד מּנער הּיהּודים ּכל את "לאּבד המן ּגזירת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָולכן

יב־יג)ּכלׁשֹונֹו" ג, אסתר .(מגילת ְִ
ּגֹוד  ּבענין וזהּו לטֹובה" ׁשוין "ּכּולן ׁשהיּו הרי ּומׁשּונים, ׁשֹונים ּבמקֹומֹות מפּוזרים יׂשראל ׁשהיּו ׁשאף והחידּוׁש, הּפלא ל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

נׁשמתֹו־עדן הּזקן אדמּו"ר ּוכדברי - ד)המסירּות־נפׁש קכ, בהוספות אור ּגזירת (תורה מּפני ּבסּכנה יׂשראל ׁשהיּו הּימים "ׁשּכל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשעה  ּבכל ּכי ׁשעה, ּובכל עת ּובכל יֹום ּבכל מּמׁש, מסירּות־נפׁש ּבבחינת ּכּולם היּו ׁשנה, מׁש ּכמעט הּזמן ׁשּנמׁש ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָהמן,
חּוץ  מחׁשבת מהם אחד ׁשּום על עלה ולא חס־וׁשלֹום, דת לעבֹור ולא להריגה נפׁשם למסֹור מּוכנים היּו ְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹוׁשעה

ְַָחס־וׁשלֹום"!
ׁשוין  "ּכּולן - הּמעלה אֹותּה היא ּבׁשניהם ּכי ּדאסּתר, המדינֹות לקכ"ז ׂשרה ׁשל ׁשנֹותיה קכ"ז ּבין הּמדרׁש ׁשּמׁשוה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוזהּו

ְָלטֹובה".
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 264 'nr a"g y"ewl t"r)

dcFarA - 'f zaM 'k zA©§©¨£¨

ׁשנים" וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה מאה ׂשרה חּיי "וּיהיּו הּפסּוק א)על ז'".(כג, ּכבת כ' ּובת . . כ' ּכבת ק' "ּבת רׁש"י ּפירׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
האדם: ּבעבֹודת הרמז לבאר ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָויׁש

החינּו התחלת ׁשּבֹו הּזמן הּוא - ׁשנים סשמ"ג)ׁשבע או"ח טושו"ע בתחילתו. לאדה"ז ת"ת הל' הּזמן (ראה הּוא - ׁשנה עׂשרים ; ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
ּדגדלּות" "מֹוחין ּבֹו נכנסים אז ּבׁשלימּות, "ּגדֹול" האדם נעׂשה קנ ׁשּבֹו ב"ב רע"א)(ראה ב, במדבר לקו"ת א. לצאת ו, ּומתחיל , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּפרנסתֹו אחרי ולרּדֹוף ספ"ה)ּבעֹולם העבֹודה(אבות ּוׁשלימּות ּדגמר הּזמן הּוא - ׁשנה מאה  שם); אבות .(ראה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשּיהיה הּוא הרצּוי הּמּצב ככככ'"'"'"'"והּנה, ּכּכּכּכבתבתבתבת קקקק'''' ׁשהיה """"ּבּבּבּבתתתת ּכמֹו חטא" "ּבלא יהיה מאה) (ּגיל ּבעֹולם העבֹודה ּבגמר ׁשּגם - ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

עׂשרים); (ּגיל ּבעֹולם העבֹודה ְְֲִִִִֶַָָָָּבתחילת
ּתחילה להיֹות צרי לזה, להּגיע ּכדי זזזז'"'"'"'"אמנם ּכּכּכּכבתבתבתבת כ כ כ כ '''' עׂשרים),""""ּבּבּבּבתתתת (ּגיל ּדגדלּות" ה"מֹוחין לֹו ויׁש ּגדֹול ּכׁשּנעׂשה ׁשּגם - ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָ

והׁשק  ּדעֹות ממציא ׁשעֹוׂשה אינֹו ׁשבע), (ּגיל לחינּו הּגיע ׁשּזה־עּתה ילד ּכמֹו מתנהג אּלא ּדרכים"), ("אייּגענע מּׁשּלֹו פֹות ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּובתמימּות. ּבפׁשטּות עליו ׁשּמצּוים ְְְְִִִֶַַַָָמה

(á)õøàa ïBøáç àåä òaøà úéø÷a äøN úîzå©¨´¨¨À̈§¦§©¬©§©²¦¬¤§−§¤´¤
äøNì ãtñì íäøáà àáiå ïòðkáìåk:dú §¨®©©¨ŸÆ©§¨½̈¦§¬Ÿ§¨−̈§¦§Ÿ¨«

i"yx£Úa¯‡ ˙È¯˜a∑'ד ׁשם על אחר: ּדבר ואביהן. ותלמי ׁשׁשי אחימן, ׁשם: ׁשהיּו ענקים ארּבע ׁשם על ¿ƒ¿««¿«ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ואׁשּתֹו: איׁש ׁשם ׁשּנקּברּו ולאה (ב"ר)זּוגֹות יעקב ורבקה, יצחק וׂשרה, אברהם וחּוה, ‡·¯‰Ì.אדם ‡·iÂ∑ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹ«»…«¿»»

d˙k·ÏÂ.ׁשבע מּבאר  ‰¯NÏ „tÒÏ∑ העקדה,ו ּבׂשֹורת ׁשעלֿידי לפי יצחק, לעקדת ׂשרה מיתת נסמכה ְִֵֶַƒ¿…¿»»¿ƒ¿…»ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
נׁשחט, ׁשּלא וכמעט לׁשחיטה, ּבנּה ּומתה ׁשּנזּדּמן מּמּנה נׁשמתּה .ּפרחה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ÔB¯·Áב  ‡È‰ Úa¯‡ ˙È¯˜a ‰¯N ˙˙ÈÓeƒ«»»¿ƒ¿««¿«ƒ∆¿
‰„tÒÓÏ Ì‰¯·‡ ‡˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»««¬»«¿»»¿ƒ¿¿»

:dk·ÓÏe ‰¯NÏ¿»»¿ƒ¿«

mdxa` ly`

(a)Y òaøà úéø÷arAx` mW lr §¦§©©§©©¥©§©
mW EidW miwpr±dOl ,oM `l m` iM £¨¦¤¨¨¦¦Ÿ¥¨¨

.oFxag mbe rAx` zixw mB DnW `xwp¦§¨§¨©¦§©©§©§©¤§
wxe "rAx` zixw" d`xwp `id dNigzE§¦¨¦¦§§¨¦§©©§©§©
,ci rWFdiA WxFtnM ,oFxag KMÎxg ©̀©¨¤§©§¨¦ª©

.eh
éîìúå éLL ïîéçà±xtqA ExMfp £¦¨¥©§©§©¦§§§¥¤

.ak ,bi xAcOA©¦§¨
íäéáàå±`iad eh ,ci rWFdi i"WxA ©£¦¤§©¦§ª©¥¦

mdia` mW lr oM `xwPW dNigY§¦¨¤¦§¨¥©¥£¦¤
KMÎxg`e ."rAx`" did FnXW ,calA¦§¨¤§¨¨©§©§©©¨
mW lr" :miptaM sqFp WExiR `iad¥¦¥¨§¦§¦©¥

."eipA zWlWE a`d̈¨§¤¨¨
úBâeæ òaøà íL ìò :øçà øác̈¨©¥©¥©§©

íL eøa÷pL±zxrnA rAx` zIxwA ¤¦§§¨¦§¦©©§©¦§¨©

.dlRkOd©©§¥¨
BzLàå Léà±"rAx`" `xwp okle ¦§¦§§¨¥¦§¨©§©

WExiRl oMÎoi`XÎdn .dawp oFWlA¦§§¥¨©¤¥¥©¥
DnW `xwp dOl dWw oFW`xd̈¦¨¤¨¨¦§¨§¨

."drAx`" `le "rAx`"©§©§Ÿ©§¨¨
÷çöé ,äøNå íäøáà ,äeçå íãà̈¨§©¨©§¨¨§¨¨¦§¨

.äàìå á÷òé ,ä÷áøåY íäøáà àáiå §¦§¨©£Ÿ§¥¨©¨Ÿ©§¨¨
raW x`An±cIn mW aWIWxg`l ¦§¥¤©¤¨©¨¦¨§©©

.mW i"WxaE hi ,ak lirl d`x ,dcwrd̈£¥¨§¥§¥§©¦¨
dzid dxU zziOW ,Epcnl KM KFYnE¦¨¨©§¤¦©¨¨¨§¨

.wgvi zcwrl zEkinqA¦§¦©£¥©¦§¨
Y dúkáìå äøNì ãtñìdknqpe ¦§Ÿ§¨¨§¦§Ÿ¨§¦§§¨
wgvi zcwrl dxU zzin±,xnFlM ¦©¨¨©£¥©¦§¨§©

zWxR dknqp dOl dpEMd oi`dcwrd ¥©©¨¨¨¨¦§§¨¨¨©¨£¥¨
dzn m` ixdW ,dxU zFn zWxtl§¨¨©¨¨¤£¥¦¥¨

azMdl dkixSW xExA dcwrd xg`l§©©¨£¥¨¨¤§¦¨§¦¨¥
dxhtp dxU ok` dOl `N` ,Dl KEnqA§¨¨¤¨¨¨¨¥¨¨¦§§¨
zEkinq KFYn iM ,wgvi zcwrl KEnq̈©£¥©¦§¨¦¦§¦
oiA xWw WIW xnFl xAYqn miPnGd©§©¦¦§©¥©¤¥¤¤¥
dxhtp dxwnAW `le ,mirExi`d ipW§¥¨¥¦§Ÿ¤§¦§¤¦§§¨
wgvi zlSde dcwrd oFiqPW hxtaE) f`̈¦§¨¤¦§¨£¥¨§©¨©¦§¨
`le ,dxUA zEIg siqFdl mikixv Eid̈§¦¦§¦©§¨¨§Ÿ

irah zen zEnl f` Dl did(m"`xde . ¨¨¨¨¨¨¤¦§¦§¨§¥
minkg iciA dzid dlAw d`xPMW azM̈©¤©¦§¤©¨¨¨§¨¦¥£¨¦
KFYn `le ,mixaCd oiA xWw WIW¤¥¤¤¥©§¨¦§Ÿ¦

.oM Ecnl calA miPnGd zEkinq§¦©§©¦¦§¨¨§¥
äã÷òä úøBNa éãé ìòL éôì§¦¤©§¥§©¨£¥¨

ì dða ïncæpLàlL èòîëå äèéçL ¤¦§©¥§¨¦§¦¨§¦§©¤Ÿ
èçLð±wxW ,hgWpe hrnM :WExiR ¦§©¥¦§©§¦§©¤©

hgWp `NW did hrEn xaC)`"eb(. ¨¨¨¨¨¤Ÿ¦§©

dxy iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h oey`x meil inei xeriy

(â)úç-éða-ìà øaãéå Búî éðt ìòî íäøáà í÷iå©¨̧¨Æ©§¨½̈¥©−§¥´¥®©§©¥¬¤§¥¥−
øîàì: ¥«Ÿ

(ã)íënò øá÷-úfçà éì eðz íënò éëðà áLBúå-øb¥«§¨¬¨«Ÿ¦−¦¨¤®§¸¦³£ª©¤̧¤Æ¦¨¤½
:éðôlî éúî äøa÷àå§¤§§¨¬¥¦−¦§¨¨«

i"yx£ÌÎnÚ ÈÎ‡ ·LB˙ÂŒ¯b∑,ּגר הריני ּתרצּו, אם אּגדה: ּומדרׁש עּמכם. ונתיּׁשבּתי אחרת, מארץ ּגר ≈¿»»…ƒƒ»∆ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּזאת" אתֿהארץ אּתן לזרע" הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לי ׁשאמר הּדין, מן ואּטלּנה ּתֹוׁשב אהיה לאו, .ואם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

¯·˜Œ˙ÊÁ‡∑ לבית קרקע .הּקברֹות אחּזת ¬À«∆∆ְְְֲֵַַַַָֻ

(ä):Bì øîàì íäøáà-úà úç-éðá eðòiå©©«£¯§¥¥²¤©§¨−̈¥¬Ÿ«

(å)eðòîL|øçáîa eðëBúa äzà íéýìû àéNð éðãà §¨¥´£Ÿ¦À§¦̧¡Ÿ¦³©¨Æ§¥½§¦§©´
Bøá÷-úà epnî Léà Eúî-úà øá÷ eðéøá÷§¨¥½§−Ÿ¤¥¤®¦´¦¤½¤¦§²

:Eúî øáwî Enî äìëé-àì«Ÿ¦§¤¬¦§−¦§¬Ÿ¥¤«
i"yx£‰ÏÎÈŒ‡Ï∑,ימנע מ)ּכמֹו:לא ּוכמֹו:(תהלים ,"רחמי תכלא ח)"לא הּגׁשם (לעיל .""וּיּכלא …ƒ¿∆ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

(æ)úç-éðáì õøàä-íòì eçzLiå íäøáà í÷iå: ©¨¯¨©§¨¨²©¦§©¬§©¨−̈¤¦§¥¥«
(ç)øa÷ì íëLôð-úà Lé-íà øîàì ízà øaãéå©§©¥¬¦−̈¥®Ÿ¦¥´¤©§§¤À¦§³Ÿ

:øçö-ïa ïBøôòa éì-eòâôe éðeòîL éðôlî éúî-úà¤¥¦Æ¦§¨©½§¨¾¦¦§¦−§¤§¬¤«Ÿ©

i"yx£ÌÎLÙ∑ רצֹונכם.ÈÏŒeÚ‚Ùe∑:ּכמֹו ּבּקׁשה, א)לׁשֹון .""אלּֿתפּגעיֿבי (רות «¿¿∆ְְֶƒ¿ƒְְְְִִִַַָָ

Èaג  ÌÚ ÏlÓe d˙ÈÓ Èt‡ ÏÚÓ Ì‰¯·‡ Ì˜Â¿»«¿»»≈««≈ƒ≈«≈ƒ¿≈
:¯ÓÈÓÏ ‰‡zÁƒ»»¿≈»

‡ÒÁ˙ד  ÈÏ e·‰ ÔBÎnÚ ‡‡ ·˙B˙Â ¯ic«»¿«¬»ƒ¿»ƒ«¿»«
:ÈÓ„˜ ÔÓ È˙ÈÓ ¯a˜‡Â ÔBÎnÚ ‡¯e·¿̃»ƒ¿¿ƒ¿«ƒƒƒ√»»

dÏ:ה  ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡ ˙È ‰‡zÁ È· e·È˙‡Â¿»ƒ¿≈ƒ»»»«¿»»¿≈«≈

Èa‡ו  z‡ ÈÈ Ì„˜ ·¯ ‡Ba¯ ‡pÓ Ïa«̃≈ƒ»»ƒ»»«√»¿»«¿≈»»
˙È ‡pÓ Lp‡ C˙ÈÓ ˙È ¯·˜ ‡¯·˜ ¯ÙLaƒ¿«ƒ¿»»¿«»ƒ»∆«ƒ»»»

:C˙ÈÓ ¯a˜ÓlÓ CpÓ ÚÓÈ ‡Ï d¯·ƒ̃¿≈»ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ»

È·Ïז  ‡Ú¯‡„ ‡nÚÏ „È‚Òe Ì‰¯·‡ Ì˜Â¿»«¿»»¿ƒ¿«»¿«¿»ƒ¿≈
:‰‡zÁƒ»»

¯ÂÚ‡ח  ˙È‡ Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ÏlÓe«≈ƒ¿¿≈»ƒƒ«¬»
eÏÈa˜ ÈÓ„˜ ÔÓ È˙ÈÓ ˙È ¯a˜ÓÏ ÔBÎLÙ·¿«¿¿¿ƒ¿«»ƒƒƒ√»««ƒ

:¯ÁBˆ ¯a ÔB¯ÙÚ ÔÓ ÈÏ eÚ·e ÈpÓƒƒ¿ƒƒ∆¿««

mdxa` ly`

äúîe äpnî dúîLð äçøt±aFxn ¨§¨¦§¨¨¦¤¨¥¨¥
ldap zFidl mc` KxC oMW ,dldA¤¨¨¤¥¤¤¨¨¦§¦§¨
df xaC Fl dUrp hrnMW rnWi xW`M©£¤¦§©¤¦§©©£¨¨¨¤

)`"eb(.b dxez

(c)íënò éëðà áLBúå øb"xB" ± ¥§¨¨Ÿ¦¦¨¤¥
zxg` ux`n±zFnW i"Wx mB d`x ¥¤¤©¤¤§¥©©¦§

clFp `NW mc` ,xB oFWl lM" :k ,ak¨§¥¨¨¤Ÿ©
zxg` dpicOn `A `N` dpicn DzF`A§¨§¦¨¤¨¨¦§¦¨©¤¤
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i"yx£‰ÏtÎn‰∑.ּגּביו על ועלּיה ּבזּוגֹותּבית ׁשּכפּולה אחר: נג)ּדבר ÏÓ‡.(עירובין ÛÒÎa∑.ׁשויּה ּכל אׁשּלם ««¿≈»ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ¿∆∆»≈ְֲֵַָָָ

לארונה: אמר ּדוד כא)וכן א הימים מלא (דברי .""ּבכסף ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 62 'nr ,i wlg zegiy ihewl itÎlr)

?mpigA `l dOl̈¨Ÿ§¦¨

לי" יּתנּנה מלא ּבכסף גֹו' הּמכּפלה מערת את לי "ויּתן חת לבני אבינּו אברהם ׁשאמר ּכתּוב ט)ּבפרׁשתנּו ּופירׁש(כג, , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ׁשויּה". ּכל "אׁשּלם ְֲִֵַַָָָרׁש"י

הּזאת" הארץ את אּתן לזרע הּקּב"ה לי ׁשאמר הּדין, מן אּטלּנה . . ּתרצּו "אם אברהם ׁשאמר רׁש"י ּכתב לפני־זה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹוהּנה,
ותושב) גר ד"ה ד כג, ּדוקא.(רש"י ׁשויּה" "ּכל לׁשּלם אברהם ׁשרצה אּלא ּבחינם, הּמערה את לקחת יכֹול היה ׁשּבאמת והיינּו, .ְְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

הּקדֹוׁש ּבּזֹוהר ּדאיתא מה על־ּפי זה לבאר א)ויׁש קכח, חינם",(ח"ב ּבמצרים נאכל "אׁשר הּוא הּסדר הּקליּפֹות אצל ׁשרק ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ
והׁשּתּדלּות  ויגיעה עבֹודה על־ידי ורק ׁשלים". ּו"ּבאגר חיליּה", ּכפּום יאות ּכדקא ּביּה "לאׁשּתּדלא צרי ּבקדּוׁשה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָא

ּדקּודׁשא". "רּוחא להמׁשי ְְְְְִֶַָָָאפׁשר
הּקדּוׁשה. רּוח את ממׁשי אינֹו - "חינם" - יגיעה ּבלי עבֹודה ּכי מלא", "ּכסף - ׁשלים" "אגר אברהם ׁשילם ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָולכן

הרי  ּבלבבֹו, לֹומר יכֹול אינֹו ּבטבעם, טֹובים ּכׁשרֹונֹות ּבֹו ׁשּיׁש ׁשאדם ואחד, אחד ּכל ׁשל הרּוחנית ּבעבֹודה הֹוראה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָּומּזה
והלאה! מּמּני הּוא והעבֹודה הּיגיעה ענין ּכל ואם־ּכן הּמצֹות, את לקּיים לי וקל ּבמּתנה, לי ניתנה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָהּתֹורה

ׁשויּה, ּכל את עבּורֹו נתן אּלא ּבנקל, ליטֹול יכֹול וׁשהיה לֹו, הּמּגיע החלק את ּבחינם לקנֹות רצה לא ׁשאברהם ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹאּלא,
ׁש ּכדי ּכזה, אדם ּגם ולא ּכן ויגיעה, הׁשּתּדלּות על־ידי להיֹות צריכה עבֹודתֹו הרי הּקדּוׁשה, רּוח את ּבעבֹודתֹו ּימׁשי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ִָ"חינם".
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`ln sqkA dxrnd zIpw§¦©©§¨¨§¤¤¨¥

ּלּלּלּלי י י י  ייייּתּתּתּתננננּנּנּנּנהההה מלאמלאמלאמלא ּבּבּבּבכסףכסףכסףכסף .... .... ההההּמּמּמּמככככּפּפּפּפלהלהלהלה אתאתאתאת־־־־מערתמערתמערתמערת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָויויויויּתּתּתּתןןןן־־־־לילילילי
מלא ּבכסף לארונה אמר ּדוד וכן ׁשויּה, ּכל רש"י)אׁשּלם ובפירוש ט. (כג, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

מֹוסיף  ּומה ּכאן, ּגם נאמר מלא" "ּבכסף הּלׁשֹון הרי מלא", ּבכסף לארונה אמר ּדוד "וכן רׁש"י ׁשּמֹוסיף מה ּתמּוּה ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָלכאֹורה
מלא"? "ּבכסף לארונה אמר ּדוד ׁשּגם הּכתּובים ּבהבנת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלנּו

ׁשויּה: ּכל לׁשּלם ׁשּמּוכן אברהם ׁשהדּגיׁש מה רׁש"י לנּו ּבאר ּדבזה לֹומר, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָויׁש
ּבּה לבנֹות רצה לא מּכל־מקֹום ּכּבּוׁש, מּדין ּכבר ּבּה זכה מארונה, ירּוׁשלים את ׁשּכׁשּכבׁש ׁשאף ּדוד, אצל ׁשּמצינּו ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹּדכמֹו

ׁשּכתּוב ּוכמֹו מלא, ּכסף עבּורּה ׁשּׁשּלם עד כד)מזּבח כא, א הימים חּנם",(דברי עֹולה והעלֹות לה' ל אׁשר אּׂשא לא "ּכי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ארונה  ׁשל זכּותֹו את סּלק ׁשּבזה מלא, ּבכסף לֹו ׁשּלם ולכן הּמזּבח, למקֹום ׁשּיכּות ׁשּום לארונה ּתהיה ׁשּלא ּדוד ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשרצה

וכל. מּכל ִֵַָָֹֹמהּמקֹום
אמר  ׁשהרי הּדין, מן ל ּטלּה ּבידֹו ׁשהיה ּדאף־על־ּפי מלא", "ּבכסף הּמכּפלה מערת ּבקנּית אברהם ּכּונת היתה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָעל־ּדר־זה 

הּזאת" הארץ את אּתן לזרע" הּקּב"ה ד)לֹו כג, לעיל רש"י את (וכדפירש לסּלק ּכדי מלא ּכסף לעפרֹון ׁשּלם מּכל־מקֹום , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
לגמרי. הּמערה מן ְְְְִֵַַָָזכּותֹו

(é)ézçä ïBøôò ïòiå úç-éða CBúa áLé ïBøôòå§¤§¬¥−§´§¥¥®©©Á©Á¤§¸©«¦¦³
Bøéò-øòL éàa ìëì úç-éðá éðæàa íäøáà-úà¤©§¨¨¸§¨§¥´§¥¥½§²Ÿ¨¥¬©«©¦−

:øîàì¥«Ÿ
i"yx£·LÈ ÔB¯ÙÚÂ∑,עליהם ׁשֹוטר מּנּוהּו הּיֹום אֹותֹו חסר, צריּכתיב ׁשהיה אברהם ׁשל חׁשיבּותֹו מּפני ¿∆¿…≈ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

לגדּלה  עלה B¯ÈÚŒ¯ÚL.לֹו, È‡a ÏÎÏ∑ לׂשרה חסד לגמל ּובאּו מּמלאכּתן ּבטלּו .ׁשּכּלן ְִָָָֻ¿…»≈««ƒְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻ

(àé)äøònäå Cì ézúð äãOä éðòîL éðãà-àì«Ÿ£Ÿ¦´§¨¥½¦©¨¤Æ¨©´¦½̈§©§¨¨¬
øá÷ Cl äézúð énò-éðá éðéòì äézúð Eì Ba-øLà£¤−§´§©¦®¨§¥¥¯§¥«©¦²§©¦¬¨−̈§¬Ÿ

:Eúî¥¤«
i"yx£È„‡Œ‡Ï∑ ּבדמים אֹותּה תקנה CÏ.לא Èz˙∑ל ׁשּנתּתיה ּכמֹו היא .הרי …¬…ƒְְִִֶָָֹ»«ƒ»ְְְֲִִֵֶַָ

ÔB¯ÙÚי  ·È˙‡Â ‰‡zÁ Èa B‚a ·˙È ÔB¯ÙÚÂ¿∆¿»≈¿¿≈ƒ»»¿»≈∆¿
ÈÏÚ ÏÎÏ ‰‡zÁ Èa Ì„˜ Ì‰¯·‡ ˙È ‰‡zÁƒ»»»«¿»»√»¿≈ƒ»»¿»»≈

:¯ÓÈÓÏ dz¯˜ Ú¯z¿««¿≈¿≈»

CÏיא  ˙È·‰È ‡Ï˜Á ÈpÓ ÏÈa˜ ÈBa¯ ‡Ï»ƒƒ«≈ƒƒ«¿»¿»ƒ»
ÈnÚ È· ÈÈÚÏ d˙È·‰È CÏ d· Èc ‡z¯ÚÓe¿«¿»ƒ≈»¿»ƒ«¿≈≈¿≈«ƒ

:C˙ÈÓ ¯·˜ CÏ d˙È·‰È¿»ƒ«»¿«ƒ»

mdxa` ly`

(i)Y áLé ïBøôòåxqg aizM± §¤§Ÿ¥§¦¨¥
didW `le ,"aWi" dYr wxW FrnWnE©§¨¤©©¨¨©§Ÿ¤¨¨
dGn F` .icinY ded otF`A "aWFi"¥§¤Ÿ¤§¦¦¦¤
FrnWn xqg aizkA "aWi" aEzMW¤¨¥¦§¦¨¥©§¨
oFxQgde ,FNW daiWiA oFxQg WIW¤¥¦¨©§¦¨¤§©¦¨
.zaWl ligzd mFi FzF`A wxW `Ed¤©§¦§¦¨¤¤

x oFWl wEIC oaEn df itlEaizM" :i"W §¦¤¨¦§©¦§¦
"aizM aWi" `le ,"xqg).` ,gi lirl FpFWlM ¨¥§Ÿ¨©§¦¦§§¥

` ,hi(.ipRn d"c hl dxrd oOwl d`xE .§¥§©¨¤¨¨¦§¥
íäéìò øèBL eäepî íBiä BúBà©¦¥£¥¤

±xnFl aEzMd wwfEdW dGn ,xnFlM§©¦¤¤§©©¨©
Ep` ,"zg ipA KFzA aWi oFxtre" Epl̈§¤§¥§§¥¥¨
,xirA daiWi mzq df oi`W micnl§¥¦¤¥¤§¨§¦¨¨¦
dGnE ,oFhlW oFWNn daiWi `N ¤̀¨§¦¨¦§¦§¦¤
micnl Ep` e"`e xqg "aWi" xnF`W¤¥¥¨¥¨¨§¥¦
mB d`xE .Kkl EdEPin mFi FzF`A wxW¤©§¦§¨§¥©
mXW `N` ,hFl iAB ` ,hi lirl i"Wx©¦§¥©¥¤¨¤¨
ipRn ,"mdilr htFW" EdEPiOW WxiR¥©¤¦¥£¥¤¦§¥

,"mFcq xrWA aWi hFle" xn`p mXW¤¨¤¡©§¥§©©§
ENi`e ,mihtFXd aWFn mFwn EdGW¤¤§©©§¦§¦
mFwn EdGW ,"zg ipA KFzA" xn`p o`M̈¤¡©§§¥¥¤¤§
gTtl mciwtY ixdW ,mixhFXd aWFn©©§¦¤£¥©§¦¨§©¥©

.mOr ipA KFzA dUrPd lr©©©£¤§§¥©¨
íäøáà ìL BúeáéLç éðtî¦§¥£¦¤©§¨¨

éøö äéäLälãâì äìò Bì C± ¤¨¨¨¦¨¨¦§ª¨
cAkp mc` mr wQrzi mdxa`W icM§¥¤©§¨¨¦§©¥¦¨¨¦§¨

hFicd mr `le)f ,gp x"a k"zn(.,xnFlM §Ÿ¦¤§§©
zEkfAW EprinWdl `A aEzMd©¨¨§©§¦¥¤¦§

dNEcbl oFxtr dlr mdxa`)dcya x`a(. ©§¨¨¨¨¤§¦§¨
did `l Fl wEwf did mdxa`W `lEle§¥¤©§¨¨¨¨¨Ÿ¨¨
zErnWOd xTir Edfe ,Ff dNEcbl iE`ẍ¦§¨§¤¦©©©§¨

.xqg aizkA "aWi" aEzMW¤¨¥¦§¦¨¥
Y Bøéò øòL éàa ìëìElhA oNMW §Ÿ¨¥©©¦¤ª¨¨§

dxUl cqg lnbl E`aE oYk`lOn¦§©§¨¨¦§Ÿ¤¤§¨¨
±"Fxir xrW i`A lkl"W oeiMn¦¥¨¤§Ÿ¨¥©©¦

`Fal mMxC xW` EN` lM FrnWn©§¨¨¥£¤©§¨¨

E`A mNEMW okYi `NW oeiMnE ,xirl̈¦¦¥¨¤Ÿ¦¨¥¤¨¨
WxiR okl ,mFId FzF`A mnvrn¥©§¨§©¨¥¥©

dxUl cqg lFnbl E`AW)m"`x ¤¨¦§¤¤§¨¨
`"ebe(.`i dxez

(`i)Y éðãà àìDzF` dpwz `l Ÿ£Ÿ¦Ÿ¦§¤¨
mincA±zaqEn "`l" zaiY ,xnFlM §¨¦§©¥©Ÿ¤¤

lr `le ,"il dPpYi `ln sqkA" lr wx©©§¤¤¨¥¦§¤¨¦§Ÿ©
"dlRkOd zxrn z` il oYie")m"`x(. §¦¤¦¤§¨©©©§¥¨

Y Cì ézúðdiYzPW FnM `Ed ixd ¨©¦¨£¥§¤§©¦¨
Kl±aYkPW "iYzp" WExiRW `le ¨§Ÿ¤¥¨©¦¤¦§©

cizr mFwnA `Ed xar oFWlA)m"`x(. ¦§¨¨¦§¨¦
FzpEke ,xar oFWlA FWExiR `N ¤̀¨¥¦§¨¨§©¨¨
zElrA zxaFr Dpi` dcVdW oeiMW¤¥¨¤©¨¤¥¨¤¤©£
oeike ,mincA `N` dkiWn iciÎlr©§¥§¦¨¤¨§¨¦§¥¨
mvrA oM m` ,minCd lr xYen ip`W¤£¦§©¥©©¨¦¦¥§¤¤
df ixd ,DzF` Ll zzl iNW dnMqdd©©§¨¨¤¦¨¥§¨£¥¤

Ll diYzp xaM ENi`M)d`xe .l"yxdn t"r §¦§¨§©¦¨§
cecl likyn mb(.ai dxez



לט dxy iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h oey`x meil inei xeriy

(è)à Bì-øLà äìtënä úøòî-úà éì-ïzéåøL §¦¤¦À¤§¨©³©©§¥¨Æ£¤½£¤−
íëëBúa él äpðzé àìî óñëa eäãN äö÷a¦§¥´¨¥®§¤̧¤¨¥¹¦§¤¬¨¦²§«§¤−

:øá÷-úfçàì©«£ª©¨«¤
i"yx£‰ÏtÎn‰∑.ּגּביו על ועלּיה ּבזּוגֹותּבית ׁשּכפּולה אחר: נג)ּדבר ÏÓ‡.(עירובין ÛÒÎa∑.ׁשויּה ּכל אׁשּלם ««¿≈»ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ¿∆∆»≈ְֲֵַָָָ

לארונה: אמר ּדוד כא)וכן א הימים מלא (דברי .""ּבכסף ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 62 'nr ,i wlg zegiy ihewl itÎlr)

?mpigA `l dOl̈¨Ÿ§¦¨

לי" יּתנּנה מלא ּבכסף גֹו' הּמכּפלה מערת את לי "ויּתן חת לבני אבינּו אברהם ׁשאמר ּכתּוב ט)ּבפרׁשתנּו ּופירׁש(כג, , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ׁשויּה". ּכל "אׁשּלם ְֲִֵַַָָָרׁש"י

הּזאת" הארץ את אּתן לזרע הּקּב"ה לי ׁשאמר הּדין, מן אּטלּנה . . ּתרצּו "אם אברהם ׁשאמר רׁש"י ּכתב לפני־זה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹוהּנה,
ותושב) גר ד"ה ד כג, ּדוקא.(רש"י ׁשויּה" "ּכל לׁשּלם אברהם ׁשרצה אּלא ּבחינם, הּמערה את לקחת יכֹול היה ׁשּבאמת והיינּו, .ְְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

הּקדֹוׁש ּבּזֹוהר ּדאיתא מה על־ּפי זה לבאר א)ויׁש קכח, חינם",(ח"ב ּבמצרים נאכל "אׁשר הּוא הּסדר הּקליּפֹות אצל ׁשרק ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ
והׁשּתּדלּות  ויגיעה עבֹודה על־ידי ורק ׁשלים". ּו"ּבאגר חיליּה", ּכפּום יאות ּכדקא ּביּה "לאׁשּתּדלא צרי ּבקדּוׁשה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָא

ּדקּודׁשא". "רּוחא להמׁשי ְְְְְִֶַָָָאפׁשר
הּקדּוׁשה. רּוח את ממׁשי אינֹו - "חינם" - יגיעה ּבלי עבֹודה ּכי מלא", "ּכסף - ׁשלים" "אגר אברהם ׁשילם ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָולכן

הרי  ּבלבבֹו, לֹומר יכֹול אינֹו ּבטבעם, טֹובים ּכׁשרֹונֹות ּבֹו ׁשּיׁש ׁשאדם ואחד, אחד ּכל ׁשל הרּוחנית ּבעבֹודה הֹוראה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָּומּזה
והלאה! מּמּני הּוא והעבֹודה הּיגיעה ענין ּכל ואם־ּכן הּמצֹות, את לקּיים לי וקל ּבמּתנה, לי ניתנה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָהּתֹורה

ׁשויּה, ּכל את עבּורֹו נתן אּלא ּבנקל, ליטֹול יכֹול וׁשהיה לֹו, הּמּגיע החלק את ּבחינם לקנֹות רצה לא ׁשאברהם ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹאּלא,
ׁש ּכדי ּכזה, אדם ּגם ולא ּכן ויגיעה, הׁשּתּדלּות על־ידי להיֹות צריכה עבֹודתֹו הרי הּקדּוׁשה, רּוח את ּבעבֹודתֹו ּימׁשי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ִָ"חינם".

ËÒa¯ט  Èc dÏ Èc ‡zÏÙk ˙¯ÚÓ ˙È ÈÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆ƒ»¿»«»∆¿»ƒ≈ƒƒ¿«
ÔBÎÈÈa ÈÏ dÈzÈ ÌÈÏL ‡tÒÎa dÏ˜Á«¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ≈≈

:‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï¿«¬»«¿»

mdxa` ly`

dcFar i"WxaE ."mkvtg" :a ,bi ilWn¦§¥¤§§¤§©¦£¨
i"Wx d`xE ."mkYrcA" :` ,fk dxf̈¨§©§§¤§¥©¦
mc` ze`Y xvi `Ed ,iWtp" :`i ,e aFI ¦̀©§¦¥¤©£©¨¨
z` Wi m` FnM ,zFnFwn dOkA§©¨§§¦¥¤
FnM" :` ,kw oiNEg i"WxaE ."mkWtp©§§¤§©¦¦§
de`Y oFWl `idW ,mkWtp z` Wi m ¦̀¥¤©§§¤¤¦§©£¨

."EPOn dpdp WtPdW gEx zxFwe§©©¤©¤¤¤¡¤¦¤
Y éì eòâôedWTA oFWl±EWwaY ¦§¦§©¨¨§©§

.iliaWA¦§¦¦
"éá éòbôz ìà" Bîk±.fh ,` zEx §©¦§§¦¦

d`xE ."iA ixvtY l`" :mW i"WxaE§©¦¨©¦§§¦¦§¥
oFWl `EdW a ,`v oiNEg i"Wx©¦¦¤§

.dNitYh dxez §¦¨
(h)Y äìtënäeiAB lr dIlre ziA ©©§¥¨©¦©£¦¨©©¨

±zFxwY iYWA dlEtM)` ,bp oiaexir i"yx(. §¨¦§¥¦§
úBâeæa äìeôkL ,øçà øác± ¨¨©¥¤§¨§

bEf EpidC ,FYW`e Wi` oNEM ExAwPW¤¦§§¨¦§¦§§©§
bEf)my i"yx(did dxrnA xaw lMW .¤¨¤¤¦§¨¨¨¨

`Ed dOl mdl xnFl `A dfaE ,ibEf¦¨¤¨©¨¤¨¨
`EdW ipRn ,Ff dxrnA `weC dvFx¤©§¨¦§¨¨¦§¥¤

mixaw cFr oke ,FxEar mB mFwn dvFx¤¨©£§¥§¨¦
FYgRWn ipA xEar miIbEf)iaxd(. ¦¦£§¥¦§©§

Y àìî óñëaDieW lM mNW`±`A §¤¤¨¥£©¥¨¨§¨¨
"`ln sqk"l o`M FzpEM oi`W lFlWl¦§¤¥©¨¨¨§¤¤¨¥
,xnFlM ,"mlW sqM" zErnWnA§©§¨¤¤¨¥§©
mlwWnA mi`lnE minlW zFrAhnA§©§§§¥¦§¥¦§¦§¨¨
xaFr sqM lwW" lrFtA dUrW itM)§¦¤¨¨§©¤¤¤¤¥

"xgFQl(lW DieW lM mNWIW `N` , ©¥¤¨¤§©¥¨¨§¨¤
Wi`" :Fl Exn` mdW s` lr ,dxrnd©§¨¨©©¤¥¨§¦
,"Lzn xaTn LOn dlki `l EPOn¦¤Ÿ¦§¤¦§¦§Ÿ¥¤
,mElWY `ll xFAwl lkEIW ,xnFlM§©¤©¦§§Ÿ©§
DieW lM mNWl WTrzd mdxa` la £̀¨©§¨¨¦§©¥§©¥¨¨§¨
riwtdl icM ,dxrOde dcVd lW¤©¨¤§©§¨¨§¥§©§¦©
lke lMn mdA FzEkf z` oFxtrn¥¤§¤§¨¤¦Ÿ¨Ÿ

)iaxd(.
äðåøàì øîà ãåc ïëå±minId ixaC §¥¨¦¨©©£©§¨¦§¥©¨¦

`.ck ,`k
"àìî óñëa"±sqM"W dgkFd `ian §¤¤¨¥¥¦¨¨¤¤¤

sqkl `le ,`lOd FieWl dpEMd "`ln̈¥©©¨¨§¨§©¨¥§Ÿ§¤¤
`V` `l iM" WxFtn mW iM ,mlẄ¥¦¨§¨¦Ÿ¤¨

dlFr zFlrde ,'dl Ll xW`mPg." £¤§©§©£¨¦¨
i"Wx wIC mB KM mEXOW xnFl Wie§¥©¤¦¨©¦¥©¦
itM "opx`l" `le ,"dpex`l" aFYkl¦§©£©§¨§Ÿ§¨§¨§¦
dvxW ,mW minId ixacA ritFOW¤¦©§¦§¥©¨¦¨¤¨¨
itM dpex`l cec ixacl mB dfA fFnxl¦§¨¤©§¦§¥¨¦©£©§¨§¦
xn`Ie" :ck ,ck a l`EnWA ritFOW¤¦©¦§¥©Ÿ¤
dpw` Fpw iM ,`l ,dpex` l` KlOd©¤¤¤£©§¨Ÿ¦¨¤§¤

LzF`nxignA,siqFdl Wie ." ¥§¦§¦§¥§¦
wx Dpi` dpex`e ceCn i"Wx zgkFdW¤¨©©¦¦¨¦©£©§¨¥¨©
,"`ln sqkA" miNOd WExiR oiprl§¦§©¥©¦¦§¤¤¨¥
FzFpwl mdxa` dvxW mrhl mB `N ¤̀¨©§©©¤¨¨©§¨¨¦§
FYgwl did lFkIW s` `ln sqkA§¤¤¨¥©¤¨¨¨§©§

"oiCd on dPlH`") mPgA(dGn §¦¨¤§¤¨¦©¦¦¤
mB Epivn oMW ,ux`d Fl dghaEdW¤§§¨¨¨¤¤¥¨¦©
,milWExi z` WaMW s`W ,cecA§¨¦¤©¤¨©¤§¨©¦
oiCn gAfOd mFwn z` dpw `liOnE¦¥¨¨¨¤§©¦§¥©¦¦
sqkA FzFpwl ceC WTrzd ,WEAiM¦¦§©¥¨¦¦§§¤¤
mEWe zEkf mEW didY `NW icM ,`ln̈¥§¥¤Ÿ¦§¤§§
gAfOd mFwn lr dpex`l zEkIW©¨©£©§¨©§©¦§¥©

)iaxd(.i dxez

dxy iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 60 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)©

`ln sqkA dxrnd zIpw§¦©©§¨¨§¤¤¨¥

ּלּלּלּלי י י י  ייייּתּתּתּתננננּנּנּנּנהההה מלאמלאמלאמלא ּבּבּבּבכסףכסףכסףכסף .... .... ההההּמּמּמּמככככּפּפּפּפלהלהלהלה אתאתאתאת־־־־מערתמערתמערתמערת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָויויויויּתּתּתּתןןןן־־־־לילילילי
מלא ּבכסף לארונה אמר ּדוד וכן ׁשויּה, ּכל רש"י)אׁשּלם ובפירוש ט. (כג, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

מֹוסיף  ּומה ּכאן, ּגם נאמר מלא" "ּבכסף הּלׁשֹון הרי מלא", ּבכסף לארונה אמר ּדוד "וכן רׁש"י ׁשּמֹוסיף מה ּתמּוּה ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָלכאֹורה
מלא"? "ּבכסף לארונה אמר ּדוד ׁשּגם הּכתּובים ּבהבנת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלנּו

ׁשויּה: ּכל לׁשּלם ׁשּמּוכן אברהם ׁשהדּגיׁש מה רׁש"י לנּו ּבאר ּדבזה לֹומר, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָויׁש
ּבּה לבנֹות רצה לא מּכל־מקֹום ּכּבּוׁש, מּדין ּכבר ּבּה זכה מארונה, ירּוׁשלים את ׁשּכׁשּכבׁש ׁשאף ּדוד, אצל ׁשּמצינּו ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹּדכמֹו

ׁשּכתּוב ּוכמֹו מלא, ּכסף עבּורּה ׁשּׁשּלם עד כד)מזּבח כא, א הימים חּנם",(דברי עֹולה והעלֹות לה' ל אׁשר אּׂשא לא "ּכי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ארונה  ׁשל זכּותֹו את סּלק ׁשּבזה מלא, ּבכסף לֹו ׁשּלם ולכן הּמזּבח, למקֹום ׁשּיכּות ׁשּום לארונה ּתהיה ׁשּלא ּדוד ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשרצה

וכל. מּכל ִֵַָָֹֹמהּמקֹום
אמר  ׁשהרי הּדין, מן ל ּטלּה ּבידֹו ׁשהיה ּדאף־על־ּפי מלא", "ּבכסף הּמכּפלה מערת ּבקנּית אברהם ּכּונת היתה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָעל־ּדר־זה 

הּזאת" הארץ את אּתן לזרע" הּקּב"ה ד)לֹו כג, לעיל רש"י את (וכדפירש לסּלק ּכדי מלא ּכסף לעפרֹון ׁשּלם מּכל־מקֹום , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
לגמרי. הּמערה מן ְְְְִֵַַָָזכּותֹו

(é)ézçä ïBøôò ïòiå úç-éða CBúa áLé ïBøôòå§¤§¬¥−§´§¥¥®©©Á©Á¤§¸©«¦¦³
Bøéò-øòL éàa ìëì úç-éðá éðæàa íäøáà-úà¤©§¨¨¸§¨§¥´§¥¥½§²Ÿ¨¥¬©«©¦−

:øîàì¥«Ÿ
i"yx£·LÈ ÔB¯ÙÚÂ∑,עליהם ׁשֹוטר מּנּוהּו הּיֹום אֹותֹו חסר, צריּכתיב ׁשהיה אברהם ׁשל חׁשיבּותֹו מּפני ¿∆¿…≈ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

לגדּלה  עלה B¯ÈÚŒ¯ÚL.לֹו, È‡a ÏÎÏ∑ לׂשרה חסד לגמל ּובאּו מּמלאכּתן ּבטלּו .ׁשּכּלן ְִָָָֻ¿…»≈««ƒְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻ

(àé)äøònäå Cì ézúð äãOä éðòîL éðãà-àì«Ÿ£Ÿ¦´§¨¥½¦©¨¤Æ¨©´¦½̈§©§¨¨¬
øá÷ Cl äézúð énò-éðá éðéòì äézúð Eì Ba-øLà£¤−§´§©¦®¨§¥¥¯§¥«©¦²§©¦¬¨−̈§¬Ÿ

:Eúî¥¤«
i"yx£È„‡Œ‡Ï∑ ּבדמים אֹותּה תקנה CÏ.לא Èz˙∑ל ׁשּנתּתיה ּכמֹו היא .הרי …¬…ƒְְִִֶָָֹ»«ƒ»ְְְֲִִֵֶַָ

ÔB¯ÙÚי  ·È˙‡Â ‰‡zÁ Èa B‚a ·˙È ÔB¯ÙÚÂ¿∆¿»≈¿¿≈ƒ»»¿»≈∆¿
ÈÏÚ ÏÎÏ ‰‡zÁ Èa Ì„˜ Ì‰¯·‡ ˙È ‰‡zÁƒ»»»«¿»»√»¿≈ƒ»»¿»»≈

:¯ÓÈÓÏ dz¯˜ Ú¯z¿««¿≈¿≈»

CÏיא  ˙È·‰È ‡Ï˜Á ÈpÓ ÏÈa˜ ÈBa¯ ‡Ï»ƒƒ«≈ƒƒ«¿»¿»ƒ»
ÈnÚ È· ÈÈÚÏ d˙È·‰È CÏ d· Èc ‡z¯ÚÓe¿«¿»ƒ≈»¿»ƒ«¿≈≈¿≈«ƒ

:C˙ÈÓ ¯·˜ CÏ d˙È·‰È¿»ƒ«»¿«ƒ»

mdxa` ly`

(i)Y áLé ïBøôòåxqg aizM± §¤§Ÿ¥§¦¨¥
didW `le ,"aWi" dYr wxW FrnWnE©§¨¤©©¨¨©§Ÿ¤¨¨
dGn F` .icinY ded otF`A "aWFi"¥§¤Ÿ¤§¦¦¦¤
FrnWn xqg aizkA "aWi" aEzMW¤¨¥¦§¦¨¥©§¨
oFxQgde ,FNW daiWiA oFxQg WIW¤¥¦¨©§¦¨¤§©¦¨
.zaWl ligzd mFi FzF`A wxW `Ed¤©§¦§¦¨¤¤

x oFWl wEIC oaEn df itlEaizM" :i"W §¦¤¨¦§©¦§¦
"aizM aWi" `le ,"xqg).` ,gi lirl FpFWlM ¨¥§Ÿ¨©§¦¦§§¥

` ,hi(.ipRn d"c hl dxrd oOwl d`xE .§¥§©¨¤¨¨¦§¥
íäéìò øèBL eäepî íBiä BúBà©¦¥£¥¤

±xnFl aEzMd wwfEdW dGn ,xnFlM§©¦¤¤§©©¨©
Ep` ,"zg ipA KFzA aWi oFxtre" Epl̈§¤§¥§§¥¥¨
,xirA daiWi mzq df oi`W micnl§¥¦¤¥¤§¨§¦¨¨¦
dGnE ,oFhlW oFWNn daiWi `N ¤̀¨§¦¨¦§¦§¦¤
micnl Ep` e"`e xqg "aWi" xnF`W¤¥¥¨¥¨¨§¥¦
mB d`xE .Kkl EdEPin mFi FzF`A wxW¤©§¦§¨§¥©
mXW `N` ,hFl iAB ` ,hi lirl i"Wx©¦§¥©¥¤¨¤¨
ipRn ,"mdilr htFW" EdEPiOW WxiR¥©¤¦¥£¥¤¦§¥

,"mFcq xrWA aWi hFle" xn`p mXW¤¨¤¡©§¥§©©§
ENi`e ,mihtFXd aWFn mFwn EdGW¤¤§©©§¦§¦
mFwn EdGW ,"zg ipA KFzA" xn`p o`M̈¤¡©§§¥¥¤¤§
gTtl mciwtY ixdW ,mixhFXd aWFn©©§¦¤£¥©§¦¨§©¥©

.mOr ipA KFzA dUrPd lr©©©£¤§§¥©¨
íäøáà ìL BúeáéLç éðtî¦§¥£¦¤©§¨¨

éøö äéäLälãâì äìò Bì C± ¤¨¨¨¦¨¨¦§ª¨
cAkp mc` mr wQrzi mdxa`W icM§¥¤©§¨¨¦§©¥¦¨¨¦§¨

hFicd mr `le)f ,gp x"a k"zn(.,xnFlM §Ÿ¦¤§§©
zEkfAW EprinWdl `A aEzMd©¨¨§©§¦¥¤¦§

dNEcbl oFxtr dlr mdxa`)dcya x`a(. ©§¨¨¨¨¤§¦§¨
did `l Fl wEwf did mdxa`W `lEle§¥¤©§¨¨¨¨¨Ÿ¨¨
zErnWOd xTir Edfe ,Ff dNEcbl iE`ẍ¦§¨§¤¦©©©§¨

.xqg aizkA "aWi" aEzMW¤¨¥¦§¦¨¥
Y Bøéò øòL éàa ìëìElhA oNMW §Ÿ¨¥©©¦¤ª¨¨§

dxUl cqg lnbl E`aE oYk`lOn¦§©§¨¨¦§Ÿ¤¤§¨¨
±"Fxir xrW i`A lkl"W oeiMn¦¥¨¤§Ÿ¨¥©©¦

`Fal mMxC xW` EN` lM FrnWn©§¨¨¥£¤©§¨¨

E`A mNEMW okYi `NW oeiMnE ,xirl̈¦¦¥¨¤Ÿ¦¨¥¤¨¨
WxiR okl ,mFId FzF`A mnvrn¥©§¨§©¨¥¥©

dxUl cqg lFnbl E`AW)m"`x ¤¨¦§¤¤§¨¨
`"ebe(.`i dxez

(`i)Y éðãà àìDzF` dpwz `l Ÿ£Ÿ¦Ÿ¦§¤¨
mincA±zaqEn "`l" zaiY ,xnFlM §¨¦§©¥©Ÿ¤¤

lr `le ,"il dPpYi `ln sqkA" lr wx©©§¤¤¨¥¦§¤¨¦§Ÿ©
"dlRkOd zxrn z` il oYie")m"`x(. §¦¤¦¤§¨©©©§¥¨

Y Cì ézúðdiYzPW FnM `Ed ixd ¨©¦¨£¥§¤§©¦¨
Kl±aYkPW "iYzp" WExiRW `le ¨§Ÿ¤¥¨©¦¤¦§©

cizr mFwnA `Ed xar oFWlA)m"`x(. ¦§¨¨¦§¨¦
FzpEke ,xar oFWlA FWExiR `N ¤̀¨¥¦§¨¨§©¨¨
zElrA zxaFr Dpi` dcVdW oeiMW¤¥¨¤©¨¤¥¨¤¤©£
oeike ,mincA `N` dkiWn iciÎlr©§¥§¦¨¤¨§¨¦§¥¨
mvrA oM m` ,minCd lr xYen ip`W¤£¦§©¥©©¨¦¦¥§¤¤
df ixd ,DzF` Ll zzl iNW dnMqdd©©§¨¨¤¦¨¥§¨£¥¤

Ll diYzp xaM ENi`M)d`xe .l"yxdn t"r §¦§¨§©¦¨§
cecl likyn mb(.ai dxez



dxyמ iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h oey`x meil inei xeriy

(áé):õøàä-íò éðôì íäøáà eçzLiå©¦§©̧Æ©§¨½̈¦§¥−©¨¨«¤

(âé)Cà øîàì õøàä-íò éðæàa ïBøôò-ìà øaãéå©§©¥̧¤¤§¹§¨§¥³©¨¨̧¤Æ¥½Ÿ©²
épnî ç÷ äãOä óñk ézúð éðòîL eì äzà-íà¦©¨¬−§¨¥®¦¨©¹¦¤³¤©¨¤Æ©´¦¤½¦

:änL éúî-úà äøa÷àå§¤§§¨¬¤¥¦−¨«¨
i"yx£ÈÚÓL eÏ ‰z‡ŒÌ‡ C‡∑ אם א" ּבכ אפׁשי אי אני ּבחּנם, וליּקח ל לׁשמע לי אֹומר אּתה «ƒ«»¿»≈ƒְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹ

ותׁשמעני  הלואי ׁשמעני", לּו לדוני ∑Èz˙.אּתה נתּתי והלואי אצלי, הּוא מּוכן ּבלע"ז, .ּכבר "ש ְְְְִִִֵֵַַַָָָ»«ƒְְְְְְִִֶַַַַַָָָ

(ãé):Bì øîàì íäøáà-úà ïBøôò ïòiå©©©̄¤§²¤©§¨−̈¥¬Ÿ«

(åè)éðéa óñk-ì÷L úàî òaøà õøà éðòîL éðãà£Ÿ¦´§¨¥½¦¤Á¤Á©§©̧¥¯Ÿ¤«¤¤²¤¥¦¬
ðéáe:øá÷ Eúî-úàå àåä-äî E ¥«§−©¦®§¤¥«§−§«Ÿ

i"yx£EÈ·e ÈÈa∑ אּלא לכלּום, חׁשּובה, היא מה ּכמֹונּו אֹוהבים ׁשני הּמכר,ּבין את ואתֿמת(ב"ר)הּנח ≈ƒ≈¿ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
.קבר  ְֹ

(æè)íäøáà ì÷Liå ïBøôò-ìà íäøáà òîLiå©¦§©´©§¨¨»¤¤§¼©¦§³Ÿ©§¨¨Æ
òaøà úç-éðá éðæàa øac øLà óñkä-úà ïøôòì§¤§½Ÿ¤©¤¾¤£¤¬¦¤−§¨§¥´§¥¥®©§©³

:øçqì øáò óñk ì÷L úBàî¥Æ¤´¤¤½¤Ÿ¥−©Ÿ¥«
i"yx£Ô¯ÙÚÏ Ì‰¯·‡ Ï˜LiÂ∑(נ וי"ו,(בכורות עׂשה,חסר לא מעט ואפּלּו הרּבה ׁשאמר פז)לפי ׁשּנטל (ב"מ «ƒ¿…«¿»»¿∆¿…ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

„‡¯Ú‡:יב  ‡nÚ Ì„˜ Ì‰¯·‡ „È‚Òe¿ƒ«¿»»√»«»¿«¿»

ÓÈÓÏ¯יג  ‡Ú¯‡„ ‡nÚ Ì„˜ ÔB¯ÙÚ ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ∆¿√»«»¿«¿»¿≈«
Ôz‡ ÈpÓ Ïa˜ e·ÈË ÈÏ „·Ú z‡ Ì‡ Ì¯a¿«ƒ«¿»≈ƒƒ«≈ƒƒ∆≈
È˙ÈÓ ˙È ¯a˜‡Â ÈpÓ ·Ò ‡Ï˜Á ÈÓ„ ‡tÒk«¿»¿≈«¿»«ƒƒ¿∆¿«»ƒƒ

:Ônz«»

dÏ:יד  ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡ ˙È ÔB¯ÙÚ ·È˙‡Â¿»≈∆¿»«¿»»¿≈«≈

Ó‡‰טו  Úa¯‡ ‡ÈÂL ‡Ú¯‡ ÈpÓ Ïa˜ ÈBaƒ̄ƒ«≈ƒƒ«¿»«¿»«¿«¿»
C˙ÈÓ ˙ÈÂ ‡È‰ ‰Ó CÈ·e ‡Èa ÛÒÎc ÔÈÚÏÒƒ¿ƒƒ¿«≈»≈»«ƒ¿»ƒ»

:¯·¿̃«

‡·¯‰Ìטז  Ï˜˙e ÔB¯ÙÚ ÔÓ Ì‰¯·‡ Ïa˜Â¿«≈«¿»»ƒ∆¿¿««¿»»
‰‡zÁ Èa Ì„˜ ÏÈlÓc ‡tÒk ˙È ÔB¯ÙÚÏ¿∆¿»«¿»¿«ƒ√»¿≈ƒ»»
‡¯BÁÒ Ïa˜˙Ó ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿«≈¿»

BÁÒ¯˙‡נ"י ( Ïa˜˙Óc:‡zÈ„Ó ÏÎa ( ¿ƒ¿«≈¿»»¿»¿ƒ¿»

mdxa` ly`

(bi)Y éðòîL eì äzà íà CàdY` ©¦©¨§¨¥¦©¨
mPgA gTle Ll rnWl il xnF`± ¥¦¦§Ÿ©§§¦©§¦¨

iYzp dcVd iprnW" :`i wEqR lirlcM§¦§¥¨§¨¥¦©¨¤¨©¦
."Kl̈

Cëa éLôà éà éðà±.KkA ipFvx oi` £¦¦¤§¦§¨¥§¦§¨
hrnl `AW ,"K`" zaiY llbA oM Wxtn§¨¥¥¦§©¥©©¤¨§©¥

dlrnl xEn`d z` lFlWle)m"`x(. §¦§¤¨¨§©§¨
Y éðòîL eì äzà íà Cài`eld ©¦©¨§¨¥¦©§©

iprnWze±:eh ,p oOwl i"Wx mB d`x §¦§§¥¦§¥©©¦§©¨
."i`eld oFWlE dWTA oFWl"§©¨¨§©§©

Y ézúði"`pec±donai.f"rla ¨©¦
l xvF`Aifr.iYzp :mBxzn i"Wx §©©£¥©¦§©§¥¨©¦

lr dfA mElM siqFn Fpi` dxF`kle§¦§¨¥¦§¨¤©
ipirn" A d`x la` .`xwOd oFWl§©¦§¨£¨§¥§©§§¥
ixFhqd oFNnA `vOW ,azFMW "mb £̀¨¤¥¤¨¨§¦¦§¦
lW FPnGn) ziztxSd dtVd lW¤©¨¨©¨§¨¦¦§©¤

i"Wx(mB zxn`p Ff daiYW , ©¦¤¥¨¤¡¤¤©
F` ,"FzEWxl cinrdl" :lW zErnWnA§©§¨¤§©£¦¦§
zpEM ,xnFlM ."dghad lr ricFdl"§¦©©©§¨¨§©©¨©
o`M xEn`d "iYzp"W xnFl i"Wx©¦©¤¨©¦¨¨¨
,lrFtA dpizp oFWl Fpi` xar oFWlA¦§¨¨¥§§¦¨§©
xaM :Fl xnF`M `N` ,ozp xaMW¤§¨¨©¤¨§¥§¨

z` LzEWxl iYcnrd xakE ,iYghad¦§©§¦§¨¤¡©§¦¦§§¤
okEn" i"Wx xnF`X dn Edfe .mElWYd©©§§¤©¤¥©¦¨
xnF`X dn df itl K` ."ilv` `Ed¤§¦©§¦¤©¤¥
Edf ,"xaM Ll iYzp i`elde" :KMÎxg ©̀©¨§©§©¨©¦§§¨¤

."iYzp"A sqFp WExiR¥¨§¨©¦
àeä ïëeî±."dcVd sqM" ¨¤¤©¨¤

"ézúð" éàåìäå ,éìöà±d`xp ¤§¦§©§©¨©¦¦§¤
FWExiRW "Fl" zaiY i"Wx zrcNW¤§©©©¦¥©¤¥
ENi`kE ,"iYzp" lr mB zaqEn ,i`eld©§©¤¤©©¨©¦§¦

iYzp Ele iprnW El :aEzM)yeal(okle . ¨§¨¥¦§¨©¦§¨¥
.xar oFWlA "iYzp" xn`̈©¨©¦¦§¨¨

øák Eì±df ixd :Wxtn Fpi` o`M §§¨¨¥§¨¥£¥¤
iAB lirl WxiRW FnM Ll iYzPW inM§¦¤¨©¦§§¤¥©§¥©¥
cil cIn xaFr sqMdW oeiM ,dcÜ¤¥¨¤©¤¤¥¦¨§¨

)l"yxdn(,"iPOn gw" :Fl xnF` ixd mbe ,§©£¥¥©¦¤¦
lrFtA dpizPd dxqg oicrW)g"ty(. ¤£©¦£¥¨©§¦¨§©

`Ed dOM cr FzF`xdl oM Fl xn`e§¨©¥§©§©©¨
.dcVd lr Fl mNWl FYrcA WEgp̈§©§§©¥©©¨¤
WxtOW ak ,ci lirl i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦§¥¤§¨¥
dcVd sqM Ll ip` ozFp" :xg` otF`A§¤©¥¥£¦§¤¤©¨¤

."iPOn Edgweci dxez §¨¥¦¤¦
(eh)ðéáe éðéaY EmiadF` ipW oiA ¥¦¥§¥§¥£¦

EpFnM±xn` oipr dfi`l ,oM `l m` iM ¨¦¦Ÿ¥§¥¤¦§¨¨©
."LpiaE ipiA" :Fl¥¦¥§

íeìëì äáeLç "àéä äî"±oeiM ©¦£¨¦§¥¨
zaiY minrtNW,liCbdl d`A "dn" ¤¦§¨¦¥©©¨¨§©§¦

xnFle hrnl `A o`MW siqFd okl̈¥¦¤¨¨§©¥§©
mElkl daEWg Dpi`W)m"`x(. ¤¥¨£¨¦§

Eúî úàå" øënä úà çpä àlà¤¨©©¤©¤¤§¤¥§
"øá÷±"xFaw Lzn z`e"W oeiMn §Ÿ¦¥¨¤§¤¥§§

xEAigd e"`eA)(ipia"l xAgzn Fpi` §¨©¦¥¦§©¥§¥¦
dGW i"Wx siqFd okl ,"`id dn LpiaE¥§©¦¨¥¦©¦¤¤
hnWPW) oFxtr ixaC KWnd lr aqEn¨©¤§¥¦§¥¤§¤¦§©

wEqRdn(Lzn z`e ,xkOd z` gPd" : ¥©¨©©¤©¤¤§¤¥§
"xFaw)m"`x(.fh dxez §

(fh)Y ïøôòì íäøáà ì÷Liåxqg ©¦§Ÿ©§¨¨§¤§Ÿ¨¥
e"ie±`ln `Ed dWxRd lkAW s` ¨©¤§¨©¨¨¨¨¥

e"`e)m"`x(qgEind WExiRA d`xE . ¨§¥©¥©§¨
`i ,fh ` minId ixacA i"Wxl§©¦§¦§¥©¨¦

.zF`n rAx` `IxhnibA "oxtr"W¤¤§Ÿ§¦©§¦¨©§©¥
äaøä øîàL éôì±.mPgA Fl oYIW §¦¤¨©©§¥¤¦¥§¦¨

epnî ìèpL ,äNò àì èòî elôàå©£¦§©Ÿ¨¨¤¨©¦¤
ïéøèð÷ ïäL íéìBãb íéì÷L±lMW §¨¦§¦¤¥©§¨¦¤¨

wWmirlq d`n deW l)` ,p zexeka i"yx(. ¤¤¨¤¥¨§¨¦

dxy iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i ipy meil inei xeriy
מקֹום  ויׁש מקֹום, ּבכל ּבׁשקל ׁשּמתקּבלים לּסֹוחר", "עֹובר ׁשּנאמר: קנטרין, ּגדֹולים, ׁשקלים ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּמּנּו

ּבלע"ז ׁשּׁשקל  צנטיאר"ש קנטרין, ׁשהן ּגדֹולים, .יהם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַ

ß oeygxn f"i ipy mei ß

(æé)í÷iå|éðôì øLà äìtëna øLà ïBøôò äãN ©¨´̈§¥´¤§À£¤Æ©©§¥½̈£¤−¦§¥´
øLà õòä-ìëå Ba-øLà äøònäå äãOä àøîî©§¥®©¨¤Æ§©§¨¨´£¤½§¨¨¥Æ£¤´

:áéáñ Bìáb-ìëa øLà äãOa©¨¤½£¤¬§¨§ª−¨¦«
i"yx£ÔB¯ÙÚ ‰„N Ì˜iÂ∑ ליד הדיֹוט מּיד ׁשּיצא לֹו, היתה הּׂשדה ּתקּומה "וּיקם מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו .מל «»»¿≈∆¿ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

וגֹו' למקנה לאברהם העץ וכל ּבֹו אׁשר ."והּמערה ְְְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָ

(çé)éàa ìëa úç-éðá éðéòì äð÷îì íäøáàì§©§¨¨¬§¦§−̈§¥¥´§¥¥®§−Ÿ¨¥¬
:Bøéò-øòL©«©¦«

i"yx£B¯ÈÚŒ¯ÚL È‡a ÏÎa∑הקנהּו ּכּלם ּובמעמד ּכּלם .לֹוּבקרב ¿…»≈««ƒְְְֲִֶֶַַָָָֻֻ

(èé)-ìà BzLà äøN-úà íäøáà øá÷ ïë-éøçàå§©«£¥¥Á¨©̧©§¨¹̈¤¨¨´¦§À¤
ïBøáç àåä àøîî éðt-ìò äìtënä äãN úøòî§¨©º§¥¯©©§¥¨²©§¥¬©§¥−¦´¤§®

:ïòðk õøàa§¤−¤§¨«©

(ë)íäøáàì Ba-øLà äøònäå äãOä í÷iå©¨̧¨©¨¤¹§©§¨¨¯£¤²§©§¨−̈
:úç-éða úàî øá÷-úfçàì©«£ª©®̈¤¥¥−§¥¥«

˜„Ìיז  Èc ‡zÏÙÎa Èc ÔB¯ÙÚ Ï˜Á Ì˜Â¿»¬«∆¿ƒ¿»∆¿»ƒ√»
Èc ÈÏÈ‡ ÏÎÂ d· Èc ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á ‡¯ÓÓ«¿≈«¿»¿«¿»ƒ≈¿»ƒ»≈ƒ

:¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÁz ÏÎ· Èc ‡Ï˜Á·¿«¿»ƒ¿»¿≈¿¿

ÏÎaיח  ‰‡zÁ Èa ÈÈÚÏ È‰BÈ·ÊÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»ƒ¿ƒƒ¿≈≈¿≈ƒ»»¿…
:dz¯˜ Ú¯z ÈÏÚ»≈¿««¿≈

‡d˙zיט  ‰¯N ˙È Ì‰¯·‡ ¯·˜ Ôk ¯˙·e»«≈¿««¿»»»»»ƒ¿≈
‡È‰ ‡¯ÓÓ Èt‡ ÏÚ ‡zÏÙk Ï˜Á ˙¯ÚÓaƒ¿»«¬«»∆¿»««≈«¿≈ƒ

:ÔÚÎc ‡Ú¯‡a ÔB¯·Á∆¿¿«¿»ƒ¿»«

Ì‰¯·‡Ïכ  d· Èc ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á Ì˜Â¿»«¿»¿«¿»ƒ≈¿«¿»»
:‰‡zÁ Èa ÔÓ ‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï¿«¬»«¿»ƒ¿≈ƒ»»

mdxa` ly`

íéìa÷únL ,"øçqì øáò" :øîàpL¤¤¡©Ÿ¥©Ÿ¥¤¦§©§¦
íB÷î ìëa ì÷La±zFxFkA i"WxA,p §¤¤§¨¨§©¦§

oilAwn mixgFq WIW mFwn lkAW" :`¤§¨¨¤¥£¦§©§¦
."milwW zxFzA FzF`§©§¨¦

ïäL íéìBãb ïäéì÷ML íB÷î Léå§¥¨¤¦§¥¤§¦¤¥
ïéøèð÷±,lwWM lAwzn did mW mbe ©§¨¦§©¨¨¨¦§©¥§¤¤

.milFcB milwW Fl ozPW `vnp¦§¨¤¨©§¨¦§¦
.frlA y"xiipihpiv±centeniers, §©©

d`n lW zFrAhnzFCn)i"yx ifrl xve`(. ©§§¤¥¨¦
zFcigi d`n lW zFlwWn)ifrl ¦§¨¤¥¨§¦

i"yx(.fi dxez

(fi)Y ïBøôò äãN í÷iådnEwY ©¨¨§¥¤§§¨
Fl dzid±.aEWg dUrPW ¨§¨¤©£¨¨

Cìî ãéì èBéãä ãiî àöiL±oMW ¤¨¨¦©¤§§©¤¤¤¥
,dNEcbl dlr mFi FzF`AW s` ,oFxtr¤§©¤§¨¨¦§¨
didW mdxa`l qgiA hFicdl aWgp¤§©§¤§§©©§©§¨¨¤¨¨
o`M WxiR `NX dnE ."miwl` `iUp"§¦¡Ÿ¦©¤Ÿ¥©¨
xW` ziAd mwe" FnM ,oipw oFWNn¦§¦§¨§§¨©©¦£¤

"dpFTl .. xirA)l ,dk `xwie(WxiRW , ¨¦©¤¤¥©
cnre xkFn lW FgMn `vi" :i"Wx©¦¨¨¦Ÿ¤¥§¨©

mEXn :m"`xd azM ?"dpFw lW FgkA§Ÿ¤¤¨©¨§¥¦
la` ,dniTd xg` aEzM dpFTd mXW¤¨©¤¨©©©¦¨£¨
iM ,dniTd xg` aEzM dpFTd oi` o`M̈¥©¤¨©©©¦¨¦
wEqRl xAEgn Fpi` "dpwnl mdxa`l"§©§¨¨§¦§¨¥§¨©¨
okl ,minrHd wEQit ipRn ,Fl mcFTd©¥¦§¥¦©§¨¦¨¥
xzFie ."dnEwY" oFWNn "mwIe" WxiR¥©©¨¨¦§§¨§¥
WIW rnWn aEzMdOW Wxtl d`xp¦§¤§¨¥¤¥©¨©§©¤¥

` :mipipr ipW o`M("mwIedcU ¨§¥¦§¨¦©¨¨§¥
a ,"oFxtr(.. dxrOde dcVd" : ¤§©¨¤§©§¨¨

mdxa`ldpwnlmwIe"W WxiR okle ." §©§¨¨§¦§¨§¨¥¥©¤©¨¨
."dnEwY" oFWNn FWExiR "oFxtr dcU§¥¤§¥¦§§¨
WiBcn aEzMdX dn mB oaEn dfaE¨¤¨©©¤©¨©§¦
dzidW xnFl ,"oFxtr dcU" o`M̈§¥¤§©¤¨§¨
dYr cr dzidW dcVl dnEwY§¨©¨¤¤¨§¨©©¨

hFicd zEWxAxnF` KWndaE . ¦§¤§©¤§¥¥
.. FA xW` dxrOde dcVd" :aEzMd©¨©¨¤§©§¨¨£¤
zEWxl Exar mdW ,"dpwnl mdxa`l§©§¨¨§¦§¨¤¥¨§¦§

.dpFTd©¤
äãOä .. í÷iå" :àø÷î ìL BèeLôe§¤¦§¨©¨¨©¨¤
.. õòä ìëå Ba øLà äøònäå§©§¨¨£¤§¨¨¥

"'Bâå äð÷îì íäøáàì±FhEWR itNW §©§¨¨§¦§¨§¤§¦§
zaqEn "mwIe" zaiYKWnd lr mB ¥©©¨¨¤¤©©¤§¥

dcVd" :wEqRddxrOdeoke ,"'ebe ©¨©¨¤§©§¨¨§¥
mdxa`l" :eixg`NW wEqRl"dpwnl. ©¨¤§©£¨§©§¨¨§¦§¨

otF`A aEzMd xnF` dNigYAW `N ¤̀¨¤©§¦¨¥©¨§¤
KMÎxg`e ,"oFxtr dcU mwIe" :illM§¨¦©¨¨§¥¤§§©©¨

dcVd" llFM dGW hxtndxrOde §¨¥¤¤¥©¨¤§©§¨¨
xkFn lW FgMn `vIW :FWExitE ."'ebe¥¤¨¨¦Ÿ¤¥
aEzMd WExitM ,dpFw lW FgkA cnre§¨©§Ÿ¤¤§¥©¨

.mW `xwIeAgi dxez §©¦§¨¨
(gi)Y Bøéò øòL éàa ìëaaxwA §Ÿ¨¥©©¦§¤¤

mNM cnrnaE mNM±aEzMW oeiM ª¨§©£©ª¨¥¨¤¨
"lkA`NW) z"iaA "Fxir xrW i`A §¨¨¥©©¦§¥¤Ÿ

"lkl" aEzMW i wEqR lirlcM(okl , §¦§¥¨¤¨§Ÿ¨¥
`NW oeike ,"mNEM axwA" WxiR¥©§¤¤¨§¥¨¤Ÿ
okl ,"axwA" oFWl KM lM o`M mi`zn©§¦¨¨¨§§¤¤¨¥

"mNEM cnrnaE" siqFd)m"`x(. ¦§©£©¨
Bì eäð÷ä±mdxa`l" WExiRd Edf ¦§¨¤©¥§©§¨¨

."dpwnlhi dxez §¦§¨



מי dxy iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h oey`x meil inei xeriy

(áé):õøàä-íò éðôì íäøáà eçzLiå©¦§©̧Æ©§¨½̈¦§¥−©¨¨«¤

(âé)Cà øîàì õøàä-íò éðæàa ïBøôò-ìà øaãéå©§©¥̧¤¤§¹§¨§¥³©¨¨̧¤Æ¥½Ÿ©²
épnî ç÷ äãOä óñk ézúð éðòîL eì äzà-íà¦©¨¬−§¨¥®¦¨©¹¦¤³¤©¨¤Æ©´¦¤½¦

:änL éúî-úà äøa÷àå§¤§§¨¬¤¥¦−¨«¨
i"yx£ÈÚÓL eÏ ‰z‡ŒÌ‡ C‡∑ אם א" ּבכ אפׁשי אי אני ּבחּנם, וליּקח ל לׁשמע לי אֹומר אּתה «ƒ«»¿»≈ƒְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹ

ותׁשמעני  הלואי ׁשמעני", לּו לדוני ∑Èz˙.אּתה נתּתי והלואי אצלי, הּוא מּוכן ּבלע"ז, .ּכבר "ש ְְְְִִִֵֵַַַָָָ»«ƒְְְְְְִִֶַַַַַָָָ

(ãé):Bì øîàì íäøáà-úà ïBøôò ïòiå©©©̄¤§²¤©§¨−̈¥¬Ÿ«

(åè)éðéa óñk-ì÷L úàî òaøà õøà éðòîL éðãà£Ÿ¦´§¨¥½¦¤Á¤Á©§©̧¥¯Ÿ¤«¤¤²¤¥¦¬
ðéáe:øá÷ Eúî-úàå àåä-äî E ¥«§−©¦®§¤¥«§−§«Ÿ

i"yx£EÈ·e ÈÈa∑ אּלא לכלּום, חׁשּובה, היא מה ּכמֹונּו אֹוהבים ׁשני הּמכר,ּבין את ואתֿמת(ב"ר)הּנח ≈ƒ≈¿ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
.קבר  ְֹ

(æè)íäøáà ì÷Liå ïBøôò-ìà íäøáà òîLiå©¦§©´©§¨¨»¤¤§¼©¦§³Ÿ©§¨¨Æ
òaøà úç-éðá éðæàa øac øLà óñkä-úà ïøôòì§¤§½Ÿ¤©¤¾¤£¤¬¦¤−§¨§¥´§¥¥®©§©³

:øçqì øáò óñk ì÷L úBàî¥Æ¤´¤¤½¤Ÿ¥−©Ÿ¥«
i"yx£Ô¯ÙÚÏ Ì‰¯·‡ Ï˜LiÂ∑(נ וי"ו,(בכורות עׂשה,חסר לא מעט ואפּלּו הרּבה ׁשאמר פז)לפי ׁשּנטל (ב"מ «ƒ¿…«¿»»¿∆¿…ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

„‡¯Ú‡:יב  ‡nÚ Ì„˜ Ì‰¯·‡ „È‚Òe¿ƒ«¿»»√»«»¿«¿»

ÓÈÓÏ¯יג  ‡Ú¯‡„ ‡nÚ Ì„˜ ÔB¯ÙÚ ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ∆¿√»«»¿«¿»¿≈«
Ôz‡ ÈpÓ Ïa˜ e·ÈË ÈÏ „·Ú z‡ Ì‡ Ì¯a¿«ƒ«¿»≈ƒƒ«≈ƒƒ∆≈
È˙ÈÓ ˙È ¯a˜‡Â ÈpÓ ·Ò ‡Ï˜Á ÈÓ„ ‡tÒk«¿»¿≈«¿»«ƒƒ¿∆¿«»ƒƒ

:Ônz«»

dÏ:יד  ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡ ˙È ÔB¯ÙÚ ·È˙‡Â¿»≈∆¿»«¿»»¿≈«≈

Ó‡‰טו  Úa¯‡ ‡ÈÂL ‡Ú¯‡ ÈpÓ Ïa˜ ÈBaƒ̄ƒ«≈ƒƒ«¿»«¿»«¿«¿»
C˙ÈÓ ˙ÈÂ ‡È‰ ‰Ó CÈ·e ‡Èa ÛÒÎc ÔÈÚÏÒƒ¿ƒƒ¿«≈»≈»«ƒ¿»ƒ»

:¯·¿̃«

‡·¯‰Ìטז  Ï˜˙e ÔB¯ÙÚ ÔÓ Ì‰¯·‡ Ïa˜Â¿«≈«¿»»ƒ∆¿¿««¿»»
‰‡zÁ Èa Ì„˜ ÏÈlÓc ‡tÒk ˙È ÔB¯ÙÚÏ¿∆¿»«¿»¿«ƒ√»¿≈ƒ»»
‡¯BÁÒ Ïa˜˙Ó ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿«≈¿»

BÁÒ¯˙‡נ"י ( Ïa˜˙Óc:‡zÈ„Ó ÏÎa ( ¿ƒ¿«≈¿»»¿»¿ƒ¿»

mdxa` ly`

(bi)Y éðòîL eì äzà íà CàdY` ©¦©¨§¨¥¦©¨
mPgA gTle Ll rnWl il xnF`± ¥¦¦§Ÿ©§§¦©§¦¨

iYzp dcVd iprnW" :`i wEqR lirlcM§¦§¥¨§¨¥¦©¨¤¨©¦
."Kl̈

Cëa éLôà éà éðà±.KkA ipFvx oi` £¦¦¤§¦§¨¥§¦§¨
hrnl `AW ,"K`" zaiY llbA oM Wxtn§¨¥¥¦§©¥©©¤¨§©¥

dlrnl xEn`d z` lFlWle)m"`x(. §¦§¤¨¨§©§¨
Y éðòîL eì äzà íà Cài`eld ©¦©¨§¨¥¦©§©

iprnWze±:eh ,p oOwl i"Wx mB d`x §¦§§¥¦§¥©©¦§©¨
."i`eld oFWlE dWTA oFWl"§©¨¨§©§©

Y ézúði"`pec±donai.f"rla ¨©¦
l xvF`Aifr.iYzp :mBxzn i"Wx §©©£¥©¦§©§¥¨©¦

lr dfA mElM siqFn Fpi` dxF`kle§¦§¨¥¦§¨¤©
ipirn" A d`x la` .`xwOd oFWl§©¦§¨£¨§¥§©§§¥
ixFhqd oFNnA `vOW ,azFMW "mb £̀¨¤¥¤¨¨§¦¦§¦
lW FPnGn) ziztxSd dtVd lW¤©¨¨©¨§¨¦¦§©¤

i"Wx(mB zxn`p Ff daiYW , ©¦¤¥¨¤¡¤¤©
F` ,"FzEWxl cinrdl" :lW zErnWnA§©§¨¤§©£¦¦§
zpEM ,xnFlM ."dghad lr ricFdl"§¦©©©§¨¨§©©¨©
o`M xEn`d "iYzp"W xnFl i"Wx©¦©¤¨©¦¨¨¨
,lrFtA dpizp oFWl Fpi` xar oFWlA¦§¨¨¥§§¦¨§©
xaM :Fl xnF`M `N` ,ozp xaMW¤§¨¨©¤¨§¥§¨

z` LzEWxl iYcnrd xakE ,iYghad¦§©§¦§¨¤¡©§¦¦§§¤
okEn" i"Wx xnF`X dn Edfe .mElWYd©©§§¤©¤¥©¦¨
xnF`X dn df itl K` ."ilv` `Ed¤§¦©§¦¤©¤¥
Edf ,"xaM Ll iYzp i`elde" :KMÎxg ©̀©¨§©§©¨©¦§§¨¤

."iYzp"A sqFp WExiR¥¨§¨©¦
àeä ïëeî±."dcVd sqM" ¨¤¤©¨¤

"ézúð" éàåìäå ,éìöà±d`xp ¤§¦§©§©¨©¦¦§¤
FWExiRW "Fl" zaiY i"Wx zrcNW¤§©©©¦¥©¤¥
ENi`kE ,"iYzp" lr mB zaqEn ,i`eld©§©¤¤©©¨©¦§¦

iYzp Ele iprnW El :aEzM)yeal(okle . ¨§¨¥¦§¨©¦§¨¥
.xar oFWlA "iYzp" xn`̈©¨©¦¦§¨¨

øák Eì±df ixd :Wxtn Fpi` o`M §§¨¨¥§¨¥£¥¤
iAB lirl WxiRW FnM Ll iYzPW inM§¦¤¨©¦§§¤¥©§¥©¥
cil cIn xaFr sqMdW oeiM ,dcÜ¤¥¨¤©¤¤¥¦¨§¨

)l"yxdn(,"iPOn gw" :Fl xnF` ixd mbe ,§©£¥¥©¦¤¦
lrFtA dpizPd dxqg oicrW)g"ty(. ¤£©¦£¥¨©§¦¨§©

`Ed dOM cr FzF`xdl oM Fl xn`e§¨©¥§©§©©¨
.dcVd lr Fl mNWl FYrcA WEgp̈§©§§©¥©©¨¤
WxtOW ak ,ci lirl i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦§¥¤§¨¥
dcVd sqM Ll ip` ozFp" :xg` otF`A§¤©¥¥£¦§¤¤©¨¤

."iPOn Edgweci dxez §¨¥¦¤¦
(eh)ðéáe éðéaY EmiadF` ipW oiA ¥¦¥§¥§¥£¦

EpFnM±xn` oipr dfi`l ,oM `l m` iM ¨¦¦Ÿ¥§¥¤¦§¨¨©
."LpiaE ipiA" :Fl¥¦¥§

íeìëì äáeLç "àéä äî"±oeiM ©¦£¨¦§¥¨
zaiY minrtNW,liCbdl d`A "dn" ¤¦§¨¦¥©©¨¨§©§¦

xnFle hrnl `A o`MW siqFd okl̈¥¦¤¨¨§©¥§©
mElkl daEWg Dpi`W)m"`x(. ¤¥¨£¨¦§

Eúî úàå" øënä úà çpä àlà¤¨©©¤©¤¤§¤¥§
"øá÷±"xFaw Lzn z`e"W oeiMn §Ÿ¦¥¨¤§¤¥§§

xEAigd e"`eA)(ipia"l xAgzn Fpi` §¨©¦¥¦§©¥§¥¦
dGW i"Wx siqFd okl ,"`id dn LpiaE¥§©¦¨¥¦©¦¤¤
hnWPW) oFxtr ixaC KWnd lr aqEn¨©¤§¥¦§¥¤§¤¦§©

wEqRdn(Lzn z`e ,xkOd z` gPd" : ¥©¨©©¤©¤¤§¤¥§
"xFaw)m"`x(.fh dxez §

(fh)Y ïøôòì íäøáà ì÷Liåxqg ©¦§Ÿ©§¨¨§¤§Ÿ¨¥
e"ie±`ln `Ed dWxRd lkAW s` ¨©¤§¨©¨¨¨¨¥

e"`e)m"`x(qgEind WExiRA d`xE . ¨§¥©¥©§¨
`i ,fh ` minId ixacA i"Wxl§©¦§¦§¥©¨¦

.zF`n rAx` `IxhnibA "oxtr"W¤¤§Ÿ§¦©§¦¨©§©¥
äaøä øîàL éôì±.mPgA Fl oYIW §¦¤¨©©§¥¤¦¥§¦¨

epnî ìèpL ,äNò àì èòî elôàå©£¦§©Ÿ¨¨¤¨©¦¤
ïéøèð÷ ïäL íéìBãb íéì÷L±lMW §¨¦§¦¤¥©§¨¦¤¨

wWmirlq d`n deW l)` ,p zexeka i"yx(. ¤¤¨¤¥¨§¨¦

dxy iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i ipy meil inei xeriy
מקֹום  ויׁש מקֹום, ּבכל ּבׁשקל ׁשּמתקּבלים לּסֹוחר", "עֹובר ׁשּנאמר: קנטרין, ּגדֹולים, ׁשקלים ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּמּנּו

ּבלע"ז ׁשּׁשקל  צנטיאר"ש קנטרין, ׁשהן ּגדֹולים, .יהם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַ

ß oeygxn f"i ipy mei ß

(æé)í÷iå|éðôì øLà äìtëna øLà ïBøôò äãN ©¨´̈§¥´¤§À£¤Æ©©§¥½̈£¤−¦§¥´
øLà õòä-ìëå Ba-øLà äøònäå äãOä àøîî©§¥®©¨¤Æ§©§¨¨´£¤½§¨¨¥Æ£¤´

:áéáñ Bìáb-ìëa øLà äãOa©¨¤½£¤¬§¨§ª−¨¦«
i"yx£ÔB¯ÙÚ ‰„N Ì˜iÂ∑ ליד הדיֹוט מּיד ׁשּיצא לֹו, היתה הּׂשדה ּתקּומה "וּיקם מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו .מל «»»¿≈∆¿ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

וגֹו' למקנה לאברהם העץ וכל ּבֹו אׁשר ."והּמערה ְְְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָ

(çé)éàa ìëa úç-éðá éðéòì äð÷îì íäøáàì§©§¨¨¬§¦§−̈§¥¥´§¥¥®§−Ÿ¨¥¬
:Bøéò-øòL©«©¦«

i"yx£B¯ÈÚŒ¯ÚL È‡a ÏÎa∑הקנהּו ּכּלם ּובמעמד ּכּלם .לֹוּבקרב ¿…»≈««ƒְְְֲִֶֶַַָָָֻֻ

(èé)-ìà BzLà äøN-úà íäøáà øá÷ ïë-éøçàå§©«£¥¥Á¨©̧©§¨¹̈¤¨¨´¦§À¤
ïBøáç àåä àøîî éðt-ìò äìtënä äãN úøòî§¨©º§¥¯©©§¥¨²©§¥¬©§¥−¦´¤§®

:ïòðk õøàa§¤−¤§¨«©

(ë)íäøáàì Ba-øLà äøònäå äãOä í÷iå©¨̧¨©¨¤¹§©§¨¨¯£¤²§©§¨−̈
:úç-éða úàî øá÷-úfçàì©«£ª©®̈¤¥¥−§¥¥«

˜„Ìיז  Èc ‡zÏÙÎa Èc ÔB¯ÙÚ Ï˜Á Ì˜Â¿»¬«∆¿ƒ¿»∆¿»ƒ√»
Èc ÈÏÈ‡ ÏÎÂ d· Èc ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á ‡¯ÓÓ«¿≈«¿»¿«¿»ƒ≈¿»ƒ»≈ƒ

:¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÁz ÏÎ· Èc ‡Ï˜Á·¿«¿»ƒ¿»¿≈¿¿

ÏÎaיח  ‰‡zÁ Èa ÈÈÚÏ È‰BÈ·ÊÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»ƒ¿ƒƒ¿≈≈¿≈ƒ»»¿…
:dz¯˜ Ú¯z ÈÏÚ»≈¿««¿≈

‡d˙zיט  ‰¯N ˙È Ì‰¯·‡ ¯·˜ Ôk ¯˙·e»«≈¿««¿»»»»»ƒ¿≈
‡È‰ ‡¯ÓÓ Èt‡ ÏÚ ‡zÏÙk Ï˜Á ˙¯ÚÓaƒ¿»«¬«»∆¿»««≈«¿≈ƒ

:ÔÚÎc ‡Ú¯‡a ÔB¯·Á∆¿¿«¿»ƒ¿»«

Ì‰¯·‡Ïכ  d· Èc ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á Ì˜Â¿»«¿»¿«¿»ƒ≈¿«¿»»
:‰‡zÁ Èa ÔÓ ‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï¿«¬»«¿»ƒ¿≈ƒ»»

mdxa` ly`

íéìa÷únL ,"øçqì øáò" :øîàpL¤¤¡©Ÿ¥©Ÿ¥¤¦§©§¦
íB÷î ìëa ì÷La±zFxFkA i"WxA,p §¤¤§¨¨§©¦§

oilAwn mixgFq WIW mFwn lkAW" :`¤§¨¨¤¥£¦§©§¦
."milwW zxFzA FzF`§©§¨¦

ïäL íéìBãb ïäéì÷ML íB÷î Léå§¥¨¤¦§¥¤§¦¤¥
ïéøèð÷±,lwWM lAwzn did mW mbe ©§¨¦§©¨¨¨¦§©¥§¤¤

.milFcB milwW Fl ozPW `vnp¦§¨¤¨©§¨¦§¦
.frlA y"xiipihpiv±centeniers, §©©

d`n lW zFrAhnzFCn)i"yx ifrl xve`(. ©§§¤¥¨¦
zFcigi d`n lW zFlwWn)ifrl ¦§¨¤¥¨§¦

i"yx(.fi dxez

(fi)Y ïBøôò äãN í÷iådnEwY ©¨¨§¥¤§§¨
Fl dzid±.aEWg dUrPW ¨§¨¤©£¨¨

Cìî ãéì èBéãä ãiî àöiL±oMW ¤¨¨¦©¤§§©¤¤¤¥
,dNEcbl dlr mFi FzF`AW s` ,oFxtr¤§©¤§¨¨¦§¨
didW mdxa`l qgiA hFicdl aWgp¤§©§¤§§©©§©§¨¨¤¨¨
o`M WxiR `NX dnE ."miwl` `iUp"§¦¡Ÿ¦©¤Ÿ¥©¨
xW` ziAd mwe" FnM ,oipw oFWNn¦§¦§¨§§¨©©¦£¤

"dpFTl .. xirA)l ,dk `xwie(WxiRW , ¨¦©¤¤¥©
cnre xkFn lW FgMn `vi" :i"Wx©¦¨¨¦Ÿ¤¥§¨©

mEXn :m"`xd azM ?"dpFw lW FgkA§Ÿ¤¤¨©¨§¥¦
la` ,dniTd xg` aEzM dpFTd mXW¤¨©¤¨©©©¦¨£¨
iM ,dniTd xg` aEzM dpFTd oi` o`M̈¥©¤¨©©©¦¨¦
wEqRl xAEgn Fpi` "dpwnl mdxa`l"§©§¨¨§¦§¨¥§¨©¨
okl ,minrHd wEQit ipRn ,Fl mcFTd©¥¦§¥¦©§¨¦¨¥
xzFie ."dnEwY" oFWNn "mwIe" WxiR¥©©¨¨¦§§¨§¥
WIW rnWn aEzMdOW Wxtl d`xp¦§¤§¨¥¤¥©¨©§©¤¥

` :mipipr ipW o`M("mwIedcU ¨§¥¦§¨¦©¨¨§¥
a ,"oFxtr(.. dxrOde dcVd" : ¤§©¨¤§©§¨¨

mdxa`ldpwnlmwIe"W WxiR okle ." §©§¨¨§¦§¨§¨¥¥©¤©¨¨
."dnEwY" oFWNn FWExiR "oFxtr dcU§¥¤§¥¦§§¨
WiBcn aEzMdX dn mB oaEn dfaE¨¤¨©©¤©¨©§¦
dzidW xnFl ,"oFxtr dcU" o`M̈§¥¤§©¤¨§¨
dYr cr dzidW dcVl dnEwY§¨©¨¤¤¨§¨©©¨

hFicd zEWxAxnF` KWndaE . ¦§¤§©¤§¥¥
.. FA xW` dxrOde dcVd" :aEzMd©¨©¨¤§©§¨¨£¤
zEWxl Exar mdW ,"dpwnl mdxa`l§©§¨¨§¦§¨¤¥¨§¦§

.dpFTd©¤
äãOä .. í÷iå" :àø÷î ìL BèeLôe§¤¦§¨©¨¨©¨¤
.. õòä ìëå Ba øLà äøònäå§©§¨¨£¤§¨¨¥

"'Bâå äð÷îì íäøáàì±FhEWR itNW §©§¨¨§¦§¨§¤§¦§
zaqEn "mwIe" zaiYKWnd lr mB ¥©©¨¨¤¤©©¤§¥

dcVd" :wEqRddxrOdeoke ,"'ebe ©¨©¨¤§©§¨¨§¥
mdxa`l" :eixg`NW wEqRl"dpwnl. ©¨¤§©£¨§©§¨¨§¦§¨

otF`A aEzMd xnF` dNigYAW `N ¤̀¨¤©§¦¨¥©¨§¤
KMÎxg`e ,"oFxtr dcU mwIe" :illM§¨¦©¨¨§¥¤§§©©¨

dcVd" llFM dGW hxtndxrOde §¨¥¤¤¥©¨¤§©§¨¨
xkFn lW FgMn `vIW :FWExitE ."'ebe¥¤¨¨¦Ÿ¤¥
aEzMd WExitM ,dpFw lW FgkA cnre§¨©§Ÿ¤¤§¥©¨

.mW `xwIeAgi dxez §©¦§¨¨
(gi)Y Bøéò øòL éàa ìëaaxwA §Ÿ¨¥©©¦§¤¤

mNM cnrnaE mNM±aEzMW oeiM ª¨§©£©ª¨¥¨¤¨
"lkA`NW) z"iaA "Fxir xrW i`A §¨¨¥©©¦§¥¤Ÿ

"lkl" aEzMW i wEqR lirlcM(okl , §¦§¥¨¤¨§Ÿ¨¥
`NW oeike ,"mNEM axwA" WxiR¥©§¤¤¨§¥¨¤Ÿ
okl ,"axwA" oFWl KM lM o`M mi`zn©§¦¨¨¨§§¤¤¨¥

"mNEM cnrnaE" siqFd)m"`x(. ¦§©£©¨
Bì eäð÷ä±mdxa`l" WExiRd Edf ¦§¨¤©¥§©§¨¨

."dpwnlhi dxez §¦§¨



dxyמב iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i ipy meil inei xeriy

ãë(à)Cøa ýåýéå íéîia àa ï÷æ íäøáàå§©§¨¨´¨¥½−̈©¨¦®©«Ÿ̈²¥©¬
:ìka íäøáà-úà¤©§¨−̈©«Ÿ

i"yx£Ïka Ì‰¯·‡Œ˙‡ C¯a∑ ּבגימ עֹולה להּׂשיאֹו"ּבּכל" צרי היה ּבן, לֹו ׁשהיה ּומאחר 'ּבן', .אּׁשה טרּיא ≈«∆«¿»»«…ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(346 'nr d 'nr zegiy ihewl)

ּבּבּבּבןןןן ּבּבּבּבגימטרגימטרגימטרגימטרּיּיּיּיאאאא עעעעֹוֹוֹוֹולהלהלהלה א)ּבּבּבּבּכּכּכּכלללל,,,, כד, (רש"י ַַַַֹֹ ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
להּׂשיאֹו לבנֹו האב ּבחּיּוב והרי אליעזר, ׁשל ׁשליחּותֹו לפני ּבּכל" אברהם את ּבר "וה' הּכתּוב הקּדים מּדּוע הקׁשה: ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻלרׁש"י

אּׁשה. להּׂשיאֹו הצר ולכן "ּבן", ּבגימטרּיא ׁש"ּבּכל" מפרׁש לכן לא. אֹו ּבּכל ּומבר עׁשיר הּוא האב אם הבּדל אין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻאּׁשה

(á)ìLnä Búéa ï÷æ Bcáò-ìà íäøáà øîàiå©Ÿ́¤©§¨À̈¤©§Æ§©´¥½©¥−
:éëøé úçz Eãé àð-íéN Bì-øLà-ìëa§¨£¤®¦«¨¬¨«§−©¬©§¥¦«

i"yx£B˙Èa Ô˜Ê∑ זקן נקּוד ּדבּוק, ׁשהּוא ÈÎ¯È.לפי ˙Áz∑(לח חפץ (שבועות ּבידֹו ׁשּיּטל צרי ׁשהּנׁשּבע לפי ¿«≈ְְִֶַָָ««¿≈ƒְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
והיתה  צער עלֿידי לֹו ּובאה לֹו, ראׁשֹונה מצוה היתה והּמילה ּתפּלין, אֹו ּתֹורה, ספר ּכגֹון: מצוה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשל

ּונטלּה. עליו מילת (חביבה קדם לֹו ראׁשֹונה היתה אברהם ׁשּׁשל לפי ּבמילתֹו, העבד להׁשּביע לֹו והיה ,'ירכ 'ּתחת אמר ּׁשּלא מה לֹומר: ורֹוצה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

להבין  וקל .)העבד, ְְִֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 38 cenr ,` wlg zegiyÎihewl itÎlr)

drEaWA utg zhiwp§¦©¥¤¦§¨

ירכיירכיירכיירכי:::: ּתּתּתּתחתחתחתחת ידידידיד ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽׂשׂשׂשׂשיםיםיםים־־־־נאנאנאנא
מצוה ׁשל חפץ ּבידֹו ׁשּיּטל צרי ׁשהּנׁשּבע רש"י)לפי ובפירוש ב. (כד, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

נּתנה ׁשּלא עד הּתֹורה ּכל קּים אבינּו אברהם ב)והּנה, כח, אחרת?(יומא ּבמצוה הׁשּביעֹו לא מה מּפני עּיּון צרי ואם־ּכן , ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
הּזקן רּבנּו ּׁשהקׁשה מה ּבהקּדים זה, היום)ויּובן בעצם המתחיל' 'דיבור לך לך פרשת אור אברהם (תורה ׁשּקּים מּכיון ּדלכאֹורה , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ה'? ׁשּצּוהּו עד מילה ּבמצות המּתין מה מּפני ּכּלּה, הּתֹורה ּכל ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻאבינּו
להחּדיר  אפׁשרּות היתה לא מּתן־ּתֹורה ּדקדם ּתֹורה, מּתן ׁשּלאחרי להּמצֹות האבֹות ׁשל הּמצֹות ּבין חּלּוק ׁשּיׁש ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹאּלא
ּבין  קׁשר ּׁשאין היינּו לרֹומי" יעלּו לא סּוריא ּובני לסּוריא, ירדּו לא רֹומי ׁש"ּבני ּגזרה היתה ּכי העֹולם, ּבגׁשמּיּות ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻקדּׁשה
ּבחפץ  ׁשהיתה (והּקדּׁשה  הּגׁשמי ּבחפץ הּקדּׁשה להחּדיר ּכח היה לא ּדהאבֹות הּמצֹות ּבקּיּום ולכן להרּוחנּיּות, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻֻהּגׁשמּיּות 
להחּדיר  אפׁשר הּמצוה קּיּום ועל־ידי הּנ"ל, ּגזרה נתּבּטלה מּתן־ּתֹורה לאחר מה־ּׁשאין־ּכן הּמצוה); עׂשּית ּבׁשעת רק ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָהיתה

ּבתמידּות. ּבֹו נׁשארת הּקדּׁשה ולכן הּמצוה, נעׂשית ׁשּבֹו הּגׁשמי ּבחפץ ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻקדּׁשה

È˙א  CÈ¯a ÈÈÂ ÔÈÓBÈa ÏÚ ·ÈÒ Ì‰¯·‡Â¿«¿»»ƒ»¿ƒ«»¿ƒ»
:‡lÎa Ì‰¯·‡«¿»»¿…»

„·d˙Èב  ‡·Ò d„·ÚÏ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¿«¿≈»»¿≈≈
˙BÁz C„È ÔÚÎ ÈÂL dÏ Èc ÏÎa ËÈlLc¿«ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿«¿»¿

:Èk¯È«¿ƒ

mdxa` ly`

(`)ìka íäøáà úà Cøa"lMA" ± ¥©¤©§¨¨©Ÿ©Ÿ
"oA" `IxhnibA dlFr±`A dfaE ¤§¦©§¦¨¥¨¤¨

dn lM ,oA Fl did `NW crW ,Epl xnFl©¨¤©¤Ÿ¨¨¥¨©
,mElkl Flv` aWgp did `l FkxA 'dX¤¥§Ÿ¨¨¤§¨¤§¦§
Flv` aWgp oA Fl didW xg`l wxe§©§©©¤¨¨¥¤§¨¤§

"lMA" FkxA 'dW)`"eb(. ¤¥§©Ÿ
éøö äéä ïa Bì äéäL øçàîeC ¥©©¤¨¨¥¨¨¨¦

äMà BàéOäì±xWTd oaEn df iR lre §©¦¦¨§©¦¤¨©¤¤
KWndl df wEqtA xEn`d oiA¥¨¨§¨¤§¤§¥

.dWxRda dxez ©¨¨¨
(a)Y Búéa ï÷æwEaC `EdW itl± §©¥§¦¤¨

."Fzia"l§¥
"ï÷æ" ãe÷ð±.owf `le ¨§©§Ÿ¨¥

Y éëøé úçzKixv rAWPdW itl ©©§¥¦§¦¤©¦§¨¨¦

oFbM ,devn lW utg FciA lHIW¤¦Ÿ§¨¥¤¤¦§¨§
oiNtY F` dxFY xtq±zFrEaW d`x ¥¤¨§¦¦§¥§

i"WxaE ,"`vtg iqERz`l" :a ,gl§©§¥¤§¨§©¦
,oiNitY F` dxFY xtq F`" :mẄ¥¤¨§¦¦
zixA xfril`l DiqRz`C mdxa`M§©§¨¨§©§§¥¤¡¦¤¤§¦

."dlin¦¨
Bì äðBLàø äåöî äúéä äìénäå± §©¦¨¨§¨¦§¨¦¨

dfaE ,dcwrd zevn dzid dixg`e§©£¤¨¨§¨¦§©¨£¥¨¨¤
EdlrdW wgviA fg` `l dOl x`an§¨¥¨¨Ÿ¨©§¦§¨¤¤¡¨

`EdÎKExAÎWFcTd zevnA dlFr)x`a ¨§¦§©©¨¨
dcya(.

äáéáç äúéäå øòö éãé-ìò Bì äàáe¨¨©§¥©©§¨§¨£¦¨
åéìò±.eilr daiag dzid okle ,xnFlM ¨¨§©§¨¥¨§¨£¦¨¨¨

`l dOl x`an dfAW xnFl Wie§¥©¤¨¤§¨¥¨¨Ÿ

iM ,FNW FzlinA xfril` z` riAWd¦§¦©¤¡¦¤¤§¦¨¤¦
daiage xrv ici lr dzid FNW Fzlin¦¨¤¨§¨©§¥©©©£¦¨
.xfril` lW FzliOn xzFi ,eilr̈¨¥¦¦¨¤¡¦¤¤

exEB"driAWd `NX dOW azM "dix` §©©§¥¨©¤©¤Ÿ¦§¦©
wlg dGW mEXn ,FzlinA xfril` z ¤̀¡¦¤¤§¦¨¦¤¤¥¤
lW Fzlin wxe ,utg `xwp Fpi`e FtEBn¦§¥¦§¨¥¤§©¦¨¤

.utg z`xwp xg ©̀¥¦§¥¥¤
dìèðe)(.±miqEtcE ciÎiazM dAxdA §¨¨§©§¥¦§¥¨§¦

mB `ide .Ff daiY miqxFB `l mipFW`x¦¦Ÿ§¦¥¨§¦©
lhPW `Ed xfril` ixdW ,zpaEn Dpi ¥̀¨¤¤¤£¥¡¦¤¤¤¨©
oM m` `N` .mdxa` lW Fzlin z ¤̀¦¨¤©§¨¨¤¨¦¥
,dilr riAWdW oiprl "DlhpE" Wxtp§¨¥§¨¨§¦§©¤¦§¦©¨¤¨

.Dlhp Fnvr `EdW `leb dxez §Ÿ¤©§§¨¨

dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i ipy meil inei xeriy
הּגׁשמי, ּבּבׂשר הּקדּׁשה להחּדיר ּבכחם היה ולכן ּתֹורה, מּתן קדם האבֹות עליה ׁשּנצטּוּו מילה מצות היא מּכ ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻּבׁשֹונה
ּתחּדר  הּמצוה ׁשּקדּׁשת ּבכדי ׁשּיצטּוה, עד זֹו מצוה ּבקּיּום אברהם ׁשהמּתין הּטעם וזהּו קדּׁשה. ׁשל חפץ להיֹות ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻֻונהּפ
חפצא  ׁשהיה הּיחיד הּדבר - ּדוקא ירכֹו ּתחת ידֹו ׂשימת על־ידי אברהם הׁשּביעֹו ּומּׁשּום־הכי ּתמידי, ּובאפן ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבגׁשמּיּות

ְִָֻּדקדּׁשה.

(â)õøàä éýìûå íéîMä éýìû ýåýéa EòéaLàå§©§¦´£½©«Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´©¨©½¦¥«Ÿ¥−¨¨®¤
øLà éðòðkä úBðaî éðáì äMà çwú-àì øLà£¤̧«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½¦§Æ©§©«£¦½£¤¬

:Baø÷a áLBé éëðà̈«Ÿ¦−¥¬§¦§«

(ã)äMà zç÷ìå Cìz ézãìBî-ìàå éöøà-ìà ék¦¯¤©§¦²§¤«©§¦−¥¥®§¨«©§¨¬¦−̈
:÷çöéì éðáì¦§¦¬§¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 84 cenr ,` wlg g"nyz zegiyd xtq itÎlr)

minXAW Epia`l mipA siqFdl§¦¨¦§¨¦¤©¨©¦

ליצחקליצחקליצחקליצחק:::: לבנילבנילבנילבני אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה ולקחולקחולקחולקחּתּתּתּת ּתּתּתּתלללל ואלואלואלואל־־־־ממממֹוֹוֹוֹולדלדלדלדּתּתּתּתיייי אלאלאלאל־־־־ארציארציארציארצי ד)ּכּכּכּכיייי (כד, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
לבנֹו. אּׁשה לקחת לחרן, עבּדֹו אליעזר את אברהם ׁשליחת היא ּבּתֹורה ׁשּמצינּו הראׁשֹונה ְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהּׁשליחּות

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הֹוראה מּזה ללמד ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹויׁש
את  לעׂשֹות היא האדם על הּמּטלת ּבּמעלה הראׁשֹונה יהּודים הּׁשליחּות עֹוד לקרב ּורבּו", ּד"ּפרּו הענין לפעל ּבֹו, הּתלּוי ּכל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

ז"ל חכמינּו ּוכמאמר ׁשּבּׁשמים, לאבינּו "ּבנים" עֹוד ׁשּיתוּספּו ּומצֹות, ב)לתֹורה יט, ּתֹורה (סנהדרין חברֹו ּבן את הּמלּמד "ּכל ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ילדֹו". ּכאּלּו הּכתּוב עליו ְְֲִֶַַָָָָמעלה

ּבעֹולם" מקֹום ׁשל אף "חרֹון לחרן, עד עבּדֹו אליעזר את ׁשלח ׁשאברהם נח)ּוכמֹו פרשת סוף רש"י האדם (ּפרּוׁש על כן ּכמֹו , ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
יהּודי  אֹותֹו ׁשּגם עד השי"ת, לעבֹודת ּולקרבֹו יהּודי עֹוד ׁשם למצֹוא ּכדי ּומצֹות מּתֹורה "ריקים" ׁשהם למקֹומֹות ּגם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָללכת

ׁשּבּׁשמים. לאביהם יהּודים עֹוד לקרב הּוא ּגם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָיפעל

(ä)äMàä äáàú-àì éìeà ãáòä åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¨¤½¤©Æ«ŸŸ¤´¨«¦½̈
áéLà áLää úàfä õøàä-ìà éøçà úëìì̈¤¬¤©«£©−¤¨¨´¤©®Ÿ¤«¨¥³¨¦Æ

ða-úà:íMî úàöé-øLà õøàä-ìà E ¤¦§½¤¨−̈¤£¤¨¨¬¨¦¨«

(å)éða-úà áéLz-ït Eì øîMä íäøáà åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈©§¨¨®¦¨´¤§½¤¨¦¬¤§¦−
:änL̈«¨

(æ)ýåýé|éáà úéaî éðç÷ì øLà íéîMä éýìû §Ÿ̈´¡Ÿ¥´©¨©À¦£¤̧§¨©¹¦¦¥´¨¦»
éì-òaLð øLàå éì-øac øLàå ézãìBî õøàîe¥¤´¤«©§¦¼©«£¤̧¦¤¦¹©«£¤³¦§©¦Æ
çìLé àeä úàfä õøàä-úà ïzà Eòøæì øîàì¥½Ÿ§©̧§£½¤¥−¤¨¨´¤©®ŸÀ¦§©³

éðôì Bëàìî:íMî éðáì äMà zç÷ìå E ©§¨Æ§¨¤½§¨«©§¨¬¦¨²¦§¦−¦¨«
i"yx£È·‡ ˙ÈaÓ ÈÁ˜Ï ¯L‡ ÌÈÓM‰ È‰Ï‡ '‰∑ואׁשּביע" אמר ּולמעלה הארץ', 'ואלהי אמר: ולא ¡…≈«»«ƒ¬∆¿»«ƒƒ≈»ƒְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

„iÓL‡ג  ‡‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa CÏÚ Ìi˜‡Â«¬«≈¬»¿≈¿»«¿»¡»»ƒ¿«»
È¯·Ï ‡˙z‡ ·q˙ ‡Ïc ‡Ú¯‡„ ‡‰Ï‡Â≈»»¿«¿»¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ

:ÔB‰ÈÈa ·˙È ‡‡ Èc È‡Úk ˙aÓƒ¿«¿«¬»≈ƒ¬»»≈≈≈

q˙Â·ד  ÏÈÊÈz È˙e„lÈÏe ÈÚ¯‡Ï ÔÈ‰Ï‡¡»≈¿«¿ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿ƒ«
:˜ÁˆÈÏ È¯·Ï ‡˙z‡ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

‡z˙‡ה  È·È˙ ‡Ï ÌÈ‡Ó ‡„·Ú dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»ƒ»≈≈ƒ¿»
˙È ·È˙‡ ‡·˙‡‰ ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï È¯˙· È˙ÈÓÏ¿≈≈«¿«¿«¿»»»«¬»»»≈»

:ÔnzÓ ‡z˜Ù Èc ‡Ú¯‡Ï C¯a¿»¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ«»

ÓÏÈc‡ו  CÏ ¯nzÒ‡ Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»ƒ¿««»ƒ¿»
:Ôn˙Ï È¯a ˙È ·È˙»̇≈»¿ƒ¿«»

‡a‡ז  ˙ÈaÓ È¯a„ Èc ‡iÓL„ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ¿«»ƒ«¿«ƒƒ≈«»
ÈÏ Ìi˜ È„Â ÈÏ ÏlÓ È„Â È˙e„ÏÈ Ú¯‡Óe≈¬««¿ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ«≈ƒ
‡e‰ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È Ôz‡ C¯·Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿»∆≈»«¿»»»
È¯·Ï ‡˙z‡ ·q˙Â CÓ„˜ dÎ‡ÏÓ ÁÏLÈƒ¿««¿»≈√»»¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ

:ÔnzÓƒ«»

mdxa` ly`

(f)éðç÷ì øLà íéîMä éäìà 'ä¡Ÿ¥©¨©¦£¤§¨©¦
Y éáà úéaîidl`e" :xn` `le ¦¥¨¦§Ÿ¨©¥Ÿ¥

dlrnlE ,"ux`d±.b wEqR ¨¨¤§©§¨¨
éäìà 'äa] EòéaLàå" :øîà̈©§©§¦£©¡Ÿ¥

,["õøàä éäìàå íéîMä±`Ed oM ©¨©¦¥Ÿ¥¨¨¤¥
.ipWe oFW`x qEtcA¦§¦§¥¦

íéîMä éäìà" àeä åLëò :Bì øîà̈©©§¨¡Ÿ¥©¨©¦
éôa åézìbøäL ,"õøàä éäìàå¥Ÿ¥¨¨¤¤¦§©§¦§¦

úBiøaä±.mW i"WxaE bl ,`k lirlcM ©§¦§¦§¥§©¦¨
äéä "éáà úéaî éðç÷ì"Lk ìáà£¨§¤§¨©¦¦¥¨¦¨¨
éäìà" àìå "íéîMä éäìà"¡Ÿ¥©¨©¦§Ÿ¡Ÿ¥
íìBò éàa eéä àlL ,"õøàä̈¨¤¤Ÿ¨¨¥¨



מג dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i ipy meil inei xeriy

ãë(à)Cøa ýåýéå íéîia àa ï÷æ íäøáàå§©§¨¨´¨¥½−̈©¨¦®©«Ÿ̈²¥©¬
:ìka íäøáà-úà¤©§¨−̈©«Ÿ

i"yx£Ïka Ì‰¯·‡Œ˙‡ C¯a∑ ּבגימ עֹולה להּׂשיאֹו"ּבּכל" צרי היה ּבן, לֹו ׁשהיה ּומאחר 'ּבן', .אּׁשה טרּיא ≈«∆«¿»»«…ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(346 'nr d 'nr zegiy ihewl)

ּבּבּבּבןןןן ּבּבּבּבגימטרגימטרגימטרגימטרּיּיּיּיאאאא עעעעֹוֹוֹוֹולהלהלהלה א)ּבּבּבּבּכּכּכּכלללל,,,, כד, (רש"י ַַַַֹֹ ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
להּׂשיאֹו לבנֹו האב ּבחּיּוב והרי אליעזר, ׁשל ׁשליחּותֹו לפני ּבּכל" אברהם את ּבר "וה' הּכתּוב הקּדים מּדּוע הקׁשה: ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻלרׁש"י

אּׁשה. להּׂשיאֹו הצר ולכן "ּבן", ּבגימטרּיא ׁש"ּבּכל" מפרׁש לכן לא. אֹו ּבּכל ּומבר עׁשיר הּוא האב אם הבּדל אין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻאּׁשה

(á)ìLnä Búéa ï÷æ Bcáò-ìà íäøáà øîàiå©Ÿ́¤©§¨À̈¤©§Æ§©´¥½©¥−
:éëøé úçz Eãé àð-íéN Bì-øLà-ìëa§¨£¤®¦«¨¬¨«§−©¬©§¥¦«

i"yx£B˙Èa Ô˜Ê∑ זקן נקּוד ּדבּוק, ׁשהּוא ÈÎ¯È.לפי ˙Áz∑(לח חפץ (שבועות ּבידֹו ׁשּיּטל צרי ׁשהּנׁשּבע לפי ¿«≈ְְִֶַָָ««¿≈ƒְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
והיתה  צער עלֿידי לֹו ּובאה לֹו, ראׁשֹונה מצוה היתה והּמילה ּתפּלין, אֹו ּתֹורה, ספר ּכגֹון: מצוה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשל

ּונטלּה. עליו מילת (חביבה קדם לֹו ראׁשֹונה היתה אברהם ׁשּׁשל לפי ּבמילתֹו, העבד להׁשּביע לֹו והיה ,'ירכ 'ּתחת אמר ּׁשּלא מה לֹומר: ורֹוצה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

להבין  וקל .)העבד, ְְִֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 38 cenr ,` wlg zegiyÎihewl itÎlr)

drEaWA utg zhiwp§¦©¥¤¦§¨

ירכיירכיירכיירכי:::: ּתּתּתּתחתחתחתחת ידידידיד ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽׂשׂשׂשׂשיםיםיםים־־־־נאנאנאנא
מצוה ׁשל חפץ ּבידֹו ׁשּיּטל צרי ׁשהּנׁשּבע רש"י)לפי ובפירוש ב. (כד, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

נּתנה ׁשּלא עד הּתֹורה ּכל קּים אבינּו אברהם ב)והּנה, כח, אחרת?(יומא ּבמצוה הׁשּביעֹו לא מה מּפני עּיּון צרי ואם־ּכן , ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
הּזקן רּבנּו ּׁשהקׁשה מה ּבהקּדים זה, היום)ויּובן בעצם המתחיל' 'דיבור לך לך פרשת אור אברהם (תורה ׁשּקּים מּכיון ּדלכאֹורה , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ה'? ׁשּצּוהּו עד מילה ּבמצות המּתין מה מּפני ּכּלּה, הּתֹורה ּכל ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻאבינּו
להחּדיר  אפׁשרּות היתה לא מּתן־ּתֹורה ּדקדם ּתֹורה, מּתן ׁשּלאחרי להּמצֹות האבֹות ׁשל הּמצֹות ּבין חּלּוק ׁשּיׁש ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹאּלא
ּבין  קׁשר ּׁשאין היינּו לרֹומי" יעלּו לא סּוריא ּובני לסּוריא, ירדּו לא רֹומי ׁש"ּבני ּגזרה היתה ּכי העֹולם, ּבגׁשמּיּות ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻקדּׁשה
ּבחפץ  ׁשהיתה (והּקדּׁשה  הּגׁשמי ּבחפץ הּקדּׁשה להחּדיר ּכח היה לא ּדהאבֹות הּמצֹות ּבקּיּום ולכן להרּוחנּיּות, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻֻהּגׁשמּיּות 
להחּדיר  אפׁשר הּמצוה קּיּום ועל־ידי הּנ"ל, ּגזרה נתּבּטלה מּתן־ּתֹורה לאחר מה־ּׁשאין־ּכן הּמצוה); עׂשּית ּבׁשעת רק ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָהיתה

ּבתמידּות. ּבֹו נׁשארת הּקדּׁשה ולכן הּמצוה, נעׂשית ׁשּבֹו הּגׁשמי ּבחפץ ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻקדּׁשה

È˙א  CÈ¯a ÈÈÂ ÔÈÓBÈa ÏÚ ·ÈÒ Ì‰¯·‡Â¿«¿»»ƒ»¿ƒ«»¿ƒ»
:‡lÎa Ì‰¯·‡«¿»»¿…»

„·d˙Èב  ‡·Ò d„·ÚÏ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¿«¿≈»»¿≈≈
˙BÁz C„È ÔÚÎ ÈÂL dÏ Èc ÏÎa ËÈlLc¿«ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿«¿»¿

:Èk¯È«¿ƒ

mdxa` ly`

(`)ìka íäøáà úà Cøa"lMA" ± ¥©¤©§¨¨©Ÿ©Ÿ
"oA" `IxhnibA dlFr±`A dfaE ¤§¦©§¦¨¥¨¤¨

dn lM ,oA Fl did `NW crW ,Epl xnFl©¨¤©¤Ÿ¨¨¥¨©
,mElkl Flv` aWgp did `l FkxA 'dX¤¥§Ÿ¨¨¤§¨¤§¦§
Flv` aWgp oA Fl didW xg`l wxe§©§©©¤¨¨¥¤§¨¤§

"lMA" FkxA 'dW)`"eb(. ¤¥§©Ÿ
éøö äéä ïa Bì äéäL øçàîeC ¥©©¤¨¨¥¨¨¨¦

äMà BàéOäì±xWTd oaEn df iR lre §©¦¦¨§©¦¤¨©¤¤
KWndl df wEqtA xEn`d oiA¥¨¨§¨¤§¤§¥

.dWxRda dxez ©¨¨¨
(a)Y Búéa ï÷æwEaC `EdW itl± §©¥§¦¤¨

."Fzia"l§¥
"ï÷æ" ãe÷ð±.owf `le ¨§©§Ÿ¨¥

Y éëøé úçzKixv rAWPdW itl ©©§¥¦§¦¤©¦§¨¨¦

oFbM ,devn lW utg FciA lHIW¤¦Ÿ§¨¥¤¤¦§¨§
oiNtY F` dxFY xtq±zFrEaW d`x ¥¤¨§¦¦§¥§

i"WxaE ,"`vtg iqERz`l" :a ,gl§©§¥¤§¨§©¦
,oiNitY F` dxFY xtq F`" :mẄ¥¤¨§¦¦
zixA xfril`l DiqRz`C mdxa`M§©§¨¨§©§§¥¤¡¦¤¤§¦

."dlin¦¨
Bì äðBLàø äåöî äúéä äìénäå± §©¦¨¨§¨¦§¨¦¨

dfaE ,dcwrd zevn dzid dixg`e§©£¤¨¨§¨¦§©¨£¥¨¨¤
EdlrdW wgviA fg` `l dOl x`an§¨¥¨¨Ÿ¨©§¦§¨¤¤¡¨

`EdÎKExAÎWFcTd zevnA dlFr)x`a ¨§¦§©©¨¨
dcya(.

äáéáç äúéäå øòö éãé-ìò Bì äàáe¨¨©§¥©©§¨§¨£¦¨
åéìò±.eilr daiag dzid okle ,xnFlM ¨¨§©§¨¥¨§¨£¦¨¨¨

`l dOl x`an dfAW xnFl Wie§¥©¤¨¤§¨¥¨¨Ÿ

iM ,FNW FzlinA xfril` z` riAWd¦§¦©¤¡¦¤¤§¦¨¤¦
daiage xrv ici lr dzid FNW Fzlin¦¨¤¨§¨©§¥©©©£¦¨
.xfril` lW FzliOn xzFi ,eilr̈¨¥¦¦¨¤¡¦¤¤

exEB"driAWd `NX dOW azM "dix` §©©§¥¨©¤©¤Ÿ¦§¦©
wlg dGW mEXn ,FzlinA xfril` z ¤̀¡¦¤¤§¦¨¦¤¤¥¤
lW Fzlin wxe ,utg `xwp Fpi`e FtEBn¦§¥¦§¨¥¤§©¦¨¤

.utg z`xwp xg ©̀¥¦§¥¥¤
dìèðe)(.±miqEtcE ciÎiazM dAxdA §¨¨§©§¥¦§¥¨§¦

mB `ide .Ff daiY miqxFB `l mipFW`x¦¦Ÿ§¦¥¨§¦©
lhPW `Ed xfril` ixdW ,zpaEn Dpi ¥̀¨¤¤¤£¥¡¦¤¤¤¨©
oM m` `N` .mdxa` lW Fzlin z ¤̀¦¨¤©§¨¨¤¨¦¥
,dilr riAWdW oiprl "DlhpE" Wxtp§¨¥§¨¨§¦§©¤¦§¦©¨¤¨

.Dlhp Fnvr `EdW `leb dxez §Ÿ¤©§§¨¨

dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i ipy meil inei xeriy
הּגׁשמי, ּבּבׂשר הּקדּׁשה להחּדיר ּבכחם היה ולכן ּתֹורה, מּתן קדם האבֹות עליה ׁשּנצטּוּו מילה מצות היא מּכ ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻּבׁשֹונה
ּתחּדר  הּמצוה ׁשּקדּׁשת ּבכדי ׁשּיצטּוה, עד זֹו מצוה ּבקּיּום אברהם ׁשהמּתין הּטעם וזהּו קדּׁשה. ׁשל חפץ להיֹות ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻֻונהּפ
חפצא  ׁשהיה הּיחיד הּדבר - ּדוקא ירכֹו ּתחת ידֹו ׂשימת על־ידי אברהם הׁשּביעֹו ּומּׁשּום־הכי ּתמידי, ּובאפן ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבגׁשמּיּות

ְִָֻּדקדּׁשה.

(â)õøàä éýìûå íéîMä éýìû ýåýéa EòéaLàå§©§¦´£½©«Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´©¨©½¦¥«Ÿ¥−¨¨®¤
øLà éðòðkä úBðaî éðáì äMà çwú-àì øLà£¤̧«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½¦§Æ©§©«£¦½£¤¬

:Baø÷a áLBé éëðà̈«Ÿ¦−¥¬§¦§«

(ã)äMà zç÷ìå Cìz ézãìBî-ìàå éöøà-ìà ék¦¯¤©§¦²§¤«©§¦−¥¥®§¨«©§¨¬¦−̈
:÷çöéì éðáì¦§¦¬§¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 84 cenr ,` wlg g"nyz zegiyd xtq itÎlr)

minXAW Epia`l mipA siqFdl§¦¨¦§¨¦¤©¨©¦

ליצחקליצחקליצחקליצחק:::: לבנילבנילבנילבני אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה ולקחולקחולקחולקחּתּתּתּת ּתּתּתּתלללל ואלואלואלואל־־־־ממממֹוֹוֹוֹולדלדלדלדּתּתּתּתיייי אלאלאלאל־־־־ארציארציארציארצי ד)ּכּכּכּכיייי (כד, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
לבנֹו. אּׁשה לקחת לחרן, עבּדֹו אליעזר את אברהם ׁשליחת היא ּבּתֹורה ׁשּמצינּו הראׁשֹונה ְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהּׁשליחּות

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הֹוראה מּזה ללמד ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹויׁש
את  לעׂשֹות היא האדם על הּמּטלת ּבּמעלה הראׁשֹונה יהּודים הּׁשליחּות עֹוד לקרב ּורבּו", ּד"ּפרּו הענין לפעל ּבֹו, הּתלּוי ּכל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

ז"ל חכמינּו ּוכמאמר ׁשּבּׁשמים, לאבינּו "ּבנים" עֹוד ׁשּיתוּספּו ּומצֹות, ב)לתֹורה יט, ּתֹורה (סנהדרין חברֹו ּבן את הּמלּמד "ּכל ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ילדֹו". ּכאּלּו הּכתּוב עליו ְְֲִֶַַָָָָמעלה

ּבעֹולם" מקֹום ׁשל אף "חרֹון לחרן, עד עבּדֹו אליעזר את ׁשלח ׁשאברהם נח)ּוכמֹו פרשת סוף רש"י האדם (ּפרּוׁש על כן ּכמֹו , ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
יהּודי  אֹותֹו ׁשּגם עד השי"ת, לעבֹודת ּולקרבֹו יהּודי עֹוד ׁשם למצֹוא ּכדי ּומצֹות מּתֹורה "ריקים" ׁשהם למקֹומֹות ּגם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָללכת

ׁשּבּׁשמים. לאביהם יהּודים עֹוד לקרב הּוא ּגם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָיפעל

(ä)äMàä äáàú-àì éìeà ãáòä åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¨¤½¤©Æ«ŸŸ¤´¨«¦½̈
áéLà áLää úàfä õøàä-ìà éøçà úëìì̈¤¬¤©«£©−¤¨¨´¤©®Ÿ¤«¨¥³¨¦Æ

ða-úà:íMî úàöé-øLà õøàä-ìà E ¤¦§½¤¨−̈¤£¤¨¨¬¨¦¨«

(å)éða-úà áéLz-ït Eì øîMä íäøáà åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈©§¨¨®¦¨´¤§½¤¨¦¬¤§¦−
:änL̈«¨

(æ)ýåýé|éáà úéaî éðç÷ì øLà íéîMä éýìû §Ÿ̈´¡Ÿ¥´©¨©À¦£¤̧§¨©¹¦¦¥´¨¦»
éì-òaLð øLàå éì-øac øLàå ézãìBî õøàîe¥¤´¤«©§¦¼©«£¤̧¦¤¦¹©«£¤³¦§©¦Æ
çìLé àeä úàfä õøàä-úà ïzà Eòøæì øîàì¥½Ÿ§©̧§£½¤¥−¤¨¨´¤©®ŸÀ¦§©³

éðôì Bëàìî:íMî éðáì äMà zç÷ìå E ©§¨Æ§¨¤½§¨«©§¨¬¦¨²¦§¦−¦¨«
i"yx£È·‡ ˙ÈaÓ ÈÁ˜Ï ¯L‡ ÌÈÓM‰ È‰Ï‡ '‰∑ואׁשּביע" אמר ּולמעלה הארץ', 'ואלהי אמר: ולא ¡…≈«»«ƒ¬∆¿»«ƒƒ≈»ƒְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

„iÓL‡ג  ‡‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa CÏÚ Ìi˜‡Â«¬«≈¬»¿≈¿»«¿»¡»»ƒ¿«»
È¯·Ï ‡˙z‡ ·q˙ ‡Ïc ‡Ú¯‡„ ‡‰Ï‡Â≈»»¿«¿»¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ

:ÔB‰ÈÈa ·˙È ‡‡ Èc È‡Úk ˙aÓƒ¿«¿«¬»≈ƒ¬»»≈≈≈

q˙Â·ד  ÏÈÊÈz È˙e„lÈÏe ÈÚ¯‡Ï ÔÈ‰Ï‡¡»≈¿«¿ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿ƒ«
:˜ÁˆÈÏ È¯·Ï ‡˙z‡ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

‡z˙‡ה  È·È˙ ‡Ï ÌÈ‡Ó ‡„·Ú dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»ƒ»≈≈ƒ¿»
˙È ·È˙‡ ‡·˙‡‰ ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï È¯˙· È˙ÈÓÏ¿≈≈«¿«¿«¿»»»«¬»»»≈»

:ÔnzÓ ‡z˜Ù Èc ‡Ú¯‡Ï C¯a¿»¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ«»

ÓÏÈc‡ו  CÏ ¯nzÒ‡ Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»ƒ¿««»ƒ¿»
:Ôn˙Ï È¯a ˙È ·È˙»̇≈»¿ƒ¿«»

‡a‡ז  ˙ÈaÓ È¯a„ Èc ‡iÓL„ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ¿«»ƒ«¿«ƒƒ≈«»
ÈÏ Ìi˜ È„Â ÈÏ ÏlÓ È„Â È˙e„ÏÈ Ú¯‡Óe≈¬««¿ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ«≈ƒ
‡e‰ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È Ôz‡ C¯·Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿»∆≈»«¿»»»
È¯·Ï ‡˙z‡ ·q˙Â CÓ„˜ dÎ‡ÏÓ ÁÏLÈƒ¿««¿»≈√»»¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ

:ÔnzÓƒ«»

mdxa` ly`

(f)éðç÷ì øLà íéîMä éäìà 'ä¡Ÿ¥©¨©¦£¤§¨©¦
Y éáà úéaîidl`e" :xn` `le ¦¥¨¦§Ÿ¨©¥Ÿ¥

dlrnlE ,"ux`d±.b wEqR ¨¨¤§©§¨¨
éäìà 'äa] EòéaLàå" :øîà̈©§©§¦£©¡Ÿ¥

,["õøàä éäìàå íéîMä±`Ed oM ©¨©¦¥Ÿ¥¨¨¤¥
.ipWe oFW`x qEtcA¦§¦§¥¦

íéîMä éäìà" àeä åLëò :Bì øîà̈©©§¨¡Ÿ¥©¨©¦
éôa åézìbøäL ,"õøàä éäìàå¥Ÿ¥¨¨¤¤¦§©§¦§¦

úBiøaä±.mW i"WxaE bl ,`k lirlcM ©§¦§¦§¥§©¦¨
äéä "éáà úéaî éðç÷ì"Lk ìáà£¨§¤§¨©¦¦¥¨¦¨¨
éäìà" àìå "íéîMä éäìà"¡Ÿ¥©¨©¦§Ÿ¡Ÿ¥
íìBò éàa eéä àlL ,"õøàä̈¨¤¤Ÿ¨¨¥¨



dxyמד iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i ipy meil inei xeriy
מּבית  ּכׁשּלקחני אבל הּברּיֹות, ּבפי ׁשהרּגלּתיו הארץ", ואלהי הּׁשמים "אלהי הּוא עכׁשו לֹו: אמר ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹוגֹו'".
ּבארץ  רגיל היה לא ּוׁשמֹו ּבֹו, מּכירים עֹולם ּבאי היּו ׁשּלא הארץ, אלהי ולא הּׁשמים " "אלהי היה .אבי, ְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

È·‡ ˙ÈaÓ∑ מחרן.Èz„ÏBÓ ı¯‡Óe∑ּכׂשּדים מאּור.ÈÏŒ¯ac ¯L‡Â∑,"עלי ּדּבר "אׁשר ּכמֹו: לצרּכי, ƒ≈»ƒֵָָ≈∆∆«¿ƒְִֵַ«¬∆ƒ∆ƒְְְֲִִֶֶַָָ
ׁשּלהם ותרּגּום 'על', ּבלׁשֹון מפרׁשים ּדּבּור, אצל הּסמּוכים ולהם' ולֹו 'לי, ּכל להׁשּתּמׁש(וכן הּתרּגּום ׁשּדר רצֹונֹו, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

להבין  וקל ּבעבּור, ּבמקֹום אליו,)למ"ד אלי, אּלא: ולהם', ולֹו 'לי לׁשֹון ּדּבּור אצל נֹופל ׁשאין עליהֹון', עלֹוהי, 'עלי, ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּלה  ותרּגּום ולהם'אליהם, ולֹו 'לי, לׁשֹון נֹופל אמירה אצל אבל עּמהֹון', עּמיּה, 'עּמי, L‡Â¯.ם: ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ«¬∆

ÈÏŒÚaL∑ הּבתרים .ּבין ƒ¿«ƒְִֵַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(565 'nr k zegiy ihewl)

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים אלקיאלקיאלקיאלקי היההיההיההיה אביאביאביאבי ממממּבּבּבּביתיתיתית ּכּכּכּכׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלקחניקחניקחניקחני .... .... הארץהארץהארץהארץ ואלקיואלקיואלקיואלקי ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים אלקיאלקיאלקיאלקי ההההּוּוּוּואאאא ז)עכעכעכעכׁשׁשׁשׁשוווו כד, (רש"י ְְְְֱֱֱֱַַַַָָָָֹֹ ִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹ
אלקי הּקּב"ה היה אברהם ּבא ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמים מים מים מים עד העֹולם. ּולעניני לעֹולם ׁשּי ׁשאינֹו ׁשמימי, לדבר נחׁשב היה ׁשאלקּות היינּו , ְְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

עניני  ּובכל ּבעֹולם אלקּות והכניס הֹוריד נפׁש מסירּות ׁשל עבֹודה ועם הראׁשֹון, והּיהּודי הראׁשֹון האב אבינּו, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאברהם
אלקי ּגם הּוא ׁשה' הּכירּו ׁשּכּלם ּכ יֹום, הּיֹום חּיי ּפרטי ּבכל היא,הארץ הארץ הארץ הארץ העֹולם, יֹום הּיֹום חּיי ׁשל הּפנימית הּכּונה ואכן, . ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

הארץ". ואלקי הּׁשמים "אלקי הּוא ׁשה' ּתראה הּסביבה ׁשּכל ּכזה, ּבאפן אלקּות ְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹלפרסם

(ç)éøçà úëìì äMàä äáàú àì-íàåúéwðå E §¦¸ŸŸ¤³¨«¦¨Æ¨¤¤́©«£¤½§¦¦¾¨
:änL áLú àì éða-úà ÷ø úàæ éúòáMî¦§ª«¨¦−®Ÿ©´¤§¦½¬Ÿ¨¥−¨«¨

i"yx£'B‚Â È˙Ú·MÓ ˙ÈwÂ∑ אׁשּכל ענר, מּבנֹות אּׁשה לֹו סא)רא ּוממ וקח B‚Â'.(קידושין ÈaŒ˙‡ 'רק',∑¯˜ ¿ƒƒ»ƒ¿À»ƒ¿ְְְְִִֵֵֶַַָָֹ«∆¿ƒ¿ַ
לחזר  סֹופֹו ּבני, ּבן יעקב אבל חֹוזר, אינֹו ּבני הּוא: .מעּוט ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָֹֹ
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:øBçð øéò-ìà¤¦¬¨«
i"yx£ÂÈ„‡ ÈlÓbÓ∑(ב"ר) זמּומין יֹוצאין ׁשהיּו ּגמּלים, מּׁשאר היּו ּבׂשדֹות נּכרין ירעּו ׁשּלא הּגזל, מּפני ƒ¿«≈¬…»ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

B„Èa.אחרים  ÂÈ„‡ ·eËŒÏÎÂ∑(ב"ר),לֹו אׁשר ּכל על ליצחק ּכתב מּתנה לֹוׁשטר לׁשלח ׁשּיקּפצּו ּכדי ֲִֵ¿»¬…»¿»ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ׁשּתי ∑‡¯ÌÈ¯‰ŒÌ.ּבּתם  יֹוׁשבת ּבין .נהרֹות ִָ¬««¬«ƒְְֵֵֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz'd oeygxn s"k zgiyn

ּבין  "ּכׁשֹוׁשּנה היתה ׁשהיא רבקה, את מּׁשם להביא ּכדי לחּוץ־לארץ  לרדת אליעזר הּוצר מּדּוע יּובן לעיל האמּור ּפי ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָעל
החיּבּור  היה ואחרי־כן לחּוץ־לארץ), לצאת הּורׁשה (ולא ּתמימה" "עֹולה היה ׁשהּוא ליצחק, הּובאה ּדוקא ּומּׁשם ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהחֹוחים",

ּביניהם. ְִֵֵֶַוהּיחּוד
ּבזה: ְֵֶַָוהּביאּור

קֹודם  היה וׂשרה אברהם ּבין הּׁשידּו ּדהּנה, ּביֹותר. נעלית ּבדרּגא ּכבר היה ׁשּיצחק לאחרי נפעל ורבקה יצחק ּבין ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהּׁשידּו
ּכמבֹואר  ׁשנה, מ"ח ּבן אֹו ׁשנה, ארּבעים ּבן ּבהיֹותֹו הּנעלית לדרּגתֹו הּגיע אברהם ּכי הּנעלית, לדרּגתֹו הּגיע ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשאברהם
אברהם, ׁשל ׁשּמעלתֹו הּכתּובים מּפׁשטּות וכּמּובן ׂשרה. עם ׁשּלֹו הּׁשידּו לאחרי ּכבר היה וזה ז"ל, רּבֹותינּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָּבמדרׁשי
יצחק  ּבין הּׁשידּו מה־ּׁשאין־ּכן רב. זמן מׁש נׂשּואים היּו וׂשרה ׁשאברהם לאחרי היתה עֹולם", א-ל ה' ּבׁשם ׁשם ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ"וּיקרא

הּנעלית. ּבדרּגתֹו ּכבר היה ׁשּיצחק לאחרי נפעל ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָורבקה
הּמילה, מצות ידי על יצחק אצל ׁשהיה העילּוי על ּדנֹוסף יצחק. עקדת לאחרי היה לרבקה יצחק ּבין הּׁשידּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּדהּנה,
ּגם  אצלֹו היה הּמילה], מעלת אצלֹו היתה לא ׂשרה עם הּׁשידּו ׁשּבעת ּכאברהם, [ּדלא עֹולם" לברית ּבבׂשרכם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ"ּבריתי

העקידה. ּדענין העילּוי ְְֲִִֵֶַָָָּגֹודל
הֹול ׁשהּוא יצחק "הבין ּכאׁשר ׁשּגם רׁש"י ּבפירּוׁש ּכמבֹואר ּביֹותר, נעלית ּבדרּגא יצחק היה העקידה קֹודם ּגם ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּדהּנה,
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מה dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i ipy meil inei xeriy
מּבית  ּכׁשּלקחני אבל הּברּיֹות, ּבפי ׁשהרּגלּתיו הארץ", ואלהי הּׁשמים "אלהי הּוא עכׁשו לֹו: אמר ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹוגֹו'".
ּבארץ  רגיל היה לא ּוׁשמֹו ּבֹו, מּכירים עֹולם ּבאי היּו ׁשּלא הארץ, אלהי ולא הּׁשמים " "אלהי היה .אבי, ְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

È·‡ ˙ÈaÓ∑ מחרן.Èz„ÏBÓ ı¯‡Óe∑ּכׂשּדים מאּור.ÈÏŒ¯ac ¯L‡Â∑,"עלי ּדּבר "אׁשר ּכמֹו: לצרּכי, ƒ≈»ƒֵָָ≈∆∆«¿ƒְִֵַ«¬∆ƒ∆ƒְְְֲִִֶֶַָָ
ׁשּלהם ותרּגּום 'על', ּבלׁשֹון מפרׁשים ּדּבּור, אצל הּסמּוכים ולהם' ולֹו 'לי, ּכל להׁשּתּמׁש(וכן הּתרּגּום ׁשּדר רצֹונֹו, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

להבין  וקל ּבעבּור, ּבמקֹום אליו,)למ"ד אלי, אּלא: ולהם', ולֹו 'לי לׁשֹון ּדּבּור אצל נֹופל ׁשאין עליהֹון', עלֹוהי, 'עלי, ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּלה  ותרּגּום ולהם'אליהם, ולֹו 'לי, לׁשֹון נֹופל אמירה אצל אבל עּמהֹון', עּמיּה, 'עּמי, L‡Â¯.ם: ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ«¬∆

ÈÏŒÚaL∑ הּבתרים .ּבין ƒ¿«ƒְִֵַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(565 'nr k zegiy ihewl)

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים אלקיאלקיאלקיאלקי היההיההיההיה אביאביאביאבי ממממּבּבּבּביתיתיתית ּכּכּכּכׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלקחניקחניקחניקחני .... .... הארץהארץהארץהארץ ואלקיואלקיואלקיואלקי ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים אלקיאלקיאלקיאלקי ההההּוּוּוּואאאא ז)עכעכעכעכׁשׁשׁשׁשוווו כד, (רש"י ְְְְֱֱֱֱַַַַָָָָֹֹ ִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹ
אלקי הּקּב"ה היה אברהם ּבא ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמים מים מים מים עד העֹולם. ּולעניני לעֹולם ׁשּי ׁשאינֹו ׁשמימי, לדבר נחׁשב היה ׁשאלקּות היינּו , ְְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

עניני  ּובכל ּבעֹולם אלקּות והכניס הֹוריד נפׁש מסירּות ׁשל עבֹודה ועם הראׁשֹון, והּיהּודי הראׁשֹון האב אבינּו, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאברהם
אלקי ּגם הּוא ׁשה' הּכירּו ׁשּכּלם ּכ יֹום, הּיֹום חּיי ּפרטי ּבכל היא,הארץ הארץ הארץ הארץ העֹולם, יֹום הּיֹום חּיי ׁשל הּפנימית הּכּונה ואכן, . ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

הארץ". ואלקי הּׁשמים "אלקי הּוא ׁשה' ּתראה הּסביבה ׁשּכל ּכזה, ּבאפן אלקּות ְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹלפרסם

(ç)éøçà úëìì äMàä äáàú àì-íàåúéwðå E §¦¸ŸŸ¤³¨«¦¨Æ¨¤¤́©«£¤½§¦¦¾¨
:änL áLú àì éða-úà ÷ø úàæ éúòáMî¦§ª«¨¦−®Ÿ©´¤§¦½¬Ÿ¨¥−¨«¨

i"yx£'B‚Â È˙Ú·MÓ ˙ÈwÂ∑ אׁשּכל ענר, מּבנֹות אּׁשה לֹו סא)רא ּוממ וקח B‚Â'.(קידושין ÈaŒ˙‡ 'רק',∑¯˜ ¿ƒƒ»ƒ¿À»ƒ¿ְְְְִִֵֵֶַַָָֹ«∆¿ƒ¿ַ
לחזר  סֹופֹו ּבני, ּבן יעקב אבל חֹוזר, אינֹו ּבני הּוא: .מעּוט ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָֹֹ
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·˙˙ ‡Ï È¯a ˙È „BÁÏ ‡c È˙ÓBnÓ ‰‡kÊ«»»ƒ»ƒ»¿»¿ƒ»»≈

:Ôn˙Ï¿«»

mdxa` ly`

ìéâø äéä àì BîLe ,Ba íéøékî©¦¦§Ÿ¨¨¨¦
.õøàaéáà úéaîoxgn ±±d`x ¨¨¤¦¥¨¦¥¨¨§¥

.` ,ai lirl i"Wx mB©©¦§¥
Y ézãìBî õøàîemiCUM xE`n± ¥¤¤©§¦¥©§¦

wx EdGW xnFl Kixve .f ,eh lirl d`x§¥§¥§¨¦©¤¤©
ux`nE ia` ziAn" :hxtn aEzMdWM§¤©¨§¨¥¦¥¨¦¥¤¤
:xn`W c wEqtA lirl la` ,"iYclFn©§¦£¨§¥§¨¤¨©
dpEMd oi` ,"iYclFn l`e ivx` l`"¤©§¦§¤©§¦¥©©¨¨
xar l` `N` `weC "miCUM xE`"l§©§¦©§¨¤¨¤¥¤
i"Wx mW WxiR `l okle) llkA xdPd©¨¨¦§¨§¨¥Ÿ¥©¨©¦

miCUM xE`l dpEMdW(xn`PW FnkE , ¤©©¨¨§©§¦§¤¤¡©
xir l` mixdp mx` l` KlIe" :i wEqtA§¨©¥¤¤£¨©£©¦¤¦
Fl hxiR mdxa`W xWt`e ."xFgp̈§¤§¨¤©§¨¨¥©
`N` ,oxgAW FYgRWn l` KlIW¤¥¥¤¦§©§¤§¨¨¤¨
`Ed la` ,aEzMA mW WxFtn Fpi`W¤¥§¨¨©¨£¨
gl wEqR oOwl xfril` ixacA WxFtn§¨§¦§¥¡¦¤¤§©¨¨

)m"`x t"r(wEqR oOwl i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§©¨¨
."FYgRWOn didY m`" :ci¦¦§¤¦¦§©§

éì øac øLàåiMxvl ±±i"WxA ©£¤¦¤¦§¨§¦§©¦
xnFl Kixv ."iliaWA" :ci ,ci zFnW§¦§¦¦¨¦©
eil` xAC `l 'dW lFlWl `A df oi`W¤¥¤¨¦§¤Ÿ¦¥¥¨
'd Fl xn` WxFtn ixdW ,eilr `N ¤̀¨¨¨¤£¥§¨¨©

)f ,ai lirl(ux`d z` oY` Lrxfl" : §¥§©§£¤¥¤¨¨¤
dpEMd `N` ,"z`GdFpi` "il xAC"W ©Ÿ¤¨©©¨¨¤¦¤¦¥

Epide ,iMxvlE ilr `N` WxRzdl lFkï§¦§¨¥¤¨¨©§¨§¦§©§
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:øBçð øéò-ìà¤¦¬¨«
i"yx£ÂÈ„‡ ÈlÓbÓ∑(ב"ר) זמּומין יֹוצאין ׁשהיּו ּגמּלים, מּׁשאר היּו ּבׂשדֹות נּכרין ירעּו ׁשּלא הּגזל, מּפני ƒ¿«≈¬…»ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

B„Èa.אחרים  ÂÈ„‡ ·eËŒÏÎÂ∑(ב"ר),לֹו אׁשר ּכל על ליצחק ּכתב מּתנה לֹוׁשטר לׁשלח ׁשּיקּפצּו ּכדי ֲִֵ¿»¬…»¿»ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ׁשּתי ∑‡¯ÌÈ¯‰ŒÌ.ּבּתם  יֹוׁשבת ּבין .נהרֹות ִָ¬««¬«ƒְְֵֵֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz'd oeygxn s"k zgiyn

ּבין  "ּכׁשֹוׁשּנה היתה ׁשהיא רבקה, את מּׁשם להביא ּכדי לחּוץ־לארץ  לרדת אליעזר הּוצר מּדּוע יּובן לעיל האמּור ּפי ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָעל
החיּבּור  היה ואחרי־כן לחּוץ־לארץ), לצאת הּורׁשה (ולא ּתמימה" "עֹולה היה ׁשהּוא ליצחק, הּובאה ּדוקא ּומּׁשם ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהחֹוחים",

ּביניהם. ְִֵֵֶַוהּיחּוד
ּבזה: ְֵֶַָוהּביאּור

קֹודם  היה וׂשרה אברהם ּבין הּׁשידּו ּדהּנה, ּביֹותר. נעלית ּבדרּגא ּכבר היה ׁשּיצחק לאחרי נפעל ורבקה יצחק ּבין ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהּׁשידּו
ּכמבֹואר  ׁשנה, מ"ח ּבן אֹו ׁשנה, ארּבעים ּבן ּבהיֹותֹו הּנעלית לדרּגתֹו הּגיע אברהם ּכי הּנעלית, לדרּגתֹו הּגיע ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשאברהם
אברהם, ׁשל ׁשּמעלתֹו הּכתּובים מּפׁשטּות וכּמּובן ׂשרה. עם ׁשּלֹו הּׁשידּו לאחרי ּכבר היה וזה ז"ל, רּבֹותינּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָּבמדרׁשי
יצחק  ּבין הּׁשידּו מה־ּׁשאין־ּכן רב. זמן מׁש נׂשּואים היּו וׂשרה ׁשאברהם לאחרי היתה עֹולם", א-ל ה' ּבׁשם ׁשם ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ"וּיקרא

הּנעלית. ּבדרּגתֹו ּכבר היה ׁשּיצחק לאחרי נפעל ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָורבקה
הּמילה, מצות ידי על יצחק אצל ׁשהיה העילּוי על ּדנֹוסף יצחק. עקדת לאחרי היה לרבקה יצחק ּבין הּׁשידּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּדהּנה,
ּגם  אצלֹו היה הּמילה], מעלת אצלֹו היתה לא ׂשרה עם הּׁשידּו ׁשּבעת ּכאברהם, [ּדלא עֹולם" לברית ּבבׂשרכם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ"ּבריתי

העקידה. ּדענין העילּוי ְְֲִִֵֶַָָָּגֹודל
הֹול ׁשהּוא יצחק "הבין ּכאׁשר ׁשּגם רׁש"י ּבפירּוׁש ּכמבֹואר ּביֹותר, נעלית ּבדרּגא יצחק היה העקידה קֹודם ּגם ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּדהּנה,
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dxyמו iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i iyily meil inei xeriy
ׁשל  מעלתֹו ּגֹודל מּובן ּומּזה העקידה, קֹודם היה זה ׁשּכל - כּו'" וׂשמחה "ּברצֹון ׁשוה", ּבלב יחּדיו, ׁשניהם וּילכּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָלהיׁשחט,

העקידה. לאחרי ְְֲֲִֵֵַָָָיצחק
מזּכירים וכ  וׁשעל צעד ּכל על ׁשהרי העקידה, לאחרי יצחק אצל ׁשּנפעל העילּוי ּגֹודל - עם לפׁשּוטי אפילּו - ּבפׁשטּות ּמּובן ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ּתזּכֹור", ּברחמים הּיֹום לזרעֹו יצחק "ועקידת  ראׁש־הּׁשנה ּבתפילת ׁשאֹומרים ּכמֹו יצחק, ּדעקידת הּזכּות את ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹּבני־יׂשראל
ׁשאֹומרים  (ּבימים החֹול ּובימי העקידה, ּפרׁשת הּתפילה ּבתחילת אֹומרים ויֹום יֹום ּבכל אּלא ראׁש־הּׁשנה, ּבתפילת רק ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹולא
יצחק  ּדעקידת הּזכּות את לבני־יׂשראל יזּכֹור ׁשהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא כּו' ּתחנּונים ּבּקׁשת זה ּולאחרי לפני־זה מֹוסיפים ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָּתחנּון)

כּו'.
ּגם  ׁשהרי ּביֹותר, ּגדֹולה ירידה ׁשּזֹוהי לחּוץ־לארץ, אליעזר את אברהם ׁשלח - ּביֹותר נעלית לדרּגא הּגיע ׁשּיצחק ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּולאחרי
ואין  ּתמימה, עֹולה "ׁשאּתה מצרימה", ּתרד "אל ליצחק נאמר ׁשּלכן יתירה, קדּוׁשה יׂשראל ּבארץ היתה ההּוא ְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּבּזמן

."ל ּכדאי ְְֶַָָָחּוצה־לארץ
ּביֹותר, ּתחּתֹון מּמקֹום רבקה את לקחת צריכים ׁשהיּו היינּו, ליצחק. אּׁשה לקחת אליעזר צרי היה מחּוץ־לארץ ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָודוקא

ליצחק. הביאּוה ּדוקא ּומּׁשם החֹוחים", ּבין "ּכׁשֹוׁשּנה ּבֹו ׁשהיתה ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָמּמקֹום
אליעזר  הל אף־על־ּפי־כן לחּוץ־לארץ, לצאת עליו ׁשּנאסר עד ּביֹותר, נעלית ּבדרּגא היה ׁשּיצחק אף־על־ּפי אֹומרת: ְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹזאת

ּדוקא. מחּוץ־לארץ ליצחק אּׁשה לקחת - אברהם" היה "אחד אברהם, ׁשל ּבׁשליחּותֹו -ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
מדּוּבר  ּכאׁשר אפילּו אֹוהבי", "אברהם ׁשּנאמר ּכמֹו החסד, מּדת הּוא אבינּו אברהם ׁשל ׁשעניינֹו למרֹות - זה ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוכל
לאחרים", רּבֹו מּתֹורת ּומׁשקה "ּדֹולה אליעזר", "ּדּמׂשק אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ערבּיים, ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָאֹודֹות
עם  לבנין הּיסֹוד היה ׁשּזה ורבקה, ּדיצחק הּׁשידּו עם הּקׁשּורה ׁשליחּות אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָועל־אחת־ּכּמה־וכּמה
ליצחק  אּׁשה לקחת אליעזר את אברהם ׁשלח אף־על־ּפי־כן - זרע" ל יּקרא ביצחק "ּכי ׁשּנאמר ּכמֹו ּכּולֹו, ְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָיׂשראל

ּדוקא. ְִֶַָָָמחּוץ־לארץ
ענין ׁשּכללּות לעיל האמּור על־ּפי מּובן זה יחּוד וענין היינּו, ּוב"ן. מ"ה ּדיחּוד הענין הּוא ורבקה ּדיצחק והּניׂשּואין הּׁשידּו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּדוקא. מחּוץ־לארץ רבקה נלקחה לכן - (ּב"ן) ותחּתֹון (מ"ה) עליֹון ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוחיּבּור

(àé)úòì íénä øàa-ìà øéòì õeçî íélîbä Cøáiå©©§¥¯©§©¦²¦¬¨¦−¤§¥´©¨®¦§¥´
:úáàMä úàö úòì áøò¤½¤§¥−¥¬©«Ÿ£«Ÿ

i"yx£ÌÈlÓb‰ C¯·iÂ∑ הרּביצם. ««¿≈«¿«ƒְִִָ

(áé)øîàiå|àð-äø÷ä íäøáà éðãà éýìû ýåýé ©Ÿ©Ã§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈©§¥¨¬
:íäøáà éðãà íò ãñç-äNòå íBiä éðôì§¨©−©®©«£¥¤¾¤¦−£Ÿ¦¬©§¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz'd oeygxn s"k zgiyn

- "הקרה הּתרּגּום ּוכפירּוׁש הּיֹום", לפני נא ּד"הקרה והּבּקׁשה הּתפילה ּכבר מתמּלאת ּתפילתֹו את ׁשמסּים טרם ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָעֹוד
צרי אינֹו ּגּופא זה ּוביֹום "הּיֹום", זאת לֹו ונֹותן כּו', ּבמזּומן הענינים ּכל את לֹו נֹותן  ׁשהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא היינּו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹזמין".

" נענה הּוא ּכי ּכלל, לדּבר".טרםטרםטרםטרםלחּכֹות ּכילה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
ׁשּיסּפיק  קֹודם ׁשעֹוד היינּו, - גֹו'" לדּבר ּכילה טרם הּוא ּד"ויהי הענין יקּוים מּיׂשראל ואחת אחד ּכל ׁשאצל ויהי־רצֹון ...ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּד"אברהם  העבֹודה ּכללּות ועל־ּדר־זה "חּת"ת", ׁשיעּורי ׁשאר ועל־ּדר־זה הּיֹומי, חּומׁש ּבׁשיעּור והּליּמּוד הּדיּבּור את ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָלסּים
הּנה  - חּוצה] הּמעינֹות והפצת הּיהדּות ּבהפצת ּומתעּסק יׂשראל, ּדאהבת ּבאֹופן מתנהג הּוא הרי מּזה [ׁשּכתֹוצאה ְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָאֹוהבי"
"הּיֹום". - ּומּיד ותיכף ּבפנים", "ּפנים - ּד"לפני " ּובאֹופן  ּד"זמין", ּבאֹופן הּיֹום", לפני נא ּד"הקרה הענין יקּוים לכן קֹודם ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָעֹוד
גֹו' אׁשר "ארץ הּקדֹוׁשה, לארצנּו ּבני־יׂשראל ּכל הֹולכים עּמֹו ּוביחד "נאּו", מּמׁש, ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח ּביאת - ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָּובפׁשטּות 
עם  ּביחד העם", "ׁשלימּות ּובבנֹותינּו", ּבבנינּו ּובזקנינּו "ּבנערינּו ׁשנה", אחרית ועד הּׁשנה מרׁשית ּבּה אלקי ה' ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹעיני

Ï·‡¯‡יא  ‡z¯˜Ï ‡¯aÓ ‡iÏÓ‚ È¯L‡Â¿«¿≈«¿«»ƒ»»¿«¿»ƒ¿≈»
:‡˙ÈÏÓ Ô˜Ùc ÔcÚÏ ‡LÓ¯ ÔcÚÏ ‡iÓ„¿«»¿ƒ««¿»¿ƒ«¿«¿««¿»»

ÔÚkיב  ÔÈnÊ Ì‰¯·‡ ÈBa¯c d‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡»≈¿ƒƒ«¿»»«ƒ¿«
ÈBa¯ ÌÚ e·ÈË „·ÚÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÈÓ„√̃»«»≈¿ƒ«ƒƒƒƒ

:Ì‰¯·‡«¿»»

mdxa` ly`

(`i)íélîbä CøáiåmviAxd ±±azM okl ,dNigY miMxA zrixM iciÎlr `id dvAxd lMW oeiMn .ux`d lr maiMWd ©©§¥©§©¦¦§¦¨¦§¦¨©¨¨¤¦¥¨¤¨©§¨¨¦©§¥§¦©¦§©¦§¦¨¨¥¨©
"KxaIe")`i ,hp x"a z"ti t"r(.ai dxez ©©§¥

dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i iyily meil inei xeriy
אֹותּה ּומֹוצאים לארץ־הּקֹודׁש והֹולכים הּמצֹות, קּיּום והן ּדתֹורה, ונסּתר ּדתֹורה נגלה הּתֹורה, לימּוד הן הּתֹורה", ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ"ׁשלימּות

."ּגבּול את אלקי ה' ירחיב "ּכי הּיעּוד לקּיּום קרֹובה הכנה ׁשּזֹוהי ּובאֹופן הארץ", "ׁשלימּות ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבׁשלימּותּה,
ּדידן. ּבעגלא מּמׁש, ּבימינּו ּבמהרה - לדּבר" ּכילה ּד"טרם ּובאֹופן לבב, וטּוב ּבׂשמחה נעׂשה זה ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָוכל

(âé)øéòä éLðà úBðáe íénä ïéò-ìò ávð éëðà äpä¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©¨®¦§Æ©§¥´¨¦½
ì úàöé:íéî áàL «Ÿ§−Ÿ¦§¬Ÿ¨«¦

(ãé)Ccë àð-éhä äéìà øîà øLà äøòpä äéäå§¨¨´©©«£À̈£¤̧Ÿ©³¥¤̧¨Æ©¦¨³©¥Æ
élîb-íâå äúL äøîàå äzLàådúà ä÷Là E §¤§¤½§¨«§¨´§¥½§©§©¤−©§¤®Ÿ¨³

ãñç úéNò-ék òãà dáe ÷çöéì Ecáòì zçëäŸ©̧§¨Æ§©§§´§¦§½̈¨´¥©½¦«¨¦¬¨¤−¤
:éðãà-íò¦£Ÿ¦«

i"yx£zÁÎ‰ d˙‡∑ ּולׁשֹון אברהם, ׁשל ּבביתֹו ליּכנס היא ּוכדאי חסדים, ּגֹומלת ׁשּתהא לֹו, היא ראּויה …»…«¿»ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבלע"ז  אפרוביש"ט ּבררּת, ‡„Ú.'הֹוכחּת', d·e∑ לי 'הֹודע ּתחּנה, ÒÁ„.ּבּה'לׁשֹון ˙ÈNÚŒÈk∑ ּתהיה אם ְְְֵַַַַָָ»≈«ְְִִַָָƒ»ƒ»∆∆ְִִֶ

חסד  עׂשית "ּכי אדע לֹו, והֹוגנת .(ב"ר)"מּמׁשּפחּתֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(60 'nr `i zegiy ihewl)

אליהאליהאליהאליה אמראמראמראמר אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּנּנּנּנערהערהערהערה יד)והיהוהיהוהיהוהיה (כד, ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּפסּוק ח)על ב, רז"ל(שמות אמרּו העלמה" ב)"וּתל יב, "לפי (סוטה הּמהרׁש"א: וכתב ּכעלמה". ּבזריזּות ׁשהלכה "מלּמד ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

הּמקראֹות  ּדר ּכן ׁשהרי עּיּון, וצרי עלמה". קראּה אּמּה, אחר הליכה ּגּבי וכאן, אחֹותֹו. הּכתּוב קראּה זה ּבענין ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּכבר
"והיה ּכתיב ׁשּמּתחּלה ּגּופא, "העלמה" ּבתבת וכּנראה הּמליצה. יפי מּפני זה ההההּנּנּנּנערה ערה ערה ערה לׁשּנֹות ּבענין נאמר, ּכ ואחר ," ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

"והיה מג)"העלמה העלמה העלמה העלמה עצמֹו, .(פסוק ְְְְְְַַַַַָָָָָָָָָָ

(åè)úàöé ä÷áø äpäå øaãì älk íøè àeä-éäéå©«§¦À¤»¤»¦¨´§©¥¼§¦¥¯¦§¨´Ÿ¥À
éçà øBçð úLà äkìî-ïa ìûeúáì äãlé øLà£¤³ª§¨Æ¦§¥´¤¦§½̈¥¬¤¨−£¦´

:dîëL-ìò dcëå íäøáà©§¨¨®§©−̈©¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz'd ,oeygxn s"k zgiyn

ייייֹוֹוֹוֹותרתרתרתר נעלהנעלהנעלהנעלה ּבּבּבּבאאאאֹוֹוֹוֹופןפןפןפן ותח ותח ותח ותח ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹוןןןן עליעליעליעליֹוֹוֹוֹוןןןן ּדּדּדּדחחחחּבּבּבּבּוּוּוּורררר העניןהעניןהעניןהענין נפעלנפעלנפעלנפעל אליעזראליעזראליעזראליעזר ׁשׁשׁשׁשאצלאצלאצלאצל ייייייייּתּתּתּתכןכןכןכן ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּואיאיאיאי ּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשלמהלמהלמהלמה ממממׁשׁשׁשׁשהההה אצלאצלאצלאצל מאמאמאמאׁשׁשׁשׁשרררר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶֹֹֹֹ ֹֹֹֹ ֶֶֶֶָָָָֹֹ
ממממּתּתּתּתןןןן־־־־ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה?!?!?!?! ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָלאחרילאחרילאחרילאחרי

הּמדרׁש: מאמר את ּבמאמרֹו יֹום־ההּולדת" "ּבעל מביא - גֹו'" לדּבר ּכילה טרם הּוא "ויהי הּפסּוק ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָעל
לדּבר  ּכילה טרם הּוא ויהי ּדכתיב אליעזר, ּוׁשלמה. מׁשה אליעזר ּפיהם, ּבמענה ׁשּנענּו הם ג' יֹוחאי: ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ"ּתני
ׁשלמה  ּככּלֹות ויהי ּדכתיב ׁשלמה, האדמה. וּתּבקע האּלה הּדברים את לדּבר ּככּלֹותֹו ויהי ּדכתיב מׁשה, יֹוצאת. רבקה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹוהּנה

הּׁשמים". מן ירדה ואׁש ה' אל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָלהתּפּלל

‡ÈLיג  ˙·e ‡iÓ„ ‡ÈÚ ÏÚ Ì‡˜ ‡‡ ‡‰»¬»»≈«≈»¿«»¿«¡»≈
:‡ÈÓ ÈÏÓÓÏ Ô˜Ù ‡z¯«̃¿»«¿«¿ƒ¿≈«»

ÔÚÎיד  ÈÈÎ¯‡ dÏ ¯ÓÈ‡c ‡zÓÏeÚ È‰˙e¿≈∆¿»¿≈«««¿ƒƒ¿«
CÈÏÓb Û‡Â zL‡ ¯ÓÈ˙Â ÈzL‡Â CÈ˙Ïe˜¿ƒ¿∆¿ƒ¿≈«≈¿¿¿««¿»
d·e ˜ÁˆÈÏ C„·ÚÏ ‡znÊ d˙È È˜L‡«¿≈»««ƒ¿»¿«¿»¿ƒ¿»«

:ÈBa¯ ÌÚ e·ÈË z„·Ú È¯‡ Ú„È‡ƒ«¬≈¬«¿»ƒƒƒƒ

Â‰‡טו  ‡ÏlÓÏ ÈˆÈL ‡Ï „Ú ‡e‰ ‰Â‰Â«¬»«»≈≈¿«»»¿»
‰kÏÓ ¯a Ï‡e˙·Ï ˙„ÈÏÈ˙‡c ˙˜Ù ‰˜·ƒ̄¿»¿»«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿»
ÏÚ d˙Ïe˜Â Ì‰¯·‡„ È‰eÁ‡ ¯BÁ ˙z‡ƒ«»¬ƒ¿«¿»»¿¿««

:dt˙k«¿«

mdxa` ly`
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מז dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i iyily meil inei xeriy
ׁשל  מעלתֹו ּגֹודל מּובן ּומּזה העקידה, קֹודם היה זה ׁשּכל - כּו'" וׂשמחה "ּברצֹון ׁשוה", ּבלב יחּדיו, ׁשניהם וּילכּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָלהיׁשחט,

העקידה. לאחרי ְְֲֲִֵֵַָָָיצחק
מזּכירים וכ  וׁשעל צעד ּכל על ׁשהרי העקידה, לאחרי יצחק אצל ׁשּנפעל העילּוי ּגֹודל - עם לפׁשּוטי אפילּו - ּבפׁשטּות ּמּובן ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ּתזּכֹור", ּברחמים הּיֹום לזרעֹו יצחק "ועקידת  ראׁש־הּׁשנה ּבתפילת ׁשאֹומרים ּכמֹו יצחק, ּדעקידת הּזכּות את ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹּבני־יׂשראל
ׁשאֹומרים  (ּבימים החֹול ּובימי העקידה, ּפרׁשת הּתפילה ּבתחילת אֹומרים ויֹום יֹום ּבכל אּלא ראׁש־הּׁשנה, ּבתפילת רק ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹולא
יצחק  ּדעקידת הּזכּות את לבני־יׂשראל יזּכֹור ׁשהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא כּו' ּתחנּונים ּבּקׁשת זה ּולאחרי לפני־זה מֹוסיפים ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָּתחנּון)

כּו'.
ּגם  ׁשהרי ּביֹותר, ּגדֹולה ירידה ׁשּזֹוהי לחּוץ־לארץ, אליעזר את אברהם ׁשלח - ּביֹותר נעלית לדרּגא הּגיע ׁשּיצחק ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּולאחרי
ואין  ּתמימה, עֹולה "ׁשאּתה מצרימה", ּתרד "אל ליצחק נאמר ׁשּלכן יתירה, קדּוׁשה יׂשראל ּבארץ היתה ההּוא ְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּבּזמן

."ל ּכדאי ְְֶַָָָחּוצה־לארץ
ּביֹותר, ּתחּתֹון מּמקֹום רבקה את לקחת צריכים ׁשהיּו היינּו, ליצחק. אּׁשה לקחת אליעזר צרי היה מחּוץ־לארץ ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָודוקא

ליצחק. הביאּוה ּדוקא ּומּׁשם החֹוחים", ּבין "ּכׁשֹוׁשּנה ּבֹו ׁשהיתה ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָמּמקֹום
אליעזר  הל אף־על־ּפי־כן לחּוץ־לארץ, לצאת עליו ׁשּנאסר עד ּביֹותר, נעלית ּבדרּגא היה ׁשּיצחק אף־על־ּפי אֹומרת: ְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹזאת

ּדוקא. מחּוץ־לארץ ליצחק אּׁשה לקחת - אברהם" היה "אחד אברהם, ׁשל ּבׁשליחּותֹו -ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
מדּוּבר  ּכאׁשר אפילּו אֹוהבי", "אברהם ׁשּנאמר ּכמֹו החסד, מּדת הּוא אבינּו אברהם ׁשל ׁשעניינֹו למרֹות - זה ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוכל
לאחרים", רּבֹו מּתֹורת ּומׁשקה "ּדֹולה אליעזר", "ּדּמׂשק אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ערבּיים, ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָאֹודֹות
עם  לבנין הּיסֹוד היה ׁשּזה ורבקה, ּדיצחק הּׁשידּו עם הּקׁשּורה ׁשליחּות אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָועל־אחת־ּכּמה־וכּמה
ליצחק  אּׁשה לקחת אליעזר את אברהם ׁשלח אף־על־ּפי־כן - זרע" ל יּקרא ביצחק "ּכי ׁשּנאמר ּכמֹו ּכּולֹו, ְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָיׂשראל

ּדוקא. ְִֶַָָָמחּוץ־לארץ
ענין ׁשּכללּות לעיל האמּור על־ּפי מּובן זה יחּוד וענין היינּו, ּוב"ן. מ"ה ּדיחּוד הענין הּוא ורבקה ּדיצחק והּניׂשּואין הּׁשידּו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּדוקא. מחּוץ־לארץ רבקה נלקחה לכן - (ּב"ן) ותחּתֹון (מ"ה) עליֹון ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוחיּבּור
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- "הקרה הּתרּגּום ּוכפירּוׁש הּיֹום", לפני נא ּד"הקרה והּבּקׁשה הּתפילה ּכבר מתמּלאת ּתפילתֹו את ׁשמסּים טרם ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָעֹוד
צרי אינֹו ּגּופא זה ּוביֹום "הּיֹום", זאת לֹו ונֹותן כּו', ּבמזּומן הענינים ּכל את לֹו נֹותן  ׁשהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא היינּו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹזמין".

" נענה הּוא ּכי ּכלל, לדּבר".טרםטרםטרםטרםלחּכֹות ּכילה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
ׁשּיסּפיק  קֹודם ׁשעֹוד היינּו, - גֹו'" לדּבר ּכילה טרם הּוא ּד"ויהי הענין יקּוים מּיׂשראל ואחת אחד ּכל ׁשאצל ויהי־רצֹון ...ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּד"אברהם  העבֹודה ּכללּות ועל־ּדר־זה "חּת"ת", ׁשיעּורי ׁשאר ועל־ּדר־זה הּיֹומי, חּומׁש ּבׁשיעּור והּליּמּוד הּדיּבּור את ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָלסּים
הּנה  - חּוצה] הּמעינֹות והפצת הּיהדּות ּבהפצת ּומתעּסק יׂשראל, ּדאהבת ּבאֹופן מתנהג הּוא הרי מּזה [ׁשּכתֹוצאה ְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָאֹוהבי"
"הּיֹום". - ּומּיד ותיכף ּבפנים", "ּפנים - ּד"לפני " ּובאֹופן  ּד"זמין", ּבאֹופן הּיֹום", לפני נא ּד"הקרה הענין יקּוים לכן קֹודם ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָעֹוד
גֹו' אׁשר "ארץ הּקדֹוׁשה, לארצנּו ּבני־יׂשראל ּכל הֹולכים עּמֹו ּוביחד "נאּו", מּמׁש, ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח ּביאת - ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָּובפׁשטּות 
עם  ּביחד העם", "ׁשלימּות ּובבנֹותינּו", ּבבנינּו ּובזקנינּו "ּבנערינּו ׁשנה", אחרית ועד הּׁשנה מרׁשית ּבּה אלקי ה' ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹעיני
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אֹותּה ּומֹוצאים לארץ־הּקֹודׁש והֹולכים הּמצֹות, קּיּום והן ּדתֹורה, ונסּתר ּדתֹורה נגלה הּתֹורה, לימּוד הן הּתֹורה", ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ"ׁשלימּות

."ּגבּול את אלקי ה' ירחיב "ּכי הּיעּוד לקּיּום קרֹובה הכנה ׁשּזֹוהי ּובאֹופן הארץ", "ׁשלימּות ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבׁשלימּותּה,
ּדידן. ּבעגלא מּמׁש, ּבימינּו ּבמהרה - לדּבר" ּכילה ּד"טרם ּובאֹופן לבב, וטּוב ּבׂשמחה נעׂשה זה ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָוכל
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i"yx£zÁÎ‰ d˙‡∑ ּולׁשֹון אברהם, ׁשל ּבביתֹו ליּכנס היא ּוכדאי חסדים, ּגֹומלת ׁשּתהא לֹו, היא ראּויה …»…«¿»ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבלע"ז  אפרוביש"ט ּבררּת, ‡„Ú.'הֹוכחּת', d·e∑ לי 'הֹודע ּתחּנה, ÒÁ„.ּבּה'לׁשֹון ˙ÈNÚŒÈk∑ ּתהיה אם ְְְֵַַַַָָ»≈«ְְִִַָָƒ»ƒ»∆∆ְִִֶ

חסד  עׂשית "ּכי אדע לֹו, והֹוגנת .(ב"ר)"מּמׁשּפחּתֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(60 'nr `i zegiy ihewl)

אליהאליהאליהאליה אמראמראמראמר אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּנּנּנּנערהערהערהערה יד)והיהוהיהוהיהוהיה (כד, ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּפסּוק ח)על ב, רז"ל(שמות אמרּו העלמה" ב)"וּתל יב, "לפי (סוטה הּמהרׁש"א: וכתב ּכעלמה". ּבזריזּות ׁשהלכה "מלּמד ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

הּמקראֹות  ּדר ּכן ׁשהרי עּיּון, וצרי עלמה". קראּה אּמּה, אחר הליכה ּגּבי וכאן, אחֹותֹו. הּכתּוב קראּה זה ּבענין ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּכבר
"והיה ּכתיב ׁשּמּתחּלה ּגּופא, "העלמה" ּבתבת וכּנראה הּמליצה. יפי מּפני זה ההההּנּנּנּנערה ערה ערה ערה לׁשּנֹות ּבענין נאמר, ּכ ואחר ," ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

"והיה מג)"העלמה העלמה העלמה העלמה עצמֹו, .(פסוק ְְְְְְַַַַַָָָָָָָָָָ

(åè)úàöé ä÷áø äpäå øaãì älk íøè àeä-éäéå©«§¦À¤»¤»¦¨´§©¥¼§¦¥¯¦§¨´Ÿ¥À
éçà øBçð úLà äkìî-ïa ìûeúáì äãlé øLà£¤³ª§¨Æ¦§¥´¤¦§½̈¥¬¤¨−£¦´

:dîëL-ìò dcëå íäøáà©§¨¨®§©−̈©¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz'd ,oeygxn s"k zgiyn

ייייֹוֹוֹוֹותרתרתרתר נעלהנעלהנעלהנעלה ּבּבּבּבאאאאֹוֹוֹוֹופןפןפןפן ותח ותח ותח ותח ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹוןןןן עליעליעליעליֹוֹוֹוֹוןןןן ּדּדּדּדחחחחּבּבּבּבּוּוּוּורררר העניןהעניןהעניןהענין נפעלנפעלנפעלנפעל אליעזראליעזראליעזראליעזר ׁשׁשׁשׁשאצלאצלאצלאצל ייייייייּתּתּתּתכןכןכןכן ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּואיאיאיאי ּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשלמהלמהלמהלמה ממממׁשׁשׁשׁשהההה אצלאצלאצלאצל מאמאמאמאׁשׁשׁשׁשרררר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶֹֹֹֹ ֹֹֹֹ ֶֶֶֶָָָָֹֹ
ממממּתּתּתּתןןןן־־־־ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה?!?!?!?! ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָלאחרילאחרילאחרילאחרי

הּמדרׁש: מאמר את ּבמאמרֹו יֹום־ההּולדת" "ּבעל מביא - גֹו'" לדּבר ּכילה טרם הּוא "ויהי הּפסּוק ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָעל
לדּבר  ּכילה טרם הּוא ויהי ּדכתיב אליעזר, ּוׁשלמה. מׁשה אליעזר ּפיהם, ּבמענה ׁשּנענּו הם ג' יֹוחאי: ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ"ּתני
ׁשלמה  ּככּלֹות ויהי ּדכתיב ׁשלמה, האדמה. וּתּבקע האּלה הּדברים את לדּבר ּככּלֹותֹו ויהי ּדכתיב מׁשה, יֹוצאת. רבקה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹוהּנה

הּׁשמים". מן ירדה ואׁש ה' אל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָלהתּפּלל

‡ÈLיג  ˙·e ‡iÓ„ ‡ÈÚ ÏÚ Ì‡˜ ‡‡ ‡‰»¬»»≈«≈»¿«»¿«¡»≈
:‡ÈÓ ÈÏÓÓÏ Ô˜Ù ‡z¯«̃¿»«¿«¿ƒ¿≈«»

ÔÚÎיד  ÈÈÎ¯‡ dÏ ¯ÓÈ‡c ‡zÓÏeÚ È‰˙e¿≈∆¿»¿≈«««¿ƒƒ¿«
CÈÏÓb Û‡Â zL‡ ¯ÓÈ˙Â ÈzL‡Â CÈ˙Ïe˜¿ƒ¿∆¿ƒ¿≈«≈¿¿¿««¿»
d·e ˜ÁˆÈÏ C„·ÚÏ ‡znÊ d˙È È˜L‡«¿≈»««ƒ¿»¿«¿»¿ƒ¿»«

:ÈBa¯ ÌÚ e·ÈË z„·Ú È¯‡ Ú„È‡ƒ«¬≈¬«¿»ƒƒƒƒ

Â‰‡טו  ‡ÏlÓÏ ÈˆÈL ‡Ï „Ú ‡e‰ ‰Â‰Â«¬»«»≈≈¿«»»¿»
‰kÏÓ ¯a Ï‡e˙·Ï ˙„ÈÏÈ˙‡c ˙˜Ù ‰˜·ƒ̄¿»¿»«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿»
ÏÚ d˙Ïe˜Â Ì‰¯·‡„ È‰eÁ‡ ¯BÁ ˙z‡ƒ«»¬ƒ¿«¿»»¿¿««

:dt˙k«¿«

mdxa` ly`

(ci)Y zçëä dúàFl `id diE`x± Ÿ¨Ÿ©§¨§¨¦
LCarl YgkFd DzF`" WExiRd Edf¤©¥¨©§¨§©§§

."wgvil§¦§¨
íéãñç úìîBb àäzL±xgA okle ¤§¥¤¤£¨¦§¨¥¨©

`weC dGd oniQA)m"`x(. ©¦¨©¤©§¨
íäøáà ìL Búéáa ñðkì éàãëe± §©¦¨¥§¥¤©§¨¨

.micqg lnFB `EdW¤¥£¨¦
ìezøøa Y "zçëä" ïBL±mB d`x §Ÿ©§¨¥©§¨§¥©

.cn wEqR oOwl i"Wx©¦§©¨¨
ø"éáåøôà±aproverYxdad ,. ¦§©§¨

.æòìaY òãà dáe,dPgY oFWl §©©¨¥©§§¦¨
"Da" il rcFd±Fnvrl xn`W `le ©¦¨§Ÿ¤¨©§©§

xaM ixdW ,rci `Ed oniQd iciÎlrW¤©§¥©¦¨¥©¤£¥§¨
`Ed `N` ,"YgkFd DzF`" xn`̈©¨©§¨¤¨
Fl ricFIW 'dl oPgzdW ,xEAC zlgzd©§¨©¦¤¦§©¥©¤¦©
dX` eiptl oOfIW ,[dxrPA] DÄ©©£¨¤§©¥§¨¨¦¨

FYgRWOn Fl zpbFdd)m"`x(,xnFlM . ©¤¤¦¦§©§§©
iM ,dUrW oniQA wRYqd `l xfril ¡̀¦¤¤Ÿ¦§©¥©¦¨¤¨¨¦
gikFze oM dUrY ok` dxrPdW s ©̀¤©©£¨¨¥©£¤¥§¦©
xnF` df oi` ,micqg zlnFB `idW dfÄ¤¤¦¤¤£¨¦¥¤¥
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dxyמח iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i iyily meil inei xeriy
נענּו ׁשהם ּוׁשלמה, מׁשה לגּבי ּבאליעזר יתרֹון יׁש מּכל־מקֹום ּפיהם, ּבמענה נענּו ׁשּכּולם היֹות ּדעם מדיק הּקדׁש' ְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹּוב'נזר

כּו'". לדּבר ׁשּכילה טרם נענה ואליעזר ּתפּלתם, ּכׁשּגמרּו היינּו לדּבר, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּככּלֹותם
נענה  ׁשהּוא ּוׁשלמה, מׁשה מּתפילת יֹותר ּפעלה אליעזר ׁשּתפּלת לֹומר ׁשּי אי מּובן, אינֹו "לכאֹורה ּבּמאמר: ְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּומקׁשה

כּו'"? ּתפילתֹו ׁשּגמר ְִֶֶַָָקֹודם
עד  ּביֹותר עליֹון מּמקֹום ההמׁשכה ׁשּתהיה היינּו, ותחּתֹון. עליֹון חיּבּור - הּוא הּתפילה ענין ּכללּות זֹו: קּוׁשיא ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּוביאּור
לא  ּדעליֹונים הּגזירה ּביטּול לאחרי ותחּתֹון ּדעליֹון החיּבּור את לפעֹול יֹותר קל הרי ּובפׁשטּות, ּביֹותר. הּתחּתֹון ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּמקֹום
מּתן־ּתֹורה  קֹודם היה ואליעזר ּבמּתן־ּתֹורה, היה הּגזירה ׁשּביטּול מאחר ּכן, ואם למעלה. יעלּו לא ותחּתֹונים למּטה ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹירדּו
לאחרי  ׁשהיּו ּוׁשלמה מׁשה אצל מאׁשר יֹותר נעלה ּבאֹופן ותחּתֹון עליֹון ּדחיּבּור הענין נפעל אליעזר ׁשאצל ייּתכן אי -ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

ַַָמּתן־ּתֹורה?!
ּבזה: ְֵֶַָוהּביאּור

היינּו ארץ" אמרתֹו "הּׁשֹולח ּדברֹו": ירּוץ מהרה עד ארץ אמרתֹו "הּׁשֹולח ׁשּנאמר ּוכמֹו אֹופּנים, ּב' יׁשנם אלקּות ְְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבהמׁשכת
ּובכל  מדריגה ּבכל ׁשּמתעּכבת למדריגה, מּמדריגה הׁשּתלׁשלּות ּבבחינת ּׁשּנמׁש מה והיינּו לאט, לאט ההֹולכת ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָההמׁשכה
החסד  המׁשכת ׁשּזֹוהי לפי ּבעֹולמֹות, מתעּכב ואינֹו ּבמהירּות ׁשּנמׁש היינּו ּדברֹו", ירּוץ מהרה "עד ּׁשּנאמר ּומה כּו'. ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָעֹולם
הרי  למעלה, נפעל הענין ּכאׁשר ולכן, ּומקֹום. ּדזמן הגּבלה ּכֹולל והגּבלה, מּמדידה ּולמעלה הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּלמעלה

עיּכּוב. ׁשּום ּבלי ּומּיד, ּתיכף למּטה נמׁש ְְְִִִִֵֶַַָָהּוא
ולכן  הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה אין־סֹוף אֹור ּבבחינת ּבתפילתם ׁשהּגיעּו לפי הינּו ּפיהם, ּבמענה ׁשּנענּו מה הענין ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוזהּו
אין־סֹוף  אֹור ּבבחינת היינּו, הּכתר. עד ׁשעֹולה האמצעי, לּקו ׁשּייכים ׁשלמה וכן מׁשה ּכי כּו'. עיּכּוב ׁשּום ּבלי מּיד ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹנענּו

הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ְְְְְִִֵֶֶַַָׁשּלמעלה
ּכּידּוע  הּגבּורה, ּבחינת יצחק, ׁשל ּבזכּותֹו ׁשּזהּו - לדּבר  ׁשּכילה טרם ׁשּנענה אליעזר ּבתפילת יתרֹון יׁשנֹו ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָואף־על־ּפי־כן,
"לרּוץ  ׁשּיהיה ׁשּכדי היינּו, אֹורח. לרּוץ ּכגיּבֹור יׂשיׂש ׁשּנאמר ּכמֹו ּדוקא, הּגבּורה מּצד הּוא ההמׁשכה מהירּות ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָׁשעיקר

ּדוקא. ּגבּורה) (ּבחינת ּכגיּבֹור" ׁש"יׂשיׂש על־ידי זהּו ּומרּוצה, מהירּות ּבבחינת ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאֹורח",
היא  הּגבּורה  ׁשאז  ּבחסד", ּדינא "ּדאמּתיק ׁשּבחסד, ּגבּורה ּבחינת על קאי ּכגיּבֹור " "יׂשיׂש ּׁשּנאמר ׁשּמה ּבּזהר, ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹוכּמבֹואר
ּדוקא  ּומּׁשם העצמּות, ּתגּבֹורת מּבחינת ּדׁשרׁשֹו ּגׁשמים"), ל"ּגבּורֹות ּבנֹוגע המבֹואר על־ּדר) החּיּות ּתגּבֹורת ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָּבבחינת

ההׁשּפעה. מהירּות ּבחינת ְְְְִִִַַַָָָנמׁש
הּנ"ל. ּדמאמר הּביאּור ּתֹוכן ּכאן ְֲֵֶַַַַַָָעד

æè)(àì Léàå äìeúa ãàî äàøî úáè äøòpäå§©©«£À̈Ÿ©³©§¤Æ§½Ÿ§¾̈§¦−´Ÿ
:ìòzå dcë àlîzå äðéòä ãøzå dòãé§¨¨®©¥´¤¨©½§¨©§©¥¬©−̈©¨«©

i"yx£‰Ïe˙a∑ ּבתּולים dÚ„È.(ב"ר)מּמקֹום ‡Ï LÈ‡Â∑ מׁשּמרֹות היּו הנכרים ׁשּבנֹות לפי ּכדרּכּה, ׁשּלא ¿»ְְִִ¿ƒ…¿»»ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָֹ
מּכל  ׁשּנקּיה זֹו על העיד אחר, מּמקֹום עצמן ּומפקירֹות ּבתּוליהן .מק ֹום ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

(æé)àð éðéàéîâä øîàiå dúàø÷ì ãáòä õøiå©¨¬̈¨¤−¤¦§¨¨®©¾Ÿ¤©§¦¦¬¦¨²
:Cckî íéî-èòî§©©−¦¦©¥«

i"yx£d˙‡¯˜Ï „·Ú‰ ı¯iÂ∑ הּמים ׁשעלּו ׁשראה רבה)לקראתּהלפי ‡.(בראשית ÈÈ‡ÈÓ‚‰∑ הומיי"ר ּגמיעה, לׁשֹון «»»»∆∆ƒ¿»»ְְִִִֶֶַַָָָָָ«¿ƒƒƒ»ְְִָ
.ּבלע"ז  ְַַ

(טז  eÊÈÁ ˙¯ÈtL ‡zÓÏeÚÂ נ"י‡¯ÈtL ¿∆¿»«ƒ«≈«ƒ»
ÈÊÁÓÏdÚ„È ‡Ï ¯·‚e ‡zÏ˙a ‡„ÁÏ ( ¿∆¡≈«¬»¿À¿»¿«»«¿«

:˙˜ÏÒe d˙Ïe˜ ˙ÏÓe ‡ÈÚÏ ˙˙Áe¿»«¿≈»¿«¿«¿≈»

(יז  ÈÈ˜L‡ ¯Ó‡Â d˙eÓ„˜Ï ‡„·Ú Ë‰¯e נ"י ¿««¿»ƒ¿»««¬««¿ƒƒ
ÈÓÚË‡:CÈ˙ÏewÓ ‡iÓ ¯ÈÚÊ ÔÚÎ ( «¿≈¿ƒ¿«¿≈«»ƒ¿ƒ

mdxa` ly`

(fh)Y äìeúa.milEzA mFwOn §¨¦§§¦
Y dòãé àì Léàå.DMxcM `NW §¦Ÿ§¨¨¤Ÿ§©§¨

mFwn zFxOWn [miFBd] zFpAW itl§¦¤§©¦§©§§
mFwOn onvr zFxiwtnE odilEzA§¥¤©§¦©§¨¦¨

.lMn dIwPW Ff lr cird ,xg`±oM ©¥¥¦©¤§¦¨¦Ÿ¥
K` .mipFW`x miqEtcE ciÎiazkA `Ed§¦§¥¨§¦¦¦©

miqEtCAmivFtPd.mixkPd :fi dxez ©§¦©§¦©¨§¦

(fi)Y dúàø÷ì ãáòä õøiåitl ©¨¨¨¤¤¦§¨¨§¦
"Dz`xwl" miOd ElrW d`xW± ¤¨¨¤¨©©¦¦§¨¨

,`weC dixg` ux dOl ,oM `l m`W¤¦Ÿ¥¨¨¨©£¤¨©§¨
`lR xaC DA d`xW mEXn i`Ce `N ¤̀¨©©¦¤¨¨¨§©¤¤
didW ,DNW miOd zai`WA xEWTd©¨¦§¦©©©¦¤¨¤¨¨
mdxa` lv` dfM xaC zF`xl libẍ¦¦§¨¨¨¤¥¤©§¨¨

[l ,`k i"WxA lirlcM])`"eb(dGnE . §¦§¥§©¦¦¤

`idW oiad ,Dz`xwl Elr miOdW¤©©¦¨¦§¨¨¥¦¤¦
mdxa` zgRWOn)l"yxdn(d`xpe . ¦¦§©©©§¨¨§¦§¤

aEzMd xn`X dnA fnxp df xaCW¤¨¨¤¦§¨§©¤¨©©¨
Dz`xwl",q dAx ziW`xA i"WxaE ." ¦§¨¨§©¦§¥¦©¨

dpird cxYe" aEzMW dGn oM cnFl d¥¥¦¤¤¨©¥¤¨©§¨
,"`NnYe a`WYe" aEzM `le ,"`NnYe©§©¥§Ÿ¨©¦§©©§©¥

KWndA aEzMW FnM)ck wEqtA(iAB §¤¨©¤§¥§¨©¥
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(çé)dãé-ìò dck ãøzå øäîzå éðãà äúL øîàzå©−Ÿ¤§¥´£Ÿ¦®©§©¥À©¯Ÿ¤©¨²©¨−̈
:eä÷Lzå©©§¥«

i"yx£‰ck „¯zÂ∑ׁשכמּה .מעל «…∆«»ְִֵַָ

(èé)élîâì íb øîàzå Bú÷Läì ìëzåãò áàLà E ©§©−§©§Ÿ®©ÀŸ¤©³¦§©¤̧Æ¤§½̈©¬
ì elk-íà:úzL ¦¦−¦§«Ÿ

i"yx£elkŒÌ‡ „Ú∑'אׁשר' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' ּגמר ∑‡elkŒÌ.הרי היא ׁשּזֹו סּפקּון' 'ּדי אּונקלֹוס: ּתרּגם «ƒƒְְֲֲִִֵֵֶַƒƒְְְְְִִִֵֶַַ
ּדי  ּכׁשּׁשתּו .סּפּוקן ׁשתּיתן, ְְִִֵֶָָָָ

(ë)ãBò õøzå ú÷Mä-ìà dck øòzå øäîzå©§©¥À©§©³©¨Æ¤©½Ÿ¤©¨¬¨²
ì øàaä-ìà:åélîb-ìëì áàLzå áàL ¤©§¥−¦§®Ÿ©¦§©−§¨§©¨«

i"yx£¯ÚzÂ∑:ּדֹומה לֹו יׁש ּובּמקרא ּכלי', אל מּכלי 'הּמערה מׁשנה ּבלׁשֹון יׁש והרּבה נפיצה, (תהלים לׁשֹון «¿«ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
נפׁשי",קמא) ּתער נג)"אל נפׁשֹו"(ישעיה לּמות הערה הּגמּלים ∑‰M˜˙."אׁשר ּבּה ׁשּׁשֹותים חלּולה .אבן ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָ«…∆ְֲִִֶֶֶַַָָ

(àë)çéìöää úòãì Léøçî dì äàzLî Léàäå§¨¦¬¦§¨¥−¨®©«£¦¾¨©À©©«¦§¦¯©
:àì-íà Bkøc ýåýé§Ÿ̈²©§−¦«Ÿ

i"yx£‰‡zLÓ∑,"ערים "ׁשאּו ּכמֹו: ׁשאּיה, ו)לׁשֹון ׁשממה"(ישעיה ּומתּבהל ∑zLÓ‡‰."ּתּׁשאה מׁשּתֹומם ƒ¿»≈ְְְְִִִֶָָָָָָƒ¿»≈ְְִִֵֵַ
ּבּתי"ו  ּתתמּה ואל לאו. אם היא, אברהם מּמׁשּפחת אם יֹודע אינֹו אבל להצליח, קרֹוב ּדברֹו ׁשראה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָעל

ÈÁ‡Â˙˙יח  ˙‡ÈÁB‡Â ÈBa¯ zL‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈¿¿ƒƒ¿ƒ««¬≈«
:d˙˜L‡Â d„È ÏÚ d˙Ïe˜¿««¿«¿«¿¿≈

CÈÏÓ‚Ïיט  Û‡ ˙¯Ó‡Â d˙eÈ˜L‡Ï ˙‡ÈˆÈLÂ¿≈ƒ«¿«¿»≈«¬∆∆«¿«¿»
:ÈzLÓÏ Ôe˜ÙÒ Èc „Ú ÈÏÓ‡«¿≈«ƒ«¿¿ƒ¿≈

È˜L‡כ  ˙È·Ï d˙Ïe˜ ˙ˆÙe ˙‡ÈÁB‡Â¿ƒ«¿»«¿«¿≈«¿»
ÏÎÏ ˙ÏÓe ÈÏÓÓÏ ‡¯È·Ï „BÚ ˙Ë‰¯e¿»«¿≈»¿ƒ¿≈¿«¿»

:È‰BÏÓb«¿ƒ

Ú„ÈÓÏכא  ˜È˙L ÏkzÒÓ d· È‰L ‡¯·‚Â¿«¿»»≈«ƒ¿«≈»ƒ¿≈«
:‡Ï Ì‡ dÁ¯‡ ÈÈ ÁÏˆ‡‰««¿«¿»»¿≈ƒ»

mdxa` ly`

."a`WYe" :miNnBd©§©¦©¦§©
Y àð éðéàéîâädrinB oFWl±drinB ©§¦¦¦¨§§¦¨§¦¨

dIzW oFWl `id)h ,` wewag i"yx d`x(, ¦§§¦¨
eiR `ln wx mbFNW otF`A dGW `N ¤̀¨¤¤§¤¤¥©§Ÿ¦
zFYWl WTiA xfril` ,xnFlM .min©¦§©¡¦¤¤¦¥¦§
:xn`W FnkE ,eiR `lnM min hrn§©©¦¦§Ÿ¦§¤¨©
la` ,"KCMn min hrn `p ipi`inbd"©§¦¦¦¨§©©¦¦©¥£¨
FnkE ,xzFi dAxd FzF` dzwWd `id¦¦§§¨©§¥¥§
FfA mBW d`xpe ,"EdwWYe" aEzMW¤¨©©§¥§¦§¤¤©¨
,dwax lW DAl aEh zCn dpgap¦§£¨¦©¦¨¤¦§¨

.dAxd dpzp `ide hrn WTiAW¤¦¥§©§¦¨§¨©§¥
.æòìa ø"éîåä±humerrFnbl ,)f"r i"yx §©©¦§©

a ,hk(dti`W KFYn rFlal .)ifrl xve` ¦§©¦§¦¨
i"yx(mFBll .)i"yx ifrl(.gi dxez ¦§
(gi)Y dck ãøzåDnkW lrn±oeiM ©Ÿ¤©¨¥©¦§¨¥¨

lr did DCMW aEzM `l DzIlrAW¤©£¦¨¨Ÿ¨¤©¨¨¨©
dcixFdW Wxtl wwfEd okl ,DnkW¦§¨¨¥§©§¨¥¤¦¨

.DnkW lrnhi dxez ¥©¦§¨
(hi)Y elk íà ãòWOWn "m`" ixd ©¦¦£¥¦§©¥

xW` oFWlA±,wtq oFWl df oi`W ¦§£¤¤¥¤§¨¥
oOwl i"Wx mB d`xE .i`Ce oFWl `N ¤̀¨§©©§¥©©¦§©¨
zFnW .f ,bn .ap ,`l oOwl oke .bl wEqR̈§¥§©¨§
.gi ,bk ilWn .hk ,k xAcOA .bl ,bk©¦§¨¦§¥

:c ,c dirWi i"Wx d`xE .g ,an aFI ¦̀§¥©¦§©§¨
ENM m` cr .. iM oFWlA WOWn m` Wi"¥¦§©¥¦§¦©¦¦

."zFYWl¦§
elk íàiC" :qFlwpE` mBxY ± ¦¦¦§¥§§¦

ozIzW xnB `id FGW ,"oEwRq©§¤¦§©§¦¨¨
owERq iC EzXWM±mpi` miNnBdW §¤¨¥¦¨¤©§©¦¥¨

iC mizFXWM `N` zFYWl minIqn§©§¦¦§¤¨§¤¦¥
,"oEwRq" oFWlA mBxY okle ,mwERiq¦¨§¨¥¦§¥¦§©§

"ivW" oFWlA `le)xbd ytp(mB d`xE . §Ÿ¦§¥¦§¥©
.ak ,k aFI` .a ,bn oOwl i"Wxk dxez ©¦§©¨¦

(k)Y øòzådvitp oFWl±mEBxzM ©§©§§¦¨§©§
,al dirWi i"WxaE ."zvtpE" :qFlwpE`§§§¨©§©¦§©§¨

."dkitW oFWl" :eh§§¦¨
ìa Lé äaøäåäøònä" :äðLî ïBL §©§¥¥¦§¦§¨©§¨¤
"éìk ìà éìkî±.f"n d"t dxf dcFar ¦§¦¤§¦£¨¨¨

"éLôð øòz ìà" :äîBc Bì Lé àø÷náe©¦§¨¥¤©§©©§¦
±l`" :mW i"WxA .g ,`nw miNdY§¦¦§©¦¨©

DCM xrYe FnM ,LiptNn iWtp glWY¦§©©§¦¦§¨¤§©§©©¨
."zwXd l ¤̀©Ÿ¤

"BLôð úånì äøòä øLà"Y ú÷Mä £¤¤¡¨©¨¤©§©Ÿ¤
.miNnBd DA mizFXW dlElg oa`± ¤¤£¨¤¦¨©§©¦

:` ,ci dhFq i"WxaE .ai ,bp dirWi§©§¨§©¦¨
."wixd ± dxrd"`k dxez ¤¡¨¥¦

(`k)Y äàzLîdI`W oFWl± ¦§¨¥§§¦¨
.oOwlcM ,mnFYWn ,xnFlM§©¦§¥§¦§©¨

"äîîL äàMz .. íéøò eàL" Bîk± §¨¨¦¦¨¤§¨¨
oFWl" :mW i"WxaE .`i ,e dirWi§©§¨§©¦¨§

."aWFi oi`n cEnlB©§¥¥¥
Y äàzLîlr ldAznE mnFYWn ¦§¨¥¦§¥¦§©¥©

la` ,gilvdl aFxw FxaC d`xW¤¨¨§¨¨§©§¦©£¨
mdxa` zgRWOn m` rcFi Fpi ¥̀¥©¦¦¦§©©©§¨¨

e`l m` `id±gilvdd zrcl" Edfe ¦¦¨§¤¨©©©¦§¦©
."`l m` FMxC 'd©§¦Ÿ

ïéàL ,"äàzLî"ìLå"éúadîúzìàå§©¦§©§¨¤¦§¨¥¤¥
ï"éL dãBñé úlçzL äáz Eì±F` §¥¨¤§¦©§¨¦

K"nq),`n diryi .fi ,h zeny .fh ,cn onwl i"yx ¨¤
ci ,ai aei` .g ,` dkin .i(.

