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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 £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨

itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil wlgzny

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 ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

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

åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî (äøåú ìù øçà øôñ

úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî

äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì"

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä

mildz

àé÷
:'ä éùòî íéìåãâå àåä êåøá ùåã÷ä äùòîá øáãé ãáëðå øö÷ øåîæîäå ,úåéúåà 'â íéðåøçà íé÷åñô 'ááå úåéúåà éðù ÷åñô ìëáå á"àá øîàð øåîæîä äæ

à:äãòå íéøLé ãBña ááì-ìëa ýåýé äãBà | déeììäáíéLeøc ýåýé éNòî íéìãb ©«§¨̧¤´−§Ÿ̈§¨¥¨®§−§¨¦´§¥¨«−§Ÿ¦©«£¥´§Ÿ̈®§¹¦À
:íäéöôç-ìëìâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Bìòt øãäå-ãBäãíeçøå ïepç åéúBàìôðì äNò øëæ §¨¤§¥¤«§¨¨¬¨«¢®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«¥¤́−¨¨§¦§§¨®©−§©´

:ýåýéä:Búéøa íìBòì økæé åéàøéì ïúð óøèåúìçð íäì úúì Bnòì ãébä åéNòî çk §Ÿ̈«−¤¤¨©´¦«¥¨®¦§−Ÿ§¨´§¦«´Ÿ©−©«£¨¦¦´§©®¨¥¬¹̈¤À©«£©¬
:íéBbæ:åéãewt-ìk íéðîàð ètLîe úîà åéãé éNòîçúîàa íéeNò íìBòì ãòì íéëeîñ ¦«©«£¥´−¨¨¡¤´¦§¨®¤« ¹¡¨¦À¨¦¨«§¦´¨©´§¨®£¹¦À¤«¡¤¬
:øLéåè:BîL àøBðå LBã÷ Búéøa íìBòì äeö Bnòì çìL | úeãtéúàøé | äîëç úéLàø §¨¨«§³»̈©³§©À¦¨§¨´§¦®¨−§¨´§«¥»¦³¨§¨̧¦§©Ä

:ãòì úãîò Búläz íäéNò-ìëì áBè ìëN ýåýé§Ÿ̈À¥´¤−§¨«Ÿ¥¤®§¹¦¨ÀŸ¤¬¤¨©«

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

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

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

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



גג
oilitz zgpd xcq

xweaa cin ogipdl aeyg j` - dngd zriwy cr meid xi`dyn dpnf

z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep . . . xnel envr libxdl aeh

:eilr avipd 'd

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

Ceøaeða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨

äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä ìkî¦¨¨©¦§¨©¨¤¨¨©¨

:äøBzä ïúBð ,éé§¨¥©¨

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

lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad

ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly oilitzd

ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`) zil`nyd cid

.sebd xarl zehep oilitzdy ote`a (oini

CeøaeðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨

:ïélôz çéðäì eðeöå åéúBöîa§¦§¨§¦¨§¨¦©§¦¦

ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad

y`xd lr drevxd wecid iptl (y`xÎlyl

CeøaeðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨

:ïélôz úåöî ìr eðeöå åéúBöîa§¦§¨§¦¨©¦§©§¦¦

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

mikxan ,dxy iig zyxt zay .c"qa
e"kyz'd ,elqk ycegd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
Ce¯a ואמר העֹולם ועד העֹולם מן יׂשראל אלקי הוי' »ְְְֱֲִִֵֵַַָָָָָָָָֹ

מזמֹור  וחֹותם סּיּום (ׁשּזהּו הללּויּה אמן העם ְְְִִֵֶֶַָָָָָָּכל
אדמּו"ר  ּכ"ק ׁשל ׁשנֹותיו למסּפר הּמתאים ּבתהּלים, ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָק"ו

זֹו ּבׁשנה הלדּתֹו מּיֹום החל נׁשמתֹוֿעדן ).1(מהֹורׁש"ב) ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻ
צדק' ה'צמח אדמּו"ר ּכ"ק ׁשנת 2ּומבאר היא זֹו (ּׁשּׁשנה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

מן  ּׁשּכתּוב ּבמה ּפרּוׁשים ב' ׁשּיׁש להסּתּלקּותֹו), ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּמאה
ּׁשּכתּוב  מה עלּֿפי הא', ּפרּוׁש העֹולם. ועד ְִֵֶַַַָָָָָָהעֹולם

אֹומרים 3ּבּמׁשנה  היּו ּבּמקּדׁש ׁשהיּו ּברכֹות חֹותמי ּכל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
אּלא  עֹולם אין ואמרּו הּצדֹוקים מּׁשּקלקלּו העֹולם, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָמן
העֹולם, ועד העֹולם מן אֹומרים ׁשּיהיּו התקינּו ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָאחד,
העֹולם  ועד הּזה העֹולם מן הּוא ׁשהּפרּוׁש מׁשמע ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּמּזה
ספירת  ׁשהּוא הּזה העֹולם מן הּוא ּבּספירֹות וענינֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָהּבא.
ּדהינּו הּבינה, ספירת ׁשהּוא הּבא העֹולם ועד ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָהּמלכּות

ּבּזהר  ׁשּכתּוב ּכמֹו הּב', ּופרּוׁש למעלה. מן 4מּלמּטה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹ
לעלמא  ּדאתּכסיא מעלמא העֹולם ועד ְְְְְְְִֵַַָָָָָָָָָהעֹולם
ּדהינּו הּמלכּות, אל הּבינה מן ּדהינּו, ְְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָּדאתּגליא,
אמת. ּדׁשניהם לפרׁש ׁשּיׁש ּומבאר למּטה. ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּלמעלה
למעלה, מּלמּטה הא', ּבחינֹות. ב' יׁש ּברּו ּבענין ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָּדהּנה,

ּבּזהר  עׂשרה,5ּכּמבאר ׁשמֹונה  ּדהתחלת ּברּו ּבענין  ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ
העלאת  ּבּה ּׁשּנכללּו מּמה מתּברכת ּׁשהּמלכּות מה ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּזהּו
הּצמיחה  ּוכמֹו כּו', ואֹופּנים ּוׂשרפים ּדחּיֹות ְְְְְְִִִִִַַַַָָמיןֿנּוקבין
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ה

mikxan ,dxy iig zyxt zay .c"qa
e"kyz'd ,elqk ycegd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
Ce¯a ואמר העֹולם ועד העֹולם מן יׂשראל אלקי הוי' »ְְְֱֲִִֵֵַַָָָָָָָָֹ

מזמֹור  וחֹותם סּיּום (ׁשּזהּו הללּויּה אמן העם ְְְִִֵֶֶַָָָָָָּכל
אדמּו"ר  ּכ"ק ׁשל ׁשנֹותיו למסּפר הּמתאים ּבתהּלים, ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָק"ו

זֹו ּבׁשנה הלדּתֹו מּיֹום החל נׁשמתֹוֿעדן ).1(מהֹורׁש"ב) ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻ
צדק' ה'צמח אדמּו"ר ּכ"ק ׁשנת 2ּומבאר היא זֹו (ּׁשּׁשנה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

מן  ּׁשּכתּוב ּבמה ּפרּוׁשים ב' ׁשּיׁש להסּתּלקּותֹו), ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּמאה
ּׁשּכתּוב  מה עלּֿפי הא', ּפרּוׁש העֹולם. ועד ְִֵֶַַַָָָָָָהעֹולם

אֹומרים 3ּבּמׁשנה  היּו ּבּמקּדׁש ׁשהיּו ּברכֹות חֹותמי ּכל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
אּלא  עֹולם אין ואמרּו הּצדֹוקים מּׁשּקלקלּו העֹולם, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָמן
העֹולם, ועד העֹולם מן אֹומרים ׁשּיהיּו התקינּו ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָאחד,
העֹולם  ועד הּזה העֹולם מן הּוא ׁשהּפרּוׁש מׁשמע ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּמּזה
ספירת  ׁשהּוא הּזה העֹולם מן הּוא ּבּספירֹות וענינֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָהּבא.
ּדהינּו הּבינה, ספירת ׁשהּוא הּבא העֹולם ועד ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָהּמלכּות

ּבּזהר  ׁשּכתּוב ּכמֹו הּב', ּופרּוׁש למעלה. מן 4מּלמּטה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹ
לעלמא  ּדאתּכסיא מעלמא העֹולם ועד ְְְְְְְִֵַַָָָָָָָָָהעֹולם
ּדהינּו הּמלכּות, אל הּבינה מן ּדהינּו, ְְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָּדאתּגליא,
אמת. ּדׁשניהם לפרׁש ׁשּיׁש ּומבאר למּטה. ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּלמעלה
למעלה, מּלמּטה הא', ּבחינֹות. ב' יׁש ּברּו ּבענין ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָּדהּנה,

ּבּזהר  עׂשרה,5ּכּמבאר ׁשמֹונה  ּדהתחלת ּברּו ּבענין  ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ
העלאת  ּבּה ּׁשּנכללּו מּמה מתּברכת ּׁשהּמלכּות מה ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּזהּו
הּצמיחה  ּוכמֹו כּו', ואֹופּנים ּוׂשרפים ּדחּיֹות ְְְְְְִִִִִַַַַָָמיןֿנּוקבין
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המאמרים 1) ספר - מנחם (תורת ההסתלקות לאחר גם שייך זה וענין שנותיו. למספר המתאים תהלים הקאּפיטל לומר המנהג ַכידוע

המאמר. שלפני בהשיחה בארוכה וראה ואילך). 1 ע' ח"א ניסן י"א סה"מ .50ֿ51 ובהערות רס ע' (יהל 2)חשון תהלים אוה"ת

ה'). (אות תיח ע' א).3)אור) (נד, ספ"ט ב.4)ברכות קנג, רע"א.5)ח"א רסא, ח"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
תהלים: בספר נאמר

Ïk ¯Ó‡Â ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡¯NÈ È˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ce¯a»¬»»¡…≈ƒ¿»≈ƒ»»¿«»»¿»«»
e‰fL) dÈeÏÏ‰ ÔÓ‡ ÌÚ‰הוא זה Ì˙BÁÂפסוק ÌeiÒ הסוף »»»≈«¿»∆∆ƒ¿»

של  ÂÈ˙BLוה'חתימה' ¯tÒÓÏ ÌÈ‡˙n‰ ,ÌÈl‰˙a Â"˜ ¯BÓÊÓƒ¿ƒ¿ƒƒ««¿ƒ¿ƒ¿«¿»
¯"eÓ„‡ ˜"k ÏL∆¿«¿
Ô„ÚŒB˙ÓL (·"L¯B‰Ó)¿»«ƒ¿»≈∆
‰La Bz„Ï‰ ÌBiÓ ÏÁ‰≈≈ƒÀ«¿¿»»

BÊ1 שקיבל למנהג בהתאם

הבעלֿשם  בשם הזקן אדמו"ר

את  יום יום יאמר אחד שכל טוב

למספר  המתאים התהילים פרק

י"ג  לו כשמלאו ולדוגמה שנותיו

ובכ"ף  י"ד, פרק מתחיל שנים

מלאו  תשכ"ו, זו, שנה מרחשוון

הרש"ב  הרבי להולדת שנים ק"ה

למספר  המתאים והפרק נ"ע,

פרק  הוא זה מיום החל שנותיו

‡„eÓ"¯ק"ו). ˜"k ¯‡·Óe¿»≈¿«¿
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰2BÊ ‰MM) «∆«∆∆∆»»

‰‡n‰ ˙L ‡È‰ƒ¿««≈»
B˙e˜lzÒ‰Ï ניסן י"ג ביום ¿ƒ¿«¿

ÌÈLe¯tתרכ"ו  '· LiL ,(∆≈≈ƒ
·e˙kM ‰Óaזה ÔÓבפסוק ¿«∆»ƒ

.ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰»»¿«»»
‰Ó ÈtŒÏÚ ,'‡‰ Le¯t≈»«ƒ«

‰Lna ·e˙kM3Ïk ∆»«ƒ¿»»
eÈ‰L ˙BÎ¯a ÈÓ˙BÁ¿≈¿»∆»

Lc˜na סיום של בנוסח «ƒ¿»
המקדש  בבית הברכות וחתימת

ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰'ה אתה ברוך »¿ƒ
eÏ˜ÏwMÓ ,ÌÏBÚ‰ ÔÓƒ»»ƒ∆ƒ¿¿

ÌÈ˜B„v‰ כופרים של כת «¿ƒ
תלמידיו  שהיו שבעלֿפה בתורה

"צדוקים" נקראו ולכן צדוק של

‡l‡ ÌÏBÚ ÔÈ‡ e¯Ó‡Â¿»¿≈»∆»
,„Á‡הבא העולם של בקיומו כופרים שהיו ישראל ‰˙˜eÈכיוון חכמי ∆»ƒ¿ƒ

ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰iL'ה אתה ברוך – הברכות ÚÂ„בנוסח ÌÏBÚ‰ ÔÓ ∆ƒ¿¿ƒƒ»»¿«
‰fnL ,ÌÏBÚ‰ הללו המשנה Le¯t‰Lמדברי ÚÓLÓ מן" בפסוק »»∆ƒ∆«¿«∆«≈
העולם" ועד BÈÚÂהעולם .‡a‰ ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ ‡e‰ƒ»»«∆¿«»»«»¿ƒ¿»

˙B¯ÈÙqa העליונות הקדושות הספירות ‰f‰עשר ÌÏBÚ‰ ÔÓ ‡e‰ «¿ƒƒ»»«∆
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ‡e‰L האור עובר שדרכה ביותר התחתונה הספירה ∆¿ƒ«««¿

התחתון  הזה העולם את ולקיים לברוא ויורד העליונים מהעולמות האלוקי

,‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ ‡e‰L ‡a‰ ÌÏBÚ‰ „ÚÂ המוחין מבחינת שהיא ¿«»»«»∆¿ƒ««ƒ»
שבספירות העליון החלק שהם ודעת) בינה מדבר eÈ‰c(חכמה, שהפסוק ¿«¿

אלוקי אור המשכת לעולם hÓlÓ‰על האור בה שממנה המלכות מספירת ƒ¿«»
הבינה.ÏÚÓÏ‰הזה לספירת ¿«¿»

,'a‰ Le¯Ùe אדמו"ר שמביא ≈«
הוא  זה לפסוק צדק ¿BÓkהצמח

¯‰fa ·e˙kL4ÌÏBÚ‰ ÔÓ ∆»«…«ƒ»»
‡ÓÏÚÓ ÌÏBÚ‰ „ÚÂ¿«»»≈»¿»
‡ÓÏÚÏ ‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿»¿»

,‡ÈÏb˙‡c בתורת מוסבר ¿ƒ¿«¿»
הזה  שבעולם כשם כי החסידות

שהנבראים  עולם שהוא "ים" יש

שהיא  "יבשה" ויש מכוסים שבו

על  גלויים, שבו שהנבראים עולם

יש  להבדיל, למעלה, זה דרך

הרוממות  שבגלל גבוהות דרגות

ומכוסות  נעלמות הן שלהם

דאתכסיא", "עלמא ונקראות

המצומצם  האלוקי האור ואילו

נקרא  לנבראים ומתגלה שיורד

דאתגליא" ¿»¿eÈ‰c"עלמא
אור  וירידת המשכת על שמדובר

‰Èa‰אלוקי, ÔÓ שהיא ƒ«ƒ»
עליונה ‰eÎÏn˙ספירה Ï‡∆««¿

תחתונה, ספירה ¿»¿eÈ‰cשהיא
אלוקי  אור של והמשכה ירידה

¯‡·Óe .‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿»≈
Ì‰ÈLc L¯ÙÏ LiL∆≈¿»≈ƒ¿≈∆

˙Ó‡ הפירושים ששני ולמרות ¡∆
יש  זה את זה כסותרים נראים

ואמיתיים, נכונים ששניהם לומר

להלן. שיבואר כפי

Ce¯a ÔÈÚa ,‰p‰c שעניינו ¿ƒ≈¿ƒ¿«»
אלוקי  אור של והתגלות המשכה

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ,'‡‰ .˙BÈÁa '· LÈ למטה האדם של פעולה ≈¿ƒ»ƒ¿«»¿«¿»
מלמעלה התגלות ומעוררת fa‰¯שגורמת ¯‡·nk5Ce¯a ÔÈÚa «¿…»«…«¿ƒ¿«»

˙eÎÏn‰M ‰Ó e‰fL ,‰¯NÚ ‰BÓL ˙ÏÁ˙‰c המלכות ספירת ¿«¿»«¿∆∆¿≈∆∆«∆««¿
למעלה שהיא כתוצאה Î¯a˙Ó˙כפי וגילוי אור תוספת לתוכה ומקבלת ƒ¿»∆∆

ÌÈÙ¯Ne ˙BiÁc ÔÈ·˜eŒÔÈÓ ˙‡ÏÚ‰ da eÏÏÎpM ‰nÓƒ«∆ƒ¿¿»«¬»««ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
,'eÎ ÌÈpÙB‡Â של לכוחות מכוונים זכריים, מים דוכרין", "מין כלל, בדרך ¿«ƒ
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הּברכה  והּב', כּו'. ּברכה ּבזה ּכׁשּיׁש ּׁשּנזרע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמּמה
ּכתרֿחכמהּֿבינה. מּבחינת למּטה, מּלמעלה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָוההמׁשכה

תברכּו ּכה הּמתחיל' ּב'דּבּור ׁשּכת ּוב יברכ6ּוכמֹו ּבענין ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ
אברכם  ואני גֹו' ּבּסֹוף 7הוי' ּוברכה ּבראׁש ּברכה ׁשהן 8, , ְְֲֲֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ

 ֿ ועלּֿדר והמׁשכה. העלאה הּנ"ל, ּברכה ּבחינֹות ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּתי
העֹולם, ועד העֹולם מן גֹו' ּדברּו ה ּפרּוׁש הּוא ְְִֵֶַַָָָָָזה
הּבא  עֹולם עד מלכּות ׁשהּוא הּזה מעֹולם ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשהּפרּוׁש
ׁשּתהיה  מיןֿנּוקבין העלאת ּכענין זהּו ּבינה, ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָׁשהּוא
זהּו מלכּות עד מּבינה והּפרּוׁש כּו', ורּבּוי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָּבברכה

למּטה. מּלמעלה וההמׁשכה ְְְְְְִַַַַַָָָָָָהּברכה

אלקי CÈLÓÓeב) הוי' ּברּו ּׁשּכתּוב מה לבאר «¿ƒְֱֲֵֵֶַָָָָָֹ
ראׁש לי ענין הּוא ׁשּיׂשראל ,9יׂשראל, ְְְִִִִֵֵֶַָָֹ

נמׁש ואחרּֿכ החּיּות, ּכללּות ּגּלּוי עּקר הּוא ְְְִִִֶַַַַַָָָָֹׁשּבראׁש
והּנה  הּמתחיל' ּב'דּבּור ׁשּכתּוב ּכמֹו וגם כּו', אבר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָלכל

זהב  אדם 10מנֹורת נׁשמת הוי' נר ׁשהּנׁשמה 11ּבפרּוׁש , ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
ׁשמן  הּוא ּופתילה, ׁשמן ּבחינת ּבתֹוכֹו לקּבל נר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָנקראת

קדׁש מׁשחת עיּלאה, חכמה מקֹור ּכי 12הּטֹוב, ועֹוד, . ְְְְִִִֶַַָָָָֹ
ּתפארת  ּבחינת הּוא מן 13יׂשראל הּמבריח הּתיכֹון ּבריח , ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָ

הּקצה  אל ּכן,14הּקצה ואם מלכּות. עד עּתיק מּבחינת , ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
העֹולם  ועד העֹולם מן הּממׁשי ּדוקא (יׂשראל) ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָהּוא

ּבהעלאה  וכן .15כּו', ְְֲֵַָָ
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תצז.6) ע' ח"ב תקס"ו אדה"ז מאמרי א. כח, א. כז, נשא כדֿכז.7)לקו"ת ו, בס"י.8)נשא דאיתא שם: אדה"ז שער 9)במאמרי

שלח  לקו"ת פ"א. הלולב שער חיים עץ פרי ב. מח, שם כח. מז, להאריז"ל הליקוטים ספר כט. לב, וישלח להאריז"ל הפסוקים

הזהר. בשם - ב טו, להצ"צ סהמ"צ ואילך. ב ואילך.10)מח, ב לג, בהעלותך כז.11)לקו"ת כ, לא.12)משלי שם, כה. ל, תשא

ואילך. ג ל, שם לקו"ת פ"י.13)וראה הכינויים) ערכי (שער כג שער זח"ב 14)פרדס וראה לג. לו, ויקהל כח. כו, תרומה ע"פ

ב. ואילך.15)קעה, סע"ג ל, וישב תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נקביים, מים נוקבין", ו"מין למטה, מלמעלה המשפיע, הקדושֿברוךֿהוא,

גם  – ולענייננו למעלה מלמטה המקבלים, ישראל, בני של להתעוררות מכוונים

אור  ולהמשיך להשפיע עליון רצון מעוררים והשרפים והאופנים הקודש חיות

eÎ'אלוקי ‰Î¯a ‰Êa LiLk Ú¯ÊpM ‰nÓ ‰ÁÈÓv‰ BÓÎe הדבר ¿«¿ƒ»ƒ«∆ƒ¿«¿∆≈»∆¿»»
שפע  ותוספת לצמיחה דומה

שהיא  זרעים מנטיעת כתוצאה

מלמטה  ותוספת ברכה בדוגמת

ו  ‰Î¯a‰למעלה. ,'a‰ ְ««¿»»
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰Â¿««¿»»ƒ¿«¿»
Œ¯˙k ˙ÈÁaÓ ,‰hÓÏ¿«»ƒ¿ƒ«∆∆

.‰ÈaŒ‰ÓÎÁ כתר בחינת »¿»ƒ»
שלמעלה  אלוקי אור היא עליון

שהכתר  (כשם הספירות מעשר

האדם) של ראשו מעל הוא

שלמעלה  מאיןֿסוף וההשפעה

עצמן, הספירות אל מהספירות

וספירת  החכמה מספירת החל

היא  הספירות ראשית שהן הבינה

למטה מלמעלה ¿BÓÎeהמשכה
'ÏÈÁ˙n‰ ¯ea„'a ·e˙kL∆»¿ƒ««¿ƒ
בפסוק  המתחיל חסידות במאמר

eÎ¯·˙ ‰k6 על הציווי הוא …¿»¿
בתורה  נאמר שעליו כהנים ברכת

'B‚ 'ÈÂ‰ EÎ¯·È ÔÈÚa¿ƒ¿«¿»∆¿¬»»
ÌÎ¯·‡ È‡Â7, שיש היינו «¬ƒ¬»¬≈

L‡¯aכאן  ‰Î¯a בתחילת ¿»»»…
ה'" "יברכך – כהנים ברכת

ÛBqa ‰Î¯·e8 ברכת בסיום ¿»»«
אברכם", "ואני - ≈∆Ô‰Lכהנים

,Ï"p‰ ‰Î¯a ˙BÈÁa ÈzL¿≈¿ƒ¿»»««
‰‡ÏÚ‰למעלה למטה.ÎLÓ‰Â‰מלמטה ‰e‡מלמעלה ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ «¬»»¿«¿»»¿«∆∆∆

,ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ 'B‚ Ce¯·c Le¯t‰ הפירושים ששני «≈¿»ƒ»»¿«»»
אור  והמשכת בהתגלות האמורים האופנים לשני מקבילים זה בפסוק האמורים

‰a‡אלוקי ÌÏBÚ „Ú ˙eÎÏÓ ‡e‰L ‰f‰ ÌÏBÚÓ Le¯t‰L∆«≈≈»«∆∆«¿«»«»
,‰Èa ‡e‰Lלמעלה מלמטה להארה שהכוונה ‰ÏÚ‡˙היינו ÔÈÚk e‰Ê ∆ƒ»∆¿ƒ¿««¬»«
ÔÈ·˜eŒÔÈÓ כדי‰È‰zL ההשפעהLe¯t‰Â ,'eÎ Èea¯Â ‰Î¯·a «ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»»¿ƒ¿«≈

להמשכה  היא העולם" ועד העולם ב"מן e‰Êשהכוונה ˙eÎÏÓ „Ú ‰ÈaÓƒƒ»««¿∆
.‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰Â ‰Î¯a‰«¿»»¿««¿»»ƒ¿«¿»¿«»

CÈLÓÓe צדק·) הצמח המשך Ï·‡¯אדמו"ר של הפנימית המשמעות את «¿ƒ¿»≈

ÔÈÚהפסוק  ‡e‰ Ï‡¯NiL ,Ï‡¯NÈ È˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ce¯a ·e˙kM ‰Ó«∆»»¬»»¡…≈ƒ¿»≈∆ƒ¿»≈ƒ¿«
L‡¯ ÈÏ9, מורה והדבר ראש" "לי המילים מאותיות מורכב "ישראל" השם ƒ…

הראש של ענינו לתוכן זה שם של מיוחד קשר Èelbעל ¯wÚ ‡e‰ L‡¯aL∆»…ƒ«ƒ
˙eiÁ‰ ˙eÏÏk,הגוף אל CLÓמהנפש CkŒ¯Á‡Â הכללית מהחיות ¿»««¿««»ƒ¿»

פרטית חיות ‡·¯שבראש ÏÎÏ¿»≈»
'eÎ ותכונתו לאופיו בהתאם

ונמצא  אבר, אותו של המיוחדת

והתגלות  המשכה על שמדובר

למטה מלמעלה של »¿Ì‚Âבסדר
¯ea„'a ·e˙kL BÓk¿∆»¿ƒ
˙¯BÓ ‰p‰Â 'ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿ƒ≈¿«

·‰Ê10Le¯Ùaהפסוק¯ »»¿≈≈
Ì„‡ ˙ÓL 'ÈÂ‰11, ¬»»ƒ¿«»»
¯ ˙‡¯˜ ‰ÓLp‰L כמו ∆«¿»»ƒ¿≈≈

˙aBÎBולקלוט Ïa˜Ïפמוט ¿«≈¿
‡e‰ ,‰ÏÈ˙Ùe ÔÓL ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆¿ƒ»
‰ÓÎÁ ¯B˜Ó ,·Bh‰ ÔÓL∆∆«¿»¿»

,‰‡lÈÚ בקבלה כמבואר ƒ»»
לענין  רומז שהשמן וחסידות

מהאמור  גם שמובן וכפי החכמה

משחו  שבו השמן לגבי בתורה

נקרא  שהשמן המשכן כלי את

L„˜ ˙ÁLÓ12 מכך וגם ƒ¿«…∆
"אלקי  הפסוק שלשון מובן

על  שמדובר מלמד ישראל"

מלמעלה, והתגלות המשכה

לנשמתו  למטה החכמה, ממקור

וכלי  'נר' שהיא היהודי של

העליון. האור ¿BÚÂ„,לקליטת
˙ÈÁa ‡e‰ Ï‡¯NÈ Èkƒƒ¿»≈¿ƒ«

˙¯‡Ùz13, התפארת מידת היא שמידתו אבינו יעקב של שמו הוא "ישראל" ƒ¿∆∆
כי  נאמר ועליה הגבורה, ומידת החסד מידת של שילוב שהיא הרחמים) (מידת

הנראים  'קוים' משלבת אלא מוגדר אחד ב'קו' מוגבלת לא שהיא מאחר

היא  ‰wˆ‰כסותרים Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ ÁÈ¯·n‰ ÔBÎÈz‰ ÁÈ¯a14, ויש ¿ƒ««ƒ««¿ƒ«ƒ«»∆∆«»∆
הדרגות כל של והתכללות התחברות ÈzÚ˜בו ˙ÈÁaÓ עליונה בחינה שהיא ƒ¿ƒ««ƒ

'נעתקת' היא שהם על יומין' 'עתיק (הנקראת הסיפרות מעשר שלמעלה ב'כתר'

התגלות) היינו מ'יומין' eÎÏÓ˙ונבדלת „Ú.תחתונה הכי הספירה Ì‡Âשהיא ««¿¿ƒ
,'eÎ ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ CÈLÓn‰ ‡˜Âc (Ï‡¯NÈ) ‡e‰ ,Ôk≈ƒ¿»≈«¿»««¿ƒƒ»»¿«»»

למטה מלמעלה ÏÚ‰a‡‰בהמשכה ÔÎÂ15 תוספת שגם למעלה מלמטה ¿≈¿«¬»»
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LÈÂ לי לה ענין הּוא ׁשּיׂשראל הענין ׁשּמּצד ּבזה, ֹוסיף ¿≈ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּכללּות  ּגּלּוי עּקר הּוא ׁשּבֹו הראׁש ּבדגמת ְְְִִֶַַָָֹֹֻראׁש,
הם  ׁשּיׂשראל נמצא, אבר, לכל נמׁש ּומּמּנּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהחּיּות
ּומּצד  העֹולם. ועד העֹולם ּדמן הענין מּכללּות ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָלמעלה
ׁשהּוא  נר נקראת ׁשהּנׁשמה אדם, נׁשמת הוי' ּדנר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָהענין
הם  ׁשּיׂשראל נמצא, והּפתילה, הּׁשמן ּבתֹוכֹו לקּבל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּכלי
זה  ועל העֹולם. ועד העֹולם ּדמן הענין מּכללּות ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָלמּטה
ׁשהּוא  ּתפארת, נקרא ׁשּיׂשראל צדק' ה'צמח ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָמֹוסיף

ּׁשּכתּוב  מה ּכן ּגם (ׁשּזהּו ּומלכּות ּבינה ּבין 16הּממּצע ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
עּלאה  ּגבעה חּבּור ענין ׁשהּוא עֹולם, ּגבעֹות ּתאות ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָעד
נמצא  ועלּֿפיֿזה מלכּות). - ּתּתאה וגבעה ּבינה , -ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
העֹולם. ועד העֹולם ּדמן הּדרגֹות ב' ּבין הם ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּיׂשראל

ּבתֹוספת p‰Â‰ג) נתּבאר הּנ"ל צדק' ה'צמח ּבאּור ¿ƒ≈ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
אדמּו"ר  ּכ"ק ההּלדת יֹום ּבעל ּבמאמרי ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָֻּבאּור

תרס"ט  ּדראׁשֿהּׁשנה ההמׁש (ּבסּיּום ,17נׁשמתֹוֿעדן ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבתרע"ח  העֹולם 18וכן ועד העֹולם ּדמן הּפרּוׁש ׁשּמביא ,( ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

ּדאתּגליא, לעלמא ּדאתּכסיא מעלמא ההמׁשכה ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָׁשּזֹוהי
ּומֹוסיף, הּזהר), (ּכפרּוׁש הּזה לעֹולם הּבא מעֹולם ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹּדהינּו
היינּו העֹולם ועד העֹולם מן ּדקרא ּפׁשטיּה ְְְְִִִֵַַָָָָָָָָּומּכלֿמקֹום,
מן  יֹונתן ּתרּגם וכן הּבא, העֹולם עד הּזה ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמהעֹולם
ׁשם  רׁש"י ּפרׁש וכן ּדאתי, עלמא ועד הדין ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָעלמא

ד). סעיף ּכדלקמן הּפירּוׁשים, ב' ּומתו)ְְְְִִִֵֵַַַָ

¯ÈÚ‰Ïe אדמּו"ר ּכ"ק ׁשּדוקא מצינּו זה ׁשּבענין ¿»ƒְְְְְִִֶֶֶַַָָָ
ּדתֹורה. ּבּנגלה ׁשאלה על מעֹורר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָנׁשמתֹוֿעדן
הּבא, לעֹולם עד הּזה העֹולם מן להּפירּוׁש ּבנֹוגע ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּדהּנה,

צד  ה'צמח מאמרֹות'19ק'מביא ּב'עׂשרה ׁשּכתּוב ,20מה ֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּדוד  ׁשּטבעּוהּו מּטּבע הּוא העֹולם ועד העֹולם ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּמן
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וראה16) כו. מט, קפט).ויחי ע' ח"א הצ"צ ולאדמו"ר ואילך. ג לח, (לאדהאמ"צ וארא ר"פ הזהר ע'17)ביאורי תרס"ט סה"מ

קכח.18)קכח. ע' תרע"ח ג'.19)סה"מ אות (התוועדויות 20)שם תשמ"ה תמוז י"ב שיחת גם וראה פ"ה. ח"ה דין חקור מאמר

ואילך). 2474 ע' ח"ד תשמ"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל. בני של הרוחנית העבודה עלֿידי היא זו בדרך הנפעלת ההתגלות

,L‡¯ ÈÏ ÔÈÚ ‡e‰ Ï‡¯NiL ÔÈÚ‰ „vnL ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆∆ƒ«»ƒ¿»∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ…
היא  אלוקות וגילוי בהמשכת ופעולתם לעיל, BaLכנזכר L‡¯‰ ˙Ó‚„a¿À¿«»…∆

˙eiÁ‰ ˙eÏÏk Èelb ¯wÚ ‡e‰הנפש ‡·¯של ÏÎÏ CLÓ epnÓe ƒ«ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿»¿»≈»
פרטית, «¿Óƒˆ‡,חיות

‰ÏÚÓÏ Ì‰ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈≈¿«¿»
ÔÓc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏkÓƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ

ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ היינו »»¿«»»
הפרטיים, העולמות מכל למעלה

נמצאת  שבו (בגלל שהראש כשם

מהנפש) החיות וכללות עיקר

האברים. מכל למעלה הוא

ÔÈÚ‰ „vÓe שישנו הנוסף ƒ«»ƒ¿»
העניין הוא ישראל ≈¿c¯בבני

,Ì„‡ ˙ÓL 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿«»»
¯ ˙‡¯˜ ‰ÓLp‰L פמוט ∆«¿»»ƒ¿≈≈

BÎB˙a Ïa˜Ï ÈÏk‰ ‡e‰L∆«¿ƒ¿«≈¿
,‡ˆÓ ,‰ÏÈ˙t‰Â ÔÓM‰«∆∆¿«¿ƒ»ƒ¿»
‰hÓÏ Ì‰ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈≈¿«»
ÔÓc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏkÓƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ

ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ והם »»¿«»»
הנמשך  האור שבתוכו הכלי

ומאיר. יורד בעולמות ומתגלה

ÁÓˆ'‰ ÛÈÒBÓ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ«∆«
Ï‡¯NiL אבינו ˆ„˜' יעקב ∆∆∆ƒ¿»≈

‡e‰L ,˙¯‡Ùz ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿∆∆∆
ÚvÓn‰ומשלב ÔÈaהמחבר  «¿À»≈

‰Èa העליונה˙eÎÏÓe ƒ»«¿
Ó‰התחתונה  Ôk Ìb e‰fL)∆∆«≈«
·e˙kM16 אבינו יעקב בברכת ∆»

BÚ·b˙ליוסף  ˙Â‡z „Ú««¬«ƒ¿
‡e‰L ,ÌÏBÚ לשון "גבעות" »∆

eaÁ¯רבים  ÔÈÚ ושילוב ƒ¿«ƒ
‰‡lÚ ‰Ú·b- עליונה ƒ¿»ƒ»»

‰‡zz ‰Ú·‚Â ,‰Èaƒ»¿ƒ¿»«»»
- ¿»eÎÏÓ˙).תחתונה
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ שבני האמור לפי ¿«ƒ∆

התחתונות  לדרגות העליונות הדרגות בין והמשלב המחבר הממוצע הם ישראל

Ì‰ Ï‡¯NiL ‡ˆÓ באמצע„ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓc ˙B‚¯c‰ '· ÔÈa ƒ¿»∆ƒ¿»≈≈≈«¿»¿ƒ»»¿«
ÌÏBÚ‰.ביניהם ולשלב לחבר בכוחם ולכן »»

¯e‡a ˙ÙÒB˙a ¯‡a˙ Ï"p‰ '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯e‡a ‰p‰Â (‚¿ƒ≈≈«∆«∆∆««ƒ¿»≈¿∆∆≈

¯"eÓ„‡ ˜"k ˙„l‰‰ ÌBÈ ÏÚa È¯Ó‡Óa"הרש ב הרבי ¿«¬»≈«««À∆∆¿«¿
CLÓ‰‰ ÌeiÒa) Ô„ÚŒB˙ÓL נושא המבארים המאמרים קבוצת ƒ¿»≈∆¿ƒ«∆¿≈

בהמשכים  ˙¯Ë"Òבחסידות ‰M‰ŒL‡¯c17Á"Ú¯˙a ÔÎÂ ,18,( ¿…«»»¿≈¿
Le¯t‰ ‡È·nL האמורÈ‰BfL ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓc ∆≈ƒ«≈¿ƒ»»¿«»»∆ƒ

‰ÎLÓ‰‰ וההתגלות ««¿»»
«¿«≈ÓÏÚÓ‡האלוקית 

‡ÓÏÚÏ ‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿»¿»
ÌÏBÚÓ eÈ‰c ,‡ÈÏb˙‡c¿ƒ¿«¿»¿«¿≈»
‰f‰ ÌÏBÚÏ ‡a‰«»»»«∆
,ÛÈÒBÓe ,(¯‰f‰ Le¯Ùk)¿≈«…«ƒ

,ÌB˜ÓŒÏkÓe שעל למרות ƒ»»
של  הפנימית המשמעות פי

המשכה  על מדובר הדברים

למטה  ≈«¿dÈËLtמלמעלה
‡¯˜c של הפשוט הפירוש ƒ¿»
ÚÂ„הפסוק  ÌÏBÚ‰ ÔÓƒ»»¿«

eÈÈ‰ ÌÏBÚ‰ מבורך שה' »»«¿
ומתעלה  הולך ומאיר ואורו

ÌÏBÚ‰ „Ú ‰f‰ ÌÏBÚ‰Ó≈»»«∆«»»
,‡a‰ מלמטה העלאה היינו «»
ÔÓלמעלה Ô˙BÈ Ìb¯z ÔÎÂ¿≈ƒ¿≈»»ƒ

‡ÓÏÚ „ÚÂ ÔÈ„‰ ‡ÓÏÚ»¿»»≈¿«»¿»
,È˙‡c ועד הזה מהעולם ¿»ƒ

הבא  L¯tהעולם ÔÎÂ¿≈≈≈
CÂ˙Óe) ÌL È"L¯ הרבי «ƒ»¿«≈

לעיל  הנזכרים במאמרים הרש"ב

‰ÌÈLe¯Ètבין פירוש ·' , «≈ƒ
הפשוט, והפירוש הזוהר

„ ÛÈÚÒ ÔÓ˜Ï„k.( ƒ¿¿«»¿ƒ
eÈˆÓ ‰Ê ÔÈÚaL ¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆¿ƒ¿»∆»ƒ
¯"eÓ„‡ ˜"k ‡˜ÂcL∆«¿»¿«¿

הרש"ב  ∆≈«¿Ô„ÚŒB˙ÓLƒהרבי
צדק  הצמח מאדמו"ר (שבשונה

במאמרי  לכתוב הרבה לא

והערות  ביאורים שלו החסידות

שבתורה) הנגלה ≈¿BÚÓ¯¯בחלק
‰¯B˙c ‰Ï‚pa ‰Ï‡L ÏÚ«¿≈»«ƒ¿∆¿»

זה. Le¯Èt‰Ïבנושא Ú‚Ba ,‰p‰c"העולם ועד העולם "מן הפסוק של ¿ƒ≈¿≈«¿«≈
-'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ‡È·Ó ,‡a‰ ÌÏBÚÏ „Ú ‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ19Ó‰ ƒ»»«∆«»»«»≈ƒ«∆«∆∆«

'˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ'a ·e˙kL20‡e‰ ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔnL , ∆»«¬»»«¬»∆ƒ»»¿«»»
ÚahÓנוסח אותו e‰eÚ·hLלשון, ŒÂÈÏÚשקבעו CÏn‰ „Âc «¿≈∆¿»»ƒ«∆∆»»
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LÈÂ לי לה ענין הּוא ׁשּיׂשראל הענין ׁשּמּצד ּבזה, ֹוסיף ¿≈ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּכללּות  ּגּלּוי עּקר הּוא ׁשּבֹו הראׁש ּבדגמת ְְְִִֶַַָָֹֹֻראׁש,
הם  ׁשּיׂשראל נמצא, אבר, לכל נמׁש ּומּמּנּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהחּיּות
ּומּצד  העֹולם. ועד העֹולם ּדמן הענין מּכללּות ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָלמעלה
ׁשהּוא  נר נקראת ׁשהּנׁשמה אדם, נׁשמת הוי' ּדנר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָהענין
הם  ׁשּיׂשראל נמצא, והּפתילה, הּׁשמן ּבתֹוכֹו לקּבל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּכלי
זה  ועל העֹולם. ועד העֹולם ּדמן הענין מּכללּות ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָלמּטה
ׁשהּוא  ּתפארת, נקרא ׁשּיׂשראל צדק' ה'צמח ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָמֹוסיף

ּׁשּכתּוב  מה ּכן ּגם (ׁשּזהּו ּומלכּות ּבינה ּבין 16הּממּצע ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
עּלאה  ּגבעה חּבּור ענין ׁשהּוא עֹולם, ּגבעֹות ּתאות ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָעד
נמצא  ועלּֿפיֿזה מלכּות). - ּתּתאה וגבעה ּבינה , -ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
העֹולם. ועד העֹולם ּדמן הּדרגֹות ב' ּבין הם ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּיׂשראל

ּבתֹוספת p‰Â‰ג) נתּבאר הּנ"ל צדק' ה'צמח ּבאּור ¿ƒ≈ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
אדמּו"ר  ּכ"ק ההּלדת יֹום ּבעל ּבמאמרי ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָֻּבאּור

תרס"ט  ּדראׁשֿהּׁשנה ההמׁש (ּבסּיּום ,17נׁשמתֹוֿעדן ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבתרע"ח  העֹולם 18וכן ועד העֹולם ּדמן הּפרּוׁש ׁשּמביא ,( ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

ּדאתּגליא, לעלמא ּדאתּכסיא מעלמא ההמׁשכה ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָׁשּזֹוהי
ּומֹוסיף, הּזהר), (ּכפרּוׁש הּזה לעֹולם הּבא מעֹולם ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹּדהינּו
היינּו העֹולם ועד העֹולם מן ּדקרא ּפׁשטיּה ְְְְִִִֵַַָָָָָָָָּומּכלֿמקֹום,
מן  יֹונתן ּתרּגם וכן הּבא, העֹולם עד הּזה ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמהעֹולם
ׁשם  רׁש"י ּפרׁש וכן ּדאתי, עלמא ועד הדין ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָעלמא

ד). סעיף ּכדלקמן הּפירּוׁשים, ב' ּומתו)ְְְְִִִֵֵַַַָ

¯ÈÚ‰Ïe אדמּו"ר ּכ"ק ׁשּדוקא מצינּו זה ׁשּבענין ¿»ƒְְְְְִִֶֶֶַַָָָ
ּדתֹורה. ּבּנגלה ׁשאלה על מעֹורר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָנׁשמתֹוֿעדן
הּבא, לעֹולם עד הּזה העֹולם מן להּפירּוׁש ּבנֹוגע ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּדהּנה,

צד  ה'צמח מאמרֹות'19ק'מביא ּב'עׂשרה ׁשּכתּוב ,20מה ֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּדוד  ׁשּטבעּוהּו מּטּבע הּוא העֹולם ועד העֹולם ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּמן
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וראה16) כו. מט, קפט).ויחי ע' ח"א הצ"צ ולאדמו"ר ואילך. ג לח, (לאדהאמ"צ וארא ר"פ הזהר ע'17)ביאורי תרס"ט סה"מ

קכח.18)קכח. ע' תרע"ח ג'.19)סה"מ אות (התוועדויות 20)שם תשמ"ה תמוז י"ב שיחת גם וראה פ"ה. ח"ה דין חקור מאמר

ואילך). 2474 ע' ח"ד תשמ"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל. בני של הרוחנית העבודה עלֿידי היא זו בדרך הנפעלת ההתגלות

,L‡¯ ÈÏ ÔÈÚ ‡e‰ Ï‡¯NiL ÔÈÚ‰ „vnL ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆∆ƒ«»ƒ¿»∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ…
היא  אלוקות וגילוי בהמשכת ופעולתם לעיל, BaLכנזכר L‡¯‰ ˙Ó‚„a¿À¿«»…∆

˙eiÁ‰ ˙eÏÏk Èelb ¯wÚ ‡e‰הנפש ‡·¯של ÏÎÏ CLÓ epnÓe ƒ«ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿»¿»≈»
פרטית, «¿Óƒˆ‡,חיות

‰ÏÚÓÏ Ì‰ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈≈¿«¿»
ÔÓc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏkÓƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ

ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ היינו »»¿«»»
הפרטיים, העולמות מכל למעלה

נמצאת  שבו (בגלל שהראש כשם

מהנפש) החיות וכללות עיקר

האברים. מכל למעלה הוא

ÔÈÚ‰ „vÓe שישנו הנוסף ƒ«»ƒ¿»
העניין הוא ישראל ≈¿c¯בבני

,Ì„‡ ˙ÓL 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿«»»
¯ ˙‡¯˜ ‰ÓLp‰L פמוט ∆«¿»»ƒ¿≈≈

BÎB˙a Ïa˜Ï ÈÏk‰ ‡e‰L∆«¿ƒ¿«≈¿
,‡ˆÓ ,‰ÏÈ˙t‰Â ÔÓM‰«∆∆¿«¿ƒ»ƒ¿»
‰hÓÏ Ì‰ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈≈¿«»
ÔÓc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏkÓƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ

ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ והם »»¿«»»
הנמשך  האור שבתוכו הכלי

ומאיר. יורד בעולמות ומתגלה

ÁÓˆ'‰ ÛÈÒBÓ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ«∆«
Ï‡¯NiL אבינו ˆ„˜' יעקב ∆∆∆ƒ¿»≈

‡e‰L ,˙¯‡Ùz ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿∆∆∆
ÚvÓn‰ומשלב ÔÈaהמחבר  «¿À»≈

‰Èa העליונה˙eÎÏÓe ƒ»«¿
Ó‰התחתונה  Ôk Ìb e‰fL)∆∆«≈«
·e˙kM16 אבינו יעקב בברכת ∆»

BÚ·b˙ליוסף  ˙Â‡z „Ú««¬«ƒ¿
‡e‰L ,ÌÏBÚ לשון "גבעות" »∆

eaÁ¯רבים  ÔÈÚ ושילוב ƒ¿«ƒ
‰‡lÚ ‰Ú·b- עליונה ƒ¿»ƒ»»

‰‡zz ‰Ú·‚Â ,‰Èaƒ»¿ƒ¿»«»»
- ¿»eÎÏÓ˙).תחתונה
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ שבני האמור לפי ¿«ƒ∆

התחתונות  לדרגות העליונות הדרגות בין והמשלב המחבר הממוצע הם ישראל

Ì‰ Ï‡¯NiL ‡ˆÓ באמצע„ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓc ˙B‚¯c‰ '· ÔÈa ƒ¿»∆ƒ¿»≈≈≈«¿»¿ƒ»»¿«
ÌÏBÚ‰.ביניהם ולשלב לחבר בכוחם ולכן »»

¯e‡a ˙ÙÒB˙a ¯‡a˙ Ï"p‰ '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯e‡a ‰p‰Â (‚¿ƒ≈≈«∆«∆∆««ƒ¿»≈¿∆∆≈

¯"eÓ„‡ ˜"k ˙„l‰‰ ÌBÈ ÏÚa È¯Ó‡Óa"הרש ב הרבי ¿«¬»≈«««À∆∆¿«¿
CLÓ‰‰ ÌeiÒa) Ô„ÚŒB˙ÓL נושא המבארים המאמרים קבוצת ƒ¿»≈∆¿ƒ«∆¿≈

בהמשכים  ˙¯Ë"Òבחסידות ‰M‰ŒL‡¯c17Á"Ú¯˙a ÔÎÂ ,18,( ¿…«»»¿≈¿
Le¯t‰ ‡È·nL האמורÈ‰BfL ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓc ∆≈ƒ«≈¿ƒ»»¿«»»∆ƒ

‰ÎLÓ‰‰ וההתגלות ««¿»»
«¿«≈ÓÏÚÓ‡האלוקית 

‡ÓÏÚÏ ‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿»¿»
ÌÏBÚÓ eÈ‰c ,‡ÈÏb˙‡c¿ƒ¿«¿»¿«¿≈»
‰f‰ ÌÏBÚÏ ‡a‰«»»»«∆
,ÛÈÒBÓe ,(¯‰f‰ Le¯Ùk)¿≈«…«ƒ

,ÌB˜ÓŒÏkÓe שעל למרות ƒ»»
של  הפנימית המשמעות פי

המשכה  על מדובר הדברים

למטה  ≈«¿dÈËLtמלמעלה
‡¯˜c של הפשוט הפירוש ƒ¿»
ÚÂ„הפסוק  ÌÏBÚ‰ ÔÓƒ»»¿«

eÈÈ‰ ÌÏBÚ‰ מבורך שה' »»«¿
ומתעלה  הולך ומאיר ואורו

ÌÏBÚ‰ „Ú ‰f‰ ÌÏBÚ‰Ó≈»»«∆«»»
,‡a‰ מלמטה העלאה היינו «»
ÔÓלמעלה Ô˙BÈ Ìb¯z ÔÎÂ¿≈ƒ¿≈»»ƒ

‡ÓÏÚ „ÚÂ ÔÈ„‰ ‡ÓÏÚ»¿»»≈¿«»¿»
,È˙‡c ועד הזה מהעולם ¿»ƒ

הבא  L¯tהעולם ÔÎÂ¿≈≈≈
CÂ˙Óe) ÌL È"L¯ הרבי «ƒ»¿«≈

לעיל  הנזכרים במאמרים הרש"ב

‰ÌÈLe¯Ètבין פירוש ·' , «≈ƒ
הפשוט, והפירוש הזוהר

„ ÛÈÚÒ ÔÓ˜Ï„k.( ƒ¿¿«»¿ƒ
eÈˆÓ ‰Ê ÔÈÚaL ¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆¿ƒ¿»∆»ƒ
¯"eÓ„‡ ˜"k ‡˜ÂcL∆«¿»¿«¿

הרש"ב  ∆≈«¿Ô„ÚŒB˙ÓLƒהרבי
צדק  הצמח מאדמו"ר (שבשונה

במאמרי  לכתוב הרבה לא

והערות  ביאורים שלו החסידות

שבתורה) הנגלה ≈¿BÚÓ¯¯בחלק
‰¯B˙c ‰Ï‚pa ‰Ï‡L ÏÚ«¿≈»«ƒ¿∆¿»

זה. Le¯Èt‰Ïבנושא Ú‚Ba ,‰p‰c"העולם ועד העולם "מן הפסוק של ¿ƒ≈¿≈«¿«≈
-'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ‡È·Ó ,‡a‰ ÌÏBÚÏ „Ú ‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ19Ó‰ ƒ»»«∆«»»«»≈ƒ«∆«∆∆«

'˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ'a ·e˙kL20‡e‰ ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔnL , ∆»«¬»»«¬»∆ƒ»»¿«»»
ÚahÓנוסח אותו e‰eÚ·hLלשון, ŒÂÈÏÚשקבעו CÏn‰ „Âc «¿≈∆¿»»ƒ«∆∆»»
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מּזמן  - העֹולם מן ּדהינּו ּדינֹו, ּובית עליוֿהּׁשלֹום ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמל
ּבבית  אבל הּמׁשיח. ימֹות - העֹולם ועד הראׁשֹון, ְְְֲִִִַַַַָָָָָָָאדם

ּבֹו ׁשחסרּו ּדברים חמּׁשה ּבׁשביל חֹותמין 21ׁשני, היּו לא , ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָֹ
ליֹוׁשנֹו. הּדבר החזירּו ואחרּֿכ העֹולם, מן ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָּתחּלה
העֹולם  מן ׁשּמפרׁש, נראה ׁשּמּזה צדק', ה'צמח ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָוכֹותב
הּבא  העֹולם ועד הּמלכּות, ספירת ׁשהּוא הּזה מהעֹולם -ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשחסרּו ׁשני ּבבית ולכן עּלאה, ה' הּבינה, ספירת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהּוא

ּדברים  ה' עּלאה 21ּבֹו ה' חֹותמין 22ׁשּמּבחינת היּו לא , ְְְִִִִִֶַָָָָֹ
 ֿ נׁשמתֹו אדמּו"ר ּכ"ק ּכֹותב זה ועל העֹולם. ועד ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָּתחּלה

ׁשּבבית 18עדן  ּובּגמרא ּבּמׁשנה ּפרׁש ּדרׁש"י צריֿעּיּון, : ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּׁשעזרא  מה הּוא כּו' והתקינּו העֹולם, מן אמרּו ְְְְִִִִֶֶַָָָָראׁשֹון
ּכמֹו (ּודלא העֹולם ועד העֹולם מן לֹומר ׁשני ּבבית ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּתּקן
מן  אמרּו ראׁשֹון ּבבית ׁשּכבר מאמרֹות' ּב'עׂשרה ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָׁשּכתב

העֹולם). ועד ְַָָָָהעֹולם

LÈÂּבפרּוׁש צדק' ה'צמח ׁשּכתב למה ּבנֹוגע להֹוסיף ¿≈ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ׁשחסרּו ׁשני ׁשּבבית מאמרֹות', ּב'עׂשרה ּׁשּכתב ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמה
ּתחּלה  חֹותמין היּו לא עּלאה ה' ׁשּמּבחינת ּדברים ה' ְְְְִִִִִִֶַָָָָָֹּבֹו

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי מבאר ּדה ּנה, העֹולם. ֿ 23ועד יֹום ּבענין ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹ
היּו ּבּמקּדׁש ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל ראׁשֿהּׁשנה ׁשל ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹטֹוב

ּבּמדינה  לא אבל ּדרּבה 24ּתֹוקעין ּגזרה מּׁשּום ׁשּגזרה 25, , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
הּוא  הּׁשֹופר ׁשּסֹוד ּדכיון ׁשני, ּבית ּבזמן היתה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָזֹו

הּתענּוג,26ּבּבינה  ּבחינת ּומתּגּלה  נמׁש ׁשּבזה , ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
ּבבינה  הּוא  עּתיק ׁשֹופר 27ּדהתּגּלּות ּתקיעת אין לכן , ְְְְִִִִֵֵַַַָָָ

מּצד  הּתענּוג ּגּלּוי נמׁש ּבׁשּבת ּכי הּׁשּבת, את ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָּדֹוחה
ּגם  ּתֹוקעין היּו ראׁשֹון ּבית ּבזמן ּומּכלֿמקֹום ְְְִִִִִַַַַָָָעצמֹו.
 ֿ ּבראׁש הּׁשֹופר ׁשעלֿידי הּתענּוג ׁשהמׁשכת לפי ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבׁשּבת,
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הּמאיר  הּתענּוג מּבחינת מבּדלת מּבחינה היא ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻהּׁשנה
עילאה  ה' ּבחינת חסר היה ׁשּבֹו ׁשני ּבבית ורק ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבׁשּבת.
אז  נמׁש לא ּבלבד), ּתּתאה ה' מּבחינת (והיה ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָֹדבינה
הּׁשֹופר  עלֿידי הּנמׁש העליֹון הּיֹותר הּתענּוג ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָּכלּֿכ
רק  ׁשּזהּו אּלא ּבבינה). הּוא עּתיק ׁשהתּגּלּות ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָ(ּכּנ"ל
הּמקּדׁש ׁשּבבית ּכיון ּתֹוקעין, היּו ּבּמקּדׁש אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבּמדינה,
עלֿידי  ּגם הּתענּוג ּגּלּוי להמׁשי יכֹולים הי ּו ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָעצמֹו

ּכבּתּה ּכאּמה ּבענין (וכּידּוע ּתּתאה ה' ורק 28הּמלכּות, ,( ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָ
ועלּֿפיֿזה, הּגבּולין. ּבכל זה להמׁשי יכֹולים היּו ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹלא
ה' ׁשּמּבחינת ּדברים ה' ּבֹו ׁשחסרּו ׁשני ּבבית ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּגם
עלֿידי  ּגם הּתענּוג ּגּלּוי להמׁשי יכֹולים היּו ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָעּלאה,
מן  אֹומרים היּו עצמֹו הּמקּדׁש ּבבית הּנה ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָהּמלכּות,

העֹולם. ועד ְַָָָָהעֹולם

לב'CÈLÓÓeד) ּבנֹוגע נׁשמתֹוֿעדן אדמּו"ר ּכ"ק «¿ƒְְְְְִֵֵֶַַָ
ועד  העֹולם מן ּׁשּכתּוב ּבמה ְְִִֵֶַַַָָָהּפרּוׁשים
ׁשּבּפירּוׁש הענינים ׁשני והם אמת. ׁשּׁשניהם ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהעֹולם,
ה'צמח  ּכבאּור למּטה, ּומּלמעלה למעלה מּלמּטה ,ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָּברּו
ּדברּו הא', ּבפרּוׁש לבאר ּומֹוסיף א). (סעיף הּנ"ל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָצדק'
אי מּובן, אינֹו (ּדלכאֹורה למעלה מּלמּטה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָׁשהּוא
למּטה, מּלמעלה המׁשכה ּדהינּו, הוי', ּברּו ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָיתּפרׁש

ׁשּזהּו למעלה), מּלמּטה ׁשהּוא לענין ּבחינת ּבנֹוגע ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּדבכדי  ּדלתּתא, אתערּותא לעֹורר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָאתערּותאֿדלעילא
צריכה  ּדלתּתא, ּדאתערּותא מין ֿנּוקבין העלאת ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשּתהיה
ׁשּמצינּו ועלּֿדר] מּלמעלה המׁשכה זה על ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָלהיֹות
ׁשּבׁשביל  ׁשּבּתא, ּבמעלי למעלה מּלמּטה העלּיה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבענין
ענין  ׁשּזהּו מּלמעלה, ּכח נתינת ּתחּלה להיֹות צרי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹזה
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ט e"kyz'd ,elqk ycegd mikxan ,dxy iig zyxt zay

הּמאיר  הּתענּוג מּבחינת מבּדלת מּבחינה היא ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻהּׁשנה
עילאה  ה' ּבחינת חסר היה ׁשּבֹו ׁשני ּבבית ורק ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבׁשּבת.
אז  נמׁש לא ּבלבד), ּתּתאה ה' מּבחינת (והיה ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָֹדבינה
הּׁשֹופר  עלֿידי הּנמׁש העליֹון הּיֹותר הּתענּוג ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָּכלּֿכ
רק  ׁשּזהּו אּלא ּבבינה). הּוא עּתיק ׁשהתּגּלּות ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָ(ּכּנ"ל
הּמקּדׁש ׁשּבבית ּכיון ּתֹוקעין, היּו ּבּמקּדׁש אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבּמדינה,
עלֿידי  ּגם הּתענּוג ּגּלּוי להמׁשי יכֹולים הי ּו ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָעצמֹו

ּכבּתּה ּכאּמה ּבענין (וכּידּוע ּתּתאה ה' ורק 28הּמלכּות, ,( ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָ
ועלּֿפיֿזה, הּגבּולין. ּבכל זה להמׁשי יכֹולים היּו ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹלא
ה' ׁשּמּבחינת ּדברים ה' ּבֹו ׁשחסרּו ׁשני ּבבית ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּגם
עלֿידי  ּגם הּתענּוג ּגּלּוי להמׁשי יכֹולים היּו ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָעּלאה,
מן  אֹומרים היּו עצמֹו הּמקּדׁש ּבבית הּנה ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָהּמלכּות,

העֹולם. ועד ְַָָָָהעֹולם

לב'CÈLÓÓeד) ּבנֹוגע נׁשמתֹוֿעדן אדמּו"ר ּכ"ק «¿ƒְְְְְִֵֵֶַַָ
ועד  העֹולם מן ּׁשּכתּוב ּבמה ְְִִֵֶַַַָָָהּפרּוׁשים
ׁשּבּפירּוׁש הענינים ׁשני והם אמת. ׁשּׁשניהם ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהעֹולם,
ה'צמח  ּכבאּור למּטה, ּומּלמעלה למעלה מּלמּטה ,ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָּברּו
ּדברּו הא', ּבפרּוׁש לבאר ּומֹוסיף א). (סעיף הּנ"ל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָצדק'
אי מּובן, אינֹו (ּדלכאֹורה למעלה מּלמּטה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָׁשהּוא
למּטה, מּלמעלה המׁשכה ּדהינּו, הוי', ּברּו ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָיתּפרׁש

ׁשּזהּו למעלה), מּלמּטה ׁשהּוא לענין ּבחינת ּבנֹוגע ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּדבכדי  ּדלתּתא, אתערּותא לעֹורר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָאתערּותאֿדלעילא
צריכה  ּדלתּתא, ּדאתערּותא מין ֿנּוקבין העלאת ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשּתהיה
ׁשּמצינּו ועלּֿדר] מּלמעלה המׁשכה זה על ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָלהיֹות
ׁשּבׁשביל  ׁשּבּתא, ּבמעלי למעלה מּלמּטה העלּיה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבענין
ענין  ׁשּזהּו מּלמעלה, ּכח נתינת ּתחּלה להיֹות צרי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹזה
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בין  הבדל שיש כשם אחרונה,

דמיון  יש זאת בכל והבת, האם

‰eÈביניהם) ‡Ï ˜¯Â ,¿«…»
ÏÎa ‰Ê CÈLÓ‰Ï ÌÈÏBÎÈ¿ƒ¿«¿ƒ∆¿»

ÔÈÏe·b‰.המקדש לבית מחוץ «¿ƒ
˙È·a ÌbL ,‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆∆«¿«ƒ

,‰‡lÚ '‰ ˙ÈÁanL ÌÈ¯·c '‰ Ba e¯ÒÁL ÈL הייתה ולא ≈ƒ∆»¿¿»ƒ∆ƒ¿ƒ«ƒ»»
בשלימות  הבינה ספירת של Èelbהתגלות CÈLÓ‰Ï ÌÈÏBÎÈ eÈ‰»¿ƒ¿«¿ƒƒ

‚eÚz‰ נמוכהאם יותר בדרגה È·a˙כי ‰p‰ ,˙eÎÏn‰ È„ÈŒÏÚ Ìb ««¬««¿≈««¿ƒ≈¿≈
BÓˆÚ Lc˜n‰ כןÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ שני בבית ÚÂ„גם ÌÏBÚ‰ ÔÓ «ƒ¿»«¿»¿ƒƒ»»¿«

ÌÏBÚ‰.המלכות ספירת ועד הבינה מספירת היינו »»
ÌÈLe¯t‰ '·Ï Ú‚Ba Ô„ÚŒB˙ÓL ¯"eÓ„‡ ˜"k CÈLÓÓe („«¿ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆¿≈«¿«≈ƒ

,ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ ·e˙kM ‰Óa להעלאה שהכוונה האחד ¿«∆»ƒ»»¿«»»

למטה מלמעלה להמשכה שהכוונה והשני למעלה ‡Ó˙מלמטה Ì‰ÈML∆¿≈∆¡∆
קיימים.ושני  עם Ì‰Âהעניינים ומתאימים מקבילים הללו הפירושים שני ¿≈

Ce¯a Le¯ÈtaL ÌÈÈÚ‰ ÈL והמשכת התגלות שעניינו בכלל, ¿≈»ƒ¿»ƒ∆«≈»
הללו  האופנים שני את יש בזה שגם ÏÚÓÏ‰אלוקות ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»

¯e‡·k ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓeƒ¿«¿»¿«»¿≈
Ï"p‰ '˜„ˆ ÁÓˆ'‰«∆«∆∆««
¯‡·Ï ÛÈÒBÓe .(‡ ÛÈÚÒ)¿ƒƒ¿»≈
Ce¯·c ,'‡‰ Le¯Ùa¿≈»¿»
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‡e‰L∆ƒ¿«»¿«¿»
,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc)¿ƒ¿»≈»
,'ÈÂ‰ Ce¯a L¯t˙È CÈ‡≈ƒ¿»≈»¬»»
היינו  ש"ברוך" הפירוש לפי

איך  מובן לא למעלה מלמטה

"ברוך  הברכות נוסח את נפרש

הוי'" ‰ÎLÓ‰אתה ,eÈ‰c¿«¿«¿»»
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»
למושג  (בדומה ש'מבריכים'

ב  המשנה ההברכה ובלשון עצים

שפירושו  הגפן" את "המבריך

למטה) מלמעלה העץ כיפוף

אלוקית, התגלות ומורידים

למטה  מלמעלה »≈¿Ú‚Ba"הוי'"
‰hÓlÓ ‡e‰L ÔÈÚÏ¿ƒ¿»∆ƒ¿«»

(‰ÏÚÓÏ את ליישב וכדי ¿«¿»
במאמר  מבואר הזו, השאלה

שהכוונה  האומר שהפירוש

למעלה  מלמטה המשכה לפעולת

הוא  הדברים סדר שאכן כוונתו

למטה  מלמעלה היא שההמשכה

הוי'" "ברוך הביטוי ולכן תחילה

אלא  ÈÁa˙מובן e‰fL∆∆¿ƒ«
‡ÏÈÚÏ„ ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿»»ƒ¿≈»

מלמעלה ≈¿BÚÏ¯¯התעוררות
z˙Ïc‡ולגלות  ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿»»ƒ¿«»

מלמטה, ≈¿È„Î·c¿ƒהתעוררות
ŒÔÈÓ ˙‡ÏÚ‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¬»««ƒ

ÔÈ·˜e מהזכר מקבלת שהנקבה לכך בדומה המקבל, האדם, מצד התעוררות ¿ƒ
,‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡cמלמטה התעוררות של BÈ‰Ï˙בדרך ‰ÎÈ¯ˆ ¿ƒ¿»»ƒ¿«»¿ƒ»ƒ¿

Ê‰תחילה  ÏÚ זה eÈˆnLלצורך C¯cŒÏÚÂ] ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ «∆«¿»»ƒ¿«¿»¿«∆∆∆»ƒ
‰iÏÚ‰ ÔÈÚaומקורן לשורשן העולמות ÈÏÚÓaשל ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ¿ƒ¿«»¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»¿«¬≈

,‡zaL אבל למטה האדם מצד עבודה בזה יש שאמנם השבת, כניסת עם ««»
ÏÚÓlÓ‰,מבואר  Ák ˙È˙ ‰lÁz ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê ÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒ∆»ƒƒ¿¿ƒ»¿ƒ«…«ƒ¿«¿»

‰Ïk ˙‡¯˜Ï È„Bc ‰ÎÏ ÔÈÚ e‰fL29,המקבל שהכלה, שכדי כלומר ∆∆ƒ¿«¿»ƒƒ¿««»
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ּכלה  לקראת ּדֹודי ּבּפרּוׁש29לכה ּבאּור מֹוסיף כן ּוכמֹו .[ ְְְִִִֵֵֵַַַָָ
העבֹודה  ׁשּלאחרי למּטה, מּלמעלה ׁשהּוא ּדברּו ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָהּב'
ההמׁשכה  אזי ּדלתּתא, ּבאתערּותא מיןֿנּוקבין ְְְְְְֲֲִִִִַַַַַַַָָָָָָּדהעלאת
מה  זה על ּומביא יֹותר. נעלה מּמקֹום היא ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמּלמעלה

אין  אֹותּיֹות אני אברכם, ואני ּבחינת 30ּׁשּכתּוב והּוא , ְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָ
זֹו נעלית ׁשּברכה הּברכה, נמׁשכת ׁשּמּׁשם ּדכתר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאין
ההעלאה  עבֹודת עלֿידי נמׁשכת ּדכתר) אין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ(מּבחינת
ּדלעילא  אתערּותא הקּדמת (לאחרי למעלה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָמּלמּטה
נאמר  ּכהנים ׁשּבברּכת וזהּו ּדלתּתא). אתערּותא ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹלעֹורר
הוי', יברכ ּבראׁש, ּברכה ּבּסֹוף. ּוברכה ּבראׁש ְְְְְֲֶַָָָָָָָָָָָֹֹּברכה
ּברּבּוי  הּמלכּות ּדבחינת מיןֿנּוקבין העלאת ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָהּוא
וכיון  ּדלתּתא). אתערּותא לעֹורר ּדלעילא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָ(אתערּותא

ּבתחּלתן  סֹופן הּמלכּות 31ׁשּנעּוץ ּדספירת העלּיה  לכן  , ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ההמׁשכה  נעׂשית ועלֿידיֿזה הּכתר, ּבבחינת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהיא
ואני  ענין ׁשּזהּו הּמלכּות, ּבספירת הּכתר ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַמּבחינת
העֹולם, ועד העֹולם מן ענין ּכן ּגם וזהּו ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָאברכם.
העֹולם  מן מיןֿנּוקבין העלאת להיֹות צריכה ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָׁשּתחּלה
עלֿידי  הן למעלה העלּיֹות ׁשּכל ּכּידּוע ּדוקא, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּזה
ועלֿידיֿזה  למּטה, האדם ּדעבֹודת מיןֿנּוקבין ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָהעלאת
אל  הּבא העֹולם מן למּטה, מּלמעלה ה ּברכה ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָנעׂשית
ּכּנ"ל. הּכתר, מּבחינת ההמׁשכה ׁשּזֹוהי הּזה, ְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהעֹולם
זֹו ׁשּלא הּפרּוׁשים, ב' ּבתוּו ּבאּור נֹוסף ְְִִִֵֵֶֶַַָֹועלּֿפיֿזה
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א.29) צז, ברכה לקו"ת ספ"א.30)ראה אבי"ע) דרושי (שער מב שער חיים עץ פ"א. הכתר) הוא א"ס אם (שער ג שער פרדס ראה

תקה. ע' ח"ב תקס"ו אדה"ז מאמרי א. כח, א. כז, נשא מ"ז.31)לקו"ת פ"א יצירה ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מלמעלה  התעוררות דודי", "לכה תחילה להיות צריך למעלה, מלמטה תתעלה

למטה].

ÛÈÒBÓ ÔÎ BÓÎe הרש"ב e‰L‡הרבי Ce¯·c 'a‰ Le¯ta ¯e‡a ¿≈ƒ≈«≈«¿»∆
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ מלמעלה בדרך והמשכה בהתגלות מדובר שאמנם ƒ¿«¿»¿«»

ההתחלה, זו אכן כי למטה,

אלא  למטה, מלמעלה

‰„B·Ú‰ È¯Á‡lL∆¿«¬≈»¬»
ÔÈ·˜eŒÔÈÓ ˙‡ÏÚ‰c¿«¬»««ƒ¿ƒ
האדם  מצד התעוררות

˙e¯Ú˙‡a‡z˙Ïc ‡ ¿ƒ¿»»ƒ¿«»
דלעילא), האתערותא (בעקבות

‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰ ÈÊ‡¬«««¿»»ƒ¿«¿»
כך אחר ÌB˜nÓשבאה ‡È‰ƒƒ»

¯˙BÈ ‰ÏÚ לעומת «¬∆≈
הראשונה  דלעילא' ה'אתערותא

דלתתא'. ה'אתערותא שלפני

‰Ê ÏÚ ‡È·Óe הרש"ב הרבי ≈ƒ«∆
מאמר  e˙kM·באותו ‰Ó«∆»

כוהנים  ברכת נוסח בסיום בתורה

˙Bi˙B‡ È‡ ,ÌÎ¯·‡ È‡Â«¬ƒ¬»¬≈¬ƒƒ
ÔÈ‡30ÔÈ‡ ˙ÈÁa ‡e‰Â , «ƒ¿¿ƒ««ƒ

¯˙Îc שלמעלה גבוהה דרגה ¿∆∆
ולמעלה  הנבראים מהשגת

'אין' נקראת בעולמות מהתגלות

וגלוי) המושג ל'יש' (בניגוד

ÌMnL הכתר מבחינת ∆ƒ»
והעולמות  מהספירות שלמעלה

‰Î¯a‰המוגבלים  ˙ÎLÓƒ¿∆∆«¿»»
כהנים,של  ««¿∆Î¯aL‰ברכת

) BÊ ˙ÈÏÚ ומקורה ששורשה «¬≈
Îc˙¯)הוא ÔÈ‡ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒ¿∆∆

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓ אמנם שהיא ƒ¿∆∆«¿≈¬«««¬»»ƒ¿«»¿«¿»
(ומצד  ביותר עליונה לבחינה עד 'נוגעת' היא אבל התחתון האדם מצד עבודה

פעולתו את פועל למעלה מלמטה ההעלאה של הגדול הכוח ≈¬»¿È¯Á‡Ïשני
‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ ˙Óc˜‰ כדי מלמעלה BÚÏ¯¯התעוררות «¿»«ƒ¿¬»ƒ¿≈»¿≈
‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ מלמטה ).התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿«»

מבחינת  הוא שמקורה כהנים בברכת המיוחדת המעלה אודות האמור ולפי

כוהנים. ברכת של וחשיבותה במעלתה נוסף עניין יובן ב"כתר", "אין"

¯Ó‡ ÌÈ‰k ˙k¯·aL e‰ÊÂ לשוןL‡¯a ‰Î¯a הברכה בתחילת ¿∆∆¿ƒ¿«…¬ƒ∆¡«¿»»»…
ÛBqa ‰Î¯·e.הברכה ‰e‡בסיום ,'ÈÂ‰ EÎ¯·È ,L‡¯a ‰Î¯a ¿»»«¿»»»…¿»∆¿¬»»

ÔÈ·˜eŒÔÈÓברכה  ˙‡ÏÚ‰ ‰È‰zL היינו ה"נקבה" מצד התעוררות ∆ƒ¿∆«¬»««ƒ¿ƒ
ההשפעה  את ה"מקבל" ‰eÎÏn˙בחינת ˙ÈÁ·c ומהותה תוכנה שזה ƒ¿ƒ«««¿

שההעלאה  היא והברכה העליונות, מהמידות השפע את "מקבלת" להיות

תהיה  זו מהתעוררות כתוצאה האלוקי האור של רב Èea¯aוההתגלות בשפע ¿ƒ
שתהיה ( היא ‡˙e¯Ú˙‡והברכה ¯¯BÚÏ ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»¿≈ƒ¿¬»

Ô˙lÁ˙a ÔÙBÒ ıeÚpL ÔÂÈÎÂ .(‡z˙Ïc31, בין ויש מיוחד קשר ƒ¿«»¿≈»∆»»ƒ¿ƒ»»
"סוף", תחתונה, הכי הדרגה

"תחילה", עליונה, הכי לדרגה

˙¯ÈÙÒc ‰iÏÚ‰ ÔÎÏ»≈»¬ƒ»ƒ¿ƒ«
˙eÎÏn‰ ההעלאה בעקבות ««¿

האדם ÈÁ·a˙מצד ‡È‰ƒƒ¿ƒ«
,¯˙k‰ עליונה הכי הדרגה «∆∆

˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ אחר ¿«¿≈∆«¬≈
ÈÁaÓ˙כך  ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒ«

¯˙k‰ עליונה ÈÙÒa¯˙הכי «∆∆ƒ¿ƒ«
˙eÎÏn‰ הכי הבחינה ««¿

È‡Âתחתונה, ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««¬ƒ
ÌÎ¯·‡"אין" מבחינת הברכה ¬»¬≈

עליונה, הכי מהבחינה שבכתר,

מההעלאה  כתוצאה שבאה

עבודת  שעלֿידי למעלה מלמטה

האדם.

ÔÈÚ Ôk Ìb e‰ÊÂ המשמעות ¿∆«≈ƒ¿«
הפסוק  של ÔÓƒהפנימית

,ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ לפי »»¿«»»
העולם" "מן שהכוונה המפרשים

– העולם" "ועד הזה מהעולם –

הבא  העולם «lÁzL∆¿ƒ‰עד
ראשון  BÈ‰Ï˙בשלב ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿

ÔÈ·˜eŒÔÈÓ ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒ¿ƒ
האדם  מצד ÔÓƒהתעוררות

Úe„ik ,‡˜Âc ‰f‰ ÌÏBÚ‰»»«∆«¿»«»«
˙BiÏÚ‰ ÏkL הבחינות של ∆»»¬ƒ

B·Úc„˙העליונות  ÔÈ·˜eŒÔÈÓ ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚ Ô‰ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿≈«¬»««ƒ¿ƒ«¬«
,‰hÓÏ Ì„‡‰ אם אלוקית התגלות של אופנים שני יש למעלה גם כי »»»¿«»

מצד פעולה עלֿידי למטה מלמעלה המשכה העלאה בדרך בדרך ואם למעלה

(בשונה  וה"עליות" האדם, מצד מפעולה כתוצאה למעלה מלמטה

האדם  מעבודת כתוצאה הן ההעלאה ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰מה"המשכות") עלֿידי ¿«¿≈∆
למעלה  ‰Î¯a‰מלמטה ˙ÈNÚ וההמשכהÔÓ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ «¬≈«¿»»ƒ¿«¿»¿«»ƒ

˙ÈÁaÓ ‰ÎLÓ‰‰ È‰BfL ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ Ï‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»∆»»«∆∆ƒ««¿»»ƒ¿ƒ«
Ï"pk ,¯˙k‰ נעלית המשכה יש מההעלאה שכתוצאה לעיל שנתבאר כפי «∆∆««

ביותר.

ÌÈLe¯t‰ '· CeÂ˙a ¯e‡a ÛÒB ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ העולם "מן בפסוק ¿«ƒ∆»≈¿ƒ«≈ƒ
מלמטה  הבא, העולם ועד הזה "מהעולם שהכוונה – האחד העולם", ועד

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

e"kyz'd ,elqk ycegd mikxan ,dxy iig zyxt zay

אּלא ּב והמׁשכה, ּדהעלאה הענינים ׁשני ׁשּיׁשנם לבד ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּבאה  ׁשההמׁשכה ּכיון לזה, זה וׁשּייכים קׁשּורים ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהם
נעׂשית  ההעלאה, הקּדמת ועלֿידי ההעלאה, ְְְְֲֲֲֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָעלֿידי

יֹותר. נעלית מּמדרגה ְְֲִֵֵֵַַַַָָָההמׁשכה

יׂשראל,ÛÈÒBÓeה) אלקי הוי' ּדברּו הּפרּוׁש לבאר ƒְְְֱֲִֵֵֵֵַָָָָָֹ
ׁשּבדברי  הּפרּוׁשים ב' ׁשמתּוו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַֹּבאפן
ראׁש. לי היינּו ּדיׂשראל א), (סעיף הּנ"ל צדק' ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹה'צמח
ּבכל  נמׁש ּומּמּנּו החּיּות, ּכללּות הּוא ׁשּבראׁש ְְְְִִֶֶַַָָָָֹּוכמֹו
ּבנׁשמֹות  הּוא ההמׁשכה ּכללּות עּקר כן ּכמֹו ּבפרט. ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָאבר
אלקינּו הּברכה נּסח וזהּו ּבעֹולם. נמׁש ּומהם ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻיׂשראל,
ההמׁשכה  ׁשּתחּלת ׁשּלנּו, אלקינּוֿאלקה העֹולם, ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמל
ּומֹוסיף  העֹולם. מל ואחרּֿכ יׂשראל, ּבנׁשמֹות ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהיא
אל  ּכלים הן יׂשראל ׁשּנׁשמֹות לפי הּדבר, טעם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלבאר
נר  ׁשּכתּוב ּכמֹו נר, ּבׁשם הּנׁשמה נקראת ולכן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּגּלּוי,
ׁשמן  הּׁשמן, אל ּכלי ׁשהיא הּנר ּוכמֹו אדם, נׁשמת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהוי'
קדׁש, מׁשחת ׁשמן ׁשּכתּוב ּוכמֹו החכמה, מקֹור ְְְְִֶֶֶֶַַָָָֹהּוא
ׁשהּׁשמן  (והינּו, חכמה ּבחינת הּקדׁש את ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּמֹוׁשח
יׂשראל  ונׁשמֹות הּכתר), ּבחינת הּוא הּקדׁש את ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּמֹוׁשח
ּבנׁשמֹות  היא ההמׁשכה עּקר ולכן האֹור, אל ּכלים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהן
ההעלאה  וכן ּבעֹולם. הּגּלּוי נמׁש ועלֿידם ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָיׂשראל,
ּומעלים  המבררים ׁשהם יׂשראל, נׁשמֹות עלֿידי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָהיא
יׂשראל, אלקי הוי' ּברּו וזהּו ׁשּבעֹולם. הּדברים ּכל ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹאת
עלֿידי  הּוא ההעלאה) והן ההמׁשכה (הן ׁשהּכל ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּכיון

ְִֵָיׂשראל.

הּללּויּֿה,ÌeiÒÂו) אמן העם ּכל ואמר הּוא הּמזמֹור ¿ƒְְְִֵַַַָָָָָָ
מה  לגּבי וחּדּוׁש הֹוספה יׁש זה ְְְִֵֵֶֶַַָָָׁשּבפסּוק
יׂשראל  אלקי הוי' ּברּו מ"א, קאּפיטל ּבסּיּום ְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּׁשּנאמר
ואמר  נאמר לא ׁשּׁשם ואמן, אמן העֹולם ועד ְְְֱֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹמהעֹולם
אמן  צּדיקיא יימרּון הּתרּגּום ׁשּכתב ּוכמֹו העם, ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכל
ועֹוד  העם. ּכל ואמר ּכתיב וכאן ּדוקא, צּדיקים ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָואמן,
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מלמעלה  דאתגליא", לעלמא דאתכסיא "מעלמא שהכוונה והשני למעלה,

ÎLÓ‰Â‰,למטה  ‰‡ÏÚ‰c ÌÈÈÚ‰ ÈL ÌLiL „·Ïa BÊ ‡lL∆…ƒ¿«∆∆¿»¿≈»ƒ¿»ƒ¿«¬»»¿«¿»»
בהתגלות  כי בזה זה קשורים אלא סותרים אינם הפירושים ששני נתבאר לעיל

בלבד  זו שלא מוסיף וכאן ו"המשכה". "העלאה" אופנים, שני יש האלוקות

Ì‰L ‡l‡ האופנים שני ∆»∆≈
ÌÈÎÈiLÂהאמורים  ÌÈ¯eL¿̃ƒ¿«»ƒ

‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈk ,‰ÊÏ ‰Ê∆»∆≈»∆««¿»»
‰‡ÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡a»»«¿≈««¬»»

אותה, ומעוררת »¿ŒÏÚÂשגורמת
,‰‡ÏÚ‰‰ ˙Óc˜‰ È„È¿≈«¿»«««¬»»
באה  שההמשכה לעובדה הודות

העלאה  לה שקדמה לאחר

‰ÎLÓ‰‰ ˙ÈNÚ«¬≈««¿»»
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„nÓƒ«¿≈»«¬≈≈
לה  קדמה שלא המשכה מאשר

דלתתא". ב"אתערותא "העלאה"

ÛÈÒBÓe הרש"ב ‰) הרבי ƒ
‰Le¯tבמאמרו  ¯‡·Ï¿»≈«≈

È˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ce¯·c¿»¬»»¡…≈
CÂe˙ÓL ÔÙ‡a ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿…∆∆¿«≈
È¯·„aL ÌÈLe¯t‰ '·«≈ƒ∆¿ƒ¿≈
Ï"p‰ '˜„ˆ ÁÓˆ'‰«∆«∆∆««

,(‡ ÛÈÚÒ) שהכוונה הפירוש

והפירוש  ראש" "לי לבחינת

אדם", נשמת ה' ל"נר שהכוונה

ומבאר  שהולך ≈«¿Ï‡¯NÈc¿ƒכפי
eÈÈ‰ אותיותL‡¯ ÈÏ ומכאן «¿ƒ…

הענין  תוכן בין מיוחד קשר שיש

הראש. לענין "ישראל" של

‡e‰ L‡¯aL BÓÎe¿∆»…
˙eiÁ‰ ˙eÏÏk בגוף שקיימת ¿»««

מהנפש, CLÓהאדם epnÓeƒ∆ƒ¿»
פרטית ‡·¯חיות ÏÎa¿»≈»

¯wÚ ÔÎ BÓk Ë¯Ùaƒ¿»¿≈ƒ«
‰ÎLÓ‰‰ ˙eÏÏk וגילוי ¿»««¿»»

בעולם  ‰e‡האלוקות
Ì‰Óe ,Ï‡¯NÈ ˙BÓLa¿ƒ¿ƒ¿»≈≈∆

CLÓאלוקות ÌÏBÚa.גילוי ƒ¿»»»
e‰ÊÂ של הפנימית המשמעות ¿∆

CÏÓ eÈ˜Ï‡ ‰Î¯a‰ ÁqÀ»«¿»»¡…≈∆∆
‰˜Ï‡ - eÈ˜Ï‡ ,ÌÏBÚ‰»»¡…≈∆…»

,Ï‡¯NÈ ˙BÓLa ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ˙lÁzL ,elL ֿ הקדוש ולכן ∆»∆¿ƒ«««¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈
ישראל בני של שלנו" "אלוקה נקרא ‰ÌÏBÚברוךֿהוא CÏÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»∆∆»»

באה  היא כך ואחר ישראל בבני היא האלוקות וגילוי החיות ועיקר התחלת כי

העולם. ‰c·¯,לכללות ÌÚË ¯‡·Ï ÛÈÒBÓe בעניינם השני בפירוש ƒ¿»≈«««»»
הוא  ישראל מבני הוא הגילוי שעיקר לכך שהטעם ישראל בני של המיוחד

ÌÈÏk Ô‰ Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL ÈÙÏ ומתאימים ‰Èelbראויים Ï‡ ויש ¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿»≈≈≈ƒ∆«ƒ
אותו, לקלוט היכולת את BÓkלהם ,¯ ÌLa ‰ÓLp‰ ˙‡¯˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿≈«¿»»¿≈≈¿

¯p‰ BÓÎe ,Ì„‡ ˙ÓL 'ÈÂ‰ ¯ ·e˙kL הפמוטÈÏk ‡È‰L ∆»≈¬»»ƒ¿«»»¿«≈∆ƒ¿ƒ
ÔÓLוראוי מתאים  ,ÔÓM‰ Ï‡ ברוחניותBÓÎe ,‰ÓÎÁ‰ ¯B˜Ó ‡e‰ ∆«∆∆∆∆¿«»¿»¿

˙ÁLÓ ÔÓL ·e˙kL∆»∆∆ƒ¿«
L„w‰ ˙‡ ÁLBnL ,L„…̃∆∆≈«∆«…∆
,eÈ‰Â) ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»¿«¿
˙‡ ÁLBnL ÔÓM‰L∆«∆∆∆≈«∆
¯˙k‰ ˙ÈÁa ‡e‰ L„w‰«…∆¿ƒ««∆∆
המקדש  כלי שבמשיחת כשם

היא  הדברים משמעות בשמן

משבח  לקודש שמעל שהשמן

את  ומגדיל הקודש את

Ï‡¯NÈקדושתו  ˙BÓLÂ ,(¿ƒ¿ƒ¿»≈
¯B‡‰ Ï‡ ÌÈÏk Ô‰ האלוקי ≈≈ƒ∆»
לשמן, שנמשל ≈«¿ÔÎÏÂהנעלה

‰ÎLÓ‰‰ ¯wÚ והתגלות ƒ«««¿»»
בעולם  È‰ƒ‡האלוקות

ŒÏÚÂ ,Ï‡¯NÈ ˙BÓLa¿ƒ¿ƒ¿»≈¿«
.ÌÏBÚa Èelb‰ CLÓ Ì„È»»ƒ¿»«ƒ»»

‰‡ÏÚ‰‰ ÔÎÂ עניני של ¿≈««¬»»
לאלוקות לקרבם È‰ƒ‡העולם

,Ï‡¯NÈ ˙BÓL È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈
Ì‰L'ה עבודת  באמצעות ∆≈

הגשמיים  הדברים עם מגע מתוך

ÌÈ¯¯·Ó‰ הטוב את מפרידים  «¿»¿ƒ
הרע  Ïkמן ˙‡ ÌÈÏÚÓe«¬ƒ∆»

ÌÏBÚaL ÌÈ¯·c‰.לקדושה «¿»ƒ∆»»
È˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ce¯a e‰ÊÂ¿∆»¬»»¡…≈
Ô‰) Ïk‰L ÔÂÈk ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈»∆«…≈

‰ÎLÓ‰‰ האלוקי האור של ««¿»»
למטה  מלמעלה בדרך בעולם

‰‡ÏÚ‰‰ Ô‰Â הדברים של ¿≈««¬»»
לאלוקות  וקירובם )הגשמיים
.Ï‡¯NÈ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈ƒ¿»≈

¯BÓÊn‰ ÌeiÒÂ (Â ק"ו פרק ¿ƒ«ƒ¿
למספר  המתאים בתהלים,

בשנה  הרש"ב הרבי של שנותיו

תשכ"ו, Ïkזו, ¯Ó‡Â ‡e‰¿»«»
,dŒÈeÏl‰ ÔÓ‡ ÌÚ‰»»»≈«¿»
‰ÙÒB‰ LÈ ‰Ê ˜eÒÙaL∆¿»∆≈»»

¯Ó‡pM ‰Ó Èa‚Ï LecÁÂ לזה דומה בסגנון ˜‡ÏËÈtבפסוק ÌeiÒa ¿ƒ¿«≈«∆∆¡«¿ƒ»ƒ¿
ÔÓ‡ ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰Ó Ï‡¯NÈ È˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ce¯a ,‡"Ó»¬»»¡…≈ƒ¿»≈≈»»¿«»»»≈
Ìeb¯z‰ ·˙kL BÓÎe ,ÌÚ‰ Ïk ¯Ó‡Â ¯Ó‡ ‡Ï ÌML ,ÔÓ‡Â¿»≈∆»…∆¡«¿»«»»»¿∆»«««¿

מ"א  ˆÈ˜Èc‡בפרק Ôe¯ÓÈÈ הצדיקים ˆÌÈ˜Ècיאמרו ,ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ≈¿«ƒ«»»≈¿»≈«ƒƒ
ÌÚ‰ Ïk ¯Ó‡Â ·È˙k Ô‡ÎÂ ,‡˜Âc חידוש וזהו הצדיקים רק ולא «¿»¿»¿ƒ¿»«»»»
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אּלא ּב והמׁשכה, ּדהעלאה הענינים ׁשני ׁשּיׁשנם לבד ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּבאה  ׁשההמׁשכה ּכיון לזה, זה וׁשּייכים קׁשּורים ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהם
נעׂשית  ההעלאה, הקּדמת ועלֿידי ההעלאה, ְְְְֲֲֲֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָעלֿידי

יֹותר. נעלית מּמדרגה ְְֲִֵֵֵַַַַָָָההמׁשכה

יׂשראל,ÛÈÒBÓeה) אלקי הוי' ּדברּו הּפרּוׁש לבאר ƒְְְֱֲִֵֵֵֵַָָָָָֹ
ׁשּבדברי  הּפרּוׁשים ב' ׁשמתּוו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַֹּבאפן
ראׁש. לי היינּו ּדיׂשראל א), (סעיף הּנ"ל צדק' ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹה'צמח
ּבכל  נמׁש ּומּמּנּו החּיּות, ּכללּות הּוא ׁשּבראׁש ְְְְִִֶֶַַָָָָֹּוכמֹו
ּבנׁשמֹות  הּוא ההמׁשכה ּכללּות עּקר כן ּכמֹו ּבפרט. ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָאבר
אלקינּו הּברכה נּסח וזהּו ּבעֹולם. נמׁש ּומהם ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻיׂשראל,
ההמׁשכה  ׁשּתחּלת ׁשּלנּו, אלקינּוֿאלקה העֹולם, ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמל
ּומֹוסיף  העֹולם. מל ואחרּֿכ יׂשראל, ּבנׁשמֹות ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהיא
אל  ּכלים הן יׂשראל ׁשּנׁשמֹות לפי הּדבר, טעם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלבאר
נר  ׁשּכתּוב ּכמֹו נר, ּבׁשם הּנׁשמה נקראת ולכן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּגּלּוי,
ׁשמן  הּׁשמן, אל ּכלי ׁשהיא הּנר ּוכמֹו אדם, נׁשמת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהוי'
קדׁש, מׁשחת ׁשמן ׁשּכתּוב ּוכמֹו החכמה, מקֹור ְְְְִֶֶֶֶַַָָָֹהּוא
ׁשהּׁשמן  (והינּו, חכמה ּבחינת הּקדׁש את ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּמֹוׁשח
יׂשראל  ונׁשמֹות הּכתר), ּבחינת הּוא הּקדׁש את ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּמֹוׁשח
ּבנׁשמֹות  היא ההמׁשכה עּקר ולכן האֹור, אל ּכלים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהן
ההעלאה  וכן ּבעֹולם. הּגּלּוי נמׁש ועלֿידם ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָיׂשראל,
ּומעלים  המבררים ׁשהם יׂשראל, נׁשמֹות עלֿידי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָהיא
יׂשראל, אלקי הוי' ּברּו וזהּו ׁשּבעֹולם. הּדברים ּכל ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹאת
עלֿידי  הּוא ההעלאה) והן ההמׁשכה (הן ׁשהּכל ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּכיון

ְִֵָיׂשראל.

הּללּויּֿה,ÌeiÒÂו) אמן העם ּכל ואמר הּוא הּמזמֹור ¿ƒְְְִֵַַַָָָָָָ
מה  לגּבי וחּדּוׁש הֹוספה יׁש זה ְְְִֵֵֶֶַַָָָׁשּבפסּוק
יׂשראל  אלקי הוי' ּברּו מ"א, קאּפיטל ּבסּיּום ְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּׁשּנאמר
ואמר  נאמר לא ׁשּׁשם ואמן, אמן העֹולם ועד ְְְֱֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹמהעֹולם
אמן  צּדיקיא יימרּון הּתרּגּום ׁשּכתב ּוכמֹו העם, ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכל
ועֹוד  העם. ּכל ואמר ּכתיב וכאן ּדוקא, צּדיקים ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָואמן,
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מלמעלה  דאתגליא", לעלמא דאתכסיא "מעלמא שהכוונה והשני למעלה,

ÎLÓ‰Â‰,למטה  ‰‡ÏÚ‰c ÌÈÈÚ‰ ÈL ÌLiL „·Ïa BÊ ‡lL∆…ƒ¿«∆∆¿»¿≈»ƒ¿»ƒ¿«¬»»¿«¿»»
בהתגלות  כי בזה זה קשורים אלא סותרים אינם הפירושים ששני נתבאר לעיל

בלבד  זו שלא מוסיף וכאן ו"המשכה". "העלאה" אופנים, שני יש האלוקות

Ì‰L ‡l‡ האופנים שני ∆»∆≈
ÌÈÎÈiLÂהאמורים  ÌÈ¯eL¿̃ƒ¿«»ƒ

‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈk ,‰ÊÏ ‰Ê∆»∆≈»∆««¿»»
‰‡ÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡a»»«¿≈««¬»»

אותה, ומעוררת »¿ŒÏÚÂשגורמת
,‰‡ÏÚ‰‰ ˙Óc˜‰ È„È¿≈«¿»«««¬»»
באה  שההמשכה לעובדה הודות

העלאה  לה שקדמה לאחר

‰ÎLÓ‰‰ ˙ÈNÚ«¬≈««¿»»
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„nÓƒ«¿≈»«¬≈≈
לה  קדמה שלא המשכה מאשר

דלתתא". ב"אתערותא "העלאה"

ÛÈÒBÓe הרש"ב ‰) הרבי ƒ
‰Le¯tבמאמרו  ¯‡·Ï¿»≈«≈

È˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ce¯·c¿»¬»»¡…≈
CÂe˙ÓL ÔÙ‡a ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿…∆∆¿«≈
È¯·„aL ÌÈLe¯t‰ '·«≈ƒ∆¿ƒ¿≈
Ï"p‰ '˜„ˆ ÁÓˆ'‰«∆«∆∆««

,(‡ ÛÈÚÒ) שהכוונה הפירוש

והפירוש  ראש" "לי לבחינת

אדם", נשמת ה' ל"נר שהכוונה

ומבאר  שהולך ≈«¿Ï‡¯NÈc¿ƒכפי
eÈÈ‰ אותיותL‡¯ ÈÏ ומכאן «¿ƒ…

הענין  תוכן בין מיוחד קשר שיש

הראש. לענין "ישראל" של

‡e‰ L‡¯aL BÓÎe¿∆»…
˙eiÁ‰ ˙eÏÏk בגוף שקיימת ¿»««

מהנפש, CLÓהאדם epnÓeƒ∆ƒ¿»
פרטית ‡·¯חיות ÏÎa¿»≈»

¯wÚ ÔÎ BÓk Ë¯Ùaƒ¿»¿≈ƒ«
‰ÎLÓ‰‰ ˙eÏÏk וגילוי ¿»««¿»»

בעולם  ‰e‡האלוקות
Ì‰Óe ,Ï‡¯NÈ ˙BÓLa¿ƒ¿ƒ¿»≈≈∆

CLÓאלוקות ÌÏBÚa.גילוי ƒ¿»»»
e‰ÊÂ של הפנימית המשמעות ¿∆

CÏÓ eÈ˜Ï‡ ‰Î¯a‰ ÁqÀ»«¿»»¡…≈∆∆
‰˜Ï‡ - eÈ˜Ï‡ ,ÌÏBÚ‰»»¡…≈∆…»

,Ï‡¯NÈ ˙BÓLa ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ˙lÁzL ,elL ֿ הקדוש ולכן ∆»∆¿ƒ«««¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈
ישראל בני של שלנו" "אלוקה נקרא ‰ÌÏBÚברוךֿהוא CÏÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»∆∆»»

באה  היא כך ואחר ישראל בבני היא האלוקות וגילוי החיות ועיקר התחלת כי

העולם. ‰c·¯,לכללות ÌÚË ¯‡·Ï ÛÈÒBÓe בעניינם השני בפירוש ƒ¿»≈«««»»
הוא  ישראל מבני הוא הגילוי שעיקר לכך שהטעם ישראל בני של המיוחד

ÌÈÏk Ô‰ Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL ÈÙÏ ומתאימים ‰Èelbראויים Ï‡ ויש ¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿»≈≈≈ƒ∆«ƒ
אותו, לקלוט היכולת את BÓkלהם ,¯ ÌLa ‰ÓLp‰ ˙‡¯˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿≈«¿»»¿≈≈¿

¯p‰ BÓÎe ,Ì„‡ ˙ÓL 'ÈÂ‰ ¯ ·e˙kL הפמוטÈÏk ‡È‰L ∆»≈¬»»ƒ¿«»»¿«≈∆ƒ¿ƒ
ÔÓLוראוי מתאים  ,ÔÓM‰ Ï‡ ברוחניותBÓÎe ,‰ÓÎÁ‰ ¯B˜Ó ‡e‰ ∆«∆∆∆∆¿«»¿»¿

˙ÁLÓ ÔÓL ·e˙kL∆»∆∆ƒ¿«
L„w‰ ˙‡ ÁLBnL ,L„…̃∆∆≈«∆«…∆
,eÈ‰Â) ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»¿«¿
˙‡ ÁLBnL ÔÓM‰L∆«∆∆∆≈«∆
¯˙k‰ ˙ÈÁa ‡e‰ L„w‰«…∆¿ƒ««∆∆
המקדש  כלי שבמשיחת כשם

היא  הדברים משמעות בשמן

משבח  לקודש שמעל שהשמן

את  ומגדיל הקודש את

Ï‡¯NÈקדושתו  ˙BÓLÂ ,(¿ƒ¿ƒ¿»≈
¯B‡‰ Ï‡ ÌÈÏk Ô‰ האלוקי ≈≈ƒ∆»
לשמן, שנמשל ≈«¿ÔÎÏÂהנעלה

‰ÎLÓ‰‰ ¯wÚ והתגלות ƒ«««¿»»
בעולם  È‰ƒ‡האלוקות

ŒÏÚÂ ,Ï‡¯NÈ ˙BÓLa¿ƒ¿ƒ¿»≈¿«
.ÌÏBÚa Èelb‰ CLÓ Ì„È»»ƒ¿»«ƒ»»

‰‡ÏÚ‰‰ ÔÎÂ עניני של ¿≈««¬»»
לאלוקות לקרבם È‰ƒ‡העולם

,Ï‡¯NÈ ˙BÓL È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈
Ì‰L'ה עבודת  באמצעות ∆≈

הגשמיים  הדברים עם מגע מתוך

ÌÈ¯¯·Ó‰ הטוב את מפרידים  «¿»¿ƒ
הרע  Ïkמן ˙‡ ÌÈÏÚÓe«¬ƒ∆»

ÌÏBÚaL ÌÈ¯·c‰.לקדושה «¿»ƒ∆»»
È˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ce¯a e‰ÊÂ¿∆»¬»»¡…≈
Ô‰) Ïk‰L ÔÂÈk ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈»∆«…≈

‰ÎLÓ‰‰ האלוקי האור של ««¿»»
למטה  מלמעלה בדרך בעולם

‰‡ÏÚ‰‰ Ô‰Â הדברים של ¿≈««¬»»
לאלוקות  וקירובם )הגשמיים
.Ï‡¯NÈ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈ƒ¿»≈

¯BÓÊn‰ ÌeiÒÂ (Â ק"ו פרק ¿ƒ«ƒ¿
למספר  המתאים בתהלים,

בשנה  הרש"ב הרבי של שנותיו

תשכ"ו, Ïkזו, ¯Ó‡Â ‡e‰¿»«»
,dŒÈeÏl‰ ÔÓ‡ ÌÚ‰»»»≈«¿»
‰ÙÒB‰ LÈ ‰Ê ˜eÒÙaL∆¿»∆≈»»

¯Ó‡pM ‰Ó Èa‚Ï LecÁÂ לזה דומה בסגנון ˜‡ÏËÈtבפסוק ÌeiÒa ¿ƒ¿«≈«∆∆¡«¿ƒ»ƒ¿
ÔÓ‡ ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰Ó Ï‡¯NÈ È˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ce¯a ,‡"Ó»¬»»¡…≈ƒ¿»≈≈»»¿«»»»≈
Ìeb¯z‰ ·˙kL BÓÎe ,ÌÚ‰ Ïk ¯Ó‡Â ¯Ó‡ ‡Ï ÌML ,ÔÓ‡Â¿»≈∆»…∆¡«¿»«»»»¿∆»«««¿

מ"א  ˆÈ˜Èc‡בפרק Ôe¯ÓÈÈ הצדיקים ˆÌÈ˜Ècיאמרו ,ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ≈¿«ƒ«»»≈¿»≈«ƒƒ
ÌÚ‰ Ïk ¯Ó‡Â ·È˙k Ô‡ÎÂ ,‡˜Âc חידוש וזהו הצדיקים רק ולא «¿»¿»¿ƒ¿»«»»»
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ונמצא, הּמזמֹור, התחלת ּכמֹו הּללּויּֿה, ׁשחֹותם ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹזאת,
מה  מרּמז ׁשּבזה י"ה, ּפעמים ב' נאמר זה ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשּבמזמֹור

ּכמֹו32ּׁשּכתּוב  ּדלא י"ה, ּפעמים ב' יהיה, ההּוא ּבּיֹום ְְְְִִֶֶַַָָֹ
(מלכּות) אחרֹונה ׁשה"א ו"ה, ּדי"ה הענין ׁשּיׁשנֹו ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָעכׁשו
ב' ּכתיב לבֹוא לעתיד אבל (ז"א), וא"ו מאֹות ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָמקּבלת
יּו"ד  מאֹות ּתקּבל אחרֹונה ה"א ׁשּגם י"ה, ְְֲִֵֵֵֶַַַָָּפעמים

(ּבינה) ראׁשֹונה ה"א ּכמֹו הענין 33(חכמה), ּגם וזהּו . ְְְְִִִֵֶַָָָָָָ
עּלאה  ׁשּבעלמא הּגּלּוי ׁשאֹותֹו העֹולם, ועד העֹולם ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָּדמן

(מלכּות) ּתּתאה ּבעלמא ּגם יהיה יהיה 34(ּבינה) זה וכל . ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר  ּגּלּוי, לא 35ּבאפן ה ּזה ׁשּבעֹולם ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּבאל"ף  ונקרא ּבי"ה אני נכּתב נקרא, אני נכּתב ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶָָָָָּכׁשאני
ּכן  - ּבי"ה ונקרא ּבי"ה נכּתב הּבא לעֹולם אבל ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָּדל"ת,
מּמׁש. ּבקרֹוב ויגאלנּו יבֹוא צדק, ּגֹואל ּבביאת לנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּתהיה
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בני  לכללות אלוקות וגילוי המשכה שיש היא הדברים משמעות כי והוספה

שבהם. לצדיקים רק ולא ישראל

Ì˙BÁL ,˙‡Ê „BÚÂ ק"ו בפרק ‰˙ÏÁ˙כאן BÓk ,dŒÈeÏl‰ ¿…∆≈«¿»¿«¿»«
,‰"È ÌÈÓÚt '· ¯Ó‡ ‰Ê ¯BÓÊÓaL ,‡ˆÓÂ ,¯BÓÊn‰ פעם «ƒ¿¿ƒ¿»∆¿ƒ¿∆∆¡«¿»ƒ

בסופו  שניה ופעם בראשו אחת

‰Ó Ên¯Ó ‰ÊaL∆»∆¿À»«
·e˙kM32‡e‰‰ ÌBia ∆»««

,‰"È ÌÈÓÚt '· ,‰È‰Èƒ¿∆¿»ƒ
BLiL ÂLÎÚ BÓk ‡Ïc¿…¿«¿»∆∆¿

,‰"Â ‰"Èc ÔÈÚ‰ לפני כיום »ƒ¿»¿
יהיה" ההוא "ביום היעוד קיום

– י"ה מאותיות מורכב הוי' שם

‡B¯Á‰"ו"ה  ‡"‰L של ∆«¬»
הוי' ספירת (שם הוא שענינה

˙Ïa˜Ó (˙eÎÏÓ האור את «¿¿«∆∆
Â"‡Âוהשפע  ˙B‡Ó– (ז"א ≈»

הנקראת  העליונות המידות ששת

כי  קטנות] [פנים אנפין" "זעיר

ביחס  מועטת שבהן החיות

שבמוחין), «¬‡·Ïלחיות
·È˙k ‡B·Ï „È˙ÚÏ'ב ∆»ƒ»¿ƒ

יו"ד  פעמים שני י"ה, פעמים

‡B¯Á‰ה"א ‡"‰ ÌbL המלכות eÈ"„בחינת ˙B‡Ó Ïa˜z ∆«≈«¬»¿«≈≈

(‰Èa) ‰BL‡¯ ‡"‰ BÓk ,(‰ÓÎÁ)33 אורה את שמקבלת »¿»¿≈ƒ»ƒ»
מהבינה. ‰ÌÏBÚ,והשפעתה „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓc ÔÈÚ‰ Ìb e‰ÊÂ שגם ¿∆«»ƒ¿»¿ƒ»»¿«»»

לבוא  לעתיד שיהיה האלוקות גילוי על לפרש יש ‰Èelbאותו B˙B‡L∆«ƒ
‰‡lÚ ‡ÓÏÚaL העליון בעולם‰Èa) חיות שבה ריבוי È‰È‰יש ( ∆¿»¿»ƒ»»ƒ»ƒ¿∆

‰‡zz ‡ÓÏÚa Ìb העולם «¿»¿»«»»
יש (eÎÏÓ˙התחתון  שכעת «¿

וגילוי  חיות מעט רק עד 34)בה

הבדל. ביניהם יהיה שלא כך כדי

,Èelb ÔÙ‡a ‰È‰È ‰Ê ÏÎÂ¿»∆ƒ¿∆¿…∆»
ז"ל  רבותינו לעניין 35כמאמר

ה' שם והגיית ««∆ÌÏBÚaLכתיבת
‰f‰ הגלות בזמן Ï‡כעת, «∆…

,‡¯˜ È‡ ·zÎ È‡Lk¿∆¬ƒƒ¿»¬ƒƒ¿»
השם  של וההגייה הקריאה אלא

מכתיבתו  ‡Èשונה ·zÎƒ¿»¬ƒ
‰"Èa של אב וההגיה הביטוי ל ¿

שונה  היא הוי' «¿Â¿ƒ˜¯‡שם
˙"Ïc Û"Ï‡a,אֿדֿנֿי היינו ¿»∆»∆

‡a‰ ÌÏBÚÏ Ï·‡ לעתיד ¬»»»«»
Â˜¯‡לבוא  ‰"Èa ·zÎƒ¿»¿¿ƒ¿»

‰"Èa הכתיבה בין הבדל ללא ¿
― eÏוההגייה ‰È‰z Ôk≈ƒ¿∆»

.LnÓ ·B¯˜a eÏ‡‚ÈÂ ‡B·È ,˜„ˆ Ï‡Bb ˙‡È·a¿ƒ«≈∆∆»¿ƒ¿»≈¿»«»
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.e"kyz'd ,elqk g"dan ,oeygxn d"k ,dxy iig t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

המדרש ‡. מאמר נתבאר אֿב תהי'1בשיחות לעולם ונחלתם תמימים ימי ה' תמימים 2"יודע שהם כשם ,
שהיתה  שרה זו תמימים, ימי ה' יודע ד"א לחטא. שנה כ' כבת ק' בת לנוי, ז' כבת כ' בת תמימים, שנותם כך

במעשי' צורך 3תמימה מה שרה, חיי ויהיו שנאמר תהי', לעולם ונחלתם תמימתא. עגלתא כהדא יוחנן ר' אמר .
לפי' הבא": ולעולם הזה בעולם המקום לפני צדיקים של חייהם שחביב לך לומר באחרונה, שרה חיי שני לומר
שלמעלה  הנשמה עצם בהגוף אח"כ נתגלה שנותם, מצד בהגוף בפועל שהיו השינויים (וע"י) למרות הא',
בהמעשים  גם תמימות פעלה ההסתלקות, שבזמן נעלית היותר התמימות הב', ולפי' תמימים; הם ולכן משינוי,

.4שלפנ"ז 
ולעוה"ב", בעוה"ז המקום לפני צדיקים של חייהם ש"חביב כיון הרי ― זמנה קודם נסתלקה ששרה ואף

עוה"ב  שחיי המשך 5נמצא, ישנו ההסתלקות לאחרי שגם לפי והיינו, בעוה"ז, שנותי' ותשלום המשך גם הם
היארצייט  מענין (כדמוכח הזמן אדמו"ר 6ענין מו"ח כ"ק ברשימת וכמסופר פסוק 7), על דרוש אמירת ע"ד ָ

הסתלקותו  לאחרי שנים כו"כ ההולדת, יום בעל של השנים למספר המתאים תהלים ע"י 8בקאּפיטל הוגה ― ַ
ואילך. 92 ע' ח"ה בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק
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פרשתנו.1) ריש ב"ר
יח.2) לז, תהלים
במעשי',3) תמימה שהיתה בודאי ― קמ"ל?! מאי דלכאורה:

תאמר  אשר "כל לאברהם שנאמר כך, כדי ועד כו', צדקנית היתה שהרי
שהי' למדנו שבה, הקודש רוח "בקול בקולה", שמע שרה אליך

ובפרש"י). יב כא, (וירא בנביאות" לשרה טפל אברהם
גם 4) נתבאר זה הא',בענין פירוש אודותשלפי mihxtdמדובר

ועשרים שנה "מאה שכל ― ― פרשתנו) (ריש שנים" ושבע שנה
אודות  (לא מדובר הב', פירוש לפי ואילו בשלימות; הם הפרטים

אודות אלא) תמימה lkdÎjqdהפרטים, "שהיתה ― שרה חיי של
במעשי'".

כאשר  רק להיות יכולה הפרטים ששלימות ― ביניהם והחילוק
חסרון  של ענין הי' כאשר כי, חסרון, בהם הי' לא מלכתחילה
שנה  ועשרים שנה ד"מאה הפרטים שכל לומר אפשר אי אזי בהפרטים,
גם  להיות יכולה הסךֿהכל שלימות אבל בשלימות; הם שנים" ושבע
זדונות  שמהפכת התשובה ע"י כי, בהפרטים, חסרון שהי' לאחרי

שלימות. של באופן הסךֿהכל נעשה ב), פו, (יומא לזכיות
ע"י  לתקנם צורך (שאין בשלימות הם הפרטים כל כאשר גם אמנם,
שכל  לכך שנוסף ― הסךֿהכל בשלימות עילוי ניתוסף התשובה),
לאחרי  העבודה, בגמר הנה בשלימות, הי' השנים כל במשך ופרט פרט
להם  אין ש"צדיקים ובפרט ז), לב, (איוב חכמה" יודיעו שנים ש"רוב
ומו"ק  ברכות וראה ח. פד, (תהלים חיל" אל מחיל ילכו כו' מנוחה
היותר  למדרגה הפרטים כל מתעלים ― גבול בלי להילוך ועד בסופן),
אצל  התשובה מעלת (וע"ד העבודה בגמר אלי' שמגיעים נעלית
עבירה  עבר ש"לא מבינוני (במכ"ש בעבודתם חסרון הי' שלא צדיקים
זח"ג  (ראה בתיובתא" צדיקייא "לאתבא ― רפי"ב)) (תניא כו'" מימיו

ב)). קנג,
בהוספת  הרמז עגלתאוזהו "כהדא יוחנן ―ר' תמימתא"

חסרון  שהי' באופן אינו במעשי'", "תמימה הסךֿהכל, ששלימות
תמימתא", עגלתא "כהדא אלא התשובה, ע"י שנתתקן בהפרטים

לא אשר מום בלי תמימה בו""עגלה יהי' לא מום וכל עול עלי' עלה
מת"כ בהפרטים (פי' חסרון הי' לא שמלכתחילה היינו, שם), לב"ר

דשלימות  והעילוי נפסלת), אזי אחת, פעם עול עלי' עלה אם (שהרי
שבגמר  השלימות ערך לפי בהפרטים שלימות תוספת הוא הסךֿהכל

כנ"ל. העבודה,
מנוחה 5) להם אין "צדיקים שהרי העבודה, ענין ישנו שם שגם

שעוה"ב  לפרש יכולים זה שבמארז"ל אלא, בעוה"ב". ולא בעוה"ז לא
אבל  מנוחה. להם יש בג"ע, לפנ"ז, ואילו התחי', עולם על רק קאי
טו"ב: סו"ס באגה"ק הזקן רבינו כמ"ש זה הרי דבר, של לאמיתתו
המעלות, רום עד מזה למעלה זה ג"ע ומדרגות מעלות וכמה כמה "יש
מנוחה  להם אין ת"ח מארז"ל בפי' מהאריז"ל הש"ס בלקוטי כמ"ש
כו', סוף לה שאין התורה בהשגת למדרגה ממדרגה תמיד שעולים כו'

כו'". מנוחה להם שיהי' התחי' אחר עד
שביארצייט 6) ידוע למטה *והרי להאדם בנוגע (א) ענינים: ב' יש ָ

את  ממנו לסלק ― היארצייט מנהגי את שמקיים הזמן) בגדר ָ(שהוא
של  ענין ― למעלה היארצייט בעל לנשמת בנוגע (ב) כו', ָהדינים
(ס"פ  הכתוב בפי' ועוד) (סק "ע. חסידים בספר (כדאיתא כו' כפרה
שאף  והיינו, כפרה). צריכים המתים שגם הדם", להם "ונכפר שופטים)
הזמן, בהגבלת למטה שהיתה כיון מ"מ, הזמן, בגדר אינה שעכשיו
(ראה  היארצייט ביום למטה האדם עבודת בה פועלת לאח"ז גם ָהנה

וש"נ). ואילך. 202 ע' חכ"ח התוועדויות ― מנחם תורת גם
מנחם ראה7) וש"נ.שם.תורת
בנוגע 8) כי: היארצייט, ענין מכללות ההוכחה לגבי בזה ָוחידוש

ל"עת  בנוגע המבואר ע"ד שזהו לומר, יש היארצייט, ענין ָלכללות
של  מסויים זמן שיש לומר שייך איך (דלכאורה: לילה דחצות רצון"
חלק  יש ורגע רגע בכל הלא למעלה, רצון עת שהוא לילה חצות
שלמעלה  רצון ש"עת  לילה), חצות הוא ששם הארץ בכדור מסויים

שבתויחודים וקדושת ותפלה שמע שבקריאת הוא עליונים טוב ויום
onfde mewnd xcbn dlrnl בזמנו ומקום מקום לכל למטה שמאיר רק ,

ביום  לארץ בחוץ עליונה קדושה ששורה הטעם ג"כ וזהו לו, הראוי
לארץ  לחוץ הבאים ישראל ארץ בני גם ולכן גליות של שני טוב

שנתבארחייבים כמו לחזור שדעתם אף היום יו"ט"בקדושת בהלכות
של  שהשייכות בנדו "ד, ועד"ז ס "ח), ס"א מהדו"ת או"ח אדה"ז (שו"ע
אלא  אינה הזמן מגדר למעלה היא עצמה שמצד לנשמה ָהיארצייט

dhnlמצד mc`d zlert משא"כ כו'); היארצייט מנהגי ָ(בקיום
ע"י מלכתחילה שנעשה ענין זה הרי ― כו' הדרוש dnypdאמירת

dlrnl.עצמה מצד

(*yceg a"i jez wx `l,apw zay d`x) sebd mr dnypd zxyewn oiicr f` cry,(a"rq,f"g`l mb `l`.

אגרות קודש

 ב"ה,  ר"ח כסלו, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה יעקב שי'

שלום וברכה!

... תקותי אשר מנצלים ימי חדש זה, הוא חדש הנסים והגאולה, ובו ראש השנה לתורת החסידות 

ראש  בהשם  וכהביאור  תחלה,  ולא  ראש  נקרא  )שלכן  החדש  בראש  גם  זה  נכלל  והרי  החסידות,  ודרכי 

השנה(, ובפרט שהרי במחנם הט' מקום מרכזי לכו"כ ישיבות, וע"פ השמועה מורגש מפנה בין בני הישיבות 

לשמוע )דערהערן( בהנוגע לפנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.
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מוגה  בלתי

המדרש ‡. מאמר נתבאר אֿב תהי'1בשיחות לעולם ונחלתם תמימים ימי ה' תמימים 2"יודע שהם כשם ,
שהיתה  שרה זו תמימים, ימי ה' יודע ד"א לחטא. שנה כ' כבת ק' בת לנוי, ז' כבת כ' בת תמימים, שנותם כך

במעשי' צורך 3תמימה מה שרה, חיי ויהיו שנאמר תהי', לעולם ונחלתם תמימתא. עגלתא כהדא יוחנן ר' אמר .
לפי' הבא": ולעולם הזה בעולם המקום לפני צדיקים של חייהם שחביב לך לומר באחרונה, שרה חיי שני לומר
שלמעלה  הנשמה עצם בהגוף אח"כ נתגלה שנותם, מצד בהגוף בפועל שהיו השינויים (וע"י) למרות הא',
בהמעשים  גם תמימות פעלה ההסתלקות, שבזמן נעלית היותר התמימות הב', ולפי' תמימים; הם ולכן משינוי,

.4שלפנ"ז 
ולעוה"ב", בעוה"ז המקום לפני צדיקים של חייהם ש"חביב כיון הרי ― זמנה קודם נסתלקה ששרה ואף

עוה"ב  שחיי המשך 5נמצא, ישנו ההסתלקות לאחרי שגם לפי והיינו, בעוה"ז, שנותי' ותשלום המשך גם הם
היארצייט  מענין (כדמוכח הזמן אדמו"ר 6ענין מו"ח כ"ק ברשימת וכמסופר פסוק 7), על דרוש אמירת ע"ד ָ

הסתלקותו  לאחרי שנים כו"כ ההולדת, יום בעל של השנים למספר המתאים תהלים ע"י 8בקאּפיטל הוגה ― ַ
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פרשתנו.1) ריש ב"ר
יח.2) לז, תהלים
במעשי',3) תמימה שהיתה בודאי ― קמ"ל?! מאי דלכאורה:

תאמר  אשר "כל לאברהם שנאמר כך, כדי ועד כו', צדקנית היתה שהרי
שהי' למדנו שבה, הקודש רוח "בקול בקולה", שמע שרה אליך

ובפרש"י). יב כא, (וירא בנביאות" לשרה טפל אברהם
גם 4) נתבאר זה הא',בענין פירוש אודותשלפי mihxtdמדובר

ועשרים שנה "מאה שכל ― ― פרשתנו) (ריש שנים" ושבע שנה
אודות  (לא מדובר הב', פירוש לפי ואילו בשלימות; הם הפרטים

אודות אלא) תמימה lkdÎjqdהפרטים, "שהיתה ― שרה חיי של
במעשי'".

כאשר  רק להיות יכולה הפרטים ששלימות ― ביניהם והחילוק
חסרון  של ענין הי' כאשר כי, חסרון, בהם הי' לא מלכתחילה
שנה  ועשרים שנה ד"מאה הפרטים שכל לומר אפשר אי אזי בהפרטים,
גם  להיות יכולה הסךֿהכל שלימות אבל בשלימות; הם שנים" ושבע
זדונות  שמהפכת התשובה ע"י כי, בהפרטים, חסרון שהי' לאחרי

שלימות. של באופן הסךֿהכל נעשה ב), פו, (יומא לזכיות
ע"י  לתקנם צורך (שאין בשלימות הם הפרטים כל כאשר גם אמנם,
שכל  לכך שנוסף ― הסךֿהכל בשלימות עילוי ניתוסף התשובה),
לאחרי  העבודה, בגמר הנה בשלימות, הי' השנים כל במשך ופרט פרט
להם  אין ש"צדיקים ובפרט ז), לב, (איוב חכמה" יודיעו שנים ש"רוב
ומו"ק  ברכות וראה ח. פד, (תהלים חיל" אל מחיל ילכו כו' מנוחה
היותר  למדרגה הפרטים כל מתעלים ― גבול בלי להילוך ועד בסופן),
אצל  התשובה מעלת (וע"ד העבודה בגמר אלי' שמגיעים נעלית
עבירה  עבר ש"לא מבינוני (במכ"ש בעבודתם חסרון הי' שלא צדיקים
זח"ג  (ראה בתיובתא" צדיקייא "לאתבא ― רפי"ב)) (תניא כו'" מימיו

ב)). קנג,
בהוספת  הרמז עגלתאוזהו "כהדא יוחנן ―ר' תמימתא"

חסרון  שהי' באופן אינו במעשי'", "תמימה הסךֿהכל, ששלימות
תמימתא", עגלתא "כהדא אלא התשובה, ע"י שנתתקן בהפרטים

לא אשר מום בלי תמימה בו""עגלה יהי' לא מום וכל עול עלי' עלה
מת"כ בהפרטים (פי' חסרון הי' לא שמלכתחילה היינו, שם), לב"ר

דשלימות  והעילוי נפסלת), אזי אחת, פעם עול עלי' עלה אם (שהרי
שבגמר  השלימות ערך לפי בהפרטים שלימות תוספת הוא הסךֿהכל

כנ"ל. העבודה,
מנוחה 5) להם אין "צדיקים שהרי העבודה, ענין ישנו שם שגם

שעוה"ב  לפרש יכולים זה שבמארז"ל אלא, בעוה"ב". ולא בעוה"ז לא
אבל  מנוחה. להם יש בג"ע, לפנ"ז, ואילו התחי', עולם על רק קאי
טו"ב: סו"ס באגה"ק הזקן רבינו כמ"ש זה הרי דבר, של לאמיתתו
המעלות, רום עד מזה למעלה זה ג"ע ומדרגות מעלות וכמה כמה "יש
מנוחה  להם אין ת"ח מארז"ל בפי' מהאריז"ל הש"ס בלקוטי כמ"ש
כו', סוף לה שאין התורה בהשגת למדרגה ממדרגה תמיד שעולים כו'

כו'". מנוחה להם שיהי' התחי' אחר עד
שביארצייט 6) ידוע למטה *והרי להאדם בנוגע (א) ענינים: ב' יש ָ

את  ממנו לסלק ― היארצייט מנהגי את שמקיים הזמן) בגדר ָ(שהוא
של  ענין ― למעלה היארצייט בעל לנשמת בנוגע (ב) כו', ָהדינים
(ס"פ  הכתוב בפי' ועוד) (סק "ע. חסידים בספר (כדאיתא כו' כפרה
שאף  והיינו, כפרה). צריכים המתים שגם הדם", להם "ונכפר שופטים)
הזמן, בהגבלת למטה שהיתה כיון מ"מ, הזמן, בגדר אינה שעכשיו
(ראה  היארצייט ביום למטה האדם עבודת בה פועלת לאח"ז גם ָהנה

וש"נ). ואילך. 202 ע' חכ"ח התוועדויות ― מנחם תורת גם
מנחם ראה7) וש"נ.שם.תורת
בנוגע 8) כי: היארצייט, ענין מכללות ההוכחה לגבי בזה ָוחידוש

ל"עת  בנוגע המבואר ע"ד שזהו לומר, יש היארצייט, ענין ָלכללות
של  מסויים זמן שיש לומר שייך איך (דלכאורה: לילה דחצות רצון"
חלק  יש ורגע רגע בכל הלא למעלה, רצון עת שהוא לילה חצות
שלמעלה  רצון ש"עת  לילה), חצות הוא ששם הארץ בכדור מסויים

שבתויחודים וקדושת ותפלה שמע שבקריאת הוא עליונים טוב ויום
onfde mewnd xcbn dlrnl בזמנו ומקום מקום לכל למטה שמאיר רק ,

ביום  לארץ בחוץ עליונה קדושה ששורה הטעם ג"כ וזהו לו, הראוי
לארץ  לחוץ הבאים ישראל ארץ בני גם ולכן גליות של שני טוב

שנתבארחייבים כמו לחזור שדעתם אף היום יו"ט"בקדושת בהלכות
של  שהשייכות בנדו "ד, ועד"ז ס "ח), ס"א מהדו"ת או"ח אדה"ז (שו"ע
אלא  אינה הזמן מגדר למעלה היא עצמה שמצד לנשמה ָהיארצייט

dhnlמצד mc`d zlert משא"כ כו'); היארצייט מנהגי ָ(בקיום
ע"י מלכתחילה שנעשה ענין זה הרי ― כו' הדרוש dnypdאמירת

dlrnl.עצמה מצד

(*yceg a"i jez wx `l,apw zay d`x) sebd mr dnypd zxyewn oiicr f` cry,(a"rq,f"g`l mb `l`.
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ההסתלקות,·. לאחר הזמן המשך אודות לעיל בהאמור להוסיף ―ויש דתורה מנגלה גם מוכח זה שענין
כמ"פ  לכולנו"9כמדובר אחת "תורה שהרי דתורה, בנגלה  גם להיות צריך ענין .10שכל

הידוע  הסיפור זה 11ובהקדם הש"ק ליום המתאים ענין שזהו ― כסלו בי"ט הזקן רבינו של לגאולתו בנוגע
כסלו: חודש מברכים שבו

המנגדים. מגדולי רבנים לשלשה יסע לחפשי, שיצא שלאחרי הזקן רבינו הבטיח ממאסרו יציאתו קודם
אומרים  שאתם לכם מניין אותו: שאל מהם, אחד עם נפגש ויראה 12וכאשר באהבה להיות צריך התורה שלימוד

זהר  בתיקוני שמפורש הזקן, רבינו לו והשיב ואמר 13דוקא? לעילא". פרחת לא ורחימו דחילו בלא ש"אורייתא
ידע  ולא בש"ס, גם מפורש שזה הזקן, רבינו לו והשיב מהגמרא. אם כי מהזהר, פוסקים אנו אין הגאון, לו

פסחים  במסכת הזקן רבינו לו שהראה עד זאת, למצוא כתיב 14הגאון רמי, "רבא חסדך,15: שמים עד גדול כי
(עד 16וכתיב  לשמה" שלא בעושין וכאן שמים), (מעל לשמה בעושין כאן כיצד, הא חסדך, שמים מעל גדול כי

מאהבה ל  היינו ש"לשמה" במק"א רש"י ופירש מאד.17שמים), הגאון ונתפעל .

לעניננו: ובנוגע

בגמרא  .18איתא מת לא אבינו "יעקב בזה : והביאור בחיים". הוא  אף בחיים זרעו מה לאחרי 19. שגם ―
אלא  עוד ולא כו', ועבודתו פעולתו ופועל בחיים", "הוא אלא מת", "לא דבר של לאמיתתו הנה ההסתלקות
בגדרי  שהוא כפי בעולם פעולה שזוהי בחיים", "זרעו של והעבודה הפעולה כמו היא עתה ועבודתו שפעולתו

הזמן.

כנ"ל. הזמן, לגדרי שייכות לה יש  למעלה היא שהנשמה כפי שגם מובן, הרי שכן, וכיון

המתאים ‚. הקאּפיטל הי' שזה פ"ד, דקאּפיטל פסוק על דרוש אמירת ע"ד מסופר (ס"א) הנ"ל ברשימה ַַוהנה,
וחמש  עשרים ― שנה באותה מרחשון) (כ"ף הולדתו ביום נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של שנותיו למספר

הסתלקותו. לאחרי שנה
ד"לעשות, באופן השבוע ימי כל עבודת של והשלימות העילוי נעשה (שבו זה הש"ק ליום גם שייך זה וענין

כמסופר 20לתקן" הראשונה, בפעם הקביעות כמו היא זו בשנה שהקביעות ובפרט ― מרחשון כ"ף שלאחרי ,(
לנער" "חנוך מהחלום 21בקונטרס החל נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק להולדת בנוגע המאורעות פרטי כל

זכר" בן ה"שלם אודות שם וכמסופר מרחשון, לחודש בעשרים השני ביום ללידתו ועד הרבנית, אמו שחלמה
שיתבאר  כפי ק"ו, לקאּפיטל בנוגע ― שבוע) באותו הי' לא מילה שהברית (אף שרה חיי פ' קודש ַבשבת

.22לקמן 

*

הפסוק „. בשורת 23על שע"י לפי יצחק, לעקידת שרה מיתת "נסמכה רש"י: מפרש ולבכותה", לשרה "לספוד
ומתה". ממנה נשמתה פרחה נשחט, שלא וכמעט לשחיטה בנה שנזדמן העקידה

להבין: וצריך

בכ"מ א) רש"י בפירוש שמצינו כפי הענין, בהתחלת מקומו ― הפרשיות בסמיכות הי'24הביאור וא"כ, .
ולבכותה"? לשרה "לספוד התיבות על זאת מפרש ומדוע הפרשה, בהתחלת מיד זה ענין לפרש רש"י צריך
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(9.3 הערה 322 ע' חמ"ג התוועדויות ― מנחם תורת גם ראה
וש"נ.

ובכ"מ.10) ספמ"ו. רפמ"ד. תניא ראה
פי"טֿכ.11) ח"א רבי בית
ואילך.12) פל"ט תניא ראה
שם.13) נצו"ז וראה ב). (כה, ת"י
(ובפרש"י).14) ב נ,
יא.15) נז, תהלים
ה.16) קח, שם
ה"ה.17) פ"י תשובה הל' רמב"ם וראה שם. פסחים מאירי

ב.18) ה, תענית
ואילך.19) 102 ע' חל"ו התוועדויות ― מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
ובפרש"י.20) ו פי"א, ב"ר ראה
בתחלתו.21)
ישראל22) אלקי הוי' ברוך ד"ה ―במאמר מנחם (תורת גו'

ואילך). 163 ע' חמ"ה התוועדויות
ב.23) כג, פרשתנו
ועוד.24) ובפרש"י. א כא, וירא ― לדוגמא ― ראה
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לסדר ב) בהתאם זה אין שלכאורה, בדבר, קושיא יש כאשר ― הוא הפרשיות סמיכות בביאור הצורך
היתה  שרה שמיתת המאורעות, לסדר בהתאם ― הפרשיות סמיכות בפשטות מובנת בנדו"ד, ואילו המאורעות.
שע"י  לפי יצחק, לעקידת שרה מיתת ש"נסמכה לבאר רש"י צריך מדוע וא"כ, יצחק. ל)עקידת (ובסמיכות לאחרי

. העקידה ומתה"?בשורת ממנה נשמתה פרחה .

דבר  שזהו כיון הפרשיות, סמיכות רש"י מבאר לא הפרשה בתחלת בחברתה: מתרצה שחדא לומר, ויש
בסמיכות  הביאור ע"י מתרצה שרש"י קושיא ישנה ולבכותה" לשרה "לספוד בפסוק אבל בפשטות; המובן

כדלקמן. הפרשיות,

מובן ‰. אינו ― ולבכותה" לשרה "לספוד "לבכותה",25בפסוק ואח"כ "לספוד" תחילה נאמר מדוע :
בגמרא  וכדאיתא להספד, קודמת הבכי' להספד"?26דלכאורה, ושבעה לבכי ימים "שלשה

. "לספוד מש"נ לבאר יש ההספד,לכאורה העיקר הי' שרה שבמיתת לפי ― ולבכותה" ואח"כ) (תחילה .
שמ  כפי מעט, רק הי' שהבכי כיון הבכי, במפרשים ולא קטנה),27צינו (בכ"ף "ולבכותה" שנכתב הטעם בביאור

ההספד  הי' והעיקר טפל, רק הי' שהבכי ונמצא, שנותי', נמלאו וכבר היתה שזקנה לפי מעט, אלא בכה .28שלא

נוספת  דעה יש זה בענין היתה29אמנם, שרה שמיתת ―mcew שנות 30זמנה שהרי שנותי', נמלאו לא ועדיין ,
כמ"ש  האבות, מכל מועטים שהיו יעקב חיי לשני אפילו הגיעו לא חיי31חיי' שני ימי היו גו' השיגו "מעט ולא

ד"ולבכותה", קטנה בכ"ף גם וכמרומז אבותי", חיי שני ימי מימיהאת שחסרו dpyלפי 'k ששני יעקב, חיי משני
שנה  קכ"ז היו שרה חיי ושני שנה, קמ"ז היו יעקב להקדמת 32חיי ובמילא, הבכי, למיעוט סיבה אין וא"כ, ,

לבכי. ההספד

.Â:בזה להוסיף ויש
מאה  שרה חיי "ויהיו הפסוק על לפירושו בהמשך בא ― ולבכותה" לשרה "לספוד הפסוק על רש"י פירוש
ק' בת לעצמו, נדרש אחד שכל לך, לומר וכלל, כלל בכל שנה נכתב "לכך שנים", ושבע שנה ועשרים שנה

. לחטא כ' ליופי".כבת ז' כבת כ' ובת .

. תמימים ימי ה' "יודע ― הא' בפי' הנ"ל במדרש הוא רש"י פירוש של מקורו תמימים והנה, שהם כשם .
שנותם ולא כך הפרטים, כל של השלימות מודגשת שבו לחטא", כ' כבת ק' בת לנוי, ז' כבת כ' בת תמימים,

בארוכה. כנ"ל במעשי'", תמימה שהיתה שרה זו תמימים, ימי ה' "יודע הב', כבפי' הסךֿהכל, שלימות

לעניננו: ובנוגע

נשלמו  שלא מי משא"כ שנותיו, שנשלמו מי אצל בעיקר מודגשת ― החיים שנות כל של הסךֿהכל שלימות
נשלמו  שלא דכיון הסךֿהכל, שלימות את להדגיש מקום אין שהיא), כל סיבה (בגלל זמנו קודם ומת שנותיו
אצלו  הי' ופרט פרט שכל הפרטים, שלימות את רק להדגיש יכולים ולכן עבודתו; נסתיימה לא שנותיו,

בשלימות.

על  שמדובר הב', כפירוש (ולא הפרטים שלימות אודות שמדובר במדרש, הא' כפירוש מפרש שרש"י וכיון
שנותי'. נשלמו ולא זמנה, קודם שרה מתה מקרא של פשוטו שע"פ מוכח, הסךֿהכל), שלימות

שקאי  שבמדרש הא' כפירוש שנים", ושבע שנה ועשרים שנה "מאה מ"ש מפרש שרש"י שלאחרי ונמצא,
כיון הסךֿהכל, שלימות על ולא בלבד, הפרטים שלימות izepy'על enlyp `ly במ"ש הקושיא יותר מתחזקת ―
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עה"פ.25) יקר וכלי עה"ת ריב"א פי' גם ראה
ב.26) כז, מו"ק
הטורים.27) ובעל הרא"ש פי'
יקרא 28) "הספידא ב): מו, (סנהדרין הגמרא מדברי גם ולהעיר

. דשכבי יקרא או הוי לשרה דחיי לספוד אברהם ויבוא ת"ש .
הוא, דחיי יקרא משום אמרת ואי דאברהם ולבכותה, יקרא משום

(בתמי', לשרה לה דמייקר משהו היכי כי לה ניחא גופה שרה ומשני)
ענין חשיבות מודגש שבזה ― אברהם" בו ctqddבה שיש דוקא,

גופא  דשכבי כיון דחיי", "יקרא גם נכלל (ובזה דשכבי" יקרא "משום
כלי  (וראה דשכבי יקרא משום בו שאין בכי, משא"כ כו'); להו ניחא

הנ"ל). יקר
"ע"י 29) הסברותֿדעות: ב' שהביא פרשתנו, ריש אוה"ח גם ראה

"אם  שהיו", ממה פחות חיי' לה עלו יצחק) (דעקידת הבשורה סיבת
. חיים לה עוד המאורע הי' "ששלמו לא או הם", יותר ימי' שקצבת .

על  שמתה סיבה העקידה) (בשורת זה שהי' אלא לה, שקצבו חיי' שני
ידה".

(30.38 ובהערה 102 ע' שבפנים לקו"ש גם ראה
ט.31) מז, ויגש
זקנים.32) בהדר התוס' פי'
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לסדר ב) בהתאם זה אין שלכאורה, בדבר, קושיא יש כאשר ― הוא הפרשיות סמיכות בביאור הצורך
היתה  שרה שמיתת המאורעות, לסדר בהתאם ― הפרשיות סמיכות בפשטות מובנת בנדו"ד, ואילו המאורעות.
שע"י  לפי יצחק, לעקידת שרה מיתת ש"נסמכה לבאר רש"י צריך מדוע וא"כ, יצחק. ל)עקידת (ובסמיכות לאחרי

. העקידה ומתה"?בשורת ממנה נשמתה פרחה .

דבר  שזהו כיון הפרשיות, סמיכות רש"י מבאר לא הפרשה בתחלת בחברתה: מתרצה שחדא לומר, ויש
בסמיכות  הביאור ע"י מתרצה שרש"י קושיא ישנה ולבכותה" לשרה "לספוד בפסוק אבל בפשטות; המובן

כדלקמן. הפרשיות,

מובן ‰. אינו ― ולבכותה" לשרה "לספוד "לבכותה",25בפסוק ואח"כ "לספוד" תחילה נאמר מדוע :
בגמרא  וכדאיתא להספד, קודמת הבכי' להספד"?26דלכאורה, ושבעה לבכי ימים "שלשה

. "לספוד מש"נ לבאר יש ההספד,לכאורה העיקר הי' שרה שבמיתת לפי ― ולבכותה" ואח"כ) (תחילה .
שמ  כפי מעט, רק הי' שהבכי כיון הבכי, במפרשים ולא קטנה),27צינו (בכ"ף "ולבכותה" שנכתב הטעם בביאור

ההספד  הי' והעיקר טפל, רק הי' שהבכי ונמצא, שנותי', נמלאו וכבר היתה שזקנה לפי מעט, אלא בכה .28שלא

נוספת  דעה יש זה בענין היתה29אמנם, שרה שמיתת ―mcew שנות 30זמנה שהרי שנותי', נמלאו לא ועדיין ,
כמ"ש  האבות, מכל מועטים שהיו יעקב חיי לשני אפילו הגיעו לא חיי31חיי' שני ימי היו גו' השיגו "מעט ולא

ד"ולבכותה", קטנה בכ"ף גם וכמרומז אבותי", חיי שני ימי מימיהאת שחסרו dpyלפי 'k ששני יעקב, חיי משני
שנה  קכ"ז היו שרה חיי ושני שנה, קמ"ז היו יעקב להקדמת 32חיי ובמילא, הבכי, למיעוט סיבה אין וא"כ, ,

לבכי. ההספד

.Â:בזה להוסיף ויש
מאה  שרה חיי "ויהיו הפסוק על לפירושו בהמשך בא ― ולבכותה" לשרה "לספוד הפסוק על רש"י פירוש
ק' בת לעצמו, נדרש אחד שכל לך, לומר וכלל, כלל בכל שנה נכתב "לכך שנים", ושבע שנה ועשרים שנה

. לחטא כ' ליופי".כבת ז' כבת כ' ובת .

. תמימים ימי ה' "יודע ― הא' בפי' הנ"ל במדרש הוא רש"י פירוש של מקורו תמימים והנה, שהם כשם .
שנותם ולא כך הפרטים, כל של השלימות מודגשת שבו לחטא", כ' כבת ק' בת לנוי, ז' כבת כ' בת תמימים,

בארוכה. כנ"ל במעשי'", תמימה שהיתה שרה זו תמימים, ימי ה' "יודע הב', כבפי' הסךֿהכל, שלימות

לעניננו: ובנוגע

נשלמו  שלא מי משא"כ שנותיו, שנשלמו מי אצל בעיקר מודגשת ― החיים שנות כל של הסךֿהכל שלימות
נשלמו  שלא דכיון הסךֿהכל, שלימות את להדגיש מקום אין שהיא), כל סיבה (בגלל זמנו קודם ומת שנותיו
אצלו  הי' ופרט פרט שכל הפרטים, שלימות את רק להדגיש יכולים ולכן עבודתו; נסתיימה לא שנותיו,

בשלימות.

על  שמדובר הב', כפירוש (ולא הפרטים שלימות אודות שמדובר במדרש, הא' כפירוש מפרש שרש"י וכיון
שנותי'. נשלמו ולא זמנה, קודם שרה מתה מקרא של פשוטו שע"פ מוכח, הסךֿהכל), שלימות

שקאי  שבמדרש הא' כפירוש שנים", ושבע שנה ועשרים שנה "מאה מ"ש מפרש שרש"י שלאחרי ונמצא,
כיון הסךֿהכל, שלימות על ולא בלבד, הפרטים שלימות izepy'על enlyp `ly במ"ש הקושיא יותר מתחזקת ―
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עה"פ.25) יקר וכלי עה"ת ריב"א פי' גם ראה
ב.26) כז, מו"ק
הטורים.27) ובעל הרא"ש פי'
יקרא 28) "הספידא ב): מו, (סנהדרין הגמרא מדברי גם ולהעיר

. דשכבי יקרא או הוי לשרה דחיי לספוד אברהם ויבוא ת"ש .
הוא, דחיי יקרא משום אמרת ואי דאברהם ולבכותה, יקרא משום

(בתמי', לשרה לה דמייקר משהו היכי כי לה ניחא גופה שרה ומשני)
ענין חשיבות מודגש שבזה ― אברהם" בו ctqddבה שיש דוקא,

גופא  דשכבי כיון דחיי", "יקרא גם נכלל (ובזה דשכבי" יקרא "משום
כלי  (וראה דשכבי יקרא משום בו שאין בכי, משא"כ כו'); להו ניחא

הנ"ל). יקר
"ע"י 29) הסברותֿדעות: ב' שהביא פרשתנו, ריש אוה"ח גם ראה

"אם  שהיו", ממה פחות חיי' לה עלו יצחק) (דעקידת הבשורה סיבת
. חיים לה עוד המאורע הי' "ששלמו לא או הם", יותר ימי' שקצבת .

על  שמתה סיבה העקידה) (בשורת זה שהי' אלא לה, שקצבו חיי' שני
ידה".

(30.38 ובהערה 102 ע' שבפנים לקו"ש גם ראה
ט.31) מז, ויגש
זקנים.32) בהדר התוס' פי'
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מ"מ, היתה, שזקנה דאף להספד, הבכי להקדים צריך הי' שלכאורה ולבכותה", לשרה לספוד אברהם "ויבוא
ובריבוי. בהדגשה הוא הבכי ענין גם הרי שנותי', נשלמו שלא כיון

.Ê שע"י לפי יצחק, לעקידת שרה מיתת נסמכה ולבכותה, לשרה "לספוד ― בפירושו רש"י מתרץ זו וקושיא
. העקידה לא בשורת לכן העקידה, בשורת בגלל היתה שרה שמיתת דכיון ― ומתה" ממנה נשמתה פרחה .

ההספד: הי' והעיקר במיעוט, אלא בריבוי, הבכי הי'
העקידה  בשורת בגלל שרה למיתת שבנוגע ― מהבשורה33ובהקדמה זה שהי' לומר אפשר ,zxrvnd

אדרבה)34שנעקד  אלא הצער, בגלל (לא היתה מיתתה שסיבת יותר, מסתבר שרה, של מעלתה גודל מצד אמנם, .
.dgny35מרוב

על מורה ומתה", ממנה נשמתה "פרחה שמחה רוב שמצד העובדה ― גיסא לאידך בעבודתה,oexqgאך
בשורת  מצד השמחה היתה שרה אצל ואילו בכלים, אורות ושוב, רצוא של באופן להיות צריכה העבודה שהרי

ה'" לפני "בקרבתם אהרן בני שני מיתת ע"ד שוב, בלי רצוא של באופן .36העקידה

השלימות, בתכלית היתה לא שעבודתה עי"ז ― לעצמה זאת גרמה שהיא באופן היתה שרה שמיתת ונמצא,
ממנה. פורחת נשמתה היתה לא ושוב, רצוא של באופן בשלימות, עבודתה היתה אילו שהרי

. העקידה בשורת שע"י לפי יצחק, לעקידת שרה מיתת ש"נסמכה היינו,וכיון ומתה", ממנה נשמתה פרחה .
ולכן  להספד, טפל של ובאופן אהרן), בני שני במיתת (כמו במיעוט הבכי הי' לכן לעצמה, זאת גרמה שהיא

ולבכותה". (ואח"כ) לשרה "לספוד נאמר

***

.Á.'גו ישראל אלקי הוי' ברוך ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.Ë זה ביום הנה השנה, לימי אדמו"ר מו"ח כ"ק ע"י התניא חלוקת שע"פ ― זה הש"ק ביום נוסף  ענין יש
הקודש. אגרת של הסיום הוא מרחשון) (כ"ה

ל"ה" סי' "באגה"ק בכתבו אחרון לקונטרס מציין שהצ"צ ומצינו אחרון, קונטרס גם ישנו שלאח"ז ,37ואף
שהוא  כך, הוא, כן שכשמו מוכח, אחרון", "קונטרס בשם שנקרא גופא מזה הרי ― אגה"ק בכלל שהוא והיינו,

בפנ  ל"ב ענין בסימן הוא אגה"ק של שהסיום ונמצא, עצמו, בפני ענין בתור אליו להתייחס רגילים וכן עצמו, י
זה. הש"ק ביום שלומדים

.È צדקתו נקבה, לשון "צדקה ל"צדק": "צדקה" שבין החילוק ומבאר הצדקה, ענין אודות מדובר זו באגה"ק
לעד  יהלך 38עומדת לפניו צדק "אבל וכו'", א"ס מאור הארה שמקבלת זכר 39, לשון החסד 40הוא מדת היא ,

. שמע בקריאת ה' אהבת התעוררות ע"י מעצמו האדם בלב מאדך המתעוררת ובכל באחד נפשו למסור .41

ממונך" "בכל ― בממון הצדקה נתינת שזהו"ע .42כפשוטו",
בסופן  ותחלתן בתחלתן סופן אגה"ק 43ונעוץ בהתחלת שגם מעומקא 44― התפלה "כוונת אודות מדובר

. .דלבא שמע בקריאת ה' אהבת ד"התעוררות הענין (תוכן הנפש" מיצוי עד שזוהי . באחד"), נפשו למסור .
מלשון  "לפניו" יהלך", לפניו ש"צדק ובאופן זכר", לשון ("צדק עצמו מצד האדם בלב החסד מדת התעוררות

כפשוטו")45פנימיות  מאדך ("בכל ממש בפועל הצדקה נתינת לידי ומביאה שפועלת ,(46.
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(33.39 הערה שם לקו"ש ראה
פל"ב.34) פדר"א וראה ה. פנ"ח, ב"ר
עה"ת.35) ריב"א פי'
שם.36) האוה"ח ובפי' אחרי, ר"פ
לז.37) ע' לקו"א לספר והערות קיצורים
ט.38) קיב, תהלים
יד.39) פה, שם
(ענין 40) שחסד היינו, חסדו", "זכר ג) צח, (שם ממ"ש גם ולהעיר

ובכ"מ). פמ"ג. תניא (ראה זכר בחי' הוא צדק) הצדקה;
ה.41) ו, ואתחנן
רפ"ט.42) ברכות עה"פ. ופרש"י ספרי
מ"ז.)43 פ"א יצירה ספר

סע"ב).44) (קב, ס"א
סע"א).45) (קו, ס"ד אגה"ק תניא
ואילך.46) ת ע' חכ"ג אג"ק גם ראה
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"כעת  ― האגה"ק בסיום הזקן רבינו כלשון ― אבל ביאור, הדורשים ענינים כמה ישנם זו באגה"ק והנה,
מצידי, רק הוא הקיצור כי, יבצר", לא מהם טוב "כל ― הזקן רבינו לשון כהמשך ― ואעפ"כ לקצר", עת

הנה  כן לאחרי זו.47אבל שבאגה"ק הדיוקים בכל בעצמו ויעיין ילמד אחד כל

.‡È. דלתתא ש"באתערותא מבואר זו הסוכ"ע באגה"ק ב"ה א"ס אור המשכת הוא דלעילא אתערותא .
. באריכות דאשתקד במכתב "כמבואר ומוסיף, התחי'", בזמן גילוי בבחי' הגשמי בעוה"ז מטה וכעת למטה .

יבצר". לא מהם טוב וכל לקצר, עת
ישן  בתניא הגליון 48והנה, על בכתבֿיד צוין טו"ב 49, סי' לאגה"ק היא דאשתקד" ב"מכתב שהכוונה ,50.

אריכות  שם אין לכאורה אבל, כו', הסוכ"ע אור המשכת אודות אמנם מדובר הנ"ל באגה"ק להבין: צריך אך
הי' באריכות", דאשתקד במכתב "כמבואר לציין שבמקום כך, אחדות, שורות מלבד כאן, ממש"נ יותר הביאור

כאן? זאת לכתוב יכול

הדברים  שמשמעות יבצר", לא מהם טוב "כל גיסא, ולאידך לקצר", "עת דוקא כאן מדוע להבין: צריך גם
המבואר  ע"ד האריכות 52במארז"ל 51שזהו כל נכלל שב"קיצור" קצרה", דרך לתלמידו  אדם ישנה "לעולם

המשניות  לפירוש בהקדמתו הרמב"ם וכמ"ש כו', ענינים 53והעומק וכולל קצר "לשון שהיא למשנה, בנוגע
. לי דשאיל איכא "אי אילפא וכמאמר במשנה, נכלל שבגמרא הדברים אריכות שכל לי'רבים", פשיטנא ולא .

.54ממתניתין"

.·È בזה הביאור לומר :55ויש
ולא  האצילות, בעולם האור המשכת פועלים הצדקה) מצות (ובנדו"ד, המצוות שע"י מבואר כלל בדרך

ליכא" עלמא בהאי מצוה ש"שכר כיון כו'56למטה, בידו שהמפתח ובאופן בקופסא, כמונח זה והרי ,57.

. בעוה"ז עושין שישראל והחסד הצדקה ש"כל ― גדול חידוש מבואר כאן הנהואילו הן .zeniiwe zeig
inybd f"dera."

בעוה"ז וקיימות "חיות הלשון מדיוק וחסד:inybdולהעיר הצדקה לעשיית בנוגע לפנ"ז כמ"ש ולא ,"
ומדגיש  מוסיף ולכן הרוחני, לעוה"ז היא שהכוונה לפרש יכולים סתם "בעוה"ז" כי, ― (סתם) "בעוה"ז"

וקיימות inybdש"חיות f"dera.ממש למטה כאן שנמשך ,"

הנה ש"הן ע"פ zeigומ"ש מובן זה הרי ― חיים של ענין בהמצוות לומר שייך איך דלכאורה ― כו'"
המגיד  הרב רבא 58תורת ההילולא הצ"צ 59(שיום ע"י שנתבארה כסלו) בי"ט המאה 60שלו שנת היא (שהשנה

הכתוב  בפירוש שלו) מצוה 61להסתלקותֿהילולא מקיים יהודי שכאשר בהם", וחי האדם אותם יעשה "אשר
גופא. בהמצוה חיות ממשיך אזי חיות, מתוך

בלקו"ת  המבואר ידי",63במארז"ל 62[וע"ד על המצוות) (כל כולן שיתקיימו "כדי לארץ ליכנס משה שביקש
לשון על הארץ פרי ספר בסוף למימרeniiwzieש"הקשו לי' דהוי ידי, על ―miiw`eכולן כו'" המצוות כל

כו'"]. יותר עליונה מבחי' יהיו משה ע"י נעשים כשיהיו עצמן ש"המצוות בלקו"ת) (ומתרץ

.‚È,בעוה"ז פירותיהם אוכל ש"אדם באופן ורק בהעלם, היא המצוות ע"י שנעשית בעוה"ז ההמשכה אמנם,
לעוה"ב" קיימת .64והקרן
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במחילה 47) ― זיך מען "זאל התבטא: שליט"א אדמו"ר ָכ"ק
כו'". אוועקזעצן ―ַ

פה.48) ע' תשל"ד) (קה"ת לתניא הגהות לקוטי ראה
שמסתמא49) אמר, שליט"א אדמו"ר זה.כ"ק על לסמוך יכולים
ואילך).50) א (קכה, סי"ז
מנחם ראה51) וש"נ.תורת שכח. ע' סיון סה"מ
ב.52) ג, פסחים
להסתפק.53) ראה כן אחרי רד"ה
א.54) כא, תענית
ואילך.55) 1773 ע' כאן התניא בספר שיעורים גם ראה
וש"נ.56) ב. לט, קידושין

ריש 57) תרכ"ט תלג. ס"ע תרכ"ז סה"מ ב. א, דברים לקו"ת ראה
ובכ"מ. רט. ע'

עה"פ.58) אחרי או"ת סרכ"ז. לקו"א
יט 59) יום" ב"היום (נעתק וש"נ ואילך. צח ע' ח"א אדה"ז אג"ק
כסלו).
ק).60) (ע' עה"פ אחרי אוה"ת
ה.61) יח, אחרי
ואילך.62) סע"ב פא, סוכות דרושי
א.63) יד, סוטה
רפ"א.64) פאה
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"כעת  ― האגה"ק בסיום הזקן רבינו כלשון ― אבל ביאור, הדורשים ענינים כמה ישנם זו באגה"ק והנה,
מצידי, רק הוא הקיצור כי, יבצר", לא מהם טוב "כל ― הזקן רבינו לשון כהמשך ― ואעפ"כ לקצר", עת

הנה  כן לאחרי זו.47אבל שבאגה"ק הדיוקים בכל בעצמו ויעיין ילמד אחד כל

.‡È. דלתתא ש"באתערותא מבואר זו הסוכ"ע באגה"ק ב"ה א"ס אור המשכת הוא דלעילא אתערותא .
. באריכות דאשתקד במכתב "כמבואר ומוסיף, התחי'", בזמן גילוי בבחי' הגשמי בעוה"ז מטה וכעת למטה .

יבצר". לא מהם טוב וכל לקצר, עת
ישן  בתניא הגליון 48והנה, על בכתבֿיד צוין טו"ב 49, סי' לאגה"ק היא דאשתקד" ב"מכתב שהכוונה ,50.

אריכות  שם אין לכאורה אבל, כו', הסוכ"ע אור המשכת אודות אמנם מדובר הנ"ל באגה"ק להבין: צריך אך
הי' באריכות", דאשתקד במכתב "כמבואר לציין שבמקום כך, אחדות, שורות מלבד כאן, ממש"נ יותר הביאור

כאן? זאת לכתוב יכול

הדברים  שמשמעות יבצר", לא מהם טוב "כל גיסא, ולאידך לקצר", "עת דוקא כאן מדוע להבין: צריך גם
המבואר  ע"ד האריכות 52במארז"ל 51שזהו כל נכלל שב"קיצור" קצרה", דרך לתלמידו  אדם ישנה "לעולם

המשניות  לפירוש בהקדמתו הרמב"ם וכמ"ש כו', ענינים 53והעומק וכולל קצר "לשון שהיא למשנה, בנוגע
. לי דשאיל איכא "אי אילפא וכמאמר במשנה, נכלל שבגמרא הדברים אריכות שכל לי'רבים", פשיטנא ולא .

.54ממתניתין"

.·È בזה הביאור לומר :55ויש
ולא  האצילות, בעולם האור המשכת פועלים הצדקה) מצות (ובנדו"ד, המצוות שע"י מבואר כלל בדרך

ליכא" עלמא בהאי מצוה ש"שכר כיון כו'56למטה, בידו שהמפתח ובאופן בקופסא, כמונח זה והרי ,57.

. בעוה"ז עושין שישראל והחסד הצדקה ש"כל ― גדול חידוש מבואר כאן הנהואילו הן .zeniiwe zeig
inybd f"dera."

בעוה"ז וקיימות "חיות הלשון מדיוק וחסד:inybdולהעיר הצדקה לעשיית בנוגע לפנ"ז כמ"ש ולא ,"
ומדגיש  מוסיף ולכן הרוחני, לעוה"ז היא שהכוונה לפרש יכולים סתם "בעוה"ז" כי, ― (סתם) "בעוה"ז"

וקיימות inybdש"חיות f"dera.ממש למטה כאן שנמשך ,"

הנה ש"הן ע"פ zeigומ"ש מובן זה הרי ― חיים של ענין בהמצוות לומר שייך איך דלכאורה ― כו'"
המגיד  הרב רבא 58תורת ההילולא הצ"צ 59(שיום ע"י שנתבארה כסלו) בי"ט המאה 60שלו שנת היא (שהשנה

הכתוב  בפירוש שלו) מצוה 61להסתלקותֿהילולא מקיים יהודי שכאשר בהם", וחי האדם אותם יעשה "אשר
גופא. בהמצוה חיות ממשיך אזי חיות, מתוך

בלקו"ת  המבואר ידי",63במארז"ל 62[וע"ד על המצוות) (כל כולן שיתקיימו "כדי לארץ ליכנס משה שביקש
לשון על הארץ פרי ספר בסוף למימרeniiwzieש"הקשו לי' דהוי ידי, על ―miiw`eכולן כו'" המצוות כל

כו'"]. יותר עליונה מבחי' יהיו משה ע"י נעשים כשיהיו עצמן ש"המצוות בלקו"ת) (ומתרץ

.‚È,בעוה"ז פירותיהם אוכל ש"אדם באופן ורק בהעלם, היא המצוות ע"י שנעשית בעוה"ז ההמשכה אמנם,
לעוה"ב" קיימת .64והקרן
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במחילה 47) ― זיך מען "זאל התבטא: שליט"א אדמו"ר ָכ"ק
כו'". אוועקזעצן ―ַ

פה.48) ע' תשל"ד) (קה"ת לתניא הגהות לקוטי ראה
שמסתמא49) אמר, שליט"א אדמו"ר זה.כ"ק על לסמוך יכולים
ואילך).50) א (קכה, סי"ז
מנחם ראה51) וש"נ.תורת שכח. ע' סיון סה"מ
ב.52) ג, פסחים
להסתפק.53) ראה כן אחרי רד"ה
א.54) כא, תענית
ואילך.55) 1773 ע' כאן התניא בספר שיעורים גם ראה
וש"נ.56) ב. לט, קידושין

ריש 57) תרכ"ט תלג. ס"ע תרכ"ז סה"מ ב. א, דברים לקו"ת ראה
ובכ"מ. רט. ע'

עה"פ.58) אחרי או"ת סרכ"ז. לקו"א
יט 59) יום" ב"היום (נעתק וש"נ ואילך. צח ע' ח"א אדה"ז אג"ק
כסלו).
ק).60) (ע' עה"פ אחרי אוה"ת
ה.61) יח, אחרי
ואילך.62) סע"ב פא, סוכות דרושי
א.63) יד, סוטה
רפ"א.64) פאה
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ולא  בהעלם, היא הזה) (בזמן עתה שההמשכה כיון ― לקצר" עת ש"כעת באגה"ק הזקן רבינו מ"ש וזהו
בגילוי.

"כמבואר אומר זה ועל ― בגילוי ההמשכה תהי' לבוא לעתיד מבואר אך ששם באריכות", דאשתקד במכתב
לעוה"ב", "הקרן בענין ―בארוכה בהעלם הוא שעתה (והיינו, לבוא לעתיד שיאיר הסוכ"ע אור גילוי שזהו

"באריכות"). ― בגילוי יהי' לבוא ולעתיד לקצר", עת "כעת

לבוא  דלעתיד הגילוי כי, זו, המשכה יבצר" לא "מהם עכשיו שגם ― יבצר" לא מהם טוב "וכל ומסיים
בהעלם. שהיא אלא עכשיו, גם ישנה ההמשכה שהרי גילויים, של חדש  ענין יומשך שאז באופן אינו

.„È:כסלו י"ט ― מברכים) בשבת (שמתברך זה שבחודש הגאולה חג עם זה לקשר ויש
הצדקה  ענין אודות מדובר שבהם אגרות כמה ישנם החיים.65באגה"ק ארץ ישראל, ארץ צדקת ובפרט ,

מהם  נפשי"66ובאחת בשלום ד"פדה הענין ארץ 67נתבאר צדקת "ובפרט הצדקה, לענין השייכות ומבאר ,
בה  אלקיך ה' עיני תמיד כמ"ש ממש, ה' צדקת שהיא הימים"68ישראל כל שם ולבי עיני והיו ומסיים:69, ,

. נפשנו חיי לפדות לנו שעמדה כו'"."והיא לעד לנו ותעמוד .

עמדי" היו ש"ברבים עי"ז ― נפשי" בשלום "פדה היעוד לקיום נזכה ממש שבקרוב קיבוץ 67ויה"ר שהו"ע ,
― הסביבה לכל בנוגע והן כו', ומעשה דיבור המחשבה פרטי כל לעצמו, בנוגע הן כו', שנדחו הניצוצות כל

לארצנו. קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת
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וש"נ.65) .211 ע' ריש חל"ט התוועדויות ― מנחם תורת גם ראה
סוס"ד.66)
יט.67) נה, תהלים

יב.68) יא, עקב
טז.69) ז, הימיםֿב דברי ג. ט, מלכיםֿא

oeygÎxn 'k zegiy ihewleh jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
ÏÚ „ÏÈ Â˙ÂÈ‰· Ú" (·"˘¯Â‰Ó) È·¯‰ ˙Ï‡˘

'‰ ˙ÂÏ‚˙‰
סיפר  אדמו"ר מו"ח יום 1כ"ק מרֿחשון, לכ' בקשר

נ"ע  אדמו"ר כ"ק של יום 2הולדתו לבעל שארע סיפור ,
בשבת  שנים, חמש או ארבע בן ילד היה כאשר ההולדת

וירא: פרשת

כדי  צדק" ה"צמח אדמו"ר כ"ק סבו אל נכנס נ"ע הרבי
בבכי  פרץ והוא הולדתו, יום לרגל ברכה ממנו לקבל
אלינו  ואילו אבינו לאברהם הקב"ה נגלה מדוע באומרו:

מתגלה? הוא אין (אליו)

צדיק  יהודי כאשר צדק": ה"צמח לו בגיל 3ענה מחליט
ראוי  הוא עצמו, את למול צריך שהוא שנים ותשע תשעים

אליו. הקב"ה להתגלות

.·
È„Â‰È „ÏÈ ÏÎ ÍÂÈÁÏ ‰‡¯Â‰ ‰Ê ¯ÂÙÈÒ· ˘È

פעמים  מספר דובר ללמוד 4כבר שניתן ההוראות על
נודעו  אשר רבותינו סיפורי כבכל ה', לעבודת זה מסיפור
אחד  לכל הוראות המכילים שהתפרסמו, אלה ובמיוחד לנו,

זה. בסיפור נוספת נקודה על נתעכב ועתה ואחד.

וציין, הסיפור, את סיפר כאשר דייק אדמו"ר מו"ח כ"ק
בן ילד אז היה יוםֿההולדת שנים.yngאו`raxשבעל

ומדוייק  מחושב הוא בישראל נשיא של דיבור שכל וכיוון
ומצווה 5לחלוטין  ברבים אומר שהוא דיבור ובמיוחד ,

פרט שגם לומר, יש כדי dfלהדפיסו, רק בא לא בסיפור
נ"ע, הרבי של גדלותו את להראות

מתגלה  הקב"ה שאין על היה מיצר בקטנותו [שאפילו
שבכה], כדיֿכך עד אליו,

ואחד. אחד כל של ה' לעבודת הוראה כאן שיש אלא

לכל  הוראות ישנן זה שבסיפור שלמרות מובן, ומכאן
לאלה  גם עיקרית הוראה כאן יש בכלֿזאת ואחד, אחד

שנים, חמש או ארבע בגיל שהם

שהוא בשנים לגדול רק ipgexdולא eavna בן כקטן
חמש  או החינוך 6ארבע לשלמות הגיע שלא כלומר,7, ,

מבין  הוא שאין די שלא כלֿכך דעת חסר שהוא שאדם
מזולתו, מושפע להיות מסוגל איננו גם הוא אלא מעצמו,

על ed`שגם המוכיח, (בבכי, בתוקף לדרוש יכול
לגבולות  ומעבר מעל שהיא גדולה עוצמה בעלת איכפתיות
שנגלה  כשם אליו, יתגלה שהקב"ה הרגילות) אפשרויותיו

אבינו  8לאברהם

שאברהם  מפני היא אפשרית זו שדרישה לכך [הסיבה
משלושת אחד הוא מבני zea`dאבינו ואחד אחד כל של

יהודי כל אצל קיימים ולכן הדורות, בכל dyexiaישראל
האבות  אצל שהיו ],9הענינים

שנים חמש בן או ארבע בן לקטן, בעיקר ,eheytkאלא
תוקף, בכל ידרוש  שהוא כזה, באופן לחנך ניתן אותו שגם
לאברהם  שהתגלה כפי אליו יתגלה שהקב"ה בכי, כדי ועד

אבינו.

.‚
?„ÏÈ ÏÎ È·‚Ï ‰‡¯Â‰ ‰Ê ¯ÂÙÈÒÓ „ÂÓÏÏ Ô˙È „ˆÈÎ
הרבי  בין להשוות ניתן כיצד לשאול: אפשר לכאורה

לבין יהודי?lkנ"ע ילד

נשיא, בן נשיא מבטן, קדוש בהיותו נ"ע, הרבי אצל
חז"ל  (כמאמר לעתיד גדלותו בקטנותו כבר "בוצין 10ניכרה

ה  הוא אז שכבר ומובן ידיע"), מקטפי' ברֿדעת בוצין יה
להסיק  אפוא ניתן וכיצד – מגדולים ואפילו מאחרים, יותר
"שיעור  אשר בעוד יהודי, ילד כל חינוך לגבי ממנו

וידיעתו" חריפותו לפי תינוק "בכל הוא ?11החינוך"
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(בקיצור).1) קג ע' יום בהיום נדפס תרצ"ג. מרחשון, כ"ף וירא, ש"פ
.321 ע' שם מרחשון. כ' ח"ה .21 ע' [המתורגם] ח"א לקו"ש

התולדות 2) ס' לנער". "חנוך ראה – בפרטיות תולדותיו כתר"א. שנת
הראשונה. הערה 148 ע' לקמן וראה תשל"ב). (קה"ת מהורש"ב אדמו"ר

שם).3) ח"ה בלקו"ש (נת' שבזה הנוסחאות ב' – הנ"ל לקו"ש ראה
ועוד.4) הנ"ל. לקו"ש
מי"ז.5) פ"א אבות להרמב"ם מפיה"מ להעיר
(6.(22 (ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש בארוכה בכ"ז ראה
(7.17 ,16 ובהערה ד סעיף בפנים לקמן ראה
ואילך).8) 22 (ע' שם [המתורגם] לקו"ש ראה

(ר"פ 9) פרש"י בביאור – 52ֿ3 ע' חט"ז לקו"ש וראה וארא. ר"פ תו"א
(שזה  האבות" אל ד"וארא בענין יתרון שיש – האבות" אל "וארא, וארא)
וכו') חסד, – (אברהם האבות של הפרטיות בחי' לגבי ה'") אליו ה"וירא כולל

הוא זה ד"וארא" הענין כל כי –wx(אל)" זה zea`dלהיות ענין ישנו ולכן ,"
היורשים) (הבנים, מישראל כאו"א bxcd`אצל dze`a האבות אצל כמו"ש

מבחי' מבנ"י לכאו"א האבות שמורישים בזה [משא"כ יש zihxtd(המוריש) ,
ע"ש. והבנים], האבות בין חילוק

רע"א.10) מח, ברכות
ס"ג.11) סשמ"ג או"ח אדה"ז שו"ע

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב מרחשון, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

מר יצחק שי' קורן

שלום וברכה!

כיון שכבר עברה עונת הבחירות, ובטח גם ה"אסרו חג" שלה, הנני מרשה לעצמי לבוא עוד הפעם 

בענין תוכן שיחתנו כשהי' כאן, ובעיקר בענין ב' הנקודות, היינו, ענין קרית גת וישיבת חב"ד דשם, שתקותי 

שכ' בתור יו"ר עולי רומני' עושה בזה ככל האפשר, וכן בנוגע לעזרתו בענין כפר חב"ד ב', שבענין זה כתבתי 

בארוכה יותר לידידנו מר שז"ר שי', ולא אאריך כאן, כיון שתקותי שתוכן שיחתנו שמור בזכרונו.

טוב,  שם  הבעל  של  להסתלקות-הילולא   200 ה-  שנת  היא  זו  שנה  כי  כאן  אציין  זו  בהזדמנות 

ומעוררת הזכרונות - הנמסרים מדור לדור, ונזכרים ומתעוררים בפרט בימי יובל. וכיון שהסיסמא בכל 

לידי  שיביאו  הזכרונות  תכלית  הרי  העיקר,  הוא  המעשה  במשנתם,  חכמים  כדברי  היא,  היהודים  עניני 

מעשים ברוחו. וידוע שאחת מפעולותיו הראשונות של הבעש"ט, עוד קודם התגלותו, היתה להשתדל לחזק 

ישובי היהודים בכפרים ובפונדקאות על פרשת דרכים, לא רק ברוחניות אלא גם בגשמיות. שמכאן הוראה 

לכל אחד מאתנו, והאריכות אך למותר.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות בכל האמור.

קראתי בעתונות בנוגע לסמניאריון למורים דתיים, וכאילו גם לאיגוד המושבים חלק בזה. ואתענין 

לדעת פרטים בזה, ות"ח מראש.
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
ÏÚ „ÏÈ Â˙ÂÈ‰· Ú" (·"˘¯Â‰Ó) È·¯‰ ˙Ï‡˘

'‰ ˙ÂÏ‚˙‰
סיפר  אדמו"ר מו"ח יום 1כ"ק מרֿחשון, לכ' בקשר

נ"ע  אדמו"ר כ"ק של יום 2הולדתו לבעל שארע סיפור ,
בשבת  שנים, חמש או ארבע בן ילד היה כאשר ההולדת

וירא: פרשת

כדי  צדק" ה"צמח אדמו"ר כ"ק סבו אל נכנס נ"ע הרבי
בבכי  פרץ והוא הולדתו, יום לרגל ברכה ממנו לקבל
אלינו  ואילו אבינו לאברהם הקב"ה נגלה מדוע באומרו:

מתגלה? הוא אין (אליו)

צדיק  יהודי כאשר צדק": ה"צמח לו בגיל 3ענה מחליט
ראוי  הוא עצמו, את למול צריך שהוא שנים ותשע תשעים

אליו. הקב"ה להתגלות

.·
È„Â‰È „ÏÈ ÏÎ ÍÂÈÁÏ ‰‡¯Â‰ ‰Ê ¯ÂÙÈÒ· ˘È

פעמים  מספר דובר ללמוד 4כבר שניתן ההוראות על
נודעו  אשר רבותינו סיפורי כבכל ה', לעבודת זה מסיפור
אחד  לכל הוראות המכילים שהתפרסמו, אלה ובמיוחד לנו,

זה. בסיפור נוספת נקודה על נתעכב ועתה ואחד.

וציין, הסיפור, את סיפר כאשר דייק אדמו"ר מו"ח כ"ק
בן ילד אז היה יוםֿההולדת שנים.yngאו`raxשבעל

ומדוייק  מחושב הוא בישראל נשיא של דיבור שכל וכיוון
ומצווה 5לחלוטין  ברבים אומר שהוא דיבור ובמיוחד ,

פרט שגם לומר, יש כדי dfלהדפיסו, רק בא לא בסיפור
נ"ע, הרבי של גדלותו את להראות

מתגלה  הקב"ה שאין על היה מיצר בקטנותו [שאפילו
שבכה], כדיֿכך עד אליו,

ואחד. אחד כל של ה' לעבודת הוראה כאן שיש אלא

לכל  הוראות ישנן זה שבסיפור שלמרות מובן, ומכאן
לאלה  גם עיקרית הוראה כאן יש בכלֿזאת ואחד, אחד

שנים, חמש או ארבע בגיל שהם

שהוא בשנים לגדול רק ipgexdולא eavna בן כקטן
חמש  או החינוך 6ארבע לשלמות הגיע שלא כלומר,7, ,

מבין  הוא שאין די שלא כלֿכך דעת חסר שהוא שאדם
מזולתו, מושפע להיות מסוגל איננו גם הוא אלא מעצמו,

על ed`שגם המוכיח, (בבכי, בתוקף לדרוש יכול
לגבולות  ומעבר מעל שהיא גדולה עוצמה בעלת איכפתיות
שנגלה  כשם אליו, יתגלה שהקב"ה הרגילות) אפשרויותיו

אבינו  8לאברהם

שאברהם  מפני היא אפשרית זו שדרישה לכך [הסיבה
משלושת אחד הוא מבני zea`dאבינו ואחד אחד כל של

יהודי כל אצל קיימים ולכן הדורות, בכל dyexiaישראל
האבות  אצל שהיו ],9הענינים

שנים חמש בן או ארבע בן לקטן, בעיקר ,eheytkאלא
תוקף, בכל ידרוש  שהוא כזה, באופן לחנך ניתן אותו שגם
לאברהם  שהתגלה כפי אליו יתגלה שהקב"ה בכי, כדי ועד

אבינו.

.‚
?„ÏÈ ÏÎ È·‚Ï ‰‡¯Â‰ ‰Ê ¯ÂÙÈÒÓ „ÂÓÏÏ Ô˙È „ˆÈÎ
הרבי  בין להשוות ניתן כיצד לשאול: אפשר לכאורה

לבין יהודי?lkנ"ע ילד

נשיא, בן נשיא מבטן, קדוש בהיותו נ"ע, הרבי אצל
חז"ל  (כמאמר לעתיד גדלותו בקטנותו כבר "בוצין 10ניכרה

ה  הוא אז שכבר ומובן ידיע"), מקטפי' ברֿדעת בוצין יה
להסיק  אפוא ניתן וכיצד – מגדולים ואפילו מאחרים, יותר
"שיעור  אשר בעוד יהודי, ילד כל חינוך לגבי ממנו

וידיעתו" חריפותו לפי תינוק "בכל הוא ?11החינוך"
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(בקיצור).1) קג ע' יום בהיום נדפס תרצ"ג. מרחשון, כ"ף וירא, ש"פ
.321 ע' שם מרחשון. כ' ח"ה .21 ע' [המתורגם] ח"א לקו"ש

התולדות 2) ס' לנער". "חנוך ראה – בפרטיות תולדותיו כתר"א. שנת
הראשונה. הערה 148 ע' לקמן וראה תשל"ב). (קה"ת מהורש"ב אדמו"ר

שם).3) ח"ה בלקו"ש (נת' שבזה הנוסחאות ב' – הנ"ל לקו"ש ראה
ועוד.4) הנ"ל. לקו"ש
מי"ז.5) פ"א אבות להרמב"ם מפיה"מ להעיר
(6.(22 (ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש בארוכה בכ"ז ראה
(7.17 ,16 ובהערה ד סעיף בפנים לקמן ראה
ואילך).8) 22 (ע' שם [המתורגם] לקו"ש ראה

(ר"פ 9) פרש"י בביאור – 52ֿ3 ע' חט"ז לקו"ש וראה וארא. ר"פ תו"א
(שזה  האבות" אל ד"וארא בענין יתרון שיש – האבות" אל "וארא, וארא)
וכו') חסד, – (אברהם האבות של הפרטיות בחי' לגבי ה'") אליו ה"וירא כולל

הוא זה ד"וארא" הענין כל כי –wx(אל)" זה zea`dלהיות ענין ישנו ולכן ,"
היורשים) (הבנים, מישראל כאו"א bxcd`אצל dze`a האבות אצל כמו"ש

מבחי' מבנ"י לכאו"א האבות שמורישים בזה [משא"כ יש zihxtd(המוריש) ,
ע"ש. והבנים], האבות בין חילוק

רע"א.10) מח, ברכות
ס"ג.11) סשמ"ג או"ח אדה"ז שו"ע
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ואחד, אחד לכל קשור הסיפור שתוכן ברור, אמנם
הודפס  ואף ברבים סופר שהוא העובדה עצם שהרי

"משכמו  שהוא בלבד, הנשיא של ענין זה שאין מוכיחה,

העם" מכל גבוה מן 12ומעלה אחד לכל הקשור ענין אלא ,
העם,

הוראה  שזוהי לכאורה, לומר, היה די בכלֿזאת, אבל
לשלימות  הגיעו שלא לאלה ואפילו בשנים, לגדולים

גם  מתאים שהסיפור לומר יש ומדוע ברוחניות, החינוך

בשנים, ?eheytkלקטן

.„
ÍÂÈÁ ÏÈ‚Ï ÌÈ¯ÂÚÈ˘ ˘È

החינוך... ש"שיעור שלמרות העובדה, ע"י יובן הדבר

בכלֿזאת, כדלעיל, וידיעתו", חריפותו לפי תינוק בכל הוא

מסויים  לגיל הקשורים בחינוך ענינים כולל 13ישנם ,
שית  בר תקביל, לא שית מבר ש"בציר הכללית, ההלכה

כתורא" ליה וספי לא 14קביל שנים שש מבן (=פחות
עול  עליו והטל קבל, – שנים שש בן תורה, ללימוד תקבל

העמסת  של באופן קטן ילד עם התורה שלימוד – כשור)

"כתורא" בחינוך 15עול, שלמות לידי המביא רק 16, מתחיל ,
שית" "בר .17כשהוא

ובנין  הבן ב"כח תלוי שהוא נאמר זה בענין גם אמנם,
"כבן18גופו" שהוא עד מחכים "כחוש" ואצל ,ray"19,

הגב  כאן יש זאת, בכל לא אבל שית מבר "בציר של לה

ובריא 20תקביל" חזק ילד הוא אם אף אחר 21, מילד יותר
שבע". "כבן כבר שהוא

– החינוך שלמות לגבי שית" "בר של הגיל כלומר,
– כתורא" ליה זהו `eppi"ספי ובכוחו. הקטן בדעת תלוי

למצוות" י"ג "בן של השיעור קטן 22כמו ילד כאשר שאף ,

דעת  בר בשנים 23הוא גדול כבר שהוא אחר מילד ,24יותר
הוא אז מצרפים xehtגם אין תורה), (מדין המצוות מן

וכדומה. למנין אותו

.‰
˙Â„ÈÓ‰ ÈÙÏ ‡Â‰ ¯˙ÂÈ· ‰ÏÚ‰ È˜Ï‡‰ ÚÙ˘‰

‰¯Â˙· ÂÚ·˜˘
התורה  בקיום שנגרם לשינוי קשור לכך ההסבר

תורה: מתן בזמן והמצוות

ומקור  לשרש עד הגיעו תורה מתן לפני המצוות

ה',25הנבראים  בעבודת האדם שלמות היתה חשובה ולכן ,

היתה  לא אך הנברא, משרש האלקי השפע ירד ידה שעל
המצוה  קיום לאופן כלֿכך רבה קיים 26חשיבות ולכן ,

ה"מקלות", באמצעות התפילין עבודת את אבינו יעקב
בזהר  .27כמוסבר

והמצוות התורה קיום זאת, תורה xg`lלעומת מתן
לשורש  שמעל ברוךֿהוא, מהמאציל אלקי שפע מוריד

אלקי שפע לעולם dfהנבראים. להוריד יכול הנברא אין

קבע שכך מפני אלא עצמו, שכאשר liv`ndבכחות ,
למטה. המאציל מן אלקי שפע ירד מסויימת מצוה תקויים

מקויימת  המצוה כאשר רק זה אלקי שפע מגיע לפיכך

המידות  לפי במתן 28בדיוק מלמעלה, שנקבעו והשיעורים
תורה.

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

ועוד)12) ב. תשסד, ד') (כרך וירא (אוה"ת הביאור וידוע ב. ט, ש"א
כאו"א). של הראש (כולל העם מכל גבוה "שכמו" דאפילו

עירובין 13) (לענין רפ"ח עירובין – לקמן) הבא על (נוסף לדוגמא ראה
.17 הערה לקמן הנסמן וסוכה).

ה"ב.14) פ"ב ה"ו. פ"א ת"ת הל' רמב"ם וראה א. כא, ב"ב א. נ, כתובות
ת"ת  הל' השו"ע). בדעת 31 הערה לקמן (וראה ס"ה סרמ"ה יו"ד טושו"ע

ס"א. פ"א לאדה"ז
חמש 15) בן (ספ"ה) באבות כדתנן חמש מבן שמתחיל "לגלגל" משא"כ

קרוב  שם ת"ת להל' קו"א שם. ב"ח שם. כתובות – לי' וספי' (תוד"ה למקרא
בשוה"ג. 31 הערה לקמן וראה לסופו).

תורה..16) ש"האכילהו.. היינו כתורא לי' דאספי שם, ב"ב רש"י lraראה
egxkהחינוך מתחיל שאז והיינו צוארו", על עול י"ג lerlכשור.. (כבן מצות

שנה).
בו 17) שאין לפי כקוף (ש)דינו שש.. מבן "פחות נט"י דגבי ג"כ להעיר

(ד"ה  מב"י ס"כ. סקנ"ט או "ח אדה"ז (שו"ע כוונה" כוונתו ואין כלל דעת
אף  – כו' מקח שמקחן דפעוטות פחות הכי שיעור סי"א)*; שם ורמ"א וקוף)
הל' רמב"ם א. נט, (גיטין שית" "כבר הוא – חורפי'" לפי וחד חד "כל שהוא

רלה). ר"ס חו"מ טושו"ע ה"ו. פכ"ט מכירה
שם.18) יו"ד טור שם. בפ"א ועד"ז שם. פ"ב ת"ת הל' הרמב"ם לשון

שם. לאדה"ז ת"ת הל'
והל'19) (וש"ך) שו"ע טור, רמב"ם, שם. ב"ב שבע כבן שש כבן תוד"ה

שם. לאדה"ז ת"ת
פ"ב 20) (כברמב"ם השלילה הביא שלא שם, לאדה"ז ת"ת בהל' וצע"ק
ט  מכאןשם. ד"בפחות ס"ח) שם שו"ע שם. אותו".`oiור מכניסין

שם.21) ובשוה"ג 31 הערה לקמן ראה
ספ"ה.22) אבות
סה"מ 23) פ"ה. התפלה קונטרס ראה – כו' השגה ובעל חריף רק ולא

א'רכז. ע' ח"ג תער"ב המשך קטו. ע' עת"ר
"איש",24) שנק' מזה נלמד למצות י"ג דבן שהשיעור להדיעה גם כי

בכ"ז  (ראה ודיעה בשכל גדול נעשה י"ג שבן שבטבע, הו"ע זו שלדיעה
רק ה"ז – וש"נ) .(314 ע' לקמן .71 ע' ח"י .421 ע' (ח"ה בנ"א,aexלקו"ש

.29 הערה לקמן וראה הרוב. אחרי נגרר והמיעוט
וש"נ.25) ס"ג, אבות ע' הערכיםֿחב"ד ס' ראה
ח"ג 26) לקו"ש ועוד. פ"ט. תשי"ח) (קה"ת תרס"ה זכור ד"ה ראה

ס"ד. שם הערכים ס' וראה .327 ע' ח"ה .141 ע' [המתורגם]
ג.27) כג, תו"א וראה א. קסב, ח"א
פ"ה 28) תרנ"ז כחתן והוא (ד"ה ומצוות דתורה המדידה בענין כידוע

ועוד). ואילך. נב ע' תרס"ו המשך ואילך.