ìa úøaãîeìòtúî ïBL±lrRzd F` §©¤¤¦§¦§¨¥¦§©¥
lrRzi F`)my diryi i"yx(lrRzp F` , ¦§©¥¦§©¥

)fh ,hp my i"yx(lrtp F` ,)my aei` i"yx(. ¦§©
úBiúBà ézL ïéa äãéøôî å"éz ïéàL¤¥¨©§¦¨¥§¥¦

ãBñéä øwò ìL±oOwl i"Wx mB d`x ¤¦©©§§¥©©¦§©¨
.mWe mW dirWi .fi ,h zFnW .mẄ§§©§¨¨§¨
xg` e"iY ozFp) mW aFI` .mW dkin¦¨¨¦¨¥¨©©

cFqi lW dpFW`x zF`(`aA i"Wx . ¦¨¤§©¦¨¨
.` ,dq `rivn§¦¨
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נענּו ׁשהם ּוׁשלמה, מׁשה לגּבי ּבאליעזר יתרֹון יׁש מּכל־מקֹום ּפיהם, ּבמענה נענּו ׁשּכּולם היֹות ּדעם מדיק הּקדׁש' ְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹּוב'נזר

כּו'". לדּבר ׁשּכילה טרם נענה ואליעזר ּתפּלתם, ּכׁשּגמרּו היינּו לדּבר, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּככּלֹותם
נענה  ׁשהּוא ּוׁשלמה, מׁשה מּתפילת יֹותר ּפעלה אליעזר ׁשּתפּלת לֹומר ׁשּי אי מּובן, אינֹו "לכאֹורה ּבּמאמר: ְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּומקׁשה

כּו'"? ּתפילתֹו ׁשּגמר ְִֶֶַָָקֹודם
עד  ּביֹותר עליֹון מּמקֹום ההמׁשכה ׁשּתהיה היינּו, ותחּתֹון. עליֹון חיּבּור - הּוא הּתפילה ענין ּכללּות זֹו: קּוׁשיא ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּוביאּור
לא  ּדעליֹונים הּגזירה ּביטּול לאחרי ותחּתֹון ּדעליֹון החיּבּור את לפעֹול יֹותר קל הרי ּובפׁשטּות, ּביֹותר. הּתחּתֹון ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּמקֹום
מּתן־ּתֹורה  קֹודם היה ואליעזר ּבמּתן־ּתֹורה, היה הּגזירה ׁשּביטּול מאחר ּכן, ואם למעלה. יעלּו לא ותחּתֹונים למּטה ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹירדּו
לאחרי  ׁשהיּו ּוׁשלמה מׁשה אצל מאׁשר יֹותר נעלה ּבאֹופן ותחּתֹון עליֹון ּדחיּבּור הענין נפעל אליעזר ׁשאצל ייּתכן אי -ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

ַַָמּתן־ּתֹורה?!
ּבזה: ְֵֶַָוהּביאּור

היינּו ארץ" אמרתֹו "הּׁשֹולח ּדברֹו": ירּוץ מהרה עד ארץ אמרתֹו "הּׁשֹולח ׁשּנאמר ּוכמֹו אֹופּנים, ּב' יׁשנם אלקּות ְְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבהמׁשכת
ּובכל  מדריגה ּבכל ׁשּמתעּכבת למדריגה, מּמדריגה הׁשּתלׁשלּות ּבבחינת ּׁשּנמׁש מה והיינּו לאט, לאט ההֹולכת ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָההמׁשכה
החסד  המׁשכת ׁשּזֹוהי לפי ּבעֹולמֹות, מתעּכב ואינֹו ּבמהירּות ׁשּנמׁש היינּו ּדברֹו", ירּוץ מהרה "עד ּׁשּנאמר ּומה כּו'. ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָעֹולם
הרי  למעלה, נפעל הענין ּכאׁשר ולכן, ּומקֹום. ּדזמן הגּבלה ּכֹולל והגּבלה, מּמדידה ּולמעלה הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּלמעלה

עיּכּוב. ׁשּום ּבלי ּומּיד, ּתיכף למּטה נמׁש ְְְִִִִֵֶַַָָהּוא
ולכן  הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה אין־סֹוף אֹור ּבבחינת ּבתפילתם ׁשהּגיעּו לפי הינּו ּפיהם, ּבמענה ׁשּנענּו מה הענין ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוזהּו
אין־סֹוף  אֹור ּבבחינת היינּו, הּכתר. עד ׁשעֹולה האמצעי, לּקו ׁשּייכים ׁשלמה וכן מׁשה ּכי כּו'. עיּכּוב ׁשּום ּבלי מּיד ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹנענּו

הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ְְְְְִִֵֶֶַַָׁשּלמעלה
ּכּידּוע  הּגבּורה, ּבחינת יצחק, ׁשל ּבזכּותֹו ׁשּזהּו - לדּבר  ׁשּכילה טרם ׁשּנענה אליעזר ּבתפילת יתרֹון יׁשנֹו ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָואף־על־ּפי־כן,
"לרּוץ  ׁשּיהיה ׁשּכדי היינּו, אֹורח. לרּוץ ּכגיּבֹור יׂשיׂש ׁשּנאמר ּכמֹו ּדוקא, הּגבּורה מּצד הּוא ההמׁשכה מהירּות ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָׁשעיקר

ּדוקא. ּגבּורה) (ּבחינת ּכגיּבֹור" ׁש"יׂשיׂש על־ידי זהּו ּומרּוצה, מהירּות ּבבחינת ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאֹורח",
היא  הּגבּורה  ׁשאז  ּבחסד", ּדינא "ּדאמּתיק ׁשּבחסד, ּגבּורה ּבחינת על קאי ּכגיּבֹור " "יׂשיׂש ּׁשּנאמר ׁשּמה ּבּזהר, ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹוכּמבֹואר
ּדוקא  ּומּׁשם העצמּות, ּתגּבֹורת מּבחינת ּדׁשרׁשֹו ּגׁשמים"), ל"ּגבּורֹות ּבנֹוגע המבֹואר על־ּדר) החּיּות ּתגּבֹורת ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָּבבחינת

ההׁשּפעה. מהירּות ּבחינת ְְְְִִִַַַָָָנמׁש
הּנ"ל. ּדמאמר הּביאּור ּתֹוכן ּכאן ְֲֵֶַַַַַָָעד

æè)(àì Léàå äìeúa ãàî äàøî úáè äøòpäå§©©«£À̈Ÿ©³©§¤Æ§½Ÿ§¾̈§¦−´Ÿ
:ìòzå dcë àlîzå äðéòä ãøzå dòãé§¨¨®©¥´¤¨©½§¨©§©¥¬©−̈©¨«©

i"yx£‰Ïe˙a∑ ּבתּולים dÚ„È.(ב"ר)מּמקֹום ‡Ï LÈ‡Â∑ מׁשּמרֹות היּו הנכרים ׁשּבנֹות לפי ּכדרּכּה, ׁשּלא ¿»ְְִִ¿ƒ…¿»»ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָֹ
מּכל  ׁשּנקּיה זֹו על העיד אחר, מּמקֹום עצמן ּומפקירֹות ּבתּוליהן .מק ֹום ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

(æé)àð éðéàéîâä øîàiå dúàø÷ì ãáòä õøiå©¨¬̈¨¤−¤¦§¨¨®©¾Ÿ¤©§¦¦¬¦¨²
:Cckî íéî-èòî§©©−¦¦©¥«

i"yx£d˙‡¯˜Ï „·Ú‰ ı¯iÂ∑ הּמים ׁשעלּו ׁשראה רבה)לקראתּהלפי ‡.(בראשית ÈÈ‡ÈÓ‚‰∑ הומיי"ר ּגמיעה, לׁשֹון «»»»∆∆ƒ¿»»ְְִִִֶֶַַָָָָָ«¿ƒƒƒ»ְְִָ
.ּבלע"ז  ְַַ

(טז  eÊÈÁ ˙¯ÈtL ‡zÓÏeÚÂ נ"י‡¯ÈtL ¿∆¿»«ƒ«≈«ƒ»
ÈÊÁÓÏdÚ„È ‡Ï ¯·‚e ‡zÏ˙a ‡„ÁÏ ( ¿∆¡≈«¬»¿À¿»¿«»«¿«

:˙˜ÏÒe d˙Ïe˜ ˙ÏÓe ‡ÈÚÏ ˙˙Áe¿»«¿≈»¿«¿«¿≈»

(יז  ÈÈ˜L‡ ¯Ó‡Â d˙eÓ„˜Ï ‡„·Ú Ë‰¯e נ"י ¿««¿»ƒ¿»««¬««¿ƒƒ
ÈÓÚË‡:CÈ˙ÏewÓ ‡iÓ ¯ÈÚÊ ÔÚÎ ( «¿≈¿ƒ¿«¿≈«»ƒ¿ƒ

mdxa` ly`

(fh)Y äìeúa.milEzA mFwOn §¨¦§§¦
Y dòãé àì Léàå.DMxcM `NW §¦Ÿ§¨¨¤Ÿ§©§¨

mFwn zFxOWn [miFBd] zFpAW itl§¦¤§©¦§©§§
mFwOn onvr zFxiwtnE odilEzA§¥¤©§¦©§¨¦¨

.lMn dIwPW Ff lr cird ,xg`±oM ©¥¥¦©¤§¦¨¦Ÿ¥
K` .mipFW`x miqEtcE ciÎiazkA `Ed§¦§¥¨§¦¦¦©

miqEtCAmivFtPd.mixkPd :fi dxez ©§¦©§¦©¨§¦

(fi)Y dúàø÷ì ãáòä õøiåitl ©¨¨¨¤¤¦§¨¨§¦
"Dz`xwl" miOd ElrW d`xW± ¤¨¨¤¨©©¦¦§¨¨

,`weC dixg` ux dOl ,oM `l m`W¤¦Ÿ¥¨¨¨©£¤¨©§¨
`lR xaC DA d`xW mEXn i`Ce `N ¤̀¨©©¦¤¨¨¨§©¤¤
didW ,DNW miOd zai`WA xEWTd©¨¦§¦©©©¦¤¨¤¨¨
mdxa` lv` dfM xaC zF`xl libẍ¦¦§¨¨¨¤¥¤©§¨¨

[l ,`k i"WxA lirlcM])`"eb(dGnE . §¦§¥§©¦¦¤

`idW oiad ,Dz`xwl Elr miOdW¤©©¦¨¦§¨¨¥¦¤¦
mdxa` zgRWOn)l"yxdn(d`xpe . ¦¦§©©©§¨¨§¦§¤

aEzMd xn`X dnA fnxp df xaCW¤¨¨¤¦§¨§©¤¨©©¨
Dz`xwl",q dAx ziW`xA i"WxaE ." ¦§¨¨§©¦§¥¦©¨

dpird cxYe" aEzMW dGn oM cnFl d¥¥¦¤¤¨©¥¤¨©§¨
,"`NnYe a`WYe" aEzM `le ,"`NnYe©§©¥§Ÿ¨©¦§©©§©¥

KWndA aEzMW FnM)ck wEqtA(iAB §¤¨©¤§¥§¨©¥
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(çé)dãé-ìò dck ãøzå øäîzå éðãà äúL øîàzå©−Ÿ¤§¥´£Ÿ¦®©§©¥À©¯Ÿ¤©¨²©¨−̈
:eä÷Lzå©©§¥«

i"yx£‰ck „¯zÂ∑ׁשכמּה .מעל «…∆«»ְִֵַָ

(èé)élîâì íb øîàzå Bú÷Läì ìëzåãò áàLà E ©§©−§©§Ÿ®©ÀŸ¤©³¦§©¤̧Æ¤§½̈©¬
ì elk-íà:úzL ¦¦−¦§«Ÿ

i"yx£elkŒÌ‡ „Ú∑'אׁשר' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' ּגמר ∑‡elkŒÌ.הרי היא ׁשּזֹו סּפקּון' 'ּדי אּונקלֹוס: ּתרּגם «ƒƒְְֲֲִִֵֵֶַƒƒְְְְְִִִֵֶַַ
ּדי  ּכׁשּׁשתּו .סּפּוקן ׁשתּיתן, ְְִִֵֶָָָָ

(ë)ãBò õøzå ú÷Mä-ìà dck øòzå øäîzå©§©¥À©§©³©¨Æ¤©½Ÿ¤©¨¬¨²
ì øàaä-ìà:åélîb-ìëì áàLzå áàL ¤©§¥−¦§®Ÿ©¦§©−§¨§©¨«

i"yx£¯ÚzÂ∑:ּדֹומה לֹו יׁש ּובּמקרא ּכלי', אל מּכלי 'הּמערה מׁשנה ּבלׁשֹון יׁש והרּבה נפיצה, (תהלים לׁשֹון «¿«ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
נפׁשי",קמא) ּתער נג)"אל נפׁשֹו"(ישעיה לּמות הערה הּגמּלים ∑‰M˜˙."אׁשר ּבּה ׁשּׁשֹותים חלּולה .אבן ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָ«…∆ְֲִִֶֶֶַַָָ

(àë)çéìöää úòãì Léøçî dì äàzLî Léàäå§¨¦¬¦§¨¥−¨®©«£¦¾¨©À©©«¦§¦¯©
:àì-íà Bkøc ýåýé§Ÿ̈²©§−¦«Ÿ

i"yx£‰‡zLÓ∑,"ערים "ׁשאּו ּכמֹו: ׁשאּיה, ו)לׁשֹון ׁשממה"(ישעיה ּומתּבהל ∑zLÓ‡‰."ּתּׁשאה מׁשּתֹומם ƒ¿»≈ְְְְִִִֶָָָָָָƒ¿»≈ְְִִֵֵַ
ּבּתי"ו  ּתתמּה ואל לאו. אם היא, אברהם מּמׁשּפחת אם יֹודע אינֹו אבל להצליח, קרֹוב ּדברֹו ׁשראה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָעל

ÈÁ‡Â˙˙יח  ˙‡ÈÁB‡Â ÈBa¯ zL‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈¿¿ƒƒ¿ƒ««¬≈«
:d˙˜L‡Â d„È ÏÚ d˙Ïe˜¿««¿«¿«¿¿≈

CÈÏÓ‚Ïיט  Û‡ ˙¯Ó‡Â d˙eÈ˜L‡Ï ˙‡ÈˆÈLÂ¿≈ƒ«¿«¿»≈«¬∆∆«¿«¿»
:ÈzLÓÏ Ôe˜ÙÒ Èc „Ú ÈÏÓ‡«¿≈«ƒ«¿¿ƒ¿≈

È˜L‡כ  ˙È·Ï d˙Ïe˜ ˙ˆÙe ˙‡ÈÁB‡Â¿ƒ«¿»«¿«¿≈«¿»
ÏÎÏ ˙ÏÓe ÈÏÓÓÏ ‡¯È·Ï „BÚ ˙Ë‰¯e¿»«¿≈»¿ƒ¿≈¿«¿»

:È‰BÏÓb«¿ƒ

Ú„ÈÓÏכא  ˜È˙L ÏkzÒÓ d· È‰L ‡¯·‚Â¿«¿»»≈«ƒ¿«≈»ƒ¿≈«
:‡Ï Ì‡ dÁ¯‡ ÈÈ ÁÏˆ‡‰««¿«¿»»¿≈ƒ»

mdxa` ly`

."a`WYe" :miNnBd©§©¦©¦§©
Y àð éðéàéîâädrinB oFWl±drinB ©§¦¦¦¨§§¦¨§¦¨

dIzW oFWl `id)h ,` wewag i"yx d`x(, ¦§§¦¨
eiR `ln wx mbFNW otF`A dGW `N ¤̀¨¤¤§¤¤¥©§Ÿ¦
zFYWl WTiA xfril` ,xnFlM .min©¦§©¡¦¤¤¦¥¦§
:xn`W FnkE ,eiR `lnM min hrn§©©¦¦§Ÿ¦§¤¨©
la` ,"KCMn min hrn `p ipi`inbd"©§¦¦¦¨§©©¦¦©¥£¨
FnkE ,xzFi dAxd FzF` dzwWd `id¦¦§§¨©§¥¥§
FfA mBW d`xpe ,"EdwWYe" aEzMW¤¨©©§¥§¦§¤¤©¨
,dwax lW DAl aEh zCn dpgap¦§£¨¦©¦¨¤¦§¨

.dAxd dpzp `ide hrn WTiAW¤¦¥§©§¦¨§¨©§¥
.æòìa ø"éîåä±humerrFnbl ,)f"r i"yx §©©¦§©

a ,hk(dti`W KFYn rFlal .)ifrl xve` ¦§©¦§¦¨
i"yx(mFBll .)i"yx ifrl(.gi dxez ¦§
(gi)Y dck ãøzåDnkW lrn±oeiM ©Ÿ¤©¨¥©¦§¨¥¨

lr did DCMW aEzM `l DzIlrAW¤©£¦¨¨Ÿ¨¤©¨¨¨©
dcixFdW Wxtl wwfEd okl ,DnkW¦§¨¨¥§©§¨¥¤¦¨

.DnkW lrnhi dxez ¥©¦§¨
(hi)Y elk íà ãòWOWn "m`" ixd ©¦¦£¥¦§©¥

xW` oFWlA±,wtq oFWl df oi`W ¦§£¤¤¥¤§¨¥
oOwl i"Wx mB d`xE .i`Ce oFWl `N ¤̀¨§©©§¥©©¦§©¨
zFnW .f ,bn .ap ,`l oOwl oke .bl wEqR̈§¥§©¨§
.gi ,bk ilWn .hk ,k xAcOA .bl ,bk©¦§¨¦§¥

:c ,c dirWi i"Wx d`xE .g ,an aFI ¦̀§¥©¦§©§¨
ENM m` cr .. iM oFWlA WOWn m` Wi"¥¦§©¥¦§¦©¦¦

."zFYWl¦§
elk íàiC" :qFlwpE` mBxY ± ¦¦¦§¥§§¦

ozIzW xnB `id FGW ,"oEwRq©§¤¦§©§¦¨¨
owERq iC EzXWM±mpi` miNnBdW §¤¨¥¦¨¤©§©¦¥¨

iC mizFXWM `N` zFYWl minIqn§©§¦¦§¤¨§¤¦¥
,"oEwRq" oFWlA mBxY okle ,mwERiq¦¨§¨¥¦§¥¦§©§

"ivW" oFWlA `le)xbd ytp(mB d`xE . §Ÿ¦§¥¦§¥©
.ak ,k aFI` .a ,bn oOwl i"Wxk dxez ©¦§©¨¦

(k)Y øòzådvitp oFWl±mEBxzM ©§©§§¦¨§©§
,al dirWi i"WxaE ."zvtpE" :qFlwpE`§§§¨©§©¦§©§¨

."dkitW oFWl" :eh§§¦¨
ìa Lé äaøäåäøònä" :äðLî ïBL §©§¥¥¦§¦§¨©§¨¤
"éìk ìà éìkî±.f"n d"t dxf dcFar ¦§¦¤§¦£¨¨¨

"éLôð øòz ìà" :äîBc Bì Lé àø÷náe©¦§¨¥¤©§©©§¦
±l`" :mW i"WxA .g ,`nw miNdY§¦¦§©¦¨©

DCM xrYe FnM ,LiptNn iWtp glWY¦§©©§¦¦§¨¤§©§©©¨
."zwXd l ¤̀©Ÿ¤

"BLôð úånì äøòä øLà"Y ú÷Mä £¤¤¡¨©¨¤©§©Ÿ¤
.miNnBd DA mizFXW dlElg oa`± ¤¤£¨¤¦¨©§©¦

:` ,ci dhFq i"WxaE .ai ,bp dirWi§©§¨§©¦¨
."wixd ± dxrd"`k dxez ¤¡¨¥¦

(`k)Y äàzLîdI`W oFWl± ¦§¨¥§§¦¨
.oOwlcM ,mnFYWn ,xnFlM§©¦§¥§¦§©¨

"äîîL äàMz .. íéøò eàL" Bîk± §¨¨¦¦¨¤§¨¨
oFWl" :mW i"WxaE .`i ,e dirWi§©§¨§©¦¨§

."aWFi oi`n cEnlB©§¥¥¥
Y äàzLîlr ldAznE mnFYWn ¦§¨¥¦§¥¦§©¥©

la` ,gilvdl aFxw FxaC d`xW¤¨¨§¨¨§©§¦©£¨
mdxa` zgRWOn m` rcFi Fpi ¥̀¥©¦¦¦§©©©§¨¨

e`l m` `id±gilvdd zrcl" Edfe ¦¦¨§¤¨©©©¦§¦©
."`l m` FMxC 'd©§¦Ÿ

ïéàL ,"äàzLî"ìLå"éúadîúzìàå§©¦§©§¨¤¦§¨¥¤¥
ï"éL dãBñé úlçzL äáz Eì±F` §¥¨¤§¦©§¨¦

K"nq),`n diryi .fi ,h zeny .fh ,cn onwl i"yx ¨¤
ci ,ai aei` .g ,` dkin .i(.

ìa úøaãîeìòtúî ïBL±lrRzd F` §©¤¤¦§¦§¨¥¦§©¥
lrRzi F`)my diryi i"yx(lrRzp F` , ¦§©¥¦§©¥

)fh ,hp my i"yx(lrtp F` ,)my aei` i"yx(. ¦§©
úBiúBà ézL ïéa äãéøôî å"éz ïéàL¤¥¨©§¦¨¥§¥¦

ãBñéä øwò ìL±oOwl i"Wx mB d`x ¤¦©©§§¥©©¦§©¨
.mWe mW dirWi .fi ,h zFnW .mẄ§§©§¨¨§¨
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cFqi lW dpFW`x zF`(`aA i"Wx . ¦¨¤§©¦¨¨
.` ,dq `rivn§¦¨
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ׁשּתי  ּבין מפרידה ּתי"ו ׁשאין מתּפעל, ּבלׁשֹון ּומדּברת ׁשי"ן יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתבה ל ׁשאין מׁשּתאה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשל

"מׁשּתֹולל" "ׁשאה", מּגזרת "מׁשּתאה" ּכגֹון: היסֹוד, עּקר ׁשל נט)אֹותּיֹות "ׁשֹולל",(ישעיה טז)מּגזרת (שם ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
עמרי" חּקֹות "וּיׁשּתּמר ׁשממה, מּגזרת ו)"וּיׁשּתֹומם" ּתּׁשאה.(מיכה מּגזרת מׁשּתאה, ּכאן, אף ויׁשמר. מּגזרת ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ּכמֹו: מחׁשבֹות, ּובעל ונאלם נבהל, ּבאדם מׁשֹומם לׁשֹון מֹוצא ׁשאּתה יח)ּוכׁשם נׁשּמּו(איוב יֹומֹו "על ְְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ב)אחרֹונים", ׁשמים",(ירמיה ד)"ׁשּמּו ּובעל (דניאל ּבהּול ּבאדם ׁשאּיה לׁשֹון ּתפרׁש ּכ חדא", ּכׁשעה "אׁשּתֹומם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ה' "ההצליח לראֹות אחד, ּבמקֹום ועֹומד ׁשֹוהה ׁשהי", "וגברא ׁשהּיה, לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמחׁשבֹות.
ּבלׁשֹון  נֹופלת אל"ף ׁשאין ׁשתּיה, לׁשֹון אינֹו ׁשהרי ׁשתי, לתרּגם ואין dÏ.ׁשתּיה ּדרּכֹו". ‰‡zLÓ∑ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָƒ¿»≈»

ּכמֹו: עליה, כ)מׁשּתֹומם ּוכמֹו:(לעיל הּוא", אחי לי כו)"אמרי לאׁשּתֹו(לקמן הּמקֹום אנׁשי .""וּיׁשאלּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

(áë)ì íélîbä elk øLàk éäéåLéàä çwiå úBzL ©§¦À©«£¤̧¦³©§©¦Æ¦§½©¦©³¨¦Æ
äøNò äéãé-ìò íéãéîö éðLe Bì÷Lî ò÷a áäæ íæð¤¤́¨½̈¤−©¦§¨®§¥³§¦¦Æ©¨¤½¨£¨¨¬

:íì÷Lî áäæ̈−̈¦§¨¨«
i"yx£Ú˜a∑ ּבקע" יׂשראל, לׁשקלי ˆÌÈ„ÈÓ.לּגלּגלת"רמז ÈLe∑ מצּמדֹות לּוחֹות לׁשני NÚ¯‰.רמז ∆«ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻ¿≈¿ƒƒְְִֵֶֶָֻ¬»»

ÌÏ˜LÓ ·‰Ê∑ ׁשּבהן הּדּברֹות לעׂשרת .רמז »»ƒ¿»»ְֲִֶֶֶֶֶֶַַָ

ÈÒe·כב  ÈzLÓÏ ‡iÏÓ‚ e˜ÈtÒ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«¿«»¿ƒ¿≈¿≈
ÔÈ¯˙e dÏ˜˙Ó ‡Ï˜z ‡·‰„„ ‡L„˜ ‡¯·b«¿»»»»¿«¬»ƒ¿»«¿¿≈¿≈
‡·‰„c ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡‰„È ÏÚ ÔÈ¯ÈL≈ƒ«¿»»«¿«¬«ƒ¿ƒ¿«¬»

:ÔB‰Ï˜˙Ó«¿«¿

mdxa` ly`

äàL úøæbî "äàzLî") ïBâk(,± §¦§¨¥¦¦§©¨¨
`l ipW qEtcaE cId iazMn cg`A§¤¨¦¦§¥©¨¦§¥¦Ÿ
ixdW ,oaEn Fpi` mbe .df rhw miqxFB§¦¤©¤§©¥¨¤£¥
d`YWn o`M s`" :KWndA mIqn§©¥©¤§¥©¨¦§¨¤

."d`XY zxfBn¦§¥©¦¨¤
"ììBzLî"±i"WxaE .eh ,hp dirWi ¦§¥§©§¨§©¦

oFdnzA dhFWM rBYWn" :mW dkin¦¨¨¦§©¥©§¤§¦§
."al¥

"ììBL" úøæbî±i"WxaE .mW dkin ¦¦§©¨¦¨¨§©¦
.bbFW oFWNn `EdW mẄ¤¦§¥

"íîBzLiå"±:mW i"WxaE .fh ,hp mW ©¦§¥¨§©¦¨
wzFWe `dFze cnFrd mc`"¨¨¨¥§¤§¥

."FpFdnzA§¦§
"äîîL" úøæbî±.hk ,bk zFnW ¦¦§©§¨¨§

."dwix" :mW i"WxaE§©¦¨¥¨
"éøîò úBwç ønzLéå"±.fh ,e dkin §¦§©¥ª¨§¦¦¨

zFTg lM mkipaE mkici lr xOYWi¦§©¥©§¥¤§¥¤¨ª
a`g`e ixnr)my i"yx(. ¨§¦§©§¨

"øîLiå" úøæbî±,cn oOwl i"WxA ¦¦§©©¦§Ÿ§©¦§©¨
."xnW" :fh¨©

"äàMz" úøæbî "äàzLî" ïàk óà± ©¨¦§¨¥¦¦§©¦¨¤
.mcFTd xEACA `aEd .`i ,e dirWi§©§¨¨©¦©¥

ì àöBî äzàL íLëe"íîBLî" ïBL± §¥¤©¨¥§§¥
.cÎb ,h `xfr d`x§¥¤§¨
íìàðå ìäáð íãàa±mB d`x .xAcNn §¨¨¦§¨§¤¡¨¦§©¥§¥©

mc` ,mnFYWn" :eh ,b l`wfgi i"Wx©¦§¤§¥¦§¥¨¨
."xAcNn wYEWn§¨¦§©¥

enLð BîBé ìò" Bîk ,úBáLçî ìòáe©©©£¨§©¨©
"íéðøçà±mrnWA EdnY .k ,gi aFI` ©£Ÿ¦¦¨§§¨§¨

Fl `A xW` ci` lr)my i"yx(. ©¥£¤¨

"íéîL enL"±oFWl .ai ,a dinxi Ÿ¨©¦¦§§¨§
EnnFYWd ,oFdOY)my i"yx(. ¦¨¦§§

"àãç äòLk íîBzLà"±,c l`IpC ¤§©§¨¨£¨¨¦¥
wzW .fh)my i"yx(dn aXgn dide , ¨©§¨¨§©¥©

dprI)` ,`k oileg i"yx(. ©£¤
ì Løôz Ckìeäa íãàa äiàL ïBL ¨§¨¥§§¦¨§¨¨¨

úBáLçî ìòáe±oiA lCadd df itlE ©©©£¨§¦¤©¤§¥¥
`Ed mnFYWOW ,d`YWnl mnFYWn¦§¥§¦§¨¤¤¦§¥
`Ed d`YWn ENi`e ,mFC ml`pe ldap¦§¨§¤¡¨§¦¦§¨¤

.ldap wx©¦§¨
åì íbøz ñBì÷ðeààøáâå" :äiäL ïBL §§§¦§¥§§¦¨§©§¨

ãçà íB÷îa ãîBòå àäBL ,"éäL̈¥¤§¥§¨¤¨
úBàøì±."zrcl" WExiRd Edfe ¦§§¤©¥¨©©

íbøúì ïéàå ."Bkøc 'ä çéìöää"©¦§¦©©§§¥§©§¥
"éúL"±oM qFxbl mivFxW WIW itM ¨¥§¦¤¥¤¦¦§¥

dfaE ,dIzW oFWl Epide .qFlwpE`A§§§§©§§§¦¨¨¤
e"iYdW migiexncFqin wlg `id ©§¦¦¤©¨¦¥¤¦

dNOd)zeaegx x`a(. ©¦¨
ì Bðéà éøäLó"ìà ïéàL ,äiúL ïBL ¤£¥¥§§¦¨¤¥¨¤

ìa úìôBðäiúL ïBL±WxXA la` ¤¤¦§§¦¨£¨©Ÿ¤
z` silgdl s"l`d KxC ,"ddy"¤¤¨¨¤§©£¦¤

`"dd)zeaegx x`a(. ©¥
Y dì äàzLîFnM .dilr mnFYWn ¦§¨¥¨¦§¥¨¤¨§

"`Ed ig` il ixn`"±.bi ,k lirl ¦§¦¦¨¦§¥
ilr)my i"yx(. ¨©

ì íB÷nä éLðà eìàLiå" Bîëe"BzLà± §©¦§£©§¥©¨§¦§
FYW` lr .f ,ek oOwl)my i"yx(.ak dxez §©¨©¦§

(ak)Y ò÷al`xUi ilwWl fnx± ¤©¤¤§¦§¥¦§¨¥
,il dOl "FlwWn rwA" ,oM `l m` iM¦¦Ÿ¥¤©¦§¨¨¨¦
cr bltEn FlwWn did `l ixd£¥Ÿ¨¨¦§¨§¨©

aEzMd EPricFIW)m"`x(. ¤¦¤©¨
"úìbìbì ò÷a"±rwA .ek ,gl zFnW ¤©©ª§Ÿ¤§¤©

lwXd zivgnl lwWn mW `Ed)i"yx ¥¦§¨§©£¦©¤¤
my(.

Y íéãéîö éðLezFgEl ipWl fnx §¥§¦¦¤¤¦§¥
zFcOvn±.Ffl Ff zFcEnv EidW §ª¨¤¨§¨

odiYW EidW dpEMdW d`xp xzFie§¥¦§¤¤©©¨¨¤¨§¥¤
.gi ,`l zFnWA i"Wx WExitkE ,zFeẄ§¥©¦¦§

icinv" :`i ,fh l`wfgi i"Wx d`xEm §¥©¦§¤§¥§¦¦
dXng ,Fxag cbpM xEAC miYxAg ±¦©§¦¦§¤¤£¥£¦¨
wEICd xTirW xWt`e ."dXng cbpM§¤¤£¦¨§¤§¨¤¦©©¦
ipW Dl ozPX dOn `Ed i"Wx lW¤©¦¦©¤¨©¨§¥
`weC Dl ozPX dOn `le ,micinv§¦¦§Ÿ¦©¤¨©¨©§¨
ci lkl hiWkY `Ed cinv iM ,micinv§¦¦¦¨¦©§¦§¨¨
cinv zzl gxkd oi`e ,Fnvr iptA¦§¥©§§¥¤§¥©¨¥¨¦
oM EWxCW azM m"`xde .ci lkl§¨¨§¨§¥¨©¤¨§¥
ixde ,"micinv ipWE" xn`PX dOn¦©¤¤¡©§¥§¦¦©£¥
cEnlY dnE ,mipW micinv mzq§¨§¦¦§©¦©©§

?"ipWE" :xnFl©§¥
Y íì÷Lî áäæ äøNòzxUrl fnx £¨¨¨¨¦§¨¨¤¤©£¤¤

odAW zFxACd±micizr dipA EidW ©¦§¤¨¤¤¨¨¤¨£¦¦
mlAwl)e ,q x"a i"yx(i"Wx mB d`xE . §©§¨§¥©©¦

dOn oM EWxCW d`xpe .k ,f xAcOA©¦§¨§¦§¤¤¨§¥¦©
mlwWn z` aFYkl dxFYd dwICX¤¦§¨©¨¦§¤¦§¨¨
dxFYd dwICW ,FGn dxzie .wIEcnd©§¨¦¥¨¦¤¦§¨©¨
,cgi micinSd ipW lwWn z` aFYkl¦§¤¦§©§¥©§¦¦©©
.cxtpA cinv lM lW lwWn `le§Ÿ¦§¨¤¨¨¦§¦§¨
xE`iaA Kix`dW "dix` xEb"A d`xE§¥§©§¥¤¤¡¦§¥

e .WExC iR lr oiprd"WEaN"d,azM ¨¦§¨©¦§§©§¨©
oYil wIC xfril`W `Ed oiprdW¤¨¦§¨¤¡¦¤¤¦¥¦¥

dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i iriax meil inei xeriy

(âë)éáà-úéa Léä éì àð éãébä zà éî-úa øîàiåC ©¸Ÿ¤Æ©¦´©½§©¦¬¦−̈¦®£¥¯¥«¨¦²
:ïéìì eðì íB÷î̈¬−̈¨¦«

i"yx£z‡ ÈÓŒ˙a ¯Ó‡iÂ∑,ׁשאלּה לּה ׁשּנתן הקּב"ה לאחר ׁשהצליח אברהם, ׁשל ּבזכּותֹו ּבטּוח ׁשהיה לפי «…∆«ƒ«¿ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּדבר,∑ÔÈÏÏ.ּדרּכֹו ׁשם 'לין' אחת, לינֹות לינה ּכּמה "ללּון", אמרה .והיא ְַ»ƒְְִִִִֵַַַָָָָָָָ

(ãë)øLà äkìî-ïa éëðà ìûeúa-úa åéìà øîàzå©´Ÿ¤¥½̈©§¥−¨®Ÿ¦¤¦§¾̈£¤¬
:øBçðì äãìé̈«§−̈§¨«

i"yx£Ï‡e˙aŒ˙a∑ אחרֹון - אחרֹון ועל ראׁשֹון, - ראׁשֹון על .הׁשיבּתֹו «¿≈ְֱֲֲִִִַַַַַ

(äë)eðnò áø àBtñî-íb ïáz-íb åéìà øîàzå©´Ÿ¤¥½̈©¤¬¤©¦§−©´¦¨®
:ïeìì íB÷î-íb©¨−¨«

i"yx£‡BtÒÓ∑ ּוׂשעֹורים ּתבן ּכגֹון מסּפֹוא, קרּוי הּגמּלים מאכל .ּכל ƒ¿ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָ

(åë):ýåýéì eçzLiå Léàä ãwiå©¦´Ÿ¨¦½©¦§©−©«Ÿ̈«

ß oeygxn h"i iriax mei ß

(æë)øLà íäøáà éðãà éýìû ýåýé Ceøa øîàiå©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈£Â¤Â
éðçð Cøca éëðà éðãà íòî Bzîàå Bcñç áæò-àì«Ÿ¨©¬©§²©«£¦−¥¦´£Ÿ¦®¨«Ÿ¦À©¤¸¤Æ¨©´¦

:éðãà éçà úéa ýåýé§Ÿ̈½¥−£¥¬£Ÿ¦«
i"yx£C¯ca∑ הּמׁשּמׁשים וה"א ולמ"ד ּבי"ת ּכל וכן .צרי ׁשהייתי ּדר ּבאֹותֹו הּיׁשר, ּדר הּמזּמן, ּדר «∆∆ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ונּכר  מברר ׁשהּוא אֹו אחר, ּבמקֹום ּכבר ׁשּנזּכר הּפׁשּוט ּבּדבר מדּברים ּבפּת"ח, ּונקּודים הּתבה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבראׁש
מדּבר  הּוא .ּבאיזה ְְֵֵֶַ

Èa˙כג  ˙È‡‰ ÈÏ ÔÚÎ ÈeÁ z‡ ÔÓ ˙a ¯Ó‡Â«¬««»«¿«ƒ¿«ƒ«ƒ≈
:˙·ÓÏ ‡Ï ¯Lk ¯˙‡ Ce·‡»»«»∆»»ƒ¿»

kÏÓ‡כד  ¯a ‡‡ Ï‡e˙a ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈«¿≈¬»«ƒ¿»
:¯BÁÏ ˙„ÈÏÈcƒ≈«¿»

ÈbÒכה  ‡˙qk Û‡ ‡·z Û‡ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈«ƒ¿»«ƒ»»«ƒ
:˙·ÓÏ ¯Lk ¯˙‡ Û‡ ‡nÚƒ»»«»«»«ƒ¿»

ÈÈ:כו  Ì„˜ „È‚Òe ‡¯·b Ú¯Îe¿««¿»¿ƒ√»¿»

Ècכז  Ì‰¯·‡ ÈBa¯„ ‡‰Ï‡ ÈÈ CÈ¯a ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»¡»»¿ƒƒ«¿»»ƒ
‡‡ ÈBa¯ ÔÓ dËLe˜Â d˙e·ÈË ÚÓ ‡Ï»¿«ƒ≈¿¿≈ƒƒƒ¬»
:ÈBa¯„ È‰BÁ‡ ˙Èa ÈÈ È¯ac ‡˜z Á¯B‡a¿««¿»«¿«ƒ¿»≈«ƒ¿ƒƒ

mdxa` ly`

dlFcB dpYn mzq `le) oM `weC(s` , ©§¨¥§Ÿ§¨©¨¨§¨©
z` wGgl icM ,`id in rci `l oicrW¤£©¦Ÿ¨©¦¦§¥§©¥¤
,azM "mgpn zxFz"aE .FMxC zglvd©§¨©©§§©§©¥¨©
l`xUiA ziA znwdW Dl fnx KkAW¤§¨¨©¨¤£¨©©¦§¦§¨¥
dxFYd icFqi lr zFidl dkixv§¦¨¦§©§¥©¨
fnFx "zlBlBl rwA" oMW ,zFvOde§©¦§¤¥¤©©ª§Ÿ¤¥
ipWE ,zFvOd lM z` zllFMd ,dwcvl¦§¨¨©¤¤¤¨©¦§§¥
zFgEll mifnFx adf dxUre micinv§¦¦©£¨¨¨¨§¦§
mpiprW ,zFxACd zxUre zixAd©§¦©£¤¤©¦§¤¦§¨¨

.dxFYbk dxez ¨
(bk)Y zà éî úa øîàiåxg`l ©Ÿ¤©¦©§§©©

gEhA didW itl ,Dl`W Dl ozPW¤¨©¨§¨¨§¦¤¨¨¨©
gilvdW mdxa` lW FzEkfA¦§¤©§¨¨¤¦§¦©

.FMxC `EdÎKExAÎWFcTdY ïéìì ©¨¨©§¨¦
xaC mW "oil" ,zg` dpil±mW"e ¦¨©©¦¥¨¨§¥

cigi oFWl `Ed iEAx oniq `ll "xaC̈¨§Ÿ¦©¦§¨¦
)zeaegx x`a(.

äzà úBðéì änk ,"ïeìì" äøîà àéäå§¦¨§¨¨©¨¦©¨
eðìöà ïeìì ìBëé±`id "oEll" oMW ¨¨¤§¥¤¥¨¦

iEAx mB DrnWnA Wie ,xFwn zNn¦©¨§¥§©§¨¨©¦
zFpil)zeaegx x`a(oFW`x qEtcaE . ¦¦§¦

,oEll mFwn mB dxn` `ide" :`qxiBd©¦§¨§¦¨§¨©¨¨
oEll lFki dY` zFlil dOM."Eplv` ©¨¥©¨¨¨¤§¥

`qxiB itNW ,"lNd sqFi" xtqA azke§¨©§¥¤¥¦¥¤§¦¦§¨
`idW "mB" zaiYn `Ed cEOiNd Ff©¦¦¥©©¤¦

.iEAix oFWlck dxez §¦
(ck)ìàeúa úalr FYaiWd ± ©§¥¡¦©©

oFxg` oFxg` lre ,oFW`x oFW`x± ¦¦§©©£©£
dpWOd xn`nM ,dzid dnkgW xnFl©¤£¨¨¨§¨§©£©©¦§¨
draXdn cg` EdGW e ,d zFa`̈¤¤¤¨¥©¦§¨
oOwl i"Wx mB d`xE .mkgAW mixaC§¨¦¤¤¨¨§¥©©¦§©¨
dingp .ai ,b zFnW .hi ,al .`l ,`l§§¤§¨

.b ,`dk dxez

(dk)Y àBtñîmiNnBd lk`n lM± ¦§¨©£©©§©¦

.zFndAd :inFx qEtcA¦§¦©§¥
ïáz ïBâk ,"àBtñî" éeø÷±qEtcA ¨¦§§¤¤¦§

zqxiB `Ed oke ,oFW`xxEB"d:"dix` ¦§¥¦§©©©§¥
,zFIphw ipin lW oaY Epide ."dvr"¥¨§©§¤¤¤¦¥¦§¦
lk`n `EdW ,` ,er zAWA xEn`M̈¨§©¨¤©£©

.miNnB§©¦
íéøBòNe±`FRqn llM KxcA ,xnFlM §¦§©§¤¤§¨¦§

oaY mB" :dxn`X dnE ,oaY mB llFM¥©¤¤©¤¨§¨©¤¤
oaY :`Ed WExiRd ?"`FRqn mB©¦§©¥¤¤

.`FRqn liaWAek dxez ¦§¦¦§
(fk)Y CøcaoOfOd KxC±dOkA ©¤¤¤¤©§ª¨§©¨

.oOEind :miqEtC§¦©§¨
éøö éúééäL Cøc BúBàa ,øLiä CøcC± ¤¤©¨¨§¤¤¤¨¦¦¨¦

mrHd x`aOW itkE ,KxC mzq `le§Ÿ§¨¤¤§¦¤§¨¥©©©
.oOwl§©¨

íéLnLîä à"äå ã"îìå ú"éa ìk ïëå§¥¨¥§¨¤§¥©§©§¦
,ç"zôa íéc÷ðe äázä Làøa§Ÿ©¥¨§ª¦§©¨



ני dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i iyily meil inei xeriy
ׁשּתי  ּבין מפרידה ּתי"ו ׁשאין מתּפעל, ּבלׁשֹון ּומדּברת ׁשי"ן יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתבה ל ׁשאין מׁשּתאה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשל

"מׁשּתֹולל" "ׁשאה", מּגזרת "מׁשּתאה" ּכגֹון: היסֹוד, עּקר ׁשל נט)אֹותּיֹות "ׁשֹולל",(ישעיה טז)מּגזרת (שם ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
עמרי" חּקֹות "וּיׁשּתּמר ׁשממה, מּגזרת ו)"וּיׁשּתֹומם" ּתּׁשאה.(מיכה מּגזרת מׁשּתאה, ּכאן, אף ויׁשמר. מּגזרת ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ּכמֹו: מחׁשבֹות, ּובעל ונאלם נבהל, ּבאדם מׁשֹומם לׁשֹון מֹוצא ׁשאּתה יח)ּוכׁשם נׁשּמּו(איוב יֹומֹו "על ְְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ב)אחרֹונים", ׁשמים",(ירמיה ד)"ׁשּמּו ּובעל (דניאל ּבהּול ּבאדם ׁשאּיה לׁשֹון ּתפרׁש ּכ חדא", ּכׁשעה "אׁשּתֹומם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ה' "ההצליח לראֹות אחד, ּבמקֹום ועֹומד ׁשֹוהה ׁשהי", "וגברא ׁשהּיה, לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמחׁשבֹות.
ּבלׁשֹון  נֹופלת אל"ף ׁשאין ׁשתּיה, לׁשֹון אינֹו ׁשהרי ׁשתי, לתרּגם ואין dÏ.ׁשתּיה ּדרּכֹו". ‰‡zLÓ∑ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָƒ¿»≈»

ּכמֹו: עליה, כ)מׁשּתֹומם ּוכמֹו:(לעיל הּוא", אחי לי כו)"אמרי לאׁשּתֹו(לקמן הּמקֹום אנׁשי .""וּיׁשאלּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

(áë)ì íélîbä elk øLàk éäéåLéàä çwiå úBzL ©§¦À©«£¤̧¦³©§©¦Æ¦§½©¦©³¨¦Æ
äøNò äéãé-ìò íéãéîö éðLe Bì÷Lî ò÷a áäæ íæð¤¤́¨½̈¤−©¦§¨®§¥³§¦¦Æ©¨¤½¨£¨¨¬

:íì÷Lî áäæ̈−̈¦§¨¨«
i"yx£Ú˜a∑ ּבקע" יׂשראל, לׁשקלי ˆÌÈ„ÈÓ.לּגלּגלת"רמז ÈLe∑ מצּמדֹות לּוחֹות לׁשני NÚ¯‰.רמז ∆«ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻ¿≈¿ƒƒְְִֵֶֶָֻ¬»»

ÌÏ˜LÓ ·‰Ê∑ ׁשּבהן הּדּברֹות לעׂשרת .רמז »»ƒ¿»»ְֲִֶֶֶֶֶֶַַָ

ÈÒe·כב  ÈzLÓÏ ‡iÏÓ‚ e˜ÈtÒ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«¿«»¿ƒ¿≈¿≈
ÔÈ¯˙e dÏ˜˙Ó ‡Ï˜z ‡·‰„„ ‡L„˜ ‡¯·b«¿»»»»¿«¬»ƒ¿»«¿¿≈¿≈
‡·‰„c ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡‰„È ÏÚ ÔÈ¯ÈL≈ƒ«¿»»«¿«¬«ƒ¿ƒ¿«¬»

:ÔB‰Ï˜˙Ó«¿«¿

mdxa` ly`

äàL úøæbî "äàzLî") ïBâk(,± §¦§¨¥¦¦§©¨¨
`l ipW qEtcaE cId iazMn cg`A§¤¨¦¦§¥©¨¦§¥¦Ÿ
ixdW ,oaEn Fpi` mbe .df rhw miqxFB§¦¤©¤§©¥¨¤£¥
d`YWn o`M s`" :KWndA mIqn§©¥©¤§¥©¨¦§¨¤

."d`XY zxfBn¦§¥©¦¨¤
"ììBzLî"±i"WxaE .eh ,hp dirWi ¦§¥§©§¨§©¦

oFdnzA dhFWM rBYWn" :mW dkin¦¨¨¦§©¥©§¤§¦§
."al¥

"ììBL" úøæbî±i"WxaE .mW dkin ¦¦§©¨¦¨¨§©¦
.bbFW oFWNn `EdW mẄ¤¦§¥

"íîBzLiå"±:mW i"WxaE .fh ,hp mW ©¦§¥¨§©¦¨
wzFWe `dFze cnFrd mc`"¨¨¨¥§¤§¥

."FpFdnzA§¦§
"äîîL" úøæbî±.hk ,bk zFnW ¦¦§©§¨¨§

."dwix" :mW i"WxaE§©¦¨¥¨
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a`g`e ixnr)my i"yx(. ¨§¦§©§¨
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.mcFTd xEACA `aEd .`i ,e dirWi§©§¨¨©¦©¥

ì àöBî äzàL íLëe"íîBLî" ïBL± §¥¤©¨¥§§¥
.cÎb ,h `xfr d`x§¥¤§¨
íìàðå ìäáð íãàa±mB d`x .xAcNn §¨¨¦§¨§¤¡¨¦§©¥§¥©

mc` ,mnFYWn" :eh ,b l`wfgi i"Wx©¦§¤§¥¦§¥¨¨
."xAcNn wYEWn§¨¦§©¥

enLð BîBé ìò" Bîk ,úBáLçî ìòáe©©©£¨§©¨©
"íéðøçà±mrnWA EdnY .k ,gi aFI` ©£Ÿ¦¦¨§§¨§¨

Fl `A xW` ci` lr)my i"yx(. ©¥£¤¨

"íéîL enL"±oFWl .ai ,a dinxi Ÿ¨©¦¦§§¨§
EnnFYWd ,oFdOY)my i"yx(. ¦¨¦§§

"àãç äòLk íîBzLà"±,c l`IpC ¤§©§¨¨£¨¨¦¥
wzW .fh)my i"yx(dn aXgn dide , ¨©§¨¨§©¥©

dprI)` ,`k oileg i"yx(. ©£¤
ì Løôz Ckìeäa íãàa äiàL ïBL ¨§¨¥§§¦¨§¨¨¨

úBáLçî ìòáe±oiA lCadd df itlE ©©©£¨§¦¤©¤§¥¥
`Ed mnFYWOW ,d`YWnl mnFYWn¦§¥§¦§¨¤¤¦§¥
`Ed d`YWn ENi`e ,mFC ml`pe ldap¦§¨§¤¡¨§¦¦§¨¤

.ldap wx©¦§¨
åì íbøz ñBì÷ðeààøáâå" :äiäL ïBL §§§¦§¥§§¦¨§©§¨

ãçà íB÷îa ãîBòå àäBL ,"éäL̈¥¤§¥§¨¤¨
úBàøì±."zrcl" WExiRd Edfe ¦§§¤©¥¨©©

íbøúì ïéàå ."Bkøc 'ä çéìöää"©¦§¦©©§§¥§©§¥
"éúL"±oM qFxbl mivFxW WIW itM ¨¥§¦¤¥¤¦¦§¥

dfaE ,dIzW oFWl Epide .qFlwpE`A§§§§©§§§¦¨¨¤
e"iYdW migiexncFqin wlg `id ©§¦¦¤©¨¦¥¤¦

dNOd)zeaegx x`a(. ©¦¨
ì Bðéà éøäLó"ìà ïéàL ,äiúL ïBL ¤£¥¥§§¦¨¤¥¨¤

ìa úìôBðäiúL ïBL±WxXA la` ¤¤¦§§¦¨£¨©Ÿ¤
z` silgdl s"l`d KxC ,"ddy"¤¤¨¨¤§©£¦¤

`"dd)zeaegx x`a(. ©¥
Y dì äàzLîFnM .dilr mnFYWn ¦§¨¥¨¦§¥¨¤¨§

"`Ed ig` il ixn`"±.bi ,k lirl ¦§¦¦¨¦§¥
ilr)my i"yx(. ¨©

ì íB÷nä éLðà eìàLiå" Bîëe"BzLà± §©¦§£©§¥©¨§¦§
FYW` lr .f ,ek oOwl)my i"yx(.ak dxez §©¨©¦§

(ak)Y ò÷al`xUi ilwWl fnx± ¤©¤¤§¦§¥¦§¨¥
,il dOl "FlwWn rwA" ,oM `l m` iM¦¦Ÿ¥¤©¦§¨¨¨¦
cr bltEn FlwWn did `l ixd£¥Ÿ¨¨¦§¨§¨©

aEzMd EPricFIW)m"`x(. ¤¦¤©¨
"úìbìbì ò÷a"±rwA .ek ,gl zFnW ¤©©ª§Ÿ¤§¤©

lwXd zivgnl lwWn mW `Ed)i"yx ¥¦§¨§©£¦©¤¤
my(.

Y íéãéîö éðLezFgEl ipWl fnx §¥§¦¦¤¤¦§¥
zFcOvn±.Ffl Ff zFcEnv EidW §ª¨¤¨§¨

odiYW EidW dpEMdW d`xp xzFie§¥¦§¤¤©©¨¨¤¨§¥¤
.gi ,`l zFnWA i"Wx WExitkE ,zFeẄ§¥©¦¦§

icinv" :`i ,fh l`wfgi i"Wx d`xEm §¥©¦§¤§¥§¦¦
dXng ,Fxag cbpM xEAC miYxAg ±¦©§¦¦§¤¤£¥£¦¨
wEICd xTirW xWt`e ."dXng cbpM§¤¤£¦¨§¤§¨¤¦©©¦
ipW Dl ozPX dOn `Ed i"Wx lW¤©¦¦©¤¨©¨§¥
`weC Dl ozPX dOn `le ,micinv§¦¦§Ÿ¦©¤¨©¨©§¨
ci lkl hiWkY `Ed cinv iM ,micinv§¦¦¦¨¦©§¦§¨¨
cinv zzl gxkd oi`e ,Fnvr iptA¦§¥©§§¥¤§¥©¨¥¨¦
oM EWxCW azM m"`xde .ci lkl§¨¨§¨§¥¨©¤¨§¥
ixde ,"micinv ipWE" xn`PX dOn¦©¤¤¡©§¥§¦¦©£¥
cEnlY dnE ,mipW micinv mzq§¨§¦¦§©¦©©§

?"ipWE" :xnFl©§¥
Y íì÷Lî áäæ äøNòzxUrl fnx £¨¨¨¨¦§¨¨¤¤©£¤¤

odAW zFxACd±micizr dipA EidW ©¦§¤¨¤¤¨¨¤¨£¦¦
mlAwl)e ,q x"a i"yx(i"Wx mB d`xE . §©§¨§¥©©¦

dOn oM EWxCW d`xpe .k ,f xAcOA©¦§¨§¦§¤¤¨§¥¦©
mlwWn z` aFYkl dxFYd dwICX¤¦§¨©¨¦§¤¦§¨¨
dxFYd dwICW ,FGn dxzie .wIEcnd©§¨¦¥¨¦¤¦§¨©¨
,cgi micinSd ipW lwWn z` aFYkl¦§¤¦§©§¥©§¦¦©©
.cxtpA cinv lM lW lwWn `le§Ÿ¦§¨¤¨¨¦§¦§¨
xE`iaA Kix`dW "dix` xEb"A d`xE§¥§©§¥¤¤¡¦§¥

e .WExC iR lr oiprd"WEaN"d,azM ¨¦§¨©¦§§©§¨©
oYil wIC xfril`W `Ed oiprdW¤¨¦§¨¤¡¦¤¤¦¥¦¥

dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i iriax meil inei xeriy

(âë)éáà-úéa Léä éì àð éãébä zà éî-úa øîàiåC ©¸Ÿ¤Æ©¦´©½§©¦¬¦−̈¦®£¥¯¥«¨¦²
:ïéìì eðì íB÷î̈¬−̈¨¦«

i"yx£z‡ ÈÓŒ˙a ¯Ó‡iÂ∑,ׁשאלּה לּה ׁשּנתן הקּב"ה לאחר ׁשהצליח אברהם, ׁשל ּבזכּותֹו ּבטּוח ׁשהיה לפי «…∆«ƒ«¿ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּדבר,∑ÔÈÏÏ.ּדרּכֹו ׁשם 'לין' אחת, לינֹות לינה ּכּמה "ללּון", אמרה .והיא ְַ»ƒְְִִִִֵַַַָָָָָָָ

(ãë)øLà äkìî-ïa éëðà ìûeúa-úa åéìà øîàzå©´Ÿ¤¥½̈©§¥−¨®Ÿ¦¤¦§¾̈£¤¬
:øBçðì äãìé̈«§−̈§¨«

i"yx£Ï‡e˙aŒ˙a∑ אחרֹון - אחרֹון ועל ראׁשֹון, - ראׁשֹון על .הׁשיבּתֹו «¿≈ְֱֲֲִִִַַַַַ

(äë)eðnò áø àBtñî-íb ïáz-íb åéìà øîàzå©´Ÿ¤¥½̈©¤¬¤©¦§−©´¦¨®
:ïeìì íB÷î-íb©¨−¨«

i"yx£‡BtÒÓ∑ ּוׂשעֹורים ּתבן ּכגֹון מסּפֹוא, קרּוי הּגמּלים מאכל .ּכל ƒ¿ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָ

(åë):ýåýéì eçzLiå Léàä ãwiå©¦´Ÿ¨¦½©¦§©−©«Ÿ̈«

ß oeygxn h"i iriax mei ß

(æë)øLà íäøáà éðãà éýìû ýåýé Ceøa øîàiå©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈£Â¤Â
éðçð Cøca éëðà éðãà íòî Bzîàå Bcñç áæò-àì«Ÿ¨©¬©§²©«£¦−¥¦´£Ÿ¦®¨«Ÿ¦À©¤¸¤Æ¨©´¦

:éðãà éçà úéa ýåýé§Ÿ̈½¥−£¥¬£Ÿ¦«
i"yx£C¯ca∑ הּמׁשּמׁשים וה"א ולמ"ד ּבי"ת ּכל וכן .צרי ׁשהייתי ּדר ּבאֹותֹו הּיׁשר, ּדר הּמזּמן, ּדר «∆∆ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ונּכר  מברר ׁשהּוא אֹו אחר, ּבמקֹום ּכבר ׁשּנזּכר הּפׁשּוט ּבּדבר מדּברים ּבפּת"ח, ּונקּודים הּתבה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבראׁש
מדּבר  הּוא .ּבאיזה ְְֵֵֶַ

Èa˙כג  ˙È‡‰ ÈÏ ÔÚÎ ÈeÁ z‡ ÔÓ ˙a ¯Ó‡Â«¬««»«¿«ƒ¿«ƒ«ƒ≈
:˙·ÓÏ ‡Ï ¯Lk ¯˙‡ Ce·‡»»«»∆»»ƒ¿»

kÏÓ‡כד  ¯a ‡‡ Ï‡e˙a ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈«¿≈¬»«ƒ¿»
:¯BÁÏ ˙„ÈÏÈcƒ≈«¿»

ÈbÒכה  ‡˙qk Û‡ ‡·z Û‡ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈«ƒ¿»«ƒ»»«ƒ
:˙·ÓÏ ¯Lk ¯˙‡ Û‡ ‡nÚƒ»»«»«»«ƒ¿»

ÈÈ:כו  Ì„˜ „È‚Òe ‡¯·b Ú¯Îe¿««¿»¿ƒ√»¿»

Ècכז  Ì‰¯·‡ ÈBa¯„ ‡‰Ï‡ ÈÈ CÈ¯a ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»¡»»¿ƒƒ«¿»»ƒ
‡‡ ÈBa¯ ÔÓ dËLe˜Â d˙e·ÈË ÚÓ ‡Ï»¿«ƒ≈¿¿≈ƒƒƒ¬»
:ÈBa¯„ È‰BÁ‡ ˙Èa ÈÈ È¯ac ‡˜z Á¯B‡a¿««¿»«¿«ƒ¿»≈«ƒ¿ƒƒ

mdxa` ly`

dlFcB dpYn mzq `le) oM `weC(s` , ©§¨¥§Ÿ§¨©¨¨§¨©
z` wGgl icM ,`id in rci `l oicrW¤£©¦Ÿ¨©¦¦§¥§©¥¤
,azM "mgpn zxFz"aE .FMxC zglvd©§¨©©§§©§©¥¨©
l`xUiA ziA znwdW Dl fnx KkAW¤§¨¨©¨¤£¨©©¦§¦§¨¥
dxFYd icFqi lr zFidl dkixv§¦¨¦§©§¥©¨
fnFx "zlBlBl rwA" oMW ,zFvOde§©¦§¤¥¤©©ª§Ÿ¤¥
ipWE ,zFvOd lM z` zllFMd ,dwcvl¦§¨¨©¤¤¤¨©¦§§¥
zFgEll mifnFx adf dxUre micinv§¦¦©£¨¨¨¨§¦§
mpiprW ,zFxACd zxUre zixAd©§¦©£¤¤©¦§¤¦§¨¨

.dxFYbk dxez ¨
(bk)Y zà éî úa øîàiåxg`l ©Ÿ¤©¦©§§©©

gEhA didW itl ,Dl`W Dl ozPW¤¨©¨§¨¨§¦¤¨¨¨©
gilvdW mdxa` lW FzEkfA¦§¤©§¨¨¤¦§¦©

.FMxC `EdÎKExAÎWFcTdY ïéìì ©¨¨©§¨¦
xaC mW "oil" ,zg` dpil±mW"e ¦¨©©¦¥¨¨§¥

cigi oFWl `Ed iEAx oniq `ll "xaC̈¨§Ÿ¦©¦§¨¦
)zeaegx x`a(.

äzà úBðéì änk ,"ïeìì" äøîà àéäå§¦¨§¨¨©¨¦©¨
eðìöà ïeìì ìBëé±`id "oEll" oMW ¨¨¤§¥¤¥¨¦

iEAx mB DrnWnA Wie ,xFwn zNn¦©¨§¥§©§¨¨©¦
zFpil)zeaegx x`a(oFW`x qEtcaE . ¦¦§¦

,oEll mFwn mB dxn` `ide" :`qxiBd©¦§¨§¦¨§¨©¨¨
oEll lFki dY` zFlil dOM."Eplv` ©¨¥©¨¨¨¤§¥

`qxiB itNW ,"lNd sqFi" xtqA azke§¨©§¥¤¥¦¥¤§¦¦§¨
`idW "mB" zaiYn `Ed cEOiNd Ff©¦¦¥©©¤¦

.iEAix oFWlck dxez §¦
(ck)ìàeúa úalr FYaiWd ± ©§¥¡¦©©

oFxg` oFxg` lre ,oFW`x oFW`x± ¦¦§©©£©£
dpWOd xn`nM ,dzid dnkgW xnFl©¤£¨¨¨§¨§©£©©¦§¨
draXdn cg` EdGW e ,d zFa`̈¤¤¤¨¥©¦§¨
oOwl i"Wx mB d`xE .mkgAW mixaC§¨¦¤¤¨¨§¥©©¦§©¨
dingp .ai ,b zFnW .hi ,al .`l ,`l§§¤§¨

.b ,`dk dxez

(dk)Y àBtñîmiNnBd lk`n lM± ¦§¨©£©©§©¦

.zFndAd :inFx qEtcA¦§¦©§¥
ïáz ïBâk ,"àBtñî" éeø÷±qEtcA ¨¦§§¤¤¦§

zqxiB `Ed oke ,oFW`xxEB"d:"dix` ¦§¥¦§©©©§¥
,zFIphw ipin lW oaY Epide ."dvr"¥¨§©§¤¤¤¦¥¦§¦
lk`n `EdW ,` ,er zAWA xEn`M̈¨§©¨¤©£©

.miNnB§©¦
íéøBòNe±`FRqn llM KxcA ,xnFlM §¦§©§¤¤§¨¦§

oaY mB" :dxn`X dnE ,oaY mB llFM¥©¤¤©¤¨§¨©¤¤
oaY :`Ed WExiRd ?"`FRqn mB©¦§©¥¤¤

.`FRqn liaWAek dxez ¦§¦¦§
(fk)Y CøcaoOfOd KxC±dOkA ©¤¤¤¤©§ª¨§©¨

.oOEind :miqEtC§¦©§¨
éøö éúééäL Cøc BúBàa ,øLiä CøcC± ¤¤©¨¨§¤¤¤¨¦¦¨¦

mrHd x`aOW itkE ,KxC mzq `le§Ÿ§¨¤¤§¦¤§¨¥©©©
.oOwl§©¨

íéLnLîä à"äå ã"îìå ú"éa ìk ïëå§¥¨¥§¨¤§¥©§©§¦
,ç"zôa íéc÷ðe äázä Làøa§Ÿ©¥¨§ª¦§©¨



dxyנב iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i iriax meil inei xeriy

(çë)õøzåíéøáck dnà úéáì ãbzå äøòpä ©¨̧¨Æ©©«£½̈©©¥−§¥´¦¨®©§¨¦−
:älàä̈¥«¤

i"yx£dn‡ ˙È·Ï∑ ּבי להן להיֹות היה הּנׁשים לאּמּהּדר אּלא מּגדת הּבת ואין למלאכּתן, ּבֹו ליׁשב .ת ¿≈ƒ»ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(èë)Léàä-ìà ïáì õøiå ïáì BîLe çà ä÷áøìe§¦§¨¬−̈§´¨¨®©¨̧¨¨¨¯¤¨¦²
:ïéòä-ìà äöeçä©−¨¤¨¨«¦

i"yx£ı¯iÂ∑?רץ מה ועל רץ, .לּמה «»»ְַָָָָָ

(ì)éäéå|éãé-ìò íéãîvä-úàå íæpä-úà úàøk ©§¦´¦§´Ÿ¤©¤À¤§¤©§¦¦»©§¥´
øîàì Búçà ä÷áø éøác-úà BòîLëe Búçà£Ÿ¼§¨§À¤¦§¥º¦§¨³£ŸÆ¥½Ÿ
ãîò äpäå Léàä-ìà àáiå Léàä éìà øaã-äk«Ÿ¦¤¬¥©−¨¦®©¨ŸÆ¤¨¦½§¦¥²Ÿ¥¬

:ïéòä-ìò íélîbä-ìò©©§©¦−©¨¨«¦
i"yx£ÌÊp‰Œ˙‡ ˙‡¯k È‰ÈÂ∑ ּבּממֹון עיניו ונתן זה', הּוא 'עׁשיר (לעיל ּכמֹו:לׁשמרן,∑ÌÈlÓb‰ŒÏÚ.אמר: «¿ƒƒ¿…∆«∆∆ְִֵֶַַַָָָָָ««¿«ƒְְְָָ

לׁשּמׁשם יח) עליהם", עֹומד ."והּוא ְְְֲֵֵֶַָ

(àì)éëðàå õeça ãîòú änì ýåýé Ceøa àBa øîàiå©¾Ÿ¤−§´§Ÿ̈®¨³¨©«£ŸÆ©½§¨«Ÿ¦Æ
:íélîbì íB÷îe úéaä éúépt¦¦´¦©©½¦¨−©§©¦«

i"yx£˙Èa‰ È˙Èpt∑ אלילים .(ב"ר)מעבֹודת ƒƒƒ««ƒֱֲִִֵַ

‡dnכח  ˙È·Ï ˙‡ÈeÁÂ ‡zÓÏeÚ ˙Ë‰¯e¿»«∆¿»¿«ƒ«¿≈ƒ«
:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk¿ƒ¿»«»»ƒ≈

ÂÏ˙כט  Ô·Ï Ë‰¯e Ô·Ï dÓLe ‡Á‡ ‰˜·¯Ïe¿ƒ¿»»»¿≈»»¿«»»¿«
:‡ÈÚ ˙ÂÏ ‡¯·Ï ‡¯·b«¿»¿»»¿«≈»

ÏÚל  ‡i¯ÈL ˙ÈÂ ‡L„˜ ˙È ‡ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«»»»»»»¿»≈«»«
‰˜·¯ ÈÓb˙t ˙È ÚÓL „ÎÂ d˙Á‡ È„È¿≈¬»≈¿«¿«»ƒ¿»≈ƒ¿»
‡˙‡Â ‡¯·b ÈnÚ ÏlÓ ÔÈ„k ¯ÓÈÓÏ d˙Á‡¬»≈¿≈«¿≈«≈ƒƒ«¿»«¬»
:‡ÈÚ ÏÚ ‡iÏÓ‚ ÈelÚ Ì‡˜ ‡‰Â ‡¯·b ˙ÂÏ¿««¿»¿»»≈ƒ«≈«¿«»«≈»

˜‡Ìלא  z‡ ‡ÓÏ ÈÈ„ ‡ÎÈ¯a ÏeÚ ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ»«¿»¿»«¿»≈
¯Lk ¯˙‡Â ‡˙È· È˙Èpt ‡‡Â ‡¯·a¿»»«¬»«≈ƒ≈»«¬«»«

:‡iÏÓ‚Ï¿«¿«»

mdxa` ly`

økæpL èeLtä øáca íéøaãî§©§¦©¨¨©¨¤¦§©
àeäL Bà ,øçà íB÷îa øák§¨§¨©¥¤

øaãî àeä Bæéàa økðå øøáî± §Ÿ̈§¦¨§¥§©¥
dbibg .hi ,ak zFnW i"Wx mB d`x§¥©©¦§£¦¨

.minA ligzOdÎxEAC a ,`igk dxez ¦©©§¦§©¦
(gk)Y dnà úéáìmiWPd KxC §¥¦¨¤¤©¨¦

FA aWil ziA odl zFidl dzid̈§¨¦§¨¤©¦¥¥
`N` zcBn zAd oi`e ,oYk`lnl¦§©§¨§¥©©©¤¤¤¨

DO`l±,hk oOwl i"Wx d`xE §¦¨§¥©¦§©¨
.aihk dxez

(hk)Y õøiå["uxIe" dOl]±oM ©¨¨¨¨©¨¨¥
`qxiBd oke ,oFW`x qEtcA `qxiBd©¦§¨¦§¦§¥©¦§¨
:miqEtCd aFxA la`) i"Wx iWxtnA¦§¨§¥©¦£¨§©§¦

"ux dOl"(. ¨¨¨
õø äî ìòå±Ffi`l ,ux `Ed dn mWl §©¨¨§¥¨¨§¥

x`AzIW FnkE ,ux `Ed wEIcA dxHn©¨¨§¦¨§¤¦§¨¥
.oOwll dxez §©¨

(l)"mfPd z` zF`xM idie"±.l wEqR ©§¦¦§¤©¤¤¨
mrh `Ed "mfPd zF`xM idie" ,xnFlM§©©§¦¦§©¤¤©©
,iWFw dfA uxzn i"Wx ."uxIe"l§©¨¨©¦§¨¥¨¤¦

:dNigY aFYkl Kixv did dxF`kNW¤¦§¨¨¨¨¦¦§§¦¨
Îxg`e ,"'ebe mfPd z` zF`xk idie"©§¦¦§¤©¤¤§©©
d`x dNigY ixdW ,"oal uxIe" :KM̈©¨¨¨¨¤£¥§¦¨¨¨
x`anE ,ux KMÎxg` wxe mfPd z ¤̀©¤¤§©©©¨¨§¨¥
,"oal uxIe" :aEzMd WExiR ok` EdGW¤¤¨¥¥©¨©¨¨¨¨
z` zF`xk idie"W llbA ?"uxIe" dOl̈¨©¨¨¦§©¤©§¦¦§¤
."oal uxIe"l mrh EdGW ,"mfPd©¤¤¤¤©©§©¨¨¨¨
oaEn mB df otF`AW ,i"Wx siqFnE¦©¦¤§¤¤©¨
aEzM did m` iM ,"ux dn lr"©¨¨¦¦¨¨¨
.. mfPd z` zF`xk idie" :dNigY§¦¨©§¦¦§¤©¤¤
xg`e ,"'ebe FzFg` ixaC z` FrnWkE§¨§¤¦§¥£§©©
`EdW xnFl oYip did ,"oal uxIe" KM̈©¨¨¨¨¨¨¦¨©¤
dGnE ,migxF` qipkdl zpnÎlr uẍ©§¨§©§¦§¦¦¤
,"oal uxIe" :dNigY dazM dxFYdW¤©¨¨§¨§¦¨©¨¨¨¨

KEnqA cIn KMÎxg`eidie" :Kkl §©©¨¦¨§¨§¨©§¦
mrh EdGW oaEn ,"mfPd z` zF`xk¦§¤©¤¤¨¤¤©©
zqpkd zevn llbA `l ,oal zvix¦©¨¨Ÿ¦§©¦§©©§¨©
z` zF`xM" llbA `N` ,migxF`§¦¤¨¦§©¦§¤

"mfPd)g"tye yeal(. ©¤¤
oFnOA eipir ozpe ,df `Ed xiWr :xn`̈©¨¦¤§¨©¥¨©¨

±eipir ozp" ± "mfPd z` zF`xM" Edfe§¤¦§¤©¤¤¨©¥¨
."oFnOA©¨

íélîbä ìòoxnWl ±±WExiR Kke ©©§©¦§¨§¨§¨¥
lr [xnFWe] cnFr `Ede" :aEzMd©¨§¥§¥©
`le ."[oird cil] oird lr ,miNnBd©§©¦©¨©¦§©¨©¦§Ÿ
:f` iM ,WOn miNnBd lr cnFr `EdW¤¥©©§©¦©¨¦¨

` :xnFl Kixv did(a ,"akFx `Ede"( ¨¨¨¦©§¥
,gk oOwl i"Wx mB d`xE ."lnBd lr"©©¨¨§¥©©¦§©¨

."FxnWl ± eilr aSp" :bi¦¨¨¨§¨§
"íäéìò ãîò àeäå" Bîk±.g ,gi lirl §§Ÿ¥£¥¤§¥

ìíLnL±,WOn mdilr cnr `NW §©§¨¤Ÿ¨©£¥¤©¨
icM mdilr giBWde cnr `N ¤̀¨¨©§¦§¦©£¥¤§¥

.mWOWl`l dxez §©§¨
(àì)Y úéaä éúéptzcFarn ¦¦¦©©¦¥£©

milil`±dpEMdW xnFl oi` iM ¡¦¦¦¥©¤©©¨¨
Fl dxn` dwax ixdW ,mFwn iEPitl§¦¨¤£¥¦§¨¨§¨

oEll mFwn WIW)`"eb(dOl mbe , ¤¥¨¨§©¨¨
ziAd dPRW WiBcdl Kixv̈¦§©§¦¤¦¨©©¦

)m"`x(.al dxez

dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i iriax meil inei xeriy

(áì)ïáz ïziå íélîbä çzôéå äúéaä Léàä àáiå©¨³Ÿ¨¦Æ©©½§¨©§©©−©§©¦®©¦¥̧¤³¤
íéLðàä éìâøå åéìâø õçøì íéîe íélîbì àBtñîe¦§Æ©§©¦½©̧¦Æ¦§´Ÿ©§½̈§©§¥¬¨«£¨¦−

à:Bzà øL £¤¬¦«
i"yx£ÁzÙÈÂ∑ אחרים ּבׂשדֹות ּבּדר ירעּו ׁשּלא ּפיהם את סֹותם ׁשהיה ׁשּלהם, זמם .(ב"ר)הּתיר «¿««ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

(âì)ãò ìëà àì øîàiå ìëàì åéðôì íNeiå©¨³§¨¨Æ¤«¡½Ÿ©¸Ÿ¤Æ´ŸŸ©½©¬
:øac øîàiå éøác ézøac-íà¦¦©−§¦§¨¨®©−Ÿ¤©¥«

i"yx£Èz¯acŒÌ‡ „Ú∑:ּכמֹו 'ּכי', ּובלׁשֹון 'אׁשר' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' מט)הרי וזהּו(לקמן ׁשילה", יבא ּכי "עד «ƒƒ«¿ƒְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹ
'אם' והּוא 'אי' והאחד לׁשֹונֹות, ּבד' מׁשּמׁש 'ּכי' זכרֹונםֿלברכה: חכמינּו .ׁשאמרּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

(ãì):éëðà íäøáà ãáò øîàiå©Ÿ©®¤¬¤©§¨−̈¨«Ÿ¦

(äì)ïàö Bì-ïziå ìcâiå ãàî éðãà-úà Cøa ýåýéå©«Ÿ̈º¥©¯¤£Ÿ¦²§−Ÿ©¦§¨®©¦¤º³Ÿ
:íéøîçå íélîâe úçôLe íãáòå áäæå óñëå ø÷áe¨¨Æ§¤´¤§¨½̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ§©¦−©«£Ÿ¦«

(åì)dúð÷æ éøçà éðãàì ïá éðãà úLà äøN ãìzå©¥¿¤¨¨Á¥̧¤£Ÿ¦¬¥Æ©«Ÿ¦½©«£¥−¦§¨¨®
:Bì-øLà-ìk-úà Bì-ïziå©¦¤−¤¨£¤«

i"yx£BÏŒ¯L‡ŒÏkŒ˙‡ BÏŒÔziÂ∑ להם הראה המּתנה .ׁשטר «ƒ∆∆»¬∆ְְֶֶַַַָָָָ

(æì)úBðaî éðáì äMà çwú-àì øîàì éðãà éðòaLiå©©§¦¥¬¦£Ÿ¦−¥®Ÿ«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½¦§Æ
:Böøàa áLé éëðà øLà éðòðkä©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§©§«

i"yx£ÈÚk‰ ˙BaÓ È·Ï ‰M‡ Áw˙Œ‡Ï∑ללכת תאבה ולא אבי, ּבית אל ּתחּלה ּתל לא .אחריאם …ƒ«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿«¿«¬ƒְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

ÈÂ‰·לב  ‡iÏÓb ‡¯Le ‡˙È·Ï ‡¯·b ÏÚÂ¿««¿»¿≈»¿»«¿«»ƒ«
‰‡ÁÒ‡Ï ‡iÓe ‡iÏÓ‚Ï ‡˙qÎÂ ‡·zƒ¿»¿ƒ»»¿«¿«»«»¿«¿»»

:dnÚc ‡i¯·‚ ÈÏ‚¯Â È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«¿≈À¿«»¿ƒ≈

‡ÏeÎÈלג  ‡Ï ¯Ó‡Â ÏÎÈÓÏ È‰BÓ„˜ e‡ÈeLÂ¿«ƒ√»ƒ¿≈»«¬«»≈
:ÏlÓ ¯Ó‡Â ÈÓb˙t ÏlÓ‡c „Ú««¬«≈ƒ¿»»«¬««≈

‡‡:לד  Ì‰¯·‡„ ‡c·Ú ¯Ó‡Â«¬««¿»¿«¿»»»»

dÏלה  ·‰ÈÂ ‡·¯e ‡„ÁÏ ÈBa¯ ˙È CÈ¯a ÈÈÂ«»»ƒ»ƒƒ«¬»¿»ƒ«≈
Ô‰Ó‡Â ÔÈc·ÚÂ ·‰„e ÛÒÎe ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú»¿ƒ¿«¿«¿«¿ƒ¿«¿»

:ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈÏÓ‚Â¿«¿ƒ«¬»ƒ

a˙¯לו  ÈBa¯Ï ¯· ÈBa¯ ˙z‡ ‰¯N ˙„ÈÏÈÂƒ≈«»»ƒ«ƒƒ«¿ƒƒ»«
:dÏÈc Ïk ˙È dÏ ·‰ÈÂ ˙·ÈÒc¿≈»ƒ«≈»»ƒ≈

‡z˙‡לז  ·q˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ÈBa¯ ÈÏÚ Ìi˜Â¿«≈»«ƒƒ¿≈»»ƒ«ƒ¿»
:dÚ¯‡a ·˙È ‡‡ Èc È‡Úk ˙aÓ È¯·Ïƒ¿ƒƒ¿«¿«¬»≈ƒ¬»»≈¿«¿≈

mdxa` ly`

(áì)Y çzôéåxiYd±i"Wx mB d`x ©§©©¦¦§¥©©¦
`iad mWe .c ,n dinxi .fk ,d dirWi§©§¨¦§§¨§¨¥¦
lkA WxtOW mgpn WExiR z` i"Wx©¦¤¥§©¥¤§¨¥§¨

.WOn dgizR oFWl `xwOd©¦§¨§§¦¨©¨
íîæ±.oqx §¨¤¤

íäét úà íúBñ äéäL ,íälL±lr ¤¨¤¤¨¨¥¤¦¤©
.mnGd ici§¥©¨¨

íéøçà úBãNa Cøca eòøé àlL± ¤Ÿ¦§©¤¤¦§£¥¦
.i wEqR i"WxA lirlcMbl dxez §¦§¥§©¦¨

(âì)Y ézøac íà ãò"m`" ixd ©¦¦©§¦£¥¦
"xW`" oFWlA WOWn±wtq df oi`W §©¥¦§£¤¤¥¤¨¥

cr lFk`l dvx `NW ,i`Ce `N ¤̀¨©©¤Ÿ¨¨¤¡©
cr :FWExiR `liOnE ,xAci i`CEW¤©©§©¥¦¥¨¥©

iYxAC xW`)zeaegx x`a(i"Wx mB d`xE . £¤¦©§¦§¥©©¦
.ap ,`l oOwl .i wEqR lirl§¥¨§©¨

ìáeék ïBL±iM cr :aEzM ENi`kE ¦§¦§¦¨©¦
xW` cr FrnWn df mBW ,iYxAC¦©§¦¤©¤©§¨©£¤

.iYxAC¦©§¦

"äìéL àáé ék ãò" Bîk±.i ,hn oOwl §©¦¨Ÿ¦Ÿ§©¨
.dliW `ai xW` cr :FWExiRW¤¥©£¤¨Ÿ¦Ÿ

ì"æ eðéîëç eøîàL eäæå±dpXd W`x §¤¤¨§£¨¥Ÿ©¨¨
.eh ,gi lirl i"WxA `aEd .` ,b¨§©¦§¥
ì òaøàa LnLî "ék",úBðBL ¦§©¥§©§©§

"íà" àeäå ,"éà" úçàäå±oeiMn §¨©©¦§¦¦¥¨
"xW`"e ,"xW`" oFWlA WOWn "m`"W¤¦§©¥¦§£¤©£¤
l"fg Exn` okl ,"iM" oFWlA WOWn§©¥¦§¦¨¥¨§
d`xE ."m`" oFWlA WOWn "iM"W¤¦§©¥¦§¦§¥
dNigYAW) f ,bn oOwl i"Wx oFWl§©¦§©¨¤©§¦¨
KWndA K` ,KEtdd cSdn gikFn¦©¥©©¤¨©©¤§¥

o`M FnM Wxtn(xW` ± xn`i iM" : §¨¥§¨¦Ÿ©£¤
'm`'e ,'m`' oFWlA WOWn 'iM' ,xn`iŸ©¦§©¥¦§¦§¦
WEOiW df ixd ',xW`' oFWlA WOWn§©¥¦§£¤£¥¤¦
,'iM' WOWOW eizFpFWl rAx`n cg ¤̀¨¥©§©§¨¤§©¥¦
FnM ,'m`' FnM df 'iM' ixdW ,'m`' `Ede§¦¤£¥¦¤§¦§
i"Wx d`xE ."ixaC iYxAC m` cr©¦¦©§¦§¨¨§¥©¦
oiWOWnd lke" :` ,b dpXd W`xŸ©¨¨§¨©§©§¦

oNEM ,'xW`' mFwnaE 'xW`M' mFwnA¦§©£¤¦§£¤¨
oFWlzFnFwn dOkA EpivOW ,md 'm`' §¦¥¤¨¦§©¨§

."xW` oFWlE xW`M oFWl WOWn 'm`'¦§©¥§©£¤§£¤
oi`W EN` lM" :` ,v oiHiB i"WxA oke§¥§©¦¦¦¨¥¤¥
'ipRn' oFWlA oxztl lFki dY ©̀¨¨§¨§¨¦§¦§¥
oFWl oNEM .. 'xW`M' oFWlA oixYtpe§¦§¨¦¦§©£¤¨§
:`px oniq i"Wx z"EWA oke ."md 'm`'¦¥§¥§©¦¦¨
oAEx ixdW ,'iM' oFWll WEOW Wi cFr"¥¦¦§¦¤£¥¨
dN` lM .. 'xW`' mFwnA oiWOWn§©§¦¦§£¤¨¥¤
WIW ,md 'm`' lW WEOW oFWl llkA¦§©§¦¤¦¥¤¥

."xW` oFWlA WOWn 'm`'cl dxez ¦§©¥¦§£¤
(åì)Y Bì øLà ìk úà Bì ïziåxhW ©¦¤¤¨£¤§©

mdl d`xd dpYn±wEqR lirl d`x ©¨¨¤§¨¨¤§¥§¥¨
,FciA did dpYOd xhXW mW i"WxaE i§©¦¨¤§©©©¨¨¨¨§¨
FY` xhXd gwNW xnFl Kixve§¨¦©¤¨©©§¨¦
Fl Epin`IW icM mdl zF`xdl§©§¨¤§¥¤©£¦

)m"`x(.fl dxez

(æì)úBðaî éðáì äMà çwú àìŸ¦©¦¨¦§¦¦§



נג dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i iriax meil inei xeriy

(çë)õøzåíéøáck dnà úéáì ãbzå äøòpä ©¨̧¨Æ©©«£½̈©©¥−§¥´¦¨®©§¨¦−
:älàä̈¥«¤

i"yx£dn‡ ˙È·Ï∑ ּבי להן להיֹות היה הּנׁשים לאּמּהּדר אּלא מּגדת הּבת ואין למלאכּתן, ּבֹו ליׁשב .ת ¿≈ƒ»ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(èë)Léàä-ìà ïáì õøiå ïáì BîLe çà ä÷áøìe§¦§¨¬−̈§´¨¨®©¨̧¨¨¨¯¤¨¦²
:ïéòä-ìà äöeçä©−¨¤¨¨«¦

i"yx£ı¯iÂ∑?רץ מה ועל רץ, .לּמה «»»ְַָָָָָ

(ì)éäéå|éãé-ìò íéãîvä-úàå íæpä-úà úàøk ©§¦´¦§´Ÿ¤©¤À¤§¤©§¦¦»©§¥´
øîàì Búçà ä÷áø éøác-úà BòîLëe Búçà£Ÿ¼§¨§À¤¦§¥º¦§¨³£ŸÆ¥½Ÿ
ãîò äpäå Léàä-ìà àáiå Léàä éìà øaã-äk«Ÿ¦¤¬¥©−¨¦®©¨ŸÆ¤¨¦½§¦¥²Ÿ¥¬

:ïéòä-ìò íélîbä-ìò©©§©¦−©¨¨«¦
i"yx£ÌÊp‰Œ˙‡ ˙‡¯k È‰ÈÂ∑ ּבּממֹון עיניו ונתן זה', הּוא 'עׁשיר (לעיל ּכמֹו:לׁשמרן,∑ÌÈlÓb‰ŒÏÚ.אמר: «¿ƒƒ¿…∆«∆∆ְִֵֶַַַָָָָָ««¿«ƒְְְָָ

לׁשּמׁשם יח) עליהם", עֹומד ."והּוא ְְְֲֵֵֶַָ

(àì)éëðàå õeça ãîòú änì ýåýé Ceøa àBa øîàiå©¾Ÿ¤−§´§Ÿ̈®¨³¨©«£ŸÆ©½§¨«Ÿ¦Æ
:íélîbì íB÷îe úéaä éúépt¦¦´¦©©½¦¨−©§©¦«

i"yx£˙Èa‰ È˙Èpt∑ אלילים .(ב"ר)מעבֹודת ƒƒƒ««ƒֱֲִִֵַ

‡dnכח  ˙È·Ï ˙‡ÈeÁÂ ‡zÓÏeÚ ˙Ë‰¯e¿»«∆¿»¿«ƒ«¿≈ƒ«
:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk¿ƒ¿»«»»ƒ≈

ÂÏ˙כט  Ô·Ï Ë‰¯e Ô·Ï dÓLe ‡Á‡ ‰˜·¯Ïe¿ƒ¿»»»¿≈»»¿«»»¿«
:‡ÈÚ ˙ÂÏ ‡¯·Ï ‡¯·b«¿»¿»»¿«≈»

ÏÚל  ‡i¯ÈL ˙ÈÂ ‡L„˜ ˙È ‡ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«»»»»»»¿»≈«»«
‰˜·¯ ÈÓb˙t ˙È ÚÓL „ÎÂ d˙Á‡ È„È¿≈¬»≈¿«¿«»ƒ¿»≈ƒ¿»
‡˙‡Â ‡¯·b ÈnÚ ÏlÓ ÔÈ„k ¯ÓÈÓÏ d˙Á‡¬»≈¿≈«¿≈«≈ƒƒ«¿»«¬»
:‡ÈÚ ÏÚ ‡iÏÓ‚ ÈelÚ Ì‡˜ ‡‰Â ‡¯·b ˙ÂÏ¿««¿»¿»»≈ƒ«≈«¿«»«≈»

˜‡Ìלא  z‡ ‡ÓÏ ÈÈ„ ‡ÎÈ¯a ÏeÚ ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ»«¿»¿»«¿»≈
¯Lk ¯˙‡Â ‡˙È· È˙Èpt ‡‡Â ‡¯·a¿»»«¬»«≈ƒ≈»«¬«»«

:‡iÏÓ‚Ï¿«¿«»

mdxa` ly`

økæpL èeLtä øáca íéøaãî§©§¦©¨¨©¨¤¦§©
àeäL Bà ,øçà íB÷îa øák§¨§¨©¥¤

øaãî àeä Bæéàa økðå øøáî± §Ÿ̈§¦¨§¥§©¥
dbibg .hi ,ak zFnW i"Wx mB d`x§¥©©¦§£¦¨

.minA ligzOdÎxEAC a ,`igk dxez ¦©©§¦§©¦
(gk)Y dnà úéáìmiWPd KxC §¥¦¨¤¤©¨¦

FA aWil ziA odl zFidl dzid̈§¨¦§¨¤©¦¥¥
`N` zcBn zAd oi`e ,oYk`lnl¦§©§¨§¥©©©¤¤¤¨

DO`l±,hk oOwl i"Wx d`xE §¦¨§¥©¦§©¨
.aihk dxez

(hk)Y õøiå["uxIe" dOl]±oM ©¨¨¨¨©¨¨¥
`qxiBd oke ,oFW`x qEtcA `qxiBd©¦§¨¦§¦§¥©¦§¨
:miqEtCd aFxA la`) i"Wx iWxtnA¦§¨§¥©¦£¨§©§¦

"ux dOl"(. ¨¨¨
õø äî ìòå±Ffi`l ,ux `Ed dn mWl §©¨¨§¥¨¨§¥

x`AzIW FnkE ,ux `Ed wEIcA dxHn©¨¨§¦¨§¤¦§¨¥
.oOwll dxez §©¨

(l)"mfPd z` zF`xM idie"±.l wEqR ©§¦¦§¤©¤¤¨
mrh `Ed "mfPd zF`xM idie" ,xnFlM§©©§¦¦§©¤¤©©
,iWFw dfA uxzn i"Wx ."uxIe"l§©¨¨©¦§¨¥¨¤¦

:dNigY aFYkl Kixv did dxF`kNW¤¦§¨¨¨¨¦¦§§¦¨
Îxg`e ,"'ebe mfPd z` zF`xk idie"©§¦¦§¤©¤¤§©©
d`x dNigY ixdW ,"oal uxIe" :KM̈©¨¨¨¨¤£¥§¦¨¨¨
x`anE ,ux KMÎxg` wxe mfPd z ¤̀©¤¤§©©©¨¨§¨¥
,"oal uxIe" :aEzMd WExiR ok` EdGW¤¤¨¥¥©¨©¨¨¨¨
z` zF`xk idie"W llbA ?"uxIe" dOl̈¨©¨¨¦§©¤©§¦¦§¤
."oal uxIe"l mrh EdGW ,"mfPd©¤¤¤¤©©§©¨¨¨¨
oaEn mB df otF`AW ,i"Wx siqFnE¦©¦¤§¤¤©¨
aEzM did m` iM ,"ux dn lr"©¨¨¦¦¨¨¨
.. mfPd z` zF`xk idie" :dNigY§¦¨©§¦¦§¤©¤¤
xg`e ,"'ebe FzFg` ixaC z` FrnWkE§¨§¤¦§¥£§©©
`EdW xnFl oYip did ,"oal uxIe" KM̈©¨¨¨¨¨¨¦¨©¤
dGnE ,migxF` qipkdl zpnÎlr uẍ©§¨§©§¦§¦¦¤
,"oal uxIe" :dNigY dazM dxFYdW¤©¨¨§¨§¦¨©¨¨¨¨

KEnqA cIn KMÎxg`eidie" :Kkl §©©¨¦¨§¨§¨©§¦
mrh EdGW oaEn ,"mfPd z` zF`xk¦§¤©¤¤¨¤¤©©
zqpkd zevn llbA `l ,oal zvix¦©¨¨Ÿ¦§©¦§©©§¨©
z` zF`xM" llbA `N` ,migxF`§¦¤¨¦§©¦§¤

"mfPd)g"tye yeal(. ©¤¤
oFnOA eipir ozpe ,df `Ed xiWr :xn`̈©¨¦¤§¨©¥¨©¨

±eipir ozp" ± "mfPd z` zF`xM" Edfe§¤¦§¤©¤¤¨©¥¨
."oFnOA©¨

íélîbä ìòoxnWl ±±WExiR Kke ©©§©¦§¨§¨§¨¥
lr [xnFWe] cnFr `Ede" :aEzMd©¨§¥§¥©
`le ."[oird cil] oird lr ,miNnBd©§©¦©¨©¦§©¨©¦§Ÿ
:f` iM ,WOn miNnBd lr cnFr `EdW¤¥©©§©¦©¨¦¨

` :xnFl Kixv did(a ,"akFx `Ede"( ¨¨¨¦©§¥
,gk oOwl i"Wx mB d`xE ."lnBd lr"©©¨¨§¥©©¦§©¨

."FxnWl ± eilr aSp" :bi¦¨¨¨§¨§
"íäéìò ãîò àeäå" Bîk±.g ,gi lirl §§Ÿ¥£¥¤§¥

ìíLnL±,WOn mdilr cnr `NW §©§¨¤Ÿ¨©£¥¤©¨
icM mdilr giBWde cnr `N ¤̀¨¨©§¦§¦©£¥¤§¥

.mWOWl`l dxez §©§¨
(àì)Y úéaä éúéptzcFarn ¦¦¦©©¦¥£©

milil`±dpEMdW xnFl oi` iM ¡¦¦¦¥©¤©©¨¨
Fl dxn` dwax ixdW ,mFwn iEPitl§¦¨¤£¥¦§¨¨§¨

oEll mFwn WIW)`"eb(dOl mbe , ¤¥¨¨§©¨¨
ziAd dPRW WiBcdl Kixv̈¦§©§¦¤¦¨©©¦

)m"`x(.al dxez

dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i iriax meil inei xeriy

(áì)ïáz ïziå íélîbä çzôéå äúéaä Léàä àáiå©¨³Ÿ¨¦Æ©©½§¨©§©©−©§©¦®©¦¥̧¤³¤
íéLðàä éìâøå åéìâø õçøì íéîe íélîbì àBtñîe¦§Æ©§©¦½©̧¦Æ¦§´Ÿ©§½̈§©§¥¬¨«£¨¦−

à:Bzà øL £¤¬¦«
i"yx£ÁzÙÈÂ∑ אחרים ּבׂשדֹות ּבּדר ירעּו ׁשּלא ּפיהם את סֹותם ׁשהיה ׁשּלהם, זמם .(ב"ר)הּתיר «¿««ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

(âì)ãò ìëà àì øîàiå ìëàì åéðôì íNeiå©¨³§¨¨Æ¤«¡½Ÿ©¸Ÿ¤Æ´ŸŸ©½©¬
:øac øîàiå éøác ézøac-íà¦¦©−§¦§¨¨®©−Ÿ¤©¥«

i"yx£Èz¯acŒÌ‡ „Ú∑:ּכמֹו 'ּכי', ּובלׁשֹון 'אׁשר' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' מט)הרי וזהּו(לקמן ׁשילה", יבא ּכי "עד «ƒƒ«¿ƒְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹ
'אם' והּוא 'אי' והאחד לׁשֹונֹות, ּבד' מׁשּמׁש 'ּכי' זכרֹונםֿלברכה: חכמינּו .ׁשאמרּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

(ãì):éëðà íäøáà ãáò øîàiå©Ÿ©®¤¬¤©§¨−̈¨«Ÿ¦

(äì)ïàö Bì-ïziå ìcâiå ãàî éðãà-úà Cøa ýåýéå©«Ÿ̈º¥©¯¤£Ÿ¦²§−Ÿ©¦§¨®©¦¤º³Ÿ
:íéøîçå íélîâe úçôLe íãáòå áäæå óñëå ø÷áe¨¨Æ§¤´¤§¨½̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ§©¦−©«£Ÿ¦«

(åì)dúð÷æ éøçà éðãàì ïá éðãà úLà äøN ãìzå©¥¿¤¨¨Á¥̧¤£Ÿ¦¬¥Æ©«Ÿ¦½©«£¥−¦§¨¨®
:Bì-øLà-ìk-úà Bì-ïziå©¦¤−¤¨£¤«

i"yx£BÏŒ¯L‡ŒÏkŒ˙‡ BÏŒÔziÂ∑ להם הראה המּתנה .ׁשטר «ƒ∆∆»¬∆ְְֶֶַַַָָָָ

(æì)úBðaî éðáì äMà çwú-àì øîàì éðãà éðòaLiå©©§¦¥¬¦£Ÿ¦−¥®Ÿ«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½¦§Æ
:Böøàa áLé éëðà øLà éðòðkä©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§©§«

i"yx£ÈÚk‰ ˙BaÓ È·Ï ‰M‡ Áw˙Œ‡Ï∑ללכת תאבה ולא אבי, ּבית אל ּתחּלה ּתל לא .אחריאם …ƒ«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿«¿«¬ƒְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

ÈÂ‰·לב  ‡iÏÓb ‡¯Le ‡˙È·Ï ‡¯·b ÏÚÂ¿««¿»¿≈»¿»«¿«»ƒ«
‰‡ÁÒ‡Ï ‡iÓe ‡iÏÓ‚Ï ‡˙qÎÂ ‡·zƒ¿»¿ƒ»»¿«¿«»«»¿«¿»»

:dnÚc ‡i¯·‚ ÈÏ‚¯Â È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«¿≈À¿«»¿ƒ≈

‡ÏeÎÈלג  ‡Ï ¯Ó‡Â ÏÎÈÓÏ È‰BÓ„˜ e‡ÈeLÂ¿«ƒ√»ƒ¿≈»«¬«»≈
:ÏlÓ ¯Ó‡Â ÈÓb˙t ÏlÓ‡c „Ú««¬«≈ƒ¿»»«¬««≈

‡‡:לד  Ì‰¯·‡„ ‡c·Ú ¯Ó‡Â«¬««¿»¿«¿»»»»

dÏלה  ·‰ÈÂ ‡·¯e ‡„ÁÏ ÈBa¯ ˙È CÈ¯a ÈÈÂ«»»ƒ»ƒƒ«¬»¿»ƒ«≈
Ô‰Ó‡Â ÔÈc·ÚÂ ·‰„e ÛÒÎe ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú»¿ƒ¿«¿«¿«¿ƒ¿«¿»

:ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈÏÓ‚Â¿«¿ƒ«¬»ƒ

a˙¯לו  ÈBa¯Ï ¯· ÈBa¯ ˙z‡ ‰¯N ˙„ÈÏÈÂƒ≈«»»ƒ«ƒƒ«¿ƒƒ»«
:dÏÈc Ïk ˙È dÏ ·‰ÈÂ ˙·ÈÒc¿≈»ƒ«≈»»ƒ≈

‡z˙‡לז  ·q˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ÈBa¯ ÈÏÚ Ìi˜Â¿«≈»«ƒƒ¿≈»»ƒ«ƒ¿»
:dÚ¯‡a ·˙È ‡‡ Èc È‡Úk ˙aÓ È¯·Ïƒ¿ƒƒ¿«¿«¬»≈ƒ¬»»≈¿«¿≈

mdxa` ly`

(áì)Y çzôéåxiYd±i"Wx mB d`x ©§©©¦¦§¥©©¦
`iad mWe .c ,n dinxi .fk ,d dirWi§©§¨¦§§¨§¨¥¦
lkA WxtOW mgpn WExiR z` i"Wx©¦¤¥§©¥¤§¨¥§¨

.WOn dgizR oFWl `xwOd©¦§¨§§¦¨©¨
íîæ±.oqx §¨¤¤

íäét úà íúBñ äéäL ,íälL±lr ¤¨¤¤¨¨¥¤¦¤©
.mnGd ici§¥©¨¨

íéøçà úBãNa Cøca eòøé àlL± ¤Ÿ¦§©¤¤¦§£¥¦
.i wEqR i"WxA lirlcMbl dxez §¦§¥§©¦¨

(âì)Y ézøac íà ãò"m`" ixd ©¦¦©§¦£¥¦
"xW`" oFWlA WOWn±wtq df oi`W §©¥¦§£¤¤¥¤¨¥

cr lFk`l dvx `NW ,i`Ce `N ¤̀¨©©¤Ÿ¨¨¤¡©
cr :FWExiR `liOnE ,xAci i`CEW¤©©§©¥¦¥¨¥©

iYxAC xW`)zeaegx x`a(i"Wx mB d`xE . £¤¦©§¦§¥©©¦
.ap ,`l oOwl .i wEqR lirl§¥¨§©¨

ìáeék ïBL±iM cr :aEzM ENi`kE ¦§¦§¦¨©¦
xW` cr FrnWn df mBW ,iYxAC¦©§¦¤©¤©§¨©£¤

.iYxAC¦©§¦

"äìéL àáé ék ãò" Bîk±.i ,hn oOwl §©¦¨Ÿ¦Ÿ§©¨
.dliW `ai xW` cr :FWExiRW¤¥©£¤¨Ÿ¦Ÿ

ì"æ eðéîëç eøîàL eäæå±dpXd W`x §¤¤¨§£¨¥Ÿ©¨¨
.eh ,gi lirl i"WxA `aEd .` ,b¨§©¦§¥
ì òaøàa LnLî "ék",úBðBL ¦§©¥§©§©§

"íà" àeäå ,"éà" úçàäå±oeiMn §¨©©¦§¦¦¥¨
"xW`"e ,"xW`" oFWlA WOWn "m`"W¤¦§©¥¦§£¤©£¤
l"fg Exn` okl ,"iM" oFWlA WOWn§©¥¦§¦¨¥¨§
d`xE ."m`" oFWlA WOWn "iM"W¤¦§©¥¦§¦§¥
dNigYAW) f ,bn oOwl i"Wx oFWl§©¦§©¨¤©§¦¨
KWndA K` ,KEtdd cSdn gikFn¦©¥©©¤¨©©¤§¥

o`M FnM Wxtn(xW` ± xn`i iM" : §¨¥§¨¦Ÿ©£¤
'm`'e ,'m`' oFWlA WOWn 'iM' ,xn`iŸ©¦§©¥¦§¦§¦
WEOiW df ixd ',xW`' oFWlA WOWn§©¥¦§£¤£¥¤¦
,'iM' WOWOW eizFpFWl rAx`n cg ¤̀¨¥©§©§¨¤§©¥¦
FnM ,'m`' FnM df 'iM' ixdW ,'m`' `Ede§¦¤£¥¦¤§¦§
i"Wx d`xE ."ixaC iYxAC m` cr©¦¦©§¦§¨¨§¥©¦
oiWOWnd lke" :` ,b dpXd W`xŸ©¨¨§¨©§©§¦

oNEM ,'xW`' mFwnaE 'xW`M' mFwnA¦§©£¤¦§£¤¨
oFWlzFnFwn dOkA EpivOW ,md 'm`' §¦¥¤¨¦§©¨§

."xW` oFWlE xW`M oFWl WOWn 'm`'¦§©¥§©£¤§£¤
oi`W EN` lM" :` ,v oiHiB i"WxA oke§¥§©¦¦¦¨¥¤¥
'ipRn' oFWlA oxztl lFki dY ©̀¨¨§¨§¨¦§¦§¥
oFWl oNEM .. 'xW`M' oFWlA oixYtpe§¦§¨¦¦§©£¤¨§
:`px oniq i"Wx z"EWA oke ."md 'm`'¦¥§¥§©¦¦¨
oAEx ixdW ,'iM' oFWll WEOW Wi cFr"¥¦¦§¦¤£¥¨
dN` lM .. 'xW`' mFwnA oiWOWn§©§¦¦§£¤¨¥¤
WIW ,md 'm`' lW WEOW oFWl llkA¦§©§¦¤¦¥¤¥

."xW` oFWlA WOWn 'm`'cl dxez ¦§©¥¦§£¤
(åì)Y Bì øLà ìk úà Bì ïziåxhW ©¦¤¤¨£¤§©

mdl d`xd dpYn±wEqR lirl d`x ©¨¨¤§¨¨¤§¥§¥¨
,FciA did dpYOd xhXW mW i"WxaE i§©¦¨¤§©©©¨¨¨¨§¨
FY` xhXd gwNW xnFl Kixve§¨¦©¤¨©©§¨¦
Fl Epin`IW icM mdl zF`xdl§©§¨¤§¥¤©£¦

)m"`x(.fl dxez

(æì)úBðaî éðáì äMà çwú àìŸ¦©¦¨¦§¦¦§



dxyנד iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i iriax meil inei xeriy

(çì)ézçtLî-ìàå Cìz éáà-úéa-ìà àì-íà¦¯Ÿ¤¥«¨¦²¥¥−§¤¦§©§¦®
:éðáì äMà zç÷ìå§¨«©§¨¬¦−̈¦§¦«

(èì):éøçà äMàä Cìú-àì éìà éðãà-ìà øîàå̈«Ÿ©−¤£Ÿ¦®ª©²«Ÿ¥¥¬¨«¦−̈©«£¨«

i"yx£‰M‡‰ CÏ˙Œ‡Ï ÈÏ‡∑לֹו היתה ּבת ּכתיב, אברהם 'אלי' לֹו ׁשּיאמר עּלה למצא מחּזר והיה לאליעזר, À«…≈≈»ƒ»ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
מּדּבק  ארּור ואין ארּור, ואּתה ,ּברּו 'ּבני אברהם: לֹו אמר ּבּתֹו. ּולהּׂשיאֹו אליו .ּבברּו'לפנֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָ

(î)çìLé åéðôì ézëläúä-øLà ýåýé éìà øîàiå©−Ÿ¤¥¨®§Ÿ̈º£¤¦§©©´§¦§¨À̈¦§©̧
éðáì äMà zç÷ìå Ekøc çéìöäå Czà Bëàìî©§¨³¦¨Æ§¦§¦´©©§¤½§¨«©§¨³¦¨Æ¦§¦½

:éáà úéaîe ézçtLnî¦¦§©§¦−¦¥¬¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(99 'nr dk zegiy ihewl)

אאאאּתּתּתּת מלאכמלאכמלאכמלאכֹוֹוֹוֹו מ)ייייׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח (כד, ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָ
נאמר לאליעזר אברהם ּבדברי ז)ואּלּו מלאכֹו(פסוק יכין לפנילפנילפנילפני"יׁשלח ׁשהּמלא לאליעזר אמר אברהם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ." ְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

–ממממּלּלּלּלככככּתּתּתּתחחחחּלּלּלּלה ה ה ה ויבטיח קׁשיים ללא ּכראּוי, יתּבּצע ׁשהּׁשּדּועליו לפנילפנילפנילפני להׁשּפיע ונּסה ּבתּואל עם אליעזר ּכׁשּדּבר אבל . ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
" ולֹומר לׁשּנֹות והכרח ּכּמּובן, ,ּכ לֹומר יכֹול היה לא ,לּׁשּדּו לֹואאאאּתּתּתּתּׁשּיסּכים ויעזר אליעזר עם יל ׁשהּמלא היינּו ," ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

לא. ותּו ׁשליחּותֹו, את ְְְִֵֶַַֹלבּצע
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:äéìò̈¤«¨
i"yx£ÌBi‰ ‡·‡Â∑ ׁשל ׂשיחתן יפה אחא: רּבי אמר הארץ. לֹו ׁשּקפצה מּכאן ּבאתי, והּיֹום יצאתי הּיֹום »»…«ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ּתֹורה  ּגּופי והרּבה ּבּתֹורה, ּכפּולה אליעזר ׁשל ּפרׁשה ׁשהרי ּבנים, ׁשל מּתֹורתן המקֹום לפני אבֹות ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָעבדי
ּברמי  אּלא נּתנּו .זה לא ְְִִִֶָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz'd oeygxn s"k zgiyn

ורבקה ורבקה ורבקה ורבקה  ּדּדּדּדיצחקיצחקיצחקיצחק ההההּׁשּׁשּׁשּׁשידידידידּוּוּוּו עלעלעלעל־־־־ידיידיידיידי ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנפעלפעלפעלפעל ּוּוּוּובבבב""""ןןןן ממממ""""הההה ּדּדּדּדיחיחיחיחּוּוּוּודדדד ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָהעניןהעניןהעניןהענין
ּבפרטי  עֹוסקת אליעזר ׁשל ׁשּפרׁשה לפי - הּוא אליעזר ׁשל הּפרׁשה ּדכפל ׁשהּטעם נׂשיאינּו, רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי ְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָמבֹואר
ּבחינת  היא ורבקה מ"ה, ּבחינת הּוא יצחק (ּכי ּוב"ן מ"ה ויחּוד ּדחיּבּור הענין ּכללּות ׁשּזהּו לרבקה, יצחק ׁשּבין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּׁשידּו

זֹו. ּפרׁשה הּוכּפלה לכן ּביֹותר, ּכללי ענין הּוא ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד ׁשהענין ּומאחר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָּב"ן),
ּבלבד, ּפרטי ענין הּוא מצוה ׁשּבכל ּוב"ן ּדמ"ה החיּבּור הּנה - ּוב"ן מ"ה ּדחיּבּור הענין יׁשנֹו הּמצוֹות ּבׁשאר ׁשּגם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָואף־על־ ּפי

אֹודֹות מדּוּבר אליעזר ׁשל ּבּפרׁשה ׁשּזהּוּכּכּכּכללללללללּוּוּוּות ת ת ת אבל היינּו, ורבקה. ּדיצחק הּׁשידּו על־ידי ׁשּנפעל ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד הענין ְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
ּוב"ן. מ"ה ּדיחּוד הענין ּדכללּות והּכלל ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָההתחלה

ׁשל  ּבתפילתֹו ּדברֹו") ירּוץ מהרה ("עד כּו' החּיּות ּתגּבֹורת ּבחינת המׁשכת להיֹות צריכה היתה מּדּוע מּובן ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָועל־ּפי־זה
ּומּצד  ּוב"ן, מ"ה ּדיחּוד הענין ּכללּות ׁשּזהּו ורבקה, ּדיצחק הּׁשידּו עם קׁשּורה היתה אליעזר ׁשּתפילת מאחר - ְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאליעזר
ּד"טרם  הענין היה אליעזר ּבתפילת ּדוקא ולכן ּדברֹו". ירּוץ מהרה ּד"עד ּבאֹופן ההמׁשכה להיֹות צריכה ׁשּבזה הענין ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָּגֹודל

ּוׁשלמה). מׁשה ּבתפילת (ולא גֹו'" לדּבר ְְְְִִִֵֶַַָֹֹֹֹּכילה
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אלאלאלאל־־־־העין העין העין העין  ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽואבאואבאואבאואבא ִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
הארץ לֹו ׁשּקפצה מּכאן ּבאתי, והּיֹום יצאתי רש"י)הּיֹום ובפירוש מב. (כד, ְְִִִֶֶַַָָָָָָָָ

הענינים: ּפנימּיּות על־ּפי ,הּדר לקפיצת אליעזר הצר מה מּפני לבאר ְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻויׁש
ּגדלה  ׁשהּׁשֹוׁשּנה ּכׁשם היינּו החֹוחים", ּבין לׁשֹוׁשּנה ּדֹומה היא "למה ּבּמדרׁש: איתא ּבתּואל, ּבבית ּבהיֹותּה רבקה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָאֹודֹות
ּוכדי  רׁשעים, ּבין ּגדלה רבקה כן ּכמֹו מים. הם ּגם מקּבלים הׁשקיתּה על־ידי ּכי אֹותּה, לקטף מּניחים ואינם הּקֹוצים, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹּבין
נֹוצרה  להּנׂשא, ראּויה היתה ׁשאז אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלֹוׁש ּבת נהיתה וכאׁשר מיחדת, ּבסּבה צר היה מּׁשם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻלהֹוציאּה
אליעזר  את אברהם מּיד ׁשלח ולכן, ליצחק. ׁשּדּוכּה על־ידי קדּׁשה עם ּולקׁשרּה אּלּו רׁשעים מּבין להֹוציאּה ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֻהאפׁשרּות

ּבתּואל. ּבבית אחד רגע אפילּו ּתּׁשאר ׁשּלא ּכדי ,הּדר לֹו קפצה הכי ּומּׁשּום מּׁשם, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלהֹוציאּה
ׁשם  אֹותּה להׁשאיר ואי־אפׁשר יקר, ׁשהּזמן להם להֹורֹות ּבאתי", והּיֹום יצאתי "הּיֹום להם סּפר ּבתּואל לבית ּבבֹואֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָולכן
קפיצת  - נס לֹו ׁשּנעׂשה היא לכ וההֹוכחה עׂשֹור") אֹו ימים אּתנּו הּנערה "ּתׁשב אמרּו ׁשּבאמת (ּוכמֹו אחד, רגע ְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָאפילּו

ּתתעּכב. ׁשּלא ּכדי ,ְְִֵֵֶֶֶַַֹהּדר

(מב  ˙È˙‡Â נ"יÈ˙È˙‡Â(‡ÈÚÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¿»ƒ«¬≈ƒ»≈¿≈»
˙È‡ Ì‡ Ì‰¯·‡ ÈBa¯c ‡‰Ï‡ ÈÈ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿»¡»»¿ƒƒ«¿»»ƒƒ
‡‡ Èc ÈÁ¯‡ ‡ÁÏˆ‡Ï CÓ„˜ ‡ÂÚ¯ ÔÚk¿««¬»√»»¿«¿»»»¿ƒƒ¬»

:dÏÚ ÏÈÊ‡»≈¬«

mdxa` ly`

(áî)" Y íBiä àáàåiz`vi "mFId ¨¨Ÿ©©¨¨¦
iz`A "mFId"e±zaiY xEYIn oM cnFl §©¨¦¥¥¦¦¥©

"mFId")`"ebe m"`x(. ©
õøàä Bì äöôwL ïàkî±dvOwzp ¦¨¤¨§¨¨¨¤¦§©§¨

ux`d Fl dxSwzpe).` ,dv oixcdpq i"yx §¦§©§¨¨¨¤
a ,`v oileg(did `l ,oM `l m` iM .¦¦Ÿ¥Ÿ¨¨

oFxagn cg` mFiA riBdl wiRqn©§¦§©¦©§¤¨¥¤§
ixacA o`M df xaC fnxpe .oxgl§¨¨§¦§¨¨¨¤¨§¦§¥
zrWA dxw dGWM `le mdil` xfril ¡̀¦¤¤£¥¤§Ÿ§¤¤¨¨¦§©

mdl xRiq xfril`W mEXn ,dUrn©£¤¦¤¡¦¤¤¦¥¨¤
d `vi 'dOW zF`xdl icM df xaCxaC ¨¨¤§¥§©§¤¥¨¨©¨¨

)iaxd(.
àçà éaø øîà±.g ,q dAx ziW`xA ¨©©¦©¨§¥¦©¨

éðôì úBáà éãáò ìL ïúçéN äôé̈¨¦¨¨¤©§¥¨¦§¥
éøäL ,íéða ìL ïúøBzî íB÷nä©¨¦¨¨¤¨¦¤£¥
,äøBza äìeôk øæòéìà ìL äLøẗ¨¨¤¡¦¤¤§¨©¨

äøBz éôeb äaøäå±.dxFYd zFvn §©§¥¥¨¦§©¨
äæéîøa àlà eðzð àì±azMX dn Ÿ¦§¤¨¦§¦¨©¤¨©

mEXn xnFl Wi ,o`M `weC df oipr¦§¨¤©§¨¨¥©¦
xfril` lW xERiQd ligzn o`M wxW¤©¨©§¦©¦¤¡¦¤¤
lr xRiqe xfg dYr cr iM ,Fnvr©§¦©©¨¨©§¦¥©
df azke .eil` FzrEaW lre mdxa ©̀§¨¨§©§¨¥¨§¨©¤
oMW ,KxCd zvitw qp xE`izl KWndA§¤§¥§¥¥§¦©©¤¤¤¥
ozlrn z` mi`Fx KxCd zvitwA mB©¦§¦©©¤¤¦¤©£¨¨
KM mEXOW ,"zFa` icar" lW dlFcBd©§¨¤©§¥¨¤¦¨

.df qpl xfril` dkfbn dxez ¨¨¡¦¤¤§¥¤



נה dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i iriax meil inei xeriy

(çì)ézçtLî-ìàå Cìz éáà-úéa-ìà àì-íà¦¯Ÿ¤¥«¨¦²¥¥−§¤¦§©§¦®
:éðáì äMà zç÷ìå§¨«©§¨¬¦−̈¦§¦«

(èì):éøçà äMàä Cìú-àì éìà éðãà-ìà øîàå̈«Ÿ©−¤£Ÿ¦®ª©²«Ÿ¥¥¬¨«¦−̈©«£¨«

i"yx£‰M‡‰ CÏ˙Œ‡Ï ÈÏ‡∑לֹו היתה ּבת ּכתיב, אברהם 'אלי' לֹו ׁשּיאמר עּלה למצא מחּזר והיה לאליעזר, À«…≈≈»ƒ»ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
מּדּבק  ארּור ואין ארּור, ואּתה ,ּברּו 'ּבני אברהם: לֹו אמר ּבּתֹו. ּולהּׂשיאֹו אליו .ּבברּו'לפנֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָ

(î)çìLé åéðôì ézëläúä-øLà ýåýé éìà øîàiå©−Ÿ¤¥¨®§Ÿ̈º£¤¦§©©´§¦§¨À̈¦§©̧
éðáì äMà zç÷ìå Ekøc çéìöäå Czà Bëàìî©§¨³¦¨Æ§¦§¦´©©§¤½§¨«©§¨³¦¨Æ¦§¦½

:éáà úéaîe ézçtLnî¦¦§©§¦−¦¥¬¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(99 'nr dk zegiy ihewl)

אאאאּתּתּתּת מלאכמלאכמלאכמלאכֹוֹוֹוֹו מ)ייייׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח (כד, ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָ
נאמר לאליעזר אברהם ּבדברי ז)ואּלּו מלאכֹו(פסוק יכין לפנילפנילפנילפני"יׁשלח ׁשהּמלא לאליעזר אמר אברהם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ." ְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

–ממממּלּלּלּלככככּתּתּתּתחחחחּלּלּלּלה ה ה ה ויבטיח קׁשיים ללא ּכראּוי, יתּבּצע ׁשהּׁשּדּועליו לפנילפנילפנילפני להׁשּפיע ונּסה ּבתּואל עם אליעזר ּכׁשּדּבר אבל . ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
" ולֹומר לׁשּנֹות והכרח ּכּמּובן, ,ּכ לֹומר יכֹול היה לא ,לּׁשּדּו לֹואאאאּתּתּתּתּׁשּיסּכים ויעזר אליעזר עם יל ׁשהּמלא היינּו ," ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

לא. ותּו ׁשליחּותֹו, את ְְְִֵֶַַֹלבּצע

(àî)ézçtLî-ìà àBáú ék éúìàî ä÷pz æà̈³¦¨¤Æ¥¨´¨¦½¦¬¨−¤¦§©§¦®
:éúìàî é÷ð úééäå Cì eðzé àì-íàå§¦³Ÿ¦§Æ½̈§¨¦¬¨¨¦−¥¨«¨¦«

q˙Â·לח  È˙ÈÚ¯ÊÏe ÏÈÊz ‡a‡ ˙È·Ï Ô‰Ï‡¡»≈¿≈«»≈≈¿«¿ƒƒ¿ƒ«
:È¯·Ï ‡˙z‡ƒ¿»ƒ¿ƒ

‡z˙‡לט  È˙È˙ ‡Ï ÌÈ‡Ó ÈBa¯Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿ƒƒ»ƒ»≈≈ƒ¿»
:È¯˙a«¿»

ÁÏLÈמ  È‰BÓ„˜ ˙ÈÁÏÙ Èc ÈÈ ÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»ƒ¿»ƒ√»ƒƒ¿«
‡˙z‡ ·q˙Â CÁ¯‡ ÁÏˆÈÂ CnÚ dÎ‡ÏÓ«¿»≈ƒ»¿«¿«»¿»¿ƒ«ƒ¿»

:‡a‡ ˙ÈaÓe È˙ÈÚ¯fÓ È¯·Ïƒ¿ƒƒ«¿ƒƒƒ≈«»

(מא  ÈkÊ È‰z ÔÎa נ"י‡kÊC‰˙ È¯‡ È˙ÓenÓ ( ¿≈¿≈«««»ƒ»ƒ¬≈¿«
ÈkÊ È‰˙e CÏ ÔezÈ ‡Ï Ì‡Â È˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈««

:È˙ÓenÓƒ»ƒ

mdxa` ly`

" Y éðòðkäl`" dNgY KlY "`l m` ©§©£¦¦Ÿ¥¥§¦¨¤
"ia` ziA±:gl wEqtA KiWnOW FnM ¥¨¦§¤©§¦§¨

i"Wxe ,"KlY ia` ziA l` `l m`"¦Ÿ¤¥¨¦¥¥§©¦
` :mixac ipW wEqRd zwYrdA oTiY( ¦¥§©§¨©©¨§¥§¨¦

m`" zFaizl "KlY" zaiY z` xAig¦¥¤¥©¥¥§¥¦
xiAgYd iR lr zFidl iE`x oM iM ,"`lŸ¦¥¨¦§©¦©©§¦

a ,ipFWNd("dNigY" zaiY siqFd ©§¦¦¥©§¦¨
did oMW ipRn ,wEqRA aEzM `NW¤Ÿ¨©¨¦§¥¤¥¨¨
wxe ,eia` zial dNigY KlIW i`pYd©§©¤¥¥§¦¨§¥¨¦§©
xn`nE .drEaXdn iwp didi KMÎxg ©̀©¨¦§¤¨¦¥©§¨©£©
wEqRA xEn`d "ipal dX` Ygwle"§¨©§¨¦¨¦§¦¨¨©¨
ENi`kE ,Wcg xEAC zlgzd Edf ,`Ad©¨¤©§¨©¦¨¨§¦
,iYgRWnn ipal dX` gTY la` :xn`̈©£¨¦©¦¨¦§¦¦¦§©§¦
,i`pYdn wlg dGW xnFl xWt` i` iM¦¦¤§¨©¤¤¥¤¥©§©
dX` gTi m`W FrnWn didi f` iM¦¨¦§¤©§¨¤¦¦©¦¨

ldX` gTil lkEi if` ,FYgRWOn Fpa ¦§¦¦§©§£©©¦©¦¨
oFkp Fpi` dfe ,iprpMd zFpAn mB)m"`x(. ©¦§©§©£¦§¤¥¨

éøçà úëìì äáàú àìåE±xaC siqFd §ŸŸ¤¨¤¤©£¤¦¨¨
zFidl i`pYdn wlg EdGW ipRn ,df¤¦§¥¤¤¥¤¥©§©¦§
l` KlIW wiRqn `NW ,drEaXdn iwp̈¦¥©§¨¤Ÿ©§¦¤¥¥¤

dX`d dvxY `NW mB `N` ,eia` ziA¥¨¦¤¨©¤Ÿ¦§¤¨¦¨
eixg` zkll)m"`x(xfril`W FnkE , ¨¤¤©£¨§¤¡¦¤¤

mi`Ad miwEqRA xRqn§©¥©§¦©¨¦
.`nÎhlgl dxez

(èì)äMàä Cìú àì éìà"il`" ± ª©Ÿ¥¥¨¦¨ª©
aizM±FnM `xwp `Ede ,e"`e ilA §¦§¦¨§¦§¨§

."il`"¥©
øfçî äéäå øæòéìàì Bì äúéä úa©¨§¨¤¡¦¤¤§¨¨§©¥
úBðôì íäøáà Bì øîàiL älò àöîì¦§Ÿ¦¨¤Ÿ©©§¨¨¦§

Bza BàéOäì åéìà±dnA df xaC fnxe ¥¨§©¦¦§¨©¨¨¤§©
il` xnFlM ,e"`e ilA "il`" aEzMX¤¨ª©§¦¨§©¥©
dpEMd oi`e .iYA z` oY`e `FaŸ§¤¥¤¦¦§¥©©¨¨
dGn `N` ,WxFtnA oM xn` xfril`W¤¡¦¤¤¨©¥¦§¨¤¨¦¤
dX`d KlY `l ilE`" xfril` xn`W¤¨©¡¦¤¤©Ÿ¥¥¨¦¨
URgn xfril`W mdxa` oiad ,"ixg ©̀£©¥¦©§¨¨¤¡¦¤¤§©¥

.eil` dptIW dNr¦¨¤¦§¤¥¨
Ceøa éða :íäøáà Bì øîà±lirlcM ¨©©§¨¨§¦¨§¦§¥

:mW i"WxaE ,"Lkxa` KxA" :fi ,ak¨¥£¨¤§§©¦¨
"oAl zg`e a`l zg`")h ,hp x"a e"fxdn(. ©©¨¨§©©©¥

øeøà äzàå±,orpk ipAn didW oeiM §©¨¨¥¨¤¨¨¦§¥§©©

"orpM xEx`" :eilr xn`PW)m"`x(. ¤¤¡©¨¨¨§©©
lirlC s`e)g weqt(i"Wx WxiR §©¦§¥¥©©¦

Fpal dX` gTil miMqd mdxa`W¤©§¨¨¦§¦¦©¦¨¦§
mBW s` ,`xnnE lFMW` xpr zFpAn¦§¨¥¤§©§¥©¤©
lv`W xnFl Wi ,orpk ipAn Eid md¥¨¦§¥§©©¥©¤¥¤

mIwzd car FzFidA xfril`lrFtA: ¡¦¤¤¦§¤¤¦§©¥§©
didi micar car ,orpM xEx`"¨§©©¤¤£¨¦¦§¤

"eig`l)g"ty(. §¤¨
êeøáa ÷acî øeøà ïéàå±fnxX dn §¥¨¦©¥§¨©¤¨©

xfril` ixacA o`M df oipr aEzMd©¨¦§¨¤¨§¦§¥¡¦¤¤
,dUrn zrWA dxw dGWM `le ,mdil £̀¥¤§Ÿ§¤¤¨¨¦§©©£¤
rinWdl dvx xfril`W mEXn Edf¤¦¤¡¦¤¤¨¨§©§¦©
,KExA `EdW wgvi lW Fzlrn z` mdl̈¤¤©£¨¤¦§¨¤¨

FzF` EvxIW icM)`"eb(xnFl Wi F` . §¥¤¦§¥©
dprn z` mdl xn` `l xfril`W¤¡¦¤¤Ÿ¨©¨¤¤©£¥
zExWt`d z` wx `N` ,eil` mdxa ©̀§¨¨¥¨¤¨©¤¨¤§¨
WIW ErcIW icM ,eil` dpti mdxa`W¤©§¨¨¦§¤¥¨§¥¤¥§¤¥
xn`W FnkE ,zFtqFp zFiExWt` cFr Fl¤§¨¨§¤¨©

.hn wEqtA oOwl mdln dxez ¨¤§©¨§¨

dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i iriax meil inei xeriy

(áî)éðãà éýìû ýåýé øîàå ïéòä-ìà íBiä àáàå̈«¨¬Ÿ©−¤¨¨®¦¨«Ÿ©À§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´
Cìä éëðà øLà ékøc çéìöî àp-ELé-íà íäøáà©§¨½̈¦¤§¨Æ©§¦´©©§¦½£¤¬¨«Ÿ¦−Ÿ¥¬

:äéìò̈¤«¨
i"yx£ÌBi‰ ‡·‡Â∑ ׁשל ׂשיחתן יפה אחא: רּבי אמר הארץ. לֹו ׁשּקפצה מּכאן ּבאתי, והּיֹום יצאתי הּיֹום »»…«ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ּתֹורה  ּגּופי והרּבה ּבּתֹורה, ּכפּולה אליעזר ׁשל ּפרׁשה ׁשהרי ּבנים, ׁשל מּתֹורתן המקֹום לפני אבֹות ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָעבדי
ּברמי  אּלא נּתנּו .זה לא ְְִִִֶָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz'd oeygxn s"k zgiyn

ורבקה ורבקה ורבקה ורבקה  ּדּדּדּדיצחקיצחקיצחקיצחק ההההּׁשּׁשּׁשּׁשידידידידּוּוּוּו עלעלעלעל־־־־ידיידיידיידי ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנפעלפעלפעלפעל ּוּוּוּובבבב""""ןןןן ממממ""""הההה ּדּדּדּדיחיחיחיחּוּוּוּודדדד ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָהעניןהעניןהעניןהענין
ּבפרטי  עֹוסקת אליעזר ׁשל ׁשּפרׁשה לפי - הּוא אליעזר ׁשל הּפרׁשה ּדכפל ׁשהּטעם נׂשיאינּו, רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי ְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָמבֹואר
ּבחינת  היא ורבקה מ"ה, ּבחינת הּוא יצחק (ּכי ּוב"ן מ"ה ויחּוד ּדחיּבּור הענין ּכללּות ׁשּזהּו לרבקה, יצחק ׁשּבין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּׁשידּו

זֹו. ּפרׁשה הּוכּפלה לכן ּביֹותר, ּכללי ענין הּוא ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד ׁשהענין ּומאחר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָּב"ן),
ּבלבד, ּפרטי ענין הּוא מצוה ׁשּבכל ּוב"ן ּדמ"ה החיּבּור הּנה - ּוב"ן מ"ה ּדחיּבּור הענין יׁשנֹו הּמצוֹות ּבׁשאר ׁשּגם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָואף־על־ ּפי

אֹודֹות מדּוּבר אליעזר ׁשל ּבּפרׁשה ׁשּזהּוּכּכּכּכללללללללּוּוּוּות ת ת ת אבל היינּו, ורבקה. ּדיצחק הּׁשידּו על־ידי ׁשּנפעל ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד הענין ְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
ּוב"ן. מ"ה ּדיחּוד הענין ּדכללּות והּכלל ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָההתחלה

ׁשל  ּבתפילתֹו ּדברֹו") ירּוץ מהרה ("עד כּו' החּיּות ּתגּבֹורת ּבחינת המׁשכת להיֹות צריכה היתה מּדּוע מּובן ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָועל־ּפי־זה
ּומּצד  ּוב"ן, מ"ה ּדיחּוד הענין ּכללּות ׁשּזהּו ורבקה, ּדיצחק הּׁשידּו עם קׁשּורה היתה אליעזר ׁשּתפילת מאחר - ְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאליעזר
ּד"טרם  הענין היה אליעזר ּבתפילת ּדוקא ולכן ּדברֹו". ירּוץ מהרה ּד"עד ּבאֹופן ההמׁשכה להיֹות צריכה ׁשּבזה הענין ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָּגֹודל

ּוׁשלמה). מׁשה ּבתפילת (ולא גֹו'" לדּבר ְְְְִִִֵֶַַָֹֹֹֹּכילה
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KxCd zvitwA KxSd©Ÿ¤¦§¦©©¤¤

אלאלאלאל־־־־העין העין העין העין  ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽואבאואבאואבאואבא ִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
הארץ לֹו ׁשּקפצה מּכאן ּבאתי, והּיֹום יצאתי רש"י)הּיֹום ובפירוש מב. (כד, ְְִִִֶֶַַָָָָָָָָ

הענינים: ּפנימּיּות על־ּפי ,הּדר לקפיצת אליעזר הצר מה מּפני לבאר ְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻויׁש
ּגדלה  ׁשהּׁשֹוׁשּנה ּכׁשם היינּו החֹוחים", ּבין לׁשֹוׁשּנה ּדֹומה היא "למה ּבּמדרׁש: איתא ּבתּואל, ּבבית ּבהיֹותּה רבקה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָאֹודֹות
ּוכדי  רׁשעים, ּבין ּגדלה רבקה כן ּכמֹו מים. הם ּגם מקּבלים הׁשקיתּה על־ידי ּכי אֹותּה, לקטף מּניחים ואינם הּקֹוצים, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹּבין
נֹוצרה  להּנׂשא, ראּויה היתה ׁשאז אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלֹוׁש ּבת נהיתה וכאׁשר מיחדת, ּבסּבה צר היה מּׁשם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻלהֹוציאּה
אליעזר  את אברהם מּיד ׁשלח ולכן, ליצחק. ׁשּדּוכּה על־ידי קדּׁשה עם ּולקׁשרּה אּלּו רׁשעים מּבין להֹוציאּה ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֻהאפׁשרּות

ּבתּואל. ּבבית אחד רגע אפילּו ּתּׁשאר ׁשּלא ּכדי ,הּדר לֹו קפצה הכי ּומּׁשּום מּׁשם, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלהֹוציאּה
ׁשם  אֹותּה להׁשאיר ואי־אפׁשר יקר, ׁשהּזמן להם להֹורֹות ּבאתי", והּיֹום יצאתי "הּיֹום להם סּפר ּבתּואל לבית ּבבֹואֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָולכן
קפיצת  - נס לֹו ׁשּנעׂשה היא לכ וההֹוכחה עׂשֹור") אֹו ימים אּתנּו הּנערה "ּתׁשב אמרּו ׁשּבאמת (ּוכמֹו אחד, רגע ְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָאפילּו

ּתתעּכב. ׁשּלא ּכדי ,ְְִֵֵֶֶֶַַֹהּדר
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dxyנו iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i iriax meil inei xeriy
הּגאּולה, את ימהר ּבוּדאי ׁשהּקּב"ה לדעת, ועלינּו החֹוחים, ּבין ּכׁשֹוׁשּנה הם ּבּגלּות יׂשראל ּבני לבנים: סימן אבֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָמעׂשה

ּתב  אחרי־זה ּומּיד קטּנים" ה"ּפּכים את להׁשלים רק צריכים מיּתר. אחד רגע אפילּו ּבּגלּות להּׁשאר נצטר ׁשּלא א ּכדי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ
צדקנּו. מׁשיח על־ידי ְְְְִִֵֵַַַָהּגאּולה
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zFa` icar lW ozgiU zlrn©£©¦¨¨¤©§¥¨

ז"ל חכמינּו אמרּו אברהם, עבד אליעזר ׁשליחּות ּפרׁשת מב)על כד, פרשתנו רש"י בפירוש הובא ח. ס, פרשה רבה "יפה (בראשית ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
אּלא  נּתנּו לא ּתֹורה ּגּופי והרּבה ּבּתֹורה, ּכפּולה אליעזר ׁשל ּפרׁשה ׁשהרי ּבנים, ׁשל מּתֹורתן אבֹות עבדי ׁשל ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹׂשיחתן

ְִִָּברמיזה".
החסידּות: ּדר על־ּפי זה חז"ל מאמר לפרׁש ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָויׁש

ז"ל חכמינּו ב)אמרּו לג, ה'יראת (ברכות – ּבנים" ׁשל ּב"ּתֹורתן ּכׁשּמדּבר זה ּכל א ׁשמים", מּיראת חּוץ ׁשמים ּבידי "הּכל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
אליעזר  הבטח הרי אבֹות" עבדי ׁשל "ׂשיחתן על ּכׁשּמדּבר אבל הּדֹורֹות. ּבמׁש יׂשראל ּבני ׁשל והּתֹורה־ּומצֹות ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻׁשמים'

ּבׁשליחּותֹו. הצלחה לֹו ׁשּתהיה ,"ּדרּכ והצליח אּת מלאכֹו ׁש"יׁשלח לפני־זה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכבר
אבֹות": עבדי ׁשל "ׂשיחתן ׁשל רּוחני ּבמּצב מדּבר ּכי הּוא לזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻוהּטעם

ז"ל חכמינּו אמרּו – ב)ׂשיחתן כו, על (ברכות לסמ לֹו ׁשאי־אפׁשר ּברּורה הּכרה לאדם יׁש ׁשאם ּתפּלה", אּלא ׂשיחה "אין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
ההצלחה. לֹו מבטחת אז ,יתּבר מאּתֹו הּכל את ּולבּקׁש להתּפּלל וצרי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻּכחֹותיו,

רּבֹו" קנה עבד ּׁשּקנה מה "ּכל הּוא הּכלל – אבֹות ב)עבדי פח, ּונצּורֹות (פסחים ּגדֹולֹות ׁשּפעל ׁשאף האדם מרּגיׁש ׁשאם . ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
יצליח. יפנה אׁשר ׁשּבכל מלמעלה לֹו מבטח אזי ,יתּבר הּבֹורא לגּבי נחׁשב ּוכאין ּבפני־עצמֹו, חׁשיבּות לֹו אין –ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ
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oFWNn mB EdGW Wxtl siqFn o`M̈¦§¨¥¤¤©¦§
dgkFd FGW EpidC ,"ricFde xxA"¥¥§¦©§©§¤¨¨
zcrEind dX`d ok` `idW dxEnB§¨¤¦¨¥¨¦¨©§¤¤
WExiRd `Ed oMW siqFd okle .wgvil§¦§¨§¨¥¦¤¥©¥
FpiprW ,`xwOAW dgkFd oFWl lkA§¨§¨¨¤©¦§¨¤¦§¨
:fh ,k lirl i"Wx mB d`xE .xaC xExiA¥¨¨§¥©©¦§¥
xExA - mFwn lkA dgkFY oFWlE"§¨¨§¨¨¥
Wi ?o`M FltkE xfgX dnE ."mixaC§¨¦©¤¨©§¨¨¥
`Ed dgkFdd xTirW mEXn :xnFl©¦¤¦©©¨¨
oFWNn `Ed i`CeA o`MW ,df wEqRn¦¨¤¤¨§©©¦§
micnFl df wEqRnE ,dgkFde xExiA¥§¨¨¦¨¤§¦
lirl ENi`e ,`xwOAW zFnFwOd lkl§¨©§¤©¦§¨§¦§¥
`Ed oMW llMdn gikFdl `A mẄ¨§¦©¥©§¨¤¥

WExiRdiM ,mW xEn`d "gikFde" lW ©¥¤§¦©¨¨¨¦
`EdW FWxtl mFwn did df `lEl¥¤¨¨¨§¨§¤
oOwl i"Wx d`xE ."dgkFY" oFWNn¦§¨¨§¥©¦§©¨

.an ,`ldn dxez

dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i iriax meil inei xeriy

(äî)ä÷áø äpäå éaì-ìà øaãì älëà íøè éðà£¦Á¤̧¤£©¤¹§©¥´¤¦¦À§¦¥̧¦§¨³
øîàå áàLzå äðéòä ãøzå dîëL-ìò dcëå úàöéŸ¥Æ§©¨´©¦§½̈©¥¬¤¨©−§¨©¦§¨®¨«Ÿ©¬

:àð éðé÷Lä äéìà¥¤−¨©§¦¬¦¨«
i"yx£‰lÎ‡ Ì¯Ë∑.מכּלה ׁשאני "טרם טרם ּכמֹו: עבר, ּבלׁשֹון מדּבר ׁשהּוא ּפעמים הוה, לׁשֹון ּכל וכן ∆∆¬«∆ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּכמֹו: עתיד, ּבלׁשֹון ׁשּמדּבר ּופעמים א)ּכּליתי". אּיֹוב",(איוב יעׂשה "ּככה עבר. לׁשֹון הרי אּיֹוב", אמר "ּכי ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
'ּכ עֹוׂשה והיה וגֹו'', ּבני חטאּו 'אּולי אּיֹוב: היה אֹומר ּכי הוה, לׁשֹון ׁשניהם ּופרּוׁש עתיד, לׁשֹון .הרי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

(åî)äúL øîàzå äéìòî dck ãøBzå øäîzå©§©¥À©³¤©¨Æ¥«¨¤½¨©´Ÿ¤§¥½
élîb-íâå:äú÷Lä íélîbä íâå zLàå ä÷Là E §©§©¤−©§¤®¨¥¾§§§©¬©§©¦−¦§¨«¨

(æî)-úa øîàzå zà éî-úa øîàå dúà ìàLàå̈«¤§©´ŸÀ̈¨«Ÿ©»©¦´©§¼©ÀŸ¤©
íæpä íNàå äkìî Bl-äãìé øLà øBçð-ïa ìàeúa§¥Æ¤¨½£¤¬¨«§¨−¦§¨®¨«¨¦³©¤̧¤Æ

:äéãé-ìò íéãéîväå dtà-ìò©©½̈§©§¦¦−©¨¤«¨
i"yx£Ï‡L‡Â∑‡ÂÌN. ּבדבריו יתּפׂשּוהּו ׁשּלא אּלא ׁשאל, ואחרּֿכ נתן ּתחּלה הּוא ׁשהרי הּסדר, ׁשּנה »∆¿«»»ƒְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

היא'? מי יֹודע אינ ועדין לּה נתּת היא' .ויאמרּו: ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

(çî)éýìû ýåýé-úà Cøáàå ýåýéì äåçzLàå ãwàå̈«¤¬Ÿ¨«¤§©«£¤−©«Ÿ̈®¨«£¨¥À¤§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ
úç÷ì úîà Cøãa éðçðä øLà íäøáà éðãà£Ÿ¦´©§¨½̈£¤³¦§©̧¦Æ§¤´¤¡¤½¨©²©

:Bðáì éðãà éçà-úa-úà¤©£¦¬£Ÿ¦−¦§«

(èî)éðãà-úà úîàå ãñç íéNò íëLé-íà äzòå§Â©Â̈¦¤§¤̧Ÿ¦¹¤¯¤¤«¡¤²¤£Ÿ¦−
Bà ïéîé-ìò äðôàå éì eãébä àì-íàå éì eãébä©¦´¦®§¦¾Ÿ©¦´¦½§¤§¤¬©¨¦−¬

:ìàîN-ìò©§«Ÿ
i"yx£ÔÈÓÈŒÏÚ∑ יׁשמעאל אברהם ∑Ï‡ÓNŒÏÚ.מּבנֹות ׁשל לׂשמאלֹו יֹוׁשב ׁשהיה לֹוט , .(ב"ר)מּבנֹות «»ƒְְִִֵָ«¿…ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

Â‰‡מה  ÈaÏ· ‡ÏlÓÏ È˙ÈˆÈL ‡Ï „Ú ‡‡¬»«»≈ƒƒ¿«»»¿ƒƒ¿»
˙˙Áe dt˙k ÏÚ d˙Ïe˜Â ˙˜Ù ‰˜·ƒ̄¿»¿»«¿¿«««¿«¿»«
:ÔÚÎ ÈÈ˜L‡ dÏ ˙È¯Ó‡Â ˙ÏÓe ‡ÈÚÏ¿≈»¿»«¬»ƒ««¿ƒƒ¿»

Ó‡Â¯˙מו  dpÓ d˙Ïe˜ ˙˙ÈÁ‡Â ˙‡ÈÁB‡Â¿ƒ««¬ƒ«¿«ƒ««¬»«
‡iÏÓb Û‡Â È˙È˙Le È˜L‡ CÏÓb Û‡Â zL‡≈¿¿¿««¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿««¿«»

:˙‡È˜L‡«¿ƒ«

Ó‡Â¯˙מז  z‡ ÔÓ ˙a ˙È¯Ó‡Â d˙È ˙ÈÏÈ‡Le¿≈ƒ»««¬»ƒ«»«¿«¬∆∆
‰kÏÓ dÏ ˙„ÈÏÈc ¯BÁ ¯a Ï‡e˙a ˙a«¿≈«»ƒ≈«≈ƒ¿»
:‡‰„È ÏÚ ‡i¯ÈLÂ dt‡ ÏÚ ‡L„˜ È˙ÈeLÂ¿«≈ƒ»»»«««¿≈«»«¿»»

ÈÈמח  ˙È ˙ÈÎ¯·e ÈÈ Ì„˜ ˙È„‚Òe ˙ÈÚ¯Îe¿»ƒ¿»ƒ√»¿»»≈ƒ»¿»
Á¯B‡a È¯a„c Ì‰¯·‡ ÈBa¯c d‰Ï‡¡»≈¿ƒƒ«¿»»¿«¿«ƒ¿«
:d¯·Ï ÈBa¯„ È‰eÁ‡ ˙a ˙È ·ÒÈÓÏ ËBL¿̃¿ƒ«»«¬ƒ¿ƒƒƒ¿≈

ËBL˜eמט  e·ÈË ÔÈ„·Ú ÔBÎÈ˙È‡ Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒƒ≈»¿ƒƒ¿
Èt˙‡Â ÈÏ BeÁ ‡Ï Ì‡Â ÈÏ BeÁ ÈBa¯ ÌÚƒƒƒ«ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿¿≈

:‡Ï‡ÓN ÏÚ B‡ ‡ÈnÈ ÏÚ««ƒ»«¿»»

mdxa` ly`

(äî)Y älëà íøèip`W mxh ¤¤£©¤¤¤¤£¦
dNkn±,xnFlM .mIqn ip`W iptl §©¤¦§¥¤£¦§©¥§©

.cizr oFWlA `le ded oFWlA FWExiR¥¦§Ÿ¤§Ÿ¦§¨¦
xRqn `Ed ixdW ,xar oFWlA `l mbe§©Ÿ¦§¨¨¤£¥§©¥

.dUrn zrWA did dn¤¨¨¦§©©£¤
ì ìk ïëåàeäL íéîòt ,äåä ïBL §¥¨§Ÿ¤§¨¦¤
ìa øaãîíøè" Bîk ,øáò ïBL §©¥¦§¨©§¤¤

"éúélk±wEqR lirl xEn`d KxC lr ¦¦¦©¤¤¨¨§¥¨
oFWlA `EdW ,"xAcl dNM mxh" :eh¤¤¦¨§©¥¤¦§
miqxFB miqEtcE ci iazM dOkaE ,xar̈¨§©¨¦§¥¨§¦§¦
la` ."iziNM mxh" aFYkl lFkie :o`M̈§¨¦§¤¤¦¦¦£¨

"dlnUe mgl" d`x)k ,` zeny(lMW §¥¤¤§¦§¨¤¨
s` ,cizr oFWlA aYkp `xwOAW mxh¤¤¤©¦§¨¦§©¦§¨¦©
itlE .xar F` ded oFWlA FzErnWOW¤©§¨¦§Ÿ¤¨¨§¦
.i"WxA o`M `aEOd llMl KxFv oi` df¤¥¤©§¨©¨¨§©¦
mxh FnM" i"Wx azFM KM mEXn ilE`e§©¦¨¥©¦§¤¤

mB xar oFWl EpivOW xnFl ,"iziNM¦¦¦©¤¨¦§¨¨©
.oEIr Kixv oicre ."mxh" zaizA§¥©¤¤©£©¦¨¦¦

ìa øaãnL íéîòôeãéúò ïBL± §¨¦¤§©¥¦§¨¦
d`x la` .f ,ak a l`EnW mB d`x§¥©§¥£¨§¥
oMW ` ,eh zFnWE h ,hk oOwl i"Wx©¦§©¨§¤¥
KIW f`W ,cinY dedd xacA `Ed§¨¨©Ÿ¤¨¦¤¨©¨
cinY dedd xaC lMW itl" ,oM xnFl©¥§¦¤¨¨¨©Ÿ¤¨¦
df iR lre ,"zFidl cizre did xaM§¨¨¨§¨¦¦§§©¦¤
KIW `NW ,mW zFnWA i"Wx azM̈©©¦¦§¨¤Ÿ©¨
Kixve .drWl `EdW xacA oM xnFl©¥§¨¨¤§¨¨§¨¦

.oEIr¦
"áBià øîà ék" Bîk±.d ,` aFI` §¦¨©¦¦

ì éøä"áBià äNòé äëk" .øáò ïBL± £¥§¨©¨¨©£¤¦
.mW aFI ¦̀¨

ì éøäì íäéðL Leøôe .ãéúò ïBLïBL £¥§¨¦¥§¥¤§
éìeà" áBià äéä øîBà ék :äåäŸ¤¦¥¨¨¦©

"'Bâå éða eàèç±did okle .mW aFI` ¨§¨©§¦¨§¨¥¨¨
FnM ,zFlFr dlrn dide xwAA miMWn©§¦©Ÿ¤§¨¨©£¤§

.mW aEzMW¤¨¨
Ck äNBò äéäå±"minId lM")my(. §¨¨¤¨¨©¨¦

.mW i"Wx mB d`xEen dxez §¥©©¦¨
(æî)Y íNàå .. ìàLàå,xcQd dPW ¨¤§©¨¨¦¦¨©¥¤

KMÎxg`e ozp dNgY `Ed ixdW¤£¥§¦¨¨©§©©¨
eixacA EdEURzi `NW `N` l`Ẅ©¤¨¤Ÿ¦§§¦§¨¨
Lpi` oicre Dl Yzp K`id :Exn`ie§Ÿ§¥©¨©¨¨©£©¦¥§

.`id in rcFi±miwEqR lirlcM ¥©¦¦§¦§¥§¦
.bkÎakgn dxez

(èî)Y ïéîé ìòl`rnWi zFpAn± ©¨¦¦§¦§¨¥
xAcnA xB l`rnWie ,mFxC df oini iM¦¨¦¤¨§¦§¨¥¨§¦§©
l`xUi ux` lW DnFxcA `EdW ox`R̈¨¤¦§¨¤¤¤¦§¨¥

)h ,q x"a e"fxdn(.



נז dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i iriax meil inei xeriy
הּגאּולה, את ימהר ּבוּדאי ׁשהּקּב"ה לדעת, ועלינּו החֹוחים, ּבין ּכׁשֹוׁשּנה הם ּבּגלּות יׂשראל ּבני לבנים: סימן אבֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָמעׂשה

ּתב  אחרי־זה ּומּיד קטּנים" ה"ּפּכים את להׁשלים רק צריכים מיּתר. אחד רגע אפילּו ּבּגלּות להּׁשאר נצטר ׁשּלא א ּכדי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ
צדקנּו. מׁשיח על־ידי ְְְְִִֵֵַַַָהּגאּולה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 99 cenr ,dk wlg zegiyÎihewl itÎlr)©

zFa` icar lW ozgiU zlrn©£©¦¨¨¤©§¥¨

ז"ל חכמינּו אמרּו אברהם, עבד אליעזר ׁשליחּות ּפרׁשת מב)על כד, פרשתנו רש"י בפירוש הובא ח. ס, פרשה רבה "יפה (בראשית ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
אּלא  נּתנּו לא ּתֹורה ּגּופי והרּבה ּבּתֹורה, ּכפּולה אליעזר ׁשל ּפרׁשה ׁשהרי ּבנים, ׁשל מּתֹורתן אבֹות עבדי ׁשל ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹׂשיחתן

ְִִָּברמיזה".
החסידּות: ּדר על־ּפי זה חז"ל מאמר לפרׁש ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָויׁש

ז"ל חכמינּו ב)אמרּו לג, ה'יראת (ברכות – ּבנים" ׁשל ּב"ּתֹורתן ּכׁשּמדּבר זה ּכל א ׁשמים", מּיראת חּוץ ׁשמים ּבידי "הּכל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
אליעזר  הבטח הרי אבֹות" עבדי ׁשל "ׂשיחתן על ּכׁשּמדּבר אבל הּדֹורֹות. ּבמׁש יׂשראל ּבני ׁשל והּתֹורה־ּומצֹות ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻׁשמים'

ּבׁשליחּותֹו. הצלחה לֹו ׁשּתהיה ,"ּדרּכ והצליח אּת מלאכֹו ׁש"יׁשלח לפני־זה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכבר
אבֹות": עבדי ׁשל "ׂשיחתן ׁשל רּוחני ּבמּצב מדּבר ּכי הּוא לזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻוהּטעם

ז"ל חכמינּו אמרּו – ב)ׂשיחתן כו, על (ברכות לסמ לֹו ׁשאי־אפׁשר ּברּורה הּכרה לאדם יׁש ׁשאם ּתפּלה", אּלא ׂשיחה "אין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
ההצלחה. לֹו מבטחת אז ,יתּבר מאּתֹו הּכל את ּולבּקׁש להתּפּלל וצרי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻּכחֹותיו,

רּבֹו" קנה עבד ּׁשּקנה מה "ּכל הּוא הּכלל – אבֹות ב)עבדי פח, ּונצּורֹות (פסחים ּגדֹולֹות ׁשּפעל ׁשאף האדם מרּגיׁש ׁשאם . ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
יצליח. יפנה אׁשר ׁשּבכל מלמעלה לֹו מבטח אזי ,יתּבר הּבֹורא לגּבי נחׁשב ּוכאין ּבפני־עצמֹו, חׁשיבּות לֹו אין –ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ

(âî)äîìòä äéäå íénä ïéò-ìò ávð éëðà äpä¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©¨®¦§¨¨³¨«©§¨Æ
ì úàöiäòî àð-éðé÷Lä äéìà ézøîàå áàLíéî-è ©Ÿ¥´¦§½Ÿ§¨«©§¦´¥¤½¨©§¦«¦¨¬§©©−¦

:Cckî¦©¥«

(ãî)élîâì íâå äúL äzà-íb éìà äøîàåáàLà E §¨«§¨³¥©Æ©©¨´§¥½§©¬¦§©¤−¤§¨®
:éðãà-ïáì ýåýé çéëä-øLà äMàä àåä¦´¨«¦½̈£¤Ÿ¦¬©§Ÿ̈−§¤£Ÿ¦«

i"yx£‰z‡ŒÌb∑ׁשעּמֹו אנׁשים לרּבֹות ּדבר ∑‰ÁÈÎ.ּגם, ּברּור ׁשּבּמקרא, הֹוכחה ּכל וכן והֹודיע, .ּברר ««»ְֲִִֶַַָ…ƒ«ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

È‰ÈÂמג  ‡iÓ„ ‡ÈÚ ÏÚ Ì‡˜ ‡‡ ‡‰»¬»»≈«≈»¿«»ƒ≈
ÈÈ˜L‡ dÏ ¯ÓÈ‡Â ÈÏÓÓÏ ˜Bt˙c ‡zÓÏeÚ∆¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈«««¿ƒƒ

:CÈ˙ÏewÓ ‡iÓ ¯ÈÚÊ ÔÚÎ¿«¿≈«»ƒ¿ƒ

CÈÏÓ‚Ïמד  Û‡Â zL‡ z‡ Û‡ ÈÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«ƒ««¿≈¿¿¿«¿«¿»
:ÈBa¯ ¯·Ï ÈÈ ÔÈnÊc ‡˙z‡ ‡È‰ ÈÏÓ‡«¿ƒƒƒ¿»¿«ƒ¿»¿«ƒƒ

mdxa` ly`

(ãî)äzà íbmiWp` zFAxl "mB" ± ©©¨©§©£¨¦
FOrW±,al wEqR lirl ExMfPW ¤¦¤¦§§§¥¨

:bk wEqR lirl xfril` ixacA Ellkpe§¦§§§¦§¥¡¦¤¤§¥¨
mFwn Wid"EplixacAW s`e ."oill £¥¨¨¨¦§©¤§¦§¥

Efnxp `l ci wEqR lirl Fnvr xfril ¡̀¦¤¤©§§¥¨Ÿ¦§§
oeiM mXW xnFl Wi ,FOrW miWp`d̈£¨¦¤¦¥©¤¨¥¨

oniQd z` xnF`WFnvrldGn ixd , ¤¥¤©¦¨§©§£¥¦¤
oaEn ,"dwW` LiNnB mbe" :xn`W¤¨©§©§©¤©§¤¨
o`M la` ,FOrW miWp`d oMWÎlMW¤¨¤¥¨£¨¦¤¦£¨¨
z` mB hxtl Kixv `Ed ,mdl xRqOW¤§©¥¨¤¨¦§¨¥©¤
dzid oMW mEXn ,FOrW miWp`d̈£¨¦¤¦¦¤¥¨§¨
Eid ,mdl hxtn did `l m`e ,zn`d̈¡¤§¦Ÿ¨¨§¨¥¨¤¨
eiNnble Fnvrl b`FC `EdW miaWFg§¦¤¥§©§§¦§©¨
o`MW ,xnFl Wi cFre .eiWp`l `le§Ÿ©£¨¨§¥©¤¨
miWp`l mib`FC mdW d`xW xg`l§©©¤¨¨¤¥£¦©£¨¦
uFgxl minE" :aEzMW FnM ,FOrW¤¦§¤¨©¦¦§
gxh ,"FY` xW` miWp`d ilbxe eilbx©§¨§©§¥¨£¨¦£¤¦¨©

.oniQd oiprl mB mxiMfdl§©§¦¨©§¦§©©¦¨
Y çéëäricFde xxA±aFYkl wIC Ÿ¦©¥©§¦©¦¥¦§

ci wEqR lirlC s` ,"ricFde xxiA"¥¥§¦©©¦§¥¨
FWExiR "YgkFd"W i"Wx azM̈©©¦¤©§¨¥
gikFd" o`M Fxn`AW mEXn ,"YxxA"¥©§¨¦¤§¨§¨¦©
"rc` DaE" z` mB dfA llM ,"'d¨©¨¤©¤¨¥©
azM mW lirlC `N` .mW xEn`d̈¨¨¤¨¦§¥¨¨©
,dPgY oFWl" `Ed "rc` DaE"W i"Wx©¦¤¨¥©§§¦¨
wEwf did oicrW Epid ,"DA il rcFd©¦¨©§¤£©¦¨¨¨
o`M K` ,oniqA wRYqd `le ,dNtzl¦§¦¨§Ÿ¦§©¥§¦¨©¨
,dUrn xg`l mdl xRqOW oeiM¥¨¤§©¥¨¤§©©©£¤
ok` oniQd ici lre ,dzprp FzNtYW¤§¦¨¤¤§¨§©§¥©¦¨¨¥
mbe ,wgvil diE`x dwaxW xxAzd¦§¨¥¤¦§¨§¨§¦§¨§©
xn` ,mdxa` lW FYgRWOn `id¦¦¦§©§¤©§¨¨¨©

."ricFde xxiA" :mdl̈¤¥¥§¦©
øác øeøa àø÷naL äçëBä ìk ïëå§¥¨¨¨¤©¦§¨¥¨¨

±lirl Ff ztqFY azM `l i"WxX dnE©¤©¦Ÿ¨©¤¤§¥
Wxtn mXW mEXn :xnFl Wi ?ci wEqR̈¥©¦¤¨§¨¥
EpidC ,"YxxA" oFWNn wx "YgkFd"©§¨©¦§¥©§¨§©§
`le ,wgvil diE`x dX` wx `idW¤¦©¦¨§¨§¦§¨§Ÿ
xEnB xaC xExiaE drcFd o`M WIW¤¥¨¨¨¥¨¨¨

K` .URgn xfril`W dX`d ok` FGW¤¨¥¨¦¨¤¡¦¤¤§©¥©
oFWNn mB EdGW Wxtl siqFn o`M̈¦§¨¥¤¤©¦§
dgkFd FGW EpidC ,"ricFde xxA"¥¥§¦©§©§¤¨¨
zcrEind dX`d ok` `idW dxEnB§¨¤¦¨¥¨¦¨©§¤¤
WExiRd `Ed oMW siqFd okle .wgvil§¦§¨§¨¥¦¤¥©¥
FpiprW ,`xwOAW dgkFd oFWl lkA§¨§¨¨¤©¦§¨¤¦§¨
:fh ,k lirl i"Wx mB d`xE .xaC xExiA¥¨¨§¥©©¦§¥
xExA - mFwn lkA dgkFY oFWlE"§¨¨§¨¨¥
Wi ?o`M FltkE xfgX dnE ."mixaC§¨¦©¤¨©§¨¨¥
`Ed dgkFdd xTirW mEXn :xnFl©¦¤¦©©¨¨
oFWNn `Ed i`CeA o`MW ,df wEqRn¦¨¤¤¨§©©¦§
micnFl df wEqRnE ,dgkFde xExiA¥§¨¨¦¨¤§¦
lirl ENi`e ,`xwOAW zFnFwOd lkl§¨©§¤©¦§¨§¦§¥
`Ed oMW llMdn gikFdl `A mẄ¨§¦©¥©§¨¤¥

WExiRdiM ,mW xEn`d "gikFde" lW ©¥¤§¦©¨¨¨¦
`EdW FWxtl mFwn did df `lEl¥¤¨¨¨§¨§¤
oOwl i"Wx d`xE ."dgkFY" oFWNn¦§¨¨§¥©¦§©¨

.an ,`ldn dxez

dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i iriax meil inei xeriy

(äî)ä÷áø äpäå éaì-ìà øaãì älëà íøè éðà£¦Á¤̧¤£©¤¹§©¥´¤¦¦À§¦¥̧¦§¨³
øîàå áàLzå äðéòä ãøzå dîëL-ìò dcëå úàöéŸ¥Æ§©¨´©¦§½̈©¥¬¤¨©−§¨©¦§¨®¨«Ÿ©¬

:àð éðé÷Lä äéìà¥¤−¨©§¦¬¦¨«
i"yx£‰lÎ‡ Ì¯Ë∑.מכּלה ׁשאני "טרם טרם ּכמֹו: עבר, ּבלׁשֹון מדּבר ׁשהּוא ּפעמים הוה, לׁשֹון ּכל וכן ∆∆¬«∆ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּכמֹו: עתיד, ּבלׁשֹון ׁשּמדּבר ּופעמים א)ּכּליתי". אּיֹוב",(איוב יעׂשה "ּככה עבר. לׁשֹון הרי אּיֹוב", אמר "ּכי ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
'ּכ עֹוׂשה והיה וגֹו'', ּבני חטאּו 'אּולי אּיֹוב: היה אֹומר ּכי הוה, לׁשֹון ׁשניהם ּופרּוׁש עתיד, לׁשֹון .הרי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

(åî)äúL øîàzå äéìòî dck ãøBzå øäîzå©§©¥À©³¤©¨Æ¥«¨¤½¨©´Ÿ¤§¥½
élîb-íâå:äú÷Lä íélîbä íâå zLàå ä÷Là E §©§©¤−©§¤®¨¥¾§§§©¬©§©¦−¦§¨«¨

(æî)-úa øîàzå zà éî-úa øîàå dúà ìàLàå̈«¤§©´ŸÀ̈¨«Ÿ©»©¦´©§¼©ÀŸ¤©
íæpä íNàå äkìî Bl-äãìé øLà øBçð-ïa ìàeúa§¥Æ¤¨½£¤¬¨«§¨−¦§¨®¨«¨¦³©¤̧¤Æ

:äéãé-ìò íéãéîväå dtà-ìò©©½̈§©§¦¦−©¨¤«¨
i"yx£Ï‡L‡Â∑‡ÂÌN. ּבדבריו יתּפׂשּוהּו ׁשּלא אּלא ׁשאל, ואחרּֿכ נתן ּתחּלה הּוא ׁשהרי הּסדר, ׁשּנה »∆¿«»»ƒְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

היא'? מי יֹודע אינ ועדין לּה נתּת היא' .ויאמרּו: ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

(çî)éýìû ýåýé-úà Cøáàå ýåýéì äåçzLàå ãwàå̈«¤¬Ÿ¨«¤§©«£¤−©«Ÿ̈®¨«£¨¥À¤§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ
úç÷ì úîà Cøãa éðçðä øLà íäøáà éðãà£Ÿ¦´©§¨½̈£¤³¦§©̧¦Æ§¤´¤¡¤½¨©²©

:Bðáì éðãà éçà-úa-úà¤©£¦¬£Ÿ¦−¦§«

(èî)éðãà-úà úîàå ãñç íéNò íëLé-íà äzòå§Â©Â̈¦¤§¤̧Ÿ¦¹¤¯¤¤«¡¤²¤£Ÿ¦−
Bà ïéîé-ìò äðôàå éì eãébä àì-íàå éì eãébä©¦´¦®§¦¾Ÿ©¦´¦½§¤§¤¬©¨¦−¬

:ìàîN-ìò©§«Ÿ
i"yx£ÔÈÓÈŒÏÚ∑ יׁשמעאל אברהם ∑Ï‡ÓNŒÏÚ.מּבנֹות ׁשל לׂשמאלֹו יֹוׁשב ׁשהיה לֹוט , .(ב"ר)מּבנֹות «»ƒְְִִֵָ«¿…ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

Â‰‡מה  ÈaÏ· ‡ÏlÓÏ È˙ÈˆÈL ‡Ï „Ú ‡‡¬»«»≈ƒƒ¿«»»¿ƒƒ¿»
˙˙Áe dt˙k ÏÚ d˙Ïe˜Â ˙˜Ù ‰˜·ƒ̄¿»¿»«¿¿«««¿«¿»«
:ÔÚÎ ÈÈ˜L‡ dÏ ˙È¯Ó‡Â ˙ÏÓe ‡ÈÚÏ¿≈»¿»«¬»ƒ««¿ƒƒ¿»

Ó‡Â¯˙מו  dpÓ d˙Ïe˜ ˙˙ÈÁ‡Â ˙‡ÈÁB‡Â¿ƒ««¬ƒ«¿«ƒ««¬»«
‡iÏÓb Û‡Â È˙È˙Le È˜L‡ CÏÓb Û‡Â zL‡≈¿¿¿««¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿««¿«»

:˙‡È˜L‡«¿ƒ«

Ó‡Â¯˙מז  z‡ ÔÓ ˙a ˙È¯Ó‡Â d˙È ˙ÈÏÈ‡Le¿≈ƒ»««¬»ƒ«»«¿«¬∆∆
‰kÏÓ dÏ ˙„ÈÏÈc ¯BÁ ¯a Ï‡e˙a ˙a«¿≈«»ƒ≈«≈ƒ¿»
:‡‰„È ÏÚ ‡i¯ÈLÂ dt‡ ÏÚ ‡L„˜ È˙ÈeLÂ¿«≈ƒ»»»«««¿≈«»«¿»»

ÈÈמח  ˙È ˙ÈÎ¯·e ÈÈ Ì„˜ ˙È„‚Òe ˙ÈÚ¯Îe¿»ƒ¿»ƒ√»¿»»≈ƒ»¿»
Á¯B‡a È¯a„c Ì‰¯·‡ ÈBa¯c d‰Ï‡¡»≈¿ƒƒ«¿»»¿«¿«ƒ¿«
:d¯·Ï ÈBa¯„ È‰eÁ‡ ˙a ˙È ·ÒÈÓÏ ËBL¿̃¿ƒ«»«¬ƒ¿ƒƒƒ¿≈

ËBL˜eמט  e·ÈË ÔÈ„·Ú ÔBÎÈ˙È‡ Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒƒ≈»¿ƒƒ¿
Èt˙‡Â ÈÏ BeÁ ‡Ï Ì‡Â ÈÏ BeÁ ÈBa¯ ÌÚƒƒƒ«ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿¿≈

:‡Ï‡ÓN ÏÚ B‡ ‡ÈnÈ ÏÚ««ƒ»«¿»»

mdxa` ly`

(äî)Y älëà íøèip`W mxh ¤¤£©¤¤¤¤£¦
dNkn±,xnFlM .mIqn ip`W iptl §©¤¦§¥¤£¦§©¥§©

.cizr oFWlA `le ded oFWlA FWExiR¥¦§Ÿ¤§Ÿ¦§¨¦
xRqn `Ed ixdW ,xar oFWlA `l mbe§©Ÿ¦§¨¨¤£¥§©¥

.dUrn zrWA did dn¤¨¨¦§©©£¤
ì ìk ïëåàeäL íéîòt ,äåä ïBL §¥¨§Ÿ¤§¨¦¤
ìa øaãîíøè" Bîk ,øáò ïBL §©¥¦§¨©§¤¤

"éúélk±wEqR lirl xEn`d KxC lr ¦¦¦©¤¤¨¨§¥¨
oFWlA `EdW ,"xAcl dNM mxh" :eh¤¤¦¨§©¥¤¦§
miqxFB miqEtcE ci iazM dOkaE ,xar̈¨§©¨¦§¥¨§¦§¦
la` ."iziNM mxh" aFYkl lFkie :o`M̈§¨¦§¤¤¦¦¦£¨

"dlnUe mgl" d`x)k ,` zeny(lMW §¥¤¤§¦§¨¤¨
s` ,cizr oFWlA aYkp `xwOAW mxh¤¤¤©¦§¨¦§©¦§¨¦©
itlE .xar F` ded oFWlA FzErnWOW¤©§¨¦§Ÿ¤¨¨§¦
.i"WxA o`M `aEOd llMl KxFv oi` df¤¥¤©§¨©¨¨§©¦
mxh FnM" i"Wx azFM KM mEXn ilE`e§©¦¨¥©¦§¤¤

mB xar oFWl EpivOW xnFl ,"iziNM¦¦¦©¤¨¦§¨¨©
.oEIr Kixv oicre ."mxh" zaizA§¥©¤¤©£©¦¨¦¦

ìa øaãnL íéîòôeãéúò ïBL± §¨¦¤§©¥¦§¨¦
d`x la` .f ,ak a l`EnW mB d`x§¥©§¥£¨§¥
oMW ` ,eh zFnWE h ,hk oOwl i"Wx©¦§©¨§¤¥
KIW f`W ,cinY dedd xacA `Ed§¨¨©Ÿ¤¨¦¤¨©¨
cinY dedd xaC lMW itl" ,oM xnFl©¥§¦¤¨¨¨©Ÿ¤¨¦
df iR lre ,"zFidl cizre did xaM§¨¨¨§¨¦¦§§©¦¤
KIW `NW ,mW zFnWA i"Wx azM̈©©¦¦§¨¤Ÿ©¨
Kixve .drWl `EdW xacA oM xnFl©¥§¨¨¤§¨¨§¨¦

.oEIr¦
"áBià øîà ék" Bîk±.d ,` aFI` §¦¨©¦¦

ì éøä"áBià äNòé äëk" .øáò ïBL± £¥§¨©¨¨©£¤¦
.mW aFI ¦̀¨

ì éøäì íäéðL Leøôe .ãéúò ïBLïBL £¥§¨¦¥§¥¤§
éìeà" áBià äéä øîBà ék :äåäŸ¤¦¥¨¨¦©

"'Bâå éða eàèç±did okle .mW aFI` ¨§¨©§¦¨§¨¥¨¨
FnM ,zFlFr dlrn dide xwAA miMWn©§¦©Ÿ¤§¨¨©£¤§

.mW aEzMW¤¨¨
Ck äNBò äéäå±"minId lM")my(. §¨¨¤¨¨©¨¦

.mW i"Wx mB d`xEen dxez §¥©©¦¨
(æî)Y íNàå .. ìàLàå,xcQd dPW ¨¤§©¨¨¦¦¨©¥¤

KMÎxg`e ozp dNgY `Ed ixdW¤£¥§¦¨¨©§©©¨
eixacA EdEURzi `NW `N` l`Ẅ©¤¨¤Ÿ¦§§¦§¨¨
Lpi` oicre Dl Yzp K`id :Exn`ie§Ÿ§¥©¨©¨¨©£©¦¥§

.`id in rcFi±miwEqR lirlcM ¥©¦¦§¦§¥§¦
.bkÎakgn dxez

(èî)Y ïéîé ìòl`rnWi zFpAn± ©¨¦¦§¦§¨¥
xAcnA xB l`rnWie ,mFxC df oini iM¦¨¦¤¨§¦§¨¥¨§¦§©
l`xUi ux` lW DnFxcA `EdW ox`R̈¨¤¦§¨¤¤¤¦§¨¥

)h ,q x"a e"fxdn(.



dxyנח iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k iying meil inei xeriy

(ð)àì øácä àöé ýåýéî eøîàiå ìàeúáe ïáì ïòiå©©̧©¨¨³§¥Æ©´Ÿ§½¥«Ÿ̈−¨¨´©¨¨®¬Ÿ
éìà øac ìëeð:áBè-Bà òø E ©²©¥¬¥¤−©¬«

i"yx£Ï‡e˙·e Ô·Ï ÔÚiÂ∑ אביו לפני להׁשיב וקפץ היה ‡EÈÏ.רׁשע ¯ac ÏÎe ‡Ï∑,הּזה ּבּדבר למאן «««»»¿≈ְְְִִִֵַָָָָָָָ…««≈≈∆ְֵֶַַָָָ
ׁשּזּמנּה ,ּדברי לפי הּדבר, יצא ׁשּמה' ׁשּנּכר לפי הגּון, ּדבר ּתׁשּובת עלֿידי ולא רע ּדבר ּתׁשּובת עלֿידי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹלא

(ב"ר)ל. ְ

(àð)éðôì ä÷áø-äpä-ïáì äMà éäúe Cìå ç÷ E ¦¥«¦§¨¬§¨¤−©´¨¥®§¦³¦¨Æ§¤
éðãà:ýåýé øac øLàk E £Ÿ¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

(áð)íäéøác-úà íäøáà ãáò òîL øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¬¨©²¤¬¤©§¨−̈¤¦§¥¤®
:ýåýéì äöøà eçzLiå©¦§©¬©−§¨©«Ÿ̈«

i"yx£‰ˆ¯‡ eÁzLiÂ∑ ּבׂשֹורה על ׁשּמֹודים .(ב"ר)טֹובה מּכאן «ƒ¿««¿»ְִִֶַָָָ

ß oeygxn 'k iying mei ß

(âð)ïziå íéãâáe áäæ éìëe óñë-éìk ãáòä àöBiå©¥̧¨¤¹¤§¥¤̧¤§¥³¨¨Æ§¨¦½©¦¥−
:dnàìe äéçàì ïúð úðcâîe ä÷áøì§¦§®̈¦̧§¨½Ÿ¨©¬§¨¦−¨§¦¨«

i"yx£˙c‚Óe∑ יׂשראל ארץ ׁשל ּפרֹות מיני עּמֹו ׁשהביא מגדים, .לׁשֹון ƒ¿»…ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

(ãð)eðéìiå Bnò-øLà íéLðàäå àeä ezLiå eìëàiå©«Ÿ§´©¦§À²§¨«£¨¦¬£¤¦−©¨¦®
:éðãàì éðçlL øîàiå ø÷aá eîe÷iå©¨´©½Ÿ¤©−Ÿ¤©§ª¬¦©«Ÿ¦«

i"yx£eÈÏiÂ∑ לינה אחד ּכל לילה לינת .ׁשּבּמקרא «»ƒְְִִִֶֶַַַָָָָָ

Ù˜נ  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ e¯Ó‡Â Ï‡e˙·e Ô·Ï ·È˙‡Â¿»≈»»¿≈«¬«ƒ√»¿»¿«
LÈa CnÚ ‡ÏlÓÏ ÔÈÏÎÈ ‡Á‡ ˙ÈÏ ‡Ób˙tƒ¿»»≈¬«¿»»¿ƒ¿«»»ƒ»ƒ

:·Ë B‡»

‡z˙‡נא  È‰˙e ÏÈÊÈ‡Â ¯·c CÓ„˜ ‰˜·¯ ‡‰»ƒ¿»√»»¿«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»
:ÈÈ ÏlÓ Èc ‡Ók CBa¯ ¯·Ï¿«ƒ»¿»ƒ«≈¿»

È˙נב  Ì‰¯·‡„ ‡c·Ú ÚÓL „k ‰Â‰Â«¬»«¿««¿»¿«¿»»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ú¯‡ ÏÚ „‚Òe ÔB‰ÈÓb˙tƒ¿»≈¿≈««¿»√»¿»

c„‰·נג  ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ ‡c·Ú ˜t‡Â¿«≈«¿»»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«
·‰È ÔÈc‚Óe ‰˜·¯Ï ·‰ÈÂ ÔÈLe·Ïe¿ƒƒ«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«

:dn‡Ïe ‡‰eÁ‡Ï«¬»¿ƒ«

dnÚנד  Èc ‡i¯·e‚Â ‡e‰ e‡È˙Le eÏÎ‡Â«¬»¿ƒ¿¿«»ƒƒ≈
˙ÂÏ ÈeÁlL ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆ· eÓ˜Â e˙·e»¿»¿«¿»«¬««¿ƒ¿«

:ÈBaƒ̄ƒ

mdxa` ly`

Y ìàîN ìòhFl zFpAn±s`e ©§Ÿ¦§§©
lFMW` xpr zFpAn Fl xn` mdxa`W¤©§¨¨¨©¦§¨¥¤§

`xnnE)g weqt lirl i"yx d`x(,xnFlM , ©§¥§©
xfril` mdl xn` `l ,iprpMd zFpAn¦§©§©£¦Ÿ¨©¨¤¡¦¤¤
,mdA iElY lMdW EaWgi `NW ,oM¥¤Ÿ©§§¤©Ÿ¨¨¤
zFxg` zFiExWt` Fl Wi oicr `N ¤̀¨£©¦¥¤§¨£¥

.iprpMd zFpal wwfp `EdW iptl¦§¥¤¦§¨¦§©§©£¦
Y ìàîN ìòhFl zFpAn±cvl ©§Ÿ¦§§©
mFcq iM ,FpFtv)DzaiaqE(cSn `id §¦§§¦¨¨¦¦©

.oFxagl gxfnÎoFtvp dxez §¦§¨§¤§
(ð)Y ìàeúáe ïáì ïòiådid rWx ©©©¨¨§¥¨¨¨¨

eia` iptl aiWdl utwe±i"Wx d`x §¨©§¨¦¦§¥¨¦§¥©¦
lW mipiprdn cg`W b ,hi `xwIe©¦§¨¤¤¨¥¨¦§¨¦¤
FnFwnA xAcl `NW `Ed a`d `xFn¨¨¨¤Ÿ§©¥¦§

.a`d lW¤¨¨
éìà øac ìëeð àìY ExaCA o`nl Ÿ©©¥¥¤§¨¥©¨¨

rx xaC zaEWY iciÎlr `l ,dGd± ©¤Ÿ©§¥§©¨¨¨
oFiBdA lAwzn Fpi`W)m"`x(. ¤¥¦§©¥§¦¨

ïeâä øác úáeLz éãé-ìò àìå± §Ÿ©§¥§©¨¨¨

Wxtn Fpi`e .oFiBdaE lkUA lAwzOd©¦§©¥§¥¤§¦¨§¥§¨¥
aFh xaC KM lr ExAci `NW dpEMdW¤©©¨¨¤Ÿ§©§©¨¨¨
mnvrA Exn` md ixdW ,FrnWnM§©§¨¤£¥¥¨§§©§¨
cIn mbe ,xaCd `vi 'dOW xMiPW¤¦¨¤¥¨¨©¨¨§©¦¨
gw Liptl dwax dPd" :Exn` KWndA©¤§¥¨§¦¥¦§¨§¨¤©
EpYi `NW dpEMdW Wxtn okle ,"Klë¥§¨¥§¨¥¤©©¨¨¤Ÿ¦§
daEWY oYn iciÎlr ililW dprn©£¤§¦¦©§¥©©§¨

aFhzrCd lr zlAwzOd d)m"`x(. ¨©¦§©¤¤©©©©
éôì ,"øácä àöé 'än"L økpL éôì§¦¤¦¨¤¥¨¨©¨¨§¦

éøácEì dðnfL E±mnvr mdl ixdW §¨¤¤¦§¨§¤£¥¨¤©§¨
`vi 'dOW dgkFd mEW dzid `lŸ¨§¨¨¨¤¥¨¨
xfril` ixaC iR lr wx `N` ,xaCd©¨¨¤¨©©¦¦§¥¡¦¤¤

)m"`x(.`p dxez

(áð)Y äöøà eçzLiåo`Mn ©¦§©¨§¨¦¨
daFh dxFUA lr micFOW±WxiR `l ¤¦©§¨¨Ÿ¥©

Wi`d cFTIe" :lirl xEn`d lr oM¥©¨¨§¥©¦¨¦
dzid `l mW iM ,"'dl EgYWIe©¦§©©¦¨Ÿ¨§¨
ixdW ,daFh dxFUA lr d`egYWd¦§©£¨¨©§¨¨¤£¥
lr dnMqd mEW lAiw `l oicr£©¦Ÿ¦¥©§¨¨©

dgnU KFYn d`egYWd `N` ,KECXd©¦¤¨¦§©£¨¨¦¦§¨
.dUrW oniQd zglvd lr d`cFde§¨¨©©§¨©©¦¨¤¨¨
:wEqRd zNigzA xn`p o`M ENi`e§¦¨¤¡©¦§¦©©¨
z` mdxa` car rnW xW`M idie"©§¦©£¤¨©¤¤©§¨¨¤
,"'dl EgYWIe" :KMÎxg`e ,"mdixaC¦§¥¤§©©¨©¦§©©
dxFUAd lr degYWdW WxFtn ixd£¥§¨¤¦§©£¨©©§¨
zFnW i"Wx mB d`xE .rnXW daFHd©¨¤¨©§¥©©¦§

.fk ,aibp dxez

(âð)Y úðcâîe"micbn" oFWl±xiW ¦§¨Ÿ§§¨¦¦
miwEzn zFxit ipin .bi ,c mixiXd)i"yx ©¦¦¦¥¥§¦

` ,w oixcdpq(.
õøà ìL úBøt éðéî Bnò àéáäL¤¥¦¦¦¥¥¤¤¤

ìàøNé±d`x .oxgA miiEvn mpi`W ¦§¨¥¤¥¨§¦§¨¨§¥
zFpCbnE" :bi ,i mikln i"Wx mB©©¦§¨¦¦§¨
oiiEvn opi`e o`M oiiEvOd©§¦¨§¥¨§¦

."DnFwnAcp dxez ¦§¨
(ãð)Y eðéìiå`xwOAW dpil lM ©¨¦¨¦¨¤©¦§¨

dlil zpil±qEtcA `qxiBd oM ¦©©§¨¥©¦§¨¦§
WxFtn oke .m"`xA `Ed oke ,oFW`x¦§¥¨§¥§¥§¨

dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k iying meil inei xeriy

(äð)íéîé eðzà äøòpä áLz dnàå äéçà øîàiå©³Ÿ¤¨¦̧¨Æ§¦½̈¥¥̧©©«£¨¬¦¨²¨¦−
:Cìz øçà øBNò Bà́¨®©©−¥¥«

i"yx£dn‡Â ‰ÈÁ‡ ¯Ó‡iÂ∑והמיתֹו מלא ּובא לעּכב, רֹוצה היה הּוא היה? היכן ׁשנה,∑ÌÈÓÈ.ּובתּואל «…∆»ƒ»¿ƒ»ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ»ƒָָ
כה)ּכמֹו: ּבתכׁשיטים (ויקרא עצמּה את לפרנס חדׁש י"ב זמן לבתּולה, נֹותנין ׁשּכ ּגאּלתֹו", ּתהיה (כתובות "ימים ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

BNÚ¯.נז) B‡∑ ּתרצה לא ואם מּועט, ּדבר לבּקׁש הּמבּקׁשים ּדר אין מּמׁש, ימים ּתאמר ואם חדׁשים, י' »ְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
מּזה' מרּבה לנּו 'ּתן –. ְִֵֶֶָֻ

(åð)çéìöä ýåýéå éúà eøçàz-ìà íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ©§©«£´Ÿ¦½©«Ÿ̈−¦§¦´©
:éðãàì äëìàå éðeçlL ékøc©§¦®©§¾¦§¥«§−̈©«Ÿ¦«

(æð):äét-úà äìàLðå äøòpì àø÷ð eøîàiå©«Ÿ§−¦§¨´©©«£¨®§¦§£−̈¤¦«¨

i"yx£‰ÈtŒ˙‡ ‰Ï‡LÂ∑מּדעּתּה אּלא האּׁשה את מּׂשיאין ׁשאין .(ב"ר)מּכאן ¿ƒ¿¬»∆ƒ»ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

zÓÏeÚ‡נה  ·È˙z dn‡Â ‡‰eÁ‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¿ƒ«»≈∆¿»
Ôk ¯˙a ÔÈÁ¯È ‡¯ÒÚ B‡ ÔcÚa ÔcÚ ‡nÚƒ»»ƒ«¿ƒ««¿»«¿ƒ»«≈

:ÏÈÊÈz≈ƒ

‡ˆÁÏנו  ÈÈÂ È˙È Ôe¯Á‡˙ ‡Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬»ƒ«»«¿«
:ÈBa¯ ˙ÂÏ C‰È‡Â ÈeÁlL ÈÁ¯‡»¿ƒ«¿ƒ¿≈«¿«ƒƒ

È‰c‡נז  ‰Ó ÚÓLÂ ‡zÓÏeÚÏ È¯˜ e¯Ó‡Â«¬«ƒ¿≈¿∆¿»¿ƒ¿»«¿ƒ
:‰¯Ó‡»¿»

mdxa` ly`

dpil lke" :a ,iw `rivn `aA i"WxA§©¦¨¨§¦¨§¨¦¨
siqFnE] "`Ed dlil zpil `xwOAW¤©¦§¨¦©©§¨¦
cr `N` diExw dpil oi`W" :mẄ¤¥¦¨§¨¤¨©
uxzl i"Wx zpEMW d`xpe .["xwAd©Ÿ¤§¦§¤¤©¨©©¦§¨¥
dxF`kNW ,aEzMd oFWlA iWTd miptA¦§¦©Ÿ¦¦§©¨¤¦§¨

EpilIe" :xnFl Kixv diddliNAEnEwIe ¨¨¨¦©©¨¦©©§¨©¨
?mzq "EpilIe" azFMW EdnE ,"xwAA©Ÿ¤©¤¥©¨¦§¨
,dliNA `id dpil mzQW x`an okle§¨¥§¨¥¤§¨¦¨¦©©§¨

.dliNA EpNW aFYkl KxFv oi`e§¥¤¦§¤¨©©§¨
ãçà)(.±miqEtCA `qxiBd oM ¤¨¥©¦§¨©§¦

,xnFl i"Wx zpEM df itlE .mivFtPd©§¦§¦¤©¨©©¦©
mdl dxn` bk wEqR lirNW s`W¤©¤§¥¨¨§¨¨¤
i"Wx WxitE ,"oill Epl mFwO"W dwax¦§¨¤¨¨¨¦¥©©¦
WxiR `l o`ke ,dAxd zFpill dpEMdW¤©©¨¨§¦©§¥§¨Ÿ¥©
azFM okl ,Eid zFpil dOM aEzMd©¨©¨¦¨¨¥¥
dlil zpil `id "EpilIe" mzQW i"Wx©¦¤§¨©¨¦¦¦©©§¨

.FWxtl KxvEd `l okle ,cg`dp dxez ¤¨§¨¥Ÿ§©§¨§
(äð)Y dnàå äéçà øîàiål`EzaE ©Ÿ¤¨¦¨§¦¨§¥

did okid±zaiY z` mB wiYrn i"Wx ¥¨¨¨©¦©§¦©¤¥©
dgkFddW fOxl icM ,"xn`Ie"©Ÿ¤§¥§©¥¤©¨¨
,"xn`Ie" zaiYn `id zn l`EzAW¤§¥¥¦¦¥©©Ÿ¤
rbFpA dxin`A xAEcn o`MW oeiMW¤¥¨¤¨§¨©£¦¨§¥©
,`A`l mB rbFPd xaC EdGW ,KECWl§¦¤¤¨¨©¥©©¨©¨
,l`EzA z` xiMfdl Kixv did̈¨¨¦§©§¦¤§¥

lirlckEFxiMfd `NW dGnE ,p wEqR §¦§¥¨¦¤¤Ÿ¦§¦
wEqRn oMÎoi`XÎdn ,EPpi` `EdW oaEn¨¤¥¤©¤¥¥¦¨
oi` ,"DO`lE dig`l ozp zFpCbnE" :bp¦§¨¨©§¨¦¨§¦¨¥

gxkd oi`W oeiM ,zn l`EzAW gikFdl§¦©¤§¥¥¥¨¤¥¤§¥©
dpYn hxtaE ,l`Ezal mB dpYn oYIW¤¦¥©¨¨©¦§¥¦§¨©¨¨
dOW xnFl oi`e .zFxiR FnM zhrEn¤¤§¥§¥©¤©
mEXn `Ed l`EzA o`M xMfEd `NX¤Ÿ§©¨§¥¦
oal mBW ipRn ,xaCl miMqd xaMW¤§¨¦§¦©¨¨¦§¥¤©¨¨
xMfp `Ed z`f lkaE ,FOr cgiA miMqd¦§¦§©©¦§¨Ÿ¦§¨

o`M)iaxd t"r(. ¨
ákòì äöBø äéä àeä±dvx `l ¨¨¤§©¥Ÿ¨¨

`Ed ixdW ,ixnbl KECXd z` aMrl§©¥¤©¦§©§¦¤£¥
xn`)i"yxae p weqt lirl(o`nl lFki Fpi`W ¨©¤¥¨§¨¥

,"xaCd `vi 'dn"W ipRn df xacA§¨¨¤¦§¥¤¥¨¨©¨¨
aMrl dvxW `N``vi `l dGW ¤¨¤¨¨§©¥¤¤Ÿ¥¥

onf xg`l `N` eiWkr lrFRl)d`x ©©©§¨¤¨§©©§©
`"eb(ai ,q dAx ziW`xA 'x`z dti'aE .¦¥Ÿ©§¥¦©¨

z` aMrl dvx `l l`EzAW ,azM̈©¤§¥Ÿ¨¨§©¥¤
,wgvil dwax zgiwl z` `N` ,bEEGd©¦¤¨¤§¦©¦§¨§¦§¨

.Dlv` `Fai wgvIW dvxe§¨¨¤¦§¨¨¤§¨
Búéîäå Càìî àáe±dAx ziW`xaA ¨©§¨¤¡¦¦§¥¦©¨

.dliNA sBiPW `aEn a ,q¨¤¦©©©§¨
Y íéîédidY mini" FnM ,dpW ¨¦¨¨§¨¦¦§¤
"FzN`b±dpW ini .hk ,dk `xwIe §ª¨©¦§¨§¥¨¨

aWY" oke ,"mini" miiExw dnlW§¥¨§¦¨¦§¥¥¥
"mini EpY` dxrPd)my i"yx(WxtncM . ©©£¨¦¨¨¦§¦§¨¥

Fl z`ln cr l`Bi `l m`e" :`xw DiA¥§¨§¦Ÿ¦¨¥©§Ÿ
"dninz dpW)` ,d xifp i"yx(mB d`xE . ¨¨§¦¨§¥©

.ak ,h xAcOA i"Wx©¦©¦§¨
øNò íéðL ïîæ äìeúáì ïéðúBð CkL¤¨§¦¦§¨§©§¥¨¨

dîöò úà ñðøôì Lãç±.` ,fp zFAEzM Ÿ¤§©§¥¤©§¨§
íéèéLëúa±.mW i"Wx azM oke §©§¦¦§¥¨©©¦¨

Y øBNò BàmiWcg dxUr±df ¨£¨¨¢¨¦¤
Dl ozp xaMW orhi xfril`W dCnA§¦¨¤¡¦¤¤¦§©¤§¨¨©¨
mipW dkixv `l okle ,mihiWkY zvw§¨©§¦¦§¨¥Ÿ§¦¨§¥

dlEzA lkl FnM WcFg xUr)likyn t"r ¨¨¤§§¨§¨
iaxde cecl(.

Cøc ïéà ,Lnî "íéîé" :øîàz íàå§¦Ÿ©¨¦©¨¥¤¤
íàå èòeî øác Lwáì íéLwáîä©§©§¦§©¥¨¨¨§¦

.äfî äaøî eðì ïz äöøú àì±ipW Ÿ¦§¤¥¨§ª¤¦¤§¥
mini dxUr "xFUr"e ,mini),fp zeaezk ¨¦§¨£¨¨¨¦

a(.ep dxez

(æð)Y äét úà äìàLðåo`Mn §¦§£¨¤¦¨¦¨
`N` dX`d z` oi`iVn oi`W¤¥©¦¦¤¨¦¨¤¨

DYrCn±:Fl Exn` ok iptNX dnE ¦©§¨©¤¦§¥¥¨§
ilAn "Kle gw Liptl dwax dPd"¦¥¦§¨§¨¤©¨¥¦§¦
ok iptNW ,xnFl Wi ?dit z` lF`Wl¦§¤¦¨¥©¤¦§¥¥
`l ,xaCd `vi 'dOW Epin`dW oeiM¥¨¤¤¡¦¤¥¨¨©¨¨Ÿ
la` ,dxrPd z` lF`Wl EkxvEd§§¦§¤©©£¨£¨
zFMgl axiq xfril`W xg`l zrM̈¥§©©¤¡¦¤¤¥©§©
bdFPl cEBipA WcFg xUr mipW§¥¨¨¤§¦©©

wtq liHdl Eligzd ,lAEwndlkA ©§¨¦§¦§©¦¨¥§¨
mdA Exfge ,xfril` lW eixERiq¦¨¤¡¦¤¤§¨§¨¤
migEhA Eid `l xaMW oeiM ,KECXdn¥©¦¥¨¤§¨Ÿ¨§¦
EUrIW Exn` okle ,xaCd `vi 'dOW¤¥¨¨©¨¨§¨¥¨§¤©£
iR z` lF`Wl lAEwnd bdFPd itM§¦©©©§¨¦§¤¦

dxrPd)iaxd(.gp dxez ©©£¨



נט dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k iying meil inei xeriy

(ð)àì øácä àöé ýåýéî eøîàiå ìàeúáe ïáì ïòiå©©̧©¨¨³§¥Æ©´Ÿ§½¥«Ÿ̈−¨¨´©¨¨®¬Ÿ
éìà øac ìëeð:áBè-Bà òø E ©²©¥¬¥¤−©¬«

i"yx£Ï‡e˙·e Ô·Ï ÔÚiÂ∑ אביו לפני להׁשיב וקפץ היה ‡EÈÏ.רׁשע ¯ac ÏÎe ‡Ï∑,הּזה ּבּדבר למאן «««»»¿≈ְְְִִִֵַָָָָָָָ…««≈≈∆ְֵֶַַָָָ
ׁשּזּמנּה ,ּדברי לפי הּדבר, יצא ׁשּמה' ׁשּנּכר לפי הגּון, ּדבר ּתׁשּובת עלֿידי ולא רע ּדבר ּתׁשּובת עלֿידי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹלא

(ב"ר)ל. ְ

(àð)éðôì ä÷áø-äpä-ïáì äMà éäúe Cìå ç÷ E ¦¥«¦§¨¬§¨¤−©´¨¥®§¦³¦¨Æ§¤
éðãà:ýåýé øac øLàk E £Ÿ¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

(áð)íäéøác-úà íäøáà ãáò òîL øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¬¨©²¤¬¤©§¨−̈¤¦§¥¤®
:ýåýéì äöøà eçzLiå©¦§©¬©−§¨©«Ÿ̈«

i"yx£‰ˆ¯‡ eÁzLiÂ∑ ּבׂשֹורה על ׁשּמֹודים .(ב"ר)טֹובה מּכאן «ƒ¿««¿»ְִִֶַָָָ

ß oeygxn 'k iying mei ß

(âð)ïziå íéãâáe áäæ éìëe óñë-éìk ãáòä àöBiå©¥̧¨¤¹¤§¥¤̧¤§¥³¨¨Æ§¨¦½©¦¥−
:dnàìe äéçàì ïúð úðcâîe ä÷áøì§¦§®̈¦̧§¨½Ÿ¨©¬§¨¦−¨§¦¨«

i"yx£˙c‚Óe∑ יׂשראל ארץ ׁשל ּפרֹות מיני עּמֹו ׁשהביא מגדים, .לׁשֹון ƒ¿»…ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

(ãð)eðéìiå Bnò-øLà íéLðàäå àeä ezLiå eìëàiå©«Ÿ§´©¦§À²§¨«£¨¦¬£¤¦−©¨¦®
:éðãàì éðçlL øîàiå ø÷aá eîe÷iå©¨´©½Ÿ¤©−Ÿ¤©§ª¬¦©«Ÿ¦«

i"yx£eÈÏiÂ∑ לינה אחד ּכל לילה לינת .ׁשּבּמקרא «»ƒְְִִִֶֶַַַָָָָָ

Ù˜נ  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ e¯Ó‡Â Ï‡e˙·e Ô·Ï ·È˙‡Â¿»≈»»¿≈«¬«ƒ√»¿»¿«
LÈa CnÚ ‡ÏlÓÏ ÔÈÏÎÈ ‡Á‡ ˙ÈÏ ‡Ób˙tƒ¿»»≈¬«¿»»¿ƒ¿«»»ƒ»ƒ

:·Ë B‡»

‡z˙‡נא  È‰˙e ÏÈÊÈ‡Â ¯·c CÓ„˜ ‰˜·¯ ‡‰»ƒ¿»√»»¿«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»
:ÈÈ ÏlÓ Èc ‡Ók CBa¯ ¯·Ï¿«ƒ»¿»ƒ«≈¿»

È˙נב  Ì‰¯·‡„ ‡c·Ú ÚÓL „k ‰Â‰Â«¬»«¿««¿»¿«¿»»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ú¯‡ ÏÚ „‚Òe ÔB‰ÈÓb˙tƒ¿»≈¿≈««¿»√»¿»

c„‰·נג  ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ ‡c·Ú ˜t‡Â¿«≈«¿»»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«
·‰È ÔÈc‚Óe ‰˜·¯Ï ·‰ÈÂ ÔÈLe·Ïe¿ƒƒ«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«

:dn‡Ïe ‡‰eÁ‡Ï«¬»¿ƒ«

dnÚנד  Èc ‡i¯·e‚Â ‡e‰ e‡È˙Le eÏÎ‡Â«¬»¿ƒ¿¿«»ƒƒ≈
˙ÂÏ ÈeÁlL ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆ· eÓ˜Â e˙·e»¿»¿«¿»«¬««¿ƒ¿«

:ÈBaƒ̄ƒ

mdxa` ly`

Y ìàîN ìòhFl zFpAn±s`e ©§Ÿ¦§§©
lFMW` xpr zFpAn Fl xn` mdxa`W¤©§¨¨¨©¦§¨¥¤§

`xnnE)g weqt lirl i"yx d`x(,xnFlM , ©§¥§©
xfril` mdl xn` `l ,iprpMd zFpAn¦§©§©£¦Ÿ¨©¨¤¡¦¤¤
,mdA iElY lMdW EaWgi `NW ,oM¥¤Ÿ©§§¤©Ÿ¨¨¤
zFxg` zFiExWt` Fl Wi oicr `N ¤̀¨£©¦¥¤§¨£¥

.iprpMd zFpal wwfp `EdW iptl¦§¥¤¦§¨¦§©§©£¦
Y ìàîN ìòhFl zFpAn±cvl ©§Ÿ¦§§©
mFcq iM ,FpFtv)DzaiaqE(cSn `id §¦§§¦¨¨¦¦©

.oFxagl gxfnÎoFtvp dxez §¦§¨§¤§
(ð)Y ìàeúáe ïáì ïòiådid rWx ©©©¨¨§¥¨¨¨¨

eia` iptl aiWdl utwe±i"Wx d`x §¨©§¨¦¦§¥¨¦§¥©¦
lW mipiprdn cg`W b ,hi `xwIe©¦§¨¤¤¨¥¨¦§¨¦¤
FnFwnA xAcl `NW `Ed a`d `xFn¨¨¨¤Ÿ§©¥¦§

.a`d lW¤¨¨
éìà øac ìëeð àìY ExaCA o`nl Ÿ©©¥¥¤§¨¥©¨¨

rx xaC zaEWY iciÎlr `l ,dGd± ©¤Ÿ©§¥§©¨¨¨
oFiBdA lAwzn Fpi`W)m"`x(. ¤¥¦§©¥§¦¨

ïeâä øác úáeLz éãé-ìò àìå± §Ÿ©§¥§©¨¨¨

Wxtn Fpi`e .oFiBdaE lkUA lAwzOd©¦§©¥§¥¤§¦¨§¥§¨¥
aFh xaC KM lr ExAci `NW dpEMdW¤©©¨¨¤Ÿ§©§©¨¨¨
mnvrA Exn` md ixdW ,FrnWnM§©§¨¤£¥¥¨§§©§¨
cIn mbe ,xaCd `vi 'dOW xMiPW¤¦¨¤¥¨¨©¨¨§©¦¨
gw Liptl dwax dPd" :Exn` KWndA©¤§¥¨§¦¥¦§¨§¨¤©
EpYi `NW dpEMdW Wxtn okle ,"Klë¥§¨¥§¨¥¤©©¨¨¤Ÿ¦§
daEWY oYn iciÎlr ililW dprn©£¤§¦¦©§¥©©§¨

aFhzrCd lr zlAwzOd d)m"`x(. ¨©¦§©¤¤©©©©
éôì ,"øácä àöé 'än"L økpL éôì§¦¤¦¨¤¥¨¨©¨¨§¦

éøácEì dðnfL E±mnvr mdl ixdW §¨¤¤¦§¨§¤£¥¨¤©§¨
`vi 'dOW dgkFd mEW dzid `lŸ¨§¨¨¨¤¥¨¨
xfril` ixaC iR lr wx `N` ,xaCd©¨¨¤¨©©¦¦§¥¡¦¤¤

)m"`x(.`p dxez

(áð)Y äöøà eçzLiåo`Mn ©¦§©¨§¨¦¨
daFh dxFUA lr micFOW±WxiR `l ¤¦©§¨¨Ÿ¥©

Wi`d cFTIe" :lirl xEn`d lr oM¥©¨¨§¥©¦¨¦
dzid `l mW iM ,"'dl EgYWIe©¦§©©¦¨Ÿ¨§¨
ixdW ,daFh dxFUA lr d`egYWd¦§©£¨¨©§¨¨¤£¥
lr dnMqd mEW lAiw `l oicr£©¦Ÿ¦¥©§¨¨©

dgnU KFYn d`egYWd `N` ,KECXd©¦¤¨¦§©£¨¨¦¦§¨
.dUrW oniQd zglvd lr d`cFde§¨¨©©§¨©©¦¨¤¨¨
:wEqRd zNigzA xn`p o`M ENi`e§¦¨¤¡©¦§¦©©¨
z` mdxa` car rnW xW`M idie"©§¦©£¤¨©¤¤©§¨¨¤
,"'dl EgYWIe" :KMÎxg`e ,"mdixaC¦§¥¤§©©¨©¦§©©
dxFUAd lr degYWdW WxFtn ixd£¥§¨¤¦§©£¨©©§¨
zFnW i"Wx mB d`xE .rnXW daFHd©¨¤¨©§¥©©¦§

.fk ,aibp dxez

(âð)Y úðcâîe"micbn" oFWl±xiW ¦§¨Ÿ§§¨¦¦
miwEzn zFxit ipin .bi ,c mixiXd)i"yx ©¦¦¦¥¥§¦

` ,w oixcdpq(.
õøà ìL úBøt éðéî Bnò àéáäL¤¥¦¦¦¥¥¤¤¤

ìàøNé±d`x .oxgA miiEvn mpi`W ¦§¨¥¤¥¨§¦§¨¨§¥
zFpCbnE" :bi ,i mikln i"Wx mB©©¦§¨¦¦§¨
oiiEvn opi`e o`M oiiEvOd©§¦¨§¥¨§¦

."DnFwnAcp dxez ¦§¨
(ãð)Y eðéìiå`xwOAW dpil lM ©¨¦¨¦¨¤©¦§¨

dlil zpil±qEtcA `qxiBd oM ¦©©§¨¥©¦§¨¦§
WxFtn oke .m"`xA `Ed oke ,oFW`x¦§¥¨§¥§¥§¨

dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k iying meil inei xeriy

(äð)íéîé eðzà äøòpä áLz dnàå äéçà øîàiå©³Ÿ¤¨¦̧¨Æ§¦½̈¥¥̧©©«£¨¬¦¨²¨¦−
:Cìz øçà øBNò Bà́¨®©©−¥¥«

i"yx£dn‡Â ‰ÈÁ‡ ¯Ó‡iÂ∑והמיתֹו מלא ּובא לעּכב, רֹוצה היה הּוא היה? היכן ׁשנה,∑ÌÈÓÈ.ּובתּואל «…∆»ƒ»¿ƒ»ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ»ƒָָ
כה)ּכמֹו: ּבתכׁשיטים (ויקרא עצמּה את לפרנס חדׁש י"ב זמן לבתּולה, נֹותנין ׁשּכ ּגאּלתֹו", ּתהיה (כתובות "ימים ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

BNÚ¯.נז) B‡∑ ּתרצה לא ואם מּועט, ּדבר לבּקׁש הּמבּקׁשים ּדר אין מּמׁש, ימים ּתאמר ואם חדׁשים, י' »ְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
מּזה' מרּבה לנּו 'ּתן –. ְִֵֶֶָֻ

(åð)çéìöä ýåýéå éúà eøçàz-ìà íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ©§©«£´Ÿ¦½©«Ÿ̈−¦§¦´©
:éðãàì äëìàå éðeçlL ékøc©§¦®©§¾¦§¥«§−̈©«Ÿ¦«

(æð):äét-úà äìàLðå äøòpì àø÷ð eøîàiå©«Ÿ§−¦§¨´©©«£¨®§¦§£−̈¤¦«¨

i"yx£‰ÈtŒ˙‡ ‰Ï‡LÂ∑מּדעּתּה אּלא האּׁשה את מּׂשיאין ׁשאין .(ב"ר)מּכאן ¿ƒ¿¬»∆ƒ»ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

zÓÏeÚ‡נה  ·È˙z dn‡Â ‡‰eÁ‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¿ƒ«»≈∆¿»
Ôk ¯˙a ÔÈÁ¯È ‡¯ÒÚ B‡ ÔcÚa ÔcÚ ‡nÚƒ»»ƒ«¿ƒ««¿»«¿ƒ»«≈

:ÏÈÊÈz≈ƒ

‡ˆÁÏנו  ÈÈÂ È˙È Ôe¯Á‡˙ ‡Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬»ƒ«»«¿«
:ÈBa¯ ˙ÂÏ C‰È‡Â ÈeÁlL ÈÁ¯‡»¿ƒ«¿ƒ¿≈«¿«ƒƒ

È‰c‡נז  ‰Ó ÚÓLÂ ‡zÓÏeÚÏ È¯˜ e¯Ó‡Â«¬«ƒ¿≈¿∆¿»¿ƒ¿»«¿ƒ
:‰¯Ó‡»¿»

mdxa` ly`

dpil lke" :a ,iw `rivn `aA i"WxA§©¦¨¨§¦¨§¨¦¨
siqFnE] "`Ed dlil zpil `xwOAW¤©¦§¨¦©©§¨¦
cr `N` diExw dpil oi`W" :mẄ¤¥¦¨§¨¤¨©
uxzl i"Wx zpEMW d`xpe .["xwAd©Ÿ¤§¦§¤¤©¨©©¦§¨¥
dxF`kNW ,aEzMd oFWlA iWTd miptA¦§¦©Ÿ¦¦§©¨¤¦§¨

EpilIe" :xnFl Kixv diddliNAEnEwIe ¨¨¨¦©©¨¦©©§¨©¨
?mzq "EpilIe" azFMW EdnE ,"xwAA©Ÿ¤©¤¥©¨¦§¨
,dliNA `id dpil mzQW x`an okle§¨¥§¨¥¤§¨¦¨¦©©§¨

.dliNA EpNW aFYkl KxFv oi`e§¥¤¦§¤¨©©§¨
ãçà)(.±miqEtCA `qxiBd oM ¤¨¥©¦§¨©§¦

,xnFl i"Wx zpEM df itlE .mivFtPd©§¦§¦¤©¨©©¦©
mdl dxn` bk wEqR lirNW s`W¤©¤§¥¨¨§¨¨¤
i"Wx WxitE ,"oill Epl mFwO"W dwax¦§¨¤¨¨¨¦¥©©¦
WxiR `l o`ke ,dAxd zFpill dpEMdW¤©©¨¨§¦©§¥§¨Ÿ¥©
azFM okl ,Eid zFpil dOM aEzMd©¨©¨¦¨¨¥¥
dlil zpil `id "EpilIe" mzQW i"Wx©¦¤§¨©¨¦¦¦©©§¨

.FWxtl KxvEd `l okle ,cg`dp dxez ¤¨§¨¥Ÿ§©§¨§
(äð)Y dnàå äéçà øîàiål`EzaE ©Ÿ¤¨¦¨§¦¨§¥

did okid±zaiY z` mB wiYrn i"Wx ¥¨¨¨©¦©§¦©¤¥©
dgkFddW fOxl icM ,"xn`Ie"©Ÿ¤§¥§©¥¤©¨¨
,"xn`Ie" zaiYn `id zn l`EzAW¤§¥¥¦¦¥©©Ÿ¤
rbFpA dxin`A xAEcn o`MW oeiMW¤¥¨¤¨§¨©£¦¨§¥©
,`A`l mB rbFPd xaC EdGW ,KECWl§¦¤¤¨¨©¥©©¨©¨
,l`EzA z` xiMfdl Kixv did̈¨¨¦§©§¦¤§¥

lirlckEFxiMfd `NW dGnE ,p wEqR §¦§¥¨¦¤¤Ÿ¦§¦
wEqRn oMÎoi`XÎdn ,EPpi` `EdW oaEn¨¤¥¤©¤¥¥¦¨
oi` ,"DO`lE dig`l ozp zFpCbnE" :bp¦§¨¨©§¨¦¨§¦¨¥

gxkd oi`W oeiM ,zn l`EzAW gikFdl§¦©¤§¥¥¥¨¤¥¤§¥©
dpYn hxtaE ,l`Ezal mB dpYn oYIW¤¦¥©¨¨©¦§¥¦§¨©¨¨
dOW xnFl oi`e .zFxiR FnM zhrEn¤¤§¥§¥©¤©
mEXn `Ed l`EzA o`M xMfEd `NX¤Ÿ§©¨§¥¦
oal mBW ipRn ,xaCl miMqd xaMW¤§¨¦§¦©¨¨¦§¥¤©¨¨
xMfp `Ed z`f lkaE ,FOr cgiA miMqd¦§¦§©©¦§¨Ÿ¦§¨

o`M)iaxd t"r(. ¨
ákòì äöBø äéä àeä±dvx `l ¨¨¤§©¥Ÿ¨¨

`Ed ixdW ,ixnbl KECXd z` aMrl§©¥¤©¦§©§¦¤£¥
xn`)i"yxae p weqt lirl(o`nl lFki Fpi`W ¨©¤¥¨§¨¥

,"xaCd `vi 'dn"W ipRn df xacA§¨¨¤¦§¥¤¥¨¨©¨¨
aMrl dvxW `N``vi `l dGW ¤¨¤¨¨§©¥¤¤Ÿ¥¥

onf xg`l `N` eiWkr lrFRl)d`x ©©©§¨¤¨§©©§©
`"eb(ai ,q dAx ziW`xA 'x`z dti'aE .¦¥Ÿ©§¥¦©¨

z` aMrl dvx `l l`EzAW ,azM̈©¤§¥Ÿ¨¨§©¥¤
,wgvil dwax zgiwl z` `N` ,bEEGd©¦¤¨¤§¦©¦§¨§¦§¨

.Dlv` `Fai wgvIW dvxe§¨¨¤¦§¨¨¤§¨
Búéîäå Càìî àáe±dAx ziW`xaA ¨©§¨¤¡¦¦§¥¦©¨

.dliNA sBiPW `aEn a ,q¨¤¦©©©§¨
Y íéîédidY mini" FnM ,dpW ¨¦¨¨§¨¦¦§¤
"FzN`b±dpW ini .hk ,dk `xwIe §ª¨©¦§¨§¥¨¨

aWY" oke ,"mini" miiExw dnlW§¥¨§¦¨¦§¥¥¥
"mini EpY` dxrPd)my i"yx(WxtncM . ©©£¨¦¨¨¦§¦§¨¥

Fl z`ln cr l`Bi `l m`e" :`xw DiA¥§¨§¦Ÿ¦¨¥©§Ÿ
"dninz dpW)` ,d xifp i"yx(mB d`xE . ¨¨§¦¨§¥©

.ak ,h xAcOA i"Wx©¦©¦§¨
øNò íéðL ïîæ äìeúáì ïéðúBð CkL¤¨§¦¦§¨§©§¥¨¨

dîöò úà ñðøôì Lãç±.` ,fp zFAEzM Ÿ¤§©§¥¤©§¨§
íéèéLëúa±.mW i"Wx azM oke §©§¦¦§¥¨©©¦¨

Y øBNò BàmiWcg dxUr±df ¨£¨¨¢¨¦¤
Dl ozp xaMW orhi xfril`W dCnA§¦¨¤¡¦¤¤¦§©¤§¨¨©¨
mipW dkixv `l okle ,mihiWkY zvw§¨©§¦¦§¨¥Ÿ§¦¨§¥

dlEzA lkl FnM WcFg xUr)likyn t"r ¨¨¤§§¨§¨
iaxde cecl(.

Cøc ïéà ,Lnî "íéîé" :øîàz íàå§¦Ÿ©¨¦©¨¥¤¤
íàå èòeî øác Lwáì íéLwáîä©§©§¦§©¥¨¨¨§¦

.äfî äaøî eðì ïz äöøú àì±ipW Ÿ¦§¤¥¨§ª¤¦¤§¥
mini dxUr "xFUr"e ,mini),fp zeaezk ¨¦§¨£¨¨¨¦

a(.ep dxez

(æð)Y äét úà äìàLðåo`Mn §¦§£¨¤¦¨¦¨
`N` dX`d z` oi`iVn oi`W¤¥©¦¦¤¨¦¨¤¨

DYrCn±:Fl Exn` ok iptNX dnE ¦©§¨©¤¦§¥¥¨§
ilAn "Kle gw Liptl dwax dPd"¦¥¦§¨§¨¤©¨¥¦§¦
ok iptNW ,xnFl Wi ?dit z` lF`Wl¦§¤¦¨¥©¤¦§¥¥
`l ,xaCd `vi 'dOW Epin`dW oeiM¥¨¤¤¡¦¤¥¨¨©¨¨Ÿ
la` ,dxrPd z` lF`Wl EkxvEd§§¦§¤©©£¨£¨
zFMgl axiq xfril`W xg`l zrM̈¥§©©¤¡¦¤¤¥©§©
bdFPl cEBipA WcFg xUr mipW§¥¨¨¤§¦©©

wtq liHdl Eligzd ,lAEwndlkA ©§¨¦§¦§©¦¨¥§¨
mdA Exfge ,xfril` lW eixERiq¦¨¤¡¦¤¤§¨§¨¤
migEhA Eid `l xaMW oeiM ,KECXdn¥©¦¥¨¤§¨Ÿ¨§¦
EUrIW Exn` okle ,xaCd `vi 'dOW¤¥¨¨©¨¨§¨¥¨§¤©£
iR z` lF`Wl lAEwnd bdFPd itM§¦©©©§¨¦§¤¦

dxrPd)iaxd(.gp dxez ©©£¨



dxyס iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(70 'nr i zegiy ihewl)

ממממּדּדּדּדעעעעּתּתּתּתּהּהּהּה אאאאּלּלּלּלאאאא האהאהאהאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה אתאתאתאת ממממּׂשּׂשּׂשּׂשיאיןיאיןיאיןיאין נז)ׁשׁשׁשׁשאיןאיןאיןאין כד, ׁשלׁש(רש"י ּבת אז היתה ׁשרבקה אף "האּׁשה", כה,נקט תולדות (רש"י ְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּתֹולדֹותכ) ּבפרׁשת ּדהּנה לֹומר, ויׁש כז). מדקדק (שם, אדם ואין ּבמעׂשיהם נּכרים היּו לא קטּנים ׁשהיּו זמן "ּכל רׁש"י ּכתב ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

הּפׁשט  ׁשּבדר מׁשמע, אלילים". לעבֹודת ּפרׁש וזה מדרׁשֹות לבּתי ּפרׁש זה ׁשנה, י"ג ּבני ׁשּנעׂשּו ּכיון ּטיבם, מה ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּבהם
ּגיל  לפני ּבמעׂשיו ּומּכירים ּבֹו מדקּדקים ּובאם יחיד, ּכל ׁשל וטיבֹו ּבטבעֹו אּלא ׁשנה), (י"ג ּבגיל ּתלּוי וגדלּות קטנּות ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאין

"אּׁשה". ּכבר היתה ּכן ואם מעׂשיה, על־ידי רבקה את הּכיר הרי אליעזר והּנה, (ּבדעה). לגדֹול ּכבר נחׁשב הּוא – ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָזה

(çð)Léàä-íò éëìúä äéìà eøîàiå ä÷áøì eàø÷iå©¦§§³§¦§¨Æ©«Ÿ§´¥¤½¨£¥«§¦−¦¨¦´
:Cìà øîàzå äfä©¤®©−Ÿ¤¥¥«

i"yx£CÏ‡ ¯Ó‡zÂ∑ רֹוצים אינכם אם ואף .מעצמי, «…∆≈≈ְְְִִִֵֵֶַַ

(èð)-úàå dz÷ðî-úàå íúçà ä÷áø-úà eçlLéå©§©§²¤¦§¨¬£Ÿ−̈§¤¥«¦§¨®§¤
:åéLðà-úàå íäøáà ãáò¤¬¤©§¨−̈§¤£¨¨«

(ñ)ééä zà eðúçà dì eøîàiå ä÷áø-úà eëøáéå©§¨«§³¤¦§¨Æ©Ÿ́§½̈£Ÿ¥¾©¬§£¦−
:åéàðN øòL úà Còøæ Løééå äááø éôìàì§©§¥´§¨¨®§¦©´©§¥½¥−©¬©«§¨«

i"yx£‰··¯ ÈÙÏ‡Ï ÈÈ‰ z‡∑ ארּבה "הרּבה הּמֹורּיה: ּבהר לאברהם ׁשּנאמר ּברכה אֹותּה ּתקּבלּו וזרע אּת «¿¬ƒ¿«¿≈¿»»ְְְְְְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
מּמ הּזרע אֹותֹו ׁשיהיה רצֹון יהי וגֹו'", זרע אחרת את מאּׁשה .ולא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

(àñ)ðákøzå äéúøòðå ä÷áø í÷zåíélîbä-ìò ä ©¨̧¨¦§¹̈§©«£Ÿ¤À¨©¦§©̧§¨Æ©©§©¦½
:Cìiå ä÷áø-úà ãáòä çwiå Léàä éøçà äðëìzå©¥©−§¨©«£¥´¨¦®©¦©¬¨¤²¤¤¦§−̈©¥©«

(áñ)áLBé àeäå éàø éçì øàa àBaî àa ÷çöéå§¦§¨Æ¨´¦½§¥¬©©−Ÿ¦®§¬¥−
:áâpä õøàa§¤¬¤©¤«¤

i"yx£È‡¯ ÈÁÏ ¯‡a ‡BaÓ∑ׁשּיּׂשאּנה אביו לאברהם הגר להביא רבה)ׁשהל ‰p‚·.(בראשית ı¯‡a ·LBÈ∑ ƒ¿≈««…ƒְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָ≈¿∆∆«∆∆
ׁשּנאמר: ּבאר, לאֹותֹו כ)קרֹוב ּובין(לעיל קדׁש ּבין וּיׁשב הּנגב ארצה אברהם מּׁשם היה "וּיּסע וׁשם ׁשּור", ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּברד" ּובין קדׁש ּבין "הּנה ׁשּנאמר : .הּבאר, ְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

b·¯‡נח  ÌÚ ÈÏÊÈ˙‰ dÏ e¯Ó‡Â ‰˜·¯Ï B¯˜e¿¿ƒ¿»«¬««¬≈¿ƒƒ«¿»
:ÏÈÊÈ‡ ˙¯Ó‡Â ÔÈ„‰»≈«¬∆∆≈ƒ

ÈÂ˙נט  dz˜Ó ˙ÈÂ ÔB‰˙Á‡ ‰˜·¯ ˙È eÁlLÂ¿«¿»ƒ¿»¬«¿¿»≈ƒ¿«¿»
:È‰B¯·b ˙ÈÂ Ì‰¯·‡„ ‡c·Ú«¿»¿«¿»»¿»«¿ƒ

‡zס  ‡˙Á‡ dÏ e¯Ó‡Â ‰˜·¯ ˙È eÎÈ¯·e»ƒ»ƒ¿»«¬««¬»»»«¿
ÈÂ¯˜ ˙È ÈÎÈa Ôe˙¯ÈÂ ÔÂ·¯Ïe ÔÈÙÏ‡Ï ÈÂ‰¬≈¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿«¿ƒ»ƒ¿≈

:ÔB‰È‡Ò«¿≈

ÏÚסא  ‡·ÈÎ¯e ‡‰zÓÏeÚÂ ‰˜·¯ ˙Ó˜Â¿»«ƒ¿»¿∆¿»»¿ƒ»«
˙È ‡c·Ú ¯·„e ‡¯·b ¯˙a ‡ÏÊ‡Â ‡iÏÓb«¿«»¿»«»»««¿»¿««¿»»

:ÏÊ‡Â ‰˜·ƒ̄¿»«¬»

(סב  È‰B˙nÓ ‡˙‡ ˜ÁˆÈÂ נ"יÈ‰B˙Óa ÏÚ( ¿ƒ¿»»»ƒ≈ƒ«¿≈ƒ
‡e‰Â dÏÚ ÈÊÁ˙‡ ‡Ói˜ C‡ÏÓ„ ‡¯ÈaÓƒ≈»¿«¿««»»ƒ¿¬ƒ¬«¿

:‡ÓB¯c Ú¯‡a ·˙È»≈«¬«»»

mdxa` ly`

(çð)Y Cìà øîàzås`e ,invrn ©Ÿ¤¥¥¥©§¦§©
mivFx mkpi` m`±dGn oM wIcn ¦¥§¤¦§©¥¥¦¤

"Kl`" `N` ,"oM" mdl dxn` `NW¤Ÿ¨§¨¨¤¥¤¨¥¥
)m"`x(ziW`xA lr i"Wx WExitaE .§¥©¦©§¥¦

rnWOn" EdGW azFM ai ,q dAx©¨¥¤¤¦©§©
mkYrcA m` dxn` `le Kl` dxn`W¤¨§¨¥¥§Ÿ¨§¨¦§©§§¤
`idW mEXn ,oM dxn` dwaxe ."Kl ¥̀¥§¦§¨¨§¨¥¦¤¦
mr iklzd" :mzl`W oFpbQn dpiad¥¦¨¦¦§§¥¨¨£¥§¦¦
lW oFWl mB dfA WIW ,"dGd Wi`d̈¦©¤¤¥¨¤©§¤

KlY `idW mivFx mpi`W ,dInY)t"r §¦¨¤¥¨¦¤¦¥¥
my x"a k"zn(.hp dxez

(ñ)äááø éôìàì ééä zà"Y`" ± ©§£¦§©§¥§¨¨©§
"Krxf"e±mEXn ,"Krxfe" siqFd §©§¥¦§©§¥¦

lr `id mdxa`l dxn`PW dkxAdW¤©§¨¨¤¤¤§¨§©§¨¨¦©
Drxf iciÎlr K` ,dwax lr `le wgvi¦§¨§Ÿ©¦§¨©©§¥©§¨

Ff dkxaA `id mB dMfY wgvIn `aIW¤¨Ÿ¦¦§¨¦§¤©¦¦§¨¨
)g"tye m"`x t"r(.

øîàpL äëøa dúBà eìa÷z§©§¨§¨¨¤¤¡©
äiøBnä øäa íäøáàì±.fi ,ak lirl §©§¨¨§©©¦¨§¥

éäé ,"'Bâå Eòøæ úà äaøà äaøä"©§¨©§¤¤©§£§§¦
àìå Cnî òøfä BúBà àäiL ïBöø̈¤§¥©¤©¦¥§Ÿ

úøçà äMàî±xnFl EwICX dn Edfe ¥¦¨©¤¤§¤©¤¦§©
."Krxf"e "Y`"`q dxez ©§§©§¥

(áñ)Y éàø éçì øàa àBaîKldW ¦§¥©©Ÿ¦¤¨©
`iadl±dAx ziW`xA d`x)ci ,q(: §¨¦§¥§¥¦©¨

i"WxaE ,"`ziOn `z`" ± "`FAn `A"¨¦£¨¦¥¨§©¦
mFwOn `A" :mWKldWzFpYn"aE ," ¨¨¦¨¤¨©§©§

hEwlId lW `qxiB `ian mW "dPEdM§¨¨¥¦¦§¨¤©©§
:WxtnE ,"`zinNn `z`" :ipFrnW¦§¦£¨¦§¥¨§¨¥

`A"`iadNni"Wx o`MW d`xpe ," ¨¦§¨¦§¦§¤¤¨©¦

okle ,cgi miWExiRd ipW z` xAgn§©¥¤§¥©¥¦©©§¨¥
."`iadl KldW" :azM̈©¤¨©§¨¦

øâä±EprinWdl `A dn ,oM `l m`W ¨¨¤¦Ÿ¥©¨§©§¦¥
xMfPd] "i`x igl x`An" `AW dfÄ¤¤¨¦§¥©©Ÿ¦©¦§¨

[ci ,fh lirl ,xbd lv`)m"`x(d`xE . ¥¤¨¨§¥§¥
lr mW daWi xbdW mW dAx ziW`xA§¥¦©¨¨¤¨¨¨§¨¨©
d`x :minlFrd igl dxn`e ,x`Ad©§¥§¨§¨§©¨¨¦§¥

.ipFAlrA§¤§¦
äpàOiL åéáà íäøáàì±xn`p okle §©§¨¨¨¦¤¦¨¤¨§¨¥¤¡©

sqFIe" :dfl zEkinqA ` ,dk oOwl§©¨¦§¦¨¤©¤
,"dxEhw DnWE dX` gTie mdxa ©̀§¨¨©¦©¦¨§¨§¨

,xbd Ff dzidW`aEOM.mW i"WxA ¤¨§¨¨¨©¨§©¦¨
Y áâpä õøàa áLBéFzF`l aFxw ¥§¤¤©¤¤¨§

"x`A"±.i`x igl x`A §¥§¥©©Ÿ¦
øîàpL±.` ,k lirl ¤¤¡©§¥

dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k iying meil inei xeriy

(âñ)àOiå áøò úBðôì äãOa çeNì ÷çöé àöiå©¥¥¬¦§¨²¨¬©©¨¤−¦§´¨®¤©¦¨³
:íéàa íélîâ äpäå àøiå åéðéò¥¨Æ©©½§§¦¥¬§©¦−¨¦«

i"yx£ÁeNÏ∑(ב"ר):ּכמֹו ּתפּלה, קב)לׁשֹון ׂשיחֹו"(תהלים יׁשּפ". »«ְְְְִִִָֹ

(ãñ)ìtzå ÷çöé-úà àøzå äéðéò-úà ä÷áø àOzå©¦¨³¦§¨Æ¤¥¤½¨©¥−¤¤¦§¨®©¦−Ÿ
:ìîbä ìòî¥©¬©¨¨«

i"yx£˜ÁˆÈŒ˙‡ ‡¯zÂ∑,הדּור אֹותֹו ותמהה (ותוהא ראתה אחרים: עצמּה∑ÏtzÂ.(ב"ר)מּפניו )ספרים הׁשמיטה «≈∆∆ƒ¿»ְְְְְֲֲִִִֵָָָָָָָָָָ«ƒ…ְְִִַָָ
לארץ  עצמּה הּטתה 'ואתרכינת', ּכתרּגּומֹו: ארכיני,לארץ, ,"כּד "הּטיֿנא ּכמֹו: הּקרקע, עד הּגיעה ולא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

כב) ב לֹו:(שמואל ודֹומה לארץ, מּוּטה לׁשֹון 'וארּכין', ׁשמים", לז)"וּיט אם (תהלים ּכלֹומר יּוטל", לא יּפל "ּכי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּקרקע  עד יּגיע לא לארץ, .יּטה  ְִִֶֶַַַַַַָָֹ

(äñ)Cìää äælä Léàä-éî ãáòä-ìà øîàzå©´Ÿ¤¤¨¤À¤¦«¨¦³©¨¤Æ©«Ÿ¥³
çwzå éðãà àeä ãáòä øîàiå eðúàø÷ì äãOa©¨¤Æ¦§¨¥½©¬Ÿ¤¨¤−¤´£Ÿ¦®©¦©¬

éòvä:ñkúzå ó ©¨¦−©¦§¨«

ÈÙÓÏסג  ‡Ï˜Á· ‰‡lˆÏ ˜ÁˆÈ ˜Ùe¿«ƒ¿»¿«»»¿«¿»¿ƒ¿≈
:Ô˙‡ ‡iÏÓ‚ ‡‰Â ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ Û˜Êe ‡LÓ«̄¿»¿«≈ƒ«¬»¿»«¿«»»»

ÁˆÈ˜סד  ˙È ˙ÊÁÂ ‡‰ÈÚ ˙È ‰˜·¯ ˙Ù˜Êe¿»«ƒ¿»»≈»»«¬«»ƒ¿»
:‡ÏÓb ÏÚÓ ˙ÈÎ¯˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«≈««¿»

Cl‰Ócסה  ÈÎÈ„ ‡¯·b ÔÓ ‡c·ÚÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¿«¿»»«¿»≈ƒƒ¿«≈
ÈBa¯ ‡e‰ ‡c·Ú ¯Ó‡Â ‡˙eÓc˜Ï ‡Ï˜Áa¿«¿»¿«»»»«¬««¿»ƒƒ

:˙‡Èqk˙‡Â ‡ÙÈÚ ˙·ÈÒe¿≈«≈»¿ƒ¿«ƒ«

mdxa` ly`

áâpä äöøà íäøáà íMî òqiå"± ©¦©¦¨©§¨¨©§¨©¤¤
abPd ux` z` afr mdxa`W s`e§©¤©§¨¨¨©¤¤¤©¤¤
wgvi zcwr iptl dpW dxUr miYW§¥¤§¥¨¨¦§¥£¥©¦§¨
lirl i"WxA x`FanM ,oFxagl xfge§¨©§¤§©§¨§©¦§¥
afr mdxa` wxW xnFl Kixv ,cl ,`k¨¦©¤©©§¨¨¨©
,mW x`Wp wgvi la` ,raW x`A z ¤̀§¥¤©£¨¦§¨¦§©¨
wEICn rnWn oke ,o`M rnWOW FnM§¤©§©¨§¥©§©¦¦
x`An `vi" :azMW ,mW i"Wx oFWl§©¦¨¤¨©¨¨¦§¥

Klde raWFlmdxa` Epid ,"oFxagl ¤©§¨©§¤§©§©§¨¨
xe .FCalxfg dwax z` `UPW zrA w §©§©§¥¤¨¨¤¦§¨¨©

oOwlcM ,FO` dxU ld`l ,oFxagl§¤§§Ÿ¤¨¨¦§¦§©¨
.fq wEqR̈

äéä íLå ,"øeL ïéáe Lã÷ ïéa áLiå©¥¤¥¨¥¥§¨¨¨
øîàpL ,øàaä±.ci ,fh lirl ©§¥¤¤¡©§¥

"ãøa ïéáe Lã÷ ïéá äpä"±`id cxA ¦¥¥¨¥¥¨¤¤¤¦
"`xbg" :minBxEzn mdipXW ,xEW¤§¥¤§§¨¦©§¨

)m"`x(.bq dxez

(âñ)Y çeNìdNtY oFWl±mB d`x ¨©§§¦¨§¥©
EprinWn aEzMde .i ,ci zFnW i"Wx©¦§§©¨©§¦¥
d`x ,dgpn zNtY oTiY wgvIW¤¦§¨¦¥§¦©¦§¨§¥
FazM `l i"WxX dnE .a ,ek zFkxA§¨©¤©¦Ÿ§¨
aFxn EdGW xnFl Wi ?WxFtnA¦§¨¥©¤¤¥
:WExitA aEzM ixdW ,FzEhiWR§¦¤£¥¨§¥
mdxa` iABW ,xirdlE ."axr zFptl"¦§¨¤§¨¦¤©¥©§¨¨
l` xwAA mdxa` mMWIe" :fk ,hi lirl§¥©©§¥©§¨¨©Ÿ¤¤
`l ,"'d ipR z` mW cnr xW` mFwOd©¨£¤¨©¨¤§¥Ÿ
,zixgW zNtY lNRzdW i"Wx WxiR¥©©¦¤¦§©¥§¦©©£¦
`l `xwn lW FhEWR iRÎlrW EpidC§©§¤©¦§¤¦§¨Ÿ
s` ,lNRzd mdxa`W mW gxkEn§¨¨¤©§¨¨¦§©¥©

.dNtY oiprl FWxtn i ,ci zFnWAW¤¦§§¨§§¦§©§¦¨
i"Wx `iad ,awri iAB `i ,gk oOwlE§©¨©¥©£Ÿ¥¦©¦
zNtY oTiY awrIW EpizFAx WExiR z ¤̀¥©¥¤©£Ÿ¦¥§¦©
fh ,gk oOwl i"Wx d`xE .ziaxr©§¦§¥©¦§©¨
,`v oiNEgA `xnBd ixaC z` `iadW¤¥¦¤¦§¥©§¨¨§¦
.dIxFOd xd `Ed o`M xMfPd dcVW a¤¨¤©¦§¨¨©©¦¨

.b ,ai dirWi i"WxA mB `aEd¨©§©¦§©§¨
"BçéN CtLé" Bîk±.` ,aw miNdY §¦§Ÿ¦§¦¦

xn`p mbe ,"iprl dNtY" WxFtn mWe§¨§¨§¦¨§¨¦§©¤¡©
a ,f dxf dcFar i"Wx d`xE ."'d iptl"¦§¥§¥©¦£¨¨¨
dpFnW zNtY df "FgiU"W¤¦¤§¦©§¤

.dxUrcq dxez ¤§¥
(ãñ)Y ÷çöé úà àøzådz`x ©¥¤¤¦§¨¨£¨

xEcd FzF`±daWge ,FWEalA xEcd ¨¨¦§§¨§¨
wgvi dGW drci `le ,xU dfi` `EdW¤¥¤©§Ÿ¨§¨¤¤¦§¨

)m"`x(i"Wx zpEMW ,xnFl mB xWt`e .§¤§¨©©¤©¨©©¦
okle ,wgvi lW Fxcd z` dz`xW ,`id¦¤¨£¨¤£¨¤¦§¨§¨¥
mzq `le "wgvi z` `xYe" :xn`p¤¡©©¥¤¤¦§¨§Ÿ§¨
FzF` dz`xW EpidC ,"FzF` `xYe"©¥¤§©§¤¨£¨
.FxcdA oigadl dlkIW otF`A aFxTn¦¨§¤¤¨§¨§©§¦©£¨
i"Wx ixaC mr mi`zn df WExitE¥¤©§¦¦¦§¥©¦
dfle fNd lM" :` ,ci ` l`EnWA¦§¥¨©¨§¨¤
`Ede FCbpMW xaC oFWl .. `xwOAW¤©¦§¨§¨¨¤§¤§§
i"Wx ixaC mr oke ."rAv`A Ed`xn©§¥§¤§©§¥¦¦§¥©¦
fNd xn`PW mFwn lM"W fh ,g l`IpC̈¦¥¤¨¨¤¤¡©©¨
xn`p o`M s`W ."`Ed dxEv lrA©©¨¤©¨¤¡©
aFxTn dz`xW Epide ,"dfNd Wi`d"¨¦©¨¤§©§¤¨£¨¦¨

.wgvi lW FzEaiWge Fxcd z ¤̀£¨©£¦¤¦§¨
àäåúå±.dldap §¨§¨¦§£¨

åéðtî±lrn Dnvr dhinWd okle ¦¨¨§¨¥¦§¦¨©§¨¥©
dhinWd dOl ,oM `l m` iM .lnBd©¨¨¦¦Ÿ¥¨¨¦§¦¨
drci `l oicr ixde ,lnBd lrn Dnvr©§¨¥©©¨¨©£¥£©¦Ÿ¨§¨

wgvi dGW)m"`x(:o"AnxAW i"WxA . ¤¤¦§¨§©¦¤¨©§©
."EPOn dWIAzpe"§¦§©§¨¦¤

Y ìtzåux`l Dnvr dhinWd± ©¦Ÿ¦§¦¨©§¨¨¨¤
.WOn ux`d lr dltPW `le§Ÿ¤¨§¨©¨¨¤©¨

äúhä ,"úðëøúàå" :Bîebøúk§©§§¦§§¥©¦§¨
ãò äòébä àìå ,õøàì dîöò©§¨¨¨¤§Ÿ¦¦¨©

ò÷øwä±lRYe" :xnFl Fl did oM m`W ©©§©¤¦¥¨¨©©¦Ÿ
"dvx`)cecl likyn(. ©§¨

"Ccë àð éhä" :Bîk±wEqR lirl §©¦¨©¥§¥¨
.ci

"íéîL èiå" ,"éðéëøà"±,ak a l`EnW ©§¦¦©¥¨©¦§¥
.i

ì ,"ïéëøàå"õøàì ähî ïBL±i"WxA §©§¦§ª¤¨¨¤§©¦
minW inWE minW oiMxd" :gi ,k zFnW§¦§¦¨©¦§¥¨©¦
ziW`xA i"WxaE ."xdd lr oriSde§¦¦¨©¨¨§©¦§¥¦

."liRWd ± hIe" :Wxtn eh ,hn§¨¥©¥©§¦
Bì äîBãå±mB dlitp oFWl mixnF`W §¤¤§¦§§¦¨©

.WOn ux`l miltFp `l m ¦̀Ÿ§¦¨¨¤©¨
"ìèeé àì ìté ék"±.ck ,fl miNdY ¦¦ŸŸ¨§¦¦

."afrp zFidl KlWEi `l" :mW i"WxaE§©¦¨Ÿ§©¦§¤¡¨
íà ,øîBìk±,m` oFWNn "iM" Wxtn §©¦§¨¥¦¦§¦

.mW i"WxA `Ed oke§¥§©¦¨
õøàì ähé±± lFRi iM" :mW i"WxA ¦¤¨¨¤§©¦¨¦¦

."lnBd lrn lRYe oFWl§©¦Ÿ¥©©¨¨
ò÷øwä ãò òébé àì±`l" Edfe Ÿ©¦©©©©§©§¤Ÿ

."lhEi¨



סי dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(70 'nr i zegiy ihewl)

ממממּדּדּדּדעעעעּתּתּתּתּהּהּהּה אאאאּלּלּלּלאאאא האהאהאהאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה אתאתאתאת ממממּׂשּׂשּׂשּׂשיאיןיאיןיאיןיאין נז)ׁשׁשׁשׁשאיןאיןאיןאין כד, ׁשלׁש(רש"י ּבת אז היתה ׁשרבקה אף "האּׁשה", כה,נקט תולדות (רש"י ְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּתֹולדֹותכ) ּבפרׁשת ּדהּנה לֹומר, ויׁש כז). מדקדק (שם, אדם ואין ּבמעׂשיהם נּכרים היּו לא קטּנים ׁשהיּו זמן "ּכל רׁש"י ּכתב ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

הּפׁשט  ׁשּבדר מׁשמע, אלילים". לעבֹודת ּפרׁש וזה מדרׁשֹות לבּתי ּפרׁש זה ׁשנה, י"ג ּבני ׁשּנעׂשּו ּכיון ּטיבם, מה ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּבהם
ּגיל  לפני ּבמעׂשיו ּומּכירים ּבֹו מדקּדקים ּובאם יחיד, ּכל ׁשל וטיבֹו ּבטבעֹו אּלא ׁשנה), (י"ג ּבגיל ּתלּוי וגדלּות קטנּות ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאין

"אּׁשה". ּכבר היתה ּכן ואם מעׂשיה, על־ידי רבקה את הּכיר הרי אליעזר והּנה, (ּבדעה). לגדֹול ּכבר נחׁשב הּוא – ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָזה

(çð)Léàä-íò éëìúä äéìà eøîàiå ä÷áøì eàø÷iå©¦§§³§¦§¨Æ©«Ÿ§´¥¤½¨£¥«§¦−¦¨¦´
:Cìà øîàzå äfä©¤®©−Ÿ¤¥¥«

i"yx£CÏ‡ ¯Ó‡zÂ∑ רֹוצים אינכם אם ואף .מעצמי, «…∆≈≈ְְְִִִֵֵֶַַ

(èð)-úàå dz÷ðî-úàå íúçà ä÷áø-úà eçlLéå©§©§²¤¦§¨¬£Ÿ−̈§¤¥«¦§¨®§¤
:åéLðà-úàå íäøáà ãáò¤¬¤©§¨−̈§¤£¨¨«

(ñ)ééä zà eðúçà dì eøîàiå ä÷áø-úà eëøáéå©§¨«§³¤¦§¨Æ©Ÿ́§½̈£Ÿ¥¾©¬§£¦−
:åéàðN øòL úà Còøæ Løééå äááø éôìàì§©§¥´§¨¨®§¦©´©§¥½¥−©¬©«§¨«

i"yx£‰··¯ ÈÙÏ‡Ï ÈÈ‰ z‡∑ ארּבה "הרּבה הּמֹורּיה: ּבהר לאברהם ׁשּנאמר ּברכה אֹותּה ּתקּבלּו וזרע אּת «¿¬ƒ¿«¿≈¿»»ְְְְְְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
מּמ הּזרע אֹותֹו ׁשיהיה רצֹון יהי וגֹו'", זרע אחרת את מאּׁשה .ולא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

(àñ)ðákøzå äéúøòðå ä÷áø í÷zåíélîbä-ìò ä ©¨̧¨¦§¹̈§©«£Ÿ¤À¨©¦§©̧§¨Æ©©§©¦½
:Cìiå ä÷áø-úà ãáòä çwiå Léàä éøçà äðëìzå©¥©−§¨©«£¥´¨¦®©¦©¬¨¤²¤¤¦§−̈©¥©«

(áñ)áLBé àeäå éàø éçì øàa àBaî àa ÷çöéå§¦§¨Æ¨´¦½§¥¬©©−Ÿ¦®§¬¥−
:áâpä õøàa§¤¬¤©¤«¤

i"yx£È‡¯ ÈÁÏ ¯‡a ‡BaÓ∑ׁשּיּׂשאּנה אביו לאברהם הגר להביא רבה)ׁשהל ‰p‚·.(בראשית ı¯‡a ·LBÈ∑ ƒ¿≈««…ƒְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָ≈¿∆∆«∆∆
ׁשּנאמר: ּבאר, לאֹותֹו כ)קרֹוב ּובין(לעיל קדׁש ּבין וּיׁשב הּנגב ארצה אברהם מּׁשם היה "וּיּסע וׁשם ׁשּור", ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּברד" ּובין קדׁש ּבין "הּנה ׁשּנאמר : .הּבאר, ְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

b·¯‡נח  ÌÚ ÈÏÊÈ˙‰ dÏ e¯Ó‡Â ‰˜·¯Ï B¯˜e¿¿ƒ¿»«¬««¬≈¿ƒƒ«¿»
:ÏÈÊÈ‡ ˙¯Ó‡Â ÔÈ„‰»≈«¬∆∆≈ƒ

ÈÂ˙נט  dz˜Ó ˙ÈÂ ÔB‰˙Á‡ ‰˜·¯ ˙È eÁlLÂ¿«¿»ƒ¿»¬«¿¿»≈ƒ¿«¿»
:È‰B¯·b ˙ÈÂ Ì‰¯·‡„ ‡c·Ú«¿»¿«¿»»¿»«¿ƒ

‡zס  ‡˙Á‡ dÏ e¯Ó‡Â ‰˜·¯ ˙È eÎÈ¯·e»ƒ»ƒ¿»«¬««¬»»»«¿
ÈÂ¯˜ ˙È ÈÎÈa Ôe˙¯ÈÂ ÔÂ·¯Ïe ÔÈÙÏ‡Ï ÈÂ‰¬≈¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿«¿ƒ»ƒ¿≈

:ÔB‰È‡Ò«¿≈

ÏÚסא  ‡·ÈÎ¯e ‡‰zÓÏeÚÂ ‰˜·¯ ˙Ó˜Â¿»«ƒ¿»¿∆¿»»¿ƒ»«
˙È ‡c·Ú ¯·„e ‡¯·b ¯˙a ‡ÏÊ‡Â ‡iÏÓb«¿«»¿»«»»««¿»¿««¿»»

:ÏÊ‡Â ‰˜·ƒ̄¿»«¬»

(סב  È‰B˙nÓ ‡˙‡ ˜ÁˆÈÂ נ"יÈ‰B˙Óa ÏÚ( ¿ƒ¿»»»ƒ≈ƒ«¿≈ƒ
‡e‰Â dÏÚ ÈÊÁ˙‡ ‡Ói˜ C‡ÏÓ„ ‡¯ÈaÓƒ≈»¿«¿««»»ƒ¿¬ƒ¬«¿

:‡ÓB¯c Ú¯‡a ·˙È»≈«¬«»»

mdxa` ly`

(çð)Y Cìà øîàzås`e ,invrn ©Ÿ¤¥¥¥©§¦§©
mivFx mkpi` m`±dGn oM wIcn ¦¥§¤¦§©¥¥¦¤

"Kl`" `N` ,"oM" mdl dxn` `NW¤Ÿ¨§¨¨¤¥¤¨¥¥
)m"`x(ziW`xA lr i"Wx WExitaE .§¥©¦©§¥¦

rnWOn" EdGW azFM ai ,q dAx©¨¥¤¤¦©§©
mkYrcA m` dxn` `le Kl` dxn`W¤¨§¨¥¥§Ÿ¨§¨¦§©§§¤
`idW mEXn ,oM dxn` dwaxe ."Kl ¥̀¥§¦§¨¨§¨¥¦¤¦
mr iklzd" :mzl`W oFpbQn dpiad¥¦¨¦¦§§¥¨¨£¥§¦¦
lW oFWl mB dfA WIW ,"dGd Wi`d̈¦©¤¤¥¨¤©§¤

KlY `idW mivFx mpi`W ,dInY)t"r §¦¨¤¥¨¦¤¦¥¥
my x"a k"zn(.hp dxez

(ñ)äááø éôìàì ééä zà"Y`" ± ©§£¦§©§¥§¨¨©§
"Krxf"e±mEXn ,"Krxfe" siqFd §©§¥¦§©§¥¦

lr `id mdxa`l dxn`PW dkxAdW¤©§¨¨¤¤¤§¨§©§¨¨¦©
Drxf iciÎlr K` ,dwax lr `le wgvi¦§¨§Ÿ©¦§¨©©§¥©§¨

Ff dkxaA `id mB dMfY wgvIn `aIW¤¨Ÿ¦¦§¨¦§¤©¦¦§¨¨
)g"tye m"`x t"r(.

øîàpL äëøa dúBà eìa÷z§©§¨§¨¨¤¤¡©
äiøBnä øäa íäøáàì±.fi ,ak lirl §©§¨¨§©©¦¨§¥

éäé ,"'Bâå Eòøæ úà äaøà äaøä"©§¨©§¤¤©§£§§¦
àìå Cnî òøfä BúBà àäiL ïBöø̈¤§¥©¤©¦¥§Ÿ

úøçà äMàî±xnFl EwICX dn Edfe ¥¦¨©¤¤§¤©¤¦§©
."Krxf"e "Y`"`q dxez ©§§©§¥

(áñ)Y éàø éçì øàa àBaîKldW ¦§¥©©Ÿ¦¤¨©
`iadl±dAx ziW`xA d`x)ci ,q(: §¨¦§¥§¥¦©¨

i"WxaE ,"`ziOn `z`" ± "`FAn `A"¨¦£¨¦¥¨§©¦
mFwOn `A" :mWKldWzFpYn"aE ," ¨¨¦¨¤¨©§©§

hEwlId lW `qxiB `ian mW "dPEdM§¨¨¥¦¦§¨¤©©§
:WxtnE ,"`zinNn `z`" :ipFrnW¦§¦£¨¦§¥¨§¨¥

`A"`iadNni"Wx o`MW d`xpe ," ¨¦§¨¦§¦§¤¤¨©¦

okle ,cgi miWExiRd ipW z` xAgn§©¥¤§¥©¥¦©©§¨¥
."`iadl KldW" :azM̈©¤¨©§¨¦

øâä±EprinWdl `A dn ,oM `l m`W ¨¨¤¦Ÿ¥©¨§©§¦¥
xMfPd] "i`x igl x`An" `AW dfÄ¤¤¨¦§¥©©Ÿ¦©¦§¨

[ci ,fh lirl ,xbd lv`)m"`x(d`xE . ¥¤¨¨§¥§¥
lr mW daWi xbdW mW dAx ziW`xA§¥¦©¨¨¤¨¨¨§¨¨©
d`x :minlFrd igl dxn`e ,x`Ad©§¥§¨§¨§©¨¨¦§¥

.ipFAlrA§¤§¦
äpàOiL åéáà íäøáàì±xn`p okle §©§¨¨¨¦¤¦¨¤¨§¨¥¤¡©

sqFIe" :dfl zEkinqA ` ,dk oOwl§©¨¦§¦¨¤©¤
,"dxEhw DnWE dX` gTie mdxa ©̀§¨¨©¦©¦¨§¨§¨

,xbd Ff dzidW`aEOM.mW i"WxA ¤¨§¨¨¨©¨§©¦¨
Y áâpä õøàa áLBéFzF`l aFxw ¥§¤¤©¤¤¨§

"x`A"±.i`x igl x`A §¥§¥©©Ÿ¦
øîàpL±.` ,k lirl ¤¤¡©§¥

dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k iying meil inei xeriy

(âñ)àOiå áøò úBðôì äãOa çeNì ÷çöé àöiå©¥¥¬¦§¨²¨¬©©¨¤−¦§´¨®¤©¦¨³
:íéàa íélîâ äpäå àøiå åéðéò¥¨Æ©©½§§¦¥¬§©¦−¨¦«

i"yx£ÁeNÏ∑(ב"ר):ּכמֹו ּתפּלה, קב)לׁשֹון ׂשיחֹו"(תהלים יׁשּפ". »«ְְְְִִִָֹ

(ãñ)ìtzå ÷çöé-úà àøzå äéðéò-úà ä÷áø àOzå©¦¨³¦§¨Æ¤¥¤½¨©¥−¤¤¦§¨®©¦−Ÿ
:ìîbä ìòî¥©¬©¨¨«

i"yx£˜ÁˆÈŒ˙‡ ‡¯zÂ∑,הדּור אֹותֹו ותמהה (ותוהא ראתה אחרים: עצמּה∑ÏtzÂ.(ב"ר)מּפניו )ספרים הׁשמיטה «≈∆∆ƒ¿»ְְְְְֲֲִִִֵָָָָָָָָָָ«ƒ…ְְִִַָָ
לארץ  עצמּה הּטתה 'ואתרכינת', ּכתרּגּומֹו: ארכיני,לארץ, ,"כּד "הּטיֿנא ּכמֹו: הּקרקע, עד הּגיעה ולא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

כב) ב לֹו:(שמואל ודֹומה לארץ, מּוּטה לׁשֹון 'וארּכין', ׁשמים", לז)"וּיט אם (תהלים ּכלֹומר יּוטל", לא יּפל "ּכי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּקרקע  עד יּגיע לא לארץ, .יּטה  ְִִֶֶַַַַַַָָֹ

(äñ)Cìää äælä Léàä-éî ãáòä-ìà øîàzå©´Ÿ¤¤¨¤À¤¦«¨¦³©¨¤Æ©«Ÿ¥³
çwzå éðãà àeä ãáòä øîàiå eðúàø÷ì äãOa©¨¤Æ¦§¨¥½©¬Ÿ¤¨¤−¤´£Ÿ¦®©¦©¬

éòvä:ñkúzå ó ©¨¦−©¦§¨«

ÈÙÓÏסג  ‡Ï˜Á· ‰‡lˆÏ ˜ÁˆÈ ˜Ùe¿«ƒ¿»¿«»»¿«¿»¿ƒ¿≈
:Ô˙‡ ‡iÏÓ‚ ‡‰Â ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ Û˜Êe ‡LÓ«̄¿»¿«≈ƒ«¬»¿»«¿«»»»

ÁˆÈ˜סד  ˙È ˙ÊÁÂ ‡‰ÈÚ ˙È ‰˜·¯ ˙Ù˜Êe¿»«ƒ¿»»≈»»«¬«»ƒ¿»
:‡ÏÓb ÏÚÓ ˙ÈÎ¯˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«≈««¿»

Cl‰Ócסה  ÈÎÈ„ ‡¯·b ÔÓ ‡c·ÚÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¿«¿»»«¿»≈ƒƒ¿«≈
ÈBa¯ ‡e‰ ‡c·Ú ¯Ó‡Â ‡˙eÓc˜Ï ‡Ï˜Áa¿«¿»¿«»»»«¬««¿»ƒƒ

:˙‡Èqk˙‡Â ‡ÙÈÚ ˙·ÈÒe¿≈«≈»¿ƒ¿«ƒ«

mdxa` ly`

áâpä äöøà íäøáà íMî òqiå"± ©¦©¦¨©§¨¨©§¨©¤¤
abPd ux` z` afr mdxa`W s`e§©¤©§¨¨¨©¤¤¤©¤¤
wgvi zcwr iptl dpW dxUr miYW§¥¤§¥¨¨¦§¥£¥©¦§¨
lirl i"WxA x`FanM ,oFxagl xfge§¨©§¤§©§¨§©¦§¥
afr mdxa` wxW xnFl Kixv ,cl ,`k¨¦©¤©©§¨¨¨©
,mW x`Wp wgvi la` ,raW x`A z ¤̀§¥¤©£¨¦§¨¦§©¨
wEICn rnWn oke ,o`M rnWOW FnM§¤©§©¨§¥©§©¦¦
x`An `vi" :azMW ,mW i"Wx oFWl§©¦¨¤¨©¨¨¦§¥

Klde raWFlmdxa` Epid ,"oFxagl ¤©§¨©§¤§©§©§¨¨
xe .FCalxfg dwax z` `UPW zrA w §©§©§¥¤¨¨¤¦§¨¨©

oOwlcM ,FO` dxU ld`l ,oFxagl§¤§§Ÿ¤¨¨¦§¦§©¨
.fq wEqR̈

äéä íLå ,"øeL ïéáe Lã÷ ïéa áLiå©¥¤¥¨¥¥§¨¨¨
øîàpL ,øàaä±.ci ,fh lirl ©§¥¤¤¡©§¥

"ãøa ïéáe Lã÷ ïéá äpä"±`id cxA ¦¥¥¨¥¥¨¤¤¤¦
"`xbg" :minBxEzn mdipXW ,xEW¤§¥¤§§¨¦©§¨

)m"`x(.bq dxez

(âñ)Y çeNìdNtY oFWl±mB d`x ¨©§§¦¨§¥©
EprinWn aEzMde .i ,ci zFnW i"Wx©¦§§©¨©§¦¥
d`x ,dgpn zNtY oTiY wgvIW¤¦§¨¦¥§¦©¦§¨§¥
FazM `l i"WxX dnE .a ,ek zFkxA§¨©¤©¦Ÿ§¨
aFxn EdGW xnFl Wi ?WxFtnA¦§¨¥©¤¤¥
:WExitA aEzM ixdW ,FzEhiWR§¦¤£¥¨§¥
mdxa` iABW ,xirdlE ."axr zFptl"¦§¨¤§¨¦¤©¥©§¨¨
l` xwAA mdxa` mMWIe" :fk ,hi lirl§¥©©§¥©§¨¨©Ÿ¤¤
`l ,"'d ipR z` mW cnr xW` mFwOd©¨£¤¨©¨¤§¥Ÿ
,zixgW zNtY lNRzdW i"Wx WxiR¥©©¦¤¦§©¥§¦©©£¦
`l `xwn lW FhEWR iRÎlrW EpidC§©§¤©¦§¤¦§¨Ÿ
s` ,lNRzd mdxa`W mW gxkEn§¨¨¤©§¨¨¦§©¥©

.dNtY oiprl FWxtn i ,ci zFnWAW¤¦§§¨§§¦§©§¦¨
i"Wx `iad ,awri iAB `i ,gk oOwlE§©¨©¥©£Ÿ¥¦©¦
zNtY oTiY awrIW EpizFAx WExiR z ¤̀¥©¥¤©£Ÿ¦¥§¦©
fh ,gk oOwl i"Wx d`xE .ziaxr©§¦§¥©¦§©¨
,`v oiNEgA `xnBd ixaC z` `iadW¤¥¦¤¦§¥©§¨¨§¦
.dIxFOd xd `Ed o`M xMfPd dcVW a¤¨¤©¦§¨¨©©¦¨

.b ,ai dirWi i"WxA mB `aEd¨©§©¦§©§¨
"BçéN CtLé" Bîk±.` ,aw miNdY §¦§Ÿ¦§¦¦

xn`p mbe ,"iprl dNtY" WxFtn mWe§¨§¨§¦¨§¨¦§©¤¡©
a ,f dxf dcFar i"Wx d`xE ."'d iptl"¦§¥§¥©¦£¨¨¨
dpFnW zNtY df "FgiU"W¤¦¤§¦©§¤

.dxUrcq dxez ¤§¥
(ãñ)Y ÷çöé úà àøzådz`x ©¥¤¤¦§¨¨£¨

xEcd FzF`±daWge ,FWEalA xEcd ¨¨¦§§¨§¨
wgvi dGW drci `le ,xU dfi` `EdW¤¥¤©§Ÿ¨§¨¤¤¦§¨

)m"`x(i"Wx zpEMW ,xnFl mB xWt`e .§¤§¨©©¤©¨©©¦
okle ,wgvi lW Fxcd z` dz`xW ,`id¦¤¨£¨¤£¨¤¦§¨§¨¥
mzq `le "wgvi z` `xYe" :xn`p¤¡©©¥¤¤¦§¨§Ÿ§¨
FzF` dz`xW EpidC ,"FzF` `xYe"©¥¤§©§¤¨£¨
.FxcdA oigadl dlkIW otF`A aFxTn¦¨§¤¤¨§¨§©§¦©£¨
i"Wx ixaC mr mi`zn df WExitE¥¤©§¦¦¦§¥©¦
dfle fNd lM" :` ,ci ` l`EnWA¦§¥¨©¨§¨¤
`Ede FCbpMW xaC oFWl .. `xwOAW¤©¦§¨§¨¨¤§¤§§
i"Wx ixaC mr oke ."rAv`A Ed`xn©§¥§¤§©§¥¦¦§¥©¦
fNd xn`PW mFwn lM"W fh ,g l`IpC̈¦¥¤¨¨¤¤¡©©¨
xn`p o`M s`W ."`Ed dxEv lrA©©¨¤©¨¤¡©
aFxTn dz`xW Epide ,"dfNd Wi`d"¨¦©¨¤§©§¤¨£¨¦¨

.wgvi lW FzEaiWge Fxcd z ¤̀£¨©£¦¤¦§¨
àäåúå±.dldap §¨§¨¦§£¨

åéðtî±lrn Dnvr dhinWd okle ¦¨¨§¨¥¦§¦¨©§¨¥©
dhinWd dOl ,oM `l m` iM .lnBd©¨¨¦¦Ÿ¥¨¨¦§¦¨
drci `l oicr ixde ,lnBd lrn Dnvr©§¨¥©©¨¨©£¥£©¦Ÿ¨§¨

wgvi dGW)m"`x(:o"AnxAW i"WxA . ¤¤¦§¨§©¦¤¨©§©
."EPOn dWIAzpe"§¦§©§¨¦¤

Y ìtzåux`l Dnvr dhinWd± ©¦Ÿ¦§¦¨©§¨¨¨¤
.WOn ux`d lr dltPW `le§Ÿ¤¨§¨©¨¨¤©¨

äúhä ,"úðëøúàå" :Bîebøúk§©§§¦§§¥©¦§¨
ãò äòébä àìå ,õøàì dîöò©§¨¨¨¤§Ÿ¦¦¨©

ò÷øwä±lRYe" :xnFl Fl did oM m`W ©©§©¤¦¥¨¨©©¦Ÿ
"dvx`)cecl likyn(. ©§¨

"Ccë àð éhä" :Bîk±wEqR lirl §©¦¨©¥§¥¨
.ci

"íéîL èiå" ,"éðéëøà"±,ak a l`EnW ©§¦¦©¥¨©¦§¥
.i

ì ,"ïéëøàå"õøàì ähî ïBL±i"WxA §©§¦§ª¤¨¨¤§©¦
minW inWE minW oiMxd" :gi ,k zFnW§¦§¦¨©¦§¥¨©¦
ziW`xA i"WxaE ."xdd lr oriSde§¦¦¨©¨¨§©¦§¥¦

."liRWd ± hIe" :Wxtn eh ,hn§¨¥©¥©§¦
Bì äîBãå±mB dlitp oFWl mixnF`W §¤¤§¦§§¦¨©

.WOn ux`l miltFp `l m ¦̀Ÿ§¦¨¨¤©¨
"ìèeé àì ìté ék"±.ck ,fl miNdY ¦¦ŸŸ¨§¦¦

."afrp zFidl KlWEi `l" :mW i"WxaE§©¦¨Ÿ§©¦§¤¡¨
íà ,øîBìk±,m` oFWNn "iM" Wxtn §©¦§¨¥¦¦§¦

.mW i"WxA `Ed oke§¥§©¦¨
õøàì ähé±± lFRi iM" :mW i"WxA ¦¤¨¨¤§©¦¨¦¦

."lnBd lrn lRYe oFWl§©¦Ÿ¥©©¨¨
ò÷øwä ãò òébé àì±`l" Edfe Ÿ©¦©©©©§©§¤Ÿ

."lhEi¨



dxyסב iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k iying meil inei xeriy
i"yx£Òk˙zÂ∑ וּתּׁשבר" "וּתּקבר", ּכמֹו: וּתתּפעל, ."לׁשֹון «ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵַַַָָָ

(åñ)øLà íéøácä-ìk úà ÷çöéì ãáòä øtñéå©§©¥¬¨¤−¤§¦§¨®¥¬¨©§¨¦−£¤¬
:äNò̈¨«

i"yx£„·Ú‰ ¯tÒÈÂ∑(ב"ר)ּבתפּלתֹו רבקה לֹו וׁשּנזּדּמנה הארץ לֹו ׁשּקפצה לֹו, ׁשּנעׂשּו נּסים לֹו .ּגּלה «¿«≈»∆∆ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

(æñ)ä÷áø-úà çwiå Bnà äøN äìäàä ÷çöé äàáéå©§¦¤´¨¦§À̈¨¸Ÿ¡¨Æ¨¨´¦½©¦©¯¤¦§¨²
:Bnà éøçà ÷çöé íçpiå äáäàiå äMàì Bì-éäzå©§¦¬§¦−̈©¤«¡¨¤®¨©¦¨¥¬¦§−̈©«£¥¬¦«

i"yx£Bn‡ ‰¯N ‰Ï‰‡‰∑,"האהלה ׁשּכל "ויביאה אּמֹו, ׂשרה ּדגמת ונעׂשית ּכלֹומר אּמֹו, ׂשרה היא והרי »…¡»»»ƒְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ
האהל, על קׁשּור וענן ּבעּסה מצּויה ּוברכה ׁשּבת, לערב ׁשּבת מערב ּדלּוק נר היה קּימת, ׁשּׂשרה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹזמן

חזרּו רבקה ּוכׁשּבאת ּפסקּו, רבה)ּומּׁשּמתה ‡Bn.(בראשית È¯Á‡∑,קּימת אדם ׁשל ׁשאּמֹו זמן ּכל ארץ, ּדר ְְְְִִֵֶֶָָָָָ«¬≈ƒְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ּבאׁשּתֹו מתנחם הּוא ּומּׁשּמתה אצלּה, הּוא ּכרּו. ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

Ècסו  ‡iÓb˙t Ïk ˙È ˜ÁˆÈÏ ‡c·Ú ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¿»¿ƒ¿»»»ƒ¿»«»ƒ
:„·Ú¬»

˙ÔÈwסז  ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡kLÓÏ ˜ÁˆÈ dÏÚ‡Â¿«¬«ƒ¿»¿«¿¿»«¬»¿»«¿ƒ
‰˜·¯ ˙È ·ÈÒe dn‡ ‰¯N È„·BÚk ‡‰„·BÚ»»»¿»≈»»ƒ≈¿≈»ƒ¿»
˜ÁˆÈ ÌÁ˙‡Â dÓÈÁ¯e ez‡Ï dÏ ˙Â‰Â«¬«≈¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»

:dn‡ ˙˙ÈÓc ¯˙a»«¿ƒ«ƒ≈

mdxa` ly`

(äñ)Y ñkúzålrRzYe oFWl± ©¦§¨§©¦§¨¥
zNErR z` dlAw `idW ,xnFlM§©¤¦¦§¨¤§©

.iEQiMd©¦
"øáwzå" Bîk±.g ,dl oOwl §©¦¨¥§©¨
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האדם האדם האדם האדם  ּבּבּבּבעבעבעבעבֹוֹוֹוֹודתדתדתדת ּוּוּוּובבבב""""ןןןן ממממ""""הההה ּדּדּדּדיחיחיחיחּוּוּוּודדדד ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָהעניןהעניןהעניןהענין
ּומצֹות. ּתֹורה ּבין החילּוק - האדם ּובעבֹודת ּתּתאין", ּו"מין עילאין" "מין ּבין החילּוק - הּוא ּוב"ן מ"ה ּבין החילּוק ְְֲִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָּכללּות
למּטה. מּלמעלה המׁשכה וענינּה קֹולֹו", את הׁשמיע הּׁשמים "מן ׁשּנאמר ּכמֹו (עליֹון), ׁשמים ּבבחינת היא ּתֹורה ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָּדהּנה,
מּלמּטה  העלאה וענינם כּו'), ּבגן־עדן (ולא ּדוקא (ּתחּתֹון) ּבעֹולם־הּזה וניּתנּו ּדוקא, ּגׁשמּיים ּבדברים נתלּבׁשּו ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹוהּמצֹות
העליֹון, רצֹון עם חיּבּור וחיּבּור, צותא מּלׁשֹון מצוה, ׁשל ּדבר מּמּנּו ועֹוׂשים (ּתחּתֹון), ּגׁשמי ּדבר ׁשּלֹוקחים היינּו, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלמעלה.

ּבחינת - מּזה הרצֹון.ּבּבּבּבעלעלעלעלּולמעלה ְְְִִֶַַַַַַַַַַָָָ
ּומצֹות. ּדתֹורה הענינים ּב' את ּולאחד לחּבר היינּו, ּוב"ן. מ"ה ּדיחּוד ּבאֹופן להיֹות צריכה האדם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָועבֹודת

ּבפׁשטּות: - ּבזה ְְְֵֶַַָוהּביאּור
הּתֹורה  הֹוראת את יֹודעים ואז ּבּתֹורה, זה ענין ללמֹוד לכל־לראׁש צריכים - מסּוימת מצוה לקּים ּכיצד לדעת רֹוצים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּכאׁשר

זֹו. מצוה לקּים ְְִֵֵַַָּכיצד
(ׁשּזהּו ּוגמילּות־חסדים ּתֹורה להיֹות צרי אּלא לֹו", אין ּתֹורה אפילּו ּתֹורה, אּלא לי אין האֹומר "ּכל - לאיד ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָועל־ּדר־ זה
ּבכלל  היינּו ּתפילה ׁש"עּיּון מאחר למעלה), מּלמּטה העלאה - (ׁשענינּה הּתפילה עבֹודת ּגם ּכֹולל הּמצֹות), ענין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכללּות

חסד". איׁש נפׁשֹו ּגֹומל ּדכתיב ְְְֲִִִִִֵֶֶַָּגמילּות־חסדים,
עבֹודת  הקּדמת לאחרי להיֹות צרי הּתֹורה ׁשּלימּוד היינּו, למיטתי", סמּוכה "ּתפילתי ז"ל רּבֹותינּו מּמאמר ּגם ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָוכּמּובן

יֹותר. נעלה ּבאֹופן הּוא הּלימּוד ׁשאז ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָהּתפילה,
רּב ּד"אבדה ּוכמאמר הענין את ׁשֹוללים (ׁשעל־ידי־זה ּתחילה" ּבּתֹורה ּד"ּברכּו ּבאֹופן להיֹות צרי הּתֹורה ׁשּלימּוד ז"ל ֹותינּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

הּמצֹות. מּקּיּום חלק - הּמצֹות ּדברּכת הענין ּכללּות ׁשּזהּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהארץ"),
הּלימּוד  ּכאׁשר ּדוקא זה הרי - ּבפֹועל ּבמעׂשה להתנהג ּכיצד ידע ׁשעל־ידי־זה ּבאֹופן יהיה הּתֹורה ׁשּלימּוד ּכדי ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָּובפׁשטּות:
לאחרי  נעׂשה וזה רצֹונֹו. ּכפי הּתֹורה ּדברי את לפרׁש ׁשּמנּסה ּבאֹופן ולא לֹו, אֹומרת ׁשהּתֹורה מה ׁשּלֹומד ּבאֹופן ְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּוא
מגּלה  ּכדבעי, הּוא הּלימּוד ׁשאז ,"ּבתֹורת לּבי ּד"ּפתח הענין נפעל ׁשעל־ידי־זה ּתהיה", לּכל ּכעפר ּד"ונפׁשי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹההקּדמה

ּכהלכה. ּבּתֹורה ֲִַַָָָָּפנים
ּד"ונפׁשי הענין ּכללּות מּוצבּכּכּכּכעפר עפר עפר עפר והרי "סּולם ׁשהיא הּתפילה, עבֹודת על־ידי נפעל ּתהיה" ּכללּות ארצהארצהארצהארצהלּכל ׁשּזהּו גֹו'", ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

ּביֹותר  מּטה למּטה הּירידה ׁשעל־ידי היינּו, הּמצֹות), ּדמעׂשה הּכללי הּתֹוכן (ּבדּוגמת למעלה מּלמּטה ּדהעלאה ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָהענין
מּמציאּות ּכּכּכּכעפר עפר עפר עפר ("ונפׁשי למעלה ּביֹותר, נעלית לדרּגא מתעּלה ׁשהּוא היינּו, רּבנן". מלכי ּד"מאן העילּוי נפעל ּתהיה") לּכל ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ

העֹולם. מציאּות מּכללּות ּולמעלה ׁשּמּסביבֹו, הענינים ְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָָּכל
ּדהלכתא, אּליּבא ׁשמעּתא לאסּוקי ּבפֹועל, למעׂשה הּנֹוגע ּבאֹופן הּוא הּתֹורה לימּוד ׁשּכאׁשר ּתרס"ו ּבהמׁש ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָוכּמבֹואר
לא  (ׁשּמא ופחד יראה ׁשל ּתנּועה אצלֹו ּפֹועל זה הרי ּבפֹועל, ּבמעׂשה יתנהגּו הּתֹורה ּבלימּוד ׁשּלֹו הּפסק־ּדין יסֹוד ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹׁשעל
הּׁשקלא־וטריא  ּכל (לאחרי מצליח הּוא הרי כּו' ׁשּלֹו והּביטּול  הּיראה על־ידי ודוקא חס־וׁשלֹום), הענין אמיּתית ּכפי ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָיכּון

ּבפֹועל. למעׂשה ּבנֹוגע ּפסק־ּדין - והאמיּתית הּנכֹונה הּמסקנא את להּסיק הּתֹורה) ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָּדלימּוד
לימּוד  ּכאׁשר - האדם ּבעבֹודת ּוב"ן ּדמ"ה החיּבּור נפעל ּכיצד מּובן אחד.ועל־ּפי־זה לדבר נעׂשים הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּומּטה, מעלה ּדחיּבּור הענין ּכללּות ׁשּזהּו מאחר - ּכּולנה על העֹולה ּכללי ענין הּוא ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד ׁשהענין מּובן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָעל־ּפי ־זה
ּוב"ן). מ"ה ּבדּוגמת הם וגּוף ׁשּנׁשמה מקֹומֹות ּבכּמה (ּכמבֹואר והּגּוף הּנׁשמה ּדחיּבּור הענין ּוכללּות ּומצֹות, ּדתֹורה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָהחיּבּור
ּכי  - ּוב"ן) מ"ה (חיּבּור והּגּוף הּנׁשמה חיּבּור לאחרי רק ׁשּיכת ּכּדרּוׁש, ּומצֹותיה הּתֹורה ּדקּיּום העבֹודה ׁשּכללּות ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָּובפרט

הּמתאים. ּבאֹופן ּומצֹותיה הּתֹורה את לקּים יכֹולה היא הרי ּבּגּוף, מלּוּבׁשת הּנׁשמה ּכאׁשר ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּדוקא
ׁשהם  ּכפי יׂשראל ּבני אֹודֹות הּמדּוּבר הרי - יׂשראל" "ּבׁשביל נברא ּכּולֹו העֹולם ׁשּכל ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָועל־ּדר־זה

ּדוקא. ּבגּוף ּדנׁשמה ְְְְִֶַָָָּבאֹופן
יׂשראל, ּבני את צו ׁשּנאמר לּתֹורה, אפילּו ּדבר, לכל קדמה יׂשראל ׁשל ׁשּמחׁשבּתם ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָועל־ּדר־זה
יׂשראל  לבני הּתֹורה נתינת ּכי ּדוקא, ּבגּוף ּדנׁשמה ּבאֹופן ׁשהם ּכפי ּבני־יׂשראל על אמּור זה הרי - יׂשראל ּבני אל ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּדּבר

יׂשראל) ּבני אל ּדּבר יׂשראל, ּבני את "ילּוד ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשלימלימלימלימּוּוּוּותתתתּהּהּהּה(צו ּדבׂשר־ודם, הענין הּודגׁש ּובמּתן־ּתֹורה מּתן־ּתֹורה, ּבעת נפעלה ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ּדוקא. ּבגּוף נׁשמה ְְְִַָָָָאּׁשה",

יד נא "ׂשים לֹו אמר ׁשאברהם אליעזר, ּבפרׁשת ׁשּמצינּו ּכפי ּבעֹולם, מצוה ׁשל ענין ּכבר היה מּתן־ּתֹורה קֹודם ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָואפילּו
זאת  - כּו'" ראׁשֹונה מצוה היתה והּמילה כּו' מצוה ׁשל חפץ ּבידֹו ׁשּיּטֹול צרי "ׁשהּנׁשּבע רׁש"י ּוכפירּוׁש ירכי", ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּתחת

העליֹון. רצֹון עם ּגׁשמי ּדבר ּבין וחיּבּור צותא ומעלה, מּטה ּדחיּבּור הענין ּכבר התחיל ׁשאז ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָאֹומרת,



סג dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k iying meil inei xeriy
i"yx£Òk˙zÂ∑ וּתּׁשבר" "וּתּקבר", ּכמֹו: וּתתּפעל, ."לׁשֹון «ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵַַַָָָ

(åñ)øLà íéøácä-ìk úà ÷çöéì ãáòä øtñéå©§©¥¬¨¤−¤§¦§¨®¥¬¨©§¨¦−£¤¬
:äNò̈¨«

i"yx£„·Ú‰ ¯tÒÈÂ∑(ב"ר)ּבתפּלתֹו רבקה לֹו וׁשּנזּדּמנה הארץ לֹו ׁשּקפצה לֹו, ׁשּנעׂשּו נּסים לֹו .ּגּלה «¿«≈»∆∆ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

(æñ)ä÷áø-úà çwiå Bnà äøN äìäàä ÷çöé äàáéå©§¦¤´¨¦§À̈¨¸Ÿ¡¨Æ¨¨´¦½©¦©¯¤¦§¨²
:Bnà éøçà ÷çöé íçpiå äáäàiå äMàì Bì-éäzå©§¦¬§¦−̈©¤«¡¨¤®¨©¦¨¥¬¦§−̈©«£¥¬¦«

i"yx£Bn‡ ‰¯N ‰Ï‰‡‰∑,"האהלה ׁשּכל "ויביאה אּמֹו, ׂשרה ּדגמת ונעׂשית ּכלֹומר אּמֹו, ׂשרה היא והרי »…¡»»»ƒְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ
האהל, על קׁשּור וענן ּבעּסה מצּויה ּוברכה ׁשּבת, לערב ׁשּבת מערב ּדלּוק נר היה קּימת, ׁשּׂשרה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹזמן

חזרּו רבקה ּוכׁשּבאת ּפסקּו, רבה)ּומּׁשּמתה ‡Bn.(בראשית È¯Á‡∑,קּימת אדם ׁשל ׁשאּמֹו זמן ּכל ארץ, ּדר ְְְְִִֵֶֶָָָָָ«¬≈ƒְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ּבאׁשּתֹו מתנחם הּוא ּומּׁשּמתה אצלּה, הּוא ּכרּו. ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

Ècסו  ‡iÓb˙t Ïk ˙È ˜ÁˆÈÏ ‡c·Ú ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¿»¿ƒ¿»»»ƒ¿»«»ƒ
:„·Ú¬»

˙ÔÈwסז  ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡kLÓÏ ˜ÁˆÈ dÏÚ‡Â¿«¬«ƒ¿»¿«¿¿»«¬»¿»«¿ƒ
‰˜·¯ ˙È ·ÈÒe dn‡ ‰¯N È„·BÚk ‡‰„·BÚ»»»¿»≈»»ƒ≈¿≈»ƒ¿»
˜ÁˆÈ ÌÁ˙‡Â dÓÈÁ¯e ez‡Ï dÏ ˙Â‰Â«¬«≈¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»

:dn‡ ˙˙ÈÓc ¯˙a»«¿ƒ«ƒ≈

mdxa` ly`

(äñ)Y ñkúzålrRzYe oFWl± ©¦§¨§©¦§¨¥
zNErR z` dlAw `idW ,xnFlM§©¤¦¦§¨¤§©

.iEQiMd©¦
"øáwzå" Bîk±.g ,dl oOwl §©¦¨¥§©¨

"øáMzå"±iYXW s` .gi ,c ` l`EnW ©¦¨¥§¥©¤§¥
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mieW lrRzde lrtPd dfaE ,zFlrFR£¨¤©¦§©§¦§©¥¨¦

)m"`x(`nbEC `ian oFW`x qEtcA .¦§¦¥¦§¨
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dwax z` Fl oOife 'dl lNRzde)`"eb(. §¦§©¥©§¦¥¤¦§¨
"dUr xW`"W Wxtn "cec ixac"aE§¦§¥¨¦§¨¥¤£¤¨¨
FnM ,xvw `xwn df ixde ,'dl dpEMd©©¨¨©©£¥¤¦§¨¨¨§
xWt`e .zFUrl FciA zlFkidW in ciA§©¦¤©§¤§¨©£§¤§¨
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dld` d`iaie" `N` ,"dld`d" xnFl©¨Ÿ¤¨¤¨©§¦¤¨Ÿ¤¨
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dld`d d`iaie :ipWe oFW`x qEtcA¦§¦§¥¦©§¦¤¨¨Ÿ¤¨
ixde ,xnFlM ,FO` dxU znbEC ziUrpe§©£¥§©¨¨¦§©©£¥

.FO` dxU[M] `id¦§¨¨¦
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ä÷áø úàaLëe ,e÷ñt äúnMîe¦¤¥¨¨§§¤¨¦§¨

eøæç±dxVW zFvn 'b o`M dpFn ¨§¤¨¦§¤¨¨

,xPd zwlcd :ode ,odA dxidf dzid̈§¨§¦¨¨¤§¥©§¨©©¥
,dgRWOd zxdhe ,dNg zWxtd©§¨©©¨§¨¢©©¦§¨¨
:odn zg` lkA dkxal dzkf oCbpkE§¤§¨¨§¨¦§¨¨§¨©©¥¤
,zAW axrl zAW axrn wElC xp¥¨¥¤¤©¨§¤¤©¨
lr xEWw opre ,dQirA diEvn dkxA§¨¨§¨¨¦¨§¨¨¨©
dpikXd cFaM lr dxFOd ,ld`d̈Ÿ¤©¤©¨©§¦¨
dXEcTde dxdHd cSn ld`A iExXd©¨¨Ÿ¤¦©©¨¢¨§©§¨

FAW)`"eb(mixaC zWlXW xnFl Wie . ¤§¥©¤§¤§¨¦
dxU dld`d" zFaizA mifOExn EN ¥̀§¨¦§¥¨Ÿ¤¨¨¨
xEACA owiYrn i"WxW) "FO ¦̀¤©¦©§¦¨©¦

ligzOd(lr xEWw opr" ± "dld`d" : ©©§¦¨Ÿ¤¨¨¨¨©
diEvn dkxA" ± "dxU" ,"ld`d̈Ÿ¤¨¨§¨¨§¨

DxUA xEn`d KxCÎlr ,"dQirA)lirl ¨¦¨©¤¤¨¨§¨¨
e ,gi(iWEl" :xp" ± "FO`" ,"zFbEr iUre ¦©£¦¦¥

zwlcd zevn oMW ,"zAW axrn wElC̈¥¤¤©¨¤¥¦§©©§¨©
ziAd m`l xTrA zkIW xPd)iaxd(. ©¥©¤¤§¦¨§¥©©¦

äaø úéLàøa±.fh ,q §¥¦©¨
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`Ed KExM znIw mc` lW FO`W¤¦¤¨¨©¤¤¨
mgpzn `Ed dzOXnE ,Dlv ¤̀§¨¦¤¥¨¦§©¥

FYW`A±ixg` mgpzd wgvi ,xnFlM §¦§§©¦§¨¦§©¥©£¥
dzid dwaxW llbA `l ,FO ¦̀Ÿ¦§©¤¦§¨¨§¨
azMW FnM ,"FO` dxU znbEcA"§§©¨¨¦§¤¨©
mlFrd KxC `Ed oMW `N` ,lirl§¥¤¨¤¥¤¤¨¨
.FO` zzin ixg` FYW`A mgpzdl§¦§©¥§¦§©£¥¦©¦
dOn i"Wx cnFl df z`W d`xpe§¦§¤¤¤¤¥©¦¦©
`le ,"FO` ixg` .. mgPIe" :aEzMX¤¨©¦¨¥©£¥¦§Ÿ
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ã ycew zegiyn zecewp ã

האדם האדם האדם האדם  ּבּבּבּבעבעבעבעבֹוֹוֹוֹודתדתדתדת ּוּוּוּובבבב""""ןןןן ממממ""""הההה ּדּדּדּדיחיחיחיחּוּוּוּודדדד ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָהעניןהעניןהעניןהענין
ּומצֹות. ּתֹורה ּבין החילּוק - האדם ּובעבֹודת ּתּתאין", ּו"מין עילאין" "מין ּבין החילּוק - הּוא ּוב"ן מ"ה ּבין החילּוק ְְֲִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָּכללּות
למּטה. מּלמעלה המׁשכה וענינּה קֹולֹו", את הׁשמיע הּׁשמים "מן ׁשּנאמר ּכמֹו (עליֹון), ׁשמים ּבבחינת היא ּתֹורה ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָּדהּנה,
מּלמּטה  העלאה וענינם כּו'), ּבגן־עדן (ולא ּדוקא (ּתחּתֹון) ּבעֹולם־הּזה וניּתנּו ּדוקא, ּגׁשמּיים ּבדברים נתלּבׁשּו ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹוהּמצֹות
העליֹון, רצֹון עם חיּבּור וחיּבּור, צותא מּלׁשֹון מצוה, ׁשל ּדבר מּמּנּו ועֹוׂשים (ּתחּתֹון), ּגׁשמי ּדבר ׁשּלֹוקחים היינּו, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלמעלה.

ּבחינת - מּזה הרצֹון.ּבּבּבּבעלעלעלעלּולמעלה ְְְִִֶַַַַַַַַַַָָָ
ּומצֹות. ּדתֹורה הענינים ּב' את ּולאחד לחּבר היינּו, ּוב"ן. מ"ה ּדיחּוד ּבאֹופן להיֹות צריכה האדם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָועבֹודת

ּבפׁשטּות: - ּבזה ְְְֵֶַַָוהּביאּור
הּתֹורה  הֹוראת את יֹודעים ואז ּבּתֹורה, זה ענין ללמֹוד לכל־לראׁש צריכים - מסּוימת מצוה לקּים ּכיצד לדעת רֹוצים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּכאׁשר

זֹו. מצוה לקּים ְְִֵֵַַָּכיצד
(ׁשּזהּו ּוגמילּות־חסדים ּתֹורה להיֹות צרי אּלא לֹו", אין ּתֹורה אפילּו ּתֹורה, אּלא לי אין האֹומר "ּכל - לאיד ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָועל־ּדר־ זה
ּבכלל  היינּו ּתפילה ׁש"עּיּון מאחר למעלה), מּלמּטה העלאה - (ׁשענינּה הּתפילה עבֹודת ּגם ּכֹולל הּמצֹות), ענין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכללּות

חסד". איׁש נפׁשֹו ּגֹומל ּדכתיב ְְְֲִִִִִֵֶֶַָּגמילּות־חסדים,
עבֹודת  הקּדמת לאחרי להיֹות צרי הּתֹורה ׁשּלימּוד היינּו, למיטתי", סמּוכה "ּתפילתי ז"ל רּבֹותינּו מּמאמר ּגם ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָוכּמּובן

יֹותר. נעלה ּבאֹופן הּוא הּלימּוד ׁשאז ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָהּתפילה,
רּב ּד"אבדה ּוכמאמר הענין את ׁשֹוללים (ׁשעל־ידי־זה ּתחילה" ּבּתֹורה ּד"ּברכּו ּבאֹופן להיֹות צרי הּתֹורה ׁשּלימּוד ז"ל ֹותינּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

הּמצֹות. מּקּיּום חלק - הּמצֹות ּדברּכת הענין ּכללּות ׁשּזהּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהארץ"),
הּלימּוד  ּכאׁשר ּדוקא זה הרי - ּבפֹועל ּבמעׂשה להתנהג ּכיצד ידע ׁשעל־ידי־זה ּבאֹופן יהיה הּתֹורה ׁשּלימּוד ּכדי ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָּובפׁשטּות:
לאחרי  נעׂשה וזה רצֹונֹו. ּכפי הּתֹורה ּדברי את לפרׁש ׁשּמנּסה ּבאֹופן ולא לֹו, אֹומרת ׁשהּתֹורה מה ׁשּלֹומד ּבאֹופן ְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּוא
מגּלה  ּכדבעי, הּוא הּלימּוד ׁשאז ,"ּבתֹורת לּבי ּד"ּפתח הענין נפעל ׁשעל־ידי־זה ּתהיה", לּכל ּכעפר ּד"ונפׁשי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹההקּדמה

ּכהלכה. ּבּתֹורה ֲִַַָָָָּפנים
ּד"ונפׁשי הענין ּכללּות מּוצבּכּכּכּכעפר עפר עפר עפר והרי "סּולם ׁשהיא הּתפילה, עבֹודת על־ידי נפעל ּתהיה" ּכללּות ארצהארצהארצהארצהלּכל ׁשּזהּו גֹו'", ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

ּביֹותר  מּטה למּטה הּירידה ׁשעל־ידי היינּו, הּמצֹות), ּדמעׂשה הּכללי הּתֹוכן (ּבדּוגמת למעלה מּלמּטה ּדהעלאה ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָהענין
מּמציאּות ּכּכּכּכעפר עפר עפר עפר ("ונפׁשי למעלה ּביֹותר, נעלית לדרּגא מתעּלה ׁשהּוא היינּו, רּבנן". מלכי ּד"מאן העילּוי נפעל ּתהיה") לּכל ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ

העֹולם. מציאּות מּכללּות ּולמעלה ׁשּמּסביבֹו, הענינים ְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָָּכל
ּדהלכתא, אּליּבא ׁשמעּתא לאסּוקי ּבפֹועל, למעׂשה הּנֹוגע ּבאֹופן הּוא הּתֹורה לימּוד ׁשּכאׁשר ּתרס"ו ּבהמׁש ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָוכּמבֹואר
לא  (ׁשּמא ופחד יראה ׁשל ּתנּועה אצלֹו ּפֹועל זה הרי ּבפֹועל, ּבמעׂשה יתנהגּו הּתֹורה ּבלימּוד ׁשּלֹו הּפסק־ּדין יסֹוד ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹׁשעל
הּׁשקלא־וטריא  ּכל (לאחרי מצליח הּוא הרי כּו' ׁשּלֹו והּביטּול  הּיראה על־ידי ודוקא חס־וׁשלֹום), הענין אמיּתית ּכפי ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָיכּון

ּבפֹועל. למעׂשה ּבנֹוגע ּפסק־ּדין - והאמיּתית הּנכֹונה הּמסקנא את להּסיק הּתֹורה) ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָּדלימּוד
לימּוד  ּכאׁשר - האדם ּבעבֹודת ּוב"ן ּדמ"ה החיּבּור נפעל ּכיצד מּובן אחד.ועל־ּפי־זה לדבר נעׂשים הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּומּטה, מעלה ּדחיּבּור הענין ּכללּות ׁשּזהּו מאחר - ּכּולנה על העֹולה ּכללי ענין הּוא ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד ׁשהענין מּובן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָעל־ּפי ־זה
ּוב"ן). מ"ה ּבדּוגמת הם וגּוף ׁשּנׁשמה מקֹומֹות ּבכּמה (ּכמבֹואר והּגּוף הּנׁשמה ּדחיּבּור הענין ּוכללּות ּומצֹות, ּדתֹורה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָהחיּבּור
ּכי  - ּוב"ן) מ"ה (חיּבּור והּגּוף הּנׁשמה חיּבּור לאחרי רק ׁשּיכת ּכּדרּוׁש, ּומצֹותיה הּתֹורה ּדקּיּום העבֹודה ׁשּכללּות ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָּובפרט

הּמתאים. ּבאֹופן ּומצֹותיה הּתֹורה את לקּים יכֹולה היא הרי ּבּגּוף, מלּוּבׁשת הּנׁשמה ּכאׁשר ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּדוקא
ׁשהם  ּכפי יׂשראל ּבני אֹודֹות הּמדּוּבר הרי - יׂשראל" "ּבׁשביל נברא ּכּולֹו העֹולם ׁשּכל ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָועל־ּדר־זה

ּדוקא. ּבגּוף ּדנׁשמה ְְְְִֶַָָָּבאֹופן
יׂשראל, ּבני את צו ׁשּנאמר לּתֹורה, אפילּו ּדבר, לכל קדמה יׂשראל ׁשל ׁשּמחׁשבּתם ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָועל־ּדר־זה
יׂשראל  לבני הּתֹורה נתינת ּכי ּדוקא, ּבגּוף ּדנׁשמה ּבאֹופן ׁשהם ּכפי ּבני־יׂשראל על אמּור זה הרי - יׂשראל ּבני אל ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּדּבר

יׂשראל) ּבני אל ּדּבר יׂשראל, ּבני את "ילּוד ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשלימלימלימלימּוּוּוּותתתתּהּהּהּה(צו ּדבׂשר־ודם, הענין הּודגׁש ּובמּתן־ּתֹורה מּתן־ּתֹורה, ּבעת נפעלה ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ּדוקא. ּבגּוף נׁשמה ְְְִַָָָָאּׁשה",

יד נא "ׂשים לֹו אמר ׁשאברהם אליעזר, ּבפרׁשת ׁשּמצינּו ּכפי ּבעֹולם, מצוה ׁשל ענין ּכבר היה מּתן־ּתֹורה קֹודם ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָואפילּו
זאת  - כּו'" ראׁשֹונה מצוה היתה והּמילה כּו' מצוה ׁשל חפץ ּבידֹו ׁשּיּטֹול צרי "ׁשהּנׁשּבע רׁש"י ּוכפירּוׁש ירכי", ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּתחת

העליֹון. רצֹון עם ּגׁשמי ּדבר ּבין וחיּבּור צותא ומעלה, מּטה ּדחיּבּור הענין ּכבר התחיל ׁשאז ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָאֹומרת,
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- וגּוף) נׁשמה וחיּבּור יחּוד (ּבדּוגמת ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד הענין ּכללּות ׁשּזהּו ורבקה, ּדיצחק הּׁשידּו נפעל - מּזה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּוכתֹוצאה

ּומצֹותיה. הּתֹורה ּכל ְְִֶַָָָָּכללּות
אליעזר  ׁשל ּבתפילתֹו ּדוקא הּנה - ּוב"ן) מ"ה (יחּוד ורבקה ּדיצחק הּׁשידּו ׁשּבענין העילּוי ּגֹודל ׁשּמּצד מּובן ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָועל־ּפי־זה

" ׁשּנענה ּדברֹו", ירּוץ מהרה ּד"עד הענין ׁשלימּות לדּבר".טרםטרםטרםטרםנפעל ּכילה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ß oeygxn `"k iyiy mei ß

äë(à):äøeè÷ dîLe äMà çwiå íäøáà óñiå©Ÿ̄¤©§¨¨²©¦©¬¦−̈§¨¬§¨«
i"yx£‰¯eË˜∑(ב"ר) נזּדּוגה ׁשּלא ּפתחּה, וׁשּקׁשרה ּכקטרת. מעׂשיה ׁשּנאים ׁשם על 'קטּורה', ונקראת הגר, זֹו ¿»ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

מאברהם  ׁשּפרׁשה מּיֹום .לאדם ְְְִֵֶַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(174 'nr eh zegiy ihewl)

הגרהגרהגרהגר א)זזזזֹוֹוֹוֹו כה, (רש"י ָָָָָָָָ
ּומּובן, הּׁשכינה, ּכנפי ּתחת רּבים אנׁשים להכניס הצליח אבינּו אברהם ּדהּנה לֹומר, ויׁש להגר. ׁשהּכּונה לֹו מּנין לׁשאל, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹיׁש
הּדבר  יּתכן ּכיצד וקׁשה: ּבחּייו). ּתׁשּובה עׂשה (ויׁשמעאל ּביתֹו אנׁשי על ּגדֹולה הׁשּפעה לֹו ׁשהיתה וקל־וחמר, ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹּבמּכל־ׁשּכן
חזרה  אכן ׁשהיא רׁש"י אֹומר זה על ּבתׁשּובה. לחזר עליה להׁשּפיע הצליח לא ואברהם אביה, ּבית לגּלּולי חזרה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹׁשהגר

ּכקטרת. נאים מעׂשיה היּו ּכבר ׁשעכׁשו לרמז ּכדי "קטּורה", הּתֹורה לּה קֹוראת ולכן ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹּבתׁשּובה,

(á)-úàå ïãî-úàå ïL÷é-úàå ïøîæ-úà Bì ãìzå©¥´¤À¤¦§¨Æ§¤¨§½̈§¤§−̈§¤
:çeL-úàå ÷aLé-úàå ïéãî¦§®̈§¤¦§−̈§¤«©

(â)eéä ïãã éðáe ïãc-úàå àáL-úà ãìé ïL÷éå§¨§¨´¨©½¤§−̈§¤§¨®§¥´§À̈¨²
:íénàìe íLeèìe íøeMà©¦¬§¦−§ª¦«

i"yx£ÌLeËÏe Ì¯eM‡∑ אּמֹות ראׁשי הּמקרא,(ב"ר)ׁשם לׁשֹון על ליּׁשבֹו לי אין אּונקלֹוס ׁשל והּתרּגּום . «ƒ¿ƒְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֻ

dÓLeא  ‡˙z‡ ·ÈÒe Ì‰¯·‡ ÛÈÒB‡Â¿≈«¿»»¿≈ƒ¿»¿«
:‰¯eË¿̃»

ÈÂ˙ב  Ô„Ó ˙ÈÂ ÔL˜È ˙ÈÂ Ô¯ÓÊ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂƒ≈«≈»ƒ¿»¿»»¿»¿»¿»¿»
:ÁeL ˙ÈÂ ˜aLÈ ˙ÈÂ ÔÈ„Óƒ¿»¿»ƒ¿»¿»«

„„Ôג  È·e Ô„c ˙ÈÂ ‡·L ˙È „ÈÏB‡ ÔL˜ÈÂ¿»¿»ƒ»¿»¿»¿»¿≈¿»
:ÔÂ‚Ïe ÔÈeÎLÏÂ ÔÈ¯ÈMÓÏ BÂ‰¬¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»

mdxa` ly`

(`)Y äøeè÷xbd Ff±dOn oM cnFl §¨¨¨¥¥¦©
rnWOW ,"mdxa` sqFIe" aEzMX¤¨©¤©§¨¨¤©§©
okl mcFw dX`l Fl dzid xaMW¤§¨¨§¨§¦¨¤¨¥

)a"rx(dxFn "sqFIe" oFWNW ipRn ,¦§¥¤§©¤¤
ixde ,dX` cFr `Up FYW`l sqFpAW¤§¨§¦§¨¨¦¨©£¥
,gNiW `Ed xbd z`e dxhtp dxÜ¨¦§§¨§¤¨¨¦©
dpEMd `N` ?"sqFIe" Edn oM m`e§¦¥©©¤¤¨©©¨¨
mrR `Up gNiXW dX` DzF` z`W¤¤¨¦¨¤¦©¨¨©©

dIpW)dcya x`a(,ck lirl i"Wx d`xE . §¦¨§¥©¦§¥
.e wEqR oOwl .aq§©¨¨

íéàpL íL ìò "äøeè÷" úàø÷ðå§¦§¥§¨©¥¤¨¦
úøè÷k äéNòî±d`x .zxFhTd gixM ©£¤¨¦§Ÿ¤§¥©©§¤§¥

."al gOUi zxhwE onW" :h ,fk ilWn¦§¥¤¤§Ÿ¤§©©¥
lMn" :eh dEvY `nEgpY WxcnaE§¦§©©§¨§©¤¦¨
."zxFhTd FnM ilr aiag oi` zFpAxTd©¨§¨¥¨¦¨©§©§¤

lirl i"Wx azMW iR lr s`e)ci ,`k( §©©¦¤¨©©¦§¥
xnFl Wi ,dia` ziA ilENbl dxfgW¤¨§¨§¦¥¥¨¦¨¥©
dzUr mdxa`l z`ViPW iptNW¤¦§¥¤¦¥§©§¨¨¨§¨

daEWY)ipewfg(dn EdGW xnFl Wie . §¨§¥©¤¤©

oFWlA "diUrn mi`p" :i"Wx xnF`X¤¥©¦¨¦©£¤¨¦§
."diUrn mi`p" dYr wxW ,dedŸ¤¤©©¨¨¦©£¤¨

dçút äøLwLå±oFWl `Ed "dxEhw" §¤¨§¨¦§¨§¨§
.ziOx`A xWw¤¤©£©¦

äLøtL íBiî íãàì äâecæð àlL¤Ÿ¦§©§¨§¨¨¦¤¨§¨
íäøáàî±dxfgW s`WilENblziA ¥©§¨¨¤©¤¨§¨§¦¥¥

Dnvr dxnW df oiprNW ixd ,dia`̈¦¨£¥¤§¦§¨¤¨§¨©§¨
zxFz"A azke ."DgzR dxWw"e§¨§¨¦§¨§¨©§©
o`M oi`W mB x`Fan dfAW ,"mgpn§©¥¤¨¤§¨©¤¥¨

.FzWExB xifgn lW xEQi`a dxez ¦¤©£¦§¨
(b)Y íLeèìe íøeMàiW`x mW ©¦§¦¥¨¥

zFO`±lM eil` Eqgizp eipAn cg` ª¤¨¦¨¨¦§©£¥¨¨
lM eil` Eqgizp xg`de ,mixEX`d̈©¦§¨©¥¦§©£¥¨¨

miWEhNd)m"`x(,oM Wxtl KxvEde . ©§¦§§©§¨¥¥
Eid occ ipaE" :aEzMW mEXn¦¤¨§¥§¨¨
occ ipaE" :azM `le ,"mixEX ©̀¦§Ÿ¨©§¥§¨
iW`x Eid "occ ipA"W Epid ,"mixEX ©̀¦©§¤§¥§¨¨¨¥

miWEhl lWe mixEX` lW dOE`)`"eb(. ¨¤©¦§¤§¦
WExiR mB `Ed oMW xnFl Kixve§¨¦©¤¥©¥

ipRn FwiYrd `l i"Wxe ,"miO`lE"§ª¦§©¦Ÿ¤§¦¦§¥
FzEhiWRFnvr "miO`l" oFWl oMW , §¦¤¥§§ª¦©§

:xnFl Wi F` .zFO` iW`x lr dxFn¤©¨¥ª¥©
Edf "miO`lE"W xnFl i"Wx zpEMW¤©¨©©¦©¤§ª¦¤

" lW FWExiRmixEX`EmiWEhlmdW ," ¥¤©¦§¦¤¥
.zFOE` iW`x ,"miO`l" Eid̈§ª¦¨¥

ìò BáMéì éì ïéà ñBì÷ðeà ìL íebøúå§©§¤§§¥¦§©§©
ìàø÷nä ïBL±oiA xWTd dn iM §©¦§¨¦©©¤¤¥

.dpgnl mixEX ©̀¦§©£¤
LøtL)±lM mipFW`x miqEtcA ¤¥©¦§¦¦¦¨

rhTd`vnp Fpi` oke .Fpi` xBqEOd ©¤©©§¨¥§¥¥¦§¨
mi`zn Fpi` mbe .i"Wx iWxtnA¦§¨§¥©¦§©¥©§¦
ixaC z` dgCW ,ok iptl i"Wx ixacl§¦§¥©¦¦§¥¥¤¨¨¤¦§¥
.maXil `A o`M ENi`e ,qFlwpE`§§§¦¨¨§©§¨
cg` lW zxgE`n ztqFY FGW d`xpe§¦§¤¤¤¤§¤¤¤¤¨

.miwiYrOd©©§¦¦
ì ,"ïéøéMîì"øîàz íàå .äðçî ïBL §©¦§¨§©£¤§¦Ÿ©

úéãBñé dðéàL ó"ìàä éðtî ïk BðéàL¤¥¥¦§¥¨¨¤¤¥¨§¦
±,"mixEX`" Wxtl xWt` i` okle§¨¥¦¤§¨§¨¥©¦

dxy iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"k iyiy meil inei xeriy
ׁשאין  ּתבֹות לנּו הרי יסֹודית, ׁשאינּה האל"ף מּפני ּכן ׁשאינֹו ּתאמר ואם מחנה. לׁשֹון למּׁשירין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּפרׁש
ׁשמן", אסּו" ּוכמֹו רגלים", "נכה מן ׁשהּוא ,"אנ "חֹומת ּכמֹו: ּבראׁשם, אל"ף והֹוסיפּו אל"ף ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבראׁשם

וסכּת" "ורחצּת מן אּפדנֹו,∑ÌLeËÏe.ׁשהּוא ּבאהלי איׁש ונֹוסעים ואנה אנה הּמתּפּזרים אהלים ּבעלי הם ְְְְְִֶַַָָ¿ƒְְְְְְְֲֳֳִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
אֹומר: הּוא ל)וכן א ּבזֹו(שמואל זֹו מתחּלפֹות ונּו"ן למ"ד ׁשּכן ּכלֿהארץ", עלּֿפני נטּוׁשים ."והּנה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

(ã)ðçå øôòå äôéò ïéãî éðáeäòcìàå òãéáàå C §¥´¦§À̈¥¨³¨¥̧¤Æ©«£½Ÿ©«£¦−̈§¤§¨¨®
:äøeè÷ éða älà-ìk̈¥−¤§¥¬§¨«

(ä):÷çöéì Bì-øLà-ìk-úà íäøáà ïziå©¦¥¯©§¨¨²¤¨£¤−§¦§¨«
i"yx£'B‚Â Ì‰¯·‡ ÔziÂ∑:לאברהם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ׁשאמר לֹו, נתן ּדאתיקי' 'ּברּכת נחמיה: רּבי אמר «ƒ≈«¿»»¿ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ליצחק  מסרן ואברהם ׁשּתרצה, מי את לבר ּביד מסּורֹות הּברכֹות ּברכה", ."והיה ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

(å)íäøáà ïúð íäøáàì øLà íéLâìétä éðáìå§¦§¥³©¦«©§¦Æ£¤´§©§¨½̈¨©¬©§¨−̈
äîã÷ éç epãBòa Bða ÷çöé ìòî íçlLéå úðzî©¨®Ÿ©§©§¥º¥©̧¦§¨³§Æ§¤´©½¥−§¨

:íã÷ õøà-ìà¤¤¬¤¤«¤
i"yx£ÌL‚Ït‰∑(ב"ר),ּכתיב ּפלגׁשים חסר ּבכתּבה, נׁשים קטּורה. היא הגר, היא אחת, ּפּלגׁש אּלא היתה ׁשּלא «ƒ«¿ƒְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ

Ú„È·‡Âד  CBÁÂ ¯ÙÚÂ ‰ÙÈÚ ÔÈ„Ó È·e¿≈ƒ¿»≈»»≈∆«¬«¬ƒ»
:‰¯eË˜ Èa ÔÈl‡ Ïk ‰ÚcÏ‡Â¿∆¿»»»ƒ≈¿≈¿»

ÁˆÈÏ˜:ה  dÏÈc Ïk ˙È Ì‰¯·‡ ·‰ÈÂƒ««¿»»»»ƒ≈¿ƒ¿»

‡·¯‰Ìו  ·‰È Ì‰¯·‡Ï Èc ‡˙ÈÁÏ È·ÏÂ¿ƒ¿≈¿≈»»ƒ¿«¿»»¿««¿»»
‡e‰c „BÚa d¯a ˜ÁˆÈ ÏÚÓ ÔepÁlLÂ ÔzÓ«¿»¿«¿ƒ≈«ƒ¿»¿≈¿¿

:‡ÁÈ„Ó Ú¯‡Ï ‡Óe„È˜ Ìi«̃»ƒ»«¬«»ƒ¿»

mdxa` ly`

on Dpi` s"l`d iM ,"oixXnl" oFWNn¦§§©¦§¨¦¨¨¤¥¨¦
."mixEW" aEzM ENi`kE ,cFqid©§§¦¨¦

íLàøa ïéàL úBáz eðì éøä£¥¨¥¤¥§Ÿ¨
Bîk ,íLàøa ó"ìà äôñBzðå ó"ìà̈¤§¦§¨¨¤§Ÿ¨§

ðà úîBç""C±.f ,f qFnr ©£¨¨
"íéìâø äëð" ïî àeäL±a l`EnW ¤¦§¥©§¨¦§¥

milbx xEaW .a ,c)my i"yx(,xnFlM . §©§©¦§©
:mW qFnr i"WxA la` .dxEaW dnFg¨§¨£¨§©¦¨¨
,`picC `xEW lr" ± "Kp` znFg lr"©©£¨©¨§¦¨
hEg iaxr oFWl Kp` ,WpFC xzR oke§¥¨©©£¨§£¨¦
hiAi DA xW` zxtFrd zlFwWOd ew©©¦§¤¨¤¤£¤¨©¦
o`M s` ,qFniCd xXil dnFgd dpFA¤©¨§©¥©¦©¨

."hRWn zlFwWn ew oFWl `Ed§©¦§¤¦§¨
"ïîL Ceñà" Bîëe±.a ,c a mikln §¨¨¤§¨¦

mB d`xE .cFqid on Dpi` DA s"l`dW¤¨¨¤¨¥¨¦©§§¥©
i"Wx d`x la` .k ,`k l`wfgi i"Wx©¦§¤§¥£¨§¥©¦
`id Ff daizA s"l`dW i ,hn oOwl§©¨¤¨¨¤§¥¨¦
.miwxtl EPOn ltFPW `N` ,cFqid on¦©§¤¨¤¥¦¤¦§¨¦
miNdzaE mW miklnA i"Wx azM oke§¥¨©©¦¦§¨¦¨¦§¦¦

.oEIr Kixve .d ,hiw§¨¦¦
"zëñå zöçøå" ïî àeäL±b ,b zEx. ¤¦§¨©§§¨©§§

íä "íLeèìe"±.qFlwpE` WExitl §¦¥§¥§§
äðàå äðà íéøftúnä íéìäà éìòa©£¥Ÿ¨¦©¦§©§¦¨¤¨¨¨

±.el ,a ` mikln aEzMd oFWl iR lr©¦§©¨§¨¦
"Bðãtà éìäà"a Léà íéòñBðå± §§¦¦§¨¢¥©©§

.FpFnx` ild` :FWExitE .dn ,`i l`IpC̈¦¥¥¨¢¥©§
ìò íéLèð äpäå" :øîBà àeä ïëå§¥¥§¦¥§ª¦©

"õøàä ìë éðt±.fh ,l ` l`EnW §¥¨¨¨¤§¥
.c ,`q dAx ziW`xA i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¥¦©¨

Bæa Bæ úBôlçúî ï"eðå ã"îì ïkL(.± ¤¥¨¤§¦§©§§
.oFWNdn odi`vFOW z"plhc zFIzF`A§¦¤¨¥¤¥©¨
lM" :eh ,`k dirWi i"Wx mB d`x§¥©©¦§©§¨¨
zFidl miaFxw mdi`vFn xW` zFIzF`¦£¤¨¥¤§¦¦§
[oFbM] ,FfA Ff zFtNgzn cg` mFwOn¦¨¤¨¦§©§¨§

."c"nlA o"Epc dxez §¨¤
(d)'Bâå íäøáà ïziåiAx xn` ± ©¦¥©§¨¨§¨©©¦

dingp±.e ,`q dAx ziW`xA d`x §¤§¨§¥§¥¦©¨
é÷éúéc úkøa±oFW`x qEtcA ¦§©§¨¥¥¦§¦

qEtcaE ."iwizicE dkxA" :`qxiBd©¦§¨§¨¨§¨¥¥¦§
."FNW iwiziC dkxA" :`qxiBd inFx¦©¦§¨§¨¨§¨¥¥¤
z` wgvil xqn mdxa`W ,xnFlM§©¤©§¨¨¨©§¦§¨¤
lATW FNW "dpYn xhW"de dkxAd©§¨¨§©§©©¨¨¤¤¦¥
zlFkid EpidC ,`EdÎKExAÎWFcTdn¥©¨¨§©§©§¤
oFWl z` Wxtn `Ed df iR lre ,Kxal§¨¥§©¦¤§¨¥¤§

lM z` mdxa` oYIe" :wEqRdxW` ©¨©¦¥©§¨¨¤¨£¤
FlWFcTdn Fl oYiPX dn EpidC ,"§©§©¤¦©¥©¨

`Ed KExA)lld sqei(xhW ± "iwiziC" . ¨§¨¥¥§©
d`Ev)a ,gi w"en i"yx(`C :FWExitE , ©¨¨¥¨

rxn aikW ixacC ,mEwiY z`f ± EwiY¥Ÿ¥§¦§¥§¦§©
EnC oixEqnke miaEzkM)` ,bi n"a i"yx(. ¦§¦§¦§¦¨

Bì ïúð±xhW Fl ozPW Wxtl oi` iM ¨©¦¥§¨¥¤¨©§©
ixdW ,Fl xW` lM lr WOn dpYn©¨¨©¨©¨£¤¤£¥
i"WxA x`FanM Fl ozp xaM df z ¤̀¤§¨¨©©§¨§©¦

.i ,ck lirl§¥

àeä-Ceøa-LBãwä Bì øîàL¤¨©©¨¨
íäøáàì±.a ,ai lirl §©§¨¨§¥

úBøeñî úBëøaä ,"äëøa äéäå"¤§¥§¨¨©§¨§
äöøzL éî úà Cøáì Eãéa± §¨§§¨¥¤¦¤¦§¤

.mW i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨
÷çöéì íøñî íäøáàå±i"Wx d`xE §©§¨¨§¨¨§¦§¨§¥©¦

.ipXd WExiRA `i wEqR oOwle dxez §©¨¨©¥©¥¦
(e)Y íLâìétäaizM xqg±,xnFlM ©¦©§¦¨¥§¦§©

.iEAix lr dxFOd m"Od iptl c"Ei xqg̈¥¦§¥©¥©¤©¦
,i"Wx lW dxFY xtqA did KMW d`xPM©¦§¤¤¨¨¨§¥¤¨¤©¦

.`ln aizkA `Ed EpNW mixtQA la £̀¨©§¨¦¤¨¦§¦¨¥
àéä ,úçà Lâlt àlà äúéä àlL¤Ÿ¨§¨¤¨¦¤¤©©¦

äøeè÷ àéä øâä±D`UPW oeiMnE ¨¨¦§¨¦¥¨¤§¨¨
d`xwPWM dNgY ,minrt iYW mdxa ©̀§¨¨§¥§¨¦§¦¨§¤¦§§¨
ixd ,dxEhw d`xwPWM KMÎxg`e xbd̈¨§©©¨§¤¦§§¨§¨£¥

miWblR iYW Fl Eid ENi`M df)iaxd(. ¤§¦¨§¥¦©§¦
äáeúk àìa íéLâìét ,äaúëa íéLð̈¦¦§ª¨¦©§¦§Ÿ§¨

±s` WbliR Edn o`M i"Wx x`aOX dn©¤§¨¥©¦¨©¦¤¤©
,"FWblitE" :ck ,ak lirl xMfp xaMW¤§¨¦§©§¥¦©§
mEXn :xnFl Wi ,FWxiR `l mWe§¨Ÿ¥§¥©¦

WzEhWtAoaEOke) dgtW Ff WbliR ¤§©§¦¤¤¦§¨§©¨
k wEqR mW lirl i"Wx oFWNn mB(, ©¦§©¦§¥¨¨

o`M la` ,FWxtl i"Wx KxvEd `le§Ÿ§©©¦§¨§£¨¨
,dgtW dzid `l xaM xbdW oeiM¥¨¤¨¨§¨Ÿ¨§¨¦§¨

,`k lirl WxFtn ixdW,"dgNWie" :ci ¤£¥§¨§¥©§©§¤¨
o`MW Wxtl i"Wx KxvEd okl̈¥§©©¦§¨¥¤¨
."dAEzM `lA" :WExiRd "WbliR"¦¤¤©¥§Ÿ§¨



סה dxy iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"k iyiy meil inei xeriy
- וגּוף) נׁשמה וחיּבּור יחּוד (ּבדּוגמת ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד הענין ּכללּות ׁשּזהּו ורבקה, ּדיצחק הּׁשידּו נפעל - מּזה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּוכתֹוצאה

ּומצֹותיה. הּתֹורה ּכל ְְִֶַָָָָּכללּות
אליעזר  ׁשל ּבתפילתֹו ּדוקא הּנה - ּוב"ן) מ"ה (יחּוד ורבקה ּדיצחק הּׁשידּו ׁשּבענין העילּוי ּגֹודל ׁשּמּצד מּובן ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָועל־ּפי־זה

" ׁשּנענה ּדברֹו", ירּוץ מהרה ּד"עד הענין ׁשלימּות לדּבר".טרםטרםטרםטרםנפעל ּכילה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ß oeygxn `"k iyiy mei ß

äë(à):äøeè÷ dîLe äMà çwiå íäøáà óñiå©Ÿ̄¤©§¨¨²©¦©¬¦−̈§¨¬§¨«
i"yx£‰¯eË˜∑(ב"ר) נזּדּוגה ׁשּלא ּפתחּה, וׁשּקׁשרה ּכקטרת. מעׂשיה ׁשּנאים ׁשם על 'קטּורה', ונקראת הגר, זֹו ¿»ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

מאברהם  ׁשּפרׁשה מּיֹום .לאדם ְְְִֵֶַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(174 'nr eh zegiy ihewl)

הגרהגרהגרהגר א)זזזזֹוֹוֹוֹו כה, (רש"י ָָָָָָָָ
ּומּובן, הּׁשכינה, ּכנפי ּתחת רּבים אנׁשים להכניס הצליח אבינּו אברהם ּדהּנה לֹומר, ויׁש להגר. ׁשהּכּונה לֹו מּנין לׁשאל, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹיׁש
הּדבר  יּתכן ּכיצד וקׁשה: ּבחּייו). ּתׁשּובה עׂשה (ויׁשמעאל ּביתֹו אנׁשי על ּגדֹולה הׁשּפעה לֹו ׁשהיתה וקל־וחמר, ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹּבמּכל־ׁשּכן
חזרה  אכן ׁשהיא רׁש"י אֹומר זה על ּבתׁשּובה. לחזר עליה להׁשּפיע הצליח לא ואברהם אביה, ּבית לגּלּולי חזרה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹׁשהגר

ּכקטרת. נאים מעׂשיה היּו ּכבר ׁשעכׁשו לרמז ּכדי "קטּורה", הּתֹורה לּה קֹוראת ולכן ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹּבתׁשּובה,

(á)-úàå ïãî-úàå ïL÷é-úàå ïøîæ-úà Bì ãìzå©¥´¤À¤¦§¨Æ§¤¨§½̈§¤§−̈§¤
:çeL-úàå ÷aLé-úàå ïéãî¦§®̈§¤¦§−̈§¤«©

(â)eéä ïãã éðáe ïãc-úàå àáL-úà ãìé ïL÷éå§¨§¨´¨©½¤§−̈§¤§¨®§¥´§À̈¨²
:íénàìe íLeèìe íøeMà©¦¬§¦−§ª¦«

i"yx£ÌLeËÏe Ì¯eM‡∑ אּמֹות ראׁשי הּמקרא,(ב"ר)ׁשם לׁשֹון על ליּׁשבֹו לי אין אּונקלֹוס ׁשל והּתרּגּום . «ƒ¿ƒְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֻ

dÓLeא  ‡˙z‡ ·ÈÒe Ì‰¯·‡ ÛÈÒB‡Â¿≈«¿»»¿≈ƒ¿»¿«
:‰¯eË¿̃»

ÈÂ˙ב  Ô„Ó ˙ÈÂ ÔL˜È ˙ÈÂ Ô¯ÓÊ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂƒ≈«≈»ƒ¿»¿»»¿»¿»¿»¿»
:ÁeL ˙ÈÂ ˜aLÈ ˙ÈÂ ÔÈ„Óƒ¿»¿»ƒ¿»¿»«

„„Ôג  È·e Ô„c ˙ÈÂ ‡·L ˙È „ÈÏB‡ ÔL˜ÈÂ¿»¿»ƒ»¿»¿»¿»¿≈¿»
:ÔÂ‚Ïe ÔÈeÎLÏÂ ÔÈ¯ÈMÓÏ BÂ‰¬¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»

mdxa` ly`

(`)Y äøeè÷xbd Ff±dOn oM cnFl §¨¨¨¥¥¦©
rnWOW ,"mdxa` sqFIe" aEzMX¤¨©¤©§¨¨¤©§©
okl mcFw dX`l Fl dzid xaMW¤§¨¨§¨§¦¨¤¨¥

)a"rx(dxFn "sqFIe" oFWNW ipRn ,¦§¥¤§©¤¤
ixde ,dX` cFr `Up FYW`l sqFpAW¤§¨§¦§¨¨¦¨©£¥
,gNiW `Ed xbd z`e dxhtp dxÜ¨¦§§¨§¤¨¨¦©
dpEMd `N` ?"sqFIe" Edn oM m`e§¦¥©©¤¤¨©©¨¨
mrR `Up gNiXW dX` DzF` z`W¤¤¨¦¨¤¦©¨¨©©

dIpW)dcya x`a(,ck lirl i"Wx d`xE . §¦¨§¥©¦§¥
.e wEqR oOwl .aq§©¨¨

íéàpL íL ìò "äøeè÷" úàø÷ðå§¦§¥§¨©¥¤¨¦
úøè÷k äéNòî±d`x .zxFhTd gixM ©£¤¨¦§Ÿ¤§¥©©§¤§¥

."al gOUi zxhwE onW" :h ,fk ilWn¦§¥¤¤§Ÿ¤§©©¥
lMn" :eh dEvY `nEgpY WxcnaE§¦§©©§¨§©¤¦¨
."zxFhTd FnM ilr aiag oi` zFpAxTd©¨§¨¥¨¦¨©§©§¤

lirl i"Wx azMW iR lr s`e)ci ,`k( §©©¦¤¨©©¦§¥
xnFl Wi ,dia` ziA ilENbl dxfgW¤¨§¨§¦¥¥¨¦¨¥©
dzUr mdxa`l z`ViPW iptNW¤¦§¥¤¦¥§©§¨¨¨§¨

daEWY)ipewfg(dn EdGW xnFl Wie . §¨§¥©¤¤©

oFWlA "diUrn mi`p" :i"Wx xnF`X¤¥©¦¨¦©£¤¨¦§
."diUrn mi`p" dYr wxW ,dedŸ¤¤©©¨¨¦©£¤¨

dçút äøLwLå±oFWl `Ed "dxEhw" §¤¨§¨¦§¨§¨§
.ziOx`A xWw¤¤©£©¦

äLøtL íBiî íãàì äâecæð àlL¤Ÿ¦§©§¨§¨¨¦¤¨§¨
íäøáàî±dxfgW s`WilENblziA ¥©§¨¨¤©¤¨§¨§¦¥¥

Dnvr dxnW df oiprNW ixd ,dia`̈¦¨£¥¤§¦§¨¤¨§¨©§¨
zxFz"A azke ."DgzR dxWw"e§¨§¨¦§¨§¨©§©
o`M oi`W mB x`Fan dfAW ,"mgpn§©¥¤¨¤§¨©¤¥¨

.FzWExB xifgn lW xEQi`a dxez ¦¤©£¦§¨
(b)Y íLeèìe íøeMàiW`x mW ©¦§¦¥¨¥

zFO`±lM eil` Eqgizp eipAn cg` ª¤¨¦¨¨¦§©£¥¨¨
lM eil` Eqgizp xg`de ,mixEX`d̈©¦§¨©¥¦§©£¥¨¨

miWEhNd)m"`x(,oM Wxtl KxvEde . ©§¦§§©§¨¥¥
Eid occ ipaE" :aEzMW mEXn¦¤¨§¥§¨¨
occ ipaE" :azM `le ,"mixEX ©̀¦§Ÿ¨©§¥§¨
iW`x Eid "occ ipA"W Epid ,"mixEX ©̀¦©§¤§¥§¨¨¨¥

miWEhl lWe mixEX` lW dOE`)`"eb(. ¨¤©¦§¤§¦
WExiR mB `Ed oMW xnFl Kixve§¨¦©¤¥©¥

ipRn FwiYrd `l i"Wxe ,"miO`lE"§ª¦§©¦Ÿ¤§¦¦§¥
FzEhiWRFnvr "miO`l" oFWl oMW , §¦¤¥§§ª¦©§

:xnFl Wi F` .zFO` iW`x lr dxFn¤©¨¥ª¥©
Edf "miO`lE"W xnFl i"Wx zpEMW¤©¨©©¦©¤§ª¦¤

" lW FWExiRmixEX`EmiWEhlmdW ," ¥¤©¦§¦¤¥
.zFOE` iW`x ,"miO`l" Eid̈§ª¦¨¥

ìò BáMéì éì ïéà ñBì÷ðeà ìL íebøúå§©§¤§§¥¦§©§©
ìàø÷nä ïBL±oiA xWTd dn iM §©¦§¨¦©©¤¤¥

.dpgnl mixEX ©̀¦§©£¤
LøtL)±lM mipFW`x miqEtcA ¤¥©¦§¦¦¦¨

rhTd`vnp Fpi` oke .Fpi` xBqEOd ©¤©©§¨¥§¥¥¦§¨
mi`zn Fpi` mbe .i"Wx iWxtnA¦§¨§¥©¦§©¥©§¦
ixaC z` dgCW ,ok iptl i"Wx ixacl§¦§¥©¦¦§¥¥¤¨¨¤¦§¥
.maXil `A o`M ENi`e ,qFlwpE`§§§¦¨¨§©§¨
cg` lW zxgE`n ztqFY FGW d`xpe§¦§¤¤¤¤§¤¤¤¤¨

.miwiYrOd©©§¦¦
ì ,"ïéøéMîì"øîàz íàå .äðçî ïBL §©¦§¨§©£¤§¦Ÿ©

úéãBñé dðéàL ó"ìàä éðtî ïk BðéàL¤¥¥¦§¥¨¨¤¤¥¨§¦
±,"mixEX`" Wxtl xWt` i` okle§¨¥¦¤§¨§¨¥©¦

dxy iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"k iyiy meil inei xeriy
ׁשאין  ּתבֹות לנּו הרי יסֹודית, ׁשאינּה האל"ף מּפני ּכן ׁשאינֹו ּתאמר ואם מחנה. לׁשֹון למּׁשירין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּפרׁש
ׁשמן", אסּו" ּוכמֹו רגלים", "נכה מן ׁשהּוא ,"אנ "חֹומת ּכמֹו: ּבראׁשם, אל"ף והֹוסיפּו אל"ף ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבראׁשם

וסכּת" "ורחצּת מן אּפדנֹו,∑ÌLeËÏe.ׁשהּוא ּבאהלי איׁש ונֹוסעים ואנה אנה הּמתּפּזרים אהלים ּבעלי הם ְְְְְִֶַַָָ¿ƒְְְְְְְֲֳֳִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
אֹומר: הּוא ל)וכן א ּבזֹו(שמואל זֹו מתחּלפֹות ונּו"ן למ"ד ׁשּכן ּכלֿהארץ", עלּֿפני נטּוׁשים ."והּנה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

(ã)ðçå øôòå äôéò ïéãî éðáeäòcìàå òãéáàå C §¥´¦§À̈¥¨³¨¥̧¤Æ©«£½Ÿ©«£¦−̈§¤§¨¨®
:äøeè÷ éða älà-ìk̈¥−¤§¥¬§¨«

(ä):÷çöéì Bì-øLà-ìk-úà íäøáà ïziå©¦¥¯©§¨¨²¤¨£¤−§¦§¨«
i"yx£'B‚Â Ì‰¯·‡ ÔziÂ∑:לאברהם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ׁשאמר לֹו, נתן ּדאתיקי' 'ּברּכת נחמיה: רּבי אמר «ƒ≈«¿»»¿ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ליצחק  מסרן ואברהם ׁשּתרצה, מי את לבר ּביד מסּורֹות הּברכֹות ּברכה", ."והיה ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

(å)íäøáà ïúð íäøáàì øLà íéLâìétä éðáìå§¦§¥³©¦«©§¦Æ£¤´§©§¨½̈¨©¬©§¨−̈
äîã÷ éç epãBòa Bða ÷çöé ìòî íçlLéå úðzî©¨®Ÿ©§©§¥º¥©̧¦§¨³§Æ§¤´©½¥−§¨

:íã÷ õøà-ìà¤¤¬¤¤«¤
i"yx£ÌL‚Ït‰∑(ב"ר),ּכתיב ּפלגׁשים חסר ּבכתּבה, נׁשים קטּורה. היא הגר, היא אחת, ּפּלגׁש אּלא היתה ׁשּלא «ƒ«¿ƒְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ

Ú„È·‡Âד  CBÁÂ ¯ÙÚÂ ‰ÙÈÚ ÔÈ„Ó È·e¿≈ƒ¿»≈»»≈∆«¬«¬ƒ»
:‰¯eË˜ Èa ÔÈl‡ Ïk ‰ÚcÏ‡Â¿∆¿»»»ƒ≈¿≈¿»

ÁˆÈÏ˜:ה  dÏÈc Ïk ˙È Ì‰¯·‡ ·‰ÈÂƒ««¿»»»»ƒ≈¿ƒ¿»

‡·¯‰Ìו  ·‰È Ì‰¯·‡Ï Èc ‡˙ÈÁÏ È·ÏÂ¿ƒ¿≈¿≈»»ƒ¿«¿»»¿««¿»»
‡e‰c „BÚa d¯a ˜ÁˆÈ ÏÚÓ ÔepÁlLÂ ÔzÓ«¿»¿«¿ƒ≈«ƒ¿»¿≈¿¿

:‡ÁÈ„Ó Ú¯‡Ï ‡Óe„È˜ Ìi«̃»ƒ»«¬«»ƒ¿»

mdxa` ly`

on Dpi` s"l`d iM ,"oixXnl" oFWNn¦§§©¦§¨¦¨¨¤¥¨¦
."mixEW" aEzM ENi`kE ,cFqid©§§¦¨¦

íLàøa ïéàL úBáz eðì éøä£¥¨¥¤¥§Ÿ¨
Bîk ,íLàøa ó"ìà äôñBzðå ó"ìà̈¤§¦§¨¨¤§Ÿ¨§

ðà úîBç""C±.f ,f qFnr ©£¨¨
"íéìâø äëð" ïî àeäL±a l`EnW ¤¦§¥©§¨¦§¥

milbx xEaW .a ,c)my i"yx(,xnFlM . §©§©¦§©
:mW qFnr i"WxA la` .dxEaW dnFg¨§¨£¨§©¦¨¨
,`picC `xEW lr" ± "Kp` znFg lr"©©£¨©¨§¦¨
hEg iaxr oFWl Kp` ,WpFC xzR oke§¥¨©©£¨§£¨¦
hiAi DA xW` zxtFrd zlFwWOd ew©©¦§¤¨¤¤£¤¨©¦
o`M s` ,qFniCd xXil dnFgd dpFA¤©¨§©¥©¦©¨

."hRWn zlFwWn ew oFWl `Ed§©¦§¤¦§¨
"ïîL Ceñà" Bîëe±.a ,c a mikln §¨¨¤§¨¦

mB d`xE .cFqid on Dpi` DA s"l`dW¤¨¨¤¨¥¨¦©§§¥©
i"Wx d`x la` .k ,`k l`wfgi i"Wx©¦§¤§¥£¨§¥©¦
`id Ff daizA s"l`dW i ,hn oOwl§©¨¤¨¨¤§¥¨¦
.miwxtl EPOn ltFPW `N` ,cFqid on¦©§¤¨¤¥¦¤¦§¨¦
miNdzaE mW miklnA i"Wx azM oke§¥¨©©¦¦§¨¦¨¦§¦¦

.oEIr Kixve .d ,hiw§¨¦¦
"zëñå zöçøå" ïî àeäL±b ,b zEx. ¤¦§¨©§§¨©§§

íä "íLeèìe"±.qFlwpE` WExitl §¦¥§¥§§
äðàå äðà íéøftúnä íéìäà éìòa©£¥Ÿ¨¦©¦§©§¦¨¤¨¨¨

±.el ,a ` mikln aEzMd oFWl iR lr©¦§©¨§¨¦
"Bðãtà éìäà"a Léà íéòñBðå± §§¦¦§¨¢¥©©§

.FpFnx` ild` :FWExitE .dn ,`i l`IpC̈¦¥¥¨¢¥©§
ìò íéLèð äpäå" :øîBà àeä ïëå§¥¥§¦¥§ª¦©

"õøàä ìë éðt±.fh ,l ` l`EnW §¥¨¨¨¤§¥
.c ,`q dAx ziW`xA i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¥¦©¨

Bæa Bæ úBôlçúî ï"eðå ã"îì ïkL(.± ¤¥¨¤§¦§©§§
.oFWNdn odi`vFOW z"plhc zFIzF`A§¦¤¨¥¤¥©¨
lM" :eh ,`k dirWi i"Wx mB d`x§¥©©¦§©§¨¨
zFidl miaFxw mdi`vFn xW` zFIzF`¦£¤¨¥¤§¦¦§
[oFbM] ,FfA Ff zFtNgzn cg` mFwOn¦¨¤¨¦§©§¨§

."c"nlA o"Epc dxez §¨¤
(d)'Bâå íäøáà ïziåiAx xn` ± ©¦¥©§¨¨§¨©©¦

dingp±.e ,`q dAx ziW`xA d`x §¤§¨§¥§¥¦©¨
é÷éúéc úkøa±oFW`x qEtcA ¦§©§¨¥¥¦§¦

qEtcaE ."iwizicE dkxA" :`qxiBd©¦§¨§¨¨§¨¥¥¦§
."FNW iwiziC dkxA" :`qxiBd inFx¦©¦§¨§¨¨§¨¥¥¤
z` wgvil xqn mdxa`W ,xnFlM§©¤©§¨¨¨©§¦§¨¤
lATW FNW "dpYn xhW"de dkxAd©§¨¨§©§©©¨¨¤¤¦¥
zlFkid EpidC ,`EdÎKExAÎWFcTdn¥©¨¨§©§©§¤
oFWl z` Wxtn `Ed df iR lre ,Kxal§¨¥§©¦¤§¨¥¤§

lM z` mdxa` oYIe" :wEqRdxW` ©¨©¦¥©§¨¨¤¨£¤
FlWFcTdn Fl oYiPX dn EpidC ,"§©§©¤¦©¥©¨

`Ed KExA)lld sqei(xhW ± "iwiziC" . ¨§¨¥¥§©
d`Ev)a ,gi w"en i"yx(`C :FWExitE , ©¨¨¥¨

rxn aikW ixacC ,mEwiY z`f ± EwiY¥Ÿ¥§¦§¥§¦§©
EnC oixEqnke miaEzkM)` ,bi n"a i"yx(. ¦§¦§¦§¦¨

Bì ïúð±xhW Fl ozPW Wxtl oi` iM ¨©¦¥§¨¥¤¨©§©
ixdW ,Fl xW` lM lr WOn dpYn©¨¨©¨©¨£¤¤£¥
i"WxA x`FanM Fl ozp xaM df z ¤̀¤§¨¨©©§¨§©¦

.i ,ck lirl§¥

àeä-Ceøa-LBãwä Bì øîàL¤¨©©¨¨
íäøáàì±.a ,ai lirl §©§¨¨§¥

úBøeñî úBëøaä ,"äëøa äéäå"¤§¥§¨¨©§¨§
äöøzL éî úà Cøáì Eãéa± §¨§§¨¥¤¦¤¦§¤

.mW i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨
÷çöéì íøñî íäøáàå±i"Wx d`xE §©§¨¨§¨¨§¦§¨§¥©¦

.ipXd WExiRA `i wEqR oOwle dxez §©¨¨©¥©¥¦
(e)Y íLâìétäaizM xqg±,xnFlM ©¦©§¦¨¥§¦§©

.iEAix lr dxFOd m"Od iptl c"Ei xqg̈¥¦§¥©¥©¤©¦
,i"Wx lW dxFY xtqA did KMW d`xPM©¦§¤¤¨¨¨§¥¤¨¤©¦

.`ln aizkA `Ed EpNW mixtQA la £̀¨©§¨¦¤¨¦§¦¨¥
àéä ,úçà Lâlt àlà äúéä àlL¤Ÿ¨§¨¤¨¦¤¤©©¦

äøeè÷ àéä øâä±D`UPW oeiMnE ¨¨¦§¨¦¥¨¤§¨¨
d`xwPWM dNgY ,minrt iYW mdxa ©̀§¨¨§¥§¨¦§¦¨§¤¦§§¨
ixd ,dxEhw d`xwPWM KMÎxg`e xbd̈¨§©©¨§¤¦§§¨§¨£¥

miWblR iYW Fl Eid ENi`M df)iaxd(. ¤§¦¨§¥¦©§¦
äáeúk àìa íéLâìét ,äaúëa íéLð̈¦¦§ª¨¦©§¦§Ÿ§¨

±s` WbliR Edn o`M i"Wx x`aOX dn©¤§¨¥©¦¨©¦¤¤©
,"FWblitE" :ck ,ak lirl xMfp xaMW¤§¨¦§©§¥¦©§
mEXn :xnFl Wi ,FWxiR `l mWe§¨Ÿ¥§¥©¦

WzEhWtAoaEOke) dgtW Ff WbliR ¤§©§¦¤¤¦§¨§©¨
k wEqR mW lirl i"Wx oFWNn mB(, ©¦§©¦§¥¨¨

o`M la` ,FWxtl i"Wx KxvEd `le§Ÿ§©©¦§¨§£¨¨
,dgtW dzid `l xaM xbdW oeiM¥¨¤¨¨§¨Ÿ¨§¨¦§¨

,`k lirl WxFtn ixdW,"dgNWie" :ci ¤£¥§¨§¥©§©§¤¨
o`MW Wxtl i"Wx KxvEd okl̈¥§©©¦§¨¥¤¨
."dAEzM `lA" :WExiRd "WbliR"¦¤¤©¥§Ÿ§¨



dxyסו iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"k iyiy meil inei xeriy
ּבסנהדרין  ּכדאמרינן ּכתּבה, כא)ּבלא ּדדוד (דף ּופילגׁשים ˙zÓ˙.ּבנׁשים Ì‰¯·‡ Ô∑ ׁשם רּבֹותינּו: ּפרׁשּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָֹֻ»««¿»»«»…ְֵֵֵַ

להם  מסר צא)טמאה להם,.(שם נתן הּכל לֹו, ׁשּנתנּו מּתנֹות ּוׁשאר ׂשרה אֹודֹות על לֹו ּׁשּנּתן מה אחר: ּדבר ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ
מהם  להנֹות רצה .ׁשּלא ֵֵֶֶָָָֹ

(æ)äðL úàî éç-øLà íäøáà éiç-éðL éîé älàå§¥À¤§¥²§¥«©¥¬©§¨−̈£¤¨®§©¬¨¨²
:íéðL Lîçå äðL íéòáLå§¦§¦¬¨−̈§¨¥¬¨¦«

i"yx£ÌÈL LÓÁÂ ‰L ÌÈÚ·LÂ ‰L ˙‡Ó∑'ע ּכבן ק' חטא ּבן ּבלא ה' ּכבן ע' ּובן ,. ¿«»»¿ƒ¿ƒ»»¿»≈»ƒְְְְֵֶֶֶֶֹ

(ç)òáNå ï÷æ äáBè äáéNa íäøáà úîiå òåâiå©¦§©̧©¨¯¨©§¨¨²§¥¨¬−̈¨¥´§¨¥®©
:åénò-ìà óñàiå©¥−̈¤¤©¨«

(è)úøòî-ìà åéða ìàòîLéå ÷çöé Búà eøa÷iå©¦§§¸Ÿ¹¦§¨³§¦§¨¥Æ¨½̈¤§¨©−
øLà ézçä øçö-ïa ïøôò äãN-ìà äìtënä©©§¥¨®¤§¥º¤§³Ÿ¤¸Ÿ©Æ©«¦¦½£¤−

:àøîî éðt-ìò©§¥¬©§¥«
i"yx£Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ∑(ב"ר) ּתׁשּובה יׁשמעאל ׁשעׂשה טֹובה מּכאן ׂשיבה והיא לפניו, יצחק את והֹולי ƒ¿»¿ƒ¿»≈ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָ

ּבאברהם  .ׁשּנאמרה ְְְֱֶֶַָָָ

(é)änL úç-éða úàî íäøáà äð÷-øLà äãOä©¨¤²£¤¨¨¬©§¨−̈¥¥´§¥¥®¨²¨
áà øa÷:BzLà äøNå íäø ª©¬©§¨−̈§¨¨¬¦§«

Ó‡‰ז  ‡ÈÁc Ì‰¯·‡ ÈiÁ ÈL ÈÓBÈ ÔÈl‡Â¿ƒ≈≈¿≈«≈«¿»»«¬»¿»
:ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚ·LÂ¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ

ÈÒ·ח  ‡·Ë e·ÈÒa Ì‰¯·‡ ˙ÈÓe „È‚˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ«¿»»¿≈»»ƒ
:dnÚÏ LÈk˙‡Â ÔÈÓBÈ Ú·Ne¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

ÚÓa¯˙ט  È‰Ba Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ d˙È e¯·˜e¿«»≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒƒ¿»«
ÏÚ Èc ‰‡zÁ ¯Áˆ ¯a ÔB¯ÙÚ Ï˜Áa ‡zÏÙk»∆¿»«¬«∆¿«…«ƒ»»ƒ«

:‡¯ÓÓ Èt‡«≈«¿≈

Ônzי  ‰‡zÁ Èa ÔÓ Ì‰¯·‡ Ô·Ê Èc ‡Ï˜Á«¿»ƒ¿««¿»»ƒ¿≈ƒ»»«»
:d˙z‡ ‰¯NÂ Ì‰¯·‡ ¯·˜˙‡ƒ¿¿««¿»»¿»»ƒ¿≈

mdxa` ly`

aYkp dOl xzFi aFh oaEn zrke§¨¥¨¥¨¨¦§©
`N` dzid `NW s` "miWbliRd"©¦©§¦©¤Ÿ¨§¨¤¨
ipWA xAEcOW mEXn ,zg` WbliR¦¤¤©©¦¤§¨¦§¥
dgtW xFzA dNigYA ,miWbliR ibEq¥¦©§¦©§¦¨§¦§¨

dAEzM `lA KMÎxg`e)iaxd(. §©©¨§Ÿ§¨
ïéøãäðña ïðéøîàãk±.` ,`k ¦§©§¦¨§©§¤§¦

.ãåãc íéLâìéôe íéLðaíäøáà ïúð §¨¦¦©§¦§¨¦¨©©§¨¨
Y úðzîEpizFAx EWxR±oixcdpq ©¨Ÿ¥§©¥©§¤§¦

.` cEOr sFq ,`v©
äàîè íL±micW dUrnE sEXM)i"yx ¥ª§¨¦©£¥¥¦

my(.
íäì øñî±zFpYn Wxtl oi`W ¨©¨¤¤¥§¨¥©¨

wgvil lMd ozp xaM ixdW ,ohEWtM¦§¨¤£¥§¨¨©©Ÿ§¦§¨
)m"`x(Qn d"lW d`xE .dSn) migqR zk §¥§¨©¤¤§¨¦©¨

dxiWr(zaizA fOExn xaCdW , £¦¨¤©¨¨§¨§¥©
c"Ei xqg) "mWblRd"(d`xwl oYPW , ©¦©§¦¨¥¤¦¨§¨§¨

mW ivg EpidC ,"mW blR" zFaiY iYWA¦§¥¥¤¤¥§©§£¦¥
iM ,d`nEh mWl dpEMde ,WFcẅ§©©¨¨§¥§¨¦
FnkE ,dXEcwA dfig` Dl Wi d`nEHd©§¨¥¨£¦¨¦§¨§

.'l`' `xwp dlrnlE FivgOW l"`Oq©¨¥¤¥¤§§©§¨¦§¨¥
úBãBà ìò Bì ïzpL äî :øçà øác̈¨©¥©¤¦©©
ìkä ,Bì eðzpL úBðzî øàLe äøN̈¨§¨©¨¤¦§©Ÿ

íäî úBðäì äöø àlL ,íäì ïúð± ¨©¨¤¤Ÿ¨¨¥¨¥¤
ornl" :bi ,ai lirl i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦§¥§©©

il EpYi ± KxEara il ahii¦©¦©£¥¦§¦
."zFpYnf dxez ©¨

(æ)Lîçå äðL íéòáLå äðL úàî§©¨¨§¦§¦¨¨§¨¥
Y íéðL"miraW" oaM "d`n" oA± ¨¦¤¥¨§¤¦§¦

oaM" Edn Wxtn Fpi` i"WxX dn©¤©¦¥§¨¥©§¤
aFxn EdGW xnFl Wi ,"miraW¦§¦¥©¤¤¥
cilFd mdxa`W ,dpEMdW ,FzEhiWR§¦¤©©¨¨¤©§¨¨¦

miraW oA FnM d`n oA FzFidA)i"yx d`x ¦§¤¥¨§¤¦§¦
fi ,fi lirl(dcxIW gMd zEWYW Epide ,§©§¤¨©Ÿ©¤¨§¨

xzFie .mdxa`A dhlW `l mlFrl̈¨Ÿ¨§¨§©§¨¨§¥
:miptA i"WxA oM qFxbl WIW xAYqn¦§©¥¤¥¦§¥§©¦¦§¦

miraW oaM"gklziW`xaA d`xE ." §¤¦§¦§Ÿ©§¥¦§¥¦
KxC lr la` ,"iFpl miraW oaM" :`hEf¨§¤¦§¦§£¨©¤¤
oaA cgEin iFp WIW xAYqn `l hWRd©§¨Ÿ¦§©¥¤¥§¨§¤

miraW)iaxd(. ¦§¦
àèç àìa "Lîç" ïák "íéòáL" ïáe¤¦§¦§¤¨¥§Ÿ¥§

±oaM d`n oA :Wxtn "cecl liMUn"A§©§¦§¨¦§¨¥¤¥¨§¤
ixdW ,minW oiCOW `hg `lA miraW¦§¦§Ÿ¥§¤¦¦¨©¦¤£¥
dlrn lW oiC ziA oi` dxFY oYn iptl¦§¥©©¨¥¥¦¤©§¨
x`FanM ,dpW d`On zFgR miWiprn©£¦¦¨¦¥¨¨¨©§¨
oaM miraW oaE ,al ,d lirl i"WxA§©¦§¥¤¦§¦§¤
,mce xUA ipiC cSn s` `hg `lA Wng̈¥§Ÿ¥§©¦©¦¥¨¨¨¨
oiWpFr llkl riBd `l oicr ixdW¤£¥£©¦Ÿ¦¦©¦§©¨¦
ixac"A azM df KxC lre .llM§¨§©¤¤¤¨©§¦§¥

."cecg dxez ¨¦
(è)Y ìàòîLéå ÷çöédUrW o`Mn ¦§¨§¦§¨¥¦¨¤¨¨

wgvi z` KilFde daEWY l`rnWi¦§¨¥§¨§¦¤¦§¨
eiptl±ipRn wgvil cFaM wlgW §¨¨¤¨©¨§¦§¨¦§¥

`EdW iR lr s` ,dxiaBd oA FzFid¡¤©§¦¨©©¦¤
EPOn lFcB)b ,aq x"a t"r m"`x(xnFl oi`e . ¨¦¤§¥©

,mznkg itl mzF` dpFn aEzMdW¤©¨¤¨§¦¨§¨¨
aEzM wgvi zzinA ixdW)hk ,dl onwl(: ¤£¥§¦©¦§¨¨

"eipA awrie eUr FzF` ExAwIe"),fh a"a ©¦§§¥¨§©£Ÿ¨¨
a"rq(,`id df xacAW daEWYde .§©§¨¤§¨¨¤¦

F`iadW l`rnWi lW F`hg xTirW¤¦©¤§¤¦§¨¥¤¡¦
didW" KMn rap drx zEAxzl z`vl̈¥§©§¨¨¨©¦¨¤¨¨
ip` xnF`e dXExid lr wgvi mr aixn¥¦¦¦§¨©©§¨§¥£¦
i"Wx oFWlM) "mipW iR lhFpe xFkA§§¥¦§©¦¦§©¦

i ,`k lirl(axiq l`rnWIW Epid , §¥©§¤¦§¨¥¥©
okle ,ixTr WxFiM wgviA xiMdl§©¦§¦§¨§¥¦¨¦§¨¥
KkA did daEWzA Fzxfg lW iEHiAd©¦¤£¨¨¦§¨¨¨§¨
xiMOW Epid ,eiptl wgvi z` KilFdW¤¦¤¦§¨§¨¨©§¤©¦

ixTr WxFiM FA)iaxd(. §¥¦¨¦
íäøáàa øîàpL "äáBè äáéN" àéäå§¦¥¨¨¤¤¡©§©§¨¨

±.eh ,eh lirlE ,g wEqtA o`M̈§¨§¥
dUrIW FxVAW mW i"Wx d`xE§¥©¦¨¤¦§¤©£¤

.daEWY l`rnWii dxez ¦§¨¥§¨

dxy iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"k ycew zayl inei xeriy

(àé)íéýìû Cøáéå íäøáà úBî éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ´©§¨½̈©§¨¬¤¡Ÿ¦−
:éàø éçì øàa-íò ÷çöé áLiå Bða ÷çöé-úà¤¦§¨´§®©¥´¤¦§½̈¦§¥¬©©−Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â C¯·ÈÂ Ì‰¯·‡ ˙BÓ È¯Á‡ È‰ÈÂ∑ּתנחּומי יד)אבלים.נחמֹו ׁשּמסר (סוטה אףֿעלּֿפי אחר: ּדבר «¿ƒ«¬≈«¿»»«¿»∆¿ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
יצחק, את לבר נתירא לאברהם, הּברכֹות את אמר:הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מּמּנּו. יֹוצא עׂשו את ׁשּצפה מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּוברכֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּובא ּבעיניו', ייטב אׁשר את ויבר הּברכֹות ּבעל .'יבא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ß oeygxn a"k ycew zay ß

(áé)äãìé øLà íäøáà-ïa ìàòîLé úãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬Ÿ¦§¨¥−¤©§¨¨®£¤̧¨«§¹̈
:íäøáàì äøN úçôL úéøönä øâä̈¨¯©¦§¦²¦§©¬¨−̈§©§¨¨«

(âé)íúãìBúì íúîLa ìàòîLé éða úBîL älàå§¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½¦§Ÿ−̈§«§Ÿ¨®
:íNáîe ìûaãàå øã÷å úéáð ìàòîLé øëa§³Ÿ¦§¨¥Æ§¨½Ÿ§¥¨¬§©§§¥−¦§¨«

i"yx£Ì˙„ÏB˙Ï Ì˙ÓLa∑ זה אחר זה לדתן .סדר ƒ¿…»¿¿…»ֵֵֶֶֶַַָָ

(ãé):àOîe äîeãå òîLîe¦§¨¬§−̈©¨«
(åè):äîã÷å Léôð øeèé àîéúå ããç£©´§¥½̈§¬¨¦−¨¥«§¨

(æè)íäéøöça íúîL älàå ìàòîLé éða íä älà¥´¤¥º§¥³¦§¨¥Æ§¥´¤§Ÿ½̈§©§¥¤−
:íúnàì íàéNð øNò-íéðL íúøéèáe§¦«Ÿ¨®§¥«¨¨¬§¦¦−§ªŸ¨«

i"yx£Ì‰È¯ˆÁa∑:ּכמֹו ּפתיחה, לׁשֹון מפּצחים, ׁשהם ּבפצחיהֹון, ותרּגּומֹו חֹומה, להם ׁשאין (תהלים ּכרכים ¿«¿≈∆ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ורּננּו"צח) ."ּפצחּו ְְְִַ

È˙יא  ÈÈ C¯·e Ì‰¯·‡ ˙ÈÓc ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«¿ƒ«¿»»»≈¿»»
C‡ÏÓ„ ‡¯Èa ÌÚ ˜ÁˆÈ ·˙ÈÂ d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ¿»ƒ≈»¿«¿«

:dÏÚ ÈÊÁ˙‡ ‡Ói«̃»»ƒ¿¬≈¬«

Ècיב  Ì‰¯·‡ ¯a Ï‡ÚÓLÈ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«ƒ¿»≈««¿»»ƒ
:Ì‰¯·‡Ï ‰¯N„ ‡˙Ó‡ ‡˙¯ˆÓ ¯‚‰ ˙„ÈÏÈ¿≈«»»ƒ¿≈»«¿»¿»»¿«¿»»

ÔB‰˙‰ÓLaיג  Ï‡ÚÓLÈ Èa Ô‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»»¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»«¿
¯„˜Â ˙BÈ· Ï‡ÚÓLÈ„ ‡¯Îea ÔB‰˙„Ïe˙Ï¿¿«¿¿»¿ƒ¿»≈¿»¿≈»

:ÌN·Óe Ï‡a„‡Â¿«¿¿≈ƒ¿»

OÓe‡:יד  ‰Óe„Â ÚÓLÓeƒ¿»¿»«»

Ó„˜Â‰:טו  LÈÙ ¯eËÈ ‡ÓÈ˙Â „„Á¬«¿≈»¿»ƒ»≈¿»

ÔB‰˙‰ÓLטז  ÔÈl‡Â Ï‡ÚÓLÈ Èa Ôep‡ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»«¿
ÔÈ·¯·¯ ¯ÒÚ ÔÈ¯z ÔB‰Èk¯Î·e ÔB‰ÈÁˆÙa¿«¿≈ƒ¿«≈¿≈¬««¿¿ƒ

:ÔB‰Èn‡Ï¿À≈

mdxa` ly`

(`i)Cøáéå íäøáà úBî éøçà éäéå©§¦©£¥©§¨¨©§¨¤
'Bâåmila` inEgpY Fngp ±±i"WxA §¦£©§¥£¥¦§©¦

FkxaE ,eia` lr Fngip" :` ,ci dhFq¨¦£©¨¦¥§
oOwl i"Wx mB d`xE ."mila` zMxA¦§©£¥¦§¥©©¦§©¨
."mila` zMxA ± FzF` Kxaie" :h ,dl©§¨¤¦§©£¥¦

.xE`iAA mW d`xE§¥¨©¥
øçà øác±WExiRl iM ,"Kxaie" Edn ¨¨©¥©©§¨¤¦©¥

did Fngpl `AW oeiM dWw oFW`xd̈¦¨¤¥¨¤¨§©£¨¨
."mgpie" :xnFl Kixv̈¦©©§©¥

àeä-Ceøa-LBãwä øñnL ét-ìò-óà©©¦¤¨©©¨¨
Cøáì àøéúð ,íäøáàì úBëøaä úà¤©§¨§©§¨¨¦§¨¥§¨¥

éðtî ,÷çöé úàåNò úà äôvL ¤¦§¨¦§¥¤¨¨¤¥¨
úBëøaä ìòa àáé :øîà ,epnî àöBé¥¦¤¨©¨Ÿ©©©§¨

åéðéòa áèéé øLà úà Cøáéå± ¦¨¥¤£¤¦©§¥¨
qgiA wx wgvi z` KxaIW ,xnFlM§©¤§¨¥¤¦§¨©§©©

.eUrl qgiA mB dvxi m` F` awril§©£Ÿ¦¦§¤©§©©§¥¨
àeä-Ceøa-LBãwä àáe±zFn xg`l ¨©¨¨§©©

.mdxa ©̀§¨¨
Bëøáe±dkWnp dkxAde ,wgvi z` ¥§¤¦§¨§©§¨¨¦§§¨

e awril odeUrl od)iaxd(WExiR itlE . ¥§©£Ÿ§¥§¥¨§¦¥
z` WxtOW xnFl Kixv i"Wx lW df¤¤©¦¨¦©¤§¨¥¤
mdxa` oYIe" :d wEqR lirl xEn`d̈¨§¥¨©¦¥©§¨¨
dkxA oiprl `le ,xg` otF`A "'ebe§¤©¥§Ÿ§¦§©§¨¨

mW i"Wx WxiRW itM)`"ebe m"`x(F` . §¦¤¥©©¦¨
,lirlC WExiRd itl s`W xWt ¤̀§¨¤©§¦©¥¦§¥
Kxal gMd z` wx Fl xqn mdxa ©̀§¨¨¨©©¤©Ÿ©§¨¥
KxiA `l Fnvr wgvi z` K` ,mixg £̀¥¦©¤¦§¨©§Ÿ¥©

)g"ty(.ai dxez

(bi)Y íúãìBúì íúîLaozcl xcq ¦§Ÿ¨§§Ÿ¨¥¤¥¨¨
df xg` df±itl "mzFclFzl" WExitE ¤©©¤¥§§¨§¦

l`rnWi xFkA" azM okle ,ozcil xcq¥¤¥¨¨§¨¥¨©§¦§¨¥
"zFiap)m"`x(zFnW i"Wx mB d`xE . §¨§¥©©¦§
.i ,gkci dxez

(fh)Y íäéøöçamdl oi`W miMxM §©§¥¤§©¦¤¥¨¤

dnFg±:`l ,dk `xwIe i"Wx mB d`x ¨§¥©©¦©¦§¨
oke ."dnFg oi`n zFgEzR zFxiir"£¨§¥¥¨§¥
`lA ifxRd ixr" :gk ,bi rWFdi i"WxA§©¦§ª©¨¥©§¨¦§Ÿ
zFxir md "mzFxih" df itlE ."dnFg¨§¦¤¦¨¥£¨
okle ,"mdixvg"n Ktidd ,zFxSEan§¨©¥¤¥©§¥¤§¨¥

oke .FWxtl i"Wx gxh `li"Wx WxiR Ÿ¨©©¦§¨§§¥¥©©¦
± sqM zxih" :h ,g mixiXd xiWA§¦©¦¦¦©¤¤
d`x la` ."xvan xirl Dl didp¦§¤¨§¦¦§¨£¨§¥
mFwn" `EdW i ,`l xAcOA i"Wx©¦©¦§¨¤§
aWFn oFWl `EdW ,mdNW oixhlR©§¥¦¤¨¤¤§©
oFWl xg` xaC .mdiTg ircFi mixnFM¨¦§¥ª¥¤¨¨©¥§

."mdixU aWFn©¨¥¤
íäL ,"ïBäéçöôa" :Bîebøúå§©§§©§¥¤¥

ì ,íéçvôîeçöt" Bîk ,äçéút ïBL §ª¨¦§§¦¨§¦§
"eðpøå±dR EgzR .c ,gv miNdY §©§§¦¦¦§¤

EpPxe)b ,b dkin i"yx t"r(.fi dxez §©§



סז dxy iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"k iyiy meil inei xeriy
ּבסנהדרין  ּכדאמרינן ּכתּבה, כא)ּבלא ּדדוד (דף ּופילגׁשים ˙zÓ˙.ּבנׁשים Ì‰¯·‡ Ô∑ ׁשם רּבֹותינּו: ּפרׁשּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָֹֻ»««¿»»«»…ְֵֵֵַ

להם  מסר צא)טמאה להם,.(שם נתן הּכל לֹו, ׁשּנתנּו מּתנֹות ּוׁשאר ׂשרה אֹודֹות על לֹו ּׁשּנּתן מה אחר: ּדבר ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ
מהם  להנֹות רצה .ׁשּלא ֵֵֶֶָָָֹ

(æ)äðL úàî éç-øLà íäøáà éiç-éðL éîé älàå§¥À¤§¥²§¥«©¥¬©§¨−̈£¤¨®§©¬¨¨²
:íéðL Lîçå äðL íéòáLå§¦§¦¬¨−̈§¨¥¬¨¦«

i"yx£ÌÈL LÓÁÂ ‰L ÌÈÚ·LÂ ‰L ˙‡Ó∑'ע ּכבן ק' חטא ּבן ּבלא ה' ּכבן ע' ּובן ,. ¿«»»¿ƒ¿ƒ»»¿»≈»ƒְְְְֵֶֶֶֶֹ

(ç)òáNå ï÷æ äáBè äáéNa íäøáà úîiå òåâiå©¦§©̧©¨¯¨©§¨¨²§¥¨¬−̈¨¥´§¨¥®©
:åénò-ìà óñàiå©¥−̈¤¤©¨«

(è)úøòî-ìà åéða ìàòîLéå ÷çöé Búà eøa÷iå©¦§§¸Ÿ¹¦§¨³§¦§¨¥Æ¨½̈¤§¨©−
øLà ézçä øçö-ïa ïøôò äãN-ìà äìtënä©©§¥¨®¤§¥º¤§³Ÿ¤¸Ÿ©Æ©«¦¦½£¤−

:àøîî éðt-ìò©§¥¬©§¥«
i"yx£Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ∑(ב"ר) ּתׁשּובה יׁשמעאל ׁשעׂשה טֹובה מּכאן ׂשיבה והיא לפניו, יצחק את והֹולי ƒ¿»¿ƒ¿»≈ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָ

ּבאברהם  .ׁשּנאמרה ְְְֱֶֶַָָָ

(é)änL úç-éða úàî íäøáà äð÷-øLà äãOä©¨¤²£¤¨¨¬©§¨−̈¥¥´§¥¥®¨²¨
áà øa÷:BzLà äøNå íäø ª©¬©§¨−̈§¨¨¬¦§«

Ó‡‰ז  ‡ÈÁc Ì‰¯·‡ ÈiÁ ÈL ÈÓBÈ ÔÈl‡Â¿ƒ≈≈¿≈«≈«¿»»«¬»¿»
:ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚ·LÂ¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ

ÈÒ·ח  ‡·Ë e·ÈÒa Ì‰¯·‡ ˙ÈÓe „È‚˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ«¿»»¿≈»»ƒ
:dnÚÏ LÈk˙‡Â ÔÈÓBÈ Ú·Ne¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

ÚÓa¯˙ט  È‰Ba Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ d˙È e¯·˜e¿«»≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒƒ¿»«
ÏÚ Èc ‰‡zÁ ¯Áˆ ¯a ÔB¯ÙÚ Ï˜Áa ‡zÏÙk»∆¿»«¬«∆¿«…«ƒ»»ƒ«

:‡¯ÓÓ Èt‡«≈«¿≈

Ônzי  ‰‡zÁ Èa ÔÓ Ì‰¯·‡ Ô·Ê Èc ‡Ï˜Á«¿»ƒ¿««¿»»ƒ¿≈ƒ»»«»
:d˙z‡ ‰¯NÂ Ì‰¯·‡ ¯·˜˙‡ƒ¿¿««¿»»¿»»ƒ¿≈

mdxa` ly`

aYkp dOl xzFi aFh oaEn zrke§¨¥¨¥¨¨¦§©
`N` dzid `NW s` "miWbliRd"©¦©§¦©¤Ÿ¨§¨¤¨
ipWA xAEcOW mEXn ,zg` WbliR¦¤¤©©¦¤§¨¦§¥
dgtW xFzA dNigYA ,miWbliR ibEq¥¦©§¦©§¦¨§¦§¨

dAEzM `lA KMÎxg`e)iaxd(. §©©¨§Ÿ§¨
ïéøãäðña ïðéøîàãk±.` ,`k ¦§©§¦¨§©§¤§¦

.ãåãc íéLâìéôe íéLðaíäøáà ïúð §¨¦¦©§¦§¨¦¨©©§¨¨
Y úðzîEpizFAx EWxR±oixcdpq ©¨Ÿ¥§©¥©§¤§¦

.` cEOr sFq ,`v©
äàîè íL±micW dUrnE sEXM)i"yx ¥ª§¨¦©£¥¥¦

my(.
íäì øñî±zFpYn Wxtl oi`W ¨©¨¤¤¥§¨¥©¨

wgvil lMd ozp xaM ixdW ,ohEWtM¦§¨¤£¥§¨¨©©Ÿ§¦§¨
)m"`x(Qn d"lW d`xE .dSn) migqR zk §¥§¨©¤¤§¨¦©¨

dxiWr(zaizA fOExn xaCdW , £¦¨¤©¨¨§¨§¥©
c"Ei xqg) "mWblRd"(d`xwl oYPW , ©¦©§¦¨¥¤¦¨§¨§¨

mW ivg EpidC ,"mW blR" zFaiY iYWA¦§¥¥¤¤¥§©§£¦¥
iM ,d`nEh mWl dpEMde ,WFcẅ§©©¨¨§¥§¨¦
FnkE ,dXEcwA dfig` Dl Wi d`nEHd©§¨¥¨£¦¨¦§¨§

.'l`' `xwp dlrnlE FivgOW l"`Oq©¨¥¤¥¤§§©§¨¦§¨¥
úBãBà ìò Bì ïzpL äî :øçà øác̈¨©¥©¤¦©©
ìkä ,Bì eðzpL úBðzî øàLe äøN̈¨§¨©¨¤¦§©Ÿ

íäî úBðäì äöø àlL ,íäì ïúð± ¨©¨¤¤Ÿ¨¨¥¨¥¤
ornl" :bi ,ai lirl i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦§¥§©©

il EpYi ± KxEara il ahii¦©¦©£¥¦§¦
."zFpYnf dxez ©¨

(æ)Lîçå äðL íéòáLå äðL úàî§©¨¨§¦§¦¨¨§¨¥
Y íéðL"miraW" oaM "d`n" oA± ¨¦¤¥¨§¤¦§¦

oaM" Edn Wxtn Fpi` i"WxX dn©¤©¦¥§¨¥©§¤
aFxn EdGW xnFl Wi ,"miraW¦§¦¥©¤¤¥
cilFd mdxa`W ,dpEMdW ,FzEhiWR§¦¤©©¨¨¤©§¨¨¦

miraW oA FnM d`n oA FzFidA)i"yx d`x ¦§¤¥¨§¤¦§¦
fi ,fi lirl(dcxIW gMd zEWYW Epide ,§©§¤¨©Ÿ©¤¨§¨

xzFie .mdxa`A dhlW `l mlFrl̈¨Ÿ¨§¨§©§¨¨§¥
:miptA i"WxA oM qFxbl WIW xAYqn¦§©¥¤¥¦§¥§©¦¦§¦

miraW oaM"gklziW`xaA d`xE ." §¤¦§¦§Ÿ©§¥¦§¥¦
KxC lr la` ,"iFpl miraW oaM" :`hEf¨§¤¦§¦§£¨©¤¤
oaA cgEin iFp WIW xAYqn `l hWRd©§¨Ÿ¦§©¥¤¥§¨§¤

miraW)iaxd(. ¦§¦
àèç àìa "Lîç" ïák "íéòáL" ïáe¤¦§¦§¤¨¥§Ÿ¥§

±oaM d`n oA :Wxtn "cecl liMUn"A§©§¦§¨¦§¨¥¤¥¨§¤
ixdW ,minW oiCOW `hg `lA miraW¦§¦§Ÿ¥§¤¦¦¨©¦¤£¥
dlrn lW oiC ziA oi` dxFY oYn iptl¦§¥©©¨¥¥¦¤©§¨
x`FanM ,dpW d`On zFgR miWiprn©£¦¦¨¦¥¨¨¨©§¨
oaM miraW oaE ,al ,d lirl i"WxA§©¦§¥¤¦§¦§¤
,mce xUA ipiC cSn s` `hg `lA Wng̈¥§Ÿ¥§©¦©¦¥¨¨¨¨
oiWpFr llkl riBd `l oicr ixdW¤£¥£©¦Ÿ¦¦©¦§©¨¦
ixac"A azM df KxC lre .llM§¨§©¤¤¤¨©§¦§¥

."cecg dxez ¨¦
(è)Y ìàòîLéå ÷çöédUrW o`Mn ¦§¨§¦§¨¥¦¨¤¨¨

wgvi z` KilFde daEWY l`rnWi¦§¨¥§¨§¦¤¦§¨
eiptl±ipRn wgvil cFaM wlgW §¨¨¤¨©¨§¦§¨¦§¥

`EdW iR lr s` ,dxiaBd oA FzFid¡¤©§¦¨©©¦¤
EPOn lFcB)b ,aq x"a t"r m"`x(xnFl oi`e . ¨¦¤§¥©

,mznkg itl mzF` dpFn aEzMdW¤©¨¤¨§¦¨§¨¨
aEzM wgvi zzinA ixdW)hk ,dl onwl(: ¤£¥§¦©¦§¨¨

"eipA awrie eUr FzF` ExAwIe"),fh a"a ©¦§§¥¨§©£Ÿ¨¨
a"rq(,`id df xacAW daEWYde .§©§¨¤§¨¨¤¦

F`iadW l`rnWi lW F`hg xTirW¤¦©¤§¤¦§¨¥¤¡¦
didW" KMn rap drx zEAxzl z`vl̈¥§©§¨¨¨©¦¨¤¨¨
ip` xnF`e dXExid lr wgvi mr aixn¥¦¦¦§¨©©§¨§¥£¦
i"Wx oFWlM) "mipW iR lhFpe xFkA§§¥¦§©¦¦§©¦

i ,`k lirl(axiq l`rnWIW Epid , §¥©§¤¦§¨¥¥©
okle ,ixTr WxFiM wgviA xiMdl§©¦§¦§¨§¥¦¨¦§¨¥
KkA did daEWzA Fzxfg lW iEHiAd©¦¤£¨¨¦§¨¨¨§¨
xiMOW Epid ,eiptl wgvi z` KilFdW¤¦¤¦§¨§¨¨©§¤©¦

ixTr WxFiM FA)iaxd(. §¥¦¨¦
íäøáàa øîàpL "äáBè äáéN" àéäå§¦¥¨¨¤¤¡©§©§¨¨

±.eh ,eh lirlE ,g wEqtA o`M̈§¨§¥
dUrIW FxVAW mW i"Wx d`xE§¥©¦¨¤¦§¤©£¤

.daEWY l`rnWii dxez ¦§¨¥§¨

dxy iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"k ycew zayl inei xeriy

(àé)íéýìû Cøáéå íäøáà úBî éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ´©§¨½̈©§¨¬¤¡Ÿ¦−
:éàø éçì øàa-íò ÷çöé áLiå Bða ÷çöé-úà¤¦§¨´§®©¥´¤¦§½̈¦§¥¬©©−Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â C¯·ÈÂ Ì‰¯·‡ ˙BÓ È¯Á‡ È‰ÈÂ∑ּתנחּומי יד)אבלים.נחמֹו ׁשּמסר (סוטה אףֿעלּֿפי אחר: ּדבר «¿ƒ«¬≈«¿»»«¿»∆¿ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
יצחק, את לבר נתירא לאברהם, הּברכֹות את אמר:הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מּמּנּו. יֹוצא עׂשו את ׁשּצפה מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּוברכֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּובא ּבעיניו', ייטב אׁשר את ויבר הּברכֹות ּבעל .'יבא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ß oeygxn a"k ycew zay ß

(áé)äãìé øLà íäøáà-ïa ìàòîLé úãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬Ÿ¦§¨¥−¤©§¨¨®£¤̧¨«§¹̈
:íäøáàì äøN úçôL úéøönä øâä̈¨¯©¦§¦²¦§©¬¨−̈§©§¨¨«

(âé)íúãìBúì íúîLa ìàòîLé éða úBîL älàå§¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½¦§Ÿ−̈§«§Ÿ¨®
:íNáîe ìûaãàå øã÷å úéáð ìàòîLé øëa§³Ÿ¦§¨¥Æ§¨½Ÿ§¥¨¬§©§§¥−¦§¨«

i"yx£Ì˙„ÏB˙Ï Ì˙ÓLa∑ זה אחר זה לדתן .סדר ƒ¿…»¿¿…»ֵֵֶֶֶַַָָ

(ãé):àOîe äîeãå òîLîe¦§¨¬§−̈©¨«
(åè):äîã÷å Léôð øeèé àîéúå ããç£©´§¥½̈§¬¨¦−¨¥«§¨

(æè)íäéøöça íúîL älàå ìàòîLé éða íä älà¥´¤¥º§¥³¦§¨¥Æ§¥´¤§Ÿ½̈§©§¥¤−
:íúnàì íàéNð øNò-íéðL íúøéèáe§¦«Ÿ¨®§¥«¨¨¬§¦¦−§ªŸ¨«

i"yx£Ì‰È¯ˆÁa∑:ּכמֹו ּפתיחה, לׁשֹון מפּצחים, ׁשהם ּבפצחיהֹון, ותרּגּומֹו חֹומה, להם ׁשאין (תהלים ּכרכים ¿«¿≈∆ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ורּננּו"צח) ."ּפצחּו ְְְִַ

È˙יא  ÈÈ C¯·e Ì‰¯·‡ ˙ÈÓc ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«¿ƒ«¿»»»≈¿»»
C‡ÏÓ„ ‡¯Èa ÌÚ ˜ÁˆÈ ·˙ÈÂ d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ¿»ƒ≈»¿«¿«

:dÏÚ ÈÊÁ˙‡ ‡Ói«̃»»ƒ¿¬≈¬«

Ècיב  Ì‰¯·‡ ¯a Ï‡ÚÓLÈ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«ƒ¿»≈««¿»»ƒ
:Ì‰¯·‡Ï ‰¯N„ ‡˙Ó‡ ‡˙¯ˆÓ ¯‚‰ ˙„ÈÏÈ¿≈«»»ƒ¿≈»«¿»¿»»¿«¿»»

ÔB‰˙‰ÓLaיג  Ï‡ÚÓLÈ Èa Ô‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»»¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»«¿
¯„˜Â ˙BÈ· Ï‡ÚÓLÈ„ ‡¯Îea ÔB‰˙„Ïe˙Ï¿¿«¿¿»¿ƒ¿»≈¿»¿≈»

:ÌN·Óe Ï‡a„‡Â¿«¿¿≈ƒ¿»

OÓe‡:יד  ‰Óe„Â ÚÓLÓeƒ¿»¿»«»

Ó„˜Â‰:טו  LÈÙ ¯eËÈ ‡ÓÈ˙Â „„Á¬«¿≈»¿»ƒ»≈¿»

ÔB‰˙‰ÓLטז  ÔÈl‡Â Ï‡ÚÓLÈ Èa Ôep‡ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»«¿
ÔÈ·¯·¯ ¯ÒÚ ÔÈ¯z ÔB‰Èk¯Î·e ÔB‰ÈÁˆÙa¿«¿≈ƒ¿«≈¿≈¬««¿¿ƒ

:ÔB‰Èn‡Ï¿À≈

mdxa` ly`

(`i)Cøáéå íäøáà úBî éøçà éäéå©§¦©£¥©§¨¨©§¨¤
'Bâåmila` inEgpY Fngp ±±i"WxA §¦£©§¥£¥¦§©¦

FkxaE ,eia` lr Fngip" :` ,ci dhFq¨¦£©¨¦¥§
oOwl i"Wx mB d`xE ."mila` zMxA¦§©£¥¦§¥©©¦§©¨
."mila` zMxA ± FzF` Kxaie" :h ,dl©§¨¤¦§©£¥¦

.xE`iAA mW d`xE§¥¨©¥
øçà øác±WExiRl iM ,"Kxaie" Edn ¨¨©¥©©§¨¤¦©¥

did Fngpl `AW oeiM dWw oFW`xd̈¦¨¤¥¨¤¨§©£¨¨
."mgpie" :xnFl Kixv̈¦©©§©¥

àeä-Ceøa-LBãwä øñnL ét-ìò-óà©©¦¤¨©©¨¨
Cøáì àøéúð ,íäøáàì úBëøaä úà¤©§¨§©§¨¨¦§¨¥§¨¥

éðtî ,÷çöé úàåNò úà äôvL ¤¦§¨¦§¥¤¨¨¤¥¨
úBëøaä ìòa àáé :øîà ,epnî àöBé¥¦¤¨©¨Ÿ©©©§¨

åéðéòa áèéé øLà úà Cøáéå± ¦¨¥¤£¤¦©§¥¨
qgiA wx wgvi z` KxaIW ,xnFlM§©¤§¨¥¤¦§¨©§©©

.eUrl qgiA mB dvxi m` F` awril§©£Ÿ¦¦§¤©§©©§¥¨
àeä-Ceøa-LBãwä àáe±zFn xg`l ¨©¨¨§©©

.mdxa ©̀§¨¨
Bëøáe±dkWnp dkxAde ,wgvi z` ¥§¤¦§¨§©§¨¨¦§§¨

e awril odeUrl od)iaxd(WExiR itlE . ¥§©£Ÿ§¥§¥¨§¦¥
z` WxtOW xnFl Kixv i"Wx lW df¤¤©¦¨¦©¤§¨¥¤
mdxa` oYIe" :d wEqR lirl xEn`d̈¨§¥¨©¦¥©§¨¨
dkxA oiprl `le ,xg` otF`A "'ebe§¤©¥§Ÿ§¦§©§¨¨

mW i"Wx WxiRW itM)`"ebe m"`x(F` . §¦¤¥©©¦¨
,lirlC WExiRd itl s`W xWt ¤̀§¨¤©§¦©¥¦§¥
Kxal gMd z` wx Fl xqn mdxa ©̀§¨¨¨©©¤©Ÿ©§¨¥
KxiA `l Fnvr wgvi z` K` ,mixg £̀¥¦©¤¦§¨©§Ÿ¥©

)g"ty(.ai dxez

(bi)Y íúãìBúì íúîLaozcl xcq ¦§Ÿ¨§§Ÿ¨¥¤¥¨¨
df xg` df±itl "mzFclFzl" WExitE ¤©©¤¥§§¨§¦

l`rnWi xFkA" azM okle ,ozcil xcq¥¤¥¨¨§¨¥¨©§¦§¨¥
"zFiap)m"`x(zFnW i"Wx mB d`xE . §¨§¥©©¦§
.i ,gkci dxez

(fh)Y íäéøöçamdl oi`W miMxM §©§¥¤§©¦¤¥¨¤

dnFg±:`l ,dk `xwIe i"Wx mB d`x ¨§¥©©¦©¦§¨
oke ."dnFg oi`n zFgEzR zFxiir"£¨§¥¥¨§¥
`lA ifxRd ixr" :gk ,bi rWFdi i"WxA§©¦§ª©¨¥©§¨¦§Ÿ
zFxir md "mzFxih" df itlE ."dnFg¨§¦¤¦¨¥£¨
okle ,"mdixvg"n Ktidd ,zFxSEan§¨©¥¤¥©§¥¤§¨¥

oke .FWxtl i"Wx gxh `li"Wx WxiR Ÿ¨©©¦§¨§§¥¥©©¦
± sqM zxih" :h ,g mixiXd xiWA§¦©¦¦¦©¤¤
d`x la` ."xvan xirl Dl didp¦§¤¨§¦¦§¨£¨§¥
mFwn" `EdW i ,`l xAcOA i"Wx©¦©¦§¨¤§
aWFn oFWl `EdW ,mdNW oixhlR©§¥¦¤¨¤¤§©
oFWl xg` xaC .mdiTg ircFi mixnFM¨¦§¥ª¥¤¨¨©¥§

."mdixU aWFn©¨¥¤
íäL ,"ïBäéçöôa" :Bîebøúå§©§§©§¥¤¥

ì ,íéçvôîeçöt" Bîk ,äçéút ïBL §ª¨¦§§¦¨§¦§
"eðpøå±dR EgzR .c ,gv miNdY §©§§¦¦¦§¤

EpPxe)b ,b dkin i"yx t"r(.fi dxez §©§



dxyסח iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"k ycew zayl inei xeriy
(æé)ìLe äðL úàî ìàòîLé éiç éðL älàåíéL §¥À¤§¥Æ©¥´¦§¨¥½§©¬¨¨²§¦¬

:åénò-ìà óñàiå úîiå òåâiå íéðL òáLå äðL̈−̈§¤´©¨¦®©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤¤©¨«
i"yx£'B‚Â Ï‡ÚÓLÈ ÈiÁ ÈL ‰l‡Â∑ ליחס ּכדי יׁשמעאל? ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו לּמה אּבא: ּבר חּיא רּבי אמר ¿≈∆¿≈«≈ƒ¿»≈¿ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

מאביו  ּכׁשּפרׁש ׁשנה י"ד עבר ּבבית יעקב ׁשּׁשּמׁש למדנּו יׁשמעאל ׁשל מּׁשנֹותיו יעקב. ׁשל ׁשנֹותיו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹּבהם
וגֹו'" יׁשמעאל אל עׂשו וּיל" ׁשּנאמר: יׁשמעאל, מת מאביו, יעקב ּכׁשּפרׁש ׁשהרי לבן, אצל ׁשּבא ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹקדם

נקראת' 'מגּלה ּבסֹוף ׁשּמפרׁש ּתֹולדֹות (ּכמֹו ּפרׁשת ּבסֹוף הביאֹו אּלא∑ÚÂ‚iÂ.)ורׁש"י ּגויעה נאמרה .ּבצּדיקים לא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ«ƒ¿«ְְְֱִִִֶֶַָָָֹ

(çé)íéøöî éðt-ìò øLà øeL-ãò äìéåçî eðkLiå©¦§§¸¥«£¦¹̈©À£¤Æ©§¥´¦§©½¦
:ìôð åéçà-ìë éðt-ìò äøeMà äëàa«Ÿ£−̈©®¨©§¥¬¨¤−̈¨¨«

ÔÈ˙Ï˙eיז  ‰‡Ó Ï‡ÚÓLÈ ÈiÁ ÈL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈«≈ƒ¿»≈¿»¿»ƒ
:dnÚÏ LÈk˙‡Â ˙ÈÓe „È‚˙‡Â ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

‡Ètיח  ÏÚ Èc ‡¯‚Á „Ú ‰ÏÈÂÁÓ B¯Le¿≈¬ƒ»««¿»ƒ««≈
È‰BÁ‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ¯e˙‡Ï ÈËÓ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ»≈¿»««≈»¬ƒ

Ù Ù Ù :‡¯L¿»

mdxa` ly`

(fi)'Bâå ìàòîLé éiç éðL älàåxn` ± §¥¤§¥©¥¦§¨¥§¨©
`A` xA `Ig iAx±.` ,cq zFnai ©¦¦¨©©¨§¨

ìàòîLé ìL åéúBðL eðîð änì±dn ¨¨¦§§¨¤¦§¨¥©
mirWxd zFpW zFpnl EpN),fi dlibn i"yx ¨¦§§¨§¨¦

`"rx(,daEWY dUr l`rnWIW s`e .§©¤¦§¨¥¨¨§¨
mipFnW oA FzFidA wx df did ixd£¥¨¨¤©¦§¤§¦

mdxa` zxihR onfA) dpW rWze(, ¨¥©¨¨¦§©§¦©©§¨¨
lM z` zFpnl Kixv aEzMd did `le§Ÿ¨¨©¨¨¦¦§¤¨
zFpW mB odA zFlElMW eizFpW§¨¤§¨¤©§

FzErWx)`"eb(. ¦§
á÷òé ìL åéúBðL íäa ñçéì éãk± §¥§©¥¨¤§¨¤©£Ÿ

mipW dOM oA ,awri lW eizFpW rcil¥©§¨¤©£Ÿ¤©¨¨¦
lr cnrWkE xar zial KldWM did̈¨§¤¨©§¥¥¤§¤¨©©

x`Ad)my dlibn i"yx(wEIC oiprlE . ©§¥§¦§©¦
dNibnaM "rcil" `le) "qgil" oFWNd©¨§©¥§Ÿ¥©§¦§¦¨

mW(` :xnFl Wi ,(cFake qEgi EdGW ¨¥©¤¤¦§¨
micnFl eizFpXOW Fnvr l`rnWil§¦§¨¥©§¤¦§¨§¦

a ,awri zFpW lr(micnFNW oeiMW ©§©£Ÿ¤¥¨¤§¦
l awrIW dGnc"i xar ziaA dxFY cn ¦¤¤©£Ÿ¨©¨§¥¥¤

awri lW eizFpWl qEgi Edf ixd ,mipẄ¦£¥¤¦¦§¨¤©£Ÿ
mipW c"i eiIgn riwWdW ,Fnvr©§¤¦§¦©¥©¨¨¦
:xnFl Wi df iR lre .dxFYA cEOill§¦©¨§©¦¤¥©

`(`l l`rnWi lW eiIg ipXW oeiMn¦¥¨¤§¥©¨¤¦§¨¥Ÿ
liaWA `N` Fnvr liaWA ExMfp¦§§¦§¦©§¤¨¦§¦
xMfPX dn FA miWxFC `l okl ,awri©£Ÿ¨¥Ÿ§¦©¤¦§¨
a ,llkE llM lkA "dpW" Flv`( ¤§¨¨§¨§¨§¨

dpW Flv` aFYkl aEzMd gxh Kci`n¥¦¨¨©©¨¦§¤§¨¨
,llkE llM lkAWiBcdlz` dfA §¨§¨§¨§©§¦¨¤¤

,Fnvr l`rnWi iIg ipW lW qEgId©¦¤§¥©¥¦§¨¥©§
eizFpW lr micnFl Ep` eiIg ipXOW¤¦§¥©¨¨§¦©§¨
"mgpn zxFz"A d`xE .awri lW¤©£Ÿ§¥§©§©¥

.xzFi wFnr otF`A§¤¨¥
LnML eðãîì ìàòîLé ìL åéúBðMî¦§¨¤¦§¨¥¨©§¤¦¥

øáò úéáa á÷òé±z` xiMfd `le ©£Ÿ§¥¥¤§Ÿ¦§¦¤
miIgd oiA f` did `l xaM iM ,mW)d`x ¥¦§¨Ÿ¨¨¨¥©©¦

my i"yxae ` ,fi dlibn(.
àaL íã÷ åéáàî LøtLk äðL ã"é¨¨§¤¨©¥¨¦Ÿ¤¤¨

ïáì ìöà±mipFnW oA mdxa` ?cviM ¥¤¨¨¥©©§¨¨¤§¦
clFPWkE ,l`rnWi clFPWM dpW WWë¥¨¨§¤©¦§¨¥§¤©
Eid ixd ± dpW d`n oA did wgvi¦§¨¨¨¤¥¨¨¨£¥¨
wgvie ,dpW dxUr rAx` l`rnWil§¦§¨¥©§©¤§¥¨¨§¦§¨
ixd ± dpW miXW awril mcẅ©§©£Ÿ¦¦¨¨£¥
oWiR dOM ,rAx`e miraW l`rnWil§¦§¨¥¦§¦§©§©©¨©§¨
,WlWe miXW ± l`rnWi lW eizFpXn¦§¨¤¦§¨¥¦¦§¨
oA l`rnWi zOWM awri didW `vnp¦§¨¤¨¨©£Ÿ§¤¥¦§¨¥¤

dpW WlWe miXW)my dlibn i"yx(. ¦¦§¨¨¨
úî åéáàî á÷òé LøtLk éøäL¤£¥§¤¨©©£Ÿ¥¨¦¥

øîàpL ,ìàòîLé±.h ,gk oOwl ¦§¨¥¤¤¡©§©¨
Bîk ,"'Bâå ìàòîLé ìà åNò Cìiå"©¥¤¥¨¤¦§¨¥§§

"úàø÷ð älâî" óBña LøônL± ¤§Ÿ̈§§¦¨¦§¥
zEkix`A WxFtnke .` ,fi dNibn§¦¨§©§¨©£¦

.h ,gk oOwl i"WxA§©¦§©¨
Y òåâiådrieB dxn`p `l± ©¦§©Ÿ¤¤§¨§¦¨

Dpipr drieBW oeiM ,dWw dxF`kNW¤¦§¨¨¤¥¨¤§¦¨¦§¨¨
?"znIe rebIe" ltM dOl dzin¦¨¨¨¨©©¦§©©¨¨

íé÷écöa àlà±dUr l`rnWi ixdW ¤¨§©¦¦¤£¥¦§¨¥¨¨
i"WxA lirlcM ,eini sFqA daEWY§¨§¨¨§¦§¥§©¦
lirl oM WxiR `NW mrHde .h wEqR̈§©©©¤Ÿ¥©¥§¥

)g weqt(rebIe" mW xn`PW ,mdxa` iAB©¥©§¨¨¤¤¡©¨©¦§©
did mXW mEXn :xnFl Wi ?"znIe©¨¨¥©¦¤¨¨¨
lr aqEn "znIe"W Wxtl oYip¦¨§¨¥¤©¨¨¨©
,dfl KWndA xEn`d "daFh daiUA"§¥¨¨¨¨§¤§¥¨¤
daiUA dzid FzziOW Epl xnFl©¨¤¦¨¨§¨§¥¨
,oM xnFl KIW `l o`M la` ,daFh¨£¨¨Ÿ©¨©¥
,"znIe rebIe" xn`p o`MW xg`l la £̀¨§©©¤¨¤¡©©¦§©©¨¨
oMW gkEn ,miwiCSA xn`p oMW mEXn¦¤¥¤¡©©©¦¦¨¤¥

mdxa`A mB `Ed)dcya x`a t"r(Wi mB . ©§©§¨¨©¥
drieB dxn`PW Ep`vOW xg`W ,xnFl©¤©©¤¨¨¤¤¤§¨§¦¨
zxn`p drieBW oaEn dGn ,mdxa`A§©§¨¨¦¤¨¤§¦¨¤¡¤¤
drieB xiMfd aEzMdW dGnE ,miwiCSA©©¦¦¦¤¤©¨¦§¦§¦¨
aEzMdW oaEn dGn ,l`rnWi lv` mB©¥¤¦§¨¥¦¤¨¤©¨
`Ed l`rnWi mBW EprinWdl `Ä§©§¦¥¤©¦§¨¥
drieB oFWl xn`PW s`e .miwiCSdn¥©©¦¦§©¤¤¡©§§¦¨

lEAOd xFcA)fi ,e lirl d`x(Exn` xaM , §©©§¨¨§
`xnBA)a"rq ,fh a"a(driebl dpEMdW ©§¨¨¤©©¨¨¦§¦¨

.. rebIe" :o`M FnM ,dtiq` mr cgiA§©©¦£¦¨§¨©¦§©
azke ."sq`IexEB"ddrieBW ,"dix` ©¥¨¤§¨©©©§¥¤§¦¨

ztiq` `id dtiq`e ,sEBd zzin Epid©§¦©©©£¦¨¦£¦©
wx KIW dfe ,dzx`Wde WtPd©¤¤§©§¨¨¨§¤©¨©
mirWxd oMÎoi`XÎdn ,miwiCSA©©¦¦©¤¥¥¨§¨¦
d`x la` .mWtp mr cgi mtEB mignp¦§¦¨©©¦©§¨£¨§¥
Epid drieBW a ,fq `Ow `aA i"Wx©¦¨¨©¨¤§¦¨©§
`le ,zEnl aFxwe WEgM didp sEBdW¤©¦§¤¨§¨¨§Ÿ
WExiR df itlE .zn WOn `EdW¤©¨¥§¦¤¥
`N` drieB dxn`p `l" :xn`Od©©£¨Ÿ¤¤§¨§¦¨¤¨

zn miwiCSdW ,`Ed "miwiCSAmi ©©¦¦¤©©¦¦¥¦
zEInF`ztA `le) drieB zzin(oke , ¦©§¦¨§Ÿ§¦§¦§¥

:` ,dk dxf dcFar i"Wxn rnWn©§©¥©¦£¨¨¨
Fnvr lr WTan mrlA ± mixWi zFn"§¨¦¦§¨§©¥©©§
d`xE ."ozFnM drieB lW dzin zEnIW¤¨¦¨¤§¦¨§¨§¥
rFbe ip` ipr" :a ,iw oixcdpq i"Wx mB©©¦©§¤§¦¨¦£¦§¥©
izrieB ,ipr ip`W iRÎlrÎs` ± xrPn¦Ÿ©©©¦¤£¦¨¦§¦¨¦
rebIe :ilr xnFl iE`xe ,drieB daEWg£¨§¦¨§¨©¨©©¦§©
cizrl ip` dkFGW ,xnFlM ,sq`Ie©¥¨¤§©¤¤£¦¤¨¦
."drieB odA xn`PW miwiCSM `al̈Ÿ©©¦¦¤¤¡©¨¤§¦¨
drieB oFWl xn`p `NW xirdl Wie§¥§¨¦¤Ÿ¤¡©§§¦¨
wx `N` K"pYd lkA cgi dtiq`e©£¦¨©©§¨©©©¤¨©

.l`rnWiaE zFa`Agi dxez ¨¨§¦§¨¥

dxy iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÏÙ∑:ּכמֹו ז)ׁשכן נפילה,(שופטים לׁשֹון אֹומר הּוא ּכאן ּבעמק". נֹופלים קדם ּבני וכל ועמלק "ּומדין »»ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

אֹומר: הּוא טז)ּולהּלן "נפל":(לעיל אברהם, מּׁשּמת "יׁשּכן", אברהם, מת ׁשּלא עד יׁשּכן", ּכלֿאחיו "ועלּֿפני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

שרה חיי פרשת סימן חסלת יהויד"ע פסוקים, ק"ה פפפ

çò÷ 'îòá ñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì äøù ééç úùøôì äøèôä

mdxa` ly`

(gi)ìôðokW ±±,`v miNdY i"WxA ¨¨¨©§©¦§¦¦
."dIpg oFWl" :f§£¦¨

íã÷ éða ìëå ÷ìîòå ïéãî" Bîk§¦§¨©£¨¥§¨§¥¤¤
"÷îòa íéìôð±.ai ,f mihtFW Ÿ§¦¨¥¤§¦

wnrA mipkFW)my i"yx(. §¦¨¥¤
ì øîBà àeä ïàkïläìe ,äìéôð ïBL ¨¥§§¦¨§©¨

øîBà àeä±.ai ,fh lirl ¥§¥
àlL ãò ,"ïkLé åéçà ìë éðt ìò"©§¥¨¤¨¦§Ÿ©¤Ÿ

"ïkLé" Y íäøáà úî±ghal ¥©§¨¨¦§Ÿ¨¤©
dNEcbaE)h ,dn x"a e"fxdn(xzFq df oi`e . ¦§¨§¥¤¥

"okW"e "ltp"W lirl xn`X dnl§©¤¨©§¥¤¨©§¨©
df WExitl mB iM ,cg` ornWn©§¨¨¤¨¦©§¥¤

dGW `N` ,okW `EdW `id zErnWOd©©§¨¦¤¨©¤¨¤¤
Ep` df z`e ,dlitp lW otF`A did̈¨§¤¤§¦¨§¤¤¨

.o`kl mXn oFWNd iEPiXn micnFl§¦¦¦©¨¦¨§¨
"ìôð" Y íäøáà únMî±zEltWA ¦¤¥©§¨¨¨¨§¦§

)my e"fxdn(.
dxy iig zyxt zlqg

dxy iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÏÙ∑:ּכמֹו ז)ׁשכן נפילה,(שופטים לׁשֹון אֹומר הּוא ּכאן ּבעמק". נֹופלים קדם ּבני וכל ועמלק "ּומדין »»ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

אֹומר: הּוא טז)ּולהּלן "נפל":(לעיל אברהם, מּׁשּמת "יׁשּכן", אברהם, מת ׁשּלא עד יׁשּכן", ּכלֿאחיו "ועלּֿפני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

שרה חיי פרשת סימן חסלת יהויד"ע פסוקים, ק"ה פפפ

çò÷ 'îòá ñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì äøù ééç úùøôì äøèôä

mdxa` ly`

(gi)ìôðokW ±±,`v miNdY i"WxA ¨¨¨©§©¦§¦¦
."dIpg oFWl" :f§£¦¨

íã÷ éða ìëå ÷ìîòå ïéãî" Bîk§¦§¨©£¨¥§¨§¥¤¤
"÷îòa íéìôð±.ai ,f mihtFW Ÿ§¦¨¥¤§¦

wnrA mipkFW)my i"yx(. §¦¨¥¤
ì øîBà àeä ïàkïläìe ,äìéôð ïBL ¨¥§§¦¨§©¨

øîBà àeä±.ai ,fh lirl ¥§¥
àlL ãò ,"ïkLé åéçà ìë éðt ìò"©§¥¨¤¨¦§Ÿ©¤Ÿ

"ïkLé" Y íäøáà úî±ghal ¥©§¨¨¦§Ÿ¨¤©
dNEcbaE)h ,dn x"a e"fxdn(xzFq df oi`e . ¦§¨§¥¤¥

"okW"e "ltp"W lirl xn`X dnl§©¤¨©§¥¤¨©§¨©
df WExitl mB iM ,cg` ornWn©§¨¨¤¨¦©§¥¤

dGW `N` ,okW `EdW `id zErnWOd©©§¨¦¤¨©¤¨¤¤
Ep` df z`e ,dlitp lW otF`A did̈¨§¤¤§¦¨§¤¤¨

.o`kl mXn oFWNd iEPiXn micnFl§¦¦¦©¨¦¨§¨
"ìôð" Y íäøáà únMî±zEltWA ¦¤¥©§¨¨¨¨§¦§

)my e"fxdn(.
dxy iig zyxt zlqg

             

         
       

         
       

       
         

       
       

       
         
         

       
        

        
          

          
        

        
          

      
       

        
      

         
        

       
          

            
         

         
          

   
  

       
       

          
          

         
          

        

     
         

        
          
         

    
         

        
        

       
          

      
        

      
        

        
         

       
        

        
         

       
          

       
        
         
        

 
         

       
        

        
     

      
         

 
        

       
        

 



































































































































































סט dxy iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"k ycew zayl inei xeriy
(æé)ìLe äðL úàî ìàòîLé éiç éðL älàåíéL §¥À¤§¥Æ©¥´¦§¨¥½§©¬¨¨²§¦¬

:åénò-ìà óñàiå úîiå òåâiå íéðL òáLå äðL̈−̈§¤´©¨¦®©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤¤©¨«
i"yx£'B‚Â Ï‡ÚÓLÈ ÈiÁ ÈL ‰l‡Â∑ ליחס ּכדי יׁשמעאל? ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו לּמה אּבא: ּבר חּיא רּבי אמר ¿≈∆¿≈«≈ƒ¿»≈¿ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

מאביו  ּכׁשּפרׁש ׁשנה י"ד עבר ּבבית יעקב ׁשּׁשּמׁש למדנּו יׁשמעאל ׁשל מּׁשנֹותיו יעקב. ׁשל ׁשנֹותיו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹּבהם
וגֹו'" יׁשמעאל אל עׂשו וּיל" ׁשּנאמר: יׁשמעאל, מת מאביו, יעקב ּכׁשּפרׁש ׁשהרי לבן, אצל ׁשּבא ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹקדם

נקראת' 'מגּלה ּבסֹוף ׁשּמפרׁש ּתֹולדֹות (ּכמֹו ּפרׁשת ּבסֹוף הביאֹו אּלא∑ÚÂ‚iÂ.)ורׁש"י ּגויעה נאמרה .ּבצּדיקים לא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ«ƒ¿«ְְְֱִִִֶֶַָָָֹ

(çé)íéøöî éðt-ìò øLà øeL-ãò äìéåçî eðkLiå©¦§§¸¥«£¦¹̈©À£¤Æ©§¥´¦§©½¦
:ìôð åéçà-ìë éðt-ìò äøeMà äëàa«Ÿ£−̈©®¨©§¥¬¨¤−̈¨¨«

ÔÈ˙Ï˙eיז  ‰‡Ó Ï‡ÚÓLÈ ÈiÁ ÈL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈«≈ƒ¿»≈¿»¿»ƒ
:dnÚÏ LÈk˙‡Â ˙ÈÓe „È‚˙‡Â ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

‡Ètיח  ÏÚ Èc ‡¯‚Á „Ú ‰ÏÈÂÁÓ B¯Le¿≈¬ƒ»««¿»ƒ««≈
È‰BÁ‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ¯e˙‡Ï ÈËÓ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ»≈¿»««≈»¬ƒ

Ù Ù Ù :‡¯L¿»

mdxa` ly`

(fi)'Bâå ìàòîLé éiç éðL älàåxn` ± §¥¤§¥©¥¦§¨¥§¨©
`A` xA `Ig iAx±.` ,cq zFnai ©¦¦¨©©¨§¨

ìàòîLé ìL åéúBðL eðîð änì±dn ¨¨¦§§¨¤¦§¨¥©
mirWxd zFpW zFpnl EpN),fi dlibn i"yx ¨¦§§¨§¨¦

`"rx(,daEWY dUr l`rnWIW s`e .§©¤¦§¨¥¨¨§¨
mipFnW oA FzFidA wx df did ixd£¥¨¨¤©¦§¤§¦

mdxa` zxihR onfA) dpW rWze(, ¨¥©¨¨¦§©§¦©©§¨¨
lM z` zFpnl Kixv aEzMd did `le§Ÿ¨¨©¨¨¦¦§¤¨
zFpW mB odA zFlElMW eizFpW§¨¤§¨¤©§

FzErWx)`"eb(. ¦§
á÷òé ìL åéúBðL íäa ñçéì éãk± §¥§©¥¨¤§¨¤©£Ÿ

mipW dOM oA ,awri lW eizFpW rcil¥©§¨¤©£Ÿ¤©¨¨¦
lr cnrWkE xar zial KldWM did̈¨§¤¨©§¥¥¤§¤¨©©

x`Ad)my dlibn i"yx(wEIC oiprlE . ©§¥§¦§©¦
dNibnaM "rcil" `le) "qgil" oFWNd©¨§©¥§Ÿ¥©§¦§¦¨

mW(` :xnFl Wi ,(cFake qEgi EdGW ¨¥©¤¤¦§¨
micnFl eizFpXOW Fnvr l`rnWil§¦§¨¥©§¤¦§¨§¦

a ,awri zFpW lr(micnFNW oeiMW ©§©£Ÿ¤¥¨¤§¦
l awrIW dGnc"i xar ziaA dxFY cn ¦¤¤©£Ÿ¨©¨§¥¥¤

awri lW eizFpWl qEgi Edf ixd ,mipẄ¦£¥¤¦¦§¨¤©£Ÿ
mipW c"i eiIgn riwWdW ,Fnvr©§¤¦§¦©¥©¨¨¦
:xnFl Wi df iR lre .dxFYA cEOill§¦©¨§©¦¤¥©

`(`l l`rnWi lW eiIg ipXW oeiMn¦¥¨¤§¥©¨¤¦§¨¥Ÿ
liaWA `N` Fnvr liaWA ExMfp¦§§¦§¦©§¤¨¦§¦
xMfPX dn FA miWxFC `l okl ,awri©£Ÿ¨¥Ÿ§¦©¤¦§¨
a ,llkE llM lkA "dpW" Flv`( ¤§¨¨§¨§¨§¨

dpW Flv` aFYkl aEzMd gxh Kci`n¥¦¨¨©©¨¦§¤§¨¨
,llkE llM lkAWiBcdlz` dfA §¨§¨§¨§©§¦¨¤¤

,Fnvr l`rnWi iIg ipW lW qEgId©¦¤§¥©¥¦§¨¥©§
eizFpW lr micnFl Ep` eiIg ipXOW¤¦§¥©¨¨§¦©§¨
"mgpn zxFz"A d`xE .awri lW¤©£Ÿ§¥§©§©¥

.xzFi wFnr otF`A§¤¨¥
LnML eðãîì ìàòîLé ìL åéúBðMî¦§¨¤¦§¨¥¨©§¤¦¥

øáò úéáa á÷òé±z` xiMfd `le ©£Ÿ§¥¥¤§Ÿ¦§¦¤
miIgd oiA f` did `l xaM iM ,mW)d`x ¥¦§¨Ÿ¨¨¨¥©©¦

my i"yxae ` ,fi dlibn(.
àaL íã÷ åéáàî LøtLk äðL ã"é¨¨§¤¨©¥¨¦Ÿ¤¤¨

ïáì ìöà±mipFnW oA mdxa` ?cviM ¥¤¨¨¥©©§¨¨¤§¦
clFPWkE ,l`rnWi clFPWM dpW WWë¥¨¨§¤©¦§¨¥§¤©
Eid ixd ± dpW d`n oA did wgvi¦§¨¨¨¤¥¨¨¨£¥¨
wgvie ,dpW dxUr rAx` l`rnWil§¦§¨¥©§©¤§¥¨¨§¦§¨
ixd ± dpW miXW awril mcẅ©§©£Ÿ¦¦¨¨£¥
oWiR dOM ,rAx`e miraW l`rnWil§¦§¨¥¦§¦§©§©©¨©§¨
,WlWe miXW ± l`rnWi lW eizFpXn¦§¨¤¦§¨¥¦¦§¨
oA l`rnWi zOWM awri didW `vnp¦§¨¤¨¨©£Ÿ§¤¥¦§¨¥¤

dpW WlWe miXW)my dlibn i"yx(. ¦¦§¨¨¨
úî åéáàî á÷òé LøtLk éøäL¤£¥§¤¨©©£Ÿ¥¨¦¥

øîàpL ,ìàòîLé±.h ,gk oOwl ¦§¨¥¤¤¡©§©¨
Bîk ,"'Bâå ìàòîLé ìà åNò Cìiå"©¥¤¥¨¤¦§¨¥§§

"úàø÷ð älâî" óBña LøônL± ¤§Ÿ̈§§¦¨¦§¥
zEkix`A WxFtnke .` ,fi dNibn§¦¨§©§¨©£¦

.h ,gk oOwl i"WxA§©¦§©¨
Y òåâiådrieB dxn`p `l± ©¦§©Ÿ¤¤§¨§¦¨

Dpipr drieBW oeiM ,dWw dxF`kNW¤¦§¨¨¤¥¨¤§¦¨¦§¨¨
?"znIe rebIe" ltM dOl dzin¦¨¨¨¨©©¦§©©¨¨

íé÷écöa àlà±dUr l`rnWi ixdW ¤¨§©¦¦¤£¥¦§¨¥¨¨
i"WxA lirlcM ,eini sFqA daEWY§¨§¨¨§¦§¥§©¦
lirl oM WxiR `NW mrHde .h wEqR̈§©©©¤Ÿ¥©¥§¥

)g weqt(rebIe" mW xn`PW ,mdxa` iAB©¥©§¨¨¤¤¡©¨©¦§©
did mXW mEXn :xnFl Wi ?"znIe©¨¨¥©¦¤¨¨¨
lr aqEn "znIe"W Wxtl oYip¦¨§¨¥¤©¨¨¨©
,dfl KWndA xEn`d "daFh daiUA"§¥¨¨¨¨§¤§¥¨¤
daiUA dzid FzziOW Epl xnFl©¨¤¦¨¨§¨§¥¨
,oM xnFl KIW `l o`M la` ,daFh¨£¨¨Ÿ©¨©¥
,"znIe rebIe" xn`p o`MW xg`l la £̀¨§©©¤¨¤¡©©¦§©©¨¨
oMW gkEn ,miwiCSA xn`p oMW mEXn¦¤¥¤¡©©©¦¦¨¤¥

mdxa`A mB `Ed)dcya x`a t"r(Wi mB . ©§©§¨¨©¥
drieB dxn`PW Ep`vOW xg`W ,xnFl©¤©©¤¨¨¤¤¤§¨§¦¨
zxn`p drieBW oaEn dGn ,mdxa`A§©§¨¨¦¤¨¤§¦¨¤¡¤¤
drieB xiMfd aEzMdW dGnE ,miwiCSA©©¦¦¦¤¤©¨¦§¦§¦¨
aEzMdW oaEn dGn ,l`rnWi lv` mB©¥¤¦§¨¥¦¤¨¤©¨
`Ed l`rnWi mBW EprinWdl `Ä§©§¦¥¤©¦§¨¥
drieB oFWl xn`PW s`e .miwiCSdn¥©©¦¦§©¤¤¡©§§¦¨

lEAOd xFcA)fi ,e lirl d`x(Exn` xaM , §©©§¨¨§
`xnBA)a"rq ,fh a"a(driebl dpEMdW ©§¨¨¤©©¨¨¦§¦¨

.. rebIe" :o`M FnM ,dtiq` mr cgiA§©©¦£¦¨§¨©¦§©
azke ."sq`IexEB"ddrieBW ,"dix` ©¥¨¤§¨©©©§¥¤§¦¨

ztiq` `id dtiq`e ,sEBd zzin Epid©§¦©©©£¦¨¦£¦©
wx KIW dfe ,dzx`Wde WtPd©¤¤§©§¨¨¨§¤©¨©
mirWxd oMÎoi`XÎdn ,miwiCSA©©¦¦©¤¥¥¨§¨¦
d`x la` .mWtp mr cgi mtEB mignp¦§¦¨©©¦©§¨£¨§¥
Epid drieBW a ,fq `Ow `aA i"Wx©¦¨¨©¨¤§¦¨©§
`le ,zEnl aFxwe WEgM didp sEBdW¤©¦§¤¨§¨¨§Ÿ
WExiR df itlE .zn WOn `EdW¤©¨¥§¦¤¥
`N` drieB dxn`p `l" :xn`Od©©£¨Ÿ¤¤§¨§¦¨¤¨

zn miwiCSdW ,`Ed "miwiCSAmi ©©¦¦¤©©¦¦¥¦
zEInF`ztA `le) drieB zzin(oke , ¦©§¦¨§Ÿ§¦§¦§¥

:` ,dk dxf dcFar i"Wxn rnWn©§©¥©¦£¨¨¨
Fnvr lr WTan mrlA ± mixWi zFn"§¨¦¦§¨§©¥©©§
d`xE ."ozFnM drieB lW dzin zEnIW¤¨¦¨¤§¦¨§¨§¥
rFbe ip` ipr" :a ,iw oixcdpq i"Wx mB©©¦©§¤§¦¨¦£¦§¥©
izrieB ,ipr ip`W iRÎlrÎs` ± xrPn¦Ÿ©©©¦¤£¦¨¦§¦¨¦
rebIe :ilr xnFl iE`xe ,drieB daEWg£¨§¦¨§¨©¨©©¦§©
cizrl ip` dkFGW ,xnFlM ,sq`Ie©¥¨¤§©¤¤£¦¤¨¦
."drieB odA xn`PW miwiCSM `al̈Ÿ©©¦¦¤¤¡©¨¤§¦¨
drieB oFWl xn`p `NW xirdl Wie§¥§¨¦¤Ÿ¤¡©§§¦¨
wx `N` K"pYd lkA cgi dtiq`e©£¦¨©©§¨©©©¤¨©

.l`rnWiaE zFa`Agi dxez ¨¨§¦§¨¥

dxy iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÏÙ∑:ּכמֹו ז)ׁשכן נפילה,(שופטים לׁשֹון אֹומר הּוא ּכאן ּבעמק". נֹופלים קדם ּבני וכל ועמלק "ּומדין »»ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

אֹומר: הּוא טז)ּולהּלן "נפל":(לעיל אברהם, מּׁשּמת "יׁשּכן", אברהם, מת ׁשּלא עד יׁשּכן", ּכלֿאחיו "ועלּֿפני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

שרה חיי פרשת סימן חסלת יהויד"ע פסוקים, ק"ה פפפ

çò÷ 'îòá ñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì äøù ééç úùøôì äøèôä

mdxa` ly`

(gi)ìôðokW ±±,`v miNdY i"WxA ¨¨¨©§©¦§¦¦
."dIpg oFWl" :f§£¦¨

íã÷ éða ìëå ÷ìîòå ïéãî" Bîk§¦§¨©£¨¥§¨§¥¤¤
"÷îòa íéìôð±.ai ,f mihtFW Ÿ§¦¨¥¤§¦

wnrA mipkFW)my i"yx(. §¦¨¥¤
ì øîBà àeä ïàkïläìe ,äìéôð ïBL ¨¥§§¦¨§©¨

øîBà àeä±.ai ,fh lirl ¥§¥
àlL ãò ,"ïkLé åéçà ìë éðt ìò"©§¥¨¤¨¦§Ÿ©¤Ÿ

"ïkLé" Y íäøáà úî±ghal ¥©§¨¨¦§Ÿ¨¤©
dNEcbaE)h ,dn x"a e"fxdn(xzFq df oi`e . ¦§¨§¥¤¥

"okW"e "ltp"W lirl xn`X dnl§©¤¨©§¥¤¨©§¨©
df WExitl mB iM ,cg` ornWn©§¨¨¤¨¦©§¥¤

dGW `N` ,okW `EdW `id zErnWOd©©§¨¦¤¨©¤¨¤¤
Ep` df z`e ,dlitp lW otF`A did̈¨§¤¤§¦¨§¤¤¨

.o`kl mXn oFWNd iEPiXn micnFl§¦¦¦©¨¦¨§¨
"ìôð" Y íäøáà únMî±zEltWA ¦¤¥©§¨¨¨¨§¦§

)my e"fxdn(.
dxy iig zyxt zlqg

dxy iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÏÙ∑:ּכמֹו ז)ׁשכן נפילה,(שופטים לׁשֹון אֹומר הּוא ּכאן ּבעמק". נֹופלים קדם ּבני וכל ועמלק "ּומדין »»ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

אֹומר: הּוא טז)ּולהּלן "נפל":(לעיל אברהם, מּׁשּמת "יׁשּכן", אברהם, מת ׁשּלא עד יׁשּכן", ּכלֿאחיו "ועלּֿפני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

שרה חיי פרשת סימן חסלת יהויד"ע פסוקים, ק"ה פפפ

çò÷ 'îòá ñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì äøù ééç úùøôì äøèôä

mdxa` ly`

(gi)ìôðokW ±±,`v miNdY i"WxA ¨¨¨©§©¦§¦¦
."dIpg oFWl" :f§£¦¨

íã÷ éða ìëå ÷ìîòå ïéãî" Bîk§¦§¨©£¨¥§¨§¥¤¤
"÷îòa íéìôð±.ai ,f mihtFW Ÿ§¦¨¥¤§¦

wnrA mipkFW)my i"yx(. §¦¨¥¤
ì øîBà àeä ïàkïläìe ,äìéôð ïBL ¨¥§§¦¨§©¨

øîBà àeä±.ai ,fh lirl ¥§¥
àlL ãò ,"ïkLé åéçà ìë éðt ìò"©§¥¨¤¨¦§Ÿ©¤Ÿ

"ïkLé" Y íäøáà úî±ghal ¥©§¨¨¦§Ÿ¨¤©
dNEcbaE)h ,dn x"a e"fxdn(xzFq df oi`e . ¦§¨§¥¤¥

"okW"e "ltp"W lirl xn`X dnl§©¤¨©§¥¤¨©§¨©
df WExitl mB iM ,cg` ornWn©§¨¨¤¨¦©§¥¤

dGW `N` ,okW `EdW `id zErnWOd©©§¨¦¤¨©¤¨¤¤
Ep` df z`e ,dlitp lW otF`A did̈¨§¤¤§¦¨§¤¤¨

.o`kl mXn oFWNd iEPiXn micnFl§¦¦¦©¨¦¨§¨
"ìôð" Y íäøáà únMî±zEltWA ¦¤¥©§¨¨¨¨§¦§

)my e"fxdn(.
dxy iig zyxt zlqg

             

         
       

         
       

       
         

       
       

       
         
         

       
        

        
          

          
        

        
          

      
       

        
      

         
        

       
          

            
         

         
          

   
  

       
       

          
          

         
          

        

     
         

        
          
         

    
         

        
        

       
          

      
        

      
        

        
         

       
        

        
         

       
          

       
        
         
        

 
         

       
        

        
     

      
         

 
        

       
        

 

































































































































































המשך ביאור למסכת יבמות ליום חמישי עמ' ב



ע

יום ראשון - ט"ז מרחשון
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום רביעי - י"ט מרחשון
מפרק צ 

עד סוף פרק צו

יום שני - י"ז מרחשון
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום חמישי - כ' מרחשון
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום שלישי - י"ח מרחשון
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום שישי - כ"א מרחשון
מפרק קד 

עד סוף פרק קה

שבת קודש - כ"ב מרחשון
פרק כ

מפרק קו עד סוף פרק קז

לשבוע פרשת חיי־שרה תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

    ... בשר  ועד 

oeygxn f"h oey`x mei Ð gk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ט"ז ראשון יום
אגרת כח  ,294 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äëîñð äîì çë,gnw 'nr cr:äâåðî äèî

.çëmiciqgd l` owfd epax glyy ,(jf) f"k oniq ycewd zxb` ixg`

,xiaqn `ed da ,(wqahien) wecexedn rlrcprn iax ly ezxiht ixg`

z` lawl micinlzd oiicr mileki ,bidpne wicv ly zewlzqd ixg`y

iptl xy`n xzei daexn dcna s`e ,zeipgexa epnn drtydd

miiga didyk ,zewlzqdd

zeinybae ,df mlera ezeig

mipibn (miinyb mipipra)

lr ,ewlzqpy miwicvd

daexn dcna dfd mlerd

mzewlzqd iptl xy`n xzei

-

ixcqn eraw ,ef zxb` ixg`1

zxb`d z` ,'ycew zexb`'d

axd l` owfd epax azky

wgvi iel iax wicvd

minegip xeza ,aeyhicxan

ef zxb`a .epa zxiht lr

ji` owfd epax xiaqn

lret" wicv zewlzqd

xtkl ,"ux`d axwa zereyi

lr elit` ,xecd oeer lr

.extkzi md mby ,zepecf

áúkM äî,owfd epax -,íñøôîä ïBàbä áøä ,Bðzçîì ©¤¨©¦§ª¨¨©©¨©§ª§¨
'ä LBã÷ íé÷ìà Léà2Léht éðîéä ãenò ìàøNé øð , ¦¡Ÿ¦§¥¦§¨¥©©§¨¦©¦

÷æçä3úéa áà ,ïãò-BúîLð ÷çöé éåì áøä eðaøå eðøBî , ¤¨¨¥§©¥¨©¥¦¦§¨¦§¨¥¤©¥
úøéèt ìò Bîçðì ,áBLèécøàa Lã÷ úlä÷c ïéc4áøä Bða ¦¦§¦©Ÿ¤©§¦§§©£©§¦©§¨©

:ïãò-BúîLð øéàî áøä eðaøå eðøBî ãéñçä¤¨¦¥§©¥¨©¥¦¦§¨¥¤
íéøî úLøt äëîñð änì","mixn zzin" zyxt -úLøôì ¨¨¦§§¨¨¨©¦§¨§¨¨©

,äøt,dnec` -."'eëå úøtëî äøt äî :Eì øîBìjk - ¨¨©§©¨¨§©¤¤§
ohw cren zkqna `xnbd zxne` jk ,zxtkn miwicv zzin5,

zetqezde6ixd ,lbrd `hg lr zxtkn dnec` dxty ,miyxtn
.zxtkn miwicv zzin mb jk ,zxtkn dnec` dxty myk

éøöåäëîñð änì ,ïéáäì Cmixn zyxt -ì à÷åczyxt- §¨¦§¨¦¨¨¦§§¨©§¨§
ì õeç äNòpä) änãà äøôìLúBðçî L7úàhçc àlà , ¨¨£ª¨©©£¤§¨Ÿ©£¤¨§©¨

àðîçø dééø÷8zexrd"a ."z`hg" dl z`xew dxezd - ©§¨©£¨¨
t` jxca mipewizeueg dyrpd" milndy ,iaxd oiivn "xy

.miixbeqa `eal zekixv "`pngx ..zepgn ylyl]ciÎazka9,
`gqepd.'õeça äNòpä' :'`pngx' zaiz cr 'ylyl' zaiz one ©©£¤©

ciÎazka `zil -[dkinqd recn ,`id dl`yd ,miptÎlkÎlr
?`wec dnec` dxt zyxtl mixn zyxt dxezdäëîñð àìå§Ÿ¦§§¨

,dnec` dxt zyxt -éab ìò íéðôa äNòpä úàhç úLøôì§¨¨©©¨©©£¤¦§¦©©¥
çaænä`idy -.Lnî äøtkmileki "ynn dxtk" milnd - ©¦§¥©©¨¨©¨

Îgafn lr dyrp z`hgdy - gafnd lr zeaqen ody ,yxtl
,z`hgd lr aqen dfy ,yxtl xzei gepy itk e` ,dxtkd
dxtk" `id z`hgdy
xacdy itk `ly) "ynn
`idy dnec` dxta
.(dxdh ly oipr xwira
- ef dl`y uxzl ick
oipry ,owfd epax xiaqi
z`lrd" `ed zepaxwd
,(dhnln zexxerzd) "o"n
ztilway dndad ytpn
dyxyl dlerd ,"dbep"
inipt xe` dkiynne
lekiy xe` ,mlera
zeinipta yalzdl
mi`xwp okly) mlera
,"gafn zlik`" zepaxwd
,dlik` ly oipr mdy
dfk xe` ,inipt xe` `idy
lr xtkl - ?"lret" df dne .(mvnevn dyrp mlera `ayk
eli`e ;"dbep" ztilwny zindad ytpd zexabzdn `ad bbey

" ly oiprd epyi dnec` dxtayeciw"yeciw" ."z`hg in
"n xe` jiynn dfy - "ycw" oeylnycwdlrnly "oeilrd

,oewiz ly xe`l edzd mler jyeg z` jtdn dfe ,mlerdn
dxengd d`nehdn xdhl d`a mlera ef drtyde dlert
jke ,"dbep" ztilwn dhn dhnly ,"d`nehd zea` ia`" ,xzeia
oewizn ,mlerdn dlrnly xe` jynp miwicv zxiht iciÎlr mb

zxveie ,"oevx" zeize`n zakxend "xvep""oevx zr"lr xtkl
ze`nhd zetilw ylyn mdy zepecf lr elit` ,"xecd oer"
dxt oiprl miwicv zxiht deezyn dfa ."dbep"n dhnly
:owfd epax oeylae .z`hg oaxwe zepaxwd oiprl `le dnec`
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,mipezgzdn zexxerzde d`lrd -dâðaL úéîäaä Lôpî¦¤¤©¤¡¦¤§Ÿ©
äákønaL úBiç 'ã úBðéça ïä ,ïøB÷îe ïLøL ìà- ¤¨§¨§¨¥§¦©¤©¤§¨¨

,'` wxt l`wfgia zexkfendàqkä úà úBàNBpä13øBL éðt : ©§¤©¦¥§¥
,'eëå øLð éðôeipt"ne ,zendad zeytp ze`a "xey ipt"n - §¥¤¤§

mizyd z` ,zepaxw mi`ian odny ,zeterd zeytp - "xyp
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ùã÷ä úøâà
çëäîùéà íñøåôîä ïåàâä áøä åðúåçîì áúëù

÷çöé éåì ä"åî ä"ô ä"ò é"ð 'ä ùåã÷ íé÷ìà
ãéñçä áøä åðá úøéèô ìò åîçðì áåùèéãøàá ÷"÷ã ã"áà ò"ð

:ò"ð øéàî ä"åî

äîìäøô äî êì øîåì äøô 'ôì íéøî 'ô äëîñð
à÷åã äëîñð äîì ïéáäì êéøöå .'åëå úøôëî
àìà úåðçî ùìùì õåç äùòðä äîåãà äøôì

] àðîçø 'ééø÷ úàèçãàçñåðä é"úëá.õåçá äùòðä
é"úëá àúéì àðîçø úáéú ãò ùìùì úáéú ïîå'ôì äëîñð àìå [

.ùîî äøôë çáæîä éáâ ìò íéðôá äùòðä úàèç
éáâ ìòù úåðáø÷ä ãåñ ì"æéøàäå ÷"äåæî òãåð íðîà
äâåðáù úéîäáä ùôðî ð"î úàìòä 'éçá ïä çáæîä
äáëøîáù úåéç 'ã 'éçá ïä ïøå÷îå ïùøù ìà
æ"éòå .'åëå øùð éðôå øåù éðô àñëä úà úåàùåðä
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.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'הס בתחלת הנדפסת - נ"ע" ... שי' הרבנים "הסכמת ו.2."ראה יא, איוב - הכתוב ל' 3.ע"ד

ב. כח, ברכות - חז "ל ל ' ˘ËÈÏ"‡:4.ע "ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."תקס "ו א.5."בשנת ר"פ 6.כח, פרש "י גם  וראה  פרה. מה ד"ה 
א.7.חוקת. סח, מיומא ג. יט, חוקת עה"פ א.8.פרש"י יא, חולין ב. כג, זרה מעבודה ט. שם, עה"פ ‡„ÂÓ"¯9.פרש"י ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."(זו שנה שקודם בהדפוסים משא"כ - תר"ס (משנת הספר שבראש רבה" "מודעה ˘ËÈÏ"‡:10."ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
חוקת". ר"פ לקו"ת בארוכה ראה לקמן ב.11."בהבא סד, ויקרא.12.ח"א פרשת להאריז"ל תורה י.13.לקוטי כה, תרומה בחיי

ובכ"מ.