.(`"wq `"ew a"q dhigy 'ld f"dc` r"ey k"biire .my i"a d`x) dpeek v"` i"hpy iptn (`"k ,zrc (zvw) el yiy itl `l) `ed ,xyk yy oan zegt mby dricdl mbe (*
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ביכולתו  היה אבינו, כיעקב צדיק היה לו עתה [גם
יעקב  שעשה כשם "מקלות", באמצעות אלקי שפע להוריד
בהתאם  בלבד, הנבראים משורש שפע זהו אבל אבינו,
עצמו]. המאציל מן אלקי שפע ולא הצדיק, עבודת לדרגת

ילד  במצוות: החיוב גיל של השיעורים ענין לכך דומה
לגבי  רק בשנים מגדול יותר ברֿדעת להיות יכול קטן

הנברא elyשלמותו של הענינים29, לגבי אבל ,ozn ly
dxez מדה יש – עצמו מהמאציל האלקי השפע של –

שנים  י"ג מגיל רק מתחילים שהם מלמעלה, .30שנקבעה
שנים. שש מגיל הוא החינוך ששלמות החינוך, בענין וכן

.Â
ÌÈ„ÏÈ ÍÂÈÁ È·‚Ï ·Â˘Á ˘Â„ÈÁ Y ¯ÂÙÈÒ·

היה  נ"ע שאדמו"ר שכיוון בעניננו, גם מובן מכך
מתחשבים  שאין הרי שית", מבר "בציר עת באותה
עדיין  היה הוא הכל ולמרות זה, בגיל ובחכמתו בגדלותו

שית" מבר "בציר של לשלמות 31בדרגה הגיע לא שעדיין ,
החינוך.

אינו  שהוא בהראותו זה, סיפור התפרסם שכאשר וכיוון
הפרט, את גם וציין דייק הוא ישראל, לנשיאי רק מיוחד
מובן  שנים, חמש בן או ארבע בן ילד היה נ"ע שהרבי
שהוא  יהודי ילד לכל מתאימים זה בסיפור שהענינים
באותה  נכלל הוא אמת תורת לפי שהרי שית", מבר "בציר

חינוך. דרגת

.Ê
‰˜Â˘˙ È„Â‰È „ÏÈ ·Ï· ÚÂËÏ ¯˘Ù‡ Â˙ÙÂ˜˙·

˙Â˜Ï‡Ï
ללמד  הרבי רצה הסיפור, את שבפרסמו אפוא, יוצא

קטן ילד לחינוך מסויימת מובן eheytkהוראה ומכך .
יש זה aeygeשבסיפור cgein yecig חינוך אופן לגבי

שיפורט  כפי ה ', בעבודת סתמית הוראה ולא הילדים,
הדברים. בהמשך

הרמב"ם  דברי דרך 32ידועים לגבי הדיבור את המרחיב ,
שהם  "בדברים להמריצו שיש ואומר, קטן, ילד עם הלימוד
כי  אגוזים...", לך ואתן קרא שניו... לקטנות אצלו אהובים
אותו  מעלת מבין אינו שכלו וחולשת שניו "מיעוט בגלל

הטוב".

על  בכי כדי עד שיצטער קטן מילד דורשים כאן והנה
אליו, הקב"ה התגלות יש le`אי כלומר, גשמי. טוב על

מחייו  משמעותי חלק תהא שאלקות כך הילד את 33לחנך

התגלות  אי אשר עד אצלו", אהובים שהם "דברים –
תגע  אבינו לאברהם התגלה שהוא באופן אליו הקב"ה

לנפשו. מאד

אפשר  אי נ"ע, הרבי אצל זה מאורע התרחש לולא
מטבעו  כי כזה, רגש לידי יהודי ילד להביא ניתן אם לדעת
ויש  גשמיים, לדברים לעיל, הרמב"ם כדברי נמשך, הוא

" הללו, הענינים בעזרת אצלו".mdyלחנכו אהובים

פרסומו  לאחר ובמיוחד המאורע, התרחשות לאחר אבל
הרי והדפסתו, אדמו"ר מו"ח כ"ק שבכך xexaעלֿידי ,

חדש  צינור ונפתח כך 34נתגלה בחינוך, חדשה ודרך ,
eppnfay35 הגבלות את לפרוץ מתאים חינוך עלֿידי ניתן

כדי  עד רוחניות, לרצות ולהרגילו היהודי, הילד של הטבע
להתגלות  עצומה תשוקה של בליבו, זה עמוק רגש החדרת

אליו. ה'

אליו,`oiוכאשר ה' התגלות אי על מצטער יהודי ילד
משום זה בדברים ekpgnyהרי זה בענין אליו מדבר אינו

שלו. מגבלותיו בגלל ולא הלב, מן היוצאים

.Á
"˜„ˆ ÁÓˆ"‰ ˙·Â˘˙Ó „Á‡ ÏÎÏ ‰‡¯Â‰‰

נ"ע  הרבי של משאלתו הנלמדת שההוראה כשם
מתאימה  גם כך כדלעיל, יהודי, ילד לכל מכוונת ומבכייתו,

ה" יהודי:תשובת ילד כל לחינוך צדק" צמח
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שגבי29) סשי"ז) יו"ד (שו"ת החת"ס מדעת גדלות p"aלהעיר של השיעור
ודעתו. שכלו כפי בכ"א תלוי עתה) (גם

(30.2 ע' תש"ה השיחות מספר להעיר
בן31) התינוקות.. "מכניסים ח: סעיף שם יו"ד שנים yngבשו"ע

– שש"* בשנת שנכנס חמש בן "היינו שם) (שברמב"ם שש" (ו"בן שלימות"
כ"ק  הי' בנדו"ד והרי – שם) פ"ב ת"ת הל' כס"מ בפחות. ומ"ש ד"ה שם ב"י

ד' "בן d'אדנ"ע e`."
שבע" כבן שש "כבן הלשון דסתימת מכניסין) (ד"ה שם ב"ח ראה אבל

דעת וכ"ה בעינן. דשלימות שש..`f"dcמשמע ("בן שם ת"ת "),zenilyבהל'

לסופו). (קרוב שם בקו"א שהאריך כמו
ה"ה.32) פ"י תשובה הל' וראה חלק. ר"פ סנהדרין שלו בפיה"מ
(33.134 ע' ח"ו [המתורגם] מלקו"ש גם להעיר
ועוד).34) רפג. ע' תרע"ח (סה"מ וכיו"ב ר"ש" "פתח בענין כידוע
ס"ד.35) סקנ"ו אה"ע (רמ"א להלכה גם – ענינים בכמה שמצינו ע"ד

בענין  שהוא (ואף קעט סו"ס חאו"ח אדה"ז שו"ע סק"א. סקע"ג או"ח מג"א
קצד). ע' כ"י ואילך, רי ע' א' (כרך  שד"ח וראה סכנה). שנשתנו p"yeשל – (

ואילך. 386 ע' ח"כ לקו"ש וראה הטבעים.

`xwnl 'd oac ± "`ixac `d 'ek yy oan zegt epa z` qipknd lk" my zeaezk t"r ± yxtn (my i"aa `aed) my a"a xivaa d"cezae .`xwnl 'd oa dpynl mi`zn (*
.(r"eyd zrc ok yxtny rnyn b"wq my j"yae) ixnbl `ixaa

.15 dxrd lirl d`xe .(my g"a d`x) `ixal `ixa oia ewlig `l (f"dc`e) xehe m"anxa la`
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ביכולתו  היה אבינו, כיעקב צדיק היה לו עתה [גם
יעקב  שעשה כשם "מקלות", באמצעות אלקי שפע להוריד
בהתאם  בלבד, הנבראים משורש שפע זהו אבל אבינו,
עצמו]. המאציל מן אלקי שפע ולא הצדיק, עבודת לדרגת

ילד  במצוות: החיוב גיל של השיעורים ענין לכך דומה
לגבי  רק בשנים מגדול יותר ברֿדעת להיות יכול קטן

הנברא elyשלמותו של הענינים29, לגבי אבל ,ozn ly
dxez מדה יש – עצמו מהמאציל האלקי השפע של –

שנים  י"ג מגיל רק מתחילים שהם מלמעלה, .30שנקבעה
שנים. שש מגיל הוא החינוך ששלמות החינוך, בענין וכן

.Â
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היה  נ"ע שאדמו"ר שכיוון בעניננו, גם מובן מכך
מתחשבים  שאין הרי שית", מבר "בציר עת באותה
עדיין  היה הוא הכל ולמרות זה, בגיל ובחכמתו בגדלותו

שית" מבר "בציר של לשלמות 31בדרגה הגיע לא שעדיין ,
החינוך.

אינו  שהוא בהראותו זה, סיפור התפרסם שכאשר וכיוון
הפרט, את גם וציין דייק הוא ישראל, לנשיאי רק מיוחד
מובן  שנים, חמש בן או ארבע בן ילד היה נ"ע שהרבי
שהוא  יהודי ילד לכל מתאימים זה בסיפור שהענינים
באותה  נכלל הוא אמת תורת לפי שהרי שית", מבר "בציר

חינוך. דרגת

.Ê
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˙Â˜Ï‡Ï
ללמד  הרבי רצה הסיפור, את שבפרסמו אפוא, יוצא

קטן ילד לחינוך מסויימת מובן eheytkהוראה ומכך .
יש זה aeygeשבסיפור cgein yecig חינוך אופן לגבי

שיפורט  כפי ה ', בעבודת סתמית הוראה ולא הילדים,
הדברים. בהמשך

הרמב"ם  דברי דרך 32ידועים לגבי הדיבור את המרחיב ,
שהם  "בדברים להמריצו שיש ואומר, קטן, ילד עם הלימוד
כי  אגוזים...", לך ואתן קרא שניו... לקטנות אצלו אהובים
אותו  מעלת מבין אינו שכלו וחולשת שניו "מיעוט בגלל

הטוב".

על  בכי כדי עד שיצטער קטן מילד דורשים כאן והנה
אליו, הקב"ה התגלות יש le`אי כלומר, גשמי. טוב על

מחייו  משמעותי חלק תהא שאלקות כך הילד את 33לחנך

התגלות  אי אשר עד אצלו", אהובים שהם "דברים –
תגע  אבינו לאברהם התגלה שהוא באופן אליו הקב"ה

לנפשו. מאד

אפשר  אי נ"ע, הרבי אצל זה מאורע התרחש לולא
מטבעו  כי כזה, רגש לידי יהודי ילד להביא ניתן אם לדעת
ויש  גשמיים, לדברים לעיל, הרמב"ם כדברי נמשך, הוא

" הללו, הענינים בעזרת אצלו".mdyלחנכו אהובים

פרסומו  לאחר ובמיוחד המאורע, התרחשות לאחר אבל
הרי והדפסתו, אדמו"ר מו"ח כ"ק שבכך xexaעלֿידי ,

חדש  צינור ונפתח כך 34נתגלה בחינוך, חדשה ודרך ,
eppnfay35 הגבלות את לפרוץ מתאים חינוך עלֿידי ניתן

כדי  עד רוחניות, לרצות ולהרגילו היהודי, הילד של הטבע
להתגלות  עצומה תשוקה של בליבו, זה עמוק רגש החדרת

אליו. ה'

אליו,`oiוכאשר ה' התגלות אי על מצטער יהודי ילד
משום זה בדברים ekpgnyהרי זה בענין אליו מדבר אינו

שלו. מגבלותיו בגלל ולא הלב, מן היוצאים

.Á
"˜„ˆ ÁÓˆ"‰ ˙·Â˘˙Ó „Á‡ ÏÎÏ ‰‡¯Â‰‰

נ"ע  הרבי של משאלתו הנלמדת שההוראה כשם
מתאימה  גם כך כדלעיל, יהודי, ילד לכל מכוונת ומבכייתו,

ה" יהודי:תשובת ילד כל לחינוך צדק" צמח
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שגבי29) סשי"ז) יו"ד (שו"ת החת"ס מדעת גדלות p"aלהעיר של השיעור
ודעתו. שכלו כפי בכ"א תלוי עתה) (גם

(30.2 ע' תש"ה השיחות מספר להעיר
בן31) התינוקות.. "מכניסים ח: סעיף שם יו"ד שנים yngבשו"ע

– שש"* בשנת שנכנס חמש בן "היינו שם) (שברמב"ם שש" (ו"בן שלימות"
כ"ק  הי' בנדו"ד והרי – שם) פ"ב ת"ת הל' כס"מ בפחות. ומ"ש ד"ה שם ב"י

ד' "בן d'אדנ"ע e`."
שבע" כבן שש "כבן הלשון דסתימת מכניסין) (ד"ה שם ב"ח ראה אבל

דעת וכ"ה בעינן. דשלימות שש..`f"dcמשמע ("בן שם ת"ת "),zenilyבהל'

לסופו). (קרוב שם בקו"א שהאריך כמו
ה"ה.32) פ"י תשובה הל' וראה חלק. ר"פ סנהדרין שלו בפיה"מ
(33.134 ע' ח"ו [המתורגם] מלקו"ש גם להעיר
ועוד).34) רפג. ע' תרע"ח (סה"מ וכיו"ב ר"ש" "פתח בענין כידוע
ס"ד.35) סקנ"ו אה"ע (רמ"א להלכה גם – ענינים בכמה שמצינו ע"ד

בענין  שהוא (ואף קעט סו"ס חאו"ח אדה"ז שו"ע סק"א. סקע"ג או"ח מג"א
קצד). ע' כ"י ואילך, רי ע' א' (כרך  שד"ח וראה סכנה). שנשתנו p"yeשל – (

ואילך. 386 ע' ח"כ לקו"ש וראה הטבעים.

`xwnl 'd oac ± "`ixac `d 'ek yy oan zegt epa z` qipknd lk" my zeaezk t"r ± yxtn (my i"aa `aed) my a"a xivaa d"cezae .`xwnl 'd oa dpynl mi`zn (*
.(r"eyd zrc ok yxtny rnyn b"wq my j"yae) ixnbl `ixaa

.15 dxrd lirl d`xe .(my g"a d`x) `ixal `ixa oia ewlig `l (f"dc`e) xehe m"anxa la`
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שהקב"ה  היתה לא בתשובתו צדק" ה"צמח כוונת
אבינו לאברהם עצמו calaהתגלה למול החליט הוא כי ,

הדבר  אין אחרים ושאצל שנים, ותשע תשעים בן בהיותו
בקיצור  עונה היה כוונתו היתה זאת אילו (שהרי אפשרי

אבינו  לאברהם להשתוות אפשר ),36שאי

הוא, הדברים פירוש `cgאלא, lky לידי להגיע יכול
שבו  רוחני מצב שבכל החלטה ידי על ה'", אליו "וירא
את  למול עליו ותשע) תשעים בן צדיק (ואפילו נמצא הוא
ההעלם  הכיסוי, את להסיר להשתדל צריך כלומר; עצמו.

בעולם  .37וההסתר

שנים", ותשע תשעים בן "צדיק היה אברהם אמנם,
שלמין" "יומין לו והחלטה38שהיו ה', ,elyבעבודת

יותר  הרבה גדול חידוש היא עצמו, את למול שעליו
צדיק  שאינו מי של ,39מהחלטתו

כפי  מישראל, אחד לכל זאת הוראה שייכת זאת, בכל
"פתח" של הענין על 40שידוע עמל שמישהו שלאחר –

השפעה  צינור בכך פותח הוא לעולם, והביאו מסויים ענין
עמל, בפחות זו לדרגה להגיע היכולים לאחרים, זה

ענינים  להשיג ניתן תורה, מתן לאחר [ובמיוחד
עמל  ידי על עצומה, יגיעה עלֿידי אליהם הגיעו שהאבות

יותר  הרבה ].41קטן

.Ë
ÌÏÂÚ‰ ¯˙Ò‰Ó Ï‰·‰Ï ÍÈ¯ˆ ÂÈ‡ È„Â‰È „ÏÈ

חינוך  לגבי גם צדק" ה"צמח מתשובת ההוראה וזוהי
קטנים:

שה' הנפלאה התשוקה את הילד אצל שמעוררים לאחר
באמצעות  לכך להגיע שניתן לו, להסביר צריך אליו, יתגלה
להסיר  עצמו, את "למול" תמיד צריך שהיהודי ההחלטה,

העולם. העלם את

מהסתר  להבהל שלא הילד את לחנך צריך כלומר,
אלא  ה"עולם", דברי האנשים, מדברי להבהל שלא העולם,

לרצון רק לב אצלו dxezdלשים חזקה תהא זו והחלטה .
ממנה" יסור לא יזקין כי "גם אשר עד גם 42כלֿכך, –

שעליו  יזכור, ה', בעבודת ביותר נעלות לדרגות יגיע כאשר
עצמו. את "למול"

ה'", אליו "וירא של הענין בקטנותו גם אפשרי וכך
לאור  לך ה' "והיה של באופן סביבתו, את יאיר והוא

.43עולם"

.È
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החינוך  בענין חדש צינור פתחו שרבותינו כשם
ילד  לחנך ניתן שבזמננו – למקום" אדם ש"בין לנושאים
מחייו, חלק תיהפך שהיא באופן ליהדות, להשתוקק יהודי
אליו, מתגלה ה' אין אשר על בכי אפילו ייתכן אשר עד
וגם  לחברו, אדם שבין בנושאים גם זה ענין מוצאים כך
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אל 36) – אברהם – גדולים "במקום נאמר למשה שאפילו ובמכש"כ
ז). פ"ב, (דב"ר תעמוד"

(37.88 ע' [המתורגם] ח"ה .23 ע' [המתורגם] ח"א לקו"ש בכ"ז ראה
ואילך. 321 ע' ח"ה

הקודמת.38) שבהערה לקו"ש וראה ב. עט, א. טז, תו"א א. רכד, זח"א
(39.323 ע' ח"ה .91 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה
ו 40) .34 הערה לעיל שלראה בענין – כח) (ס"ע שערים מאה dpadראה
dbyde שלא אף בפה אומרה הי' השגה איזה לו כשנפלה "נוהג הי' שהה"מ –

אחר.. יוכל ואזי.. העולם בזה ההשגה.. את להמשיך בכדי השומעים.. יבינו

להשיגה".
ד"ה 41) וראה ח"ב). קונטרסים (בסה"מ פ"ג תרצ"ה ה' אמרת ד"ה ראה

רפי"א. שם זכור
ו.42) כב, משלי
יט.43) ס, ישעי'
(44.8 ע' שם התולדות ס' .9 ע' לנער בחנוך נדפס
ב).45) פו, ב"ק (משנה במתכוין רק הוא בושת דחיוב להעיר
באנציק'46) (נסמן ברבים רק היא פנים שהלבנת דיעה שיש להעיר

רי)). (ע' בערכו תלמודית

oeygÎxn 'k - zegiyÎihewl

שמע  כאשר זאת, למרות אך שם, היתה הרבנית אמו
עד  כלֿכך, זה ענין לו איכפת היה לחייט, בושה שנגרמה

מר. בכי כדי

היתה  הפנים שהלבנת לו אכפת כלֿכך היה לא כלומר,
eci lr לו אכפת היה אלא וכדומה, כך על ייענש שהוא ,

oiprd mvr.ליהודי בושה שנגרמה ,

שייתכן  למרות לאביו, כך על לספר סרב הוא ולפיכך
וכדומה, אב כיבוד בעניני נכלל אביו לשאלת שאיֿהשיבו

כדי רק הוא hgd`והסיפור z` owzl סבל לא הוא כי –
יהודי. של "הלאֿטוב" על הדיבור עצם את

היה  שהרבי הדגשה תוך לנו סופר זה שסיפור וכיוון
כל  לחנך עתה שניתן הוכחה זאת הרי שנים, ארבע בן אז

אופן. באותו זה, בגיל גם יהודי, ילד

.·È
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המוטלת  הגדולה החובה גם נלמדת לעיל האמור מכל

הן  החינוך, בענין להשתדל מישראל ואחד אחד כל על
שלו, ילדיו לגבי

נ"ע  ההולדת יום בעל של הידוע שכשם 47כמאמר ,
יהודי, כל על דאורייתא מצוה היא יום בכל תפילין שהנחת

חובה  כך פשוט, איש לבין בתורה גדול בין הבדל ללא

יום  בכל השעה מחצית להקדיש יהודי, כל על מוחלטת
ואף  שביכלתו, ככל ולעשות ילדיו, חינוך אודות למחשבה

להם  שמתוים בדרך להמשיך ילדיו לחנך כדי מכך, יותר

–

חנכו  לא הוריהם אשר אחרים, יהודיים ילדים לגבי והן

על  החובה מוטלת שאז שהיא, סיבה מאיזו כראוי, אותם
mkge mkg lk יקבלו 48מישראל אלו שילדים לכך לדאוג ,

אשר  ה'", "צבאות את מקיימים כך ועלֿידי מתאים, חינוך

ובבנותינו  בבנינו ובזקנינו... בנערינו הגלות מן –49יצאו
ממש. בקרוב צדקנו משיח ידי על

(f"lyze e"lyz ,oeeygÎxn 'k ,`xie t"y zgiyn)
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יג.47) ע' יום היום
(מ"ע)48) (ומוסיף: ס"ח שם לאדה"ז ת"ת הל' ה"ב. פ"א שם onרמב"ם
dxezd הרמב"ם לשון כפל ויל"פ פ"א). (רק "חכם" – [ושם ס"ג שם טושו"ע .(

צדיק  "כל ע"ד – חכמים סוגי כל בזה שכולל וחכם", חכם "כל ואדה"ז

כסלו  י"ט שיחת ובארוכה שם. תוי"ט (ראה עוקצין סוף שבמשנה וצדיק"
כה)] שם, עה"ת פרש"י ב. עג, מנחות יז. (כב, אמור דפ' איש" "איש תשל"ח),

ובכ"מ.
ט.49) י, בא
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כסלו  י"ט שיחת ובארוכה שם. תוי"ט (ראה עוקצין סוף שבמשנה וצדיק"
כה)] שם, עה"ת פרש"י ב. עג, מנחות יז. (כב, אמור דפ' איש" "איש תשל"ח),

ובכ"מ.
ט.49) י, בא

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

מר אשר זעליג שי'

שלום וברכה!

מסרו לי שאלתו בהנוגע לנוסח התפלה.

נוסח הפסוקים בתפלה הוא, כמובן ככתוב בתנ"ך, אלא לפעמים ישנם כמה נוסחאות או  בכלל 

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[.

לימוד  לקבוע  ההכרח  על  אעוררו  בזה,  אלי  שפנה  פרטית,  בהשגחה  שהכל  כיון  זו,  בהזדמנות 

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 

החדש - בכל יום אחר תפלת הבקר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



כד

יז  חוברת

רבין  מענדל של השתדלותו
במחלתֿקיבה  לקה החזית, לעומק שירת שבה החטיבה את לשגר כוונה שקיימת צעיר לאותו כשנודע

אצל  לבדיקות המתאימים, ה"מסמכים" בצירוף "רופאיו", של בהתייעצות נשלח, זאת ובעקבות מסוכנת,

שוחרר. ושם במוסקבה, פרופסורים

ואילו  ,1941 בשנת גוייס הוא נישואיו. לאחר הראשון הילד בביתו לו נולד במלחמה כחייל שירותו בתקופת

הכיר. לא עדיין ילדו ואת משפחתו, את כלל ראה לא הוא הזמן כל במשך .1944 בשנת כבר היה שחרורו

והנשמע  הנעשה את לראות כדי ממוסקבה, היישר אלינו ונסע מדרכו סטה לביתו, שנסע לפני עוד זאת, ולמרות

אצלנו.

מצב  בשל שבעלי, כך על המצביעות רפואיות אבחנות מרופאים להשיג כדי לפעול האיש החל בואו עם מיד

מ.ר. לביתנו, שהגיע זה שצעיר מאחר הנוכחי. הימצאו במקום עוד לשהות יכול אינו קודם 137בריאותו, עבד ,

חמש  תום עם העת, בבוא משם בעלי את להוציא כדי רבים כוחות להשקיע שחובה ידע הוא "בפנים", לכן

הדבר. לו יותר לא הטבע בדרך שכן גלותו, שנות

מכרים  מחפשת האפשריים, המקומות בכל עמו התרוצצתי אצלנו, שהה שבהם אחדים ימים אותם כל במשך

בעניין. לפעול ולהתחיל עמו לקחתם יוכל שהאיש כדי הנחוצים, המסמכים את עבורי להנפיק שיוכלו

אחד, אדם הופיע לבסוף ריקם. פנינו את מקום בכל השיבו – שכזו מלאכה שדרשה כפי – רב עמל לאחר

בביתֿהרפואה, כרופאה עובדת שבתו לנו נודע לבקרנו. ובא ברחוב, במקרה בי שנתקל מבניֿעירנו, הוא גם

המסמכים. על לחתום צריך שהיה האיש הראשי, הרופא עם טובים יחסים מקיימת והיא

וכך, עינו. בכוס לתת החל בכפר כאן בהיותו אך מלומד, אדם היה מקוריאה, גולה הוא אף שהיה זה, רופא

יצטרך  שאם הבנה מתוך בצבא, משירותו עמו מ.ר. הביא אותו שאף – 90% זיקוק בדרגת יי"ש ליטר תמורת

להשיגו  היה ניתן שלא מאחר ביותר, הטוב כאמצעיֿהתשלום לשמש זה יי"ש יוכל כלשהו חשוב דבר להשיג

לכתוב  היה וצריך שניתן הפרטים כל ובהם המסמכים, את אחד יום בתוך בןֿעירנו לנו הביא – מקום בשום

וכדין. כדת חתימות, בשלוש רשמי באופן חתומים העניין, לצורך

ל  מ.ר. הנ.ק.וו.ד.כשהגיע מחלקת של צבאי עובד במדי כמובן, עדיין, לבוש היה הוא נסיעתו, בדרך ביתנו

משנודע  מאוד גדל שלנו ה"ייחוס" – ובכלל מאוד. לי דומה שהוא סברו והכל בננו, הוא שהצעיר אמרנו לכולם

בנים"... "זכות לנו שהיתה כך שכזה, בן לנו שיש

המסמכים, עם לנסוע לאן בשאלה להתחבט החל – הדרוש כל את להכין סיים רבין, מענדל שהצעיר, לאחר

מכאן. לנסוע האפשרות את במועד עבורנו להשיג שיספיק כך לפעול להתחיל יוכל עיר ובאיזו

של  השפעתו בזכות זאת כל גמור! כה ובביטול רב כה בכבוד שכזה, פנימי קשר במין לבעלי התייחס הוא

כלֿכך. עזה בצורה אנשים אליו למשוך כוח בה שהיה בעלי,

באחד  מקצועי איגוד ומנהיג הסובייטי הממשל מטעם בכיר ממונה היה הוא אחרת. מסביבה צעיר היה מ.ר.

המפעלים.

ולהקשיב  בביתנו ולבקר לבוא החל הוא קטנה. יהודית בעיירה כמו ל"חדר", הולך היה קטן, כילד בעבר,

החסידות  דברי את להבין ביכולתו שהיה כזו הבנה לדרגת שהגיע עד שם, שהתנהלו התורניות השיחות לכל

את  ולחצות החול בגדי את לפשוט עבודתו, את שסיים לאחר נהג, שבהם זמנים – ויוםֿטוב שבת מדי ששמע

שבביתנו. הקדושה עולם אל הקווים

אמר  הוא אולם ממש. של חתרני כמעשה לו להיחשב עלול היה הדבר חשובה, כה במשרה שהחזיק כאדם

דבריו. את ולשמוע שניאורסון עם אחד שולחן ליד שעות מספר באותן לשבת ובלבד לכל, מוכן הוא כי

ליקוטים מתורת לוי יצחק

הערות לספר הזהר, פרשת חיי שרה

ָרֵאל  ְוִיׂשְ ַיֲעֹקב  ה  ּסָ ִלְמׁשִ ָנַתן  ִמי  ַתח,  ּפָ ה  ִחְזִקּיָ י  ַרּבִ
ַלת  ּכָ י ֶאְלָעָזר . . . ִאְסּתַ ְלבֹוְזִזים, ֲהלֹא ה' ְוגֹו' . . . ָאַמר ַרּבִ
ֵדין  ָגלּוָתא . . . ּכְ ָדֲחֵקי לֹון ְוָרְמֵסי לֹון ּבְ א, ְוָחַמאת ּדְ ַעּמָ ּבְ
ה ַיֲעֹקב ְוגֹו'. ְוִאינּון ָאְמִרין, ֲהלֹא  ּסָ ָאְמַרת, ִמי ָנַתן ִלְמׁשִ
ה' זֹו ָחָטאנּו לֹו. ְוִהיא ֲאָמַרת, ְולֹא ָאבּו ִבְדָרָכיו ָהלֹוְך 
ִריְך הּוא  א ּבְ ין קּוְדׁשָ ַזּמִ א ּדְ ְעּתָ תֹוָרתֹו. ּוְבׁשַ ְמעּו ּבְ ְולֹא ׁשָ
ַקְדֵמיָתא ּוְלָבַתר  ַלִים ּבְ ְלִמְפַקד ַעל ַעֵמיּה . . . ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ
ׁש  בּוֵרי ֵלב ּוְמַחּבֵ ָרֵאל ְיַכֵנס . . . ּוְכֵדין ָהרֹוֵפא ִלׁשְ ִנְדֵחי ִיׂשְ
חיי  פרשת  סוף  )זהר  ִתים  ַהּמֵ ית  ִחּיַ ּתְ ָדא  בֹוָתם,  ְלַעּצְ

שרה(.

וישראל  יעקב  למשיסה  נתן  מי  פתח,  חזקיה  )רבי 
לבוזזים, הלא ה' וגו'1 . . . אמר רבי אלעזר . . . הסתכלה 
ורומסים  וראתה איך שדוחקים אותם  ]השכינה[ בעם, 
אותם בגלות . . . אז אמרה, מי נתן למשיסה יעקב וגו'. 
וישראל אמרו, הלא ה' זו חטאנו לו. והיא אמרה, ולא 
אבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו. ובשעה שעתיד 
ירושלים2  בונה  מתחלה   .  .  . עמו  את  לפקוד  הקב"ה 
ואחר כך נדחי ישראל יכנס . . . ואז, הרופא לשבורי לב 

ומחבש לעצבותם, זה תחיית המתים(

תעשה.  לא  מצות  על  שעברו  היינו   – חטאנו 
וזהו פגם במלכות, כי מצות לא תעשה, שמור, הן 
במלכות, שמור לנוקבא. לא אבו בדרכיו הלוך – לא 
קיימו מצות עשה. והוא פגם בז"א, כי מצות עשה, 
זכור לדכורא. לא שמעו בתורתו –  זכור, הן בז"א, 
לא למדו תורה )היינו שלא שמעו קול תורה(. והיינו 

פגם בבינה, כי לימוד התורה הוא בבינה.
ועל דרך מה שכתוב3 סור מרע - מצות לא תעשה, 

ועשה טוב - מצות עשה, בקש שלום - תורה.
בונה ירושלים – הוא תיקון ובנין המלכות, התיקון 

למה שפגמו במלכות בעברם על מצות לא תעשה.
נדחי ישראל יכנס – ישראל שרשם מז"א, ועל ידי 
עשה,  מצות  קיימו  שלא  הלוך,  בדרכיו  אבו  שלא 

הלכו בגלות, והתיקון הוא קיבוץ נדחי ישראל.
נתקנה בברכת  )כי  היא מבינה   – תחיית המתים 

1 ישעיה מב, כד.
2 תהילים קמז, ב.

3 תהילים לז, כז. לקוטי תורה בלק עג, א.

ונאמר שם  בינה.  יצחק, בחינת  גבור, שלנגד  אתה 
מי כמוך בעל גבורות, בעל גבורות הוא בינה(. ועל 
תורת  היא  תורה  כי  מתו,  בתורתו  שמעו  שלא  ידי 
שמצינו  וכפי  מיתה,  אין  בתורה  וכשעוסק  חיים, 
בדוד המלך וברבה בר נחמני4. ודוקא כשיש בחינת 
היה  לא  האוזן,  אור  בשמיעה,  כי  בתורה,  שמיעה 
נפשכם.  ותחי  שמעו  שכתוב5  כמו  כלל,  שבירה 
והתיקון הוא תחיית המתים, מבינה, שהיא בחינת 

שמיעה.
)לקוטי לוי יצחק לזהר, פרשת חיי שרה, עמ' פו(

*

יש להוסיף בביאור הקשר לשמות בעלי המאמרים – 
רבי חזקיה ורבי אלעזר:

התכלית והכוונה של ירידת הגלות אינה אלא בשביל 
בגלות  שכתוב6  וכמו  הגאולה.  ידי  על  שתהיה  העליה 
מצרים, שהיא השורש לכל הגלויות, "אנכי ארד עמך 
העליה  עליות,  שתי  עלה",  גם  אעלך  ואנכי  מצרימה 
של גאולת מצרים והעליה של הגאולה העתידה, עליה 

נאמר7 "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות".
ולכן רבי חזקיה דוקא פתח אודות ירידת הגלות, כי 
הוא שייך למשיח, כמאמר רז"ל8 "ביקש הקב"ה לעשות 
חזקיהו משיח". והיינו, שעל ידו נעשית ה'פתיחה', הכח 
ישראל  )חזקיה מלשון חיזוק(, לעבודתם של  והחיזוק 
במשך ירידת הגלות, עד לעליה של הגאולה, וכהמשך 
מאמר הזהר "ובשעתא דזמין קב"ה למפקד על עמיה".

ויצילני  ורבי אלעזר הוא על שם "אלקי אבי בעזרי 
מחרב פרעה"9, רמז לעזר שניתן ליהודי מלמעלה שגם 
בהיותו במצב של גלות יוכל לבוא ולהגיע לעליה של 

הגאולה.
)תורת מנחם תפארת לוי יצחק, פרשת חיי שרה, עמ' קכב(

4 שבת ל, ב. בבא מציעא פו, א.
5 ישעיה נה, ג.

6 ויגש מו, ד.
7 מיכה ז, טו.

8 סנהדרין צד, א.
9 יתרו יח, ד.



כה

יז  חוברת

רבין  מענדל של השתדלותו
במחלתֿקיבה  לקה החזית, לעומק שירת שבה החטיבה את לשגר כוונה שקיימת צעיר לאותו כשנודע

אצל  לבדיקות המתאימים, ה"מסמכים" בצירוף "רופאיו", של בהתייעצות נשלח, זאת ובעקבות מסוכנת,

שוחרר. ושם במוסקבה, פרופסורים

ואילו  ,1941 בשנת גוייס הוא נישואיו. לאחר הראשון הילד בביתו לו נולד במלחמה כחייל שירותו בתקופת

הכיר. לא עדיין ילדו ואת משפחתו, את כלל ראה לא הוא הזמן כל במשך .1944 בשנת כבר היה שחרורו

והנשמע  הנעשה את לראות כדי ממוסקבה, היישר אלינו ונסע מדרכו סטה לביתו, שנסע לפני עוד זאת, ולמרות

אצלנו.

מצב  בשל שבעלי, כך על המצביעות רפואיות אבחנות מרופאים להשיג כדי לפעול האיש החל בואו עם מיד

מ.ר. לביתנו, שהגיע זה שצעיר מאחר הנוכחי. הימצאו במקום עוד לשהות יכול אינו קודם 137בריאותו, עבד ,

חמש  תום עם העת, בבוא משם בעלי את להוציא כדי רבים כוחות להשקיע שחובה ידע הוא "בפנים", לכן

הדבר. לו יותר לא הטבע בדרך שכן גלותו, שנות

מכרים  מחפשת האפשריים, המקומות בכל עמו התרוצצתי אצלנו, שהה שבהם אחדים ימים אותם כל במשך

בעניין. לפעול ולהתחיל עמו לקחתם יוכל שהאיש כדי הנחוצים, המסמכים את עבורי להנפיק שיוכלו

אחד, אדם הופיע לבסוף ריקם. פנינו את מקום בכל השיבו – שכזו מלאכה שדרשה כפי – רב עמל לאחר

בביתֿהרפואה, כרופאה עובדת שבתו לנו נודע לבקרנו. ובא ברחוב, במקרה בי שנתקל מבניֿעירנו, הוא גם

המסמכים. על לחתום צריך שהיה האיש הראשי, הרופא עם טובים יחסים מקיימת והיא

וכך, עינו. בכוס לתת החל בכפר כאן בהיותו אך מלומד, אדם היה מקוריאה, גולה הוא אף שהיה זה, רופא

יצטרך  שאם הבנה מתוך בצבא, משירותו עמו מ.ר. הביא אותו שאף – 90% זיקוק בדרגת יי"ש ליטר תמורת

להשיגו  היה ניתן שלא מאחר ביותר, הטוב כאמצעיֿהתשלום לשמש זה יי"ש יוכל כלשהו חשוב דבר להשיג

לכתוב  היה וצריך שניתן הפרטים כל ובהם המסמכים, את אחד יום בתוך בןֿעירנו לנו הביא – מקום בשום

וכדין. כדת חתימות, בשלוש רשמי באופן חתומים העניין, לצורך

ל  מ.ר. הנ.ק.וו.ד.כשהגיע מחלקת של צבאי עובד במדי כמובן, עדיין, לבוש היה הוא נסיעתו, בדרך ביתנו

משנודע  מאוד גדל שלנו ה"ייחוס" – ובכלל מאוד. לי דומה שהוא סברו והכל בננו, הוא שהצעיר אמרנו לכולם

בנים"... "זכות לנו שהיתה כך שכזה, בן לנו שיש

המסמכים, עם לנסוע לאן בשאלה להתחבט החל – הדרוש כל את להכין סיים רבין, מענדל שהצעיר, לאחר

מכאן. לנסוע האפשרות את במועד עבורנו להשיג שיספיק כך לפעול להתחיל יוכל עיר ובאיזו

של  השפעתו בזכות זאת כל גמור! כה ובביטול רב כה בכבוד שכזה, פנימי קשר במין לבעלי התייחס הוא

כלֿכך. עזה בצורה אנשים אליו למשוך כוח בה שהיה בעלי,

באחד  מקצועי איגוד ומנהיג הסובייטי הממשל מטעם בכיר ממונה היה הוא אחרת. מסביבה צעיר היה מ.ר.

המפעלים.

ולהקשיב  בביתנו ולבקר לבוא החל הוא קטנה. יהודית בעיירה כמו ל"חדר", הולך היה קטן, כילד בעבר,

החסידות  דברי את להבין ביכולתו שהיה כזו הבנה לדרגת שהגיע עד שם, שהתנהלו התורניות השיחות לכל

את  ולחצות החול בגדי את לפשוט עבודתו, את שסיים לאחר נהג, שבהם זמנים – ויוםֿטוב שבת מדי ששמע

שבביתנו. הקדושה עולם אל הקווים

אמר  הוא אולם ממש. של חתרני כמעשה לו להיחשב עלול היה הדבר חשובה, כה במשרה שהחזיק כאדם

דבריו. את ולשמוע שניאורסון עם אחד שולחן ליד שעות מספר באותן לשבת ובלבד לכל, מוכן הוא כי

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



כו

שכזה  השלטונות 139אדם עקרו – ולקרבם בתכלית רחוקים אנשים על להשפיע גדולים כה כוחות בעל –

פגעה  זו עובדה בפרט. ומסביבתו ומקרוביו בכלל, מיהודים והרחיקוהו אמותיו, בד' אותו נעלו ממקומו,

הימים. כל בבריאותו

דבר  שם לפעול בידו עלה לא אך משפחתו, אל שנסע לפני עוד לטשקנט ונסע איפוא, הקדים, רבין מ.

לקירגיזיה  איפוא נסע הוא כבר 140בענייננו. התגורר שם לאלמאֿאטא, אתם ונסע ילדו, ואת אשתו את משם הביא ,

הגדול  בעלי.141אחיו של להצלתו לפעול שניהם החלו ושם ,
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רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

אגרות קודש

 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!

במענה למכתבו מאור לעש"ק, בו שואל במ"ש בס' תניא קדישא פרק י"ב, והבינוני הוא 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.

בגוף שאלתו, מבואר במס' יומא פ"ו סוף ע"א, דתשובה מאהבה עוקר עונו מתחלתו, אבל 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'.

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.

אף שאין מזכיר עד"ז תקותי, שניצל הענינים והאפשריות דחדש תשרי ובפרט 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 וגם 

הכללים גם יחד, ובהם גם הפצת המעינות עד שיגיעו גם חוצה, ובפרט אשר השנה, היא שנת המאתים 

להסתלקות ההילולא של הבעל שם טוב אשר לכשיפוצו מעינותיו חוצה, קאתי מר, דא מלכא משיחא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת חיי שרה
ועשרים  ויהיו חיי שרה מאה שנה  כג, א – 

שנה ושבע שנים שני חיי שרה

ימי  לכל  שרה  חיי  ויהיו  בפסוק  רמז  תוכן:  א. 
הצרות שיעברו על ישראל ומתי יתמו "בקרית ארבע" 

רמז לשעבוד ד' גליות, ועוד רמזים בזה

ועשרים שנה ושבע שנים שני  ויהיו חיי שרה מאה שנה 
חיי שרה, אלו הן כל ימי הצרה שעברו על ישראל, ושי"ן וצד"י 
מתחלפין כמן יצחק ישחק. וכל הגלויות, גלות מצרים וגלות 
כי  היו,  הצרות  מכלל  שני,  בית  ימי  כל  וכן  זה  וגלותינו  בבל 
מתחלתו ועד סופו לא היו בשלוה. ועל כן לא עלו המיוחסין 
ידיעה  כולם  ידעו  כי  בספרד,  אשר  ירושלים  וגלות  מבבל 
נשב  מוטב  ואמרו  הן,  הגלות  מימי  ההם  הימים  כי  ברורה 
במקומינו ולא נגלה גלות על גלות. וימי הגליות כולם עם בית 
שני עולים כל מנין השנים אלפים ומאה וששים שנה, כמנין 
חשבון מא"ה שנ"ה ועשרי"ם שנ"ה ושב"ע שני"ם, והעשרים 
קודם  התמיד  שבטל  בעשרים  נכנסים  הם  היתרים  שנה 
החורבן1 כי פעמים רבות בטל קודם החורבן. נמצא שכל אלו 

שני חיי הצרה.
ותמת שרה, שאז יכלו ויתמו כל הצרות. ומתי יתמו בקרית 
ארבע, אחר שיעברו קורות שעבוד ארבע מלכיות ומלחמת 
גוג ומגוג דכתיב בה )זכרי' יד, ב( ואספתי את כל הגוים אל 
שם  שיתחברו  כנען,  בארץ  חברון  היא  למלחמה.  ירושלים 
כל הגוים ובעת ההיא יהרג משיח בן יוסף ויבואו כל ישראל 
לבכותו ולספדו דכתיב )זכרי' יב, יב( וספדה הארץ משפחות 
משפחות לבד וגו' הה"ד ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה.

1ביאור החשבון: 400 שנה גלות מצרים, 70 גלות בבל, 420 בית שני, 1290 )ע"פ דניאל יב, 

יא( מעת הוסר התמיד עד סוף הגלות, סה"כ 2180. חשבון המלים בפסוק עולים 2160, 

והעשרים העודפים הם השנים של ביטול התמיד שהיו לפני החורבן.

יצחק  תולדות  ואלה  באברהם,  נאמר  מה  זה  כל  אחר 
המאורעות  כל  אחר  יצחק,  את  הוליד  אברהם  אברהם  בן 
וישמח ישראל  וקוראות הזמן ותולדותיו ישמח ה' במעשיו, 
בעושיו, וישמחו השמים ותגל הארץ, וישמח הר ציון ותגלנה 
בנות יהודה, ופדויי ה' ישובון ובאו לציון ברנה ושמחת עולם 
ימלא  ואז  ואנחה,  יגון  ונסו  ישיגו  ושמחה  ששון  ראשם,  על 

שחוק פינו ולשונינו רנה, אמן כן יהי רצון.
תורת המנחה

על  אשר  שור  עד  מחוילה  –וישכנו  יח  כה, 
פני מצרים באכה אשורה על פני כל אחיו נפל

ב. תוכן: רמז בפסוק דכשיבוא בן דוד ויבנה בהמ"ק 
השלישי יהי' נפילה לבני ישמעאל

עה"פ על פני כל אחיו נפל יש לדקדק מש"כ "כל", למה לא 
כתיב על פני אחיו נפל, וי"ל דמרומז כאן מה שיהי' באחרית 
כנגד  כל  מכל  בכל  דברכת  איתא  )טז(  בב"ב  דהנה  הימים, 
אברהם יצחק ויעקב ע"ש, נמצא דברכת יעקב מרומז בתיבת 
שדה  קראו  יצחק  הר  קראו  דאברהם  )פח(  ובפסחים  "כל", 
ויעקב בית, ע"ש ובמהרש"א שם דזה כנגד ג' בתי מקדשות, 
דבית ראשון ובית שני נחרבו, משא"כ בית שלישי הוא נצחי 

המרומז "בבית" שהוא נצחי בניגוד להר ושדה ע"ש.
ויש לומר דזהו דיוק הכתוב דהבעל הטורים דורש סמיכת 
ואלה  תולדות  פ'  עם  נפל  אחיו  כל  פני  על  שרה  חיי  פ'  סוף 
יצמח  דוד  בן  משם  ישמעאל  כשיפול  לומר  יצחק,  תולדות 
ע"ש, וזהו מה שאמר הכתוב דנפילת ישמעאל יהי' ע"י "כל" 
לעד  נצחי  בית  יהי'  דאז  השלישי,  בהמ"ק   – יעקב(  )כנגד 
עינינו  ותחזינה  ישמעאל,  לבני  נפילה  ויהי'  עולמים  ולעולמי 

בשובך לציון ברחמים אכי"ר.
פרי דוד

אגרות קודש
 ב"ה,  א' כסלו, תש"כ

ברוקלין.

האברך לוי שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מכ"ח מ"ח, בו כותב אודות השינוי לטובה באיזה מהענינים שכתב אודותם.

ויהי רצון שגם בשאר הענינים יבשר טוב.

ומובן וגם פשוט שכיון שהוא בן ישיבה שעליו להוסיף עוד יותר בלימוד התורה בהתמדה ושקידה 

והידור בקיום מצותי' שעי"ז יתוסף עוד בברכות השי"ת בהמצטרך.

האריז"ל  בכתבי  יסודו  אשר  דוד,  בויברך  לצדקה  להפריש  טוב  מנהג  אביו  שנוהג  שמזכיר  כיון 

ובכ"מ, בטח ימשיך במנהג טוב האמור גם עתה, שגם זה נכלל בהפרשה לצדקה לפני התפלה, שעיקר ענינה 

זוהי שמו"ע )וכמבואר בהקדמת רבנו הזקן לסידורו(, אלא שיש לומר* להוסיף על האמור גם לפני התחלת 

כל התפלה. וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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âë(à)äøN éiç eéäiåòáLå äðL íéøNòå äðL äàî ©¦«§Æ©¥´¨½̈¥¨¬¨¨²§¤§¦¬¨−̈§¤´©
:äøN éiç éðL íéðL̈¦®§¥−©¥¬¨¨«

i"yx£ÌÈL Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰L ‰‡Ó ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ∑ ׁשּכל ל לֹומר ּוכלל, ּכלל ּבכל "ׁשנה" נכּתב ,לכ «ƒ¿«≈»»≈»»»¿∆¿ƒ»»¿∆«»ƒְְְְְְִֶַַָָָָָָָ
חטא, ּבלא ק' ּבת אף ענׁשין, ּבת אינּה ׁשהרי חטאה, לא כ' ּבת מה לחטא, כ' ּכבת ק' ּבת לעצמֹו, נדרׁש ְְְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹאחד

ליפי  ז' ּכבת כ' N¯‰.ּובת ÈiÁ ÈL∑ לטֹובה ׁשוין עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכּלן אבןאבןאבןאבן ְְִַַֹ¿≈«≈»»ְִָָָֻ

(á)ïòðk õøàa ïBøáç àåä òaøà úéø÷a äøN úîzå©¨´¨¨À̈§¦§©¬©§©²¦¬¤§−§¤´¤§¨®©
äøNì ãtñì íäøáà àáiåáìåk:dú ©¨ŸÆ©§¨½̈¦§¬Ÿ§¨−̈§¦§Ÿ¨«

i"yx£Úa¯‡ ˙È¯˜a∑ זּוגֹות ד' ׁשם על אחר: ּדבר ואביהן. ותלמי ׁשׁשי אחימן, ׁשם: ׁשהיּו ענקים ארּבע ׁשם על ¿ƒ¿««¿«ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ואׁשּתֹו: איׁש ׁשם ולאה (ב"ר)ׁשּנקּברּו יעקב ורבקה, יצחק וׂשרה, אברהם וחּוה, ‡·¯‰Ì.אדם ‡·iÂ∑ ׁשבע מּבאר. ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹ«»…«¿»»ְִֵֶַ

d˙k·ÏÂ ‰¯NÏ „tÒÏ∑ לׁשחיטה,ו ּבנּה ׁשּנזּדּמן העקדה, ּבׂשֹורת ידי ׁשעל לפי יצחק, לעקדת ׂשרה מיתת נסמכה ƒ¿…¿»»¿ƒ¿…»ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
נׁשחט, ׁשּלא ּומתה וכמעט מּמּנה נׁשמתּה עזרא עזרא עזרא עזרא .ּפרחה אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

(â)úç-éða-ìà øaãéå Búî éðt ìòî íäøáà í÷iå©¨̧¨Æ©§¨½̈¥©−§¥´¥®©§©¥¬¤§¥¥−
øîàì: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¥«Ÿ

(ã)íënò øá÷-úfçà éì eðz íënò éëðà áLBúå-øb¥«§¨¬¨«Ÿ¦−¦¨¤®§¸¦³£ª©¤̧¤Æ¦¨¤½
:éðôlî éúî äøa÷àå§¤§§¨¬¥¦−¦§¨¨«

i"yx£ÌÎnÚ ÈÎ‡ ·LB˙ÂŒ¯b∑,לאו ואם ּגר, הריני ּתרצּו, אם אּגדה: ּומדרׁש עּמכם. ונתיּׁשבּתי אחרת, מארץ ּגר ≈¿»»…ƒƒ»∆ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הּזאת" אתֿהארץ אּתן לזרע" הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לי ׁשאמר הּדין, מן ואּטלּנה ּתֹוׁשב אחּזת ∑‡Œ˙ÊÁ˜·¯.אהיה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ¬À«∆∆ֲַֻ

לבית  עזרא עזרא עזרא עזרא .הּקברֹות קרקע אבןאבןאבןאבן ְְְֵַַַָ

(ä)^Bì øîàì íäøáà-úà úç-éðá eðòiå©©«£¯§¥¥²¤©§¨−̈¥¬Ÿ«

(å)eðòîL|øçáîa eðëBúa äzà íéýìû àéNð éðãà §¨¥´£Ÿ¦À§¦̧¡Ÿ¦³©¨Æ§¥½§¦§©´
äìëé-àì Bøá÷-úà epnî Léà Eúî-úà øá÷ eðéøá÷§¨¥½§−Ÿ¤¥¤®¦´¦¤½¤¦§²«Ÿ¦§¤¬

:Eúî øáwî Enî¦§−¦§¬Ÿ¥¤«
i"yx£‰ÏÎÈŒ‡Ï∑,ימנע מ)ּכמֹו:לא ּוכמֹו:(תהלים ,"רחמי תכלא ח)"לא הּגׁשם (לעיל עזרא עזרא עזרא עזרא .""וּיּכלא אבןאבןאבןאבן …ƒ¿∆ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

(æ)úç-éðáì õøàä-íòì eçzLiå íäøáà í÷iå: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¨¯¨©§¨¨²©¦§©¬§©¨−̈¤¦§¥¥«

ÔÈLא  Ú·Le ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ‰¯N ÈiÁ BÂ‰Â«¬«≈»»¿»¿∆¿ƒ¿«¿ƒ
:‰¯N ÈiÁ ÈL¿≈«≈»»

ÔB¯·Áב  ‡È‰ Úa¯‡ ˙È¯˜a ‰¯N ˙˙ÈÓeƒ«»»¿ƒ¿««¿«ƒ∆¿
‰„tÒÓÏ Ì‰¯·‡ ‡˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»««¬»«¿»»¿ƒ¿¿»

:dk·ÓÏe ‰¯NÏ¿»»¿ƒ¿«

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»»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

`ÈiÁ הּלׁשֹון ּומנהג יתּפרדּו. ולא רּבים לׁשֹון . «≈ְְְְְִִִַַַָָֹ
הּדבר  והפ המעט. על הרב הּמסּפר ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָלהק ּדים

יעקב: ׁשני ְְֲֵַֹּכמֹו
aÚa¯‡ולהיֹותֹו ּבענקים. ּגדֹול אדם ׁשם . «¿«ְְֲִִֵָָָָָ

היה  לא ּכי ּדרׁש ּדר על הּוא ְְִֶֶַַָָָָָֹאברהם
אברהם  היה ׂשרה מתה וכאׁשר ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָמהענקים.
אברהם: וּיבא אמר ּכן על אחר, ְְֵֵַַַַַָָָָָֹּבמקֹום

d˙k·ÏÂ:אביה את ּובכתה וכן עליה. לבּכֹות . ¿ƒ¿…»ְְְִִֵֶֶָָָָָָ

bB˙Ó Ètּפרּוׁש ּתמצא ועֹוד לּגּוף. רמז . ¿≈≈ְְִֵֶֶַָ
ֵֹלאמר:

c¯b:הּלן הּוא לבּדֹו .·LB˙Â הּגר הּוא . ≈ְַַָ¿»ֵַ
עּמכם, ּתֹוׁשב אני הּנה אמר ּבארץ. ֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּיֹוׁשב
לי. ׁשּיהיה מקֹום לי ואין עלינּו, ּגזּור ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָוהּמות
אֹותֹו ׁשאֹוחז מקֹום אֹו נחלה. ּכמֹו ְֲֲֶַַָָָֻאחּזה

למתי: קבר להיֹות ְְְִִֵֶֶֶֶּבכסף
eÈ„‡מּדר ואין המדּבר. לׁשֹון אדֹונינּו. ולא . ¬…ƒְְְְֲִֵֵֵֶֶַַֹ

עּמֹו: ׁשּתפים אחרים  לׂשּום  ÈN‡מּוסר ֲִִִֵָָָֻ¿ƒ
ÌÈ‰Ï‡:נביא אּתה ּכי ּבעבּור ּגדּלה ּדר .‰ÏÎÈ. ¡…ƒְֲִִֶֶַַָָָֻƒ¿∆

ּבאחרֹונה: ּבאל''ף ּגם ּבה''א יּמצא ּכי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָימנע.
feÁzLiÂ ˜ec˜„Â והאֹומרים הּיסֹוד. ּבספר . ¿ƒ¿«ƒ¿«ְְְְִֵֶַָ

ּכלּום. אמרּו לא לּׁשם, היתה הׁשּתחויתֹו ְְְְֲִֵַַַָָָָָֹּכי

חת. לבני ׁשהׁשּתחוה אמר הּכתּוב ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָּכי
הּנֹותן  מׁשּפט וזה ראׁשֹו. ׁשּיׁשח ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹוהׁשּתחויה 
לחֹותנֹו: הׁשּתחוה מׁשה וגם לאחר. ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָֹׁשבח

dxy iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i oey`x meil inei xeriy

(ç)éúî-úà øa÷ì íëLôð-úà Lé-íà øîàì ízà øaãéå©§©¥¬¦−̈¥®Ÿ¦¥´¤©§§¤À¦§³Ÿ¤¥¦Æ
:øçö-ïa ïBøôòa éì-eòâôe éðeòîL éðôlî¦§¨©½§¨¾¦¦§¦−§¤§¬¤«Ÿ©

i"yx£ÌÎLÙ∑ רצֹונכם.ÈÏŒeÚ‚Ùe∑:ּכמֹו ּבּקׁשה, א)לׁשֹון .""אלּֿתפּגעיֿבי (רות «¿¿∆ְְֶƒ¿ƒְְְְִִִַַָָ

(è)à Bì-øLà äìtënä úøòî-úà éì-ïzéåäö÷a øL §¦¤¦À¤§¨©³©©§¥¨Æ£¤½£¤−¦§¥´
:øá÷-úfçàì íëëBúa él äpðzé àìî óñëa eäãN̈¥®§¤̧¤¨¥¹¦§¤¬¨¦²§«§¤−©«£ª©¨«¤

i"yx£‰ÏtÎn‰∑.ּגּביו על ועלּיה ּבזּוגֹותּבית ׁשּכפ ּולה אחר: נג)ּדבר ÏÓ‡.(עירובין ÛÒÎa∑ וכן ׁשויּה. ּכל אׁשּלם ««¿≈»ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ¿∆∆»≈ְְֲֵֵַָָָ
לארונה: אמר כא)ּדוד א הימים מלא (דברי .""ּבכסף ְְֲִֵֶֶַַַָָָָ

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, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

לנּו 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

ׁשויּה: ּכל לׁשּלם ׁשּמּוכן אברהם ׁשהדּגיׁש מה רׁש"י לנּו ּבאר ּדבזה לֹומר, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָויׁש
מזּבח  ּ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 כד)עד כא, א הימים ׁשּלא (דברי ּדוד ׁשרצה חּנם", עֹולה והעלֹות לה' ל אׁשר אּׂשא לא "ּכי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ
וכל. מּכל מהּמקֹום ארונה ׁשל זכּותֹו את סּלק ׁשּבזה מלא, ּבכסף לֹו ׁשּלם ולכן הּמזּבח, למקֹום ׁשּיכּות ׁשּום לארונה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּתהיה

הּקּב"ה  לֹו אמר ׁשהרי הּדין, מן לּטלּה ּבידֹו ׁשהיה ּדאף־על־ּפי מלא", "ּבכסף הּמכּפלה מערת ּבקנּית אברהם ּכּונת היתה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָעל־ּדר־זה
הּזאת" הארץ את אּתן ד)"לזרע כג, לעיל רש"י הּמערה (וכדפירש מן זכּותֹו את לסּלק ּכדי מלא ּכסף לעפרֹון ׁשּלם מּכל־מקֹום , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא לגמרי. אבןאבןאבןאבן ְְֵַ

(é)-úà ézçä ïBøôò ïòiå úç-éða CBúa áLé ïBøôòå§¤§¬¥−§´§¥¥®©©Á©Á¤§¸©«¦¦³¤
:øîàì Bøéò-øòL éàa ìëì úç-éðá éðæàa íäøáà©§¨¨¸§¨§¥´§¥¥½§²Ÿ¨¥¬©«©¦−¥«Ÿ

i"yx£·LÈ ÔB¯ÙÚÂ∑,עליהם ׁשֹוטר מּנּוהּו הּיֹום אֹותֹו חסר, עלה ּכתיב לֹו, צרי ׁשהיה אברהם ׁשל חׁשיבּותֹו מּפני ¿∆¿…≈ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
B¯ÈÚŒ¯ÚL.לגדּלה  È‡a ÏÎÏ∑ לׂשרה חסד לגמל ּובאּו מּמלאכּתן ּבטלּו .ׁשּכּלן ְִָֻ¿…»≈««ƒְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻ

(àé)Ba-øLà äøònäå Cì ézúð äãOä éðòîL éðãà-àì«Ÿ£Ÿ¦´§¨¥½¦©¨¤Æ¨©´¦½̈§©§¨¨¬£¤−
:Eúî øá÷ Cl äézúð énò-éðá éðéòì äézúð Eì§´§©¦®¨§¥¥¯§¥«©¦²§©¦¬¨−̈§¬Ÿ¥¤«

i"yx£È„‡Œ‡Ï∑ ּבדמים אֹותּה ּתקנה CÏ.לא Èz˙∑ּכמֹו היא הרי …¬…ƒְְִִֶָָֹ»«ƒ»ְֲִֵ
ל עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּנתּתיה אבןאבןאבןאבן ְְִֶַָ

(áé)^õøàä-íò éðôì íäøáà eçzLiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¦§©̧Æ©§¨½̈¦§¥−©¨¨«¤

¯ÂÚ‡ח  ˙È‡ Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ÏlÓe«≈ƒ¿¿≈»ƒƒ«¬»
eÏÈa˜ ÈÓ„˜ ÔÓ È˙ÈÓ ˙È ¯a˜ÓÏ ÔBÎLÙ·¿«¿¿¿ƒ¿«»ƒƒƒ√»««ƒ

:¯ÁBˆ ¯a ÔB¯ÙÚ ÔÓ ÈÏ eÚ·e ÈpÓƒƒ¿ƒƒ∆¿««

ËÒa¯ט  Èc dÏ Èc ‡zÏÙk ˙¯ÚÓ ˙È ÈÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆ƒ»¿»«»∆¿»ƒ≈ƒƒ¿«
ÔBÎÈÈa ÈÏ dÈzÈ ÌÈÏL ‡tÒÎa dÏ˜Á«¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ≈≈

:‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï¿«¬»«¿»

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»

„‡¯Ú‡:יב  ‡nÚ Ì„˜ Ì‰¯·‡ „È‚Òe¿ƒ«¿»»√»«»¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

h‰ÏtÎn‰ ˙¯ÚÓ:מערה ּבתֹו מערה . ¿»«««¿≈»ְְְָָָָ
‡ÏÓ ÛÒÎa:חסר וההפ . ¿∆∆»≈ְֵֶֶַָ

`i‡ÏכןÈ„‡:ׁשּתׁשמעני א …ֵ¬…ƒְִִֵֶַָ
aiı¯‡‰ ÌÚ ÈÙÏ ההׁשּתחויה וזאת . ƒ¿≈«»»∆ְְֲִַַָָֹ

ׁשבח  לתת לעפרֹון, הארץ עם לפני ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָהיתה
לֹו:



כט dxy iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i oey`x meil inei xeriy

(ç)éúî-úà øa÷ì íëLôð-úà Lé-íà øîàì ízà øaãéå©§©¥¬¦−̈¥®Ÿ¦¥´¤©§§¤À¦§³Ÿ¤¥¦Æ
:øçö-ïa ïBøôòa éì-eòâôe éðeòîL éðôlî¦§¨©½§¨¾¦¦§¦−§¤§¬¤«Ÿ©

i"yx£ÌÎLÙ∑ רצֹונכם.ÈÏŒeÚ‚Ùe∑:ּכמֹו ּבּקׁשה, א)לׁשֹון .""אלּֿתפּגעיֿבי (רות «¿¿∆ְְֶƒ¿ƒְְְְִִִַַָָ

(è)à Bì-øLà äìtënä úøòî-úà éì-ïzéåäö÷a øL §¦¤¦À¤§¨©³©©§¥¨Æ£¤½£¤−¦§¥´
:øá÷-úfçàì íëëBúa él äpðzé àìî óñëa eäãN̈¥®§¤̧¤¨¥¹¦§¤¬¨¦²§«§¤−©«£ª©¨«¤

i"yx£‰ÏtÎn‰∑.ּגּביו על ועלּיה ּבזּוגֹותּבית ׁשּכפ ּולה אחר: נג)ּדבר ÏÓ‡.(עירובין ÛÒÎa∑ וכן ׁשויּה. ּכל אׁשּלם ««¿≈»ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ¿∆∆»≈ְְֲֵֵַָָָ
לארונה: אמר כא)ּדוד א הימים מלא (דברי .""ּבכסף ְְֲִֵֶֶַַַָָָָ

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, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

לנּו 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

ׁשויּה: ּכל לׁשּלם ׁשּמּוכן אברהם ׁשהדּגיׁש מה רׁש"י לנּו ּבאר ּדבזה לֹומר, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָויׁש
מזּבח  ּ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 כד)עד כא, א הימים ׁשּלא (דברי ּדוד ׁשרצה חּנם", עֹולה והעלֹות לה' ל אׁשר אּׂשא לא "ּכי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ
וכל. מּכל מהּמקֹום ארונה ׁשל זכּותֹו את סּלק ׁשּבזה מלא, ּבכסף לֹו ׁשּלם ולכן הּמזּבח, למקֹום ׁשּיכּות ׁשּום לארונה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּתהיה

הּקּב"ה  לֹו אמר ׁשהרי הּדין, מן לּטלּה ּבידֹו ׁשהיה ּדאף־על־ּפי מלא", "ּבכסף הּמכּפלה מערת ּבקנּית אברהם ּכּונת היתה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָעל־ּדר־זה
הּזאת" הארץ את אּתן ד)"לזרע כג, לעיל רש"י הּמערה (וכדפירש מן זכּותֹו את לסּלק ּכדי מלא ּכסף לעפרֹון ׁשּלם מּכל־מקֹום , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא לגמרי. אבןאבןאבןאבן ְְֵַ

(é)-úà ézçä ïBøôò ïòiå úç-éða CBúa áLé ïBøôòå§¤§¬¥−§´§¥¥®©©Á©Á¤§¸©«¦¦³¤
:øîàì Bøéò-øòL éàa ìëì úç-éðá éðæàa íäøáà©§¨¨¸§¨§¥´§¥¥½§²Ÿ¨¥¬©«©¦−¥«Ÿ

i"yx£·LÈ ÔB¯ÙÚÂ∑,עליהם ׁשֹוטר מּנּוהּו הּיֹום אֹותֹו חסר, עלה ּכתיב לֹו, צרי ׁשהיה אברהם ׁשל חׁשיבּותֹו מּפני ¿∆¿…≈ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
B¯ÈÚŒ¯ÚL.לגדּלה  È‡a ÏÎÏ∑ לׂשרה חסד לגמל ּובאּו מּמלאכּתן ּבטלּו .ׁשּכּלן ְִָֻ¿…»≈««ƒְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻ

(àé)Ba-øLà äøònäå Cì ézúð äãOä éðòîL éðãà-àì«Ÿ£Ÿ¦´§¨¥½¦©¨¤Æ¨©´¦½̈§©§¨¨¬£¤−
:Eúî øá÷ Cl äézúð énò-éðá éðéòì äézúð Eì§´§©¦®¨§¥¥¯§¥«©¦²§©¦¬¨−̈§¬Ÿ¥¤«

i"yx£È„‡Œ‡Ï∑ ּבדמים אֹותּה ּתקנה CÏ.לא Èz˙∑ּכמֹו היא הרי …¬…ƒְְִִֶָָֹ»«ƒ»ְֲִֵ
ל עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּנתּתיה אבןאבןאבןאבן ְְִֶַָ

(áé)^õøàä-íò éðôì íäøáà eçzLiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¦§©̧Æ©§¨½̈¦§¥−©¨¨«¤

¯ÂÚ‡ח  ˙È‡ Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ÏlÓe«≈ƒ¿¿≈»ƒƒ«¬»
eÏÈa˜ ÈÓ„˜ ÔÓ È˙ÈÓ ˙È ¯a˜ÓÏ ÔBÎLÙ·¿«¿¿¿ƒ¿«»ƒƒƒ√»««ƒ

:¯ÁBˆ ¯a ÔB¯ÙÚ ÔÓ ÈÏ eÚ·e ÈpÓƒƒ¿ƒƒ∆¿««

ËÒa¯ט  Èc dÏ Èc ‡zÏÙk ˙¯ÚÓ ˙È ÈÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆ƒ»¿»«»∆¿»ƒ≈ƒƒ¿«
ÔBÎÈÈa ÈÏ dÈzÈ ÌÈÏL ‡tÒÎa dÏ˜Á«¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ≈≈

:‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï¿«¬»«¿»

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»

„‡¯Ú‡:יב  ‡nÚ Ì„˜ Ì‰¯·‡ „È‚Òe¿ƒ«¿»»√»«»¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

h‰ÏtÎn‰ ˙¯ÚÓ:מערה ּבתֹו מערה . ¿»«««¿≈»ְְְָָָָ
‡ÏÓ ÛÒÎa:חסר וההפ . ¿∆∆»≈ְֵֶֶַָ

`i‡ÏכןÈ„‡:ׁשּתׁשמעני א …ֵ¬…ƒְִִֵֶַָ
aiı¯‡‰ ÌÚ ÈÙÏ ההׁשּתחויה וזאת . ƒ¿≈«»»∆ְְֲִַַָָֹ

ׁשבח  לתת לעפרֹון, הארץ עם לפני ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָהיתה
לֹו:



dxyל iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k ipy meil inei xeriy

(âé)äzà-íà Cà øîàì õøàä-íò éðæàa ïBøôò-ìà øaãéå©§©¥̧¤¤§¹§¨§¥³©¨¨̧¤Æ¥½Ÿ©²¦©¨¬
éúî-úà äøa÷àå épnî ç÷ äãOä óñk ézúð éðòîL eì−§¨¥®¦¨©¹¦¤³¤©¨¤Æ©´¦¤½¦§¤§§¨¬¤¥¦−

:änL̈«¨
i"yx£ÈÚÓL eÏ ‰z‡ŒÌ‡ C‡∑לּו אּתה אם א" ּבכ אפׁשי אי אני ּבחּנם, וליּקח ל לׁשמע לי אֹומר אּתה «ƒ«»¿»≈ƒְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ותׁשמעני  הלואי לדוני ∑Èz˙.ׁשמעני", נתּתי והלואי אצלי, הּוא מּוכן ּבלע"ז, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכבר "ש אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֵֵַַָָ»«ƒְְְְְְִִֶַַַַַָָָ

(ãé)^Bì øîàì íäøáà-úà ïBøôò ïòiå©©©̄¤§²¤©§¨−̈¥¬Ÿ«

(åè)ðéáe éðéa óñk-ì÷L úàî òaøà õøà éðòîL éðãàE £Ÿ¦´§¨¥½¦¤Á¤Á©§©̧¥¯Ÿ¤«¤¤²¤¥¦¬¥«§−
:øá÷ Eúî-úàå àåä-äî©¦®§¤¥«§−§«Ÿ

i"yx£EÈ·e ÈÈa∑ אּלא לכלּום, חׁשּובה, היא מה ּכמֹונּו אֹוהבים ׁשני הּמכר,ּבין את קבר (ב"ר)הּנח ואתֿמת. ≈ƒ≈¿ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

(æè)ïøôòì íäøáà ì÷Liå ïBøôò-ìà íäøáà òîLiå©¦§©´©§¨¨»¤¤§¼©¦§³Ÿ©§¨¨Æ§¤§½Ÿ
ì÷L úBàî òaøà úç-éðá éðæàa øac øLà óñkä-úà¤©¤¾¤£¤¬¦¤−§¨§¥´§¥¥®©§©³¥Æ¤´¤

:øçqì øáò óñk¤½¤Ÿ¥−©Ÿ¥«
i"yx£Ô¯ÙÚÏ Ì‰¯·‡ Ï˜LiÂ∑(נ וי"ו,(בכורות עׂשה,חסר לא מעט ואפּלּו הרּבה ׁשאמר פז)לפי מּמּנּו(ב"מ ׁשּנטל «ƒ¿…«¿»»¿∆¿…ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ׁשּׁשקל  מקֹום ויׁש מקֹום, ּבכל ּבׁשקל ׁשּמתקּבלים לּסֹוחר", "עֹובר ׁשּנאמר: קנטרין, ּגדֹולים, ּגדֹולים,ׁשקלים יהם ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבלע"ז  צנטיאר"ש קנטרין, עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשהן אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֶַַַ

ß oeygxn 'k ipy mei ß

(æé)í÷iå|àøîî éðôì øLà äìtëna øLà ïBøôò äãN ©¨´¨§¥´¤§À£¤Æ©©§¥½̈£¤−¦§¥´©§¥®
øLà äãOa øLà õòä-ìëå Ba-øLà äøònäå äãOä©¨¤Æ§©§¨¨´£¤½§¨¨¥Æ£¤´©¨¤½£¤¬

:áéáñ Bìáb-ìëa§¨§ª−¨¦«
i"yx£ÔB¯ÙÚ ‰„N Ì˜iÂ∑ ליד הדיֹוט מּיד ׁשּיצא לֹו, היתה והּמערה ּתקּומה הּׂשדה "וּיקם מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו .מל «»»¿≈∆¿ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

וגֹו' למקנה לאברהם העץ וכל ּבֹו עזרא עזרא עזרא עזרא ."אׁשר אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִֵֶַָָָָָ

(çé):Bøéò-øòL éàa ìëa úç-éðá éðéòì äð÷îì íäøáàì§©§¨¨¬§¦§−̈§¥¥´§¥¥®§−Ÿ¨¥¬©«©¦«
i"yx£B¯ÈÚŒ¯ÚL È‡a ÏÎa∑הקנהּו ּכּלם ּובמעמד ּכּלם עזרא עזרא עזרא עזרא .לֹוּבקרב אבןאבןאבןאבן ¿…»≈««ƒְְְֲִֶֶַַָָָֻֻ

(èé)úøòî-ìà BzLà äøN-úà íäøáà øá÷ ïë-éøçàå§©«£¥¥Á¨©̧©§¨¹̈¤¨¨´¦§À¤§¨©º
õøàa ïBøáç àåä àøîî éðt-ìò äìtënä äãN§¥¯©©§¥¨²©§¥¬©§¥−¦´¤§®§¤−¤

:ïòðk עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¨«©

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¿»

˜„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¿»«

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

biÈÚÓL eÏ ‰z‡ Ì‡ C‡ ּתעׂשה אּתה אם . «ƒ«»¿»≈ƒֲִֶַַָ
ּתעׂשה  אּתה אם טעמֹו אֹו ּתׁשמעני. לּו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָּכן

הּׂשדה: ּכסף נתּתי לּו ִֵֶֶֶַַָָּכן,
fh¯ÁBqÏ ¯·BÚּכסף אם ּכי יּקח ׁשּלא . ≈«≈ִִִֶֶֶַֹ

ְִָנבחר:
fiÌ˜iÂ והּנה למקנה. הּׂשדה ועמד נתקּים . «»»ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

למעלה. ׁשהּוא הּפסּוק עם ּדבק הּפסּוק ְְִֵֶֶַַַָָָָזה
הּגאֹון  ׁשהזּכיר והעׂשרה אנכי. ותֹוׁשב ּגר ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹוכן 

ּדבּוקים: ְִֵָאינם
gi˙Á Èa ÈÈÚÏ ÌÚËÂ:הּמקֹום אנׁשי את . ¿««¿≈≈¿≈≈ְֵֶַַָ

B¯ÈÚוטעם ¯ÚL È‡a ÏÎÏ עֹובר ּכל . ְַַ¿»»≈««ƒֵָ
ָָוׁשב:

hi‰¯N ˙‡ Ì‰¯·‡ ¯·˜ ÔÎ È¯Á‡Â ּומאז . ¿«¬≈≈»««¿»»∆»»ֵָ
ונזּכרה  ּולזרעֹו. לֹו הּקבר לאחּזת הּׂשדה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻנתק ּים
על  יׂשראל ארץ מעלת להֹודיע הּפרׁשה ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹזאת 
ּדבר  לקּים ועֹוד ולּמתים . לחּיים הארצֹות ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָּכל

נחלה: לֹו להיֹות לאברהם ְְְֲִַַָָָה'

dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k ipy meil inei xeriy

(ë)øá÷-úfçàì íäøáàì Ba-øLà äøònäå äãOä í÷iå©¨̧¨©¨¤¹§©§¨¨¯£¤²§©§¨−̈©«£ª©®̈¤
:úç-éða úàî¥¥−§¥¥«

ãë(à)íäøáà-úà Cøa ýåýéå íéîia àa ï÷æ íäøáàå§©§¨¨´¨¥½−̈©¨¦®©«Ÿ̈²¥©¬¤©§¨−̈
:ìka©«Ÿ

i"yx£Ïka Ì‰¯·‡Œ˙‡ C¯a∑ ּבגימ עֹולה להּׂשיאֹו"ּבּכל" צרי היה ּבן, לֹו ׁשהיה ּומאחר 'ּבן', .אּׁשה טרּיא ≈«∆«¿»»«…ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(346 'nr d 'nr zegiy ihewl)

ּבּבּבּבןןןן ּבּבּבּבגימטרגימטרגימטרגימטרּיּיּיּיאאאא עעעעֹוֹוֹוֹולהלהלהלה א)ּבּבּבּבּכּכּכּכלללל,,,, כד, (רש"י ַַַַֹֹ ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
אין  אּׁשה 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 עזרא עזרא עזרא עזרא הבּדל אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ

(á)-øLà-ìëa ìLnä Búéa ï÷æ Bcáò-ìà íäøáà øîàiå©Ÿ́¤©§¨À̈¤©§Æ§©´¥½©¥−§¨£¤
:éëøé úçz Eãé àð-íéN Bì®¦«¨¬¨«§−©¬©§¥¦«

i"yx£B˙Èa Ô˜Ê∑ זקן נקּוד ּדבּוק, ׁשהּוא ÈÎ¯È.לפי ˙Áz∑(לח ׁשל (שבועות חפץ ּבידֹו ׁשּיּטל צרי ׁשהּנׁשּבע לפי ¿«≈ְְִֶַָָ««¿≈ƒְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
עליו  חביבה והיתה צער ידי על לֹו ּובאה לֹו, ראׁשֹונה מצוה היתה והּמילה ּתפּלין, אֹו ּתֹורה, ספר ּכגֹון: ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָמצוה,

להבין (ּונטלּה. וקל העבד, מילת קדם לֹו ראׁשֹונה היתה אברהם ׁשּׁשל לפי ּבמילתֹו, העבד להׁשּביע לֹו והיה ,'ירכ 'ּתחת אמר ּׁשּלא מה לֹומר: .)ורֹוצה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

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 ּכל (תורה אבינּו אברהם ׁשּקּים מּכיון ּדלכאֹורה , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ה'? ׁשּצּוהּו עד מילה ּבמצות המּתין מה מּפני ּכּלּה, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻהּתֹורה
קדּׁשה  להחּדיר אפׁשרּות היתה לא מּתן־ּתֹורה ּדקדם ּתֹורה, מּתן ׁשּלאחרי להּמצֹות האבֹות ׁשל הּמצֹות ּבין חּלּוק ׁשּיׁש ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻאּלא
הּגׁשמּיּות  ּבין קׁשר ּׁשאין היינּו לרֹומי" יעלּו לא סּוריא ּובני לסּוריא, ירדּו לא רֹומי ׁש"ּבני ּגזרה היתה ּכי העֹולם, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּבגׁשמּיּות
ּבׁשעת  רק היתה ּבחפץ ׁשהיתה (והּקדּׁשה הּגׁשמי ּבחפץ הּקדּׁשה להחּדיר ּכח היה לא ּדהאבֹות הּמצֹות ּבקּיּום ולכן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻלהרּוחנּיּות,
הּגׁשמי  ּבחפץ קדּׁשה להחּדיר אפׁשר הּמצוה קּיּום ועל־ידי הּנ"ל, ּגזרה נתּבּטלה מּתן־ּתֹורה לאחר מה־ּׁשאין־ּכן הּמצוה); ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻעׂשּית

ּבתמידּות. ּבֹו נׁשארת הּקדּׁשה ולכן הּמצוה, נעׂשית ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּבֹו
להיֹות  ונהּפ הּגׁשמי, ּבּבׂשר הּקדּׁשה להחּדיר ּבכחם היה ולכן ּתֹורה, מּתן קדם האבֹות עליה ׁשּנצטּוּו מילה מצות היא מּכ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻּבׁשֹונה
ּתמידי, ּובאפן ּבגׁשמּיּות ּתחּדר הּמצוה ׁשּקדּׁשת ּבכדי ׁשּיצטּוה, עד זֹו מצוה ּבקּיּום אברהם ׁשהמּתין הּטעם וזהּו קדּׁשה. ׁשל ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻֻחפץ

ּדקדּׁשה. חפצא ׁשהיה הּיחיד הּדבר - ּדוקא ירכֹו ּתחת ידֹו ׂשימת על־ידי אברהם הׁשּביעֹו הכי עזרא עזרא עזרא עזרא ּומּׁשּום אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

(â)øLà õøàä éýìûå íéîMä éýìû ýåýéa EòéaLàå§©§¦´£½©«Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´©¨©½¦¥«Ÿ¥−¨¨®¤£¤̧
áLBé éëðà øLà éðòðkä úBðaî éðáì äMà çwú-àì«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½¦§Æ©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬

:Baø÷a עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¦§«

Ì‰¯·‡Ïכ  d· Èc ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á Ì˜Â¿»«¿»¿«¿»ƒ≈¿«¿»»
:‰‡zÁ Èa ÔÓ ‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï¿«¬»«¿»ƒ¿≈ƒ»»

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

„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¬»»≈≈≈

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

`Ïka Ì‰¯·‡ ˙‡ C¯a ימים ּבאר . ≈«∆«¿»»«…ְִֶָֹ
ּודרׁש האדם. חמּדת מּכל ּובנים וכבֹוד ְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹוע ׁשר
ּבי''ת  להֹוסיף צרי ּבּכל, ׁשמּה היתה ְְְִִִֵֶַָָָָֹׁשּבּתֹו

ְֵָמׁשרת:
aÈÎ¯È ˙Áz E„È ‡ ÌÈN רמז אֹומר יׁש . ƒ»»¿««¿≈ƒֵֵֶֶ

היה  ּכן היה ואּלּו הּמילה לּמילה. ּבברית נׁשּבע ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָ
ּבּימים  מׁשּפט ׁשהיה אלי והּקרֹוב ּבּׁשם. ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹולא
ׁשהּוא  מי יר ּתחת ידֹו אדם לׂשּום ִֵֶֶֶַַָָָָָההם
נא  ׂשים ּברׁשּותי אּתה אם והּטעם ְְְִִִִִַַַַָָּברׁשּותֹו,
הּיד, על והּיר יֹוׁשב והאדֹון ירכי. ּתחת  ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָיד

.רצֹונ לעׂשֹות רׁשּות ּתחת ידי הּנה ְְְְְֲִִֵַַַַַָּכטעם
הֹודּו: ּבארץ עדין הּמׁשּפט ְְְֲִִֶֶֶַַָוזה

bı¯‡‰ È‰Ï‡Â ÌÈÓM‰ È‰Ï‡ ÌÚËÂ ּבּמקֹום . ¿««¡…≈«»«ƒ≈…≈»»∆ַָ
הּׁשמים. מן ּבארץ לפלֹוני ּפלֹוני ּבת ּכי ְְִִִִִִֶֶַַַַָָָהּזה

ס ֹוד: ּגֹוים:‰ÈÚkוה ּוא עׂשר לעׁשּתי ּכלל  . ְ«¿«¬ƒְְְִֵַָָָ



לי dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k ipy meil inei xeriy

(ë)øá÷-úfçàì íäøáàì Ba-øLà äøònäå äãOä í÷iå©¨̧¨©¨¤¹§©§¨¨¯£¤²§©§¨−̈©«£ª©®̈¤
:úç-éða úàî¥¥−§¥¥«

ãë(à)íäøáà-úà Cøa ýåýéå íéîia àa ï÷æ íäøáàå§©§¨¨´¨¥½−̈©¨¦®©«Ÿ̈²¥©¬¤©§¨−̈
:ìka©«Ÿ

i"yx£Ïka Ì‰¯·‡Œ˙‡ C¯a∑ ּבגימ עֹולה להּׂשיאֹו"ּבּכל" צרי היה ּבן, לֹו ׁשהיה ּומאחר 'ּבן', .אּׁשה טרּיא ≈«∆«¿»»«…ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(346 'nr d 'nr zegiy ihewl)

ּבּבּבּבןןןן ּבּבּבּבגימטרגימטרגימטרגימטרּיּיּיּיאאאא עעעעֹוֹוֹוֹולהלהלהלה א)ּבּבּבּבּכּכּכּכלללל,,,, כד, (רש"י ַַַַֹֹ ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
אין  אּׁשה 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 עזרא עזרא עזרא עזרא הבּדל אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ

(á)-øLà-ìëa ìLnä Búéa ï÷æ Bcáò-ìà íäøáà øîàiå©Ÿ́¤©§¨À̈¤©§Æ§©´¥½©¥−§¨£¤
:éëøé úçz Eãé àð-íéN Bì®¦«¨¬¨«§−©¬©§¥¦«

i"yx£B˙Èa Ô˜Ê∑ זקן נקּוד ּדבּוק, ׁשהּוא ÈÎ¯È.לפי ˙Áz∑(לח ׁשל (שבועות חפץ ּבידֹו ׁשּיּטל צרי ׁשהּנׁשּבע לפי ¿«≈ְְִֶַָָ««¿≈ƒְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
עליו  חביבה והיתה צער ידי על לֹו ּובאה לֹו, ראׁשֹונה מצוה היתה והּמילה ּתפּלין, אֹו ּתֹורה, ספר ּכגֹון: ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָמצוה,

להבין (ּונטלּה. וקל העבד, מילת קדם לֹו ראׁשֹונה היתה אברהם ׁשּׁשל לפי ּבמילתֹו, העבד להׁשּביע לֹו והיה ,'ירכ 'ּתחת אמר ּׁשּלא מה לֹומר: .)ורֹוצה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

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 ּכל (תורה אבינּו אברהם ׁשּקּים מּכיון ּדלכאֹורה , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ה'? ׁשּצּוהּו עד מילה ּבמצות המּתין מה מּפני ּכּלּה, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻהּתֹורה
קדּׁשה  להחּדיר אפׁשרּות היתה לא מּתן־ּתֹורה ּדקדם ּתֹורה, מּתן ׁשּלאחרי להּמצֹות האבֹות ׁשל הּמצֹות ּבין חּלּוק ׁשּיׁש ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻאּלא
הּגׁשמּיּות  ּבין קׁשר ּׁשאין היינּו לרֹומי" יעלּו לא סּוריא ּובני לסּוריא, ירדּו לא רֹומי ׁש"ּבני ּגזרה היתה ּכי העֹולם, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּבגׁשמּיּות
ּבׁשעת  רק היתה ּבחפץ ׁשהיתה (והּקדּׁשה הּגׁשמי ּבחפץ הּקדּׁשה להחּדיר ּכח היה לא ּדהאבֹות הּמצֹות ּבקּיּום ולכן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻלהרּוחנּיּות,
הּגׁשמי  ּבחפץ קדּׁשה להחּדיר אפׁשר הּמצוה קּיּום ועל־ידי הּנ"ל, ּגזרה נתּבּטלה מּתן־ּתֹורה לאחר מה־ּׁשאין־ּכן הּמצוה); ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻעׂשּית

ּבתמידּות. ּבֹו נׁשארת הּקדּׁשה ולכן הּמצוה, נעׂשית ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּבֹו
להיֹות  ונהּפ הּגׁשמי, ּבּבׂשר הּקדּׁשה להחּדיר ּבכחם היה ולכן ּתֹורה, מּתן קדם האבֹות עליה ׁשּנצטּוּו מילה מצות היא מּכ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻּבׁשֹונה
ּתמידי, ּובאפן ּבגׁשמּיּות ּתחּדר הּמצוה ׁשּקדּׁשת ּבכדי ׁשּיצטּוה, עד זֹו מצוה ּבקּיּום אברהם ׁשהמּתין הּטעם וזהּו קדּׁשה. ׁשל ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻֻחפץ

ּדקדּׁשה. חפצא ׁשהיה הּיחיד הּדבר - ּדוקא ירכֹו ּתחת ידֹו ׂשימת על־ידי אברהם הׁשּביעֹו הכי עזרא עזרא עזרא עזרא ּומּׁשּום אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

(â)øLà õøàä éýìûå íéîMä éýìû ýåýéa EòéaLàå§©§¦´£½©«Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´©¨©½¦¥«Ÿ¥−¨¨®¤£¤̧
áLBé éëðà øLà éðòðkä úBðaî éðáì äMà çwú-àì«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½¦§Æ©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬

:Baø÷a עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¦§«

Ì‰¯·‡Ïכ  d· Èc ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á Ì˜Â¿»«¿»¿«¿»ƒ≈¿«¿»»
:‰‡zÁ Èa ÔÓ ‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï¿«¬»«¿»ƒ¿≈ƒ»»

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

„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¬»»≈≈≈

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

`Ïka Ì‰¯·‡ ˙‡ C¯a ימים ּבאר . ≈«∆«¿»»«…ְִֶָֹ
ּודרׁש האדם. חמּדת מּכל ּובנים וכבֹוד ְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹוע ׁשר
ּבי''ת  להֹוסיף צרי ּבּכל, ׁשמּה היתה ְְְִִִֵֶַָָָָֹׁשּבּתֹו

ְֵָמׁשרת:
aÈÎ¯È ˙Áz E„È ‡ ÌÈN רמז אֹומר יׁש . ƒ»»¿««¿≈ƒֵֵֶֶ

היה  ּכן היה ואּלּו הּמילה לּמילה. ּבברית נׁשּבע ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָ
ּבּימים  מׁשּפט ׁשהיה אלי והּקרֹוב ּבּׁשם. ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹולא
ׁשהּוא  מי יר ּתחת ידֹו אדם לׂשּום ִֵֶֶֶַַָָָָָההם
נא  ׂשים ּברׁשּותי אּתה אם והּטעם ְְְִִִִִַַַַָָּברׁשּותֹו,
הּיד, על והּיר יֹוׁשב והאדֹון ירכי. ּתחת  ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָיד

.רצֹונ לעׂשֹות רׁשּות ּתחת ידי הּנה ְְְְְֲִִֵַַַַַָּכטעם
הֹודּו: ּבארץ עדין הּמׁשּפט ְְְֲִִֶֶֶַַָוזה

bı¯‡‰ È‰Ï‡Â ÌÈÓM‰ È‰Ï‡ ÌÚËÂ ּבּמקֹום . ¿««¡…≈«»«ƒ≈…≈»»∆ַָ
הּׁשמים. מן ּבארץ לפלֹוני ּפלֹוני ּבת ּכי ְְִִִִִִֶֶַַַַָָָהּזה

ס ֹוד: ּגֹוים:‰ÈÚkוה ּוא עׂשר לעׁשּתי ּכלל  . ְ«¿«¬ƒְְְִֵַָָָ



dxyלב iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k ipy meil inei xeriy

(ã)éðáì äMà zç÷ìå Cìz ézãìBî-ìàå éöøà-ìà ék¦¯¤©§¦²§¤«©§¦−¥¥®§¨«©§¨¬¦−̈¦§¦¬
:÷çöéì§¦§¨«

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 לתֹורה הּׁשליחּות יהּודים עֹוד לקרב ּורבּו", ּד"ּפרּו הענין לפעל ּבֹו, הּתלּוי ּכל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

ז"ל חכמינּו ּוכמאמר ׁשּבּׁשמים, לאבינּו "ּבנים" עֹוד ׁשּיתוּספּו ב)ּומצֹות, יט, עליו (סנהדרין מעלה ּתֹורה חברֹו ּבן את הּמלּמד "ּכל ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ילדֹו". ּכאּלּו ְְִַָָהּכתּוב

ּבעֹולם" מקֹום ׁשל אף "חרֹון לחרן, עד עבּדֹו אליעזר את ׁשלח ׁשאברהם נח)ּוכמֹו פרשת סוף רש"י ללכת (ּפרּוׁש האדם על כן ּכמֹו , ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּגם  יפעל יהּודי אֹותֹו ׁשּגם עד השי"ת, לעבֹודת ּולקרבֹו יהּודי עֹוד ׁשם למצֹוא ּכדי ּומצֹות מּתֹורה "ריקים" ׁשהם למקֹומֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּגם

ׁשּבּׁשמים. לאביהם יהּודים עֹוד לקרב עזרא עזרא עזרא עזרא הּוא אבןאבןאבןאבן ְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

(ä)úëìì äMàä äáàú-àì éìeà ãáòä åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¨¤½¤©Æ«ŸŸ¤´¨«¦½̈¨¤¬¤
ða-úà áéLà áLää úàfä õøàä-ìà éøçàõøàä-ìà E ©«£©−¤¨¨´¤©®Ÿ¤«¨¥³¨¦Æ¤¦§½¤¨−̈¤

:íMî úàöé-øLà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן £¤¨¨¬¨¦¨«

(å)éða-úà áéLz-ït Eì øîMä íäøáà åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈©§¨¨®¦¨´¤§½¤¨¦¬¤§¦−
:änL עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨«¨

(æ)ýåýé|õøàîe éáà úéaî éðç÷ì øLà íéîMä éýìû §Ÿ̈´¡Ÿ¥´©¨©À¦£¤̧§¨©¹¦¦¥´¨¦»¥¤´¤
Eòøæì øîàì éì-òaLð øLàå éì-øac øLàå ézãìBî«©§¦¼©«£¤̧¦¤¦¹©«£¤³¦§©¦Æ¥½Ÿ§©̧§£½

éðôì Bëàìî çìLé àeä úàfä õøàä-úà ïzàzç÷ìå E ¤¥−¤¨¨´¤©®ŸÀ¦§©³©§¨Æ§¨¤½§¨«©§¨¬
:íMî éðáì äMà¦¨²¦§¦−¦¨«

i"yx£È·‡ ˙ÈaÓ ÈÁ˜Ï ¯L‡ ÌÈÓM‰ È‰Ï‡ '‰∑ואׁשּביע" אמר ּולמעלה הארץ', 'ואלהי אמר: אמר ולא וגֹו'". ¡…≈«»«ƒ¬∆¿»«ƒƒ≈»ƒְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ
"אלהי  היה אבי, מּבית ּכׁשּלקחני אבל הּברּיֹות, ּבפי ׁשהרּגלּתיו הארץ", ואלהי הּׁשמים "אלהי הּוא עכׁשו ְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹלֹו:

ּבארץ  רגיל היה לא ּוׁשמֹו ּבֹו, מּכירים עֹולם ּבאי היּו ׁשּלא הארץ, אלהי ולא ‡·È.הּׁשמים" ˙ÈaÓ∑ מחרן. ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹƒ≈»ƒֵָָ
Èz„ÏBÓ ı¯‡Óe∑ּכׂשּדים מאּור.ÈÏŒ¯ac ¯L‡Â∑ הּסמּוכים ולהם' ולֹו 'לי, ּכל וכן עלי", ּדּבר "אׁשר ּכמֹו: לצרּכי, ≈∆∆«¿ƒְִֵַ«¬∆ƒ∆ƒְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשּלהם ותרּגּום 'על', ּבלׁשֹון מפרׁשים ּדּבּור, להבין (אצל וקל ּבעבּור, ּבמקֹום למ"ד להׁשּתּמׁש הּתרּגּום ׁשּדר עלֹוהי,)רצֹונֹו, 'עלי, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
ׁשּלה  ותרּגּום אליהם, אליו, אלי, אּלא: ולהם', ולֹו 'לי לׁשֹון ּדּבּור אצל נֹופל ׁשאין עּמיּה,עליהֹון', 'עּמי, ם: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ולהם' ולֹו 'לי, לׁשֹון נֹופל אמירה אצל אבל ÈÏŒÚaL.עּמהֹון', ¯L‡Â∑ הּבתרים .ּבין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָ«¬∆ƒ¿«ƒְִֵַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(565 'nr k zegiy ihewl)

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים אלקיאלקיאלקיאלקי היההיההיההיה אביאביאביאבי ממממּבּבּבּביתיתיתית ּכּכּכּכׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלקחניקחניקחניקחני .... .... הארץהארץהארץהארץ ואלקיואלקיואלקיואלקי ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים אלקיאלקיאלקיאלקי ההההּוּוּוּואאאא ז)עכעכעכעכׁשׁשׁשׁשוווו כד, (רש"י ְְְְֱֱֱֱַַַַָָָָֹֹ ִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹ
אלקי הּקּב"ה היה אברהם אברהם ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמים מים מים מים עד ּבא העֹולם. ּולעניני לעֹולם ׁשּי ׁשאינֹו ׁשמימי, לדבר נחׁשב היה ׁשאלקּות היינּו , ְְְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּפרטי  ּבכל העֹולם, עניני ּובכל ּבעֹולם אלקּות והכניס הֹוריד נפׁש מסירּות ׁשל עבֹודה ועם הראׁשֹון, והּיהּודי הראׁשֹון האב ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹאבינּו,
אלקי ּגם הּוא ׁשה' הּכירּו ׁשּכּלם ּכ יֹום, הּיֹום ּכזה,הארץ הארץ הארץ הארץ חּיי ּבאפן אלקּות לפרסם היא, יֹום הּיֹום חּיי ׁשל הּפנימית הּכּונה ואכן, . ְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

הארץ". ואלקי הּׁשמים "אלקי הּוא ׁשה' ּתראה הּסביבה עזרא עזרא עזרא עזרא ׁשּכל אבןאבןאבןאבן ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

q˙Â·ד  ÏÈÊÈz È˙e„lÈÏe ÈÚ¯‡Ï ÔÈ‰Ï‡¡»≈¿«¿ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿ƒ«
:˜ÁˆÈÏ È¯·Ï ‡˙z‡ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

‡z˙‡ה  È·È˙ ‡Ï ÌÈ‡Ó ‡„·Ú dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»ƒ»≈≈ƒ¿»
˙È ·È˙‡ ‡·˙‡‰ ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï È¯˙· È˙ÈÓÏ¿≈≈«¿«¿«¿»»»«¬»»»≈»

:ÔnzÓ ‡z˜Ù Èc ‡Ú¯‡Ï C¯a¿»¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ«»

ÓÏÈc‡ו  CÏ ¯nzÒ‡ Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»ƒ¿««»ƒ¿»
:Ôn˙Ï È¯a ˙È ·È˙»̇≈»¿ƒ¿«»

‡a‡ז  ˙ÈaÓ È¯a„ Èc ‡iÓL„ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ¿«»ƒ«¿«ƒƒ≈«»
ÈÏ Ìi˜ È„Â ÈÏ ÏlÓ È„Â È˙e„ÏÈ Ú¯‡Óe≈¬««¿ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ«≈ƒ
‡e‰ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È Ôz‡ C¯·Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿»∆≈»«¿»»»
È¯·Ï ‡˙z‡ ·q˙Â CÓ„˜ dÎ‡ÏÓ ÁÏLÈƒ¿««¿»≈√»»¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ

:ÔnzÓƒ«»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

cÈˆ¯‡ Ï‡ Èk:ׁשם ׁשּדר חרן זאת .Èz„ÏBÓ. ƒ∆«¿ƒֶָָָָֹ«¿ƒ
ּכׂשּדים: ְִַאּור

dÈÏe‡ וכן רּבים, טעמים על יּמצא . «ְְִִִֵֵַַָָ
ה''א נפּתח זרים: יעׂשה .‰‰L·אּולי ְֲִִֵֶַַָָ∆»≈

הּבנין  ה''א ׁשּיׁש ּבעבּור קטן ְְֲִֵֵֶַַַַָָָּבפּת''ח
ּכבד  היה ּגדֹול ּבפּת''ח נפּתח ואּלּו ְְְִִֵַַָָָָָָקמּוץ ,

הּלׁשֹון: ַַָעל
e¯ÓM‰ Ïk ואׁשר ׁשמירה. מּלׁשֹון מלעיל »ƒ»∆ְְְֲִִִֵֶַָ

והׁשקט. הּׁשמר ּכמֹו ׁשמרים. לׁשֹון ְְְְְְִִִֵֵַַָָמּלרע
ׁשמריו: על הּוא ׁשקט ְְֵַַַָָֹּכטעם

fBÎ‡ÏÓ ÁÏLÈ ‡e‰ היתה ואּלּו ּתפּלה. . ƒ¿««¿»ְְְִִָָָ
האּׁשה: תאבה לא ואם אמר לּמה ְְִִֶַָָָָָָֹֹנבּואה,

dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"k iyily meil inei xeriy

(ç)éøçà úëìì äMàä äáàú àì-íàåéúòáMî úéwðå E §¦¸ŸŸ¤³¨«¦¨Æ¨¤¤́©«£¤½§¦¦¾¨¦§ª«¨¦−
:änL áLú àì éða-úà ÷ø úàæ®Ÿ©´¤§¦½¬Ÿ¨¥−¨«¨

i"yx£'B‚Â È˙Ú·MÓ ˙ÈwÂ∑ אׁשּכל ענר, מּבנֹות אּׁשה לֹו סא)רא ּוממ וקח B‚Â'.(קידושין ÈaŒ˙‡ מעּוט ∑¯˜ 'רק', ¿ƒƒ»ƒ¿À»ƒ¿ְְְְִִֵֵֶַַָָֹ«∆¿ƒ¿ִַ
לחזר  סֹופֹו ּבני, ּבן יעקב אבל חֹוזר, אינֹו ּבני עזרא עזרא עזרא עזרא .הּוא: אבןאבןאבןאבן ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָֹֹ

(è)òáMiå åéðãà íäøáà Cøé úçz Bãé-úà ãáòä íNiå©¨³¤¨¤̧¤Æ¤¨½©²©¤¬¤©§¨−̈£Ÿ¨®©¦¨´©
:äfä øácä-ìò Bì½©©¨−̈©¤«

ß oeygxn `"k iyily mei ß

(é)áeè-ìëå Cìiå åéðãà élîbî íélîâ äøNò ãáòä çwiå©¦©´Â̈¤Â¤£¨¨¸§©¦¹¦§©¥³£Ÿ¨Æ©¥½¤§¨¬
:øBçð øéò-ìà íéøäð íøà-ìà Cìiå í÷iå Bãéa åéðãà£Ÿ−̈§¨®©À̈¨©¥²¤¤£©¬©«£©−¦¤¦¬¨«

i"yx£ÂÈ„‡ ÈlÓbÓ∑(ב"ר) זמּומין יֹוצאין ׁשהיּו ּגמּלים, מּׁשאר היּו אחרים נּכרין ּבׂשדֹות ירעּו ׁשּלא הּגזל, .מּפני ƒ¿«≈¬…»ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
B„Èa ÂÈ„‡ ·eËŒÏÎÂ∑(ב"ר),לֹו אׁשר ּכל על ליצחק ּכתב מּתנה ּבּתם ׁשטר לֹו לׁשלח ׁשּיקּפצּו ∑‡¯ÌÈ¯‰ŒÌ.ּכדי ¿»¬…»¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ¬««¬«ƒ

ׁשּתי  יֹוׁשבת ּבין .נהרֹות ְְֵֵֶֶָ

(àé)áøò úòì íénä øàa-ìà øéòì õeçî íélîbä Cøáiå©©§¥¯©§©¦²¦¬¨¦−¤§¥´©¨®¦§¥´¤½¤
:úáàMä úàö úòì§¥−¥¬©«Ÿ£«Ÿ

i"yx£ÌÈlÓb‰ C¯·iÂ∑ עזרא עזרא עזרא עזרא .הרּביצם אבןאבןאבןאבן ««¿≈«¿«ƒְִִָ

(áé)øîàiå|éðôì àð-äø÷ä íäøáà éðãà éýìû ýåýé ©Ÿ©Ã§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈©§¥¨¬§¨©−
^íäøáà éðãà íò ãñç-äNòå íBiä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©®©«£¥¤¾¤¦−£Ÿ¦¬©§¨¨«

(âé)úàöé øéòä éLðà úBðáe íénä ïéò-ìò ávð éëðà äpä¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©¨®¦§Æ©§¥´¨¦½«Ÿ§−Ÿ
ì:íéî áàL ¦§¬Ÿ¨«¦

(ãé)äzLàå Ccë àð-éhä äéìà øîà øLà äøòpä äéäå§¨¨´©©«£À̈£¤̧Ÿ©³¥¤̧¨Æ©¦¨³©¥Æ§¤§¤½
élîb-íâå äúL äøîàåEcáòì zçëä dúà ä÷Là E §¨«§¨´§¥½§©§©¤−©§¤®Ÿ¨³Ÿ©̧§¨Æ§©§§´

:éðãà-íò ãñç úéNò-ék òãà dáe ÷çöéì§¦§½̈¨´¥©½¦«¨¦¬¨¤−¤¦£Ÿ¦«
i"yx£zÁÎ‰ d˙‡∑,'הֹוכחּת' ּולׁשֹון אברהם, ׁשל ּבביתֹו ליּכנס היא ּוכדאי חסדים, ּגֹומלת ׁשּתהא לֹו, היא ראּויה …»…«¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבלע"ז  אפרוביש"ט ‡„Ú.ּבררּת, d·e∑ לי 'הֹודע ּתחּנה, ÒÁ„.ּבּה'לׁשֹון ˙ÈNÚŒÈk∑מּמׁשּפחּתֹו ּתהיה אם ְְֵַַַָ»≈«ְְִִַָָƒ»ƒ»∆∆ְְְִִִִֶַ
חסד  עׂשית "ּכי אדע לֹו, .(ב"ר)"והֹוגנת ְִִֵֶֶֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(60 'nr `i zegiy ihewl)

אליהאליהאליהאליה אמראמראמראמר אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּנּנּנּנערהערהערהערה יד)והיהוהיהוהיהוהיה (כד, ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּפסּוק ח)על ב, רז"ל(שמות אמרּו העלמה" ב)"וּתל יב, ׁשּכבר (סוטה "לפי הּמהרׁש"א: וכתב ּכעלמה". ּבזריזּות ׁשהלכה "מלּמד ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

מּפני  לׁשּנֹות הּמקראֹות ּדר ּכן ׁשהרי עּיּון, וצרי עלמה". קראּה אּמּה, אחר הליכה ּגּבי וכאן, אחֹותֹו, הּכתּוב קראּה זה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבענין

È‰˙eח  C¯˙· È˙ÈÓÏ ‡˙z‡ È·È˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈≈ƒ¿»¿≈≈«¿»¿≈
·˙˙ ‡Ï È¯a ˙È „BÁÏ ‡c È˙ÓBnÓ ‰‡kÊ«»»ƒ»ƒ»¿»¿ƒ»»≈

:Ôn˙Ï¿«»

„‡·¯‰Ìט  ‡Î¯È ˙BÁz d„È ˙È ‡„·Ú ÈeLÂ¿«ƒ«¿»»¿≈¿«¿»¿«¿»»
:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÏÚ dÏ Ìi˜Â dBaƒ̄≈¿«≈≈«ƒ¿»»»≈

¯dBaי  ÈÏÓbÓ ÔÈÏÓ‚ ‡¯NÚ ‡„·Ú ¯·„e¿««¿»«¿»«¿ƒƒ«¿≈ƒ≈
ÏÊ‡Â Ì˜Â d„Èa dBa¯ ¯ÙL ÏÎÂ ÏÊ‡Â«¬«¿»¿«ƒ≈ƒ≈¿»«¬«

:¯BÁ„ ‡z¯˜Ï ˙¯t ÏÚ Èc Ì¯‡Ï«¬»ƒ«¿«¿«¿»¿»

Ï·‡¯‡יא  ‡z¯˜Ï ‡¯aÓ ‡iÏÓ‚ È¯L‡Â¿«¿≈«¿«»ƒ»»¿«¿»ƒ¿≈»
:‡˙ÈÏÓ Ô˜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‰¯·‡«¿»»

‡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

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

g‰nL ·L˙ ‡Ï.יׂשראל ּבארץ ׁשּיעמד . …»≈»»ְְֲִֵֶֶֶַָֹ
ׁשהּוא  אברהם ּבעבּור תׁשב לא ְְֲֵֶַַַַָָָֹוטעם

ִָָהעּקר:
`iÌÈlÓb‰ C¯·iÂ:ּברּכיהם על הבריכם . ««¿≈«¿«ƒְְִִִֵֶַָ

aiÈÙÏ ‡ לפני.‰˜¯‰ חפצי הכן ּכטעם . «¿≈»¿»«ְְְִֵֶַַַָָ
:אלהי ה' הקרה ּכי ְְֱִִֵֶָֹוכן



לג dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"k iyily meil inei xeriy

(ç)éøçà úëìì äMàä äáàú àì-íàåéúòáMî úéwðå E §¦¸ŸŸ¤³¨«¦¨Æ¨¤¤́©«£¤½§¦¦¾¨¦§ª«¨¦−
:änL áLú àì éða-úà ÷ø úàæ®Ÿ©´¤§¦½¬Ÿ¨¥−¨«¨

i"yx£'B‚Â È˙Ú·MÓ ˙ÈwÂ∑ אׁשּכל ענר, מּבנֹות אּׁשה לֹו סא)רא ּוממ וקח B‚Â'.(קידושין ÈaŒ˙‡ מעּוט ∑¯˜ 'רק', ¿ƒƒ»ƒ¿À»ƒ¿ְְְְִִֵֵֶַַָָֹ«∆¿ƒ¿ִַ
לחזר  סֹופֹו ּבני, ּבן יעקב אבל חֹוזר, אינֹו ּבני עזרא עזרא עזרא עזרא .הּוא: אבןאבןאבןאבן ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָֹֹ

(è)òáMiå åéðãà íäøáà Cøé úçz Bãé-úà ãáòä íNiå©¨³¤¨¤̧¤Æ¤¨½©²©¤¬¤©§¨−̈£Ÿ¨®©¦¨´©
:äfä øácä-ìò Bì½©©¨−̈©¤«

ß oeygxn `"k iyily mei ß

(é)áeè-ìëå Cìiå åéðãà élîbî íélîâ äøNò ãáòä çwiå©¦©´Â̈¤Â¤£¨¨¸§©¦¹¦§©¥³£Ÿ¨Æ©¥½¤§¨¬
:øBçð øéò-ìà íéøäð íøà-ìà Cìiå í÷iå Bãéa åéðãà£Ÿ−̈§¨®©À̈¨©¥²¤¤£©¬©«£©−¦¤¦¬¨«

i"yx£ÂÈ„‡ ÈlÓbÓ∑(ב"ר) זמּומין יֹוצאין ׁשהיּו ּגמּלים, מּׁשאר היּו אחרים נּכרין ּבׂשדֹות ירעּו ׁשּלא הּגזל, .מּפני ƒ¿«≈¬…»ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
B„Èa ÂÈ„‡ ·eËŒÏÎÂ∑(ב"ר),לֹו אׁשר ּכל על ליצחק ּכתב מּתנה ּבּתם ׁשטר לֹו לׁשלח ׁשּיקּפצּו ∑‡¯ÌÈ¯‰ŒÌ.ּכדי ¿»¬…»¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ¬««¬«ƒ

ׁשּתי  יֹוׁשבת ּבין .נהרֹות ְְֵֵֶֶָ

(àé)áøò úòì íénä øàa-ìà øéòì õeçî íélîbä Cøáiå©©§¥¯©§©¦²¦¬¨¦−¤§¥´©¨®¦§¥´¤½¤
:úáàMä úàö úòì§¥−¥¬©«Ÿ£«Ÿ

i"yx£ÌÈlÓb‰ C¯·iÂ∑ עזרא עזרא עזרא עזרא .הרּביצם אבןאבןאבןאבן ««¿≈«¿«ƒְִִָ

(áé)øîàiå|éðôì àð-äø÷ä íäøáà éðãà éýìû ýåýé ©Ÿ©Ã§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈©§¥¨¬§¨©−
^íäøáà éðãà íò ãñç-äNòå íBiä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©®©«£¥¤¾¤¦−£Ÿ¦¬©§¨¨«

(âé)úàöé øéòä éLðà úBðáe íénä ïéò-ìò ávð éëðà äpä¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©¨®¦§Æ©§¥´¨¦½«Ÿ§−Ÿ
ì:íéî áàL ¦§¬Ÿ¨«¦

(ãé)äzLàå Ccë àð-éhä äéìà øîà øLà äøòpä äéäå§¨¨´©©«£À̈£¤̧Ÿ©³¥¤̧¨Æ©¦¨³©¥Æ§¤§¤½
élîb-íâå äúL äøîàåEcáòì zçëä dúà ä÷Là E §¨«§¨´§¥½§©§©¤−©§¤®Ÿ¨³Ÿ©̧§¨Æ§©§§´

:éðãà-íò ãñç úéNò-ék òãà dáe ÷çöéì§¦§½̈¨´¥©½¦«¨¦¬¨¤−¤¦£Ÿ¦«
i"yx£zÁÎ‰ d˙‡∑,'הֹוכחּת' ּולׁשֹון אברהם, ׁשל ּבביתֹו ליּכנס היא ּוכדאי חסדים, ּגֹומלת ׁשּתהא לֹו, היא ראּויה …»…«¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבלע"ז  אפרוביש"ט ‡„Ú.ּבררּת, d·e∑ לי 'הֹודע ּתחּנה, ÒÁ„.ּבּה'לׁשֹון ˙ÈNÚŒÈk∑מּמׁשּפחּתֹו ּתהיה אם ְְֵַַַָ»≈«ְְִִַָָƒ»ƒ»∆∆ְְְִִִִֶַ
חסד  עׂשית "ּכי אדע לֹו, .(ב"ר)"והֹוגנת ְִִֵֶֶֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(60 'nr `i zegiy ihewl)

אליהאליהאליהאליה אמראמראמראמר אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּנּנּנּנערהערהערהערה יד)והיהוהיהוהיהוהיה (כד, ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּפסּוק ח)על ב, רז"ל(שמות אמרּו העלמה" ב)"וּתל יב, ׁשּכבר (סוטה "לפי הּמהרׁש"א: וכתב ּכעלמה". ּבזריזּות ׁשהלכה "מלּמד ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

מּפני  לׁשּנֹות הּמקראֹות ּדר ּכן ׁשהרי עּיּון, וצרי עלמה". קראּה אּמּה, אחר הליכה ּגּבי וכאן, אחֹותֹו, הּכתּוב קראּה זה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבענין

È‰˙eח  C¯˙· È˙ÈÓÏ ‡˙z‡ È·È˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈≈ƒ¿»¿≈≈«¿»¿≈
·˙˙ ‡Ï È¯a ˙È „BÁÏ ‡c È˙ÓBnÓ ‰‡kÊ«»»ƒ»ƒ»¿»¿ƒ»»≈

:Ôn˙Ï¿«»

„‡·¯‰Ìט  ‡Î¯È ˙BÁz d„È ˙È ‡„·Ú ÈeLÂ¿«ƒ«¿»»¿≈¿«¿»¿«¿»»
:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÏÚ dÏ Ìi˜Â dBaƒ̄≈¿«≈≈«ƒ¿»»»≈

¯dBaי  ÈÏÓbÓ ÔÈÏÓ‚ ‡¯NÚ ‡„·Ú ¯·„e¿««¿»«¿»«¿ƒƒ«¿≈ƒ≈
ÏÊ‡Â Ì˜Â d„Èa dBa¯ ¯ÙL ÏÎÂ ÏÊ‡Â«¬«¿»¿«ƒ≈ƒ≈¿»«¬«

:¯BÁ„ ‡z¯˜Ï ˙¯t ÏÚ Èc Ì¯‡Ï«¬»ƒ«¿«¿«¿»¿»

Ï·‡¯‡יא  ‡z¯˜Ï ‡¯aÓ ‡iÏÓ‚ È¯L‡Â¿«¿≈«¿«»ƒ»»¿«¿»ƒ¿≈»
:‡˙ÈÏÓ Ô˜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‰¯·‡«¿»»

‡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

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

g‰nL ·L˙ ‡Ï.יׂשראל ּבארץ ׁשּיעמד . …»≈»»ְְֲִֵֶֶֶַָֹ
ׁשהּוא  אברהם ּבעבּור תׁשב לא ְְֲֵֶַַַַָָָֹוטעם

ִָָהעּקר:
`iÌÈlÓb‰ C¯·iÂ:ּברּכיהם על הבריכם . ««¿≈«¿«ƒְְִִִֵֶַָ

aiÈÙÏ ‡ לפני.‰˜¯‰ חפצי הכן ּכטעם . «¿≈»¿»«ְְְִֵֶַַַָָ
:אלהי ה' הקרה ּכי ְְֱִִֵֶָֹוכן



dxyלד iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"k iyily meil inei xeriy
"והיה ּכתיב ׁשּמּתחּלה ּגּופא, "העלמה" ּבתבת וכּנראה הּמליצה. "והיהההההּנּנּנּנערה ערה ערה ערה יפי עצמֹו, זה ּבענין נאמר, ּכ ואחר "העלמה העלמה העלמה העלמה ", ְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

מג) עזרא עזרא עזרא עזרא .(פסוק אבןאבןאבןאבן

(åè)øLà úàöé ä÷áø äpäå øaãì älk íøè àeä-éäéå©«§¦À¤»¤»¦¨´§©¥¼§¦¥¯¦§¨´Ÿ¥À£¤³
dcëå íäøáà éçà øBçð úLà äkìî-ïa ìûeúáì äãléª§¨Æ¦§¥´¤¦§½̈¥¬¤¨−£¦´©§¨¨®§©−̈

:dîëL-ìò©¦§¨«

æè)(dòãé àì Léàå äìeúa ãàî äàøî úáè äøòpäå§©©«£À̈Ÿ©³©§¤Æ§½Ÿ§¾̈§¦−´Ÿ§¨¨®
:ìòzå dcë àlîzå äðéòä ãøzå©¥´¤¨©½§¨©§©¥¬©−̈©¨«©

i"yx£‰Ïe˙a∑ ּבתּולים dÚ„È.(ב"ר)מּמקֹום ‡Ï LÈ‡Â∑ מקֹום מׁשּמרֹות היּו הנכרים ׁשּבנֹות לפי ּכדרּכּה, ׁשּלא ¿»ְְִִ¿ƒ…¿»»ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָֹ
מּכל  ׁשּנקּיה זֹו על העיד אחר, מּמקֹום עצמן ּומפקירֹות עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבתּוליהן אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

(æé)íéî-èòî àð éðéàéîâä øîàiå dúàø÷ì ãáòä õøiå©¨¬̈¨¤−¤¦§¨¨®©¾Ÿ¤©§¦¦¬¦¨²§©©−¦
:Cckî¦©¥«

i"yx£d˙‡¯˜Ï „·Ú‰ ı¯iÂ∑ הּמים ׁשעלּו ׁשראה רבה)לקראתּהלפי ‡.(בראשית ÈÈ‡ÈÓ‚‰∑ ּבלע"ז הומיי"ר ּגמיעה, .לׁשֹון «»»»∆∆ƒ¿»»ְְִִִֶֶַַָָָָָ«¿ƒƒƒ»ְְְִַַָ

(çé)dãé-ìò dck ãøzå øäîzå éðãà äúL øîàzå©−Ÿ¤§¥´£Ÿ¦®©§©¥À©¯Ÿ¤©¨²©¨−̈
:eä÷Lzå©©§¥«

i"yx£‰ck „¯zÂ∑ׁשכמּה .מעל «…∆«»ְִֵַָ

(èé)élîâì íb øîàzå Bú÷Läì ìëzåãò áàLà E ©§©−§©§Ÿ®©ÀŸ¤©³¦§©¤̧Æ¤§½̈©¬
ì elk-íà:úzL ¦¦−¦§«Ÿ

i"yx£elkŒÌ‡ „Ú∑'אׁשר' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' ׁשתּיתן,∑‡elkŒÌ.הרי ּגמר היא ׁשּזֹו סּפקּון' 'ּדי אּונקלֹוס: ּתרּגם «ƒƒְְֲֲִִֵֵֶַƒƒְְְְְְִִִִֵֶַַָָ
ּדי  .סּפּוקן ּכׁשּׁשתּו ְִֵֶָָ

(ë)øàaä-ìà ãBò õøzå ú÷Mä-ìà dck øòzå øäîzå©§©¥À©§©³©¨Æ¤©½Ÿ¤©¨¬¨²¤©§¥−
ì:åélîb-ìëì áàLzå áàL ¦§®Ÿ©¦§©−§¨§©¨«

i"yx£¯ÚzÂ∑:ּדֹומה לֹו יׁש ּובּמקרא ּכלי', אל מּכלי 'הּמערה מׁשנה ּבלׁשֹון יׁש והרּבה נפיצה, קמא)לׁשֹון "אל (תהלים «¿«ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
נפׁשי", נג)ּתער נפׁשֹו"(ישעיה לּמות הערה הּגמּלים ∑‰M˜˙."אׁשר ּבּה ׁשּׁשֹותים חלּולה .אבן ְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָ«…∆ְֲִִֶֶֶַַָָ

(àë)ýåýé çéìöää úòãì Léøçî dì äàzLî Léàäå§¨¦¬¦§¨¥−¨®©«£¦¾¨©À©©«¦§¦¯©§Ÿ̈²
:àì-íà Bkøc©§−¦«Ÿ

i"yx£‰‡zLÓ∑,"ערים "ׁשאּו ּכמֹו: ׁשאּיה, ו)לׁשֹון ׁשממה"(ישעיה על ∑zLÓ‡‰."ּתּׁשאה ּומתּבהל מׁשּתֹומם ƒ¿»≈ְְְְִִִֶָָָָָָƒ¿»≈ְְִִֵֵַַ
מׁשּתאה, ׁשל ּבּתי"ו ּתתמּה ואל לאו. אם היא, אברהם מּמׁשּפחת אם יֹודע אינֹו אבל להצליח, קרֹוב ּדברֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָׁשראה

Â‰‡טו  ‡ÏlÓÏ ÈˆÈL ‡Ï „Ú ‡e‰ ‰Â‰Â«¬»«»≈≈¿«»»¿»
‰kÏÓ ¯a Ï‡e˙·Ï ˙„ÈÏÈ˙‡c ˙˜Ù ‰˜·ƒ̄¿»¿»«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿»
ÏÚ d˙Ïe˜Â Ì‰¯·‡„ È‰eÁ‡ ¯BÁ ˙z‡ƒ«»¬ƒ¿«¿»»¿¿««

:dt˙k«¿«

(טז  eÊÈÁ ˙¯ÈtL ‡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

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»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

cizÁÎB‰ d˙B‡ ּתפּלת על העבד נסמ . »«¿»ְְִִֶֶַַַָ
יד  על ּבחלֹום והֹוכיח ענהּו ׁשהּׁשם ְֲִִֵֶַַַַַַָָָהּנביא
והעבד  לעזרֹו. הּׁשם ׁשליח ׁשהּוא ,ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָהּמלא
מׁשּפחת  ּכמֹו נדיב עם אין ּכי ּבלּבֹו ְְְִִִִֵַַַַָָחׁשב
ּכהגן. ׁשאל ׁשּלא ּבאמרם יתמהּו ורּבים ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֹאדֹוניו.
אחרת  נערה היתה אּלּו ּכי לּמה, ידעּתי ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹולא

ׁשהיא  ּומצאּה לגמּליו ותׁשקה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּתׁשקהּו
הפסיד  ולא אֹותּה עֹוזב היה אחרת ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹמּמׁשּפחה
ּוכבר  ּפרּוׁשֹו אּת, מי ּבת וּיאמר ּכי ְְְִִֵֶַַַָֹּכלּום.
ואׁשאל  אמר וכן ּכלּום. לּה ׁשּיּתן קדם לּה ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאמר
ׁשהתּפּלל  הּדבר ּוכלל הּנזם. ואׂשים ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאֹותּה
וההֹוכחה  אדֹוניו. מּמׁשּפחת אחת ׁשּיֹוכיח ְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָלּׁשם

ׁשמע  והּׁשם נדיב. ּבת ּכמֹו מּוסר ּדר ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּתע ׂשה
אחרת: יהֹונתן ודר ְְְִֶֶֶֶַָָָּתפּלתֹו.

fhdÚ„È ‡Ï LÈ‡Â הּכתּוב ׁשּידּבר רחֹוק . ¿ƒ…¿»»ְֵֶַַָָ
ׁשּתהיה  ׁשּיּתכן ּפרּוׁש רק .הּדר חּוץ ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָעל
ּתהר, ּגם איׁש ע ּמּה ויׁשּכב ּבתּולה ְְְֲִִִַַַַַַָָָהּנערה

ערוה: ּדבר לגּלֹות ראּוי ְְְְֵֶַַָָואין

dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"k iriax meil inei xeriy
היסֹוד, עּקר ׁשל אֹותּיֹות ׁשּתי ּבין מפרידה ּתי"ו ׁשאין מתּפעל, ּבלׁשֹון ּומדּברת ׁשי"ן יסֹודה ׁשּתחּלת ּתבה ל ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשאין

"מׁשּתֹולל" "ׁשאה", מּגזרת "מׁשּתאה" נט)ּכגֹון: "ׁשֹולל",(ישעיה טז)מּגזרת "וּיׁשּתּמר (שם ׁשממה, מּגזרת "וּיׁשּתֹומם" ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹ
עמרי" ו)חּקֹות ּבאדם (מיכה מׁשֹומם לׁשֹון מֹוצא ׁשאּתה ּוכׁשם ּתּׁשאה. מּגזרת מׁשּתאה, ּכאן, אף ויׁשמר. מּגזרת ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

ּכמֹו: מחׁשבֹות, ּובעל ונאלם יח)נבהל, אחרֹונים",(איוב נׁשּמּו יֹומֹו ב)"על ׁשמים",(ירמיה ד)"ׁשּמּו "אׁשּתֹומם (דניאל ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ׁשהי", "וגברא ׁשהּיה, לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס מחׁשבֹות. ּובעל ּבהּול ּבאדם ׁשאּיה לׁשֹון ּתפרׁש ּכ חדא", ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָּכׁשעה
אל"ף  ׁשאין ׁשתּיה, לׁשֹון אינֹו ׁשהרי ׁשתי, לתרּגם ואין ּדרּכֹו". ה' "ההצליח לראֹות אחד, ּבמקֹום ועֹומד ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשֹוהה

ּבלׁשֹון  dÏ.ׁשתּיה נֹופלת ‰‡zLÓ∑:ּכמֹו עליה, כ)מׁשּתֹומם ּוכמֹו:(לעיל הּוא", אחי לי כו)"אמרי "וּיׁשאלּו(לקמן ְְִִֶֶָƒ¿»≈»ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָ
לאׁשּתֹו הּמקֹום עזרא עזרא עזרא עזרא ."אנׁשי אבןאבןאבןאבן ְְְִֵַַָ

(áë)ì íélîbä elk øLàk éäéåíæð Léàä çwiå úBzL ©§¦À©«£¤̧¦³©§©¦Æ¦§½©¦©³¨¦Æ¤¤́
áäæ äøNò äéãé-ìò íéãéîö éðLe Bì÷Lî ò÷a áäæ̈½̈¤−©¦§¨®§¥³§¦¦Æ©¨¤½¨£¨¨¬¨−̈

:íì÷Lî¦§¨¨«
i"yx£Ú˜a∑ ּבקע" יׂשראל, לׁשקלי ˆÌÈ„ÈÓ.לּגלּגלת"רמז ÈLe∑ מצּמדֹות לּוחֹות לׁשני Ê‰·.רמז ‰¯NÚ ∆«ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻ¿≈¿ƒƒְְִֵֶֶָֻ¬»»»»

ÌÏ˜LÓ∑ ׁשּבהן הּדּברֹות לעׂשרת עזרא עזרא עזרא עזרא .רמז אבןאבןאבןאבן ƒ¿»»ְֲִֶֶֶֶֶֶַַָ

(âë)éáà-úéa Léä éì àð éãébä zà éî-úa øîàiåíB÷î C ©¸Ÿ¤Æ©¦´©½§©¦¬¦−̈¦®£¥¯¥«¨¦²¨¬
:ïéìì eðì̈−¨¦«

i"yx£z‡ ÈÓŒ˙a ¯Ó‡iÂ∑,ׁשאלּה לּה ׁשּנתן ּדרּכֹולאחר הקּב"ה ׁשהצליח אברהם, ׁשל ּבזכּותֹו ּבטּוח ׁשהיה .לפי «…∆«ƒ«¿ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ÔÈÏÏ∑,ּדבר ׁשם 'לין' אחת, לינֹות לינה ּכּמה "ללּון", אמרה עזרא עזרא עזרא עזרא .והיא אבןאבןאבןאבן »ƒְְִִִִֵַַַָָָָָָָ

(ãë)äãìé øLà äkìî-ïa éëðà ìûeúa-úa åéìà øîàzå©´Ÿ¤¥½̈©§¥−¨®Ÿ¦¤¦§¾̈£¤¬¨«§−̈
:øBçðì§¨«

i"yx£Ï‡e˙aŒ˙a∑ אחרֹון אחרֹון, ועל ראׁשֹון, ראׁשֹון, על .הׁשיבּתֹו «¿≈ְֱֲֲִִִַַַַַ

(äë)íB÷î-íb eðnò áø àBtñî-íb ïáz-íb åéìà øîàzå©´Ÿ¤¥½̈©¤¬¤©¦§−©´¦¨®©¨−
:ïeìì̈«

i"yx£‡BtÒÓ∑ ּוׂשעֹורים ּתבן ּכגֹון מסּפֹוא, קרּוי הּגמּלים מאכל .ּכל ƒ¿ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָ

(åë):ýåýéì eçzLiå Léàä ãwiå©¦´Ÿ¨¦½©¦§©−©«Ÿ̈«

ß oeygxn a"k iriax mei ß

(æë)áæò-àì øLà íäøáà éðãà éýìû ýåýé Ceøa øîàiå©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈£Â¤Â«Ÿ¨©¬
úéa ýåýé éðçð Cøca éëðà éðãà íòî Bzîàå Bcñç©§²©«£¦−¥¦´£Ÿ¦®¨«Ÿ¦À©¤¸¤Æ¨©´¦§Ÿ̈½¥−

:éðãà éçà£¥¬£Ÿ¦«
i"yx£C¯ca∑ּבראׁש הּמׁשּמׁשים וה"א ולמ"ד ּבי"ת ּכל וכן .צרי ׁשהייתי ּדר ּבאֹותֹו הּיׁשר, ּדר הּמזּמן, ּדר «∆∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

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«¿«¿

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

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

`k‰‡zLÓ LÈ‡‰Â מּגזרת מׁשּתֹומם. ּכמֹו . ¿»ƒƒ¿»≈ְְְִִִֵַ
וטעם ׁשממה : ּתּׁשאה ערים. ּכמֹוdÏׁשאּו . ְְִִֶַַָָָָָ»ְ

והּתי''ו  חדא, ּכׁשעה אׁשּתֹומם וכן ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָּבׁשבילּה.
יּתכן  ולא ּפנים. נתראה ּכמֹו התּפעל, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹמּבנין

ׁשתה: מן ֱִָָהיֹותֹו
akÌÊ וׁשעל ּבאזן. ּגם ּבאף, ׁשהּוא נזם יׁש . ∆∆ְֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּבּמצח: קׁשּור ּפתיל מעל ירד חצי Ú˜aהאף . ְִֵֵַַַַַָָָ∆«ֲִ
נבקע: מּגזרת צמיד ÌÈ„ÈÓˆeׁשקל, מּגזרת . ְְִִִֶֶַַ¿ƒƒְִִִַָ

הּוא  האחד הּצמיד האחת הּיד על ּכי ִִִֶַַַַַָָָָָָּפתיל.
ידּועה: וצּורתֹו ְְְִַָָׁשנים.

bkÔÈÏÏ מן ללּון ּכי הּנֹוסף. הּכבד ּבנין מן . »ƒְִִִִֵַַָָָָ
ַַהּקל:



לה dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"k iriax meil inei xeriy
היסֹוד, עּקר ׁשל אֹותּיֹות ׁשּתי ּבין מפרידה ּתי"ו ׁשאין מתּפעל, ּבלׁשֹון ּומדּברת ׁשי"ן יסֹודה ׁשּתחּלת ּתבה ל ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשאין

"מׁשּתֹולל" "ׁשאה", מּגזרת "מׁשּתאה" נט)ּכגֹון: "ׁשֹולל",(ישעיה טז)מּגזרת "וּיׁשּתּמר (שם ׁשממה, מּגזרת "וּיׁשּתֹומם" ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹ
עמרי" ו)חּקֹות ּבאדם (מיכה מׁשֹומם לׁשֹון מֹוצא ׁשאּתה ּוכׁשם ּתּׁשאה. מּגזרת מׁשּתאה, ּכאן, אף ויׁשמר. מּגזרת ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

ּכמֹו: מחׁשבֹות, ּובעל ונאלם יח)נבהל, אחרֹונים",(איוב נׁשּמּו יֹומֹו ב)"על ׁשמים",(ירמיה ד)"ׁשּמּו "אׁשּתֹומם (דניאל ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ׁשהי", "וגברא ׁשהּיה, לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס מחׁשבֹות. ּובעל ּבהּול ּבאדם ׁשאּיה לׁשֹון ּתפרׁש ּכ חדא", ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָּכׁשעה
אל"ף  ׁשאין ׁשתּיה, לׁשֹון אינֹו ׁשהרי ׁשתי, לתרּגם ואין ּדרּכֹו". ה' "ההצליח לראֹות אחד, ּבמקֹום ועֹומד ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשֹוהה

ּבלׁשֹון  dÏ.ׁשתּיה נֹופלת ‰‡zLÓ∑:ּכמֹו עליה, כ)מׁשּתֹומם ּוכמֹו:(לעיל הּוא", אחי לי כו)"אמרי "וּיׁשאלּו(לקמן ְְִִֶֶָƒ¿»≈»ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָ
לאׁשּתֹו הּמקֹום עזרא עזרא עזרא עזרא ."אנׁשי אבןאבןאבןאבן ְְְִֵַַָ

(áë)ì íélîbä elk øLàk éäéåíæð Léàä çwiå úBzL ©§¦À©«£¤̧¦³©§©¦Æ¦§½©¦©³¨¦Æ¤¤́
áäæ äøNò äéãé-ìò íéãéîö éðLe Bì÷Lî ò÷a áäæ̈½̈¤−©¦§¨®§¥³§¦¦Æ©¨¤½¨£¨¨¬¨−̈

:íì÷Lî¦§¨¨«
i"yx£Ú˜a∑ ּבקע" יׂשראל, לׁשקלי ˆÌÈ„ÈÓ.לּגלּגלת"רמז ÈLe∑ מצּמדֹות לּוחֹות לׁשני Ê‰·.רמז ‰¯NÚ ∆«ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻ¿≈¿ƒƒְְִֵֶֶָֻ¬»»»»

ÌÏ˜LÓ∑ ׁשּבהן הּדּברֹות לעׂשרת עזרא עזרא עזרא עזרא .רמז אבןאבןאבןאבן ƒ¿»»ְֲִֶֶֶֶֶֶַַָ

(âë)éáà-úéa Léä éì àð éãébä zà éî-úa øîàiåíB÷î C ©¸Ÿ¤Æ©¦´©½§©¦¬¦−̈¦®£¥¯¥«¨¦²¨¬
:ïéìì eðì̈−¨¦«

i"yx£z‡ ÈÓŒ˙a ¯Ó‡iÂ∑,ׁשאלּה לּה ׁשּנתן ּדרּכֹולאחר הקּב"ה ׁשהצליח אברהם, ׁשל ּבזכּותֹו ּבטּוח ׁשהיה .לפי «…∆«ƒ«¿ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ÔÈÏÏ∑,ּדבר ׁשם 'לין' אחת, לינֹות לינה ּכּמה "ללּון", אמרה עזרא עזרא עזרא עזרא .והיא אבןאבןאבןאבן »ƒְְִִִִֵַַַָָָָָָָ

(ãë)äãìé øLà äkìî-ïa éëðà ìûeúa-úa åéìà øîàzå©´Ÿ¤¥½̈©§¥−¨®Ÿ¦¤¦§¾̈£¤¬¨«§−̈
:øBçðì§¨«

i"yx£Ï‡e˙aŒ˙a∑ אחרֹון אחרֹון, ועל ראׁשֹון, ראׁשֹון, על .הׁשיבּתֹו «¿≈ְֱֲֲִִִַַַַַ

(äë)íB÷î-íb eðnò áø àBtñî-íb ïáz-íb åéìà øîàzå©´Ÿ¤¥½̈©¤¬¤©¦§−©´¦¨®©¨−
:ïeìì̈«

i"yx£‡BtÒÓ∑ ּוׂשעֹורים ּתבן ּכגֹון מסּפֹוא, קרּוי הּגמּלים מאכל .ּכל ƒ¿ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָ

(åë):ýåýéì eçzLiå Léàä ãwiå©¦´Ÿ¨¦½©¦§©−©«Ÿ̈«

ß oeygxn a"k iriax mei ß

(æë)áæò-àì øLà íäøáà éðãà éýìû ýåýé Ceøa øîàiå©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈£Â¤Â«Ÿ¨©¬
úéa ýåýé éðçð Cøca éëðà éðãà íòî Bzîàå Bcñç©§²©«£¦−¥¦´£Ÿ¦®¨«Ÿ¦À©¤¸¤Æ¨©´¦§Ÿ̈½¥−

:éðãà éçà£¥¬£Ÿ¦«
i"yx£C¯ca∑ּבראׁש הּמׁשּמׁשים וה"א ולמ"ד ּבי"ת ּכל וכן .צרי ׁשהייתי ּדר ּבאֹותֹו הּיׁשר, ּדר הּמזּמן, ּדר «∆∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

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«¿«¿

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

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

`k‰‡zLÓ LÈ‡‰Â מּגזרת מׁשּתֹומם. ּכמֹו . ¿»ƒƒ¿»≈ְְְִִִֵַ
וטעם ׁשממה : ּתּׁשאה ערים. ּכמֹוdÏׁשאּו . ְְִִֶַַָָָָָ»ְ

והּתי''ו  חדא, ּכׁשעה אׁשּתֹומם וכן ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָּבׁשבילּה.
יּתכן  ולא ּפנים. נתראה ּכמֹו התּפעל, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹמּבנין

ׁשתה: מן ֱִָָהיֹותֹו
akÌÊ וׁשעל ּבאזן. ּגם ּבאף, ׁשהּוא נזם יׁש . ∆∆ְֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּבּמצח: קׁשּור ּפתיל מעל ירד חצי Ú˜aהאף . ְִֵֵַַַַַָָָ∆«ֲִ
נבקע: מּגזרת צמיד ÌÈ„ÈÓˆeׁשקל, מּגזרת . ְְִִִֶֶַַ¿ƒƒְִִִַָ

הּוא  האחד הּצמיד האחת הּיד על ּכי ִִִֶַַַַַָָָָָָּפתיל.
ידּועה: וצּורתֹו ְְְִַָָׁשנים.

bkÔÈÏÏ מן ללּון ּכי הּנֹוסף. הּכבד ּבנין מן . »ƒְִִִִֵַַָָָָ
ַַהּקל:



dxyלו iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"k iriax meil inei xeriy
הּוא  ּבאיזה ונּכר מברר ׁשהּוא אֹו אחר, ּבמקֹום ּכבר ׁשּנזּכר הּפׁשּוט ּבּדבר מדּברים ּבפּת"ח, ּונקּודים ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹהּתבה

.מדּבר  ְֵַ

(çë)õøzå:älàä íéøáck dnà úéáì ãbzå äøòpä ©¨̧¨Æ©©«£½̈©©¥−§¥´¦¨®©§¨¦−¨¥«¤

i"yx£dn‡ ˙È·Ï∑ ּבי להן להיֹות היה הּנׁשים לאּמּהּדר אּלא מּגדת הּבת ואין למלאכּתן, ּבֹו ליׁשב .ת ¿≈ƒ»ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(èë)äöeçä Léàä-ìà ïáì õøiå ïáì BîLe çà ä÷áøìe§¦§¨¬−̈§´¨¨®©¨̧¨¨¨¯¤¨¦²©−¨
:ïéòä-ìà¤¨¨«¦

i"yx£ı¯iÂ∑?רץ מה ועל רץ .לּמה «»»ְַָָָָָ

(ì)éäéå|Búçà éãé-ìò íéãîvä-úàå íæpä-úà úàøk ©§¦´¦§´Ÿ¤©¤À¤§¤©§¦¦»©§¥´£Ÿ¼
éìà øaã-äk øîàì Búçà ä÷áø éøác-úà BòîLëe§¨§À¤¦§¥º¦§¨³£ŸÆ¥½Ÿ«Ÿ¦¤¬¥©−
:ïéòä-ìò íélîbä-ìò ãîò äpäå Léàä-ìà àáiå Léàä̈¦®©¨ŸÆ¤¨¦½§¦¥²Ÿ¥¬©©§©¦−©¨¨«¦

i"yx£ÌÊp‰Œ˙‡ ˙‡¯k È‰ÈÂ∑ ּבּממֹון עיניו ונתן זה', הּוא 'עׁשיר יח)ּכמֹו:לׁשמרן,∑ÌÈlÓb‰ŒÏÚ.אמר: "והּוא (לעיל «¿ƒƒ¿…∆«∆∆ְִֵֶַַַָָָָָ««¿«ƒְְְְָָ
לׁשּמׁשם  עליהם", .עֹומד ְְֲֵֵֶַָ

(àì)éëðàå õeça ãîòú änì ýåýé Ceøa àBa øîàiå©¾Ÿ¤−§´§Ÿ̈®¨³¨©«£ŸÆ©½§¨«Ÿ¦Æ
:íélîbì íB÷îe úéaä éúépt¦¦´¦©©½¦¨−©§©¦«

i"yx£˙Èa‰ È˙Èpt∑ אלילים .(ב"ר)מעבֹודת ƒƒƒ««ƒֱֲִִֵַ

(áì)àBtñîe ïáz ïziå íélîbä çzôéå äúéaä Léàä àáiå©¨³Ÿ¨¦Æ©©½§¨©§©©−©§©¦®©¦¥̧¤³¤¦§Æ
à íéLðàä éìâøå åéìâø õçøì íéîe íélîbì:Bzà øL ©§©¦½©̧¦Æ¦§´Ÿ©§½̈§©§¥¬¨«£¨¦−£¤¬¦«

i"yx£ÁzÙÈÂ∑ אחרים ּבׂשדֹות ּבּדר ירעּו ׁשּלא ּפיהם את סֹותם ׁשהיה ׁשּלהם, זמם עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ר)הּתיר אבןאבןאבןאבן «¿««ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

(âì)ézøac-íà ãò ìëà àì øîàiå ìëàì åéðôì íNeiå©¨³§¨¨Æ¤«¡½Ÿ©¸Ÿ¤Æ´ŸŸ©½©¬¦¦©−§¦
:øac øîàiå éøác§¨¨®©−Ÿ¤©¥«

i"yx£Èz¯acŒÌ‡ „Ú∑:ּכמֹו 'ּכי', ּובלׁשֹון 'אׁשר' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' מט)הרי ׁשאמרּו(לקמן וזהּו ׁשילה", יבא ּכי "עד «ƒƒ«¿ƒְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
'אם' והּוא 'אי' והאחד לׁשֹונֹות, ּבד' מׁשּמׁש 'ּכי' לברכה: זכרֹונם עזרא עזרא עזרא עזרא .חכמינּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָ

(ãì):éëðà íäøáà ãáò øîàiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©Ÿ©®¤¬¤©§¨−̈¨«Ÿ¦

(äì)ø÷áe ïàö Bì-ïziå ìcâiå ãàî éðãà-úà Cøa ýåýéå©«Ÿ̈º¥©¯¤£Ÿ¦²§−Ÿ©¦§¨®©¦¤º³Ÿ¨¨Æ
:íéøîçå íélîâe úçôLe íãáòå áäæå óñëå§¤´¤§¨½̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ§©¦−©«£Ÿ¦«

‡dnכח  ˙È·Ï ˙‡ÈeÁÂ ‡zÓÏeÚ ˙Ë‰¯e¿»«∆¿»¿«ƒ«¿≈ƒ«
:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk¿ƒ¿»«»»ƒ≈

ÂÏ˙כט  Ô·Ï Ë‰¯e Ô·Ï dÓLe ‡Á‡ ‰˜·¯Ïe¿ƒ¿»»»¿≈»»¿«»»¿«
:‡ÈÚ ˙ÂÏ ‡¯·Ï ‡¯·b«¿»¿»»¿«≈»

ÏÚל  ‡i¯ÈL ˙ÈÂ ‡L„˜ ˙È ‡ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«»»»»»»¿»≈«»«
‰˜·¯ ÈÓb˙t ˙È ÚÓL „ÎÂ d˙Á‡ È„È¿≈¬»≈¿«¿«»ƒ¿»≈ƒ¿»
‡˙‡Â ‡¯·b ÈnÚ ÏlÓ ÔÈ„k ¯ÓÈÓÏ d˙Á‡¬»≈¿≈«¿≈«≈ƒƒ«¿»«¬»
:‡ÈÚ ÏÚ ‡iÏÓ‚ ÈelÚ Ì‡˜ ‡‰Â ‡¯·b ˙ÂÏ¿««¿»¿»»≈ƒ«≈«¿«»«≈»

˜‡Ìלא  z‡ ‡ÓÏ ÈÈ„ ‡ÎÈ¯a ÏeÚ ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ»«¿»¿»«¿»≈
¯Lk ¯˙‡Â ‡˙È· È˙Èpt ‡‡Â ‡¯·a¿»»«¬»«≈ƒ≈»«¬«»«

:‡iÏÓ‚Ï¿«¿«»

ÈÂ‰·לב  ‡iÏÓb ‡¯Le ‡˙È·Ï ‡¯·b ÏÚÂ¿««¿»¿≈»¿»«¿«»ƒ«
‰‡ÁÒ‡Ï ‡iÓe ‡iÏÓ‚Ï ‡˙qÎÂ ‡·zƒ¿»¿ƒ»»¿«¿«»«»¿«¿»»

:dnÚc ‡i¯·‚ ÈÏ‚¯Â È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«¿≈À¿«»¿ƒ≈

‡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

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

al‡BtÒÓe ׁשם והּוא  ּבהמֹות. מאכל ׁשם . ƒ¿ְְֲֵֵֵַַ
ׂשעֹורה: ותחּתיו ְְְְַָָָּכלל.

blÌNeiÂּכמֹו ּפֹועלֹו, נזּכר ׁשּלא מּבנין . ««ְְְֳִִִֶָָֹ

מׁשה: את ֶֶַַֹוּיּוׁשב
mrh iM mixnF` Wie clÌ‰¯·‡ „·Ú §¥§¦¦©©∆∆«¿»»

ÈÎ‡יׁש ּכי והּטעם הּמאכל. ּדבר עם נדּבק . »…ƒְְְֲִִִֵַַַַַַַָ

ׁשּדבריו  והּנכֹון  לנּו. אסּורים ְְֲֲִִֶַַָָָָָמאכלים
ְְַָָּכמׁשמעם:

dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"k iriax meil inei xeriy

(åì)Bì-ïziå dúð÷æ éøçà éðãàì ïá éðãà úLà äøN ãìzå©¥¿¤¨¨Á¥̧¤£Ÿ¦¬¥Æ©«Ÿ¦½©«£¥−¦§¨¨®©¦¤−
:Bì-øLà-ìk-úà¤¨£¤«

i"yx£BÏŒ¯L‡ŒÏkŒ˙‡ BÏŒÔziÂ∑ להם הראה המּתנה .ׁשטר «ƒ∆∆»¬∆ְְֶֶַַַָָָָ

(æì)úBðaî éðáì äMà çwú-àì øîàì éðãà éðòaLiå©©§¦¥¬¦£Ÿ¦−¥®Ÿ«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½¦§Æ
:Böøàa áLé éëðà øLà éðòðkä©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§©§«

i"yx£ÈÚk‰ ˙BaÓ È·Ï ‰M‡ Áw˙Œ‡Ï∑ללכת ּתאבה ולא אבי, ּבית אל ּתחּלה ּתל לא .אחריאם …ƒ«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿«¿«¬ƒְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

(çì)zç÷ìå ézçtLî-ìàå Cìz éáà-úéa-ìà àì-íà¦¯Ÿ¤¥«¨¦²¥¥−§¤¦§©§¦®§¨«©§¨¬
^éðáì äMà¦−̈¦§¦«

(èì):éøçà äMàä Cìú-àì éìà éðãà-ìà øîàå̈«Ÿ©−¤£Ÿ¦®ª©²«Ÿ¥¥¬¨«¦−̈©«£¨«
i"yx£‰M‡‰ CÏ˙Œ‡Ï ÈÏ‡∑לֹו היתה ּבת ּכתיב, לפנֹות 'אלי' אברהם לֹו ׁשּיאמר עּלה למצא מחּזר והיה לאליעזר, À«…≈≈»ƒ»ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

מּדּבק  ארּור ואין ארּור, ואּתה ,ּברּו 'ּבני אברהם: לֹו אמר ּבּתֹו. ּולהּׂשיאֹו .ּבברּו'אליו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָ

(î)Bëàìî çìLé åéðôì ézëläúä-øLà ýåýé éìà øîàiå©−Ÿ¤¥¨®§Ÿ̈º£¤¦§©©´§¦§¨À̈¦§©̧©§¨³
úéaîe ézçtLnî éðáì äMà zç÷ìå Ekøc çéìöäå Czà¦¨Æ§¦§¦´©©§¤½§¨«©§¨³¦¨Æ¦§¦½¦¦§©§¦−¦¥¬

:éáà̈¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(99 'nr dk zegiy ihewl)

אאאאּתּתּתּת מלאכמלאכמלאכמלאכֹוֹוֹוֹו מ)ייייׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח (כד, ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָ
נאמר לאליעזר אברהם ּבדברי ז)ואּלּו מלאכֹו(פסוק ויבטיח לפנילפנילפנילפני"יׁשלח יכין ׁשה ּמלא לאליעזר אמר אברהם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ." ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

–ממממּלּלּלּלככככּתּתּתּתחחחחּלּלּלּלה ה ה ה  קׁשיים ללא ּכראּוי, יתּבּצע ׁשהּׁשּדּולפנילפנילפנילפני,לּׁשּדּו ּׁשּיסּכים עליו להׁשּפיע ונּסה ּבתּואל עם אליעזר ּכׁשּדּבר אבל . ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
" ולֹומר לׁשּנֹות והכרח ּכּמּובן, ,ּכ לֹומר יכֹול היה לא.אאאאּתּתּתּתלא ותּו ׁשליחּותֹו, את לבּצע לֹו ויעזר אליעזר עם יל ׁשהּמלא היינּו ," ְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

(àî)àì-íàå ézçtLî-ìà àBáú ék éúìàî ä÷pz æà̈³¦¨¤Æ¥¨´¨¦½¦¬¨−¤¦§©§¦®§¦³Ÿ
^éúìàî é÷ð úééäå Cì eðzé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§Æ½̈§¨¦¬¨¨¦−¥¨«¨¦«

(áî)íäøáà éðãà éýìû ýåýé øîàå ïéòä-ìà íBiä àáàå̈«¨¬Ÿ©−¤¨¨®¦¨«Ÿ©À§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈
:äéìò Cìä éëðà øLà ékøc çéìöî àp-ELé-íà¦¤§¨Æ©§¦´©©§¦½£¤¬¨«Ÿ¦−Ÿ¥¬¨¤«¨

i"yx£ÌBi‰ ‡·‡Â∑ עבדי ׁשל ׂשיחתן יפה אחא: רּבי אמר הארץ. לֹו ׁשּקפצה מּכאן ּבאתי, והּיֹום יצאתי הּיֹום »»…«ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
אּלא  נּתנּו לא ּתֹורה ּגּופי והרּבה ּבּתֹורה, ּכפּולה אליעזר ׁשל ּפרׁשה ׁשהרי ּבנים, ׁשל מּתֹורתן המקֹום לפני ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹאבֹות

.זה ּברמי  ְִִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 179 cenr ,f wlg 'zeiecreezd ± mgpn zxez' .34 cenr ,` wlg zegiyÎihewl itÎlr)

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
ּבין  ּגדלה ׁשהּׁשֹוׁשּנה ּכׁשם היינּו החֹוחים", ּבין  לׁשֹוׁשּנה ּדֹומה היא "למה ּבּמדרׁש: איתא ּבתּואל, ּבבית ּבהיֹותּה רבקה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָאֹודֹות

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¬»»≈¿«¿≈

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

(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‡»≈¬«

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

`nÈ˙Ï‡Ó ‰˜pz Ê‡:ּומאלתֹו מאדני אפחד ּכי והּטעם מּׁשבּועתי. אמר ולא . »ƒ»∆≈»»ƒְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ



לז dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"k iriax meil inei xeriy

(åì)Bì-ïziå dúð÷æ éøçà éðãàì ïá éðãà úLà äøN ãìzå©¥¿¤¨¨Á¥̧¤£Ÿ¦¬¥Æ©«Ÿ¦½©«£¥−¦§¨¨®©¦¤−
:Bì-øLà-ìk-úà¤¨£¤«

i"yx£BÏŒ¯L‡ŒÏkŒ˙‡ BÏŒÔziÂ∑ להם הראה המּתנה .ׁשטר «ƒ∆∆»¬∆ְְֶֶַַַָָָָ

(æì)úBðaî éðáì äMà çwú-àì øîàì éðãà éðòaLiå©©§¦¥¬¦£Ÿ¦−¥®Ÿ«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½¦§Æ
:Böøàa áLé éëðà øLà éðòðkä©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§©§«

i"yx£ÈÚk‰ ˙BaÓ È·Ï ‰M‡ Áw˙Œ‡Ï∑ללכת ּתאבה ולא אבי, ּבית אל ּתחּלה ּתל לא .אחריאם …ƒ«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿«¿«¬ƒְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

(çì)zç÷ìå ézçtLî-ìàå Cìz éáà-úéa-ìà àì-íà¦¯Ÿ¤¥«¨¦²¥¥−§¤¦§©§¦®§¨«©§¨¬
^éðáì äMà¦−̈¦§¦«

(èì):éøçà äMàä Cìú-àì éìà éðãà-ìà øîàå̈«Ÿ©−¤£Ÿ¦®ª©²«Ÿ¥¥¬¨«¦−̈©«£¨«
i"yx£‰M‡‰ CÏ˙Œ‡Ï ÈÏ‡∑לֹו היתה ּבת ּכתיב, לפנֹות 'אלי' אברהם לֹו ׁשּיאמר עּלה למצא מחּזר והיה לאליעזר, À«…≈≈»ƒ»ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

מּדּבק  ארּור ואין ארּור, ואּתה ,ּברּו 'ּבני אברהם: לֹו אמר ּבּתֹו. ּולהּׂשיאֹו .ּבברּו'אליו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָ

(î)Bëàìî çìLé åéðôì ézëläúä-øLà ýåýé éìà øîàiå©−Ÿ¤¥¨®§Ÿ̈º£¤¦§©©´§¦§¨À̈¦§©̧©§¨³
úéaîe ézçtLnî éðáì äMà zç÷ìå Ekøc çéìöäå Czà¦¨Æ§¦§¦´©©§¤½§¨«©§¨³¦¨Æ¦§¦½¦¦§©§¦−¦¥¬

:éáà̈¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(99 'nr dk zegiy ihewl)

אאאאּתּתּתּת מלאכמלאכמלאכמלאכֹוֹוֹוֹו מ)ייייׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח (כד, ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָ
נאמר לאליעזר אברהם ּבדברי ז)ואּלּו מלאכֹו(פסוק ויבטיח לפנילפנילפנילפני"יׁשלח יכין ׁשה ּמלא לאליעזר אמר אברהם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ." ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

–ממממּלּלּלּלככככּתּתּתּתחחחחּלּלּלּלה ה ה ה  קׁשיים ללא ּכראּוי, יתּבּצע ׁשהּׁשּדּולפנילפנילפנילפני,לּׁשּדּו ּׁשּיסּכים עליו להׁשּפיע ונּסה ּבתּואל עם אליעזר ּכׁשּדּבר אבל . ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
" ולֹומר לׁשּנֹות והכרח ּכּמּובן, ,ּכ לֹומר יכֹול היה לא.אאאאּתּתּתּתלא ותּו ׁשליחּותֹו, את לבּצע לֹו ויעזר אליעזר עם יל ׁשהּמלא היינּו ," ְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

(àî)àì-íàå ézçtLî-ìà àBáú ék éúìàî ä÷pz æà̈³¦¨¤Æ¥¨´¨¦½¦¬¨−¤¦§©§¦®§¦³Ÿ
^éúìàî é÷ð úééäå Cì eðzé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§Æ½̈§¨¦¬¨¨¦−¥¨«¨¦«

(áî)íäøáà éðãà éýìû ýåýé øîàå ïéòä-ìà íBiä àáàå̈«¨¬Ÿ©−¤¨¨®¦¨«Ÿ©À§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈
:äéìò Cìä éëðà øLà ékøc çéìöî àp-ELé-íà¦¤§¨Æ©§¦´©©§¦½£¤¬¨«Ÿ¦−Ÿ¥¬¨¤«¨

i"yx£ÌBi‰ ‡·‡Â∑ עבדי ׁשל ׂשיחתן יפה אחא: רּבי אמר הארץ. לֹו ׁשּקפצה מּכאן ּבאתי, והּיֹום יצאתי הּיֹום »»…«ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
אּלא  נּתנּו לא ּתֹורה ּגּופי והרּבה ּבּתֹורה, ּכפּולה אליעזר ׁשל ּפרׁשה ׁשהרי ּבנים, ׁשל מּתֹורתן המקֹום לפני ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹאבֹות

.זה ּברמי  ְִִָ
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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
ּבין  ּגדלה ׁשהּׁשֹוׁשּנה ּכׁשם היינּו החֹוחים", ּבין  לׁשֹוׁשּנה ּדֹומה היא "למה ּבּמדרׁש: איתא ּבתּואל, ּבבית ּבהיֹותּה רבקה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָאֹודֹות

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¬»»≈¿«¿≈

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

(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‡»≈¬«

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

`nÈ˙Ï‡Ó ‰˜pz Ê‡:ּומאלתֹו מאדני אפחד ּכי והּטעם מּׁשבּועתי. אמר ולא . »ƒ»∆≈»»ƒְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ



dxyלח iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"k iriax meil inei xeriy
להֹוציאּה ּוכדי רׁשעים, ּבין ּגדלה רבקה כן ּכמֹו מים. הם ּגם מקּבלים הׁשקיתּה על־ידי ּכי אֹותּה, לקטף מּניחים ואינם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּקֹוצים,
להֹוציאּה האפׁשרּות נֹוצרה להּנׂשא, ראּויה היתה ׁשאז אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלֹוׁש ּבת נהיתה וכאׁשר מיחדת, ּבסּבה צר היה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻמּׁשם
הכי  ּומּׁשּום מּׁשם, להֹוציאּה אליעזר את אברהם מּיד ׁשלח ולכן, ליצחק. ׁשּדּוכּה על־ידי קדּׁשה עם ּולקׁשרּה אּלּו רׁשעים ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֻמּבין

ּבתּואל. ּבבית אחד רגע אפילּו ּתּׁשאר ׁשּלא ּכדי ,הּדר לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹקפצה
אפילּו ׁשם אֹותּה להׁשאיר ואי־אפׁשר יקר, ׁשהּזמן להם להֹורֹות ּבאתי", והּיֹום יצאתי "הּיֹום להם סּפר ּבתּואל לבית ּבבֹואֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָולכן
ׁשּלא  ּכדי ,הּדר קפיצת - נס לֹו ׁשּנעׂשה היא לכ וההֹוכחה עׂשֹור ") אֹו ימים אּתנּו הּנערה "ּתׁשב אמרּו ׁשּבאמת (ּוכמֹו אחד, ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹרגע

ְִֵַּתתעּכב.
ּכדי  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 על־ידי ׁשּלא הּגאּולה א ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
צדקנּו. ְְִִֵַמׁשיח
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ז"ל חכמינּו אמרּו אברהם, עבד אליעזר ׁשליחּות ּפרׁשת מב)על כד, פרשתנו רש"י בפירוש הובא ח. ס, פרשה רבה ׂשיחתן (בראשית "יפה ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
ּברמיזה". אּלא נּתנּו לא ּתֹורה ּגּופי והרּבה ּבּתֹורה, ּכפּולה אליעזר ׁשל ּפרׁשה ׁשהרי ּבנים, ׁשל מּתֹורתן אבֹות עבדי ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹׁשל

החסידּות: ּדר על־ּפי זה חז"ל מאמר לפרׁש ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָויׁש
ז"ל חכמינּו ב)אמר ּו לג, ׁשמים'(ברכות ה'יראת – ּבנים" ׁשל ּב"ּתֹורתן ּכׁשּמדּבר זה ּכל א ׁשמים", מּיראת חּוץ ׁשמים ּבידי "הּכל ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

לפני־זה  ּכבר אליעזר הבטח הרי אבֹות" עבדי ׁשל "ׂשיחתן על ּכׁשּמדּבר אבל הּדֹורֹות. ּבמׁש יׂשראל ּבני ׁשל ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻוהּתֹורה־ּומצֹות
ּבׁשליחּותֹו. הצלחה לֹו ׁשּתהיה ,"ּדרּכ והצליח אּת מלאכֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָׁש"יׁשלח

אבֹות": עבדי ׁשל "ׂשיחתן ׁשל רּוחני ּבמּצב מדּבר ּכי הּוא לזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻוהּטעם
ז"ל חכמינּו אמרּו – ב)ׂשיחתן כו, ּכחֹותיו,(ברכות על לסמ לֹו ׁשאי־אפׁשר ּברּורה הּכרה לאדם יׁש ׁשאם ּתפּלה", אּלא ׂשיחה "אין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ההצלחה. לֹו מבטחת אז ,יתּבר מאּתֹו הּכל את ּולבּקׁש להתּפּלל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻוצרי
רּבֹו" קנה עבד ּׁשּקנה מה "ּכל הּוא הּכלל – אבֹות ב)עבדי פח, אין (פסחים – ּונצּורֹות ּגדֹולֹות ׁשּפעל ׁשאף האדם מרּגיׁש ׁשאם . ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

יצליח. יפנה אׁשר ׁשּבכל מלמעלה לֹו מבטח אזי ,יתּבר הּבֹורא לגּבי נחׁשב ּוכאין ּבפני־עצמֹו, חׁשיבּות ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻלֹו

(âî)úàöiä äîìòä äéäå íénä ïéò-ìò ávð éëðà äpä¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©¨®¦§¨¨³¨«©§¨Æ©Ÿ¥´
ìòî àð-éðé÷Lä äéìà ézøîàå áàL^Cckî íéî-è ¦§½Ÿ§¨«©§¦´¥¤½¨©§¦«¦¨¬§©©−¦¦©¥«

(ãî)élîâì íâå äúL äzà-íb éìà äøîàåàåä áàLà E §¨«§¨³¥©Æ©©¨´§¥½§©¬¦§©¤−¤§¨®¦´
:éðãà-ïáì ýåýé çéëä-øLà äMàä̈«¦½̈£¤Ÿ¦¬©§Ÿ̈−§¤£Ÿ¦«

i"yx£‰z‡ŒÌb∑ׁשעּמֹו אנׁשים לרּבֹות ּדבר ∑‰ÁÈÎ.ּגם, ּברּור ׁשּבּמקרא, הֹוכחה ּכל וכן והֹודיע, .ּברר ««»ְֲִִֶַַָ…ƒ«ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

(äî)úàöé ä÷áø äpäå éaì-ìà øaãì älëà íøè éðà£¦Á¤̧¤£©¤¹§©¥´¤¦¦À§¦¥̧¦§¨³Ÿ¥Æ
äéìà øîàå áàLzå äðéòä ãøzå dîëL-ìò dcëå§©¨´©¦§½̈©¥¬¤¨©−§¨©¦§¨®¨«Ÿ©¬¥¤−¨

:àð éðé÷Lä©§¦¬¦¨«
i"yx£‰lÎ‡ Ì¯Ë∑,מכּלה ׁשאני ּכּליתי".טרם "טרם ּכמֹו: עבר, ּבלׁשֹון מדּבר ׁשהּוא ּפעמים הוה, לׁשֹון ּכל וכן ∆∆¬«∆ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּכמֹו: עתיד, ּבלׁשֹון ׁשּמדּבר א)ּופעמים עתיד,(איוב לׁשֹון הרי אּיֹוב", יעׂשה "ּככה עבר. לׁשֹון הרי אּיֹוב", אמר "ּכי ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
'ּכ עֹוׂשה והיה וגֹו'', ּבני חטאּו 'אּולי אּיֹוב: היה אֹומר ּכי הוה, לׁשֹון ׁשניהם .ּופרּוׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

(åî)élîb-íâå äúL øîàzå äéìòî dck ãøBzå øäîzåE ©§©¥À©³¤©¨Æ¥«¨¤½¨©´Ÿ¤§¥½§©§©¤−
^äú÷Lä íélîbä íâå zLàå ä÷Là©§¤®¨¥¾§§§©¬©§©¦−¦§¨«¨

(æî)ìàeúa-úa øîàzå zà éî-úa øîàå dúà ìàLàå̈«¤§©´ŸÀ̈¨«Ÿ©»©¦´©§¼©ÀŸ¤©§¥Æ
dtà-ìò íæpä íNàå äkìî Bl-äãìé øLà øBçð-ïa¤¨½£¤¬¨«§¨−¦§¨®¨«¨¦³©¤̧¤Æ©©½̈

:äéãé-ìò íéãéîväå§©§¦¦−©¨¤«¨

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

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»»»«««¿≈«»«¿»»

dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k iying meil inei xeriy
i"yx£Ï‡L‡Â∑‡ÂÌN.:ויאמרּו ּבדבריו יתּפׂשּוהּו ׁשּלא אּלא ׁשאל, ּכ ואחר נתן ּתחּלה הּוא ׁשהרי הּסדר, ׁשּנה »∆¿«»»ƒְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

היא'? מי יֹודע אינ ועדין לּה נתּת היא'. ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָ

(çî)éðãà éýìû ýåýé-úà Cøáàå ýåýéì äåçzLàå ãwàå̈«¤¬Ÿ¨«¤§©«£¤−©«Ÿ̈®¨«£¨¥À¤§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´
éçà-úa-úà úç÷ì úîà Cøãa éðçðä øLà íäøáà©§¨½̈£¤³¦§©̧¦Æ§¤´¤¡¤½¨©²©¤©£¦¬

^Bðáì éðãà£Ÿ¦−¦§«

(èî)eãébä éðãà-úà úîàå ãñç íéNò íëLé-íà äzòå§Â©Â̈¦¤§¤̧Ÿ¦¹¤¯¤¤«¡¤²¤£Ÿ¦−©¦´
:ìàîN-ìò Bà ïéîé-ìò äðôàå éì eãébä àì-íàå éì¦®§¦¾Ÿ©¦´¦½§¤§¤¬©¨¦−¬©§«Ÿ

i"yx£ÔÈÓÈŒÏÚ∑ יׁשמעאל אברהם ∑Ï‡ÓNŒÏÚ.מּבנֹות ׁשל לׂשמאלֹו יֹוׁשב ׁשהיה לֹוט , עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ר)מּבנֹות אבןאבןאבןאבן «»ƒְְִִֵָ«¿…ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

(ð)ìëeð àì øácä àöé ýåýéî eøîàiå ìàeúáe ïáì ïòiå©©̧©¨¨³§¥Æ©Ÿ́§½¥«Ÿ̈−¨¨´©¨¨®¬Ÿ©²
éìà øac:áBè-Bà òø E ©¥¬¥¤−©¬«

i"yx£Ï‡e˙·e Ô·Ï ÔÚiÂ∑ אביו לפני להׁשיב וקפץ היה ‡EÈÏ.רׁשע ¯ac ÏÎe ‡Ï∑ על לא הּזה, ּבּדבר למאן «««»»¿≈ְְְִִִֵַָָָָָָָ…««≈≈∆ְֵֶַַַָָָֹ
ל ׁשּזּמנּה ,ּדברי לפי הּדבר, יצא ׁשּמה' ׁשּנּכר לפי הגּון, ּדבר ּתׁשּובת ידי על ולא רע ּדבר ּתׁשּובת .(ב"ר)ידי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

(àð)éðôì ä÷áø-äpäéðãà-ïáì äMà éäúe Cìå ç÷ EE ¦¥«¦§¨¬§¨¤−©´¨¥®§¦³¦¨Æ§¤£Ÿ¤½
^ýåýé øac øLàk עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

(áð)eçzLiå íäéøác-úà íäøáà ãáò òîL øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¬¨©²¤¬¤©§¨−̈¤¦§¥¤®©¦§©¬
:ýåýéì äöøà©−§¨©«Ÿ̈«

i"yx£‰ˆ¯‡ eÁzLiÂ∑ ּבׂשֹורה על ׁשּמֹודים .(ב"ר)טֹובה מּכאן «ƒ¿««¿»ְִִֶַָָָ

ß oeygxn b"k iying mei ß

(âð)ä÷áøì ïziå íéãâáe áäæ éìëe óñë-éìk ãáòä àöBiå©¥̧¨¤¹¤§¥¤̧¤§¥³¨¨Æ§¨¦½©¦¥−§¦§®̈
:dnàìe äéçàì ïúð úðcâîe¦̧§¨½Ÿ¨©¬§¨¦−¨§¦¨«

i"yx£˙c‚Óe∑ יׂשראל ארץ ׁשל ּפרֹות מיני עּמֹו ׁשהביא מגדים, עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ƒ¿»…ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

(ãð)eîe÷iå eðéìiå Bnò-øLà íéLðàäå àeä ezLiå eìëàiå©«Ÿ§´©¦§À²§¨«£¨¦¬£¤¦−©¨¦®©¨´
:éðãàì éðçlL øîàiå ø÷aá©½Ÿ¤©−Ÿ¤©§ª¬¦©«Ÿ¦«

i"yx£eÈÏiÂ∑ לינה אחד ּכל לילה לינת .ׁשּבּמקרא «»ƒְְִִִֶֶַַַָָָָָ

(äð)Bà íéîé eðzà äøòpä áLz dnàå äéçà øîàiå©³Ÿ¤¨¦̧¨Æ§¦½̈¥¥̧©©«£¨¬¦¨²¨¦−´
:Cìz øçà øBNò̈®©©−¥¥«

i"yx£dn‡Â ‰ÈÁ‡ ¯Ó‡iÂ∑והמיתֹו מלא ּובא לעּכב, רֹוצה היה הּוא היה? היכן ּכמֹו:∑ÌÈÓÈ.ּובתּואל ׁשנה, «…∆»ƒ»¿ƒ»ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ»ƒְָָ

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»«¿»»

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

zÓÏeÚ‡נה  ·È˙z dn‡Â ‡‰eÁ‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¿ƒ«»≈∆¿»
Ôk ¯˙a ÔÈÁ¯È ‡¯ÒÚ B‡ ÔcÚa ÔcÚ ‡nÚƒ»»ƒ«¿ƒ««¿»«¿ƒ»«≈

:ÏÈÊÈz≈ƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

hn„ÒÁ:חּיב ׁשאינֹו ּדבר .˙Ó‡Â לקּים . ∆∆ֵֶַָָָ∆¡∆ְֵַ
והּתי''ו  אמּונה, מּגזרת והּמּלה החסד. ְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָּדבר

נקבה: ְְֵָלׁשֹון

`p'‰ ¯ac.נעׂשּו ׁשמים ה' ּבדבר וכן ּגזר, . ƒ∆ְְֲִִֵַַַַָָ
ּבחלֹום: הֹוכיח ֲִַַאֹו

bp˙Bc‚Óeּפרּוׁש אֹו מגדים. מּגזרת . ƒ¿»ְְִִִֵַָ

ּכמֹו ׁשרׁש, הנּו''ן ויהיה נכּבדים. ְְְְְִִִִֶֶַַָֹמלּבּוׁשים
ְִָמטּפחֹות:



לט dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k iying meil inei xeriy
i"yx£Ï‡L‡Â∑‡ÂÌN.:ויאמרּו ּבדבריו יתּפׂשּוהּו ׁשּלא אּלא ׁשאל, ּכ ואחר נתן ּתחּלה הּוא ׁשהרי הּסדר, ׁשּנה »∆¿«»»ƒְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

היא'? מי יֹודע אינ ועדין לּה נתּת היא'. ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָ

(çî)éðãà éýìû ýåýé-úà Cøáàå ýåýéì äåçzLàå ãwàå̈«¤¬Ÿ¨«¤§©«£¤−©«Ÿ̈®¨«£¨¥À¤§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´
éçà-úa-úà úç÷ì úîà Cøãa éðçðä øLà íäøáà©§¨½̈£¤³¦§©̧¦Æ§¤´¤¡¤½¨©²©¤©£¦¬

^Bðáì éðãà£Ÿ¦−¦§«

(èî)eãébä éðãà-úà úîàå ãñç íéNò íëLé-íà äzòå§Â©Â̈¦¤§¤̧Ÿ¦¹¤¯¤¤«¡¤²¤£Ÿ¦−©¦´
:ìàîN-ìò Bà ïéîé-ìò äðôàå éì eãébä àì-íàå éì¦®§¦¾Ÿ©¦´¦½§¤§¤¬©¨¦−¬©§«Ÿ

i"yx£ÔÈÓÈŒÏÚ∑ יׁשמעאל אברהם ∑Ï‡ÓNŒÏÚ.מּבנֹות ׁשל לׂשמאלֹו יֹוׁשב ׁשהיה לֹוט , עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ר)מּבנֹות אבןאבןאבןאבן «»ƒְְִִֵָ«¿…ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

(ð)ìëeð àì øácä àöé ýåýéî eøîàiå ìàeúáe ïáì ïòiå©©̧©¨¨³§¥Æ©Ÿ́§½¥«Ÿ̈−¨¨´©¨¨®¬Ÿ©²
éìà øac:áBè-Bà òø E ©¥¬¥¤−©¬«

i"yx£Ï‡e˙·e Ô·Ï ÔÚiÂ∑ אביו לפני להׁשיב וקפץ היה ‡EÈÏ.רׁשע ¯ac ÏÎe ‡Ï∑ על לא הּזה, ּבּדבר למאן «««»»¿≈ְְְִִִֵַָָָָָָָ…««≈≈∆ְֵֶַַַָָָֹ
ל ׁשּזּמנּה ,ּדברי לפי הּדבר, יצא ׁשּמה' ׁשּנּכר לפי הגּון, ּדבר ּתׁשּובת ידי על ולא רע ּדבר ּתׁשּובת .(ב"ר)ידי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

(àð)éðôì ä÷áø-äpäéðãà-ïáì äMà éäúe Cìå ç÷ EE ¦¥«¦§¨¬§¨¤−©´¨¥®§¦³¦¨Æ§¤£Ÿ¤½
^ýåýé øac øLàk עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

(áð)eçzLiå íäéøác-úà íäøáà ãáò òîL øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¬¨©²¤¬¤©§¨−̈¤¦§¥¤®©¦§©¬
:ýåýéì äöøà©−§¨©«Ÿ̈«

i"yx£‰ˆ¯‡ eÁzLiÂ∑ ּבׂשֹורה על ׁשּמֹודים .(ב"ר)טֹובה מּכאן «ƒ¿««¿»ְִִֶַָָָ

ß oeygxn b"k iying mei ß

(âð)ä÷áøì ïziå íéãâáe áäæ éìëe óñë-éìk ãáòä àöBiå©¥̧¨¤¹¤§¥¤̧¤§¥³¨¨Æ§¨¦½©¦¥−§¦§®̈
:dnàìe äéçàì ïúð úðcâîe¦̧§¨½Ÿ¨©¬§¨¦−¨§¦¨«

i"yx£˙c‚Óe∑ יׂשראל ארץ ׁשל ּפרֹות מיני עּמֹו ׁשהביא מגדים, עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ƒ¿»…ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

(ãð)eîe÷iå eðéìiå Bnò-øLà íéLðàäå àeä ezLiå eìëàiå©«Ÿ§´©¦§À²§¨«£¨¦¬£¤¦−©¨¦®©¨´
:éðãàì éðçlL øîàiå ø÷aá©½Ÿ¤©−Ÿ¤©§ª¬¦©«Ÿ¦«

i"yx£eÈÏiÂ∑ לינה אחד ּכל לילה לינת .ׁשּבּמקרא «»ƒְְִִִֶֶַַַָָָָָ

(äð)Bà íéîé eðzà äøòpä áLz dnàå äéçà øîàiå©³Ÿ¤¨¦̧¨Æ§¦½̈¥¥̧©©«£¨¬¦¨²¨¦−´
:Cìz øçà øBNò̈®©©−¥¥«

i"yx£dn‡Â ‰ÈÁ‡ ¯Ó‡iÂ∑והמיתֹו מלא ּובא לעּכב, רֹוצה היה הּוא היה? היכן ּכמֹו:∑ÌÈÓÈ.ּובתּואל ׁשנה, «…∆»ƒ»¿ƒ»ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ»ƒְָָ

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»«¿»»

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

zÓÏeÚ‡נה  ·È˙z dn‡Â ‡‰eÁ‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¿ƒ«»≈∆¿»
Ôk ¯˙a ÔÈÁ¯È ‡¯ÒÚ B‡ ÔcÚa ÔcÚ ‡nÚƒ»»ƒ«¿ƒ««¿»«¿ƒ»«≈

:ÏÈÊÈz≈ƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

hn„ÒÁ:חּיב ׁשאינֹו ּדבר .˙Ó‡Â לקּים . ∆∆ֵֶַָָָ∆¡∆ְֵַ
והּתי''ו  אמּונה, מּגזרת והּמּלה החסד. ְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָּדבר

נקבה: ְְֵָלׁשֹון

`p'‰ ¯ac.נעׂשּו ׁשמים ה' ּבדבר וכן ּגזר, . ƒ∆ְְֲִִֵַַַַָָ
ּבחלֹום: הֹוכיח ֲִַַאֹו

bp˙Bc‚Óeּפרּוׁש אֹו מגדים. מּגזרת . ƒ¿»ְְִִִֵַָ

ּכמֹו ׁשרׁש, הנּו''ן ויהיה נכּבדים. ְְְְְִִִִֶֶַַָֹמלּבּוׁשים
ְִָמטּפחֹות:



dxyמ iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k iying meil inei xeriy
כה) ּבתכׁשיטים (ויקרא עצמּה את לפרנס חדׁש י"ב זמן לבתּולה, נֹותנין ׁשּכ ּגאּלתֹו", ּתהיה נז)"ימים ‡B.(כתובות ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
¯BNÚ∑ מרּבה לנּו 'ּתן – ּתרצה לא ואם מּועט, ּדבר לבּקׁש הּמבּקׁשים ּדר אין מּמׁש, ימים ּתאמר ואם חדׁשים, י' »ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

עזרא עזרא עזרא עזרא .מּזה' אבןאבןאבןאבן ִֶ

(åð)ékøc çéìöä ýåýéå éúà eøçàz-ìà íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ©§©«£´Ÿ¦½©«Ÿ̈−¦§¦´©©§¦®
^éðãàì äëìàå éðeçlL©§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»ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

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", כ)נקט כה, תולדות ויׁש(רש"י . ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּתֹולדֹות ּבפרׁשת ּדהּנה כז)לֹומר, מה (שם, ּבהם מדקדק אדם ואין ּבמעׂשיהם נּכרים היּו לא קטּנים ׁשהיּו זמן "ּכל רׁש"י ּכתב ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

וגדלּות  קטנּות אין הּפׁשט ׁשּבדר מׁשמע, אלילים". לעבֹודת ּפרׁש וזה מדרׁשֹות לבּתי ּפרׁש זה ׁשנה, י"ג ּבני ׁשּנעׂשּו ּכיון ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּטיבם,
לגדֹול  ּכבר נחׁשב הּוא – זה ּגיל לפני ּבמעׂשיו ּומּכירים ּבֹו מדקּדקים ּובאם יחיד, ּכל ׁשל וטיבֹו ּבטבעֹו אּלא ׁשנה), (י"ג ּבגיל ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּתלּוי

"אּׁשה". ּכבר היתה ּכן ואם מעׂשיה, ידי על רבקה את הּכיר הרי אליעזר והּנה, ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ(ּבדעה).