עי oeygxn f"h oey`x mei Ð gk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ט"ז ראשון יום
אגרת כח  ,294 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äëîñð äîì çë,gnw 'nr cr:äâåðî äèî

.çëmiciqgd l` owfd epax glyy ,(jf) f"k oniq ycewd zxb` ixg`

,xiaqn `ed da ,(wqahien) wecexedn rlrcprn iax ly ezxiht ixg`

z` lawl micinlzd oiicr mileki ,bidpne wicv ly zewlzqd ixg`y

iptl xy`n xzei daexn dcna s`e ,zeipgexa epnn drtydd

miiga didyk ,zewlzqdd

zeinybae ,df mlera ezeig

mipibn (miinyb mipipra)

lr ,ewlzqpy miwicvd

daexn dcna dfd mlerd

mzewlzqd iptl xy`n xzei

-

ixcqn eraw ,ef zxb` ixg`1

zxb`d z` ,'ycew zexb`'d

axd l` owfd epax azky

wgvi iel iax wicvd

minegip xeza ,aeyhicxan

ef zxb`a .epa zxiht lr

ji` owfd epax xiaqn

lret" wicv zewlzqd

xtkl ,"ux`d axwa zereyi

lr elit` ,xecd oeer lr

.extkzi md mby ,zepecf

áúkM äî,owfd epax -,íñøôîä ïBàbä áøä ,Bðzçîì ©¤¨©¦§ª¨¨©©¨©§ª§¨
'ä LBã÷ íé÷ìà Léà2Léht éðîéä ãenò ìàøNé øð , ¦¡Ÿ¦§¥¦§¨¥©©§¨¦©¦

÷æçä3úéa áà ,ïãò-BúîLð ÷çöé éåì áøä eðaøå eðøBî , ¤¨¨¥§©¥¨©¥¦¦§¨¦§¨¥¤©¥
úøéèt ìò Bîçðì ,áBLèécøàa Lã÷ úlä÷c ïéc4áøä Bða ¦¦§¦©Ÿ¤©§¦§§©£©§¦©§¨©

:ïãò-BúîLð øéàî áøä eðaøå eðøBî ãéñçä¤¨¦¥§©¥¨©¥¦¦§¨¥¤
íéøî úLøt äëîñð änì","mixn zzin" zyxt -úLøôì ¨¨¦§§¨¨¨©¦§¨§¨¨©

,äøt,dnec` -."'eëå úøtëî äøt äî :Eì øîBìjk - ¨¨©§©¨¨§©¤¤§
ohw cren zkqna `xnbd zxne` jk ,zxtkn miwicv zzin5,

zetqezde6ixd ,lbrd `hg lr zxtkn dnec` dxty ,miyxtn
.zxtkn miwicv zzin mb jk ,zxtkn dnec` dxty myk

éøöåäëîñð änì ,ïéáäì Cmixn zyxt -ì à÷åczyxt- §¨¦§¨¦¨¨¦§§¨©§¨§
ì õeç äNòpä) änãà äøôìLúBðçî L7úàhçc àlà , ¨¨£ª¨©©£¤§¨Ÿ©£¤¨§©¨

àðîçø dééø÷8zexrd"a ."z`hg" dl z`xew dxezd - ©§¨©£¨¨
t` jxca mipewizeueg dyrpd" milndy ,iaxd oiivn "xy

.miixbeqa `eal zekixv "`pngx ..zepgn ylyl]ciÎazka9,
`gqepd.'õeça äNòpä' :'`pngx' zaiz cr 'ylyl' zaiz one ©©£¤©

ciÎazka `zil -[dkinqd recn ,`id dl`yd ,miptÎlkÎlr
?`wec dnec` dxt zyxtl mixn zyxt dxezdäëîñð àìå§Ÿ¦§§¨

,dnec` dxt zyxt -éab ìò íéðôa äNòpä úàhç úLøôì§¨¨©©¨©©£¤¦§¦©©¥
çaænä`idy -.Lnî äøtkmileki "ynn dxtk" milnd - ©¦§¥©©¨¨©¨

Îgafn lr dyrp z`hgdy - gafnd lr zeaqen ody ,yxtl
,z`hgd lr aqen dfy ,yxtl xzei gepy itk e` ,dxtkd
dxtk" `id z`hgdy
xacdy itk `ly) "ynn
`idy dnec` dxta
.(dxdh ly oipr xwira
- ef dl`y uxzl ick
oipry ,owfd epax xiaqi
z`lrd" `ed zepaxwd
,(dhnln zexxerzd) "o"n
ztilway dndad ytpn
dyxyl dlerd ,"dbep"
inipt xe` dkiynne
lekiy xe` ,mlera
zeinipta yalzdl
mi`xwp okly) mlera
,"gafn zlik`" zepaxwd
,dlik` ly oipr mdy
dfk xe` ,inipt xe` `idy
lr xtkl - ?"lret" df dne .(mvnevn dyrp mlera `ayk
eli`e ;"dbep" ztilwny zindad ytpd zexabzdn `ad bbey

" ly oiprd epyi dnec` dxtayeciw"yeciw" ."z`hg in
"n xe` jiynn dfy - "ycw" oeylnycwdlrnly "oeilrd

,oewiz ly xe`l edzd mler jyeg z` jtdn dfe ,mlerdn
dxengd d`nehdn xdhl d`a mlera ef drtyde dlert
jke ,"dbep" ztilwn dhn dhnly ,"d`nehd zea` ia`" ,xzeia
oewizn ,mlerdn dlrnly xe` jynp miwicv zxiht iciÎlr mb

zxveie ,"oevx" zeize`n zakxend "xvep""oevx zr"lr xtkl
ze`nhd zetilw ylyn mdy zepecf lr elit` ,"xecd oer"
dxt oiprl miwicv zxiht deezyn dfa ."dbep"n dhnly
:owfd epax oeylae .z`hg oaxwe zepaxwd oiprl `le dnec`

íðîà10LBãwä øäfî òãBð11ì"æéøàäå12úBðaøwä ãBñ , ¨§¨©¦Ÿ©©¨§¨£¦©©¨§¨
Leaixwd-"ïéá÷eð ïéî" úàìòä úðéça ïä ,çaænä éab ìò ¤©©¥©¦§¥©¥§¦©©£¨©©¦§¦

,mipezgzdn zexxerzde d`lrd -dâðaL úéîäaä Lôpî¦¤¤©¤¡¦¤§Ÿ©
äákønaL úBiç 'ã úBðéça ïä ,ïøB÷îe ïLøL ìà- ¤¨§¨§¨¥§¦©¤©¤§¨¨

,'` wxt l`wfgia zexkfendàqkä úà úBàNBpä13øBL éðt : ©§¤©¦¥§¥
,'eëå øLð éðôeipt"ne ,zendad zeytp ze`a "xey ipt"n - §¥¤¤§

mizyd z` ,zepaxw mi`ian odny ,zeterd zeytp - "xyp
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ùã÷ä úøâà
çëäîùéà íñøåôîä ïåàâä áøä åðúåçîì áúëù

÷çöé éåì ä"åî ä"ô ä"ò é"ð 'ä ùåã÷ íé÷ìà
ãéñçä áøä åðá úøéèô ìò åîçðì áåùèéãøàá ÷"÷ã ã"áà ò"ð

:ò"ð øéàî ä"åî

äîìäøô äî êì øîåì äøô 'ôì íéøî 'ô äëîñð
à÷åã äëîñð äîì ïéáäì êéøöå .'åëå úøôëî
àìà úåðçî ùìùì õåç äùòðä äîåãà äøôì

] àðîçø 'ééø÷ úàèçãàçñåðä é"úëá.õåçá äùòðä
é"úëá àúéì àðîçø úáéú ãò ùìùì úáéú ïîå'ôì äëîñð àìå [

.ùîî äøôë çáæîä éáâ ìò íéðôá äùòðä úàèç
éáâ ìòù úåðáø÷ä ãåñ ì"æéøàäå ÷"äåæî òãåð íðîà
äâåðáù úéîäáä ùôðî ð"î úàìòä 'éçá ïä çáæîä
äáëøîáù úåéç 'ã 'éçá ïä ïøå÷îå ïùøù ìà
æ"éòå .'åëå øùð éðôå øåù éðô àñëä úà úåàùåðä
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oeygxnעב f"i ipy mei Ð gk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"ז שני יום
,gnw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úòãåî äðäå,296 'nr cr:'åëå úàèç éî

zepaxw ixd ,"'eke"a fnxn `ed "dix` ipt"e "mc` ipt" ,zexg`d
,"dakxn"d zeig 'c l` ,dhnln d`lrd ,"o"n z`lrd" md

,mlerl zekiiy odl yie mleray mipiprd yxey ody-éãé-ìòå§©§¥
"ïéøëeã ïéî" íéãøBéå íéëLîð äæ(rityndn) dkynd) - ¤¦§¨¦§§¦©¦§¦

,(dlrnlnúðéçaî¦§¦©
,àqkä ìòL "íãà"¨¨¤©©¦¥
"àkìî" íLa àø÷pä©¦§¨§¥©§¨

."ïétðà øéòæ"eixd - §¥©§¦
`ed myn jynpd xe`d
yalzne cxeid xe`
xkfpke ,zeinipta mlera
mi`xwp okly ,lirl

" zepaxwzlik`,"gafn
,inipt xe` mikiynn mdy
dlik`d oipr znbeck
.inipt oipr mdy oefnde
äøtä úôøNa ïëà̈¥¦§¥©©¨¨
éãé-ìò äpä ,änãà£ª¨¦¥©§¥
áBæàå æøà õò úëìLä©§¨©¥¤¤§¥

'eëådkynd ly oipr `ed df mby -14f ixg`le ,mb sqeezn d §
éî Lec÷" íLa àø÷ð ¯ øôàä ìà íéiç íéî úðéúðe§¦©©¦©¦¤¨¥¤¦§¨§¥¦¥

äðLna "úàhç15,,"ycw" oeyln "yeciw -úðéça àéäå ©¨©¦§¨§¦§¦©
,"ïBéìòä Lã÷","ycw"a xzeia dpeilrd dpigad -àø÷pä Ÿ¤¨¤§©¦§¨

,"àçìãác àlè" íLaoirk" oeyld enk ,glecad lh - §¥©¨¦§Ÿ§¨
on iabl daezkd "glecad16mb `xwpd ,17;"lhd zaky" ,"lh"

zexxerzd) "`lirlc `zexrz`" `edy ,"lh" ly oipr dfe
zexxerzd) "`zzlc `zexrz`"n ixnbl dlrnly (dlrnln
,"`zzlc `zexrz`" iciÎlr `ad xhn enk `ly ,(dhnln

aezky enk ,dhnln zexxerzd18ux`d on dlri c`e" :
`ad) "`lirlc `zexrz`" `edy "lh" enk `l` ,"dwyde
`ed "`glecac `lh" hxtae ,(dlrnln zexxerzdn

,"`zzlc `zexrz`"n ixnbl dlrnly "`lirlc `zexrz`"
LBãwä øäfa áeúkL Bîk19L ,"`glecac `lh -àéä §¤¨©Ÿ©©¨¤¦

"äàlò äîëç" úðéça,dpeilr dnkg -"äàîéúñ àçî"e §¦©¨§¨¦¨¨Ÿ¨§¦¨¨
éøà"c,"ïétðà C,mlerdn ixnbl dlrnly "xzkay dnkg" - ©£¦©§¦

ézëeãa øîúà dìòå©£¨¦§©§§¥
:LBãwä øäfa àáeè¨©Ÿ©©¨

eøéøaúà äîëça20,- §¨§¨¦§¨¦
"d`lir dnkg" lr ,dilr
aezk ,"d`nizq `gen"e
xdefa zenewn daxda
dnkga" yecwd
"dnkg" iciÎlr "exixaz`
iciÎlry ,mixxazn md
xexiad dyrp "dnkg"
iciÎlryk ixd ,oewizde
jynp "z`hg in yeciw"

dpiganef:if` -
àëeLç àëtäúàå§¦§©§¨£¨

,àøBäðìtdzn -j ¦§¨
,xe`l jyegdéãé-ìò ïwzúðå øøaúpL ,ïewzä íìBò eðéäc§©§¨©¦¤¦§¨¥§¦§©¥©§¥

éøà"c "äàîéúñ àçî","ïétðà Cowzzpe xxazn df - Ÿ¨§¦¨¨©£¦©§¦
-äøéöé-äàéøáa eìôpL ,íéìkä úøéáLe eäzä íìBòî¥¨©Ÿ§¦©©¥¦¤¨§¦§¦¨§¦¨

.òãBpk ,'eëå äiNòeltp milkd zxiayn zevevipdy - £¦¨§©©
xxal icedi ly ezcearn dfe ,diyrÎdxiviÎd`ixa zenlera

,zevevipd z` owzleúàæìådnec` dxt okle -úøäèî §¨Ÿ§©¤¤
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

àø÷ðä àñëä ìòù íãà 'éçáî ã"î íéãøåéå íéëùîð
äðä äîåãà äøôä úôéøùá ïëà .à"æå àëìî íùá
íééç íéî úðéúðå 'åëå áåæàå æøà õò úëìùä é"ò
àéäå äðùîá úàèç éî ùåãé÷ íùá àø÷ð øôàä ìà
ù"îë àçìåãáã àìè íùá àø÷ðä ïåéìòä ùã÷ 'éçá
äàîéúñ àçåîå äàìéò äîëç 'éçá àéäù ÷"äåæá
äîëçá ÷"äåæá àáåè éúëåãá øîúéà äìòå à"àã
íìåò åðééäã àøåäðì àëåùç àëôäúàå åøéøáúà
à"àã äàîéúñ àçåî é"ò ï÷úúðå øøáúðù ïå÷éúä
.òãåðë 'åëå ò"éáá åìôðù íéìëä úøéáùå åäúä íìåòî
'åëå úåáà éáà àåäù óà úîä úàîåè úøäèî úàæìå

:äâåðî äèî äèîìå

äðäåàåäå 'åë éðéîùä ìæîî ÷ðåé àáàã úàæ úòãåî
ïåöø úò ë"â àéäå ïåöø úåéúåà øöåðå ïå÷éú
úòá äèîì äìòîìî éåìéâ 'éçáá øéàîå äìâúîä
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.14:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(ב (סא, אליך ויקחו כו' תוספת סד"ה ובפרט שם חוקת פ' לקו"ת ועיין כאן. מפרש פרק 15."כן פרה
ז.16.ו'. יא, יג.17.בהעלותך טז, ו.18.בשלח ב, ב.19.בראשית קכח, זח"ג ˘ËÈÏ"‡:20.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ביאורים בלקוטי

חלב  ענין להבין ד"ה בהוספות ובבואה. ד"ה מג"א שם האדם. הן ה"א ויאמר ד"ה בראשית פ' תו"א "ראה קארף): שי' (להר"י לתניא
הסתירות  ישוב - ועוד בע"מ עבודת איסור להצ"צ  סהמ"צ פ"ב. ח"א ש"ה מבו"ש פ"ה. שי"ח ע"ח ב. רנד, זח"ב וראה - פ"ב. ודבש

ובכ"מ.21.בזה". פ"ו. שט"ז ז.22.ע"ח לד, ב"לוח 23.תשא אבל רצון". עת ג"כ והוא רצון אותיות ונוצר תיקון "והוא לפנינו: בתניא

oeygxn g"i iyily mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"ח שלישי יום
אגרת כט  ,296 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìéç úùà èë,hnw 'nr cr.è"ëøå é"øã

úéøçLå úéáøò íäéiça 'äì íLôð úøéñîa ,äáäàa§©£¨¦§¦©©§¨©§©¥¤©§¦§©£¦
"ïéá÷eð ïéî" íéìòî eéä äæ-éãé-ìòL ,òîL úàéø÷a¦§¦©§©¤©§¥¤¨©£¦©¦§¦

"ànà"å-"àaà"ì("dpia"e "dnkg") -òeãik ,òîL úàéø÷a §©¨§¦¨¦§¦©§©©¨©
"o"n z`lrd" `id ,rny z`ixw ly ytpd zexiqny -

,"dpia"le "dnkg"lïëå)§¥
c äøBz ãeîìúa- §©§¨§

dxez,(à÷ôð äîëçî- ¥¨§¨¨§¨
,"dnkg"n d`a dxezd
ea yi dxez mcenila ixd
"o"n z`lrd" on mb

,"dnkg"läæ-éãé-ìòå§©§¥¤
íéãøBéå íéëLîð eéä̈¦§¨¦§§¦

"ïéøëeã ïéî" úðéça- §¦©©¦§¦
,(dlrnln dkynd)

,"ãñç øöBð" ïewzî- ¦¦¥¤¤
zlawne zwpei xen`ky

,epnn "dnkg"íä íäå§¥¥
éelb úðéçáa íéøéànä©§¦¦¦§¦©¦

,íúøéèôazekyndd - ¦§¦¨¨
ici lr zekynp eidy
z`ixw'a mytp zexiqn
- dxezd cenilae 'rny
ielb ote`a zexi`n

,mzxiht zryaòãBpk©©
íãàä ìîò ìkL¤¨£©¨¨¨

åéiça BLôð äìîòL"lrt"e -íìòä úðéçáa äìòîì ¤¨§¨©§§©¨§©§¨¦§¦©¤§¥
øzñäå,dlrnl xzqene mlrp x`yp dfy -øéàîe älbúî §¤§¥¦§©¤¥¦

.Búøéèt úòa ähîì äìòîlî éelb úðéçáa,okl ixd - ¦§¦©¦¦§©§¨§©¨§¥§¦¨
cenile rny z`ixw ly "o"n z`lrd" elrty zekyndd lk
dlrnl xzqde mlrd ly ote`a df iptl eidy ,mdly dxezd

.mzxiht zrya ieliba dhnl zexi`ne zelbzn -,äpäå§¦¥
ïúøéèôa "ãñç øöBð" ïewz úøàä éelb éãé-ìòly - ©§¥¦¤¨©¦¥¤¤¦§¦¨¨

,oeilr iwicv" øéàîíìBòî 'ä ãñç"`iqkz`c `nlr"n - ¥¦¤¤¥¨
,(dqeknd mlerd)íìBò ãòmlerd) "`ilbz`c `nlr"l - ©¨

,(dlebnd"åéàøé ìò24"õøàä áø÷a úBòeLé ìòBt"e ,25, ©§¥¨¥§§¤¤¨¨¤
úBðBãfä ìò íb óà ,øBcä ïBò ìò øtëìeyrpy zexiar - §©¥©£©©©©©§

,cifna,dâpî ähîlL úBàîhä úBtì÷ 'âî ïäL- ¤¥¦§¦©§¥¤§©¨¦Ÿ©

mixtkn odilry bbeya zexiard ze`a "dbep"nyzepaxw,
"ãñç øöBð"c ìfnL éôì`a -"äàîéúñ àçn"îdnkg" - §¦¤©¨§¥¤¤¦Ÿ¨§¦¨¨

"xzkayéøà"c,íéøeøaä øB÷î "ïétðà Cgekd `a myn - ©£¦©§¦§©¥¦
,milkd zxiay ly jyegd z` owzle xxal ,mixexiad oiprl

àëeLç àëtäúàå- §¦§©§¨£¨
- jyegd jtdzne
íéìkä úøéáLc¦§¦©©¥¦

àøBäðì,xe`l -íìBòc ¦§¨§¨
.ïewzäxtkn df okl - ©¦

mi`ad zepecfd lr
,ze`nhd zetilw ylyn
dpezgzd dbixcnd ody
ici lr dzyrpy xzeia

.milkd zxiay-äî©
ìòL úBðaøwa ïk-ïéàM¤¥¥©¨§¨¤©
ïðéàL ,çaænä éab©¥©¦§¥©¤¥¨
ìò àlà íéøtëî§©§¦¤¨©

,úBââMäzexiard lr - ©§¨
,bbeya eyrpyïäL- ¤¥

,ze`aLôð úeøabúäî¥¦§©§¤¤
L úéîäaä`id dzeig- ©¤¡¦¤

áeúkL Bîk ,dâpn¦Ÿ©§¤¨
"äøBz éèewì"a- §¦¥¨

,l"fix`dlúLøẗ¨©
äëîñð ïëìå .àø÷iå- ©¦§¨§¨¥¦§§¨

,mixn zyxtäøt úLøôì,dnec` -à÷åc:epze` cnll - §¨¨©¨¨©§¨
."'eëå äøt äî",zxtkn miwicv zzin mb jk ,zxtkn - ©¨¨§

okyote`ly dlertd ote`k `ed miwicv zzin ly dxtkd
.lirl xaqenk ,dnec` dxtèe÷ìéáe,iperny -úLøt §©§¨¨©

:"'eëå úàhç éî" àñøébä éðéîL,xn`n eze` `aen my - §¦¦©¦§¨¥©¨§
in" my aezk ("zxtkn dxt dn") "dxt" mewnay `l`
dxtd oipr ,oky .lirl xaqedy dnl xzei mi`zn df ,"z`hg
oipr ixd `ed - ze`nhd zetilw yly lr zlrete zxtknd

yeciw"inzeipgexay ,dxtd ztixy `l) dxtay "z`hg
ly oipr `id mipiprdd`lrd"z`hg in yeciw" m` ik -

`edydkyndxewn "d`nizq dnkg" cr "oeilrd ycw"n
.(mixexiad

.èëzilrpd dlrnd z` owfd epax xiaqn ,h"k oniq ,ef ycewd zxb`a

z` mipiivn l"f epinkgy cr ,dxezd zekld cenilay zcgeind

oeilrd oevxd ieliby iptn - z`fe ,"dxez ly dxzk"e "`bz"k zekldd

"dnkg"n dlrnl `ed zeevn ly oeilrd oevxd xy` - zeevn ly

zelbzd "lawl" lkezy dnypl miyeald mieedzn df oevxne) dxezay

- dtÎlray dxezay zeklda xwira dlbzn - (ocrÎobay dpikyd eif

.zeevnay oeilrd oevxd z` zexidaa ze`hand

."'eë dìòa úøèò ìéç úLà"ilyna weqt edf -1myk . ¥¤©¦£¤¤©§¨
xy` dy`d mr miig d`x" jxcÎlr ,dy`l dleyn dxezy

"zad`2l"f epinkg mixne` -3- dxezd znkg lr aqen dfy
dnvr dxezay ,"dxez" `id "lig zy`" zernyn o`k mb jk
efe ,"ligd zy`" ly "dlra" epyie ,"lig zy`" ly oiprd epyi
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ùã÷ä úøâà
íùôð úøéñîá äáäàá 'ä éãáåò ïåéìò é÷éãö úøéèô
íéìòî åéä æ"éòù ù"÷á úéøçùå úéáøò íäééçá 'äì
(à÷ôð äîëçîã ú"úá ïëå) .òåãéë ù"÷á à"åàì ð"î
øöåðå ïå÷éúî ã"î 'éçá íéãøåéå íéëùîð åéä æ"éòå
òãåðë íúøéèôá éåìéâ 'éçáá íéøéàîä íä íäå ãñç
'éçáá äìòîì åééçá åùôð äìîòù íãàä ìîò ìëù
äìòîìî éåìéâ 'éçáá øéàîå äìâúî øúñäå íìòä
øöåðå ïå÷éú úøàä éåìéâ é"ò äðäå åúøéèô úòá äèîì
ìò íìåò ãò íìåòî 'ä ãñç øéàî ïúøéèôá ãñç
øåãä ïåò ìò øôëì õøàä áø÷á úåòåùé ìòåôå åéàøé
äèîìù úåàîèä úåôéì÷ 'âî ïäù úåðåãæä ìò íâ óà
íéøåøéáä øå÷î à"àã ñ"åîî øöåðã ìæîù éôì äâåðî
íìåòã àøåäðì íéìëä úøéáùã àëåùç àëôäúàå
ïðéàù çáæîä â"òù úåðáø÷á ë"àùî .ïå÷éúä
ùôð úåøáâúäî ïäù úåââùä ìò àìà íéøôëî
ïëìå àø÷éå 'ô äøåú éèå÷ìá ù"îë äâåðîù úéîäáä
éðéîù 'ô èå÷ìéáå 'åëå äøô äî à÷åã äøô 'ôì äëîñð

:'åëå úàèç éî 'éâä
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כבפנים. שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן יז.24.התיקון" קג, תהלים - הכתוב ל' יב.25.ע"פ עד, תהלים - הכתוב ל' ד.1.ע"ד 2.יב,

ט. ט, ב.3.קהלת ל, קידושין ראה



oeygxnעד g"i iyily mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

df oldl xiaqiy itky) dxezay "lig zy`"dy ,weqtd zpeek
dxhr" `id - (dtÎlray dxez ly zekldd lr aqen
."lig zy`"d ly "lra" z`xwpd ,azkay dxezl ,"dlra"l

àúéàmi`ven ep` -älâîc 'ã ÷øt àøîba4LnzLàãe" : ¦¨©§¨¨¤¤¦§¦¨§¦§©¥
"'eë óìç àâúalr - §©¨¢¨

"zea`"a aezky dn5

(dxezd) xzka ynzynd
zxne` - (mlerdn) gwlp
zkqna `xnbd jk lr

:dlibnLnzLnä äæ"¤©¦§©¥
,úBëìä äðBML éîa§¦¤¤£¨

."'eë äøBz ìL døúk- ¦§¨¤¨
my qxeb epi` g"ad
,"dxez ly dxzk" milnd
z` lawn owfd epax j`
z`aen `idy itk `qxibd
milnd mr ,eply `xnba
oldl ."dxez ly dxzk"
my `xnbd zxne`

:"dlibn"aéác àðz"¨¨§¥
."'eë Bì çèáî úBëìä äðBMä ìk ,eäiìàmler oa `edy - ¥¦¨¨©¤£¨ª§¨

dtqedd ila - "zekld dpeyd lk" aezk "dlibn"a my .`ad
dcp zkqn meiqa eli`e ."mei lka"6dpeyd lk" `ed oeyld

`ziixa dpyn" - "zekld" :my i"yx yxtne ,"mei lka zekld
b"k oniq "ycewd zxb`"a ."ipiqn dynl dkld7epax yxtn

i"yxn gewl) owfd8zeweqte zexexa zekld" epiid "zekld"y (
."dyrnl dkldéøöåíLa úBëìää eàø÷ð änì ,ïéáäì C §¨¦§¨¦¨¨¦§§©£¨§¥

"úBëìä äðBMä" änì ,íâå ?"äøBz ìL døúë"å "àâz"©¨§¦§¨¤¨§©¨¨©¤£¨
,"'eë Bì çèáî à÷åc,`ad mler oa `edy -éøác øàL àìå ©§¨ª§¨§Ÿ§¨¦§¥

?äøBzin mb `l recn -enk ,dxezay mipiprd x`y cnely ¨
?dcb`e yxcn ,`xwn÷øôa ì"æ eðéúBaø øîàî ïéáäì ïëå§¥§¨¦©£©©¥©§¤¤

úBçðîc àé9úéøçL ãçà ÷øt àlà íãà äðL àì elôà" : ¦§¨£¦Ÿ¨¨¨¨¤¨¤¤¤¨©£¦

,BúáBç éãé àöé ¯ "'eëzxne` `xnbd .dxez cenlz zevna - ¨¨§¥¨
dfd dxezd xtq yeni `l" zevn miiw icedi eze`y my

"jitn10df weqty dipy drc itl oldl zxne` `xnbdy dnne ,
epi`daegdaeg zlhen dpey`xd dricd itly ,ixd xazqn ,

mipnfd lka dxez cenll
epi` edyinyk ,jkl hxt)
wxt wx dxez cnle leki
cg` wxte zixgy cg`
,(ezaeg ici `vi - ziaxr
éãé àöBé Bðéà änìå§¨¨¥¥§¥
éøác øàLa BúáBç¨¦§¨¦§¥

?äøBzoeyld -wxt" ¨
xaecny dxen "cg`

azeipynÎlray dxez ,
dfa ,`eti` ,recn ,dt
,ezaeg ici `vei `ed `wec
,mixg` dxez ixaca `le
?dcb`e yxcn ,`xwn enk

,úàæ úòãeî Cà- ©©©Ÿ
,reciáúkM äî©¤¨©

ì"æéøàä11ìkL ,12éøö ìàøNiî íãàíéìebìâa àáì C ¨£¦©¤¨¨¨¦¦§¨¥¨¦¨Ÿ§¦§¦
â"éøz ìk íi÷iL ãò íéaø,613 -äáLçîa äøBzä úBöî ©¦©¤§©¥¨©§©¦§©¨§©£¨¨

,äNòîe øeacmday ytpd iyeal zyly md dl` - ¦©£¤
mipey mileblb xearz dnyp lky gxkdd on ,zeevn miniiwn

ick - zeevnd lk miiwzy crBLôð éLeáì íéìLäì§©§¦§¥©§
,'eë àøñçc àLeáì àäé àlL íðwúìexqgy miyeal - §©§¨¤Ÿ§¥§¨©£¥¨

xtq ly oey`xd wlga 'c wxta owfd epax xne`y itk ,mda
,daygn mdy miyeal dyly ziwl` ytp lkly ,"`ipz"d
b"ixza xqg m`e ,dxezd zeevn b"ixz ly dyrne xeaic
miyeal eidi `ly icke ,ytpd iyeala ixd xqg - zeevnd
,dxezd zeevn b"ixz lk miiwz ytpdy gxkdd on - mixqg

diyeal f`y,zenilya mdãáì13Cìîa úBéeìzä úBöî14 §©¦§©§©¤¤
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ùã÷ä úøâà
úùà èë'îâá àúéà .'åë äìòá úøèò ìéç

àâúá ùîúùàãå äìéâîã ã"ô
ìù äøúë úåëìä äðåùù éîá ùîúùîä äæ 'åë óìç
çèáåî úåëìä äðåùä ìë åäéìà éáã àðú 'åë äøåú
àâú íùá úåëìää åàø÷ð äîì ïéáäì êéøöå .'åë åì
çèáåî à÷åã úåëìä äðåùä äîì íâå äøåú ìù äøúëå
à"éôá ì"æøàî ïéáäì ïëå .ú"ã øàù àìå 'åë åì
úéøçù ãçà ÷øô àìà íãà äðù àì 'éôà úåçðîã

:ú"ã øàùá ç"é àöåé åðéà äîìå ç"é àöé 'åë
êàìàøùéî íãà ìëù ì"æéøàä ù"î úàæ úòãåî

â"éøú ìë íéé÷éù ãò íéáø íéìåâìâá àáì êéøö
éùåáì íéìùäì äùòîå øåáéã äáùçîá äøåúä úåöî
ãáì 'åë àøñçã àùåáì àäé àìù íð÷úìå åùôð
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ב.4. י"ג.5.כח, משנה א' א.6.פרק א.7.עג, סק"ב.8.קלז, סרמ"ו יו"ד ט"ז ב.9.ראה ח.10.צט, א, Î"˜11.יהושע ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ קשה לא ולכן קיצר פ"ה) שמ"ט (ובע"ח המצות ש' ובהקדמת טז. יא, הקדמה הגלגולים ש' פ"ד. הגלגולים "ס'

ואילך)". ב (רסד, בתחלתו תושב"כ של"ה ועייג"כ ˘ËÈÏ"‡:12.משם. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ס"ד פ"א לאדה"ז ת"ת שבהל' "להעיר,
) "שמקיים"* ובשו"ע "שיקיים", באגה"ק (א) שינויים: כמה עם הענין ˘·‰ÂÂ‰,הועתק ÏÚÂÙ·‰ כשהכל ‰„‚˘˙ אפילו מספיק ואין

(מצות)˘·È‡„Âבאופן מוסיף באגה"ק (ב) שם). של"ה וראה אונס. מחמת קיים כשלא - נפק"מ וי"ל תוס'‰˙Â¯‰יקיים. שזהו וי"ל .
ÌÚËועוד בשו"ע. כ"כ נוגע ואינו וז"מÈÚÂ˜¯ההכרח, אח"כ שמבאר כיון כאן להוסיף מוכרח -Ô·¯„ במעשה" הסדר בשו"ע (ג) כו'.

למעשה  בנוגע דעיקרו בשו"ע ולכן יבמות). ריש תוס' (ראה זו אף זו לא הכלל ע"פ כתב דבשניהם הטעם י"ל ואולי ומחשבה". דבור
בשביל  מתגלגל מח' כשיש דאפילו קמ"ל דאורייתא) (נשמתא ובאגה"ק מתגלגל, ג"כ כו' דבור בשביל - מעשה כשיש דאפילו קמ"ל

- שם בשו"ע (ד) וכו'. ע"פ ·¯ÒÙ"„¯Âדבור חכמים קי) (מנחות שאמרו ע"ד הלכותיהן, לימוד הוא ומח' "ודיבור הביאור מוסיף -
'נפש'". שם כתב - כאן "אדם" שבמקום הטעם עד"ז ואולי כו'". כאילו בת"ת העוסק שכל וגו' החטאת תורת Î"˜13.זאת ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡.""כו במלך התלויות מצות ד'לבד והענין הפיסקא כל אין - ברור יותר הפס"ד צ"ל שכנ"ל - שבשו"ע 14."צ"ע

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הוא שהמלך המלך מצות לבד מצות התרי"ג כל לקיים צריך מישראל שכ"א הלשון: ג נג, בתו"א "אבל
בבחי' או בגלגול להיות וצריך לקיים כ"א מחויב המצות וכל ישראל כל מצות Â·ÈÚ¯מוציא ואפי' א): (סט, יוהכ"פ בלקו"ת ועד"ז .

ע"י וכה"ג גלגול".Â·ÈÚ¯כהנים או

וכ"ה  "שתקיים". תקנ"ד) (שקלאוו ראשון בדפוס אבל (ואילך). תרס"ה ווילנא תרנ"ה. ווארשא תרט"ז. תר"ח, זיטומיר בדפ' כ"ה (*
תר"כ. טשערנאוויץ תר"י; לבוב תר"ט; טשערנאוויץ ת"ר; ווארשא תקפ"ח; קאפוסט, תקע"ד; קאפוסט, תקנ"ט; לבוב, בדפוסי:

oeygxn g"i iyily mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,jlnd lr zelhend -àeäLjlnd -ìàøNé ìk àéöBî- ¤¦¨¦§¨¥
,el` zeevn meiwa'eë ílk úeììk àeä ék15,llek `ed - ¦§¨ª¨

df ixd ea zeielzd zeevnd eneiwae ,l`xyi ipa lk ekeza
on zeevnd x`y j` ,oze` eniiw l`xyi ipa lky eli`k

dnyp lky gxkdd
oeeike ,olek z` miiwz
`l `ed cg` leblbay
- zeniieqn zeevn miiw
cer `eaiy gxkdd on
ick ipy leblba mrt
el exqgy zeevnd miiwl
,'eke ,mcewd leblba

íòhäåon recn - §©©©
el eidiy gxkdd
b"ixz lkn miyeald

,zeevndéãk àeä§¥
Léaìäìly miyeala - §©§¦

,zeevnâ"éøz ìk̈©§©
úBçëå úBðéça§¦§Ÿ

,BLôðaLepaxy itk - ¤§©§
'c wxta jkl `xew owfd
ixa` b"ixz "`ipz"ay
mlek z` yiali - ytpd

,zeevn iyealaúçà©©
.'eë äøcòð àì äpäî- ¥¥¨Ÿ¤§¨¨

yeal mey xqgi `ly
b"ixzn zg` lkl
ly zegekde zepigad

.ytpdïéðò øeàáe¥¦§©
íéLeáì Cøöå çøëä¤§¥©§Ÿ¤§¦

,elà,dl` miyeal ytpl eidiy gxkdd on recn -øàáî ¥§Ÿ¨
øäfa16äîLðe çeø LôpL úBéäì ék ,ìékNî ìëì ïáeîe , ©Ÿ©¨§¨©§¦¦¦§¤¤¤©§¨¨

ì øLôà-éàå ,íéàøáð úBðéça ïä íãàaLàøáð íeL ¤¨¨¨¥§¦¦§¨¦§¦¤§¨§¦§¨
.àeä-Ceøa óBñ-ïéà ,ìkä øöBéå àøBáa äâOä íeL âéOäì§©¦©¨¨§¥§¥©Ÿ¥¨

dl leki epi` ,leab lra `edy `xap -`xeaa dbyd mey biy
`ed "seq oi` xe`"y itk dfy .leab ilae "seq oi`" `edy
`xap meyl didzy xyt` i` - llka zenlern dlrnl

,ea dbydCøaúé BøBàî 'ä øéàä øLà éøçà íâå-ddx` §©©£¥£¤¥¦¥¦§¨¥
,exe`n calaìzLä úðéçáa ìéöàäå,úBaø úBâøãî úeìL §¤¡¦¦§¦©¦§©§§©§¥©

,äâøãî øçà äâøãî,dbixcnn dhnl dbixcn -úðéçáa ©§¥¨©©©§¥¨¦§¦©
íéîeöòå íéaø íéLeáìe íéîeöò íéîeöîömiax miyeal - ¦§¦£¦§¦©¦©£¦
,eze` mixizqne xe`d lr xzeia minilrndéòãBéì íéòeãéä©§¦§§¥

,ïç-gdnkp,(dlawd zxez) dxzqàøãà"a íéàø÷ðå ¥§¦§¨¦§¦§¨

"äaø17,"úBøòN" íLa,znvnevn dzeig dxryy myk - ©¨§¥§¨
zeigd jk - a`k mey yibxdl ilan dze` fefbl milekiy cr
dkynd xnelk ,"zexry" z`xwp ,minevnvd ici lr zkynpd

,xzeia znvnevnáéúëãëeaezky enke -ìàiðãa18øòNe" : §¦§¦§¨¦¥§©
"'eë à÷ð øîòk dLàø¥¥©£©§¥
od ey`x zexrye -
opyiy ,xnelk ,oal xnvk
zekynd dlrnl
,"zexry" mya ze`xwpd
lk ixg` mb ,ixd

,minevnvd-ét-ìò-óà©©¦
Bà Lôpä äìëé àì ,ïë¥Ÿ¨§¨©¤¤

ìañîì äîLðe çeøä- ¨©§¨¨§¦§©
leaqláBè ék ,øBàä̈¦

,'eëå øBàä ÷úîe- ¨Ÿ¨§
zewizne dfk aeh ,xnelk
`xapd geka oi`y efk
reebiy ilan "mlaw"l
xiaqiy itk - zewizndn

,oldláeúkL Bîk19: §¤¨
ì ,"'ä íòða úBæçì"ïBL ©£§Ÿ©§

úeáøòå úeîéòð§¦©£¥
íeöò âeðòúå úe÷éúîe§¦§©£¨
Bîk ,õ÷ ïéàì§¥¥§

áeúkL20âpòúú æà" : ¤¨¨¦§©©
òéaNäå ,'ä ìò©§¦§¦©

úBçöçöa21,"'eë- §©§¨
`ed "zegvgv"ìïBL §

,"àîö äçö"oe`nv - ¦¥¨¨
`nv `l` ,deexp epi`y

,seq oi` `ed beprzd oky ,xzeil cinzøäfa áeúkL Bîk22, §¤¨©Ÿ©
dçëa ïéàå,dnypd ly -úeáøòå úeîéòpä ìa÷ì §¥§Ÿ¨§©¥©§¦©£¥

d÷zøpî àöz àlL ,úBçöçvä,dly zelabendn -å- ©©§¨¤Ÿ¥¥¦©§§¨§
`løðk dúeàéönî ìhaúúlhad -.ä÷eáàaz`tn - ¦§©¥¦§¦¨§¥©£¨

- ze`ivna ixnbl xpd xe` lha dwea`d ly lecbd xe`d
ytpd dzid zewiznde beprzd ly lecbd xe`d cvn jk

,dze`ivnn dlhaBîöò äæ øBà úðéçanL ,àì íà¦Ÿ¤¦§¦©¤©§
ìzLzCøãa ,úèòeî äøàä Bæéà åpnî CLnúå ìL ¦§©§¥§¦¨¥¦¤¥¤¨¨¤¤§¤¤
ìzLäãò ,íéaø íéîeöîöa äâøãî øçà äâøãî úeìL ¦§©§§©§¥¨©©©§¥¨§¦§¦©¦©

äpnî àøaiL,xe`d on d`ay dx`ddn -ãçà Leáì ¤¦¨¥¦¤¨§¤¨
Léaìäì ,äæ øBà úeäî ïéòî ,àøáðz` df yeala - ¦§¨¥¥¨¤§©§¦

äæ øBà ïéòî àeäL äæ Leáì Cøãå ,äîLðe çeø Lôpä©¤¤©§¨¨§¤¤§¤¤¥¥¤
ìëezdnypd -àìå ,BâéOäìe äæ øBà åéfî úBðäì ©¥¨¦¦¤§©¦§Ÿ
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ùã÷ä úøâà
àåä éë ìàøùé ìë àéöåî àåäù êìîá úåéåìúä úåöî
â"éøú ìë ùéáìäì éãë àåä íòèäå 'åë íìåë úåììë
.'åë äøãòð àì äðäî úçà åùôðáù úåçëå 'éçá
øäæá øàåáî åìà íéùåáì êøåöå çøëä ïéðò øåàéáå
äîùðå çåø ùôðù úåéäì éë ìéëùî ìëì ïáåîå
âéùäì àøáð íåùì à"àå íéàøáð 'éçá ïä íãàáù
éøçà íâå ä"á ñ"à ìëä øöåéå àøåáá äâùä íåù
úåìùìúùä 'éçáá ìéöàäå 'úé åøåàî 'ä øéàä øùà
íéîåöîö 'éçáá äâøãî øçà äâøãî úåáø úåâøãî
íéàø÷ðå ç"éì íéòåãéä íéîåöòå íéáø íéùåáìå íéîåöò
äéùéø øòùå ìàéðãá áéúëãëå úåøòù íùá ø"ãàá
çåøä åà ùôðä äìëé àì ë"ôòà 'åë à÷ð øîòë
ù"îë 'åëå øåàä ÷åúîå áåè éë øåàä ìáñîì äîùðå
âåðòúå úå÷éúîå úåáéøòå úåîéòð ïåùì 'ä íòåðá úåæçì
òéáùäå 'ä ìò âðòúú æà ù"îë õ÷ ïéàì íåöò
äçëá ïéàå øäæá ù"îë àîö äçö ïåùì 'åë úåçöçöá
ä÷úøðî àöú àìù úåçöçöä úåáéøòå úåîéòðä ìá÷ì
'éçáîù àì íà ä÷åáàá øðë äúåàéöîî ìèáúúå
äøàä åæéà åðîî êùîúå ìùìúùú åîöò äæ øåà
äâøãî øçà äâéøãî úåìùìúùä êøãá úèòåî
àøáð ãçà ùåáì äðîî àøáéù ãò íéáø íéîåöîöá
êøãå äîùðå çåø ùôðä ùéáìäì äæ øåà úåäî ïéòî
øåà åéæî úåðäéì ìëåú äæ øåà ïéòî àåäù äæ ùåáì
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.15:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ חסידים במשנת (וכ"ה כה"ג. הזכיר ולא - שם) בתו"א ובלקו"ת "(וכ"ה רפ"ב). הנשמות חיוב מסכת
למלכים... ללווים... לכהן, "מצות... ביחד כולל פ"ד הגלגולים בס' אבל וכה"ג". כהנים מצות ואפי' לקיים... אדם כל "צריך מפורש שם

וכיו"ב". "מפני לדיינים דבמקום יומתק ועפ"ז שם. הגלגולים בס' שכתב עיבור הוא כאן דבאגה"ק כולם" כללות ד"הוא י"ל ואולי
כולם". כללות הוא כי אדה"ז כותב - שם שבמ"ח ב.16.חשיבותו" רכט, שם ב. רי, ואילך.17.ח"ב ב. קכח, ט.18.זח"ג תהלים 19.ז,

ד. יא.20.כז, נח, ˘ËÈÏ"‡:21.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'ש פרדס תרו). א' (ע' תצוה אוה"ת סע"ב. צח, מג"א תו"א "ראה
ב.22.הצחצחות". רי, ח"ב



עה oeygxn g"i iyily mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

df oldl xiaqiy itky) dxezay "lig zy`"dy ,weqtd zpeek
dxhr" `id - (dtÎlray dxez ly zekldd lr aqen
."lig zy`"d ly "lra" z`xwpd ,azkay dxezl ,"dlra"l

àúéàmi`ven ep` -älâîc 'ã ÷øt àøîba4LnzLàãe" : ¦¨©§¨¨¤¤¦§¦¨§¦§©¥
"'eë óìç àâúalr - §©¨¢¨

"zea`"a aezky dn5

(dxezd) xzka ynzynd
zxne` - (mlerdn) gwlp
zkqna `xnbd jk lr

:dlibnLnzLnä äæ"¤©¦§©¥
,úBëìä äðBML éîa§¦¤¤£¨

."'eë äøBz ìL døúk- ¦§¨¤¨
my qxeb epi` g"ad
,"dxez ly dxzk" milnd
z` lawn owfd epax j`
z`aen `idy itk `qxibd
milnd mr ,eply `xnba
oldl ."dxez ly dxzk"
my `xnbd zxne`

:"dlibn"aéác àðz"¨¨§¥
."'eë Bì çèáî úBëìä äðBMä ìk ,eäiìàmler oa `edy - ¥¦¨¨©¤£¨ª§¨

dtqedd ila - "zekld dpeyd lk" aezk "dlibn"a my .`ad
dcp zkqn meiqa eli`e ."mei lka"6dpeyd lk" `ed oeyld

`ziixa dpyn" - "zekld" :my i"yx yxtne ,"mei lka zekld
b"k oniq "ycewd zxb`"a ."ipiqn dynl dkld7epax yxtn

i"yxn gewl) owfd8zeweqte zexexa zekld" epiid "zekld"y (
."dyrnl dkldéøöåíLa úBëìää eàø÷ð änì ,ïéáäì C §¨¦§¨¦¨¨¦§§©£¨§¥

"úBëìä äðBMä" änì ,íâå ?"äøBz ìL døúë"å "àâz"©¨§¦§¨¤¨§©¨¨©¤£¨
,"'eë Bì çèáî à÷åc,`ad mler oa `edy -éøác øàL àìå ©§¨ª§¨§Ÿ§¨¦§¥

?äøBzin mb `l recn -enk ,dxezay mipiprd x`y cnely ¨
?dcb`e yxcn ,`xwn÷øôa ì"æ eðéúBaø øîàî ïéáäì ïëå§¥§¨¦©£©©¥©§¤¤

úBçðîc àé9úéøçL ãçà ÷øt àlà íãà äðL àì elôà" : ¦§¨£¦Ÿ¨¨¨¨¤¨¤¤¤¨©£¦

,BúáBç éãé àöé ¯ "'eëzxne` `xnbd .dxez cenlz zevna - ¨¨§¥¨
dfd dxezd xtq yeni `l" zevn miiw icedi eze`y my

"jitn10df weqty dipy drc itl oldl zxne` `xnbdy dnne ,
epi`daegdaeg zlhen dpey`xd dricd itly ,ixd xazqn ,

mipnfd lka dxez cenll
epi` edyinyk ,jkl hxt)
wxt wx dxez cnle leki
cg` wxte zixgy cg`
,(ezaeg ici `vi - ziaxr
éãé àöBé Bðéà änìå§¨¨¥¥§¥
éøác øàLa BúáBç¨¦§¨¦§¥

?äøBzoeyld -wxt" ¨
xaecny dxen "cg`

azeipynÎlray dxez ,
dfa ,`eti` ,recn ,dt
,ezaeg ici `vei `ed `wec
,mixg` dxez ixaca `le
?dcb`e yxcn ,`xwn enk

,úàæ úòãeî Cà- ©©©Ÿ
,reciáúkM äî©¤¨©

ì"æéøàä11ìkL ,12éøö ìàøNiî íãàíéìebìâa àáì C ¨£¦©¤¨¨¨¦¦§¨¥¨¦¨Ÿ§¦§¦
â"éøz ìk íi÷iL ãò íéaø,613 -äáLçîa äøBzä úBöî ©¦©¤§©¥¨©§©¦§©¨§©£¨¨

,äNòîe øeacmday ytpd iyeal zyly md dl` - ¦©£¤
mipey mileblb xearz dnyp lky gxkdd on ,zeevn miniiwn

ick - zeevnd lk miiwzy crBLôð éLeáì íéìLäì§©§¦§¥©§
,'eë àøñçc àLeáì àäé àlL íðwúìexqgy miyeal - §©§¨¤Ÿ§¥§¨©£¥¨

xtq ly oey`xd wlga 'c wxta owfd epax xne`y itk ,mda
,daygn mdy miyeal dyly ziwl` ytp lkly ,"`ipz"d
b"ixza xqg m`e ,dxezd zeevn b"ixz ly dyrne xeaic
miyeal eidi `ly icke ,ytpd iyeala ixd xqg - zeevnd
,dxezd zeevn b"ixz lk miiwz ytpdy gxkdd on - mixqg

diyeal f`y,zenilya mdãáì13Cìîa úBéeìzä úBöî14 §©¦§©§©¤¤
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ùã÷ä úøâà
úùà èë'îâá àúéà .'åë äìòá úøèò ìéç

àâúá ùîúùàãå äìéâîã ã"ô
ìù äøúë úåëìä äðåùù éîá ùîúùîä äæ 'åë óìç
çèáåî úåëìä äðåùä ìë åäéìà éáã àðú 'åë äøåú
àâú íùá úåëìää åàø÷ð äîì ïéáäì êéøöå .'åë åì
çèáåî à÷åã úåëìä äðåùä äîì íâå äøåú ìù äøúëå
à"éôá ì"æøàî ïéáäì ïëå .ú"ã øàù àìå 'åë åì
úéøçù ãçà ÷øô àìà íãà äðù àì 'éôà úåçðîã

:ú"ã øàùá ç"é àöåé åðéà äîìå ç"é àöé 'åë
êàìàøùéî íãà ìëù ì"æéøàä ù"î úàæ úòãåî

â"éøú ìë íéé÷éù ãò íéáø íéìåâìâá àáì êéøö
éùåáì íéìùäì äùòîå øåáéã äáùçîá äøåúä úåöî
ãáì 'åë àøñçã àùåáì àäé àìù íð÷úìå åùôð
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ב.4. י"ג.5.כח, משנה א' א.6.פרק א.7.עג, סק"ב.8.קלז, סרמ"ו יו"ד ט"ז ב.9.ראה ח.10.צט, א, Î"˜11.יהושע ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ קשה לא ולכן קיצר פ"ה) שמ"ט (ובע"ח המצות ש' ובהקדמת טז. יא, הקדמה הגלגולים ש' פ"ד. הגלגולים "ס'

ואילך)". ב (רסד, בתחלתו תושב"כ של"ה ועייג"כ ˘ËÈÏ"‡:12.משם. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ס"ד פ"א לאדה"ז ת"ת שבהל' "להעיר,
) "שמקיים"* ובשו"ע "שיקיים", באגה"ק (א) שינויים: כמה עם הענין ˘·‰ÂÂ‰,הועתק ÏÚÂÙ·‰ כשהכל ‰„‚˘˙ אפילו מספיק ואין

(מצות)˘·È‡„Âבאופן מוסיף באגה"ק (ב) שם). של"ה וראה אונס. מחמת קיים כשלא - נפק"מ וי"ל תוס'‰˙Â¯‰יקיים. שזהו וי"ל .
ÌÚËועוד בשו"ע. כ"כ נוגע ואינו וז"מÈÚÂ˜¯ההכרח, אח"כ שמבאר כיון כאן להוסיף מוכרח -Ô·¯„ במעשה" הסדר בשו"ע (ג) כו'.

למעשה  בנוגע דעיקרו בשו"ע ולכן יבמות). ריש תוס' (ראה זו אף זו לא הכלל ע"פ כתב דבשניהם הטעם י"ל ואולי ומחשבה". דבור
בשביל  מתגלגל מח' כשיש דאפילו קמ"ל דאורייתא) (נשמתא ובאגה"ק מתגלגל, ג"כ כו' דבור בשביל - מעשה כשיש דאפילו קמ"ל

- שם בשו"ע (ד) וכו'. ע"פ ·¯ÒÙ"„¯Âדבור חכמים קי) (מנחות שאמרו ע"ד הלכותיהן, לימוד הוא ומח' "ודיבור הביאור מוסיף -
'נפש'". שם כתב - כאן "אדם" שבמקום הטעם עד"ז ואולי כו'". כאילו בת"ת העוסק שכל וגו' החטאת תורת Î"˜13.זאת ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡.""כו במלך התלויות מצות ד'לבד והענין הפיסקא כל אין - ברור יותר הפס"ד צ"ל שכנ"ל - שבשו"ע 14."צ"ע

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הוא שהמלך המלך מצות לבד מצות התרי"ג כל לקיים צריך מישראל שכ"א הלשון: ג נג, בתו"א "אבל
בבחי' או בגלגול להיות וצריך לקיים כ"א מחויב המצות וכל ישראל כל מצות Â·ÈÚ¯מוציא ואפי' א): (סט, יוהכ"פ בלקו"ת ועד"ז .

ע"י וכה"ג גלגול".Â·ÈÚ¯כהנים או

וכ"ה  "שתקיים". תקנ"ד) (שקלאוו ראשון בדפוס אבל (ואילך). תרס"ה ווילנא תרנ"ה. ווארשא תרט"ז. תר"ח, זיטומיר בדפ' כ"ה (*
תר"כ. טשערנאוויץ תר"י; לבוב תר"ט; טשערנאוויץ ת"ר; ווארשא תקפ"ח; קאפוסט, תקע"ד; קאפוסט, תקנ"ט; לבוב, בדפוסי:
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el eidiy gxkdd
b"ixz lkn miyeald
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Léaìäìly miyeala - §©§¦

,zeevnâ"éøz ìk̈©§©
úBçëå úBðéça§¦§Ÿ

,BLôðaLepaxy itk - ¤§©§
'c wxta jkl `xew owfd
ixa` b"ixz "`ipz"ay
mlek z` yiali - ytpd
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íéLeáì Cøöå çøëä¤§¥©§Ÿ¤§¦

,elà,dl` miyeal ytpl eidiy gxkdd on recn -øàáî ¥§Ÿ¨
øäfa16äîLðe çeø LôpL úBéäì ék ,ìékNî ìëì ïáeîe , ©Ÿ©¨§¨©§¦¦¦§¤¤¤©§¨¨

ì øLôà-éàå ,íéàøáð úBðéça ïä íãàaLàøáð íeL ¤¨¨¨¥§¦¦§¨¦§¦¤§¨§¦§¨
.àeä-Ceøa óBñ-ïéà ,ìkä øöBéå àøBáa äâOä íeL âéOäì§©¦©¨¨§¥§¥©Ÿ¥¨

dl leki epi` ,leab lra `edy `xap -`xeaa dbyd mey biy
`ed "seq oi` xe`"y itk dfy .leab ilae "seq oi`" `edy
`xap meyl didzy xyt` i` - llka zenlern dlrnl

,ea dbydCøaúé BøBàî 'ä øéàä øLà éøçà íâå-ddx` §©©£¥£¤¥¦¥¦§¨¥
,exe`n calaìzLä úðéçáa ìéöàäå,úBaø úBâøãî úeìL §¤¡¦¦§¦©¦§©§§©§¥©

,äâøãî øçà äâøãî,dbixcnn dhnl dbixcn -úðéçáa ©§¥¨©©©§¥¨¦§¦©
íéîeöòå íéaø íéLeáìe íéîeöò íéîeöîömiax miyeal - ¦§¦£¦§¦©¦©£¦
,eze` mixizqne xe`d lr xzeia minilrndéòãBéì íéòeãéä©§¦§§¥

,ïç-gdnkp,(dlawd zxez) dxzqàøãà"a íéàø÷ðå ¥§¦§¨¦§¦§¨

"äaø17,"úBøòN" íLa,znvnevn dzeig dxryy myk - ©¨§¥§¨
zeigd jk - a`k mey yibxdl ilan dze` fefbl milekiy cr
dkynd xnelk ,"zexry" z`xwp ,minevnvd ici lr zkynpd

,xzeia znvnevnáéúëãëeaezky enke -ìàiðãa18øòNe" : §¦§¦§¨¦¥§©
"'eë à÷ð øîòk dLàø¥¥©£©§¥
od ey`x zexrye -
opyiy ,xnelk ,oal xnvk
zekynd dlrnl
,"zexry" mya ze`xwpd
lk ixg` mb ,ixd

,minevnvd-ét-ìò-óà©©¦
Bà Lôpä äìëé àì ,ïë¥Ÿ¨§¨©¤¤

ìañîì äîLðe çeøä- ¨©§¨¨§¦§©
leaqláBè ék ,øBàä̈¦

,'eëå øBàä ÷úîe- ¨Ÿ¨§
zewizne dfk aeh ,xnelk
`xapd geka oi`y efk
reebiy ilan "mlaw"l
xiaqiy itk - zewizndn

,oldláeúkL Bîk19: §¤¨
ì ,"'ä íòða úBæçì"ïBL ©£§Ÿ©§

úeáøòå úeîéòð§¦©£¥
íeöò âeðòúå úe÷éúîe§¦§©£¨
Bîk ,õ÷ ïéàì§¥¥§

áeúkL20âpòúú æà" : ¤¨¨¦§©©
òéaNäå ,'ä ìò©§¦§¦©

úBçöçöa21,"'eë- §©§¨
`ed "zegvgv"ìïBL §

,"àîö äçö"oe`nv - ¦¥¨¨
`nv `l` ,deexp epi`y

,seq oi` `ed beprzd oky ,xzeil cinzøäfa áeúkL Bîk22, §¤¨©Ÿ©
dçëa ïéàå,dnypd ly -úeáøòå úeîéòpä ìa÷ì §¥§Ÿ¨§©¥©§¦©£¥

d÷zøpî àöz àlL ,úBçöçvä,dly zelabendn -å- ©©§¨¤Ÿ¥¥¦©§§¨§
`løðk dúeàéönî ìhaúúlhad -.ä÷eáàaz`tn - ¦§©¥¦§¦¨§¥©£¨

- ze`ivna ixnbl xpd xe` lha dwea`d ly lecbd xe`d
ytpd dzid zewiznde beprzd ly lecbd xe`d cvn jk

,dze`ivnn dlhaBîöò äæ øBà úðéçanL ,àì íà¦Ÿ¤¦§¦©¤©§
ìzLzCøãa ,úèòeî äøàä Bæéà åpnî CLnúå ìL ¦§©§¥§¦¨¥¦¤¥¤¨¨¤¤§¤¤
ìzLäãò ,íéaø íéîeöîöa äâøãî øçà äâøãî úeìL ¦§©§§©§¥¨©©©§¥¨§¦§¦©¦©

äpnî àøaiL,xe`d on d`ay dx`ddn -ãçà Leáì ¤¦¨¥¦¤¨§¤¨
Léaìäì ,äæ øBà úeäî ïéòî ,àøáðz` df yeala - ¦§¨¥¥¨¤§©§¦

äæ øBà ïéòî àeäL äæ Leáì Cøãå ,äîLðe çeø Lôpä©¤¤©§¨¨§¤¤§¤¤¥¥¤
ìëezdnypd -àìå ,BâéOäìe äæ øBà åéfî úBðäì ©¥¨¦¦¤§©¦§Ÿ
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àåä éë ìàøùé ìë àéöåî àåäù êìîá úåéåìúä úåöî
â"éøú ìë ùéáìäì éãë àåä íòèäå 'åë íìåë úåììë
.'åë äøãòð àì äðäî úçà åùôðáù úåçëå 'éçá
øäæá øàåáî åìà íéùåáì êøåöå çøëä ïéðò øåàéáå
äîùðå çåø ùôðù úåéäì éë ìéëùî ìëì ïáåîå
âéùäì àøáð íåùì à"àå íéàøáð 'éçá ïä íãàáù
éøçà íâå ä"á ñ"à ìëä øöåéå àøåáá äâùä íåù
úåìùìúùä 'éçáá ìéöàäå 'úé åøåàî 'ä øéàä øùà
íéîåöîö 'éçáá äâøãî øçà äâøãî úåáø úåâøãî
íéàø÷ðå ç"éì íéòåãéä íéîåöòå íéáø íéùåáìå íéîåöò
äéùéø øòùå ìàéðãá áéúëãëå úåøòù íùá ø"ãàá
çåøä åà ùôðä äìëé àì ë"ôòà 'åë à÷ð øîòë
ù"îë 'åëå øåàä ÷åúîå áåè éë øåàä ìáñîì äîùðå
âåðòúå úå÷éúîå úåáéøòå úåîéòð ïåùì 'ä íòåðá úåæçì
òéáùäå 'ä ìò âðòúú æà ù"îë õ÷ ïéàì íåöò
äçëá ïéàå øäæá ù"îë àîö äçö ïåùì 'åë úåçöçöá
ä÷úøðî àöú àìù úåçöçöä úåáéøòå úåîéòðä ìá÷ì
'éçáîù àì íà ä÷åáàá øðë äúåàéöîî ìèáúúå
äøàä åæéà åðîî êùîúå ìùìúùú åîöò äæ øåà
äâøãî øçà äâéøãî úåìùìúùä êøãá úèòåî
àøáð ãçà ùåáì äðîî àøáéù ãò íéáø íéîåöîöá
êøãå äîùðå çåø ùôðä ùéáìäì äæ øåà úåäî ïéòî
øåà åéæî úåðäéì ìëåú äæ øåà ïéòî àåäù äæ ùåáì
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.15:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ חסידים במשנת (וכ"ה כה"ג. הזכיר ולא - שם) בתו"א ובלקו"ת "(וכ"ה רפ"ב). הנשמות חיוב מסכת
למלכים... ללווים... לכהן, "מצות... ביחד כולל פ"ד הגלגולים בס' אבל וכה"ג". כהנים מצות ואפי' לקיים... אדם כל "צריך מפורש שם

וכיו"ב". "מפני לדיינים דבמקום יומתק ועפ"ז שם. הגלגולים בס' שכתב עיבור הוא כאן דבאגה"ק כולם" כללות ד"הוא י"ל ואולי
כולם". כללות הוא כי אדה"ז כותב - שם שבמ"ח ב.16.חשיבותו" רכט, שם ב. רי, ואילך.17.ח"ב ב. קכח, ט.18.זח"ג תהלים 19.ז,

ד. יא.20.כז, נח, ˘ËÈÏ"‡:21.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'ש פרדס תרו). א' (ע' תצוה אוה"ת סע"ב. צח, מג"א תו"א "ראה
ב.22.הצחצחות". רי, ח"ב
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מרחשון  י"ט רביעי יום
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áeúkL Bîëe ,'eëå äøéàîe äkæ úéLLò Cøc LîMa23: ©¤¤¤¤£¨¦©¨§¦¨§§¤¨
CBúa äLî àáiå"©¨ŸŸ¤§
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,"úBçöçö"å "'ä íòð",beprz ly oe`nv -,'ä ìò âpòúäì Ÿ©§©§¨§¦§©¥©

"'eë ài÷écö ïBäa éâpòúîc ïéôeqëc ïéîìò úBàî 'ã"å24, §¥¨§¦§¦¦§¦§©§¥§©¦©¨
seqkp" oeyln "oiteqik" ly zenlerd ze`n rax`e -

"ztqkp25miwicvdy ,
,mda mibprznBîk§

áeúkL26úBàî òaøà" : ¤¨©§©¥
"'eë óñk ì÷Llry - ¤¤¤¤

mzernyn ,dlaw it
rax` ,`id zipgexd
sqek ly zenler ze`n

,miwicvl beprzeLé äpä¦¥¥
Ba,df xe`a -úBìòî©£

,ãàî úBaø úBâøãîe©§¥©§Ÿ
,dBáb ìòî dBáâcr - ¨©¥©¨©
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cer dpyi ,ddeab didz
,dpnn dlrnl dbixcn
úèòeî äøàä Cà©¤¨¨¤¤
øçà äâøãî úãøBiä©¤¤©§¥¨©©
,äæ Leáì àøáì äâøãî©§¥¨¦§Ÿ§¤
lirl xkfpd yeald -
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äàåøä ìùîëå äúåàéöîî ìèáúú àìå åâéùäìå äæ
àáéå ù"îëå 'åëå äøéàîå äëæ úéùùò êøã ùîùá
äàøå äìòå ïðòá ùáìúðù 'åë ìòéå ïðòä êåúá äùî

.è"ëøå é"øã á"çæá ù"îë 'åëå ïðòä êøã

øåà äðäå
úåçöçöå 'ä íòåð íùá '÷ðä ì"òì íé÷éãöì æåðâä äæ
éâðòúîã ïéôåñëã ïéîìò úåàî 'ãå 'ä ìò âðòúäì
'åë óñë ì÷ù úåàî òáøà ù"îë 'åë àéé÷éãö ïåäá
ìòî äåáâ ãàî úåáø úåâøãîå úåìòî åá ùé äðä
äâøãî øçà äâøãî úãøåéä úèòåî äøàä êà äåáâ
øåàáù äðåøçàä äâøãî 'éçáî àéä äæ ùåáì àåøáì
ìùî êøã íééøåçàå äðåöéçä äâøãî íùá úàø÷ðå äæ
äîå á"ò é"øå (î"÷î 'ñá ïééò) á"ò ç"øã øäæá ù"îë
çë äá ùé íãàä úîùðáù åîë äðäå 'åë øàúùàã
åîë åðîî âðò äì ùéù äîî úâðòúîù âåðòúä
íééøåçàå úåéðåöéç 'éçáå â"äëå ùãç ìëù úìëùäî
äáù ïåöøä çë 'éçá àéä äáù âåðòúä 'éçáå çë ìù
øòö åðéàù øáã åðééäã äöåø àåäù äî äöåø àåäù
ë"â ä"á ñ"à øåàá î"ãò äëëå .âåðòú êôéä øòöäù
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ובכ"מ.38.הנמשל". טז. ז, א' מלכים
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íL øäfa'a wlga -,(éø óc)dnypl xak yiy ixg`y - ©Ÿ©¨©

Îobl dler `id - oezgzd ocrÎoba zeevnd dyrnn miyeal
,oeilrd ocräðekä éøä,miyeald mi`a dpnny -úðek àéä £¥©©¨¨¦©¨©

ì äøBza B÷ñòäøBz ãeîìz úåöîe ,'ä úáäàî dîL ¨§©¨¦§¨¥©£©¦§©©§¨
éåä åéúôN úîé÷ò"c ,úBiNòî úBöî ììkî ïk íb àéä¦©¥¦§©¦§©£¦©£¦©§¨¨£¥

`ed -éîc øeaãk åàì øeäøäå ,"äNòî41,xedxd - ©£¤§¦§¨§¦¨¥
epi` (dxezd zeize`a),xeaicl dnecBúáBç éãé àöBé Bðéàå§¥¥§¥¨

Bcáì øeäøäa42.älôza ïëå ,xeaica `hal gxkdd on - §¦§§©§¥©§¦¨
mby ixd ,cala oda xedxdd witqn `le ,dltzd zeln `wec
miizty zniwr ,"dyrn"d oipr epyi dltza mbe dxeza

miyrpy miyeald mby ,`id dpeekde ,"dyrn"l zaygpd
n miyeal ok mb md - dpeeka dltzne dxezndyrnzeevnd

,xzkd xe`n mi`ad,íb äîe,efn dxizie -äðekä úìòî ék ©©¦©£©©©¨¨
äNòîe øeacä ìòxeaicn dlrnl `id dpeekdy dn - ©©¦©£¤

miyrp dpeekny ,dyrne
,oeilrd ocrÎobl miyeal

,'eë dîöò ãvî dðéà- ¥¨¦©©§¨
`idy dnvr dpeekd cvn
ly dcearde dlrnd
Îyecwdl dzad`a ytpd

,`edÎjexaãvî àlà¤¨¦©
,'eë ïBéìòä ïBöø úøàä¤¨©¨¨¤§

dn dx`dd -oeilrd oevx
oipra zelbzda xzei `id
- dad`e dpeek ly ipgex
dyrn ly oipra xy`n
dyrn `edy zeevnd

,inybøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
íéøîà éèewìa- §¦¥£¨¦

,"`ipz"çì ÷øt à ÷ìç¥¤¤¤
.íL ïiò ,úeëéøàaoeilrd oevxdn dx`ddy ,xaqen my - ©£¦©¥¨

dxi`nd dx`ddl d`eeyda "dnyp" enk `id ,dpeeka dxi`nd
`ed df lcad xy`e ;dnypl yealne "seb"k `edy "dyrn"a
mby ixd ,miptÎlkÎlr .dx`dd zehytzde mevnva wx
,dltze dxezay ald oevxe zpeekn dnypl miyrpd miyeala
dpnny ,oeilr xzk ,oeilrd oevxd ly dx`dd cvn ok mb md

.lirl xaqedy itk ,dnypl miyeald mi`a
a dpyiy zcgeind dlrnd z` hxti oldlzekld,dxezd

edn mircei ji` ,oky .oeilrd oevxdn ielibd epyi `wec oday
ick zeidl zeevnd lr ote` dfi`ae ,zeevnay oeilrd oevxd

d iciÎlr `wec df ixd - oeilrd oevxd jynei oci lryzekld
:owfd epax oeylae .dtÎlray dxez ly

,úàæ úòãeî äpäå,reci ixd -Ceøa ïBéìòä ïBöø äpä ék §¦¥©©Ÿ¦¦¥§¨¤§¨
â"éøza Laìîä àeä©§ª¨§©§©

(613)äøBzaL úBöî¦§¤©¨
,áúëaLzeevndy itk - ¤¦§¨

oday ,azkay dxeza od
oeilrd oevxd yaeln

,`ed jexaàìôî àeäª§¨

-ìòaL äøBza àlà älbúî Bðéàå ,íìòðå øéîè äqëîe§ª¤¨¦§¤§¨§¥¦§©¤¤¨©¨¤§©
,ätÎlray dxezd on - ¤

edn xexiaa mircei dt
,ef devnay oeilrd oevxd
cin `ian owfd epaxy itk
oilitz zevnn dnbecd
zepeyld rax` .'eke
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ïåðéàã (á"ò è"ëøã) éãå÷ô 'ô ÷"äåæá ù"æå
øá ãéáòã ïéáè ïéãáåòàååéæã àøåäðî éëùî ùð

íâäå .'åëå 'ä íòåðá 'åë éîçå 'åë àùåáì äàìéò
éøééî íúäãúåöîî íä íù íéùåáìäù ïåúçúä ò"âá

àúåòøî íä íéùåáìä ïåéìòä ò"âá ìáà ùîî úåéùòî
íù øäæá ù"îë àúåìöå àúééøåàá àáìã äðååëå

äøåúá å÷ñò úðååë àéä äðååëä éøä (é"øã)äîùì
úåéùòî úåöî ììëî ë"â àéä ú"ú úåöîå 'ä úáäàî

øåäøäå äùòî éåä åéúôù úîé÷òãéîã øåáãë åàì
éë íâ äîå äìôúá ïëå åãáì øåäøäá ç"é àöåé åðéàå

ìò äðååëä úìòîäîöò ãöî äðéà äùòîå øåáãä
à"÷ìá ù"îë 'åë ïåéìòä ïåöø úøàä ãöî àìà 'åë

ç"ìô à"ç.ù"ò úåëéøàá

äðä éë úàæ úòãåî äðäå
äøåúáù úåöî â"éøúá ùáåìîä ä"á ïåéìòä ïåöø
äìâúî åðéàå íìòðå øéîè äñåëîå àìôåî àåä áúëáù

ïéìéôú úåöî åîë ô"òáù äøåúá àìàøîàðù î"ãò
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ב.41. כ, ב.42.ברכות נד, עירובין וראה סי"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הלכות



עט oeygxn 'k iying mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

md ,y`xaäæ ïBöøå .úòc-äðéa-äîëç úBðéçadlrnly - §¦¨§¨¦¨©©§¨¤
,c"ag oigennâ"éøúa Laìúð,613 -úBöî 'æå äøBzä úBöî ¦§©¥§©§©¦§©¨§¦§

.úBiNòî úBöî ïä ílëk íaøL ,ïðaøcici lr zeyrpd - §©¨¨¤ª¨§ª¨¥¦§©£¦
"diyr" ,miinyb mipiprdpezgzd dbixcnd ixd md "dyrn"e

diyrd mlera xzeia
,envríâåzeevnd - §©

øeaãa úBéeìzä- ©§§¦
,xeaica oze` miniiwny
xeaica dxezd cenil enk
ixd `ed xeaice ,dnecke
ly oipr xy`n xzei ipgex

,dyrnïì àîé÷ àä39- ¨©§¨¨
ep` miwqet ixdúîé÷ò"c©£¦©

åéúôN,xeaicd zrya - §¨¨
éåä`ed -íâå ."äNòî- £¥©£¤§©

zeevndúBéeìzä©§
ála Bà äáLçnaenk - ©©£¨¨©¥

'd z`xie 'd zad`
,dneckeäåönä éøä£¥©¦§¨

éîLbä íãàì äðzð¦§¨¨¨¨©©§¦
,à÷åc äfä íìBòaL- ¤¨¨©¤©§¨

,inyb mler `edyàeäL¤
úBhäì äøéça ìòa©©§¦¨§©

,'eëå áBèì Bááìe` - §¨§§
,aeh `ll melyeÎqg-äî©

àìa äîLpä ïk-ïéàM¤¥¥©§¨¨§Ÿ
éøö ïéà ¯ óebdúeöì C ¥¨¦§©Ÿ¨

úBönäL ,àöîðå .äæ ìò©¤§¦§¨¤©¦§
Bîk ìLî-Cøc-ìò ïä¥©¤¤¨¨§

íéávð ,íéãenòä- ¨©¦¦¨¦
mixagneãò ,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø àeä ,úBìònä íeøî¥©©£¨¨¤§¨©

íéãenòä Bîk ìLî-Cøc-ìò ïäå .úéøîçä Bælä õøàä- ¨¨¤©¨©¨§¦§¥©¤¤¨¨§¨©¦
mdy,ïéìeìç,miptan -Bà íãàä úîLð ïéLéaìîe ïéôéwnL £¦¤©¦¦©§¦¦¦§©¨¨¨

BLôð Bà Bçeø,zeevnd iyeala -Cøãå ,úBönä íi÷nLk ©§§¤§©¥©¦§§¤¤
elà íéãenò,zeevnd ly -ãò BlL äîLð-çeø-Lôpä ïéìBò ©¦¥¦©¤¤©§¨¨¤©

,úBìònä íeø,zebixcnde -.'ä úà íéiçä øBøöa øøöì ©©£¦§Ÿ¦§©©¦¤
Leøtzeevn ici lr icedi xywzn zewl` ly dbixcn efi`a - ¥

-aìîe úBøeøö úBéäì,øúkä øBàa úBLdbixcnd - ¦§§§ª¨§©¤¤
,zelylzyd xcq ly xzeia dpeilrdïBéìòä ïBöø àeä¨¨¤§

"'ä íòð"a úBæçì eìëeé äæ Leáì éãé-ìòå ,àeä-Ceøä§©§¥§¤§©£§Ÿ©
úìònî äìòîlL "úBçöçö"åzbixcne -ïäå ,øúkä §©§¨¤§©§¨¦©£©©¤¤§¥

Búeiîéðtixnbl dlrnl `id xzkd zeinipt ,xzkd xe` ly - §¦¦
,zelylzyd xcqníB÷îa øàaúpL íâäå) .ìLî-Cøc ìò©¤¤¨¨©£©¤¦§¨¥§¨

àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø úeiîéðt ïä úBönäL øçàeli`e - ©¥¤©¦§¥§¦¦¨¨¤§¨
,oevxd zeipevig ,xzkd zeipevign ody mixne` ep` o`käpä¦¥

úàæ úòãeî,xacd reci -,ïç éòãBéì-gdnkpznkg) dxzq ©©Ÿ§§¥¥
(dlawdäâøãîe äðéça ìëa LiL úBâøãîe úBðéça éeaø¦§¦©§¥¤¥§¨§¦¨©§¥¨

,"íéðô"ì "íéðt" úBðéça änk ,äMã÷ä úBâøãnî- ¦©§¥©§ª¨©¨§¦¨¦§¨¦
`id dipyd dpigad ,zg` dpiga iably - zeiniptl zeinipt

xzei cer,'eke zeinipt
"íéøBçà" úBðéça änëå§©¨§¦£©¦

,"íéøBçà"ìdpigay - ©£©¦
"miixeg`" xzei `id zg`
zexnl ,dipyd xy`n
z`xwp dpiga dze` mby

,"miixeg`"õ÷ ïéàì§¥¥
.('eëåiably ,ixd - §

oevx zeinipt zpiga
xaecn dzece` ,oeilrd
zeevn ze`xwp ,o`k
zexnl ,cala "zeipevig"
xaecn ea ,xg` mewnay
,zxg` dpigal d`eeyda
"zeinipt" ze`xwp od
Î lkÎlr .oeilrd oevxd
zeevny ,xn` ixd ,mipt
xe` icenr (620) j"xz od
cvik ,dxe`kl ."xzk" ly
iptl xn`y dnl m`ez df
(613) b"ixz zece` df
zeevndy miyeald
b"ixzl ,oze` zebviin
epax xiaqi ?ytpd zegek
zeevn 'fy oldl owfd
xtqn zenilynd) opaxc
dxezd zeevnn wlgk zeaygp `l` ,onvrl zeevn opi` (j"xz
ytpl miyealdy ,xne` `ed okle ,ze`a od odny (`ziixe`c)

xz mdzeevnd mb zellkp oday zeevnd b"ixzn) (613) b"i
:owfd epax oeylae .ytpd zegek b"ixz yialdl (opaxc'æ ,äpäå§¦¥

,ïîöò éðôa úBöî úBáLçð ïðéà ïðaøc úBöîzeevnk - ¦§§©¨¨¥¨¤¡¨¦§¦§¥©§¨
,zecxtpøîàð øák éøäL40,"óñú àì" :,zeevnd lr -àlà ¤£¥§¨¤¡©ŸŸ¥¤¨

øtñîa ïäa úBìeìëe äøBzä úBönî úBëLîðå úBàöBé ïä¥§§¦§¨¦¦§©¨§¨¤§¦§©
,â"éøz- (613) -â"éøz Léaìäì(613)úBçëå úBðéça ©§©§©§¦©§©§¦§Ÿ

äîLðe-çeø-LôðaLly -,íãàäxn` ixd miptÎlkÎlr - ¤§¤¤©§¨¨¨¨¨
miyialne mitiwnd "oilelg micenr" enk od zeevndy ,lirl
,zeevnd z` miiwnd mc`d ly ytp e` gex e` ,dnypd zpiga
cr ely - dnype gex ,ytp - o"xpd zeler "micenr"d ici lre
xe`a zeyaelne zexeyw zeidl ,xzeia zedeabd zelrnl
"'d mrepa zefgl" zeleki od df yeal ici lre ,xzkd

dfe ,"xzk"n dlrnly "zegvgv"ezeinipt."xzk"d
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ùã÷ä úøâà
äøåúä úåöî â"éøúáíìåëë íáåøù ïðáøã úåöî 'æå

ì"éé÷ àä øåáãá úåéåìúä íâå úåéùòî úåöî ïä
úîé÷òãäáùçîá úåéåìúä íâå äùòî éåä åéúôù

æ"äåòáù éîùâä íãàì äðúéð äåöîä éøä áìá åà
à÷åã.'åëå áåèì åááì úåèäì äøéçá ìòá àåäù

àöîðå .æ"ò äúåöì ö"à óåâ àìá äîùðä ë"àùî
úåìòîä íåøî íéáöð íéãåîòä åîë î"ãò ïä úåöîäù

åæìä õøàä ãò ä"á ïåéìòä ïåöø àåäïäå úéøîåçä
úîùð ïéùéáìîå ïéôé÷îù ïéìåìç íéãåîòä åîë î"ãò

åùôð åà åçåø åà íãàäêøãå úåöîä íéé÷îùë
øåøöì úåìòîä íåø ãò åìù ï"øðä ïéìåò åìà íéãåîò

úà íééçä øåøöáúåùáåìîå úåøåøö úåéäì 'éô .'ä
åìëåé äæ ùåáì é"òå ä"á ïåéìòä ïåöø àåä øúëä øåàá
øúëä úìòîî äìòîìù úåçöçöå 'ä íòåðá úåæçì

à"îá øàáúðù íâäå) î"ãò åúåéîéðô ïäåúåöîäù
ç"éì úàæ úòãåî äðä ä"á ïåéìòä ïåöø úåéîéðô ïä

ìëá ùéù úåâøãîå 'éçá éåáéøúåâøãîî äâøãîå 'éçá
íééøåçà 'éçá äîëå íéðôì íéðô 'éçá äîë äùåã÷ä

ïéàì íééøåçàìïðéà ïðáøã úåöî 'æ äðäå .('åëå õ÷
óñåú àì øîàð øáë éøäù ïîöò éðôá úåöî úåáùçð
ïäá úåìåìëå äøåúä úåöîî úåëùîðå úåàöåé ïä àìà
ï"øðáù úåçëå 'éçá â"éøú ùéáìäì â"éøú øôñîá

.íãàä
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א.39. סה, א.40.סנהדרין יד, ראה

oeygxn `"k iyiy mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"א שישי יום
,pw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'ô ÷"äåæá ù"æå,300 'nr cr.ù"ò úåëéøàá

מרחשון  כ"ב קודש שבת
,300 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî äðäå,`pw 'nr cr:ì"ðë ä"á

ãenò èëø óc) éãe÷t úLøt LBãwä øäfa áeúkL eäæå§¤¤¨©Ÿ©©¨¨¨©§¥©©
àøBäpî éëLî ¯ Lð øa ãéáòc ïéáè ïéãáeò ïeðéàc" :(á§¦§¦¨¦§¨¦©©¨§¥¦§¨

,'eë àLeáì äàlò àåéæc(zeevnd) miaeh miyrndy - §¦¨¦¨¨§¨
xnelk ,oeilrd eifdn xe`d z` mikiynn ,mc`d dyery

,"oeilr xzk" zbixcnn
."'eëå 'ä íòða 'eë éîçå§¨¥§Ÿ©§
`edy itk - dfeg `ede -
"'d mrep"a - my miiqn
mdy ,"zegvgv"ae

.xzkd zeiniptíâäå©£©
éøéî íúäczexnle - §©¨©§¥

xaecn ,xdefa ,myy-ïâa§©
,ïBzçzä ïãò¥¤©©§
íä íL íéLeáläL¤©§¦¨¥
,Lnî úBiNòî úBönî¦¦§©£¦©¨

ealdy ixd -mpi` miy
ly dlrnde oiprd cvn

oevxxaecnk ,oeilrd
zlrn cvn m` ik ,lirl

,"dyrn"dïãò-ïâa ìáà£¨§©¥¤
àúeòøî íä íéLeálä ïBéìòä,oevxdn -àaìc äðeëå- ¨¤§©§¦¥¥§¨§©¨¨§¦¨

,ald ly,àúBìöe àúéøBàa,dltzae dxeza -áeúkL Bîk §©§¨§¨§¤¨
íL øäfa'a wlga -,(éø óc)dnypl xak yiy ixg`y - ©Ÿ©¨©

Îobl dler `id - oezgzd ocrÎoba zeevnd dyrnn miyeal
,oeilrd ocräðekä éøä,miyeald mi`a dpnny -úðek àéä £¥©©¨¨¦©¨©

ì äøBza B÷ñòäøBz ãeîìz úåöîe ,'ä úáäàî dîL ¨§©¨¦§¨¥©£©¦§©©§¨
éåä åéúôN úîé÷ò"c ,úBiNòî úBöî ììkî ïk íb àéä¦©¥¦§©¦§©£¦©£¦©§¨¨£¥

`ed -éîc øeaãk åàì øeäøäå ,"äNòî41,xedxd - ©£¤§¦§¨§¦¨¥
epi` (dxezd zeize`a),xeaicl dnecBúáBç éãé àöBé Bðéàå§¥¥§¥¨

Bcáì øeäøäa42.älôza ïëå ,xeaica `hal gxkdd on - §¦§§©§¥©§¦¨
mby ixd ,cala oda xedxdd witqn `le ,dltzd zeln `wec
miizty zniwr ,"dyrn"d oipr epyi dltza mbe dxeza

miyrpy miyeald mby ,`id dpeekde ,"dyrn"l zaygpd
n miyeal ok mb md - dpeeka dltzne dxezndyrnzeevnd

,xzkd xe`n mi`ad,íb äîe,efn dxizie -äðekä úìòî ék ©©¦©£©©©¨¨
äNòîe øeacä ìòxeaicn dlrnl `id dpeekdy dn - ©©¦©£¤

miyrp dpeekny ,dyrne
,oeilrd ocrÎobl miyeal

,'eë dîöò ãvî dðéà- ¥¨¦©©§¨
`idy dnvr dpeekd cvn
ly dcearde dlrnd
Îyecwdl dzad`a ytpd

,`edÎjexaãvî àlà¤¨¦©
,'eë ïBéìòä ïBöø úøàä¤¨©¨¨¤§

dn dx`dd -oeilrd oevx
oipra zelbzda xzei `id
- dad`e dpeek ly ipgex
dyrn ly oipra xy`n
dyrn `edy zeevnd

,inybøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
íéøîà éèewìa- §¦¥£¨¦

,"`ipz"çì ÷øt à ÷ìç¥¤¤¤
.íL ïiò ,úeëéøàaoeilrd oevxdn dx`ddy ,xaqen my - ©£¦©¥¨

dxi`nd dx`ddl d`eeyda "dnyp" enk `id ,dpeeka dxi`nd
`ed df lcad xy`e ;dnypl yealne "seb"k `edy "dyrn"a
mby ixd ,miptÎlkÎlr .dx`dd zehytzde mevnva wx
,dltze dxezay ald oevxe zpeekn dnypl miyrpd miyeala
dpnny ,oeilr xzk ,oeilrd oevxd ly dx`dd cvn ok mb md

.lirl xaqedy itk ,dnypl miyeald mi`a
a dpyiy zcgeind dlrnd z` hxti oldlzekld,dxezd

edn mircei ji` ,oky .oeilrd oevxdn ielibd epyi `wec oday
ick zeidl zeevnd lr ote` dfi`ae ,zeevnay oeilrd oevxd

d iciÎlr `wec df ixd - oeilrd oevxd jynei oci lryzekld
:owfd epax oeylae .dtÎlray dxez ly

,úàæ úòãeî äpäå,reci ixd -Ceøa ïBéìòä ïBöø äpä ék §¦¥©©Ÿ¦¦¥§¨¤§¨
â"éøza Laìîä àeä©§ª¨§©§©

(613)äøBzaL úBöî¦§¤©¨
,áúëaLzeevndy itk - ¤¦§¨

oday ,azkay dxeza od
oeilrd oevxd yaeln

,`ed jexaàìôî àeäª§¨

-ìòaL äøBza àlà älbúî Bðéàå ,íìòðå øéîè äqëîe§ª¤¨¦§¤§¨§¥¦§©¤¤¨©¨¤§©
,ätÎlray dxezd on - ¤

edn xexiaa mircei dt
,ef devnay oeilrd oevxd
cin `ian owfd epaxy itk
oilitz zevnn dnbecd
zepeyld rax` .'eke
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ïåðéàã (á"ò è"ëøã) éãå÷ô 'ô ÷"äåæá ù"æå
øá ãéáòã ïéáè ïéãáåòàååéæã àøåäðî éëùî ùð

íâäå .'åëå 'ä íòåðá 'åë éîçå 'åë àùåáì äàìéò
éøééî íúäãúåöîî íä íù íéùåáìäù ïåúçúä ò"âá

àúåòøî íä íéùåáìä ïåéìòä ò"âá ìáà ùîî úåéùòî
íù øäæá ù"îë àúåìöå àúééøåàá àáìã äðååëå

äøåúá å÷ñò úðååë àéä äðååëä éøä (é"øã)äîùì
úåéùòî úåöî ììëî ë"â àéä ú"ú úåöîå 'ä úáäàî

øåäøäå äùòî éåä åéúôù úîé÷òãéîã øåáãë åàì
éë íâ äîå äìôúá ïëå åãáì øåäøäá ç"é àöåé åðéàå

ìò äðååëä úìòîäîöò ãöî äðéà äùòîå øåáãä
à"÷ìá ù"îë 'åë ïåéìòä ïåöø úøàä ãöî àìà 'åë

ç"ìô à"ç.ù"ò úåëéøàá

äðä éë úàæ úòãåî äðäå
äøåúáù úåöî â"éøúá ùáåìîä ä"á ïåéìòä ïåöø
äìâúî åðéàå íìòðå øéîè äñåëîå àìôåî àåä áúëáù

ïéìéôú úåöî åîë ô"òáù äøåúá àìàøîàðù î"ãò
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ב.41. כ, ב.42.ברכות נד, עירובין וראה סי"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הלכות



oeygxnפ a"k ycew zay Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

oke ,"mlrpe xinh dqekne `lten" :oda ynzyn owfd epaxy
e"`ea "dqekne `lten" :zewelg izyl owlgn `edy dn
xinh"y xnelk ,"mlrpe (e"`e ila) xinh" okn xg`le ,siqend
"wgvi iel ihewl"a z`f xiaqn - dipy dwelg `ed "mlrpe

dfy ,(`ipz lr zexrda)
zeevnd b"ixzy iptn
zeielz azkay dxezay
zeevn ,(recik) 'ied mya
my ly "d"i"a dyrzÎ`l
dyrÎzeevne 'ied

"d"e"a43ixd 'ied mye ,
,"`xwp" `le "azkp"

xn`nk44ip`yk `l"
,"`xwp ip` azkp
mya `l `id d`ixwdy
,iÎpc` mya m` ik 'ied
oeyln "aizk mlrl"
dxezay dn edfe .dnlrd
oevxd `wec azkay
myy enk mlrp oeilrd
wx `ed ,mlrp `ed 'ied
mlrd `ed azke) "azkp"

rax` od el` ,(ielib `id d`ixwy) "`xwp" `le (d`ixw iabl
zeize` rax` cbpk ("mlrpe xinh dqekne `lten") zepeyld
xinh"e "dqekne `lten" ,zewelg izya zewelg ode ,'ied my
"mlrpe xinh"e 'ied my ly d"i cbpk "dqekne `lten" :"mlrpe
oevxdy ,("wgvi iel ihewl"a jiynn `ed) xnelk ,d"e cbpk

'ied my ly zeize`d `ed oeilrd`lirlc`ede (dlrnly)
okle ,(dhnly) `zzlc 'ied my `idy azkay dxeza yaeln
my mb) 'ied my ,oky ,"mlrpe xinh dqekne `lten" oiicr `ed
dlbzne ,"mlrpe xinh" oiicr `ed ((dhnly) `zzlc 'ied
itk) "`xwp"e ieliba `edy iÎpc` my `idy ,dtÎlray dxeza

`edy ,iÎpc` my ici lr ielibae "`xwp" 'ied myy`xwp
dxeza `edy itk oeilrd oevxd ixd ,mipt lk lr .(iÎpc`a

,dtÎlray dxeza wx dlbzne ,mlrpe dqekn `ed azkayBîk§
áúëaL äøBza øîàpL ,ìLî-Cøc ìò ,ïélôz úåöî45: ¦§©§¦¦©¤¤¨¨¤¤¡©©¨¤¦§¨

éðéò ïéa úôèèì eéäå Eãé ìò úBàì ízøL÷e"àeäå ,"E §©§¨§©¨¤§¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§
éà áeúkä Løt àlL ,íìòðå íeúñ øîàî,øL÷l äîe C ©£¨¨§¤§¨¤Ÿ¥©©¨¥©¦§Ÿ

éðéò ïéa" àeä ïëéäå ,"úBôèBè" eäîeãò ,"Eãé ìò"å "E ©¨§¥¨¥¥¤§©¨¤©
ät-ìòaL äøBz äLøtL46éøvL ,ìò ãçà úéa øL÷ì C ¤¥§¨¨¤§©¤¤¨¦¦§Ÿ©¦¤¨©

íézaäå ,úBiLøt 'ã íëBúáe ,Làøä ìò íéza 'ãå ãiä©¨§¨¦©¨Ÿ§¨¨¨¦§©¨¦

,à÷åc íéòaøîe ,ãaòî øBòî eéäéxy`a `ed xen`d lk - ¦§¥§ª¨§ª¨¦©§¨
ldn,xeywlà÷åc úBøçL øBò ìL úBòeöøa íéøM÷îe47, §ª¨¦¦§¤§Ÿ©§¨

xy`a df -dna,xeywlúiNò úBëìä éèøt øàL ìëå§¨§¨§¨¥¦§£¦©
,ät-ìòa eøîàpL ïélôzä,dtÎlray dxeza -"Eãé ìò"å ©§¦¦¤¤¤§§©¤§©¨¤

àìå à÷åc òBøfä àéä¦©§©©§¨§Ÿ
ãiä ók48éðéò ïéá"e ,"E ©©¨¥¥¤

çönä àìå ã÷ã÷ äæ49. ¤¨§Ÿ§Ÿ©¥©
xy`a `ed df lk -
mikixv okid mewnl
lk ,oilitzd z` gipdl
mixen`d mipicd ihxt
dna xexiaa zrcl
oilitzd zevn z`hazn
oeilrd oevxd `ed ji`e
- ef devn miiwi icediy
mixxazn dl` lk

a mixdaznezekldly
.`wec dtÎlray dxez
,äøBzaL úBöî ìk ïëå§¥¨¦§¤©¨
ïéa äNò-úBöî ïéa¥¦§£¥¥
ïðéà ¯ äNòú-àì úBöî¦§Ÿ©£¤¥¨
úBòeãéå úBéeìb§¦
-àì úåöîk ,ät-ìòaL äøBz éãé-ìò àlà úBLøôîe§Ÿ̈¤¨©§¥¨¤§©¤§¦§©Ÿ

"äëàìî äNòú àì" :úaLa øîàpL äNòú50Løt àìå , ©£¤¤¤¡©§©¨Ÿ©£¤§¨¨§Ÿ¥©
,azkay dxezay ieeiva -äøBzáe ,äëàìî àéä äî©¦§¨¨©¨

ät-ìòaL51Løtúðxaqen -,úBòeãéä úBëàìî è"ì ïäL ¤§©¤¦§¨¥¤¥§¨©§
.úBãák úBøB÷å íéðáà ìeèìè àìåon xeq` df oi`y - §Ÿ¦§£¨¦§§¥

opaxcn m` ik dxezd52mc`de ,dcak dk`ln efy zexnl ,
zek`ln ziiyra xy`n ef dk`ln ezeyra xzei rbiizi
dk`lnd `id ef `l z`f lka - zek`lnd h"l ly zeniieqn
lehlh `le" :"`ipz"a o`k ztqep `qxib dpyi .dxez dxq`y

zeciak zexewe mipa`calmby ixd ef `qxibl m`zda ,"
df xac ,dxezd on xeqi` `ed zeciak zexewe mipa` lehlh

xen` zyxta xne` o"anxdy dnl m`zda `ed53"dyr"dy ,
lr mb `ed (zay ly "zeayz" jke) aeh meia "oezay" ly
zek`ln ezeyray iptn `l` ,zek`lnd h"ln mpi`y mixac
zellkp od - zek`lnd h"ln dgepne zeay mc`l oi` el`

"dpyn cibn"d mb xaeq jk ,"oezay" ly "dyr"a54`ede ,
dxezdy ,jk xaeq m"anxd mby ,oey`xd eyexita my yxtn
oi`y zexnl (dribi) lnr mda yiy mixacdn "zeayz" dxn`
Î`ld epyi dilry (dk`ln z`xew dxezdy dn) dk`ln md
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ùã÷ä úøâà
ïéá úåôèåèì åéäå êãé ìò úåàì íúøù÷å ë"áùåúá

íåúñ øîàî àåäå êéðéòáåúëä ùøéô àìù íìòðå
êéðéò ïéá àåä ïëéäå úåôèåè åäîå øåù÷ì äîå êéà

ãò êãé ìòåøåù÷ì êéøöù ô"òáù äøåú äùøéôù
'ã íëåúáå ùàøä ìò íéúá 'ãå ãéä ìò ãçà úéá

úåéùøôà÷åã íéòáåøîå ãáåòî øåòî åéäé íéúáäå
øàù ìëå à÷åã úåøåçù øåò ìù úåòåöøá íéøùå÷îå
êãé ìòå ô"òá åøîàðù ïéìéôúä úééùò úåëìä éèøô

ïéáå ãéä óë àìå à÷åã òåøæä àéäãå÷ã÷ äæ êéðéò
úåöî ïéá ò"î ïéá äøåúáù úåöî ìë ïëå .çöîä àìå

úåéåìâ ïðéà ú"ìäøåú é"ò àìà úåùøåôîå úåòåãéå
äëàìî äùòú àì úáùá øîàðù ú"ì úåöîë ô"òáù
ùøôúð ô"òáù äøåúáå äëàìî àéä äî 'éô àìå
úåøå÷å íéðáà ìåèìè àìå úåòåãéä úåëàìî è"ì ïäù
ïéá úåöîä ìë ïä ïäá àöåéëå úåãéáë
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.43:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ובכ"מ פקודי ר"פ לקו"ת בארוכה א.44."ראה נ, ח.45.פסחים ו, ב 46.ואתחנן לד, מנחות ראה
מקומות. ובכו"כ ˘ËÈÏ"‡:47.ואילך ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פוסקים ובשאר הי"ד פ"ג תפילין הל' רמב"ם ‡„ÂÓ"¯48."ראה ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."מקומות בשאר ˘ËÈÏ"‡:49."כהפי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."אדמו"ר 50."כהציץ כ"ק ציין אפשר" בדרך ותיקונים ב"הערות
ח). טז, ראה ג"כ וראה י. כ, (יתרו מלאכה" כל תעשה "לא שצ"ל: ובכ"מ.51.שליט"א שם) (ובגמרא במשנה א עג, שבת 52.ראה

הי"ב. פכ"ד שבת הל' כד.53.רמב"ם ה"א.54.כג, פכ"א שבת הלכות לרמב"ם

oeygxn a"k ycew zay Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"dpyn mgl"dy zexnl ,"dk`ln lk dyrz `l" ly dyrz
mpyi .jk xazqn "dpyn cibn"dn la` ,ef `xaq jixtn

miyxtnd55ode ,zn` od ,o`k "`ipz"a ze`qxibd izyy ,
inlyexiay zwelgna zeielz56mixaeq 'inxi 'xe `a 'xy ,

ziriayay "dyr"dy
jcy xevwz mipy yy")
,jnxk xenfz mipy yye
`ad e`le ziriaya `le
`ed ("dyr - dyr llkn
mdilr oi`y mixac iabl
mb zeidl jixv jky) e`l
ly 'dyr'dy ,zay iabl
mixac lr `ed "zeayz"
ly e`ld llka mpi`y
.("dk`ln lk dyrz `l"
ddbdd d`a jkl m`zda
mipa` `le" :"`ipz"a o`k

zeciak zexewecala."
"dyr"dy ,xaeq iqei 'xe
lr wx `ed ziriay ly
,e`l mdilr yiy mixacd
oi`y mixacd eli`e
wx mixeq` - e`l mdilr
ixd jkl m`zda .opaxcn
,zay iabl mb xacd jk

dydyrwx `ed zay ly
mixeq` e`l mdilr oi`y mixacd eli`e ,e`l eilr yiy dn lr

.opaxcn wxïäa àöBiëådyrzÎ`lle oilitz zevnl dneca - §©¥¨¤
,zay lyBöî ïéa ,úBönä ìk ïäúBöî ïéa äNò-ú ¥¨©¦§¥¦§£¥¥¦§

úBòeãéå úBéeìâe úBLøôî àìå úBîeúñ ïä ,äNòú-àìŸ©£¤¥§§Ÿ§Ÿ̈§¦
éëä íeMîe .ät-ìòaL äøBz éãé-ìò àlà,okle -áéúk ¤¨©§¥¨¤§©¤¦¨¥§¦

,aezk -ät-ìòaL äøBz ìò57,"Enà úøBz Lhz ìà" : ©¨¤§©¤©¦Ÿ©¦¤
øäfa áeúkL Bîk58ìkL Bîk ìLî-Cøc ìòL íeMî , §¤¨©Ÿ©¦¤©¤¤¨¨§¤¨

íàäå ,ìBãb íìòäa áàä útèa íéìeìk ãìeä éøáà¥§¥©¨¨§¦§¦©¨¨§¤§¥¨§¨¥
ç"îøa íìL ãìå dúãéìa éelb éãéì ezàéöBî,248 - ¦©¦¥¦§¥¨¨¨¨¨¥¦§¨

ä"ñLe íéøáà,365 -,íéãéb"dxizi dpia"d ixd efy - ¥¨¦§¨¦¦
"dy`a dpzip"y59- mlrda lelk didy dn zelbl gekd ,

,mly ote`aLnî äëkzxez" dtÎlray dxez z`xwp - ¨¨©¨
jn`oky ,"ç"îø ìk(248) -ä"ñLe äNò-úBöî(365) - ¨§¨¦§£¥§¨

ìòaL äøBza éelbä ìà íìòääî íéàa äNòú àì úBöî¦§Ÿ©£¤¨¦¥©¤§¥¤©¦©¨¤§©
àø÷c déLéøå ,ätzxez yehz l`e" weqtd ly dlgzdd - ¤§¥¥¦§¨

- "jn`éáà øñeî éða òîL"éà÷ "E,aqen -àlr -äøBz §©§¦©¨¦¨¦©¨

,áúëaLzxez" z`xwpd -"jia`,äàlò äîëçî à÷ôðc- ¤¦§¨§¨§¨¥¨§¨¦¨¨
,(dpeilr) "d`lir dnkg"n d`a azkay dxez ,okyúàø÷pä©¦§¥

" íLa,"dìòa úøèò ìéç úLà" :áeúkL eäæå ."áà- §¥¨§¤¤¨¥¤©¦£¤¤©§¨
,ef zxb` ziy`xa `aenkúàø÷pä ät-ìòaL äøBzä ék¦©¨¤§©¤©¦§¥

äãéìBnä ,"ìéç úLà"¥¤©¦©¦¨
,äaøä úBìéç úãîòîe©£¤¤£¨©§¥

áeúkL Bîk60úBîìòå" : §¤¨©£¨
éø÷z ìà ¯ "øtñî ïéà¥¦§¨©¦§¥
àlà "úBîìò"£¨¤¨

"úBîìBò"61,zenler - ¨
,xtqn ilaúBëìä ålà- ¥£¨
,dxezayïBì úéìc§¥
,àðaLçodl oi`y - ª§¨¨

,xtqnáeúkL Bîk§¤¨
íéðewza62,ipewiza - ©¦¦

,xdefïlëålk - §ª¨
,zeklddéelb úðéça ïä¥§¦©¦

àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø§¨¤§¨
,áúëaL äøBza íìòpä©¤§¨©¨¤¦§¨
dxez z`xwp okl -
,"lig zy`" dtÎlray
daxd dcinrn `id oky
zeaxd zekldd ,zeliig
oldl .dtÎlray dxezay
dn ,owfd epax xiaqi
,zxb`d zligza l`yy
dpeekdy "'eke `bza ynzy`ce" mixne` l"f epinkgy dn lr

l `idzekld`wec "zekld" recn - dxez ly "dxzk" ,
dpeyy df `wec recn oke ,dxez ly dxzk ze`xwpzekld

oipr `le `wec zekld recn - `ad mler oa `edy el ghaen
?dxezay xg`äìòî äìòîì àeä àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøe§¨¤§¨§©§¨©§¨

úìònîzbixcne -äîëç,äàlò,dpeilr dnkg -Bîëe ¦©£©¨§¨¦¨¨§
,LàøaL ïéçnä ìòL äøèòå øúk`ed xzkd jk - ¤¤©£¨¨¤©©Ÿ¦¤¨Ÿ

dlrnl,oigen `idy "dnkg"dnúBëìää eàø÷ð ïëì̈¥¦§§©£¨
"å "àâz" íLa,"äøBz ìL døúëod zekldd ,oky - §¥©¨§¦§¨¤¨

ly ielibdoevx,xzk `ed oevxe ,oeilrdúBëìä äðBMä"å§©¤£¨
,"àaä íìBò ïa àeäL Bì çèáî,`wec "zekld" - ª§¨¤¤¨©¨
,dxeza xg` oipr ici lr xy`n xzeiúeLaìúä éãé-ìò©§¥¦§©§

økæpk ,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøa BlL äîLð-çeø-Lôð¤¤©§¨¨¤¦§¨¤§¨©¦§¨
:ìéòì,zeevnd md `ad mlera dnypl miyealdy - §¥
ielibeoday ,`wec zeklda ixd `ed zeevnay oeilrd oevx

.zeevnay oeilrd oevxd `ed dn zexidaa `hazn
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ùã÷ä úøâà
úåéåìâå úåùøåôî àìå úåîåúñ ïä ú"ìî ïéá ò"î
ìò áéúë éëä íåùîå ô"òáù äøåú é"ò àìà úåòåãéå

øäæá ù"îë êîà úøåú ùåèú ìà ô"òáùåúíåùî
áàä úôéèá íéìåìë ãìåä éøáà ìëù åîë î"ãòù

éåìéâ éãéì åúàéöåî íàäå ìåãâ íìòäáãìå äúãéìá
ìë ùîî äëë íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îøá íìù

íéàá ú"ìî ä"ñùå ò"î ç"îøéåìéâä ìà íìòääî
éà÷ êéáà øñåî éðá òîù àø÷ã 'éùéøå ô"òáùåúá

à÷ôðã áúëáù äøåúàíùá '÷ðä äàìéò äîëçî
ô"òáù äøåúä éë äìòá úøèò ìéç úùà ù"æå .áà

ìéç úùà '÷ðääáøä úåìééç úãîòîå äãéìåîä
úåîìåò àìà úåîìò éø÷ú ìà øôñî ïéà úåîìòå ù"îë

åìàïìåëå íéðå÷éúá ù"îë àðáùåç ïåì úéìã úåëìä
íìòðä ä"á ïåéìòä ïåöø éåìéâ 'éçá ïäë"áùåúá

äîëç úìòîî äìòî äìòîì àåä ä"á ïåéìòä ïåöøå
ìòù äøèòå øúë åîëå äàìéòïëì ùàøáù ïéçåîä

äðåùäå äøåú ìù äøúëå àâú íùá úåëìää åàø÷ð
àåäù åì çèáåî úåëìäúåùáìúä é"ò á"äåò ïá

:ì"ðë ä"á ïåéìòä ïåöøá åìù ð"øð
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ב. ח.60.מה, ו, ב.61.שה"ש לה, זרה עבודה יב. פ"ו, שהש"ר אליהו").62.ראה "פתח (בהקדמת ב יד,



פי oeygxn a"k ycew zay Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

oke ,"mlrpe xinh dqekne `lten" :oda ynzyn owfd epaxy
e"`ea "dqekne `lten" :zewelg izyl owlgn `edy dn
xinh"y xnelk ,"mlrpe (e"`e ila) xinh" okn xg`le ,siqend
"wgvi iel ihewl"a z`f xiaqn - dipy dwelg `ed "mlrpe

dfy ,(`ipz lr zexrda)
zeevnd b"ixzy iptn
zeielz azkay dxezay
zeevn ,(recik) 'ied mya
my ly "d"i"a dyrzÎ`l
dyrÎzeevne 'ied

"d"e"a43ixd 'ied mye ,
,"`xwp" `le "azkp"

xn`nk44ip`yk `l"
,"`xwp ip` azkp
mya `l `id d`ixwdy
,iÎpc` mya m` ik 'ied
oeyln "aizk mlrl"
dxezay dn edfe .dnlrd
oevxd `wec azkay
myy enk mlrp oeilrd
wx `ed ,mlrp `ed 'ied
mlrd `ed azke) "azkp"

rax` od el` ,(ielib `id d`ixwy) "`xwp" `le (d`ixw iabl
zeize` rax` cbpk ("mlrpe xinh dqekne `lten") zepeyld
xinh"e "dqekne `lten" ,zewelg izya zewelg ode ,'ied my
"mlrpe xinh"e 'ied my ly d"i cbpk "dqekne `lten" :"mlrpe
oevxdy ,("wgvi iel ihewl"a jiynn `ed) xnelk ,d"e cbpk

'ied my ly zeize`d `ed oeilrd`lirlc`ede (dlrnly)
okle ,(dhnly) `zzlc 'ied my `idy azkay dxeza yaeln
my mb) 'ied my ,oky ,"mlrpe xinh dqekne `lten" oiicr `ed
dlbzne ,"mlrpe xinh" oiicr `ed ((dhnly) `zzlc 'ied
itk) "`xwp"e ieliba `edy iÎpc` my `idy ,dtÎlray dxeza

`edy ,iÎpc` my ici lr ielibae "`xwp" 'ied myy`xwp
dxeza `edy itk oeilrd oevxd ixd ,mipt lk lr .(iÎpc`a

,dtÎlray dxeza wx dlbzne ,mlrpe dqekn `ed azkayBîk§
áúëaL äøBza øîàpL ,ìLî-Cøc ìò ,ïélôz úåöî45: ¦§©§¦¦©¤¤¨¨¤¤¡©©¨¤¦§¨

éðéò ïéa úôèèì eéäå Eãé ìò úBàì ízøL÷e"àeäå ,"E §©§¨§©¨¤§¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§
éà áeúkä Løt àlL ,íìòðå íeúñ øîàî,øL÷l äîe C ©£¨¨§¤§¨¤Ÿ¥©©¨¥©¦§Ÿ

éðéò ïéa" àeä ïëéäå ,"úBôèBè" eäîeãò ,"Eãé ìò"å "E ©¨§¥¨¥¥¤§©¨¤©
ät-ìòaL äøBz äLøtL46éøvL ,ìò ãçà úéa øL÷ì C ¤¥§¨¨¤§©¤¤¨¦¦§Ÿ©¦¤¨©

íézaäå ,úBiLøt 'ã íëBúáe ,Làøä ìò íéza 'ãå ãiä©¨§¨¦©¨Ÿ§¨¨¨¦§©¨¦

,à÷åc íéòaøîe ,ãaòî øBòî eéäéxy`a `ed xen`d lk - ¦§¥§ª¨§ª¨¦©§¨
ldn,xeywlà÷åc úBøçL øBò ìL úBòeöøa íéøM÷îe47, §ª¨¦¦§¤§Ÿ©§¨

xy`a df -dna,xeywlúiNò úBëìä éèøt øàL ìëå§¨§¨§¨¥¦§£¦©
,ät-ìòa eøîàpL ïélôzä,dtÎlray dxeza -"Eãé ìò"å ©§¦¦¤¤¤§§©¤§©¨¤

àìå à÷åc òBøfä àéä¦©§©©§¨§Ÿ
ãiä ók48éðéò ïéá"e ,"E ©©¨¥¥¤

çönä àìå ã÷ã÷ äæ49. ¤¨§Ÿ§Ÿ©¥©
xy`a `ed df lk -
mikixv okid mewnl
lk ,oilitzd z` gipdl
mixen`d mipicd ihxt
dna xexiaa zrcl
oilitzd zevn z`hazn
oeilrd oevxd `ed ji`e
- ef devn miiwi icediy
mixxazn dl` lk

a mixdaznezekldly
.`wec dtÎlray dxez
,äøBzaL úBöî ìk ïëå§¥¨¦§¤©¨
ïéa äNò-úBöî ïéa¥¦§£¥¥
ïðéà ¯ äNòú-àì úBöî¦§Ÿ©£¤¥¨
úBòeãéå úBéeìb§¦
-àì úåöîk ,ät-ìòaL äøBz éãé-ìò àlà úBLøôîe§Ÿ̈¤¨©§¥¨¤§©¤§¦§©Ÿ

"äëàìî äNòú àì" :úaLa øîàpL äNòú50Løt àìå , ©£¤¤¤¡©§©¨Ÿ©£¤§¨¨§Ÿ¥©
,azkay dxezay ieeiva -äøBzáe ,äëàìî àéä äî©¦§¨¨©¨

ät-ìòaL51Løtúðxaqen -,úBòeãéä úBëàìî è"ì ïäL ¤§©¤¦§¨¥¤¥§¨©§
.úBãák úBøB÷å íéðáà ìeèìè àìåon xeq` df oi`y - §Ÿ¦§£¨¦§§¥

opaxcn m` ik dxezd52mc`de ,dcak dk`ln efy zexnl ,
zek`ln ziiyra xy`n ef dk`ln ezeyra xzei rbiizi
dk`lnd `id ef `l z`f lka - zek`lnd h"l ly zeniieqn
lehlh `le" :"`ipz"a o`k ztqep `qxib dpyi .dxez dxq`y

zeciak zexewe mipa`calmby ixd ef `qxibl m`zda ,"
df xac ,dxezd on xeqi` `ed zeciak zexewe mipa` lehlh

xen` zyxta xne` o"anxdy dnl m`zda `ed53"dyr"dy ,
lr mb `ed (zay ly "zeayz" jke) aeh meia "oezay" ly
zek`ln ezeyray iptn `l` ,zek`lnd h"ln mpi`y mixac
zellkp od - zek`lnd h"ln dgepne zeay mc`l oi` el`

"dpyn cibn"d mb xaeq jk ,"oezay" ly "dyr"a54`ede ,
dxezdy ,jk xaeq m"anxd mby ,oey`xd eyexita my yxtn
oi`y zexnl (dribi) lnr mda yiy mixacdn "zeayz" dxn`
Î`ld epyi dilry (dk`ln z`xew dxezdy dn) dk`ln md
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ùã÷ä úøâà
ïéá úåôèåèì åéäå êãé ìò úåàì íúøù÷å ë"áùåúá

íåúñ øîàî àåäå êéðéòáåúëä ùøéô àìù íìòðå
êéðéò ïéá àåä ïëéäå úåôèåè åäîå øåù÷ì äîå êéà

ãò êãé ìòåøåù÷ì êéøöù ô"òáù äøåú äùøéôù
'ã íëåúáå ùàøä ìò íéúá 'ãå ãéä ìò ãçà úéá

úåéùøôà÷åã íéòáåøîå ãáåòî øåòî åéäé íéúáäå
øàù ìëå à÷åã úåøåçù øåò ìù úåòåöøá íéøùå÷îå
êãé ìòå ô"òá åøîàðù ïéìéôúä úééùò úåëìä éèøô

ïéáå ãéä óë àìå à÷åã òåøæä àéäãå÷ã÷ äæ êéðéò
úåöî ïéá ò"î ïéá äøåúáù úåöî ìë ïëå .çöîä àìå

úåéåìâ ïðéà ú"ìäøåú é"ò àìà úåùøåôîå úåòåãéå
äëàìî äùòú àì úáùá øîàðù ú"ì úåöîë ô"òáù
ùøôúð ô"òáù äøåúáå äëàìî àéä äî 'éô àìå
úåøå÷å íéðáà ìåèìè àìå úåòåãéä úåëàìî è"ì ïäù
ïéá úåöîä ìë ïä ïäá àöåéëå úåãéáë
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.43:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ובכ"מ פקודי ר"פ לקו"ת בארוכה א.44."ראה נ, ח.45.פסחים ו, ב 46.ואתחנן לד, מנחות ראה
מקומות. ובכו"כ ˘ËÈÏ"‡:47.ואילך ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פוסקים ובשאר הי"ד פ"ג תפילין הל' רמב"ם ‡„ÂÓ"¯48."ראה ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."מקומות בשאר ˘ËÈÏ"‡:49."כהפי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."אדמו"ר 50."כהציץ כ"ק ציין אפשר" בדרך ותיקונים ב"הערות
ח). טז, ראה ג"כ וראה י. כ, (יתרו מלאכה" כל תעשה "לא שצ"ל: ובכ"מ.51.שליט"א שם) (ובגמרא במשנה א עג, שבת 52.ראה

הי"ב. פכ"ד שבת הל' כד.53.רמב"ם ה"א.54.כג, פכ"א שבת הלכות לרמב"ם

oeygxn a"k ycew zay Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"dpyn mgl"dy zexnl ,"dk`ln lk dyrz `l" ly dyrz
mpyi .jk xazqn "dpyn cibn"dn la` ,ef `xaq jixtn

miyxtnd55ode ,zn` od ,o`k "`ipz"a ze`qxibd izyy ,
inlyexiay zwelgna zeielz56mixaeq 'inxi 'xe `a 'xy ,

ziriayay "dyr"dy
jcy xevwz mipy yy")
,jnxk xenfz mipy yye
`ad e`le ziriaya `le
`ed ("dyr - dyr llkn
mdilr oi`y mixac iabl
mb zeidl jixv jky) e`l
ly 'dyr'dy ,zay iabl
mixac lr `ed "zeayz"
ly e`ld llka mpi`y
.("dk`ln lk dyrz `l"
ddbdd d`a jkl m`zda
mipa` `le" :"`ipz"a o`k

zeciak zexewecala."
"dyr"dy ,xaeq iqei 'xe
lr wx `ed ziriay ly
,e`l mdilr yiy mixacd
oi`y mixacd eli`e
wx mixeq` - e`l mdilr
ixd jkl m`zda .opaxcn
,zay iabl mb xacd jk

dydyrwx `ed zay ly
mixeq` e`l mdilr oi`y mixacd eli`e ,e`l eilr yiy dn lr

.opaxcn wxïäa àöBiëådyrzÎ`lle oilitz zevnl dneca - §©¥¨¤
,zay lyBöî ïéa ,úBönä ìk ïäúBöî ïéa äNò-ú ¥¨©¦§¥¦§£¥¥¦§

úBòeãéå úBéeìâe úBLøôî àìå úBîeúñ ïä ,äNòú-àìŸ©£¤¥§§Ÿ§Ÿ̈§¦
éëä íeMîe .ät-ìòaL äøBz éãé-ìò àlà,okle -áéúk ¤¨©§¥¨¤§©¤¦¨¥§¦

,aezk -ät-ìòaL äøBz ìò57,"Enà úøBz Lhz ìà" : ©¨¤§©¤©¦Ÿ©¦¤
øäfa áeúkL Bîk58ìkL Bîk ìLî-Cøc ìòL íeMî , §¤¨©Ÿ©¦¤©¤¤¨¨§¤¨

íàäå ,ìBãb íìòäa áàä útèa íéìeìk ãìeä éøáà¥§¥©¨¨§¦§¦©¨¨§¤§¥¨§¨¥
ç"îøa íìL ãìå dúãéìa éelb éãéì ezàéöBî,248 - ¦©¦¥¦§¥¨¨¨¨¨¥¦§¨

ä"ñLe íéøáà,365 -,íéãéb"dxizi dpia"d ixd efy - ¥¨¦§¨¦¦
"dy`a dpzip"y59- mlrda lelk didy dn zelbl gekd ,

,mly ote`aLnî äëkzxez" dtÎlray dxez z`xwp - ¨¨©¨
jn`oky ,"ç"îø ìk(248) -ä"ñLe äNò-úBöî(365) - ¨§¨¦§£¥§¨

ìòaL äøBza éelbä ìà íìòääî íéàa äNòú àì úBöî¦§Ÿ©£¤¨¦¥©¤§¥¤©¦©¨¤§©
àø÷c déLéøå ,ätzxez yehz l`e" weqtd ly dlgzdd - ¤§¥¥¦§¨

- "jn`éáà øñeî éða òîL"éà÷ "E,aqen -àlr -äøBz §©§¦©¨¦¨¦©¨

,áúëaLzxez" z`xwpd -"jia`,äàlò äîëçî à÷ôðc- ¤¦§¨§¨§¨¥¨§¨¦¨¨
,(dpeilr) "d`lir dnkg"n d`a azkay dxez ,okyúàø÷pä©¦§¥

" íLa,"dìòa úøèò ìéç úLà" :áeúkL eäæå ."áà- §¥¨§¤¤¨¥¤©¦£¤¤©§¨
,ef zxb` ziy`xa `aenkúàø÷pä ät-ìòaL äøBzä ék¦©¨¤§©¤©¦§¥

äãéìBnä ,"ìéç úLà"¥¤©¦©¦¨
,äaøä úBìéç úãîòîe©£¤¤£¨©§¥

áeúkL Bîk60úBîìòå" : §¤¨©£¨
éø÷z ìà ¯ "øtñî ïéà¥¦§¨©¦§¥
àlà "úBîìò"£¨¤¨

"úBîìBò"61,zenler - ¨
,xtqn ilaúBëìä ålà- ¥£¨
,dxezayïBì úéìc§¥
,àðaLçodl oi`y - ª§¨¨

,xtqnáeúkL Bîk§¤¨
íéðewza62,ipewiza - ©¦¦

,xdefïlëålk - §ª¨
,zeklddéelb úðéça ïä¥§¦©¦

àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø§¨¤§¨
,áúëaL äøBza íìòpä©¤§¨©¨¤¦§¨
dxez z`xwp okl -
,"lig zy`" dtÎlray
daxd dcinrn `id oky
zeaxd zekldd ,zeliig
oldl .dtÎlray dxezay
dn ,owfd epax xiaqi
,zxb`d zligza l`yy
dpeekdy "'eke `bza ynzy`ce" mixne` l"f epinkgy dn lr

l `idzekld`wec "zekld" recn - dxez ly "dxzk" ,
dpeyy df `wec recn oke ,dxez ly dxzk ze`xwpzekld

oipr `le `wec zekld recn - `ad mler oa `edy el ghaen
?dxezay xg`äìòî äìòîì àeä àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøe§¨¤§¨§©§¨©§¨

úìònîzbixcne -äîëç,äàlò,dpeilr dnkg -Bîëe ¦©£©¨§¨¦¨¨§
,LàøaL ïéçnä ìòL äøèòå øúk`ed xzkd jk - ¤¤©£¨¨¤©©Ÿ¦¤¨Ÿ

dlrnl,oigen `idy "dnkg"dnúBëìää eàø÷ð ïëì̈¥¦§§©£¨
"å "àâz" íLa,"äøBz ìL døúëod zekldd ,oky - §¥©¨§¦§¨¤¨

ly ielibdoevx,xzk `ed oevxe ,oeilrdúBëìä äðBMä"å§©¤£¨
,"àaä íìBò ïa àeäL Bì çèáî,`wec "zekld" - ª§¨¤¤¨©¨
,dxeza xg` oipr ici lr xy`n xzeiúeLaìúä éãé-ìò©§¥¦§©§

økæpk ,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøa BlL äîLð-çeø-Lôð¤¤©§¨¨¤¦§¨¤§¨©¦§¨
:ìéòì,zeevnd md `ad mlera dnypl miyealdy - §¥
ielibeoday ,`wec zeklda ixd `ed zeevnay oeilrd oevx

.zeevnay oeilrd oevxd `ed dn zexidaa `hazn
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ùã÷ä úøâà
úåéåìâå úåùøåôî àìå úåîåúñ ïä ú"ìî ïéá ò"î
ìò áéúë éëä íåùîå ô"òáù äøåú é"ò àìà úåòåãéå

øäæá ù"îë êîà úøåú ùåèú ìà ô"òáùåúíåùî
áàä úôéèá íéìåìë ãìåä éøáà ìëù åîë î"ãòù

éåìéâ éãéì åúàéöåî íàäå ìåãâ íìòäáãìå äúãéìá
ìë ùîî äëë íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îøá íìù

íéàá ú"ìî ä"ñùå ò"î ç"îøéåìéâä ìà íìòääî
éà÷ êéáà øñåî éðá òîù àø÷ã 'éùéøå ô"òáùåúá

à÷ôðã áúëáù äøåúàíùá '÷ðä äàìéò äîëçî
ô"òáù äøåúä éë äìòá úøèò ìéç úùà ù"æå .áà

ìéç úùà '÷ðääáøä úåìééç úãîòîå äãéìåîä
úåîìåò àìà úåîìò éø÷ú ìà øôñî ïéà úåîìòå ù"îë

åìàïìåëå íéðå÷éúá ù"îë àðáùåç ïåì úéìã úåëìä
íìòðä ä"á ïåéìòä ïåöø éåìéâ 'éçá ïäë"áùåúá

äîëç úìòîî äìòî äìòîì àåä ä"á ïåéìòä ïåöøå
ìòù äøèòå øúë åîëå äàìéòïëì ùàøáù ïéçåîä

äðåùäå äøåú ìù äøúëå àâú íùá úåëìää åàø÷ð
àåäù åì çèáåî úåëìäúåùáìúä é"ò á"äåò ïá

:ì"ðë ä"á ïåéìòä ïåöøá åìù ð"øð
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פד.55. ע' כאן התניא לספר הגהות ה"ה.56.לקוטי פ"ז ח.57.סנהדרין א, ד"אמך"58.משלי שם בזהר ב. רעו, לזח"ב בהשמטות
אמך". "תורת - שבע"פ ותורה אביך" "מוסר נקראת שבכתב דתורה פ"ד ח"א יונה" "כנפי בספר אבל פה, שבעל תורה נדה 59.נקראת

ב. ח.60.מה, ו, ב.61.שה"ש לה, זרה עבודה יב. פ"ו, שהש"ר אליהו").62.ראה "פתח (בהקדמת ב יד,



היום יום . . . פב

ה'תש"ד טז חשוןיום ראשון

חומש: ח"ש, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: כח. למה . . . מטה מנוגה.

המחשבה היא לבוש ומשרת השכל והמדות. בשעה אשר אין לה שירות בשכל או 
במדות, גם אז פועלת פעולתה לחשוב ולהרהר, אבל פעולתה לא לבד שאינה תוכנית, 
אלא היא גם פרועה לשמצה . . . ומבואר כי סיבת המחשבות זרות או רעות הוא 
די ּפוסטקייט פון קָאּפ, דכאשר השכל עסוק אז יש להמחשבה מה לשרת ואין מקום 

למחשבות של שטות והבל שאין בהם ממש.

ּדֹות,  ּמִ ּבַ אֹו  ֶכל  ּשֵׂ ּבַ רּות  ׁשֵ ָלּה  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ּדֹות.  ְוַהּמִ ֶכל  ַהּשֵׂ ֵרת  ּוְמׁשָ ְלבּוׁש  ִהיא  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ
רּוָעה  ם ּפְ א ִהיא ּגַ ְכִנית, ֶאּלָ ֵאיָנּה ּתָ ָתּה לֹא ְלַבד ׁשֶ ֻעּלָ ָתּה ַלֲחׁשֹב ּוְלַהְרֵהר, ֲאָבל ּפְ ֻעּלָ ם ָאז ּפֹוֶעֶלת ּפְ ּגַ
ֶכל  ַהּשֵׂ ר  ַכֲאׁשֶ ּדְ ָהרֹאׁש,  ל  ׁשֶ ָהֵריָקנּות  הּוא  ָרעֹות  אֹו  ָזרֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ת  ִסּבַ י  ּכִ ּוְמֹבָאר  ְמָצה...  ְלׁשִ

ׁש. ֶהם ַמּמָ ֵאין ּבָ טּות ְוֶהֶבל ׁשֶ ל ׁשְ בֹות ׁשֶ ֵרת ְוֵאין ָמקֹום ְלַמֲחׁשָ ׁשָ ָבה ַמה ּלְ ֲחׁשָ ָעסּוק ָאז ֵיׁש ְלַהּמַ

ה'תש"דיז חשוןיום שני

חומש: חיי שרה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה מודעת . . . חטאת וכו'.

מ'דארף היטען דעם זמן, מ'דארף מקבל זיין עולה של תורה. יעדער זמן, יעדער 
טָאג ווָאס גייט אוועק, איז דאס ניט נָאר א טָאג נָאר א ענין אין לעבען, די טעג גייען 
כמאמר )ירושלמי ברכות פ"א ה"א( יום נכנס ויום יוצא שבת נכנס כו' חדש כו' שנה 
כו'. דער טַאטע הָאט געזָאגט בשם רבינו הזקן: אזומערדיגער טָאג און אווינטערדיגע 

נַאכט איז א יאהר.

ַרק  לֹא  ֶזה  ֲהֵרי  חֹוֵלף,  ׁשֶ יֹום  ל  ּכָ ְזַמן,  ל  ּכָ ּתֹוָרה.  ל  ׁשֶ ּה  ֻעּלָ ל  ְלַקּבֵ ָצִריְך  ַמן,  ַהּזְ ַעל  ֹמר  ִלׁשְ ָצִריְך 
ֶרק א' ֲהָלָכה א'( "יֹום ִנְכָנס ְויֹום  ָרכֹות ּפֶ ְלִמי ּבְ ַמֲאָמר )ְירּוׁשַ ִמים חֹוְלִפים ּכְ ים. ַהּיָ ַחּיִ א ִעְנָין ּבַ יֹום, ֶאּלָ
ֵקן: יֹום ֵקיִצי  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ם  ׁשֵ ּבְ "ּב[ ָאַמר  א ]ַאְדמֹו"ר ָהַרׁשַ ַאּבָ ָנה כּו'".  ׁשָ ִנְכָנס כּו' ֹחֶדׁש כּו'  ת  ּבָ ׁשַ יֹוֵצא 

ָנה. י – זֹוִהי ׁשָ ְוַלְיָלה ָחְרּפִ

ה'תש"דיח חשוןיום שלישי

חומש: חיי שרה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: כט. אשת . . . קמט ורכ"ט.

ֵיׁש  ָעה",  ָאְמרּו ַרַז"ל ָיָפה ׁשָ ֶ ּשׁ ְתִחיל "ְלָהִבין ַמה  ּבּור ַהּמַ ּדִ ָרה סֹוף  י ׂשָ ַחּיֵ ת  ָרׁשַ ּפָ "תֹוָרה אֹור"  ּבְ
ן ַמה  ִחיַנת ִאיָסר, ְוַעּיֵ ו... ַהְינּו ּבְ ּטּול )ֲאָבל ַעְכׁשָ ְבִחיַנת ּבִ פּוס. ְוָכְך ָצִריְך ִלְהיֹות: "ְוִיְהֶיה ּבִ ָטעּות ַהּדְ
ְכִלית  ל ָעְלִמין, ֲאָבל ּתַ ִחיַנת ֵחֶפץ, ּוְכִתיב הֹודֹו... ּתֹוְך ּכָ הּוא ּבְ ֶפן( ׁשֶ ֵפרּוׁש ֹאְסִרי ַלּגֶ ן ּבְ ֵאר ְלַקּמָ ְתּבָ ּיִ ֶ ּשׁ

ָנה". ּוָ ַהּכַ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



פג היום יום . . . 

ה'תש"דיט חשוןיום רביעי

חומש: חיי שרה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: והנה אור . . . 298 חד.

מענה רבינו הזקן ליחידות: חסידות איז  שמע ישראל, שמע ר"ת שאו מרום עיניכם, 
ואומר מרום ולא שמים, מרום איז העכער און העכער, להגיע למעלה מן השכל. וזה 

גופא להבינו בשכל, וכמו שאומר וראו מי ברא אלה.

ָמרֹום  אּו  "ׂשְ בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ ַמע"  "ׁשְ ָרֵאל",  ִיׂשְ ַמע  "ׁשְ ִהיא  ֲחִסידּות  ִליִחידּות:  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ַמֲעֶנה 
ֶכל. ְוֶזה  יַע ְלַמְעָלה ִמן ַהּשֵׂ , ְלַהּגִ ֹבּהַ ֹבּהַ ְויֹוֵתר ּגָ ַמִים', 'ָמרֹום' הּוא ּגָ ֵעיֵניֶכם", ְואֹוֵמר 'ָמרֹום' ְולֹא 'ׁשָ

ה". אֹוֵמר "ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאּלֶ ֶכל, ּוְכמֹו ׁשֶ ּשֵׂ ּגּוָפא ַלֲהִבינֹו ּבַ

ה'תש"דכ חשוןיום חמישי

חומש: חיי שרה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: והנה רצון . . . קן האדם.

יום הולדת את אדמו"ר מהורש"ב נ"ע - שנת כתר"א - כלשון הצ"צ. נקרא ע"ש 
אדמו"ר האמצעי וחצי שם אביו של הצ"צ.

בכל שנה ביום הולדתו הי' אאמו"ר אומר דא"ח, אלא שהי' בחשאי, מלבד כשאירע 
בש"ק. ביום ההולדת האחרון בעלמא דין  אמר מאמר נתת ליראך נס להתנוסס מפני 
קושט סלה. כשסיים אמר לי: ביום הולדת צריך לומר חסידות. יתן השי"ת לך מתנה 
שתאמר חסידות ביום הולדת שלך, אלא שיהי' בחסד וברחמים. - הָאט עס געדויערט 

זיבען יָאהר.

ִנְקָרא  ַמח ֶצֶדק".  ְלׁשֹון ַה"ּצֶ ּכִ ְתָר"א –  ּכִ ַנת  ׁשְ ָמתֹו־ֵעֶדן –  ִנׁשְ "ּב  ֶדת ֶאת ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרׁשַ ֻהּלֶ יֹום 
ַמח ֶצֶדק". ל ַה"ּצֶ ם ָאִביו ׁשֶ ם ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ַוֲחִצי ׁשֵ ַעל ׁשֵ

ים,  ַחּיִ ֱאלִֹקים  ְבֵרי  ּדִ  =[ "ּב[ אֹוֵמר דַא"ח  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  ָהָיה  ְדּתֹו  ֻהּלַ יֹום  ּבְ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ
ין  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ ָהַאֲחרֹון  ֶדת  ַהֻהּלֶ יֹום  ּבְ ת־ֹקֶדׁש.  ּבַ ׁשַ ּבְ ֵאַרע  ׁשֶ ּכְ ַבד  ִמּלְ אי,  ֲחׁשָ ּבַ ָהָיה  ׁשֶ א  ֶאּלָ ֲחִסידּות[, 

יֹום  ּבְ ִלי:  ָאַמר  ם  ּיֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ ֶסָלה".  ט  ֹקשֶׁ ֵני  ִמּפְ ְלִהְתנֹוֵסס  ס  ּנֵ יֵרֶאיָך  ּלִ "ָנַתּתָ  ַמֲאָמר  ָאַמר  ה[  ַהּזֶ עֹוָלם  ]=ּבָ

א  ֶאּלָ ָך,  ּלְ ׁשֶ ֶדת  ֻהּלֶ יֹום  ּבְ ֲחִסידּות  ּתֹאַמר  ׁשֶ ָנה  ַמּתָ ְלָך  ֵרְך  ִיְתּבָ ה'  ן  ִיּתֵ ֲחִסידּות.  לֹוַמר  ָצִריְך  ֶדת  ֻהּלֶ
ה[. ֻאּלָ ֲאָסר ְוַהּגְ ַנת ַהּמַ ַנת תרפ"ז – ׁשְ ִנים ]ַעד ׁשְ ַבע ׁשָ ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. – ֶזה ָאַרְך ׁשֶ ְהֶיה ּבְ ּיִ ׁשֶ

ה'תש"ד כא חשוןיום ששי

חומש: חיי שרה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: וז"ש . . . 300 באריכות ע"ש.

ְצֹות  ֹפַעל ַהּמִ ֲעבֹוָדה ּבְ ֵניֶהם ַיַחד ּבַ ב, ּוׁשְ ת ַהּלֵ ׁשַ ַהְרּגָ ַגת ַהּמַֹח ּבְ ִביָאה ַהּשָׂ ה ִהיא ַהּמְ ִפּלָ ֲעבֹוַדת ַהּתְ
ַמִים ְוִקְנַין ִמּדֹות טֹובֹות. ִיְרַאת ׁשָ ּבְ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . פד

ה'תש"דכב חשוןשבת

חומש: חיי שרה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה מודעת . . . ב"ה כנ"ל.

ְלֵהי ַקִיץ  ַעם ָהִראׁשֹוָנה – ׁשִ ּפַ ם ּבַ ְהיֹותֹו ׁשָ ֵקן ּבִ נּו ַהּזָ ַמע ַרּבֵ ָ ּשׁ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש ׁשֶ ּגִ ַאַחת ִמּתֹורֹות ַהּמַ
ַסח תקכ"ה: תקכ"ד ַעד ַאֲחֵרי ַחג ַהּפֶ

ֱאָצִלים  ם ִמּנֶ ר ּגַ הּוא ֶנְעָלם ְוִנְסּתָ ָאֹנִכי, ׁשֶ ָראִתי". "ָאֹנִכי" ִמי ׁשֶ יִתי ֶאֶרץ, ְוָאָדם ָעֶליָה ּבָ "ָאֹנִכי ָעׂשִ
ְבָרִאים,  ַהּנִ ְוִלְברֹא  ֱאָצִלים  ַהּנֶ ְלַהֲאִציל  ִצְמצּוִמים  ה  ַכּמָ ּבְ ֵרְך  ִיְתּבָ ַעְצמּותֹו  יׁש  ִהְלּבִ ֶעְליֹוִנים,  ַהּיֹוֵתר 
יִתי ֶאֶרץ"  עּור, "ָעׂשִ ר, ּוְבִצְמצּוִמים ַעד ֵאין ׁשִ ים ַמְלָאִכים ְועֹוָלמֹות ַעד ֵאין ִמְסּפָ ָרִפים ַחּיֹות ְואֹוַפּנִ ׂשְ
ְרָי"ג  ּתַ א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ּוָבָראִתי  ַהִהְתַהּוּות,  ְכִלית  ּתַ הּוא  ָהָאָדם  ָראִתי",  ּבָ ָעֶליָה  "ְוָאָדם  ִמית.  ׁשְ ַהּגַ זּו  ַהּלֵ
ת ַהֶחֶסד ִלְפֵני  ִהיר, "ָאְמָרה ִמּדַ ם ֵסֶפר ַהּבָ ׁשֵ ס' ּבְ ְרּדֵ 'ּפַ תּוב[ ּבַ ּכָ ְכִלית ָהָאָדם, ְוִכְדִאיָתא ]ּוְכִפי ׁשֶ הּוא ּתַ
י,  ֲאִני ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתִ י  ָאֶרץ, לֹא ֻהְצַרְכּתִ ּבָ ל עֹוָלם, ִמיֵמי ֱהיֹות ַאְבָרם  ִרּבֹונֹו ׁשֶ רּוְך הּוא,  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
אֹוְרִחים  ַהְכָנַסת  ּבְ ְועֹוֵסק  ּגּוף,  ּבַ ָמה  ְנׁשָ הּוא  ׁשֶ ַאְבָרָהם  י  ּכִ ְמקֹוִמי".  ּבִ ׁש  ּמֵ ּוְמׁשַ עֹוֵמד  ַאְבָרם  ֲהֵרי  ׁשֶ
ַהֶחֶסד  ת  ִמּדַ י  ְלַגּבֵ ּוְבַמְדֵרָגה  ַמֲעָלה  ּבְ ְלַמְעָלה  הּוא  ְחּתֹון,  ַהּתַ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ֵרְך  ִיְתּבָ ֱאלֹקּותֹו  ְלַפְרֵסם 
ר  ֲאִצילּות, ֲאׁשֶ ת ַהֶחֶסד ּדַ רּוְך הּוא", הּוא ִקְנַאת ִמּדַ דֹוׁש ּבָ ת ַהֶחֶסד ִלְפֵני ַהּקָ ֲאִצילּות. ְו"ָאְמָרה ִמּדַ ּדַ

לֹום. ָ ֲעבֹוַדת ַאְבָרָהם ָעָליו־ַהּשׁ ִקְנָאה ּבַ

שבת 
קודש

             

       
        

        
       

         
         

        
          

        
       

          
         

 
        

        
       
         
        
         
          

  
        

          
         

     
       

      
          

         
       

        

         
        

         
        

        
      

        
         

      
        
         

      
       

       
        
        
          

        
  

         
        

        
       

        
       

          
       

       
           

       



























































































































המשך ביאור למסכת יבמות ליום שלישי עמ' ב

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ה  מרחשון ט"ז ראשון יום במקצת' 'מודה של נאמנותו
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äãBäM äî ílLî äæ éøä Z úö÷îa Bì äãBäå ,ïéìèìhîa§¦©§§¦§¨§¦§¨£¥¤§©¥©¤¨
àeä ék øîàé øLà :øîàpL ;äøBzä ïî øàMä ìò òaLðå ,Ba§¦§¨©©§¨¦©¨¤¤¡©£¤Ÿ©¦

.äæ¤
בעלֿדין  "הודאת כי למדו במקצת' 'מודה של מדין

דמי" עדים הודאת)כמאה ד"ה ב סה, קידושין ונחלקו (רש"י
הדבר: בטעם אחרונים

החושן' סק"ד)ה'קצות לד הכתוב (סי' גזירת שזו כתב
האדם  להודאת האמינה כך לעדים, תורה שהאמינה שכשם

לב המהרי"ן אבל עצמו. שם)על ב'קצות' זו (הובא שאין סובר
ש"אדם כיון כי פסול aexwנאמנות, הוא הרי עצמו", אצל

יכול  שאדם אלא עצמו, את לחייב מעיד כאשר גם לעדות
כמו  בו, חייב אינו באמת אם גם ממון עצמו את לחייב

מתנה. שנותן
במקצת  שמודה זו מהלכה לשיטתו ראיה ה'קצות' והביא
משום  זה אין ובודאי הטענה שאר על שבועה חייב הטענה
אלא  דין, בית בפני בכל כופר "היה אם שהרי התחייבות,
ודאי  זוז, בחמישים בפניכם עצמי מחייב אני אעפ"כ שאומר
נאמנות  שיש כרחך על אלא שבועה". חיוב בזה אין
דהודה  "משום שבועה חייב ולכן הבעלֿדין להודאת

על  השבועה התורה הטילה ומשוםֿהכי התביעה, במקצת
השאר".

התשב"ץ עד)ושיטת סי' –(ח"א אמצעית שיטה כעין היא
של  נאמנות (לא אך הבעלֿדין, בדברי נאמנות אכן שזוהי
רוצה, היה אילו - יהיב" בעי דאי "מגו מצד אלא) עדים,
נאמן  כך ומתוך לו, שמודה למי במתנה ממון ליתן יכול היה

לו. שחייב
יש  בממון שרק הרדב"ז מדברי להעיר יש זו [ולשיטה
ובנפשות  במלקות אך עצמו, על האדם להודאת נאמנות
את  מלקין ולא דין בית ממיתין שאין היא הכתוב "גזירת

עדים" שנים פי על אלא פיו בהודאת ספי"ח)האדם סנהדרין (הל'

הקב"ה.. קנין אלא קניינו אדם של נפשו שאין "לפי –
פלגא  ומלקות שלו, שאינו בדבר הודאתו תועיל לא הלכך
אמרינן  ומשוםֿהכי שלו, הוא ממונו אבל הוא. דמיתה
אדם  של וחייו ו"נפשו דמי". עדים כמאה דין בעל הודאת

פקדון, בתור רק להאדם מהקב"ה elyנמסרו zelral `le,"
נעשה  שהוא באופן להאדם ש"נמסר הממון מהֿשאיןֿכן

זה" ממון של 106)בעליו עמ' לד שיחות הודאת (לקוטי כן ואם .
מחמת מחייבת דין ממונו].zelraבעל על האדם

ה'תשע"ה  מרחשון י"ז שני יום ידו  בכתב ושטר עדים ידי על שנחתם שטר

:„ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰úö÷îa äãBî ïéà¥¤§¦§¨
éî ?ãöék .Ba øtëì Bì øLôàL øáãa äãBiL ãò äòeáL áiç©¨§¨©¤¤§¨¨¤¤§¨¦§Ÿ¥©¦
øèLaL íéMîç ,Eìöà éì Lé ïéøðéã äàî :øîàå Bøáç ïòhL¤¨©£¥§¨©¥¨¦¨¦¥¦¤§§£¦¦¤¦§¨
Z øèMaL íéMîç àlà éãéa Eì ïéà ,øèL àìa íéMîçå äæ¤©£¦¦§Ÿ§¨¥§§¨¦¤¨£¦¦¤©§¨
ìk éøäå ,Búøéôk Ba ìéòBz àì øèMäL ;úö÷îa äãBî äæ ïéà¥¤¤§¦§¨¤©§¨Ÿ¦§¦¨©£¥¨

ì áiç äéä Ba øôk elôàå ,Ba ïéãaòLî åéñëðCëéôì .ílL §¨¨§ª§¨¦©£¦¨©¨¨©¨§©¥§¦¨
.íéMîçä ìò úqä òaLð¦§¨¤¥©©£¦¦

הגמרא בדברי הוא ההלכה ב)מקור ד, מציעא ש"אין (בבא
"להכי  רש"י: ופירש קרקעות". שעבוד כפירת על נשבעין
כן, אומר שהשטר לפי שבועה, לחייבו הודאה הוו.. לא
כפירת  על נשבעין שאין וכשם קרקעות. שעבוד הוי ושטר
דקרקעות  שבועה, לידי מביאה אינה הודאתן כך קרקעות

ש  מתורת א"נ)בועה"אמעוט ד"ה הרי"ף (רש"י הסיק ומזה .
הודה  והנתבע בעלֿפה וחמישים בשטר חמישים שהתובע
משלם  שבעלֿפה, בחמישים וכפר שבשטר בחמישים
במקצת  מודה משבועת ופטור היסת שבועת ונשבע חמישים

קרקעות". שעבוד שטר דהוה "משום
וה'נמוקיֿיוסף' הר"ן הרי"ף)וכתבו מדובר (על שאם ,

בו  שאין עדים), (בלא הלווה של ידו בכתב שנכתב בשטר

מודה  בשבועת יתחייב זה, שטר על והודה קרקעות שעבוד
"כגון  זה בשטר לכפור יכול לא הלווה כאשר וגם במקצת,
קרקעות  שעבוד "דלא בשבועה יתחייב נאמנות", בו שכתוב
מפני  לא הוא משבועה שהפטור הרמב"ם לדברי אבל הוא";
בו  תועיל לא "שהשטר מפני אלא שבו, הקרקע שעבוד
בדבר  שיודה עד שבועה חייב במקצת מודה ו"אין כפירתו",
הלווה  בכתבֿידו שכתוב בשטר גם – בו" לכפור לו שאפשר
שבשטר". חמישים באותן כפר מצי "דלא משבועה ייפטר

זה  שפטור הרמב"ם, מדברי דייק משנה' ה'מגיד אבל
בשטר  אבל עדים, ע"י שנחתם בשטר דווקא הוא משבועה
שכן, בשבועה. חייב הרמב"ם לדעת גם בכתבֿידו שנכתב
נכסיו  כל והרי כפירתו בו תועיל לא "שהשטר כתב הרמב"ם
לו  "שאיֿאפשר חתום בשטר דווקא וזהו – בו" משועבדים
יכול  שלא (למרות בכתבֿידו מדובר אם אבל פרעתי". לומר
שיכול  ממון זה והרי פרעתי" לומר "נאמן בשטר) לכפור
הודאתו  – בהן הודה "אם ולכן 'פרעתי', בטענת בו לכפור
"ר"ן  משנה': ה'כסף וכתב התורה". שבועת לחייבו הודאה
והרב  אחרת, לדעת הרמב"ם] [של דעתו השיאו .. יוסף ונמוקי

ישק". ושפתים בלשונו יפה ודקדק לדעתו יפה כיון המגיד

ה'תשע"ה  מרחשון י"ח שלישי יום מספק  וחלוקה ודאית חלוקה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ïé÷eãà íéðL eéä̈§©¦£¦
ìèBð äæ Z élL dlk :øîBà äæå ,élL dlk :øîBà äæ ,úélèa§©¦¤¥ª¨¤¦§¤¥ª¨¤¦¤¥

øàMäå ,úòbî BãiL íB÷î ãò ìèBð äæå ,úòbî BãiL íB÷î ãò©¨¤¨©©©§¤¥©¨¤¨©©©§©§¨
.ïéòaLpL øçà äåLa ïé÷ìBç§¦§¨¤©©¤¦§¨¦
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ה  מרחשון ט"ז ראשון יום במקצת' 'מודה של נאמנותו

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰Bøáç úà ïòBhä©¥¤£¥
äãBäM äî ílLî äæ éøä Z úö÷îa Bì äãBäå ,ïéìèìhîa§¦©§§¦§¨§¦§¨£¥¤§©¥©¤¨
àeä ék øîàé øLà :øîàpL ;äøBzä ïî øàMä ìò òaLðå ,Ba§¦§¨©©§¨¦©¨¤¤¡©£¤Ÿ©¦

.äæ¤
בעלֿדין  "הודאת כי למדו במקצת' 'מודה של מדין

דמי" עדים הודאת)כמאה ד"ה ב סה, קידושין ונחלקו (רש"י
הדבר: בטעם אחרונים

החושן' סק"ד)ה'קצות לד הכתוב (סי' גזירת שזו כתב
האדם  להודאת האמינה כך לעדים, תורה שהאמינה שכשם

לב המהרי"ן אבל עצמו. שם)על ב'קצות' זו (הובא שאין סובר
ש"אדם כיון כי פסול aexwנאמנות, הוא הרי עצמו", אצל

יכול  שאדם אלא עצמו, את לחייב מעיד כאשר גם לעדות
כמו  בו, חייב אינו באמת אם גם ממון עצמו את לחייב

מתנה. שנותן
במקצת  שמודה זו מהלכה לשיטתו ראיה ה'קצות' והביא
משום  זה אין ובודאי הטענה שאר על שבועה חייב הטענה
אלא  דין, בית בפני בכל כופר "היה אם שהרי התחייבות,
ודאי  זוז, בחמישים בפניכם עצמי מחייב אני אעפ"כ שאומר
נאמנות  שיש כרחך על אלא שבועה". חיוב בזה אין
דהודה  "משום שבועה חייב ולכן הבעלֿדין להודאת

על  השבועה התורה הטילה ומשוםֿהכי התביעה, במקצת
השאר".

התשב"ץ עד)ושיטת סי' –(ח"א אמצעית שיטה כעין היא
של  נאמנות (לא אך הבעלֿדין, בדברי נאמנות אכן שזוהי
רוצה, היה אילו - יהיב" בעי דאי "מגו מצד אלא) עדים,
נאמן  כך ומתוך לו, שמודה למי במתנה ממון ליתן יכול היה

לו. שחייב
יש  בממון שרק הרדב"ז מדברי להעיר יש זו [ולשיטה
ובנפשות  במלקות אך עצמו, על האדם להודאת נאמנות
את  מלקין ולא דין בית ממיתין שאין היא הכתוב "גזירת

עדים" שנים פי על אלא פיו בהודאת ספי"ח)האדם סנהדרין (הל'

הקב"ה.. קנין אלא קניינו אדם של נפשו שאין "לפי –
פלגא  ומלקות שלו, שאינו בדבר הודאתו תועיל לא הלכך
אמרינן  ומשוםֿהכי שלו, הוא ממונו אבל הוא. דמיתה
אדם  של וחייו ו"נפשו דמי". עדים כמאה דין בעל הודאת

פקדון, בתור רק להאדם מהקב"ה elyנמסרו zelral `le,"
נעשה  שהוא באופן להאדם ש"נמסר הממון מהֿשאיןֿכן

זה" ממון של 106)בעליו עמ' לד שיחות הודאת (לקוטי כן ואם .
מחמת מחייבת דין ממונו].zelraבעל על האדם

ה'תשע"ה  מרחשון י"ז שני יום ידו  בכתב ושטר עדים ידי על שנחתם שטר

:„ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰úö÷îa äãBî ïéà¥¤§¦§¨
éî ?ãöék .Ba øtëì Bì øLôàL øáãa äãBiL ãò äòeáL áiç©¨§¨©¤¤§¨¨¤¤§¨¦§Ÿ¥©¦
øèLaL íéMîç ,Eìöà éì Lé ïéøðéã äàî :øîàå Bøáç ïòhL¤¨©£¥§¨©¥¨¦¨¦¥¦¤§§£¦¦¤¦§¨
Z øèMaL íéMîç àlà éãéa Eì ïéà ,øèL àìa íéMîçå äæ¤©£¦¦§Ÿ§¨¥§§¨¦¤¨£¦¦¤©§¨
ìk éøäå ,Búøéôk Ba ìéòBz àì øèMäL ;úö÷îa äãBî äæ ïéà¥¤¤§¦§¨¤©§¨Ÿ¦§¦¨©£¥¨

ì áiç äéä Ba øôk elôàå ,Ba ïéãaòLî åéñëðCëéôì .ílL §¨¨§ª§¨¦©£¦¨©¨¨©¨§©¥§¦¨
.íéMîçä ìò úqä òaLð¦§¨¤¥©©£¦¦

הגמרא בדברי הוא ההלכה ב)מקור ד, מציעא ש"אין (בבא
"להכי  רש"י: ופירש קרקעות". שעבוד כפירת על נשבעין
כן, אומר שהשטר לפי שבועה, לחייבו הודאה הוו.. לא
כפירת  על נשבעין שאין וכשם קרקעות. שעבוד הוי ושטר
דקרקעות  שבועה, לידי מביאה אינה הודאתן כך קרקעות

ש  מתורת א"נ)בועה"אמעוט ד"ה הרי"ף (רש"י הסיק ומזה .
הודה  והנתבע בעלֿפה וחמישים בשטר חמישים שהתובע
משלם  שבעלֿפה, בחמישים וכפר שבשטר בחמישים
במקצת  מודה משבועת ופטור היסת שבועת ונשבע חמישים

קרקעות". שעבוד שטר דהוה "משום
וה'נמוקיֿיוסף' הר"ן הרי"ף)וכתבו מדובר (על שאם ,

בו  שאין עדים), (בלא הלווה של ידו בכתב שנכתב בשטר

מודה  בשבועת יתחייב זה, שטר על והודה קרקעות שעבוד
"כגון  זה בשטר לכפור יכול לא הלווה כאשר וגם במקצת,
קרקעות  שעבוד "דלא בשבועה יתחייב נאמנות", בו שכתוב
מפני  לא הוא משבועה שהפטור הרמב"ם לדברי אבל הוא";
בו  תועיל לא "שהשטר מפני אלא שבו, הקרקע שעבוד
בדבר  שיודה עד שבועה חייב במקצת מודה ו"אין כפירתו",
הלווה  בכתבֿידו שכתוב בשטר גם – בו" לכפור לו שאפשר
שבשטר". חמישים באותן כפר מצי "דלא משבועה ייפטר

זה  שפטור הרמב"ם, מדברי דייק משנה' ה'מגיד אבל
בשטר  אבל עדים, ע"י שנחתם בשטר דווקא הוא משבועה
שכן, בשבועה. חייב הרמב"ם לדעת גם בכתבֿידו שנכתב
נכסיו  כל והרי כפירתו בו תועיל לא "שהשטר כתב הרמב"ם
לו  "שאיֿאפשר חתום בשטר דווקא וזהו – בו" משועבדים
יכול  שלא (למרות בכתבֿידו מדובר אם אבל פרעתי". לומר
שיכול  ממון זה והרי פרעתי" לומר "נאמן בשטר) לכפור
הודאתו  – בהן הודה "אם ולכן 'פרעתי', בטענת בו לכפור
"ר"ן  משנה': ה'כסף וכתב התורה". שבועת לחייבו הודאה
והרב  אחרת, לדעת הרמב"ם] [של דעתו השיאו .. יוסף ונמוקי

ישק". ושפתים בלשונו יפה ודקדק לדעתו יפה כיון המגיד

ה'תשע"ה  מרחשון י"ח שלישי יום מספק  וחלוקה ודאית חלוקה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ïé÷eãà íéðL eéä̈§©¦£¦
ìèBð äæ Z élL dlk :øîBà äæå ,élL dlk :øîBà äæ ,úélèa§©¦¤¥ª¨¤¦§¤¥ª¨¤¦¤¥

øàMäå ,úòbî BãiL íB÷î ãò ìèBð äæå ,úòbî BãiL íB÷î ãò©¨¤¨©©©§¤¥©¨¤¨©©©§©§¨
.ïéòaLpL øçà äåLa ïé÷ìBç§¦§¨¤©©¤¦§¨¦



v"ndqeפו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

הטלית  חלק על רק הוא השבועה חיוב הרמב"ם, לדעת
בידו  אוחז אחד שכל מה אך מהם, אחד ביד מוחזק שאינו

התוספות לדעת ואילו שבועה, טעון א)אינו ז, חייבים (ב"מ
בו. שמוחזקים החלק על גם להישבע

דין  בעצם ביניהם אחרת במחלוקת תלויה זו ומחלוקת
החלוקה:

התוספות א)לדעת ב, כאשר (שם רק נאמר 'יחלוקו' דין
אינם  אם אך הויכוח שעליו בחפץ מוחזקים הצדדים שני

כתב הרמב"ם ואילו יחלוקו, אומרים אין ט)מוחזקים :(בהלכה
. . אחד בכלי אוחזין שהיו ly"שנים dnxr cva miayei e`

mihg. . שלי הכל אומר וזה שלי הכל אומר זה . .
הטוענים  בשנים גם נאמר יחלוקו שדין הרי יחלוקו'",

בה. מוחזקים שאינם אף חטים ערימת על לבעלות
הוא  החלוקה דין התוספות לדעת המחלוקת: וטעמי

שתחת  מה 'חזקה שכן לשניהם, שייך שהחפץ הכרעה מכוח
ויש  כשמוחזקים דוקא נאמר הדין ולכן הוא', שלו אדם יד
הרמב"ם  לדעת אך לשניהם, שייך שהחפץ להניח סיבה
פשרה, בתור אלא הספק הכרעת מחמת אינה החלוקה
מי  עם להכריע בידינו ואין שקולות שניהם וטענות מאחר

לא. או מוחזקים בין הבדל אין ולכן הצדק,
התוספות  לדעת זו: בהלכה המחלוקת גם נובעת ומזה
לשניהם, שייכת שהטלית הכרעה מכוח הוא החלוקה שדין
בין  לחלק אין שבועה, חכמים חייבו שמכלֿמקום כיון
הרמב"ם  לדעת אך הטלית, לשאר בו שאוחזים החלק
שלגביו  בו, מוחזקים שאינם החלק לגבי רק נתקנה השבועה
אך  הספק, כהכרעת ולא פשרה מצד רק הוא החלוקה דין
שלו  אדם יד שתחת מה ו'חזקה בו שמוחזקים החלק לגבי

שבועה לחייב אין לג)היא' ג, ראובן דגל האזל. .(אבן

ה'תשע"ה  מרחשון י"ט רביעי יום לאלתר  וחזקה שנים שלש חזקת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ïáeàø àéáä¥¦§¥
Z Bì íðúðe Bæ äãO úBøt õa÷ äãOä ìòa ïBòîL äfL ,íéãò¥¦¤¤¦§©©©¨¤¦¥¥¨¤§¨¨
äéä àì ,ïúð Bà øëî àì elàL ...ïáeàø ãéa äãOä ãîòz©£Ÿ©¨¤§©§¥¤¦Ÿ¨©¨©Ÿ¨¨

.äéúBøt Bì ïúBðå Bæ äãOa ïáeàø úà LnLî§©¥¤§¥§¨¤§¥¥¤¨
מערער  בא כאשר אך שנים, בשלוש היא קרקעות חזקת
ולעומתו  בה, המחזיק ביד גזולה והיא שלו שהשדה וטוען
לו  סייע עצמו שהמערער ומוסיף לו שנמכרה המחזיק טוען
"לאלתר  - כך על עדים והביא מהשדה, הפירות בלקיחת
לא  "שאילו שנים, שלוש להמתין צריך ואינו חזקה", הוי
לו  ונותן זו בשדה משמש.. (המערער) היה לא נתן, או מכר
שייכת  שהשדה כמודה זה הרי כן, שעשה וכיון פירותיה",

שם)למחזיק רשב"ם ב. לה, .(ב"ב
קנייתה, את להוכיח שטרֿמכר בשדה למחזיק שאין ואף
לזה, חוששים אין - בשטרו להחזיק עליו שנים שלוש ועד
גדולה' 'ראיה היא בשדה לו סייע שהמערער העובדה כי

שלו סק"ב)שהיא קלה סי' החושן .(קצות

למחזיק  שסייע מודה עצמו המערער אך עדים, אין ואם
משפט' ה'שערי לדעת סק"א)בפירות, קמג סי' אף (חו"מ ,

היה  שיכול 'מיגו' לו יש שלו שהשדה הטוען שהמערער
הוא  הרי למחזיק בסיועו כי נאמן, אינו סייעתי', 'לא לומר
עדים  כמאה דין בעל ו'הודאת לו נתנה או שמכרה כמודה

ה"ג)דמי' פ"ו אמרינן'(לעיל לא עדים במקום כז,ו'מיגו (כתובות

.ב)
המשפט' ה'נתיבות לדעת שם)אך עדים (חו"מ אין אם

ביד  היא וגזולה השדה את מכר שלא בטענתו המערער נאמן
זה  הרי הודאתו, על מבוססת הטענה שכל כיון כי המחזיק,

שהתיר' הפה הוא שאסר 'הפה כב,א)בבחינת וזו (כתובות
מכר  שלא טענתו מועילה ולכן 'מיגו', על עדיפה נאמנות
בעל  ('הודאת כעדות שהיא הודאתו כנגד אף השדה את
הדעת  על מתקבל הסבר לתת המערער צריך אך דין...').
"שיאמר  כגון בידו, שגזולה אף למחזיק סייע אכן מדוע

בזה". וכיוצא הייתי אנוס

ה'תשע"ה  מרחשון כ' חמישי יום קטן  של מכירה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ïé÷éæçî ïéà¥©£¦¦
äðL ïè÷ àeäLk åéðôa dìëà ?ãöék .ìécâä elôàå ïè÷ éñëða§¦§¥¨¨©£¦¦§¦¥©£¨¨§¨¨§¤¨¨¨¨
zúð äzà ,éì zøëî äzà :ïòèå ,ìécâäL øçà íézLe ,úçà©©§©¦©©¤¦§¦§¨©©¨¨©§¨¦©¨¨©¨

ìL ìëàiL ãò ,íeìk äæ ïéà Z éìøçà úBôeöø íéðL L ¦¥¤§©¤Ÿ©¨¨¦§©©
.ìécâäL¤¦§¦

תמוה: ולכאורה
אפילו  הרי הקרקע, את לו מכר שהקטן טוען המחזיק אם
מכירה, אינה קטן מכירת שהרי שלו הקרקע אין דבריו לפי
בנכסי  שחזקה בכך ההלכה טעם את לתלות צריך ומדוע

מכר? על כראיה לשמש יכולה אינה קטן
למלך': ה'משנה ומבאר

כבר  שהקטן לאחר הקרקע את קנה הוא המחזיק, לטענת
שקנה  מיום שנים שלוש עברו לא טענתו שלפי ואף הגדיל,

נעשה  שהמוכר לאחר נעשתה הקנייה (שהרי הקרקע את
עוד  היתה מוחזק היה בה הראשונה השנה ואילו גדול,
בנכסי  מחזיקים שאין הטעם ללא מכלֿמקום בקטנותו),

מצטרפת. היתה הראשונה השנה קטן,
החושן' סק"ו)וה'קצות קמט הרי (סי' זה: ביאור על תמה

נזהרים  אינם שאנשים כך על מיוסדת שנים שלוש חזקת
שנים  שלוש עד אלא המכירה על הראיה שטר את לשמור
שלוש  עברו לא טענתו שלפי וכיון יותר, ולא המכירה מזמן
תחת  השטר כשאין חזקתו תועיל איך המכירה מזמן שנים

ידו?
אך  מועילה, אינה קטן מכירת אמנם מבאר: הוא ולכן
לחזור  ביקש לא וכשהגדיל בקטנותו מכר אם מכלֿמקום
שאכל  השנה ולכן הרכישה, מעת למפרע המכירה חלה בו,
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חלה  שהגדיל לאחר שהרי מצטרפת, היתה בקטנותו
שאין  משום רק נחשבת אינה וחזקתו מאז, למפרע המכירה

קטן. בנכסי מחזיקים

 ֿ שבית קטן בנכסי שהמדובר שפירשו, לו ויש מינו דין
שאין  אמרו כך ועל ממנו, שקנה טוען והמחזיק אפוטרופוס

קטן בנכסי שמח)מחזיקים .(אור

ה'תשע"ה  מרחשון כ"א שישי יום 'יכיר'? מדין נאמנות של כוחה מה

:„È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰ìò áàä øîà elôà£¦¨©¨¨©
.ïîàð Z àeä éøBëáe éða àeä :ììk Bða ÷æçä àlL éî¦¤Ÿª§©§§¨§¦§¦¤¡¨

והתוספות הרשב"ם ליורשו)לדעת ד"ה ב. קלד, בתרא ,(בבא
להוריש  בני' 'זה כבנו הוחזק שלא מי על לומר נאמן האב
שהיה  ב'מיגו' נאמן כי שהעיד, בשעה בידו שהיו נכסים לו
שהגיעו  נכסים לגבי אבל במתנה, הנכסים את לו לתת יכול
באותה  במתנה לו להקנותם יכול היה ולא מכן, לאחר לידו
אינו  - לעולם') בא שלא דבר מקנה אדם (ש'אין שעה

נאמן.
הבכור... את "כי למדו xikiומהפסוק שנים" פי לו לתת

ב) קכז, ("(שם מיוחדת נאמנות לאב לאחרים")epxikiשיש
שבאו  בנכסים אף שנים פי שייטול בכורי' בני 'זה לומר
ולא  כבנו מוחזק היה אם רק זהו אבל מכן, לאחר לרשותו
מדין  נאמן שהאב התורה חידוש כי בכורו, הוא אם ידוע
לו  אין כבנו, ידוע אינו אם אך הבכורה, לגבי הוא 'יכיר'
הנכסים  לגבי ורק ב'מיגו', רק ונאמן 'יכיר' מדין נאמנות

העדות. בעת שברשותו
מדין  בני' 'זה לומר נאמן האב הרמב"ם לשיטת אך
לנכסים  ואף כלל" בנו הוחזק שלא מי "על גם 'יכיר'

הריטב "א שכתב כמו כך, אחר לרשותו ב)שיבואו קלד, (שם

ה'מאירי' ביאר וכן מיגו". שום בלי "שמאחר (שם)ש"נאמן
כלֿשכן  מכן, אחר הבאים בנכסים אף נאמן הבכורה שבחלק

פשיטות". בחלק
החושן' ה'קצות כך על סק"ב)והקשה רעז :(סי'

להחזיקו  נאמן רבי לדעת הוא', וכהן זה הוא 'בני האומר
בתרומה" להאכילו "בידו כי בתרומה, ולהאכילו ככהן

כה,ב) להימנע (כתובות יכול היה כי ב'מיגו', שנאמן היינו ,
שעד  כהן שהוא להעיד הוא נאמן ויהיה בנו שהוא מלומר
לומר  יכול 'יכיר' שמדין הרמב"ם ולשיטת בזה. נאמן אחד
יהא  'מיגו' בלא גם הרי בכך, מוחזק אינו אם אף בנו שהוא

הוא? שכהן להעיד נאמן
יושר' ה'שערי ובזה)ותירץ ד"ה פי"ג ו :(שער

לדינים  רק 'יכיר' מדין בנו על לאב נאמנות נתנה התורה
שהוא מצד לו נוספת,oaהנוגעים 'הכרה' לו נתנה לא אבל ,

'זה  לומר שנאמן הרמב"ם שכתב ומה בכור. גם שהוא כגון
גדול  שהוא לכל ידוע כאשר רק הוא הוא', ובכורי בני
ולכן, בכורו. שזה ידוע ממילא בנו שזה ובאומרו הבנים
כשר  כהן שהוא כלומר וכהן', זה הוא 'בני מעיד כאשר
מדין  מועילה עדותו אין זה על - וחלוצה גרושה בן שאינו

ה'מיגו'. משום רק ונאמן 'יכיר'

ה'תשע"ה  מרחשון כ"ב קודש שבת היורש  מי ספק

:„ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰äúäL àlL äîáé§¨¨¤Ÿ¨£¨
ìLBà ïBLàøì äòLz ïa íà òeãé ïéàå ,ïa äãìéå ...íéLãç äL §¨¢¨¦§¨§¨¥§¥¨©¦¤¦§¨¨¦

Løéàå éðà únä ïa ànL :øîBà ÷ôqä äæ ,ïBøçàì äòáL ïa¤¦§¨¨©£¤©¨¥¥¤¨¤©¥£¦§¦©
äéeàø Enàå ,äzà éða ànL :øîBà íáiäå ...ïlk éáà éñëð úà¤¦§¥¨¦ª¨§©¨¨¥¤¨§¦©¨§¦§§¨

.äåLa ïé÷ìBç ... íeìk éçà éñëða Eì ïéàå ,íaéì§©¥§¥§§¦§¥¨¦§§¦§¨¤
הרא"ש סי"ח)והקשה פ"ד והרי(יבמות חולקים, למה היבם :

הוא  היבום ללא גם כי אחיו, בהיותו המת בנכסי מוחזק
הספק  ואין יורש ספק אלא אינו הבן ואילו בוודאי, יורשו

הוודאי? מידי להוציא יכול
והיבם) המת של (אביהם שהסבא במקרה מדובר ותירץ:
והיבם  היבם), האח (ולא המת בנו את היורש והוא בחיים
מוחזק  הוא אין ובו הייבום מכח רק אחיו בנכסי לזכות יכול
כאשר  אבל וחולקין. בספק המוטל ממון זהו ולכן מהבן, יותר

המת. אחיו נכסי כל את יורש היבם אכן בחיים אינו הסבא
המת  בנכסי חולקין והיבם שהבן כתב כאן הרמב"ם אבל

אינו  הסבא אם שגם ומשמע הסבא, לגבי דבר הזכיר ולא
יורש  נחשב היבם אין ומדוע בספק. המוטל ממון זהו בחיים

הירושה  בכל וזוכה אחיו של משנה)ודאי ?(לחם
המהרש"א והגמרא)ומבאר ד"ה ב, לז, :(יבמות

ודאי, יורש נחשב היבם אין בחיים אינו כשהסבא גם
האב  (כי הסבא ולא המת את היורש הוא הבן לטענת שהרי
צריך  הסבא כן ואם זרע), לבן אין אם רק בנו את יורש
וכיון  היבם, אחיו זרע אלא המת זרע אינו שהבן להוכיח

חולקים ספק ד)שהדבר ס"ק קס"ג סי' אה"ע שמואל הבית .(וכ"כ
ראם' שם)וה'קרני המהרש"א הרא"ש,(על בשיטת מצדד

אחיו  של כיורשו היבם מוחזק בחיים אינו הסבא שכאשר
בדבר. ספק שהתעורר קודם שמת מיד אותו ירש היבם כי
שהמת  מסתבר היבמה, של העובר הוכר שלא כיון ואדרבה,
בא  היבם שבן וכעת כיורשו, הוחזק ואחיו בן הניח לא

היבם. מחזקת מוציאים אין כך, על ומערער
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הטלית  חלק על רק הוא השבועה חיוב הרמב"ם, לדעת
בידו  אוחז אחד שכל מה אך מהם, אחד ביד מוחזק שאינו

התוספות לדעת ואילו שבועה, טעון א)אינו ז, חייבים (ב"מ
בו. שמוחזקים החלק על גם להישבע

דין  בעצם ביניהם אחרת במחלוקת תלויה זו ומחלוקת
החלוקה:

התוספות א)לדעת ב, כאשר (שם רק נאמר 'יחלוקו' דין
אינם  אם אך הויכוח שעליו בחפץ מוחזקים הצדדים שני

כתב הרמב"ם ואילו יחלוקו, אומרים אין ט)מוחזקים :(בהלכה
. . אחד בכלי אוחזין שהיו ly"שנים dnxr cva miayei e`

mihg. . שלי הכל אומר וזה שלי הכל אומר זה . .
הטוענים  בשנים גם נאמר יחלוקו שדין הרי יחלוקו'",

בה. מוחזקים שאינם אף חטים ערימת על לבעלות
הוא  החלוקה דין התוספות לדעת המחלוקת: וטעמי

שתחת  מה 'חזקה שכן לשניהם, שייך שהחפץ הכרעה מכוח
ויש  כשמוחזקים דוקא נאמר הדין ולכן הוא', שלו אדם יד
הרמב"ם  לדעת אך לשניהם, שייך שהחפץ להניח סיבה
פשרה, בתור אלא הספק הכרעת מחמת אינה החלוקה
מי  עם להכריע בידינו ואין שקולות שניהם וטענות מאחר

לא. או מוחזקים בין הבדל אין ולכן הצדק,
התוספות  לדעת זו: בהלכה המחלוקת גם נובעת ומזה
לשניהם, שייכת שהטלית הכרעה מכוח הוא החלוקה שדין
בין  לחלק אין שבועה, חכמים חייבו שמכלֿמקום כיון
הרמב"ם  לדעת אך הטלית, לשאר בו שאוחזים החלק
שלגביו  בו, מוחזקים שאינם החלק לגבי רק נתקנה השבועה
אך  הספק, כהכרעת ולא פשרה מצד רק הוא החלוקה דין
שלו  אדם יד שתחת מה ו'חזקה בו שמוחזקים החלק לגבי

שבועה לחייב אין לג)היא' ג, ראובן דגל האזל. .(אבן

ה'תשע"ה  מרחשון י"ט רביעי יום לאלתר  וחזקה שנים שלש חזקת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ïáeàø àéáä¥¦§¥
Z Bì íðúðe Bæ äãO úBøt õa÷ äãOä ìòa ïBòîL äfL ,íéãò¥¦¤¤¦§©©©¨¤¦¥¥¨¤§¨¨
äéä àì ,ïúð Bà øëî àì elàL ...ïáeàø ãéa äãOä ãîòz©£Ÿ©¨¤§©§¥¤¦Ÿ¨©¨©Ÿ¨¨

.äéúBøt Bì ïúBðå Bæ äãOa ïáeàø úà LnLî§©¥¤§¥§¨¤§¥¥¤¨
מערער  בא כאשר אך שנים, בשלוש היא קרקעות חזקת
ולעומתו  בה, המחזיק ביד גזולה והיא שלו שהשדה וטוען
לו  סייע עצמו שהמערער ומוסיף לו שנמכרה המחזיק טוען
"לאלתר  - כך על עדים והביא מהשדה, הפירות בלקיחת
לא  "שאילו שנים, שלוש להמתין צריך ואינו חזקה", הוי
לו  ונותן זו בשדה משמש.. (המערער) היה לא נתן, או מכר
שייכת  שהשדה כמודה זה הרי כן, שעשה וכיון פירותיה",

שם)למחזיק רשב"ם ב. לה, .(ב"ב
קנייתה, את להוכיח שטרֿמכר בשדה למחזיק שאין ואף
לזה, חוששים אין - בשטרו להחזיק עליו שנים שלוש ועד
גדולה' 'ראיה היא בשדה לו סייע שהמערער העובדה כי

שלו סק"ב)שהיא קלה סי' החושן .(קצות

למחזיק  שסייע מודה עצמו המערער אך עדים, אין ואם
משפט' ה'שערי לדעת סק"א)בפירות, קמג סי' אף (חו"מ ,

היה  שיכול 'מיגו' לו יש שלו שהשדה הטוען שהמערער
הוא  הרי למחזיק בסיועו כי נאמן, אינו סייעתי', 'לא לומר
עדים  כמאה דין בעל ו'הודאת לו נתנה או שמכרה כמודה

ה"ג)דמי' פ"ו אמרינן'(לעיל לא עדים במקום כז,ו'מיגו (כתובות

.ב)
המשפט' ה'נתיבות לדעת שם)אך עדים (חו"מ אין אם

ביד  היא וגזולה השדה את מכר שלא בטענתו המערער נאמן
זה  הרי הודאתו, על מבוססת הטענה שכל כיון כי המחזיק,

שהתיר' הפה הוא שאסר 'הפה כב,א)בבחינת וזו (כתובות
מכר  שלא טענתו מועילה ולכן 'מיגו', על עדיפה נאמנות
בעל  ('הודאת כעדות שהיא הודאתו כנגד אף השדה את
הדעת  על מתקבל הסבר לתת המערער צריך אך דין...').
"שיאמר  כגון בידו, שגזולה אף למחזיק סייע אכן מדוע

בזה". וכיוצא הייתי אנוס

ה'תשע"ה  מרחשון כ' חמישי יום קטן  של מכירה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ïé÷éæçî ïéà¥©£¦¦
äðL ïè÷ àeäLk åéðôa dìëà ?ãöék .ìécâä elôàå ïè÷ éñëða§¦§¥¨¨©£¦¦§¦¥©£¨¨§¨¨§¤¨¨¨¨
zúð äzà ,éì zøëî äzà :ïòèå ,ìécâäL øçà íézLe ,úçà©©§©¦©©¤¦§¦§¨©©¨¨©§¨¦©¨¨©¨

ìL ìëàiL ãò ,íeìk äæ ïéà Z éìøçà úBôeöø íéðL L ¦¥¤§©¤Ÿ©¨¨¦§©©
.ìécâäL¤¦§¦

תמוה: ולכאורה
אפילו  הרי הקרקע, את לו מכר שהקטן טוען המחזיק אם
מכירה, אינה קטן מכירת שהרי שלו הקרקע אין דבריו לפי
בנכסי  שחזקה בכך ההלכה טעם את לתלות צריך ומדוע

מכר? על כראיה לשמש יכולה אינה קטן
למלך': ה'משנה ומבאר

כבר  שהקטן לאחר הקרקע את קנה הוא המחזיק, לטענת
שקנה  מיום שנים שלוש עברו לא טענתו שלפי ואף הגדיל,

נעשה  שהמוכר לאחר נעשתה הקנייה (שהרי הקרקע את
עוד  היתה מוחזק היה בה הראשונה השנה ואילו גדול,
בנכסי  מחזיקים שאין הטעם ללא מכלֿמקום בקטנותו),

מצטרפת. היתה הראשונה השנה קטן,
החושן' סק"ו)וה'קצות קמט הרי (סי' זה: ביאור על תמה

נזהרים  אינם שאנשים כך על מיוסדת שנים שלוש חזקת
שנים  שלוש עד אלא המכירה על הראיה שטר את לשמור
שלוש  עברו לא טענתו שלפי וכיון יותר, ולא המכירה מזמן
תחת  השטר כשאין חזקתו תועיל איך המכירה מזמן שנים

ידו?
אך  מועילה, אינה קטן מכירת אמנם מבאר: הוא ולכן
לחזור  ביקש לא וכשהגדיל בקטנותו מכר אם מכלֿמקום
שאכל  השנה ולכן הרכישה, מעת למפרע המכירה חלה בו,

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

חלה  שהגדיל לאחר שהרי מצטרפת, היתה בקטנותו
שאין  משום רק נחשבת אינה וחזקתו מאז, למפרע המכירה

קטן. בנכסי מחזיקים

 ֿ שבית קטן בנכסי שהמדובר שפירשו, לו ויש מינו דין
שאין  אמרו כך ועל ממנו, שקנה טוען והמחזיק אפוטרופוס

קטן בנכסי שמח)מחזיקים .(אור

ה'תשע"ה  מרחשון כ"א שישי יום 'יכיר'? מדין נאמנות של כוחה מה

:„È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰ìò áàä øîà elôà£¦¨©¨¨©
.ïîàð Z àeä éøBëáe éða àeä :ììk Bða ÷æçä àlL éî¦¤Ÿª§©§§¨§¦§¦¤¡¨

והתוספות הרשב"ם ליורשו)לדעת ד"ה ב. קלד, בתרא ,(בבא
להוריש  בני' 'זה כבנו הוחזק שלא מי על לומר נאמן האב
שהיה  ב'מיגו' נאמן כי שהעיד, בשעה בידו שהיו נכסים לו
שהגיעו  נכסים לגבי אבל במתנה, הנכסים את לו לתת יכול
באותה  במתנה לו להקנותם יכול היה ולא מכן, לאחר לידו
אינו  - לעולם') בא שלא דבר מקנה אדם (ש'אין שעה

נאמן.
הבכור... את "כי למדו xikiומהפסוק שנים" פי לו לתת

ב) קכז, ("(שם מיוחדת נאמנות לאב לאחרים")epxikiשיש
שבאו  בנכסים אף שנים פי שייטול בכורי' בני 'זה לומר
ולא  כבנו מוחזק היה אם רק זהו אבל מכן, לאחר לרשותו
מדין  נאמן שהאב התורה חידוש כי בכורו, הוא אם ידוע
לו  אין כבנו, ידוע אינו אם אך הבכורה, לגבי הוא 'יכיר'
הנכסים  לגבי ורק ב'מיגו', רק ונאמן 'יכיר' מדין נאמנות

העדות. בעת שברשותו
מדין  בני' 'זה לומר נאמן האב הרמב"ם לשיטת אך
לנכסים  ואף כלל" בנו הוחזק שלא מי "על גם 'יכיר'

הריטב "א שכתב כמו כך, אחר לרשותו ב)שיבואו קלד, (שם

ה'מאירי' ביאר וכן מיגו". שום בלי "שמאחר (שם)ש"נאמן
כלֿשכן  מכן, אחר הבאים בנכסים אף נאמן הבכורה שבחלק

פשיטות". בחלק
החושן' ה'קצות כך על סק"ב)והקשה רעז :(סי'

להחזיקו  נאמן רבי לדעת הוא', וכהן זה הוא 'בני האומר
בתרומה" להאכילו "בידו כי בתרומה, ולהאכילו ככהן

כה,ב) להימנע (כתובות יכול היה כי ב'מיגו', שנאמן היינו ,
שעד  כהן שהוא להעיד הוא נאמן ויהיה בנו שהוא מלומר
לומר  יכול 'יכיר' שמדין הרמב"ם ולשיטת בזה. נאמן אחד
יהא  'מיגו' בלא גם הרי בכך, מוחזק אינו אם אף בנו שהוא

הוא? שכהן להעיד נאמן
יושר' ה'שערי ובזה)ותירץ ד"ה פי"ג ו :(שער

לדינים  רק 'יכיר' מדין בנו על לאב נאמנות נתנה התורה
שהוא מצד לו נוספת,oaהנוגעים 'הכרה' לו נתנה לא אבל ,

'זה  לומר שנאמן הרמב"ם שכתב ומה בכור. גם שהוא כגון
גדול  שהוא לכל ידוע כאשר רק הוא הוא', ובכורי בני
ולכן, בכורו. שזה ידוע ממילא בנו שזה ובאומרו הבנים
כשר  כהן שהוא כלומר וכהן', זה הוא 'בני מעיד כאשר
מדין  מועילה עדותו אין זה על - וחלוצה גרושה בן שאינו

ה'מיגו'. משום רק ונאמן 'יכיר'

ה'תשע"ה  מרחשון כ"ב קודש שבת היורש  מי ספק

:„ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰äúäL àlL äîáé§¨¨¤Ÿ¨£¨
ìLBà ïBLàøì äòLz ïa íà òeãé ïéàå ,ïa äãìéå ...íéLãç äL §¨¢¨¦§¨§¨¥§¥¨©¦¤¦§¨¨¦

Løéàå éðà únä ïa ànL :øîBà ÷ôqä äæ ,ïBøçàì äòáL ïa¤¦§¨¨©£¤©¨¥¥¤¨¤©¥£¦§¦©
äéeàø Enàå ,äzà éða ànL :øîBà íáiäå ...ïlk éáà éñëð úà¤¦§¥¨¦ª¨§©¨¨¥¤¨§¦©¨§¦§§¨

.äåLa ïé÷ìBç ... íeìk éçà éñëða Eì ïéàå ,íaéì§©¥§¥§§¦§¥¨¦§§¦§¨¤
הרא"ש סי"ח)והקשה פ"ד והרי(יבמות חולקים, למה היבם :

הוא  היבום ללא גם כי אחיו, בהיותו המת בנכסי מוחזק
הספק  ואין יורש ספק אלא אינו הבן ואילו בוודאי, יורשו

הוודאי? מידי להוציא יכול
והיבם) המת של (אביהם שהסבא במקרה מדובר ותירץ:
והיבם  היבם), האח (ולא המת בנו את היורש והוא בחיים
מוחזק  הוא אין ובו הייבום מכח רק אחיו בנכסי לזכות יכול
כאשר  אבל וחולקין. בספק המוטל ממון זהו ולכן מהבן, יותר

המת. אחיו נכסי כל את יורש היבם אכן בחיים אינו הסבא
המת  בנכסי חולקין והיבם שהבן כתב כאן הרמב"ם אבל

אינו  הסבא אם שגם ומשמע הסבא, לגבי דבר הזכיר ולא
יורש  נחשב היבם אין ומדוע בספק. המוטל ממון זהו בחיים

הירושה  בכל וזוכה אחיו של משנה)ודאי ?(לחם
המהרש"א והגמרא)ומבאר ד"ה ב, לז, :(יבמות

ודאי, יורש נחשב היבם אין בחיים אינו כשהסבא גם
האב  (כי הסבא ולא המת את היורש הוא הבן לטענת שהרי
צריך  הסבא כן ואם זרע), לבן אין אם רק בנו את יורש
וכיון  היבם, אחיו זרע אלא המת זרע אינו שהבן להוכיח

חולקים ספק ד)שהדבר ס"ק קס"ג סי' אה"ע שמואל הבית .(וכ"כ
ראם' שם)וה'קרני המהרש"א הרא"ש,(על בשיטת מצדד

אחיו  של כיורשו היבם מוחזק בחיים אינו הסבא שכאשר
בדבר. ספק שהתעורר קודם שמת מיד אותו ירש היבם כי
שהמת  מסתבר היבמה, של העובר הוכר שלא כיון ואדרבה,
בא  היבם שבן וכעת כיורשו, הוחזק ואחיו בן הניח לא

היבם. מחזקת מוציאים אין כך, על ומערער
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ה'תשע"ה  מרחשון ט"ז ראשון יום

-mihtynxtqorhpe orFh zFkld¦§¥§¦§¨
ּכֹופר. אֹו ּומֹודה טֹוען ּדין - והיא היא, אחת עׂשה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
הרי ‡. - ּבמקצתן לֹו והֹודה ּבמּטלטלין, חברֹו את ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָהּטֹוען

הּתֹורה; מן הּׁשאר על ונׁשּבע ּׁשהֹודה, מה מׁשּלם ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָזה
ּבּכל, ּכפר אם וכן זה". הּוא ּכי יאמר "אׁשר ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:
- ׁשהיּו מעיד אחד ועד מעֹולם', דברים היּו 'לא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹואמר:

הּׁשמּועה ּומּפי הּתֹורה. מן נׁשּבע זה ממשה הרי [מסורת ְְֲִִִִֵֶַַָָָ
אחד רבינו] ממֹון, אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים מקֹום ׁשּכל ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָלמדּו,

"לכל  אחד ׁשעד הּׁשמּועה, מּפי למדּו וכן ׁשבּועה; ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָמחּיבֹו
לׁשבּועה. הּוא קם אבל קם, אינֹו חּטאת" ּולכל ְְֲִֵַָָָָָָָעֹון

מי ·. מּׁשלׁשה: חּוץ הּתֹורה, מן ׁשבּועה מחּיב ל ְְְְִִִֵַָָָָֹֻאין
והּׁשֹומר  אחד, עד ׁשחּיבֹו ּומי הּמּטלטלין, ּבמקצת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהֹודה
ּוכבר  ׁשניהם". ּבין ּתהיה ה' "ׁשבּועת נאמר: ׁשהרי -ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
אחד  וכל ׂשכירּות. ּבהלכֹות הּׁשֹומרין ׁשבּועת ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָּבארנּו
הּנׁשּבעין  ּכל אבל מּלׁשּלם. ונפטר נׁשּבע, ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָמּׁשלׁשּתן

ׂשכיר ּכגֹון תשלום]ונֹוטלין, לאי [ניזק ונחּבל[הטוען ְְְְְִִֶָָ
תשלום] לאי וטוען ׁשטרֹומחבירו ּופֹוגם [מודה ונגזל ְְְִֵָָ

פרוע] ספק,שחלקו ּבטענת הּנׁשּבעין ּכל וכן ּבֹו, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָוכּיֹוצא
והאריסין הּׁשּתפין מהמגיעם]ּכגֹון יותר נטלו ּכּלן [שלא - ְְֲִִִַָָָֻֻ

ּפי  על אף - הּׁשבּועֹות אּלּו וכל חכמים. ּבתּקנת ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָנׁשּבעין
סֹופרים מּדברי ּבנקיטת ׁשהן ּתֹורה, ׁשל ּכעין הן הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

.[קדוש]חפץ ֵֶ
היּו‚. 'לא ואמר: ּבּכל וכפר חברֹו, על מּטלטלין ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹֹהּטֹוען

'אין  ואמר: מּיד, ּונתנֹו ּבמקצת ׁשהֹודה אֹו מעֹולם', ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָדברים
ל ׁשהיה 'אמת ׁשאמר: אֹו ,'ל והא זה, אּלא ּבידי ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָָָל
אֹו לי', 'מכרּת אֹו לי', 'נתּת אֹו לי', מחלּת אבל ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָאצלי,
ּבכל  - ּבׂשעֹורים לֹו והֹודה חּטים, ׁשּטענֹו אֹו ,'ל ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָ'החזרּתי
ּתּקנּו, ּתלמּוד חכמי אבל הּתֹורה. מּׁשבּועת ּפטּור ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָאּלּו,

הּסת ׁשבּועת אּלּו ּבכל הּנתּבע 'הסיתו'ׁשּיּׁשבע [שחכמים ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
נקיטת לכך] ּבּה ׁשאין לפי ּתֹורה, ׁשל ּכעין ואינּה ויּפטר; ,ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשבּועת  ודר ּתֹורה ׁשל הּׁשבּועה ּדר ּבארנּו ּוכבר ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָחפץ.
ׁשבּועֹות. ּבהלכֹות ְְְִֵֶהּסת

נׁשּבע „. זה הרי הּתֹורה, מן ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּכל
מהן  וגֹובין לנכסיו, יֹורדין - להּׁשבע רצה לא ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹונפטר.
'איני  לֹו: אֹומר הּתֹובע ׁשהרי עליו; חברֹו ּׁשּטען מה ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

לֹו ויׁש לי'. ּתן אֹו הּׁשבע, אֹו - ּתֹורה מּדין [לנתבע זז ְִִִִֵֵַָָָ
סתם]להחריםזכות] חרם ּדבר [להטיל עלי ׁשּטֹוען מי על ְְִִֵֶַַַָָָ

אם  - מּדבריהם ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי אבל ונֹותן. ּכן, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשאינֹו

הּׁשבּועה להפ יכֹול אינֹו ונֹוטלין, הּנׁשּבעין מן [על היה ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹ
ויפטר] ּכמֹוהנתבע וטל, 'הּׁשבע לֹו: אֹומר הּנתּבע ׁשהרי ;ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ

והֹורּו לֹו. יל להּׁשבע, רצה לא ואם חכמים'. ל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשּתּקנּו
ׁשּתּקנּו זֹו ּבתּקנה רֹוצה 'איני הּתֹובע: אמר ׁשאם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָרּבֹותי,
מׁשּביע  זה הרי - הּתֹובעים' ּכׁשאר הריני אּלא חכמים, ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלי

רצה ואם הּסת. הּנתּבע -[הנתבע]את הּתֹובע על להפכּה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
לֹו. יל אֹו ויּטל, הּסת להּׁשבע הּתֹובע את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמחּיבין

ונפטרין,‰. הּנׁשּבעין מן מּדבריהם ׁשבּועה המחּיב ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻהיה
ספק  טענת על הּנׁשּבעין ולא ּכגֹון הּסת, הּנׁשּבעין מן אֹו , ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

מׁשּמתין - להּׁשבע אם [מנדים]רצה יֹום. ׁשלׁשים אֹותֹו ְְְְִִִִַַָָָֹ
ּתבע ולא ּבא, מּכת [להתיר]לא אֹותֹו מלקין - נּדּויֹו ְְִִַַַַָָֹֹ

ׁשּמּכין  יֹום, ׁשלׁשים ׁשמּתא עליו ׁשחלה מי ּככל ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹמרּדּות,
לפי  לנכסיו, יֹורדין ואין נּדּויֹו. לֹו מּתירין ּכ ואחר ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָאֹותֹו,

הּתֹורה. מן ׁשבּועה מחּיב ְְִֵֶַָָָֻׁשאינֹו
.Â על הּׁשבּועה להפ רצה אם - הּסת ׁשבּועת המחּיב ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֻּכל

ונֹוטל  הּסת נׁשּבע הּתֹובע הרי מי הּתֹובע, ל ואין ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ
עליו  ׁשּנהפכה זה אּלא מחברֹו, ונֹוטל הּסת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָׁשּנׁשּבע
הּסת  ׁשבּועת אּלא ,ׁשּתהפ ׁשבּועה ל ואין הּסת. ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשבּועת
ּכעין  ׁשהיא ּדבריהם ׁשל אֹו ּתֹורה, ׁשל ׁשבּועה אבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבלבד;

ׁשבּועתן. הֹופכין אין - ּתֹורה ְְִֵֶָָָׁשל
.Ê אבל וּדאי; טענת על אּלא הּסת, ׁשבּועת מׁשּביעין ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאין

אצל לי ׁשּיׁש לי 'ּכמדּמה ּכיצד? ּפטּור. הּספק, טענת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻעל
ׁשּלא  לי ּכמדּמה ,ׁשהלויתי 'מנה ׁשאמר: אֹו ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻמנה',
'ׁשּצּוה  אֹו מנה', אצל לי ׁשּיׁש אּבא לי 'אמר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּפרעּתני',
נגנב  ּפלֹוני 'ּדבר מנה', אצל לי ׁשּיׁש עדים ּבפני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָלי
ׁשאּתה  ּבעיני קרֹוב אּתה, אּלא ׁשם היה ולא ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹמּביתי,
הטעיתני  אּתה ׁשּמא חסר, ּומצאתי מעֹותי 'חּׁשבּתי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּגנבּתֹו',
זה  הרי - ּכלּום' ּבידי ל 'אין אֹומר: והּנתּבע ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָּבחׁשּבֹון',

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּסת. מּׁשבּועת אף ְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹּפטּור
.Á',יֹודע 'איני אֹומר: והּנתּבע ּבוּדאי', ּביד לי יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמנה

ׁשבּועת  נׁשּבע הּנתּבע הרי - 'ל אין ׁשּמא ל יׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּמא
וכן  ּבוּדאי. עצמֹו חּיב ׁשּלא לפי ונפטר; י ֹודע, ׁשאינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּסת
והּנתּבע  ּבוּדאי', ּביד לי יׁש חּטים 'ּכֹור ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכל
זה  הרי - ׂשעֹורים' אם הּוא חּטים אם יֹודע 'איני ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַאֹומר:
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ׂשעֹורין. ּומׁשּלם יֹודע, ׁשאינֹו הּסת ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹנׁשּבע

ֶָּבזה.
.Ëל היה 'ּכן, אֹומר: והּנתּבע ּבוּדאי', ּביד לי יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ'מנה

החזרּתי  לא עדין אם ל החזרּתי אם יֹודע איני אבל ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבידי,
ׁשבּועת  אפּלּו ּכלל, הּתֹובע יּׁשבע ולא לׁשּלם. חּיב - 'ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹל

ׁשהּוא מּפני והרי [התובע]הּסת; חּיב; ׁשהּוא ּבוּדאי יֹודע ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
לא  אם נפטר אם לֹו ונסּתּפק וּדאי, טענת אֹותֹו טֹוען ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַֹזה
אּלא  ּתֹובע, לֹו אין אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹנפטר.
אבי' מנה', 'הלויתני אֹו ,'ּגזלּתי' ואמר: מעצמֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהֹודה
לא  אֹו החזרּתיו אם יֹודע 'ואיני מנה', אצלי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹהפקיד
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ׁשמים, ידי לצאת ּבא ואם לׁשּלם; חּיב אינ ֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהחזרּתיו'
לׁשּלם. ְֵַַָחּיב

.È,'ול הּסת 'הּׁשבע ּכלּום', ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ'מנה
רֹוצה  'איני הּתֹובע: ואמר וטל', הּסת אּתה ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ'הּׁשבע
ּתל אֹו וטל, 'הּׁשבע לֹו: אֹומר הּנתּבע הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹלהּׁשבע'

להחרים לֹו ויׁש אחר. הּפּו ׁשם ואין ּכלּום'; [להטיל ּבלא ְְְְְְִִֵֵֵַַָֹ
לי.חרם] יּתן ולא לי, חּיב ׁשהּוא מי על ְְִִִִֵֶַַָָֹסתם

.‡È ׁשל ּבין - ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ׁשּכל רּבֹותי, ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָהֹורּו
לֹו יׁש - הּסת אפּלּו ּדבריהם, ׁשל ּבין [יכול]ּתֹורה, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָ

ּדבר  עליו ׁשּיטען מי ּכל על ׁשּיּׁשבע, קדם סתם ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלהחרים
הּמׁשּביע  ויענה ּבחּנם; אֹותֹו ׁשּיׁשּביע ּכדי ּבֹו, חּיב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשאינֹו
ּדינין, לבעלי היא טֹובה ותּקנה זה. יּׁשבע ּכ ואחר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ'אמן',
ׁשמים  ׁשם להֹוציא יגרמּו ולא הּׁשקר, מּטענֹות ׁשּיּמנעּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּכדי

ׁשוא ׁשמע יּׂשאּו ולא שקר]לבּטלה, .[יטענו ְְְְִֵַַָָָֹ
.·È ׁשל ּבין ּתֹורה, ׁשל ּבין - ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָּכל

- הּמׁשּביעֹוּדבריהם עליו בשבועתו]מגלּגל ּכל [שיכלול ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ועד  ממֹון. יתחּיב ּבהן יֹודה ׁשאם מּדברים ּׁשּירצה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמה
ׁשּלא  זֹו, ׁשבּועה 'ּובכלל לֹו: ׁשּיאמר עד הּגלּגּול? ּכח ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהיכן
ּבארנּו, ּוכבר אּתה'. עבּדי ועדין עברי, ּכעבד לי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָנמּכרּת

הּׂשכיר. על מגלּגלין ְְְִִֵֶַַַָׁשאין
.‚È הּסת אפּלּו ׁשבּועה, ׁשּנתחּיב והתחיל [מדרבנן]מי , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָ

ּתחּלה  אֹותם טען ׁשּלא אחרים ּדברים עליו לגלּגל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּתֹובע
אּלא  להּׁשבע, רֹוצה 'איני ואמר: ,ּכ הּנתּבע זה ראה -ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּכפירתּה על ׁשּנתחּיבּתי הראׁשֹונה הּטענה מׁשּלם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהריני
ּתן  'אֹו לּנתּבע: אֹומרין אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ְְְְִִִֵֵֶַָָָׁשבּועה'

הּוּדיֹות מּטענֹות עלי ּׁשּגלּגל מה ּכל אֹו[הודאיות]לֹו , ְְִִֵֶֶַַַָָָָ
והּפטר'. ְִִֵַָָהּׁשבע

.„Èאֹותֹו מׁשּביעין אין - הרּבה טענֹות חברֹו את ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָהּטֹוען
הּכל  על אחת ׁשבּועה אּלא וטענה, טענה ּכל נתחּיב על . ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

וחמּורה קּלה טענֹות, ׁשּתי על ׁשבּועֹות מדרבנן ׁשּתי [כגון ְְְְֲֵֵַַַָָָ
החמּורהומדאורייתא] אֹותֹו מׁשּביעין ,[דאורייתא]- ְֲִִַַָ

הּדברים. ׁשאר ּבּה ְְְְְִִַַָָָּומגלּגלין
.ÂË חּיב אינֹו ּבּה, הֹודה ׁשאם טענה, חברֹו את הּטֹוען ֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל

לא  אֹותֹו מחּיבין אין - ׁשּכפר ּפי על אף - ממֹון ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹלׁשּלם
הּסת, עליו]ולאׁשבּועת 'אמרּת[מטיל ּכיצד? סתם. חרם ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

מׁשּביעין  אין - מעֹולם' דברים היּו 'לא מנה', לי ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשּתּתן
היה  לא זה, ּבדבר הֹודה ׁשאּלּו סתם; חרם ולא הּסת, ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹאֹותֹו
רע', ׁשם עלי הֹוצאת 'אּתה אֹותי', קּללּת 'אּתה ּכלּום. ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָחּיב

זה  על מחרימין אין - מעֹולם' דברים היּו ּכל 'לא וכן . ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
אּלּו. ּבדברים ְִִֵֵַָּכּיֹוצא

.ÊË זה הרי - מעֹולם' דברים היּו 'לא ּבי', חבלּת ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ'אּתה
הּסת  עצמֹו,נׁשּבע ּפי על קנס מׁשּלם ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ׁשבת בטלה]מׁשּלם 'לא [דמי ּבּיׁשּתני', 'אּתה ּובׁשת. ורּפּוי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
קנסֹות, ּבֹו ׁשּגֹובין ּבמקֹום היּו אם - מעֹולם' דברים ְְְִִִֵֶָָָָָָהיּו

הּבׁשת. מׁשּלם היה הֹודה, ׁשאּלּו הּסת; נׁשּבע זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהרי
.ÊÈ ּבׁשהֹודה ּפטּור? ּבקנס ׁשהּמֹודה אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

אבל  ּבזה'. 'חבלּתי ׁשאמר: ּכגֹון קנס, עליו ׁשחּיב ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּבדבר

עלי והביא ּבזה, 'ׁשחבלּתי הֹודה ּבבית [הניזק]אם עדים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
לׁשּלם; חּיב זה הרי - ּבנזקֹו' וכ ּכ לּתן וחּיבּוני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּדין,
לי  לׁשּלם אֹות חּיבּו ּדין 'ׁשּבית הּטֹוען: טען אם ,ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָלפיכ
היּו 'לא אֹומר: והּוא ּבי', ׁשחבלּת מּׁשּום ּדינרין ְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹמאה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּסת. נׁשּבע זה הרי - מעֹולם' ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹדברים

ב  ¤¤ּפרק
הּׁשבּועה‡. על חׁשּוד לשקר]ּכל מׁשּביעין [שישבע אין - ְְִִֵַַַָָָ

ולא  ׁשּמּדבריהן, ׁשבּועה ולא הּתֹורה, ׁשבּועת לא ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹֹאֹותֹו
לֹו. ׁשֹומעין אין הּתֹובע, רצה ואפּלּו הּסת. ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָׁשבּועת

לּׁשקר ·. הּנׁשּבע ּבּטּויאחד ולא ׁשבּועת עשיתי [כגון: ְְִִֶֶֶַַַָָ
העדּותעשה] ׁשבּועת אֹו וראה], עדות ראה אֹו[שלא , ְֵַָ

ה ּפּקדֹון בידו]ׁשבּועת והוא בידו, ׁשוא [שאינו ׁשבּועת אֹו , ְְְִַַַָָ
לילה] שהוא יום על הּׁשבּועה.[כגון: על חׁשּוד הּוא הרי -ְֲֵַַָָ

ׁשל  ּפסלנּות ּבין - עברה מּׁשּום לעדּות הּפסּול ּכל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָוכן
ּפסלנּות  ּבין וגזלנין, נבלֹות ואֹוכלי רּבית ּבעלי ּכגֹון ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָּתֹורה,
הרי  - יֹונים ּומפריחי ּבקּבּיא מׂשחק ּכגֹון ּדבריהם, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻׁשל

אֹותֹו. מׁשּביעין ואין הּׁשבּועה, על חׁשּוד ְְְִִֵַַַָָהּוא
ׁשהּוא ‚. עדים עליו ׁשּיבֹואּו עד חׁשּוד, נעׂשה אדם ֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ׁשהּוא  עצמֹו מּפי הּמֹודה אבל ּבּה. ׁשּנפסל עברה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעבר
ׁשחֹוׁשׁשין  ּפי על אף - ּבּה ׁשּנפסל עברה וׁשעבר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחׁשּוד,

ׁשבּועה,לֹו נתחּיב אם - לכּתחּלה עד לעׂשֹותֹו ראּוי ואין ,ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ
אּתה  אמת 'אם לֹו: אֹומרין אנּו ׁשהרי אֹותֹו; ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָמׁשּביעין
להּׁשבע  ל אסּור עברה ׁשעברּת מּפני ולא הּׁשבע, - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאֹומר
אבל  .'ּדינ לבעל הֹודה - טֹוען אּתה ׁשקר ואם ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבאמת;

ׁשּיּׁשבע. אֹותֹו מאמינים אנּו אין - ּבעדים ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּנחׁשד
על „. הּתֹורה מן ׁשבּועה המחּיב ׁשּכל היא, חכמים ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֻּתּקנת

מּדבריהם  נׁשּבע הּתֹובע הרי חׁשּוד, היה אם - וּדאי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָטענת
ּׁשּטען  מה ׁשבּועה ונֹוטל חזרה - חׁשּודין ׁשניהם היּו . ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

לּה יכֹול [המקורי]למחּיב ׁשאינֹו ּומּתֹו הּנתּבע; ׁשהּוא , ְְִִֵֶֶַַָָָָֻ
הּפּקדֹון  ׁשאבד וטען ׁשֹומר, החׁשּוד היה מׁשּלם. ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלהּׁשבע,
אינֹו ׁשהרי ולּטל, להּׁשבע יכֹול ׁשּכנגּדֹו אין - נגנב ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאֹו

ׁשאכלֹו וּדאי הּפּקדֹון [שגזלו]טֹוענֹו ּבעל טען אם ,לפיכ . ְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָ
יד ׁשלח 'ּבפני ּבֹו'[השתמש]ואמר: 'ּפׁשע אֹו ּבפקדֹוני', ְְְְִִַַַַָָָָָ

ונֹוטל. חכמים, ּבתּקנת נׁשּבע הּתֹובע הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָ
מן ‰. היה אם - מּדבריהם ׁשבּועה החׁשּוד ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָנתחּיב

ונֹוטלין  הּנתּבע הּנׁשּבעין אּלא ולּטל; להּׁשבע יכֹול אינֹו , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשטרֹו ּפֹוגם וכן ויּפטר. הּסת, יּׁשבע שחלקו ׁשּכנגּדֹו [מודה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

ׁשּפרעֹו,פרוע] הּלוה וטען חׁשּוד, ׁשהיה ּבֹו ּכּיֹוצא ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוכל
מן  אף ויּפטר הּסת, נׁשּבע הּנתּבע הרי - לי' 'יּׁשבע ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָואמר

ְַָהּׁשטר.
.Âספק ּבטענת הּנׁשּבעין מן חׁשּוד אֹותֹו שותף היה [כגון ְְֲִִִֵַַַָָָָָ

מחלקו] יותר לקח שלא ׁשהּוא שנשבע לפי נׁשּבע, אינֹו -ְְִִֵֶָ
ׁשּלא לפי נׁשּבע, ׁשּכנגּדֹו ואין ׁשבּועה חׁשּוד; זה נתחּיב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ּכדי  וּדאי, טענת טֹוענֹו הּתֹובע ׁשאין ּולפי הּתֹורה, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָמן
טענתֹו. על ֲִֶַַַָָׁשּיּׁשבע

.Ê;ונֹוטל נׁשּבע ׁשּכנגּדֹו אין הּסת, ׁשבּועת החׁשּוד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָנתחּיב
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ּכֹופר. אֹו ּומֹודה טֹוען ּדין - והיא היא, אחת עׂשה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
הרי ‡. - ּבמקצתן לֹו והֹודה ּבמּטלטלין, חברֹו את ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָהּטֹוען

הּתֹורה; מן הּׁשאר על ונׁשּבע ּׁשהֹודה, מה מׁשּלם ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָזה
ּבּכל, ּכפר אם וכן זה". הּוא ּכי יאמר "אׁשר ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:
- ׁשהיּו מעיד אחד ועד מעֹולם', דברים היּו 'לא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹואמר:

הּׁשמּועה ּומּפי הּתֹורה. מן נׁשּבע זה ממשה הרי [מסורת ְְֲִִִִֵֶַַָָָ
אחד רבינו] ממֹון, אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים מקֹום ׁשּכל ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָלמדּו,

"לכל  אחד ׁשעד הּׁשמּועה, מּפי למדּו וכן ׁשבּועה; ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָמחּיבֹו
לׁשבּועה. הּוא קם אבל קם, אינֹו חּטאת" ּולכל ְְֲִֵַָָָָָָָעֹון

מי ·. מּׁשלׁשה: חּוץ הּתֹורה, מן ׁשבּועה מחּיב ל ְְְְִִִֵַָָָָֹֻאין
והּׁשֹומר  אחד, עד ׁשחּיבֹו ּומי הּמּטלטלין, ּבמקצת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהֹודה
ּוכבר  ׁשניהם". ּבין ּתהיה ה' "ׁשבּועת נאמר: ׁשהרי -ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
אחד  וכל ׂשכירּות. ּבהלכֹות הּׁשֹומרין ׁשבּועת ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָּבארנּו
הּנׁשּבעין  ּכל אבל מּלׁשּלם. ונפטר נׁשּבע, ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָמּׁשלׁשּתן

ׂשכיר ּכגֹון תשלום]ונֹוטלין, לאי [ניזק ונחּבל[הטוען ְְְְְִִֶָָ
תשלום] לאי וטוען ׁשטרֹומחבירו ּופֹוגם [מודה ונגזל ְְְִֵָָ

פרוע] ספק,שחלקו ּבטענת הּנׁשּבעין ּכל וכן ּבֹו, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָוכּיֹוצא
והאריסין הּׁשּתפין מהמגיעם]ּכגֹון יותר נטלו ּכּלן [שלא - ְְֲִִִַָָָֻֻ

ּפי  על אף - הּׁשבּועֹות אּלּו וכל חכמים. ּבתּקנת ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָנׁשּבעין
סֹופרים מּדברי ּבנקיטת ׁשהן ּתֹורה, ׁשל ּכעין הן הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

.[קדוש]חפץ ֵֶ
היּו‚. 'לא ואמר: ּבּכל וכפר חברֹו, על מּטלטלין ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹֹהּטֹוען

'אין  ואמר: מּיד, ּונתנֹו ּבמקצת ׁשהֹודה אֹו מעֹולם', ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָדברים
ל ׁשהיה 'אמת ׁשאמר: אֹו ,'ל והא זה, אּלא ּבידי ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָָָל
אֹו לי', 'מכרּת אֹו לי', 'נתּת אֹו לי', מחלּת אבל ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָאצלי,
ּבכל  - ּבׂשעֹורים לֹו והֹודה חּטים, ׁשּטענֹו אֹו ,'ל ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָ'החזרּתי
ּתּקנּו, ּתלמּוד חכמי אבל הּתֹורה. מּׁשבּועת ּפטּור ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָאּלּו,

הּסת ׁשבּועת אּלּו ּבכל הּנתּבע 'הסיתו'ׁשּיּׁשבע [שחכמים ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
נקיטת לכך] ּבּה ׁשאין לפי ּתֹורה, ׁשל ּכעין ואינּה ויּפטר; ,ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשבּועת  ודר ּתֹורה ׁשל הּׁשבּועה ּדר ּבארנּו ּוכבר ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָחפץ.
ׁשבּועֹות. ּבהלכֹות ְְְִֵֶהּסת

נׁשּבע „. זה הרי הּתֹורה, מן ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּכל
מהן  וגֹובין לנכסיו, יֹורדין - להּׁשבע רצה לא ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹונפטר.
'איני  לֹו: אֹומר הּתֹובע ׁשהרי עליו; חברֹו ּׁשּטען מה ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

לֹו ויׁש לי'. ּתן אֹו הּׁשבע, אֹו - ּתֹורה מּדין [לנתבע זז ְִִִִֵֵַָָָ
סתם]להחריםזכות] חרם ּדבר [להטיל עלי ׁשּטֹוען מי על ְְִִֵֶַַַָָָ

אם  - מּדבריהם ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי אבל ונֹותן. ּכן, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשאינֹו

הּׁשבּועה להפ יכֹול אינֹו ונֹוטלין, הּנׁשּבעין מן [על היה ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹ
ויפטר] ּכמֹוהנתבע וטל, 'הּׁשבע לֹו: אֹומר הּנתּבע ׁשהרי ;ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ

והֹורּו לֹו. יל להּׁשבע, רצה לא ואם חכמים'. ל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשּתּקנּו
ׁשּתּקנּו זֹו ּבתּקנה רֹוצה 'איני הּתֹובע: אמר ׁשאם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָרּבֹותי,
מׁשּביע  זה הרי - הּתֹובעים' ּכׁשאר הריני אּלא חכמים, ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלי

רצה ואם הּסת. הּנתּבע -[הנתבע]את הּתֹובע על להפכּה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
לֹו. יל אֹו ויּטל, הּסת להּׁשבע הּתֹובע את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמחּיבין

ונפטרין,‰. הּנׁשּבעין מן מּדבריהם ׁשבּועה המחּיב ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻהיה
ספק  טענת על הּנׁשּבעין ולא ּכגֹון הּסת, הּנׁשּבעין מן אֹו , ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

מׁשּמתין - להּׁשבע אם [מנדים]רצה יֹום. ׁשלׁשים אֹותֹו ְְְְִִִִַַָָָֹ
ּתבע ולא ּבא, מּכת [להתיר]לא אֹותֹו מלקין - נּדּויֹו ְְִִַַַַָָֹֹ

ׁשּמּכין  יֹום, ׁשלׁשים ׁשמּתא עליו ׁשחלה מי ּככל ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹמרּדּות,
לפי  לנכסיו, יֹורדין ואין נּדּויֹו. לֹו מּתירין ּכ ואחר ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָאֹותֹו,

הּתֹורה. מן ׁשבּועה מחּיב ְְִֵֶַָָָֻׁשאינֹו
.Â על הּׁשבּועה להפ רצה אם - הּסת ׁשבּועת המחּיב ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֻּכל

ונֹוטל  הּסת נׁשּבע הּתֹובע הרי מי הּתֹובע, ל ואין ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ
עליו  ׁשּנהפכה זה אּלא מחברֹו, ונֹוטל הּסת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָׁשּנׁשּבע
הּסת  ׁשבּועת אּלא ,ׁשּתהפ ׁשבּועה ל ואין הּסת. ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשבּועת
ּכעין  ׁשהיא ּדבריהם ׁשל אֹו ּתֹורה, ׁשל ׁשבּועה אבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבלבד;

ׁשבּועתן. הֹופכין אין - ּתֹורה ְְִֵֶָָָׁשל
.Ê אבל וּדאי; טענת על אּלא הּסת, ׁשבּועת מׁשּביעין ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאין

אצל לי ׁשּיׁש לי 'ּכמדּמה ּכיצד? ּפטּור. הּספק, טענת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻעל
ׁשּלא  לי ּכמדּמה ,ׁשהלויתי 'מנה ׁשאמר: אֹו ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻמנה',
'ׁשּצּוה  אֹו מנה', אצל לי ׁשּיׁש אּבא לי 'אמר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּפרעּתני',
נגנב  ּפלֹוני 'ּדבר מנה', אצל לי ׁשּיׁש עדים ּבפני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָלי
ׁשאּתה  ּבעיני קרֹוב אּתה, אּלא ׁשם היה ולא ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹמּביתי,
הטעיתני  אּתה ׁשּמא חסר, ּומצאתי מעֹותי 'חּׁשבּתי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּגנבּתֹו',
זה  הרי - ּכלּום' ּבידי ל 'אין אֹומר: והּנתּבע ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָּבחׁשּבֹון',

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּסת. מּׁשבּועת אף ְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹּפטּור
.Á',יֹודע 'איני אֹומר: והּנתּבע ּבוּדאי', ּביד לי יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמנה

ׁשבּועת  נׁשּבע הּנתּבע הרי - 'ל אין ׁשּמא ל יׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּמא
וכן  ּבוּדאי. עצמֹו חּיב ׁשּלא לפי ונפטר; י ֹודע, ׁשאינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּסת
והּנתּבע  ּבוּדאי', ּביד לי יׁש חּטים 'ּכֹור ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכל
זה  הרי - ׂשעֹורים' אם הּוא חּטים אם יֹודע 'איני ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַאֹומר:
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ׂשעֹורין. ּומׁשּלם יֹודע, ׁשאינֹו הּסת ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹנׁשּבע

ֶָּבזה.
.Ëל היה 'ּכן, אֹומר: והּנתּבע ּבוּדאי', ּביד לי יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ'מנה

החזרּתי  לא עדין אם ל החזרּתי אם יֹודע איני אבל ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבידי,
ׁשבּועת  אפּלּו ּכלל, הּתֹובע יּׁשבע ולא לׁשּלם. חּיב - 'ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹל

ׁשהּוא מּפני והרי [התובע]הּסת; חּיב; ׁשהּוא ּבוּדאי יֹודע ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
לא  אם נפטר אם לֹו ונסּתּפק וּדאי, טענת אֹותֹו טֹוען ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַֹזה
אּלא  ּתֹובע, לֹו אין אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹנפטר.
אבי' מנה', 'הלויתני אֹו ,'ּגזלּתי' ואמר: מעצמֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהֹודה
לא  אֹו החזרּתיו אם יֹודע 'ואיני מנה', אצלי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹהפקיד

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

orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - oeygxn f"h oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשמים, ידי לצאת ּבא ואם לׁשּלם; חּיב אינ ֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהחזרּתיו'
לׁשּלם. ְֵַַָחּיב

.È,'ול הּסת 'הּׁשבע ּכלּום', ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ'מנה
רֹוצה  'איני הּתֹובע: ואמר וטל', הּסת אּתה ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ'הּׁשבע
ּתל אֹו וטל, 'הּׁשבע לֹו: אֹומר הּנתּבע הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹלהּׁשבע'

להחרים לֹו ויׁש אחר. הּפּו ׁשם ואין ּכלּום'; [להטיל ּבלא ְְְְְְִִֵֵֵַַָֹ
לי.חרם] יּתן ולא לי, חּיב ׁשהּוא מי על ְְִִִִֵֶַַָָֹסתם

.‡È ׁשל ּבין - ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ׁשּכל רּבֹותי, ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָהֹורּו
לֹו יׁש - הּסת אפּלּו ּדבריהם, ׁשל ּבין [יכול]ּתֹורה, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָ

ּדבר  עליו ׁשּיטען מי ּכל על ׁשּיּׁשבע, קדם סתם ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלהחרים
הּמׁשּביע  ויענה ּבחּנם; אֹותֹו ׁשּיׁשּביע ּכדי ּבֹו, חּיב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשאינֹו
ּדינין, לבעלי היא טֹובה ותּקנה זה. יּׁשבע ּכ ואחר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ'אמן',
ׁשמים  ׁשם להֹוציא יגרמּו ולא הּׁשקר, מּטענֹות ׁשּיּמנעּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּכדי

ׁשוא ׁשמע יּׂשאּו ולא שקר]לבּטלה, .[יטענו ְְְְִֵַַָָָֹ
.·È ׁשל ּבין ּתֹורה, ׁשל ּבין - ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָּכל

- הּמׁשּביעֹוּדבריהם עליו בשבועתו]מגלּגל ּכל [שיכלול ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ועד  ממֹון. יתחּיב ּבהן יֹודה ׁשאם מּדברים ּׁשּירצה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמה
ׁשּלא  זֹו, ׁשבּועה 'ּובכלל לֹו: ׁשּיאמר עד הּגלּגּול? ּכח ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהיכן
ּבארנּו, ּוכבר אּתה'. עבּדי ועדין עברי, ּכעבד לי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָנמּכרּת

הּׂשכיר. על מגלּגלין ְְְִִֵֶַַַָׁשאין
.‚È הּסת אפּלּו ׁשבּועה, ׁשּנתחּיב והתחיל [מדרבנן]מי , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָ

ּתחּלה  אֹותם טען ׁשּלא אחרים ּדברים עליו לגלּגל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּתֹובע
אּלא  להּׁשבע, רֹוצה 'איני ואמר: ,ּכ הּנתּבע זה ראה -ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּכפירתּה על ׁשּנתחּיבּתי הראׁשֹונה הּטענה מׁשּלם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהריני
ּתן  'אֹו לּנתּבע: אֹומרין אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ְְְְִִִֵֵֶַָָָׁשבּועה'

הּוּדיֹות מּטענֹות עלי ּׁשּגלּגל מה ּכל אֹו[הודאיות]לֹו , ְְִִֵֶֶַַַָָָָ
והּפטר'. ְִִֵַָָהּׁשבע

.„Èאֹותֹו מׁשּביעין אין - הרּבה טענֹות חברֹו את ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָהּטֹוען
הּכל  על אחת ׁשבּועה אּלא וטענה, טענה ּכל נתחּיב על . ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

וחמּורה קּלה טענֹות, ׁשּתי על ׁשבּועֹות מדרבנן ׁשּתי [כגון ְְְְֲֵֵַַַָָָ
החמּורהומדאורייתא] אֹותֹו מׁשּביעין ,[דאורייתא]- ְֲִִַַָ

הּדברים. ׁשאר ּבּה ְְְְְִִַַָָָּומגלּגלין
.ÂË חּיב אינֹו ּבּה, הֹודה ׁשאם טענה, חברֹו את הּטֹוען ֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל

לא  אֹותֹו מחּיבין אין - ׁשּכפר ּפי על אף - ממֹון ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹלׁשּלם
הּסת, עליו]ולאׁשבּועת 'אמרּת[מטיל ּכיצד? סתם. חרם ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

מׁשּביעין  אין - מעֹולם' דברים היּו 'לא מנה', לי ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשּתּתן
היה  לא זה, ּבדבר הֹודה ׁשאּלּו סתם; חרם ולא הּסת, ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹאֹותֹו
רע', ׁשם עלי הֹוצאת 'אּתה אֹותי', קּללּת 'אּתה ּכלּום. ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָחּיב

זה  על מחרימין אין - מעֹולם' דברים היּו ּכל 'לא וכן . ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
אּלּו. ּבדברים ְִִֵֵַָּכּיֹוצא

.ÊË זה הרי - מעֹולם' דברים היּו 'לא ּבי', חבלּת ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ'אּתה
הּסת  עצמֹו,נׁשּבע ּפי על קנס מׁשּלם ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ׁשבת בטלה]מׁשּלם 'לא [דמי ּבּיׁשּתני', 'אּתה ּובׁשת. ורּפּוי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
קנסֹות, ּבֹו ׁשּגֹובין ּבמקֹום היּו אם - מעֹולם' דברים ְְְִִִֵֶָָָָָָהיּו

הּבׁשת. מׁשּלם היה הֹודה, ׁשאּלּו הּסת; נׁשּבע זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהרי
.ÊÈ ּבׁשהֹודה ּפטּור? ּבקנס ׁשהּמֹודה אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

אבל  ּבזה'. 'חבלּתי ׁשאמר: ּכגֹון קנס, עליו ׁשחּיב ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּבדבר

עלי והביא ּבזה, 'ׁשחבלּתי הֹודה ּבבית [הניזק]אם עדים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
לׁשּלם; חּיב זה הרי - ּבנזקֹו' וכ ּכ לּתן וחּיבּוני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּדין,
לי  לׁשּלם אֹות חּיבּו ּדין 'ׁשּבית הּטֹוען: טען אם ,ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָלפיכ
היּו 'לא אֹומר: והּוא ּבי', ׁשחבלּת מּׁשּום ּדינרין ְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹמאה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּסת. נׁשּבע זה הרי - מעֹולם' ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹדברים

ב  ¤¤ּפרק
הּׁשבּועה‡. על חׁשּוד לשקר]ּכל מׁשּביעין [שישבע אין - ְְִִֵַַַָָָ

ולא  ׁשּמּדבריהן, ׁשבּועה ולא הּתֹורה, ׁשבּועת לא ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹֹאֹותֹו
לֹו. ׁשֹומעין אין הּתֹובע, רצה ואפּלּו הּסת. ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָׁשבּועת

לּׁשקר ·. הּנׁשּבע ּבּטּויאחד ולא ׁשבּועת עשיתי [כגון: ְְִִֶֶֶַַַָָ
העדּותעשה] ׁשבּועת אֹו וראה], עדות ראה אֹו[שלא , ְֵַָ

ה ּפּקדֹון בידו]ׁשבּועת והוא בידו, ׁשוא [שאינו ׁשבּועת אֹו , ְְְִַַַָָ
לילה] שהוא יום על הּׁשבּועה.[כגון: על חׁשּוד הּוא הרי -ְֲֵַַָָ

ׁשל  ּפסלנּות ּבין - עברה מּׁשּום לעדּות הּפסּול ּכל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָוכן
ּפסלנּות  ּבין וגזלנין, נבלֹות ואֹוכלי רּבית ּבעלי ּכגֹון ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָּתֹורה,
הרי  - יֹונים ּומפריחי ּבקּבּיא מׂשחק ּכגֹון ּדבריהם, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻׁשל

אֹותֹו. מׁשּביעין ואין הּׁשבּועה, על חׁשּוד ְְְִִֵַַַָָהּוא
ׁשהּוא ‚. עדים עליו ׁשּיבֹואּו עד חׁשּוד, נעׂשה אדם ֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ׁשהּוא  עצמֹו מּפי הּמֹודה אבל ּבּה. ׁשּנפסל עברה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעבר
ׁשחֹוׁשׁשין  ּפי על אף - ּבּה ׁשּנפסל עברה וׁשעבר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחׁשּוד,

ׁשבּועה,לֹו נתחּיב אם - לכּתחּלה עד לעׂשֹותֹו ראּוי ואין ,ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ
אּתה  אמת 'אם לֹו: אֹומרין אנּו ׁשהרי אֹותֹו; ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָמׁשּביעין
להּׁשבע  ל אסּור עברה ׁשעברּת מּפני ולא הּׁשבע, - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאֹומר
אבל  .'ּדינ לבעל הֹודה - טֹוען אּתה ׁשקר ואם ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבאמת;

ׁשּיּׁשבע. אֹותֹו מאמינים אנּו אין - ּבעדים ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּנחׁשד
על „. הּתֹורה מן ׁשבּועה המחּיב ׁשּכל היא, חכמים ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֻּתּקנת

מּדבריהם  נׁשּבע הּתֹובע הרי חׁשּוד, היה אם - וּדאי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָטענת
ּׁשּטען  מה ׁשבּועה ונֹוטל חזרה - חׁשּודין ׁשניהם היּו . ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

לּה יכֹול [המקורי]למחּיב ׁשאינֹו ּומּתֹו הּנתּבע; ׁשהּוא , ְְִִֵֶֶַַָָָָֻ
הּפּקדֹון  ׁשאבד וטען ׁשֹומר, החׁשּוד היה מׁשּלם. ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלהּׁשבע,
אינֹו ׁשהרי ולּטל, להּׁשבע יכֹול ׁשּכנגּדֹו אין - נגנב ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאֹו

ׁשאכלֹו וּדאי הּפּקדֹון [שגזלו]טֹוענֹו ּבעל טען אם ,לפיכ . ְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָ
יד ׁשלח 'ּבפני ּבֹו'[השתמש]ואמר: 'ּפׁשע אֹו ּבפקדֹוני', ְְְְִִַַַַָָָָָ

ונֹוטל. חכמים, ּבתּקנת נׁשּבע הּתֹובע הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָ
מן ‰. היה אם - מּדבריהם ׁשבּועה החׁשּוד ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָנתחּיב

ונֹוטלין  הּנתּבע הּנׁשּבעין אּלא ולּטל; להּׁשבע יכֹול אינֹו , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשטרֹו ּפֹוגם וכן ויּפטר. הּסת, יּׁשבע שחלקו ׁשּכנגּדֹו [מודה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

ׁשּפרעֹו,פרוע] הּלוה וטען חׁשּוד, ׁשהיה ּבֹו ּכּיֹוצא ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוכל
מן  אף ויּפטר הּסת, נׁשּבע הּנתּבע הרי - לי' 'יּׁשבע ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָואמר

ְַָהּׁשטר.
.Âספק ּבטענת הּנׁשּבעין מן חׁשּוד אֹותֹו שותף היה [כגון ְְֲִִִֵַַַָָָָָ

מחלקו] יותר לקח שלא ׁשהּוא שנשבע לפי נׁשּבע, אינֹו -ְְִִֵֶָ
ׁשּלא לפי נׁשּבע, ׁשּכנגּדֹו ואין ׁשבּועה חׁשּוד; זה נתחּיב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ּכדי  וּדאי, טענת טֹוענֹו הּתֹובע ׁשאין ּולפי הּתֹורה, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָמן
טענתֹו. על ֲִֶַַַָָׁשּיּׁשבע

.Ê;ונֹוטל נׁשּבע ׁשּכנגּדֹו אין הּסת, ׁשבּועת החׁשּוד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָנתחּיב
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orhpeצ oreh zekld - mihtyn xtq - oeygxn f"h oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּתּקנה  לּה עׂשּו ולא היא, ּתּקנה - עצמּה הּסת ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּׁשבּועת
ּבלא  נפטר הּנתּבע הרי אּלא הּתֹובע, ׁשּיּׁשבע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאחרת

.ׁשבּועה  ְָ
.Á אין - חׁשּוד הּתֹובע והיה הּסת, ׁשבּועת ׁשּנתחּיב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמי

עליו להפ יכֹול התובע]הּנתּבע אין [על ׁשהרי הּׁשבּועה, ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשֹומעין  אין הּסת. יּׁשבע אֹו יׁשּלם, אּלא להּׁשבע; יכֹול ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
ׁשהפ ּכמי זה והרי אפׁשר; ׁשאי ּבדבר לתלֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלזה
הּסת, יּׁשבע אֹו אּלא לֹו, ׁשֹומעין ׁשאין הּקטן, על ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשבּועתֹו

יׁשּלם. ְֵַאֹו
.Ë,מּדבריהם ּבין הּתֹורה מן ּבין ׁשבּועה, ׁשּנתחּיב ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמי

עדים  עליו ּבאּו ּכ ואחר ונפטר, נׁשּבע אֹו ונטל ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָונׁשּבע
ׁשּנׁשּבע ׁשבּועתֹו אין - חׁשּוד ויׁש[נחשבת]ׁשהּוא ּכלּום; ְְְְִֵֵֶֶַָָ

ׁשּכנגּדֹו זה יּׁשבע אֹו ּׁשּנטל, מה מּידֹו להֹוציא ּדינֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָלבעל
מּמּנּו. ְִִֶֹויּטל

.Èּכזה ּדין [כאמור]לעֹולם ּבבית ׁשּילקה עד לחׁשּוד, ּדנין ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ּתׁשּובה, ויעׂשה - ידם על ׁשּילקה עדים עליו היּו אם -ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ל  לׁשבּועה.ויחזר ּבין לעדּות ּבין כׁשרּותֹו ְְְְְֲִֵֵֵַַָֹ
.‡Èׁשּטען ּבין [טענה]מי ונׁשּבע, ּבֹו וכפר חברֹו על ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

עדים  ּבאּו ּכ ואחר הּסת, ׁשבּועת ּבין הּתֹורה ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשבּועת
והחזק  מׁשּלם, זה הרי - נׁשּבע ׁשקר ׁשעל עליו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻוהעידּו
הּנׁשּבע  ׁשּכל ּבׁשבּועֹות, ּבארנּו ּוכבר הּׁשבּועה. על ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָחׁשּוד

חמׁש. להֹוסיף חּיב - ּתׁשּובה ועׂשה חברֹו ממֹון ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹעל
.·È ּכן' ואמר: וקנין, ּבעדים חֹוב אצלֹו לֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָטענֹו

ונׁשּבע  ּכלּום', ל חּיב 'איני ׁשאמר: אֹו ,'ּופרעּתי ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהיה,
ונתקּים  הּׁשטר הֹוציא אֹו הּקנין, עדי ּבאּו ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּסת,

בבי"ד] לא [אושר ׁשהרי חׁשּוד; ואינֹו מׁשּלם, זה הרי -ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָֹ
ּדברים  היּו 'לא הּנתּבע אמר ולא ּפרעֹו, ׁשּלא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹֹהעידּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֵֶַָָֹמעֹולם'.

ג  ¤¤ּפרק
ׁשּיֹודה ‡. עד הּתֹורה, מן ׁשבּועה חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאין

יתר  אֹו ּכסף מעין ּבׁשּתי ויכּפר יתר, אֹו וכּמה ּבפרּוטה . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
הם  וכּמה נקי. ּכסף ׁשל ׂשעֹורה חצי מׁשקל ּפרּוטה? ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהיא
מזּקק. ּכסף ׂשעֹורֹות ּוׁשלׁשים ׁשּתים מׁשקל מעין? ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֻׁשּתי

והּוא ·. הּקדׁש, ׁשקל הּוא - ּבּתֹורה האמּור ּכסף ְֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכל
ּדבריהם ׁשל ּכסף וכל מעה. חכמים]עׂשרים הּוא [בלשון - ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָ

ּבֹו מּׁשמֹונה אחד ׁשּלהם הּסלע ׁשהיה ירּוׁשלים, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמּמטּבע
היתה  היא - הּמעה אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו נחׁשת, והּׁשאר ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכסף
ירּוׁשלים. ׁשל ּכסף היתה והיא ּבירּוׁשלים, אפּלּו נקי ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָּכסף
הּוא  ּכסף, ׁשּתי הּטענה ּכפירת להיֹות ׁשהצריכּו ׁשּזה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָּולפי
ׁשּתי  ׁשהן ירּוׁשלים, ׁשל ּכסף ּכמֹו אֹותּה עׂשּו - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָמּדבריהם
הּוא  זה הּקדׁש. ּבׁשקל ׁשקלים ׁשני אֹותּה עׂשּו ולא ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמעין;
הֹורּו ורּבֹותי הּטענה. ּכפירת ּבׁשעּור לי הּנראה ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָהּדבר
וחצי  ׂשעֹורֹות עׂשרה ּתׁשע מׁשקל הּוא הּטענה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָׁשּכפירת
הּדר אֹותּה לסּתר ראיֹות ּכּמה לי ויׁש הּכסף . מן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׂשעֹורה
ׁשהּוא  לי ויראה החׁשּבֹון, זה להם ׁשּיצא עד ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּתפסּו

ָטעּות.

אּלא ‚. ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּופרּוטה מעין ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָ'ׁשּתי
ּפטּור, - ּפרּוטֹות' ׁשּתי אּלא ּבידי ל 'אין חּיב; - ְְְְְִֵֵֶַָָָָָּפרּוטה'
ל 'אין ,'ּביד לי 'מנה מעין. מּׁשּתי ּבפחֹות ׁשּכפר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמּפני
ּבפחֹות  הּמֹודה ׁשּכל ּפטּור; - ּפרּוטה' חצי אּלא ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָּבידי

ּבכלּום  הֹודה לא ּכאּלּו .מּפרּוטה, ְְְִִִָָֹ
אּלא „. ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּתמרים ּתׁשעים''מאה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ

מעין, ׁשּתי ּבהן ׁשּכפר העׂשר ׁשם ׁשוין היּו אם רֹואין: -ְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
לי  יׁש אגֹוזים וׁשּׁשים 'חמּׁשה ּפטּור. לאו, ואם ְְְֱֲִִִִִִִֵָָָָנׁשּבע;
האחד  ׁשוה אם - אחד' אגֹוז אּלא ּבידי ל 'אין ,'ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָָּביד

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. לאו, ואם נׁשּבע; .ּפרּוטה, ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּופרֹות ‰. סחֹורֹות ּבמיני אֹו ּבכסף אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָּבּמה

ּדמיהן  את מׁשערין אין הּכלים, אבל ּבהן; אפּלּווכּיֹוצא . ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
הֹודה  - מחטין ׁשּתי ּוטענֹו ּבפרּוטה, מחטין עׂשר ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָהיּו
ּכל  כלים", אֹו "ּכסף ׁשּנאמר: חּיב, ּבאחת, וכפר ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּבאחת
- ּבּכסף וכפר ּבּכלי והֹודה ּוכלי, ּכסף טענֹו ּככסף. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּכלים
הֹודה  ּפטּור. לאו, ואם חּיב; מעין, ׁשּתי ּבּכפירה יׁש ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָאם
ּכּיֹוצא  ּכל וכן חּיב. ּבפרּוטה, הֹודה אם - ּבּכלי וכפר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבּכסף

ֶָּבזה.
.Â,ּבפרּוטה אּלא ּכפר לא אפּלּו - אחד עד עליו ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהעיד

ממֹון, אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים מקֹום ׁשּכל נׁשּבע; זה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהרי
יׁש ּפרּוטה ׁשוה אֹו 'ּפרּוטה ּכיצד? ׁשבּועה. מחּיבֹו ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָאחד
- לֹו ׁשּיׁש מעיד אחד ועד ּכלּום', ּבידי ל 'אין ,'ּביד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָלי

נׁשּבע  זה אצלֹוהרי הפקיד אפּלּו - הּׁשֹומרין ּבׁשבּועת וכן . ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָ
ּפחֹות  וכל נׁשּבע. - ׁשאבדה וטען ּפרּוטה, ׁשוה אֹו ְְְְְְִֶֶַָָָָָָָָָּפרּוטה
ּכל  וכן לֹו. נזקקין ּדין ּבית ואין ממֹון, אינֹו - ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָמּפרּוטה

ומעלה. מּפרּוטה ונֹוטלין נׁשּבעין ונֹוטלין, ְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָהּנׁשּבעין
.Ê טענת צריכין אינן ונֹוטלין, ׁשהּנׁשּבעין רּבֹותי, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָהֹורּו

ּכסף  מעין,ׁשּתי ּבׁשּתי ׁשּיכּפר הּנתּבע ׁשּצרי אֹומר, ואני . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ּכל  ׁשהרי ויּטל; חכמים ּבתּקנת הּתֹובע יּׁשבע ּכ ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹואחר
ּכפירת  ספק ּביניהן ׁשּיהיה צרי - ספק ּבטענת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנׁשּבעין

מּספק. יּׁשבע ּכ ואחר ּכסף, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּתי
.Á הֹודיה ׁשּתהיה עד ׁשבּועה, חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאין

ל 'אין ,'ּביד לי יׁש חּטים 'ּכֹור ּכיצד? הּטענה. ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָמּמין
לת אּלא כור]ּבידי לֹו:[חצי אמר אם אבל חּיב. - חּטים' ְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָ

ׁשהּמין  ּפטּור; - ׂשעֹורים' ׁשל ּכֹור אּלא ּבידי ל ְְְִִִֵֶֶֶַָָָ'אין
טענֹו. לא ּבֹו, לֹו ׁשהֹודה והּמין ּבֹו; לֹו הֹודה לא ְְְִֶֶַָָָָֹֹׁשּטענֹו,
אצלי  הפקדּת 'לא ,'אצל ּפּקדֹון ּביד לי יׁש זהב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ'ּדינר
הפקדּת 'לא ,'אצל הפקדּתי ּכסף 'מעה ּכסף', ּדינר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא

עין ׁשּטענֹו מּפני ּפטּור; - ּפרּוטה' א ּלא ּדבר,[מין]אצלי ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
ּדינרין  'עׂשרה לֹו: אמר אם וכן אחרת. ּבעין לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהֹודה
עׂשרה  אּלא אצלי הפקדּת 'לא ,'אצל הפקדּתי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹמצרּיֹות

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. - ְִֵֵֶַָָֹצֹורּיֹות'
.Ë מנֹורה אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּגדֹולה ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָ'מנֹורה

עׂשר  ּבת מנֹורה טענֹו אם אבל ּפטּור. זה הרי - ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָקטּנה'
הרי [זהב]ליטרין - ליטרין חמׁש ּבת ּבמנֹורה לֹו והֹודה , ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָ

על  ּולהעמידּה לגרדּה ׁשּיכֹול מּפני ּבמקצת, מֹודה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָזה
אזֹור טענֹו אם וכן ל[חגור]חמׁש. 'אין לֹו: ואמר ּגדֹול, ְְְְִֵֵֵֵַָָָָ
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ּבת  יריעה טענֹו אם אבל ּפטּור. - קטן' אזֹור אּלא ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָּבידי
זה  הרי - אּמֹות עׂשר ּבת ּביריעה לֹו והֹודה אּמה, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָעׂשרים
ּכל  וכן עׂשר. על ּולהעמידּה לחתכּה ׁשּיכֹול מּפני ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנׁשּבע,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.È ּכֹור אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש חּטים ְְְְִִִִֵֵֶָָָ'ּכֹור

ׂשעֹורים  מּדמי אף ּפטּור - אֹומר ׂשעֹורים' הּתֹובע ׁשהרי ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָ
ׁשאמר  למי ּדֹומה זה ונמצא ׂשעֹורים'; ּביד לי 'אין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָלֹו:
האחר, לֹו ואֹומר ּבידי', ל יׁש 'מנה ּדין, ּבבית ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָלחברֹו
ּכלּום. לֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין ּדין ּבית ׁשאין - 'ּביד לי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָ'אין

מּידֹו. מֹוציאין אין הּׂשעֹורים, ּדמי הּתֹובע ּתפׂש ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָואם
.‡È הרי - מהן ּבאחד והֹודה מינין, ׁשני חברֹו את ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָהּטֹוען

ונׁשּבע  הּטענה, מּמין וכֹור ההֹודיה חּטין 'ּכֹור ּכיצד? . ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָ
חּיב. - חּטין' ּכֹור אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָׂשעֹורין
וקדם  ,'ּביד לי יׁש חּטין 'ּכֹור ואמר: הּטֹוען ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹהתחיל
לֹו אמר ,'ּביד לי יׁש ׂשעֹורים 'ּכֹור ויאמר ּדבריו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּיׁשלים
לּדּינין  נראה אם - ׂשעֹורים' ּכֹור אּלא ּבידי ל 'אין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּנטען:

הערים משבועה]ׁשהּנטען להפטר ׁשבּועה;[התחכם חּיב , ְְֱִִֶֶַַָָָ
ּפטּור. ּתּמֹו, לפי ְְִִָֻואם

.·È וכֹור' 'הן', לֹו: אמר ,'ּביד לי יׁש חּטין ְְְִִִֵֵַָָ'ּכֹור
ּפטּור; זה הרי - ׂשעֹורין' ּבידי ל 'אין לֹו: אמר ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָׂשעֹורים',
'ּכֹור  אחת: ּבבת לֹו ׁשּיאמר עד ּבמקצת, מֹודה זה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹואין
'אין  הּנטען: לֹו ויאמר ,'ּביד לי יׁש ׂשעֹורין וכֹור ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹחּטים

ׂשעֹורים' ּכֹור אּלא ּבידי ּבזה.ל ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ
.‚È'ּביד לי יׁש ׁשמן ּכּדין עׂשר אּלא 'מלא ּבידי ל 'אין , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

והֹודה  ׁשמן, טענֹו ׁשהרי ּפטּור; - ׁשמן' ּבלא ּכּדין ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹעׂשר
אּלא  ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ׁשמן ּכּדי 'עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבחרסים.
הּכּדין  טענֹו ׁשהרי ׁשבּועה; חּיב - ריקנין' ּכּדין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעׂשר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּכּדין. והֹודה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוהּׁשמן,
.„È,מעֹולם ּדברים היּו 'לא הלואה', אצל לי יׁש ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ'מנה

ּבידי  ל יׁש ּדינר חמּׁשים אבל מעֹולם, מּמ לויתי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵָָָָָֹולא
נזק' 'מּׁשּום אֹו -[שהזקתיך]ּפּקדֹון', ּבֹו וכּיֹוצא הֹורּו, ְִִֵֶֶַָ

חּיב  ׁשהּוא טענֹו ׁשהרי ויּׁשבע; ּבמקצת, מֹודה ׁשּזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָרּבֹותי
לֹו נתחּיב ּלי ּומה חמּׁשים; לֹו חּיב ׁשהּוא והֹודה מאה, ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָלֹו
ּדעּתי  ולזה נזק. מּׁשּום אֹו ּפּקדֹון, מּׁשּום אֹו הלואה, ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָמּׁשּום

ָנֹוטה.
.ÂË,הּכלי אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּוכלי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ'מנה

ּפטּור  זה הרי - 'ל הּסתוהא ונׁשּבע לֹו[מדרבנן], ׁשאין ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָ
ּכֹולל  - ּכליי' זה 'אין הּכלי: ּבעל אמר זה. אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאצלֹו
ונתחּלף  ּכליֹו, זה ׁשאין הּנטען הֹודה ּכליֹו; ׁשּזה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבׁשבּועתֹו

ׁשבּועה חּיב זה הרי - ּבאחר במקצת]לֹו הודה ּכל [שהרי . ְְֲֵֵֶַַָָָ
מּׁשבּועת  ּפטּור זה הרי - 'ּפטּור' זה ּבענין ׁשּנאמר ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָמקֹום
ּפעמים. ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו הּסת, ׁשבּועת וחּיב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּתֹורה,

ה'תשע"ה  מרחשון י"ז שני יום

ד  ¤¤ּפרק
ּבדבר ‡. ׁשּיטענּנּו עד ׁשבּועה, חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ׁשּבמּדה  ּבדבר לֹו ויֹודה ׁשּבמנין, אֹו ׁשּבמׁשקל אֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּבמּדה
ׁשּבמנין  אֹו ׁשּבמׁשקל לי אֹו יׁש ּדינרין 'עׂשרה ּכיצד? . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

חמּׁשה' אּלא ּבידי ל 'אין ,'לי ּביד יׁש חּטים ׁשל 'ּכֹור ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָ
רֹוטלין 'ׁשני סאתים'; אּלא ּבידי ל 'אין ,'[ליטרים]ּביד ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ

זה  הרי - רֹוטל' אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש מׁשי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשל
מלא  'ּכיס לֹו: אמר אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹחּיב.
'מאה  חמּׁשים'; אּלא לי מסרּת 'לא ,'ל מסרּתי ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּדינרין
ּדינרין, ׁשל צרֹור אּלא לי מסרּת לא ,'ל מסרּתי ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹּדינרין
ּׁשהּנחּת ּומה ּבֹו, היה מה יֹודע ואיני ּבפני, אֹותֹו מנית ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹולא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. זה הרי - נֹוטל' ְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאּתה
מסרּת·. 'לא אֹומר: והּלה ,'ל מסרּתי ּתבּואה מלא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹ'ּבית

'איני  ,'ל מסרּתי ּכֹורין 'עׂשרת ּכֹורין'; עׂשרת אּלא ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָלי
ּׁשהּנחּת מה אּלא ּבפני, מדדּת לא ׁשהרי הם, ּכּמה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹיֹודע

ּפטּור  - נֹוטל' .אּתה ֵַָָ
'עד ‚. אֹומר: והּלה ,'ל מסרּתי הּזיז עד מלא זה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ'ּבית

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - .החּלֹון' ְֵֵֶַַַַָָֹ
ּבדבר „. ׁשּיֹודה עד ׁשבּועה, חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָאין

ּבֹו לכּפר לֹו 'מאה ׁשאפׁשר ואמר: חברֹו ׁשּטען מי ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבלא  וחמּׁשים זה ׁשּבׁשטר חמּׁשים ,אצל לי יׁש ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹּדינרין
מֹודה  זה אין - ׁשּבּׁשטר' חמּׁשים אּלא ּבידי ל 'אין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשטר',
נכסיו  ּכל והרי ּכפירתֹו, ּבֹו ּתֹועיל לא ׁשהּׁשטר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹּבמקצת;
לפיכ לׁשּלם; חּיב היה ּבֹו, ּכפר ואפּלּו ּבֹו, ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֻמׁשעּבדין

החמּׁשים. על הּסת ְֲִִִֵֶַַָנׁשּבע
מלוה ‰. מנין, הזּכיר ולא 'סלעים', ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹׁשטר

ּבֹו', הּכתּובים הם ,ּביד לי ׁשּיׁש סלעים 'חמׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָאֹומר:
הּכתּובים והּל והן ׁשלׁש, אּלא ּבידי ל 'אין אֹומר: וה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

אּלא  זה ּבׁשטר אֹותֹו מחּיבין ׁשאין ּפי על אף - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבּׁשטר'
"סלעים"]ׁשּתים של ׁשאפׁשר [מינימום ּבסלע הֹודה והרי , ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָ

אבדה  ּכמׁשיב ׁשהּוא מּפני ּפטּור; זה הרי - ּבּה לכּפר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹלֹו
שתיים] לטעון ׁשּיׁשיב [יכל ׁשּכל היא, חכמים ותּקנת ,ְֲִִִֶֶַַָָָֹ

האֹומר  וכן ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו יּׁשבע, לא - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹאבדה
לי  'צּוה אֹו מנה', ּביד לֹו ׁשּיׁש אּבא לי 'אמר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלחברֹו:
אּלא  ּבידי לֹו 'אין אֹומר: והּלה מנה', ּביד לֹו ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאּבא

אבדה מׁשיב זה הרי - הכל]חמּׁשים' לכפור ּופטּור [יכל , ֲֲֲִִִֵֵֵֶָָ
מעצמֹו הֹודה אם לֹומר, צרי ואין הּסת. מּׁשבּועת ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָאף
ונׁשאר  חמּׁשים, לֹו ונתּתי ּבידי, לאבי היה 'מנה ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָָואמר:
יֹורׁש אבל הּסת. מּׁשבּועת אף ּפטּור ׁשּזה - חמּׁשים' ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָלֹו
ּביד  אֹו ּביד לאבי ׁשּיׁש ּבוּדאי יֹודע 'אני ואמר: ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּטען
אֹו חמּׁשים', אּלא ּבידי לֹו 'אין אֹומר: והּוא מנה', ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָאבי
ּבמקצת, מֹודה זה הרי - חמּׁשים' אּלא אבי ּביד לֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ'אין

ְִַָויּׁשבע.
.Â אּלא עליו ּבידי ל 'אין זה', מׁשּכֹון על ּביד לי ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ'מנה

ׁשוה  הּמׁשּכֹון אין ואם ּבמקצת; מֹודה זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָחמּׁשים'
החמּׁשים  ּומׁשּלם נׁשּבע, זה הרי - ּפחֹות אֹו חמּׁשים, ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָאּלא
הֹואיל  - יתר אֹו מאה ׁשוה הּמׁשּכֹון היה ּבהן. ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהֹודה

לטעןוה  יכֹול לו]ּמלוה הּמלוה [שחייב הרי ּדמיו, ּכדי עד ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
נׁשּבע  - ׁשמֹונים ׁשוה היה הּמׁשּכֹון. מּדמי ונֹוטל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָנׁשּבע
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ּתּקנה  לּה עׂשּו ולא היא, ּתּקנה - עצמּה הּסת ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּׁשבּועת
ּבלא  נפטר הּנתּבע הרי אּלא הּתֹובע, ׁשּיּׁשבע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאחרת

.ׁשבּועה  ְָ
.Á אין - חׁשּוד הּתֹובע והיה הּסת, ׁשבּועת ׁשּנתחּיב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמי

עליו להפ יכֹול התובע]הּנתּבע אין [על ׁשהרי הּׁשבּועה, ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשֹומעין  אין הּסת. יּׁשבע אֹו יׁשּלם, אּלא להּׁשבע; יכֹול ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
ׁשהפ ּכמי זה והרי אפׁשר; ׁשאי ּבדבר לתלֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלזה
הּסת, יּׁשבע אֹו אּלא לֹו, ׁשֹומעין ׁשאין הּקטן, על ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשבּועתֹו

יׁשּלם. ְֵַאֹו
.Ë,מּדבריהם ּבין הּתֹורה מן ּבין ׁשבּועה, ׁשּנתחּיב ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמי

עדים  עליו ּבאּו ּכ ואחר ונפטר, נׁשּבע אֹו ונטל ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָונׁשּבע
ׁשּנׁשּבע ׁשבּועתֹו אין - חׁשּוד ויׁש[נחשבת]ׁשהּוא ּכלּום; ְְְְִֵֵֶֶַָָ

ׁשּכנגּדֹו זה יּׁשבע אֹו ּׁשּנטל, מה מּידֹו להֹוציא ּדינֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָלבעל
מּמּנּו. ְִִֶֹויּטל

.Èּכזה ּדין [כאמור]לעֹולם ּבבית ׁשּילקה עד לחׁשּוד, ּדנין ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ּתׁשּובה, ויעׂשה - ידם על ׁשּילקה עדים עליו היּו אם -ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ל  לׁשבּועה.ויחזר ּבין לעדּות ּבין כׁשרּותֹו ְְְְְֲִֵֵֵַַָֹ
.‡Èׁשּטען ּבין [טענה]מי ונׁשּבע, ּבֹו וכפר חברֹו על ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

עדים  ּבאּו ּכ ואחר הּסת, ׁשבּועת ּבין הּתֹורה ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשבּועת
והחזק  מׁשּלם, זה הרי - נׁשּבע ׁשקר ׁשעל עליו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻוהעידּו
הּנׁשּבע  ׁשּכל ּבׁשבּועֹות, ּבארנּו ּוכבר הּׁשבּועה. על ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָחׁשּוד

חמׁש. להֹוסיף חּיב - ּתׁשּובה ועׂשה חברֹו ממֹון ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹעל
.·È ּכן' ואמר: וקנין, ּבעדים חֹוב אצלֹו לֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָטענֹו

ונׁשּבע  ּכלּום', ל חּיב 'איני ׁשאמר: אֹו ,'ּופרעּתי ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהיה,
ונתקּים  הּׁשטר הֹוציא אֹו הּקנין, עדי ּבאּו ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּסת,

בבי"ד] לא [אושר ׁשהרי חׁשּוד; ואינֹו מׁשּלם, זה הרי -ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָֹ
ּדברים  היּו 'לא הּנתּבע אמר ולא ּפרעֹו, ׁשּלא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹֹהעידּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֵֶַָָֹמעֹולם'.

ג  ¤¤ּפרק
ׁשּיֹודה ‡. עד הּתֹורה, מן ׁשבּועה חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאין

יתר  אֹו ּכסף מעין ּבׁשּתי ויכּפר יתר, אֹו וכּמה ּבפרּוטה . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
הם  וכּמה נקי. ּכסף ׁשל ׂשעֹורה חצי מׁשקל ּפרּוטה? ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהיא
מזּקק. ּכסף ׂשעֹורֹות ּוׁשלׁשים ׁשּתים מׁשקל מעין? ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֻׁשּתי

והּוא ·. הּקדׁש, ׁשקל הּוא - ּבּתֹורה האמּור ּכסף ְֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכל
ּדבריהם ׁשל ּכסף וכל מעה. חכמים]עׂשרים הּוא [בלשון - ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָ

ּבֹו מּׁשמֹונה אחד ׁשּלהם הּסלע ׁשהיה ירּוׁשלים, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמּמטּבע
היתה  היא - הּמעה אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו נחׁשת, והּׁשאר ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכסף
ירּוׁשלים. ׁשל ּכסף היתה והיא ּבירּוׁשלים, אפּלּו נקי ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָּכסף
הּוא  ּכסף, ׁשּתי הּטענה ּכפירת להיֹות ׁשהצריכּו ׁשּזה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָּולפי
ׁשּתי  ׁשהן ירּוׁשלים, ׁשל ּכסף ּכמֹו אֹותּה עׂשּו - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָמּדבריהם
הּוא  זה הּקדׁש. ּבׁשקל ׁשקלים ׁשני אֹותּה עׂשּו ולא ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמעין;
הֹורּו ורּבֹותי הּטענה. ּכפירת ּבׁשעּור לי הּנראה ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָהּדבר
וחצי  ׂשעֹורֹות עׂשרה ּתׁשע מׁשקל הּוא הּטענה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָׁשּכפירת
הּדר אֹותּה לסּתר ראיֹות ּכּמה לי ויׁש הּכסף . מן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׂשעֹורה
ׁשהּוא  לי ויראה החׁשּבֹון, זה להם ׁשּיצא עד ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּתפסּו

ָטעּות.

אּלא ‚. ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּופרּוטה מעין ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָ'ׁשּתי
ּפטּור, - ּפרּוטֹות' ׁשּתי אּלא ּבידי ל 'אין חּיב; - ְְְְְִֵֵֶַָָָָָּפרּוטה'
ל 'אין ,'ּביד לי 'מנה מעין. מּׁשּתי ּבפחֹות ׁשּכפר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמּפני
ּבפחֹות  הּמֹודה ׁשּכל ּפטּור; - ּפרּוטה' חצי אּלא ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָּבידי

ּבכלּום  הֹודה לא ּכאּלּו .מּפרּוטה, ְְְִִִָָֹ
אּלא „. ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּתמרים ּתׁשעים''מאה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ

מעין, ׁשּתי ּבהן ׁשּכפר העׂשר ׁשם ׁשוין היּו אם רֹואין: -ְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
לי  יׁש אגֹוזים וׁשּׁשים 'חמּׁשה ּפטּור. לאו, ואם ְְְֱֲִִִִִִִֵָָָָנׁשּבע;
האחד  ׁשוה אם - אחד' אגֹוז אּלא ּבידי ל 'אין ,'ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָָּביד

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. לאו, ואם נׁשּבע; .ּפרּוטה, ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּופרֹות ‰. סחֹורֹות ּבמיני אֹו ּבכסף אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָּבּמה

ּדמיהן  את מׁשערין אין הּכלים, אבל ּבהן; אפּלּווכּיֹוצא . ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
הֹודה  - מחטין ׁשּתי ּוטענֹו ּבפרּוטה, מחטין עׂשר ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָהיּו
ּכל  כלים", אֹו "ּכסף ׁשּנאמר: חּיב, ּבאחת, וכפר ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּבאחת
- ּבּכסף וכפר ּבּכלי והֹודה ּוכלי, ּכסף טענֹו ּככסף. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּכלים
הֹודה  ּפטּור. לאו, ואם חּיב; מעין, ׁשּתי ּבּכפירה יׁש ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָאם
ּכּיֹוצא  ּכל וכן חּיב. ּבפרּוטה, הֹודה אם - ּבּכלי וכפר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבּכסף

ֶָּבזה.
.Â,ּבפרּוטה אּלא ּכפר לא אפּלּו - אחד עד עליו ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהעיד

ממֹון, אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים מקֹום ׁשּכל נׁשּבע; זה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהרי
יׁש ּפרּוטה ׁשוה אֹו 'ּפרּוטה ּכיצד? ׁשבּועה. מחּיבֹו ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָאחד
- לֹו ׁשּיׁש מעיד אחד ועד ּכלּום', ּבידי ל 'אין ,'ּביד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָלי

נׁשּבע  זה אצלֹוהרי הפקיד אפּלּו - הּׁשֹומרין ּבׁשבּועת וכן . ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָ
ּפחֹות  וכל נׁשּבע. - ׁשאבדה וטען ּפרּוטה, ׁשוה אֹו ְְְְְְִֶֶַָָָָָָָָָּפרּוטה
ּכל  וכן לֹו. נזקקין ּדין ּבית ואין ממֹון, אינֹו - ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָמּפרּוטה

ומעלה. מּפרּוטה ונֹוטלין נׁשּבעין ונֹוטלין, ְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָהּנׁשּבעין
.Ê טענת צריכין אינן ונֹוטלין, ׁשהּנׁשּבעין רּבֹותי, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָהֹורּו

ּכסף  מעין,ׁשּתי ּבׁשּתי ׁשּיכּפר הּנתּבע ׁשּצרי אֹומר, ואני . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ּכל  ׁשהרי ויּטל; חכמים ּבתּקנת הּתֹובע יּׁשבע ּכ ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹואחר
ּכפירת  ספק ּביניהן ׁשּיהיה צרי - ספק ּבטענת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנׁשּבעין

מּספק. יּׁשבע ּכ ואחר ּכסף, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּתי
.Á הֹודיה ׁשּתהיה עד ׁשבּועה, חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאין

ל 'אין ,'ּביד לי יׁש חּטים 'ּכֹור ּכיצד? הּטענה. ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָמּמין
לת אּלא כור]ּבידי לֹו:[חצי אמר אם אבל חּיב. - חּטים' ְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָ

ׁשהּמין  ּפטּור; - ׂשעֹורים' ׁשל ּכֹור אּלא ּבידי ל ְְְִִִֵֶֶֶַָָָ'אין
טענֹו. לא ּבֹו, לֹו ׁשהֹודה והּמין ּבֹו; לֹו הֹודה לא ְְְִֶֶַָָָָֹֹׁשּטענֹו,
אצלי  הפקדּת 'לא ,'אצל ּפּקדֹון ּביד לי יׁש זהב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ'ּדינר
הפקדּת 'לא ,'אצל הפקדּתי ּכסף 'מעה ּכסף', ּדינר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא

עין ׁשּטענֹו מּפני ּפטּור; - ּפרּוטה' א ּלא ּדבר,[מין]אצלי ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
ּדינרין  'עׂשרה לֹו: אמר אם וכן אחרת. ּבעין לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהֹודה
עׂשרה  אּלא אצלי הפקדּת 'לא ,'אצל הפקדּתי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹמצרּיֹות

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. - ְִֵֵֶַָָֹצֹורּיֹות'
.Ë מנֹורה אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּגדֹולה ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָ'מנֹורה

עׂשר  ּבת מנֹורה טענֹו אם אבל ּפטּור. זה הרי - ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָקטּנה'
הרי [זהב]ליטרין - ליטרין חמׁש ּבת ּבמנֹורה לֹו והֹודה , ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָ

על  ּולהעמידּה לגרדּה ׁשּיכֹול מּפני ּבמקצת, מֹודה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָזה
אזֹור טענֹו אם וכן ל[חגור]חמׁש. 'אין לֹו: ואמר ּגדֹול, ְְְְִֵֵֵֵַָָָָ
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ּבת  יריעה טענֹו אם אבל ּפטּור. - קטן' אזֹור אּלא ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָּבידי
זה  הרי - אּמֹות עׂשר ּבת ּביריעה לֹו והֹודה אּמה, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָעׂשרים
ּכל  וכן עׂשר. על ּולהעמידּה לחתכּה ׁשּיכֹול מּפני ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנׁשּבע,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.È ּכֹור אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש חּטים ְְְְִִִִֵֵֶָָָ'ּכֹור

ׂשעֹורים  מּדמי אף ּפטּור - אֹומר ׂשעֹורים' הּתֹובע ׁשהרי ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָ
ׁשאמר  למי ּדֹומה זה ונמצא ׂשעֹורים'; ּביד לי 'אין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָלֹו:
האחר, לֹו ואֹומר ּבידי', ל יׁש 'מנה ּדין, ּבבית ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָלחברֹו
ּכלּום. לֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין ּדין ּבית ׁשאין - 'ּביד לי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָ'אין

מּידֹו. מֹוציאין אין הּׂשעֹורים, ּדמי הּתֹובע ּתפׂש ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָואם
.‡È הרי - מהן ּבאחד והֹודה מינין, ׁשני חברֹו את ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָהּטֹוען

ונׁשּבע  הּטענה, מּמין וכֹור ההֹודיה חּטין 'ּכֹור ּכיצד? . ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָ
חּיב. - חּטין' ּכֹור אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָׂשעֹורין
וקדם  ,'ּביד לי יׁש חּטין 'ּכֹור ואמר: הּטֹוען ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹהתחיל
לֹו אמר ,'ּביד לי יׁש ׂשעֹורים 'ּכֹור ויאמר ּדבריו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּיׁשלים
לּדּינין  נראה אם - ׂשעֹורים' ּכֹור אּלא ּבידי ל 'אין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּנטען:

הערים משבועה]ׁשהּנטען להפטר ׁשבּועה;[התחכם חּיב , ְְֱִִֶֶַַָָָ
ּפטּור. ּתּמֹו, לפי ְְִִָֻואם

.·È וכֹור' 'הן', לֹו: אמר ,'ּביד לי יׁש חּטין ְְְִִִֵֵַָָ'ּכֹור
ּפטּור; זה הרי - ׂשעֹורין' ּבידי ל 'אין לֹו: אמר ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָׂשעֹורים',
'ּכֹור  אחת: ּבבת לֹו ׁשּיאמר עד ּבמקצת, מֹודה זה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹואין
'אין  הּנטען: לֹו ויאמר ,'ּביד לי יׁש ׂשעֹורין וכֹור ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹחּטים

ׂשעֹורים' ּכֹור אּלא ּבידי ּבזה.ל ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ
.‚È'ּביד לי יׁש ׁשמן ּכּדין עׂשר אּלא 'מלא ּבידי ל 'אין , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

והֹודה  ׁשמן, טענֹו ׁשהרי ּפטּור; - ׁשמן' ּבלא ּכּדין ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹעׂשר
אּלא  ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ׁשמן ּכּדי 'עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבחרסים.
הּכּדין  טענֹו ׁשהרי ׁשבּועה; חּיב - ריקנין' ּכּדין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעׂשר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּכּדין. והֹודה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוהּׁשמן,
.„È,מעֹולם ּדברים היּו 'לא הלואה', אצל לי יׁש ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ'מנה

ּבידי  ל יׁש ּדינר חמּׁשים אבל מעֹולם, מּמ לויתי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵָָָָָֹולא
נזק' 'מּׁשּום אֹו -[שהזקתיך]ּפּקדֹון', ּבֹו וכּיֹוצא הֹורּו, ְִִֵֶֶַָ

חּיב  ׁשהּוא טענֹו ׁשהרי ויּׁשבע; ּבמקצת, מֹודה ׁשּזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָרּבֹותי
לֹו נתחּיב ּלי ּומה חמּׁשים; לֹו חּיב ׁשהּוא והֹודה מאה, ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָלֹו
ּדעּתי  ולזה נזק. מּׁשּום אֹו ּפּקדֹון, מּׁשּום אֹו הלואה, ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָמּׁשּום

ָנֹוטה.
.ÂË,הּכלי אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּוכלי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ'מנה

ּפטּור  זה הרי - 'ל הּסתוהא ונׁשּבע לֹו[מדרבנן], ׁשאין ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָ
ּכֹולל  - ּכליי' זה 'אין הּכלי: ּבעל אמר זה. אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאצלֹו
ונתחּלף  ּכליֹו, זה ׁשאין הּנטען הֹודה ּכליֹו; ׁשּזה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבׁשבּועתֹו

ׁשבּועה חּיב זה הרי - ּבאחר במקצת]לֹו הודה ּכל [שהרי . ְְֲֵֵֶַַָָָ
מּׁשבּועת  ּפטּור זה הרי - 'ּפטּור' זה ּבענין ׁשּנאמר ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָמקֹום
ּפעמים. ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו הּסת, ׁשבּועת וחּיב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּתֹורה,

ה'תשע"ה  מרחשון י"ז שני יום

ד  ¤¤ּפרק
ּבדבר ‡. ׁשּיטענּנּו עד ׁשבּועה, חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ׁשּבמּדה  ּבדבר לֹו ויֹודה ׁשּבמנין, אֹו ׁשּבמׁשקל אֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּבמּדה
ׁשּבמנין  אֹו ׁשּבמׁשקל לי אֹו יׁש ּדינרין 'עׂשרה ּכיצד? . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

חמּׁשה' אּלא ּבידי ל 'אין ,'לי ּביד יׁש חּטים ׁשל 'ּכֹור ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָ
רֹוטלין 'ׁשני סאתים'; אּלא ּבידי ל 'אין ,'[ליטרים]ּביד ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ

זה  הרי - רֹוטל' אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש מׁשי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשל
מלא  'ּכיס לֹו: אמר אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹחּיב.
'מאה  חמּׁשים'; אּלא לי מסרּת 'לא ,'ל מסרּתי ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּדינרין
ּדינרין, ׁשל צרֹור אּלא לי מסרּת לא ,'ל מסרּתי ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹּדינרין
ּׁשהּנחּת ּומה ּבֹו, היה מה יֹודע ואיני ּבפני, אֹותֹו מנית ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹולא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. זה הרי - נֹוטל' ְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאּתה
מסרּת·. 'לא אֹומר: והּלה ,'ל מסרּתי ּתבּואה מלא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹ'ּבית

'איני  ,'ל מסרּתי ּכֹורין 'עׂשרת ּכֹורין'; עׂשרת אּלא ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָלי
ּׁשהּנחּת מה אּלא ּבפני, מדדּת לא ׁשהרי הם, ּכּמה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹיֹודע

ּפטּור  - נֹוטל' .אּתה ֵַָָ
'עד ‚. אֹומר: והּלה ,'ל מסרּתי הּזיז עד מלא זה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ'ּבית

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - .החּלֹון' ְֵֵֶַַַַָָֹ
ּבדבר „. ׁשּיֹודה עד ׁשבּועה, חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָאין

ּבֹו לכּפר לֹו 'מאה ׁשאפׁשר ואמר: חברֹו ׁשּטען מי ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבלא  וחמּׁשים זה ׁשּבׁשטר חמּׁשים ,אצל לי יׁש ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹּדינרין
מֹודה  זה אין - ׁשּבּׁשטר' חמּׁשים אּלא ּבידי ל 'אין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשטר',
נכסיו  ּכל והרי ּכפירתֹו, ּבֹו ּתֹועיל לא ׁשהּׁשטר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹּבמקצת;
לפיכ לׁשּלם; חּיב היה ּבֹו, ּכפר ואפּלּו ּבֹו, ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֻמׁשעּבדין

החמּׁשים. על הּסת ְֲִִִֵֶַַָנׁשּבע
מלוה ‰. מנין, הזּכיר ולא 'סלעים', ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹׁשטר

ּבֹו', הּכתּובים הם ,ּביד לי ׁשּיׁש סלעים 'חמׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָאֹומר:
הּכתּובים והּל והן ׁשלׁש, אּלא ּבידי ל 'אין אֹומר: וה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

אּלא  זה ּבׁשטר אֹותֹו מחּיבין ׁשאין ּפי על אף - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבּׁשטר'
"סלעים"]ׁשּתים של ׁשאפׁשר [מינימום ּבסלע הֹודה והרי , ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָ

אבדה  ּכמׁשיב ׁשהּוא מּפני ּפטּור; זה הרי - ּבּה לכּפר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹלֹו
שתיים] לטעון ׁשּיׁשיב [יכל ׁשּכל היא, חכמים ותּקנת ,ְֲִִִֶֶַַָָָֹ

האֹומר  וכן ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו יּׁשבע, לא - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹאבדה
לי  'צּוה אֹו מנה', ּביד לֹו ׁשּיׁש אּבא לי 'אמר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלחברֹו:
אּלא  ּבידי לֹו 'אין אֹומר: והּלה מנה', ּביד לֹו ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאּבא

אבדה מׁשיב זה הרי - הכל]חמּׁשים' לכפור ּופטּור [יכל , ֲֲֲִִִֵֵֵֶָָ
מעצמֹו הֹודה אם לֹומר, צרי ואין הּסת. מּׁשבּועת ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָאף
ונׁשאר  חמּׁשים, לֹו ונתּתי ּבידי, לאבי היה 'מנה ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָָואמר:
יֹורׁש אבל הּסת. מּׁשבּועת אף ּפטּור ׁשּזה - חמּׁשים' ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָלֹו
ּביד  אֹו ּביד לאבי ׁשּיׁש ּבוּדאי יֹודע 'אני ואמר: ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּטען
אֹו חמּׁשים', אּלא ּבידי לֹו 'אין אֹומר: והּוא מנה', ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָאבי
ּבמקצת, מֹודה זה הרי - חמּׁשים' אּלא אבי ּביד לֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ'אין

ְִַָויּׁשבע.
.Â אּלא עליו ּבידי ל 'אין זה', מׁשּכֹון על ּביד לי ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ'מנה

ׁשוה  הּמׁשּכֹון אין ואם ּבמקצת; מֹודה זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָחמּׁשים'
החמּׁשים  ּומׁשּלם נׁשּבע, זה הרי - ּפחֹות אֹו חמּׁשים, ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָאּלא
הֹואיל  - יתר אֹו מאה ׁשוה הּמׁשּכֹון היה ּבהן. ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהֹודה

לטעןוה  יכֹול לו]ּמלוה הּמלוה [שחייב הרי ּדמיו, ּכדי עד ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
נׁשּבע  - ׁשמֹונים ׁשוה היה הּמׁשּכֹון. מּדמי ונֹוטל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָנׁשּבע
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הּמׁשּכֹון, מן ונֹוטלן מּׁשמֹונים, ּפחֹות לֹו ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּמלוה
ּבּכל  ּכפר ּבהן. ׁשּכפר העׂשרים על הּתֹורה מן הּלוה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹונׁשּבע
- ּכלּום אצלי לֹו ואין ּפּקדֹון, אּלא מׁשּכֹון זה אין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָואמר,

העׂשרים. על הּסת ְְִִֵֶֶַָָנׁשּבע
.Êל יׁש וּדאי 'חמּׁשים אֹומר: והּלה ,'ּביד לי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ'מנה

לאו' אֹו ּבהן חּיב אני אם יֹודע איני החמּׁשים אבל ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבידי,
יכֹול  ואינֹו ּבמקצת, ׁשהֹודה מּפני ׁשבּועה, מחּיב זה הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֻ
לפיכ יֹודע; אינֹו ׁשהרי ּבֹו, ׁשּכפר הּמקצת על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלהּׁשבע
לֹו ויׁש ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשבּועה. ּבלא הּמנה ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹמׁשּלם

חרם]להחרים יֹודע [להטיל ׁשאינֹו ּדבר עלי ׁשּטֹוען מי 'על ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבֹו'. חּיב ׁשאני ְֲִֶַַַָּבוּדאי

.Á והּנטען עליו, מעיד אחד עד והרי ,'ּביד לי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ'מנה
הרי  - מנה' אֹותֹו ּכנגד לי חּיב אּתה אבל הּוא , 'ּכן ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאֹומר:

ּומׁשּלם  להּׁשבע; יכֹול ואינֹו ׁשבּועה, מחּיב מה זה ּומּפני . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ
ּבֹו ּׁשּמעיד ּבמה מֹודה הּוא ׁשהרי להּׁשבע? יכ ֹול ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָאינֹו
ׁשּיכחיׁש עד נׁשּבע, אחד עד ּבהעדת הּנׁשּבע ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהעד,
ׁשטר  ,לפיכ ּכפירתֹו. על ויּׁשבע ּבעדּותֹו, ויכּפר העד ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹאת

ּכפרן וכן ׁשּפרעֹו, וטען אחד, עד ּבֹו ׁשּבא [שקרן]ׁשּיׁש ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הרי  - הּפּקדֹון ׁשהחזרּתי אֹו ׁשּפרע וטען אחד, עד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעליו

מעׂשה זה ּומׁשּלם. להּׁשבע; יכֹול ואינֹו ׁשבּועה, מחּיב ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
'ּכן, ואמר: אחד, עד ּבפני מחברֹו ּכסף לׁשֹון ׁשחטף ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבאחד
מחּיב  זה 'הרי חכמים: ואמרּו חטפּתי'. וׁשּלי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻחטפּתי,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּומׁשּלם'. להּׁשבע; יכֹול ואינֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשבּועה,

.Ë עד הביא מעֹולם', ּדברים היּו 'לא ,'הלויתי ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָֹ'מנה
היה  ׁשנים, היּו ואּלּו הֹואיל - ּבפניו מּמּנּו ׁשּלוה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָאחד
ּפי  על נׁשּבע זה הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּומׁשּלם, ּכפרן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמחזק
אחד  ממֹון, אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים מקֹום ׁשּכל אחד; ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָעד
ׁשבּועה, ּבלא מׁשּלם - 'ּפרעּתי' ואמר חזר ׁשבּועה. ְְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָֹמחּיבֹו

ׁשּבארנּו .ּכמֹו ְְֵֶַ
.È עליו מעידין ועדים ּכלּום', ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָ'מנה

חמּׁשים  אצלֹו לֹו יׁש הלכה,ׁשעדין הּגאֹונים ּכל ּפסקּו - ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
ּפיו  הֹודית ּתהא ׁשּלא הּׁשאר; על ויּׁשבע חמּׁשים, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשּלם

שבועה] עדים.[המחייבתו מהעדת ְֲִֵֵַַָּגדֹולה

ה  ¤¤ּפרק
הּקרקעֹות,‡. הּתֹורה: מן עליהן נׁשּבעין ׁשאין ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאּלּו

ׁשהֹודה  ּפי על אף וההקּדׁשֹות. והּׁשטרֹות, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָוהעבדים,
טענת  וטען ׁשּׁשמר אֹו אחד, עד עליו ׁשּיׁש אֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבמקצת,

ּפטּור  זה הרי - רעהּו",הּׁשֹומרין אל איׁש יּתן "ּכי ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ולעבדים  לקרקעֹות ּפרט כלים", אֹו "ּכסף להקּדׁש; ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפרט

ּגּופן ׁשאין - הּׁשטרֹות יצאּו וכן לקרקעֹות. [הם ׁשהּקׁשּו ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשּבהןעצמם] לראיה אּלא ואינן ּוככלים, ּככסף [על ממ ֹון ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ

הּסתהלוואה] ׁשבּועת נׁשּבעין ּכּלן ועל אם [מדרבנן]. , ְְְִִִֵֶַַָָֻ
ּפי  על ׁשאף ההקּדׁשֹות; מן חּוץ - וּדאי טענת ׁשם ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָהיתה
ׁשּיּׁשבע  חכמים ּתּקנּו הּתֹורה, מן ׁשבּועה עליהן חּיב ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו

ּתֹורה ׁשל ּכעין קדוש]עליהן חפץ ׁשּלא [בנקיטת ּכדי , ְְֲֵֵֵֶֶֶָֹ
ּבהקּדׁשֹות. ְְְְֵֶַַיזלזלּו

'ׁשני ·. אחת'; אּלא ל מכרּתי 'לא לי', מכרּת ׂשדֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ'ׁשּתי
אּלא  ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ׁשטרֹות 'ׁשני אֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָעבדים'

הּסת  נׁשּבע זה הרי - אחד' 'עבד אֹו אחד' אם ׁשטר וכן . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
,ּביד ׁשּיׁש זה 'ׁשטר אֹו זה' 'עבד אֹו זֹו' 'חצר ואמר: ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָטען
ּדברים  היּו 'לא אֹומר: והּנטען לי', מכרּתֹו ואּתה הּוא, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּלי
- הביא ׁשּלא ּבין אחד, עד הּטֹוען ׁשהביא ּבין - ִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמעֹולם'
ּבֹורֹות  חברֹו ּבׂשדה החֹופר וכן ונפטר. הּסת, נׁשּבע זה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָהרי

והפסידּה ּומערֹות -[הזיקה]ׁשיחין לׁשּלם חּיב הּוא והרי , ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשּטענֹו אֹו חפרּתי', 'לא אֹומר: והּוא ׁשחפר, ׁשּטענֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבין
אחת', אּלא חפרּתי 'לא אֹומר: והּוא מערֹות, ׁשּתי ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשחפר
חפרּתי  'לא אֹומר: והּוא ׁשחפר, אחד  עד ׁשם ׁשהיה ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאֹו

הּכל. על הּסת נׁשּבע זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶַַָֹּכלּום'
וכפר ‚. הּכלים ּבכל ׁשהֹודה ּבין - וקרקעֹות ּכלים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָטענֹו

ּבכל  וכפר הּקרקעֹות ּבכל ׁשהֹודה ּבין הּקרקעֹות, ְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָּבכל
עם  ּבמקצתן וכפר הּקרקעֹות ּבמקצת ׁשהֹודה ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּכלים,
ּבמקצת  הֹודה אם אבל הּסת. נׁשּבע אּלּו ּבכל - הּכלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּכל
חּיב  ׁשהּוא מּתֹו - הּקרקעֹות ּכל עם ּבמקצתן וכפר ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהּכלים,
על  אף נׁשּבע ּבהם, ׁשּכפר הּכלים מקצת על ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשבּועה
הּדין  וכן היא. אחת טענה ׁשהּכל עּמהם; ׁשּטענֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּקרקעֹות
אחד  ּדין הּכל - ּוׁשטרֹות ּכלים אֹו ועבדים, ּכלים ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹּבטֹוענֹו

.הּוא 
ענבים „. העֹומדת טענֹו יבׁשה ּותבּואה להּבצר, העֹומדֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָ

נׁשּבע  זה הרי - ּבמקצתן וכפר ּבמקצתן והֹודה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָלהּקצר,
צריכין ׁשאינן והּוא הּמּטלטלין, ּכׁשאר [עוד]עליהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ

לענין  ּכבצּור הּוא הרי להּבצר, העֹומד ׁשּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָלּקרקע;
הן  הרי - לּקרקע צריכין היּו אם אבל והֹודיה. ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָּכפירה

הּסת. אּלא עליהן נׁשּבעין ואין ּדבר, לכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכקרקע
ּבחצרי,‰. ׁשכנּת חדׁשים 'ׁשני לֹו: ואמר חברֹו על ְְְֲֲֳִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּטֹוען

ׁשכנּתי  'לא אֹומר: והּוא חדׁשים', ׁשני ׂשכר לי חּיב ְְְְְֳִִִֵֵַַַַָָָָֹואּתה
ׂשכר  היה ואם ּבמקצת; מֹודה זה הרי - אחד' חדׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא
ּבגּוף  הּטענה ׁשאין נׁשּבע; - ּכסף ׁשּתי ּבֹו ׁשּכפר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהחדׁש

מּטלטלין  ׁשהּוא ּבׂשכרּה, אּלא .הּקרקע ְְְְִִִֶֶַַַַָָָ
.Â'ראיה ּבֹו לי היה ּדינרין ועׂשרה ,ל מסרּתי ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָ'ׁשטר

לי] הפ[שחייבים הּסת. יּׁשבע - מעֹולם' ּדברים היּו 'לא ,ְִִֵֵֶַַָָָָָֹ
התובע]עליו ּבֹו[שישבע ׁשהיתה הּסת נׁשּבע זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָ

ואם  ויּטל. הּׁשטר, ּבאבדת ואבדּו ּדינרים, לעׂשרה ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָֹראיה
אף  ּפטּור זה הרי - ואבד' לי, מסרּת 'אמת, הּנתּבע: ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאמר
ּכמֹו ּפטּור, - ואבד ּבֹו ּפׁשע ׁשאפּלּו הּסת; ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָמּׁשבּועת

חֹובל. ּבהלכֹות ְְְִֵֵֶַׁשּבארנּו
.Êיׁש זכּות ,ּביד ׁשּיׁש 'ׁשטר לחברֹו: לי [רשום]האֹומר ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָ

יׁש אם יֹודע 'איני אֹו ׁשטרי', מֹוציא 'איני אֹומר: וזה ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָּבֹו',
להֹוציאֹו אֹותֹו ּכֹופין - לא' אֹו ראיה ּבֹו [בבי"ד]ל. ְְְִִָָֹ

.Áסתם חרם לֹו מחרימין הּׁשטר, ׁשאבד [אם טען ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּבֹומעלימו] לֹו ׁשּיׁש ׁשהּׁשטר ּבוּדאי יֹודע ׁשהּוא זה, טען .ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

וׁשאבד  אצלֹו, ׁשאינֹו הּסת נׁשּבע זה הרי - הּוא אצלֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָזכּות
רּבֹותי. הֹורּו וכזה ְִֶֶַַָמּמּנּו.

.Ë הּקטן אחד - וקטן ׁשֹוטה חרׁש טענת על נׁשּבעין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין
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אביו  ּבטענת אֹו עצמֹו, ּבטענת הּמקצת הּבא ׁשּזה לפי - ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָ
אבדה ּכמׁשיב אּלא אינֹו לּקטן, ּבֹו .לכפור][יכלׁשהֹודה ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ

נׁשּבע; אינֹו - לּקטן והעיד אחד עד ּובא ּבּכל, ּכפר אם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹוכן
ּתביעה  אינּה קטן ׁשּתביעת ּתֹובע, ׁשם ואין אחד, עד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּזה
,'ּביד לי 'מנה לגדֹול ׁשאמר קטן אֹומר, נמצאת ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּגמּורה.
חמּׁשים', אּלא ּבידי ל 'אין אֹומר והּלה ,'ּביד 'לאּבא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאֹו
זה  הרי - לֹו ׁשּיׁש מעידֹו אחד ועד ּכלּום', ּבידי ל 'אין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָאֹו
ׁשאבד  וטען לקטן, ׁשמר אם אבל הּתֹורה. מּׁשבּועת ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָּפטּור
מחמת  נׁשּבע ׁשאינֹו לפי הּׁשֹומרין, ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

מחייבתו]טענה לקטן,[התורה ׁשּתף ׁשהיה הֹודה אם וכן . ְְֲִֵֶַָָָָָָָֻ
לּקטן, אּפיטרֹוּפֹוס ּדין ּבית יעמידּו - עליו אּפיטרֹוּפֹוס ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָאֹו

ׁשּמא ּבטענת ּבֹו וכּיֹוצא הּׁשּתף יותר ויּׁשבע נטל [שלא ְְְֲִֵֶַַַַַָָָֻ
.מהמגיעו]

.È ׁשל ׁשבּועה קטן טענת על נׁשּבעין ׁשאין רּבֹותי, ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהֹורּו
ׁשאינֹו קטן היה ואפּלּו נׁשּבעין; הּסת ׁשבּועת אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּתֹורה,

טענתֹו;[ממולח]חריף על הּסת נׁשּבעין ּומּתן, מּׂשא לענין ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
לֹו ויל קטן, ּכׁשהּוא זה ׁשל ממֹונֹו נֹוטל זה יהיה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹׁשּלא
למד, נמצאת הּוא. עֹולם ותּקּון נֹוטה, ּדעּתי ולזה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָּבחּנם.
ׁשּכפר  ּבין ּבמקצת, ׁשהֹודה ּבין - הּגדֹול על ׁשּטען ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהּקטן
יכֹול  ואינֹו הּסת; נׁשּבע זה הרי - עד ׁשם ׁשהיה ּבין ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבּכל,

הּקטן על שישבע]להפ את [לתובעו מׁשּביעין ׁשאין , ְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
יֹודע  ׁשאינֹו לפי מקּבל, אינֹו סתם חרם ואפּלּו ּכלל. ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּקטן

הּׁשבּועה. ְֶַָֹענׁש
.‡È הּגדֹול ׁשּטענֹו הניה קטן ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר טענֹו אם - ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָ

נפרעין [רווח] - הּקטן והֹודה ּומּתן, מּׂשא עסקי ּכגֹון ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָלּקטן,
ואם  ויׁשּלם. לֹו, ׁשּיהיה עד ימּתין - לֹו אין ואם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּנכסיו;
טענֹו ואם ויּׁשבע. ׁשּיגּדיל, עד לֹו ממּתינין - הּקטן ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָּכפר
על  אף - וחּבלֹות נזקין ּכגֹון הניה, ּבֹו לּקטן ׁשאין ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָּבדבר
ואפּלּו ּפטּור, - ּיׁשּלם מּמה לֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף ׁשּמֹודה, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּפי
ונֹוטלין, הּנׁשּבעין מן הּתֹובע היה ואם ׁשהגּדיל. ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָלאחר

הּׂשכיר שכרו]ּכגֹון קיבל שלא ּבֹו[הטוען ׁשּיׁש ּבֹו, וכּיֹוצא ְְִֵֵֶַַָ
מן  ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ׂשכיר לֹו ׁשּיׂשּתּכר לּקטן, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהניה

ּפנקסֹו על ׁשּנׁשּבע חנוני אבל לתת הּקטן. [שציויתני ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָ
ּבזה לפועליך] לּקטן ׁשאין הּקטן, מן ונֹוטל נׁשּבע אינֹו -ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

מּמּנּו; ונֹוטלין ונׁשּבעין לפֹועליו, לּתן חּיב ׁשהרי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהניה;
וכן  קטן. ּפי על ממֹונֹו ׁשּנתן נפׁשֹו, על הפסיד החנוני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָוזה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.·Èנזקקיןהחרׁש אין לכל [מתייחסים]והּׁשֹוטה, להן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

עליהן, אחרים לטענת ולא אחרים, על לטענתן לא - ְְְֲֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹטענה
אֹו חמּורה ׁשבּועה לֹומר צרי ואין קּלה, לׁשבּועה ְְְֲִִֵַַָָָָָֹלא
ּבענינים  ּדבר לכל ּכבריא הּוא הרי - הּסּומה אבל ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָּתׁשלּומין.

טענתֹו. על ונׁשּבעין ׁשבּועֹות, מיני ּכל ונׁשּבע ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָאּלּו,

ו  ¤¤ּפרק
'מנה ‡. ואמר: האחד טען - ּדין לבית ׁשּבאּו ּדינין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבעלי

אֹו אצלֹו', 'ׁשהפקדּתי אֹו ׁשהלויתיהּו', זה אצל לי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַיׁש
ּבׂשכרי' אצלֹו לי 'ׁשּיׁש אֹו מּמּני', אצלו]'ׁשּגזל ,[שעבדתי ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָ

ל חּיב 'איני ואמר: הּנטען והׁשיב ּבזה, ּכּיֹוצא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוכל
אין  - טֹוען' הּוא 'ׁשקר אֹו ּכלּום', ּבידי ל 'אין אֹו ְְְְִֵֵֵֶֶָּכלּום',

נכֹונה ּתׁשּובה לּנטען:[מקובלת]זֹו ּדין ּבית אֹומרין אּלא ; ְְְְִִִֵֶַָָָָ
טענתֹו, זה ׁשּפרׁש ּכמֹו הּתׁשּובה, ּופרׁש טענתֹו על ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ'הׁשב
לא  אֹו אצל 'הפקיד לוית', לא אֹו מּמּנּו לוית אם ְְְֱִִִִִִֶֶֶָָָָֹֹֹואמר
לא  אֹו אֹותֹו 'ׂשכרּת ּגזלּתֹו', לא אֹו 'ּגזלּתֹו ְְְְְְִִַַַָָֹֹהפקיד',
מּמּנּו מקּבלין אין מה ּומּפני הּטענֹות. ּבׁשאר וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׂשכרּת'.
על  להּׁשבע ויבֹוא ּבדעּתֹו, הּוא טֹועה ׁשּמא זֹו? ְְְְְִֶֶַַַָָָָּתׁשּובה
את  זה והחזיר ׁשּטען, ּכמֹו ׁשהלוהּו אפׁשר ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשקר;
החֹוב, ּכנגד מּתנה לֹו ׁשּנתן אֹו לאׁשּתֹו, אֹו לבנֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָהחֹוב
היא' לֹו: אֹומרין לפיכ החֹוב. מן ׁשּנפטר ּבדעּתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָוידּמה
לׁשּלם  הּדין מן מתחּיב אּתה ׁשּמא ּכלּום? חּיב איני ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּתאמר
והם  הּדברים, ּפרּוׁש לּדּינין הֹודיע אּלא יֹודע! אּתה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָואין
חכם  היה ואפּלּו חּיב'. אּתה אין אֹו חּיב אּתה אם ֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָיֹודיעּו
טענתֹו על ׁשּתׁשיב הפסד ל 'אין לֹו: אֹומרים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּגדֹול,

ּכיצד היּו[מדוע]ותֹודיענּו ׁשּלא מּפני לֹו; חּיב אּתה אין ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּדנין  אנּו ׁשהרי - לֹו והחזרּת ׁשהיּו מּפני אֹו מעֹולם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּדברים
הּטֹוען  טען אם וכן מקֹום'. ּבכל לֹומר ׁשּיכֹול ְְְִִֵֵֶַַַָָָָּבמּתֹו
אֹומרין  - זה' אצל לי יׁש 'מנה אֹו מנה', לי חּיב 'זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָואמר:
אֹו אצלֹו? הפקדּת אֹו אֹותֹו? הלוית ּפנים? 'מאיזה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָלֹו:
ׁשּיּדמה  אפׁשר ׁשהרי !'ל נתחּיב היא אמר ?ממֹונ ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּזיק
אֹו ׁשּגנבֹו, ׁשחׁשדֹו ּכגֹון - חּיב אינֹו והּוא לֹו, חּיב ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

הרי [הבטיח]ׁשאמר ּבזה. וכּיֹוצא מּתנה', ל 'ׁשאּתן לֹו ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
היּו 'לא ואמר: זה והׁשיב מנה, ׁשהלוהּו עליו ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּטען
ׁשהלוהּו עדים הּטֹוען הביא ּכ ואחר מעֹולם', ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּדברים
- ּופרעּתי' לויתי היה, 'ּכן ואמר: הּנטען וחזר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּבפניהם,
אם  אבל ּומׁשּלם. ּכפרן החזק אּלא מּמּנּו; מקּבלין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאין
אֹו ּכלּום', ּבידי ל 'אין אֹו ּכלּום', ל חּיב 'איני ְְְְְִִִֵֵֵַָָהׁשיב:
הּתֹובע  והל ּבזה, ּכּיֹוצא וכל עלי', טֹוען אּתה ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ'ׁשקר
היה, 'ּכן הּנתּבע: ואמר ּבפניהם, ׁשהלוהּו עדים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוהביא
החזק  לא - חֹובֹו' 'ּפרעּתיו אֹו ּפקדֹונֹו', לֹו החזרּתי ְְְְְְֲִִִֶַַַָֹֻאבל

ונפטר. הּסת ונׁשּבע ְְְְְִִֵֶַָָָּכפרן,
ּתבעֹו·. - הן מה ידעּו ולא מעֹות, לֹו ׁשּמנה עדים ְְְִֵֵֶָָָָָָָֹראּוהּו

מעֹו לי 'ּתן ואמר: ּדין לֹו:ּבבית ואמר ,'ׁשהלויתי ת ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
ונׁשּבע  נאמן, זה הרי - היּו' 'ּפרעֹון אֹו לי', נתּתם ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ'מּתנה
ּבאּו ּכ ואחר מעֹולם', ּדברים היּו 'לא אמר: ונפטר. ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּסת

ּכפרן  החזק - ּבפניהם לֹו ׁשּמנה אדם העדים אין ּולעֹולם . ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
עדים  ׁשני ויבֹואּו ּדין, ּבבית ׁשּיכּפר עד ּכפרן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻיחזק

ּׁשּכפר. ּבמה ְְְִֶַַַָויכחיׁשּוהּו
ּדברים ‚. היּו 'לא ואמר: ּדין ּבבית ּכפר ,'הלויתי ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ'מנה

והּמלוה  ּופרעֹו, מנה מּמּנּו ׁשּלוה עדים ׁשני ּובאּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמעֹולם',
האֹומר  ׁשּכל לׁשּלם; חּיב זה הרי - נפרעּתי' 'לא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאֹומר:
ּפרעּתי'; 'לא ּכאֹומר - ׁשּלוה עדים ּובאּו לויתי', ְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ'לא
- ׁשּפרע מעידים והעדים ּפרעּתי', 'לא אֹומר הּלוה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹונמצא

עדים  ּכמאה ּדין, ּבעל ׁשבּועה והֹודאת חּיב הּמלוה ואין . ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
ידֹו ּכתב עליו הֹוציא אם וכן ּכפרן. החזק ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכלל,
אינֹו וזה מעֹולם, ּדברים היּו 'לא ואמר: לֹו, חּיב ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
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הּמׁשּכֹון, מן ונֹוטלן מּׁשמֹונים, ּפחֹות לֹו ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּמלוה
ּבּכל  ּכפר ּבהן. ׁשּכפר העׂשרים על הּתֹורה מן הּלוה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹונׁשּבע
- ּכלּום אצלי לֹו ואין ּפּקדֹון, אּלא מׁשּכֹון זה אין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָואמר,

העׂשרים. על הּסת ְְִִֵֶֶַָָנׁשּבע
.Êל יׁש וּדאי 'חמּׁשים אֹומר: והּלה ,'ּביד לי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ'מנה

לאו' אֹו ּבהן חּיב אני אם יֹודע איני החמּׁשים אבל ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבידי,
יכֹול  ואינֹו ּבמקצת, ׁשהֹודה מּפני ׁשבּועה, מחּיב זה הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֻ
לפיכ יֹודע; אינֹו ׁשהרי ּבֹו, ׁשּכפר הּמקצת על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלהּׁשבע
לֹו ויׁש ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשבּועה. ּבלא הּמנה ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹמׁשּלם

חרם]להחרים יֹודע [להטיל ׁשאינֹו ּדבר עלי ׁשּטֹוען מי 'על ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבֹו'. חּיב ׁשאני ְֲִֶַַַָּבוּדאי

.Á והּנטען עליו, מעיד אחד עד והרי ,'ּביד לי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ'מנה
הרי  - מנה' אֹותֹו ּכנגד לי חּיב אּתה אבל הּוא , 'ּכן ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאֹומר:

ּומׁשּלם  להּׁשבע; יכֹול ואינֹו ׁשבּועה, מחּיב מה זה ּומּפני . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ
ּבֹו ּׁשּמעיד ּבמה מֹודה הּוא ׁשהרי להּׁשבע? יכ ֹול ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָאינֹו
ׁשּיכחיׁש עד נׁשּבע, אחד עד ּבהעדת הּנׁשּבע ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהעד,
ׁשטר  ,לפיכ ּכפירתֹו. על ויּׁשבע ּבעדּותֹו, ויכּפר העד ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹאת

ּכפרן וכן ׁשּפרעֹו, וטען אחד, עד ּבֹו ׁשּבא [שקרן]ׁשּיׁש ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הרי  - הּפּקדֹון ׁשהחזרּתי אֹו ׁשּפרע וטען אחד, עד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעליו

מעׂשה זה ּומׁשּלם. להּׁשבע; יכֹול ואינֹו ׁשבּועה, מחּיב ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
'ּכן, ואמר: אחד, עד ּבפני מחברֹו ּכסף לׁשֹון ׁשחטף ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבאחד
מחּיב  זה 'הרי חכמים: ואמרּו חטפּתי'. וׁשּלי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻחטפּתי,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּומׁשּלם'. להּׁשבע; יכֹול ואינֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשבּועה,

.Ë עד הביא מעֹולם', ּדברים היּו 'לא ,'הלויתי ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָֹ'מנה
היה  ׁשנים, היּו ואּלּו הֹואיל - ּבפניו מּמּנּו ׁשּלוה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָאחד
ּפי  על נׁשּבע זה הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּומׁשּלם, ּכפרן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמחזק
אחד  ממֹון, אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים מקֹום ׁשּכל אחד; ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָעד
ׁשבּועה, ּבלא מׁשּלם - 'ּפרעּתי' ואמר חזר ׁשבּועה. ְְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָֹמחּיבֹו

ׁשּבארנּו .ּכמֹו ְְֵֶַ
.È עליו מעידין ועדים ּכלּום', ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָ'מנה

חמּׁשים  אצלֹו לֹו יׁש הלכה,ׁשעדין הּגאֹונים ּכל ּפסקּו - ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
ּפיו  הֹודית ּתהא ׁשּלא הּׁשאר; על ויּׁשבע חמּׁשים, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשּלם

שבועה] עדים.[המחייבתו מהעדת ְֲִֵֵַַָּגדֹולה

ה  ¤¤ּפרק
הּקרקעֹות,‡. הּתֹורה: מן עליהן נׁשּבעין ׁשאין ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאּלּו

ׁשהֹודה  ּפי על אף וההקּדׁשֹות. והּׁשטרֹות, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָוהעבדים,
טענת  וטען ׁשּׁשמר אֹו אחד, עד עליו ׁשּיׁש אֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבמקצת,

ּפטּור  זה הרי - רעהּו",הּׁשֹומרין אל איׁש יּתן "ּכי ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ולעבדים  לקרקעֹות ּפרט כלים", אֹו "ּכסף להקּדׁש; ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפרט

ּגּופן ׁשאין - הּׁשטרֹות יצאּו וכן לקרקעֹות. [הם ׁשהּקׁשּו ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשּבהןעצמם] לראיה אּלא ואינן ּוככלים, ּככסף [על ממ ֹון ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ

הּסתהלוואה] ׁשבּועת נׁשּבעין ּכּלן ועל אם [מדרבנן]. , ְְְִִִֵֶַַָָֻ
ּפי  על ׁשאף ההקּדׁשֹות; מן חּוץ - וּדאי טענת ׁשם ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָהיתה
ׁשּיּׁשבע  חכמים ּתּקנּו הּתֹורה, מן ׁשבּועה עליהן חּיב ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו

ּתֹורה ׁשל ּכעין קדוש]עליהן חפץ ׁשּלא [בנקיטת ּכדי , ְְֲֵֵֵֶֶֶָֹ
ּבהקּדׁשֹות. ְְְְֵֶַַיזלזלּו

'ׁשני ·. אחת'; אּלא ל מכרּתי 'לא לי', מכרּת ׂשדֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ'ׁשּתי
אּלא  ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ׁשטרֹות 'ׁשני אֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָעבדים'

הּסת  נׁשּבע זה הרי - אחד' 'עבד אֹו אחד' אם ׁשטר וכן . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
,ּביד ׁשּיׁש זה 'ׁשטר אֹו זה' 'עבד אֹו זֹו' 'חצר ואמר: ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָטען
ּדברים  היּו 'לא אֹומר: והּנטען לי', מכרּתֹו ואּתה הּוא, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּלי
- הביא ׁשּלא ּבין אחד, עד הּטֹוען ׁשהביא ּבין - ִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמעֹולם'
ּבֹורֹות  חברֹו ּבׂשדה החֹופר וכן ונפטר. הּסת, נׁשּבע זה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָהרי

והפסידּה ּומערֹות -[הזיקה]ׁשיחין לׁשּלם חּיב הּוא והרי , ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשּטענֹו אֹו חפרּתי', 'לא אֹומר: והּוא ׁשחפר, ׁשּטענֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבין
אחת', אּלא חפרּתי 'לא אֹומר: והּוא מערֹות, ׁשּתי ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשחפר
חפרּתי  'לא אֹומר: והּוא ׁשחפר, אחד  עד ׁשם ׁשהיה ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאֹו

הּכל. על הּסת נׁשּבע זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶַַָֹּכלּום'
וכפר ‚. הּכלים ּבכל ׁשהֹודה ּבין - וקרקעֹות ּכלים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָטענֹו

ּבכל  וכפר הּקרקעֹות ּבכל ׁשהֹודה ּבין הּקרקעֹות, ְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָּבכל
עם  ּבמקצתן וכפר הּקרקעֹות ּבמקצת ׁשהֹודה ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּכלים,
ּבמקצת  הֹודה אם אבל הּסת. נׁשּבע אּלּו ּבכל - הּכלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּכל
חּיב  ׁשהּוא מּתֹו - הּקרקעֹות ּכל עם ּבמקצתן וכפר ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהּכלים,
על  אף נׁשּבע ּבהם, ׁשּכפר הּכלים מקצת על ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשבּועה
הּדין  וכן היא. אחת טענה ׁשהּכל עּמהם; ׁשּטענֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּקרקעֹות
אחד  ּדין הּכל - ּוׁשטרֹות ּכלים אֹו ועבדים, ּכלים ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹּבטֹוענֹו

.הּוא 
ענבים „. העֹומדת טענֹו יבׁשה ּותבּואה להּבצר, העֹומדֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָ

נׁשּבע  זה הרי - ּבמקצתן וכפר ּבמקצתן והֹודה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָלהּקצר,
צריכין ׁשאינן והּוא הּמּטלטלין, ּכׁשאר [עוד]עליהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ

לענין  ּכבצּור הּוא הרי להּבצר, העֹומד ׁשּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָלּקרקע;
הן  הרי - לּקרקע צריכין היּו אם אבל והֹודיה. ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָּכפירה

הּסת. אּלא עליהן נׁשּבעין ואין ּדבר, לכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכקרקע
ּבחצרי,‰. ׁשכנּת חדׁשים 'ׁשני לֹו: ואמר חברֹו על ְְְֲֲֳִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּטֹוען

ׁשכנּתי  'לא אֹומר: והּוא חדׁשים', ׁשני ׂשכר לי חּיב ְְְְְֳִִִֵֵַַַַָָָָֹואּתה
ׂשכר  היה ואם ּבמקצת; מֹודה זה הרי - אחד' חדׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא
ּבגּוף  הּטענה ׁשאין נׁשּבע; - ּכסף ׁשּתי ּבֹו ׁשּכפר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהחדׁש

מּטלטלין  ׁשהּוא ּבׂשכרּה, אּלא .הּקרקע ְְְְִִִֶֶַַַַָָָ
.Â'ראיה ּבֹו לי היה ּדינרין ועׂשרה ,ל מסרּתי ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָ'ׁשטר

לי] הפ[שחייבים הּסת. יּׁשבע - מעֹולם' ּדברים היּו 'לא ,ְִִֵֵֶַַָָָָָֹ
התובע]עליו ּבֹו[שישבע ׁשהיתה הּסת נׁשּבע זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָ

ואם  ויּטל. הּׁשטר, ּבאבדת ואבדּו ּדינרים, לעׂשרה ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָֹראיה
אף  ּפטּור זה הרי - ואבד' לי, מסרּת 'אמת, הּנתּבע: ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאמר
ּכמֹו ּפטּור, - ואבד ּבֹו ּפׁשע ׁשאפּלּו הּסת; ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָמּׁשבּועת

חֹובל. ּבהלכֹות ְְְִֵֵֶַׁשּבארנּו
.Êיׁש זכּות ,ּביד ׁשּיׁש 'ׁשטר לחברֹו: לי [רשום]האֹומר ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָ

יׁש אם יֹודע 'איני אֹו ׁשטרי', מֹוציא 'איני אֹומר: וזה ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָּבֹו',
להֹוציאֹו אֹותֹו ּכֹופין - לא' אֹו ראיה ּבֹו [בבי"ד]ל. ְְְִִָָֹ

.Áסתם חרם לֹו מחרימין הּׁשטר, ׁשאבד [אם טען ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּבֹומעלימו] לֹו ׁשּיׁש ׁשהּׁשטר ּבוּדאי יֹודע ׁשהּוא זה, טען .ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

וׁשאבד  אצלֹו, ׁשאינֹו הּסת נׁשּבע זה הרי - הּוא אצלֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָזכּות
רּבֹותי. הֹורּו וכזה ְִֶֶַַָמּמּנּו.

.Ë הּקטן אחד - וקטן ׁשֹוטה חרׁש טענת על נׁשּבעין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין
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אביו  ּבטענת אֹו עצמֹו, ּבטענת הּמקצת הּבא ׁשּזה לפי - ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָ
אבדה ּכמׁשיב אּלא אינֹו לּקטן, ּבֹו .לכפור][יכלׁשהֹודה ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ

נׁשּבע; אינֹו - לּקטן והעיד אחד עד ּובא ּבּכל, ּכפר אם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹוכן
ּתביעה  אינּה קטן ׁשּתביעת ּתֹובע, ׁשם ואין אחד, עד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּזה
,'ּביד לי 'מנה לגדֹול ׁשאמר קטן אֹומר, נמצאת ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּגמּורה.
חמּׁשים', אּלא ּבידי ל 'אין אֹומר והּלה ,'ּביד 'לאּבא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאֹו
זה  הרי - לֹו ׁשּיׁש מעידֹו אחד ועד ּכלּום', ּבידי ל 'אין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָאֹו
ׁשאבד  וטען לקטן, ׁשמר אם אבל הּתֹורה. מּׁשבּועת ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָּפטּור
מחמת  נׁשּבע ׁשאינֹו לפי הּׁשֹומרין, ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

מחייבתו]טענה לקטן,[התורה ׁשּתף ׁשהיה הֹודה אם וכן . ְְֲִֵֶַָָָָָָָֻ
לּקטן, אּפיטרֹוּפֹוס ּדין ּבית יעמידּו - עליו אּפיטרֹוּפֹוס ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָאֹו

ׁשּמא ּבטענת ּבֹו וכּיֹוצא הּׁשּתף יותר ויּׁשבע נטל [שלא ְְְֲִֵֶַַַַַָָָֻ
.מהמגיעו]

.È ׁשל ׁשבּועה קטן טענת על נׁשּבעין ׁשאין רּבֹותי, ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהֹורּו
ׁשאינֹו קטן היה ואפּלּו נׁשּבעין; הּסת ׁשבּועת אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּתֹורה,

טענתֹו;[ממולח]חריף על הּסת נׁשּבעין ּומּתן, מּׂשא לענין ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
לֹו ויל קטן, ּכׁשהּוא זה ׁשל ממֹונֹו נֹוטל זה יהיה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹׁשּלא
למד, נמצאת הּוא. עֹולם ותּקּון נֹוטה, ּדעּתי ולזה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָּבחּנם.
ׁשּכפר  ּבין ּבמקצת, ׁשהֹודה ּבין - הּגדֹול על ׁשּטען ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהּקטן
יכֹול  ואינֹו הּסת; נׁשּבע זה הרי - עד ׁשם ׁשהיה ּבין ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבּכל,

הּקטן על שישבע]להפ את [לתובעו מׁשּביעין ׁשאין , ְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
יֹודע  ׁשאינֹו לפי מקּבל, אינֹו סתם חרם ואפּלּו ּכלל. ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּקטן

הּׁשבּועה. ְֶַָֹענׁש
.‡È הּגדֹול ׁשּטענֹו הניה קטן ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר טענֹו אם - ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָ

נפרעין [רווח] - הּקטן והֹודה ּומּתן, מּׂשא עסקי ּכגֹון ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָלּקטן,
ואם  ויׁשּלם. לֹו, ׁשּיהיה עד ימּתין - לֹו אין ואם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּנכסיו;
טענֹו ואם ויּׁשבע. ׁשּיגּדיל, עד לֹו ממּתינין - הּקטן ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָּכפר
על  אף - וחּבלֹות נזקין ּכגֹון הניה, ּבֹו לּקטן ׁשאין ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָּבדבר
ואפּלּו ּפטּור, - ּיׁשּלם מּמה לֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף ׁשּמֹודה, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּפי
ונֹוטלין, הּנׁשּבעין מן הּתֹובע היה ואם ׁשהגּדיל. ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָלאחר

הּׂשכיר שכרו]ּכגֹון קיבל שלא ּבֹו[הטוען ׁשּיׁש ּבֹו, וכּיֹוצא ְְִֵֵֶַַָ
מן  ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ׂשכיר לֹו ׁשּיׂשּתּכר לּקטן, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהניה

ּפנקסֹו על ׁשּנׁשּבע חנוני אבל לתת הּקטן. [שציויתני ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָ
ּבזה לפועליך] לּקטן ׁשאין הּקטן, מן ונֹוטל נׁשּבע אינֹו -ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

מּמּנּו; ונֹוטלין ונׁשּבעין לפֹועליו, לּתן חּיב ׁשהרי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהניה;
וכן  קטן. ּפי על ממֹונֹו ׁשּנתן נפׁשֹו, על הפסיד החנוני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָוזה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.·Èנזקקיןהחרׁש אין לכל [מתייחסים]והּׁשֹוטה, להן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

עליהן, אחרים לטענת ולא אחרים, על לטענתן לא - ְְְֲֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹטענה
אֹו חמּורה ׁשבּועה לֹומר צרי ואין קּלה, לׁשבּועה ְְְֲִִֵַַָָָָָֹלא
ּבענינים  ּדבר לכל ּכבריא הּוא הרי - הּסּומה אבל ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָּתׁשלּומין.

טענתֹו. על ונׁשּבעין ׁשבּועֹות, מיני ּכל ונׁשּבע ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָאּלּו,

ו  ¤¤ּפרק
'מנה ‡. ואמר: האחד טען - ּדין לבית ׁשּבאּו ּדינין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבעלי

אֹו אצלֹו', 'ׁשהפקדּתי אֹו ׁשהלויתיהּו', זה אצל לי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַיׁש
ּבׂשכרי' אצלֹו לי 'ׁשּיׁש אֹו מּמּני', אצלו]'ׁשּגזל ,[שעבדתי ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָ

ל חּיב 'איני ואמר: הּנטען והׁשיב ּבזה, ּכּיֹוצא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוכל
אין  - טֹוען' הּוא 'ׁשקר אֹו ּכלּום', ּבידי ל 'אין אֹו ְְְְִֵֵֵֶֶָּכלּום',

נכֹונה ּתׁשּובה לּנטען:[מקובלת]זֹו ּדין ּבית אֹומרין אּלא ; ְְְְִִִֵֶַָָָָ
טענתֹו, זה ׁשּפרׁש ּכמֹו הּתׁשּובה, ּופרׁש טענתֹו על ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ'הׁשב
לא  אֹו אצל 'הפקיד לוית', לא אֹו מּמּנּו לוית אם ְְְֱִִִִִִֶֶֶָָָָֹֹֹואמר
לא  אֹו אֹותֹו 'ׂשכרּת ּגזלּתֹו', לא אֹו 'ּגזלּתֹו ְְְְְְִִַַַָָֹֹהפקיד',
מּמּנּו מקּבלין אין מה ּומּפני הּטענֹות. ּבׁשאר וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׂשכרּת'.
על  להּׁשבע ויבֹוא ּבדעּתֹו, הּוא טֹועה ׁשּמא זֹו? ְְְְְִֶֶַַַָָָָּתׁשּובה
את  זה והחזיר ׁשּטען, ּכמֹו ׁשהלוהּו אפׁשר ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשקר;
החֹוב, ּכנגד מּתנה לֹו ׁשּנתן אֹו לאׁשּתֹו, אֹו לבנֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָהחֹוב
היא' לֹו: אֹומרין לפיכ החֹוב. מן ׁשּנפטר ּבדעּתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָוידּמה
לׁשּלם  הּדין מן מתחּיב אּתה ׁשּמא ּכלּום? חּיב איני ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּתאמר
והם  הּדברים, ּפרּוׁש לּדּינין הֹודיע אּלא יֹודע! אּתה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָואין
חכם  היה ואפּלּו חּיב'. אּתה אין אֹו חּיב אּתה אם ֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָיֹודיעּו
טענתֹו על ׁשּתׁשיב הפסד ל 'אין לֹו: אֹומרים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּגדֹול,

ּכיצד היּו[מדוע]ותֹודיענּו ׁשּלא מּפני לֹו; חּיב אּתה אין ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּדנין  אנּו ׁשהרי - לֹו והחזרּת ׁשהיּו מּפני אֹו מעֹולם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּדברים
הּטֹוען  טען אם וכן מקֹום'. ּבכל לֹומר ׁשּיכֹול ְְְִִֵֵֶַַַָָָָּבמּתֹו
אֹומרין  - זה' אצל לי יׁש 'מנה אֹו מנה', לי חּיב 'זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָואמר:
אֹו אצלֹו? הפקדּת אֹו אֹותֹו? הלוית ּפנים? 'מאיזה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָלֹו:
ׁשּיּדמה  אפׁשר ׁשהרי !'ל נתחּיב היא אמר ?ממֹונ ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּזיק
אֹו ׁשּגנבֹו, ׁשחׁשדֹו ּכגֹון - חּיב אינֹו והּוא לֹו, חּיב ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

הרי [הבטיח]ׁשאמר ּבזה. וכּיֹוצא מּתנה', ל 'ׁשאּתן לֹו ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
היּו 'לא ואמר: זה והׁשיב מנה, ׁשהלוהּו עליו ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּטען
ׁשהלוהּו עדים הּטֹוען הביא ּכ ואחר מעֹולם', ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּדברים
- ּופרעּתי' לויתי היה, 'ּכן ואמר: הּנטען וחזר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּבפניהם,
אם  אבל ּומׁשּלם. ּכפרן החזק אּלא מּמּנּו; מקּבלין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאין
אֹו ּכלּום', ּבידי ל 'אין אֹו ּכלּום', ל חּיב 'איני ְְְְְִִִֵֵֵַָָהׁשיב:
הּתֹובע  והל ּבזה, ּכּיֹוצא וכל עלי', טֹוען אּתה ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ'ׁשקר
היה, 'ּכן הּנתּבע: ואמר ּבפניהם, ׁשהלוהּו עדים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוהביא
החזק  לא - חֹובֹו' 'ּפרעּתיו אֹו ּפקדֹונֹו', לֹו החזרּתי ְְְְְְֲִִִֶַַַָֹֻאבל

ונפטר. הּסת ונׁשּבע ְְְְְִִֵֶַָָָּכפרן,
ּתבעֹו·. - הן מה ידעּו ולא מעֹות, לֹו ׁשּמנה עדים ְְְִֵֵֶָָָָָָָֹראּוהּו

מעֹו לי 'ּתן ואמר: ּדין לֹו:ּבבית ואמר ,'ׁשהלויתי ת ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
ונׁשּבע  נאמן, זה הרי - היּו' 'ּפרעֹון אֹו לי', נתּתם ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ'מּתנה
ּבאּו ּכ ואחר מעֹולם', ּדברים היּו 'לא אמר: ונפטר. ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּסת

ּכפרן  החזק - ּבפניהם לֹו ׁשּמנה אדם העדים אין ּולעֹולם . ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
עדים  ׁשני ויבֹואּו ּדין, ּבבית ׁשּיכּפר עד ּכפרן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻיחזק

ּׁשּכפר. ּבמה ְְְִֶַַַָויכחיׁשּוהּו
ּדברים ‚. היּו 'לא ואמר: ּדין ּבבית ּכפר ,'הלויתי ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ'מנה

והּמלוה  ּופרעֹו, מנה מּמּנּו ׁשּלוה עדים ׁשני ּובאּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמעֹולם',
האֹומר  ׁשּכל לׁשּלם; חּיב זה הרי - נפרעּתי' 'לא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאֹומר:
ּפרעּתי'; 'לא ּכאֹומר - ׁשּלוה עדים ּובאּו לויתי', ְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ'לא
- ׁשּפרע מעידים והעדים ּפרעּתי', 'לא אֹומר הּלוה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹונמצא

עדים  ּכמאה ּדין, ּבעל ׁשבּועה והֹודאת חּיב הּמלוה ואין . ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
ידֹו ּכתב עליו הֹוציא אם וכן ּכפרן. החזק ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכלל,
אינֹו וזה מעֹולם, ּדברים היּו 'לא ואמר: לֹו, חּיב ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
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החזק אם - ידי' ׁשּבאּו[אומת]ּכתב אֹו ּדין, ּבבית ידֹו ּכתב ְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ
ּומׁשּלם. ּכפרן, החזק זה הרי - ידֹו ּכתב ׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֻעדים

'והלא „. הּנטען: לֹו אמר ,'ּביד לי והּוא ,הלויתי ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹ'מנה
ואמרּו: ּופלֹוני ּפלֹוני ּובאּו ּופלֹוני', ּפלֹוני ּבפני ְְְְְְְְְִִִִִִֵַָָּפרעּתי

ּדבר  היּו ּכפרן 'לא החזק לא - מעֹולם' העדים ים ׁשאין ; ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻ
ּבֹו עדים ׁשהם ּדבר אּלא אותם]זֹוכרין לפיכ,[כשמינו . ְְִִִֵֵֶֶָָָָ

מנה  לי 'ּתן ּבֹו, ּכּיֹוצא ויּפטר. הּסת, הּלוה ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹיּׁשבע
'לא  הּנטען: ואמר ּפלֹוני', עּמּוד ּבצד ואּתה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹׁשהלויתי
לא  - ׁשעמד עדים ּובאּו מעֹולם', זה עּמּוד ּבצד ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעמדּתי
ּבהם  ׁשאין לדברים ּדעּתֹו מׂשים אדם ׁשאין ּכפרן; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻהחזק

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹמּמׁש.
הּנטען:‰. ואמר העדים', והרי ,ׁשהלויתי מנה לי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ'ּתן

אֹותם  'הבא לּלוה: אֹומרין - ּופלֹוני' ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי'ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹ
אחרת  למדינה ׁשהלכּו אֹו ׁשּמתּו, אֹו ּבאּו, לא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוהּפטר'.
אֹותֹו מצריכים אנּו ׁשאין ׁשּפרעֹו; הּסת יּׁשבע - ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלהביאם
ׁשהּמלוה  מּׁשבּועה, אף ּולהּפטר ּדבריו לברר אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלהביאן

ּבעדים  לפרעֹו צרי אינֹו ּבעדים, חברֹו ׁשּבארנּו.את ּכמֹו , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ
.Â,'הן' לֹו: אמר ,'ּביד לי 'מנה עדים: ּבפני לֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאמר

'מׁשּטה ואמר: עדים, והביא ּבּדין ּתבעֹו [משחק]למחר ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
היּו 'לא אמר: אפּלּו - ּכלּום' ּבידי לֹו ואין ּבֹו, ְְְֲִִִִֵַָָָָֹהייתי
ּכלּום; ּבידֹו לֹו ׁשאין הּסת ונׁשּבע ּפטּור, - מעֹולם' ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָּדברים
אין  עדּות, ׁשאינֹו ודבר עדי', 'אּתם להם אמר לא ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהרי

המלוה]אדם - היּו[ובענייננו 'לא אמר אם ,ּולפיכ זֹוכרֹו; ְְִִַָָָָָֹ
ּכפרן. החזק לא מעֹולם', ְְְִֵַַָָָֹֻּדברים

.Ê,הּגדר אחֹורי עדים לֹו הטמין אפּלּו אּלא עֹוד, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָֹולא
ׁשּיעיד  רצֹונ' 'הן', לֹו: אמר ,'ּביד לי 'מנה לֹו: ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָואמר
למחר, ּבּדין ּתכּפני ׁשּמא 'לאו, לֹו: אמר ּופלֹוני'? ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָּפלֹוני
- העדים ּבאּלּו ּבּדין ּתבעֹו ּולמחר ,'ל אּתן מה לי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָואין
היּו 'לא ׁשאמר ּבין ּבֹו', הייתי 'מׁשּטה ואמר ׁשּטען ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבין
ּכאן  ׁשאין ונפטר; הּסת נׁשּבע זה הרי - מעֹולם' ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּדברים
ּבפני  הּמלוה יאמר אֹו עדי', 'אּתם הּלוה ׁשּיאמר עד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹעדּות,
ּכפרן  החזק לא ּכזֹו, ּבעדּות אבל הּלוה. ויׁשּתק .הּלוה, ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֻ

רׁשּו' 'קב לֹו קֹורין ׁשהיּו ּבאחד חובות]מעׂשה ,[הרבה ְְֲִֶֶֶַַָָ
ׁשאני  הּוא 'מי אמר: - הרּבה חֹובֹות עליו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּכלֹומר
הּוא: ואמר ּותבעֹו, ּפלֹוני ּובא ּופלֹוני', ּפלֹוני אּלא לֹו, ְְְְְִִִֶַַָָָָָחּיב
ויּפטר. הּסת יּׁשבע חכמים, ואמרּו ּכלּום'. לֹו חּיב ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ'איני
- הרּבה ממֹון ּבעל ׁשהּוא עליו אֹומרים היּו אחד ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָוכן
ּפֹורעֹו הייתי הלא ממֹון, לי היה 'אּלּו אמר: מיתתֹו ְְֲִִִִִִַַָָָָָָֹּבׁשעת
ּופלֹוני  ּפלֹוני אֹותֹו ּבאּו מיתתֹו ואחר ּופלֹוני'; ְְְְְִִִִִִַַָָלפלֹוני
עׂשּוי  ׁשאדם ּכלּום; להם 'אין חכמים: ואמרּו ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹלתּבע.
ּבעלי  ּבניו הּניח וׁשּלא ממֹון, ּבעל ׁשאינֹו עצמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלהראֹות

אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִִֵֵֵַָָֹממֹון'.
.Áׁשהּמטמין ּפי על וכן [מחביא]אף עדּות, אינּה עדים ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

לחברֹו האֹומר וכן אֹותֹו, ׁשֹומעין ועדים מעצמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָהּמֹודה
אּלּו ּכל - 'הן' לֹו: ואמר ,'ּביד לי 'מנה עדים: ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָּבפני

לב  ּכׁשּיבֹואּו ּבהם, וכּיֹוצא לּנתּבע:הּדברים אֹומרין ּדין, ית ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
לֹו 'אין אמר: ?'אצל לֹו ּׁשּיׁש מה לזה ּתּתן לא ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ'לּמה

ּכ אּלּו ּבפני אמרּת אּתה 'והלא לֹו: אֹומרים ּכלּום', ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹאצלי
הרי  וׁשּלם, עמד אם .'מעצמ הֹודית 'אּתה אֹו ,'ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָוכ

טען לא ואם עצמו]מּוטב; לֹו[לפטור טֹוענין אין , ְֲִִֵַָָֹ
'לא [במקומו] אֹו ּבֹו', הייתי 'מׁשּטה ואמר: טען אם אבל .ְְֲִִִֶַַַָָָָֹ

נתּכּונּתי' עצמי את להׂשּביע 'ׁשּלא אֹו מעֹולם', ּדברים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהיּו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּסת ונׁשּבע ּפטּור, -ְְְְִֵֵֶֶַָָ

ה'תשע"ה  מרחשון י"ח שלישי יום

ז  ¤¤ּפרק
להם ‡. ואמר מנה, אצלֹו לפלֹוני ׁשּיׁש ׁשנים ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּמֹודה

'אּתם  אמר ׁשּלא ּפי על אף - ׂשיחה ּדר לא הֹודיה, ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבדר
עּמֹו הּתֹובע ׁשאין ּפי על ואף ּתבעֹועדי', עדּות. זֹו הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

אין  מעֹולם', ּדברים היּו 'לא אמר: אם - למחר ְְִִִֵֵַַָָָָָָֹּבּדין
נׁשּבע, - אחד עד היה ואם ּפיהם. על ּומׁשּלם לֹו; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשֹומעין
ואמר: אּלּו, ּבעדים ּכׁשּתבעֹו טען הֹודיה. ּדר ואמר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהֹואיל
הּסת. ונׁשּבע נאמן, - הֹודיתי' עצמי את להׁשּביע ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ'ׁשּלא
לטען  יכֹול אינֹו - עּמֹו הּתֹובע היה ּבפניהם ּכׁשהֹודה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואם
טען  אם אבל הֹודיתי'; עׁשיר ׁשאיני להראֹות 'ּכדי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָולֹומר,

הּסת  ונׁשּבע נאמן .ׁשּנתן, ְְֱִֵֶֶֶַָָָ
'מׁשּטה ·. ולֹומר לחזר יכֹול אינֹו ׁשנים, ּבפני הּמֹודה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּכל

ׁשלׁשה; ּבפני הֹודה אם לֹומר, צרי ואין ּבֹו', אבל הייתי ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֹ
ּבדר[אלא] האֹומר ׁשּכל ּפיו; ּבהֹודית לּתן אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָמחּיבין

אּלא  ּכֹותבין, אין אבל עדי'. 'אּתם ּכאֹומר זה הרי ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהֹודיה,
להּמל ּוצריכין לֹו'; ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו להם: אמר ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָאם

למוסרו]ּבֹו אם ּבבית [בלווה הֹודה אם וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,ְְְְִֵֵֵֶַָ
לֹו ׁשּׁשלחּו אחר אּלּו[שליח]ּדין הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשּלא  ּכדי ׁשניהם, את מּכירין ּדין ּבית ׁשּיהיּו והּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַֹּכֹותבין;
אחר. איׁש לחּיב ׁשניהם ְְֲִִֵֵֵֶַַַיערימּו

ּבּמקֹום ‚. מעצמן יֹוׁשבין ׁשהיּו ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבית
וקבל הּתֹובע ּובא להם, וׁשלחּו[טען]הּקבּוע לפניהם, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

אּלּו הרי - ּבפניהם והֹודה ּובא הּנתּבע, אצל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשליח
ולא  קבּועין, היּו לא אם אבל ּדינֹו. לבעל ונֹותנין ְְְְְְֲִִִִִַַָָֹֹּכֹותבין,
והֹודה  הּׁשלׁשה, והֹוׁשיב אֹותם קּבץ אפּלּו - לֹו ְְְְֲִִִֵַָָָָֹׁשלחּו
הּתֹובע, ּכ אחר ּובא ּדּינין', עלי 'היּו ואמר: ְְֱִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבפניהם
לֹו נתן ׁשּמא ּכֹותבין; אין - הֹודיתֹו' לי  'ּכתבּו ְְְִִִֵֶַַָָָָָואמר:

ּדברים [פרעו] ּבּמה ּבּׁשטר. אֹותֹו ּתֹובע זה ונמצא ,ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
ּבמּטלטל  ּבקרקעֹותאמּורים? הֹודה אם אבל [קרקע ין. ְְְְְֲֲִִִִַַָָָ

מּידֹו,מסויימת] קנּו ׁשּלא ּפי על אף - ׁשנים ּבפני אפּלּו ,ְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹ
ונֹותנין; ּכֹותבין אּלּו הרי - לֹו' ּותנּו 'ּכתבּו להם אמר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָֹולא
ׁשנּיה. ּפעם ּתֹובעֹו ונמצא לֹו, יּתן ׁשּמא לחש ּכאן ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשאין

ּכתבּו„. לנּו 'אמר ּבֹו ּכתּוב היה ולא ׁשּיצא, הֹודיה ְְְִֶַַָָָָָָָָָֹׁשטר
לא  ׁשאּלּו היא, ׁשחזקה ּכׁשר; הּוא הרי - לֹו' ּותנּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָֹוחתמּו

ּכֹותבין  היּו לא לֹו', ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו להן היה אמר . ְְְְְִִִֶַָָָָָֹ
אין  אם - ּדין' ּבבית לפנינּו ּפלֹוני 'הֹודה ּבּׁשטר: ְְְְִִִֵֵֵַָָָָּכתּוב
ׁשהיּו מּכללן ׁשּׁשֹומעין ּדברים אֹו ׁשלׁשה, ׁשהיּו ּבֹו ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָֹּכתּוב
ׁשהֹודיה  ודּמּו וטעּו היּו, ׁשנים ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹׁשלׁשה
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ּדין  ּבֹו ּדנין אין ,ּולפיכ היא; ּדין ּבבית הֹודיה ְְְִִִִִִִֵֵַָָָָּבׁשנים
ּכׁשר. ְֵָָׁשטר

ּבארנּו‰. ּדין,ּכבר ּבבית העדּות אֹו ּדין ּבבית ׁשההֹודיה , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
לבעל  ונֹותנין ּכֹותבין ,ּולפיכ ּבׁשטר; הּכתּובה ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָּכמלוה
עד  הּדין, את עליו קּבל ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּדינֹו.
לּדין, ׁשּבאּו ׁשנים אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו והביאּוהּו, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּׁשלחּו
לֹו ואמר ,'ּביד לי 'מנה ואמר: חברֹו את מהן אחד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָותבע
אּתה  'חּיב הּדּינין ׁשאמרּו ּבין - ּבידי' ל יׁש 'הן, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּנתּבע:

'ּפרעּתי' ואמר ויצא לֹו', 'ּתן לֹו ׁשאמרּו ּבין לֹו', [אחר לּתן ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
חזר שחייבוני] אם ,לפיכ ׁשּפרעֹו. הּסת ויּׁשבע נאמן, -ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לּדּינ  לֹו,הּתֹובע ּכֹותבין אין - הֹודיתֹו' לי 'ּכתבּו ואמר: ים, ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ
ואמר  ויצא ּדין, ּבבית ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי וכן ּפרעֹו. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּמא
עדים  היּו ׁשּנׁשּבע. אֹותֹו מׁשּביעין ואין נאמן, - ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ'נׁשּבעּתי'
ׁשבּועה; לאֹותּה ּכפרן החזק נׁשּבע, ׁשּלא אֹותֹו ְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֻמעידין
ּבעל  לֹו ׁשּיֹודה עד 'נׁשּבעּתיה', לֹומר לעֹולם נאמן ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָואינֹו

ּבפניהם. ׁשּנׁשּבע עדים יביא אֹו ְְִִִִִֵֵֶֶַָּדינֹו,
.Â צא' לֹו: ואמרּו לּׁשני, האחד ונתחּיב לּדין, ׁשּבאּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשנים

אֹותֹו מעידים ועדים 'ּפרעּתי', ואמר: וחזר ויצא לֹו', ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּתן
'חּיב  לֹו: אמרּו ממֹון. לאֹותֹו ּכפרן החזק - ּפרעֹו ְְְְְֶַַַָָָָָֹֻׁשּלא
מעידין  ועדים 'ּפרעּתי', ואמר: וחזר ויצא לֹו', לּתן ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָאּתה

נׁשמט ׁשּזה ּכפרן; החזק לא - ּפרעֹו ׁשּלא [מתחמק]אֹותֹו ְְְְִֶֶֶַַָָָֹֹֻ
וטען  אחרת, ּפעם חזר אם ,לפיכ ּדינֹו. ׁשּיחקרּו עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָמהם,
עדים  ׁשם היּו ולא ּבפניהם, ּבֹו ׁשּנתחּיב הּממֹון זה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּפרע
ׁשּפרעֹו, הּסת נׁשּבע זה הרי - ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמכחיׁשין
הּלוה  ּכׁשּיֹודה ּבספרד, הּדעת ּבקיאי היּו ,לפיכ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹונפטר.
ּדין: ּבית ּבפני לֹו אֹומר ּדין, ּבבית ׁשבּועה ּכׁשּיתחּיב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָאֹו
ּבפני  אּלא לי יּׁשבע ׁשּלא אֹו יפרעני ׁשּלא עדים, עליו ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ'היּו

ִֵעדים'.
.Ê,'מנה הּתֹובע לזה חּיב 'ׁשאני ּדין ּבבית ׁשהֹודה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמי

ּבֹו, ׁשהֹודיתי זה חֹובֹו לֹו ׁשּפרעּתי 'נזּכרּתי אמר : ּכ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָואחר
העדים' ּפיהם;והרי על ועֹוׂשין מֹועלת, עדּות זה הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

מעֹולם'. לויתי 'לא ּכאֹומר ואינֹו עדיו, הכחיׁש לא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָֹֹׁשהרי
.Á,אחרת טענה ולטען לחזר ּדין ּבבית לּטֹוען ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹיׁש

האחרֹונה, טענתֹו על וסֹומכין הראׁשֹונה, הּטענה ְְְְֲֲֲִִִַַַַַַָָָָָָלהכחיׁש
אמתלא נתן ׁשּלא ּפי על הראׁשֹונה;[סיבה]ואף לּטענה ְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָֹ

ולטען  לחזר לֹו יׁש וחזר, ּדין מּבית ׁשּיצא ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹואף
מאחר  אבל העדים. ׁשּיבֹואּו עד ׁשּירצה, טענה ּכל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּולהּפ
- עליה ׁשּסמ האחרֹונה טענתֹו ויכחיׁשּו העדים, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּיבֹואּו

להּׂשיאּה יכֹול ּכן [להפנותה]אינֹו אם אּלא אחרת, לטענת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּכמֹו ּבמׁשמעּה ויׁש עליה, ׁשּסמ לּטענה אמתלא ְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָנתן

האחרת הּטענה ּבזאת משותפת]ׁשהּׂשיא והּוא,[משמעותן . ְְֲִִֶֶֶַַַָָֹ
יכֹול  אינֹו - ּדין מּבית יצא אם אבל ּדין; מּבית יצא ֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹׁשּלא
לּמדּוהּו רעים אנׁשים ׁשּמא עדים, ׁשּבאּו אחר ולטען ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹלחזר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשקר. ׁשל ְְֵֵֶֶֶֶַָָֹטענֹות

ח  ¤¤ּפרק
ּפי ‡. על אף ידֹו, ּתחת ׁשהם זה ּבחזקת הּמּטלטלין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּכל

לֹו ידּועין האּלּו ׁשהּמּטלטלין עדים הּתֹובע ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשהביא
שלו] שהם ׁשּביד'[מפורסם זה 'ּכלי אֹו זה' 'ּבגד ּכיצד? .ְְְִֵֶֶֶֶֶַָ

אֹו ,'אצל הפקדּתיו ואני הּוא, ׁשּלי ,ּבית ׁשּבתֹו' ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַאֹו
יֹודעין ׁשהן העדים והרי ,ל אֹותֹו[מכירים]'הׁשאלּתיהּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָ

מכרּתֹו אּתה אּלא כי, 'לא אֹומר: והּנתּבע ּברׁשּותי', ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹמּקדם
הּנת  הרי - ּבמּתנה' לי 'נתּתֹו אֹו הּסת לי' נׁשּבע ּבע ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ונפטר.[מדרבנן] ,ְְִָ
ּכדי [המחזיק]טען·. עד לטען יכֹול - ּבידֹו מׁשּכֹון ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַַָָָֹ

חפץ[שוויו]ּדמיו ּבנקיטת ונׁשּבע כדאורייתא]; ,[קדוש, ְְְִִִֵֶַָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֵֶַונֹוטל,

עׂשּויין‚. ׁשאין ּבדברים אמּורים? ּדברים [מיוצרים ּבּמה ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָ
ּוכלי מתחילתם] ּופרֹות ּבגדים ּכגֹון ּולהׂשּכיר, ְְְְְְְִִִֵֵַַָלהׁשאיל

אבל  ּבהן. וכּיֹוצא סחֹורה ׁשל ּודברים הּבית ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּתׁשמיׁש
ּתחת  ׁשהן ּפי על אף - ּולהׂשּכיר להׁשאיל העׂשּויין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָּדברים
ׂשכרֹו ולא זה ּכלי לֹו הׁשאיל ׁשּלא ּפי על ואף זה, ׁשל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹידֹו
ׁשהיה  ראּובן ּכיצד? ּבעליהם. ּבחזקת הם הרי - ּבעדים ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלֹו
ׁשהּוא  עדים לֹו ויׁש ּולהׂשּכיר, להׁשאיל העׂשּוי ּכלי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָלֹו
טֹוען  ּוראּובן ׁשמעֹון, יד ּתחת הּכלי אֹותֹו והרי לֹו, ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָידּוע
לי', מכרּתֹו 'אּתה טֹוען: וׁשמעֹון ׂשכּור, אֹו ׁשאּול ְְְְִִֵֶַַָָָׁשהּוא
נאמן; אינֹו - ּבידי' 'מׁשּכנּתֹו אֹו ּבמּתנה', לי נתּתֹו ְְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָ'אּתה
ׁשמעֹון. טענת על הּסת ונׁשּבע ּכליֹו, נֹוטל ראּובן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָאּלא
הּגאֹונים  והֹורּו ּכליֹו. נֹוטל ראּובן הרי ׁשמעֹון, מת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַואפּלּו

ליֹורׁש ׁשּטֹוענין לפי הּסת, .[בשבילו]ׁשּיּׁשבע ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָ
ּביד „. ועֹומד נראה זה ּכלי ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה

ּפלֹוני  'ּכלי לׁשמעֹון: ואמר ראּובן, טען אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָׁשמעֹון.
עדים  לי יׁש והרי אלי, הֹוציאֹו הּוא, וׂשכּור אצל לי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָיׁש
'אּתה  לי', מכרּתֹו 'אּתה ׁשמעֹון: לֹו ואמר לי', ידּוע ְְְְִִִֶַַַַַָָָָׁשהּוא
ונפטר; הּסת ׁשמעֹון ונׁשּבע נאמן, - ּבמּתנה' לי ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָנתּתֹו
ּכלי  ּבידי ואין מעֹולם, ּדברים היּו 'לא לֹומר ׁשּיכֹול ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹמּתֹו

לי'. מכרּתֹו ואּתה אצלי, 'יׁשנֹו לֹומר נאמן - ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָזה'
הּכלי ‰. ּבעל ּכׁשהיה אּלא אמּורים, הּדברים ּכל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָאין

אם  אבל .'ל 'הׁשאלּתיהּו אֹו ,'אצל הפקדּתיו 'אני ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָטֹוען:
והביא  'נגזל', אֹו 'אבד' אֹו ונגנב' ׁשּלי היה זה 'ׁשּכלי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָטען
'איני  אֹומר: ידֹו ּתחת ׁשהּוא וזה לֹו, ידּוע ׁשהּוא ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעדים
- ּבמּתנה' לי 'נתנּוהּו אֹו לי' מכרּוהּו אחרים אבל ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָיֹודע,
ּולהׂשּכיר, להׁשאיל העׂשּויין מּדברים ׁשהּוא ּפי על ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָאף
ּכלל, נׁשּבע ואינֹו ּבידֹו; ׁשהּוא זה ּביד הּכלי את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמעמידין

טֹוען לֹו אין .[תובע]ׁשהרי ֲֵֵֵֶ
.Â יּׁשבע - ּכליהן ׁשּנגנבּו חזקה הראׁשֹונים לּבעלים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָיצא
הֹוציא[הנתבע]זה ּכּמה חפץ ויּטל,[שילם]ּבנקיטת , ְְִִִִֵֶֶַַָֹ

ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו הראׁשֹונים, לּבעלים הּכלים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָויחזיר
ּבמּת לי 'נתּתֹו אֹו לי', מכרּתֹו 'אּתה טען: אף ּגנבה. - נה' ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָ
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החזק אם - ידי' ׁשּבאּו[אומת]ּכתב אֹו ּדין, ּבבית ידֹו ּכתב ְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ
ּומׁשּלם. ּכפרן, החזק זה הרי - ידֹו ּכתב ׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֻעדים

'והלא „. הּנטען: לֹו אמר ,'ּביד לי והּוא ,הלויתי ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹ'מנה
ואמרּו: ּופלֹוני ּפלֹוני ּובאּו ּופלֹוני', ּפלֹוני ּבפני ְְְְְְְְְִִִִִִֵַָָּפרעּתי

ּדבר  היּו ּכפרן 'לא החזק לא - מעֹולם' העדים ים ׁשאין ; ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻ
ּבֹו עדים ׁשהם ּדבר אּלא אותם]זֹוכרין לפיכ,[כשמינו . ְְִִִֵֵֶֶָָָָ

מנה  לי 'ּתן ּבֹו, ּכּיֹוצא ויּפטר. הּסת, הּלוה ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹיּׁשבע
'לא  הּנטען: ואמר ּפלֹוני', עּמּוד ּבצד ואּתה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹׁשהלויתי
לא  - ׁשעמד עדים ּובאּו מעֹולם', זה עּמּוד ּבצד ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעמדּתי
ּבהם  ׁשאין לדברים ּדעּתֹו מׂשים אדם ׁשאין ּכפרן; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻהחזק

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹמּמׁש.
הּנטען:‰. ואמר העדים', והרי ,ׁשהלויתי מנה לי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ'ּתן

אֹותם  'הבא לּלוה: אֹומרין - ּופלֹוני' ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי'ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹ
אחרת  למדינה ׁשהלכּו אֹו ׁשּמתּו, אֹו ּבאּו, לא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוהּפטר'.
אֹותֹו מצריכים אנּו ׁשאין ׁשּפרעֹו; הּסת יּׁשבע - ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלהביאם
ׁשהּמלוה  מּׁשבּועה, אף ּולהּפטר ּדבריו לברר אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלהביאן

ּבעדים  לפרעֹו צרי אינֹו ּבעדים, חברֹו ׁשּבארנּו.את ּכמֹו , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ
.Â,'הן' לֹו: אמר ,'ּביד לי 'מנה עדים: ּבפני לֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאמר

'מׁשּטה ואמר: עדים, והביא ּבּדין ּתבעֹו [משחק]למחר ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
היּו 'לא אמר: אפּלּו - ּכלּום' ּבידי לֹו ואין ּבֹו, ְְְֲִִִִֵַָָָָֹהייתי
ּכלּום; ּבידֹו לֹו ׁשאין הּסת ונׁשּבע ּפטּור, - מעֹולם' ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָּדברים
אין  עדּות, ׁשאינֹו ודבר עדי', 'אּתם להם אמר לא ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהרי

המלוה]אדם - היּו[ובענייננו 'לא אמר אם ,ּולפיכ זֹוכרֹו; ְְִִַָָָָָֹ
ּכפרן. החזק לא מעֹולם', ְְְִֵַַָָָֹֻּדברים

.Ê,הּגדר אחֹורי עדים לֹו הטמין אפּלּו אּלא עֹוד, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָֹולא
ׁשּיעיד  רצֹונ' 'הן', לֹו: אמר ,'ּביד לי 'מנה לֹו: ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָואמר
למחר, ּבּדין ּתכּפני ׁשּמא 'לאו, לֹו: אמר ּופלֹוני'? ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָּפלֹוני
- העדים ּבאּלּו ּבּדין ּתבעֹו ּולמחר ,'ל אּתן מה לי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָואין
היּו 'לא ׁשאמר ּבין ּבֹו', הייתי 'מׁשּטה ואמר ׁשּטען ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבין
ּכאן  ׁשאין ונפטר; הּסת נׁשּבע זה הרי - מעֹולם' ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּדברים
ּבפני  הּמלוה יאמר אֹו עדי', 'אּתם הּלוה ׁשּיאמר עד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹעדּות,
ּכפרן  החזק לא ּכזֹו, ּבעדּות אבל הּלוה. ויׁשּתק .הּלוה, ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֻ

רׁשּו' 'קב לֹו קֹורין ׁשהיּו ּבאחד חובות]מעׂשה ,[הרבה ְְֲִֶֶֶַַָָ
ׁשאני  הּוא 'מי אמר: - הרּבה חֹובֹות עליו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּכלֹומר
הּוא: ואמר ּותבעֹו, ּפלֹוני ּובא ּופלֹוני', ּפלֹוני אּלא לֹו, ְְְְְִִִֶַַָָָָָחּיב
ויּפטר. הּסת יּׁשבע חכמים, ואמרּו ּכלּום'. לֹו חּיב ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ'איני
- הרּבה ממֹון ּבעל ׁשהּוא עליו אֹומרים היּו אחד ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָוכן
ּפֹורעֹו הייתי הלא ממֹון, לי היה 'אּלּו אמר: מיתתֹו ְְֲִִִִִִַַָָָָָָֹּבׁשעת
ּופלֹוני  ּפלֹוני אֹותֹו ּבאּו מיתתֹו ואחר ּופלֹוני'; ְְְְְִִִִִִַַָָלפלֹוני
עׂשּוי  ׁשאדם ּכלּום; להם 'אין חכמים: ואמרּו ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹלתּבע.
ּבעלי  ּבניו הּניח וׁשּלא ממֹון, ּבעל ׁשאינֹו עצמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלהראֹות

אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִִֵֵֵַָָֹממֹון'.
.Áׁשהּמטמין ּפי על וכן [מחביא]אף עדּות, אינּה עדים ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

לחברֹו האֹומר וכן אֹותֹו, ׁשֹומעין ועדים מעצמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָהּמֹודה
אּלּו ּכל - 'הן' לֹו: ואמר ,'ּביד לי 'מנה עדים: ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָּבפני

לב  ּכׁשּיבֹואּו ּבהם, וכּיֹוצא לּנתּבע:הּדברים אֹומרין ּדין, ית ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
לֹו 'אין אמר: ?'אצל לֹו ּׁשּיׁש מה לזה ּתּתן לא ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ'לּמה

ּכ אּלּו ּבפני אמרּת אּתה 'והלא לֹו: אֹומרים ּכלּום', ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹאצלי
הרי  וׁשּלם, עמד אם .'מעצמ הֹודית 'אּתה אֹו ,'ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָוכ

טען לא ואם עצמו]מּוטב; לֹו[לפטור טֹוענין אין , ְֲִִֵַָָֹ
'לא [במקומו] אֹו ּבֹו', הייתי 'מׁשּטה ואמר: טען אם אבל .ְְֲִִִֶַַַָָָָֹ

נתּכּונּתי' עצמי את להׂשּביע 'ׁשּלא אֹו מעֹולם', ּדברים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהיּו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּסת ונׁשּבע ּפטּור, -ְְְְִֵֵֶֶַָָ

ה'תשע"ה  מרחשון י"ח שלישי יום

ז  ¤¤ּפרק
להם ‡. ואמר מנה, אצלֹו לפלֹוני ׁשּיׁש ׁשנים ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּמֹודה

'אּתם  אמר ׁשּלא ּפי על אף - ׂשיחה ּדר לא הֹודיה, ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבדר
עּמֹו הּתֹובע ׁשאין ּפי על ואף ּתבעֹועדי', עדּות. זֹו הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

אין  מעֹולם', ּדברים היּו 'לא אמר: אם - למחר ְְִִִֵֵַַָָָָָָֹּבּדין
נׁשּבע, - אחד עד היה ואם ּפיהם. על ּומׁשּלם לֹו; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשֹומעין
ואמר: אּלּו, ּבעדים ּכׁשּתבעֹו טען הֹודיה. ּדר ואמר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהֹואיל
הּסת. ונׁשּבע נאמן, - הֹודיתי' עצמי את להׁשּביע ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ'ׁשּלא
לטען  יכֹול אינֹו - עּמֹו הּתֹובע היה ּבפניהם ּכׁשהֹודה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואם
טען  אם אבל הֹודיתי'; עׁשיר ׁשאיני להראֹות 'ּכדי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָולֹומר,

הּסת  ונׁשּבע נאמן .ׁשּנתן, ְְֱִֵֶֶֶַָָָ
'מׁשּטה ·. ולֹומר לחזר יכֹול אינֹו ׁשנים, ּבפני הּמֹודה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּכל

ׁשלׁשה; ּבפני הֹודה אם לֹומר, צרי ואין ּבֹו', אבל הייתי ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֹ
ּבדר[אלא] האֹומר ׁשּכל ּפיו; ּבהֹודית לּתן אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָמחּיבין

אּלא  ּכֹותבין, אין אבל עדי'. 'אּתם ּכאֹומר זה הרי ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהֹודיה,
להּמל ּוצריכין לֹו'; ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו להם: אמר ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָאם

למוסרו]ּבֹו אם ּבבית [בלווה הֹודה אם וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,ְְְְִֵֵֵֶַָ
לֹו ׁשּׁשלחּו אחר אּלּו[שליח]ּדין הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשּלא  ּכדי ׁשניהם, את מּכירין ּדין ּבית ׁשּיהיּו והּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַֹּכֹותבין;
אחר. איׁש לחּיב ׁשניהם ְְֲִִֵֵֵֶַַַיערימּו

ּבּמקֹום ‚. מעצמן יֹוׁשבין ׁשהיּו ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבית
וקבל הּתֹובע ּובא להם, וׁשלחּו[טען]הּקבּוע לפניהם, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

אּלּו הרי - ּבפניהם והֹודה ּובא הּנתּבע, אצל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשליח
ולא  קבּועין, היּו לא אם אבל ּדינֹו. לבעל ונֹותנין ְְְְְְֲִִִִִַַָָֹֹּכֹותבין,
והֹודה  הּׁשלׁשה, והֹוׁשיב אֹותם קּבץ אפּלּו - לֹו ְְְְֲִִִֵַָָָָֹׁשלחּו
הּתֹובע, ּכ אחר ּובא ּדּינין', עלי 'היּו ואמר: ְְֱִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבפניהם
לֹו נתן ׁשּמא ּכֹותבין; אין - הֹודיתֹו' לי  'ּכתבּו ְְְִִִֵֶַַָָָָָואמר:

ּדברים [פרעו] ּבּמה ּבּׁשטר. אֹותֹו ּתֹובע זה ונמצא ,ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
ּבמּטלטל  ּבקרקעֹותאמּורים? הֹודה אם אבל [קרקע ין. ְְְְְֲֲִִִִַַָָָ

מּידֹו,מסויימת] קנּו ׁשּלא ּפי על אף - ׁשנים ּבפני אפּלּו ,ְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹ
ונֹותנין; ּכֹותבין אּלּו הרי - לֹו' ּותנּו 'ּכתבּו להם אמר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָֹולא
ׁשנּיה. ּפעם ּתֹובעֹו ונמצא לֹו, יּתן ׁשּמא לחש ּכאן ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשאין

ּכתבּו„. לנּו 'אמר ּבֹו ּכתּוב היה ולא ׁשּיצא, הֹודיה ְְְִֶַַָָָָָָָָָֹׁשטר
לא  ׁשאּלּו היא, ׁשחזקה ּכׁשר; הּוא הרי - לֹו' ּותנּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָֹוחתמּו

ּכֹותבין  היּו לא לֹו', ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו להן היה אמר . ְְְְְִִִֶַָָָָָֹ
אין  אם - ּדין' ּבבית לפנינּו ּפלֹוני 'הֹודה ּבּׁשטר: ְְְְִִִֵֵֵַָָָָּכתּוב
ׁשהיּו מּכללן ׁשּׁשֹומעין ּדברים אֹו ׁשלׁשה, ׁשהיּו ּבֹו ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָֹּכתּוב
ׁשהֹודיה  ודּמּו וטעּו היּו, ׁשנים ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹׁשלׁשה
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ּדין  ּבֹו ּדנין אין ,ּולפיכ היא; ּדין ּבבית הֹודיה ְְְִִִִִִִֵֵַָָָָּבׁשנים
ּכׁשר. ְֵָָׁשטר

ּבארנּו‰. ּדין,ּכבר ּבבית העדּות אֹו ּדין ּבבית ׁשההֹודיה , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
לבעל  ונֹותנין ּכֹותבין ,ּולפיכ ּבׁשטר; הּכתּובה ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָּכמלוה
עד  הּדין, את עליו קּבל ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּדינֹו.
לּדין, ׁשּבאּו ׁשנים אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו והביאּוהּו, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּׁשלחּו
לֹו ואמר ,'ּביד לי 'מנה ואמר: חברֹו את מהן אחד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָותבע
אּתה  'חּיב הּדּינין ׁשאמרּו ּבין - ּבידי' ל יׁש 'הן, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּנתּבע:

'ּפרעּתי' ואמר ויצא לֹו', 'ּתן לֹו ׁשאמרּו ּבין לֹו', [אחר לּתן ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
חזר שחייבוני] אם ,לפיכ ׁשּפרעֹו. הּסת ויּׁשבע נאמן, -ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לּדּינ  לֹו,הּתֹובע ּכֹותבין אין - הֹודיתֹו' לי 'ּכתבּו ואמר: ים, ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ
ואמר  ויצא ּדין, ּבבית ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי וכן ּפרעֹו. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּמא
עדים  היּו ׁשּנׁשּבע. אֹותֹו מׁשּביעין ואין נאמן, - ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ'נׁשּבעּתי'
ׁשבּועה; לאֹותּה ּכפרן החזק נׁשּבע, ׁשּלא אֹותֹו ְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֻמעידין
ּבעל  לֹו ׁשּיֹודה עד 'נׁשּבעּתיה', לֹומר לעֹולם נאמן ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָואינֹו

ּבפניהם. ׁשּנׁשּבע עדים יביא אֹו ְְִִִִִֵֵֶֶַָּדינֹו,
.Â צא' לֹו: ואמרּו לּׁשני, האחד ונתחּיב לּדין, ׁשּבאּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשנים

אֹותֹו מעידים ועדים 'ּפרעּתי', ואמר: וחזר ויצא לֹו', ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּתן
'חּיב  לֹו: אמרּו ממֹון. לאֹותֹו ּכפרן החזק - ּפרעֹו ְְְְְֶַַַָָָָָֹֻׁשּלא
מעידין  ועדים 'ּפרעּתי', ואמר: וחזר ויצא לֹו', לּתן ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָאּתה

נׁשמט ׁשּזה ּכפרן; החזק לא - ּפרעֹו ׁשּלא [מתחמק]אֹותֹו ְְְְִֶֶֶַַָָָֹֹֻ
וטען  אחרת, ּפעם חזר אם ,לפיכ ּדינֹו. ׁשּיחקרּו עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָמהם,
עדים  ׁשם היּו ולא ּבפניהם, ּבֹו ׁשּנתחּיב הּממֹון זה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּפרע
ׁשּפרעֹו, הּסת נׁשּבע זה הרי - ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמכחיׁשין
הּלוה  ּכׁשּיֹודה ּבספרד, הּדעת ּבקיאי היּו ,לפיכ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹונפטר.
ּדין: ּבית ּבפני לֹו אֹומר ּדין, ּבבית ׁשבּועה ּכׁשּיתחּיב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָאֹו
ּבפני  אּלא לי יּׁשבע ׁשּלא אֹו יפרעני ׁשּלא עדים, עליו ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ'היּו

ִֵעדים'.
.Ê,'מנה הּתֹובע לזה חּיב 'ׁשאני ּדין ּבבית ׁשהֹודה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמי

ּבֹו, ׁשהֹודיתי זה חֹובֹו לֹו ׁשּפרעּתי 'נזּכרּתי אמר : ּכ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָואחר
העדים' ּפיהם;והרי על ועֹוׂשין מֹועלת, עדּות זה הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

מעֹולם'. לויתי 'לא ּכאֹומר ואינֹו עדיו, הכחיׁש לא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָֹֹׁשהרי
.Á,אחרת טענה ולטען לחזר ּדין ּבבית לּטֹוען ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹיׁש

האחרֹונה, טענתֹו על וסֹומכין הראׁשֹונה, הּטענה ְְְְֲֲֲִִִַַַַַַָָָָָָלהכחיׁש
אמתלא נתן ׁשּלא ּפי על הראׁשֹונה;[סיבה]ואף לּטענה ְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָֹ

ולטען  לחזר לֹו יׁש וחזר, ּדין מּבית ׁשּיצא ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹואף
מאחר  אבל העדים. ׁשּיבֹואּו עד ׁשּירצה, טענה ּכל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּולהּפ
- עליה ׁשּסמ האחרֹונה טענתֹו ויכחיׁשּו העדים, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּיבֹואּו

להּׂשיאּה יכֹול ּכן [להפנותה]אינֹו אם אּלא אחרת, לטענת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּכמֹו ּבמׁשמעּה ויׁש עליה, ׁשּסמ לּטענה אמתלא ְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָנתן

האחרת הּטענה ּבזאת משותפת]ׁשהּׂשיא והּוא,[משמעותן . ְְֲִִֶֶֶַַַָָֹ
יכֹול  אינֹו - ּדין מּבית יצא אם אבל ּדין; מּבית יצא ֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹׁשּלא
לּמדּוהּו רעים אנׁשים ׁשּמא עדים, ׁשּבאּו אחר ולטען ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹלחזר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשקר. ׁשל ְְֵֵֶֶֶֶַָָֹטענֹות

ח  ¤¤ּפרק
ּפי ‡. על אף ידֹו, ּתחת ׁשהם זה ּבחזקת הּמּטלטלין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּכל

לֹו ידּועין האּלּו ׁשהּמּטלטלין עדים הּתֹובע ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשהביא
שלו] שהם ׁשּביד'[מפורסם זה 'ּכלי אֹו זה' 'ּבגד ּכיצד? .ְְְִֵֶֶֶֶֶַָ

אֹו ,'אצל הפקדּתיו ואני הּוא, ׁשּלי ,ּבית ׁשּבתֹו' ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַאֹו
יֹודעין ׁשהן העדים והרי ,ל אֹותֹו[מכירים]'הׁשאלּתיהּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָ

מכרּתֹו אּתה אּלא כי, 'לא אֹומר: והּנתּבע ּברׁשּותי', ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹמּקדם
הּנת  הרי - ּבמּתנה' לי 'נתּתֹו אֹו הּסת לי' נׁשּבע ּבע ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ונפטר.[מדרבנן] ,ְְִָ
ּכדי [המחזיק]טען·. עד לטען יכֹול - ּבידֹו מׁשּכֹון ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַַָָָֹ

חפץ[שוויו]ּדמיו ּבנקיטת ונׁשּבע כדאורייתא]; ,[קדוש, ְְְִִִֵֶַָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֵֶַונֹוטל,

עׂשּויין‚. ׁשאין ּבדברים אמּורים? ּדברים [מיוצרים ּבּמה ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָ
ּוכלי מתחילתם] ּופרֹות ּבגדים ּכגֹון ּולהׂשּכיר, ְְְְְְְִִִֵֵַַָלהׁשאיל

אבל  ּבהן. וכּיֹוצא סחֹורה ׁשל ּודברים הּבית ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּתׁשמיׁש
ּתחת  ׁשהן ּפי על אף - ּולהׂשּכיר להׁשאיל העׂשּויין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָּדברים
ׂשכרֹו ולא זה ּכלי לֹו הׁשאיל ׁשּלא ּפי על ואף זה, ׁשל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹידֹו
ׁשהיה  ראּובן ּכיצד? ּבעליהם. ּבחזקת הם הרי - ּבעדים ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלֹו
ׁשהּוא  עדים לֹו ויׁש ּולהׂשּכיר, להׁשאיל העׂשּוי ּכלי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָלֹו
טֹוען  ּוראּובן ׁשמעֹון, יד ּתחת הּכלי אֹותֹו והרי לֹו, ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָידּוע
לי', מכרּתֹו 'אּתה טֹוען: וׁשמעֹון ׂשכּור, אֹו ׁשאּול ְְְְִִֵֶַַָָָׁשהּוא
נאמן; אינֹו - ּבידי' 'מׁשּכנּתֹו אֹו ּבמּתנה', לי נתּתֹו ְְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָ'אּתה
ׁשמעֹון. טענת על הּסת ונׁשּבע ּכליֹו, נֹוטל ראּובן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָאּלא
הּגאֹונים  והֹורּו ּכליֹו. נֹוטל ראּובן הרי ׁשמעֹון, מת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַואפּלּו

ליֹורׁש ׁשּטֹוענין לפי הּסת, .[בשבילו]ׁשּיּׁשבע ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָ
ּביד „. ועֹומד נראה זה ּכלי ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה

ּפלֹוני  'ּכלי לׁשמעֹון: ואמר ראּובן, טען אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָׁשמעֹון.
עדים  לי יׁש והרי אלי, הֹוציאֹו הּוא, וׂשכּור אצל לי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָיׁש
'אּתה  לי', מכרּתֹו 'אּתה ׁשמעֹון: לֹו ואמר לי', ידּוע ְְְְִִִֶַַַַַָָָָׁשהּוא
ונפטר; הּסת ׁשמעֹון ונׁשּבע נאמן, - ּבמּתנה' לי ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָנתּתֹו
ּכלי  ּבידי ואין מעֹולם, ּדברים היּו 'לא לֹומר ׁשּיכֹול ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹמּתֹו

לי'. מכרּתֹו ואּתה אצלי, 'יׁשנֹו לֹומר נאמן - ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָזה'
הּכלי ‰. ּבעל ּכׁשהיה אּלא אמּורים, הּדברים ּכל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָאין

אם  אבל .'ל 'הׁשאלּתיהּו אֹו ,'אצל הפקדּתיו 'אני ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָטֹוען:
והביא  'נגזל', אֹו 'אבד' אֹו ונגנב' ׁשּלי היה זה 'ׁשּכלי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָטען
'איני  אֹומר: ידֹו ּתחת ׁשהּוא וזה לֹו, ידּוע ׁשהּוא ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעדים
- ּבמּתנה' לי 'נתנּוהּו אֹו לי' מכרּוהּו אחרים אבל ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָיֹודע,
ּולהׂשּכיר, להׁשאיל העׂשּויין מּדברים ׁשהּוא ּפי על ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָאף
ּכלל, נׁשּבע ואינֹו ּבידֹו; ׁשהּוא זה ּביד הּכלי את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמעמידין

טֹוען לֹו אין .[תובע]ׁשהרי ֲֵֵֵֶ
.Â יּׁשבע - ּכליהן ׁשּנגנבּו חזקה הראׁשֹונים לּבעלים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָיצא
הֹוציא[הנתבע]זה ּכּמה חפץ ויּטל,[שילם]ּבנקיטת , ְְִִִִֵֶֶַַָֹ

ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו הראׁשֹונים, לּבעלים הּכלים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָויחזיר
ּבמּת לי 'נתּתֹו אֹו לי', מכרּתֹו 'אּתה טען: אף ּגנבה. - נה' ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָ
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העׂשּויין  מּדברים היה לא אם - ּגנבה ׁשם לֹו ׁשּיצא ּפי ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹעל
ּבידֹו. הּכלי ויעמד הּסת, נׁשּבע זה הרי ּולהׂשּכיר, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלהׁשאיל
על  ואף ּבידֹו, מּטלטלין לֹו ׁשּיׁש מי לכל למד, אּתה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמּכאן
- ויּפטר הּסת ויּׁשבע ּבידי', הן 'לקּוחין לֹומר ׁשּיכֹול ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּפי
יּׁשבע  - 'וכ ּכ לי חּיב אּתה אבל הן, ׁשּל' אמר: ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָאם
ונֹוטלין. הּנׁשּבעין ּכל ּכדין יּטל, ּכ ואחר חפץ ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹּבנקיטת

.Ê אף - ּולהׂשּכיר להׁשאיל העׂשּויין ּדברים ּבידֹו ׁשהיּו ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָמי
ּפלֹוני  אבל ,ׁשּל ׁשהיּו אני 'יֹודע לֹו: ואמר ׁשהֹודה ּפי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָעל
מּידֹו, אֹותן מֹוציאין אין - ּבמּתנה' לי 'נתנם אֹו לי', ְְְִִִִִֵַָָָָָָָָמכרם
למּכר  עׂשּוי ׁשאדם לֹו; ידּועין ׁשהיּו עדים זה הביא ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאפּלּו

ּכליו. ֵֶָאת
.Áאֹו ,'ל הׂשּכרּתים 'אני ואמר: עליו זה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָטען

מּדברים  היּו ואם מּידֹו. אֹותן מֹוציאין - 'ל ְְְְְִִִִִִִִַָָָָ'הׁשאלּתים
הּסת  נׁשּבע זה הרי - ּולהׂשּכיר להׁשאיל עׂשּויין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשאין
ויעמיד  לקח; מּפלֹוני אּלא הׂשּכיר, ולא לֹו הׁשאיל ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָֹֹׁשּלא

ּבידֹו. ְֵָָּכליו
.Ëהעׂשּויין ּדברים ּבין ּתטעה ּולהׂשּכיר,אל להׁשאיל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ

רּבים  ׁשּטעּו ּכמֹו ּולהׂשּכיר, להׁשאיל ׁשּדרּכן ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָלדברים
ל  ודרּכן להׁשאיל, ראּויין הּדברים ׁשּכל הׁשאיל;ּוגדֹולים. ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ

להׁשאיל. ראּויין - ּומּטתֹו ּומּצעֹו, אדם, ׁשל חלּוקֹו ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָאפּלּו
הּכלים  הם - ּולהׂשּכיר להׁשאיל העׂשּויין ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָאבל
ּכדי  עׂשּיתן, מּתחּלת אֹותם עֹוׂשין הּמדינה אֹותּה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּבני
ּכמֹו לבעליהן, הן והרי ׂשכרן, ולּטל ּולהׂשּכירן ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹלהׁשאילן
עּקר  הּכלים, אּלּו ּכ קּים. והּגּוף ּפרֹותיה ׁשאֹוכל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָקרקע

הּיֹורֹות ּכגֹון - ּבׂשכרן להנֹות ּכדי [קערות]עׂשּיתן ְְְֲִִֵֵַָָָָָ
הּמׁשּתאֹות, ּבבית ּבהן ׁשּמבּׁשלין נחׁשת ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹהּגדֹולֹות

הּטּוח הּנחׁשת חלי אֹותֹו[מצופה]ּוכגֹון ׁשּׂשֹוכרין ּבזהב ְְְְֲִִֶֶַַַָָֹ
אינן  הּכלים אּלּו עׂשּית ׁשעּקר ּבֹו; להתקּׁשט ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָלּכּלה
ּבביתֹו, הּבית ּבעל ּבהן להׁשּתּמׁש ולא עצמן, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹלמכירת
להׂשּכירן  אֹו ּכנגּדן, להנֹות ּכדי לאחרים להׁשאילן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא
ויׁש הּכלים, מּׁשאר ּכלי לאדם היה אם וכן ׂשכרן. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָָֹולּטל
ׁשהּוא  לֹו והחזק ּומׁשאילֹו, ּתמיד מׂשּכירֹו ׁשהּוא עדים ְְְְִִִִֵֶֶַַַָֻלֹו
להׁשאיל  העׂשּויין ּככלים הּוא הרי - ּולהׂשּכיר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָלהׁשאיל

ְְִַּולהׂשּכיר.
.È עליו מקּפידין אדם ּובני מּׂשכרֹו, מרּבה ׁשהפסדֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּוכלי

עׂשּוי  ׁשאינֹו ּבחזקת הּוא הרי - אֹותֹו יׁשאילּו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָֹׁשּלא
אפּלּו ,לפיכ ׁשחיטה; ׁשל סּכין ּכגֹון ּולהׂשּכיר, ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָלהׁשאיל
ּבהם  מבּטלין אין - זה הׂשּכירֹו אֹו ׁשהׁשאילֹו עדים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָּבאּו
ׁשהרי  לדברינּו, ראיה הּכלים. ּככל הּוא הרי אּלא ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחזקתֹו,

הֹוציא ּבֹומיוחדות][מספרייםזֹוג[בדין]רבא ׁשעֹוׂשין ִִֶָָ
ּולהׂשּכיר; להׁשאיל העׂשּויין ּבדברים הּגדה, וספר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּסרּבל
להׁשאיל  העׂשּויים מּדברים ׁשהן ּבעדים לֹו ׁשּנתּברר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָולּולי

היתֹומים  יד מּתחת הֹוציאן לא הּזֹוגֹות .ּולהׂשּכיר, ׁשאר הא ְְְְִִִִַַַַַַָָָֹ
ראּויין  ׁשהן ּפי על אף זה, ּדין ּבכלל אינם - הּספרים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּוׁשאר
ׁשל  ּדבר והּוא ּבּדין, ּגדֹול עּקר זה ודבר ּולהׂשּכיר. ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָלהׁשאיל
ּדעת, למֹוצאי הּוא ּוברּור ּבֹו, ולדּון עליו לסמ ׁשראּוי ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹטעם

יּלֹוז. לא עיניו, לנגד אֹותֹו לׂשּום לּדּין ְְִֵֶֶַַָָָָֹוראּוי

ט  ¤¤ּפרק
ּכלים ‡. אחד ידֹו, ׁשּתחת ּבּכלים חזקה לֹו אין - ֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהאּמן

ּכיצד? הּכלים. ׁשאר ואחד ּולהׂשּכיר להׁשאיל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהעׂשּויין
ׁשהּכלי  יֹודעין ׁשהן עדים והביא האּמן, ּביד ּכליֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻראה
והאּמן  ,'ל נתּתיו 'לתּקן ואֹומר: טֹוען והּוא ׁשּלֹו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּזה
אֹו 'ּבמּתנה', אֹו ּבמכירה' אּלא לידי ּבא 'לא ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹאֹומר:
לידי  ׁשּבא אחר לי מכרּתֹו 'אּתה לי', נתּתֹו 'אּתה ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּטען:
הּכלי  ּבעל - ּבעדים ׁשּלא לֹו ׁשּמסרֹו ּפי על אף - ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹלתּקנֹו'
הּסת  הּבית ּבעל ויּׁשבע האּמן; מּיד אֹותֹו ּומֹוציאין ְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻנאמן,

ׁשּלא [דרבנן] ּפי על ׁשאף ׁשּדנּו, ּגאֹונים ויׁש טענתֹו. ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹעל
וראה  הֹואיל - ׁשּלֹו הּכלי ׁשּזה עדים הּבית ּבעל ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהביא
אין  - לֹו ּומכרֹו ׁשּלֹו, ׁשהיה לֹו מֹודה האּמן והרי ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכליֹו,
וׁשּלי  מעֹולם, ּדברים היּו 'לא אמר: אם אבל נאמן; ְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻהאּמן
ּבעל  הביא ואם הּסת. ונׁשּבע נאמן, האּמן - זה' ּכלי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻהּוא

נאמן  האּמן אין לֹו, ידּוע הּזה ׁשהּכלי עדים ודין הּבית . ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבעיני. הּוא ּפלא ְֵֶֶֶַזה,

ּפלֹוני ·. 'ּכלי ואמר: טען אּלא האּמן, ּביד הּכלי ראה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֻלא
אֹו לי', ּומכרּתֹו 'חזרּת אֹומר: והאּמן לתּקן', ל ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֻנתּתיו

ונפטר  הּסת נׁשּבע האּמן - לי' לֹומר 'נתּתֹו ׁשּיכֹול מּתֹו , ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻ
- ּבעדים לתּקן לֹו מסרֹו ואפּלּו מעֹולם'. ּדברים היּו ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹ'לא
;'ל 'החזרּתיו לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו נאמן, האּמן ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻהרי
לֹו להחזיר צרי אינֹו ּבעדים, חברֹו אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשהּמפקיד
מחּיבין  ואין ונפטר, הּסת האּמן נׁשּבע ,לפיכ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻּבעדים.
הרי  - ונראה הֹואיל - הֹוציאֹו ואם הּכלי. להֹוציא ְְְְְֲִִִִִִֵַָאֹותֹו
ּפי  על אף ונֹוטלֹו, ׁשּלֹו ׁשהּוא עדים מביא הּבית ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַּבעל
טען  אם ,לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו עדים, ּבלא לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּמסרֹו

קצצּת 'ׁשּתים ואמר: ּובעל [סיכמת]האּמן ּבׂשכרי', לי ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֻ
הּכלי  היה אם - אחת' אּלא ל קצצּתי 'לא אֹומר: ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּבית
יכֹול  ואינֹו חזקה, ּבֹו לֹו אין והאּמן הֹואיל - ּבפניהם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻנראה
ּבנקיטת  נׁשּבע הּבית ּבעל הרי ּבידֹו, לקּוח ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹלטען
אין  ואם ונֹותן. ּבׂשכירּות, ׁשּבארנּו ּכמֹו הּקציצה על ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָחפץ
'לקּוח  לֹומר נאמן והאּמן הֹואיל - ּבפניהם נראה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּכלי

ּדמיו ּכדי עד לטען יכֹול ּבידי', ונׁשּבע [שוויו]הּוא , ְְְְְִִִֵַָָָָָֹ
חפץ ונֹוטלין,[קדוש]ּבנקיטת הּנׁשּבעין ּכל ּכדר ונֹוטל, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
ׁשּירד‚. הן [הפסיק]אּמן הרי - האּמן ּובן מאּמנּותֹו ֲֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻֻ

הּמּטלטלין  ּבכל חזקה להן ויׁש אדם, ּכל ּכמֹוּכׁשאר  ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

ויצא „. הּבית, ּבעל ּבפני חברֹו ׁשל לביתֹו ׁשּנכנס ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמי
ּכנפיו ּתחת לֹו טמּונין בגדו]וכלים רֹואין [כנפי והעדים , ְְְְִִִִֵֵַַָָָ

לי  'החזר לֹו: ואמר הּבית ּבעל ּתבעֹו זמן ּולאחר ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָָאֹותֹו,
הן  'לקּוחין אֹומר: והּוא העדים', והרי ,ׁשהׁשאלּתי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָּכלי
ׁשּלא  טענתֹו על הּסת הּבית ּבעל ונׁשּבע נאמן. אינֹו - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבידי'
ּדברים  ּבּמה לּבעלים. הּכלים ויחזרּו נתנן, ולא ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמכרן
וזה  ּכליו, את למּכר עׂשּוי ׁשאינֹו הּבית ּבבעל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאמּורים?
ואֹותן  להצניע, ּדרּכֹו אין ּכנפיו, ּתחת הּכלים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשהֹוציא
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להחזיר, חּיב לפיכ להצניען; אדם ּבני ּדר אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּכלים,
העׂשּוי  הּבית ּבעל אבל ּבהן. לכּפר אּלא הצניען ׁשּלא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלפי

זה ׁשאין ּפי על אף - ּכליו את קניתי]למּכר צנּוע,[הטוען ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
זה  הרי - הּכנפים ּתחת להטמינן הּכלים אֹותן  ּדר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואין
מגּלין  ּבהן יצא אם וכן ּבידֹו. לקּוחין ׁשהן הּסת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻנׁשּבע
את  למּכר עׂשּוי הּבית ּבעל ׁשאין ּפי על אף - עדים ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּבפני
נצרכּו ׁשּמא ּבידי', הן 'לקּוחין לֹומר נאמן זה הרי - ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכליו
העׂשּויין  מּדברים יהיּו ׁשּלא ּובלבד ּומכר; מעֹות ְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹלֹו
להׁשאיל  העׂשּויין ּדברים אבל ּולהׂשּכיר. ְְְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָלהׁשאיל
ואף  ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבעליהן, ּבחזקת הם לעֹולם - ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּולהׂשּכיר
עׂשּוי  הּזה הּבית ׁשּבעל ּפי על ואף מגּלין, ׁשהֹוציאן ּפי ְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָֻעל
העׂשּוי  הּכלי ׁשּזה עדים לֹו ויׁש הֹואיל ּכליו, את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹלמּכר

לֹו הּוא ידּוע ּבלבד ּולהׂשּכיר שלו]להׁשאיל ,[שהוא ְְְְְִִִַַַַָ
ראיה  ׁשּיביא עד ּפנים, ּכל על זה מּיד אֹותֹו ְִִִִִֶֶַַַָָָָָמֹוציאין

ּכקרקעֹות לֹו נתנֹו אֹו לֹו, בעליהן]ׁשּמכרֹו בחזקת .[שהם ְְְְֶַָָָ
מּיד ‰. אֹותֹו מֹוציאין - ידֹו ּתחת ׁשהּכלי זה מת ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָאפּלּו

אֹו ׁשּלקחֹו לטען לאביו ׁשאין ׁשּכיון ׁשבּועה; ּבלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּיֹורׁש
להׁשּביעֹו יכֹול זה אין ּכ מׁשּכֹון, הּיֹורׁשׁשהּוא טען ואם . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הרי  - לֹו' 'מכרֹו אֹו לאבי' נתנֹו 'ּבפני ואמר: וּדאי, ְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָטענת
ּבארנּו, ּוכבר הּנׁשּבעין. ּכל ּכׁשאר הּסת, נׁשּבע הּבית ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעל
יחזיר  ּכ ואחר הּסת, הּבית ּבעל ׁשּיּׁשבע ׁשהֹורה, מי ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּיׁש

לזה. נֹוטה ּדעּתי ואין הּיֹורׁש; מּיד ְְְִִִֵֵֶַַַָָּכליֹו
.Âקרּדם ׁשּלקח ּדקלֹו[גרזן]מי לגזר הֹול 'הריני ואמר: , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

ּבחזקתֹו; זה הרי - הּדקל את וכרת לי', ׁשּמכרֹו ּפלֹוני ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשל
מעז אדם ׁשּלֹו.[מחציף]ׁשאין ׁשאינֹו אילן וכֹורת ּפניו, ְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

הּסת  הּכֹורת זה נׁשּבע - מכרּוהּו ׁשּלא הּבעלים טענּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹואם
ּכׁשאר  הּוא הרי ׁשּנכרת, ּכיון ונפטר; ׁשּלֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוא
ׁשנה  ּפרֹותיה ואכל חברֹו, לׂשדה הּיֹורד וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּמּטלטלין.
וגזלן  ּברׁשּות ׁשּלא ירד ׁשּזה טֹוענין והּבעלים ׁשנתים, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹאֹו
ּברׁשּות' אֹומר: והּיֹורד ׁשאכל, עדים והרי ואכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּוא,
הּסת  ונׁשּבע נאמן, האֹוכל זה הרי - ּפרֹותיה' לאכל ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹירדּתי
ּפרֹות  ואֹוכל ּפניו מעז אדם ׁשאין היא, חזקה ;ּכ ְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָעל

ׁשּלֹו. אין ׁשאינן ּבעליה, ּבחזקת ׁשהּקרקע ּפי על אף ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ׂשדהּו ּפרֹות מֹוכר אדם ׁשאין הּבעלים; ּבחזקת ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּפרֹות
צרי ואין .'ׁשטר 'הבא ׁשאכל, לזה ׁשּנאמר ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבׁשטר,
לֹומר  ׁשּיכֹול ׁשּמּתֹו - רּבֹות ׁשנים ּפרֹותיה אכל אם ִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלֹומר,
ויּׁשבע  ירדּתי', 'לפרֹות לֹומר נאמן ּבידי', היא ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָ'לקּוחה

ֵֶהּסת.
.Ê ּגּבי על רֹוכבין ׁשהיּו אֹו אחד, ּבכלי אֹוחזין ׁשהיּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשנים

ערמה  ּבצד יֹוׁשבין אֹו מנהיג, ואחד רֹוכב אחד אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבהמה,
ּבסמטא הּמּנחת חּטים הרבים]ׁשל רשות ּבחצר [בצד אֹו ְְְִִִֵֶַַַָָֻ

ׁשּלי' 'הּכל אֹומר וזה ׁשּלי', 'הּכל אֹומר זה - ׁשניהם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹׁשל
הּדבר  ּבזה לֹו ׁשאין חפץ ּבנקיטת נׁשּבע מהן אחד ּכל -ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
היא, חכמים ּתּקנת - זֹו ּוׁשבּועה ויחלקּו. מחציֹו, ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹּפחֹות
ונֹוטל  חברֹו, ׁשל ּבטּליתֹו ּתֹופׂש אחד  ּכל יהיה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכדי

ׁשבּועה. ְְָֹּבלא
.Á האֹומר - ׁשּלי' 'חציּה אֹומר וזה ׁשּלי', 'ּכּלּה אֹומר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻזה

חלקים, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּבּה לֹו ׁשאין יּׁשבע ׁשּלי' ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻ'ּכּלּה
וזה  מרביע; ּפחֹות ּבּה לֹו ׁשאין יּׁשבע ׁשּלי' 'חציּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהאֹומר
לכל  למד אּתה מּכאן רביע. נֹוטל וזה חלקים, ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹנֹוטל
- חמּורה ׁשבּועה ּבין קּלה ׁשבּועה ּבין לּטל, ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹהּנׁשּבעין
על  אף ּׁשּנֹוטל, מה על אּלא ּׁשּטֹוען, מה על נׁשּבע ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשאינֹו

יֹותר  ׁשּטֹוען .ּפי ִֵֵֶ
.Ë וזה ׁשּלי' 'ּכּלּה אֹומר זה ּבטּלית, אדּוקין ׁשנים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻהיּו

וזה  מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד נֹוטל זה - ׁשּלי' 'ּכּלּה ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻאֹומר
אחר  ּבׁשוה חֹולקין והּׁשאר מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָנֹוטל

חברֹו על לגלּגל אחד לכל ויׁש [להכליל ׁשּנׁשּבעין. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
נטל.בשבועה] ּכּדין ּׁשּנטל מה ׁשּכל ,ִֶֶַַַַָָָ

.È ּבחּוטין וזה הּטּלית, ׁשּבׂשפת ּבחּוטין אֹוחז זה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהיה
ׁשּנׁשּבעין  אחר ּבׁשוה, ּכּלּה חֹולקין - האחרת .ׁשּבּׂשפה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

לדמים - ּכאן האמּורה חלּקה ׁשּיפסידּו[בכסף]וכל לא , ְְְֲֲִִֶַָָָָָָֹֻ
הּבהמה. ׁשּימיתּו אֹו טּלית, ׁשל אֹו ּכלי ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָעצמֹו

.‡È ונתלה עּמֹו מתאּבק וזה ּכּלּה, את אֹוחז האחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻהיה
ּכּלּה את האֹוחז  ּבחזקת זֹו הרי - .ּבּה ְְֲֵֵֶֶַָָָֻ

.·Èחברֹו מּיד האחד ּוׁשמטּה ּבּה, אדּוקין ׁשנים ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָּבאּו
מֹוציאין  אין וצוח, ׁשחזר ּפי על אף - הּׁשני וׁשתק ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבפנינּו,
חזר  לֹו. ּכמֹודה זה הרי ּבּתחּלה, ׁשּׁשתק ּכיון מּידֹו; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאֹותּה
צוח  ׁשהראׁשֹון ּפי על אף - הראׁשֹון מן ּותקפּה ְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשני

חֹולקין  סֹוף, ועד .מּתחּלה ְְְִִִַָ
.‚Èוחּלקּו 'צאּו להם: ואמרנּו ּבטּלית, אדּוקין ׁשניהם ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּבאּו

מהם, אחד יד ּתחת היא והרי וחזרּו, יצאּו - ּדמיה' ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאת
'ׂשכרּתיה  טֹוען: וזה מּמּנה', ונסּתּלק לי 'הֹודה טֹוען: ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָזה
עליו  מחברֹו, הּמֹוציא - וחטפּה' עלי 'נתּגּבר אֹו ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָלֹו',

ּבידֹוהראי  ּכּלּה ׁשהיא זה יּׁשבע - ראיה הביא לא ואם ה. ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻ
ויּפטר  ׁשּלֹו, ׁשהיא ּבזה.הּסת ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

ה'תשע"ה  מרחשון י"ט רביעי יום

י  ¤¤ּפרק
ּבכל ‡. מהּלכת אּלא ׁשמּורה, ׁשאינּה חּיה אֹו ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבהמה

ׁשהיא  מאחר ׁשּתפׂשּה, זה ּבחזקת אינּה - ורֹועה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמקֹום
לּבעלים שלהם]ידּועה שהיא הביא [מפורסם ּכיצד? . ְְִִֵֵַַָָ

הּתֹופׂש וזה לֹו, ידּועה הּזאת ׁשהּבהמה עדים ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּתֹובע
נאמן; אינֹו - לי' מכרּתּה 'אּתה לי', נתּתּה 'אּתה ְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָטֹוען:
מעצמּה, הלכה היא ׁשהרי - ראיה ידֹו ּתחת היֹותּה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאין
ּתחזר  - ראיה הביא לא אם ,לפיכ לרׁשּותֹו. ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹֹונכנסה

זה. טענת על הּסת ויּׁשבע לבעליה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּבהמה
ׁשמּורה·. הּבהמה בעליה]היתה לרֹועה [ע"י מסּורה אֹו ְְְְְֵֶַָָָָָ

ּפי  על אף ּבחזקת - היא הרי ׁשּלֹו, ׁשהיא עדים זה ׁשהביא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַ
אֹו לי', מכרּתּה 'אּתה טען: ואם ידֹו. ּתחת ׁשהיא ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָזה

ויּפטר. ׁשּלֹו, ׁשהיא הּסת הּתֹופׂש יּׁשבע - לי' ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ'נתּתּה
אצלֹו,‚. ׁשמּורה ׁשהיתה חברֹו ּבהמת ׁשּתפׂש מי ,ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלפיכ

ּובאה  מעצמּה יצאת 'היא טֹוענין: והּבעלים רֹועה, ּביד ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָאֹו
,'ל ׁשאּולה 'ׁשהיא אֹו ,'ּביד היא 'ּפּקדֹון אֹו ,'ְְְְְְִִִֶֶָָָאצל
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העׂשּויין  מּדברים היה לא אם - ּגנבה ׁשם לֹו ׁשּיצא ּפי ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹעל
ּבידֹו. הּכלי ויעמד הּסת, נׁשּבע זה הרי ּולהׂשּכיר, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלהׁשאיל
על  ואף ּבידֹו, מּטלטלין לֹו ׁשּיׁש מי לכל למד, אּתה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמּכאן
- ויּפטר הּסת ויּׁשבע ּבידי', הן 'לקּוחין לֹומר ׁשּיכֹול ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּפי
יּׁשבע  - 'וכ ּכ לי חּיב אּתה אבל הן, ׁשּל' אמר: ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָאם
ונֹוטלין. הּנׁשּבעין ּכל ּכדין יּטל, ּכ ואחר חפץ ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹּבנקיטת

.Ê אף - ּולהׂשּכיר להׁשאיל העׂשּויין ּדברים ּבידֹו ׁשהיּו ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָמי
ּפלֹוני  אבל ,ׁשּל ׁשהיּו אני 'יֹודע לֹו: ואמר ׁשהֹודה ּפי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָעל
מּידֹו, אֹותן מֹוציאין אין - ּבמּתנה' לי 'נתנם אֹו לי', ְְְִִִִִֵַָָָָָָָָמכרם
למּכר  עׂשּוי ׁשאדם לֹו; ידּועין ׁשהיּו עדים זה הביא ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאפּלּו

ּכליו. ֵֶָאת
.Áאֹו ,'ל הׂשּכרּתים 'אני ואמר: עליו זה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָטען

מּדברים  היּו ואם מּידֹו. אֹותן מֹוציאין - 'ל ְְְְְִִִִִִִִַָָָָ'הׁשאלּתים
הּסת  נׁשּבע זה הרי - ּולהׂשּכיר להׁשאיל עׂשּויין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשאין
ויעמיד  לקח; מּפלֹוני אּלא הׂשּכיר, ולא לֹו הׁשאיל ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָֹֹׁשּלא

ּבידֹו. ְֵָָּכליו
.Ëהעׂשּויין ּדברים ּבין ּתטעה ּולהׂשּכיר,אל להׁשאיל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ

רּבים  ׁשּטעּו ּכמֹו ּולהׂשּכיר, להׁשאיל ׁשּדרּכן ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָלדברים
ל  ודרּכן להׁשאיל, ראּויין הּדברים ׁשּכל הׁשאיל;ּוגדֹולים. ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ

להׁשאיל. ראּויין - ּומּטתֹו ּומּצעֹו, אדם, ׁשל חלּוקֹו ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָאפּלּו
הּכלים  הם - ּולהׂשּכיר להׁשאיל העׂשּויין ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָאבל
ּכדי  עׂשּיתן, מּתחּלת אֹותם עֹוׂשין הּמדינה אֹותּה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּבני
ּכמֹו לבעליהן, הן והרי ׂשכרן, ולּטל ּולהׂשּכירן ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹלהׁשאילן
עּקר  הּכלים, אּלּו ּכ קּים. והּגּוף ּפרֹותיה ׁשאֹוכל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָקרקע

הּיֹורֹות ּכגֹון - ּבׂשכרן להנֹות ּכדי [קערות]עׂשּיתן ְְְֲִִֵֵַָָָָָ
הּמׁשּתאֹות, ּבבית ּבהן ׁשּמבּׁשלין נחׁשת ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹהּגדֹולֹות

הּטּוח הּנחׁשת חלי אֹותֹו[מצופה]ּוכגֹון ׁשּׂשֹוכרין ּבזהב ְְְְֲִִֶֶַַַָָֹ
אינן  הּכלים אּלּו עׂשּית ׁשעּקר ּבֹו; להתקּׁשט ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָלּכּלה
ּבביתֹו, הּבית ּבעל ּבהן להׁשּתּמׁש ולא עצמן, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹלמכירת
להׂשּכירן  אֹו ּכנגּדן, להנֹות ּכדי לאחרים להׁשאילן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא
ויׁש הּכלים, מּׁשאר ּכלי לאדם היה אם וכן ׂשכרן. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָָֹולּטל
ׁשהּוא  לֹו והחזק ּומׁשאילֹו, ּתמיד מׂשּכירֹו ׁשהּוא עדים ְְְְִִִִֵֶֶַַַָֻלֹו
להׁשאיל  העׂשּויין ּככלים הּוא הרי - ּולהׂשּכיר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָלהׁשאיל

ְְִַּולהׂשּכיר.
.È עליו מקּפידין אדם ּובני מּׂשכרֹו, מרּבה ׁשהפסדֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּוכלי

עׂשּוי  ׁשאינֹו ּבחזקת הּוא הרי - אֹותֹו יׁשאילּו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָֹׁשּלא
אפּלּו ,לפיכ ׁשחיטה; ׁשל סּכין ּכגֹון ּולהׂשּכיר, ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָלהׁשאיל
ּבהם  מבּטלין אין - זה הׂשּכירֹו אֹו ׁשהׁשאילֹו עדים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָּבאּו
ׁשהרי  לדברינּו, ראיה הּכלים. ּככל הּוא הרי אּלא ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחזקתֹו,

הֹוציא ּבֹומיוחדות][מספרייםזֹוג[בדין]רבא ׁשעֹוׂשין ִִֶָָ
ּולהׂשּכיר; להׁשאיל העׂשּויין ּבדברים הּגדה, וספר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּסרּבל
להׁשאיל  העׂשּויים מּדברים ׁשהן ּבעדים לֹו ׁשּנתּברר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָולּולי

היתֹומים  יד מּתחת הֹוציאן לא הּזֹוגֹות .ּולהׂשּכיר, ׁשאר הא ְְְְִִִִַַַַַַָָָֹ
ראּויין  ׁשהן ּפי על אף זה, ּדין ּבכלל אינם - הּספרים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּוׁשאר
ׁשל  ּדבר והּוא ּבּדין, ּגדֹול עּקר זה ודבר ּולהׂשּכיר. ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָלהׁשאיל
ּדעת, למֹוצאי הּוא ּוברּור ּבֹו, ולדּון עליו לסמ ׁשראּוי ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹטעם

יּלֹוז. לא עיניו, לנגד אֹותֹו לׂשּום לּדּין ְְִֵֶֶַַָָָָֹוראּוי

ט  ¤¤ּפרק
ּכלים ‡. אחד ידֹו, ׁשּתחת ּבּכלים חזקה לֹו אין - ֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהאּמן

ּכיצד? הּכלים. ׁשאר ואחד ּולהׂשּכיר להׁשאיל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהעׂשּויין
ׁשהּכלי  יֹודעין ׁשהן עדים והביא האּמן, ּביד ּכליֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻראה
והאּמן  ,'ל נתּתיו 'לתּקן ואֹומר: טֹוען והּוא ׁשּלֹו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּזה
אֹו 'ּבמּתנה', אֹו ּבמכירה' אּלא לידי ּבא 'לא ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹאֹומר:
לידי  ׁשּבא אחר לי מכרּתֹו 'אּתה לי', נתּתֹו 'אּתה ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּטען:
הּכלי  ּבעל - ּבעדים ׁשּלא לֹו ׁשּמסרֹו ּפי על אף - ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹלתּקנֹו'
הּסת  הּבית ּבעל ויּׁשבע האּמן; מּיד אֹותֹו ּומֹוציאין ְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻנאמן,

ׁשּלא [דרבנן] ּפי על ׁשאף ׁשּדנּו, ּגאֹונים ויׁש טענתֹו. ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹעל
וראה  הֹואיל - ׁשּלֹו הּכלי ׁשּזה עדים הּבית ּבעל ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהביא
אין  - לֹו ּומכרֹו ׁשּלֹו, ׁשהיה לֹו מֹודה האּמן והרי ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכליֹו,
וׁשּלי  מעֹולם, ּדברים היּו 'לא אמר: אם אבל נאמן; ְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻהאּמן
ּבעל  הביא ואם הּסת. ונׁשּבע נאמן, האּמן - זה' ּכלי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻהּוא

נאמן  האּמן אין לֹו, ידּוע הּזה ׁשהּכלי עדים ודין הּבית . ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבעיני. הּוא ּפלא ְֵֶֶֶַזה,

ּפלֹוני ·. 'ּכלי ואמר: טען אּלא האּמן, ּביד הּכלי ראה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֻלא
אֹו לי', ּומכרּתֹו 'חזרּת אֹומר: והאּמן לתּקן', ל ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֻנתּתיו

ונפטר  הּסת נׁשּבע האּמן - לי' לֹומר 'נתּתֹו ׁשּיכֹול מּתֹו , ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻ
- ּבעדים לתּקן לֹו מסרֹו ואפּלּו מעֹולם'. ּדברים היּו ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹ'לא
;'ל 'החזרּתיו לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו נאמן, האּמן ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻהרי
לֹו להחזיר צרי אינֹו ּבעדים, חברֹו אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשהּמפקיד
מחּיבין  ואין ונפטר, הּסת האּמן נׁשּבע ,לפיכ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻּבעדים.
הרי  - ונראה הֹואיל - הֹוציאֹו ואם הּכלי. להֹוציא ְְְְְֲִִִִִִֵַָאֹותֹו
ּפי  על אף ונֹוטלֹו, ׁשּלֹו ׁשהּוא עדים מביא הּבית ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַּבעל
טען  אם ,לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו עדים, ּבלא לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּמסרֹו

קצצּת 'ׁשּתים ואמר: ּובעל [סיכמת]האּמן ּבׂשכרי', לי ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֻ
הּכלי  היה אם - אחת' אּלא ל קצצּתי 'לא אֹומר: ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּבית
יכֹול  ואינֹו חזקה, ּבֹו לֹו אין והאּמן הֹואיל - ּבפניהם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻנראה
ּבנקיטת  נׁשּבע הּבית ּבעל הרי ּבידֹו, לקּוח ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹלטען
אין  ואם ונֹותן. ּבׂשכירּות, ׁשּבארנּו ּכמֹו הּקציצה על ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָחפץ
'לקּוח  לֹומר נאמן והאּמן הֹואיל - ּבפניהם נראה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּכלי

ּדמיו ּכדי עד לטען יכֹול ּבידי', ונׁשּבע [שוויו]הּוא , ְְְְְִִִֵַָָָָָֹ
חפץ ונֹוטלין,[קדוש]ּבנקיטת הּנׁשּבעין ּכל ּכדר ונֹוטל, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
ׁשּירד‚. הן [הפסיק]אּמן הרי - האּמן ּובן מאּמנּותֹו ֲֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻֻ

הּמּטלטלין  ּבכל חזקה להן ויׁש אדם, ּכל ּכמֹוּכׁשאר  ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

ויצא „. הּבית, ּבעל ּבפני חברֹו ׁשל לביתֹו ׁשּנכנס ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמי
ּכנפיו ּתחת לֹו טמּונין בגדו]וכלים רֹואין [כנפי והעדים , ְְְְִִִִֵֵַַָָָ

לי  'החזר לֹו: ואמר הּבית ּבעל ּתבעֹו זמן ּולאחר ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָָאֹותֹו,
הן  'לקּוחין אֹומר: והּוא העדים', והרי ,ׁשהׁשאלּתי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָּכלי
ׁשּלא  טענתֹו על הּסת הּבית ּבעל ונׁשּבע נאמן. אינֹו - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבידי'
ּדברים  ּבּמה לּבעלים. הּכלים ויחזרּו נתנן, ולא ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמכרן
וזה  ּכליו, את למּכר עׂשּוי ׁשאינֹו הּבית ּבבעל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאמּורים?
ואֹותן  להצניע, ּדרּכֹו אין ּכנפיו, ּתחת הּכלים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשהֹוציא
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להחזיר, חּיב לפיכ להצניען; אדם ּבני ּדר אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּכלים,
העׂשּוי  הּבית ּבעל אבל ּבהן. לכּפר אּלא הצניען ׁשּלא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלפי

זה ׁשאין ּפי על אף - ּכליו את קניתי]למּכר צנּוע,[הטוען ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
זה  הרי - הּכנפים ּתחת להטמינן הּכלים אֹותן  ּדר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואין
מגּלין  ּבהן יצא אם וכן ּבידֹו. לקּוחין ׁשהן הּסת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻנׁשּבע
את  למּכר עׂשּוי הּבית ּבעל ׁשאין ּפי על אף - עדים ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּבפני
נצרכּו ׁשּמא ּבידי', הן 'לקּוחין לֹומר נאמן זה הרי - ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכליו
העׂשּויין  מּדברים יהיּו ׁשּלא ּובלבד ּומכר; מעֹות ְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹלֹו
להׁשאיל  העׂשּויין ּדברים אבל ּולהׂשּכיר. ְְְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָלהׁשאיל
ואף  ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבעליהן, ּבחזקת הם לעֹולם - ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּולהׂשּכיר
עׂשּוי  הּזה הּבית ׁשּבעל ּפי על ואף מגּלין, ׁשהֹוציאן ּפי ְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָֻעל
העׂשּוי  הּכלי ׁשּזה עדים לֹו ויׁש הֹואיל ּכליו, את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹלמּכר

לֹו הּוא ידּוע ּבלבד ּולהׂשּכיר שלו]להׁשאיל ,[שהוא ְְְְְִִִַַַַָ
ראיה  ׁשּיביא עד ּפנים, ּכל על זה מּיד אֹותֹו ְִִִִִֶֶַַַָָָָָמֹוציאין

ּכקרקעֹות לֹו נתנֹו אֹו לֹו, בעליהן]ׁשּמכרֹו בחזקת .[שהם ְְְְֶַָָָ
מּיד ‰. אֹותֹו מֹוציאין - ידֹו ּתחת ׁשהּכלי זה מת ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָאפּלּו

אֹו ׁשּלקחֹו לטען לאביו ׁשאין ׁשּכיון ׁשבּועה; ּבלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּיֹורׁש
להׁשּביעֹו יכֹול זה אין ּכ מׁשּכֹון, הּיֹורׁשׁשהּוא טען ואם . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הרי  - לֹו' 'מכרֹו אֹו לאבי' נתנֹו 'ּבפני ואמר: וּדאי, ְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָטענת
ּבארנּו, ּוכבר הּנׁשּבעין. ּכל ּכׁשאר הּסת, נׁשּבע הּבית ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעל
יחזיר  ּכ ואחר הּסת, הּבית ּבעל ׁשּיּׁשבע ׁשהֹורה, מי ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּיׁש

לזה. נֹוטה ּדעּתי ואין הּיֹורׁש; מּיד ְְְִִִֵֵֶַַַָָּכליֹו
.Âקרּדם ׁשּלקח ּדקלֹו[גרזן]מי לגזר הֹול 'הריני ואמר: , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

ּבחזקתֹו; זה הרי - הּדקל את וכרת לי', ׁשּמכרֹו ּפלֹוני ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשל
מעז אדם ׁשּלֹו.[מחציף]ׁשאין ׁשאינֹו אילן וכֹורת ּפניו, ְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

הּסת  הּכֹורת זה נׁשּבע - מכרּוהּו ׁשּלא הּבעלים טענּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹואם
ּכׁשאר  הּוא הרי ׁשּנכרת, ּכיון ונפטר; ׁשּלֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוא
ׁשנה  ּפרֹותיה ואכל חברֹו, לׂשדה הּיֹורד וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּמּטלטלין.
וגזלן  ּברׁשּות ׁשּלא ירד ׁשּזה טֹוענין והּבעלים ׁשנתים, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹאֹו
ּברׁשּות' אֹומר: והּיֹורד ׁשאכל, עדים והרי ואכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּוא,
הּסת  ונׁשּבע נאמן, האֹוכל זה הרי - ּפרֹותיה' לאכל ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹירדּתי
ּפרֹות  ואֹוכל ּפניו מעז אדם ׁשאין היא, חזקה ;ּכ ְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָעל

ׁשּלֹו. אין ׁשאינן ּבעליה, ּבחזקת ׁשהּקרקע ּפי על אף ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ׂשדהּו ּפרֹות מֹוכר אדם ׁשאין הּבעלים; ּבחזקת ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּפרֹות
צרי ואין .'ׁשטר 'הבא ׁשאכל, לזה ׁשּנאמר ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבׁשטר,
לֹומר  ׁשּיכֹול ׁשּמּתֹו - רּבֹות ׁשנים ּפרֹותיה אכל אם ִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלֹומר,
ויּׁשבע  ירדּתי', 'לפרֹות לֹומר נאמן ּבידי', היא ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָ'לקּוחה

ֵֶהּסת.
.Ê ּגּבי על רֹוכבין ׁשהיּו אֹו אחד, ּבכלי אֹוחזין ׁשהיּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשנים

ערמה  ּבצד יֹוׁשבין אֹו מנהיג, ואחד רֹוכב אחד אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבהמה,
ּבסמטא הּמּנחת חּטים הרבים]ׁשל רשות ּבחצר [בצד אֹו ְְְִִִֵֶַַַָָֻ

ׁשּלי' 'הּכל אֹומר וזה ׁשּלי', 'הּכל אֹומר זה - ׁשניהם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹׁשל
הּדבר  ּבזה לֹו ׁשאין חפץ ּבנקיטת נׁשּבע מהן אחד ּכל -ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
היא, חכמים ּתּקנת - זֹו ּוׁשבּועה ויחלקּו. מחציֹו, ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹּפחֹות
ונֹוטל  חברֹו, ׁשל ּבטּליתֹו ּתֹופׂש אחד  ּכל יהיה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכדי

ׁשבּועה. ְְָֹּבלא
.Á האֹומר - ׁשּלי' 'חציּה אֹומר וזה ׁשּלי', 'ּכּלּה אֹומר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻזה

חלקים, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּבּה לֹו ׁשאין יּׁשבע ׁשּלי' ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻ'ּכּלּה
וזה  מרביע; ּפחֹות ּבּה לֹו ׁשאין יּׁשבע ׁשּלי' 'חציּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהאֹומר
לכל  למד אּתה מּכאן רביע. נֹוטל וזה חלקים, ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹנֹוטל
- חמּורה ׁשבּועה ּבין קּלה ׁשבּועה ּבין לּטל, ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹהּנׁשּבעין
על  אף ּׁשּנֹוטל, מה על אּלא ּׁשּטֹוען, מה על נׁשּבע ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשאינֹו

יֹותר  ׁשּטֹוען .ּפי ִֵֵֶ
.Ë וזה ׁשּלי' 'ּכּלּה אֹומר זה ּבטּלית, אדּוקין ׁשנים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻהיּו

וזה  מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד נֹוטל זה - ׁשּלי' 'ּכּלּה ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻאֹומר
אחר  ּבׁשוה חֹולקין והּׁשאר מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָנֹוטל

חברֹו על לגלּגל אחד לכל ויׁש [להכליל ׁשּנׁשּבעין. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
נטל.בשבועה] ּכּדין ּׁשּנטל מה ׁשּכל ,ִֶֶַַַַָָָ

.È ּבחּוטין וזה הּטּלית, ׁשּבׂשפת ּבחּוטין אֹוחז זה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהיה
ׁשּנׁשּבעין  אחר ּבׁשוה, ּכּלּה חֹולקין - האחרת .ׁשּבּׂשפה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

לדמים - ּכאן האמּורה חלּקה ׁשּיפסידּו[בכסף]וכל לא , ְְְֲֲִִֶַָָָָָָֹֻ
הּבהמה. ׁשּימיתּו אֹו טּלית, ׁשל אֹו ּכלי ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָעצמֹו

.‡È ונתלה עּמֹו מתאּבק וזה ּכּלּה, את אֹוחז האחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻהיה
ּכּלּה את האֹוחז  ּבחזקת זֹו הרי - .ּבּה ְְֲֵֵֶֶַָָָֻ

.·Èחברֹו מּיד האחד ּוׁשמטּה ּבּה, אדּוקין ׁשנים ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָּבאּו
מֹוציאין  אין וצוח, ׁשחזר ּפי על אף - הּׁשני וׁשתק ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבפנינּו,
חזר  לֹו. ּכמֹודה זה הרי ּבּתחּלה, ׁשּׁשתק ּכיון מּידֹו; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאֹותּה
צוח  ׁשהראׁשֹון ּפי על אף - הראׁשֹון מן ּותקפּה ְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשני

חֹולקין  סֹוף, ועד .מּתחּלה ְְְִִִַָ
.‚Èוחּלקּו 'צאּו להם: ואמרנּו ּבטּלית, אדּוקין ׁשניהם ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּבאּו

מהם, אחד יד ּתחת היא והרי וחזרּו, יצאּו - ּדמיה' ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאת
'ׂשכרּתיה  טֹוען: וזה מּמּנה', ונסּתּלק לי 'הֹודה טֹוען: ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָזה
עליו  מחברֹו, הּמֹוציא - וחטפּה' עלי 'נתּגּבר אֹו ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָלֹו',

ּבידֹוהראי  ּכּלּה ׁשהיא זה יּׁשבע - ראיה הביא לא ואם ה. ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻ
ויּפטר  ׁשּלֹו, ׁשהיא ּבזה.הּסת ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

ה'תשע"ה  מרחשון י"ט רביעי יום

י  ¤¤ּפרק
ּבכל ‡. מהּלכת אּלא ׁשמּורה, ׁשאינּה חּיה אֹו ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבהמה

ׁשהיא  מאחר ׁשּתפׂשּה, זה ּבחזקת אינּה - ורֹועה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמקֹום
לּבעלים שלהם]ידּועה שהיא הביא [מפורסם ּכיצד? . ְְִִֵֵַַָָ

הּתֹופׂש וזה לֹו, ידּועה הּזאת ׁשהּבהמה עדים ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּתֹובע
נאמן; אינֹו - לי' מכרּתּה 'אּתה לי', נתּתּה 'אּתה ְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָטֹוען:
מעצמּה, הלכה היא ׁשהרי - ראיה ידֹו ּתחת היֹותּה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאין
ּתחזר  - ראיה הביא לא אם ,לפיכ לרׁשּותֹו. ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹֹונכנסה

זה. טענת על הּסת ויּׁשבע לבעליה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּבהמה
ׁשמּורה·. הּבהמה בעליה]היתה לרֹועה [ע"י מסּורה אֹו ְְְְְֵֶַָָָָָ

ּפי  על אף ּבחזקת - היא הרי ׁשּלֹו, ׁשהיא עדים זה ׁשהביא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַ
אֹו לי', מכרּתּה 'אּתה טען: ואם ידֹו. ּתחת ׁשהיא ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָזה

ויּפטר. ׁשּלֹו, ׁשהיא הּסת הּתֹופׂש יּׁשבע - לי' ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ'נתּתּה
אצלֹו,‚. ׁשמּורה ׁשהיתה חברֹו ּבהמת ׁשּתפׂש מי ,ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלפיכ

ּובאה  מעצמּה יצאת 'היא טֹוענין: והּבעלים רֹועה, ּביד ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָאֹו
,'ל ׁשאּולה 'ׁשהיא אֹו ,'ּביד היא 'ּפּקדֹון אֹו ,'ְְְְְְִִִֶֶָָָאצל
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ּכ לי חּיב אּתה אבל ׁשּלי, אינּה הּוא, 'ּכן אֹומר: ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָוהּתֹופׂש
על ּבידי מׁשּכנּתּה 'אּתה אֹו עליה', אֹו[חוב]וכ ,'וכ ּכ ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ

לטען  יכֹול - ידּה' על לׁשּלם חּיב ׁשאּתה נזק אֹותי ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ'הּזיקה
ּדמיה ּכדי היא [שוויה]עד 'לקּוחה לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו , ְְִִֵֶֶַַָָָָ

ויּטל. חפץ ּבנקיטת ויּׁשבע ְְְְִִִִִֵֶַַָָֹּבידי';
ּתחת „. ׁשהן זה ּבחזקת אינן ,להּל ׁשּיכֹולין העבדים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוכן

ׁשהּוא  ידּוע ׁשּזה עדים הּטֹוען זה ׁשהביא ּכיון אּלא ִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָידֹו;
לי  נתּתֹו 'אּתה לי', מכרּתֹו 'אּתה טֹוען: והּלה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָעבּדֹו,
הּטֹוען  ויּׁשבע לבעליו, העבד ויחזר נאמן, אינֹו - ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבמּתנה'
עדים  העבד, ׁשּתפׂש הּנטען זה הביא נתן. ולא מכר ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּלא

אצלֹו העבד לזה בו]ׁשּיׁש רצּופֹות [החזיק ׁשנים ׁשלׁש ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ
מׁשּמׁשין  ׁשהעבדים ּכדר ּבֹו מׁשּתּמׁש והּוא ליֹום, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָמּיֹום
זה  הרי - הּׁשנים אּלּו ּבכל ּבֹו מחה ולא הֹואיל - רּבן ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאת
ׁשּלקחֹו הּסת, ׁשּיּׁשבע אחר ּבידֹו, אֹותֹו ּומעמידין ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָנאמן,
יכֹול  ׁשאינֹו קטן עבד אבל ּבמּתנה. לֹו ׁשּנתנֹו אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָמּמּנּו
הּמּטלטלין, ּכׁשאר הּוא הרי קטנּותֹו, מּפני רגליו על ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָלהּל
והּמֹוציא  ּבחזקתֹו; הּוא הרי ּברׁשּותֹו, ׁשּיהיה מי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָוכל

הראיה. עליו ְֲֵֵָָָָָמחברֹו,
אֹו‰. זֹו' 'ּבהמה אֹו זה' 'ּבגד לֹו: ואמר חברֹו את ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּטֹוען

'הפקדּתיו  אֹו מּמּני', ּוגזלּתֹו הּוא, ׁשּלי ׁשּביד זה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָ'עבד
'לא  אֹומר: והּנטען הּוא', 'ׁשאּול אֹו ,'ל 'ׂשכּור אֹו ,'ְְְְְִֵֶַָָָֹאצל
והעידּו עדים הּטֹוען והביא וירּׁשתי', ממֹוני זה אּלא ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻכי,
ׁשהּוא  ידּוע הּבהמה אֹו העבד אֹו החפץ ׁשּזה יֹודעין ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהן
אּתה  אבל ,ׁשּל היה 'ּכן, ואמר: הּנטען חזר - לזה ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהיה
לא  ירּׁשתי, ׁשאמרּתי וזה לי, 'מכרּתֹו אֹו לי', ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֻנתּתֹו
הרי  - ירׁשּתיו' ּכאּלּו ׁשּלי ׁשהיא אּלא מאבֹותי, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּירׁשּתיו

הּסת  ונׁשּבע נאמן, לחזר זה לּטֹוען ׁשּיׁש ּבארנּו, ׁשּכבר ; ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּנׁשמע ּדבר .[המסתבר]ולטען ְְְִִַָָָֹ

.Â אֹומר זה - עליה נחלקין ׁשנים ׁשהיּו ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָספינה
ואמר  ּדין, לבית ּובאּו ׁשּלי', 'ּכּלּה אֹומר וזה ׁשּלי' ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻֻ'ּכּלּה

'ּתפׂשּוה בה]האחד: אין [החזיקו - עדים' ׁשאביא עד ְִִִֵֵֶֶַָָָָ
עדים, מצא ולא והל ּדין, ּבית ּתפׂשּוה ואם ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹּתֹופׂשין.
ּדינּה ּכׁשהיה יּטל הּמתּגּבר וכל ּבינינּו, 'הּניחּוה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹואמר:
ּדין  ּבית אֹותּה מֹוציאין ואין להן, ׁשֹומעין אין - ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹמּקדם'
אֹו לזה, זה ׁשּיֹודּו עד אֹו עדים, ׁשּיבֹואּו עד ידן, ִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּתחת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּובׁשבּועה, ּברצֹונם ְְְְְְִִֵֶַַָָיחלקּו

יא  ¤¤ּפרק
לבעליהן‡. הידּועֹות הּקרקעֹות שהן ּכל [מפורסמות ְְְֲֵֶַַַַָָ

הן שלהם] הרי אחרים, ידי ּתחת עּתה ׁשהן ּפי על אף -ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ
ּבחצר  מׁשּתּמׁש ׁשהיה ראּובן ּכיצד? ּבעליהן. ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבחזקת

ּב ּדר ּבחצרֹותיהן, מׁשּתּמׁשין ׁשהעם וׂשֹוכרּהּכדר ּה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עליו  וטען ׁשמעֹון ּבא זמן ואחר וסֹותר, ּובֹונה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָלאחרים
היא  ּוׂשכּורה היא, ׁשּלי יד ׁשּתחת זֹו 'חצר לֹו: ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָואמר
ׁשּל' ראּובן: והׁשיבֹו 'ׁשאּולה', אֹו 'ּגזּולה', אֹו ,'ְְְְְְֱִֵֶֶָָָּביד
אין  אם - ּבמּתנה' לי 'נתּתּה אֹו לֹו', מכרּתּה ואּתה ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָהיתה,
הּסת  ראּובן נׁשּבע לֹו, ידּועה ׁשהיתה לׁשמעֹון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָעדים

עדים [דרבנן] ׁשמעֹון הביא אם אבל ּבמקֹומֹו. ְְְֲֲִִִִִֵֵַָֹויעמד
ואֹומרים  ׁשמעֹון, ּבחזקת היא הרי - היתה ׁשּלֹו זֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשחצר
לא  ואם .'ל 'נתנּה אֹו ,'ל ׁשּמכרּה ראיה 'הבא ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֹלראּובן:
אֹותּה ּומחזירין מּמּנה, אֹותֹו מסּלקין - ראיה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָהביא
ׁשהיא  לׁשמעֹון מֹודה ראּובן ׁשאין ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַלׁשמעֹון,

לׁשמעֹון. עדים יׁש ׁשהרי ׁשּלֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָהיתה
ראיה ·. להביא ראּובן ׁשּמצריכין אמּורים, ּדברים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

הביא  אם אבל מרּבה. זמן ּבּה נׁשּתּמׁש ּבׁשּלא יסּתּלק? ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻאֹו
ונהנה  רצּופֹות, ׁשנים ׁשלׁש זֹו קרקע ּפרֹות ׁשאכל ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעדים
ׁשּיהיה  והּוא קרקע, ּבאֹותּה אדם ּכל ׁשּנהנין ּכדר ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּבכּלּה
מחּו ולא ׁשהחזיק, ּבזה ׁשּידעּו הראׁשֹונים לּבעלים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאפׁשר
הּסת  ראּובן ויּׁשבע ראּובן, ּביד אֹותּה מעמידין - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּבֹו
מּפני  ויּפטר. מּתנה, לֹו ׁשּנתנּה אֹו ׁשמעֹון, לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּמכרּה
מכרּת ׁשּלא טֹוען, אּתה אמת 'אם לׁשמעֹון: לֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשאֹומרים
ׁשנה  אחר ׁשנה מׁשּתּמׁש זה היה לּמה - נתּת ְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹולא

ׂשכירּות ׁשטר לא עליו ל ואין ,לו]ּבקרקע ,[שהשכרת ְְְְְְֲִֵַַָָָֹ
מׁשּכֹונה ׁשטר כמשכון]ולא טען [שמסרת ּבֹו'? מחית ולא , ְְְְִִַַַָָָֹֹ

ּבמדינה  הייתי ׁשהרי הּדבר, אלי הּגיע ׁשּלא 'מּפני ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹואמר:
ּבׁשלׁש הּדבר יּגיע ׁשּלא אפׁשר 'אי אֹומרים: - ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹרחֹוקה'
עדים, ּבפני למחֹות ל היה - אלי ׁשהּגיע וכיון ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשנים;
ּבּדין; אתּבעּנּו ּולמחר אֹותי, ּגזל ׁשּפלֹוני אֹותם ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָותֹודיע

ו  אם הֹואיל ,לפיכ .'עצמ על הפסדּת אּתה מחית, לא ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָֹ
ראּובן  ּבֹו ׁשהיה הּמקֹום ּבין ּדרכים וׁשּבּוׁש מלחמה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָהיתה

אכלּה אפּלּו - ׁשמעֹון ּבֹו ׁשהיה הּמקֹום [החזיק]ּובין ְֲֲִִֵֶַָָָָָ
וחֹוזרת  ידֹו, מּתחת אֹותּה מֹוציאין - ׁשנים עׂשרים ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָראּובן
מׁשּתּמׁש ׁשּזה ידעּתי 'לא לֹומר: ׁשּיכֹול מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלׁשמעֹון;

ְְִַָּבקרקעי'.
ועֹומד ‚. ׁשנה, ּבכל ּבא ׁשמעֹון ׁשהיה עדים ראּובן ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהביא

לׁשמעֹון: אֹומרים - ּפחֹות אֹו יֹום ׁשלׁשים זה ְְְְְִִִֶָָֹּבמקֹום
ׁשמעֹון  טען .'זכּות אּבדּת ּכׁשּבאת? מחית לא מה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ'מּפני
חצרי' ּבתֹו ׁשּזה ידעּתי ולא ּבּׁשּוק, הייתי 'טרּוד ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹואמר:
ּבּׁשּוק. טרּוד אדם יהיה יֹום ׁשלׁשים ׁשּכל טענה; זֹו הרי -ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹ
זכּותֹו. את אּבד - מחה ולא יֹום, מּׁשלׁשים יֹותר עמד ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹואם
טרּודין  ׁשהעם ּבּכפרים, אּלא אינֹו זה ׁשּדין לי, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָויראה

ׁשּלהן  .ּבּׁשוקים ְִֶֶַָָ
ׁשּמכר „. הּדבר אמת 'אם לראּובן, אֹומרין אין מה ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומּפני

מּפני  ?'ׁשּל ּבּׁשטר נזהרּת לא לּמה ּבמּתנה, ל נתן אֹו ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹל
ּבׁשטרֹו נזהר אדם וחזקה [לשומרו]ׁשאין ימיו; ּכל והֹול ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָ

וכיון  ׁשנים, ׁשלׁש עד אּלא ּבׁשטרֹו, נזהר אדם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשאין
נזהר. אינֹו ׁשּוב ּבֹו, ממחה אדם ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשרֹואה

לא ‰. מה מּפני - רחֹוקה ּבמדינה ׁשמעֹון ׁשּמחה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹהרי
ׁשאּזהר  ּכדי ּבי, ׁשּמחה ׁשמעּתי 'לא ויאמר, ראּובן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹיטען
והחבר  חבר, לֹו יׁש חבר' לֹו: ׁשאֹומרין מּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָּבׁשטרי'?
וכיון  הּדבר; אלי ׁשהּגיע וחזקה אחר, חבר לֹו ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׁש
ל היה ּבאמת אם - ׁשנים ׁשלׁש ּבתֹו ּב ׁשּמחה ְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּידעּת

ּבֹו נזהרּת ולא עצמ'.[לשומרו]ׁשטר על הפסדּת אּתה , ְְְְְְְְִִַַַַַָָָָֹ
.Â אל' להם: ואמר העדים, ּבפני ׁשמעֹון מחה אם ,ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָלפיכ
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זה ּדבר  אבל [מחאתי]ּתֹוציאּו מחאה. זֹו אין - מּפיכם' ְֲִִִֵֶֶָָָָָ
הרי  - מּפינּו' יֹוצא זה ּדבר 'אין מעצמן: העדים אמרּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָאם

עליו מצּוה אדם ׁשאין ׁשּדבר מחאה; זֹו [שלא ּגם ְְֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ
אֹומרֹולפרסמו] לעדים [מגלהו], צּוה אם וכן ּבכּונה. ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ

'אין  מעצמן: הן ׁשאמרּו אֹו ּתֹודיעּוהּו', 'אל להם: ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָואמר
ּפי  על ׁשאף היא; מחאה זֹו ּגם - אֹותֹו' מֹודיעין ְִִִִֶַַַָָָאנּו
יּגיע  והּדבר לאחרים, הם מֹודיעין אֹותֹו, מֹודיעין ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשאינן

ֵָאליו.
.Ê ׁשהּוא 'ּפלֹוני ׁשנים: ּבפני אֹומר הּמחאה? ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָּכיצד

ּתֹובע  אני ולעתיד הּוא, ּגזלן - 'ּבׂשדי אֹו ּבחצרי' ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמׁשּתּמׁש
אֹו ּבידֹו', היא 'ׂשכּורה להם: אמר אם וכן ּבּדין'. ְְְִִִֵֶַַָָָָאֹותֹו
ּתֹובע  אני נתּתי, אֹו ׁשּמכרּתי עלי יטען ואם ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ'מׁשּכֹונה,
על  אף מחאה, זֹו הרי - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן  ּבּדין', ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹאֹותֹו
אמר  אם אבל זה. ּבּה ׁשהחזיק זֹו ּבמדינה מחה ׁשּלא ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹּפי
מחאה; זֹו אין - הּוא' ּגזלן ּבחצרי ׁשּמׁשּתּמׁש 'ּפלֹוני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלהן:
אֹותי  חרף ׁשּמא אמרּתי: 'ּכׁשּׁשמעּתי, אֹומר: ראּובן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי

ּבׁשטרי' נזהרּתי לא ּולפיכ .ּבלבד, ְְְְְִִִִִִַַָָֹ
.Áוכֹותבין ׁשנים; ּבפני בשטר]מחאה על [מחאתו אף , ְְְְְִִִֵַַַָָ

ראׁשֹונה, ּבׁשנה ׁשּמחה וכיון 'ּכתבּו'. להם אמר ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹּפי
ׁשּלא  צרי אבל וׁשנה; ׁשנה ּבכל ולמחֹות לחזר צרי ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹֹאינֹו
,לפיכ ּגמּורֹות. ׁשנים ׁשלׁש למחאה מחאה ּבין ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹיהיה
ׁשנים  ׁשלׁש ועמד מחה, ואם ׁשלׁש; ּכל ּבסֹוף למחֹות ְְְְִִִִִַָָָָָָָֹֹצרי

ּכלּום. אינּה - מחה ּכ ואחר ְְְִֵַַָָָּגמּורֹות,
.Ë קּבץ הּׂשדה ּבעל ׁשמעֹון 'ׁשּזה עדים, ראּובן ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהביא

ראּובן, ּביד הּׂשדה ּתעמד - לי' ּונתנם זֹו, ׂשדה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹּפרֹות
ׁשאּלּו הּיֹום; לֹו נתנּה אֹו לֹו מכרּה ׁשּׁשמעֹון טען ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָואפּלּו
זֹו, ּבׂשדה ראּובן את מׁשּמׁש היה לא - נתן אֹו מכר ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא

ּפרֹותיה  לֹו .ונֹותן ְֵֵֶָ
.È,הֹורדּתיו ּולפרֹות הּדבר, היה 'אמת ואמר: ׁשמעֹון ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָָטען

וחֹוזרת  נאמן, - מכרּתי' לא הּגּוף אבל הּפרֹות, היּו ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוׁשּלֹו
ולא  ׁשנים ׁשלׁש ּבפניו ראּובן אכלּה ּכן אם אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹלׁשמעֹון;

ּבֹו ׁשּבארנּו.מחה ּכמֹו , ְְִֵֶַָ

יב  ¤¤ּפרק
יֹום ‡. חסר היּו אפּלּו ליֹום; מּיֹום ׁשאמרנּו, ׁשנים ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹׁשלׁש

מּמּנה  אֹותֹו ּומסּלקין החזיק, לא - ּדברים אחד ּבּמה . ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
ּפרֹות עֹוׂשין ׁשהן ּבקרקעֹות -[רווחים]אמּורים? ּתדיר ְְֲִִִֵֵֶַָָ

והּמערֹות, והּׁשיחין, והּבֹורֹות, והחצרֹות, הּבּתים, ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָּכגֹון
ּובּתי  והּׁשֹובכֹות, והּמרחציֹות, והּפּונּדקּיֹות, ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֻוהחנּיֹות,
וזֹורעין  ּתמיד אֹותּה ׁשּמׁשקין הּׁשלהין ּבית ּוׂשדה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָהּבּדין,
המהּלכין, העבדים וכן והּפרּדסין; והּגּנֹות, ונֹוטעין, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָּבּה
ּגׁשמים  מּמי ׁשֹותה ׁשהיא הּבעל ׂשדה אבל ׁשּבארנּו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכמֹו
ׁשאכל  ּכיון אּלא ליֹום; מּיֹום אינּה - האילן ּוׂשדה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבלבד,
ּכיצד? ׁשנים. ּכׁשלׁש אּלּו הרי אחד, מּמין ּתבּואֹות ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹׁשלׁש
ענבים, ׂשדה אֹו ּגדירֹות, ׁשלׁש וגדר ּתמרים, ׂשדה ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָֹהיתה
מסיקֹות  ׁשלׁש ּומסק זיתים, ׂשדה אֹו ּבצירֹות, ׁשלׁש ְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹּובצר
האילנֹות  היּו ואפּלּו והחזיק. ׁשנים, ּכׁשלׁש אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

סֹופן  ׁשהרי להן, הראּוי הרחק ּביניהן היה ולא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹרצּופין,
החזיק. ׁשנים, ׁשלׁש ואכלן הֹואיל - ְֲִִִִֶַַָָָָֹליבׁש

אֹו·. ׁשנים, ׁשלׁש זֹו ּבחצר ּדר ׁשהיה עדים ְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹהביא
ּבעל [לאחרים]ׁשהׂשּכירּה טען חזקה. זֹו הרי - ׁשנים ׁשלׁש ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

'ׁשּמא  אֹו ּובּלילה', ּבּיֹום ּבּה ׁשכן לא 'ׁשּמא ואמר: ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחצר
זֹו הרי - ּובּלילה' ּבּיֹום ּבּה ׁשכנּו לא להם ׁשהׂשּכירּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלּו
אּלּו ׁשּׁשנים עדים הבא 'אֹו לּמחזיק: ואֹומרים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָטענה;
ׁשנים  ּבאּו אפּלּו ּתסּתּלק'. אֹו ּובּלילה, ּבּיֹום ְְְְֲִִִֵַַַַַָָּגמּורֹות

ׂשכר 'לנּו ּבחצ [השכיר]ואמרּו: ּדרנּו ואנּו ּבּיֹום , זֹו ר ְְְְְֵַַַָָָָָ
ּבּה ׁשּדרּו עדים 'יביאּו ואמר: הּׂשדה ּבעל וטען ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּובּלילה',
ראיה  להביא הּׂשֹוכרין העדים אּלּו צריכין - ּובּלילה' ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָּבּיֹום

ּבהם ּתלּוי הּדבר ׁשּזה ּתמיד; ּבּה אליהם]ׁשּדרּו ,[נוגע ִֶֶֶֶַָָָָָָָ
לֹו. ׁשּיעידּו ּכדי הּמחזיק, ּבטענת ּתלּוי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָואינֹו

הרֹוכלין ‚. מן  ּבּה, ׁשּדרּו העדים אֹו הּמחזיק זה ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהיה
אֹותן טֹוענין - ּבהן וכּיֹוצא ּבעירֹות את המחּזרין [בי"ד ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָ

במקומו] אֹומר הטענות - חזקה עדי ּוכׁשּיביא ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָלכּתחּלה;
ּבּמה  ּובּלילה'. ּבּיֹום ּבּה מחזיק ׁשהיית עדים 'הבא ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלֹו:
ׁשהן  ּבהן, וכּיֹוצא ּובּתים ּבחצרֹות אמּורים? ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּדברים
ׁשל  החנּיֹות אבל ּובּלילה; ּבּיֹום ּבתֹוכן לדּור ְְֲֲֲֶַַַַָָָָֻעׂשּויֹות
ׁשּדר  ּכיון - ּבּיֹום אּלא ּבהן ּדרין ׁשאין ּבהן, וכּיֹוצא ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּתּגרים

חזקה. זֹו הרי ּבּיֹום, ׁשנים ׁשלׁש ֲֲִֵַָָָָָֹּבּה
אחר „. זֹו רצּופֹות ׁשּיהיּו צריכֹות ׁשאמרנּו, ׁשנים ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹׁשלׁש

והֹובירּה ׁשנה ּוזרעּה ּבׂשדה, ׁשהחזיק הרי זרע]זֹו. [לא ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָ
ּכּמה  ּכן עׂשה אפּלּו - ׁשנה והֹובירּה ׁשנה ּוזרעּה ְְֲִִֵַָָָָָָָָָָָָׁשנה,
להֹוביר  הּמקֹום אֹותֹו ּבני ׁשל ּדרּכם היה החזיק. לא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשנים,
ּומקצתן  ׁשנה, אחר ׁשנה זֹורעין ׁשּמקצתן ּפי על אף -ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָ
הּוא  ׁשהרי החזיק; זה הרי - ׁשנה ּומֹובירין ׁשנה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָזֹורעין
ּבׁשנת  הרּבה ׁשּתעׂשה ּכדי אּלא אֹותּה, הֹוברּתי 'לא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאֹומר:

ְִַָהּזריעה'.
אכלּה‰. האחד - ׁשנים ׁשׁש ּבׂשדה ׁשהחזיקּו ׁשּתפין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻׁשני

אכלּה[החזיק] והּׁשני וחמיׁשית, ּוׁשליׁשית ראׁשֹונה ְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָׁשנה
מהן; לאחד חזקה עלתה לא - וׁשּׁשית ּורביעית ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָֹׁשנּיה
ׁשמעּתי  ולא ראיתי ׁשּלא 'ּכיון אֹומר: הּקרקע ּבעל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשהרי
לא  זה מּפני ׁשנה, אחר ׁשנה אחד אדם ּבּה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשהחזיק
ּביניהן, ׁשטר הּׁשּתפין אּלּו ּכתבּו אם ,לפיכ ְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻמחיתי'.
ׁשנים, ׁשלׁש ׁשעברּו ּכיון - ׁשנה אחר ׁשנה ּבּה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשּיׁשּתּמׁשּו

קֹול ׁשהּׁשטר, חזקה; להן והֹואיל [פרסום]עלתה לֹו, יׁש ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָ
ּבֹו ׁשהחזיקּו לעבד הּדין והּוא זכּותֹו. את אּבד מחה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָֹולא
ׁשטר  ּכתבּו אם - ׁשנה אחר ׁשנה ּבֹו ונׁשּתּמׁשּו ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָׁשנים,

החזיקּו. הרי ְֲִֵֵֵֶֶּביניהן,
.Â,ׁשנה הּלֹוקח ואכלּה ּומכרּה, הּמחזיק זה ׁשנה ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָאכלּה

ּבׁשטר, לזה זה מכרּו אם - ׁשנה ואכלּה ׁשני ללֹוקח ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּומכרּה
ואם  מחה. ׁשּלא מּפני חזקה, זֹו והרי מצטרפין, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשּתן
הראׁשֹונים  ׁשהּבעלים חזקה, אינּה ּבׁשטר, ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹמכרּו
לא  ׁשנים, ׁשלׁש אחד איׁש ּבּה עמד ׁשּלא 'ּכיון ְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹאֹומרים:

למחֹות' .הצרכנּו ְְְִַֻ
.Ê,ׁשנה והּבן ׁשּתים האב ׁשּתים, והּבן ׁשנה האב ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָאכלּה
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ּכ לי חּיב אּתה אבל ׁשּלי, אינּה הּוא, 'ּכן אֹומר: ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָוהּתֹופׂש
על ּבידי מׁשּכנּתּה 'אּתה אֹו עליה', אֹו[חוב]וכ ,'וכ ּכ ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ

לטען  יכֹול - ידּה' על לׁשּלם חּיב ׁשאּתה נזק אֹותי ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ'הּזיקה
ּדמיה ּכדי היא [שוויה]עד 'לקּוחה לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו , ְְִִֵֶֶַַָָָָ

ויּטל. חפץ ּבנקיטת ויּׁשבע ְְְְִִִִִֵֶַַָָֹּבידי';
ּתחת „. ׁשהן זה ּבחזקת אינן ,להּל ׁשּיכֹולין העבדים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוכן

ׁשהּוא  ידּוע ׁשּזה עדים הּטֹוען זה ׁשהביא ּכיון אּלא ִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָידֹו;
לי  נתּתֹו 'אּתה לי', מכרּתֹו 'אּתה טֹוען: והּלה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָעבּדֹו,
הּטֹוען  ויּׁשבע לבעליו, העבד ויחזר נאמן, אינֹו - ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבמּתנה'
עדים  העבד, ׁשּתפׂש הּנטען זה הביא נתן. ולא מכר ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּלא

אצלֹו העבד לזה בו]ׁשּיׁש רצּופֹות [החזיק ׁשנים ׁשלׁש ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ
מׁשּמׁשין  ׁשהעבדים ּכדר ּבֹו מׁשּתּמׁש והּוא ליֹום, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָמּיֹום
זה  הרי - הּׁשנים אּלּו ּבכל ּבֹו מחה ולא הֹואיל - רּבן ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאת
ׁשּלקחֹו הּסת, ׁשּיּׁשבע אחר ּבידֹו, אֹותֹו ּומעמידין ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָנאמן,
יכֹול  ׁשאינֹו קטן עבד אבל ּבמּתנה. לֹו ׁשּנתנֹו אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָמּמּנּו
הּמּטלטלין, ּכׁשאר הּוא הרי קטנּותֹו, מּפני רגליו על ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָלהּל
והּמֹוציא  ּבחזקתֹו; הּוא הרי ּברׁשּותֹו, ׁשּיהיה מי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָוכל

הראיה. עליו ְֲֵֵָָָָָמחברֹו,
אֹו‰. זֹו' 'ּבהמה אֹו זה' 'ּבגד לֹו: ואמר חברֹו את ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּטֹוען

'הפקדּתיו  אֹו מּמּני', ּוגזלּתֹו הּוא, ׁשּלי ׁשּביד זה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָ'עבד
'לא  אֹומר: והּנטען הּוא', 'ׁשאּול אֹו ,'ל 'ׂשכּור אֹו ,'ְְְְְִֵֶַָָָֹאצל
והעידּו עדים הּטֹוען והביא וירּׁשתי', ממֹוני זה אּלא ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻכי,
ׁשהּוא  ידּוע הּבהמה אֹו העבד אֹו החפץ ׁשּזה יֹודעין ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהן
אּתה  אבל ,ׁשּל היה 'ּכן, ואמר: הּנטען חזר - לזה ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהיה
לא  ירּׁשתי, ׁשאמרּתי וזה לי, 'מכרּתֹו אֹו לי', ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֻנתּתֹו
הרי  - ירׁשּתיו' ּכאּלּו ׁשּלי ׁשהיא אּלא מאבֹותי, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּירׁשּתיו

הּסת  ונׁשּבע נאמן, לחזר זה לּטֹוען ׁשּיׁש ּבארנּו, ׁשּכבר ; ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּנׁשמע ּדבר .[המסתבר]ולטען ְְְִִַָָָֹ

.Â אֹומר זה - עליה נחלקין ׁשנים ׁשהיּו ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָספינה
ואמר  ּדין, לבית ּובאּו ׁשּלי', 'ּכּלּה אֹומר וזה ׁשּלי' ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻֻ'ּכּלּה

'ּתפׂשּוה בה]האחד: אין [החזיקו - עדים' ׁשאביא עד ְִִִֵֵֶֶַָָָָ
עדים, מצא ולא והל ּדין, ּבית ּתפׂשּוה ואם ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹּתֹופׂשין.
ּדינּה ּכׁשהיה יּטל הּמתּגּבר וכל ּבינינּו, 'הּניחּוה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹואמר:
ּדין  ּבית אֹותּה מֹוציאין ואין להן, ׁשֹומעין אין - ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹמּקדם'
אֹו לזה, זה ׁשּיֹודּו עד אֹו עדים, ׁשּיבֹואּו עד ידן, ִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּתחת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּובׁשבּועה, ּברצֹונם ְְְְְְִִֵֶַַָָיחלקּו

יא  ¤¤ּפרק
לבעליהן‡. הידּועֹות הּקרקעֹות שהן ּכל [מפורסמות ְְְֲֵֶַַַַָָ

הן שלהם] הרי אחרים, ידי ּתחת עּתה ׁשהן ּפי על אף -ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ
ּבחצר  מׁשּתּמׁש ׁשהיה ראּובן ּכיצד? ּבעליהן. ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבחזקת

ּב ּדר ּבחצרֹותיהן, מׁשּתּמׁשין ׁשהעם וׂשֹוכרּהּכדר ּה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עליו  וטען ׁשמעֹון ּבא זמן ואחר וסֹותר, ּובֹונה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָלאחרים
היא  ּוׂשכּורה היא, ׁשּלי יד ׁשּתחת זֹו 'חצר לֹו: ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָואמר
ׁשּל' ראּובן: והׁשיבֹו 'ׁשאּולה', אֹו 'ּגזּולה', אֹו ,'ְְְְְְֱִֵֶֶָָָּביד
אין  אם - ּבמּתנה' לי 'נתּתּה אֹו לֹו', מכרּתּה ואּתה ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָהיתה,
הּסת  ראּובן נׁשּבע לֹו, ידּועה ׁשהיתה לׁשמעֹון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָעדים

עדים [דרבנן] ׁשמעֹון הביא אם אבל ּבמקֹומֹו. ְְְֲֲִִִִִֵֵַָֹויעמד
ואֹומרים  ׁשמעֹון, ּבחזקת היא הרי - היתה ׁשּלֹו זֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשחצר
לא  ואם .'ל 'נתנּה אֹו ,'ל ׁשּמכרּה ראיה 'הבא ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֹלראּובן:
אֹותּה ּומחזירין מּמּנה, אֹותֹו מסּלקין - ראיה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָהביא
ׁשהיא  לׁשמעֹון מֹודה ראּובן ׁשאין ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַלׁשמעֹון,

לׁשמעֹון. עדים יׁש ׁשהרי ׁשּלֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָהיתה
ראיה ·. להביא ראּובן ׁשּמצריכין אמּורים, ּדברים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

הביא  אם אבל מרּבה. זמן ּבּה נׁשּתּמׁש ּבׁשּלא יסּתּלק? ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻאֹו
ונהנה  רצּופֹות, ׁשנים ׁשלׁש זֹו קרקע ּפרֹות ׁשאכל ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעדים
ׁשּיהיה  והּוא קרקע, ּבאֹותּה אדם ּכל ׁשּנהנין ּכדר ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּבכּלּה
מחּו ולא ׁשהחזיק, ּבזה ׁשּידעּו הראׁשֹונים לּבעלים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאפׁשר
הּסת  ראּובן ויּׁשבע ראּובן, ּביד אֹותּה מעמידין - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּבֹו
מּפני  ויּפטר. מּתנה, לֹו ׁשּנתנּה אֹו ׁשמעֹון, לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּמכרּה
מכרּת ׁשּלא טֹוען, אּתה אמת 'אם לׁשמעֹון: לֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשאֹומרים
ׁשנה  אחר ׁשנה מׁשּתּמׁש זה היה לּמה - נתּת ְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹולא

ׂשכירּות ׁשטר לא עליו ל ואין ,לו]ּבקרקע ,[שהשכרת ְְְְְְֲִֵַַָָָֹ
מׁשּכֹונה ׁשטר כמשכון]ולא טען [שמסרת ּבֹו'? מחית ולא , ְְְְִִַַַָָָֹֹ

ּבמדינה  הייתי ׁשהרי הּדבר, אלי הּגיע ׁשּלא 'מּפני ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹואמר:
ּבׁשלׁש הּדבר יּגיע ׁשּלא אפׁשר 'אי אֹומרים: - ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹרחֹוקה'
עדים, ּבפני למחֹות ל היה - אלי ׁשהּגיע וכיון ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשנים;
ּבּדין; אתּבעּנּו ּולמחר אֹותי, ּגזל ׁשּפלֹוני אֹותם ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָותֹודיע

ו  אם הֹואיל ,לפיכ .'עצמ על הפסדּת אּתה מחית, לא ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָֹ
ראּובן  ּבֹו ׁשהיה הּמקֹום ּבין ּדרכים וׁשּבּוׁש מלחמה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָהיתה

אכלּה אפּלּו - ׁשמעֹון ּבֹו ׁשהיה הּמקֹום [החזיק]ּובין ְֲֲִִֵֶַָָָָָ
וחֹוזרת  ידֹו, מּתחת אֹותּה מֹוציאין - ׁשנים עׂשרים ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָראּובן
מׁשּתּמׁש ׁשּזה ידעּתי 'לא לֹומר: ׁשּיכֹול מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלׁשמעֹון;

ְְִַָּבקרקעי'.
ועֹומד ‚. ׁשנה, ּבכל ּבא ׁשמעֹון ׁשהיה עדים ראּובן ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהביא

לׁשמעֹון: אֹומרים - ּפחֹות אֹו יֹום ׁשלׁשים זה ְְְְְִִִֶָָֹּבמקֹום
ׁשמעֹון  טען .'זכּות אּבדּת ּכׁשּבאת? מחית לא מה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ'מּפני
חצרי' ּבתֹו ׁשּזה ידעּתי ולא ּבּׁשּוק, הייתי 'טרּוד ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹואמר:
ּבּׁשּוק. טרּוד אדם יהיה יֹום ׁשלׁשים ׁשּכל טענה; זֹו הרי -ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹ
זכּותֹו. את אּבד - מחה ולא יֹום, מּׁשלׁשים יֹותר עמד ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹואם
טרּודין  ׁשהעם ּבּכפרים, אּלא אינֹו זה ׁשּדין לי, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָויראה

ׁשּלהן  .ּבּׁשוקים ְִֶֶַָָ
ׁשּמכר „. הּדבר אמת 'אם לראּובן, אֹומרין אין מה ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומּפני

מּפני  ?'ׁשּל ּבּׁשטר נזהרּת לא לּמה ּבמּתנה, ל נתן אֹו ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹל
ּבׁשטרֹו נזהר אדם וחזקה [לשומרו]ׁשאין ימיו; ּכל והֹול ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָ

וכיון  ׁשנים, ׁשלׁש עד אּלא ּבׁשטרֹו, נזהר אדם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשאין
נזהר. אינֹו ׁשּוב ּבֹו, ממחה אדם ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשרֹואה

לא ‰. מה מּפני - רחֹוקה ּבמדינה ׁשמעֹון ׁשּמחה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹהרי
ׁשאּזהר  ּכדי ּבי, ׁשּמחה ׁשמעּתי 'לא ויאמר, ראּובן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹיטען
והחבר  חבר, לֹו יׁש חבר' לֹו: ׁשאֹומרין מּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָּבׁשטרי'?
וכיון  הּדבר; אלי ׁשהּגיע וחזקה אחר, חבר לֹו ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׁש
ל היה ּבאמת אם - ׁשנים ׁשלׁש ּבתֹו ּב ׁשּמחה ְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּידעּת

ּבֹו נזהרּת ולא עצמ'.[לשומרו]ׁשטר על הפסדּת אּתה , ְְְְְְְְִִַַַַַָָָָֹ
.Â אל' להם: ואמר העדים, ּבפני ׁשמעֹון מחה אם ,ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָלפיכ
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זה ּדבר  אבל [מחאתי]ּתֹוציאּו מחאה. זֹו אין - מּפיכם' ְֲִִִֵֶֶָָָָָ
הרי  - מּפינּו' יֹוצא זה ּדבר 'אין מעצמן: העדים אמרּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָאם

עליו מצּוה אדם ׁשאין ׁשּדבר מחאה; זֹו [שלא ּגם ְְֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ
אֹומרֹולפרסמו] לעדים [מגלהו], צּוה אם וכן ּבכּונה. ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ

'אין  מעצמן: הן ׁשאמרּו אֹו ּתֹודיעּוהּו', 'אל להם: ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָואמר
ּפי  על ׁשאף היא; מחאה זֹו ּגם - אֹותֹו' מֹודיעין ְִִִִֶַַַָָָאנּו
יּגיע  והּדבר לאחרים, הם מֹודיעין אֹותֹו, מֹודיעין ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשאינן

ֵָאליו.
.Ê ׁשהּוא 'ּפלֹוני ׁשנים: ּבפני אֹומר הּמחאה? ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָּכיצד

ּתֹובע  אני ולעתיד הּוא, ּגזלן - 'ּבׂשדי אֹו ּבחצרי' ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמׁשּתּמׁש
אֹו ּבידֹו', היא 'ׂשכּורה להם: אמר אם וכן ּבּדין'. ְְְִִִֵֶַַָָָָאֹותֹו
ּתֹובע  אני נתּתי, אֹו ׁשּמכרּתי עלי יטען ואם ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ'מׁשּכֹונה,
על  אף מחאה, זֹו הרי - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן  ּבּדין', ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹאֹותֹו
אמר  אם אבל זה. ּבּה ׁשהחזיק זֹו ּבמדינה מחה ׁשּלא ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹּפי
מחאה; זֹו אין - הּוא' ּגזלן ּבחצרי ׁשּמׁשּתּמׁש 'ּפלֹוני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלהן:
אֹותי  חרף ׁשּמא אמרּתי: 'ּכׁשּׁשמעּתי, אֹומר: ראּובן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי

ּבׁשטרי' נזהרּתי לא ּולפיכ .ּבלבד, ְְְְְִִִִִִַַָָֹ
.Áוכֹותבין ׁשנים; ּבפני בשטר]מחאה על [מחאתו אף , ְְְְְִִִֵַַַָָ

ראׁשֹונה, ּבׁשנה ׁשּמחה וכיון 'ּכתבּו'. להם אמר ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹּפי
ׁשּלא  צרי אבל וׁשנה; ׁשנה ּבכל ולמחֹות לחזר צרי ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹֹאינֹו
,לפיכ ּגמּורֹות. ׁשנים ׁשלׁש למחאה מחאה ּבין ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹיהיה
ׁשנים  ׁשלׁש ועמד מחה, ואם ׁשלׁש; ּכל ּבסֹוף למחֹות ְְְְִִִִִַָָָָָָָֹֹצרי

ּכלּום. אינּה - מחה ּכ ואחר ְְְִֵַַָָָּגמּורֹות,
.Ë קּבץ הּׂשדה ּבעל ׁשמעֹון 'ׁשּזה עדים, ראּובן ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהביא

ראּובן, ּביד הּׂשדה ּתעמד - לי' ּונתנם זֹו, ׂשדה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹּפרֹות
ׁשאּלּו הּיֹום; לֹו נתנּה אֹו לֹו מכרּה ׁשּׁשמעֹון טען ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָואפּלּו
זֹו, ּבׂשדה ראּובן את מׁשּמׁש היה לא - נתן אֹו מכר ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא

ּפרֹותיה  לֹו .ונֹותן ְֵֵֶָ
.È,הֹורדּתיו ּולפרֹות הּדבר, היה 'אמת ואמר: ׁשמעֹון ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָָטען

וחֹוזרת  נאמן, - מכרּתי' לא הּגּוף אבל הּפרֹות, היּו ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוׁשּלֹו
ולא  ׁשנים ׁשלׁש ּבפניו ראּובן אכלּה ּכן אם אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹלׁשמעֹון;

ּבֹו ׁשּבארנּו.מחה ּכמֹו , ְְִֵֶַָ

יב  ¤¤ּפרק
יֹום ‡. חסר היּו אפּלּו ליֹום; מּיֹום ׁשאמרנּו, ׁשנים ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹׁשלׁש

מּמּנה  אֹותֹו ּומסּלקין החזיק, לא - ּדברים אחד ּבּמה . ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
ּפרֹות עֹוׂשין ׁשהן ּבקרקעֹות -[רווחים]אמּורים? ּתדיר ְְֲִִִֵֵֶַָָ

והּמערֹות, והּׁשיחין, והּבֹורֹות, והחצרֹות, הּבּתים, ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָּכגֹון
ּובּתי  והּׁשֹובכֹות, והּמרחציֹות, והּפּונּדקּיֹות, ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֻוהחנּיֹות,
וזֹורעין  ּתמיד אֹותּה ׁשּמׁשקין הּׁשלהין ּבית ּוׂשדה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָהּבּדין,
המהּלכין, העבדים וכן והּפרּדסין; והּגּנֹות, ונֹוטעין, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָּבּה
ּגׁשמים  מּמי ׁשֹותה ׁשהיא הּבעל ׂשדה אבל ׁשּבארנּו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכמֹו
ׁשאכל  ּכיון אּלא ליֹום; מּיֹום אינּה - האילן ּוׂשדה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבלבד,
ּכיצד? ׁשנים. ּכׁשלׁש אּלּו הרי אחד, מּמין ּתבּואֹות ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹׁשלׁש
ענבים, ׂשדה אֹו ּגדירֹות, ׁשלׁש וגדר ּתמרים, ׂשדה ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָֹהיתה
מסיקֹות  ׁשלׁש ּומסק זיתים, ׂשדה אֹו ּבצירֹות, ׁשלׁש ְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹּובצר
האילנֹות  היּו ואפּלּו והחזיק. ׁשנים, ּכׁשלׁש אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

סֹופן  ׁשהרי להן, הראּוי הרחק ּביניהן היה ולא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹרצּופין,
החזיק. ׁשנים, ׁשלׁש ואכלן הֹואיל - ְֲִִִִֶַַָָָָֹליבׁש

אֹו·. ׁשנים, ׁשלׁש זֹו ּבחצר ּדר ׁשהיה עדים ְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹהביא
ּבעל [לאחרים]ׁשהׂשּכירּה טען חזקה. זֹו הרי - ׁשנים ׁשלׁש ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

'ׁשּמא  אֹו ּובּלילה', ּבּיֹום ּבּה ׁשכן לא 'ׁשּמא ואמר: ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחצר
זֹו הרי - ּובּלילה' ּבּיֹום ּבּה ׁשכנּו לא להם ׁשהׂשּכירּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלּו
אּלּו ׁשּׁשנים עדים הבא 'אֹו לּמחזיק: ואֹומרים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָטענה;
ׁשנים  ּבאּו אפּלּו ּתסּתּלק'. אֹו ּובּלילה, ּבּיֹום ְְְְֲִִִֵַַַַַָָּגמּורֹות

ׂשכר 'לנּו ּבחצ [השכיר]ואמרּו: ּדרנּו ואנּו ּבּיֹום , זֹו ר ְְְְְֵַַַָָָָָ
ּבּה ׁשּדרּו עדים 'יביאּו ואמר: הּׂשדה ּבעל וטען ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּובּלילה',
ראיה  להביא הּׂשֹוכרין העדים אּלּו צריכין - ּובּלילה' ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָּבּיֹום

ּבהם ּתלּוי הּדבר ׁשּזה ּתמיד; ּבּה אליהם]ׁשּדרּו ,[נוגע ִֶֶֶֶַָָָָָָָ
לֹו. ׁשּיעידּו ּכדי הּמחזיק, ּבטענת ּתלּוי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָואינֹו

הרֹוכלין ‚. מן  ּבּה, ׁשּדרּו העדים אֹו הּמחזיק זה ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהיה
אֹותן טֹוענין - ּבהן וכּיֹוצא ּבעירֹות את המחּזרין [בי"ד ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָ

במקומו] אֹומר הטענות - חזקה עדי ּוכׁשּיביא ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָלכּתחּלה;
ּבּמה  ּובּלילה'. ּבּיֹום ּבּה מחזיק ׁשהיית עדים 'הבא ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלֹו:
ׁשהן  ּבהן, וכּיֹוצא ּובּתים ּבחצרֹות אמּורים? ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּדברים
ׁשל  החנּיֹות אבל ּובּלילה; ּבּיֹום ּבתֹוכן לדּור ְְֲֲֲֶַַַַָָָָֻעׂשּויֹות
ׁשּדר  ּכיון - ּבּיֹום אּלא ּבהן ּדרין ׁשאין ּבהן, וכּיֹוצא ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּתּגרים

חזקה. זֹו הרי ּבּיֹום, ׁשנים ׁשלׁש ֲֲִֵַָָָָָֹּבּה
אחר „. זֹו רצּופֹות ׁשּיהיּו צריכֹות ׁשאמרנּו, ׁשנים ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹׁשלׁש

והֹובירּה ׁשנה ּוזרעּה ּבׂשדה, ׁשהחזיק הרי זרע]זֹו. [לא ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָ
ּכּמה  ּכן עׂשה אפּלּו - ׁשנה והֹובירּה ׁשנה ּוזרעּה ְְֲִִֵַָָָָָָָָָָָָׁשנה,
להֹוביר  הּמקֹום אֹותֹו ּבני ׁשל ּדרּכם היה החזיק. לא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשנים,
ּומקצתן  ׁשנה, אחר ׁשנה זֹורעין ׁשּמקצתן ּפי על אף -ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָ
הּוא  ׁשהרי החזיק; זה הרי - ׁשנה ּומֹובירין ׁשנה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָזֹורעין
ּבׁשנת  הרּבה ׁשּתעׂשה ּכדי אּלא אֹותּה, הֹוברּתי 'לא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאֹומר:

ְִַָהּזריעה'.
אכלּה‰. האחד - ׁשנים ׁשׁש ּבׂשדה ׁשהחזיקּו ׁשּתפין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻׁשני

אכלּה[החזיק] והּׁשני וחמיׁשית, ּוׁשליׁשית ראׁשֹונה ְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָׁשנה
מהן; לאחד חזקה עלתה לא - וׁשּׁשית ּורביעית ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָֹׁשנּיה
ׁשמעּתי  ולא ראיתי ׁשּלא 'ּכיון אֹומר: הּקרקע ּבעל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשהרי
לא  זה מּפני ׁשנה, אחר ׁשנה אחד אדם ּבּה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשהחזיק
ּביניהן, ׁשטר הּׁשּתפין אּלּו ּכתבּו אם ,לפיכ ְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻמחיתי'.
ׁשנים, ׁשלׁש ׁשעברּו ּכיון - ׁשנה אחר ׁשנה ּבּה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשּיׁשּתּמׁשּו

קֹול ׁשהּׁשטר, חזקה; להן והֹואיל [פרסום]עלתה לֹו, יׁש ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָ
ּבֹו ׁשהחזיקּו לעבד הּדין והּוא זכּותֹו. את אּבד מחה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָֹולא
ׁשטר  ּכתבּו אם - ׁשנה אחר ׁשנה ּבֹו ונׁשּתּמׁשּו ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָׁשנים,

החזיקּו. הרי ְֲִֵֵֵֶֶּביניהן,
.Â,ׁשנה הּלֹוקח ואכלּה ּומכרּה, הּמחזיק זה ׁשנה ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָאכלּה

ּבׁשטר, לזה זה מכרּו אם - ׁשנה ואכלּה ׁשני ללֹוקח ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּומכרּה
ואם  מחה. ׁשּלא מּפני חזקה, זֹו והרי מצטרפין, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשּתן
הראׁשֹונים  ׁשהּבעלים חזקה, אינּה ּבׁשטר, ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹמכרּו
לא  ׁשנים, ׁשלׁש אחד איׁש ּבּה עמד ׁשּלא 'ּכיון ְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹאֹומרים:

למחֹות' .הצרכנּו ְְְִַֻ
.Ê,ׁשנה והּבן ׁשּתים האב ׁשּתים, והּבן ׁשנה האב ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָאכלּה
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הרי  - ׁשנה הּבן מן והּלֹוקח ׁשנה והּבן ׁשנה האב ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָאכלּה
ּבׁשטר  ׁשּלקח והּוא, חזקה; .זֹו ְְֲִֶַָָָָ

.Áּבנֹו ּובפני ׁשנה, הּׂשדה ּבעל ׁשהיה האב ּבפני ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָאכלּה
האב  ּבפני אֹו ׁשנה, הּבן ּובפני ׁשּתים האב ּבפני אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָׁשּתים,

ּוב  זֹוׁשנה הרי - ׁשנה הּבן מן לֹוקח ּובפני ׁשנה ּבנֹו פני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ
ׁשהרי  - ׂשדֹותיו ּבכלל זֹו ׂשדה הּבן ׁשּמכר והּוא, ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָחזקה;

הּכיר לב]לא נזהר [שם לא ּולפיכ ׁשּנמּכרה, הּמחזיק ְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹֹ
ל אין עצמּה, ּבפני זֹו ׂשדה הּבן מכר אם אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבׁשטרֹו.

מּזֹו. ּגדֹולה ְְִָָָמחאה
.Ë ולא הֹואיל - ׁשנים ּכּמה אפּלּו ׁשנה, אחר ׁשנה ְֲִִִַַַָָָָָָָָֹנרּה

חזקה  אינּה ּבּה, הּמים,נהנה ׁשבילי ּבּה ּפתח אם וכן . ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
וׁשּדד אדמה]ּופּתח רגבי אכל [פירר ולא הֹואיל - ּבלבד ְְְִִִִֵַַַָֹ

חזקה. אינּה ֲֵֵָָָּפרֹות,
.È לא - ּכֹור ואסף ּכֹור זרע אּלא ּכלּום, הרויח ולא ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹזרעּה

נהנה  לא ׁשהרי .החזיק, ְֱֲִֵֶֶֶָֹ
.‡Èׁשחת בישולה]אכלּה קודם ואם [תבואה החזיק; לא , ְְֲִִֶַַָָֹ

הרי  - יקרין ׁשּדמיו מּפני לׁשחת, לזרע ּדרּכן הּמקֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹהיה
חזקה. ֲָָזֹו

.·È ׁשּנהנה ּפי על אף - וכלאים ׁשביעית ערלה ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָָאכלּה
חזקה  זֹו הרי .ּבעברה, ֲֲֲֵֵַָָָ

.‚È ראּוי ׁשאינֹו חּלמיׁש אֹו סלע ּבֹו ׁשהחזיק הּמקֹום ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיה
ׁשּיׁשטח  ּכגֹון לֹו, הראּוי ּבדבר ּבֹו להנֹות צרי - ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָלזריעה
לא  ואם ּבזה; וכּיֹוצא הּבהמה ּבֹו יעמיד אֹו הּפרֹות ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹּבֹו
לא  לֹו, הראּוי ּבדבר ׁשנים הּׁשלׁש אֹותן ּכל ּבֹו ְֱִֶַָָָָָָָָָֹֹנהנה

.החזיק  ְִֶ
.„Èאֹו חברֹו, מחצר מסּים ּבמקֹום ּבהמה מעמיד ְְְֲֲֲִֵֵֵַַָָָָָֻהיה

ורחים, וכירים ּתּנּור מעמיד אֹו ּתרנגֹולין, ׁשם מגּדל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשהיה
העמיד  ׁשּלא ּבין מחיצה ׁשהעמיד ּבין זבלֹו, ׁשם ׁשּנתן ְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹאֹו
ּבּיֹום  ׁשנים ׁשלׁש ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּבדברים נׁשּתּמׁש אם -ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
מקֹום  לי נתּת 'אּתה ואמר: החצר ּבעל על וטען ְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּובּלילה,

חזקה  זֹו הרי - לי' 'מכרּתֹו אֹו .זה', ְְֲֲִֵֶַָָ
.ÂË וזרע ּבּה, ׁשהחזיק זה ּובא ּגדר, מּקפת ׁשהיא ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻׂשדה

ּפי  על אף - ׁשמּור ׁשאינֹו הּמקֹום ּבכל ונהנה לּגדר, ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָחּוץ
ׁשהּבעלים  חזקה; לֹו עלתה לא ׁשנה, אחר ׁשנה ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָָָָֹׁשאכלֹו
מפקר, ּבמקֹום ׁשּזֹורע ׁשראינּו 'ּכיון ואֹומרין: ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻטֹוענין
לא  ּולפיכ ּתאכלּנּו; הּׂשדה חּית - ּׁשּיזרע מה ּכל ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאמרנּו:
אּלא  ׁשמּור, ׁשאינֹו מקֹום הּזֹורע לכל הּדין והּוא ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמחיתי'.

ּבֹו מצּויין אדם ּכל ויד חּיה ּכל .רגל ְְִֶֶַַָָָָָ
.ÊËרבע מּבית חּוץ ּכּלּה שטח]אכלּה החזיק [מדת - ְֲִִֵֶַָָָֹֻ

היה  אפּלּו ּבֹו; נהנה ׁשּלא רבע ּבית מאֹותֹו חּוץ ְֱֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹֻּבכּלּה,
ּכראּוי  ּבֹו נׁשּתּמׁש ולא הֹואיל - הּׂשדה ּבתֹו חּלמיׁש ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹמקֹום

חזקה. ּבֹו לֹו אין ֲֵָָלֹו,
.ÊÈּב אחד החזיק החזיק ואחד ּפרֹותיהן, ואכל אילנֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

טֹוען  מּׁשניהם אחד וכל ּפרֹותיה, ואכל ּוזרעּה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבּקרקע
ואכלם  ּבאילנֹות ׁשהחזיק זה - לקחּתיו' ואני ׁשּלי, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ'ׁשהּכל

והּוא  לֹו, ׁשּצריכין וקרקע האילנֹות לֹו יׁש ׁשנים, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹׁשלׁש
האֹורה וזה [המלקט]ּכמלא ואילן; אילן לכל חּוצה וסּלֹו ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ

הּקרקע. ׁשאר לֹו יׁש ּבּקרקע, ְְְְִֵֶֶַַַַַַָׁשהחזיק
.ÁÈ ּבעל על וטען ׁשנים, ׁשלׁש אילן ּפרֹות האֹוכל ְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹוכן

לֹו יׁש זה הרי - וקרקעֹו' זה אילן לי מכרּת 'אּתה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהאילן:
הּתהֹום  עד האילן, ּכעבי .קרקע ְְֳִִַַַַָָָ

.ËÈׁשלׁש ּבית ּבתֹו אילנֹות ׁשלׁשים ּבֹו ׁשהיּו אילן ְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹׂשדה
ׁשנּיה, ּבׁשנה ועׂשרה ראׁשֹונה, ּבׁשנה עׂשרה ואכל ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָָָָסאין,
ׁשּיהיּו והּוא, ּבּכל; החזיק - ׁשליׁשית ּבׁשנה ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹועׂשרה
ולא  סאין, הּׁשלׁש ּבית ּבכל מפּזרֹות ׁשאכל ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָֹֹֻהעׂשרה
ׁשאר  הֹוציאּו אם אבל ּפרֹות; האילנֹות ׁשאר ְְֲִִִִֵָָָָָהֹוציאּו
ּׁשאכל  ּבמה אּלא החזיק לא - אכלן ולא ּפרֹות, .האילנֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

.Î,הּפרֹות מקצת הּוא ּבׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּבּמה
- עליהן ּפרֹותיהן הּניח אם אבל הּפרֹות. ׁשאר העם ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּובזזּו
החזיק  - הּׂשדה מּכל מּכאן ואילן מּכאן אילן ואכל ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָהֹואיל

ּפרֹותיה. ּכל אסף ׁשּלא ּפי על אף הּׂשדה, ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבכל

ה'תשע"ה  מרחשון כ' חמישי יום

יג  ¤¤ּפרק
ּפי ‡. על אף ּבידן, הּקרקע את מעמידין ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָואּלּו

והאּפיטרֹוּפין, והאריסין, האּמנין, ׁשנים: ׁשלׁש ְְְֲֲִִִִִִֶֶָָָָָָָָֹֻׁשאכלּוה
ּובן  ּבעלּה, ּבנכסי והאּׁשה אׁשּתֹו, ּבנכסי והאיׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֻוהּׁשּתפין,
אין  מאּלּו, אחד ׁשּכל הּבן; ּבנכסי והאב אביו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבנכסי

בנכסיהם]מקּפידין שימוש אין [על לפיכ זה, על זה ְְִִִֵֶֶַַָ
אּלא  הּבעלים, ּבהם מחּו ׁשּלא ּפי על אף ראיה, ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאכילתן
ידּועה  הארץ ׁשּזאת ראיה ׁשהביאּו לּבעלים הּקרקע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּתחזר

שלהן]להן שהיא ולא [מפורסם מכרּו ׁשּלא הּסת ויּׁשבעּו , ְְְְִֵֶֶֶָָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַָנתנּו,

אין ·. - והּגֹוי והּגזלן, הּזמן, אֹותֹו ׁשל ּגלּיֹות ראׁשי ְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָֻוכן
וקטן  ׁשֹוטה חרׁש וכן זרֹוע. ּבעלי ׁשהן מּפני ראיה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאכילתן
ׁשּתעמד  ּכדי טענה להן ׁשאין מּפני ראיה, אכילתן אין -ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

לּבעלים  ּתחזר אּלא ּבידם; ּבנכסיהן,הּקרקע הּמחזיק וכן . ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ראיה. אכילתֹו ְֲִֵָָָאין

ׁשאכל ‚. ראּובן ּבידן? הּקרקע את מעמידין אין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד
ׁשני ׁשמעֹון לקּוחה [שנות]ׂשדה ׁשהיא טֹוען והּוא חזקה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָ

הביא  וכן לֹו, ידּועה ׁשהיא עדים ׁשמעֹון והביא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָּבידֹו,
אֹו אריסֹו אֹו ּבּה ׁשּתפֹו ׁשהּוא ידּוע ׁשראּובן ְֲִִֵֵֶֶַָָָֻעדים
לׁשמעֹון, הּׂשדה ּתחזר - מחה לא זה ּומּפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹאּפיטרֹוּפֹו,

מכ  ׁשּלא הּסת לׁשארן ויּׁשבע הּדין והּוא נתן. ולא ר ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
לעיל] ׁשראּובן [האמורים ראיה ׁשמעֹון הביא לא אם אבל .ְְְֲִִִֵֵֶָָָֹ

'ּכן, ואמר: מעצמֹו הֹודה ראּובן אּלא אריס, אֹו ׁשּתף ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻהיה
ויכֹול  חזקה, ׁשני ואכל הֹואיל - לי' ּומכר ׁשּתפי, ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֻהיה
ּכל  ּכׁשאר נאמן, זה הרי - מעֹולם' ׁשּתפי היה 'לא ְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻלֹומר

ָָאדם.

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

orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - oeygxn 'k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אֹותּה„. מתּקנין אֹו ּבּה ּבֹונין ׁשהיּו ּכגֹון ּכיצד? ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻהאּמנין
ׁשנים  ׁשלׁש אֹותּה אכלּו אם - מאּמנּותן ירדּו רּבֹות. ְְִִִֵַָָָָָָָָֹֻׁשנים

חזקה  להן יׁש מאּמנּותן, ׁשּירדּו .מאחר ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
ּבעל ‰. ׁשל לאביו אריס ׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהאריסין

ּבּתי  ׁשל אריס ׁשהּוא ׁשּכיון מׁשּפחּתֹו; לאנׁשי אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּׂשדה,
המשפחה]אבֹות אם [בית אבל ּבידֹו. הּבעלים ממחין אין , ְְְֲִִִֵַַָָָָ

ואכלּה הֹואיל - ּתחּלה אריס לֹו ׁשּנעׂשה הּוא [החזיק]זה ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָ
לּבעלים: ואֹומרין ּבידֹו, אֹותּה מעמידין חזקה, ׁשני ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָֻּכּלּה

ּבֹו'? מחית ולא ׁשנה, אחר ׁשנה אכל היא'ְִִֵַַַַָָָָָָֹ
.Âלֹו יׁש ידֹו, מּתחת אריסין ׁשהֹוריד אבֹות ּבּתי ׁשל ֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאריס

והּוא  אדם, לנכסי אחרים אריסין מֹורידין ׁשאין ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָחזקה;
לֹו אין - ּבּה ׁשהיּו אחרים לאריסין חּלק אם אבל ֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשֹותק.
ׁשּירד  ואריס אֹותֹו. עׂשּו האריסין על ממּנה ׁשּמא ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻחזקה;

החזיק  - ׁשּירד מאחר ׁשנים ׁשלׁש ואכלּה .מאריסּותֹו, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
.Êזֹו ׂשדה על אּפיטרֹוּפין ׁשהיּו ּבין ּכיצד? ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהאּפיטרֹוּפין

ׁשּמּנה  ּבין ּדין ּבית אֹותם ׁשּמּנה ּבין נכסים, ׁשאר על  ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבין
והּניחּו היתֹומים וגדלּו יתֹומים אבי [השאירו]אֹותם ְְְְְֲִִִִִַָָ

- והכנסתֹו הֹוצאתֹו על אּפיטרֹוּפין אדם ׁשּמּנה ּבין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָאֹותם,
עברּו חזקה. להן אין ּברׁשּות, מׁשּתּמׁשין והן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָהֹואיל
הרי  - ׁשעברּו אחר ׁשנים ׁשלׁש ואכלּו מּמּנּוין, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהאּפיטרֹוּפין

חזקה. ֲָָזֹו
.Á ּדין ּבּה ואין זֹו, ּבׂשדה ׁשּתף היה אם ּכיצד? ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻהּׁשּתפין

לחלקה]חלּקה שייך ּכּלּה[לא את ׁשאכל ּפי על אף - ֲִֶֶַַַָָָֻֻ
יׁש ואם ׁשניהם. ּבחזקת היא הרי ׁשנים, ּכּמה מהם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהאחד
לֹו יׁש - חזקה ׁשני ּכּלּה האחד ואכלּה חלּקה, ּדין ְֲֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָָֻֻּבּה
ולא  מכרּת ׁשּלא ּבאמת 'אם לׁשּתפֹו: אֹומרין ׁשהרי ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻחזקה;
ּבכל  ּבֹו מחית ולא ׁשֹותק, ואּתה ּכּלּה, את אכל היא ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻנתּת,
- חזקה ׁשני אׁשּתֹו נכסי ׁשאכל האיׁש וכן ׁשנים'? ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשלׁש
ואפּלּו ּבנכסיה, ּפרֹות לֹו ׁשאין עּמּה ׁשהתנה ּפי על ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאף
אכל  ּכ ואחר יירׁשּנה, ׁשּלא ארּוסה ּכׁשהיא עּמּה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹהתנה
ׁשאכלה  האּׁשה וכן ּׁשעׂשה; מה ּכל ועׂשה והרס, ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָּובנה
- ׁשנים ּכּמה ּכחפצּה ּבהן ונׁשּתּמׁשה ּבעלּה, נכסי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּפרֹות
ׂשדֹות  ואכלה ּבמזֹונֹותיה, ׂשדה לּה ׁשּיחד ּפי על ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאף
על  סֹומ ׁשהּוא הּבן וכן ראיה. אכילתן אין - ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָאחרֹות
נכסי  אכל אם - ּביתֹו ּבני ּבכלל ונחׁשב אביו, ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשלחנֹו

ׁש סֹומאביו ׁשהּוא זה ּבן נכסי ׁשאכל האב וכן חזקה, ני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ראיה. אכילתן אין - חזקה ׁשני ׁשלחנֹו ְְְֲֲִֵֵַָָָָָָָֻעל

.Ëמאביו ׁשּפרׁש אפּלּו[משולחנו]ּובן ׁשּנתּגרׁשה ואּׁשה , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ
אדם. ּכל ּכׁשאר הם הרי - ּגרּוׁשין ְְֲִִֵֵֵֵָָָָספק

.È ּכח ּבידן ׁשהיה לפי - חכמים ּבימי ׁשהיּו ּגלּיֹות ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻראׁשי
אכילתם אין העם, את אחר [חזקתם]לרּדֹות וכן ראיה; ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָ

אין  ׁשנים, ּכּמה ׁשאכל ּפי על אף - ּבנכסיהם ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהחזיק
ּכל  - ּתקפה ׁשּידן מּפני ממחין, ׁשאינם לפי ראיה. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאכילתֹו
ׁשּלא  הּסת, נׁשּבעין אבל מּמּנה; זה מסּלקין ׁשּירצּו, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹזמן
ׁשּלא  ואמר אחר, ּבנכסי החזיקּו הן ואם נתנּו. ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹמכרּו

להן. נתן ולא להן מכר ׁשּלא הּסת נׁשּבע - ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמכר
.‡È מי אֹו זֹו, ׂשדה על ּגזלן ׁשהחזק מי ּכיצד? ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֻהּגזלן

ּפי  על אף - ממֹון עסקי על נפׁשֹות הֹורגין ׁשהן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻׁשהחזקּו
הּׂשדה  ותחזר החזיק, לא - ׁשנים ּכּמה זֹו ׂשדה ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשאכל

.לּבעלים  ְִַָ

יד  ¤¤ּפרק
אכילתן‡. ׁשאין אּלּו הביאּו[חזקתם]ּכל אם - ראיה ְֲִִִֵֵֵֶָָָָָ

נתנ  אֹו זֹו, ׂשדה הּבעלים להן ׁשּמכרּו ּבמּתנה עדים להם ּוה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
אׁשּתֹו. ּבנכסי והּבעל הּגזלן, מן חּוץ ראיה; ראיתם -ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָ

ּברזל צאן ּבנכסי אמרּו? נכסים שחובת ּבאיזה - [נדוניה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹ
קרנם] על לשמור הבעל על ׁשּיחדברזל ּבׂשדה אֹו [הוסיף], ְִֵֶֶָ

ׁשּנתן  ּובׂשדה ּבכתּבתּה, לּה ׁשּכתב ּובׂשדה ּבכתּבתּה, ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻֻלּה
מלֹוג ּבנכסי אבל מּׁשּלֹו. ּבׁשּום לבעלה]לּה הביאה [שלא ְְְְֲִִֵֶָָ

איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ראיה, לֹו יׁש -ְְְְְִִֵֵֶַָָ
ׂשדה ·. על  ּגזלן ׁשהחזק ּכיון ראיה? לֹו אין הּגזלן ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻּכיצד

עדים, ּבפני הּבעל ׁשהֹודה ראיה ׁשהביא ּפי על אף - ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָזֹו
'לא  אֹומרים: והּבעלים ּדמים, ולקח זֹו ׂשדה לֹו ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּמכר
הּׂשדה  את מֹוציאין - לֹו' הֹודינּו הּיראה מּפני אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמכרנּו,
לֹו מנה ׁשּבפניהם העדים העידּו ואם ּכלּום. לֹו ואין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָמּידֹו,
לֹו ּומחזירין הּגזלן, מּיד הּׂשדה את מֹוציאין - וכ ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָּכ

ּגזלה  ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו הּדמים, את .הּבעלים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
זֹו‚. ׂשדה ׁשאכלּו האּפיטרֹוּפֹוס ּובן האריס ּובן האּמן ְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֻּבן

אֹו[שנות]ׁשני להם מכרּו ׁשהּבעלים טענּו אם - חזקה ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָ
להם  ירּׁשה ׁשהיא טענּו ואם חזקה; להם יׁש להם, ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻנתנּו
ואם  חזקה. להם אין חזקה, ׁשני ׁשאכלּוה ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָמאבֹותיהם
אֹו להן, ׁשּמכרּוה לאביהם הּבעלים ׁשהֹודּו עדים ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהביאּו

ּבידם  הּׂשדה את מעמידין - להן .נתנּוה ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָ
הּבעלים „. ׁשהֹודּו ראיה ׁשהביא ּפי על אף - הּגזלן ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבן

- הּגזלן ּבן ּבן אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ראיה, אינּה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלאביו,
אבי  ּבטענת ּבא חזקה; לֹו יׁש אביו, ּבטענת ּבא ְְֲֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָאפּלּו

חזקה  לֹו אין .אביו, ֲִֵָָָ
ראיה;‰. אכילתֹו אין ׁשנים, ּכּמה אכל ּה אפּלּו - ְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָָהּגֹוי

ׁשּום  ּבלא לּבעלים הּׂשדה ּתחזר - ׁשטר הביא לא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹֹואם
ויׂשראל  ליׂשראל. אּלא הּסת ׁשבּועת ּתּקנּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשבּועה;

הּגֹוי מחמת ממנו]הּבא אכילתֹו[קנה ואין ּכגֹוי, הּוא הרי - ְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָ
ְָָראיה.

.Âלקחּה 'ּבפני ואמר: הּגֹוי מחמת הּבא הּיׂשראלי זה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָטען
זה  הרי - עלי' המערער הּיׂשראל מּזה לי ׁשּמכרּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּגֹוי
'אני  לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו ;ּכ על הּסת ויּׁשבע ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָנאמן,
לֹומר  יכֹול - חזקה' ׁשני אכלּתיה והרי ,מּמ ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָלקחּתיה

'מּמ לקחּה ׁשּבפני לקחּתיה, .'מּפלֹוני ְְְְְְִִִִֶַַָָָָ
.Êמחזיקין חזקה]אין מועילה ואפּלּו[לא קטן, ּבנכסי ְְְֲִִִִֵֵַַָָ

ּוׁשּתים  אחת, ׁשנה קטן ּכׁשהּוא ּבפניו אכלּה ּכיצד? ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהגּדיל.
- לי' נתּת 'אּתה לי', מכרּת 'אּתה וטען: ׁשהגּדיל, ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָאחר

אחר אין  רצּופֹות ׁשנים ׁשלׁש אֹותּה ׁשּיאכל עד ּכלּום; זה ְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ְִִֶׁשהגּדיל.

.Á:ואמר וטען רּבֹות, ׁשנים קטן ּבנכסי ׁשהחזיק ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָמי
וכ'[משכון]'מׁשּכֹונה ּכ עליהם חֹוב לי ויׁש ּבידי, הם ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָ
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הרי  - ׁשנה הּבן מן והּלֹוקח ׁשנה והּבן ׁשנה האב ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָאכלּה
ּבׁשטר  ׁשּלקח והּוא, חזקה; .זֹו ְְֲִֶַָָָָ

.Áּבנֹו ּובפני ׁשנה, הּׂשדה ּבעל ׁשהיה האב ּבפני ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָאכלּה
האב  ּבפני אֹו ׁשנה, הּבן ּובפני ׁשּתים האב ּבפני אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָׁשּתים,

ּוב  זֹוׁשנה הרי - ׁשנה הּבן מן לֹוקח ּובפני ׁשנה ּבנֹו פני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ
ׁשהרי  - ׂשדֹותיו ּבכלל זֹו ׂשדה הּבן ׁשּמכר והּוא, ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָחזקה;

הּכיר לב]לא נזהר [שם לא ּולפיכ ׁשּנמּכרה, הּמחזיק ְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹֹ
ל אין עצמּה, ּבפני זֹו ׂשדה הּבן מכר אם אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבׁשטרֹו.

מּזֹו. ּגדֹולה ְְִָָָמחאה
.Ë ולא הֹואיל - ׁשנים ּכּמה אפּלּו ׁשנה, אחר ׁשנה ְֲִִִַַַָָָָָָָָֹנרּה

חזקה  אינּה ּבּה, הּמים,נהנה ׁשבילי ּבּה ּפתח אם וכן . ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
וׁשּדד אדמה]ּופּתח רגבי אכל [פירר ולא הֹואיל - ּבלבד ְְְִִִִֵַַַָֹ

חזקה. אינּה ֲֵֵָָָּפרֹות,
.È לא - ּכֹור ואסף ּכֹור זרע אּלא ּכלּום, הרויח ולא ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹזרעּה

נהנה  לא ׁשהרי .החזיק, ְֱֲִֵֶֶֶָֹ
.‡Èׁשחת בישולה]אכלּה קודם ואם [תבואה החזיק; לא , ְְֲִִֶַַָָֹ

הרי  - יקרין ׁשּדמיו מּפני לׁשחת, לזרע ּדרּכן הּמקֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹהיה
חזקה. ֲָָזֹו

.·È ׁשּנהנה ּפי על אף - וכלאים ׁשביעית ערלה ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָָאכלּה
חזקה  זֹו הרי .ּבעברה, ֲֲֲֵֵַָָָ

.‚È ראּוי ׁשאינֹו חּלמיׁש אֹו סלע ּבֹו ׁשהחזיק הּמקֹום ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיה
ׁשּיׁשטח  ּכגֹון לֹו, הראּוי ּבדבר ּבֹו להנֹות צרי - ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָלזריעה
לא  ואם ּבזה; וכּיֹוצא הּבהמה ּבֹו יעמיד אֹו הּפרֹות ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹּבֹו
לא  לֹו, הראּוי ּבדבר ׁשנים הּׁשלׁש אֹותן ּכל ּבֹו ְֱִֶַָָָָָָָָָֹֹנהנה

.החזיק  ְִֶ
.„Èאֹו חברֹו, מחצר מסּים ּבמקֹום ּבהמה מעמיד ְְְֲֲֲִֵֵֵַַָָָָָֻהיה

ורחים, וכירים ּתּנּור מעמיד אֹו ּתרנגֹולין, ׁשם מגּדל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשהיה
העמיד  ׁשּלא ּבין מחיצה ׁשהעמיד ּבין זבלֹו, ׁשם ׁשּנתן ְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹאֹו
ּבּיֹום  ׁשנים ׁשלׁש ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּבדברים נׁשּתּמׁש אם -ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
מקֹום  לי נתּת 'אּתה ואמר: החצר ּבעל על וטען ְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּובּלילה,

חזקה  זֹו הרי - לי' 'מכרּתֹו אֹו .זה', ְְֲֲִֵֶַָָ
.ÂË וזרע ּבּה, ׁשהחזיק זה ּובא ּגדר, מּקפת ׁשהיא ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻׂשדה

ּפי  על אף - ׁשמּור ׁשאינֹו הּמקֹום ּבכל ונהנה לּגדר, ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָחּוץ
ׁשהּבעלים  חזקה; לֹו עלתה לא ׁשנה, אחר ׁשנה ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָָָָֹׁשאכלֹו
מפקר, ּבמקֹום ׁשּזֹורע ׁשראינּו 'ּכיון ואֹומרין: ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻטֹוענין
לא  ּולפיכ ּתאכלּנּו; הּׂשדה חּית - ּׁשּיזרע מה ּכל ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאמרנּו:
אּלא  ׁשמּור, ׁשאינֹו מקֹום הּזֹורע לכל הּדין והּוא ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמחיתי'.

ּבֹו מצּויין אדם ּכל ויד חּיה ּכל .רגל ְְִֶֶַַָָָָָ
.ÊËרבע מּבית חּוץ ּכּלּה שטח]אכלּה החזיק [מדת - ְֲִִֵֶַָָָֹֻ

היה  אפּלּו ּבֹו; נהנה ׁשּלא רבע ּבית מאֹותֹו חּוץ ְֱֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹֻּבכּלּה,
ּכראּוי  ּבֹו נׁשּתּמׁש ולא הֹואיל - הּׂשדה ּבתֹו חּלמיׁש ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹמקֹום

חזקה. ּבֹו לֹו אין ֲֵָָלֹו,
.ÊÈּב אחד החזיק החזיק ואחד ּפרֹותיהן, ואכל אילנֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

טֹוען  מּׁשניהם אחד וכל ּפרֹותיה, ואכל ּוזרעּה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבּקרקע
ואכלם  ּבאילנֹות ׁשהחזיק זה - לקחּתיו' ואני ׁשּלי, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ'ׁשהּכל

והּוא  לֹו, ׁשּצריכין וקרקע האילנֹות לֹו יׁש ׁשנים, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹׁשלׁש
האֹורה וזה [המלקט]ּכמלא ואילן; אילן לכל חּוצה וסּלֹו ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ

הּקרקע. ׁשאר לֹו יׁש ּבּקרקע, ְְְְִֵֶֶַַַַַַָׁשהחזיק
.ÁÈ ּבעל על וטען ׁשנים, ׁשלׁש אילן ּפרֹות האֹוכל ְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹוכן

לֹו יׁש זה הרי - וקרקעֹו' זה אילן לי מכרּת 'אּתה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהאילן:
הּתהֹום  עד האילן, ּכעבי .קרקע ְְֳִִַַַַָָָ

.ËÈׁשלׁש ּבית ּבתֹו אילנֹות ׁשלׁשים ּבֹו ׁשהיּו אילן ְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹׂשדה
ׁשנּיה, ּבׁשנה ועׂשרה ראׁשֹונה, ּבׁשנה עׂשרה ואכל ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָָָָסאין,
ׁשּיהיּו והּוא, ּבּכל; החזיק - ׁשליׁשית ּבׁשנה ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹועׂשרה
ולא  סאין, הּׁשלׁש ּבית ּבכל מפּזרֹות ׁשאכל ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָֹֹֻהעׂשרה
ׁשאר  הֹוציאּו אם אבל ּפרֹות; האילנֹות ׁשאר ְְֲִִִִֵָָָָָהֹוציאּו
ּׁשאכל  ּבמה אּלא החזיק לא - אכלן ולא ּפרֹות, .האילנֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

.Î,הּפרֹות מקצת הּוא ּבׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּבּמה
- עליהן ּפרֹותיהן הּניח אם אבל הּפרֹות. ׁשאר העם ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּובזזּו
החזיק  - הּׂשדה מּכל מּכאן ואילן מּכאן אילן ואכל ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָהֹואיל

ּפרֹותיה. ּכל אסף ׁשּלא ּפי על אף הּׂשדה, ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבכל

ה'תשע"ה  מרחשון כ' חמישי יום

יג  ¤¤ּפרק
ּפי ‡. על אף ּבידן, הּקרקע את מעמידין ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָואּלּו

והאּפיטרֹוּפין, והאריסין, האּמנין, ׁשנים: ׁשלׁש ְְְֲֲִִִִִִֶֶָָָָָָָָֹֻׁשאכלּוה
ּובן  ּבעלּה, ּבנכסי והאּׁשה אׁשּתֹו, ּבנכסי והאיׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֻוהּׁשּתפין,
אין  מאּלּו, אחד ׁשּכל הּבן; ּבנכסי והאב אביו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבנכסי

בנכסיהם]מקּפידין שימוש אין [על לפיכ זה, על זה ְְִִִֵֶֶַַָ
אּלא  הּבעלים, ּבהם מחּו ׁשּלא ּפי על אף ראיה, ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאכילתן
ידּועה  הארץ ׁשּזאת ראיה ׁשהביאּו לּבעלים הּקרקע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּתחזר

שלהן]להן שהיא ולא [מפורסם מכרּו ׁשּלא הּסת ויּׁשבעּו , ְְְְִֵֶֶֶָָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַָנתנּו,

אין ·. - והּגֹוי והּגזלן, הּזמן, אֹותֹו ׁשל ּגלּיֹות ראׁשי ְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָֻוכן
וקטן  ׁשֹוטה חרׁש וכן זרֹוע. ּבעלי ׁשהן מּפני ראיה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאכילתן
ׁשּתעמד  ּכדי טענה להן ׁשאין מּפני ראיה, אכילתן אין -ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

לּבעלים  ּתחזר אּלא ּבידם; ּבנכסיהן,הּקרקע הּמחזיק וכן . ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ראיה. אכילתֹו ְֲִֵָָָאין

ׁשאכל ‚. ראּובן ּבידן? הּקרקע את מעמידין אין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד
ׁשני ׁשמעֹון לקּוחה [שנות]ׂשדה ׁשהיא טֹוען והּוא חזקה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָ

הביא  וכן לֹו, ידּועה ׁשהיא עדים ׁשמעֹון והביא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָּבידֹו,
אֹו אריסֹו אֹו ּבּה ׁשּתפֹו ׁשהּוא ידּוע ׁשראּובן ְֲִִֵֵֶֶַָָָֻעדים
לׁשמעֹון, הּׂשדה ּתחזר - מחה לא זה ּומּפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹאּפיטרֹוּפֹו,

מכ  ׁשּלא הּסת לׁשארן ויּׁשבע הּדין והּוא נתן. ולא ר ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
לעיל] ׁשראּובן [האמורים ראיה ׁשמעֹון הביא לא אם אבל .ְְְֲִִִֵֵֶָָָֹ

'ּכן, ואמר: מעצמֹו הֹודה ראּובן אּלא אריס, אֹו ׁשּתף ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻהיה
ויכֹול  חזקה, ׁשני ואכל הֹואיל - לי' ּומכר ׁשּתפי, ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֻהיה
ּכל  ּכׁשאר נאמן, זה הרי - מעֹולם' ׁשּתפי היה 'לא ְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻלֹומר

ָָאדם.
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אֹותּה„. מתּקנין אֹו ּבּה ּבֹונין ׁשהיּו ּכגֹון ּכיצד? ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻהאּמנין
ׁשנים  ׁשלׁש אֹותּה אכלּו אם - מאּמנּותן ירדּו רּבֹות. ְְִִִֵַָָָָָָָָֹֻׁשנים

חזקה  להן יׁש מאּמנּותן, ׁשּירדּו .מאחר ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
ּבעל ‰. ׁשל לאביו אריס ׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהאריסין

ּבּתי  ׁשל אריס ׁשהּוא ׁשּכיון מׁשּפחּתֹו; לאנׁשי אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּׂשדה,
המשפחה]אבֹות אם [בית אבל ּבידֹו. הּבעלים ממחין אין , ְְְֲִִִֵַַָָָָ

ואכלּה הֹואיל - ּתחּלה אריס לֹו ׁשּנעׂשה הּוא [החזיק]זה ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָ
לּבעלים: ואֹומרין ּבידֹו, אֹותּה מעמידין חזקה, ׁשני ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָֻּכּלּה

ּבֹו'? מחית ולא ׁשנה, אחר ׁשנה אכל היא'ְִִֵַַַַָָָָָָֹ
.Âלֹו יׁש ידֹו, מּתחת אריסין ׁשהֹוריד אבֹות ּבּתי ׁשל ֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאריס

והּוא  אדם, לנכסי אחרים אריסין מֹורידין ׁשאין ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָחזקה;
לֹו אין - ּבּה ׁשהיּו אחרים לאריסין חּלק אם אבל ֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשֹותק.
ׁשּירד  ואריס אֹותֹו. עׂשּו האריסין על ממּנה ׁשּמא ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻחזקה;

החזיק  - ׁשּירד מאחר ׁשנים ׁשלׁש ואכלּה .מאריסּותֹו, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
.Êזֹו ׂשדה על אּפיטרֹוּפין ׁשהיּו ּבין ּכיצד? ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהאּפיטרֹוּפין

ׁשּמּנה  ּבין ּדין ּבית אֹותם ׁשּמּנה ּבין נכסים, ׁשאר על  ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבין
והּניחּו היתֹומים וגדלּו יתֹומים אבי [השאירו]אֹותם ְְְְְֲִִִִִַָָ

- והכנסתֹו הֹוצאתֹו על אּפיטרֹוּפין אדם ׁשּמּנה ּבין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָאֹותם,
עברּו חזקה. להן אין ּברׁשּות, מׁשּתּמׁשין והן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָהֹואיל
הרי  - ׁשעברּו אחר ׁשנים ׁשלׁש ואכלּו מּמּנּוין, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהאּפיטרֹוּפין

חזקה. ֲָָזֹו
.Á ּדין ּבּה ואין זֹו, ּבׂשדה ׁשּתף היה אם ּכיצד? ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻהּׁשּתפין

לחלקה]חלּקה שייך ּכּלּה[לא את ׁשאכל ּפי על אף - ֲִֶֶַַַָָָֻֻ
יׁש ואם ׁשניהם. ּבחזקת היא הרי ׁשנים, ּכּמה מהם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהאחד
לֹו יׁש - חזקה ׁשני ּכּלּה האחד ואכלּה חלּקה, ּדין ְֲֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָָֻֻּבּה
ולא  מכרּת ׁשּלא ּבאמת 'אם לׁשּתפֹו: אֹומרין ׁשהרי ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻחזקה;
ּבכל  ּבֹו מחית ולא ׁשֹותק, ואּתה ּכּלּה, את אכל היא ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻנתּת,
- חזקה ׁשני אׁשּתֹו נכסי ׁשאכל האיׁש וכן ׁשנים'? ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשלׁש
ואפּלּו ּבנכסיה, ּפרֹות לֹו ׁשאין עּמּה ׁשהתנה ּפי על ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאף
אכל  ּכ ואחר יירׁשּנה, ׁשּלא ארּוסה ּכׁשהיא עּמּה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹהתנה
ׁשאכלה  האּׁשה וכן ּׁשעׂשה; מה ּכל ועׂשה והרס, ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָּובנה
- ׁשנים ּכּמה ּכחפצּה ּבהן ונׁשּתּמׁשה ּבעלּה, נכסי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּפרֹות
ׂשדֹות  ואכלה ּבמזֹונֹותיה, ׂשדה לּה ׁשּיחד ּפי על ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאף
על  סֹומ ׁשהּוא הּבן וכן ראיה. אכילתן אין - ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָאחרֹות
נכסי  אכל אם - ּביתֹו ּבני ּבכלל ונחׁשב אביו, ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשלחנֹו

ׁש סֹומאביו ׁשהּוא זה ּבן נכסי ׁשאכל האב וכן חזקה, ני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ראיה. אכילתן אין - חזקה ׁשני ׁשלחנֹו ְְְֲֲִֵֵַָָָָָָָֻעל

.Ëמאביו ׁשּפרׁש אפּלּו[משולחנו]ּובן ׁשּנתּגרׁשה ואּׁשה , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ
אדם. ּכל ּכׁשאר הם הרי - ּגרּוׁשין ְְֲִִֵֵֵֵָָָָספק

.È ּכח ּבידן ׁשהיה לפי - חכמים ּבימי ׁשהיּו ּגלּיֹות ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻראׁשי
אכילתם אין העם, את אחר [חזקתם]לרּדֹות וכן ראיה; ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָ

אין  ׁשנים, ּכּמה ׁשאכל ּפי על אף - ּבנכסיהם ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהחזיק
ּכל  - ּתקפה ׁשּידן מּפני ממחין, ׁשאינם לפי ראיה. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאכילתֹו
ׁשּלא  הּסת, נׁשּבעין אבל מּמּנה; זה מסּלקין ׁשּירצּו, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹזמן
ׁשּלא  ואמר אחר, ּבנכסי החזיקּו הן ואם נתנּו. ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹמכרּו

להן. נתן ולא להן מכר ׁשּלא הּסת נׁשּבע - ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמכר
.‡È מי אֹו זֹו, ׂשדה על ּגזלן ׁשהחזק מי ּכיצד? ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֻהּגזלן

ּפי  על אף - ממֹון עסקי על נפׁשֹות הֹורגין ׁשהן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻׁשהחזקּו
הּׂשדה  ותחזר החזיק, לא - ׁשנים ּכּמה זֹו ׂשדה ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשאכל

.לּבעלים  ְִַָ

יד  ¤¤ּפרק
אכילתן‡. ׁשאין אּלּו הביאּו[חזקתם]ּכל אם - ראיה ְֲִִִֵֵֵֶָָָָָ

נתנ  אֹו זֹו, ׂשדה הּבעלים להן ׁשּמכרּו ּבמּתנה עדים להם ּוה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
אׁשּתֹו. ּבנכסי והּבעל הּגזלן, מן חּוץ ראיה; ראיתם -ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָ

ּברזל צאן ּבנכסי אמרּו? נכסים שחובת ּבאיזה - [נדוניה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹ
קרנם] על לשמור הבעל על ׁשּיחדברזל ּבׂשדה אֹו [הוסיף], ְִֵֶֶָ

ׁשּנתן  ּובׂשדה ּבכתּבתּה, לּה ׁשּכתב ּובׂשדה ּבכתּבתּה, ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻֻלּה
מלֹוג ּבנכסי אבל מּׁשּלֹו. ּבׁשּום לבעלה]לּה הביאה [שלא ְְְְֲִִֵֶָָ

איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ראיה, לֹו יׁש -ְְְְְִִֵֵֶַָָ
ׂשדה ·. על  ּגזלן ׁשהחזק ּכיון ראיה? לֹו אין הּגזלן ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻּכיצד

עדים, ּבפני הּבעל ׁשהֹודה ראיה ׁשהביא ּפי על אף - ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָזֹו
'לא  אֹומרים: והּבעלים ּדמים, ולקח זֹו ׂשדה לֹו ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּמכר
הּׂשדה  את מֹוציאין - לֹו' הֹודינּו הּיראה מּפני אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמכרנּו,
לֹו מנה ׁשּבפניהם העדים העידּו ואם ּכלּום. לֹו ואין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָמּידֹו,
לֹו ּומחזירין הּגזלן, מּיד הּׂשדה את מֹוציאין - וכ ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָּכ

ּגזלה  ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו הּדמים, את .הּבעלים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
זֹו‚. ׂשדה ׁשאכלּו האּפיטרֹוּפֹוס ּובן האריס ּובן האּמן ְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֻּבן

אֹו[שנות]ׁשני להם מכרּו ׁשהּבעלים טענּו אם - חזקה ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָ
להם  ירּׁשה ׁשהיא טענּו ואם חזקה; להם יׁש להם, ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻנתנּו
ואם  חזקה. להם אין חזקה, ׁשני ׁשאכלּוה ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָמאבֹותיהם
אֹו להן, ׁשּמכרּוה לאביהם הּבעלים ׁשהֹודּו עדים ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהביאּו

ּבידם  הּׂשדה את מעמידין - להן .נתנּוה ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָ
הּבעלים „. ׁשהֹודּו ראיה ׁשהביא ּפי על אף - הּגזלן ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבן

- הּגזלן ּבן ּבן אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ראיה, אינּה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלאביו,
אבי  ּבטענת ּבא חזקה; לֹו יׁש אביו, ּבטענת ּבא ְְֲֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָאפּלּו

חזקה  לֹו אין .אביו, ֲִֵָָָ
ראיה;‰. אכילתֹו אין ׁשנים, ּכּמה אכל ּה אפּלּו - ְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָָהּגֹוי

ׁשּום  ּבלא לּבעלים הּׂשדה ּתחזר - ׁשטר הביא לא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹֹואם
ויׂשראל  ליׂשראל. אּלא הּסת ׁשבּועת ּתּקנּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשבּועה;

הּגֹוי מחמת ממנו]הּבא אכילתֹו[קנה ואין ּכגֹוי, הּוא הרי - ְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָ
ְָָראיה.

.Âלקחּה 'ּבפני ואמר: הּגֹוי מחמת הּבא הּיׂשראלי זה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָטען
זה  הרי - עלי' המערער הּיׂשראל מּזה לי ׁשּמכרּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּגֹוי
'אני  לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו ;ּכ על הּסת ויּׁשבע ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָנאמן,
לֹומר  יכֹול - חזקה' ׁשני אכלּתיה והרי ,מּמ ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָלקחּתיה

'מּמ לקחּה ׁשּבפני לקחּתיה, .'מּפלֹוני ְְְְְְִִִִֶַַָָָָ
.Êמחזיקין חזקה]אין מועילה ואפּלּו[לא קטן, ּבנכסי ְְְֲִִִִֵֵַַָָ

ּוׁשּתים  אחת, ׁשנה קטן ּכׁשהּוא ּבפניו אכלּה ּכיצד? ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהגּדיל.
- לי' נתּת 'אּתה לי', מכרּת 'אּתה וטען: ׁשהגּדיל, ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָאחר

אחר אין  רצּופֹות ׁשנים ׁשלׁש אֹותּה ׁשּיאכל עד ּכלּום; זה ְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ְִִֶׁשהגּדיל.

.Á:ואמר וטען רּבֹות, ׁשנים קטן ּבנכסי ׁשהחזיק ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָמי
וכ'[משכון]'מׁשּכֹונה ּכ עליהם חֹוב לי ויׁש ּבידי, הם ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָ
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נאמן; - ּבידי' הם 'לקּוחים אמר: רצה ואּלּו הֹואיל -ְְְֱִִִִֵֶַָָָָָ
ּגֹובה  זה והרי זה; ׁשל לאביו ׁשהיא מחזקת אינּה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֻׁשהרי
עליה  יצא אם אבל ליתֹומים. ותחזר ּׁשּטען, מה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹמּׂשכרּה
מחזיקין  אין ׁשהרי נאמן, אינֹו - יתֹומים ׁשל ׁשהיא ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָקֹול
עד  ליתֹומים ׁשאכל הּפרֹות וכל הּׂשדה ותחזר קטן; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבנכסי

ּדין. עּמהם ויעׂשה ְְְֲִִִֶֶֶַָׁשּיגּדלּו,
.Ë לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו - אביהן ּבחּיי חזקה ׁשני ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאכלּה

על  לי יׁש 'חֹוב לֹומר נאמן - מאביהן' ּבידי היא ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ'לקּוחה
ּבׁשבּועה, ׁשּלא וגֹובהּו הּפרֹות'; מן אֹותֹו ואגּבה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֹאביהן,

היא' 'ׁשּלי לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו. ִִִֶֶַָ
.Èהּמל ׁשהיה ּכגֹון נפׁשֹות, סּכנת מחמת ׁשּברח ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבֹורח

מחזיקין אין - להמיתֹו אֹותֹו חזקה]מבּקׁש מועילה [לא ְְֲִִִֵֵַַַ
אין  - ׁשּלקח וטען ׁשנים, ּכּמה הּמחזיק אכל אפּלּו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָּבנכסיו.
לא  'לּמה הּׂשדה, לבעל אֹומרין ואין ראיה; ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹאכילתֹו
מחמת  הּבֹורח אבל ּבנפׁשֹו. מתעּסק ׁשהּוא מּפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמחית',
ּבנכסיו. מחזיקין מחה, לא ואם אדם; ּככל הּוא הרי ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָֹממֹון,

.‡È ׁשני מקצת אכלּה ּכיצד? איׁש. אׁשת ּבנכסי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָמחזיקין
וטען  הּבעל, מיתת אחר ׁשנים וׁשלׁש הּבעל, ּבחּיי ְְְֲִִֵַַַַַַַַַַַָָָָָֹחזקה
ּבידֹו, אֹותּה מעמידין - 'ּובעל אּת לי 'מכרּתּה ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָואמר:
ׁשהרי  ;'ּבעל מֹות אחר לקחּתיה מּמ' לֹומר ׁשּיכֹול ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמּתֹו
אבל  ּבֹו. מחת ולא הּבעל, מיתת אחר חזקה ׁשני ְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָֹאכלּה
חזקה  ׁשני אכלּה ולא ׁשנים, ּכּמה ּבעלּה ּבחּיי אכלּה ְְְֲֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָֹאם

חזקה  לֹו אין - ּבעלּה מיתת .אחר ֲֲִֵַַַַָָָ
.·È הרי ּכיצד? חזקה. אינּה טענה, עּמּה ׁשאין חזקה ֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָּכל

לֹו: ואמר המערער ּובא ׁשנים, ּכּמה זֹו ׂשדה ּפרֹות ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשאכל
'איני  לֹו: ואמר הׁשיבֹו היא'! ׁשּלי זֹו? ׂשדה ל ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָ'מאין
לתֹוכּה' ירדּתי אדם, לי אמר ׁשּלא וכיון היא, מי ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹיֹודע
לֹו, ׁשּנּתנה ולא ׁשּלקחּה, טען לא ׁשהרי חזקה; זֹו אין -ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ
אֹותּה מֹוציאין אין טען, ׁשּלא ּפי על אף ׁשּירׁשּה. ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹולא
הביא  ׁשּלֹו. ׁשהיא עדים המערער זה ׁשּיביא עד  ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמּידֹו,
ׁשאכל. הּפרֹות ּכל מּזה ּומֹוציאין הּׂשדה, לֹו ּתחזר - ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעדים

ּפֹותחין אֹומרין [טוענים]ואין ואין ּתחּלה; הּמחזיק לזה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ
מעצמֹו. הּוא ׁשּיטען עד ואבד', ל היה ׁשטר 'ׁשּמא ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹלֹו,
ׁשני  האֹוכל וכן ׁשאכל. הּפרֹות ּכל יחזיר טען, לא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹואם

ׁשטר ׁשּיׁש מחמת ּבטל [מכירה]חזקה הּׁשטר ונמצא ּבידֹו, ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
לּבעלים. הּפרֹות ּכל עם הּׂשדה ותחזר החזקה, ּבטלה -ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

.‚Èׁשּדר [לקרקע]הּבא ראיה להביא צרי - ירּׁשה מחמת ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֻ
וכיון  אחד; יֹום אפּלּו ּבּה, נׁשּתּמׁש אֹו זֹו ּבׂשדה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאביו
אֹותּה מעמידין אביו, מחמת ׁשנים ׁשלׁש הּוא ֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשאכלּה
ּתחזר  - ּכלל אביו ּבּה ׁשּדר ראיה הביא לא אם אבל ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹֹּבידֹו.
ׁשּלֹו, ׁשהיא עדים לֹו ׁשּיׁש למערער הּפרֹות, וכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּׂשדה
קרקע  נֹודעה ולא לֹו, נתן אֹו ׁשּמכר עליו טֹוען אינֹו ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשהרי

היתה]זֹו אביו [ששייכת ּבּה ׁשּנראה ראיה הביא ְְֲִִִֵֶַָָָָָָלאבֹותיו.
צרי אּלא קניּה; ולא אֹותּה לבּקר ּבא ׁשּמא ּכלּום, אינּה -ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

אחד. יֹום אפּלּו אביו, ּבּה ׁשּדר ראיה ְְֲִִִֶֶָָָָָָָלהביא
.„È ואמר המערער ּובא רּבֹות, ׁשנים זֹו ׂשדה ׁשאכל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהרי

ׁשהיתה  אני 'יֹודע לֹו: ואמר הֹודה זֹו'? ּולׂשדה ּל 'מה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָלֹו:

לֹו ואמר ,'מּמ לקחּה והּוא לי מכרּה ּפלֹוני אבל ,ְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָׁשּל
והֹודה  הֹואיל - הּוא' ּגזלן ,ל ׁשּמכר 'ּפלֹוני ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָהמערער:

ׁשּלֹו המערער]ׁשהיא ּתחזר [של מּמּנּו, לקחּה וׁשּלא , ְְְִִֶֶֶֶַָָֹֹ
המערער  לזה ׁשאין ּפי על אף למערער, הּפרֹות וכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּׂשדה
הּמחזיק  זה הביא ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּלֹו. ׁשהיא ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעדים
ׁשאמר  אֹו אחד, יֹום אפּלּו ּבּה ּדר לֹו ׁשּמכרּה ׁשּפלֹוני ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָעדים
מעמידין  - לי' מכרּה ּכ ואחר ,מּמ לקחּה 'ּבפני ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָלֹו:
- רצה ואּלּו חזקתֹו, עם טענה לֹו יׁש ׁשהרי ּבידֹו; ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָאֹותּה

חזקה. ׁשני לֹו יׁש ׁשהרי לקחּתיה', מּמ' ואמר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָטען

טו  ¤¤ּפרק
לֹו‡. ידּועה ׁשהיא עדים והביא הּׂשדה, על ׁשערער ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי

היתה] ׁשּלקחּה[ששלו ׁשטר ׁשּבתֹוכּה זה והביא [קנאה], ְְְְִֵֶֶֶָָָָ
ׁשאכלּה עדים והביא -[שנות]ׁשני[החזיק]מּמּנּו, חזקה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָ

'קּים ּבּתחּלה: לֹו בבי"ד]אֹומרין נתקּים [אשר אם ;'ׁשטר ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
- לקּימֹו לֹו אפׁשר אי ואם ּבּׁשטר; ויּדֹון מּוטב, הרי -ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ

ׁשּלקחּה. הּסת ויּׁשבע החזקה, עדי על ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָסֹומכין
ׁשני ·. חּטים ׁשאכלּה מּׁשניהן אחד ׁשהעיד החזקה ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעדי

ׁשאין  קּימת; עדּותן - ׂשעֹורים ׁשאכלּה העיד והּׁשני ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחזקה,
ראׁשֹונה  ׁשנה זה ׁשאכלּה האחד העיד ּבזה. מדקּדק ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָהעד
ּורביעית  ׁשנּיה ׁשאכלּה מעיד והּׁשני וחמיׁשית, ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָּוׁשליׁשית
זה, ּבּה ׁשּמעיד ׁשּבּׁשנה מצטרפת; עדּותן אין - ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָוׁשּׁשית

והּפרֹות  הּקרקע ותחזר זה; ּבּה העיד .לא ְְְְִֵֵֶַַַַַָֹֹ
ּפרֹותיה,‚. ואכל יֹורׁש, ׁשהּוא ּבחזקת לׂשדה ׁשּירד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמי

ּבין  - לירׁשּה וראּוי מּמּנּו, קרֹוב ׁשהּוא אחר יֹורׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָונמצא
ממנו]ׁשּנמצא ׁשּירד [שקרוב זה לֹו ׁשהֹודה ּבין ּבעדים, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשאכל. הּפרֹות ּכל להחזיר חּיב - ְְְִִֵֶַַַַָָָָּתחּלה
וזה ׁשנ „. 'ׁשּלי' אֹומר זה הּׂשדה, על עֹוררין ׁשהיּו ים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

אחד  ּכל ׁשהביא אֹו ראיה, מהן לאחד ואין 'ׁשּלי', ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָאֹומר
ׁשהביא  אֹו אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא אֹו ׁשּלֹו, ׁשהיא עדים ֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָמהן
והּׁשנים  חזקה, ׁשני ׁשאכלּה עדים מּׁשניהם אחד ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכל
- אּלּו ּבהן ׁשהעידּו עצמן הּׁשנים הן אּלּו ּבהן ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהעידּו
האחר  ויהיה ּבּה; ירד הּמתּגּבר וכל ּביניהן, אֹותּה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּניחין

הראיה  ועליו מּידֹו, עליה מֹוציא ותקף ׁשליׁשי, ּבא ואם . ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָָָ
מּמּנה. אֹותֹו מסּלקין - לתֹוכּה ְְְְִִֶַַָָָוירד

ׁשני ‰. וׁשאכלּה אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא עדים האחד ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהביא
ׁשני  ׁשאכלּה עדים הּׁשני והביא ידֹו, ּתחת היא והרי ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָחזקה,
ׁשל  החזקה עדּות נמצאת - ידֹו ּתחת היא והרי ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָחזקה,
עדי  לֹו ׁשהעידּו זה ּביד אֹותּה מעמידין מכחׁשת; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻׁשניהם
חזר  לתֹוכּה. אֹותֹו ּומֹורידין אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָהחזקה
ׁשהרי  אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא עדים הּוא ּגם והביא ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָהּׁשני
ּומסּלקין  ּדין, ּבית חֹוזרין - מכחׁשת זֹו עדּות ּגם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַֻנמצאת
וכל  ׁשניהם; ּבין אֹותּה ּומּניחין הראׁשֹון, את ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמּמּנה

ּבּה ירד .הּמתּגּבר, ְִֵֵֵַַָ
.Â הביא זה אבֹותי', 'ׁשל אֹומר וזה אבֹותי' 'ׁשל אֹומר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַזה

ׁשני  ׁשאכלּה עדים הביא וזה אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָעדים
ויחזיר  אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא עדים ׁשהביא לזה ּתחזר - ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹחזקה
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ּכלּום עליו טען לא ׁשהרי ׁשאכל; הּפרֹות ּכל [טענה זה ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
טענה ממשית] עּמּה ׁשאין חזקה ׁשּכל ראיה, אכילתֹו ואין ,ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

ׁשל  'ּכן, ואמר: הּמחזיק זה חזר ּכלּום. אינּה הּבעלים, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל
ואּת היתה, ּתחּלה אבֹותי ׁשּטענּתי וזה לי, מכרּתּה ה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

עליה סֹומ ׁשאני ּכלֹומר אבֹותי, ׁשל בה]ׁשהיא ,[בטוח ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָ
אבֹותי, ׁשל 'ּכן ׁשאמר: אֹו אבֹותי', ּכׁשל ׁשּלי היא ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָוהרי
נתן  ׁשהרי נכֹונה, טענה זֹו הרי - 'מאבֹותי ְְֲֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּלקחּוה

ּבידֹו.[הסבר]אמתלא אֹותּה ּומעמידין הראׁשֹונים; לדבריו ְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָ
ׁשל  ולא אבֹותי, 'ׁשל לֹו: אמר ּבּתחּלה ּכׁשּטען ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹואם
ּכל  וכן האחרת. זֹו ּבטענה לֹו ׁשֹומעין אין - 'ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֹאבֹותי

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ê ואמר עליו, וערער ׁשמעֹון ּבא ׂשדה, ּבתֹו ׁשהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָראּובן

חזקה', ׁשני אֹותּה ואכלּתי קניתיה, מּלוי זֹו 'ׂשדה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָראּובן:
מקּים זה ׁשטר 'והלא ׁשמעֹון: לֹו בבי"ד]אמר [מאושר ְְְֲִֶַַָָָֹֻ

ראּובן  חזר ׁשנים', ארּבע מהּיֹום מּלוי לקחּתיה ׁשאני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבידי,
ּבלבד ׁשנים ׁשּׁשלׁש ּדעּת על ּתעלה 'וכי [עברו]ואמר: ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ואני  מּׁשּלקחּתיה, לי יׁש רּבֹות ׁשנים ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּׁשּקניתיה?!
קֹורא ׁשאדם טענה; ראּובן טענת הרי - 'יכול קדמּתי] ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

ראּובן לקרוא] הביא אם ,לפיכ חזקה. ׁשני רּבֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָלׁשנים
קדם  חזקה ׁשני ׁשאכלּה ׁשּנמצא ׁשנים, ׁשבע ׁשאכלּה ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹעדים
אכלּה אם אבל ּבידֹו. אֹותּה מעמידין - ׁשמעֹון ְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָָָָׁשּלקחּה
מּלוי  מחאה ל ׁשאין לׁשמעֹון; ּתחזר - ׁשנים מּׁשבע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּפחֹות

ראּובן. ׁשּיחזיק קדם מכרּה ׁשהרי מּזֹו, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹּגדֹולה
.Á'אבֹותי 'ׁשל אֹומר 'ׁשל זה אֹומר וזה עדים, והביא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַ

ּומֹוציאין  עדים; ׁשהביא לזה ּתחזר - עדים לֹו ואין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹאבֹותי'
עליו  ׁשאין ּפי על אף ׁשאכלן, ּבהן ׁשהֹודה הּפרֹות ּכל ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמּזה
והרי  אכל, אבֹותיו ׁשּמחמת אֹומר הּוא ׁשהרי ׁשאכל, ֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעדים
ּכּיֹוצא  ּכל וכן הּטֹוען. זה ׁשל אבֹותיו ׁשל ׁשהיא ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהעדים

ֶָּבזה.
.Ëׁשּבתֹוכּה וזה ׁשּלֹו, הּׂשדה ׁשּזֹו עדים המערער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהביא

מקּים, ׁשטר והֹוציא ׁשטרי', והרי לקחּתיה, מּמ' ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֻטֹוען
'ּכן  ואמר: הּׁשטר ּבעל והֹודה מזּיף, ׁשהּוא המערער ְְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻטען
ּכדי  ּבידי זה ולקחּתי ואבד, ּכׁשר ׁשטר לי היה אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהּוא,
רצה  ואּלּו הֹואיל - ּבאמת' לי ׁשּמכר ׁשּיֹודה עליו ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלאּים
ואין  נאמן, זה הרי - הּוא מקּים ׁשהרי ּבׁשטרֹו, עֹומד ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻהיה

הּסת  ויּׁשבע ידֹו; מּתחת הּׂשדה את .מֹוציאין ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
.Èׁשּבתֹוכּה וזה ׁשּלֹו, הּׂשדה ׁשּזֹו עדים המערער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהביא

עדים  והביא חזקה', ׁשני ואכלּתיה לקחּתיה, מּמ' ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָטֹוען:
ּתטען  היא' ואמר: המערער טען חזקה, ׁשני ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹׁשאכלּה
הייתי  לא הּזמן ּובאֹותֹו ׁשנים, ׁשלׁש הּיֹום מּמּני ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּלקחּתּה
ּפלֹוני  ׁשּזה ראיה להביא ׁשּבתֹוכּה זה מצריכין - ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּבּמדינה'
לֹו ׁשּמכרּה ׁשּטֹוען זה ּבזמן ּבּמדינה עּמֹו היה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמערער
ואם  לֹו; ׁשּימּכר אפׁשר ׁשּיהיה ּכדי אחד, יֹום אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָֹּבֹו,

אֹותֹו מסּלקין הביא, .לא ְְִִֵַֹ
.‡Èׂשדהּו ּדר ואבדה הּים, למדינת ׁשהל [נעלם מי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

לשדהו] המוביל הּמּקיפֹות שביל הּׂשדֹות ארּבע ׁשהיּו ּבין ,ְִֵֶַַַַַָָ
- מאחד קנּו הארּבעה ׁשהיּו ּבין אנׁשים, לארּבעה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָאֹותֹו

על  ׁשּל ּדר 'ׁשּמא לֹו: ואֹומר ּדֹוחהּו מהן אחד ּכל ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהרי
ל  יקנה ,לפיכ היא'; מנהחברי ּבמאה ּדר [בכמה ֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָ

לאיׁששידרש] הּׂשדֹות ארּבע היּו אם וכן ּבאויר. יפרח אֹו ,ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ
ׁשהרי  ;ּדר עליו לֹו אין - מארּבעה אֹותן ׁשּקנה ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָאחד
יכֹול  אּתה אין ׁשטרֹו, אחד לכל אחזיר אם 'עּתה לֹו: ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָאֹומר
זכּות  ּכל מהן אחד מּכל קניתי ואני מהן, אחד על ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלעבר
איׁש הּמּקיפֹות הּׂשדֹות ארּבע ּבעל היה אם אבל לֹו'. ְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָׁשּיׁש

סֹוף ועד מּתחּלה ׁשּלּה הּמצר ּבעל והּוא -[תמיד]אחד, ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ
'עלי ּדרּכי מקֹום 'מּכל לֹו: אֹומר זה שדך]הרי ויל[על ; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ּכל  וכן הּׂשדֹות. ּבעל ׁשּירצה ׂשדה זֹו ּבאי ּבּקצרה, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלֹו
אין  - ּדרּכי' היא 'זֹו ואמר ,ּבּדר החזיק ואם ּבזה. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכּיֹוצא

ּברּורה. ּבראיה אּלא מּמּנה, אֹותֹו ְְְְִִִֶֶַָָָָָמסּלקין

ה'תשע"ה  מרחשון כ"א שישי יום

טז  ¤¤ּפרק
הּׁשטר,‡. מעדי לוי והיה לׁשמעֹון, ׂשדה ׁשּמכר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָראּובן

מּמּנּו אֹותּה ּגזל ׁשראּובן ולטען הּׂשדה, על לערער לוי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּובא
על  ׁשּיביא ראיֹות על מׁשּגיחין ואין לֹו, ׁשֹומעין אין -ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
היא' לֹו: ׁשאֹומרין זכּותֹו; ּכל אּבד והרי ׂשדה, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹותּה

ּותערער' ותחזר הּמכר, על שלך]ּתעיד אם [שהוא וכן ? ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ
ראּובן  ׁשל הּפלֹונית 'הּׂשדה ּבֹו: ׁשּכתּוב ּבׁשטר לוי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהעיד
לאחר, סימן הּׂשדה ועׂשה הֹואיל - 'מערב' אֹו מזרח', ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָמּצד
ּולערער; לחזר יכֹול ואינֹו זכּותֹו, את אּבד - ּבּׁשטר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹוהעיד
ׁשהּׂשדה  ּבֹו ׁשּכתּוב זה ּבׁשטר ּתעיד היא' לֹו: ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאֹומרין

ּפלֹוני, מּצד עליה'?הּזאת ּותערער ותחזר ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹֹ
'ּתלם·. ואמר: העד סימן [שורה]טען ׁשעׂשיתי הּוא אחד ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשל  הּוא ּבלבד, לּמצר הּסמּו הּתלם ואֹותֹו הּׂשדה, ּכל ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹולא
הּנׁשמעת טענה זֹו הרי - לעֹורר [מקובלת]ראּובן' לֹו ויׁש ; ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָ

הּדברים  ּכל אין הּתלם. מאֹותֹו חּוץ הּׂשדה, ּכל ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
אבל  לערער. ׁשּבא הּׁשטר מעדי ּבאחד אּלא ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהאמּורים,

ׁשּקּים ׁשּיכֹול [אישר]הּדּין מּפני לערער, לֹו יׁש - הּׁשטר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּיׁש מּפני ּבּׁשטר'; ּכתּוב היה מה ידעּתי 'לא ולֹומר: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלטען

הּׁשטר[מותר] לקּים העדים]לּדּינין חתימת על [עפ"י אף , ְְִֵַַַַַַָָ
ׁשּלא הּׁשטר,ּפי על חֹותמין אין - העדים אבל קראּוהּו'. ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּבֹו. ודקּדקּו ּכּלֹו קראּוהּו ּכן אם ְְְְִִֵֶָָֻאּלא
ׂשדה ‚. קֹונה 'הריני לֹו: ואמר ּבלוי ונמל ׁשמעֹון, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבא

ל' לוי: לֹו ואמר אֹותּה'? אקנה ּובעצת מראּובן, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּפלֹונית
את  אּבד ולא עליה, לערער ללוי יׁש - היא' טֹובה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹּוקנה,
היה  'רצֹוני לֹומר: לֹו ויׁש מעׂשה; עׂשה לא ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹזכּותֹו,
ּבּדין  ׁשאתּבעּנה ּכדי אּלם, ׁשהּוא ראּובן יד מּתחת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּתצא

ׂשדי' .ואּקח ְִֶַָ
יֹודע „. 'איני אמר: וׁשמעֹון ׁשמעֹון, על ׁשערער ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָראּובן

עדים  והרי לקחּתיה, מּלוי זֹו ׂשדה אּלא ׂשח, אּתה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמה
יׁש[שנות]ׁשניׁשאכלּתיה  'והלא ראּובן: לֹו אמר - חזקה' ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

זֹו' ׂשדה לי מכֹור לי, ואמרּת אלי ּבאת ׁשּבערב עדים, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלי
,מּמ לקנֹות 'רציתי לֹומר: לׁשמעֹון ויׁש ראיה; זֹו אין -ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָ

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



קג orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - oeygxn 'k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

נאמן; - ּבידי' הם 'לקּוחים אמר: רצה ואּלּו הֹואיל -ְְְֱִִִִֵֶַָָָָָ
ּגֹובה  זה והרי זה; ׁשל לאביו ׁשהיא מחזקת אינּה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֻׁשהרי
עליה  יצא אם אבל ליתֹומים. ותחזר ּׁשּטען, מה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹמּׂשכרּה
מחזיקין  אין ׁשהרי נאמן, אינֹו - יתֹומים ׁשל ׁשהיא ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָקֹול
עד  ליתֹומים ׁשאכל הּפרֹות וכל הּׂשדה ותחזר קטן; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבנכסי

ּדין. עּמהם ויעׂשה ְְְֲִִִֶֶֶַָׁשּיגּדלּו,
.Ë לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו - אביהן ּבחּיי חזקה ׁשני ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאכלּה

על  לי יׁש 'חֹוב לֹומר נאמן - מאביהן' ּבידי היא ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ'לקּוחה
ּבׁשבּועה, ׁשּלא וגֹובהּו הּפרֹות'; מן אֹותֹו ואגּבה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֹאביהן,

היא' 'ׁשּלי לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו. ִִִֶֶַָ
.Èהּמל ׁשהיה ּכגֹון נפׁשֹות, סּכנת מחמת ׁשּברח ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבֹורח

מחזיקין אין - להמיתֹו אֹותֹו חזקה]מבּקׁש מועילה [לא ְְֲִִִֵֵַַַ
אין  - ׁשּלקח וטען ׁשנים, ּכּמה הּמחזיק אכל אפּלּו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָּבנכסיו.
לא  'לּמה הּׂשדה, לבעל אֹומרין ואין ראיה; ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹאכילתֹו
מחמת  הּבֹורח אבל ּבנפׁשֹו. מתעּסק ׁשהּוא מּפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמחית',
ּבנכסיו. מחזיקין מחה, לא ואם אדם; ּככל הּוא הרי ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָֹממֹון,

.‡È ׁשני מקצת אכלּה ּכיצד? איׁש. אׁשת ּבנכסי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָמחזיקין
וטען  הּבעל, מיתת אחר ׁשנים וׁשלׁש הּבעל, ּבחּיי ְְְֲִִֵַַַַַַַַַַַָָָָָֹחזקה
ּבידֹו, אֹותּה מעמידין - 'ּובעל אּת לי 'מכרּתּה ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָואמר:
ׁשהרי  ;'ּבעל מֹות אחר לקחּתיה מּמ' לֹומר ׁשּיכֹול ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמּתֹו
אבל  ּבֹו. מחת ולא הּבעל, מיתת אחר חזקה ׁשני ְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָֹאכלּה
חזקה  ׁשני אכלּה ולא ׁשנים, ּכּמה ּבעלּה ּבחּיי אכלּה ְְְֲֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָֹאם

חזקה  לֹו אין - ּבעלּה מיתת .אחר ֲֲִֵַַַַָָָ
.·È הרי ּכיצד? חזקה. אינּה טענה, עּמּה ׁשאין חזקה ֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָּכל

לֹו: ואמר המערער ּובא ׁשנים, ּכּמה זֹו ׂשדה ּפרֹות ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשאכל
'איני  לֹו: ואמר הׁשיבֹו היא'! ׁשּלי זֹו? ׂשדה ל ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָ'מאין
לתֹוכּה' ירדּתי אדם, לי אמר ׁשּלא וכיון היא, מי ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹיֹודע
לֹו, ׁשּנּתנה ולא ׁשּלקחּה, טען לא ׁשהרי חזקה; זֹו אין -ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ
אֹותּה מֹוציאין אין טען, ׁשּלא ּפי על אף ׁשּירׁשּה. ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹולא
הביא  ׁשּלֹו. ׁשהיא עדים המערער זה ׁשּיביא עד  ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמּידֹו,
ׁשאכל. הּפרֹות ּכל מּזה ּומֹוציאין הּׂשדה, לֹו ּתחזר - ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעדים

ּפֹותחין אֹומרין [טוענים]ואין ואין ּתחּלה; הּמחזיק לזה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ
מעצמֹו. הּוא ׁשּיטען עד ואבד', ל היה ׁשטר 'ׁשּמא ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹלֹו,
ׁשני  האֹוכל וכן ׁשאכל. הּפרֹות ּכל יחזיר טען, לא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹואם

ׁשטר ׁשּיׁש מחמת ּבטל [מכירה]חזקה הּׁשטר ונמצא ּבידֹו, ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
לּבעלים. הּפרֹות ּכל עם הּׂשדה ותחזר החזקה, ּבטלה -ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

.‚Èׁשּדר [לקרקע]הּבא ראיה להביא צרי - ירּׁשה מחמת ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֻ
וכיון  אחד; יֹום אפּלּו ּבּה, נׁשּתּמׁש אֹו זֹו ּבׂשדה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאביו
אֹותּה מעמידין אביו, מחמת ׁשנים ׁשלׁש הּוא ֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשאכלּה
ּתחזר  - ּכלל אביו ּבּה ׁשּדר ראיה הביא לא אם אבל ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹֹּבידֹו.
ׁשּלֹו, ׁשהיא עדים לֹו ׁשּיׁש למערער הּפרֹות, וכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּׂשדה
קרקע  נֹודעה ולא לֹו, נתן אֹו ׁשּמכר עליו טֹוען אינֹו ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשהרי

היתה]זֹו אביו [ששייכת ּבּה ׁשּנראה ראיה הביא ְְֲִִִֵֶַָָָָָָלאבֹותיו.
צרי אּלא קניּה; ולא אֹותּה לבּקר ּבא ׁשּמא ּכלּום, אינּה -ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

אחד. יֹום אפּלּו אביו, ּבּה ׁשּדר ראיה ְְֲִִִֶֶָָָָָָָלהביא
.„È ואמר המערער ּובא רּבֹות, ׁשנים זֹו ׂשדה ׁשאכל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהרי

ׁשהיתה  אני 'יֹודע לֹו: ואמר הֹודה זֹו'? ּולׂשדה ּל 'מה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָלֹו:

לֹו ואמר ,'מּמ לקחּה והּוא לי מכרּה ּפלֹוני אבל ,ְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָׁשּל
והֹודה  הֹואיל - הּוא' ּגזלן ,ל ׁשּמכר 'ּפלֹוני ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָהמערער:

ׁשּלֹו המערער]ׁשהיא ּתחזר [של מּמּנּו, לקחּה וׁשּלא , ְְְִִֶֶֶֶַָָֹֹ
המערער  לזה ׁשאין ּפי על אף למערער, הּפרֹות וכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּׂשדה
הּמחזיק  זה הביא ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּלֹו. ׁשהיא ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעדים
ׁשאמר  אֹו אחד, יֹום אפּלּו ּבּה ּדר לֹו ׁשּמכרּה ׁשּפלֹוני ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָעדים
מעמידין  - לי' מכרּה ּכ ואחר ,מּמ לקחּה 'ּבפני ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָלֹו:
- רצה ואּלּו חזקתֹו, עם טענה לֹו יׁש ׁשהרי ּבידֹו; ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָאֹותּה

חזקה. ׁשני לֹו יׁש ׁשהרי לקחּתיה', מּמ' ואמר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָטען

טו  ¤¤ּפרק
לֹו‡. ידּועה ׁשהיא עדים והביא הּׂשדה, על ׁשערער ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי

היתה] ׁשּלקחּה[ששלו ׁשטר ׁשּבתֹוכּה זה והביא [קנאה], ְְְְִֵֶֶֶָָָָ
ׁשאכלּה עדים והביא -[שנות]ׁשני[החזיק]מּמּנּו, חזקה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָ

'קּים ּבּתחּלה: לֹו בבי"ד]אֹומרין נתקּים [אשר אם ;'ׁשטר ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
- לקּימֹו לֹו אפׁשר אי ואם ּבּׁשטר; ויּדֹון מּוטב, הרי -ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ

ׁשּלקחּה. הּסת ויּׁשבע החזקה, עדי על ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָסֹומכין
ׁשני ·. חּטים ׁשאכלּה מּׁשניהן אחד ׁשהעיד החזקה ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעדי

ׁשאין  קּימת; עדּותן - ׂשעֹורים ׁשאכלּה העיד והּׁשני ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחזקה,
ראׁשֹונה  ׁשנה זה ׁשאכלּה האחד העיד ּבזה. מדקּדק ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָהעד
ּורביעית  ׁשנּיה ׁשאכלּה מעיד והּׁשני וחמיׁשית, ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָּוׁשליׁשית
זה, ּבּה ׁשּמעיד ׁשּבּׁשנה מצטרפת; עדּותן אין - ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָוׁשּׁשית

והּפרֹות  הּקרקע ותחזר זה; ּבּה העיד .לא ְְְְִֵֵֶַַַַַָֹֹ
ּפרֹותיה,‚. ואכל יֹורׁש, ׁשהּוא ּבחזקת לׂשדה ׁשּירד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמי

ּבין  - לירׁשּה וראּוי מּמּנּו, קרֹוב ׁשהּוא אחר יֹורׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָונמצא
ממנו]ׁשּנמצא ׁשּירד [שקרוב זה לֹו ׁשהֹודה ּבין ּבעדים, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשאכל. הּפרֹות ּכל להחזיר חּיב - ְְְִִֵֶַַַַָָָָּתחּלה
וזה ׁשנ „. 'ׁשּלי' אֹומר זה הּׂשדה, על עֹוררין ׁשהיּו ים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

אחד  ּכל ׁשהביא אֹו ראיה, מהן לאחד ואין 'ׁשּלי', ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָאֹומר
ׁשהביא  אֹו אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא אֹו ׁשּלֹו, ׁשהיא עדים ֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָמהן
והּׁשנים  חזקה, ׁשני ׁשאכלּה עדים מּׁשניהם אחד ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכל
- אּלּו ּבהן ׁשהעידּו עצמן הּׁשנים הן אּלּו ּבהן ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהעידּו
האחר  ויהיה ּבּה; ירד הּמתּגּבר וכל ּביניהן, אֹותּה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּניחין

הראיה  ועליו מּידֹו, עליה מֹוציא ותקף ׁשליׁשי, ּבא ואם . ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָָָ
מּמּנה. אֹותֹו מסּלקין - לתֹוכּה ְְְְִִֶַַָָָוירד

ׁשני ‰. וׁשאכלּה אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא עדים האחד ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהביא
ׁשני  ׁשאכלּה עדים הּׁשני והביא ידֹו, ּתחת היא והרי ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָחזקה,
ׁשל  החזקה עדּות נמצאת - ידֹו ּתחת היא והרי ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָחזקה,
עדי  לֹו ׁשהעידּו זה ּביד אֹותּה מעמידין מכחׁשת; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻׁשניהם
חזר  לתֹוכּה. אֹותֹו ּומֹורידין אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָהחזקה
ׁשהרי  אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא עדים הּוא ּגם והביא ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָהּׁשני
ּומסּלקין  ּדין, ּבית חֹוזרין - מכחׁשת זֹו עדּות ּגם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַֻנמצאת
וכל  ׁשניהם; ּבין אֹותּה ּומּניחין הראׁשֹון, את ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמּמּנה

ּבּה ירד .הּמתּגּבר, ְִֵֵֵַַָ
.Â הביא זה אבֹותי', 'ׁשל אֹומר וזה אבֹותי' 'ׁשל אֹומר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַזה

ׁשני  ׁשאכלּה עדים הביא וזה אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָעדים
ויחזיר  אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא עדים ׁשהביא לזה ּתחזר - ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹחזקה
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ּכלּום עליו טען לא ׁשהרי ׁשאכל; הּפרֹות ּכל [טענה זה ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
טענה ממשית] עּמּה ׁשאין חזקה ׁשּכל ראיה, אכילתֹו ואין ,ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

ׁשל  'ּכן, ואמר: הּמחזיק זה חזר ּכלּום. אינּה הּבעלים, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל
ואּת היתה, ּתחּלה אבֹותי ׁשּטענּתי וזה לי, מכרּתּה ה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

עליה סֹומ ׁשאני ּכלֹומר אבֹותי, ׁשל בה]ׁשהיא ,[בטוח ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָ
אבֹותי, ׁשל 'ּכן ׁשאמר: אֹו אבֹותי', ּכׁשל ׁשּלי היא ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָוהרי
נתן  ׁשהרי נכֹונה, טענה זֹו הרי - 'מאבֹותי ְְֲֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּלקחּוה

ּבידֹו.[הסבר]אמתלא אֹותּה ּומעמידין הראׁשֹונים; לדבריו ְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָ
ׁשל  ולא אבֹותי, 'ׁשל לֹו: אמר ּבּתחּלה ּכׁשּטען ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹואם
ּכל  וכן האחרת. זֹו ּבטענה לֹו ׁשֹומעין אין - 'ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֹאבֹותי

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ê ואמר עליו, וערער ׁשמעֹון ּבא ׂשדה, ּבתֹו ׁשהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָראּובן

חזקה', ׁשני אֹותּה ואכלּתי קניתיה, מּלוי זֹו 'ׂשדה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָראּובן:
מקּים זה ׁשטר 'והלא ׁשמעֹון: לֹו בבי"ד]אמר [מאושר ְְְֲִֶַַָָָֹֻ

ראּובן  חזר ׁשנים', ארּבע מהּיֹום מּלוי לקחּתיה ׁשאני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבידי,
ּבלבד ׁשנים ׁשּׁשלׁש ּדעּת על ּתעלה 'וכי [עברו]ואמר: ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ואני  מּׁשּלקחּתיה, לי יׁש רּבֹות ׁשנים ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּׁשּקניתיה?!
קֹורא ׁשאדם טענה; ראּובן טענת הרי - 'יכול קדמּתי] ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

ראּובן לקרוא] הביא אם ,לפיכ חזקה. ׁשני רּבֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָלׁשנים
קדם  חזקה ׁשני ׁשאכלּה ׁשּנמצא ׁשנים, ׁשבע ׁשאכלּה ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹעדים
אכלּה אם אבל ּבידֹו. אֹותּה מעמידין - ׁשמעֹון ְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָָָָׁשּלקחּה
מּלוי  מחאה ל ׁשאין לׁשמעֹון; ּתחזר - ׁשנים מּׁשבע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּפחֹות

ראּובן. ׁשּיחזיק קדם מכרּה ׁשהרי מּזֹו, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹּגדֹולה
.Á'אבֹותי 'ׁשל אֹומר 'ׁשל זה אֹומר וזה עדים, והביא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַ

ּומֹוציאין  עדים; ׁשהביא לזה ּתחזר - עדים לֹו ואין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹאבֹותי'
עליו  ׁשאין ּפי על אף ׁשאכלן, ּבהן ׁשהֹודה הּפרֹות ּכל ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמּזה
והרי  אכל, אבֹותיו ׁשּמחמת אֹומר הּוא ׁשהרי ׁשאכל, ֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעדים
ּכּיֹוצא  ּכל וכן הּטֹוען. זה ׁשל אבֹותיו ׁשל ׁשהיא ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהעדים

ֶָּבזה.
.Ëׁשּבתֹוכּה וזה ׁשּלֹו, הּׂשדה ׁשּזֹו עדים המערער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהביא

מקּים, ׁשטר והֹוציא ׁשטרי', והרי לקחּתיה, מּמ' ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֻטֹוען
'ּכן  ואמר: הּׁשטר ּבעל והֹודה מזּיף, ׁשהּוא המערער ְְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻטען
ּכדי  ּבידי זה ולקחּתי ואבד, ּכׁשר ׁשטר לי היה אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהּוא,
רצה  ואּלּו הֹואיל - ּבאמת' לי ׁשּמכר ׁשּיֹודה עליו ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלאּים
ואין  נאמן, זה הרי - הּוא מקּים ׁשהרי ּבׁשטרֹו, עֹומד ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻהיה

הּסת  ויּׁשבע ידֹו; מּתחת הּׂשדה את .מֹוציאין ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
.Èׁשּבתֹוכּה וזה ׁשּלֹו, הּׂשדה ׁשּזֹו עדים המערער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהביא

עדים  והביא חזקה', ׁשני ואכלּתיה לקחּתיה, מּמ' ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָטֹוען:
ּתטען  היא' ואמר: המערער טען חזקה, ׁשני ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹׁשאכלּה
הייתי  לא הּזמן ּובאֹותֹו ׁשנים, ׁשלׁש הּיֹום מּמּני ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּלקחּתּה
ּפלֹוני  ׁשּזה ראיה להביא ׁשּבתֹוכּה זה מצריכין - ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּבּמדינה'
לֹו ׁשּמכרּה ׁשּטֹוען זה ּבזמן ּבּמדינה עּמֹו היה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמערער
ואם  לֹו; ׁשּימּכר אפׁשר ׁשּיהיה ּכדי אחד, יֹום אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָֹּבֹו,

אֹותֹו מסּלקין הביא, .לא ְְִִֵַֹ
.‡Èׂשדהּו ּדר ואבדה הּים, למדינת ׁשהל [נעלם מי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

לשדהו] המוביל הּמּקיפֹות שביל הּׂשדֹות ארּבע ׁשהיּו ּבין ,ְִֵֶַַַַַָָ
- מאחד קנּו הארּבעה ׁשהיּו ּבין אנׁשים, לארּבעה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָאֹותֹו

על  ׁשּל ּדר 'ׁשּמא לֹו: ואֹומר ּדֹוחהּו מהן אחד ּכל ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהרי
ל  יקנה ,לפיכ היא'; מנהחברי ּבמאה ּדר [בכמה ֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָ

לאיׁששידרש] הּׂשדֹות ארּבע היּו אם וכן ּבאויר. יפרח אֹו ,ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ
ׁשהרי  ;ּדר עליו לֹו אין - מארּבעה אֹותן ׁשּקנה ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָאחד
יכֹול  אּתה אין ׁשטרֹו, אחד לכל אחזיר אם 'עּתה לֹו: ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָאֹומר
זכּות  ּכל מהן אחד מּכל קניתי ואני מהן, אחד על ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלעבר
איׁש הּמּקיפֹות הּׂשדֹות ארּבע ּבעל היה אם אבל לֹו'. ְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָׁשּיׁש

סֹוף ועד מּתחּלה ׁשּלּה הּמצר ּבעל והּוא -[תמיד]אחד, ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ
'עלי ּדרּכי מקֹום 'מּכל לֹו: אֹומר זה שדך]הרי ויל[על ; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ּכל  וכן הּׂשדֹות. ּבעל ׁשּירצה ׂשדה זֹו ּבאי ּבּקצרה, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלֹו
אין  - ּדרּכי' היא 'זֹו ואמר ,ּבּדר החזיק ואם ּבזה. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכּיֹוצא

ּברּורה. ּבראיה אּלא מּמּנה, אֹותֹו ְְְְִִִֶֶַָָָָָמסּלקין

ה'תשע"ה  מרחשון כ"א שישי יום

טז  ¤¤ּפרק
הּׁשטר,‡. מעדי לוי והיה לׁשמעֹון, ׂשדה ׁשּמכר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָראּובן

מּמּנּו אֹותּה ּגזל ׁשראּובן ולטען הּׂשדה, על לערער לוי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּובא
על  ׁשּיביא ראיֹות על מׁשּגיחין ואין לֹו, ׁשֹומעין אין -ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
היא' לֹו: ׁשאֹומרין זכּותֹו; ּכל אּבד והרי ׂשדה, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹותּה

ּותערער' ותחזר הּמכר, על שלך]ּתעיד אם [שהוא וכן ? ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ
ראּובן  ׁשל הּפלֹונית 'הּׂשדה ּבֹו: ׁשּכתּוב ּבׁשטר לוי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהעיד
לאחר, סימן הּׂשדה ועׂשה הֹואיל - 'מערב' אֹו מזרח', ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָמּצד
ּולערער; לחזר יכֹול ואינֹו זכּותֹו, את אּבד - ּבּׁשטר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹוהעיד
ׁשהּׂשדה  ּבֹו ׁשּכתּוב זה ּבׁשטר ּתעיד היא' לֹו: ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאֹומרין

ּפלֹוני, מּצד עליה'?הּזאת ּותערער ותחזר ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹֹ
'ּתלם·. ואמר: העד סימן [שורה]טען ׁשעׂשיתי הּוא אחד ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשל  הּוא ּבלבד, לּמצר הּסמּו הּתלם ואֹותֹו הּׂשדה, ּכל ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹולא
הּנׁשמעת טענה זֹו הרי - לעֹורר [מקובלת]ראּובן' לֹו ויׁש ; ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָ

הּדברים  ּכל אין הּתלם. מאֹותֹו חּוץ הּׂשדה, ּכל ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
אבל  לערער. ׁשּבא הּׁשטר מעדי ּבאחד אּלא ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהאמּורים,

ׁשּקּים ׁשּיכֹול [אישר]הּדּין מּפני לערער, לֹו יׁש - הּׁשטר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּיׁש מּפני ּבּׁשטר'; ּכתּוב היה מה ידעּתי 'לא ולֹומר: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלטען

הּׁשטר[מותר] לקּים העדים]לּדּינין חתימת על [עפ"י אף , ְְִֵַַַַַַָָ
ׁשּלא הּׁשטר,ּפי על חֹותמין אין - העדים אבל קראּוהּו'. ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּבֹו. ודקּדקּו ּכּלֹו קראּוהּו ּכן אם ְְְְִִֵֶָָֻאּלא
ׂשדה ‚. קֹונה 'הריני לֹו: ואמר ּבלוי ונמל ׁשמעֹון, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבא

ל' לוי: לֹו ואמר אֹותּה'? אקנה ּובעצת מראּובן, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּפלֹונית
את  אּבד ולא עליה, לערער ללוי יׁש - היא' טֹובה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹּוקנה,
היה  'רצֹוני לֹומר: לֹו ויׁש מעׂשה; עׂשה לא ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹזכּותֹו,
ּבּדין  ׁשאתּבעּנה ּכדי אּלם, ׁשהּוא ראּובן יד מּתחת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּתצא

ׂשדי' .ואּקח ְִֶַָ
יֹודע „. 'איני אמר: וׁשמעֹון ׁשמעֹון, על ׁשערער ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָראּובן

עדים  והרי לקחּתיה, מּלוי זֹו ׂשדה אּלא ׂשח, אּתה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמה
יׁש[שנות]ׁשניׁשאכלּתיה  'והלא ראּובן: לֹו אמר - חזקה' ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

זֹו' ׂשדה לי מכֹור לי, ואמרּת אלי ּבאת ׁשּבערב עדים, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלי
,מּמ לקנֹות 'רציתי לֹומר: לׁשמעֹון ויׁש ראיה; זֹו אין -ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָ
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ׁשאיני  ּפי על אף ּבּדין, ּתטריחני ולא ּתערער ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹֹּכדי
ואם  ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אינּה'. אם ,ׁשּל היא אם ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹיֹודע

טֹוענין אין זֹו, טענה ׁשמעֹון טען .[בשבילו]לֹו[בי"ד]לא ְֲֲִִֵַַָָֹ
וׁשמעֹון ‰. ׁשּלֹו, זֹו ׁשּׂשדה עדים והביא ׁשערער, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָראּובן

חזקה', ׁשני ואכלּתיה לי מכרּתּה 'אּתה טֹוען: ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּבתֹוכּה
ׁשאכל  עדים היּו ׁשּלא ּבין - אכלּת' 'ּגזל אֹומר: ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּוראּובן

ׁשאכלּה אחד עד ׁשם ׁשהיה ּבין ׁשנים [החזיק]ּכלל, ׁשלׁש ְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹ
'ׁשּלי  אֹומר הּוא ׁשהרי ׁשאכל, הּפרֹות להחזיר חּיב אינֹו -ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשהרי  ּבּפרֹות, אֹותֹו ׁשּמחּיבין עדים עליו ואין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאכלּתי';
ׁשנים, ׁשלׁש ׁשאכלּה ׁשהעיד העד וזה הֹודה. ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמעצמֹו

אחר עּמֹו היה ואּלּו ּבא, הּוא אֹוכל ׁשל ּכחֹו [עד ליּפֹות ְְִִֵֵֶַַָָָֹ
ראּובן נוסף] יּׁשבע ,לפיכ ּבידֹו. עֹומדת הּׂשדה היתה ,ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

הּסת  ׁשמעֹון ויּׁשבע הּׂשדה; לֹו ותחזר מכר, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהּסת
ויּפטר. ׁשאכל, ּבּפרֹות ּכלּום לֹו מחּיב ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשאינֹו

.Â מּׁשני ּפחֹות ׁשאכלּה ׁשמעֹון על מעידים עדים ׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָהיּו
חּיב  - אחד עד היה ואפּלּו ׁשאכל. הּפרֹות ּכל יחזיר ֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָחזקה,
אֹומר: אּלא העד, מכחיׁש אינֹו ׁשהרי ּפיו, על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלהחזיר
נמצא  אכלּתי'; וׁשּלי ׁשנים, ׁשּתי ואכלּתי העיד, ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ'אמת

ׁשבּועה אחד]מחּיב עד להּׁשבע[עפ"י יכֹול ואינֹו אינו , [כי ְְְְִֵַָָָָֻ
ּומׁשּלם.מכחישו] ,ְֵַ

.Êידּועין היּו לא אם - הּפרֹות להחזיר המחּיב ,[שווין]ּכל ְְְְִִִֵַַַָָָֹֻ
וכּיֹוצא  הּבּתים ּכׂשכר אֹותן לׁשער יכֹולין ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָואין
ׂשדה, ּפרֹות אֹו אילן ּפרֹות היּו אּלא ידּוע, ׁשהּוא ִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמהם

וּדּיה טענה ּכאן ואין הֹואיל - ידּועין ,[ודאית]ׁשאינן ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ
ּומחרימין ׁשאכלֹו; לֹו ּׁשּיֹודה מה חרם יׁשּלם [מטילים ְְֲִִֵֶֶֶַַַָ

יׁשּלם.סתם] ולא יֹותר, ׁשאכל מי ְְִֵֵֶַַַָֹעל
.Á לאחרים הׂשּכירּה אם - ידֹו מּתחת קרקע הּמחזיר ְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָּכל

מהם  מֹוציאין - קּימין הּׂשֹוכרין והיּו ּבּה, מחזיק ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכׁשהיה
ותֹובעין  וחֹוזרין הּקרקע, לבעל ונֹותנין ׁשנּיה, ּפעם ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָהּׂשכר

את] ׁשּלֹו.[הם ׁשאינֹו מקֹום להם ׁשהׂשּכיר ְִִֵֶֶֶֶֶָָזה
.Ë ּכדי אֹו הּדין לעּות ּכדי ׁשקר, טענת לטען לאדם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאסּור

נֹוׁשה היה ּכיצד? חוב]לעּכבֹו. לא [בעל - מנה ּבחברֹו ְְֲֵֵֶֶַַַָָָֹ
היה  ׁשבּועה. ויתחּיב ּבמנה ׁשּיֹודה ּכדי מאתים, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיּטענּנּו
הּכל  'אכּפר יאמר: לא - מאתים ּוטענֹו מנה, ּבֹו ְְִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹנֹוׁשה
אתחּיב  ׁשּלא ּכדי לבינֹו, ּביני ּבמנה לֹו ואֹודה ּדין, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹּבבית

ׁשבּועה'. ְָלֹו
.È יהיה לא - ּבהם וכפר ּבאחד, מנה נֹוׁשין ׁשלׁשה ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹהיּו

יחלקּו מּמּנּו, ּוכׁשּיֹוציאּו מעידים, ּוׁשנים ּתֹובע, ועל אחד . ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
"מּדבר  ואמר: הּכתּוב הזהיר ּבהם, וכּיֹוצא אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּדברים

ּתרחק". - ְִֶֶָׁשקר
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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זֹו מצוה ּובאּור נחלֹות. סדר ּדין והיא אחת, עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמצות
אּלּו. ּבפרקים -ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
והם ‡. ּבניו, יירׁשּנּו - ׁשּמת מי הּוא: ּכ נחלֹות ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָסדר

לּנקבֹות. קֹודמין והּזכרים לּכל; ְְְְְִִִֵַַַָֹקֹודמין
מקֹום·. אם [ירושה]ּבכל ירּׁשה. הּזכר עם לּנקבה אין - ְְְִִֵֵַַָָָָָָֻ

ּבניה. את יֹורׁשת האם ואין אביו; יירׁשּנּו ּבנים, לֹו ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָאין
הּקּבלה. מּפי זה ְִִֶַַָָָָודבר

ירכֹו‚. יֹוצאי ּבּנחלה, הּקֹודם קֹודמין.[צאצאיו]וכל ְְְְֲִֵֵֵַַַָָ
יֹורׁש ּבן, הּניח אם - אּׁשה ּבין איׁש ּבין ׁשּמת, מי ,ְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָלפיכ

מעּינין ּבעֹולם, ּבן לֹו נמצא לא זרעֹו[בודקים]הּכל. על ְְְְִִֵַַַַָָָֹֹ
אפּלּו - נקבֹות ּבין זכרים ּבין זרע, להן נמצא אם ּבן: ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשל
לא  הּכל. ּתירׁש היא - העֹולם סֹוף עד ּבנֹו, ּבת ּבת ְִִַַַַַַָָֹֹּבת
ּתירׁש ּבת, לֹו היתה הּבת. אצל חֹוזרין ּבן, זרע לֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָנמצא
הּבת: זרע על מעּינין ּבעֹולם, ּבת לֹו נמצאת לא הּכל. ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹאת
העֹולם  סֹוף עד נקבֹות, ּבין זכרים ּבין זרע, לּה נמצא ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָאם
הירּׁשה  חֹוזר ּבת, זרע לֹו נמצא לא הּכל. יירׁש הּוא -ְְִִֵֶַַַַַָָֹֹֻ
ׁשהם  האב, זרע על מעּינין - קּים אביו היה לא אם ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹלאביו.
לאו, ואם הּכל. יֹורׁש אח, זרע אֹו אח לֹו נמצא הּמת: ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאחי
יירׁשּו זרעּה, אֹו אחֹות לֹו נמצאת האחֹות: אצל ְְְְִִִֵֵֶַָָָָחֹוזרין
זרע, לאב ואין הֹואיל - אחים זרע לֹו נמצא לא ואם ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹהּכל.
מעּינין  - קּים האב אבי היה לא האב. לאבי הירּׁשה ְְְֲֲֲִִִַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּתחזר
והּזכרים  מת; ׁשל אביו אחי ׁשהם האב, אבי ׁשל זרעֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
ּכמֹו לּנקבֹות, קֹודם זכרים ׁשל וזרען לּנקבֹות, ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָקֹודמין
לאביו, אחים נמצאּו לא עצמֹו. מת ׁשל ּבזרעֹו הּדין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשהיה
ועל  האב. אבי לאבי הירּׁשה ּתחזר - זרעם ולא הם ְְְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָֹֹֹֻלא

ממׁשמׁשת נחלה הּזאת כביכול]הּדר ועֹולה,[מחפשת, ְְְֲֶֶֶֶַַַַָָֹ
ירכֹו יֹוצאי וכל לּבת, קֹודם הּבן אֹומר, נמצאת ראּובן. ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָעד
יֹוצאי  וכל אביה, לאבי קֹודמת והּבת לּבת. קֹודמין ּבן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשל
הּמת, לאחי קֹודם הּמת ואבי אביה. לאבי קֹודמין ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָירכּה
יֹוצאי  וכל לאחֹות, קֹודם והאח ירכֹו. יֹוצאי ׁשהן ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָמּפני
אביה, לאבי קֹודמת ואחֹות לאחֹות. קֹודמין אח ׁשל ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָירכֹו

לא  קֹודמין ירכּה יֹוצאי לאחי וכל קֹודם האב אבי אביה. בי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
יֹוצאי  וכל אביו, לאחֹות קֹודם אביו ואח מת, ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָאביו
אביו  ואחֹות אביו, לאחֹות קֹודמין אביו אחי ׁשל ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָירכֹו
ׁשל  ירכּה יֹוצאי ּכל וכן מת, ׁשל אביו אבי לאבי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָקֹודמת
הֹול זֹו ּדר ועל אביו. אבי לאבי קֹודמין אביו ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָאחֹות
מּיׂשראל  אדם ל אין ,לפיכ הּדֹורֹות; ראׁש עד ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹועֹולה,

יֹורׁש. לֹו ֵֵֶׁשאין
הּבן „. ּבת ּבת ּבת ואפּלּו - הּבן ּובת ּבת והּניח ׁשּמת ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַמי

לּבת  ואין הּכל, ותירׁש קֹודמת היא - ּדֹורֹות ּכּמה סֹוף ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹעד
אחי ּכלּום  ּבן ּולבת האחֹות, עם האח לבת הּדין והּוא . ְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

ּבהן. ּכּיֹוצא וכל אביו, אחֹות עם ְֲִִִֵֶַָָָֹאביו
הּבן ‰. והּניח ּבחּייו, הּׁשנים ּומתּו ּבנים, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמי

מת  ּכ ואחר אחת, ּבת הּׁשני הּבן והּניח ׁשלׁשה, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹהאחד
ּובת  הּנחלה, חצי יֹורׁשין ּבנֹו ּבני ׁשלׁשת נמצאּו - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָהּזקן
ועל  אביו. חלק יֹורׁש מהן אחד ׁשּכל החצי; יֹורׁשת ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבנֹו
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ראׁש עד האב, אחי ּובני האחים, ּבני חֹולקין זֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדר
.הּדֹורֹות  ַ

.Â אּלא ירּׁשה ואין מׁשּפחה, קרּויה אינּה האם ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻמׁשּפחת
זה  יֹורׁשין אינן האם, מן האחים ,לפיכ האב; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָלמׁשּפחת

יֹורׁשי  האב, מן והאחין זה; אחיו את ואחד זה. את זה ן ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּומאּמֹו מאביו ׁשהּוא אחיו אֹו ּבלבד, .מאביו ְִִִִִֵֵֵֶַָָָ

.Êּבעברה הּקרֹובין אסורה]ּכל בעילה יֹורׁשין [ע"י , ְְֲִִֵַַָָ
- ממזר אח אֹו ממזר, ּבן לֹו ׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּככׁשרים.
ּבנֹו אבל לנחלה. האחים וכׁשאר הּבנים ּכׁשאר אּלּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהרי
הּדברים, מן לדבר ּבן אינֹו - הּנכרית מן אֹו הּׁשפחה ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָמן

ּכלל. יֹורׁש ְְֵֵָואינֹו
.Á ּכלל ּבעלּה את יֹורׁשת אינּה את האּׁשה יֹורׁש והּבעל ; ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבירּׁשתּה, לּכל קֹודם והּוא סֹופרים. מּדברי אׁשּתֹו, נכסי ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָֹֻּכל
ּגדֹול, לכהן אלמנה ּכגֹון - עליו אסּורה ׁשהיא ּפי על ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹאף
ואף  קטּנה, ׁשהיא ּפי על ואף הדיֹוט. לכהן וחלּוצה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹּגרּוׁשה

אׁשּתֹו. את יֹורׁש הּוא - חרׁש ׁשהּבעל ּפי ְִִֵֵֵֶֶַַַַעל
.Ë איׁשּות ּבהלכֹות אמרנּו את ּכבר יֹורׁש הּבעל ׁשאין , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

לרׁשּותֹו ׁשּתּכנס עד יֹורׁש[נישואין]אׁשּתֹו, הּפּקח וׁשאין , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
וׁשם  נתּפּקחה. אפּלּו חרׁשת, ּכׁשהיא ׁשּנּׂשאת החרׁשת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאת
לרׁשּותּה ׁשּבאּו אׁשּתֹו נכסי ּכל יֹורׁש ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָּבארנּו,
נכסים  ּבין ּבנדּוניתּה, לֹו ׁשהכניסה נכסים ּבין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֻוהחזקּו,

לֹו. הכניסה ׁשׁשּלא אין ּומי - ּומתה ּגרּוׁשין, ספק ּנתּגרׁשה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹ
יֹורׁשּה. ְַַַָהּבעל

.Èקטּנה ׁשּנׂשא משש]ּבעל מאּון [פחותה צריכה ׁשאינּה ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ
כלל] חלים קידושיה אין ּכאן [- אין ׁשהרי יֹורׁשּה; אינֹו -ְֲֵֵֵֶָָ

ׁשּנׂשא  ּפּקח אֹו ּפּקחת, ׁשּנׂשא ׁשֹוטה וכן איׁשּות. ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשם
נּׂשּואין. להם חכמים ּתּקנּו לא ׁשהרי יֹורׁשּה; אינֹו - ְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹׁשֹוטה

.‡Èאֹו אחיה אֹו אביה מת ּכ ואחר אׁשּתֹו, ׁשּמתה ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבעל
אּלא  אֹותן, יֹורׁש הּבעל אין - אֹותּה הּמֹוריׁשין מן ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחד
הירּׁשה  ּתחזר אֹו זרע, לּה היה אם זרעּה, אֹותן ְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֹֻיירׁש
הראּויין  נכסים יֹורׁש הּבעל ׁשאין אביה; ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלמׁשּפחת

מּכאן לאחר שמתה]לבֹוא ּבאּו[אחר ׁשּכבר הּנכסים אּלא , ְְְִִֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּתמּות. קדם ְִֶֶָָֹלרׁשּותּה

.·È ּכׁשאר ּבּקבר, והּוא אׁשּתֹו את יֹורׁש הּבעל אין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָוכן
ּכ ואחר ׁשּמת, ּבעל ּכיצד? האב. מׁשּפחת ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּיֹורׁשין
לכל  קֹודם היה והּבעל הֹואיל אֹומרין, אין - אׁשּתֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָמתה
יֹורׁשי  לׁשאר יקּדמּו הּבעל יֹורׁשי ּכ ּבירּׁשתּה, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻאדם
הם  אביה, ּבית מּמׁשּפחת האּׁשה יֹורׁשי אּלא ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה;

ּבעלּה אחר מתה אם אֹותּה, .הּיֹורׁשים ְְִִֵַַַַָָָ
.‚Èיֹו הּבן אין לאחיו וכן להנחיל ּכדי ּבקברֹו, אּמֹו את רׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ

אֹומרין, אין - אּמֹו מתה ּכ ואחר ׁשּמת, מי ּכיצד? ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמאביו.
יֹורׁשין  אף לּכל, קֹודם היה הּוא קּים הּבן היה ואּלּו ְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹהֹואיל
מאביו  אחיו ונמצאּו זֹו, אּׁשה ׁשל ליֹורׁשיה קֹודמין ּבן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָׁשל
הּוא  ּבנּה זרע אּלא מֹותֹו; אחר זה ׁשל אּמֹו את ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָיֹורׁשין
נחלתּה ּתחזר זרע, לֹו אין ואם זרע. ל ֹו היה אם ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּיירׁשּנה,

אביה  ּבית ּכלמׁשּפחת ואחר ּתחּלה, האם מתה אם אבל . ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
חדׁשיו  לֹו ּכלּו ולא יֹומֹו, ּבן קטן היה אפּלּו - הּבן ְֲֳִֵֵֶַָָָָָָָֹמת

הריונו] ימי ּומת,[תמו אחת, ׁשעה אּמֹו אחר וחיה הֹואיל -ְִִֵַַַַָָָָ
ליֹורׁשיו  הּנחלה אֹותּה ּומנחיל אּמֹו, את נֹוחל זה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָהרי

אביו. ְִִִַַָמּמׁשּפחת

ב  ¤¤ּפרק
אביו ‡. ּבנכסי ּכאחד ׁשנים ּפי נֹוטל ׁשּנאמר:הּבכֹור , ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

מהן  ואחד ּבנים, חמּׁשה הּניח ּכיצד? ׁשנים". ּפי לֹו ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ"לתת
הארּבעה  מן אחד וכל הּממֹון, ׁשליׁש נֹוטל הּבכֹור - ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָּבכֹור

ׁשתּות נֹוטל הרי [שישית]הּפׁשּוטין - ּבנים ּתׁשעה היּו . ְְְֲִִִֵֵַָָָ
הּפׁשּוטין  הּׁשמֹונה מן אחד וכל חמיׁש, נֹוטל הּבכֹור ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָהאחד

לעֹולם. חֹולקין הּזאת החלּוקה על וכן עּׂשּור. ְְְֲִִֵֵַַַָָֹנֹוטל
ׁשנים ·. ּפי נֹוטל אינֹו - אביו מיתת לאחר ׁשּנֹולד ,ּבכֹור ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ

ּבן ׁשּנא  הּבכר את ּכי . . ּבניו את הנחילֹו ּביֹום "והיה מר: ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּפּדחּתֹו יצאת ואם יּכיר". -[מצחו]הּׂשנּואה אביו ּבחּיי ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ

לאחר  אּלא העֹולם לאויר ראׁשֹו ּכל יצא ׁשּלא ּפי על ְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹאף
ׁשנים. ּפי נֹוטל זה הרי אביו, ְֲִִִִֵֵֶַַָמיתת

טמטּום‚. בספק]ּבכֹור אינֹו[מינו זכר, ונמצא ׁשּנקרע ְְְְְִִֵֶַָָָֻ
ּפׁשּוט וכן ׁשנים; ּפי בכור]נֹוטל זכר,[לא ונמצא ׁשּנקרע ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

עד  בנים", לֹו "וילדּו ׁשּנאמר: ּבכֹורה, ּבחלק ממעט ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינֹו
לדה. מּׁשעת ּבן ְְִִֵֵֶֶַָׁשּיהיה

ּבכֹור,„. לֹו ׁשהיה הרי ּבכֹורה? ּבחלק ממעט אינֹו ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיצד
ּפׁשּוטים -[זכרים]ּוׁשני זכר ונמצא ׁשּנקרע הּטמטּום וזה , ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻ

ׁשני  אּלא עּמֹו אין ּוכאּלּו הּממֹון, חצי נֹוטל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָהּבכֹור
ׁשני  אֹותֹו חֹולקין הּנׁשאר, והחצי ּבלבד; ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָהּפׁשּוטים

ּבׁשוה. הּנקרע עם ְְְִִִֶַַָָהּפׁשּוטין
לא ‰. אבל ּבכֹורה; ּבחלק ממעט אחד, יֹום ּבן ְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָֹקטן

ּבחלק העּבר  ממעט אינֹו אביו, מיתת לאחר ׁשּנֹולד ּובן . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
ְָּבכֹורה.

.Â ׁשּנתערב ּכגֹון ּפׁשּוט, אֹו ּבכֹור הּוא אם לנּו ׁשּנסּתּפק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָּבן
הּכרּו אם עֹוׂשין? וכיצד ׁשנים. ּפי נֹוטל אינֹו - אחר ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַֻעם

הרׁשאה[כשנולדו] ּכֹותבין - נתערבּו ּולבּסֹוף כח], [יפוי ְְְְְִִַַָָָ
הּכרּו, לא ואם אחיהם; עם ּבכֹורה חלק ונֹוטלין לזה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֻזה

ּבמחבֹואה ׁשּנֹולדּו נשיו]ּכגֹון משתי חשוך -[מקום אחת ְְְֲֶַַַָ
ּבכֹורה. חלק ּכאן ואין הרׁשאה, ּכֹותבין ְְְְִֵֵֵֶַָָָָאין

.Ê ׁשניהם ּומתּו ּופׁשּוט, ּבכֹור ּבנים, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְִִֵֵֵֶֶָָָמי
- ּבן הּניח והּפׁשּוט ּבת הּניח הּבכֹור ּבנים, והּניחּו ְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָּבחּייו,
אביו, חלק ׁשהּוא ׁשליׁש, הּזקן ּבנכסי יֹורׁש הּפׁשּוט ּבן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
וכן  אביה. חלק ׁשהּוא ׁשליׁשים, ׁשני יֹורׁשת הּבכֹור ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּובת
אם  - הּיֹורׁשין ּובכל האב, אחי ּובבני האחין, ּבבני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָהּדין
ׁשּלֹו ּבכֹורה חלק נֹוטל ּבכֹור, הּיֹורׁשין מן אחד אבי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָהיה

מחמתֹו הּיֹורׁש .זה ֲֵֵֶַָ
.Á ּבכֹור ּכיצד? האם. ּבנכסי ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָאין

ּבכֹור  ׁשהיה ּבין ּבׁשוה, חֹולקין - אּמן את ׁשּירׁשּו ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָּופׁשּוט
האב]לנחלה רחם[בכור ּפטר ׁשהיה לרחם]ּבין  .[ראשון ְֲֵֶֶֶֶֶַָָָ

.Ë ראׁשֹון לאב הּנֹולד הּוא - הּנחלה "ּכי ּבכֹור ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֶֶַַַַָָָָ
ילדה  אפּלּו האם; על מׁשּגיחין ואין אנֹו". ראׁשית ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹהּוא

ׁשנים. ּפי יירׁש לאביו, ראׁשֹון וזה הֹואיל ּבנים, ְְְִִִִִִִֶַַַָָָּכּמה
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ׁשאיני  ּפי על אף ּבּדין, ּתטריחני ולא ּתערער ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹֹּכדי
ואם  ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אינּה'. אם ,ׁשּל היא אם ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹיֹודע

טֹוענין אין זֹו, טענה ׁשמעֹון טען .[בשבילו]לֹו[בי"ד]לא ְֲֲִִֵַַָָֹ
וׁשמעֹון ‰. ׁשּלֹו, זֹו ׁשּׂשדה עדים והביא ׁשערער, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָראּובן

חזקה', ׁשני ואכלּתיה לי מכרּתּה 'אּתה טֹוען: ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּבתֹוכּה
ׁשאכל  עדים היּו ׁשּלא ּבין - אכלּת' 'ּגזל אֹומר: ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּוראּובן

ׁשאכלּה אחד עד ׁשם ׁשהיה ּבין ׁשנים [החזיק]ּכלל, ׁשלׁש ְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹ
'ׁשּלי  אֹומר הּוא ׁשהרי ׁשאכל, הּפרֹות להחזיר חּיב אינֹו -ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשהרי  ּבּפרֹות, אֹותֹו ׁשּמחּיבין עדים עליו ואין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאכלּתי';
ׁשנים, ׁשלׁש ׁשאכלּה ׁשהעיד העד וזה הֹודה. ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמעצמֹו

אחר עּמֹו היה ואּלּו ּבא, הּוא אֹוכל ׁשל ּכחֹו [עד ליּפֹות ְְִִֵֵֶַַָָָֹ
ראּובן נוסף] יּׁשבע ,לפיכ ּבידֹו. עֹומדת הּׂשדה היתה ,ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

הּסת  ׁשמעֹון ויּׁשבע הּׂשדה; לֹו ותחזר מכר, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהּסת
ויּפטר. ׁשאכל, ּבּפרֹות ּכלּום לֹו מחּיב ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשאינֹו

.Â מּׁשני ּפחֹות ׁשאכלּה ׁשמעֹון על מעידים עדים ׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָהיּו
חּיב  - אחד עד היה ואפּלּו ׁשאכל. הּפרֹות ּכל יחזיר ֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָחזקה,
אֹומר: אּלא העד, מכחיׁש אינֹו ׁשהרי ּפיו, על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלהחזיר
נמצא  אכלּתי'; וׁשּלי ׁשנים, ׁשּתי ואכלּתי העיד, ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ'אמת

ׁשבּועה אחד]מחּיב עד להּׁשבע[עפ"י יכֹול ואינֹו אינו , [כי ְְְְִֵַָָָָֻ
ּומׁשּלם.מכחישו] ,ְֵַ

.Êידּועין היּו לא אם - הּפרֹות להחזיר המחּיב ,[שווין]ּכל ְְְְִִִֵַַַָָָֹֻ
וכּיֹוצא  הּבּתים ּכׂשכר אֹותן לׁשער יכֹולין ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָואין
ׂשדה, ּפרֹות אֹו אילן ּפרֹות היּו אּלא ידּוע, ׁשהּוא ִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמהם

וּדּיה טענה ּכאן ואין הֹואיל - ידּועין ,[ודאית]ׁשאינן ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ
ּומחרימין ׁשאכלֹו; לֹו ּׁשּיֹודה מה חרם יׁשּלם [מטילים ְְֲִִֵֶֶֶַַַָ

יׁשּלם.סתם] ולא יֹותר, ׁשאכל מי ְְִֵֵֶַַַָֹעל
.Á לאחרים הׂשּכירּה אם - ידֹו מּתחת קרקע הּמחזיר ְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָּכל

מהם  מֹוציאין - קּימין הּׂשֹוכרין והיּו ּבּה, מחזיק ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכׁשהיה
ותֹובעין  וחֹוזרין הּקרקע, לבעל ונֹותנין ׁשנּיה, ּפעם ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָהּׂשכר

את] ׁשּלֹו.[הם ׁשאינֹו מקֹום להם ׁשהׂשּכיר ְִִֵֶֶֶֶֶָָזה
.Ë ּכדי אֹו הּדין לעּות ּכדי ׁשקר, טענת לטען לאדם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאסּור

נֹוׁשה היה ּכיצד? חוב]לעּכבֹו. לא [בעל - מנה ּבחברֹו ְְֲֵֵֶֶַַַָָָֹ
היה  ׁשבּועה. ויתחּיב ּבמנה ׁשּיֹודה ּכדי מאתים, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיּטענּנּו
הּכל  'אכּפר יאמר: לא - מאתים ּוטענֹו מנה, ּבֹו ְְִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹנֹוׁשה
אתחּיב  ׁשּלא ּכדי לבינֹו, ּביני ּבמנה לֹו ואֹודה ּדין, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹּבבית

ׁשבּועה'. ְָלֹו
.È יהיה לא - ּבהם וכפר ּבאחד, מנה נֹוׁשין ׁשלׁשה ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹהיּו

יחלקּו מּמּנּו, ּוכׁשּיֹוציאּו מעידים, ּוׁשנים ּתֹובע, ועל אחד . ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
"מּדבר  ואמר: הּכתּוב הזהיר ּבהם, וכּיֹוצא אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּדברים

ּתרחק". - ְִֶֶָׁשקר
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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זֹו מצוה ּובאּור נחלֹות. סדר ּדין והיא אחת, עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמצות
אּלּו. ּבפרקים -ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
והם ‡. ּבניו, יירׁשּנּו - ׁשּמת מי הּוא: ּכ נחלֹות ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָסדר

לּנקבֹות. קֹודמין והּזכרים לּכל; ְְְְְִִִֵַַַָֹקֹודמין
מקֹום·. אם [ירושה]ּבכל ירּׁשה. הּזכר עם לּנקבה אין - ְְְִִֵֵַַָָָָָָֻ

ּבניה. את יֹורׁשת האם ואין אביו; יירׁשּנּו ּבנים, לֹו ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָאין
הּקּבלה. מּפי זה ְִִֶַַָָָָודבר

ירכֹו‚. יֹוצאי ּבּנחלה, הּקֹודם קֹודמין.[צאצאיו]וכל ְְְְֲִֵֵֵַַַָָ
יֹורׁש ּבן, הּניח אם - אּׁשה ּבין איׁש ּבין ׁשּמת, מי ,ְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָלפיכ

מעּינין ּבעֹולם, ּבן לֹו נמצא לא זרעֹו[בודקים]הּכל. על ְְְְִִֵַַַַָָָֹֹ
אפּלּו - נקבֹות ּבין זכרים ּבין זרע, להן נמצא אם ּבן: ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשל
לא  הּכל. ּתירׁש היא - העֹולם סֹוף עד ּבנֹו, ּבת ּבת ְִִַַַַַַָָֹֹּבת
ּתירׁש ּבת, לֹו היתה הּבת. אצל חֹוזרין ּבן, זרע לֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָנמצא
הּבת: זרע על מעּינין ּבעֹולם, ּבת לֹו נמצאת לא הּכל. ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹאת
העֹולם  סֹוף עד נקבֹות, ּבין זכרים ּבין זרע, לּה נמצא ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָאם
הירּׁשה  חֹוזר ּבת, זרע לֹו נמצא לא הּכל. יירׁש הּוא -ְְִִֵֶַַַַַָָֹֹֻ
ׁשהם  האב, זרע על מעּינין - קּים אביו היה לא אם ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹלאביו.
לאו, ואם הּכל. יֹורׁש אח, זרע אֹו אח לֹו נמצא הּמת: ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאחי
יירׁשּו זרעּה, אֹו אחֹות לֹו נמצאת האחֹות: אצל ְְְְִִִֵֵֶַָָָָחֹוזרין
זרע, לאב ואין הֹואיל - אחים זרע לֹו נמצא לא ואם ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹהּכל.
מעּינין  - קּים האב אבי היה לא האב. לאבי הירּׁשה ְְְֲֲֲִִִַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּתחזר
והּזכרים  מת; ׁשל אביו אחי ׁשהם האב, אבי ׁשל זרעֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
ּכמֹו לּנקבֹות, קֹודם זכרים ׁשל וזרען לּנקבֹות, ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָקֹודמין
לאביו, אחים נמצאּו לא עצמֹו. מת ׁשל ּבזרעֹו הּדין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשהיה
ועל  האב. אבי לאבי הירּׁשה ּתחזר - זרעם ולא הם ְְְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָֹֹֹֻלא

ממׁשמׁשת נחלה הּזאת כביכול]הּדר ועֹולה,[מחפשת, ְְְֲֶֶֶֶַַַַָָֹ
ירכֹו יֹוצאי וכל לּבת, קֹודם הּבן אֹומר, נמצאת ראּובן. ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָעד
יֹוצאי  וכל אביה, לאבי קֹודמת והּבת לּבת. קֹודמין ּבן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשל
הּמת, לאחי קֹודם הּמת ואבי אביה. לאבי קֹודמין ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָירכּה
יֹוצאי  וכל לאחֹות, קֹודם והאח ירכֹו. יֹוצאי ׁשהן ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָמּפני
אביה, לאבי קֹודמת ואחֹות לאחֹות. קֹודמין אח ׁשל ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָירכֹו

לא  קֹודמין ירכּה יֹוצאי לאחי וכל קֹודם האב אבי אביה. בי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
יֹוצאי  וכל אביו, לאחֹות קֹודם אביו ואח מת, ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָאביו
אביו  ואחֹות אביו, לאחֹות קֹודמין אביו אחי ׁשל ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָירכֹו
ׁשל  ירכּה יֹוצאי ּכל וכן מת, ׁשל אביו אבי לאבי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָקֹודמת
הֹול זֹו ּדר ועל אביו. אבי לאבי קֹודמין אביו ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָאחֹות
מּיׂשראל  אדם ל אין ,לפיכ הּדֹורֹות; ראׁש עד ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹועֹולה,

יֹורׁש. לֹו ֵֵֶׁשאין
הּבן „. ּבת ּבת ּבת ואפּלּו - הּבן ּובת ּבת והּניח ׁשּמת ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַמי

לּבת  ואין הּכל, ותירׁש קֹודמת היא - ּדֹורֹות ּכּמה סֹוף ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹעד
אחי ּכלּום  ּבן ּולבת האחֹות, עם האח לבת הּדין והּוא . ְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

ּבהן. ּכּיֹוצא וכל אביו, אחֹות עם ְֲִִִֵֶַָָָֹאביו
הּבן ‰. והּניח ּבחּייו, הּׁשנים ּומתּו ּבנים, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמי

מת  ּכ ואחר אחת, ּבת הּׁשני הּבן והּניח ׁשלׁשה, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹהאחד
ּובת  הּנחלה, חצי יֹורׁשין ּבנֹו ּבני ׁשלׁשת נמצאּו - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָהּזקן
ועל  אביו. חלק יֹורׁש מהן אחד ׁשּכל החצי; יֹורׁשת ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבנֹו
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ראׁש עד האב, אחי ּובני האחים, ּבני חֹולקין זֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדר
.הּדֹורֹות  ַ

.Â אּלא ירּׁשה ואין מׁשּפחה, קרּויה אינּה האם ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻמׁשּפחת
זה  יֹורׁשין אינן האם, מן האחים ,לפיכ האב; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָלמׁשּפחת

יֹורׁשי  האב, מן והאחין זה; אחיו את ואחד זה. את זה ן ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּומאּמֹו מאביו ׁשהּוא אחיו אֹו ּבלבד, .מאביו ְִִִִִֵֵֵֶַָָָ

.Êּבעברה הּקרֹובין אסורה]ּכל בעילה יֹורׁשין [ע"י , ְְֲִִֵַַָָ
- ממזר אח אֹו ממזר, ּבן לֹו ׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּככׁשרים.
ּבנֹו אבל לנחלה. האחים וכׁשאר הּבנים ּכׁשאר אּלּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהרי
הּדברים, מן לדבר ּבן אינֹו - הּנכרית מן אֹו הּׁשפחה ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָמן

ּכלל. יֹורׁש ְְֵֵָואינֹו
.Á ּכלל ּבעלּה את יֹורׁשת אינּה את האּׁשה יֹורׁש והּבעל ; ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבירּׁשתּה, לּכל קֹודם והּוא סֹופרים. מּדברי אׁשּתֹו, נכסי ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָֹֻּכל
ּגדֹול, לכהן אלמנה ּכגֹון - עליו אסּורה ׁשהיא ּפי על ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹאף
ואף  קטּנה, ׁשהיא ּפי על ואף הדיֹוט. לכהן וחלּוצה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹּגרּוׁשה

אׁשּתֹו. את יֹורׁש הּוא - חרׁש ׁשהּבעל ּפי ְִִֵֵֵֶֶַַַַעל
.Ë איׁשּות ּבהלכֹות אמרנּו את ּכבר יֹורׁש הּבעל ׁשאין , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

לרׁשּותֹו ׁשּתּכנס עד יֹורׁש[נישואין]אׁשּתֹו, הּפּקח וׁשאין , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
וׁשם  נתּפּקחה. אפּלּו חרׁשת, ּכׁשהיא ׁשּנּׂשאת החרׁשת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאת
לרׁשּותּה ׁשּבאּו אׁשּתֹו נכסי ּכל יֹורׁש ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָּבארנּו,
נכסים  ּבין ּבנדּוניתּה, לֹו ׁשהכניסה נכסים ּבין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֻוהחזקּו,

לֹו. הכניסה ׁשׁשּלא אין ּומי - ּומתה ּגרּוׁשין, ספק ּנתּגרׁשה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹ
יֹורׁשּה. ְַַַָהּבעל

.Èקטּנה ׁשּנׂשא משש]ּבעל מאּון [פחותה צריכה ׁשאינּה ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ
כלל] חלים קידושיה אין ּכאן [- אין ׁשהרי יֹורׁשּה; אינֹו -ְֲֵֵֵֶָָ

ׁשּנׂשא  ּפּקח אֹו ּפּקחת, ׁשּנׂשא ׁשֹוטה וכן איׁשּות. ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשם
נּׂשּואין. להם חכמים ּתּקנּו לא ׁשהרי יֹורׁשּה; אינֹו - ְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹׁשֹוטה

.‡Èאֹו אחיה אֹו אביה מת ּכ ואחר אׁשּתֹו, ׁשּמתה ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבעל
אּלא  אֹותן, יֹורׁש הּבעל אין - אֹותּה הּמֹוריׁשין מן ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחד
הירּׁשה  ּתחזר אֹו זרע, לּה היה אם זרעּה, אֹותן ְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֹֻיירׁש
הראּויין  נכסים יֹורׁש הּבעל ׁשאין אביה; ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלמׁשּפחת

מּכאן לאחר שמתה]לבֹוא ּבאּו[אחר ׁשּכבר הּנכסים אּלא , ְְְִִֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּתמּות. קדם ְִֶֶָָֹלרׁשּותּה

.·È ּכׁשאר ּבּקבר, והּוא אׁשּתֹו את יֹורׁש הּבעל אין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָוכן
ּכ ואחר ׁשּמת, ּבעל ּכיצד? האב. מׁשּפחת ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּיֹורׁשין
לכל  קֹודם היה והּבעל הֹואיל אֹומרין, אין - אׁשּתֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָמתה
יֹורׁשי  לׁשאר יקּדמּו הּבעל יֹורׁשי ּכ ּבירּׁשתּה, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻאדם
הם  אביה, ּבית מּמׁשּפחת האּׁשה יֹורׁשי אּלא ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה;

ּבעלּה אחר מתה אם אֹותּה, .הּיֹורׁשים ְְִִֵַַַַָָָ
.‚Èיֹו הּבן אין לאחיו וכן להנחיל ּכדי ּבקברֹו, אּמֹו את רׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ

אֹומרין, אין - אּמֹו מתה ּכ ואחר ׁשּמת, מי ּכיצד? ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמאביו.
יֹורׁשין  אף לּכל, קֹודם היה הּוא קּים הּבן היה ואּלּו ְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹהֹואיל
מאביו  אחיו ונמצאּו זֹו, אּׁשה ׁשל ליֹורׁשיה קֹודמין ּבן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָׁשל
הּוא  ּבנּה זרע אּלא מֹותֹו; אחר זה ׁשל אּמֹו את ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָיֹורׁשין
נחלתּה ּתחזר זרע, לֹו אין ואם זרע. ל ֹו היה אם ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּיירׁשּנה,

אביה  ּבית ּכלמׁשּפחת ואחר ּתחּלה, האם מתה אם אבל . ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
חדׁשיו  לֹו ּכלּו ולא יֹומֹו, ּבן קטן היה אפּלּו - הּבן ְֲֳִֵֵֶַָָָָָָָֹמת

הריונו] ימי ּומת,[תמו אחת, ׁשעה אּמֹו אחר וחיה הֹואיל -ְִִֵַַַַָָָָ
ליֹורׁשיו  הּנחלה אֹותּה ּומנחיל אּמֹו, את נֹוחל זה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָהרי

אביו. ְִִִַַָמּמׁשּפחת

ב  ¤¤ּפרק
אביו ‡. ּבנכסי ּכאחד ׁשנים ּפי נֹוטל ׁשּנאמר:הּבכֹור , ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

מהן  ואחד ּבנים, חמּׁשה הּניח ּכיצד? ׁשנים". ּפי לֹו ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ"לתת
הארּבעה  מן אחד וכל הּממֹון, ׁשליׁש נֹוטל הּבכֹור - ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָּבכֹור

ׁשתּות נֹוטל הרי [שישית]הּפׁשּוטין - ּבנים ּתׁשעה היּו . ְְְֲִִִֵֵַָָָ
הּפׁשּוטין  הּׁשמֹונה מן אחד וכל חמיׁש, נֹוטל הּבכֹור ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָהאחד

לעֹולם. חֹולקין הּזאת החלּוקה על וכן עּׂשּור. ְְְֲִִֵֵַַַָָֹנֹוטל
ׁשנים ·. ּפי נֹוטל אינֹו - אביו מיתת לאחר ׁשּנֹולד ,ּבכֹור ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ

ּבן ׁשּנא  הּבכר את ּכי . . ּבניו את הנחילֹו ּביֹום "והיה מר: ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּפּדחּתֹו יצאת ואם יּכיר". -[מצחו]הּׂשנּואה אביו ּבחּיי ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ

לאחר  אּלא העֹולם לאויר ראׁשֹו ּכל יצא ׁשּלא ּפי על ְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹאף
ׁשנים. ּפי נֹוטל זה הרי אביו, ְֲִִִִֵֵֶַַָמיתת

טמטּום‚. בספק]ּבכֹור אינֹו[מינו זכר, ונמצא ׁשּנקרע ְְְְְִִֵֶַָָָֻ
ּפׁשּוט וכן ׁשנים; ּפי בכור]נֹוטל זכר,[לא ונמצא ׁשּנקרע ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

עד  בנים", לֹו "וילדּו ׁשּנאמר: ּבכֹורה, ּבחלק ממעט ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינֹו
לדה. מּׁשעת ּבן ְְִִֵֵֶֶַָׁשּיהיה

ּבכֹור,„. לֹו ׁשהיה הרי ּבכֹורה? ּבחלק ממעט אינֹו ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיצד
ּפׁשּוטים -[זכרים]ּוׁשני זכר ונמצא ׁשּנקרע הּטמטּום וזה , ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻ

ׁשני  אּלא עּמֹו אין ּוכאּלּו הּממֹון, חצי נֹוטל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָהּבכֹור
ׁשני  אֹותֹו חֹולקין הּנׁשאר, והחצי ּבלבד; ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָהּפׁשּוטים

ּבׁשוה. הּנקרע עם ְְְִִִֶַַָָהּפׁשּוטין
לא ‰. אבל ּבכֹורה; ּבחלק ממעט אחד, יֹום ּבן ְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָֹקטן

ּבחלק העּבר  ממעט אינֹו אביו, מיתת לאחר ׁשּנֹולד ּובן . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
ְָּבכֹורה.

.Â ׁשּנתערב ּכגֹון ּפׁשּוט, אֹו ּבכֹור הּוא אם לנּו ׁשּנסּתּפק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָּבן
הּכרּו אם עֹוׂשין? וכיצד ׁשנים. ּפי נֹוטל אינֹו - אחר ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַֻעם

הרׁשאה[כשנולדו] ּכֹותבין - נתערבּו ּולבּסֹוף כח], [יפוי ְְְְְִִַַָָָ
הּכרּו, לא ואם אחיהם; עם ּבכֹורה חלק ונֹוטלין לזה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֻזה

ּבמחבֹואה ׁשּנֹולדּו נשיו]ּכגֹון משתי חשוך -[מקום אחת ְְְֲֶַַַָ
ּבכֹורה. חלק ּכאן ואין הרׁשאה, ּכֹותבין ְְְְִֵֵֵֶַָָָָאין

.Ê ׁשניהם ּומתּו ּופׁשּוט, ּבכֹור ּבנים, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְִִֵֵֵֶֶָָָמי
- ּבן הּניח והּפׁשּוט ּבת הּניח הּבכֹור ּבנים, והּניחּו ְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָּבחּייו,
אביו, חלק ׁשהּוא ׁשליׁש, הּזקן ּבנכסי יֹורׁש הּפׁשּוט ּבן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
וכן  אביה. חלק ׁשהּוא ׁשליׁשים, ׁשני יֹורׁשת הּבכֹור ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּובת
אם  - הּיֹורׁשין ּובכל האב, אחי ּובבני האחין, ּבבני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָהּדין
ׁשּלֹו ּבכֹורה חלק נֹוטל ּבכֹור, הּיֹורׁשין מן אחד אבי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָהיה

מחמתֹו הּיֹורׁש .זה ֲֵֵֶַָ
.Á ּבכֹור ּכיצד? האם. ּבנכסי ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָאין

ּבכֹור  ׁשהיה ּבין ּבׁשוה, חֹולקין - אּמן את ׁשּירׁשּו ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָּופׁשּוט
האב]לנחלה רחם[בכור ּפטר ׁשהיה לרחם]ּבין  .[ראשון ְֲֵֶֶֶֶֶַָָָ

.Ë ראׁשֹון לאב הּנֹולד הּוא - הּנחלה "ּכי ּבכֹור ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֶֶַַַַָָָָ
ילדה  אפּלּו האם; על מׁשּגיחין ואין אנֹו". ראׁשית ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹהּוא

ׁשנים. ּפי יירׁש לאביו, ראׁשֹון וזה הֹואיל ּבנים, ְְְִִִִִִִֶַַַָָָּכּמה
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.È הּנפל ראׁש ׁשּיצא ּפי על אף - הּנפלים אחר ְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהּבא
ׁשּיצא  ּתׁשעה ּבן וכן לנחלה; ּבכֹור אחריו הּבא חי, ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכׁשהּוא
ׁשּנאמר: ׁשּזה לנחלה. ּבכֹור אחריו הּבא מת, ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹראׁשֹו

קדם לֹו נֹולד ׁשּלא הּוא אנֹו", חי "ראׁשית ׁשּיצא ולד לזה ִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
ּתׁשעה ּבן ,לפיכ העֹולם. הריון]לאויר רב [חודשי ׁשּיצא ְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹ

ּבכֹור. אינֹו אחריו הּבא חי, ְֲֵַַַָָֹראׁשֹו
.‡Èּדפן קיסרי]יֹוצא בניתוח נולד -]- אחריו והּבא , ְֲֵֶַַָָֹ

נֹולד ׁשּלא לפי הראׁשֹון, ּבכֹור: אינן טבעי]ׁשניהם ,[באופן ְְְִִֵֵֶֶַָָֹ
אחר. קדמֹו ׁשהרי והּׁשני, בנים"; לֹו "וילדּו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָונאמר:

.·È לנחלה ּבכֹור לֹו אין - ונתּגּיר ּבגּיּותֹו, ּבנים לֹו .היּו ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָ
הֹואיל  - הּגֹויה ּומן הּׁשפחה מן ּבן לֹו ׁשהיה יׂשראל ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָאבל
ּבכֹור  הּיׂשראלית, מן אחריו לֹו הּבא הרי - ּבנֹו קרּוי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָואינֹו

ׁשנים. ּפי ונֹוטל ְְְֲִִֵַַָלנחלה
.‚È ׁשנים ּפי נֹוטל - ממזר הּבכֹור את היה "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
צריהּב ואין ּבנּׂשּואיה. ׁשּׂשנּואה זֹו יּכיר", הּׂשנּואה ּבן כר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

חלּוצה. ּבן אֹו ּגרּוׁשה ּבן היה אם ְֲִֶֶַָָָָלֹומר,
.„Èחּיה - הּבכֹור על נאמנין ואּמֹו,[מילדת]ׁשלׁשה , ְְְֱִִֶַַַָָָֹ

ראׁשֹון', יצא 'זה אמרה: ׁשאם מּיד; - חּיה ְְִִִִֶֶַָָָָָָָואביו.
'זה  לֹומר: נאמנת הּלדה ימי ׁשבעת ּכל - ואּמֹו ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָנאמנת.
מי  על האב אמר אפּלּו לעֹולם. - ואביו הּבכֹור'. ְְְֲִִִַַַָָָָָהּוא
נאמן; - הּוא ּובכֹורי' ּבני הּוא 'זה ּכלל, ּבנֹו החזק ְְְְְֱִִֶֶֶַָָֹֻׁשּלא
ּבכֹור' 'אינֹו ּבכֹורֹו, ׁשהּוא לנּו הּמחזק על אמר אם ְְְְִֵֵֶַַַָָָֻוכן

נאמן. -ֱֶָ
.ÂËׁשּנׁשּתּתק מדבר]האב אֹותֹו[ואינו ּבֹודקין [כושרו - ְְִִֵֶַָָ

ּבנֹוהשכלי] ׁשּזה ּכתב אֹו רמז אם לגּטין: ׁשּבֹודקין ּכדר ,ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשנים. ּפי נֹוטל זה הרי ְְֲִִֵֵֶַּבכֹורֹו,

.ÊË ּדברים אֹומר זה ׁשל אביו ׁשמעּו ׁשהן עדים ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָהעידּו
ּבכֹורֹו ּבנֹו ׁשּזה מּכללן יּודע הּדברים אֹותן ׁשהרי ,וכ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּכ
ּבפרּוׁש האב אמר ׁשּלא ּפי על אף ׁשנים, ּפי נֹוטל זה הרי -ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּבכֹורי' ּבני .'זה ְְִִֶ
.ÊÈ נֹוטל אינֹו - ּבכֹור' ּבני 'זה ׁשאמר: האב מן ְְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשמעּו

נתּכּון  ולזה הּוא, לאּמֹו ּבכֹור ׁשּמא ׁשנים; ּפי זֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּבעדּות
ּבכֹורי' 'ּבני ׁשּיאמר עד .האב; ְְִִֶַַָָֹ

ה'תשע"ה  מרחשון כ"ב קודש שבת יום

ג  ¤¤ּפרק
לאחר ‡. לבֹוא הראּויין ּבנכסים ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָאין

לרׁשּותֹו ׁשּבאּו לאביו הּמחזקין ּבנכסים אּלא אביו, ,מיתת ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָֻ
מּמֹוריׁשי  אחד ּכיצד? לֹו". יּמצא אׁשר "ּבכל ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
יֹורׁשין  והּפׁשּוט הּבכֹור אביו, מיתת לאחר ׁשּמת ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָאביו
ספינה  לֹו היתה אֹו מלוה, לאביו היתה אם וכן ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָּכאחד;

ּכאחד. והּפׁשּוט הּבכֹור אֹותּה יֹורׁשין - ְְְְִֶַַַָָָָּבּים
מחּכרת·. אֹו מׂשּכרת ּפרה אביהן להן [תמורת הּניח ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֻֻ

ּבאפררווחיה] רֹועה ׁשהיתה אֹו מרעה], וילדה [מקום ְְְֲֶַָָָָָָ
מותו] ׁשנים.[אחר ּפי ּובולדּה ּבּה נֹוטל הּבכֹור -ְְְִִִֵַַָָָ

אביו‚. מּמּכרי אחד כהונה]ׁשחט מתנות לו לתת [הרגיל ִִֵֶַַָָָָ

ּבּמּתנֹות  ׁשנים ּפי נֹוטל - אביו מת ּכ ואחר ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבהמה,
הּבהמה.[כהונה] אֹותּה ְֵֶַָָׁשל

לאחר „. נכסים ׁשּׁשבחּו ּבּׁשבח ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאין
הּיתר  ונֹותן ּבדמים, הּׁשבח אֹותֹו מעלה אּלא אביו, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמיתת

ּכרמללּפׁשּוט  ּכגֹון - הּנכסים ׁשּיׁשּתּנּו והּוא, [תבואה]; ְְְְְִִֶֶַַַַָָ
ׁשבחּו אבל ּתמרים. ׁשּנעׂשּו וכפנּיֹות ׁשּבלים, ְְְְֲֲֲֳִִִִֶֶַַַָָָָׁשּנעׂשה
ונעׂשה  ׁשּגדל קטן אילן ּכגֹון - נׁשּתּנּו ולא עצמן, ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמחמת

ׂשרטֹון ׁשהעלת וארץ נֹוטל [הושבחה]עבה, זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָ
אינֹו הׁשּביח, הֹוצאה מחמת ואם ׁשנים; ּפי זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבׁשבח

ֵנֹוטל.
ׁשהּוא ‰. ּפי על אף ּבמלוה, ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָאין

אביהן  ּבחֹוב קרקע היתֹומים ׁשּגבּו ּפי על ואף .ּבׁשטר, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָ
מלוה לאב אם [בשטר]היה ספק זה הרי - הּבכֹור ּביד ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

יּטל, לא אֹו ידֹו, ּתחת ויׁשנּה הֹואיל ׁשנים, ּפי ּבּה ְְְִִִִִֶַַַָָָֹֹֹיּטל
ׁשל  לידֹו ּבאה לא ועדין יירׁשּנה אביו ּומחמת ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהֹואיל

ּבכֹורה. חלק חצי מּמּנה יּטל - לפיכ ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹאביו;
.Â;קּים ממּכרֹו - חלּקה קדם ּבכֹורה חלק ׁשּמכר ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּבכֹור

אם  ,לפיכ חלּקה. קדם ּבכֹורה חלק לּבכֹור ׁשּיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻמּפני
ּבין  ּבקרקע ּבין נכסים, ּבמקצת קדם אחיו עם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹחלק
ואינֹו הּנכסים, ּבכל וּתר - ּכפׁשּוט חלק ונטל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבמּטלטלין,

ּבׁשארן אמּורים?[ביתר]נֹוטל ּדברים ּבּמה ּכפׁשּוט. אּלא ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָ
עדים: ּבפני ואמר ּבאחיו, מחה אם אבל מחה. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבׁשּלא
ׁשּמחלּתי  מּפני לא ּבׁשוה, אחי עם חֹולק ׁשאני אּלּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ'ענבים
נכסים. ּבׁשאר וּתר ולא מחאה, זֹו הרי - ּבכֹורה' ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹּבחלק

ּבׁשוה אפּלּו וחלקּום ּובצרּום מחּברין, ּכׁשהן ּבענבים מחה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻ
עּמהן  וחלק ּדרכּום, אם אבל נכסים. ּבׁשאר וּתר לא -ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹ
ּבׁשאר  וּתר - יין מּׁשּנעׂשה ּבהם מחה ולא ּבּיין, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשוה
וחלק  ּבענבים, ׁשּמחה למי ּדֹומה? זה למה הא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָהּנכסים.
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּכל. וּתר ׁשהרי - ּבזיתים ּבׁשוה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹעּמהן

.Ê אחיו נכסי ּכל יֹורׁש הּוא אחיו, אׁשת ׁשּיּבם ְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָמי
הרי [ברשותו]הּמחזקין מּכאן, לאחר לבֹוא הראּויין אבל ; ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָֻ

הּכתּוב, אֹותֹו קרא 'ּבכֹור' ׁשהרי - האחים ּככל ּבהם ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָהּוא
אחיו  ׁשם על יקּום ּתלד, אׁשר הּבכֹור "והיה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
מּמּנּו נֹוטל ׁשאינֹו ּוכׁשם מּיׂשראל". ׁשמֹו יּמחה ולא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהּמת;

לבוא]ּבראּוי ּבּׁשבח [בעתיד נֹוטל אינֹו ּכ - ּכבּמחזק ְְֵֵֶַַַָָָָֻ
ׁשעת  עד מיתה מּׁשעת אביו, מיתת אחרי נכסים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּׁשבחּו
אחר  נכסים הׁשּביחּו ואפּלּו אביו. ּבנכסי אחיו עם ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָֻחלּקתֹו
האחין, מן ּכאחד ּבּׁשבח הּוא הרי - ׁשּיחלקּו וקדם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּיּבם
וחלק  חלקֹו חלקים, ׁשני אּלּו מּנכסים ׁשּנֹוטל ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאף

ּכּלם. ּבחּיי האב ּומת הֹואיל אׁשּתֹו, ׁשּיּבם ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֻאחיו
.Á ׁשכנים ּבהלכֹות ּבארנּו חלקים ּכבר ׁשני נֹוטל ׁשהּבכֹור , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ

אחד ּבמצר ּכאחד, עם [סמוכים]ׁשּלֹו ׁשחלק הּיבם אבל . ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ואם  ּבגֹורל; אחיו וחלק חלקֹו נֹוטל אביו, ּבנכסי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָאחיו

מקֹומֹות. ּבׁשני נֹוטל מקֹומֹות, ּבׁשני ּגֹורלֹו ְְְְִִֵֵֵָָָעלה
.Ëיבם ליבום]ׁשֹומרת ּבּה[ממתינה עׂשה אפּלּו - ׁשּמתה ֲִֵֶֶֶָָָָָָ

מאמר האחים מן יֹורׁשין [קנין]אחד אביה ּבית מׁשּפחת - ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
מלֹוג בהם]נכסי חלק לבעלה שאין האשה ׁשּלּה[נכסי ְְִֵֶָ
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ּברזל צאן נכסי יֹורׁשין [נדוניה]וחצי הּבעל ויֹורׁשי , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַֹ
חּיבין  הּבעל ויֹורׁשי ּברזל. צאן נכסי חצי עם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻּכתּבתּה
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכתּבתּה, יירׁשּו והם הֹואיל ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻּבקבּורתּה,

ְִּבמקֹומֹו.

ד  ¤¤ּפרק
ׁשאר ‡. אֹו אבי', 'אחי אֹו אחי', 'זה אֹו ּבני', 'זה ְְֲִִִִֵֶֶָָָָהאֹומר:

מחזקין  ׁשאינן ּבאנׁשים ׁשהֹודה ּפי על אף - אֹותֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּיֹורׁשין
ּכׁשהּוא  ׁשאמר ּבין ויירׁשּנּו; נאמן, זה הרי - קרֹוביו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשהן

מרע ׁשכיב ּכׁשהּוא ׁשאמר ּבין למות]ּבריא, אפּלּו[נוטה . ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
מדבר]נׁשּתּתק ּבֹודקין [ואינו - יֹורׁש ׁשּזה ּבידֹו וכתב , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

השכלי]אֹותֹו לגּטין.[כושרו ׁשּבֹודקין ּכדר ,ְְְִִִֶֶֶ
ואמר:·. דֹודֹו, ּבן אֹו אחיו, ׁשהּוא ּבזה מחזקין ְְִִִֶֶֶַָָָָָֻהיינּו

הּוא  נאמן אבל נאמן. אינֹו - דֹודי' ּבן ו'אינֹו אחי', ְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָ'אינֹו
יירׁשּנּו ולא ּבני', 'אינֹו לֹומר ּבנֹו ׁשהּוא ׁשהחזק מי .על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֻ

נאמן  ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבנים לּבן היּו ׁשאפּלּו לי, ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָויראה
אֹותֹו מחזיקין ואין יחּוס, לענין ּבני' 'אינֹו לֹומר ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָעליו

יירׁשּנּו. ולא ירּׁשה, לענין הּוא נאמן - ּפיו על ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֻממזר
אינֹו‚. - הּוא' 'עבּדי ואמר: וחזר ּבני', 'זה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָהאֹומר:

ׁשהּוא  ּפי על אף - 'ּבני' ואמר: וחזר 'עבּדי', אמר: ְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָָנאמן.
'הרי  ּכלֹומר 'עבּדי', ׁשאמר ׁשּזה נאמן; ּכעבד, ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמׁשּמׁשֹו

לֹו קֹורין היּו ואם ּכעבד'. לי מאה [ברחוב]הּוא ּבן 'עבד ְְִִִֵֶֶֶֶֶָָ
אּלא  ּביחּוד אֹותן קֹוראין ׁשאין אּלּו, ּבדברים וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָזּוז',

נאמן. אינֹו זה הרי - ֱֲֲִֵֵֶֶַָָלעבדים
וחזר „. זה', הּוא 'ּבני ואמר: הּמכס, ּבית על עֹובר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיה

אּלא  'ּבני', אמר ׁשּלא נאמן; - 'עבּדי' ואמר: ּכ ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹאחר
הּמכס מן עבדים]להבריח 'עבּדי [מס הּמכס: ּבבית אמר . ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ

נאמן. אינֹו - הּוא' 'ּבני ואמר: וחזר ְְְֱִֵֶַַָָָהּוא',
להן‰. קֹורין אין - והּׁשפחֹות חשיבות העבדים [בתוארי ְְֲִִֵֶַָָָָ

אז:] נהוגים ׁשּלא שהיו ּפלֹונית', 'אּמא ולא ּפלֹוני', ְְְִִִֶַָָֹֹ'אּבא
הּבן זה ונמצא ּתּקלה, הּדבר מן שקרא יבֹוא האדון, [של ְְִִֵֶַַַָָָָָָ

'אבא'] הע [יחוסו]נפּגםלעבד היּו אם ,לפיכ בדים . ְְֲִִִִָָָָָ
הּקהל  ּכל והרי קֹול, להן ויׁש ּביֹותר, חׁשּובין ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָוהּׁשפחֹות
הרי  - הּנׂשיא עבדי ּכגֹון אדֹוניהם, ּבני ואת אֹותן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמּכירין

ו'אּמא'. 'אּבא' להן לקרֹות מּתרין ְְִִִֵֶַָָָָֻאּלּו
.Âּבֹו נֹוהג והיה ּבן, מּמּנה והֹוליד ׁשפחה, לֹו ׁשהיתה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָמי

- אּמֹו' היא ּומׁשחררת הּוא 'ּבני ׁשאמר: אֹו ּבנים, ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֻמנהג
ּבדקּדּוקי  ׁשהחזק ּכׁשר אדם אֹו הּוא, חכמים ּתלמיד ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻאם
ּבת  נֹוׂשא אינֹו כן, ּפי על ואף יירׁשּנּו. זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמצוֹות
ילדה, ּכ ואחר אּמֹו ׁשּנׁשּתחררה ראיה ׁשּיביא עד ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָיׂשראל,
הּוא, ההדיֹוטֹות מּׁשאר ואם ּבפנינּו. ׁשפחה החזקה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשהרי
הרי  - לכ עצמן הּמפקירין מן היה אם לֹומר צרי ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָואין
ואם  אֹותֹו; מֹוכרין מאביו ואחיו ּדבר, לכל עבד ּבחזקת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָזה
הּדין  הּוא וזה מתיּבמת. אביו אׁשת מּמּנּו, חּוץ לאביו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָאין

הּקּבלה עּקרי על הֹול ׁשהּוא לי ויׁש[המסורת]ׁשּיראה . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ימּכרּו ׁשּלא לענין העם, לׁשאר ּכׁשרים ּבין חלק ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמי
לא  לירׁשֹו, ׁשאפּלּו ׁשהֹורה, מי ויׁש ּבלבד. אחיו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹאֹותֹו

זה. ּדבר על לסמ ראּוי ואין ּביׂשראל. ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹנחלק
.Êׁשהעידּו עדים ּכיצד? ּבחזקה. יֹורׁשין הּיֹורׁשין, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכל

על  אף - 'אחיו' אֹו ּפלֹוני', ׁשל ּבנֹו ׁשהּוא לנ ּו מחזק ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֻ'ׁשּזה
אּלּו הרי - יחּוסין אמּתת ידעּו ולא יחּוס, עדי ׁשאינן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹּפי

זֹו ּבעדּות .יֹורׁשין ְְִֵ
.Á ּבן לֹו החזק ולא וׁשמעֹון, ראּובן והּניח ׁשּמת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַֹֹֻיעקב

'ּגם  ואמר: הּׁשּוק, מן לוי את ראּובן ּתפׂש - ׁשניהם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא
ׁשמעֹון  הרי - יֹודע' 'איני אֹומר: וׁשמעֹון הּוא', אחינּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָזה

ה  חצי ׁשלׁשה נֹוטל ׁשהן הֹודה ׁשהרי ׁשליׁש, ּוראּובן ּממֹון; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשתּות נֹוטל ולוי הּׁשתּות [שישית]אחין; יחזר לוי, מת . ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַֹ

ראּובן  אֹותן יחלקּו - מאחרים נכסים ללוי נפלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָלראּובן.
אחיהם. זה ׁשּלוי לׁשמעֹון מֹודה ראּובן ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶוׁשמעֹון,
ׁשבח  אם - לוי מת ּכ ואחר מאליו, הּׁשתּות ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהׁשּביח
הרי  - להּבצר ׁשהּגיעּו ענבים ּכגֹון הּוא, לּכתפים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמּגיע
ואם  ּבהן; ויחלקּו מאחרים, לֹו ׁשּנפלּו ּכנכסים הּזה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשבח
אמר  לבּדֹו. ראּובן ׁשל הן הרי להּבצר, הּגיעּו לא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹעדין
ּכמֹו ראּובן ּבחלק לוי ונטל אחי', זה לוי 'אין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשמעֹון:
ּכלּום, ׁשמעֹון מּמּנּו יירׁש לא - לוי מת ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּבארנּו,
האחרים  הּנכסים ׁשאר עם הּׁשתּות יירׁש לבּדֹו ראּובן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָאּלא
מקצתן  ׁשּיֹודּו הּיֹורׁשין ּבכל הּדין והּוא לוי. ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשהּניח

מקצתן. יֹודּו ולא אחרים, ְְְְֲִִִֵָָֹּביֹורׁשין

ה  ¤¤ּפרק
יֹורׁש‡. מהן ׁשאחד יֹורׁשין, ׁשני ּכל ּביֹורׁשין: הּכלל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָזה

ספק, ׁשניהם היּו ואם ּכלּום; לּספק אין - ספק והּׁשני ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָוּדאי,
ּבׁשוה  חֹולקין - זה ׁשּמא אֹו הּיֹורׁש הּוא זה לפיכ,ׁשּמא . ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ

אנּדרֹוגינֹוס אֹו וטמטּום ּבן והּניח ׁשּמת או מי זכר [ספקי ְְְְְִִִִֵֵֶַַֻ
והאנּדרֹוגינֹוס נקבה] ׁשהּטמטּום הּכל; יֹורׁש הּבן הרי -ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָֹֻ

ּבׁשוה, יֹורׁשֹות - ואנּדרֹוגינֹוס וטמטּום ּבנֹות הּניח ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֻספק.
הּבנֹות. מן ּכאחת הּוא ְֲִֵַַַַָוהרי

איׁשּות ·. ּבהלכֹות ּבארנּו הּבנים ּכבר עם הּבנֹות ּדין ְְְְִִִִִֵַַַָָָ
ׁשהּמזֹונֹות ּבארנּו וׁשם ּובפרנסתן, הבנות ּבמזֹונֹותיהן [של ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

חתונתן] אין עד מרּבין, ׁשהּנכסים ּובזמן ּכתּבה. ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֻֻמּתנאי
ויתּפרנסּו הּכל; יירׁשּו והּבנים מזֹונֹותיהן, אּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹלּבנֹות

ּבעּׂשּור לבעלים.[עשירית]הּבנֹות ּבֹו ׁשּיּנׂשאּו ּכדי נכסים, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ
הּכל  אּלא ּכלּום, לּבנים אין מּועטין, ׁשהּנכסים ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּובזמן
וטמטּום  ּובנֹות ּבנים והּניח ׁשּמת מי ,לפיכ הּבנֹות. ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֻלמזֹון
יֹורׁשין, הּבנים - מרּבין ׁשהּנכסים ּבזמן - אנּדרֹוגינֹוס ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָֻאֹו
ׁשהּנכסים  ּובזמן ּכמֹותן; ונּזֹון הּבנֹות אצל הּטמטּום ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻודֹוחין
ואֹומרֹות  הּבנים אצל הּטמטּום את ּדֹוחֹות הּבנֹות - ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻמּועטין

מזֹונֹות'. עּמנּו ל ואין אּתה, 'זכר ְְְִֵַָָָָלֹו:
ונּׂשאת ‚. חדׁשים, ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ׁשהת ׁשּלא ְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמי

לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין ּבן, ּבן [המת]וילדה אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ
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.È הּנפל ראׁש ׁשּיצא ּפי על אף - הּנפלים אחר ְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהּבא
ׁשּיצא  ּתׁשעה ּבן וכן לנחלה; ּבכֹור אחריו הּבא חי, ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכׁשהּוא
ׁשּנאמר: ׁשּזה לנחלה. ּבכֹור אחריו הּבא מת, ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹראׁשֹו

קדם לֹו נֹולד ׁשּלא הּוא אנֹו", חי "ראׁשית ׁשּיצא ולד לזה ִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
ּתׁשעה ּבן ,לפיכ העֹולם. הריון]לאויר רב [חודשי ׁשּיצא ְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹ

ּבכֹור. אינֹו אחריו הּבא חי, ְֲֵַַַָָֹראׁשֹו
.‡Èּדפן קיסרי]יֹוצא בניתוח נולד -]- אחריו והּבא , ְֲֵֶַַָָֹ

נֹולד ׁשּלא לפי הראׁשֹון, ּבכֹור: אינן טבעי]ׁשניהם ,[באופן ְְְִִֵֵֶֶַָָֹ
אחר. קדמֹו ׁשהרי והּׁשני, בנים"; לֹו "וילדּו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָונאמר:

.·È לנחלה ּבכֹור לֹו אין - ונתּגּיר ּבגּיּותֹו, ּבנים לֹו .היּו ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָ
הֹואיל  - הּגֹויה ּומן הּׁשפחה מן ּבן לֹו ׁשהיה יׂשראל ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָאבל
ּבכֹור  הּיׂשראלית, מן אחריו לֹו הּבא הרי - ּבנֹו קרּוי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָואינֹו

ׁשנים. ּפי ונֹוטל ְְְֲִִֵַַָלנחלה
.‚È ׁשנים ּפי נֹוטל - ממזר הּבכֹור את היה "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
צריהּב ואין ּבנּׂשּואיה. ׁשּׂשנּואה זֹו יּכיר", הּׂשנּואה ּבן כר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

חלּוצה. ּבן אֹו ּגרּוׁשה ּבן היה אם ְֲִֶֶַָָָָלֹומר,
.„Èחּיה - הּבכֹור על נאמנין ואּמֹו,[מילדת]ׁשלׁשה , ְְְֱִִֶַַַָָָֹ

ראׁשֹון', יצא 'זה אמרה: ׁשאם מּיד; - חּיה ְְִִִִֶֶַָָָָָָָואביו.
'זה  לֹומר: נאמנת הּלדה ימי ׁשבעת ּכל - ואּמֹו ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָנאמנת.
מי  על האב אמר אפּלּו לעֹולם. - ואביו הּבכֹור'. ְְְֲִִִַַַָָָָָהּוא
נאמן; - הּוא ּובכֹורי' ּבני הּוא 'זה ּכלל, ּבנֹו החזק ְְְְְֱִִֶֶֶַָָֹֻׁשּלא
ּבכֹור' 'אינֹו ּבכֹורֹו, ׁשהּוא לנּו הּמחזק על אמר אם ְְְְִֵֵֶַַַָָָֻוכן

נאמן. -ֱֶָ
.ÂËׁשּנׁשּתּתק מדבר]האב אֹותֹו[ואינו ּבֹודקין [כושרו - ְְִִֵֶַָָ

ּבנֹוהשכלי] ׁשּזה ּכתב אֹו רמז אם לגּטין: ׁשּבֹודקין ּכדר ,ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשנים. ּפי נֹוטל זה הרי ְְֲִִֵֵֶַּבכֹורֹו,

.ÊË ּדברים אֹומר זה ׁשל אביו ׁשמעּו ׁשהן עדים ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָהעידּו
ּבכֹורֹו ּבנֹו ׁשּזה מּכללן יּודע הּדברים אֹותן ׁשהרי ,וכ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּכ
ּבפרּוׁש האב אמר ׁשּלא ּפי על אף ׁשנים, ּפי נֹוטל זה הרי -ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּבכֹורי' ּבני .'זה ְְִִֶ
.ÊÈ נֹוטל אינֹו - ּבכֹור' ּבני 'זה ׁשאמר: האב מן ְְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשמעּו

נתּכּון  ולזה הּוא, לאּמֹו ּבכֹור ׁשּמא ׁשנים; ּפי זֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּבעדּות
ּבכֹורי' 'ּבני ׁשּיאמר עד .האב; ְְִִֶַַָָֹ

ה'תשע"ה  מרחשון כ"ב קודש שבת יום

ג  ¤¤ּפרק
לאחר ‡. לבֹוא הראּויין ּבנכסים ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָאין

לרׁשּותֹו ׁשּבאּו לאביו הּמחזקין ּבנכסים אּלא אביו, ,מיתת ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָֻ
מּמֹוריׁשי  אחד ּכיצד? לֹו". יּמצא אׁשר "ּבכל ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
יֹורׁשין  והּפׁשּוט הּבכֹור אביו, מיתת לאחר ׁשּמת ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָאביו
ספינה  לֹו היתה אֹו מלוה, לאביו היתה אם וכן ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָּכאחד;

ּכאחד. והּפׁשּוט הּבכֹור אֹותּה יֹורׁשין - ְְְְִֶַַַָָָָּבּים
מחּכרת·. אֹו מׂשּכרת ּפרה אביהן להן [תמורת הּניח ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֻֻ

ּבאפררווחיה] רֹועה ׁשהיתה אֹו מרעה], וילדה [מקום ְְְֲֶַָָָָָָ
מותו] ׁשנים.[אחר ּפי ּובולדּה ּבּה נֹוטל הּבכֹור -ְְְִִִֵַַָָָ

אביו‚. מּמּכרי אחד כהונה]ׁשחט מתנות לו לתת [הרגיל ִִֵֶַַָָָָ

ּבּמּתנֹות  ׁשנים ּפי נֹוטל - אביו מת ּכ ואחר ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבהמה,
הּבהמה.[כהונה] אֹותּה ְֵֶַָָׁשל

לאחר „. נכסים ׁשּׁשבחּו ּבּׁשבח ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאין
הּיתר  ונֹותן ּבדמים, הּׁשבח אֹותֹו מעלה אּלא אביו, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמיתת

ּכרמללּפׁשּוט  ּכגֹון - הּנכסים ׁשּיׁשּתּנּו והּוא, [תבואה]; ְְְְְִִֶֶַַַַָָ
ׁשבחּו אבל ּתמרים. ׁשּנעׂשּו וכפנּיֹות ׁשּבלים, ְְְְֲֲֲֳִִִִֶֶַַַָָָָׁשּנעׂשה
ונעׂשה  ׁשּגדל קטן אילן ּכגֹון - נׁשּתּנּו ולא עצמן, ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמחמת

ׂשרטֹון ׁשהעלת וארץ נֹוטל [הושבחה]עבה, זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָ
אינֹו הׁשּביח, הֹוצאה מחמת ואם ׁשנים; ּפי זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבׁשבח

ֵנֹוטל.
ׁשהּוא ‰. ּפי על אף ּבמלוה, ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָאין

אביהן  ּבחֹוב קרקע היתֹומים ׁשּגבּו ּפי על ואף .ּבׁשטר, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָ
מלוה לאב אם [בשטר]היה ספק זה הרי - הּבכֹור ּביד ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

יּטל, לא אֹו ידֹו, ּתחת ויׁשנּה הֹואיל ׁשנים, ּפי ּבּה ְְְִִִִִֶַַַָָָֹֹֹיּטל
ׁשל  לידֹו ּבאה לא ועדין יירׁשּנה אביו ּומחמת ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהֹואיל

ּבכֹורה. חלק חצי מּמּנה יּטל - לפיכ ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹאביו;
.Â;קּים ממּכרֹו - חלּקה קדם ּבכֹורה חלק ׁשּמכר ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּבכֹור

אם  ,לפיכ חלּקה. קדם ּבכֹורה חלק לּבכֹור ׁשּיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻמּפני
ּבין  ּבקרקע ּבין נכסים, ּבמקצת קדם אחיו עם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹחלק
ואינֹו הּנכסים, ּבכל וּתר - ּכפׁשּוט חלק ונטל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבמּטלטלין,

ּבׁשארן אמּורים?[ביתר]נֹוטל ּדברים ּבּמה ּכפׁשּוט. אּלא ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָ
עדים: ּבפני ואמר ּבאחיו, מחה אם אבל מחה. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבׁשּלא
ׁשּמחלּתי  מּפני לא ּבׁשוה, אחי עם חֹולק ׁשאני אּלּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ'ענבים
נכסים. ּבׁשאר וּתר ולא מחאה, זֹו הרי - ּבכֹורה' ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹּבחלק

ּבׁשוה אפּלּו וחלקּום ּובצרּום מחּברין, ּכׁשהן ּבענבים מחה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻ
עּמהן  וחלק ּדרכּום, אם אבל נכסים. ּבׁשאר וּתר לא -ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹ
ּבׁשאר  וּתר - יין מּׁשּנעׂשה ּבהם מחה ולא ּבּיין, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשוה
וחלק  ּבענבים, ׁשּמחה למי ּדֹומה? זה למה הא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָהּנכסים.
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּכל. וּתר ׁשהרי - ּבזיתים ּבׁשוה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹעּמהן

.Ê אחיו נכסי ּכל יֹורׁש הּוא אחיו, אׁשת ׁשּיּבם ְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָמי
הרי [ברשותו]הּמחזקין מּכאן, לאחר לבֹוא הראּויין אבל ; ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָֻ

הּכתּוב, אֹותֹו קרא 'ּבכֹור' ׁשהרי - האחים ּככל ּבהם ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָהּוא
אחיו  ׁשם על יקּום ּתלד, אׁשר הּבכֹור "והיה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
מּמּנּו נֹוטל ׁשאינֹו ּוכׁשם מּיׂשראל". ׁשמֹו יּמחה ולא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהּמת;

לבוא]ּבראּוי ּבּׁשבח [בעתיד נֹוטל אינֹו ּכ - ּכבּמחזק ְְֵֵֶַַַָָָָֻ
ׁשעת  עד מיתה מּׁשעת אביו, מיתת אחרי נכסים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּׁשבחּו
אחר  נכסים הׁשּביחּו ואפּלּו אביו. ּבנכסי אחיו עם ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָֻחלּקתֹו
האחין, מן ּכאחד ּבּׁשבח הּוא הרי - ׁשּיחלקּו וקדם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּיּבם
וחלק  חלקֹו חלקים, ׁשני אּלּו מּנכסים ׁשּנֹוטל ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאף

ּכּלם. ּבחּיי האב ּומת הֹואיל אׁשּתֹו, ׁשּיּבם ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֻאחיו
.Á ׁשכנים ּבהלכֹות ּבארנּו חלקים ּכבר ׁשני נֹוטל ׁשהּבכֹור , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ

אחד ּבמצר ּכאחד, עם [סמוכים]ׁשּלֹו ׁשחלק הּיבם אבל . ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ואם  ּבגֹורל; אחיו וחלק חלקֹו נֹוטל אביו, ּבנכסי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָאחיו

מקֹומֹות. ּבׁשני נֹוטל מקֹומֹות, ּבׁשני ּגֹורלֹו ְְְְִִֵֵֵָָָעלה
.Ëיבם ליבום]ׁשֹומרת ּבּה[ממתינה עׂשה אפּלּו - ׁשּמתה ֲִֵֶֶֶָָָָָָ

מאמר האחים מן יֹורׁשין [קנין]אחד אביה ּבית מׁשּפחת - ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
מלֹוג בהם]נכסי חלק לבעלה שאין האשה ׁשּלּה[נכסי ְְִֵֶָ
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ּברזל צאן נכסי יֹורׁשין [נדוניה]וחצי הּבעל ויֹורׁשי , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַֹ
חּיבין  הּבעל ויֹורׁשי ּברזל. צאן נכסי חצי עם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻּכתּבתּה
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכתּבתּה, יירׁשּו והם הֹואיל ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻּבקבּורתּה,

ְִּבמקֹומֹו.

ד  ¤¤ּפרק
ׁשאר ‡. אֹו אבי', 'אחי אֹו אחי', 'זה אֹו ּבני', 'זה ְְֲִִִִֵֶֶָָָָהאֹומר:

מחזקין  ׁשאינן ּבאנׁשים ׁשהֹודה ּפי על אף - אֹותֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּיֹורׁשין
ּכׁשהּוא  ׁשאמר ּבין ויירׁשּנּו; נאמן, זה הרי - קרֹוביו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשהן

מרע ׁשכיב ּכׁשהּוא ׁשאמר ּבין למות]ּבריא, אפּלּו[נוטה . ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
מדבר]נׁשּתּתק ּבֹודקין [ואינו - יֹורׁש ׁשּזה ּבידֹו וכתב , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

השכלי]אֹותֹו לגּטין.[כושרו ׁשּבֹודקין ּכדר ,ְְְִִִֶֶֶ
ואמר:·. דֹודֹו, ּבן אֹו אחיו, ׁשהּוא ּבזה מחזקין ְְִִִֶֶֶַָָָָָֻהיינּו

הּוא  נאמן אבל נאמן. אינֹו - דֹודי' ּבן ו'אינֹו אחי', ְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָ'אינֹו
יירׁשּנּו ולא ּבני', 'אינֹו לֹומר ּבנֹו ׁשהּוא ׁשהחזק מי .על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֻ

נאמן  ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבנים לּבן היּו ׁשאפּלּו לי, ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָויראה
אֹותֹו מחזיקין ואין יחּוס, לענין ּבני' 'אינֹו לֹומר ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָעליו

יירׁשּנּו. ולא ירּׁשה, לענין הּוא נאמן - ּפיו על ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֻממזר
אינֹו‚. - הּוא' 'עבּדי ואמר: וחזר ּבני', 'זה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָהאֹומר:

ׁשהּוא  ּפי על אף - 'ּבני' ואמר: וחזר 'עבּדי', אמר: ְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָָנאמן.
'הרי  ּכלֹומר 'עבּדי', ׁשאמר ׁשּזה נאמן; ּכעבד, ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמׁשּמׁשֹו

לֹו קֹורין היּו ואם ּכעבד'. לי מאה [ברחוב]הּוא ּבן 'עבד ְְִִִֵֶֶֶֶֶָָ
אּלא  ּביחּוד אֹותן קֹוראין ׁשאין אּלּו, ּבדברים וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָזּוז',

נאמן. אינֹו זה הרי - ֱֲֲִֵֵֶֶַָָלעבדים
וחזר „. זה', הּוא 'ּבני ואמר: הּמכס, ּבית על עֹובר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיה

אּלא  'ּבני', אמר ׁשּלא נאמן; - 'עבּדי' ואמר: ּכ ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹאחר
הּמכס מן עבדים]להבריח 'עבּדי [מס הּמכס: ּבבית אמר . ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ

נאמן. אינֹו - הּוא' 'ּבני ואמר: וחזר ְְְֱִֵֶַַָָָהּוא',
להן‰. קֹורין אין - והּׁשפחֹות חשיבות העבדים [בתוארי ְְֲִִֵֶַָָָָ

אז:] נהוגים ׁשּלא שהיו ּפלֹונית', 'אּמא ולא ּפלֹוני', ְְְִִִֶַָָֹֹ'אּבא
הּבן זה ונמצא ּתּקלה, הּדבר מן שקרא יבֹוא האדון, [של ְְִִֵֶַַַָָָָָָ

'אבא'] הע [יחוסו]נפּגםלעבד היּו אם ,לפיכ בדים . ְְֲִִִִָָָָָ
הּקהל  ּכל והרי קֹול, להן ויׁש ּביֹותר, חׁשּובין ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָוהּׁשפחֹות
הרי  - הּנׂשיא עבדי ּכגֹון אדֹוניהם, ּבני ואת אֹותן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמּכירין

ו'אּמא'. 'אּבא' להן לקרֹות מּתרין ְְִִִֵֶַָָָָֻאּלּו
.Âּבֹו נֹוהג והיה ּבן, מּמּנה והֹוליד ׁשפחה, לֹו ׁשהיתה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָמי

- אּמֹו' היא ּומׁשחררת הּוא 'ּבני ׁשאמר: אֹו ּבנים, ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֻמנהג
ּבדקּדּוקי  ׁשהחזק ּכׁשר אדם אֹו הּוא, חכמים ּתלמיד ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻאם
ּבת  נֹוׂשא אינֹו כן, ּפי על ואף יירׁשּנּו. זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמצוֹות
ילדה, ּכ ואחר אּמֹו ׁשּנׁשּתחררה ראיה ׁשּיביא עד ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָיׂשראל,
הּוא, ההדיֹוטֹות מּׁשאר ואם ּבפנינּו. ׁשפחה החזקה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשהרי
הרי  - לכ עצמן הּמפקירין מן היה אם לֹומר צרי ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָואין
ואם  אֹותֹו; מֹוכרין מאביו ואחיו ּדבר, לכל עבד ּבחזקת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָזה
הּדין  הּוא וזה מתיּבמת. אביו אׁשת מּמּנּו, חּוץ לאביו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָאין

הּקּבלה עּקרי על הֹול ׁשהּוא לי ויׁש[המסורת]ׁשּיראה . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ימּכרּו ׁשּלא לענין העם, לׁשאר ּכׁשרים ּבין חלק ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמי
לא  לירׁשֹו, ׁשאפּלּו ׁשהֹורה, מי ויׁש ּבלבד. אחיו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹאֹותֹו

זה. ּדבר על לסמ ראּוי ואין ּביׂשראל. ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹנחלק
.Êׁשהעידּו עדים ּכיצד? ּבחזקה. יֹורׁשין הּיֹורׁשין, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכל

על  אף - 'אחיו' אֹו ּפלֹוני', ׁשל ּבנֹו ׁשהּוא לנ ּו מחזק ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֻ'ׁשּזה
אּלּו הרי - יחּוסין אמּתת ידעּו ולא יחּוס, עדי ׁשאינן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹּפי

זֹו ּבעדּות .יֹורׁשין ְְִֵ
.Á ּבן לֹו החזק ולא וׁשמעֹון, ראּובן והּניח ׁשּמת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַֹֹֻיעקב

'ּגם  ואמר: הּׁשּוק, מן לוי את ראּובן ּתפׂש - ׁשניהם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא
ׁשמעֹון  הרי - יֹודע' 'איני אֹומר: וׁשמעֹון הּוא', אחינּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָזה

ה  חצי ׁשלׁשה נֹוטל ׁשהן הֹודה ׁשהרי ׁשליׁש, ּוראּובן ּממֹון; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשתּות נֹוטל ולוי הּׁשתּות [שישית]אחין; יחזר לוי, מת . ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַֹ

ראּובן  אֹותן יחלקּו - מאחרים נכסים ללוי נפלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָלראּובן.
אחיהם. זה ׁשּלוי לׁשמעֹון מֹודה ראּובן ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶוׁשמעֹון,
ׁשבח  אם - לוי מת ּכ ואחר מאליו, הּׁשתּות ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהׁשּביח
הרי  - להּבצר ׁשהּגיעּו ענבים ּכגֹון הּוא, לּכתפים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמּגיע
ואם  ּבהן; ויחלקּו מאחרים, לֹו ׁשּנפלּו ּכנכסים הּזה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשבח
אמר  לבּדֹו. ראּובן ׁשל הן הרי להּבצר, הּגיעּו לא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹעדין
ּכמֹו ראּובן ּבחלק לוי ונטל אחי', זה לוי 'אין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשמעֹון:
ּכלּום, ׁשמעֹון מּמּנּו יירׁש לא - לוי מת ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּבארנּו,
האחרים  הּנכסים ׁשאר עם הּׁשתּות יירׁש לבּדֹו ראּובן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָאּלא
מקצתן  ׁשּיֹודּו הּיֹורׁשין ּבכל הּדין והּוא לוי. ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשהּניח

מקצתן. יֹודּו ולא אחרים, ְְְְֲִִִֵָָֹּביֹורׁשין

ה  ¤¤ּפרק
יֹורׁש‡. מהן ׁשאחד יֹורׁשין, ׁשני ּכל ּביֹורׁשין: הּכלל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָזה

ספק, ׁשניהם היּו ואם ּכלּום; לּספק אין - ספק והּׁשני ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָוּדאי,
ּבׁשוה  חֹולקין - זה ׁשּמא אֹו הּיֹורׁש הּוא זה לפיכ,ׁשּמא . ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ

אנּדרֹוגינֹוס אֹו וטמטּום ּבן והּניח ׁשּמת או מי זכר [ספקי ְְְְְִִִִֵֵֶַַֻ
והאנּדרֹוגינֹוס נקבה] ׁשהּטמטּום הּכל; יֹורׁש הּבן הרי -ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָֹֻ

ּבׁשוה, יֹורׁשֹות - ואנּדרֹוגינֹוס וטמטּום ּבנֹות הּניח ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֻספק.
הּבנֹות. מן ּכאחת הּוא ְֲִֵַַַַָוהרי

איׁשּות ·. ּבהלכֹות ּבארנּו הּבנים ּכבר עם הּבנֹות ּדין ְְְְִִִִִֵַַַָָָ
ׁשהּמזֹונֹות ּבארנּו וׁשם ּובפרנסתן, הבנות ּבמזֹונֹותיהן [של ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

חתונתן] אין עד מרּבין, ׁשהּנכסים ּובזמן ּכתּבה. ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֻֻמּתנאי
ויתּפרנסּו הּכל; יירׁשּו והּבנים מזֹונֹותיהן, אּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹלּבנֹות

ּבעּׂשּור לבעלים.[עשירית]הּבנֹות ּבֹו ׁשּיּנׂשאּו ּכדי נכסים, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ
הּכל  אּלא ּכלּום, לּבנים אין מּועטין, ׁשהּנכסים ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּובזמן
וטמטּום  ּובנֹות ּבנים והּניח ׁשּמת מי ,לפיכ הּבנֹות. ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֻלמזֹון
יֹורׁשין, הּבנים - מרּבין ׁשהּנכסים ּבזמן - אנּדרֹוגינֹוס ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָֻאֹו
ׁשהּנכסים  ּובזמן ּכמֹותן; ונּזֹון הּבנֹות אצל הּטמטּום ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻודֹוחין
ואֹומרֹות  הּבנים אצל הּטמטּום את ּדֹוחֹות הּבנֹות - ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻמּועטין

מזֹונֹות'. עּמנּו ל ואין אּתה, 'זכר ְְְִֵַָָָָלֹו:
ונּׂשאת ‚. חדׁשים, ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ׁשהת ׁשּלא ְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמי

לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין ּבן, ּבן [המת]וילדה אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ
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מּפני  מּׁשניהן, אחד את יֹורׁש הּבן זה אין - לאחרֹון ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשבעה
וחֹולקין  אֹותֹו יֹורׁשין ׁשניהן - הּבן מת ואם ספק. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָׁשהּוא
אביו. זה אֹו אביו זה ׁשּמא ספק, ׁשּׁשניהן מּפני ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָּבׁשוה,

ׁשהת„. ׁשּלא בעלה]יבמה מות חדׁשים,[אחר ׁשלׁשה ְְֳִֶָָָָָָֹֹ
ּתׁשעה  ּבן אם ידּוע ואין חדׁשים, ׁשלׁשה ּבתֹו ְְְְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָֹונתיּבמה

הּספ  זה - לאחרֹון ׁשבעה ּבן אֹו 'ׁשּמא לראׁשֹון אֹומר: ק ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ליּבם, ראּוי אּתה ואין ּכּלם, אבי נכסי ואירׁש אני, הּמת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבן
ואּמ אּתה, ּבני 'ׁשּמא אֹומר: והּיבם יּבּום', ּבת אּמי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
זה  וגם הֹואיל - ּכלּום' אחי ּבנכסי ל ואין ליּבּום, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָראּויה
ּבׁשוה. חֹולקין - יבם אינֹו אֹו הּוא יבם ׁשּמא ספק, ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהּיבם

ּבנכסי הּיבם, ּבני עם הּספק זה ּדין הּמת [אחיו]וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
ּובני  מחצה, הּספק ּבׁשוה: חֹולקין - אׁשּתֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנתיּבמה

הּוּדיין עם [וודאיים]הּיבם ׁשחלק אחר הּיבם מת מחצה. ֱִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
על  אף - אביהן לירׁש הּוּדיים הּיבם ּבני ּובאּו הּספק, ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָזה
לי  ּתנּו אני, אחיכם 'אם להן: לֹומר הּספק לזה ׁשּיׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּפי
החצי  לי החזירּו אחיכם, אני אין ואם זֹו; ּבירּׁשה ְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֻחלק
אביהן  ּבנכסי עּמהם הּספק לזה אין - אביכם' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּלקח

מּידם. מֹוציא ואינֹו ְְִִֵָָּכלּום,
אביהם‰. ּבנכסי לחלק ׁשּבאּו והּיבם היבם ספק [של ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּבן ואחיו] הּוא אם - הּספק וזה וּדאי; יֹורׁש הּיבם הרי -ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבן  הּוא ואם חציֹו, הּיבם ּולזה הּממֹון חצי לֹו יׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּמת,
הּספק. ויּדחה הּיבם, יירׁש ,לפיכ ּכלּום; לֹו אין ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּיבם,
- הּיבם אבי מת ּכ ואחר וּדאין, ּבנים ׁשני הּיבם ְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהּניח
ולׁשניכם  מחצה לי ויׁש הּמת, ּבן 'אני אֹומר: הּספק ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרי
אּתה, הּיבם ּובן אּתה, 'אחינּו אֹומרים: והּׁשנים ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָמחצה',
ּבֹו להן ׁשּמֹודה החצי - הּזקן' ּבנכסי ׁשליׁש אּלא ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָואין
והּׁשתּות  נֹוטלֹו; לֹו ּבֹו הם ׁשּמֹודין והּׁשליׁש ְְְְְְִִִֵֶַַנֹוטלין,

הּוא[שישית] ּבׁשוה, אֹותֹו חֹולקין - חציֹוהּנׁשאר נֹוטל ְְְְִִֵֶֶַָָ
ּבני  'ׁשּמא אֹומר: הּיבם הרי - הּספק מת חציֹו. ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּוׁשניהם
הּמת  ּבני ּבן 'ׁשּמא אֹומר: הּיבם ואבי אירׁשּנּו', ואני ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּוא,
הּספק  הרי - הּיבם מת ּבׁשוה. חֹולקין - אירׁשּנּו' ואני ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּוא,
ּבן  'ׁשּמא אֹומר: הּיבם ואבי ואירׁשּנּו', אני, 'ּבנֹו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹומר:

- אירׁשּנּו' ואני הּוא, אבי אחי וזה אּתה, האחר ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּבני
ּבׁשוה. ְְִֶָחֹולקין

.Â האּׁשה אם ידּוע ואין אׁשּתֹו, ועל עליו הּבית ׁשּנפל ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמי
אֹו נכסיה, ּכל יֹורׁשין הּבעל יֹורׁשי ונמצאּו ּתחּלה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמתה
נכסיה  ּכל יֹורׁשין האּׁשה יֹורׁשי ונמצאּו ּתחּלה, מת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּבעל

מלֹוג נכסי מעמידין ּדינם? ּכיצד שאין - האשה [נכסי ְְֲִִִִֵֵַַָ
בהם] חלק עּקר לבעלה והּכתּבה האּׁשה, יֹורׁשי ְְְְְִִֵֶַַָָָָֻּבחזקת

ּברזל  צאן ּבנכסי וחֹולקין הּבעל; יֹורׁשי ּבחזקת ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹותֹוספת
חצין.[נדוניה] הּבעל ויֹורׁשי חצין, נֹוטלין האּׁשה יֹורׁשי -ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

נכסי  את מעמידין - אּמֹו ועל עליו הּבית נפל אם ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָאבל
יֹורׁשי  אבל וּדאין; יֹורׁשין ׁשהם האם, יֹורׁשי ּבחזקת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאם
מאביו  לאחיו אין ּתחּלה, הּבן מת ׁשאם - הם ספק ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּבן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכלּום, אּמֹו ְְְְְִִֵֵֶַּבנכסי
.Ê- ּתחּלה מת האב אם - ּבּתֹו ּבן ועל עליו הּבית ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָנפל

ּבן  ואם הּבן; יֹורׁשי ׁשל הּנכסים ונמצאּו יירׁשּנּו, ּבּתֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבן
ּכמֹו ּבּקבר אּמֹו את יֹורׁש הּבן אין - ּתחּלה מת ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּבּתֹו

האב ׁשּבארנּו יֹורׁשי ׁשל הּנכסים ונמצאּו יחלקּו, ,לפיכ . ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
נׁשּבה אם וכן הּבת. ּבן יֹורׁשי עם האב [בשבי]יֹורׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

אּמֹו אבי ּומת הּבן, ׁשּנׁשּבה אֹו ּבּמדינה, ּבּתֹו ּבן ּומת ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהאב,
הּבת. ּבן יֹורׁשי עם האב יֹורׁשי יחלקּו - ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּבּמדינה

.Áמֹוריׁשין ׁשאר אֹו אביו ועל הּבית עליו הבן]נפל ,[של ְְִִִִַַַַָָָָָ
יֹורׁשי [מוטלת]והיתה - חֹובֹות ּובעלי אּׁשה ּכתּבת עליו ְְְְֲִֵֵַַָָָָָֻ

ואבד  ּכלּום הּניח ולא ּתחּלה, הּבן 'מת אֹומרין: ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹהאב
הּבן  וזכה ּתחּלה, מת 'האב אֹומרים: חֹובֹות ּובעלי ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָהחֹוב',
ּבחזקת  הּנכסים הרי - מחלקֹו' לגּבֹות לנּו ויׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּבירּׁשתֹו
ילכּו אֹו ראיה, להביא חֹובֹות ּובעלי האּׁשה ועל ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָהּיֹורׁשין;

ּכלּום. ּבלא ְְֶָֹלהם
.Ëאֹו ּבּים, ׁשּטבעּו אֹו הּמּפלת, ּתחת ׁשּמתּו אּלּו ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּדין

והאחר  ּבּמדינה וזה אחד, ּביֹום ׁשּמתּו אֹו לאׁש, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנפלּו
ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ׁשּבכל הּוא; אחד ּדין - אחרת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבמדינה

ּתחּלה. ׁשּמת הּוא מי יֹודעין ְְִִִֵֵֶָאין
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כ  ¤¤ּפרק
מׁשּלמין ‡. ולא לֹוקין ולא נהרגין זֹוממין עדים עד אין , ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָֹֹ

ׁשּנגמר  אחר ׁשניהם ויזּומּו לעדּות, ראּויין ׁשניהם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּיהיּו

ׁשניהם  ׁשהּוזּמּו אֹו ּבלבד, מהם אחד הּוזם אם אבל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּדין.
ונמצא  ּדין ּגמר אחר ׁשניהם ׁשהּוזּמּו אֹו ּדין, ּגמר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹקדם
ּפי  על אף נענׁשין, אין - ּפסּול אֹו קרֹוב מהם ֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָאחד

ׁשּבּתֹורה. עדּות לכל ונפסלּו ְְְְִֵֶֶַַָָׁשהּוזּמּו;
נהרגין ·. אינן - הּוזּמּו ּכ ואחר עליו, ׁשהעידּו זה ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָנהרג

הּדין  וחומר]מן מקל לעׂשֹות [- זמם "ּכאׁשר ׁשּנאמר: , ֱֲֲִִֶֶֶַַַַַָ
הּקּבלה מּפי זה, ודבר עׂשה; לא ועדין [ממשה לאחיו", ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֹ
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יצא רבינו] אם וכן לֹוקין. עליו, ׁשהעידּו זה לקה אם אבל .ְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ
ּומׁשּלמין  לבעליו, חֹוזר - ּבעדּותם זה ליד זה מּיד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּממֹון

לֹו.
ּבבית ‚. העידּו אם - מאה הן אפּלּו ׁשלׁשה, העדים ְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָֹהיּו

ּבתֹו חברֹו אחר מהם אחד ּכל והעיד זה, אחר זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּדין
ּכּלן  ׁשּיּוזּמּו עד נענׁשין אין - מקצתם והּוזּמּו ּדּבּור, .ּכדי ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ׁשהּוא  ּדּבּור, מּכדי יתר לזה זה ּבין הפסק היה אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָאבל
העדּות, נחלקה הרי - לרּבֹו ּתלמיד ׁשלֹום ׁשאלת ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָּכדי
ּבין  ׁשהיה האחרים והּׁשנים נענׁשין, ׁשהּוזּמּו ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהּׁשנים
ּפי  על ואף נענׁשים; אין הפסק, הראׁשֹונים ודברי ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּדבריהם
ונפסל  הֹואיל אחת, ּכת ׁשהן מּפני ּכּלּה, העדּות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשּבטלה

ּכּלּה. נפסלה ְְְִִָָָָֻמקצתּה,
אני „. 'אף הּׁשני: ואמר עדּותֹו, ונחקרה האחד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהעיד

הרי  - ׁשניהם והּוזּמּו ּבזה, וכּיֹוצא 'הן' ׁשאמר: אֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכמֹוהּו',
אחר  ׁשאמר עד ׁשּכל מׁשּלמין; אֹו לֹוקין אֹו נהרגין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשניהם
ׁשהעיד  ּכמֹו והעיד ׁשּנחקר ּכמי זה הרי 'הן', חברֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַעדּות

מעׂשה;.חברֹו ּבּה ׁשאין לפי ׁשגגה, זֹוממין לעדים ואין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו התראה, צריכין אין ,ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָלפיכ

ּבבת ‰. הּמאה העידּו אם הּמאה את מזּמין ׁשהּׁשנים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכׁשם
ּובאּו ּכת, חמּׁשים היּו אפּלּו אֹותן מזּמין הם ּכ - ְֲֲִִִִִֵַַַָָָָאחת
ׁשהרג  ראּובן על ׁשהעידה ּכת ּכיצד? ׁשנים. אחר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָׁשנים

ּב ּכת ׁשמעֹון ּובאה והזּמּוה, עדים ׁשני ּובאּו ירּוׁשלים, ְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ׁשמעֹון  הרג ׁשראּובן עצמּה עדּות אֹותּה והעידה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשנּיה
הּכת  זאת ּגם והזּמּו הּׁשנים אֹותם ועמדּו ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹּבירּוׁשלים,
ּכּלן  - מאה הן אפּלּו - והרביעית הּׁשליׁשית, וכן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָֻהּׁשנּיה,

הּׁשנים  אּלּו ּפי על .נהרגין ְֱִִִֵֶַַַָ
.Â ׁשנּיה ּכת ּובאה ׁשמעֹון, ׁשהרג ראּובן על ׁשהעידה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכת

ויּנצל  הּזֹוממין, העדים יהרגּו - הראׁשֹונה הּכת את ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוהזּמה
ּתהרג  - הּׁשנּיה הּכת את והזּמה ׁשליׁשית, ּכת ּבאה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָראּובן.
ּכת  ּבאה הראׁשֹונה. הּכת ותּנצל ּוראּובן, הּׁשנּיה ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָהּכת
הּכת  ּתהרג - הּׁשליׁשית הּכת את והזּמה ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָרביעית,
הּכת  ותּנצל ראּובן ויּנצל הראׁשֹונה, והּכת ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּׁשליׁשית
נכנסת  ּכת - זֹו את מזּמה זֹו ּכת, מאה הן אפּלּו וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּׁשנּיה.