(çð)äfä Léàä-íò éëìúä äéìà eøîàiå ä÷áøì eàø÷iå©¦§§³§¦§¨Æ©«Ÿ§´¥¤½¨£¥«§¦−¦¨¦´©¤®
:Cìà øîàzå©−Ÿ¤¥¥«

i"yx£CÏ‡ ¯Ó‡zÂ∑ רֹוצים אינכם אם ואף .מעצמי, «…∆≈≈ְְְִִִֵֵֶַַ

(èð)ãáò-úàå dz÷ðî-úàå íúçà ä÷áø-úà eçlLéå©§©§²¤¦§¨¬£Ÿ−̈§¤¥«¦§¨®§¤¤¬¤
:åéLðà-úàå íäøáà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§¨−̈§¤£¨¨«

(ñ)éôìàì ééä zà eðúçà dì eøîàiå ä÷áø-úà eëøáéå©§¨«§³¤¦§¨Æ©´Ÿ§½̈£Ÿ¥¾©¬§£¦−§©§¥´
:åéàðN øòL úà Còøæ Løééå äááø§¨¨®§¦©´©§¥½¥−©¬©«§¨«

i"yx£‰··¯ ÈÙÏ‡Ï ÈÈ‰ z‡∑ את ארּבה "הרּבה הּמֹורּיה: ּבהר לאברהם ׁשּנאמר ּברכה אֹותּה ּתקּבלּו וזרע אּת «¿¬ƒ¿«¿≈¿»»ְְְְְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
מּמ הּזרע אֹותֹו ׁשיהיה רצֹון יהי וגֹו'", אחרת זרע מאּׁשה .ולא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

(àñ)ðákøzå äéúøòðå ä÷áø í÷zåäðëìzå íélîbä-ìò ä ©¨̧¨¦§¹̈§©«£Ÿ¤À¨©¦§©̧§¨Æ©©§©¦½©¥©−§¨
:Cìiå ä÷áø-úà ãáòä çwiå Léàä éøçà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©«£¥´¨¦®©¦©¬¨¤²¤¤¦§−̈©¥©«

(áñ)õøàa áLBé àeäå éàø éçì øàa àBaî àa ÷çöéå§¦§¨Æ¨´¦½§¥¬©©−Ÿ¦®§¬¥−§¤¬¤
:áâpä©¤«¤

i"yx£È‡¯ ÈÁÏ ¯‡a ‡BaÓ∑ׁשּיּׂשאּנה אביו לאברהם הגר להביא רבה)ׁשהל ‰p‚·.(בראשית ı¯‡a ·LBÈ∑ קרֹוב ƒ¿≈««…ƒְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָ≈¿∆∆«∆∆ָ
ׁשּנאמר: ּבאר, כ)לאֹותֹו ּובין(לעיל קדׁש ּבין וּיׁשב הּנגב ארצה אברהם מּׁשם ׁשּנאמר:"וּיּסע הּבאר, היה וׁשם ׁשּור", ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּברד" ּובין קדׁש ּבין עזרא עזרא עזרא עזרא ."הּנה אבןאבןאבןאבן ִֵֵֵֵֶָָ

‡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‡»¿»

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»≈«¬«»»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

dpdn‡Â ‰ÈÁ‡ ¯Ó‡iÂ הּמּתנֹות ׁשּקּבלּו הם . «…∆»ƒ»¿ƒ»ְִֵֶַַָ
מאביו  ּגדֹול היה ׁשּלבן ויּתכן מחריׁש. ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָוהאב
ּובתּואל: לבן וּיען מצאנּו כן ּכי וכבֹוד, ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָּבחכמה

hpdz˜Ó:הּקדמֹונים ּבּימים . ≈ƒ¿»ְִִַַַָ

`qÌÈlÓb‰ ÏÚ ‰·k¯zÂ:העבד ׁשהביא . «ƒ¿«¿»««¿«ƒִֵֶֶֶָ
CÏiÂ קמץ ולא ּפסּוק סֹוף הּוא ואם ּפתּוח. . «≈«ְְִַַָָָֹ

לעלֹות  יּוכל ולא קטן, ּפתח היה ּבתחּלה ְְֲִִִַַַָָָָָָֹּכי 
וטעם וּיאמר: ּכל וכן מדרגֹות. ÁwiÂׁשּתי ְְְְֵֵֵֶַַַַָֹ«ƒ«

CÏiÂ ‰˜·¯ ˙‡ „·Ú‰ עם הֹול היה הּוא . »∆∆∆ƒ¿»«≈«ִֵָָ
יצחק: ּבא עד הרּגיׁש ולא ְְְְִִִִַָָֹֹרבקה,

aq‡BaÓ ‡a.ׁשמֹות ּבב' יּקרא מקֹום ׁשם . »ƒְִֵֵֵָָ
יפרׁשּו וכן מּבפנים, מּבא ּבא אֹומרים ְְְְְְִִִִִֵֵָָֹויׁש

dxy iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"k iyiy meil inei xeriy

(âñ)åéðéò àOiå áøò úBðôì äãOa çeNì ÷çöé àöiå©¥¥¬¦§¨²¨¬©©¨¤−¦§´¨®¤©¦¨³¥¨Æ
:íéàa íélîâ äpäå àøiå©©½§§¦¥¬§©¦−¨¦«

i"yx£ÁeNÏ∑(ב"ר):ּכמֹו ּתפּלה, קב)לׁשֹון ׂשיחֹו"(תהלים עזרא עזרא עזרא עזרא ."יׁשּפ אבןאבןאבןאבן »«ְְְְִִִָֹ

(ãñ)ìòî ìtzå ÷çöé-úà àøzå äéðéò-úà ä÷áø àOzå©¦¨³¦§¨Æ¤¥¤½¨©¥−¤¤¦§¨®©¦−Ÿ¥©¬
:ìîbä©¨¨«

i"yx£˜ÁˆÈŒ˙‡ ‡¯zÂ∑ותֹוהא הדּור, אֹותֹו ותמהה (ראתה אחרים: לארץ,∑ÏtzÂ.(ב"ר)מּפניו )ספרים עצמּה הׁשמיטה «≈∆∆ƒ¿»ְְְְֲֲִִִֵָָָָָָָָָ«ƒ…ְְִִֶַָָָָ
לארץ  עצמּה הּטתה 'ואתרכינת', ארכיני,ּכתרּגּומֹו: ,"כּד "הּטיֿנא ּכמֹו: הּקרקע, עד הּגיעה כב)ולא ב "וּיט (שמואל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

לֹו: ודֹומה לארץ, מּוּטה לׁשֹון 'וארּכין', לז)ׁשמים", עד (תהלים יּגיע לא לארץ, יּטה אם ּכלֹומר יּוטל", לא יּפל "ּכי ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .הּקרקע  אבןאבןאבןאבן ְַַַ

(äñ)äãOa Cìää äælä Léàä-éî ãáòä-ìà øîàzå©´Ÿ¤¤¨¤À¤¦«¨¦³©¨¤Æ©«Ÿ¥³©¨¤Æ
éòvä çwzå éðãà àeä ãáòä øîàiå eðúàø÷ì:ñkúzå ó ¦§¨¥½©¬Ÿ¤¨¤−¤´£Ÿ¦®©¦©¬©¨¦−©¦§¨«

i"yx£Òk˙zÂ∑ וּתּׁשבר" "וּתּקבר", ּכמֹו: וּתתּפעל, עזרא עזרא עזרא עזרא ."לׁשֹון אבןאבןאבןאבן «ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵַַַָָָ

(åñ):äNò øLà íéøácä-ìk úà ÷çöéì ãáòä øtñéå©§©¥¬¨¤−¤§¦§¨®¥¬¨©§¨¦−£¤¬¨¨«

i"yx£„·Ú‰ ¯tÒÈÂ∑(ב"ר)ּבתפּלתֹו רבקה לֹו וׁשּנזּדּמנה הארץ לֹו ׁשּקפצה לֹו, ׁשּנעׂשּו נּסים לֹו .ּגּלה «¿«≈»∆∆ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

(æñ)ä÷áø-úà çwiå Bnà äøN äìäàä ÷çöé äàáéå©§¦¤´¨¦§À̈¨¸Ÿ¡¨Æ¨¨´¦½©¦©¯¤¦§¨²
:Bnà éøçà ÷çöé íçpiå äáäàiå äMàì Bì-éäzå©§¦¬§¦−̈©¤«¡¨¤®¨©¦¨¥¬¦§−̈©«£¥¬¦«

i"yx£Bn‡ ‰¯N ‰Ï‰‡‰∑,"האהלה אּמֹו,"ויביאה ׂשרה היא והרי »…¡»»»ƒְֱֲִִִֵֶַַָָָָָֹ
מצּויה  ּוברכה ׁשּבת, לערב ׁשּבת מערב ּדלּוק נר היה קּימת, ׁשּׂשרה זמן ׁשּכל אּמֹו, ׂשרה ּדגמת ונעׂשית ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻּכלֹומר

האהל, על קׁשּור וענן חזרּוּבעּסה רבקה ּוכׁשּבאת ּפסקּו, רבה)ּומּׁשּמתה ‡Bn.(בראשית È¯Á‡∑ זמן ּכל ארץ, ּדר ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹ«¬≈ƒְֶֶֶֶַָ
ּבאׁשּתֹו מתנחם הּוא ּומּׁשּמתה אצלּה, הּוא ּכרּו קּימת, אדם ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשאּמֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ß oeygxn c"k iyiy mei ß

äë(à):äøeè÷ dîLe äMà çwiå íäøáà óñiå©Ÿ̄¤©§¨¨²©¦©¬¦−̈§¨¬§¨«
i"yx£‰¯eË˜∑(ב"ר) לאדם נזּדּוגה ׁשּלא ּפתחּה, וׁשּקׁשרה ּכקטרת. מעׂשיה ׁשּנאים ׁשם על 'קטּורה', ונקראת הגר, זֹו ¿»ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

מאברהם  ׁשּפרׁשה .מּיֹום ְְִֵֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(174 'nr eh zegiy ihewl)

הגרהגרהגרהגר א)זזזזֹוֹוֹוֹו כה, (רש"י ָָָָָָָָ
ּבמּכל  ּומּובן, הּׁשכינה, ּכנפי ּתחת רּבים אנׁשים להכניס הצליח אבינּו אברהם ּדהּנה לֹומר, ויׁש להגר. ׁשהּכּונה לֹו מּנין לׁשאל, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹיׁש
חזרה  ׁשהגר הּדבר יּתכן ּכיצד וקׁשה: ּבחּייו). ּתׁשּובה עׂשה (ויׁשמעאל ּביתֹו אנׁשי על ּגדֹולה הׁשּפעה לֹו ׁשהיתה וחמר, וקל ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹׁשּכן

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«

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≈

dÓLeא  ‡˙z‡ ·ÈÒe Ì‰¯·‡ ÛÈÒB‡Â¿≈«¿»»¿≈ƒ¿»¿«
:‰¯eË¿̃»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשם  ׁשהּוא ּבעיני והּיׁשר מּבֹוא. ּבית ּכל ְְִִֵֵֵֶַַַָָָסֹוגר
לחי: ּבאר מּבֹוא ּבא טעמֹו וכן e‰Â‡הּפעל, ְְְִֵֵַַַַַָֹ¿

·LBÈ והּוא ּדר, היה ׁשם ההם ּבּימים ּכי . ≈ְִִֵַָָָָָָ
יׂשראל: מארץ נגב ְְִִֵֵֶֶֶֶַָּבפאת

bqÁeNÏ:הּׂשיחים ּבין ללכת .·¯Ú ˙BÙÏ. »«ִִֵֶֶַָƒ¿∆∆

ּבקר. לפנֹות וההפ הּׁשמׁש. מּביאת ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹקרֹוב
היטב: ּבאר אבארנּו ּתצא ּכי ְֲֲִֵֵֵֵֵֵַָָָָּובפרׁשת

mrhe cqÏÓb‰ ÏÚÓ ÏtzÂּכמֹו ּברצֹונּה, . §©©«ƒ…≈««»»ְְִָ
מקּדם. הּוא מאחר, הּבא והּפסּוק ּפניו. על ְְְִַַַַָָָָָָֹֻֻוּיּפל
העבד: אל אמרה ּוכבר העבד, אל וּתאמר ְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּכי

dqÒk˙zÂ הראׁשֹון הּתי''ו התּפעל, מּבנין . «ƒ¿»ְְִִִִֵַַַַָ
להתּפעל: והּׁשני נמצאה, ׁשאינּנה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָלנקבה

fqBn‡ ‰¯N ‰Ï‰‡‰ האהלה קצרה ּדר . »…¡»»»ƒְֱֶֶָָָָֹ
הּנביא  עֹודד הּנבּואה וכן אּמֹו, ׂשרה ְְִִֵֵֶַַָָָָֹאהל

אלהים: ְֱֲִִֹּכסא



מי dxy iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"k iyiy meil inei xeriy

(âñ)åéðéò àOiå áøò úBðôì äãOa çeNì ÷çöé àöiå©¥¥¬¦§¨²¨¬©©¨¤−¦§´¨®¤©¦¨³¥¨Æ
:íéàa íélîâ äpäå àøiå©©½§§¦¥¬§©¦−¨¦«

i"yx£ÁeNÏ∑(ב"ר):ּכמֹו ּתפּלה, קב)לׁשֹון ׂשיחֹו"(תהלים עזרא עזרא עזרא עזרא ."יׁשּפ אבןאבןאבןאבן »«ְְְְִִִָֹ

(ãñ)ìòî ìtzå ÷çöé-úà àøzå äéðéò-úà ä÷áø àOzå©¦¨³¦§¨Æ¤¥¤½¨©¥−¤¤¦§¨®©¦−Ÿ¥©¬
:ìîbä©¨¨«

i"yx£˜ÁˆÈŒ˙‡ ‡¯zÂ∑ותֹוהא הדּור, אֹותֹו ותמהה (ראתה אחרים: לארץ,∑ÏtzÂ.(ב"ר)מּפניו )ספרים עצמּה הׁשמיטה «≈∆∆ƒ¿»ְְְְֲֲִִִֵָָָָָָָָָ«ƒ…ְְִִֶַָָָָ
לארץ  עצמּה הּטתה 'ואתרכינת', ארכיני,ּכתרּגּומֹו: ,"כּד "הּטיֿנא ּכמֹו: הּקרקע, עד הּגיעה כב)ולא ב "וּיט (שמואל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

לֹו: ודֹומה לארץ, מּוּטה לׁשֹון 'וארּכין', לז)ׁשמים", עד (תהלים יּגיע לא לארץ, יּטה אם ּכלֹומר יּוטל", לא יּפל "ּכי ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .הּקרקע  אבןאבןאבןאבן ְַַַ

(äñ)äãOa Cìää äælä Léàä-éî ãáòä-ìà øîàzå©´Ÿ¤¤¨¤À¤¦«¨¦³©¨¤Æ©«Ÿ¥³©¨¤Æ
éòvä çwzå éðãà àeä ãáòä øîàiå eðúàø÷ì:ñkúzå ó ¦§¨¥½©¬Ÿ¤¨¤−¤´£Ÿ¦®©¦©¬©¨¦−©¦§¨«

i"yx£Òk˙zÂ∑ וּתּׁשבר" "וּתּקבר", ּכמֹו: וּתתּפעל, עזרא עזרא עזרא עזרא ."לׁשֹון אבןאבןאבןאבן «ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵַַַָָָ

(åñ):äNò øLà íéøácä-ìk úà ÷çöéì ãáòä øtñéå©§©¥¬¨¤−¤§¦§¨®¥¬¨©§¨¦−£¤¬¨¨«

i"yx£„·Ú‰ ¯tÒÈÂ∑(ב"ר)ּבתפּלתֹו רבקה לֹו וׁשּנזּדּמנה הארץ לֹו ׁשּקפצה לֹו, ׁשּנעׂשּו נּסים לֹו .ּגּלה «¿«≈»∆∆ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

(æñ)ä÷áø-úà çwiå Bnà äøN äìäàä ÷çöé äàáéå©§¦¤´¨¦§À̈¨¸Ÿ¡¨Æ¨¨´¦½©¦©¯¤¦§¨²
:Bnà éøçà ÷çöé íçpiå äáäàiå äMàì Bì-éäzå©§¦¬§¦−̈©¤«¡¨¤®¨©¦¨¥¬¦§−̈©«£¥¬¦«

i"yx£Bn‡ ‰¯N ‰Ï‰‡‰∑,"האהלה אּמֹו,"ויביאה ׂשרה היא והרי »…¡»»»ƒְֱֲִִִֵֶַַָָָָָֹ
מצּויה  ּוברכה ׁשּבת, לערב ׁשּבת מערב ּדלּוק נר היה קּימת, ׁשּׂשרה זמן ׁשּכל אּמֹו, ׂשרה ּדגמת ונעׂשית ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻּכלֹומר

האהל, על קׁשּור וענן חזרּוּבעּסה רבקה ּוכׁשּבאת ּפסקּו, רבה)ּומּׁשּמתה ‡Bn.(בראשית È¯Á‡∑ זמן ּכל ארץ, ּדר ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹ«¬≈ƒְֶֶֶֶַָ
ּבאׁשּתֹו מתנחם הּוא ּומּׁשּמתה אצלּה, הּוא ּכרּו קּימת, אדם ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשאּמֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ß oeygxn c"k iyiy mei ß

äë(à):äøeè÷ dîLe äMà çwiå íäøáà óñiå©Ÿ̄¤©§¨¨²©¦©¬¦−̈§¨¬§¨«
i"yx£‰¯eË˜∑(ב"ר) לאדם נזּדּוגה ׁשּלא ּפתחּה, וׁשּקׁשרה ּכקטרת. מעׂשיה ׁשּנאים ׁשם על 'קטּורה', ונקראת הגר, זֹו ¿»ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

מאברהם  ׁשּפרׁשה .מּיֹום ְְִֵֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(174 'nr eh zegiy ihewl)

הגרהגרהגרהגר א)זזזזֹוֹוֹוֹו כה, (רש"י ָָָָָָָָ
ּבמּכל  ּומּובן, הּׁשכינה, ּכנפי ּתחת רּבים אנׁשים להכניס הצליח אבינּו אברהם ּדהּנה לֹומר, ויׁש להגר. ׁשהּכּונה לֹו מּנין לׁשאל, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹיׁש
חזרה  ׁשהגר הּדבר יּתכן ּכיצד וקׁשה: ּבחּייו). ּתׁשּובה עׂשה (ויׁשמעאל ּביתֹו אנׁשי על ּגדֹולה הׁשּפעה לֹו ׁשהיתה וחמר, וקל ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹׁשּכן

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«

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≈

dÓLeא  ‡˙z‡ ·ÈÒe Ì‰¯·‡ ÛÈÒB‡Â¿≈«¿»»¿≈ƒ¿»¿«
:‰¯eË¿̃»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשם  ׁשהּוא ּבעיני והּיׁשר מּבֹוא. ּבית ּכל ְְִִֵֵֵֶַַַָָָסֹוגר
לחי: ּבאר מּבֹוא ּבא טעמֹו וכן e‰Â‡הּפעל, ְְְִֵֵַַַַַָֹ¿

·LBÈ והּוא ּדר, היה ׁשם ההם ּבּימים ּכי . ≈ְִִֵַָָָָָָ
יׂשראל: מארץ נגב ְְִִֵֵֶֶֶֶַָּבפאת

bqÁeNÏ:הּׂשיחים ּבין ללכת .·¯Ú ˙BÙÏ. »«ִִֵֶֶַָƒ¿∆∆

ּבקר. לפנֹות וההפ הּׁשמׁש. מּביאת ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹקרֹוב
היטב: ּבאר אבארנּו ּתצא ּכי ְֲֲִֵֵֵֵֵֵַָָָָּובפרׁשת

mrhe cqÏÓb‰ ÏÚÓ ÏtzÂּכמֹו ּברצֹונּה, . §©©«ƒ…≈««»»ְְִָ
מקּדם. הּוא מאחר, הּבא והּפסּוק ּפניו. על ְְְִַַַַָָָָָָֹֻֻוּיּפל
העבד: אל אמרה ּוכבר העבד, אל וּתאמר ְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּכי

dqÒk˙zÂ הראׁשֹון הּתי''ו התּפעל, מּבנין . «ƒ¿»ְְִִִִֵַַַַָ
להתּפעל: והּׁשני נמצאה, ׁשאינּנה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָלנקבה

fqBn‡ ‰¯N ‰Ï‰‡‰ האהלה קצרה ּדר . »…¡»»»ƒְֱֶֶָָָָֹ
הּנביא  עֹודד הּנבּואה וכן אּמֹו, ׂשרה ְְִִֵֵֶַַָָָָֹאהל

אלהים: ְֱֲִִֹּכסא



dxyמב iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"k iyiy meil inei xeriy
קֹוראת  ולכן ּבתׁשּובה, חזרה אכן ׁשהיא רׁש"י אֹומר זה על ּבתׁשּובה. לחזר עליה להׁשּפיע הצליח לא ואברהם אביה, ּבית ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹלגּלּולי

ּכקטרת. נאים מעׂשיה היּו ּכבר ׁשעכׁשו לרמז ּכדי "קטּורה", הּתֹורה עזרא עזרא עזרא עזרא לּה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

(á)ïéãî-úàå ïãî-úàå ïL÷é-úàå ïøîæ-úà Bì ãìzå©¥´¤À¤¦§¨Æ§¤¨§½̈§¤§−̈§¤¦§®̈
:çeL-úàå ÷aLé-úàå§¤¦§−̈§¤«©

(â)íøeMà eéä ïãã éðáe ïãc-úàå àáL-úà ãìé ïL÷éå§¨§¨´¨©½¤§−̈§¤§¨®§¥´§À̈¨²©¦¬
:íénàìe íLeèìe§¦−§ª¦«

i"yx£ÌLeËÏe Ì¯eM‡∑ אּמֹות ראׁשי ׁשּפרׁש(ב"ר)ׁשם הּמקרא, לׁשֹון על ליּׁשבֹו לי אין אּונקלֹוס ׁשל והּתרּגּום . «ƒ¿ƒְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻ
אל"ף  ּבראׁשם ׁשאין ּתבֹות לנּו הרי יסֹודית, ׁשאינּה האל"ף מּפני ּכן ׁשאינֹו ּתאמר ואם מחנה. לׁשֹון ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹלמּׁשירין

ׁשמן", אסּו" ּוכמֹו רגלים", "נכה מן ׁשהּוא ,"אנ "חֹומת ּכמֹו: ּבראׁשם, אל"ף "ורחצּתוהֹוסיפּו מן ׁשהּוא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
אֹומר:∑ÌLeËÏe.וסכּת" הּוא וכן אּפדנֹו, ּבאהלי איׁש ונֹוסעים ואנה אנה הּמתּפּזרים אהלים ּבעלי א הם (שמואל ְְַָ¿ƒְְְְְְְְֲֳֳִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּבזֹול) זֹו מתחּלפֹות ונּו"ן למ"ד ׁשּכן ּכלֿהארץ", עלּֿפני נטּוׁשים עזרא עזרא עזרא עזרא ."והּנה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

(ã)ðçå øôòå äôéò ïéãî éðáeälà-ìk äòcìàå òãéáàå C §¥´¦§À̈¥¨³¨¥̧¤Æ©«£½Ÿ©«£¦−̈§¤§¨¨®¨¥−¤
:äøeè÷ éða§¥¬§¨«

(ä):÷çöéì Bì-øLà-ìk-úà íäøáà ïziå©¦¥¯©§¨¨²¤¨£¤−§¦§¨«
i"yx£'B‚Â Ì‰¯·‡ ÔziÂ∑ והיה" לאברהם: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשאמר לֹו, נתן ּדאתיקי' 'ּברּכת נחמיה: רּבי אמר «ƒ≈«¿»»¿ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ליצחק  מסרן ואברהם ׁשּתרצה, מי את לבר ּביד מסּורֹות הּברכֹות .ּברכה", ְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

(å)úðzî íäøáà ïúð íäøáàì øLà íéLâìétä éðáìå§¦§¥³©¦«©§¦Æ£¤´§©§¨½̈¨©¬©§¨−̈©¨®Ÿ
:íã÷ õøà-ìà äîã÷ éç epãBòa Bða ÷çöé ìòî íçlLéå©§©§¥º¥©̧¦§¨³§Æ§¤´©½¥−§¨¤¤¬¤¤«¤

i"yx£ÌL‚Ït‰∑(ב"ר),ּכתיב ּפלגׁשים,חסר ּבכתּבה, נׁשים, קטּורה. היא הגר, היא אחת, ּפּלגׁש אּלא היתה ׁשּלא «ƒ«¿ƒְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
ּבסנהדרין  ּכדאמרינן ּכתּבה, כא)ּבלא ּדדוד (דף ּופילגׁשים ˙zÓ˙.ּבנׁשים Ì‰¯·‡ Ô∑ טמאה ׁשם רּבֹותינּו: ּפרׁשּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָֹֻ»««¿»»«»…ְְֵֵֵַָֻ

להם  צא)מסר להנֹות .(שם רצה ׁשּלא להם, נתן הּכל לֹו, ׁשּנתנּו מּתנֹות ּוׁשאר ׂשרה אֹודֹות על לֹו ּׁשּנּתן מה אחר: ּדבר ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .מהם  אבןאבןאבןאבן ֵֶ

(æ)íéòáLå äðL úàî éç-øLà íäøáà éiç-éðL éîé älàå§¥À¤§¥²§¥«©¥¬©§¨−̈£¤¨®§©¬¨¨²§¦§¦¬
:íéðL Lîçå äðL̈−̈§¨¥¬¨¦«

i"yx£ÌÈL LÓÁÂ ‰L ÌÈÚ·LÂ ‰L ˙‡Ó∑'ע ּכבן ק' חטא ּבן ּבלא ה' ּכבן ע' ּובן ,. ¿«»»¿ƒ¿ƒ»»¿»≈»ƒְְְְֵֶֶֶֶֹ

(ç)óñàiå òáNå ï÷æ äáBè äáéNa íäøáà úîiå òåâiå©¦§©̧©¨¯¨©§¨¨²§¥¨¬−̈¨¥´§¨¥®©©¥−̈¤
:åénò-ìà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤©¨«

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¿«¿»

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¿»

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¿«≈

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

`‰¯eË˜ ולבני ּכתּוב ּכי הגר, איננה . ¿»ְְִִֵֵֶָָָָ
ׁשפחה. ּפילגׁש, ּופרּוׁש אברהם. נתן ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּפלג ׁשים
לפרׁש ונּוכל זכר. על נֹופל אינּנּו הּׁשם ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָוזה

נׁשים: ּפלגׁשים, ְִִִַַָעל
bÌÈ¯eM‡אּׁשּו ּכי אֹומרים  יׁש ׁשהיּו. רים «ƒְִִִֵֶַָ

הּדרכים: מרחֹוק.ÌÈLeËÏeיֹודעים צֹופים . ְְִִַָ¿ƒִֵָ
ּתאר ּבהם ואין ׁשמֹות הם ּכי ּבעיני ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹוהּנכֹון

ֵׁשם:

e˙BzÓ:להם נתן ממֹון .‰Ó„˜ אל ּפרּוׁש . «»ֶַָָָ≈¿»ֵֶ
Ì„˜ ı¯‡ את אֹותֹו יעבדּו לא אׁשר וכן . ∆∆∆∆ְְֲֵֶֶַַֹ

אֹומר  ויׁש יׂשראל. ארץ מזרח וקדם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָנב ּוכדנּצר,
נכֹון: והראׁשֹון יׁשמעאל, ּבן מקֹום ְְְִִֵֶֶָָָאל

gÚÂ‚iÂ ˙lÓ אחד רגע מהּגּוף הרּוח צאת . ƒ««ƒ¿«ֵֵֶֶַַַָָ
רגליו  וּיאסף ּתראה הלא ועּכּוב. עּנּוי ְְְְֱֲִִִִֶֶַַָֹֹּבלי
מיתה, ּגויעה ּכל והּנה גוע. ּומּיד הּמּטה ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָאל
ּבּמּבּול  ּכתּוב ּכן על ּגויעה, מיתה ּכל ְְִִֵֵַַַָָָָואין

וּימת ּופרּוׁש ּבׂשיבה ‡·¯‰Ìוּיגוע: ׁשּמת . ְִֵַַַָָ«¿»»ְֵֵֶָ
ÂÈnÚטֹובה: Ï‡ ÛÒ‡iÂ על ּכי אֹומרים יׁש . ָ«≈»∆∆«»ְִִֵַ

עם  מתעּסק ּבהיֹותֹו ּכי אמר, הּנפׁש ְְְִִִִֵֶֶַַַָּכבֹוד
יאסף  מהּגּוף ּובהּפרד  נפרד. ּכחלק הּוא ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָהּגּוף 
מׁשּפט  זה ּכי אֹומרים ויׁש עּמיו. אל ְְְִִִֵֶֶַַַָָהּכב ֹוד
ּכאּלּו אבֹותיו ּבדר לכּתֹו על והּטעם ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָהּלׁשֹון,
אבֹותי אל ּתבא אּתה וכן אליהם, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹיתחּבר

ְָּבׁשלֹום:

dxy iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn d"k ycew zayl inei xeriy

(è)äìtënä úøòî-ìà åéða ìàòîLéå ÷çöé Búà eøa÷iå©¦§§¸Ÿ¹¦§¨³§¦§¨¥Æ¨½̈¤§¨©−©©§¥¨®
:àøîî éðt-ìò øLà ézçä øçö-ïa ïøôò äãN-ìà¤§¥º¤§³Ÿ¤¸Ÿ©Æ©«¦¦½£¤−©§¥¬©§¥«

i"yx£Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ∑(ב"ר) ּתׁשּובה יׁשמעאל ׁשעׂשה ׁשּנאמרה מּכאן טֹובה ׂשיבה והיא לפניו, יצחק את והֹולי ƒ¿»¿ƒ¿»≈ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָ
.ּבאברהם  ְְַָָ

(é)øa÷ änL úç-éða úàî íäøáà äð÷-øLà äãOä©¨¤²£¤¨¨¬©§¨−̈¥¥´§¥¥®¨²¨ª©¬
áà:BzLà äøNå íäø ©§¨−̈§¨¨¬¦§«

(àé)÷çöé-úà íéýìû Cøáéå íäøáà úBî éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ´©§¨½̈©§¨¬¤¡Ÿ¦−¤¦§¨´
:éàø éçì øàa-íò ÷çöé áLiå Bða§®©¥´¤¦§½̈¦§¥¬©©−Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â C¯·ÈÂ Ì‰¯·‡ ˙BÓ È¯Á‡ È‰ÈÂ∑ּתנחּומי יד)אבלים.נחמֹו הּקדֹוׁש(סוטה ׁשּמסר ּפי על אף אחר: ּדבר «¿ƒ«¬≈«¿»»«¿»∆¿ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
יצחק, את לבר נתירא לאברהם, הּברכֹות את הּוא ּבעל ּברּו 'יבא אמר: מּמּנּו. יֹוצא עׂשו את ׁשּצפה מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּוברכֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּובא ּבעיניו', ייטב אׁשר את ויבר .הּברכֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ß oeygxn d"k ycew zay ß

(áé)øâä äãìé øLà íäøáà-ïa ìàòîLé úãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬Ÿ¦§¨¥−¤©§¨¨®£¤̧¨«§¹̈¨¨¯
:íäøáàì äøN úçôL úéøönä©¦§¦²¦§©¬¨−̈§©§¨¨«

(âé)øëa íúãìBúì íúîLa ìàòîLé éða úBîL älàå§¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½¦§Ÿ−̈§«§Ÿ¨®§³Ÿ
:íNáîe ìûaãàå øã÷å úéáð ìàòîLé¦§¨¥Æ§¨½Ÿ§¥¨¬§©§§¥−¦§¨«

i"yx£Ì˙„ÏB˙Ï Ì˙ÓLa∑ זה אחר זה לדתן .סדר ƒ¿…»¿¿…»ֵֵֶֶֶַַָָ

(ãé):àOîe äîeãå òîLîe¦§¨¬§−̈©¨«

(åè):äîã÷å Léôð øeèé àîéúå ããç£©´§¥½̈§¬¨¦−¨¥«§¨

(æè)íäéøöça íúîL älàå ìàòîLé éða íä älà¥´¤¥º§¥³¦§¨¥Æ§¥´¤§Ÿ½̈§©§¥¤−
:íúnàì íàéNð øNò-íéðL íúøéèáe§¦«Ÿ¨®§¥«¨¨¬§¦¦−§ªŸ¨«

i"yx£Ì‰È¯ˆÁa∑:ּכמֹו ּפתיחה, לׁשֹון מפּצחים, ׁשהם ּבפצחיהֹון, ותרּגּומֹו חֹומה, להם ׁשאין צח)ּכרכים "ּפצחּו(תהלים ¿«¿≈∆ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ורּננּו" אבןאבןאבןאבן ְְַ

(æé)ìLe äðL úàî ìàòîLé éiç éðL älàåäðL íéL §¥À¤§¥Æ©¥´¦§¨¥½§©¬¨¨²§¦¬¨−̈
:åénò-ìà óñàiå úîiå òåâiå íéðL òáLå§¤´©¨¦®©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤¤©¨«

i"yx£'B‚Â Ï‡ÚÓLÈ ÈiÁ ÈL ‰l‡Â∑ ּבהם ליחס ּכדי יׁשמעאל? ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו לּמה אּבא: ּבר חּיא רּבי אמר ¿≈∆¿≈«≈ƒ¿»≈¿ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ׁשּבא  קדם מאביו ּכׁשּפרׁש ׁשנה י"ד עבר ּבבית יעקב ׁשּׁשּמׁש למדנּו יׁשמעאל ׁשל מּׁשנֹותיו יעקב. ׁשל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹׁשנֹותיו
ּבסֹוף  ׁשּמפרׁש ּכמֹו וגֹו'" יׁשמעאל אל עׂשו וּיל" ׁשּנאמר: יׁשמעאל, מת מאביו, יעקב ּכׁשּפרׁש ׁשהרי לבן, ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹאצל

נקראת' ּתֹולדֹות ('מגּלה ּפרׁשת ּבסֹוף הביאֹו אּלא∑ÚÂ‚iÂ.)ורׁש"י ּגויעה נאמרה .ּבצּדיקים לא ְְְְְִִִִֵֵַַָָָ«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¿≈

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≈

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¿«≈

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

fhÌ˙B¯ÈË·e:ּכסף טירת ּכמֹו ארמֹונים, . ¿ƒ»ְְִִֶֶַַ
Ì˙Bn‡Ï.ואּמים אּמֹות  מצאנּו ּבׁשּורק. . ¿À»ְְִָָֻֻֻ

ואינּנּו לגֹוייהם. ּכלמ''ד נֹוסף, לאּמֹותם ְְְְְֵֵֵֵֶֶָָָָֻולמ''ד 
ּולאם  ּכמֹו ׁשרׁש, הּוא ּכי ּבּלאּמים, ְְְְִִֵֶַָֹֹֻּכלמ''ד

ּובחסרֹונֹו ּבלמ''ד ׁשהּוא והּטעם יאמץ. ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹמּלאם
ׁשרׁשים: ׁשני והם ְְִֵֵֶָָָׁשוה



מג dxy iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn d"k ycew zayl inei xeriy

(è)äìtënä úøòî-ìà åéða ìàòîLéå ÷çöé Búà eøa÷iå©¦§§¸Ÿ¹¦§¨³§¦§¨¥Æ¨½̈¤§¨©−©©§¥¨®
:àøîî éðt-ìò øLà ézçä øçö-ïa ïøôò äãN-ìà¤§¥º¤§³Ÿ¤¸Ÿ©Æ©«¦¦½£¤−©§¥¬©§¥«

i"yx£Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ∑(ב"ר) ּתׁשּובה יׁשמעאל ׁשעׂשה ׁשּנאמרה מּכאן טֹובה ׂשיבה והיא לפניו, יצחק את והֹולי ƒ¿»¿ƒ¿»≈ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָ
.ּבאברהם  ְְַָָ

(é)øa÷ änL úç-éða úàî íäøáà äð÷-øLà äãOä©¨¤²£¤¨¨¬©§¨−̈¥¥´§¥¥®¨²¨ª©¬
áà:BzLà äøNå íäø ©§¨−̈§¨¨¬¦§«

(àé)÷çöé-úà íéýìû Cøáéå íäøáà úBî éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ´©§¨½̈©§¨¬¤¡Ÿ¦−¤¦§¨´
:éàø éçì øàa-íò ÷çöé áLiå Bða§®©¥´¤¦§½̈¦§¥¬©©−Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â C¯·ÈÂ Ì‰¯·‡ ˙BÓ È¯Á‡ È‰ÈÂ∑ּתנחּומי יד)אבלים.נחמֹו הּקדֹוׁש(סוטה ׁשּמסר ּפי על אף אחר: ּדבר «¿ƒ«¬≈«¿»»«¿»∆¿ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
יצחק, את לבר נתירא לאברהם, הּברכֹות את הּוא ּבעל ּברּו 'יבא אמר: מּמּנּו. יֹוצא עׂשו את ׁשּצפה מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּוברכֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּובא ּבעיניו', ייטב אׁשר את ויבר .הּברכֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ß oeygxn d"k ycew zay ß

(áé)øâä äãìé øLà íäøáà-ïa ìàòîLé úãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬Ÿ¦§¨¥−¤©§¨¨®£¤̧¨«§¹̈¨¨¯
:íäøáàì äøN úçôL úéøönä©¦§¦²¦§©¬¨−̈§©§¨¨«

(âé)øëa íúãìBúì íúîLa ìàòîLé éða úBîL älàå§¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½¦§Ÿ−̈§«§Ÿ¨®§³Ÿ
:íNáîe ìûaãàå øã÷å úéáð ìàòîLé¦§¨¥Æ§¨½Ÿ§¥¨¬§©§§¥−¦§¨«

i"yx£Ì˙„ÏB˙Ï Ì˙ÓLa∑ זה אחר זה לדתן .סדר ƒ¿…»¿¿…»ֵֵֶֶֶַַָָ

(ãé):àOîe äîeãå òîLîe¦§¨¬§−̈©¨«

(åè):äîã÷å Léôð øeèé àîéúå ããç£©´§¥½̈§¬¨¦−¨¥«§¨

(æè)íäéøöça íúîL älàå ìàòîLé éða íä älà¥´¤¥º§¥³¦§¨¥Æ§¥´¤§Ÿ½̈§©§¥¤−
:íúnàì íàéNð øNò-íéðL íúøéèáe§¦«Ÿ¨®§¥«¨¨¬§¦¦−§ªŸ¨«

i"yx£Ì‰È¯ˆÁa∑:ּכמֹו ּפתיחה, לׁשֹון מפּצחים, ׁשהם ּבפצחיהֹון, ותרּגּומֹו חֹומה, להם ׁשאין צח)ּכרכים "ּפצחּו(תהלים ¿«¿≈∆ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ורּננּו" אבןאבןאבןאבן ְְַ

(æé)ìLe äðL úàî ìàòîLé éiç éðL älàåäðL íéL §¥À¤§¥Æ©¥´¦§¨¥½§©¬¨¨²§¦¬¨−̈
:åénò-ìà óñàiå úîiå òåâiå íéðL òáLå§¤´©¨¦®©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤¤©¨«

i"yx£'B‚Â Ï‡ÚÓLÈ ÈiÁ ÈL ‰l‡Â∑ ּבהם ליחס ּכדי יׁשמעאל? ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו לּמה אּבא: ּבר חּיא רּבי אמר ¿≈∆¿≈«≈ƒ¿»≈¿ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ׁשּבא  קדם מאביו ּכׁשּפרׁש ׁשנה י"ד עבר ּבבית יעקב ׁשּׁשּמׁש למדנּו יׁשמעאל ׁשל מּׁשנֹותיו יעקב. ׁשל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹׁשנֹותיו
ּבסֹוף  ׁשּמפרׁש ּכמֹו וגֹו'" יׁשמעאל אל עׂשו וּיל" ׁשּנאמר: יׁשמעאל, מת מאביו, יעקב ּכׁשּפרׁש ׁשהרי לבן, ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹאצל

נקראת' ּתֹולדֹות ('מגּלה ּפרׁשת ּבסֹוף הביאֹו אּלא∑ÚÂ‚iÂ.)ורׁש"י ּגויעה נאמרה .ּבצּדיקים לא ְְְְְִִִִֵֵַַָָָ«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¿≈

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≈

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¿«≈

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

fhÌ˙B¯ÈË·e:ּכסף טירת ּכמֹו ארמֹונים, . ¿ƒ»ְְִִֶֶַַ
Ì˙Bn‡Ï.ואּמים אּמֹות  מצאנּו ּבׁשּורק. . ¿À»ְְִָָֻֻֻ

ואינּנּו לגֹוייהם. ּכלמ''ד נֹוסף, לאּמֹותם ְְְְְֵֵֵֵֶֶָָָָֻולמ''ד 
ּולאם  ּכמֹו ׁשרׁש, הּוא ּכי ּבּלאּמים, ְְְְִִֵֶַָֹֹֻּכלמ''ד

ּובחסרֹונֹו ּבלמ''ד ׁשהּוא והּטעם יאמץ. ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹמּלאם
ׁשרׁשים: ׁשני והם ְְִֵֵֶָָָׁשוה



dxyמד iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn d"k ycew zayl inei xeriy

(çé)äëàa íéøöî éðt-ìò øLà øeL-ãò äìéåçî eðkLiå©¦§§¸¥«£¦¹̈©À£¤Æ©§¥´¦§©½¦«Ÿ£−̈
:ìôð åéçà-ìë éðt-ìò äøeMà©®¨©§¥¬¨¤−̈¨¨«

i"yx£ÏÙ∑:ּכמֹו ז)ׁשכן ּולהּלן (שופטים נפילה, לׁשֹון אֹומר הּוא ּכאן ּבעמק". נֹופלים קדם ּבני וכל ועמלק "ּומדין »»ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
אֹומר: טז)הּוא "נפל":(לעיל אברהם, מּׁשּמת "יׁשּכן", אברהם, מת ׁשּלא עד יׁשּכן", ּכלֿאחיו עזרא עזרא עזרא עזרא "ועלּֿפני אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

שרה חיי פרשת סימן חסלת יהויד"ע פסוקים, ק"ה פפפ

‡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¿»

åð÷ 'îòá ñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì äøù ééç úùøôì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

giÂÈÁ‡ Ïk Èt ÏÚ:ויקׁשן זמרן הם .ÏÙ. «¿≈»∆»ְְְִֵָָָ»»
נֹוסעים  יׁשמעאל ּבני ׁשרב אֹו ּגֹורלֹו. אֹו ְְְְִִֵֵֶֶָָֹחלק ֹו
אּתה  הּכׂשּדים אל ּכטעם מקֹום, אל ְְִִֶֶַַַַַָָָמּמקֹום

ּבּמזרח, ׁשאחיו ּבעבּור רחֹוק, מעט וזה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָנֹופל.
ויּתכן  יׂשראל. לארץ למערב ואּׁשּור ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּומצרים
אחיו, ּבחּיי ׁשּמת יׁשמעאל על ּדּבר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּכתּוב

מֹותֹו: סּבת ידענּו לא ּכי ׁשּנפל, ְִִֶַַַַַָָֹאחר
‰¯N ÈiÁ ˙L¯t ˙ÏÒÁ»»««≈»»

אגרות קודש

 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.

עתה,  כן  יעשה  לא  למה  רבים,  אנשים  ובמעמד  הרצה  אחת  שפעם  כיון  הספק,  מובן  אינו  והנה 

ובפרט כשהמסגרת יותר קטנה, והרי בטח יכול לנצל הזדמנות זו לדבר ע"ד השקפת תורה"ק תורת חיים 

ובמ"ש שאפשר ישאלוהו כמה שאלות, הנה באם תהי'  וכו',  על תפקיד האדם אופן עבודתו את הבורא 

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.

אינו כותב מתי צ"ל הרצאה האמורה, וכנראה יש בידו רשימת הרצאה הראשונה, כדאי שישלחה 

לכאן, ויהי' מושג יותר בהיר בכל הענין.

וכן  חסידות  מאמרי  כמה  אצלו  יש  בודאי  האמורה,  להרצאה  בהנוגע  ריכטליניע  אודות  במ"ש 

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.

בעת רצון יזכירו את בנו שי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים 

לתוכן כתבו.

בודאי למותר לעוררו להוסיף אומץ בכלל בהפצת המעינות, וגם הזדמנות האמורה יכולים לנצלה 

ובפרט  חוגים מסוימים,  על  בעלי השפעה  אנשים  בהמסיבה  ישתתפו  ובפרט שכנראה  כמובן,  זו  להפצה 

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.



מה

לשבוע פרשת חיי שרה תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ט מרחשון
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום רביעי - כ"ב מרחשון
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום שני - כ' מרחשון
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום חמישי - כ"ג מרחשון
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שלישי - כ"א מרחשון
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שישי - כ"ד מרחשון
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

שבת קודש - כ"ה מרחשון
פרק כ 

פרק קיט מתחילת הפרק עד סוף פסוק צו

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 
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ד.1. ט.2.יב, ט, ב.3.קהלת ל, קידושין ב.4.ראה י"ג.5.כח, משנה א' א.6.פרק א.7.עג, סק"ב.8.קלז, סרמ"ו יו"ד ט"ז צט,9.ראה

ח.10.ב. א, ˘ËÈÏ"‡:11.יהושע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שמ"ט (ובע"ח המצות ש' ובהקדמת טז. יא, הקדמה הגלגולים ש' פ"ד. הגלגולים "ס'
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באופן (מצות)˘·È‡„Âכשהכל 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·¯„ דבור "במעשה הסדר בשו"ע (ג) כו'.
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epnî âðò dì LiM änî28, ¦©¤¥¨Ÿ¤¦¤
Lãç ìëN úìkNäî Bîk§¥©§¨©¥¤¨¨

,àðåb éàäëe,dnecke - §©©§¨
oeirx dpian mc` znypyk
zbprzn `id ,ycg ilky
mixac x`yn oke ,jkn
,mda bprzn mc`dy
íéøBçàå úeiðBöéç úðéçáe§¦©¦¦©£©¦
âeðòzä úðéçáe çk ìL¤Ÿ©§¦©©©£

daL,ytpay -àéä ¤¨¦
,daL ïBöøä çk úðéça§¦©Ÿ©¨¨¤¨
àeäM äî äöBø àeäL¤¤©¤

eðéäc ,äöBø29BðéàL øác ¤§©§¨¨¤¥
.âeðòzä Côä øòväL ,øòöytpd oi` xrv `edy xac ,okl - ©©¤©©©¥¤©©£

beprz el yiy iptn df ixd ,ea dvex mc`y xac ,xnelk .ea dvex

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

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äøàä åæéà åðîî êùîúå ìùìúùú åîöò äæ øåà
äâøãî øçà äâéøãî úåìùìúùä êøãá úèòåî
àøáð ãçà ùåáì äðîî àøáéù ãò íéáø íéîåöîöá
êøãå äîùðå çåø ùôðä ùéáìäì äæ øåà úåäî ïéòî
øåà åéæî úåðäéì ìëåú äæ øåà ïéòî àåäù äæ ùåáì
äàåøä ìùîëå äúåàéöîî ìèáúú àìå åâéùäìå äæ
àáéå ù"îëå 'åëå äøéàîå äëæ úéùùò êøã ùîùá
äàøå äìòå ïðòá ùáìúðù 'åë ìòéå ïðòä êåúá äùî

.è"ëøå é"øã á"çæá ù"îë 'åëå ïðòä êøã

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

יח.23. כד, ב.24.משפטים קכג, זח"א ל.25.ראה לא, כג.26.ויצא טו, שרה שם.27.חיי ˘ËÈÏ"‡:28.לזהר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
תרס"ו  בהמשך המדובר הב' האופן לשלול התענוג חיצוניות הוא דרצון בבי' כאן להוסיפה ומוכרח קמ"ל דטובא וי"ל קמ"ל? מאי "לכאורה

כבכאן". שם ואילך עג בע' והמסקנא ואילך. סה ˘ËÈÏ"‡:29.ע' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הוספת - התענוג כו' .Ô‡Îמוכרחת·Â‡È¯"דהיינו
כנ"ל".

oeygxn `"k iyily mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"א שלישי יום
אגרת כט  ,298 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïåéìòä ïåöø äðäå,pw 'nr cr.íãàä

iabl zeipevig `edy oevxd ly zeiniptd `ed beprzy ixd ,ea
.beprzd,ïk íb àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa ìLî Cøc ìò äëëå§¨¨©¤¤¨¨§¥¨©¥

úeiðBöéç úðéça àéä àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøä ,ìBëéák¦§¨¨¨¨¤§¨¦§¦©¦¦
ïéîìò"å "úBçöçö"å "'ä íòð"å "ïBéìòä âðò" úðéçáì íéøBçàå©£©¦¦§¦©Ÿ¤¨¤§§Ÿ©§©§¨§¨§¦

c.ìéòì íéøkæpä "ïéôeqë §¦¦©¦§¨¦§¥
bperd md dl` lky -
`ed oevxd eli`e ,oeilrd
ep`yke ,dfn zeipevigd
dnypl yealdy mixne`
"miixeg`"n `ed
- oeilrd bperd "zeipevig"e
oevxdn `a yealdy ixd

,oeilrdL íâäoevxd - £©¤
,oeilrd bperde oeilrdíä¥

,ãeçiä úéìëúa íéãçéî§ª¨¦§©§¦©¦
,ãçà BðBöøe Cøaúé àeäL¤¦§¨¥§¤¨
ñç íãàä ïBöøk àìå§Ÿ¦§¨¨¨©

,íBìLåmc` ly epevxy - §¨
mvr mr cg` xac eppi`
,ytpdn gek m` ik ,ytpd
ixd `ed oeilrd oevxd j`
jexa yecwd mr cg` xac

,`edàìå dépî àìŸ¦¥§Ÿ
,déúöwî`le epnn `l - ¦§¨¥

,epnn zvwnnïBéîc ïéàå§¥¦§
ììk íäéðéa,`eti` ,cvik ,oeilrd oevxd oial mc` ly epevx oia - ¥¥¤§¨

`ed beprzy xnele ,dlrnl oevxd oial beprzd oia wlgl mileki
?zeipevig - oevxde ,oevxd zeiniptäøBz äøac ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¦§¨¨

ìkíãà éða ïBL30ì ,ì äìBëiM äî ïæàä CkLìLîa òîL ¦§§¥¨¨§©¥¨Ÿ¤©¤§¨¦§Ÿ©§¨¨
,ävìîed`eeydae -âeðòzä çkî äìeìkä íãàä úîLpî §¦¨¦¦§©¨¨¨©§¨¦Ÿ©©©£

,'eëå äðéaäå äîëçäå ïBöøäå`ed beprzd mc`ay myke - §¨¨§©¨§¨§©¦¨§
,dlrnl mixne` ep` mb jk 'eke oevxd zeinipt,Leça äàøpëå§©¦§¤§

ìò òâø dúBàa éæà ,àìôð Lãç ìëN äæéà ìékNî íãàLkL¤§¤¨¨©§¦¥¤¥¤¨¨¦§¨£©§¨¤©©

Bì ãìBð íéðt ìk31ììkî ,BìëNa àìôð âeðòzd`xn df ixd - ¨¨¦©©£¦§¨§¦§¦§¨
÷ø ,äîëçäå ìëOä úðéçaî äìòî äìòîì àeä âeðòzäL¤©©£§©§¨©§¨¦§¦©©¥¤§©¨§¨©

LaìnL-beprzdLébøî íãàäLëe ,äîëçå ìëN úðéçáa ¤§ª¨¦§¦©¥¤§¨§¨§¤¨¨¨©§¦
ïk íb Léâøî éæà ,áèéä dðéáîe dâéOnL eðéäc ,äîëçå ìëOä©¥¤§¨§¨§©§¤©¦¨¥¦¨¥¥£©©§¦©¥
Laìîä âeðòzä úðéça§¦©©©£©§ª¨

÷ð ïëìå .äîëçaúàø ©¨§¨§¨¥¦§¥
íìBò" íLa äðéa úðéça§¦©¦¨§¥¨

LBãwä øäfa "àaä32, ©¨©Ÿ©©¨
àéäL"dpia" -úðéça ¤¦§¦©

íò äîëçä úelbúä¦§©©¨§¨¦
,da Laìîä âeðòzä©©£©§ª¨¨
ïâa íé÷écvä íéâéOnL¤©¦¦©©¦¦§©

íéìékNîe ïãò,zelkyd - ¥¤©§¦¦
,äøBzä úeiîéðôa¦§¦¦©¨
äîëçî àúéøBàc§©§¨¥¨§¨

à÷ôð33,d`a dxez - ¨§¨
,"dnkg"nàúéøBàå§©§¨

éøa àLã÷åàlk àeä-C §ª§¨§¦ª¨
ãç34:jexa yecwde dxez - ©

cg` xac lkd `ed35ixd ,
,dxezd zeinipta oaen
,ocr obay dbydd ote`a

dnypd dbiyn myzedn
,zewl`d`edy beprz

l"pk zeiniptw"k ztqed) -
dzlekia didiy icke ,"seq oi` xe`"a dbyd ixd dl yi - (epiax
.lirl xaqenk ,zeevnd iyeall wwcfdl gxkdd on ,z`f lawl
,dnypl miyeal od zeevny dnl sqepay ,owfd epax xiaqi oldl
mb od ,zewl`n dx`dde eifd ly ielibd "lawl" lkezy ick
mixacd mr (xzkd zbixcn) xzeia dpeilrd dbixcnd z` zexagn
z` mixagnd "micenr" od jkae ,devnd ziyrp mday miinybd
jk oky ,ziad ly xzeia oezgzd mr ziad ly xzeia oeilrd
.zeevn ly miinybd mixacd mr xzkd zbixcn zexagn zeevnd

-Ceøa ïBéìòä ïBöø ,äpäå§¦¥¨¨¤§¨
éôa àø÷ðå äpëî àeä§ª¤§¦§¨§¦

úîàä éîëç,milaewn - ©§¥¨¡¤
Báe ,"ïBéìò øúk" íLa§¥¤¤¤§

ê"øú,620 -øBà éãenò©¥
'eëå36.`ixhniba xzk - §

,j"xz,Leøtdn - ¥
iabl mixacd zernyn

?oeilrd oevx ody zeevn
LiL Bîk ,ìLî Cøc¤¤¨¨§¤¥
äîBç úéáa íéãenò©¦§¥¨

ìBãb37,õøàa íéávð , ¨¦¨¦¨¨¤
íLàøå,micenrd ly - §Ÿ¨

,äø÷za øaçîixd - §ª¨©¦§¨
z` mixagn micenrdy
mr ziad ly oeilrd

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

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íééøåçàå úåéðåöéç 'éçá àéä ä"á ïåéìòä ïåöøä ìåëéáë
ïéôåñëã ïéîìòå úåçöçöå 'ä íòåðå ïåéìòä âðò 'éçáì
'úé àåäù ãåçéä úéìëúá íéãçåéî íäù íâä ì"ðä
àìå äéðéî àì å"ç íãàä ïåöøë àìå ãçà åðåöøå
äøåú äøáã ë"ôòà ììë íäéðéá ïåéîã ïéàå äéúö÷î
ìùîá òåîùì äìåëéù äî ïæàä êëùì à"ðá ïåùìë
ïåöøäå âåðòúä çëî äìåìëä íãàä úîùðî äöéìîå
ìéëùî íãàùëù ùåçá äàøðëå 'åëå äðéáäå äîëçäå
ãìåð ô"ëò òâø äúåàá éæà àìôð ùãç ìëù äæéà
äìòîì àåä âåðòúäù ììëî åìëùá àìôð âåðòú åì
'éçáá ùáåìîù ÷ø äîëçäå ìëùä 'éçáî äìòî
åðééäã äîëçå ìëùä ùéâøî íãàäùëå äîëçå ìëù
âåðòúä 'éçá ë"â ùéâøî éæà áèéä äðéáîå äâéùîù
á"äåò íùá äðéá 'éçá úàø÷ð ïëìå äîëçá ùáåìîä
âåðòúä íò äîëçä úåìâúä 'éçá àéäù ÷"äåæá
íéìéëùîå ò"âá íé÷éãöä íéâéùîù äá ùáåìîä
àúééøåàå à÷ôð äîëçî àúééøåàã äøåúä úåéîéðôá

:ãç àìåë ä"á÷å

äðäåéîëç éôá àø÷ðå äðåëî ä"á ïåéìòä ïåöø
ê"øú åáå ïåéìò øúë íùá úîàäøåà éãåîò

äîåç úéáá íéãåîò ùéù åîë ìùî êøã 'éô .'åëå
øáåçî íùàøå õøàá íéáöð ìåãâùîî äëë .äø÷úá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ה"ט.30. פ"א יסוה"ת הל' ˘ËÈÏ"‡:31.רמב"ם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰משא"כ"‰˘‚¯‰‰- כההמשך - לאח"ז שאין ·ÂÚ‰"·באה זמן וכל
הנעימות'". 'קבלת זה אין - א.32.הרגשה קנח, א.33.ח"ב פה, ˘ËÈÏ"‡:34.זח"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"„"Ú כשנולד ונפיק שנולד התענוג

וכו'". ה' נועם והיא שכל ועוד.35.ומשכיל א. כד, פ"ג.36.זח"א ש"ח ˘ËÈÏ"‡:37.פרדס ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."הנמשל מהו "צ"ע



מט oeygxn `"k iyily mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"א שלישי יום
אגרת כט  ,298 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïåéìòä ïåöø äðäå,pw 'nr cr.íãàä

iabl zeipevig `edy oevxd ly zeiniptd `ed beprzy ixd ,ea
.beprzd,ïk íb àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa ìLî Cøc ìò äëëå§¨¨©¤¤¨¨§¥¨©¥

úeiðBöéç úðéça àéä àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøä ,ìBëéák¦§¨¨¨¨¤§¨¦§¦©¦¦
ïéîìò"å "úBçöçö"å "'ä íòð"å "ïBéìòä âðò" úðéçáì íéøBçàå©£©¦¦§¦©Ÿ¤¨¤§§Ÿ©§©§¨§¨§¦

c.ìéòì íéøkæpä "ïéôeqë §¦¦©¦§¨¦§¥
bperd md dl` lky -
`ed oevxd eli`e ,oeilrd
ep`yke ,dfn zeipevigd
dnypl yealdy mixne`
"miixeg`"n `ed
- oeilrd bperd "zeipevig"e
oevxdn `a yealdy ixd

,oeilrdL íâäoevxd - £©¤
,oeilrd bperde oeilrdíä¥

,ãeçiä úéìëúa íéãçéî§ª¨¦§©§¦©¦
,ãçà BðBöøe Cøaúé àeäL¤¦§¨¥§¤¨
ñç íãàä ïBöøk àìå§Ÿ¦§¨¨¨©

,íBìLåmc` ly epevxy - §¨
mvr mr cg` xac eppi`
,ytpdn gek m` ik ,ytpd
ixd `ed oeilrd oevxd j`
jexa yecwd mr cg` xac

,`edàìå dépî àìŸ¦¥§Ÿ
,déúöwî`le epnn `l - ¦§¨¥

,epnn zvwnnïBéîc ïéàå§¥¦§
ììk íäéðéa,`eti` ,cvik ,oeilrd oevxd oial mc` ly epevx oia - ¥¥¤§¨

`ed beprzy xnele ,dlrnl oevxd oial beprzd oia wlgl mileki
?zeipevig - oevxde ,oevxd zeiniptäøBz äøac ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¦§¨¨

ìkíãà éða ïBL30ì ,ì äìBëiM äî ïæàä CkLìLîa òîL ¦§§¥¨¨§©¥¨Ÿ¤©¤§¨¦§Ÿ©§¨¨
,ävìîed`eeydae -âeðòzä çkî äìeìkä íãàä úîLpî §¦¨¦¦§©¨¨¨©§¨¦Ÿ©©©£

,'eëå äðéaäå äîëçäå ïBöøäå`ed beprzd mc`ay myke - §¨¨§©¨§¨§©¦¨§
,dlrnl mixne` ep` mb jk 'eke oevxd zeinipt,Leça äàøpëå§©¦§¤§

ìò òâø dúBàa éæà ,àìôð Lãç ìëN äæéà ìékNî íãàLkL¤§¤¨¨©§¦¥¤¥¤¨¨¦§¨£©§¨¤©©

Bì ãìBð íéðt ìk31ììkî ,BìëNa àìôð âeðòzd`xn df ixd - ¨¨¦©©£¦§¨§¦§¦§¨
÷ø ,äîëçäå ìëOä úðéçaî äìòî äìòîì àeä âeðòzäL¤©©£§©§¨©§¨¦§¦©©¥¤§©¨§¨©

LaìnL-beprzdLébøî íãàäLëe ,äîëçå ìëN úðéçáa ¤§ª¨¦§¦©¥¤§¨§¨§¤¨¨¨©§¦
ïk íb Léâøî éæà ,áèéä dðéáîe dâéOnL eðéäc ,äîëçå ìëOä©¥¤§¨§¨§©§¤©¦¨¥¦¨¥¥£©©§¦©¥
Laìîä âeðòzä úðéça§¦©©©£©§ª¨

÷ð ïëìå .äîëçaúàø ©¨§¨§¨¥¦§¥
íìBò" íLa äðéa úðéça§¦©¦¨§¥¨

LBãwä øäfa "àaä32, ©¨©Ÿ©©¨
àéäL"dpia" -úðéça ¤¦§¦©

íò äîëçä úelbúä¦§©©¨§¨¦
,da Laìîä âeðòzä©©£©§ª¨¨
ïâa íé÷écvä íéâéOnL¤©¦¦©©¦¦§©

íéìékNîe ïãò,zelkyd - ¥¤©§¦¦
,äøBzä úeiîéðôa¦§¦¦©¨
äîëçî àúéøBàc§©§¨¥¨§¨

à÷ôð33,d`a dxez - ¨§¨
,"dnkg"nàúéøBàå§©§¨

éøa àLã÷åàlk àeä-C §ª§¨§¦ª¨
ãç34:jexa yecwde dxez - ©

cg` xac lkd `ed35ixd ,
,dxezd zeinipta oaen
,ocr obay dbydd ote`a

dnypd dbiyn myzedn
,zewl`d`edy beprz

l"pk zeiniptw"k ztqed) -
dzlekia didiy icke ,"seq oi` xe`"a dbyd ixd dl yi - (epiax
.lirl xaqenk ,zeevnd iyeall wwcfdl gxkdd on ,z`f lawl
,dnypl miyeal od zeevny dnl sqepay ,owfd epax xiaqi oldl
mb od ,zewl`n dx`dde eifd ly ielibd "lawl" lkezy ick
mixacd mr (xzkd zbixcn) xzeia dpeilrd dbixcnd z` zexagn
z` mixagnd "micenr" od jkae ,devnd ziyrp mday miinybd
jk oky ,ziad ly xzeia oezgzd mr ziad ly xzeia oeilrd
.zeevn ly miinybd mixacd mr xzkd zbixcn zexagn zeevnd

-Ceøa ïBéìòä ïBöø ,äpäå§¦¥¨¨¤§¨
éôa àø÷ðå äpëî àeä§ª¤§¦§¨§¦

úîàä éîëç,milaewn - ©§¥¨¡¤
Báe ,"ïBéìò øúk" íLa§¥¤¤¤§

ê"øú,620 -øBà éãenò©¥
'eëå36.`ixhniba xzk - §

,j"xz,Leøtdn - ¥
iabl mixacd zernyn

?oeilrd oevx ody zeevn
LiL Bîk ,ìLî Cøc¤¤¨¨§¤¥
äîBç úéáa íéãenò©¦§¥¨

ìBãb37,õøàa íéávð , ¨¦¨¦¨¨¤
íLàøå,micenrd ly - §Ÿ¨

,äø÷za øaçîixd - §ª¨©¦§¨
z` mixagn micenrdy
mr ziad ly oeilrd

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

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íééøåçàå úåéðåöéç 'éçá àéä ä"á ïåéìòä ïåöøä ìåëéáë
ïéôåñëã ïéîìòå úåçöçöå 'ä íòåðå ïåéìòä âðò 'éçáì
'úé àåäù ãåçéä úéìëúá íéãçåéî íäù íâä ì"ðä
àìå äéðéî àì å"ç íãàä ïåöøë àìå ãçà åðåöøå
äøåú äøáã ë"ôòà ììë íäéðéá ïåéîã ïéàå äéúö÷î
ìùîá òåîùì äìåëéù äî ïæàä êëùì à"ðá ïåùìë
ïåöøäå âåðòúä çëî äìåìëä íãàä úîùðî äöéìîå
ìéëùî íãàùëù ùåçá äàøðëå 'åëå äðéáäå äîëçäå
ãìåð ô"ëò òâø äúåàá éæà àìôð ùãç ìëù äæéà
äìòîì àåä âåðòúäù ììëî åìëùá àìôð âåðòú åì
'éçáá ùáåìîù ÷ø äîëçäå ìëùä 'éçáî äìòî
åðééäã äîëçå ìëùä ùéâøî íãàäùëå äîëçå ìëù
âåðòúä 'éçá ë"â ùéâøî éæà áèéä äðéáîå äâéùîù
á"äåò íùá äðéá 'éçá úàø÷ð ïëìå äîëçá ùáåìîä
âåðòúä íò äîëçä úåìâúä 'éçá àéäù ÷"äåæá
íéìéëùîå ò"âá íé÷éãöä íéâéùîù äá ùáåìîä
àúééøåàå à÷ôð äîëçî àúééøåàã äøåúä úåéîéðôá

:ãç àìåë ä"á÷å

äðäåéîëç éôá àø÷ðå äðåëî ä"á ïåéìòä ïåöø
ê"øú åáå ïåéìò øúë íùá úîàäøåà éãåîò

äîåç úéáá íéãåîò ùéù åîë ìùî êøã 'éô .'åëå
øáåçî íùàøå õøàá íéáöð ìåãâùîî äëë .äø÷úá
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ה"ט.30. פ"א יסוה"ת הל' ˘ËÈÏ"‡:31.רמב"ם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰משא"כ"‰˘‚¯‰‰- כההמשך - לאח"ז שאין ·ÂÚ‰"·באה זמן וכל
הנעימות'". 'קבלת זה אין - א.32.הרגשה קנח, א.33.ח"ב פה, ˘ËÈÏ"‡:34.זח"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"„"Ú כשנולד ונפיק שנולד התענוג

וכו'". ה' נועם והיא שכל ועוד.35.ומשכיל א. כד, פ"ג.36.זח"א ש"ח ˘ËÈÏ"‡:37.פרדס ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."הנמשל מהו "צ"ע



oeygxnנ `"k iyily mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ziad ly oezgzd"ïBéìò øúk" ìLî Cøc ìò Lnî äëk̈¨©¨©¤¤¨¨¤¤¤§
,äîëçä úâøãî úðéçaî äìòîì àeä ,àeä-Ceøa"dnkg"e - ¨§©§¨¦§¦©©§¥©©¨§¨

,zeiniptd zexitqd ly dpeilrde dpey`xd ixd `idàeäå- §
,"xzk"lî,"úøúBk" ïBLj"pza iehia -38,éwîe øézëî àeäLó ¦§¤¤¤©§¦©¦

íäL ,LàøaL ïéçnä ìò©©Ÿ¦¤¨Ÿ¤¥
md ,y`xa oigend -
.úòc-äðéa-äîëç úBðéça§¦¨§¨¦¨©©

äæ ïBöøådlrnly - §¨¤
,c"ag oigennLaìúð¦§©¥

â"éøúa,613 -úBöî §©§©¦§
,ïðaøc úBöî 'æå äøBzä©¨§¦§§©¨¨
úBöî ïä ílëk íaøL¤ª¨§ª¨¥¦§

.úBiNòîici lr zeyrpd - ©£¦
"diyr" ,miinyb mipipr
dbixcnd ixd md "dyrn"e
mlera xzeia dpezgzd

,envr diyrdíâå- §©
zeevndøeaãa 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 - ©©£¨¨©¥

,dnecke 'd z`xie 'd zad`
íãàì äðzð äåönä éøä£¥©¦§¨¦§¨¨¨¨
äfä íìBòaL éîLbä©©§¦¤¨¨©¤

,à÷åc,inyb mler `edy - ©§¨
úBhäì äøéça ìòa àeäL¤©©§¦¨§©

,'eëå áBèì Bááì,aeh `ll melye qg e` -äîLpä ïk ïéàM äî §¨§§©¤¥¥©§¨¨
éøö ïéà ¯ óeb àìaìò ïä úBönäL ,àöîðå .äæ ìò dúeöì C §Ÿ¥¨¦§©Ÿ¨©¤§¦§¨¤©¦§¥©

íéávð ,íéãenòä Bîk ìLî Cøcmixagne -,úBìònä íeøî ¤¤¨¨§¨©¦¦¨¦¥©©£
ìò ïäå .úéøîçä Bælä õøàä ãò ,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø àeä¨¨¤§¨©¨¨¤©¨©¨§¦§¥©

íéãenòä Bîk ìLî Cøcmdy -,ïéìeìç,miptan -ïéôéwnL ¤¤¨¨§¨©¦£¦¤©¦¦
BLôð Bà Bçeø Bà íãàä úîLð ïéLéaìîe,zeevnd iyeala - ©§¦¦¦§©¨¨¨©§

elà íéãenò Cøãå ,úBönä íi÷nLkly -,zeevndïéìBò §¤§©¥©¦§§¤¤©¦¥¦
,úBìònä íeø ãò BlL äîLð-çeø-Lôpä,zebixcnde -øøöì ©¤¤©§¨¨¤©©©£¦§Ÿ

Leøt ,'ä úà íéiçä øBøöaxywzn zewl` ly dbixcn efi`a - ¦§©©¦¤¥
- zeevn ici lr icediaìîe úBøeøö úBéäì,øúkä øBàa úBL- ¦§§§ª¨§©¤¤

,zelylzyd xcq ly xzeia dpeilrd dbixcndïBéìòä ïBöø àeä¨¨¤§
"'ä íòð"a úBæçì eìëeé äæ Leáì éãé ìòå ,àeä-Ceøä§©§¥§¤§©£§Ÿ©

úìònî äìòîlL "úBçöçö"åzbixcne -Búeiîéðt ïäå ,øúkä §©§¨¤§©§¨¦©£©©¤¤§¥§¦¦
xcqn ixnbl dlrnl `id xzkd zeinipt ,xzkd xe` ly -

,zelylzydøçà íB÷îa øàaúpL íâäå) .ìLî Cøc ìò©¤¤¨¨©£©¤¦§¨¥§¨©¥
àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø úeiîéðt ïä úBönäLep` o`k eli`e - ¤©¦§¥§¦¦¨¨¤§¨

,oevxd zeipevig ,xzkd zeipevign ody mixne`úàæ úòãeî äpä- ¦¥©©Ÿ
,xacd reci,ïç éòãBéì-gdnkp(dlawd znkg) dxzqéeaø §§¥¥¦

ìëa LiL úBâøãîe úBðéça§¦©§¥¤¥§¨
úBâøãnî äâøãîe äðéça§¦¨©§¥¨¦©§¥
úBðéça änk ,äMã÷ä©§ª¨©¨§¦

,"íéðô"ì "íéðt"zeinipt - ¨¦§¨¦
dpiga iably - zeiniptl
`id dipyd dpigad ,zg`

xzei cer,'eke zeiniptänëå§©¨
"íéøBçà" úBðéça§¦£©¦

,"íéøBçà"ìdpigay - ©£©¦
"miixeg`" xzei `id zg`
mby zexnl ,dipyd xy`n
z`xwp dpiga dze`

,"miixeg`".('eëå õ÷ ïéàì§¥¥§
zeinipt zpiga iably ,ixd -
xaecn dzece` ,oeilrd oevx
zeevn ze`xwp ,o`k
zexnl ,cala "zeipevig"
xaecn ea ,xg` mewnay
od ,zxg` dpigal d`eeyda
oevxd "zeinipt" ze`xwp
ixd ,mipt lk lr .oeilrd
j"xz od zeevny ,xn`
."xzk" ly xe` icenr (620)
m`ez df cvik ,dxe`kl
zece` df iptl xn`y dnl
miyeald (613) b"ixz
,oze` zebviin zeevndy
xiaqi ?ytpd zegek b"ixzl
zeevn 'fy oldl owfd epax
zeaygp `l` ,onvrl zeevn opi` (j"xz xtqn zenilynd) opaxc
,xne` `ed okle ,ze`a od odny (`ziixe`c) dxezd zeevnn wlgk

xz md ytpl miyealdymb zellkp oday zeevnd b"ixzn) (613) b"i
:owfd epax oeylae .ytpd zegek b"ixz yialdl (opaxc zeevnd

,ïîöò éðôa úBöî úBáLçð ïðéà ïðaøc úBöî 'æ ,äpäåzeevnk - §¦¥¦§§©¨¨¥¨¤¡¨¦§¦§¥©§¨
,zecxtpøîàð øák éøäL40,"óñú àì" :,zeevnd lr -ïä àlà ¤£¥§¨¤¡©ŸŸ¥¤¨¥

,â"éøz øtñîa ïäa úBìeìëe äøBzä úBönî úBëLîðå úBàöBé§§¦§¨¦¦§©¨§¨¤§¦§©©§©
- (613) -â"éøz Léaìäì(613)çeø LôðaL úBçëå úBðéça §©§¦©§©§¦§Ÿ¤§¤¤©

äîLðely -,íãàäod zeevndy ,lirl xn` ixd mipt lk lr - §¨¨¨¨¨
e` gex e` ,dnypd zpiga miyialne mitiwnd "oilelg micenr" enk
o"xpd zeler "micenr"d ici lre ,zeevnd z` miiwnd mc`d ly ytp
zeidl ,xzeia zedeabd zelrnl cr ely - dnype gex ,ytp -
zefgl" zeleki od df yeal ici lre ,xzkd xe`a zeyaelne zexeyw

dfe ,"xzk"n dlrnly "zegvgv"e "'d mrepazeinipt."xzk"d
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ùã÷ä úøâà
úâøãî 'éçáî äìòîì àåä ä"á ïåéìò øúë î"ãò

úøúåë ïåùìî àåäå äîëçäé÷îå øéúëî àåäùìò ó
ùáìúð äæ ïåöøå ã"áç 'éçá íäù ùàøáù ïéçåîä

äøåúä úåöî â"éøúáíìåëë íáåøù ïðáøã úåöî 'æå
ì"éé÷ àä øåáãá úåéåìúä íâå úåéùòî úåöî ïä

úîé÷òãäáùçîá úåéåìúä íâå äùòî éåä åéúôù
æ"äåòáù éîùâä íãàì äðúéð äåöîä éøä áìá åà

à÷åã.'åëå áåèì åááì úåèäì äøéçá ìòá àåäù
àöîðå .æ"ò äúåöì ö"à óåâ àìá äîùðä ë"àùî
úåìòîä íåøî íéáöð íéãåîòä åîë î"ãò ïä úåöîäù

åæìä õøàä ãò ä"á ïåéìòä ïåöø àåäïäå úéøîåçä
úîùð ïéùéáìîå ïéôé÷îù ïéìåìç íéãåîòä åîë î"ãò

åùôð åà åçåø åà íãàäêøãå úåöîä íéé÷îùë
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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ובכ"מ.38. טז. ז, א' א.39.מלכים סה, א.40.סנהדרין יד, ראה

oeygxn b"kÎa"k iyingÎiriax mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ב רביעי יום
,pw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...'ô ÷"äåæá ù"æå,300 'nr cr.ù"ò

מרחשון  כ"ג חמישי יום
,300 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî äðäå,`pw 'nr cr:ì"ðë

יום רביעי ֿ חמישי כ "ב ֿ כ "ג מרחשון 

:(á ãenò èëø óc) éãe÷t úLøt LBãwä øäfa áeúkL eäæå§¤¤¨©Ÿ©©¨¨¨©§¥©©
àåéæc àøBäpî éëLî ¯ Lð øa ãéáòc ïéáè ïéãáeò ïeðéàc"§¦§¦¨¦§¨¦©©¨§¥¦§¨§¦¨

,'eë àLeáì äàlò,mc`d dyery (zeevnd) miaeh miyrndy - ¦¨¨§¨
,"oeilr xzk" zbixcnn xnelk ,oeilrd eifdn xe`d z` mikiynn

."'eëå 'ä íòða 'eë éîçå§¨¥§Ÿ©§
`edy itk - dfeg `ede -
"'d mrep"a - my miiqn
zeinipt mdy ,"zegvgv"ae

.xzkdéøéî íúäc íâäå- ©£©§©¨©§¥
,xdefa ,myy zexnle

xaecn,ïBzçzä ïãò ïâa§©¥¤©©§
íä íL íéLeáläL¤©§¦¨¥

,Lnî úBiNòî úBönî- ¦¦§©£¦©¨
ealdy ixdcvn mpi` miy

ly dlrnde oiprdoevx
ik ,lirl xaecnk ,oeilrd
,"dyrn"d zlrn cvn m`
ïBéìòä ïãò ïâa ìáà£¨§©¥¤¨¤§

àúeòøî íä íéLeálä- ©§¦¥¥§¨
,oevxdnàaìc äðeëå- §©¨¨§¦¨

,ald lyàúéøBàa§©§¨
,àúBìöe,dltzae dxeza -íL øäfa áeúkL Bîk'a wlga - §¨§¤¨©Ÿ©¨
,(éø óc)oba zeevnd dyrnn miyeal dnypl xak yiy ixg`y - ©

,oeilrd ocr obl dler `id - oezgzd ocräðekä éøädpnny - £¥©©¨¨
,miyeald mi`aì äøBza B÷ñò úðek àéä,'ä úáäàî dîL ¦©¨©¨§©¨¦§¨¥©£©

,úBiNòî úBöî ììkî ïk íb àéä äøBz ãeîìz úåöîe¦§©©§¨¦©¥¦§©¦§©£¦
éåä åéúôN úîé÷ò"c`ed -øeaãk åàì øeäøäå ,"äNòî ©£¦©§¨¨£¥©£¤§¦§¨§¦

éîc41,epi` (dxezd zeize`a) xedxd -,xeaicl dnecàöBé Bðéàå ¨¥§¥¥
Bcáì øeäøäa BúáBç éãé42.älôza ïëå ,`hal gxkdd on - §¥¨§¦§§©§¥©§¦¨

ixd ,cala oda xedxdd witqn `le ,dltzd zeln `wec xeaica
miizty zniwr ,"dyrn"d oipr epyi dltza mbe dxeza mby
dxezn miyrpy miyeald mby ,`id dpeekde ,"dyrn"l zaygpd

n miyeal ok mb md - dpeeka dltznedyrnxe`n mi`ad zeevnd
,xzkd,íb äîedxizie - ©©

,efnìò äðekä úìòî ék¦©£©©©¨¨©
äNòîe øeacädn - ©¦©£¤

dlrnl `id dpeekdy
dpeekny ,dyrne xeaicn
ocr obl miyeal miyrp

,oeilrddîöò ãvî dðéà¥¨¦©©§¨
,'eë-dnvr dpeekd cvn

ly dcearde dlrnd `idy
yecwdl dzad`a ytpd

,`ed jexaãvî àlà¤¨¦©
,'eë ïBéìòä ïBöø úøàä- ¤¨©¨¨¤§

dn dx`ddoeilrd oevx`id
ipgex oipra zelbzda xzei
xy`n - dad`e dpeek ly
zeevnd dyrn ly oipra

,inyb dyrn `edyBîk§
íéøîà éèewìa øàaúpL,"`ipz" -,úeëéøàa çì ÷øt à ÷ìç ¤¦§¨¥§¦¥£¨¦¥¤¤¤©£¦

.íL ïiò,dpeeka dxi`nd oeilrd oevxdn dx`ddy ,xaqen my - ©¥¨
`edy "dyrn"a dxi`nd dx`ddl d`eeyda "dnyp" enk `id
mevnva wx `ed df lcad xy`e ;dnypl yealne "seb"k
miyrpd miyeala mby ixd ,mipt lk lr .dx`dd zehytzde
dx`dd cvn ok mb md ,dltze dxezay ald oevxe zpeekn dnypl
itk ,dnypl miyeald mi`a dpnny ,oeilr xzk ,oeilrd oevxd ly

.lirl xaqedy

a dpyiy zcgeind dlrnd z` hxti oldlzekldoday ,dxezd
oevxd edn mircei ji` ,oky ,oeilrd oevxdn ielibd epyi `wec

dfi`ae ,zeevnay oeilrd
ick zeidl zeevnd lr ote`
oevxd jynei oci lry
lr `wec df ixd - oeilrd

d icizeklddxez ly
epax oeylae .dt lray

:owfd
,úàæ úòãeî äpäå,reci ixd -àeä Ceøa ïBéìòä ïBöø äpä ék §¦¥©©Ÿ¦¦¥§¨¤§¨

â"éøza Laìîä(613),áúëaL äøBzaL úBöîzeevndy itk - ©§ª¨§©§©¦§¤©¨¤¦§¨

,`ed jexa oeilrd oevxd yaeln oday ,azkay dxeza odàeä
ìòaL äøBza àlà älbúî Bðéàå ,íìòðå øéîè äqëîe àìôîª§¨§ª¤¨¦§¤§¨§¥¦§©¤¤¨©¨¤§©

,ätdt lray dxezd on - ¤
oevxd edn xexiaa mircei
itk ,ef devnay oeilrd
cin `ian owfd epaxy
.'eke oilitz zevnn dnbecd
owfd epaxy zepeyld rax`
`lten" :oda ynzyn
`lten" :zewelg izyl owlgn `edy dn oke ,"mlrpe xinh dqekne
,"mlrpe (e"`e ila) xinh" okn xg`le ,siqend e"`ea "dqekne
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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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ני oeygxn b"kÎa"k iyingÎiriax mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ב רביעי יום
,pw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...'ô ÷"äåæá ù"æå,300 'nr cr.ù"ò

מרחשון  כ"ג חמישי יום
,300 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî äðäå,`pw 'nr cr:ì"ðë

יום רביעי ֿ חמישי כ "ב ֿ כ "ג מרחשון 

:(á ãenò èëø óc) éãe÷t úLøt LBãwä øäfa áeúkL eäæå§¤¤¨©Ÿ©©¨¨¨©§¥©©
àåéæc àøBäpî éëLî ¯ Lð øa ãéáòc ïéáè ïéãáeò ïeðéàc"§¦§¦¨¦§¨¦©©¨§¥¦§¨§¦¨

,'eë àLeáì äàlò,mc`d dyery (zeevnd) miaeh miyrndy - ¦¨¨§¨
,"oeilr xzk" zbixcnn xnelk ,oeilrd eifdn xe`d z` mikiynn

."'eëå 'ä íòða 'eë éîçå§¨¥§Ÿ©§
`edy itk - dfeg `ede -
"'d mrep"a - my miiqn
zeinipt mdy ,"zegvgv"ae

.xzkdéøéî íúäc íâäå- ©£©§©¨©§¥
,xdefa ,myy zexnle

xaecn,ïBzçzä ïãò ïâa§©¥¤©©§
íä íL íéLeáläL¤©§¦¨¥

,Lnî úBiNòî úBönî- ¦¦§©£¦©¨
ealdy ixdcvn mpi` miy

ly dlrnde oiprdoevx
ik ,lirl xaecnk ,oeilrd
,"dyrn"d zlrn cvn m`
ïBéìòä ïãò ïâa ìáà£¨§©¥¤¨¤§

àúeòøî íä íéLeálä- ©§¦¥¥§¨
,oevxdnàaìc äðeëå- §©¨¨§¦¨

,ald lyàúéøBàa§©§¨
,àúBìöe,dltzae dxeza -íL øäfa áeúkL Bîk'a wlga - §¨§¤¨©Ÿ©¨
,(éø óc)oba zeevnd dyrnn miyeal dnypl xak yiy ixg`y - ©

,oeilrd ocr obl dler `id - oezgzd ocräðekä éøädpnny - £¥©©¨¨
,miyeald mi`aì äøBza B÷ñò úðek àéä,'ä úáäàî dîL ¦©¨©¨§©¨¦§¨¥©£©

,úBiNòî úBöî ììkî ïk íb àéä äøBz ãeîìz úåöîe¦§©©§¨¦©¥¦§©¦§©£¦
éåä åéúôN úîé÷ò"c`ed -øeaãk åàì øeäøäå ,"äNòî ©£¦©§¨¨£¥©£¤§¦§¨§¦

éîc41,epi` (dxezd zeize`a) xedxd -,xeaicl dnecàöBé Bðéàå ¨¥§¥¥
Bcáì øeäøäa BúáBç éãé42.älôza ïëå ,`hal gxkdd on - §¥¨§¦§§©§¥©§¦¨

ixd ,cala oda xedxdd witqn `le ,dltzd zeln `wec xeaica
miizty zniwr ,"dyrn"d oipr epyi dltza mbe dxeza mby
dxezn miyrpy miyeald mby ,`id dpeekde ,"dyrn"l zaygpd

n miyeal ok mb md - dpeeka dltznedyrnxe`n mi`ad zeevnd
,xzkd,íb äîedxizie - ©©

,efnìò äðekä úìòî ék¦©£©©©¨¨©
äNòîe øeacädn - ©¦©£¤

dlrnl `id dpeekdy
dpeekny ,dyrne xeaicn
ocr obl miyeal miyrp

,oeilrddîöò ãvî dðéà¥¨¦©©§¨
,'eë-dnvr dpeekd cvn

ly dcearde dlrnd `idy
yecwdl dzad`a ytpd

,`ed jexaãvî àlà¤¨¦©
,'eë ïBéìòä ïBöø úøàä- ¤¨©¨¨¤§

dn dx`ddoeilrd oevx`id
ipgex oipra zelbzda xzei
xy`n - dad`e dpeek ly
zeevnd dyrn ly oipra

,inyb dyrn `edyBîk§
íéøîà éèewìa øàaúpL,"`ipz" -,úeëéøàa çì ÷øt à ÷ìç ¤¦§¨¥§¦¥£¨¦¥¤¤¤©£¦

.íL ïiò,dpeeka dxi`nd oeilrd oevxdn dx`ddy ,xaqen my - ©¥¨
`edy "dyrn"a dxi`nd dx`ddl d`eeyda "dnyp" enk `id
mevnva wx `ed df lcad xy`e ;dnypl yealne "seb"k
miyrpd miyeala mby ixd ,mipt lk lr .dx`dd zehytzde
dx`dd cvn ok mb md ,dltze dxezay ald oevxe zpeekn dnypl
itk ,dnypl miyeald mi`a dpnny ,oeilr xzk ,oeilrd oevxd ly

.lirl xaqedy

a dpyiy zcgeind dlrnd z` hxti oldlzekldoday ,dxezd
oevxd edn mircei ji` ,oky ,oeilrd oevxdn ielibd epyi `wec

dfi`ae ,zeevnay oeilrd
ick zeidl zeevnd lr ote`
oevxd jynei oci lry
lr `wec df ixd - oeilrd

d icizeklddxez ly
epax oeylae .dt lray

:owfd
,úàæ úòãeî äpäå,reci ixd -àeä Ceøa ïBéìòä ïBöø äpä ék §¦¥©©Ÿ¦¦¥§¨¤§¨

â"éøza Laìîä(613),áúëaL äøBzaL úBöîzeevndy itk - ©§ª¨§©§©¦§¤©¨¤¦§¨

,`ed jexa oeilrd oevxd yaeln oday ,azkay dxeza odàeä
ìòaL äøBza àlà älbúî Bðéàå ,íìòðå øéîè äqëîe àìôîª§¨§ª¤¨¦§¤§¨§¥¦§©¤¤¨©¨¤§©

,ätdt lray dxezd on - ¤
oevxd edn xexiaa mircei
itk ,ef devnay oeilrd
cin `ian owfd epaxy
.'eke oilitz zevnn dnbecd
owfd epaxy zepeyld rax`
`lten" :oda ynzyn
`lten" :zewelg izyl owlgn `edy dn oke ,"mlrpe xinh dqekne
,"mlrpe (e"`e ila) xinh" okn xg`le ,siqend e"`ea "dqekne
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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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ב.41. כ, ב.42.ברכות נד, עירובין וראה סי"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הלכות



oeygxnנב b"k iying mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
יום חמישי כ "ג מרחשון 

iel ihewl"a z`f xiaqn - dipy dwelg `ed "mlrpe xinh"y xnelk
dxezay zeevnd b"ixzy iptn dfy ,(`ipz lr zexrda) "wgvi
my ly "d"i"a dyrzÎ`l zeevn ,(recik) 'ied mya zeielz azkay

"d"e"a dyrÎzeevne 'ied43,"`xwp" `le "azkp" ixd 'ied mye ,
xn`nk44azkp ip`yk `l"

`id d`ixwdy ,"`xwp ip`
mya m` ik 'ied mya `l
oeyln "aizk mlrl" ,iÎpc`
dxezay dn edfe .dnlrd
oeilrd oevxd `wec azkay
`ed 'ied myy enk mlrp
"azkp" wx `ed ,mlrp
iabl mlrd `ed azke)
"`xwp" `le (d`ixw
od el` ,(ielib `id d`ixwy)
`lten") zepeyld rax`
cbpk ("mlrpe xinh dqekne
ode ,'ied my zeize` rax`
,zewelg izya zewelg
xinh"e "dqekne `lten"
"dqekne `lten" :"mlrpe

jiynn `ed) xnelk ,d"e cbpk "mlrpe xinh"e 'ied my ly d"i cbpk
'ied my ly zeize`d `ed oeilrd oevxdy ,("wgvi iel ihewl"a

`lirlc'ied my `idy azkay dxeza yaeln `ede (dlrnly)
,"mlrpe xinh dqekne `lten" oiicr `ed okle ,(dhnly) `zzlc
xinh" oiicr `ed ((dhnly) `zzlc 'ied my mb) 'ied my ,oky
ieliba `edy iÎpc` my `idy ,dt lray dxeza dlbzne ,"mlrpe
`edy ,iÎpc` my ici lr ielibae "`xwp" 'ied myy itk) "`xwp"e

`xwpdxeza `edy itk oeilrd oevxd ixd ,mipt lk lr .(iÎpc`a
,dt lray dxeza wx dlbzne ,mlrpe dqekn `ed azkayBîk§

áúëaL äøBza øîàpL ,ìLî Cøc ìò ,ïélôz úåöî45: ¦§©§¦¦©¤¤¨¨¤¤¡©©¨¤¦§¨
éðéò ïéa úôèèì eéäå Eãé ìò úBàì ízøL÷e"øîàî àeäå ,"E §©§¨§©¨¤§¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©£¨

éà áeúkä Løt àlL ,íìòðå íeúñeäîe ,øL÷l äîe C ¨§¤§¨¤Ÿ¥©©¨¥©¦§Ÿ©
éðéò ïéa" àeä ïëéäå ,"úBôèBè"äLøtL ãò ,"Eãé ìò"å "E ¨§¥¨¥¥¤§©¨¤©¤¥§¨

ät ìòaL äøBz46éøvL ,íéza 'ãå ãiä ìò ãçà úéa øL÷ì C ¨¤§©¤¤¨¦¦§Ÿ©¦¤¨©©¨§¨¦
,ãaòî øBòî eéäé íézaäå ,úBiLøt 'ã íëBúáe ,Làøä ìò©¨Ÿ§¨¨¨¦§©¨¦¦§¥§ª¨

,à÷åc íéòaøîel xy`a `ed xen`d lk -dn,xeywlíéøM÷îe §ª¨¦©§¨§ª¨¦
à÷åc úBøçL øBò ìL úBòeöøa47,xy`a df -dna,xeywlìëå ¦§¤§Ÿ©§¨§¨

,ät ìòa eøîàpL ïélôzä úiNò úBëìä éèøt øàLdxeza - §¨§¨¥¦§£¦©©§¦¦¤¤¤§§©¤
,dt lrayãiä ók àìå à÷åc òBøfä àéä "Eãé ìò"å48ïéá"e , §©¨¤¦©§©©§¨§Ÿ©©¨¥

éðéòçönä àìå ã÷ã÷ äæ "E49.okid mewnl xy`a `ed df lk - ¥¤¤¨§Ÿ§Ÿ©¥©
zrcl mixen`d mipicd ihxt lk ,oilitzd z` gipdl mikixv

oeilrd oevxd `ed ji`e oilitzd zevn z`hazn dna xexiaa
a mixdazne mixxazn dl` lk - ef devn miiwi icediyzekldly

.`wec dt lray dxezäNò úBöî ïéa ,äøBzaL úBöî ìk ïëå§¥¨¦§¤©¨¥¦§£¥
àlà úBLøôîe úBòeãéå úBéeìb ïðéà ¯ äNòú àì úBöî ïéa¥¦§Ÿ©£¤¥¨§¦§Ÿ̈¤¨
,ät ìòaL äøBz éãé ìò©§¥¨¤§©¤
äNòú àì úåöîk§¦§©Ÿ©£¤
àì" :úaLa øîàpL¤¤¡©§©¨Ÿ

"äëàìî äNòú50àìå , ©£¤§¨¨§Ÿ
Løtdxezay ieeiva - ¥©

,azkay,äëàìî àéä äî©¦§¨¨
ät ìòaL äøBzáe51 ©¨¤§©¤

Løtúðxaqen -è"ì ïäL ¦§¨¥¤¥
àìå ,úBòeãéä úBëàìî§¨©§§Ÿ
úBøB÷å íéðáà ìeèìè¦§£¨¦§

.úBãákon xeq` df oi`y - §¥
opaxcn m` ik dxezd52,

,dcak dk`ln efy zexnl
ezeyra xzei rbiizi mc`de
ziiyra xy`n ef dk`ln
h"l ly zeniieqn zek`ln
ef `l z`f lka - zek`lnd
:"`ipz"a o`k ztqep `qxib dpyi .dxez dxq`y dk`lnd `id

zeciak zexewe mipa` lehlh `le"calixd ef `qxibl m`zda ,"
df xac ,dxezd on xeqi` `ed zeciak zexewe mipa` lehlh mby

xen` zyxta xne` o"anxdy dnl m`zda `ed53ly "dyr"dy ,
mixac lr mb `ed (zay ly "zeayz" jke) aeh meia "oezay"
oi` el` zek`ln ezeyray iptn `l` ,zek`lnd h"ln mpi`y
ly dyra zellkp od - zek`lnd h"ln dgepne zeay mc`l

"dpyn cibn"d mb xaeq jk ,"oezay"54eyexita my yxtn `ede ,
"zeayz" dxn` dxezdy ,jk xaeq m"anxd mby ,oey`xd
dn) dk`ln md oi`y zexnl (dribi) lnr mda yiy mixacdn
dyrz `l" ly dyrzÎ`ld epyi dilry (dk`ln z`xew dxezdy
la` ,ef `xaq jixtn "dpyn mgl"dy zexnl ,"dk`ln lk

miyxtnd mpyi .jk xazqn "dpyn cibn"dn55ze`qxibd izyy ,
inlyexiay zwelgna zeielz ode ,zn` od ,o`k "`ipz"a56`a 'xy ,

jcy xevwz mipy yy") ziriayay "dyr"dy mixaeq 'inxi 'xe
- dyr llkn `ad e`le ziriaya `le ,jnxk xenfz mipy yye
mb zeidl jixv jky) e`l mdilr oi`y mixac iabl `ed ("dyr
llka mpi`y mixac lr `ed "zeayz" ly 'dyr'dy ,zay iabl
o`k ddbdd d`a jkl m`zda .("dk`ln lk dyrz `l" ly e`ld

zeciak zexewe mipa` `le" :"`ipz"acala,xaeq iqei 'xe ."
eli`e ,e`l mdilr yiy mixacd lr wx `ed ziriay ly "dyr"dy
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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
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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, ואילך 46.ואתחנן ב לד, מנחות ראה
מקומות. ˘ËÈÏ"‡:47.ובכו"כ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פוסקים ובשאר הי"ד פ"ג תפילין הל' רמב"ם ˘ËÈÏ"‡:48."ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

מקומות". בשאר ˘ËÈÏ"‡:49."כהפי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."שצ"ל:50."כהציץ שליט"א אדמו"ר כ"ק ציין אפשר" בדרך ותיקונים ב"הערות
ח). טז, ראה ג"כ וראה י. כ, (יתרו מלאכה" כל תעשה ובכ"מ.51."לא שם) (ובגמרא במשנה א עג, שבת הי"ב.52.ראה פכ"ד שבת הל' רמב"ם

כד.53. ה"א.54.כג, פכ"א שבת הלכות פד.55.לרמב"ם ע' כאן התניא לספר הגהות ה"ה.56.לקוטי פ"ז סנהדרין

oeygxn c"k iyiy mei Ð l zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ד שישי יום
אגרת ל  ,`pw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî ì,302 'nr cr:ì"ãå

ixd jkl m`zda .opaxcn wx mixeq` - e`l mdilr oi`y mixacd
dy ,zay iabl mb xacd jkdyryiy dn lr wx `ed zay ly

.opaxcn wx mixeq` e`l mdilr oi`y mixacd eli`e ,e`l eilr
ïäa àöBiëå,zay ly dyrzÎ`lle oilitz zevnl dneca -ïä §©¥¨¤¥

Böî ïéa ,úBönä ìkú ¨©¦§¥¦§
àì úBöî ïéa äNò£¥¥¦§Ÿ
àìå úBîeúñ ïä ,äNòú©£¤¥§§Ÿ
úBòeãéå úBéeìâe úBLøôî§Ÿ̈§¦
ìòaL äøBz éãé ìò àlà¤¨©§¥¨¤§©

éëä íeMîe .ät,okle - ¤¦¨¥
áéúk,aezk -äøBz ìò §¦©¨

ät ìòaL57Lhz ìà" : ¤§©¤©¦Ÿ
áeúkL Bîk ,"Enà úøBz©¦¤§¤¨

øäfa58Cøc ìòL íeMî , ©Ÿ©¦¤©¤¤
éøáà ìkL Bîk ìLî̈¨§¤¨¥§¥
áàä útèa íéìeìk ãìeä©¨¨§¦§¦©¨¨
íàäå ,ìBãb íìòäa§¤§¥¨§¨¥
éelb éãéì ezàéöBî¦©¦¥¦
ç"îøa íìL ãìå dúãéìa§¥¨¨¨¨¨¥¦§¨

,248 -ä"ñLe íéøáà- ¥¨¦§¨
,365,íéãébixd efy - ¦¦

dpzip"y "dxizi dpia"d
"dy`a59dn zelbl gekd ,

ote`a - mlrda lelk didy
,mlyLnî äëkz`xwp - ¨¨©¨

zxez" dt lray dxez
jn`oky ,"ç"îø ìk- ¨§¨

(248)ä"ñLe äNò úBöî¦§£¥§¨
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,"aey"e ,"xfeg xe`" ly ote`a mb `idy `l` ,mi`xape zenlerl

dpikyd l` mi`xapdn
,mi`xapd xewn `idyøLà£¤

íéøácä ét ìò ,ïk ìò©¥©¦©§¨¦
éà øLà ,älàä úîàäå§¨¡¤¨¥¤£¤¦
áèéä øàáì øLôà¤§¨§¨¥¥¥
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היום יום . . . נח

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 
ְוֶזה  ֶכל.  ַהּשֵׂ ִמן  ְלַמְעָלה  יַע  ְלַהּגִ  , ֹבּהַ ּגָ ְויֹוֵתר  ֹבּהַ  ּגָ הּוא  'ָמרֹום'  ַמִים',  'ׁשָ ְולֹא  'ָמרֹום'  ְואֹוֵמר  ֵעיֵניֶכם", 

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 ַעל  ַ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 ׁשֵ

ים, ֲחִסידּות[,  ְבֵרי ֱאלִֹקים ַחּיִ "ּב[ אֹוֵמר דַא"ח ]= ּדִ י ]ָהַרׁשַ ְדּתֹו ָהָיה ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ יֹום ֻהּלַ ָנה ּבְ ָכל ׁשָ ּבְ
ה[  ַהּזֶ עֹוָלם  ]=ּבָ ין  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ ָהַאֲחרֹון  ֶדת  ַהֻהּלֶ יֹום  ּבְ ֹקֶדׁש.  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ֵאַרע  ׁשֶ ּכְ ַבד  ִמּלְ אי,  ֲחׁשָ ּבַ ָהָיה  ׁשֶ א  ֶאּלָ
ָצִריְך לֹוַמר  ֶדת  ֻהּלֶ יֹום  ּבְ ִלי:  ָאַמר  ם  ּיֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ ֶסָלה".  ט  ֹקשֶׁ ֵני  ִמּפְ ְלִהְתנֹוֵסס  ס  ּנֵ יֵרֶאיָך  ּלִ "ָנַתּתָ  ַמֲאָמר  ָאַמר 
ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. –  ְהֶיה ּבְ ּיִ א ׁשֶ ָך, ֶאּלָ ּלְ ֶדת ׁשֶ יֹום ֻהּלֶ ּתֹאַמר ֲחִסידּות ּבְ ָנה ׁשֶ ֵרְך ְלָך ַמּתָ ן ה' ִיְתּבָ ֲחִסידּות. ִיּתֵ

ה[. ֻאּלָ ֲאָסר ְוַהּגְ ַנת ַהּמַ ַנת תרפ"ז – ׁשְ ִנים ]ַעד ׁשְ ַבע ׁשָ ֶזה ָאַרְך ׁ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  ַהּמִ ֹפַעל  ּבְ ֲעבֹוָדה  ּבַ ַיַחד  ֵניֶהם  ּוׁשְ ב,  ַהּלֵ ת  ׁשַ ַהְרּגָ ּבְ ַהּמַֹח  ַגת  ַהּשָׂ ִביָאה  ַהּמְ ִהיא  ה  ִפּלָ ַהּתְ ֲעבֹוַדת 
ַמִים ְוִקְנַין ִמּדֹות טֹובֹות. ִיְרַאת ׁשָ ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



נט היום יום . . . 

ה'תש"דכב חשוןשבת

חומש: חיי שרה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה מודעת . . . ב"ה כנ"ל.

ַקִיץ  ְלֵהי  ׁשִ  – ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ ם  ׁשָ ְהיֹותֹו  ּבִ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ִמּמֶעְזִריְטׁש  יד  ּגִ ַהּמַ ִמּתֹורֹות  ַאַחת 
ַסח תקכ"ה: תקכ"ד ַעד ַאֲחֵרי ַחג ַהּפֶ

ֱאָצִלים  ִמּנֶ ם  ּגַ ר  ְוִנְסּתָ ֶנֱעָלם  הּוא  ׁשֶ ָאֹנִכי,  ׁשֶ ִמי  "ָאֹנִכי"  ָראִתי".  ּבָ ָעֶליָה  ְוָאָדם  ֶאֶרץ,  יִתי  ָעׂשִ "ָאֹנִכי 
ָרִפים  ְבָרִאים, ׂשְ ֱאָצִלים ְוִלְברֹא ַהּנִ ה ִצְמצּוִמים ְלַהֲאִציל ַהּנֶ ַכּמָ ֵרְך ּבְ יׁש ַעְצמּותֹו ִיְתּבָ ַהּיֹוֵתר ֶעְליֹוִנים, ִהְלּבִ
זּו  ַהּלֵ ֶאֶרץ"  יִתי  "ָעׂשִ עּור,  ׁשִ ֵאין  ַעד  ּוְבִצְמצּוִמים  ר,  ִמְסּפָ ֵאין  ַעד  ְועֹוָלמֹות  ַמְלָאִכים  ים  ְואֹוַפּנִ ַחּיֹות 
ְכִלית  ְרָי"ג הּוא ּתַ א ּתַ ִגיַמְטִרּיָ ְכִלית ַהִהְתַהּוּות, ּוָבָראִתי ּבְ ָראִתי", ָהָאָדם הּוא ּתַ ִמית. "ְוָאָדם ָעֶליָה ּבָ ׁשְ ַהּגַ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ַהֶחֶסד  ת  ִמּדַ "ָאְמָרה  ִהיר,  ַהּבָ ֵסֶפר  ם  ׁשֵ ּבְ ס  ְרּדֵ ּפַ ּבַ תּוב[  ּכָ ׁשֶ ]ּוְכִפי  ְוִכְדִאיָתא  ָהָאָדם, 
ֲהֵרי ַאְבָרם עֹוֵמד  י, ׁשֶ י ֲאִני ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתִ ָאֶרץ, לֹא ֻהְצַרְכּתִ ל עֹוָלם, ִמיֵמי ֱהיֹות ַאְבָרם ּבָ הּוא, ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ֵרְך  ִיְתּבָ ֱאלֹקּותֹו  ְלַפְרֵסם  אֹוְרִחים  ַהְכָנַסת  ּבְ ְועֹוֵסק  ּגּוף,  ּבַ ָמה  ְנׁשָ הּוא  ׁשֶ ַאְבָרָהם  י  ּכִ ְמקֹוִמי".  ּבִ ׁש  ּמֵ ּוְמׁשַ
ת ַהֶחֶסד  ֲאִצילּות. ְו"ָאְמָרה ִמּדַ ת ַהֶחֶסד ּדַ י ִמּדַ ַמֲעָלה ּוְבַמְדֵרָגה ְלַגּבֵ ְחּתֹון הּוא ְלַמְעָלה ּבְ ה ַהּתַ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ
לֹום. ָ ֲעבֹוַדת ַאְבָרָהם ָעָליו ַהּשׁ ר ִקְנָאה ּבַ ֲאִצילּות, ֲאׁשֶ ת ַהֶחֶסד ּדַ רּוְך הּוא", הּוא ִקְנַאת ִמּדַ דֹוׁש ּבָ ִלְפֵני ַהּקָ

ה'תש"דכג חשוןיום ראשון

חומש: תולדות, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ל. מודעת . . . ומספר וד"ל.

צוויי און צווַאנציג מָאל הָאט מען ארעסטירט דעם צ"צ אויף דער אסיפת הרבנים 
אין פעטערבורג, תר"ג, פאר זיין אנטקעגענשטעלען זיך דער פָאדערונג פון דער מלוכה 
וועגען שינוים בחנוך וכו'. דער מיניסטער האט אים געפרעגט: דָאס איז דָאך מרידה 
במלכות? דער צ"צ הָאט געענטפערט: מורד במלכות איז חייב מיתה בגוף, ָאבער מורד 

במלכות שמים איז חייב מיתה בנפש. איז ווָאס איז גרעסער?

דּותֹו  ְגַלל ִהְתַנּגְ ֶפֶטְרּבּוְרג, תר"ג, ּבִ ִנים ּבְ ֲאֵסיַפת ָהַרּבָ ַמח ֶצֶדק" ּבַ ַעם ָאְסרּו ֶאת ַה"ּצֶ ִים ּפַ ּתַ ִרים ּוׁשְ ֶעׂשְ
ַמח  ַה"ּצֶ יב  ֵהׁשִ ְלכּות?  ּמַ ּבַ ְמִריָדה  ֲהֵרי  זֹו  ר:  ַהּשַׂ ָאלֹו  ׁשְ ְוכּו'.  ִחּנּוְך  ּבְ ּנּוִיים  ׁשִ אֹודֹות  ְלכּות  ַהּמַ ת  ִלְדִריׁשַ
דֹול  ן ּגָ ֶנֶפׁש. ָמה ִאם ּכֵ ב ִמיָתה ּבַ ַמִים ַחּיָ ַמְלכּות ׁשָ ּגּוף, ַאְך מֹוֵרד ּבְ ב ִמיָתה ּבַ ְלכּות ַחּיָ ּמַ ֶצֶדק": מֹוֵרד ּבַ

יֹוֵתר?

ה'תש"ד כד חשוןיום שני

חומש: תולדות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: לא. נודע . . .האברים כו'.

י טֹוב ַעל ַחְסּדֹו  ֵרְך ּכִ ּנּו, ּוְלהֹודֹות ַלה' ִיְתּבָ ה ִמּמֶ הּוא ְלַמּטָ ִמי ׁשֶ ל ּבְ ּכֵ ים ָצִריְך ְלִהְסּתַ ִמּיִ ׁשְ ִעְנָיִנים ַהּגַ ּבָ
ִאּתֹו ִעּמֹו. –

טֹוָבה  ָעה  ּדֵ לֹו  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ַלה'  ן  ּוְלִהְתַחּנֵ ּנּו,  ִמּמֶ ְלַמְעָלה  הּוא  ׁשֶ ִמי  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָצִריְך  ים  ָהרּוָחִנּיִ ִעְנָיִנים  ּבָ
ִעּלּוי. ּיּוַכל ַלֲעלֹות ּבְ ּנּו, ְוֹכַח ְוֹעז ׁשֶ ד ִמּמֶ ְלִהְתַלּמֵ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . ס

ה'תש"דכה חשוןיום שלישי

חומש: תולדות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: לב. ברך . . . כנפש תדרשנו.

והרבצת  היהדות  חיזוק  צוליב  וואוינָארט  זיין  אין  יעדען  בריינגט  העליונה  השגחה 
התורה.

ווען מען ַאקערט און מען פארזייט - ווַאקסט.

ַצת ַהּתֹוָרה. ֲהדּות ְוַהְרּבָ ם ִחּזּוק ַהּיַ ל ֶאָחד ִלְמקֹום ְמגּוָריו ְלׁשֵ ָחה ָהֶעְליֹוָנה ֵמִביָאה ּכָ ּגָ ַהַהׁשְ

ים ְוזֹוְרִעים – צֹוֵמַח. ר חֹוְרׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ

שבת 
קודש

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ג  חשון י"ט ראשון יום פרוטה  משוה פחות גזילה השבת

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰ïéc àeäL ìk áðâì øeñà̈¦§Ÿ¨¤¦
.äøBz¨

הוא  ההשבה חיוב במשהו, גם הוא לגנוב שהאיסור למרות
פחות  "הגוזל בגזל: הרמב"ם שכתב כמו פרוטה, בשוה רק

גזלה" השב בתורת אינו שעבר אע"פ פרוטה פ"א משוה גזילה (הל'

.ה"ו)
פרוטה? משוה בפחות השבה חובת אין ומדוע

ומשום)רש"י ד"ה א נט, שבפחות (סנהדרין מפני הוא שהטעם כתב
ה'חינוך' גם כתב וכן מוחלים. הבעלים פרוטה קל)משוה (מצוה

הם  נדיבים בני נדיבים ויעקב יצחק אברהם בני שישראל "לפי
עני  אפילו פרוטה משוה פחות שהוא שכל הדבר וידוע
אחריו  חפצו ואין אותו מוחל ממנו שנגזל מכיון שבישראל

כלל".
ה'מנחתֿחינוך' קנה (שם)וכתב פרוטה חצי הגונב זה שלפי ,

חצי  עוד לזה יצרף ואם כך על מחלו הבעלים כי לעצמו אותה
מינים  ארבעה בה לקנות או אשה זו בפרוטה לקדש יוכל פרוטה
מחילה  אין בהם שבמקרים לאידך וכן 'שלו'. להיות שצריכים

שגנב  כגון פרוטה, משוה פחות על גם השבה לחייב מקום יש
הגניבה. על לבעלים נודע לא ועדיין שגנב או וקטן שוטה מחרש
מפני  הוא שהוא כל לגנוב האיסור שטעם לפרש אפשר אמנם
באיסורין" שיעור חצי כדין בממון פרוטה משוה פחות ש"דין

כאן) מלכתחילה (מגידֿמשנה תורה שקבעה השיעור זו שיטה ולפי
אין  פרוטה משוה "בפחות אבל פרוטה שוה הוא גניבה באיסור

להשיב" כלל עליו שם)מצוה לא (מנחתֿחינוך הגנב א) כן: ואם .
דאין  רק שלו, שאינו דבר לקנות תיתי "דמהיכי הגניבה את קנה
חובה  אין מחל, לא כשהבעלים גם ב) עליו". עשה מצות

להשיב.
הזקן  אדמו"ר מדברי גם עולה גזילה וכך הל' ריש חו"מ (שו"ע

ואע"פ וגניבה) תורה... דין שהוא כל לגנוב או לגזול "אסור :
הרי  להשיבו, צריך ואין ממון נקרא אינו פרוטה משוה שפחות
צריך  שאין והטעם לכתחילה". התורה מן אסור שיעור חצי
אינו  פרוטה משוה "פחות כי הוא פרוטה משוה פחות להשיב

גזלה" השבת מצות לענין כלל... ממון ופקדון נקרא מציאה הל' (שם

.סל"ז)

ה'תשע"ג  חשון כ' שני יום קונה? יאוש מתי

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰,äáðbä ïî íéìòaä eLàéúð¦§¨£©§¨¦¦©§¥¨
Z øënL øçà eLàéúpL ïéa ápbä øëî Ck øçàå eLàéúpL ïéa¥¤¦§¨£§©©¨¨©©©¨¥¤¦§¨£©©¤¨©

.úeLø éepLå Leàéa ç÷Blä äð÷̈¨©¥©§¥§¦§
שחייב  כיון הגנוב החפץ בעל להיות הופך אינו הגנב
ואפילו  גזל"), אשר הגזילה את ("והשיב לבעליו להשיבו
הגנב  כאשר כן ואם נפקעת, הבעלות אין הבעלים, התייאשו
מה  מקנה אדם שהרי לחול אמור לא הקנין גנוב, חפץ מוכר

קונה" רשות ושינוי "יאוש למעשה אך שלו, קיד,שאינו קמא (בבא

מהגנב.א) לקונה עוברת והבעלות
הקונה  ליד הגנב מיד המעבר מדוע לכאורה, לתמוה: ויש

להשיבו? מחויב אינו והקונה החפץ, השבת חיוב את מבטל
רי"ד בתוספות רמי)ומבואר אמר ד"ה ב קיא, :(ב"ק

חיוב הוא 'והשיב' חל `iyiהחיוב ואינו גזל' 'אשר הגנב על
נחשב  הקונה גם נתייאשו לא הבעלים עוד שכל (אלא הקונה על

גנב).
התוספות עולא)והנה, אמר ד"ה א סז, אם (ב"ק הדעות שלכל כתבו

על  לבעלים הופך הקונה אין – לייאוש קדם הרשות שינוי
הרמב"ם  שיטת את לבאר יש רי"ד התוספות פי ועל החפץ,
(הקנין) הרשות' 'שינוי אם גם החפץ לקניית מועיל שהיאוש

החפץ): מן (הבעלים ליאוש קדם
רשות  שינוי ולכן כגניבה היא היאוש טרם החפץ החזקת
נכלל  לא הקונה זאת עם אבל יאוש, לאחר רק מועיל (הקנין)
עליו  חל לא ולכן גזל, לא בפועל שהרי גזל', 'אשר בהגדרת
החפצא  על 'והשיב' חיוב פקיעת עם וממילא השבה, חיוב
החפץ  את לרכוש מניעה אין שוב – הבעלים) ייאוש (בעקבות

חל. הקנין ואז
(h"t ceqi iwxt dlifbe daipb)

ה'תשע"ב  חשון כ"א שלישי יום חסר  משקל השהיית

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰Bà Búéáa ääLnL éî ìk̈¦¤©§¤§¥
ïéàå ...äOòú àìa øáBò Z øñç ì÷Lî Bà äøñç äcî Búeðça©£¦¨£¥¨¦§¨¨¥¥§Ÿ©£¤§¥

.äOòî Ba ïéà éøäL ,äæ åàì ìò ïé÷Bì¦©¨¤¤£¥¥©£¤
ה'חינוך' תרב)בספר שאין (מצוה לפי מלקות בו "ואין כתב:

ניתן, לתשלומין בהם ושקל עבר אם שאפילו ועוד מעשה. בו
מאחר  כלומר: לתשלומין". שניתן מלאו לוקין שאין נודע וכבר
שלא  כדי סייג, משום הוא בבית החסר המשקל החזקת שאיסור
והרי  במידה...", עוול... תעשו "לא על ויעבור בו לשקול יבוא
ניתן  הוא שהרי ילקה לא עצמו זה לאו על יעבור אם אפילו
יהא  בביתו המשקל החזקת של שהלאו מסתבר לא לתשלומין,

עליו. וילקה יותר חמור
לא  חסרה, מידה בעצמו שיצר מי ה'חינוך' לדעת ולכאורה,
לאו  משום רק הוא שהפטור הרמב"ם לדעת אך מלקות, יתחייב

ילקה. אכן מעשה עשה כאשר הרי מעשה, בו שאין
בכל  לוקה אינו הרמב"ם לדעת שגם להוכיח נראה אמנם

ומצה חמץ בהלכות שהרי ה"ג)אופן, חמץ (פ"א, שהמשהה כתב
עשה  שלא משום יראה' 'בל של הלאו על לוקה אינו בביתו
בפסח, חמצו או חמץ שקנה כגון מעשה עשה אם אך מעשה,
הרמב"ם  היה מעשה, כשעשה לוקה היה כאן גם ואם לוקה.
חסר  משקל העושה שאף משמע פירש שלא ומכך זאת, מפרש

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

ברכה ושלום!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבה מח' מ"ח ולשאלתה;

א( בהנוגע לטפול של הפנים.

לרופא  רשות  נתנה  והתורה  הטבע  בדרך  בו  התלוי  לעשות  נצטוה  האדם  שהרי  הוא,  נכון  בכלל 

לרפאות, אלא שצריך למצוא רופא מומחה במקצוע, וביותר בכזה שיש אצלו נסיון רב במקצוע שאז בקל 

יותר יקבע את הטפול 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.

ידועה אחת העצות בזה, שתחליט בתוקף המתאים אשר לכשתנשא תנהג ביתה על יסודי 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.



סי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ג  חשון י"ט ראשון יום פרוטה  משוה פחות גזילה השבת

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰ïéc àeäL ìk áðâì øeñà̈¦§Ÿ¨¤¦
.äøBz¨

הוא  ההשבה חיוב במשהו, גם הוא לגנוב שהאיסור למרות
פחות  "הגוזל בגזל: הרמב"ם שכתב כמו פרוטה, בשוה רק

גזלה" השב בתורת אינו שעבר אע"פ פרוטה פ"א משוה גזילה (הל'

.ה"ו)
פרוטה? משוה בפחות השבה חובת אין ומדוע

ומשום)רש"י ד"ה א נט, שבפחות (סנהדרין מפני הוא שהטעם כתב
ה'חינוך' גם כתב וכן מוחלים. הבעלים פרוטה קל)משוה (מצוה

הם  נדיבים בני נדיבים ויעקב יצחק אברהם בני שישראל "לפי
עני  אפילו פרוטה משוה פחות שהוא שכל הדבר וידוע
אחריו  חפצו ואין אותו מוחל ממנו שנגזל מכיון שבישראל

כלל".
ה'מנחתֿחינוך' קנה (שם)וכתב פרוטה חצי הגונב זה שלפי ,

חצי  עוד לזה יצרף ואם כך על מחלו הבעלים כי לעצמו אותה
מינים  ארבעה בה לקנות או אשה זו בפרוטה לקדש יוכל פרוטה
מחילה  אין בהם שבמקרים לאידך וכן 'שלו'. להיות שצריכים

שגנב  כגון פרוטה, משוה פחות על גם השבה לחייב מקום יש
הגניבה. על לבעלים נודע לא ועדיין שגנב או וקטן שוטה מחרש
מפני  הוא שהוא כל לגנוב האיסור שטעם לפרש אפשר אמנם
באיסורין" שיעור חצי כדין בממון פרוטה משוה פחות ש"דין

כאן) מלכתחילה (מגידֿמשנה תורה שקבעה השיעור זו שיטה ולפי
אין  פרוטה משוה "בפחות אבל פרוטה שוה הוא גניבה באיסור

להשיב" כלל עליו שם)מצוה לא (מנחתֿחינוך הגנב א) כן: ואם .
דאין  רק שלו, שאינו דבר לקנות תיתי "דמהיכי הגניבה את קנה
חובה  אין מחל, לא כשהבעלים גם ב) עליו". עשה מצות

להשיב.
הזקן  אדמו"ר מדברי גם עולה גזילה וכך הל' ריש חו"מ (שו"ע

ואע"פ וגניבה) תורה... דין שהוא כל לגנוב או לגזול "אסור :
הרי  להשיבו, צריך ואין ממון נקרא אינו פרוטה משוה שפחות
צריך  שאין והטעם לכתחילה". התורה מן אסור שיעור חצי
אינו  פרוטה משוה "פחות כי הוא פרוטה משוה פחות להשיב

גזלה" השבת מצות לענין כלל... ממון ופקדון נקרא מציאה הל' (שם

.סל"ז)

ה'תשע"ג  חשון כ' שני יום קונה? יאוש מתי

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰,äáðbä ïî íéìòaä eLàéúð¦§¨£©§¨¦¦©§¥¨
Z øënL øçà eLàéúpL ïéa ápbä øëî Ck øçàå eLàéúpL ïéa¥¤¦§¨£§©©¨¨©©©¨¥¤¦§¨£©©¤¨©

.úeLø éepLå Leàéa ç÷Blä äð÷̈¨©¥©§¥§¦§
שחייב  כיון הגנוב החפץ בעל להיות הופך אינו הגנב
ואפילו  גזל"), אשר הגזילה את ("והשיב לבעליו להשיבו
הגנב  כאשר כן ואם נפקעת, הבעלות אין הבעלים, התייאשו
מה  מקנה אדם שהרי לחול אמור לא הקנין גנוב, חפץ מוכר

קונה" רשות ושינוי "יאוש למעשה אך שלו, קיד,שאינו קמא (בבא

מהגנב.א) לקונה עוברת והבעלות
הקונה  ליד הגנב מיד המעבר מדוע לכאורה, לתמוה: ויש

להשיבו? מחויב אינו והקונה החפץ, השבת חיוב את מבטל
רי"ד בתוספות רמי)ומבואר אמר ד"ה ב קיא, :(ב"ק

חיוב הוא 'והשיב' חל `iyiהחיוב ואינו גזל' 'אשר הגנב על
נחשב  הקונה גם נתייאשו לא הבעלים עוד שכל (אלא הקונה על

גנב).
התוספות עולא)והנה, אמר ד"ה א סז, אם (ב"ק הדעות שלכל כתבו

על  לבעלים הופך הקונה אין – לייאוש קדם הרשות שינוי
הרמב"ם  שיטת את לבאר יש רי"ד התוספות פי ועל החפץ,
(הקנין) הרשות' 'שינוי אם גם החפץ לקניית מועיל שהיאוש

החפץ): מן (הבעלים ליאוש קדם
רשות  שינוי ולכן כגניבה היא היאוש טרם החפץ החזקת
נכלל  לא הקונה זאת עם אבל יאוש, לאחר רק מועיל (הקנין)
עליו  חל לא ולכן גזל, לא בפועל שהרי גזל', 'אשר בהגדרת
החפצא  על 'והשיב' חיוב פקיעת עם וממילא השבה, חיוב
החפץ  את לרכוש מניעה אין שוב – הבעלים) ייאוש (בעקבות

חל. הקנין ואז
(h"t ceqi iwxt dlifbe daipb)

ה'תשע"ב  חשון כ"א שלישי יום חסר  משקל השהיית

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰Bà Búéáa ääLnL éî ìk̈¦¤©§¤§¥
ïéàå ...äOòú àìa øáBò Z øñç ì÷Lî Bà äøñç äcî Búeðça©£¦¨£¥¨¦§¨¨¥¥§Ÿ©£¤§¥

.äOòî Ba ïéà éøäL ,äæ åàì ìò ïé÷Bì¦©¨¤¤£¥¥©£¤
ה'חינוך' תרב)בספר שאין (מצוה לפי מלקות בו "ואין כתב:

ניתן, לתשלומין בהם ושקל עבר אם שאפילו ועוד מעשה. בו
מאחר  כלומר: לתשלומין". שניתן מלאו לוקין שאין נודע וכבר
שלא  כדי סייג, משום הוא בבית החסר המשקל החזקת שאיסור
והרי  במידה...", עוול... תעשו "לא על ויעבור בו לשקול יבוא
ניתן  הוא שהרי ילקה לא עצמו זה לאו על יעבור אם אפילו
יהא  בביתו המשקל החזקת של שהלאו מסתבר לא לתשלומין,

עליו. וילקה יותר חמור
לא  חסרה, מידה בעצמו שיצר מי ה'חינוך' לדעת ולכאורה,
לאו  משום רק הוא שהפטור הרמב"ם לדעת אך מלקות, יתחייב

ילקה. אכן מעשה עשה כאשר הרי מעשה, בו שאין
בכל  לוקה אינו הרמב"ם לדעת שגם להוכיח נראה אמנם

ומצה חמץ בהלכות שהרי ה"ג)אופן, חמץ (פ"א, שהמשהה כתב
עשה  שלא משום יראה' 'בל של הלאו על לוקה אינו בביתו
בפסח, חמצו או חמץ שקנה כגון מעשה עשה אם אך מעשה,
הרמב"ם  היה מעשה, כשעשה לוקה היה כאן גם ואם לוקה.
חסר  משקל העושה שאף משמע פירש שלא ומכך זאת, מפרש
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לוקה. אינו
החילוק: וטעם

ונמצא  החמץ, את שקנה מיד חל האיסור יראה' ב'בל
ואילו  מעשה, בו שיש לאו זה והרי האיסור את גורם שהמעשה

בתוך  המשקל את השהה כן אם אלא איסור אין חסר במשקל
ונמצא  עובר, אינו לאבדו מנת על מלכתחילה קנה אם אך ביתו.
אצלו, אותו שמשהה במה אלא הלאו עיקר העשייה שאין

לוקה אינו ולכן מעשה בו שאין דבר היא האזל)וההשהיה .(אבן

ה'תשע"ג  חשון כ"ב רביעי יום בדאורייתא? מועיל דרבנן קנין

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰„È·‡Â ‰ÏÈÊ‚ ˙ÂÎÏ‰dàOòå äøB÷ ìæâ̈©¨©£¨¨
úà Bì ïúBð Z âçä CBúa dòáúì äøBwä ìòa àáe ,âçä úkña§ª©¤¨¨©©©¨§¨§¨§¤¨¥¤
,èéèa äàða àìå úépzLð àìå ìéàBä Z âçä øçà ìáà ;äéîc̈¤¨£¨©©¤¨¦§Ÿ¦§©¥§Ÿ§¨¨§¦

.dîöò äøBwä úà øéæçî©£¦¤©¨©§¨
מכירת  לדוגמא: התורה? לדיני מועיל רבנן של קנין האם
אגב, קנין (כגון דרבנן בקנין המתבצעת הפסח לפני לגוי חמץ
החמץ  את להוציא דרבנן קנין מועיל האם – דעות) לכמה
ובלֿימצא  בלֿיראה איסור על יעבור שלא היהודי של מרשותו

מדאורייתא? שהוא
באריכות בזה דן צדק' סק"ג)ה'צמח תמח סי' או"ח ובין (פס"ד
זו: מהלכה הוכחה מביא הדברים

– שינוי בה נעשה שלא באופן בסוכה והניחה קורה גזל אם
עצמה, הקורה את להחזיר ועליו הגזילה נקנית לא התורה מן
את  לו ו"נותן הקורה את קונה שהגזלן היא חכמים תקנת אבל
גזולה  בסוכה חובתו ידי יוצא אדם אין התורה מן והנה, דמיה".

– לך תעשה הסוכות חג ב)"jlyn"דכתיב כז, ונמצא (סוכה .
שתקנו  'שלו'שהקנין הסוכה את להחשיב מועיל לגזלן חכמים

התורה. מן חובתו ידי בה ויוצא
בתוספות שינוי)והנה, ד"ה ב ל, ידי (סוכה יוצא שגזלן ביארו

היה  דבריהם ולפי השבים". תקנת "משום כזו בסוכה חובה
לדאורייתא  מועיל לא דרבנן קנין שלעולם לכאורה לומר אפשר

מיוחדת. תקנה יש בסוכה ורק
התוספות  לפי גם כי לומר שבהכרח צדק' ה'צמח ומבאר
שמקנה  השבים' 'תקנת שכן בדאורייתא, מועילה חכמים תקנת

חובת ידי יוצא זאת ובכל מדרבנן, רק היא הסוכה את ,dxezdלו
אף  מהני שיהיה התקינו חכמים "דאם בהכרח כן ואם
"משום  שזהו התוספות שכתבו ומה בודאי". מהני בדאורייתא
חכמים  יתקנו לא מיוחדת סיבה שללא כוונתם השבים" תקנת
השבים), תקנת (משום לתקנה סיבה יש כאשר אבל שיקנה

בדאורייתא. גם מועיל הקנין

ה'תשע"ג  חשון כ"ג חמישי יום מתי? – מכשול' תתן לא עיור 'לפני

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰øác úBð÷ì øeñà̈¦§¨¨
äOBòä ìkL .eäð÷iL éãk BéepL ìò Bãòñì øeñàå .ïìæbä ïî ìeæbä©¨¦©©§¨§¨§©£©¦§¥¤¦§¥¤¨¨¤
éðôìå' ìò øáBòå ,äøáò éøáBò éãé ÷fçî Z ïäa àöBiëå elà íéøáã§¨¦¥§©¥¨¤§©¥§¥§¥£¥¨§¥©§¦§¥

.'ìLëî ïzú àì øeò¦¥Ÿ¦¥¦§Ÿ
במשנה שנינו שביעית פירות הפקר לענין פ"ה והנה, שני (מעשר

עד מ"א) באכילה (האסורים רבעי' 'נטע הם הפירות שאם
אדמה  רגבי ידי על מיוחד סימון – ב'קוזזות' לציינם יש שייפדו)
העץ  היה אם וכן באכילה. אסור זה שעץ ויבחינו שיכירו כדי –
ולחומר  חרסים, הצבת באמצעות לסמן יש ערלה שנות בתוך

להתפורר. שיכולים אדמה ברגבי לסמנו די לא האיסור
בשביעית. – אמורים דברים במה רשב"ג: אומר כך ועל

רש"י סט,ומפרש קמא באין א)(בבא הן ובהיתר הפקר, "שהוא :
שהן  השמיטה], בשנת [לא השבוע שני בשאר אבל לאכול.
שהחשש  כיון כלומר, וימות". לרשע הלעיטהו – לגזול באים
וערלה  רבעי נטע מפירות גם ויקחו ייכשלו הגזלנים שמא הוא
לדאוג  צורך אין כי וימות', לרשע 'הלעיטהו אומרים: כך על -

לרשע.

בהלכות  כאן מדוע כן, אם לשאול: אפשר היה ולכאורה
עבירה? לעבור לגזלן מלסייע להימנע יש גזלה

המשניות בפירוש הרמב"ם שם)אכן, שני שהטעם (מעשר כותב
רבעי  נטע בה שיש שדה של במקרה הרשע את שמלעיטים
לידי  יבוא שלא לגזלן תקנה לעשות שאין "מפני הוא וערלה

גדול". יותר הגזלנות שעוון לפי מכשול,
לסייע  שאין וודאי המצבים: שני בין גדול הבדל יש ואמנם,

בדבר lefblלגזלן eilr lwiy זה ידי על אדרבה הרי כאן אבל ,
הגזלן מן לקנות reiqשאוסרים mirpen כלומר עבירה, מלעבור

וודאי  כזה ובמצב לו, כדאית תהיה לא שהגזילה לו גורמים
עוון. עוד ממנו למנוע להשתדל ומצוה שראוי

ועוד: זאת
מעשה  עושים כי ממש מכשול זה הרי הגזלן מן כשקונים
מצד  מונח המכשול רבעי ונטע ערלה בפירות אבל לו, שמסייע

הסימונים. ידי על אותו להסיר משתדלים לא רק ואנו עצמו,
dkx` ;` ,`pw 'iq c"ei `"yxdn oeilb)(113 עמ' מידה מארץ

ה'תשע"ג  חשון כ"ד שישי יום הגזילה? את להשיב הבעלים אחר לחפש הגזלן צריך מתי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰...Bøáç úà ìæBbä©¥¤£¥
ócøì áiç Z äìòîå äèeøt äåL ìò òaLð íà ...äãBäå øæç íà¦¨©§¨¦¦§©©¨¤§¨¨©§¨©¨¦§Ÿ

;íiä éiàa íä elôà ,íäì øéæçiL ãò íéìòaä øçàøákL éðtî ©©©§¨¦©¤©£¦¨¤£¦¥§¦¥©¨¦§¥¤§¨
.Bòáúì ãBò ïéàa ïðéàå ,òaLpL øçàî eLàéúð¦§¨£¥©©¤¦§©§¥¨¨¦§¨§

חייב  הודה, כך ואחר לשקר ונשבע בחיובו שכפר גזלן

אשם ולהביא חומש בתוספת הקרן את לנגזל ה,להשיב (ויקרא

והרמב"ם כאֿכו) להם". שמחזיר עד הבעלים אחר "לרדוף ועליו .
ולא  בו אמון לנגזל אין לשקר נשבע שהגזלן כיון - טעם נותן
הנגזל  אחר לחפש הגזלן על ולכן הגזילה את ממנו לתבוע ישוב

הגזילה את לו קג.א)ולהשיב קמא .(בבא
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הש"ך סק"ו)ומקשה שס"ז סי' :(חו"מ
צריך  והודה לשקר שנשבע שגזלן מבואר א) קד, (שם בגמרא
כפרה  צריך שהגזלן משום הגזילה את ולהשיב הנגזל אחר ללכת

הגזילה את שישיב עד מתכפר כתב icilואינו ומדוע הנגזל.
מפני  הבעלים... אחר "לרדוף שצריך אחר, טעם והביא הרמב"ם

לתבעו"? עוד באין ואינן שנשבע מאחר נתייאשו שכבר
התייאש. לא שהנגזל ידוע כאשר הטעמים בין מינה' ו'נפקא
עד  בידו הגזילה את להשאיר הגזלן יכול הרמב"ם טעם לפי
לפי  ואילו התייאשו. לא שהרי שלהם את ויטלו הבעלים שיבואו
יכפר  כך רק כי הנגזל אחר ללכת הגזלן צריך עדיין הגמרא טעם

חטאו. על
החשן' סק"ג)וה'קצות שסז מבאר:(סי'

אחר)התוספות ד"ה שם לשקר (ב"ק שנשבע שהגזלן חידשו
אם  רק הגזילה את לידו ולהחזיר הנגזל אחר לחפש צריך והודה

iptaהודה `lyהודה אם אבל עדים), בפני (אלא iptaהנגזל
הסכים  אלא הגזילה את ממנו לקח לא שהנגזל מכיוון – הנגזל
הנגזל  לידי להוליכה צריך אינו כפיקדון הגזלן ביד להשאירה
(בתורת  בידו עדיין שהגזילה אף מתכפר וחטאו קרבן ומביא

הגמרא ממשמעות הבין הרמב"ם אבל שם)פיקדון). אם (ב"ק שגם
הגזלן  ביד להשאירה הסכים והלה הנגזל בפני הודה הגזלן
את  לו ולהחזיר אחריו לחפש הגזלן צריך עדיין – פיקדון בתורת
מפני  הבעלים' אחר 'לרדוף שצריך לפרש הוכרח ולכן הגזילה
מאמין  הוא אין בפניו הודה שהגזלן אף כי הבעלים, שנתייאשו
בפועל. לידו הגזילה את שישיב עד כפרה כאן אין וממילא לו,

ה'תשע"ג  חשון כ"ה קודש שבת רפואי  טיפול עבור מופקע מחיר

:Ê ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰úéaî çøaL éî ïëå§¥¦¤¨©¦¥
Eì ïúBð éðàå éðøéáòä :Bì øîàå ,åéðôì úøaòî äúéäå ,íéøeñàä̈£¦§¨§¨©§Ÿ¤§¨¨§¨©©£¦¥¦©£¦¥§

.Bì éeàøä BøëO àlà Bì ïéà Z Bøéáòäå ,øðéã¦¨§¤¡¦¥¤¨§¨¨¨
בגמרא  כך על מבואר שסיכמו? כפי לשלם חייב אינו ולמה

א) קטז, בדרך (ב"ק ודיברתי בך' הייתי 'משטה לו לומר יכול כי :
שחוק.

חזקיה רבינו לדעת בדבר. ראשונים ב"ק (הובא ונחלקו במרדכי

קעד) כיון סי' להצילו חייב חברו הכי שבלאו משום הוא הטעם
הרמב"ן ואילו בסכנה, שלו)שנמצא סי' יו"ד בב"י הובא הבית, (תורת

הקבוע. מהמחיר שהפקיע משום הוא שהטעם סובר
גבוה  במחיר שנקב ברופא הטעמים בין מינה' ו'נפקא
'משטה  לומר יכול חזקיה רבנו לדעת הסכים: והחולה מהמקובל
הרמב"ן  לדעת אך לרפא, חייב והרופא מצוה זו שהרי בך' הייתי
לטעון  יכול אינו זה בנידון המחיר, בהפקעת תלוי שהדבר

ראוי. נחשב מחיר כל רפואה עבור כי הייתי' 'משטה
אסור  הדין שמצד מאחר להקשות: יש הראשונה השיטה ועל
בך', הייתי 'משטה לטעון צריך מדוע מצוה, עבור שכר ליטול

למקבל  אסור הגבוה המחיר את לתת התכוון אכן אם אפילו הרי
מצוה  שכר יטול,ליטול לא טרחתו שכר אפילו כן שאם ועוד, ?

לו? הראוי את נוטל ולמה
ה'סמ"ע' יט)ומיישב ס"ק רסד היה (סי' לא שאילו באופן מדובר :

כזה  ובאופן אחרת, בשכירות עוסק היה בהצלתו כעת עוסק
באותו  אחר רווח ממנו נמנע כי מצוה קיום על שכר ליטול מותר
מאחר  ממלאכה, בטל היה אם אפילו ועוד, בטלה'). ('שכר זמן
שיפטר  הדין מן אינו קבוע, מחיר יש בנהר ההעברה שלעצם
ממונו, הצלת או גופו צורך יש זו שבהעברה משום זה ממחיר
שכר  ליטול אסור קצוב מחיר לו אין עצמו שמצד דבר על ורק

מצוה.
אפרים' טו)וה'מחנה סימן שכירות בלבו (הל' גמר אכן אם כי כתב

איסור  על עובר שהמקבל אף לתת חייב שהתנה, מה את לתת
כי  לטעון שיכול משום רק הוא הטעם ולכן מצוה, שכר נטילת
לכך  התכוון לא זאת, לעשות חייב הלה היה הכי שבלאו מאחר
ואינו  לתת בדעתו גמר בוודאי טרחתו שכר כדי אך מלכתחילה,

מכך. פטור
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לוקה. אינו
החילוק: וטעם

ונמצא  החמץ, את שקנה מיד חל האיסור יראה' ב'בל
ואילו  מעשה, בו שיש לאו זה והרי האיסור את גורם שהמעשה

בתוך  המשקל את השהה כן אם אלא איסור אין חסר במשקל
ונמצא  עובר, אינו לאבדו מנת על מלכתחילה קנה אם אך ביתו.
אצלו, אותו שמשהה במה אלא הלאו עיקר העשייה שאין

לוקה אינו ולכן מעשה בו שאין דבר היא האזל)וההשהיה .(אבן

ה'תשע"ג  חשון כ"ב רביעי יום בדאורייתא? מועיל דרבנן קנין

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰„È·‡Â ‰ÏÈÊ‚ ˙ÂÎÏ‰dàOòå äøB÷ ìæâ̈©¨©£¨¨
úà Bì ïúBð Z âçä CBúa dòáúì äøBwä ìòa àáe ,âçä úkña§ª©¤¨¨©©©¨§¨§¨§¤¨¥¤
,èéèa äàða àìå úépzLð àìå ìéàBä Z âçä øçà ìáà ;äéîc̈¤¨£¨©©¤¨¦§Ÿ¦§©¥§Ÿ§¨¨§¦

.dîöò äøBwä úà øéæçî©£¦¤©¨©§¨
מכירת  לדוגמא: התורה? לדיני מועיל רבנן של קנין האם
אגב, קנין (כגון דרבנן בקנין המתבצעת הפסח לפני לגוי חמץ
החמץ  את להוציא דרבנן קנין מועיל האם – דעות) לכמה
ובלֿימצא  בלֿיראה איסור על יעבור שלא היהודי של מרשותו

מדאורייתא? שהוא
באריכות בזה דן צדק' סק"ג)ה'צמח תמח סי' או"ח ובין (פס"ד
זו: מהלכה הוכחה מביא הדברים

– שינוי בה נעשה שלא באופן בסוכה והניחה קורה גזל אם
עצמה, הקורה את להחזיר ועליו הגזילה נקנית לא התורה מן
את  לו ו"נותן הקורה את קונה שהגזלן היא חכמים תקנת אבל
גזולה  בסוכה חובתו ידי יוצא אדם אין התורה מן והנה, דמיה".

– לך תעשה הסוכות חג ב)"jlyn"דכתיב כז, ונמצא (סוכה .
שתקנו  'שלו'שהקנין הסוכה את להחשיב מועיל לגזלן חכמים

התורה. מן חובתו ידי בה ויוצא
בתוספות שינוי)והנה, ד"ה ב ל, ידי (סוכה יוצא שגזלן ביארו

היה  דבריהם ולפי השבים". תקנת "משום כזו בסוכה חובה
לדאורייתא  מועיל לא דרבנן קנין שלעולם לכאורה לומר אפשר

מיוחדת. תקנה יש בסוכה ורק
התוספות  לפי גם כי לומר שבהכרח צדק' ה'צמח ומבאר
שמקנה  השבים' 'תקנת שכן בדאורייתא, מועילה חכמים תקנת

חובת ידי יוצא זאת ובכל מדרבנן, רק היא הסוכה את ,dxezdלו
אף  מהני שיהיה התקינו חכמים "דאם בהכרח כן ואם
"משום  שזהו התוספות שכתבו ומה בודאי". מהני בדאורייתא
חכמים  יתקנו לא מיוחדת סיבה שללא כוונתם השבים" תקנת
השבים), תקנת (משום לתקנה סיבה יש כאשר אבל שיקנה

בדאורייתא. גם מועיל הקנין

ה'תשע"ג  חשון כ"ג חמישי יום מתי? – מכשול' תתן לא עיור 'לפני

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰øác úBð÷ì øeñà̈¦§¨¨
äOBòä ìkL .eäð÷iL éãk BéepL ìò Bãòñì øeñàå .ïìæbä ïî ìeæbä©¨¦©©§¨§¨§©£©¦§¥¤¦§¥¤¨¨¤
éðôìå' ìò øáBòå ,äøáò éøáBò éãé ÷fçî Z ïäa àöBiëå elà íéøáã§¨¦¥§©¥¨¤§©¥§¥§¥£¥¨§¥©§¦§¥

.'ìLëî ïzú àì øeò¦¥Ÿ¦¥¦§Ÿ
במשנה שנינו שביעית פירות הפקר לענין פ"ה והנה, שני (מעשר

עד מ"א) באכילה (האסורים רבעי' 'נטע הם הפירות שאם
אדמה  רגבי ידי על מיוחד סימון – ב'קוזזות' לציינם יש שייפדו)
העץ  היה אם וכן באכילה. אסור זה שעץ ויבחינו שיכירו כדי –
ולחומר  חרסים, הצבת באמצעות לסמן יש ערלה שנות בתוך

להתפורר. שיכולים אדמה ברגבי לסמנו די לא האיסור
בשביעית. – אמורים דברים במה רשב"ג: אומר כך ועל

רש"י סט,ומפרש קמא באין א)(בבא הן ובהיתר הפקר, "שהוא :
שהן  השמיטה], בשנת [לא השבוע שני בשאר אבל לאכול.
שהחשש  כיון כלומר, וימות". לרשע הלעיטהו – לגזול באים
וערלה  רבעי נטע מפירות גם ויקחו ייכשלו הגזלנים שמא הוא
לדאוג  צורך אין כי וימות', לרשע 'הלעיטהו אומרים: כך על -

לרשע.

בהלכות  כאן מדוע כן, אם לשאול: אפשר היה ולכאורה
עבירה? לעבור לגזלן מלסייע להימנע יש גזלה

המשניות בפירוש הרמב"ם שם)אכן, שני שהטעם (מעשר כותב
רבעי  נטע בה שיש שדה של במקרה הרשע את שמלעיטים
לידי  יבוא שלא לגזלן תקנה לעשות שאין "מפני הוא וערלה

גדול". יותר הגזלנות שעוון לפי מכשול,
לסייע  שאין וודאי המצבים: שני בין גדול הבדל יש ואמנם,

בדבר lefblלגזלן eilr lwiy זה ידי על אדרבה הרי כאן אבל ,
הגזלן מן לקנות reiqשאוסרים mirpen כלומר עבירה, מלעבור

וודאי  כזה ובמצב לו, כדאית תהיה לא שהגזילה לו גורמים
עוון. עוד ממנו למנוע להשתדל ומצוה שראוי

ועוד: זאת
מעשה  עושים כי ממש מכשול זה הרי הגזלן מן כשקונים
מצד  מונח המכשול רבעי ונטע ערלה בפירות אבל לו, שמסייע

הסימונים. ידי על אותו להסיר משתדלים לא רק ואנו עצמו,
dkx` ;` ,`pw 'iq c"ei `"yxdn oeilb)(113 עמ' מידה מארץ

ה'תשע"ג  חשון כ"ד שישי יום הגזילה? את להשיב הבעלים אחר לחפש הגזלן צריך מתי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰...Bøáç úà ìæBbä©¥¤£¥
ócøì áiç Z äìòîå äèeøt äåL ìò òaLð íà ...äãBäå øæç íà¦¨©§¨¦¦§©©¨¤§¨¨©§¨©¨¦§Ÿ

;íiä éiàa íä elôà ,íäì øéæçiL ãò íéìòaä øçàøákL éðtî ©©©§¨¦©¤©£¦¨¤£¦¥§¦¥©¨¦§¥¤§¨
.Bòáúì ãBò ïéàa ïðéàå ,òaLpL øçàî eLàéúð¦§¨£¥©©¤¦§©§¥¨¨¦§¨§

חייב  הודה, כך ואחר לשקר ונשבע בחיובו שכפר גזלן

אשם ולהביא חומש בתוספת הקרן את לנגזל ה,להשיב (ויקרא

והרמב"ם כאֿכו) להם". שמחזיר עד הבעלים אחר "לרדוף ועליו .
ולא  בו אמון לנגזל אין לשקר נשבע שהגזלן כיון - טעם נותן
הנגזל  אחר לחפש הגזלן על ולכן הגזילה את ממנו לתבוע ישוב

הגזילה את לו קג.א)ולהשיב קמא .(בבא
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הש"ך סק"ו)ומקשה שס"ז סי' :(חו"מ
צריך  והודה לשקר שנשבע שגזלן מבואר א) קד, (שם בגמרא
כפרה  צריך שהגזלן משום הגזילה את ולהשיב הנגזל אחר ללכת

הגזילה את שישיב עד מתכפר כתב icilואינו ומדוע הנגזל.
מפני  הבעלים... אחר "לרדוף שצריך אחר, טעם והביא הרמב"ם

לתבעו"? עוד באין ואינן שנשבע מאחר נתייאשו שכבר
התייאש. לא שהנגזל ידוע כאשר הטעמים בין מינה' ו'נפקא
עד  בידו הגזילה את להשאיר הגזלן יכול הרמב"ם טעם לפי
לפי  ואילו התייאשו. לא שהרי שלהם את ויטלו הבעלים שיבואו
יכפר  כך רק כי הנגזל אחר ללכת הגזלן צריך עדיין הגמרא טעם

חטאו. על
החשן' סק"ג)וה'קצות שסז מבאר:(סי'

אחר)התוספות ד"ה שם לשקר (ב"ק שנשבע שהגזלן חידשו
אם  רק הגזילה את לידו ולהחזיר הנגזל אחר לחפש צריך והודה

iptaהודה `lyהודה אם אבל עדים), בפני (אלא iptaהנגזל
הסכים  אלא הגזילה את ממנו לקח לא שהנגזל מכיוון – הנגזל
הנגזל  לידי להוליכה צריך אינו כפיקדון הגזלן ביד להשאירה
(בתורת  בידו עדיין שהגזילה אף מתכפר וחטאו קרבן ומביא

הגמרא ממשמעות הבין הרמב"ם אבל שם)פיקדון). אם (ב"ק שגם
הגזלן  ביד להשאירה הסכים והלה הנגזל בפני הודה הגזלן
את  לו ולהחזיר אחריו לחפש הגזלן צריך עדיין – פיקדון בתורת
מפני  הבעלים' אחר 'לרדוף שצריך לפרש הוכרח ולכן הגזילה
מאמין  הוא אין בפניו הודה שהגזלן אף כי הבעלים, שנתייאשו
בפועל. לידו הגזילה את שישיב עד כפרה כאן אין וממילא לו,

ה'תשע"ג  חשון כ"ה קודש שבת רפואי  טיפול עבור מופקע מחיר

:Ê ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰úéaî çøaL éî ïëå§¥¦¤¨©¦¥
Eì ïúBð éðàå éðøéáòä :Bì øîàå ,åéðôì úøaòî äúéäå ,íéøeñàä̈£¦§¨§¨©§Ÿ¤§¨¨§¨©©£¦¥¦©£¦¥§

.Bì éeàøä BøëO àlà Bì ïéà Z Bøéáòäå ,øðéã¦¨§¤¡¦¥¤¨§¨¨¨
בגמרא  כך על מבואר שסיכמו? כפי לשלם חייב אינו ולמה

א) קטז, בדרך (ב"ק ודיברתי בך' הייתי 'משטה לו לומר יכול כי :
שחוק.

חזקיה רבינו לדעת בדבר. ראשונים ב"ק (הובא ונחלקו במרדכי

קעד) כיון סי' להצילו חייב חברו הכי שבלאו משום הוא הטעם
הרמב"ן ואילו בסכנה, שלו)שנמצא סי' יו"ד בב"י הובא הבית, (תורת

הקבוע. מהמחיר שהפקיע משום הוא שהטעם סובר
גבוה  במחיר שנקב ברופא הטעמים בין מינה' ו'נפקא
'משטה  לומר יכול חזקיה רבנו לדעת הסכים: והחולה מהמקובל
הרמב"ן  לדעת אך לרפא, חייב והרופא מצוה זו שהרי בך' הייתי
לטעון  יכול אינו זה בנידון המחיר, בהפקעת תלוי שהדבר

ראוי. נחשב מחיר כל רפואה עבור כי הייתי' 'משטה
אסור  הדין שמצד מאחר להקשות: יש הראשונה השיטה ועל
בך', הייתי 'משטה לטעון צריך מדוע מצוה, עבור שכר ליטול

למקבל  אסור הגבוה המחיר את לתת התכוון אכן אם אפילו הרי
מצוה  שכר יטול,ליטול לא טרחתו שכר אפילו כן שאם ועוד, ?

לו? הראוי את נוטל ולמה
ה'סמ"ע' יט)ומיישב ס"ק רסד היה (סי' לא שאילו באופן מדובר :

כזה  ובאופן אחרת, בשכירות עוסק היה בהצלתו כעת עוסק
באותו  אחר רווח ממנו נמנע כי מצוה קיום על שכר ליטול מותר
מאחר  ממלאכה, בטל היה אם אפילו ועוד, בטלה'). ('שכר זמן
שיפטר  הדין מן אינו קבוע, מחיר יש בנהר ההעברה שלעצם
ממונו, הצלת או גופו צורך יש זו שבהעברה משום זה ממחיר
שכר  ליטול אסור קצוב מחיר לו אין עצמו שמצד דבר על ורק

מצוה.
אפרים' טו)וה'מחנה סימן שכירות בלבו (הל' גמר אכן אם כי כתב

איסור  על עובר שהמקבל אף לתת חייב שהתנה, מה את לתת
כי  לטעון שיכול משום רק הוא הטעם ולכן מצוה, שכר נטילת
לכך  התכוון לא זאת, לעשות חייב הלה היה הכי שבלאו מאחר
ואינו  לתת בדעתו גמר בוודאי טרחתו שכר כדי אך מלכתחילה,

מכך. פטור

אגרות קודש

 ב"ה,  ל' כסלו, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה חיים אבא שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מד' חנוכה.

ובמ"ש אודות מנהגים קשורים בבר מצוה, - לא שמעתי בזה הוראות, לבד הנדפס בהיום יום*, אשר 

מתחילים להניח תפילין שני חדשים קודם, שבועות אחדים בלא ברכה, וכשמתרגל בהנחתם, בברכה, וישאל 

אצל אנ"ש שאולי ידוע להם איך שנהגו בזה במקומם במדינתנו לפנים.

כן מהנכון לחזור - הברמ"צ המאמר ד"ה איתא במדרש תהלים, וקל ללמדו בעל פה, וגם בנו יעשה כן.

אקוה שהשתתף בהתועדות דיום הבהיר י"ט כסלו, ויהי רצון שיהי' רישומו ניכר בכל השנה כולה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



daipbסד zekld - oeygxn h"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyb"ryz'd oeygxn d"kÎh"i -

ה'תשע"ג  מרחשון י"ט ראשון יום

dapB zFkld¦§§¥¨
מצוֹות  וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָיׁש
ּדין  (ב) ממֹון; לגנב ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹֹלא

יע  ׁשּלא (ד) הּמׁשקלֹות; עם הּמאזנים לצּדק (ג) ׂשה הּגּנב; ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ
ואבן  אבן לאדם יהיה ׁשּלא (ה) ּובּמׁשקלֹות; ּבּמּדֹות ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹעול
ׁשּלא  (ו) ּבהן; ונֹותן לֹוקח ׁשאינֹו ּפי על אף ואיפה, ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאיפה
– אּלּו מצוֹות ּובאּור נפׁשֹות. לגנב ׁשּלא (ז) ּגבּול; ְְְְִִִֵֵֶַָֹֹיּסיג

אּלּו. ּבפרקים
daipbzekld

ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
לא ‡. על עֹובר - ומעלה ּפרּוטה מּׁשוה ממֹון הּגֹונב ְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכל

"לא ׁשּנאמר: לאו (תגנב)}ּתגנבּו"{תעׂשה, על לֹוקין ואין . ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
ּתֹורה  אֹותֹו חּיבה - ׁשהּגּנב לתׁשלּומין; נּתן ׁשהרי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָזה,

ממֹון הּגֹונב אֹו יׂשראל, ממֹון הּגֹונב ואחד ּגֹוי [של]לׁשּלם. ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
את  הּגֹונב ואחד הּגדֹול, את הּגֹונב ואחד זרה; עבֹודה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעֹובד

ַָָהּקטן.
ׁשהּוא ·. ּכל לגנב ׂשחֹוק,אסּור ּדר לגנב ואסּור ּתֹורה. ּדין , ְְְְִִִֶֶֶָָָָֹֹ

הּכל  - לׁשּלם מנת על לגנב אֹו להחזיר, מנת על לגנב ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָֹֹֹאֹו
.ּבכ עצמֹו ירּגיל ׁשּלא ְְְִֶַַָָֹאסּור,

ּב‚. אדם ממֹון הּלֹוקח זה ּגּנב? הּוא ואין איזה סתר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ולקח  חברֹו ּכיס לתֹו ידֹו הּפֹוׁשט ּכגֹון יֹודעין, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָהּבעלים
אם  אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן רֹואין; הּבעלים ואין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמעֹותיו
ּגזלן  אּלא ּגּנב זה אין יד, ּובחזק ּובפרהסיה ּבגלּוי ;לקח ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּגנב מזּין ליסטיס ,אינֹו[בסתר]לפיכ אּלא (גנב)}ּגזלן {- ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻ
ׁשּגנב.(גזלן)}ּגּנב { ּבׁשעה יֹודעים ׁשהּבעלים ּפי על אף , ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשנים „. לׁשּלם חּיב ׁשּגנב, ּכׁשרים עדים עליו ׁשהעידּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּגּנב

אֹו חמֹור ּגנב ׁשנים; מׁשּלם ּדינר, ּגנב אם הּגנבה; ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָלבעל
ּכׁשעּור  מפסיד נמצא ּבדמיה. ׁשנים מׁשּלם ּגמל, אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּכסּות

חברֹו. את לחּסר ְֲִֵֵֵֶֶַׁשּבּקׁש
ּופטּור ‰. הּקרן, את מׁשּלם - ׁשּגנב מעצמֹו ׁשהֹודה ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּגּנב

הּכפל  ׁשנים",מן יׁשּלם אלהים, ירׁשיעּון "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹ
לכל  הּדין והּוא ׁשנים. יׁשּלם עצמֹו את הּמרׁשיע ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֹלא

ּפטּור. ּבהן ׁשהּמֹודה ְֶֶֶַַָָָהּקנסֹות,
.Â את ׁשהּגֹונב וׁשֹור; מּׂשה חּוץ ּבּכל, נֹוהגין כפל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּתׁשלּומי

וט  הּׁשֹור, את אֹו הּׂשה הּׂשה על מׁשּלם - מכר אֹו בח ְְֵֶֶֶַַַַַַַָָ
חמּׁשה. ּתׁשלּומי הּׁשֹור ועל ארּבעה, ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָּתׁשלּומי

.Ê ּתׁשלּומי לׁשּלם חּיבין ׁשּגנבּו, האּׁשה ואחד האיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאחד
וחמּׁשה  ארּבעה ותׁשלּומי לּהכפל ׁשאין איׁש אׁשת היתה . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבעלּה, ימּות אֹו ׁשּתתּגרׁש עד חֹוב עליה הּכפל הרי - ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלׁשּלם
מּמּנה. נפרעין ּדין ְִִִִֵֶָָּובית

.Á הּגנּוב ּדבר ּומחזירין הּכפל, מן ּפטּור - ׁשּגנב ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָוקטן

לאחר מּמּנּו ואפּלּו הּקרן, אף לׁשּלם חּיב אינֹו - אּבדֹו ואם ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
ְִִֶׁשהגּדיל.

.Ë ׁשאין - ּפטּורין ּובעליו הּכפל. מן ּפטּור ׁשּגנב, ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהעבד
ׁשּיׁש מּפני ממ ֹונֹו, ׁשהן ּפי על אף עבדיו, נזקי על חּיב ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאדם

לׁשמרן  יכֹול ואינֹו ּדעת, ילּבהן רּבֹו, יכעיסּנּו ׁשאם ; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
נׁשּתחרר  נזקין. מּׁשאר ּבזה וכּיֹוצא ּדינר, ּבאלף ּגדיׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוידליק

הּכפל. את לׁשּלם חּיב ְֵֶֶֶֶֶַַַָָהעבד,
.È ּכח ּכפי הּגנבה על הּקטּנים את להּכֹות ּדין לבית ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹראּוי

ּבּה רגילין יהיּו ׁשּלא ּכדי נזקין.הּקטן, ׁשאר הּזיקּו אם וכן ; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּכדי  רּבה, מּכה ׁשהּזיקּו אֹו ׁשּגנבּו העבדים את מּכין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכן

להּזיק. מׁשּלחת ידם יהיּו ְְְִִֶַַַָָֹֻׁשּלא
.‡È ּכבׂשה ּכגֹון מאליה, והׁשּביחה הּגּנב ּביד הּגנבה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיתה

ּוגז  ולדֹותיה;ׁשּילדה, ואת ּגּזֹותיה ואת אֹותּה, מׁשּלם - זּה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
הּגנבה  ּכׁשעת מׁשּלם ּוגזזּה, ילדה יאּוׁש אחר הֹוציא ואם . ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

הּׁשבח  הרי - אֹותּה ׁשּפּטם ּכגֹון והׁשּביחּה, הֹוצאֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעליה
הּכפל, עם הּגנבה ּוכׁשּמחזיר יאּוׁש; לפני אפּלּו ּגּנב, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשל

הּכפל. מן לֹו מחּׁשבין אֹו הּבעלים, מן הּׁשבח ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָנֹוטל
.·È חֹוזרת - נׁשּתּנת ולא הּגּנב ּביד ׁשהיא עצמּה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּגנבה

יאּוׁש לאחר ּבין יאּוׁש לפני ּבין יאּוׁש,לבעליה, ׁשאחר אּלא ; ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
קניּה - הּגּנב ּביד הּגנבה נׁשּתּנת ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּגּנב ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָהּׁשבח

אּלא [קנאה] מׁשּלם ואינֹו יאּוׁש; לפני ואפּלּו ׁשבחּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוקנה
ִָּדמים.

.‚È מׁשּלם - והכחיׁשה ׁשמנה אֹו והׁשמינה, ּכחּוׁשה ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָּגנב
הּגנבה  ּכׁשעת וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו כפל .ּתׁשלּומי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּתׁשלּומי  מׁשּלם - ׁשֹור ונעׂשה עגל איל, ונעׂשה טלה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּגנב
נעׂשה  - ׁשהגּדיל אחר מכרֹו אֹו טבחֹו הּגנבה; ּכׁשעת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָכפל
ואינֹו מֹוכר, הּוא וׁשּלֹו טֹובח הּוא וׁשּלֹו וקנהּו, ּבידֹו, ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשּנּוי

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי ְְְֲִֵֵַַַַָָָמׁשּלם
.„È היה הּגנבה ּובׁשעת ּבהן, וכּיֹוצא ּכלי אֹו ּבהמה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּגנב

ועכׁש ארּבעה, -ׁשוה ׁשנים ׁשוה ּבּדין עמידה ּבׁשעת ו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
ארּבעה  אֹו כפל ותׁשלּומי הּגנבה, ּכׁשעת קרן ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמׁשּלם
ׁשנים, הּגנבה ּבׁשעת ׁשוה היה ּבּדין. עמידה ּכׁשעת ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָוחמּׁשה
ׁשּבר  אֹו מכר אֹו ׁשחט אם - ארּבעה ּבּדין עמידה ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָּובׁשעת
וחמּׁשה  ארּבעה אֹו כפל ּתׁשלּומי מׁשּלם אּבדֹו, אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּכלי
הּכלי  אבד אֹו הּבהמה מתה ואם ּבּדין; העמדה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּכׁשעת

הּגנבה  ּכׁשעת כפל ּתׁשלּומי מׁשּלם .מאליו, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
.ÂË נפחת אֹו נׁשּבר אֹו ּפחתֹו, אֹו וׁשּברֹו ּכלי ׁשּגנב ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָמי

ׁשוה  היה ּכּמה רֹואין אּלא הּפחת, לֹו ׁשמין אין - ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָמאליו
יהיה  הּׁשבּור והּכלי ּבדמיו, ׁשנים לבעלים ּומׁשּלם ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּכלי,

הּכלי לּגּנב  לּטל הּבעלים רצּו ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ
להם. ׁשֹומעין - והּכפל הּפחת להם ויׁשּלם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשבּור,

.ÊË ּפי על אף - הּבעלים יאּוׁש לפני מכר אֹו וטבח ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָהּגֹונב
- הּלֹוקח מּיד ּבעצמּה חֹוזרת הּגנבה והרי לֹוקח, קנה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּלא

וחמּׁשה  ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם זה לֹומר הרי צרי ואין ; ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
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ּתׁשלּומי  מׁשּלם ׁשהּוא יאּוׁש, לאחר מכר אֹו טבח ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָאם
הּלֹוקח. וקנה ּבמעׂשיו הֹועיל ׁשהרי וחמּׁשה, ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָארּבעה

.ÊÈ הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף - הּגּנב מאחר אינֹוהּגֹונב , ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
ּתׁשלּומי  מׁשּלם אינֹו ּומכר, טבח ואם כפל; ּתׁשלּומי ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמׁשּלם
ּדין  ׁשהרי מׁשּלם, אינֹו הראׁשֹון לּגּנב וחמּׁשה. ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָארּבעה

ּבעיניה לחזר הּזאת שהיא]הּבהמה קנאּהלּבע [כמו ולא לים, ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ארּבעה  אֹו הּכפל לׁשּלם חּיב אינֹו לּבעלים ולא ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּגּנב;

מרׁשּותן. ּגנב לא ׁשהרי ְֲֲִֵֵֶַַָָָֹוחמּׁשה,
.ÁÈ ּתׁשלּומי מׁשּלם - הּטבח וגנב אחר ּגּנב ּובא וטבח, ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָּגנב

הראׁשֹון  וגּנב מעׂשה; ּבׁשּנּוי קנה ׁשהרי הראׁשֹון, לּגּנב ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָכפל
וחמּׁשה  ארּבעה ּתׁשלּומי וגנב .מׁשּלם אחר ּובא ּומכר, ּגנב ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָ

מׁשּלם  הראׁשֹון הרי - הּבעלים נתיאׁשּו אם - הּלֹוקח ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָמן
כפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם הּׁשני והּגּנב וחמּׁשה, ארּבעה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּתׁשלּומי
הּקרן  אּלא מׁשּלם האחרֹון אין הּבעלים, נתיאׁשּו לא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹואם

ְִַּבלבד.

ב  ¤¤ּפרק
מׁשּלם ‡. אינֹו - הקּדׁש נכסי ׁשּגנב אֹו הּגֹוי, את ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהּגֹונב

ּבלבד  הּקרן -אּלא לרעהּו" ׁשנים "יׁשּלם ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
הּגֹונב  וכן לגֹוי. ולא "לרעהּו" להקּדׁש, ולא ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַֹֹ"לרעהּו"
קדׁשי  ּבין קּלים קדׁשים ּבין - ּבעליהן מּבית ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָקדׁשים

ּבאחריּותן חּיבין הּבעלים ׁשאין קדׁשים ּבין [להביא קדׁשים, ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
תחתן] הרי אחר - ּבאחריּותן חּיבין ׁשהּבעלים קדׁשים ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבין

מ  ּפטּור ׁשּנאמר:זה וחמּׁשה, ארּבעה ּומּתׁשלּומי הּכפל ן ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הקּדׁש. מּבית ולא האיׁש", מּבית ְְְִִִֵֵֵֶַָֹֻ"וגּנב

מׁשּלם ·. אינֹו וקרקעֹות, ּוׁשטרֹות עבדים הּגֹונב ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָוכן
כפל  ּבמּטלטלין ּתׁשלּומי אּלא הּכפל הּתֹורה חּיבה ׁשּלא ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

שווים]ׁשּגּופן עצמן חמֹור,[הם על ׁשֹור, "על ׁשּנאמר: ממֹון, ֱֲֶֶֶַַַָָ
לּקרקעֹות, הּקׁשּו העבדים אבל ׂשלמה"; על ׂשה, ְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָֻעל
ּגּופן  אין והּׁשטרֹות לבניכם", אתם "והתנחלּתם ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

ָממֹון.
מׁשּלם ‚. ׁשּיּפדה, קדם חברֹו ׁשל חמֹור ּפטר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹהּגֹונב

ראּוי  ׁשּלֹו, עכׁשו ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף לּבעלים; כפל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּתׁשלּומי
ׁשּיּפדה  לאחר לֹו להיֹותֹו .הּוא ְְִִֶֶַַָ

טבלֹו„. הופרשו]הּגֹונב שלא ואכלֹו,[פירות חברֹו ׁשל ְֲֲִֵֵֶַַָ
לֹו מׁשּלם ואכלֹו, חלּבֹו ּגנב  אם וכן טבלֹו. ּדמי לֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָמׁשּלם

חלּבֹו. ְְֵֶּדמי
אינֹו‰. ׁשהפריׁשּוה, הּיׂשראלּיים מּבעליה ּתרּומה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּגנב

הניה  טֹובת אּלא ּבּה להם ׁשאין כפל; ּתׁשלּומי ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמׁשּלם
ליתנה] כהן לאיזה לבחור אינּה[שביכולתם הניה וטֹובת ,ְֲֵַָָָ

ָממֹון.
.Â מ מכר הּגֹונב אֹו וטבח אביו, -ּׁשל אביו מת ּכ ואחר , ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

לֹו לאחיו]מׁשּלם ומשלם שלו, החלק את ּתׁשלּומי [מנכה ְְֵֵַַ
- מכר אֹו טבח ּכ ואחר אביו, מת ואם וחמּׁשה. ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָארּבעה
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו כפל, ּתׁשלּומי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמׁשּלם
ּתׁשלּומי  מׁשּלם - הקּדיׁש ּכ ואחר מכר, אֹו וטבח ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָּגנב
אף  - מכר אֹו טבח ּכ ואחר הקּדיׁש, ואם וחמּׁשה; ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָָָארּבעה

ואינֹו כפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם - קּלים קדׁשים ׁשהקּדיׁשן ּפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעל
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי אמּורים?מׁשּלם ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

אינֹו יאּוׁש, לפני הקּדיׁש אם אבל יאּוׁש. אחר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָּבׁשהקּדיׁש
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם מכר, אֹו טבח ואם ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָקדֹוׁש;

.Ê לפי קדֹוׁש, אינֹו - הּגּנב ּבבית והּוא הּבעלים, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָהקּדיׁשּו
אֹו טבח ואם נתיאׁשּו; ׁשּלא ּפי על ואף ּברׁשּותן, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
וחמּׁשה  ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - הקּדׁשן אחר אפּלּו .מכר, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

.Áוהּנֹוחר ּבידֹו, ונתנּבלה בכלי הּׁשֹוחט בדקירה [ממית ְְְְְִֵֵַַַָָ
והמעּקרמשחית] והוושט], כפל [הקנה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ְְְְֵֵֵֶֶַַַַ

ׁשּנמצא  אֹו לכלבים, אֹו לרפּואה, ׁשחט אם אבל ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָּבלבד.
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּבעזרה ׁשּׁשחטֹו אֹו ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָטרפה,

ּבהניה,וחמּׁשה  אסּורין ּבעזרה ׁשּנׁשחטּו ׁשחּלין ּפי על אף ; ְֲֲֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
ּתׁשלּומי  לׁשּלם חּיב זה הרי מּדבריהם, ואּסּורן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהֹואיל

וחמּׁשה. ְֲִַַָָָארּבעה
.Ë אחר ּומּמין הּׂשה מן הּבא ּכלאים הּגֹונב ׁשּגנב וכן אֹו , ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

קּטעת אֹו ּבהמת [ברגלה]טרפה, אֹו ס ֹומה, אֹו חּגרת, אֹו , ְֱִִֵֶֶֶַַַָָ
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּומכר וטבח ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֻהּׁשּתפין,

.È,וטבח לטּבח לאחר ׁשּנתן אֹו ּבמּתנה, לאחר ונתן ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹּגנב
והּקיף ּגנב האחר, ּומכר לֹו למּכר לאחר ׁשּנתן [מכר אֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

בהקפה] ּבהּקפֹוהגניבה ּופרע ּגנב והחליף, ּגנב [פרע , ְְְִֵֶֶַַַָָָ
בהקפה] קניה סבלֹונֹותבגניבה ׁשּׁשלחֹו אֹו לבית [מתנות], ְְְִֵֶָ

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָחמיו
.‡Èּובתֹו יֹום, ׁשלׁשים לאחר לּלֹוקח והקנה ּומכר, ְְְְְִִֵַַַַַַָָָֹּגנב

ּכפל  אּלא מׁשּלם אינֹו - הּגּנב הּכר יֹום חּוץ ׁשלׁשים מכרֹו . ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ּדבר  ׁשל ּכללֹו רגלֹו, אֹו מּידֹו חּוץ אֹו ׁשּבֹו, מּמאה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמאחד

הּנּתר ּדבר ּבֹו ׁשּׁשּיר ּפטּור [באכילה]- - ּבׁשחיטה עּמֹו ְִִִִִֵֶַָָָָָ
חּוץ  אֹו מּגּזתֹו, חּוץ מכרֹו ואם וחמּׁשה. ארּבעה ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָמּתׁשלּומי

נּתרים מ  אּלּו ׁשאין וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב - ּקרניו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ּבׁשחיטה. ְִִִָעּמֹו

.·È חּוץ ׁשּמכרּה אֹו מכרּה, ּכ ואחר אבר, מּמּנה וקטע ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּגנב
מלאכתה]מּמלאכּתּה יֹום [רווח מּׁשלׁשים חּוץ ׁשּמכרּה אֹו , ְְְְִִִֶַָָָֹ

אין  ּתפׂש- ואם וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי מּמּנּו מֹוציאין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
מּידֹו. מֹוציאין אין ִִִִֵַָָהּנּזק,

.‚È ארּבעה מּתׁשלּומי ּפטּור - ׁשּתפּות ּבֹו לֹו והיתה ְְְְְִֵַַָָָָָָָָֻמכרּה,
.וחמּׁשה  ֲִַָ

.„Èחברֹו מּדעת מכר אֹו מהן, אחד טבח אם ׁשּגנבּו, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּתפין
מּדעת  ׁשּלא עׂשה ואם וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלמין -ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ

ּבכפל  וחּיבין וחמּׁשה, ארּבעה מּתׁשלּומי ּפטּורין - .חברֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
.ÂË מה לֹו ּתן 'צא הּדּינין: לֹו ואמרּו ּבּדין, ועמד ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָּגנב

מּתׁשלּומי  ּפטּור - מכר אֹו טבח ּכ ואחר ויצא ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָּׁשּגנבּת',
אֹו וטבח לֹו', לּתן אּתה 'חּיב לֹו: אמרּו וחמּׁשה. ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָארּבעה
וחמּׁשה  ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב זה הרי - ּכ אחר ;מכר ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
ּבגנבתֹו. הּוא עֹומד עדין עליו, הּדין חתכּו ולא ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹהֹואיל

.ÊËהוא]הּגֹונב הֹואיל [בחצר]ּברׁשּות[ועדיין - הּבעלים ְְִִִֵַַָ
טבח  אם וכן הּכפל; מן ּפטּור ּברׁשּותן, היא עדין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּגנבה
נתחּיב  - הּגנבה הגּביּה ואם ּפטּור. ּברׁשּותן, ׁשם ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָּומכר

הֹוציאּה לא ׁשעדין ּפי על אף ּגֹונב, הּבעלים.מּׁשּום מרׁשּות ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
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ּתׁשלּומי  מׁשּלם ׁשהּוא יאּוׁש, לאחר מכר אֹו טבח ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָאם
הּלֹוקח. וקנה ּבמעׂשיו הֹועיל ׁשהרי וחמּׁשה, ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָארּבעה

.ÊÈ הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף - הּגּנב מאחר אינֹוהּגֹונב , ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
ּתׁשלּומי  מׁשּלם אינֹו ּומכר, טבח ואם כפל; ּתׁשלּומי ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמׁשּלם
ּדין  ׁשהרי מׁשּלם, אינֹו הראׁשֹון לּגּנב וחמּׁשה. ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָארּבעה

ּבעיניה לחזר הּזאת שהיא]הּבהמה קנאּהלּבע [כמו ולא לים, ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ארּבעה  אֹו הּכפל לׁשּלם חּיב אינֹו לּבעלים ולא ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּגּנב;

מרׁשּותן. ּגנב לא ׁשהרי ְֲֲִֵֵֶַַָָָֹוחמּׁשה,
.ÁÈ ּתׁשלּומי מׁשּלם - הּטבח וגנב אחר ּגּנב ּובא וטבח, ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָּגנב

הראׁשֹון  וגּנב מעׂשה; ּבׁשּנּוי קנה ׁשהרי הראׁשֹון, לּגּנב ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָכפל
וחמּׁשה  ארּבעה ּתׁשלּומי וגנב .מׁשּלם אחר ּובא ּומכר, ּגנב ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָ

מׁשּלם  הראׁשֹון הרי - הּבעלים נתיאׁשּו אם - הּלֹוקח ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָמן
כפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם הּׁשני והּגּנב וחמּׁשה, ארּבעה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּתׁשלּומי
הּקרן  אּלא מׁשּלם האחרֹון אין הּבעלים, נתיאׁשּו לא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹואם

ְִַּבלבד.

ב  ¤¤ּפרק
מׁשּלם ‡. אינֹו - הקּדׁש נכסי ׁשּגנב אֹו הּגֹוי, את ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהּגֹונב

ּבלבד  הּקרן -אּלא לרעהּו" ׁשנים "יׁשּלם ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
הּגֹונב  וכן לגֹוי. ולא "לרעהּו" להקּדׁש, ולא ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַֹֹ"לרעהּו"
קדׁשי  ּבין קּלים קדׁשים ּבין - ּבעליהן מּבית ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָקדׁשים

ּבאחריּותן חּיבין הּבעלים ׁשאין קדׁשים ּבין [להביא קדׁשים, ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
תחתן] הרי אחר - ּבאחריּותן חּיבין ׁשהּבעלים קדׁשים ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבין

מ  ּפטּור ׁשּנאמר:זה וחמּׁשה, ארּבעה ּומּתׁשלּומי הּכפל ן ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הקּדׁש. מּבית ולא האיׁש", מּבית ְְְִִִֵֵֵֶַָֹֻ"וגּנב

מׁשּלם ·. אינֹו וקרקעֹות, ּוׁשטרֹות עבדים הּגֹונב ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָוכן
כפל  ּבמּטלטלין ּתׁשלּומי אּלא הּכפל הּתֹורה חּיבה ׁשּלא ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

שווים]ׁשּגּופן עצמן חמֹור,[הם על ׁשֹור, "על ׁשּנאמר: ממֹון, ֱֲֶֶֶַַַָָ
לּקרקעֹות, הּקׁשּו העבדים אבל ׂשלמה"; על ׂשה, ְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָֻעל
ּגּופן  אין והּׁשטרֹות לבניכם", אתם "והתנחלּתם ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

ָממֹון.
מׁשּלם ‚. ׁשּיּפדה, קדם חברֹו ׁשל חמֹור ּפטר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹהּגֹונב

ראּוי  ׁשּלֹו, עכׁשו ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף לּבעלים; כפל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּתׁשלּומי
ׁשּיּפדה  לאחר לֹו להיֹותֹו .הּוא ְְִִֶֶַַָ

טבלֹו„. הופרשו]הּגֹונב שלא ואכלֹו,[פירות חברֹו ׁשל ְֲֲִֵֵֶַַָ
לֹו מׁשּלם ואכלֹו, חלּבֹו ּגנב  אם וכן טבלֹו. ּדמי לֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָמׁשּלם

חלּבֹו. ְְֵֶּדמי
אינֹו‰. ׁשהפריׁשּוה, הּיׂשראלּיים מּבעליה ּתרּומה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּגנב

הניה  טֹובת אּלא ּבּה להם ׁשאין כפל; ּתׁשלּומי ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמׁשּלם
ליתנה] כהן לאיזה לבחור אינּה[שביכולתם הניה וטֹובת ,ְֲֵַָָָ

ָממֹון.
.Â מ מכר הּגֹונב אֹו וטבח אביו, -ּׁשל אביו מת ּכ ואחר , ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

לֹו לאחיו]מׁשּלם ומשלם שלו, החלק את ּתׁשלּומי [מנכה ְְֵֵַַ
- מכר אֹו טבח ּכ ואחר אביו, מת ואם וחמּׁשה. ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָארּבעה
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו כפל, ּתׁשלּומי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמׁשּלם
ּתׁשלּומי  מׁשּלם - הקּדיׁש ּכ ואחר מכר, אֹו וטבח ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָּגנב
אף  - מכר אֹו טבח ּכ ואחר הקּדיׁש, ואם וחמּׁשה; ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָָָארּבעה

ואינֹו כפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם - קּלים קדׁשים ׁשהקּדיׁשן ּפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעל
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי אמּורים?מׁשּלם ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

אינֹו יאּוׁש, לפני הקּדיׁש אם אבל יאּוׁש. אחר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָּבׁשהקּדיׁש
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם מכר, אֹו טבח ואם ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָקדֹוׁש;

.Ê לפי קדֹוׁש, אינֹו - הּגּנב ּבבית והּוא הּבעלים, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָהקּדיׁשּו
אֹו טבח ואם נתיאׁשּו; ׁשּלא ּפי על ואף ּברׁשּותן, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
וחמּׁשה  ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - הקּדׁשן אחר אפּלּו .מכר, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

.Áוהּנֹוחר ּבידֹו, ונתנּבלה בכלי הּׁשֹוחט בדקירה [ממית ְְְְְִֵֵַַַָָ
והמעּקרמשחית] והוושט], כפל [הקנה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ְְְְֵֵֵֶֶַַַַ

ׁשּנמצא  אֹו לכלבים, אֹו לרפּואה, ׁשחט אם אבל ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָּבלבד.
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּבעזרה ׁשּׁשחטֹו אֹו ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָטרפה,

ּבהניה,וחמּׁשה  אסּורין ּבעזרה ׁשּנׁשחטּו ׁשחּלין ּפי על אף ; ְֲֲֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
ּתׁשלּומי  לׁשּלם חּיב זה הרי מּדבריהם, ואּסּורן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהֹואיל

וחמּׁשה. ְֲִַַָָָארּבעה
.Ë אחר ּומּמין הּׂשה מן הּבא ּכלאים הּגֹונב ׁשּגנב וכן אֹו , ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

קּטעת אֹו ּבהמת [ברגלה]טרפה, אֹו ס ֹומה, אֹו חּגרת, אֹו , ְֱִִֵֶֶֶַַַָָ
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּומכר וטבח ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֻהּׁשּתפין,

.È,וטבח לטּבח לאחר ׁשּנתן אֹו ּבמּתנה, לאחר ונתן ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹּגנב
והּקיף ּגנב האחר, ּומכר לֹו למּכר לאחר ׁשּנתן [מכר אֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

בהקפה] ּבהּקפֹוהגניבה ּופרע ּגנב והחליף, ּגנב [פרע , ְְְִֵֶֶַַַָָָ
בהקפה] קניה סבלֹונֹותבגניבה ׁשּׁשלחֹו אֹו לבית [מתנות], ְְְִֵֶָ

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָחמיו
.‡Èּובתֹו יֹום, ׁשלׁשים לאחר לּלֹוקח והקנה ּומכר, ְְְְְִִֵַַַַַַָָָֹּגנב

ּכפל  אּלא מׁשּלם אינֹו - הּגּנב הּכר יֹום חּוץ ׁשלׁשים מכרֹו . ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ּדבר  ׁשל ּכללֹו רגלֹו, אֹו מּידֹו חּוץ אֹו ׁשּבֹו, מּמאה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמאחד

הּנּתר ּדבר ּבֹו ׁשּׁשּיר ּפטּור [באכילה]- - ּבׁשחיטה עּמֹו ְִִִִִֵֶַָָָָָ
חּוץ  אֹו מּגּזתֹו, חּוץ מכרֹו ואם וחמּׁשה. ארּבעה ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָמּתׁשלּומי

נּתרים מ  אּלּו ׁשאין וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב - ּקרניו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ּבׁשחיטה. ְִִִָעּמֹו

.·È חּוץ ׁשּמכרּה אֹו מכרּה, ּכ ואחר אבר, מּמּנה וקטע ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּגנב
מלאכתה]מּמלאכּתּה יֹום [רווח מּׁשלׁשים חּוץ ׁשּמכרּה אֹו , ְְְְִִִֶַָָָֹ

אין  ּתפׂש- ואם וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי מּמּנּו מֹוציאין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
מּידֹו. מֹוציאין אין ִִִִֵַָָהּנּזק,

.‚È ארּבעה מּתׁשלּומי ּפטּור - ׁשּתפּות ּבֹו לֹו והיתה ְְְְְִֵַַָָָָָָָָֻמכרּה,
.וחמּׁשה  ֲִַָ

.„Èחברֹו מּדעת מכר אֹו מהן, אחד טבח אם ׁשּגנבּו, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּתפין
מּדעת  ׁשּלא עׂשה ואם וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלמין -ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ

ּבכפל  וחּיבין וחמּׁשה, ארּבעה מּתׁשלּומי ּפטּורין - .חברֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
.ÂË מה לֹו ּתן 'צא הּדּינין: לֹו ואמרּו ּבּדין, ועמד ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָּגנב

מּתׁשלּומי  ּפטּור - מכר אֹו טבח ּכ ואחר ויצא ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָּׁשּגנבּת',
אֹו וטבח לֹו', לּתן אּתה 'חּיב לֹו: אמרּו וחמּׁשה. ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָארּבעה
וחמּׁשה  ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב זה הרי - ּכ אחר ;מכר ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
ּבגנבתֹו. הּוא עֹומד עדין עליו, הּדין חתכּו ולא ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹהֹואיל

.ÊËהוא]הּגֹונב הֹואיל [בחצר]ּברׁשּות[ועדיין - הּבעלים ְְִִִֵַַָ
טבח  אם וכן הּכפל; מן ּפטּור ּברׁשּותן, היא עדין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּגנבה
נתחּיב  - הּגנבה הגּביּה ואם ּפטּור. ּברׁשּותן, ׁשם ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָּומכר

הֹוציאּה לא ׁשעדין ּפי על אף ּגֹונב, הּבעלים.מּׁשּום מרׁשּות ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
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ּברׁשּות  ּומת ויֹוצא, מֹוׁשכֹו והיה הּדיר, מן טלה ּגנב ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכיצד?
ומת  הּבעלים, מרׁשּות הֹוציאֹו אֹו הגּביהֹו ּפטּור; - ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָהּבעלים

לבכֹורת הּבעלים ּבבית ׁשם נתנֹו חּיב. ּולבעל [פדיון]- ּבנֹו, ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָ
והיה  ּולׂשֹוכר, ׂשכר, לנֹוׂשא ּולׁשֹואל, חּנם, לׁשֹומר אֹו ְְְְְִֵֵֵֵָָָָָחֹובֹו,
אֹו הגּביהֹו הּׁשֹומר. ּפטּור - ומת לֹו, ׁשּנּתן זה ְְִִִֵֵֶֶַַָָמֹוׁשכֹו
החֹוב  ּבעל אֹו הּׁשֹומר חּיב - ומת ּבעלים, מרׁשּות ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשהֹוציאֹו

ּבעליו. מרׁשּות הּגּנב הֹוציאֹו לא ׁשעדין מּפני לֹו, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנּתן
.ÊÈּוטמנּה הּבהמה את ׁשהּכיׁש ּכיון - ּבּיער העדר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה

ואם [הסתירה] כפל; ּבתׁשלּומי חּיב והעצים, האילנֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבתֹו
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ׁשם, מכרּה אֹו ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָטבחּה

.ÁÈהֹוציאּה ׁשּנגנבה ׁשּידעּו ואחר הּבעלים, ּברׁשּות ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָּגנב
חּוץ  והֹוציא ׁשּגנב אֹו מרׁשּותן, חּוץ מכרּה אֹו ְְְְִֵֶַָָָָָָּוטבחּה
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּברׁשּותן מכר אֹו וטבח ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָמרׁשּותן,

.וחמּׁשה  ֲִַָ

ג  ¤¤ּפרק
נערה ‡. ּבהלכ ֹות ּבארנּו ׁשּיׁשּכבר עברה העֹוׂשה ׁשּכל ּבּה, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּפי  על אף מׁשּלם, אינֹו - ותׁשלּומין ּדין ּבית מיתת ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַעֹון
ותׁשלּומין  מלקּות ּבּה ׁשּנתחּיב עברה והעֹוׂשה ׁשֹוגג. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהיה
,לפיכ ּומׁשּלם; לֹוקה אדם ׁשאין לפי מׁשּלם, ואינֹו לֹוקה -ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבּמה  לֹוקה. ואינֹו מׁשּלם - ּבֹו התרּו לא אֹו ׁשֹוגג, היה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹאם
ּבית  מיתת עֹון עם ּבתׁשלּומין ּבׁשּנתחּיב אמּורים? ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָּדברים

ּכאחת אחת.[ביחד]ּדין ּבבת ּומלקּות ּתׁשלּומין ׁשּנתחּיב אֹו , ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַ
ּבית  ּבמיתת נתחּיב ּכ ואחר ּבתׁשלּומין, נתחּיב אם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָאבל
ּדין, ּבית מיתת אֹו מלקּות ׁשּנתחּיב אֹו ּבמלקּות, אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַּדין
ומת. ּומׁשּלם לֹוקה זה הרי - ּבתׁשלּומין נתחּיב ּכ ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָואחר

וקרע ·. ארּבע לסֹוף ארּבע מּתחּלת ּבׁשּבת חץ זרק ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָּכיצד?
ּבׁשּבת,[החץ] חברֹו ּגדיׁש ׁשהדליק אֹו ּבהליכתֹו, חברֹו ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבגד

מרׁשּות  ׁשהֹוציאֹו עד מגררֹו והיה ּבׁשּבת ּכיס ׁשּגנב ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָאֹו
- ׁשם ואּבדֹו הרּבים לרׁשּות הּיחיד רׁשּות ׁשהיא ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָהּבעלים
ּגנבה  ואּסּור ׁשּבת ׁשאּסּור הּתׁשלּומין; מן ּפטּור זה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהרי
ׁשם  והגּביהֹו ּבׁשּבת, ּכיס ּגנב אם אבל ּכאחת. ּבאין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָוהּזק
והׁשליכֹו הרּבים, לרׁשּות הֹוציאֹו ּכ ואחר הּיחיד, ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָּברׁשּות
ּגנבה  ּבאּסּור נתחּיב ׁשהרי כפל; ּתׁשלּומי לׁשּלם חּיב - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלּנהר
אם  וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן סקילה. ּבאּסּור ׁשּיתחּיב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹקדם
את  ׁשהדליק אֹו ּבֹו, והתרּו טֹוב, ּביֹום חברֹו אילן ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָקצץ
ּביֹום  וטבח ּגנב (אֹו ּבֹו, והתרּו הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְְִִִִַַַַָָָהּגדיׁש
לא  אם אבל הּתׁשלּומין; מן ּפטּור - ּבֹו) והתרּו ְְְֲִִִִִִַַַָָֹהּכּפּורים,
ארּבעה  ּתׁשלּומי ּומׁשּלם ּבתׁשלּומין, חּיב - ּבֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָהתרּו

ֲִַָוחמּׁשה.
.‚- ּבׁשגגה אפּלּו זרה, לעבֹודה אֹו ּבׁשּבת ׁשּטבח ְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָּגּנב

ׁשּבארנּו ּכמֹו וחמּׁשה, ארּבעה מּתׁשלּומי .ּפטּור ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
.„ּדר ּבׁשּבת ּוטבחּה אצלֹו, ׁשאּולה ּפרה [בכוונת]היתה ְְְְְֶֶֶַָָָָָָָָ

ּגנבה  ואּסּור ׁשּבת אּסּור ׁשהרי הּכפל; מן אף ּפטּור - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּגנבה
אין ואם ּכאחת; מכירה.[דין]ּבאין ואין טביחה אין ּגנבה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

לׁשּלם ‰. חּיב - זרה לעבֹודה ׁשּמכר אֹו ּבׁשּבת, ׁשּמכר ְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּגּנב
נעׂשת  ואם מיתה. ּבמכירה ׁשאין וחמּׁשה; ארּבעה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּתׁשלּומי

ארּבעה  מּתׁשלּומי ּפטּור הּמכירה, ּבעת ּבׁשּבת ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָמלאכה
ּבחצר וחמּׁשה  ׁשּתנּוח עד לֹו הקנה ׁשּלא ּכגֹון ּכיצד? . ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשּבת  אּסּור - לרׁשּות מרׁשּות ּכׁשהֹוציא ׁשּנמצא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָהּלֹוקח,
ּכאחת. ּבאין ְְִִַַָָּומכירה

.Â הרי - ּבׁשּבת הּׁשליח לֹו וׁשחט לֹו, לׁשחט ׁשליח ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹעׂשה
לא  הּגּנב זה ׁשהרי וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהּגּנב

ּדין  ּבית מיתת עֹון ידי עׂשה על ׁשהּׁשֹוחט ּבארנּו ּוכבר ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ּבתׁשלּומין. חּיב ְְִִַַַָָׁשליח,

.Ê ׁשּטבח עצמן הן ׁשהעידּו ּבין - ׁשּגנב מעידין ׁשנים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיּו
מׁשּלם  - מכר אֹו ׁשּטבח אחרים ׁשהעידּו ּבין מכר, ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹו
אחד  ועד ׁשּגנב, מעידין ׁשנים היּו וחמּׁשה. ארּבעה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּתׁשלּומי
- מכר אֹו ׁשּטבח מעצמֹו ׁשהֹודה אֹו מכר, אֹו ׁשּטבח ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמעיד
ארּבעה  ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו כפל, ּתׁשלּומי ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמׁשּלם

ׁשּבארנּו.וחמּׁשה  ּכמֹו ּפטּור, ּבקנס ׁשהּמֹודה ; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
.Á הֹודה אם - עדים ּבאּו ּכ ואחר ּבקנס, ׁשהֹודה ְְִִִִֵֶַַָָָָָמי

חּוץ  הֹודה אם אבל ּפטּור. ּדין, ּובבית ּדין ּבית ּבפני ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָּבּתחּלה
עדים  ּבאּו ּכ ואחר ּבלבד, ׁשנים ּבפני ׁשהֹודה אֹו ּדין, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלבית

ּפיהם  על קנס מׁשּלם זה הרי -. ְְֲִֵֵֶֶַַָ
.Ë ׁשּגנב עדים ּבאּו ּכ ואחר ׁשּגנב, ּדין ּבבית הֹודה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?

ׁשּיבֹואּו קדם ּבּקרן עצמֹו חּיב ׁשהרי הּכפל, מן ּפטּור -ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
הּכל,עדים  מן עצמֹו ׁשּפטר ּגנבּתי', 'לא אמר אם אבל . ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

אֹו 'טבחּתי' ּדין ּבבית ואמר וחזר ׁשּגנב, עדים ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָּובאּו
מׁשּלם  מכר, אֹו ׁשּטבח ּכ אחר עדים ּבאּו אם - ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ'מכרּתי'

ׁשּפטר לפי וחמּׁשה, ארּבעה מּכלּום,ּתׁשלּומי ּתחּלה עצמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
העדים. ׁשּבאּו ִֵֶַָָעד

.È והֹודה מכרֹו, אֹו ּוטבחֹו ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ׁשֹור ְְְְִֵֵֶַָָָָֻהּגֹונב
עדים  ּבאּו ּכ ואחר ּבאחד, וכפר מהן לאחד ּדין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבבית
חציי  חמּׁשה ּבֹו ׁשּכפר לזה מׁשּלם - מכר אֹו וטבח ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּגנב

ׂשה  חציי וארּבעה .ּבקר, ְְֲֵֶַָָָָָ
.‡È ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו והּכפל הּקרן לׁשּלם הּגּנב ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּדין

ׁשּלֹו הּמּטלטלין מן -וחמּׁשה מּטלטלין לֹו נמצאּו לא אם . ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָֹ
ׁשּבנכסיו  הּיפה מן הּכל וגֹובין לנכסיו, יֹורדין ּדין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבית
ּכרמֹו ּומיטב ׂשדהּו "מיטב ּבהן: ׁשּנאמר הּנזקין, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשאר
מֹוכרין  ּדין ּבית - קרקע ולא מּטלטלין לֹו אין ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַֹיׁשּלם".

לֹו,[לעבד]אֹותֹו אין "אם ׁשּנאמר: לּנּזק, ּדמיו ונֹותנין ,ְְֱִִִֵֶֶַַָָָ
ּבגנבתֹו". ְְְִִֵַָונמּכר

.·È מּפי זה ודבר האּׁשה; לא אבל ּבגנבתֹו, נמּכר ְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָָָֹהאיׁש
רבינו]הּקּבלה אבל [ממשה ּבּקרן, אּלא נמּכר הּגּנב ואין . ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

אּלא  ּבֹו, נמּכר אינֹו - וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּכפל
ׁשּיעׁשיר. עד עליו חֹוב זה ֲֲִֵֶֶַַָָהרי

.‚È- ההקּדׁש את אֹו הּגֹוי את הּקרן,ּגנב על נמּכר אינֹו ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּיעׁשיר  עד חֹוב עליו זה הרי .אּלא ֲֲִֵֶֶֶַַָָָ

.„È- חמּׁשים אּלא ׁשוה הּגּנב ואין מאה, הּגנבה קרן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיה
ׁשּיצא  עד חֹוב, עליו הּכפל עם הּקרן ּוׁשאר נמּכר, זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהרי

ויׁשּלם  ויעׁשיר אינֹוּבּׁשביעית ואחד, מאה ׁשוה הּגּנב היה . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
מבלעין  ּדמיו ׁשּיהיּו עד ּבגנבתֹו", "ונמּכר ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻנמּכר,

ּבגנבתֹו כגניבתו]ּכּלן שווה .[שיהא ְִֵָָֻ
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.ÂË נמּכר זה הרי ּגנב, לּׁשני אם - וגנב וחזר ונמּכר, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּגנב
ואם  ּפעמים. מאה נמּכר איׁש, מאה ּגנב ואפּלּו ׁשנּיה; ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּפעם
יּׁשאר  אּלא ׁשנּיה, נמּכר אינֹו - ׁשנּיה ּפעם ּגנב ראׁשֹון ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאת

חֹוב  הּכל .עליו ַָָֹ
.ÊË ׁשּתפין ּכּלן - לזה וגנב וחזר לזה, וגנב וחזר לזה, ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻּגנב

מן  ּפחֹות אֹו ׁשלׁשּתן, ׁשל הּקרן ּכנגד ּדמיו היּו אם ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָּבֹו;
עליו; חֹוב הּכפלֹות ּוׁשאר ּביניהן, ּומחּלקין נמּכר - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּקרן
עד  עליו חֹוב והּכל נמּכר, אינֹו - זה על יתר ּדמיו היּו ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹואם

.ׁשּיעׁשיר  ֲִֶַ
.ÊÈמׁשּלׁשין - ּכאחד ׁשּגנבּו וכל [מחלקים]ׁשּתפין ּביניהן, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

על  יתר ׁשּדמיו מי וכל הּקרן; מן ּבחלקֹו נמּכר מהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
הּקרן נמּכר.חלק אינֹו ּבֹו, ׁשּנתחּיב ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ה'תשע"ג  מרחשון כ' שני יום

ד  ¤¤ּפרק
ּבאּו‡. ּכ ואחר נׁשּבע אם - הּפּקדֹון מּביתֹו ׁשּנגנב ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּטֹוען

מׁשּלם  זה הרי - אצלֹו היה וׁשהּפּקדֹון טען, ׁשּׁשקר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָעדים
ּכגּנב  עצמֹו הּוא ׁשהרי כפל, אחר ּתׁשלּומי ּומכר טבח ואם ; ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

אׁשם  מביא ואינֹו וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּנׁשּבע,
החמׁש ׁשאין חמׁש, מביא ואינֹו ׁשבּועתֹו; על עדים ּפי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹעל
אינֹו ׁשּיּׁשבע, קדם עדים ּבאּו ואם הּכפל. עם ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמׁשּתּלם

ּבלבד. הּקרן אּלא ְְִֵֶֶֶַַַָמׁשּלם
יד ·. ׁשּיׁשלח קדם ׁשּנׁשּבע אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹּבּמה

ּגּנב [השתמש] טענת וטען יד, ּבֹו ׁשלח אם אבל ְֲֲִִַַַַַַָָָָָָּבּפּקדֹון.
יד, ּבֹו ׁשּׁשלח ׁשּכיון הּכפל; מן ּפטּור - עדים ּובאּו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָונׁשּבע,

וקנהּו.נתחּיב  ּבֹו ְְִֵַָָ
וטען ‚. וחזר ונׁשּבע, ּבפּקדֹון אבדה טענת הּטֹוען ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָוכן

הּכפל, מן ּפטּור - עדים ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּגּנב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָטענת
ראׁשֹונה  מּׁשבּועה הּבעלים מידי הּפּקדֹון יצא .ׁשּכבר ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

עדים „. ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּבאבדה ּגּנב טענת ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהּטֹוען
כפל  ּתׁשלּומי מ ׁשּלם - טען וׁשקר ּברׁשּותֹו ,ׁשהאבדה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּבליסטיס  ׁשּנגנבה ׁשּיטען והּוא, אבדה"; ּכל "על ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
אנס, ּבלא ׁשּנגנבה טען אם אבל ּופטּור; אנּוס, ׁשהּוא ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹֻמזּין,
טענתֹו, ּפי על לׁשּלם חּיב ׁשהּוא מּפני הּכפל, מן ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּפטּור

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּוא, ׂשכר ּכׁשֹומר אבדה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּׁשֹומר
עדים ‰. ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּבפּקדֹון ּגּנב טענת ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּטֹוען

ּכ ואחר ונׁשּבע, ּגּנב טענת ּבֹו וטען וחזר ּברׁשּותֹו, ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָׁשהּוא
חּיב  - ּפעמים מאה אפּלּו - ּברׁשּותֹו הּוא ׁשעדין עדים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּבאּו
ּפעמים, חמּׁשה נׁשּבע ואם וטענה; טענה ּכל על ּכפל ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָלׁשּלם
ּבּקרן  וחמּׁשה אצלֹו, ׁשהפקד הּקרן - ׁשּׁשה מׁשּלם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻנמצא

מהקרן] חמש ׁשבּועֹות.[פי חמׁש ׁשל ּכפלֹות חמּׁשה ְְֲִִֵֵֶָָמּׁשּום
.Â,ונׁשּבע אבדה טענת וטען וחזר ונׁשּבע, ּגּנב טענת ְְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַַַַַָָָָָטען

הֹואיל  - אבד ׁשּלא הּוא והֹודה נגנב, ׁשּלא עדים ְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹּובאּו
על  חמׁש מׁשּלם אינֹו עדים, ּפי על כפל ּתׁשלּומי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹּומׁשּלם
המחּיבֹו ׁשהּממֹון ׁשהֹודה; ּפי על אף אחרֹונה ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָׁשבּועה

החמׁש מן ּפֹוטרֹו .ּבכפל, ְְִֶֶֶַֹ

.Ê אחד והֹודה ונׁשּבעּו, ּגּנב טענת וטענּו לׁשנים, ׁשֹורֹו ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָמסר
הּקרן  את מׁשּלמין ׁשניהן - עדים עליו ּבאּו והּׁשני ;מהן, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

וזה  מּידֹו. מֹוציאין אין הּכפל, את הּפּקדֹון ּבעל ּתפׂש ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָואם
הּפּקדֹון  ׁשבּועת הּנׁשּבעין ּכל ּכׁשאר חמׁש, מׁשּלם - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשהֹודה

מעצמן. ְֵֶַָׁשהֹודּו
.Á ואחר ׁשּנגנב, ונׁשּבע הּׁשֹומר, את ׁשּתבע הּפּקדֹון ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָּבעל

הּגּנב  לֹו והֹודה הּגּנב, את הּׁשֹומר ותבע הּגּנב, הּכר ְְֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֻּכ
ׁשּגנב  עדים ּובאּו וכפר, הּגּנב את הּפּקדֹון ּבעל ותבע ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָׁשּגנב,
מן  הּגּנב נפטר ׁשּנגנב, ּכׁשּטען הּׁשֹומר נׁשּבע ּבאמת אם -ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
מֹוציאין  אין נׁשּבע, ּבׁשקר ואם לּׁשֹומר. ּבהֹודאתֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּכפל
אין  הּכפל, את הּבעלים ּתפׂשּו ואם הּגּנב; מן ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּכפל

מּידן  ּכמֹוציאין ואחר וׁשּלם, הּׁשֹומר את הּבעלים ּתבעּו . ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּכ ואחר ׁשּגנב, להם והֹודה הּבעלים ּותבעּוהּו הּגּנב ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻהּכר
מֹוציאין  אין - ׁשּגנב עדים ּובאּו ּבֹו, וכפר הּׁשֹומר ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּתבעֹו
מֹוציאין  אין הּכפל, את הּׁשֹומר ּתפׂש ואם הּגּנב; מן ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּכפל
הּגּנב  טבח אם וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי הּדין וכן ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָמּידֹו.

מכר. ַָאֹו
.Ë ׁשּנתן ּפי על אף - קטן ׁשל ּבפּקדֹון ּגּנב טענת ְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּטֹוען

ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּגדֹול, ּכׁשהּוא ּותבעֹו קטן, ּכׁשהּוא ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָלֹו
הּכפל  מן ּפטּור זה הרי - אל עדים איׁש יּתן "ּכי ׁשּנאמר: , ֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

נתינה  ׁשּתהיה וצרי ּכלּום, קטן נתינת ואין - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָרעהּו"
ּבגדֹול. ׁשוין ְְִִָָָּותביעה

.È ׁשהפקד ׁשֹומר מעדר טלה ׁשּגנב ּכגֹון מרׁשּותֹו, ׁשּגנב ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
חּיב  עדים, עליו יׁש אם - אצלֹו ׁשהפקד מּכיס וסלע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאצלֹו,

-ּבכפל  לעדרֹו והּטלה למקֹומֹו הּסלע ׁשהחזיר ּפי על ואף . ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
ּכלתה  ׁשהרי הּבעלים, ׁשּיֹודיע עד ּבאחריּותֹו, חּיב זה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהרי

ּכלּום, החזיר לא ּוכאּלּו אבל ׁשמירתֹו; ּבעליו. ׁשּיֹודיע עד ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ
הּגנּוב  ּדבר והחזיר מּביתֹו, ּכלי אֹו חברֹו מּכיס סלע ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּגֹונב
- ּבחזירתֹו ידעּו ולא ּבגנבתֹו, הּבעלים ידעּו אם - ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֹלמקֹומֹו

מעֹותיו  את ׁשּימנה עד ּבאחריּותֹו, חּיב הּגּנב .עדין ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָ
(.‡È) לא ואם ּפטּור. - הּמנין ׁשלם ּומצאֹו ּכיסֹו, את ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹמנה

אינֹו מנין אפּלּו - ּבחזירתֹו ולא ּבגנבתֹו לא הּבעלים, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹידעּו
מאחריּותֹו נפטר למקֹומֹו, ׁשהחזירֹו ּכיון אּלא ;צרי. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

.·È אבל חּיים. רּוח ּבֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה
לעדר  והחזירֹו הּבעלים, ּבֹו וידעּו חברֹו, מעדר טלה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּגֹונב

מּדעת  ואם ׁשּלא ּבאחריּותֹו; חּיב - נגנב אֹו ּומת הּבעלים, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
ּפטּור  - ׁשלמה והיא הּצאן את הּבעלים,מנּו ידעּו לא ואם . ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹ

והיא  הּצאן את ׁשּמנּו ּפי על אף - ּבחזירתֹו ולא ּבגנבתֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלא
ּכדי  הּבעלים, את ׁשּיֹודיע עד ּבאחריּותֹו חּיב - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשלמה

לּמדֹו ׁשהרי הּגנּוב; הּטלה את ּדר[הרגילו]ׁשּיׁשמרּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
זה. ׁשּבעדר הּצאן ׁשאר מּדר חּוץ ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹאחרת,

ה  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. ּגדֹול ועֹון ׁשּגנב, החפץ הּגּנב מן לקנֹות ;אסּור ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּגנבֹות  לגנב לֹו וגֹורם עברה, עֹוברי ידי מחזיק ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָֹׁשהרי
נאמר: זה ועל ּגֹונב; אינֹו לֹוקח, ימצא לא ׁשאם ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹאחרֹות,

נפׁשֹו". ׂשֹונא ּגּנב, עם ְִֵֵַַָ"חֹולק
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.ÂË נמּכר זה הרי ּגנב, לּׁשני אם - וגנב וחזר ונמּכר, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּגנב
ואם  ּפעמים. מאה נמּכר איׁש, מאה ּגנב ואפּלּו ׁשנּיה; ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּפעם
יּׁשאר  אּלא ׁשנּיה, נמּכר אינֹו - ׁשנּיה ּפעם ּגנב ראׁשֹון ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאת

חֹוב  הּכל .עליו ַָָֹ
.ÊË ׁשּתפין ּכּלן - לזה וגנב וחזר לזה, וגנב וחזר לזה, ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻּגנב

מן  ּפחֹות אֹו ׁשלׁשּתן, ׁשל הּקרן ּכנגד ּדמיו היּו אם ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָּבֹו;
עליו; חֹוב הּכפלֹות ּוׁשאר ּביניהן, ּומחּלקין נמּכר - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּקרן
עד  עליו חֹוב והּכל נמּכר, אינֹו - זה על יתר ּדמיו היּו ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹואם

.ׁשּיעׁשיר  ֲִֶַ
.ÊÈמׁשּלׁשין - ּכאחד ׁשּגנבּו וכל [מחלקים]ׁשּתפין ּביניהן, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

על  יתר ׁשּדמיו מי וכל הּקרן; מן ּבחלקֹו נמּכר מהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
הּקרן נמּכר.חלק אינֹו ּבֹו, ׁשּנתחּיב ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ה'תשע"ג  מרחשון כ' שני יום

ד  ¤¤ּפרק
ּבאּו‡. ּכ ואחר נׁשּבע אם - הּפּקדֹון מּביתֹו ׁשּנגנב ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּטֹוען

מׁשּלם  זה הרי - אצלֹו היה וׁשהּפּקדֹון טען, ׁשּׁשקר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָעדים
ּכגּנב  עצמֹו הּוא ׁשהרי כפל, אחר ּתׁשלּומי ּומכר טבח ואם ; ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

אׁשם  מביא ואינֹו וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּנׁשּבע,
החמׁש ׁשאין חמׁש, מביא ואינֹו ׁשבּועתֹו; על עדים ּפי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹעל
אינֹו ׁשּיּׁשבע, קדם עדים ּבאּו ואם הּכפל. עם ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמׁשּתּלם

ּבלבד. הּקרן אּלא ְְִֵֶֶֶַַַָמׁשּלם
יד ·. ׁשּיׁשלח קדם ׁשּנׁשּבע אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹּבּמה

ּגּנב [השתמש] טענת וטען יד, ּבֹו ׁשלח אם אבל ְֲֲִִַַַַַַָָָָָָּבּפּקדֹון.
יד, ּבֹו ׁשּׁשלח ׁשּכיון הּכפל; מן ּפטּור - עדים ּובאּו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָונׁשּבע,

וקנהּו.נתחּיב  ּבֹו ְְִֵַָָ
וטען ‚. וחזר ונׁשּבע, ּבפּקדֹון אבדה טענת הּטֹוען ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָוכן

הּכפל, מן ּפטּור - עדים ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּגּנב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָטענת
ראׁשֹונה  מּׁשבּועה הּבעלים מידי הּפּקדֹון יצא .ׁשּכבר ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

עדים „. ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּבאבדה ּגּנב טענת ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהּטֹוען
כפל  ּתׁשלּומי מ ׁשּלם - טען וׁשקר ּברׁשּותֹו ,ׁשהאבדה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּבליסטיס  ׁשּנגנבה ׁשּיטען והּוא, אבדה"; ּכל "על ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
אנס, ּבלא ׁשּנגנבה טען אם אבל ּופטּור; אנּוס, ׁשהּוא ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹֻמזּין,
טענתֹו, ּפי על לׁשּלם חּיב ׁשהּוא מּפני הּכפל, מן ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּפטּור

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּוא, ׂשכר ּכׁשֹומר אבדה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּׁשֹומר
עדים ‰. ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּבפּקדֹון ּגּנב טענת ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּטֹוען

ּכ ואחר ונׁשּבע, ּגּנב טענת ּבֹו וטען וחזר ּברׁשּותֹו, ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָׁשהּוא
חּיב  - ּפעמים מאה אפּלּו - ּברׁשּותֹו הּוא ׁשעדין עדים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּבאּו
ּפעמים, חמּׁשה נׁשּבע ואם וטענה; טענה ּכל על ּכפל ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָלׁשּלם
ּבּקרן  וחמּׁשה אצלֹו, ׁשהפקד הּקרן - ׁשּׁשה מׁשּלם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻנמצא

מהקרן] חמש ׁשבּועֹות.[פי חמׁש ׁשל ּכפלֹות חמּׁשה ְְֲִִֵֵֶָָמּׁשּום
.Â,ונׁשּבע אבדה טענת וטען וחזר ונׁשּבע, ּגּנב טענת ְְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַַַַַָָָָָטען

הֹואיל  - אבד ׁשּלא הּוא והֹודה נגנב, ׁשּלא עדים ְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹּובאּו
על  חמׁש מׁשּלם אינֹו עדים, ּפי על כפל ּתׁשלּומי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹּומׁשּלם
המחּיבֹו ׁשהּממֹון ׁשהֹודה; ּפי על אף אחרֹונה ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָׁשבּועה

החמׁש מן ּפֹוטרֹו .ּבכפל, ְְִֶֶֶַֹ

.Ê אחד והֹודה ונׁשּבעּו, ּגּנב טענת וטענּו לׁשנים, ׁשֹורֹו ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָמסר
הּקרן  את מׁשּלמין ׁשניהן - עדים עליו ּבאּו והּׁשני ;מהן, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

וזה  מּידֹו. מֹוציאין אין הּכפל, את הּפּקדֹון ּבעל ּתפׂש ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָואם
הּפּקדֹון  ׁשבּועת הּנׁשּבעין ּכל ּכׁשאר חמׁש, מׁשּלם - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשהֹודה

מעצמן. ְֵֶַָׁשהֹודּו
.Á ואחר ׁשּנגנב, ונׁשּבע הּׁשֹומר, את ׁשּתבע הּפּקדֹון ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָּבעל

הּגּנב  לֹו והֹודה הּגּנב, את הּׁשֹומר ותבע הּגּנב, הּכר ְְֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֻּכ
ׁשּגנב  עדים ּובאּו וכפר, הּגּנב את הּפּקדֹון ּבעל ותבע ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָׁשּגנב,
מן  הּגּנב נפטר ׁשּנגנב, ּכׁשּטען הּׁשֹומר נׁשּבע ּבאמת אם -ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
מֹוציאין  אין נׁשּבע, ּבׁשקר ואם לּׁשֹומר. ּבהֹודאתֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּכפל
אין  הּכפל, את הּבעלים ּתפׂשּו ואם הּגּנב; מן ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּכפל

מּידן  ּכמֹוציאין ואחר וׁשּלם, הּׁשֹומר את הּבעלים ּתבעּו . ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּכ ואחר ׁשּגנב, להם והֹודה הּבעלים ּותבעּוהּו הּגּנב ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻהּכר
מֹוציאין  אין - ׁשּגנב עדים ּובאּו ּבֹו, וכפר הּׁשֹומר ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּתבעֹו
מֹוציאין  אין הּכפל, את הּׁשֹומר ּתפׂש ואם הּגּנב; מן ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּכפל
הּגּנב  טבח אם וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי הּדין וכן ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָמּידֹו.

מכר. ַָאֹו
.Ë ׁשּנתן ּפי על אף - קטן ׁשל ּבפּקדֹון ּגּנב טענת ְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּטֹוען

ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּגדֹול, ּכׁשהּוא ּותבעֹו קטן, ּכׁשהּוא ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָלֹו
הּכפל  מן ּפטּור זה הרי - אל עדים איׁש יּתן "ּכי ׁשּנאמר: , ֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

נתינה  ׁשּתהיה וצרי ּכלּום, קטן נתינת ואין - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָרעהּו"
ּבגדֹול. ׁשוין ְְִִָָָּותביעה

.È ׁשהפקד ׁשֹומר מעדר טלה ׁשּגנב ּכגֹון מרׁשּותֹו, ׁשּגנב ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
חּיב  עדים, עליו יׁש אם - אצלֹו ׁשהפקד מּכיס וסלע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאצלֹו,

-ּבכפל  לעדרֹו והּטלה למקֹומֹו הּסלע ׁשהחזיר ּפי על ואף . ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
ּכלתה  ׁשהרי הּבעלים, ׁשּיֹודיע עד ּבאחריּותֹו, חּיב זה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהרי

ּכלּום, החזיר לא ּוכאּלּו אבל ׁשמירתֹו; ּבעליו. ׁשּיֹודיע עד ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ
הּגנּוב  ּדבר והחזיר מּביתֹו, ּכלי אֹו חברֹו מּכיס סלע ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּגֹונב
- ּבחזירתֹו ידעּו ולא ּבגנבתֹו, הּבעלים ידעּו אם - ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֹלמקֹומֹו

מעֹותיו  את ׁשּימנה עד ּבאחריּותֹו, חּיב הּגּנב .עדין ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָ
(.‡È) לא ואם ּפטּור. - הּמנין ׁשלם ּומצאֹו ּכיסֹו, את ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹמנה

אינֹו מנין אפּלּו - ּבחזירתֹו ולא ּבגנבתֹו לא הּבעלים, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹידעּו
מאחריּותֹו נפטר למקֹומֹו, ׁשהחזירֹו ּכיון אּלא ;צרי. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

.·È אבל חּיים. רּוח ּבֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה
לעדר  והחזירֹו הּבעלים, ּבֹו וידעּו חברֹו, מעדר טלה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּגֹונב

מּדעת  ואם ׁשּלא ּבאחריּותֹו; חּיב - נגנב אֹו ּומת הּבעלים, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
ּפטּור  - ׁשלמה והיא הּצאן את הּבעלים,מנּו ידעּו לא ואם . ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹ

והיא  הּצאן את ׁשּמנּו ּפי על אף - ּבחזירתֹו ולא ּבגנבתֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלא
ּכדי  הּבעלים, את ׁשּיֹודיע עד ּבאחריּותֹו חּיב - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשלמה

לּמדֹו ׁשהרי הּגנּוב; הּטלה את ּדר[הרגילו]ׁשּיׁשמרּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
זה. ׁשּבעדר הּצאן ׁשאר מּדר חּוץ ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹאחרת,

ה  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. ּגדֹול ועֹון ׁשּגנב, החפץ הּגּנב מן לקנֹות ;אסּור ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּגנבֹות  לגנב לֹו וגֹורם עברה, עֹוברי ידי מחזיק ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָֹׁשהרי
נאמר: זה ועל ּגֹונב; אינֹו לֹוקח, ימצא לא ׁשאם ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹאחרֹות,

נפׁשֹו". ׂשֹונא ּגּנב, עם ְִֵֵַַָ"חֹולק
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הּגּנב,·. הּכר ּכ ואחר הּבעלים, נתיאׁשּו ולא ּומכר, ְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָָֹֻהּגֹונב
ּבפנינּו ּגנבֹו הּוא זה ּפלֹוני ׁשּמכרֹו החפץ ׁשּזה עדים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּובאּו
ׁשּׁשקל  ּדמים לּלֹוקח נֹותנין והּבעלים לבעליו, החפץ חֹוזר -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

הּׁשּוק ּתּקנת מּפני ממונו]לּגּנב הקונה יפסיד והּבעלים [שלא ; ְְְִִֵַַַַַַָָָ
לא  - הּוא מפרסם ּגּנב ואם הּגּנב. עם ּדין ועֹוׂשין ְְְְְִִִִִַַַָָָֹֻחֹוזרין,
ּכלּום, לּלֹוקח נֹותנין הּבעלים ואין הּׁשּוק, ּתּקנת ּבֹו ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָעׂשּו
ּדמים  מּמּנּו ּומֹוציא הּגּנב, עם ּדין ועֹוׂשה הּלֹוקח חֹוזר ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא

לֹו. ֶַָׁשּׁשקל
.‚ּכ ואחר ׁשּנתיאׁשּו ּבין - הּגנבה מן הּבעלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָנתיאׁשּו

ׁשּמכר  אחר ׁשּנתיאׁשּו ּבין הּגּנב, ּביאּוׁשמכר הּלֹוקח קנה - ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
נֹותן  אּלא לבעליה; עצמּה הּגנבה מחזיר ואינֹו רׁשּות, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוׁשּנּוי

הּדמים  ּכלל {להם נֹותן אינֹו אֹו מפרסם, מּגּנב לקח אם , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ
זה  היה לא אם הּׁשּוק, ּתּקנת מּפני ּדמים ולא חפץ ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלא

מפרסם  ּגּנב הגנב }הּמֹוכר היה לא אם השוק, תקנת (מפני ְְֵַַָָֻ
.מפורסם)

עדים „. אין אם - הּבית ּבעל עם ּדין עֹוׂשה ׁשהּלֹוקח ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַּבזמן
הּתּגר הרי לקח, חפץ[הקונה]ּבכּמה ּבנקיטת [קדוש]נׁשּבע ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

מן  ונֹוטל הּנׁשּבע וכל הּבעלים. מן ונֹוטל לקח, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָּבכּמה
ּכמֹו חפץ, ּבנקיטת ונׁשּבע מּדבריהם, ׁשבּועתֹו - ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהּבעלים

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר
.‰ּבכ' אֹומר: והּוא הּגּנב, עם ּדין עֹוׂשה ׁשהּלֹוקח ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבזמן

ּבפחֹות  אּלא ל מכרּתי 'לא אֹומר: והּלה ,'מּמ לקחּתי ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹוכ
הּגּנב  מן ונֹוטל חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע הּתּגר - ׁשאין מּזה' ; ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

הּׁשבּועה. על חׁשּוד ׁשהּוא מּפני לּׁשבע, יכֹול ְְִִֵֶַַַַַָָָָָהּגּנב 
.Âּבהּקפֹו ּופרע ּגנב ּבחֹובֹו, ּופרע הקפה ּגנב בגניבה [שילם ְְֵֶַַַַָָָָ

נֹוטלין שחייב] הּבעלים אּלא הּׁשּוק; ּתּקנת ּבזה אין -ְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
מׁשּכן  ּכׁשהיה. הּגּנב על אּלּו חֹוב ויּׁשאר ּדמים, ּבלא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּגנבה

אֹותּה ׁשּמׁשּכן ּבין - ּבפחֹות הּגנבה אֹו ּדמיה, על ּביתר ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ועֹוׂשין  וחֹוזרין הּמׁשּכֹון, לבעל נֹותנין הּבעלים - ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמּדמיה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מפרסם, ּגּנב היה ּכן אם אּלא הּגּנב, עם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּדין

.Ê ׁשוה מּמּנּו ׁשּלקח ּבין - מפרסם ׁשאינֹו מּגּנב ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּלֹוקח
ּבמ  נֹוטל מאה זה הרי - ּבמאה מאתים ׁשוה אֹו אתים, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הּגנבה  מחזיר ּכ ואחר הּבית, מּבעל ּתּקנת הּדמים מּפני , ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַַהּׁשּוק,

.Á ונתן חֹובֹו, לבעל והביא וגנב זּוז, מאה ּבּגּנב נֹוׁשה ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהיה
לזה: ואֹומרין לבעליה, חֹוזרת הּגנבה הרי - אחרת מאה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָלֹו
מּפני  האחרת הּמאה לֹו נתּת ׁשּלא ּבמאתים, הּגּנב ּותבע ל'ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ּבראׁשֹונה, ׁשהאמנּתֹו ּכׁשם ּבלבד; ל ׁשהביא ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהחפץ

ּבאחרֹונה' .האמנּתֹו ְֱֲֶַַָָ
.Ë ּבמאה לאחר ּומכר ּבמאה, מפרסם ׁשאינֹו מּגּנב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻלקח

מאה  האחרֹון לזה נֹותן הּגנבה ּבעל - הּגּנב והּכר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻועׂשרים,
ׂשכר  ׁשל עׂשרים ונֹוטל הּבעל וחֹוזר ּגנבתֹו; ונֹוטל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָועׂשרים,

הּגּנב. מן הּמאה ונֹוטל הּמֹוכר, -מן הּוא מפרסם ּגּנב ואם ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ
והֹול הּגּנב, מן ׁשּלקח הּתּגר מן ועׂשרים הּמאה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָנֹוטל
מכר  אם הּדין והּוא קרן. ׁשל ּבּמאה הּגּנב ותֹובע ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּתּגר
נֹוטל  ׁשהּוא - מאה אפּלּו לרביעי, והּׁשליׁשי לׁשליׁשי, ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָהּׁשני

הּגּנב  מן הּקרן ונֹוטל ּׁשּנׂשּכר, מה ואחד אחד וכל מּכל . ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו יאּוׁש, לפני - האּלּו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָהּדברים

.È ׁשם לֹו ויצא ּכליו, את למּכר עׂשּוי ׁשאינֹו הּבית ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבעל
והּכיר ּבעיר, אֹו[זיהה]ּגנבה אחרים, ּביד ּוספריו ּכליו ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָ

העׂשּויין  מּכלים ׁשהּכיר אּלּו ּכלים והיּו למּכר, עׂשּוי ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹׁשהיה
ּב אם - ּולהׂשּכיר -להׁשאיל זה ׁשל ּכליו ׁשּזה עדים אּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

מּבעל  ויּטל לקח, ּבכּמה חפץ ּבנקיטת ּבידֹו ׁשהן זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹיּׁשבע
ּכליו. לֹו ויחזיר ְְִִֵַַַָהּבית,

.‡È מּדברים היּו ולא ּכליו, את למּכר עׂשּוי הּבית ּבעל ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹהיה
ׁשם  לֹו ׁשּיצא ּפי על אף - ּולהׂשּכיר להׁשאיל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָהעׂשּויים
ׁשּמא  הּלקֹוחֹות, מּיד מחזירן אינֹו ּכליו, והּכרּו ּבעיר, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻּגנבה

לאחרים  מכרן ּביתֹו,הּוא ּבתֹו ולנּו אדם ּבני ּבאּו אם אבל . ְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָָָ
ּבּלילה: וזעק אדם ועמד ּבני ּובאּו ּוספרי', ּכלי 'נגנבּו ְְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָ

חתּורה מחּתרת ּביתֹו[חפורה]ּומצאּו ּבתֹו ׁשּלנּו אדם ּובני , ְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָ
'הּללּו אֹומרין: והּכל ּכתפיהן, על ּכלים ׁשל ּוצרֹורֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹיֹוצאין
ׁשהּכלים  זה ויּׁשבע נאמן; זה הרי - ּפלֹוני' ׁשל ּוספריו ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכליו
ויחזיר  הּגנבה, מּבעל ויּטל הֹוציא, ּכּמה חפץ ּבנקיטת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּבידֹו

ּכליו. ֵָלֹו
.·È ועדים חברֹו, ּבית לתֹו ׁשּנכנס ונתּפרסם ׁשהחזק ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻּגּנב

ּכנפיו ּתחת לֹו טמּונים וכלים ׁשּיצא בגדו]מעידים ,[כנפי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
הן  'לקּוחין ואמר: וטען הּבית, ּבעל ׁשם ׁשהיה ּפי על ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָאף
הּבית  ּבעל היה אם - הן' 'ּגנּובים אֹומר: הּבית ּובעל ְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָּבידי',
אדם  ּבני ּדר אין ּכלים ואֹותן ּכליו, את למּכר ּדרּכֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשאין
ּכנפיו  ּתחת ּכליו להצניע הּמחזק אֹותֹו ּדר ואין ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻלהטמינן
ּכליו  ונֹוטל חפץ ּבנקיטת ויּׁשבע נאמן, ה ּבית ּבעל הרי -. ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

אּלא  נאמן, הּבית ּבעל אין - ּבגנבה מחזק זה אדם אין ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻואם
האּלּו ׁשהּכלים הּסת ׁשבּועת ּבידֹו ׁשהּכלים זה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָנׁשּבע

.והֹול ּבידֹו, הן ְְְִֵֵָלקּוחין

ו  ¤¤ּפרק
לּקח‡. אסּור ּגנּוב, הּוא ׁשחזקתֹו ּדבר אֹותֹו;[לקנות]ּכל ְִֶֶַָָָָָָ

אֹותֹו. לֹוקחין אין ּגנּוב, ׁשהּוא הּדבר א ֹותֹו רב אם ְְִִֵֵֶַָָָֹוכן
ּגדיים; אֹו חלב אֹו צמר הרֹועים מן לֹוקחים אין ,ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָלפיכ
ּבּיּׁשּוב. לא אבל ּבּמדּבר, ּוגבינה חלב מהן לֹוקחין ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹאבל
צמר  ׁשל ּגּזֹות ארּבע אֹו צאן, ארּבע הרֹועים מן לּקח ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻּומּתר
ּגֹונב  ׁשהּוא חזקתֹו ׁשאין - ּגדֹול מעדר חמׁש אֹו קטן, ְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמעדר

רב. ְַָָּבדבר
הּבית ·. ּבעל היה אם - מֹוכרֹו ׁשהרֹועה ּכל ּדבר: ׁשל ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּכללֹו

הּבית  ּבעל אין ואם הרֹועה; מן אֹותֹו לּקח מּתר ּבֹו, ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֻמרּגיׁש
אֹותֹו לּקח אסּור ּבֹו, .מרּגיׁש ְִִַַָ

ּבזמן ‚. אּלא ּפרֹות, אֹו עצים ּפרֹות מּׁשֹומרי לֹוקחין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָאין
והּפלס לפניהן והּסּלים ּומֹוכרין יֹוׁשבין [מאזניים]ׁשהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַ

ּגנבה. זה ואין קֹול, לֹו ויׁש ּגלּוי הּדבר ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלפניהן;
ׁשאמרּו וכּלן הּגּנה. מאחֹורי לא אבל הּגּנה, מּפתח ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻולֹוקחין

האריס [החבא]'הטמן' מן לּקח ּומּתר מהן. לּקח אסּור , ְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
ביבול] חלק תמורת ּובעצים [עובד ּבּפרֹות חלק לֹו יׁש ׁשהרי ,. ֲִֵֵֵֵֵֶֶַָ
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אּלא „. הּקטּנים, ּומן העבדים ּומן הּנׁשים מן לֹוקחין ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָאין
נׁשים  ּכגֹון הּבעלים, מּדעת ׁשּלהן ׁשהן ׁשחזקתן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָדברים

ּבּגליל  ּפׁשּתן ּכלי ׁשאמרּוׁשּמכרּו וכּלן ּבּׁשרֹון; עגלים אֹו , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻ
ולֹוקחין  ּגנבה. ּבחזקת ׁשהן מּפני מהן, לּקח אסּור - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ'הטמן'
'הטמן', אמר ואם אדם; מּכל מקֹום ּבכל ותרנגֹולין ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָּביצים

ָאסּור.
הּבּדדין‰. מן בד]לֹוקחין בית וׁשמן [בעלי ּבמּדה, זיתים ְְְִִִִִֵֶֶַַָָ

ׁשחזקתן  - מּועט ׁשמן ולא מּועטין, זיתים לא אבל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹּבמּדה;
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הן. ְְֵֵֵֵֶַָָֹּגנבה

.Âצמר]מּוכין ׁשּלֹו;[שאריות אּלּו הרי מֹוציא, ׁשהּכֹובס ֲִִֵֵֵֶֶַ
נֹוטל  הּכֹובס הּבית. ּבעל ׁשל אּלּו הרי מֹוציא, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַוׁשהּסֹורק
אם  הּבית. ּבעל ׁשל מּכאן, יתר ׁשּלֹו; והן חּוטין, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשלׁשה

ׁשּלֹו. והן הּכל, את נֹוטל - לבן ּגּבי על ׁשחר ְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹהיה
.Ê מחט החּיט מׁשיכת ּכדי החּוט מן הּבגד ׁשּׁשּיר מן וׁשּיר , ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

בד]מטלית אצּבעֹות [פיסת ׁשלׁש על אצּבעֹות ׁשלׁש ׁשהיא ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹ
לּבעלים; להחזירן חּיב ׁשּלֹו.- מּכן, ּפחֹות ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

.Áעץ]נסרת ּבּמעצד[פסולת מֹוציא נסירה]ׁשהחרׁש ,[כלי ְֲִֶֶֶַַָָָֹ
ּובכּׁשיל אצל [גרזן]ׁשּלֹו; עֹוׂשה היה ואם הּבית. ּבעל ׁשל , ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

האּלּו הּדברים וכל הּבית. ּבעל ׁשל הּנסרת אף הּבית, ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹּבעל
הּמדינה. מנהג אחר ּבהן הֹולכין ּבהן, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָוכּיֹוצא

.Ë ּבהלכת ׁשּלֹו ׁשאינן הּדברים מן ּדבר ׁשּמכר אּמן ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכל
ׁשל  ׁשּיהיּו ׁשּנהגּו ּבמקֹום הּסֹורק ׁשּמכרן מּוכין ּכגֹון ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָמדינה,
ּגנבה. ּבחזקת ׁשהן מּפני מּמּנּו, לּקח אסּור - הּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבעל
ּדברים  האּמן מכר ואם מּוכין. מלא ּכר מּמּנּו לֹוקחין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֻאבל

מּמּנּו לֹוקחין מדינה, ּבהלכת ׁשּלֹו 'הטמן',ׁשהן אמר ואם ; ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ָאסּור.

ה'תשע"ג  מרחשון כ"א שלישי יום

ז  ¤¤ּפרק
ׁשהסּכימּו‡. הּמׁשקל מן חסרֹות ּבמׁשקלֹות לחברֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּׁשֹוקל

הּמּדה  מן חסרה ּבמּדה הּמֹודד אֹו הּמדינה, אֹותּה ּבני ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָעליו
"לא  ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - עליה ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשהסּכימּו

ּובּמׂשּורה". ּבּמׁשקל ּבּמּדה ּבּמׁשּפט, עול ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָתעׂשּו
ּגֹונב ·. חסר הּׁשֹוקל אֹו ׁשהּמֹודד ּפי על מׁשּלם אף אינֹו - ְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

לֹוקין  ואין הּמׁשקל. אֹו הּמּדה לֹו מׁשּלם אּלא כפל, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּתׁשלּומי
ּבתׁשלּומין. חּיב ׁשהּוא מּפני זה, לאו ְְְִִֵֶֶַַַָָעל

מׁשקל ‚. אֹו חסרה, מּדה ּבחנּותֹו אֹו ּבביתֹו ׁשּמׁשהה מי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּכל
ּבכיס ל יהיה  "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹחסר

עביט הּמּדה לעׂשֹות ואפּלּו רגלים,[כלי]וגֹו'". מימי ׁשל ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ
יבֹוא  ׁשּמא ּבּה, ּומֹוכר לֹוקח זה ׁשאין ּפי על ׁשאף ִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאסּור;
לאו  על לֹוקין ואין ּבּה. וימּדד חסרה, ׁשהיא יֹודע ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמי

מעׂשה. ּבֹו אין ׁשהרי ֲֲֵֵֶֶֶַזה,
ּבחֹותם „. חתּומֹות העיר ּבני ׁשל והּמׁשקלֹות הּמּדֹות ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָהיּו

זה  הרי - חֹותם ּבלא החסרים הּמׁשקל אֹו הּמּדה וזֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹידּוע,
הּבית  ּתׁשמיׁשי לׁשאר לׁשהֹותן סלע מּתר ּבזה, ּכּיֹוצא . ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

מׁשקלֹותיו, ּבין מׁשקל אֹותּה יעׂשה לא - הּצד מן ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּנפּגמה

יּקבּנה ולא ּגרּוטֹותיו, ּבין יזרקּנה ויתלּנה [יחורר]ולא ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹֹ
אֹו אּלא מׁשקל; ויעׂשּנה אחר יבֹוא ׁשּמא ּבנֹו, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבצּואר

הּמלח. לים יׁשלי אֹו יקץ, אֹו ,יחּת אֹו ְְְְִִֶַַַַָָֹֹֹיׁשחק,
עמדה ‰. יקּים. מחצה, על ועמדה ּפחֹות חסרה על ְְְְְֱֵֶַַַָָָָָָָָ

על  ׁשּיעמידּנה עד יקץ מּמחצה, יתר על יקץ; ֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמּמחצה,
לׂשאת מחצה  יקּים - מּׁשתּות ּפחֹות אּלא חסרה לא ואם . ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

אבל  ּבּה, ּפחֹות ולתת ׁשּכל למׁשקל; ּבני לא רב מּׁשתּות, ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָֹֹ
ּובמּתן. ּבמּׂשא ּבֹו מֹוחלין ְְֲִַַָָָָאדם

.Âלהרג אֹותּה למּכר אסּור - ּבאמצע ׁשּנפּגמה [רוצח]סלע ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
לחרם נֹוקבּה,[גזלן]אֹו אבל אחרים; את ּבּה ׁשּמרּמין מּפני , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

הּקטן. ּבצּואר אֹותּה ְְֶַַַָָָותֹולה
.Ê,וקב סאה, ּורביע סאה, וחצי  סאה , מּדֹותיו אדם ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָעֹוׂשה

לא  אבל הרבע; ּוׁשמין הרבע, וחצי הּקב, ּורביע קב, ְְֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָֹֹֹוחצי
ּומחצה. קב ׁשהּוא הּסאה ּברבע ּתתחּלף ׁשּלא קּבים, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹיעׂשה
ולג, ההין, ּורביעית הין, וחצי הין, עֹוׂשה הּלח ּבמּדֹות ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַֹוכן

ּבׁשמינית  מּׁשמֹונה ואחד ּוׁשמינית, ּורביעית, לג, ולא וחצי . ְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַָָֹֹ
ּפי  על אף הין, ּורביעית הין ׁשליׁשית לעׂשֹות ְְְֲִִִִִִִַַַָאסרּו
רּבנּו. מׁשה מימֹות ּבּמקּדׁש והיּו הֹואיל ּבזה, זה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּמתחּלפין

.Á עבֹודה עֹובד הּגֹוי עם אֹו יׂשראל, עם ונֹותן הּנֹוׂשא ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָאחד
וחּיב  תעׂשה, לא על ע ֹובר ּבחסר, ׁשקל אֹו מדד אם - ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹזרה

ידקּדק להחזיר  אּלא ּבחׁשּבֹון, הּגֹוי את להטעֹות אסּור וכן . ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּכבּוׁש ׁשהּוא ּפי על אף - קנהּו" עם "וחּׁשב ׁשּנאמר: ְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָֹעּמֹו,
הּוא  והרי ;יד ּתחת ּכבּוׁש ׁשאינֹו לגֹוי וחמר קל ,יד ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתחת
עול", עׂשה ּכל אּלה, עׂשה ּכל אלהי ה' תֹועבת "ּכי ֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֹאֹומר:

מקֹום. ִָָמּכל
.Ë ּבמׁשיחת חברֹו את הטעה אם הּקרקע, ּבמּדת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָוכן

תעׂשּו[מדידת] "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַַֹֹהּקרקע
הּוא  וכ הּקרקע. מּדת זֹו "ּבּמּדה", - ּבּמּדה" ּבּמׁשּפט, ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָעול
ולא  הּקרקע, מּדת ּבמׁשּפט עול תעׂשּו לא זה: ּפסּוק ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹענין
קטּנה  מּדה אפּלּו הּמּדה, ּבמׁשּפט ולא הּמׁשקל, ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָֹּבמׁשּפט

קטנה]ּכמׂשּורה .[מדה ְִָ
.È,ּבחלק חלק ׁשהחליפּו זה על זה הּמקּפידין חבּורה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּבני

מּדה, מּׁשּום עֹוברין - לֹו והחזיר מאכל מּמּנּו לוה ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָאֹו
ּביֹום  ּופֹורעין לֹווין ּומּׁשּום מנין, ּומּׁשּום מׁשקל, ְְְְִִִִִִִָָּומּׁשּום

.טֹוב 
.‡È ּתחּום ּבתֹו חברֹו מּתחּום והכניס רעהּו, ּגבּול ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַהּמּסיג

ּגזלן; זה הרי עׂשה, ּבחזקה אם - אצּבע מלא אפּלּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלֹו,
ּגּנ זה הרי ּבּסתר, הּסיג הּסיג ואם יׂשראל ּבארץ ואם ב. ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשל  אֹו ּגנבה ׁשל ּבלאו לאוין: ּבׁשני עֹובר זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהּגבּול,
ּבלאו  חּיבין ואין ."רע ּגבּול תּסיג "לא ׁשל ּובלאו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹּגזלה,
ּתנחל  אׁשר ּבנחלת" ׁשּנאמר: יׂשראל, ּבארץ אּלא ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָזה

ֶָָּבארץ".
.·È ׁשּזה עריֹות; ׁשל מענׁשן יתר מּדֹות, ׁשל ענ ׁשן ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָקׁשה

חברֹו לבין ּבינֹו וזה הּמקֹום, לבין ּבמצות ּבינֹו הּכֹופר וכל . ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָ
הּצּוּוי ּתחּלת ׁשהיא מצרים, ּביציאת ּככֹופר - [תחילת מּדֹות ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַ

הדברות] זה עשרת הרי - מּדֹות מצות עליו המקּבל וכל ;ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
הּצּוּויין. לכל ּגרמה ׁשהיא מצרים, ּביציאת ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָמֹודה
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אּלא „. הּקטּנים, ּומן העבדים ּומן הּנׁשים מן לֹוקחין ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָאין
נׁשים  ּכגֹון הּבעלים, מּדעת ׁשּלהן ׁשהן ׁשחזקתן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָדברים

ּבּגליל  ּפׁשּתן ּכלי ׁשאמרּוׁשּמכרּו וכּלן ּבּׁשרֹון; עגלים אֹו , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻ
ולֹוקחין  ּגנבה. ּבחזקת ׁשהן מּפני מהן, לּקח אסּור - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ'הטמן'
'הטמן', אמר ואם אדם; מּכל מקֹום ּבכל ותרנגֹולין ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָּביצים

ָאסּור.
הּבּדדין‰. מן בד]לֹוקחין בית וׁשמן [בעלי ּבמּדה, זיתים ְְְִִִִִֵֶֶַַָָ

ׁשחזקתן  - מּועט ׁשמן ולא מּועטין, זיתים לא אבל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹּבמּדה;
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הן. ְְֵֵֵֵֶַָָֹּגנבה

.Âצמר]מּוכין ׁשּלֹו;[שאריות אּלּו הרי מֹוציא, ׁשהּכֹובס ֲִִֵֵֵֶֶַ
נֹוטל  הּכֹובס הּבית. ּבעל ׁשל אּלּו הרי מֹוציא, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַוׁשהּסֹורק
אם  הּבית. ּבעל ׁשל מּכאן, יתר ׁשּלֹו; והן חּוטין, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשלׁשה

ׁשּלֹו. והן הּכל, את נֹוטל - לבן ּגּבי על ׁשחר ְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹהיה
.Ê מחט החּיט מׁשיכת ּכדי החּוט מן הּבגד ׁשּׁשּיר מן וׁשּיר , ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

בד]מטלית אצּבעֹות [פיסת ׁשלׁש על אצּבעֹות ׁשלׁש ׁשהיא ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹ
לּבעלים; להחזירן חּיב ׁשּלֹו.- מּכן, ּפחֹות ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

.Áעץ]נסרת ּבּמעצד[פסולת מֹוציא נסירה]ׁשהחרׁש ,[כלי ְֲִֶֶֶַַָָָֹ
ּובכּׁשיל אצל [גרזן]ׁשּלֹו; עֹוׂשה היה ואם הּבית. ּבעל ׁשל , ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

האּלּו הּדברים וכל הּבית. ּבעל ׁשל הּנסרת אף הּבית, ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹּבעל
הּמדינה. מנהג אחר ּבהן הֹולכין ּבהן, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָוכּיֹוצא

.Ë ּבהלכת ׁשּלֹו ׁשאינן הּדברים מן ּדבר ׁשּמכר אּמן ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכל
ׁשל  ׁשּיהיּו ׁשּנהגּו ּבמקֹום הּסֹורק ׁשּמכרן מּוכין ּכגֹון ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָמדינה,
ּגנבה. ּבחזקת ׁשהן מּפני מּמּנּו, לּקח אסּור - הּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבעל
ּדברים  האּמן מכר ואם מּוכין. מלא ּכר מּמּנּו לֹוקחין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֻאבל

מּמּנּו לֹוקחין מדינה, ּבהלכת ׁשּלֹו 'הטמן',ׁשהן אמר ואם ; ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ָאסּור.

ה'תשע"ג  מרחשון כ"א שלישי יום

ז  ¤¤ּפרק
ׁשהסּכימּו‡. הּמׁשקל מן חסרֹות ּבמׁשקלֹות לחברֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּׁשֹוקל

הּמּדה  מן חסרה ּבמּדה הּמֹודד אֹו הּמדינה, אֹותּה ּבני ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָעליו
"לא  ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - עליה ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשהסּכימּו

ּובּמׂשּורה". ּבּמׁשקל ּבּמּדה ּבּמׁשּפט, עול ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָתעׂשּו
ּגֹונב ·. חסר הּׁשֹוקל אֹו ׁשהּמֹודד ּפי על מׁשּלם אף אינֹו - ְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

לֹוקין  ואין הּמׁשקל. אֹו הּמּדה לֹו מׁשּלם אּלא כפל, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּתׁשלּומי
ּבתׁשלּומין. חּיב ׁשהּוא מּפני זה, לאו ְְְִִֵֶֶַַַָָעל

מׁשקל ‚. אֹו חסרה, מּדה ּבחנּותֹו אֹו ּבביתֹו ׁשּמׁשהה מי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּכל
ּבכיס ל יהיה  "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹחסר

עביט הּמּדה לעׂשֹות ואפּלּו רגלים,[כלי]וגֹו'". מימי ׁשל ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ
יבֹוא  ׁשּמא ּבּה, ּומֹוכר לֹוקח זה ׁשאין ּפי על ׁשאף ִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאסּור;
לאו  על לֹוקין ואין ּבּה. וימּדד חסרה, ׁשהיא יֹודע ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמי

מעׂשה. ּבֹו אין ׁשהרי ֲֲֵֵֶֶֶַזה,
ּבחֹותם „. חתּומֹות העיר ּבני ׁשל והּמׁשקלֹות הּמּדֹות ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָהיּו

זה  הרי - חֹותם ּבלא החסרים הּמׁשקל אֹו הּמּדה וזֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹידּוע,
הּבית  ּתׁשמיׁשי לׁשאר לׁשהֹותן סלע מּתר ּבזה, ּכּיֹוצא . ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

מׁשקלֹותיו, ּבין מׁשקל אֹותּה יעׂשה לא - הּצד מן ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּנפּגמה

יּקבּנה ולא ּגרּוטֹותיו, ּבין יזרקּנה ויתלּנה [יחורר]ולא ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹֹ
אֹו אּלא מׁשקל; ויעׂשּנה אחר יבֹוא ׁשּמא ּבנֹו, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבצּואר

הּמלח. לים יׁשלי אֹו יקץ, אֹו ,יחּת אֹו ְְְְִִֶַַַַָָֹֹֹיׁשחק,
עמדה ‰. יקּים. מחצה, על ועמדה ּפחֹות חסרה על ְְְְְֱֵֶַַַָָָָָָָָ

על  ׁשּיעמידּנה עד יקץ מּמחצה, יתר על יקץ; ֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמּמחצה,
לׂשאת מחצה  יקּים - מּׁשתּות ּפחֹות אּלא חסרה לא ואם . ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

אבל  ּבּה, ּפחֹות ולתת ׁשּכל למׁשקל; ּבני לא רב מּׁשתּות, ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָֹֹ
ּובמּתן. ּבמּׂשא ּבֹו מֹוחלין ְְֲִַַָָָָאדם

.Âלהרג אֹותּה למּכר אסּור - ּבאמצע ׁשּנפּגמה [רוצח]סלע ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
לחרם נֹוקבּה,[גזלן]אֹו אבל אחרים; את ּבּה ׁשּמרּמין מּפני , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

הּקטן. ּבצּואר אֹותּה ְְֶַַַָָָותֹולה
.Ê,וקב סאה, ּורביע סאה, וחצי  סאה , מּדֹותיו אדם ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָעֹוׂשה

לא  אבל הרבע; ּוׁשמין הרבע, וחצי הּקב, ּורביע קב, ְְֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָֹֹֹוחצי
ּומחצה. קב ׁשהּוא הּסאה ּברבע ּתתחּלף ׁשּלא קּבים, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹיעׂשה
ולג, ההין, ּורביעית הין, וחצי הין, עֹוׂשה הּלח ּבמּדֹות ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַֹוכן

ּבׁשמינית  מּׁשמֹונה ואחד ּוׁשמינית, ּורביעית, לג, ולא וחצי . ְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַָָֹֹ
ּפי  על אף הין, ּורביעית הין ׁשליׁשית לעׂשֹות ְְְֲִִִִִִִַַַָאסרּו
רּבנּו. מׁשה מימֹות ּבּמקּדׁש והיּו הֹואיל ּבזה, זה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּמתחּלפין

.Á עבֹודה עֹובד הּגֹוי עם אֹו יׂשראל, עם ונֹותן הּנֹוׂשא ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָאחד
וחּיב  תעׂשה, לא על ע ֹובר ּבחסר, ׁשקל אֹו מדד אם - ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹזרה

ידקּדק להחזיר  אּלא ּבחׁשּבֹון, הּגֹוי את להטעֹות אסּור וכן . ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּכבּוׁש ׁשהּוא ּפי על אף - קנהּו" עם "וחּׁשב ׁשּנאמר: ְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָֹעּמֹו,
הּוא  והרי ;יד ּתחת ּכבּוׁש ׁשאינֹו לגֹוי וחמר קל ,יד ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתחת
עול", עׂשה ּכל אּלה, עׂשה ּכל אלהי ה' תֹועבת "ּכי ֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֹאֹומר:

מקֹום. ִָָמּכל
.Ë ּבמׁשיחת חברֹו את הטעה אם הּקרקע, ּבמּדת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָוכן

תעׂשּו[מדידת] "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַַֹֹהּקרקע
הּוא  וכ הּקרקע. מּדת זֹו "ּבּמּדה", - ּבּמּדה" ּבּמׁשּפט, ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָעול
ולא  הּקרקע, מּדת ּבמׁשּפט עול תעׂשּו לא זה: ּפסּוק ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹענין
קטּנה  מּדה אפּלּו הּמּדה, ּבמׁשּפט ולא הּמׁשקל, ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָֹּבמׁשּפט

קטנה]ּכמׂשּורה .[מדה ְִָ
.È,ּבחלק חלק ׁשהחליפּו זה על זה הּמקּפידין חבּורה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּבני

מּדה, מּׁשּום עֹוברין - לֹו והחזיר מאכל מּמּנּו לוה ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָאֹו
ּביֹום  ּופֹורעין לֹווין ּומּׁשּום מנין, ּומּׁשּום מׁשקל, ְְְְִִִִִִִָָּומּׁשּום

.טֹוב 
.‡È ּתחּום ּבתֹו חברֹו מּתחּום והכניס רעהּו, ּגבּול ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַהּמּסיג

ּגזלן; זה הרי עׂשה, ּבחזקה אם - אצּבע מלא אפּלּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלֹו,
ּגּנ זה הרי ּבּסתר, הּסיג הּסיג ואם יׂשראל ּבארץ ואם ב. ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשל  אֹו ּגנבה ׁשל ּבלאו לאוין: ּבׁשני עֹובר זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהּגבּול,
ּבלאו  חּיבין ואין ."רע ּגבּול תּסיג "לא ׁשל ּובלאו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹּגזלה,
ּתנחל  אׁשר ּבנחלת" ׁשּנאמר: יׂשראל, ּבארץ אּלא ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָזה

ֶָָּבארץ".
.·È ׁשּזה עריֹות; ׁשל מענׁשן יתר מּדֹות, ׁשל ענ ׁשן ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָקׁשה

חברֹו לבין ּבינֹו וזה הּמקֹום, לבין ּבמצות ּבינֹו הּכֹופר וכל . ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָ
הּצּוּוי ּתחּלת ׁשהיא מצרים, ּביציאת ּככֹופר - [תחילת מּדֹות ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַ

הדברות] זה עשרת הרי - מּדֹות מצות עליו המקּבל וכל ;ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
הּצּוּויין. לכל ּגרמה ׁשהיא מצרים, ּביציאת ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָמֹודה
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ח  ¤¤ּפרק
יפה ‡. והּמּדֹות והּמׁשקלֹות הּמאזנים לצּדק עׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמצות

"מאזני  ׁשּנאמר: עׂשּיתן, ּבׁשעת ּבחׁשּבֹונן ּולדקּדק ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיפה,
ּבמּדת  וכן לכם". יהיה צדק והין . . צדק אבני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָצדק,

מׁשיחת ּבחׁשּבֹון לדקּדק צרי על [מדידת]הּקרקע, הּקרקע ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָ
הּגימטרּיֹות ּבכתבי הּמתּבארים העּקרים ,[ההנדסה]ּפי ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָ

היא  ּכאּלּו אֹותּה רֹואין הּקרקע, מן אצּבע מלא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָֹׁשאפּלּו
ּכרּכם יקר]מלאה .[פרח ְְֵַָֹ

מזלזליןארּב·. - לחריץ הּסמּוכין אּמֹות מדייקים]ע [לא ְְְְְְִִִַַַַַָ
ּכלל, אֹותן מֹוׁשחין אין - הּנהר לׂשפת והּסמּוכין ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָּבמׁשיחתן;

הרּבים. רׁשּות ּבני ׁשל ׁשהן ְְְִִֵֵֵֶֶַָמּפני
לאחד‚. ימד לא - הּקרקע את שותפים]והּמֹודד [משני ְְְֵֶֶַַַַָָֹֹ

ׁשהחבל מּפני הּגׁשמים, ּבימֹות ּולאחד החּמה [שבו ּבימֹות ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
החּמהמודדין] ּבימֹות מדד [מהחום]מתקּצר אם ,לפיכ ; ְְִִִִֵַַַַָָָ

ּכלּום. ּבכ אין ּבּה, וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ּבׁשלׁשלת אֹו ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבקנה
ולא „. עֹופרת, ׁשל  ולא ּבדיל, ׁשל לא מׁשקלֹות, עֹוׂשין ְְְְִִִֵֶֶֶֶָֹֹֹאין

חלּדה  מעלין ׁשהן מּפני ּכאּלּו, מּתכֹות מיני ׁשאר ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשל
סלע צחיח ׁשל עֹוׂשין אבל קשה]ּומתחּסרין; וׁשל [אבן , ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָ

ּבהן. וכּיֹוצא ׁשהם, אבן וׁשל ְְְִֵֶֶֶֶַַָֹזכּוכית,
הּמחק‰. את עֹוׂשין גדושה]אין מדה מיישרים ׁשל [בו לא ִֵֶֶַַַֹ

ׁשהּוא  מּפני מּתכת, ׁשל ולא מקל, ׁשהּוא מּפני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹּדלעת,
ׁשקמה, וׁשל אגֹוזים, וׁשל זית, ׁשל עֹוׂשהּו אבל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָמכּביד;

אׁשּכרֹוע אילן]וׁשל ּבהן.[מין וכּיֹוצא , ְְְְֵֶֶֶַַָ
.Â.עבה אחד וצּדֹו קצר אחד צּדֹו הּמחק, את עֹוׂשין ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין

ימחק  ולא לּמֹוכר; ׁשּמפחיתֹו מּפני מעט, מעט ימחק ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַֹֹֹֹולא
לּלֹוקח  ׁשּמפחיתֹו מּפני אחת, .ּבבת ְְְִִֵֵֶַַַַַַ

.Ê ולא ׁשּיפחתּו, ּכדי ּבמלח הּמׁשקלֹות את טֹומנין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹאין
מגובה]ירּתיח מזיגה ע"י ׁשּמֹודד,[יקציף ּבעת הּלח ּבמּדת ְְְִִֵֵֶַַַַַ

על  הקּפידה הּתֹורה ׁשהרי ּביֹותר; קטּנה הּמּדה היתה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָואפּלּו
מּדה  והיא "ּובּמׂשּורה", ׁשּנאמר: - ׁשהּוא ּבכל ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָהּמּדֹות

ּבלג. ּוׁשלׁשים מּׁשלׁשה אחד ְְְְִִֶַָָָֹֹֹקטּנה
.Áעׁשׁשּיֹות צרי[חתיכות]מֹוכרי - ּבהן וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבאויר  ּתלּוי ּבידֹו הּׁשֹוקל ׁשאֹוחז הּמאזנים חּוט ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹלהיֹות
קנה  ואר טפחים, ׁשלׁשה הארץ מן ּוגבֹוהין טפחים, ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹֹׁשלׁשה

טפח. עׂשר ׁשנים החּוטים ואר ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹהּמאזנים
.Ëאר יהיה - זכּוכית מֹוכרי וׁשל צמר מֹוכרי ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֹֹמאזנים

ׁשני  הארץ מן ּוגבֹוהין טפחים, ׁשני ּבֹו ּתלּויין ׁשהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָהחּוט
טפחים. ּתׁשעה אר והחּוטין והּקנה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹטפחים,

.È החּוט אר יהיה - הּבית ּבעל וׁשל חנוני ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמאזנים
הּקנה  ואר טפח, הארץ מן ּוגבֹוהין טפח, ּבֹו ּתלּויין ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהן

טפחים  ׁשּׁשה החּוטין ואר. ְְִִִֶַָָֹ
.‡Èהּפלס ּבֹו ׁשּתֹולין המאזניים]החּוט תלויין חּוט [בו וכן , ְִֵֶֶֶַַ

ׁשלׁש ארּכֹו - טֹוב ארּגמן מֹוכרי וׁשל זהב ׁשל ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֹמאזנים
ׁשל  הארץ מן ּוגבֹוהין הּפלס אצּבעֹות, ואר אצּבעֹות, ׁש ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

רֹוצה. ּׁשהּוא מה ּכפי ׁשּלֹו הּׁשלׁשלאֹות ְְְְִֶֶֶֶַַַָֹואר
.·Èלהכריע הּמֹוכר ׁשחּיב ּבעת [להוסיף]מּנין לּלֹוקח ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ

אמרה  ,"ּל יהיה וצדק ׁשלמה "אבן ׁשּנאמר: לֹו? ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּׁשֹוקל
לֹו. ותן מּׁשּל צּדק ְִֵֵֶַָָּתֹורה:

.‚È מאֹות לארּבע אחד ּוביבׁש, למאה; אחד ּבלח, .וכּמה? ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּגרּומין לֹו נֹותן לח, ליטרין עׂשר לֹו מכר [תוספות]ּכיצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

יבׁש, ליטרין עׂשרים לֹו מכר ואם ּבליטרה; מעׂשרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאחד
זה, חׁשּבֹון לפי וכן ּבליטרה. מעׂשרים אחד ּגרּומין לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָנֹותן

מּועט. ּבין רב ֵֵַָּבין
.„È;ּבעין עין למּכר ׁשּנהגּו ּבמקֹום  אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָֹּבּמה

טפח  לֹו להכריע חּיב להכריע, ׁשּנהגּו ּבמקֹום .אבל ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָ
.ÂË אחת 'ׁשקל לֹו: יאמר לא - ליטרין עׂשר לֹו ׁשֹוקל ְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹהיה

אחד  והכרע אחת, ּבבת עׂשרה לֹו ׁשֹוקל אּלא והכרע'; ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחת
.לכּלן  ְָֻ

.ÊËּבדּקה למד ׁשּנהגּו קטנה]מקֹום ּבגּסה;[מדה ימד לא , ְְֲֶַַָָָָָָֹֹֹ
למחק ּבדּקה; ימד לא המדה]ּבגּסה, יגּדׁש[ליישר לא , ְְְְִִַַָָָֹֹֹֹֹ

מן  ויפחֹות ימחק לא לגּדׁש, נהגּו אם וכן ּבּדמים; ְְְְְְֲִִִִִִִֵַָָֹֹֹויֹוסיף
הּמדינה. ּכמנהג מֹודד אּלא ְְְִִִֵֶַַַָָָהּדמים,

.ÊÈ,הּמׁשקלֹות על אֹו הּמּדֹות על להֹוסיף ׁשרצּו מדינה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּבני
ׁשתּות  על יתר יֹוסיפּו חמּׁשה,לא מכיל הּקב היה ׁשאם ; ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

לא  ׁשּׁשה, על יתר ּבידם; הרׁשּות - ׁשּׁשה מכיל ְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹועׂשאּוהּו
ֲַיעׂשּו.

.ÁÈאחת [מנקה]מקּנח[סיטונאי]הּסיטֹון מּדֹותיו את ְִִֵֶַַַַַָ
חדׁש. עׂשר לׁשנים אחת - הּבית ּובעל יֹום. ְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹלׁשלׁשים

ּבׁשּבת ּפעמים מּדֹותיו מקּנח ּוממחה [בשבוע]והחנוני , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
ּכל [רוחץ] על מאזנים ּומקּנח ּבׁשּבת, אחת ּפעם ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָָָֹמׁשקלֹותיו

יחלידּו. ׁשּלא ּכדי ּומׁשקל, ְְְְִִִֵֶַָָֹמׁשקל
.ËÈ ליטרה נֹותן - ליטרה רביעי ׁשלׁשה לׁשקל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֹהמבּקׁש

ׁשנּיה  ּבכף ליטרה ּורביע והּבׂשר מאזנים, אּתה ּבכף ׁשאם ; ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ
ׁשּמא  - אחת' ּבכף ליטרה ּורביע ליטרה חצי 'נֹותן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאֹומר

רֹואהּו. הּלֹוקח ואין הּליטרה, רביע ְְְִִִֵֵֵַַַַָֹיּפל
.Î ּומדינה מדינה ּבכל ׁשֹוטרים להעמיד ּדין ּבית ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָחּיבין

את  ּומצּדקין החנּיֹות, על מחּזרין ׁשּיהיּו ,ופל ּפל ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻּובכל
מי  וכל הּׁשערים. את ּופֹוסקין הּמּדֹות, ואת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹהּמאזנים

מ  אֹו חסר, מׁשקל עּמֹו מאזנים ׁשּנמצא אֹו חסרה, ּדה ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּכפי  ּולקנסֹו ּכחֹו, ּכפי להּכֹותֹו רׁשּות להם יׁש - ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָֹֻמקלקלין
הּׁשער  את ׁשּמפקיע מי וכל הּדבר. לחּזק ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּיראה
הּׁשּוק  ּבׁשער ּומֹוכר אֹותֹו וכֹופין אֹותֹו, מּכין - ּביקר .ּומֹוכר ְְְִִֵֵֶַַַַֹ

ט  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. תעׂשה, ּבלא עֹובר מּיׂשראל, נפׁש הּגֹונב ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכל

הּוא  הּדברים, ּבעׂשרת האמּור זה ּפסּוק - תגנב" ְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹ"לא
ׁשּזה  תעׂשה, ּבלא עֹובר הּמֹוכרֹו וכן נפׁשֹות. לגֹונב ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאזהרה
לאוין  ׁשני על לֹוקין ואין עבד". ממּכרת יּמכרּו "לא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבכלל
ּדין, ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן לאו ׁשהּוא מּפני ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאּלּו,
ּומיתתֹו וגֹו'"; מאחיו נפׁש ּגנב איׁש יּמצא "ּכי ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:

ְֶֶּבחנק.
הּיׂשראל,·. את ׁשּיגנב עד חנק, מיתת חּיב הּגּנב ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאין

לאחרים  וימּכרּנּו ּבֹו, ויׁשּתּמׁש לרׁשּותֹו, ׁשּנאמר:ויכניסּנּו - ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ
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ּבפחֹות  אּלא ּבֹו נׁשּתּמׁש לא ואפּלּו ּומכרֹו". ּבֹו, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ"והתעּמר
ּפ ּפי מּׁשוה על אף ּבֹו, נסמ אֹו עליו ׁשּנׁשען ּכגֹון רּוטה, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

ּבֹו. נׁשּתּמׁש זה הרי - יׁשן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהּנגנב
ולא ‚. עצמֹו, ּברׁשּות הּנגנב ועדין ּומכרֹו, ּבֹו ונׁשּתּמׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹּגנבֹו

ּפטּור  - לרׁשּותֹו הּגּנב לרׁשּותֹו,הכניסֹו והֹוציאֹו ּגנבֹו . ְְְְְִִִִִַַָָָ
אֹו ּבֹו, ׁשּיׁשּתּמׁש קדם מכרֹו אֹו מכרֹו, ולא ּבֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹונׁשּתּמׁש
ׁשּמכרֹו ּכגֹון נגנב, ׁשל מּקרֹוביו לאחד ּומכרֹו ּבֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָנׁשּתּמׁש
נפׁש "ּגנב ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - לאחיו אֹו ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹלאביו
אם  וכן ּבמכירה. ּומּקרֹוביו מאחיו ׁשּיבּדילּנּו עד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמאחיו",
הּוא  ועדין ּומכרֹו יׁשן, ּכׁשהּוא ּבֹו ונׁשּתּמׁש יׁשן, והּוא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּגנבֹו

ּפטּור. זה הרי - ֲֵֵֶָָיׁשן
ׁשהתנה „. ּכגֹון ּבלבד, לעּבריה ּומכרּה אּׁשה, ּגנב אם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻוכן

הרי  - הּולדֹות' אּלא ל ואין לי, הּׁשפחה 'ׁשּזֹו הּלֹוקח: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל
ּפטּור  .זה ֶָ

הּקטן ‰. אחיו את אֹו ּבנֹו את האּפיטרֹוּפין הּגֹונב וכן , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשּגנב  הּבית ּובעל אצלן, סמּוכין ׁשהן היתֹומים את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּגנבּו
ׁשּגנב  ּתינֹוקֹות ּומלּמד ׁשלחנֹו, על הּסמּוכין ביתֹו מּבני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻאחד
ּבֹו ׁשּנׁשּתּמׁש ּפי על אף - אצלֹו הּלֹומדים הּקטּנים מן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָאחד
ׁשהן  לאּלּו ּפרט ּבידֹו", "ונמצא ׁשּנאמר: ּפטּור, ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָּומכרֹו,

ּבידן. ְְִָָמצּויין
.Âהּק את הּגֹונב אֹו הּגדֹול, את הּגֹונב יֹומֹואחד ּבן טן ֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

חדׁשיו לֹו הריונו]ׁשּכלּו ימי ּבין [תמו נקבה, ּבין זכר ּבין , ְֳֵֵֵֵֶָָָָָָ
"ּגנב  ׁשּנאמר: נהרגין, אּלּו הרי - אּׁשה אֹו איׁש הּגּנב ֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהיה
ּגר  ׁשּגנב אֹו הּיׂשראלי, את הּגֹונב ואחד מקֹום. מּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָנפׁש",
ּבכלל  ואּלּו מאחיו", "נפׁש ׁשּנאמר: - מׁשחרר עבד ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻאֹו
מי  אֹו העבד, את הּגֹונב אבל הן. ּובמצוֹות ּבתֹורה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאחינּו

ּפטּור. - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ְְְִֶֶֶֶֶֶָׁשחציֹו
.Ê ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין ּבּמחּתרת, ּדמים;הּבא לֹו אין - ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּורׁשּות  ּפטּורין. האדם, ׁשאר אֹו הּבית ּבעל הרגֹו אם ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָאּלא
ׁשּיכֹולין  מיתה ּבכל ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין להרגֹו לּכל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹיׁש

ּדמים". לֹו "אין ׁשּנאמר: - ֱֲִִֵֶֶַַָלהמיתֹו
.Á ּבּמחּתרת הּבא ׁשל ואחד ּגּגֹו ּבתֹו ׁשּנמצא ּגּנב אֹו , ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

קרּפפֹו ּבתֹו אֹו חצרֹו, ּבתֹו אֹו ּבּיֹום [מגרשו]אדם, ּבין - ְְְֲֵֵֵַַָָ
הּגּנבים  רב ׁשּדר לפי "ּבּמחּתרת"? נאמר ולּמה ּבּלילה. ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּבין

ּבּלילה. ּבּמחּתרת ְְֶֶַַַַָָלבֹוא
.Ë ׁשּבא ּפי על אף ּגּנב, ׁשל ּדמֹו ּתֹורה הּתירה מה ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּומּפני

ּבפניו  הּבית ּבעל עמד ׁשאם ׁשחזקתֹו, לפי ממֹון? עסקי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעל
יהרגּנּו - ּכרֹודף ּומנעֹו לגנב, חברֹו לבית הּנכנס זה ונמצא ; ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּבין  ּגדֹול, ׁשהיה ּבין - יהרג ּולפיכ להרגֹו, חברֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָאחר
נקבה. ּבין זכר ּבין קטן, ְֵֵֵֶָָָָָָָׁשהיה

.Èאינֹו עליו הּבא הּגּנב ׁשּזה הּבית לבעל ּברּור הּדבר ְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהיה
ואם  להרגֹו; אסּור - ממֹון עסקי על אּלא ּבא ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָהֹורגֹו,

נפׁש הֹורג זה הרי עליו"הרגֹו, הּׁשמׁש זרחה "אם ׁשּנאמר: , ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
אל  ,עּמ ׁשלֹום לֹו ׁשּיׁש ּכּׁשמׁש הּדבר ל ּברּור אם -ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ
נהרג, אינֹו - ּבנֹו על ּבּמחּתרת הּבא אב ,לפיכ ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּתהרגהּו.

נהרג. אביו, על הּבא הּבן אבל הֹורגֹו; ׁשאינֹו ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּוּדאי
.‡È מן יֹוצא ּומצאֹו ּגנב ׁשּלא אֹו ויצא, ׁשּגנב הּגּנב ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן

ּדמים  לֹו יׁש רֹודף, ואינֹו ערף ּופנה הֹואיל - וכן .הּמחּתרת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
הּקיפּוהּו הּוא אם ׁשעדין ּפי על אף - אדם ּבני אֹו עדים ְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָ

ּבא  אם לֹומר צרי ואין נהרג. אינֹו עליו, ׁשּבא זה ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּברׁשּות
נהרג. ׁשאינֹו ּדין, ְֱִֵֵֶֶָלבית

.·Èאֹו ׂשדהּו, לתֹו אֹו ּגּנתֹו, לתֹו ּבּמחּתרת הּבא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָוכן
והּסהר הּדיר מגודר]לתֹו ׁשחזקתֹו[מקום ּדמים; לֹו יׁש - ְְְִִֵֶֶַַַַָָ

הּבעלי  רב ׁשאין לפי ּבלבד, הּממֹון על מצּויין ׁשּבא ם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
אּלּו. ְִֵּבמקֹומֹות

.‚Èּדמים לֹו ׁשּיׁש ּגּנב להורגו]ּכל עליו [שאסור נפל אם - ִִֵֶַַָָָָָָ
חּיב  ּבביאתֹו, ּכלים ׁשּבר ואם עליו. מפּקחין ּבׁשּבת, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָּגל
- ּבביאתֹו ּכלים ׁשּׁשּבר ּדמים לֹו ׁשאין מי אבל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבתׁשלּומין;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָּפטּור,
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  מרחשון כ"ב רביעי יום
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מצוֹות  וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָיׁש
ׁשּלא  (ב) לגזל; ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִֶֶֶֶַָָֹֹֹֹלא
להׁשיב  (ה) להתאּוֹות; ׁשּלא (ד) לחמד; ׁשּלא (ג) ְְְְֲִִֶֶַַַָֹֹֹֹלעׁשק;
להׁשיב  (ז) האבדה; מן יתעּלם ׁשּלא (ו) הּגזלה; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאת

אּלּו. ּבפרקים – אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְֲִִִֵֵֵֵָָָהאבדה.

א ּפרק
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תעׂשה,‡. ּבלא עֹובר - ּפרּוטה ׁשוה חברֹו את הּגֹוזל ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּכל

הּכתּוב  ׁשהרי זה, לאו על לֹוקין ואין תגזל". "לא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
את  "והׁשיב ׁשּנאמר: להחזיר, חּיב - ּגזל ׁשאם לעׂשה, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנּתקֹו
הּגזלה  את ׂשרף ואפּלּו עׂשה. מצות זֹו ּגזל", אׁשר ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּגזלה
ׁשּנּתן  לאו וכל ּדמיה, לׁשּלם חּיב הּוא ׁשהרי לֹוקה, אינֹו -ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

עליו. לֹוקין אין ְְִִֵַָָלתׁשלּומין,
ּתֹורה ·. ּדין ׁשהּוא, ּכל לגזל עבֹודה ואסּור עֹובד ּגֹוי אפּלּו . ְְֲֲִִִֵֶָָָָֹ

יחזיר. עׁשקֹו, אֹו ּגזלֹו ואם לעׁשקֹו; אֹו לגזלֹו אסּור ְְְְְְֲֲִִַָָָָָָָזרה,
ּבחזקה ‚. האדם ממֹון את הּלֹוקח זה ּגֹוזל? הּוא ,איזה ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּברצֹון  ׁשּלא לרׁשּותֹו ׁשּנכנס אֹו מּידֹו, מּטלטלין ׁשחטף ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָֹּכגֹון
ּובבהמּתֹו ּבעבדיו ׁשּתקף אֹו מּׁשם, ּכלים ונטל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּבעלים
וכל  ּפרֹותיה, ואכל ׂשדהּו לתֹו ׁשּירד אֹו ּבהן, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹונׁשּתּמׁש
החנית  את "וּיגזל ׁשּנאמר: ּכענין הּגֹוזל, הּוא - ּבזה ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכּיֹוצא

הּמצרי". ְִִִַַמּיד
ּברצֹון „. ידֹו לתֹו חברֹו ממֹון ׁשּבא זה עֹוׁשק? הּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָאיזה

ּכבׁש - ׁשּתבעּוהּו וכיון ּבחזקה [עכב]הּבעלים, אצלֹו הּממֹון ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָ
אֹו ּפּקדֹון אֹו הלואה חברֹו ּביד לֹו ׁשהיה ּכגֹון החזירֹו; ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹולא
ׁשהּוא  מּפני מּמּנּו להֹוציא יכֹול ואינֹו ּתֹובעֹו והּוא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָׂשכירּות,

."רע את תעׁשק "לא נאמר: זה על וקׁשה; ְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאּלם
ׁשּנאמר:‰. עצמּה, הּגזלה את להחזיר חּיב - הּגֹוזל ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכל

- נׁשּתּנת אֹו אבדה ואם ּגזל"; אׁשר הּגזלה את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ"והׁשיב
עדים  עליו ׁשּבאּו ּבין עצמֹו, מּפי ׁשהֹודה ּבין ּדמיה. ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמׁשּלם
קֹורה  ּגזל אפּלּו ּבלבד. הּקרן לׁשּלם חּיב זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּגזל
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ּבפחֹות  אּלא ּבֹו נׁשּתּמׁש לא ואפּלּו ּומכרֹו". ּבֹו, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ"והתעּמר
ּפ ּפי מּׁשוה על אף ּבֹו, נסמ אֹו עליו ׁשּנׁשען ּכגֹון רּוטה, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

ּבֹו. נׁשּתּמׁש זה הרי - יׁשן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהּנגנב
ולא ‚. עצמֹו, ּברׁשּות הּנגנב ועדין ּומכרֹו, ּבֹו ונׁשּתּמׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹּגנבֹו

ּפטּור  - לרׁשּותֹו הּגּנב לרׁשּותֹו,הכניסֹו והֹוציאֹו ּגנבֹו . ְְְְְִִִִִַַָָָ
אֹו ּבֹו, ׁשּיׁשּתּמׁש קדם מכרֹו אֹו מכרֹו, ולא ּבֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹונׁשּתּמׁש
ׁשּמכרֹו ּכגֹון נגנב, ׁשל מּקרֹוביו לאחד ּומכרֹו ּבֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָנׁשּתּמׁש
נפׁש "ּגנב ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - לאחיו אֹו ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹלאביו
אם  וכן ּבמכירה. ּומּקרֹוביו מאחיו ׁשּיבּדילּנּו עד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמאחיו",
הּוא  ועדין ּומכרֹו יׁשן, ּכׁשהּוא ּבֹו ונׁשּתּמׁש יׁשן, והּוא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּגנבֹו

ּפטּור. זה הרי - ֲֵֵֶָָיׁשן
ׁשהתנה „. ּכגֹון ּבלבד, לעּבריה ּומכרּה אּׁשה, ּגנב אם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻוכן

הרי  - הּולדֹות' אּלא ל ואין לי, הּׁשפחה 'ׁשּזֹו הּלֹוקח: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל
ּפטּור  .זה ֶָ

הּקטן ‰. אחיו את אֹו ּבנֹו את האּפיטרֹוּפין הּגֹונב וכן , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשּגנב  הּבית ּובעל אצלן, סמּוכין ׁשהן היתֹומים את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּגנבּו
ׁשּגנב  ּתינֹוקֹות ּומלּמד ׁשלחנֹו, על הּסמּוכין ביתֹו מּבני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻאחד
ּבֹו ׁשּנׁשּתּמׁש ּפי על אף - אצלֹו הּלֹומדים הּקטּנים מן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָאחד
ׁשהן  לאּלּו ּפרט ּבידֹו", "ונמצא ׁשּנאמר: ּפטּור, ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָּומכרֹו,

ּבידן. ְְִָָמצּויין
.Âהּק את הּגֹונב אֹו הּגדֹול, את הּגֹונב יֹומֹואחד ּבן טן ֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

חדׁשיו לֹו הריונו]ׁשּכלּו ימי ּבין [תמו נקבה, ּבין זכר ּבין , ְֳֵֵֵֵֶָָָָָָ
"ּגנב  ׁשּנאמר: נהרגין, אּלּו הרי - אּׁשה אֹו איׁש הּגּנב ֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהיה
ּגר  ׁשּגנב אֹו הּיׂשראלי, את הּגֹונב ואחד מקֹום. מּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָנפׁש",
ּבכלל  ואּלּו מאחיו", "נפׁש ׁשּנאמר: - מׁשחרר עבד ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻאֹו
מי  אֹו העבד, את הּגֹונב אבל הן. ּובמצוֹות ּבתֹורה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאחינּו

ּפטּור. - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ְְְִֶֶֶֶֶֶָׁשחציֹו
.Ê ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין ּבּמחּתרת, ּדמים;הּבא לֹו אין - ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּורׁשּות  ּפטּורין. האדם, ׁשאר אֹו הּבית ּבעל הרגֹו אם ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָאּלא
ׁשּיכֹולין  מיתה ּבכל ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין להרגֹו לּכל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹיׁש

ּדמים". לֹו "אין ׁשּנאמר: - ֱֲִִֵֶֶַַָלהמיתֹו
.Á ּבּמחּתרת הּבא ׁשל ואחד ּגּגֹו ּבתֹו ׁשּנמצא ּגּנב אֹו , ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

קרּפפֹו ּבתֹו אֹו חצרֹו, ּבתֹו אֹו ּבּיֹום [מגרשו]אדם, ּבין - ְְְֲֵֵֵַַָָ
הּגּנבים  רב ׁשּדר לפי "ּבּמחּתרת"? נאמר ולּמה ּבּלילה. ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּבין

ּבּלילה. ּבּמחּתרת ְְֶֶַַַַָָלבֹוא
.Ë ׁשּבא ּפי על אף ּגּנב, ׁשל ּדמֹו ּתֹורה הּתירה מה ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּומּפני

ּבפניו  הּבית ּבעל עמד ׁשאם ׁשחזקתֹו, לפי ממֹון? עסקי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעל
יהרגּנּו - ּכרֹודף ּומנעֹו לגנב, חברֹו לבית הּנכנס זה ונמצא ; ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּבין  ּגדֹול, ׁשהיה ּבין - יהרג ּולפיכ להרגֹו, חברֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָאחר
נקבה. ּבין זכר ּבין קטן, ְֵֵֵֶָָָָָָָׁשהיה

.Èאינֹו עליו הּבא הּגּנב ׁשּזה הּבית לבעל ּברּור הּדבר ְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהיה
ואם  להרגֹו; אסּור - ממֹון עסקי על אּלא ּבא ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָהֹורגֹו,

נפׁש הֹורג זה הרי עליו"הרגֹו, הּׁשמׁש זרחה "אם ׁשּנאמר: , ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
אל  ,עּמ ׁשלֹום לֹו ׁשּיׁש ּכּׁשמׁש הּדבר ל ּברּור אם -ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ
נהרג, אינֹו - ּבנֹו על ּבּמחּתרת הּבא אב ,לפיכ ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּתהרגהּו.

נהרג. אביו, על הּבא הּבן אבל הֹורגֹו; ׁשאינֹו ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּוּדאי
.‡È מן יֹוצא ּומצאֹו ּגנב ׁשּלא אֹו ויצא, ׁשּגנב הּגּנב ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן

ּדמים  לֹו יׁש רֹודף, ואינֹו ערף ּופנה הֹואיל - וכן .הּמחּתרת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
הּקיפּוהּו הּוא אם ׁשעדין ּפי על אף - אדם ּבני אֹו עדים ְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָ

ּבא  אם לֹומר צרי ואין נהרג. אינֹו עליו, ׁשּבא זה ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּברׁשּות
נהרג. ׁשאינֹו ּדין, ְֱִֵֵֶֶָלבית

.·Èאֹו ׂשדהּו, לתֹו אֹו ּגּנתֹו, לתֹו ּבּמחּתרת הּבא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָוכן
והּסהר הּדיר מגודר]לתֹו ׁשחזקתֹו[מקום ּדמים; לֹו יׁש - ְְְִִֵֶֶַַַַָָ

הּבעלי  רב ׁשאין לפי ּבלבד, הּממֹון על מצּויין ׁשּבא ם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
אּלּו. ְִֵּבמקֹומֹות

.‚Èּדמים לֹו ׁשּיׁש ּגּנב להורגו]ּכל עליו [שאסור נפל אם - ִִֵֶַַָָָָָָ
חּיב  ּבביאתֹו, ּכלים ׁשּבר ואם עליו. מפּקחין ּבׁשּבת, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָּגל
- ּבביאתֹו ּכלים ׁשּׁשּבר ּדמים לֹו ׁשאין מי אבל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבתׁשלּומין;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָּפטּור,
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  מרחשון כ"ב רביעי יום
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מצוֹות  וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָיׁש
ׁשּלא  (ב) לגזל; ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִֶֶֶֶַָָֹֹֹֹלא
להׁשיב  (ה) להתאּוֹות; ׁשּלא (ד) לחמד; ׁשּלא (ג) ְְְְֲִִֶֶַַַָֹֹֹֹלעׁשק;
להׁשיב  (ז) האבדה; מן יתעּלם ׁשּלא (ו) הּגזלה; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאת

אּלּו. ּבפרקים – אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְֲִִִֵֵֵֵָָָהאבדה.

א ּפרק
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תעׂשה,‡. ּבלא עֹובר - ּפרּוטה ׁשוה חברֹו את הּגֹוזל ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּכל

הּכתּוב  ׁשהרי זה, לאו על לֹוקין ואין תגזל". "לא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
את  "והׁשיב ׁשּנאמר: להחזיר, חּיב - ּגזל ׁשאם לעׂשה, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנּתקֹו
הּגזלה  את ׂשרף ואפּלּו עׂשה. מצות זֹו ּגזל", אׁשר ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּגזלה
ׁשּנּתן  לאו וכל ּדמיה, לׁשּלם חּיב הּוא ׁשהרי לֹוקה, אינֹו -ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

עליו. לֹוקין אין ְְִִֵַָָלתׁשלּומין,
ּתֹורה ·. ּדין ׁשהּוא, ּכל לגזל עבֹודה ואסּור עֹובד ּגֹוי אפּלּו . ְְֲֲִִִֵֶָָָָֹ

יחזיר. עׁשקֹו, אֹו ּגזלֹו ואם לעׁשקֹו; אֹו לגזלֹו אסּור ְְְְְְֲֲִִַָָָָָָָזרה,
ּבחזקה ‚. האדם ממֹון את הּלֹוקח זה ּגֹוזל? הּוא ,איזה ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּברצֹון  ׁשּלא לרׁשּותֹו ׁשּנכנס אֹו מּידֹו, מּטלטלין ׁשחטף ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָֹּכגֹון
ּובבהמּתֹו ּבעבדיו ׁשּתקף אֹו מּׁשם, ּכלים ונטל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּבעלים
וכל  ּפרֹותיה, ואכל ׂשדהּו לתֹו ׁשּירד אֹו ּבהן, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹונׁשּתּמׁש
החנית  את "וּיגזל ׁשּנאמר: ּכענין הּגֹוזל, הּוא - ּבזה ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכּיֹוצא

הּמצרי". ְִִִַַמּיד
ּברצֹון „. ידֹו לתֹו חברֹו ממֹון ׁשּבא זה עֹוׁשק? הּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָאיזה

ּכבׁש - ׁשּתבעּוהּו וכיון ּבחזקה [עכב]הּבעלים, אצלֹו הּממֹון ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָ
אֹו ּפּקדֹון אֹו הלואה חברֹו ּביד לֹו ׁשהיה ּכגֹון החזירֹו; ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹולא
ׁשהּוא  מּפני מּמּנּו להֹוציא יכֹול ואינֹו ּתֹובעֹו והּוא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָׂשכירּות,

."רע את תעׁשק "לא נאמר: זה על וקׁשה; ְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאּלם
ׁשּנאמר:‰. עצמּה, הּגזלה את להחזיר חּיב - הּגֹוזל ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכל

- נׁשּתּנת אֹו אבדה ואם ּגזל"; אׁשר הּגזלה את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ"והׁשיב
עדים  עליו ׁשּבאּו ּבין עצמֹו, מּפי ׁשהֹודה ּבין ּדמיה. ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמׁשּלם
קֹורה  ּגזל אפּלּו ּבלבד. הּקרן לׁשּלם חּיב זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּגזל
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ּבבירה אֹותּה ּתֹורה [בנין]ּובנה ּדין נׁשּתּנת, ולא הֹואיל - ְְְִִִִַָָָָָָֹ
ּתּקנּו אבל לבעליה; קֹורה ויחזיר הּבנין את ׁשּיהרס ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּוא

הּׁשבים ּתּקנת מּפני בתשובה]חכמים מלשוב ימנעו ,[שלא ְֲִִִֵַַַָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּבנין. יפסיד ולא ּדמיה את נֹותן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּיהיה
הּקֹורה  ּבעל ּובא החג, ּבסּכת אֹותּה ועׂשה קֹורה, ּגזל ְְֲִֶַַַַַָָָָָָָָֻאפּלּו
החג, אחר אבל ּדמיה. את לֹו נֹותן - החג ימי ּבתֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלתּבע
הּקֹורה  את מחזיר ּבטיט, ּבנאּה ולא נׁשּתּנת ולא ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹהֹואיל

ְַָעצמּה.
.Âאינֹו ׁשעבר, ּפי על אף - ּפרּוטה מּׁשוה ּפחֹות ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּגֹוזל

ּגזלה  הׁשב ּפרּוטֹות,ּבתֹורת ׁשלׁש ׁשוֹות אגּדֹות ׁשלׁש ּגזל . ְְְֲֵֵֵַַָָָָָֹֹֻ
ׁשּתים  לֹו והחזיר פרּוטֹות, ׁשּתי ׁשוֹות ׁשלׁשּתן והרי ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָוהּוזלּו
ׁשוה  היתה ּובּתחּלה הֹואיל הּׁשליׁשית, להחזיר חּיב -ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָ
יׁש ּגזלה - אחת והחזיר ּפרּוטה, ׁשוֹות ׁשּתים ּגזל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּפרּוטה.

ּכאן. אין ּגזלה הׁשב מצות ְְִֵֵֵֵַָָָּכאן,
.Ê- ּבּמדּבר ּגזלתֹו לֹו והחזיר ּבּיּׁשּוב, חברֹו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּגֹוזל

לֹו: אֹומר - לאו ואם נֹוטל; רצה, אם הּנגזל: ּביד ְְְְִִִֵֵַַָָָָָהרׁשּות
ּכאן' מּמּני ּתאנס ׁשּמא ּבּיּׁשּוב, אּלא נֹוטל היא 'איני והרי ; ֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

וכן  ּבּיּׁשּוב. לֹו ׁשּיחזירּנה עד ּובאחריּותֹו, הּגזלן ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָּברׁשּות
הּגזלה. ְְִֵֵַָּבדמי

.Áלֹו והבליע חברֹו, את הגזילה]הּגֹוזל [של ּבחׁשּבֹון[דמי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַ
ממנו] שקנה -דבר מעֹות ּבֹו ׁשּיׁש לכיסֹו החזיר ואם יצא. -ְְְִִִֵֶֶָָָ

מנה  והרי ׁשעה, ּבכל ּבכיסֹו למׁשמׁש עׂשּוי ׁשאדם ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָיצא,
ּפֹוטר. מּדעת ׁשּלא ּומנין מעֹותיו, ּבכלל לֹו ׁשהחזיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמעֹות
ּבאחריּות  וחּיב יצא, לא - ּכלּום ּבֹו ׁשאין לכיס החזיר ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹואם

ּפלֹוני. לכיס ׁשהחזיר ׁשּיֹודיעֹו עד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָהּגזלה
.Ëאֹו חברֹו, ׁשל וכליו ּביתֹו אֹו אמתֹו אֹו עבּדֹו החֹומד ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָּכל

והפציר  ּברעים עליו והכּביד מּמּנּו, ׁשּיקנהּו לֹו ׁשאפׁשר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָּדבר
- רּבים ּדמים לֹו ׁשּנתן ּפי על אף - מּמּנּו ׁשּלקחֹו עד ְִִִִֶֶֶַַַַַָָָּבֹו

תחמד". "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה לֹוקין הרי ואין ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹֹ
עד  זה, לאו על עֹובר ואינֹו מעׂשה. ּבֹו ׁשאין זה, לאו ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָעל
וזהב  ּכסף תחמד "לא ׁשּנאמר: ּכענין ׁשחמד, החפץ ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּיּקח

מעׂשה. ּבֹו ׁשּיׁש חּמּוד ,"ל ולקחּת ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָעליהם,
.È ּכל וכן חברֹו, ׁשל וכליו אׁשּתֹו אֹו ּביתֹו הּמתאּוה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכל

ּכיון  - מּמּנּו לקנֹותן לֹו ׁשאפׁשר ּדברים מּׁשאר ּבהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּכּיֹוצא
עבר  - ּבּדבר לּבֹו ונפּתה זה, ּדבר יקנה היא ּבלּבֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשחׁשב
ּבּלב  אּלא ּתאוה ואין תתאּוה"; "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבלא

ְִַּבלבד.
.‡È,חּמּוד לידי מביאה גזל;הּתאוה לידי מביא והחּמּוד ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָ

להם  ׁשהרּבה ּפי על אף למּכר, הּבעלים רצּו לא ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשאם
"וחמדּו ׁשּנאמר: גזל, לידי יבֹוא - ּברעים והפציר ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבדמים

ו  אֹובּתים ממֹונם להּציל ּבפניו הּבעלים עמדּו ואם גזלּו". ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָָ
מּמעׂשה  ּולמד צא ּדמים. ׁשפיכּות לידי יבֹוא לגזל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹמנעּוהּו

ונבֹות. ְְַָָאחאב
.·È ּדבר והּקֹונה אחד; ּבלאו עֹובר - ׁשהּמתאּוה למדּת, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהא

עֹובר  - מהם ּבבּקׁשה אֹו ּבּבעלים ׁשהפציר ּבהפצר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהתאּוה
לאוין  ואם ּבׁשני תתאּוה". ו"לא תחמד" "לא נאמר לכ ; ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ

לאוין. ּבׁשלׁשה עבר ְִִַַָָָָֹּגזל,

.‚Èנׁשמתֹו נֹוטל ּכאּלּו - ּפרּוטה ׁשוה חברֹו את הּגֹוזל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָּכל
וגֹו'.מּמּנּו נפׁש" את ּבצע, ּבצע ּכל ארחֹות "ּכן ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

הּגזלן  ורצה קּימת, הּגזלה היתה לא אם כן, ּפי על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹואף
ּתּקנת  - הּגזלה ּדמי והחזיר מאליו ּובא ּתׁשּובה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלעׂשֹות
ּומֹוחלין  אֹותֹו עֹוזרין אּלא מּמּנּו, מקּבלין ׁשאין היא ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָחכמים
מּמּנּו המקּבל וכל הּׁשבים. על הּיׁשרה הּדר לקרב ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלֹו

מּמּנּו. נֹוחה חכמים רּוח אין הּגזלה, ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָּדמי

ב  ¤¤ּפרק
אף ‡. - ׁשהיתה ּכמֹות היא הרי אּלא נׁשּתּנת, ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּגזלה

מּמּנה  הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו ּפי הּגזלן על ׁשּמת ּפי על ואף , ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ואם  ּבעצמּה; לבעליה חֹוזרת זֹו הרי - ּבניו ּביד היא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהרי

- הּגזלן ּביד הּבעלים נׁשּתּנת נתיאׁשּו לא ׁשעדין ּפי על אף ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַָָָָֹ
הּגזלה. ּכׁשעת ּדמיה ּומׁשּלם ּבׁשּנּוי, אֹותּה קנה - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמּמּנה

הּגזלה ·. את "והׁשיב ׁשּנאמר: הּוא, ּתֹורה ּדין זה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָודין
ּגזל" מׁשּלם אׁשר ּכׁשּגזלּה, היא אם - למדּו הּׁשמּועה מּפי . ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

הּבעלים  נתיאׁשּו ּדמיה. מׁשּלם ּבידֹו, נׁשּתּנת ואם ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָאֹותּה;
אחר  ׁשהׁשּביחה הּׁשבח ּכל הּגזלן קנה - נׁשּתּנת ולא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹמּמּנה,
מּדבריהם, זה ודבר הּגזלה; ּכׁשעת אּלא מׁשּלם ואינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיאּוׁש,

הּׁשבים ּתּקנת בתשובה]מּפני מלשוב ימנעו ּוכׁשּמחזיר .[שלא ְְְִִִֵֶַַַַָָ
הּנגזל. מן ונֹוטל הּׁשבח, לֹו ׁשמין - הּגזלה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאת

ּבמּתנה ‚. נתנּה אֹו הּגזלן נׁשּתּנת מכרּה ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
ונתיאׁשּו הֹואיל הּלֹוקח. מּיד ּבעצמּה חֹוזרת אינּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּגזלה,
ּונתינה  מכירה לאחר ּבין ּונתינה מכירה לפני ּבין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּבעלים,

רׁשּות. וׁשּנּוי ּביאּוׁש הּלֹוקח אֹותּה קנה -ְְְִֵֵַַָָָ
מה הּגֹוזל „. - יאּוׁש לפני הֹוריׁש אֹו ּומכר והׁשּביח, ְְְִִִִֵֵֵַַַַָ

יֹורׁש אֹו לֹוקח וקנה מכר, ּׁשהׁשּביח ּומה הֹוריׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּׁשהׁשּביח
וחֹוז  הּגזלה, ּומחזיר מּנגזל הּׁשבח ּדמי ונֹוטל הּׁשבח, ר את ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

נתיאׁש לא ׁשהרי הּגזלן, מן הּׁשבח ּדמי ונֹוטל וכן הּנגזל | . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
הּנגזל. מן הּׁשבח נֹוטל הּיֹורׁש, אֹו הּלֹוקח הׁשּביח ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָאם

חֹוזרת ‰. הּגֹוי, ׁשהׁשּביח ּפי על אף - לגֹוי הּגזלן ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָמכר
הֹואיל  - ׁשהׁשּביחּה אחר ליׂשראל הּגֹוי מכרּה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָלבעליה.
ואם  הּׁשבח; קנה יׂשראל, ּבידֹו ׁשהיא וזה יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהּגזלן

מּידֹו מֹוציאין אין הּנגזל, .ּתפׂש ְִִִִֵַַָָָ
.Â אחר אֹו יאּוׁש אחר ׁשהׁשּביחה ׁשהּגזלה ּבארנּו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכבר

ּפי  על אף הּׁשבים, ּתּקנת מּפני ּגזלן ׁשל הּׁשבח - ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשּנׁשּתּנת
מאליה  ּבין ׁשהׁשּביחה אצלֹו, ונתעּברה ּפרה ּגזל ּכיצד? . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

רחל  ּגזל ילדה, לא ׁשעדין ּבין ּבּדין ׁשּתבעֹו קדם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּילדה
אצלֹו[כבשה] ּבּדין [בצמר]ונטענה ׁשּתבעֹו קדם ׁשּגזזּה ּבין , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

מׁשּלם  הּבעלים, ונתיאׁשּו הֹואיל - ּגזזּה לא ׁשעדין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבין
ּגזלן; ׁשל והּולדֹות הּגּזֹות ּוגזזּה, ילדה ואם הּגזלה. ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּכׁשעת
מן  הּׁשבח ונֹוטל לֹו, ׁשמין - ּגזזּה ולא ילדה לא עדין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹואם

עצמּה. הּבהמה ּומחזיר ְְְְִִֵַַַַָָָהּנגזל,
.Ê רחל ילדה, ּכ ואחר הּבעלים ונתיאׁשּו מעּברת, ּפרה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻּגזל

ּפרה  ּדמי מׁשּלם - ּגזזּה ּכ ואחר הּבעלים ונתיאׁשּו ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָטעּונה,
לּגזז  העֹומדת רחל ּודמי לילד, יאּוׁשהעֹומדת לפני ואם . ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

ׁשל  והּולדֹות הּגּזֹות הרי - ּגזזּה אֹו ילדה ׁשּנׁשּתּנת קדם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאֹו
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הּגזלן  ּביד נטענה אֹו ׁשּנתעּברה ּפי על ואף הֹואיל ,ּבעלים; ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָ
ּבעליה  ּברׁשּות הּגזלה, נׁשּתּנת ולא הּבעלים נתיאׁשּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹולא

ּבאנסיה. חּיב ׁשהּגזלן ּפי על אף עדין, ְֲֳִִִֶֶַַַַַַָָָָָהיא
.Á- הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו אחר וטבח והקּדיׁש ּגזל, אֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּגנב

ׁשּלא  ּכדי ּבלבד, ׁשהקּדיׁשּה מּׁשעה הּגזלן ּברׁשּות היא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי
עד  ּגנבה מּׁשעת וגּזֹותיה ולדֹותיה וכל נׂשּכר; חֹוטא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיהא

לּבעלים  הקּדׁש, .ׁשעת ְְְִֵֶַַָ
.Ë ּגּזֹות ּכגֹון מאליו, הּבא ּבׁשבח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

יאּוׁש,ּוולדֹות  לפני אפּלּו - ּופּטמּה ּכחּוׁשה היתה אם אבל . ְְְְְֲֲִִִִֵֵָָָָָָ
מּׁשבח  ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפּטּום. ׁשבח הּנגזל מן ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹנֹוטל

הֹוצאה. ּבֹו ֵֶָָׁשּיׁש
.Èלברּיתֹו החֹוזר הּגֹוזל [לקדמותו]ׁשּנּוי ּכיצד? ׁשּנּוי. אינֹו , ְִִִִֵֵֵֵַַַָ

ׁשּנּוי; אינֹו - ּתבה מהן ועׂשה ּבמסמרים, אֹותם ודּבק ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָעצים
ּכׁשהיּו. לּוחֹות וחֹוזרים אֹותן, לפרק אפׁשר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָׁשהרי

.‡Èידק ׁשאם קנה; לא - לבנה ועׂשהּו עפר [יכתוש]ּגזל ְְִֵֶַָָָָָָָָָֹֹ
ועׂשהּו מּתכת ׁשל לׁשֹון ּגזל ּכׁשהיתה. עפר ּתחזר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהּלבנה,
ּכׁשהיה. לׁשֹון יחזר הּמטּבע, יּתי ׁשאם קנה; לא - ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹמטּבע

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.·Èוׁשפן עצים הּגֹוזל ּבהן [שייפן]אבל חפר אֹו וקּצצן, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

ׁשּגזל  אֹו ולּבנֹו, נּפצֹו אֹו ּוצבעֹו, צמר ׁשּגזל אֹו ּכלים, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָועׂשין
צמר]טוי עפר,[חוטי ועׂשאּה לבנה ׁשּגזל אֹו ּבגדים, ועׂשהּו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָ

ּבידֹו; ׁשּנּוי זה הרי - והּתיכן מעֹות אֹו וסּתתן, אבנים ְְְְֲֲִִִִִֵֶָָָָָֹאֹו
ּכל  וכן הן. חדׁשֹות ּפנים אחרֹות, מעֹות אֹותֹו יעׂשה ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשאם

ּבהן. ֵֶַָּכּיֹוצא
.‚È ׁשהרי קנה; לא - וחּדׁשן וׁשפן יׁשנֹות, מעֹות ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹהּגֹוזל

קנה; - ויּׁשנם חדׁשֹות מעֹות ּגזל ּכׁשהיּו. וחֹוזרין ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָמתיּׁשנין,
הן  חדׁשֹות ּפנים אֹותן, יחּדׁש ּוקצצֹוׁשאם מחּבר ּדקל ּגזל . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

חליֹות חליֹות ּכרתֹו קנה; לא טבעות]- ועׂשהּו[טבעות ְְְְָָָָָֹֻֻ
קנה. - ָָקֹורֹות

.„È קּצצן קנה; לא - קטּנֹות ועׂשין ּגדֹולֹות קֹורֹות ְְְֲִַַַָָָָָָֹּגזל
והפריד [קרשים]לּוחֹות לּולב ּגזל קנה. - ׁשמם ׁשּנׁשּתּנה ְְְְִִִֶַַַָָָָָָעד

הּופּיה ועׂשין עלים ּגזל העלים. קנה - קנה.[מטאטא]עליו - ֲִִִֶַַָָָָָָָָָָָָ
ּבידֹו, ׁשּנּוי זה הרי - ׁשֹור ונעׂשה עגל איל, ונעׂשה טלה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּגזל
נתיאׁשּו ׁשּלא ּפי על ואף הּגזלה, ּכׁשעת ּומׁשּלם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוקנהּו;

ְִַָהּבעלים.
.ÂËׁשמין אין - ּוׁשברֹו ּכלי הּפחת[מעריכים]ּגזל [ערכו לֹו ְְְִִֵַַָָָָ

בלבד] הנזק ּגזלן.של ׁשל הּׁשבּור והּכלי ּדמיו; מׁשּלם אּלא ,ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּומׁשּלם  נֹוטלין, - הּׁשבּור הּכלי את לּטל הּבעלים רצּו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹואם
הרׁשּות  ּבּה, רצּו לא ואם לּבעלים; היא ּתּקנה ׁשּזֹו ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹהּפחת;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶַָָָֹּבידן.
.ÊËׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף - והּוקרה נׁשּתּנת, ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּגזלה

ּבּה לּגזלן ואין לבעליה, חֹוזרת זֹו הרי - הּבעלים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמּמּנה
ּכגֹון ּכלּום  אּלא יאּוׁש, אחר הּׁשבח את לּגזלן ּתּקנּו ׁשּלא ; ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

קּימת, הּגזלה היתה אם - הּיקר ׁשבח אבל ּוולדֹות; ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּגּזֹות
ּבֹו. זֹוכה ואינֹו ּבעיניה ְְֵֵֶֶֶֶָחֹוזרת

ג  ¤¤ּפרק
ּבׁשעת ‡. ּדינר ׁשוה היא והרי מחברֹו, יין ׁשל חבית ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּגֹוזל

את  ׁשּבר אם - ּבארּבעה ועמדה אצלֹו והּוקרה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּגזלה,
אחר  ּבמּתנה נתנּה אֹו מכרּה אֹו אֹותּה ׁשתה אֹו ְְְִֶַַַָָָָָָָָָָהחבית
ׁשאּלּו העֹולם; מן הֹוצאה ּכׁשעת ארּבעה, מׁשּלם - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהּוקרה
- אבדה אֹו מאליה נׁשּברה ּבעצמּה. חֹוזרת היתה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהּניחּה,

הּגזלה  ּכׁשעת ּדינר, .מׁשּלם ְְְִִֵֵַַַָָ
מן ·. הֹוצאה ּובׁשעת ארּבעה, הּגזלה ּבׁשעת ׁשוה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָהיתה

ׁשּׁשּבר  ּבין הּגזלה, ּכׁשעת ארּבעה, מׁשּלם - ּדינר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהעֹולם
ׁשּנ ּבין ׁשּׁשתיּה, אֹו מאליה אֹותּה אבדה אֹו ּכל ׁשּברה וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
חֹותל‚. כלי]הּגֹוזל ּוכׁשּיּמכר [סוג ּתמרים, חמּׁשים ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

אחת  אחת ּוכׁשּיּמכר ּבתׁשעה, יּמכר ּכאחת ּכּלֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻהחֹותל
יכֹול  הּנגזל ואין ּתׁשעה, אּלא מׁשּלם אינֹו - ּבעׂשרה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָיּמכר
ּבמּזיק, הּדין וכן מֹוכר'. הייתי אחת אחת 'אני לֹו: ְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָלֹומר
ּכן, אינֹו ּבהקּדׁש אבל הדיֹוט; ּבנכסי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹוכן

עׂשרה. מׁשּלם ְֲֵֶַָָָאּלא
לחזר,„. יכֹול ׁשאינֹו ּכחׁש ּכחׁשה אֹו והזקינה, ּבהמה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּגזל

ּכגֹון  לחזר, יכֹול ׁשאינֹו ּכחׁש ּכחׁשּו אֹו והזקינּו, עבדים ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּגזל
אֹו ונסּדק מטּבע ׁשּגזל אֹו ּתעלה, רפּואת להם ׁשאין ְְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָחלאים

הּמל יין ּפסלֹו ׁשּגזל אֹו ּכּלן, והרקיבּו ּפרֹות ׁשּגזל אֹו , ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּכׁשעת  ּומׁשּלם ּוׁשברֹו, ּכלי ׁשּגזל ּכמי זה הרי - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוהחמיץ
ׁשאפׁשר  ּכחׁש וכחׁשּו ועבדים, ּבהמה ּגזל אם אבל ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּגזלה.
יֹוצא  הּוא והרי זֹו, ּבמדינה ונפסל מטּבע ׁשּגזל אֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹלחזר,
ּתרּומה  אֹו מקצתן, והרקיבּו ּפרֹות ׁשּגזל אֹו אחרת, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבמדינה
ּבהמה  אֹו הּפסח, עליו ועבר חמץ ׁשּגזל אֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָונטמאת,
יֹוצאה  ׁשהיתה אֹו מּלּקרב, ׁשּנפסלה אֹו עברה, ּבּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָונעברה
אֹותּה ּומחזיר ,'לפני ׁשּל 'הרי לֹו: אֹומר - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָלהּסקל

ּה.ּבעצמ  ְְַָ
אם ‰. אבל הּגזלה. את ּבׁשהחזיר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה

חּיב  - ּבהניה ׁשּנאסרה אחר אבדה אֹו הּגזלה, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָנׂשרפה
הּגזלה  ּכׁשעת ּדמיה לֹו אחר להחזיר ּבֹו ּכפר אם ,לפיכ . ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

ואׁשם. וחמׁש קרן לׁשּלם חּיב - ונׁשּבע ּבהניה, ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאסרה
.Âחרׁש אֹו עליה, רכב אֹו מּׂשא, עליה ונׂשא ּבהמה ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּגֹוזל

ּפי  על אף - לבעליה והחזירּה ּבזה, וכּיֹוצא ּבּה ּדׁש אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבּה
תעׂשה  ּבלא לא ׁשעבר ׁשהרי ּכלּום; לׁשּלם חּיב אינֹו , ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

לעׂשֹות  אֹו לגזל זה אדם החזק ואם הכחיׁשּה. ולא ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹֹֻהפסידּה,
ּבחּוצה  ואפּלּו אֹותֹו, קֹונסין - ּפעם אחר ּפעם אּלּו ְְֲֲִִִֵַַַַַַַַָמעׂשים
ּומׁשּלם  ּבּבהמה, ׁשהׁשּביח הּׁשבח אֹו הּׂשכר וׁשמין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָלארץ,

ְִַָלּנגזל.
.Êּבּטלֹו ולא מלאכה, ּבֹו ועׂשה חברֹו, ׁשל עבּדֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹהּתֹוקף

עבּדֹו; יּבטל ׁשּלא לאדם לֹו ׁשּנֹוח ּפטּור, - אחרת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמּמלאכה
ּכפֹועל  לֹו מׁשּלם אחרת, מּמלאכה ּבּטלֹו .ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

.Áאינּה אם - מלאכה ּבּה ועׂשה חברֹו, ׁשל ספינתֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָהּתֹוקף
לׂשכר ויׁשּלם.[להשכרה]עׂשּויה ּפחתה, ּכּמה לֹו ׁשמין - ְֲֲִִֵַַָָָָָָָ
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הּגזלן  ּביד נטענה אֹו ׁשּנתעּברה ּפי על ואף הֹואיל ,ּבעלים; ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָ
ּבעליה  ּברׁשּות הּגזלה, נׁשּתּנת ולא הּבעלים נתיאׁשּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹולא

ּבאנסיה. חּיב ׁשהּגזלן ּפי על אף עדין, ְֲֳִִִֶֶַַַַַַָָָָָהיא
.Á- הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו אחר וטבח והקּדיׁש ּגזל, אֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּגנב

ׁשּלא  ּכדי ּבלבד, ׁשהקּדיׁשּה מּׁשעה הּגזלן ּברׁשּות היא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי
עד  ּגנבה מּׁשעת וגּזֹותיה ולדֹותיה וכל נׂשּכר; חֹוטא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיהא

לּבעלים  הקּדׁש, .ׁשעת ְְְִֵֶַַָ
.Ë ּגּזֹות ּכגֹון מאליו, הּבא ּבׁשבח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

יאּוׁש,ּוולדֹות  לפני אפּלּו - ּופּטמּה ּכחּוׁשה היתה אם אבל . ְְְְְֲֲִִִִֵֵָָָָָָ
מּׁשבח  ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפּטּום. ׁשבח הּנגזל מן ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹנֹוטל

הֹוצאה. ּבֹו ֵֶָָׁשּיׁש
.Èלברּיתֹו החֹוזר הּגֹוזל [לקדמותו]ׁשּנּוי ּכיצד? ׁשּנּוי. אינֹו , ְִִִִֵֵֵֵַַַָ

ׁשּנּוי; אינֹו - ּתבה מהן ועׂשה ּבמסמרים, אֹותם ודּבק ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָעצים
ּכׁשהיּו. לּוחֹות וחֹוזרים אֹותן, לפרק אפׁשר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָׁשהרי

.‡Èידק ׁשאם קנה; לא - לבנה ועׂשהּו עפר [יכתוש]ּגזל ְְִֵֶַָָָָָָָָָֹֹ
ועׂשהּו מּתכת ׁשל לׁשֹון ּגזל ּכׁשהיתה. עפר ּתחזר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהּלבנה,
ּכׁשהיה. לׁשֹון יחזר הּמטּבע, יּתי ׁשאם קנה; לא - ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹמטּבע

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.·Èוׁשפן עצים הּגֹוזל ּבהן [שייפן]אבל חפר אֹו וקּצצן, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

ׁשּגזל  אֹו ולּבנֹו, נּפצֹו אֹו ּוצבעֹו, צמר ׁשּגזל אֹו ּכלים, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָועׂשין
צמר]טוי עפר,[חוטי ועׂשאּה לבנה ׁשּגזל אֹו ּבגדים, ועׂשהּו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָ

ּבידֹו; ׁשּנּוי זה הרי - והּתיכן מעֹות אֹו וסּתתן, אבנים ְְְְֲֲִִִִִֵֶָָָָָֹאֹו
ּכל  וכן הן. חדׁשֹות ּפנים אחרֹות, מעֹות אֹותֹו יעׂשה ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשאם

ּבהן. ֵֶַָּכּיֹוצא
.‚È ׁשהרי קנה; לא - וחּדׁשן וׁשפן יׁשנֹות, מעֹות ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹהּגֹוזל

קנה; - ויּׁשנם חדׁשֹות מעֹות ּגזל ּכׁשהיּו. וחֹוזרין ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָמתיּׁשנין,
הן  חדׁשֹות ּפנים אֹותן, יחּדׁש ּוקצצֹוׁשאם מחּבר ּדקל ּגזל . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

חליֹות חליֹות ּכרתֹו קנה; לא טבעות]- ועׂשהּו[טבעות ְְְְָָָָָֹֻֻ
קנה. - ָָקֹורֹות

.„È קּצצן קנה; לא - קטּנֹות ועׂשין ּגדֹולֹות קֹורֹות ְְְֲִַַַָָָָָָֹּגזל
והפריד [קרשים]לּוחֹות לּולב ּגזל קנה. - ׁשמם ׁשּנׁשּתּנה ְְְְִִִֶַַַָָָָָָעד

הּופּיה ועׂשין עלים ּגזל העלים. קנה - קנה.[מטאטא]עליו - ֲִִִֶַַָָָָָָָָָָָָ
ּבידֹו, ׁשּנּוי זה הרי - ׁשֹור ונעׂשה עגל איל, ונעׂשה טלה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּגזל
נתיאׁשּו ׁשּלא ּפי על ואף הּגזלה, ּכׁשעת ּומׁשּלם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוקנהּו;

ְִַָהּבעלים.
.ÂËׁשמין אין - ּוׁשברֹו ּכלי הּפחת[מעריכים]ּגזל [ערכו לֹו ְְְִִֵַַָָָָ

בלבד] הנזק ּגזלן.של ׁשל הּׁשבּור והּכלי ּדמיו; מׁשּלם אּלא ,ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּומׁשּלם  נֹוטלין, - הּׁשבּור הּכלי את לּטל הּבעלים רצּו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹואם
הרׁשּות  ּבּה, רצּו לא ואם לּבעלים; היא ּתּקנה ׁשּזֹו ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹהּפחת;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶַָָָֹּבידן.
.ÊËׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף - והּוקרה נׁשּתּנת, ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּגזלה

ּבּה לּגזלן ואין לבעליה, חֹוזרת זֹו הרי - הּבעלים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמּמּנה
ּכגֹון ּכלּום  אּלא יאּוׁש, אחר הּׁשבח את לּגזלן ּתּקנּו ׁשּלא ; ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

קּימת, הּגזלה היתה אם - הּיקר ׁשבח אבל ּוולדֹות; ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּגּזֹות
ּבֹו. זֹוכה ואינֹו ּבעיניה ְְֵֵֶֶֶֶָחֹוזרת

ג  ¤¤ּפרק
ּבׁשעת ‡. ּדינר ׁשוה היא והרי מחברֹו, יין ׁשל חבית ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּגֹוזל

את  ׁשּבר אם - ּבארּבעה ועמדה אצלֹו והּוקרה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּגזלה,
אחר  ּבמּתנה נתנּה אֹו מכרּה אֹו אֹותּה ׁשתה אֹו ְְְִֶַַַָָָָָָָָָָהחבית
ׁשאּלּו העֹולם; מן הֹוצאה ּכׁשעת ארּבעה, מׁשּלם - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהּוקרה
- אבדה אֹו מאליה נׁשּברה ּבעצמּה. חֹוזרת היתה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהּניחּה,

הּגזלה  ּכׁשעת ּדינר, .מׁשּלם ְְְִִֵֵַַַָָ
מן ·. הֹוצאה ּובׁשעת ארּבעה, הּגזלה ּבׁשעת ׁשוה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָהיתה

ׁשּׁשּבר  ּבין הּגזלה, ּכׁשעת ארּבעה, מׁשּלם - ּדינר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהעֹולם
ׁשּנ ּבין ׁשּׁשתיּה, אֹו מאליה אֹותּה אבדה אֹו ּכל ׁשּברה וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
חֹותל‚. כלי]הּגֹוזל ּוכׁשּיּמכר [סוג ּתמרים, חמּׁשים ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

אחת  אחת ּוכׁשּיּמכר ּבתׁשעה, יּמכר ּכאחת ּכּלֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻהחֹותל
יכֹול  הּנגזל ואין ּתׁשעה, אּלא מׁשּלם אינֹו - ּבעׂשרה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָיּמכר
ּבמּזיק, הּדין וכן מֹוכר'. הייתי אחת אחת 'אני לֹו: ְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָלֹומר
ּכן, אינֹו ּבהקּדׁש אבל הדיֹוט; ּבנכסי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹוכן

עׂשרה. מׁשּלם ְֲֵֶַָָָאּלא
לחזר,„. יכֹול ׁשאינֹו ּכחׁש ּכחׁשה אֹו והזקינה, ּבהמה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּגזל

ּכגֹון  לחזר, יכֹול ׁשאינֹו ּכחׁש ּכחׁשּו אֹו והזקינּו, עבדים ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּגזל
אֹו ונסּדק מטּבע ׁשּגזל אֹו ּתעלה, רפּואת להם ׁשאין ְְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָחלאים

הּמל יין ּפסלֹו ׁשּגזל אֹו ּכּלן, והרקיבּו ּפרֹות ׁשּגזל אֹו , ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּכׁשעת  ּומׁשּלם ּוׁשברֹו, ּכלי ׁשּגזל ּכמי זה הרי - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוהחמיץ
ׁשאפׁשר  ּכחׁש וכחׁשּו ועבדים, ּבהמה ּגזל אם אבל ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּגזלה.
יֹוצא  הּוא והרי זֹו, ּבמדינה ונפסל מטּבע ׁשּגזל אֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹלחזר,
ּתרּומה  אֹו מקצתן, והרקיבּו ּפרֹות ׁשּגזל אֹו אחרת, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבמדינה
ּבהמה  אֹו הּפסח, עליו ועבר חמץ ׁשּגזל אֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָונטמאת,
יֹוצאה  ׁשהיתה אֹו מּלּקרב, ׁשּנפסלה אֹו עברה, ּבּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָונעברה
אֹותּה ּומחזיר ,'לפני ׁשּל 'הרי לֹו: אֹומר - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָלהּסקל

ּה.ּבעצמ  ְְַָ
אם ‰. אבל הּגזלה. את ּבׁשהחזיר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה

חּיב  - ּבהניה ׁשּנאסרה אחר אבדה אֹו הּגזלה, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָנׂשרפה
הּגזלה  ּכׁשעת ּדמיה לֹו אחר להחזיר ּבֹו ּכפר אם ,לפיכ . ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

ואׁשם. וחמׁש קרן לׁשּלם חּיב - ונׁשּבע ּבהניה, ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאסרה
.Âחרׁש אֹו עליה, רכב אֹו מּׂשא, עליה ונׂשא ּבהמה ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּגֹוזל

ּפי  על אף - לבעליה והחזירּה ּבזה, וכּיֹוצא ּבּה ּדׁש אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבּה
תעׂשה  ּבלא לא ׁשעבר ׁשהרי ּכלּום; לׁשּלם חּיב אינֹו , ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

לעׂשֹות  אֹו לגזל זה אדם החזק ואם הכחיׁשּה. ולא ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹֹֻהפסידּה,
ּבחּוצה  ואפּלּו אֹותֹו, קֹונסין - ּפעם אחר ּפעם אּלּו ְְֲֲִִִֵַַַַַַַַָמעׂשים
ּומׁשּלם  ּבּבהמה, ׁשהׁשּביח הּׁשבח אֹו הּׂשכר וׁשמין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָלארץ,

ְִַָלּנגזל.
.Êּבּטלֹו ולא מלאכה, ּבֹו ועׂשה חברֹו, ׁשל עבּדֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹהּתֹוקף

עבּדֹו; יּבטל ׁשּלא לאדם לֹו ׁשּנֹוח ּפטּור, - אחרת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמּמלאכה
ּכפֹועל  לֹו מׁשּלם אחרת, מּמלאכה ּבּטלֹו .ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

.Áאינּה אם - מלאכה ּבּה ועׂשה חברֹו, ׁשל ספינתֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָהּתֹוקף
לׂשכר ויׁשּלם.[להשכרה]עׂשּויה ּפחתה, ּכּמה לֹו ׁשמין - ְֲֲִִֵַַָָָָָָָ
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ׂשכיר  ּבתֹורת לּה ירד אם - לׂשכר היא עׂשּויה ּות,ואם ְְְְֲִִִִַַָָָָָ
ׂשכרּה, לּטל הּבעל רצה אם - ּברׁשּות ׁשּלא וירד ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֹהֹואיל
נֹותן  ּגזל, ּבתֹורת לּה ירד ואם נֹוטל. ּפחתּה, לּטל רצה ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹנֹוטל;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶַַָָֹהּפחת.
.Ëאינּה חצר אֹותּה אם - מּדעּתֹו ׁשּלא חברֹו ּבחצר ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּדר

ּפי  על אף ׂשכר, לֹו להעלֹות צרי אינֹו - לׂשכר ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָעׂשּויה
לא  וזה נהנה, ׁשּזה לעצמֹו; מקֹום לׂשּכר הּדר זה ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּדר
זה  ּדר ׁשאין ּפי על אף - לׂשכר עׂשּויה החצר ואם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחסר.

ממֹון  חּסרֹו ׁשהרי ׂשכר, לֹו להעלֹות צרי .לׂשּכר, ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹ
.È צמר לֹו ׁשהיה אחד [צבעים]וסּמניןמי ּובא ׁשרּויין, ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ

מה  ּדמי לֹו מׁשּלם - חברֹו מּדעת ׁשּלא ּבּסּמנין הּצמר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹוצבע
ואינֹו ּבּצמר, ּגּבי ּׁשהפסיד ׁשעל סּמנין ׁשבח לֹו מחּׁשב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ

אין  הּסּמנין, מן ּׁשחּסרֹו מה ּדמי הּנּזק ּתפׂש ואם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּצמר.
מּידֹו. ִִִָמֹוציאין

.‡Èיד ּבעצמֹו,[להשתמש]הּׁשֹולח יד ׁשּׁשלח ּבין - ּבפּקדֹון ְְְִֵֵֶַַַַָָָָ
ּבאנסיו, ונתחּיב ּגזלן, זה הרי - ּוׁשלּוחֹו ועבּדֹו ּבנֹו יד על ְְְְְְְֲֳִֵֵֶַַַַַָָָָאֹו
יד  לׁשלח חׁשב הּגזלנין. ּכל ּכדין ּברׁשּותֹו, הּגזלה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹונעׂשת
ּומּׁשּיׁשלח  יד. ׁשּיׁשלח עד ּבאחריּותֹו, חּיב אינֹו - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבפּקדֹון

חּסר ׁשּלא ּפי על אף ּבֹו; נתחּיב נטל יד, אּלא ּכלּום, מּמּנּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
זה  הרי - יד ּבֹו לׁשלח ּכדי ּברׁשּותֹו למקֹום מּמק ֹום ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּפּקדֹון

חּסרֹון.חּיב  צריכה אינּה יד ׁשּׁשליחּות ; ְְִִִֵֶַָָָָָ
.·È,ּבאנסיה נתחּיב - רביעית מּמּנה לּטל החבית את ְְְֳִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהגּביּה

נטל  ׁשּלא ּפי על מּמּנּואף לּטל הּכיס את הגּביּה אם אבל . ְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ּגּוף ׁשאינן מּדברים בּכיס וכּיֹוצא זה [גוש]ּדינר, הרי - אחד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבלבד. ּבדינר אּלא נתחּיב לא אֹו הּכיס, ּבכל נתחּיב אם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹספק
.‚È אּלא חּיב אינֹו - מקצתן ונטל אצלֹו, מפקדין ּפרֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהיּו

הרי  ּבמקֹומֹו, הּמּנח הּפּקדֹון ּוׁשאר ׁשּנטל; הּפרֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻּבאחריּות
חּיב  ׁשּנטל, זה מחמת הּׁשאר נפסד ואם ּבעליו. ּברׁשּות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּוא

רביעית ּבּכל  מּמּנה ונטל ּבמקֹומּה, החבית את הּטה ּכיצד? . ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
חּיב  אינֹו - ּבמקֹומּה והיא ׁשּנטל, אחר נׁשּברה אם - יתר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאֹו
ואם  החבית; את הגּביּה לא ׁשהרי ּׁשּנטל, ּבמה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאּלא
ּכּיֹוצא  ּכל וכן הּגזלה. ּכׁשעת ּכּלּה ּדמי את מׁשּלם ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻהחמיצה,

ֶָּבזה.
.„È ּבׁשעת ּברׁשּותֹו היה אם - ּדין ּבבית ּבפּקדֹון ְְְְִִִִִֵֵַַָָָהּכֹופר

ּבאנסיו  ונתחּיב ּגזלן, עליו נעׂשה - .ׁשּכֹופר ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָָ
.ÂË ּגזלן זה הרי הּבעלים, מּדעת ׁשּלא ּכלי הּׁשֹואל היה . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

אח  ּולקחֹו עבּדֹו, ּביד אֹו הּבית, ּבעל ׁשל ּבנֹו מהן ּביד ד ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ּברׁשּותֹו, ונעׂשה מּדעת, ׁשּלא ׁשֹואל זה הרי - ּבֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹונׁשּתּמׁש
החזירֹו אם ,לפיכ לּבעלים; ׁשּיחזירּנּו עד ּבאנסיו, ְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָונתחּיב
חּיב  - נׁשּבר אֹו מהן ואבד לעבד, אֹו ּבידֹו, ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלּקטן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶַַָֹלׁשּלם.
.ÊË הרי החֹוטף - ּדין ּבית ּברׁשּות ׁשּלא הּלוה מּיד מׁשּכֹון ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹ

לֹו חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּגזלן, נכנס זה אם לֹומר צרי ואין . ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
"ּבחּוץ  ׁשּנאמר: ּגזלן, ׁשהּוא - ּומׁשּכנֹו חברֹו ּבית ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָלתֹו

ֲַֹּתעמד".

ה'תשע"ג  מרחשון כ"ג חמישי יום

ד  ¤¤ּפרק
ּכל ‡. על נׁשּבע הּנגזל ׁשּיהיה לּגזלנין, חכמים קנסּו ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָקנס

הּגזלן  מן ונֹוטל ּׁשּיטען, ׁשּגזלֹומה מחזק זה ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
עדים. ְִִֵֵּבׁשני

עדים,·. ּבפני למׁשּכנֹו חברֹו ּבית לתֹו ׁשּנכנס הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַּכיצד?
ּתחת  לֹו מּטלים וכלים ויצא ּכלּום, ּכנפיו ּתחת היה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹֻולא

בגדו]ּכנפיו הּבית [כנפי ּבעל הן, מה העדים ידעּו ולא , ְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹ
לא  'מעֹולם הּגזלן ׁשאמר ּבין - ּגזלּתני' וכ ּכ' ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹאֹומר:
ּכמֹו למׁשּכן 'נכנסּתי ׁשאמר ּבין ּכלּום', נטלּתי ולא ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹנכנסּתי
אּלא  ּכנפי ּתחת היה ולא נטלּתי לא אבל העדים, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹׁשאמרּו

טֹוען ּכלים הּבית ּובעל זה' ּכלי 'נטלּתי ׁשאמר ּבין ׁשּלי', ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע הּבית ּבעל הרי - אחר ּוכלי זה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנטל

ּׁשּיטען. מה ּכל ְְִֵֶַָֹונֹוטל
להן ‚. אמּוד ׁשהּוא ּדברים ּבׁשּטען אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָּבּמה

לו] שיש אֹותן [משוער אצלֹו ׁשּמפקידין אמּוד ׁשהּוא אֹו ,ְְִִֶֶֶַָָ
ּתחת  ׁשּיּנטלּו ׁשאפׁשר ּבדברים וטען ׁשּטען, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּדברים

העדים. ׁשהעידּו ּכמֹו ְְִִִֵֵֶַַָָהּכנפים
ּבעת „. ראּוהּו ולא חברֹו, את למׁשּכן ׁשּנכנס עדים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹראּוהּו

הּבית  ּובעל ּכלּום, ּכנפיו ּתחת נראה ואין ׁשּיצא אֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיצא,
לא  'מעֹולם אמר: אפּלּו - נטל' וכ ּכ' ואֹומר: ְֲִֵֵֵַַָָָָָָֹטֹוען
ׁשאם  ּפטּור; זה הרי - העדים את מכחיׁש ׁשהרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָנכנסּתי',

הּסת ׁשבּועת נׁשּבע נטלּתי', ולא 'נכנסּתי ללא אמר [מדרבנן ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹ
חפץ] לגזל נקיטת ׁשּיּכנס ׁשאפׁשר - והֹול ּכלּום נטל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא

ּגזל. ְַָֹולא
עד ‰. ּכנפיו,היה ּתחת ּכלים ונטל ׁשּנכנס מעידֹו אחד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

אֹו ּכלּום', ּגזלּתי 'לא אֹומר: והּוא הן, מה יֹודע ְְְְִֵֵֵֵַַָָֹואינֹו
היה  מה יֹודע העד ואין הֹואיל - נטלּתי' 'ּבחֹובי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאמר:
ׁשאינֹו ּגזל; ׁשּלא חפץ ּבנקיטת נׁשּבע זה הרי ּכנפיו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּתחת

עדים  ּבׁשני אּלא ּבגזלנּות, .מחזק ְְְְִִֵֵֶַָָָֻ
.Â ׁשֹומר ּכ - הּגזלן מן ונֹוטל נׁשּבע הּבית ׁשּבעל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכׁשם

נטל  ׁשּזה נׁשּבעת ׁשֹומר, ׁשל אׁשּתֹו אפּלּו הּבית, ּבעל ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָׁשל
הּגזלן  ּומׁשּלם ,וכ ּכ. ְְֵַַַָָָָ

.Êלקיטֹו אֹו ׂשכירֹו ׁשם המלקט]היה הּבית,[פועל ּבעל ׁשל ְְִִִֶַַַַָָָ
לא  ׁשהרי לּׁשבע, יכֹול הּנגזל ואין ונֹוטלין. נׁשּבעין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאינן
ּתחת  ּנטל מה יֹודעין העדים ואין ׁשּנגזל; ּבׁשעה ּבביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהיה
הּגזלן, את מׁשּביעין ואין להחזיר. הּגזלן לחּיב ּכדי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּכנפיו,

הּׁשבּועה. על חׁשּוד ׁשהּוא ְְִֵֶַַָָמּפני
.Áמחרים זה? ּבדין עֹוׂשין חרם]וכיצד הּבית [מטיל ּבעל ְְְִִִִֵֶַַַַַַ

ּדין. ּבבית מֹודה ואינֹו ּכל ּום, מּביתֹו ׁשּנטל מי על סתם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָחרם
ׁשהֹודה  הּמקצת מחזיר - מקצת ׁשּגזל הּגזלן הֹודה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָואפּלּו

וּדאי. טענת טֹוען הּבית ּבעל אין ׁשהרי ּבלבד, ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַַּבֹו
.Ë וכל הּנגזל, הּוא מי יֹודע ואינֹו מחמּׁשה, אחד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּגֹוזל

ּפי  על אף - ּגזלּת' 'לי לֹו: ואֹומר ּתֹובעֹו מהן ואחד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד
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ּגזלֹו, ׁשּזה נׁשּבע מהן אחד ּכל הרי - ׁשּגזל עדים ׁשם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשאין
ואחד  אחד לכל ּגזלה ׁשּקנסּוּומׁשּלם הּוא קנס זה, ּדבר אף . ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

אינֹו ּתֹורה, ּדין אבל וגזל; עברה ׁשעבר מּפני חכמים ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאֹותֹו
מּספק. לׁשּלם ְִֵֵַַָָחּיב

.Èמּכ אחד את 'ּגזלּתי לׁשנים: אחד אמר ׁשל 'אביו אֹו ם', ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
חּיב  ׁשמים, ידי לצאת ּבא אם - הּוא' איזה יֹודע ואיני ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּכם,
אּלא  נֹותן אינֹו ּבדין, אבל ואחד. אחד לכל ּגזלה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלׁשּלם
מהן  אחד אין ׁשהרי ּביניהן; אֹותּה חֹולקין והן אחת, ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּגזלה
ּבדבר  חכמים קנסּו ולא והֹודיעם; ּבא זה אּלא ׁשּנגזל, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹיֹודע

ּתֹובע  לֹו ׁשאין מּפני .זה, ְִֵֵֵֶֶַ
.‡È אמר אם - מאה' 'ּגזלּתני לֹו: ואמר חברֹו, את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּטֹוען

נתּבע  ּכל ּכדין הּסת ׁשבּועת נׁשּבע ּגזלּתי', הֹודה 'לא ואם . ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
על  הּתֹורה ׁשבּועת ונׁשּבע חמּׁשים, מׁשּלם - חמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָׁשּגזלֹו
ּבעדים. ּגזלן החזק לא ׁשהרי ּבמקצת, מֹודה ּכל ּכדין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻהּׁשאר
אֹומר: והּוא ּכלים, ּוגזלֹו לביתֹו ׁשּנכנס חברֹו את הּטֹוען ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָוכן
הּבית  ּובעל ,'אצל לי ׁשּיׁש ּבחֹוב לקחּתים מׁשּכֹון ּדר'ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַ
ׁשּמׁשּכנֹו ׁשהֹודה ּפי על אף - ּכלּום' ּבידי ל 'אין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָאֹומר:
הרי  ׁשּגזל, ׁשּמעידין עדים ׁשם ואין הֹואיל ּברׁשּות, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּלא

ׁשאסר ׁשהּפה הּמׁשּכֹון, מן חֹובֹו וגֹובה נׁשּבע [ואמר זה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָ
[- ׁשהּתירלקחתי הּפה נטל]הּוא נׁשּבע [שכדין והּוא והֹואיל ; ְְְִִִִֶֶַָ

חפץ ּבנקיטת נׁשּבע זה הרי ׁשּיתּבאר [קדוש]ונֹוטל, ּכמֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ
ונטען. טֹוען ְְְְִִֵָּבהלכֹות

.·È ּבפני ׁשּלא חברֹו ׁשל ּבית לתֹו ׁשּנכנס עדים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹראּוהּו
ׁשהֹוציאן ּפי על אף - ּכלים מּׁשם ונטל הּבית, מגּלין,ּבעל ְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻ

אם  - ּכליו את למּכר עׂשּוי הּזה הּבית ׁשּבעל ּפי על ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹואף
ּבאתי, ּברׁשּות' אֹומר: והּלה לקחן', ּגזל ּדר' ואמר: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָטען
אצל לי ׁשּיׁש 'ּבחֹוב אֹו לי', 'נתּתם אֹו לי', מכרּתם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָואּתה
ּבפניו, ׁשּלא חברֹו לבית הּנכנס ׁשּכל נאמן; אינֹו - ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּתפׂשּתים'
ּגזלן. ּבחזקת זה הרי - עדים ּבפני והֹוציאן מּׁשם ּכלים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָונטל
ׁשהרי  ׁשבּועה, ּכאן ואין הּבית; לבעל הּכלים מחזיר ,ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלפיכ
ּבעל  את ותֹובע חֹוזר ׁשּיחזיר, ואחר ּגזל. מה ראּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהעדים

ּביניהן  והּדין ּׁשּיטען, מה ּבכל .הּבית ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
.‚È טֹוען וכן הּבית ּובעל ּבלבד, אחד עד ׁשם היה אם ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּבידי', הּוא 'לקּוח אֹומר: והּלה ּבידֹו, זה ּכלי הּוא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשּגזּול
הרי  - 'אצל הּוא ּופּקדֹון היה 'ׁשּלי אֹו ּגביתיו', 'ּבחֹובי ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָאֹו
ׁשם  היּו ׁשאּלּו ׁשבּועה; ּבלא לבעליו, הּכלי להחזיר חּיב ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹזה
אחד, עד אּלא ׁשם ׁשאין ועכׁשו לׁשּלם, חּיב היה עדים, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשני
את  מכחיׁש אינֹו ׁשהרי לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחּיב
מׁשּלם  להּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה המחּיב וכל .העד; ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָֻ

נטלּתי  ולא לביתֹו נכנסּתי 'לא ואמר: ּכפר אם ,ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹלפיכ
- מכחיׁשֹו והּוא אחד, עד אּלא ׁשם ואין הֹואיל - ְְְְִִֵֵֶֶַָָָּכלּום'
ּכלּום, מּביתֹו לקח ׁשּלא הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע זה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹהרי

ְְִָונפטר.
.„È ּבפני חברֹו מּיד ּכסף ׁשל לׁשֹון ׁשחטף ּבאחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמעׂשה

וחּיבּו חטפּתי'; וׁשּלי 'חטפּתי, ואמר: החֹוטף ּובא אחד, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעד
זה  ּבעד ׁשבּועה מחּיב ׁשהּוא מּפני - להחזיר חכמים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻאֹותֹו
לא  ואּלּו העד. ׁשאמר ּכמֹו הֹודה ׁשהרי להּׁשבע, יכֹול ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹואינֹו

נ  היה ּכלל, עד ׁשם חטף;היה ׁשּׁשּלֹו הּסת ׁשבּועת ׁשּבע ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
היה  חטפּתי', לא 'מעֹולם ואמר העד את הכחיׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹואּלּו

חטף  ׁשּלא הּתֹורה ׁשבּועת ּכּיֹוצא נׁשּבע ּבכל ּדנין זה ּוכדין . ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
מקֹום. ּבכל ְֶָָָּבזה

.ÂË ׁשּלי' אֹומר: והּוא אחד, עד ּבפני זהּובים מּמּנּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָחטף
ּכּמה  יֹודע העד ׁשאין ּפי על אף - היּו' ועׂשרים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחטפּתי,
ׁשּזהּובים  ּבוּדאי ידע ׁשהרי העׂשרים; מׁשּלם זה הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָחטף,
אחד  ּבעד ונמצא לׁשּלם; חּיב היה ׁשנים, היּו ואּלּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָחטף.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו להּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻמחּיב
.ÊË והּנגזל הם', ׁשּלי חטפּתי, 'עׂשרים החֹוטף: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאמר

הרי  מנינם, יֹודע העד ואין הֹואיל - חטף' 'מאה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָאֹומר:
ׁשבּועת  ונׁשּבע ׁשחטפן; ּבהן ׁשהֹודה העׂשרים ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָמׁשּלם
ּבזה  נֹוטה ודעּתי ּבמקצת. נתחּיב ׁשהרי הּׁשאר, על ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּתֹורה

הּסת אמר [מדרבנן]ׁשּיּׁשבע אּלא ּבכלּום הֹודה לא ׁשהרי , ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
חטפּתי'. ְִִֶַָ'ׁשּלי

.ÊÈ ּכלים מּׁשם ונטל ּבפניו, ׁשּלא חברֹו ׁשל לביתֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹנכנס 
הּבית  ּבעל הרי - נטל ּכּמה יֹודע העד ואין אחד, עד ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּבפני
נטלּתי  'לא אֹומר: והּגֹוזל ּבביתי', היה ּכלים 'עׂשרים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹאֹומר:
ׁשהּוא  מּפני העׂשרה, להחזיר חּיב - ׁשּלי' והן עׂשרה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאּלא

להּׁשבע; יכֹול ואינֹו ׁשבּועה הּׁשאר מחּיב על נׁשּבע ואינֹו ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֻ
טענת  הּגזלן על לטען יכֹול ׁשאינֹו מּפני הּסת, ׁשבּועת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאפּלּו

ַַוּדאי.

ה  ¤¤ּפרק
לסעדֹו‡. ואסּור הּגזלן, מן הּגזּול ּדבר לקנֹות ְְְְֲִִַַַַָָָָָָאסּור

אּלּו[לעוזרו] ּדברים העֹוׂשה ׁשּכל ׁשּיקנהּו; ּכדי ׁשּנּויֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָעל
"ולפני  על ועֹובר עברה, עֹוברי ידי מחּזק - ּבהן ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָוכּיֹוצא

מכׁשֹול". תּתן לא ְִִִֵֵֹעּור
יאּוׁש·. לאחר אפּלּו הּגזּול, ּבדבר להנֹות והּוא אסּור ; ְְְֲִֵֵַַַָָָָָ

ידע  ּכיצד? עצמּה. הּגזלה הּוא זה ׁשּדבר ּבוּדאי ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּידע
לחרׁש אֹו עליה לרּכב אסּור ּגזּולה, זֹו ׁשהּבהמה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבוּדאי

ָּבּה.
לעבר ‚. אסּור - ׂשדה אֹו ּבית לּהּגזל להּכנס אֹו ּבתֹוכּה, ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ

ּדר  ואם הּגׁשמים; מּפני ּובּגׁשמים החּמה מּפני ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּבחּמה
ּבחצר  הּדר ּכדין לּבעלים, ׂשכר להעלֹות חּיב - ְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָּבתֹוכּה
אסּור  - ּגׁשר מהן ועׂשה ּדקלים ּגזל מּדעּתֹו. ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹחברֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליו. ְֲֵֵֶַַָָָֹֹלעבר
מּלׁשּלם „. ּפטּור - יאּוׁש אחר הּגזלה ואכל ׁשעבר, .מי ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

- האֹוכל מן לגּבֹות הּבעלים ורצּו יאּוׁש, קדם אכל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹואם
הּגזלן  מן ּגֹובין רצּו, ואם היא; ּברׁשּותן ׁשעדין .ּגֹובין, ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָ

יאּוׁש,‰. אחר לּבנים הּגזלה את ׁשהאכיל ּבין ומת, ְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּגֹוזל
קרקע, הּניח אם - אבדה אֹו מכרּה אּלא האכילן ׁשּלא ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבין

לׁשּלם  לׁשּלם;חּיבין חּיבין אינן - הּמּטלטלין מן אבל ; ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
הּמּטלטלין  ואין הּגזלן, על הן חֹוב הּגזלה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָׁשּדמי

חֹוב. לבעל ְְְְִִַַַמׁשּתעּבדין
.Â,הּמּטלטלין מן חֹוב ּבעל לגּבֹות הּגאֹונים ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִַַַַַָּכבר

ּבין  אכלּו ּבין לׁשּלם חּיבין ,לפיכ ּפה; על ּבמלוה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָואפּלּו
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ּגזלֹו, ׁשּזה נׁשּבע מהן אחד ּכל הרי - ׁשּגזל עדים ׁשם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשאין
ואחד  אחד לכל ּגזלה ׁשּקנסּוּומׁשּלם הּוא קנס זה, ּדבר אף . ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

אינֹו ּתֹורה, ּדין אבל וגזל; עברה ׁשעבר מּפני חכמים ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאֹותֹו
מּספק. לׁשּלם ְִֵֵַַָָחּיב

.Èמּכ אחד את 'ּגזלּתי לׁשנים: אחד אמר ׁשל 'אביו אֹו ם', ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
חּיב  ׁשמים, ידי לצאת ּבא אם - הּוא' איזה יֹודע ואיני ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּכם,
אּלא  נֹותן אינֹו ּבדין, אבל ואחד. אחד לכל ּגזלה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלׁשּלם
מהן  אחד אין ׁשהרי ּביניהן; אֹותּה חֹולקין והן אחת, ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּגזלה
ּבדבר  חכמים קנסּו ולא והֹודיעם; ּבא זה אּלא ׁשּנגזל, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹיֹודע

ּתֹובע  לֹו ׁשאין מּפני .זה, ְִֵֵֵֶֶַ
.‡È אמר אם - מאה' 'ּגזלּתני לֹו: ואמר חברֹו, את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּטֹוען

נתּבע  ּכל ּכדין הּסת ׁשבּועת נׁשּבע ּגזלּתי', הֹודה 'לא ואם . ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
על  הּתֹורה ׁשבּועת ונׁשּבע חמּׁשים, מׁשּלם - חמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָׁשּגזלֹו
ּבעדים. ּגזלן החזק לא ׁשהרי ּבמקצת, מֹודה ּכל ּכדין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻהּׁשאר
אֹומר: והּוא ּכלים, ּוגזלֹו לביתֹו ׁשּנכנס חברֹו את הּטֹוען ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָוכן
הּבית  ּובעל ,'אצל לי ׁשּיׁש ּבחֹוב לקחּתים מׁשּכֹון ּדר'ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַ
ׁשּמׁשּכנֹו ׁשהֹודה ּפי על אף - ּכלּום' ּבידי ל 'אין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָאֹומר:
הרי  ׁשּגזל, ׁשּמעידין עדים ׁשם ואין הֹואיל ּברׁשּות, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּלא

ׁשאסר ׁשהּפה הּמׁשּכֹון, מן חֹובֹו וגֹובה נׁשּבע [ואמר זה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָ
[- ׁשהּתירלקחתי הּפה נטל]הּוא נׁשּבע [שכדין והּוא והֹואיל ; ְְְִִִִֶֶַָ

חפץ ּבנקיטת נׁשּבע זה הרי ׁשּיתּבאר [קדוש]ונֹוטל, ּכמֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ
ונטען. טֹוען ְְְְִִֵָּבהלכֹות

.·È ּבפני ׁשּלא חברֹו ׁשל ּבית לתֹו ׁשּנכנס עדים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹראּוהּו
ׁשהֹוציאן ּפי על אף - ּכלים מּׁשם ונטל הּבית, מגּלין,ּבעל ְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻ

אם  - ּכליו את למּכר עׂשּוי הּזה הּבית ׁשּבעל ּפי על ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹואף
ּבאתי, ּברׁשּות' אֹומר: והּלה לקחן', ּגזל ּדר' ואמר: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָטען
אצל לי ׁשּיׁש 'ּבחֹוב אֹו לי', 'נתּתם אֹו לי', מכרּתם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָואּתה
ּבפניו, ׁשּלא חברֹו לבית הּנכנס ׁשּכל נאמן; אינֹו - ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּתפׂשּתים'
ּגזלן. ּבחזקת זה הרי - עדים ּבפני והֹוציאן מּׁשם ּכלים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָונטל
ׁשהרי  ׁשבּועה, ּכאן ואין הּבית; לבעל הּכלים מחזיר ,ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלפיכ
ּבעל  את ותֹובע חֹוזר ׁשּיחזיר, ואחר ּגזל. מה ראּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהעדים

ּביניהן  והּדין ּׁשּיטען, מה ּבכל .הּבית ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
.‚È טֹוען וכן הּבית ּובעל ּבלבד, אחד עד ׁשם היה אם ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּבידי', הּוא 'לקּוח אֹומר: והּלה ּבידֹו, זה ּכלי הּוא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשּגזּול
הרי  - 'אצל הּוא ּופּקדֹון היה 'ׁשּלי אֹו ּגביתיו', 'ּבחֹובי ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָאֹו
ׁשם  היּו ׁשאּלּו ׁשבּועה; ּבלא לבעליו, הּכלי להחזיר חּיב ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹזה
אחד, עד אּלא ׁשם ׁשאין ועכׁשו לׁשּלם, חּיב היה עדים, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשני
את  מכחיׁש אינֹו ׁשהרי לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחּיב
מׁשּלם  להּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה המחּיב וכל .העד; ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָֻ

נטלּתי  ולא לביתֹו נכנסּתי 'לא ואמר: ּכפר אם ,ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹלפיכ
- מכחיׁשֹו והּוא אחד, עד אּלא ׁשם ואין הֹואיל - ְְְְִִֵֵֶֶַָָָּכלּום'
ּכלּום, מּביתֹו לקח ׁשּלא הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע זה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹהרי

ְְִָונפטר.
.„È ּבפני חברֹו מּיד ּכסף ׁשל לׁשֹון ׁשחטף ּבאחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמעׂשה

וחּיבּו חטפּתי'; וׁשּלי 'חטפּתי, ואמר: החֹוטף ּובא אחד, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעד
זה  ּבעד ׁשבּועה מחּיב ׁשהּוא מּפני - להחזיר חכמים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻאֹותֹו
לא  ואּלּו העד. ׁשאמר ּכמֹו הֹודה ׁשהרי להּׁשבע, יכֹול ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹואינֹו

נ  היה ּכלל, עד ׁשם חטף;היה ׁשּׁשּלֹו הּסת ׁשבּועת ׁשּבע ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
היה  חטפּתי', לא 'מעֹולם ואמר העד את הכחיׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹואּלּו

חטף  ׁשּלא הּתֹורה ׁשבּועת ּכּיֹוצא נׁשּבע ּבכל ּדנין זה ּוכדין . ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
מקֹום. ּבכל ְֶָָָּבזה

.ÂË ׁשּלי' אֹומר: והּוא אחד, עד ּבפני זהּובים מּמּנּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָחטף
ּכּמה  יֹודע העד ׁשאין ּפי על אף - היּו' ועׂשרים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחטפּתי,
ׁשּזהּובים  ּבוּדאי ידע ׁשהרי העׂשרים; מׁשּלם זה הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָחטף,
אחד  ּבעד ונמצא לׁשּלם; חּיב היה ׁשנים, היּו ואּלּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָחטף.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו להּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻמחּיב
.ÊË והּנגזל הם', ׁשּלי חטפּתי, 'עׂשרים החֹוטף: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאמר

הרי  מנינם, יֹודע העד ואין הֹואיל - חטף' 'מאה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָאֹומר:
ׁשבּועת  ונׁשּבע ׁשחטפן; ּבהן ׁשהֹודה העׂשרים ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָמׁשּלם
ּבזה  נֹוטה ודעּתי ּבמקצת. נתחּיב ׁשהרי הּׁשאר, על ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּתֹורה

הּסת אמר [מדרבנן]ׁשּיּׁשבע אּלא ּבכלּום הֹודה לא ׁשהרי , ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
חטפּתי'. ְִִֶַָ'ׁשּלי

.ÊÈ ּכלים מּׁשם ונטל ּבפניו, ׁשּלא חברֹו ׁשל לביתֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹנכנס 
הּבית  ּבעל הרי - נטל ּכּמה יֹודע העד ואין אחד, עד ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּבפני
נטלּתי  'לא אֹומר: והּגֹוזל ּבביתי', היה ּכלים 'עׂשרים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹאֹומר:
ׁשהּוא  מּפני העׂשרה, להחזיר חּיב - ׁשּלי' והן עׂשרה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאּלא

להּׁשבע; יכֹול ואינֹו ׁשבּועה הּׁשאר מחּיב על נׁשּבע ואינֹו ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֻ
טענת  הּגזלן על לטען יכֹול ׁשאינֹו מּפני הּסת, ׁשבּועת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאפּלּו

ַַוּדאי.

ה  ¤¤ּפרק
לסעדֹו‡. ואסּור הּגזלן, מן הּגזּול ּדבר לקנֹות ְְְְֲִִַַַַָָָָָָאסּור

אּלּו[לעוזרו] ּדברים העֹוׂשה ׁשּכל ׁשּיקנהּו; ּכדי ׁשּנּויֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָעל
"ולפני  על ועֹובר עברה, עֹוברי ידי מחּזק - ּבהן ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָוכּיֹוצא

מכׁשֹול". תּתן לא ְִִִֵֵֹעּור
יאּוׁש·. לאחר אפּלּו הּגזּול, ּבדבר להנֹות והּוא אסּור ; ְְְֲִֵֵַַַָָָָָ

ידע  ּכיצד? עצמּה. הּגזלה הּוא זה ׁשּדבר ּבוּדאי ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּידע
לחרׁש אֹו עליה לרּכב אסּור ּגזּולה, זֹו ׁשהּבהמה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבוּדאי

ָּבּה.
לעבר ‚. אסּור - ׂשדה אֹו ּבית לּהּגזל להּכנס אֹו ּבתֹוכּה, ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ

ּדר  ואם הּגׁשמים; מּפני ּובּגׁשמים החּמה מּפני ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּבחּמה
ּבחצר  הּדר ּכדין לּבעלים, ׂשכר להעלֹות חּיב - ְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָּבתֹוכּה
אסּור  - ּגׁשר מהן ועׂשה ּדקלים ּגזל מּדעּתֹו. ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹחברֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליו. ְֲֵֵֶַַָָָֹֹלעבר
מּלׁשּלם „. ּפטּור - יאּוׁש אחר הּגזלה ואכל ׁשעבר, .מי ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

- האֹוכל מן לגּבֹות הּבעלים ורצּו יאּוׁש, קדם אכל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹואם
הּגזלן  מן ּגֹובין רצּו, ואם היא; ּברׁשּותן ׁשעדין .ּגֹובין, ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָ

יאּוׁש,‰. אחר לּבנים הּגזלה את ׁשהאכיל ּבין ומת, ְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּגֹוזל
קרקע, הּניח אם - אבדה אֹו מכרּה אּלא האכילן ׁשּלא ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבין

לׁשּלם  לׁשּלם;חּיבין חּיבין אינן - הּמּטלטלין מן אבל ; ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
הּמּטלטלין  ואין הּגזלן, על הן חֹוב הּגזלה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָׁשּדמי

חֹוב. לבעל ְְְְִִַַַמׁשּתעּבדין
.Â,הּמּטלטלין מן חֹוב ּבעל לגּבֹות הּגאֹונים ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִַַַַַָּכבר

ּבין  אכלּו ּבין לׁשּלם חּיבין ,לפיכ ּפה; על ּבמלוה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָואפּלּו
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הּבעלים, נתיאׁשּו לא ּבין הּבעלים נתיאׁשּו ּבין אכלּו, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָֹֹלא
ׁשהּניח  הּמּטלטלין מן ּבין הּקרקע מן .ּבין ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַ

.Ê אם הּגּנב: מן ּכלֹוקח הּגזלן, מן מּטלטלין הּלֹוקח ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָּדין
הּׁשּוק ּתּקנת ּבֹו עׂשּו לא הּוא, מפרסם נוטל ּגזלן [והנגזל ְְְַַַַָָָָֹֻ

תשלום] ללא הּׁשּוק ממנו ּתּקנת ּבֹו עׂשּו מפרסם, אינֹו ואם .ְְְִֵַַַָָָֻ
ממונו] הקונה יפסיד ׁשּנתן,[שלא ּדמים לּלֹוקח הּנגזל ונֹותן ,ְְִִֵֵֶַַַַָָָ

ּכבר  ואם הּגזלה. ּבדמי הּגזלן ותֹובע וחֹוזר ּגזלתֹו, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָולֹוקח
ואינֹו ּגזלה, ׁשל עצמּה לֹוקח קנה - הּבעלים ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָנתיאׁשּו

ְִַָמחזירּה.
.Á על אף - ׁשּלֹו מּועט היה ואם הּגזלן; מן להנֹות ְְִִֵֶַַַַָָָָָָאסּור

ׁשּיּודע  עד מּמּנּו, להנֹות מּתר הּוא, ּגזּול ממֹונֹו ׁשרב ִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּפי
ּבידֹו ּגזּול זה ׁשּדבר .ּבוּדאי ְְֶֶַַָָָָ

.Ë הּגזל מן ממֹונן ּכל וחזקת ּגזלנין, ׁשחזקתן אדם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבני
הּמֹוכסין ּכגֹון ּגזלנּות, ׁשּמלאכתן מס]מּפני והּלסטים [נוטלי ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ

ואין  ּגזּול; ׁשהּוא  זה מאכל ׁשחזקת מהן, להנֹות אסּור -ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
מטבעות]מצרפין הּתבה[=פריטת מן המכס]ּדינרים [קופת ְְִִִִֵַָָָ

ּגזלה. ּבחזקת ׁשהּכל ְְְֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּלהן,
.Èנטלּו אחרת, ּכסּות לֹו והחזירּו ּכסּותֹו מֹוכסין ְְְְְְְִִֶֶֶַָָנטלּו

ׁשּזֹו מּפני ׁשּלֹו; אּלּו הרי - אחר חמֹור לֹו והחזירּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַחמֹורֹו
יֹודע  ואינֹו מהן, הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו וחזקתן היא, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכמכירה
מחזירן  עצמֹו, על ּומחמיר ותיק היה ואם ּגזלה. ׁשּזֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבוּדאי

הראׁשֹונים  .לּבעלים ְִִִַָָ
.‡È ּבזמן ּכליסטיס? ׁשהּמֹוכס אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָּבּמה

העֹומד  מֹוכס אֹו מאליו, העֹומד מֹוכס אֹו ּגֹוי, ֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָׁשהּמֹוכס
ּומּניח  ּׁשּירצה מה לֹוקח אּלא קצּבה לֹו ואין הּמל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמחמת
ׁשליׁש ׁשּיּלקח ואמר ,הּמל ׁשּפסקֹו מכס אבל ּׁשּירצה. ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמה
חלק  לגּבֹות יׂשראל מֹוכס והעמיד קצּוב, ּדבר אֹו רביע ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאֹו
ּכלּום  לעצמֹו מֹוסיף ואינֹו נאמן זה ׁשאדם ונֹודע ,לּמל ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָזה
הּמל ׁשּדין לפי ּגזלן, ּבחזקת אינֹו - הּמל ּׁשּגזר מה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָעל

הּוא  עֹוברּדין ׁשהּוא אּלא עֹוד, ולא גזל]. הּמבריח [עבירת ְְִִֵֶֶַַַָֹ
הּמל ׁשהיה ּבין ,הּמל מנת ּגֹוזל ׁשהּוא מּפני זה, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמּמכס

יׂשראל  מל ׁשהיה ּבין .ּגֹוי, ְִֵֵֶֶֶָָָ
.·Èאיׁש ּכל על אֹו העיר, ּבני על מס ׁשהׂשים מל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוכן

ּדבר  וׂשדה ׂשדה על אֹו לׁשנה, מּׁשנה קצּוב ּדבר ְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָָואיׁש,
ּכל  יּלקחּו זה ּדבר על ׁשּיעבר מי ׁשּכל ׁשּגזר אֹו ְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹקצּוב,
הּגרן  ּבׁשעת ּבּׂשדה ׁשּיּמצא מי ּכל אֹו ,הּמל לבית ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנכסיו
ּבין  הּׂשדה ּבעל הּוא ׁשהיה ּבין ׁשעליה, הּמס יּתן ִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּוא
ּגֹוזל, אינֹו - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל הּׂשדה, ּבעל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשאינֹו
הּוא  והרי ּגזלן, ּבחזקת אינֹו לּמל אֹותן ׁשּגבה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָויׂשראל

לעצמֹוּכׁשר  יּקח ולא ּכלּום, יׁשּנה ולא יֹוסיף ׁשּלא והּוא, ; ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹֹ
ְּכלּום.

.‚È מּבני וׁשּמׁשיו מעבדיו אחד על ׁשּכעס מל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכן
להנֹות  ּומּתר ּגזל, אינּה - חצרֹו אֹו ׂשדהּו ולקח ְְֲִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֻהּמדינה,
הּבעלים  ואין ׁשּלֹו, היא הרי - הּמל מן אֹותּה והּלֹוקח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּה.
ממֹון  ּכל לּקח ּכּלן, הּמלכים ּדין ׁשּזה מּידֹו; אֹותּה ְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֻמֹוציאין
ׁשעּבּודן; הפקיע הּמל והרי עליהן, ּכׁשּכֹועסין ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּמׁשיהן
מן  אֹותּה הּקֹונה וכל ּכהפקר, זֹו ׂשדה אֹו זֹו חצר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָונעׂשת

ּבּה זכה אחד הּמל ׁשל ׂשדה אֹו חצר ׁשּלקח מל אבל . ֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
זה  הרי - ׁשחקק ּכּדינין ׁשּלא חמס, ּדר הּמדינה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמּבני

מּידֹו. הּבעלים מֹוציאין מּמּנּו והּלֹוקח ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּגזלן,
.„È ולא לּכל, הּמל אֹותֹו ׁשּיחקק ּדין ּכל ּדבר: ׁשל ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּכללֹו

מאיׁש ׁשּיּקח וכל ּגזל; אינֹו - עצמֹו ּבפני אחד לאדם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיהיה
ּכּדת ׁשּלא ּבלבד, את [וחוקה]זה חמס אּלא לּכל, הידּועה ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ׁשּמֹוכרים  וׁשֹוטריו הּמל ּגּבאי ,לפיכ ּגזל. זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָזה
ּבּמס מס]הּׂשדֹות ממּכרן [תמורת הּׂשדֹות, על הּקצּוב ְִַַַַַַָָָָָ

ואיׁש איׁש ּכל ׁשעל מס אבל גולגולת]ממּכר. אינֹו[מס , ְֲִִִֵֶַַָָָָ
ׁשעל  ּבּמס הּׂשדֹות מכרּו ואם עצמֹו; האדם מן אּלא ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּגֹובה
ּדין  היה ּכן אם אּלא ממּכר, אינֹו זה הרי - האיׁש ְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָאֹותֹו

.ּכ ֶֶַָהּמל
.ÂË,הּׂשדה ׁשעל הּמס ׁשּיּתן מי ׁשּכל ּדיניו, ׁשהיּו ִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמל

הּמס, מּפני הּׂשדה ּבעל ּוברח הּמס, לנֹותן הּׂשדה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּתהיה
זה  אין - ּפרֹותיה ואכל לּמל ׁשעליה מס ונתן זה ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּובא
הּבעלים  ׁשּיחזרּו עד הּמס ונֹותן ּפרֹות אֹוכל אּלא ;ּגזל, ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ׁשאמרנּו. ּכמֹו הּוא, ּדין הּמל ְְִִֶֶֶֶַַָׁשּדין
.ÊË,האיׁש על הּקצּוב מס ׁשּיּתן מי ׁשּכל ׁשּגזר מל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוכן

ׁשעל  הּמס ונתן יׂשראל ּובא נתן, ׁשּלא ּבזה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹיׁשּתעּבד
מּדי יתר ּבֹו עֹובד זה הרי - העני זה ,[מרגילותו]יׂשראל ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּכעבד. ּבֹו עֹובד אינֹו אבל ּדין; הּמל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָׁשּדין
.ÊÈ ּגׁשר מהן ועׂשה בּתים, ּבעלי ׁשל אילנֹות ׁשּכרת ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמל

עליו  לעבר מּתר -ּדר אֹותן ועׂשה ּבּתים, הרס אם וכן ; ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻ
ׁשּדין  ּבזה; ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּה. להנֹות מּתר - חֹומה ְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻאֹו

ּדין. ִֶֶַהּמל
.ÁÈיֹוצא ׁשּמטּבעֹו ּבמל אמּורים? ּדברים ר][נסח ּבּמה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָ

הארץ, אֹותּה ּבני עליו הסּכימּו ׁשהרי הארצֹות, ְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָּבאֹותן
אין  אם אבל עבדים. לֹו והם אדֹוניהם ׁשהּוא ּדעּתן ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָוסמכה
חבּורת  ּוכמֹו זרֹוע, ּבעל ּכגזלן הּוא הרי יֹוצא, ְְְְְְֲֲֵֵַַַַַַָמטּבעֹו
עבדיו, וכל זה מל וכן ּדין; ּדיניהן ׁשאין הּמזּינין, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻלסטים

ּדבר. לכל ְְְִַָָָָּכגזלנין

ו  ¤¤ּפרק
אם ‡. - הּנהר ׁשּׁשטפן ּבהן וכּיֹוצא ועצים ואבנים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָקֹורֹות

מּצילן. ׁשל והן מּתרין, אּלּו הרי - מהן הּבעלים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻנתיאׁשּו
להחזיר  חּיב - נתיאׁשּו לא אֹו נתיאׁשּו, אם יֹודע אינֹו ;ואם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֹ

אחריהן. מרּדפין הּבעלים היּו אם לֹומר, צרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָואין
הּמּציל·. ,ּומּזֹוטֹו[ממון]לפיכ הּנהר, [התפשטותו]מּיד ְִִִִַַַַָָָ

נהר ׁשל ּומּׁשלּוליתֹו ים, גדותיו]ׁשל על הּגיס [שעלה ּומן , ְִִִִֶֶַַָָָ
ּומן [צבא] הּנמר, ּומן הּדב, ּומן הארי, ּומן הּדלקה, ּומן ,ְֲִִִִִִֵֵַַַָָָֹ

אּלּו הרי הּבעלים, ׁשּנתיאׁשּו ּבוּדאי ידע אם - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּברּדלס
יד  לא ואם יחזיר.ׁשּלֹו; ע, ְֲִִֶַַָֹ

ׁשּסתם ‚. מּפני ׁשּלֹו, אּלּו הרי - יׂשראל ליסטיס מּיד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּמּציל
הּבעלים, נתיאׁשּו ׁשּלא ידע ואם הּבעלים; ׁשּנתיאׁשּו ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹהּדבר
- ּגֹוי מֹוכס אֹו ּגֹוי ליסטיס מּיד הּמּציל אבל להחזיר. ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָחּיב
ידע  ואם הּבעלים; נתיאׁשּו ׁשּלא הּדבר ׁשּסתם להחזיר, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹחּיב

ׁשּלֹו אּלּו הרי ׁשּנתיאׁשּו, ליסטיס ּבוּדאי סתם מה ּומּפני . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
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מּפני  נתיאׁשּו? לא ּגֹוי ּוסתם הּבעלים, ּנתיאׁשּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָֹיׂשראל
ּפי  על אף הּגזלן מּיד מֹוציאין ׁשהּגֹויים יֹודעים ְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָׁשהּבעלים
ּדעּתן. ּובאמּדן רעּועֹות ּבראיֹות אּלא ׁשּגזל, עדים ׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשאין

ירק]ׁשחלים„. המלּקט [מין - הּפׁשּתן ּבתֹו ׁשּצֹומחין ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָ
מפסידין  ׁשהן מּפני ּגזל, מ ּׁשּום ּבהן אין לחין, ּכׁשהן ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹותן
ּגזל, מּׁשּום אסּורין - יבׁשּו ואם הּׂשדה; ּבעל על ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהּפׁשּתן
אסּורין, - הּגבּול על היּו ואם ּׁשהפסידּו. מה הפסידּו ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָׁשּכבר

לחין. ּכׁשהן ְֲִִֵֶַאפּלּו
ממֹון ‰. ּבנזקי ּבארנּו לרׁשּות ּכבר וקּׁשֹו ּתבנֹו ׁשהּמֹוציא , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

לרׁשּות  הּגלל את הּמֹוציא אבל ּגזל; מּׁשּום ּבהן אין ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהרּבים,
הֹוצאת  ּבׁשעת ׁשּלא ּבין זבלים הֹוצאת ּבׁשעת ּבין ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהרּבים,

ּגזל. מּׁשּום עליהן חּיבין - ְֲִִִֵֵֶַָָָזבלים
.Âּכליו לֹו ׁשּנתחּלפּו האבל [בגדיו]מי ּבבית  אחרים  ּבכלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ

ׁשּיבֹוא  עד ּבהן, יׁשּתּמׁש לא זה הרי - הּמׁשּתה ּבבית ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאֹו
אם  - האּמן ּבבית לֹו נתחּלפּו ׁשּלֹו. את ויּטל ויחזיר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻהּלה

ּוב  לֹואׁשּתֹו ואמר האּמן לֹו ׁשּנתן אֹו לֹו, נתנּו אּמן ׁשל ניו ְְְִֶֶַַָָָָָָָָֻֻ
הּלה  ׁשּיבֹוא עד ּבהן, יׁשּתּמׁש לא זה הרי - 'ּכלי ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ'טל
הרי  - זה' ּכלי 'טל האּמן: לֹו אמר ׁשּלֹו. את ויּטל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻויחזיר
ׁשּמא  ׁשּלֹו; את ויּטל ויחזיר הּלה ׁשּיבֹוא עד ּבֹו, יׁשּתּמׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹזה
לֹו. למכרֹו האּמן את צּוה הּכלי ּבעל אֹו הּוא, אּמן ׁשל ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻּכליו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Ê עליהם והעֹובר ּגזל, מּׁשּום חכמים אסרּו הרּבה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּדברים

יֹונים  מפריחי ּכגֹון מּדבריהם; ּגזלן זה הרי והמׂשחקים - ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
ּבתֹו יֹונים אדם יפריח לא ּכיצד? יֹונים מפריחי ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֻּבקּבּיה.
ׁשּמׁשּלח  מּפני ּכּדין, ׁשּלא אחרים ממֹון לֹוקח ׁשהרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּיּׁשּוב,
ולא  זכר. ותביא נקבה אֹו אחר, מּׁשֹוב נקבה ויביא ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָָֹזכר
חּיה  אֹו עֹופֹות ּבׁשאר ּכזה העֹוׂשה ּכל אּלא ּבלבד, ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָיֹונים

מּדבריהם. ּגזלן זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָּובהמה
.Á ׁשהן מּפני הּיּׁשּוב, ּבתֹו יֹונים לצּוד חכמים אסרּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָוכן

נׁשּבין ּפֹורׂשין ואין אחרים. אם [מלכודות]ׁשל אּלא לּיֹונים, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָ
ּכרמים, יּׁשּוב היה ואם מילין; ארּבעה הּיּׁשּוב מן הרחיק ְְְְִִִִִִִִִֵַַָָָָָּכן
הן. כרמים ּבעלי ׁשל ׁשהּיֹונים יפרׂש, לא מיל מאה ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹאפּלּו
ׁשל  אֹו ׁשּלֹו ׁשהן ּפי על אף הּׁשֹובכין, ּבתֹו יפרׂש לא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹוכן
מיל, מאה הּיּׁשּוב מן ׁשהרחיק ּפי על ואף הפקר, ׁשל אֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּגֹוי

הּׁשֹובכין. ליּׁשּוב ּבאֹות ׁשהּיֹונים ְְִִִִֵֶַַָָמּפני
.Ë יעׂשה ולא אּמה. חמּׁשים העיר מן הּׁשֹוב את ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹמרחיקין

אּמה  חמּׁשים לֹו יׁש ּכן אם אּלא ׂשדהּו, ּבתֹו ׁשֹוב ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָאדם
ּבּׂשדֹות  ויפסידּו הּגֹוזלֹות, יּמׁשכּו ׁשּלא ּכדי רּוח, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹלכל
ּבינֹו היה אפּלּו - מאחר לקחֹו ואם אחרים. מּׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹויאכלּו
ּבחזקתֹו, הּוא הרי ּבלבד, רבע ּבית חברֹו ׂשדה ּתחּלת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹּובין

להרחיק  אֹותֹו מחּיבין .ואין ְְְְְִִֵַַ
.Èאֹו ּבעצים ׁשּמׂשחקין אּלּו ּכיצד? ּבקּבּיה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֻהמׂשחקין

ּביניהם  ּתנאי ועֹוׂשין ּבהן, וכּיֹוצא ּבעצמֹות אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּבצרֹורֹות
- וכ ּכ מּמּנּו יּקח הּׂשחֹוק, ּבאֹותֹו חברֹו את הּנֹוצח ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּכל

מּדבריהם  ּגזל זה לקח,הרי הּבעלים ׁשּברצֹון ּפי על אף . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
זה  הרי והתל, ׂשחֹוק ּדר ּבחּנם חברֹו ממֹון ולקח ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהֹואיל
ועֹוׂשים  ּבעֹופֹות אֹו ּבחּיה אֹו ּבבהמה המׂשחקין וכן ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָּגזל.