יֹוצאת[להעיד] .[מוזמת]וכת ְֵַ
.Êטרפה איׁש על ׁשהעידּו שימות עדים שמשוער חולה -] ְִִִֵֵֵֶַָ

הרגּוהּובמחלתו] ׁשאפּלּו נהרגין; אין - והּוזּמּו ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשהרג,
ׁשהיּו העדים וכן טרפה. ׁשהּוא לפי נהרגין, אין - ְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּבידיהם
והּוזּמּו ּדין, ּבית מיתת עליו ׁשחּיבין ּבדבר והעידּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָטרפה,
זֹוממיהם  אין - זֹוממיהם יּוזּמּו ׁשאם נהרגין; אין -ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ

טרפה. אּלא הזּמּו ׁשּלא ְֱִֵֵֵֶֶֶָָָֹנהרגין,
.Áרׁשע והרׁשיעּוהּו אחד, על ׁשהעידּו אשמה]עדים -] ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ

- הּוזּמּו ּכ ואחר ממֹון, חּיּוב ולא מלקּות לא ּבֹו ְְְִֵֶַַַַָָֹֹׁשאין
ולא  זה להלקֹות זממּו ׁשּלא ּפי על אף לֹוקין, אּלּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹהרי
ּכגֹון  חלל, ׁשהּוא ּכהן על העידּו ּכיצד? ממֹון. ְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹלחּיבֹו

אּמֹו' נתּגרׁשה 'ּבפנינּו לידתו]ׁשהעידּו: 'נחלצה [לפני אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
וכן  לֹוקין. אּלּו הרי - והּוזּמּו ּפלֹוני', ּביֹום ּפלֹוני ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָּבמקֹום
ואינן  לֹוקין, - והּוזּמּו ּבׁשגגה, ׁשהרג אדם על העידּו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאם

- והּוזּמּו הּנפׁש, ׁשהרג זה ׁשל ׁשֹורֹו על העידּו ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָּגֹולין.
ּבעבד  ׁשּנמּכר עליו העידּו הּכפר. את מׁשּלמין ואין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלֹוקין,

אּלּו,[בגניבתו]עברי ּדברים וארּבעה לֹוקין. - והּוזּמּו , ְְְְְִִִִֵַַָָָ
הן הּקּבלה רבינו]מּפי ממשה .[מסורת ִִֵַַָָ

.Ë הּצּדיק את ׁשהרׁשיעּו ׁשּׁשנים חכמים, קּבלּו ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָּכ
והזּמּום  אחרים ּובאּו ּבעדּותם, הרׁשע את ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶָָָָָוהצּדיקּו
הראׁשֹונים  - הרׁשע את והרׁשיעּו הּצּדיק את ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָוהצּדיקּו
אבל  להלקֹותֹו. הּצּדיק את הרׁשיעּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָֹלֹוקין,
הרי  - ׁשעטנז לבׁש אֹו ּבחלב, ּבׂשר ׁשאכל עליו העידּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָאם

לֹוקין  זמם אּלּו ּכאׁשר לֹו "ועׂשיתם ׁשּנאמר: מּׁשּום , ֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
לאחיו". ְֲִַָלעׂשֹות

.È ּדין ונגמר ּכהן, ּבת עם ׁשּנאף ראּובן על ׁשהעידּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשנים
נמצאּו ּכ ואחר לׂשרפה, הּנֹואפת ודין לחנק ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָראּובן

נחנקין  אּלּו הרי - קּבלה.זֹוממין זה ודבר נׂשרפין; ואינם , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

ה'תשע"ה  מרחשון י"ז שני יום

כא  ¤¤ּפרק
ּכתּבה,‡. לּה נתן ולא אׁשּתֹו ּפלֹוני ׁשּגרׁש ׁשהעידּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻׁשנים

גירשה]והּוזּמּו ּגרׁש[שלא אם למחר, ּבין הּיֹום ּבין והלא , ְְֲִֵֵֵֵַַַָָֹ
ּכתּבה לּתן הפסידוהו]סֹופֹו לא רֹוצה [והרי ּכּמה אֹומדין - ְְִִֵֶַָָֻ

הניה ּבטֹובת אֹותּה ּכׁשּתמּכר זֹו ׁשל ּבכתּבתּה לּתן [-אדם ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻ
זול] ּבאּׁשה במחיר ּומׁשערין זֹו. הניה טֹובת ּדמי ּומׁשּלמין ,ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָ

ׁשהיה  אֹו זקנה, אֹו חֹולה האּׁשה היתה ׁשאם ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָָָֻּובכתּבתּה,
ּכמֹו ּכׁשּתּמכר, הּכתּבה ּדמי אין - ּבעלּה לבין ּבינּה ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשלֹום
ּביניהן  יׁש אֹו ּוקטּנה, ּבריאה האּׁשה היתה אם ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּדמיה

ׁשּזֹו הקטטה]קטטה; ּורחֹוקה [בעלת הּגרּוׁשין, מן קרֹובה ְְְִִֵֶַָָָָ
ּכפי  המרּבה, ּכתּבה ׁשל הניה טֹובת אין וכן הּמיתה. ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻמן
אלף  ּכתּבתּה היתה ׁשאם - הּמּועטת ּכתּבה ׁשל הניה ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻטֹובת
מאה  היתה אם ּבמאה, הניה ּבטֹובת נמּכרת היא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוהרי
מה  ּכפי אּלּו, ּודברים ּבפחֹות. אּלא ּבעׂשרה נמּכרת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאינּה

הּדּינין. ְֲִֶַַַָּׁשּיׁשערּו
לּתן ·. מנת על זּוז, אלף לפלֹוני חּיב ׁשהּוא זה על ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהעידּו

אחר  ׁשנים חמׁש 'עד אֹומר: והּלוה יֹום, ׁשלׁשים ועד ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹמּכאן
אדם  רֹוצה ּכּמה אֹומדין - זֹוממין ונמצאּו יֹום', ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹהּׁשלׁשים
לּלוה. ּכן ּומׁשּלמין ׁשנים, חמׁש זּוז אלף ּבידיו ויהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלּתן

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ
.‚- זֹוממין ונמצאּו ׁשּנגח, זה ׁשל ׁשֹורֹו על ְְְְִִִֵֶֶֶַַָהעידּו

מׁשּלמין  - נזק חצי ׁשוה הּׁשֹור אין ואם נזק; חצי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָמׁשּלמין
מּגּופֹוּדמ  אּלא מׁשּלם ׁשאין ּבלבד, הּׁשֹור יותר י [ולא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ

ׁשּבר משוויו] אֹו ּפרֹות, ׁשאכל עליו העידּו אם , לפיכ .ְִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשלם. נזק מׁשּלמין - הּלּוכֹו ּכדר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּכלים

ׁשן„. ׁשהּפיל ּפלֹוני על  את העידּו סּמא ּכ ואחר עבּדֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
עינֹו ּודמי העבד, ּדמי לאדֹון מׁשּלמין - והּוזּמּו .עינֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

והּוזּמּו, ׁשּנֹו, את הּפיל ּכ ואחר עינֹו, את ׁשּסּמא ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהעידּו
סּמא  ּכ ואחר ׁשּנֹו, את הּפיל ׁשהאדֹון ,הפ הּדבר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָונמצא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לעבד. עין ּדמי מׁשּלמין - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעינֹו
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מּפני  מּׁשניהן, אחד את יֹורׁש הּבן זה אין - לאחרֹון ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשבעה
וחֹולקין  אֹותֹו יֹורׁשין ׁשניהן - הּבן מת ואם ספק. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָׁשהּוא
אביו. זה אֹו אביו זה ׁשּמא ספק, ׁשּׁשניהן מּפני ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָּבׁשוה,

ׁשהת„. ׁשּלא בעלה]יבמה מות חדׁשים,[אחר ׁשלׁשה ְְֳִֶָָָָָָֹֹ
ּתׁשעה  ּבן אם ידּוע ואין חדׁשים, ׁשלׁשה ּבתֹו ְְְְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָֹונתיּבמה

הּספ  זה - לאחרֹון ׁשבעה ּבן אֹו 'ׁשּמא לראׁשֹון אֹומר: ק ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ליּבם, ראּוי אּתה ואין ּכּלם, אבי נכסי ואירׁש אני, הּמת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבן
ואּמ אּתה, ּבני 'ׁשּמא אֹומר: והּיבם יּבּום', ּבת אּמי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
זה  וגם הֹואיל - ּכלּום' אחי ּבנכסי ל ואין ליּבּום, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָראּויה
ּבׁשוה. חֹולקין - יבם אינֹו אֹו הּוא יבם ׁשּמא ספק, ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהּיבם

ּבנכסי הּיבם, ּבני עם הּספק זה ּדין הּמת [אחיו]וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
ּובני  מחצה, הּספק ּבׁשוה: חֹולקין - אׁשּתֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנתיּבמה

הּוּדיין עם [וודאיים]הּיבם ׁשחלק אחר הּיבם מת מחצה. ֱִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
על  אף - אביהן לירׁש הּוּדיים הּיבם ּבני ּובאּו הּספק, ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָזה
לי  ּתנּו אני, אחיכם 'אם להן: לֹומר הּספק לזה ׁשּיׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּפי
החצי  לי החזירּו אחיכם, אני אין ואם זֹו; ּבירּׁשה ְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֻחלק
אביהן  ּבנכסי עּמהם הּספק לזה אין - אביכם' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּלקח

מּידם. מֹוציא ואינֹו ְְִִֵָָּכלּום,
אביהם‰. ּבנכסי לחלק ׁשּבאּו והּיבם היבם ספק [של ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּבן ואחיו] הּוא אם - הּספק וזה וּדאי; יֹורׁש הּיבם הרי -ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבן  הּוא ואם חציֹו, הּיבם ּולזה הּממֹון חצי לֹו יׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּמת,
הּספק. ויּדחה הּיבם, יירׁש ,לפיכ ּכלּום; לֹו אין ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּיבם,
- הּיבם אבי מת ּכ ואחר וּדאין, ּבנים ׁשני הּיבם ְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהּניח
ולׁשניכם  מחצה לי ויׁש הּמת, ּבן 'אני אֹומר: הּספק ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרי
אּתה, הּיבם ּובן אּתה, 'אחינּו אֹומרים: והּׁשנים ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָמחצה',
ּבֹו להן ׁשּמֹודה החצי - הּזקן' ּבנכסי ׁשליׁש אּלא ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָואין
והּׁשתּות  נֹוטלֹו; לֹו ּבֹו הם ׁשּמֹודין והּׁשליׁש ְְְְְְִִִֵֶַַנֹוטלין,

הּוא[שישית] ּבׁשוה, אֹותֹו חֹולקין - חציֹוהּנׁשאר נֹוטל ְְְְִִֵֶֶַָָ
ּבני  'ׁשּמא אֹומר: הּיבם הרי - הּספק מת חציֹו. ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּוׁשניהם
הּמת  ּבני ּבן 'ׁשּמא אֹומר: הּיבם ואבי אירׁשּנּו', ואני ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּוא,
הּספק  הרי - הּיבם מת ּבׁשוה. חֹולקין - אירׁשּנּו' ואני ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּוא,
ּבן  'ׁשּמא אֹומר: הּיבם ואבי ואירׁשּנּו', אני, 'ּבנֹו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹומר:

- אירׁשּנּו' ואני הּוא, אבי אחי וזה אּתה, האחר ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּבני
ּבׁשוה. ְְִֶָחֹולקין

.Â האּׁשה אם ידּוע ואין אׁשּתֹו, ועל עליו הּבית ׁשּנפל ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמי
אֹו נכסיה, ּכל יֹורׁשין הּבעל יֹורׁשי ונמצאּו ּתחּלה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמתה
נכסיה  ּכל יֹורׁשין האּׁשה יֹורׁשי ונמצאּו ּתחּלה, מת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּבעל

מלֹוג נכסי מעמידין ּדינם? ּכיצד שאין - האשה [נכסי ְְֲִִִִֵֵַַָ
בהם] חלק עּקר לבעלה והּכתּבה האּׁשה, יֹורׁשי ְְְְְִִֵֶַַָָָָֻּבחזקת

ּברזל  צאן ּבנכסי וחֹולקין הּבעל; יֹורׁשי ּבחזקת ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹותֹוספת
חצין.[נדוניה] הּבעל ויֹורׁשי חצין, נֹוטלין האּׁשה יֹורׁשי -ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

נכסי  את מעמידין - אּמֹו ועל עליו הּבית נפל אם ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָאבל
יֹורׁשי  אבל וּדאין; יֹורׁשין ׁשהם האם, יֹורׁשי ּבחזקת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאם
מאביו  לאחיו אין ּתחּלה, הּבן מת ׁשאם - הם ספק ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּבן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכלּום, אּמֹו ְְְְְִִֵֵֶַּבנכסי
.Ê- ּתחּלה מת האב אם - ּבּתֹו ּבן ועל עליו הּבית ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָנפל

ּבן  ואם הּבן; יֹורׁשי ׁשל הּנכסים ונמצאּו יירׁשּנּו, ּבּתֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבן
ּכמֹו ּבּקבר אּמֹו את יֹורׁש הּבן אין - ּתחּלה מת ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּבּתֹו

האב ׁשּבארנּו יֹורׁשי ׁשל הּנכסים ונמצאּו יחלקּו, ,לפיכ . ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
נׁשּבה אם וכן הּבת. ּבן יֹורׁשי עם האב [בשבי]יֹורׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

אּמֹו אבי ּומת הּבן, ׁשּנׁשּבה אֹו ּבּמדינה, ּבּתֹו ּבן ּומת ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהאב,
הּבת. ּבן יֹורׁשי עם האב יֹורׁשי יחלקּו - ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּבּמדינה

.Áמֹוריׁשין ׁשאר אֹו אביו ועל הּבית עליו הבן]נפל ,[של ְְִִִִַַַַָָָָָ
יֹורׁשי [מוטלת]והיתה - חֹובֹות ּובעלי אּׁשה ּכתּבת עליו ְְְְֲִֵֵַַָָָָָֻ

ואבד  ּכלּום הּניח ולא ּתחּלה, הּבן 'מת אֹומרין: ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹהאב
הּבן  וזכה ּתחּלה, מת 'האב אֹומרים: חֹובֹות ּובעלי ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָהחֹוב',
ּבחזקת  הּנכסים הרי - מחלקֹו' לגּבֹות לנּו ויׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּבירּׁשתֹו
ילכּו אֹו ראיה, להביא חֹובֹות ּובעלי האּׁשה ועל ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָהּיֹורׁשין;

ּכלּום. ּבלא ְְֶָֹלהם
.Ëאֹו ּבּים, ׁשּטבעּו אֹו הּמּפלת, ּתחת ׁשּמתּו אּלּו ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּדין

והאחר  ּבּמדינה וזה אחד, ּביֹום ׁשּמתּו אֹו לאׁש, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנפלּו
ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ׁשּבכל הּוא; אחד ּדין - אחרת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבמדינה

ּתחּלה. ׁשּמת הּוא מי יֹודעין ְְִִִֵֵֶָאין
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כ  ¤¤ּפרק
מׁשּלמין ‡. ולא לֹוקין ולא נהרגין זֹוממין עדים עד אין , ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָֹֹ

ׁשּנגמר  אחר ׁשניהם ויזּומּו לעדּות, ראּויין ׁשניהם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּיהיּו

ׁשניהם  ׁשהּוזּמּו אֹו ּבלבד, מהם אחד הּוזם אם אבל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּדין.
ונמצא  ּדין ּגמר אחר ׁשניהם ׁשהּוזּמּו אֹו ּדין, ּגמר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹקדם
ּפי  על אף נענׁשין, אין - ּפסּול אֹו קרֹוב מהם ֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָאחד

ׁשּבּתֹורה. עדּות לכל ונפסלּו ְְְְִֵֶֶַַָָׁשהּוזּמּו;
נהרגין ·. אינן - הּוזּמּו ּכ ואחר עליו, ׁשהעידּו זה ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָנהרג

הּדין  וחומר]מן מקל לעׂשֹות [- זמם "ּכאׁשר ׁשּנאמר: , ֱֲֲִִֶֶֶַַַַַָ
הּקּבלה מּפי זה, ודבר עׂשה; לא ועדין [ממשה לאחיו", ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֹ
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יצא רבינו] אם וכן לֹוקין. עליו, ׁשהעידּו זה לקה אם אבל .ְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ
ּומׁשּלמין  לבעליו, חֹוזר - ּבעדּותם זה ליד זה מּיד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּממֹון

לֹו.
ּבבית ‚. העידּו אם - מאה הן אפּלּו ׁשלׁשה, העדים ְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָֹהיּו

ּבתֹו חברֹו אחר מהם אחד ּכל והעיד זה, אחר זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּדין
ּכּלן  ׁשּיּוזּמּו עד נענׁשין אין - מקצתם והּוזּמּו ּדּבּור, .ּכדי ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ׁשהּוא  ּדּבּור, מּכדי יתר לזה זה ּבין הפסק היה אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָאבל
העדּות, נחלקה הרי - לרּבֹו ּתלמיד ׁשלֹום ׁשאלת ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָּכדי
ּבין  ׁשהיה האחרים והּׁשנים נענׁשין, ׁשהּוזּמּו ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהּׁשנים
ּפי  על ואף נענׁשים; אין הפסק, הראׁשֹונים ודברי ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּדבריהם
ונפסל  הֹואיל אחת, ּכת ׁשהן מּפני ּכּלּה, העדּות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשּבטלה

ּכּלּה. נפסלה ְְְִִָָָָֻמקצתּה,
אני „. 'אף הּׁשני: ואמר עדּותֹו, ונחקרה האחד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהעיד

הרי  - ׁשניהם והּוזּמּו ּבזה, וכּיֹוצא 'הן' ׁשאמר: אֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכמֹוהּו',
אחר  ׁשאמר עד ׁשּכל מׁשּלמין; אֹו לֹוקין אֹו נהרגין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשניהם
ׁשהעיד  ּכמֹו והעיד ׁשּנחקר ּכמי זה הרי 'הן', חברֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַעדּות

מעׂשה;.חברֹו ּבּה ׁשאין לפי ׁשגגה, זֹוממין לעדים ואין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו התראה, צריכין אין ,ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָלפיכ

ּבבת ‰. הּמאה העידּו אם הּמאה את מזּמין ׁשהּׁשנים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכׁשם
ּובאּו ּכת, חמּׁשים היּו אפּלּו אֹותן מזּמין הם ּכ - ְֲֲִִִִִֵַַַָָָָאחת
ׁשהרג  ראּובן על ׁשהעידה ּכת ּכיצד? ׁשנים. אחר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָׁשנים

ּב ּכת ׁשמעֹון ּובאה והזּמּוה, עדים ׁשני ּובאּו ירּוׁשלים, ְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ׁשמעֹון  הרג ׁשראּובן עצמּה עדּות אֹותּה והעידה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשנּיה
הּכת  זאת ּגם והזּמּו הּׁשנים אֹותם ועמדּו ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹּבירּוׁשלים,
ּכּלן  - מאה הן אפּלּו - והרביעית הּׁשליׁשית, וכן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָֻהּׁשנּיה,

הּׁשנים  אּלּו ּפי על .נהרגין ְֱִִִֵֶַַַָ
.Â ׁשנּיה ּכת ּובאה ׁשמעֹון, ׁשהרג ראּובן על ׁשהעידה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכת

ויּנצל  הּזֹוממין, העדים יהרגּו - הראׁשֹונה הּכת את ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוהזּמה
ּתהרג  - הּׁשנּיה הּכת את והזּמה ׁשליׁשית, ּכת ּבאה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָראּובן.
ּכת  ּבאה הראׁשֹונה. הּכת ותּנצל ּוראּובן, הּׁשנּיה ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָהּכת
הּכת  ּתהרג - הּׁשליׁשית הּכת את והזּמה ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָרביעית,
הּכת  ותּנצל ראּובן ויּנצל הראׁשֹונה, והּכת ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּׁשליׁשית
נכנסת  ּכת - זֹו את מזּמה זֹו ּכת, מאה הן אפּלּו וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּׁשנּיה.

יֹוצאת[להעיד] .[מוזמת]וכת ְֵַ
.Êטרפה איׁש על ׁשהעידּו שימות עדים שמשוער חולה -] ְִִִֵֵֵֶַָ

הרגּוהּובמחלתו] ׁשאפּלּו נהרגין; אין - והּוזּמּו ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשהרג,
ׁשהיּו העדים וכן טרפה. ׁשהּוא לפי נהרגין, אין - ְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּבידיהם
והּוזּמּו ּדין, ּבית מיתת עליו ׁשחּיבין ּבדבר והעידּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָטרפה,
זֹוממיהם  אין - זֹוממיהם יּוזּמּו ׁשאם נהרגין; אין -ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ

טרפה. אּלא הזּמּו ׁשּלא ְֱִֵֵֵֶֶֶָָָֹנהרגין,
.Áרׁשע והרׁשיעּוהּו אחד, על ׁשהעידּו אשמה]עדים -] ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ

- הּוזּמּו ּכ ואחר ממֹון, חּיּוב ולא מלקּות לא ּבֹו ְְְִֵֶַַַַָָֹֹׁשאין
ולא  זה להלקֹות זממּו ׁשּלא ּפי על אף לֹוקין, אּלּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹהרי
ּכגֹון  חלל, ׁשהּוא ּכהן על העידּו ּכיצד? ממֹון. ְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹלחּיבֹו

אּמֹו' נתּגרׁשה 'ּבפנינּו לידתו]ׁשהעידּו: 'נחלצה [לפני אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
וכן  לֹוקין. אּלּו הרי - והּוזּמּו ּפלֹוני', ּביֹום ּפלֹוני ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָּבמקֹום
ואינן  לֹוקין, - והּוזּמּו ּבׁשגגה, ׁשהרג אדם על העידּו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאם

- והּוזּמּו הּנפׁש, ׁשהרג זה ׁשל ׁשֹורֹו על העידּו ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָּגֹולין.
ּבעבד  ׁשּנמּכר עליו העידּו הּכפר. את מׁשּלמין ואין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלֹוקין,

אּלּו,[בגניבתו]עברי ּדברים וארּבעה לֹוקין. - והּוזּמּו , ְְְְְִִִִֵַַָָָ
הן הּקּבלה רבינו]מּפי ממשה .[מסורת ִִֵַַָָ

.Ë הּצּדיק את ׁשהרׁשיעּו ׁשּׁשנים חכמים, קּבלּו ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָּכ
והזּמּום  אחרים ּובאּו ּבעדּותם, הרׁשע את ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶָָָָָוהצּדיקּו
הראׁשֹונים  - הרׁשע את והרׁשיעּו הּצּדיק את ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָוהצּדיקּו
אבל  להלקֹותֹו. הּצּדיק את הרׁשיעּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָֹלֹוקין,
הרי  - ׁשעטנז לבׁש אֹו ּבחלב, ּבׂשר ׁשאכל עליו העידּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָאם

לֹוקין  זמם אּלּו ּכאׁשר לֹו "ועׂשיתם ׁשּנאמר: מּׁשּום , ֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
לאחיו". ְֲִַָלעׂשֹות

.È ּדין ונגמר ּכהן, ּבת עם ׁשּנאף ראּובן על ׁשהעידּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשנים
נמצאּו ּכ ואחר לׂשרפה, הּנֹואפת ודין לחנק ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָראּובן

נחנקין  אּלּו הרי - קּבלה.זֹוממין זה ודבר נׂשרפין; ואינם , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

ה'תשע"ה  מרחשון י"ז שני יום

כא  ¤¤ּפרק
ּכתּבה,‡. לּה נתן ולא אׁשּתֹו ּפלֹוני ׁשּגרׁש ׁשהעידּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻׁשנים

גירשה]והּוזּמּו ּגרׁש[שלא אם למחר, ּבין הּיֹום ּבין והלא , ְְֲִֵֵֵֵַַַָָֹ
ּכתּבה לּתן הפסידוהו]סֹופֹו לא רֹוצה [והרי ּכּמה אֹומדין - ְְִִֵֶַָָֻ

הניה ּבטֹובת אֹותּה ּכׁשּתמּכר זֹו ׁשל ּבכתּבתּה לּתן [-אדם ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻ
זול] ּבאּׁשה במחיר ּומׁשערין זֹו. הניה טֹובת ּדמי ּומׁשּלמין ,ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָ

ׁשהיה  אֹו זקנה, אֹו חֹולה האּׁשה היתה ׁשאם ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָָָֻּובכתּבתּה,
ּכמֹו ּכׁשּתּמכר, הּכתּבה ּדמי אין - ּבעלּה לבין ּבינּה ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשלֹום
ּביניהן  יׁש אֹו ּוקטּנה, ּבריאה האּׁשה היתה אם ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּדמיה

ׁשּזֹו הקטטה]קטטה; ּורחֹוקה [בעלת הּגרּוׁשין, מן קרֹובה ְְְִִֵֶַָָָָ
ּכפי  המרּבה, ּכתּבה ׁשל הניה טֹובת אין וכן הּמיתה. ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻמן
אלף  ּכתּבתּה היתה ׁשאם - הּמּועטת ּכתּבה ׁשל הניה ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻטֹובת
מאה  היתה אם ּבמאה, הניה ּבטֹובת נמּכרת היא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוהרי
מה  ּכפי אּלּו, ּודברים ּבפחֹות. אּלא ּבעׂשרה נמּכרת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאינּה

הּדּינין. ְֲִֶַַַָּׁשּיׁשערּו
לּתן ·. מנת על זּוז, אלף לפלֹוני חּיב ׁשהּוא זה על ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהעידּו

אחר  ׁשנים חמׁש 'עד אֹומר: והּלוה יֹום, ׁשלׁשים ועד ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹמּכאן
אדם  רֹוצה ּכּמה אֹומדין - זֹוממין ונמצאּו יֹום', ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹהּׁשלׁשים
לּלוה. ּכן ּומׁשּלמין ׁשנים, חמׁש זּוז אלף ּבידיו ויהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלּתן

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ
.‚- זֹוממין ונמצאּו ׁשּנגח, זה ׁשל ׁשֹורֹו על ְְְְִִִֵֶֶֶַַָהעידּו

מׁשּלמין  - נזק חצי ׁשוה הּׁשֹור אין ואם נזק; חצי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָמׁשּלמין
מּגּופֹוּדמ  אּלא מׁשּלם ׁשאין ּבלבד, הּׁשֹור יותר י [ולא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ

ׁשּבר משוויו] אֹו ּפרֹות, ׁשאכל עליו העידּו אם , לפיכ .ְִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשלם. נזק מׁשּלמין - הּלּוכֹו ּכדר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּכלים

ׁשן„. ׁשהּפיל ּפלֹוני על  את העידּו סּמא ּכ ואחר עבּדֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
עינֹו ּודמי העבד, ּדמי לאדֹון מׁשּלמין - והּוזּמּו .עינֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

והּוזּמּו, ׁשּנֹו, את הּפיל ּכ ואחר עינֹו, את ׁשּסּמא ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהעידּו
סּמא  ּכ ואחר ׁשּנֹו, את הּפיל ׁשהאדֹון ,הפ הּדבר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָונמצא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לעבד. עין ּדמי מׁשּלמין - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעינֹו
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קּנּוי‰. פלוני]עדי עם תסתר שלא באשתו [שהתרה ִֵֵ
עמו]ּוסתירה והעיד [שנסתרה אחד עד ּבא לֹוקין. ׁשהּוזּמּו, ְְִִִֵֵֶֶַָָָ

- זֹומם העד אֹותֹו ונמצא והּסתירה, הּקּנּוי אחר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּזנת
והּסתירה  הּקּנּוי עדי הם ׁשנים, היּו ּכתּבתּה. ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻמׁשּלם
ואין  הּכתּבה, ּכנגד מׁשּלמין - זֹוממין ונמצאּו ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻֻוהּטמאה,
ׁשּלא  לפי ּבטמאה? העידּו והרי יהרגּו, לא ולּמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹֻלֹוקין.

ּבּה. ְִָהתרּו
.Âמכר אֹו וטבח ׁשּגנב זה על ׁשהעידּו לשלם ׁשנים [וחייב ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

וה'] ד' העידּותשלומי הּכל. את לֹו מׁשּלמין - והּוזּמּו ,ְְְִִֵֶַַַֹ
מכר, אֹו ׁשּטבח אחרים ׁשנים והעידּו אּלּוׁשּגנב, והּוזּמּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּכפל, ּתׁשלּומי לֹו מׁשּלמין הראׁשֹונים הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָואּלּו
ׁשנים ּתׁשלּומי מׁשּלמין ׁשלׁשה [בשור]והאחרֹונים אֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹ

מׁשּלם [בשה] הּגּנב הרי - ּבלבד האחרֹונים הּוזּמּו .ְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָ
ּתׁשלּומי  לּגּנב מׁשּלמין האחרֹונים והעדים ּכפל, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּתׁשלּומי
ּבטלה  זֹומם, האחרֹונים מן אחד נמצא וחמּׁשה. ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָארּבעה
ּכל  ּבטלה זֹומם, הראׁשֹונים מן אחד נמצא ׁשנּיה; ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָעדּות
מחּיבת  הּמכירה אֹו הּטביחה אין ּגנבה, אין ׁשאם - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעדּות

ּכלּום. לׁשּלם ְְֵַאֹותֹו
.Êׁשאכל ׁשהעידּו ׁשנים,[החזיק]ׁשנים ׁשלׁש זֹו ׂשדה זה ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

העידּו הּׂשדה. ּדמי הּׂשדה לבעל מׁשּלמין - זֹוממין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָונמצאּו
ׁשנּיה, ׁשנה ׁשאכלּה ּוׁשנים ראׁשֹונה, ׁשנה ׁשאכלּה ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָׁשנים
מׁשּלׁשים  - ּכּלן והּוזּמּו ׁשליׁשית, ׁשנה ׁשאכלּה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֻּוׁשנים

ׁשלׁש[מחלקים] החזקה ׁשעדּות ּפי על ׁשאף ֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּביניהם;
אחים, ׁשלׁשה ,לפיכ להזּמה. אחת ּכעדּות הן הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֻעדּיֹות,

ּבׁשנה [זר]ואחד והעידּו מהן ואחד אחד ּכל עם מצטרף ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ
אחר]ׁשנה אח העיד שנה כל עדּיֹות,[על ׁשלׁש אּלּו הרי - ֲֵֵֵָָָֹֻ

ׁשאם  להזּמה: אחת ּכעדּות והן החזקה. ּבהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָותתקּים
הּׂשדה, ּדמי חצי מׁשּלמין האחין ׁשלׁשה הרי - ּכּלן ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻהּוזּמּו

ּדמיה. חצי מׁשּלם מהן אחד ּכל עם ׁשּנצטרף ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָוזה
.Á,מּועד זה ׁשּׁשֹור ּבעדּותם ׁשּנתקּים עדים ּכּתי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשלׁש

נמצאּו ּפטּורין. ּכּלן - זֹוממין ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּכת ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָֻונמצאת
ּפי  על ׁשאף נזק; חצי לׁשּלם חּיבין ּכּלן - זֹוממין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשלׁשּתן
ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה נזק. חצי מׁשּלם ּתם, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא

זה את זה רֹומזין להעיד]ּכּלן רצּופין [שיבואו ׁשּבאּו אֹו , ְְִִֶֶֶֶָָֻ
הּׁשֹור.[ביחד] הּכירּו ולא הּׁשֹור ּבעל מּכירין ׁשהיּו אֹו ,ְִִִִֶַַַַַָֹ

ּוׁשנּיה  ראׁשֹונה ּכת הרי - מאּלּו אחד ׁשם אין אם ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָאבל
חצי  לחּיבֹו אּלא ּבאנּו 'לא אֹומרין: הם ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָֹּפטּורין;

מּועד'. ויעׂשה אחרת ּכת ׁשּתבֹוא ידענּו ולא ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנזק,
.Ë הראׁשֹונה עדּות ּומֹורה סֹורר ּבבן ׁשהעידּו ׁשנים ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָוכן

מלקות] בה עליו [שמתחייב והעידּו אחרים ׁשנים ּובאּו ,ְְֲִִִֵֵַָָָ
ּכת  - ׁשּתיהן והּוזּמּו יהרג, ׁשּבּה האחרֹונה ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעדּות
לֹומר: ׁשּיכֹולים מּפני נהרגת, ואינּה לֹוקה, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָהראׁשֹונה
ּפיהן  ׁשעל נהרגת, האחרֹונה ּכת אבל ּבאנּו'; ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ'להלקֹותֹו
ׁשנים  ארּבעה, האחרֹונה הּכת היתה נהרג. הּוא ְְְְֱֲִִֶַַַַַַָָָָָָָּבלבד
אכל', 'ּבפנינּו אֹומרים: ּוׁשנים ּגנב', 'ּבפנינּו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָאֹומרים:
מּיׂשראל  נפׁש זה ׁשּגנב ׁשנים העידּו נהרגין. ּכּלן - ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻוהּוזּמּו
ׁשּגנבֹו, ׁשנים העידּו נחנקין. אּלּו הרי - והּוזּמּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומכרֹו,

ּגנבה, עדי ׁשהּוזּמּו ּבין - ׁשּמכרֹו אחרים ׁשנים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָוהעידּו
נהרגת, ׁשהּוזּמה מהם ּכת ּכל - מכירה עדי ׁשהּוזּמּו ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבין
ׁשנים  העידּו מיתה. זה ׁשל חּיּובֹו ּתחּלת היא  ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּגנבה
ׁשּגנבֹו עדים ׁשם היּו ולא והּוזּמּו, הּיׂשראלי, לזה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּמכרֹו
נהרג, זה היה לא הּוזּמּו, לא ׁשאפּלּו ּפטּורין; אּלּו הרי -ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
אחר  ּגנבה עדי ּבאּו מכרּתי'. 'עבּדי לֹומר: ׁשּיכֹול ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמּפני
את  זה רֹומזין אֹותם ראינּו אפּלּו - מכירה עדי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוזּמּו

נהרגי  אין ן.זה, ֱִֵֶֶָ
.È ּכׁשהיא ׁשּזּנתה עדים ׁשהביא אׁשּתֹו על רע ׁשם ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָמֹוציא

הּבעל  עדי הרי - והזּמּום עדים האב והביא ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָארּוסה,
הרי  - האב עדי והזים עדים, הּבעל והביא חזר ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָנהרגין.
מּפני  - נהרגין לּבעל: ממֹון ּומׁשּלמין נהרגין, האב ְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעדי
קנס  ּומׁשּלמין ּבעדּותם, להריגה ּדינם ׁשּנגמר הּבעל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָעדי
ונמצאּו ּבעדּותם; קנס לׁשּלם הּבעל ּדין ׁשּנגמר מּפני -ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
'ׁשּבעל  זה על ׁשהעידּו ׁשנים וכן לזה. ּוממֹון לזה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָנפׁשֹות
'ּבעל  מׁשּלמין; ואין נהרגין, - והּוזּמּו מארׂשה', ְְְְְֱֲִִֵֶַַַַָָָָָֹנערה
לּנטען. הּקנס ּומׁשּלמין נהרגין, - והּוזּמּו ּפלֹוני', ׁשל ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָּבּתֹו
מׁשּלמין; ואין נסקלין, - והּוזּמּו הּׁשֹור', רבע ְְְְְְִִִִֵַַַַָָ'ּפלֹוני
לבעל  הּׁשֹור ּדמי ּומׁשּלמין נסקלין, - ּפלֹוני' ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָ'ׁשֹורֹו

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .הּׁשֹור. ְֵֵֶַַָֹ

ה'תשע"ה  מרחשון י"ח שלישי יום

כב  ¤¤ּפרק
אחד ‡. עד ׁשּבא זֹו, את ז ֹו הּמכחיׁשֹות עדים ּכּתי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּתי

ּכאן  אין - אחרת ּבעדּות והעידּו זֹו מּכת אחד ועד זֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמּכת
הּוא  מי ידּוע ואין ׁשקרן, מהן אחד ּבוּדאי ׁשהרי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעדּות;

עצמּהמּׁשניהם  ּבפני זֹו ּכת ּובאה עצמּה, ּבפני זֹו ּכת ּבאה . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
עצמּה. ּבפני מהם אחת ּכל מקּבלין - אחרת עדּות ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהעידה

ּבמנה ·. אחד ׁשטרֹות, ׁשני ׁשמעֹון על ׁשהֹוציא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָראּובן
ׁשטר  ועדי הּׁשטרֹות, ּבׁשני ׁשמעֹון וכפר ּבמאתים, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואחד
ועדי  זֹו, את זֹו ׁשהכחיׁשּו הּׁשנים מאֹותם אחת ּכת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָזה
ׁשּיד  מנה, מׁשּלם ׁשמעֹון הרי - הּׁשנּיה הּכת הּׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּׁשטר

הּׁשאר  על ויּׁשבע הּתחּתֹונה; על הּׁשטר לי,.ּבעל ויראה ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָ
ּבנקיטת הּׁשאר, על ׁשּיּׁשבע זֹו חפץ [אחיזת]ׁשּׁשבּועה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבמקצת[קדוש] מֹודה דאורייתא]ּכדין ׁשהרי [כשבועה ; ְְְֲִִֵֶֶָ
ׁשּכפר  הּממֹון ּבמקצת מעידין ּכׁשרים עדים ׁשני עליו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָיׁש

ּפיו הֹודית ּתהיה ולא שבועה]ּבכּלֹו, ּגדֹולה [המחייבתו ְְְְִִֶַָָֹֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו עדים, ְְֲִֵֵֵֶַַַמהעדת

מּׁשּתיהן‚. אחת ּכת ועדיו לוי, על ׁשטר ראּובן [-הֹוציא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
זו] את זו שהכחישו ׁשני מהכיתות ׁשטר ׁשמעֹון והֹוציא ,ְְְִִִֵָ

ראּובן  הרי - ּבׁשניהם ּכפר ולוי הּׁשנּיה, הּכת ועדיו לוי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָעל
יׁש מהם אחד ׁשּוּדאי ונֹוטל; נׁשּבע וׁשמעֹון ונֹוטל, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָנׁשּבע
על  חנוני ּכדין חכמים, ּבתּקנת - זֹו ּוׁשבּועה אצלֹו. ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָלֹו

נתתי ּפנקסֹו אומר חנווני מנה, לפלוני תן לחנווני [שאמר ְִָ
קיבלתי] לא אומר .ופלוני

מהן,„. אחת ּכת ועדיו ׁשמעֹון, על ׁשטר ראּובן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָהֹוציא
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אחד  וכל הּׁשנּיה, הּכת ועדיו לוי, על ׁשני ׁשטר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָוהֹוציא
ואין  הֹואיל הראיה; עליו מחברֹו, הּמֹוציא - ּבֹו ּכפר ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמהן

מּׁשני אחד לקּים יכֹול ּבהם ראּובן ׁשטר ּכל הרי - ׁשטרֹות ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
הּסת נׁשּבעין הּנטענין ּוׁשני מדרבנן]ּכחרׂש, [שבועה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ

הּכּתֹות  ׁשּתי ּבׁשּבאּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָונפטרין.
ּכת  עדּות ּבֹו ׁשּיׁש ׁשטר הּמֹוציא ּכל אבל ּכאחד. ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָלהעיד

ּבין אחת ,ּכ אחר הֹוציא ואם ּבֹו. ּגֹובה זה הרי מּׁשּתיהן, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
הרי  - הּׁשנּיה הּכת עדּות ּבֹו ׁשּיׁש ׁשני ׁשטר אחר, ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָהּוא
ּכל  ׁשהרי מאחר; ּבין הראׁשֹון הּלוה מן ּבין ּבֹו, ּגֹובה ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹזה

והעידה. עצמּה ּבפני ּבאה מּׁשּתיהן ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכת
והביא ‰. וחזר והּוזּמּו, עדּותם, ונחקרה עדים ׁשהביא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמי

מאה  אפּלּו והּוזּמּו, עצמּה, הּטענה ּבאֹותּה אחרים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָעדים
ונמצאת  עצמּה, הּטענה ּבאֹותּה עדים הביא ּכ ואחר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָּכת,
ּפי  על ׁשאף ּפיהן; על ּדנין - מכּונת האחרֹונים אּלּו ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻעדּות
לא  הרי ׁשקרנים, עדים להביא זֹו טענה ׁשּטען זה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשהחזק

מׁשּקרין  ׁשהם האחרֹונים העדים אּלּו ׁשטר החזקּו אבל . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ
עליו כשרותו]ערער[הנתבע]ׁשּקרא ׁשּיבֹואּו[על והּוא , ְְֶֶַָָָָָָ

ׁשאל 'מּמּנּו ויאמרּו: אף [ביקש]ׁשנים - זה' ׁשטר לֹו לזּיף ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ
מחֹותמיו הּׁשטר ׁשּנתקּים ּפי החתימות]על זוהו אין [- , ְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

והעידּו הּׁשטר, עדי ּבאּו ׁשאם לי, ויראה לעֹולם. ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּגֹובין
ּבֹו. ּגֹובין - ידם ּכתב על ּבעצמם ְְְִֵַַַָָָהם

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ה  מרחשון י"ט רביעי יום

-mihteyxtq
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מצוֹות  וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹיׁש
הּתֹורה  ּפי על לעׂשֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹלא
מּדבריהם; לסּור ׁשּלא (ב) הּגדֹול; ּדין ּבית ְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּיאמרּו
ולא  ׁשּבכתב, ּבּמצוֹות לא הּתֹורה, על להֹוסיף ׁשּלא ְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹ(ג)
הּכל; מן לגרע ׁשּלא (ד) הּׁשמּועה; מּפי ׁשּלמדנּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹּבפרּוׁשן
ואם; אב להּכֹות ׁשּלא (ו) ואם; אב לקּלל ׁשּלא ְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ(ה)
יהיה  ׁשּלא (ט) ואם; מאב ליראה (ח) ואם; אב לכּבד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ(ז)
אּלּו מצוֹות ּובאּור ואּמֹו. אביו קֹול על ּומֹורה סֹורר ְְִִִֵֵֵֵֶַַָהּבן

אּלּו. ּבפרקים -ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
ׁשּבעל ‡. ּתֹורה עּקר הם - ׁשּבירּוׁשלים הּגדֹול ּדין ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבית

לכל  יֹוצא ּומׁשּפט חק ּומהם ההֹוראה, עּמּוד והם ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּפה,
הּתֹורה  ּפי "על ׁשּנאמר: ּתֹורה, הבטיחה ועליהם ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָיׂשראל,

ּתעׂשה" - ל יאמרּו אׁשר הּמׁשּפט ועל ,יֹורּו זֹואׁשר , ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַָֹ
חּיב  - ּובתֹורתֹו רּבנּו ּבמׁשה הּמאמין וכל עׂשה. ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹמצות

עליהם. ּולהּׁשען אליהם, הּדת מעׂשה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלסמ
תעׂשה,·. ּבלא עֹובר - ּכהֹוראתן עֹוׂשה ׁשאינֹו מי ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל

ואין  ."ל יּגידּו אׁשר הּדבר [מּכל] תסּור "לא ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּדין; ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן מּפני זה, לאו על ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָלֹוקין

ׁשּמֹורה חכם ּבחנק,[ממרה]ׁשּכל מיתתֹו - ּדבריהם על ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ּדברים  אחד וגֹו'". ּבזדֹון יעׂשה אׁשר "והאיׁש ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ואחד  ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה והם הּׁשמּועה, מּפי אֹותן ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלמדּו
ׁשהּתֹורה  הּמּדֹות מן ּבאחת ּדעּתן מּפי אֹותן ׁשּלמדּו ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּדברים
הּוא, ּכ זה ּבדבר ׁשהּדין ּבעיניהן ונראה ּבהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָנדרׁשת
ּׁשהּׁשעה  מה ּולפי לּתֹורה סיג אֹותן ׁשעׂשּו ּדברים ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָואחד
ואחד  אחד ּכל - והּמנהגֹות והּתּקנֹות הּגזרֹות והן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָצריכה,
והעֹובר  להן, לׁשמע עׂשה מצות ּדברים, הּׁשלׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹמאּלּו
"על  אֹומר: הּוא הרי תעׂשה. ּבלא עֹובר מהן, אחד ּכל ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעל
והּמנהגֹות  והּתּקנֹות הּגזרֹות אּלּו ,"יֹורּו אׁשר הּתֹורה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּפי
"ועל  העֹולם; ּולתּקן הּדת לחּזק ּכדי לרּבים ּבהן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּיֹורּו
ׁשּלמדּו ּדברים אּלּו ּתעׂשה", - ל יאמרּו אׁשר ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹהּמׁשּפט
ּבהן; נדרׁשת ׁשהּתֹורה הּמּדֹות מן ּבאחת הּדין מן ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָאֹותן
איׁש ׁשּקּבלּו הּקּבלה זֹו ,"ל יּגידּו אׁשר הּדבר ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָ"(מּכל)

איׁש. ִִִמּפי
הּקּבלה‚. לעֹולם;[ממשרע"ה]ּדברי מחלקת ּבהן אין , ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

מּמׁשה  קּבלה ׁשאינֹו ּבידּוע מחלקת, ּבֹו ׁשּתמצא ּדבר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹוכל
הּדין מן ׁשּלֹומדין ּודברים שווה]רּבנּו. גזירה או -[ק"ו ְְִִִִֵֶַַָ

ואם  הסּכימּו; הרי ּכּלם, הּגדֹול ּדין ּבית עליהן הסּכימּו ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָֻאם
אחד  הּדין ּומֹוציאין הרב, אחר הֹולכין - ּבהן ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹנחלקּו
מקצתן  ראּו אם - והּמנהגֹות והּתּקנֹות הּגזרֹות וכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָלרּבים.
על  העם ׁשּיּניחּו אֹו זֹו ּתּקנה לתּקן אֹו ּגזרה לגזר ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשראּוי

זה בו]מנהג לנהוג ראּוי [שימשיכו ׁשאין מקצתן וראּו , ְְְִִֵֶֶָָָָָ
- זה מנהג להּניח ולא זֹו ּתּקנה לתּקן ולא זֹו ּגזרה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹלגזר
הרב, אחר והֹולכין אּלּו, ּכנגד אּלּו ונֹותנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹנֹוׂשאין

לרּבים. אחד הּדין ִִִִֶַַָָּומֹוציאין
מחלקת „. ׁשם היתה לא קּים, הּגדֹול ּדין ּבית ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹּכׁשהיה

מּיׂשראל, לאחד ספק ּבֹו ׁשּנֹולד ּדין ּכל אּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּביׂשראל;
לאו, אם לֹו; אמרּו ידעּו, אם ׁשּבעירֹו. ּדין לבית ְְְְִִִִֵֵֶָָָׁשֹואל
עֹולין  ׁשלּוחֹו עם אֹו ּדין ּבית אֹותֹו עם הּׁשֹואל ְֲִִִִֵֵֵַהרי
ידעּו, אם הּבית. ׁשּבהר ּדין לבית וׁשֹואלין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָלירּוׁשלים,
ּפתח  ׁשעל ּדין לבית ּבאין הּכל לאו, ואם להן; ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאמרּו
ללׁשּכת  ּבאין הּכל לאו, ואם להן; אמרּו ידעּו, אם ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָֹהעזרה.
ׁשּנֹולד  הּדבר היה אם וׁשֹואלין. הּגדֹול, ּדין לבית ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּגזית

ידּוע  לּכל הּספק הּקּבלה ּבֹו מּפי ּבין הּגדֹול, ּדין ּבית אצל ִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
היה  לא ואם מּיד; להן אֹומרים - ּבּה ׁשּדנּו הּמּדה מן ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּבין

ּבׁשעתן ּבֹו ּדנין - הּגדֹול ּדין ּבית אצל ּברּור [-הּדבר ְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
שעה] אֹובאותה ּכּלן, ׁשּיסּכימּו עד ּבּדבר ונֹותנין ונֹוׂשאין ,ְְְְְִִִֶַַַָָָֻ

ּכ' הּׁשֹואלין: לכל ויאמרּו הרב, אחר וילכּו למנין ְְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹֹיעמדּו
רבתה  הּגדֹול, ּדין ּבית מּׁשּבטל להן. והֹולכין ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָהלכה',
וזה  לדבריו, טעם ונֹותן מטּמא זה ּביׂשראל: ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמחלקת

מּתיר. וזה אֹוסר, זה לדבריו; טעם ונֹותן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָמטהר
ּבזמן ‰. ׁשּלא ׁשּנחלקּו ּדינין ּבּתי ׁשני אֹו חכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשני

אחד, ּבזמן ּבין - להן הּדבר הּגיע ׁשּלא עד אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּסנהדרין,
אֹוסר  אחד מטהר, ואחד מטּמא אחד - זה אחר ּבזה ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבין
ּבׁשל  - נֹוטה הּדין להיכן יֹודע אּתה אין אם - מּתיר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָואחד
הלֹו סֹופרים, ּדבר ּובׁשל הּמחמיר; אחר הלֹו ְְְְִִֶַַַַַָָָּתֹורה,

הּמקל  .אחר ֵֵַַַ
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קיי zecr zekld - mihtey xtq - oeygxn g"i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

קּנּוי‰. פלוני]עדי עם תסתר שלא באשתו [שהתרה ִֵֵ
עמו]ּוסתירה והעיד [שנסתרה אחד עד ּבא לֹוקין. ׁשהּוזּמּו, ְְִִִֵֵֶֶַָָָ

- זֹומם העד אֹותֹו ונמצא והּסתירה, הּקּנּוי אחר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּזנת
והּסתירה  הּקּנּוי עדי הם ׁשנים, היּו ּכתּבתּה. ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻמׁשּלם
ואין  הּכתּבה, ּכנגד מׁשּלמין - זֹוממין ונמצאּו ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻֻוהּטמאה,
ׁשּלא  לפי ּבטמאה? העידּו והרי יהרגּו, לא ולּמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹֻלֹוקין.

ּבּה. ְִָהתרּו
.Âמכר אֹו וטבח ׁשּגנב זה על ׁשהעידּו לשלם ׁשנים [וחייב ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

וה'] ד' העידּותשלומי הּכל. את לֹו מׁשּלמין - והּוזּמּו ,ְְְִִֵֶַַַֹ
מכר, אֹו ׁשּטבח אחרים ׁשנים והעידּו אּלּוׁשּגנב, והּוזּמּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּכפל, ּתׁשלּומי לֹו מׁשּלמין הראׁשֹונים הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָואּלּו
ׁשנים ּתׁשלּומי מׁשּלמין ׁשלׁשה [בשור]והאחרֹונים אֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹ

מׁשּלם [בשה] הּגּנב הרי - ּבלבד האחרֹונים הּוזּמּו .ְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָ
ּתׁשלּומי  לּגּנב מׁשּלמין האחרֹונים והעדים ּכפל, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּתׁשלּומי
ּבטלה  זֹומם, האחרֹונים מן אחד נמצא וחמּׁשה. ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָארּבעה
ּכל  ּבטלה זֹומם, הראׁשֹונים מן אחד נמצא ׁשנּיה; ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָעדּות
מחּיבת  הּמכירה אֹו הּטביחה אין ּגנבה, אין ׁשאם - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעדּות

ּכלּום. לׁשּלם ְְֵַאֹותֹו
.Êׁשאכל ׁשהעידּו ׁשנים,[החזיק]ׁשנים ׁשלׁש זֹו ׂשדה זה ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

העידּו הּׂשדה. ּדמי הּׂשדה לבעל מׁשּלמין - זֹוממין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָונמצאּו
ׁשנּיה, ׁשנה ׁשאכלּה ּוׁשנים ראׁשֹונה, ׁשנה ׁשאכלּה ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָׁשנים
מׁשּלׁשים  - ּכּלן והּוזּמּו ׁשליׁשית, ׁשנה ׁשאכלּה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֻּוׁשנים

ׁשלׁש[מחלקים] החזקה ׁשעדּות ּפי על ׁשאף ֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּביניהם;
אחים, ׁשלׁשה ,לפיכ להזּמה. אחת ּכעדּות הן הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֻעדּיֹות,

ּבׁשנה [זר]ואחד והעידּו מהן ואחד אחד ּכל עם מצטרף ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ
אחר]ׁשנה אח העיד שנה כל עדּיֹות,[על ׁשלׁש אּלּו הרי - ֲֵֵֵָָָֹֻ

ׁשאם  להזּמה: אחת ּכעדּות והן החזקה. ּבהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָותתקּים
הּׂשדה, ּדמי חצי מׁשּלמין האחין ׁשלׁשה הרי - ּכּלן ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻהּוזּמּו

ּדמיה. חצי מׁשּלם מהן אחד ּכל עם ׁשּנצטרף ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָוזה
.Á,מּועד זה ׁשּׁשֹור ּבעדּותם ׁשּנתקּים עדים ּכּתי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשלׁש

נמצאּו ּפטּורין. ּכּלן - זֹוממין ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּכת ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָֻונמצאת
ּפי  על ׁשאף נזק; חצי לׁשּלם חּיבין ּכּלן - זֹוממין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשלׁשּתן
ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה נזק. חצי מׁשּלם ּתם, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא

זה את זה רֹומזין להעיד]ּכּלן רצּופין [שיבואו ׁשּבאּו אֹו , ְְִִֶֶֶֶָָֻ
הּׁשֹור.[ביחד] הּכירּו ולא הּׁשֹור ּבעל מּכירין ׁשהיּו אֹו ,ְִִִִֶַַַַַָֹ

ּוׁשנּיה  ראׁשֹונה ּכת הרי - מאּלּו אחד ׁשם אין אם ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָאבל
חצי  לחּיבֹו אּלא ּבאנּו 'לא אֹומרין: הם ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָֹּפטּורין;

מּועד'. ויעׂשה אחרת ּכת ׁשּתבֹוא ידענּו ולא ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנזק,
.Ë הראׁשֹונה עדּות ּומֹורה סֹורר ּבבן ׁשהעידּו ׁשנים ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָוכן

מלקות] בה עליו [שמתחייב והעידּו אחרים ׁשנים ּובאּו ,ְְֲִִִֵֵַָָָ
ּכת  - ׁשּתיהן והּוזּמּו יהרג, ׁשּבּה האחרֹונה ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעדּות
לֹומר: ׁשּיכֹולים מּפני נהרגת, ואינּה לֹוקה, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָהראׁשֹונה
ּפיהן  ׁשעל נהרגת, האחרֹונה ּכת אבל ּבאנּו'; ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ'להלקֹותֹו
ׁשנים  ארּבעה, האחרֹונה הּכת היתה נהרג. הּוא ְְְְֱֲִִֶַַַַַַָָָָָָָּבלבד
אכל', 'ּבפנינּו אֹומרים: ּוׁשנים ּגנב', 'ּבפנינּו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָאֹומרים:
מּיׂשראל  נפׁש זה ׁשּגנב ׁשנים העידּו נהרגין. ּכּלן - ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻוהּוזּמּו
ׁשּגנבֹו, ׁשנים העידּו נחנקין. אּלּו הרי - והּוזּמּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומכרֹו,

ּגנבה, עדי ׁשהּוזּמּו ּבין - ׁשּמכרֹו אחרים ׁשנים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָוהעידּו
נהרגת, ׁשהּוזּמה מהם ּכת ּכל - מכירה עדי ׁשהּוזּמּו ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבין
ׁשנים  העידּו מיתה. זה ׁשל חּיּובֹו ּתחּלת היא  ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּגנבה
ׁשּגנבֹו עדים ׁשם היּו ולא והּוזּמּו, הּיׂשראלי, לזה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּמכרֹו
נהרג, זה היה לא הּוזּמּו, לא ׁשאפּלּו ּפטּורין; אּלּו הרי -ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
אחר  ּגנבה עדי ּבאּו מכרּתי'. 'עבּדי לֹומר: ׁשּיכֹול ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמּפני
את  זה רֹומזין אֹותם ראינּו אפּלּו - מכירה עדי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוזּמּו

נהרגי  אין ן.זה, ֱִֵֶֶָ
.È ּכׁשהיא ׁשּזּנתה עדים ׁשהביא אׁשּתֹו על רע ׁשם ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָמֹוציא

הּבעל  עדי הרי - והזּמּום עדים האב והביא ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָארּוסה,
הרי  - האב עדי והזים עדים, הּבעל והביא חזר ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָנהרגין.
מּפני  - נהרגין לּבעל: ממֹון ּומׁשּלמין נהרגין, האב ְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעדי
קנס  ּומׁשּלמין ּבעדּותם, להריגה ּדינם ׁשּנגמר הּבעל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָעדי
ונמצאּו ּבעדּותם; קנס לׁשּלם הּבעל ּדין ׁשּנגמר מּפני -ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
'ׁשּבעל  זה על ׁשהעידּו ׁשנים וכן לזה. ּוממֹון לזה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָנפׁשֹות
'ּבעל  מׁשּלמין; ואין נהרגין, - והּוזּמּו מארׂשה', ְְְְְֱֲִִֵֶַַַַָָָָָֹנערה
לּנטען. הּקנס ּומׁשּלמין נהרגין, - והּוזּמּו ּפלֹוני', ׁשל ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָּבּתֹו
מׁשּלמין; ואין נסקלין, - והּוזּמּו הּׁשֹור', רבע ְְְְְְִִִִֵַַַַָָ'ּפלֹוני
לבעל  הּׁשֹור ּדמי ּומׁשּלמין נסקלין, - ּפלֹוני' ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָ'ׁשֹורֹו

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .הּׁשֹור. ְֵֵֶַַָֹ

ה'תשע"ה  מרחשון י"ח שלישי יום

כב  ¤¤ּפרק
אחד ‡. עד ׁשּבא זֹו, את ז ֹו הּמכחיׁשֹות עדים ּכּתי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּתי

ּכאן  אין - אחרת ּבעדּות והעידּו זֹו מּכת אחד ועד זֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמּכת
הּוא  מי ידּוע ואין ׁשקרן, מהן אחד ּבוּדאי ׁשהרי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעדּות;

עצמּהמּׁשניהם  ּבפני זֹו ּכת ּובאה עצמּה, ּבפני זֹו ּכת ּבאה . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
עצמּה. ּבפני מהם אחת ּכל מקּבלין - אחרת עדּות ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהעידה

ּבמנה ·. אחד ׁשטרֹות, ׁשני ׁשמעֹון על ׁשהֹוציא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָראּובן
ׁשטר  ועדי הּׁשטרֹות, ּבׁשני ׁשמעֹון וכפר ּבמאתים, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואחד
ועדי  זֹו, את זֹו ׁשהכחיׁשּו הּׁשנים מאֹותם אחת ּכת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָזה
ׁשּיד  מנה, מׁשּלם ׁשמעֹון הרי - הּׁשנּיה הּכת הּׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּׁשטר

הּׁשאר  על ויּׁשבע הּתחּתֹונה; על הּׁשטר לי,.ּבעל ויראה ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָ
ּבנקיטת הּׁשאר, על ׁשּיּׁשבע זֹו חפץ [אחיזת]ׁשּׁשבּועה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבמקצת[קדוש] מֹודה דאורייתא]ּכדין ׁשהרי [כשבועה ; ְְְֲִִֵֶֶָ
ׁשּכפר  הּממֹון ּבמקצת מעידין ּכׁשרים עדים ׁשני עליו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָיׁש

ּפיו הֹודית ּתהיה ולא שבועה]ּבכּלֹו, ּגדֹולה [המחייבתו ְְְְִִֶַָָֹֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו עדים, ְְֲִֵֵֵֶַַַמהעדת

מּׁשּתיהן‚. אחת ּכת ועדיו לוי, על ׁשטר ראּובן [-הֹוציא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
זו] את זו שהכחישו ׁשני מהכיתות ׁשטר ׁשמעֹון והֹוציא ,ְְְִִִֵָ

ראּובן  הרי - ּבׁשניהם ּכפר ולוי הּׁשנּיה, הּכת ועדיו לוי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָעל
יׁש מהם אחד ׁשּוּדאי ונֹוטל; נׁשּבע וׁשמעֹון ונֹוטל, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָנׁשּבע
על  חנוני ּכדין חכמים, ּבתּקנת - זֹו ּוׁשבּועה אצלֹו. ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָלֹו

נתתי ּפנקסֹו אומר חנווני מנה, לפלוני תן לחנווני [שאמר ְִָ
קיבלתי] לא אומר .ופלוני

מהן,„. אחת ּכת ועדיו ׁשמעֹון, על ׁשטר ראּובן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָהֹוציא
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אחד  וכל הּׁשנּיה, הּכת ועדיו לוי, על ׁשני ׁשטר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָוהֹוציא
ואין  הֹואיל הראיה; עליו מחברֹו, הּמֹוציא - ּבֹו ּכפר ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמהן

מּׁשני אחד לקּים יכֹול ּבהם ראּובן ׁשטר ּכל הרי - ׁשטרֹות ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
הּסת נׁשּבעין הּנטענין ּוׁשני מדרבנן]ּכחרׂש, [שבועה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ

הּכּתֹות  ׁשּתי ּבׁשּבאּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָונפטרין.
ּכת  עדּות ּבֹו ׁשּיׁש ׁשטר הּמֹוציא ּכל אבל ּכאחד. ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָלהעיד

ּבין אחת ,ּכ אחר הֹוציא ואם ּבֹו. ּגֹובה זה הרי מּׁשּתיהן, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
הרי  - הּׁשנּיה הּכת עדּות ּבֹו ׁשּיׁש ׁשני ׁשטר אחר, ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָהּוא
ּכל  ׁשהרי מאחר; ּבין הראׁשֹון הּלוה מן ּבין ּבֹו, ּגֹובה ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹזה

והעידה. עצמּה ּבפני ּבאה מּׁשּתיהן ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכת
והביא ‰. וחזר והּוזּמּו, עדּותם, ונחקרה עדים ׁשהביא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמי

מאה  אפּלּו והּוזּמּו, עצמּה, הּטענה ּבאֹותּה אחרים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָעדים
ונמצאת  עצמּה, הּטענה ּבאֹותּה עדים הביא ּכ ואחר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָּכת,
ּפי  על ׁשאף ּפיהן; על ּדנין - מכּונת האחרֹונים אּלּו ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻעדּות
לא  הרי ׁשקרנים, עדים להביא זֹו טענה ׁשּטען זה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשהחזק

מׁשּקרין  ׁשהם האחרֹונים העדים אּלּו ׁשטר החזקּו אבל . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ
עליו כשרותו]ערער[הנתבע]ׁשּקרא ׁשּיבֹואּו[על והּוא , ְְֶֶַָָָָָָ

ׁשאל 'מּמּנּו ויאמרּו: אף [ביקש]ׁשנים - זה' ׁשטר לֹו לזּיף ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ
מחֹותמיו הּׁשטר ׁשּנתקּים ּפי החתימות]על זוהו אין [- , ְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

והעידּו הּׁשטר, עדי ּבאּו ׁשאם לי, ויראה לעֹולם. ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּגֹובין
ּבֹו. ּגֹובין - ידם ּכתב על ּבעצמם ְְְִֵַַַָָָהם

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ה  מרחשון י"ט רביעי יום
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מצוֹות  וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹיׁש
הּתֹורה  ּפי על לעׂשֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹלא
מּדבריהם; לסּור ׁשּלא (ב) הּגדֹול; ּדין ּבית ְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּיאמרּו
ולא  ׁשּבכתב, ּבּמצוֹות לא הּתֹורה, על להֹוסיף ׁשּלא ְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹ(ג)
הּכל; מן לגרע ׁשּלא (ד) הּׁשמּועה; מּפי ׁשּלמדנּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹּבפרּוׁשן
ואם; אב להּכֹות ׁשּלא (ו) ואם; אב לקּלל ׁשּלא ְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ(ה)
יהיה  ׁשּלא (ט) ואם; מאב ליראה (ח) ואם; אב לכּבד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ(ז)
אּלּו מצוֹות ּובאּור ואּמֹו. אביו קֹול על ּומֹורה סֹורר ְְִִִֵֵֵֵֶַַָהּבן

אּלּו. ּבפרקים -ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
ׁשּבעל ‡. ּתֹורה עּקר הם - ׁשּבירּוׁשלים הּגדֹול ּדין ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבית

לכל  יֹוצא ּומׁשּפט חק ּומהם ההֹוראה, עּמּוד והם ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּפה,
הּתֹורה  ּפי "על ׁשּנאמר: ּתֹורה, הבטיחה ועליהם ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָיׂשראל,

ּתעׂשה" - ל יאמרּו אׁשר הּמׁשּפט ועל ,יֹורּו זֹואׁשר , ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַָֹ
חּיב  - ּובתֹורתֹו רּבנּו ּבמׁשה הּמאמין וכל עׂשה. ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹמצות

עליהם. ּולהּׁשען אליהם, הּדת מעׂשה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלסמ
תעׂשה,·. ּבלא עֹובר - ּכהֹוראתן עֹוׂשה ׁשאינֹו מי ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל

ואין  ."ל יּגידּו אׁשר הּדבר [מּכל] תסּור "לא ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּדין; ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן מּפני זה, לאו על ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָלֹוקין

ׁשּמֹורה חכם ּבחנק,[ממרה]ׁשּכל מיתתֹו - ּדבריהם על ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ּדברים  אחד וגֹו'". ּבזדֹון יעׂשה אׁשר "והאיׁש ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ואחד  ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה והם הּׁשמּועה, מּפי אֹותן ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלמדּו
ׁשהּתֹורה  הּמּדֹות מן ּבאחת ּדעּתן מּפי אֹותן ׁשּלמדּו ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּדברים
הּוא, ּכ זה ּבדבר ׁשהּדין ּבעיניהן ונראה ּבהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָנדרׁשת
ּׁשהּׁשעה  מה ּולפי לּתֹורה סיג אֹותן ׁשעׂשּו ּדברים ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָואחד
ואחד  אחד ּכל - והּמנהגֹות והּתּקנֹות הּגזרֹות והן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָצריכה,
והעֹובר  להן, לׁשמע עׂשה מצות ּדברים, הּׁשלׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹמאּלּו
"על  אֹומר: הּוא הרי תעׂשה. ּבלא עֹובר מהן, אחד ּכל ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעל
והּמנהגֹות  והּתּקנֹות הּגזרֹות אּלּו ,"יֹורּו אׁשר הּתֹורה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּפי
"ועל  העֹולם; ּולתּקן הּדת לחּזק ּכדי לרּבים ּבהן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּיֹורּו
ׁשּלמדּו ּדברים אּלּו ּתעׂשה", - ל יאמרּו אׁשר ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹהּמׁשּפט
ּבהן; נדרׁשת ׁשהּתֹורה הּמּדֹות מן ּבאחת הּדין מן ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָאֹותן
איׁש ׁשּקּבלּו הּקּבלה זֹו ,"ל יּגידּו אׁשר הּדבר ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָ"(מּכל)

איׁש. ִִִמּפי
הּקּבלה‚. לעֹולם;[ממשרע"ה]ּדברי מחלקת ּבהן אין , ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

מּמׁשה  קּבלה ׁשאינֹו ּבידּוע מחלקת, ּבֹו ׁשּתמצא ּדבר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹוכל
הּדין מן ׁשּלֹומדין ּודברים שווה]רּבנּו. גזירה או -[ק"ו ְְִִִִֵֶַַָ

ואם  הסּכימּו; הרי ּכּלם, הּגדֹול ּדין ּבית עליהן הסּכימּו ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָֻאם
אחד  הּדין ּומֹוציאין הרב, אחר הֹולכין - ּבהן ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹנחלקּו
מקצתן  ראּו אם - והּמנהגֹות והּתּקנֹות הּגזרֹות וכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָלרּבים.
על  העם ׁשּיּניחּו אֹו זֹו ּתּקנה לתּקן אֹו ּגזרה לגזר ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשראּוי

זה בו]מנהג לנהוג ראּוי [שימשיכו ׁשאין מקצתן וראּו , ְְְִִֵֶֶָָָָָ
- זה מנהג להּניח ולא זֹו ּתּקנה לתּקן ולא זֹו ּגזרה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹלגזר
הרב, אחר והֹולכין אּלּו, ּכנגד אּלּו ונֹותנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹנֹוׂשאין

לרּבים. אחד הּדין ִִִִֶַַָָּומֹוציאין
מחלקת „. ׁשם היתה לא קּים, הּגדֹול ּדין ּבית ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹּכׁשהיה

מּיׂשראל, לאחד ספק ּבֹו ׁשּנֹולד ּדין ּכל אּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּביׂשראל;
לאו, אם לֹו; אמרּו ידעּו, אם ׁשּבעירֹו. ּדין לבית ְְְְִִִִֵֵֶָָָׁשֹואל
עֹולין  ׁשלּוחֹו עם אֹו ּדין ּבית אֹותֹו עם הּׁשֹואל ְֲִִִִֵֵֵַהרי
ידעּו, אם הּבית. ׁשּבהר ּדין לבית וׁשֹואלין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָלירּוׁשלים,
ּפתח  ׁשעל ּדין לבית ּבאין הּכל לאו, ואם להן; ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאמרּו
ללׁשּכת  ּבאין הּכל לאו, ואם להן; אמרּו ידעּו, אם ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָֹהעזרה.
ׁשּנֹולד  הּדבר היה אם וׁשֹואלין. הּגדֹול, ּדין לבית ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּגזית

ידּוע  לּכל הּספק הּקּבלה ּבֹו מּפי ּבין הּגדֹול, ּדין ּבית אצל ִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
היה  לא ואם מּיד; להן אֹומרים - ּבּה ׁשּדנּו הּמּדה מן ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּבין

ּבׁשעתן ּבֹו ּדנין - הּגדֹול ּדין ּבית אצל ּברּור [-הּדבר ְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
שעה] אֹובאותה ּכּלן, ׁשּיסּכימּו עד ּבּדבר ונֹותנין ונֹוׂשאין ,ְְְְְִִִֶַַַָָָֻ

ּכ' הּׁשֹואלין: לכל ויאמרּו הרב, אחר וילכּו למנין ְְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹֹיעמדּו
רבתה  הּגדֹול, ּדין ּבית מּׁשּבטל להן. והֹולכין ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָהלכה',
וזה  לדבריו, טעם ונֹותן מטּמא זה ּביׂשראל: ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמחלקת

מּתיר. וזה אֹוסר, זה לדבריו; טעם ונֹותן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָמטהר
ּבזמן ‰. ׁשּלא ׁשּנחלקּו ּדינין ּבּתי ׁשני אֹו חכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשני

אחד, ּבזמן ּבין - להן הּדבר הּגיע ׁשּלא עד אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּסנהדרין,
אֹוסר  אחד מטהר, ואחד מטּמא אחד - זה אחר ּבזה ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבין
ּבׁשל  - נֹוטה הּדין להיכן יֹודע אּתה אין אם - מּתיר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָואחד
הלֹו סֹופרים, ּדבר ּובׁשל הּמחמיר; אחר הלֹו ְְְְִִֶַַַַַָָָּתֹורה,
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ה'תשע"ה  מרחשון כ' חמישי יום

ב  ¤¤ּפרק
הּמּדֹות‡. מן ּבאחת ׁשּדרׁשּו הּגדֹול ּדין [שהתורה ּבית ְְִִִֵֶַַַַָָ

בהן] ּדין,נדרשת ודנּו ,ּכ ׁשהּדין ּבעיניהם ּׁשּנראה מה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכפי
לסּתר  אחר טעם לֹו ונראה אחר, ּדין ּבית אחריהם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹועמד
ּבעיניו, ּׁשּיראה מה ּכפי ודן סֹותר, זה הרי - הּדין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹותֹו
אּתה  אין - ההם" ּבּימים יהיה אׁשר הּׁשפט "אל ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

.ׁשּבדֹור ּדין ּבית אחר אּלא ללכת, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָחּיב
מנהג,·. והנהיגּו ּתּקנה, התקינּו אֹו ּגזרה, ׁשּגזרּו ּדין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּבית

הּדבר יׂשראל ּופׁשט אחר,ּבכל ּדין ּבית אחריהם ועמד , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ואֹותּה הּתּקנה אֹותּה ולעקר הראׁשֹונים ּדברי לבּטל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּובּקׁש
מן  ּגדֹול ׁשּיהיה עד יכֹול, אינֹו - הּמנהג ואֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּגזרה

ּובמנין. ּבחכמה לא הראׁשֹונים אבל ּבחכמה ּגדֹול היה ְְְְְְֲִִִָָָָָָָָָָֹ
את  לבּטל יכֹול אינֹו - ּבחכמה לא אבל ּבמנין ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹּבמנין,
אֹו הראׁשֹונים ּגזרּו ׁשּבגללֹו הּטעם ּבטל אפּלּו ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָּדבריו;
ּגדֹולים  ׁשּיהיּו עד לבּטל, יכֹולין האחרֹונים אין - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָהתקינּו
ּובית  ּדין ּבית וכל הֹואיל ּבמנין, ּגדֹולים יהיּו והיא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָמהן.
ׁשהסּכימּו הּדֹור חכמי מנין זה הּוא? ואחד ׁשבעים ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָּדין

ּבֹו. חלקּו ולא הּגדֹול, ּדין ּבית ׁשאמרּו הּדבר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹוקּבלּו
ּכדי ‚. אֹותן אסרּו ׁשּלא ּבדברים אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹּבּמה

ׁשראּו ּדברים אבל ּתֹורה. ּדיני ּבׁשאר אּלא סיג, ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָלעׂשֹות
ּפׁשט  אם - סיג לעׂשֹות אֹותֹו, לאסר אֹו לגזר ּדין ְְֱֲִִִֵֶַַָָֹֹּבית

יׂשראל  ּבכל לעקרן אּסּורן יכֹול אחר הּגדֹול ּדין ּבית אין - ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ
הראׁשֹונים. מן ּגדֹול היה אפּלּו ְֲִִִִִַָָָָָּולהּתירן,

ּדב „. אף לעקר ּדין לבית אּלּוויׁש שמשום רים גזרות -] ְְְֲִִֵֵֵַַָֹ
-סייג] הראׁשֹונים מן קטן ׁשהּוא ּפי על אף ׁשעה, ְִִִִִֶַַָָָָָלפי

ׁשאפּלּו עצמּה; ּתֹורה מּדברי חמּורין אּלּו ּגזרֹות יהּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּלא
ׁשעה. הֹוראת אֹותן, לעקר ּדין ּבית לכל יׁש - ּתֹורה ְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹּדברי
ׁשּלא  ּכדי סיג, ולעׂשֹות הּדת לחּזק ׁשראּו ּדין ּבית ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכיצד?
ׁשּלא  ועֹונׁשין ּכּדין, ׁשּלא מּכין - הּתֹורה על העם ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹיעברּו
ּכ ׁשהלכה ואֹומרין לדֹורֹות, הּדבר קֹובעין אין אבל ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָּכּדין;
לעבר  אֹו עׂשה, מצות לבּטל ׁשעה לפי ראּו אם וכן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹהיא.
להּציל  אֹו לּדת, רּבים להחזיר ּכדי תעׂשה, לא מצות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָֹעל
מה  לפי עֹוׂשין - אחרים ּבדברים מּלהּכׁשל מּיׂשראל ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַָָָרּבים
זה, ׁשל רגלֹו אֹו ידֹו חֹות ׁשהרֹופא ּכׁשם צריכה. ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּׁשהּׁשעה
הּזמּנים  מן ּבזמן מֹורים ּדין ּבית ּכ - ּכּלֹו ׁשּיחיה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֻּכדי
- ּכּלן ׁשּיתקּימּו ּכדי ׁשעה, לפי מצוֹות מקצת על ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֻלעבר
אחת, ׁשּבת עליו 'חּלל הראׁשֹונים: חכמים ׁשאמרּו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכדר

הרּבה'. ׁשּבתֹות ׁשּיׁשמר ְְְִֵֵֶַַָֹּכדי
אֹו‰. ּתּקנה, לתּקן אֹו ּגזרה, לגזר להם ׁשּנראה ּדין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבית

אם  ּתחּלה, ולידע ּבּדבר, להתיּׁשב צריכין - מנהג ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָלהנהיג
יכֹולין  הּצּבּור רב אין אֹו ּבּה, לעמד יכֹולין הּצּבּור ְְֲִִִִֵַַַָֹֹֹרב

זה  ּבדבר אּלא לעמד הּצּבּור, על ּגזרה ּגֹוזרין אין ּולעֹולם . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּבּה. לעמד יכֹולין הּצּבּור רב ּכן ְֲִִִֵַַָֹֹאם

.Â יכֹולין הּצּבּור ׁשרב ודּמּו ּגזרה, ּדין ּבית ׁשּגזרּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹהרי

ּפקּפקּו אֹותּה, ׁשּגזרּו ואחר ּבּה, ּבּה[זלזלו]לעמד העם ְְְְֲִֶַַַָָָָָָֹ
לכף  רּׁשאין ואינן ּבטלה, זֹו הרי - הּצּבּור ּברב ּפׁשטה ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹֹולא

ּבּה. ללכת העם ֶֶֶָָָָאת
.Ê ׁשנים ּכן הּדבר ועמד יׂשראל, ּבכל ׁשּפׁשטה ודּמּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָּגזרּו

ּבכל  ּובדק אחר, ּדין ּבית עמד מרּבה זמן ּולאחר ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֻרּבֹות,
- יׂשראל ּבכל ּפֹוׁשטת הּגזרה אֹותּה ׁשאין וראה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָיׂשראל
ּדין  ּבית מאֹותֹו ּפחֹות היה ואפּלּו לבּטלּה; רׁשּות לֹו ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָיׁש

לבּטל  לֹו יׁש ּובמנין, ּבחכמה .הראׁשֹון ְְְְְִִֵֵַָָָָ
.Áּדברים ׁשני ׁשהּתיר ּדין ּבית גזירות]וכל ימהר [- אל , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשליׁשי. ּדבר ְְִִִַָָלהּתיר
.Ëּדין לבית ויׁש ויעמד הֹואיל הּמּתר ּדבר ולאסר לגזר ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֻ

ׁשעה  לפי ּתֹורה אּסּורי להּתיר להן יׁש וכן לדֹורֹות, ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָאּסּורֹו
תגרע  ולא עליו, תסף "לא ּתֹורה, ׁשהזהירה זה הּוא מה -ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹ
מהם, לגרע ולא ּתֹורה ּדברי על להֹוסיף ׁשּלא - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹמּמּנּו"?
ּבּתֹורה  ּבין הּתֹורה, מן ׁשהּוא לעֹולם הּדבר ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹולקּבע
ּבּתֹורה: ּכתּוב הרי ּכיצד? ּפה. ׁשּבעל ּבּתֹורה ּבין ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבכתב,

הּׁשמּועה ּומּפי אּמֹו", ּבחלב ּגדי תבּׁשל [ממשרע"ה]"לא ְְְֲִִִִֵֵַַַָֹ
א  הּכתּוב ׁשּזה ּבין למדּו, - ּבחלב ּבׂשר ולאכל לבּׁשל סר ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּבחלב  מּתר עֹוף, ּבׂשר אבל חּיה; ּבׂשר ּבין ּבהמה, ְְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָֻּבׂשר
הרי  ּבחלב, חּיה ּבׂשר ויּתיר ּדין ּבית יבֹוא אם הּתֹורה. ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָמן
הּגדי, ּבכלל ׁשהּוא ויאמר העֹוף, ּבׂשר יאסר ואם ּגֹורע; ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹזה
אמר: אם אבל מֹוסיף. זה הרי - הּתֹורה מן אסּור ְֲֲִִִֵֶַַָָָָוהּוא
לעם  ונֹודיע אֹותֹו, נאסר ואנּו הּתֹורה, מן מּתר העֹוף ְְְֱִִֶַַַָָָָָָֹֻ'ּבׂשר
'העֹוף  ויאמרּו: חרבה, הּדבר מן יבֹוא ׁשּלא ּגזרה, ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשהּוא
לא  ׁשהרי מּתרת החּיה ּכ ּבּתֹורה, נתּפרׁש ׁשּלא מּפני ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻמּתר
חּוץ  מּתר, הּבהמה ּבׂשר 'אף לֹומר: אחר ויבֹוא ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָֻנתּפרׁשה';
ּבחלב  מּתר העז ּבׂשר 'אף לֹומר: אחר ויבֹוא העז'; ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָֻמן
מינֹו'; ׁשהיא "אּמֹו", אּלא נאמר ׁשּלא הּכבׂשה, אֹו ְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהּפרה
ׁשּלא  מּתר, אּמֹו ׁשאינּה העז ּבחלב 'אף לֹומר: אחר ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻויבֹוא
ואפּלּו ּבחלב, ּבׂשר ּכל נאסר לפיכ "אּמֹו"'. אּלא ְְֱֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹנאמר
וכן  לּתֹורה. סיג עֹוׂשה אּלא מֹוסיף, זה אין - עֹוף' ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָּבׂשר

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

ה'תשע"ה  מרחשון כ"א שישי יום

ג  ¤¤ּפרק
ממרא ‡. זקן אינֹו ּפה, ׁשּבעל ּבּתֹורה מאמין ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמי

ּבּתֹורה  ּביד האמּור ּומיתתֹו הּמינים, ּבכלל זה הרי אּלא , ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
אדם. ָָָּכל

.·- ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ּכֹופר ׁשהּוא ׁשּנתּפרסם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמאחר
-]מֹורידין מעלין[לבור סכנה]ולא בזמן - ּכׁשאר [מהבור , ְְֲִִִִַָֹ

הּׁשמים'הּמ מן ּתֹורה 'אין והאֹומרין והאּפיקֹורֹוסין ינים ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָ
ואינן  יׂשראל, ּבכלל אינן אּלּו ּכל והמׁשּמדין; ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻוהּמֹוסרין
ההֹורג  ּכל אּלא ּדּינין; ולא התראה ולא עדים לא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹצריכין

מכׁשֹול. והסיר ּגדֹולה מצוה עׂשה מהם, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָאחד
ּפה ‚. ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשּכפר ּבאיׁש אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבּמה

הּקּלה, ּדעּתֹו אחר והל לֹו, ׁשּנראּו ּובדברים ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָמּמחׁשבּתֹו,
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וכן  ּתחּלה; ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה וכפר לּבֹו, ׁשרירּות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָואחר
ּבניהם, ּובני הּטֹועים אֹותן ּבני אבל אחריו. הּטֹועים ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּכל
עליו  אֹותם וגּדלּו ּבמינּות, ונֹולדּו אבֹותם אֹותם ְְְְְֲִִִִֶָָָָָׁשהּדיחּו
על  הּגֹוים וגּדלּוהּו הּגֹוים לבין ׁשּנׁשּבה ּכתינֹוק הן הרי -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָ
ׁשהיה  ּכ אחר ׁשּׁשמע ּפי על ואף אנּוס; ׁשהּוא ְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָּדתם,
ׁשהרי  ּכאנּוס, הּוא הרי - ודתם הּיהּודים וראה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָיהּודי,
אבֹותיהם  ּבדרכי האֹוחזים אּלּו ּכ טעּותם. על ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָּגּדלּוהּו
אֹותם  ולמׁש ּבתׁשּובה, להחזירן ראּוי ,לפיכ ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָֹׁשּתעּו.
אדם  ימהר ולא הּתֹורה; לאיתן ׁשּיחזרּו עד ׁשלֹום, ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבדרכי

.להרגן  ְְָָ
אחד „. חכם הּוא - ּבּתֹורה האמּור ממרא זקן ְֲֵֵֶַַָָָָָָָָאבל

קּבלה ּבידֹו ׁשּיׁש יׂשראל בתושבע"פ]מחכמי מודה ודן [- , ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
יׂשראל, חכמי ּכל ויֹורּו ׁשּידּונּו ּכמֹו ּתֹורה ּבדיני ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָּומֹורה
ולא  הּגדֹול, ּדין ּבית עם הּדינין מן ּבדין מחלקת לֹו ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּבאה
ׁשּלא  לעׂשֹות והֹורה עליהם חלק אּלא לדבריהם ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחזר
חלק  לֹו ויׁש ּומתוּדה, מיתה; עליו ּתֹורה ּגזרה - ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָּכהֹוראתם

הּבא. והם לעֹולם קּבל והּוא ּדנין, והן ּדן ׁשהּוא ּפי  על אף ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּדין  ּבית רצּו ואם ּכבֹוד; להם חלקה הּתֹורה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָקּבלּו
ירּבּו ׁשּלא ּכדי יכֹולין, אינן - ּולהּניחֹו ּכבֹודם, על ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹלמחל

ּביׂשראל. ְְֲִֵֶַָֹמחלקת
ׁשהּגיע ‰. חכם ׁשּיהיה עד מיתה, חּיב ממרא זקן ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין

סמּו ּדין [מוסמך]להֹוראה, ּבית על ויחלק ּבסנהדרין, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ
אֹו חּטאת, ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבדבר
ּפי  על הּוא יעׂשה אֹו ּכהֹוראתֹו, לעׂשֹות ויֹורה ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָּבתפּלין;
אבל  הּגזית. ּבלׁשּכת יֹוׁשבין והן עליהן, ויחלק ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹהֹוראתֹו;
- לעׂשֹות והֹורה להֹוראה, הּגיע ׁשּלא ּתלמיד היה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹאם
ׁשּלא  מי לּמׁשּפט", דבר מּמ יּפלא "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּפטּור,

מפלא[ייעלם]יּפלא ּדבר  אּלא וקשה]מּמּנּו .[עמוק ְִִֵֶֶָָָָָֻ
.Â ולּמד וׁשנה וחלק ּדין, ּבית ׁשל מפלא חכם ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֻהיה

ּפטּור  - לעׂשֹות הֹורה לא אבל ּכדבריו, ׁשּנאמר:לאחרים , ְֱֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
יֹורה  אּלא ּבזדֹון, ׁשּיאמר לא - בזדֹון" יעׂשה אׁשר ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ"והאיׁש

ּבעצמֹו. הּוא יעׂשה אֹו ְְֲֲֶַַַלעׂשֹות
.Êלמקֹומן[לסנהדרין]מצאן הגזית]חּוץ לשכת והמרה [- , ְְְְִִָָָָ

הּמקֹום", אל ועלית "וקמּת ׁשּנאמר: ּפטּור, - ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעליהם
ּבהם  וכּיֹוצא אּלּו וכל מיתה. לֹו ּגֹורם ׁשהּמקֹום ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמלּמד
לנּדֹותם  הּגדֹול ּדין לבית יׁש - הּמיתה מן ּפטּורין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשהם
להם  ּׁשּיראה מה ּכפי מּללּמד ּולמנעם ּולהּכֹותם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּולהפריׁשם

.לכ צרי ְִֶַָָָָׁשהּדבר
.Áּבֹו ויֹורה ּדבר, ׁשּיּפלא ּבעת ממרא? זקן ּדנין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוכיצד

ּבדבר  ּבין ּבעיניו, ׁשּיראה ּבדבר ּבין להֹוראה, הּמּגיע ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָחכם
עֹולין  עּמֹו והחֹולקין הּוא הרי - מרּבֹותיו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָׁשּקּבל
ואֹומרים  הּבית; הר ּפתח ׁשעל ּדין לבית ּובאין ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָלירּוׁשלים,
ואם  מּוטב. וקּבל, ׁשמע אם הּדין'. הּוא ּכ' ּדין: ּבית ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָלהם
ּגם  ואֹומרים העזרה, ּפתח ׁשעל ּדין לבית ּכּלן ּבאין - ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלאו
ואם  להם. ילכּו וקּבל, ׁשמע אם הּדין'. הּוא ּכ' להם: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהם
ׁשּמּׁשם  הּגזית, ׁשּבלׁשּכת הּגדֹול ּדין לבית ּבאין ּכּלן - ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלאו
ההּוא, הּמקֹום "מן ׁשּנאמר: יׂשראל, לכל יֹוצאת ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָּתֹורה

ה'" יבחר הּדין';אׁשר הּוא ּכ' להם: אֹומרין ּדין ּובית . ְְֲִִִִֵֶֶַַָָ
לעירֹו, ּדין ּבית על ׁשחלק החכם זה חזר ּכּלן. ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻויֹוצאין
הֹורה  ּפטּור; זה הרי - למּוד ׁשהּוא ּכדר ולּמד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָוׁשנה
צרי ואינֹו מיתה, חּיב - ּכהֹוראתֹו ׁשעׂשה אֹו ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָלעׂשֹות,
אּלא  לֹו; ׁשֹומעין אין לדבריו, טעם נתן אפּלּו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהתראה.
לאחרים  ׁשהֹורה אֹו ּכהֹוראתֹו, ׁשעׂשה עדים ׁשּבאּו ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכיון

ׁשּבעירֹו ּדין לבית למיתה ּדינֹו ּגֹומרין - ותֹופׂשין לעׂשֹות . ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָ
אֹותֹו ממיתין ואין לירּוׁשלים. מּׁשם אֹותֹו ּומעלין ְְֲִִִִִִֵַַָָאֹותֹו,
חּוץ  ׁשּיצא הּגדֹול ּדין ּבבית ולא ׁשּבעירֹו, ּדין ּבבית ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹלא
ׁשּבירּוׁשלים. הּגדֹול ּדין לבית אֹותֹו מעלין אּלא ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלירּוׁשלים,
ׁשּנאמר: - ּברגל אֹותֹו וחֹונקין הרגל, עד אֹותֹו ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָּומׁשּמרין
ׁשּצרי מּכלל ויראּו", יׁשמעּו [העם] (יׂשראל) ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָ"וכל
ועדים  ממרא, זקן - הכרזה צריכין וארּבעה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָהכרזה.
נאמר: ּבכּלם ׁשהרי ּומֹורה; סֹורר ּובן והּמסית, ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻזֹוממין,

ויראּו". ְְְִִָ"יׁשמעּו

ה'תשע"ה  מרחשון כ"ב קודש שבת יום

ד  ¤¤ּפרק
ּכרת,‡. זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּבדבר ּדין ּבית על ׁשחלק ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָזקן

ּבין  מּתיר, והּוא אֹוסרין הן ׁשהיּו ּבין - חּטאת ׁשגגתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָועל
אפּלּו מיתה. חּיב זה הרי - אֹוסר והּוא מּתירין הן ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשהיּו
מרּבֹותי', קּבלּתי ּכ' ואמר: הּקּבלה, מּפי אֹומר הּוא ְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָהיה
הֹואיל  - נֹותן' ׁשהּדין ּבעינינּו נראה ּכ' אֹומרים: ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָוהם
זה  הרי - לעׂשֹות ׁשהֹורה אֹו ועׂשה ּבּדבר, עליהם ְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוחלק
מּפי  מֹורים הם היּו אם לֹומר, צרי ואין מיתה. ְִִִִִִֵֵַַָָָָחּיב
ׁשּגזרּו הּגזרֹות מן ּבגזרה עליהן חלק אם וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּקּבלה.
ׁשהּתיר  ּכגֹון ּכרת, ּובזדֹונֹו חּטאת ּבׁשגגתֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבדבר
ּבהניה  אסרֹו אֹו ׁשּׁשית, ּבׁשעה עׂשר ארּבעה יֹום ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָָָהחמץ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מיתה; חּיב זה הרי - חמיׁשית ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבׁשעה

חּטאת ·. ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּדבר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאחד
ׁשחּיבין  ּדבר לידי הּמביא ּבדבר ׁשּנחלק אֹו ּבֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנחלקּו

חּטאת  ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו זֹועל ּבאּׁשה נחלקּו ּכיצד? . ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּבאּׁשה  מטּמא זה ּדם מראה אם אינּה, אֹו ערוה היא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאם
לדה, טמאה אינּה אֹו לדה טמאה זֹו אם מטּמא, אינֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָאֹו
וכל  מּתר, אֹו אסּור זה חלב אם זבה, אינּה אֹו זבה זֹו ְִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻאם
ּכרת  זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּבדבר חלק זה הרי - ּבאּלּו ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכּיֹוצא
ׁשחּיבין  ּדבר לידי הּמביא ּדבר וכיצד חּטאת. ׁשגגתֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָועל
ּבעּבּור  ׁשּנחלקּו ּכגֹון חּטאת? ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָעל

מעּברין אם אדר[רק]הּׁשנה, ּבכל אֹו הּפּורים [גם עד ְְְֲִִִַַַַָָָָ
לעבר] ניתן פורים לידי אחרי מביא ׁשּזה חּיב, זה הרי -ֲִִֵֵֵֶֶֶַָ

ממֹונֹות, מּדיני ּבדין נחלקּו אם וכן ּבפסח. חמץ ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָאכילת
לדבריו  חּיב: זה הרי - ממֹונֹות ּדיני ׁשּדנּו הּדּינין ּבמנין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאֹו
ועל  נטל ּכדין - מּמּנּו ׁשּנטל ּכל לזה, חּיב ׁשּזה אחד ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשל
ׁשאמר  אֹו ּפטּור, ׁשאֹומר זה ׁשל ולדבריו נטל; ּדין ּבית ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפי
ואם  ּבידֹו, הּוא ּגזל ׁשּנטל ּכל - לדּון ראּויין אּלּו ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשאין
- נטל ׁשּלֹו האֹומר ּולדברי מקּדׁשת; אינּה אּׁשה ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻקּדׁש
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ה'תשע"ה  מרחשון כ' חמישי יום

ב  ¤¤ּפרק
הּמּדֹות‡. מן ּבאחת ׁשּדרׁשּו הּגדֹול ּדין [שהתורה ּבית ְְִִִֵֶַַַַָָ

בהן] ּדין,נדרשת ודנּו ,ּכ ׁשהּדין ּבעיניהם ּׁשּנראה מה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכפי
לסּתר  אחר טעם לֹו ונראה אחר, ּדין ּבית אחריהם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹועמד
ּבעיניו, ּׁשּיראה מה ּכפי ודן סֹותר, זה הרי - הּדין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹותֹו
אּתה  אין - ההם" ּבּימים יהיה אׁשר הּׁשפט "אל ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

.ׁשּבדֹור ּדין ּבית אחר אּלא ללכת, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָחּיב
מנהג,·. והנהיגּו ּתּקנה, התקינּו אֹו ּגזרה, ׁשּגזרּו ּדין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּבית

הּדבר יׂשראל ּופׁשט אחר,ּבכל ּדין ּבית אחריהם ועמד , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ואֹותּה הּתּקנה אֹותּה ולעקר הראׁשֹונים ּדברי לבּטל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּובּקׁש
מן  ּגדֹול ׁשּיהיה עד יכֹול, אינֹו - הּמנהג ואֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּגזרה

ּובמנין. ּבחכמה לא הראׁשֹונים אבל ּבחכמה ּגדֹול היה ְְְְְְֲִִִָָָָָָָָָָֹ
את  לבּטל יכֹול אינֹו - ּבחכמה לא אבל ּבמנין ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹּבמנין,
אֹו הראׁשֹונים ּגזרּו ׁשּבגללֹו הּטעם ּבטל אפּלּו ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָּדבריו;
ּגדֹולים  ׁשּיהיּו עד לבּטל, יכֹולין האחרֹונים אין - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָהתקינּו
ּובית  ּדין ּבית וכל הֹואיל ּבמנין, ּגדֹולים יהיּו והיא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָמהן.
ׁשהסּכימּו הּדֹור חכמי מנין זה הּוא? ואחד ׁשבעים ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָּדין

ּבֹו. חלקּו ולא הּגדֹול, ּדין ּבית ׁשאמרּו הּדבר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹוקּבלּו
ּכדי ‚. אֹותן אסרּו ׁשּלא ּבדברים אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹּבּמה

ׁשראּו ּדברים אבל ּתֹורה. ּדיני ּבׁשאר אּלא סיג, ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָלעׂשֹות
ּפׁשט  אם - סיג לעׂשֹות אֹותֹו, לאסר אֹו לגזר ּדין ְְֱֲִִִֵֶַַָָֹֹּבית

יׂשראל  ּבכל לעקרן אּסּורן יכֹול אחר הּגדֹול ּדין ּבית אין - ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ
הראׁשֹונים. מן ּגדֹול היה אפּלּו ְֲִִִִִַָָָָָּולהּתירן,

ּדב „. אף לעקר ּדין לבית אּלּוויׁש שמשום רים גזרות -] ְְְֲִִֵֵֵַַָֹ
-סייג] הראׁשֹונים מן קטן ׁשהּוא ּפי על אף ׁשעה, ְִִִִִֶַַָָָָָלפי

ׁשאפּלּו עצמּה; ּתֹורה מּדברי חמּורין אּלּו ּגזרֹות יהּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּלא
ׁשעה. הֹוראת אֹותן, לעקר ּדין ּבית לכל יׁש - ּתֹורה ְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹּדברי
ׁשּלא  ּכדי סיג, ולעׂשֹות הּדת לחּזק ׁשראּו ּדין ּבית ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכיצד?
ׁשּלא  ועֹונׁשין ּכּדין, ׁשּלא מּכין - הּתֹורה על העם ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹיעברּו
ּכ ׁשהלכה ואֹומרין לדֹורֹות, הּדבר קֹובעין אין אבל ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָּכּדין;
לעבר  אֹו עׂשה, מצות לבּטל ׁשעה לפי ראּו אם וכן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹהיא.
להּציל  אֹו לּדת, רּבים להחזיר ּכדי תעׂשה, לא מצות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָֹעל
מה  לפי עֹוׂשין - אחרים ּבדברים מּלהּכׁשל מּיׂשראל ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַָָָרּבים
זה, ׁשל רגלֹו אֹו ידֹו חֹות ׁשהרֹופא ּכׁשם צריכה. ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּׁשהּׁשעה
הּזמּנים  מן ּבזמן מֹורים ּדין ּבית ּכ - ּכּלֹו ׁשּיחיה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֻּכדי
- ּכּלן ׁשּיתקּימּו ּכדי ׁשעה, לפי מצוֹות מקצת על ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֻלעבר
אחת, ׁשּבת עליו 'חּלל הראׁשֹונים: חכמים ׁשאמרּו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכדר

הרּבה'. ׁשּבתֹות ׁשּיׁשמר ְְְִֵֵֶַַָֹּכדי
אֹו‰. ּתּקנה, לתּקן אֹו ּגזרה, לגזר להם ׁשּנראה ּדין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבית

אם  ּתחּלה, ולידע ּבּדבר, להתיּׁשב צריכין - מנהג ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָלהנהיג
יכֹולין  הּצּבּור רב אין אֹו ּבּה, לעמד יכֹולין הּצּבּור ְְֲִִִִֵַַַָֹֹֹרב

זה  ּבדבר אּלא לעמד הּצּבּור, על ּגזרה ּגֹוזרין אין ּולעֹולם . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּבּה. לעמד יכֹולין הּצּבּור רב ּכן ְֲִִִֵַַָֹֹאם

.Â יכֹולין הּצּבּור ׁשרב ודּמּו ּגזרה, ּדין ּבית ׁשּגזרּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹהרי

ּפקּפקּו אֹותּה, ׁשּגזרּו ואחר ּבּה, ּבּה[זלזלו]לעמד העם ְְְְֲִֶַַַָָָָָָֹ
לכף  רּׁשאין ואינן ּבטלה, זֹו הרי - הּצּבּור ּברב ּפׁשטה ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹֹולא

ּבּה. ללכת העם ֶֶֶָָָָאת
.Ê ׁשנים ּכן הּדבר ועמד יׂשראל, ּבכל ׁשּפׁשטה ודּמּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָּגזרּו

ּבכל  ּובדק אחר, ּדין ּבית עמד מרּבה זמן ּולאחר ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֻרּבֹות,
- יׂשראל ּבכל ּפֹוׁשטת הּגזרה אֹותּה ׁשאין וראה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָיׂשראל
ּדין  ּבית מאֹותֹו ּפחֹות היה ואפּלּו לבּטלּה; רׁשּות לֹו ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָיׁש

לבּטל  לֹו יׁש ּובמנין, ּבחכמה .הראׁשֹון ְְְְְִִֵֵַָָָָ
.Áּדברים ׁשני ׁשהּתיר ּדין ּבית גזירות]וכל ימהר [- אל , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשליׁשי. ּדבר ְְִִִַָָלהּתיר
.Ëּדין לבית ויׁש ויעמד הֹואיל הּמּתר ּדבר ולאסר לגזר ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֻ

ׁשעה  לפי ּתֹורה אּסּורי להּתיר להן יׁש וכן לדֹורֹות, ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָאּסּורֹו
תגרע  ולא עליו, תסף "לא ּתֹורה, ׁשהזהירה זה הּוא מה -ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹ
מהם, לגרע ולא ּתֹורה ּדברי על להֹוסיף ׁשּלא - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹמּמּנּו"?
ּבּתֹורה  ּבין הּתֹורה, מן ׁשהּוא לעֹולם הּדבר ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹולקּבע
ּבּתֹורה: ּכתּוב הרי ּכיצד? ּפה. ׁשּבעל ּבּתֹורה ּבין ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבכתב,

הּׁשמּועה ּומּפי אּמֹו", ּבחלב ּגדי תבּׁשל [ממשרע"ה]"לא ְְְֲִִִִֵֵַַַָֹ
א  הּכתּוב ׁשּזה ּבין למדּו, - ּבחלב ּבׂשר ולאכל לבּׁשל סר ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּבחלב  מּתר עֹוף, ּבׂשר אבל חּיה; ּבׂשר ּבין ּבהמה, ְְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָֻּבׂשר
הרי  ּבחלב, חּיה ּבׂשר ויּתיר ּדין ּבית יבֹוא אם הּתֹורה. ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָמן
הּגדי, ּבכלל ׁשהּוא ויאמר העֹוף, ּבׂשר יאסר ואם ּגֹורע; ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹזה
אמר: אם אבל מֹוסיף. זה הרי - הּתֹורה מן אסּור ְֲֲִִִֵֶַַָָָָוהּוא
לעם  ונֹודיע אֹותֹו, נאסר ואנּו הּתֹורה, מן מּתר העֹוף ְְְֱִִֶַַַָָָָָָֹֻ'ּבׂשר
'העֹוף  ויאמרּו: חרבה, הּדבר מן יבֹוא ׁשּלא ּגזרה, ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשהּוא
לא  ׁשהרי מּתרת החּיה ּכ ּבּתֹורה, נתּפרׁש ׁשּלא מּפני ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻמּתר
חּוץ  מּתר, הּבהמה ּבׂשר 'אף לֹומר: אחר ויבֹוא ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָֻנתּפרׁשה';
ּבחלב  מּתר העז ּבׂשר 'אף לֹומר: אחר ויבֹוא העז'; ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָֻמן
מינֹו'; ׁשהיא "אּמֹו", אּלא נאמר ׁשּלא הּכבׂשה, אֹו ְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהּפרה
ׁשּלא  מּתר, אּמֹו ׁשאינּה העז ּבחלב 'אף לֹומר: אחר ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻויבֹוא
ואפּלּו ּבחלב, ּבׂשר ּכל נאסר לפיכ "אּמֹו"'. אּלא ְְֱֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹנאמר
וכן  לּתֹורה. סיג עֹוׂשה אּלא מֹוסיף, זה אין - עֹוף' ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָּבׂשר

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

ה'תשע"ה  מרחשון כ"א שישי יום

ג  ¤¤ּפרק
ממרא ‡. זקן אינֹו ּפה, ׁשּבעל ּבּתֹורה מאמין ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמי

ּבּתֹורה  ּביד האמּור ּומיתתֹו הּמינים, ּבכלל זה הרי אּלא , ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
אדם. ָָָּכל

.·- ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ּכֹופר ׁשהּוא ׁשּנתּפרסם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמאחר
-]מֹורידין מעלין[לבור סכנה]ולא בזמן - ּכׁשאר [מהבור , ְְֲִִִִַָֹ

הּׁשמים'הּמ מן ּתֹורה 'אין והאֹומרין והאּפיקֹורֹוסין ינים ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָ
ואינן  יׂשראל, ּבכלל אינן אּלּו ּכל והמׁשּמדין; ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻוהּמֹוסרין
ההֹורג  ּכל אּלא ּדּינין; ולא התראה ולא עדים לא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹצריכין

מכׁשֹול. והסיר ּגדֹולה מצוה עׂשה מהם, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָאחד
ּפה ‚. ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשּכפר ּבאיׁש אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבּמה

הּקּלה, ּדעּתֹו אחר והל לֹו, ׁשּנראּו ּובדברים ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָמּמחׁשבּתֹו,
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וכן  ּתחּלה; ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה וכפר לּבֹו, ׁשרירּות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָואחר
ּבניהם, ּובני הּטֹועים אֹותן ּבני אבל אחריו. הּטֹועים ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּכל
עליו  אֹותם וגּדלּו ּבמינּות, ונֹולדּו אבֹותם אֹותם ְְְְְֲִִִִֶָָָָָׁשהּדיחּו
על  הּגֹוים וגּדלּוהּו הּגֹוים לבין ׁשּנׁשּבה ּכתינֹוק הן הרי -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָ
ׁשהיה  ּכ אחר ׁשּׁשמע ּפי על ואף אנּוס; ׁשהּוא ְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָּדתם,
ׁשהרי  ּכאנּוס, הּוא הרי - ודתם הּיהּודים וראה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָיהּודי,
אבֹותיהם  ּבדרכי האֹוחזים אּלּו ּכ טעּותם. על ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָּגּדלּוהּו
אֹותם  ולמׁש ּבתׁשּובה, להחזירן ראּוי ,לפיכ ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָֹׁשּתעּו.
אדם  ימהר ולא הּתֹורה; לאיתן ׁשּיחזרּו עד ׁשלֹום, ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבדרכי

.להרגן  ְְָָ
אחד „. חכם הּוא - ּבּתֹורה האמּור ממרא זקן ְֲֵֵֶַַָָָָָָָָאבל

קּבלה ּבידֹו ׁשּיׁש יׂשראל בתושבע"פ]מחכמי מודה ודן [- , ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
יׂשראל, חכמי ּכל ויֹורּו ׁשּידּונּו ּכמֹו ּתֹורה ּבדיני ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָּומֹורה
ולא  הּגדֹול, ּדין ּבית עם הּדינין מן ּבדין מחלקת לֹו ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּבאה
ׁשּלא  לעׂשֹות והֹורה עליהם חלק אּלא לדבריהם ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחזר
חלק  לֹו ויׁש ּומתוּדה, מיתה; עליו ּתֹורה ּגזרה - ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָּכהֹוראתם

הּבא. והם לעֹולם קּבל והּוא ּדנין, והן ּדן ׁשהּוא ּפי  על אף ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּדין  ּבית רצּו ואם ּכבֹוד; להם חלקה הּתֹורה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָקּבלּו
ירּבּו ׁשּלא ּכדי יכֹולין, אינן - ּולהּניחֹו ּכבֹודם, על ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹלמחל

ּביׂשראל. ְְֲִֵֶַָֹמחלקת
ׁשהּגיע ‰. חכם ׁשּיהיה עד מיתה, חּיב ממרא זקן ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין

סמּו ּדין [מוסמך]להֹוראה, ּבית על ויחלק ּבסנהדרין, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ
אֹו חּטאת, ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבדבר
ּפי  על הּוא יעׂשה אֹו ּכהֹוראתֹו, לעׂשֹות ויֹורה ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָּבתפּלין;
אבל  הּגזית. ּבלׁשּכת יֹוׁשבין והן עליהן, ויחלק ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹהֹוראתֹו;
- לעׂשֹות והֹורה להֹוראה, הּגיע ׁשּלא ּתלמיד היה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹאם
ׁשּלא  מי לּמׁשּפט", דבר מּמ יּפלא "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּפטּור,

מפלא[ייעלם]יּפלא ּדבר  אּלא וקשה]מּמּנּו .[עמוק ְִִֵֶֶָָָָָֻ
.Â ולּמד וׁשנה וחלק ּדין, ּבית ׁשל מפלא חכם ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֻהיה

ּפטּור  - לעׂשֹות הֹורה לא אבל ּכדבריו, ׁשּנאמר:לאחרים , ְֱֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
יֹורה  אּלא ּבזדֹון, ׁשּיאמר לא - בזדֹון" יעׂשה אׁשר ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ"והאיׁש

ּבעצמֹו. הּוא יעׂשה אֹו ְְֲֲֶַַַלעׂשֹות
.Êלמקֹומן[לסנהדרין]מצאן הגזית]חּוץ לשכת והמרה [- , ְְְְִִָָָָ

הּמקֹום", אל ועלית "וקמּת ׁשּנאמר: ּפטּור, - ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעליהם
ּבהם  וכּיֹוצא אּלּו וכל מיתה. לֹו ּגֹורם ׁשהּמקֹום ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמלּמד
לנּדֹותם  הּגדֹול ּדין לבית יׁש - הּמיתה מן ּפטּורין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשהם
להם  ּׁשּיראה מה ּכפי מּללּמד ּולמנעם ּולהּכֹותם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּולהפריׁשם

.לכ צרי ְִֶַָָָָׁשהּדבר
.Áּבֹו ויֹורה ּדבר, ׁשּיּפלא ּבעת ממרא? זקן ּדנין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוכיצד

ּבדבר  ּבין ּבעיניו, ׁשּיראה ּבדבר ּבין להֹוראה, הּמּגיע ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָחכם
עֹולין  עּמֹו והחֹולקין הּוא הרי - מרּבֹותיו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָׁשּקּבל
ואֹומרים  הּבית; הר ּפתח ׁשעל ּדין לבית ּובאין ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָלירּוׁשלים,
ואם  מּוטב. וקּבל, ׁשמע אם הּדין'. הּוא ּכ' ּדין: ּבית ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָלהם
ּגם  ואֹומרים העזרה, ּפתח ׁשעל ּדין לבית ּכּלן ּבאין - ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלאו
ואם  להם. ילכּו וקּבל, ׁשמע אם הּדין'. הּוא ּכ' להם: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהם
ׁשּמּׁשם  הּגזית, ׁשּבלׁשּכת הּגדֹול ּדין לבית ּבאין ּכּלן - ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלאו
ההּוא, הּמקֹום "מן ׁשּנאמר: יׂשראל, לכל יֹוצאת ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָּתֹורה

ה'" יבחר הּדין';אׁשר הּוא ּכ' להם: אֹומרין ּדין ּובית . ְְֲִִִִֵֶֶַַָָ
לעירֹו, ּדין ּבית על ׁשחלק החכם זה חזר ּכּלן. ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻויֹוצאין
הֹורה  ּפטּור; זה הרי - למּוד ׁשהּוא ּכדר ולּמד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָוׁשנה
צרי ואינֹו מיתה, חּיב - ּכהֹוראתֹו ׁשעׂשה אֹו ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָלעׂשֹות,
אּלא  לֹו; ׁשֹומעין אין לדבריו, טעם נתן אפּלּו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהתראה.
לאחרים  ׁשהֹורה אֹו ּכהֹוראתֹו, ׁשעׂשה עדים ׁשּבאּו ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכיון

ׁשּבעירֹו ּדין לבית למיתה ּדינֹו ּגֹומרין - ותֹופׂשין לעׂשֹות . ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָ
אֹותֹו ממיתין ואין לירּוׁשלים. מּׁשם אֹותֹו ּומעלין ְְֲִִִִִִֵַַָָאֹותֹו,
חּוץ  ׁשּיצא הּגדֹול ּדין ּבבית ולא ׁשּבעירֹו, ּדין ּבבית ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹלא
ׁשּבירּוׁשלים. הּגדֹול ּדין לבית אֹותֹו מעלין אּלא ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלירּוׁשלים,
ׁשּנאמר: - ּברגל אֹותֹו וחֹונקין הרגל, עד אֹותֹו ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָּומׁשּמרין
ׁשּצרי מּכלל ויראּו", יׁשמעּו [העם] (יׂשראל) ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָ"וכל
ועדים  ממרא, זקן - הכרזה צריכין וארּבעה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָהכרזה.
נאמר: ּבכּלם ׁשהרי ּומֹורה; סֹורר ּובן והּמסית, ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻזֹוממין,

ויראּו". ְְְִִָ"יׁשמעּו

ה'תשע"ה  מרחשון כ"ב קודש שבת יום

ד  ¤¤ּפרק
ּכרת,‡. זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּבדבר ּדין ּבית על ׁשחלק ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָזקן

ּבין  מּתיר, והּוא אֹוסרין הן ׁשהיּו ּבין - חּטאת ׁשגגתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָועל
אפּלּו מיתה. חּיב זה הרי - אֹוסר והּוא מּתירין הן ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשהיּו
מרּבֹותי', קּבלּתי ּכ' ואמר: הּקּבלה, מּפי אֹומר הּוא ְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָהיה
הֹואיל  - נֹותן' ׁשהּדין ּבעינינּו נראה ּכ' אֹומרים: ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָוהם
זה  הרי - לעׂשֹות ׁשהֹורה אֹו ועׂשה ּבּדבר, עליהם ְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוחלק
מּפי  מֹורים הם היּו אם לֹומר, צרי ואין מיתה. ְִִִִִִֵֵַַָָָָחּיב
ׁשּגזרּו הּגזרֹות מן ּבגזרה עליהן חלק אם וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּקּבלה.
ׁשהּתיר  ּכגֹון ּכרת, ּובזדֹונֹו חּטאת ּבׁשגגתֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבדבר
ּבהניה  אסרֹו אֹו ׁשּׁשית, ּבׁשעה עׂשר ארּבעה יֹום ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָָָהחמץ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מיתה; חּיב זה הרי - חמיׁשית ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבׁשעה

חּטאת ·. ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּדבר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאחד
ׁשחּיבין  ּדבר לידי הּמביא ּבדבר ׁשּנחלק אֹו ּבֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנחלקּו

חּטאת  ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו זֹועל ּבאּׁשה נחלקּו ּכיצד? . ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּבאּׁשה  מטּמא זה ּדם מראה אם אינּה, אֹו ערוה היא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאם
לדה, טמאה אינּה אֹו לדה טמאה זֹו אם מטּמא, אינֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָאֹו
וכל  מּתר, אֹו אסּור זה חלב אם זבה, אינּה אֹו זבה זֹו ְִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻאם
ּכרת  זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּבדבר חלק זה הרי - ּבאּלּו ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכּיֹוצא
ׁשחּיבין  ּדבר לידי הּמביא ּדבר וכיצד חּטאת. ׁשגגתֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָועל
ּבעּבּור  ׁשּנחלקּו ּכגֹון חּטאת? ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָעל

מעּברין אם אדר[רק]הּׁשנה, ּבכל אֹו הּפּורים [גם עד ְְְֲִִִַַַַָָָָ
לעבר] ניתן פורים לידי אחרי מביא ׁשּזה חּיב, זה הרי -ֲִִֵֵֵֶֶֶַָ

ממֹונֹות, מּדיני ּבדין נחלקּו אם וכן ּבפסח. חמץ ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָאכילת
לדבריו  חּיב: זה הרי - ממֹונֹות ּדיני ׁשּדנּו הּדּינין ּבמנין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאֹו
ועל  נטל ּכדין - מּמּנּו ׁשּנטל ּכל לזה, חּיב ׁשּזה אחד ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשל
ׁשאמר  אֹו ּפטּור, ׁשאֹומר זה ׁשל ולדבריו נטל; ּדין ּבית ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפי
ואם  ּבידֹו, הּוא ּגזל ׁשּנטל ּכל - לדּון ראּויין אּלּו ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשאין
- נטל ׁשּלֹו האֹומר ּולדברי מקּדׁשת; אינּה אּׁשה ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻקּדׁש
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ונמצא  חּטאת. מביא ּובׁשֹוגג ּכרת, ענּוׁש ּבמזיד עליה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָהּבא
ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּדבר לידי מביא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהּדבר

ז  אם מּכֹות, ּבדיני נחלקּו אם וכן אֹוחּטאת. מלקּות חּיב ה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
זה  הרי - ּבפניהם ׁשּלֹוקין הּדּינין ּבמנין ׁשחלק אֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאינֹו,
ּבֹו, הם חֹובלין - לֹוקה אינֹו האֹומר לדברי ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָחּיב;
האֹומר  ּולדברי נֹוטל; ּכדין מהן, ׁשּיּטל וכל לׁשּלם, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹוחּיבין
קּדׁש ואם ּבידֹו, הּוא ּגזל מהם ׁשּיּטל ּכל - הּוא מלקּות ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּבן

ּבערכין נחלקּו אם וכן מקּדׁשת. אינּה אּׁשה פלוני ּבֹו ['ערך ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
למקדש'] - ּבחרמיןעלי אם אֹו וספק מוחרמים', ['נכסיי ֲִַָ

לכהנים] או למקדש -כיוון חּיב אינֹו אֹו לּתן חּיב זה אם ,ִִֵֵֶַַָָ
אם  - לּתן חּיב אינֹו האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; זה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי
אינּה אּׁשה ּבֹו והמקּדׁש ּגזל, זה הרי - מּמּנּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָלקחּו
נפּדּו אם הּקדׁשים, ּבפדיֹון עליהם חלק אם וכן ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻמקּדׁשת.
זה  אין האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי - נפּדּו לא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹאֹו
ּבעריפת  נחלקּו מקּדׁשת. אינּה אּׁשה ּבֹו קּדׁש אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻּפדיֹון,

בדרך]העגלה חלל נמצא אם חּיבין [שמביאים אּלּו אם , ְִִֵֶַָָָ
האֹומר  לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי - חּיבין אינן אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלהביא
אּׁשה  ּבּה והמקּדׁש ּבהניה, אסּורה היא הרי - להביא ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָחּיבין
נחלקּו אם וכן ּבערלה. נחלקּו אם וכן מקּדׁשת. ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻאינּה
הרי  - הּבית לבעל אֹו לענּיים זה אם ּופאה, ׁשכחה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבלקט
ּגזל  זה הרי - הּבית לבעל האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה
חלק  אם וכן מקּדׁשת. אינּה אּׁשה ּבֹו קּדׁש ואם העני, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּביד
נגעי  אֹו ּבׂשר נגעי ּכגֹון הּטמאֹות, מאבֹות ּבאב ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָֻעליהם

ז  הרי - ּבגדים נגעי אֹו האֹומר ּבּתים לדברי ׁשהרי חּיב; ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ּולדברי  קדׁשים; ולאכל לּמקּדׁש להּכנס מּתר ְְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֻטהֹור,

ּכרת, ענּוׁש - ּבמזיד אכל אֹו נכנס אם טמא, ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָהאֹומר
אם  מצרע, ּבטהרת נחלקּו אם וכן חּטאת. מביא - ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָֹּובׁשֹוגג
ׂשֹוטה, ּבהׁשקאת נחלקּו אם וכן לֹו. אין אֹו טהרה לזה ְְְְְֳִֵֵֵֶֶַַָָָָָיׁש
ׁשהרי  חּיב; זה הרי - צריכה אינּה אֹו לׁשּתֹות צריכה זֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאם
הרי  ׁשּתׁשּתה, קדם הּבעל מת אם - צריכה האֹומר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלדברי
מתיּבמת. צריכה, אינּה האֹומר ּולדברי ליבם; אסּורה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָזֹו
מחלקת  היתה אם ולחקר לבּדק צריכין ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹוכן
ׁשני, דבר לידי מביא זה ודבר זה, ּדבר לידי מביאה ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָזֹו
על  ׁשחּיבין לדבר ּבּסֹוף יבֹוא אם ּדברים, מאה אחר ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָאפּלּו
והן  מקל הּזקן ׁשהיה ּבין - חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָזדֹונֹו
חּיב. זה הרי - מקּלין והן מחמיר הּוא ׁשהיה ּבין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמחמירין,

.‚- ּפטּור זה הרי ,ּכ לידי הּמחלקת ּתביא לא חּוץ ואם ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
טֹוטפת  להֹוסיף ׁשּמּתר הֹורה ּכיצד? ּבלבד. ּתפּלין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻמּמצות
זה  הרי - טֹוטפֹות חמׁש אֹותּה ויעׂשה ּבּתפּלין, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָחמיׁשית
ויביא  ּכהלכתן, ּבּתים ארּבעה ּכּתחּלה ׁשּיעׂשה והּוא, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָחּיב;
את  רֹואה ׁשאינֹו החיצֹון ׁשהּבית - ּבחיצֹון וידּבק ֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַחמיׁשי
מּפי  הלכה זה, ּדבר על ממרא זקן וחּיּוב ּפסּול. ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהאויר,
ּבדבר  ׁשחלק ּכגֹון מצוֹות, ּבׁשאר נחלקּו אם אבל ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָהּקּבלה.
וזה  'ּפסּול' אֹומר: זה ׁשֹופר, אֹו ציצית אֹו לּולב ְְִִִִֵֵֶֶָָָמּדברי
'לא  אֹומר: וזה חֹובתֹו' ידי 'יצא אֹומר: זה 'ּכׁשר', ְְֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹאֹומר:
הרי  - לטמאה' 'ׁשני אֹומר: וזה 'טהֹור' אֹומר: זה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָֻיצא',

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמיתה; מן ּפטּור ְִִֵֵֶֶַַָָָֹזה
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ה'תשע"ה  מרחשון ט"ז ראשון יום
יום ראשון ֿ ש "ק ט "ז ֿ כ "ב מרחשון 

ה'תשע"ה  מרחשון י"ז שני יום

ה'תשע"ה  מרחשון י"ח שלישי יום

ה'תשע"ה  מרחשון י"ט רביעי יום

ה'תשע"ה  מרחשון כ' חמישי יום

.ÂÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
- הרמ"ו ונטען,הּמצוה טֹוען ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

יאמר אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָֹוהּוא
זה" g)ּכי-הּוא ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַָ
(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד - זה "ּכי-הּוא :- eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiigאדם ּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמן
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

ה'תשע"ה  מרחשון כ"א שישי יום

.ÁÓ¯ .ÂÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ¯ÂÚÈ˘· ‰ÒÙ„ Â"Ó¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

- הרמ"ח והּואהּמצוה נחלֹות, ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: (xacnaאמרֹו ְְְִִִֵֵֶַָָ

(g ,fkּפי יֹורׁש הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָ
נתּבארּו ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָׁשנים,

ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה (o`kּדיני ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd `ian.

ה'תשע"ה  מרחשון כ"ב קודש שבת יום

.Ì„Â˜‰ ¯ÂÚÈ˘· ‰ÒÙ„ Á"Ó¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»
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i"yx
(„).‰˘Ó‰ È‰Î ˙‡Â שניים שהם כהונה, סגני

גדולים: ‰ÛÒ.לכהנים È¯ÓÂ˘ על הממונים אמרכלים
בידם: העזרה ומפתחות הבית, צרכי ·˘„ÂÓ˙כל

.ÔÂ¯„˜:קדרון ‡Ï.במישר ˙È· Ì¯ÙÚ ˙‡ ‡˘Â אל
ירבעם, שעשה המזבח את שם טמא אשר טמא, מקום

הבמות: כהני את עליו ··ÂÓ˙.(‰)ושרף ¯Ë˜ÈÂ
יהודה: בערי בבמות שקטרו ·˙È(Ê)ואותן ˙‡

.ÌÈ˘„˜‰:הזמה ·˙ÌÈ.בתי Ì˘ ˙Â‚¯Â‡:יריעות
(Ë).ÂÏÚÈ ‡Ï,זרה לעבודה בבמות שקטרו הכהנים

ה': מזבח על לשרת עוד יעלו ÂˆÓ˙.לא ÂÏÎ‡ Ì‡ ÈÎ

שמותרין  מכהונתם, יצאו לא זה בדבר אם כי כלומר
ואוכלין  חולקין מומין, כבעלי הם הרי בקדשים, לאכול

מקריבין: לא ÂˆÓ˙.אבל ÂÏÎ‡ לכל הדין והוא מנחות,
שהיו ‰˙ÙÂ˙.(È)הקדשים: שם ועל המולך, הוא

נהמת  את האב ישמע שלא בתופים, מקישים הכהנים
מולך, זרה עבודה של הצורה בידי נכוה כשהוא הבן

תופת: ‰ÌÈÒÂÒ.(È‡)קראוהו המשתחוים ‡˙ אותם
החמה  לקראת לצאת מוכנים סוסים להם היו לחמה,

ÍÏÓ.בבקר: Ô˙:שמו ·ÌÈ¯Â¯Ù.כך ידעתי ‡˘¯ לא
הם: מה

cec zcevn
(„).‰˘Ó‰ È‰Î ומשוח כסגן לו , שניים  שהמה  הכהנים 

‡Ï.מלחמה: ˙È·בה העמיד כי טומאה , מקום  היה  שם  כי
הזהב: עגל  ÂÎÂ'.(‰)ירבעם ¯Ë˜ÈÂ 'ÂÎÂ ˙È·˘‰ ביטל

בבמות, מקטרים  להיות  יהודה מלכי העמידו אשר הכמרים
ירושלים: וסביבות יהודה ÂÎÂ'.בערי ÌÈ¯Ë˜Ó‰ ˙‡Âאותם גם

˜„¯ÔÂ.(Â)השבית : ÏÁ·:להנחל ÙÚÏ¯.סמוך ˜„ÈÂשרפה
כעפר : דק  שהיתה ‰ÌÚ.עד  È·להם עובדים  שהיו אותם

לבזותם: כזאת ועשה  ‰˜„˘ÌÈ.(Ê)בחייהם, È˙·העשויים
האשרה: לעבודת המיוחדים  בהן, לומר:ÌÈ˙Î.לשבת  רצה 

ודוגמתו סביבה , לתלות  יד)יריעות  לז לבדים:(שמות בתים :
(Á).'ÂÎÂ ‡·ÈÂ:בתשובה להחזירם לירושלים הביאם לעכו ''ם, כומרים  נעשו אשר  אהרן , מזרע שםÓËÈÂ‡.הכהנים השליך

וכדומה : וכו':Ú·‚Ó.נבלות מגבע עמדו אשר ‰˘ÌÈ¯Ú.הבמות ˙ÂÓ·: השערים מול  עמדו Á˙Ù.אשר בפתח ,‡˘¯ ואשר כמו
לעצמה: זכרה מכולם  גדולה שהיתה ולפי ‡È˘.וכו' Ï‡Ó˘:העיר אל ÂÏÚÈ.(Ë)בבוא ‡Ï Í‡ מכל למוטב, שהחזירם עם 

ה':מ  במזבח  לעבוד הניחם לא  ÂˆÓ˙.קום ÂÏÎ‡:קדשים לשאר הדין  והוא  מצות, הנאפה מנחה , ‡Ì‰ÈÁ.משירי ÍÂ˙·רצה
וחולקין: עובדים  שאינם  מומין, כבעלי כן אם  והיו הכהנים, בין חלק  לקחו ‰˙ÙÂ˙.(È)לומר: מעבירים‡˙ שהיו המקום הוא 

יכמרו ולבל המדורות, בין  נשרף  כשהוא הבן נהמת  האב ישמע  לבל  בתופים , מכים שהיו שם על  כן ונקראה למולך , בניהם שם
È·Ú‰Ï¯.רחמיו: È˙Ï·Ï: למולך שם להעביר אדם לב על  עוד  יעלה  לבל ההוא , המקום טמא  לומר: כיÓ˘Ï˘.(È‡)רצה

וכו': לשכת  אל  ה ' לבית  בה שבאים  ממקום  בבוקר, לקראתו בהם  לרכוב השמש, לעבודת  סוסים מיחדים היו יהודה  מלכי
.˘Ó˘‰ ˙Â·Î¯Ó:ההם הסוסים בם משכו אשר 

oeiv zcevn
(„).ÛÒ‰ È¯ÓÂ˘: השוערים.ÔÂ¯„˜ ˙ÂÓ„˘· הסמוך במישור

קדרון: בטול :È·˘‰Â˙.(‰)לנחל כהני‰ÌÈ¯ÓÎ.ענין הם
וכן שחורים, הלובשים זרה ה)עבודה  י עליו(הושע וכמריו :

נתיצה :ı˙ÈÂ.(Ê)יגילו: מן‰˜„˘ÌÈ.מלשון המובדל  דבר
וכן קודש , בלשון נקרא  והאיסור, הטומאה בעבור ואף  האדם ,

ט) כב המלאה :(דברים תקדש  פן  :(‡È).˙·˘ÈÂ:בטול Ô˙ענין 
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ונמצא  חּטאת. מביא ּובׁשֹוגג ּכרת, ענּוׁש ּבמזיד עליה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָהּבא
ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבין ּדבר לידי מביא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהּדבר

ז  אם מּכֹות, ּבדיני נחלקּו אם וכן אֹוחּטאת. מלקּות חּיב ה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
זה  הרי - ּבפניהם ׁשּלֹוקין הּדּינין ּבמנין ׁשחלק אֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאינֹו,
ּבֹו, הם חֹובלין - לֹוקה אינֹו האֹומר לדברי ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָחּיב;
האֹומר  ּולדברי נֹוטל; ּכדין מהן, ׁשּיּטל וכל לׁשּלם, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹוחּיבין
קּדׁש ואם ּבידֹו, הּוא ּגזל מהם ׁשּיּטל ּכל - הּוא מלקּות ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּבן

ּבערכין נחלקּו אם וכן מקּדׁשת. אינּה אּׁשה פלוני ּבֹו ['ערך ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
למקדש'] - ּבחרמיןעלי אם אֹו וספק מוחרמים', ['נכסיי ֲִַָ

לכהנים] או למקדש -כיוון חּיב אינֹו אֹו לּתן חּיב זה אם ,ִִֵֵֶַַָָ
אם  - לּתן חּיב אינֹו האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; זה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי
אינּה אּׁשה ּבֹו והמקּדׁש ּגזל, זה הרי - מּמּנּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָלקחּו
נפּדּו אם הּקדׁשים, ּבפדיֹון עליהם חלק אם וכן ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻמקּדׁשת.
זה  אין האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי - נפּדּו לא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹאֹו
ּבעריפת  נחלקּו מקּדׁשת. אינּה אּׁשה ּבֹו קּדׁש אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻּפדיֹון,

בדרך]העגלה חלל נמצא אם חּיבין [שמביאים אּלּו אם , ְִִֵֶַָָָ
האֹומר  לדברי ׁשהרי חּיב; זה הרי - חּיבין אינן אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלהביא
אּׁשה  ּבּה והמקּדׁש ּבהניה, אסּורה היא הרי - להביא ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָחּיבין
נחלקּו אם וכן ּבערלה. נחלקּו אם וכן מקּדׁשת. ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻאינּה
הרי  - הּבית לבעל אֹו לענּיים זה אם ּופאה, ׁשכחה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבלקט
ּגזל  זה הרי - הּבית לבעל האֹומר לדברי ׁשהרי חּיב; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה
חלק  אם וכן מקּדׁשת. אינּה אּׁשה ּבֹו קּדׁש ואם העני, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּביד
נגעי  אֹו ּבׂשר נגעי ּכגֹון הּטמאֹות, מאבֹות ּבאב ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָֻעליהם

ז  הרי - ּבגדים נגעי אֹו האֹומר ּבּתים לדברי ׁשהרי חּיב; ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ּולדברי  קדׁשים; ולאכל לּמקּדׁש להּכנס מּתר ְְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֻטהֹור,

ּכרת, ענּוׁש - ּבמזיד אכל אֹו נכנס אם טמא, ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָהאֹומר
אם  מצרע, ּבטהרת נחלקּו אם וכן חּטאת. מביא - ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָֹּובׁשֹוגג
ׂשֹוטה, ּבהׁשקאת נחלקּו אם וכן לֹו. אין אֹו טהרה לזה ְְְְְֳִֵֵֵֶֶַַָָָָָיׁש
ׁשהרי  חּיב; זה הרי - צריכה אינּה אֹו לׁשּתֹות צריכה זֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאם
הרי  ׁשּתׁשּתה, קדם הּבעל מת אם - צריכה האֹומר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלדברי
מתיּבמת. צריכה, אינּה האֹומר ּולדברי ליבם; אסּורה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָזֹו
מחלקת  היתה אם ולחקר לבּדק צריכין ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹוכן
ׁשני, דבר לידי מביא זה ודבר זה, ּדבר לידי מביאה ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָזֹו
על  ׁשחּיבין לדבר ּבּסֹוף יבֹוא אם ּדברים, מאה אחר ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָאפּלּו
והן  מקל הּזקן ׁשהיה ּבין - חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָזדֹונֹו
חּיב. זה הרי - מקּלין והן מחמיר הּוא ׁשהיה ּבין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמחמירין,

.‚- ּפטּור זה הרי ,ּכ לידי הּמחלקת ּתביא לא חּוץ ואם ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
טֹוטפת  להֹוסיף ׁשּמּתר הֹורה ּכיצד? ּבלבד. ּתפּלין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻמּמצות
זה  הרי - טֹוטפֹות חמׁש אֹותּה ויעׂשה ּבּתפּלין, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָחמיׁשית
ויביא  ּכהלכתן, ּבּתים ארּבעה ּכּתחּלה ׁשּיעׂשה והּוא, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָחּיב;
את  רֹואה ׁשאינֹו החיצֹון ׁשהּבית - ּבחיצֹון וידּבק ֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַחמיׁשי
מּפי  הלכה זה, ּדבר על ממרא זקן וחּיּוב ּפסּול. ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהאויר,
ּבדבר  ׁשחלק ּכגֹון מצוֹות, ּבׁשאר נחלקּו אם אבל ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָהּקּבלה.
וזה  'ּפסּול' אֹומר: זה ׁשֹופר, אֹו ציצית אֹו לּולב ְְִִִִֵֵֶֶָָָמּדברי
'לא  אֹומר: וזה חֹובתֹו' ידי 'יצא אֹומר: זה 'ּכׁשר', ְְֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹאֹומר:
הרי  - לטמאה' 'ׁשני אֹומר: וזה 'טהֹור' אֹומר: זה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָֻיצא',

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמיתה; מן ּפטּור ְִִֵֵֶֶַַָָָֹזה
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ה'תשע"ה  מרחשון ט"ז ראשון יום
יום ראשון ֿ ש "ק ט "ז ֿ כ "ב מרחשון 

ה'תשע"ה  מרחשון י"ז שני יום

ה'תשע"ה  מרחשון י"ח שלישי יום

ה'תשע"ה  מרחשון י"ט רביעי יום

ה'תשע"ה  מרחשון כ' חמישי יום

.ÂÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
- הרמ"ו ונטען,הּמצוה טֹוען ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

יאמר אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָֹוהּוא
זה" g)ּכי-הּוא ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַָ
(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד - זה "ּכי-הּוא :- eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiigאדם ּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמן
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

ה'תשע"ה  מרחשון כ"א שישי יום

.ÁÓ¯ .ÂÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ¯ÂÚÈ˘· ‰ÒÙ„ Â"Ó¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

- הרמ"ח והּואהּמצוה נחלֹות, ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: (xacnaאמרֹו ְְְִִִֵֵֶַָָ

(g ,fkּפי יֹורׁש הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָ
נתּבארּו ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָׁשנים,

ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה (o`kּדיני ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd `ian.

ה'תשע"ה  מרחשון כ"ב קודש שבת יום

.Ì„Â˜‰ ¯ÂÚÈ˘· ‰ÒÙ„ Á"Ó¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»
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:íäéçà CBúa úBvî eìëà-íà ék íìLeøéa ýåýé çaæî-ìà úBîaä éðäk eìòééúôzä-úà ànèå ©«£ÆŸ£¥´©¨½¤¦§©¬§Ÿ̈−¦¨¨®¦¦²¦¨§¬©−§¬£¥¤«§¦¥´¤©½Ÿ¤
-éðá éâa øLà(éø÷-ïá):Cìnì Làa Bza-úàå Bða-úà Léà øéáòäì ézìáì ípäàéíéñeqä-úà úaLiå £¤−§¥´¤¤¦®Ÿ§¦§¦À§©£¦̧¦¹¤§¯§¤¦²¨¥−©«Ÿ¤©©§¥´¤©¦À

ì-ìà ýåýé-úéá àaî LîMì äãeäé éëìî eðúð øLàíéøåøta øLà ñéøqä Cìî-ïúð úkL £¤´¨§Á©§¥̧§¨³©¤Æ¤Æ¦´Ÿ¥§Ÿ̈½¤¦§©Æ§©¤´¤©¨¦½£¤−©©§¨¦®
:Làa óøN LîMä úBákøî-úàå§¤©§§¬©¤−¤¨©¬¨¥«

i"yx
(„).‰˘Ó‰ È‰Î ˙‡Â שניים שהם כהונה, סגני

גדולים: ‰ÛÒ.לכהנים È¯ÓÂ˘ על הממונים אמרכלים
בידם: העזרה ומפתחות הבית, צרכי ·˘„ÂÓ˙כל

.ÔÂ¯„˜:קדרון ‡Ï.במישר ˙È· Ì¯ÙÚ ˙‡ ‡˘Â אל
ירבעם, שעשה המזבח את שם טמא אשר טמא, מקום

הבמות: כהני את עליו ··ÂÓ˙.(‰)ושרף ¯Ë˜ÈÂ
יהודה: בערי בבמות שקטרו ·˙È(Ê)ואותן ˙‡

.ÌÈ˘„˜‰:הזמה ·˙ÌÈ.בתי Ì˘ ˙Â‚¯Â‡:יריעות
(Ë).ÂÏÚÈ ‡Ï,זרה לעבודה בבמות שקטרו הכהנים

ה': מזבח על לשרת עוד יעלו ÂˆÓ˙.לא ÂÏÎ‡ Ì‡ ÈÎ

שמותרין  מכהונתם, יצאו לא זה בדבר אם כי כלומר
ואוכלין  חולקין מומין, כבעלי הם הרי בקדשים, לאכול

מקריבין: לא ÂˆÓ˙.אבל ÂÏÎ‡ לכל הדין והוא מנחות,
שהיו ‰˙ÙÂ˙.(È)הקדשים: שם ועל המולך, הוא

נהמת  את האב ישמע שלא בתופים, מקישים הכהנים
מולך, זרה עבודה של הצורה בידי נכוה כשהוא הבן

תופת: ‰ÌÈÒÂÒ.(È‡)קראוהו המשתחוים ‡˙ אותם
החמה  לקראת לצאת מוכנים סוסים להם היו לחמה,

ÍÏÓ.בבקר: Ô˙:שמו ·ÌÈ¯Â¯Ù.כך ידעתי ‡˘¯ לא
הם: מה

cec zcevn
(„).‰˘Ó‰ È‰Î ומשוח כסגן לו , שניים  שהמה  הכהנים 

‡Ï.מלחמה: ˙È·בה העמיד כי טומאה , מקום  היה  שם  כי
הזהב: עגל  ÂÎÂ'.(‰)ירבעם ¯Ë˜ÈÂ 'ÂÎÂ ˙È·˘‰ ביטל

בבמות, מקטרים  להיות  יהודה מלכי העמידו אשר הכמרים
ירושלים: וסביבות יהודה ÂÎÂ'.בערי ÌÈ¯Ë˜Ó‰ ˙‡Âאותם גם

˜„¯ÔÂ.(Â)השבית : ÏÁ·:להנחל ÙÚÏ¯.סמוך ˜„ÈÂשרפה
כעפר : דק  שהיתה ‰ÌÚ.עד  È·להם עובדים  שהיו אותם

לבזותם: כזאת ועשה  ‰˜„˘ÌÈ.(Ê)בחייהם, È˙·העשויים
האשרה: לעבודת המיוחדים  בהן, לומר:ÌÈ˙Î.לשבת  רצה 

ודוגמתו סביבה , לתלות  יד)יריעות  לז לבדים:(שמות בתים :
(Á).'ÂÎÂ ‡·ÈÂ:בתשובה להחזירם לירושלים הביאם לעכו ''ם, כומרים  נעשו אשר  אהרן , מזרע שםÓËÈÂ‡.הכהנים השליך

וכדומה : וכו':Ú·‚Ó.נבלות מגבע עמדו אשר ‰˘ÌÈ¯Ú.הבמות ˙ÂÓ·: השערים מול  עמדו Á˙Ù.אשר בפתח ,‡˘¯ ואשר כמו
לעצמה: זכרה מכולם  גדולה שהיתה ולפי ‡È˘.וכו' Ï‡Ó˘:העיר אל ÂÏÚÈ.(Ë)בבוא ‡Ï Í‡ מכל למוטב, שהחזירם עם 

ה':מ  במזבח  לעבוד הניחם לא  ÂˆÓ˙.קום ÂÏÎ‡:קדשים לשאר הדין  והוא  מצות, הנאפה מנחה , ‡Ì‰ÈÁ.משירי ÍÂ˙·רצה
וחולקין: עובדים  שאינם  מומין, כבעלי כן אם  והיו הכהנים, בין חלק  לקחו ‰˙ÙÂ˙.(È)לומר: מעבירים‡˙ שהיו המקום הוא 

יכמרו ולבל המדורות, בין  נשרף  כשהוא הבן נהמת  האב ישמע  לבל  בתופים , מכים שהיו שם על  כן ונקראה למולך , בניהם שם
È·Ú‰Ï¯.רחמיו: È˙Ï·Ï: למולך שם להעביר אדם לב על  עוד  יעלה  לבל ההוא , המקום טמא  לומר: כיÓ˘Ï˘.(È‡)רצה

וכו': לשכת  אל  ה ' לבית  בה שבאים  ממקום  בבוקר, לקראתו בהם  לרכוב השמש, לעבודת  סוסים מיחדים היו יהודה  מלכי
.˘Ó˘‰ ˙Â·Î¯Ó:ההם הסוסים בם משכו אשר 

oeiv zcevn
(„).ÛÒ‰ È¯ÓÂ˘: השוערים.ÔÂ¯„˜ ˙ÂÓ„˘· הסמוך במישור

קדרון: בטול :È·˘‰Â˙.(‰)לנחל כהני‰ÌÈ¯ÓÎ.ענין הם
וכן שחורים, הלובשים זרה ה)עבודה  י עליו(הושע וכמריו :

נתיצה :ı˙ÈÂ.(Ê)יגילו: מן‰˜„˘ÌÈ.מלשון המובדל  דבר
וכן קודש , בלשון נקרא  והאיסור, הטומאה בעבור ואף  האדם ,

ט) כב המלאה :(דברים תקדש  פן  :(‡È).˙·˘ÈÂ:בטול Ô˙ענין 
.ÍÏÓ:שמו מגרשות·ÌÈ¯Â¯Ù.כך  כח)ירעשו כז תרגום(יחזקאל

ז ''ל  רבותינו ובדברי פרוריא, א)ירושלמי: נד וכל (כתובות בבל  :
פרורהא:
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(„).ÍÈ˘ÚÓ Á·˘È ¯Â„Ï ¯Â„ כבוד הדר אני וגם
אשיחה: Â¯Ó‡È.(Â)הודך ÍÈ˙Â‡¯Â ÊÂÊÚÂ אני וגם

אספרנה: ÂÚÈ·È.(Ê)גדולתך Í·ÂË ·¯ ¯ÎÊ לדור דור
לבני  להודיע לנו טוב לאמר לזה זה ידברו גבורתך

הקב"ה של מלכותו הדר וכבוד גבורותיו (מצאתי)האדם

מפלה  בה דוד שראה לפי בית"א מאלפ"א חסרה  נו"ן

ישראל בתולת קום תוסיף ולא נפלה ו')קשה וחזר (עמוס
הנופלים: לכל ה' סומך הקודש ברוח וסמכה

(ÊË).ÔÂˆ¯ ÈÁ ÏÎÏ ÚÈ·˘ÓÂ משביע הוא פרנסתו כדי
ברכתו: ואת רצונו ואת טובו אפיימנ"ט ¯ˆÔÂ.את

ÈÙ.(Î‡)בלע"ז: ¯·„È '‰ ˙Ï‰˙ יברך בשר כל וגם
ועד: לעולם קדשו שם את

cec zcevn
(‡).„Â„Ï ‰Ï‰˙שאלה שום  בה אין הזה  שבהמזמור לפי

בה אין  כי לדוד תהלה אמר  ולזה המקום  שבחי כ "א ובקשה
ושבח : תהלה רוממותיך :‡¯ÍÓÓÂ.כ"א ÌÂÈ.(·)אספר ÏÎ·

המאורע : מעין יום בכל  הראוי לפי Ó‡„.(‚)ר"ל ÏÏÂ‰ÓÂ
ולהללו גדולתו לדעת חקר אין כי  אותו שמהללין ממה יותר

שהוא : מה  Â„Ï¯.(„)כפי ¯Â„לדור מעשיך ישבח  זה דור
אחריו: Â„È‚È.הבא ÍÈ˙Â¯Â·‚Â:במ"ש הדבר Â‚Â'.(Â)כפל ÊÂÊÚÂ מעשיך חוזק  יאמרו כולם כן גדולתך אספר שאני כמו  ר"ל

Í·ÂË.(Ê)הנוראים: טובך :¯· ירננו:Í˙˜„ˆÂ.מרבית צדקתך  חנם:ÔÂÁ.(Á)זכרון מתנת ‡ÌÈÙ.נותן Í¯‡ממהר אינו
ÒÁ„.לכעוס: Ï„‚Â:גדולים חסדים ולטובים:ÏÎÏ.(Ë)עושה ÂÈ˘ÚÓ.לרעים  ÏÎ ÏÚ:שבעולם הבריות  כל  ÍÈ˘ÚÓ.(È)על  ÏÎ

ושבח: הודאה  לו בא ה' מעשה מכל  אותך:ÎÂÎ¯·È‰.ר "ל  אדםÚÈ„Â‰Ï.(È·)יברכו לבני לפרסם כדי יהיה  דבורם  כוונת 
וגו': ה ' ÌÈÓÏÂÚ.(È‚)גבורות  ÏÎ:הדורות ימי בכל  עומדת  ממשלתך  ודור דור בכל  העולמות  כל Â‚Â'.(È„)על  ÍÓÂÒ לבל
ארץ: עדי ‰ÌÈÙÂÙÎ.יגיעו ÏÎÏ:ארץ עדי קומתם כפפו כבר  Â¯·˘È.(ÂË)לאשר  ÍÈÏ‡:מחסורם די לכ"א·Â˙Ú.למלאות 
לו: הצריך  ותאותו:Á˙ÂÙ.(ÊË)בעת רצונו לפי חי לכל ומשביע ידך  את פותח  לוˆ„È˜.(ÊÈ)אתה  שאין למי צדקה נותן

פיו:·‡Ó˙.(ÁÈ)זכיות: מאמר הלב  יכחיש ולא  שווים  ולבו פיו  שיהיה  בלב לומר  ·˘¯.(Î‡)רוצה ÏÎ Í¯·ÈÂ כל גם  ר"ל 
כמוני: וגו ' יברכו בשר

oeiv zcevn
(‰).‰ÁÈ˘‡:ודבור שיחה עוזÊÂÊÚÂ.(Â)מלשון מלשון

אומר ÂÚÈ·È.(Ê)וחוזק: יביע ליום יום כמו  יט)ידברו  :(לעיל
(„È).Û˜ÂÊÂ: הרמה וכן‰ÌÈÙÂÙÎ.ענין למטה השחיה ענין

כפופים  זוקף  קמו)ה' כולםÂ¯·˘È.(ÂË):(לקמן כמו תקוה ענין
ישברון קד)אליך צעקתם:˘Ì˙ÚÂ.(ËÈ):(לעיל

xe` ldi
תהלה כל א ע"ב  ד ' דף  דברכות  בפ"ק  וגו '. ארוממך לדוד 

בן שהוא לו מובטח  יום בכל ג"פ לדוד תהלה  האומר 
העוה "ב:

הכוונה אין  ג' דקל "ז לעולה התורה זאת ע "פ צו פ' בבחיי  (א )
שיורו במה שיתבונן  מתוך  כי הכוונה  כו' ויגרום שיהנה 
דעים תמים נפלאות ויבחין יכיר אז שירמוז מה  ואל הפסוקים
העוה "ב: חיי יורש  ובזה ועבודתו  הש "י באמונת לבו ויתחזק
סוד  על  באשרי נו"ן נאמר  שלא מה הנה כי צ"ד במ"ע (ב )
ההרים כי בד "ה  (עמ"ש הנופלת דוד  סוכת שהיא השכינה

באג"ה (וכ "כ  יום בכל נופלת  שהיא  הוה  בלשון אמר  ימושו )
תהלה ג "פ האומר  הטעם ומזה כו' וסעידו סימכו וצריך  ס"י)
בגימט ' רחמים דין חסד  שהוא קוין  ג ' להמשיך יום  בכל  לדוד 
שהוא ספק  בלי כו' לשכינה יום בכל תהלה במלכות כו ' תהלה 
י"ל  ועפ"ז עכ"ל . כו' קדישא לשמא  אתוון שמייחד  עוה"ב בן 
שנק' שלפי המלך אלקי כמ"ש  המל' על  דקאי ארוממך  פי '
הנזכר ע"ד גם  כו'. לרוממה  צריך  ע"כ  הנופלת  דוד סוכת
לסלקא תרומה מאתכם  קחו ע "פ ע"ב  קצ "ז ויקהל  פ ' בזח "ב 

ע"ש: כו' תרומה לההיא
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(„).ÍÈ˘ÚÓ Á·˘È ¯Â„Ï ¯Â„ כבוד הדר אני וגם
אשיחה: Â¯Ó‡È.(Â)הודך ÍÈ˙Â‡¯Â ÊÂÊÚÂ אני וגם

אספרנה: ÂÚÈ·È.(Ê)גדולתך Í·ÂË ·¯ ¯ÎÊ לדור דור
לבני  להודיע לנו טוב לאמר לזה זה ידברו גבורתך

הקב"ה של מלכותו הדר וכבוד גבורותיו (מצאתי)האדם

מפלה  בה דוד שראה לפי בית"א מאלפ"א חסרה  נו"ן

ישראל בתולת קום תוסיף ולא נפלה ו')קשה וחזר (עמוס
הנופלים: לכל ה' סומך הקודש ברוח וסמכה

(ÊË).ÔÂˆ¯ ÈÁ ÏÎÏ ÚÈ·˘ÓÂ משביע הוא פרנסתו כדי
ברכתו: ואת רצונו ואת טובו אפיימנ"ט ¯ˆÔÂ.את

ÈÙ.(Î‡)בלע"ז: ¯·„È '‰ ˙Ï‰˙ יברך בשר כל וגם
ועד: לעולם קדשו שם את

cec zcevn
(‡).„Â„Ï ‰Ï‰˙שאלה שום  בה אין הזה  שבהמזמור לפי

בה אין  כי לדוד תהלה אמר  ולזה המקום  שבחי כ "א ובקשה
ושבח : תהלה רוממותיך :‡¯ÍÓÓÂ.כ"א ÌÂÈ.(·)אספר ÏÎ·

המאורע : מעין יום בכל  הראוי לפי Ó‡„.(‚)ר"ל ÏÏÂ‰ÓÂ
ולהללו גדולתו לדעת חקר אין כי  אותו שמהללין ממה יותר

שהוא : מה  Â„Ï¯.(„)כפי ¯Â„לדור מעשיך ישבח  זה דור
אחריו: Â„È‚È.הבא ÍÈ˙Â¯Â·‚Â:במ"ש הדבר Â‚Â'.(Â)כפל ÊÂÊÚÂ מעשיך חוזק  יאמרו כולם כן גדולתך אספר שאני כמו  ר"ל

Í·ÂË.(Ê)הנוראים: טובך :¯· ירננו:Í˙˜„ˆÂ.מרבית צדקתך  חנם:ÔÂÁ.(Á)זכרון מתנת ‡ÌÈÙ.נותן Í¯‡ממהר אינו
ÒÁ„.לכעוס: Ï„‚Â:גדולים חסדים ולטובים:ÏÎÏ.(Ë)עושה ÂÈ˘ÚÓ.לרעים  ÏÎ ÏÚ:שבעולם הבריות  כל  ÍÈ˘ÚÓ.(È)על  ÏÎ

ושבח: הודאה  לו בא ה' מעשה מכל  אותך:ÎÂÎ¯·È‰.ר "ל  אדםÚÈ„Â‰Ï.(È·)יברכו לבני לפרסם כדי יהיה  דבורם  כוונת 
וגו': ה ' ÌÈÓÏÂÚ.(È‚)גבורות  ÏÎ:הדורות ימי בכל  עומדת  ממשלתך  ודור דור בכל  העולמות  כל Â‚Â'.(È„)על  ÍÓÂÒ לבל
ארץ: עדי ‰ÌÈÙÂÙÎ.יגיעו ÏÎÏ:ארץ עדי קומתם כפפו כבר  Â¯·˘È.(ÂË)לאשר  ÍÈÏ‡:מחסורם די לכ"א·Â˙Ú.למלאות 
לו: הצריך  ותאותו:Á˙ÂÙ.(ÊË)בעת רצונו לפי חי לכל ומשביע ידך  את פותח  לוˆ„È˜.(ÊÈ)אתה  שאין למי צדקה נותן

פיו:·‡Ó˙.(ÁÈ)זכיות: מאמר הלב  יכחיש ולא  שווים  ולבו פיו  שיהיה  בלב לומר  ·˘¯.(Î‡)רוצה ÏÎ Í¯·ÈÂ כל גם  ר"ל 
כמוני: וגו ' יברכו בשר

oeiv zcevn
(‰).‰ÁÈ˘‡:ודבור שיחה עוזÊÂÊÚÂ.(Â)מלשון מלשון

אומר ÂÚÈ·È.(Ê)וחוזק: יביע ליום יום כמו  יט)ידברו  :(לעיל
(„È).Û˜ÂÊÂ: הרמה וכן‰ÌÈÙÂÙÎ.ענין למטה השחיה ענין

כפופים  זוקף  קמו)ה' כולםÂ¯·˘È.(ÂË):(לקמן כמו תקוה ענין
ישברון קד)אליך צעקתם:˘Ì˙ÚÂ.(ËÈ):(לעיל

xe` ldi
תהלה כל א ע"ב  ד ' דף  דברכות  בפ"ק  וגו '. ארוממך לדוד 

בן שהוא לו מובטח  יום בכל ג"פ לדוד תהלה  האומר 
העוה "ב:

הכוונה אין  ג' דקל "ז לעולה התורה זאת ע "פ צו פ' בבחיי  (א )
שיורו במה שיתבונן  מתוך  כי הכוונה  כו' ויגרום שיהנה 
דעים תמים נפלאות ויבחין יכיר אז שירמוז מה  ואל הפסוקים
העוה "ב: חיי יורש  ובזה ועבודתו  הש "י באמונת לבו ויתחזק
סוד  על  באשרי נו"ן נאמר  שלא מה הנה כי צ"ד במ"ע (ב )
ההרים כי בד "ה  (עמ"ש הנופלת דוד  סוכת שהיא השכינה

באג"ה (וכ "כ  יום בכל נופלת  שהיא  הוה  בלשון אמר  ימושו )
תהלה ג "פ האומר  הטעם ומזה כו' וסעידו סימכו וצריך  ס"י)
בגימט ' רחמים דין חסד  שהוא קוין  ג ' להמשיך יום  בכל  לדוד 
שהוא ספק  בלי כו' לשכינה יום בכל תהלה במלכות כו ' תהלה 
י"ל  ועפ"ז עכ"ל . כו' קדישא לשמא  אתוון שמייחד  עוה"ב בן 
שנק' שלפי המלך אלקי כמ"ש  המל' על  דקאי ארוממך  פי '
הנזכר ע"ד גם  כו'. לרוממה  צריך  ע"כ  הנופלת  דוד סוכת
לסלקא תרומה מאתכם  קחו ע "פ ע"ב  קצ "ז ויקהל  פ ' בזח "ב 

ע"ש: כו' תרומה לההיא
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nei`קל zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
עקיבא: רבי של טעמו את מבארת הגמרא ב: עמוד ע àáé÷òדף éaøå שקרבנות הסובר §©¦£¦¨

טעמו שחר, של תמיד לאחר קרבו àîòèהמוסף éðz÷ãk שבקרבנות לפי בברייתא, ¦§¨¨¥©£¨
נאמר המועדים שאר של כג)מוסף כח úìòì(במדבר øLà ø÷aä úìò ãálî'¦§©Ÿ©©Ÿ¤£¤§Ÿ©

ãéîzä,המוספים את היינו אלה', את שה àîìàּתעׂשּו מכאן מוכח -íò ïéôñeî ©¨¦ֲֵֶֶַ©§¨¨¦¦
,eäì ãéáò øçL ìL ãéîz.הכפורים יום למוספי הדין והוא ¨¦¤©©¨¦§

הגמרא: øæòéìàמקשה éaøå בחו הנעשה ששעיר בין הסובר של תמיד עם קרב ץ §©¦¡¦¤¤
האילים, שני לאחר 'ׂשעיר éàäהערביים, הכיפורים] יום בקרבנות [האמור הפסוק - ©ְִ

חּטאת אחד íéøtkä',עּזים úàhç ãálî קרב בחוץ הנעשה שהשעיר משמע ממנו ִִֶַָָ¦§©©©©¦ª¦
עקיבא  רבי שאמר וכפי העם, ואיל אילו לפני בפנים, הנעשה השעיר לאחר מיד

déìבתוספתא, ãéáò éàî. ©¨¦¥
הגמרא: déìמתרצת éòaéî àeää שני בתורה שנסמכו הטעם אליעזר, רבי לדעת - ©¦¨¥¥

ש  ללמדנו כדי הוא äfMהשעירים äî ìò[בפנים הנעשה äæאףøtëî[השעיר ©©¤¤§©¥¤
בחוץ] הנעשה למקדש øtëî.[שעיר הנכנס על המכפר בפנים הנעשה שהשעיר כשם §©¥

ששכח  אלא שנטמא תחילה שידע היינו ידיעה, לו שיש מי על אלא מכפר אינו בטומאה,

שכשנכנס  והיינו ידיעה, לו שיש מי על אלא מכפר אינו בחוץ הנעשה שעיר אף ונכנס,

מכך. לו נודע שנכנס לאחר ורק שנטמא עדיין ידע לא

ביום  המוסף כבשי הקרבת אופן על עקיבא, רבי בשיטת תנאים מחלוקת מביאה הגמרא

BîMîהכפורים: øîBà äãeäé éaøכבש עקיבא, רבי המוסף ãçàשל כבשי משבעת ©¦§¨¥¦§¤¨
äMLåהיה ,øçL ìL ãéîz íò áø÷קרבים היו ïéaהנוספים ìL ãéîz íò ¨¥¦¨¦¤©©§¦¨¦¨¦¤¥

BîMî øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø .íéaøòä,עקיבא רבי כבשים äMLשל ¨©§©¦©¦¤§¨¨§©¦¦§¥¦§¦¨
íéaøòä.היו ïéa ìL ãéîz íò ãçàå ,øçL ìL ãéîz íò ïéáø÷§¥¦¦¨¦¤©©§¤¨¦¨¦¤¥¨©§©¦

הגמרא: ïðaøcמבררת eäééîòè éàî ברבי אלעזר ורבי יהודה רבי של טעמם מה - ©©§©§§©¨¨
הגמרא: משיבה זמנים. לשני המוסף כבשי הקרבת את שחילקו ש שמעון, ¥§éøzלפי

éàø÷זה את זה מוסף.éáéúkהסותרים קרבנות הקרבת זמן 'ãálîבענין áéúk §¨¥§¦¥§¦¦§©
ø÷aä úìò שחר של תמיד לאחר קרבו שהמוספים למדנו מכאן אּלה', את ּתעׂשּו וגו' Ÿ©©Ÿ¤ֲֵֶֶַ

היום. עבודת היוםeולפני עבודת לאחר כד)áéúëמאידך טז äNòå(ויקרא àöéå' §¦§¨¨§¨¨
Búìò úà שקרבנות כן אם ולמדנו היא, המוסף מקרבנות העם ועולת העם', עלת ואת ¤Ÿ¨ְֶַָָֹ

היום. עבודת לאחר קרבו הפסוקים,Ckìäהמוסף שני את לקיים כדי -ãéáò הכהן ¦§¨¨¦
àëä eäéépî,בבקר מהם חלק -àëä eäéépîe.היום עבודת לאחר נוסף וחלק - ¦©§¨¨¦©§¨¨

אלעזר: בן שמעון ורבי יהודה רבי נחלקו במה מבררת éâìôéîהגמרא à÷ éàîa- §©¨¦§§¥
לאחר  וששה בבוקר קרב שאחד לומר התורה שכוונת אומר שזה נחלקו, סברא באיזו

הגמרא: מבארת להיפך. אומר וזה היום, ãçעבודת ãéáò ,øáñ äãeäé éaø כבש ©¦§¨¨©¨¦©
áéúëãkהפסוק את לקיים כדי -'ø÷aä úìò ãálî' המוסף את לסמוך [המלמדנו §¦§¦¦§©Ÿ©©Ÿ¤

שחר], של íBiä,לתמיד úãBáò ãéáò øãäå כל את בבוקר יקריב שאם כיון הנותרים. הכבשים ששת את ישלים כך אחר ורק §¨©¨¦£©©
לחשוש יש ìeçהכבשים, àîìécìBãb ïäk Léìç àL.הכיפורים יום כפרת עיקר שהיא היום עבודות את לעשות בכוחו יהיה ולא ¦§¨§¨¨¦Ÿ¥¨

ìéçúàc ïåék ,øáñ ïBòîL éaøa øæòìà éaøå,['מלבד' מהפסוק שדרשו [כפי בבוקר המוספים את äMLלהקריב ãéáò §©¦¤§¨¨§©¦¦§¨©¥¨§©§¦¨¦¦¨
לחשוש יש היום, עבודת לאחר כבשים הרבה ישאיר שאם לפי שעה. באותה ו àîìécמהכבשים היום עבודת מטרחת òLtיחלש ¦§¨¨©

עבודת  את מלעשות יחלש למוסף כבשים ששה  בבוקר שיקריב לאחר שמא לחשוש אין ומאידך, המוספים. את להקריב ישלים ולא

כיון יהודה], רבי [כדברי àeäהיום æéøæ íBiä úãBáò éaâìc.בחולשתו גם לעשותה ¦§©¥£©©¨¦

i"yx

:a cenr r scúàèç ãáìî éàä
íéøåôëäoevigd xiryc rnync .

ciar i`n mrd li`e eli`l mcew
xwad zler caln `nlya dil
milbxne aizk mixetikd meia e`l
carinl `xciq` jinqc sili `l
`l` `yixa mipdk zxezc ipd
diteb mixetkd meia azkc i`d

:dil ciar i`nøôëî äæù äî ìò
'åëåsc) zereayc w''tc oizipzna .

da yiy lre ikd dil yixc (.a
drici da oi`e seqa drici
uega dyrpd xiry dligza
cg` z`hg xirye xn`py xtkn
dfy dn lr mixetkd z`hg caln
epi` inipt dn xtkn df xtkn
drici ea yiy xac lr `l` xtkn
epi` oevig s` mzd yxtnck

:'eke xtknåîùî:`aiwr 'x ly .
ãçà:miyak zray on .ãç ãéáò.

jenql xwad zler caln aizkck
:cinzd zlerl oitqend zvwn

íåéä úãåáò ãéáò øãäåi`c .
mr aixwi oitqend lk zxn`
`le yilg `nlic xgy ly cinz
`ede meid zcear carinl ivn

:dxtkd xwiròùô àîìéã`le .
i`nle meid zcear xg` edl ciar
`kil yilg `nlic zyiigc
fixf meid zcear iablc yginl
`l oitqen edleke gk silgne `ed
jixve micw mipdk zxezc ciar
iyxcne aezkd xcq efe ef miiwl
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ישראל שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ב מ"ח, והקודמיו.

ת"ח ת"ח על הבשורה טובה מסידור הענין דאחב"י מספרד, ויהי רצון שתהי' זו התחלה טובה 

לקירוב הלבבות באופן דהלוך הוסיף הלוך ואור עד לקיום היעוד, ועשיתי אותם לגוי אחד וגו' ועבדי 

דוד מלך עליהם, בביאת משיח צדקנו בב"א.

הימים  וכן  וניצולה,  הבע"ל  כסלו  די"ט  דהתועדות  הנחיצות  ע"ד  ענין,  באותו  לענין  ומענין 

שלפני זה ושלאחרי זה להפצת המעינות, וכבר כתבתי בזה גם לועד הכפר, וכיון שנגע בזה במכתבו הוא, 

וכן בהנוגע ומוכרח להעשות בזה מצד צעירי אגו"ח הנני חוזר על הנקודה, שהכרח הנ"ל וכן בימים 

שלפני זה ובימי חנוכה שלאחרי זה, ובמילא יש זמן להקיף מספר רב של מושבות בנ"י, ולנחיצות הדבר 

דכפר חב"ד,  בחצי ההוצאות שבהתועדות  בזה  להועד שאעורר המגבית המיוחדת להשתתף  כתבתי 

ועד"ז בחצי ההוצאות דצעירי אגו"ח במבצע האמור, שמבצע הפצת המעינות בקשר שנת המאתים, 

ובשנה זו גופא בר"ה לדא"ח אשר הנחילנו אבותינו הקדושים זצוקללה"ה זי"ע והיא תורת הבעש"ט 

ז"ל )כלשון אגרת הקדש של אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, עיי"ש(.

ויהי רצון אשר כנ"ל עי"ז יתקרב הענין דפדה בשלום נפשנו, כמבואר שם, ומגאולה פרטית 

לגאולה הכללית, כמבואר באגה"ק לרבנו הזקן, שהתחלתה אין ישראל נגאלין אלא בצדקה, וסיומה, 

יאר ה' פניו אתנו סלה אכי"ר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ.ב. כמובן מרשותו וזכותו לפרסם הנ"ל באופן המתאים.



קלי `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
עקיבא: רבי של טעמו את מבארת הגמרא ב: עמוד ע àáé÷òדף éaøå שקרבנות הסובר §©¦£¦¨

טעמו שחר, של תמיד לאחר קרבו àîòèהמוסף éðz÷ãk שבקרבנות לפי בברייתא, ¦§¨¨¥©£¨
נאמר המועדים שאר של כג)מוסף כח úìòì(במדבר øLà ø÷aä úìò ãálî'¦§©Ÿ©©Ÿ¤£¤§Ÿ©

ãéîzä,המוספים את היינו אלה', את שה àîìàּתעׂשּו מכאן מוכח -íò ïéôñeî ©¨¦ֲֵֶֶַ©§¨¨¦¦
,eäì ãéáò øçL ìL ãéîz.הכפורים יום למוספי הדין והוא ¨¦¤©©¨¦§

הגמרא: øæòéìàמקשה éaøå בחו הנעשה ששעיר בין הסובר של תמיד עם קרב ץ §©¦¡¦¤¤
האילים, שני לאחר 'ׂשעיר éàäהערביים, הכיפורים] יום בקרבנות [האמור הפסוק - ©ְִ

חּטאת אחד íéøtkä',עּזים úàhç ãálî קרב בחוץ הנעשה שהשעיר משמע ממנו ִִֶַָָ¦§©©©©¦ª¦
עקיבא  רבי שאמר וכפי העם, ואיל אילו לפני בפנים, הנעשה השעיר לאחר מיד

déìבתוספתא, ãéáò éàî. ©¨¦¥
הגמרא: déìמתרצת éòaéî àeää שני בתורה שנסמכו הטעם אליעזר, רבי לדעת - ©¦¨¥¥

ש  ללמדנו כדי הוא äfMהשעירים äî ìò[בפנים הנעשה äæאףøtëî[השעיר ©©¤¤§©¥¤
בחוץ] הנעשה למקדש øtëî.[שעיר הנכנס על המכפר בפנים הנעשה שהשעיר כשם §©¥

ששכח  אלא שנטמא תחילה שידע היינו ידיעה, לו שיש מי על אלא מכפר אינו בטומאה,

שכשנכנס  והיינו ידיעה, לו שיש מי על אלא מכפר אינו בחוץ הנעשה שעיר אף ונכנס,

מכך. לו נודע שנכנס לאחר ורק שנטמא עדיין ידע לא

ביום  המוסף כבשי הקרבת אופן על עקיבא, רבי בשיטת תנאים מחלוקת מביאה הגמרא

BîMîהכפורים: øîBà äãeäé éaøכבש עקיבא, רבי המוסף ãçàשל כבשי משבעת ©¦§¨¥¦§¤¨
äMLåהיה ,øçL ìL ãéîz íò áø÷קרבים היו ïéaהנוספים ìL ãéîz íò ¨¥¦¨¦¤©©§¦¨¦¨¦¤¥

BîMî øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø .íéaøòä,עקיבא רבי כבשים äMLשל ¨©§©¦©¦¤§¨¨§©¦¦§¥¦§¦¨
íéaøòä.היו ïéa ìL ãéîz íò ãçàå ,øçL ìL ãéîz íò ïéáø÷§¥¦¦¨¦¤©©§¤¨¦¨¦¤¥¨©§©¦

הגמרא: ïðaøcמבררת eäééîòè éàî ברבי אלעזר ורבי יהודה רבי של טעמם מה - ©©§©§§©¨¨
הגמרא: משיבה זמנים. לשני המוסף כבשי הקרבת את שחילקו ש שמעון, ¥§éøzלפי

éàø÷זה את זה מוסף.éáéúkהסותרים קרבנות הקרבת זמן 'ãálîבענין áéúk §¨¥§¦¥§¦¦§©
ø÷aä úìò שחר של תמיד לאחר קרבו שהמוספים למדנו מכאן אּלה', את ּתעׂשּו וגו' Ÿ©©Ÿ¤ֲֵֶֶַ

היום. עבודת היוםeולפני עבודת לאחר כד)áéúëמאידך טז äNòå(ויקרא àöéå' §¦§¨¨§¨¨
Búìò úà שקרבנות כן אם ולמדנו היא, המוסף מקרבנות העם ועולת העם', עלת ואת ¤Ÿ¨ְֶַָָֹ

היום. עבודת לאחר קרבו הפסוקים,Ckìäהמוסף שני את לקיים כדי -ãéáò הכהן ¦§¨¨¦
àëä eäéépî,בבקר מהם חלק -àëä eäéépîe.היום עבודת לאחר נוסף וחלק - ¦©§¨¨¦©§¨¨

אלעזר: בן שמעון ורבי יהודה רבי נחלקו במה מבררת éâìôéîהגמרא à÷ éàîa- §©¨¦§§¥
לאחר  וששה בבוקר קרב שאחד לומר התורה שכוונת אומר שזה נחלקו, סברא באיזו

הגמרא: מבארת להיפך. אומר וזה היום, ãçעבודת ãéáò ,øáñ äãeäé éaø כבש ©¦§¨¨©¨¦©
áéúëãkהפסוק את לקיים כדי -'ø÷aä úìò ãálî' המוסף את לסמוך [המלמדנו §¦§¦¦§©Ÿ©©Ÿ¤

שחר], של íBiä,לתמיד úãBáò ãéáò øãäå כל את בבוקר יקריב שאם כיון הנותרים. הכבשים ששת את ישלים כך אחר ורק §¨©¨¦£©©
לחשוש יש ìeçהכבשים, àîìécìBãb ïäk Léìç àL.הכיפורים יום כפרת עיקר שהיא היום עבודות את לעשות בכוחו יהיה ולא ¦§¨§¨¨¦Ÿ¥¨

ìéçúàc ïåék ,øáñ ïBòîL éaøa øæòìà éaøå,['מלבד' מהפסוק שדרשו [כפי בבוקר המוספים את äMLלהקריב ãéáò §©¦¤§¨¨§©¦¦§¨©¥¨§©§¦¨¦¦¨
לחשוש יש היום, עבודת לאחר כבשים הרבה ישאיר שאם לפי שעה. באותה ו àîìécמהכבשים היום עבודת מטרחת òLtיחלש ¦§¨¨©

עבודת  את מלעשות יחלש למוסף כבשים ששה  בבוקר שיקריב לאחר שמא לחשוש אין ומאידך, המוספים. את להקריב ישלים ולא

כיון יהודה], רבי [כדברי àeäהיום æéøæ íBiä úãBáò éaâìc.בחולשתו גם לעשותה ¦§©¥£©©¨¦

i"yx

:a cenr r scúàèç ãáìî éàä
íéøåôëäoevigd xiryc rnync .

ciar i`n mrd li`e eli`l mcew
xwad zler caln `nlya dil
milbxne aizk mixetikd meia e`l
carinl `xciq` jinqc sili `l
`l` `yixa mipdk zxezc ipd
diteb mixetkd meia azkc i`d

:dil ciar i`nøôëî äæù äî ìò
'åëåsc) zereayc w''tc oizipzna .

da yiy lre ikd dil yixc (.a
drici da oi`e seqa drici
uega dyrpd xiry dligza
cg` z`hg xirye xn`py xtkn
dfy dn lr mixetkd z`hg caln
epi` inipt dn xtkn df xtkn
drici ea yiy xac lr `l` xtkn
epi` oevig s` mzd yxtnck

:'eke xtknåîùî:`aiwr 'x ly .
ãçà:miyak zray on .ãç ãéáò.

jenql xwad zler caln aizkck
:cinzd zlerl oitqend zvwn

íåéä úãåáò ãéáò øãäåi`c .
mr aixwi oitqend lk zxn`
`le yilg `nlic xgy ly cinz
`ede meid zcear carinl ivn

:dxtkd xwiròùô àîìéã`le .
i`nle meid zcear xg` edl ciar
`kil yilg `nlic zyiigc
fixf meid zcear iablc yginl
`l oitqen edleke gk silgne `ed
jixve micw mipdk zxezc ciar
iyxcne aezkd xcq efe ef miiwl

:ze`xwnd

     

           

                     
                      

                       
                    

            

 

        
         

         
         

         

         

         
            

       

          
          

         
          

          
         

           
    

   



אגרות קודשקלב

 ב"ה,  י"ט מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט"ו מ"ח, בו כותב אשר בקשוהו לקרות הרצאה בחוג, אשר לפני כשנתים, 

כבר הרצה לפניהם.

והנה אינו מובן הספק, כיון שפעם אחת הרצה ובמעמד אנשים רבים, למה לא יעשה כן עתה, 

ובפרט כשהמסגרת יותר קטנה, והרי בטח יכול לנצל הזדמנות זו לדבר ע"ד השקפת תורה"ק תורת 

חיים על תפקיד האדם אופן עבודתו את הבורא וכו', ובמ"ש שאפשר ישאלוהו כמה שאלות, הנה באם 

תהי' מוכנה אצלו תשובה, על אתר מה טוב, ובאם לאו הרי תמיד יכול לאמר כיון שאין השאלה בגוף 

ההרצאה שלו, יתן התשובה במועד אחר במסיבה שני' או בכתב וכיו"ב.

כדאי  הראשונה,  הרצאה  רשימת  בידו  יש  וכנראה  האמורה,  הרצאה  צ"ל  מתי  כותב  אינו 

שישלחה לכאן, ויהי' מושג יותר בהיר בכל הענין.

במ"ש אודות ריכטליניע בהנוגע להרצאה האמורה, בודאי יש אצלו כמה מאמרי חסידות וכן 

התניא עם מפתח הענינים, וכן מפתח לתורה אור ומפתח ללקו"ת שהו"ל זה עתה, וע"פ מפתח הענינים 

מהנ"ל יכול למצוא אותם הענינים בהם מעונין יותר.

יזכירו את בנו שי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע  בעת רצון 

מתאים לתוכן כתבו.

יכולים  וגם הזדמנות האמורה  לעוררו להוסיף אומץ בכלל בהפצת המעינות,  בודאי למותר 

לנצלה להפצה זו כמובן, ובפרט שכנראה ישתתפו בהמסיבה אנשים בעלי השפעה על חוגים מסוימים, 

ובפרט אשר נמצאים אנו בשנה זו, בשנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעל שם טוב, עת וזמן 

מסוגל להפצת המעינות ועד שיגיעו גם חוצה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

 ב"ה,  כ"א מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

 הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים

מו"ה יעקב יצחק שי'

שלום וברכה!

הוא  והבינוני  י"ב,  פרק  קדישא  תניא  בס'  במ"ש  שואל  בו  לעש"ק,  מאור  למכתבו  במענה 

שלעולם אין הרע גובר כ"כ ולא עבר עבירה מימיו ולא יעבור לעולם וכו', ושואל האם תשובה מאהבה 

מועילה לענין זה להחשב כאילו לא עבר מעולם.

אבל  עונו מתחלתו,  עוקר  דתשובה מאהבה  ע"א,  סוף  פ"ו  יומא  במס'  מבואר  בגוף שאלתו, 

בהנוגע למ"ש בתניא, יש בזה מקום עיון, שהרי מדגיש שם שלא נקרא עליו שם רשע אפילו רגע אחד 

כל ימיו, כן מבואר שם פרק א', ואם אח"כ עשה תשובה נקרא צדיק גמור.

שלכן למרות שדוחק קצת בסגנון, לומד הנני פירוש הנאמר בתניא ריש פרק י"ב, שהכוונה, 

שמעמד ומצב הבינוני הוא באופן כזה, שאינו שייך לעבירה לא בעתיד ולא בעבר, ואף שאפשר שבעבר 

הי' במצב אחר, הרי נשתנה בינתים ע"י עבודתו ופעולותיו וכו'.



קלג
ועפי"ז מתורץ ג"כ האמור בתניא ר"פ י"ד: שכל אדם יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה, 

ז.א. אפילו רשע גמור ביכולת כל האמור שהרי אין לך דבר העומד בפני התשובה, ויכול לשוב באופן 

כזה שלא יהי' שייך לכל הענינים המנוים בפרק י"ב.

ובפרט  תשרי  דחדש  והאפשריות  הענינים  שניצל  תקותי,  עד"ז,  מזכיר  שאין  אף 

שהוא נקרא חדש השביעי מושבע בכל טוב וכדרז"ל במד"ר במקומו על הפסוק.

ויהי רצון שכיון שהוא גם חדש הכללי לכל השנה, הנה תומשך הברכה בכל הענינים הפרטים 

שנת  היא  השנה,  אשר  ובפרט  חוצה,  גם  שיגיעו  עד  המעינות  הפצת  גם  ובהם  יחד,  גם  הכללים  וגם 

המאתים להסתלקות ההילולא של הבעל שם טוב אשר לכשיפוצו מעינותיו חוצה, קאתי מר, דא מלכא 

משיחא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

 ב"ה,  כ"ב מרחשון, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ בעל מדות תרומיות ענף

עץ אבות וכו' הרש"ז שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי המברק של כ', ועונה לו במכתב מהיר דחוף, ולא במברק כדי שיהי' ברור יותר, 

וחושבני שההבדל בימים אחדים לא מעלה ולא מוריד.

שואלים מה ילמדו בהמשך לסיום התניא.

או  שהמקריא  זה  גם  שבזה  ומהטעמים  אור,  תורה  ס'  בלימוד  שימשיכו  מהנכון   - לדעתי 

המרצה לפני החוג ימצא ביאורים על המאמרים שבס' תורה אור, בפרט הראשונים, בס' תורת חיים 

לג"פ,  לקו"ת  צדק  הצמח  לאדמו"ר  התורה  אור  בס'  גם  מהמאמרים  חלק  ועל  האמצעי,  לאדמו"ר 

וכמובא בהערות וציונים בסוף ס' תורה אור, הוצאת קה"ת, הנשלח לכ' בחבילה בפ"ע.

וארשה לי להוסיף על פי מאמר הידוע של חכמינו ז"ל גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, שיהי 

רצון שיקויים זה גם בלימודם האמור.

בטח קבל מכתבי בעתם, וכן המפתחות ללקוטי תורה, ופ"ש אישית ששלחתי על ידי המבקרים 

כאן בחודש תשרי, ובודאי יכתוב לי גם מזה.

ומדי כתבי לכ' מוכרחני להביע צערי מזה שכפר חב"ד ב' וגם שיכון חב"ד בירושלים לא נכנסו 

עדיין אפילו לידי שלב ראשון של הגשמה בפועל, שמלבד שלעת כזאת כל רגע יקר הוא, הרי עוד זאת 

במקומות  מתפזרים  היו  לא  ראשון  לשלב  עכ"פ  הנ"ל  המבצעים  נכנסו  שאילו  כאלה  היו  שבינתיים 

צועקין  גדול שאין  כלל  לנו  כיון שיש  נמנעו מלנסוע לאה"ק ת"ו מלכתחילה. אבל  ואחרים  אחרים, 

על העבר )אף שלפעמים קשה להבליג(, עיקר כתבי על העתיד שתקותי שכ' ינצל כל השפעתו בהאמור 

שיתקדמו הענינים בפועל עכ"פ מכאן ולהבא, וכן בכללות עניני חב"ד באה"ק ת"ו.

שנת  היא  הזאת  שהשנה  להזכיר  זו  הזדמנות  אנצל  זו,  בשנה  שלי  מכתבים  בכמה  וכסיומי 

ה- 200 להסתלקות-הילולא דהבעל שם טוב. והרי הבעש"ט, על פי שיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר שנדפסו 

צרכיהם  לטובת  להתעסק  היתה  התגלותו  טרם  עוד  עבודתו  ראשית  תש"ג,  אלול  ח"י  בקונטרס 

הגשמיים של אחב"י, וגם השפיע על הצדיקים הנסתרים שבדורו בכיוון זה, כמבואר בארוכה בשיחות 

הנ"ל, עיין שם ]כיון שספק אצלי אם יש תחת ידו חוברת הנ"ל נשלחה אף היא בצירוף לס' תורה אור[.

בכבוד ובברכה להצלחה מופלגה בכל הנ"ל.

אגרות קודש
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יבמות. החולץ ליבמתו - פרק רביעי דף לו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות
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אגרות קודשקסב

 ב"ה,  י"ד מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

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

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

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 

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

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.

 ב"ה,  ט"ו מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ בעל מרץ וכו' מו"ה נחמן שי'

שלום וברכה!

כאו"א מאנ"ש  ובטוחני חזק אשר  אליו,  עם המצורף  הנני קבלת מכתבו מי"א מ"ח  מאשר 

הקטנים עם הגדולים יוסיפו כח ועוז לכל עניני מוסדות ליובאוויטש אשר במחנם בכלל ובפרט בהנוגע 

להמצב הנוכחי בעניני כספים ובאופן דעד כדי השתדלות הנקראת בשם יגיעה ותקוים ההבטחה דיגעת 

ומצאת, והרי הכרח הוא שיעשו הנ"ל בהנ"ל ככל הדרוש ובסגנון חז"ל כמאן דבעי למהוי, ואין לך דבר 

העומד בפני הרצון ובפרט כשיתבוננו שזהו טובתם האמיתי גם בעניניהם הפרטים וכמובן מהמבואר 

בכ"מ ולראש ולראשונה בשיחות רבותינו נשיאנו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

הילולא של הבעש"ט, אשר תחלת  אנו השנה בשנת המאתים להסתלקות  ובפרט שנמצאים 

האלה  הימים  והרי  ישראל,  בני  וקטני  ילדים  של  הקדש  טהרת  על  בחינוך  הי'  בגלוי  בקדש  פעולתו 

)כשהם( נזכרים )ה"ה גם( ונעשים, להצליח בזה.

ומובן שברשותו למסור תוכן האמור או להראות גם המכתב עצמו לכל אנ"ש שי'.

בברכת הצלחה מרובה בעבודה האמורה ולבשו"ט בקרוב ממש.



קסג אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

ברכה ושלום!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבה מח' מ"ח ולשאלתה;

א( בהנוגע לטיפול של הפנים.

בכלל נכון הוא, שהרי האדם נצטוה לעשות התלוי בו בדרך הטבע והתורה נתנה רשות לרופא 

לרפאות, אלא שצריך למצוא רופא מומחה במקצוע, וביותר בכזה שיש אצלו נסיון רב במקצוע שאז 

בקל יותר יקבע את הטיפול המתאים לפניה.

ב( כיון שיש לה שני אחים בוגרים ממנה וכו'.

הרי אף שצודקת שבהנוגע לנשואין של אחות אין זה עכוב, בכל זה כדאי שתדבר על דבר זה עם 

רב מורה הוראה בסביבתה והוא יפסוק לה כן בכח הסמיכה שלו, שאז הענין נעשה דעת תורה.

ג( בהנוגע לנשואין בכלל.

יסודי  על  ביתה  תנהג  לכשתנשא  אשר  המתאים  בתוקף  שתחליט  בזה,  העצות  אחת  ידועה 

התורה והמצוה, בשמירת חוקי ודיני טהרת המשפחה, שמירת שבת ואכילת כשר וכו', והשי"ת הרואה 

ללבב אשר החליטה באמת ובתוקף וגם תעשה כן, ימציא לה זיווגה המתאים לפני' בגשמיות וברוחניות 

גם יחד.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

 ב"ה,  כ"ד מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

מר אשר זעליג שי'

שלום וברכה!

מסרו לי שאלתו בהנוגע לנוסח התפלה.

בכלל נוסח הפסוקים בתפלה הוא, כמובן ככתוב בתנ"ך, אלא לפעמים ישנם כמה נוסחאות או 

שטעות הדפוס הוא בתנ"ך, ומזה הוא השינוי בסידור, ובכתוב בירמי' יז, ז, מבטחו צ"ל הטי"ת בפתח, 

כנדפס ברוב התנ"ך ]אף שבאיזה מהם מובא בקמ"ץ, ולכן יש סידורים בנוסחא בקמ"ץ[.

בהזדמנות זו, כיון שהכל בהשגחה פרטית, שפנה אלי בזה, אעוררו על ההכרח לקבוע לימוד 

בפנימיות התורה, אשר בדורנו נתגלתה בתורת החסידות, שאם בכל הזמנים ובכל המקומות הי' הכרח 

בזה, עאכו"כ בתקופתנו ובמדינה זו ביחוד.

ובפרט מהנכון אשר ישמור על התקנה דאמירת השיעור תהלים חדשי - כמו שנחלק התהלים 

לימי החודש - בכל יום אחר תפילת הבוקר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



c"agקסד 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

.éíB÷nî ìéçúé àì åézçz íiñì àaäL äøBz øôña Bîk Bðéc äøèôää òöîàa øéèônä ÷zzLð íà¦¦§©¥©©§¦§¤§©©©§¨¨¦§§¥¤¨¤©¨§©¥©§¨Ÿ©§¦¦¨
éøö àlà ïBLàøä ÷ñtLïBLàøä ìéçúäL íB÷nî ìéçúäìe øæçì C[hkÎfkî"÷ ïîéña øàaúpL Bîk56 ¤¨©¨¦¤¨¨¦©£Ÿ§©§¦¦¨¤¦§¦¨¦§¤¦§¨¥§¦¨

éøö íà íL ïiòå):(älçúa Cøáìe øæçì C §©¥¨¦¨¦©£Ÿ§¨¥¦§¦¨
י  סעיף וברכותיה ההפטרה דין רפד סימן
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`zax `zkld
ïåùàøä ìéçúäù [æë סיום אחרי נשתתק אם -

אחר  - שלאחריה הברכות את שבירך קודם ֵההפטרה
במקומו  הברכות את .53יברך

ïåùàøä ìéçúäù [çë שלפניה הברכה המפטיר אמר -
והזכירוהו  השבוע, פרשת הפטורת לקרות דעת על
לחזור  צריך אין - היום לקרות צריך אחרת שהפטורה

.54ולברך 
ïåùàøä ìéçúäù [èë שומעים שהקהל הנוהגים -

- בפיו ההפטרה אחד כל וקורא המפטיר מפי הברכות
בשעת  שם היה (אם הראשון שפסק ממקום יתחיל

לה) ונתכוין .55ברכה

zetqede mipeiv
כו.53) ס"ק החיים כף

בתורה, שוב לקרוא צריך אינו שמחליפו הקורא עניין ובכל
ט. סעיף כדלעיל ההפטרה מיד קורא אלא

ט),54) ס"ק (מהברכ"י לא סעיף ט שער אפרים שערי
בספר  שטעה מצא שאם פסק לו סי' ח"א אג"מ ובשו"ת
דעתו  היתה אם אף שוב לברך יש אחר ספר לו להביא וצריך
קוראים  הקהל שכל לנוהגים אמנם הנכונה, ההפטרה על
צריך  ואין הקהל את להוציא כיוון הרי בשקט ההפטרה

הברכה. על לחזור
באמצע 55) שנשתתק לש"ץ דמי ולא כה: ס"ק החיים כף

יצאו  כבר דהתם זה שטעה ברכה מתחלת שמתחיל התפלה
משא"כ  הראשון, שקרא ברכות מאותם י"ח הציבור
בשם  ב"י כ"כ ולאחריה, לפניה לברך שצריך בהפטרה
המפטיר  שהיה למנהגם דוקא שזהו נראה מיהו הריב"ש.

וא"כ  התורה קריאת כמו מפיו שומעים והציבור לבדו קורא
ולא  עצמו להוציא שמכוין ברה"ת כמו הויא נמי הברכה
כדברי  שנוהגין לדידן אבל ק"ס, סי' בב"י כמ"ש לאחרים
לקרות  צריך אדם שכל ואתחנן פ' בשה"מ שכתב ז"ל האר"י
הברכות  אל זולתי המפטיר על לסמוך ולא בפיו ההפטרה
הויא  לפ"ז א"כ אמן, אחריהם ולענות לשומעם לכוין שצריך
והויא  ג"כ אחרים ולהוציא עצמו להוציא ההפטרה ברכות
יכול  ולא התחיל דאם תקפ"ה בסי' השופר ברכת כמו
שם  היה אם ראשון, ברכת סמך על האחר ישלים להשלים

לה. ונתכוון ברכה בשעת
ס"א:56) שם ובשו"ע לידינו. הגיע לא בשוע"ר זה סי'

שהתחיל  ממקום יתחיל העומד ונשתתק, בתורה הקורא
יברך  לא ולהרמב"ם ובסוף; בתחלה ויברך הראשון,

הכי. דינא קורא, שש"ץ הזה בזמן ואפילו הגה: בתחלה.

•
zay zekld - jexr ogley

Ë יד כלאחר גבול שהוא מפני במורסן ידיו לרחוץ מותר
אלא  בשבת שינוי ע"י לגבל שלא להחמיר שיש ואע"פ
מכל  שכ"ד בסי' שנתבאר כמו שבת מערב המים נתן כן אם
שלוקחו  אלא המורסן על ממש מים נותן שאינו כאן מקום

הכל: לדברי מותר רטובות בידים

È חלב שאר או בבורית שכן וכל במלח ידיו לרחוץ אסור
ודומה  בשבת כמוליד זה והרי ידו על שנימוח מפני
ברד  או שלג לרסק שאסור ש"כ בסי' שנתבאר כמו למלאכה
וברד  שלג לרסק איסור שטעם האומרים ולדברי זה מטעם
שאף  למשקין העומדים פירות סחיטת גזרת משום הוא
אם  שם שנתבאר כמו עומדים הם למימיהם והברד השלג
לרסק  מותר למשקין עומדים שאינן חלב ושאר בורית כן

הראשונה: כסברא להחמיר יש אבל לכתחלה

‡È מערב סתמו אם מתחתיו מבחוץ ניסוקת שהאור מרחץ
מותר  ידו על מתחמם שהמרחץ  הנקבים אותן שבת
בשבת  כלל נתחמם לא שהרי מיד שבת במוצאי בו לרחוץ
הוחם  שמאליו אע"פ שבת מערב נקביו סתמו לא אם אבל
באיסור  שהוחם לפי שיעשו בכדי לערב להמתין צריך בשבת
גזרה  תחתיו אש כשיש בשבת פתוחים נקביו להיות שאסור

בגחלים: יחתה שמא

·È מפני בלבד להזיע אפילו למרחץ ליכנס חכמים אסרו
אנחנו  מזיעין ואמרו בחמין רוחצין שהיו עבירה עוברי
להזיע  שיכול במקום במרחץ לעבור שאפילו אומרים ויש

לכך: מתכוין שאינו פי על אף אסור

‚È רוחצת מרחץ בה ויש בה דרים ונכרים שישראל עיר
שבת  למוצאי בה לרחוץ מותר נכרים רוב אם בשבת
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הרוב  שהם הנכרים בשביל בשבת הוחמה הסתם שמן מיד
ואפילו  שיוחם כדי עד להמתין צריך ישראל רובה ואם
הוחמה  הסתם שמן לפי כן להמתין צריך מחצה על במחצה

שניהם: בשביל בשבת

טֿיג  סעיפים בשבת רחיצה דיני שכו סימן ב חלק

מפני ‡ (מעורבים) וחומץ שמן יסוך לא במתניו החושש
ניכר  שהדבר וכל לרפואה אלא בהם לסוך דרך שאין
סך  אבל שכ"ח בסי' שיתבאר מטעם אסור לרפואה שמתכוין
יקרים  שדמיו לפי ורד בשמן לא אבל (לבדו) בשמן הוא

הוא  ואם לרפואה אלא בו לסוך רגילים ואין מצוי ואינו
שלא  לסוכו אדם בני ודרך ורד שמן בו שמצוי מקום
שאין  אלו ובמקומות לרפואה אפילו בו לסוך מותר לרפואה
שמן  בשום לסוך אסור לרפואה אם כי בשמן לסוך נוהגין
אסור  ולכן לרפואה שמתכוין ניכר שהדבר מפני לרפואה

חטטין: בו שיש הראש לסוך

ובלבד · להנאה הגוף כל על ביד ולמשמש לסוך מותר
ולא  ביחד וימשמש שיסוך דהיינו חול מדרך שישנה

ידים: ברפיון אלא בכח ימשמש

אֿב  סעיפים בשבת סיכה דיני שכז, סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: קבועה תוכןתוכןתוכןתוכן שתהא האמונה, "הגדלת" ענין

האדם. בלב ותקועה

äòøå ùåøéô ,äðåîà äòøå õøà ïëù áéúë äðäå
ìéãâäì ïåæî êéùîäìå ñðøôì êéøöù ,ñðøôî
ë"â íãàä áìá äòåá÷ äéäúù ãò ,äðåîàä úà

.'åë äàåø åìàëå äùâøäå úòã úðéçáá
באיזה  מאמין כשאדם דגם הוא, האמונה גדר
הענין, באמיתית אצלו ספק שום שאין באמת, דבר
רחוק  נשאר אלא בו נרגש הדבר אין מכלֿמקום
בהיפך  להתנהג לאדם לו שאפשר עד ממנו ומובדל

מאמונתו. המחוייב מכפי ממש

רחמנא  מחתרתא אפום גנבא רז"ל וכמאמר
לגנוב, מנת על המחתרת פי על העומד (גנב קריא
כוונת  ועומק בגניבתו), שיצליח הקב"ה אל קורא
ולחוץ, השפה מן רק הגנב קריאת שאין היא, חז"ל

שהצלחת  באמת מאמין הוא תלוי'אלא בגניבתו ו
 ֿ שמכל אלא ית'), אליו קורא (ולכן בהקב"ה רק
מגניבה  לחדול עליו פועלת אמונתו אין מקום
היא  אצלו שהאמונה לפי השי"ת, ציווי היפך שהיא
נשארת  שהיא היינו בלבד, "מקיף" בבחינת
אינה  ובמילא וכחותיו, האדם מן "רחוקה"
המחוייב  כפי ויתאימו שישתנו עליהם משפיעה

זאת. אמונתו מצד

צריך  שאדם אמונה", "ורעה שנאמר וזהו
בגשמיות  דכמו שבו, האמונה עם עצמו את לפרנס
זה  ידי על מתחזקים גשמי מאכל אוכל כשאדם
צריכים  כך יותר, אצלו ונרגשים הרוחניים כוחותיו
קבועה  שתהי' נפשו, לתוך האמונה את להמשיך

והרגשה  דעת בבחינת אצלו, מאד ונרגשת בלבו
רואה. כאילו

הכוונה  שאין האמונה", "הגדלת נקרא וזה
אמיתית, אמונה שהרי - מאמין יותר נעשה שהאדם
גמורה  בוודאות היא ביותר, הפשוטה במדריגה גם
האמונה  "הגדלת" אלא כנ"ל; ח"ו ספק שום בלי
"מקיף" בבחינת נשארת לא שהאמונה משמעה,
קבועה  להיות האדם, לנפש מתקרבת היא אלא

חייו. על משפיעה שהיא עד בלבו

ה  הם ומצוותי' שהתורה יבאר "מזון "[להלן

" שתהי' האמונה, את בלב המחזקים ותקועה קבועה

האדם  איך"ונפש שיבאר קודם אלא להמשיך אפשר ,

ראי' מביא - ונפשו בלבו קבועה שתהי' האמונה את

לבא:] לעתיד יהי' שכן

õøàä äàìîå áéúëãë àáì ãéúòì äéäéù åîëå
úàø÷ðù ,äðåîàä àéä õøàä ,ùåøéô ,äòã
äá ïéàù äðåúçúä äâøãîä àéäù õøà íùá

.ãáìá äðåîà àìà éåìéâ
הארץ  מלאה "כי נאמר דלעתידֿלבא ביעודים
ד"ארץ" הוא, בזה הפנימי שהפירוש ה'", את דעה
האדם, בנפש נמוכה היותר למדריגה כינוי הוא
אמונה  רק לאדם דכשיש היות האמונה, ענין וזהו
ספק  שום בלי גמורה בוודאות שהוא אע"פ בה',
(כנ"ל), אדם בחושי נרגש אלקות אין מ"מ ח"ו,
"במה  מרחוק שהיא האמונה תכונת דזוהי וכנ"ל
גילוי  שום כאן שאין ונמצא ונגלה", נודע שלא

ארץ. נק' ולכך בנפש
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`zax `zkld
ïåùàøä ìéçúäù [æë סיום אחרי נשתתק אם -

אחר  - שלאחריה הברכות את שבירך קודם ֵההפטרה
במקומו  הברכות את .53יברך

ïåùàøä ìéçúäù [çë שלפניה הברכה המפטיר אמר -
והזכירוהו  השבוע, פרשת הפטורת לקרות דעת על
לחזור  צריך אין - היום לקרות צריך אחרת שהפטורה

.54ולברך 
ïåùàøä ìéçúäù [èë שומעים שהקהל הנוהגים -

- בפיו ההפטרה אחד כל וקורא המפטיר מפי הברכות
בשעת  שם היה (אם הראשון שפסק ממקום יתחיל

לה) ונתכוין .55ברכה

zetqede mipeiv
כו.53) ס"ק החיים כף

בתורה, שוב לקרוא צריך אינו שמחליפו הקורא עניין ובכל
ט. סעיף כדלעיל ההפטרה מיד קורא אלא

ט),54) ס"ק (מהברכ"י לא סעיף ט שער אפרים שערי
בספר  שטעה מצא שאם פסק לו סי' ח"א אג"מ ובשו"ת
דעתו  היתה אם אף שוב לברך יש אחר ספר לו להביא וצריך
קוראים  הקהל שכל לנוהגים אמנם הנכונה, ההפטרה על
צריך  ואין הקהל את להוציא כיוון הרי בשקט ההפטרה

הברכה. על לחזור
באמצע 55) שנשתתק לש"ץ דמי ולא כה: ס"ק החיים כף

יצאו  כבר דהתם זה שטעה ברכה מתחלת שמתחיל התפלה
משא"כ  הראשון, שקרא ברכות מאותם י"ח הציבור
בשם  ב"י כ"כ ולאחריה, לפניה לברך שצריך בהפטרה
המפטיר  שהיה למנהגם דוקא שזהו נראה מיהו הריב"ש.

וא"כ  התורה קריאת כמו מפיו שומעים והציבור לבדו קורא
ולא  עצמו להוציא שמכוין ברה"ת כמו הויא נמי הברכה
כדברי  שנוהגין לדידן אבל ק"ס, סי' בב"י כמ"ש לאחרים
לקרות  צריך אדם שכל ואתחנן פ' בשה"מ שכתב ז"ל האר"י
הברכות  אל זולתי המפטיר על לסמוך ולא בפיו ההפטרה
הויא  לפ"ז א"כ אמן, אחריהם ולענות לשומעם לכוין שצריך
והויא  ג"כ אחרים ולהוציא עצמו להוציא ההפטרה ברכות
יכול  ולא התחיל דאם תקפ"ה בסי' השופר ברכת כמו
שם  היה אם ראשון, ברכת סמך על האחר ישלים להשלים

לה. ונתכוון ברכה בשעת
ס"א:56) שם ובשו"ע לידינו. הגיע לא בשוע"ר זה סי'

שהתחיל  ממקום יתחיל העומד ונשתתק, בתורה הקורא
יברך  לא ולהרמב"ם ובסוף; בתחלה ויברך הראשון,

הכי. דינא קורא, שש"ץ הזה בזמן ואפילו הגה: בתחלה.