יּקח  יֹותר, ּתרּוץ אֹו ּבהמּתֹו ׁשּתנּצח ׁשּכל ּביניהם, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתנאי
וגזל  אסּור, הּכל - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל ,וכ ּכ ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹמחברֹו

ְִִֵֶמּדבריהם.
.‡Èיׁש אבל ּגזל, אּסּור ּבֹו אין - הּגֹוי עם ּבקּבּיה ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֻוהמׂשחק

ּבטלים  ּבדברים עֹוסק אּסּור ׁשּיעסק ּבֹו לאדם ראּוי ׁשאין ; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
עֹולם. ׁשל ּוביּׁשּובֹו תֹורה ּבדברי אּלא ימיו ְְְִִֵֶֶָָָָָָּכל

.·Èלתֹו חּיה מיני ׁשּנפלּו ודגים, ועֹופֹות חּיה ְְְְְִִֵֶַַָָָָמצֹודֹות
מּפני  מּדבריהם, ּגזל זה הרי - ּונטלן אחר ּובא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמצֹודה,

ּבה  הּזֹוכה ליד הּגיעּו לא .ן ׁשעדין ְֲִִִֶֶֶַַַָֹ
.‚Èהּמֹוׁש ּכל [זורם]נהר ׁשל הם הרי הּנֹובעים, ּומעינֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ

המנּקף עני ּובא [חובט]אדם. ׁשכחה, ׁשל זיתים הּזית ּבראׁש ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
מּפני  מּדבריהם, ּגזל זה הרי - הארץ מעל ּונטלן אחר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעני
מקּבץ  העני היה ואם ּבהן; הּזֹוכה ליד הּגיעּו לא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשעדין
ׁשהרי  ּגמּור, ּגזל זה הרי - לארץ ּומׁשלי הּזית, ּבראׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבידֹו

ּבהם. הּזֹוכה ליד ְִִֶֶַַָהּגיעּו
.„È,ואוזים ּתרנגֹולים ּכמֹו אדם ׁשל ּברׁשּותֹו אינן ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָהּדבֹורים

נחיל והּגֹוזל מּדבריהם; קנין ּבהן יׁש כן ּפי על [קבוצת]ואף ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ּגזל  זה הרי - לרׁשּותֹו ּבא אם מּבעליו ׁשּמנעֹו אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָּדבֹורים,
מרׁשּותֹו, ּדבֹורים ׁשל נחיל ׁשּיצא מי ,לפיכ ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָמּדבריהם.
ׂשדה  ּבתֹו לה ּל הּנחיל לבעל יׁש - חברֹו ּברׁשּות ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָוׁשכן
ּׁשהּזיק; מה מׁשּלם - הּזיק ואם נחילֹו, את ׁשּיּטל עד ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹחברֹו

הּׂשֹוכה את יקץ לא ּדמים.[הענף]אבל לּתן מנת על ְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹ
.ÂË;'זה נחיל יצא 'מּכאן לֹומר: קטן אֹו אּׁשה ְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָנאמנת

אחר  מרּדפין הּבעלים ויהיּו ּתּמן, לפי מׂשיחין ׁשּיהיּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָֻוהּוא,
קטן  אֹו אּׁשה ׁשאין ּפי על אף חנה'; 'היכן וׁשֹואלין ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּנחיל,
אֹותם  האמינּו מּדבריהם, ּדבֹורים וקנין הֹואיל עדּות, ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָּבני

.ּבֹו
.ÊËמּידֹו יֹוצא אינֹו ּדבריהם, ׁשל ּגזל ּבידֹו ׁשּיׁש מי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָּכל

ּכמֹוּבדּינין  חמׁש מֹוסיף אינֹו ונׁשּבע, ּבֹו ּכפר אם וכן . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ
הּגמּור. הּגזל על ִֵֶַַַָָׁשּמֹוסיף

ה'תשע"ג  מרחשון כ"ד שישי יום

ז  ¤¤ּפרק
ונׁשּבע ‡. ּבֹו וכפר הּיׂשראלי, לחברֹו ממֹון ׁשּנתחּיב מי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכל

והֹוספת  ּבֹו, ׁשּכפר הּקרן לֹו להחזיר חּיב זה הרי - ׁשקר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעל
ּגזלֹות' 'אׁשם הּנקרא והּוא ּבקרּבן, וחּיב .חמׁש; ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹ

הּגֹונב ·. אֹו העֹוׁשק , אֹו הּגֹוזל, אֹואחד ׁשהלוהּו, אֹו , ְִֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשהיתה  אֹו ּבּה, וכחׁש אבדה מצא אֹו אצלֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשהפקיד
מלאכה  לֹו ׁשעׂשה אֹו ממֹון, אצלֹו לֹו ונׁשאר ׁשּתפּות ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּביניהן
חּיב  היה הֹודה ׁשאּלּו ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ׂשכרֹו. לֹו נתן ְְְִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹולא
ׁשּנאמר: וחמׁש, קרן מׁשּלם - ונׁשּבע וכפר ּבּדין, ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלׁשּלם

וכּו'". ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו ְְְֲִִִֵַָ"וכחׁש
עצמ ‚. מחמת לׁשּלם חּיב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ֹו;ּבּמה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

חמׁש מׁשּלם אינֹו אביו, מחמת לׁשּלם חּיב היה אם .אבל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
לאחרים, חּיב ׁשהיה אֹו ּגנב אֹו אביו ׁשּגזל ּכגֹון ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכיצד?
הּקרן  מׁשּלם - הֹודה ּכ ואחר ונׁשּבע, הּבן וכפר יֹודע, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָוהּבן
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מּפני  נתיאׁשּו? לא ּגֹוי ּוסתם הּבעלים, ּנתיאׁשּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָֹיׂשראל
ּפי  על אף הּגזלן מּיד מֹוציאין ׁשהּגֹויים יֹודעים ְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָׁשהּבעלים
ּדעּתן. ּובאמּדן רעּועֹות ּבראיֹות אּלא ׁשּגזל, עדים ׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשאין

ירק]ׁשחלים„. המלּקט [מין - הּפׁשּתן ּבתֹו ׁשּצֹומחין ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָ
מפסידין  ׁשהן מּפני ּגזל, מ ּׁשּום ּבהן אין לחין, ּכׁשהן ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹותן
ּגזל, מּׁשּום אסּורין - יבׁשּו ואם הּׂשדה; ּבעל על ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהּפׁשּתן
אסּורין, - הּגבּול על היּו ואם ּׁשהפסידּו. מה הפסידּו ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָׁשּכבר

לחין. ּכׁשהן ְֲִִֵֶַאפּלּו
ממֹון ‰. ּבנזקי ּבארנּו לרׁשּות ּכבר וקּׁשֹו ּתבנֹו ׁשהּמֹוציא , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

לרׁשּות  הּגלל את הּמֹוציא אבל ּגזל; מּׁשּום ּבהן אין ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהרּבים,
הֹוצאת  ּבׁשעת ׁשּלא ּבין זבלים הֹוצאת ּבׁשעת ּבין ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהרּבים,

ּגזל. מּׁשּום עליהן חּיבין - ְֲִִִֵֵֶַָָָזבלים
.Âּכליו לֹו ׁשּנתחּלפּו האבל [בגדיו]מי ּבבית  אחרים  ּבכלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ

ׁשּיבֹוא  עד ּבהן, יׁשּתּמׁש לא זה הרי - הּמׁשּתה ּבבית ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאֹו
אם  - האּמן ּבבית לֹו נתחּלפּו ׁשּלֹו. את ויּטל ויחזיר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻהּלה

ּוב  לֹואׁשּתֹו ואמר האּמן לֹו ׁשּנתן אֹו לֹו, נתנּו אּמן ׁשל ניו ְְְִֶֶַַָָָָָָָָֻֻ
הּלה  ׁשּיבֹוא עד ּבהן, יׁשּתּמׁש לא זה הרי - 'ּכלי ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ'טל
הרי  - זה' ּכלי 'טל האּמן: לֹו אמר ׁשּלֹו. את ויּטל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻויחזיר
ׁשּמא  ׁשּלֹו; את ויּטל ויחזיר הּלה ׁשּיבֹוא עד ּבֹו, יׁשּתּמׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹזה
לֹו. למכרֹו האּמן את צּוה הּכלי ּבעל אֹו הּוא, אּמן ׁשל ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻּכליו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Ê עליהם והעֹובר ּגזל, מּׁשּום חכמים אסרּו הרּבה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּדברים

יֹונים  מפריחי ּכגֹון מּדבריהם; ּגזלן זה הרי והמׂשחקים - ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
ּבתֹו יֹונים אדם יפריח לא ּכיצד? יֹונים מפריחי ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֻּבקּבּיה.
ׁשּמׁשּלח  מּפני ּכּדין, ׁשּלא אחרים ממֹון לֹוקח ׁשהרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּיּׁשּוב,
ולא  זכר. ותביא נקבה אֹו אחר, מּׁשֹוב נקבה ויביא ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָָֹזכר
חּיה  אֹו עֹופֹות ּבׁשאר ּכזה העֹוׂשה ּכל אּלא ּבלבד, ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָיֹונים

מּדבריהם. ּגזלן זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָּובהמה
.Á ׁשהן מּפני הּיּׁשּוב, ּבתֹו יֹונים לצּוד חכמים אסרּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָוכן

נׁשּבין ּפֹורׂשין ואין אחרים. אם [מלכודות]ׁשל אּלא לּיֹונים, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָ
ּכרמים, יּׁשּוב היה ואם מילין; ארּבעה הּיּׁשּוב מן הרחיק ְְְְִִִִִִִִִֵַַָָָָָּכן
הן. כרמים ּבעלי ׁשל ׁשהּיֹונים יפרׂש, לא מיל מאה ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹאפּלּו
ׁשל  אֹו ׁשּלֹו ׁשהן ּפי על אף הּׁשֹובכין, ּבתֹו יפרׂש לא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹוכן
מיל, מאה הּיּׁשּוב מן ׁשהרחיק ּפי על ואף הפקר, ׁשל אֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּגֹוי

הּׁשֹובכין. ליּׁשּוב ּבאֹות ׁשהּיֹונים ְְִִִִֵֶַַָָמּפני
.Ë יעׂשה ולא אּמה. חמּׁשים העיר מן הּׁשֹוב את ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹמרחיקין

אּמה  חמּׁשים לֹו יׁש ּכן אם אּלא ׂשדהּו, ּבתֹו ׁשֹוב ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָאדם
ּבּׂשדֹות  ויפסידּו הּגֹוזלֹות, יּמׁשכּו ׁשּלא ּכדי רּוח, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹלכל
ּבינֹו היה אפּלּו - מאחר לקחֹו ואם אחרים. מּׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹויאכלּו
ּבחזקתֹו, הּוא הרי ּבלבד, רבע ּבית חברֹו ׂשדה ּתחּלת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹּובין

להרחיק  אֹותֹו מחּיבין .ואין ְְְְְִִֵַַ
.Èאֹו ּבעצים ׁשּמׂשחקין אּלּו ּכיצד? ּבקּבּיה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֻהמׂשחקין

ּביניהם  ּתנאי ועֹוׂשין ּבהן, וכּיֹוצא ּבעצמֹות אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּבצרֹורֹות
- וכ ּכ מּמּנּו יּקח הּׂשחֹוק, ּבאֹותֹו חברֹו את הּנֹוצח ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּכל

מּדבריהם  ּגזל זה לקח,הרי הּבעלים ׁשּברצֹון ּפי על אף . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
זה  הרי והתל, ׂשחֹוק ּדר ּבחּנם חברֹו ממֹון ולקח ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהֹואיל
ועֹוׂשים  ּבעֹופֹות אֹו ּבחּיה אֹו ּבבהמה המׂשחקין וכן ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָּגזל.

יּקח  יֹותר, ּתרּוץ אֹו ּבהמּתֹו ׁשּתנּצח ׁשּכל ּביניהם, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתנאי
וגזל  אסּור, הּכל - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל ,וכ ּכ ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹמחברֹו

ְִִֵֶמּדבריהם.
.‡Èיׁש אבל ּגזל, אּסּור ּבֹו אין - הּגֹוי עם ּבקּבּיה ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֻוהמׂשחק

ּבטלים  ּבדברים עֹוסק אּסּור ׁשּיעסק ּבֹו לאדם ראּוי ׁשאין ; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
עֹולם. ׁשל ּוביּׁשּובֹו תֹורה ּבדברי אּלא ימיו ְְְִִֵֶֶָָָָָָּכל

.·Èלתֹו חּיה מיני ׁשּנפלּו ודגים, ועֹופֹות חּיה ְְְְְִִֵֶַַָָָָמצֹודֹות
מּפני  מּדבריהם, ּגזל זה הרי - ּונטלן אחר ּובא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמצֹודה,

ּבה  הּזֹוכה ליד הּגיעּו לא .ן ׁשעדין ְֲִִִֶֶֶַַַָֹ
.‚Èהּמֹוׁש ּכל [זורם]נהר ׁשל הם הרי הּנֹובעים, ּומעינֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ

המנּקף עני ּובא [חובט]אדם. ׁשכחה, ׁשל זיתים הּזית ּבראׁש ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
מּפני  מּדבריהם, ּגזל זה הרי - הארץ מעל ּונטלן אחר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעני
מקּבץ  העני היה ואם ּבהן; הּזֹוכה ליד הּגיעּו לא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשעדין
ׁשהרי  ּגמּור, ּגזל זה הרי - לארץ ּומׁשלי הּזית, ּבראׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבידֹו

ּבהם. הּזֹוכה ליד ְִִֶֶַַָהּגיעּו
.„È,ואוזים ּתרנגֹולים ּכמֹו אדם ׁשל ּברׁשּותֹו אינן ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָהּדבֹורים

נחיל והּגֹוזל מּדבריהם; קנין ּבהן יׁש כן ּפי על [קבוצת]ואף ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ּגזל  זה הרי - לרׁשּותֹו ּבא אם מּבעליו ׁשּמנעֹו אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָּדבֹורים,
מרׁשּותֹו, ּדבֹורים ׁשל נחיל ׁשּיצא מי ,לפיכ ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָמּדבריהם.
ׂשדה  ּבתֹו לה ּל הּנחיל לבעל יׁש - חברֹו ּברׁשּות ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָוׁשכן
ּׁשהּזיק; מה מׁשּלם - הּזיק ואם נחילֹו, את ׁשּיּטל עד ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹחברֹו

הּׂשֹוכה את יקץ לא ּדמים.[הענף]אבל לּתן מנת על ְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹ
.ÂË;'זה נחיל יצא 'מּכאן לֹומר: קטן אֹו אּׁשה ְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָנאמנת

אחר  מרּדפין הּבעלים ויהיּו ּתּמן, לפי מׂשיחין ׁשּיהיּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָֻוהּוא,
קטן  אֹו אּׁשה ׁשאין ּפי על אף חנה'; 'היכן וׁשֹואלין ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּנחיל,
אֹותם  האמינּו מּדבריהם, ּדבֹורים וקנין הֹואיל עדּות, ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָּבני

.ּבֹו
.ÊËמּידֹו יֹוצא אינֹו ּדבריהם, ׁשל ּגזל ּבידֹו ׁשּיׁש מי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָּכל

ּכמֹוּבדּינין  חמׁש מֹוסיף אינֹו ונׁשּבע, ּבֹו ּכפר אם וכן . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ
הּגמּור. הּגזל על ִֵֶַַַָָׁשּמֹוסיף

ה'תשע"ג  מרחשון כ"ד שישי יום

ז  ¤¤ּפרק
ונׁשּבע ‡. ּבֹו וכפר הּיׂשראלי, לחברֹו ממֹון ׁשּנתחּיב מי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכל

והֹוספת  ּבֹו, ׁשּכפר הּקרן לֹו להחזיר חּיב זה הרי - ׁשקר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעל
ּגזלֹות' 'אׁשם הּנקרא והּוא ּבקרּבן, וחּיב .חמׁש; ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹ

הּגֹונב ·. אֹו העֹוׁשק , אֹו הּגֹוזל, אֹואחד ׁשהלוהּו, אֹו , ְִֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשהיתה  אֹו ּבּה, וכחׁש אבדה מצא אֹו אצלֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשהפקיד
מלאכה  לֹו ׁשעׂשה אֹו ממֹון, אצלֹו לֹו ונׁשאר ׁשּתפּות ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּביניהן
חּיב  היה הֹודה ׁשאּלּו ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ׂשכרֹו. לֹו נתן ְְְִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹולא
ׁשּנאמר: וחמׁש, קרן מׁשּלם - ונׁשּבע וכפר ּבּדין, ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלׁשּלם

וכּו'". ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו ְְְֲִִִֵַָ"וכחׁש
עצמ ‚. מחמת לׁשּלם חּיב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ֹו;ּבּמה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

חמׁש מׁשּלם אינֹו אביו, מחמת לׁשּלם חּיב היה אם .אבל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
לאחרים, חּיב ׁשהיה אֹו ּגנב אֹו אביו ׁשּגזל ּכגֹון ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכיצד?
הּקרן  מׁשּלם - הֹודה ּכ ואחר ונׁשּבע, הּבן וכפר יֹודע, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָוהּבן
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חמׁש, מֹוסיף הּוא ּגזלֹו על - ּגזל" "אׁשר ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּבלבד,
אביו. ּגזל על חמׁש מֹוסיף ְִִֵֶֶֶַָֹואינֹו

אם „. אבל קּימת; הּגזלה ּבׁשאין אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּמה
ונׁשּבע, הּיֹורׁש וכפר קּימת, הּגזלה והרי ומת, אביו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּגזל

וחמׁש. קרן מׁשּלם - הֹודה ּכ ְְֵֶֶֶַַַָָָֹואחר
הּיֹורׁש‰. הרי - מת ּכ ואחר והֹודה, ונׁשּבע האב ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָּגזל

וחמׁש; קרן ְֵֶֶֶַָֹמׁשּלם
.Â.ּבלבד הּקרן מׁשּלם - הּיֹורׁש והֹודה ומת, ונׁשּבע ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּגזל

האׁשם  מן ּפטּור הּיֹורׁש ,ּכ ּובין ּכ .ּובין ִֵֵֵַָָָָָָ
.Êּבחמׁש חּיב ואינֹו הּקרן, את מׁשּלם - לגֹוי ,הּנׁשּבע ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות הּגֹוזל וכן ּבעמיתֹו". "וכחׁש ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
ּפרּוטה  מּׁשוה ּפחֹות ׁשאין ּבחמׁש, חּיב אינֹו - ונׁשּבע ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוכפר
ּגזל  ׁשאם ּבּקרן; מארּבעה אחד החמׁש? הּוא ּכּמה ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹממֹון.
הּגזלה  היתה ואם חמּׁשה; מׁשּלם ונׁשּבע, ארּבעה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשוה

ׁשּלּה. רביע ּדמי ונֹותן אֹותּה, מחזיר - ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָקּימת
.Á ׁשּיֹודה עד חמׁש, מׁשּלם ממֹון ּכפירת על הּנׁשּבע ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאין

מׁשּלם  - ּבכפירתֹו עֹומד והּוא עדים, ּבאּו אם אבל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָמעצמֹו;
ׁשהחמׁש החמׁש; את מׁשּלם ואינֹו עדים, ּפי על ּבלבד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹהּקרן
ּפי  על אּלא אֹותן מביא ואינֹו ּבאים, הם לכּפרה הּקרּבן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָעם

.עצמֹו ְַ
.Ë ולא הֹואיל ּבֹו, ׁשּכפר ּפי על אף - חברֹו את ְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹהּגֹוזל

עד  הּבעלים אחר לרּדף חּיב אינֹו והֹודה, חזר אם ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָֹנׁשּבע,
ׁשּיבֹואּו עד הּגזלן, ּביד יהי אּלא ׁשּבידֹו; ממֹון להן ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּיחזיר

ׁשּלהן  ויּטלּו ּפרּוטה הּבעלים ׁשוה על נׁשּבע אם אבל . ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
אפּלּו להן, ׁשּיחזיר עד הּבעלים אחר לרּדף חּיב - ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹומעלה
ּבאין  ואינן ׁשּנׁשּבע, אחר נתיאׁשּו ׁשּכבר מּפני הּים; ּבאּיי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהן

לתבעֹו. ְְָעֹוד
.È חּיב ּפרּוטה, מּׁשוה חּוץ ּכּלּה הּגזלה החזיר ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻאפּלּו

ולא  נגזל, ׁשל לבנֹו לא יּתן ולא הּבעלים; אחר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֹֹלהֹוליכּה
ואם  ּבעדים. הּׁשליח הּנגזל עׂשה ּכן אם אּלא ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָלׁשלּוחֹו,
זה  הרי - ׁשּבעירֹו ּדין לבית החמׁש ואת הּגזלה את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהביא
ׁשּתּגיע  עד ּבּה, מטּפלין ּדין ּובית לֹו; ּומתּכּפר אׁשם, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמביא

הּגזל לבעלּה הּנֹותן וכל ּדין. ּבית לׁשליח הּוא נֹותן וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ
יצא. ּדין, לבית ּבֹו ְְִֵֵַָָוכּיֹוצא

.‡Èלֹו ׁשּמחל אֹו החמׁש, את לֹו נתן ולא הּקרן את לֹו ְֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹנתן
ועל  זה על לֹו ׁשּמחל אֹו החמׁש, על לֹו מחל ולא הּקרן ְְֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹעל
להֹולי  צרי אינֹו - ּבּקרן ּפרּוטה מּׁשוה מּפחֹות חּוץ זה ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ּפי  על ואף הּׁשאר. את ויּטל הּנגזל יבֹוא אּלא ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹאחריו,
ונמצא  ּתיקר ׁשּמא חֹוׁשׁשין אין קּימת, עצמּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּגזלה

ּפרּוטה  ׁשוה נתן הּנׁשאר ולא החמׁש את לֹו נתן אם אבל . ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
על  לֹו מחל ולא החמׁש על לֹו ׁשּמחל אֹו הּקרן, את ְֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹלֹו
ּבּקרן  ּפרּוטה מּׁשוה חּוץ זה, ועל זה על לֹו ׁשּמחל אֹו ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּקרן,
ּכמֹו ׁשּבעירֹו ּדין לבית יּתן אֹו אחריו, להֹוליכֹו חּיב -ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.·Èּבחמׁש ׁשנּיה ּפעם וכפר לּבעלים, הּקרן את ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּמחזיר

עליו  ּומׁשּלם ּדבר, לכל ּכקרן החמׁש נעׂשה - עליו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹונׁשּבע

אחר  ׁשהּוא חמׁש מלּמד - עליו" יֹוסף "וחמׁשתיו ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבֹו ׁשּיכּפר החמׁש ׁשּיתמעט עד חמׁש, על חמׁש ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹמֹוסיף

ּפרּוטה. מּׁשוה עליו ְְְִִֶַָָָָונׁשּבע
.‚È והֹודה וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען ּפּקדֹון, אצלֹו ׁשהיה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמי

ׁשהּוא  והֹודה וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען וחזר אצלֹו, ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוא
האחד  הּקרן עם ּוׁשבּועה ׁשבּועה לכל חמׁש מׁשּלם - ,אצלֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּכּמה  מׁשּלם ׁשהּוא מלּמד עליו", יֹוסף "וחמׁשתיו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:
אחד. קרן על ֳִֶֶֶַָָחמׁשין

ח  ¤¤ּפרק
לּיֹורׁשין;‡. הּגזלה יחזיר - הּנגזל ּומת חברֹו, את ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּגֹוזל

ּדמיה  להן נֹותן נׁשּתּנת, אֹו אבדה ואחר ואם לֹו, נׁשּבע ואם . ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
לּיֹורׁשין. והחמׁש הּקרן נֹותן - מת ְְִֵֵֶֶֶַַַָֹּכ

הּגזלה ·. אין אם - האב ּומת לֹו, ונׁשּבע אביו את ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּגֹוזל
ועל  הּקרן על אחיו עם חׁשּבֹון עֹוׂשה נׁשּתּנת, אֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָקּימת

עצמּההחמׁש הּגזלה להֹוציא חּיב קּימת, הּגזלה ואם ; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
לאחיו, החמׁש ואת הּגזלה את נֹותן ,לפיכ ידֹו. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּתחת

חׁשּבֹון. עּמהן ְְִֶֶֶָועֹוׂשה
.‚- הּיֹורׁש הּוא לבּדֹו הּגזלן זה ׁשּנמצא אחין, לֹו אין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָאם

לבניו  ידֹו מּתחת הּגזלה הּבן מ ֹוציא לזה ּבנים לֹו אין ואם ; ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הֹואיל  לצדקה. אֹו ּבהלואתֹו, אֹו חֹובֹו, לבעל נֹותנּה - ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָהּגזלן
ׁשּנתנּה ּפי על אף נפטר, - ידֹו מּתחת עצמּה הּגזלה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָויצאה
ּגזל  'זה ויאמר: ׁשּיֹודיעם והּוא, ּבחֹובֹו; ּפרעּה אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמּתנה

ַָאּבא'.
עליו וכן „. וזקף לֹו, והֹודה וחזר לֹו, ונׁשּבע הּגר את הּגֹוזל ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּבּגזלה, ׁשּזכה ּפי על אף - הּגר מת ּכ ואחר מלוה, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּכל
ידֹו מּתחת להֹוציאּה .חּיב ְִִַַַָָָ

ּגזל ‰. אם אבל ּבינתים. ּבׁשהֹודה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה
זה  הרי - הּגר ּומת לֹו, ונׁשּבע יֹורׁשים, לֹו ׁשאין הּגר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַאת

מׁשמר אֹותֹו ׁשל לּכהנים והחמׁש הּקרן לׁשּלם [שיקריב חּיב ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבֹו.ה'אשם'] יתּכּפר ּכ ואחר אׁשמֹו; ּומביא ,ְְֲִִֵֵַַַָָ

.Â אין "ואם ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּפי
ּגאל" מדּבר.לאיׁש הּכתּוב יֹורׁשים לֹו ואין ׁשּמת ּבגר - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ

,לפיכ הּגזלה. ּדמי אֹו הּגזלה הּוא ּכאן, האמּור זה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָואׁשם
הּכתּוב, קראֹו אׁשם ׁשהרי יצא, לא ּבּלילה, הּגר ּגזל ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּמחזיר
ּכנגד  הּגר ּגזל חֹולקין הּכהנים ואין ּבּלילה. מקריבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹואין

הּגר לאלו]ּגזל ופעם לאלו ּבׂשר [פעם חֹולקין ׁשאין ּכדר , ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַ
אחר. אׁשם ּבׂשר ּכנגד זה ְְֵֶֶֶַַָָָָאׁשם

.Ê מאנׁשי וכהן ּכהן לכל ּפרּוטה ׁשוה ּבֹו ׁשאין הּגר ּגזל ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכל
הׁשבה  ידי הּמחזירֹו יצא לא "הּמּוׁשב מׁשמר, ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּבגזל  נאמר ולּמה ּכהן. לכל הׁשבה ׁשּתהיה עד לּכהן", ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלה',
יׁש אם עליו, ולחזר לחקר צרי אּתה ׁשהאיׁש "איׁש"? ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹהּגר

אם אבל לֹו; אין אם אֹו יֹורׁשין אּתה לֹו אי - קטן הּגר היה ְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ
יֹורׁשין. לֹו ׁשאין חזקתֹו אּלא עליו, לחזר ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹצרי

.Áּכ הּגר, ּבגזל הּגֹוזל הּכהנים ,לפיכ הן. מּתנֹות מקּבלי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ
לּתן  חּיב - הּפסח עליו ועבר יֹורׁשין, לֹו ׁשאין הּגר מן ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָחמץ
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הּגזלה  ּכׁשעת ּדמיו את עכׁשו,לּכהנים להם יּתנּנּו ׁשאם ; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
קּים, הּגר היה ואּלּו ּבהניה. אסּור הּוא ׁשהרי - מּתנה ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָאינּה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,'לפני ׁשּל 'הרי לֹו: אֹומר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָהיה
.Ë- הּגר ּומת לֹו, ונׁשּבע יֹורׁשים, לֹו ׁשאין ּגר ׁשּגזל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹּכהן

לכל  ידֹו מּתחת יֹוציא אּלא ידֹו, ׁשּתחת ּבּגזלה זה זכה ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלא
הּמׁשמרה  ּבני הּכהנים .אחיו ְְֲִִֵֶַַָָָֹ

.Èאׁשמֹו והפריׁש הּגר , ּומת לֹו, ונׁשּבע הּגר את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָהּגֹוזל
ּבני  הרי - ּכּפרה קדם הּגזלן ּומת לּכהנים, להעלֹותן ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּוגזלתֹו

עצמּה הּגזלה אֹו הּגזלה ּכסף את יֹורׁשין והאׁשם הּגזלן ; ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְִִִֵֶֶֶַַֹירעה

.‡È ּכּפרה קדם ּומת מׁשמר, לאנׁשי הּכסף את הּגזלן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹנתן
הּכהנים,[הקרבן] מּיד להֹוציא יכֹולין הּגזלן יֹורׁשי אין -ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹ

הּגזלן  היה ואפּלּו יהיה"; לֹו לּכהן, יּתן אׁשר "איׁש ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
מּיד  מֹוציאין יֹורׁשיו אין - מּתנה מּתנתֹו ׁשאין ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָקטן,

ֲִַֹהּכהנים.
.·È האׁשם ואת הּמׁשמרֹות, מן לאחת הּכסף את ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָנתן

זֹו השבוע]למׁשמרה אצל [של הּכסף יחזר - ׁשּבתּה ׁשהיא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּלקחה  ׁשהּמׁשמרה הּקב ּועה; הּמׁשמרה לאנׁשי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהאׁשם,

מּידּה. ּומֹוציאין זכת, לא ׁשּבתּה ּבלא ְִִִֶֶַָָָָָָֹֹּכסף
.‚È הּקרן הּגזלן ׁשּיחזיר עד האׁשם את מקריבין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאין

נתן  יֹורׁשין. לֹו ׁשאין ּגר ּגזל היה אם לּכהנים אֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלּבעלים,
מעּכב  החמׁש ואין לֹו, נתּכּפר - אׁשמֹו והקריב הּקרן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

ּכּפרה  אחר החמׁש את לּתן וחּיב .הּכּפרה; ְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
.„Èחמׁש ּתֹוספת ּבהם אין והּקרקעֹות, והּׁשטרֹות ,העבדים ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבענין, האמּור ּכל - וכּו'" ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו "וכחׁש ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
עבדים  ויצאּו הּקרקעֹות, יצאּו ממֹון; וגּופֹו הּוא ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָמּטלטלין
אם  וכן ממֹון. ּגּופן ׁשאין ׁשטרֹות ויצאּו לקרקעֹות, ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֻׁשהּקׁשּו
וכן  לּכהנים. חֹוזרין אינן יֹורׁשים, לֹו ׁשאין ּגר ּגזל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹהיּו
ּבעליה  ּברׁשּות אּלא לעֹולם, לּגזלן נקנית אינּה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּקרקע
הּבעלים  ונתיאׁשּו זה, אחר זה לאלף, נמּכרה ואפּלּו ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָקּימת;
מּתחת  ׁשּיצאה מי וכל ּדמים. ּבלא לּנגזל חֹוזרת זֹו הרי -ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
על  הּׁשני הּמֹוכר וחֹוזר לֹו, ׁשּמכרּה זה על חֹוזר - ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָידֹו
הּגזלן  על הּגזלן מן הּלֹוקח ׁשּיחזר עד הראׁשֹון, ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹהּמֹוכר

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מּמּנּו, ְְְִִִֵֶֶָֹויּטל

ט  ¤¤ּפרק
והפסידּה‡. מחברֹו קרקע נזק]הּגֹוזל לה ׁשחפר [גרם ּכגֹון , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ

וׁשחת  האילנֹות, את ׁשּקצץ אֹו ּומערֹות, ׁשיחין ּבֹורֹות ְְִִִִֵֶֶַָָָָָּבּה
ּבית  אֹו ׂשדה לֹו להעמיד חּיב - הּבנין והרס ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָהּמעינֹות,

ּׁשהפסיד. מה ּדמי יׁשּלם אֹו הּגזלה, ּבׁשעת אם ּכׁשהיּו אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּירדה  ּבאׁש נׂשרפה אֹו נהר ׁשּׁשטפּה ּכגֹון מאליה, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָנׁשחתה
ּבחזקת  ׁשהּקרקע ;'לפני ׁשּל 'הרי לֹו: אֹומר - הּׁשמים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָמן
ּכן  אם אּלא עליו, הפסדּה אחריּות ואין קּימת; ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבעליה
ּבעבדים, אֹו ּבמּטלטלין ּכן הּדין ּׁשאין מה - ּבידֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָהפסיד

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
מציקין·. ּונטלּוה מּמּנּו, ונגזלה ׂשדה, ּבכח [אנסים]ּגזל ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ

אֹו ׂשדֹות הּמל ׁשּלקח ּכגֹון היא, מדינה מּכת אם - ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמל

;'לפני ׁשּל 'הרי לֹו: אֹומר - הּמדינה אנׁשי ּכל ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבּתים
אחרת. ׂשדה לֹו להעמיד חּיב - נלקחה הּגזלן מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָואם

ּׁשּיׁש‚. מה ּכל לנּו 'הראה לֹו: ואמר הּגזלן, את הּמל ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאנס
הּמל ּונטלּה ׂשדֹותיו, ּבכלל ׁשּגזל זֹו ׂשדה לֹו והראה ,'ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָל

ּדמיה  נֹותן אֹו ּכמֹותּה, אחרת ׂשדה לֹו להעמיד חּיב -. ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּדמי „. את ּגֹובה הּׂשדה ּכׁשּבעל - ּבידֹו והפסידּה ׂשדה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּגזל

ה  ּׁשהפסיד חֹורין ּגזלן מה ּבני מּנכסים אֹותן ּגֹובה , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ
בידו] עמד [שנמצאים ואם ּפה; על ּכמלוה ׁשהּוא מּפני ,ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

מּנכסים  ּגֹובה - מכר ּכ ואחר לׁשּלם, ונתחּיב ּבּדין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָהּגזלן
הגזלן] בדין]מׁשעּבדין[של העמדה אחר .[שנמכרו ְְִָֻ

ׁשאכל ‰. הּפרֹות ּכל מׁשּלם - ּפרֹותיה ואכל ׂשדה ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּגזל
חֹורין  ּבני על מּנכסים וידֹו לֹו, ׁשמין - והׁשּביח ּגזל . ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָ

ההֹוצאה  נֹוטל ההֹוצאה, על יתר הּׁשבח אם ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּתחּתֹונה:
מן  לֹו אין הּׁשבח, על יתרה ההֹוצאה ואם הּנגזל; מן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבלבד

הּׁשבח. ׁשעּור אּלא ִֶֶַַַָָָההֹוצאה
.Â יתר הּׁשבח אם - הּלֹוקח והׁשּביחּה ּומכרּה, ׂשדה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּגזל

הּקרן  ונֹוטל הּׂשדה, ּבעל מן ההֹוצאה נֹוטל - ההֹוצאה ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָעל
הּגזלן  מן הּׁשבח ׁשאר ;עם ְְִִֶַַַַָָ

(.Ê) חֹורין מּבני - הּׁשבח ּוׁשאר מׁשעּבדין, מּנכסים - .הּקרן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשהיא ּבּה הּכיר הּגזלן ואם מן נֹוטל אינֹו - ּכׁשּלקחּה ּגזּולה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ההֹוצאה. על הּיתר הּׁשבח ׁשאר ּומפסיד ּבלבד, הּקרן ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָאּלא
ׁשהיא  ּבּה ׁשהּכיר ּבין - הּׁשבח על יתרה ההֹוצאה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה
ׁשעּור  אּלא ההֹוצאה מן לֹו אין - ּבּה הּכיר ׁשּלא ּבין ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּגזּולה,
הּגזלן  מן הּקרן ונֹוטל הּׂשדה, ּבעל מן נֹוטלֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּׁשבח;

מׁשעּבדין  .מּנכסים ְְְִִִָָֻ
.Á מחּׁשבין - ּפרֹותיה הּלֹוקח ואכל ּומכרּה, ׂשדה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּגֹוזל

וגֹובה  וחֹוזר הּׂשדה; לבעל ּומׁשּלם ׁשאכל, הּפרֹות ּכל ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעליו
חֹורין  ּבני מּנכסים הּגזלן מן ׁשהיא אֹותן ּבּה הּכיר ואם . ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָ

הּקרן  אּלא הּגזלן מן ּגֹובה ואינֹו ּפרֹות, לֹו אין - ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּגזּולה
ְִַּבלבד.

.Ë קנה ולא ממּכר, ממּכרֹו אין - ׁשּלֹו ׁשאינּה ׂשדה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהּמֹוכר
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכלּום, ּולקחּהלֹוקח ׁשּמכרּה, אחר הּגזלן חזר . ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

לֹו נתנּה ואפּלּו הּגזלן. מן הּלֹוקח ּביד נתקּימה - ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָמּבעליה
ּולקחּה, ׁשחזר ּכיון - ּבידֹו ּגזּולה ּכׁשהיתה מּתנה ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָהּגזלן
עד  הּגזלן טרח זה ׁשּמּפני הּמּתנה; ׁשּקּבל זה ּביד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָנתקּימה

ּבנאמנּותֹו. לעמד ּכדי ְְְֱֲֵֶֶַָָָֹׁשּקניּה,
.È ׂשדה לֹו ׁשּמכר מּפני הּגזלן את הּלֹוקח ּתבע אם ,ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלפיכ

על  להכריז ּדין ּבית והתחילּו לׁשּלם, ונתחּיב ׁשּלֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשאינּה
ואחר [מכירת] לּלֹוקח, מהן להגּבֹות ּכדי הּגזלן ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָנכסי

נתקּימה  לא - הּבעלים מן הּגזלן לקחּה ההכרזֹות ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹׁשהתחילּו
נאמן, ׁשאינֹו נגלה נכסיו, על ׁשהכריזּו ׁשּמאחר הּלֹוקח; ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּביד

הּלֹוקח. ּביד להעמידּה ּכדי הּבעלים מן לקחּה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹולא
.‡Èאחר הּבעלים מן הּגזלן ּגזּולה,לקחּה ּכׁשהיא ׁשּמכרּה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּגּלה  הרי - הֹוריׁשּה אֹו ּבמּתנה, נתנּה אֹו לאחר, ּומכרּה ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָוחזר
ּכׁשהיתה  מּמּנּו ׁשּלקחּה זה ּביד להעמידּה רֹוצה ׁשאינֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּדעּתֹו
ּביד  נתקּימה לא ּבירּׁשה, לּגזלן נפלה אם וכן ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹֻּגזּולה.

ֵַַהּלֹוקח.
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הּגזלה  ּכׁשעת ּדמיו את עכׁשו,לּכהנים להם יּתנּנּו ׁשאם ; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
קּים, הּגר היה ואּלּו ּבהניה. אסּור הּוא ׁשהרי - מּתנה ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָאינּה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,'לפני ׁשּל 'הרי לֹו: אֹומר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָהיה
.Ë- הּגר ּומת לֹו, ונׁשּבע יֹורׁשים, לֹו ׁשאין ּגר ׁשּגזל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹּכהן

לכל  ידֹו מּתחת יֹוציא אּלא ידֹו, ׁשּתחת ּבּגזלה זה זכה ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלא
הּמׁשמרה  ּבני הּכהנים .אחיו ְְֲִִֵֶַַָָָֹ

.Èאׁשמֹו והפריׁש הּגר , ּומת לֹו, ונׁשּבע הּגר את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָהּגֹוזל
ּבני  הרי - ּכּפרה קדם הּגזלן ּומת לּכהנים, להעלֹותן ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּוגזלתֹו

עצמּה הּגזלה אֹו הּגזלה ּכסף את יֹורׁשין והאׁשם הּגזלן ; ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְִִִֵֶֶֶַַֹירעה

.‡È ּכּפרה קדם ּומת מׁשמר, לאנׁשי הּכסף את הּגזלן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹנתן
הּכהנים,[הקרבן] מּיד להֹוציא יכֹולין הּגזלן יֹורׁשי אין -ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹ

הּגזלן  היה ואפּלּו יהיה"; לֹו לּכהן, יּתן אׁשר "איׁש ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
מּיד  מֹוציאין יֹורׁשיו אין - מּתנה מּתנתֹו ׁשאין ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָקטן,

ֲִַֹהּכהנים.
.·È האׁשם ואת הּמׁשמרֹות, מן לאחת הּכסף את ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָנתן

זֹו השבוע]למׁשמרה אצל [של הּכסף יחזר - ׁשּבתּה ׁשהיא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּלקחה  ׁשהּמׁשמרה הּקב ּועה; הּמׁשמרה לאנׁשי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהאׁשם,

מּידּה. ּומֹוציאין זכת, לא ׁשּבתּה ּבלא ְִִִֶֶַָָָָָָֹֹּכסף
.‚È הּקרן הּגזלן ׁשּיחזיר עד האׁשם את מקריבין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאין

נתן  יֹורׁשין. לֹו ׁשאין ּגר ּגזל היה אם לּכהנים אֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלּבעלים,
מעּכב  החמׁש ואין לֹו, נתּכּפר - אׁשמֹו והקריב הּקרן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

ּכּפרה  אחר החמׁש את לּתן וחּיב .הּכּפרה; ְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
.„Èחמׁש ּתֹוספת ּבהם אין והּקרקעֹות, והּׁשטרֹות ,העבדים ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבענין, האמּור ּכל - וכּו'" ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו "וכחׁש ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
עבדים  ויצאּו הּקרקעֹות, יצאּו ממֹון; וגּופֹו הּוא ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָמּטלטלין
אם  וכן ממֹון. ּגּופן ׁשאין ׁשטרֹות ויצאּו לקרקעֹות, ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֻׁשהּקׁשּו
וכן  לּכהנים. חֹוזרין אינן יֹורׁשים, לֹו ׁשאין ּגר ּגזל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹהיּו
ּבעליה  ּברׁשּות אּלא לעֹולם, לּגזלן נקנית אינּה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּקרקע
הּבעלים  ונתיאׁשּו זה, אחר זה לאלף, נמּכרה ואפּלּו ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָקּימת;
מּתחת  ׁשּיצאה מי וכל ּדמים. ּבלא לּנגזל חֹוזרת זֹו הרי -ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
על  הּׁשני הּמֹוכר וחֹוזר לֹו, ׁשּמכרּה זה על חֹוזר - ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָידֹו
הּגזלן  על הּגזלן מן הּלֹוקח ׁשּיחזר עד הראׁשֹון, ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹהּמֹוכר

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מּמּנּו, ְְְִִִֵֶֶָֹויּטל

ט  ¤¤ּפרק
והפסידּה‡. מחברֹו קרקע נזק]הּגֹוזל לה ׁשחפר [גרם ּכגֹון , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ

וׁשחת  האילנֹות, את ׁשּקצץ אֹו ּומערֹות, ׁשיחין ּבֹורֹות ְְִִִִֵֶֶַָָָָָּבּה
ּבית  אֹו ׂשדה לֹו להעמיד חּיב - הּבנין והרס ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָהּמעינֹות,

ּׁשהפסיד. מה ּדמי יׁשּלם אֹו הּגזלה, ּבׁשעת אם ּכׁשהיּו אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּירדה  ּבאׁש נׂשרפה אֹו נהר ׁשּׁשטפּה ּכגֹון מאליה, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָנׁשחתה
ּבחזקת  ׁשהּקרקע ;'לפני ׁשּל 'הרי לֹו: אֹומר - הּׁשמים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָמן
ּכן  אם אּלא עליו, הפסדּה אחריּות ואין קּימת; ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבעליה
ּבעבדים, אֹו ּבמּטלטלין ּכן הּדין ּׁשאין מה - ּבידֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָהפסיד

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
מציקין·. ּונטלּוה מּמּנּו, ונגזלה ׂשדה, ּבכח [אנסים]ּגזל ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ

אֹו ׂשדֹות הּמל ׁשּלקח ּכגֹון היא, מדינה מּכת אם - ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמל

;'לפני ׁשּל 'הרי לֹו: אֹומר - הּמדינה אנׁשי ּכל ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבּתים
אחרת. ׂשדה לֹו להעמיד חּיב - נלקחה הּגזלן מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָואם

ּׁשּיׁש‚. מה ּכל לנּו 'הראה לֹו: ואמר הּגזלן, את הּמל ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאנס
הּמל ּונטלּה ׂשדֹותיו, ּבכלל ׁשּגזל זֹו ׂשדה לֹו והראה ,'ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָל

ּדמיה  נֹותן אֹו ּכמֹותּה, אחרת ׂשדה לֹו להעמיד חּיב -. ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּדמי „. את ּגֹובה הּׂשדה ּכׁשּבעל - ּבידֹו והפסידּה ׂשדה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּגזל

ה  ּׁשהפסיד חֹורין ּגזלן מה ּבני מּנכסים אֹותן ּגֹובה , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ
בידו] עמד [שנמצאים ואם ּפה; על ּכמלוה ׁשהּוא מּפני ,ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

מּנכסים  ּגֹובה - מכר ּכ ואחר לׁשּלם, ונתחּיב ּבּדין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָהּגזלן
הגזלן] בדין]מׁשעּבדין[של העמדה אחר .[שנמכרו ְְִָֻ

ׁשאכל ‰. הּפרֹות ּכל מׁשּלם - ּפרֹותיה ואכל ׂשדה ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּגזל
חֹורין  ּבני על מּנכסים וידֹו לֹו, ׁשמין - והׁשּביח ּגזל . ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָ

ההֹוצאה  נֹוטל ההֹוצאה, על יתר הּׁשבח אם ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּתחּתֹונה:
מן  לֹו אין הּׁשבח, על יתרה ההֹוצאה ואם הּנגזל; מן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבלבד

הּׁשבח. ׁשעּור אּלא ִֶֶַַַָָָההֹוצאה
.Â יתר הּׁשבח אם - הּלֹוקח והׁשּביחּה ּומכרּה, ׂשדה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּגזל

הּקרן  ונֹוטל הּׂשדה, ּבעל מן ההֹוצאה נֹוטל - ההֹוצאה ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָעל
הּגזלן  מן הּׁשבח ׁשאר ;עם ְְִִֶַַַַָָ

(.Ê) חֹורין מּבני - הּׁשבח ּוׁשאר מׁשעּבדין, מּנכסים - .הּקרן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשהיא ּבּה הּכיר הּגזלן ואם מן נֹוטל אינֹו - ּכׁשּלקחּה ּגזּולה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ההֹוצאה. על הּיתר הּׁשבח ׁשאר ּומפסיד ּבלבד, הּקרן ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָאּלא
ׁשהיא  ּבּה ׁשהּכיר ּבין - הּׁשבח על יתרה ההֹוצאה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה
ׁשעּור  אּלא ההֹוצאה מן לֹו אין - ּבּה הּכיר ׁשּלא ּבין ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּגזּולה,
הּגזלן  מן הּקרן ונֹוטל הּׂשדה, ּבעל מן נֹוטלֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּׁשבח;

מׁשעּבדין  .מּנכסים ְְְִִִָָֻ
.Á מחּׁשבין - ּפרֹותיה הּלֹוקח ואכל ּומכרּה, ׂשדה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּגֹוזל

וגֹובה  וחֹוזר הּׂשדה; לבעל ּומׁשּלם ׁשאכל, הּפרֹות ּכל ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעליו
חֹורין  ּבני מּנכסים הּגזלן מן ׁשהיא אֹותן ּבּה הּכיר ואם . ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָ

הּקרן  אּלא הּגזלן מן ּגֹובה ואינֹו ּפרֹות, לֹו אין - ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּגזּולה
ְִַּבלבד.

.Ë קנה ולא ממּכר, ממּכרֹו אין - ׁשּלֹו ׁשאינּה ׂשדה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהּמֹוכר
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכלּום, ּולקחּהלֹוקח ׁשּמכרּה, אחר הּגזלן חזר . ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

לֹו נתנּה ואפּלּו הּגזלן. מן הּלֹוקח ּביד נתקּימה - ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָמּבעליה
ּולקחּה, ׁשחזר ּכיון - ּבידֹו ּגזּולה ּכׁשהיתה מּתנה ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָהּגזלן
עד  הּגזלן טרח זה ׁשּמּפני הּמּתנה; ׁשּקּבל זה ּביד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָנתקּימה

ּבנאמנּותֹו. לעמד ּכדי ְְְֱֲֵֶֶַָָָֹׁשּקניּה,
.È ׂשדה לֹו ׁשּמכר מּפני הּגזלן את הּלֹוקח ּתבע אם ,ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלפיכ

על  להכריז ּדין ּבית והתחילּו לׁשּלם, ונתחּיב ׁשּלֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשאינּה
ואחר [מכירת] לּלֹוקח, מהן להגּבֹות ּכדי הּגזלן ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָנכסי

נתקּימה  לא - הּבעלים מן הּגזלן לקחּה ההכרזֹות ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹׁשהתחילּו
נאמן, ׁשאינֹו נגלה נכסיו, על ׁשהכריזּו ׁשּמאחר הּלֹוקח; ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּביד

הּלֹוקח. ּביד להעמידּה ּכדי הּבעלים מן לקחּה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹולא
.‡Èאחר הּבעלים מן הּגזלן ּגזּולה,לקחּה ּכׁשהיא ׁשּמכרּה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּגּלה  הרי - הֹוריׁשּה אֹו ּבמּתנה, נתנּה אֹו לאחר, ּומכרּה ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָוחזר
ּכׁשהיתה  מּמּנּו ׁשּלקחּה זה ּביד להעמידּה רֹוצה ׁשאינֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּדעּתֹו
ּביד  נתקּימה לא ּבירּׁשה, לּגזלן נפלה אם וכן ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹֻּגזּולה.

ֵַַהּלֹוקח.
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.·È,אחרת קרקע לּנגזל יׁש אם - ּבחֹובֹו הּגזלן אֹותּה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּגבה
נתּכּון  זה הרי - ּבחֹובי' ּגֹובה אני 'זֹו הּגזלן: לֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָואמר
לגּבֹות  זֹו, אּלא קרקע לּנגזל אין ואם הּלֹוקח; ּביד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָלהעמידּה

ׁשּנתּכּון. הּוא חֹובֹו ְִֵֶֶַאת
.‚Èׁשאּלּו הּלֹוקח; אֹותּה קנה מּתנה, לּגזלן הּבעלים ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָנתנּוה

טרח, זה ּומּפני מּתנה, לֹו נֹותנין היּו לא לּבעלים, טרח ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹלא
הּלֹוקח  ּביד ותתקּים ּבנאמנּותֹו ויעמד ּבדין, ּבּה ׁשּיזּכה .ּכדי ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

.„È חזר עליה ּגזלן והחזק ׁשּגזלּה ואחר ׂשדה, ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻהּגֹוזל
הייתי  'אנּוס ואמר: הּנגזל וטען הראׁשֹונים, מּבעלים ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָָָָּולקחּה
- ּגזלנּותֹו' מחמת מכרּתי לדעּתי וׁשּלא לֹו, ׁשּמכרּתי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבּׁשעה

הּגזלן  זכה ּבפניהם;לא ׁשּלקחּה עדים לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשּנתן. הּדמים לּגזלן ּומחזירין לבעליה, הּׂשדה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹותחזר

.ÂË ּבפניהם ׁשּמנה העדים ּבׁשהעידּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבּמה
לּגזלן, מכר הּקרקע ׁשּבעל העידּו אם אבל הּמעֹות. ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָאת
טֹוען  והּנגזל ,וכ ּכ ּדמים לֹו ׁשּנתן ּבפניהם לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָוהֹודה
לּגזלן  אין - לֹו הֹודה יראה ּומחמת ּכלּום, לֹו נתן ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּלא

ּדמ  ּבלא הּׂשדה מּמּנּו מֹוציאין אּלא ׁשּלא ּכלּום, מּפני ים, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ
ּגזלן  והחזק הֹואיל ּכׁשּטען, הּפחד מּפני אּלא לֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻהֹודה

.עליה  ֶָָ
.ÊËמֹודעה לעׂשֹות צרי הּׂשדה ּבעל לעדים]אין [הודעה ֲִֵֶַַַַָָָָ

זה מכר באונס]על ׂשדה [שהוא על  ּגזלן זה והחזק הֹואיל ; ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
ּדין  ואין מֹודעה. למסר צרי אינֹו ראיה, ּבּה ראיתֹו ואין ְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָָֹזֹו
ׁשּזה  לֹו; ׁשּימּכר עד אֹותֹו ותלה חברֹו האֹונס ּכדין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּגזלן
אם  ,לפיכ ּכלּום; עדין ּגזלֹו ולא לגזל, רֹוצה אינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹֹהאֹונס

קּים. ממּכרֹו - מֹודעה האנּוס הּמֹוכר מסר ְִֵַַַָָָָָָָֹלא

ה'תשע"ג  מרחשון כ"ה קודש שבת יום

י  ¤¤ּפרק
ׁשאנס‡. זרֹוע ּבעל לתֹו[בכח]ּגֹוי וירד יׂשראל, נכסי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשּיׁש מחמת אֹו הּׂשדה, ּבעל על חֹוב לֹו ׁשהיה מחמת ֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׂשדהּו
ואחר  ממֹונֹו, ׁשהפסיד מחמת אֹו הּיׂשראלי, זה ּביד נזקין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָלֹו
יכֹולין  הּבעלים אין - אחר ליׂשראל מכרּה הּׂשדה על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּתקף

הּלֹוקח. מּיד ְִִֵַַַלהֹוציא
טען ּבּמה ·. ׁשאמת הּבעלים ּבׁשהֹודּו אמּורים? ּדברים ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ

וכן  הּגֹוי. טען ׁשאמת יׂשראל עדי יעידּו אֹו הּמֹוכר, ְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּגֹוי
הּגֹוי  את לכף ׁשּיכל הּמקֹום ּבאֹותֹו ׂשר אֹו מל ׁשם היה ְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאם

יכ  אינן - הּגֹוי את הּבעלים ּתבעּו ולא לדין, ֹולין ׁשּמכר ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
לּגֹוי, מֹודין ׁשאינן ּפי על אף הּגֹוי, מן הּלֹוקח מּיד ְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָלהֹוציא
הּלֹוקח  ׁשהרי הּגֹוי; טען ׁשאמת עדים ׁשם ׁשאין ּפי על ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָואף
אֹותֹו ּתבעּתם לא לּמה הּגֹוי, הּוא ּגזלן 'אם לּבעלים: ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹאֹומר

?.ּבדיניהם' ְִֵֶ
עד ‚. אֹותן להרג ּומבּקׁשין ליׂשראל הּמציקין ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹהּגֹויים

לּמציק  ויּתנּנה ּבביתֹו, אֹו ּבׂשדהּו הּגֹוי מּיד עצמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיפּדה
- הּקרקע אֹותּה למּכר הּמציק ּכׁשּירצה - יּניחּנּו ּכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹואחר
אדם. לכל קֹודמין הן הּמציק, מן לּקח הּבעלים ּביד יׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָאם
הּמציק  ּביד הּקרקע ׁשּׁשהת אֹו לּקח, הּבעלים ּביד אין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָואם

ּובלבד  זכה; הּמציק, מן ולקח הּקֹודם ּכל - חדׁש עׂשר ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשנים
הּמעֹות  ׁשליׁש אֹו הּקרקע, רביע הראׁשֹונים לּבעלים ,ׁשּיּתן ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָ

ׁשּלֹו ׁשאינּה וקרקע הֹואיל ּבזֹול; מֹוכר הּמציק ׁשּזה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָמּפני
וזה  לֹו, קרֹוב אֹו רביע ּבפחֹות מֹוכר זה הרי - מֹוכר ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָהּוא
ּבזֹול. מֹוכר ׁשּלהן ׁשהיא מחמת ׁשהרי ּבעלים, ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהרביע
עׂשרה, לּבעלים נֹותן - ּבׁשלׁשים הּמציק מן הּלֹוקח ,ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹלפיכ
לא  ואם הּכל. יקנה ּכ ואחר הּקרקע, רביע להם נֹותן ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹאֹו

ּבידֹו. ּכגזל הּקרקע רביע הרי ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָנתן,
אם „. - ּונטעּה ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו ׂשדה לתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹהּיֹורד

לּתן  רֹוצה אדם ּכּמה אֹומדין לּטע, העׂשּויה ׂשדה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהיתה
עׂשּויה  אינּה ואם הּׂשדה; מּבעל ונֹוטל לּטעּה, זֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבׂשדה

הּתחּתֹונה  על וידֹו לֹו, ׁשמין - .לּטע ְְִִַַַַָָָ
לֹואמר ‰. ׁשֹומעין - 'ול אילנ 'עקר הּׂשדה: ּבעל .לֹו ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ

מּפני  לֹו, ׁשֹומעין אין - אילני' עֹוקר 'הריני הּנֹוטע: ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָאמר
הּקרקע. את ְְִֶֶַַַַׁשּמכחיׁש

.Â ּבּתים ּבהן ּולהֹוסיף לבנין, ראּויין הן הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָהחצרֹות
ׁשּלא  חברֹו ּבחצר ׁשהּבֹונה הּגאֹונים, הֹורּו לפיכ ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹועלּיֹות;
ּכּמה  לֹו וׁשמין לּטע, העׂשּויה ׂשדה ּכנֹוטע זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּדעּתֹו
ּבנין  ׁשּיבנה והּוא, לבנֹותֹו; זה ּבבנין לּתן רֹוצה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָאדם

תועלת]הּמֹועיל אֹותֹו[מביא ּכמנהג חצר לאֹותּה הראּוי ְְְִִֵַַָָָָ
ָמקֹום.

.Êׁשאינּה ׂשדה נטע אפּלּו - ּברׁשּות חברֹו לׂשדה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּיֹורד
היתה  ׁשאם העליֹונה; על וידֹו לֹו, ׁשמין - לּטע ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָעׂשּויה
יתר  הּׁשבח ואם ההֹוצאה; נֹוטל הּׁשבח, על יתרה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָההֹוצאה

הּׁשבח  נֹוטל הה ֹוצאה, והּׁשּתף על אׁשּתֹו, ּבנכסי ּובעל . ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻ
להן  וׁשמין הן, ּברׁשּות ּכיֹורד - ּבּה חלק לֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבּׂשדה

העליֹונה. על ְְֶַָָָָוידם
.Á ואחר ּבנה, אֹו ונטע ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו לׂשדה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּיֹורד

הּנטיעֹות, ׁשּׁשמר אֹו הּבנין והׁשלים הּׂשדה ּבעל ּבא ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָּכ
נֹוטה ׁשּדעּתֹו ׁשּמראין הּדברים ּבאּלּו למה [מסכימה]וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ

העליֹונה. על וידֹו לֹו, ׁשמין - הּדבר ּבא וכרצֹונֹו זה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָּׁשעׂשה
.Ë- ּברׁשּות ׁשּלא ּובנאּה חברֹו, ׁשל חרּבתֹו לתֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹהּיֹורד

'עצי  הּבנין: ּבעל אמר ואם הּתחּתֹונה. על וידֹו לֹו, ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָׁשמין
ׁשֹומעין  אין ּבׂשדה, לֹו; ׁשֹומעין ּבבית, - נֹוטל' אני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָואבני

הּקרקע  את ׁשּמכחיׁש מּפני 'טל לֹו, הּקרקע: ּבעל לֹו אמר . ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָֹ
לֹו. ׁשֹומעין - ּׁשּבנית' ְִִֶַָָמה

.È ּבין העליֹונה, על ידֹו ׁשהיתה ּבין - לֹו ׁשּׁשמין מי ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכל
ׁשּיּׁשבע  עד ּכלּום, נֹוטל אינֹו - הּתחּתֹונה על ידֹו ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהיתה
ויעׂשּו הּדּינים, 'יבֹואּו אמר: ואם הֹוציא. ּכּמה חפץ ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּבנקיטת
העצים  ויׁשערּו לעיניהם, ּגלּויה היא והרי ההֹוצאה, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּומת
ׁשֹומעין  - ׁשּבּׁשערים' ּבּפחֹות האּמנין ּוׂשכר והּסיד ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָֻוהאבנים
והיתה  ּבלבד, הּׁשבח ׁשּנֹוטל זה וכן ׁשבּועה. ּבלא ונֹוטל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלֹו,

ׁשבּועה. צרי אינֹו - העליֹונה על ְְִֵֶַָָָָָידֹו
.‡È,'נתּתי' ואמר הּׂשדה ּבעל ׁשּטען ונֹוטל, לֹו ׁשּׁשמין ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכל

ׁשּלא  ונׁשּבע נאמן, הּיֹורד - נטלּתי' 'לא אֹומר לּׂשדה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹוהּיֹורד
לא  'עדין הּׂשדה: לבעל אֹומרין ׁשהרי ונֹוטל; ּכלּום לֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנתן

נתּת'? היא לּתן, חּיב אּתה ּכּמה ידעּת ולא ל אבל ׁשמּו ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹ
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אף  - 'נתּתי' ואמר לֹו', 'ּתן הּׂשדה לבעל ואמרּו לֹו ׁשמּו ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָאם
נאמן, הּׂשדה ּבעל הרי הּיֹורד, נׁשּבע לא ׁשעדין ּפי ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹעל

ׁשּנ הּסת ׁשבּועת ּבחזקת ויּׁשבע ׁשהּקרקע ויּפטר; תן, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ְֶָָּבעליה.

.·Èאריסין ׁשהֹוריד ביבול]ּבעל חלק תמורת ּבנכסי [עובדים ְְֲִִִִֵֶַַ
אריס  עצמֹו הּבעל היה אם - ּגרׁשּה ּכ ואחר ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָאׁשּתֹו,

לּה[במקצועו] ירדּו ׁשּלא אריסין; נסּתּלקּו ּבעל, נסּתּלק -ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ
ואם  הּתחּתֹונה. על וידם להם, וׁשמין הּבעל; ּדעת על ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָאּלא
להם  וׁשמין ירדּו, הּקרקע ּדעת על - אריס הּבעל ְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָאין

ְִָּכאריס.

יא  ¤¤ּפרק
"הׁשב ‡. ׁשּנאמר: עׂשה, מצות - ליׂשראל אבדה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהׁשב

מּמּנה  ונתעּלם יׂשראל, אבדת והרֹואה ."לאחי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּתׁשיבם
ׁשֹור  את תראה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹוהּניחּה
עׂשה. מצות קּים הׁשיבּה, ואם עׂשה. מצות ּובּטל ;"ְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָאחי

ועבר ·. עׂשה, מצות ּבּטל - הׁשיבּה ולא האבדה את ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלקח
תגזל" "לא ועל להתעּלם", תּוכל "לא על לאוין: ׁשני .על ְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹֹֹ

לתאבֹון  נבלה ואֹוכל רׁשע האבדה ּבעל היה ְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָָָָאפּלּו
אֹוכל [לתאוותו] אבל אבדתֹו. להׁשיב מצוה - ּבֹו ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָוכּיֹוצא

להכעיס הקב"ה]נבלה והּמינים [את מין; הּוא הרי , ְְְְֲִִִִֵֵַַָ
ׁשּבת  ּומחּללי זרה, עבֹודה ועֹובדי והאּפיקֹורסין, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּיׂשראל,

ּכגֹוי. אבדה, להם להחזיר אסּור - ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָּבפרהסיה
מּתרת ‚. - הּגֹוי והּמחזירּהאבדת ."אחי "אבדת ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻ

עֹולם. רׁשעי ידי מחזיק ׁשהּוא מּפני עברה, עֹובר זה הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ
יׂשראל  את ׁשּיפארּו ּכדי הּׁשם, את לקּדׁש החזירּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָואם
ׁשּיׁש ּובמקֹום מׁשּבח. זה הרי - אמּונה ּבעלי ׁשהם ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻוידעּו
מקֹום  ּובכל להחזירּה. וחּיב אסּורה, אבדתֹו - הּׁשם ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָחּלּול

ּכליהם הבית]מכניסין יׂשראל,[לתוך ּככלי הּגּנבים מּפני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ׁשלֹום. ּדרכי ְְִֵֵַָמּפני

הּגֹוי„. כספו]טעּות והּוא [בחשבון ּומּתרת; ּכאבדתֹו, - ְֲֵֶֶַַָָֻ
אסּור. - להטעֹותֹו אבל מעצמֹו, ְְְֲֵֶַַָָָָׁשּטעה

.‰וצרי מאליו. וטעה חׁשּבֹון, הּגֹוי ׁשעׂשה ּכגֹון ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכיצד?
ואיני  ,סֹומ אני חׁשּבֹונ ׁשעל 'ראה, יׂשראל: לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּיאמר
מּתר. זה ּכגֹון ,'ל נֹותן אני אֹומר ּׁשאּתה מה אּלא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻיֹודע,
לבדקֹו, הּנכרי יתּכּון ׁשּמא אסּור, - ּכן לֹו אמר לא אם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאבל

מתחּלל  ׁשמים ׁשם .ונמצא ְְְִִִֵֵַַָָ
.Â ּומחצה ּגֹויים ּומחצה ּבּה, ּדרין וגֹויים ׁשּיׂשראל ְְֱֱִִִִִֵֶֶֶָָָָָעיר

יׂשראל  ּבא ואם ּומכריז; נֹוטל - אבדה ּבּה ּומצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָיׂשראל,
להחזיר  חּיב סימניה, .ונתן ְְְִִֶַַַָָָָ

.Ê ׁשרב העיר מן ּבמקֹום מצא אם - ּגֹויים העיר רב ְִִִִִֶָָָָָָָֹֹהיה
ּבסרטיה  מצא אם אבל להכריז. חּיב יׂשראל, ׁשם ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָהּמצּויים

גדולה] ּוכבּתי [רחבה]ּופלטיה[דרך כנסּיֹות ּכבּתי ּגדֹולים ְְְְְְִִֵֵֵַָָָ
ּתמיד ׁשם מצּויין ׁשהּגֹויים מקֹום [כשומרים]מדרׁשֹות ּובכל , ְְְִִִִֶַָָָָָ

יׂשראל  ּבא ואפּלּו ׁשּלֹו, הּמציאה הרי - ׁשם מצּויין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהרּבים
ׁשהּוא  מּפני ּכׁשּנפלה, מּמּנה נתיאׁש ׁשהרי סימניה; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָונתן

ליל הרֹוצה - ׁשּלֹו ׁשהיא ּפי על אף מצאּה'. 'ּגֹוי ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹומר:
מחזיר  - הּדין מּׁשּורת לפנים ועֹוׂשה והּיׁשר, הּטֹוב ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָּבדר

סימניה. את ּכׁשּיּתן ליׂשראל האבדה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָאת
.Á אסּור יינּה - יין ׁשל חבית ּגֹויים ׁשרּבּה זֹו ּבעיר ְִִִִֵֶֶַָָָָָָֻמצא

ונתן  יׂשראל ּבא ואם אבדה; מּׁשּום מּתר וקנקּנּה ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֻּבהניה,
ׁשּמצאּה לזה ּבׁשתּיה מּתרת .סימניה, ְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָֻ

.Ë ּפי על אף - אחרת ּבחצר והׁשליכֹו ּבׂשר ׁשחטף ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעֹוף
ׁשהרי  אבדה, מּׁשּום מּתר זה הרי - יׂשראל העיר ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻׁשרב

מּמּנּו הּבעלים .נתיאׁשּו ְְֲִִִֶַָָ
.Èּבזּוטֹו אבדה ׁשל [התפשטותו]הּמֹוצא ּובׁשלּוליתֹו ים, ׁשל ְְֲִִֵֵֶֶַָָ

ּפֹוסק ׁשאינֹו גדותיו]נהר על ּבּה[שעלה ׁשּיׁש ּפי על אף - ִֵֵֵֶֶַַָָָ
מּמּנּו, ּתאבד "אׁשר ׁשּנאמר: מֹוצאּה, ׁשל זֹו הרי ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹסימן,
יצאת  אדם; ּכל אצל ּומצּואה מּמּנּו ׁשאבּודה מי ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָּומצאתּה",

מּמּנה. נתיאׁש וּדאי ׁשּזה אדם, ּומּכל מּמּנּו ׁשאבּודה ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָזֹו
.‡È לדעת ממֹונֹו ּכיצד?[במודעות]המאּבד לֹו. נזקקין אין , ְְְִִֵֵֵַַַַַָָ

לֹו, והל קׁשרּה ולא ּדלת לּה ׁשאין ּברפת ּפרתֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּניח
ּכיסֹו ּכּיֹוצא [ארנקו]הׁשלי וכל לֹו, והל הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִִִֵַַַָָָ

לרֹואה  ׁשאסּור ּפי על ואף לדעּתֹו. ממֹונֹו אּבד זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבזה
"אׁשר  ׁשּנאמר: - להחזיר זקּוק אינֹו לעצמֹו, לּטל זה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּדבר

לדעּתֹו. למאּבד ּפרט ּומצאתּה", מּמּנּו ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹּתאבד
.·È,ּבּה להּטּפל חּיב אינֹו - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאבדה

להחזירּה .ולא ְְְִַָֹ
.‚Èקּפה אֹו ׂשק גדול]מצא זקן [סל אֹו חכם היה אם - ִֵַָָָָָָָָֻ

להּטּפל  חּיב אינֹו ּבידֹו, אּלּו ּכלים לּטל ּדרּכֹו ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻמכּבד
מחזירן  היה אם - ׁשּלֹו היּו אּלּו ּדעּתֹו: את ואֹומד ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבהן;
מֹוחל  היה לא ואם חברֹו; ׁשל להחזיר חּיב היה ּכ ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלעצמֹו,
להחזיר. חּיב אינֹו חברֹו ּבׁשל ּכ - ׁשּלֹו היּו אפּלּו ּכבֹודֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָעל
להחזירן  ּדרּכֹו ואין ּבּׂשדה, האּלּו ּכלים להחזיר ּדרּכֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיה
חּיב  - ּבּׂשדה מצאן להחזיר; חּיב אינֹו - ּבעיר מצאן ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָּבעיר,
ׁשהרי  ּפי על ואף הּבעלים, לרׁשּות ׁשּיּגיעּו עד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָלהחזירן

.ּבכ ּדרּכֹו ואין לעיר ּבהן ְְְְִִֵֶַַָָָנכנס
.„Èּבּה להּטּפל נתחּיב - והּכיׁשּה ּבהמה מצא אם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָוכן

התחיל  ׁשהרי כבֹודֹו; לפי ׁשאינּה ּפי על אף ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּולהחזירּה,
להחזיר,ּבּמצוה  חּיב - ּפעמים מאה אפּלּו ּוברחה, החזירּה . ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

ּפעמים  מאה אפּלּו "הׁשב", - ּתׁשיבם" "הׁשב ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשּנאמר:
לרׁשּות  ׁשּיחזירּנה עד ּבּה, להּטּפל חּיב הּוא לעֹולם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמׁשמעֹו.
ׁשאין  למקֹום החזירּה אם אבל הּמׁשּתּמר; למקֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבעליה
ּבאחריּותּה. חּיב - מּׁשם ואבדה וחרּבה, ּגּנה ּכגֹון ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָָמׁשּתּמר,

.ÂË נכנסין ׁשהּבעלים למקֹום ּבׁשחרית האבדה את ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהחזיר
ׁשהרי  ּבּה, להּטּפל חּיב אינֹו - ּבׁשחרית ׁשם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָויֹוצאין
ׁשאינֹו מקֹום ׁשהּוא ּפי על אף אֹותּה, רֹואין ְִִִֵֶֶַַַָָָהּבעלים

חּיים;מׁשּתּמר  רּוח ּבֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּיכניסּה עד ּבּה להּטּפל חּיב לעֹולם - חּיים ּבבעלי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאבל

ּבעלים. ּדעת צרי ואינֹו הּמׁשּתּמרת; הּבעלים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלרׁשּות
.ÊËּב הרי ראה - למקֹומּה והחזירּה הּדיר, מן ׁשּברחה המה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

הּבעלים  ּדעת צרי ואינֹו הּמצוה, .קּים ְְְִִִִֵֵַַַַָָָ
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אף  - 'נתּתי' ואמר לֹו', 'ּתן הּׂשדה לבעל ואמרּו לֹו ׁשמּו ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָאם
נאמן, הּׂשדה ּבעל הרי הּיֹורד, נׁשּבע לא ׁשעדין ּפי ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹעל

ׁשּנ הּסת ׁשבּועת ּבחזקת ויּׁשבע ׁשהּקרקע ויּפטר; תן, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ְֶָָּבעליה.

.·Èאריסין ׁשהֹוריד ביבול]ּבעל חלק תמורת ּבנכסי [עובדים ְְֲִִִִֵֶַַ
אריס  עצמֹו הּבעל היה אם - ּגרׁשּה ּכ ואחר ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָאׁשּתֹו,

לּה[במקצועו] ירדּו ׁשּלא אריסין; נסּתּלקּו ּבעל, נסּתּלק -ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ
ואם  הּתחּתֹונה. על וידם להם, וׁשמין הּבעל; ּדעת על ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָאּלא
להם  וׁשמין ירדּו, הּקרקע ּדעת על - אריס הּבעל ְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָאין

ְִָּכאריס.

יא  ¤¤ּפרק
"הׁשב ‡. ׁשּנאמר: עׂשה, מצות - ליׂשראל אבדה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהׁשב

מּמּנה  ונתעּלם יׂשראל, אבדת והרֹואה ."לאחי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּתׁשיבם
ׁשֹור  את תראה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹוהּניחּה
עׂשה. מצות קּים הׁשיבּה, ואם עׂשה. מצות ּובּטל ;"ְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָאחי

ועבר ·. עׂשה, מצות ּבּטל - הׁשיבּה ולא האבדה את ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלקח
תגזל" "לא ועל להתעּלם", תּוכל "לא על לאוין: ׁשני .על ְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹֹֹ

לתאבֹון  נבלה ואֹוכל רׁשע האבדה ּבעל היה ְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָָָָאפּלּו
אֹוכל [לתאוותו] אבל אבדתֹו. להׁשיב מצוה - ּבֹו ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָוכּיֹוצא

להכעיס הקב"ה]נבלה והּמינים [את מין; הּוא הרי , ְְְְֲִִִִֵֵַַָ
ׁשּבת  ּומחּללי זרה, עבֹודה ועֹובדי והאּפיקֹורסין, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּיׂשראל,

ּכגֹוי. אבדה, להם להחזיר אסּור - ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָּבפרהסיה
מּתרת ‚. - הּגֹוי והּמחזירּהאבדת ."אחי "אבדת ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻ

עֹולם. רׁשעי ידי מחזיק ׁשהּוא מּפני עברה, עֹובר זה הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ
יׂשראל  את ׁשּיפארּו ּכדי הּׁשם, את לקּדׁש החזירּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָואם
ׁשּיׁש ּובמקֹום מׁשּבח. זה הרי - אמּונה ּבעלי ׁשהם ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻוידעּו
מקֹום  ּובכל להחזירּה. וחּיב אסּורה, אבדתֹו - הּׁשם ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָחּלּול

ּכליהם הבית]מכניסין יׂשראל,[לתוך ּככלי הּגּנבים מּפני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ׁשלֹום. ּדרכי ְְִֵֵַָמּפני

הּגֹוי„. כספו]טעּות והּוא [בחשבון ּומּתרת; ּכאבדתֹו, - ְֲֵֶֶַַָָֻ
אסּור. - להטעֹותֹו אבל מעצמֹו, ְְְֲֵֶַַָָָָׁשּטעה

.‰וצרי מאליו. וטעה חׁשּבֹון, הּגֹוי ׁשעׂשה ּכגֹון ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכיצד?
ואיני  ,סֹומ אני חׁשּבֹונ ׁשעל 'ראה, יׂשראל: לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּיאמר
מּתר. זה ּכגֹון ,'ל נֹותן אני אֹומר ּׁשאּתה מה אּלא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻיֹודע,
לבדקֹו, הּנכרי יתּכּון ׁשּמא אסּור, - ּכן לֹו אמר לא אם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאבל

מתחּלל  ׁשמים ׁשם .ונמצא ְְְִִִֵֵַַָָ
.Â ּומחצה ּגֹויים ּומחצה ּבּה, ּדרין וגֹויים ׁשּיׂשראל ְְֱֱִִִִִֵֶֶֶָָָָָעיר

יׂשראל  ּבא ואם ּומכריז; נֹוטל - אבדה ּבּה ּומצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָיׂשראל,
להחזיר  חּיב סימניה, .ונתן ְְְִִֶַַַָָָָ

.Ê ׁשרב העיר מן ּבמקֹום מצא אם - ּגֹויים העיר רב ְִִִִִֶָָָָָָָֹֹהיה
ּבסרטיה  מצא אם אבל להכריז. חּיב יׂשראל, ׁשם ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָהּמצּויים

גדולה] ּוכבּתי [רחבה]ּופלטיה[דרך כנסּיֹות ּכבּתי ּגדֹולים ְְְְְְִִֵֵֵַָָָ
ּתמיד ׁשם מצּויין ׁשהּגֹויים מקֹום [כשומרים]מדרׁשֹות ּובכל , ְְְִִִִֶַָָָָָ

יׂשראל  ּבא ואפּלּו ׁשּלֹו, הּמציאה הרי - ׁשם מצּויין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהרּבים
ׁשהּוא  מּפני ּכׁשּנפלה, מּמּנה נתיאׁש ׁשהרי סימניה; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָונתן

ליל הרֹוצה - ׁשּלֹו ׁשהיא ּפי על אף מצאּה'. 'ּגֹוי ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹומר:
מחזיר  - הּדין מּׁשּורת לפנים ועֹוׂשה והּיׁשר, הּטֹוב ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָּבדר

סימניה. את ּכׁשּיּתן ליׂשראל האבדה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָאת
.Á אסּור יינּה - יין ׁשל חבית ּגֹויים ׁשרּבּה זֹו ּבעיר ְִִִִֵֶֶַָָָָָָֻמצא

ונתן  יׂשראל ּבא ואם אבדה; מּׁשּום מּתר וקנקּנּה ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֻּבהניה,
ׁשּמצאּה לזה ּבׁשתּיה מּתרת .סימניה, ְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָֻ

.Ë ּפי על אף - אחרת ּבחצר והׁשליכֹו ּבׂשר ׁשחטף ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעֹוף
ׁשהרי  אבדה, מּׁשּום מּתר זה הרי - יׂשראל העיר ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻׁשרב

מּמּנּו הּבעלים .נתיאׁשּו ְְֲִִִֶַָָ
.Èּבזּוטֹו אבדה ׁשל [התפשטותו]הּמֹוצא ּובׁשלּוליתֹו ים, ׁשל ְְֲִִֵֵֶֶַָָ

ּפֹוסק ׁשאינֹו גדותיו]נהר על ּבּה[שעלה ׁשּיׁש ּפי על אף - ִֵֵֵֶֶַַָָָ
מּמּנּו, ּתאבד "אׁשר ׁשּנאמר: מֹוצאּה, ׁשל זֹו הרי ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹסימן,
יצאת  אדם; ּכל אצל ּומצּואה מּמּנּו ׁשאבּודה מי ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָּומצאתּה",

מּמּנה. נתיאׁש וּדאי ׁשּזה אדם, ּומּכל מּמּנּו ׁשאבּודה ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָזֹו
.‡È לדעת ממֹונֹו ּכיצד?[במודעות]המאּבד לֹו. נזקקין אין , ְְְִִֵֵֵַַַַַָָ

לֹו, והל קׁשרּה ולא ּדלת לּה ׁשאין ּברפת ּפרתֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּניח
ּכיסֹו ּכּיֹוצא [ארנקו]הׁשלי וכל לֹו, והל הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִִִֵַַַָָָ

לרֹואה  ׁשאסּור ּפי על ואף לדעּתֹו. ממֹונֹו אּבד זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבזה
"אׁשר  ׁשּנאמר: - להחזיר זקּוק אינֹו לעצמֹו, לּטל זה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּדבר

לדעּתֹו. למאּבד ּפרט ּומצאתּה", מּמּנּו ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹּתאבד
.·È,ּבּה להּטּפל חּיב אינֹו - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאבדה

להחזירּה .ולא ְְְִַָֹ
.‚Èקּפה אֹו ׂשק גדול]מצא זקן [סל אֹו חכם היה אם - ִֵַָָָָָָָָֻ

להּטּפל  חּיב אינֹו ּבידֹו, אּלּו ּכלים לּטל ּדרּכֹו ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻמכּבד
מחזירן  היה אם - ׁשּלֹו היּו אּלּו ּדעּתֹו: את ואֹומד ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבהן;
מֹוחל  היה לא ואם חברֹו; ׁשל להחזיר חּיב היה ּכ ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלעצמֹו,
להחזיר. חּיב אינֹו חברֹו ּבׁשל ּכ - ׁשּלֹו היּו אפּלּו ּכבֹודֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָעל
להחזירן  ּדרּכֹו ואין ּבּׂשדה, האּלּו ּכלים להחזיר ּדרּכֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיה
חּיב  - ּבּׂשדה מצאן להחזיר; חּיב אינֹו - ּבעיר מצאן ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָּבעיר,
ׁשהרי  ּפי על ואף הּבעלים, לרׁשּות ׁשּיּגיעּו עד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָלהחזירן

.ּבכ ּדרּכֹו ואין לעיר ּבהן ְְְְִִֵֶַַָָָנכנס
.„Èּבּה להּטּפל נתחּיב - והּכיׁשּה ּבהמה מצא אם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָוכן

התחיל  ׁשהרי כבֹודֹו; לפי ׁשאינּה ּפי על אף ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּולהחזירּה,
להחזיר,ּבּמצוה  חּיב - ּפעמים מאה אפּלּו ּוברחה, החזירּה . ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

ּפעמים  מאה אפּלּו "הׁשב", - ּתׁשיבם" "הׁשב ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשּנאמר:
לרׁשּות  ׁשּיחזירּנה עד ּבּה, להּטּפל חּיב הּוא לעֹולם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמׁשמעֹו.
ׁשאין  למקֹום החזירּה אם אבל הּמׁשּתּמר; למקֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבעליה
ּבאחריּותּה. חּיב - מּׁשם ואבדה וחרּבה, ּגּנה ּכגֹון ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָָמׁשּתּמר,

.ÂË נכנסין ׁשהּבעלים למקֹום ּבׁשחרית האבדה את ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהחזיר
ׁשהרי  ּבּה, להּטּפל חּיב אינֹו - ּבׁשחרית ׁשם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָויֹוצאין
ׁשאינֹו מקֹום ׁשהּוא ּפי על אף אֹותּה, רֹואין ְִִִֵֶֶַַַָָָהּבעלים

חּיים;מׁשּתּמר  רּוח ּבֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּיכניסּה עד ּבּה להּטּפל חּיב לעֹולם - חּיים ּבבעלי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאבל

ּבעלים. ּדעת צרי ואינֹו הּמׁשּתּמרת; הּבעלים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלרׁשּות
.ÊËּב הרי ראה - למקֹומּה והחזירּה הּדיר, מן ׁשּברחה המה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

הּבעלים  ּדעת צרי ואינֹו הּמצוה, .קּים ְְְִִִִֵֵַַַַָָָ
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.ÊÈ הּדין מּׁשּורת לפנים ועֹוׂשה והּיׁשר, הּטֹוב ּבדר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָההֹול
לפי  ׁשאינּה ּפי על ואף מקֹום, ּבכל האבדה את מחזיר -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

.כבֹודֹו ְ
.ÁÈ מּטּמא אינֹו - הּקברֹות ּבבית האבדה ׁשראה ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּכהן

הׁשב  ׁשל עׂשה מצות ׁשּמקּים ׁשּבעת אבדה,להחזירּה; ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשל  תעׂשה לא על ועֹובר יהיּו", "קדׁשים ׁשל עׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹמבּטל
תעׂשה  לא את ּדֹוחה עׂשה ואין ּבעּמיו", ּבעל יּטּמא ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ"לא

ֲֵַועׂשה.
.ËÈ,יחזיר - ּתחזירּה' 'אל אביו: לֹו ואמר האבדה, את ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָראה

מּמּנּו יקּבל ׁשּמקּים ואל ּבעת נמצא מאביו, יקּבל ׁשאם ; ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשל  עׂשה מצות ּבּטל ,"אבי את "ּכּבד ׁשל עׂשה ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָמצות

להתעּלם". תּוכל "לא על ועבר ּתׁשיבם", ְְְְִִֵֵֵַַַַָָֹ"הׁשב
.Îּב להׁשחית ּובאין ׁשֹוטפין מים אֹוהרֹואה חברֹו, נין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ

ּולמנעם  ּבפניהן לגּדר חּיב - ׂשדהּו "לכל להׁשחית ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
קרקעֹו. אבדת לרּבֹות ,"אחי ְְֲֲִֵֵַַַַָָאבדת

יב  ¤¤ּפרק
אם ‡. - חברֹו ואבדת ּבאבדתֹו ּופגע אבדה, לֹו ׁשאבדה ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמי

ׁשּתיהן  להחזיר חּיב ׁשּתיהן, את להחזיר אינֹויכֹול ואם . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ואפּלּו קֹודמת, אבדתֹו - מהן אחת אּלא להחזיר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיכֹול

אדם. לכל קֹודם ׁשּלֹו רּבֹו; אֹו אביו ְֲִֵֵֶַַַָָָָלאבדת
אביו ·. אבדת עם רּבֹו ּבאבדת ׁשקּול ּפגע אביו היה אם - ֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

רּבֹו[בתורתו] ׁשל לאו, ואם קֹודמת; אביו ׁשל רּבֹו, ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָּכנגד
ּתֹורה  ׁשל חכמתֹו ׁשרב מבהק, רּבֹו ׁשּיהיה והּוא ְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻקֹודמת;

ִֶמּמּנּו.
ׂשכרֹו‚. אּלא לֹו אין - חברֹו אבדת והחזיר אבדתֹו, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּניח

לֹו טרחתו]הראּוי וחמֹור [על חמֹורֹו נהר ׁשטף ּכיצד? . ֲֲֵַַַָָָָָ
ׁשּלֹו, את הּניח - מאתים חברֹו וׁשל מנה יפה ׁשּלֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָחברֹו,
ואם  לֹו. הרא ּוי ׂשכרֹו אּלא לֹו אין - חברֹו ׁשל את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָוהּציל
אֹו ׁשּלי', ּדמי לי נֹותן ואּתה ,ׁשּל את 'אּציל לֹו: ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר
ּפי  על ואף ׁשּלֹו. ּדמי לֹו לּתן חּיב - ּדין ּבית ּבפני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשהתנה

זכה ּבֹו, נתעּסק ולא הֹואיל - מאליו ׁשּלֹו חמֹור ּבמה ׁשעלה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
עּמֹו. ְִִֶָּׁשהתנה

לֹו„. הראּוי ׂשכרֹו אּלא לֹו אין - הּציל ולא להּציל .ירד ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ
ּדינר, ׁשּׁשוה מּמלאכּתֹו ּובטל ּבמלאכה, עֹוסק היה אם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָוכן
לי  'ּתן לֹו: יאמר לא - ּדינרין מאה ׁשּׁשוה אבדה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹוהחזיר
ׁשּיבטל  ּבטל ּכפֹועל ׂשכרֹו לֹו נֹותן אּלא ׁשהפסדּתי', ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדינר
הּבעלים  עם התנה ואם ּבּה. עֹוסק ׁשהיה מלאכה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָמאֹותּה
זה  הרי - והרׁשּוהּו ּׁשהפסיד, מה ׁשּיּטל ּדין ּבית ּבפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַֹאֹו

קֹודם. ׁשּלֹו ּדין, ּבית ולא ּבעלים ׁשם אין ואם ְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹנֹוטל.
ּבכד ‰. וזה יין ׁשל ּבחבית זה ,ּבּדר ּבאים ׁשהיּו ׁשנים ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוכן

הּדבׁש ׁשּיּׁשפ וקדם ּדבׁש, ׁשל הּכד ונסּדקה ּדבׁש, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשל
- החבית לתֹו הּדבׁש את והּציל יינֹו את זה ׁשפ ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלארץ,

לֹו הראּוי ׂשכרֹו אּלא לֹו טרחתו]אין 'אּציל [על אמר: ואם ; ְְִִֵֶַַָָָָָ
ּבית  ּבפני ׁשהתנה אֹו ׁשּלי', ּדמי לי נֹותן ואּתה ,ׁשּל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאת
הרי  - לארץ הּדבׁש נׁשּפ ואם לֹו. לּתן חּיב  זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּדין

מּציל. לעצמֹו הּמּציל, וכל הפקר; ְְְְִִֵֶֶַַַַָזה

.Â,ריקנים ּבקנקּנים ּבא וזה ּדבׁש ׁשל ּבכד ּבא זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהיה
מ  'איני הּקנקּנים: ּבעל לֹו ואמר הּדבׁש, ּכד לונסּדקה ּציל ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַַַָָ

וכ ּכ אֹו ׁשליׁשֹו אֹו חציֹו לי ׁשּתּתן עד ּבקנקּני זה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּדבׁש
צחק  זה הרי - 'הן' לֹו ואמר הּדבׁש ּבעל עליו וקּבל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּדינרין',

עליו]ּבֹו ׁשהרי [הערים לֹו; הראּוי ׂשכרֹו אּלא לֹו נֹותן ואינֹו ,ְְֲֵֵֵֶֶָָָָ
ּכלּום. הפסידֹו ְְִִֹלא

.Êמעּברת והיתה האסּורים, מּבית ׁשּברח מי [רפסודה]וכן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
- והעבירֹו ּדינר', ל נֹותן ואני 'העבירני, לֹו: ואמר ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָלפניו,
'ּבּטל  לֹו: ואמר צּיד, היה ואם לֹו. הראּוי ׂשכרֹו אּלא לֹו ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָאין
ּכל  וכן עּמֹו. ּׁשהתנה מה לֹו נֹותן - והעבירני' ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹמצֹודת

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Áּגיס עליה ועבר ּבּמדּבר, מהּלכת ׁשהיתה [צבא]ׁשּירה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אחד [שדדה]ּוטרפּה ועמד מּידם, להּציל יכֹולים אינם אם - ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָ
מּידם, להּציל הם  יכֹולין ואם לעצמֹו; הּציל - והּציל ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָמהם
אני  'לעצמי ׁשאמר ּפי על אף - והּציל מהם אחד ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוקדם

לאמצע הּציל שלו]מּציל', את אחד .[לכל ְִִִֶַַָ
.Ë מּציל הּמּציל, ּכל - הּדחק ידי על להּציל יכֹולין ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָהיּו

מּציל  זה הרי מּציל', אני 'לעצמי אמר ּכן אם אּלא ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלאמצע;
היה  מּציל', אני 'לעצמי אֹומר ׁשּׁשמעּוהּו ׁשּכיון ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָלעצמֹו;
הרי  - הּצילּו ולא ׁשּיׁשבּו וכיון ּולהּציל, עצמם לדחק ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹלהם

הּכל. מן ְֲִִַָֹנתיאׁשּו
.È לאמצע הּציל - מהם אחד והּציל ׁשּתפין, ׁשני ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻהיּו

חלק [לשניהם] זה הרי - מּציל' אני 'לעצמי אמר: ואם ;ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ
ּכל  - להּציל הּפֹועל את הּׂשֹוכר וכן לעצמֹו. והּציל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹמחברֹו,
- מּציל' אני 'לעצמי אמר: ואם לּמׂשּכיר; הּוא הרי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָׁשּיּציל,
הרי  ּכן, ׁשאמר אחר ׁשּיּציל וכל הּׂשכירּות, מן ּבֹו חזר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהרי

ׁשּלֹו. ֶהּוא
.‡Èּופסקּו לטרפּה, ּגיס עליה ועמד ּבּמדּבר, ׁשחנת ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשּירה

ואין  ממֹונם, לפי מחּׁשבין - לֹו ונתנּו ממֹון, הּגיס ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָעם
להֹודיעם  לפניהם ּתּיר ׂשכרּו ואם נפׁשֹות. לפי ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמחּׁשבין
יׁשּנּו ואל נפׁשֹות. ּולפי ממֹון לפי ׂשכרֹו מחּׁשבין ,ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָהּדר

החּמרים  .מּמנהג ְִִִַַַָ
.·Èמּמּנּו ׁשּתאבד מי 'ּכל ּביניהן: להתנֹות החּמרים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹרּׁשאין

ּפׁשע  ואם אחרת'; חמֹור לֹו מעמידין הּׁשּירה, מּבני ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָחמֹור
לֹו להעמיד חּיבין אינן ואבדה, הּוא .ּבּה ְְְֲִִֵַַָָָָָ

.‚È לּקח רֹוצה ואיני ּדמיה, לי 'ּתנּו ואמר: חמֹורֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאבדה
מעמידין  אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין - עּמכם' ׁשֹומר והריני ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָחמֹור,
ואפּלּו ּבהמּתֹו. ויׁשמר עצמֹו ׁשּיזרז ּכדי אחרת חמֹור ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹלֹו
אחת  ׁשֹומר ּדֹומה אינֹו ּבּׁשּירה, אחרת ּבהמה לֹו ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהיתה

ׁשּתים  .לׁשֹומר ְְִֵַ
.„Èנחׁשֹול עליה ועמד ּבּים, מהּלכת ׁשהיתה [גל]ספינה ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ואין  מּׂשאֹוי, לפי מחּׁשבין - מּמּׂשאּה והקּלּו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹלטּבעּה,
הּסּפנים. מּמנהג יׁשּנּו ואל ממֹון. לפי ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָמחּׁשבין

.ÂËלֹו ׁשּתאבד מי 'ּכל ּביניהם: להתנֹות הּסּפנים ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹרּׁשאין
אֹו ואבדה, ּבּה ּפׁשע אחרת'; ספינה לֹו מעמידים ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָספינה,
- הּזמן ּבאֹותֹו ּבֹו הֹולכֹות הּספינֹות ׁשאין למקֹום ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָׁשּפרׁש

לֹו להעמיד חּיבין .אינן ְֲִִֵַַָָ
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זה ‡. הרי - ּבנים' לי 'יׁש ׁשאמר: אֹו ּבני', 'זה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָהאֹומר:
הּיּבּום  ּומן החליצה מן אׁשּתֹו את ּופֹוטר .[כשימות]נאמן, ְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָ

נאמן ·. אינֹו - אחים' לי 'יׁש ׁשאמר: אֹו אחי', 'זה ֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאמר:
מתּכּון  זה ׁשהרי ליבם; זקּוקה ּולהּניחּה אׁשּתֹו את ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאסר

מֹותֹו לאחר .לאסרּה ְְְַַָָ
לי ‚. 'אין מיתתֹו: ּבׁשעת ואמר אחים, לֹו ׁשּיׁש מחזק ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻהיה

'אין  אחיו: ׁשהחזק מי על אמר אם וכן נאמן; אינֹו - ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻאחים'
נאמן  אינֹו - אחי' עליה זה ויצא ּבאחים, מחזק היה לא . ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻ

והעדים  אחים, לבעלּה ׁשּיׁש ׁשּיעידּו עדים ׁשם ׁשּיׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָקֹול
לי  'אין מיתתֹו: ּבׁשעת הּוא אמר אפּלּו - אחרת ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָּבמדינה
ׁשאמרּו העדים ׁשּיבֹואּו עד ותמּתין חֹוׁשׁשת, זֹו הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאח'

יודעים] שהם אותם]ויּׁשאלּו[עליהם .[יחקרו ְֲִָ
ונתעּברה,„. איׁש, אׁשת ּבין ּפנּויה ּבין אּׁשה, עם ׁשּזנה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמי

על  אף - לֹו מֹודה היא ואפּלּו הּוא', מּמּני העּבר 'זה ְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֻואמר:
ירּׁשה  לענין ּבנֹו ׁשהּוא ּכׁשם ּפי יּבּום; לענין ספק זה הרי - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

ּבנֹו ׁשּזה הּדבר יּודע ּומאין אחר, עם זנת ּכ עּמֹו, ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּזנת
ּולהחמיר  הּוא, ספק לעֹולם אּלא חזקה? לֹו אין והרי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָוּדאי,

מתיּבמת. ולא וחֹולצת, - ּבֹו ְְְִִֶֶֶֶַָֹּדנין
על ‰. ּומתיּבמת ּבעלּה, ׁשּמת ליבמה להעיד אחד עד ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנאמן
לזר.ּפיו  להּתירּה ּבן, לבעלּה ׁשּנּתן אֹו יבמּה, ׁשּמת אֹו ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּתּמֹו לפי מסיח ּגֹוי אֹו אּׁשה, אֹו עבד, כוונת ואפּלּו [ללא ְֲִִִִֵֶֶַַָֻ
איׁשעדות] לאׁשת ׁשּמעיד ּכמֹו הּיבם, ּבמיתת מעיד -ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָלהּתירּה,
.Â אין ּכ ּבעלּה, ׁשּמת לזֹו זֹו מעידֹות ׁשאין הּנׁשים ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוחמׁש

יבמּה ׁשּמת לּה עדּות,מעידין אֹותּה ּכדין זֹו עדּות ודין ; ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָ
ּדבר. ּולכל הּיבם, ּבמיתת זה את זה ׁשּמכחיׁשין עדים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלענין

.Êיבמֹות אחים]ׁשּתי לשני הּים,[הנשואות מּמדינת ׁשּבאּו ְְְִִֵֶַַָָָ
אסּורה  זֹו - ּבעלי' 'מת אֹומרת: וזֹו ּבעלי', 'מת אֹומרת: ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָזֹו

זֹו[לזר] ׁשל ּבעלּה 'זקוקתו']מּפני מּפני ,[שהיא אסּורה וזֹו ְְְֲֲִִֵֵֶַָָ
יבמּה, ׁשּמת לּה להעיד נאמנת יבמּתּה ׁשאין זֹו; ׁשל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּבעלּה

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Á,העד לּה ׁשּיׁש זֹו - ּבעלּה ׁשּמת עד מהן לאחת ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה

מּפני  אּלא ּבעלּה, מּפני אסּורה ׁשאינּה ּבאּסּורּה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעֹומדת
ׁשּמת  העיד העד ׁשהרי מּתרת; עד, לּה ׁשאין וזֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻיבמּה.

ּבעלי' 'מת לֹומר נאמנת והיא .יבמּה, ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָ
.Ë;מּתרת ּבנים, לּה ׁשּיׁש זֹו - ּבנים אין ולזֹו ּבנים ְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻלזֹו

אסּורה  ּבנים, לּה זה וׁשאין הרי ּכאן, אחר יבם להן היה . ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
לׁשּתיהן. ְְִֵֵֶַמיּבם

.Èּכׁשהיּו לזר, להּנׂשא אסּורֹות - אֹותן ׁשּיּבם הּיבם זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמת
לזר  מּתרֹות אּלּו הרי ונתּגרׁשּו, נתיּבמּו .ּבּתחּלה. ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֻ

.‡È ותּנׂשא ּבעלי', 'מת לֹומר נאמנת ׁשהאּׁשה ּפי על ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאף
ּתתיּבם  ׁשּתּנׂשא אֹו יבמי', 'מת לֹומר נאמנת היבמה אין - ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבעיניה  קל יהיה ׁשּמא לאו, אּסּור והּוא הֹואיל וכן לזר; . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשּמא  - אׁשּתֹו את ׁשּייּבם אחי', 'מת לֹומר נאמן הּיבם ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין
אחֹותי', 'מתה לֹומר נאמנת האּׁשה ואין ּבּה. נתן ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעיניו
אׁשּתי', 'מתה לֹומר נאמן האיׁש ואין לביתּה, ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתּכנס
אחֹותּה, ׁשּמתה עדים ׁשני ׁשּיעידּו עד - אחֹותּה את ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיּׂשא
מּׁשּום  אּלא אחד עד האמינּו ׁשּלא לביתּה; ּתּכנס ּכ ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹואחר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו עגּונה, ְְֲֵֶַַַָָהּתרת
.·È למדינת ויבמּה ּובעלּה היא ׁשהלכה האּׁשה ,ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָָלפיכ

אֹו יבמי', מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת ואמרה: ּובאה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהּים,
אינּה זֹו הרי - ּבעלי' מת ּכ ואחר יבמי 'מת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשאמרה:

ואמרה:נאמנת  ּובאה ּבלבד, ּובעלּה היא הלכה אם אבל . ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
יבם לי אח]'נּתן לבעלי ּבין [נולד - ומת' הּים ּבמדינת ְִִִִֵֵַַַָָָָ

'מת  ׁשאמרה ּבין ּבעלי', מת ּכ ואחר הּיבם 'מת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשאמרה
נאמנת, זֹו הרי - לי' ׁשּנּתן הּיבם מת ּכ ואחר ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבעלי

ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר ִִֶֶֶֶֶַַַָׁשהּפה
.‚È ּובאה הּים, למדינת ּובנּה ּובעלּה היא ׁשהלכה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָהאּׁשה

ׁשהרי  נאמנת, - ּבני' מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָואמרה:
לזר הּתר ּבחזקת בן]היתה לו יש ּבני [שהרי 'מת אמרה: . ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָ

וחֹוׁשׁשין  להתיּבם; נאמנת אינּה - ּבעלי' מת ּכ ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואחר
מתיּבמת. ולא וחֹולצת ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹלדבריה,

.„Èנּתן' ואמרה: ּובאה ּבלבד, ּובעלּה היא [נולד]הלכה ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָ
נאמנת  - ּבעלי' מת ּכ ואחר ומת, הּים ּבמדינת ּבן ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלי
ׁשהלכה. ּבעת ליבמּה הּתר ּבחזקת היתה ׁשהרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּומתיּבמת,
אינּה - לי' ׁשּנּתן הּבן מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאמרה:
וחֹוׁשׁשין  החליצה; ּומן הּיּבּום מן עצמּה לפטר ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָֹנאמנת

מתיּבמת. ולא וחֹולצת ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹלדבריה,
.ÂË לּכהּנה ּפסּולה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻּבּמה

חללה אֹו ּגרּוׁשה ׁשהיתה ּכגֹון לכהונה]מּתחּלתּה, ,[פסולה ְְְְֲִִֶָָָָָָָ
ּכׁשּמתּו' היינּו 'ּבמערה ׁשאמרה: מת אֹו מי ידוע [ולא ְְְִִֵֶֶָָָָָ

ׁשּמא ראשון] - חֹולצת אינּה ּכן, הּדבר אין אם אבל .ֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
והּבעל  ׁשאמרה ּכמֹו ׁשהּדבר ויעידּו עדים ויבֹואּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּתחלץ,
לכהן, ותּנׂשא ּכלּום, אינּה זֹו חליצה ונמצאת ּתחּלה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָֹמת
וידּמה  לכהן, ונּׂשאת ׁשחלצה אֹותּה הרֹואה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹויראה
ׁשּבאּו; ּבעדים יֹודע אינֹו והּוא לכהּנה, מּתרת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻׁשהחלּוצה
זקּוקה  ּבחזקת ּתּׁשאר אּלא ּתתיּבם, ולא ּתחלץ לא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלפיכ

עדים. ׁשּיבֹואּו עד  ְִֵֶֶַָָָּכׁשּיצאת,
.ÊËוצרתּה ּבעלּה ׁשהל אּׁשה השניה]וכן למדינת [אשתו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

ּתחלץ  לא זֹו הרי - 'ּבעל 'מת לּה: ואמרּו ּובאּו ְְְֲֲֵֵֵַַַָָָָֹֹהּים,
לא  אֹו צרתּה ילדה אם ׁשּיּודע עד לעֹולם, ּתתיּבם ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹולא
הּבעל, מּמיתת חדׁשים ּתׁשעה אחר ּתחלץ לא ולּמה ְְְְֳִִִִַַַַַַַָָָָָָֹֹילדה.
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זה ‡. הרי - ּבנים' לי 'יׁש ׁשאמר: אֹו ּבני', 'זה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָהאֹומר:
הּיּבּום  ּומן החליצה מן אׁשּתֹו את ּופֹוטר .[כשימות]נאמן, ְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָ

נאמן ·. אינֹו - אחים' לי 'יׁש ׁשאמר: אֹו אחי', 'זה ֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאמר:
מתּכּון  זה ׁשהרי ליבם; זקּוקה ּולהּניחּה אׁשּתֹו את ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאסר

מֹותֹו לאחר .לאסרּה ְְְַַָָ
לי ‚. 'אין מיתתֹו: ּבׁשעת ואמר אחים, לֹו ׁשּיׁש מחזק ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻהיה

'אין  אחיו: ׁשהחזק מי על אמר אם וכן נאמן; אינֹו - ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻאחים'
נאמן  אינֹו - אחי' עליה זה ויצא ּבאחים, מחזק היה לא . ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻ

והעדים  אחים, לבעלּה ׁשּיׁש ׁשּיעידּו עדים ׁשם ׁשּיׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָקֹול
לי  'אין מיתתֹו: ּבׁשעת הּוא אמר אפּלּו - אחרת ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָּבמדינה
ׁשאמרּו העדים ׁשּיבֹואּו עד ותמּתין חֹוׁשׁשת, זֹו הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאח'

יודעים] שהם אותם]ויּׁשאלּו[עליהם .[יחקרו ְֲִָ
ונתעּברה,„. איׁש, אׁשת ּבין ּפנּויה ּבין אּׁשה, עם ׁשּזנה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמי

על  אף - לֹו מֹודה היא ואפּלּו הּוא', מּמּני העּבר 'זה ְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֻואמר:
ירּׁשה  לענין ּבנֹו ׁשהּוא ּכׁשם ּפי יּבּום; לענין ספק זה הרי - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

ּבנֹו ׁשּזה הּדבר יּודע ּומאין אחר, עם זנת ּכ עּמֹו, ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּזנת
ּולהחמיר  הּוא, ספק לעֹולם אּלא חזקה? לֹו אין והרי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָוּדאי,

מתיּבמת. ולא וחֹולצת, - ּבֹו ְְְִִֶֶֶֶַָֹּדנין
על ‰. ּומתיּבמת ּבעלּה, ׁשּמת ליבמה להעיד אחד עד ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנאמן
לזר.ּפיו  להּתירּה ּבן, לבעלּה ׁשּנּתן אֹו יבמּה, ׁשּמת אֹו ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּתּמֹו לפי מסיח ּגֹוי אֹו אּׁשה, אֹו עבד, כוונת ואפּלּו [ללא ְֲִִִִֵֶֶַַָֻ
איׁשעדות] לאׁשת ׁשּמעיד ּכמֹו הּיבם, ּבמיתת מעיד -ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָלהּתירּה,
.Â אין ּכ ּבעלּה, ׁשּמת לזֹו זֹו מעידֹות ׁשאין הּנׁשים ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוחמׁש

יבמּה ׁשּמת לּה עדּות,מעידין אֹותּה ּכדין זֹו עדּות ודין ; ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָ
ּדבר. ּולכל הּיבם, ּבמיתת זה את זה ׁשּמכחיׁשין עדים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלענין

.Êיבמֹות אחים]ׁשּתי לשני הּים,[הנשואות מּמדינת ׁשּבאּו ְְְִִֵֶַַָָָ
אסּורה  זֹו - ּבעלי' 'מת אֹומרת: וזֹו ּבעלי', 'מת אֹומרת: ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָזֹו

זֹו[לזר] ׁשל ּבעלּה 'זקוקתו']מּפני מּפני ,[שהיא אסּורה וזֹו ְְְֲֲִִֵֵֶַָָ
יבמּה, ׁשּמת לּה להעיד נאמנת יבמּתּה ׁשאין זֹו; ׁשל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּבעלּה

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Á,העד לּה ׁשּיׁש זֹו - ּבעלּה ׁשּמת עד מהן לאחת ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה

מּפני  אּלא ּבעלּה, מּפני אסּורה ׁשאינּה ּבאּסּורּה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעֹומדת
ׁשּמת  העיד העד ׁשהרי מּתרת; עד, לּה ׁשאין וזֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻיבמּה.

ּבעלי' 'מת לֹומר נאמנת והיא .יבמּה, ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָ
.Ë;מּתרת ּבנים, לּה ׁשּיׁש זֹו - ּבנים אין ולזֹו ּבנים ְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻלזֹו

אסּורה  ּבנים, לּה זה וׁשאין הרי ּכאן, אחר יבם להן היה . ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
לׁשּתיהן. ְְִֵֵֶַמיּבם

.Èּכׁשהיּו לזר, להּנׂשא אסּורֹות - אֹותן ׁשּיּבם הּיבם זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמת
לזר  מּתרֹות אּלּו הרי ונתּגרׁשּו, נתיּבמּו .ּבּתחּלה. ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֻ

.‡È ותּנׂשא ּבעלי', 'מת לֹומר נאמנת ׁשהאּׁשה ּפי על ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאף
ּתתיּבם  ׁשּתּנׂשא אֹו יבמי', 'מת לֹומר נאמנת היבמה אין - ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבעיניה  קל יהיה ׁשּמא לאו, אּסּור והּוא הֹואיל וכן לזר; . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשּמא  - אׁשּתֹו את ׁשּייּבם אחי', 'מת לֹומר נאמן הּיבם ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין
אחֹותי', 'מתה לֹומר נאמנת האּׁשה ואין ּבּה. נתן ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעיניו
אׁשּתי', 'מתה לֹומר נאמן האיׁש ואין לביתּה, ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתּכנס
אחֹותּה, ׁשּמתה עדים ׁשני ׁשּיעידּו עד - אחֹותּה את ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיּׂשא
מּׁשּום  אּלא אחד עד האמינּו ׁשּלא לביתּה; ּתּכנס ּכ ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹואחר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו עגּונה, ְְֲֵֶַַַָָהּתרת
.·È למדינת ויבמּה ּובעלּה היא ׁשהלכה האּׁשה ,ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָָלפיכ

אֹו יבמי', מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת ואמרה: ּובאה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהּים,
אינּה זֹו הרי - ּבעלי' מת ּכ ואחר יבמי 'מת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשאמרה:

ואמרה:נאמנת  ּובאה ּבלבד, ּובעלּה היא הלכה אם אבל . ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
יבם לי אח]'נּתן לבעלי ּבין [נולד - ומת' הּים ּבמדינת ְִִִִֵֵַַַָָָָ

'מת  ׁשאמרה ּבין ּבעלי', מת ּכ ואחר הּיבם 'מת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשאמרה
נאמנת, זֹו הרי - לי' ׁשּנּתן הּיבם מת ּכ ואחר ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבעלי

ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר ִִֶֶֶֶֶַַַָׁשהּפה
.‚È ּובאה הּים, למדינת ּובנּה ּובעלּה היא ׁשהלכה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָהאּׁשה

ׁשהרי  נאמנת, - ּבני' מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָואמרה:
לזר הּתר ּבחזקת בן]היתה לו יש ּבני [שהרי 'מת אמרה: . ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָ

וחֹוׁשׁשין  להתיּבם; נאמנת אינּה - ּבעלי' מת ּכ ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואחר
מתיּבמת. ולא וחֹולצת ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹלדבריה,

.„Èנּתן' ואמרה: ּובאה ּבלבד, ּובעלּה היא [נולד]הלכה ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָ
נאמנת  - ּבעלי' מת ּכ ואחר ומת, הּים ּבמדינת ּבן ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלי
ׁשהלכה. ּבעת ליבמּה הּתר ּבחזקת היתה ׁשהרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּומתיּבמת,
אינּה - לי' ׁשּנּתן הּבן מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאמרה:
וחֹוׁשׁשין  החליצה; ּומן הּיּבּום מן עצמּה לפטר ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָֹנאמנת

מתיּבמת. ולא וחֹולצת ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹלדבריה,
.ÂË לּכהּנה ּפסּולה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻּבּמה

חללה אֹו ּגרּוׁשה ׁשהיתה ּכגֹון לכהונה]מּתחּלתּה, ,[פסולה ְְְְֲִִֶָָָָָָָ
ּכׁשּמתּו' היינּו 'ּבמערה ׁשאמרה: מת אֹו מי ידוע [ולא ְְְִִֵֶֶָָָָָ

ׁשּמא ראשון] - חֹולצת אינּה ּכן, הּדבר אין אם אבל .ֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
והּבעל  ׁשאמרה ּכמֹו ׁשהּדבר ויעידּו עדים ויבֹואּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּתחלץ,
לכהן, ותּנׂשא ּכלּום, אינּה זֹו חליצה ונמצאת ּתחּלה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָֹמת
וידּמה  לכהן, ונּׂשאת ׁשחלצה אֹותּה הרֹואה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹויראה
ׁשּבאּו; ּבעדים יֹודע אינֹו והּוא לכהּנה, מּתרת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻׁשהחלּוצה
זקּוקה  ּבחזקת ּתּׁשאר אּלא ּתתיּבם, ולא ּתחלץ לא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלפיכ

עדים. ׁשּיבֹואּו עד  ְִֵֶֶַָָָּכׁשּיצאת,
.ÊËוצרתּה ּבעלּה ׁשהל אּׁשה השניה]וכן למדינת [אשתו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

ּתחלץ  לא זֹו הרי - 'ּבעל 'מת לּה: ואמרּו ּובאּו ְְְֲֲֵֵֵַַַָָָָֹֹהּים,
לא  אֹו צרתּה ילדה אם ׁשּיּודע עד לעֹולם, ּתתיּבם ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹולא
הּבעל, מּמיתת חדׁשים ּתׁשעה אחר ּתחלץ לא ולּמה ְְְְֳִִִִַַַַַַַָָָָָָֹֹילדה.
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צרתּה, ילדה ׁשאם ּפנים, ּכל על לזר מּתרת הרי ותהיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ
יּודע  ׁשּמא ּגזרה, נחלצה? הרי ילדה, לא ואם זֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹנפטרה
זֹו ונמצאת קּימא, ׁשל ולד צרתּה ׁשּילדה החליצה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָאחר
הרֹואה  ויאמר ׁשּנחלצה, אחר לכהן ותּנׂשא חליצה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשאינּה
ויעיד  לכהן, מּתרת ׁשהחלּוצה ׁשּבאּו, ּבעדים ידע ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשּלא
אם  לפיכ ּדין. ּבית ּפי על לכהּנה נּׂשאת אֹותּה ְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֻׁשראה
לאחר  חֹולצת זֹו הרי - מּתחּלתּה לּכהּנה אסּורה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהיתה

לזר. ותּנׂשא ּבעלּהּתׁשעה, עם ׁשהיתה הּצרה זֹו אבל ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָ
אֹו ותחלץ היבמֹות, ּכׁשאר יֹום ּתׁשעים ּתמּתין - ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹּכׁשּמת

האחרת  ׁשּבּמדינה לצרתּה ּתחּוׁש ולא ולא ּתתיּבם; הֹואיל , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּבּמדינה. עּמּה ּבעל ּה ְֲִִַַָָָָָהיה

.ÊÈ- הּים ּבמדינת חמֹות לּה והיתה ּבעלּה, ׁשּמת ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה
נּתן ּוכבר חמֹותּה ילדה ׁשּמא חֹוׁשׁשת יבם [נולד]אינּה לּה ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

אֹותּה נעמיד אּלא זה, ּבדבר ּגזרּו ׁשּלא אחרת; ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבמדינה
ׁשּמת  לאּׁשה הּדין והּוא מּתרת. היא והרי חזקתּה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻעל
לזר; מּתרת זֹו הרי - אחרת ּבמדינה ּבן לֹו והיה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבעלּה,
חזקתּה. על אֹותּה העמד אּלא הּבן, מת ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָואין

.ÁÈ ּתּנׂשא ולא חֹוׁשׁשת, זֹו הרי - מעּברת חמֹותּה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻיצאת
לּה נֹולד ׁשּמא חמֹותּה, עּבּור סֹוף היה מה ׁשּתדע עד ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָלזר

הּבעל  מיתת קדם .יבם ִֶַַַַָָֹ
.ËÈואמרּו ּובאּו הּים, למדינת ּובנּה ּבעלּה ׁשהל ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהאּׁשה

נֹודע  ּכ ואחר ונּׂשאת, ,'ּבנ מת ּכ ואחר ּבעל 'מת ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָלּה:
ּכׁשר  והּולד ּתצא, - הּדברים היּו 'מת ׁשחּלּוף לּה: אמרּו ; ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

ׁשחּלּוף  נֹודע ּכ ואחר ונתיּבמה, ,'ּבעל מת ּכ ואחר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָּבנ
לאחר  אֹו הּׁשמּועה לפני ׁשּנֹולד והּולד ּתצא, - הּדברים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהיּו

ממזר. ְְֵַַָהּׁשמּועה

ה'תשע"ג  מרחשון כ' שני יום

ד  ¤¤ּפרק
הֹולכת ‡. היבמה חליצה? מצות לּמקֹום ּכיצד יבמּה אחר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

עצה  לֹו ונֹותנין לֹו, קֹוראין והם לּדּינין, ּובאה ׁשם, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָׁשהּוא
ליּבם[ראויה]ההֹוגנת טֹובה עצה אם ולּה. [שמתאימים לֹו ְְִֵֵֶֶַַָָָ

זל"ז] ּכגֹון הם - לחלץ טֹובה עצה ואם ליּבם; אֹותֹו יֹועצין ,ְְְְֲִִֵֵַַָָֹ
- ילד והּוא זקנה היא אֹו זקן, והּוא ילּדה היא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהיתה

לחלץ. אֹותֹו ְֲִַֹיֹועצין
ּתחלץ ·. ּכ ואחר ּבֹו, ׁשּיׁשבּו מקֹום לקּבע הּדּינין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹּוצריכין

ּבפניהם  הּזקנים"ׁשם אל הּׁשערה יבמּתֹו "ועלתה ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
נֹועדּו לא ביניהם]וגֹו'. ק [סיכמו נקראּוולא אּלא מקֹום, בעּו ְְְְְֲִֶָָָֹֹ

מקרה]נקרה -[קרה וחלצּו לפניהם, והּוא היא ונקרית , ְְְְְְְִִִִֵֵֶָֹ
ּכׁשרה. ְֲִֵָָָחליצתּה

רגילין;‚. ׁשּיהיּו עד לקרֹות, הּיבם ואת אֹותּה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָּומלּמדין
ּכ ואחר אחת, ּבנׁשימה אבה" "לא לקרֹות יכֹולה ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹותהיה
יּבמי' 'אבה ּדבריה: מׁשמע יהיה ׁשּלא ּכדי - "יּבמי" .ּתאמר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

קראת „. ׁשּלא ּפי על אף לקרֹות, רגילה ׁשּתהיה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּומאחר
יכֹולה, אינּה אם אבל זה; על מקּפידין אין אחת, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבנׁשימה

ׁשּתדע  עד אֹותּה .מרּגילין ְִִֵֶַַַָ

ּבּלילה ‰. ולא ּבּיֹום, ׁשּיֹודעין והחליצה ׁשלׁשה ּובפני , ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹ
ואפּלּו ּפסּול, - ּגר הּׁשלׁשה מן אחד ואם ּכּׁשּורה. ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹלהקרֹות
ואּמֹו אביו ׁשּיהיה עד יׂשראלית; ואּמֹו ּגר אביו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָהיה

ּומצותּה הּדבר;[לכתחילה]מּיׂשראל. לפרסם ּכדי ּבחמּׁשה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
הארץ. עּמי היּו אפּלּו הּׁשנים, ְְֲִִֵֶַַַָָָָואֹותן

.Â עקב לֹו ׁשּיׁש עֹור ׁשל מנעל לֹו מביאין חֹולצין? ,ּכיצד ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ
על  רצּועֹותיו וקֹוׁשר ּבימין, ולֹובׁשֹו ּבפׁשּתן; ּתפּור ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָואינֹו
ּבלׁשֹון  ליבמה ּומקרין ּדין, ּבבית והיא הּוא ועֹומד ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָרגלֹו;
"לא  לּיבם: מקרין ּכ ואחר וגֹו'", יבמי "מאן ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹהּקדׁש:
ּופֹוׁשטת  יֹוׁשבת והיא ּבארץ, רגלֹו ונֹועץ לקחּתּה"; ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחפצּתי
וחֹולצת  רגלֹו, מעל הּמנעל רצּועֹות ּומּתרת ּדין, ּבבית ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָידּה
הּתרה  העקב, רב ּומּׁשּיּׁשמט לארץ; אֹותֹו ּומׁשלכת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻהּמנעל

לזר. ְְַָָָהיבמה
.Ê עֹומדת ּכ הּנראה ואחר רק ּפניו, ּכנגד ּבארץ ויֹורקת ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

קריאה  ּבׁשעת עֹומדין ׁשניהן ׁשּיהיּו חליצה ׁשּמצות - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָלּדּינין
מּפיה. יֹוצא הרק לראֹות הּדּינין ּוצריכין רקיקה; ְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָֹּובׁשעת
את  יבנה לא אׁשר לאיׁש יעׂשה "ּככה לּה: מקרין ּכ ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹואחר

הּנעל". חלּוץ ּבית ּביׂשראל ׁשמֹו ונקרא אחיו, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָּבית
.Áּככה"הּכ" ׁשּנאמר: הּקדׁש, ּבלׁשֹון וכל ל הּזה; ּבּלׁשֹון - ְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

חלּוץ  הּנעל, חלּוץ הּנעל, 'חלּוץ אחריה: עֹונין ׁשם ְֲֲֲֲִִֶַַַַַַַַָָהּיֹוׁשבין
לֹו, ׁשּתחלץ היבמה ׁשּתתּכּון וצרי ּפעמים. ׁשלׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהּנעל',

לׁשמן אּלּו מעׂשים ויעׂשּו לּה; ׁשּיחלץ הּוא [לשם ויתּכּון ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹ
חליצה] "וירקה מצוות ׁשּנאמר: חֹולץ, אינֹו והּסּומה .ְְְֱֵֵֶֶַַָָָ

הרק. רֹואה זה ואין ְְֵֶֶָָָֹּבפניו";
.Ë מאן" ּתחּלה: היא קֹוראה הּוא: ּכ חליצה סדר ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָנמצא

יּבמי" אבה לא ּביׂשראל, ׁשם לאחיו להקים ּכיבמי ואחר ; ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ
ואחר  ּתחלץ, ּכ ואחר לקחּתּה"; חפצּתי "לא הּוא: ְְְְְְִֵַַַַַַַָָָֹֹקֹורא
יבנה  לא אׁשר לאיׁש יעׂשה "ּככה ּתקרא: ּכ ואחר ּתרק; ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּכ

הּנעל". חלּוץ ּבית ּביׂשראל ׁשמֹו ונקרא אחיו, ּבית ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָאת
.È היא לא ּבּתחּלה קראה לא אם אּלא מעּכב, הּסדר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹואין

ואחר  ׁשּקראה אֹו חלצה, ּכ ואחר ׁשרקקה אֹו הּוא, ְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָֹולא
ּכׁשרה  חליצתּה - רקקה ּכ. ְְֲִֵָָָָָָ

.‡È רקיקה' יאמרּו: ׁשּמא הּסדר? על ותרק ּתחזר לא ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹולּמה
האחין' מן ּפֹוסלת ואינּה ּכלּום, אינּה היא לבּדּה [והרי ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

כדלהלן] .פוסלת,
.·È ּכׁשרה חליצתּה - רקקה ולא קראה ולא ּבלבד, ;חלצה ְְְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָֹֹ

ׁשחלצה  אֹו רקקה, ולא וקראה ׁשחלצה לֹומר, צרי ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָֹואין
ּכׁשרה. ׁשחליצתּה - קראה ולא ְְְְְֲִֵֶָָָָָָָֹורקקה

.‚È הם והרי לדּבר, יכֹולין ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבּמה
ואם  חֹולצין; אינן אּלם, אֹו אּלמת אבל לקרֹות. ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָראּויין

ּפסּולה  חליצתן ׁשחלצּו,חלצּו, חרׁשת אֹו ּכחרׁש ואינן : ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
ּדעת. ּבני אינן והחרׁשת ׁשהחרׁש לפי - ּכלּום עׂשּו ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא

.„Èזֹו הרי - חלצה ולא וקראה ׁשרקקה אֹו ּבלבד, ְְְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָֹרקקה
- רקקה ולא חלצה ולא והּוא, היא קראה ּפסּולה. ְְְְְְְֲִִַָָָָָָָָֹֹּכחליצה

לאיׁש" יעׂשה "ּככה ׁשּנאמר: ּכלּום, עׂשה הּמעׂשה לא - ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אינּה הּקריאה אבל ׁשּמֹועיל; היא והרקיקה, החליצה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהּוא

מֹועלת. ואינּה ְְֵֶֶֶֶַָמעּכבת
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.ÂË,צּדיהן על מּטין אֹו יֹוׁשבין והן וקראת, ורקקה ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻחלצה
הארּכּבה מן ׁשֹוקֹו על קׁשּור הּנעל ׂשרֹו ׁשהיה [הברך]אֹו ְְִֶַַַַַָָָָָֻ

יֹודעין ּולמּטה  ׁשאינן הארץ עּמי ׁשלׁשה ּבפני ׁשחלצה אֹו , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
וכן ׁשחלצה[יבם]להקרֹות, היבמה]הּסּומה חליצתֹו[לו - ְְְְֲִֵֶַַָָָָ

ְֵָּכׁשרה.
.ÊË ּבּלילה ׁשלׁשה חלצה ּבפני אֹו ׁשנים, ּבפני ׁשחלצה אֹו , ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ּפסּול אֹו קרֹוב מהן אחד ממונות]ונמצא דיני אֹו[לדון , ְְִֵֶֶָָָָ
הּוא  ׁשהּתיר אֹו הארּכּבה, מן למעלה קׁשּור הּמנעל ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהיה
ׁשּנתּכּונה  אֹו הּוא, וׁשמט היא ׁשהּתירה אֹו היא, ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָוׁשמטה
וכן  היא, נתּכּונה ולא הּוא ׁשּנתּכּון אֹו הּוא, נתּכּון ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹהיא
חלצה  אם וכן ּפסּולה. חליצתּה - לגדֹול ׁשחלצה ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָקטּנה
חליצה  זֹו הרי - ּובּלילה לבינּה, ּבינֹו ואפּלּו יחיד, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּבפני
למי  החֹולץ וכן ׁשחלצּו, וקטן ׁשֹוטה חרׁש אבל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּפסּולה;

חליצה. אינּה - הּיּבּום ּומן החליצה מן ּפטּורה ְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָׁשהיא
.ÊÈ ואם ּבׂשמאל; חֹולץ אינֹו חתּוכה, הימנית ׁשרגלֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹיבם

ּפסּולה  חליצתּה ׂשמאלֹו, מעל עקּומה חלצה רגלֹו היתה . ְְְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָֹ
ראׁשי  על מהּל ׁשהיה אֹו צּדּה, על הפּוכה אֹו ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָלאחֹור,
לנעץ  צרי ׁשהחֹולץ חֹולץ, אינֹו זה הרי - רגליו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאצּבעֹות
,ּכ ׁשרגלֹו למי חלצה ואם יכֹול; אינֹו וזה ּבארץ, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָעקבֹו

ּפסּולה. ְֲִָָָחליצתּה
.ÁÈואפּלּו לכּתחּלה חֹולצת - חתּוכֹות ׁשּידיה ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָויבמה

ּבגד ּבׁשּניה  ׁשל ּבמנעל חלצה ּבידּה'. 'וחלצה נאמר ׁשּלא , ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
עקב,[בד] לֹו ׁשאין ּבמנעל חלצה אם אבל חליצה; אינּה ,ְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָ

ׁשל  אֹו ׂשער ׁשל מנעל ׁשהיה אֹו ּבפׁשּתן, ּתפּור ׁשהיה ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָאֹו
מהצומח]סיב ׁשעם[חוטים ׁשל אלון]אֹו אֹו[עץ עץ, ׁשל אֹו ִֵֶֶַַ

ׁשאינֹו קטן אֹו ּבֹו, להּל יכֹול ׁשאינֹו ּגדֹול מנעל ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשהיה
ּפרּום מנעל אֹו רגלֹו, רב רב [קרוע]חֹופה חֹופה ׁשאינֹו ְְִֵֶֶֶַָָֹֹ

נפחת אֹו סוליתו]הרגל, -[נקרעה הרגל רב מקּבל ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּפסּולה. ְֲִָָָחליצתּה

.ËÈ עֹור ּומחּפה עץ ׁשל ּבסנּדל קרקעיתֹוחלצה ׁשהיתה אֹו , ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
ּולחייו ׂשער [צדדיו]עֹור ׂשמאל ׁשל ׁשל סנּדל ׁשחלצה אֹו , ְְְְֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשהיה  אֹו ׁשּלֹו, הּמנעל היה ׁשּלא אֹו הימנית, רגלֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמעל
אֹו רגלֹו, רב ׁשחֹופה קטן אֹו ּבֹו, להּל ׁשּיכֹול ּגדֹול ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּמנעל
- הרגל רב ׁשּמקּבל נפחת אֹו הרגל, רב ׁשחֹופה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹנפרם

ּכׁשרה. ְֲִֵָָָחליצתּה
.Îהּמסּגר לבודקו]סנּדל הכהן ע"י והוסגר צרעת בו [פרחה ְְַַָָֻ

הכהן]והּמחלט ע"י אֹותֹו[נטמא ׁשּמּניחין זרה עבֹודה וׁשל , ְְְֲִִֶֶַַָָָָֻ
הּצּורה חליצתּה[פסל]ּברגלי - חלצה ואם ּבֹו; ּתחלץ לא - ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹֹ

ׁשל  סנּדל אבל ּבהניה. אסּור ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשרה,
זרה עבֹודה לע"ז]ּתקרבת שהוקרבה בהמה עיר [מעור וׁשל , ְְֲִִֶֶָָָֹ

ּבֹו, חלצה אם - ּבֹו ׁשּיּקבר למת ׁשּנעׂשה אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּנּדחת,
ּבֹו. להּל עֹומד אינֹו ׁשהרי ּפסּולה; ְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָחליצתּה

.‡Î ׁשהיה אֹו ׁשּׂשרפתהּו, אֹו רגלֹו, מעל הּמנעל ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָקרעה
ׁשּקרעה  ּפי על אף - העליֹון וחלצה מנעלין ׁשני ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָלבּוׁש

ּפסּולה  חליצה זֹו הרי רגלֹו, ׁשּנתּגּלתה עד .הּתחּתֹון ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָ
.·Îוגרּגיר ׁשּום ׁשאכלה מּדברים [חרדל]יבמה ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

אינֹו[מרבים]ׁשּמּזיבין - מּפיה זב הרק והיה הרק, את ְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ
מעצמֹו הרק ׁשּיהיה עד .["וירקה"]ּכלּום, ְְְִֵֶֶַַָֹ

.‚Î אבל ּכלּום; אינֹו - מּפיה ׁשֹותת ׁשהיה אֹו ּדם, ְְֲִִֵֵֶָָָָָָָרקקה
ּבלא  ׁשּנמצץ לדם אפׁשר ׁשאי ּכׁשר, - ורקקה מצצה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאם

ּוקלטּתּו[טיפות]צחצּוחי רקקה קדם [אחזתו]רק. הרּוח ְְְֵֶַַַָָָָֹֹ
ׁשהיתה ּכגֹון ּפניו, לכנגד [גבוהה]ארּכה[היבמה]ׁשּיּגיע ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ

ׁשהּגיע [נמוך]קצר[היבם]והּוא אחר ואם ּכלּום; אינֹו - ְְְִִִֵֶַַַָָ
לא  אם וכן ּכׁשר. לארץ, הּגיע ׁשּלא ּפי על אף - ּפניו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלנגד

ּכׁשר. מּפיה, ּכׁשּיצא הרק הּדּינין ְִִִֵֶַַָָָָָָָֹראּו
.„Î חלץ' לֹו: ׁשאמרּו ּכגֹון ּכיצד? ּפסּולה. מטעית, ְְְְֲֲִֵֵֶַָָָֹֻחליצה

מצוה  ׁשּזֹו לּה, 'חלץ לֹו: ׁשאמרּו אֹו ּכֹונסּה', אּתה ּובכ ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָֹלּה
ליּבם  ּכ אחר רצית ואם ּכלּום, עלי מפסדת ואינּה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהיא

אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא לֹו:ּתיּבם', ואמרּו הטעּוהּו אם אבל . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ
ּכ ּתנאי על אֹו זּוז', מאתים ל ׁשּתּתן מנת על לּה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ'חלץ
חליצתּה הּתנאי, נתקּים ולא נתנה ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹוכ

לּה. לחלץ נתּכּון והרי ְְְֲִֵֵֵַַַָָֹּכׁשרה;
.‰Îהחליצה על מֹודעא שהוא הּמֹוסר החליצה לפני [הצהיר ֲִֵַַַָָָ

לבּטל אנוס] לֹו לֹומר לּדּינין ראּוי לפיכ ּפסּולה; חליצתֹו ,ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ
עד הּמֹו והּכּוהּו יׂשראל לחצּוהּו ּבגט. ׁשעֹוׂשין ּכדר דעא, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּכּדין, ׁשּלא ואם ּכׁשרה; חליצתֹו עׂשּו, ּכּדין אם - ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשחלץ
ואם  ּפסּולה. חליצתֹו - הדיֹוטֹות ׁשהיּו אֹו ׁשּטעּו ְְְְֲִִֶֶֶָָָָּכגֹון
ׁשּיחלץ, נֹותן הּדין היה אם - מעצמן אנסּוהּו ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּגֹויים

חליצה. אינּה ּכּדין, ׁשּלא ואם ּפסּולה; ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹחליצתֹו
.ÂÎ,'ּכלּום עׂשה 'לא אֹו חליצה', 'אינּה ׁשאמרנּו מקֹום ְְֲִֵֶַָָָָָָָֹּכל

נאסרּו ולא לֹו, נחלצה לא ּכאּלּו היא הרי - ּכלּום' 'אינּה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָֹֹאֹו
להתיּבם. ּומּתרת הּכהּנה, מן נפסלה ולא קרֹובֹותיה, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻֻעליו
עליו  נאסרּו - ּפסּולה' 'חליצתּה ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָָוכל
ואינּה האחין, על ונאסרה הּכהּנה, מן ונפסלה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻקרֹובֹותיה,
חליצה  ׁשּתחלץ עד לזר להּנׂשא מּתרת ואינּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמתיּבמת;

.ּכׁשרה  ְֵָ
.ÊÎ והיא ּכׁשרה, חליצה לּה חֹולץ זה הרי - ונּׂשאת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָעברה

מּידֹו אֹותּה מֹוציאין ואין ּבעלּה; .ּתחת ְֲִִִֵַַַָָָ
.ÁÎ;להתיּבם מּתרת זֹו הרי האחים, ּבין ׁשּגדלה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻיבמה

לבינּה ּבינֹו מהן לאחד חלצה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואין
אחד  ׁשל נעלֹו ׁשחלצה ראינּוה אם אבל עליהן. ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָונפסלה
חליצה  ּוצריכה לחליצה; נתּכּונה ׁשּמא נפסלה, - ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמהן

לזר  להּתירּה .ּכׁשרה ְְְִֵַָָָ
.ËÎ ּכֹותבין ׁשאנּו חליצה אּלאּגט אינֹו של]- [תיעוד ְֲִִֵֵֶֶָָָ

ואין  ׁשּנחלצה. ראיה ּבידּה ׁשּיהיה ּכדי ּדין, ּבית ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמעׂשה
מּכירין ּכן אם אּלא חֹולצין יבימתו]הּדּינין מי [שזו לפיכ . ְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ

ּפי  על אף חליצה, ּגט לּה ּכֹותבין - ׁשּנחלצה זאת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשראּו
אחיו; לּה ׁשחלץ וׁשּזה ּפלֹוני אׁשת היא ׁשּזֹו מּכירין ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאינן
חלצה. ּכ ואחר זה, הּכירּו ּבפניהם ׁשחלצה הּדּינין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהרי

העם: ּבֹו ׁשּנהגּו חליצה ּגט נּסח הּוא ְֲֲִֵֶֶַָָָָֻוזה
.Ï למנין וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני, לירח וכ ּכ ּפלֹוני, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָ"ּביֹום

ּביּה לממני רגילנא ּדי למניאנא רגילים ּפלֹוני שאנו [למנין ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָ
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פה dvilge meai zekld - oeygxn 'k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.ÂË,צּדיהן על מּטין אֹו יֹוׁשבין והן וקראת, ורקקה ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻחלצה
הארּכּבה מן ׁשֹוקֹו על קׁשּור הּנעל ׂשרֹו ׁשהיה [הברך]אֹו ְְִֶַַַַַָָָָָֻ

יֹודעין ּולמּטה  ׁשאינן הארץ עּמי ׁשלׁשה ּבפני ׁשחלצה אֹו , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
וכן ׁשחלצה[יבם]להקרֹות, היבמה]הּסּומה חליצתֹו[לו - ְְְְֲִֵֶַַָָָָ

ְֵָּכׁשרה.
.ÊË ּבּלילה ׁשלׁשה חלצה ּבפני אֹו ׁשנים, ּבפני ׁשחלצה אֹו , ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ּפסּול אֹו קרֹוב מהן אחד ממונות]ונמצא דיני אֹו[לדון , ְְִֵֶֶָָָָ
הּוא  ׁשהּתיר אֹו הארּכּבה, מן למעלה קׁשּור הּמנעל ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהיה
ׁשּנתּכּונה  אֹו הּוא, וׁשמט היא ׁשהּתירה אֹו היא, ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָוׁשמטה
וכן  היא, נתּכּונה ולא הּוא ׁשּנתּכּון אֹו הּוא, נתּכּון ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹהיא
חלצה  אם וכן ּפסּולה. חליצתּה - לגדֹול ׁשחלצה ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָקטּנה
חליצה  זֹו הרי - ּובּלילה לבינּה, ּבינֹו ואפּלּו יחיד, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּבפני
למי  החֹולץ וכן ׁשחלצּו, וקטן ׁשֹוטה חרׁש אבל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּפסּולה;

חליצה. אינּה - הּיּבּום ּומן החליצה מן ּפטּורה ְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָׁשהיא
.ÊÈ ואם ּבׂשמאל; חֹולץ אינֹו חתּוכה, הימנית ׁשרגלֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹיבם

ּפסּולה  חליצתּה ׂשמאלֹו, מעל עקּומה חלצה רגלֹו היתה . ְְְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָֹ
ראׁשי  על מהּל ׁשהיה אֹו צּדּה, על הפּוכה אֹו ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָלאחֹור,
לנעץ  צרי ׁשהחֹולץ חֹולץ, אינֹו זה הרי - רגליו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאצּבעֹות
,ּכ ׁשרגלֹו למי חלצה ואם יכֹול; אינֹו וזה ּבארץ, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָעקבֹו

ּפסּולה. ְֲִָָָחליצתּה
.ÁÈואפּלּו לכּתחּלה חֹולצת - חתּוכֹות ׁשּידיה ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָויבמה

ּבגד ּבׁשּניה  ׁשל ּבמנעל חלצה ּבידּה'. 'וחלצה נאמר ׁשּלא , ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
עקב,[בד] לֹו ׁשאין ּבמנעל חלצה אם אבל חליצה; אינּה ,ְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָ

ׁשל  אֹו ׂשער ׁשל מנעל ׁשהיה אֹו ּבפׁשּתן, ּתפּור ׁשהיה ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָאֹו
מהצומח]סיב ׁשעם[חוטים ׁשל אלון]אֹו אֹו[עץ עץ, ׁשל אֹו ִֵֶֶַַ

ׁשאינֹו קטן אֹו ּבֹו, להּל יכֹול ׁשאינֹו ּגדֹול מנעל ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשהיה
ּפרּום מנעל אֹו רגלֹו, רב רב [קרוע]חֹופה חֹופה ׁשאינֹו ְְִֵֶֶֶַָָֹֹ

נפחת אֹו סוליתו]הרגל, -[נקרעה הרגל רב מקּבל ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּפסּולה. ְֲִָָָחליצתּה

.ËÈ עֹור ּומחּפה עץ ׁשל ּבסנּדל קרקעיתֹוחלצה ׁשהיתה אֹו , ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
ּולחייו ׂשער [צדדיו]עֹור ׂשמאל ׁשל ׁשל סנּדל ׁשחלצה אֹו , ְְְְֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשהיה  אֹו ׁשּלֹו, הּמנעל היה ׁשּלא אֹו הימנית, רגלֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמעל
אֹו רגלֹו, רב ׁשחֹופה קטן אֹו ּבֹו, להּל ׁשּיכֹול ּגדֹול ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּמנעל
- הרגל רב ׁשּמקּבל נפחת אֹו הרגל, רב ׁשחֹופה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹנפרם

ּכׁשרה. ְֲִֵָָָחליצתּה
.Îהּמסּגר לבודקו]סנּדל הכהן ע"י והוסגר צרעת בו [פרחה ְְַַָָֻ

הכהן]והּמחלט ע"י אֹותֹו[נטמא ׁשּמּניחין זרה עבֹודה וׁשל , ְְְֲִִֶֶַַָָָָֻ
הּצּורה חליצתּה[פסל]ּברגלי - חלצה ואם ּבֹו; ּתחלץ לא - ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹֹ

ׁשל  סנּדל אבל ּבהניה. אסּור ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשרה,
זרה עבֹודה לע"ז]ּתקרבת שהוקרבה בהמה עיר [מעור וׁשל , ְְֲִִֶֶָָָֹ

ּבֹו, חלצה אם - ּבֹו ׁשּיּקבר למת ׁשּנעׂשה אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּנּדחת,
ּבֹו. להּל עֹומד אינֹו ׁשהרי ּפסּולה; ְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָחליצתּה

.‡Î ׁשהיה אֹו ׁשּׂשרפתהּו, אֹו רגלֹו, מעל הּמנעל ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָקרעה
ׁשּקרעה  ּפי על אף - העליֹון וחלצה מנעלין ׁשני ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָלבּוׁש

ּפסּולה  חליצה זֹו הרי רגלֹו, ׁשּנתּגּלתה עד .הּתחּתֹון ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָ
.·Îוגרּגיר ׁשּום ׁשאכלה מּדברים [חרדל]יבמה ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

אינֹו[מרבים]ׁשּמּזיבין - מּפיה זב הרק והיה הרק, את ְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ
מעצמֹו הרק ׁשּיהיה עד .["וירקה"]ּכלּום, ְְְִֵֶֶַַָֹ

.‚Î אבל ּכלּום; אינֹו - מּפיה ׁשֹותת ׁשהיה אֹו ּדם, ְְֲִִֵֵֶָָָָָָָרקקה
ּבלא  ׁשּנמצץ לדם אפׁשר ׁשאי ּכׁשר, - ורקקה מצצה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאם

ּוקלטּתּו[טיפות]צחצּוחי רקקה קדם [אחזתו]רק. הרּוח ְְְֵֶַַַָָָָֹֹ
ׁשהיתה ּכגֹון ּפניו, לכנגד [גבוהה]ארּכה[היבמה]ׁשּיּגיע ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ

ׁשהּגיע [נמוך]קצר[היבם]והּוא אחר ואם ּכלּום; אינֹו - ְְְִִִֵֶַַַָָ
לא  אם וכן ּכׁשר. לארץ, הּגיע ׁשּלא ּפי על אף - ּפניו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלנגד

ּכׁשר. מּפיה, ּכׁשּיצא הרק הּדּינין ְִִִֵֶַַָָָָָָָֹראּו
.„Î חלץ' לֹו: ׁשאמרּו ּכגֹון ּכיצד? ּפסּולה. מטעית, ְְְְֲֲִֵֵֶַָָָֹֻחליצה

מצוה  ׁשּזֹו לּה, 'חלץ לֹו: ׁשאמרּו אֹו ּכֹונסּה', אּתה ּובכ ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָֹלּה
ליּבם  ּכ אחר רצית ואם ּכלּום, עלי מפסדת ואינּה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהיא

אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא לֹו:ּתיּבם', ואמרּו הטעּוהּו אם אבל . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ
ּכ ּתנאי על אֹו זּוז', מאתים ל ׁשּתּתן מנת על לּה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ'חלץ
חליצתּה הּתנאי, נתקּים ולא נתנה ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹוכ

לּה. לחלץ נתּכּון והרי ְְְֲִֵֵֵַַַָָֹּכׁשרה;
.‰Îהחליצה על מֹודעא שהוא הּמֹוסר החליצה לפני [הצהיר ֲִֵַַַָָָ

לבּטל אנוס] לֹו לֹומר לּדּינין ראּוי לפיכ ּפסּולה; חליצתֹו ,ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ
עד הּמֹו והּכּוהּו יׂשראל לחצּוהּו ּבגט. ׁשעֹוׂשין ּכדר דעא, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּכּדין, ׁשּלא ואם ּכׁשרה; חליצתֹו עׂשּו, ּכּדין אם - ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשחלץ
ואם  ּפסּולה. חליצתֹו - הדיֹוטֹות ׁשהיּו אֹו ׁשּטעּו ְְְְֲִִֶֶֶָָָָּכגֹון
ׁשּיחלץ, נֹותן הּדין היה אם - מעצמן אנסּוהּו ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּגֹויים

חליצה. אינּה ּכּדין, ׁשּלא ואם ּפסּולה; ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹחליצתֹו
.ÂÎ,'ּכלּום עׂשה 'לא אֹו חליצה', 'אינּה ׁשאמרנּו מקֹום ְְֲִֵֶַָָָָָָָֹּכל

נאסרּו ולא לֹו, נחלצה לא ּכאּלּו היא הרי - ּכלּום' 'אינּה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָֹֹאֹו
להתיּבם. ּומּתרת הּכהּנה, מן נפסלה ולא קרֹובֹותיה, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻֻעליו
עליו  נאסרּו - ּפסּולה' 'חליצתּה ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָָוכל
ואינּה האחין, על ונאסרה הּכהּנה, מן ונפסלה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻקרֹובֹותיה,
חליצה  ׁשּתחלץ עד לזר להּנׂשא מּתרת ואינּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמתיּבמת;

.ּכׁשרה  ְֵָ
.ÊÎ והיא ּכׁשרה, חליצה לּה חֹולץ זה הרי - ונּׂשאת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָעברה

מּידֹו אֹותּה מֹוציאין ואין ּבעלּה; .ּתחת ְֲִִִֵַַַָָָ
.ÁÎ;להתיּבם מּתרת זֹו הרי האחים, ּבין ׁשּגדלה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻיבמה

לבינּה ּבינֹו מהן לאחד חלצה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואין
אחד  ׁשל נעלֹו ׁשחלצה ראינּוה אם אבל עליהן. ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָונפסלה
חליצה  ּוצריכה לחליצה; נתּכּונה ׁשּמא נפסלה, - ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמהן

לזר  להּתירּה .ּכׁשרה ְְְִֵַָָָ
.ËÎ ּכֹותבין ׁשאנּו חליצה אּלאּגט אינֹו של]- [תיעוד ְֲִִֵֵֶֶָָָ

ואין  ׁשּנחלצה. ראיה ּבידּה ׁשּיהיה ּכדי ּדין, ּבית ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמעׂשה
מּכירין ּכן אם אּלא חֹולצין יבימתו]הּדּינין מי [שזו לפיכ . ְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ

ּפי  על אף חליצה, ּגט לּה ּכֹותבין - ׁשּנחלצה זאת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשראּו
אחיו; לּה ׁשחלץ וׁשּזה ּפלֹוני אׁשת היא ׁשּזֹו מּכירין ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאינן
חלצה. ּכ ואחר זה, הּכירּו ּבפניהם ׁשחלצה הּדּינין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהרי

העם: ּבֹו ׁשּנהגּו חליצה ּגט נּסח הּוא ְֲֲִֵֶֶַָָָָֻוזה
.Ï למנין וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני, לירח וכ ּכ ּפלֹוני, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָ"ּביֹום

ּביּה לממני רגילנא ּדי למניאנא רגילים ּפלֹוני שאנו [למנין ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָ
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בו] חתימין למנות ּדמקצתנא ּדּיני אנחנא ּפלֹוני, ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָּבמקֹום
למטה]לתּתא חתומים שמקצתינו הדיינים ּתלתא [אנו ּבמֹותב , ְְְַַָָָ

ּדינא ּבבי יתבין הוינא היינו ּכחדא כאחד שלושה [במושב ְְֲֲִִֵֵַָָָָ
דין] בבית לקדמנאיושבים ּוסליקת לפנינו], ּפלֹונית [ועלתה ְְֳִִַַָָָ
ארמלת ּפלֹוני ּגּוברא [אלמנת]ּבת לקדמנא ואקריבת ּפלֹוני, ְְְְְְֳִִֵַַַַַַָָָָָ

ׁשמיּה ּדי ששמו]חד אחד אדם לפנינו ּבן [והביאה ּפלֹוני ְְִִֵֶַ
לנא אמרה וכן ּדא[לנו]ּפלֹוני, ּפלֹוני [זו]ּפלֹונית ּבר 'ּפלֹוני : ְְְְְְִִִִֵַָָָָָ

נסיב [זה]ּדנא ּדהוינא הּוא מאבּוּהי ּדפלֹוני ליּה,אחּוהי נא ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַָָָ
ומת]ּוׁשכיב לו נשואה שהייתי מאבא, פלוני של וחּיי [אחיו , ְְֵֵַ

ׁשבק יׂשראל ּולכל ּומחסין [השאיר]לרּבנן ירית ּוברת ּובר , ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָ
ׁשבק לא ּביׂשראל ׁשמא  ומקים ּומֹוקים ומנחיל יורש ובת [ובן ְְְְִִֵַָָָ

השאיר] לא בישראל יתי שם ליּבֹומי חזי אחּוהי ּפלֹוני והדין ,ְְְֲֲִִִִֵֵַָָ
אותי] לייבם ראוי אחיו פלוני אי [וזה ליּה, אמרּו רּבנן, ּכען .ְֱִֵַַַָָ

יתי ליּבֹומי לייבם צבי היבם רוצה אם לו: אימרו חכמים [כעת ְִֵֵַָָ
ּדיּמינא אותי] רגליּה קדמיכֹון לי יטלע - לא ואי ייּבם, -ְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַָָָ

ּבאנּפֹוהי' וארֹוק רגליּה מעל סיניּה יצדד ואׁשרי לא, [ואם ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַ
וארוק  רגלו, מעל נעלו ואתיר הימנית רגלו את לפניכם לעברי

מיתנא בפניו] ּדפלֹוני ּדאחּוהי ּדנא, לפלֹוני ואׁשּתמֹודענּוהי .ְְְְְְְֲִִִִִִִִַַָָָ
הּוא המת מאבּוהי פלוני של אחיו זה שפלוני לנו [ונתברר ֲִֵ

הוא] יּבם,מאביו - יתּה ליּבֹומי צבית 'אי ליּה: ואמרנא ,ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָ
מעל  סינ ותׁשרי ּדיּמינא רגל קדמנא לּה אטלע - לא ְְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָואי

'ּבאנּפ ותרֹוק רגל– אותה לייבם רצונך אם לו [ואמרנו ְְְְֵַַָָ
נעלך  ותתיר הימנית רגלך את לפנינו לה צדד לא ואם ייבם,

בפניך] ותירוק רגלך ליּבֹומי מעל צבי אנא 'לית ואמר: ועני .ְְְֲֵֵֵֵַַָָָָ
אותה]יתּה' לייבם רוצה אני אין לנו ואמר מּיד [וענה . ִַָָ

ּדא לפלֹונית זו]אקרינּוהא לפלונית הקרינו יבמי [מיד 'מאן : ְְְִִִִֵֵַָָָ
להאיי  ואף יּבמי'. אבה לא ּביׂשראל ׁשם לאחיו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹלהקים

ליּה אקרינא לו]ּפלֹוני הקרינו זה לפלוני חפצּתי [וגם 'לא : ְְְִִִֵַַָָֹ
מעל  סיניּה ּוׁשרת ּדיּמינא רגליּה לּה ואטלע ְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַָָלקחּתּה',
ארעא  על מּפּומּה לנא ּדאיתחזי רֹוקא ּבאנּפֹוהי ורּקת ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָרגליּה,
ורקקה  רגלו, מעל נעלו והתירה הימנית, רגלו את לה [וצידד

הארץ] על מפיה לנו, הנראה רוק אקרינּוהא בפניו ותּוב .ְְִַָ
לה] הקרינו את [ושוב יבנה לא אׁשר לאיׁש יעׂשה 'ּככה :ְֲִִֵֶֶֶֶָָָָֹ

ואנחנא  הּנעל'. חלּוץ ּבית ּביׂשראל ׁשמֹו ונקרא אחיו, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָּבית
ּבתרּה ענינא קדמנא יתבין ּדהוֹו וכל וכל ּדּיני הדיינים, [ואנו ְְְֲֲֳִֵֵַַַַָָָָָָָ

אחריה:] ענינו לפנינו, יושבים שהיו חלּוץ אלה הּנעל, 'חלּוץ :ֲֲַַַ
זמני ּתלתא הּנעל' חלּוץ פעמים]הּנעל, ּומּדאיתעביד [שלוש . ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָ

להתנסבא  למה ּדא לפלֹונית ׁשרינּוהא קדמנא, ּדא ְְְְְְֳִִִִִַָָָָָָָָָָעֹובדא
ּולעלם  ּדנן יֹומא מן ּבידּה ימחא לא ואנׁש ּדתצּבי, מאן ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלכל
לילך  זו לפלונית התרנוה בפנינו, זה מעשה [ומשנעשה

ועד  זה מיום בידה ימחה לא ואיש שתרצה, מי לכל ולהינשא

ּוכתבנא עולם] ּדא, דחליצּותא ּגּטא ּדא ּפלֹונית מּננא ּובעית .ְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָ
לזכּו לּה זה,ויהבנא חליצה גט זו פלונית מאיתנו [וביקשה ְְִִַַָ

לזכות] לה ונתנו ויׂשראל".וכתבנו מׁשה ְְְִֵֶַָֹּכדת
.‡Ï ׁשנים אֹו הּׁשלׁשה, מן ׁשנים אֹו ׁשלׁשה, עליו ְְְְְִִִִִַַַָָָָֹֹּומעידין

ּבפניהם, ׁשחלצה הּדּינין ׁשאינן ּפי על אף החליצה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשראּו
מּכיר  ׁשהּוא קטן אֹו עבד, ואפּלּו אּׁשה, ואפּלּו ׁשּבארנּו. ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּכמֹו

יבמּתֹו', היא וזֹו ּפלֹוני הּוא 'זה לֹומר: נאמנין - ְְְְְֱִִִִֶֶַָָונבֹון
ּפיהן  על לעדּות וחֹולצין ּבין ּתֹורה, ׁשל עדּיֹות ּבׁשאר וכן ; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻ

הּוא; להּגלֹות העׂשּוי ּדבר ׁשּזה - אּסּור לעדּות ּבין ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָממֹון
ׁשּבארנּו ּכענין מּפיהן, ׁשּלא הּדבר אמּתת לידע ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹואפׁשר

- ליּבם הּיבם רצה ואם ּגרּוׁשין. הלכֹות ּומיּבם ּבסֹוף מקּדׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
יבמין  ּכתּבת נּסח הּוא וזה ׁשהֹודענּו. ּכמֹו ּכתּבה, לּה ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָֻֻֻוכֹותב

העם: ּבֹו ֲֶָָָׁשּנהגּו
.·Ï למנין וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני, לירח וכ ּכ ּפלֹוני, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָ"ּביֹום

ּביּה לממני רגילנא ּדי למניאנא לחודש ּפלֹוני פלוני [בתאריך ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָ
למנות] רגילים שבו השנים למנין ּפלֹוני פלוני ּבן ּפלֹוני אי ,ְְִִֵֶ

לקדמנא לפנינו]אתא בא לנא[פלוני אמר וכן אמר , [וכך ְֲֳֵַַָָָָָָָ
לרּבנן לנו] וחּיי ׁשכיב, אּבא דמן אחי ּפלֹוני ּבן 'ּדפלֹוני :ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשבק יׂשראל ולכל ּולכל לרבנן חיים' ו'הותיר מת מאב [אחי ְְְִֵַָָ
ּביׂשראל ישראל] ׁשמא ּומֹוקים ּומחסין ּומֹורית ּוברת ּובר ,ְְְְְִִִֵֵַַַָָ

ׁשבק שם לא ומקים ונוחל יורש ובת בן אחריו הותיר [לא ְַֹ
ּפלֹוני בישראל] ּבת ּפלֹונית ׁשמּה ּדי ההיא אּתתא ּוׁשבק ,ְְְְְִִִִִַַַַָ

פלוני] בת פלונית ושמה אשה אֹוריתא [השאיר מן לי וחאזי ,ְֲִִֵַָָ
יתּה תורה]ליּבֹומי מדין אותה לייבם ראוי ּכדכתיב [ואני , ְְְִִֵַַָ

ּדא  ּפלֹונית ּוצביאת עליה'. יבא יבמּה ּדמׁשה אֹוריתא ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֹּבספר
ּביׂשראל  ׁשמא לאֹוקֹומי יבמּה ּפלֹוני ּבר לפלֹוני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָואתיּבמת
להקים  כדי פלוני בן פלוני ליבם להתייבם זו פלונית [והסכימה

בישראל] ׁשם שם על יקּום ּתלד אׁשר הּבכֹור 'והיה ּכדכתיב ,ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
מּיׂשראל' ׁשמֹו יּמחה ולא הּמת יבמּהאחיו ּפלֹוני לּה ּוכתב . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

לּה ּדחאזּו מאתן זּוזי ּכסף יבמּתיּה זוז לפלֹונית [מאתיים ְְְְֲִִִֵֵַַַַָ
לה] ּבעלּההראויים לּה ּדכתב ּבכתּבתּה לּה ּכתיבין ְְְְֲִִִִַַַַַַַָֻּדהוֹו

ּדהנעלת  נדּוניא ודא .וכ ּכ מּדיליּה לּה ואֹוסיף ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָקדמאה,
לו]ליּה' שהכניסה הנדוניה ּכתּבֹות.[וזוהי טפסי ּכׁשאר וכּו', ְְְְִֵֵָָֻ

הּכתּבה: ְֶַָֹֻטפס
.‚Ï ּדי למניאנא וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני, לירח ּפלֹוני ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָּביֹום

מֹותבּה, ּפלֹוני נהרא ּדעל ּפלֹונית ּבמאתא ּביּה לממני ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָרגילנא
ּבתּולתא אי ּפלֹוני ּבת לפלֹונית לּה אמר ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָ

לאנּתֹו לי 'הוי לאשה]ּכּלתא: לי ויׂשראל,[היי מׁשה ּכדת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹ
ּדׁשמּיא במימרא השם]ואנא ובעזרת ואיּקר [במאמר אפלח ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָ

ואכבד] ואכּסי [ואכלכל]ואסֹובר[אעבוד ואפרנס ואיזּון ְֱֲֲֲֵֵֵֶַַַַַ
ּומייקרין [אלבישה]יתיכי ּדפלחין יהּודאין ּגּוברין ּכהלכת ְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָ

ּבקׁשֹוט נׁשיהֹון ית ּומכּסין ּומפרנסין וזנין [כמנהג ּומסֹוברין ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָ
באמונה] נשותיהם ומלבישים ומפרנסים שמוקירים ,יהודים

מּזּוזי  ּדאיּנּון מאתן זּוזי ּכסף ּבתּוליכי מּוהרי ליכי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָויהבנא
זּוזי וחמׁשה זּוזין עׂשרין טבא מאתיים כסּפא מוהר לך [ואביא ְְְְִִֵַַַָָָָ

טהור] מכסף זוזים וחמשה לעשרים ששווים כסף, ֲַּדחאזּוזוז
לך]ליכי ּומעל [הראויים וסיּפּוקיכי ּוכסּותיכי ּומזֹוניכי , ְְְְְְִִִִִִֵַַַַ

ארעא ּכל ּכאֹורח ולבוא עליכי וסיפוקייך ומלבושך [ומזונותיך ְְְֲִַַַָָ
הארץ] כל כדרך ליּהעלייך והות ּדא, ּפלֹונית ּכּלתא ּוצביאת .ְְְֲִִֵַַַָָָ

לאשה]לאנּתּו לו להיות פלונית כלה והֹוסיף [ורצתה ורצה . ְְְְִִָָ
נדּוניא  ודא .וכ ּכ מׁשלם עד ּכתּבתּה עּקר על ּתֹוספת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻלּה

וכ ּכ ליּה לו]ּדהנעלת שהכניסה הנדוניה סכום הּכל [וזה , ְְִֵַַַָָָֹ
על  הּכל וזקף ּברׁשּותֹו, ונעׂשה לידֹו ּובא זה חתן ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנתקּבל
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ּורׁשּו ּבמלוה ּדנן:[וחוב]עצמֹו חתנא לנא אמר וכ . ְְְְְְְֲִַַַַָָָָָ
ּתנאי  ׁשאר עם ותֹוספת ּונדּוניא עּקר ּכּלּה ּדא ּכתּבה ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֻֻ'אחריּות

ּבתראי ירתאי ועל עלאי קּבלית ועל ּכתּבה, עלי [קבלתי ְְְְֲִֵַַַַַָָָֻ
אחרי] ארגיורשי ׁשפר ּכל נחמד]ועל הנראה נכסין [כל ְְְֲִִַַַָ

ּתחֹות לי ּדאית אנא [תחת]וקנינין ודעתיד ּדקניתי ׁשמּיא, ּכל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָָ
ּכּלהֹון  מּקרקעי, אּגב מּטלטלי ּומּטלטלי, מּקרקעי ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַֻלמקני,
ותֹוספת  ּונדּוניא עּקר ּכּלּה ּדא לכתּבה וערבאין אחראין ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻיהֹון

יוכלו] כולם והנדוניה, והתוספת כתובה ְְְִָָלאתּפרעא [עיקר
ּדאּכתפאי' מּגלימא ואפּלּו מֹותי ּובתר ּבחּיי [מגלימה מּנהֹון ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָ

כתפי] ּדנןשעל מּפלֹוני וקנינּו קנין]. מאי [נעשה ּכל על ְְְִִִַַַָָ
ּכאסמכּתא ּדלא ׁשלם קנין לעיל ּומפרׁש [הבטחה ּדכתיב ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

דׁשטריסתמית] ּכטפסי משמעות]ּודלא  חסר מצוי כטופס ,[לא ְְְְִֵֵָָָ
וכהגן  ּביׂשראל הּנֹוהגֹות ּכתּבֹות ׁשטרי ּכל חזק ּכחמר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻאּלא
הּנזּכר  ּבּזמן ּדא ּכתּבה ׁשטר על וחתמנּו ז"ל. רּבֹותינּו ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָֻּוכתּקּון

וקּים. וּבריר ׁשריר והּכל ְְְְְִִַַַָָָָֹלמעלה,
.„Ï'ארמלּתא 'ּפלֹונית ּכֹותב אלמנה, ּכתּבת היתה ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻואם

פלונית] 'ּפלֹונית [אלמנה ּכֹותב ּגרּוׁשה , ּכתּבת היתה ואם ;ְְְְְִִֵַָָָֻ
ליכי  'ויהבנא וכֹותב: ּכהן. ּבּה יּכׁשל ׁשּלא ּכדי - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹהּגרּוׁשה'
זּוזי  ּתריסר טבא כסּפא מּזּוזי ּדאיּנּון מאה זּוזי ּכסף ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמּוהריכי

ליכי'. ּדחאזּו זּוזא ְֲִִַַָּופלג
.‰Ïמׂשרטט - יבמין ּכתּבת אֹו יבמין ּגט [בקלף ּכׁשּכֹותבין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻ

ל-] ישרים ּתבֹות קוים ׁשלׁש לכּתב ׁשאסּור הּפסּוקים; ְְְִִֵֶַָָֹֹמקֹום
חליצתּה, ּביֹום להּנׂשא מּתרת ׁשחלצה, ויבמה ׂשרטּוט. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻּבלא

יֹום ּתׁשעים ׁשּתׁשלים עד חֹולצת אינּה בעלה]ׁשהרי .[ממות ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָ

ה'תשע"ג  מרחשון כ"א שלישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ּפסלּה‡. - ּכריתּות ּגט הּיבם לּה ׁשּנתן [מלהתייבם היבמה ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָ
נעׂשה לו] ׁשהרי האחין; ׁשאר ועל עליו צרֹותיה, את ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּופסל

מּדבריהן, אּלא ּביבמה מֹועיל הּגט ואין לּה. ׁשחלץ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכמי
מן  אׁשּתֹו ׁשּפֹוסל ּגט וכל איׁש. אׁשת מגרׁש והּגט ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָהֹואיל

ו  יבמּתֹו; את ּפֹוסל לּה.הּכהּנה, ׁשּיחלץ עד לזר נּתרת אינּה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
על הּמאמר·. - וכו'" את "הרי ובאמירת בכסף היבם [קידושי ֲַַָ

חכמים] מאמר ּגמּור פי קנין ּביבמה קֹונה ׁשאינֹו ּפי על אף -ְְִִֵֶֶַַַָָָָ
ּגמּורה[מהתורה] איׁש אׁשת ּבֹו נעׂשית ואינּה בביאה,, [אלא ְְֲִֵֵֵֶַָָ

ּבחליצה.אעפ"כ] אּלא לזר נּתרת ואינּה ּגט, מּמּנּו צריכה -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
לבעל‚. רצה ולא ּביבמּתֹו מאמר העֹוׂשה [אלא ּכיצד? ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹ

וצרילהוציאה] לֹו, נתקּדׁשה ׁשהרי ּגט, לּה לכּתב צרי -ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ
לזר  נּתרת היבמה ׁשאין לאחרים; להּתירּה ּכדי לּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלחלץ
ּפֹוסלּה הּגט אבל חליצה; אחר אֹו הּיבם ּבעילת אחר ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָאּלא
ּגמּור  קנין ּבּה קֹונה אינֹו והּמאמר לזר, מּתירה ואינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָליּבּום

ְִִָּכבעילה.
ּׁשעׂשה „. מה - למאמרֹו ּגט ונתן וחזר ליבמּתֹו, מאמר ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָנתן

המאמר] אּלא [- הּתרה ׁשּלא לי, ויראה והּתרה. ּבּטלֹו, הרי ,ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָֹֻֻ
עליו  נאסרה הּגט, ׁשּנתן זה אבל .לאחיו; ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

לזּקתֹו‰. ּגט ׁשאר נתן ועל עליו ּפסלּה - למאמרֹו ולא ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָֹ

למאמרֹו ּגט ּוצריכה ׁשּבארנּו; ּכמֹו [להפקיע האחין, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
לזר.קידושיו] להּתירּה וחליצה ,ְְֲִִַַָָָ

.Â ולא אחר, ּדבר קדמֹו ולא ּתחּלה, ליבמה ׁשּנּתן ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּמאמר
לּה ׁשּנתן זה אֹותּה ּבעל אם אּלא אחר, ּדבר אחריו ֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָנעׂשה

ּכׁשר' 'מאמר הּנקרא הּוא - אֹוהּמאמר ּגט קדמֹו ואם . ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ
ּבצרתּה, ּבין ּבּה ּבין אחר, מּיבם ּבין זה מּיבם ּבין ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָחליצה,
אֹו מאחיו, ּבין מּמּנּו ּבין ּבצרתּה, ּבעילה קדמּתּו אם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָוכן
ּבין  ּבצרתּה, ּבין ּבּה ּבין חליצה, אֹו ּגט אחריו ְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשּנעׂשה
לצרתּה, אחר מאמר נתן אֹו ׁשּבעל אֹו מאחיו, ּבין ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמּמּנּו
ּבעלּה אֹו אחר מאמר אחיו לּה ׁשּנתן אֹו אחיו, ּבין הּוא ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבין
ׁשּקדמּוהּו הּמאמר ּבין ּפסּול'; 'מאמר נקרא זה הרי -ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

אחריו. ׁשּנתאחרּו הּמאמר ּבין האּלּו, ְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהּמעׂשים
.Êלּה מאמר ונתן וחזר ליבמּתֹו, חלץ אֹו ּגט נתן ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָּכיצד?

נתן  אֹו יבמּתֹו על ׁשּבא אֹו אחיו, ּבין הּוא ּבין לצרתּה, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָאֹו
ּבין  הּוא ּבין לצרתּה, אחר מאמר ונתן וחזר מאמר, ְְְֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָָָָלּה
מאמר  לּה ונתן אחיו וחזר ליבמּתֹו, מאמר ׁשּנתן אֹו ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָאחיו,
הראׁשֹון  הּמאמר ּבין ּפסּול, מאמר זה הרי - ּבעלּה אֹו ְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאחר

האחרֹון  הּמאמר .ּבין ֲֲֵַַַָָ
.Áאֹו אחר, מאמר ׁשּקדמֹו ּבין - ׁשהּמאמר למד, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנמצאת

מאּלּו לאחד הּמאמר ׁשּקדם ּבין ּבעילה, אֹו חליצה, אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּגט,
לבעלת  ּובעל מאמר הּנֹותן מן חּוץ ּפסּול; מאמר זה הרי -ְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּכהלכתּה היא ׁשּזֹו - .הּמאמר ְְֲִִֶַַָָָ
.Ë אחר אֹו ּתחּלה, יבמּתֹו את הּיבם ׁשּבֹועל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָהּבעילה

ּכׁשרה'. 'ּבעילה נקראת - אחר ּדבר קדמּה ולא ּבּה, ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹמאמרֹו
ּבין  מאחיו, ּבין מּמּנּו ּבין ּגט אֹו מאחיו, מאמר קדמּה ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָואם
מּמּנּו ּבין ּבצרתּה, מאמר קדמּה אם אֹו ּבצרתּה, ּבין ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָָּבּה

ּפסּולה' 'ּבעילה נקראת זֹו הרי - מאחיו .ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָ
.Èקדמּה לא אם ּתחּלה, ליבמּתֹו הּיבם ׁשחֹולץ ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהחליצה

אֹו ּגט קדמּה ואם מעּלה'. 'חליצה נקראת - אחר ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָֻּדבר
הרי  - ּבצרתּה ּבין ּבּה ּבין מאחיו, ּבין זה מּיבם ּבין ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָמאמר,

ּפחּותה' 'חליצה נקראת .זֹו ְְֲִִֵָָ
.‡Èאחד מּבית הּבאֹות רּבֹות נשים יבמֹות המת [שהניח ְִִֶַַַָָָ

אחתרבות] ׁשּנבעלה ּכיון נחלצה , אֹו ּכׁשרה, ּבעילה מהן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
הּיּבּום זּקת ונסּתּלקה הּכל, הּתרּו - מעּלה [קשר חליצה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹֻֻ

אֹוהיבם] ּפסּולה, ּבעילה מהן אחת נבעלה ואם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָמעליהן.
זֹו ּגט ּוצריכה ליּבּום; ּכּלן נאסרּו - ּפסּול מאמר לּה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻנּתן

הּמאמר  לּה ׁשּנּתן אֹו חליצה ׁשּנבעלה מהן אחת ּוצריכה , ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּפסּולה. ּבבעילה מסּתּלקת הּיּבּום זּקת ׁשאין לזר, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלהּתירן

.·È,לזר להּנׂשא הּתרה - ּפחּותה חליצה מהן אחת ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻנחלצה
עד  אֹו היא, ּגם ׁשּתחלץ עד אסּורה צרתּה אבל ׁשּנחלצה. ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹזֹו
הּפחּותה, החליצה ׁשּנחלצה לראׁשֹונה האחין ּכל ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּיחלצּו
עד  זה מּבית הּיּבּום זּקת מסּלקת ּפחּותה חליצה ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשאין

מהן  אחת ּכל ׁשּתחלץ עד אֹו האחין, ּכל על .ׁשּתחזר ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
.‚È ּבין ּכׁשרה ּבעילה ּבין ליבמּה, ׁשּנבעלה יבמה ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּכל

ּבין  הּוא ּבין לּה, ׁשחלץ אחר ּבעלּה ואפּלּו ּפסּולה, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבעילה
צרתּה ּבעל ואפּלּו יבמּות, לׁשם ּבין איׁשּות לׁשם ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָאחיו,
זֹו הרי - אחיו ּבין הּוא ּבין ּכׁשרה, ּבעילה ׁשּבעל ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאחר
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wfg zxecdn jezn

ּורׁשּו ּבמלוה ּדנן:[וחוב]עצמֹו חתנא לנא אמר וכ . ְְְְְְְֲִַַַַָָָָָ
ּתנאי  ׁשאר עם ותֹוספת ּונדּוניא עּקר ּכּלּה ּדא ּכתּבה ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֻֻ'אחריּות

ּבתראי ירתאי ועל עלאי קּבלית ועל ּכתּבה, עלי [קבלתי ְְְְֲִֵַַַַַָָָֻ
אחרי] ארגיורשי ׁשפר ּכל נחמד]ועל הנראה נכסין [כל ְְְֲִִַַַָ

ּתחֹות לי ּדאית אנא [תחת]וקנינין ודעתיד ּדקניתי ׁשמּיא, ּכל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָָ
ּכּלהֹון  מּקרקעי, אּגב מּטלטלי ּומּטלטלי, מּקרקעי ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַֻלמקני,
ותֹוספת  ּונדּוניא עּקר ּכּלּה ּדא לכתּבה וערבאין אחראין ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻיהֹון

יוכלו] כולם והנדוניה, והתוספת כתובה ְְְִָָלאתּפרעא [עיקר
ּדאּכתפאי' מּגלימא ואפּלּו מֹותי ּובתר ּבחּיי [מגלימה מּנהֹון ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָ

כתפי] ּדנןשעל מּפלֹוני וקנינּו קנין]. מאי [נעשה ּכל על ְְְִִִַַַָָ
ּכאסמכּתא ּדלא ׁשלם קנין לעיל ּומפרׁש [הבטחה ּדכתיב ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

דׁשטריסתמית] ּכטפסי משמעות]ּודלא  חסר מצוי כטופס ,[לא ְְְְִֵֵָָָ
וכהגן  ּביׂשראל הּנֹוהגֹות ּכתּבֹות ׁשטרי ּכל חזק ּכחמר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻאּלא
הּנזּכר  ּבּזמן ּדא ּכתּבה ׁשטר על וחתמנּו ז"ל. רּבֹותינּו ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָֻּוכתּקּון

וקּים. וּבריר ׁשריר והּכל ְְְְְִִַַַָָָָֹלמעלה,
.„Ï'ארמלּתא 'ּפלֹונית ּכֹותב אלמנה, ּכתּבת היתה ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻואם

פלונית] 'ּפלֹונית [אלמנה ּכֹותב ּגרּוׁשה , ּכתּבת היתה ואם ;ְְְְְִִֵַָָָֻ
ליכי  'ויהבנא וכֹותב: ּכהן. ּבּה יּכׁשל ׁשּלא ּכדי - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹהּגרּוׁשה'
זּוזי  ּתריסר טבא כסּפא מּזּוזי ּדאיּנּון מאה זּוזי ּכסף ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמּוהריכי

ליכי'. ּדחאזּו זּוזא ְֲִִַַָּופלג
.‰Ïמׂשרטט - יבמין ּכתּבת אֹו יבמין ּגט [בקלף ּכׁשּכֹותבין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻ

ל-] ישרים ּתבֹות קוים ׁשלׁש לכּתב ׁשאסּור הּפסּוקים; ְְְִִֵֶַָָֹֹמקֹום
חליצתּה, ּביֹום להּנׂשא מּתרת ׁשחלצה, ויבמה ׂשרטּוט. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻּבלא

יֹום ּתׁשעים ׁשּתׁשלים עד חֹולצת אינּה בעלה]ׁשהרי .[ממות ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָ

ה'תשע"ג  מרחשון כ"א שלישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ּפסלּה‡. - ּכריתּות ּגט הּיבם לּה ׁשּנתן [מלהתייבם היבמה ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָ
נעׂשה לו] ׁשהרי האחין; ׁשאר ועל עליו צרֹותיה, את ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּופסל

מּדבריהן, אּלא ּביבמה מֹועיל הּגט ואין לּה. ׁשחלץ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכמי
מן  אׁשּתֹו ׁשּפֹוסל ּגט וכל איׁש. אׁשת מגרׁש והּגט ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָהֹואיל

ו  יבמּתֹו; את ּפֹוסל לּה.הּכהּנה, ׁשּיחלץ עד לזר נּתרת אינּה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
על הּמאמר·. - וכו'" את "הרי ובאמירת בכסף היבם [קידושי ֲַַָ

חכמים] מאמר ּגמּור פי קנין ּביבמה קֹונה ׁשאינֹו ּפי על אף -ְְִִֵֶֶַַַָָָָ
ּגמּורה[מהתורה] איׁש אׁשת ּבֹו נעׂשית ואינּה בביאה,, [אלא ְְֲִֵֵֵֶַָָ

ּבחליצה.אעפ"כ] אּלא לזר נּתרת ואינּה ּגט, מּמּנּו צריכה -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
לבעל‚. רצה ולא ּביבמּתֹו מאמר העֹוׂשה [אלא ּכיצד? ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹ

וצרילהוציאה] לֹו, נתקּדׁשה ׁשהרי ּגט, לּה לכּתב צרי -ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ
לזר  נּתרת היבמה ׁשאין לאחרים; להּתירּה ּכדי לּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלחלץ
ּפֹוסלּה הּגט אבל חליצה; אחר אֹו הּיבם ּבעילת אחר ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָאּלא
ּגמּור  קנין ּבּה קֹונה אינֹו והּמאמר לזר, מּתירה ואינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָליּבּום

ְִִָּכבעילה.
ּׁשעׂשה „. מה - למאמרֹו ּגט ונתן וחזר ליבמּתֹו, מאמר ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָנתן

המאמר] אּלא [- הּתרה ׁשּלא לי, ויראה והּתרה. ּבּטלֹו, הרי ,ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָֹֻֻ
עליו  נאסרה הּגט, ׁשּנתן זה אבל .לאחיו; ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

לזּקתֹו‰. ּגט ׁשאר נתן ועל עליו ּפסלּה - למאמרֹו ולא ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָֹ

למאמרֹו ּגט ּוצריכה ׁשּבארנּו; ּכמֹו [להפקיע האחין, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
לזר.קידושיו] להּתירּה וחליצה ,ְְֲִִַַָָָ

.Â ולא אחר, ּדבר קדמֹו ולא ּתחּלה, ליבמה ׁשּנּתן ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּמאמר
לּה ׁשּנתן זה אֹותּה ּבעל אם אּלא אחר, ּדבר אחריו ֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָנעׂשה

ּכׁשר' 'מאמר הּנקרא הּוא - אֹוהּמאמר ּגט קדמֹו ואם . ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ
ּבצרתּה, ּבין ּבּה ּבין אחר, מּיבם ּבין זה מּיבם ּבין ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָחליצה,
אֹו מאחיו, ּבין מּמּנּו ּבין ּבצרתּה, ּבעילה קדמּתּו אם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָוכן
ּבין  ּבצרתּה, ּבין ּבּה ּבין חליצה, אֹו ּגט אחריו ְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשּנעׂשה
לצרתּה, אחר מאמר נתן אֹו ׁשּבעל אֹו מאחיו, ּבין ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמּמּנּו
ּבעלּה אֹו אחר מאמר אחיו לּה ׁשּנתן אֹו אחיו, ּבין הּוא ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבין
ׁשּקדמּוהּו הּמאמר ּבין ּפסּול'; 'מאמר נקרא זה הרי -ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

אחריו. ׁשּנתאחרּו הּמאמר ּבין האּלּו, ְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהּמעׂשים
.Êלּה מאמר ונתן וחזר ליבמּתֹו, חלץ אֹו ּגט נתן ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָּכיצד?

נתן  אֹו יבמּתֹו על ׁשּבא אֹו אחיו, ּבין הּוא ּבין לצרתּה, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָאֹו
ּבין  הּוא ּבין לצרתּה, אחר מאמר ונתן וחזר מאמר, ְְְֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָָָָלּה
מאמר  לּה ונתן אחיו וחזר ליבמּתֹו, מאמר ׁשּנתן אֹו ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָאחיו,
הראׁשֹון  הּמאמר ּבין ּפסּול, מאמר זה הרי - ּבעלּה אֹו ְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאחר

האחרֹון  הּמאמר .ּבין ֲֲֵַַַָָ
.Áאֹו אחר, מאמר ׁשּקדמֹו ּבין - ׁשהּמאמר למד, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנמצאת

מאּלּו לאחד הּמאמר ׁשּקדם ּבין ּבעילה, אֹו חליצה, אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּגט,
לבעלת  ּובעל מאמר הּנֹותן מן חּוץ ּפסּול; מאמר זה הרי -ְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּכהלכתּה היא ׁשּזֹו - .הּמאמר ְְֲִִֶַַָָָ
.Ë אחר אֹו ּתחּלה, יבמּתֹו את הּיבם ׁשּבֹועל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָהּבעילה

ּכׁשרה'. 'ּבעילה נקראת - אחר ּדבר קדמּה ולא ּבּה, ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹמאמרֹו
ּבין  מאחיו, ּבין מּמּנּו ּבין ּגט אֹו מאחיו, מאמר קדמּה ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָואם
מּמּנּו ּבין ּבצרתּה, מאמר קדמּה אם אֹו ּבצרתּה, ּבין ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָָּבּה

ּפסּולה' 'ּבעילה נקראת זֹו הרי - מאחיו .ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָ
.Èקדמּה לא אם ּתחּלה, ליבמּתֹו הּיבם ׁשחֹולץ ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהחליצה

אֹו ּגט קדמּה ואם מעּלה'. 'חליצה נקראת - אחר ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָֻּדבר
הרי  - ּבצרתּה ּבין ּבּה ּבין מאחיו, ּבין זה מּיבם ּבין ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָמאמר,

ּפחּותה' 'חליצה נקראת .זֹו ְְֲִִֵָָ
.‡Èאחד מּבית הּבאֹות רּבֹות נשים יבמֹות המת [שהניח ְִִֶַַַָָָ

אחתרבות] ׁשּנבעלה ּכיון נחלצה , אֹו ּכׁשרה, ּבעילה מהן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
הּיּבּום זּקת ונסּתּלקה הּכל, הּתרּו - מעּלה [קשר חליצה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹֻֻ

אֹוהיבם] ּפסּולה, ּבעילה מהן אחת נבעלה ואם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָמעליהן.
זֹו ּגט ּוצריכה ליּבּום; ּכּלן נאסרּו - ּפסּול מאמר לּה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻנּתן

הּמאמר  לּה ׁשּנּתן אֹו חליצה ׁשּנבעלה מהן אחת ּוצריכה , ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּפסּולה. ּבבעילה מסּתּלקת הּיּבּום זּקת ׁשאין לזר, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלהּתירן

.·È,לזר להּנׂשא הּתרה - ּפחּותה חליצה מהן אחת ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻנחלצה
עד  אֹו היא, ּגם ׁשּתחלץ עד אסּורה צרתּה אבל ׁשּנחלצה. ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹזֹו
הּפחּותה, החליצה ׁשּנחלצה לראׁשֹונה האחין ּכל ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּיחלצּו
עד  זה מּבית הּיּבּום זּקת מסּלקת ּפחּותה חליצה ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשאין

מהן  אחת ּכל ׁשּתחלץ עד אֹו האחין, ּכל על .ׁשּתחזר ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
.‚È ּבין ּכׁשרה ּבעילה ּבין ליבמּה, ׁשּנבעלה יבמה ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּכל

ּבין  הּוא ּבין לּה, ׁשחלץ אחר ּבעלּה ואפּלּו ּפסּולה, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבעילה
צרתּה ּבעל ואפּלּו יבמּות, לׁשם ּבין איׁשּות לׁשם ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָאחיו,
זֹו הרי - אחיו ּבין הּוא ּבין ּכׁשרה, ּבעילה ׁשּבעל ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאחר

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



dvilgeפח meai zekld - oeygxn `"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבּבעילה  איׁש אׁשת נעׂשית ׁשהרי ּגט, יבמה צריכה ּכל וכן . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
זֹו הרי - ּפסּול מאמר ּבין ּכׁשר מאמר ּבין מאמר, לּה ֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּנּתן
אּסּור  יסּור ּכ ואחר ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּמאמר, מּפני ּגט ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָצריכה

ֲַַָהּמאמר.
.„Èּבארנּו ּגמּורה ּכבר ּדחּיה היבמה ּדֹוחה אינֹו ׁשהּגט , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

לזר] אבל [להתירה ּגמּור; קנין ּבּה קֹונה אינֹו הּמאמר וכן ,ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ
ּדחּיה  אֹותּה ּדֹוחה והחליצה ּגמּור, קנין קֹונה ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָהּבעילה
מאמר  אחר מאמר אֹו ּבּיבמה, ּגט אחר ּגט לפיכ ְְְֲֲִֵֵַַַַַַַָָָָָָּגמּורה.

אחר [כדלהלן] וחליצה ּבעילה, אחר ּבעילה אבל מֹועיל; -ְְֲֲִִִִַַַַַָָָָ
וכ  ּכלּום. מֹועלת האחרֹונה אין - חליצה חליצה אֹו ּגט ן ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ּכלּום. אינם הּבעילה ְְִֵַַַָָאחר

.ÂË- לצרתּה ּגט ונתן וחזר ליבמּתֹו, ּגט ׁשּנתן יבם ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָּכיצד?
ׁשני  ׁשּנתנּו יבמין ׁשני וכן ׁשּתיהן. ּבקרֹובֹות אסּור זה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָהרי
לׁשניהן, ּכגרּוׁשה זֹו הרי - זה אחר זה אחת ליבמה ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגּטין
נתן  אם וכן חֹולץ. מהן ואחד ּבקרֹובֹותיה; אסּורין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּוׁשניהן
אסּור  אחד ּכל - לצרתּה ּגט אחיו ונתן ליבמּתֹו, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָּגט
מאמר  אחר מאמר נתנּו אם וכן הּגט; לּה ׁשּנתן זֹו ,ּבקרֹובֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

וחלץ  וחזר ליבמּתֹו, ׁשחלץ הּיבם אבל ׁשּבארנּו. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכמֹו
אחר  זה ׁשחלצּו יבמין ׁשני וכן אחיו, ּבין הּוא ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלצרתּה
החֹולץ  ואין ּכלּום, אחרֹונה חליצה אין - אחת ליבמה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָזה
ׁשאין  הּנׁשים לׁשאר ּכחֹולץ ׁשּזה ּבקרֹובֹותיה, אסּור ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאֹותּה

זּקה. עליה ִֶָָָלֹו
.ÊËלּה וחלץ אחיו ּבין הּוא ּבין וחזר יבמּתֹו, הּבֹועל ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָוכן

ונתן  אחיו חזר אם וכן ּכלּום; זֹו חליצה אין - לצרתּה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָאֹו
מאמר, לּה ונתן אחיו חזר ּכלּום. אינֹו לצרתּה, אֹו לּה ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָּגט
קנה  ּתחּלה, אחיו ׁשּבעל מאחר ּכלּום; עׂשה לא - ּבעל ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹאֹו

איׁש ּבאׁשת ּתֹופסין הּקּדּוׁשין ואין ּגמּור, נתן קנין אם אבל . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגט, צריכה - צרתּה ּבעל אֹו לצרתּה, ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָמאמר

.ÊÈאחד מּבית הּבאֹות יבמֹות ׁשּתי ׁשּיּבמּו יבמין [נשי ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
אחד] ּבגט אח יֹוציאּו ׁשניהן - ּתחּלה יּבם מי נֹודע ולא ,ְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹ

ׁשהיה  ראּובן ,לפיכ ליבמין. ואסּורֹות לזרים, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻויּתרּו
וׁשמעֹון  ּבצֹור, ואחת ּבעּכֹו אחת נׁשים, ׁשּתי ולֹו ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָּבירּוׁשלים,
הּדין  - ראּובן ׁשּמת וׁשמעּו ּבצֹור, אחיו ולוי ּבעּכֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָאחיו
ׁשּמא  אחיו, עׂשה מה ׁשּידע עד מהן אחד ייּבם ׁשּלא ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹנֹותן
עד  מּידֹו, מֹוציאין אין - ויּבם מהן אחד קדם ויּבם. ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָקדם
ׁשּיּודע  קדם לחלץ האחד רצה ּתחּלה. יּבם ׁשאחיו ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשּיּודע

אֹותֹו. מֹונעין אין - אחיו עׂשה ְִִֵֶָָָמה
.ÁÈ מן ּכמאמר ּביאתֹו - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן קטן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָיבם

ּגמּור  קנין ׁשאינֹו אחד הּגדֹול, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ּומאמר . ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּגדֹול  על ּבֹו ּפֹוסל הּוא והרי מֹועיל, ּתחּלה נתנֹו אם -ְְֲִִִֵֵַַַָָָ

וחליצתֹו[מלייבמה] וגּטֹו ּכלּום. אינֹו ּבּסֹוף, נתנֹו אם אבל ;ְְְֲֲִִִֵַַָָָ
ּבּסֹוף. ּבין ּבּתחּלה ּבין ּכלּום, ְְִֵֵֵַַָָאינם

.ËÈאֹו יבמּתֹו, על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכיצד?
אם  אבל האחים. ׁשאר על ּפסלּה - ּתחּלה מאמר לּה ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָׁשּנתן
אחד  ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן וחזר ּביבמּתֹו, מאמר הּגדֹול ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעׂשה
על  ּפסלּה ולא ּכלּום, עׂשה לא - מאמר לצרתּה אֹו לּה ְְְְְֲַַַָָָָָָָָָָֹֹונתן
אחר  צרתּה על אֹו עליה ּובא ּתׁשע ּבן חזר הּגדֹול; ִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאחיו

ׁשעׂשּו ּגדֹולים ּכׁשני הּגדֹול, על ּפסלּה - הּגדֹול אחיו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָמאמר
מאמר  אחר ׁשּבארנּו.מאמר ּכמֹו , ְְֲֲֵֶַַַַַָָ

.Î וח יבמּתֹו, על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע אחיו ּבן זר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
הרי  - לצרתּה אֹו לּה ּגט נתן אֹו חלץ, אֹו עליה, ּובא ְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָָהּגדֹול

הּקטן  על ּפסלּה אֹוזה צרתּה, על ּובא הּקטן חזר אם וכן ; ְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָ
אֹו עליה אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשהּוא האחר אחיו ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבא

ּומאמר. מאמר ּכדין עליו, נפסלה - צרתּה ְְְֲֲִִַַַָָָָָָָָעל
.‡Îיבמּתֹו על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ולא ּבן והגּדיל , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

מּפני  - ּגט וחליצה; ּגט, צריכה - מּׁשהגּדיל עליה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבא
לא  ׁשהרי לזר, להּתירּה - וחליצה ּכמאמר; ׁשהיא ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּביאתֹו
מּׁשהגּדיל, עליה ּבא ואם ּגמּור. קנין ׁשּקֹונה ּבעילה ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶָָָָָָָָנבעלה

ּבלבד. ּגט צריכה זֹו ְְֲִִֵֵַָהרי
.·Î ׁשנה עׂשרים ּבן ואחד אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָואחד

ׂשערֹות  ׁשּתי הביא כקטן]ׁשּלא סימני [שדינו ּבֹו נֹולדּו ולא ְְְְִִֵֵֵֶָָֹֹ
עקר]סריס הּספר.[מין ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָ

.‚Îשהישיאוה]קטּנה למאן[יתומה במיאון ׁשראּויה [דיה ְְְֵֶַָָָ
נישואיה] לבטל כדי ׁשּקּדּוׁשי בבעלה ּפי על אף - והחרׁשת ,ְִִֵֵֶֶֶַַַ

קּדּוׁשין  מיני ׁשני - ׁשּבארנּו ּכמֹו סֹופרים מּדברי הן:ׁשּתיהן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַ
הפקר, מנהג ּבּה ינהגּו ׁשּלא ּכדי קּדּוׁשין לּה יׁש - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹקטּנה

ּתלּויין לּה[בספק]וקּדּוׁשיה ּתּקנּו - וחרׁשת ׁשּתגּדיל. עד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
לעֹולם ּפנּויה ּתּׁשאר ׁשּלא ּכדי מדרבנן נּׂשּואין [וקידושיה ְְְִִִֵֵֶָָָֹ

אחד בלבד] מּבית הּבאֹות היבמֹות ּכל היּו אם לפיכ ,ְְִִִִֶַַַָָָָָָ
ּכּלן. את ּפֹוטרת מהן אחת ׁשל ּביאתּה - חרׁשֹות אֹו ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻקטּנֹות

.„Î מהן אחת ּביאת אין - קטּנה ואחת חרׁשת אחת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהיתה
צרתּה הּקטּנה ּפֹוטרת את מלּמדין ּתּקנתן? וכיצד ׁשּתמאן,. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּגט לּה ּכֹותב - לגרׁשּה רצה ואם החרׁשת; את אחר וכֹונס ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
לזר. ותּתר עליה, ְְֶֶַָָָָֻׁשּיבֹוא

.‰Îאֹו הּפּקחת ּביאת - חרׁשת ואחת ּפּקחת אחת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָהיתה
ּפֹוטרת  החרׁשת ּביאת ואין החרׁשת; את ּפֹוטרת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָחליצתּה,
ּוקטּנה  ּגדֹולה וכן מּדבריהן. אּלא קּדּוׁשיה ׁשאין הּפּקחת, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת
ּביאת  ואין הּקטּנה, את ּפֹוטרת חליצתּה אֹו הּגדֹולה ּביאת -ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הּגדֹולה  את ּפֹוטרת .הּקטּנה ְְֶֶֶַַַָָ
.ÂÎ,למאן הראּויֹות קטּנֹות ׁשּתיהן אחת היּו על הּיבם ּובא ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָ

את  ּפסל לא - הּׁשנּיה על אחיו אֹו הּוא ּובא וחזר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמהן,
את הראׁשֹונה  זה ויקּים ׁשּתמאן, הּׁשנּיה את מלּמדין אבל ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשּנבעל  הּקטּנה ּתחּלה.יבמּתֹו ה ְְְְְֲִִִֶַַָָָ
.ÊÎהּדין הּקטּנה,וכן על ּתחּלה הּיבם ׁשּבא וחרׁשת, ּבקטּנה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

הּקטּנה, את ּפסל  לא - החרׁשת על אחיו אֹו הּוא ּובא ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוחזר
צריכה מּביאת והחרׁשת מעּלה הּקטּנה ׁשּביאת ּגט; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ

זמן לאחר ראּויה ׁשהּקטּנה תהיה החרׁשת, [כשתגדל ְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָ
מדאורייתא] ּתחּלה.מקודשת ׁשּנבעלה הּקטּנה יקּים לפיכ ;ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

.ÁÎ אחיו אֹו הּוא ּובא וחזר החרׁשת, על ּתחּלה הּיבם ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבא
הּקטּנה  את ּומלּמדין החרׁשת; את ּפסל - הּקטּנה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָעל

ּבגט.ׁשּתמאן  יֹוצאה והחרׁשת , ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָ
.ËÎ,הּפּקחת על הּיבם ּבא חרׁשת, ואחת ּפּקחת אחת ְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָהיּו

הּפּקחת, את ּפסל לא - החרׁשת על אחיו אֹו הּוא ּובא ְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹוחזר
אֹו הּוא וחזר החרׁשת, על הּיבם ּבא ּגט. צריכה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהחרׁשת
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יֹוצאה  והחרׁשת החרׁשת, את ּפסל - הּפּקחת על ּובא ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאחיו
וחליצה.ּבגט  ּבגט והּפּקחת , ְְְֲִִֵֵַַַַָ

.Ï אחיו אֹו הּוא וחזר הּגדֹולה, על ּבא ּוקטּנה, ּגדֹולה ְְְְִַַַַָָָָָָָהיּו
את  ּומלּמדין הּגדֹולה; את ּפסל לא - הּקטּנה על ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֹּובא
אחיו  אֹו הּוא ּובא וחזר הּקטּנה, על ּבא ׁשּתמאן. ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּקטּנה

מלּמד  - הּגדֹולה הּגדֹולה,על ויקּים ׁשּתמאן; הּקטּנה את ין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ּגמּור  קנין קֹונה .ׁשּבעילתּה ְְִִֶָָָָָ

ה'תשע"ג  מרחשון כ"ב רביעי יום

ו  ¤¤ּפרק
אחים ‡. ויׁש לחליצה; אֹו ליּבּום ראּויין ׁשהן אחים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָיׁש

זּקה להן ואין לחליצה, ולא ליּבּום לא ראּויין, [קשר ׁשאינן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
ראּויין ליבמה] ׁשהן אחים ויׁש לזר. מּתרת יבמּתֹו אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻּכלל,

ליּבּום, ראּויין ׁשהן אחים ויׁש ליּבּום; ראּויין ואינן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָלחליצה,
לחליצה. ראּויין ְְֲִִֵַָָואינן

סריס ·. ּכלל: זּקה להן ׁשאין עקר]ואּלּו [מלידה]חּמה[מין ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
ונקבות]ואנּדרֹוגינֹוס זכרות סימני בו ׁשאינן [יש מּפני - ְְְְִִֵֵֶַָ

לולד הּכׁשר.[להוליד]ראּויין ׁשעת להן היתה ולא , ְְְְְִֶֶַַָָָָָֹֹ
מּפני ‚. והּקטן, והּׁשֹוטה החרׁש חֹולצין: ולא מיּבמין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹואּלּו

לעֹולם, מֹוציא אינֹו החרׁש, ּוכׁשּיּבם לחלץ. ּדעת ּבהן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאין
ּגרּוׁשיו  ואין ּגמּורה, איׁש אׁשת אֹותּה עֹוׂשה ׁשּבעילתֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָמּפני

ּגמּורין  יכֹול ּגרּוׁשין אינֹו ׁשּיּבם, אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּובן ; ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּכ ׁשּיגּדיל, עד ׁשּבארנּו.לגרׁש מֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַָ

ספק „. ׁשהיתה ּכגֹון - הּספקֹות מיּבמין: ולא חֹולצין ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹואּלּו
ּדּכא ּופצּוע - ביציו]ערוה ׁשפכה[נפצעו גידו]ּוכרּות [נכרת ְְְְֶַַָָָָ

וכׁשל; ּכחֹו ׁשּתׁשׁש ּביֹותר והּזקן הּסרּוס, מּמיני ּבהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוכּיֹוצא
סריס ּבעל -]ואם בידי היתה [שנסתרס ׁשהרי קנה, - אדם ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָ

לבֹוא  אסּור ׁשהּוא מּפני ּבגט, ּומֹוציא הּכׁשר, ׁשעת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלהן
והּטמטּום נקבות]ּבּקהל. ולא זכרות סימני לא בו חֹולץ [שאין ְְֵַַָָֻ

נקרע ואם ספק; ׁשהּוא מּפני מיּבם, זכר [נותח]ולא ונמצא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
אֹו חֹולצין אֹו - האחים ּוׁשאר מיּבם. רצה חֹולץ, רצה -ְְְִִֵֵַַָָָָָָ

ְְִַמיּבמין.
יבמֹות ‰. ויׁש ליּבּום; אֹו לחליצה ראּויֹות ׁשהן יבמֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָיׁש

ראּויֹות  ׁשהן יבמֹות ויׁש לחליצה; לא ליּבּום, ראּויֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשהן
לחליצה  לא ראּויֹות ׁשאינן יבמֹות ויׁש ליּבּום; לא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹלחליצה,

לזר. להּנׂשא ּומּתרֹות ּכלל, זּקה עליהן ואין ליּבּום, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻולא
.Â והּׁשֹוטה החרׁשת חֹולצֹות: ולא ׁשּמתיּבמֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹואּלּו

רצה  ואם ּולהבין; לקרֹות ּדעת ּבהן ׁשאין לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּקטּנה,
זה  הרי אֹותּה, ׁשּיבעל אחר ּבגט החרׁשת את לגרׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּיבם

ְֵָמגרׁש.
.Ê,והּׁשנּיֹות לאוין, אּסּורי - מתיּבמֹות ולא חֹולצֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַַָֹואּלּו

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו עׂשה, מגרׁשת,ואּסּורי ספק ׁשהיא אּׁשה וכל . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
יפּגע ׁשּמא - מתיּבמת ולא ׁשאׁשת [יכשל]חֹולצת ּבערוה, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

ׁשהיא  מי אבל ערוה. מּׁשּום עליו אסּורה ׁשּגרׁשּה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָאחיו
ּכל  ּכׁשאר היא הרי - קּדּוׁשין ּבספק לאחיו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָֻמקּדׁשת
לֹו. לחּוׁש ּדבר ּכאן ׁשאין מתיּבמת; אֹו וחֹולצת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהיבמֹות,

היבמֹות  ּכל ּכׁשאר הן הרי ועקרה, ּוזקנה החרׁש אׁשת ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוכן
ׁשעת  להן היתה ועקרה ׁשּזקנה מיּבם; רצה חֹולץ, רצה -ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ

ֶַֹהּכׁשר.
.Á אׁשת הּיּבּום: ּומן החליצה מן ּפטּורֹות ׁשהן הן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָואּלּו

חּמה  הּקטן,סריס ואׁשת הּׁשֹוטה, ואׁשת ואנּדרֹוגינֹוס, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ערוה[עקרה]ואילֹונית ׁשהיא ּומי "ולא [קרובה], ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָֹ

ואנּדרֹוגינֹוס, חּמה לסריס ּפרט - מּיׂשראל" ׁשמֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָיּמחה
הֹוא  מחּוי, הרי ׁשּׁשמם ּברּיתן, מּתחּלת לולד ראּויין ואינן יל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָ

ּפרט  - ּתלד" אׁשר הּבכֹור "והיה עצמֹו. ּבפני ּכמין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָהן
תהיה  "לא ּברּיתּה. מּתחּלת לולד ראּויה ׁשאינּה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלאילֹונית,
להן  ׁשאין מּפני וקטן, ׁשֹוטה לאׁשת ּפרט - הּמת" ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאׁשת
לֹו ׁשאין לערוה, ּפרט - לאּׁשה" לֹו "ּולקחּה ּכלל. ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָאיׁשּות

לּקּוחין. ִִָּבּה
.Ëיבמּה על ערוה ׁשהיא יבמה שלה]ּכיצד? יבם ּכגֹון [- , ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ

ּפטּורה  זֹו הרי - ּבּתּה אֹו אּמּה, אֹו אׁשּתֹו, אחֹות ְְְֲֲִִִֵֶָָָָָׁשהיתה
ׁשּנאמר: ּכלל, זּקה עליה לֹו ואין הּיּבּום, ּומן החליצה ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמן
וקּדּוׁשין  ללּקּוחין ׁשראּויה מי - ויּבמּה" לאּׁשה לֹו ְְְְְְְִִִִִִִֶָָָָָ"ּולקחּה

לּיבם. זקּוקה ׁשהיא היא ּבּה, ְְִִִֶַָָָָּתֹופסין
.È אּסּור אֹו לאו, אּסּור יבמּה על אסּורה היבמה ְְְֲִִַַָָָָָָָָהיתה

מתיּבמת. ולא חֹולצת זֹו הרי - ׁשנּיה ׁשהיתה אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹעׂשה,
הֹואיל  לּקּוחין; ּבּה ׁשּיׁש מּפני חליצה? צריכה מה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָָָָּומּפני
היה  הּדין ּומן לּיבם. זקּוקֹות הן הרי ּבהן, ּתֹופסין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָוקּדּוׁשין
מֹוצא  ׁשאּתה מקֹום וכל עׂשה, מצות ׁשהּיּבּום ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּיתיּבמּו,
אבל  תעׂשה; לא את וידחה עׂשה יבֹוא תעׂשה, ולא ְְְֲֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹעׂשה
ּגזרה  - ׁשנּיֹות ולא לאוין חּיבי יתיּבמּו ׁשּלא ּגזרּו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹחכמים
ׁשם  ואין אסּורה ּביאתּה והרי ׁשנּיה, ּביאה עליה יבֹוא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָׁשּמא
,לפיכ ּבלבד. ראׁשֹונה ּביאה אּלא עׂשה מצות ׁשאין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמצוה,
עׂשה, מּׁשּום אֹו לאו מּׁשּום האסּורה יבמּתֹו ּובעל עבר ְְֲֲִִִִֵַַָָָָָאם

ׁשנּיה לֹומר צרי מדרבנן]ואין ערווה קנה [היינו זה הרי - ְְֲִִֵֵֶַָָָָ
לזר, מּתרֹות צרֹותיה וכל והיא ּבגט; ּומֹוציאּה ּגמּור, ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָֻקנין

נפטרּו. ְְֲִֵֶׁשהרי
.‡È ּגדֹול ּכהן עליה ּובא הּנּׂשּואין, מן אלמנה ׁשהיא ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹויבמה

עׂשה ׁשאין צרתּה, נפטרה לא יבום]- לא [מצות את ּדֹוחה ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ
ועׂשה לכה"ג]תע ׂשה אלמנה מן [איסור קנה ולא והֹואיל , ְְֲֲִִֵֶַַָָֹ

ׁשּתחלץ. עד לזר צרתּה הּתרה לא ּגמּור, קנין ְְְְִֶַַַָָָָָָָָֹֹֻהּתֹורה
.·È טעה אֹו ׁשעבר ּכגֹון ּבעלּה, על ערוה היבמה ְְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָָהיתה

זֹו אין - אחיו לפני ונפלה מאביו, אחֹותֹו [נחשבת]ולקח ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ
המת]אׁשּתֹו ּבת [של לא ואינּה ּבּה, ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין , ְְְִִִִֵֵֶַָָֹ

אֹו חֹולצת צרה, לּה היתה ואם חליצה; ּבת ולא ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹיּבּום
לּיבם, מּתרת הּבעל על ערוה ׁשהיא זֹו היתה ואם ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמתיּבמת.

ּבידֹו. הרׁשּות - צרתּה ּוליּבם אֹותּה לּׂשא הּיבם ְְְְִֵַַָָָָָָָָָָָורצה
.‚È מּׁשּום אֹו לאו, מּׁשּום ּבעלּה על אסּורה היבמה ְְֲֲִִַַַָָָָָָָהיתה

הּיבם עׂשה  על אסּורה היתה ולא לּבעל, ׁשנּיה ׁשהיתה אֹו , ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ
מּמחזיר  חּוץ לּיבם; מּתרת זֹו הרי - הּצדדים מאּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻמּצד
וכן  מתיּבמת. ולא חֹולצת ׁשהיא - ומת מּׁשּנּׂשאת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּגרּוׁשתֹו
ּבעלּה על ערוה ספק אֹו הּיבם, על ערוה ספק ׁשהיא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיבמה
אּׁשה  ׁשּקּדׁש מי ,לפיכ מתיּבמת. ולא חֹולצת זֹו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

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



פט dvilge meai zekld - oeygxn a"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

יֹוצאה  והחרׁשת החרׁשת, את ּפסל - הּפּקחת על ּובא ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאחיו
וחליצה.ּבגט  ּבגט והּפּקחת , ְְְֲִִֵֵַַַַָ

.Ï אחיו אֹו הּוא וחזר הּגדֹולה, על ּבא ּוקטּנה, ּגדֹולה ְְְְִַַַַָָָָָָָהיּו
את  ּומלּמדין הּגדֹולה; את ּפסל לא - הּקטּנה על ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֹּובא
אחיו  אֹו הּוא ּובא וחזר הּקטּנה, על ּבא ׁשּתמאן. ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּקטּנה

מלּמד  - הּגדֹולה הּגדֹולה,על ויקּים ׁשּתמאן; הּקטּנה את ין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ּגמּור  קנין קֹונה .ׁשּבעילתּה ְְִִֶָָָָָ

ה'תשע"ג  מרחשון כ"ב רביעי יום

ו  ¤¤ּפרק
אחים ‡. ויׁש לחליצה; אֹו ליּבּום ראּויין ׁשהן אחים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָיׁש

זּקה להן ואין לחליצה, ולא ליּבּום לא ראּויין, [קשר ׁשאינן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
ראּויין ליבמה] ׁשהן אחים ויׁש לזר. מּתרת יבמּתֹו אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻּכלל,

ליּבּום, ראּויין ׁשהן אחים ויׁש ליּבּום; ראּויין ואינן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָלחליצה,
לחליצה. ראּויין ְְֲִִֵַָָואינן

סריס ·. ּכלל: זּקה להן ׁשאין עקר]ואּלּו [מלידה]חּמה[מין ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
ונקבות]ואנּדרֹוגינֹוס זכרות סימני בו ׁשאינן [יש מּפני - ְְְְִִֵֵֶַָ

לולד הּכׁשר.[להוליד]ראּויין ׁשעת להן היתה ולא , ְְְְְִֶֶַַָָָָָֹֹ
מּפני ‚. והּקטן, והּׁשֹוטה החרׁש חֹולצין: ולא מיּבמין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹואּלּו

לעֹולם, מֹוציא אינֹו החרׁש, ּוכׁשּיּבם לחלץ. ּדעת ּבהן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאין
ּגרּוׁשיו  ואין ּגמּורה, איׁש אׁשת אֹותּה עֹוׂשה ׁשּבעילתֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָמּפני

ּגמּורין  יכֹול ּגרּוׁשין אינֹו ׁשּיּבם, אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּובן ; ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּכ ׁשּיגּדיל, עד ׁשּבארנּו.לגרׁש מֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַָ

ספק „. ׁשהיתה ּכגֹון - הּספקֹות מיּבמין: ולא חֹולצין ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹואּלּו
ּדּכא ּופצּוע - ביציו]ערוה ׁשפכה[נפצעו גידו]ּוכרּות [נכרת ְְְְֶַַָָָָ

וכׁשל; ּכחֹו ׁשּתׁשׁש ּביֹותר והּזקן הּסרּוס, מּמיני ּבהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוכּיֹוצא
סריס ּבעל -]ואם בידי היתה [שנסתרס ׁשהרי קנה, - אדם ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָ

לבֹוא  אסּור ׁשהּוא מּפני ּבגט, ּומֹוציא הּכׁשר, ׁשעת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלהן
והּטמטּום נקבות]ּבּקהל. ולא זכרות סימני לא בו חֹולץ [שאין ְְֵַַָָֻ

נקרע ואם ספק; ׁשהּוא מּפני מיּבם, זכר [נותח]ולא ונמצא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
אֹו חֹולצין אֹו - האחים ּוׁשאר מיּבם. רצה חֹולץ, רצה -ְְְִִֵֵַַָָָָָָ

ְְִַמיּבמין.
יבמֹות ‰. ויׁש ליּבּום; אֹו לחליצה ראּויֹות ׁשהן יבמֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָיׁש

ראּויֹות  ׁשהן יבמֹות ויׁש לחליצה; לא ליּבּום, ראּויֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשהן
לחליצה  לא ראּויֹות ׁשאינן יבמֹות ויׁש ליּבּום; לא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹלחליצה,

לזר. להּנׂשא ּומּתרֹות ּכלל, זּקה עליהן ואין ליּבּום, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻולא
.Â והּׁשֹוטה החרׁשת חֹולצֹות: ולא ׁשּמתיּבמֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹואּלּו

רצה  ואם ּולהבין; לקרֹות ּדעת ּבהן ׁשאין לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּקטּנה,
זה  הרי אֹותּה, ׁשּיבעל אחר ּבגט החרׁשת את לגרׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּיבם

ְֵָמגרׁש.
.Ê,והּׁשנּיֹות לאוין, אּסּורי - מתיּבמֹות ולא חֹולצֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַַָֹואּלּו

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו עׂשה, מגרׁשת,ואּסּורי ספק ׁשהיא אּׁשה וכל . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
יפּגע ׁשּמא - מתיּבמת ולא ׁשאׁשת [יכשל]חֹולצת ּבערוה, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

ׁשהיא  מי אבל ערוה. מּׁשּום עליו אסּורה ׁשּגרׁשּה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָאחיו
ּכל  ּכׁשאר היא הרי - קּדּוׁשין ּבספק לאחיו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָֻמקּדׁשת
לֹו. לחּוׁש ּדבר ּכאן ׁשאין מתיּבמת; אֹו וחֹולצת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהיבמֹות,

היבמֹות  ּכל ּכׁשאר הן הרי ועקרה, ּוזקנה החרׁש אׁשת ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוכן
ׁשעת  להן היתה ועקרה ׁשּזקנה מיּבם; רצה חֹולץ, רצה -ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ

ֶַֹהּכׁשר.
.Á אׁשת הּיּבּום: ּומן החליצה מן ּפטּורֹות ׁשהן הן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָואּלּו

חּמה  הּקטן,סריס ואׁשת הּׁשֹוטה, ואׁשת ואנּדרֹוגינֹוס, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ערוה[עקרה]ואילֹונית ׁשהיא ּומי "ולא [קרובה], ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָֹ

ואנּדרֹוגינֹוס, חּמה לסריס ּפרט - מּיׂשראל" ׁשמֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָיּמחה
הֹוא  מחּוי, הרי ׁשּׁשמם ּברּיתן, מּתחּלת לולד ראּויין ואינן יל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָ

ּפרט  - ּתלד" אׁשר הּבכֹור "והיה עצמֹו. ּבפני ּכמין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָהן
תהיה  "לא ּברּיתּה. מּתחּלת לולד ראּויה ׁשאינּה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלאילֹונית,
להן  ׁשאין מּפני וקטן, ׁשֹוטה לאׁשת ּפרט - הּמת" ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאׁשת
לֹו ׁשאין לערוה, ּפרט - לאּׁשה" לֹו "ּולקחּה ּכלל. ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָאיׁשּות

לּקּוחין. ִִָּבּה
.Ëיבמּה על ערוה ׁשהיא יבמה שלה]ּכיצד? יבם ּכגֹון [- , ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ

ּפטּורה  זֹו הרי - ּבּתּה אֹו אּמּה, אֹו אׁשּתֹו, אחֹות ְְְֲֲִִִֵֶָָָָָׁשהיתה
ׁשּנאמר: ּכלל, זּקה עליה לֹו ואין הּיּבּום, ּומן החליצה ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמן
וקּדּוׁשין  ללּקּוחין ׁשראּויה מי - ויּבמּה" לאּׁשה לֹו ְְְְְְְִִִִִִִֶָָָָָ"ּולקחּה

לּיבם. זקּוקה ׁשהיא היא ּבּה, ְְִִִֶַָָָָּתֹופסין
.È אּסּור אֹו לאו, אּסּור יבמּה על אסּורה היבמה ְְְֲִִַַָָָָָָָָהיתה

מתיּבמת. ולא חֹולצת זֹו הרי - ׁשנּיה ׁשהיתה אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹעׂשה,
הֹואיל  לּקּוחין; ּבּה ׁשּיׁש מּפני חליצה? צריכה מה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָָָָּומּפני
היה  הּדין ּומן לּיבם. זקּוקֹות הן הרי ּבהן, ּתֹופסין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָוקּדּוׁשין
מֹוצא  ׁשאּתה מקֹום וכל עׂשה, מצות ׁשהּיּבּום ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּיתיּבמּו,
אבל  תעׂשה; לא את וידחה עׂשה יבֹוא תעׂשה, ולא ְְְֲֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹעׂשה
ּגזרה  - ׁשנּיֹות ולא לאוין חּיבי יתיּבמּו ׁשּלא ּגזרּו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹחכמים
ׁשם  ואין אסּורה ּביאתּה והרי ׁשנּיה, ּביאה עליה יבֹוא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָׁשּמא
,לפיכ ּבלבד. ראׁשֹונה ּביאה אּלא עׂשה מצות ׁשאין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמצוה,
עׂשה, מּׁשּום אֹו לאו מּׁשּום האסּורה יבמּתֹו ּובעל עבר ְְֲֲִִִִֵַַָָָָָאם

ׁשנּיה לֹומר צרי מדרבנן]ואין ערווה קנה [היינו זה הרי - ְְֲִִֵֵֶַָָָָ
לזר, מּתרֹות צרֹותיה וכל והיא ּבגט; ּומֹוציאּה ּגמּור, ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָֻקנין

נפטרּו. ְְֲִֵֶׁשהרי
.‡È ּגדֹול ּכהן עליה ּובא הּנּׂשּואין, מן אלמנה ׁשהיא ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹויבמה

עׂשה ׁשאין צרתּה, נפטרה לא יבום]- לא [מצות את ּדֹוחה ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ
ועׂשה לכה"ג]תע ׂשה אלמנה מן [איסור קנה ולא והֹואיל , ְְֲֲִִֵֶַַָָֹ

ׁשּתחלץ. עד לזר צרתּה הּתרה לא ּגמּור, קנין ְְְְִֶַַַָָָָָָָָֹֹֻהּתֹורה
.·È טעה אֹו ׁשעבר ּכגֹון ּבעלּה, על ערוה היבמה ְְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָָהיתה

זֹו אין - אחיו לפני ונפלה מאביו, אחֹותֹו [נחשבת]ולקח ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ
המת]אׁשּתֹו ּבת [של לא ואינּה ּבּה, ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין , ְְְִִִִֵֵֶַָָֹ

אֹו חֹולצת צרה, לּה היתה ואם חליצה; ּבת ולא ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹיּבּום
לּיבם, מּתרת הּבעל על ערוה ׁשהיא זֹו היתה ואם ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמתיּבמת.

ּבידֹו. הרׁשּות - צרתּה ּוליּבם אֹותּה לּׂשא הּיבם ְְְְִֵַַָָָָָָָָָָָורצה
.‚È מּׁשּום אֹו לאו, מּׁשּום ּבעלּה על אסּורה היבמה ְְֲֲִִַַַָָָָָָָהיתה

הּיבם עׂשה  על אסּורה היתה ולא לּבעל, ׁשנּיה ׁשהיתה אֹו , ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ
מּמחזיר  חּוץ לּיבם; מּתרת זֹו הרי - הּצדדים מאּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻמּצד
וכן  מתיּבמת. ולא חֹולצת ׁשהיא - ומת מּׁשּנּׂשאת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּגרּוׁשתֹו
ּבעלּה על ערוה ספק אֹו הּיבם, על ערוה ספק ׁשהיא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיבמה
אּׁשה  ׁשּקּדׁש מי ,לפיכ מתיּבמת. ולא חֹולצת זֹו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

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



dvilgeצ meai zekld - oeygxn a"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אחֹותּה, נֹוׂשא ׁשהיה אחיו מת ּכ ואחר קּדּוׁשין, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבספק
חֹולצת  זֹו הרי - אׁשּתֹו אחֹות ספק ׁשהיא ליּבּום לֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָונפלה
ּוׁשּתיהן  מּספק. ּבגט אׁשּתֹו את ּומֹוציא מתיּבמת; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹולא
וארּוסתֹו, ערוה; ספק ׁשהיא מּפני יבמּתֹו, עליו: ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָאסּורֹות
ּכמֹו ּכׁשנּיה, ׁשהיא חלּוצתֹו, קרֹובת ספק ׁשהיא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָמּפני

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.„È עליו אסּורה האחת נׁשים, ׁשּתי והּניח אחיו ׁשּמת ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמי

ּפטּורה  ׁשהערוה ּכׁשם - ערוה אינּה והּׁשנּיה ערוה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמּׁשּום
לֹו נפלה ולא ּפטּורה; צרתּה ּכ הּיּבּום, ּומן החליצה ְְְֲִִִִַַָָָָָָָָֹמן
ּבית  את יבנה לא "אׁשר ׁשּנאמר: ּכלל, זה ּבית על ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹזּקה
ׁשּיׁש הּוא ׁשּירצה, מהן ּבאיזֹו לּקּוחין לֹו ׁשּיׁש ּבית - ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָאחיו"
אין  ׁשהרי לבנֹותֹו, יכֹול אינֹו ׁשּמקצתֹו ּובית זּקה; עליו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלֹו
מּתר. ׁשהּוא מקצתֹו אפּלּו ּבֹונה אינֹו - לּקּוחין ּבֹו ְֲִִִִֵֶֶָָֻלֹו
ׁשהרי  - אחיו אׁשת מּׁשּום עליו ערוה הערוה צרת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָונמצאת

זּקה. עליה לֹו ִֵֶָָָאין
.ÂË על ערוה האחת נׁשים, ׁשּתי והּניח ׁשּמת ראּובן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלפיכ

ּבית  על זּקה לׁשמעֹון אין - ללוי ראּויֹות ּוׁשּתיהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָׁשמעֹון
ׁשהיא  מהן האחת לוי יּבם לוי; זּקת ּתחת ׁשּתיהן והרי ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָזה,
לוי  ּומת אחרת, אּׁשה לֹו והיתה ׁשמעֹון, ׁשל ערוה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָצרת
החליצה  מן ּפטּורֹות ׁשּתיהן - ׁשמעֹון לפני ׁשּתיהן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָונפלּו
ערוה; צרת ׁשהיתה מּפני האחת, מּׁשמעֹון: הּיּבּום ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּומן
סֹוף  עד צרתּה ּבצרת הּדין וכן צרתּה. ׁשהיא מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהּׁשנּיה,
אח  אׁשת ּבאּסּור זּקה, עליה לֹו ׁשאין אּׁשה ׁשּכל - ְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָהעֹולם

לעֹולם  .עֹומדת ְֶֶָ
.ÊËּבעֹולמֹו היה ׁשּלא אחיו אׁשת שמת]וכן אחר ,[שנולד ְְִֵֵֶֶָָָָֹ

יחּדו", אחים יׁשבּו "ּכי ׁשּנאמר: - זּקה עליה לֹו ואין ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהֹואיל
יׁשיבה  ּביניהן היתה לא ואם ּבעֹולם. ׁשניהן ׁשּיׁשבּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹעד
ּופֹוטרת  אח, אׁשת מּׁשּום לעֹולם עליו ערוה זֹו הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּבעֹולם

ָָָצרתּה.
.ÊÈ,ׁשמעֹון לפני ונפלה אּׁשה, והּניח ׁשּמת ראּובן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד?

ׁשמעֹון  ׁשּיּבם קדם ׁשּנֹולד ּבין לוי, נֹולד ראּובן ׁשּמת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹואחר
ראּובן  ראּובן אׁשת אׁשת הרי - ׁשּיּבמּה אחר ׁשּנֹולד ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

זֹו ונפלה ׁשמעֹון מת אם לפיכ לעֹולם; לוי על ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָערוה
הּיּבּום. ּומן החליצה מן ּפטּורֹות ׁשּתיהן - לוי לפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוצרתּה

.ÁÈ מ ׁשמעֹון קודם אמרעׂשה חכמים כתקנת כסף [קידושי ְֲִַָָָ
הרי יבום] - אֹותּה ׁשּיכנס קדם ּומת ראּובן, אׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹֹּביבמּתֹו

ּביבמה  קֹונה הּמאמר ׁשאין מיּבם; ולא לצרתּה, חֹולץ ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלוי
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגמּור, ְְְִֵֶַָָקנין

.ËÈ קדם ּומת ּובעדים, ּברצֹון ּבעלּה ּתחת ׁשּזנת ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאּׁשה
החליצה  מן ּפטּורה היא הרי - יבם לפני ונפלה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשּיגרׁשּנה,
מּפני  הּיבם; על ערוה היתה ּכאּלּו צרתּה, וכן הּיּבּום ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּומן

ּכעריֹות  ּבּה ּכתּובה אבל ׁשּטמאה נטמאה". "והיא ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֻ
עימו]ׂשֹוטה ונסתרה פלוני עם תיסתר שלא בעלה לה [שקינא ָ

הּמרים מי ׁשּיׁשקּנה קדם ּבעלּה זינתה]ׁשּמת אם ,[הבודקים ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשתּיה ּבת ׁשאינּה ארוסה]אֹו הרי [כגון - ּגרּוׁשין ּבת אּלא ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

צרתּה הרי - צרה לּה היתה ואם מתיּבמת; ולא חֹולצת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹזֹו
מתיּבמת. אֹו וחֹולצת ְְִֶֶֶֶֶֶַֻמּתרת,

.Î מהן האחת ׁשהיתה אחד, מּבית הּבאֹות יבמֹות ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוכן
עׂשה  מחּיבי אֹו לאוין, מחּיבי אֹו הּיבם, על אֹוׁשנּיה , ְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָ

מתיּבמת.[עקרה]אילֹונית אֹו וחֹולצת מּתרת, צרתּה הרי - ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ
ח  אחֹות והלכה ליבמּתֹו, החֹולץ אּמּה,אבל אֹו לּוצתֹו, ְְְֲֲֲִִִֵַָָָָָ

ונפלּו ּומת אחרת, אּׁשה ולֹו לאחיו, ונּׂשאת ּבהן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
ּכ עליו, אסּורה חלּוצתֹו ׁשּקרֹובת ּכׁשם - לפניו ְְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּתיהן
ולא  וחֹולצֹות לֹו, ּכׁשנּיֹות ׁשּתיהן והרי אסּורה; ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹצרתּה
מּפני  חלּוצתֹו? קרֹובת צרת אסרּו מה ּומּפני ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָמתיּבמֹות.

חלּוצתֹו ּבצרת נשא]ׁשּמתחּלפת חלוצתו צרת .[ויאמרו ְְֲִֶֶֶַַָָ
.‡Î ערוה מהן ׁשהאחת אחד, מּבית הּבאֹות יבמֹות ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתי

אֹו וחֹולצת מּתרת, צרתּה - אילֹונית הערוה והרי הּיבם, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻעל
ּכמֹו זֹו הרי - יּבּום ּבת אינּה והאילֹונית הֹואיל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמתיּבמת:

ּבלבד  צרתּה על זּקתֹו ונפלה אחיו ׁשאינּה, ּגרׁש אם וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
ּבֹו מאנה אֹו הערוה לבטל את במיאון לה שדי קטנה, [שהיתה ְֲֵֶֶָָָ

מת נישואיה] ּכ ואחר ּבעלּה, ּבחּיי ׁשּמתה אֹו ׁשּימּות, ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹקדם
ואין  מתיּבמת; אֹו וחֹולצת מּתרת, צרתּה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻאחיו
ּתאסר  אחת, ׁשעה לערוה צרה ונעׂשית 'הֹואיל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָאֹומרין:
ּבׁשעת  ערוה צרת ׁשּתהיה עד אסּורה, הּצרה ׁשאין ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלעֹולם',

ליּבּום. ְְִִָנפילה
.·Î ׁשּמת לאחיו מקּדׁשת הּיבם על ערוה ׁשהיא זֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻהיתה

ּבספק  מּמּנּו מגרׁשת אֹו ׁשהיתהּבספק, אֹו קטּנה [הערוה], ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשּמאנה  ּפי על אף ּבחּייו, ּבאחיו מאנה ולא למאן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹהראּויה

מתיּבמת. ולא חֹולצת צרתּה - ְְִֶֶֶֶַַָָָָָֹּבּיבם
.‚Î נמצאת ּכ ואחר לאחר, ונּׂשאת הערוה צרת ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהלכה

- אילֹונית ּגט הערוה ּוצריכה ּומיבמּה; מּבעלּה הּצרה ּתצא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
לּׁשּוק  להּתירּה ּכדי מיבמּה וחליצה העולם]מּבעלּה .[לכל ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָ

.„Î,אילֹונית ׁשהערוה ׁשּדּמּו מּפני הּצרה ׁשּיּבם ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיבם
והּולד  ּבגט, מיבמּה ּתצא - אילֹונית ׁשאינּה הערוה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָונמצאת

.ממזר  ְֵַ
.‰Î ואחד אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשלׁשה

מּבעלי  אחד מת ּכ ואחר נכרית, הּנׂשּוי מת - נכרית ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָנׂשּוי
ׁשהיא  מּפני מתיּבמת, ולא חֹולצת הּנכרית הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאחיֹות
אּלא  עֹוד, ולא אחרֹון. ׁשּמת אחיו ּבזּקת אׁשּתֹו, אחֹות ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹצרת
ׁשּמת  אחר אׁשּתֹו את אחיֹות מּבעלי האחד גרׁש ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאפּלּו
ולא  חֹולצת הּנכרית הרי - המגרׁש ּומת נכרית, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּנׂשּוי
ׁשעה  ּבזּקה אׁשּתֹו אחֹות צרת ונעׂשית הֹואיל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָמתיּבמת,
לא  ואפּלּו אֹותּה ליּבם יבֹואּו ׁשּמא ּתתיּבם, ׁשאם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאחת;

אׁשּתֹו את אחרֹון ׁשּמת זה .גרׁש ְֲִֵֵֵֶֶֶַ
.ÂÎ ערוה צרת ׁשהרי ּבנּׂשּואין, זה ּדבר גזרּו לא מה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּומּפני

לּיבם, מּתרת צרתּה - ומת הערוה את ּגרׁש אם ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻּבנּׂשּואין,
לּכל, ידּוע ּבנּׂשּואין הערוה צרת ׁשאּסּור מּפני ׁשּבארנּו? ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכמֹו
צרת  ואּסּור הערוה ; ּגרׁש לא אם הּצרה להּתיר ּבאין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹואינן

ידּוע  אינֹו ּבזּקה לא ערוה ואפּלּו הּצרה להּתיר ּובאין לּכל, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ
הערוה. ְְְִֶָָָָנתּגרׁשה

.ÊÎ אחד ׁשלׁשה ּומת נכרּיֹות, נׁשים ׁשלׁש נׂשּואין אחים ְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹ
מאמר הּׁשני ועׂשה כסף]מהן, קדם [קידושי ּומת  ּביבמ ּתֹו, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ולא  חֹולצֹות אּלּו הרי - הּיבם לפני ׁשּתיהן ונפלּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹׁשּיכנס,
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יבמין, ׁשני זּקת עליה הּמאמר ׁשּבעלת מּפני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמתיּבמֹות;
ואמרּו: חכמים ודרׁשּו מתים; ׁשני אׁשת היא ּכאּלּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָונמצאת
ׁשעליה  אּׁשה ּכל ,לפיכ מתים. ׁשני אׁשת לא הּמת", ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ"אׁשת
ואּסּורן  צרתּה; וכן מתיּבמת, ולא חֹולצת יבמין, ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹזּקת

סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי
.ÁÎ ׁשני זּקת ׁשעליה הּמאמר לבעלת יחלץ לא מה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּומּפני

יבמֹות  'ׁשּתי יאמרּו: ׁשּלא ּגזרה, צרתּה? וייּבם ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹיבמין,
ּולפיכ מתיּבמת'; ואחת חֹולצת אחת אחד, מּבית ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּבאֹות

צרתּה אף .אסרּו ְַָָָָ
.ËÎ חזרה - ומת למאמרֹו, ּגט ונתן ּביבמּתֹו, מאמר ְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָעׂשה

ּבּטלֹו הרי ׁשאסרּה ׁשהּמאמר הגט]להּתרּה, ורצה [ע"י ; ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מיּבם. רצה לּה, ְֵֵַָָָחֹולץ

.Ï ּכׁשהּוא ּומת יבמּתֹו, על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבן
חֹולצת  זֹו הרי - הּגדֹול אחיו לפני ׁשנּיה ּפעם ונפלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקטן,
ּכמֹו הּגדֹול, מן ּכמאמר ּתׁשע ּבן ׁשּביאת מתיּבמת; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹולא

יבמין.ׁשּבארנּו ׁשני זּקת עליה ונמצא , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
.‡Ï ׁשּנתקּדׁשה חֹורין, ּבת וחציּה ׁשפחה ׁשחציּה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמי

ׁשניהם  ּומתּו לׁשמעֹון, ונתקּדׁשה וחזרה ונׁשּתחררה, ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָלראּובן
ראּובן  קּדּוׁשי אם מתים; ׁשני אׁשת ואינּה ללוי, מתיּבמת -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָ
ׁשמעֹון  קּדּוׁשי ואם ּכלּום; ׁשמעֹון קּדּוׁשי אין ְְְְִִִִִִִֵֵֵקּדּוׁשין,

ּכלּום  ראּובן קּדּוׁשי אין .קּדּוׁשין, ְְִִִֵֵֵ

ה'תשע"ג  מרחשון כ"ג חמישי יום

ז  ¤¤ּפרק
ולא ‡. ׁשניהן, ּומתּו אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין האחים מן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשנים

ליּבם  אפׁשר ואי הֹואיל - ראׁשֹון מת מהן איזה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָנֹודע
זּקה והרי היבם]ׁשּתיהן, וקשר -[רשות ׁשּתיהן על נפלה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָ

מהן  אחת היתה ואפּלּו מתיּבמֹות; ולא חֹולצֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּתיהן
ׁשנּיה מּׁשּום הּיבם על מדרבנן]אסּורה מחּיבי [ערווה אֹו , ְֲִִֵֵַַַָָָָָ

מתיּבמֹות. ולא חֹולצֹות אּלּו הרי - לאוין מחּיבי אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָֹעׂשה,
אם  ׁשהיתה ּכגֹון עליו, ערוה מהן אחת היתה אם ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאבל
רצה  חֹולץ ורצה לֹו, מּתרת אחֹותּה הרי - ּבּתּה אֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָֻאׁשּתֹו,
על  זּקה ׁשאין ׁשּתיהן, על זּקתֹו נפלה לא ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמיּבם;

ְֶָָהערוה.
ערוה,·. מּׁשּום זה יבם על אסּורה מהן אחת ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָהיתה

לזה  האסּורה - ערוה מּׁשּום הּׁשני הּיבם על אסּורה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהאחרת
זּקת  נפלה ׁשהרי לאחיו, מּתרת לזה והאסּורה לאחיו, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻֻמּתרת
הּמּתרת  לזֹו חֹולץ ורצה ּבלבד; לֹו הּמּתרת על מהן אח ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻּכל

מיּבם  רצה .לֹו, ְֵַָָ
מת ‚. ּכ ואחר ליּבּום, אׁשּתֹו ונפלה האחין, מן אחד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָמת

והרי  ליּבּום, הראׁשֹונה אחֹות ׁשהיא אׁשּתֹו ונפלה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָׁשני,
מתיּבמֹות  ולא חֹולצֹות ׁשּתיהן - קּימֹות ּכמֹוׁשּתיהן , ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָֹ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
אֹו„. וחֹולצת להּתרּה, הראׁשֹונה חזרה - האחרֹונה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמתה

עֹומדת, ּבאּסּורּה האחרֹונה הרי - הראׁשֹונה מתה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמתיּבמת.

ּבׁשעת  ליּבּום ראּויה היתה לא ׁשהרי מתיּבמת: ולא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹוחֹולצת
-נפילתּה לאחרֹונה וחלץ האחים מן אחד קדם אם וכן . ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשאסרה  הּזּקה ׁשהרי האחים; לׁשאר הראׁשֹונה ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻהּתרה
ּבחליצתֹו. אחיו הסירּה ֱֲִִִַָָָָאֹותּה,

ויּבם ‰. וקדם מהן, אחד על ערוה הראׁשֹונה היתה אם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוכן
לׁשאר  הראׁשֹונה הּתרה - לֹו מּתרת ׁשהיא האחרֹונה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻֻאת
נתיּבמה  עליהם, אֹותּה ׁשאסרה האחרֹונה ׁשהרי ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהאחים;
אחד  על ׁשאסּורה היא האחרֹונה היתה אם אבל לּה. ְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָֻלּמּתר

לראׁשֹונה  מיּבם הּוא הרי ערוה, מּׁשּום ּבלבד ּוׁשאר מהן . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשּבארנּו; ּכמֹו מיּבמין ולא וחֹולצין ּבׁשּתיהן, אסּורין ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹהאחים
מּידן. מֹוציאין האחיֹות, מן אחת אחד ּכל וכנסּו קדמּו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָואם

.Â אחד מת אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשלׁשה
מאמר ּביבמּתֹו הּׁשליׁשי ועׂשה אחיֹות, בכסף מּבעלי [קידשה ְְְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָ

היבום] לפני חכמים הּׁשני,כתקנת האחֹות ּבעל מת ּכ ואחר ,ְִֵֵַַַַַָָָ
נֹותן  זה הרי - הּׁשליׁשי האח לפני הּׁשנּיה האחֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָונפלה
האחרֹונה, לאחֹותּה וחֹולץ לּה, וחֹולץ הּמאמר לבעלת ְְְֲֲֲֲֵֵֵַַַַַַָָָָָּגט

לזר. להּתירן ְְְִֵַָָּכדי
.Êונפלּו אחרת, אּׁשה לֹו והיתה הּמאמר, ׁשעׂשה זה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמת

מן  ּפטּורה הּמאמר ּבעלת - האחֹות ּבעל לפני ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּתיהן
והאּׁשה  אׁשּתֹו; אחֹות היא ׁשהרי הּיּבּום, ּומן ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָהחליצה
קנין  קֹונה הּמאמר ׁשאין מתיּבמת, ולא חֹולצת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהאחרת,

הּצרה  את ׁשּיפטר עד .ּגמּור ְִֶֶַַָָָֹ
.Á:לֹו אֹומרין - יבמּתֹו אחֹות ׁשּקּדׁש היבמין מן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָאחד

אֹו ,אחי ׁשּייּבם עד ּתּׂשאּנה ואל ּתגרׁשּנה ואל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ'המּתן
יּבמּה, אֹו אחיו, לּה חלץ לכּלכם'. הּזקּוקה זֹו ליבמה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֻיחלץ,
ּכּלם  אחיו מתּו ארּוסתֹו; יכנס זה הרי - היבמה ׁשּמתה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאֹו
מתה  ואם ּבחליצה. ויבמּתֹו ּבגט, ארּוסתֹו את מֹוציא -ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָ
לאחר  ׁשּמתה ּבין האחים מיתת קדם ׁשּמתה ּבין ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹארּוסתֹו,

חֹולץ  רצה מיּבם ורצה להּתרּה, היבמה חזרה - .מיתתן ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָ
.Ë לכל ויׁש אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשלׁשה

ונפלּו האחיֹות, את הּנׂשּואין ּומתּו צרה, מּׁשּתיהן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחת
אחיֹות; נפטרּו לּצרֹות, חלץ אם - ליּבּום וצרֹותיהן ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָהאחיֹות
ׁשּיחלצּו עד צרֹותיהן נפטרּו לא לאחיֹות, חלץ אם ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹאבל

מעּלה ׁשאינּה חליצה אחיֹות ׁשחליצת מּפני [כי הּצרֹות; ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
להתייבם] ראויות ּפֹוטרת אינן אינּה מעּלה ׁשאינּה וחליצה ,ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּצרה, ְְֵֶֶַַָָאת
.È,אחד מּבית הּבאֹות יבמֹות ּבׁשּתי הּדין ׁשּכ לי, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָויראה

אֹו ּבּה, וכּיֹוצא ׁשנּיה מּׁשּום יבמּה על אסּורה מהן ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָוהאחת
לאסּורה  חלץ ׁשאם - עׂשה מחּיבי אֹו לאוין, ֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמחּיבי

פחותה] הּתרה [שחליצתה לּצרה, חלץ צרתּה; הּתרה לא ,ְְַַָָָָָָָָֹֻֻ
ֲָָהאסּורה.

.‡È והּׁשליׁשי אחיֹות, ׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשלׁשה
את  נכרית הּנׂשּוי ויּבם אחיֹות, מּבעלי אחד מת נכרית, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָנׂשּוי
מת  ּכ ואחר ׁשני, ׁשל אׁשּתֹו מתה ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאׁשּתֹו,
הרי  - אּׁשה לֹו ׁשאין הּׁשני לפני נׁשיו ׁשּתי ונפלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּׁשליׁשי,
ׁשהיתה  מּפני האחת, הּיּבּום: ּומן החליצה מן ּפטּורֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאּלּו
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יבמין, ׁשני זּקת עליה הּמאמר ׁשּבעלת מּפני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמתיּבמֹות;
ואמרּו: חכמים ודרׁשּו מתים; ׁשני אׁשת היא ּכאּלּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָונמצאת
ׁשעליה  אּׁשה ּכל ,לפיכ מתים. ׁשני אׁשת לא הּמת", ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ"אׁשת
ואּסּורן  צרתּה; וכן מתיּבמת, ולא חֹולצת יבמין, ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹזּקת

סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי
.ÁÎ ׁשני זּקת ׁשעליה הּמאמר לבעלת יחלץ לא מה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּומּפני

יבמֹות  'ׁשּתי יאמרּו: ׁשּלא ּגזרה, צרתּה? וייּבם ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹיבמין,
ּולפיכ מתיּבמת'; ואחת חֹולצת אחת אחד, מּבית ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּבאֹות

צרתּה אף .אסרּו ְַָָָָ
.ËÎ חזרה - ומת למאמרֹו, ּגט ונתן ּביבמּתֹו, מאמר ְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָעׂשה

ּבּטלֹו הרי ׁשאסרּה ׁשהּמאמר הגט]להּתרּה, ורצה [ע"י ; ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מיּבם. רצה לּה, ְֵֵַָָָחֹולץ

.Ï ּכׁשהּוא ּומת יבמּתֹו, על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבן
חֹולצת  זֹו הרי - הּגדֹול אחיו לפני ׁשנּיה ּפעם ונפלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקטן,
ּכמֹו הּגדֹול, מן ּכמאמר ּתׁשע ּבן ׁשּביאת מתיּבמת; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹולא

יבמין.ׁשּבארנּו ׁשני זּקת עליה ונמצא , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
.‡Ï ׁשּנתקּדׁשה חֹורין, ּבת וחציּה ׁשפחה ׁשחציּה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמי

ׁשניהם  ּומתּו לׁשמעֹון, ונתקּדׁשה וחזרה ונׁשּתחררה, ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָלראּובן
ראּובן  קּדּוׁשי אם מתים; ׁשני אׁשת ואינּה ללוי, מתיּבמת -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָ
ׁשמעֹון  קּדּוׁשי ואם ּכלּום; ׁשמעֹון קּדּוׁשי אין ְְְְִִִִִִִֵֵֵקּדּוׁשין,

ּכלּום  ראּובן קּדּוׁשי אין .קּדּוׁשין, ְְִִִֵֵֵ

ה'תשע"ג  מרחשון כ"ג חמישי יום

ז  ¤¤ּפרק
ולא ‡. ׁשניהן, ּומתּו אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין האחים מן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשנים

ליּבם  אפׁשר ואי הֹואיל - ראׁשֹון מת מהן איזה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָנֹודע
זּקה והרי היבם]ׁשּתיהן, וקשר -[רשות ׁשּתיהן על נפלה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָ

מהן  אחת היתה ואפּלּו מתיּבמֹות; ולא חֹולצֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּתיהן
ׁשנּיה מּׁשּום הּיבם על מדרבנן]אסּורה מחּיבי [ערווה אֹו , ְֲִִֵֵַַַָָָָָ

מתיּבמֹות. ולא חֹולצֹות אּלּו הרי - לאוין מחּיבי אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָֹעׂשה,
אם  ׁשהיתה ּכגֹון עליו, ערוה מהן אחת היתה אם ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאבל
רצה  חֹולץ ורצה לֹו, מּתרת אחֹותּה הרי - ּבּתּה אֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָֻאׁשּתֹו,
על  זּקה ׁשאין ׁשּתיהן, על זּקתֹו נפלה לא ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמיּבם;

ְֶָָהערוה.
ערוה,·. מּׁשּום זה יבם על אסּורה מהן אחת ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָהיתה

לזה  האסּורה - ערוה מּׁשּום הּׁשני הּיבם על אסּורה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהאחרת
זּקת  נפלה ׁשהרי לאחיו, מּתרת לזה והאסּורה לאחיו, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻֻמּתרת
הּמּתרת  לזֹו חֹולץ ורצה ּבלבד; לֹו הּמּתרת על מהן אח ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻּכל

מיּבם  רצה .לֹו, ְֵַָָ
מת ‚. ּכ ואחר ליּבּום, אׁשּתֹו ונפלה האחין, מן אחד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָמת

והרי  ליּבּום, הראׁשֹונה אחֹות ׁשהיא אׁשּתֹו ונפלה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָׁשני,
מתיּבמֹות  ולא חֹולצֹות ׁשּתיהן - קּימֹות ּכמֹוׁשּתיהן , ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָֹ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
אֹו„. וחֹולצת להּתרּה, הראׁשֹונה חזרה - האחרֹונה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמתה

עֹומדת, ּבאּסּורּה האחרֹונה הרי - הראׁשֹונה מתה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמתיּבמת.

ּבׁשעת  ליּבּום ראּויה היתה לא ׁשהרי מתיּבמת: ולא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹוחֹולצת
-נפילתּה לאחרֹונה וחלץ האחים מן אחד קדם אם וכן . ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשאסרה  הּזּקה ׁשהרי האחים; לׁשאר הראׁשֹונה ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻהּתרה
ּבחליצתֹו. אחיו הסירּה ֱֲִִִַָָָָאֹותּה,

ויּבם ‰. וקדם מהן, אחד על ערוה הראׁשֹונה היתה אם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוכן
לׁשאר  הראׁשֹונה הּתרה - לֹו מּתרת ׁשהיא האחרֹונה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻֻאת
נתיּבמה  עליהם, אֹותּה ׁשאסרה האחרֹונה ׁשהרי ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהאחים;
אחד  על ׁשאסּורה היא האחרֹונה היתה אם אבל לּה. ְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָֻלּמּתר

לראׁשֹונה  מיּבם הּוא הרי ערוה, מּׁשּום ּבלבד ּוׁשאר מהן . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשּבארנּו; ּכמֹו מיּבמין ולא וחֹולצין ּבׁשּתיהן, אסּורין ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹהאחים
מּידן. מֹוציאין האחיֹות, מן אחת אחד ּכל וכנסּו קדמּו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָואם

.Â אחד מת אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשלׁשה
מאמר ּביבמּתֹו הּׁשליׁשי ועׂשה אחיֹות, בכסף מּבעלי [קידשה ְְְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָ

היבום] לפני חכמים הּׁשני,כתקנת האחֹות ּבעל מת ּכ ואחר ,ְִֵֵַַַַַָָָ
נֹותן  זה הרי - הּׁשליׁשי האח לפני הּׁשנּיה האחֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָונפלה
האחרֹונה, לאחֹותּה וחֹולץ לּה, וחֹולץ הּמאמר לבעלת ְְְֲֲֲֲֵֵֵַַַַַַָָָָָּגט

לזר. להּתירן ְְְִֵַָָּכדי
.Êונפלּו אחרת, אּׁשה לֹו והיתה הּמאמר, ׁשעׂשה זה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמת

מן  ּפטּורה הּמאמר ּבעלת - האחֹות ּבעל לפני ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּתיהן
והאּׁשה  אׁשּתֹו; אחֹות היא ׁשהרי הּיּבּום, ּומן ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָהחליצה
קנין  קֹונה הּמאמר ׁשאין מתיּבמת, ולא חֹולצת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהאחרת,

הּצרה  את ׁשּיפטר עד .ּגמּור ְִֶֶַַָָָֹ
.Á:לֹו אֹומרין - יבמּתֹו אחֹות ׁשּקּדׁש היבמין מן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָאחד

אֹו ,אחי ׁשּייּבם עד ּתּׂשאּנה ואל ּתגרׁשּנה ואל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ'המּתן
יּבמּה, אֹו אחיו, לּה חלץ לכּלכם'. הּזקּוקה זֹו ליבמה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֻיחלץ,
ּכּלם  אחיו מתּו ארּוסתֹו; יכנס זה הרי - היבמה ׁשּמתה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאֹו
מתה  ואם ּבחליצה. ויבמּתֹו ּבגט, ארּוסתֹו את מֹוציא -ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָ
לאחר  ׁשּמתה ּבין האחים מיתת קדם ׁשּמתה ּבין ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹארּוסתֹו,

חֹולץ  רצה מיּבם ורצה להּתרּה, היבמה חזרה - .מיתתן ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָ
.Ë לכל ויׁש אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשלׁשה

ונפלּו האחיֹות, את הּנׂשּואין ּומתּו צרה, מּׁשּתיהן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחת
אחיֹות; נפטרּו לּצרֹות, חלץ אם - ליּבּום וצרֹותיהן ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָהאחיֹות
ׁשּיחלצּו עד צרֹותיהן נפטרּו לא לאחיֹות, חלץ אם ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹאבל

מעּלה ׁשאינּה חליצה אחיֹות ׁשחליצת מּפני [כי הּצרֹות; ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
להתייבם] ראויות ּפֹוטרת אינן אינּה מעּלה ׁשאינּה וחליצה ,ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּצרה, ְְֵֶֶַַָָאת
.È,אחד מּבית הּבאֹות יבמֹות ּבׁשּתי הּדין ׁשּכ לי, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָויראה

אֹו ּבּה, וכּיֹוצא ׁשנּיה מּׁשּום יבמּה על אסּורה מהן ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָוהאחת
לאסּורה  חלץ ׁשאם - עׂשה מחּיבי אֹו לאוין, ֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמחּיבי

פחותה] הּתרה [שחליצתה לּצרה, חלץ צרתּה; הּתרה לא ,ְְַַָָָָָָָָֹֻֻ
ֲָָהאסּורה.

.‡È והּׁשליׁשי אחיֹות, ׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשלׁשה
את  נכרית הּנׂשּוי ויּבם אחיֹות, מּבעלי אחד מת נכרית, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָנׂשּוי
מת  ּכ ואחר ׁשני, ׁשל אׁשּתֹו מתה ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאׁשּתֹו,
הרי  - אּׁשה לֹו ׁשאין הּׁשני לפני נׁשיו ׁשּתי ונפלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּׁשליׁשי,
ׁשהיתה  מּפני האחת, הּיּבּום: ּומן החליצה מן ּפטּורֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאּלּו
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עליו  נאסרה הראׁשֹון, אחיו ׁשּמת ּבׁשעה אׁשּתֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָאחֹות
היה  ׁשּלא אחיו אׁשת ּכדין אח, אׁשת מּׁשּום ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹלעֹולם

צרתּה מּׁשּום והּנכרית, .ּבעֹולמֹו; ְְְִִַָָָָָ
.·È,מהן אחד ּומת אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין אחים ׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָוכן

עֹולמית, אסּורה זֹו הרי - ׁשני ׁשל אׁשּתֹו מתה ּכ ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָואחר
נפילה  ׁשעת עליו ונאסרה אׁשּתֹוהֹואיל את המגרׁש אבל . ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשהרי  ּפי על ואף לּיבם; מּתרת זֹו הרי - ומת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻוהחזירּה
להּתרּה, חזרה הרי ׁשּגרׁשה, ּבׁשעה אחיו ּבחּיי עליו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָנאסרה

עֹומדת. היתה ּבהּתרּה - אחיו ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָּוכׁשּמת
.‚È,ומת והחזירּה ּבעלּה, וגרׁשּה אביה, ׁשהּׂשיאּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָקטּנה

ׁשּגרּוׁשיה  מּפני לּיבם; אסּורה זֹו הרי - קטּנה היא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָועדין
חזרתּה ואין הּׂשיאּה; אביה ׁשהרי ּגמּורין, [שנישאת ּגרּוׁשין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָָ

ּכמֹובשנית] ּגמּורין, קטּנה קּדּוׁשי ׁשאין ּגמּורה, ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָחזרה
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„È,ומת והחזירּה ונתחרׁשה, ּפּקחת, למגרׁש הּדין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָוהּוא
ולא  חֹולצת ואינּה לּיבם, אסּורה ׁשהיא - חרׁשת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹוהּניחּה
אֹו חֹולצת - זֹו חרׁשת אֹו זֹו, קטּנה וצרת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמתיּבמת.

חרׁשת מתיּבמת  אֹו וגדלה קטּנה ּכׁשהיא החזירּה ואם . ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
ליבמּה. מּתרת זֹו הרי - מת ּכ ואחר אצלֹו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻונתּפּקחה

.ÂË קטּנֹות ׁשּתיהן היּו אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין אחים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָׁשני
למאן נישואיהן]הראּויֹות לבטל במיאונן חרׁשֹות,[שדי אֹו ְְְֵֵָָ

מן  ּופטּורה אּׁשה, אחֹות מּׁשּום ּתצא - מהן אחד ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָּומת
ּומת  קטּנה, ואחת ּגדֹולה אחת היּו הּיּבּום. ּומן ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָהחליצה
הּגדֹולה  ּבעל מת אּׁשה; אחֹות מּׁשּום ּתצא - הּקטּנה ְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָּבעל
זֹו ּגדֹולה ותהיה ּבבעלּה, ׁשּתמאן הּקטּנה את מלּמדין -ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ליבמּה. ִֶֶָָֻמּתרת
.ÊËאֹו ּפקחֹות, אחיֹות לׁשּתי נׂשּואין חרׁשין אחים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָׁשני

אחיֹות  ׁשּתי וכן חרׁשת, ואחת ּפּקחת אחת אֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָחרׁשֹות,
אחד חרׁש אֹו חרׁשין, אֹו ּפקחין, אחים לׁשני נׂשּואֹות ֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָ

מן  ּפטּורה אׁשּתֹו - מהן אחד ּומת חרׁש, ואחד ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּפּקח
נּׂשּואי  אין ׁשהרי אּׁשה; אחֹות מּׁשּום הּיּבּום, ּומן ֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָהחליצה

ּגמּורין  נּׂשּואין מּׁשניהן .אחד ְְִִִִֵֶֶָ
.ÊÈ אחיֹות לׁשּתי נׂשּואין חרׁש, ואחד ּפּקח אחד אחים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשני

היא  הּפּקחת והרי ּפּקחת, ואחת חרׁשת אחת אֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַּפקחֹות,
אּׁשה. אחֹות מּׁשּום אׁשּתֹו, ּתצא - החרׁש מת - הּפּקח ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָאׁשת
וזּקת  ּגמּורין נּׂשּואין ׁשּמת הּפּקח ונּׂשּואי הֹואיל - הּפּקח ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַמת

ּגמּורה החרׁש התורה]זה נּׂשּואין [מן אינם החרׁש ונּׂשּואי , ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָ
ׁשאחֹותּה מּפני ּבגט, אׁשּתֹו את מֹוציא זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָּגמּורין
יכֹול  ׁשאינֹו לעֹולם, אסּורה הּפּקח אחיו ואׁשת לֹו; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָזקּוקה

חרׁש. ׁשהּוא מּפני יחלץ, ולא אחֹותּה, מּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָֹֹֹלכנס
.ÁÈ,החרׁשת אׁשּתֹו החרׁש זה ׁשּיֹוציא חכמים ּגזרּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָולּמה

ׁשאין  נבלֹות, אֹוכל ּכקטן הן הרי אּלא חּיּוב, ּבני אינן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָוהם
אׁשּתֹו ּתׁשב אם חכמים: אמרּו להפריׁשֹו? מצּוין ּדין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָֻּבית
מּׁשּום  'נפטרה ויאמרּו: לזר, נּׂשאת אחֹותּה נמצאת ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָֹעּמֹו,
ׁשּתהיה  ּכדי ּבגט, אׁשּתֹו החרׁש מֹוציא לפיכ אּׁשה'; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָאחֹות

לעֹולם  אסּורה .אחֹותּה ְֲֲָָָ
.ËÈ ּפּקחת אחת אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין ּפקחין אחים ׁשני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָוכן

אּׁשה. אחֹות מּׁשּום ּתצא החרׁשת, ּבעל מת - חרׁשת ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָואחת
אׁשת  ואת ּבגט, החרׁשת אׁשּתֹו את מֹוציא הּפּקחת, ּבעל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַמת

לחלץ  ויכֹול ּפּקח ׁשהּוא מּפני ּבחליצה, .אחיו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
.Î ׁשּתי נׂשּוי והחרׁש חרׁש, ואחד ּפּקח אחד אחים, ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשני

- החרׁש ּומת הּפּקח, על ערוה מהן אחת ּפקחֹות, ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָנׁשים
ּפנים  ּכל על ּפטּורֹות הרי ׁשּתיהן נּׂשּואין, הערוה נּׂשּואי אם : ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּכ נּׂשּואין, הערוה נּׂשּואי אין ואם ּופטּורה; צרתּה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָהּׁשנּיה
נּׂשּואין. צרתּה נּׂשּואי יהיּו ְִִִִֵָָָֹלא

.‡Î הּפּקח לאחיו ּונׂשּואה חרׁשת, ּבּה וכּיֹוצא ּבּתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיתה
ּגמּורין  החרׁשת נּׂשּואי ׁשאין מתיּבמת; ולא חֹולצת צרתּה -. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

.·Î אחד - אחיֹות' 'ׁשּתי אּלּו ּבהלכֹות ׁשאמרנּו מקֹום ְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
אחיֹות  ּבּה;ׁשּתי וכּיֹוצא ּבנּה, ּובת אּׁשה אֹו ּובּתּה, אּׁשה אֹו , ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ

עם  ערוה מהן ׁשהאחת נׁשים ׁשּתי ׁשהן - הּדברים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָענין
מקֹום  ּכל וכן ערוה. מּׁשּום ׁשּתיהן לּׂשא אפׁשר ואי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהאחרת,
אחֹותּה, אחד - יבמּתֹו' 'אחֹות אֹו אׁשּתֹו', 'אחֹות ְְְֱֲֲֲִִֶֶֶַָָׁשּנאמר
ׁשהן  מּקרֹובֹותיה אחת - הּדברים ענין ּבּתּה; אֹו אּמּה, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָאֹו

עּמּה. ְִֶָָערוה

ה'תשע"ג  מרחשון כ"ד שישי יום

ח  ¤¤ּפרק
קּדׁש,‡. מהן איזֹו ידּוע ואין אחיֹות, מׁשּתי אחת ׁשּקּדׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמי

לאחרים. להּתירן ּכדי לׁשּתיהן, חֹולץ - אחד אח ולֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָומת,
והּׁשני  ּבּתחּלה, מהן לאחת חֹולץ אחד - אחין ׁשני לֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהיּו
הרי  אחיו, ׁשּקּדׁש היא זֹו אם ּפנים: ּכל על לּׁשנּיה ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמיּבם
מּׁשאר  אּׁשה נׂשא הרי אחיו, אׁשת אינּה ואם אֹותּה; ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָיּבם

נחלצה  ּכבר אחיו, אׁשת ׁשהיתה ואחֹותּה לא הּנׁשים, אבל . ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
ונמצא  אחיו, אׁשת  היא האחרת ׁשּמא - ּתחּלה האחת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָייּבם
ׁשּתי  וכנסּו האחים ׁשני קדמּו זקּוקתֹו; קרֹובת ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָׁשּנׂשא

מּידם. מֹוציאין אין - ְִִִֵַָָָהיבמֹות
וזה ·. קּדׁש, איזֹו יֹודע אינֹו זה אחיֹות, ׁשּתי ׁשּקּדׁשּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשנים

זה  - אח ולזה אח לזה - ׁשניהן ּומתּו קּדׁש, איזֹו יֹודע ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאינֹו
- ׁשנים ולזה אחד אח לזה לׁשּתיהן. חֹולץ וזה לׁשּתיהן, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָחֹולץ
ראׁשֹון, חֹולץ אחד והּׁשנים, ּבּתחּלה; לׁשּתיהן חֹולץ ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהיחידי,

מּידם  מֹוציאין אין - וכנסּו קדמּו ואם מיּבם. היּווהּׁשני ואפּלּו , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
והחלּוצה  חלץ; מּספק היחידי, ׁשחלץ ׁשהחליצה ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּכהנים;

גזרּו. לא חלּוצה ּובספק סֹופרים, מּדברי לכהן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵָָָֹֹאסּורה
חֹולץ ‚. זה ׁשל אחיו - אחים ׁשני ולזה אחים ׁשני לזה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהיּו

הּׁשני  האח ּכ ואחר לאחת; חֹולץ זה ׁשל ואחיו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלאחת,
מיּבם  זה ׁשל הּׁשני והאח זה, ׁשל חלּוצתֹו מיּבם זה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשל
לא  - לׁשּתיהן וחלצּו אחים ׁשני קדמּו זה. ׁשל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹחלּוצתֹו
ּבּתחּלה, חֹולץ אחד אּלא האחרים; האחים ׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָייּבמּו
מּידן  מֹוציאין אין וכנסּו, קדמּו ואם לּׁשנּיה. מיּבם .ואחיו ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָ

ונתעּברה „. ּבנים, לכּלתּה והיּו ּבנים, לּה ׁשהיּו ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָָהאּׁשה
אחת, ּבמחבֹואה ׁשּתיהן וילדּו ּכּלתּה, ונתעּברה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָהאּׁשה
נׁשים  ונׂשאּו הּתערֹובֹות והגּדילּו הילדים, ׁשני ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָונתערבּו

- ּתחּלה,ומתּו לׁשּתיהן חֹולצין הּכּלה ּבני נּתרֹות? הן ּכיצד ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
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אחיו  אׁשת ׁשהיא ספק מּׁשּתיהן אחת ׁשּכל - מיּבמין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹולא
ערוה  והיא אביו אחי אׁשת ׁשהיא ספק לֹו, מּתרת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֻותהיה

זֹועליו  היא ׁשאם מיּבמין: אֹו חֹולצין אֹו הּזקנה, ּבני אבל . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
היא  מּתרת אחיו, ּבן אׁשת היא ואם יּבמּה; הרי אחיו, ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻאׁשת

נחלצה. ׁשּכבר - ְְְֶֶָָלֹו
הידּועים‰. הּבנים ּכּלתּה,[הוודאיים]מתּו וׁשל זקנה ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבני  לנׁשי הּתערֹובֹות ּבני - קּימין הּתערֹובֹות ּבני ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַָוהרי
אביו, אחי אׁשת ספק ׁשהיא מיּבמין; ולא חֹולצין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּזקנה,
ּבּתחּלה, חֹולץ אחד - הּכּלה ּבני ולנׁשי עליו. ערוה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהיא
ׁשחלץ  זה הּוא הּכּלה ּבן אם ּפנים: ּכל על מיּבם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָואחד
ּבן  הּוא הּתערֹובֹות מן והּׁשני אחיו, אׁשת חלץ הרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתחּלה,
מיבמּה; ׁשּנחלצה אחר אחיו ּבן אׁשת לּׂשא לֹו ּומּתר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּזקנה,
ּבן  לאׁשת חלץ הרי הּזקנה, ּבן הּוא ּתחּלה ׁשחלץ זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואם
הּכּלה, ּבן הּוא הּתערֹובֹות מן והּׁשני ּכלּום, עׂשה ולא ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹאחיו

אחיו. אׁשת יּבם ֲִִֵֵֵֶַָוהרי
.Â,וילדה ונּׂשאת חדׁשים, ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ׁשהת ׁשּלא ְְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹמי

לאחרֹון, ׁשבעה ּבן אם לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָואין
הּספק  הּבן זה מת אם - הּׁשני ּומן הראׁשֹון מן ּבנים לּה ְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָוהיּו
מיּבמין; ולא לאׁשּתֹו, חֹולצין האחרֹון ּובני הראׁשֹון ּבני -ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָֹ
והרי  מאביו; אחיו אינֹו ׁשּמא ליּבם, ׁשּיבֹוא מהן אחד ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּכל
על  אסּורה מאּמֹו אחיו ואׁשת ּבוּדאי, מאּמֹו אחיו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּוא
חֹולץ  - הּספק הּבן זה וכן ערוה. מּׁשּום לעֹולם ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהאדם

הוודאיים]לנׁשֹותיהן מיּבם.[של ולא ְְְִֵֵֶַֹ
.Êּבתֹו ׁשּנּׂשאת זֹו מאּׁשה ׁשּלא לּׁשני, ּובן לראׁשֹון ּבן ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהיה

חודשים]זמן חֹולץ [ג' הּספק הּבן זה הרי - מהן אחד ּומת , ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
יּבם  הרי הּוא, מאביו אחיו ׁשאם מיּבם; אֹו ׁשּמת זה ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָלאׁשת
אחוה  ּביניהן אין הרי - מאביו אחיו אינֹו ואם אׁשּתֹו; ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָאת

אחים] אׁשּתֹו.[קשר את לּׂשא לֹו מּתר לפיכ ְְְִִִֶָָָָֻּכלל,
.Á חֹולץ הּוּדאין הּבנים מּׁשני אחד - הּספק הּבן ְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמת

הּוא, אחיו אם ּפנים: ּכל על מיּבם והּׁשני ּתחּלה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָלאׁשּתֹו
הּוא, האחר האב ּובן אחיו אינֹו ואם אׁשּתֹו; את יּבם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהרי

ּבעלּה מאחי נחלצה .הרי ְְֲֲֲִֵֵֶַָָ
.Ë,ונּׂשאת ׁשּמת וׁשמעה אחרת למדינה ּבעלּה ׁשהל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמי

ולזה  אחים לזה ׁשניהן, ּומתּו הראׁשֹון, הּבעל ּבא ּכ ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואחר
מיּבמין  ולא חֹולצין זה, ׁשל ואחיו זה ׁשל אחיו - .אחים ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹ

.Èונתעּברּו ידּוע, ּבן מהן אחת לכל ׁשהיה נׁשים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָחמׁש
והגּדילּו הּולדֹות ונתערבּו ּבמחבֹואה, ּכאחת וילדּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָחמׁשּתן
חמׁש ונפלּו האנׁשים, החמּׁשה ּומתּו נׁשים ונׂשאּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּתערבת,
יֹודע  מהן אחד ׁשאין הּוּדאין, הּבנים החמּׁשה לפני ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּנׁשים
חֹולצין  מהן ארּבעה ּתּקנתן? ּכיצד - אחיו אׁשת היא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאיזֹו

ו  ּתחּלה, על לאחת חליצֹות ארּבע ׁשּנחלצה זֹו יּׂשא החמיׁשי ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָ
ּפנים  .ּכל ִָָ

.‡Èאינּה ואם אֹותּה; יּבם הרי היא, אחיו אׁשת אם ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּכיצד?
חלצּו והרי מהארּבעה, אחד אח אׁשת היא הרי - אחיו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאׁשת
ארּבעה, לּה חֹולצין - הּׁשנּיה וכן ּתחּלה. ארּבעּתן ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָלּה
יּׂשאּנה. והחמיׁשי הראׁשֹונה, ׁשּנׂשא זה הארּבעה מן ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָוהאחד

אחר  נׁשים, החמׁש נׂשאּו החמּׁשה הּבנים ׁשּנמצאּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָעד
חליצֹות  ארּבע מהן אחת ּכל .ׁשּנחלצה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָ

.·È מי ׁשּכל אּלּו; ּבעּקרים הּספקֹות ּבכל הּזהר ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּולעֹולם
צריכה  אינּה אֹו זה לאיׁש היא חליצה ּבת ׁשּמא ל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנסּתּפק
לּה ׁשּיחלץ עד לזר, להּנׂשא נּתרת אינּה - מּמּנּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלחליצה
על  אסּורה ּביאתּה ׁשּמא ל ׁשּיסּתּפק מי וכל האיׁש; ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָאֹותֹו
אינּה - סֹופרים מּדברי ּבין תֹורה מּדברי ּבין זה, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָאיׁש
ּבעילה  נבעלה אֹו מעּלה חליצה ׁשּנחלצה וכל לֹו. ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻמתיּבמת

לזר  צרתּה הּתרה - .ּכׁשרה ְְְֵָָָָָָֻ
.‚È לענין ׁשּיארעּו הּספקֹות ּבכל ותֹורה ּתבין זֹו ּדר ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָועל

.ּתסמ ׁשעליהן העּקרין ּכל ּבארנּו ׁשהרי וחליצה, ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיּבּום
הּפטּורה  היא ּומי ׁשּמיּבם, הּוא ּומי ׁשחֹולץ, הּוא מי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָותדע

ליּבּום. הראּויה היא ּומי הּיּבּום, ּומן החליצה ְְֲִִִִִִִַַָָָמן
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  מרחשון כ"ה קודש שבת יום
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מצוֹות  ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ׁשּיּׂשא לא (ב) המפּתה; לקנס ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
אׁשת  ׁשּתׁשב (ד) האֹונס; יגרׁש ׁשּלא (ג) אנּוסתֹו; ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹהאֹונס
מֹוציא  יגרׁש ׁשּלא (ה) לעֹולם; ּבעלּה ּתחת רע ׁשם ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹמֹוציא

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור אׁשּתֹו. את רע ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָׁשם

א  ¤¤ּפרק
סלעים ‡. חמּׁשים מׁשקל אֹותֹו קֹונסין ּבתּולה, ׁשּפּתה ְְְְֲִִִִִִִֶַָָָמי

מזּקק ּכסף אנס [טהור]ׁשל אם וכן 'קנס'. הּנקרא הּוא וזה ; ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
"ונתן  ׁשּנאמר: ּתֹורה, ׁשל עׂשה מצות - זה ּוקנס ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹותּה.

ּכסף". חמּׁשים הּנערה לאבי עּמּה הּׁשכב ֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהאיׁש
לרצֹונּה;·. - מפּתה אֹונס? הּוא ואיזה מפּתה הּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָואיזה

זֹו הרי - ּבּׂשדה הּנבעלת ּכל ּכרהּה. ּבעל עליה ׁשּבא - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָואֹונס
העדים  ׁשּיעידּו עד אֹונס, ּדין ּבֹו ודנין אנּוסה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבחזקת

נבעלה  ּבע ׁשּברצֹונּה הּנבעלת וכל מפּתה,. ּבחזקת זֹו הרי - יר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ּכגֹון  אנּוסה, ׁשהיא עדים ׁשּיעידּו עד זעקה, ׁשּלא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמּפני

.'אֹות אהרג ּתזעקי, 'אם לּה: ואמר חרב ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּׁשלף
אביה ‚. רצה ׁשּלא אֹו למפּתה, להּנׂשא רצת ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻהמפּתה

קנסּה, נֹותן זה הרי - לכנס הּוא רצה ׁשּלא אֹו לֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֹלּתנּה
לכנס  אֹותֹו ּכֹופין ואין ;מׁשּלם והֹול אינֹו - ּוכנסּה רצּו ואם . ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹ

האנּוסה  אבל הּבתּולֹות. ּכׁשאר ּכתּבה לּה ּכֹותב אּלא ְְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָֻקנס,
ונֹותן  ּבידם, הרׁשּות - לאֹונס להּנׂשא אביה אֹו היא רצת ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָֹׁשּלא
וכֹונס  אֹותֹו ּכֹופין - הּוא רצה ולא ואביה היא רצת ְְְְִִִֵָָָָָָָֹקנס.
עׂשה  מצות זֹו הרי לאּׁשה", תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: קנס, ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָונֹותן
לכנס. אֹותֹו ּכֹופין מצרעת, אֹו סּומה אֹו חּגרת היא אפּלּו -ְְֲִִִִִֶֶַַָֹֹ
ּכל  ׁשּלחּה יּוכל "לא ׁשּנאמר: לעֹולם, לרצֹונֹו מֹוציא ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹואינֹו

תעׂשה. לא מצות זֹו הרי - ְֲֲִֵֶַַָָֹימיו"
אּלא „. לאּׁשה ּכתּבה חכמים ּתּקנּו ׁשּלא - ּכתּבה לּה ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָֹֻֻואין
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אחיו  אׁשת ׁשהיא ספק מּׁשּתיהן אחת ׁשּכל - מיּבמין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹולא
ערוה  והיא אביו אחי אׁשת ׁשהיא ספק לֹו, מּתרת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֻותהיה

זֹועליו  היא ׁשאם מיּבמין: אֹו חֹולצין אֹו הּזקנה, ּבני אבל . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
היא  מּתרת אחיו, ּבן אׁשת היא ואם יּבמּה; הרי אחיו, ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻאׁשת

נחלצה. ׁשּכבר - ְְְֶֶָָלֹו
הידּועים‰. הּבנים ּכּלתּה,[הוודאיים]מתּו וׁשל זקנה ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבני  לנׁשי הּתערֹובֹות ּבני - קּימין הּתערֹובֹות ּבני ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַָוהרי
אביו, אחי אׁשת ספק ׁשהיא מיּבמין; ולא חֹולצין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּזקנה,
ּבּתחּלה, חֹולץ אחד - הּכּלה ּבני ולנׁשי עליו. ערוה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהיא
ׁשחלץ  זה הּוא הּכּלה ּבן אם ּפנים: ּכל על מיּבם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָואחד
ּבן  הּוא הּתערֹובֹות מן והּׁשני אחיו, אׁשת חלץ הרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתחּלה,
מיבמּה; ׁשּנחלצה אחר אחיו ּבן אׁשת לּׂשא לֹו ּומּתר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּזקנה,
ּבן  לאׁשת חלץ הרי הּזקנה, ּבן הּוא ּתחּלה ׁשחלץ זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואם
הּכּלה, ּבן הּוא הּתערֹובֹות מן והּׁשני ּכלּום, עׂשה ולא ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹאחיו

אחיו. אׁשת יּבם ֲִִֵֵֵֶַָוהרי
.Â,וילדה ונּׂשאת חדׁשים, ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ׁשהת ׁשּלא ְְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹמי

לאחרֹון, ׁשבעה ּבן אם לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָואין
הּספק  הּבן זה מת אם - הּׁשני ּומן הראׁשֹון מן ּבנים לּה ְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָוהיּו
מיּבמין; ולא לאׁשּתֹו, חֹולצין האחרֹון ּובני הראׁשֹון ּבני -ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָֹ
והרי  מאביו; אחיו אינֹו ׁשּמא ליּבם, ׁשּיבֹוא מהן אחד ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּכל
על  אסּורה מאּמֹו אחיו ואׁשת ּבוּדאי, מאּמֹו אחיו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּוא
חֹולץ  - הּספק הּבן זה וכן ערוה. מּׁשּום לעֹולם ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהאדם

הוודאיים]לנׁשֹותיהן מיּבם.[של ולא ְְְִֵֵֶַֹ
.Êּבתֹו ׁשּנּׂשאת זֹו מאּׁשה ׁשּלא לּׁשני, ּובן לראׁשֹון ּבן ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהיה

חודשים]זמן חֹולץ [ג' הּספק הּבן זה הרי - מהן אחד ּומת , ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
יּבם  הרי הּוא, מאביו אחיו ׁשאם מיּבם; אֹו ׁשּמת זה ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָלאׁשת
אחוה  ּביניהן אין הרי - מאביו אחיו אינֹו ואם אׁשּתֹו; ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָאת

אחים] אׁשּתֹו.[קשר את לּׂשא לֹו מּתר לפיכ ְְְִִִֶָָָָֻּכלל,
.Á חֹולץ הּוּדאין הּבנים מּׁשני אחד - הּספק הּבן ְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמת

הּוא, אחיו אם ּפנים: ּכל על מיּבם והּׁשני ּתחּלה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָלאׁשּתֹו
הּוא, האחר האב ּובן אחיו אינֹו ואם אׁשּתֹו; את יּבם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהרי

ּבעלּה מאחי נחלצה .הרי ְְֲֲֲִֵֵֶַָָ
.Ë,ונּׂשאת ׁשּמת וׁשמעה אחרת למדינה ּבעלּה ׁשהל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמי

ולזה  אחים לזה ׁשניהן, ּומתּו הראׁשֹון, הּבעל ּבא ּכ ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואחר
מיּבמין  ולא חֹולצין זה, ׁשל ואחיו זה ׁשל אחיו - .אחים ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹ

.Èונתעּברּו ידּוע, ּבן מהן אחת לכל ׁשהיה נׁשים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָחמׁש
והגּדילּו הּולדֹות ונתערבּו ּבמחבֹואה, ּכאחת וילדּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָחמׁשּתן
חמׁש ונפלּו האנׁשים, החמּׁשה ּומתּו נׁשים ונׂשאּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּתערבת,
יֹודע  מהן אחד ׁשאין הּוּדאין, הּבנים החמּׁשה לפני ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּנׁשים
חֹולצין  מהן ארּבעה ּתּקנתן? ּכיצד - אחיו אׁשת היא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאיזֹו

ו  ּתחּלה, על לאחת חליצֹות ארּבע ׁשּנחלצה זֹו יּׂשא החמיׁשי ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָ
ּפנים  .ּכל ִָָ

.‡Èאינּה ואם אֹותּה; יּבם הרי היא, אחיו אׁשת אם ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּכיצד?
חלצּו והרי מהארּבעה, אחד אח אׁשת היא הרי - אחיו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאׁשת
ארּבעה, לּה חֹולצין - הּׁשנּיה וכן ּתחּלה. ארּבעּתן ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָלּה
יּׂשאּנה. והחמיׁשי הראׁשֹונה, ׁשּנׂשא זה הארּבעה מן ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָוהאחד

אחר  נׁשים, החמׁש נׂשאּו החמּׁשה הּבנים ׁשּנמצאּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָעד
חליצֹות  ארּבע מהן אחת ּכל .ׁשּנחלצה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָ

.·È מי ׁשּכל אּלּו; ּבעּקרים הּספקֹות ּבכל הּזהר ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּולעֹולם
צריכה  אינּה אֹו זה לאיׁש היא חליצה ּבת ׁשּמא ל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנסּתּפק
לּה ׁשּיחלץ עד לזר, להּנׂשא נּתרת אינּה - מּמּנּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלחליצה
על  אסּורה ּביאתּה ׁשּמא ל ׁשּיסּתּפק מי וכל האיׁש; ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָאֹותֹו
אינּה - סֹופרים מּדברי ּבין תֹורה מּדברי ּבין זה, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָאיׁש
ּבעילה  נבעלה אֹו מעּלה חליצה ׁשּנחלצה וכל לֹו. ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻמתיּבמת

לזר  צרתּה הּתרה - .ּכׁשרה ְְְֵָָָָָָֻ
.‚È לענין ׁשּיארעּו הּספקֹות ּבכל ותֹורה ּתבין זֹו ּדר ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָועל

.ּתסמ ׁשעליהן העּקרין ּכל ּבארנּו ׁשהרי וחליצה, ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיּבּום
הּפטּורה  היא ּומי ׁשּמיּבם, הּוא ּומי ׁשחֹולץ, הּוא מי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָותדע

ליּבּום. הראּויה היא ּומי הּיּבּום, ּומן החליצה ְְֲִִִִִִִַַָָָמן
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  מרחשון כ"ה קודש שבת יום

dlEza dxrp zFkld¦§©£¨§¨
מצוֹות  ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ׁשּיּׂשא לא (ב) המפּתה; לקנס ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
אׁשת  ׁשּתׁשב (ד) האֹונס; יגרׁש ׁשּלא (ג) אנּוסתֹו; ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹהאֹונס
מֹוציא  יגרׁש ׁשּלא (ה) לעֹולם; ּבעלּה ּתחת רע ׁשם ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹמֹוציא

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור אׁשּתֹו. את רע ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָׁשם

א  ¤¤ּפרק
סלעים ‡. חמּׁשים מׁשקל אֹותֹו קֹונסין ּבתּולה, ׁשּפּתה ְְְְֲִִִִִִִֶַָָָמי

מזּקק ּכסף אנס [טהור]ׁשל אם וכן 'קנס'. הּנקרא הּוא וזה ; ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
"ונתן  ׁשּנאמר: ּתֹורה, ׁשל עׂשה מצות - זה ּוקנס ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹותּה.

ּכסף". חמּׁשים הּנערה לאבי עּמּה הּׁשכב ֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהאיׁש
לרצֹונּה;·. - מפּתה אֹונס? הּוא ואיזה מפּתה הּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָואיזה

זֹו הרי - ּבּׂשדה הּנבעלת ּכל ּכרהּה. ּבעל עליה ׁשּבא - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָואֹונס
העדים  ׁשּיעידּו עד אֹונס, ּדין ּבֹו ודנין אנּוסה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבחזקת

נבעלה  ּבע ׁשּברצֹונּה הּנבעלת וכל מפּתה,. ּבחזקת זֹו הרי - יר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ּכגֹון  אנּוסה, ׁשהיא עדים ׁשּיעידּו עד זעקה, ׁשּלא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמּפני

.'אֹות אהרג ּתזעקי, 'אם לּה: ואמר חרב ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּׁשלף
אביה ‚. רצה ׁשּלא אֹו למפּתה, להּנׂשא רצת ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻהמפּתה

קנסּה, נֹותן זה הרי - לכנס הּוא רצה ׁשּלא אֹו לֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֹלּתנּה
לכנס  אֹותֹו ּכֹופין ואין ;מׁשּלם והֹול אינֹו - ּוכנסּה רצּו ואם . ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹ

האנּוסה  אבל הּבתּולֹות. ּכׁשאר ּכתּבה לּה ּכֹותב אּלא ְְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָֻקנס,
ונֹותן  ּבידם, הרׁשּות - לאֹונס להּנׂשא אביה אֹו היא רצת ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָֹׁשּלא
וכֹונס  אֹותֹו ּכֹופין - הּוא רצה ולא ואביה היא רצת ְְְְִִִֵָָָָָָָֹקנס.
עׂשה  מצות זֹו הרי לאּׁשה", תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: קנס, ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָונֹותן
לכנס. אֹותֹו ּכֹופין מצרעת, אֹו סּומה אֹו חּגרת היא אפּלּו -ְְֲִִִִִֶֶַַָֹֹ
ּכל  ׁשּלחּה יּוכל "לא ׁשּנאמר: לעֹולם, לרצֹונֹו מֹוציא ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹואינֹו

תעׂשה. לא מצות זֹו הרי - ְֲֲִֵֶַַָָֹימיו"
אּלא „. לאּׁשה ּכתּבה חכמים ּתּקנּו ׁשּלא - ּכתּבה לּה ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָֹֻֻואין
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יכֹול  אינֹו וזה להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה תהיה ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכדי
.להֹוציא  ְִ

ואפּלּו‰. עׂשה, מחּיבי אפּלּו - עליו אסּורה זֹו אנּוסה ְֲֲֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָהיתה
מדרבנן]ׁשנּיה  עליו אם [אסורה וכן יּׂשאּנה; לא זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹ

זּמה ּדבר ּבּה -[שזנתה]נמצא יגרׁשּנה זה הרי ׁשּכנסּה, אחר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
לֹו. הראּויה אּׁשה לאּׁשה", תהיה "ולֹו ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:

.Â לא זה הרי - אֹותּה ׁשּפּתה אֹו ּבתּולה ׁשאנס ּגדֹול ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכהן
ׁשּיּׂשא  ּובׁשעה הּבתּולה, את לּׂשא מצּוה ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻיכנס,

ּבגט  יֹוציא ּכנס, ואם ּבתּולה; אינּה .זֹו, ְְְִִֵֵַָָָ
.Ê"ׁשּלחּה יּוכל "לא ּבאֹונס: ׁשּנאמר ּפי על ּכיון אף - ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

-]ׁשּקדמֹו נתקֹו[מצות הרי תהיה", "ולֹו ׁשּנאמר: עׂשה, ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָ
הלאו]לעׂשה לתקן אפשרות התורה מצות [נתנה זֹו ונמצאת ; ְְְֲִִֵֵַַ

לא  אם אּלא עליה לֹוקין ׁשאין לעׂשה, ׁשּנּתקה תעׂשה ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלא
לפיכ סנהדרין. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשּבּה, עׂשה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָקּים
מתה  לֹוקה; ואינֹו להחזיר, אֹותֹו ּכֹופין - וגרׁש ׁשעבר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָאֹונס
ּכהן  ׁשהיה אֹו לאחר, ׁשּנתקּדׁשה אֹו ׁשּיחזירּנה, קדם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּגרּוׁשתֹו
ּתעׂשה, לא על עבר ׁשהרי לֹוקה; זה הרי - ּבגר ּוׁשה ְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאסּור

ׁשּבּה עׂשה לקּים יכֹול .ואינֹו ְְֲֵֵֵֶַָָ
.Á עליה ׁשּיבֹוא עד ּבקנס, חּיב המפּתה אֹו האֹונס ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאין

לּבת ּכדרּכּה יהיה ּומאימתי התראה. צרי ואינֹו ּובעדים; , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּבתֹו נבעלה ׁשּתבגר. עד ּגמּורֹות, ׁשנים ׁשלׁש מאחר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹקנס?
לּה אין מּׁשּבגרה, עליה ּבא ּביאה; ּביאתּה אין ׁשנים, ְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֹׁשלׁש

הּבֹוגרת. לא בתּולה", "נערה ׁשּנאמר: - ְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָֹקנס
.Ë אב לּה ׁשאין אֹו אב, לּה ׁשּיׁש ואּלּוואחת קנס. לּה יׁש - ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

והממאנת הּבֹוגרת, קנס: להן שמיאנה ׁשאין יתומה [קטנה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
שהשיאוה] והאילֹוניתבנישואין והחרׁשת,[עקרה], והּׁשֹוטה, , ְְְְִֵֶֶַַַָָ

רע ׁשם עליה ׁשּיצא והעידּוּומי ׁשנים ּובאּו ּבילדּותּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ועדין  הּנּׂשּואין מן והּמתּגרׁשת עּמּה, לזנֹות אֹותן ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתבעה
נאנסה, אם - הארּוסין מן הּמתּגרׁשת אבל בתּולה. נערה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהיא

קנס. לּה אין נתּפּתתה, ואם קנס; לּה ְְְְְִִֵֵַָָָָָיׁש
.Èוהמׁשחררת והּׁשבּויה, כנענית הּגּיֹורת, [שפחה ְְְְְִֶֶֶַַַָֻ

ׁשלׁששנשתחררה] ּבת והיא ונׁשּתחררה ונפּדית נתּגּירה אם -ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹ
ויֹום  ׁשנים ׁשלׁש ּבת היתה ואם קנס. לּה יׁש - ּפחֹות אֹו ְְְְִִִֵַָָָָָָָָֹׁשנים
קנס; לּה אין ּכׁשּנׁשּתחררה, אֹו ּכׁשּנפּדית אֹו ּכׁשּנתּגּירה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחד

ּכבעּולֹות. הן הרי ּביאה, ּוביאתן ְֲִִִִֵֵָָָהֹואיל
.‡È אם - המפּתה אֹו האֹונס על אסּורה זֹו ּבתּולה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָהיתה

ּבהן, וכּיֹוצא והּנּדה ודֹודתֹו אחֹותֹו ּכגֹון ּכרתֹות, מחּיבי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהיתה
ואינֹו לֹוקה זה הרי ּבֹו, התרּו אם - לאוין מחּיבי ׁשהיתה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
ׁשם  היתה לא ואם ּומׁשּלם. לֹוקה אדם ׁשאין קנס; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמׁשּלם

קנס. מׁשּלם זה הרי מלקֹות, חּיב ואינֹו הֹואיל - ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָהתראה
.·È מּדברי ׁשאסּורה ּבּה וכּיֹוצא ׁשנּיה אֹו עׂשה מחּיבי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָהיתה

ׁשאין  ּבקנס; חּיב ּבֹו, התרּו לא ּבין ּבֹו התרּו ּבין - ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹסֹופרים
מלקֹות  .ּכאן ְַָ

.‚È וכּיֹוצא ּבנֹו ואׁשת ּבּתֹו ּכגֹון ּדין, ּבית מיתת מחּיבי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהיתה
ּבֹו התרּו לא ּבין ּבֹו, התרּו ּבין - הּקנס ּבהן מן ּפטּור -, ְְְִִִֵֵֶַָָָֹ

עוברה]ׁשּנאמר ומת הרה אשה נוגף -[גבי אסֹון יהיה "ולא : ְְֱִֶֶֶַָֹ
אסֹון ׁשם היה אם הא יענׁש", האשה]ענֹוׁש ׁשם [שמתה אין , ִֵֵֵָָָָָָָָ

הולד]ענׁש דמי משלם האּׁשה [אינו ׁשהריגת ּפי על ואף ; ְֲִִִֶֶַַַָָֹ
אנׁשים, יּנצּו "ּכי ׁשּנאמר: לּה, נתּכּונּו לא ׁשהרי ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבׁשגגה,
ׁשֹוגג  ּבין ּבאסֹון חּלק ׁשּלא למדּת הא - הרה" אּׁשה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹונגפּו
נפׁש "מּכה אֹומר: הּוא והרי הּתׁשלּומין. מן לפטרֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָלמזיד
ּבהמה, נפׁש ּמּכה מה - יּומת" אדם ּומּכה יׁשּלמּנה, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבהמה
נפׁש מּכה אף ּבתׁשלּומין, לחּיבֹו למזיד ׁשֹוגג ּבין ּבֹו חּלק ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹלא
הּתׁשלּומין. מן לפטרֹו למזיד ׁשֹוגג ּבין ּבֹו חּלק לא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֹאדם,

.„Èּבּה ׁשאין ּדין, ּבית מיתת ּבּה ׁשּיׁש עברה לכל הּדין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוהּוא
.ּתׁשלּומין  ְִַ

.ÂË הּקנס מן ּפטּור זה הרי - ומתה עליה "ונתן ּבא ׁשּנאמר: , ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
והּוא  הּמתה; לאבי לא הּנערה", לאבי עּמּה הּׁשֹוכב ְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹהאיׁש

ּבּדין. ׁשּתעמד קדם ֲִֶֶֶַַָֹֹׁשּתמּות
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ה'תשע"ג  מרחשון י"ט ראשון יום

.„Ó¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ד והּואהּמצוה ממֹון, מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻ

ּתגנבּו" "לא i`)אמרֹו: ,hi `xwie)ּובּמכלּתא .zyxt) ְְְְִִַָָֹֹ
(mihtyn."ממֹון לגֹונב אזהרה הרי ― ּתגנבּו "לא :ְְְֲִֵֵַָָָֹֹ

הּכתּוב: ׁשהזּכיר ּבתׁשלּומין חּיב ― זה לאו על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָוהעֹובר
החזרת אֹו וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאֹו

ּבלבד ּובספרא(dcedyk)הּקרן .(miyecw zyxt)לפי" : ְְְְִִִֶֶַָָ
יׁשּלם' 'ׁשנים ּבגנבה: b)ׁשּנאמר ,ak zeny),ענׁש למדנּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

למּקט", מנת על ּתגנבּו' 'לא לומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֹֹאזהרה

eapbz)ּכלֹומר: l`)ולהביאֹו ֿ הּנגנב את להרּגיז ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָ
לׁשּלם מנת על ּתגנבּו' "'לא לֹו; ּתחזיר ּכ ֿ ואחר ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹּבמבּוכה,
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר וחמּׁשה". ארּבעה ּתׁשלּומי ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָלֹו

קּמא. מּבבא ז' ְִֶֶַָָָּבפרק

― הרל"ט ׁשּנגּבההּמצוה הּגֹונב ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
אֹו וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמּמּנּו
הּגּנב ֿ ענׁשי וכל נמּכרּנּו, אֹו ּבּמחּתרת, ּבא אם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָנהרגּנּו
ּדין ֿ מׁשּפטי ּכל נתּבארּו ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבכלל

מ ז' ּבפרק ג'(aa`)זה ּופרק מּסנהדרין ח' ּופרק קּמא ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָ
ּבכתּבֹות(aa`)מ  מעּטים ּובמקֹומֹות וקּדּוׁשין(l:)מציעא ְְְְְִִִִִִִַָֻ

(:gp)ּוׁשבּועֹות(:an). ְ
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― הר"ח הּמׁשקלֹותהּמצוה לצּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבדּיּוקם, ּולהקּפיד והּמּדֹות ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹוהּמאזנים
לכם" יהיה צדק והין צדק איפת ֿ צדק אבני צדק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ"מאזני

(el ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(miyecw zyxt)צדק "מאזני : ְְְִֵֶֶָֹ
צּדק ― ֿ צדק אבני יפה; יפה ֿ הּמאזנים את צּדק ―ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ֿ האיפֹות את צּדק ― צדק איפת יפה; יפה ֿ הּמׁשקלֹות ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאת
ּוכבר יפה" יפה ההינין את צּדק ― צדק והין יפה; ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָיפה
ֿ אּלּו וכל הּלח. מּדת ― וההין הּיבׁש; מּדת ׁשאיפה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָידעּת,
ׁשהּדבר לפי הּמּדֹות. מיני ׁשּנׁשּתּנּו ֿ ּפי ֿ על אף אחד, ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָענינם
ּדבר ׁשל ּכּמּותֹו ׁשעּור אּלא אינֹו נמּדד אֹו הּנׁשקל ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּזה
והּמׁשקלֹות הּמאזנים ּכלֹומר: האּלה, ֿ הּסּוגים וכל ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֻמסּים.
והּצּוּוי, מּדֹות. נקראים: הּלח, ּומּדֹות הּיבׁש ְְִִִִִִֵַַַַָָּומּדֹות
ּבכלֿ עליהם ׁשּמסּכם הּׁשעּורין ּבדּיּוק להקּפיד ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻׁשּנצטּוינּו

מה ספראסּוג ּולׁשֹון מּדֹות. מצות נקרא: ― "על(my)ם : ְְְְִִִִֵֶַַָָ
ּתנאי על ― מצרים מארץ אתכם הֹוצאתי ּכ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּתנאי
מּדֹות ּבמצות ֿ הּמֹודה ׁשּכל מּדֹות, מצות עליכם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָׁשּתקּבלּו
ּכֹופר מּדֹות ּבמצות ֿ הּכֹופר וכל מצרים; ּביציאת ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָמֹודה
ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מצרים". ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָּביציאת

.(gt.)ּבתרא(aa`)מ  ְִַָ

― הרע"א ּבמדידתהּמצוה מּלרּמֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ֿ תעׂשּו "לא אמרֹו: והּוא ּובּמׁשקלֹות, ּובּמּדֹות ְְְְֲִִַַַַַָָָֹהּקרקעֹות

ּובּמׂשּורה" ּבּמׁשקל ּבּמּדה ּבּמׁשּפט dl)עול ,my)ענין , ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָ
ּבמׁשּפט עול" ּתעׂשּו "לא ּבּקּבלה: ׁשּבא ּכפי ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּפסּוק

אמרם והּוא miyecw)הּמּדה. zyxt `xtq)לאו ענין ּבבאּור ְְְְִִֵַַָָָָ
לדין אם ּבּמׁשּפט', עול תעׂשּו "'לא oicd)זה: ziaa)― ְְֲִִִֶֶַַָָֹ

ׁשהּמֹודד מלּמד ּבּמׁשּפט? נאמר לּמה ּכן אם אמּור; ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכבר
הארץ", מדידת זֹו ― "ּבּמּדה אמרּו: וׁשם ּדּין". ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָנקרא
מה ּכפי ֿ זה את ׁשּיעׂשה וחלּוקתּה, מדידתּה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָּכלֹומר

הּתׁשּברת מֹופתי dqcpdde)ׁשּמחּיבים oeaygd znkg)ּבדּיּוק ְְְְְִִִֵֶֶַַֹ
ֿ זה את יעׂשה ואל ּבהם, הּנכֹונים הּדרכים וידיעת ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָהּמּדֹות
העם. רב ׁשעֹוׂשים ּכדר אמת ּבהם ׁשאין הּׁשערה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבדרכי

והּמאזנים. הּמׁשקלֹות ּכֹולל ― ְְְְִִִֵַַָָָֹּומׁשקל

― הער"ב מׁשקלֹותהּמצוה מּלהחזיק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֻ
נׁשּתּמׁש ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על ואף ּבבּתינּו אצלנּו חסרים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹּומּדֹות
ל ֿ יהיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוממּכר, ּבמּקח ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָֹּבהם

ּוקטּנה" ּגדֹולה ואבן אבן ּבכיס(bi ,dk mixac)איפה וכן , ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ
dxiknl)ואיפה Ð dphwe ;dipwl Ð dlecb :zelewyn ibeq ipy). ְֵָ

ּבתרא ּבבא ּגמרא ל(ht:)ּולׁשֹון "אסּור מּדה: ׁשּיׁשהה אדם ְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָָ
עביט היא ואפּלּו ּביתֹו ּבתֹו יתרה אֹו ׁשל(ilk)חסרה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָ

איפה ל ֿ יהיה "לא ׁשאמרֹו: ּתחׁשֹוב ואל רגלים". ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמימי
לפי מצות, ׁשּתי ― ואבן" אבן ל ֿ יהיה ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹואיפה,
לכלֹול ּכדי הּמצוה, ּדיני להׁשלמת נאמרּו הּלאוין ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּׁשני

הּמׁשקל ׁשהם הּמדידה מיני gtpdוהּמּדה("`oa")ׁשני zcn) ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
("dti`" Ðּבמׁשקל לא מּדֹות ׁשּתי ל יהיּו לא אמר: ּכאּלּו ,ְְְְְְִִִִֵָָָֹֹ

עׂשה ּבמצות ׁשּבארנּו ּכדר ּבמּדה, ואמרֹו:(gx)ולא . ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
איפה ל יהיה ולא ואבן אבן ּבכיס ל ֿ יהיה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָֹֹ"לא
אכל נׁש ּכסף נׁש לאחי תּׁשי ֿ "לא אמרֹו: ּכמֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹואיפה"

"יּׁש אׁשר ֿ ּדבר ּכל נׁש(k ,bk my)ׁשּכלל אחד, לאו ׁשהּוא ֲִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
הּמצות ואין עצמֹו. אחד ענין ּבכּלם ׁשּדן רּבים מינים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻּבֹו
ׁשהקּדמנּו ּכמֹו אחד, הענין אם "ולא" ּבכפל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמתרּבֹות
ּבּמצוה לזה ּדֹומה ל קדם ּוכבר הּתׁשיעי, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּבּכלל
"ולאֿ אמרֹו: והּוא ֿ תעׂשה, לא מּמצות מאתים ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹֹֹהּמׁשלימה

ׂשאר". ל ֿ יראה ולא חמץ ל ְְְְֵֵֵֶֶָָָֹֹיראה
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― הרמ"ו ּגבּולֹותהּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

לבין ׁשּבינינּו ֿ הּגבּול את נׁשּנה ׁשּלא והּוא ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּקרקעֹות,
לטעֹון לּטֹוען אפׁשר ׁשּיהא עד ֿ קרקע(envrl)זּולתנּו את ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

"רע ּגבּול תּסיג "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא (mixacזּולתֹו. ְְְְֲִִֵֶַַָָֹ
(ci ,hiּובספרי .(my mihtey zyxt)ּגבּול תּסיג "לא אמרּו: ְְְְִִֵַָֹ

לֹומר ּתלמּוד ּומה תגזל", "לא נאמר: ּכבר והלא ,"ְְְֱֲֲִֵֶַַַַַָֹֹֹרע
ׁשּכ מלּמד תּסיג" עֹובר"לא ― חברֹו ׁשל ּתחּומֹו ֿ העֹוקר ל ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד לארץ? ּבחּוצה אף יכֹול לאוין. ְְְִִֵֶַַַָָָָָּבׁשני
ּבארץ" ּתנחל אׁשר ּבנחלת"(my)עֹובר יׂשראל ּבארץ , ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

לאו מּׁשּום אּלא עֹובר אינֹו לארץ ּבחּוצה לאוין; ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָּבׁשני
אינֹו זה ׁשּלאו נתּבאר הּנה תגזל. לא ּכלֹומר: ― ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹאחד"

יׂשראל. ּבארץ ְְִֵֶֶֶָָאּלא

― הרמ"ג אדםהּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֻ
ּתגנב" "לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו והּוא (zenyמּיׂשראל, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹ

(eh ,kהּמכלּתא ּולׁשֹון .(my exzi zyxt)לגֹונב אזהרה "הרי : ְְְְְֲִֵֵַַָָָ
סנהדרין ּובגמרא נפׁשֹות(et.)נפׁש". לגֹונב "אזהרה : ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

אֹומר: יֹוחנן רּבי ֿ ּתגנב", מ"ּלא אֹומר: יאׁשּיה רּבי ְִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹמּנין?
עבד" ממּכרת יּמכרּו an)מ"ּלא ,dk `xwie)ּפליגי (mdולא ְְְְִִִִִֶֶֶָָָֹ

(miwleg mpi`חׁשב קא מר :(l qgiizn cg`)ּומר ּדגנבה לאו ְִֵֵָָָָָָ
ּכ על אֹותֹו עֹונׁשים ׁשאין לפי ּדמכירה", לאו חׁשב ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָקא
חּיב ― אּלּו לאוין ׁשני על ּוכׁשּיעבֹור וימּכֹור, ׁשּיגנֹוב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָעד
מֹות בידֹו ונמצא ּומכרֹו איׁש "וגנב יתעּלה: אמר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹחנק.

fh)יּומת" ,`k zeny)ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָ
מּסנהדרין .(dt:)י"א ְְִִֶַ
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יום שני ֿ רביעי כ 'ֿ כ "ב מרחשון  ― הרמ"ה והיאהּמצוה מּלגזֹול, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻ

ׁש ּדבר והּואלקיחת ּבגלּוי, ּובחזקה ּבאנס ּבֹו, זכּות לנּו אין ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹ
תגזל" "לא יתעּלה: bi)אמרֹו ,hi `xwie)ּבעלי ּפרׁשּו וכ . ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹ

hr:)הּקּבלה `nw `aa):ׁשּנאמר ּכענין ― תגזל" "לא : ְְְֱִִֶֶַַַַָָֹֹ
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― הר"ח הּמׁשקלֹותהּמצוה לצּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבדּיּוקם, ּולהקּפיד והּמּדֹות ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹוהּמאזנים
לכם" יהיה צדק והין צדק איפת ֿ צדק אבני צדק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ"מאזני

(el ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(miyecw zyxt)צדק "מאזני : ְְְִֵֶֶָֹ
צּדק ― ֿ צדק אבני יפה; יפה ֿ הּמאזנים את צּדק ―ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ֿ האיפֹות את צּדק ― צדק איפת יפה; יפה ֿ הּמׁשקלֹות ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאת
ּוכבר יפה" יפה ההינין את צּדק ― צדק והין יפה; ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָיפה
ֿ אּלּו וכל הּלח. מּדת ― וההין הּיבׁש; מּדת ׁשאיפה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָידעּת,
ׁשהּדבר לפי הּמּדֹות. מיני ׁשּנׁשּתּנּו ֿ ּפי ֿ על אף אחד, ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָענינם
ּדבר ׁשל ּכּמּותֹו ׁשעּור אּלא אינֹו נמּדד אֹו הּנׁשקל ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּזה
והּמׁשקלֹות הּמאזנים ּכלֹומר: האּלה, ֿ הּסּוגים וכל ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֻמסּים.
והּצּוּוי, מּדֹות. נקראים: הּלח, ּומּדֹות הּיבׁש ְְִִִִִִֵַַַַָָּומּדֹות
ּבכלֿ עליהם ׁשּמסּכם הּׁשעּורין ּבדּיּוק להקּפיד ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻׁשּנצטּוינּו

מה ספראסּוג ּולׁשֹון מּדֹות. מצות נקרא: ― "על(my)ם : ְְְְִִִִֵֶַַָָ
ּתנאי על ― מצרים מארץ אתכם הֹוצאתי ּכ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּתנאי
מּדֹות ּבמצות ֿ הּמֹודה ׁשּכל מּדֹות, מצות עליכם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָׁשּתקּבלּו
ּכֹופר מּדֹות ּבמצות ֿ הּכֹופר וכל מצרים; ּביציאת ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָמֹודה
ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מצרים". ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָּביציאת

.(gt.)ּבתרא(aa`)מ  ְִַָ

― הרע"א ּבמדידתהּמצוה מּלרּמֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ֿ תעׂשּו "לא אמרֹו: והּוא ּובּמׁשקלֹות, ּובּמּדֹות ְְְְֲִִַַַַַָָָֹהּקרקעֹות

ּובּמׂשּורה" ּבּמׁשקל ּבּמּדה ּבּמׁשּפט dl)עול ,my)ענין , ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָ
ּבמׁשּפט עול" ּתעׂשּו "לא ּבּקּבלה: ׁשּבא ּכפי ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּפסּוק

אמרם והּוא miyecw)הּמּדה. zyxt `xtq)לאו ענין ּבבאּור ְְְְִִֵַַָָָָ
לדין אם ּבּמׁשּפט', עול תעׂשּו "'לא oicd)זה: ziaa)― ְְֲִִִֶֶַַָָֹ

ׁשהּמֹודד מלּמד ּבּמׁשּפט? נאמר לּמה ּכן אם אמּור; ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכבר
הארץ", מדידת זֹו ― "ּבּמּדה אמרּו: וׁשם ּדּין". ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָנקרא
מה ּכפי ֿ זה את ׁשּיעׂשה וחלּוקתּה, מדידתּה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָּכלֹומר

הּתׁשּברת מֹופתי dqcpdde)ׁשּמחּיבים oeaygd znkg)ּבדּיּוק ְְְְְִִִֵֶֶַַֹ
ֿ זה את יעׂשה ואל ּבהם, הּנכֹונים הּדרכים וידיעת ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָהּמּדֹות
העם. רב ׁשעֹוׂשים ּכדר אמת ּבהם ׁשאין הּׁשערה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבדרכי

והּמאזנים. הּמׁשקלֹות ּכֹולל ― ְְְְִִִֵַַָָָֹּומׁשקל

― הער"ב מׁשקלֹותהּמצוה מּלהחזיק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֻ
נׁשּתּמׁש ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על ואף ּבבּתינּו אצלנּו חסרים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹּומּדֹות
ל ֿ יהיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוממּכר, ּבמּקח ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָֹּבהם

ּוקטּנה" ּגדֹולה ואבן אבן ּבכיס(bi ,dk mixac)איפה וכן , ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ
dxiknl)ואיפה Ð dphwe ;dipwl Ð dlecb :zelewyn ibeq ipy). ְֵָ

ּבתרא ּבבא ּגמרא ל(ht:)ּולׁשֹון "אסּור מּדה: ׁשּיׁשהה אדם ְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָָ
עביט היא ואפּלּו ּביתֹו ּבתֹו יתרה אֹו ׁשל(ilk)חסרה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָ

איפה ל ֿ יהיה "לא ׁשאמרֹו: ּתחׁשֹוב ואל רגלים". ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמימי
לפי מצות, ׁשּתי ― ואבן" אבן ל ֿ יהיה ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹואיפה,
לכלֹול ּכדי הּמצוה, ּדיני להׁשלמת נאמרּו הּלאוין ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּׁשני

הּמׁשקל ׁשהם הּמדידה מיני gtpdוהּמּדה("`oa")ׁשני zcn) ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
("dti`" Ðּבמׁשקל לא מּדֹות ׁשּתי ל יהיּו לא אמר: ּכאּלּו ,ְְְְְְִִִִֵָָָֹֹ

עׂשה ּבמצות ׁשּבארנּו ּכדר ּבמּדה, ואמרֹו:(gx)ולא . ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
איפה ל יהיה ולא ואבן אבן ּבכיס ל ֿ יהיה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָֹֹ"לא
אכל נׁש ּכסף נׁש לאחי תּׁשי ֿ "לא אמרֹו: ּכמֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹואיפה"

"יּׁש אׁשר ֿ ּדבר ּכל נׁש(k ,bk my)ׁשּכלל אחד, לאו ׁשהּוא ֲִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
הּמצות ואין עצמֹו. אחד ענין ּבכּלם ׁשּדן רּבים מינים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻּבֹו
ׁשהקּדמנּו ּכמֹו אחד, הענין אם "ולא" ּבכפל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמתרּבֹות
ּבּמצוה לזה ּדֹומה ל קדם ּוכבר הּתׁשיעי, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּבּכלל
"ולאֿ אמרֹו: והּוא ֿ תעׂשה, לא מּמצות מאתים ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹֹֹהּמׁשלימה

ׂשאר". ל ֿ יראה ולא חמץ ל ְְְְֵֵֵֶֶָָָֹֹיראה

ה'תשע"ג  מרחשון כ"א שלישי יום
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― הרמ"ו ּגבּולֹותהּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

לבין ׁשּבינינּו ֿ הּגבּול את נׁשּנה ׁשּלא והּוא ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּקרקעֹות,
לטעֹון לּטֹוען אפׁשר ׁשּיהא עד ֿ קרקע(envrl)זּולתנּו את ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

"רע ּגבּול תּסיג "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא (mixacזּולתֹו. ְְְְֲִִֵֶַַָָֹ
(ci ,hiּובספרי .(my mihtey zyxt)ּגבּול תּסיג "לא אמרּו: ְְְְִִֵַָֹ

לֹומר ּתלמּוד ּומה תגזל", "לא נאמר: ּכבר והלא ,"ְְְֱֲֲִֵֶַַַַַָֹֹֹרע
ׁשּכ מלּמד תּסיג" עֹובר"לא ― חברֹו ׁשל ּתחּומֹו ֿ העֹוקר ל ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד לארץ? ּבחּוצה אף יכֹול לאוין. ְְְִִֵֶַַַָָָָָּבׁשני
ּבארץ" ּתנחל אׁשר ּבנחלת"(my)עֹובר יׂשראל ּבארץ , ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

לאו מּׁשּום אּלא עֹובר אינֹו לארץ ּבחּוצה לאוין; ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָּבׁשני
אינֹו זה ׁשּלאו נתּבאר הּנה תגזל. לא ּכלֹומר: ― ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹאחד"

יׂשראל. ּבארץ ְְִֵֶֶֶָָאּלא

― הרמ"ג אדםהּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֻ
ּתגנב" "לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו והּוא (zenyמּיׂשראל, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹ

(eh ,kהּמכלּתא ּולׁשֹון .(my exzi zyxt)לגֹונב אזהרה "הרי : ְְְְְֲִֵֵַַָָָ
סנהדרין ּובגמרא נפׁשֹות(et.)נפׁש". לגֹונב "אזהרה : ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

אֹומר: יֹוחנן רּבי ֿ ּתגנב", מ"ּלא אֹומר: יאׁשּיה רּבי ְִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹמּנין?
עבד" ממּכרת יּמכרּו an)מ"ּלא ,dk `xwie)ּפליגי (mdולא ְְְְִִִִִֶֶֶָָָֹ

(miwleg mpi`חׁשב קא מר :(l qgiizn cg`)ּומר ּדגנבה לאו ְִֵֵָָָָָָ
ּכ על אֹותֹו עֹונׁשים ׁשאין לפי ּדמכירה", לאו חׁשב ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָקא
חּיב ― אּלּו לאוין ׁשני על ּוכׁשּיעבֹור וימּכֹור, ׁשּיגנֹוב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָעד
מֹות בידֹו ונמצא ּומכרֹו איׁש "וגנב יתעּלה: אמר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹחנק.

fh)יּומת" ,`k zeny)ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָ
מּסנהדרין .(dt:)י"א ְְִִֶַ

ה'תשע"ג  מרחשון כ"ב רביעי יום
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יום שני ֿ רביעי כ 'ֿ כ "ב מרחשון  ― הרמ"ה והיאהּמצוה מּלגזֹול, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻ

ׁש ּדבר והּואלקיחת ּבגלּוי, ּובחזקה ּבאנס ּבֹו, זכּות לנּו אין ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹ
תגזל" "לא יתעּלה: bi)אמרֹו ,hi `xwie)ּבעלי ּפרׁשּו וכ . ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹ

hr:)הּקּבלה `nw `aa):ׁשּנאמר ּכענין ― תגזל" "לא : ְְְֱִִֶֶַַַַָָֹֹ
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oeygxnצו d"kÎb"k ycew zayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּמצרי" מּיד ֿ החנית את k`)"וּיגזל ,bk aÎl`eny)זה ולאו . ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָֹ
ּגזל" אׁשר ֿ הּגזלה את "והׁשיב אמרֹו: והּוא לעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנּתק

(bk ,d `xwie)ּבטל ׁשאפּלּו אּלא ,meiw zrpend dlert dyr) ֲִֶֶַָָ
(dלֹוקה אינֹו ― ׁשּבּה dyrl)עׂשה wzipd e`l lkak `ly), ֲֵֵֶֶָ

[ׁשּנּתק] ׁשּנּתן לאו ׁשהּוא לפי ּומׁשּלם] לֹוקה אדם ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ[ׁשאין
מׁשּלם ― לּים זרקּה אֹו ֿ הּגזלה את ׂשרף ׁשאם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלתׁשלּומין:
חמׁש מֹוסיף ― ונׁשּבע ּבּה ּכפר ואם ׁשוה; ֿ ּׁשהיתה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹמה

ּבמקֹומֹו ׁשּנתּבאר ּכמֹו אׁשם, fr)ּומקריב dyr zevn)וכן , ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ
מּכֹות ּבסֹוף ּבפרק(fh.)נתּבאר זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

קּמא. מּבבא י' ּופרק ִֶֶַָָָט'

ה'תשע"ג  מרחשון כ"ג חמישי יום

.ÊÓ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרמ"ז מּלכּבֹוׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו את(akrl)האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֻ
הּקבּועים ולא(milhend)החֹובֹות ּבהם נחזיק לבל עלינּו ְְְֲִִֵֶַַַַָָֹ

ולא רע ֿ את ֿ תעׁשק "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָֹֹֹנׁשּלמם,
bi)תגזל" ,hi `xwie)ׁשל ּדבר לקיחת היא ׁשהגנבה והּוא . ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּבאמרֹו: זה מּמעׂשה והזהרנּו ּובהסּתר, ּבתחּבּולה ְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֻהּזּולת
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתגנבּו", cnx)"לא dyrz `l)הּוא והּגזל ; ְְְְִֵֵֶַַָֹֹ

ׁשעֹוׂשים ּכמֹו ּבגלּוי וחזקה ּבאנס הּזּולת ׁשל ּדבר ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹלקיחת
"לא ּבאמרֹו: זה מעׂשה על ּגם והזהרנּו הּדרכים, ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֻׁשֹודדי
מסּים, חֹוב אצל לזּולת ׁשּיהא הּוא והעׁשק ְְְְְְְְִֵֶֶֶָָָֹֹֻתגזל";
מחזיק ואּתה ממֹון ּובאחריּות אצל לֹו ׁשּנקּבע ְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָּכלֹומר:
אּלא אנס, ּדר ׁשּלא ּבין אנס ּדר ּבין לֹו מֹוסרֹו ואינ ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹּבֹו

(zeprha edgec)מעׂשהּבל על ּגם הזהרנּו ּברמּיה. אֹו וׁשּוב  ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֻ
אמרּו ּובפרּוׁש ."רע ֿ את תעׁשק "לא יתעּלה: ּבאמרֹו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹזה

miyecw)ּבספרא zyxt)ׁשל ׁשהּוא עׁשק ― ֿ תעׁשק "לא : ְְֲִֶֶֶַָֹֹֹ
ׂשכיר" ׂשכר הּכֹובׁש זה ואיזה? lretd)ממֹון, xky akrn) ְְִֵֵֶֶַַָָ

חֹוב ׁשהּוא לפי ׂשכיר, ּבׂשכר והמׁשיל לֹו. ֿ הּדֹומה ּכל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָוכן
ּבא ולא מּׁשּלֹו ממֹון ל מסר ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף עלי ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּקבּוע
לֹו ׁשּנקּבע ּכיון ֿ כן ֿ ּפי ֿ על ואף ממֹון, ׁשּום מּמּנּו אּתה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָליד
זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר ּבֹו. מּלהחזיק הזהרּת חֹוב ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻאצל
ׂשכיר" ֿ תעׁשק "לא ואמר: ּבעצמֹו זה ּדבר לדגמא ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹֻוהביא

(ci ,ck mixac)ׁשהּוא לפי ֿ הּׂשכיר את ֿ תעׁשֹוק לא ענינֹו: ,ְְֲִִִֶֶַַָָֹ
הּׁשמׁש עליו ֿ תבֹוא "ולא ּבֹו: ׁשאמר ּכדר ואביֹון, (ilaעני ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

(el ribnd mlyzy"הּוא עני eh)ּכי ,my)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְִִִֵָ
(`vzÎik:נאמר ּכבר והלא ואביֹון, עני ׂשכיר ֿ תעׁשק "לא :ְְְֱֲֲִִֶֶַַַָָָֹֹֹ

עֹובר ― ׂשכיר ׂשכר ֿ הּכֹובׁש ׁשּכל מלּמד תגזל"? ְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ"לא
ׂשכיר, ּפעּלת ֿ תלין ּובל ֿ תגזל, ּובל תעׁשק, ּבל ְְֲִִִִַַַַַָָֹֹֻמּׁשּום:
אמרֹו ענין ּבפרּוׁש אמרּו וׁשם ׂשכרֹו". תּתן ּביֹומֹו ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָּומּׁשּום

ֿ ידי על להּפרע אני "ממהר אמרּו: ואביֹון" (xaecnyk"עני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
(aהּגזלן ודין ּבענׁש ּדינֹו העׁשק על והעֹובר ואביֹון". ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹעני

ֿ בתׂשּומת אֹו ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו "וכחׁש יתעּלה: אמר ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשוה.
ֿ עמיתֹו" את עׁשק אֹו ּבגזל אֹו k`)יד ,d `xwie). ְֲִֵֶַָָָ

ה'תשע"ג  מרחשון כ"ד שישי יום

.‰Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרס"ה מּלהעסיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ

זּולתנּו ׁשל קנין לרּכֹוׁש אי ּבתחּבּולֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָמחׁשבֹותינּו
"רע ּבית תחמד "לא יתעּלה: אמרֹו וזהּו (zenyמאחינּו, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

(fi ,kהּמכלּתא ּולׁשֹון .(my exzi zyxt)אֹו ― תחמד "לא : ְְְְִַַָֹֹ
(ile` jkÎm`)ֿלא" לֹומר: ּתלמּוד ּבדּבּור? חּמּוד ְְֲִִִַַֹאפּלּו

"ל ולקחּת עליהם וזהב ּכסף dk)תחמד ,f mixac)מה , ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשעֹוׂשה עד נּמי ּכאן אף מעׂשה, ׁשּיעׂשה עד ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּלהּלן
מּלעׂשֹות מזהיר זה ׁשּלאו ל נתּבאר הּנה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמעׂשה",
אחינּו, מרכּוׁש ׁשחמדנּו ּדבר לעצמנּו ׁשּנּׂשיג ּכדי ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּתחּבּולֹות
על עברה ֿ זה ׁשּכל ― מרּבים ּדמים ּומּתן ּבקנּיה ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻואפּלּו

תחמד". ְַֹֹ"לא

ה'תשע"ג  מרחשון כ"ה קודש שבת יום

.ÂÒ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום חמישי ֿ שבת קודש כ "ג ֿ כ "ה מרחשון  ― הרס"ו מּלתלֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו (xeywl)האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

ׁשּזה לפי לֹו, ּולהתאּות זּולתנּו רכּוׁש ּבחּמּוד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹמחׁשבֹותינּו
ׁשּבא הּלאו לׁשֹון וזהּו לרכיׁשתֹו, ּתחּבּולה עׂשּית לידי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָיביא

"רע ּבית תתאּוה "ולא אמר: זה, gi)ּבענין ,d mixac)ואין . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
"לא והּוא הראׁשֹון הּלאו אּלא אחד, ענין הּלאוין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשני

זּולתנּו קנין מּלרּכֹוׁש מזהיר zeleagz)תחמד", ici lr)והּלאו , ְְְְְִִִִֵַַַַָָֹ
ּולׁשֹון ּבלבד. והחּמּוד הּתאוה על אפּלּו מזהיר ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָהּׁשני

exzi)הּמכלּתא zyxt)הּוא ּולהּלן "רע ּבית תחמד "לא : ְְְְִֵֵֶַַַָָֹֹ
הּתאוה על לחּיב ― "רע ּבית תתאּוה "לא (daygnaאֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹ

(aleהחּמּוד ועל עצמּה וׁשם(dyrna)ּבפני עצמֹו". ּבפני ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ
לחמֹוד סֹופֹו אדם התאּוה ׁשאם "מּנין zelertאמרּו: zhiwpa) ְְְִִִִֶַַַָָָָ

(zeiyrnׁשאם מּנין תחמד". ולא תתאּוה "לא לֹומר: ּתלמּוד ?ְְְְִִִִֶֶַַַַַֹֹֹ
וגזלּו" ׂשדֹות "וחמדּו לֹומר: ּתלמּוד לגזֹול? סֹופֹו אדם ְְְְְִַַַָָָָָָָחמד

(a ,a dkin)אם אחיו אצל יפה ּדבר ראה ׁשאם זה: ּדבר ּפרּוׁש .ִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
אמרֹו על עבר הרי ― לֹו ונתאּוה עליו מחׁשבּתֹו ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָהׁשליט
עד הּדבר אֹותֹו אהבת ּבֹו ותתחּזק תתאּוה". "לא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹיתעּלה:
עליו ּולהכּביד מּלפּיסֹו יחּדל ולא להּׂשיגֹו, ּתחּבּולה ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּיעׂשה
אם יקר. ויֹותר מּמּנּו טֹוב יֹותר ׁשהּוא להחליפֹו אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָלמכרֹו
ּכׁשּירּכׁש תחמד" "לא על ּגם עבר הרי ― זה ּדבר ּבידֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹעלה
ּבמכירתֹו, ענין לֹו היה ׁשּלא חברֹו ׁשל ׁשהיה הּדבר ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹאֹותֹו
ונמצא ׁשהּׂשיגֹו. עד ּתחּבּולה ועׂשה עליו ׁשהכּביד ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָאּלא

ׁשּבארנּו ּכמֹו לאוין, ׁשני על mxeb)ׁשעבר df lky)נמנע ואם . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
הרי הּדבר, לאֹותֹו חּבתֹו מחמת חליפין ּולקּבל מּלמּכֹור ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָזה
הּדבר אֹותֹו אהבת התחזקּות מחמת ּובאנס ּבחזקה לֹוקחֹו ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָֹאז
זה ּבענין והתּבֹונן תגזל". "לא על ּגם עבר אז והרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹּבנפׁשֹו,

ונבֹות אחאב k`)ּבמעׂשה ,`Îmikln)ההבּדל ל נתּבאר הּנה . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
תחמד". "לא ּובין תתאּוה" "לא אמרֹו ְְְִֵֵֶַַָֹֹֹּבין
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i"yx
(ÊÏ).˙ÈÚÈ·¯‰ ‰˘·:שלמה ‰'.למלך ˙È· „ÒÈ

יסודו: ·ÏÂ.(ÁÏ)הוחל Á¯È· שהעשב מרחשון, הוא
מלשון הבית, מן לבהמה ובוללין בשדה, (שופטים בלה

כא:) לחמורים:יט ויבל
(‡).‰˘ ‰¯˘Ú ˘Ï˘ ‰ÓÏ˘ ‰· Â˙È· ˙‡Â

סיפר  ובשבחו נתעצל, ובשלו נזדרז, גבוה שבמלאכת
‰ÔÂ·Ï.(·)הכתוב: ¯ÚÈ ˙È· בית יונתן: תרגם

מלכיא טור מקירת כל אמה, המאה באורך העומדים הארזים (עמודי

והיא  אמה, חמשים הרביעי לטור הראשון ומטור המאה, לאורך וטור

הבית) צורת מבעל הגהה הבית, ‡¯ÌÈÊ.:רוחב ˙Â˙Â¯ÎÂ קורות
בקרקע, עמודים טור היה הבית לאורך ארזים,

לעמוד, מעמוד הראשון והכרותות טור למול השני (והטור

לטור  מטור הבית לרצפת הנסרים וסכך הטורים, ארבעה וכן הבית, ברוחב

והיו  אכסדרה, כעין פתחים פתחים עשוים הללו והעמודים הכרותות, על

כדי  הכרותות אלו כן גם והיו המזוזות, שעל משקוף כמו הכרותות

ושאמר  בכתוב, הנזכרים הצלעות שהם המחיצות, עליהם להעמיד

הם  שהעמודים לפי הכרותות, על אמר ולא העמודים, על אשר הצלעות

עמוד  ולחבר להחזיק אלא אינם והכרותות עליהם, נכון שהבית העיקר

ובאמרו  זקופין, היו ולא צדן על ומונחים אחד, האהל להיות עמוד אל

בשם  נקרא ולא העמודים, שעל הכרותות על לומר רוצה העמודים, על

מן  למעלה עולים אינם שהכרותות נמי, ואפשר לגבייהו. עצמן בפני

העמודים  בראשי נתונים הם אלא למעלה, שוכבים דאינם העמודים,

יתד  כמו אלא המזוזות, על השוקף משקוף כעין ולא למעלה, ובשווין

פירושו, העמודים, על וכרותות שכתוב ומה עמודים, שני המחבר ארוך

העמודים, על הוא הכרותות שעל מה נמצא, העמודים, של העליון בצד

הבית) צורת בעל פירוש כאן ·‡¯Ê.(‚):עד ÔÂÙÒÂ עליה קירוי
‰ˆÂÚÏ˙.מלמעלה: ÏÚ שעל עליונות מחיצות

משוכים  ברוחב, זה אל זה מחיצות ארבעה הכרותות,
הוא  הקיץ בית כי וחלונות, פתחים כולן הבית, לאורך
ארבעים  הספון, קירוי מחיצות אותן ועל לאויר, עשוי

נסרים טורי שלשה הספון, היו נסרים (לשלשה וחמשה

נסרים חללים) עשר חמשה העמודים, טורי ארבע שבין ,
מהם)הטור עשר חמשה חלל כל בין נתונים לרוחב (כלומר ארכן

זה: אצל זה הבית לאורך ורחבן לטור, טור שבין

cec zcevn
(ÊÏ).˙ÈÚÈ·¯‰ ‰˘·:שלמה היסוד :ÒÂÈ„.למלכות הונח 
(ÁÏ).ÂÈ¯·„ ÏÎÏ:בו הנצרכים  הדברים ÂÈËÙ˘Ó.כל ÏÎÏÂ

שונות: במילות הדבר וכפל  היא , ˘ÌÈ.היא Ú·˘ Â‰·ÈÂרצה
חש ולא מה זמן הפסיק ולא  השנים, שבעת  כל  שבנה  לומר:

לבנותו חדל הבנין , זמן במשך  כי שלמות, שנים  שבע רק שבנה  לומר: רצה  או  השנים. שבעת על היתרים החדשים למנות
השנים: שבעת  על  העודפים החדשים  בשעור 

(‡).‰˘ ‰¯˘Ú ˘Ï˘וכלהו נזדרז המקדש בית בבנין אבל שנה, עשרה שלש  עד  כלהו ולא ביתו , בבנין שנתעצל  בכאן  לימד 
מביתו: יותר להפליא גדול  היה כי אף שנים, Â‚Â'.לשבע ÏÎÈÂ עד הבנין, בטורח קץ לא  שנה , י''ג בה ששהה  עם לומר: רוצה

כולו: את  ‰ÔÂ·Ï.(·)כלותו ¯ÚÈ ˙È·,או באילנות. המרובה כיער  נראה היה  בה, שעמדו העמודים רוב לפי כי נקרא , היה כן
היא ועשויה הקיץ, בימי שם  להתקרר ביער , בית להם לבנות ההוא  בזמן המלכים מנהג היה  כי הלבנון, יער במקום שבנהו

האויר : שם  להכניס  מרובים, ‡¯ÌÈÊ.בחלונות  È„ÂÓÚ È¯ÂË ‰Ú·¯‡ ÏÚלהם נחלק והיה הבית, לרוחב  עמדו ההם  והשורות
הבנין: כדרך  ממש , כתלים היה הבית  לאורך אבל  שווים, חלקים  לשלשה ‡¯ÌÈÊ.האורך ˙Â˙Â¯ÎÂהשכיבו מחוטבים , ארזים

עמדם: ממקום זזים  יהיו  לבל  יחד  לחברם ההם, העמודים  ‰ˆÂÚÏ˙.(‚)על  ÏÚ ÏÚÓÓ Ê¯‡· ÔÙÒÂקירות ועל  העמודים על  כי
לתקרה להיות ארז , לוחות הניחו ההם  הצלעות ועל  ממעל, הבית מחיצות להיות  ונסרים, צלעות השכיבו יחד , המחברם הארזים

הצלעות]: משא לסבול העיקר היו העמודים כי על הארזים , כרותות  זכר ולא העמודים , על ÓÁÂ˘‰.[ואמר ÌÈÚ·¯‡מספר
וחמשה: ארבעים  היו התקרה, את  המכסים הארז ‰ÂË¯.לוחות ¯˘Ú ‰˘ÓÁ,שווים חלקים לשלשה  האורך חלקו העמודים כי

אורך  והניחו  במספר, עשר  חמשה  ובה ארז , לוחות של שורה הניחו חלק ובכל  חלקים, לשלשה  נחלק התקרה גם  היה ולזה 
ג' לוח כל רוחב  והיה הבית, לרוחב  הלוחות  ורוחב  אמה , ושליש אמות ל''ג לוח  כל  אורך  היה כן אם הבית, לאורך  הלוחות 

אמה: ושליש  אמות

oeiv zcevn
(ÊÏ).Á¯È·: בחודש(ÁÏ).ÏÂ·נובלין שבו חשוון , הוא 

האילנות: עלי נשלם:ÏÎ‰.וכומשין
(·).ÔÂ·Ï‰:היער הנסרים:‰ˆÂÚÏ˙.(‚)שם 
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i"yx
(ÊÏ).˙ÈÚÈ·¯‰ ‰˘·:שלמה ‰'.למלך ˙È· „ÒÈ

יסודו: ·ÏÂ.(ÁÏ)הוחל Á¯È· שהעשב מרחשון, הוא
מלשון הבית, מן לבהמה ובוללין בשדה, (שופטים בלה

כא:) לחמורים:יט ויבל
(‡).‰˘ ‰¯˘Ú ˘Ï˘ ‰ÓÏ˘ ‰· Â˙È· ˙‡Â

סיפר  ובשבחו נתעצל, ובשלו נזדרז, גבוה שבמלאכת
‰ÔÂ·Ï.(·)הכתוב: ¯ÚÈ ˙È· בית יונתן: תרגם

מלכיא טור מקירת כל אמה, המאה באורך העומדים הארזים (עמודי

והיא  אמה, חמשים הרביעי לטור הראשון ומטור המאה, לאורך וטור

הבית) צורת מבעל הגהה הבית, ‡¯ÌÈÊ.:רוחב ˙Â˙Â¯ÎÂ קורות
בקרקע, עמודים טור היה הבית לאורך ארזים,

לעמוד, מעמוד הראשון והכרותות טור למול השני (והטור

לטור  מטור הבית לרצפת הנסרים וסכך הטורים, ארבעה וכן הבית, ברוחב

והיו  אכסדרה, כעין פתחים פתחים עשוים הללו והעמודים הכרותות, על

כדי  הכרותות אלו כן גם והיו המזוזות, שעל משקוף כמו הכרותות

ושאמר  בכתוב, הנזכרים הצלעות שהם המחיצות, עליהם להעמיד

הם  שהעמודים לפי הכרותות, על אמר ולא העמודים, על אשר הצלעות

עמוד  ולחבר להחזיק אלא אינם והכרותות עליהם, נכון שהבית העיקר

ובאמרו  זקופין, היו ולא צדן על ומונחים אחד, האהל להיות עמוד אל

בשם  נקרא ולא העמודים, שעל הכרותות על לומר רוצה העמודים, על

מן  למעלה עולים אינם שהכרותות נמי, ואפשר לגבייהו. עצמן בפני

העמודים  בראשי נתונים הם אלא למעלה, שוכבים דאינם העמודים,

יתד  כמו אלא המזוזות, על השוקף משקוף כעין ולא למעלה, ובשווין

פירושו, העמודים, על וכרותות שכתוב ומה עמודים, שני המחבר ארוך

העמודים, על הוא הכרותות שעל מה נמצא, העמודים, של העליון בצד

הבית) צורת בעל פירוש כאן ·‡¯Ê.(‚):עד ÔÂÙÒÂ עליה קירוי
‰ˆÂÚÏ˙.מלמעלה: ÏÚ שעל עליונות מחיצות

משוכים  ברוחב, זה אל זה מחיצות ארבעה הכרותות,
הוא  הקיץ בית כי וחלונות, פתחים כולן הבית, לאורך
ארבעים  הספון, קירוי מחיצות אותן ועל לאויר, עשוי

נסרים טורי שלשה הספון, היו נסרים (לשלשה וחמשה

נסרים חללים) עשר חמשה העמודים, טורי ארבע שבין ,
מהם)הטור עשר חמשה חלל כל בין נתונים לרוחב (כלומר ארכן

זה: אצל זה הבית לאורך ורחבן לטור, טור שבין

cec zcevn
(ÊÏ).˙ÈÚÈ·¯‰ ‰˘·:שלמה היסוד :ÒÂÈ„.למלכות הונח 
(ÁÏ).ÂÈ¯·„ ÏÎÏ:בו הנצרכים  הדברים ÂÈËÙ˘Ó.כל ÏÎÏÂ

שונות: במילות הדבר וכפל  היא , ˘ÌÈ.היא Ú·˘ Â‰·ÈÂרצה
חש ולא מה זמן הפסיק ולא  השנים, שבעת  כל  שבנה  לומר:

לבנותו חדל הבנין , זמן במשך  כי שלמות, שנים  שבע רק שבנה  לומר: רצה  או  השנים. שבעת על היתרים החדשים למנות
השנים: שבעת  על  העודפים החדשים  בשעור 

(‡).‰˘ ‰¯˘Ú ˘Ï˘וכלהו נזדרז המקדש בית בבנין אבל שנה, עשרה שלש  עד  כלהו ולא ביתו , בבנין שנתעצל  בכאן  לימד 
מביתו: יותר להפליא גדול  היה כי אף שנים, Â‚Â'.לשבע ÏÎÈÂ עד הבנין, בטורח קץ לא  שנה , י''ג בה ששהה  עם לומר: רוצה

כולו: את  ‰ÔÂ·Ï.(·)כלותו ¯ÚÈ ˙È·,או באילנות. המרובה כיער  נראה היה  בה, שעמדו העמודים רוב לפי כי נקרא , היה כן
היא ועשויה הקיץ, בימי שם  להתקרר ביער , בית להם לבנות ההוא  בזמן המלכים מנהג היה  כי הלבנון, יער במקום שבנהו

האויר : שם  להכניס  מרובים, ‡¯ÌÈÊ.בחלונות  È„ÂÓÚ È¯ÂË ‰Ú·¯‡ ÏÚלהם נחלק והיה הבית, לרוחב  עמדו ההם  והשורות
הבנין: כדרך  ממש , כתלים היה הבית  לאורך אבל  שווים, חלקים  לשלשה ‡¯ÌÈÊ.האורך ˙Â˙Â¯ÎÂהשכיבו מחוטבים , ארזים

עמדם: ממקום זזים  יהיו  לבל  יחד  לחברם ההם, העמודים  ‰ˆÂÚÏ˙.(‚)על  ÏÚ ÏÚÓÓ Ê¯‡· ÔÙÒÂקירות ועל  העמודים על  כי
לתקרה להיות ארז , לוחות הניחו ההם  הצלעות ועל  ממעל, הבית מחיצות להיות  ונסרים, צלעות השכיבו יחד , המחברם הארזים

הצלעות]: משא לסבול העיקר היו העמודים כי על הארזים , כרותות  זכר ולא העמודים , על ÓÁÂ˘‰.[ואמר ÌÈÚ·¯‡מספר
וחמשה: ארבעים  היו התקרה, את  המכסים הארז ‰ÂË¯.לוחות ¯˘Ú ‰˘ÓÁ,שווים חלקים לשלשה  האורך חלקו העמודים כי

אורך  והניחו  במספר, עשר  חמשה  ובה ארז , לוחות של שורה הניחו חלק ובכל  חלקים, לשלשה  נחלק התקרה גם  היה ולזה 
ג' לוח כל רוחב  והיה הבית, לרוחב  הלוחות  ורוחב  אמה , ושליש אמות ל''ג לוח  כל  אורך  היה כן אם הבית, לאורך  הלוחות 

אמה: ושליש  אמות

oeiv zcevn
(ÊÏ).Á¯È·: בחודש(ÁÏ).ÏÂ·נובלין שבו חשוון , הוא 

האילנות: עלי נשלם:ÏÎ‰.וכומשין
(·).ÔÂ·Ï‰:היער הנסרים:‰ˆÂÚÏ˙.(‚)שם 



gqצח wxt mildz - miaezk

mildzgqeÎ`

.çñà:øéL øBîæî ãåãì çvðîìá:åéðtî åéàðNî eñeðéå åéáéBà eöeôé íéäìà íe÷éâïLò ócðäk ©«§©¥¬©§¹¨¦À¦§¬¦«¨´−¡Ÿ¦¨´«§¨®§¨¬§¹©§À̈¦¨¨«§¦§¬Ÿ¨À̈
:íéäìà éðtî íéòLø eãáàé Là-éðtî âðBc ñnäk ócðzãìòé eçîNé íé÷écöåeNéNéå íéäìà éðôì eö ¦Å§¬Ÿ§¦¥´−©¦§¥¥®«Ÿ§¬§¹¨¦À¦§¥¬¡Ÿ¦«§©¦¦À¦§§´−©«©§¦§¥¬¡¹Ÿ¦À§¨¦¬

:äçîNáä:åéðôì eæìòå BîL déa úBáøòa áëøì elñ BîL eønæ íéäìàì | eøéLåïiãå íéîBúé éáà §¦§¨«¦³¥«Ÿ¦»©§¶§Å¬¿Ÿ¨«Ÿ¥´−¨«£¨§¨¬¹§À§¦§¬§¨¨«£¦´−§¦§©©́
:BLã÷ ïBòîa íéäìà úBðîìà©§¨®¹¡Ÿ¦À¦§¬¨§«

i"yx
(·).ÂÈ·ÈÂ‡ ÂˆÂÙÈ ÌÈ‰Ï‡ ÌÂ˜È:בו וכיוצא עמלק
(‚).ÛÂ„‰Î:תנדפם כן העשן יתנדף כאשר כהתנדף 

.ÌÈ‰Ï‡ ÈÙÓ יאמר ובנוחה משה בימי הארון מפני
וגו' ה' י')שובה ·˘ÁÓ‰.(„):(במדבר Â˘È˘ÈÂ וזהו

וגו': לאלהים שירו יאמרו וכן ÂÏÂÒ.(‰)המשוש
בכתם תסלה לא וכן שבח כ"ח)לשון המסולאים (איוב

ד')בפז ˘ÂÓ.:(איכה ‰È· יראה ל' שהוא י"ה בשם
יה וזמרת עזי דחילא קי"ח)כדמתרגמינן יד (לקמן כי וכן

יה כס יז)על ה'בתרגום (שמות ביה כי כ"ו)וכן (ישעיה

עלמא  ותקיף ה' דחילא במימרא תתפרקון בכן ארי
וזהו  ועלזו מפניו וגורו לפניו שבחו המשורר אומר

ברעדה וגילו אחר במקום האמור ב')דוגמת :(לעיל
(Â).ÌÈÓÂ˙È È·‡ הענין כל לפניו שתשבחו השבח זהו

לישראל  אב שנעשה יתומים אבי המזמור כל סוף עד
שנאמר כמו יתומי' ה')שהם ואין (איכה היינו יתומים

‡ÂÓÏ˙.אב: ÔÈ„Â ירושלים של משפטה שעשה
כאלמנה היתה בה א')שנאמר :(שם

cec zcevn
(‚).Ô˘Ú ÛÂ„‰Îכן קל  ברוח ממקומו הנדחף העשן  כמו 

קלה: בסבה האויב  ÌÈ‰Ï‡Ï.(‰)תנדוף Â¯È˘היו ר"ל
עליה: שירו ומעתה התשועה  על  לה'ÂÏÂÒ.בטוחים רוממו

ערבות : הנקראים  השמים על  ˘ÂÓ.הרוכב ‰È·היו ר "ל 
עד  שלם  השם  ואין שמו יה עתה  כי בעבור בתשועה בטוחים

לפניו: ושמחו עלזו  מעתה  ולזה שמו למען התשועה א"כ ותבוא ההוא ÌÈÓÂ˙È.(Â)הזמן È·‡.Â˘„˜ ÔÂÚÓ· 'Â‚Âכי אף ר "ל 
כמ"ש ואלמנות יתומים  שנקראו  לישראל  ולדיין  לאב  והוא בתחתונים הוא משגיח  מ "מ ממעל  בשמים קדשו במעון יושב אלהים

כאלמנות אמותינו וכו' היינו ה)יתומים  :(איכה

oeiv zcevn
(·).ÂˆÂÙÈ: פיזור עלהÛÂ„‰Î.(‚)ענין כמו דחיפה ענין
כו)נדף  המסהÒÓ‰Î.:(ויקרא שעוה:„Â‚.והמגה:מלשון
(„).ÂˆÏÚÈ:שמחה כמוÂÏÂÒ.(‰)ענין והגבהה הרמה ענין

המסילה סולו סב)סולו מדור:·ÔÂÚÓ.(Â):(ישעיה ענין

xe` ldi
בס "ח וצדיקיםד  בשמחה. וישישו אלקים לפני  יעלצו ישמחו 

יתעצב ולא  יחדיו והשוין הראויין יעמדו הדין ביום  שס "ו סי '
מזיו שנהנין ושמחה ג"ע שמחת כי אצלו הבן שאין  על  האב
לפני יעלצו ישמחו שנאמר וצער עצבון כל משכחת השכינה

עכ"ל : אלקים 
רשעים.במדרש(ב) יאבדו כו' עשן כהנדוף  כאן תלים

כו' יעלצו ישמחו וצדיקים  (אח"כ) שנאמר שמחין  הצדיקים
ק"ג סע"ב  ד"ט דברכות  פ"ק שארז"ל  ע "ד  וזהו עכ"ל .
של  במפלתן שראה עד הללויה אמר ולא דוד אמר פרשיות
ה' את נפשי  ברכי  אינם עוד  ורשעים  שנאמר כו' רשעים 

כו': הללויה
שםמהרמ"א(ג ) שהוא מדה"ד  שמהפכים  צדיקים  כי פי'

וישישו אלקים . לפני  ויעלצו ישמחו ע"כ  לרחמים אלקים 
עבדו כד "א ברעדה לגיל  יצטרכו לא  לע"ל כי פי' בשמחה.
וישישו אם  כי  י"א . ב ' סי' תלים ברעדה . וגילו  ביראה ה' את 
חטא לידי בא פחד  אין השלימות לרוב אז  כי והוא בשמחה
ועיין עכ "ל. הכשרון בישראל  יגדל לעתיד  כי שמחה מרוב
שמיני ובפ' דוקא. לע"ל  השמחה  מענין פ"כ אחרי סדר  ברבות 
עסיס. ההרים  יטפו ההוא ביום  והי' ע"פ ועמ"ש  י "ב. ס"פ
אחד  כתוב  ק ' סי' תלים  במדרש  מצאתי מהרמ "א כדברי והנה
ה' את עבדו אומר א' וכתוב בשמחה ה' את  עבדו אומר
ת "ל  ביראה שלא  יכול  בשמחה ה ' את עבדו ד "א  כו' ביראה 

רעדה אחזה  לע"ל אבל  ביראה בעוה "ז אחא א "ר ביראה .
כו': גילים הצדיקים ויהיו  חנפים

שמושירוה  ביה  בערבות לרוכב  סולו  שמו זמרו לאלקים
חביבין. השביעין כל  כ "ט  ס"פ אמרו פ' מד "ר  לפניו. ועלזו
שמו ביה בערבות  לרוכב סולו רקיעים ) בשבעה  (ר "ל  למעלן
סולו בי ' דכתיב הקב "ה זה נחל וערבי פ"ל  לפניו. ועלזו
ע "ב דט "ו  פי"ב  בראשית  פ ' מד"ר שמו. ביה בערבות לרוכב 
לרבי שאליה נשיאה  יודא ר' ד ') י"ד  שקלאוו בדפוס (שהוא 
בעל  הוא שאתה עליך ששמעתי בשביל  נחמן בר  שמואל 

מיאגדה  כך  כו' שמו ביה בערבות לרוכב סולו דכתיב  מאי
עולמו של  בית על  שמו  בי"ה הקב "ה עולם של  בית על  ממונה 
בקרבה שנעשה  והעוות  מדינה  בני צעקת על דר"ל  המ"כ ופי'
את בייה אדוני בי ע"פ  ויגש  פ ' הרמב"ן  כמ "ש  בית  ומפרש 
ורש "י המ"כ . עכ"ד  אחרת דרך  מצאתי ובפרש"י  עלינו . מעביר 
בדמותו הנוצר  האדם  הוא שלו  בית  על  ממונה  הקב "ה מפרש 
היינו בי"ה  במד "ר עו"ש  רש"י. עכ"ל  שלו מבוי על  ס"א
הוי' בי "ה כי  כמ "ש  העוה"ז נברא  בה"א העוה "ב נברא ביו"ד
שמו בי "ה נאמר דלכן ואפ"ל  ה'. כ "ו  ישעי' עולמים צור
לפר יש אלא  המ"כ כמ "ש שמו י "ה דהל"ל  בי"ת בתוספת
ובעוה "ב בעוה "ז ומשגיח  מאיר בערבות שרוכב שע"י

כו': שמו בי "ה וזהו י"ה אותיות בשני שנבראו
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
א: עמ' מג הגמרא:דף מדוע ïðaøåשואלת לקידוש, כשרים לאסיפה שהכשרים שסוברים §©¨¨

הגמרא: משיבה 'ולקחו'. נאמר 'ç÷ìå',לשיטתם àðîçø áúk éà הפסוק 'ïúðåובהמשך ¦¨©©£¨¨§¨©§¨©
ּכלי', אל חּיים מים ä,àðéîàעליו äåכשרה ההזאה ãçאין áéäéå ãç ìé÷Lc ãò- ִִִֶֶַַָָ£¨£¦¨©§¨¦©§¨¦©

לכך במים, שנותנו זה הוא האפר את שהלוקח 'eç÷ìå'עד àðîçø áúk,רבים בלשון ¨©©£¨¨§¨§
ביחיד. ונתינה שנים ידי על האפר לקיחת שמועילה 'eç÷ìå'לומר àðîçø áúk éàå§¦¨©©£¨¨§¨§

éøz éáäéå éøz éì÷Lc ãò ,àðéîà äåä ,'eðúðå' במים והנתינה האפר שלקיחת - §¨§£¨£¦¨©§¨§¥§¥§¨£¥§¥
לכך  שנים, אותם ידי על 'ïúðå',תיעשה 'eç÷ìå' àðîçø áúkללמדéì÷L eléôàc ¨©©£¨¨§¨§§¨©©£¦¨§¥

ãç áéäéå éøz על או הלקיחה נעשתה בו באופן להיות צריכה הנתינה שאין והיינו, כשר, §¥§¨¦©
שלקח. מי ידי

לקידוש  שמכשיר כיון משמע', 'ממילא הוא הפסוק לרבנן, הפסוק. בדרשת שנחלקו נמצא

שלפניו, שהפסוק כיון משמע', מיד 'מוציא הוא הפסוק יהודה, ולרבי באסיפה. הכשרים  את

בקידוש. אשה ופוסל קטן מכשיר זה ופסוק באסיפה אשה והכשיר קטן פסל

בפסוק, נאמר ודורשת: מוסיפה øBäèהגמרא Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå'.'והּזה §¨©¥§¨©©©¦¦¨ְִָ

ïðaøì שנאמר באסיפה כמו פסול וקטן לקדש כשרים ואשה שזר הקודם בפסוק שלמדו §©¨¨
לדרוש, בכדי טהור ', 'איש שוב נאמר טהור', איש 'ואסף äMà,בה àìå 'Léà' שפסולה ¦§Ÿ¦¨

ו  ïèwä,בהזאה, úà øéLëäì ,'øBäè' כשר ובקידוש, באסיפה כשר שאינו אף שעל ¨§©§¦¤©¨¨
äãeäé,בהזאה. éaøìe מקידוש לשנות בא זה פסוק פסול, אשה וקידוש כשר קטן שקידוש §©¦§¨

÷ïè,וללמד, àìå 'Léà' ו פסולה, äMàäשהזאתו úà øéLëäì ,'øBäè'.בהזאה ¦§Ÿ¨¨¨§©§¦¤¨¦¨
כשר  קידוש לרבנן, משמע'. מיד 'מוציא הוא זה פסוק עלמא שלכולי ופסול הרי באשה

פסול, ובאשה כשר בקטן קידוש יהודה, ולרבי באשה. ופסולה בקטן כשרה והזאה בקטן,

בקטן. ופסולה באשה כשרה והזאה

הגמרא: מקשה יהודה. רבי בשיטת דנה במשנהéáéúéî,הגמרא מ"י)שנינו פי"ב ,(פרה ¥¦¥
úBfäì ïéøLk ìkä,חטאת (ùéù)מי ïè÷å ,äMàå ñBðéâBøcðàå íeèîehî õeç ©Ÿ§¥¦§©¦§§©§§¦§¦¨§¨¨

.äfîe Búòéiñî äMà ,úòc Ba [ïéàù]¤¥©©¦¨§©§¨©¤
ב: עמוד מג מהזאה,åדף אשה פסל קמא שתנא אף äãeäéעל éaø âéìt àì דבריו על §Ÿ¨¦©¦§¨

הגמרא: מתרצת להזאה. פסולה שאשה מודה יהודה שרבי מזה, ומוכח הזאתה. להכשיר

øî øîàc ïåék ,éiaà øîà ש מהם שיש הפרשה, פסוקי בלימוד àéöBî[-עולא] òîLî ¨©©©¥¥¨§¨©©©§©¦
å ,òîLî ãiî ש מהם àìénî,יש òîLî משמעותו אם שהרי משמע', 'ממילא אינו טהֹור' איׁש ּבּמים וטבל אזֹוב 'ולקח שהפסוק כרחך על ¦©©§¨§©§¨¦¥¨ְְִִֵַַַַָָָ

הפסוק  ממשמעות מוציא זה שפסוק ודאי אלא אסיפה. לגבי נכתב שכבר לאחר טהור', 'איש שוב נכתב היה לא שלפניו, הפסוק כמשמעות

בהזאה  קטן הכשירו קטן, ופסלו בקידוש אשה שהכשירו שלרבנן מוכרח ולכך הכשר, את ופוסל בקידוש הפסול את אף ומכשיר שלפניו,

יהודה ורבי אשה. ולהכשיר âéìtופסלו מהזאה קטן לפסול בא שהפסוק לפרש ומוכרח קטן, והכשיר בקידוש אשה פסל שהרי רבנן, על ¨¦
אשה.

בפסוק, נאמר ודורשת: הגמרא àîhä'.מוסיפה ìò øähä äfäå' ש שנכתב מייתורו,ומה לדרוש בכדי הוא 'הטהור', ììkîוב ,'øBäè' §¦¨©¨Ÿ©©¨¥¨¦§¨
àîè àeäL ו יום, טבול והיינו מטומאתו, עכשיו äøôa.הפסוקãnéìשיוצא øLkL íBé ìeáè ìò ¤¨¥¦¥©§¤¨¥§¨¨

i"yx

ïðáøåi`w lirlc` mlerl jl ixn` .
i`c cigi oeyl gwle aizk `lc `de
liwyc cr `pin` ied ozpe gwle aizk
mind lr edpzi envr `ede xt`d cg

:ixz ilwy elit`c egwle aizkç÷ìå
áåæà`ide dinin z`fda aizkc .

:yeciwd xg`y dcearïðáøìixn`c .
dtiq` ly oze`a dyrp yeciwd
xf epiidc xedh yi` aizk dtiq`ae
e`l `kdc xedh yi` jgxk lr dy`e
ohw lqtinle dy`e xf ixeyk`l
wezyl ok m`c `linn rnyn iedle
lahe aef` gwle aezkpe dipin `xw
`eddac `prci `p`e dfde mina
yxcnl `piazk ike i`w dpin lirlc
df rnyn jgxk lr dy` `le yi`

:rnyn cin `ivenøéùëäì øåäè
ïè÷:yeciwa dilqtc .äãåäé éáøìå.

xyk ohwe yeciwa dleqt dy` xn`c
`le yi` `kti` `xninl i`d `z`
`kil k''rc dy` xiykdl xedh ohw
ok m`c `linn rnync xninl

:dipin wezyil'åë øîàã ïåéëz`c .
i`da xninl zivn `l jgxk lr
:ibilt jgxk lre `ed `linn rnync

øåäèä äæäå`ed `xizi xedh i`d .
:i`w xedha `dcàîè àåäù ììëî.

:d`neh llkn `veiy
אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א כסלו, תש"כ

ברוקלין.

האברך הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים מאיר שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"א כסלו, ומצורף בזה מכתבי לכתה ז', ובטח באם זקוקים להסברה 

נוספת, ימצא אותיות מתאימות לזה.

בענג קראתי מסדר פעולותיו במוסד הק', ואזכירו עוד הפעם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

אף  להאיר, אשר  נרות  שיהיו  נשיאינו,  רבותינו  לרצון  שיהי' בהצלחה מתאים  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה 

בן חבירו תורה  זה ביחוד על תלמידי תומכי תמימים, אבל הרי המלמד את  שלראשונה ובתחלה אמרו 

מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, והבן יורש מאביו תכונות הנדרשות לנרות להאיר, כמובן מהמשנה, עדיות 

סוף פרק ב', שעפי"ז מובן שהתמימים ביכולתם ובכחם לעשות גם תלמידים כיוצא בהם, ובלבד שישתדלו 

בזה במסירה ונתינה כדרך פעולת האב בבן, וק"ל.

תקותי שניצלו יום הבהיר י"ט כסלו גם בעבודה האמורה וגם ימי חנוכה הבע"ל יוסיפו בכל הנ"ל 

ובהצלחה.

בברכת הצלחה בכל ולבשו"ט.



קט `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
א: עמ' מג הגמרא:דף מדוע ïðaøåשואלת לקידוש, כשרים לאסיפה שהכשרים שסוברים §©¨¨

הגמרא: משיבה 'ולקחו'. נאמר 'ç÷ìå',לשיטתם àðîçø áúk éà הפסוק 'ïúðåובהמשך ¦¨©©£¨¨§¨©§¨©
ּכלי', אל חּיים מים ä,àðéîàעליו äåכשרה ההזאה ãçאין áéäéå ãç ìé÷Lc ãò- ִִִֶֶַַָָ£¨£¦¨©§¨¦©§¨¦©

לכך במים, שנותנו זה הוא האפר את שהלוקח 'eç÷ìå'עד àðîçø áúk,רבים בלשון ¨©©£¨¨§¨§
ביחיד. ונתינה שנים ידי על האפר לקיחת שמועילה 'eç÷ìå'לומר àðîçø áúk éàå§¦¨©©£¨¨§¨§

éøz éáäéå éøz éì÷Lc ãò ,àðéîà äåä ,'eðúðå' במים והנתינה האפר שלקיחת - §¨§£¨£¦¨©§¨§¥§¥§¨£¥§¥
לכך  שנים, אותם ידי על 'ïúðå',תיעשה 'eç÷ìå' àðîçø áúkללמדéì÷L eléôàc ¨©©£¨¨§¨§§¨©©£¦¨§¥

ãç áéäéå éøz על או הלקיחה נעשתה בו באופן להיות צריכה הנתינה שאין והיינו, כשר, §¥§¨¦©
שלקח. מי ידי

לקידוש  שמכשיר כיון משמע', 'ממילא הוא הפסוק לרבנן, הפסוק. בדרשת שנחלקו נמצא

שלפניו, שהפסוק כיון משמע', מיד 'מוציא הוא הפסוק יהודה, ולרבי באסיפה. הכשרים  את

בקידוש. אשה ופוסל קטן מכשיר זה ופסוק באסיפה אשה והכשיר קטן פסל

בפסוק, נאמר ודורשת: מוסיפה øBäèהגמרא Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå'.'והּזה §¨©¥§¨©©©¦¦¨ְִָ

ïðaøì שנאמר באסיפה כמו פסול וקטן לקדש כשרים ואשה שזר הקודם בפסוק שלמדו §©¨¨
לדרוש, בכדי טהור ', 'איש שוב נאמר טהור', איש 'ואסף äMà,בה àìå 'Léà' שפסולה ¦§Ÿ¦¨

ו  ïèwä,בהזאה, úà øéLëäì ,'øBäè' כשר ובקידוש, באסיפה כשר שאינו אף שעל ¨§©§¦¤©¨¨
äãeäé,בהזאה. éaøìe מקידוש לשנות בא זה פסוק פסול, אשה וקידוש כשר קטן שקידוש §©¦§¨

÷ïè,וללמד, àìå 'Léà' ו פסולה, äMàäשהזאתו úà øéLëäì ,'øBäè'.בהזאה ¦§Ÿ¨¨¨§©§¦¤¨¦¨
כשר  קידוש לרבנן, משמע'. מיד 'מוציא הוא זה פסוק עלמא שלכולי ופסול הרי באשה

פסול, ובאשה כשר בקטן קידוש יהודה, ולרבי באשה. ופסולה בקטן כשרה והזאה בקטן,

בקטן. ופסולה באשה כשרה והזאה

הגמרא: מקשה יהודה. רבי בשיטת דנה במשנהéáéúéî,הגמרא מ"י)שנינו פי"ב ,(פרה ¥¦¥
úBfäì ïéøLk ìkä,חטאת (ùéù)מי ïè÷å ,äMàå ñBðéâBøcðàå íeèîehî õeç ©Ÿ§¥¦§©¦§§©§§¦§¦¨§¨¨

.äfîe Búòéiñî äMà ,úòc Ba [ïéàù]¤¥©©¦¨§©§¨©¤
ב: עמוד מג מהזאה,åדף אשה פסל קמא שתנא אף äãeäéעל éaø âéìt àì דבריו על §Ÿ¨¦©¦§¨

הגמרא: מתרצת להזאה. פסולה שאשה מודה יהודה שרבי מזה, ומוכח הזאתה. להכשיר

øî øîàc ïåék ,éiaà øîà ש מהם שיש הפרשה, פסוקי בלימוד àéöBî[-עולא] òîLî ¨©©©¥¥¨§¨©©©§©¦
å ,òîLî ãiî ש מהם àìénî,יש òîLî משמעותו אם שהרי משמע', 'ממילא אינו טהֹור' איׁש ּבּמים וטבל אזֹוב 'ולקח שהפסוק כרחך על ¦©©§¨§©§¨¦¥¨ְְִִֵַַַַָָָ

הפסוק  ממשמעות מוציא זה שפסוק ודאי אלא אסיפה. לגבי נכתב שכבר לאחר טהור', 'איש שוב נכתב היה לא שלפניו, הפסוק כמשמעות

בהזאה  קטן הכשירו קטן, ופסלו בקידוש אשה שהכשירו שלרבנן מוכרח ולכך הכשר, את ופוסל בקידוש הפסול את אף ומכשיר שלפניו,

יהודה ורבי אשה. ולהכשיר âéìtופסלו מהזאה קטן לפסול בא שהפסוק לפרש ומוכרח קטן, והכשיר בקידוש אשה פסל שהרי רבנן, על ¨¦
אשה.

בפסוק, נאמר ודורשת: הגמרא àîhä'.מוסיפה ìò øähä äfäå' ש שנכתב מייתורו,ומה לדרוש בכדי הוא 'הטהור', ììkîוב ,'øBäè' §¦¨©¨Ÿ©©¨¥¨¦§¨
àîè àeäL ו יום, טבול והיינו מטומאתו, עכשיו äøôa.הפסוקãnéìשיוצא øLkL íBé ìeáè ìò ¤¨¥¦¥©§¤¨¥§¨¨

i"yx

ïðáøåi`w lirlc` mlerl jl ixn` .
i`c cigi oeyl gwle aizk `lc `de
liwyc cr `pin` ied ozpe gwle aizk
mind lr edpzi envr `ede xt`d cg

:ixz ilwy elit`c egwle aizkç÷ìå
áåæà`ide dinin z`fda aizkc .

:yeciwd xg`y dcearïðáøìixn`c .
dtiq` ly oze`a dyrp yeciwd
xf epiidc xedh yi` aizk dtiq`ae
e`l `kdc xedh yi` jgxk lr dy`e
ohw lqtinle dy`e xf ixeyk`l
wezyl ok m`c `linn rnyn iedle
lahe aef` gwle aezkpe dipin `xw
`eddac `prci `p`e dfde mina
yxcnl `piazk ike i`w dpin lirlc
df rnyn jgxk lr dy` `le yi`

:rnyn cin `ivenøéùëäì øåäè
ïè÷:yeciwa dilqtc .äãåäé éáøìå.

xyk ohwe yeciwa dleqt dy` xn`c
`le yi` `kti` `xninl i`d `z`
`kil k''rc dy` xiykdl xedh ohw
ok m`c `linn rnync xninl

:dipin wezyil'åë øîàã ïåéëz`c .
i`da xninl zivn `l jgxk lr
:ibilt jgxk lre `ed `linn rnync

øåäèä äæäå`ed `xizi xedh i`d .
:i`w xedha `dcàîè àåäù ììëî.