•
zay zekld - jexr ogley

Ë יד כלאחר גבול שהוא מפני במורסן ידיו לרחוץ מותר
אלא  בשבת שינוי ע"י לגבל שלא להחמיר שיש ואע"פ
מכל  שכ"ד בסי' שנתבאר כמו שבת מערב המים נתן כן אם
שלוקחו  אלא המורסן על ממש מים נותן שאינו כאן מקום

הכל: לדברי מותר רטובות בידים

È חלב שאר או בבורית שכן וכל במלח ידיו לרחוץ אסור
ודומה  בשבת כמוליד זה והרי ידו על שנימוח מפני
ברד  או שלג לרסק שאסור ש"כ בסי' שנתבאר כמו למלאכה
וברד  שלג לרסק איסור שטעם האומרים ולדברי זה מטעם
שאף  למשקין העומדים פירות סחיטת גזרת משום הוא
אם  שם שנתבאר כמו עומדים הם למימיהם והברד השלג
לרסק  מותר למשקין עומדים שאינן חלב ושאר בורית כן

הראשונה: כסברא להחמיר יש אבל לכתחלה

‡È מערב סתמו אם מתחתיו מבחוץ ניסוקת שהאור מרחץ
מותר  ידו על מתחמם שהמרחץ  הנקבים אותן שבת
בשבת  כלל נתחמם לא שהרי מיד שבת במוצאי בו לרחוץ
הוחם  שמאליו אע"פ שבת מערב נקביו סתמו לא אם אבל
באיסור  שהוחם לפי שיעשו בכדי לערב להמתין צריך בשבת
גזרה  תחתיו אש כשיש בשבת פתוחים נקביו להיות שאסור

בגחלים: יחתה שמא

·È מפני בלבד להזיע אפילו למרחץ ליכנס חכמים אסרו
אנחנו  מזיעין ואמרו בחמין רוחצין שהיו עבירה עוברי
להזיע  שיכול במקום במרחץ לעבור שאפילו אומרים ויש

לכך: מתכוין שאינו פי על אף אסור

‚È רוחצת מרחץ בה ויש בה דרים ונכרים שישראל עיר
שבת  למוצאי בה לרחוץ מותר נכרים רוב אם בשבת
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הרוב  שהם הנכרים בשביל בשבת הוחמה הסתם שמן מיד
ואפילו  שיוחם כדי עד להמתין צריך ישראל רובה ואם
הוחמה  הסתם שמן לפי כן להמתין צריך מחצה על במחצה

שניהם: בשביל בשבת

טֿיג  סעיפים בשבת רחיצה דיני שכו סימן ב חלק

מפני ‡ (מעורבים) וחומץ שמן יסוך לא במתניו החושש
ניכר  שהדבר וכל לרפואה אלא בהם לסוך דרך שאין
סך  אבל שכ"ח בסי' שיתבאר מטעם אסור לרפואה שמתכוין
יקרים  שדמיו לפי ורד בשמן לא אבל (לבדו) בשמן הוא

הוא  ואם לרפואה אלא בו לסוך רגילים ואין מצוי ואינו
שלא  לסוכו אדם בני ודרך ורד שמן בו שמצוי מקום
שאין  אלו ובמקומות לרפואה אפילו בו לסוך מותר לרפואה
שמן  בשום לסוך אסור לרפואה אם כי בשמן לסוך נוהגין
אסור  ולכן לרפואה שמתכוין ניכר שהדבר מפני לרפואה

חטטין: בו שיש הראש לסוך

ובלבד · להנאה הגוף כל על ביד ולמשמש לסוך מותר
ולא  ביחד וימשמש שיסוך דהיינו חול מדרך שישנה

ידים: ברפיון אלא בכח ימשמש

אֿב  סעיפים בשבת סיכה דיני שכז, סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: קבועה תוכןתוכןתוכןתוכן שתהא האמונה, "הגדלת" ענין

האדם. בלב ותקועה

äòøå ùåøéô ,äðåîà äòøå õøà ïëù áéúë äðäå
ìéãâäì ïåæî êéùîäìå ñðøôì êéøöù ,ñðøôî
ë"â íãàä áìá äòåá÷ äéäúù ãò ,äðåîàä úà

.'åë äàåø åìàëå äùâøäå úòã úðéçáá
באיזה  מאמין כשאדם דגם הוא, האמונה גדר
הענין, באמיתית אצלו ספק שום שאין באמת, דבר
רחוק  נשאר אלא בו נרגש הדבר אין מכלֿמקום
בהיפך  להתנהג לאדם לו שאפשר עד ממנו ומובדל

מאמונתו. המחוייב מכפי ממש

רחמנא  מחתרתא אפום גנבא רז"ל וכמאמר
לגנוב, מנת על המחתרת פי על העומד (גנב קריא
כוונת  ועומק בגניבתו), שיצליח הקב"ה אל קורא
ולחוץ, השפה מן רק הגנב קריאת שאין היא, חז"ל

שהצלחת  באמת מאמין הוא תלוי'אלא בגניבתו ו
 ֿ שמכל אלא ית'), אליו קורא (ולכן בהקב"ה רק
מגניבה  לחדול עליו פועלת אמונתו אין מקום
היא  אצלו שהאמונה לפי השי"ת, ציווי היפך שהיא
נשארת  שהיא היינו בלבד, "מקיף" בבחינת
אינה  ובמילא וכחותיו, האדם מן "רחוקה"
המחוייב  כפי ויתאימו שישתנו עליהם משפיעה

זאת. אמונתו מצד

צריך  שאדם אמונה", "ורעה שנאמר וזהו
בגשמיות  דכמו שבו, האמונה עם עצמו את לפרנס
זה  ידי על מתחזקים גשמי מאכל אוכל כשאדם
צריכים  כך יותר, אצלו ונרגשים הרוחניים כוחותיו
קבועה  שתהי' נפשו, לתוך האמונה את להמשיך

והרגשה  דעת בבחינת אצלו, מאד ונרגשת בלבו
רואה. כאילו

הכוונה  שאין האמונה", "הגדלת נקרא וזה
אמיתית, אמונה שהרי - מאמין יותר נעשה שהאדם
גמורה  בוודאות היא ביותר, הפשוטה במדריגה גם
האמונה  "הגדלת" אלא כנ"ל; ח"ו ספק שום בלי
"מקיף" בבחינת נשארת לא שהאמונה משמעה,
קבועה  להיות האדם, לנפש מתקרבת היא אלא

חייו. על משפיעה שהיא עד בלבו

ה  הם ומצוותי' שהתורה יבאר "מזון "[להלן

" שתהי' האמונה, את בלב המחזקים ותקועה קבועה

האדם  איך"ונפש שיבאר קודם אלא להמשיך אפשר ,

ראי' מביא - ונפשו בלבו קבועה שתהי' האמונה את

לבא:] לעתיד יהי' שכן

õøàä äàìîå áéúëãë àáì ãéúòì äéäéù åîëå
úàø÷ðù ,äðåîàä àéä õøàä ,ùåøéô ,äòã
äá ïéàù äðåúçúä äâøãîä àéäù õøà íùá

.ãáìá äðåîà àìà éåìéâ
הארץ  מלאה "כי נאמר דלעתידֿלבא ביעודים
ד"ארץ" הוא, בזה הפנימי שהפירוש ה'", את דעה
האדם, בנפש נמוכה היותר למדריגה כינוי הוא
אמונה  רק לאדם דכשיש היות האמונה, ענין וזהו
ספק  שום בלי גמורה בוודאות שהוא אע"פ בה',
(כנ"ל), אדם בחושי נרגש אלקות אין מ"מ ח"ו,
"במה  מרחוק שהיא האמונה תכונת דזוהי וכנ"ל
גילוי  שום כאן שאין ונמצא ונגלה", נודע שלא

ארץ. נק' ולכך בנפש
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àìà ïúìçú éåìéâ ïéàù ,ïôåñá ïúìçú õåòð éë
.ïôåñ úðéçáá

בהקב"ה  שמדובר דהיות תליא, בהא והא
עולמות  מגדר לגמרי מובדל שהוא ובעצמו בכבודו
להיות  אפשר אי לכן עלמין), כל סובב (בבחינת
ענין  אלא בזה שייך ולא האדם, בחושי גילוי שום
תחלתן  "נעוץ יצירה בספר וכמ"ש בלבד, האמונה
הכל  תחילת שהוא עצמו הקב"ה פירוש, בסופן",
האמונה. היא "ארץ"), (בחינת ב"סופן" רק מתגלה

'éäúù ,äòã äàìî äéäú åæ äðåîà úðéçáå
.'åëå äàåø åìàëå äùâøäå äøëä úðéçáá
.'åë åãçé øùá ìë åàøå 'ä ãåáë äìâðå ù"îëå
"הארץ  תמלא שאז דלעתידֿלבא, החידוש וזהו
אפשר  הזה שבזמן עצמו, שהקב"ה פירוש, דעה",
יהי' שבאדם), "ארץ" (בבחינת בו להאמין רק
וכמ"ש  והרגשה, דעת בבחינת האדם, בחושי נרגש
ראי' שתהי' גו'", בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה

באלקות.

הדעת  ענין ששלימות יבאר ה') (פרק [להלן

בהקב  מכל "(והרגשה) אך לבא, לעתיד רק תהי' עצמו ה

" הזה בזמן גם נצטוינו כנ אמונה ורעה מקום ל,""

שמבאר  (וכמו הרגשה בבחינת האמונה את להמשיך

ד'). פרק להלן יותר בפרטיות

כיצד יבאר כזה,אפשר ומעתה דבר להיות

מגדר "שהקב  ומובדל קדוש שהוא ובעצמו בכבודו ה

האדם:] בנפש נרגש יהי' עולמות

é"ò àåä äðåîàä úìãâä úåéäì åæ äëùîäå
íãà äùòð øîàð íäéìòù ,úåöîå äøåú
ïéøáà ç"îø íä úåöî ç"îø ,åðúåîãë åðîìöá
ïä íäù ,ïåéìòì äîãà íãà úðéçá ,àëìîã

.ïéîìò ìë ááåñ úðéçáî úåëùîä ç"îø
בבחינת  רק לא בנפש, אלקות גילוי שיהי' כדי
נרגש  שיהי' באופן אלא "מרחוק") (שהיא אמונה
התורה  קיום ע"י ה"ז - אמונה" "ורעה בנפש,
אלקות  גילוי נמשך ומצוות תורה ע"י כי והמצוות,

אותן. המקיים האדם בנפש

הענין: וביאור

היינו  כדמותנו", בצלמנו אדם "נעשה כתיב
כביכול  בדומה הוא התחתון האדם ודמות שצלם
מדריגה  שיש מצינו (שלכן הקב"ה דמות לצלם

וכמפורש  "אדם", בשם שנקרא הקב"ה של באורו
כמראה  דמות הכסא דמות ועל יחזקאל בנבואת
רמ"ח  באדם שיש שכשם מובן, שמזה אדם),
כביכול. אברין רמ"ח יש הקב"ה אצל כך אברים,

ולא  גוף לו (שאין הקב"ה "אברי" הם ומה
א  זה על הנה ח"ו)? הגוף רמ"ח דמות בזהר, מרו

והטעם  דמלכא. אברין רמ"ח הן מצוותֿעשה
א' שבכל דכמו הוא, לאברים המצוות שנמשלו
מהנפש  וחיות כח מלובש הגוף אברי מרמ"ח
למעלה  כך ההוא, האבר ומזג לתכונת המתאים
מצוותֿעשה  מרמ"ח ומצוה מצוה שבכל כביכול,

ב"ה. סוף אין מאור אחר "אור" מלובש

רמ"ח  קיום ידי על שנמשך האלקי האור אמנם,
מאור  ומצומצם מוגבל אור אינו מצוותֿעשה,
בכבודו  ב"ה סוף אין מאור אלא עלמין, כל הממלא

עלמין. כל הסובב ובעצמו,

העליון", "אדם בתואר הכוונה עומק וזהו
"אדמה  מלשון הוא "אדם" דשם ידוע דהנה
למה  דומה "אדם" שבחינת היינו לעליון",
בצלם  הוא התחתון שאדם (וכנ"ל, ממנו שלמעלה
העליון" "אדם שגם ומכיון העליון"); "אדם ודמות
על  - לעליון" "אדמה שם על - "אדם" בשם נקרא
דומה  העליון" "אדם שבחינת לומר, צריך כרחך
שנתבאר  כפי והיינו ממנה. שלמעלה האלקי להאור
 ֿ מצוות רמ"ח (הן דמלכא" אברין שב"רמ"ח לעיל,
כל  הסובב אור נמשך העליון") "אדם בחינת עשה,

עולמות). מגדר (שלמעלה עלמין

אור  גילוי באדם נמשך מצוות ידי שעל ונמצא,
מצוות  ע"י ולפיכך עלמין, כל הסובב ב"ה סוף אין

האדם. בנפש האמונה נקבעת

אין  אור להמשיך יכול שהאדם דזה ופשוט [מובן

ב  ע "סוף -"ה וגדולתו מעלתו מצד זה אין המצוות, י

לומר  שייך ולא העולמות מגדר מובדל יתברך הוא שהרי

אור  עצמו) (בכח להמשיך יכול גבול בעל נברא שאדם

ב  סוף בנפשו."אין ה

הן ומצוות שתורה לפי הוא הטעם פנימיות אלא

הקב רצונו  כ "של פרק תניא (ראה שהקב "ה ה "ג),

" ע מלובש בעצמו ולפיכך בהן, כביכול קיום "" י

הקב "התומ  בין וחיבור צוותא נעשה והאדם "צ ה

המצוות. המקיים
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

שע  שאמרנו דזה יותר, בפרטיות יבאר י "להלן

ב  סוף אין אור נמשך המצוות האדם,"קיום בנפש ה

- הנבראים מגדר לגמרי מובדל יתברך שהוא למרות

הנקודה מצד רק זה כולן הכללית אין המצוות שבכל

ב  העליון רצון הפרטי "(שהן הגדר מצד גם אלא ה),

וגמילות  עבודה דתורה העמודים משלשת אחד שבכל

חסדים:]

ïéîé ,ïéå÷ 'âì úåöî ç"îøä ïé÷ìçð ììë êøãå
úåìéîâå äãåáòå äøåú íäå ,òöîàå ìàîùå

.íéãñç
על  עומד, העולם דברים שלשה על תנן:
במקום  ותפלה (קרבנות, העבודה על התורה,
ג' כנגד והם חסדים. גמילות ועל תקנו) קרבנות

ואמצע. שמאל ימין - "קווין"

ספירות  שעשר הקבלה, בספרי מבואר פירוש:
שמאל  ימין - "קווין" לשלשה נחלקות העליונות
בימין, היא חכמה - המוחין כוחות בג' ואמצע.
במדות: וכן האמצעי; בקו - ודעת בשמאל, בינה
בקו  - (ויראה) גבורה הימין, בקו - (ואהבה) חסד
הנצח  - (וכן האמצעי בקו - ותפארת השמאל,

באמצע). והיסוד בשמאל, ההוד בימין,

רמ"ח  כל (היינו ומצוותי' התורה כללות וכן
דתורה  העמודים בג' הנכללות - מצוותֿעשה)
אלו: קווין לג' נחלקות - חסדים וגמילות עבודה
הימין, בקו חסדים גמילות האמצעי, בקו היא תורה

השמאל. בקו ועבודה

- עמודים משלשת א' שכל הטעם יבאר [ומעתה

להמשיך  בכוחו יש - חסדים וגמילות עבודה תורה

ב  סוף אין אור עלמין:]"גילוי כל הסובב ה

äøåúá àøå÷ ,ä"á÷ä ìù åéúåîù àåä äøåú
.'åëå íùá àøå÷ù åîë àåä

של  "שמותיו היא שהתורה חז"ל מאמר ידוע
ה"ז  תורה (ולומד) שקורא שמי ונמצא הקב"ה",
חבירו  שעי"ז בשמו, לחבירו הקורא כמו עד"מ
התורה  לימוד ע"י וכך עצמותו, בכל אליו פונה
האדם  אל כביכול עצמותו בכל הקב"ה פונה

תורה. הלומד

קורא  קריאה, "בלשון התורה עסק נקרא ולכן
להקב"ה  קורא התורה עסק ידי שעל פירוש בתורה,
שיבא  לחבירו הקורא כאדם כביכול אליו, לבוא

עמו  להיות אליו לבא לאביו הקורא קטן וכבן אליו,
חדא". בצוותא

éãé ìò ,íéìôù çåø úåéçäì ä÷ãö åæ ç"îâå
úåéäì àìéòìã àúåøòúà àúúìã àúåøòúà
äãéøé úðéçáá ïéîìò ìë ááåñ úëùîä

.íéìôù çåø úåéçäì äìôùäå
שפעולתה  הצדקה, כענין היא חסדים גמילות
נתינת  הוי ולפיכך שפלים", רוח "להחיות היא
אין  אור נמשך ידה שעל דלתתא" "אתערותא צדקה
עצמו  מצד ית' שהוא דאע"פ האדם, על ב"ה סוף
ומשפיל  יורד ה"ה עולמות, מגדר למעלה ונשא רם

שפלים". רוח "להחיות כביכול א"ע

úðéçá ,úåðáø÷ åæ äãåáòåäèîìù ùà éôùø
.äìòîìù ùàá ììëéì

ריח  "אשה ענינה - קרבנות זו - ו"עבודה"
המזבח  ע"ג הקרבן את מעלים שהיו לה'", ניחוח
אמרו  ובחז"ל המערכה, באש כליל עולה הי' ושם
ואש  מלמעלה שירדה אש אש, מיני שני שהיו
מצוה  מלמעלה, אש שירדה (דאע"פ שלמטה
שני  נכללו שבמזבח ונמצא ההדיוט), מן להביא

יחד. - שלמעלה ואש שלמטה אש - האש מיני

שהאדם  האדם, בעבודת הקרבנות ענין הוא וכן
להקב"ה  האהבה אש רשפי בלבו לעורר צריך
שלמעלה. באש שיכלל עד הנפש, וכלות בתשוקה

øîàù êåøá ,åð÷ú úåðáø÷ä ãâðëù äìôúá ïëå
äáäàä ùàä úøåãî ìéãâäì ,äøîæã é÷åñôå
äéäå øîàù êåøá åøîåàá ,äìòîì äèîîù
é"ò èøôð ë"çàå ãçà øîàîá åðééäã ,íìåòä

.'åë úåøîàî 'è
קרבנות  שכנגד התפלה עבודת ענין גם וזהו
אש  רשפי לעורר היא התפלה מטרת שכל תקנו,
שבהם  דזמרה פסוקי תוכן שזהו להקב"ה, האהבה
תופס  אינו העולם בריאת ענין כל כיצד מתואר
הוא  הבריאה ענין דכל עצמו, הקב"ה לגבי מקום
ענין  וזהו אחת, אמירה - שאמר" "ברוך ע"י
הפירוש  וכמבואר להבראות", יכול אחד "במאמר
העולמות  ענין כללות נברא אחד שממאמר בזה,
כל  כלולים שבו ה"כלל" כמו והוא והנבראים,
פירוט  הם שלאח"ז מאמרות וט' בהעלם, הפרטים
אינו  הבריאה ענין שכל ונמצא, - אחד" ה"מאמר

הקב"ה. של אחת" "אמירה אלא
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קסז c"ag i`iyp epizeax zxezn

àìà ïúìçú éåìéâ ïéàù ,ïôåñá ïúìçú õåòð éë
.ïôåñ úðéçáá

בהקב"ה  שמדובר דהיות תליא, בהא והא
עולמות  מגדר לגמרי מובדל שהוא ובעצמו בכבודו
להיות  אפשר אי לכן עלמין), כל סובב (בבחינת
ענין  אלא בזה שייך ולא האדם, בחושי גילוי שום
תחלתן  "נעוץ יצירה בספר וכמ"ש בלבד, האמונה
הכל  תחילת שהוא עצמו הקב"ה פירוש, בסופן",
האמונה. היא "ארץ"), (בחינת ב"סופן" רק מתגלה

'éäúù ,äòã äàìî äéäú åæ äðåîà úðéçáå
.'åëå äàåø åìàëå äùâøäå äøëä úðéçáá
.'åë åãçé øùá ìë åàøå 'ä ãåáë äìâðå ù"îëå
"הארץ  תמלא שאז דלעתידֿלבא, החידוש וזהו
אפשר  הזה שבזמן עצמו, שהקב"ה פירוש, דעה",
יהי' שבאדם), "ארץ" (בבחינת בו להאמין רק
וכמ"ש  והרגשה, דעת בבחינת האדם, בחושי נרגש
ראי' שתהי' גו'", בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה

באלקות.

הדעת  ענין ששלימות יבאר ה') (פרק [להלן

בהקב  מכל "(והרגשה) אך לבא, לעתיד רק תהי' עצמו ה

" הזה בזמן גם נצטוינו כנ אמונה ורעה מקום ל,""

שמבאר  (וכמו הרגשה בבחינת האמונה את להמשיך

ד'). פרק להלן יותר בפרטיות

כיצד יבאר כזה,אפשר ומעתה דבר להיות

מגדר "שהקב  ומובדל קדוש שהוא ובעצמו בכבודו ה

האדם:] בנפש נרגש יהי' עולמות

é"ò àåä äðåîàä úìãâä úåéäì åæ äëùîäå
íãà äùòð øîàð íäéìòù ,úåöîå äøåú
ïéøáà ç"îø íä úåöî ç"îø ,åðúåîãë åðîìöá
ïä íäù ,ïåéìòì äîãà íãà úðéçá ,àëìîã

.ïéîìò ìë ááåñ úðéçáî úåëùîä ç"îø
בבחינת  רק לא בנפש, אלקות גילוי שיהי' כדי
נרגש  שיהי' באופן אלא "מרחוק") (שהיא אמונה
התורה  קיום ע"י ה"ז - אמונה" "ורעה בנפש,
אלקות  גילוי נמשך ומצוות תורה ע"י כי והמצוות,

אותן. המקיים האדם בנפש

הענין: וביאור

היינו  כדמותנו", בצלמנו אדם "נעשה כתיב
כביכול  בדומה הוא התחתון האדם ודמות שצלם
מדריגה  שיש מצינו (שלכן הקב"ה דמות לצלם

וכמפורש  "אדם", בשם שנקרא הקב"ה של באורו
כמראה  דמות הכסא דמות ועל יחזקאל בנבואת
רמ"ח  באדם שיש שכשם מובן, שמזה אדם),
כביכול. אברין רמ"ח יש הקב"ה אצל כך אברים,

ולא  גוף לו (שאין הקב"ה "אברי" הם ומה
א  זה על הנה ח"ו)? הגוף רמ"ח דמות בזהר, מרו

והטעם  דמלכא. אברין רמ"ח הן מצוותֿעשה
א' שבכל דכמו הוא, לאברים המצוות שנמשלו
מהנפש  וחיות כח מלובש הגוף אברי מרמ"ח
למעלה  כך ההוא, האבר ומזג לתכונת המתאים
מצוותֿעשה  מרמ"ח ומצוה מצוה שבכל כביכול,

ב"ה. סוף אין מאור אחר "אור" מלובש

רמ"ח  קיום ידי על שנמשך האלקי האור אמנם,
מאור  ומצומצם מוגבל אור אינו מצוותֿעשה,
בכבודו  ב"ה סוף אין מאור אלא עלמין, כל הממלא

עלמין. כל הסובב ובעצמו,

העליון", "אדם בתואר הכוונה עומק וזהו
"אדמה  מלשון הוא "אדם" דשם ידוע דהנה
למה  דומה "אדם" שבחינת היינו לעליון",
בצלם  הוא התחתון שאדם (וכנ"ל, ממנו שלמעלה
העליון" "אדם שגם ומכיון העליון"); "אדם ודמות
על  - לעליון" "אדמה שם על - "אדם" בשם נקרא
דומה  העליון" "אדם שבחינת לומר, צריך כרחך
שנתבאר  כפי והיינו ממנה. שלמעלה האלקי להאור
 ֿ מצוות רמ"ח (הן דמלכא" אברין שב"רמ"ח לעיל,
כל  הסובב אור נמשך העליון") "אדם בחינת עשה,

עולמות). מגדר (שלמעלה עלמין

אור  גילוי באדם נמשך מצוות ידי שעל ונמצא,
מצוות  ע"י ולפיכך עלמין, כל הסובב ב"ה סוף אין

האדם. בנפש האמונה נקבעת

אין  אור להמשיך יכול שהאדם דזה ופשוט [מובן

ב  ע "סוף -"ה וגדולתו מעלתו מצד זה אין המצוות, י

לומר  שייך ולא העולמות מגדר מובדל יתברך הוא שהרי

אור  עצמו) (בכח להמשיך יכול גבול בעל נברא שאדם

ב  סוף בנפשו."אין ה

הן ומצוות שתורה לפי הוא הטעם פנימיות אלא

הקב רצונו  כ "של פרק תניא (ראה שהקב "ה ה "ג),

" ע מלובש בעצמו ולפיכך בהן, כביכול קיום "" י

הקב "התומ  בין וחיבור צוותא נעשה והאדם "צ ה

המצוות. המקיים
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

שע  שאמרנו דזה יותר, בפרטיות יבאר י "להלן

ב  סוף אין אור נמשך המצוות האדם,"קיום בנפש ה

- הנבראים מגדר לגמרי מובדל יתברך שהוא למרות

הנקודה מצד רק זה כולן הכללית אין המצוות שבכל

ב  העליון רצון הפרטי "(שהן הגדר מצד גם אלא ה),

וגמילות  עבודה דתורה העמודים משלשת אחד שבכל

חסדים:]

ïéîé ,ïéå÷ 'âì úåöî ç"îøä ïé÷ìçð ììë êøãå
úåìéîâå äãåáòå äøåú íäå ,òöîàå ìàîùå

.íéãñç
על  עומד, העולם דברים שלשה על תנן:
במקום  ותפלה (קרבנות, העבודה על התורה,
ג' כנגד והם חסדים. גמילות ועל תקנו) קרבנות

ואמצע. שמאל ימין - "קווין"

ספירות  שעשר הקבלה, בספרי מבואר פירוש:
שמאל  ימין - "קווין" לשלשה נחלקות העליונות
בימין, היא חכמה - המוחין כוחות בג' ואמצע.
במדות: וכן האמצעי; בקו - ודעת בשמאל, בינה
בקו  - (ויראה) גבורה הימין, בקו - (ואהבה) חסד
הנצח  - (וכן האמצעי בקו - ותפארת השמאל,

באמצע). והיסוד בשמאל, ההוד בימין,

רמ"ח  כל (היינו ומצוותי' התורה כללות וכן
דתורה  העמודים בג' הנכללות - מצוותֿעשה)
אלו: קווין לג' נחלקות - חסדים וגמילות עבודה
הימין, בקו חסדים גמילות האמצעי, בקו היא תורה

השמאל. בקו ועבודה

- עמודים משלשת א' שכל הטעם יבאר [ומעתה

להמשיך  בכוחו יש - חסדים וגמילות עבודה תורה

ב  סוף אין אור עלמין:]"גילוי כל הסובב ה

äøåúá àøå÷ ,ä"á÷ä ìù åéúåîù àåä äøåú
.'åëå íùá àøå÷ù åîë àåä

של  "שמותיו היא שהתורה חז"ל מאמר ידוע
ה"ז  תורה (ולומד) שקורא שמי ונמצא הקב"ה",
חבירו  שעי"ז בשמו, לחבירו הקורא כמו עד"מ
התורה  לימוד ע"י וכך עצמותו, בכל אליו פונה
האדם  אל כביכול עצמותו בכל הקב"ה פונה

תורה. הלומד

קורא  קריאה, "בלשון התורה עסק נקרא ולכן
להקב"ה  קורא התורה עסק ידי שעל פירוש בתורה,
שיבא  לחבירו הקורא כאדם כביכול אליו, לבוא

עמו  להיות אליו לבא לאביו הקורא קטן וכבן אליו,
חדא". בצוותא

éãé ìò ,íéìôù çåø úåéçäì ä÷ãö åæ ç"îâå
úåéäì àìéòìã àúåøòúà àúúìã àúåøòúà
äãéøé úðéçáá ïéîìò ìë ááåñ úëùîä

.íéìôù çåø úåéçäì äìôùäå
שפעולתה  הצדקה, כענין היא חסדים גמילות
נתינת  הוי ולפיכך שפלים", רוח "להחיות היא
אין  אור נמשך ידה שעל דלתתא" "אתערותא צדקה
עצמו  מצד ית' שהוא דאע"פ האדם, על ב"ה סוף
ומשפיל  יורד ה"ה עולמות, מגדר למעלה ונשא רם

שפלים". רוח "להחיות כביכול א"ע

úðéçá ,úåðáø÷ åæ äãåáòåäèîìù ùà éôùø
.äìòîìù ùàá ììëéì

ריח  "אשה ענינה - קרבנות זו - ו"עבודה"
המזבח  ע"ג הקרבן את מעלים שהיו לה'", ניחוח
אמרו  ובחז"ל המערכה, באש כליל עולה הי' ושם
ואש  מלמעלה שירדה אש אש, מיני שני שהיו
מצוה  מלמעלה, אש שירדה (דאע"פ שלמטה
שני  נכללו שבמזבח ונמצא ההדיוט), מן להביא

יחד. - שלמעלה ואש שלמטה אש - האש מיני

שהאדם  האדם, בעבודת הקרבנות ענין הוא וכן
להקב"ה  האהבה אש רשפי בלבו לעורר צריך
שלמעלה. באש שיכלל עד הנפש, וכלות בתשוקה

øîàù êåøá ,åð÷ú úåðáø÷ä ãâðëù äìôúá ïëå
äáäàä ùàä úøåãî ìéãâäì ,äøîæã é÷åñôå
äéäå øîàù êåøá åøîåàá ,äìòîì äèîîù
é"ò èøôð ë"çàå ãçà øîàîá åðééäã ,íìåòä

.'åë úåøîàî 'è
קרבנות  שכנגד התפלה עבודת ענין גם וזהו
אש  רשפי לעורר היא התפלה מטרת שכל תקנו,
שבהם  דזמרה פסוקי תוכן שזהו להקב"ה, האהבה
תופס  אינו העולם בריאת ענין כל כיצד מתואר
הוא  הבריאה ענין דכל עצמו, הקב"ה לגבי מקום
ענין  וזהו אחת, אמירה - שאמר" "ברוך ע"י
הפירוש  וכמבואר להבראות", יכול אחד "במאמר
העולמות  ענין כללות נברא אחד שממאמר בזה,
כל  כלולים שבו ה"כלל" כמו והוא והנבראים,
פירוט  הם שלאח"ז מאמרות וט' בהעלם, הפרטים
אינו  הבריאה ענין שכל ונמצא, - אחד" ה"מאמר

הקב"ה. של אחת" "אמירה אלא
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c"agקסח i`iyp epizeax zxezn

'åâ åãåä ÷ø åãáì åîù áâùð éë äéåììäá ïëå
,'åâå åáåø÷ íò ìàøùé éðáì 'åâå åîòì ïø÷ íøéå
éôùø êùîð íäîù ,íé÷åñô øàùî äæá àöåéëå

.áìä úåèäìúäå ùà
(רק) לבדו שמו נשגב "כי אומרים אח"כ וגם
בזה, הפירוש וכמשנת"ל ושמים", ארץ על הודו
על  מתפשט "שמו" מבחינת והארה "הוד" שרק

ולקיימם. להחיותם והארץ השמים

וירם  גו' "הודו הכתוב המשך פירוש גם וזהו
לזה  זה השייכות מהי מובן דאינו לעמו", קרן
קרן  וירם לכך ושמים, ארץ על שהודו שמפני
"הודו" בבחינת ההתבוננות ידי שעל אלא, לעמו?
הוא  ישראל נשמות ששרש בנ"י, קרן מתרומם
עם  שלישראל ונמצא עלמין, כל סובב מבחינת
"וירם  - ומהותו עצמותו בכל הקב"ה נמשך קרובו

לעמו". קרן

באהבה  יתעורר בזה מתבונן האדם וכאשר
גדולים. אש ורשפי בהתלהבות להקב"ה גדולה

äèîì êéùîî ,'åâå íéðôì íéðôä íéîë æ"éòå
äòåá÷ åæ äðåîà 'éäúù ,ïéîìò ìë ááåñ úðéçá

.íãàä ùôðå áìá äòå÷úå
אור  גילוי נמשך "עבודה" שע"י הטעם וזהו
הפנים  "כמים כי האדם, נפש על ב"ה סוף אין
כמו  "פירוש, כתיב, לאדם" האדם לב כן לפנים
כן  במים, מראה שהאדם הפנים וצורת שכדמות
ממש  ככה עצמה, צורה אותה במים שם לו נראה
האהבה  הרי אחר, לאיש באהבתו הנאמן האדם לב
להיות  ג"כ אליו חבירו בלב אהבה מעוררת זו
אהבת  כשרואה בפרט לזה זה נאמנים אוהבים

אליו". חבירו

קרובו, עם לישראל הקב"ה בין הוא וככה
אל  אש כרשפי אהבה בלבם מעוררים בנ"י דכאשר
הקב"ה  אהבת כביכול מעורר זה הרי הקב"ה,

עצמותו. בכל להם ומתגלה ונמשך לישראל,

בנפש  ב"ה סוף אין אור גילוי נמשך וכאשר
לאדם  אפשר אזי וגמ"ח) עבודה תורה (ע"י האדם
האמונה  נקבעת וכך ב"ה, סוף אין אור להרגיש
עד  והרגשה, דעת בבחינת האדם, בלב בהקב"ה

כו'. רואה כאילו שהוא

iyily wxt meid zrcie d"c
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

סוכ"ע Ï˘Ó‰Â(צ) בבחי' למעלה יובן זה מכל
בכל  ומאיר כו' עולמות לד' שמקיף
התהוותם  אחרי מטה ולמטה מחכמ' ההשתלשלות
כלי  בחי' הנקרא שלהם היש מציאות להיות דוקא
למעלה  החכמה אור בחי' של התהוות אחרי גם דהיינו
מבחי' בו מאיר הנה שבאדם השכל אור כמו שזהו
שבה  פרט בכל יש במציאות החכמה להיות סובב
מציאות  לכל וכן כנ"ל לאור המגביל כלי שנקרא
עולם  בסוף לסופו מראשו הקו מבחי' שנמשכו האורות
ההיולי  כח כמו דוקא סובב מבחי' מאיר בכולן העשיה
בחי' לכל כח הנותן והוא הכחות כל נמצאו  שממנו
התהוות  גוף אבל וד"ל כו' התהוותה אחרי ובחי'
והחוט  הקו מבחינת דוקא נמשך הוא ממקורה החכמה
א"א  הקו שלפני סובב מבחי' כי סובב מבחינת ולא
וכח  דאור מהות אפי' מה דבר התהוות שום להיות

בתחלה  ומק"פ צמצום ידי על לא אם כנ"ל החכמה
דכח  במשל (וכמו וד"ל כו' קו בחי' ע"י נמשך שאז
חכמות  מיני כל נמצא שממנו הגם הנה הנ"ל ההיולי
וסברא  שכל איזה שממציא מה מ"מ כנ"ל שלומד
והעיון  הלמוד ע"י נמשך זהו חכמה דבר ענין בפרט
עצמו  שזה רק שעה באותה שמאיר השכל ומקור מכח
שלו  ההיולי כח בחי' לא אם כלל ביכולתו היה לא
בכח  וכ"ה כו' שיתחכם לכשילמוד ומסוגל טוב שהוא
מצד  זהו בפרט אומנות שיכול דמה כו' דאומנו' היולי
הכלי  שמצייר שמה לומר וא"א זו אומנו' שלמד הלמוד
וסוג  בגדר שאינו מאחר ההיולי מכח נמשך הוא
ללמוד  ביכולתו שיש מה אעפ"כ רק כו' מלאכה
ומסוגל  טוב שהוא ההיולי מכח הוא זו אומנות מלאכה
מכח  הוא הזאת האומנות קיום שמציאות עד כו' לזה
וד"ל): כו' האומנות למוד התהוות גוף לא אבל ההיולי

mixetd xry
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Â‰ÊÂ ח"א כדכוד ושמתי בפי' המחלוקת כענין ג"כ
החסד  מדת שהוא דמיכאל ישפה, וח"א שוהם
דהיינו  הצדיק יוסף של מדרגתו שהוא שוהם בחר
ישתנו  שלא והגם למטה מלמעלה אלקות גילוי שיהי'
אעפי"כ  האור גילוי לפ"ע כ"כ ממדריגתן העולמות
כבוד  ונגלה וכמ"ש והעצום הגדול הגילוי בהם יהי'
בחר  גבורה שמדתו וגבריאל כו', בשר כל וראו ה'

העולמות י  שיתעלו דהיינו הצדיק בנימין בחי' שפה
הראוי  כלי בחי' שיהי' עד רב ועילוי זיכוך ויזדככו
כדין  להוי הקב"ה ואמר ההוא, העצום הגילוי לקבל
המדריגות  שני ושיהי' הבחי' שני שיתקיימו וכדין
פי' ג"כ והיינו למעלה, ומלמטה למטה מלמעלה
יש  כי והוא שבהולכים בחי' שני בתוככם והתהלכתי
עליות  ע"י הנה כי בחינות, משני א' בכל מעלה
עצומה  הזדככות כ"כ מזדכך שהתחתון העולמות
יותר  מתאחד נמצא עי"ז הרי העליון בחי' כפי להיות
נאמר  ע"ז ממש חד וחיוהי איהו ע"ד האור גילוי עם

האורות, עם דאצי' כלים וכיחוד לו, עולם הליכות
נזדכך  לא שהכלי כיון למטה העליון בירידת משא"כ
בו  נמשך שעכ"ז אף א"כ כהנ"ל עצומה הזדככות
אין  מ"מ יכול כל ית' הוא כי ממש העליון אור גילוי
וחיוהי  איהו ע"ד הכלי עם כ"כ מתייחד אור הגילוי
למטה  האור בירידת ג"כ מעלה ויש כו', חד וגרמוהי
אור  להתגלות שיוכל כזה גדול גילוי כשיתגלה כי
שע"ד  כ"כ עצומה הזדככות מבלי ממש לגוף הסוכ"ע
להיות  הגילוי שרש מקום צריך העולמות עליות
ולירד  לבוא שיוכל בכדי יותר גבוה ממקום
גילוי  וא"כ ממש, בגוף למטה הגילוי ולהשתלשל
שרשו  נמשך למטה שמשיגין ההשגה אז בממלא סובב
ממלא  בעליית שמשיגין מה מן יותר גבוה ממקום
כ"כ  גבוה ממקום הגילוי להיות א"צ אז כי לסובב
שמה  וכידוע למטה, שמלמעלה הגילוי שרש כמו
לבוא  יוכל יותר גבוה ממקום שורשו שמקור

יותר. למטה ולהתגלות

e"hxz zereay axr
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Î"‡Â אם במד"ר שאמר השבח מהו צ"ל לפ"ז
שנמשל  אברהם של בנים אתם הרי כך עשיתם
גבוה  היותר לבחי' זכינו הרי התורה שע"י מאחר לאפר

אברה  של בנים אתם הרי וכשאומר כו' ה"ז ונעלה ם
הוא  הענין אך התורה. קבלת ע"י ישראל ממעלת ירידה
מלמעלמ"ט  בין ההפרש שורש במ"א מבואר דהנה
נקי  ה' בהר יעלה מי כתי' שמלמטלמ"ע למלמטלמ"ע,
יוכל  כי עד דברי' הרבה שם שחשיב כו' לבב ובר כפים
יש  לא מלמעלמ"ט אבל ה', הר בבחי' לעלות לבוא
וזה  ההר בגובה זה שעומדי' שני' וכמשל כלל, מונע
במ"א  כמ"ש כו' יחודם באופן אופנים שני שיש בעמק
ולכן  כו', הרבה יותר בנקל הוא העליון שירידת באורך

לא  העולם כי הגם סיני הר על ה' וירד כתי' במ"ת
תומ"צ  בקיום מעלה יש כי ונמצא כלל, עדיין נזדכך
פעלו  הם שהרי שלנו המצות קיום על האבות שקיימו
קיום  משא"כ במס"נ, בהכנה שלהם אתעדל"ת ע"י זה
ע"פ  גם המצות מקיימי' הנה מקיימי' שאנו המצות
לכוין  צריך תפילין בהנחת עד"מ הפשוטה, כוונה
שיודע  רק תפילין מניח אם אבל והמוח, הלב לשעבד
ענין  ועצם בהם, ולהתפלל ותפילין טלית להניח שצריך
לו  יכזבו ובלשונם בפיהם ויפתוהו כמ"ש היא התפלה
קיום  וכן ל"ז), ל"ו ע"ח (תילים עמו נכון לא ולבם
אנשי' מצות אותי יראתם ותהי כמ"ש הוא המצות

מלומדה.
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קסט c"ag i`iyp epizeax zxezn

'åâ åãåä ÷ø åãáì åîù áâùð éë äéåììäá ïëå
,'åâå åáåø÷ íò ìàøùé éðáì 'åâå åîòì ïø÷ íøéå
éôùø êùîð íäîù ,íé÷åñô øàùî äæá àöåéëå

.áìä úåèäìúäå ùà
(רק) לבדו שמו נשגב "כי אומרים אח"כ וגם
בזה, הפירוש וכמשנת"ל ושמים", ארץ על הודו
על  מתפשט "שמו" מבחינת והארה "הוד" שרק

ולקיימם. להחיותם והארץ השמים

וירם  גו' "הודו הכתוב המשך פירוש גם וזהו
לזה  זה השייכות מהי מובן דאינו לעמו", קרן
קרן  וירם לכך ושמים, ארץ על שהודו שמפני
"הודו" בבחינת ההתבוננות ידי שעל אלא, לעמו?
הוא  ישראל נשמות ששרש בנ"י, קרן מתרומם
עם  שלישראל ונמצא עלמין, כל סובב מבחינת
"וירם  - ומהותו עצמותו בכל הקב"ה נמשך קרובו

לעמו". קרן

באהבה  יתעורר בזה מתבונן האדם וכאשר
גדולים. אש ורשפי בהתלהבות להקב"ה גדולה

äèîì êéùîî ,'åâå íéðôì íéðôä íéîë æ"éòå
äòåá÷ åæ äðåîà 'éäúù ,ïéîìò ìë ááåñ úðéçá

.íãàä ùôðå áìá äòå÷úå
אור  גילוי נמשך "עבודה" שע"י הטעם וזהו
הפנים  "כמים כי האדם, נפש על ב"ה סוף אין
כמו  "פירוש, כתיב, לאדם" האדם לב כן לפנים
כן  במים, מראה שהאדם הפנים וצורת שכדמות
ממש  ככה עצמה, צורה אותה במים שם לו נראה
האהבה  הרי אחר, לאיש באהבתו הנאמן האדם לב
להיות  ג"כ אליו חבירו בלב אהבה מעוררת זו
אהבת  כשרואה בפרט לזה זה נאמנים אוהבים

אליו". חבירו

קרובו, עם לישראל הקב"ה בין הוא וככה
אל  אש כרשפי אהבה בלבם מעוררים בנ"י דכאשר
הקב"ה  אהבת כביכול מעורר זה הרי הקב"ה,

עצמותו. בכל להם ומתגלה ונמשך לישראל,

בנפש  ב"ה סוף אין אור גילוי נמשך וכאשר
לאדם  אפשר אזי וגמ"ח) עבודה תורה (ע"י האדם
האמונה  נקבעת וכך ב"ה, סוף אין אור להרגיש
עד  והרגשה, דעת בבחינת האדם, בלב בהקב"ה

כו'. רואה כאילו שהוא
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

סוכ"ע Ï˘Ó‰Â(צ) בבחי' למעלה יובן זה מכל
בכל  ומאיר כו' עולמות לד' שמקיף
התהוותם  אחרי מטה ולמטה מחכמ' ההשתלשלות
כלי  בחי' הנקרא שלהם היש מציאות להיות דוקא
למעלה  החכמה אור בחי' של התהוות אחרי גם דהיינו
מבחי' בו מאיר הנה שבאדם השכל אור כמו שזהו
שבה  פרט בכל יש במציאות החכמה להיות סובב
מציאות  לכל וכן כנ"ל לאור המגביל כלי שנקרא
עולם  בסוף לסופו מראשו הקו מבחי' שנמשכו האורות
ההיולי  כח כמו דוקא סובב מבחי' מאיר בכולן העשיה
בחי' לכל כח הנותן והוא הכחות כל נמצאו  שממנו
התהוות  גוף אבל וד"ל כו' התהוותה אחרי ובחי'
והחוט  הקו מבחינת דוקא נמשך הוא ממקורה החכמה
א"א  הקו שלפני סובב מבחי' כי סובב מבחינת ולא
וכח  דאור מהות אפי' מה דבר התהוות שום להיות

בתחלה  ומק"פ צמצום ידי על לא אם כנ"ל החכמה
דכח  במשל (וכמו וד"ל כו' קו בחי' ע"י נמשך שאז
חכמות  מיני כל נמצא שממנו הגם הנה הנ"ל ההיולי
וסברא  שכל איזה שממציא מה מ"מ כנ"ל שלומד
והעיון  הלמוד ע"י נמשך זהו חכמה דבר ענין בפרט
עצמו  שזה רק שעה באותה שמאיר השכל ומקור מכח
שלו  ההיולי כח בחי' לא אם כלל ביכולתו היה לא
בכח  וכ"ה כו' שיתחכם לכשילמוד ומסוגל טוב שהוא
מצד  זהו בפרט אומנות שיכול דמה כו' דאומנו' היולי
הכלי  שמצייר שמה לומר וא"א זו אומנו' שלמד הלמוד
וסוג  בגדר שאינו מאחר ההיולי מכח נמשך הוא
ללמוד  ביכולתו שיש מה אעפ"כ רק כו' מלאכה
ומסוגל  טוב שהוא ההיולי מכח הוא זו אומנות מלאכה
מכח  הוא הזאת האומנות קיום שמציאות עד כו' לזה
וד"ל): כו' האומנות למוד התהוות גוף לא אבל ההיולי

mixetd xry
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Â‰ÊÂ ח"א כדכוד ושמתי בפי' המחלוקת כענין ג"כ
החסד  מדת שהוא דמיכאל ישפה, וח"א שוהם
דהיינו  הצדיק יוסף של מדרגתו שהוא שוהם בחר
ישתנו  שלא והגם למטה מלמעלה אלקות גילוי שיהי'
אעפי"כ  האור גילוי לפ"ע כ"כ ממדריגתן העולמות
כבוד  ונגלה וכמ"ש והעצום הגדול הגילוי בהם יהי'
בחר  גבורה שמדתו וגבריאל כו', בשר כל וראו ה'

העולמות י  שיתעלו דהיינו הצדיק בנימין בחי' שפה
הראוי  כלי בחי' שיהי' עד רב ועילוי זיכוך ויזדככו
כדין  להוי הקב"ה ואמר ההוא, העצום הגילוי לקבל
המדריגות  שני ושיהי' הבחי' שני שיתקיימו וכדין
פי' ג"כ והיינו למעלה, ומלמטה למטה מלמעלה
יש  כי והוא שבהולכים בחי' שני בתוככם והתהלכתי
עליות  ע"י הנה כי בחינות, משני א' בכל מעלה
עצומה  הזדככות כ"כ מזדכך שהתחתון העולמות
יותר  מתאחד נמצא עי"ז הרי העליון בחי' כפי להיות
נאמר  ע"ז ממש חד וחיוהי איהו ע"ד האור גילוי עם

האורות, עם דאצי' כלים וכיחוד לו, עולם הליכות
נזדכך  לא שהכלי כיון למטה העליון בירידת משא"כ
בו  נמשך שעכ"ז אף א"כ כהנ"ל עצומה הזדככות
אין  מ"מ יכול כל ית' הוא כי ממש העליון אור גילוי
וחיוהי  איהו ע"ד הכלי עם כ"כ מתייחד אור הגילוי
למטה  האור בירידת ג"כ מעלה ויש כו', חד וגרמוהי
אור  להתגלות שיוכל כזה גדול גילוי כשיתגלה כי
שע"ד  כ"כ עצומה הזדככות מבלי ממש לגוף הסוכ"ע
להיות  הגילוי שרש מקום צריך העולמות עליות
ולירד  לבוא שיוכל בכדי יותר גבוה ממקום
גילוי  וא"כ ממש, בגוף למטה הגילוי ולהשתלשל
שרשו  נמשך למטה שמשיגין ההשגה אז בממלא סובב
ממלא  בעליית שמשיגין מה מן יותר גבוה ממקום
כ"כ  גבוה ממקום הגילוי להיות א"צ אז כי לסובב
שמה  וכידוע למטה, שמלמעלה הגילוי שרש כמו
לבוא  יוכל יותר גבוה ממקום שורשו שמקור

יותר. למטה ולהתגלות

e"hxz zereay axr
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Î"‡Â אם במד"ר שאמר השבח מהו צ"ל לפ"ז
שנמשל  אברהם של בנים אתם הרי כך עשיתם
גבוה  היותר לבחי' זכינו הרי התורה שע"י מאחר לאפר

אברה  של בנים אתם הרי וכשאומר כו' ה"ז ונעלה ם
הוא  הענין אך התורה. קבלת ע"י ישראל ממעלת ירידה
מלמעלמ"ט  בין ההפרש שורש במ"א מבואר דהנה
נקי  ה' בהר יעלה מי כתי' שמלמטלמ"ע למלמטלמ"ע,
יוכל  כי עד דברי' הרבה שם שחשיב כו' לבב ובר כפים
יש  לא מלמעלמ"ט אבל ה', הר בבחי' לעלות לבוא
וזה  ההר בגובה זה שעומדי' שני' וכמשל כלל, מונע
במ"א  כמ"ש כו' יחודם באופן אופנים שני שיש בעמק
ולכן  כו', הרבה יותר בנקל הוא העליון שירידת באורך

לא  העולם כי הגם סיני הר על ה' וירד כתי' במ"ת
תומ"צ  בקיום מעלה יש כי ונמצא כלל, עדיין נזדכך
פעלו  הם שהרי שלנו המצות קיום על האבות שקיימו
קיום  משא"כ במס"נ, בהכנה שלהם אתעדל"ת ע"י זה
ע"פ  גם המצות מקיימי' הנה מקיימי' שאנו המצות
לכוין  צריך תפילין בהנחת עד"מ הפשוטה, כוונה
שיודע  רק תפילין מניח אם אבל והמוח, הלב לשעבד
ענין  ועצם בהם, ולהתפלל ותפילין טלית להניח שצריך
לו  יכזבו ובלשונם בפיהם ויפתוהו כמ"ש היא התפלה
קיום  וכן ל"ז), ל"ו ע"ח (תילים עמו נכון לא ולבם
אנשי' מצות אותי יראתם ותהי כמ"ש הוא המצות

מלומדה.
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c"agקע i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

בספירות ההבדלים כי נ"ע, הרבי מבאר  דלהלן בשורות
האור, גילוי  באופן  רק אינם ומטה, מעלה בין  ובעולמות 
המעלה עיקר אלא ספירה, בכל שמתגלה האור כמות
הספירות בין שישנן איכותיים בהבדלים הוא והמטה 
איכותיים, הבדלים אותם ומתוך העולמות, ובין

האור. ומיעוט  ריבוי  עניין משתלשל
úåøéôñå úåîìåòá äèîå äìòîã ïéðòä íöòá ìáà–

ומטה מעלה של האמיתי  äìòîäהמושג úðéçá äæ ïéà
øåàä éåáéø úðéçáá àéä äðåéìòä äâéøãîäù äî ÷ø

,äðåúçúä äâéøãîä éáâì בין ההבדל עיקר זה אין
והמטה ïúâéøãîהמעלה íöòá àåä äèîå äìòîä ÷ø

כמות מלבד והמטה, המעלה בין עצמיים  הבדלים  יש –
בו, המאירה האור

àåäå ,ïåúçúäî íöòá åúâéøãîá äìòîì àåä ïåéìòäù
àåäù äâéøãîå äìòî äúåàá øåà éåáéø úðéçáá ïë íâ

'åë,מהמטה מדריגתו בעצם שונה  הוא ה"מעלה" –
ריבוי את גם בו יש הרי  שביניהם העצמי  לשוני ונוסף

.האור 
(בעצם ההבדלים שני  כי מבאר, המוסגר במאמר

בזה: זה תלויים הם הרי  האור) ובריבוי  המדרגה,
äìòîä ãöî ïë íâ àåä øåàäá èåòéîäå éåáéøä úáéñå)

,ïúâéøãî íöòá äèîåבמדריגת תלוי  האור ריבוי  -
עצמה מצד íöòáהספירה  äìòî àéäù äøéôñäã

ïåéìò ïë íâ àåä øåàäå) øåàä éåáéø äá øéàî äúâéøãî
,(äâéøãîáבספירה שנמצא המרובה  האור גם כלומר, -

הוא גופא האור אלא  בכמות, ריבוי  רק זה אין העליונה,
באיכותו. יותר, äèîעליון úðéçáá àéäù åæåבעצם

מדריגתה åë'מצד øåàä èåòéî úðéçáá àéä
úáéñ àåä úåìùìúùää øãñá íåöîöä ÷ø àìã åðééäå)

,íìòääå èåòéîäשבעצם לחשוב  יכולנו כלומר -

בהם שיש  והסיבה מקור, מאותו  הן כולם המדריגות
שהצמצום ככל הצמצום. מחמת זה ומטה, מעלה 
מטה בחינת הוא הרי  יותר, חזק הוא האור של וההסתר

ìéòìיותר  øëæðëå הפרק, èåòéîבתחילת úåéäì êéøöù
äâéøãîä ìöàð äéäéù éãëá äðåéìòä äâéøãîä óåñá

÷åçéøäù äî åðééäå ,äðåúçúä האור úáéñממקור àåä
,èåòéîäבלבד הסיבה זוהי לא הנה -äâéøãîäù íà éë

úáéñ åäæ äâéøãîá ïåúçú íöòá àéäù éðôî äðåúçúä
,('åë øåàä íìòäå èåòéî

äæ éôìå" ל"מעלה שהסיבה לעיל שהוסבר ההסבר -
- הקו מאור והריחוק  הקירוב הוא àåäו"מטה"

(äøå÷îå äùøù ãöî) íöòá äðåéìò àéäù äâéøãîäù
äìöàð,å÷ä ìù åðåéìò úðéçáá åðééä áåøé÷ úðéçáá

àéäù äâéøãîäå ,éåìéâäå øåàä éåáéø úðéçáá àéäå
èåòéî úðéçááå ÷åçéø úðéçáá äìöàð íöòá äðåúçú

'åë íìòäå
המדריגות, בין  לחילוק שהסיבה הוסבר לעיל כלומר,
העליונה שהמדריגה  הקו, מאור הקבלה באופן  היא
כי "מעלה" היא ולכן  הקו של העליון מהחלק מקבלת 
מהחלק מקבלת  התחתונה והמדריגה אור, הרבה מקבלת 
פחות מקבלת כי  "מטה" היא ולכן הקו, של התחתון
זה להבדל שהסיבה נ "ע הרבי  מבאר זה על הנה אור,
הוא הקו, מראשית  מקבלת מדריגה שאותה ביניהן גופא
היא ולכן יותר, גבוהה העצמית, במדריגתה שהיא בגלל
והמדרגה הקו . של לעליונו קירוב  בבחינת  נאצלה
נאצלה היא ולכן בעצם , תחתונה היא התחתונה
בגלל הוא  תחתונה  שהיא  שזה (ולא הקו  בתחתית 

הקו ). בתחתית שנאצלה
ã"î ÷øô ïî÷ì øàáúéù äî ïééòå10.(על מבאר  שם –

- ותחום" גבול "מדה יש מידה שלכל הזוהר דברי  פי 
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שם:10. לשונו `ziוזה 'itq lkc 'i` a"r f"pxc qgpt 't xdfae
mvra dcicnd `ed dcnc xnel yie ,'ek megze leabe dcne `rici my dl
'ixcne zedna dpiade efk 'ixcne zedna `id 'kgdy 'itqd 'ixcne zedn
p"ke .'ek dcn r"f ozbixcn mvra miwlegny dn 'itqd lka b"dke zxg`
t"r`e 'kc seq mdl oi`y xyr ozcn d"n `"t i"qd lr o"anxd 'itn
seq dl oi` mdl yiy dcn dze` xyr ode dcne xeriy mdl yi mixacdy
,'ek xyrl miwlgzn od dfay zednd mvra `ed dcn oiprc d`xp ,'ek
oipra q"`d oipr my yxtn l"f c"a`xde) 'ek q"` 'igaa `id dcn lk dpd
leab oipre .('ek rahend ik f"g` l"f o"anxd y"n edfy d`xpe .'ek xyr
leabc xnel yie ,'` oipr `edy leabd cxiec xe`iada z"ewla 'i` megze
dlabdd `ed megze ,'ek herina e` ieaixa m` ielibd ote`a dlabdd `ed

xacnac xdefd xn`n` xdefd ixe`iaa y"nke ,milkd i"ry wqtdde
herind r"ede ,'ek milkd cvn edfy inegza mgz` y"na a"r g"iwc
'idiy icka day zepezgz 'ixcnda dxe` hrnzny dnvr dxitqday
zeidl ,'ek milkd i"r `ed z`fd dlabdc ,'ek dpnn dhnly 'itqd 'iv`
k"enk xac ze`ivn 'igaa zeidl xe`d z` miliabny myk milkdy
zellke .('t l"ziynre) 'ek `eaz dt crc zehytzdd z` miliabn
mda dyere q"rda mielibd ipte` cceny ewd i"r `ed q"rda dcicnd
dlrnd 'iga k"enke ,'ek ielibde xe`da herine ieaix 'igaa dhne dlrn
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וגם מדריגתן, בעצם גם זה הספירות, בין  שההבדלים
הנמוכות המדרגות האצלת בשביל וגם האור, בגילוי 

מהן.
מה משתלב כיצד המוסגר, במאמר היה זה כאן  עד

ומיעוט בריבוי  הוא והמטה  שהמעלה  כן לפני  שלמדנו
שהתחדש מה  עם הקו, אור אל המדריגה  ובקירבת האור

מדריגתן. בעצם הבדל שזהו זה, בפרק
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ּכתיב e‡·e¯ה) ּדהּנה ּבקֹול 62הענין, רעהּו מבר" ≈ְְְְְִִִֵֵֵֵָָָ
לֹו" ּתחׁשב קללה הׁשּכים, ּבּבקר ְְֵֵֶֶַַָָָָֹּגדֹול
עּמּוד  טז, ערכין רׁש"י לחברֹו, לֹו היא קללה – ּברכה ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָ(אֹותּה

ּובפרט א) זּולתֹו, ׁשל ּבגנּותֹו לסּפר ּבא ׁשבחֹו ּדמּתֹו ,ְְְְְִִִִֵֶַָָָ
הּגנּות  ּבׁשביל הּוא ׁשּמׁשּבחים הּׁשבח ענין ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַּדעּקר
ּבני  ּבכּמה רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו ,ּכ אחר א ֹותֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשּמגּנים
וכּו', ּבעׁשרֹו לסּפר זּולתם אֹודֹות לדּבר האֹוהבים ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָאדם
לסּפר  ּבא הּנה ּבטלים, ּבדברים ׁשעֹוסק זה לבד ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהּנה
למֹו ּכסל ּדרּכם זה אׁשר ּכאּלּו ויׁשנם חברֹו, ׁשל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּבגנּותֹו
טבע  מּצד והּוא ּבכּונה, לחברֹו להּזיק ּדברים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָלהרּבֹות
לזּולתֹו, אּלא אינֹו והּזה, הּנ"ל הרע ּדכל ׁשּבנפׁשֹו, ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהרע
ּבמאד, עצמֹו את ואֹוהב טֹוב הּוא ּובׂשרֹו לגּופֹו ְְְְְֲִֵֶַָָֹאבל
ּבהּנֹוגע  רק הּוא זה ּכל הּנה וכילי, קמצן ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָוהגם
הּוא  לעצמֹו אבל ּכּנ"ל, ּביתֹו ּבני ואפּלּו הּזּולת, ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָאל
עּדּון  ּבעניני לּבֹו ּבׁשרירּות הֹול לפעמים וגם ְְְְְְִִִִִִִֵֵַָטֹוב,

מיּבעי  ּדלא מקּמץ ד ותענּוג, ׁשאינֹו ּוׁשתּיה ּבאכילה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
הּמֹותרים  ּבדברים ּגם אפּלּו אּלא ּכלל, עצמֹו ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָּבׁשביל
ׁשאר  אֹו חלי איזה לֹו יקרה ּכאׁשר ּובפרט ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלגמרי,
הּפזרנים  ּכאחד ּגדֹולֹות ּבהֹוצאֹות מרּבה הּוא אז ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָיּסּורים,
יׁשּתּדלּו אחרים ּגם אׁשר ודֹורׁש ותֹובע ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַהּגדֹולים,
אׁשר  העולֹות ּכל את מראֹות עיניו טחּו וככה ְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָָּבטֹובתֹו,
ּכי  עד אדם, לבני ּגרם אׁשר והּיּסּורים ימיו ּכל ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָעׂשה
יׁשּתּדלּו ׁשאחרים לֹו מּגיע ּכי לחׁשב עצמֹו את ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹמטעה
עצמֹו ּבעיני מכּסה לעצמֹו ׁשאהבתֹו מּפני והּוא ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָלטֹובתֹו,

ּגּוט  ער איז זי צּו לעצמֹו, רק הּוא זה וכל עצמֹו. ,ה על ְְְְִִֶֶַַַַָ
וכן  ּכברזל, וקׁשה רע איׁש הּוא להּזּולת ּבהּנֹוגע ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָאבל

לאּלּו אּלּו רעים סדֹום אנׁשי טבעם 63היּו עצם מּצד ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
אברהם  "וּיּגׁש ּומּכלֿמקֹום זה, ּכל ידע ואברהם ְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָָָהרע,

רׁשע" עם צּדיק ּתסּפה האף ּבּמדרׁש64וּיאמר ואיתא , ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָֹ
"אף 65(ּבמקֹומֹו מכּלה ו ): אּתה ,לעֹולמ מביא ׁשאּתה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

אבינּו ּדאברהם והינּו הרׁשעים", ואת הּצּדיקים את ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָּבֹו
הּטֹוב  איׁש ׁשהּוא ׁשּלֹו הּנדיבּות ּגדל מּצד הּׁשלֹום ְִִִֶֶֶַַַַָָָֹעליו
ענינים  איזה סדֹום ּבאנׁשי ּגם מצא ּבעצם, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהחסד
הּטֹוב  איׁש ּדהּנה עליהם, רחמים לבּקׁש יּוכל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּבגללם
הרע  ׁשהאיׁש ּוכׁשם הרע, מאיׁש לגמרי הפ הּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהחסד

מּצד  ּדבר הּנה ּבכל מֹוצא הּוא הּנה הרע טבע עצם ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
הּוא  הּנה ּכׁשר אדם ׁשהּוא מי וגם רע, רק אדם ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָּובכל
ּכמֹו הּנה טֹוב, לא ענין ּבֹו מֹוצא הרע טבעֹו עצם ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹמּצד
ּובכל  ּדבר ּבכל מֹוצא ׁשהּוא ּבעצם, הּטֹוב ּבאיׁש הּוא ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָכן
עליוֿהּׁשלֹום  אבינּו אברהם הּנה לזאת טֹוב, רק ְִִֵַַַָָָָָָָָָֹאדם
ענינים  איזה למצא חפץ וחסּדֹו טּובֹו מּדת עצם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמּצד
סּכן  ּבעצמֹו וענו ׁשפל ולהיֹותֹו סדֹום, ּבאנׁשי ּגם ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָטֹובים
ּבׁשביל  עליהם להתּפּלל ּבעדם ּבגּופֹו עצמֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָאת

רׁש"י  ּופרׁש וּיאמר", אברהם "וּיּגׁש וזהּו :66להּצילם, ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
יֹואב  וּיּגׁש – למלחמה הּגׁשה לפיּוס 67"מצינּו הּגׁשה , ְְְִִִִַַַַָָָָָָָָ

יהּודא  אליו וּיּגׁש אלּיהּו68– וּיּגׁש – לתפּלה והּגׁשה , ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
ּולפּיּוס 69הּנביא  קׁשֹות לדּבר אברהם, נכנס אּלה ּולכל , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

נדיב  והיה ּבגּופֹו נדיב ׁשהיה לפי זה ּדכל ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָָולתפּלה",
מי  את להּכיר ּברּבים לּמד אבינּו ּדאברהם ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּבנפׁשֹו,

העֹולם  והיה ׁשּכתּוב 70ׁשאמר ּוכמֹו אׁשר 71, הּנפׁש "ואת ְְְֲֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
לאֹוריתא" ּדׁשעּבידּו נפׁשתא "וית ותרּגם ּבחרן", ,ז עׂשּו ְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָ

"ׁשהכניסן  רׁש"י ּופרׁש עׂשּו", אׁשר הּנפׁש "ואת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָוזהּו
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יד.62) כז, משלי
וש''נ.63) ה. פרק לעיל ראה
כג.64) יח, וירא
ח.65) פמ''ט, ב''ר
טז.66) וירא באבער מתנחומא עה''פ.

יד.67) יט, הימיםֿא דברי
ויגש.68) ר"פ
כא.69) יח, מלכיםֿא
וש''נ.70) ד. פרק לעיל ראה
ה.71) יב, לך לך

(לומר).ד. צורך טוב.ה.שאין הוא עצמו לתורה.ז.הכעס.ו.כלפי ששעבדו הנפש את
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בספירות ההבדלים כי נ"ע, הרבי מבאר  דלהלן בשורות
האור, גילוי  באופן  רק אינם ומטה, מעלה בין  ובעולמות 
המעלה עיקר אלא ספירה, בכל שמתגלה האור כמות
הספירות בין שישנן איכותיים בהבדלים הוא והמטה 
איכותיים, הבדלים אותם ומתוך העולמות, ובין

האור. ומיעוט  ריבוי  עניין משתלשל
úåøéôñå úåîìåòá äèîå äìòîã ïéðòä íöòá ìáà–

ומטה מעלה של האמיתי  äìòîäהמושג úðéçá äæ ïéà
øåàä éåáéø úðéçáá àéä äðåéìòä äâéøãîäù äî ÷ø

,äðåúçúä äâéøãîä éáâì בין ההבדל עיקר זה אין
והמטה ïúâéøãîהמעלה íöòá àåä äèîå äìòîä ÷ø

כמות מלבד והמטה, המעלה בין עצמיים  הבדלים  יש –
בו, המאירה האור

àåäå ,ïåúçúäî íöòá åúâéøãîá äìòîì àåä ïåéìòäù
àåäù äâéøãîå äìòî äúåàá øåà éåáéø úðéçáá ïë íâ

'åë,מהמטה מדריגתו בעצם שונה  הוא ה"מעלה" –
ריבוי את גם בו יש הרי  שביניהם העצמי  לשוני ונוסף

.האור 
(בעצם ההבדלים שני  כי מבאר, המוסגר במאמר

בזה: זה תלויים הם הרי  האור) ובריבוי  המדרגה,
äìòîä ãöî ïë íâ àåä øåàäá èåòéîäå éåáéøä úáéñå)

,ïúâéøãî íöòá äèîåבמדריגת תלוי  האור ריבוי  -
עצמה מצד íöòáהספירה  äìòî àéäù äøéôñäã

ïåéìò ïë íâ àåä øåàäå) øåàä éåáéø äá øéàî äúâéøãî
,(äâéøãîáבספירה שנמצא המרובה  האור גם כלומר, -

הוא גופא האור אלא  בכמות, ריבוי  רק זה אין העליונה,
באיכותו. יותר, äèîעליון úðéçáá àéäù åæåבעצם

מדריגתה åë'מצד øåàä èåòéî úðéçáá àéä
úáéñ àåä úåìùìúùää øãñá íåöîöä ÷ø àìã åðééäå)

,íìòääå èåòéîäשבעצם לחשוב  יכולנו כלומר -

בהם שיש  והסיבה מקור, מאותו  הן כולם המדריגות
שהצמצום ככל הצמצום. מחמת זה ומטה, מעלה 
מטה בחינת הוא הרי  יותר, חזק הוא האור של וההסתר

ìéòìיותר  øëæðëå הפרק, èåòéîבתחילת úåéäì êéøöù
äâéøãîä ìöàð äéäéù éãëá äðåéìòä äâéøãîä óåñá

÷åçéøäù äî åðééäå ,äðåúçúä האור úáéñממקור àåä
,èåòéîäבלבד הסיבה זוהי לא הנה -äâéøãîäù íà éë

úáéñ åäæ äâéøãîá ïåúçú íöòá àéäù éðôî äðåúçúä
,('åë øåàä íìòäå èåòéî

äæ éôìå" ל"מעלה שהסיבה לעיל שהוסבר ההסבר -
- הקו מאור והריחוק  הקירוב הוא àåäו"מטה"

(äøå÷îå äùøù ãöî) íöòá äðåéìò àéäù äâéøãîäù
äìöàð,å÷ä ìù åðåéìò úðéçáá åðééä áåøé÷ úðéçáá

àéäù äâéøãîäå ,éåìéâäå øåàä éåáéø úðéçáá àéäå
èåòéî úðéçááå ÷åçéø úðéçáá äìöàð íöòá äðåúçú

'åë íìòäå
המדריגות, בין  לחילוק שהסיבה הוסבר לעיל כלומר,
העליונה שהמדריגה  הקו, מאור הקבלה באופן  היא
כי "מעלה" היא ולכן  הקו של העליון מהחלק מקבלת 
מהחלק מקבלת  התחתונה והמדריגה אור, הרבה מקבלת 
פחות מקבלת כי  "מטה" היא ולכן הקו, של התחתון
זה להבדל שהסיבה נ "ע הרבי  מבאר זה על הנה אור,
הוא הקו, מראשית  מקבלת מדריגה שאותה ביניהן גופא
היא ולכן יותר, גבוהה העצמית, במדריגתה שהיא בגלל
והמדרגה הקו . של לעליונו קירוב  בבחינת  נאצלה
נאצלה היא ולכן בעצם , תחתונה היא התחתונה
בגלל הוא  תחתונה  שהיא  שזה (ולא הקו  בתחתית 

הקו ). בתחתית שנאצלה
ã"î ÷øô ïî÷ì øàáúéù äî ïééòå10.(על מבאר  שם –

- ותחום" גבול "מדה יש מידה שלכל הזוהר דברי  פי 
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שם:10. לשונו `ziוזה 'itq lkc 'i` a"r f"pxc qgpt 't xdfae
mvra dcicnd `ed dcnc xnel yie ,'ek megze leabe dcne `rici my dl
'ixcne zedna dpiade efk 'ixcne zedna `id 'kgdy 'itqd 'ixcne zedn
p"ke .'ek dcn r"f ozbixcn mvra miwlegny dn 'itqd lka b"dke zxg`
t"r`e 'kc seq mdl oi`y xyr ozcn d"n `"t i"qd lr o"anxd 'itn
seq dl oi` mdl yiy dcn dze` xyr ode dcne xeriy mdl yi mixacdy
,'ek xyrl miwlgzn od dfay zednd mvra `ed dcn oiprc d`xp ,'ek
oipra q"`d oipr my yxtn l"f c"a`xde) 'ek q"` 'igaa `id dcn lk dpd
leab oipre .('ek rahend ik f"g` l"f o"anxd y"n edfy d`xpe .'ek xyr
leabc xnel yie ,'` oipr `edy leabd cxiec xe`iada z"ewla 'i` megze
dlabdd `ed megze ,'ek herina e` ieaixa m` ielibd ote`a dlabdd `ed

xacnac xdefd xn`n` xdefd ixe`iaa y"nke ,milkd i"ry wqtdde
herind r"ede ,'ek milkd cvn edfy inegza mgz` y"na a"r g"iwc
'idiy icka day zepezgz 'ixcnda dxe` hrnzny dnvr dxitqday
zeidl ,'ek milkd i"r `ed z`fd dlabdc ,'ek dpnn dhnly 'itqd 'iv`
k"enk xac ze`ivn 'igaa zeidl xe`d z` miliabny myk milkdy
zellke .('t l"ziynre) 'ek `eaz dt crc zehytzdd z` miliabn
mda dyere q"rda mielibd ipte` cceny ewd i"r `ed q"rda dcicnd
dlrnd 'iga k"enke ,'ek ielibde xe`da herine ieaix 'igaa dhne dlrn

n mvra dhne'ek jke jk ote`a dpiae jke jk ote`a 'idz 'kgdy ozbixc
.'ek zefepbd q"r ody q"r 'iga yi eyxya ewdy zeidl ,ewd on `ed lkd

c"ag i`iyp epizeax zxezn

וגם מדריגתן, בעצם גם זה הספירות, בין  שההבדלים
הנמוכות המדרגות האצלת בשביל וגם האור, בגילוי 

מהן.
מה משתלב כיצד המוסגר, במאמר היה זה כאן  עד

ומיעוט בריבוי  הוא והמטה  שהמעלה  כן לפני  שלמדנו
שהתחדש מה  עם הקו, אור אל המדריגה  ובקירבת האור

מדריגתן. בעצם הבדל שזהו זה, בפרק

a"xrz irqn zehn zyxt zay

•

1

2

3

4

5

6

7

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"Rxz'd - mixn`nd xtq

ּכתיב e‡·e¯ה) ּדהּנה ּבקֹול 62הענין, רעהּו מבר" ≈ְְְְְִִִֵֵֵֵָָָ
לֹו" ּתחׁשב קללה הׁשּכים, ּבּבקר ְְֵֵֶֶַַָָָָֹּגדֹול
עּמּוד  טז, ערכין רׁש"י לחברֹו, לֹו היא קללה – ּברכה ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָ(אֹותּה

ּובפרט א) זּולתֹו, ׁשל ּבגנּותֹו לסּפר ּבא ׁשבחֹו ּדמּתֹו ,ְְְְְִִִִֵֶַָָָ
הּגנּות  ּבׁשביל הּוא ׁשּמׁשּבחים הּׁשבח ענין ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַּדעּקר
ּבני  ּבכּמה רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו ,ּכ אחר א ֹותֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשּמגּנים
וכּו', ּבעׁשרֹו לסּפר זּולתם אֹודֹות לדּבר האֹוהבים ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָאדם
לסּפר  ּבא הּנה ּבטלים, ּבדברים ׁשעֹוסק זה לבד ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהּנה
למֹו ּכסל ּדרּכם זה אׁשר ּכאּלּו ויׁשנם חברֹו, ׁשל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּבגנּותֹו
טבע  מּצד והּוא ּבכּונה, לחברֹו להּזיק ּדברים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָלהרּבֹות
לזּולתֹו, אּלא אינֹו והּזה, הּנ"ל הרע ּדכל ׁשּבנפׁשֹו, ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהרע
ּבמאד, עצמֹו את ואֹוהב טֹוב הּוא ּובׂשרֹו לגּופֹו ְְְְְֲִֵֶַָָֹאבל
ּבהּנֹוגע  רק הּוא זה ּכל הּנה וכילי, קמצן ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָוהגם
הּוא  לעצמֹו אבל ּכּנ"ל, ּביתֹו ּבני ואפּלּו הּזּולת, ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָאל
עּדּון  ּבעניני לּבֹו ּבׁשרירּות הֹול לפעמים וגם ְְְְְְִִִִִִִֵֵַָטֹוב,

מיּבעי  ּדלא מקּמץ ד ותענּוג, ׁשאינֹו ּוׁשתּיה ּבאכילה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
הּמֹותרים  ּבדברים ּגם אפּלּו אּלא ּכלל, עצמֹו ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָּבׁשביל
ׁשאר  אֹו חלי איזה לֹו יקרה ּכאׁשר ּובפרט ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלגמרי,
הּפזרנים  ּכאחד ּגדֹולֹות ּבהֹוצאֹות מרּבה הּוא אז ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָיּסּורים,
יׁשּתּדלּו אחרים ּגם אׁשר ודֹורׁש ותֹובע ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַהּגדֹולים,
אׁשר  העולֹות ּכל את מראֹות עיניו טחּו וככה ְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָָּבטֹובתֹו,
ּכי  עד אדם, לבני ּגרם אׁשר והּיּסּורים ימיו ּכל ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָעׂשה
יׁשּתּדלּו ׁשאחרים לֹו מּגיע ּכי לחׁשב עצמֹו את ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹמטעה
עצמֹו ּבעיני מכּסה לעצמֹו ׁשאהבתֹו מּפני והּוא ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָלטֹובתֹו,

ּגּוט  ער איז זי צּו לעצמֹו, רק הּוא זה וכל עצמֹו. ,ה על ְְְְִִֶֶַַַַָ
וכן  ּכברזל, וקׁשה רע איׁש הּוא להּזּולת ּבהּנֹוגע ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָאבל

לאּלּו אּלּו רעים סדֹום אנׁשי טבעם 63היּו עצם מּצד ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
אברהם  "וּיּגׁש ּומּכלֿמקֹום זה, ּכל ידע ואברהם ְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָָָהרע,

רׁשע" עם צּדיק ּתסּפה האף ּבּמדרׁש64וּיאמר ואיתא , ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָֹ
"אף 65(ּבמקֹומֹו מכּלה ו ): אּתה ,לעֹולמ מביא ׁשאּתה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

אבינּו ּדאברהם והינּו הרׁשעים", ואת הּצּדיקים את ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָּבֹו
הּטֹוב  איׁש ׁשהּוא ׁשּלֹו הּנדיבּות ּגדל מּצד הּׁשלֹום ְִִִֶֶֶַַַַָָָֹעליו
ענינים  איזה סדֹום ּבאנׁשי ּגם מצא ּבעצם, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהחסד
הּטֹוב  איׁש ּדהּנה עליהם, רחמים לבּקׁש יּוכל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּבגללם
הרע  ׁשהאיׁש ּוכׁשם הרע, מאיׁש לגמרי הפ הּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהחסד

מּצד  ּדבר הּנה ּבכל מֹוצא הּוא הּנה הרע טבע עצם ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
הּוא  הּנה ּכׁשר אדם ׁשהּוא מי וגם רע, רק אדם ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָּובכל
ּכמֹו הּנה טֹוב, לא ענין ּבֹו מֹוצא הרע טבעֹו עצם ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹמּצד
ּובכל  ּדבר ּבכל מֹוצא ׁשהּוא ּבעצם, הּטֹוב ּבאיׁש הּוא ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָכן
עליוֿהּׁשלֹום  אבינּו אברהם הּנה לזאת טֹוב, רק ְִִֵַַַָָָָָָָָָֹאדם
ענינים  איזה למצא חפץ וחסּדֹו טּובֹו מּדת עצם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמּצד
סּכן  ּבעצמֹו וענו ׁשפל ולהיֹותֹו סדֹום, ּבאנׁשי ּגם ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָטֹובים
ּבׁשביל  עליהם להתּפּלל ּבעדם ּבגּופֹו עצמֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָאת

רׁש"י  ּופרׁש וּיאמר", אברהם "וּיּגׁש וזהּו :66להּצילם, ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
יֹואב  וּיּגׁש – למלחמה הּגׁשה לפיּוס 67"מצינּו הּגׁשה , ְְְִִִִַַַַָָָָָָָָ

יהּודא  אליו וּיּגׁש אלּיהּו68– וּיּגׁש – לתפּלה והּגׁשה , ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
ּולפּיּוס 69הּנביא  קׁשֹות לדּבר אברהם, נכנס אּלה ּולכל , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

נדיב  והיה ּבגּופֹו נדיב ׁשהיה לפי זה ּדכל ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָָולתפּלה",
מי  את להּכיר ּברּבים לּמד אבינּו ּדאברהם ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּבנפׁשֹו,

העֹולם  והיה ׁשּכתּוב 70ׁשאמר ּוכמֹו אׁשר 71, הּנפׁש "ואת ְְְֲֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
לאֹוריתא" ּדׁשעּבידּו נפׁשתא "וית ותרּגם ּבחרן", ,ז עׂשּו ְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָ

"ׁשהכניסן  רׁש"י ּופרׁש עׂשּו", אׁשר הּנפׁש "ואת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָוזהּו
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יד.62) כז, משלי
וש''נ.63) ה. פרק לעיל ראה
כג.64) יח, וירא
ח.65) פמ''ט, ב''ר
טז.66) וירא באבער מתנחומא עה''פ.

יד.67) יט, הימיםֿא דברי
ויגש.68) ר"פ
כא.69) יח, מלכיםֿא
וש''נ.70) ד. פרק לעיל ראה
ה.71) יב, לך לך

(לומר).ד. צורך טוב.ה.שאין הוא עצמו לתורה.ז.הכעס.ו.כלפי ששעבדו הנפש את
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הּׁשכינה" ּכנפי ּדעת 72ּתחת ׁשּלּמדם זה ידי על ,73 ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ
אלקּות, הּוא עצמֹו ּדטבע האמת את להּכיר ְְְְְֱֱִִִֶֶֶַַַָָֹוהסּבירם

ּדכתיב  הוי'74וזהּו ּבׁשם ׁשם וּיקרא כּו' אׁשל "וּיּטע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
אחד  הּוא ואלקּות ּדעֹולם  עֹולם", הּוא 75א–ל ּדהעֹולם , ְְֱֵֶֶָָָָָֹ

ה  אבל אלקּות טבע, הּוא עצמֹו ּדטבע הּוא ,76אמת ְְֱֱֲֶֶֶַַַָָֹ
ואלקים 77וזהּו ּדהוי' עֹולם", א–ל ה' ּבׁשם ׁשם "וּיקרא ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

חד  ּבגימטרּיא ח 78ּכּלא ואלקים ּגּלּוי, הּוא ּדהוי' , ְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹ
ּכמֹו79הּטבע  מסּתר, הּוא האלקי ּׁשהאֹור מה ׁשהּוא , ְְֱִֶֶֶַַַָָָֹֻ

ּופּנה, צד מּכל עליו מכּסים ׁשהּמים ּבּמים הּנטּבע ְְִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָּדבר
ׁשהּוא  אּלא מּמׁש ּבמציאּותֹו יׁשנֹו הּוא הּדבר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָהרי
ׁשהּוא  ּומלֹואֹו ׁשּבעֹולם האלקי ּבהאֹור הּוא ּכן ְְְְֱִֵֶֶֶָָָֹֻמכּסה,

העֹולם  התהּוּות ּׁשּכללּות מה ּדזהּו ונעלם, ְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָֻמכּסה
ּדהּטבע  נאטּור, העֹולם ּובלׁשֹון "טבע", נקרא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָהּגׁשמי
הּוא  העּקר אבל האלקי, האֹור על מכּסה רק ְֱֲִִֶַַַָָָָָֹהּוא

ֱֹאלקּות.
.¯ev˜ אל הן קללה, ּברכתֹו ּגדֹול", ּבקֹול רעהּו מבר" ƒְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָ

אבל  זּולתֹו, ׁשל ּופרנסתֹו ּבעׁשרֹו ְְְְְֲִֶַַַָָָָָהמדּברים
אברהם" "וּיּגׁש ּכלל. מקּמץ ואינֹו טֹוב הּוא ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָלעצמֹו
רעים  הם ּכי ידע ּכי אף סדֹום, אנ ׁשי על ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָלהתּפּלל
אדם, ּבכל טֹוב מֹוצא הּוא טֹוב ׁשאיׁש לפי ְְְִִִֵֶַָָָָוחּטאים,
הּוא  עצמֹו ּדטבע לּכל ׁשהסּביר ּבנפׁשֹו נדיב ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹוהיה

ֱֹאלקּות.
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רש"י.72) עכ"ל
ה"ג.73) פ"א ע"ז הל' רמב"ם ראה
ויקרא 74) תקרא אל א): י, (סוטה חז"ל ודרשו לג. כא, וירא

בפי  הקב"ה של שמו אבינו אברהם שהקריא מלמד ויקריא, אלא
ושב. עובר כל

תתשט 75) ע' שם אוה"ת ג. מג, ד. מב, תבוא לקו"ת ראה
ואילך. רנז ע' ח"א תער"ב המשך סו. ע' תרע"ח סה"מ ואילך.

.75 בהערה שצויינו מקומות וראה
סה"מ 76) תר"ץ. (סה"מ ואילך פ"ב תר"ץ שובה ד"ה גם ראה

ולמעלה  טבע קונטרס בארוכה וראה ואילך). ב עו, ח"א קונטרסים
תרצ"ג. חוהמ"פ משיחת – הטבע מן

ואילך.77) 53 ס"ע תש"ב קלא. ע' ריש תרח"ץ סה"מ גם ראה
תרח"ץ 78) ואילך. מה ס"ע תרנ"ז סה"מ ב. כו, זח"ב ראה

ואילך. רעא ס"ע
שער 79) חכמה ראשית פ"ב. הנתיבות) (שער יב שער פרדס

(דאיתא  א פט, של"ה ב). (קכא, והמרגיל ד"ה פ"ו התשובה
סי"ח. צבי חכם שו"ת ב. שח, בזהר); (ומרומז א קפט, בזהר);

ואילך. סע"ב כב, ראה פ' לקו"ת רפ"ו. שעהיוה"א

אחד.ח. הכל - ואלקים הוי' השמות

•
mixeaic ihewl

הרש"ג  חתנו אשר הוחלט למאסרו הראשון ביום
הקהלה  ע"י שם ולהשתדל למסקווע יסע שליט"א
בל"ג. דגפא"ו להיו"ר מכירים פשפשנו ואנחנו דשם,
רק  הי' הראשונים, בימים שלנו ההשתדלות כל
אי' בבירור ולידע חי? יוסף העוד בבירור, להודיע
צערנו  ולרוב התפילין? לו נמסר ואם כבודו? מקום
למאסרו, השלישי יום עש"ק ביום רק נודענו ודאבוננו
לרבינו  למסור אוכל בביהמא"ס קבלו אשר אחרי
האסורים  מקרובי מקבלים חוק ע"פ אשר שליט"א
זה  ומסימן לשבוע, הששי יום בכל בשבוע, פעם רק
היתה  הקבלה, על ומחתימתו האוכל נמסר אשר

מאוד. עד גדולה שמחה
הקהלות  אשר התלפון ע"י לנו מסרו ממאסקווע
חרקוב, מינסק, מאסקווע, כמו המדינה דכל הגדולות
אשר  לקאלינין ישראל כל בשם תלגרמות שלחו
הם  ערבים וכי חופש, שליט"א לרבינו ליתן מבקשים
הממשלה  נגד ועון חטא שום בו אין אשר בעדו
גם  אשר אותנו ומייעצים "הוגו" "אפאליטיטשנע"

ערוך  מכתב או תלגרמה תשלח לענינגראד קהלת
קיבל  והוא ראש היושב אל תיכף הלכנו זה, בסגנון
רוב  את לנו הראה ובחיצוניותו עונג... ברוב אותנו
לנו  הי' מראש  כי ויאמר ויען בצערינו, השתתפותו
עבודת  עת בכל כל אחרי מאסרו, על ולחכות לשער
מהממשלה  רשיון בלי הכלל לטובת שליט"א רבינו
ולפיכך  חו"ש, פניו נגד רעה כי היו"ר הוא ידע
רשיון  יהי' וקהלה קהלה לכל אשר עתה הוא משתדל
ההכרח  את ראה זה ובשביל הכללי, עבודתם כל על
תראו  בעיניכם הלא ועתה כללית, דתית בהכנסי'
בהנוגע  דברים הרבה ועוד והכרחה, נחיצותה
להרגיע  השתדל גם אתנו, דיבר כללית להכנסי'
עונשו  וכי בדבר, סכנה אין כי רוחינו את ולהשקיט
אחד  לא אבל לסיביר שנים שלשה על להיגרש יהי'
שעה  ובאותה כברו, תוכו אין כי ידענו כולנו אנחנו
כי  אצלינו הי' ברור לפנינו, בצערינו משתתף שהוא
אשר  דין בהפסק במאסרו... השתדל יותר הרבה
הסתכלתי  ובכלל האמנתי, אמת בזה, בראש, אומר
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דוקא  לפנינו לבושו אם אף כי וראיתי הצוהבות בפניו
נקמה.. נאפד בתוכו נתפטר אבל אשר שמחה ומלא .

הנייר  וע"ד חפץ, שלבו מה יעשה ומעתה ממנגדו,
מוכרח  כי אותנו השיב  מאתו? אנחנו דורשים אשר
לא  בטח וכי הימים באלו קטנה אסיפה לאסוף הוא
אותו, קבלנו כי הי' וכן מצידם, וכן מצדו עיכוב יהי'
דל"ג  להגפא"ו אחד ש"ק ביום שלחתיו בעצמי ואני

למאסקווע. והעתקה
עם  דל"ג מהקהלה כי הצעה נתעוררה אחרי
דיעלעגאציא  ילכו בראשם שי' הרד"ט הראב"ד
רבינו  חופש על פא"פ לבקשו דגפא"ו, להיו"ר
הצעה  וע"ד עליהם הם יקבלו אשר בערבות שליט"א
בבית  דיטסקא.... דשא... בנאות אסיפה היתה זאת
שליט"א  רבינו של חתנו הי' מאתנו שי' הראב"ד
ואני, שניאורסאהן שי' הרמ"מ והאברך הרש"ג
ה' לעסמאהן, ה' גורוויץ, היו"ר, הראב"ד, הי' ומצדם
האורחים  לכיבוד הכיבוד פנים, הקבלת גינזבורג.
ערך  ברוב היה הכל האסיפה בעת הישיבה הנכבדים
הנאספים  בין ודו"ד דברים החילופי וכבוד...
ומי  מי הב' בכלל? לילך אם הא' הם: אלו העיקרים
דגפא"ו  להיו"ר מכיר איזה לפשפש הג' ההולכים?

הגפא"ו  מנהג כי הדעפאטאציא, את שיקבל שישתדל
גם  לגשת שיהיה מי יהיה אדם בן לשום להניח לא
אחד  כל אומר השאלות, אלה ובשלוש לפתחם, קרוב
וחלקי  הבונה חלקי וסברתו, דעתו את מהנאספים
אשר  עד לילך לא היתה לעסמאהן ה' הצעת הסותר,
המאסר, של וטעמו סיבתו גמור בבירור הדבר יתברר
כבודה  לפי אינה אז אשר בו, יש נעלם חטא אפשר כי
היו"ר  עבורו... ולערוב להצדיקו הנכבדה הקהלה של
יוודע  ידם על אשר מכירים לו יש כי אמר בערמתו
כי  יפעול ידם ועל יומיים, בעוד או מחר חטאו, את
והמהירות  הדעפאטאציא, את דגפא"ו היו"ר יקבל
הנותרים  הסכימו זאת ולהצעה למותר, אך בזה
ולא  לאחר לא בוש עד אותם הפצרנו ואנחנו מצדם,
וכי  ג', מיום יאוחר לא ולילך למהר רק לעכב
ליום  עצמו את ויכין ללון ערב  יבוא... הראב"ד
שלושה  אשר הוחלט ההולכים? מי ועוד השלישי
של  חתנו ומצדינו והיו"ר, לעסמאן ה' הראב"ד מהם
סוף  מאתם. נפרדנו ובזה יותר, ולא שליט"א רבינו
ע"י  אשר שאמר לו עמדה היו"ר של ערמתו כי דבר
כי  הלכו לא הדבר, ונדחה כלל, לו נודע לא מכיריו

לילך. רצו לא
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רפ"ג, תמוז, י"ט ג' ב"ה

דאן  ראסטוב

דברי  המחבב והנעלה, הנכבד הרב כבוד

אבות  ארחות והמייקר ראשונים,

בלאך  שי' חיים מוהר"ר הלאום,

וברכה  שלום

גודל  המבאר העבר, סיון מי"ט כבודו מכתב על במענה

במופת  יראה ובהם ישראל, בכרם שושנים ללקוט התוכן

מחזיק  זה ועם ומעונה, מורדף בגולה "הישראל חי,

שמים  וככוכבי ית', ובמצוותיו השם בתורת בתומו,

האמונה, מאירים, ישראל של ומדותיהם מעלותיהם

הביישנות, הרחמנות, הסבלנות, הצניעות, התוקף,

ועוד". עוד חסדים, הגמילות

לאסוף, עצמו, על זה טורח לקח ית' בעזרתו כבודו,

ולא  והדומה, הימים לדברי בהנוגע (כמובן לבאר לסדר,

ולהבליט  בהלכה) או בפירוש, הן השאלה, לעצם בהנוגע

עבודה  אמנם במאד. הדבר ונכון טוב אופנו, על זה דבר

וזהירות  גדולה, תעצומות רב, עיון דורשת הלזו הערך רבת

זהב, ככלי לקנותן הקשה קדש, אבני הנה הן כי מתונה,

(ירושלמי  ז"ל וכאמרם זכוכית, ככלי לאבדן חלילה ונוח

בעל  יראה אומרו בשם שמועה האומר ה"ז) פ"ב שקלים

נגדו. עומד כאלו שמועה

אינם  ז"ל הראשונים דברי הנה הסכמה, ובדבר

הנה  הסכמה, שנצרך ובדבר לכל, כמובן הסכמה, צריכים

האחרון. קצה עד מזה מתרחק הנני אנכי

חפץ  מלאות יוכל אשר כבודו, בעזר יהי' הטוב והאל

ויהי' המיועד, הילקוט הספר את להקים הטובה, לבבו

הרבים. מזכי בכלל
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הּׁשכינה" ּכנפי ּדעת 72ּתחת ׁשּלּמדם זה ידי על ,73 ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ
אלקּות, הּוא עצמֹו ּדטבע האמת את להּכיר ְְְְְֱֱִִִֶֶֶַַַָָֹוהסּבירם

ּדכתיב  הוי'74וזהּו ּבׁשם ׁשם וּיקרא כּו' אׁשל "וּיּטע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
אחד  הּוא ואלקּות ּדעֹולם  עֹולם", הּוא 75א–ל ּדהעֹולם , ְְֱֵֶֶָָָָָֹ

ה  אבל אלקּות טבע, הּוא עצמֹו ּדטבע הּוא ,76אמת ְְֱֱֲֶֶֶַַַָָֹ
ואלקים 77וזהּו ּדהוי' עֹולם", א–ל ה' ּבׁשם ׁשם "וּיקרא ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

חד  ּבגימטרּיא ח 78ּכּלא ואלקים ּגּלּוי, הּוא ּדהוי' , ְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹ
ּכמֹו79הּטבע  מסּתר, הּוא האלקי ּׁשהאֹור מה ׁשהּוא , ְְֱִֶֶֶַַַָָָֹֻ

ּופּנה, צד מּכל עליו מכּסים ׁשהּמים ּבּמים הּנטּבע ְְִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָּדבר
ׁשהּוא  אּלא מּמׁש ּבמציאּותֹו יׁשנֹו הּוא הּדבר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָהרי
ׁשהּוא  ּומלֹואֹו ׁשּבעֹולם האלקי ּבהאֹור הּוא ּכן ְְְְֱִֵֶֶֶָָָֹֻמכּסה,

העֹולם  התהּוּות ּׁשּכללּות מה ּדזהּו ונעלם, ְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָֻמכּסה
ּדהּטבע  נאטּור, העֹולם ּובלׁשֹון "טבע", נקרא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָהּגׁשמי
הּוא  העּקר אבל האלקי, האֹור על מכּסה רק ְֱֲִִֶַַַָָָָָֹהּוא

ֱֹאלקּות.
.¯ev˜ אל הן קללה, ּברכתֹו ּגדֹול", ּבקֹול רעהּו מבר" ƒְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָ

אבל  זּולתֹו, ׁשל ּופרנסתֹו ּבעׁשרֹו ְְְְְֲִֶַַַָָָָָהמדּברים
אברהם" "וּיּגׁש ּכלל. מקּמץ ואינֹו טֹוב הּוא ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָלעצמֹו
רעים  הם ּכי ידע ּכי אף סדֹום, אנ ׁשי על ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָלהתּפּלל
אדם, ּבכל טֹוב מֹוצא הּוא טֹוב ׁשאיׁש לפי ְְְִִִֵֶַָָָָוחּטאים,
הּוא  עצמֹו ּדטבע לּכל ׁשהסּביר ּבנפׁשֹו נדיב ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹוהיה

ֱֹאלקּות.
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רש"י.72) עכ"ל
ה"ג.73) פ"א ע"ז הל' רמב"ם ראה
ויקרא 74) תקרא אל א): י, (סוטה חז"ל ודרשו לג. כא, וירא

בפי  הקב"ה של שמו אבינו אברהם שהקריא מלמד ויקריא, אלא
ושב. עובר כל

תתשט 75) ע' שם אוה"ת ג. מג, ד. מב, תבוא לקו"ת ראה
ואילך. רנז ע' ח"א תער"ב המשך סו. ע' תרע"ח סה"מ ואילך.

.75 בהערה שצויינו מקומות וראה
סה"מ 76) תר"ץ. (סה"מ ואילך פ"ב תר"ץ שובה ד"ה גם ראה

ולמעלה  טבע קונטרס בארוכה וראה ואילך). ב עו, ח"א קונטרסים
תרצ"ג. חוהמ"פ משיחת – הטבע מן

ואילך.77) 53 ס"ע תש"ב קלא. ע' ריש תרח"ץ סה"מ גם ראה
תרח"ץ 78) ואילך. מה ס"ע תרנ"ז סה"מ ב. כו, זח"ב ראה

ואילך. רעא ס"ע
שער 79) חכמה ראשית פ"ב. הנתיבות) (שער יב שער פרדס

(דאיתא  א פט, של"ה ב). (קכא, והמרגיל ד"ה פ"ו התשובה
סי"ח. צבי חכם שו"ת ב. שח, בזהר); (ומרומז א קפט, בזהר);

ואילך. סע"ב כב, ראה פ' לקו"ת רפ"ו. שעהיוה"א

אחד.ח. הכל - ואלקים הוי' השמות

•
mixeaic ihewl

הרש"ג  חתנו אשר הוחלט למאסרו הראשון ביום
הקהלה  ע"י שם ולהשתדל למסקווע יסע שליט"א
בל"ג. דגפא"ו להיו"ר מכירים פשפשנו ואנחנו דשם,
רק  הי' הראשונים, בימים שלנו ההשתדלות כל
אי' בבירור ולידע חי? יוסף העוד בבירור, להודיע
צערנו  ולרוב התפילין? לו נמסר ואם כבודו? מקום
למאסרו, השלישי יום עש"ק ביום רק נודענו ודאבוננו
לרבינו  למסור אוכל בביהמא"ס קבלו אשר אחרי
האסורים  מקרובי מקבלים חוק ע"פ אשר שליט"א
זה  ומסימן לשבוע, הששי יום בכל בשבוע, פעם רק
היתה  הקבלה, על ומחתימתו האוכל נמסר אשר

מאוד. עד גדולה שמחה
הקהלות  אשר התלפון ע"י לנו מסרו ממאסקווע
חרקוב, מינסק, מאסקווע, כמו המדינה דכל הגדולות
אשר  לקאלינין ישראל כל בשם תלגרמות שלחו
הם  ערבים וכי חופש, שליט"א לרבינו ליתן מבקשים
הממשלה  נגד ועון חטא שום בו אין אשר בעדו
גם  אשר אותנו ומייעצים "הוגו" "אפאליטיטשנע"

ערוך  מכתב או תלגרמה תשלח לענינגראד קהלת
קיבל  והוא ראש היושב אל תיכף הלכנו זה, בסגנון
רוב  את לנו הראה ובחיצוניותו עונג... ברוב אותנו
לנו  הי' מראש  כי ויאמר ויען בצערינו, השתתפותו
עבודת  עת בכל כל אחרי מאסרו, על ולחכות לשער
מהממשלה  רשיון בלי הכלל לטובת שליט"א רבינו
ולפיכך  חו"ש, פניו נגד רעה כי היו"ר הוא ידע
רשיון  יהי' וקהלה קהלה לכל אשר עתה הוא משתדל
ההכרח  את ראה זה ובשביל הכללי, עבודתם כל על
תראו  בעיניכם הלא ועתה כללית, דתית בהכנסי'
בהנוגע  דברים הרבה ועוד והכרחה, נחיצותה
להרגיע  השתדל גם אתנו, דיבר כללית להכנסי'
עונשו  וכי בדבר, סכנה אין כי רוחינו את ולהשקיט
אחד  לא אבל לסיביר שנים שלשה על להיגרש יהי'
שעה  ובאותה כברו, תוכו אין כי ידענו כולנו אנחנו
כי  אצלינו הי' ברור לפנינו, בצערינו משתתף שהוא
אשר  דין בהפסק במאסרו... השתדל יותר הרבה
הסתכלתי  ובכלל האמנתי, אמת בזה, בראש, אומר
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דוקא  לפנינו לבושו אם אף כי וראיתי הצוהבות בפניו
נקמה.. נאפד בתוכו נתפטר אבל אשר שמחה ומלא .

הנייר  וע"ד חפץ, שלבו מה יעשה ומעתה ממנגדו,
מוכרח  כי אותנו השיב  מאתו? אנחנו דורשים אשר
לא  בטח וכי הימים באלו קטנה אסיפה לאסוף הוא
אותו, קבלנו כי הי' וכן מצידם, וכן מצדו עיכוב יהי'
דל"ג  להגפא"ו אחד ש"ק ביום שלחתיו בעצמי ואני

למאסקווע. והעתקה
עם  דל"ג מהקהלה כי הצעה נתעוררה אחרי
דיעלעגאציא  ילכו בראשם שי' הרד"ט הראב"ד
רבינו  חופש על פא"פ לבקשו דגפא"ו, להיו"ר
הצעה  וע"ד עליהם הם יקבלו אשר בערבות שליט"א
בבית  דיטסקא.... דשא... בנאות אסיפה היתה זאת
שליט"א  רבינו של חתנו הי' מאתנו שי' הראב"ד
ואני, שניאורסאהן שי' הרמ"מ והאברך הרש"ג
ה' לעסמאהן, ה' גורוויץ, היו"ר, הראב"ד, הי' ומצדם
האורחים  לכיבוד הכיבוד פנים, הקבלת גינזבורג.
ערך  ברוב היה הכל האסיפה בעת הישיבה הנכבדים
הנאספים  בין ודו"ד דברים החילופי וכבוד...
ומי  מי הב' בכלל? לילך אם הא' הם: אלו העיקרים
דגפא"ו  להיו"ר מכיר איזה לפשפש הג' ההולכים?

הגפא"ו  מנהג כי הדעפאטאציא, את שיקבל שישתדל
גם  לגשת שיהיה מי יהיה אדם בן לשום להניח לא
אחד  כל אומר השאלות, אלה ובשלוש לפתחם, קרוב
וחלקי  הבונה חלקי וסברתו, דעתו את מהנאספים
אשר  עד לילך לא היתה לעסמאהן ה' הצעת הסותר,
המאסר, של וטעמו סיבתו גמור בבירור הדבר יתברר
כבודה  לפי אינה אז אשר בו, יש נעלם חטא אפשר כי
היו"ר  עבורו... ולערוב להצדיקו הנכבדה הקהלה של
יוודע  ידם על אשר מכירים לו יש כי אמר בערמתו
כי  יפעול ידם ועל יומיים, בעוד או מחר חטאו, את
והמהירות  הדעפאטאציא, את דגפא"ו היו"ר יקבל
הנותרים  הסכימו זאת ולהצעה למותר, אך בזה
ולא  לאחר לא בוש עד אותם הפצרנו ואנחנו מצדם,
וכי  ג', מיום יאוחר לא ולילך למהר רק לעכב
ליום  עצמו את ויכין ללון ערב  יבוא... הראב"ד
שלושה  אשר הוחלט ההולכים? מי ועוד השלישי
של  חתנו ומצדינו והיו"ר, לעסמאן ה' הראב"ד מהם
סוף  מאתם. נפרדנו ובזה יותר, ולא שליט"א רבינו
ע"י  אשר שאמר לו עמדה היו"ר של ערמתו כי דבר
כי  הלכו לא הדבר, ונדחה כלל, לו נודע לא מכיריו

לילך. רצו לא
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רפ"ג, תמוז, י"ט ג' ב"ה

דאן  ראסטוב

דברי  המחבב והנעלה, הנכבד הרב כבוד

אבות  ארחות והמייקר ראשונים,

בלאך  שי' חיים מוהר"ר הלאום,

וברכה  שלום

גודל  המבאר העבר, סיון מי"ט כבודו מכתב על במענה

במופת  יראה ובהם ישראל, בכרם שושנים ללקוט התוכן

מחזיק  זה ועם ומעונה, מורדף בגולה "הישראל חי,

שמים  וככוכבי ית', ובמצוותיו השם בתורת בתומו,

האמונה, מאירים, ישראל של ומדותיהם מעלותיהם

הביישנות, הרחמנות, הסבלנות, הצניעות, התוקף,

ועוד". עוד חסדים, הגמילות

לאסוף, עצמו, על זה טורח לקח ית' בעזרתו כבודו,

ולא  והדומה, הימים לדברי בהנוגע (כמובן לבאר לסדר,

ולהבליט  בהלכה) או בפירוש, הן השאלה, לעצם בהנוגע

עבודה  אמנם במאד. הדבר ונכון טוב אופנו, על זה דבר

וזהירות  גדולה, תעצומות רב, עיון דורשת הלזו הערך רבת

זהב, ככלי לקנותן הקשה קדש, אבני הנה הן כי מתונה,

(ירושלמי  ז"ל וכאמרם זכוכית, ככלי לאבדן חלילה ונוח

בעל  יראה אומרו בשם שמועה האומר ה"ז) פ"ב שקלים

נגדו. עומד כאלו שמועה

אינם  ז"ל הראשונים דברי הנה הסכמה, ובדבר

הנה  הסכמה, שנצרך ובדבר לכל, כמובן הסכמה, צריכים

האחרון. קצה עד מזה מתרחק הנני אנכי

חפץ  מלאות יוכל אשר כבודו, בעזר יהי' הטוב והאל

ויהי' המיועד, הילקוט הספר את להקים הטובה, לבבו

הרבים. מזכי בכלל
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‰ÏtÎn‰ ˙¯ÚÓ ט)‡˙ (כג, ∆¿»«««¿≈»
האֹותּיֹות  ׁשּתי ּכפּולה, ה' היינּו ׁש"הּמכּפלה" ּבּזהר, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאיתא

למערה  זה ּפרּוׁש ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ויׁש הוי'. ׁשּבׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹה'

ּבדרּגת  היא למעלה הּנׁשמה ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָּכפׁשּוטּה.

ּבעל  לדרּגת מּגיעה היא למּטה ירידתּה ידי ועל ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָצּדיק,

מּגיעה  היא הּגּוף מן והסּתּלקּותּה עבֹודתּה סּיּום ועם ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָּתׁשּובה,

ה' יׁשנּה הרי ה', ּתׁשּוב ּובתׁשּובה, הּתׁשּובה. ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָלׁשלמּות

עּלאה, ּתׁשּובה ּתּתאה; ה' ּתׁשּוב ּתּתאה, ּתׁשּובה ְְְִַַָָָָָָָָָָּכפּולה:

עּלאה. ה' ִָָָּתׁשּוב

,ïåùàø
éðùæéøLà äìtëna øLà ïBøôr äãN | í÷iå©¨´¨§¥´¤§À£¤Æ©©§¥½̈£¤−

õrä-ìëå Ba-øLà äørnäå äãOä àøîî éðôì¦§¥´©§¥®©¨¤Æ§©§¨¨´£¤½§¨¨¥Æ
:áéáñ Bìáb-ìëa øLà äãOa øLàçéíäøáàì £¤´©¨¤½£¤¬§¨§ª−¨¦«§©§¨¨¬

:Bøér-ørL éàa ìëa úç-éðá éðérì äð÷îì§¦§−̈§¥¥´§¥¥®§−Ÿ¨¥¬©«©¦«
èé-ìà BzLà äøN-úà íäøáà øá÷ ïë-éøçàå§©«£¥¥Á¨©̧©§¨¹̈¤¨¨´¦§À¤

àåä àøîî éðt-ìr äìtënä äãN úørî§¨©º§¥¯©©§¥¨²©§¥¬©§¥−¦´
:ïrðk õøàa ïBøáçëäørnäå äãOä í÷iå ¤§®§¤−¤§¨«©©¨̧¨©¨¤¹§©§¨¨¯

úàî øá÷-úfçàì íäøáàì Ba-øLà£¤²§©§¨−̈©«£ª©®̈¤¥¥−
:úç-éðañãëàíéîia àa ï÷æ íäøáàå §¥¥«§©§¨¨´¨¥½−̈©¨¦®

:ìka íäøáà-úà Cøa ýåýéåáíäøáà øîàiå ©«Ÿ̈²¥©¬¤©§¨−̈©«Ÿ©´Ÿ¤©§¨À̈
-íéN Bì-øLà-ìëa ìLnä Búéa ï÷æ Bcár-ìà¤©§Æ§©´¥½©¥−§¨£¤®¦«

:éëøé úçz Eãé àðâéýìû ýåýéa EréaLàå ¨¬¨«§−©¬©§¥¦«§©§¦´£½©«Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´
äMà çwú-àì øLà õøàä éýìûå íéîMä©¨©½¦¥«Ÿ¥−¨¨®¤£¤̧«Ÿ¦©³¦¨Æ
:Baø÷a áLBé éëðà øLà éðrðkä úBðaî éðáì¦§¦½¦§Æ©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§¦§«

ãäMà zç÷ìå Cìz ézãìBî-ìàå éöøà-ìà ék¦¯¤©§¦²§¤«©§¦−¥¥®§¨«©§¨¬¦−̈
:÷çöéì éðáìä-àì éìeà ãárä åéìà øîàiå ¦§¦¬§¦§¨«©³Ÿ¤¥¨Æ¨¤½¤©Æ«Ÿ

úàfä õøàä-ìà éøçà úëìì äMàä äáàúŸ¤´¨«¦½̈¨¤¬¤©«£©−¤¨¨´¤©®Ÿ
ða-úà áéLà áLääúàöé-øLà õøàä-ìà E ¤«¨¥³¨¦Æ¤¦§½¤¨−̈¤£¤¨¨¬¨

:íMîå-ït Eì øîMä íäøáà åéìà øîàiå ¦¨«©¬Ÿ¤¥−̈©§¨®̈¦¨´¤§½¤
:änL éða-úà áéLzæíéîMä éýìû | ýåýé ¨¦¬¤§¦−¨«¨§Ÿ̈´¡Ÿ¥´©¨©À¦

øLàå ézãìBî õøàîe éáà úéaî éðç÷ì øLà£¤̧§¨©¹¦¦¥´¨¦»¥¤´¤«©§¦¼©«£¤̧
ïzà Erøæì øîàì éì-òaLð øLàå éì-øac¦¤¦¹©«£¤³¦§©¦Æ¥½Ÿ§©̧§£½¤¥−
éðôì Bëàìî çìLé àeä úàfä õøàä-úàE ¤¨¨´¤©®ŸÀ¦§©³©§¨Æ§¨¤½

:íMî éðáì äMà zç÷ìåçäáàú àì-íàå §¨«©§¨¬¦¨²¦§¦−¦¨«§¦¸ŸŸ¤³
àäéøçà úëìì äM÷ø úàæ éúráMî úéwðå E ¨«¦¨Æ¨¤¤́©«£¤½§¦¦¾¨¦§ª«¨¦−®Ÿ©´

:änL áLú àì éða-úàèBãé-úà ãárä íNiå ¤§¦½¬Ÿ¨¥−¨«¨©¨³¤¨¤̧¤Æ¤¨½
øácä-ìr Bì òáMiå åéðãà íäøáà Cøé úçz©²©¤¬¤©§¨−̈£Ÿ®̈©¦¨´©½©©¨−̈

:äfä©¤«

iriax ,iyily - ck - dxy iig zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(68 'nr dl zegiy ihewl)

ÌÈÓia ‡a Ô˜Ê Ì‰¯·‡Â(א (כד, ¿«¿»»»≈»«»ƒ
חּייו, ימי ּכל ּבמׁש עבֹודתֹו עבד ׁשאברהם מפרׁש ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּזהר

אברהם  הרי להבין, ויׁש ׁשלימין". "יֹומין היּו ימיו ׁשּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָעד

ׁשנים. ׁשלׁש לֹו חסרּו ּכן ואם ׁשלׁש, ּבגיל ּבֹוראֹו את ְְְְִִִִִֵֶָָָָֹֹהּכיר

ּודריׁשה  חקירה ׁשל ּתֹוצאה היתה זֹו הּכרה ּדהּנה לֹומר, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָויׁש

לׁשֹוטט  התחיל הרמּב"ם: ּובלׁשֹון זה, ׁשּלפני ּבּׁשנים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשעׂשה

ׁשנים  ׁשאֹותן ּומּכיון האמת. ּדר את ׁשהּׂשיג עד . . ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבדעּתֹו

עליהן  ּגם לֹומר ׁשּי ּבֹוראֹו, להּכרת והכׁשרה הכנה ּבגדר ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהיּו

ׁשלימין". "יֹומין ְִִֵֶָׁשהיּו

éùéìùéåéðãà élîbî íélîâ äøNr ãárä çwiå©¦©´Â̈¤Â¤£¨¨¸§©¦¹¦§©¥³£Ÿ¨Æ
íøà-ìà Cìiå í÷iå Bãéa åéðãà áeè-ìëå Cìiå©¥½¤§¨¬£Ÿ−̈§¨®©À̈¨©¥²¤¤£©¬

:øBçð øér-ìà íéøäðàéõeçî íélîbä Cøáiå ©«£©−¦¤¦¬¨«©©§¥¯©§©¦²¦¬
úàö úrì áør úrì íénä øàa-ìà øérì̈¦−¤§¥´©¨®¦§¥´¤½¤§¥−¥¬

:úáàMäáéíäøáà éðãà éýìû ýåýé | øîàiå ©«Ÿ£«Ÿ©Ÿ©Ã§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈
éðãà ír ãñç-äNrå íBiä éðôì àð-äø÷ä©§¥¨¬§¨©−©®©«£¥¤¾¤¦−£Ÿ¦¬

:íäøáàâéúBðáe íénä ïér-ìr ávð éëðà äpä ©§¨¨«¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©¨®¦§Æ
ì úàöé øérä éLðà:íéî áàLãéäéäåáéúëøòðä ©§¥´¨¦½«Ÿ§−Ÿ¦§¬Ÿ¨«¦§¨¨´

éø÷Ccë àð-éhä äéìà øîà øLà äørpä©©«£À̈£¤̧Ÿ©³¥¤̧¨Æ©¦¨³©¥Æ
élîb-íâå äúL äøîàå äzLàådúà ä÷Là E §¤§¤½§¨«§¨´§¥½§©§©¤−©§¤®Ÿ¨³

ãñç úéNr-ék òãà dáe ÷çöéì Ecárì zçëäŸ©̧§¨Æ§©§§´§¦§½̈¨´¥©½¦«¨¦¬¨¤−¤
:éðãà-íråèäpäå øaãì älk íøè àeä-éäéå ¦£Ÿ¦«©«§¦À¤»¤»¦¨´§©¥¼§¦¥¯

äkìî-ïa ìûeúáì äãlé øLà úàöé ä÷áø¦§¨´Ÿ¥À£¤³ª§¨Æ¦§¥´¤¦§½̈
:dîëL-ìr dcëå íäøáà éçà øBçð úLà¥¬¤¨−£¦´©§¨®̈§©−̈©¦§¨«

æèáéúëøòðäåéø÷ãàî äàøî úáè äørpäå§©©«£À̈Ÿ©³©§¤Æ§½Ÿ
àlîzå äðérä ãøzå drãé àì Léàå äìeúa§¾̈§¦−´Ÿ§¨®̈©¥´¤¨©½§¨©§©¥¬

cë:ìrzå dæéøîàiå dúàø÷ì ãárä õøiå ©−̈©¨«©©¨¬¨¨¤−¤¦§¨¨®©¾Ÿ¤
:Cckî íéî-èrî àð éðéàéîâäçéäúL øîàzå ©§¦¦¬¦¨²§©©−¦¦©¥«©−Ÿ¤§¥´

:eä÷Lzå dãé-ìr dck ãøzå øäîzå éðãà£Ÿ¦®©§©¥À©¯Ÿ¤©¨²©¨−̈©©§¥«
èéélîâì íb øîàzå Bú÷Läì ìëzåãr áàLà E ©§©−§©§Ÿ®©ÀŸ¤©³¦§©¤̧Æ¤§½̈©¬

ì elk-íà:úzLë-ìà dck ørzå øäîzå ¦¦−¦§«Ÿ©§©¥À©§©³©¨Æ¤
ì øàaä-ìà ãBò õøzå ú÷MäáàLzå áàL ©½Ÿ¤©¨¬¨²¤©§¥−¦§®Ÿ©¦§©−

:åélîb-ìëìàëLéøçî dì äàzLî Léàäå §¨§©¨«§¨¦¬¦§¨¥−¨®©«£¦¾
:àì-íà Bkøc ýåýé çéìöää úrãìáëéäéå ¨©À©©«¦§¦¯©§Ÿ̈²©§−¦«Ÿ©§¦À

ì íélîbä elk øLàkíæð Léàä çwiå úBzL ©«£¤̧¦³©§©¦Æ¦§½©¦©³¨¦Æ¤¤́

äøNr äéãé-ìr íéãéîö éðLe Bì÷Lî ò÷a áäæ̈½̈¤−©¦§¨®§¥³§¦¦Æ©¨¤½¨£¨¨¬
:íì÷Lî áäæâëéì àð éãébä zà éî-úa øîàiå ¨−̈¦§¨¨«©¸Ÿ¤Æ©¦´©½§©¦¬¦−̈¦®
éáà-úéa Léä:ïéìì eðì íB÷î Cãëåéìà øîàzå £¥¯¥«¨¦²¨¬−̈¨¦«©´Ÿ¤¥½̈

:øBçðì äãìé øLà äkìî-ïa éëðà ìàeúa-úa©§¥−¨®Ÿ¦¤¦§¾̈£¤¬¨«§−̈§¨«
äëeðnr áø àBtñî-íb ïáz-íb åéìà øîàzå©´Ÿ¤¥½̈©¤¬¤©¦§−©´¦¨®

:ïeìì íB÷î-íbåë:ýåýéì eçzLiå Léàä ãwiå ©¨−¨«©¦´Ÿ¨¦½©¦§©−©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr ` zegiy ihewl)

B„Èa ÂÈB„‡ ·eË ÏÎÂ(י (כד, ¿»¬»¿»
BÏ ¯L‡ Ïk ÏÚ ˜ÁˆÈÏ ·˙k ‰zÓ ¯ËL(רש"י) ¿««»»»«¿ƒ¿»«»¬∆

היה  עצמֹו והּוא הּקדּׁשה, מקֹום יׂשראל, ּבארץ היה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻיצחק

ׁשל  ּבביתם לארץ, ּבחּוץ היתה רבקה ואּלּו ּתמימה", ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָ"עֹולה

ׁשני  חּבּור אפֹוא מבּטאים ׁשּלהם הּנּׂשּואין ולבן. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבתּואל

ּתכלית  הּוא זה וחּבּור וגּוף. נׁשמה וגׁשמּיּות, רּוחנּיּות ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָקצוֹות:

והפיכתּה ּבארץ אלקית קדּׁשה הׁשּכנת – העֹולם ְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻּבריאת

ּכל  את ליצחק אברהם נתן לכן ה'. אֹור להׁשראת ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָלכלי

ּכל  את ּכלּֿכּלֹו, את אּלּו ּבנּׂשּואין ׁשהׁשקיע היינּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֻרכּוׁשֹו,

ַמהּותֹו.

éòéáøæëíäøáà éðãà éýìû ýåýé Ceøa øîàiå©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈
éëðà éðãà írî Bzîàå Bcñç áær-àì øLà£Â¤Â«Ÿ¨©¬©§²©«£¦−¥¦´£Ÿ¦®¨«Ÿ¦À

:éðãà éçà úéa ýåýé éðçð Cøcaçëõøzå ©¤¸¤Æ¨©´¦§Ÿ̈½¥−£¥¬£Ÿ¦«©¨̧¨Æ
áéúëøòðäéø÷íéøáck dnà úéáì ãbzå äørpä©©«£½̈©©¥−§¥´¦¨®©§¨¦−

:älàäèëïáì õøiå ïáì BîLe çà ä÷áøìe ¨¥«¤§¦§¨¬−̈§´¨¨®©¨̧¨¨¨¯
:ïérä-ìà äöeçä Léàä-ìàìúàøk | éäéå ¤¨¦²©−¨¤¨¨«¦©§¦´¦§´Ÿ

BòîLëe Búçà éãé-ìr íéãîvä-úàå íæpä-úà¤©¤À¤§¤©§¦¦»©§¥´£Ÿ¼§¨§À
éìà øaã-äk øîàì Búçà ä÷áø éøác-úà¤¦§¥º¦§¨³£ŸÆ¥½Ÿ«Ÿ¦¤¬¥©−
íélîbä-ìr ãîò äpäå Léàä-ìà àáiå Léàä̈¦®©¨ŸÆ¤¨¦½§¦¥²Ÿ¥¬©©§©¦−

:ïérä-ìràìãîrú änì ýåýé Ceøa àBa øîàiå ©¨¨«¦©¾Ÿ¤−§´§Ÿ̈®¨³¨©«£ŸÆ
:íélîbì íB÷îe úéaä éúépt éëðàå õeça©½§¨«Ÿ¦Æ¦¦´¦©©½¦¨−©§©¦«

áìïáz ïziå íélîbä çzôéå äúéaä Léàä àáiå©¨³Ÿ¨¦Æ©©½§¨©§©©−©§©¦®©¦¥̧¤³¤
éìâøå åéìâø õçøì íéîe íélîbì àBtñîe¦§Æ©§©¦½©̧¦Æ¦§´Ÿ©§½̈§©§¥¬

:Bzà øLà íéLðàäâìáéúëíùééåéø÷åéðôì íNeiå ¨«£¨¦−£¤¬¦«©¨³§¨¨Æ
éøác ézøac-íà ãr ìëà àì øîàiå ìëàì¤«¡½Ÿ©¸Ÿ¤Æ´ŸŸ©½©¬¦¦©−§¦§¨®̈

:øac øîàiåãì:éëðà íäøáà ãár øîàiå ©−Ÿ¤©¥«©Ÿ©®¤¬¤©§¨−̈¨«Ÿ¦
äìýåýéåïàö Bì-ïziå ìcâiå ãàî éðãà-úà Cøa ©«Ÿ̈º¥©¯¤£Ÿ¦²§−Ÿ©¦§®̈©¦¤º³Ÿ

íélîâe úçôLe íãárå áäæå óñëå ø÷áe¨¨Æ§¤´¤§¨½̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ§©¦−



קעה ipy ,oey`x - ck ,bk - dxy iig zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äøù ééç úùøô
âëàäøN éiç eéäiåäðL íéøNrå äðL äàî ©¦«§Æ©¥´¨½̈¥¨¬¨¨²§¤§¦¬¨−̈

:äøN éiç éðL íéðL òáLåáúéø÷a äøN úîzå §¤´©¨¦®§¥−©¥¬¨¨«©¨´¨¨À̈§¦§©¬
íäøáà àáiå ïrðk õøàa ïBøáç àåä òaøà©§©²¦¬¤§−§¤´¤§®̈©©¨ŸÆ©§¨½̈

äøNì ãtñìáìåk:dúâéðt ìrî íäøáà í÷iå ¦§¬Ÿ§¨−̈§¦§Ÿ¨«©¨̧¨Æ©§¨½̈¥©−§¥´
:øîàì úç-éða-ìà øaãéå BúîãáLBúå-øb ¥®©§©¥¬¤§¥¥−¥«Ÿ¥«§¨¬

äøa÷àå íënr øá÷-úfçà éì eðz íënr éëðà̈«Ÿ¦−¦¨¤®§¸¦³£ª©¤̧¤Æ¦¨¤½§¤§§¨¬
:éðôlî éúîäøîàì íäøáà-úà úç-éðá eðriå ¥¦−¦§¨¨«©©«£¯§¥¥²¤©§¨−̈¥¬Ÿ

:BìåeðëBúa äzà íéýìû àéNð éðãà | eðrîL «§¨¥´£Ÿ¦À§¦̧¡Ÿ¦³©¨Æ§¥½
-úà epnî Léà Eúî-úà øá÷ eðéøá÷ øçáîa§¦§©´§¨¥½§−Ÿ¤¥¤®¦´¦¤½¤

Bøá÷:Eúî øáwî Enî äìëé-àìæí÷iå ¦§²«Ÿ¦§¤¬¦§−¦§¬Ÿ¥¤«©¨¯̈
:úç-éðáì õøàä-írì eçzLiå íäøáà(éåì) ©§¨¨²©¦§©¬§©¨−̈¤¦§¥¥«

çøa÷ì íëLôð-úà Lé-íà øîàì ízà øaãéå©§©¥¬¦−̈¥®Ÿ¦¥´¤©§§¤À¦§³Ÿ
-ïa ïBøôra éì-eòâôe éðeòîL éðôlî éúî-úà¤¥¦Æ¦§¨©½§¨¾¦¦§¦−§¤§¬¤

:øçöèBì-øLà äìtënä úørî-úà éì-ïzéå «Ÿ©§¦¤¦À¤§¨©³©©§¥¨Æ£¤½
él äpðzé àìî óñëa eäãN äö÷a øLà£¤−¦§¥´¨¥®§¤̧¤¨¥¹¦§¤¬¨¦²

ëBúa:øá÷-úfçàì íëé-éða CBúa áLé ïBøôrå §«§¤−©«£ª©¨«¤§¤§¬¥−§´§¥
-éðá éðæàa íäøáà-úà ézçä ïBøôr ïriå úç¥®©©Á©Á¤§¸©«¦¦³¤©§¨¨¸§¨§¥´§¥

:øîàì Bøér-ørL éàa ìëì úçàééðãà-àì ¥½§²Ÿ¨¥¬©«©¦−¥«Ÿ«Ÿ£Ÿ¦´
Eì Ba-øLà äørnäå Cì ézúð äãOä éðrîL§¨¥½¦©¨¤Æ¨©´¦½̈§©§¨¨¬£¤−§´
:Eúî øá÷ Cl äézúð énr-éðá éðérì äézúð§©¦®¨§¥¥¯§¥«©¦²§©¦¬¨−̈§¬Ÿ¥¤«

áé:õøàä-ír éðôì íäøáà eçzLiå(ìàøùé) ©¦§©̧Æ©§¨½̈¦§¥−©¨¨«¤
âéCà øîàì õøàä-ír éðæàa ïBøôr-ìà øaãéå©§©¥̧¤¤§¹§¨§¥³©¨¨̧¤Æ¥½Ÿ©²

épnî ç÷ äãOä óñk ézúð éðrîL eì äzà-íà¦©¨¬−§¨¥®¦¨©¹¦¤³¤©¨¤Æ©´¦¤½¦
:änL éúî-úà äøa÷àåãé-úà ïBøôr ïriå §¤§§¨¬¤¥¦−¨«¨©©©̄¤§²¤

:Bì øîàì íäøáàåèòaøà õøà éðrîL éðãà ©§¨−̈¥¬Ÿ«£Ÿ¦´§¨¥½¦¤Á¤Á©§©̧
ðéáe éðéa óñk-ì÷L úàîEúî-úàå àåä-äî E ¥¯Ÿ¤«¤¤²¤¥¦¬¥«§−©¦®§¤¥«§−

:øá÷æèì÷Liå ïBøôr-ìà íäøáà òîLiå §«Ÿ©¦§©´©§¨¨»¤¤§¼©¦§³Ÿ
éðæàa øac øLà óñkä-úà ïøôrì íäøáà©§¨¨Æ§¤§½Ÿ¤©¤¾¤£¤¬¦¤−§¨§¥´
:øçqì øáò óñk ì÷L úBàî òaøà úç-éðá§¥¥®©§©³¥Æ¤´¤¤½¤Ÿ¥−©Ÿ¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(110 'nr d zegiy ihewl)

‰ÏtÎn‰ ˙¯ÚÓ ט)‡˙ (כג, ∆¿»«««¿≈»
האֹותּיֹות  ׁשּתי ּכפּולה, ה' היינּו ׁש"הּמכּפלה" ּבּזהר, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאיתא

למערה  זה ּפרּוׁש ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ויׁש הוי'. ׁשּבׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹה'

ּבדרּגת  היא למעלה הּנׁשמה ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָּכפׁשּוטּה.

ּבעל  לדרּגת מּגיעה היא למּטה ירידתּה ידי ועל ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָצּדיק,

מּגיעה  היא הּגּוף מן והסּתּלקּותּה עבֹודתּה סּיּום ועם ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָּתׁשּובה,

ה' יׁשנּה הרי ה', ּתׁשּוב ּובתׁשּובה, הּתׁשּובה. ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָלׁשלמּות

עּלאה, ּתׁשּובה ּתּתאה; ה' ּתׁשּוב ּתּתאה, ּתׁשּובה ְְְִַַָָָָָָָָָָּכפּולה:

עּלאה. ה' ִָָָּתׁשּוב

,ïåùàø
éðùæéøLà äìtëna øLà ïBøôr äãN | í÷iå©¨´¨§¥´¤§À£¤Æ©©§¥½̈£¤−

õrä-ìëå Ba-øLà äørnäå äãOä àøîî éðôì¦§¥´©§¥®©¨¤Æ§©§¨¨´£¤½§¨¨¥Æ
:áéáñ Bìáb-ìëa øLà äãOa øLàçéíäøáàì £¤´©¨¤½£¤¬§¨§ª−¨¦«§©§¨¨¬

:Bøér-ørL éàa ìëa úç-éðá éðérì äð÷îì§¦§−̈§¥¥´§¥¥®§−Ÿ¨¥¬©«©¦«
èé-ìà BzLà äøN-úà íäøáà øá÷ ïë-éøçàå§©«£¥¥Á¨©̧©§¨¹̈¤¨¨´¦§À¤

àåä àøîî éðt-ìr äìtënä äãN úørî§¨©º§¥¯©©§¥¨²©§¥¬©§¥−¦´
:ïrðk õøàa ïBøáçëäørnäå äãOä í÷iå ¤§®§¤−¤§¨«©©¨̧¨©¨¤¹§©§¨¨¯

úàî øá÷-úfçàì íäøáàì Ba-øLà£¤²§©§¨−̈©«£ª©®̈¤¥¥−
:úç-éðañãëàíéîia àa ï÷æ íäøáàå §¥¥«§©§¨¨´¨¥½−̈©¨¦®

:ìka íäøáà-úà Cøa ýåýéåáíäøáà øîàiå ©«Ÿ̈²¥©¬¤©§¨−̈©«Ÿ©´Ÿ¤©§¨À̈
-íéN Bì-øLà-ìëa ìLnä Búéa ï÷æ Bcár-ìà¤©§Æ§©´¥½©¥−§¨£¤®¦«

:éëøé úçz Eãé àðâéýìû ýåýéa EréaLàå ¨¬¨«§−©¬©§¥¦«§©§¦´£½©«Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´
äMà çwú-àì øLà õøàä éýìûå íéîMä©¨©½¦¥«Ÿ¥−¨¨®¤£¤̧«Ÿ¦©³¦¨Æ
:Baø÷a áLBé éëðà øLà éðrðkä úBðaî éðáì¦§¦½¦§Æ©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§¦§«

ãäMà zç÷ìå Cìz ézãìBî-ìàå éöøà-ìà ék¦¯¤©§¦²§¤«©§¦−¥¥®§¨«©§¨¬¦−̈
:÷çöéì éðáìä-àì éìeà ãárä åéìà øîàiå ¦§¦¬§¦§¨«©³Ÿ¤¥¨Æ¨¤½¤©Æ«Ÿ

úàfä õøàä-ìà éøçà úëìì äMàä äáàúŸ¤´¨«¦½̈¨¤¬¤©«£©−¤¨¨´¤©®Ÿ
ða-úà áéLà áLääúàöé-øLà õøàä-ìà E ¤«¨¥³¨¦Æ¤¦§½¤¨−̈¤£¤¨¨¬¨

:íMîå-ït Eì øîMä íäøáà åéìà øîàiå ¦¨«©¬Ÿ¤¥−̈©§¨®̈¦¨´¤§½¤
:änL éða-úà áéLzæíéîMä éýìû | ýåýé ¨¦¬¤§¦−¨«¨§Ÿ̈´¡Ÿ¥´©¨©À¦

øLàå ézãìBî õøàîe éáà úéaî éðç÷ì øLà£¤̧§¨©¹¦¦¥´¨¦»¥¤´¤«©§¦¼©«£¤̧
ïzà Erøæì øîàì éì-òaLð øLàå éì-øac¦¤¦¹©«£¤³¦§©¦Æ¥½Ÿ§©̧§£½¤¥−
éðôì Bëàìî çìLé àeä úàfä õøàä-úàE ¤¨¨´¤©®ŸÀ¦§©³©§¨Æ§¨¤½

:íMî éðáì äMà zç÷ìåçäáàú àì-íàå §¨«©§¨¬¦¨²¦§¦−¦¨«§¦¸ŸŸ¤³
àäéøçà úëìì äM÷ø úàæ éúráMî úéwðå E ¨«¦¨Æ¨¤¤́©«£¤½§¦¦¾¨¦§ª«¨¦−®Ÿ©´

:änL áLú àì éða-úàèBãé-úà ãárä íNiå ¤§¦½¬Ÿ¨¥−¨«¨©¨³¤¨¤̧¤Æ¤¨½
øácä-ìr Bì òáMiå åéðãà íäøáà Cøé úçz©²©¤¬¤©§¨−̈£Ÿ®̈©¦¨´©½©©¨−̈

:äfä©¤«

iriax ,iyily - ck - dxy iig zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(68 'nr dl zegiy ihewl)

ÌÈÓia ‡a Ô˜Ê Ì‰¯·‡Â(א (כד, ¿«¿»»»≈»«»ƒ
חּייו, ימי ּכל ּבמׁש עבֹודתֹו עבד ׁשאברהם מפרׁש ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּזהר

אברהם  הרי להבין, ויׁש ׁשלימין". "יֹומין היּו ימיו ׁשּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָעד

ׁשנים. ׁשלׁש לֹו חסרּו ּכן ואם ׁשלׁש, ּבגיל ּבֹוראֹו את ְְְְִִִִִֵֶָָָָֹֹהּכיר

ּודריׁשה  חקירה ׁשל ּתֹוצאה היתה זֹו הּכרה ּדהּנה לֹומר, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָויׁש

לׁשֹוטט  התחיל הרמּב"ם: ּובלׁשֹון זה, ׁשּלפני ּבּׁשנים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשעׂשה

ׁשנים  ׁשאֹותן ּומּכיון האמת. ּדר את ׁשהּׂשיג עד . . ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבדעּתֹו

עליהן  ּגם לֹומר ׁשּי ּבֹוראֹו, להּכרת והכׁשרה הכנה ּבגדר ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהיּו

ׁשלימין". "יֹומין ְִִֵֶָׁשהיּו

éùéìùéåéðãà élîbî íélîâ äøNr ãárä çwiå©¦©´Â̈¤Â¤£¨¨¸§©¦¹¦§©¥³£Ÿ¨Æ
íøà-ìà Cìiå í÷iå Bãéa åéðãà áeè-ìëå Cìiå©¥½¤§¨¬£Ÿ−̈§¨®©À̈¨©¥²¤¤£©¬

:øBçð øér-ìà íéøäðàéõeçî íélîbä Cøáiå ©«£©−¦¤¦¬¨«©©§¥¯©§©¦²¦¬
úàö úrì áør úrì íénä øàa-ìà øérì̈¦−¤§¥´©¨®¦§¥´¤½¤§¥−¥¬

:úáàMäáéíäøáà éðãà éýìû ýåýé | øîàiå ©«Ÿ£«Ÿ©Ÿ©Ã§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈
éðãà ír ãñç-äNrå íBiä éðôì àð-äø÷ä©§¥¨¬§¨©−©®©«£¥¤¾¤¦−£Ÿ¦¬

:íäøáàâéúBðáe íénä ïér-ìr ávð éëðà äpä ©§¨¨«¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©¨®¦§Æ
ì úàöé øérä éLðà:íéî áàLãéäéäåáéúëøòðä ©§¥´¨¦½«Ÿ§−Ÿ¦§¬Ÿ¨«¦§¨¨´

éø÷Ccë àð-éhä äéìà øîà øLà äørpä©©«£À̈£¤̧Ÿ©³¥¤̧¨Æ©¦¨³©¥Æ
élîb-íâå äúL äøîàå äzLàådúà ä÷Là E §¤§¤½§¨«§¨´§¥½§©§©¤−©§¤®Ÿ¨³

ãñç úéNr-ék òãà dáe ÷çöéì Ecárì zçëäŸ©̧§¨Æ§©§§´§¦§½̈¨´¥©½¦«¨¦¬¨¤−¤
:éðãà-íråèäpäå øaãì älk íøè àeä-éäéå ¦£Ÿ¦«©«§¦À¤»¤»¦¨´§©¥¼§¦¥¯

äkìî-ïa ìûeúáì äãlé øLà úàöé ä÷áø¦§¨´Ÿ¥À£¤³ª§¨Æ¦§¥´¤¦§½̈
:dîëL-ìr dcëå íäøáà éçà øBçð úLà¥¬¤¨−£¦´©§¨®̈§©−̈©¦§¨«

æèáéúëøòðäåéø÷ãàî äàøî úáè äørpäå§©©«£À̈Ÿ©³©§¤Æ§½Ÿ
àlîzå äðérä ãøzå drãé àì Léàå äìeúa§¾̈§¦−´Ÿ§¨®̈©¥´¤¨©½§¨©§©¥¬

cë:ìrzå dæéøîàiå dúàø÷ì ãárä õøiå ©−̈©¨«©©¨¬¨¨¤−¤¦§¨¨®©¾Ÿ¤
:Cckî íéî-èrî àð éðéàéîâäçéäúL øîàzå ©§¦¦¬¦¨²§©©−¦¦©¥«©−Ÿ¤§¥´

:eä÷Lzå dãé-ìr dck ãøzå øäîzå éðãà£Ÿ¦®©§©¥À©¯Ÿ¤©¨²©¨−̈©©§¥«
èéélîâì íb øîàzå Bú÷Läì ìëzåãr áàLà E ©§©−§©§Ÿ®©ÀŸ¤©³¦§©¤̧Æ¤§½̈©¬

ì elk-íà:úzLë-ìà dck ørzå øäîzå ¦¦−¦§«Ÿ©§©¥À©§©³©¨Æ¤
ì øàaä-ìà ãBò õøzå ú÷MäáàLzå áàL ©½Ÿ¤©¨¬¨²¤©§¥−¦§®Ÿ©¦§©−

:åélîb-ìëìàëLéøçî dì äàzLî Léàäå §¨§©¨«§¨¦¬¦§¨¥−¨®©«£¦¾
:àì-íà Bkøc ýåýé çéìöää úrãìáëéäéå ¨©À©©«¦§¦¯©§Ÿ̈²©§−¦«Ÿ©§¦À

ì íélîbä elk øLàkíæð Léàä çwiå úBzL ©«£¤̧¦³©§©¦Æ¦§½©¦©³¨¦Æ¤¤́

äøNr äéãé-ìr íéãéîö éðLe Bì÷Lî ò÷a áäæ̈½̈¤−©¦§¨®§¥³§¦¦Æ©¨¤½¨£¨¨¬
:íì÷Lî áäæâëéì àð éãébä zà éî-úa øîàiå ¨−̈¦§¨¨«©¸Ÿ¤Æ©¦´©½§©¦¬¦−̈¦®
éáà-úéa Léä:ïéìì eðì íB÷î Cãëåéìà øîàzå £¥¯¥«¨¦²¨¬−̈¨¦«©´Ÿ¤¥½̈

:øBçðì äãìé øLà äkìî-ïa éëðà ìàeúa-úa©§¥−¨®Ÿ¦¤¦§¾̈£¤¬¨«§−̈§¨«
äëeðnr áø àBtñî-íb ïáz-íb åéìà øîàzå©´Ÿ¤¥½̈©¤¬¤©¦§−©´¦¨®

:ïeìì íB÷î-íbåë:ýåýéì eçzLiå Léàä ãwiå ©¨−¨«©¦´Ÿ¨¦½©¦§©−©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr ` zegiy ihewl)

B„Èa ÂÈB„‡ ·eË ÏÎÂ(י (כד, ¿»¬»¿»
BÏ ¯L‡ Ïk ÏÚ ˜ÁˆÈÏ ·˙k ‰zÓ ¯ËL(רש"י) ¿««»»»«¿ƒ¿»«»¬∆

היה  עצמֹו והּוא הּקדּׁשה, מקֹום יׂשראל, ּבארץ היה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻיצחק

ׁשל  ּבביתם לארץ, ּבחּוץ היתה רבקה ואּלּו ּתמימה", ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָ"עֹולה

ׁשני  חּבּור אפֹוא מבּטאים ׁשּלהם הּנּׂשּואין ולבן. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבתּואל

ּתכלית  הּוא זה וחּבּור וגּוף. נׁשמה וגׁשמּיּות, רּוחנּיּות ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָקצוֹות:

והפיכתּה ּבארץ אלקית קדּׁשה הׁשּכנת – העֹולם ְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻּבריאת

ּכל  את ליצחק אברהם נתן לכן ה'. אֹור להׁשראת ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָלכלי

ּכל  את ּכלּֿכּלֹו, את אּלּו ּבנּׂשּואין ׁשהׁשקיע היינּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֻרכּוׁשֹו,

ַמהּותֹו.

éòéáøæëíäøáà éðãà éýìû ýåýé Ceøa øîàiå©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈
éëðà éðãà írî Bzîàå Bcñç áær-àì øLà£Â¤Â«Ÿ¨©¬©§²©«£¦−¥¦´£Ÿ¦®¨«Ÿ¦À

:éðãà éçà úéa ýåýé éðçð Cøcaçëõøzå ©¤¸¤Æ¨©´¦§Ÿ̈½¥−£¥¬£Ÿ¦«©¨̧¨Æ
áéúëøòðäéø÷íéøáck dnà úéáì ãbzå äørpä©©«£½̈©©¥−§¥´¦¨®©§¨¦−

:älàäèëïáì õøiå ïáì BîLe çà ä÷áøìe ¨¥«¤§¦§¨¬−̈§´¨¨®©¨̧¨¨¨¯
:ïérä-ìà äöeçä Léàä-ìàìúàøk | éäéå ¤¨¦²©−¨¤¨¨«¦©§¦´¦§´Ÿ

BòîLëe Búçà éãé-ìr íéãîvä-úàå íæpä-úà¤©¤À¤§¤©§¦¦»©§¥´£Ÿ¼§¨§À
éìà øaã-äk øîàì Búçà ä÷áø éøác-úà¤¦§¥º¦§¨³£ŸÆ¥½Ÿ«Ÿ¦¤¬¥©−
íélîbä-ìr ãîò äpäå Léàä-ìà àáiå Léàä̈¦®©¨ŸÆ¤¨¦½§¦¥²Ÿ¥¬©©§©¦−

:ïérä-ìràìãîrú änì ýåýé Ceøa àBa øîàiå ©¨¨«¦©¾Ÿ¤−§´§Ÿ̈®¨³¨©«£ŸÆ
:íélîbì íB÷îe úéaä éúépt éëðàå õeça©½§¨«Ÿ¦Æ¦¦´¦©©½¦¨−©§©¦«

áìïáz ïziå íélîbä çzôéå äúéaä Léàä àáiå©¨³Ÿ¨¦Æ©©½§¨©§©©−©§©¦®©¦¥̧¤³¤
éìâøå åéìâø õçøì íéîe íélîbì àBtñîe¦§Æ©§©¦½©̧¦Æ¦§´Ÿ©§½̈§©§¥¬

:Bzà øLà íéLðàäâìáéúëíùééåéø÷åéðôì íNeiå ¨«£¨¦−£¤¬¦«©¨³§¨¨Æ
éøác ézøac-íà ãr ìëà àì øîàiå ìëàì¤«¡½Ÿ©¸Ÿ¤Æ´ŸŸ©½©¬¦¦©−§¦§¨®̈

:øac øîàiåãì:éëðà íäøáà ãár øîàiå ©−Ÿ¤©¥«©Ÿ©®¤¬¤©§¨−̈¨«Ÿ¦
äìýåýéåïàö Bì-ïziå ìcâiå ãàî éðãà-úà Cøa ©«Ÿ̈º¥©¯¤£Ÿ¦²§−Ÿ©¦§®̈©¦¤º³Ÿ

íélîâe úçôLe íãárå áäæå óñëå ø÷áe¨¨Æ§¤´¤§¨½̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ§©¦−



iyingקעו - ck - dxy iig zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íéøîçååìéðãàì ïá éðãà úLà äøN ãìzå ©«£Ÿ¦«©¥¿¤¨¨Á¥̧¤£Ÿ¦¬¥Æ©«Ÿ¦½
:Bì-øLà-ìk-úà Bì-ïziå dúð÷æ éøçà©«£¥−¦§¨¨®©¦¤−¤¨£¤«

æìéðáì äMà çwú-àì øîàì éðãà éðraLiå©©§¦¥¬¦£Ÿ¦−¥®Ÿ«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½
:Böøàa áLé éëðà øLà éðrðkä úBðaîçì-íà ¦§Æ©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§©§«¦

zç÷ìå ézçtLî-ìàå Cìz éáà-úéa-ìà àì̄Ÿ¤¥«¨¦²¥¥−§¤¦§©§¦®§¨«©§¨¬
:éðáì äMàèìCìú-àì éìà éðãà-ìà øîàå ¦−̈¦§¦«¨«Ÿ©−¤£Ÿ¦®ª©²«Ÿ¥¥¬

:éøçà äMàäî-øLà ýåýé éìà øîàiå ¨«¦−̈©«£¨«©−Ÿ¤¥¨®§Ÿ̈º£¤
çéìöäå Czà Bëàìî çìLé åéðôì ézëläúä¦§©©´§¦§¨À̈¦§©̧©§¨³¦¨Æ§¦§¦´©
úéaîe ézçtLnî éðáì äMà zç÷ìå Ekøc©§¤½§¨«©§¨³¦¨Æ¦§¦½¦¦§©§¦−¦¥¬

:éáààîézçtLî-ìà àBáú ék éúìàî ä÷pz æà ¨¦«¨³¦¨¤Æ¥¨´¨¦½¦¬¨−¤¦§©§¦®
:éúìàî é÷ð úééäå Cì eðzé àì-íàåáîàáàå §¦³Ÿ¦§Æ½̈§¨¦¬¨¨¦−¥¨«¨¦«¨«¨¬Ÿ

íäøáà éðãà éýìû ýåýé øîàå ïérä-ìà íBiä©−¤¨¨®¦¨«Ÿ©À§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈
Cìä éëðà øLà ékøc çéìöî àp-ELé-íà¦¤§¨Æ©§¦´©©§¦½£¤¬¨«Ÿ¦−Ÿ¥¬

:äéìrâîäéäå íénä ïér-ìr ávð éëðà äpä ¨¤«¨¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©®̈¦§¨¨³
ì úàöiä äîìrä-éðé÷Lä äéìà ézøîàå áàL ¨«©§¨Æ©Ÿ¥´¦§½Ÿ§¨«©§¦´¥¤½¨©§¦«¦

:Cckî íéî-èrî àðãîäzà-íb éìà äøîàå ¨¬§©©−¦¦©¥«§¨«§¨³¥©Æ©©¨´
élîâì íâå äúL-øLà äMàä àåä áàLà E §¥½§©¬¦§©¤−¤§¨®¦´¨«¦½̈£¤

éðãà-ïáì ýåýé çéëä:äîøaãì älëà íøè éðà Ÿ¦¬©§Ÿ̈−§¤£Ÿ¦«£¦Á¤̧¤£©¤¹§©¥´
dîëL-ìr dcëå úàöé ä÷áø äpäå éaì-ìà¤¦¦À§¦¥̧¦§¨³Ÿ¥Æ§©¨´©¦§½̈
:àð éðé÷Lä äéìà øîàå áàLzå äðérä ãøzå©¥¬¤¨©−§¨©¦§®̈¨«Ÿ©¬¥¤−¨©§¦¬¦¨«

åîäúL øîàzå äéìrî dck ãøBzå øäîzå©§©¥À©³¤©¨Æ¥«¨¤½¨©´Ÿ¤§¥½
élîb-íâåíélîbä íâå zLàå ä÷Là E §©§©¤−©§¤®¨¥¾§§§©¬©§©¦−
:äú÷Läæîzà éî-úa øîàå dúà ìàLàå ¦§¨«¨¨«¤§©´ŸÀ̈¨«Ÿ©»©¦´©§¼

Bl-äãìé øLà øBçð-ïa ìàeúa-úa øîàzå©ÀŸ¤©§¥Æ¤¨½£¤¬¨«§¨−
-ìr íéãéîväå dtà-ìr íæpä íNàå äkìî¦§®̈¨«¨¦³©¤̧¤Æ©©½̈§©§¦¦−©

:äéãéçî-úà Cøáàå ýåýéì äåçzLàå ãwàå ¨¤«¨¨«¤¬Ÿ¨«¤§©«£¤−©«Ÿ̈®¨«£¨¥À¤
Cøãa éðçðä øLà íäøáà éðãà éýìû ýåýé§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈£¤³¦§©̧¦Æ§¤´¤

:Bðáì éðãà éçà-úa-úà úç÷ì úîàèîäzrå ¡¤½¨©²©¤©£¦¬£Ÿ¦−¦§«§Â©Â̈
éì eãébä éðãà-úà úîàå ãñç íéNò íëLé-íà¦¤§¤̧Ÿ¦¹¤¯¤¤«¡¤²¤£Ÿ¦−©¦´¦®
-ìr Bà ïéîé-ìr äðôàå éì eãébä àì-íàå§¦¾Ÿ©¦´¦½§¤§¤¬©¨¦−¬©

:ìàîNðàöé ýåýéî eøîàiå ìàeúáe ïáì ïriå §«Ÿ©©̧©¨¨³§¥Æ©´Ÿ§½¥«Ÿ̈−¨¨´
éìà øac ìëeð àì øácä:áBè-Bà òø Eàð-äpä ©¨®̈¬Ÿ©²©¥¬¥¤−©¬«¦¥«

éðôì ä÷áøéðãà-ïáì äMà éäúe Cìå ç÷ EE ¦§¨¬§¨¤−©´¨¥®§¦³¦¨Æ§¤£Ÿ¤½

:ýåýé øac øLàkáðãár òîL øLàk éäéå ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©§¦¾©«£¤¬¨©²¤¬¤
:ýåýéì äöøà eçzLiå íäéøác-úà íäøáà©§¨−̈¤¦§¥¤®©¦§©¬©−§¨©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(330 'nr k zegiy ihewl)

ÌBi‰ ‡B·‡Â(מב (כד, »»«
ÌB˜n‰ ÈÙÏ ˙B·‡ È„·Ú ÏL Ô˙ÁÈN ‰ÙÈ(רש"י) »»ƒ»»∆«¿≈»ƒ¿≈«»

לאנׁשים  ונאמרה ּפׁשּוטים ּבדברים עסקה זֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָׂשיחה

אברהם, ׁשל ּבׁשליחּותֹו נאמרה אבל ולבן), (ּבתּואל ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָּפׁשּוטים

יׁש אנכי". אברהם "עבד ּדבריו: את אליעזר ׁשּפתח ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּוכפי

"ׂשיחה", חּלין, ּבעניני עּסּוק ׁשל לעבֹודה ּכן, אם רמז, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻּכאן

ּפֹועלים  עלֿידּה ּכי זֹו, "ׂשיחה" ׁשל ּכחּה ויפה ׁשמים. ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלׁשם

"הּוא העֹולם, את ויהּוה "יׂשיח" הּקּב"ה וּיהי".ÁNׁשּגם ִִֶֶֶַַַַָָָָָ»ִֶַ

חּלין" "ׂשיחת נחׁשבת העֹולם ׁשּבריאת ּבחסידּות, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻוכּמבאר

ה'. לגּבי ואפס אין הּוא ׁשהעֹולם מּׁשּום הּקּב"ה, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאצל

éùéîçâðíéãâáe áäæ éìëe óñë-éìk ãárä àöBiå©¥̧¨¤¹¤§¥¤̧¤§¥³¨¨Æ§¨¦½
:dnàìe äéçàì ïúð úðcâîe ä÷áøì ïziå©¦¥−§¦§®̈¦̧§¨½Ÿ¨©¬§¨¦−¨§¦¨«

ãðeðéìiå Bnr-øLà íéLðàäå àeä ezLiå eìëàiå©«Ÿ§´©¦§À²§¨«£¨¦¬£¤¦−©¨¦®
:éðãàì éðçlL øîàiå ø÷aá eîe÷iåäðøîàiå ©¨´©½Ÿ¤©−Ÿ¤©§ª¬¦©«Ÿ¦«©³Ÿ¤

áLz dnàå äéçàáéúëøòðäéø÷eðzà äørpä ¨¦̧¨Æ§¦½̈¥¥̧©©«£¨¬¦¨²
:Cìz øçà øBNr Bà íéîéåðíäìà øîàiå ¨¦−´¨®©©−¥¥«©³Ÿ¤£¥¤Æ

éðeçlL ékøc çéìöä ýåýéå éúà eøçàz-ìà©§©«£´Ÿ¦½©«Ÿ̈−¦§¦´©©§¦®©§¾¦
:éðãàì äëìàåæðàø÷ð eøîàiåáéúëøòðì §¥«§−̈©«Ÿ¦«©«Ÿ§−¦§¨´

éø÷:äét-úà äìàLðå äørpìçðä÷áøì eàø÷iå ©©«£®̈§¦§£−̈¤¦«¨©¦§§³§¦§¨Æ
øîàzå äfä Léàä-ír éëìúä äéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥¤½¨£¥«§¦−¦¨¦´©¤®©−Ÿ¤

:Cìàèðdz÷ðî-úàå íúçà ä÷áø-úà eçlLéå ¥¥«©§©§²¤¦§¨¬£Ÿ−̈§¤¥«¦§¨®
:åéLðà-úàå íäøáà ãár-úàåñ-úà eëøáéå §¤¤¬¤©§¨−̈§¤£¨¨«©§¨«§³¤

ééä zà eðúçà dì eøîàiå ä÷áøäááø éôìàì ¦§¨Æ©Ÿ́§½̈£Ÿ¥¾©¬§£¦−§©§¥´§¨®̈
:åéàðN ørL úà Crøæ Løééåàñä÷áø í÷zå §¦©´©§¥½¥−©¬©«§¨«©¨̧¨¦§¹̈

éøçà äðëìzå íélîbä-ìr äðákøzå äéúørðå§©«£Ÿ¤À¨©¦§©̧§¨Æ©©§©¦½©¥©−§¨©«£¥´
:Cìiå ä÷áø-úà ãárä çwiå Léàäáñ÷çöéå ¨¦®©¦©¬¨¤²¤¤¦§−̈©¥©«§¦§¨Æ

õøàa áLBé àeäå éàø éçì øàa àBaî àá̈¦½§¥¬©©−Ÿ¦®§¬¥−§¤¬¤
:áâpäâñöé àöiåáør úBðôì äãOa çeNì ÷ç ©¤«¤©¥¥¬¦§¨²¨¬©©¨¤−¦§´¨®¤

:íéàa íélîâ äpäå àøiå åéðér àOiåãñàOzå ©¦¨³¥¨Æ©©½§§¦¥¬§©¦−¨¦«©¦¨³
ìrî ìtzå ÷çöé-úà àøzå äéðér-úà ä÷áø¦§¨Æ¤¥¤½¨©¥−¤¤¦§®̈©¦−Ÿ¥©¬

:ìîbääñäælä Léàä-éî ãárä-ìà øîàzå ©¨¨«©´Ÿ¤¤¨¤À¤¦«¨¦³©¨¤Æ
éðãà àeä ãárä øîàiå eðúàø÷ì äãOa Cìää©«Ÿ¥³©¨¤Æ¦§¨¥½©¬Ÿ¤¨¤−¤´£Ÿ¦®

iriay ,iyy - dk - dxy iig zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

érvä çwzå:ñkúzå óåñ÷çöéì ãárä øtñéå ©¦©¬©¨¦−©¦§¨«©§©¥¬¨¤−¤§¦§®̈
:äNr øLà íéøácä-ìk úàæñ÷çöé äàáéå ¥¬¨©§¨¦−£¤¬¨¨«©§¦¤´¨¦§À̈

Bì-éäzå ä÷áø-úà çwiå Bnà äøN äìäàä̈¸Ÿ¡¨Æ¨¨´¦½©¦©¯¤¦§¨²©§¦¬
:Bnà éøçà ÷çöé íçpiå äáäàiå äMàìô §¦−̈©¤«¡¨¤®¨©¦¨¥¬¦§−̈©«£¥¬¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(135 'nr ci mgpn zxez)

‰„Oa ÁeNÏ ˜ÁˆÈ ‡ˆiÂ(סג (כד, «≈≈ƒ¿»»««»∆

‰lÙz ‡l‡ ‰ÁÈN ÔÈ‡Â . . ‰ÁÓ ˙lÙz Ôwz ˜ÁˆÈ ברכות) ƒ¿»ƒ≈¿ƒ«ƒ¿»¿≈ƒ»∆»¿ƒ»

ב) כו,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לקדּׁשה, ׁשּי ׁשאינֹו ל"ׂשדה", יצא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻיצחק

לקדּׁשה. ּולהעלֹותֹו לתּקנֹו ּכדי ׂשדה", איׁש . . עׂשו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻ"ויהי

ּכאׁשר  הּיֹום, ּבאמצע ׁשּזמּנּה מנחה, ּתפּלת ׁשל ענינּה ּגם ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָזהּו

הּוא  כן ּפי על ואף ּבעסקיו, הּלהט ׁשל ּבעּצּומֹו נמצא ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהאדם

והעלאתֹו העסק ּתּקּון ּפֹועל הּוא ּבכ להתּפּלל: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָעֹומד

ׁשּלאחריה). העסק וגם הּתפּלה ׁשּלפני העסק (ּגם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻלקדּׁשה

éùùäëàdîLe äMà çwiå íäøáà óñiå©Ÿ̄¤©§¨¨²©¦©¬¦−̈§¨¬
:äøeè÷á-úàå ïL÷é-úàå ïøîæ-úà Bì ãìzå §¨«©¥´¤À¤¦§¨Æ§¤¨§½̈§¤

:çeL-úàå ÷aLé-úàå ïéãî-úàå ïãîâïL÷éå §−̈§¤¦§®̈§¤¦§−̈§¤«©§¨§¨´
íøeMà eéä ïãã éðáe ïãc-úàå àáL-úà ãìé̈©½¤§−̈§¤§¨®§¥´§À̈¨²©¦¬

:íénàìe íLeèìeãðçå øôrå äôér ïéãî éðáeC §¦−§ª¦«§¥´¦§À̈¥¨³¨¥̧¤Æ©«£½Ÿ
:äøeè÷ éða älà-ìk ärcìàå òãéáàåäïziå ©«£¦−̈§¤§¨¨®¨¥−¤§¥¬§¨«©¦¥¯

:÷çöéì Bì-øLà-ìk-úà íäøáàåéðáìå ©§¨¨²¤¨£¤−§¦§¨«§¦§¥³
úðzî íäøáà ïúð íäøáàì øLà íéLâìétä©¦«©§¦Æ£¤´§©§¨½̈¨©¬©§¨−̈©¨®Ÿ

çlLéåäîã÷ éç epãBòa Bða ÷çöé ìrî í ©§©§¥º¥©̧¦§¨³§Æ§¤´©½¥−§¨
:íã÷ õøà-ìàæíäøáà éiç-éðL éîé älàå ¤¤¬¤¤«¤§¥À¤§¥²§¥«©¥¬©§¨−̈

:íéðL Lîçå äðL íéráLå äðL úàî éç-øLà£¤¨®§©¬¨¨²§¦§¦¬¨−̈§¨¥¬¨¦«
çráNå ï÷æ äáBè äáéNa íäøáà úîiå òåâiå©¦§©̧©¨¯¨©§¨¨²§¥¨¬−̈¨¥´§¨¥®©

:åénr-ìà óñàiåèìàrîLéå ÷çöé Búà eøa÷iå ©¥−̈¤¤©¨«©¦§§¸Ÿ¹¦§¨³§¦§¨¥Æ
-ïa ïøôr äãN-ìà äìtënä úørî-ìà åéðä½̈¤§¨©−©©§¥¨®¤§¥º¤§³Ÿ¤

:àøîî éðt-ìr øLà ézçä øçöé-øLà äãOä ¸Ÿ©Æ©«¦¦½£¤−©§¥¬©§¥«©¨¤²£¤
íäøáà øa÷ änL úç-éða úàî íäøáà äð÷̈¨¬©§¨−̈¥¥´§¥¥®¨²¨ª©¬©§¨−̈

:BzLà äøNåàéCøáéå íäøáà úBî éøçà éäéå §¨¨¬¦§«©§¦À©«£¥Æ´©§¨½̈©§¨¬¤
éçì øàa-ír ÷çöé áLiå Bða ÷çöé-úà íéýìû¡Ÿ¦−¤¦§¨´§®©¥´¤¦§½̈¦§¥¬©©−

:éàøô Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(149 'nr eh zegiy ihewl)

ÂÈa Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ B˙B‡ e¯a˜iÂ(ט (כה, «ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈»»
ÂÈÙÏ ˜ÁˆÈ ˙‡ CÈÏB‰Â ‰·eLz Ï‡ÚÓLÈ ‰NÚL Ô‡kÓƒ»∆»»ƒ¿»≈¿»¿ƒ∆ƒ¿»¿»»

(רש"י)

ונֹוטל  הּבכֹור ׁשהּוא טענתֹו היה יׁשמעאל ׁשל חטאֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעּקר

ּבלבד, הּׁשפחה ּבן ׁשהּוא ּבאמת, הּכיר לא הּוא ׁשנים; ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָֹּפי

לכן  הּגבירה. ּבן יצחק, הּוא האמּתי והּיֹורׁש יֹורׁש, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאינּנּו

את  ׁשהקּדים ּבכ ּדוקא ּבתׁשּובה חזרתֹו על הּתֹורה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָרֹומזת

מּטענתֹו ּבֹו חֹוזר ׁשהּוא ּגּלה ּבכ אברהם: קבּורת ּבעת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָיצחק

האמת. את ּומּכיר ֱִֶֶֶֶַַָהּקֹודמת

éòéáùáéøLà íäøáà-ïa ìàrîLé úãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬Ÿ¦§¨¥−¤©§¨¨®£¤̧
:íäøáàì äøN úçôL úéøönä øâä äãìé̈«§¹̈¨¨¯©¦§¦²¦§©¬¨−̈§©§¨¨«

âéíúãìBúì íúîLa ìàrîLé éða úBîL älàå§¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½¦§Ÿ−̈§«§Ÿ¨®
:íNáîe ìûaãàå øã÷å úéáð ìàrîLé øëa§³Ÿ¦§¨¥Æ§¨½Ÿ§¥¨¬§©§§¥−¦§¨«

ãé:àOîe äîeãå òîLîeåèøeèé àîéúå ããç ¦§¨¬§−̈©¨«£©´§¥½̈§¬
:äîã÷å Léôðæèälàå ìàrîLé éða íä älà ¨¦−¨¥«§¨¥´¤¥º§¥³¦§¨¥Æ§¥´¤

íàéNð øNr-íéðL íúøéèáe íäéøöça íúîL§Ÿ½̈§©§¥¤−§¦«Ÿ¨®§¥«¨¨¬§¦¦−
:íúnàìæéäðL úàî ìàrîLé éiç éðL älàå §ªŸ¨«§¥À¤§¥Æ©¥´¦§¨¥½§©¬¨¨²

ìLeóñàiå úîiå òåâiå íéðL òáLå äðL íéL §¦¬¨−̈§¤´©¨¦®©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤
:åénr-ìàçé-ìr øLà øeL-ãr äìéåçî eðkLiå ¤©¨«©¦§§¸¥«£¦¹̈©À£¤Æ©

åéçà-ìë éðt-ìr äøeMà äëàa íéøöî éðt§¥´¦§©½¦«Ÿ£−̈©®¨©§¥¬¨¤−̈
:ìôð סימן יהויד"ע פסוקים, ק"ה פפפ ¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(hly 'nr ` hweln mixn`nd xtq)

Ba ˜ÁˆÈ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ C¯·ÈÂ(יא (כה, «¿»∆¡…ƒ∆ƒ¿»¿
היא  והׁשּפעה, המׁשכה ׁשענינּה ּברכה, הרי ּבזה, לדּיק ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָיׁש

ויׁש והּצמצּום. הּדין מּדת הּוא אלקים ׁשם ואּלּו הוי', ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵַַַָָֹמּׁשם

מּדתֹו האירה חסד, ׁשּמּדתֹו אברהם, ׁשל מֹותֹו ׁשּלאחר ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלֹומר,

אלקים, מּׁשם הּברכֹות ּגם נמׁשכּו ולכן ּגבּורה, יצחק, ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשל

יֹותר  נעלֹות אּלּו ׁשּברכֹות ּבחסידּות, ּומבאר ּגבּורה. ׁשל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּׁשם

ה  חסד ׁשּכן, מחסד. הּנמׁשכֹות הּקרירּות מהּברכֹות ּבטבע ּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

והׁשּפעתּה ּבחמימּות היא ּגבּורה ואּלּו מגּבלת, הׁשּפעתֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻולכן

ּבתגּברת. ְְִִֶֹהיא

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥



קעז iying - ck - dxy iig zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íéøîçååìéðãàì ïá éðãà úLà äøN ãìzå ©«£Ÿ¦«©¥¿¤¨¨Á¥̧¤£Ÿ¦¬¥Æ©«Ÿ¦½
:Bì-øLà-ìk-úà Bì-ïziå dúð÷æ éøçà©«£¥−¦§¨¨®©¦¤−¤¨£¤«

æìéðáì äMà çwú-àì øîàì éðãà éðraLiå©©§¦¥¬¦£Ÿ¦−¥®Ÿ«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½
:Böøàa áLé éëðà øLà éðrðkä úBðaîçì-íà ¦§Æ©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§©§«¦

zç÷ìå ézçtLî-ìàå Cìz éáà-úéa-ìà àì̄Ÿ¤¥«¨¦²¥¥−§¤¦§©§¦®§¨«©§¨¬
:éðáì äMàèìCìú-àì éìà éðãà-ìà øîàå ¦−̈¦§¦«¨«Ÿ©−¤£Ÿ¦®ª©²«Ÿ¥¥¬

:éøçà äMàäî-øLà ýåýé éìà øîàiå ¨«¦−̈©«£¨«©−Ÿ¤¥¨®§Ÿ̈º£¤
çéìöäå Czà Bëàìî çìLé åéðôì ézëläúä¦§©©´§¦§¨À̈¦§©̧©§¨³¦¨Æ§¦§¦´©
úéaîe ézçtLnî éðáì äMà zç÷ìå Ekøc©§¤½§¨«©§¨³¦¨Æ¦§¦½¦¦§©§¦−¦¥¬

:éáààîézçtLî-ìà àBáú ék éúìàî ä÷pz æà ¨¦«¨³¦¨¤Æ¥¨´¨¦½¦¬¨−¤¦§©§¦®
:éúìàî é÷ð úééäå Cì eðzé àì-íàåáîàáàå §¦³Ÿ¦§Æ½̈§¨¦¬¨¨¦−¥¨«¨¦«¨«¨¬Ÿ

íäøáà éðãà éýìû ýåýé øîàå ïérä-ìà íBiä©−¤¨¨®¦¨«Ÿ©À§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈
Cìä éëðà øLà ékøc çéìöî àp-ELé-íà¦¤§¨Æ©§¦´©©§¦½£¤¬¨«Ÿ¦−Ÿ¥¬

:äéìrâîäéäå íénä ïér-ìr ávð éëðà äpä ¨¤«¨¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©®̈¦§¨¨³
ì úàöiä äîìrä-éðé÷Lä äéìà ézøîàå áàL ¨«©§¨Æ©Ÿ¥´¦§½Ÿ§¨«©§¦´¥¤½¨©§¦«¦

:Cckî íéî-èrî àðãîäzà-íb éìà äøîàå ¨¬§©©−¦¦©¥«§¨«§¨³¥©Æ©©¨´
élîâì íâå äúL-øLà äMàä àåä áàLà E §¥½§©¬¦§©¤−¤§¨®¦´¨«¦½̈£¤

éðãà-ïáì ýåýé çéëä:äîøaãì älëà íøè éðà Ÿ¦¬©§Ÿ̈−§¤£Ÿ¦«£¦Á¤̧¤£©¤¹§©¥´
dîëL-ìr dcëå úàöé ä÷áø äpäå éaì-ìà¤¦¦À§¦¥̧¦§¨³Ÿ¥Æ§©¨´©¦§½̈
:àð éðé÷Lä äéìà øîàå áàLzå äðérä ãøzå©¥¬¤¨©−§¨©¦§®̈¨«Ÿ©¬¥¤−¨©§¦¬¦¨«

åîäúL øîàzå äéìrî dck ãøBzå øäîzå©§©¥À©³¤©¨Æ¥«¨¤½¨©´Ÿ¤§¥½
élîb-íâåíélîbä íâå zLàå ä÷Là E §©§©¤−©§¤®¨¥¾§§§©¬©§©¦−
:äú÷Läæîzà éî-úa øîàå dúà ìàLàå ¦§¨«¨¨«¤§©´ŸÀ̈¨«Ÿ©»©¦´©§¼

Bl-äãìé øLà øBçð-ïa ìàeúa-úa øîàzå©ÀŸ¤©§¥Æ¤¨½£¤¬¨«§¨−
-ìr íéãéîväå dtà-ìr íæpä íNàå äkìî¦§®̈¨«¨¦³©¤̧¤Æ©©½̈§©§¦¦−©

:äéãéçî-úà Cøáàå ýåýéì äåçzLàå ãwàå ¨¤«¨¨«¤¬Ÿ¨«¤§©«£¤−©«Ÿ̈®¨«£¨¥À¤
Cøãa éðçðä øLà íäøáà éðãà éýìû ýåýé§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈£¤³¦§©̧¦Æ§¤´¤

:Bðáì éðãà éçà-úa-úà úç÷ì úîàèîäzrå ¡¤½¨©²©¤©£¦¬£Ÿ¦−¦§«§Â©Â̈
éì eãébä éðãà-úà úîàå ãñç íéNò íëLé-íà¦¤§¤̧Ÿ¦¹¤¯¤¤«¡¤²¤£Ÿ¦−©¦´¦®
-ìr Bà ïéîé-ìr äðôàå éì eãébä àì-íàå§¦¾Ÿ©¦´¦½§¤§¤¬©¨¦−¬©

:ìàîNðàöé ýåýéî eøîàiå ìàeúáe ïáì ïriå §«Ÿ©©̧©¨¨³§¥Æ©´Ÿ§½¥«Ÿ̈−¨¨´
éìà øac ìëeð àì øácä:áBè-Bà òø Eàð-äpä ©¨®̈¬Ÿ©²©¥¬¥¤−©¬«¦¥«

éðôì ä÷áøéðãà-ïáì äMà éäúe Cìå ç÷ EE ¦§¨¬§¨¤−©´¨¥®§¦³¦¨Æ§¤£Ÿ¤½

:ýåýé øac øLàkáðãár òîL øLàk éäéå ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©§¦¾©«£¤¬¨©²¤¬¤
:ýåýéì äöøà eçzLiå íäéøác-úà íäøáà©§¨−̈¤¦§¥¤®©¦§©¬©−§¨©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(330 'nr k zegiy ihewl)

ÌBi‰ ‡B·‡Â(מב (כד, »»«
ÌB˜n‰ ÈÙÏ ˙B·‡ È„·Ú ÏL Ô˙ÁÈN ‰ÙÈ(רש"י) »»ƒ»»∆«¿≈»ƒ¿≈«»

לאנׁשים  ונאמרה ּפׁשּוטים ּבדברים עסקה זֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָׂשיחה

אברהם, ׁשל ּבׁשליחּותֹו נאמרה אבל ולבן), (ּבתּואל ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָּפׁשּוטים

יׁש אנכי". אברהם "עבד ּדבריו: את אליעזר ׁשּפתח ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּוכפי

"ׂשיחה", חּלין, ּבעניני עּסּוק ׁשל לעבֹודה ּכן, אם רמז, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻּכאן

ּפֹועלים  עלֿידּה ּכי זֹו, "ׂשיחה" ׁשל ּכחּה ויפה ׁשמים. ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלׁשם

"הּוא העֹולם, את ויהּוה "יׂשיח" הּקּב"ה וּיהי".ÁNׁשּגם ִִֶֶֶַַַַָָָָָ»ִֶַ

חּלין" "ׂשיחת נחׁשבת העֹולם ׁשּבריאת ּבחסידּות, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻוכּמבאר

ה'. לגּבי ואפס אין הּוא ׁשהעֹולם מּׁשּום הּקּב"ה, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאצל

éùéîçâðíéãâáe áäæ éìëe óñë-éìk ãárä àöBiå©¥̧¨¤¹¤§¥¤̧¤§¥³¨¨Æ§¨¦½
:dnàìe äéçàì ïúð úðcâîe ä÷áøì ïziå©¦¥−§¦§®̈¦̧§¨½Ÿ¨©¬§¨¦−¨§¦¨«

ãðeðéìiå Bnr-øLà íéLðàäå àeä ezLiå eìëàiå©«Ÿ§´©¦§À²§¨«£¨¦¬£¤¦−©¨¦®
:éðãàì éðçlL øîàiå ø÷aá eîe÷iåäðøîàiå ©¨´©½Ÿ¤©−Ÿ¤©§ª¬¦©«Ÿ¦«©³Ÿ¤

áLz dnàå äéçàáéúëøòðäéø÷eðzà äørpä ¨¦̧¨Æ§¦½̈¥¥̧©©«£¨¬¦¨²
:Cìz øçà øBNr Bà íéîéåðíäìà øîàiå ¨¦−´¨®©©−¥¥«©³Ÿ¤£¥¤Æ

éðeçlL ékøc çéìöä ýåýéå éúà eøçàz-ìà©§©«£´Ÿ¦½©«Ÿ̈−¦§¦´©©§¦®©§¾¦
:éðãàì äëìàåæðàø÷ð eøîàiåáéúëøòðì §¥«§−̈©«Ÿ¦«©«Ÿ§−¦§¨´

éø÷:äét-úà äìàLðå äørpìçðä÷áøì eàø÷iå ©©«£®̈§¦§£−̈¤¦«¨©¦§§³§¦§¨Æ
øîàzå äfä Léàä-ír éëìúä äéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥¤½¨£¥«§¦−¦¨¦´©¤®©−Ÿ¤

:Cìàèðdz÷ðî-úàå íúçà ä÷áø-úà eçlLéå ¥¥«©§©§²¤¦§¨¬£Ÿ−̈§¤¥«¦§¨®
:åéLðà-úàå íäøáà ãár-úàåñ-úà eëøáéå §¤¤¬¤©§¨−̈§¤£¨¨«©§¨«§³¤

ééä zà eðúçà dì eøîàiå ä÷áøäááø éôìàì ¦§¨Æ©Ÿ́§½̈£Ÿ¥¾©¬§£¦−§©§¥´§¨®̈
:åéàðN ørL úà Crøæ Løééåàñä÷áø í÷zå §¦©´©§¥½¥−©¬©«§¨«©¨̧¨¦§¹̈

éøçà äðëìzå íélîbä-ìr äðákøzå äéúørðå§©«£Ÿ¤À¨©¦§©̧§¨Æ©©§©¦½©¥©−§¨©«£¥´
:Cìiå ä÷áø-úà ãárä çwiå Léàäáñ÷çöéå ¨¦®©¦©¬¨¤²¤¤¦§−̈©¥©«§¦§¨Æ

õøàa áLBé àeäå éàø éçì øàa àBaî àá̈¦½§¥¬©©−Ÿ¦®§¬¥−§¤¬¤
:áâpäâñöé àöiåáør úBðôì äãOa çeNì ÷ç ©¤«¤©¥¥¬¦§¨²¨¬©©¨¤−¦§´¨®¤

:íéàa íélîâ äpäå àøiå åéðér àOiåãñàOzå ©¦¨³¥¨Æ©©½§§¦¥¬§©¦−¨¦«©¦¨³
ìrî ìtzå ÷çöé-úà àøzå äéðér-úà ä÷áø¦§¨Æ¤¥¤½¨©¥−¤¤¦§®̈©¦−Ÿ¥©¬

:ìîbääñäælä Léàä-éî ãárä-ìà øîàzå ©¨¨«©´Ÿ¤¤¨¤À¤¦«¨¦³©¨¤Æ
éðãà àeä ãárä øîàiå eðúàø÷ì äãOa Cìää©«Ÿ¥³©¨¤Æ¦§¨¥½©¬Ÿ¤¨¤−¤´£Ÿ¦®

iriay ,iyy - dk - dxy iig zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

érvä çwzå:ñkúzå óåñ÷çöéì ãárä øtñéå ©¦©¬©¨¦−©¦§¨«©§©¥¬¨¤−¤§¦§®̈
:äNr øLà íéøácä-ìk úàæñ÷çöé äàáéå ¥¬¨©§¨¦−£¤¬¨¨«©§¦¤´¨¦§À̈

Bì-éäzå ä÷áø-úà çwiå Bnà äøN äìäàä̈¸Ÿ¡¨Æ¨¨´¦½©¦©¯¤¦§¨²©§¦¬
:Bnà éøçà ÷çöé íçpiå äáäàiå äMàìô §¦−̈©¤«¡¨¤®¨©¦¨¥¬¦§−̈©«£¥¬¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(135 'nr ci mgpn zxez)

‰„Oa ÁeNÏ ˜ÁˆÈ ‡ˆiÂ(סג (כד, «≈≈ƒ¿»»««»∆

‰lÙz ‡l‡ ‰ÁÈN ÔÈ‡Â . . ‰ÁÓ ˙lÙz Ôwz ˜ÁˆÈ ברכות) ƒ¿»ƒ≈¿ƒ«ƒ¿»¿≈ƒ»∆»¿ƒ»

ב) כו,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לקדּׁשה, ׁשּי ׁשאינֹו ל"ׂשדה", יצא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻיצחק

לקדּׁשה. ּולהעלֹותֹו לתּקנֹו ּכדי ׂשדה", איׁש . . עׂשו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻ"ויהי

ּכאׁשר  הּיֹום, ּבאמצע ׁשּזמּנּה מנחה, ּתפּלת ׁשל ענינּה ּגם ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָזהּו

הּוא  כן ּפי על ואף ּבעסקיו, הּלהט ׁשל ּבעּצּומֹו נמצא ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהאדם

והעלאתֹו העסק ּתּקּון ּפֹועל הּוא ּבכ להתּפּלל: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָעֹומד

ׁשּלאחריה). העסק וגם הּתפּלה ׁשּלפני העסק (ּגם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻלקדּׁשה

éùùäëàdîLe äMà çwiå íäøáà óñiå©Ÿ̄¤©§¨¨²©¦©¬¦−̈§¨¬
:äøeè÷á-úàå ïL÷é-úàå ïøîæ-úà Bì ãìzå §¨«©¥´¤À¤¦§¨Æ§¤¨§½̈§¤

:çeL-úàå ÷aLé-úàå ïéãî-úàå ïãîâïL÷éå §−̈§¤¦§®̈§¤¦§−̈§¤«©§¨§¨´
íøeMà eéä ïãã éðáe ïãc-úàå àáL-úà ãìé̈©½¤§−̈§¤§¨®§¥´§À̈¨²©¦¬

:íénàìe íLeèìeãðçå øôrå äôér ïéãî éðáeC §¦−§ª¦«§¥´¦§À̈¥¨³¨¥̧¤Æ©«£½Ÿ
:äøeè÷ éða älà-ìk ärcìàå òãéáàåäïziå ©«£¦−̈§¤§¨¨®¨¥−¤§¥¬§¨«©¦¥¯

:÷çöéì Bì-øLà-ìk-úà íäøáàåéðáìå ©§¨¨²¤¨£¤−§¦§¨«§¦§¥³
úðzî íäøáà ïúð íäøáàì øLà íéLâìétä©¦«©§¦Æ£¤´§©§¨½̈¨©¬©§¨−̈©¨®Ÿ

çlLéåäîã÷ éç epãBòa Bða ÷çöé ìrî í ©§©§¥º¥©̧¦§¨³§Æ§¤´©½¥−§¨
:íã÷ õøà-ìàæíäøáà éiç-éðL éîé älàå ¤¤¬¤¤«¤§¥À¤§¥²§¥«©¥¬©§¨−̈

:íéðL Lîçå äðL íéráLå äðL úàî éç-øLà£¤¨®§©¬¨¨²§¦§¦¬¨−̈§¨¥¬¨¦«
çráNå ï÷æ äáBè äáéNa íäøáà úîiå òåâiå©¦§©̧©¨¯¨©§¨¨²§¥¨¬−̈¨¥´§¨¥®©

:åénr-ìà óñàiåèìàrîLéå ÷çöé Búà eøa÷iå ©¥−̈¤¤©¨«©¦§§¸Ÿ¹¦§¨³§¦§¨¥Æ
-ïa ïøôr äãN-ìà äìtënä úørî-ìà åéðä½̈¤§¨©−©©§¥¨®¤§¥º¤§³Ÿ¤

:àøîî éðt-ìr øLà ézçä øçöé-øLà äãOä ¸Ÿ©Æ©«¦¦½£¤−©§¥¬©§¥«©¨¤²£¤
íäøáà øa÷ änL úç-éða úàî íäøáà äð÷̈¨¬©§¨−̈¥¥´§¥¥®¨²¨ª©¬©§¨−̈

:BzLà äøNåàéCøáéå íäøáà úBî éøçà éäéå §¨¨¬¦§«©§¦À©«£¥Æ´©§¨½̈©§¨¬¤
éçì øàa-ír ÷çöé áLiå Bða ÷çöé-úà íéýìû¡Ÿ¦−¤¦§¨´§®©¥´¤¦§½̈¦§¥¬©©−

:éàøô Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(149 'nr eh zegiy ihewl)

ÂÈa Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ B˙B‡ e¯a˜iÂ(ט (כה, «ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈»»
ÂÈÙÏ ˜ÁˆÈ ˙‡ CÈÏB‰Â ‰·eLz Ï‡ÚÓLÈ ‰NÚL Ô‡kÓƒ»∆»»ƒ¿»≈¿»¿ƒ∆ƒ¿»¿»»

(רש"י)

ונֹוטל  הּבכֹור ׁשהּוא טענתֹו היה יׁשמעאל ׁשל חטאֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעּקר

ּבלבד, הּׁשפחה ּבן ׁשהּוא ּבאמת, הּכיר לא הּוא ׁשנים; ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָֹּפי

לכן  הּגבירה. ּבן יצחק, הּוא האמּתי והּיֹורׁש יֹורׁש, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאינּנּו

את  ׁשהקּדים ּבכ ּדוקא ּבתׁשּובה חזרתֹו על הּתֹורה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָרֹומזת

מּטענתֹו ּבֹו חֹוזר ׁשהּוא ּגּלה ּבכ אברהם: קבּורת ּבעת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָיצחק

האמת. את ּומּכיר ֱִֶֶֶֶַַָהּקֹודמת

éòéáùáéøLà íäøáà-ïa ìàrîLé úãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬Ÿ¦§¨¥−¤©§¨¨®£¤̧
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ä-ír úøaãî:àa àéápä ïúðå Cìnâëøîàì Cìnì eãébiå §©¤−¤¦©¤®¤§¨¨¬©¨¦−¨«©©¦³©¤̧¤Æ¥½Ÿ

åétà-ìr Cìnì eçzLiå Cìnä éðôì àáiå àéápä ïúð äpä¦¥−¨¨´©¨¦®©¨ŸÆ¦§¥´©¤½¤©¦§©¯©¤²¤©©−̈
:äöøàãëCìîé eäiðãà zøîà äzà Cìnä éðãà ïúð øîàiå ¨«§¨©Ÿ»¤»¨¨¼£Ÿ¦´©¤½¤©¨´¨©½§¨£«Ÿ¦−̈¦§´Ÿ

:éàñk-ìr áLé àeäå éøçàäëék|øBL çaæiå íBiä ãøé ©«£¨®§−¥¥¬©¦§¦«¦´¨©´©À©Â¦§©Â¬
àávä éøNìe Cìnä éða-ìëì àø÷iå áøì ïàöå-àéøîe§¦«§Ÿ»¨Ÿ¼©¦§¨Á§¨§¥̧©¤¹¤§¨¥³©¨¨Æ
Cìnä éçé eøîàiå åéðôì íéúLå íéìëà ípäå ïäkä øúéáàìe§¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦¨²«Ÿ§¦¬§Ÿ¦−§¨¨®©Ÿ́§½§¦−©¤¬¤

:eäiðãàåëòãéBäé-ïá eäéðáìå ïäkä ÷ãöìe Ecár-éðà éìå £«Ÿ¦¨«§¦´£¦«©Â§¤Â§¨¸Ÿ©Ÿ¥¹§¦§¨¨¯¤§«¨¨²
ìå:àø÷ àì Ecár äîìLæëøácä äéäð Cìnä éðãà úàî íà §¦§Ÿ¬Ÿ©§§−¬Ÿ¨¨«¦À¥¥Æ£Ÿ¦´©¤½¤¦«§−̈©¨¨´

`xenl iy
,BLeøt Bà .Búeëìî ìò eøòøòé§©§£©©§¥

íéãáò eéäé íà ïBéfaî eèìniL¤¦¨§¦¦¨¦¦§£¨¦

.eäiðãàì(åè,ãàî ï÷æLeìç ©£Ÿ¦¨¨¥§Ÿ¨

.ãàî(àë,íéàhçíéøñç §Ÿ©¨¦£¥¦

.älãbä ïî íéòeðîe(ãëäzà §¦¦©§ª¨©¨
,zøîà.ääéîúa ¨©§¨¦§¦¨

mixn zxhr
:äëeìnä øáãa ïèNì Bì eéäz àìâééàáe éëì|Eúîàì zraLð Cìnä éðãà äzà-àìä åéìà zøîàå ãåc Cìnä-ìàúàæ òîL àéápä ïúð Ÿ¦§§¨¨¦§©©§¨§¦º´Ÿ¦¤©¤´¤¨¦À§¨©³§§¥¨Æ£«Ÿ©º̈£Ÿ¦´©¤À¤¦§©³§¨©«£¨«§Æ¨¨©¨¦¨©Ÿ

òáL úaîðá äîìL-ék øîàì:eäiðãà Cìî recîe éàñk-ìr áLé àeäå éøçà Cìîé Cãééðàå Cìnä-ír íL úøaãî CãBò äpä ¦©¤©¥½Ÿ¦«§Ÿ³Ÿ§¥Æ¦§´Ÿ©«£©½§−¥¥´©¦§¦®©−©¨©¬£«Ÿ¦¨«¦¥À¨²§©¤¬¤−̈¦©¤®¤©«£¦Æ
éøçà àBáàéøác-úà éúàlîe C:Cåèäøãçä Cìnä-ìà òáL-úá àázåúeLø àìaãàî ï÷æ Cìnäålçãàî LúénðeMä âLéáàå ¨´©«£©½¦¦¥¦−¤§¨¨«¦©¨¸Ÿ©¤³©¤©¤̧¤Æ©©½§¨§Ÿ§§©¤−¤¥̈´§®Ÿ©¨§Ÿ©«£¦©Æ©´©¦½

:Cìnä-úà úøLîæèCl-äî Cìnä øîàiå Cìnì eçzLzå òáL-úa ãwzå:åéìà àBáì äìéâø äúéä àì úBéäæéäzà éðãà Bì øîàzå §¨©−¤©¤«¤©¦´Ÿ©¤½©©¦§©−©¤®¤©¬Ÿ¤©¤−¤©¨«¡Ÿ¨§¨§¦¨¨¥¨©´Ÿ¤À£Ÿ¦Æ©¨̧
éýìû ýåýéa zraLðEúîàì E ¦§©¹§¨©«Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ©«£¨¤½

ðá äîìL-ékéøçà Cìîé C ¦«§Ÿ¬Ÿ§¥−¦§´Ÿ©«£®̈
:éàñk-ìr áLé àeäåçéäzrå §−¥¥¬©¦§¦«§©¾̈

äzò äNòð øácäCìî äiðãà äpä ©¨¨©£¤©¨¦¥¬£«Ÿ¦−̈¨®̈
zrãé àì Cìnä éðãà äzrå§©¨²£Ÿ¦¬©¤−¤¬Ÿ¨¨«§¨
ìò zøáòL EúBà ãBLçà àì ,äfî¦¤Ÿ¤§§¤¨©§¨©

:Eúòéãéa äNòð øácäå äòeáMä©§¨§©¨¨©£¤¦¦¨§

èéáøì ïàöå-àéøîe øBL çaæiå©Â¦§©Â¬§¦«§Ÿ»¨Ÿ¼
øúéáàìe Cìnä éða-ìëì àø÷iå©¦§¨Æ§¨§¥´©¤½¤§¤§¨¨Æ
àávä øN áàBéìe ïäkä©Ÿ¥½§−̈©´©¨®̈

ìåàø÷ àì Ecár äîìLãéòî äæ §¦§Ÿ¬Ÿ©§§−¬Ÿ¨¨«¤¥¦

ì úeëìnä zçèáä ék òãBiL,äîìL ¤¥©¦¦§©§¨©©§¦§ŸŸ

:Bàø÷ àì ïëìåëéðãà äzàå §¨¥Ÿ§¨§©¨Æ£Ÿ¦´
éìr ìûøNé-ìë éðér CìnäE ©¤½¤¥¥¬¨¦§¨¥−¨¤®

Ea íäéðéò íéìBz ìkäíäì ãébäì ©Ÿ¦¥¥¤§§©¦´¨¤½
Cìnä-éðãà àqk-ìr áLé éî¦À¥¥²©¦¥¬£Ÿ¦«©¤−¤

åéøçàéøîàî eìa÷éå:Eàëäéäå ©«£¨«¦©§©£¨¤§¨¾̈
åéúáà-ír Cìnä-éðãà áëLk¦§©¬£Ÿ¦«©¤−¤¦£Ÿ®̈
íéàhç äîìL éðáe éðà éúééäå§¨¦À¦£¦²§¦¬§Ÿ−Ÿ©¨¦«
íéèôåù) Bîk älãbä ïî ïéòeðîe íéøñç£¥¦§¦¦©§ª¨§

:àèçé àìå äøòOä ìà òìB÷ :(æè ë¥©¤©©£¨§Ÿ©£¦

áëäpãBò äpäåïéãòúøaãî §¦¥²¤¬¨£©¦§©¤−¤
ä-íràa àéápä ïúðå Cìnìà ¦©¤®¤§¨¨¬©¨¦−¨«¤

:Cìnä úéa øöçâëCìnì eãébiå £©¥©¤¤©©¦³©¤̧¤Æ
àáiå àéápä ïúð äpä øîàì¥½Ÿ¦¥−¨¨´©¨¦®©¨ŸÆ

Cìnä éðôììà åéðôì àa øöçä ïî ¦§¥´©¤½¤¦¤¨¥¨§¨¨¤

:äöøà åétà-ìr Cìnì eçzLiå úéaä©©¦©¦§©¯©¤²¤©©−̈¨«§¨

ãëCìnä éðãà ïúð øîàiå©Ÿ»¤»¨¨¼£Ÿ¦´©¤½¤
Cìîé eäiðãà zøîà äzà©¨´¨©½§¨£«Ÿ¦−̈¦§´Ÿ
:éàñk-ìr áLé àeäå éøçà©«£®̈§−¥¥¬©¦§¦«

äëék|íBiä ãøéìâBø ïéò ìà ¦´¨©´©À¤¥¥

áøì ïàöå-àéøîe øBL çaæiå©Â¦§©Â¬§¦«§Ÿ»¨Ÿ¼
éøNìe Cìnä éða-ìëì àø÷iå©¦§¨Á§¨§¥̧©¤¹¤§¨¥³

ïäkä øúéáàìe àáväøLôà éàå ©¨¨Æ§¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦¤§¨

Cìnä úòc àìa eNòé äæ ìkLípäå ¤¨¤©£§Ÿ©©©¤¤§¦¨²
eøîàiå åéðôì íéúLå íéìëà«Ÿ§¦¬§Ÿ¦−§¨¨®©´Ÿ§½

:eäiðãà Cìnä éçéåëäéàøäå §¦−©¤¬¤£«Ÿ¦¨«§¨§¨¨

,úeëìnä úçîNì äNòð äzLnäL¤©¦§¤©£¨§¦§©©©§

éøäL÷ãöìe Ecár-éðà éìå ¤£¥§¦´£¦«©Â§¤Â§¨¸Ÿ
òãéBäé-ïá eäéðáìå ïäkä©Ÿ¥¹§¦§¨¨¯¤§«¨¨²

ìå:àø÷ àì Ecár äîìLæëúàî íàúåöîaäfä øácä äéäð Cìnä éðãàänì ,éðà dîz ,äiðBãà úëìîäéî Ecár-úà zrãBä àìå §¦§Ÿ¬Ÿ©§§−¬Ÿ¨¨«¦À¥¥Æ§¦§©£Ÿ¦´©¤½¤¦«§−̈©¨¨´©¤®©§¨©£¦¨¨¥©£¦¨¨§³Ÿ©¸§¨Æ¤©§§½¦À

Cìnä-éðãà àqk-ìr áLé éî Ecár-úà zrãBä àìå äfä©¤®§³Ÿ©¸§¨Æ¤©§§½¦À¥¥²©¦¥¬£Ÿ¦«©¤−¤
:åéøçàçëàázå òáL-úáì éì-eàø÷ øîàiå ãåc Cìnä ïriå ©«£¨«©©̧©©¤³¤¨¦Æ©½Ÿ¤¦§¦−§©¨®©©¨ŸÆ

:Cìnä éðôì ãîrzå Cìnä éðôìèëøîàiå Cìnä òáMiå ¦§¥´©¤½¤©©«£−Ÿ¦§¥¬©¤«¤©¦¨©¬©¤−¤©Ÿ©®
:äøö-ìkî éLôð-úà äãt-øLà ýåýé-éçìézraLð øLàk ék ©§Ÿ̈¾£¤¨¨¬¤©§¦−¦¨¨¨«¦¿©«£¤Á¦§©̧§¦

ðá äîìL-ék øîàì ìàøNé éýìû ýåýéa Cìézçz éàñk-ìr áLé àeäå éøçà Cìîé C ¹̈©«Ÿ̈¸¡Ÿ¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¦«§Ÿ³Ÿ§¥Æ¦§´Ÿ©«£©½§²¥¥¬©¦§¦−©§¨®
:äfä íBiä äNrà ïk ékàìéçé øîàzå Cìnì eçzLzå õøà íétà òáL-úa ãwzå ¦²¥¬¤«¡¤−©¬©¤«©¦¸Ÿ©¤³©©©̧¦Æ¤½¤©¦§©−©¤®¤©¾Ÿ¤§¦À

:íìòì ãåc Cìnä éðãà£Ÿ¦²©¤¬¤¨¦−§Ÿ¨«

mixn zxhr
:åéøçà Cìnä-éðãà àqk-ìr áLéçëòáL-úáì éì-eàø÷ øîàiå ãåc Cìnä ïriåïúð àBáa Bìöàî ä÷çøúð ékãîrzå Cìnä éðôì àázå ¥¥²©¦¥¬£Ÿ¦«©¤−¤©«£¨«©©̧©©¤³¤¨¦Æ©½Ÿ¤¦§¦−§©®̈©¦¦§©£¨¥¤§§¨¨©¨ŸÆ¦§¥´©¤½¤©©«£−Ÿ

:Cìnä éðôìèë:äøö-ìkî éLôð-úà äãt-øLà ýåýé-éç øîàiå Cìnä òáMiåìCì ézraLð øLàk ékæàìàøNé éýìû ýåýéa ¦§¥¬©¤«¤©¦¨©¬©¤−¤©Ÿ©®©§Ÿ̈¾£¤¨¨¬¤©§¦−¦¨¨¨«¦¿©«£¤Á¦§©̧§¦¹̈¨©«Ÿ̈¸¡Ÿ¥³¦§¨¥Æ
ðá äîìL-ék øîàìCìîé C ¥½Ÿ¦«§Ÿ³Ÿ§¥Æ¦§´Ÿ

éøçàéàñk-ìr áLé àeäå éúBî øçà ©«£©½©©¦§²¥¥¬©¦§¦−

Bëéìîäì äfä íBiä äNrà ïk ék ézçz©§®̈¦²¥¬¤«¡¤−©¬©¤«§©§¦

:éiça ãiîàìòáL-úa ãwzå ¦¨§©©©¦¸Ÿ©¤³©
Cìnì eçzLzå õøà íétà©©̧¦Æ¤½¤©¦§©−©¤®¤
ãåc Cìnä éðãà éçé øîàzå©¾Ÿ¤§¦À£Ÿ¦²©¤¬¤¨¦−

íìòì:àaä íìBòì Lôð éiç §Ÿ¨«©¥¤¤¨¨©¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



לוח זמנים לשבוע פרשת חיי־שרה בערים שונות בעולם קפב
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
6:036:088:078:108:428:459:379:3916:4616:4317:1317:1016:2317:21באר שבע )ח(

6:056:108:078:098:428:459:379:4016:4616:4217:1017:0716:1317:18חיפה )ח(

6:026:078:058:088:408:439:369:3816:4916:4517:1117:0716:0517:18ירושלים )ח(

6:046:098:078:108:428:459:389:4016:4616:4217:1217:0916:2317:19תל אביב )ח(

6:527:018:288:329:139:1810:0310:0616:2416:1617:0016:5316:0017:06אוסטריה, וינה )ח(

6:056:008:518:479:339:3110:4510:4320:0420:1120:3420:4119:5220:54אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:506:598:298:339:139:1810:0410:0716:3116:2417:0616:5916:0717:12אוקראינה, אודסה )ח(

6:266:358:028:068:478:529:379:4015:5915:5116:3416:2715:3516:41אוקראינה, דונייצק )ח(

6:386:478:138:178:599:049:489:5216:0916:0116:4516:3715:4416:51אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:097:198:398:449:279:3210:1510:1916:2916:2117:0616:5916:0417:13אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:027:128:328:369:209:2510:0810:1216:2116:1316:5816:5115:5617:05אוקראינה, קייב )ח(

7:147:228:558:599:389:4310:2910:3217:0316:5617:3417:2716:3917:40איטליה, מילאנו )ח(

5:545:558:248:258:548:559:579:5718:0218:0218:2518:2617:4418:35אקוואדור, קיטו )ח(

5:455:418:308:279:099:0810:2010:1919:3219:3820:0020:0619:1920:18ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:236:179:089:049:549:5211:0711:0620:3620:4321:0921:1720:2421:30ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:436:508:368:399:159:1810:0810:1116:5716:5217:2717:2216:3417:34ארה״ב, בולטימור )ח(

6:356:428:268:299:059:099:5810:0116:4316:3817:1417:0916:2117:21ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:366:438:268:309:069:109:5910:0116:4416:3817:1517:1016:2117:22ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:157:239:039:079:449:4810:3610:3917:1617:1017:4817:4216:5317:55ארה״ב, דטרויט )ח(

6:416:468:478:509:219:2410:1710:1917:3017:2617:5517:5217:0918:03ארה״ב, האוסטון )ח(

6:196:248:198:228:558:589:509:5216:5316:4917:2017:1716:3117:28ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:356:398:458:479:189:2010:1510:1617:3517:3218:0017:5817:1518:08ארה״ב, מיאמי )ח(

6:336:408:228:269:029:069:549:5716:3816:3217:0917:0416:1517:16ארה״ב, ניו הייבן )ח(

6:336:408:218:259:019:069:549:5716:3516:3017:0717:0216:1317:14ארה״ב, שיקגו )ח(

5:525:518:308:309:029:0210:0810:0818:4118:4419:0519:0818:2519:18בוליביה, לה-פס )ח(

7:497:599:179:2110:0510:1110:5310:5717:0316:5417:4117:3316:3817:48בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:487:589:179:2110:0510:1010:5310:5717:0416:5617:4217:3416:3917:49בלגיה, בריסל )ח(

5:165:147:577:568:318:319:399:3918:3018:3418:5118:5518:1519:05ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:055:037:467:458:208:199:289:2718:1218:1618:3818:4217:5718:52ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:087:188:358:409:249:2910:1210:1616:2216:1316:5816:5015:5917:05בריטניה, לונדון )ח(

7:237:348:448:499:369:4210:2310:2716:2216:1217:0216:5415:5917:09בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:177:288:418:469:329:3710:1910:2316:2416:1517:0216:5415:5917:09גרמניה, ברלין )ח(

7:287:388:599:049:479:5210:3510:3916:4916:4117:2717:1916:2417:33גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:135:107:557:538:308:299:389:3818:3718:4118:5619:0118:2219:11דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:436:468:599:019:309:3210:2910:3118:0218:0018:2618:2517:4218:34הודו, מומבאי )ח(

6:386:418:558:579:269:2810:2510:2617:5917:5718:2318:2217:3918:31הודו, פונה )ח(

6:396:488:168:219:019:069:519:5516:1516:0816:5016:4315:5116:57הונגריה, בודפשט )ח(

6:406:488:308:349:109:1410:0310:0616:4716:4217:1817:1316:2517:25טורקיה, איסטנבול )ח(

6:597:058:548:579:329:3510:2510:2817:1817:1417:4817:4316:5617:55יוון, אתונה )ח(

6:597:088:378:419:219:2610:1210:1516:3716:3017:1217:0616:1317:19מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת חיי־שרה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:416:448:578:589:289:3010:2710:2817:5817:5718:2318:2117:3918:31מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:574:507:427:368:338:309:489:4619:3019:3920:0620:1619:2020:31ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:206:248:288:309:029:049:5810:0017:1517:1217:4117:3816:5417:48נפאל, קטמנדו )ח(

6:466:479:169:169:459:4610:4810:4818:5018:5119:1319:1418:3319:23סינגפור, סינגפור )ח(

6:466:568:118:159:019:069:489:5215:5315:4416:3216:2415:2816:39פולין, ורשא )ח(

5:345:338:108:108:418:419:469:4618:1118:1318:3418:3717:5518:46פרו, לימה )ח(

7:327:409:139:179:5610:0110:4710:5017:1717:1017:5017:4416:5317:57צרפת, ליאון )ח(

7:507:599:249:2810:1010:1510:5911:0317:2017:1217:5417:4716:5518:01צרפת, פריז )ח(

5:425:448:108:108:398:409:419:4217:3817:3818:0118:0117:2018:11קולומביה, בוגוטה )ח(

7:047:128:498:539:309:3510:2210:2517:0116:5517:3117:2516:3817:38קנדה, טורונטו )ח(

6:456:538:268:309:099:1410:0010:0316:3216:2517:0416:5816:0817:11קנדה, מונטריאול )ח(

6:146:198:138:168:498:539:449:4616:4516:4017:1317:0916:2317:20קפריסין, לרנקה )ח(

8:158:279:329:3710:2510:3211:1111:1617:0416:5417:4617:3716:3717:53רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:528:049:069:1110:0010:0710:4610:5116:3816:2717:1717:0816:1117:24רוסיה, מוסקבה )ח(

7:167:258:548:589:389:4310:2810:3216:5416:4617:2817:2216:2917:35רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:217:308:599:039:439:4810:3310:3717:0216:5517:3317:2616:3817:39שוויץ, ציריך )ח(

6:156:188:368:379:079:0810:0610:0817:4917:4818:1218:1117:3018:21תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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קפג לוח זמנים לשבוע פרשת חיי־שרה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:036:088:078:108:428:459:379:3916:4616:4317:1317:1016:2317:21באר שבע )ח(

6:056:108:078:098:428:459:379:4016:4616:4217:1017:0716:1317:18חיפה )ח(

6:026:078:058:088:408:439:369:3816:4916:4517:1117:0716:0517:18ירושלים )ח(

6:046:098:078:108:428:459:389:4016:4616:4217:1217:0916:2317:19תל אביב )ח(

6:527:018:288:329:139:1810:0310:0616:2416:1617:0016:5316:0017:06אוסטריה, וינה )ח(

6:056:008:518:479:339:3110:4510:4320:0420:1120:3420:4119:5220:54אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:506:598:298:339:139:1810:0410:0716:3116:2417:0616:5916:0717:12אוקראינה, אודסה )ח(

6:266:358:028:068:478:529:379:4015:5915:5116:3416:2715:3516:41אוקראינה, דונייצק )ח(

6:386:478:138:178:599:049:489:5216:0916:0116:4516:3715:4416:51אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:097:198:398:449:279:3210:1510:1916:2916:2117:0616:5916:0417:13אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:027:128:328:369:209:2510:0810:1216:2116:1316:5816:5115:5617:05אוקראינה, קייב )ח(

7:147:228:558:599:389:4310:2910:3217:0316:5617:3417:2716:3917:40איטליה, מילאנו )ח(

5:545:558:248:258:548:559:579:5718:0218:0218:2518:2617:4418:35אקוואדור, קיטו )ח(

5:455:418:308:279:099:0810:2010:1919:3219:3820:0020:0619:1920:18ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:236:179:089:049:549:5211:0711:0620:3620:4321:0921:1720:2421:30ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:436:508:368:399:159:1810:0810:1116:5716:5217:2717:2216:3417:34ארה״ב, בולטימור )ח(

6:356:428:268:299:059:099:5810:0116:4316:3817:1417:0916:2117:21ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:366:438:268:309:069:109:5910:0116:4416:3817:1517:1016:2117:22ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:157:239:039:079:449:4810:3610:3917:1617:1017:4817:4216:5317:55ארה״ב, דטרויט )ח(

6:416:468:478:509:219:2410:1710:1917:3017:2617:5517:5217:0918:03ארה״ב, האוסטון )ח(

6:196:248:198:228:558:589:509:5216:5316:4917:2017:1716:3117:28ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:356:398:458:479:189:2010:1510:1617:3517:3218:0017:5817:1518:08ארה״ב, מיאמי )ח(

6:336:408:228:269:029:069:549:5716:3816:3217:0917:0416:1517:16ארה״ב, ניו הייבן )ח(

6:336:408:218:259:019:069:549:5716:3516:3017:0717:0216:1317:14ארה״ב, שיקגו )ח(

5:525:518:308:309:029:0210:0810:0818:4118:4419:0519:0818:2519:18בוליביה, לה-פס )ח(

7:497:599:179:2110:0510:1110:5310:5717:0316:5417:4117:3316:3817:48בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:487:589:179:2110:0510:1010:5310:5717:0416:5617:4217:3416:3917:49בלגיה, בריסל )ח(

5:165:147:577:568:318:319:399:3918:3018:3418:5118:5518:1519:05ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:055:037:467:458:208:199:289:2718:1218:1618:3818:4217:5718:52ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:087:188:358:409:249:2910:1210:1616:2216:1316:5816:5015:5917:05בריטניה, לונדון )ח(

7:237:348:448:499:369:4210:2310:2716:2216:1217:0216:5415:5917:09בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:177:288:418:469:329:3710:1910:2316:2416:1517:0216:5415:5917:09גרמניה, ברלין )ח(

7:287:388:599:049:479:5210:3510:3916:4916:4117:2717:1916:2417:33גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:135:107:557:538:308:299:389:3818:3718:4118:5619:0118:2219:11דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:436:468:599:019:309:3210:2910:3118:0218:0018:2618:2517:4218:34הודו, מומבאי )ח(

6:386:418:558:579:269:2810:2510:2617:5917:5718:2318:2217:3918:31הודו, פונה )ח(

6:396:488:168:219:019:069:519:5516:1516:0816:5016:4315:5116:57הונגריה, בודפשט )ח(

6:406:488:308:349:109:1410:0310:0616:4716:4217:1817:1316:2517:25טורקיה, איסטנבול )ח(

6:597:058:548:579:329:3510:2510:2817:1817:1417:4817:4316:5617:55יוון, אתונה )ח(

6:597:088:378:419:219:2610:1210:1516:3716:3017:1217:0616:1317:19מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת חיי־שרה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:416:448:578:589:289:3010:2710:2817:5817:5718:2318:2117:3918:31מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:574:507:427:368:338:309:489:4619:3019:3920:0620:1619:2020:31ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:206:248:288:309:029:049:5810:0017:1517:1217:4117:3816:5417:48נפאל, קטמנדו )ח(

6:466:479:169:169:459:4610:4810:4818:5018:5119:1319:1418:3319:23סינגפור, סינגפור )ח(

6:466:568:118:159:019:069:489:5215:5315:4416:3216:2415:2816:39פולין, ורשא )ח(

5:345:338:108:108:418:419:469:4618:1118:1318:3418:3717:5518:46פרו, לימה )ח(

7:327:409:139:179:5610:0110:4710:5017:1717:1017:5017:4416:5317:57צרפת, ליאון )ח(

7:507:599:249:2810:1010:1510:5911:0317:2017:1217:5417:4716:5518:01צרפת, פריז )ח(

5:425:448:108:108:398:409:419:4217:3817:3818:0118:0117:2018:11קולומביה, בוגוטה )ח(

7:047:128:498:539:309:3510:2210:2517:0116:5517:3117:2516:3817:38קנדה, טורונטו )ח(

6:456:538:268:309:099:1410:0010:0316:3216:2517:0416:5816:0817:11קנדה, מונטריאול )ח(

6:146:198:138:168:498:539:449:4616:4516:4017:1317:0916:2317:20קפריסין, לרנקה )ח(

8:158:279:329:3710:2510:3211:1111:1617:0416:5417:4617:3716:3717:53רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:528:049:069:1110:0010:0710:4610:5116:3816:2717:1717:0816:1117:24רוסיה, מוסקבה )ח(

7:167:258:548:589:389:4310:2810:3216:5416:4617:2817:2216:2917:35רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:217:308:599:039:439:4810:3310:3717:0216:5517:3317:2616:3817:39שוויץ, ציריך )ח(

6:156:188:368:379:079:0810:0610:0817:4917:4818:1218:1117:3018:21תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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