:d`neh llkn `veiy



xcde"קי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc zay(oey`x meil)

,íëúà éúàø÷ 'úéLàø'xen`k(b a dinxi)ziW`x 'dl l`xUi Wcw' ¥¦¨¨¦¤§¤Ÿ¤¦§¨¥©¥¦
e ,'dz`EaYúéLàø é÷ñò ìòziW`x' z`xwpy dlg zevn lr ± §¨Ÿ©¦§¥¥¦¥¦

'mkzqxr(k eh xacna),,øð äéeø÷ íëa ézúpL äîLð .íëúà ézøäæä £¦Ÿ¥¤¦§©§¦¤§¤§¨¨¤¨©¦¨¤§¨¥
xen`k(fk k ilyn)e ,'mc` znWp 'd xp'øð é÷ñò ìòzayézøäæä ¥¦§©¨¨©¦§¥¥¦§©§¦

íúBà íéîéi÷î ízà íà .íëúà,el` zeevn z` ±íàå ,áèeî ¤§¤¦©¤§©§¦¨¨§¦
,íëúîLð ìèBð éðéøä ,åàìziriax ca`z ,dcp zevn lehiaay ¨£¥¦¥¦§©§¤

,xpd zevn lehiaae .mkziy`x my lhai ,dlg zevn lehiaae .mknc¥
.mkxp daki

:`xnbd zl`eyàðL éàîedpey dne ±ïúãéì úòLa,mipnf x`yn ©§¨¦§©¥¨¨
.miypd zeyprp f` `weecy

:lyn jxca exn`py ,zeaeyz dnk d`ian `xnbdìôð ,àáø øîà̈©¨¨¨©
àðékñì ãcç àøBzoikqd ccg ,dhigyl okene ux`l xeyd ltp ± ¨©¥§©¦¨

dzcil zrya dy`d jk .eaikydl gxeh `die mewiy mcew ,edhgye
.dilr `al dzeprxet zpnefn jkle ,rx dlfne ,`id dpkq avna

:xg` lynàúîà ñBøéz Létz ,øîà ééaàdqxzde rWR daxz - ©©¥¨©©¦¦©§¨¤©
,dipec`l dgtydéåäéì àøèçî ãça.lkd lr dwlz zg` dkna ± §©©§§¨¤¡¥

dpeer awr dcil ixeqia yprdl zcner dzcil zrya dy`d mb jk
zaa dze` miwlne ,dizepeer lr miyper cer jkl mitxvne ,deg ly

.dzin ypera mlek lr zg`
:xg` lynìéôð déLôpîc ,àéåøì dé÷áL ,øîà àcñç áøaefr - ©¦§¨¨©¦§¥§¨§¨§¦©§¥¨¦

clil zcnerd dy`d mb jk .leti envrny ,elitdln xekiyd z`
,dl geztln 'd rpnpy jka ice ,dngx z` gztiy 'd ingxl dkixv

.dzn `id dnvrne
:xg` lynïèäéø éféòå àøbç àéòø ,øîà àá÷eò øîdrexd ± ©§¨¨©¨£¨©§¨§¦¥¦£¨

,ozewldl ick ,uexl zelwd mifird z` biydl leki epi` xbigd
mpn`éléî àøèeç áaàdnr xacn ,o`vd zexcbl frd dribnyk ± ©¨§¨¦¥

,dryt lr dzewldl drexdàðaLeç éøã éaàåo`vd xic ziaae ± §©¥¨¥§¨¨
minrt ,d`ixa `idyk dy`d mb jk .diryt lk lr oeayg dnr `a
mpn` ,dizepeer xikfdl bxhwnl gk oi`e ,dilr zepibn dizeiekfy

.qpl die`x m` diyrn miwcea ,dpkqa `ide zcleiyk
:xg` lynéîçøîe éçà éLéôð àúàåðç áaà ,øîà àtt áølr ± ©¨¨¨©©¨¨§¨¨§¦¦©¥§©£¥

mig` daxd ,xyer my yie zepefn my miwlgny zepgd gzt
la` ,zepgd lral miade`e mig` miyrp lkd ,xnelk ,yi miade`e

éîçøî àìå éçà àì éðBéæa áaà`l oi` ,ipere cqtd yiy mewna ± ©¨¦§¥Ÿ©¥§Ÿ§©£¥
miviln dl yi aeh dlfnyk ,dy`d mb jk .miade` `le mig`
dpkqa `idy dzcil zrya la` ,mibxhwnd iptn dilr mipibnd

.daehl dilr uilniy in oi`e ,dzeaiyge dlfn rxed
lr oyiprdl ick ozcil zrya odiyrn miwcap miypdy epcnl

:miyp`d iyrn miwcap izn zxxan `xnbd ,odizepeeràëéä éøáâå§©§¥¥¨
é÷caéîmdiyrn miwcap okid mixabde ±mdizepeer xikfdl ¦©§¦

.mdizeiekfe
:`xnbd daiyn,øLbä ìò íéøáBòL äòLa ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦§¨¨¤§¦©©¤¤

miie`x m`d mdiyrn miwcea ,ewfpie hhenzi `ly qpl mikixve
.qpl

d lr mixaeryk wx :`xnbd ddnzàì eúå ,øLb.cer `le ± ¤¤§Ÿ
:`xnbd daiyn,àîéàdpkq mewn lka,øLb ïéòkmixaeryk oebk ¥¨§¥¤¤

,xiwd mdilr leti `ly qpl mikixve ,letil dhepd rerx xiw cva
mdiyrn miwcap f` ,ewfpi `ly qpl mikixve ,jxcl mi`veiyk oke

.qpl miie`x m`
`xnbd d`ian ,mc`d iyrn miwcap dpkq mewnay xen`d ab`

:dpitqa mzbltda mi`xen` dnk zbdpdøáò àì ,áøxdpd z` ©Ÿ¨©
àøaîa,[xdpd z` da mixaery] dpitqa ±ãáBò déa áéúéc §©¨¨§¨¦¥¥
íéáëBk.ieb da ayiy -déìò àðéc déì ãé÷téî àîìéc ,øîà± ¨¦¨©¦§¨¦§¦¥¦¨£¥

rahzy eilr xfbie ,ei`hg lr ixkpd cwti dbltdd zrya `ny
,ezpitqdéãäa àðñéôzîe.enr cgi eypera qtz`e ± ¦§¦§¨©£¥

:dketd dbdpdøáò àì ìàeîLxdpd z`déa úéàc àøaîa àlà §¥Ÿ¨©¤¨§©¨¨§¦¥
yiy-][daèéìL àì éneà éøúa àðèN ,øîà ,íéáëBk ãáBò± ¥¨¦¨©¨¨¨¦§¥¥Ÿ¨¦

ilr bxhwl ohyd lkei `l okle ,eicgi minr ipy lr hley epi` ohyd
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xcde"קיב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc zay(oey`x meil)

åok it lr s`,õøàä énòì eøñîðmc` lkl dxez dpin`d ,xnelk §¦§§§©¥¨¨¤
cinrdl oic zia eehvp `le ,el` mixac lr ux`d mr `ed m` s`
on mixzen zeevnd lr micitwnd mixagd s`e ,jk lr mixney
zenexze dlg yixtdy eilr jenqle ux`d mr zt lek`l dxezd
mpi`e ,ux`d mr ivtga ynzydl mixagd mixzen oke .zexyrne

.ycwda milren e`vnpe ,ea xfge ,myicwd `ny yeygl mikixv
`xnbd d`ian ,ozcila miypd zzin zaiq dpyna epipyy dn ab`
mixg` miyper zhxtn oke ,ozzinl ztqep daiq zx`and `ziixa

:minieqn zepeer zngn mi`adïBòa ,øîBà ïúð éaø ,àéðzmeiw i` ©§¨©¦¨¨¥©£
íãà ìL äMà äúî ,íéøãð.xcepdøîàpL(fk ak ilyn)Eì ïéà íà' §¨¦¥¨¦¨¤¨¨¤¤¡©¦¥§

ìézçzî EákLî çwé änì ,ílL'Ezepaxw mlyn jpi` m` - §©¥¨¨¦©¦§¨§¦©§¤
.jzy` z` 'd gwi ,zxcpy zeycwde

ïBòa ,øîBà éaømeiw i`íéða ,íéøãðxcepd lyïäLk íéúî ©¦¥©£§¨¦¨¦¥¦§¤¥
øîàpL ,íépè÷(d d zldw)ét úà ïzz ìà'ìàå ,EøNa úà àéèçì E §©¦¤¤¡©©¦¥¤¦©£¦¤§¨¤§©

,EìB÷ ìò íéäìàä óö÷é änì ,àéä äââL ék Càìnä éðôì øîàzŸ©¦§¥©©§¨¦§¨¨¦¨¨¦§Ÿ¨¡Ÿ¦©¤
éãé äNòî úà ìaçå'Elkez `l `ny ,xecpl jitl dyxz l` ± §¦¥¤©£¥¨¤

,[ok zngn ezeniy ,jipa z` aiigzy] jxya z` `ihgz jkae ,miiwl
,jxcp zeabl `ay ycwd ly xafb epiide ,j`lnl xn`z `le
dn llba jilr 'd sevwi f`y ,mlyl dvex jpi`e zxcp dbbyay

,iax x`an ,jici dyrn z` zigyie ,'jlew'a zxcpyäNòî ïä äæéà¥¤¥©£¥
øîBà éåä ,íãà ìL åéãéel`.íãà ìL åéúBðáe åéða ¨¨¤¨¨¡¥¥¨¨§¨¤¨¨

:mizn mc` ly eipa oer dfi` zngn zwelgn d`ian `xnbdeðz̈
ïBòa ,ïðaømeiw i`íéða ,íéøãðxcepd lyøæòìà éaø éøác ,íéúî ©¨¨©£§¨¦¨¦¥¦¦§¥©¦¤§¨¨

äøBz ìehéa ïBòa ,øîBà àéNpä äãeäé éaø .ïBòîL éaøamd §©¦¦§©¦§¨©¨¦¥©£¦¨
.mizn

:`xnbd zxxan .mi`pzd ly mxewn z` zx`an `xnbdàîìLa¦§¨¨
øîàc ïàîìmizny xaeql xacd oaen ±,íéøãð ïBòajkl xewndy §©§¨©©£§¨¦

ïøîàãk,'ebe 'jit z` ozz l`' weqtd zyxcn ,iax mya lirlàlà ¦§£©¨¤¨
øîàc ïàîìmiznyäàø÷ éàî ,äøBz ìehéa ïBòaweqtd edn ± §©§¨©©£¦¨©§¨¨

:`xnbd daiyn .df xac fnxp eaáéúëc(l a dinxi)úà éúékä àåMì' ¦§¦©¨§¦¥¦¤
'eç÷ì àì øñeî ,íëéða,[dinz oeyla] mkipa z` izikd mpiga ike ± §¥¤¨Ÿ¨¨

.dxez ecnl `ly meyn z`f iziyr `lde,øîà ÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨¨©
íéøãð ïBòa øîàc ïàîì,mizn mdàëäî énðz`f cnel `ed mb ± §©§¨©©£§¨¦©¦¥¨¨

,yxecy ,df weqtn,'íëéða úà éúékä àåMì',`zegipaé÷ñò ìò ©¨§¦¥¦¤§¥¤©¦§¥
àåL.mkipa z` izikd ,mkixcpa mzxwiyy zngn ± ¨§

:mipad zzin zaiqa iax ly ezrca dxizq dywn `xnbdéãkî± ¦§¦
ixd,éaø eðééä àéNpä äãeäé éaø,`ed cg` mc` ,xnelkïBòa éaøå ©¦§¨©¨¦©§©¦§©¦©£

íéøãðmizn mdøîà÷`ziixaa o`ke ,dpey`x d`aedy `ziixaa §¨¦¨¨©
yxite ,mixcp oeer zngn mizny yxity xfrl` iax lr wlg dipyd

.dxez lehia oeer zngn mizny
epyp dpey`xd `ziixaa iax ixac :`xnbd zvxzndòîLc øúä©§©§¨

[ef `xnin rnyy xg`-]ïBòîL éaøa øæòìà éaøîoera mizny ¥©¦¤§¨¨§©¦¦§
dn dfe ,dxez lehia oera mizny iax xaq dligza ,xnelk .mixcp
eia` mya xfrl` iaxn rnyy xg` mpn` ,dipyd `ziixaa epipyy
zepyl xfg ,mizn mipa mixcp oeray ,iax ly eax didy oerny iax

.dpey`xd `ziixaa epipyy dn dfe ,ezenk
:mipa zzin zaiqa zetqep zerc d`ian `xnbdda éâéìtewlgp ± §¦¦¨

,df oipraøîà ãç ,éñBé éaøå àaà øa àéiç éaømi`xen`dn cg` ± ©¦¦¨©©¨§©¦¥©¨©
mizn mipay ,xn`ïBòazevn meiw i`,øîà ãçå ,äæeæîmizn mdy ©£§¨§©¨©
.äøBz ìehéa ïBòa©£¦¨

dxeza xn`p :mxewn z` zx`an `xnbd(`k-hi `i mixac)mYcOle'§¦©§¤
LAkWaE KxCa LYklaE LziaA LYaWA mA xAcl mkipA z` mzŸ̀¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤§¤§§©¤¤§¨§§
inie mkini EAxi ornl .LixrWaE LziA zFfEfn lr mYazkE .LnEwaE§¤§©§¨©§¥¤¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥
minXd iniM mdl zzl mkiza`l 'd rAWp xW` dnc`d lr mkipa§¥¤©¨£¨¨£¤¦§©©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦
ornl' mixacd exn`p devn efi` lr mi`xen`d ewlgpe .'ux`d lr©¨¨¤

.'ebe 'mkipa inie mkini eaxiøîàc ïàîìmizn mipady,äæeæî ïBòa §©§¨©©£§¨
dàø÷î'eaxi ornl'Løãðy weqtd lr,åéðôìzefefn lr mzazke' ¦§¨¦§¨§¨¨

,dfefn zevn lr cnlnd ,'jixryae jziaàìåweqtd lr yxcp §Ÿ
y,åéðô éðôìcenlz zevna wqerd ,'mkipa z` mze` mzcnle' ¦§¥¨¨

zevn meiwa dielz mipad ly mdini zekix`y xaeq okle .dxez
.dfefnäøBz ìehéa ïBòa øîàc ïàîìe,mizn mipadLøãð àø÷î §©§¨©©£¦¨¦§¨¦§¨

mbåéðôì,dfefn zevn lr ±ålr mbåéðô éðôìcenlz zevn lr ± §¨¨§¦§¥¨¨
df oera s`y ezpeek dxez lehia oera mizny xn`y dne ,dxez

.dfefn oern cal ,mizn
:mipa zzin zaiqa ztqep zwelgn d`ian `xnbdéaø da éâéìt§¦¦¨©¦

ïBòa ,øîà ãç ,äãeäé éaøå øéàîzevn lehiaäæeæî,mizn mipa ¥¦§©¦§¨©¨©©£§¨
ïBòa ,øîà ãçåzevn lehiaúéöéö.mizn mipa §©¨©©£¦¦

:`xnbd zxxan .mi`pzd ly mxewn z` zx`an `xnbdàîìLa¦§¨¨
øîàc ïàîìmizn mipady,äæeæî ïBòa`ed jkl xewndáéúëcmy) §©§¨©©£§¨¦§¦

(k `iíëéîé eaøé ïòîì' ,déøúa áéúëe ,'Eúéa úBæeæî ìò ízáúëe'§©§¨©§¥¤§¦©§¥§©©¦§§¥¤
,'íëéðá éîéåzevn meiwa dielz mipad ly mdini zekix`y ixd ¦¥§¥¤

,dfefnúéöéö ïBòa øîàc ïàîì àlà,mizn md,àîòè éàî ¤¨§©§¨©©£¦¦©©£¨
.z`f el oipn ,xnelk

:`xnbd daiynàîézéàå ,àðäk áø øîàxn`y mixne` yie-] ¨©©©£¨§¦¥¨
[z`f,éøî àìéLn `ed xewndáéúëc(cl a dinxi)éôðëa íb'eàöîð C ¦¨¨¦¦§¦©¦§¨©¦¦§§

,'íéi÷ð íéðBéáà úBLôð íclehia zngny ,aezkd z` miyxece ©©§¤§¦§¦¦
,'miiwp mipeia`' zeytp mc zaeg jilr e`vnp ,'jitpk'a ziviv zevn

.`hgn miiwpd miphw mipa mde
äæeæî ïBòa øîàc ïàîì ,øîà ÷çöé øa ïîçð áø,mizn mdénð ©©§¨©¦§¨¨©§©§¨©©£§¨©¦

àëäî,df weqtn z`f cnel `ed mb ±áéúëcweqtd jyndaàì' ¥¨¨¦§¦Ÿ
,'íéúàöî úøzçnáaezkd z` miyxeceeNòL[a ebdpy-]íéçút ©©§¤¤§¨¦¤¨§¨¦

,dfefna miaiigd minlyúøzçnk,dfefnn dxehtd ,dxrnk ± ©©§¤¤
miieyry l`xyi ly mdigzt z` `vny opelzn aezkd ,xnelk
mixehtd zxzgn igzt md eli`k mda ebdpe ,dfefna miaiige obedk
ly] df oeer zngn ,xnelk ,'dN` lM lr iM' weqtd miiqne .dfefnn¦©¨¥¤

.mkipa z` izikd [dfefn zevn lehia
`xnbd d`ian ,miphw mdyk eipa mizn ziviv oeray xn`pd ab`

:ef devna xidfd ly exkya xn`nøéäfä ìk ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¨©¨¦
azevne äëBæ úéöéö`al cizrläðBîLe íéôìà éðL Bì ïéLnLî §¦¦¤§©§¦§¥£¨¦§¤

øîàpL .íéãáò úBàî(bk g dixkf)íéîia ,[úBàáö] 'ä øîà äk' ¥£¨¦¤¤¡©Ÿ¨©§¨©¨¦
ì ìkî íéLðà äøNò e÷éæçé øLà änää[e÷éæçäå] ,íéBbä úBðL ¨¥¨£¤©£¦£¨¨£¨¦¦¨§Ÿ©¦§¤¡¦

ðëa'åâå íënò äëìð øîàì éãeäé Léà ó,'mkOr midl` EprnW iM ¦§©¦§¦¥Ÿ¥§¨¦¨¤¦¨©§¡Ÿ¦¦¨¤
lka ewifgi ,ecba spka icedi yi` miiwy ziviv zevn xkyay epiide
yiy oeike ,eynyl evxiy ,dne` lkn miyp` dxyr ecban spk
ray ewifgi spk lkay `vnp [l`xyin ueg] mlera zene` miray
ze`n dpenye miitl` ewifgi zetpk rax`ae ,eynyl miyp` ze`n

.miyp`
zngn mi`ad miyper zhxtnd `ziixa `iadl zxfeg `xnbd

:zenieqn zexiarïîéñ,oldl myper hxetnd zexiarlàðN ¦¨¨¨
[mpig z`py-]àzëeôéL äòeáL àðéc úìæâð äîeøz älç©¨§¨¦§¤¤¦¨§¨¦§¨

[minc zekity-]àéeléb[zeixr ielib-]àúeìáðå.[dt zelap-] ¦¨§©§¨
ípç úàðN ïBòa ,øîBà äéîçð éaø ,àéðz`la exiag z` `peyy ± ©§¨©¦§¤§¨¥©£¦§©¦¨

dcina yprp ,eze`pyl xzen ok zngny dxiar efi` dyry d`xy
y jka ,dcin cbpkäáø äáéøî[ziaxzn-]ìL Búéa CBúaeze` §¦¨¨¨§¥¤

å .íãày jka yprp okìL åéúBðáe åéðáe ,íéìôð úìtî BzLàeze` ¨¨§¦§©¤¤§¨¦¨¨§¨¤
,íépè÷ ïäLk íéúî íãàwigxd `edy ,dcin cbpk dcin ef mby ¨¨¥¦§¤¥§©¦

.eiaed` eipa z` epnn milhep df cbpke ,exiagn ezad`
ïBòa ,øîBà äãeäé éaøa øæòìà éaøzyxtd i`äëøa ïéà ,älç ©¦¤§¨¨§©¦§¨¥©£©¨¥§¨¨

ñpeëîa,onye oii zexve`a ±eok zngnúçlzLî äøàîdllw-] ©§¨§¥¨¦§©©©
[d`aíéøòMamixknp xeqgnd zngny ,onyde oiid ixigna ± ©§¨¦

,xweiaåy jka mb miyprpïéìëBà íéøçàå ,íéòøæ ïéòøBægnevd z` §§¦§¨¦©£¥¦§¦
,jkl xewnde .mdnøîàpLdgkezd zyxta(fh ek `xwie)éðà óà' ¤¤¡©©£¦

úàå úôçMä úà ,äìäa íëéìò ézã÷ôäå ,íëì úàf äNòà¤¡¤Ÿ¨¤§¦§©§¦£¥¤¤¨¨¤©©¤¤§¤
,íëòøæ ÷éøì ízòøæe ,Lôð úáéãîe íéðéò úBlëî ,úçcwä©©©©§©¥©¦§¦Ÿ¨¤§©§¤¨¦©§£¤
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ezny ina cenr al sc ± iyily wxtzekxa

õøàä énòì eøñîðå.lM z` dxFY dpin`de ,xaCl oixnFW zFPnl c"al Exqn `NW §¦§§§©¥¨¨¤¤Ÿ¨§§§©§¦©¨¨§¤¡¦¨¨¤¨
dNg EPOn lHiPW oiknFqe oYR oilkF` mixagW ,dxFz itEB od ode .odilr mc`̈¨£¥¤§¥¥¥¨¤£¥¦§¦¦¨§§¦¤¦©¦¤©¨

dnExzE,WiCwdl mc` lkl xEqn inp WCwde .zFxUrnElge,mc` lM t"r WCwd §¨©§§§¤§¥©¦¨§¨¨¨§©§¦§¨¤§¥¨¨¨
oETzC b"r`e .FA xfge FWiCwd `OW oilhlHnA WEgl mikixv EpiidW ,dxFz itEB ode§¥¥¨¤¨¦§¦¦¨§¦©§§¦¤¨¦§¦§¨©§§©
izFAxe .FYpin`d dxFY n"n - i`nC opAx©¨¨§©¨¤¡¦©§©©
,mikqpl oii oFbM - WCwd zFkld :miWxtn§¨§¦¦§¤§¥§©¦¦§¨¦

"WcTA xnFg"A WxtncM)sC dbibgfk:( §¦§¨¥§¤©Ÿ¤£¦¨©
i` :il `iWwe .eilr mipn`p ux`d iOrW¤©¥¨¨¤¤¡¨¦¨¨§©§¨¦¦
- opAx EdEpnidC i`n aiWgC ,xn`w opAxCn¦§©¨¨¨¨©§¨¥©§¥§©¨¨
,zFxUrnE zFnExY ipzinl Dil ded `l̈£¨¥§¦§¥§©§§

EdEpnid `l opAxC:ì Eì ïéà íàílL.zFlFr §©¨¨Ÿ¥§¦¥§§©¥
zFWCwdexFCYW:EákLî.LYW`:ïzz ìà §¤§¥¤¦¦§©§¦§§©¦¥

ét úàE)`(.,xcpA`ihglLxUA z`aiIgl - ¤¦§¤¤©£¦¤§¨¤§©¥
LipA z`:Càìnä éðôì.WCwd lW xAfB:ék ¤¨¤¦§¥©©§¨¦§¨¤¤§¥¦

äââL.bbFWAiYvtwmNW` `le ,xFcpl:ìò §¨¨§¥¨©§¦¦§§Ÿ£©¥©
EìB÷.liaWALixcp lFw:éúékä àåMì. ¤¦§¦§¨¤©¨§¦¥¦

mPgA ike :dInzA?miziMdliaWA `N` Fpi` ¦§¦¨§¦§¦¨¦¦¦¥¤¨¦§¦
,Ecnl `l - Egwl `l .dxFY EpiidC ,xqEOd©¨§©§¨Ÿ¨¨Ÿ¨§

gwl oFWl:àåL é÷ñò ìò.,mdixcpA ExTXW §¤©©¦§¥¨§¤¦§§¦§¥¤
drEaWl incCxn` "mixcp oFrA" `de : §¨¥¦§¨§¨©£§¨¦£©

xzA `ziiOw `idd :iPWnE .`ziiOw `ziixaA§¨©§¨©¨§¨§©¥©¦©¨§¨¨©
lEHiA oFrA" xn` `xTirnC .xnzi` Kd̈¦§©§¥¦¨¨£©©£¦
'xn rnWC xfrl` 'xn rnWC xzaE ,"dxFY¨¨©¦§©¥¤§¨¨¦§©¥
"mixcp oFrA" iAxC ,DiAx dedC DEa` oFrnW¦§£©£¨©¥§©¦©£§¨¦

ikd inp Edi` xn` -:Løãð àø÷î.ornl" £©¦©¦¨¦¦§¨¦§¨§©©
i`w ,eiptl Wxcp "mkipa inie mkini EAxi¦§§¥¤¦¥§¥¤¦§¨§¨¨¨¥
iptl `le ,dfEfnA irYWnC DiOwlC `xT ©̀§¨¦§©¥§¦§¨¥¦§¨§Ÿ¦§¥

"mkipA z` mzF` mYcOle" eipt:åéðô éðôìå. ¨¨§¦©§¤¨¤§¥¤§¦§¥¨¨
xn`w dxFY lEHA oFrA s`e:éôðëa íbC. §©©£¦¨¨¨©©¦§¨©¦

KitpM liaWAYlHAWmzevnKilr E`vnp - ¦§¦§¨©¦¤¦©§§¦§¨¨¦§§¨©¦
miPhw mipA - miIwp mipFia` zFWtp mC zaFg©©©§¤§¦§¦¦¨¦§©¦

E`hg `NW:kúøzçî.ikd .oiniSR Dl oi`W ¤Ÿ¨§§©§¤¤¤¥¨©¦¦¨¦
zxYgOa `l :`xw xn`*odigzRmiz`vn ¨©§¨Ÿ©©§¤¤¦§¥¤§¨¦

,izFvnA minlWi`dC .iziMd dN` lM lr iM §¥¦§¦§©¦©¨¥¤¦¥¦§©
aizM "mkipA z` iziMd `eXl" xzA `xw: §¨¨©©¨§¦¥¦¤§¥¤§¦

aðëóéãeäé Léà.spMd xkUAEwifgispMA ¦§©¦§¦¦§©©¨¨©£¦©¨¨
zF`n raW ixd ,oFWl lMn miWp` dxUr£¨¨£¨¦¦¨¨£¥§©¥

miraWlzFtpM rAx`e ,oFWlixd - Fl Wi §¦§¦¨§©§©§¨¥£¥
dpnWE miRl`zF`n:Núàðípç.d`x `NW ©§©¦§Ÿ¤¥¦§©¦¨¤Ÿ¨¨

- FzF`pUl xYEn `dIW dxiar xaC FA§©£¥¨¤§¥¨¦§
F`pFUe:äaø äáéøî.dCn cbpM dCn:åéðáe §§§¦¨©¨¦¨§¤¤¦¨¨¨

íéúî íépè÷.Fzad`inp Epiid ,EPOn zlHip §©¦¥¦©£¨¦¤¤¦¤©§©¦
dCnA:añpeëî.KM KFYnE ,onWe oii zFxvF`A §¦¨©§¨§§©¦§¤¤¦¨

mixkFOW - mixrXA dx`n d`AxwFiA: ¨¨§¥¨©§¨¦¤§¦§¤
älça.dNg oFrA:ézã÷ôäå.cwtp `l" FnM §©¨©£©¨§¦§©§¦§Ÿ¦§©

"Wi` EPOn)xAcOA`l(-hrn`dn z` ¦¤¦©¦§¨£©¥¤©
,mkilrXmYqpMWxaM:íéîMäíéøöòð. ¤£¥¤¤§©§¤§¨©¨©¦¤¡¨¦

ded xwFId - minWB oi`W KFYnE:øëNå ¦¤¥§¨¦©¤Ÿ¤§¨¨
ãáà.geix xkU:íBç íâ äiö..'iEEv' FnM dIv ¨¥§©¤©¦¨©¦¨§¦

zrWA mkz` iziESW mixaC,mFgdEpiid §¨¦¤¦¦¦¤§¤¦§©©©§
zFxUrnE zFnExY: §©§§
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àø÷îeipt iptle eiptl yxcp.oiyecwc w"tac :i"xl dniz)mye .cl sc(lk xn`c

ik ,dfefnn miyp ixhtile :'it .dxez cenlzl dfefn yiwpe :jixte ,'ek dyr zevn

era ixab eh` 'ebe "mkini eaxi ornl" aizkc ,c"q `l :ipyne !dxez cenlzn ixihtc ikid

oi`y t"r` ,`kd rnynck ,dxez cenlz` inp i`w `d `zyde ?iig era `l iyp ,iig

inp opiaiign ded z"zac :l"ie .zeaiig miypd

aizkc ,`icda `xw hrin `l i` ± `nrh i`dn

.mkizepa z` `le "mkipa z` mze` mzcnle"

i`dn `ywid `l` herin `kilc dfefna la`

yiwdl oi`c xninl ol zi` `nrh:éáødcedi

xn`w mixcp oera iaxe ,iax epiid `iypd.

,xn`w dxez lehia oera s`c ipyn `l `kde

onwl ipynck):bl sc(.rxd oeyl lr s` iab

dipy `ziixaac ,xn`w s`c xninl jiiy mzdc

lr xn`wc `nw `pz` inp i`w dixg` `iany

mixac milke`y s` edi` xn`we ,rxd oeyl

k"` ± xn`w s` i` ,`kd la` .mipwezn mpi`y

hwpinl dil ded ,w"z` i`w `lc lirlc `ziixa

"dxez lehia oera" inp:

oera'ek zivivmdiyealn eidy mdinia `wec .

`ly in miyprp eid ,zetpk rax`a jk

gkenck .ziviv mdl did).`n zegpn(l"` iab

oi`y ,`zyd la` .'ek :`pihw axl `k`ln

.zepwl jixv oi` el`k miyealna milibx mlerd

,mei lka eilr jxale zilh zepwl aeh j`

dheqc `nw wxt seqa xn`ck).ci sc,(ike

:dyn xn` `l` ?dyn dvex did dixtn lek`l
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íéøãð ïBòa :øîBà ïúð éaø ,àéðz .õøàä énòì eøñîðå§¦§§§©¦¨¨¤©§¨©¦¨¨¥©£§¨¦
øîàpL ,íãà ìL äMà äúîì Eì ïéà íà"änì ílL ¥¨¦¨¤¨¨¤¤¡©¦¥§§©¥¨¨

EákLî çwéézçzî."Eíéúî íéða íéøãð ïBòa :øîBà éaø ¦©¦§¨§¦©§¤©¦¥©£§¨¦¨¦¥¦
,íépè÷ ïäLkøîàpLét úà ïzz ìà"EøNa úà àéèçì E §¤¥§©¦¤¤¡©©¦¥¤¦©£¦¤§¨¤

éðôì øîàz ìàåCàìnäänì àéä äââL ékóåö÷éíéäìàä §©Ÿ©¦§¥©©§¨¦§¨¨¦¨¨¦§Ÿ¨¡Ÿ¦
éãé äNòî úà ìaçå EìB÷ ìòåéãé äNòî ïä äæéà ."E ©¤§¦¥¤©£¥¨¤¥¤¥©£¥¨¨

.íãà ìL åéúBðáe åéða :øîBà éåä Y íãà ìL,ø"úïBòa ¤¨¨¡¥¥¨¨§¨¤¨¨©£
éøác Y íéúî íéða íéøãðà"ø"øa,ùøàéNpä äãeäé ' §¨¦¨¦¥¦¦§¥§§¨©¨¦

íéøãð ïBòa øîàc ïàîì àîìLa .äøBz ìehéa ïBòa :øîBà¥©£¦¨¦§¨¨§©©£©©£§¨¦
ã"îì àlà ,ïøîàãk Y?dàø÷ éàî Y äøBz ìehéa ïBòa §©£©©¤¨§©£¦¨©§¨¨

áéúëc Yì"."eç÷ì àì øñeî íëéða úà éúékä àåLð"ø ¦§¦©¨§¦¥¦¤§¥¤¨Ÿ¨§
ì" Y àëäî éîð íéøãð ïBòa ã"îì :øîà ÷çöé øaàåL ©¦§¨¨©§©£§¨¦©¦¥¨¨©¨§

ø ,éãkî .àåL é÷ñò ìò Y "íëéða úà éúékääãeäé ' ¦¥¦¤§¥¤©¦§¥¨§¦§¦§¨
øúa !øîà÷ íéøãð ïBòa éaøå ,éaø eðééä àéNpädòîLc ©¨¦©§©¦§©¦©£§¨¦¨¨©¨©¦§©¨

"øîàda éâéìt .ïBòîL 'øaøàaà øa àéiç ',éñBé 'øå ¥§¦§§¦¦¨¦¨©©¨§¥
ã"îì .äøBz ìehéa ïBòa :øîà ãçå ,äæeæî ïBòa :øîà ãç©¨©©£§¨§©¨©©£¦¨§
ã"îìe .åéðô éðôì àìå åéðôì Løãð àø÷î Y "äæeæî ïBòa"©£§¨¦§¨¦§¨§¨¨§Ÿ¦§¥¨¨
éâéìt .åéðô éðôìå åéðôì Løãð àø÷î "äøBz ìehéa ïBòa"©£¦¨¦§¨¦§¨§¨¨§¦§¥¨¨§¦¦

daî"øY äæeæî ïBòa ã"îì àîìLa .úéöéö ïBòa :øîà ãçå ,äæeæî ïBòa :øîà ãç ;äãeäé 'øå ¨§§¨©¨©©£§¨§©¨©©£¦¦¦§¨¨§©£§¨
áéúëc"Eúéa úBæeæî ìò ízáúëe"ã"îì àlà ."íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïòîì" déøúa áéúëe ¦§¦§©§¨©§¥¤§¦©§¥§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤¤¨§

,úéöéö ïBòa?è"îø"àáéúëc :éøî àìéL àîéúéàå àðäkíb"éôðëaCúåLôð íc eàöîð ©£¦¦¨£¨§¦¥¨¥¨¨¦¦§¦©¦§¨©¦¦§§©©§Ÿ
."íéi÷ð íéðBéáàð"øáéúëc ,àëäî éîð äæeæî ïBòa ã"îì :øîà ÷çöé øaúøzçná àì""íéúàöî ¤§¦§¦¦©¦§¨¨©§©£§¨©¦¥¨¨¦§¦Ÿ©©§¤¤§¨¦

Yíéçút eNòL.úøzçîkøîà:ì"øäëBæ úéöéöa øéäfä ìkBì ïéLnLîeáçå íéôìà 'úBàî ' ¤¨§¨¦§©§¤¤¨©Ÿ©¨¦§¦¦¤§©§¦£¨¦§¥
'àpL ,íéãáòøîà äk"äíéîia [úBàáö] 'änääøLàe÷éæçéì ìkî íéLðà äøNòúBðBL £¨¦¤¤¡Ÿ¨©§¨©¨¦¨¥¨£¤©£¦£¨¨£¨¦¦Ÿ§

] íéBbäe÷éæçäå[ðëaóøîàì éãeäé LéààðN :ïîéñ ."'Bâå íënò äëìðàðéc úìæâð äîeøz älç ©¦§¤¡¦¦§©¦§¦¥Ÿ¥§¨¦¨¤§¦¨¨¥©¨§¨¦§¤¤¦¨
ôéL äòeáLàzëeàéelébàúeìáðå,àéðz .øúàðN ïBòa :øîBà äéîçð 'CBúa äaø äáéøî Y ípç §¨¦§¨¦¨§©§¨©§¨§¤§¨¥©£¦§©¦¨§¦¨©¨§

.íépè÷ ïäLk íéúî íãà ìL åéúBðáe åéðáe ,íéìôð úìtî BzLàå ,íãà ìL Búéaøøæòìà 'øa' ¥¤¨¨§¦§©¤¤§¨¦¨¨§¨¤¨¨¥¦§¤¥§©¦¤§¨¨§
äëøa ïéà älç ïBòa :øîBà äãeäé,ñpeëîaäøàîe,íéøòMa úçlzLîïéòøåæåíéòøæíéøçàå §¨¥©£©¨¥§¨¨©§¨§¥¨¦§©©©©§¨¦§Ÿ§¦§¨¦©£¥¦

øîàpL ,ïéìëBàíëì úàæ äNòà éðà óà"ézã÷ôäåíëéìòäìäaúàúôçMäúàåúçcwä §¦¤¤¡©©£¦¤¡¤Ÿ¨¤§¦§©§¦£¥¤¤¨¨¤©©¤¤§¤©©©©
úålëîíéðéòúåáéãîeLôðízòøæe÷éøìíëòøæeäìëàåàlà "äìäa" éø÷z ìà ,"íëéáéBà §©Ÿ¥©¦§¦Ÿ¨¤§©§¤¨¦©§£¤©£¨ª§¥¤©¦§¦¤¨¨¤¨

Y ïéðúBð íàå ."älça",ïéëøaúîøîàpLå]"ìà äëøa çéðäì ïäkì eðzz íëéúBñéøò úéLàø[ §©¨§¦§¦¦§¨§¦¤¤¡©§¥¦£¦¥¤¦§©Ÿ¥§¨¦©§¨¨¤
ïéøöòð íéîL úBøNòîe úBîeøz ìehéa ïBòa ."Eúéaãéøåälî,øèîe ìèø÷åiäåøëOäå ,äåä ¥¤©£¦§©§§¨©¦¤¡¨¦¦§Ÿ¦©¨¨§©Ÿ¤Ÿ¤§©¨¨

øîàpL ,ïéòébî ïéàå ïúñðøt øçà ïéöø íãà éðáe ,ãáàç íb äiö"ìBàL âìL éîéî eìæâé íB ¨¥§¥¨¨¨¦©©©§¨¨¨§¥©¦¦¤¤¡©¦¨©¦§§¥¥¤¤§
éúéevL íéøác ìéáLa :ìàòîLé éaø éác àðz ?òîLî éàî ."eàèçàìå änçä úBîéa íëúà ¨¨©©§©¨¨§¥©¦¦§¨¥¦§¦§¨¦¤¦¦¦¤§¤¦©©¨§Ÿ

øîàpL ,ïéëøaúî Y ïéðúBð íàå .íéîLbä úBîéa âìL éîéî íkî eìæâé Y íúéNòúà eàéáä" £¦¤¦§§¦¤¥¥¤¤¦©§¨¦§¦§¦¦§¨§¦¤¤¡©¨¦¤
úéa ìà øNònä ìkøöåàäøîà úàæa àð éðeðçáe éúéáa óøè éäéåäçzôà àì íà úBàáö ' ¨©©£¥¤¥¨Ÿ¨¦¦¤¤§¥¦§¨¦¨¨Ÿ¨©§¨¦Ÿ¤§©

íéîMä úeaeøà úà íëìéúå÷éøäåøa éîø øîà ?"éã éìa ãò" éàî ,"éã éìa ãò äëøa íëì ¨¤¥£©¨©¦©£¦Ÿ¦¨¤§¨¨©§¦©©©§¦©¨©¨¦©
(áø):ø"àíëéúBúôN eìáiL ãòøîålî.écéìæb ïBòaéàáåbäáòøäå ,äìBò,äååäøîàpL ,ïäéúåðáe ïäéða øNa íéìëBà íãà éðáe ©©¤¦§¦§¥¤¦Ÿ©©©£¨¥©Ÿ©¤§¨¨¨Ÿ¤§¥¨¨§¦§©§¥¤§Ÿ¥¤¤¤¡©

"eòîLïBøîBù øäa øLà ïLaä úBøt äfä øácäúå÷Låòäíélcúåööåøä:àáø øîà "íéðBéáàé,àæBçîc éLð éðä ïBâk ¦§©¨¨©¤¨©¨¨£¤§©§¨Ÿ§Ÿ©¦¨Ÿ§Ÿ¤§¦¨©¨¨§¨¥§¥¦§¨
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קיג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc zay(oey`x meil)

åok it lr s`,õøàä énòì eøñîðmc` lkl dxez dpin`d ,xnelk §¦§§§©¥¨¨¤
cinrdl oic zia eehvp `le ,el` mixac lr ux`d mr `ed m` s`
on mixzen zeevnd lr micitwnd mixagd s`e ,jk lr mixney
zenexze dlg yixtdy eilr jenqle ux`d mr zt lek`l dxezd
mpi`e ,ux`d mr ivtga ynzydl mixagd mixzen oke .zexyrne

.ycwda milren e`vnpe ,ea xfge ,myicwd `ny yeygl mikixv
`xnbd d`ian ,ozcila miypd zzin zaiq dpyna epipyy dn ab`
mixg` miyper zhxtn oke ,ozzinl ztqep daiq zx`and `ziixa

:minieqn zepeer zngn mi`adïBòa ,øîBà ïúð éaø ,àéðzmeiw i` ©§¨©¦¨¨¥©£
íãà ìL äMà äúî ,íéøãð.xcepdøîàpL(fk ak ilyn)Eì ïéà íà' §¨¦¥¨¦¨¤¨¨¤¤¡©¦¥§

ìézçzî EákLî çwé änì ,ílL'Ezepaxw mlyn jpi` m` - §©¥¨¨¦©¦§¨§¦©§¤
.jzy` z` 'd gwi ,zxcpy zeycwde

ïBòa ,øîBà éaømeiw i`íéða ,íéøãðxcepd lyïäLk íéúî ©¦¥©£§¨¦¨¦¥¦§¤¥
øîàpL ,íépè÷(d d zldw)ét úà ïzz ìà'ìàå ,EøNa úà àéèçì E §©¦¤¤¡©©¦¥¤¦©£¦¤§¨¤§©

,EìB÷ ìò íéäìàä óö÷é änì ,àéä äââL ék Càìnä éðôì øîàzŸ©¦§¥©©§¨¦§¨¨¦¨¨¦§Ÿ¨¡Ÿ¦©¤
éãé äNòî úà ìaçå'Elkez `l `ny ,xecpl jitl dyxz l` ± §¦¥¤©£¥¨¤

,[ok zngn ezeniy ,jipa z` aiigzy] jxya z` `ihgz jkae ,miiwl
,jxcp zeabl `ay ycwd ly xafb epiide ,j`lnl xn`z `le
dn llba jilr 'd sevwi f`y ,mlyl dvex jpi`e zxcp dbbyay

,iax x`an ,jici dyrn z` zigyie ,'jlew'a zxcpyäNòî ïä äæéà¥¤¥©£¥
øîBà éåä ,íãà ìL åéãéel`.íãà ìL åéúBðáe åéða ¨¨¤¨¨¡¥¥¨¨§¨¤¨¨

:mizn mc` ly eipa oer dfi` zngn zwelgn d`ian `xnbdeðz̈
ïBòa ,ïðaømeiw i`íéða ,íéøãðxcepd lyøæòìà éaø éøác ,íéúî ©¨¨©£§¨¦¨¦¥¦¦§¥©¦¤§¨¨

äøBz ìehéa ïBòa ,øîBà àéNpä äãeäé éaø .ïBòîL éaøamd §©¦¦§©¦§¨©¨¦¥©£¦¨
.mizn

:`xnbd zxxan .mi`pzd ly mxewn z` zx`an `xnbdàîìLa¦§¨¨
øîàc ïàîìmizny xaeql xacd oaen ±,íéøãð ïBòajkl xewndy §©§¨©©£§¨¦

ïøîàãk,'ebe 'jit z` ozz l`' weqtd zyxcn ,iax mya lirlàlà ¦§£©¨¤¨
øîàc ïàîìmiznyäàø÷ éàî ,äøBz ìehéa ïBòaweqtd edn ± §©§¨©©£¦¨©§¨¨

:`xnbd daiyn .df xac fnxp eaáéúëc(l a dinxi)úà éúékä àåMì' ¦§¦©¨§¦¥¦¤
'eç÷ì àì øñeî ,íëéða,[dinz oeyla] mkipa z` izikd mpiga ike ± §¥¤¨Ÿ¨¨

.dxez ecnl `ly meyn z`f iziyr `lde,øîà ÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨¨©
íéøãð ïBòa øîàc ïàîì,mizn mdàëäî énðz`f cnel `ed mb ± §©§¨©©£§¨¦©¦¥¨¨

,yxecy ,df weqtn,'íëéða úà éúékä àåMì',`zegipaé÷ñò ìò ©¨§¦¥¦¤§¥¤©¦§¥
àåL.mkipa z` izikd ,mkixcpa mzxwiyy zngn ± ¨§

:mipad zzin zaiqa iax ly ezrca dxizq dywn `xnbdéãkî± ¦§¦
ixd,éaø eðééä àéNpä äãeäé éaø,`ed cg` mc` ,xnelkïBòa éaøå ©¦§¨©¨¦©§©¦§©¦©£

íéøãðmizn mdøîà÷`ziixaa o`ke ,dpey`x d`aedy `ziixaa §¨¦¨¨©
yxite ,mixcp oeer zngn mizny yxity xfrl` iax lr wlg dipyd

.dxez lehia oeer zngn mizny
epyp dpey`xd `ziixaa iax ixac :`xnbd zvxzndòîLc øúä©§©§¨

[ef `xnin rnyy xg`-]ïBòîL éaøa øæòìà éaøîoera mizny ¥©¦¤§¨¨§©¦¦§
dn dfe ,dxez lehia oera mizny iax xaq dligza ,xnelk .mixcp
eia` mya xfrl` iaxn rnyy xg` mpn` ,dipyd `ziixaa epipyy
zepyl xfg ,mizn mipa mixcp oeray ,iax ly eax didy oerny iax

.dpey`xd `ziixaa epipyy dn dfe ,ezenk
:mipa zzin zaiqa zetqep zerc d`ian `xnbdda éâéìtewlgp ± §¦¦¨

,df oipraøîà ãç ,éñBé éaøå àaà øa àéiç éaømi`xen`dn cg` ± ©¦¦¨©©¨§©¦¥©¨©
mizn mipay ,xn`ïBòazevn meiw i`,øîà ãçå ,äæeæîmizn mdy ©£§¨§©¨©
.äøBz ìehéa ïBòa©£¦¨

dxeza xn`p :mxewn z` zx`an `xnbd(`k-hi `i mixac)mYcOle'§¦©§¤
LAkWaE KxCa LYklaE LziaA LYaWA mA xAcl mkipA z` mzŸ̀¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤§¤§§©¤¤§¨§§
inie mkini EAxi ornl .LixrWaE LziA zFfEfn lr mYazkE .LnEwaE§¤§©§¨©§¥¤¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥
minXd iniM mdl zzl mkiza`l 'd rAWp xW` dnc`d lr mkipa§¥¤©¨£¨¨£¤¦§©©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦
ornl' mixacd exn`p devn efi` lr mi`xen`d ewlgpe .'ux`d lr©¨¨¤

.'ebe 'mkipa inie mkini eaxiøîàc ïàîìmizn mipady,äæeæî ïBòa §©§¨©©£§¨
dàø÷î'eaxi ornl'Løãðy weqtd lr,åéðôìzefefn lr mzazke' ¦§¨¦§¨§¨¨

,dfefn zevn lr cnlnd ,'jixryae jziaàìåweqtd lr yxcp §Ÿ
y,åéðô éðôìcenlz zevna wqerd ,'mkipa z` mze` mzcnle' ¦§¥¨¨

zevn meiwa dielz mipad ly mdini zekix`y xaeq okle .dxez
.dfefnäøBz ìehéa ïBòa øîàc ïàîìe,mizn mipadLøãð àø÷î §©§¨©©£¦¨¦§¨¦§¨

mbåéðôì,dfefn zevn lr ±ålr mbåéðô éðôìcenlz zevn lr ± §¨¨§¦§¥¨¨
df oera s`y ezpeek dxez lehia oera mizny xn`y dne ,dxez

.dfefn oern cal ,mizn
:mipa zzin zaiqa ztqep zwelgn d`ian `xnbdéaø da éâéìt§¦¦¨©¦

ïBòa ,øîà ãç ,äãeäé éaøå øéàîzevn lehiaäæeæî,mizn mipa ¥¦§©¦§¨©¨©©£§¨
ïBòa ,øîà ãçåzevn lehiaúéöéö.mizn mipa §©¨©©£¦¦

:`xnbd zxxan .mi`pzd ly mxewn z` zx`an `xnbdàîìLa¦§¨¨
øîàc ïàîìmizn mipady,äæeæî ïBòa`ed jkl xewndáéúëcmy) §©§¨©©£§¨¦§¦

(k `iíëéîé eaøé ïòîì' ,déøúa áéúëe ,'Eúéa úBæeæî ìò ízáúëe'§©§¨©§¥¤§¦©§¥§©©¦§§¥¤
,'íëéðá éîéåzevn meiwa dielz mipad ly mdini zekix`y ixd ¦¥§¥¤

,dfefnúéöéö ïBòa øîàc ïàîì àlà,mizn md,àîòè éàî ¤¨§©§¨©©£¦¦©©£¨
.z`f el oipn ,xnelk

:`xnbd daiynàîézéàå ,àðäk áø øîàxn`y mixne` yie-] ¨©©©£¨§¦¥¨
[z`f,éøî àìéLn `ed xewndáéúëc(cl a dinxi)éôðëa íb'eàöîð C ¦¨¨¦¦§¦©¦§¨©¦¦§§

,'íéi÷ð íéðBéáà úBLôð íclehia zngny ,aezkd z` miyxece ©©§¤§¦§¦¦
,'miiwp mipeia`' zeytp mc zaeg jilr e`vnp ,'jitpk'a ziviv zevn

.`hgn miiwpd miphw mipa mde
äæeæî ïBòa øîàc ïàîì ,øîà ÷çöé øa ïîçð áø,mizn mdénð ©©§¨©¦§¨¨©§©§¨©©£§¨©¦

àëäî,df weqtn z`f cnel `ed mb ±áéúëcweqtd jyndaàì' ¥¨¨¦§¦Ÿ
,'íéúàöî úøzçnáaezkd z` miyxeceeNòL[a ebdpy-]íéçút ©©§¤¤§¨¦¤¨§¨¦

,dfefna miaiigd minlyúøzçnk,dfefnn dxehtd ,dxrnk ± ©©§¤¤
miieyry l`xyi ly mdigzt z` `vny opelzn aezkd ,xnelk
mixehtd zxzgn igzt md eli`k mda ebdpe ,dfefna miaiige obedk
ly] df oeer zngn ,xnelk ,'dN` lM lr iM' weqtd miiqne .dfefnn¦©¨¥¤

.mkipa z` izikd [dfefn zevn lehia
`xnbd d`ian ,miphw mdyk eipa mizn ziviv oeray xn`pd ab`

:ef devna xidfd ly exkya xn`nøéäfä ìk ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¨©¨¦
azevne äëBæ úéöéö`al cizrläðBîLe íéôìà éðL Bì ïéLnLî §¦¦¤§©§¦§¥£¨¦§¤

øîàpL .íéãáò úBàî(bk g dixkf)íéîia ,[úBàáö] 'ä øîà äk' ¥£¨¦¤¤¡©Ÿ¨©§¨©¨¦
ì ìkî íéLðà äøNò e÷éæçé øLà änää[e÷éæçäå] ,íéBbä úBðL ¨¥¨£¤©£¦£¨¨£¨¦¦¨§Ÿ©¦§¤¡¦

ðëa'åâå íënò äëìð øîàì éãeäé Léà ó,'mkOr midl` EprnW iM ¦§©¦§¦¥Ÿ¥§¨¦¨¤¦¨©§¡Ÿ¦¦¨¤
lka ewifgi ,ecba spka icedi yi` miiwy ziviv zevn xkyay epiide
yiy oeike ,eynyl evxiy ,dne` lkn miyp` dxyr ecban spk
ray ewifgi spk lkay `vnp [l`xyin ueg] mlera zene` miray
ze`n dpenye miitl` ewifgi zetpk rax`ae ,eynyl miyp` ze`n

.miyp`
zngn mi`ad miyper zhxtnd `ziixa `iadl zxfeg `xnbd

:zenieqn zexiarïîéñ,oldl myper hxetnd zexiarlàðN ¦¨¨¨
[mpig z`py-]àzëeôéL äòeáL àðéc úìæâð äîeøz älç©¨§¨¦§¤¤¦¨§¨¦§¨

[minc zekity-]àéeléb[zeixr ielib-]àúeìáðå.[dt zelap-] ¦¨§©§¨
ípç úàðN ïBòa ,øîBà äéîçð éaø ,àéðz`la exiag z` `peyy ± ©§¨©¦§¤§¨¥©£¦§©¦¨

dcina yprp ,eze`pyl xzen ok zngny dxiar efi` dyry d`xy
y jka ,dcin cbpkäáø äáéøî[ziaxzn-]ìL Búéa CBúaeze` §¦¨¨¨§¥¤

å .íãày jka yprp okìL åéúBðáe åéðáe ,íéìôð úìtî BzLàeze` ¨¨§¦§©¤¤§¨¦¨¨§¨¤
,íépè÷ ïäLk íéúî íãàwigxd `edy ,dcin cbpk dcin ef mby ¨¨¥¦§¤¥§©¦

.eiaed` eipa z` epnn milhep df cbpke ,exiagn ezad`
ïBòa ,øîBà äãeäé éaøa øæòìà éaøzyxtd i`äëøa ïéà ,älç ©¦¤§¨¨§©¦§¨¥©£©¨¥§¨¨

ñpeëîa,onye oii zexve`a ±eok zngnúçlzLî äøàîdllw-] ©§¨§¥¨¦§©©©
[d`aíéøòMamixknp xeqgnd zngny ,onyde oiid ixigna ± ©§¨¦

,xweiaåy jka mb miyprpïéìëBà íéøçàå ,íéòøæ ïéòøBægnevd z` §§¦§¨¦©£¥¦§¦
,jkl xewnde .mdnøîàpLdgkezd zyxta(fh ek `xwie)éðà óà' ¤¤¡©©£¦

úàå úôçMä úà ,äìäa íëéìò ézã÷ôäå ,íëì úàf äNòà¤¡¤Ÿ¨¤§¦§©§¦£¥¤¤¨¨¤©©¤¤§¤
,íëòøæ ÷éøì ízòøæe ,Lôð úáéãîe íéðéò úBlëî ,úçcwä©©©©§©¥©¦§¦Ÿ¨¤§©§¤¨¦©§£¤
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המשך בעמוד חלק



xcde"קיד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc zay(ipy meil)

ïãáò àìå ïìëàc,odilra oenn zelke`y ±zeqipkne zecaer opi`e §¨§¨§Ÿ¨§¨
.odilra z` zelfeby `vnpe ,odici dyrn xky eláéúëe,jynda §¦

didi mypery(h c qenr)úBaøä ,ïB÷øiáe ïBôcMa íëúà éúékä'¦¥¦¤§¤©¦¨©¥¨©§
'íæbä ìëàé íëéúéæå íëéðàúe íëéîøëå íëéúBpb.[abg oin-] ©¥¤§©§¥¤§¥¥¤§¥¥¤Ÿ©©¨¨

áéúëe(c ` l`ei),÷ìiä ìëà äaøàä øúéå ,äaøàä ìëà íæbä øúé' §¦¤¤©¨¨¨©¨©§¤§¤¤¨©§¤¨©©¨¤
,'ìéñçä ìëà ÷ìiä øúéåcenll yi 'ebe 'mfbd xzi' xn`py jkne §¤¤©¤¤¨©¤¨¦

,dknd zligz `l` dpi` ,'mfbd lk`i' qenr z`eapa xn`py dny
z` miabgd milke`y oeike .l`eia zehxetnd zeknd ze`a dixg`e

.mlera arx didp ,d`eazd lkearx yiykáéúk(hi h diryi)øæâiå' §¦©¦§Ÿ
Bòøæ øNa Léà ,eòáN àìå ìåàîN ìò ìëàiå ,áòøå ïéîé ìò©¨¦§¨¥©Ÿ©©§Ÿ§Ÿ¨¥¦§©§Ÿ

.'eìëàé:`xnbd zyxec,'Bòøæ øNa' àlà ,'BòBøæ øNa' éø÷z ìà Ÿ¥©¦§¥§©§¤¨§©©§
cenll yi el` miweqt lkne .eicli xya z` lk`i oearxd zngny
`linne ,mlera arx minxeb mde ,miabg ipin mlerl `ian lfbdy

mdizepae mdipa xya mc` ipa milke`.
:`ziixad dkiynnïécä éepéò ïBòampic wqt mipiicd midyny ± ©£¦©¦

,oicd ilra z` jka miprne ,mdl xxazp xaky s`eoeeraúeeéò¦
ïécä,oick `ly cifna miwqety ±eoeeraïécä ìe÷ì÷epiir `ly ± ©¦¦§©¦

,oick `ly weqtl elykp jk jezne ,epecl exdine oica ahideoeera
äáø äféáe áøç ,äøBz ìehéa,mlera [miaxzn±]øáãå[dtibn-] ¦¨¤¤¦¨¨¨§¤¤

àa úøBváe,mlerlïéìëBàå ,ïéòáN ïðéàå ïéìëBà íãà éðáeipa ©¤¨§¥¨¨§¦§¥¨§¥¦§§¦
z` mc`.ì÷Lîa íîçì,mixacd xewneáéúëc(dk ek `xwie)éúàáäå' ©§¨§¦§¨¦§¦§¥¥¦

'åâå úéøa í÷ð úî÷ð áøç íëéìòixd ,'mkkFzA xac iYgNWe £¥¤¤¤Ÿ¤¤§©§¦§¦©§¦¤¤§§¤
,'axg' `id 'zixa' zxtd lr dnwpdy,äøBz àlà 'úéøa' ïéàå§¥§¦¤¨¨

øîàpL(dk bl dinxi)'åâå äìéìå íîBé éúéøá àì íà'minW zFTg ¤¤¡©¦Ÿ§¦¦¨¨¨§¨ª¨©¦
ixd .'iYnU `l ux`e.dngln axga miyprp dxez lehia oeeray ¨¨¤Ÿ¨§¦

xen`k 'xac'a miyprp oke .yekxd zfia icil d`ian dnglne
.weqtaáéúëejynda(ek ek `xwie),eôàå íçì ähî íëì éøáLa' §¦§¦§¦¨¤©¥¤¤§¨

,'åâå íéLð øNòixd ,'ErAUz `le mYlk`e ,lwWOA mkngl EaiWde ¤¤¨¦§¥¦©§§¤©¦§¨©£©§¤§Ÿ¦§¨
milke`e ,lwyna mngl milke`y jkae ,zxevaa mb miyprpy

.miray mpi`eáéúëejynda(bn ek my),'eñàî éètLîa ïòéáe ïòé' §¦©©§©©§¦§¨©¨¨
zeeire iepir epiide ,'ihtyn'a eq`ny lr yperk ze`a el` zellw ±

lirl weqta xkfend dxez lehia oeer lr mi`a oke] oicd lewlwemy)

(dk ek.[
:`ziixad dkiynnàåL úòeáL ïBòa,reci exwye xwyl raypy ± ©£§©¨§

.dy` `edy yi` lr raypy oebkeoeeraø÷L úòeáLreci oi`y §©¤¤
`l zn`ae ,lk`y raypy oebk ,eixacl mc` ipa mipin`ne ,exwy

.lk`eoerae ,íMä ìeléçoeraäáø äòø äiç ,úaL ìeléç ¦©¥¦©¨©¨¨¨¨¨
,[ziaxzn-]eok zngníéëøcäå ,ïéèòîúî íãà éðáe ,äìk äîäa§¥¨¨¨§¥¨¨¦§©£¦§©§¨¦
ïéîîBzLî,mixacd xewne .mda xaer oi`n mipwexzn ±øîàpL ¦§§¦¤¤¡©

`xwie ynegay zellwa(bk ek)éø÷z ìà ,'éì eøñeú àì äìàa íàå'§¦§¥¤Ÿ¦¨§¦©¦§¥
,'äìàa' àlà ,'äìàa'zreay `hg dfa llkpe ,dreay oeyl `idy §¥¤¤¨§¨¨

,xwy zreaye `eyáéúëe(ak ek my)`ed jk lr yperdyézçìLäå' §¦§¦§©§¦
'åâå äãOä úiç úà íëá,mkz` dhirnde ,mkYndA z` dzixkde ¨¤¤©©©¨¤§¦§¦¨¤§¤§§¤§¦§¦¨¤§¤

drx dig xwy zreaye `ey zreay oeray ixd .'mkikxC EOWpe§¨©©§¥¤
`xnbd .miwix mikxcde oihrnzn mc` ipae zendae ziaxzn
:zay lelige myd lelig lr mb yperd edfy micnl cvik zx`an

ø÷L úòeáLa áéúëe(ai hi my),zìlçå ,ø÷Mì éîLá eòáMú àìå' §¦¦§©¤¤§Ÿ¦¨§¦§¦©¨¤§¦©§¨
éäìà íL úàáéúk íMä ìelçáe ,'E(al ak my),úà eìlçú àìå' ¤¥¡Ÿ¤§¦©¥§¦§Ÿ§©§¤

áéúk úaL ìelçáe ,'éLã÷ íL(ci `l zeny),,'úîeé úBî äéììçî' ¥¨§¦§¦©¨§¦§©£¤¨¨
éìéåódey dxifba micnle ±'ìeléç'leligae myd leliga xen`d] §¨¦¦

,[zay,ø÷L úòeáMî 'ìeléç'lr mbyzellwa miyprp el` zepeer ¦¦§©¤¤
.xwy zreay iabl zexen`d

:`ziixad dkiynn,áøç Lc÷nä úéa ,íéîc úeëéôL ïBòa©£§¦¨¦¥©¦§¨¨¥
.ìàøNiî ú÷lzñî äðéëLe,xacd xewneøîàpLgvex zyxta §¦¨¦§©¤¤¦¦§¨¥¤¤¡©

(cl-bl dl xacna)'åâå eôéðçú àìå'mCd iM ,DA mY` xW` ux`d z` §Ÿ©£¦¤¨¨¤£¤©¤¨¦©¨
mcA m` iM DA KRW xW` mCl xRki `l ux`le ux`d z` sipgi `Ed©£¦¤¨¨¤§¨¨¤Ÿ§ª©©¨£¤ª©¨¦¦§©

.FktWéðà øLà ,da íéáLBé ízà øLà õøàä úà ànèú àìå Ÿ§§Ÿ§©¥¤¨¨¤£¤©¤§¦¨£¤£¦

,'dëBúa ïëLz` mi`nhn mkpi` xy`k `weecy ,cnl dz` o`kne Ÿ¥§¨
,'dkeza oky ip`'e 'da miayei mz`' f` dgivxa ux`dàä[m` j`-] ¨

dúBà íéànèî ízà,minc zekity ici lr,da íéáLBé íëðéà ©¤§©§¦¨¥§¤§¦¨
,dëBúa ïëBL éðéàådpikyd z`xyd eay ycwnd zia axgiy §¥¦¥§¨

.l`xyin dpiky wlzqze
:`ziixad dkiynne ,úBéøò éelb ïBòaoerae ,íéáëBk úãBáòoera ©£¦£¨£©¨¦

i`úèîLäa zecyd [zaifr-],íìBòì àa úeìb ,úBìáBéå ïéhéîL ©§¨©§¦¦§§¨¨¨¨
ïúBà ïéìâîe,mvx`n [l`xyi ipa z`-]ïéàáeminrïéáLBéå íéøçà ©§¦¨¨¦©¦£¥¦§§¦

mvx` lr.ïîB÷îa¦§¨
:el` mixacl xewndeøîàpLzeixr zyxta(fk gi `xwie)ìk úà ék' ¤¤¡©¦¤¨

'åâå õøàä éLðà eNò ìàä úáòBzä,'ux`d `nhYe mkiptl xW` ©¥Ÿ¨¥¨©§¥¨¨¤£¤¦§¥¤©¦§¨¨¨¤
.ux`d z`nhp zeixr ielib ici lry ixdáéúëe(dk gi my)àîèzå' §¦©¦§¨

'åâå äéìò dðBò ã÷ôàå õøàä,'diaWi z` ux`d `wYeáéúëemy) ¨¨¤¨¤§Ÿ£¨¨¤¨©¨¦¨¨¤¤Ÿ§¤¨§¦
(gk gi,'dúà íëànèa íëúà õøàä àé÷ú àìå'mi`nhnyky ixd §Ÿ¨¦¨¨¤¤§¤§©©£¤Ÿ¨

.zelba miyprp ux`d
åy ,`ed miakek zcear lr d`a zelby xewndíéáëBk úãBáòá §©£©¨¦

áéúk(l ek my),'åâå íëéøât úà ézúðå'dlrbe mkilENB ixbR lr §¦§¨©¦¤¦§¥¤©¦§¥¦¥¤§¨£¨
lr mizne miltep mz`yk arxn ezenzy jka eyprz ± 'mkz` iWtp©§¦¤§¤

.mzcary dxf dcear ilqtáéúëezngn ze`ad zellwd jynda §¦
dxf dcear(`l ek my)'åâå 'íëéLc÷î úà éúBnLäå'gixA gix` `le ©£¦¦¤¦§§¥¤§Ÿ¨¦©§¥©

z` oevxa law` `le ,mney `di mkycwn zia - mkggip¦Ÿ£¤
xn`p jyndae .mkizepaxw(bl ek my)'íéBbá äøæà íëúàå'mz`e - §¤§¤¡¨¤©¦

.miakek zcear oeera zelba miyprpy ixd .miebd oia elbze exfetz
:laeie dhiny zxiny i` zngn zelbl xewndeúBìáBéáe ïéhéîLa¦§¦¦§§

áéúk(cl ek my),,änMä éîé ìk äéúúaL úà õøàä äöøz æà' §¦¨¦§¤¨¨¤¤©§Ÿ¤¨Ÿ§¥¨©¨
'åâå 'íëéáéà õøàa ízàå.'dizzAW z` zvxde ux`d zAWY f` §©¤§¤¤§¥¤¨¦§©¨¨¤§¦§¨¤©§Ÿ¤¨

miweqta x`eank] zelba eklzyk xnelk ,'f`' ,`ed aezkd yexite
zelba eklzy jkay ,'dizezay z` ux`d dvxz' ,[mincewd
dzay `ly jk lr ux`d qiitzz ,mkizecy z` eafrze
dhiny mzxny `ly jk lr eqrkn d"awd qiitzie ,dizehinya

.laeieáéúëe(dl ek my)úaLz änMä éîé ìk'dzaW `l xW` z` §¦¨§¥¨©¨¦§Ÿ¥£¤Ÿ¨§¨
dnney ux`d didzy minid lk ± 'dilr mkYaWA mkizzAWA§©§Ÿ¥¤§¦§§¤¨¤¨
`ly zelaeide zehinyd mewna zeayz `id ,zelba eklzy zngn

.mvx`n mileb laeie dhiny lehia oeeray ixd ,mda dzay
:`ziixad dkiynnät úeìáð ïBòa,mipebn mixac xeaic ±úBøö ©£©§¤¨

ìàøNé éàðBN éøeçáe ,úBLcçúî úBL÷ úBøéæâe úBaøibq oeyla] ©§¥¨¦§©§©¥§¥¦§¨¥
[xedpíéúîe ,mzexirva l`xyi ipa mizne -úBðîìàå íéîBúé ¥¦§¦§©§¨

,mdlyïé÷òBö,dxfrlïéðòð ïðéàå.mzwrvl rney d"awd oi`e - £¦§¥¨©£¦
,mixacd xewneøîàpL(fh h diryi)'ä çîNé àì åéøeça ìò ïk ìò' ¤¤¡©©¥©©¨Ÿ¦§©

l`xyi i`pey ixegae ,zeycgzn zeyw zexifbe zeax zexv' epiid]
,['mizníçøé àì åéúðîìà(å) [úàå] åéîúé úàåminezi' epiid] §¤§Ÿ¨§¤©§§Ÿ¨Ÿ§©¥

,['oiprp opi`e oiwrev zepnl`eðç Blë ékøác ät ìëå ,òøîe ó ¦ª¨¥¥©§¨¤Ÿ¥
.'äéeèð Bãé ãBòå ,Btà áL àì úàæ ìëa ,äìáðel` miypery ixd §¨¨§¨ŸŸ¨©§¨§¨

.dt leaip zngn mi`a
:`xnbd zxxan .weqtd meiq z` zyxec `xnbdéàîweqtd zpeek ©

exne`a.'äéeèð Bãé ãBòå':`xnbd daiyn,àáø øa ïðç áø øîà §¨§¨¨©©¨¨©¨¨
änì älk ïéòãBé ìkä[dxhn efi`l-]ìk àlà ,äteçì äñðëð ©Ÿ§¦©¨¨¨¦§§¨§¨¤¨¨

åét ìaðîä,jxevl `ly eita xacd yxtneøæb åéìò ïéîúBç eléôà ©§©¥¦£¦§¦¨¨§©
äðL íéòáL ìL ïéc[mc` ly eiig ini lk mdy],äáBèì,xnelk ¦¤¦§¦¨¨§¨

diehp oicd ci dt leaip oeera ,zeaeh eidi eizepy lky eilr xfbpy
e ,eizeiekf lhal eilråéìò ïéëôBäeizepy lk,äòøìyxtzne §¦¨¨§¨¨

.'cre mler' oeyln 'cere' aezkd¨¤
:eit lapnd ly eypera sqep xn`náø øîà àìéL øa äaø øîà̈©©¨©¦¨¨©©

ípäéb Bì ïé÷éîòî ,åét úà ìaðîä ìk ,àcñçzeidl yprp - ¦§¨¨©§©¥¤¦©£¦¦¥¦Ÿ
,xacd xewne .mpdibd wneraøîàpL(ci ak ilyn)ét äwîò äçeL' ¤¤¡©¨£ª¨¦

'úBøæixac epiidc ,zexf ixac xacn eity inl oken wenr xea ± ¨
.mpdibd wnera ltepy jkl dpeekde .leaip,øîà ÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨¨©
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המשך בעמוד חלק

ezny in` cenr bl sc ± iyily wxtzekxa
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l ,`id 'mirxd,íéòBøä ìò ïéðkLeîîä íééãbzewepizd epiide §¨¦©§§¨¦©¨¦

zepeera mizn miwicvdy ixd .miwicvd mewna xecd oera miqtzpd
.oax zia ly zewepiz mzgz mizn ,mlera mpi`yke ,xecd

iax zrca wtqd oiprl `ziixadn dzii`x z` `xnbd zniiqn
:xfrl`dpéî òîLrxd oeyl lry lirl xn`y xfrl` iaxy jkn - §©¦¨

,d`a `id lah zlik` oer lry o`k xn` ,mlerl d`a dxkq`
,'rxd oeyl lr' lirl xn`y dny ,gkenì ìò óàénð òøä ïBL ©©¨¨¨©¦

,øîà÷:`xnbd dwiqn .`nw `pz xikfdy lah zlik` oer caln ¨¨©
ok`.dpéî òîL§©¦¨

y`x' `xwp i`rli` xa dcedi iaxy xkfed d`aedy `ziixaa
zxxan .jk `xwp recn zx`an `xnbd .'mewn lka mixacnd

:`xnbddéì eø÷ éànàåel e`xw recne ±ìëa íéøaãîä Làø' §©©¨¥Ÿ©§©§¦§¨
.'íB÷î̈

:`xnbd daiynéáúéceayi zg` mrty ±éaøå éñBé éaøå äãeäé éaø §¨§¦©¦§¨§©¦¥§©¦
áéúéå ,ïBòîLayie ±íéøb ïa äãeäé[mixb eid en`e eia`y-]eäééab ¦§§¨¦§¨¤¥¦©©§

.[mdnr ,mlv`-]ìL ïäéNòî íéàð änk ,øîàå äãeäé éaø çúẗ©©¦§¨§¨©©¨¨¦©£¥¤¤
Bæ äneà,[inex±]íéøLb eðwz ,íé÷ååL eðwz,zexdpd lrneðwz ¨¦§§¨¦¦§§¨¦¦§

éñBé éaø .úBàöçøîe mixacd z` rnyïa ïBòîL éaø äðòð .÷úL ¤§£¨©¦¥¨©©£¨©¦¦§¤
,øîàå éçBéy oeik ,jk lr mdiyrn gayl oi`àì eðwzM äî ìk ©§¨©¨©¤¦§Ÿ

ïé÷ååL eðwz ,ïîöò CøBöì àlà eðwzick.úBðBæ ïäa áéLBäì ¦§¤¨§¤©§¨¦§§¨¦§¦¨¤
epwizúBàöçøîickïäa ïcòìz`.ïîöòepwizíéøLbickìBhéì ¤§£¨§©¥¨¤©§¨§¨¦¦

ïäî[mkxc mixaerdn]íäéøác øtéñå íéøb ïa äãeäé Cìä .ñëî ¥¤¤¤¨©§¨¤¥¦§¦¥¦§¥¤
,drenyd dlblbzpe ,ezia ipal [zeklnd zepbae gaya] mi`pzd ly

eòîLðåmixacdúeëìnì.[inex]eøîà,zeklnd ixyäléòL äãeäé §¦§§©©§¨§§¨¤¦¨
,zeklnd gaiyy ±òúéäl.mewn lka mixacnd y`x zeidléñBé ¦§©¤¥

,÷úMLy jka ypriäìâéezianìxiräpébL ïBòîL .éøBtéöz` ¤¨©¦§¤§¦¦¦§¤¦¨
,mnvrl wx mzpeek lky exne`a ,zeklnd.âøäé¥¨¥

,dzin eilr dxfbpy oerny iax rnyykéa eLè déøáe àeä ìæà£©§¥§¥
àLøãî,yxcnd ziaa e`agzde xfrl` iax epae `ed jld ±ìk ¦§§¨¨

éëøëå àiîc àæeëå àzôéø eäúéác eäì éúééî äåä àîBémei lka ± ¨£¨©§¥§§¦§¦§¨§¨§©¨§¨§¦
.ezye elk`e ,min cke mgl oerny iax ly ezy` mdl d`ian dzid

é÷z ékàúøéæb óick eixg` ytgl zeklnd zxifb dxabzpyk ± ¦§¦§¥§¨
,ebxedldéøáì déì øîà,epal oerny iax xn` ±äl÷ ïzòc íéLð ¨©¥¦§¥¨¦©§¨©¨
,ïäéìò,zeztzdl zegepeïì àéìâîe dì éøòöî àîìécexqii `ny ± £¥¤¦§¨§©£¦¨§©§¨¨

mdl dlbze ,mixeqia cenrz `le ,zeklnd igily [ezy` z`] dze`
okl .inewnàúøòîa eLè eìæàe`agzde epae oerny iax ekld ± £¨§¦§¨§¨

,dxrnaàiîc àðéòå àáeøç eäì éøaéà àqéð Léçøúéàygxzd ± ¦§§¦¦¨¦¨¥§£¨§¥¨§©¨
.einin ziizyl oirne ,eizexitn oefl miaexg ur my mdl `xape qp

eäééðî éçìLî eåäå,elai `ly ick ,mdicba mihyet eide ±eåäå ©£©§§¦¨©§©£
àìça eäééøàeö ãò éáúéick ,lega mx`ev cr miayei eide - ¨§¦©©¨©§§¨¨

jke ,mzexr zeqkléñøb àîBé élekmeid lk jyna miwqer eid ± ¥¨¨§¦
j` ,dxezaééelö ïcéòa,dlitzd onfa ±elöîe eqkéî eLáì± §¦©©¥¨§¦©§©

,elltzde mdicba eyaleìáéì àìc éëéä ék eäééðî éçìLî øãäå©£©©§§¦¨©§¦¥¦§Ÿ¦§
jke .lega eayie ,elai `ly ick mdicba ehyt aey dlitzd xg`e ±

àúøòîa éðL øñéøz eáúéà.dxrna dpy dxyr mizy eayi ± ¦¦§¥©§¥¦§¨§¨
,df onf xg`làúøòîc àçúétà í÷å eäiìà àúàedil` `a ± £¨¥¦¨§¨©¦§¨¦§¨§¨

,dxrnd gzta cnre `iapdøîà,edil` fixkd ±øáì déòãBì ïàî ¨©©§¥§©
déúøéæb ìéèáe øñé÷ úéîc éçBéxqiwd zny igei xal ricei in ± ©§¦¥¨§¦§¥§¥

,el` mixac epae oerny iax ernyyk .ezindl dxifbd dlhaee÷ôð§¨
,mkxca .mzial xefgl dxrndn e`vi ±éòøæå éáøk à÷c éLðéà eæç£¦§¥§¨¨§¦§¨§¦

,mdizecy zrixfe zyixga miwqerd miyp` e`x ±øîàoerny iax ¨©
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xcde"קיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc zay(iyily meil)

,miaxl xarn jxce ,`ed wey mewneíéðäkì àøòö eäì úéàå§¦§©£¨©Ÿ£¦
éôewàìzngn ,dkex` jxca weyd siwdl mipdkd mixrhvne ± §©¥

.znl `nhidl xeqi`døîà,oerny iaxòãéc Léðéà àkéà ¨©¦¨¦¦§¨©
äøäè àëä ÷fçúéàcdf wey wfgedy rceid mc` yi m`d ± §¦§©©¨¨¨¢¨

`vnp m` okle ,xenb zexawd zia o`k did `ly ,xnelk ,dxdha
.mewnd xdhle ezeptl xzen ,dxwn jxca xawpy zn o`kdéì øîà̈©¥

ïàk ,àáñ àeäädf weya ±õvé÷opgei oaxéñîøez éàkæ ïaoin-] ©¨¨¨¦¥¤©©§§¥
[zeiphwäîeøúxeq` ixdy ,`ed xedh mewny ixd ,o`k mlzyy §¨

.dnexz `nhléëä énð eäéà ãáòuvwy ,jk oerny iax mb dyr ± £©¦©¦¨¦
ipt oeeikl znd sve qp dyrpe ,wtqd mewn lr mxfite miqenxez

,f`e ,rwxwdéL÷ äåäc àëéä ìkdyw x`ypy rwxwa mewn lk ± ¨¥¨©£¨¨¥
,dligzakéôø äåäc àëéä ìëå ,déøäèietx dyrpy mewn lke ± ©£¥§¨¥¨©£¨¨¥

,rwxwd z` rfrfe znd svy zngn jxedéðéiöxaw mewny epiiv ± ©§¥
.znd zeaiaqy mewnd lk xdhp jke .`ed

,mewnd z` oerny iax xdihy xg`làáñ àeää øîà,dprhaøäéè ¨©©¨¨¦©
déì øîà .úBøáwä úéa éçBé ïa,`aq `eddl oerny iaxéìîìéà ¤©¥©§¨¨©¥¦§¨¥

(àì)[`l m`-]eðnò úééäziid ,mewnd izxdihy cnrn eze`a Ÿ¨¦¨¦¨
,dkldk izbdp `ly oerhl lekieléôàåm`úéðîð àìå eðnò úééä ©£¦¨¦¨¦¨§Ÿ¦§¥¨

[znkqd±]eðnò,mewnd xdhl,øîBà äzà äôéla`úééäL åéLëò ¦¨¨¤©¨¥©§¨¤¨¦¨
å eðnòmbeðnò úéðîð,exdhleøîàéelit` ,zeixadúBðBæze`peyd ¦¨§¦§¥¨¦¨Ÿ§

ok it lr s` ,ef z` ef xzeiaúBñkøôî[zepwzn±]úà Bæly dxry §©§§¤
,Bæ,dze`pl ickïkL ìk àì íéîëç éãéîìzcg` lkl yiy ©§¦¥£¨¦Ÿ¨¤¥

.mewnd izxdihy jk lr xrxrn dz` recne ,exiag ixac wicvdl
déðéò déa áäé,dcitwa owf eze`a eipir z` oerny iax ea ozp ±çðå §©¥¥¥§¨

déLôð.zne ± ©§¥
÷ôðoerny iax `vi ±ìíéøb ïa äãeäéì dééæç ,à÷eLexeaica mxby §©§¨©§¥¦¨¤¥¦

,dzin zeklnd eilr xefbzyøîà,dinza oerny iaxäæì Lé ïééãò ¨©£©¦¥¨¤
,íìBòa.`ed ig oiicr ike ,xnelkïúðoerny iaxBaoa dcedia-] ¨¨¨©

[mixbåéðéò,dcitwaúBîöò ìL ìb eäNòåzn eli`k eteb dyrpe ± ¥¨©£¨©¤£¨
.zenvr znixr `l` epnn x`yp `le ,exya awxp xake ,xakn

äðùî
:zay axr ly zeynyd oia ipicae ,zay zqpkd ipica dpc epzpyn

ìLéøö íéøác äLBúéa CBúa øîBì íãà C[ezia iyp`l-]áøò §Ÿ¨§¨¦¨¦¨¨©§¥¤¤
äëLç íò úaL.mei i`ce `edy cera zeynyd oia mcew - ©¨¦£¥¨

m`d :oey`xdízøOòm`d :ipyd .zay zcerql oli`d zexit z` ¦©§¤
ízáøò:iyilyd .zexivge oinegz iaexir.øpä úà e÷éìãä ¥©§¤©§¦¤©¥

:sqep oic,äëLç Bðéà ÷ôñ äëLç ÷ôñ,zeynyd oia epiidcïéà ¨¥£¥¨¨¥¥£¥¨¥
,éàceä úà ïéøOòî,i`ce lah xnelk,íéìkä úà ïéìéaèî ïéàå §©§¦¤©©©§¥©§¦¦¤©¥¦

ïéáøòîe ,éàîcä úà ïéøOòî ìáà .úBøpä úà ïé÷éìãî ïéàå§¥©§¦¦¤©¥£¨§©§¦¤©§©§¨§¦
,aexir.ïénçä úà ïéðîBèå§§¦¤©©¦

àøîâ
zay axr ezia jeza xnel mc` jixv mixac dyly' dpyna epipy

:`xnbd zxxan .'xpd z` ewilcd mzaxr mzxyr ,dkyg mràðî§¨
éléî éðä.el` mixac epcnl okidn -øîà ,éåì ïa òLBäé éaø øîà ¨¥¦¥¨©©¦§ª©¤¥¦¨©

àø÷(ck d aei`),'àèçú àìå Eåð zã÷ôe Eìäà íBìL ék zòãéå' §¨§¨©§¨¦¨¨¢¤¨©§¨¨¤§Ÿ¤¡¨
mely meyn eze` oiwilcny xpd zwlcd ef 'jld` mely ik zrcie'
df '`hgz `le' ,edep z` owzny oinegz aexir df 'jep zcwte' zia

.oefnd xqgi `ly zexyrnd oewiz
:zay axra mxne`l jixvy mixacd oipra d`xed dtiqen `xnbd

ìL ïðaø øeîàc áb ìò óà ,àðeä áø øa äaø øîàíéøác äL ¨©©¨©©¨©©©§¨©¨¨§Ÿ¨§¨¦
éøö,'åëå øîBì íãà Cz`f lkaéøöéëéä ék àúeçéða eäðéøîéîì C ¨¦¨¨©¨¦§¥§¦§§¦¨¦¥¦

dépéî eäðéìa÷éìc-elawiy ick dkx oeylae zgpa mxne`l jixv §¦©§¦§¦¥
.eixac ezia iyp` epnnéì òéîL àì àðà ,éMà áø øîà`l ip` - ¨©©©¦£¨Ÿ§¦©¦

izrnyézîéi÷å ,àðeä áø øa äaøc àäz`f.àøáqî ¨§©¨©©¨§¦©§¦¦§¨¨
:`xnbd dywn .zeynyd oiaa axrl xzen m` dpc `xnbdàä̈

àéL÷ àôebixd .df z` df mixzeq mnvr dpynd ixac -úøîà ¨©§¨¨§©
ìL'éøö íéøác äL'äëLç íò úaL áøò Búéa CBúa øîBì íãà C §Ÿ¨§¨¦¨¦¨¨©§¥¤¤©¨¦£¥¨

y rnynäëLç íòmei ceran epiidcïéàceran `weec xnelk ,ok - ¦£¥¨¦
xakyk la` ,eaxir m` le`yl el yi meiBðéà ÷ôñ äëLç ÷ôñ̈¥£¥¨¨¥¥

äëLçzeynyd oia epiidcàì,axrl xyt` i` xak f`y oeik ,l`yi £¥¨Ÿ
éðz øãäå`pzd dpy okn xg`leäëLç Bðéà ÷ôñ äëLç ÷ôñ' ©£©¨¦¨¥£¥¨¨¥¥£¥¨

,'áøòî.zeynyd oia axrl xzeny epiide §¨¥
øîéæ àéôeâa ,ïîéñ.àúléîc àìáça àøtéö à ¦¨§§¨¦§¨¦§¨§©§¨§¦§¨

:`xnbd zvxzn,áø øîà éMà øa àéiç áø øîà àaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¦¨©©¦¨©©
ïàk ,àéL÷ àìoiaay meyn mei ceran le`yl yiy `yixa Ÿ©§¨¨

xaecn ,axrl xeq` zeynydïéîeçú éáeøéòaxenb oewizk aygpy §¥¥§¦
oiaa ezeyrl oi` okle ,weqt lr oinegz xeqi` ekinqd minkgy oeik

,zeynydïàk,zeynyd oiaa oiaxrny dpynd dzpyy `tiqa ¨
xaecnúBøöç éáeøéòamei wtqy zeynyd oiaae ,`ed `xneg wxy §¥¥£¥

.ezeyrl xzen `ed
:zeynyd oiaa oinegz iaexir oipra sqep oic d`ian `xnbdøîàå§¨©

Bì eøîà ,àáø[gilyl-],eðéìò áøòå àö íéðLgipde `v xnelk ¨¨¨§§©¦¥§¨¥¨¥
ick xirl uegn dn` miitl` seqa cg` lkl zecerq izy oefn
mipnf ipya aexird z` gipde gilyd jlde epzziay my rawiy

,mipey,íBé ãBòaî åéìò áøéò ãçàìmei i`ce `edy onfa xnelk §¤¨¥©¨¨¦§
,zeynyd oia mcewúBLîMä ïéa åéìò áøéò ãçàìemei wtq `edy §¤¨¥©¨¨¥©§¨

,okn xg`le .dlil wtqBáeøéò ìëàð ,íBé ãBòaî åéìò áøéòL äæ¤¤¥©¨¨¦§¤¡©¥
a mc` e` alk ici lrúBLîMä ïéadyrpe ixnbl jiygdy mcew ¥©§¨

,dlil,äëLçMî Báeøéò ìëàð ,úBLîMä ïéa åéìò áøéòL äæå§¤¤¥©¨¨¥©§¨¤¡©¥¦¤£¥¨
y `ed oicdðL,áeøéò eð÷ íäéeze`a dziay epw mdipy xnelk §¥¤¨¥

mewnn zaya jlil mdl xzene aexird z` gilyd gipdy mewn
mei ceran eaexir gpedy df iably ,cv lkl dn` miitl` maexir
mixne`e dlill zeynyd oia z` miaygn ,zeynyd oiaa lk`pe
gpedy df iable ,dziay dpwe miiw aexird cera meid yciw xaky
zeynyd oia z` miaygn ,dkiygy cr miiwzpe zeynyd oia eilr
xak didy `vnpe ,gpedyk meid yciw `l oiicry mixne`e ,meil

:`xnbd dywn .meid zyecw zligza enewna aexirdCLôp äî- ©©§¨
,`ed dyw df oicàeä àîîé úBLîMä ïéa éà,`ed mei -àøúa ¦¥©§¨§¨¨©§¨

éð÷éì àì àn÷ éð÷éìzeynyd oiaa aexird eilr gpedy oexg`d - ¦§¥©¨Ÿ¦§¥
zligza aexird my didy oeik ,dziay dpwi ,dkiygy cr miiwzpe
oiaa lk`pe mei ceran aexird eilr gpedy oey`xde ,meid zyecw
,meid yciwyk enewna aexird did `l ixdy dpwi `l ,zeynyd

éð÷éì àì àøúa éð÷éì àn÷ ,àeä àéìéì úBLîMä ïéa éàå- §¦¥©§¨¥§¨©¨¦§¥©§¨Ÿ¦§¥
aexird didy oeik ,dziay dpwi ,mei ceran eilr gpedy oey`xd
,zeynyd oiaa aexird eilr gpedy oexg`de ,meid yciwyk enewna

.meid yciwyk enewna aexird did `l ixdy ,dziay dpwi `l
:`xnbd zvxzn,àeä [ïðaøc] à÷ôñ úBLîMä ïéadf wtq ,xnelk ¥©§¨§¥¨§©¨¨

ixdy ,`ed opaxc oic iabl ,dlil e` mei aygp zeynyd oia m`
,opaxcn oinegz iaexirålk,àle÷ì ïðaøc à÷ôñlr miliwn okle §§¥¨§©¨¨§¨

.lwdl el jxvpd itk zeynyd oia z` el miaygne cg` lk
:oey`xd oicd .dpnhd oipra exn`py mipic ipy x`an `ax(øîàå)§¨©

eøîà äî éðtî ,àáøminkgéñBî BðéàL øáãa ïéðîBè ïéàìáä ó ¨¨¦§¥¨¨§¥§¦§¨¨¤¥¦¤¤
,çézøé ànL äøæb ,äëLçMîdpphvpy ezxicw `vni `ny xnelk ¦¤£¥¨§¥¨¤¨©§¦©

.zaya lyan `vnpe ,dligz dpgizxie dpinhdl dvxiykdéì øîà̈©¥
ééaà,`axléëä éàok m` -øæâéð énð úBLîMä ïéaoinhdl `ly ©©¥¦¨¦¥©§¨©¦¦§Ÿ

zxaeq ixd epzpyne `ed xenb zeay ixdy ,lad siqen epi`y xaca
.zeynyd oiaa zeay lr exfbydéì øîà,iia`l `axúBøéã÷ íúñ ¨©¥§¨§¥

zeynyd oiaa,ïä úBçúBømxiarn `ed zeynyd oial jenq ixdy §¥
dpphvpy ezxicw `vni `ny df onf lr yeygl oi`e ,xe`d lrn

.dpgizxie
:ipyd oicd,àáø øîàå§¨©¨¨
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קיט ezny in` cenr cl sc ± iyily wxtzekxa

éôBwàì àøòö eäì úéàå.wtQdW wEW FzF` didWmFwn FA,miAxl xird xarn §¦§©£¨§©¥¤¨¨¤©¨¥§©£©¨¦¨©¦
KFx` xg` KxC siTdl Kixve ,d`nEh ipRn mW qpMil oilFki Eid `l mipdMde:àkéà §©Ÿ£¦Ÿ¨§¦¦¨¥¨¦§¥§¨§¨¦§©¦¤¤©¥¨¦¨

äøäè ÷æçzéàã òãéc.oYip `le xEnB zFxaTd ziA did `NW ,einIn wEW i`dA §¨©§¦©§©¨¢¨§©¦¨¨¤Ÿ¨¨¥©§¨¨§Ÿ¦¨
FzFPtl:ïàkõvé÷éàkæ ïa.olzWolECiB xg`l oxwre:ezéñîøäîeøz.zFkixSd §©¨¦¥¤©©§¨¨©£¨¨§©©¦¨§§¥§¨©§¦

opixn`cM ,odM did `Ed mbe .dxdhA oxnWl§¨§¨§¨¢¨§©¨¨Ÿ¥¦§¨§¦©
]*[dxtC `YtqFzA)b"t(ici EUrX dn m`" §¤§¨§¨¨¦©¤¨¨©

"iYgkW:éëä éîð eäéà ãáò.diduSwn ¨©§¦£©¦©¦¨¦¨¨§©¥
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did oke ,ipzw w"ta ,miaf zkqnc `ztqeza `dc ,dlil `ed izn mei `ed izn ip` rceie

i`ce cg`e zeynyd oia cg` d`x :xne` iqei 'x

i`vena d`xy :yexit .oaxwle d`nehl wtq ±

d`nehl wtq ,meia d`x ipy meiae ,y"dia zay
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`d qxhpewd yexitle .jytp dnn z`hg aiig

,mei elek y"rc zeynyd oia `ny :xninl `ki`
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íBé ãBòaîúìçb da LiL õîøa ïéîèé ànL äøéæb ,xt` - ¦§§¥¨¤¨©§¦§¤¤¤¤¨©¤¤

.milgba axerndééaà déì øîà,`axl,ïéîèéåxeqi` dn xnelk ¨©¥©©¥§©§¦
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:`ax el uxiz .meiíéìçba äzçé ànL äøéæbxdnl ick ,dkiygyn §¥¨¤¨§©¤©¤¨¦
lr s` jk meyn exfbe .dkxv lk dlya `ly dxicwd leyia z`

.lad siqend xaca dpinhdl xeq`y dkxv lk dlyay dxicw
:epnf izni`e ,zeynyd oia ipic z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

úBLîMä ïéa ,ïðaø eðz.wtq iccv dyly ea yiïîe íBiä ïî ÷ôñ ¨©¨¨¥©§¨¨¥¦©¦
,äìélä,mdipyn ea yi m` wtq xnelk÷ôñ`ny,íBiä ïî Blek ©©§¨¨¥¦©
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éðz÷ éëä ,ìàeîL,`ziixad ixac z` zepyl yi jk -ò÷LzMî §¥¨¦¨¨¥¦¤¦§©
éñëä .íBé ,ïéîéãàî çøæî éðtL ïîæ ìk änçäàìå ïBzçzä ó ©©¨¨§©¤§¥¦§¨©£¦¦¦§¦©©§§Ÿ

éñëäéñëä .úBLîMä ïéa ,ïBéìòä ó,ïBzçzì äåLäå ïBéìòä ó ¦§¦¨¤§¥©§¨¦§¦¨¤§§ª§¨©©§
.äìéì©§¨

zeynyd oia onfn xzei jex` zeynyd oia onf dax zrcly ,`vnp
:jk lr `xnbd dxirn .sqei ax zrclyeäééîòèì eãæàåaxe dax - §¨§§©§©§

xg` mewna ewlgp xaky ,ezhiyl ezrc z` cg` lk exn` sqei
.zeynyd oia onf jxe` oipraøeòéL ,øîzéàconfúBLîMä ïéa §¦§©¦¥©§¨

,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà äaø øîà ,änëajldn onfìLäL §©¨¨©©¨¨©©§¨¨©§¥§Ÿ¨
.ìéî é÷ìç¤§¥¦

dligz zx`an `id ,oipra sqei ax zrc z` `xnbd d`iany iptl
:`xnbd zxxan .dax ixac z`ìL éàîàîéìéà ,ìéî é÷ìç äL- ©§Ÿ¨¤§¥¦¦¥¨

`id dpeekdy xn`p m`àìéî ébìt àúìz,lin i`vg dyly - §¨¨©§¥¦¨
àîéðxn`iy -àlà ,'äöçîe ìéî'`id ezpeeky xnel dvxz dn ¥¨¦¤¡¨¤¨

àìéî ézìéz àúìz,lin iWily dyly -àîéðxn`iy -.'ìéî' §¨¨¦§¥¦¨¥¥¨¦
:`xnbd daiynàlà`id dax zpeekàìéî éòáéø àúìzdyly - ¤¨§¨¨¦§¥¦¨

.lin irax
:sqei ax zrc z` `xnbd d`ian dzräãeäé áø øîà óñBé áøå§©¥¨©©§¨

,ìàeîL øîàjldn onf `ed zeynyd oia onf xeriy.ìéî é÷ìç éðL ¨©§¥§¥¤§¥¦
:`xnbd zxxanàîéìéà ,ìéî é÷ìç éðL éàîdpeekdy xn`p m` - ©§¥¤§¥¦¦¥¨

`idàìéî ébìt éøz,lin i`vg ipy -àîéìxn`iy -,'ìéî'àlàå §¥©§¥¦¨¥¨¦§¤¨
`id ezpeeky xnel dvxz dnàìéî éòáø éøz,lin irax ipy - §¥¦§¥¦¨

àîéìxn`iy -.'ìéî éöç':`xnbd daiynàlà`id sqei ax zpeek ¥¨£¦¦¤¨
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אגרות קודש

]ט"ו כסלו, תש"כ[

... ובהמצאנו ביום דקיימא סיהרא באשלמותא דחדש כסלו, חדש השלישי למנין בעלי תשובה, 

מכוון נגד חדש השלישי למנין צדיקים הוא חדש סיון,

יהי רצון שבכל הענינים הפרטים והכללים גם יחד יבשרו טוב באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור, 

ובנקודה התיכונה הפצת המעינות חוצה,

והרי בו בחדש יום הבהיר י"ט כסלו, ר"ה לדא"ח ובלשון כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב, באגרת הידועה 

הקדושים  אבותינו  הנחילנו  אשר  לדא"ח  השנה  ראש  הוא  הזה  היום  כסלו(:  י"ט  יום  בהיום  )נדפסה 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, והיא היא תורת הבעש"ט ז"ל.



xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc zay(iriax meil)

ìéî ézìéz éøzmzwelgna dielz mzwelgne .lin iWily ipy - §¥¦§¥¦¥
okle ,dngd rwyzyn cin `ed zeynyd oiay xaq dax ,zncewd
xaq sqei axe .lin irax zyly `ed zeynyd oia xeriyy xn`
oia xeriy ezrcle ,oezgzd siqkdyn wx ligzn zeynyd oiay

kle ,xzei xvw `ed zeynyd.lin iWily ipy wx `edy xn` o¥
:`xnbd zxxaneäééðéa éàîdax ly exeriy oia lcadd dn - ©¥©§

,[yily ipy] sqei ax ly exeriyl [lin irax dyly]eäééðéa àkéà¦¨¥©§
à÷ðãc àbìt.lina xyr mipyn cg` wlg epiidc ,ziyy ivg - ©§¨§©§¨

exeriye ,lin irax 'zyly' epiidc ,lecb dax ly exeriyy ,x`azp
xg` mewn d`ian `xnbd .lin iyily 'ipy' epiidc ,ohw sqei ax ly

:jtidl `ed mye ewlgp eayàúlça dôeléçåetlgp zxeek iable - §¦¨§©§¨
o`k xn`y daxe ,dax lyn lecb sqei ax ly exeriy myy ,zehiyd
.dyly my xn` mipy o`k xn`y sqei axe ,mipy my xn` dyly

éøBk éøz úa àúlç ,äaø øîàcick da yiy dlecb zxeek - §¨©©¨©§¨©§¥¥
,mixek ipy xeriy wifgdléøLxzen -dìeèìèìoeik ,zaya ¨¦§©§¨

.dilr ilk zxezyàúìz úáe[dyly-]dìeèìèì øeñà ,éøBk ©§¨¨¥¨§©§¨
.dilr ilk zxez oi`e i`cn xzei dlecb `idy oeik ,zayaóñBé áøå§©¥

éøL énð éøBk àúìz úa ,øîàxzen mixek dyly za s` - ¨©©§¨¨¥©¦¨¦
wxe ,dlhlhløeñà éøBk äòaøà úa. ©©§¨¨¥¨

îàøîc dépéî éòa ,ééaà ødaxn izl`y -äNòî úòLaiziidyk ¨©©©¥§¥¦¥§©¦§©©£¤
,zxeek lhlhl jixveléôàåzxeekàøL àì éøBk éøz úa[xizd-] ©£¦©§¥¥Ÿ§¨

éì:`xnbd zxne` .lhlhlïàîkxq`y dna dax xaq in zrck - ¦§©
,mixek ipy za zxeek elit`ïðúc ,àpz éàäkg"t zeld` ,`"n e"ht milk) §©©¨¦§©

(`"n,ä úøåekn dieyrLw,[milay zeapf-]ä úøåeëån dieyr,íéðw ©¤¤¨©§©¤¤¨¨¦
úéøcðñkìà äðéôñ øBáemiyery ,urn ieyrd xea oirk lecb ilk - §¦¨£¤§¨§§¦

min ea zzl ick ,lecbd mia mda mibiltny zelecbd zepitql
,dizyl miie`xd miwezn,íéìeL íäì LiL (ét ìò óà)xnelk ©©¦¤¥¨¤©¦

,md miagx `l` dhnln cg mzizgz oi`yúB÷éæçî ïäåmilkd - §¥©£¦
xeriy mda qpkpy jk lk milecbçla äàñ íéòaøàmda oi`y ©§¨¦§¨©©

yceb`vnpe ,ïäLzewifgníééøBkd`q miyy mdy mixek ipy - ¤¥©¦
íéøBäè ,Láiaoia lhlhin epi`y ur ilky oeik ,d`neh lawln ©¨¥§¦

epi` df ilke ,d`neh lawn epi` owix `edyk oia `ln `edyk
`ln edelhlhi m`e i`cn xzei lecb `edy iptn ,`ln lhlhin
mixek ipy wifgnd ilk elit`y xaeq df `pzy `vnp .mdicia xayi
xeq`y oicd `ede ,d`neh lawn epi`e ilk zxez eilr oi` cala
wqt ,mixek ipy za zxeek lhlhl xq`y daxe .zaya elhlhl

.df `pz zrck
gla d`q mirax` miwifgn milkdy ,lirl z`aend dpyna epipy

:`xnbd jk lr zxne` .ycebd iptn yaia d`q miyye,ééaà øîà̈©©©¥
dpéî òîL,dpynd ixacn gikedl yi -éåä àzìéz àLãeb éàä- §©¦¨©§¨¦§¨¨¥

oia lcadd oky .eycebe ilkd wifgny dnn yily ea yi df yceb
ekeza wifgn ilkdy ote`ae ,yily `ed miixekl d`q mirax`
yily `edy d`q mixyr likn eilry ycebd if` ,d`q mirax`

.miixekn
edfi`' ,lirl `ziixaa epipy .zeynyd oia oipra oecl zxfeg `xnbd
`xnbd .'oinic`n gxfn ipty onf lk dngd rwyzyn ,zeynyd oia

:df oipra dyrn d`iane ,'gxfn ipt' od okid dpcdééæç ééaà©©¥©§¥
[ed`x-]àáøìaxrazayéåàc à÷chian `edy -ìcváøòî §¨¨§¨¨¥§©£¨

.dng zinenc` my yi m` ze`xlàéðúäå ,déì øîàéðtL ïîæ ìk' ¨©¥§¨©§¨¨§©¤§¥
,'ïéîéãàî çøæî.axrnl dz` dtev recnedéì øîà,`axúøáñ éî ¦§¨©£¦¦¨©¥¦¨§©

l `id dpynd zpeeky dz` xeaq ike -,àì ,Lnî çøæî éðtzpeek §¥¦§¨©¨Ÿ
l `id dpynd,çøænä úà ïéîéãànä íéðtaxrly ,axrn epiidc ¨¦©©£¦¦¤©¦§¨

.gxfnd z` minic`n dng ixexdfe axrna zrwey dngdàkéà¦¨
éøîàcy epiidc ,jtidl dyrnd didydééæç àáø[ed`x-]ééaàì §¨§¦¨¨©§¥§©©¥

éåàc à÷chian `edy -ìcvçøæîzinenc` my yi m` ze`xl §¨¨¥§¦§¨
.dngúøáñ éî ,déì øîàl `id dpynd zpeeky,Lnî çøæî éðt ¨©¥¦¨§©§¥¦§¨©¨

l `id dpynd zpeek,çøænä úà ïéîéãànä íéðtitke axrn epiidc ¨¦©©£¦¦¤©¦§¨
.x`azpyéðîéñåC,`ed xacl oniq -àúååkenk ,xnelk ,oelg - §¦¨¨©§¨

dngd ok enk ,dcbpky lzek znc`n oelga zqpkpd dngy
dn edfe ,gxfn cv epiidc dcbpky cvd z` znc`n axrna zrweyd

.'gxfn ipt' epipyy
:lirl `ziixaa epipyBà äéîçð éaø,øî`ed zeynyd oia xeriy ©¦§¤§¨¥

.ìéî éöç änçä ò÷LzMî íãà CläiL éãkoniq zpzep `xnbd §¥¤§©¥¨¨¦¤¦§©©©¨£¦¦
:dingp iaxl zeynyd oia onf xeriy zrcläöBøä ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¨¤

Làøa änç çépé ,äéîçð éaø ìL BøeòéL òãéìxdìîøkäxd] ¥©¦¤©¦§¤§¨©¦©©¨§Ÿ©©§¤
`id f`y ,dzriwyl jenq dng d`exyk ,xnelk ,[mid zty lry

,dgipi ,mixdd iy`xa zi`xp,äìòéå íia ìBaèéå ãøéåxeriy ickae §¥¥§¦§©¨§©£¤
.dlil `ed ixd df.äéîçð éaø ìL BøeòéL eäæå§¤¦¤©¦§¤§¨

:lnxkd xd da xkfedy zxg` `xnin ab` jxc d`ian `xnbdøîà̈©
íéøî ìL døàa úBàøì äöBøä ,àéiç éaømr lblbzn didy ©¦¦¨¨¤¦§§¥¨¤¦§¨

,xacna l`xyiäàøéå ätöéå ,ìîøkä Làøì äìòélebr rlqïéîk ©£¤§Ÿ©©§¤§¦§¤§¦§¤§¦
.íéøî ìL døàa àéä Bæå ,íia äøák§¨¨©¨§¦§¥¨¤¦§¨
:mixn ly dx`a oipra ztqep `xnin,ìèìhénä ïéòî ,áø øîà̈©©©§¨©¦©§¥

øBäèmpi` epnn miraepd mindy ,ea milaehe d`neh lawln ¨
.ilkl dnec epi`y itl miae`yk,íéøî ìL døàa eäæåjl oi`y §¤§¥¨¤¦§¨

.mixedh eay minde ,df `l` lhlhind oirn
:zeynyd oia oipra oecl zxfeg `xnbdøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©

,Ba ïéìáBè íéðäk äãeäé éaøc úBLîMä ïéa ,ìàeîLit lr s`e §¥¥©§¨§©¦§¨Ÿ£¦§¦
lek`l mixzen eidiy ick dliahd xg`l yny axrd mikixvy
zriwyl eixg` zedy yie `ed xenb mei df zeynyd oia ,mznexza

:`xnbd dywn .dngdïàîì,df xac l`eny xn` in zrcl - §©
àîéìéày xn`p m` -äãeäé éaøìezrcl ixd ,exn` envrà÷ôñ ¦¥¨§©¦§¨§¥¨

,àeäwtq eleky xaeq i`ceae ,'zeynyd oia' el `xew `ed ixdy
axrd o`k oi`e laehy drya dlil xak `ny yeygl yie ,`ed

:`xnbd zvxzn .ynyàlàonfa ,`id jk l`eny zpeekïéa ¤¨¥
ì ,äãeäé éaøc úBLîMäzrcBa ïéìáBè íéðäk éñBé éaømeiy oeik ©§¨§©¦§¨§©¦¥Ÿ£¦§¦

:`xnbd dywn .ezrcl `ed xenbàèéLtmilekiy `ed heyt `ld - §¦¨
lke ,oir sxdk `ed zeynyd oia iqei iaxl ixdy ,df onfa leahl
daxd lecb dcedi iax ly exeriye ,`ed xenb mei df xeriy iptly
zvxzn .yny axrd mcew didi oiicre f` leahl `ed leki i`ceae

:`xnbdàîéúc eäîy xn`z `ny -CLéî éñBé éaøc úBLîMä ïéa ©§¥¨¥©§¨§©¦¥¥¨
ééLãeäé éaøãa C,äly exeriy jeza lelk iqei iax xeriyy xnelk ¨¦¦§©¦§¨

dlil xak dcedi iax ly zeynyd oia miizqnyke ,eteqa dcedi iax
iax ly zeynyd oia seqa leahi m` ok m`e ,iqei iaxl elit` `ed

,yny axrd el oi` aey dcediïì òîLî à÷l`enyíéìLc- ¨©§©¨¦§¦
mlype miizqn lk mcewyøãäå ,äãeäé éaøc úBLîMä ïéawxe - ¥©§¨§©¦§¨©£©

jk xg`,éñBé éaøc úBLîMä ïéa ìéçúîiax ly zeynyd oia lke ©§¦¥©§¨§©¦¥
.dliahl xyke iqei iaxl `ed mei [eteqa elit`] dcedi

`ed oiicr iqei iax zrcl dcedi iax ly zeynyd oiay ,x`azp ixd
oia ,dcedi iax zrcle .zeynyd oia `ed okn xg`l wxe mei
:oipra dkld zwqet `xnbd .dlil i`ce `ed iqei iax ly zeynyd
ïéðòì äãeäé éaøk äëìä ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨£¨¨§©¦§¨§¦§©

.äîeøz ïéðòì éñBé éaøk äëìäå ,úaL©¨©£¨¨§©¦¥§¦§©§¨
jlil jxved okle ,dkld in zrck wtzqpy gken opgei iax ixacn

:dfa dywzn `xnbd .`xnegl mewn lkaàîìLadn xacd oaen - ¦§¨¨
xn`y,'úaL ïéðòì äãeäé éaøk äëìä'z`f yxtl yiyçì,àøîe £¨¨§©¦§¨§¦§©©¨§§¨

onfa dk`ln dyr m`y ,zay axr ly zeynyd oia iabl ezpeeke
miyyegy oeik ielz my` `iadl aiig dcedi iax ly zeynyd oia

.`ed zeynyd oiay dcedi iax zhiylìáàiaxk dkld' xn`y dn £¨
iqeiàéä éàî 'äîeøz ïéðòì,dfa ezpeek dn -àîéìéàxn`p m` - §¦§©§¨©¦¦¥¨

oiekzpyìoipr,äìéáèoiaa mz`nehn milaeh mipdkdy epiidc §§¦¨
mei i`ce df onfy iqei iaxk dkldy oeik ,dcedi iax ly zeynyd
,opgei iax zrcl ixdy ,ok xnel xyt` i` ,yny axrd mdl yie `ed

`l` mei i`ce epi` dcedi iax ly zeynyd oia,àéä à÷ôñixdy §¥¨¦
.x`azpy itk ezhiyl yyg zay axr ly zeynyd oia iabl
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ezny in` cenr dl sc ± iyily wxtzekxa

à÷ðãc àbìt.cg`a"in`xEriWC .linAzlY dAxCiraixiblR drWY Epiid `lin ©§¨§©§¨¤¨¦§¦§¦¨§©¨§¨¦§¥¦¨©§¦§¨©§¥
zEzW `wpC .`wpC iblR dpFnW sqFi axC `xEriWe ,`wpC:dôeléçå.Ebilti`dAx ©§¨§¦¨§©¥§¨©§¥©§¨©§¨§§¦¨¦§¦©¨

,`YlgA sqFi axe`zlY `kd xn`C dAx .dAxCn Witp sqFi axC `xEriW mzdC §©¥§©§¨§¨¨¦¨§©¥¨¦¦§©¨©¨§¨©¨¨§¨¨
`zlY mzd xn` ixY `kd xn`C sqFi axe ,ixY mzd xn`:àzìç.zxeEM:éøL ¨©¨¨§¥§©¥§¨©¨¨§¥¨©¨¨§¨¨©§¨©¤¤¨¥

dìeèìèì.dilr ilM zxFzC:àúìz úa. §©§¨§©§¦¨¤¨©§¨¨
dilr ilM zxFY oi`e ,i`Cn xzFi dlFcB:éòa §¨¥¦©§¥©§¦¨¤¨§¥

øîc dépéî.dAx:äNòî úòLa.iziidW ¦¥§©©¨¦§©©£¤¤¨¦¦
xaCl Kixv:ïàîk.`l ixFM iYxzA 'it`C `d ¨¦©¨¨§©¨©£¦§©§¥¥¨

`xW:L÷.zFapf,oilFAWq"iixhy`:øBáe §¨©©§¦¦
äðéôñúéøcðñkìà.miWxFRW dlFcB dpitq §¦¨£¤§©§§¦§¦¨§¨¤§¦

ilM oiUFre ,oigEln mId inE ,lFcBd mIl DÄ©¨©¨¥©¨§¦§¦§¦
miti min FkFzl oipzFpe ,xFA oinM lFcB:çì. ¨§¦§§¦§©¦¨¦©

WcFB FA oi`:íééøBk ïäL..WaiA ,d`q miXW ¥¤¤¥©¦¦¦§¨§¨¥
EidW ,mdNW milMA WilW wifgn WcFBdW¤©¤©£¦§¦©¥¦¤¨¤¤¨

ivgM odaFB ,dnlW dUrW miM oiiEUroAgx £¦§¨¤¨¨§ŸŸ§¨©£¦¨§¨
mdemiNEbr:ïéøBäè.wUl ur ilM Wwzi`C §¥£¦§¦§¦§©§¦¥§©

lhlHinC`ln,owixe`ln lhlHin Fpi` dfe §¦©§¥¨¥§¥¨§¤¥¦©§¥¨¥
m`e ,i`Cn xzFi lFcbC -EdElhlhixaXi - §¨¥¦©§¦§©§§¦¨¥

mdiciA:céåà.hiAnWi m` zF`xl zAW axr ¦¥¤¨¥©¦¤¤©¨¦§¦¥
dOg zinEnc` mW:íéðtíéîéãànäúà ¨©§¦©¨¨¦©©£¦¦¤

çøænä.,axrOA zrwFW dOg axrlixExdfe ©¦§¨¨¤¤©¨©©©©£¨§©£¥
,oFNgM gxfOd z` oinic`n dOgd©©¨©£¦¦¤©¦§¨§©

DA zqpkp dOgdWkCznc`nlzFM ¦§¤©©¨¦§¤¤¨©£¤¤¤
DcbpMW:ðîéñåàúååk C.FnM ,oFNg ¤§¤§¨§¦¨¨©§¨©§

iYWxiRW:ìîøk.,mId ztU lrW xddOge ¤¥©§¦©§¤©¤©§©©¨§©¨
KEnqDzriwWl,mixdd iW`x lr zi`xp ¨¦§¦¨¨¦§¥©¨¥¤¨¦
ickaElFAhie cxIWdlriedlil ied:ïéîk ¦§¥¤¥¥§¦§§©£¤¨¥©§¨§¦
äøák.lFbr rlqdxakM iEUre:døàa eäæ §¨¨¤©¨§¨¦§¨¨¤§¥¨

íéøî ìL.xAcOA l`xUi mr lBlBzn didW ¤¦§¨¤¨¨¦§©§¥¦¦§¨¥©¦§¨
aizkC ,mixn lW DzEkfA)xAcOAk(znYe" ¦§¨¤¦§¨¦§¦©¦§¨©¨¨
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mdipya dyry e` ,zeynyd oia lk dyry epiid ± zeynyd oia ipya dk`ln dyerdc

zeynyd oia ipyc :w"ta miaf zkqnc `ztqeza `ipzc `d oke .zeynyd oia zligza

.zeynyd oia zligza mdipya d`xy oebk opircic inp ixiin ± oaxwl wtqe d`nehl i`ce

,oir sxdk zeynyd oia xn`c dl ipz iqei 'xc ,zeynyd oia lk d`xyk ixiinc :l"i cere

zei`x dyly xeriy dia `kile:éøúizliz

lin.cr dngd zriwync rnyn `kdc :dyw

dcedi 'xe ,lin iraix `zlz `l` `kil dlild

n" wxta migqta diteb:`nh didy i).cv sc

mye(± miakekd z`v cr dngd zriwync xaq

,`ed dlil miakekd z`ve ,oilin rax`

migqtc w"t yixa opixn`ck)mye .a sc,(

`xw gkencke)c dingp(miyer epgp`e"

dlibnc a"ta witn dipinc ,"'ebe dk`lna)sc

:k(:z"x xne`e .`ed `nni xgyd zelrnc

± rwyzyn `kde ,driwy zligza ixiin mzdc

.riwxd iaera dng dqpkpy xg` ,driwy seqn

zryn i`ce `dc ?ibilt i`nac :i"xl dniz la`

opixn`c :l"ie .'itck dlil ied miakekd z`v

'ek miphw `le meia mi`xpd milecb `l" onwl

dcedi 'xlc ,ibilt `zyde ."mipepia `l`

zriwyn mi`xpd miakek lka dil `wtqn

m` mipepia md m` ± oeilrd siqkdy cr dngd

jliy ipepia mc`a op` ifgipc :w"re .e`l

xn`ck ,oilin 'c dngd zriwy zligzn

ipepia mc` edn edl `wtqnc :l"i !migqta:

åìéôàåil `xy `l ixek ixz za.zil

zxez epnn lhaziy ikd `zklid

oiaexirc a"ta xn`c ,ecaek meyn ilk).aw sc

mye:(iedc zct iax ia dedc `zixy `idd

zxez :xn` ,`yc` dl icye dxyr dl ilwy

,dlaiw `l diteb iia` elit` .dilr ilk

"dxik" wxta opixn`ck):dn sc onwl± (`zxpn

ixde :iia` l"` .mewn dl raew mc`y ,ip`y

xzene ,mewn dl raew mc`c mipzg zlik

,'ek :iia` xn` `l` .zaya dwxetle dzehpl

"iazk lk" idliya opixn`c `de):`kw onwl(

l"` .zaya olhlhl xzen iax zia ly zehent

xn` :mici izya e` zg` ecia oilhipa :`xif 'x

.zelecb ody :yexit .jia` zia ly oze`k :dil

jia` zia ly oze`k eyxity i"yxe g"xk `le

"dxik" 'ta `icda gken `dc .zephw mdy

).en onwl(ilekc ± iwcg edl zilc zexepnc

zelecb zehent epiidc ,ixy `nlr:

ãøéådlrie leahie.ick jezae :qxhpewa 'it

opirny`l `z`c e`l i` dliahc `pniq hwpinl l"d `lc :dywe ,dlil ied dlrie cxiy

'ta rnyn 'yexiae .`id `ilrn dliahc)'a(.zeynyd oia ligzn dlriync zekxac ['`]

e .yny axrd el dlre ,lah xityc l"nw `zydedvexd" hwpinl dil ded df itlc d"d

dcedi iaxc zeynyd oiac ,sqei axk xaq `ny `l` ,"dcedi iaxc zeynyd oia rcil

oezgzd siqkdyn `l` ,dngd rwyzyn ligzn epi`:
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àìàdlik` oiprl.wqtinl dil ied `l oir sxdk iedc `zxet `xeriy meync :dyw

dcedi 'xc zeynyd oia xg` cin epi` !iqei 'xc oir sxdkc xninl `kile iqei 'xk

k"` .eixg` daxd xg`zne)(a,iqei iaxl dcedi 'xc zeynyd oia 'ek dcedi ax xn`c `d

mipdk inp dcedi 'xc zeynyd oia xg` ?"zeynyd oia" `ixi` i`n ,ea milaeh mipdk

jk lk xg`zn epi`c :l"ie !iqei 'xl milaeh

mdl did wtq :p"` .miizpia dliah xeriy `diy

xg`zn e` dcedi 'xc xg` cin ligzn did m`

ilk` `lc wqtinl jixhvi` ikdle ,daxd

zeynyd oia mily i`cec cr dnexz mipdk

iqei iaxc:

äù÷äivn ded diteb zayac zxet x"d

'xke ,y"ra dcedi 'xk dkld hwpinl

ivn ded dnexz oiprl oke .zay i`vena iqei

iqei 'xke ,dliah oiprl dcedi 'xk dkld :xninl

dil `gipc :i"xl d`xpe .dlik` oiprl

lwin ± xingc zaya 'it`c ,`zeax opireny`l

'xc zeynyd oiaa dk`ln zeyrl ixye ,iqei 'x

dnexza e` ,zayn liwc dnexza 'it`e .dcedi

cr mipdk ilk` `lc ,iqei 'x xingn ± opaxc

dicic zeynyd oia milyc:

éáøuelgl ziyily xne` `iypd dcedi

'ek.oke ,xpd z` wilcdl ziriaxe :i"yxit

xn`c :cere .`ziinw izxz` bilt `lc ,rnyn

ozp 'xk `l o`nk xpd z` wilcdl dipy" jenqa

s`c inp xninl `kile ."`iypd dcedi 'xk `le

,ziyilya inp wilcne ,xn`w oilitz uelgl

'xk ± o`nk xpd z` wilcdl 'b `l` :xn`wcn

:dywe .`iypd dcedi 'xk `le :rnyn ,ozp

"zezin 'c" t"qac)mye .gq sc oixcdpq(iab

qepwxed qpkpe ,did y"r meid eze`e ,`"x dlgy

.dtifpa `vie eia` ea xrb ,oilitz uelgl epa

xeqi`a oiwqere dliwq xeqi` oigipn j`id :l"`

,oilitz zvilgl mcew xp zwlcd :`nl` .zeay

wilcdln exgi` eileg meync ,mzd ip`yc :l"ie

jenq didy cr ea oicexh eidy itl xpd z`

.mcew dliwq xeqi`a weqri xn` jkle .dkygl

gc di`x yi myn ,daxc`e,zncew oilitz zvil

,dwlcd mcew oilitz uelgl qepwxed dvxcn

zeyrl oilibx eid jky rcei did `nzqne:

ùùzeriwz.eidy ,qxhpewa yxity enk

b"r` .driwz drexz driwz oirwez

,od zeriwz zepey`x ylyc onwl rnyn zvwc

`weec e`l ± dipy driwz rewzl ligzd :ipzwc

"lilgd" wxta giken oke ,driwz hwp)sc dkeq

mye :bp(,ycwna zeriwz `"kn oizget oi` :opzc

g"n oze`a aiyge .zeriwz g"n lr oitiqen oi`e

:`xnba xn`e ,dk`lnn mrd z` lihadl yly

dcedi iax ,`ipzc ,dcedi 'xk `lc oizipzn

l` siqende ,rayn zegti l` zgetd :xne`

:xaq dcedi 'x ,ibilt i`na :yxtne .f"h lr siqei

lihadl 'b m`e .`id zg` driwz drexz driwz

'x did dnl ,zeriwz olek dk`lnn mrd z`

zg`k maiygn dcedi:

àéðúäå'ek oilhlhn xtey.xteyc ,jenqa yxt`y enk ,xq` oerny 'x 'it` ± lvl dngnc ,enewn jxevl e` eteb jxevl epiid ± xtey lhlhl ixyc i`d k"r `d :i"xl dniz

"milkd lk" wxta apbi `ly `xn enk iede ,lvl dngn epiid ± eripvdl xq`c lirlc `ziixae ,`ed xeqi`l ezk`ln):ckw sc onwl(:i"x xne`e .jxevl `ly lehlh epiidc

,eteb jxevl epiid ± xtey lhlhnc `d `kd ixii`c oeike :z"`e ."oiripvn oi`y itl" ipzw `le "oilhlhn oi`y itl" ipzwcn ,enewne eteb jxevl 'it` lirlc `ziixaa xq`c dil rnync

xzidl ezk`ln ied xteyc rnyn qxhpewd yexit jezn ,edine .jenqa yxt`y enk ,xteyn xzei dvwen zexvevgc :l"ie ?oilhlhn oi` i`n` zexvevg k"`:
`d
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íéìLc ãò äîeøz íéðäk éìëà àìc ,äîeøz úìéëàì àlà¤¨©£¦©§¨§¨¨§¦Ÿ£¦§¨©§¨¥
.éñBé 'øc úBLîMä ïéaø"àãçà áëBk :ìàeîL øîà äãeäé ¥©§¨§¥§¨¨©§¥¨¤¨

ìL ,úBLîMä ïéa Y íéðL íBé Y.äìéì Y äLáëBk :ä"ðú §©¦¥©§¨§¨©§¨¨
ìL ,úBLîMä ïéa Y íéðL ,íBé Y ãçà.äìéì Y äLø"à ¤¨§©¦¥©§¨§¨©§¨

íéìBãb íéáëBk àì :éñBéïéàøpäíépè÷ íéáëBk àìå ,íBia ¥Ÿ¨¦§¦©¦§¦©§Ÿ¨¦§©¦
.íéðBðéa àlà ,äìéla àlà ïéàøð ïéàLø"à:àãéáæ 'øa éñBé ¤¥¦§¦¤¨©©§¨¤¨¥¦¥§§¦¨

änî úàhç áéiç Y úBLîMä ïéa éðLa äëàìî äNBòä̈¤§¨¨¦§¥¥©§¨©¨©¨¦©
.CLôpì àáø ì"àeëì íé÷ àìc ïezà :déòîLàøeòéLa ©§¨¨¨§©§¥©§¨¦§§¦¨
,ïðaøcàLîéLcàLéøàY éì÷éceìúàïpeòîä íBéa .àâøL §©¨©©§¦§¨©¥¦§¥©§§¨¨§©§¨

éîð éà ,éáøBò Y àøáãa ,àìBâðøz éæç àúîa ?éàîéðàcà. ©§¨¨£¦©§§¨§©§¨§¥¦©¦©¨¥
,ø"úúà ìéèáäì äðBLàø :úaL áøò ïéò÷Bz úBòé÷z LL¥§¦§¦¤¤©¨¦¨§©§¦¤
íòääëàìnî,úåãOaLøéò ìéèáäì Y äiðL,úåieðçå ¨¨¦§¨¨¤©¨Ÿ§¦¨§©§¦¦©£Ÿ

éøác ,øpä úà ÷éìãäì Y úéLéìLø.ïúð 'øàéNpä äãeäé ' §¦¦§©§¦¤©¥¦§¥¨¨§¨©¨¦
.ïéléôz õBìçì úéLéìL :øîBàääåLåéãkúéiìö,ïè÷ âc ¥§¦¦©£§¦¦§Ÿ¤§¥§¦©¨¨¨

éãk Bà,øepza út ÷éaãäìò÷åúåòéøîeò÷åúå.úáåLå §¥§©§¦©©©§Ÿ¥©¥¦©§Ÿ¥©§Ÿ¥
øîà"áùø:âíäì äNòð äî,íéiìáaìïéò÷åzLïéòéøîe ¨©©©£¤¨¤©©§¦¦¤Ÿ§¦§¦¦

ïéúáåLåeäì eåä !?"ïéòéøîe ïéò÷Bz" .ïéòéøî CBzî Y §Ÿ§¦¦§¦¦§¦§¦¦¨§
ïéøæBçå ,ïéò÷åzL :àlà !äMîçïéúáåLå ïéòéøîe ,ïéò÷åúå £¦¨¤¨¤Ÿ§¦§§¦§Ÿ§¦§¦¦§Ÿ§¦

äãeäé áø déì éðúî .ïäéãéa ïäéúBáà âäðî Y ïéòéøî CBzî¦§¦¦¦§©£¥¤¦¥¤©§¥¥©§¨
àì ?ïàîk .øpä úà ÷éìãäì Y äiðL :déøa ÷çöé áøì§©¦§¨§¥§¦¨§©§¦¤©¥§©Ÿ
÷éìãäì úéLéìL :àlà !àéNpä äãeäé 'øk àìå ïúð 'øk§¨¨§Ÿ§§¨©¨¦¤¨§¦¦§©§¦
LL ,ìàòîLé éaø éác àðz .ïúð éaøk ?ïàîk ,øpä úà¤©¥§©§©¦¨¨¨¨§¥©¦¦§¨¥¥

ïéò÷Bz úBòé÷z:ù"òìéçúäòå÷úìY äðBLàø äòé÷z §¦§¦¦§¦¦§Ÿ©§¦¨¦¨
äãOa íéãîBòä eòðîðøåãòlîLåøçlîeúåNòlîeìk ¦§§¨§¦©¨¤¦©£Ÿ¦©£Ÿ¦©£Ÿ¨
ïéàå ,úåãOaL äëàìîïéáåøwäeàBáiL ãò ñðkéì ïéàMø §¨¨¤©¨Ÿ§¥©§Ÿ¦©¨¦¦¨¥©¤¨

ïé÷BçøeñðkéåúBçeút úBieðç ïééãòå .ãçàk ílekïéñéøúe §¦§¦¨§¨§¤¨©£©¦£§§¦¦
e÷lzñð Y äiðL äòé÷z òå÷úì ìéçúä ,ïéçpeîïéñéøzä ¨¦¦§¦¦§Ÿ©§¦¨§¦¨¦§©§©§¦¦

ãòå ,úBieðçä eìòððå.äøék éaâ ìò ïéçpeî ïénç ïééúåøéã÷e §¦§£©£©£©¦©¦¨¦©©¥¦¨§¥Ÿ
Y úéLéìL äòé÷z òå÷úì ìéçúä äøék éaâ ìò úBçpeî¨©©¥¦¨¦§¦¦§Ÿ©§¦¨§¦¦

÷léñ,÷lñîäïéîèäåääåLå .÷éìãnä ÷éìãäå ,ïéîènä ¦¥©§©¥§¦§¦©©§¦§¦§¦©©§¦§Ÿ¤
ò÷åúå ,øepza út ÷éaãäì éãk Bà ,ïè÷ âc úéiìö éãk§¥§¦©¨¨¨§¥§©§¦©©©§Ÿ¥©

.úáåLå ò÷åúå òéøîeø"àíàL ézòîL :àðéðç (øa) éñBé ¥¦©§Ÿ¥©§Ÿ¥¥©£¦¨¨©§¦¤¦
eðúð éøäL ,÷éìãî Y úBòé÷z LL øçà ÷éìãäì àä§©§¦©©¥§¦©§¦¤£¥¨§

úñðkä ïfçì øeòéL íéîëçéìåäìéøác zúð ,ïk íà :Bì øîà .Búéáì åøôåL Cì C:àlà !ïéøeòéL £¨¦¦§©©©§¤¤§Ÿ¦Ÿ¨Ÿ§¥¨©¦¥¨©¨§¨¤§¦¦¤¨
úñðkä ïfçì Bì Lé òeðö íB÷îúà àì ïéìèìhî ïéàL éôì ,åøôåL çépî íML ,Bbb LàøaøôåMä ¨¨©¥§©©©§¤¤§Ÿ©¤¨©¦©Ÿ¨Ÿ§¦¤¥§©§§¦Ÿ¤©Ÿ¨

úà àìåúåøöåöçäìèìhéî øôBL :àéðúäåúåøöåöçåíðéà!ïéìèìhéîàì :(éñBé) áø øîà §Ÿ¤©£Ÿ§Ÿ§¨©§¨¨¦©§¥©£Ÿ§Ÿ¥¨¦©§§¦¨©©¥¨
.øeaöa Y ïàk ,ãéçéa Y ïàk ,àéL÷ì"à:ééaàãéçéáeíéî Ba ònâì éeàøå ìéàBä Y éæç éàîì ©§¨¨§¨¦¨§¦©©¥§¨¦§©£¥¦§¨§©©©¦
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קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc zay(iriax meil)

:`xnbd zvxznàlà`id opgei iax zpeekìoipr,äîeøz úìéëà ¤¨§£¦©§¨
äîeøz íéðäk éìëà àìcmei ceran elahy xg`líéìLc ãò §Ÿ¨§¦Ÿ£¦§¨©¦§¦

[mlyeiy-],éñBé éaøc úBLîMä ïéamiizqnyk ciny xn`p `ly ¥©§¨§©¦¥
lek`l mipdkl xzene `ed dlil dcedi iax ly zeynyd oia
oia onf `ed f`y iqei iax zhiyl miyyeg `l` ,mznexza

.dlil i`ce didiy cr lek`l mixeq`e ,zeynyd
:zeynyd oia ly wiiecnd epnf z` zrcl sqep oniq zpzep `xnbd

,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàd`xpyk,ãçà áëBk`ed ixd.íBé ¨©©§¨¨©§¥¨¤¨
ìL .úBLîMä ïéa ,íéðL.äìéì ,äLixacl zriiqnd `ziixa §©¦¥©§¨§Ÿ¨©§¨

:l`eny,úBLîMä ïéa íéðL ,íBé ãçà áëBk ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¨¤¨§©¦¥©§¨
ìLàì ,éñBé éaø øîà .äìéì äLa df welig exn`íéìBãb íéáëBk §Ÿ¨©§¨¨©©¦¥Ÿ¨¦§¦

àlà ,äìéla àlà ïéàøð ïéàL íépè÷ íéáëBk àìå ,íBia ïéàøpä©¦§¦©§Ÿ¨¦§©¦¤¥¦§¦¤¨©©§¨¤¨
miakeka.íéðBðéa¥¦

:zeynyd oia oipra sqep oicäNBòä ,àãéáæ éaøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥§©¦§¦¨¨¤
,úBLîMä ïéa éðLa äëàìî,zay i`ven lye zay axr ly epiidc §¨¨¦§¥¥©§¨

`l` ,wtq o`k oi` ,cg` mlrdae.CLôp änî úàhç áéiçoia m`y ©¨©¨¦¨©§¨
,melk epi` zay i`ven lye zay axr lr aiig ,`ed dlil zeynyd

.melk epi` zay axr lye zay i`ven ly lr aiig ,`ed mei m`e
:zeynyd oia onfa mi`iwa mpi`y el`l d`xedàáø déì øîà̈©¥¨¨

ìdéònL,eynyl -ïðaøc àøeòéLa eëì íé÷ àìc ïezàmz` - §©¨¥©§Ÿ¦§§¦¨§©¨¨
,zeynyd oia onf oipra minkg ixeriya mi`iwa mkpi`yàLîéLcà©§¦§¨

éì÷éc Léøà,mei ceran epiidc ,milwcd y`xa ynyd cera - ©¥¦§¥
àâøL eìúà:`xnbd zl`ey .xpd z` ewilcd -ïpeòîä íBéai`y ©§§¨¨§©§¨

ynyd zcner okid xikdl xyt`éàî.xpd z` ewilci onf dfi`a - ©
:`xnbd daiynàúîaxira `ed m` -àìBâðøz éæçlr lkzqi - §¨¨£¦©§§¨

.mei ceran zexewd lr miayei mdy ,milebpxzdàøáãa`ed m`e - §©§¨
,milebpxz my oi`y dcyaéáøBò.miaxerd lr lkzqi -énð éà- §¥¦©¦

,dcya wecal lekiy sqep ote`éðàcàcvl mihep eilry ayr oin - ©¨¥
axrle ,mitewf md meid ivgae ,gxfnl mitetk md zixgya .dngd

.zcner dngd okid rcil lkei df ayr ici lre ,axrnl mitetk
:zay axra dk`ln zwqtd oipra zeziixa d`ian `xnbdeðz̈

íòä úà ìéèáäì äðBLàø .úaL áøò ïéò÷Bz úBòé÷z LL ,ïðaø©¨¨¥§¦§¦¤¤©¨¦¨§©§¦¤¨¨
úBãOaL äëàìnîxirl qpkidl zedy mdl didie,ìéèáäì äiðL ¦§¨¨¤©¨§¦¨§©§¦

d iyp` z`øéòdk`lnnúBieðçå,xknne gwnn÷éìãäì úéLéìL ¦©£§¦¦§©§¦
øîBà àéNpä äãeäé éaø .ïúð éaø éøác .øpä úàdriwzúéLéìL ¤©¥¦§¥©¦¨¨©¦§¨©¨¦¥§¦¦

ick `id,ïéléôz õBìçì.xpd z` miwilcn ziriaxaeääBLårwezd ©£§¦¦§¤
,øepza út ÷éaãäì éãk Bà ,ïè÷ âc úéiìö éãkzedy yi oiicre §¥§¦©¨¨¨§¥§©§¦©©©

,mei ceran dipt enxwiy ickò÷Búå òéøîe ò÷Búåoia licadl ick §¥©¥¦©§¥©
,legl zay,úáBLåmey dixg` miyer oi`e lkd mizaey f`y §¥

.dk`lníéiìáaì íäì äNòp äî ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà̈©©¨¦§¤©§¦¥©©£¤¨¤©©§¦¦
Lmd legl zay oia zelicand zeriwzaïéúáBLå ,ïéòéøîe ïéò÷Bz ¤§¦§¦¦§§¦

CBzîy.ïéòéøî:`xnbd ddnzïéòéøîe ïéò÷Bzok m` ixd ,cala ¦§¦¦§¦§¦¦
eäì eåäwx mdl eid -äMîç:`xnbd zvxzn .zeriwzàlà ¨§£¦¨¤¨

,ïéòéøî CBzî ïéúáBLå ,ïéòéøîe ,ïéò÷Búå ïéøæBçå ,ïéò÷BzLs`e ¤§¦§§¦§§¦§¦¦§§¦¦§¦¦
,ezay dae dpexg`a dzid drexzdy `l` ,zeriwz yy erwz md
oa oerny oax jiynne .dpexg`a `id driwzdy epipyy itk `le

,miilaad ly ef dbdpd lr xne`e l`ilnb.ïäéãéa ïäéúBáà âäðî¦§©£¥¤¦¥¤
déì éðúîel dpy -déøa ÷çöé áøì äãeäé áø,`ziixa [epa-] ©§¥¥©§¨§©¦§¨§¥

.'øpä úà ÷éìãäì äiðL':`xnbd dywnïàîkdiiepy in zrck - §¦¨§©§¦¤©¥§©
dpi` ixd ,ef `ziixaïúð éaøk àìz` oiwilcn ziyilyay xne`d Ÿ§©¦¨¨

xpdàéNpä äãeäé éaøk àìå.ziriaxa `id xpd zwlcdy xne`d §Ÿ§©¦§¨©¨¦
:`xnbd zvxznàlà`id `ziixaa dpekpd `qxibdúéLéìL' ¤¨§¦¦

,'øpä úà ÷éìãäìeïàîk,diiepy `id in zrck -.ïúð éaøk §©§¦¤©¥§©§©¦¨¨
:zay axr ly zeriwzd oipra ztqep `ziixaéaø éác àðz̈¨§¥©¦

ïéò÷Bz úBòé÷z LL ,ìàòîLéaäòé÷z òB÷úì ìéçúä .úaL áøò ¦§¨¥¥§¦§¦¤¤©¨¦§¦¦§©§¦¨
òlî äãOa íéãîBòä eòðîð ,äðBLàøøBã[xetgln-],LBøçlîe ¦¨¦§§¨§¦©¨¤¦©£¦©£

,úBãOaL äëàìî ìk úBNòlîe.xirl xefgl miligzneïéàåilra ¦©£¨§¨¨¤©¨§¥
zecydñðkéì ïéàMø ïéáBøwäxirleàBáiL ãòzecyd ilra ©§¦©¨¦¦¨¥©¤¨

d.ãçàk ílek eñðkéå ïé÷Bçøz` ecygi `ly ick ,`ed xacd mrhe §¦§¦¨§¨§¤¨
,xteyd lew z` ernyy xg` mzk`lna ewqry dpexg`a miqpkpd

.miwegxdn ine miaexwdn in mixikn lkd oi` ixdyïééãòådúBieðç ©£©¦£
ïéñéøúe úBçeútzezlc -ïéçpeîmdilr xeknl zeczid iab lr §§¦¦¨¦

.mda `veike mipilaze÷lzñð ,äiðL äòé÷z òB÷úì ìéçúä¦§¦¦§©§¦¨§¦¨¦§©§
,äøék éab ìò ïéçpeî ïénç ïééãòå .úBieðçä eìòððå ïéñéøzä©§¦¦§¦§£©£©£©¦©¦¨¦©©¥¦¨

úBøéã÷e[miliyazd ly]òB÷úì ìéçúä .äøék éab ìò úBçpeî §¥¨©©¥¦¨¦§¦¦§©
÷lñîä ÷léñ ,úéLéìL äòé÷zlk`nl zeieyrd zexicwd z` §¦¨§¦¦¦¥©§©¥

,[dpnhd mikixv oi`e] dlildïéîènä ïéîèäåzexicwd z` §¦§¦©©§¦
,mneg xnzyiy ick ,zxgnl zeie`xd÷éìãnä ÷éìãäå.zexpd z` §¦§¦©©§¦

za út ÷éaãäì éãk Bà ïè÷ âc úéiìö éãk ääBLåò÷Búå ,øep §¤§¥§¦©¨¨¨§¥§©§¦©©©§¥©
.úáBLå ò÷Búå òéøîe¥¦©§¥©§¥

÷éìãäì àa íàL ézòîL ,àðéðç [éaøa] (øá) éñBé éaø øîàz` ¨©©¦¥§©¦£¦¨¨©§¦¤¦¨§©§¦
xpdøeòéL íéîëç eðúð éøäL ,÷éìãî úBòé÷z LL øçàonfïfçì ©©¥§¦©§¦¤£¥¨§£¨¦¦§©©

úñðkä[xeaivd yny-]éìBäìBúéáì BøôBL Cdriwzd mewnn ©§¤¤§¦¨§¥
,[oldl x`aziy itk] `ed dvwen xteyd ixde ,rewzl miiqnyk
z` wilcdl onf yie zay zyecw mdilr lg `l oiicry gken `l`

.zeriwzd xg`l xpdéøác zúð ïk íà Bì øîàì E,ïéøeòéLxnelk ¨©¦¥¨©¨§¨¤§¦¦
aexw eziay minrt ixdy ,reaw zeriwzd xg`l ozipy onfd oi`

,wegx `edy minrteLàøa úñðkä ïfçì Bì Lé òeðö íB÷î àlà¤¨¨¨©¤§©©©§¤¤§Ÿ
Bbbmy rwezyíMLdid,BøôBL çépîxg`l onf epzp `l mlerle ©¤¨©¦©¨

.xpd z` wilcdl zeriwzd
,zaya ezial ekilen did `ly mrhdeúà àì ïéìèìèî ïéàL éôì§¦¤¥§©§§¦Ÿ¤

úBøöBöçä úà àìå øôBMäxeqi` meyn ,cigid zeyxa elit` ©¨§Ÿ¤©£§
:`xnbd dywn .dvwenìhìhéî øôBL ,àéðúäåsetk ey`xy itl §¨©§¨¨¦©§¥

,wepizd z` zewydle min ea ae`yl ie`xeíðéà úBøöBöçå©£§¥¨
ïéìèìhéîixde rewzl `l` die`x dpi`e `id dheyt dxvevgy itl ¦©§§¦

ixd .dvwen meyn elhlhl xeq`y xeqi`l ezk`lny xac `id
:`xnbd zvxzn .lehlha xzen xteyy yxetnáø øîà(éñåé) ¨©©

ïàk ,àéL÷ àì [óñBé]zwqer elhlhl dxiznd `ziixad -,ãéçéa ¥Ÿ©§¨¨§¨¦
ïàkzwqer zxqe`d `ziixad -,øeaöaelhlhl xzen cigiay ¨§¦

.x`aziy itke ,xeq` xeaivae
:`xnbd dywnééaà déì øîà,sqei axléæç éàîì ãéçéáednl - ¨©¥©©¥§¨¦§©£¦

,ie`x `edíéî Ba ònâì éeàøå ìéàBä¦§¨§©©©¦
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc zay(iying meil)

,÷Bðéúìixdéæç énð øeaéöaie`x mb `ed -éðò ÷Bðéúì ònâìlry §¦§¦©¦£¦§©©§¦¨¦
.elhlhl xzen `di mdl s`e ,eqpxtl lhen xeaivdeúåcere - §

,dywàéðúc àäzxg` `ziixaa epipyy dn -ïéìèìènL íLk' ¨§©§¨§¥¤§©§§¦
épî 'úBøöBöç úà ïéìèìèî Ck øôBMä úà`id in zrck - ¤©¨¨§©§§¦¤£§©¦

jiiy `l zexvevg s` lhlhl dxizny ef `ziixa iabl ixd ,diiepy
.xeaivl cigi oia wlgle lirlck uxzl

:xg` ote`a zvxzne `xnbd da zxfegàä ,àéL÷ àì àlàdn - ¤¨Ÿ©§¨¨
,'oilhlhin opi` zexvevge lhlhin xtey' epipyyäãeäé éaø,`id ©¦§¨

yi xtey la` ,oilhlhin zexvevg oi` okle dvwen oic yiy xaeqd
.wepizl min ea rnbl ie`xy oeik ilk zxez eilràäepipyy dn - ¨

,oilhlhin mdipyyïBòîL éaø.dvwen oic yiy xaeq epi`y ,`id ©¦¦§
àä,lhlhin epi` xtey s`y epipyy dn -äéîçð éaøxaeqd ,`id ¨©¦§¤§¨

,el cgeind jxevl `l` lhlhin epi` xzidl ezk`lny ilk elit`y
,wepizl min ea rnbl liaya epi` xtey ly eyinyz xwir ixde

.llk zaya elhlhl oi` jkle
`l oilhlhn oi`y xn`p dingp iaxk `xnbd dcinrdy `ziixaa
dxq`y xg`n ,zeywdl yie .zexvevgd z` `le xteyd z`
xeqi` zepyl dkixv dzid `l aey ,xteyd z` lhlhl `ziixad
lk ,lehlha xeq` wepiz ea rnbl ie`xy xtey m` ixdy ,zexvevga

:`xnbd zx`an .jkl zeie`x opi`y zexvevg okyénð øôBL éàîe©¨©¦
úBøöBöçoilhlhn oi`y `yixa `ziixad dzpyy dn mpn`e - £§

,xteyl dzpeek `tiqay zexvevge ,zexvevgl dzpeek ,xtey
dzpyy `vnp ,oldl x`aziy itk df ly myl df ly my dpzypy
zpeeke ,xtey xeqi` jk xg`e zexvevg xeqi` dligza `ziixad

.xtey mb `l` ,lehlha mixeq` zexvevg wx `ly `ziixad
d`ian `xnbd:mny dpzypy jkl xewnáø øîàc ,àcñç áøãk¦§©¦§¨§¨©©

eäééîL épzLéà éléî úìz éðä ,àcñçdpzyp el` mixac dyly - ¦§¨¨¥§¨¦¥¦§©¥§©§
mnyékîy zrn -.Lc÷nä úéa áøç,oey`xdàøôBL àzøöBöç ¦¦¨©¥©¦§¨£©§¨¨¨

àzøöBöç àøôBL.dxvevgl xteye xteyl dny dpzyp dxvevg - ¨¨£©§¨
ì ,dpéî à÷ôð éàîì,äðMä Làø ìL øôBL`l` mirwez oi`y §©©§¨¦¨§¨¤Ÿ©¨¨

le`yl ux`d mr `a m` e` .dxvevg ux`d mr ita `xwpd eze`a
.dxvevga rwziy el mixne` rwzi dna

,ipydäáøòl dny dpzypäôöôöeäôöôölà÷ôð éàîì .äáøò £¨¨©§¨¨©§¨¨£¨¨§©©§¨
,áìeìì ,dpéîdxykd daxrd `id dtvtv ux`d mr ita z`xwpdy ¦¨§¨

.alell dleqtd dtvtvd `id daxr z`xwpde ,alell
,iyilydäøBútl dny dpzyp [ogley-]àúøBúteàúøBút ¨¨¨§¨¨§¨

l.äøBútmi`xew eid dligzn ,ohw cg`e lecb mdn cg` ,xnelk ¨¨
.jtidl epzyp eiykre '`zxezt' ohwle 'dxezt' lecblà÷ôð éàîì§©©§¨

,økîîe ç÷îì ,dpéîxeknl xkend mr gweld dpzd eiykr m`y ¦¨§¤©¦§¨
el xeknl dpzd m`e ,lecb ogley el ozil xkend aiig '`zxezt' el

.lecb ogley el ozil etekl leki epi` 'dxezt'
:eny dpzypy iriax xaceðà óà ,ééaà øîàax ixac lr siqep ¨©©©¥©¨

e `cqgøîàð.eny dpzypy sqep xac'àìéìáeä'yiy zeaiwd zg`] Ÿ©§¦¨
dpzyp ['qqnd' z`xwp dpynd oeylae ,ce`n wc dptecy dndaa

l dny,'éñë éa'e'éñë éa',letk dptecy da yiy zxg` daiw] ¥¨¥¥¨¥
l dny dpzyp ['zeqekd zia' dpynd oeyla z`xwpe.'àìéìáeä'§¦¨

ì ,dpéî à÷ôð éàîìiab,úBñBkä úéa éáBòa úàöîpL èçî §©©§¨¦¨§©©¤¦§¥§¦¥©
`ziixaa epipyy(:p oileg),,ãçà ãvîcotecd z` wx dawp m` §¦©¤¨

,dpevigd z` `le ziniptd,äøéLk,dznzeq dpevigdy iptn §¥¨
,íéããö éðMîe,sebd llgl d`vie zipyd otecd z` mb dawipy ¦§¥§¨¦

.äôéøè,miccv ipyl cg` cv oia wlgl yi zeqekd ziaa `weece §¥¨
,uega d`xp awpd oi`y epiidc cg` cvn awip elit` qqnda la`
dpin `wtp yi df oic iable .ce`n wc otecdy itl mezq aygp epi`
`xwpy dn awip m` ,myd dpzypy xg`l eiykry ,zenyd iepiya
awip m`e ,qqndd zn`a `ed ixdy ,dtixh cg` cvn elit` 'iqk ia'

dtixh miccv ipyne xyk cg` cvn ,'`lilaed' `xwpy dn.
:eny dpzypy iying xaceðà óà ,éMà áø øîàe siqepøîàðxac ¨©©©¦©¨Ÿ©

`xwpd mewn .eny dpzypy sqep'ìáa'l eny dpzypéñøea''ó ¨¤§¦
eéñøea''ól.'ìáa' §¦¨¤

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

ezny in` cenr el sc ± iyily wxtzekxa

éðò ÷Bðéúì.Fqpxtl xEAiSd lrW:ø àääãeäé '.lhlHin xtFWzFxvFvgeopi` §¦¨¦¤©©¦§©§§¨§¨¨¦©§¥©£§¥¨
,oilhlHindvwEnClirl oxn`cM ,eilr ilM zxFY - xtFW la` .`Ed:àä.ipzwC ¦©§§¦§§¤£¨¨©§¦¨¨§©£©©§¥¨§¨¨¥

x - oilhlHn EdiiexYdvwEn Dil zilC ,`id oFrnW ':àä.oi` xtFW s` :ipzwC ©§©§¦©§§¦¦§¦§¥¥§¤¨§¨¨¥©¨¥
x - oilhlhn:xn`C ,dingp '*FWinWY KxFvl `N` oilHip oi` ziNh 'it` ceexY 'it` §©§§¦§¤§¨§¨©£¦©§¨£¦©¦¥¦¨¦¤¨§¤©§¦

i`w min rFnbl e`l xtFW xTire ,cgEind: ©§¨§¦©¨¨¦§©©¦¨¥
øôBL éàîe.dingp 'xC `iddA ipzwC ©¨§¨¨¥§©¦§§¤§¨

zinCw`Coeike .`xEQi`l zFxvFvgl DA §©§§¥¨©£§§¦¨§¥¨
Kixv `l EY ,xtFXd z` oilhlhn oi` :ipzC§¨¥¥§©§§¦¤©¨¨¨¦

"kC ,zFxvFvg ipznlyFpi`e li`Fd ,`id §¦§¥£§§¦¦§¥
`Wix `pzC xtFW `N` .wFpiY FA rObl iE`ẍ§©©¦¤¨¨§¨¨¥¨
`Ed `tiqA `pzC zFxvFvge ,zFxvFvg `Ed£§©£§§¨¨§¥¨

EpYWi`C .xtFW`Cqg axcM EdiinW:ìøôBL ¨§¦§©§©§¦§©¦§¨§¨
äðMä Làø ìL.mrW FzF`A `N` oirwFY oi` ¤Ÿ©¨¨¥§¦¤¨§¤©

`A m` F` .xtFW `Ede ,zFxvFvg oixFw ux`d̈¨¤¦£§§¨¦¨
:Fl mixnF` - rwzi dOA lF`Wl ux`d mr©¨¨¤¦§©¤¦§©§¦

zFxvFvgA:äôöôö.,alEll dlEqRdlre ©£§©§¨¨§¨§¨§¨¤
lFbr DNWdMEqA oxn`cM ,oal DNW dpwe: ¤¨¨§¨¤¤¨¨¨§©£©©§¨

täøBú.dxFzR lFcbl oixFw Eid dNigYn §¨¦§¦¨¨¦§¨§¨
dPhwleEPYWp eiWkre ,`zxFzR:eðà óà §¦§©¨§§¨§©§¨¦§©©¨

øîàð.`Cqg axC` siqFdl milFki Ep` s` Ÿ©©¨§¦§¦©§©¦§¨
dPYWp df mBW xnFl:àìéìáeä.Eid dNigYn ©¤©¤¦§©¨§¦¨¦§¦¨¨

oixFwqqndliA zFqFMd zialE ,`lilaEd ¦©¤§¥§¦¨§¥©¥
EPYWp eiWkre ,iqM:ññîä.zial KEnQd `Ed ¨¥§©§¨¦§©¤§¥©¨§¥

lBlbM dAxd zFRilw zFRilw FkFzaE ,xECM oinM lBlbq iEUr ,zFqFMd,migix lW ©¨§©§©§¦©§§¦§¦©§¥§©§©¤¥©¦
oixFwe,l"itpivFptFcec`n wC:úBñBkä úéa.sFq,qxMdoixFTWp`t,`"vFA Wie §¦§§©§Ÿ¥©©¤¤¤¦§¥

oixFTW iaFr,o"elaecFkFzeoiwEacE ,dlEtM otFC - zFqFMd ziA iaFr .qFM oinM iEUr ¦¤¦§¨§¦¦¥©¤§¨§¦
miltMdoOEWA dfA df:à ãvî'.` `N` aTip `NWFxiagW ,dxWM - miltMd on ' ©§¨¦¤¨¤§¨¦©¤Ÿ¦©¤¨¦©§¨¦§¥¨¤£¥

FnzFq:áîïéããö '.EaTiPWcv oiA ibEltl `Mi`C `Ed zFqFMd ziaaE .dtixh mdipW §¦§¨¦¤¦§§¥¤§¥¨§¥©§¦¨¦§¥¥©
`` cSn 'it` ,qqndA la` ,oiccv ipWl 'Ff oi` - uEgl awPd d`xp `NW ',dnizq ¦§¥§¨¦£¨©¤§¥£¦¦©¤Ÿ¦§¤©¤¤©¥§¦¨

otFCdW itlc`n wC: §¦¤©¤©§Ÿ
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àädcedi 'x.jxevl elhlhl ixy ± xeqi`l ezk`lnc b"r` .xtey oilhlhn dcedi 'xl

"milkd lk" wxta gkenck ,enewne eteb):ckw onwl,(`zlin ly zecakn :ax xn`c

:xn` xfrl` 'xe .xeqi`l ezk`lny itl :yexit .xeq` dxnz lye ,zaya lhlhl xzen

?`l dxnz ly ax `nil `da ± enewne eteb jxevl `nili` ?opiwqr i`na .dxnz ly s`

k`lny xac ixyc l"q `axk ax `dexeqi`l ez

ax `de ± xq` dcedi 'x i`e .enewne eteb jxevl

"oilez" wxtae .dvwen dil zi`c dcedi 'xk xaq

)mye :`nw sc onwl(iia`l jixtc `d iab

`icda rnyn meni`d ab lry lrpnn [`axe]

eteb jxevl xeqi`l ezk`lny xaca i"x ixyc

"dxik" wxta inp `ipze .enewne).cn sc onwl(

oilhlhn zkzn ly zexpd lk :xne` dcedi 'x

zexvevga la` zaya ea ewilcdy xpd on ueg

`l` xzid zk`lnl ifg `lc oeikc meyn xq`

iede xzid zk`lnn ixnbl dil dvwn hrn

xn`c zern dilr gipde zernl dcgiy dhnk

x"` dcedi ax):cn sc onwl(dlhlhl xeq`c

milebpxz ly dpiw enke dcedi 'xk dl iwene

onwl rnync):dn sc('it` dcedi 'xl xeq`c

enewne eteb jxevl:àäoerny 'x.dil zilc

`wece .qik oexqg zngn dvwen `l` dvwen

dngn la` ,ixyc `ed enewn e` eteb jxevl

lk" wxta opzc ,xeq`c y"x dcen ± lvl

"milkd):akw sc onwl(ea jezgl mecxew ,mifeb`d z` ea rvtl qpxewd z` mc` lhep

il ci ly hgn :`tiq ipzwcn ,`id oerny 'xke .xeq` lvl dngn la` ± dliacz` ea leh

"oiwpgpd"ae .uewd):ct sc oixcdpq("bxe`d" idliyae .oerny 'xk dl iwen).fw onwl(inp

't yixa y"xk `nwen `qxen qitnc `idde ,dligzkl xzen `qxen qitnc dpin gken

"mivxy 'g"):fw sc onwl.(`xza 'tae).fpw onwl(milkd lkc oizipznc ol `hiyt inp

zaya oilhip milkd lk :opzc ,y"x dcen qik oexqg zngn dvwenac :xn`wc ,y"xk `iz`

dxnz ly zecakn iabe .dyixgn ly czie lecbd xqnn ueg):ckw sc(dngn `l` :jixtc

?`iyew i`n ± lvl dngn s` y"x ixy i`e !?dxnz ly s` xfrl` 'x `nil `da lvl

l"q y"xk xfrl` 'x `nlic:

àädingp 'x."ziag" wxta `ipzc .zexvevge xtey dxq`c `idd).enw sc onwl:(cgeind oyinyz :qxhpewa 'ite .oyinyz jxevl `l` oilhep oi` ± oikq 'it` zilh elit` ceexz 'it`

xn`c :z"xl dywe ,zaya elhepy xac eze` jxevl cgein `diy opira op`e ,xeqi` zk`lnl cgein `dc ,jxev meyl elhlhl xeq` ± xeqi`l ezk`lny ilkc 'itl rnyne .mdl

:"ziag" wxta)my f"b(lye mixnz ly zelzeg"oiaxrn lka" wxta oke .dingp 'xk dl iwene ,jzeg `le riwtn `l la` ,xizn ± zexbexb)mye .dl sc oiaexir:(xihwc lerpna `kd

"milkd lk" wxta `ax xn`w ikidc :qxhpewd yexitl dywd owfd oerny x"xde ?dkizgl cgeine cner `edy oeik oikqa xq` i`n`e .dingp 'xk iwene ,diwqtinl `pikq irae `pzina

).ckw sc onwl(!el cgeind yinyz df oi` `lde ?enewn jxevl ixy ikid .`l ± lvl dngn ,oi` ± enewn jxevl e` eteb jxevl xzidl ezk`lny ilk 'it`c xninl dingp 'x `z`e

zeyrl libxd yinyz `l` dingp 'x ixy `lc :z"xl d`xpe .el cgeind yinyz enewn jxev aiyg ± dry lk oxiqdl jxcc ,oda elk`y xg` zexrwc :qxhpewd 'itl xnel z"x wgece

dliacd z` ea jezgl mecxewe ,mifeb`d z` ea rvtl qpxew oebk ± lega epnn zeyrl yinyz eze` jxcy oeik ,ixy xeqi`l ezk`lny xac 'it`e ,el cgeind yinyz epi` 'it` ,lega ea

lerpn e` oikqa mixnz ly zelzeg oebk ,jezgl libx epi`y yinyz oebke ,lvl dngn `l` iwet`l `z` `le ,lega ea zeyrl libxy dn :xnelk ,xn`wc eyinyz jxevl epiide ±

"milkd lk" wxta `ipzc milka dwqde .wepizl min ea rnbl lega jxc oi` ,inp xteye .`pzina xihwc):ckw sc onwl:(di`x z"x `iane .dingp 'xk dl iwene ,'ek milka oiwiqn oi`

"milkd lk" wxtn)my f"b(,enewn jxevle eteb jxevl ± xzidl ezk`lny xac :`xnba dax yxtne .jxevl `l` oilhip oi` :xne` dingp 'x ,jxevl `lye jxevl oilhip milkd lk :opzc

'x meyn i`ce `l` ?xzidl ezk`lna `l` ixii` `l oizipznc oeik ,xeqi`l ezk`lny xac xikfdl el dn `zyde .`l ± enewn jxevl ,oi` ± eteb jxevl ± xeqi`l ezk`lny xac

dingp 'xlc ,xeqi`l ezk`ln hwp ± xeqi`l ezk`lnl xzidl ezk`ln dingp 'x deync meyne .'ek xzidl ezk`lny xac 'it`c xninl dingp 'x `z`e :xninl irac ,dihwp dingp

ikd inp rnyn 'it` oeyle .`l ± lvl dngn ,ixy enewne eteb jxevl ediiexz ± `axle .`l ± enewn jxevle ,ixy ± eteb jxevl :ediiexz:

èçîìz`vnpy."zetxh el`"a `ipzc)mye .p sc oileg("xicnd"ae):er sc zeaezk:(ibeltl `ki`c `ed zeqekd zia iaera :qxhpewa 'ite .dtxh ± oiccv 'an ,dxiyk ± cg` cvn

qqndac rnyn "uegl eawipy zeqekd ziae qqnd" opz `dc :u"inn xfril` x"d dywde .dnizq ef oi`c ,dtxh ± uegl awpd d`xp `ly ,cg` cvn 'it` ± qqnda la` ,ikd

dxiyk cg` cvnc l"nwe ,ikd xza ipzwck .dxiykc df jezl df eawip iwet`l ,ueg cvl :xnelk `l` ,"uegl" ixnbl `l ± "uegl" i`dc :i"xe`e !yletn awpa `l` dtxhin `l inp

dawpy zleglg enk oibny c"qe ,qqnd lr akeyy t"r` :l"nwc ,`ed yecig inp ± dtxh oiccv 'an inp i` .yecig oi` ± dtxh oiccv 'an ipzwc `d la` .mly cg` xer awipc b"r`

meya dtxh didiy `xaq oi`c ,uegl yletn awp awip k"`` dtxh `ied `lc `hiyte ,dxiyk cg` cvn inp qqndac :xne` z"xe .dtxh `kdc l"nw ± dxiykc dze` oicinrn mikxie

`l i`c ,dey mpicc b"r` ediiny ipzyi`c opirnyc `d dpin `wtpe .mly xer awipc b"r` ,dxiyk cg` cvn opireny`l ± "zeqekd zia" `ziixaa hwpc `de .yletn awpa `l` mewn

exwc i`na la` .dxiyk cg` cvn `edda `wecc xninl iz` dede ,cg` xer `l` el oi`y ,iqk ia `zyd exwc epiid ± "zeqekd zia iaera z`vnpy hgn" ipzwc i`dc `"d ± opirny`

'it` ± qqndac ,i"yx 'itk xninl epivnc :i"xe` cere .dxiyk cg` cvn `lilaeda 'it`c ,ediiny ipzyi`c opirny` ikdl .mly cg` xer awipy oeik ,dtxh cg` cvn 'it` ± `lilaed

± uewa mzd yiig `lc o`nl 'it`e .dqexc wtql oiyyege ,`ixad `ny opiyiigc :mzd `zkld ikdc ,hyeea uew el ayi enk .`ixade xfge uegl awip `ny opiyiigc ,dtxh cg` cvn

cin dehgye epipta hgn dlk`y oebk ± `ixad `l aeyc opircic oebk epiid uegl eawip "zetxh el`"a irac `de .yiig wc `edy hgna `ny:
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àä ,eúå !éðò ÷Bðéúì ònâì Y éæç éîð øeaéöa ,÷Bðéúì§¦§¦©¦£¦§©©§¦¨¦§¨
úà ïéìèìhî Ck Y øôåMä úà ïéìèìhnL íLk :àéðúc§©§¨§¥¤§©§§¦¤©Ÿ¨¨§©§§¦¤

Y àä ,àéL÷ àì ,àlà ?épî ,úBøöBöçøàä ,äãeäé ' £§©¦¤¨¨©§¨¨§¨¨
ø Yø Y àä ,ïBòîL ',úBøöBöç éîð Y øôBL éàîe .äéîçð ' ¦§¨§¤§¨©¨©¦£§

"àc .àcñç áøãkeäééîL épzLéà éléî úìz éðä :àcñç ø ¦§©¦§¨©¦§¨¨¥§¨¦¥¦§©¦§©§
,àøôåL ,àúøöBöç :Lc÷nä úéa áøç ékîàøôåL ¦¦£©¥©¦§¨£§¨¨Ÿ¨¨Ÿ¨¨

Y dpéî à÷ôp éàîì .àúøöBöçìøôåL.äðMä Làø ìL £§§¨§©¨§¨¦¨§Ÿ¨¤Ÿ©¨¨
éàîì .äáøò äôöôö ,äôöôö äáøòî"ð.áìeìì Yäøåút £¨¨©§¨¨©§¨¨£¨¨§©§¨§Ÿ̈
éàîì ,äøåút àúøBút ,àúøBútî"ð.økîîe çwîì Y §¨¨§¨¨§Ÿ̈§©§¦¨¦§¨

éñk éa éñk éa àìéìáeä ,øîàð eðà óà :ééaà øîà̈©©©¥©¨Ÿ©§¦¨¥¨¥¥¨¥
úàöîpL èçîì Y dpéî à÷ôð éàîì .àìéìáeäéáBòa §¦¨§©¨§¨¦¨§©©¤¦§¥§¦

,úBñBkä úéaãvîc.äôéøè íéããö éðMîe äøéLk ãçà ¥©§¦©¤¨§¥¨¦§¥§¨¦§¥¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' כסלו, תש"כ

ברוקלין.

 קבוצת המשתתפים בלימוד תורתנו הק' בליל שבת קדש, 

בירושלים עיר הקדש תבנה ותכונן, על ידי משיח צדקנו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המכתב מיום השלישי דחדש כסלו הוא חדש הנסים והגאולה, כתוב ע"י הוו"ח 

אי"א נו"נ מו"ה נפתלי צבי שי' גוטליב, מבשר טוב מקביעות לימוד בחבורה בעידנא רעוא הנ"ל.

ובודאי אף שאין מוזכר עד"ז במכתבם, לומדים ג"כ בתורת החסידות שהיא היא תורת הבעש"ט 

ז"ל )ככתוב באגה"ק של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, נדפס בהיום יום י"ט כסלו(, וכידוע בכתבי האריז"ל 

אודות הכרח לימוד פנימיות התורה ביום הש"ק.

ועד למעשה,  ודבור  ואור במחשבה  מוסיף  והולך  דמוסיף  באופן  לימוד האמור  שיהי'  רצון  ויהי 

שהרי זהו תכלית הלימוד שמביא לידי מעשה, ויקוים ע"י הלימוד הענין דבו תדבקון )עיין לקו"ת ראה כ, 

ב( וגם זה יקרב היעוד דאת רוח הטומאה אעביר מן הארץ וגו' כמבואר שם, ובפרט ע"י הלימוד בפנימיות 

התורה הפצת המעינות דאז קאתי מר דא מלכא משיחא.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים ובאור ובחיות חסידותים.
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ïé÷éìãî äîá êìò ïøãä

äøéë`aabae ywa dewiqdy.:i"xl d`xp

x`ypy mileayd zeapf epiid ywc

`ed oaze .frla `"laehy` `xwpd ,dcya

wxta onwl rnyn ikdc .zleayd mr xvwpd

"l`ey"):pw sc onwl(± yw `nlya :xn`wc

zgkyn ikid oaz `l` ,xaegna dl zgkyn

yixa xn`c `de .`ixq `paza wiqne ?dl

"lawnd").bw sc `rivn `aa(ebdpy mewn iab

il `gip xn`c meyn ,xewrl i`yx epi` xevwl

,ywzizc xninl dil ded ,i`rx` oazizc

`l` .i"yx yxitck ,yw `xwp rwxwa x`ypdc

dil hwp ,leaif oeyl ith rnyn oazizc meyn:

àìsexbiy cr ozi.meyn :qxhpewa yxit

dtexb elit`c ,i"xl d`xp oi`e .lad ztqez

mixac dnkn xzei lad ztqen `id dnehwe

ixy dippgc ,cere ."oipneh dna"a oiiepyd

siqen exq` `le ,dtexb dpi`yk s` zedydl

.ixy ± zedydl la` ,dpnhda `wec `l` lad

meyn ,dippgc opax ixq` dtexb dpi`yke

iiezg`l iz` `nlic:

ïéîçliyaze.oing mzqc :i"xl d`xp

ekxv lk liya `l 'it` epiid liyaze

oizipzn iwen ik `dc .i`qexc oa lk`nk `l`

oing ixyc ,dippgk oizipzn ied ± opz xifgdl

dpi`ya elit` dxik iab lr zedydl liyaze

.opaxk `le ,ekxv lk liya `l elit` ,dtexb

'ipzne ,opaxk elit` oizipzn `nlice ?i`n`e

opax ecenc ,okxv lk elyazpy liyaze oinga

`l` !dnehwe dtexb dpi`y dxik b"r oidync

oa lk`nk liyaze oing mzqc meyn i`ce

liyaze oing mzq ,edine .rnyn inp i`qexc

oizrny seqa gkenck ,ekxv lk liya inp ied

).gl sc(,xi`n iaxc` xi`n iaxc `iyw iab

zial oke ,okxv lk engedy oing elit` epiid ± xifgdl i`ny zia ixq`c `d :xnel jixv ekxv lk liya ded `l liyaze oing mzq i` elit`e .d"ra yxt` mye .zegcl yiy t"r`

`xnba xn`wcn .dtexb dpi`a lld):gl sc:(enewnew el eplrde 'ek zg` mrt :`irye` iax xn`c ,zaya elit` oixifgn xaq `irye` iax s`eedepxfgde qekd z` el epbfne oing ly q

ok m` ,liya `l oia ekxv lk liya oia ied liyaze oing mzq m`e :xn`z m`e !ded ekxev lk mged `nlic ?zaya elit` oixifgnc dil `pn okxv lk engeda xiq` `l i`e .enewnl

,i`ny zia ixq` liyaz i`cec :i"xe`e !`ed el dti `de ,okxv lk enged `ly oing ixy ikid ,ok m`e .ekxv lk lyiay liyaz xiq`c oeik ,xeq` ± el dtie wnhvn i`ny zia ixaq

,dzgi `ny xfbinl `kilc ,i`ny zia ixq` `l ± onwl gkenck ,odl rx jli`e o`kn la` ,okxv ick cr `l` mdl dti oi`y oing la` .ekxv lk lyazpc b"r` el dti mlerlc meyn

okxv lk engei iezig `lac:ä"áåoixifgn s` mixne`.o`nle .oilhep ipzinl jixv ded `l legac ,ixiin zayac rnyn inp "oilhep" oeyle .`xnba xn`ck ,oixifgn zaya elit`

`zbelt xwirc rnyn ,zaya elit` oixifgn ± "oixifgn" xne`d ixacl :`xnba xn`wcn .dtexba 'it` ± i`ny ziale ,dtexb dpi`yk ± lld zial ,lega elit` xq` ± xifgdl xq`c

xeq` inp lega `l` ."mhwe sxb ok m` `l`" xninl dil dede ?zaya mehwi e` sexbi ji` ± `ed zaya xifgi `l ozi `l i`e ,"sexbiy cr ozi `l" xn`wcn :z"x wcwcn cere .lega ied

zaya ,edine .xifgdl xeq` ± mei ceran egizxdl elkei `ly drync :i"x xne`e !xifgdl ixyc `hiyt ± dnkyda ewlqc `kidc ?y"ra xeq`l ozep `ed xeriy dn :z"`e .xifgdl

axrac xninl epivnc :i"x xne` cere .ded gzex oing ly qenwnew `nlic ?zaya elit` oixifgn xaq `irye` iaxc dil `pn ± ikd e`l i`c .xq`c o`nl xifgdl xeq` gzex elit`

"oii ick `iand" wxta xn` `de zaya ?dxik iab lr dxcw xifgdl ixy ikid :`"ayxl dywe .i"ran gizxdl leki did `l xw did m`y dryn .gzex elit` xifgdl xeq` inp zay

)mye :bl sc dvia(`kd la` ,ieqikd k"g`e dlgz zeptcd dyeryk n"d ± i`xr ld` minkg exq` ikc :i"xe`e !ld` meyn xeq` dlrnl dhnln ± `ixete `ziage dxcwe miviac

"oilitz `vend"a xn`c `d ,edine .dab lr dxcw ozil xeq`l opax xeng` `l odili`n zeieyr xak dxikd iptecy).aw sc oiaexir(xiiye `icea jexk :dil xn`c ,`ped axc ixkic iab

dxcw la` .zeptc ziiyr `la elit` xeq` ,ith ld` incc meyn ± mzd :i"xe` !zeieyr xak zeptcdc b"r` ,xeq` ± xeiy `lac :rnyn .`ed i`xr lde` lr siqen xgnl ,gth da

ziiyr `la minkg exq` `l ± i`d ilek ld` inc `lczeptc:
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.íéLð éhéâì Y dpéî à÷ôð éàîì§©¨§¨¦¨§¦¥¨¦

êìò ïøãääîáïé÷éìãî

äøékäe÷éqäLLwaàáábáe.ìéùáz äéìò íéðúBð Y ¦¨¤¦¦¨©©©§¨¨§¦¨¤¨©§¦
úôbaíéöòáe,óåøâiL ãò ïzé àì YïziL ãò Bà ©¤¤¨¦Ÿ¦¥©¤¦§Ÿ©¤¦¥

ìéùáz àì ìáà ïénç ,íéøîBà éànL úéa .øôàä úà¤¨¥¤¥©©§¦©¦£¨Ÿ©§¦
,íéøîBà éànL úéa .ìéùáúå ïénç ,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦©¦§©§¦¥©©§¦
.ïéøéæçî óà ,íéøîBà ìlä úéáe ïéøéæçî àì ìáà ïéìèBð§¦£¨Ÿ©£¦¦¥¦¥§¦©©£¦¦

'îâàéòaéàìáà ,àeä øéæçé àì Y 'ïzé àì' éàä :eäì ¦©£¨§©Ÿ¦¥Ÿ©£¦£¨
ìBðéàL ét ìò óà ïéäLî Y úBäLóeøbépîe ,íeè÷ Bðéàå ©§©§¦©©¦¤¥¨§¥¨©¦

ïa ìëàîk àeäL ìk :øîBà äéððç ,àéðúc .àéä äéððç Y£©§¨¦§©§¨£©§¨¥¨¤§©£©¤
,äøék éaâ ìò BúBäMì øzeî Y éàñBøcóeøb BðéàL ô"òà ©¨©§©©¥¦¨¤¥¨

ì :àîìéc Bà :íeè÷ Bðéàåóeøb éàå ,ïðz úBäLíeè÷åY §¥¨¦§¨©§§©§¦¨§¨
.øéæçäì ïkL ìëå ,àì Y àì éà ,ïéà,ù"úéøz éðú÷cî ¦¦¨¨§¨¤¥§©£¦¦§¨¨¥§¥

éáaéðúîa:'úéáe ,ìéùáz àì ìáà ïénç :íéøîBà ù"á ¨¥§©§¦§¦©¦£¨Ÿ©§¦¥
.ìéùáúå ïénç :íéøîBà ìläù"áìáà ïéìèBð :íéøîBà ¦¥§¦©¦§©§¦§¦§¦£¨

àîìLa zøîà éà .ïéøéæçî óà :íéøîBà ä"áe ,ïéøéæçî àìŸ©£¦¦§¦©©£¦¦¦¨§©§¦§¨¨
ìàáábáe Lwa äe÷éqäL äøék :éðú÷ éëä Y ïðz úBäL ©§§©¨¦¨¨¥¦¨¤¦¦¨©¥©§¨¨

,ìéùáz äéìò ïéäLî Yúôbaãò àäLé àì Y íéöòáe ©§¦¨¤¨©§¦©¤¤¨¥¦Ÿ©§¤©
éànL úéa ?ïéäLî ïä äîe ,øôà ïziL ãò Bà óåøâiL¤¦§Ÿ©¤¦¥¥¤¨¥©§¦¥©©
ïénç :íéøîBà ä"áe ,ìéùáz àì ìáà ïénç :íéøîBà§¦©¦£¨Ÿ©§¦§¦©¦

éâéìôc éëéä éëå .ìéùáúåúåäMìaéîð éâéìt Y,øéæçäìaàì ìáà ïéìèBð :íéøîBà éànL úéaL §©§¦§¦¥¦¦§¦¦§©§Ÿ§¦¦©¦¦§©£¦¤¥©©§¦§¦£¨Ÿ
äe÷éqäL äøék :éðú÷ éëä ,ïðz øéæçäì zøîà éà àlà .ïéøéæçî óà :íéøîBà ìlä úéáe ,ïéøéæçî©£¦¦¥¦¥§¦©©£¦¦¤¨¦¨§©§§©£¦§©¨¦¨¨¥¦¨¤¦¦¨

àì Y íéöòáe úôba ,ìéùáz äéìò ïéøéæçî Y àáábáe Lwa.øôà ïziL ãò Bà óåøâiL ãò øéæçé ©¥©§¨¨©£¦¦¨¤¨©§¦©¤¤¨¥¦Ÿ©£¦©¤¦§Ÿ©¤¦¥¥¤
.ìéùáúå ïénç :íéøîBà ìlä úéáe ,ìéùáz àì ìáà ïénç :íéøîBà éànL úéa ?ïéøéæçî ïä äîe¨¥©£¦¦¥©©§¦©¦£¨Ÿ©§¦¥¦¥§¦©¦§©§¦
!?éì änì ez àä .ïéøéæçî óà :íéøîBà ìlä úéáe ,ïéøéæçî àì ìáà ïéìèBð :íéøîBà éànL úéa¥©©§¦§¦£¨Ÿ©£¦¦¥¦¥§¦©©£¦¦¨¨¨¦
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc zay(iying meil)

ì ,dpéî à÷ôð éàîìiabl exn`y oicd oipríéLð éhéâ(.t oihib)dpiy' , §©¨§¨¦¨§¦¥¨¦
.eiykr ly my aezkl jixve ,'leqt dxire exir mye dnye eny

ïé÷éìãî äîá êìò ïøãä

äøéë ¯ éùéìù ÷øô
,zay axra y`d iab lr liyaz dae dxicw gipdl xzen ,dxezd on
minkg la` .zaya lyazi `ede oiicr lyean epi` liyazd m` s`
milgba dzgi ok zngne zaya eleyia xdnl dvxi `ny eyyg
,eleyia z` xdnl ick ,mxiradl [dzgna milgbd jtdie xrpi-]
`l` my dzedydl `ly exfb jkitl .xiran meyn aiigzie

.'diidy xeqi`' `xwp ,df xeqi` .miniieqn mipte`a
xzen ,y`d on xqedy ekxv lk lyazpy liyaz dxezd on ,ok enk
exfb la` ,leyia xg` leyia oi`y itl y`d lr zaya exifgdl
,dfa exfby mrhde .miniieqn mipte`a `l` ok zeyrl `ly minkg
y`d lr dze` ozep eli`k zi`xp ,y`d lr liyaz zxfgdy itl

.'dxfg xeqi`' `xwp ,df xeqi` .dlyal
zeipynd,dxik :mixepz ibeq dylya mipc ,epiptly `xnbd zeibeqe

daexn gtekd mege ,gtekd megn daexn xepzd meg .xepze gtek
.dxfge diidy ixeqi`a mdipia welig yi ,jk jezne .dxikd megn
.dab lr e` ,dxikd jeza gpen ilkd m` oia welig yi ,ok enk

.ze`ad zeibeqae zeipyna ex`azi ,dl` miwelig
dxq`p m` [opaxe dippg] mi`pz ewlgpy x`azi `xnbd ziibeqa
lk`dl ie`x did `le lyazdl ligzdy liyaza wx diidyd
m` la` .['i`qexc oa lk`n'] wgcd ici lr elit` zayd zqipka
`nyl miyyeg oi` aey ,wgcd ici lr lk`dl f` ie`x did xak

.diidyd dxq`p df ote`a s`y e` .dzgi

äðùî
:dxika dxfge diidy ipica weqrz epiptly dpyndäøékxepz oin - ¦¨

,dab lr oke ,dkeza yie ,dxicw oirk dieyr `ide ,leyial ieyrd
,xepzd megn zegt dnege ,zexcw izy zzityl mewnäe÷éqäL¤¦¦¨

L÷a,d`eazd mr mixvwpd milayd zeapf ±àááâáezix`y ± §©¦§¨¨
,envr ipta hwlpe dcya x`ypd ywdìéLáz äéìò íéðúBðaxrn §¦¨¤¨©§¦

`ny miyyeg oi`e .zaya dilr ezedydl ezpeek m` mb ,zay
oi` `aabe ywy itl ,xiran meyn aiigzie zaya milgba dzgi

dewiqd m` la` .iezig mda lirei `le zlgb mdlúôâazleqt ± §¤¤
,opny `ivedy oinyney e` mizif lyáeïzé àì ,íéöòliyaz dilr §¥¦Ÿ¦¥

milgba dzgi `ny miyyegy itl ,zaya dzedydl zay axra
,dxicwd leyia z` xdnle mneg zeaxdl ick zayaóBøâiL ãò± ©¤¦§

,dxikd jezn milgbd lk z` `iveiyøôàä úà ïziL ãò Bàlr ± ©¤¦¥¤¨¥¤
.mppvle mzeqkl ick ,milgbd iab

e` dze` etxby dxik iab lr zedydl xzen dn zx`an dpynd
:milgbd lr xt` epzp,íéøîBà éànL úéaminïénçlk elyazpy ¥©©§¦©¦

lr xt` epzp e` dze` etxby dxik iab lr zedydl xzen mkxv
ickn xzei milyazny ici lr gazyn mpi` mnrhy itl ,dilgb

.dzgi `ny mda yeygl oi` okle ,mkxv,ìéLáz àì ìáàs`y itl £¨Ÿ©§¦
gazyn enrh ixdy xzei lyaziy el gep ekxv lk lyazp xak m`

.milgba dzgi `ny yeygl yi oiicre ,jk ici lríéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦
min oiae ïénçoiaìéLáze` dze` etxby oeiky ,zedydl xzen ©¦©§¦

.zezgl `ai `ny llk yeygl oi` y`d lr xt` epzp
:dpnn xqedy dn dxikd lr xifgdl mb xzen m` zx`an dpynd

,ïéøéæçî àì ìáà ,ïéìèBð ,íéøîBà éànL úéaoingd s` ,xnelk ¥©©§¦§¦£¨Ÿ©£¦¦
,dxikd iab lr mzedydl xzenydpnn mze` exiqde elhp m`

ozp e` milgbd z` dpnn sxb m` s` ,zaya dilr mxifgdl xeq`

lr mze` ozep eli`k zi`xp dxikd lr mzxfgdy itl ,xt` mdilr
.mlyal y`dïéøéæçî óà ,íéøîBà ìlä úéáeoing oia dxikd lr ¥¦¥§¦©©£¦¦

oi` ,milgbd lr xt` epzp e` dxikd z` etxby oeiky ,liyaz oiae
.jka leyia jxc oi`y itl ,lyank zi`xp dilr liyazd zxfgd

àøîâ
:dpynd ixac xe`iaa zwtzqn `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqd ± ¦©§¨§

,daiyidéàämivrae ztba' dpynd ly `yixa epipyy dn ±àì ©Ÿ
ïzéxacd yexit ,'sexbiy cr,àeä øéæçé àìlhp m`y xnelk ¦¥Ÿ©£¦

dzid ok m` `l` dilr dxifgi `l dxikd on dxicwd z` zaya
.zaya lyank d`xp df ixd dtexb dpi` m`y itl ,dtexb dxikd

ì ìáàúBäLddyzy zpn lr mei ceran dxikd lr dxicw gipdl - £¨§©
,zaya dilróeøb BðéàL ét ìò óà ïéäLîdtexb dxikd oi`y ± §©¦©©¦¤¥¨

,milgbd onåmbíeè÷ Bðéà,xt` milgbd lr ozip `ly -épîe- §¥¨©¦
zhiyk ,dpynd diepy in zhiykeàéä äéððç,diepyàéðúc £©§¨¦§©§¨

,`ziixaaìk ,øîBà äéððçlk`nàeäLlyeanïa ìëàîk £©§¨¥¨¤§©£©¤
c,éàñBølr dlik`l ie`x `ed df xeriyay ,eleyia yily epiide ¨©

,wgcd iciì øzeîóeøb BðéàL ét ìò óà äøék éab ìò BúBäL ¨§©©©¥¦¨©©¦¤¥¨
íeè÷ Bðéàå.dzgi `ny miyyeg oi`e §¥¨

ì ,àîìéc Bàïðz úBäL`l' eyexit dpyna xen`d 'ozi `l' - ¦§¨§©§©
,'ddyiíeè÷å óeøb éàådnehw e` dtexb dxikd m` -ïéàxzen ± §¦¨§¨¦

e ,dilr zedydlàì éà,dnehw `le dtexb dpi` m`e ±àìxeq` - ¦ŸŸ
,dilr zedydlïkL ìëå`ayk ,df yexit itlyøéæçäìz` zaya §¨¤¥§©£¦

yexit itle ,dnehwe dtexb dxik iab lr `l` xifgn epi`y ,dxicwd
miwlegd minkg zhiyk `l` ,dippg zhiyk dpynd zipyp `l df

.eilr
:opz zedyly dpynd ixacn gikedl dvex `xnbdòîL àz`ea ± ¨§©

,wtqd z` heytl di`x rnyeïéúéðúîa éáa éøz éðz÷cîjkn - ¦§¨¨¥§¥¨¥§©§¦¦
epipy `yixa ,miwlg ipya zipyp dpyndyíéøîBà éànL úéa¥©©§¦

úéáe ìéLáz àì ìáà ïénç,ìéLáúå ïénç íéøîBà ìlä`tiqae ©¦£¨Ÿ©§¦¥¦¥§¦©¦§©§¦
epipyìlä úéáe ïéøéæçî àì ìáà ïéìèBð íéøîBà éànL úéa¥©©§¦§¦£¨Ÿ©£¦¦¥¦¥

àîìLa úøîà éà .ïéøéæçî óà íéøîBàxn`p m` xacd oaen ± §¦©©£¦¦¦¨§©¦§¨¨
,'ozi `l' `yixa epipyy dnyìïðz úBäL,'ddyi `l' eyexit - §©§©

ok m`yéðz÷ éëäepipy `yixa ,dpynd zyxtzn jk -äøék ¨¦¨¨¥¦¨
àì íéöòáe úôâa ,ìéLáz äéìò ïéäLî àááâáe L÷a äe÷éqäL¤¦¦¨§©¦§¨¨§©¦¨¤¨©§¦§¤¤§¥¦Ÿ

ïéäLî ïä äîe .øôà ïziL ãò Bà óBøâiL ãò àäLémilke` dfi` - §©¤©¤¦§©¤¦¥¥¤©¥§©¦
,dnehwe dtexb dxik lr zedydl exizdïénç íéøîBà éànL úéa¥©©§¦©¦

.ìéLáúå ïénç íéøîBà ìlä úéáe ,ìéLáz àì ìáàdtiqen jk lre £¨Ÿ©§¦¥¦¥§¦©¦§©§¦
,`tiqa dpyndéâéìôc éëéä éëåewlgpy myk -ìaéâéìt ,úBäL §¦¥¦¦§¦¦¦§©§¦¦

énð[ok mb ewlgp-]øéæçäìamzedydl xzeny milke`d z` zaya ©¦¦§©£¦
,zay axraúéáe ,ïéøéæçî àì ìáà ïéìèBð íéøîBà éànL úéaL¤¥©©§¦§¦£¨Ÿ©£¦¦¥

úøîà éà àlà .ïéøéæçî óà íéøîBà ìlä`yixa xn`pd 'ozi `l'y ¦¥§¦©©£¦¦¤¨¦¨§©
ïðz øéæçäìxak lyazpy xaca] diidy la` ,xifgi `l eyexit ± §©£¦§©

dnehwe dtexb dpi`y dxika elit` zxzen [i`qexc oa lk`nk
jgxk lr ok m` ,dippgkeéðz÷ éëäly `yixd zyxtzn jk - ¨¦¨¨¥

,dpynd,ìéLáz äéìò ïéøéæçî àááâáe L÷a äe÷éqäL äøék¦¨¤¦¦¨§©¦§¨¨©£¦¦¨¤¨©§¦
ïä äîe .øôà ïziL ãò Bà óBøâiL ãò øéæçé àì íéöòáe úôâa§¤¤§¥¦Ÿ©£¦©¤¦§©¤¦¥¥¤©¥
ìlä úéáe ,ìéLáz àì ìáà ïénç íéøîBà éànL úéa ,ïéøéæçî©£¦¦¥©©§¦©¦£¨Ÿ©§¦¥¦¥

.ìéLáúå ïénç íéøîBà`tiqa aey epipyykeíéøîBà éànL úéa §¦©¦§©§¦¥©©§¦
à ïéìèBð,ïéøéæçî óà íéøîBà ìlä úéáe ïéøéæçî àì ìái`cea ixd §¦£¨Ÿ©£¦¦¥¦¥§¦©©£¦¦

xifgdl mixizn i`ny zia s` oinga ixdy ,liyaza `id mzwelgn
dywi ok m`e ,`yixa xen`kéì änì ez àäoic aey dpyp recn - ¨¨¨¦

ziae liyaz xifgdl mixqe` i`ny ziay epipy xak ixd ,dpyna df
ewlgp `yixay dnvr dpynd on gken ixd ok m`e .mixizn lld
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.el dtie wnhvn `ed m` ekxv lk lyazpy
:`xnbd ddnzéëä éà`id ixd dxraede dnhwy oicd jk ok` m` ± ¦¨¦

,dnehwkàøîéîì éàîzedydl xzeny xn`y dna yecigd dn - ©§¥§¨
.ekxv lk lyeand liyaz eilr

:`xnbd zvxzndéì àëéøèöéà äøòáeäjxved `irye` iax - §£¨¦§§¦¨¥
.dnehwk dxikd oiicr zaygp jk xg` dxraedy s`y eprinydl

okyàîéúc eäî,[xn`z `ny-]dì àøãä ,äøòáeäc ïåék ©§¥¨¥¨§§£¨¨§¨¨
àúéén÷ àúléîìdxik oick ,dligzak zeidl dxikd dxfg - §¦§¨©©§¨

lyazpy liyaz elit` dilr zedydl xeq` `die ,dnehw dpi`y
,ekxv lkïì òîLî÷zaygp `idy `irye` iax eprinyn ± ¨©§©¨

.dnehwk
:opgei iax mya dnec oic d`ian `xnbdøîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©

ïkøBö ìk ençeäL ïénç äéìò ïéäLî ,äøòáeäå dîè÷ ,ïðçBé éaø©¦¨¨§¨¨§§£¨§©¦¨¤¨©¦¤©¨§¨
eléôàå ,BkøBö ìk ìMéaL ìéLáúåd eid m`íéìçbdxikayìL §©§¦¤¦¥¨§©£¦¤¨¦¤

íúBømixdnn mpi`e milgb x`yn xzei ming mdy [ur oin-] ¤
.zeakl

:`xnbd zxxandpéî òîLliyazy ,opgei iax ixacn gken m`d ± §©¦¨
døzeî Bì äôéå ÷nèöî.dtexb dpi`y dxik iab lr ezedydl ¦§©¥§¨¤¨

:`xnbd dgecàëä éðàL,opgei iax xaicy ote`a o`k oicd dpey ± ¨¦¨¨
dîè÷cdilr zedydl xeq`y okzi ,llk mhw `lyk la` ,dligz ¦§¨¨

.el rxe wnhvn `ed ok m` `l` ekxv lk lyazpy liyaz elit`
:`xnbd ddnzéëä éà`id ixd dxraede dnhwy oicd jk ok` m` ± ¦¨¦

,dnehwkàøîéîì éàîzeny xn`y dna yecigd dn -zedydl x ©§¥§¨
:zvxzne .ekxv lk lyeand liyazdéì àëéøèöà äøòáeäiax - §£¨¦§§¦¨¥

oiicr zaygp jk xg` dxraedy s`y eprinydl jxved opgei
.dnehwk dxikd

dywn .`irye` iaxn xzei opgei iax ycig dn zxxan `xnbd
:`xnbdCä eðééädne ,`irye` iax exn` xak envr df oic ixd - ©§©

:zvxzne .opgei iax ycigdéì àëéøèöà íúBø ìL íéìçbjxved ± ¤¨¦¤¤¦§§¦¨¥
,zeakl mixdnn mpi`e c`n ming mdy s`y ,eprinydl opgei iax
dxikd oiicr zaygp dxraedy it lr s` dnhwe li`ed ,z`f lka

.el dtie wnhvn dilr zedydl xzene ,dnehwk
:opgei iax zhiya zxg` drc d`ian `xnbdøîà úLL áø øîà̈©©¥¤¨©

,íéöòáe úôâa äe÷éqäL äøék ,ïðçBé éaø,dnhw `ly it lr s` ©¦¨¨¦¨¤¦¦¨§¤¤§¥¦
ìk ìMéa àlL ìéLáúå ,ïkøBö ìk ençeä àlL ïénç äéìò ïéäLî§©¦¨¤¨©¦¤Ÿ©¨§¨§©§¦¤Ÿ¦¥¨

,BkøBöm` .i`qexc oa lk`nk xak elyazpy calaeø÷òxiqd - §¨©
,y`d iab lrn liyazd e` oingd z`øéæçé àìzayaóBøâiL ãò Ÿ©£¦©¤¦§

øôà ïziL ãò Bà.zay axrn ©¤¦¥¥¤
yy ax zhiy z` zx`an `xnbdzyy ax :`xnbd zx`an .z

`l` ok zeyrl xq` `le dtexb dpi`y dxik lr zedydl xizdy
,dxfga,øáñ÷yïéúéðúîlld zia exq`y epzpyna epipyy dn ± ¨¨©©§¦¦

,sexbiy cr dxikd lr dxicw ozilïðz øéæçäìdxfg oic iabl wx ± §©£¦§©
,ok epipyì ìáàúBäL,zay axrnóeøb BðéàL ét ìò óà ïéäLî £¨§©§©¦©©¦¤¥¨

,íeè÷ Bðéàå.dippgke §¥¨
:`xnbd dywn .opgei iax mya zyy ax ycig dn dinzn `axøîà̈©

éäððz eäééååøz ,àáøiax zhiya zyy ax xn`y mipicd ipy ixd ± ¨¨©§©§§©§¦

xifgdl xeq`ye ,dtexb dpi`y dxik lr zedydl xzeny] opgei
.zyy ax ycig dne ,dpyna mze` epipy xak ,[dilr

:oey`xd oicd lr `iyewdìúBäLxzeny zyy ax xn`y dn - §©
,zedydlàðéðzlirl dpyn mzqa df oic epipy xak ±(:hi),ïéà §¦¨¥

øepzä CBúa útä úà ïéðúBðzay axríò[mcew-]äëéLçlr §¦¤©©§©©¦£¥¨
,zaya dt`izy zpnàìåzay axrn mipzep oi` oke ±äøøçdber-] §Ÿ£¨¨

[milgb lr zit`pd,íéìçb éab ìòzezgl `eai `ny miyyegy itl ©©¥¤¨¦
,dxxgde ztd ziit` xdnl ick zaya milgbaeîø÷iL éãk àlà¤¨§¥¤¦§§

,äéðtm` `l` xnelklk dxxgde ztd et`iiy zedy yi oiicr ok ¨¤¨
,rnyne .y`d zngn mexw oink mdilr dlriy cr mei ceran jk

àäxak m` la` -éøL ,äéðt eîø÷,y`d iab lr zedydl xzen ± ¨¨§¨¤¨¨¦
lk diet` dpi` oiicr ztde ,mehwe sexb epi` xepz mzqy it lr s`e
oa lk`nk lyazdy liyaz zedydl xzeny o`kn x`eane .dkxv
zyy ax ycig dn dywe .dippgke ,dtexb dpi`y dxika s` i`qexc

.opgei iax mya oey`xd oica
xeq`y zyy ax xn`y dne :ipyd oicd lr `iyewdøéæçäìzaya §©£¦

,dtexb dpi`y dxik lràðéðz énðepzpyna epipy xak mb df oic ± ©¦§¦¨
(:el lirl),.ïéøéæçî óà íéøîBà ìlä úéa:dgkedd z` `ax yxtn ¥¦¥§¦©©£¦¦

åixdeøL÷ àì ïàk ãò[exizd `l-]ìlä úéaxifgdla àlàdxik §©¨Ÿ¨¨¥¦¥¤¨§
`idy,äîeè÷e äôeøâdpyna xen`d lr mipeekn mdixac ixdy §¨§¨

,'sexbiy cr ozi `l' ok iptla ìáàdxikàì äîeè÷e äôeøb dðéàL £¨§¤¥¨§¨§¨Ÿ
ipyd oica mb yecig mey oi`y `vnpe .xifgdl lld zia exizd

.opgei iax mya zyy ax xn`y
:`xnbd zvxzn .zyy ax ixac z` zayiin `xnbd,énð úLL áøå§©¥¤©¦

ïì òîLî à÷ ïéúéðúîc à÷eic`ed jk ok`y eprinydl `a - ¦¨§©§¦¦¨©§©¨
xzen dipt enxw m`y ,lirl dpyndn weicd.cenll yi jk jezny

lr s` ,i`qexc oa lk`nl eribdy liyaze oing zedydl xzeny
.dtexb dpi`y lr xeq` xifgdl wxye ,dtexb dpi`y dxik

:opgei iax mya zxg` drc d`ian `xnbdøa ìàeîL áø øîà̈©©§¥©
ïéäLî ,íéöòáe úôâa äe÷éqäL äøék ,ïðçBé éaø øîà äãeäé§¨¨©©¦¨¨¦¨¤¦¦¨§¤¤§¥¦§©¦
eléôàå ,ïkøBö ìk ençeäL ïénçå BkøBö ìk ìMéaL ìéLáz äéìò̈¤¨©§¦¤¦¥¨§§©¦¤©¨§¨©£¦

liyazd m`.Bì äôéå ÷nèöî¦§©¥§¨¤
:dcedi xa l`eny ax lr dywn `xnbdïðaøcî àeää déì øîà̈©¥©¦§©¨¨

[cg` mkg-]àä ,äãeäé øa ìàeîL áøì[ixde-]ìàeîLe áø §©§¥©§¨¨©§¥
eäééååøz éøîàcd liyaz ,[mdipy exn`y-]øeñà Bì äôéå ÷nèöî §¨§¦©§©§¦§©¥§¨¤¨

:`xnbd zvxzn .dtexb dpi`y dxik iab lr ezedydldéì øîàax ¨©¥
,mkg eze`l dcedi xa l`enyòãé àðà úéì eèàei ipi` ike -rc ¨¥£¨¨©

Bì äôéå ÷nèöî ìàeîL øîà äãeäé áø øîà óñBé áø øîàc§¨©©¥¨©©§¨¨©§¥¦§©¥§¨¤
Cì àðéîà÷ ék ,øeñà,xzeny jl izxn`yke -ìixacïðçBé éaø ¨¦¨£¦¨¨§©¦¨¨

àðéîà÷.ok izxn` ± ¨£¦¨
:oecipa `awer ax ly d`xed d`ian `xnbdàá÷eò áø déì øîà̈©¥©§¨

ïLénî[mewn my-],éMà áøìxzeny opgei iaxk dkldy it lr s` ¦¥¨§©©¦
lkn ,el dtie wnhvny liyaz dtexb dpi`y dxik lr zedydl

mewnïezà,laa ipa ,mz` -eúéáø÷îcaexw mewna mixb mz`y ± ©¦§¨§¦
ìly mayen mewneãéáò ,ìàeîLe áø[eyrz-],ìàeîLe áøkl`e ¦©§¥£¦§©§¥

eli`e ,el dtie wnhvnd liyaz edyzïðàmdn miwegxd [ep`-] £©
ãéáòð[dyrp-],ïðçBé éaøk.eixack `id dklddy itl ©£¦§©¦¨¨

:oecipa sqei ax zhiy z` d`ian `xnbd,óñBé áøì ééaà déì øîà̈©¥©©¥§©¥
ì eäîúBäLdl xzen m`d -.dtexb dpi`y dxik lr lke` zedy ©§©

déì øîà,iia`l sqei axàäl ixd -déì eäLî äãeäé áøiyp` ± ¨©¥¨©§¨©§¥
dtexb dpi`y dxik lr liyaz exear midyn eid eziaìéëàåaxe ± §¨¦

.xzen xacdy jkn heytl yie .liyazd z` lk` dcedi
:dgkedd z` dgec iia`déì øîà,sqei axl iia`dépéî øaueg-] ¨©¥©¦¥

[dyrndn,äãeäé áøcly dyrndn wtqd z` heytz l` ,xnelk §©§¨
,dcedi axàeä ïkeñîc ïåéëczlgn el didiy `ed libx oky ,zenl §¥¨¦§¨

wezn lke`l wewf `ede ,[oearx zngn d`ad dlgn-] 'qenlea'd
okl ,aeheúaLa eléôàdnvrénð[ok mb-]déì ãaòîì éøLxzen ± £¦§©¨©¦¨¦§¤§©¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

המשך בעמוד חמק

ezny ina cenr fl sc ± iyily wxtzekxa

÷nèöî.,uieke hrnzn.h"iihxmicW" oFWl"oiwnFv)h rWFd.(xnF` dY`W FnM ¦§©¥¦§©¥§¨¥§¨©¦§¦¥©§¤©¨¥
" wcv oFWlaE ,"dEhvp" iEEv oFWlA."wChvpW`xW daiY lM okeDcFqi"Cv,i`idWM ¦§¦¦§©¨¦§¤¤¦§©¥§¥¨¥¨¤Ÿ§¨©¦§¤¦

ozFp - zlrRznhi"Cv xg` ':øzeî..dxikA ozFdWdlwOhvnA `l i`CFl dtie ¦§©¤¤¥©©©¦¨§©§¨§¦¨§¦Ÿ§¦§©¥§¨¤
ExfB `l ikd ENit`e ,xn`w Fl dtie wOhvnA k"r `N` ?opirnW`l `z` i`n ,xn`ẅ¨©©¨¨§©§§¦©¤¨§¦§©¥§¨¤¨¨©©£¦¨¦Ÿ¨§
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òîùxzen el dtie wnhvn dpin.± el rxe wnhvna liyaz i`d i`c :qxhpewa yxit

dcedi iaxe xi`n iaxcn iwet`l jixhvi` `d :i"xl dywe .opirny`l `z` i`n

meync c"q `zydc oeik :dyw cere !mdl rxe wnhvnc oing elit` ,dtexb dpi`ya ixq`c

"`xninl i`n" jixt i`n ,dnhwc `kd ip`y :ipyn ik ,`ziinw `zlinl `xcd dxraedc

!`xwirn c"qc i`nn iwet`l `aeh jixhvi` `d

dnehw `aiyg `lc c"q `zydc :i"xl d`xpe

`xcdc opirny`e .dxraedc meyn ,llk

i`n` ± dnehw `aiyg i`c ,`ziinw `zlinl

ekxv lk lyia `l 'it` ?"ekxv lk lyia" hwp

i`pz edlekn xingnc xi`n iax elit`c .ixy

epyxitck ,okxv lk enged `ly oinga ixy

lk enged `ly ied liyaze oing mzqc lirl

± el dtie wnhvn dpin rny :jixte .okxev

wnhvnc onwl xn` liyaz mzq `dc .xzen

:yexit .dnhwc `kd ip`y :ipyne ,`ed el dtie

lk lyia `l elit` d"de .dnehw ixnbl `aiyge

± "ekxv lk lyia" hwpc `de .ixy ekxv

lk lyia elit` ± dnehw e`l i`c opirny`l

:jixte ,`ed el dtie wnhvnc meyn ,xeq` ekxv

i`c opirny`c ab lr s` :`xninl i`n ikd i`

oeyla dizlinl hwpcn n"n ± xeq` dnhw `l

lr s`e .ol iiexe`l iz` `xizdc rnyn ,xzid

d`xp `ziinw `zlinl `xcd `lc opirny`c ab

`ed `xaqc ,opirny`l jixhvi` `l `dc el

ab lr s`e .`ziinw `zlinl `xcd `lc

`zlinl `xcdc xninl ira ded `xwirnc

`l` ,ok xnel `ed `xaqc meyn e`l ± `ziinw

l"x did "ekxv lk lyia" dizlna hwpc meyn

,jixhv` mewn lknc :ipyne .ziyixtck ,ok

`kd ip`y :xnel yi cere .'ek `nizc ednc

`wec `l` ,dnihw `ipdn ixnbl e`lc ± dnhwc

ekxv lk lyia `l la` .ekxv lk lyiac meyn

`d xity iz` `zyde .dxraedc meyn ,xeq` ±

hwp lirle ,"dxraede dnhw" `kd hwpc

.dxraedn zegt ied dzalzpc ."dzalzpe"

?`xninl i`n d"` :jixte .dnehwk ixnbl `iede

`xcd `lc `"d `xaqn dizlin e`la `dc

'it`e ,ixye ± dzalzpa enk ,`ziinw `zlnl

l"d xeqi` oeylae ,ekxv lk lyia `l

dxraed :ipyne .xzid oeyla `le opirny`l

.dil jixhvi`heyt did `l dizlin e`l i`e

`zlinl `xcdc `xninl c"q ded `l` ,xzid

`ziinw:

øîàdxik opgei 'x xn` zyy ax

dilr oidyn mivrae ztba dewiqdy

'ek ekxv lk lyia `ly liyaz.:g"x wqt

xn`c `axc .opgei 'x xn` zyy axk dkldc

wqt oke .dizeek dil `xiaq "idppz ediiexz"

`nw wxtc oizipzn mzqc ,i"yx):hi sc(

.dtexb dpi`a elit` zedydl xzene ,dippgk

,mehwe sexb k"`` ,xeq` i`ce ± xifgdl la`

lirl 'itck .ekxv lk lyia elit`e:à÷åéã
l"nw 'ipznc.± dipt enxwc l"nwc :i"yx 'it

`dc ,`ed heyt weicc ,d`xp oi`e .inc xity
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:dpéî òîL÷nèöî,àëä éðàL Y øzeî Bì äôéå.dîè÷c §©¦¨¦§©¥§¨¤¨¨¥¨¨¦§¨¨
?àøîéîì éàî ,éëä éàeäî ,déì àëéøèöéà äøòáeä ¦¨¦©§¥§¨§£¨¦§§¦¨¥©

ïåék :àîéúcc,àúéén÷ àúléîì dì àøãä Y äøòáeä §¥¨¥¨§§£¨£©¨¨§¦§¨©©§¨
dîè÷ :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà .ïì òîLî÷̈©§©¨¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨§¨¨
ìéùáúå ïkøBö ìk ençeäL ïénç äéìò ïéäLî Y äøòáeäå§§£¨©§¦¨¤¨©¦¤©¨§¨§©§¦

ìL íéìçb 'éôàå ,åkøåö ìk ìMéaL.íúåø:î"ù÷nèöî ¤¦¥¨Ÿ§Ÿ©£¦¤¨¦¤Ÿ¤¦§©¥
?àøîéîì éàî ,éëä éà .dîè÷c àëä éðàL .øzeî Bì äôéå§¨¤¨¨¥¨¨¦§¨¨¦¨¦©§¥§¨
íúåø ìL íéìçb !Cä eðééä .déì àëéøèöà äøòáeä§£¨¦§§¦¨¥©§©¤¨¦¤Ÿ¤

øîà úLL áø øîà .déì àëéøèöàøäe÷éqäL äøék :ïðçBé ' ¦§§¦¨¥¨©©¥¤¨©¨¨¦¨¤¦¦¨
àlL ïénç äéìò ïéäLî íéöòáe úôbaençeäïkøBö ìk ©¤¤¨¥¦©§¦¨¤¨©¦¤Ÿ©¨§¨

óåøâiL ãò øéæçé àì Y ø÷ò ,åkøåö ìk ìOéa àlL ìéùáúå§©§¦¤Ÿ¦¥¨Ÿ§Ÿ¨©Ÿ©£¦©¤¦§Ÿ
ìáà ,ïðz øéæçäì ïéúéðúî :øáñ÷ .øôà ïziL ãò Bà©¤¦¥¥¤¨¨©©§¦¦§©£¦§©£¨

ìïéäLî úBäLô"òà:àáø øîà .íeè÷ Bðéàå óeøb BðéàL ©§©§¦¤¥¨§¥¨£©¨¨
eäééååøz,éäððzìCBúa útä úà ïéðúBð ïéà :àðéðz úBäL ©§©§§¨§¦©§¨¥¨¥§¦¤©©§

éãk àlà ,íéìçb éaâ ìò äøøç àìå ,äëéLç íò øepzä©©¦£¥¨§Ÿ£¨¨©©¥¤¨¦¤¨§¥
:àðéðz éîð øéæçäì .éøL Y äéðt eîø÷ àä .äéðt eîø÷iL¤¦§§¨¤¨¨¨§¨¤¨¨¥§©£¦©¦¨¥¨
úéa eøL÷ àì ïàk ãòå .ïéøéæçî óà :íéøîBà ìlä úéa¥¦¥§¦©©£¦¦§©¨¨¨¨¥

àlà ìlääôeøâaäîeè÷e äôeøb dðéàLa ìáà ,äîeè÷e ¦¥¤¨¦§¨§¨£¨§¤¥¨§¨§¨
'éðúîc à÷eic Y éîð úLL áøå .àì.ì"î÷áø øîà Ÿ§©¥¤©¦¦¨§©§¦¨©©

úôba äe÷éqäL äøék :ïðçBé éaø øîà äãeäé øa ìàeîL§¥©§¨¨©©¦¨¨¦¨¤¦¦¨©¤¤
åkøåö ìk ìMéaL ìéùáz äéìò ïéäLî íéöòáeïénçå ¨¥¦©§¦¨¤¨©§¦¤¦¥¨Ÿ§Ÿ§©¦

àeää déì øîà .Bì äôéå ÷nèöî 'éôàå ïkøBö ìk ençeäL¤©¨§¨©£¦¦§©¥§¨¤£©¥©
éøîàã ìàeîLe áø àä :äãeäé øa ìàeîL áøì ïðaøcî¦§©¨¨§©§¥©§¨¨©§¥§¨§¦
àðà úéì ehà :déì øîà !øeñà Bì äôéå ÷nèöî .eäééååøz©§©§¦§©¥§¨¤¨£©¥©¥£¨
÷nèöî :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà óñBé áø øîàc òãé̈©§¨©©¥¨©©§¨¨©§¥¦§©¥

àðéîà÷ ék !øeñà Bì äôéåøîà .àðéîà÷ ïðçBé éaøì Y Cì §¨¤¨¦¨¨¦¨¨§©¦¨¨¨¨¦¨£©
àá÷eò áø déìïLénîïezà :éLà áøìezéáø÷îcáøì ¥©§¨¦¥¨§©©¦©¦§¨§¦§©

Y ìàeîLeeãéáò.ïðçBé éaøk ãéáòð Y ïðà ,ìàeîLe áøk §¥£¦§©§¥£©©£¥§©¦¨¨
ì eäî :óñBé áøì ééaà déì øîààä :déì øîà ?úBäL £©¥©©¥§©¥©©§£©¥¨

.ìéëàå déì eäLî äãeäé áø:ì"à,äãeäé áøc dépéî øa ©§¨©§¥§¨¥©¦¥§©§¨
ïåéëcïkeñîc,déì ãáòîì éøL éîð úaLa eléôà Y àeä §¥¨¦§¨£¦§©¨©¦¨¥§¤¡©¥

éìøa ïîçð áø àäc ,eäLî àøeña :déì øîà ?éàî Cìå ¦§¨©£©¥§¨©§§¨©©§¨©
:éLà áø øîà .ìéëàå déì eäLîe äåä àãáåòc éøî ÷çöé¦§¨¨¥§Ÿ¨¨£¨©§¥§¨¥¨©©©¦

àðeä áøc dén÷ àðîéà÷ïéäLåìëàå àðñøäc àñk déì ¨¥§¨©¥§©¨§¨¦¥¨¨§©§§¨©£©
déa úéàc ïåéëc íeMî éà ,øzeî Bì äôéå ÷nèöî øáñ÷c íeMî éà àðòãé àìåàçéî÷nèöî §¨¨©£¨¦¦§¨¨©¦§©¥§¨¤¨¦¦§¥¨§¦¥¦¨¦§©¥

:àúlîc àììk .øzeî Y Bì òøå ÷nèöî ,øeñà Y Bì äôéå ÷nèöî :ïîçð áø øîà .àeä Bì òøå§©¨©©©§¨¦§©¥§¨¤¨¦§©¥§©¨§¨¨§¦§¨
ìkàçéî déa úéàc áb ìò óàc ,àzôéìc ìéLázî øáì ,Bì òøå ÷nèöî Y àçéî déa úéàc Ÿ§¦¥¦¨¦§©¥§©§©¦©§¦§¦§¨§©©©§¦¥¦¨

Bì òøå ÷nèöî Y àøNa déa úéì ìáà ,àøNa déa úéàc Y éléî éðäå .àeä Bì äôéå ÷nèöî¦§©¥§¨¤§¨¥¦¥§¦¥¦§¨£¨¥¥¦§¨¦§©¥§©
éîð àøNa déa úéà éëå .àeäàìc àlà ïøîà àìéòá÷Y ïéçøBàì dì éòá÷ ìáà ,ïéçøBàì dì §¦¦¥¦§¨©¦¨£©©¤¨§¨¨¨¥¨§§¦£¨¨¨¥¨§§¦

:àaà øa àéiç éaøî dépéî eòa .ïäì òøå ÷nèöî Y éøîúå àñééc àãôì .Bì òøå ÷nèöî¦§©¥§©¨§¨©§¨§©§¥¦§©¥§©¨¤¨¦¥¥©¦¦¨©©¨
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xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc zay(ycew zay meil)

çëLzay axraäøék éab ìò äøéã÷,dnehwe dtexb dpi`y ¨©§¥¨©©¥¦¨
dìMáedleyia xnbpe -eäî ,úaMam`d xnelk ,liyazd ly epic ¦§¨©©¨©

.dlik`a xzen `ed÷ézLéà,`a` xa `iig iax [wzy-]øîà àìå ¦§¦§Ÿ¨©
éãéî àìå eäì.xac mdl dpr `le -÷ôð ,øçîìxa `iig iax `vi-] §§Ÿ¦¦§¨¨§©

e [`a`eäì Løcdpyna epipy ,jk daiyid ipal -(b"n a"t zenexz), ¨©§
,úaMa ìMáîäm`ìëàé ,ââBLa,liyazd z` lek`l xzen ± ©§©¥©©¨§¥Ÿ©

m`e .zaya elit`ìëàé àì ,ãéæîa.zay i`ven cr liyazd z` §¥¦ŸŸ©
,cifnl bbey oia dpey oicd lyanay ixdàðL àìåiabl mle` ± §Ÿ§¨

xa `iig iax yxce mzq jk .cifnl bbey oia dpey oicd oi` ddynd
xzeny bbeya lyanl dnec ddyndy ezpeek m` yxit `le ,`a`

.dlik`a xeq`y cifna lyanl e` ,dlik`a
`iig iax ixac xe`iaa ewlgp mi`xen`d:`xnbd zxxan .`a` xa

éàîxn`y dna `a` xa `iig iax oiekzd dnl ±äaø .'àðL àìå' ©§Ÿ§¨©¨
eäééååøz éøîàc óñBé áøå,[mdipy exn`-]àøézéäì`iig iax ± §©¥§¨§¦©§©§§¤¥¨

cifn e` bbey did m` oia ,ddyndy xnelk ,xzidl oiekzd `a` xa
itl `ed ,ddyn oial zaya lyan oia wlgl mrhde .liyazd xzen

yäNòî ãéáò à÷c àeä ,ìMáî,micia xeqi` dyrn dyry ± §©¥§¨¨¦©£¤
ok dyr m`y exn`e minkg eze` eqpw jkitl.ìëàé àì ,ãéæîa§¥¦ŸŸ©

éàä ìáà,dxik iab lr ddyd wxy df -ãéáò à÷ àìc`ly-] £¨©§Ÿ¨¨¦
[micia dyräNòîliyazd ddyd elit` jkitl ,xeqi`ãéæîa ©£¤§¥¦

,mei ceran.ìëàé énð©¦Ÿ©
e,øîà ÷çöé øa ïîçð áøoiekzd `a` xa `iig iax,àøeqéàì ©©§¨©¦§¨¨©§¦¨

.liyazd xq`p cifna ddyd m` oiae bbeya ddyd m` oia xnelk
y itl ,lyanan xzei ddyna exingdy mrhdeàìc àeä ìMáî§©¥§Ÿ

éîeøòéàì éúàxwyle cifna lyale mixrdl `eaiy yeygl oi` - ¨¥§¦©¥
`le ,dxez xeqi` `ed zaya leyiady itl ,bbeya lyiay xnele

jkitle ,cifna dxez ixeqi`a zezay llgl l`xyi ecygpââBLa§¥
ìëàé.edeqpw `leéàä ìáà,ddydy df ±éîeøòéàì éúàc- Ÿ©£¨©§¨¥§¦©¥

dpi` diidydy itl ,gkyy xnele cifna zedydle mixrdl lelry
y eze` eqpw jkitl ,eipira lw `ede opaxc xeqi` `l`énð ââBLa§¥©¦

.ìëàé àìŸŸ©
bd:sqei axe dax ixac lr ,`ziixan dywn `xnéáéúéîipa eywd-] ¥¦¥

,`ziixaa epipy ,[daiyiddìMéáe ,äøék éab ìò äøéã÷ çëL̈©§¥¨©©¥¦¨¦§¨
,úaMam`,ââBLa,dgky ok`y xnelkìëàéz` lek`l el xzen ± ©©¨§¥Ÿ©

my dgipd `l` ,dgky `l m` la` .zaya elit` liyazd,ãéæîa§¥¦
íéøeîà íéøác äna .ìëàé àì,lk`i `l cifnayàlL ïénça ŸŸ©©¤§¨¦£¦§©¦¤Ÿ

ïkøBö ìk ençeä,zay axrn,BkøBö ìk ìMéa àlL ìéLáúåitl ©¨§¨§©§¦¤Ÿ¦¥¨§
.xeqi`a lyazdl exnby dnn dpdpy `vnp mlk`i m` dfayìáà£¨

xeqi`a ddyd m`ìk ìMéaL ìéLáúå ïkøBö ìk ençeäL ïénç©¦¤©¨§¨§©§¦¤¦¥¨
ïéa ,BkøBömze` ddyd m`ââBLaeéaø éøác ,ìëàé ãéæîa ïéá §¥§¥¥§¥¦Ÿ©¦§¥©¦

,øîBà äãeäé éaø .øéàîok`ençeäL ïénçzay axrn,ïkøBö ìk ¥¦©¦§¨¥©¦¤©¨§¨
Bì òøå ÷nèönL éðtî ,ïéøzeîdiidyd on llk dpdp epi`e ¨¦¦§¥¤¦§©¥§©

,dxeq`dåeli`øeñà ,BkøBö ìk ìMéaL ìéLáúm` elke`l §©§¦¤¦¥¨§¨
,cifna eze` ddydBì äôéå ÷nèönL éðtîdpdpy `vnpe ¦§¥¤¦§©¥§¨¤

.diidydne,ok enkìklk`n oin x`yïBâk ,Bì äôéå ÷nèönä ¨©¦§©¥§¨¤§
íéìBôe ,áeøk,[zeiphw oin ,zirery-]óeøè øNáe,wqexne jezg - §¦¨¨¨

,cifna eze` ddydyøeñà.elke`lìëåliyazBì òøå ÷nèönä ¨§¨©¦§©¥§©
eze` ddyd m`øzeî.elk`l ¨

:`iyewd z` `xnbd zniiqnàäéî éðz÷epipy mewn lkn - ¨¨¥¦¨
ddynyk zehiyd lkly `ziixaaBkøBö ìk ìMéa àlL ìéLáz©§¦¤Ÿ¦¥¨§

cifna mby exn`y sqei axe dax lr dywe ,cifnl bbey oia welig yi
dxe`kl xeq` bbeya mby xn`y wgvi xa ongp ax lr s`e ,xzen

y `l` ,xzen bbeyay x`ean `ziixaay dywàîìLaoaen xacd - ¦§¨¨
y,àéL÷ àì ÷çöé øa ïîçð áøìy xnele uxzl lekiy itlïàk- §©©§¨©¦§¨Ÿ©§¨¨

xaecn bbeya dxizdy `ziixaaäøæb íãB÷xeq`l exfby iptl - ¤§¥¨
eli`e ,oldl x`eank ,ddyne gkeyd lr mb liyazd z`ïàkdn ± ¨

xn`p ,bbeya s` `a` xa `iig iax xq` eixaclyàlà .äøæb øçàì§©©§¥¨¤¨

léøîàc óñBé áøå äaøy`id `a` xa `iig iax zpeekàøézéäìs` ©¨§©¥§¨§¦§¤¥¨
oky .lirl `ziixadn dyw ,cifnaéàxaic `a` xa `iig iaxíãB÷ ¦¤

,äøæbok m`àéL÷a ddyn oiprl `ziixad on mdilr,ãéæî §¥¨©§¨¥¦
e .xizd `a` xa `iig iax eli`e lk`nd z` dxq` `ziixadyéà¦

xaic `a` xa `iig iaxy xn`p,äøæb øçàìok m`àéL÷mdilrénð §©©§¥¨©§¨©¦
oicn,ââBLx`eaiy enke xeq` bbeya elit` dxifbd xg`l oky ¥

.dxifbd mcew zipyp ,xzen bbeyy da epipyy `ziixade ,oldl
cifna ddyna oiae bbeya ddyna oiay sqei axe dax exn` j`ide

:`xnbd dwiqn .xzen lke`dàéL÷.xacd dyw ok` - ©§¨
:`xnbd zxxan .lirl d`aedy dxifbd `id dn zxxan `xnbdéàî©

àzøéæb,ddye gky oipra lirl dxkfedy dxifbd `id dn -øîàc §¥§¨§¨©
,áø øîà àðäk áø øîà àaà áø øîà ìàeîL øa äãeäé áø©§¨©§¥¨©©©¨¨©©©£¨¨©©

äléçza,exfby mcew ±Ma ìMáîä ,íéøîBà eéäúaxary micia ©§¦¨¨§¦©§©¥©©¨
m` ,dxez xeqi` lrââBLa,lyiaìëàé,liyazd on lek`l xzen - §¥Ÿ©

m`eãéæîa,lyia,ìëàé àì.dxez xeqi` lr xary itlïécä àeäå §¥¦ŸŸ©§©¦
ìçëBLaiigy ote`a mei ceran y`d lr dxicw gipdy inl - §¥©

xzen dxiqdl gky ok` m`y ,dxiqdl `le dkiyg mcew dxiqdl
lkn ,dxez xeqi` lr xar `ly s` ,cifna ddyd m`e ,liyazd el

mle` .micia elyia eli`k xeq` liyazd mewneaøMîmc` ipa ¦¤©
yïéäLîy`d iab lr,ãéæîaminixrneeðà íéçëL íéøîBàå- §©¦§¥¦§§¦§¥¦¨

,dxiqdl epgkyeøæçminkgeñð÷åmbçëBMä ìòliyazd `diy ¨§§¨§©©¥©
.xeq`

:`xnbd dywn .lirl e`aedy mi`pzd ixac lr dywn `xnbd
øéàî éaøcà øéàî éaøc àéL÷d`aedy `ziixaa xi`n iax ixac ± ©§¨§©¦¥¦©§©¦¥¦

lirl d`aedy `ziixaa xn`y eixacl mixzeq ,o`k(.fl)lirl oky ,
,liyaz `l la` oing wx zedydl [lld zia itl] xi`n iax xizd

ok enke .ekxv lk lyazdy liyaz s` xizd o`k eli`eéaøc àéL÷©§¨§©¦
äãeäé éaøcà äãeäézia itl] dcedi iax xizd lirl `ziixaa oky ± §¨©§©¦§¨

m`] liyaz dcedi iax xq` o`k eli`e ,liyaze oing zedydl [lld
.[el dtie wnhvn `ed

:zexizqd z` zayiin `xnbd,àéL÷ àì øéàî éaøcà øéàî éaøc§©¦¥¦©§©¦¥¦Ÿ©§¨
xnel yiy itlàäzedydl oiprl xaecn lirl `ziixaa - ¨

,äléçzëìla` oing `l` dligzkl zedydl xi`n iax xizd `le §©§¦¨
la` .liyaz `làä,liyaz xi`n iax xizdy o`k `ziixaa ± ¨

oiprl xaecnãáòécxzeny xi`n iax xaeq dfae ,ddye xary ¦£©
.zayd iptl ekxv lk lyazd xak m` elke`l

,àéL÷ àì énð ,äãeäé éaøcà äãeäé éaøcy itlïàk`ziixaa - §©¦§¨©§©¦§¨©¦Ÿ©§¨¨
xaecn lirladxik,äîeè÷e äôeøâzedydl dcedi iax xizd okle §§¨§¨

eli`e .dligzkl elit` liyazïàkxaecn `ziixaaäôeøb dðéàLa ¨§¤¥¨§¨
,äîeè÷e.el dtie wnhvny dn carica elit` dcedi iax xq` okle §¨

:lk`nd xq`p m` cifna ddyda dpc `xnbdeäì àéòaéà± ¦©§¨§
,daiyid ipa ewtzqdääLå øáòdtexb dpi`y dxik lr cifnaéàî ¨©§¦¨©

,liyazd oic dn -ïðaø eäeñð÷ éî,elk`l `ly.àì Bà ¦¨§©¨¨Ÿ
:`xnbd daiyn,àðéðç éaø øîà ïúð øa ìàeîL øîàc ,òîL àz̈§©§¨©§¥©¨¨¨©©¦£¦¨

àöî ,éøBtéöì éñBé éaø CìäLkmin myeäzLpL ïénçzayaìò §¤¨©©¦¥§¦¦¨¨©¦¤¦§©©
äøék éab,dtexb dpi`y,ïäì øñà àìårxe miwnhvn mdy itl ©¥¦¨§Ÿ¨©¨¤

my `vn oke .mdlúB÷neöî íéöéa,daxd zeielv -ìò eäzLpL ¥¦§¨¤¦§©©
ïäì øñàå ,äøék éabdxaq .el dtie wnhvnd xac mdy itl ©¥¦¨§¨©¨¤

:`xnbdéàîmiviad z` iqei iax xq`y `pipg iax zpeek `id dn ± ©
,dlik`aåàìxq`y dpeekd `l m`d ±úaL BúBàì,da edzypy ¨§©¨

:`xnbd dgec .minkg edeqpw ddye xar m`y jkn gken ok m`eàìŸ
`l` ,dlik`a iqei iax mxq`ì,äàaä úaLz` mze` cnil ,xnelk §©¨©¨¨

la` ,zxg` zaya aey jk eyri `ly mze` xidfde ,diidy ipic
lk`nd m` ddye xara wtqd hytp `le .mixzeny okzi dlik`a

.xzen
:`xnbd zl`ey .el dtie wnhvn md zeielv mivia m` dpc `xnbd

ììkîrnyn ,miviad z` xq` iqei iaxy jkn m`d -íéöéác ¦§¨§¥¦
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,Bãéa ïãåòaL ììkî .øzeîô"òàBzòc ïéàLY øéæçäì ¨¦§¨¤§Ÿ̈§¨¤¥©§§©£¦
éòa .øzeîøéaâ ìò ïçépä ?eäî ìwîa ïàìz :äéîøé ' ¨¨¥¦§§¨§¨¨§©¥©¦¦¨©©¥

ïpét :éLà áø éòa ?eäî ähîíçénî.e÷éz ?eäî íçéîì ¦¨©¨¥©©¦¦¨¦¥©§¥©©¥
'éðúîeäe÷éqäL øepzBëBzî ïéa ïzé àì àáábáe Lwa ©¤¦¦©©©§¨¨Ÿ¦¥¥¦

Y àáábáe Lwa eäe÷éqäL çôek .åéab ìòî ïéaæ"ä,íééøékk ¥¥©©¨©¤¦¦©©©§¨¨©¦©¦
.øepzk àeä éøä Y íéöòáe úôba'îâ'eäe÷éqäL øepz' ©¤¤¨¥¦£¥©©©¤¦¦

Y 'åéab ìò' ,Lnî BëBz Y 'BëBz' :øîéîì óñBé áø øáñ̈©©¥§¥©©¨©©¨
:ééaà déáéúéà .éîc øétL Y CBîñì ìáà ,Lnî åéab ìò©©¨©¨£¨¦§©¦¨¥¥¦¥©©¥
úôba ,íééøékk àeä éøä Y àáábáe Lwa eäe÷éqäL çtek¨¤¦¦©©©§¨¨£¥©¦©¦©¤¤

àä .øeñàå ,øepzk àeä éøä Y íéöòáeéàîa !éøL äøékk ¨¥¦£¥©©§¨¨©¦¨¨¥§©
àîéìéà ?éàîáe ,åéab ìò àîéìéà ?ïðé÷ñòåðéàLkóeøb ¨§¦©¦¥¨©©¨§©¦¥¨§¤¥Ÿ¨

éî åéab ìò äîeè÷e äôeøb äðéà ék äøék àlà ,íeè÷å§¨¤¨¦¨¦¥¨§¨§¨©©¨¦
àëä :äáäà øa àcà áø øîà ?øéñàå ,øepzk àeä éøä :éðú÷å ,CBîñì Y åàì àlà !?éøLçteëa ¨¥¤¨¨¦§§¨¨¥£¥©©©£¦¨©©©¨©©£¨¨¨§¨

â"òàc Y øepzk àeä éøä .ïðé÷ñò äîeè÷e äôeøb øepúå ,íeè÷å óeøbóeøâcåéab ìò ,íeè÷å.øeñà ¨§¨§©§¨§¨¨§¦©£¥©©§§¨§¨©©¨¨
.éîc øétL ,äîeè÷e äôeøb ék Y äøékk éàcàáábáe Lwa eäe÷éqäL øepz :ééaàc déúååk àéðz §¦©¦¨¦§¨§¨©¦¨¥©§¨§¨¥§©©¥©¤¦¦©©©§¨¨

éøö ïéàå ,Bì ïéëîBñ ïéà Yéøö ïéàå ,åéab ìò øîBì Céøö ïéàå ,BëBúì øîBì C.íéöòáe úôba øîBì C ¥§¦§¥¨¦©©©¨§¥¨¦©§§¥¨¦©©¤¤¨¥¦
Bì ïéëîBñ Y àáábáe Lwa eäe÷éqäL çtekïéëîBñ ïéà Y íéöòáe úôba .åéab ìò ïéðúBð ïéàå , ¨¤¦¦©©©§¨¨§¦§¥§¦©©¨©¤¤¨¥¦¥§¦

úôba eléôà Y éîc äøékk éà ?éîc éëéä çtek éàä :éLà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà .Bì£©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦©¨¥¦¨¥¦©¦¨¨¥£¦©¤¤
Léôð :déì øîà !àì éîð àáábáe Lwa eléôà Y éîc øepzk éà ,éîð íéöòáedéìáä,äøéëcî ¨¥¦©¦¦©©¨¥£¦©©©§¨¨©¦Ÿ£©¥¨¥©§¥¦§¦¨

déìáä øèeæå.øepúcî?äøék éîc éëéä ,çtek éîc éëéäø"àíB÷î Y çtek :àðéðç øa éñBé §¨©§¥¦§©¥¦¨¥¨¥¦¨¥¦¨¥©£¦¨¨§
úúéôLézL úúéôL íB÷î äøék ,úçà äøã÷.úåøã÷ïðà óà :äéîøé éaø àîéúéàå ,ééaà øîà §¦©§¥¨©©¦¨§§¦©§¥§¥Ÿ£©©©¥§¦¥¨©¦¦§§¨©£©

ä÷ìçpL äøék :àðéðz éîð,äøBäè dkøBàì Ydaçøìïéa çtek .äàîè Yåkøåàìïéaåaçåøì ©¦¨¥¨¦¨¤¤§§¨§§¨§¨§¨§¨§¥¨¨¥§Ÿ§Ÿ¥§Ÿ§Ÿ
.øBäè Y'éðúîãöa äöéa ïéðúBð ïéàìbìbúzL ìéáLa íçénäàìåäpòé÷ôééñBé 'øå ,ïéøãeqa ¨¥§¦¥¨§©©¥©¦§¦¤¦§©§¥§Ÿ©§¦¤¨©¨¦§¥

àìå .øézî.äìvzL ìéáLa íéëøc ÷áàáe ìBça äpðéîèéeøîà ,ïénç ìL änà Cåúì ïðBö ìL ïBléñ eàéáäå àéøaè éLðà eNòL äNòî ©¦§Ÿ©§¦¤¨©©£¨§¨¦¦§¦¦¨¤©£¤¤¨©§¥¦¤§¨§¥¦¦¤¥§Ÿ©¨¤©¦¨§
Y úaMa íà :íéîëç íäìïénçk.äiúLáe äöéçøa ïéøeñàå ,úaMa ençeäLäöéçøa ïéøeñàå ,áBè íBéa ençeäL ïénçk Y áBè íBéa íà ¨¤£¨¦¦©©¨§©¦¤©©©¨©£¦¦§¦¨¦§¦¨¦§§©¦¤©§©£¦¦§¦¨

ïéøzeîeäiúLa.'îâàéòaéàóñBé áø øîà ?éàî ìbìb :eäì:àðéðz éîð ïðà óà :àðéáøc déøa øî øîà .úàhç áéiç Y ìbìb : ¨¦¦§¦¨¦©£¨§¦§¥©£©©¥¦§¥©¨©¨£©¨§¥§¨¦¨©£©©¦¨¥¨
ìë
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קלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc zay(ycew zay meil)

ïéøéæçîiab lr dxicw xifgdl mixiznd lld zia ixacl ,xnelk ± ©£¦¦
xzen ,dxikdeléôàdxifgne dlhepykúaMas` ,zayd meia - £¦©©¨

ezrc did dxiqdy dryay eiyrnn jk lk xkip epi` f`y
ifgdl xzeny mixne` oi`e .dxifgdl,zay lila dze` lhpyk wx x

,dxifgdl ezrca did dxikdn dxiqdy dryay eiyrnn xkip f`y
.xgnl mb dpnn lek`l `ed cizr ixdyóà øáñ àéòLBà éaø óàå§©©¦©§¨¨©©

eðééä úçà íòt ,àéòLBà éaø øîàc ,úaMa eléôà ïéøéæçî©£¦¦£¦©©¨§¨©©¦©§¨©©©©¨¦
àléòì íéãîBò[iptl-]äaø àéiç éaøî,eynyl ickBì eðìòäå §¦§¥¨¥©¦¦¨©¨§¤¡¥

zayd meiañeî÷îe÷[dphw dxei-]àèeécî ïénç ìL[diilrd on-] §§¤©¦¦§¨
Bì eðâæîe ,äðBéìòä àèeéãì äðBzçzä[dxeid jezn]ñBkä úà ©©§¨¦§¨¨¤§¨¨©§¤©

BîB÷îì eäeðøæçäå,dxikd iab lr.øác eðì øîà àìå,o`kne §¤¡©§¦§§Ÿ¨©¨¨¨
.dxifgdl xzen zayd meia dxicwd z` lhp elit`y

iab lr zaya xifgdl lld zia exizd ote` dfi`a zx`an `xnbd
:dnehwe dtexb dxikéaø øîà àaà éaø øîà à÷éøæ éaø øîà̈©©¦§¦¨¨©©¦©¨¨©©¦

eðL àì ,éàãzlr zexicwd z` xifgdl xzeny df oic dpyp `l ± §©Ÿ¨
,dnehw e` dtexbd dxik iabàlàote`a,Bãéa ïãBòL`ly xnelk ¤¨¤¨§¨

.oxifgny dryd cr dxikd on ozlihp zrn ecin oxiqdìáàm` £¨
øeñà ,ò÷ø÷ éab ìò ïçépädiidyd dlha jkay itl .oxifgdl ¦¦¨©©¥©§©¨

iab lr dxicw dligza gipny ink `ed ixd xifgnde dpey`xd
.zaya dxikd

z iax lr zwlegd dhiy d`ian `xnbd:i`céaø ,énà éaø øîà̈©©¦©¦©¦
ãáòc éàãz,ok dxedy ,xnelk ,[dyry-]ãáòc àeä déîøâì- §©§¨©§©§¥§¨©

.ezenk dkld oi`e ef drca `ed cigi xnelk ,dyr envrléëä àlà¤¨¨¦
[jk-]ò÷ø÷ éab ìò dçépä eléôà ,ïðçBé éaø øîà àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨¨©©¦¨¨£¦¦¦¨©©¥©§©

e ,dpey`xd diidyd dlha `løzeî.dxifgdl ¨
:dfa ewlgpy mitqep mi`xen` d`ian `xnbdda éâéìtewlgp - §¦¦¨

df oipraéaøc déîMî ,eäééåøúå .äãeäé øa ìàeîL áøå éîéc áø©¦¦§©§¥©§¨§©§©§¦§¥§©¦
éøîà øæòìà,xnelk ,xfrl` iax mya mdixac exn` mdipye - ¤§¨¨¨§¦

.xfrl` iax xn` dn ewlgpyãç[mdn cg`-]øîàyk wxïãBò ©¨©¨
øzeî Bãéamgipd m` la` ,oxifgdløeñà ò÷ø÷ éab ìò.mxifgdl §¨¨©©¥©§©¨

øîà ãçåelit`øzeî énð ò÷ø÷ éab ìò ïçépä.oxifgdl §©¨©¦¦¨©©¥©§©©¦¨
:dxfgd xzida sqep i`pz d`ian `xnbddéîMî äi÷æç øîà̈©¦§¦¨¦§¥

úøîàc àä ,ééaàcay zxn`y dn ±øzeî Bãéa ïãBòz` xifgdl §©©¥¨§¨§©¨§¨¨
,dxikd iab lr zexicwdïøîà àì,dl` mixac exn`p `l ±àlà Ÿ£©¨¤¨

køéæçäì BzòcLoxifgdl ezrc dzid dxikd lrn olhpy dryay - ¤©§§©£¦
.dilrìáàm`,øéæçäì Bzòc ïéàz` lhpy drya m` ,xnelk £¨¥©§§©£¦

`l` ,dilr oxifgdl `ly zpn lr olhp dxikd lrn zexicwd
,oxifgdl jlnp okn xg`lyøeñàozepk dfy itl ,oxifgdl ¨

:`xnbd zwiicn .zaya dxikd lr dligzklììkîixacn rnyn ± ¦§¨
,iia`ò÷ø÷ éab ìòc,rwxw iab lr ogipd xak m`y -ét ìò óà §©©¥©§©©©¦

Ldzid dxikd lrn oxiqdy dryaøéæçäì Bzòc,dilr oze`øeñà ¤©§§©£¦¨
.dpey`xd diidyd dlha xaky itl ,oxifgdl

:iia` ixaca xg` gqep d`ian `xnbdéøîàc àkéàexn`y yi - ¦¨§¨§¦
,zxg` oeyla ef drenyúøîàc àä ,ééaàc déîMî äi÷æç øîà̈©¦§¦¨¦§¥§©©¥¨§¨§©

ogipd m`yøeñà ò÷ø÷ éab ìò,oxifgdlàlà ïøîà àìkïéàL ©©¥©§©¨Ÿ£©¨¤¨¤¥
øéæçäì Bzòcezrc dzid `l dxikd iab lrn olhpy dryay - ©§§©£¦

.dilr oze` xifgdlìáàdzid m`,øéæçäì Bzòcogipdy it lr s` £¨©§§©£¦
rwxw iab lrøzeî.oxifgdl:`xnbd zwiicnììkîixacn rnyn ± ¨¦§¨

,iia`øéæçäì Bzòc ïéàL ét ìò óà ,Bãéa ïãBòaLdryay ± ¤§¨§¨©©¦¤¥©§§©£¦
,oxifgdl ezrc dzid `l dxikd on oxiqdyøzeî`le oxifgdl ¨

.dpey`xd diidyd dlha
:dxfg oipra mipiipr dnka zwtzqn `xnbdéòa[wtzqp-]éaø ¨¥©¦

,äéîøé`l` rwxw iab lr zexicwd z` gipd `l m`,ìwna ïàìz ¦§§¨§¨¨©©¥
eäîm` oke .oicd.eäî ,ähî éab ìò ïçépäogipd `ly oeik m`d ©¦¦¨©©¥¦¨©

oeik `ny e` .oxifgdl xzene ecia ocerk aygp df ixd rwxw iab lr
.oxifgdl xeq`e rwxw iab lr ogipd eli`k df ixd ecin ogipdy

,íçéîì íçénî ïðét ,éMà áø éòaz` xiqdy xg`l m` ,xnelk ¨¥©©¦¦¨¦¥¨§¥¨

,xg` mginl df mginay mind z` dxir ,dxikd iab lrn mgind
eäîlr mind ea migpeny ipyd mgind z` gipdl xzen m`d .oicd ©

en eid xak el` mine li`ed dtexbd dxikd iabdxikd iab lr migp
z` xiardy oeik `ny e` ,dxfg `l` dycg diidy ef oi` ok m`e
eiykr mgipny dne ,zncewd diidyd dlha xak xg` mginl mind

:`xnbd dwiqn .xeq`e dycg diidy enk df ixd dxikd lre÷éz- ¥
.ehytp `ly ,wtqa dl` zel`y ecnri

äðùî
diidy oiprl dxikd ly mipicd ex`azp zncewd dpynay ixg`
megn xzei ax mnegy gteke xepz ipica epzpyn weqrz ,dxfge

:dxikdøepzs` okle ,dxikd megn ax eneg -L÷a eäe÷éqäL± ©¤¦¦§©
,d`eazd mr mixvwpd ,milayd zeapfàááâáeywd zix`y ± ¦§¨¨

mewn lkn ,envr ipta hwlpe dcya x`ypdïzé àìliyaze oing Ÿ¦¥
BëBzî ïéa,xepzd jezl -,åéab ìòî ïéaeze` ewiqd m` oky lke ¥¦¥¥©©¨

.mivrae ztba
çtek`l` ea oi`y `l` ,dxikl dnecd leyial ieyrd xepz ± ¨

xzeie xepzd megn zegt eneg jk jezne ,zg` dxicw zzity mewn
,dxikd megníééøékk äæ éøä ,àááâáe L÷a eäe÷éqäLepic-] ¤¦¦§©¦§¨¨£¥¤©¦©¦

oickedewiqd m`e .liyaz ekezl zzl xzene ,[dxik,íéöòáe úôâa§¤¤§¥¦
,øepzk àeä éøä.liyaz ekezl zzl xeq`e £¥©©

àøîâ
:dpyna epipy .xepzd lv` dxicw jenql xzen m` dpc `xnbd

eäe÷éqäL øepz'.'eiab lrn oia ekezn oia ozi `l `aabae ywaøáñ ©¤¦¦¨©
øîéîì óñBé áøepipyy dny ,xnel sqei ax ly ezrca dlr ± ©¥§¥©

n oia ozi `l' xepza dpyna,'BëBzeyexit,Lnî BëBz,xnelk ©¨
n oiae' epipyy dne .xepzd jezl dxicw zzl xeq`y,'åéab ìò©©¨

eyexit,Lnî åéab ìòzty iab lr dxicw zzl xeq`y xnelk ©©¨©¨
,xepza mixeq` el` mipte` wxy ,wiicl yi jk jezne .xepzdìáà£¨

CBîñì,uegan xepzd otecl dxicwéîc øétL,ok zeyrl xzen ± ¦§©¦¨¥
.dxikd otecl jenql xzeny enk

:jenql xeq`y dpynd on giken iia`déáéúéà[el dywd-]ééaà ¥¦¥©©¥
,dpyna epipy ,sqei axlàeä éøä àááâáe L÷a eäe÷éqäL çtek¨¤¦¦§©¦§¨¨£¥

øeñàå ,øepzk àeä éøä íéöòáe úôâa .íééøékk,oick epic xnelk ©¦©¦§¤¤§¥¦£¥©©§¨
dpynd dkxvedy jkne .xeq`y dpynd ly `yixa x`azpy xepz

,wiicl yi ,xepzd oicl gtekd oic zeeydlàäepic did m` la` ± ¨
äøékk,mivre ztba dwqedyéøL:`xnbd zxxan .xzen did ± ©¦¨¨¦

ïðé÷ñò éàîa,dpynd zwqer ote` dfi`a ±àîéìéàxn`p m` ± §©¨§¦©¦¥¨
dxicw zpizp oipra zwqer `idyåéab ìò,ynn gtekd lyéàîáe ©©¨§©

.epnn zxacn dpyndy gtekd avn edn ,xnelk ,dxq` dnae ±
àîéìéàxaecny xn`p m` ±,íeè÷å óeøb BðéàLkrecn dyw ¦¥¨§¤¥¨§¨

,xepz oicl eze` zeeydl dpynd dkxvedàlà[ike-]dðéà ék äøék ¤¨¦¨¦¥¨
[dpi`yk-]éøL éî åéab ìò äîeè÷e äôeøbzzl xzen m`d ± §¨§¨©©¨¦¨¦

xeq` dtexb dpi`y dxik mby xexa ixd ,xnelk .dab lr dxicw
lirl epipyy enk ,dab lr dxicw zzl(:el)dkxved recn ok m`e ,

dxikk epic m` mby xg`n ,xepzl gtekd oic z` zeeydl dpynd
.xeq`åàì àlàxzen m` oipra zwqer dpynd [i`ce `l`-]CBîñì ¤¨¨¦§

,gtekd otec lv` dxicwéðz÷å[epipye-]øéñàå ,'øepzk àeä éøä' §¨¨¥£¥©©©£¦
dpynd dzeeydy jkn gken ixd .jenql xeq` gtekl mb okle ±

.xeq` xepzd lv` jenql mby ,xepzl gtek
:dgkedd z` dgec dad` xa `c` axøa àãà áø øîà,äáäà ¨©©£¨©©£¨

oiprle minehwe mitexb mpi`y xepze gteka zwqer dpi` dpynd
`l` ,dkinqàëä,dpynaäôeøb øepúå ,íeè÷å óeøb çteëa ¨¨§¨¨§¨§©§¨

ïðé÷ñò äîeè÷ejke .ynn eiab lr dgpd oiprle ,[miwqer epgp`-] §¨¨§¦©
mivre ztba edewiqdy gtek ,dpynd yexit `ed,øepzk àeä éøä£¥©©

,øeñà åéab ìò ,íeè÷å óeøâc áb ìò óàcdtixb oi`y myky §©©©§¨§¨©©¨¨
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קלח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc zay(oey`x meil)

'åâå úçL úãøî eäòãtoecip mc`d didi xy`k - 'xtk iz`vn §¨¥¥¤¤©©¨¨¦Ÿ¤
,exyei cibdl ,aeh eilr uilnd j`ln `vni m` ,dlrn ly oic ziaa¨¥
eilr micnlnd mik`ln sl` jezn cg` `ed dfd j`lnd m` s`
l`e eze` dct ,uilnd j`lnd l` xn`ie ,d"awd eze` opgi ,daeg

.eytp oeict ick iz`vn zekf eilr zcnily zekfa ik ,zgyl cxiéaø©¦
úBàî òLz eléôà ,øîBà éìéìbä éñBé éaø ìL Bða øæòéìà¡¦¤¤§¤©¦¥©§¦¦¥£¦§©¥

,úeëæì ãçàå ,äáBçì Càìî BúBàa äòLúå íéòLúåelit` ,xnelk §¦§¦§¦§¨§©§¨§¨§¤¨¦§
,zeaeg dryze miryze ze`n ryz mc`d lr cirn j`ln eze`y
mik`ln sl`n cg` `ed j`ln eze`y s`e] cala zg` zekfe
daeg eilr micirn mik`lnd x`ye ,mc`d iyrn lr micirnd

,[calaìBvéð,dcigid zekfd gkn,'óìà épî ãçà õéìî' øîàpL ¦¤¤¡©¥¦¤¨¦¦¨¤
,ezecrn sl`n cg` wlg wx `id df j`ln ly ezvilny epiide

.daegl cirn miwlgd x`ye
`xnbd ,ozcil zrya zezn miyp zexiar yly lry dpyna epipy

:dfa zwelgn da epipyy `ziixa d`ianìL ìò ,ïðaø eðzL ¨©¨¨©¨Ÿ
úBøéáòepzpyna zehxetndúBúî íéLðy drya.úBãìBédrc £¥¨¦¥§
:zwleg,øîBà øæòìà éaø,el` zexiar yly lrúBãìé úBúî íéLð ©¦¤§¨¨¥¨¦¥§¨

:ztqep drc .ozcil zrya wx `le ,[ozexirva±],øîBà àçà éaø©¦£¨¥
,ozexirva zezn miypdúBñaënL ïBòaa miklkelnd micbaúàBö ©£¤§©§©

,úaMa ,íäéða:ztqep drc .'oaln' zk`ln lr zexaereLéå §¥¤©©¨§¥
íéøîBàzeyprp miypdyLãBwä ïBøàì ïéøBwL ìòzqpkd ziaay §¦©¤¦©£©¤
'àðøà'jka mifane ,'ycewd oex`' `le ,[mzq oex`l mi`xewy myk] ©§¨

.oex`a zgpend dxezd z`

ze`xewy zngn zezn miypdy ,`ziixaa mixne` yid zrc ab`
:dnec oipra `ziixa `xnbd d`ian ,'`px`' ycewd oex`l,àéðz©§¨

úBöøàä énò íéøác éðL ïBòa ,øîBà øæòìà ïa ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¤¤§¨¨¥©£§¥§¨¦©¥¨£¨
íéúî,mzexirvaïéøBwL ìòå ,'àðøà' LãBwä ïBøàì ïéøBwL ìò ¥¦©¤¦©£©¤©§¨§©¤¦

úñðkä úéáìiefia oeyla'íò úéa'`le ,lkd ea mivawzny zia ± §¥©§¤¤¥¨
.zqpkd zia el mi`xew

e minkg da ewlgpy `ziixa d`aed lirlyly m`d ,xfrl` iax
,dcild zrya miypd zzinl zenxeb dpyna zehxetnd zexiard
oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbd .ozexirva ozzinl minxeby e`

:dfìL ,øîBà éñBé éaø ,àéðzäMàa eàøáð äúéî é÷ãa äL± ©§¨©¦¥¥§Ÿ¨¦§¥¦¨¦§§¨¦¨
`vni m`y ,dpkq zrya dy`d z` oda miwceay yi zepeer dyly

.zenz mdn cg` dadì éøîàå,iqei iax xn` jky exn`y yie ± §¨§¦¨
ìLäúéî é÷ác äLdzzin miaxwne miwacnd yi zepeer dyly ± §Ÿ¨¦§¥¦¨

,zepeerd zyly od el`e ,dpnf mcew.øpä ú÷ìãäå älçå äcð¦¨§©¨§©§¨©©¥
:`xnbd zx`anàãçepiid 'dzin iwac' gqepd ±,øæòìà éaøk £¨§©¦¤§¨¨

,zecli zezn el` zepeer zngny xn`yàãçåiwca' gqepde ± ©£¨
epiid 'dzinïðaøk`ziixaa `nw `pze ,epzpyna `pzd] minkgk ± §©¨¨

.[dcil] dpkqd zrya dzinl zenxeb el` zepeery mixne`d [lirl
d`ian `xnbd ,mzexirva ux`d inr zzin zaiq xkfed lirl

:jkl ztqep daiq da fnexny `ziixaìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,àéðz©§¨©¨¦§¤©§¦¥
,Lc÷ä úBëìä ,øîBàzekldeéôeb ïä ïä ,úBøNòîe úBîeøz± ¥¦§¤§¥§©©§¥¥¥

ixwir,äøBú¨
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המשך ביקור למס' שבת ליום רקשון עמ' ק

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc zay(ipy meil)

óàdòîBLeit z` lapny exiag÷úBLåjka yprp ,ecia zegnln ©¥©§¥
,xacd xewne .mpdib el miwinrnyøîàpL,weqtd jynda'ä íeòæ' ¤¤¡©§

'íL ìtéeixac rneye eit lapnd lv` okeyd ,'d ly merf `ed in ± ¦¨¨
,yper eze`a yprpe ,wzeye rneyd lr mb 'd mrefy ixd ,wzeye

.mpdiba 'my ltep'y
äøéáòì Bîöò ÷øîîä ìk ,àéòLBà áø øîàx`yn eail dptn ± ¨©©©§¨¨©§¨¥©§©£¥¨

,zexiara weqrl miweqirBa ïéàöBé ïéòöôe úBøeaç.[eteb lr-] ©§¨¦§¦
,xacd xewneøîàpL(l k ilyn),'òøa ÷eøîz òöt úBøaç',xnelk ¤¤¡©©ª¤©©§§¨

rx zeyrl envr wxnnd lr mi`a mirvte zexeagax jiynn .
,`irye`ãBò àìå,mirvte zexeaga yprpy jka ic `le ±àlà §Ÿ¤¨

ïBcpLyprpy ±ï÷Bøãäa,xacd xewne .ohad ilega ±øîàpL ¤¦§©§¨¤¤¡©
aezkd jynda.'ïèá éøãç úBkîe'©©§¥¨¤

äøéáòì ïîéñ ,÷çöé øa ïîçð áø øîà,zepf `hg ±.ï÷Bøãä,xnelk ¨©©©§¨©¦§¨¦¨©£¥¨©§¨
.zepfa `hgy `ed oniq owexcda dweld

`xnbd d`ian ,owexcda yprp zepf zxiar xaerdy xn`pd ab`
:ef dlgna zwqerd `ziixaìL ,ïðaø eðzìL ,ïä ï÷Bøãä éðéî äL ¨©¨¨§Ÿ¨¦¥©§¨¥¤

äøéáò,zepf zxiar lr yperk `ayk ±äáò.getpe dywzn exya ± £¥¨¨¤
áòø ìLå,arx zngn mxbpde ±çeôz,exya lrn gtpzn exer ± §¤¨¨¨©

.exyal exer oia min `lnzneíéôLk ìLåmityk zngn `ade ± §¤§¨¦
,mc`l el eyry÷c.yegke wc dyrp exya ± ©

:owexcda elgy mi`xen`a miyrn dnk d`ian `xnbdìàeîL§¥
déa Lç ïèwä,owexcda dlg ±øîà,d"awd iptl l`enyìL BðBaø ©¨¨¨¥¨©¦¤

ñéôî éî ,íìBòilr `a `ly ricedle oigadl lxeb lihn in ± ¨¦¥¦
zngn izilgy frl ilr `ivedl e`eai `lde ,dxiar awr ilegd

ef dlitz gekne .izxary dxiaréqzéà.`txzd ± ¦©¥
:sqep dyrndéa Lç ééaà.owexcda dlg -déa àðòãé ,àáø øîà ©©¥¨¥¨©¨¨¨©§¨¥

éðîçða,iia`a ip` xikn ±déLôð ïétëîc,envr z` airxny ± §©§¨¦§©§¦©§¥

.dxiar xary zngn dlgy ecygl oi`e ,dlg ok zngne
:`xnbd zxtqndéa Lç àáø:`xnbd ddnz .owexcda dlg -àäå ¨¨¨¥§¨
øîàc àeä àáø,[eiawp xverd zepba] xn` envr `ax ixde -éLéôð ¨¨§¨©§¦¦

ïôë éçéôpî øã÷ éìéè÷,mdiawp exvry zngn miznd md miax ± §¦¥¥¨¦§¦¥¨¨
cvik ,denzl `xnbd zpeeke .arxn mdl mxbpy owexcda mizndn
oitknc ipngpa dia `prci' xn`y oeik `lde ,owexcda `ax dlgp
`ed i`ceae ,envr airxn iia`y dn eipira rx didy ixd 'diytp
zxivrn oke .dlg ok zngny xnel xyt` i`e ,jka xdfp envr
,xen`d xn`na jk lr xidfd envr `ed ixdy ,xdfp i`cea miawp
icil `a cvik denz ok m`e ,ezlgn zelzl oi` jka mb ok m`e

.owexcd
:`xnbd zayiin,miawpd zedydl `ly `ax xidfdy s`éðàL̈¦

àáø,envrdéçøBk ìòa déðcéòa ïðaø déì éñðàcmicinlzdy ± ¨¨§¨§¦¥©¨¨§¦§¥§©§¥
lki `ly ,eiawp zedydl edeqp` ,eiptl cenll zr mdl reawd

.owexcda dlgp jk jezne ,eikxv zeyrl ick mcnlln wiqtdl
zngn ze`ad zetqep zelgn zhxtnd `ziixa d`ian `xnbd

:zenieqn zexiaräøéáòì ïîéñ .ïä ïéðîéñ äòaøà ,ïðaø eðzly ¨©¨¨©§¨¨¦¨¦¥¦¨©£¥¨
zlgn `id ,zepf,ï÷Bøãä,zepfa `hgy `ed oniq owexcda dlegdy ©§¨

.lirl x`eank ,owexcda yprp zepfa `hegdy oeikúàðNì ïîéñ¦¨§¦§©
,ípçzlgn `idïB÷øé.eipt miwixeny ±çeøä úeqâì ïîéñ,[de`b±] ¦¨¥¨¦¨§©¨©

úeiðò,ecenlz lr xfgle eizeax ynyl hrnn d`bzndy ,dxeza £¦
.ecia miiwzn ecenlz oi` jkitleìì ïîéñäøkñà ,òøä ïBLileg ± ¦¨§¨¨¨©§¨¨

yprp rxd oeyl oeera `hegdy ,oexba xnebe miirna ligznd
.dxkq`a

`xnbd ,rxd oeyl zngn d`a dxkq`y epipy zncewd `ziixaa
:dfa zwelgn d`ian,íìBòì äàa äøkñà ,ïðaø eðz̈©¨¨©§¨¨¨¨¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc zay(ipy meil)

y el` miyp` d`x ,epalíìBò éiç ïéçépîd`iand ,dxezd cenil ± ©¦¦©¥¨
,igvp mler `edy `ad mlerd iigläòL éiça ïé÷ñBòåikxva ± §§¦§©¥¨¨

.cala dry iigl mikxvpy ,mdizepefnïéðúBpL íB÷î ìkiax ¨¨¤§¦
z` epae oernyïäéðéò,dcitwaóøLð ãiî.mzcitw zngnúa äúöé ¥¥¤¦¨¦§¨¨§¨©

ìB÷minyd on,íäì äøîàåm`dáéøçäìz`íúàöé éîìBò §¨§¨¨¤§©£¦¨¦§¨¤
e ekl ,dxrndnìeæà øeãä .íëúøòîì eøæéç,dxrnl eklde exfg ± ¦§¦§¨©§¤¨¨

àzL éçøé øñéøz eáéúéà,dpyd iyceg xyr mipy da eayi ±éøîà ¦¦§¥©©§¥©¨¨§¦
,mnvrl exn` ±,Lãç øNò íéðL ,ípäéâa íéòLø ètLîoeike ¦§©§¨¦§¥¦Ÿ§¥¨¨Ÿ¤

ok`e ,jka epxtkzp df onf epayiyìB÷ úa äúöéminyd on,äøîàå ¨§¨©§¨§¨
e÷ôð .'íëúøònî eàö'iiga miwqerd miyp` e`x aeye ,e`vi - §¦§¨©§¤§¨

,mzqpxt jxevl dryéçî äåäc àëéä ìkdkn didy mewn lka ± ¨¥¨©£¨¨¥
øæòìà éaø,eipir z` ea ozep didy ici lréqî äåä`txn did ± ©¦¤§¨¨£¨©¥

Bì øîà .ïBòîL éaø,epal oerny iaxíìBòì éc ,éðamiwqer eidiy ©¦¦§¨©§¦©¨¨
dxezaäzàå éðàlr cer citwi `ly eal l` xaic ,xnelk ,cala £¦¨¨¨

mikled mcera .dxezdn milhae mzk`lnl miwqerd l`xyiéãäa©£¥
àúaL éìòîc àéðt,zay zqipka axr zeptl ±àáñ àeää eæç ©§¨§©£¥©§¨£©¨¨

àqà éðàcî éøz èé÷ð äåäczeliag izy eicia fge`d owf e`x ± ©£¨¨¦§¥©¨¥©¨
,zaya mda gixdl ,miqcdèéäøåonfa ,uxe ±eøîà ,úBLîMä ïéa §¨¦¥©§¨¨§

déì,[owfl-]éðäel` miqcd ±,eäì øîà .Cì änìmda gixdl ¥¨¥¨¨¨¨©§
.úaL ãBáëì,edel`yãça Cì ébñéúådliaga jl ic oi` recn ± ¦§©¨§¦§¥¨§©

,mdl aiyd .zg`ãçzg` dliag ±ãâðkxen`d(g k zeny)øBëæ'z` ©§¤¤¨¤
,'FWCwl zAXd mFiãâðk ãçåxen`d(ai d mixac)øBîL'mFi z` ©©¨§©§§©§¤¤¨¤

.'FWCwl zAXddéì øîàoerny iaxdéøáì,epal -éæç[d`x±] ©©¨§©§¨©¥¦§¥£¥
eäéézòc áéúé ,ìàøNé ìò úBöî ïéáéáç änk.mzrc dgp ± ©¨£¦¦¦§©¦§¨¥§¦©§©§

:`xnbd dkiynndéðúç øéàé ïa ñçðt éaø òîLiax ly epzg±] ¨©©¦¦§¨¤¨¦©§¥
,ezial ekxca `vnp oerny iaxy ,[oernydétàì ÷ôðe`vie ± §©§©¥

,ez`xwléáì déìéiòäéðázial oerny iax z` qgpt iax qipkd ± ©§¥§¥¨¥
,ugxndéøà à÷ äåädéøNéáì déì Cwilgne owzn qgpt iax did ± £¨¨¨¦¥§¦§¥

,jka wqer ecera ,ugxnd ziaa oerny iax ly exya z`äåäc éæç£¦©£¨
déôeâa éìét déaiax ly exyaa miwcq yiy qgpt iax d`x ± ¥¦¥§¥

,ea ayiy legd zngn oernydéðéò úòîc eøúð à÷å éëa à÷ äåä£¨¨¨¥§¨¨§¦§©¥¥
déì àçeöî÷åzeltep eide ,jka ed`xy lr dkea qgpt iax did ± §¨§©§¨¥

el zeai`kne ,oerny iax ly exyaay miwcqd jezl eipir zernc
,mzegiln zngndéì øîà,oerny iaxl qgpt iaxéúéàøL éì éBàE ¨©¥¦¤§¦¦

déì øîà .Cëa,daxc` ,oerny iaxéøLà,Cëa éðúéàøL E §¨¨©¥©§¤¤§¦©¦§¨
,Cëa éðúéàø àì àìîìéàLdxrna ayei iziidy ilel ,xnelk ¤¦§¨¥Ÿ§¦©¦§¨

,xrv jezn dxeza wqereCk éa úàöî àìznkg ia z`vn `l ± Ÿ¨¨¨¦¨
iax ly ezelcb z` `xnbd zx`an .dxrna iznkgdy dxezd

,dxrna cenild xg`l dxeza oernyàøwéòîcdidy mcewy ± §¥¦¨¨
,dxrnaéL÷î äåä ékdywn didyk ±,àéLe÷ éçBé ïa ïBòîL éaø ¦£¨©§¥©¦¦§¤©§¨

déì ÷øôî äåä[el uxzn did-]é÷eøét øñéøz øéàé ïa ñçðt éaø £¨§¨¥¥©¦¦§¨¤¨¦§¥©¥¥
,mivexiz xyr mipy ±óBqìdpy dxyr yly ecenil xg`l ± ©

,dxrnadéì ÷øôî äåä ,àéLe÷ øéàé ïa ñçðt éaø éL÷î äåä ék¦£¨©§¥©¦¦§¨¤¨¦§¨£¨§¨¥¥
.é÷eøét äòaøàå ïéøNò éçBé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤©¤§¦§©§¨¨¥¥

:`xnbd dkiynnøîà,oerny iaxàqéð Léçøúéàå ìéàBäizlvipy ¨©¦§¦§§¦¦¨
in,inex zekln icàúléî ïéwúà ìéæéàxac miaxl owz`e jl` ± ¥¦£©¥¦§¨

ybtpy xg`l ,mky xirl e`eaa epia` awri bdpy enk ,oewiz jixvd
,eicin lvipe ,oal zian ezxfga eiyr mráéúëc(gi bl ziy`xa)àáiå' ¦§¦©¨Ÿ

íìL á÷òé,'mx` oCRn F`aA orpM ux`A xW` mkW xir,áø øîàå ©£Ÿ¨¥¦§¤£¤§¤¤§©©§Ÿ¦©©£¨§¨©©
`edyk ,mkyl awri `ay cnln aezkd,Bôeâa íìL`txzpy ¨¥§

,ezrilvn,BðBîîa íìLglyy oexecd zngn epenn xqgp `ly ¨¥§¨
,eiyrl,BúøBúa íìL.jxcd gxeh zngn ecenlz gky `ly ¨¥§¨

aezkd jiynne,'øéòä éðt úà ïçiå','ogie' yexita mi`xen` ewlgpe ©¦©¤§¥¨¦
,mky xirl awri owiz dpwz efi`eíäì ïwéz òaèî ,áø øîàipal ¨©©©§¥©¦¥¨¤

.'og' oeyla 'ogie' aezkd yxtzne ,xirdíé÷ååL ,øîà ìàeîLe ¥§¥¨©§¨¦
,íäì ïwéz.'dipg' oeyla 'ogie' aezkd yxtzne,øîà ïðçBé éaøå ¦¥¨¤§©¦¨¨¨©

,íäì ïwéz úBàöçøîdyrpky ixd .'og' oeyln 'ogie' yxtzne ¤§£¨¦¥¨¤¥
.miaxl xac owzl jixv ,qp mc`løîà,xird ipal oerny iaxàkéà ¨©¦¨

éðewúì éòác àúléî.oewiz jixvd xac o`k yi m`d ±,déì eøîà ¦§¨§¨¥§©¥¨§¥
déa úéàc àzëec àkéàea yiy mewn yi ±äàîeè ÷ôñ,zn ly ¦¨§¨§¦¥§¥§¨
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המשך ביקור למס' שבת ליום שני עמ' ב



קלט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc zay(oey`x meil)

éø÷z ìà ,'íëéáéà eäìëàåweqta,'älça' àlà ,'äìäa',xnelk ©£¨ªŸ§¥¤©¦§¥¤¨¨¤¨©©¨
mzqpky dn epiide ,mkilry dnn izxqgd dlg zyxtd i` oeeray
oke .oefnd ixrya zglzyn dx`n ok zngne ,mkizexve`a xak
z` milke` mdiaie`e mirxf mirxefy jka miyprpy weqta xn`p

.mdn gnevdïéðúBð íàå,odkl dlgøîàpL ,ïéëøaúî(l cn l`wfgi) §¦§¦¦§¨§¦¤¤¡©
.'Eúéa ìà äëøa çéðäì ,ïäkì eðzz íëéúBñøò úéLàø[å]'§¥¦£¦¥¤¦§©Ÿ¥§¨¦©§¨¨¤¥¤

:`ziixad dkiynnïéøöòð íéîL ,úBøNòîe úBîeøz ìehéa ïBòa©£¦§©©§¨©¦¤¡¨¦
,øèîe ìè ãéøBälî,d`eazd zgnev oi`eeok zngnäåä ø÷Biä ¦§¦©¨¨©¤Ÿ¤

,xweia zxknp ,z`vnpd d`eazd hrny ,mleraãáà øëOäå± §©¨¨¨¥
,mdn rpnp d`eaz zxiknn mc` ipa mixkzyny geixdeejk jezn

à éða,ïéòébî ïéàå ïúñðøt øçà ïéöø íã.dqpxt mdl oi`y ,xnelk §¥¨¨¨¦©©©§¨¨¨§¥©¦¦
,mixacd xewneøîàpL(hi ck aei`),âìL éîéî eìæâé íç íâ äiö' ¤¤¡©¦¨©Ÿ¦§§¥¥¤¤

.'eàèç ìBàL:`xnbd zxxanòîLî éàîweqtdn rnyn cvik ± §¨¨©©§©
:`xnbd daiyn .mixen`d mixacl xewnd,ìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥

íëúà éúéevL íéøác ìéáLa[ieeiv oeyla yxtzn 'div'y]úBîéa ¦§¦§¨¦¤¦¦¦¤§¤¦
änçäzenexz zevn epiide ,d`eazd ztiq` onf `edy ['mg mb'] ©©¨Ÿ

,zexyrne,íéîLbä úBîéa âìL éîéî íkî eìæâé ,íúéNò àìå§Ÿ£¦¤¦§§¦¤¥¥¤¤¦©§¨¦
.dqpxt oi`e ,ca` xkyde deed xweid ,zxeva yiyke

:`ziixad dkiynnïéðúBð íàå,zexyrne zenexz,ïéëøaúî §¦§¦¦§¨§¦

øîàpL(i b ik`ln)óøè éäéå ,øöBàä úéa ìà øNònä ìk úà eàéáä' ¤¤¡©¨¦¤¨©©£¥¤¥¨¨¦¦¤¤
úà íëì çzôà àì íà ,úBàáö 'ä øîà úàæa àð éðeðçáe ,éúéáa§¥¦§¨¦¨¨Ÿ¨©§¨¦Ÿ¤§©¨¤¥

.'éã éìa ãò äëøa íëì éú÷éøäå íéîMä úBaøà:`xnbd zxxan £ª©¨©¦©£¦Ÿ¦¨¤§¨¨©§¦¨
éàîdpeekd.'éã éìa ãò':`xnbd daiynøîà (áø) øa éîø øîà ©©§¦¨¨©¨¦©©¨©
,áø,dkxa jk lk mkl oz`'éc' øîBlî íëéúBúôN eìáiL ãòaexn ©©¤¦§¦§¥¤¦©¨

.daehd
:`ziixad dkiynnéàáBbä ,ìæb ïBòa[xedh abg oin-]äìBòdlkne ©£¨¥©©¤

,d`eazd z`eok zngnäåBä áòøä,mleraøNa íéìëBà íãà éðae ¨¨¨¤§¥¨¨§¦§©
ïäéúBðáe ïäéða,mixacd xewne .mpearx hiwydløîàpL(` c qenr) §¥¤§¥¤¤¤¡©

íélc úB÷Lòä ,ïBøîL øäa øLà ïLaä úBøt äfä øácä eòîL'¦§©¨¨©¤¨©¨¨£¤§©Ÿ§¨Ÿ§©¦
íéðBéáà úBööøä,weqtd yexite ,'dYWpe d`iad mdipc`l zxn`d ¨Ÿ§¤§¦¨Ÿ§Ÿ©£Ÿ¥¤¨¦¨§¦§¤

oexneyay mixyd iyp mdy 'oyad zext' ipf`a rinyn `iapdy
zerexd zextl zeleyn ,lk aexn zepnye zebprzny zngny]
[zelfeb-] zewyerd ,[xya ze`ixae zepny ode ony drxna oyaa
.rtya zepefn mdl `iadl odilra z` zegixkn ,xnelk ,miipr
:mi`xen`d onfa eidy miypn 'oyad zext'l `nbec d`ian `xnbd

,àáø øîàepiid 'oyad zext'àæBçîc éLð éðä ïBâkly miypd ± ¨©¨¨§¨¥¨¥¦§¨
,laaay `fegn xird iayez
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המשך ביקור למס' שבת ליום רקשון עמ' ב "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc zay(oey`x meil)

'åâå úçL úãøî eäòãtoecip mc`d didi xy`k - 'xtk iz`vn §¨¥¥¤¤©©¨¨¦Ÿ¤
,exyei cibdl ,aeh eilr uilnd j`ln `vni m` ,dlrn ly oic ziaa¨¥
eilr micnlnd mik`ln sl` jezn cg` `ed dfd j`lnd m` s`
l`e eze` dct ,uilnd j`lnd l` xn`ie ,d"awd eze` opgi ,daeg

.eytp oeict ick iz`vn zekf eilr zcnily zekfa ik ,zgyl cxiéaø©¦
úBàî òLz eléôà ,øîBà éìéìbä éñBé éaø ìL Bða øæòéìà¡¦¤¤§¤©¦¥©§¦¦¥£¦§©¥

,úeëæì ãçàå ,äáBçì Càìî BúBàa äòLúå íéòLúåelit` ,xnelk §¦§¦§¦§¨§©§¨§¨§¤¨¦§
,zeaeg dryze miryze ze`n ryz mc`d lr cirn j`ln eze`y
mik`ln sl`n cg` `ed j`ln eze`y s`e] cala zg` zekfe
daeg eilr micirn mik`lnd x`ye ,mc`d iyrn lr micirnd

,[calaìBvéð,dcigid zekfd gkn,'óìà épî ãçà õéìî' øîàpL ¦¤¤¡©¥¦¤¨¦¦¨¤
,ezecrn sl`n cg` wlg wx `id df j`ln ly ezvilny epiide

.daegl cirn miwlgd x`ye
`xnbd ,ozcil zrya zezn miyp zexiar yly lry dpyna epipy

:dfa zwelgn da epipyy `ziixa d`ianìL ìò ,ïðaø eðzL ¨©¨¨©¨Ÿ
úBøéáòepzpyna zehxetndúBúî íéLðy drya.úBãìBédrc £¥¨¦¥§
:zwleg,øîBà øæòìà éaø,el` zexiar yly lrúBãìé úBúî íéLð ©¦¤§¨¨¥¨¦¥§¨

:ztqep drc .ozcil zrya wx `le ,[ozexirva±],øîBà àçà éaø©¦£¨¥
,ozexirva zezn miypdúBñaënL ïBòaa miklkelnd micbaúàBö ©£¤§©§©

,úaMa ,íäéða:ztqep drc .'oaln' zk`ln lr zexaereLéå §¥¤©©¨§¥
íéøîBàzeyprp miypdyLãBwä ïBøàì ïéøBwL ìòzqpkd ziaay §¦©¤¦©£©¤
'àðøà'jka mifane ,'ycewd oex`' `le ,[mzq oex`l mi`xewy myk] ©§¨

.oex`a zgpend dxezd z`

ze`xewy zngn zezn miypdy ,`ziixaa mixne` yid zrc ab`
:dnec oipra `ziixa `xnbd d`ian ,'`px`' ycewd oex`l,àéðz©§¨

úBöøàä énò íéøác éðL ïBòa ,øîBà øæòìà ïa ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¤¤§¨¨¥©£§¥§¨¦©¥¨£¨
íéúî,mzexirvaïéøBwL ìòå ,'àðøà' LãBwä ïBøàì ïéøBwL ìò ¥¦©¤¦©£©¤©§¨§©¤¦

úñðkä úéáìiefia oeyla'íò úéa'`le ,lkd ea mivawzny zia ± §¥©§¤¤¥¨
.zqpkd zia el mi`xew

e minkg da ewlgpy `ziixa d`aed lirlyly m`d ,xfrl` iax
,dcild zrya miypd zzinl zenxeb dpyna zehxetnd zexiard
oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbd .ozexirva ozzinl minxeby e`

:dfìL ,øîBà éñBé éaø ,àéðzäMàa eàøáð äúéî é÷ãa äL± ©§¨©¦¥¥§Ÿ¨¦§¥¦¨¦§§¨¦¨
`vni m`y ,dpkq zrya dy`d z` oda miwceay yi zepeer dyly

.zenz mdn cg` dadì éøîàå,iqei iax xn` jky exn`y yie ± §¨§¦¨
ìLäúéî é÷ác äLdzzin miaxwne miwacnd yi zepeer dyly ± §Ÿ¨¦§¥¦¨

,zepeerd zyly od el`e ,dpnf mcew.øpä ú÷ìãäå älçå äcð¦¨§©¨§©§¨©©¥
:`xnbd zx`anàãçepiid 'dzin iwac' gqepd ±,øæòìà éaøk £¨§©¦¤§¨¨

,zecli zezn el` zepeer zngny xn`yàãçåiwca' gqepde ± ©£¨
epiid 'dzinïðaøk`ziixaa `nw `pze ,epzpyna `pzd] minkgk ± §©¨¨

.[dcil] dpkqd zrya dzinl zenxeb el` zepeery mixne`d [lirl
d`ian `xnbd ,mzexirva ux`d inr zzin zaiq xkfed lirl

:jkl ztqep daiq da fnexny `ziixaìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,àéðz©§¨©¨¦§¤©§¦¥
,Lc÷ä úBëìä ,øîBàzekldeéôeb ïä ïä ,úBøNòîe úBîeøz± ¥¦§¤§¥§©©§¥¥¥

ixwir,äøBú¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc zay(ipy meil)

óàdòîBLeit z` lapny exiag÷úBLåjka yprp ,ecia zegnln ©¥©§¥
,xacd xewne .mpdib el miwinrnyøîàpL,weqtd jynda'ä íeòæ' ¤¤¡©§

'íL ìtéeixac rneye eit lapnd lv` okeyd ,'d ly merf `ed in ± ¦¨¨
,yper eze`a yprpe ,wzeye rneyd lr mb 'd mrefy ixd ,wzeye

.mpdiba 'my ltep'y
äøéáòì Bîöò ÷øîîä ìk ,àéòLBà áø øîàx`yn eail dptn ± ¨©©©§¨¨©§¨¥©§©£¥¨

,zexiara weqrl miweqirBa ïéàöBé ïéòöôe úBøeaç.[eteb lr-] ©§¨¦§¦
,xacd xewneøîàpL(l k ilyn),'òøa ÷eøîz òöt úBøaç',xnelk ¤¤¡©©ª¤©©§§¨

rx zeyrl envr wxnnd lr mi`a mirvte zexeagax jiynn .
,`irye`ãBò àìå,mirvte zexeaga yprpy jka ic `le ±àlà §Ÿ¤¨

ïBcpLyprpy ±ï÷Bøãäa,xacd xewne .ohad ilega ±øîàpL ¤¦§©§¨¤¤¡©
aezkd jynda.'ïèá éøãç úBkîe'©©§¥¨¤

äøéáòì ïîéñ ,÷çöé øa ïîçð áø øîà,zepf `hg ±.ï÷Bøãä,xnelk ¨©©©§¨©¦§¨¦¨©£¥¨©§¨
.zepfa `hgy `ed oniq owexcda dweld

`xnbd d`ian ,owexcda yprp zepf zxiar xaerdy xn`pd ab`
:ef dlgna zwqerd `ziixaìL ,ïðaø eðzìL ,ïä ï÷Bøãä éðéî äL ¨©¨¨§Ÿ¨¦¥©§¨¥¤

äøéáò,zepf zxiar lr yperk `ayk ±äáò.getpe dywzn exya ± £¥¨¨¤
áòø ìLå,arx zngn mxbpde ±çeôz,exya lrn gtpzn exer ± §¤¨¨¨©

.exyal exer oia min `lnzneíéôLk ìLåmityk zngn `ade ± §¤§¨¦
,mc`l el eyry÷c.yegke wc dyrp exya ± ©

:owexcda elgy mi`xen`a miyrn dnk d`ian `xnbdìàeîL§¥
déa Lç ïèwä,owexcda dlg ±øîà,d"awd iptl l`enyìL BðBaø ©¨¨¨¥¨©¦¤

ñéôî éî ,íìBòilr `a `ly ricedle oigadl lxeb lihn in ± ¨¦¥¦
zngn izilgy frl ilr `ivedl e`eai `lde ,dxiar awr ilegd

ef dlitz gekne .izxary dxiaréqzéà.`txzd ± ¦©¥
:sqep dyrndéa Lç ééaà.owexcda dlg -déa àðòãé ,àáø øîà ©©¥¨¥¨©¨¨¨©§¨¥

éðîçða,iia`a ip` xikn ±déLôð ïétëîc,envr z` airxny ± §©§¨¦§©§¦©§¥

.dxiar xary zngn dlgy ecygl oi`e ,dlg ok zngne
:`xnbd zxtqndéa Lç àáø:`xnbd ddnz .owexcda dlg -àäå ¨¨¨¥§¨
øîàc àeä àáø,[eiawp xverd zepba] xn` envr `ax ixde -éLéôð ¨¨§¨©§¦¦

ïôë éçéôpî øã÷ éìéè÷,mdiawp exvry zngn miznd md miax ± §¦¥¥¨¦§¦¥¨¨
cvik ,denzl `xnbd zpeeke .arxn mdl mxbpy owexcda mizndn
oitknc ipngpa dia `prci' xn`y oeik `lde ,owexcda `ax dlgp
`ed i`ceae ,envr airxn iia`y dn eipira rx didy ixd 'diytp
zxivrn oke .dlg ok zngny xnel xyt` i`e ,jka xdfp envr
,xen`d xn`na jk lr xidfd envr `ed ixdy ,xdfp i`cea miawp
icil `a cvik denz ok m`e ,ezlgn zelzl oi` jka mb ok m`e

.owexcd
:`xnbd zayiin,miawpd zedydl `ly `ax xidfdy s`éðàL̈¦

àáø,envrdéçøBk ìòa déðcéòa ïðaø déì éñðàcmicinlzdy ± ¨¨§¨§¦¥©¨¨§¦§¥§©§¥
lki `ly ,eiawp zedydl edeqp` ,eiptl cenll zr mdl reawd

.owexcda dlgp jk jezne ,eikxv zeyrl ick mcnlln wiqtdl
zngn ze`ad zetqep zelgn zhxtnd `ziixa d`ian `xnbd

:zenieqn zexiaräøéáòì ïîéñ .ïä ïéðîéñ äòaøà ,ïðaø eðzly ¨©¨¨©§¨¨¦¨¦¥¦¨©£¥¨
zlgn `id ,zepf,ï÷Bøãä,zepfa `hgy `ed oniq owexcda dlegdy ©§¨

.lirl x`eank ,owexcda yprp zepfa `hegdy oeikúàðNì ïîéñ¦¨§¦§©
,ípçzlgn `idïB÷øé.eipt miwixeny ±çeøä úeqâì ïîéñ,[de`b±] ¦¨¥¨¦¨§©¨©

úeiðò,ecenlz lr xfgle eizeax ynyl hrnn d`bzndy ,dxeza £¦
.ecia miiwzn ecenlz oi` jkitleìì ïîéñäøkñà ,òøä ïBLileg ± ¦¨§¨¨¨©§¨¨

yprp rxd oeyl oeera `hegdy ,oexba xnebe miirna ligznd
.dxkq`a

`xnbd ,rxd oeyl zngn d`a dxkq`y epipy zncewd `ziixaa
:dfa zwelgn d`ian,íìBòì äàa äøkñà ,ïðaø eðz̈©¨¨©§¨¨¨¨¨¨
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המשך ביקור למס' שבת ליום שני עמ' ק

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc zay(ipy meil)

y el` miyp` d`x ,epalíìBò éiç ïéçépîd`iand ,dxezd cenil ± ©¦¦©¥¨
,igvp mler `edy `ad mlerd iigläòL éiça ïé÷ñBòåikxva ± §§¦§©¥¨¨

.cala dry iigl mikxvpy ,mdizepefnïéðúBpL íB÷î ìkiax ¨¨¤§¦
z` epae oernyïäéðéò,dcitwaóøLð ãiî.mzcitw zngnúa äúöé ¥¥¤¦¨¦§¨¨§¨©

ìB÷minyd on,íäì äøîàåm`dáéøçäìz`íúàöé éîìBò §¨§¨¨¤§©£¦¨¦§¨¤
e ekl ,dxrndnìeæà øeãä .íëúøòîì eøæéç,dxrnl eklde exfg ± ¦§¦§¨©§¤¨¨

àzL éçøé øñéøz eáéúéà,dpyd iyceg xyr mipy da eayi ±éøîà ¦¦§¥©©§¥©¨¨§¦
,mnvrl exn` ±,Lãç øNò íéðL ,ípäéâa íéòLø ètLîoeike ¦§©§¨¦§¥¦Ÿ§¥¨¨Ÿ¤

ok`e ,jka epxtkzp df onf epayiyìB÷ úa äúöéminyd on,äøîàå ¨§¨©§¨§¨
e÷ôð .'íëúøònî eàö'iiga miwqerd miyp` e`x aeye ,e`vi - §¦§¨©§¤§¨

,mzqpxt jxevl dryéçî äåäc àëéä ìkdkn didy mewn lka ± ¨¥¨©£¨¨¥
øæòìà éaø,eipir z` ea ozep didy ici lréqî äåä`txn did ± ©¦¤§¨¨£¨©¥

Bì øîà .ïBòîL éaø,epal oerny iaxíìBòì éc ,éðamiwqer eidiy ©¦¦§¨©§¦©¨¨
dxezaäzàå éðàlr cer citwi `ly eal l` xaic ,xnelk ,cala £¦¨¨¨

mikled mcera .dxezdn milhae mzk`lnl miwqerd l`xyiéãäa©£¥
àúaL éìòîc àéðt,zay zqipka axr zeptl ±àáñ àeää eæç ©§¨§©£¥©§¨£©¨¨

àqà éðàcî éøz èé÷ð äåäczeliag izy eicia fge`d owf e`x ± ©£¨¨¦§¥©¨¥©¨
,zaya mda gixdl ,miqcdèéäøåonfa ,uxe ±eøîà ,úBLîMä ïéa §¨¦¥©§¨¨§

déì,[owfl-]éðäel` miqcd ±,eäì øîà .Cì änìmda gixdl ¥¨¥¨¨¨¨©§
.úaL ãBáëì,edel`yãça Cì ébñéúådliaga jl ic oi` recn ± ¦§©¨§¦§¥¨§©

,mdl aiyd .zg`ãçzg` dliag ±ãâðkxen`d(g k zeny)øBëæ'z` ©§¤¤¨¤
,'FWCwl zAXd mFiãâðk ãçåxen`d(ai d mixac)øBîL'mFi z` ©©¨§©§§©§¤¤¨¤

.'FWCwl zAXddéì øîàoerny iaxdéøáì,epal -éæç[d`x±] ©©¨§©§¨©¥¦§¥£¥
eäéézòc áéúé ,ìàøNé ìò úBöî ïéáéáç änk.mzrc dgp ± ©¨£¦¦¦§©¦§¨¥§¦©§©§

:`xnbd dkiynndéðúç øéàé ïa ñçðt éaø òîLiax ly epzg±] ¨©©¦¦§¨¤¨¦©§¥
,ezial ekxca `vnp oerny iaxy ,[oernydétàì ÷ôðe`vie ± §©§©¥

,ez`xwléáì déìéiòäéðázial oerny iax z` qgpt iax qipkd ± ©§¥§¥¨¥
,ugxndéøà à÷ äåädéøNéáì déì Cwilgne owzn qgpt iax did ± £¨¨¨¦¥§¦§¥

,jka wqer ecera ,ugxnd ziaa oerny iax ly exya z`äåäc éæç£¦©£¨
déôeâa éìét déaiax ly exyaa miwcq yiy qgpt iax d`x ± ¥¦¥§¥

,ea ayiy legd zngn oernydéðéò úòîc eøúð à÷å éëa à÷ äåä£¨¨¨¥§¨¨§¦§©¥¥
déì àçeöî÷åzeltep eide ,jka ed`xy lr dkea qgpt iax did ± §¨§©§¨¥

el zeai`kne ,oerny iax ly exyaay miwcqd jezl eipir zernc
,mzegiln zngndéì øîà,oerny iaxl qgpt iaxéúéàøL éì éBàE ¨©¥¦¤§¦¦

déì øîà .Cëa,daxc` ,oerny iaxéøLà,Cëa éðúéàøL E §¨¨©¥©§¤¤§¦©¦§¨
,Cëa éðúéàø àì àìîìéàLdxrna ayei iziidy ilel ,xnelk ¤¦§¨¥Ÿ§¦©¦§¨

,xrv jezn dxeza wqereCk éa úàöî àìznkg ia z`vn `l ± Ÿ¨¨¨¦¨
iax ly ezelcb z` `xnbd zx`an .dxrna iznkgdy dxezd

,dxrna cenild xg`l dxeza oernyàøwéòîcdidy mcewy ± §¥¦¨¨
,dxrnaéL÷î äåä ékdywn didyk ±,àéLe÷ éçBé ïa ïBòîL éaø ¦£¨©§¥©¦¦§¤©§¨

déì ÷øôî äåä[el uxzn did-]é÷eøét øñéøz øéàé ïa ñçðt éaø £¨§¨¥¥©¦¦§¨¤¨¦§¥©¥¥
,mivexiz xyr mipy ±óBqìdpy dxyr yly ecenil xg`l ± ©

,dxrnadéì ÷øôî äåä ,àéLe÷ øéàé ïa ñçðt éaø éL÷î äåä ék¦£¨©§¥©¦¦§¨¤¨¦§¨£¨§¨¥¥
.é÷eøét äòaøàå ïéøNò éçBé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤©¤§¦§©§¨¨¥¥

:`xnbd dkiynnøîà,oerny iaxàqéð Léçøúéàå ìéàBäizlvipy ¨©¦§¦§§¦¦¨
in,inex zekln icàúléî ïéwúà ìéæéàxac miaxl owz`e jl` ± ¥¦£©¥¦§¨

ybtpy xg`l ,mky xirl e`eaa epia` awri bdpy enk ,oewiz jixvd
,eicin lvipe ,oal zian ezxfga eiyr mráéúëc(gi bl ziy`xa)àáiå' ¦§¦©¨Ÿ

íìL á÷òé,'mx` oCRn F`aA orpM ux`A xW` mkW xir,áø øîàå ©£Ÿ¨¥¦§¤£¤§¤¤§©©§Ÿ¦©©£¨§¨©©
`edyk ,mkyl awri `ay cnln aezkd,Bôeâa íìL`txzpy ¨¥§

,ezrilvn,BðBîîa íìLglyy oexecd zngn epenn xqgp `ly ¨¥§¨
,eiyrl,BúøBúa íìL.jxcd gxeh zngn ecenlz gky `ly ¨¥§¨

aezkd jiynne,'øéòä éðt úà ïçiå','ogie' yexita mi`xen` ewlgpe ©¦©¤§¥¨¦
,mky xirl awri owiz dpwz efi`eíäì ïwéz òaèî ,áø øîàipal ¨©©©§¥©¦¥¨¤

.'og' oeyla 'ogie' aezkd yxtzne ,xirdíé÷ååL ,øîà ìàeîLe ¥§¥¨©§¨¦
,íäì ïwéz.'dipg' oeyla 'ogie' aezkd yxtzne,øîà ïðçBé éaøå ¦¥¨¤§©¦¨¨¨©

,íäì ïwéz úBàöçøîdyrpky ixd .'og' oeyln 'ogie' yxtzne ¤§£¨¦¥¨¤¥
.miaxl xac owzl jixv ,qp mc`løîà,xird ipal oerny iaxàkéà ¨©¦¨

éðewúì éòác àúléî.oewiz jixvd xac o`k yi m`d ±,déì eøîà ¦§¨§¨¥§©¥¨§¥
déa úéàc àzëec àkéàea yiy mewn yi ±äàîeè ÷ôñ,zn ly ¦¨§¨§¦¥§¥§¨
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קמ

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

,eäðéð ïäì äôéå úB÷nèöî úB÷neöîrx wenivd did eli` oky §¨¦§©§§¨¤¨¥¦§
:`xnbd daiyn .oingd z` mdl xq` `ly enk ,oxqe` did `l odl

ïéàke ,ok` -éðà ézçøàúð úçà íòt ,àðéðç øa àîç áø øîàc ¦§¨©©¨¨©£¦¨©©©©¦§¨©§¦£¦
ãçà íB÷îì éaøå,legd zeniaúB÷neöî íéöéa eðéðôì eàéáäålk §©¦§¨¤¨§¥¦§¨¥¥¦§¨

zewc eyrpy cr jkïéãøæeòk,[ur ixt oin-].äaøä ïäî eðìëàå §§¨¦§¨©§¥¤©§¥

.mdl dti wenivdy rnyn daxd mdn elk`y jkne
:dpyna epipyïéøéæçî óà ,íéøîBà ìlä úéadtexb dxik iab lr ¥¦¥§¦©©£¦¦

:lld zia zhiy z` zx`an `xnbd .dnehweéøáãì ,úLL áø øîà̈©©¥¤§¦§¥
øîBàä̈¥
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המשך ביקור למס' שבת ליום שבת חודש עמ' ק

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

ztba edewiqdy gteka zeliren opi` jk ,xepza zeliren dnihwe
oicl gtekd oic zeeydl dpynd dkxved recn oaen zrke .mivre

,xepzdäøékk éàcixdy ,xzen did dxikk epic did m` oky ± §¦©¦¨
dxikaék[`idyk-]éîc øétL äîeè÷e äôeøbdilr zzl xzen ± ¦§¨§¨©¦¨¥

.dkinq oiprn llk zxacn dpynd oi`y `vnpe .dxicw
:xepzl jenql xeq`y dgked d`ian `xnbdééaàc déúååk àéðz± ©§¨§¨¥§©©¥

,xepz lv` jenql xeq`y iia` ixack `ziixaa epipyøepz©
øîBì êéøö ïéàå ,Bì ïéëîBñ ïéà ,àááâáe L÷a eäe÷éqäLlke-] ¤¦¦§©¦§¨¨¥§¦§¥¨¦©

dxicw gipdl xeq`y [okyåéab ìò,xepzd ly ezty lr ±ïéàå ©©¨§¥
éøöøîBì Cgipdl xeq`yBëBúì,xepzd lyéøö ïéàåøîBì Clky ¨¦©§§¥¨¦©

xepzd z` ewiqd m` mixeq` el`d mixacdçtek .íéöòáe úôâa§¤¤§¥¦¨
,àááâáe L÷a eäe÷éqäLokle dxikk epicïéàå ,Bì ïéëîBñla`-] ¤¦¦§©¦§¨¨§¦§¥

[oi`,åéab ìò ïéðúBðewiqd m` la` .ekezl zzl xeq`y oky lke §¦©©¨
eze`,íéöòáe úôâae xepzk epic,Bì ïéëîBñ ïéàxeq`y oky lke §¤¤§¥¦¥§¦

lv` jenql xeq`y `ziixaa x`ean ixd .ekezl e` eiab lr zzl
.xepzd otec

:`xnbd dywn .gtekd ipic ly mnrh z` zxxan `xnbddéì øîà̈©¥
çtek éàä ,éMà áøì àáøc déøa àçà áøepipyy df gtek ± ©£¨§¥§¨¨§©©¦©¨

,dpynaéîc éëéä.dnec `ed dnl ±éîc äøékk éàdnec `ed m` ± ¥¦¨¥©¦©¦¨¨¥
ok m`y dyw ,dxikleléôàeze` ewiqd m`énð íéöòáe úôâa- £¦§¤¤§¥¦©¦

enk ,eze` enhw e` etxb m` dxicw my gipdl xzen `di ok mb
e .dxikaéîc øepzk éàok m`y dyw ,xepzl dnec `ed m`e ±eléôà ¦©©¨¥£¦

eze` ewiqd m`àì énð àááâáe L÷a,xnelk .el jenql xzen `di §©¦§¨¨©¦Ÿ
.xepzk minrtle ,dxikk oecip minrtl recn

:iy` ax el uxizdéì øîàdf gtek ,`axc dixa `g` axl iy` ax ¨©¥
äøéëcî déìáä Léôðdxik ly megn xzei eneg ±,déìáä øèeæå §¦©§¥¦§¦¨§©©§¥

øepúcîywa wqed m` ,okle .xepz ly megn zegt eneg la` ± ¦§©
mivre ztba wqed m` la` ,dxikk oecip hren mnegy `aabe

.xepzk eze` mipc daexn mnegy
:`xnbd zxxan :gtekd zxev z` zx`an `xnbdéîc éëéä[edn-] ¥¦¨¥

,çtekeéîc éëéä[idne-],äøék.mdipia lcadd edn ,xnelkøîà ¨¥¦¨¥¦¨¨©
çtek ,àðéðç øa éñBé éaøea yiúúéôL íB÷î[zaWFd-]äøã÷ ©¦¥©£¦¨¨§§¦©¨©§¥¨

.úçàeäøékda yi.úBøã÷ ézL úúéôL íB÷îxv gtekdy itle ©©¦¨§§¦©§¥§¥
.xzei ekeza eneg xnyp ,xzei

:`pipg xa iqei iaxl di`x d`ian `xnbdàîézéàå ,ééaà øîà- ¨©©©¥§¦¥¨
y mixne` yieäéîøé éaø,xn`àðéðz énð ïðà óàepipy epgp` mb ± ©¦¦§§¨©£©©¦§¦¨

milka dpyn(b"n f"t),`pipg xa iqei iax ixackäøékd`nh dzidy ¦¨
ä÷ìçpLdwlgp m` ,mipyl,dkøBàìmipyl dwlgpy ,xnelk ¤¤§§¨§§¨

eagx ivgk agxe dxikd jxe`k jex` wlg lke ,dkxe` lk jynl

,[c xeiv].äøBäèdpice ,dxicw dilr gipdl aey die`x dpi`y itl §¨
dwlgp m` la` .xedh `edy xaypy ilkk,daçøìagx wlg lke §¨§¨
,[d xeiv] ekx` ivgk jex`e dxikd agexk.äàîèdligzny itl §¥¨

wlg lk dagxl dwlgpyke ,zexicw izy dilr gipdl die`x dzid
la` .zg` dxicw eilr zzl ie`x oiicr dpnnçtek,wlgpyïéam` ¨¥

wlgpBkøBàìeïéawlgp m`,øBäè BaçBøì`l dligzn mby itl §§¥§§¨
ie`x epi` aey wlgp m` okle ,zg` dxicwl `l` mewn ea did
mewn yi dxikay ef dpynn x`ean ixd .dxicw mey eilr gipdl

.zg` dxicw zzityl mewn ea yi gtekde ,zexicw izy zzityl

äðùî
:y`d ici lr `ly leyia oipra dpc dpyndïéðúBð ïéàzayaäöéa ¥§¦¥¨

íçénä ãöaoiicr ming eizeptece min ea lyiay zyegpn mewnew - §©©¥¨
ìbìbúzL ìéáLaelit` lyal xeq`y itl ,zvw dlvzy - ¦§¦¤¦§©§¥

.xe`d zclezaïéøãeña äpòé÷ôé àìålr dviad z` xeayi `l - §Ÿ©§¦¤¨§¨¦
enegn dlvzy ick ynya mngzdy cba iablyal minkg exq`y ,

.xe`d zecleza lyal `eai `ny dxifb dng zeclezaéñBé éaøå§©¦¥
øézî.dng zeclez lr xfb `le ,oixceqa riwtdle`nlr ileklàì ©¦Ÿ

íéëøc ÷áàáe ìBça äpðéîèéynydn engedy.äìvzL ìéáLa ©§¦¤¨§©£©§¨¦¦§¦¤¦¨¤
:df oipra dyrn d`ian dpynd,àéøáè éLðà eNòL äNòî©£¤¤¨©§¥§¤§¨

eàéáäåmei ceranïBléñ[xepiv-]ïðBö ìLmippev min eay -CBúì §¥¦¦¤¥§
änà[dlrz-]ìLminïénçekynp mippevd minde ,dixah ingn ©¨¤©¦

.enngzde dn`d jezl,íéîëç íäì eøîà,elld mind ly mpic jk ¨§¨¤£¨¦
úaMa íàmpic ,zaya dn`l eqpkpy mind mze` -ïénçk ¦§©¨§©¦

úaMa ençeäLxe`d ici lräiúLáe äöéçøa ïéøeñàås` ,meia ea ¤©©©¨©£¦¦§¦¨¦§¦¨
.mei ceran dzyrp dn`d jezl xepivd zqpkd zlertyíBéa íà¦§

áBèmpic ,aeh meia dn`l eqpkpy min mze`e -ençeäL ïénçk§©¦¤©
xe`aáBè íBéa,ea zxzen ytp lke` zk`lnyejkitlïéøeñàea §£¦

wx meia.äiúLa ïéøzeîe äöéçøa¦§¦¨¨¦¦§¦¨

àøîâ
.lblbzzy liaya mgind cva dvia zzl xeq`y dpyna x`azd

:`xnbd zwtzqn,eäì àéòaéàe xar m`ìbìbz` [zvw dlv-] ¦©§¨§¦§¥
,mgind cva dviadéàî.dxezd on aiig m`d - ©

:wtqd z` zhyet `xnbd,óñBé áø øîàm`ìbìbbbeyaáéiç ¨©©¥¦§¥©¨
,úàhç.dxezd on xeq`e `ed xenb leyiay ©¨

:df oicl di`x `xnbd d`ianeénð ïðà óà ,àðéáøc déøa øî øîà̈©©§¥§©¦¨©£©©¦
àðéðzdpyna jk epipy ±(.dnw onwl), §¦¨
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המשך ביקור למס' שבת ליום שבת חודש עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc zay(iyiy meil)

exear zedydl xzeny oky lke ,eytp aiydl ick lke` el mngl
la` .dtexb dpi`y dxik iab lrCìå éì,mi`ixa ep`y,éàî,xnelk ¦¨¨©
.xacd xzen m`d wtzqdl yidéì øîà,iia`l sqei axàøeña ¨©¥§¨

[laaa xir my-]eäLî.zedydl ebdp -àäc[oky-]øa ïîçð áø ©§§¨©©§¨©
äåä àãáeòc éøî ÷çöé,did eiyrna wcwcne xidf -déì eäLîe ¦§¨¨¥§§¨£¨©§¥

ìéëàådide ,dnehwe dtexb dpi`y dxika exear midyn eide ± §¨¦
.milk`nd z` lke`

:`ped ax zhiya zwtzqn `xnbddén÷ àðîéà÷ ,éMà áø øîà̈©©©¦¨¦§¨©¥
àðeä áøc,eizyniye `ped ax iptl izcnr -déì ïéäLåizidyde - §©¨§¨¦¥

,dtexb dpi`y dxik iab lr exearàðñøäc àñkmibc zxrw - ¨¨§©§¨¨
,gnwae mdly onya mipbehn miphwìëàåxaqy ,jkn gkene .mdn §¨©

.ezedydl xzeny `ped axàðòãé àìårcei ipi` j` ±éàmrhd §Ÿ¨©§¨¦
`ed xzeny xaqyøáñ÷c íeMîm` s` ekxv lk lyazpy lke`y ¦§¨¨©

`ed÷nèöî[leyiad ztqez zngn yaiizne ueekzn-]Bì äôéå- ¦§©¥§¨¤
,df ici lr gazyn enrhy itl ,jka gny mc`deøzeî,ezedydl ¨

e .el dtie wnhvn df lk`neéà`ed mrhdy e` ±úéàc ïåéëc íeMî ¦¦§¥¨§¦
àçéî déa,liyaza gnw yie li`edy ±àeä Bì òøå ÷nèöî± ¥¥¨¦§©¥§©

,df ici lr lwlwzn enrhy itl ,wnhvn `edy jka avr mc`dy
zedydl xzen did okleokzi el dtie wnhvny liyaz la` .e

.ezedydl xeq`y `ped ax xaqy
:'el rxe wnhvn' md milk`n el` zx`an `xnbd,ïîçð áø øîà̈©©©§¨

`ede ekxv lk lyazpy lke`øeñà ,Bì äôéå ÷nèöîezedydl ¦§©¥§¨¤¨

`ed m` la` .dtexb dpi`y dxik iab lrøzeî Bì òøå ÷nèöî¦§©¥§©¨
.ezedydlàúlîc àììkwnhvn lk`n dfi` zrcl xacd llk ± §¨¨§¦§¨

,`ed jk ,el rxe wnhvn dfi`e el dtieìklk`nàçéî déa úéàc ¨§¦¥¥¨
,gnw ea axerny -Bì òøå ÷nèöî,`edøáì[ueg-]ìéLázî ¦§©¥§©§©¦©§¦

àzôéìc,[wxi oin-] ztl ly -áb ìò óàc[it lr s`y-]déa úéàc §¦§¨§©©©§¦¥
àçéî,gnw ea axerny ±éléî éðäå .àeä Bì äôéå ÷nèöîmixace ± ¥¨¦§©¥§¨¤§¨¥¦¥

ote`a `l` mpi` dl`àøNa déa úéàcxya axern xy`k - §¦¥¦§¨
,ztld gk z` yilgn xyad ly oneyd df ote`ay ,ztld liyaza

.`ed el dtie wnhvn df liyaz jkle÷nèöî ,àøNa déa úéì ìáà£¨¥¥¦§¨¦§©¥
ïøîà àì énð àøNa déa úéà éëå .àeä Bì òøå`edy [epxn` `l-] §©§¦¦¥¦§¨©¦Ÿ£¨¨

,el dtie wnhvnàlàote`aïéçøBàì dì éòa÷ àìcjxev el oi`y - ¤¨§Ÿ¨¨¥¨§§¦
,wnhvi m` citwn epi` okle migxe`d z` ea cakl df liyazaìáà£¨

m`Bì òøå ÷nèöî ,ïéçøBàì dì éòa÷mrhy it lr s`y itl ,`ed ¨¨¥¨§§¦¦§©¥§©
jixv `edy oeik mewn lkn ,leyiad ztqez ici lr gazyn liyazd
gipdl ie`x epi`e ,oda cakzdl ie`xy zekizg mdiptl gipdl
weniv eipira rx jkl ,ea xkip xyad oi`y wnevn liyaz mdiptl

.df
:el rxe wnhvnd lk`n ly zetqep ze`nbecàcôìieyrd liyaz - ©§¨

,mip`znàñééc,zeyezk mihign ieyrd liyaz ±éøîúålk`n - ©§¨§©§¥
dl` lk ,mixnzn ieyrdïäì òøå ÷nèöî.md ¦§©¥§©¨¤

:xeq`d ote`a eze` edydy lk`nd oic dn zxxan `xnbdeòä
dépéî[daiyid ipa el`y-],àaà øa àéiç éaøî ¦¥¥©¦¦¨©©¨
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קמי

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

,eäðéð ïäì äôéå úB÷nèöî úB÷neöîrx wenivd did eli` oky §¨¦§©§§¨¤¨¥¦§
:`xnbd daiyn .oingd z` mdl xq` `ly enk ,oxqe` did `l odl

ïéàke ,ok` -éðà ézçøàúð úçà íòt ,àðéðç øa àîç áø øîàc ¦§¨©©¨¨©£¦¨©©©©¦§¨©§¦£¦
ãçà íB÷îì éaøå,legd zeniaúB÷neöî íéöéa eðéðôì eàéáäålk §©¦§¨¤¨§¥¦§¨¥¥¦§¨

zewc eyrpy cr jkïéãøæeòk,[ur ixt oin-].äaøä ïäî eðìëàå §§¨¦§¨©§¥¤©§¥

.mdl dti wenivdy rnyn daxd mdn elk`y jkne
:dpyna epipyïéøéæçî óà ,íéøîBà ìlä úéadtexb dxik iab lr ¥¦¥§¦©©£¦¦

:lld zia zhiy z` zx`an `xnbd .dnehweéøáãì ,úLL áø øîà̈©©¥¤§¦§¥
øîBàä̈¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc zay(iyiy meil)

dxfge ,mppvl ick xt`a day milgbdäúaìúðådxikd [dxraed-] §¦§©§¨
oiicr ,dnihwd dlhazpe milgbd on `veid y`d xabzpy ,dil`n

e ,dnehw dxikk dpicå ,dì ïéëîBñs`ïéîéi÷î[midyn-],äéìò §¦¨§§©§¦¨¤¨
dì ïéøéæçîe äpnî ïéìèBðå.zayadpéî òîL,o`kn gken ± §¦¦¤¨©£¦¦¨§©¦¨

yCBîñìuegan dxiklénðm` wx ,[ok mb±]ïéà dîè÷df ixd ± ¦§©¦§¨¨¦
m` j` ,xzenàì ,dîè÷ àì.xeq` df ixd ± Ÿ§¨¨Ÿ

:di`xd lr dywn `xnbdéîòèìeCmipte`d lkay jzhiyle ± §©§¨
ok m` `l` mixzen mpi`y `weeca xnel `iig ax oiekzd mixen`d

rhwd z` x`az cvik ,dligz mhwéðz÷c 'äpnî ïéìèBð'epipyy ± §¦¦¤¨§¨¨¥
m` wxy xn`p dfa mby xn`z m`d ,eixacaïéà ,dîè÷xzen ± §¨¨¦

m` la` ,dxikd on dxicwd z` xiqdlàì ,dîè÷ àìxeq` ± Ÿ§¨¨Ÿ
.dxikd on dxicwd zxqda yi xeqi` dfi` ike ,dilrn dze` xiqdl

àlàe`l `ed dpnn milhep dnhw m`y xn`y dn jgxk lr ¤¨
`iig axy `l` ,`weecaàðz'eke dnhw' [dpy-]íeMî ,'ïéìèBð ¨¨§¦¦

'ïéøéæçî'.dnhw ok m` `l` xzen epi` i`cea dfyénð àëäenk ± ©£¦¦¨¨©¦
,dnehw dpi`y dxikl s` jenql xzen mlerl ,dkinq oiprl o`k ok

y `l`'ïéîéi÷î' íeMî ,'ïéëîBñ' àðzdpi` diidyd i`ceay - ¨¨§¦¦§©§¦
.dnehw dxika `l` zxzen

:`iyewd z` dgec `xnbdàzLä éëä,dzr jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨
dn zencl xyt`yixd ,'oilhep' hwpy dnl 'oikneq' `iig ax hwpy

íúädpyy oaen ,'oixifgne oilhep' `iig ax xn`y `tiqa my ± ¨¨
y itl 'oixifgn' meyn 'oilhep'àeä íB÷î ãça ïéøéæçîe ïéìèBð- §¦©£¦¦§©¨

epnny mewnl mixifgny ,cg` mewna zeyrp el` zelert izy

,milhepy dligz xn`i `l m` mixifgny xnel jiiy `le ,elhp
jkitl,ïéøéæçî íeMî ïéìèBð àðzs` zxzen dlihpy it lr s`e ¨¨§¦¦©£¦¦

.dnehw dpi`nàëä àlàoikneq' `iig ax dpyy `yixa o`k la` ± ¤¨¨¨
oky ,'oiniiwn' meyn 'oikneq' dpyy xnel oi` 'oiniiwne,ïéëîBñ§¦

àeä íB÷î ãça,uegan dxikd cva ,xnelk ,`ed cg` mewna ± §©¨
åeli`àeä íB÷î ãça ,ïéîéi÷î,dxikd iab lr ,xg` mewna `ed ± §§©§¦§©¨

`ed 'oikneq' hwpy dny xnel jgxk lre ,llk dfl df mikiiy mpi`e
.dnehwe dtexb dpi`y dxikl dxeq` dkinq mby itl `weeca

:`xnbd zl`ey .wtqd z` zhyet `xnbddìò éåä éàîidn - ©¨¥£¨
:`xnbd daiyn .ef dl`ya dkldd zrxkdòîL àzepipyy dnn ¨§©

,`ziixaadì ïéëîBñ ,íéöòáe úôâa äe÷éqäL äøékuegan dxicw ¦¨¤¦¦¨§¤¤§¥¦§¦¨
.dnehwe dtexb dpi` elit`eïéîéi÷î ïéàådilr [oidyn-]íà àlà §¥§©§¦¤¨¦

ïk`id.äîeè÷e äôeøbdtexb dpi`y dxikl jenql xzeny ixd ¥§¨§¨
.dnehwe

:`ziixad jynd z` d`ian `xnbdeîîòL íéìçbziakp ± ¤¨¦¤¨§
zeakdl miaexw md ixde mxe` ddke mzadly,äéìò ïúpL Bà¤¨©¨¤¨

[milgbd lr-]äwc ïzLt ìL úøBòðon mixrppd milerab ixay-] §¤¤¦§¨©¨
,[eze` mivtpnyk ozytd.äîeè÷k àéä éøä£¥¦¦§¨

:dnihwd ixg` milgbd exraed oipra `xnin d`ian `xnbdøîà̈©
,àéòLBà éaø øîà éðîçð øa ÷çöé éaøm`dîè÷z` mhw - ©¦¦§¨©©§¨¦¨©©¦©§¨§¨¨

dxfge ,dxikdäøòáeäå,dil`nìk ençeäL ïénç äéìò ïéäLî §§£¨§©¦¨¤¨©¦¤©¨
.BkøBö ìk ìMéaL ìéLáúå ïkøBö§¨§©§¦¤¦¥¨§
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המשך ביקור למס' שבת ליום שישי עמ' ק

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc zay(iyiy meil)

exear zedydl xzeny oky lke ,eytp aiydl ick lke` el mngl
la` .dtexb dpi`y dxik iab lrCìå éì,mi`ixa ep`y,éàî,xnelk ¦¨¨©
.xacd xzen m`d wtzqdl yidéì øîà,iia`l sqei axàøeña ¨©¥§¨

[laaa xir my-]eäLî.zedydl ebdp -àäc[oky-]øa ïîçð áø ©§§¨©©§¨©
äåä àãáeòc éøî ÷çöé,did eiyrna wcwcne xidf -déì eäLîe ¦§¨¨¥§§¨£¨©§¥

ìéëàådide ,dnehwe dtexb dpi`y dxika exear midyn eide ± §¨¦
.milk`nd z` lke`

:`ped ax zhiya zwtzqn `xnbddén÷ àðîéà÷ ,éMà áø øîà̈©©©¦¨¦§¨©¥
àðeä áøc,eizyniye `ped ax iptl izcnr -déì ïéäLåizidyde - §©¨§¨¦¥

,dtexb dpi`y dxik iab lr exearàðñøäc àñkmibc zxrw - ¨¨§©§¨¨
,gnwae mdly onya mipbehn miphwìëàåxaqy ,jkn gkene .mdn §¨©

.ezedydl xzeny `ped axàðòãé àìårcei ipi` j` ±éàmrhd §Ÿ¨©§¨¦
`ed xzeny xaqyøáñ÷c íeMîm` s` ekxv lk lyazpy lke`y ¦§¨¨©

`ed÷nèöî[leyiad ztqez zngn yaiizne ueekzn-]Bì äôéå- ¦§©¥§¨¤
,df ici lr gazyn enrhy itl ,jka gny mc`deøzeî,ezedydl ¨

e .el dtie wnhvn df lk`neéà`ed mrhdy e` ±úéàc ïåéëc íeMî ¦¦§¥¨§¦
àçéî déa,liyaza gnw yie li`edy ±àeä Bì òøå ÷nèöî± ¥¥¨¦§©¥§©

,df ici lr lwlwzn enrhy itl ,wnhvn `edy jka avr mc`dy
zedydl xzen did okleokzi el dtie wnhvny liyaz la` .e

.ezedydl xeq`y `ped ax xaqy
:'el rxe wnhvn' md milk`n el` zx`an `xnbd,ïîçð áø øîà̈©©©§¨

`ede ekxv lk lyazpy lke`øeñà ,Bì äôéå ÷nèöîezedydl ¦§©¥§¨¤¨

`ed m` la` .dtexb dpi`y dxik iab lrøzeî Bì òøå ÷nèöî¦§©¥§©¨
.ezedydlàúlîc àììkwnhvn lk`n dfi` zrcl xacd llk ± §¨¨§¦§¨

,`ed jk ,el rxe wnhvn dfi`e el dtieìklk`nàçéî déa úéàc ¨§¦¥¥¨
,gnw ea axerny -Bì òøå ÷nèöî,`edøáì[ueg-]ìéLázî ¦§©¥§©§©¦©§¦

àzôéìc,[wxi oin-] ztl ly -áb ìò óàc[it lr s`y-]déa úéàc §¦§¨§©©©§¦¥
àçéî,gnw ea axerny ±éléî éðäå .àeä Bì äôéå ÷nèöîmixace ± ¥¨¦§©¥§¨¤§¨¥¦¥

ote`a `l` mpi` dl`àøNa déa úéàcxya axern xy`k - §¦¥¦§¨
,ztld gk z` yilgn xyad ly oneyd df ote`ay ,ztld liyaza

.`ed el dtie wnhvn df liyaz jkle÷nèöî ,àøNa déa úéì ìáà£¨¥¥¦§¨¦§©¥
ïøîà àì énð àøNa déa úéà éëå .àeä Bì òøå`edy [epxn` `l-] §©§¦¦¥¦§¨©¦Ÿ£¨¨

,el dtie wnhvnàlàote`aïéçøBàì dì éòa÷ àìcjxev el oi`y - ¤¨§Ÿ¨¨¥¨§§¦
,wnhvi m` citwn epi` okle migxe`d z` ea cakl df liyazaìáà£¨

m`Bì òøå ÷nèöî ,ïéçøBàì dì éòa÷mrhy it lr s`y itl ,`ed ¨¨¥¨§§¦¦§©¥§©
jixv `edy oeik mewn lkn ,leyiad ztqez ici lr gazyn liyazd
gipdl ie`x epi`e ,oda cakzdl ie`xy zekizg mdiptl gipdl
weniv eipira rx jkl ,ea xkip xyad oi`y wnevn liyaz mdiptl

.df
:el rxe wnhvnd lk`n ly zetqep ze`nbecàcôìieyrd liyaz - ©§¨

,mip`znàñééc,zeyezk mihign ieyrd liyaz ±éøîúålk`n - ©§¨§©§¥
dl` lk ,mixnzn ieyrdïäì òøå ÷nèöî.md ¦§©¥§©¨¤

:xeq`d ote`a eze` edydy lk`nd oic dn zxxan `xnbdeòä
dépéî[daiyid ipa el`y-],àaà øa àéiç éaøî ¦¥¥©¦¦¨©©¨
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ומחצה. שש אחר תהא הסעודה התחלת גם

אפילו  לקבוע אסור גדולה מנחה זמן שמשהגיע ולהאומרים
צריך  רל"ב בסי' כמ"ש תחלה מנחה שיתפלל עד קטנה סעודה
נוהגים  וכן שלישית סעודה קודם מנחה לעולם להתפלל

אלו. במדינות

אומרים  המנחה תפלת קודם סעודה לקבוע המתירים אבל
שבין  לפי המנחה תפלת קודם ג' סעודה לאכול טוב שבשבת
הסעודה  בתוך מים לשתות אסור השמשות בבין למעריב מנחה
במוצאי  לגיהנם הנשמות חזרת לזמן קרוב שהוא מפני אחריה או
המתים  את גוזל זה הרי מהנהר מים אז והשותה שבת
ולפ  בדבר סכנה חשש ויש חזרתם קודם במים י שמתקררים

שלא  ליזהר לנו יש למעריב מנחה בין אוכלים שאנו מנהגינו
שנשאבו  שבבית מים אלא מהנהר אז שנשאבו מים אז לשתות

משקים. שאר או מהנהר לכן קודם

השמשות  בבין מהנהר מים שתיית של זה שאיסור אומרים ויש
גם  לחוש וטוב מהגיהנם כשיוצאים שמתקררים שבת בערב הוא

לדבריהם:

שאז ‚ גדולה מנחה זמן שהגיע עד הבקר סעודת נמשכה אם
ברכת  ויברך הסעודה שיפסיק טוב ג' סעודה זמן מתחיל
ויסעוד  משנה לחם על המוציא ויברך מיד ידיו ויטול המזון
שעה  אותה עד הבקר סעודת שנמשכה מאחר כן יעשה לא שאם
מיד  אבל גסה אכילה אלא ג' סעודה כך אחר לאכול יוכל לא

פתוחה. האצטומכא עדיין לאכילה סמוך

טוב  אחת סעודה שהכל נראה יהא שלא כדי מקום ומכל
קצת  בטיול או תורה בדברי המזון ברכת אחר מעט להפסיק
אף  במקומו יושב להשאר ולא מעט ולילך לקום ג"כ וטוב
המזון  בברכת מפסיק אינו אם אבל תורה בדברי מעט שמפסיק
נחשב  הכל הרי ובטיול אחרים בדברים הרבה שמפסיק אף

אחת. סעודה

ולברך  לחזור וגורם המזון בברכת שמפסיק במה איסור ואין
לגומרה  יכול שהיה הסעודה גמר על המזון וברכת המוציא
דכיון  צריכה שאינה ברכה גורם זה והרי המזון ברכת קודם

שלא  בברכות מרבה משום כאן אין שבת כבוד בשביל שמפסיק
לצורך.

להפסיק  יכול אינו חצות שקודם כיון ברבים כן לדרוש אין אבל
אחר  שיאכל במה ג' סעודה חובת ידי ולצאת המזון בברכת
קודם  בין לחלק זו בהלכה בקיאים העולם ואין המזון ברכת

לעצמו: כן יעשה אדם כל אלא חצות לאחר חצות

שיתפלל „ אחר לאכול לו שאפשר בעצמו שיודע מי אבל
יאכל  ואח"כ תחלה בצבור מנחה שיתפלל טוב בצבור מנחה
שאי  שבת במוצאי יו"ט חל אם ואפילו שנוהגין כמו ג' סעודה
מצוה  שהרי למעריב מנחה בין ג' סעודה לאכול לו אפשר
כמו  ולמעלה עשירית משעה יו"ט בערב סעודה מלקבוע להמנע
שעה  קודם לאכול שיוכל יודע אם מקום מכל שבת בערב
ברכת  הפסק ע"י לשתים הבוקר סעודת לחלק לו אין עשירית
שלא  בברכות מרבה משום כאן שיש אומרים שיש לפי המזון
ולאכול  לחזור צריך ואין יצא לשתים וחלקה עבר ואם לצורך
ערב  שאינו בין יו"ט ערב שהוא בין לו שאפשר אע"פ ג' סעודה

יו"ט:

סעודות ‰ לג' יחלקם ואם לשבת סעודות ב' מזון לו שיש מי
ל  יהיה סעודות לא ב' שיאכל מוטב לשבעה סעודה לכל ו

נמשכה  אם מקום ומכל לשבעה שלא ג' יאכל ואל לשבעה
ע"י  לשתים יחלקה גדולה מנחה זמן שהגיע עד הבוקר סעודת
מיד  שנית כשיאכל ישבע שהרי שנתבאר כמו המזון ברכת הפסק
למנחה  סמוך עד הבקר סעודת עם להמתין אין לכתחלה אבל
חצות  עד להתענות אסור שהרי ג' סעודה קיום בשביל גדולה

רפ"ח. בסי' שנתבאר כמו

ע"י  לשתים שיחלקנה לו טוב בבקר כשאוכל אף מקום (ומכל
חובת  ידי בזה שיוצא אומרים שיש לפי המזון ברכת הפסק
מן  הוא ג' סעודה שזמן כהאומרים שהעיקר ואף ג' סעודה
במה  לו שאין כיון מקום מכל שנתבאר כמו ולמעלה המנחה
אף  זו סברא לפי שיקיימנה בבקר שיקיימנה טוב בזמנה לקיימה

כלל): יקיימנה שלא ממה עיקר שאינה

אֿה  סעיפים סעודות שלש דין רצא סימן ב חלק
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øîàù êåøá åð÷ú ,úåðáø÷ä ãâðëù äìôúá ïëå
äáäàä ùàä úøåãî ìéãâäì ,äøîæã é÷åñôå
,íìåòä äéäå øîàù êåøá åøîåàá ,äìòîì äèîîù
úåøîàî 'è é"ò èøôð ë"çàå ãçà øîàîá åðééäã

.'åë
תקנו, קרבנות שכנגד התפלה עבודת ענין גם וזהו
האהבה  אש רשפי לעורר היא התפלה מטרת שכל
כיצד  מתואר שבהם דזמרה פסוקי תוכן שזהו להקב"ה,
הקב"ה  לגבי מקום תופס אינו העולם בריאת ענין כל
- שאמר" "ברוך ע"י הוא הבריאה ענין דכל עצמו,
להבראות", יכול אחד "במאמר ענין וזהו אחת, אמירה

כללות  נברא אחד שממאמר בזה, הפירוש וכמבואר
שבו  ה"כלל" כמו והוא והנבראים, העולמות ענין
הם  שלאח"ז מאמרות וט' בהעלם, הפרטים כל כלולים
הבריאה  ענין שכל ונמצא, - אחד" ה"מאמר פירוט

הקב"ה. של אחת" "אמירה אלא אינו

íøéå 'åâ åãåä ÷ø åãáì åîù áâùð éë äéåììäá ïëå
àöåéëå ,'åâå åáåø÷ íò ìàøùé éðáì 'åâå åîòì ïø÷
ùà éôùø êùîð íäîù ,íé÷åñô øàùî äæá

.áìä úåèäìúäå
הודו  (רק) לבדו שמו נשגב "כי אומרים אח"כ וגם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.èäcòñ eëéøöä àìå äcòñ íB÷îa Lec÷ éãé äæa àöBé Lecwä ñBkî ïéé úéòéáø äúL elôàL íéøîBà Lé¥§¦¤£¦¨¨§¦¦©¦¦©¦¥§¤§¥¦§¨§ª¨§Ÿ¦§¦§ª¨
ïBâk CøBvä úòì íäéøác ìò Cîñì Léå úéòéáø áø àlà äîìL úéòéáø äúL àlLk àlà Lec÷ íB÷îa§¨¦¤¨§¤Ÿ¨¨§¦¦§¥¨¤¨Ÿ§¦¦§¥¦§Ÿ©¦§¥¤§¥©¤§

äëøa ìL ñBkî BúB÷Läì ïè÷ íL ïéàå älî Bà úñðkä úéáaL Lec÷a[hkïekúéå äîìL úéòéáø ìBãb äzLé §¦¤§¥©§¤¤¦¨§¥¨¨¨§©§¦¤§¨¨¦§¤¨§¦¦§¥¨§¦§©¥
BúáBç éãé úàöì[lè"ñø ïîéña øàaúpL Bîk48ãálî äîìL úéòéáø ãBò äzLiL áBè øLôà íà íB÷î ìkîe) ¨¥§¥¨§¤¦§¨¥§¦¨¦¨¨¦¤§¨¤¦§¤§¦¦§¥¨¦§©

:(ìkä éøáãì úàöì éãk Lec÷ úáBç éãé Ba àöBiL úéòéáø áøŸ§¦¦¤¥§¥©¦§¥¨¥§¦§¥©Ÿ
ט  סעיף סעודה במקום הקידוש שיהיה רעג סימן ב חלק
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3

4

5

`zax `zkld
äëøá ìù ñåëî [èë הוא לשתות לקטן שנותנים הטעם -

שבבית-הכנסת, בקידוש ידי-חובה לצאת נהגו שלא מפני
מיד  נערכת המצווה שסעודת בזמננו הנהוג לפי אמנם

קטן  שם יש אם גם בעצמו ישתה המילה, .46במקום
åúáåç éãé úàöì [ì אין אבל קידוש, חובת ידי היינו -

סעודה  במקום קידוש חובת ידי לצאת לכוין .47צריך

zetqede mipeiv
לתת 46) שמעדיפים רסט ובסימן כאן רבינו מדברי משמע כן

שכתב  כפי ודלא בביתו, לקדש אחד כל של שדרכו מפני לקטן
לקטן  שנותנים שהטעם הגרשז"א בשם פב הערה פנ"ד בשש"כ
שתיית  של היתר על המפקפקים האחרונים מפני הוא לשתות

יין.
בעצמו, רביעית שתה שאם רסט, בסימן רבינו מדברי משמע עוד
בביתו  לקדש כלל  צריך ואין סעודה, במקום קידוש י"ח יצא
שכתב  ולכן, ד"ה (ח) סג סימן ח"ד או"ח אג"מ כשו"ת ודלא

מחדש. לקדש יצטרך לחם יאכל שכאשר
מאומה,47) טעם ולא יין, רביעית ושתה קידוש שעשה מי ולכן

לבטלה), ברכה מחשש הלילה בקידוש (עכ"פ שוב יקדש לא
לו). ס"ק עז סימן שבת (מנחת מאחר וישמע

דלא  חשש, ללא שוב לקדש יכול מרביעית פחות שתה אם אמנם
שליש  שהוא יין כזית מספיק שבדיעבד רבינו בדברי נזכר

לט. ס"ק החיים בכף שהביא כפי רביעית
מהכוס 48) לטעום לו אסור הכנסת בבית המקדש ג: סעיף

קודם  כלום לטעום ואסור זה בקידוש יוצא אינו הוא שהרי
לבטלה  הגפן פרי בורא ברכת תהא שלא יעשה כיצד אלא קידוש
ממנו  הברכה ישמע והקטן לחינוך שהגיע לקטן מהכוס יטעים

. . חובתו ידי בה ויוצא
אחר  אדם או עצמו המקדש יטעום הכנסת בבית קטן אין ואם
דהיינו  אחרונה ברכה אחריו לברך שחייבים כשיעור וישתה
כמו  סעודה במקום קידוש ידי בזה שיוצא אומרים שיש רביעית
בקידוש  חובתו ידי לצאת בדעתו יהא ולכן רע"ג בסי' שיתבאר
הוא  יכול ואעפ"כ קידוש קודם לטעום אסור כן לא שאם זה
אם  ביתו ובני ובניו אשתו את להוציא כדי בביתו ולקדש לחזור

שם. כמ"ש בעצמן לקדש יודעים אינם

•
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בהם ‰ לעסוק כדי אלא לישראל ויו"ט שבתות ניתנו לא
להם  ואין במלאכתם טרודים הם החול ימות שכל בתורה
ויכולים  ממלאכה פנויים הם ובשבת בקביעות בה לעסוק פנאי
עוסקים  שאינם בתים ובעלי פועלים לפיכך כראוי בה לעסוק
אכילה  בעונג הרבה ימשיכו לא השבוע ימי כל בקביעות בתורה
בתורה  לעסוק שצריכים קצת בעונג להם ודי בשבת ושתיה
ימי  כל בקביעות בתורה העוסקים חכמים תלמידי אבל הרבה
מתענגים  הם כי ושתיה אכילה בעונג יותר קצת ימשיכו השבוע
לעסוק  צריכים הם גם מקום ומכל השבוע ימות כל בלימודם

ושת  אכילה בעונג היום כל למשוך רשאים ואינם יה בתורה
אלהיך: לה' שבת נאמר שהרי ושינה

Â מלאכתינו לעשות כדי היום נישן ביתו לבני בשבת יאמר לא
ש"ז): סי' (עיין בערב

הֿו  סעיפים בפירות ברכות מאה ישלים בשבת רצ סימן ב חלק

שבע ‡ הוא אם ואף שלישית סעודה לקיים מאד זהיר יהא
כביצה  אבל) מעט מכביצה (ביותר אותה לקיים יכול הרי
מקום  מכל בה]) [יוצא (ואינו עראי סעודת היא שכביצה ואף
(ויש  בה) (ויוצא סעודה נקרא שביעה כדי בה שיש מאחר
אחת  בכל לכתחלה חובתו ידי יוצא בכזית שאפילו אומרים
לכתחלה  להחמיר ויש תרל"ט בסי' שיתבאר כמו סעודות משלש

לו). אפשר אם הראשונה כסברא

לאכול  עצמו את לצער צריך אין כלל לאכול לו אפשר אי ואם
שלא  בראשו עיניו החכם אבל לצער ולא לעונג השבת שסעודות
שלישית: לסעודה מקום ליתן כדי הבקר בסעודת בטנו למלאות

הערב · עד גדולה מנחה זמן משיגיע הוא ג' סעודה זמן
לא  לכן קודם עשאה ואם ואילך ומחצה שעות משש דהיינו
אחר  עד בה נמשך כן אם אלא (א) שלישית סעודה מצות קיים
לכתחלה  אבל ומחצה שש אחר מ)כביצה (יותר שאכל המנחה
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ומחצה. שש אחר תהא הסעודה התחלת גם

אפילו  לקבוע אסור גדולה מנחה זמן שמשהגיע ולהאומרים
צריך  רל"ב בסי' כמ"ש תחלה מנחה שיתפלל עד קטנה סעודה
נוהגים  וכן שלישית סעודה קודם מנחה לעולם להתפלל

אלו. במדינות

אומרים  המנחה תפלת קודם סעודה לקבוע המתירים אבל
שבין  לפי המנחה תפלת קודם ג' סעודה לאכול טוב שבשבת
הסעודה  בתוך מים לשתות אסור השמשות בבין למעריב מנחה
במוצאי  לגיהנם הנשמות חזרת לזמן קרוב שהוא מפני אחריה או
המתים  את גוזל זה הרי מהנהר מים אז והשותה שבת
ולפ  בדבר סכנה חשש ויש חזרתם קודם במים י שמתקררים

שלא  ליזהר לנו יש למעריב מנחה בין אוכלים שאנו מנהגינו
שנשאבו  שבבית מים אלא מהנהר אז שנשאבו מים אז לשתות

משקים. שאר או מהנהר לכן קודם

השמשות  בבין מהנהר מים שתיית של זה שאיסור אומרים ויש
גם  לחוש וטוב מהגיהנם כשיוצאים שמתקררים שבת בערב הוא

לדבריהם:

שאז ‚ גדולה מנחה זמן שהגיע עד הבקר סעודת נמשכה אם
ברכת  ויברך הסעודה שיפסיק טוב ג' סעודה זמן מתחיל
ויסעוד  משנה לחם על המוציא ויברך מיד ידיו ויטול המזון
שעה  אותה עד הבקר סעודת שנמשכה מאחר כן יעשה לא שאם
מיד  אבל גסה אכילה אלא ג' סעודה כך אחר לאכול יוכל לא

פתוחה. האצטומכא עדיין לאכילה סמוך

טוב  אחת סעודה שהכל נראה יהא שלא כדי מקום ומכל
קצת  בטיול או תורה בדברי המזון ברכת אחר מעט להפסיק
אף  במקומו יושב להשאר ולא מעט ולילך לקום ג"כ וטוב
המזון  בברכת מפסיק אינו אם אבל תורה בדברי מעט שמפסיק
נחשב  הכל הרי ובטיול אחרים בדברים הרבה שמפסיק אף

אחת. סעודה

ולברך  לחזור וגורם המזון בברכת שמפסיק במה איסור ואין
לגומרה  יכול שהיה הסעודה גמר על המזון וברכת המוציא
דכיון  צריכה שאינה ברכה גורם זה והרי המזון ברכת קודם

שלא  בברכות מרבה משום כאן אין שבת כבוד בשביל שמפסיק
לצורך.

להפסיק  יכול אינו חצות שקודם כיון ברבים כן לדרוש אין אבל
אחר  שיאכל במה ג' סעודה חובת ידי ולצאת המזון בברכת
קודם  בין לחלק זו בהלכה בקיאים העולם ואין המזון ברכת

לעצמו: כן יעשה אדם כל אלא חצות לאחר חצות

שיתפלל „ אחר לאכול לו שאפשר בעצמו שיודע מי אבל
יאכל  ואח"כ תחלה בצבור מנחה שיתפלל טוב בצבור מנחה
שאי  שבת במוצאי יו"ט חל אם ואפילו שנוהגין כמו ג' סעודה
מצוה  שהרי למעריב מנחה בין ג' סעודה לאכול לו אפשר
כמו  ולמעלה עשירית משעה יו"ט בערב סעודה מלקבוע להמנע
שעה  קודם לאכול שיוכל יודע אם מקום מכל שבת בערב
ברכת  הפסק ע"י לשתים הבוקר סעודת לחלק לו אין עשירית
שלא  בברכות מרבה משום כאן שיש אומרים שיש לפי המזון
ולאכול  לחזור צריך ואין יצא לשתים וחלקה עבר ואם לצורך
ערב  שאינו בין יו"ט ערב שהוא בין לו שאפשר אע"פ ג' סעודה

יו"ט:

סעודות ‰ לג' יחלקם ואם לשבת סעודות ב' מזון לו שיש מי
ל  יהיה סעודות לא ב' שיאכל מוטב לשבעה סעודה לכל ו

נמשכה  אם מקום ומכל לשבעה שלא ג' יאכל ואל לשבעה
ע"י  לשתים יחלקה גדולה מנחה זמן שהגיע עד הבוקר סעודת
מיד  שנית כשיאכל ישבע שהרי שנתבאר כמו המזון ברכת הפסק
למנחה  סמוך עד הבקר סעודת עם להמתין אין לכתחלה אבל
חצות  עד להתענות אסור שהרי ג' סעודה קיום בשביל גדולה

רפ"ח. בסי' שנתבאר כמו

ע"י  לשתים שיחלקנה לו טוב בבקר כשאוכל אף מקום (ומכל
חובת  ידי בזה שיוצא אומרים שיש לפי המזון ברכת הפסק
מן  הוא ג' סעודה שזמן כהאומרים שהעיקר ואף ג' סעודה
במה  לו שאין כיון מקום מכל שנתבאר כמו ולמעלה המנחה
אף  זו סברא לפי שיקיימנה בבקר שיקיימנה טוב בזמנה לקיימה

כלל): יקיימנה שלא ממה עיקר שאינה

אֿה  סעיפים סעודות שלש דין רצא סימן ב חלק
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øîàù êåøá åð÷ú ,úåðáø÷ä ãâðëù äìôúá ïëå
äáäàä ùàä úøåãî ìéãâäì ,äøîæã é÷åñôå
,íìåòä äéäå øîàù êåøá åøîåàá ,äìòîì äèîîù
úåøîàî 'è é"ò èøôð ë"çàå ãçà øîàîá åðééäã

.'åë
תקנו, קרבנות שכנגד התפלה עבודת ענין גם וזהו
האהבה  אש רשפי לעורר היא התפלה מטרת שכל
כיצד  מתואר שבהם דזמרה פסוקי תוכן שזהו להקב"ה,
הקב"ה  לגבי מקום תופס אינו העולם בריאת ענין כל
- שאמר" "ברוך ע"י הוא הבריאה ענין דכל עצמו,
להבראות", יכול אחד "במאמר ענין וזהו אחת, אמירה

כללות  נברא אחד שממאמר בזה, הפירוש וכמבואר
שבו  ה"כלל" כמו והוא והנבראים, העולמות ענין
הם  שלאח"ז מאמרות וט' בהעלם, הפרטים כל כלולים
הבריאה  ענין שכל ונמצא, - אחד" ה"מאמר פירוט

הקב"ה. של אחת" "אמירה אלא אינו

íøéå 'åâ åãåä ÷ø åãáì åîù áâùð éë äéåììäá ïëå
àöåéëå ,'åâå åáåø÷ íò ìàøùé éðáì 'åâå åîòì ïø÷
ùà éôùø êùîð íäîù ,íé÷åñô øàùî äæá

.áìä úåèäìúäå
הודו  (רק) לבדו שמו נשגב "כי אומרים אח"כ וגם
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"הוד" שרק בזה, הפירוש וכמשנת"ל ושמים", ארץ על
והארץ  השמים על מתפשט "שמו" מבחינת והארה

ולקיימם. להחיותם

קרן  וירם גו' "הודו הכתוב המשך פירוש גם וזהו
שמפני  לזה זה השייכות מהי מובן דאינו לעמו",
אלא, לעמו? קרן וירם לכך ושמים ארץ על שהודו
קרן  מתרומם "הודו" בבחינת ההתבוננות ידי שעל
כל  סובב מבחינת הוא ישראל נשמות ששרש בנ"י,

ב  הקב"ה נמשך קרובו עם שלישראל ונמצא כל עלמין,
לעמו". קרן "וירם - ומהותו עצמותו

גדולה  באהבה יתעורר בזה מתבונן האדם וכאשר
גדולים. אש ורשפי בהתלהבות להקב"ה

úðéçá äèîì êéùîî ,'åâå íéðôì íéðôä íéîë æ"éòå
äòå÷úå äòåá÷ åæ äðåîà 'éäúù ,ïéîìò ìë ááåñ

.íãàä ùôðå áìá
אין  אור גילוי נמשך "עבודה" שע"י הטעם וזהו

כן  לפנים הפנים "כמים כי האדם, נפש על ב"ה סוף
וצורת  שכדמות כמו "פירוש, כתיב, לאדם" האדם לב
במים  שם לו נראה כן במים, מראה שהאדם הפנים
הנאמן  האדם לב ממש ככה עצמה, צורה אותה
אהבה  מעוררת זו האהבה הרי אחר, לאיש באהבתו
לזה  זה נאמנים אוהבים להיות ג"כ אליו חבירו בלב

אליו". חבירו אהבת כשרואה בפרט

דכאשר  קרובו, עם לישראל הקב"ה בין הוא וככה
הקב"ה, אל אש כרשפי אהבה בלבם מעוררים בנ"י
ונמשך  לישראל, הקב"ה אהבת כביכול מעורר זה הרי

עצמותו. בכל להם ומתגלה

האדם  בנפש ב"ה סוף אין אור גילוי נמשך וכאשר
להרגיש  לאדם אפשר אזי וגמ"ח) עבודה תורה (ע"י
בלב  בהקב"ה האמונה נקבעת וכך ב"ה, סוף אין אור
רואה  כאילו שהוא עד והרגשה, דעת בבחינת האדם,

כו'.

iyily wxt meid zrcie d"c
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במגביהי Ï˘Ó‰Â(יד) הנ"ל בענין למעלה יובן זה מכל
ב' בזה שיש כו' לראות המשפילי לשבת
בעילוי  לבדו ונשגב מרומם ית' הוא כאשר הא' מדרגות
כמוך  אין אמרו וכן כנ"ל גבורותיו הן הן א' שע"ז העצמות
לדבר  א"י כאילו השותק כמו הוא הרי אלם ל' באלמים
ודעתו  שבלבו הגבורה עוצם מצד רק שתיקתו אין ובאמת
שהוא  מה וכל כו' לשונאו ושותק ומתאפק רוחו שכובש
משא"כ  השונא מעשה ולסבול לשתוק יוכל יותר יותר גבור
ולמשול  לסבול יוכל לא כ"כ ודעתו בלבו גבור כשאינו
שאמרו  מה הוא וכך כו' פניו אל לשונאו וישלם ברוחו
וכמ"ש  לרשעים אף שמאריך לפניו אפים ארך כמה להודיע
גבורת  רוב רק זה אין אפי' שהארך מגבור אפים ארך טוב
בגבורתו  הגבור בכח זה שאין ולשתוק אפו להאריך הלב
גבורותיו  ברוב לפניו אפים ארך כמה למעלה וכמ"כ כלל
של  דורו וכמו כ"כ אפו מאריך ע"כ א"ס בבחי' שהוא
וכו' רצונו עוברי והן בחסדו שניזונין הדורות כל עד אנוש
הנ"ל  משלים עם א' ענין והוא באלמים כמוך אין והיינו
עוצם  מצד רק היינו זה שכל כו' עמוקה טרדא או בשינה
כלל  מקום תופס ההשתלשלות כל שאין בעצמותו העילוי
שגוים  שגם כ"כ אף להאריך אפים ארך נק' ע"כ כנ"ל

וד"ל  גבורותיו הן והן וסובל שותק הוא בהיכלו מרקדים
לו  שאין הרוממות עצם מצד גבורותיו הן שהן הגם ואמנם
אופן  יש אבל כנ"ל לשבת המגביהי וכמ"ש למעלה שיעור
והיינו  כו' בשמים לראות שמשפילי ממש שבהיפוך שני
שהוא  ה' כישן ויקץ וכן כו' ה' תישן למה עורה  שאו' כמו
ומדותיו  במוחו שכלו שיורד השינה מן המקיץ אדם עד"מ
הקטן  בדבר גם רצונו נגד יעשו אשר בכל ירגיש אזי בלבו
תלך  לבלתי שבבית ושממית בזבוב גם כמו שבקטנים
כחוט  ושפחתו עבדו עם גם ידקדק וכה"ג ומטתו בשולחנו
דהגלות  למעלה יובן מזה והנמשל כו' בדקות גם השערה
תישן  למה עורה כמ"ש השינה מן נתעורר וכאשר שינה נק'

ונשפ  יורד אז ומדות ה' בחכמ' להאיר עצמותו מן ל
גם  ומשגיח מרגיש להיות העשי' סוף עד בבי"ע דאצילות
כחוט  עמהם לדקדק דעשי' דנוגה שרים הע' במעש'
ומתנשא  רם ואינו מעשיהם כל אל המבין כמ"ש השערה
גדולה  ושפלות ביריד ' ומתצמצם יורד אדרבה הגוים על
במה  ובפרט רצונו לנגד עושים אשר כל על להשגיח
נוגעי' כאלו שזהו נחלתו חבל עמו לישראל שמצירים
היפך  כו' עינו כאישון יצרנהו כמ"ש כבי' עינו בבבת

וד"ל: הנ"ל מטעם והסבלנות השתיקה

dkepgd xry

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

הוא ˆ„˜˙ צדיק דעלמא. צדיק דא בישראל, פרזונו
יו  בחי' יסוד הוא בחי' שע"י עליון, צדיק שנק' סף

תשב  פרזות לשון פרזונו וזהו דוקא, ההשפעות כל
בחי' מאבנים הוא חומה דהנה חומה, מאין ירושלים
צמצומים, בחי' כו' בתים שתי בונות אבנים שתי אותיות
ושם  כתיב לע"ל אבל אלקינו עיר אלקים שם מצד וזהו
צמצומים  בחי' עוד יהא שלא שמה הוי' מיום העיר

חומה  מאין ירושלים תשב פרזות ולכן אלקים, שם שע"פ
מגביל  היא שחומה להגבילם יוכל לא חומה שבחי'
לא  שחומה ע"ד התרחבות בחי' שיהא לע"ל אבל הדבר,

כו'. יוכל
'ÈÙ‰Â הוא ומחיצה חציצה דיני לשון התד"א של הב'

לבם  את הקריב פרעה, בשלח הקריב, ופרעה ע"ד
כו'. זכו התשובה שע"י כו'
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Â‰ÊÂ לפרעה אלקים נתתיך ראה למשה הקב"ה שאמר
עם  פרעה, על ממש כאל זרוע ממשלה לו שנתן
אותיות  פרעה ענין שזהו דא"א מעורף יונק פרעה היות
גם  אף להאריך נמשך שמשם דא"א עורף בחי' הערף
דתיקון  למשה יהי' עכ"ז כו', התהו מבחי' ושורשו לרשעים
לפי  והיינו יכול, הכל ממש אלקים כמו זו בחי' על ממשלה
תהו  מבחי' למעלה שהוא דא"ק מ"ה משם הי' שמשה
כי  עם דפרעה כו', התיקון בבחי' שנשפל רק כו' ותיקון
ערב  וגם וכמ"ש בו, שנבלעו ממנו הניצוצות ביררו ישראל
עדיין  נשאר מ"מ ניצוצי', ר "ב משם שביררו אתם עלה ר"ב
ה' שאמר ע"י כ"א לבררו שא"א עד נתברר שלא מה גם

כאל  זרוע ואם בחי' שהוא לפרעה אלקים נתתיך למשה
האותות  ע"י עי"ז הנה תיקון מתהו לעשות שביכולתו
בה  שאין כמצולה אותם עשו שאח"כ והביזה והמופתים
התיקון  בבחי' נכלל להיות הכל ביררו כי כו' כלל דגים
הרשע  לעשו א"ע הכניע ע"ה אבינו יעקב וכן כו',
הכל  זהו אך מתנות, לו ושלח פעמים שבע לו והשתחוה
שזהו  אל אותו כשקרא אבל אל אותו הקב"ה שקרא קודם
ועוי"ל  לפניו. עצמו הכניע לא אזי לך, כאל זרוע אם בחי'
מהשבירה  שלמעלה העקודים מבחי' אור  ע"י שזהו
שירד  המן ענין וכמו וברודים, נקודים בחי' שהם והתיקון

זו. מבחי' ג"כ שהי' משה בזכות

jl l`k rexf m`e

.a"lxz ,zeny 't ,c"qa

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

י "א.
וכמעלת במקורו, האור דבקות על הכלים בביטול המעלה 

תורה. דמתן הביטול וזהו  האתהפכא על האתכפייא
הכלים התהוות כיצד באריכות התבאר הקודמים בפרקים
ועליהם ֿ גבול הבלי האור לגבי והעלם  ריחוק בבחינת היא
מבאר  זה בפרק מאין, יש  בבחינת הם שהתהוותן  נאמר

האצילות. של האורות האצלת אופן את נ "ע הרבי
åøå÷îá ÷åáã øåàä

äæ ìëå מאין יש בבחינת היא úðéçááשההתהוות àåä
íéìëäהניצוץ וכמשל ממקורן ריחוק של באופן שהתהוו

מהגחלת íäשנפרד éøä úåìéöàã úåøåàä ìáà נאצלו ,
ïúååäúä éøäù ìéöàîä óåñ ïéà øåàî íìòää éåìéâ úðéçáá

האורות ÷øåùשל øåàä éøäù áåøé÷ úðéçáá àåä å÷äî
úìçâá äøåù÷ä úáäìùë ìéöàîä óåñ ïéà øåàá ÷åáãå

åë', כמו קירוב  בבחינת הוא שהאור רואים אנו זה  ממשל -
שזה מהגחלת הנפרד כניצוץ  ולא הגחלת, שבתוך השלהבת



קמה c"ag i`iyp epizeax zxezn
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

הוא ˆ„˜˙ צדיק דעלמא. צדיק דא בישראל, פרזונו
יו  בחי' יסוד הוא בחי' שע"י עליון, צדיק שנק' סף

תשב  פרזות לשון פרזונו וזהו דוקא, ההשפעות כל
בחי' מאבנים הוא חומה דהנה חומה, מאין ירושלים
צמצומים, בחי' כו' בתים שתי בונות אבנים שתי אותיות
ושם  כתיב לע"ל אבל אלקינו עיר אלקים שם מצד וזהו
צמצומים  בחי' עוד יהא שלא שמה הוי' מיום העיר

חומה  מאין ירושלים תשב פרזות ולכן אלקים, שם שע"פ
מגביל  היא שחומה להגבילם יוכל לא חומה שבחי'
לא  שחומה ע"ד התרחבות בחי' שיהא לע"ל אבל הדבר,

כו'. יוכל
'ÈÙ‰Â הוא ומחיצה חציצה דיני לשון התד"א של הב'

לבם  את הקריב פרעה, בשלח הקריב, ופרעה ע"ד
כו'. זכו התשובה שע"י כו'
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Â‰ÊÂ לפרעה אלקים נתתיך ראה למשה הקב"ה שאמר
עם  פרעה, על ממש כאל זרוע ממשלה לו שנתן
אותיות  פרעה ענין שזהו דא"א מעורף יונק פרעה היות
גם  אף להאריך נמשך שמשם דא"א עורף בחי' הערף
דתיקון  למשה יהי' עכ"ז כו', התהו מבחי' ושורשו לרשעים
לפי  והיינו יכול, הכל ממש אלקים כמו זו בחי' על ממשלה
תהו  מבחי' למעלה שהוא דא"ק מ"ה משם הי' שמשה
כי  עם דפרעה כו', התיקון בבחי' שנשפל רק כו' ותיקון
ערב  וגם וכמ"ש בו, שנבלעו ממנו הניצוצות ביררו ישראל
עדיין  נשאר מ"מ ניצוצי', ר "ב משם שביררו אתם עלה ר"ב
ה' שאמר ע"י כ"א לבררו שא"א עד נתברר שלא מה גם

כאל  זרוע ואם בחי' שהוא לפרעה אלקים נתתיך למשה
האותות  ע"י עי"ז הנה תיקון מתהו לעשות שביכולתו
בה  שאין כמצולה אותם עשו שאח"כ והביזה והמופתים
התיקון  בבחי' נכלל להיות הכל ביררו כי כו' כלל דגים
הרשע  לעשו א"ע הכניע ע"ה אבינו יעקב וכן כו',
הכל  זהו אך מתנות, לו ושלח פעמים שבע לו והשתחוה
שזהו  אל אותו כשקרא אבל אל אותו הקב"ה שקרא קודם
ועוי"ל  לפניו. עצמו הכניע לא אזי לך, כאל זרוע אם בחי'
מהשבירה  שלמעלה העקודים מבחי' אור  ע"י שזהו
שירד  המן ענין וכמו וברודים, נקודים בחי' שהם והתיקון

זו. מבחי' ג"כ שהי' משה בזכות
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י "א.
וכמעלת במקורו, האור דבקות על הכלים בביטול המעלה 

תורה. דמתן הביטול וזהו  האתהפכא על האתכפייא
הכלים התהוות כיצד באריכות התבאר הקודמים בפרקים
ועליהם ֿ גבול הבלי האור לגבי והעלם  ריחוק בבחינת היא
מבאר  זה בפרק מאין, יש  בבחינת הם שהתהוותן  נאמר

האצילות. של האורות האצלת אופן את נ "ע הרבי
åøå÷îá ÷åáã øåàä

äæ ìëå מאין יש בבחינת היא úðéçááשההתהוות àåä
íéìëäהניצוץ וכמשל ממקורן ריחוק של באופן שהתהוו

מהגחלת íäשנפרד éøä úåìéöàã úåøåàä ìáà נאצלו ,
ïúååäúä éøäù ìéöàîä óåñ ïéà øåàî íìòää éåìéâ úðéçáá

האורות ÷øåùשל øåàä éøäù áåøé÷ úðéçáá àåä å÷äî
úìçâá äøåù÷ä úáäìùë ìéöàîä óåñ ïéà øåàá ÷åáãå

åë', כמו קירוב  בבחינת הוא שהאור רואים אנו זה  ממשל -
שזה מהגחלת הנפרד כניצוץ  ולא הגחלת, שבתוך השלהבת



c"agקמו i`iyp epizeax zxezn

כנ "ל, הכלים להתהוות ïäהמשל ïëìåהאורות -úðéçáá
î éìá"ä(מהות)úåçëå úåãî úåàéöîå úåäî úðéçáá àìù

וממילא הבורא של הגבול כח  גילוי שהם מהכלים בשונה
מוגדרות מידות  של הגדרה בהם '.åëיש 

úå÷éáã úðéçáá ïë íâ àåä éøä óåñ ïéà øåàî å÷ä ïëå-
אופן  הוא כן קירוב, של באופן  מהקו נמשכו שהאורות כמו
דביקות של באופן  שהתהווה  סוף , אין מהאור הקו המשכת

מקורו. שהוא  סוף אין íééçמהאור õòá áåúëù åîëå16

åë àåä êåøá óåñ ïéàá ÷åáãå òâåð å÷äù',
שואל דביקות , של באופן  נמשך שהקו זו הנחה שעל אלא

נ"ע: הרבי 
åë íåöîöä éãé ìò ïë íâ êùîð å÷äã íâäå', עניין ולכאורה

נמשכו  שהכלים כמו  וממילא, וריחוק, הסתר הוא הצמצום
ריחוק ידי  על נמשך הקו גם  אולי  והסתר, ריחוק ידי על

נ"ע: הרבי מתרץ  åúëùîäוהסתר? éøä íå÷î ìëî הקו של
íåöîöä éðôìù óåñ ïéà øåàäî àåäאחרי והאיר שחזר

,'åëהצמצום

íåöîöä âåìéã êøãá àåä åúëùîäã úåéä íòå האור שהרי  -
הצמצום את ולעבור לדלג  úåøòùäצריך ìùîëשבראש

שגודלות úìåâìåâäהאדם ÷ñôä éãé ìòהמוח את המקיפה
åë'íé÷ðåé úåøòùä éøä íå÷î ìëî חיותן , את ומקבלים

çåîäî כלומר המוחין". "מותרי הם  שהשערות וכביטוי
בצמצום הם ולכן הגולגולת את  עוברות אמנם הם השערות

עצמו  מהמוח היא יניקתן עדיין אבל  ,'åëרב,
ïë åîëבנמשל השערות,úðéçáהוא  כמשל שהוא הקו ,

בזוהר  ÷17àùéãהנקרא àøé÷é àèåç( והקדוש היקר (החוט
åë'éø÷éàã(שנקרא)ìæîהוא ממקורו  ונמשך שנוזל שם  על

åúëùîäù àåä êåøá óåñ ïéà øåàá úå÷éáã úðéçáá éøä
éåìéâ úðéçáá àåäוממילא éåìéâוקירוב, úðéçáá äæ éøä

åë íìòää,מצומצם גילוי  הוא שהקו אף כי  מאין, יש ולא '
המשכה בעצם הוא אבל הצמצום, מסך את שעובר בגלל
אלא הצמצום , שלפני ממש סוף  אין מהאור דביקות של

ריח של באופן שבאו ככלים  ולא וצמצום  בהקטנה וק.שבא
)ïî÷ì øàáúéù äî ïééòåהמאמרים éבהמשך ÷øô"ç18(,
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ב'.16. ענף א' שער

א'.17. קל"ד נשא ג' חלק זוהר

מאור 18. הוא הקו דהמשכת השיטה ע"פ וזהו שם: לשונו וזה
סילוק  בבחי' ג"כ הוא הקו לגבי דהצמצום צ"ל ע"כ ממש, הא"ס
והאיר  חזר שהאור ע"י הוא הקו שהמשכת רק כו', לגמרי והתעלמות
הנה  והאיר, שחזר גבול הבלי מהאור הוא המשכתו ששרש ולפי כו',
השערות  המשכת וכמו הצמצום דילוג בדרך הוא המשכתו דאופן הגם
מעין  והוא באוא"ס ודבוק נוגע ה"ה מ"מ כו', הגולגלת הפסק דרך
השערות  כדביקות כזו דביקות גם הא"ס האור שלגבי לפי כו'. המאור
בעצם  א"ס בבחי' שהוא מפני המאור מעין האור להיות מספיק עד"מ
למעלה  היא דילוג בדרך הבאה הארה גם שמאוא"ס במ"א וכמ"ש כו',

שזהו  היות (עם והדרגה שבסדר השתל' דסדר מההמשכה ערוך באין
והיינו  כו', א"ס בבחי' ג"כ היא שההארה והוא כו') האור מעצמות
הי' לא (דאל"כ דביקות קצת ג"כ יש דילוג שבדרך שבהמשכה לפי
להיות  דביקות בבחי' ה"ז גבול הבלי האור ובבחי' כו'), אור בבחי'
כמו  שזהו מזל שנק' הגם שהקו וזהו כו'. א"ס בבחי' ג"כ ההארה

השערו  שהמשכתו המשכת להשטה וכ"ז כו'. ודבוק נוגע ה"ה מ"מ ת
דשרש  הנ"ל לשטה כאן המבו' ולפי כו', גבול הבלי מהאוא"ס הוא
דהצמצום  כו'), זל"ז דומה הצמצום ענין אין הגנוזות מהע"ס הוא הקו
בהצמצום  משא"כ לגמרי, והתעלמות סילוק בבחי' הוא באוא"ס שהי'

כו'. הקו ומקור בשרש
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משורת  לפנים ישראל, את לזכות נתן שהקב"ה גמ"ח הן המצוות עומד, העולם דברים ג' על
שהעונש  עד השמחה, מעלת מהי שאלה: התפלה. עבודת ובפרט בשמחה, צ"ל ה' עבודת הדין.

אויבך  את ועבדת הוא

"*e„·Ú"ּברננה לפניו ּבאּו ּבׂשמחה, הוי' ּדמׁשמע 1את , ƒ¿ְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָֹ
ּבאּו אז הּנה ּבׂשמחה, הּׁשם את עבדּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹּדכאׁשר
ה' עבדּו את מאּמת ּברננה לפניו ּדבאּו והינּו ּברננה, ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹלפניו
ׁשהאדם  ּדהעבֹודה ּבׂשמחה", ה' את "עבדּו ּופרּוׁש ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָּבׂשמחה.
הּמצות, ּומעׂשה ּתפּלה ּבתֹורה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש את ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹעֹובד

על  הֹוראה הּׂשמחה להיֹות ּדוקא, ּבׂשמחה להיֹות ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָצריכה
ּדתֹורה  אּלּו ּדברים ׁשלׁשה ּדהּנה ּבעבֹודתֹו, ׁשּמתעּנג ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּתענּוג
עליהם  אׁשר ּדברים הּׁשלׁשה הם הּמצות, ּומעׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּתפּלה

ּכמאמר  עֹומד, עֹומד,2העֹולם העֹולם ּדברים ׁשלׁשה "על ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָֹ
ּדגמילּות  חסדים", ּגמילּות ועל העבֹודה על הּתֹורה ְְְֲֲִִִִַַַַָָָָעל

מראה  ואילך. 94 עמוד תרצ"ט - המאמרים בספר נדפס (*
שם. מהמו"ל - הגליון בשולי המקומות

ב.1) ק, תהלים
ב.2) א, אבות
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הּמצות  ּדמעׂשה הּדבר וטעם הּמצות, מעׂשה הּכּונה ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָֹֹחסדים
לתׁשלּום  ּדֹומה אינֹו חסדים ּדגמילּות חסדים, ּגמילּות ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָנקרא
הּדין, ׁשּורת ּפי על ׁשּמּגיע הּוא ּדהּׂשכר עבֹודה, ְְֲִִִֶַַַַַַַָָָׂשכר
הּוא  חסדים ּגמילּות אבל ׂשכרֹו, על ּבא ּדבר איזה ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָּדהעֹוׂשה
נקראים  הּמצות ענין ּכללּות לכן הּדין, מּׁשּורת ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָֹלפנים
את  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לנּו ּׁשּנתן מה ּדזה חסדים, ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָּגמילּות
ואין  הּדין, מּׁשּורת לפנים אמּתי חסד ּגמילּות הּוא ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַֹהּמצות
ּוכמאמר  ּבלבד, עליֹון וחסד עצמית האהבה מּצד אּלא 3זה ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

זכּות  ׁשהּוא יׂשראל", את לזּכֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְִֵֶֶַַָָָָָ"רצה
נקראת  הּמצות ּכללּות הּנה לכן הּדין, מּׁשּורת ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשּלפנים
ועכׁשו  הּקרּבנֹות, עבֹודת היא ועבֹודה חסדים, ְְְְֲֲֲִִִַַַַָָָָָּגמילּות

קרּבנֹות  ּבמקֹום צריכים 4ּתפּלה ּדברים הּׁשלׁשה ּדכל והינּו , ְְְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָֹ
ּׁש מה הּנה ּפרט, ּבדר אמנם ּבׂשמחה. "עבדּולהיֹות ּכתּוב ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

עבֹודת  ׁשהּוא העבֹודה עּמּוד על קאי ּבׂשמחה" הוי' ְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָאת
ּדכתיב  רז"ל 5הּתפּלה, ואמרּו לבבכם", ּבכל 6"ּולעבדֹו ְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָ

והינּו ּתפּלה", זֹו אֹומר הוי ׁשּבּלב, עבֹודה היא ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַָָ"איזֹו
ׁשּבּלב  ועבֹודה הּלב, ּובתֹו הּלב עם עבֹודה היא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּדתפּלה
צריכה  ועבֹודה הּמצות, וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד חּיּות ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹנֹותן
ׁשּתהיה  העבֹודה נֹוגע ּכ וכל ּדוקא, ּבׂשמחה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָלהיֹות

ּכתיב  ּבׂשמחה עבֹודה העּדר על אׁשר אׁשר 7ּבׂשמחה, "ּתחת ְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּכל, מרב לבב ּובטּוב ּבׂשמחה אלקי ה' את עבדּת ְְְְֱִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹֹלא
ּבעבֹודה  הּיתרֹון מהּו להבין וצרי ."איבי את ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹועבדּת
וההתּבֹוננּות  ההּׂשגה היא עבֹודה עּקר הלא ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָֹּבׂשמחה,
לקראת  "הּכֹון להיֹות צרי הּכל ּתחּלת אׁשר ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָֹֹּבאלקּות,
מי  לפני לדעת ּדצרי הּתפּלה, הכנת להיֹות ּדצרי ,"ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹאלקי

ּוכמאמר  מתּפּלל, ולידע 8הּוא עֹומד", אּתה מי לפני "ּדע ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָ
ּבׁשבח  הּדּבּור אֹותּיֹות היא ּדהּתפּלה הּתפּלה, ענין היא ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָמה
והתעֹוררּות  ּובּקׁשה ּבעבר, עּמֹו יתּבר חסּדֹו על ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָוהֹודיה
אדם  עם מדּבר האדם אם ּדגם לֹו, ּׁשחסר ּבמה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָרחמים
מֹוציא  ּׁשהּוא מה יׁשמע ׁשּלא ּכזה ּבאפן וידּבר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּכמֹותֹו,
אׁשר  זאת לבד הרי ּתבֹות, ּכּמה ׁשּמבליע ּובחטיפה ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹמּפיו,
אּלא  מדּבר, ׁשהּוא למה קּׁשבת אזן יּטה לא הּׁשֹומע ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהאדם
ּבדעּתֹו הּׁשלם ּכי לּצלן, רחמנא ּדעה לחסר יחׁשבּוהּו ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָעֹוד
ּׁשהּוא  מה יֹודע אינֹו ּבעצמֹו הּוא אׁשר ּכזה, ּבאפן ידּבר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹלא
חסּדֹו על לֹו להֹודֹות ּומֹוׁשל, ׂשר לפני יבֹוא ואם ְְְְְִִֵֵֵַַַַָמדּבר,
ׁשּלא  ּכזה ּבאפן וידּבר עּמֹו, להיטיב ׁשּמבּקׁש אֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹעּמֹו,
ׁשּלא  ּבלבד זֹו לא הּנה ּובהבלעה, מדּבר ּׁשהּוא מה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹיׁשמע
ּכׁשעֹומד  ּובפרט ּכלה, יגרׁשּוהּו עֹוד אּלא ּדבריו, את ְְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָיׁשמעּו

לה  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל אליו לפני תּפּלל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּבּקׁשה  ּתפּלת הן והֹודיה, ׁשבח ּתפּלת ׁשּתהיה הן ,ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיתּבר
לבּטא  מסּדרה ּתפּלתֹו להיֹות צריכה רחמים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֻוהתעֹוררּות
רק  לא להׁשמיע וצרי ּברּורה, ּובׂשפה ּבמתינּות ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹ[ה]אֹותּיֹות
מתּפּלל, הּוא אׁשר הּמּלֹות ּפרּוׁש ולּבֹו למחֹו ּגם אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלאזניו
עד  אלקית, ּבהּׂשגה ההתּבֹוננּות היא הּתפּלה עבֹודת ְְְְְֱֲִִִִִַַַַַַָָָֹועּקר
מה  הּנה ולכאֹורה ויראה. אהבה ּבהתעֹוררּות יתעֹורר ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָאׁשר
הּיתרֹון  ּומהּו לא, אֹו ּבׂשמחה היא העבֹודה אם נֹוגע ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹּזה
הוי', ּבעבֹודת הּׂשמחה ענין נֹוגע ּכ וכל ּבׂשמחה, ְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָּדעבֹודה
הּתפּלה  ּובעבֹודת ּבכלל הּמצות ּובקּיּום הּתֹורה ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָֹּבלּמּוד
הּוא  הענׁש הּנה ּבׂשמחה העבֹודה העּדר על אׁשר עד ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבפרט,

האֹויבים. הּמה ּומי ,"איבי את ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ"ועבדּת
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ה"תמימים". תלמידי אל הופנתה השניה שיחתו
אל  זו בשיחתו הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד שהחל לפני

הקדושים: בדברים אלי פנה ה"תמימים",
ראש  ערב  מאז שנים שלש מלאו זו, שנה ראש "בערב 
את  בידך כשמסרתי מה"אוהל" בבואי תרנ"ח השנה
אותך  ומיניתי תמימים" "תומכי ישיבת של ההנהגה
של  והגשמיים הרוחניים הענינים בכל פועל" כ"מנהל

הישיבה.
הטביע  שבו הקב"ה של חפץ ארץ הוא ישראל "עם
ועבודה  ומצוות תורה אורות בגילויי הצמיחה כוח את
עושי  אילנות גדלים ובו ה'" "כרם נקראת ישיבה שבלב .

פרי.

בשלשת  שצמחו מהפירות ליהנות שאין הכרם "מדיני
השנים  שלשת של הפירות לנטיעתו. הראשונות השנים
ואסורים  ערלה הנם בטיבם, להתחשב מבלי הראשונות,
הפירות  רבעי, הם הרביעית השנה של הפירות בהנאה.

לפדותם. שיש אלא בהנאה מותרים
ב"ה  מלאו תמימים", "תומכי ישיבת של ה' "לכרם
בלי  זה, בכרם צמחו אלו שנים שלש במשך שנים. שלש
הנם  בטיבם להתחשב מבלי ברם, טובים. פירות הרע, עין
טובים, אמנם הפירות בהנאה. שאסורים ערלה פירות
היו  הליטאיות בישיבות היטב. ולמדו נגלה הרבה למדו
תלמידי  עילוים, מבהילים, בשבחים אותם מכתירים
חסידות  הרבה למדו וכדומה. גאונים, גדולים, חכמים
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הּמצות  ּדמעׂשה הּדבר וטעם הּמצות, מעׂשה הּכּונה ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָֹֹחסדים
לתׁשלּום  ּדֹומה אינֹו חסדים ּדגמילּות חסדים, ּגמילּות ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָנקרא
הּדין, ׁשּורת ּפי על ׁשּמּגיע הּוא ּדהּׂשכר עבֹודה, ְְֲִִִֶַַַַַַַָָָׂשכר
הּוא  חסדים ּגמילּות אבל ׂשכרֹו, על ּבא ּדבר איזה ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָּדהעֹוׂשה
נקראים  הּמצות ענין ּכללּות לכן הּדין, מּׁשּורת ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָֹלפנים
את  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לנּו ּׁשּנתן מה ּדזה חסדים, ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָּגמילּות
ואין  הּדין, מּׁשּורת לפנים אמּתי חסד ּגמילּות הּוא ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַֹהּמצות
ּוכמאמר  ּבלבד, עליֹון וחסד עצמית האהבה מּצד אּלא 3זה ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

זכּות  ׁשהּוא יׂשראל", את לזּכֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְִֵֶֶַַָָָָָ"רצה
נקראת  הּמצות ּכללּות הּנה לכן הּדין, מּׁשּורת ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשּלפנים
ועכׁשו  הּקרּבנֹות, עבֹודת היא ועבֹודה חסדים, ְְְְֲֲֲִִִַַַַָָָָָּגמילּות

קרּבנֹות  ּבמקֹום צריכים 4ּתפּלה ּדברים הּׁשלׁשה ּדכל והינּו , ְְְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָֹ
ּׁש מה הּנה ּפרט, ּבדר אמנם ּבׂשמחה. "עבדּולהיֹות ּכתּוב ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

עבֹודת  ׁשהּוא העבֹודה עּמּוד על קאי ּבׂשמחה" הוי' ְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָאת
ּדכתיב  רז"ל 5הּתפּלה, ואמרּו לבבכם", ּבכל 6"ּולעבדֹו ְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָ

והינּו ּתפּלה", זֹו אֹומר הוי ׁשּבּלב, עבֹודה היא ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַָָ"איזֹו
ׁשּבּלב  ועבֹודה הּלב, ּובתֹו הּלב עם עבֹודה היא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּדתפּלה
צריכה  ועבֹודה הּמצות, וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד חּיּות ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹנֹותן
ׁשּתהיה  העבֹודה נֹוגע ּכ וכל ּדוקא, ּבׂשמחה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָלהיֹות

ּכתיב  ּבׂשמחה עבֹודה העּדר על אׁשר אׁשר 7ּבׂשמחה, "ּתחת ְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּכל, מרב לבב ּובטּוב ּבׂשמחה אלקי ה' את עבדּת ְְְְֱִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹֹלא
ּבעבֹודה  הּיתרֹון מהּו להבין וצרי ."איבי את ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹועבדּת
וההתּבֹוננּות  ההּׂשגה היא עבֹודה עּקר הלא ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָֹּבׂשמחה,
לקראת  "הּכֹון להיֹות צרי הּכל ּתחּלת אׁשר ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָֹֹּבאלקּות,
מי  לפני לדעת ּדצרי הּתפּלה, הכנת להיֹות ּדצרי ,"ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹאלקי

ּוכמאמר  מתּפּלל, ולידע 8הּוא עֹומד", אּתה מי לפני "ּדע ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָ
ּבׁשבח  הּדּבּור אֹותּיֹות היא ּדהּתפּלה הּתפּלה, ענין היא ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָמה
והתעֹוררּות  ּובּקׁשה ּבעבר, עּמֹו יתּבר חסּדֹו על ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָוהֹודיה
אדם  עם מדּבר האדם אם ּדגם לֹו, ּׁשחסר ּבמה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָרחמים
מֹוציא  ּׁשהּוא מה יׁשמע ׁשּלא ּכזה ּבאפן וידּבר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּכמֹותֹו,
אׁשר  זאת לבד הרי ּתבֹות, ּכּמה ׁשּמבליע ּובחטיפה ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹמּפיו,
אּלא  מדּבר, ׁשהּוא למה קּׁשבת אזן יּטה לא הּׁשֹומע ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהאדם
ּבדעּתֹו הּׁשלם ּכי לּצלן, רחמנא ּדעה לחסר יחׁשבּוהּו ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָעֹוד
ּׁשהּוא  מה יֹודע אינֹו ּבעצמֹו הּוא אׁשר ּכזה, ּבאפן ידּבר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹלא
חסּדֹו על לֹו להֹודֹות ּומֹוׁשל, ׂשר לפני יבֹוא ואם ְְְְְִִֵֵֵַַַַָמדּבר,
ׁשּלא  ּכזה ּבאפן וידּבר עּמֹו, להיטיב ׁשּמבּקׁש אֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹעּמֹו,
ׁשּלא  ּבלבד זֹו לא הּנה ּובהבלעה, מדּבר ּׁשהּוא מה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹיׁשמע
ּכׁשעֹומד  ּובפרט ּכלה, יגרׁשּוהּו עֹוד אּלא ּדבריו, את ְְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָיׁשמעּו

לה  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל אליו לפני תּפּלל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּבּקׁשה  ּתפּלת הן והֹודיה, ׁשבח ּתפּלת ׁשּתהיה הן ,ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיתּבר
לבּטא  מסּדרה ּתפּלתֹו להיֹות צריכה רחמים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֻוהתעֹוררּות
רק  לא להׁשמיע וצרי ּברּורה, ּובׂשפה ּבמתינּות ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹ[ה]אֹותּיֹות
מתּפּלל, הּוא אׁשר הּמּלֹות ּפרּוׁש ולּבֹו למחֹו ּגם אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלאזניו
עד  אלקית, ּבהּׂשגה ההתּבֹוננּות היא הּתפּלה עבֹודת ְְְְְֱֲִִִִִַַַַַַָָָֹועּקר
מה  הּנה ולכאֹורה ויראה. אהבה ּבהתעֹוררּות יתעֹורר ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָאׁשר
הּיתרֹון  ּומהּו לא, אֹו ּבׂשמחה היא העבֹודה אם נֹוגע ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹּזה
הוי', ּבעבֹודת הּׂשמחה ענין נֹוגע ּכ וכל ּבׂשמחה, ְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָּדעבֹודה
הּתפּלה  ּובעבֹודת ּבכלל הּמצות ּובקּיּום הּתֹורה ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָֹּבלּמּוד
הּוא  הענׁש הּנה ּבׂשמחה העבֹודה העּדר על אׁשר עד ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבפרט,

האֹויבים. הּמה ּומי ,"איבי את ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ"ועבדּת
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ה"תמימים". תלמידי אל הופנתה השניה שיחתו
אל  זו בשיחתו הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד שהחל לפני

הקדושים: בדברים אלי פנה ה"תמימים",
ראש  ערב  מאז שנים שלש מלאו זו, שנה ראש "בערב 
את  בידך כשמסרתי מה"אוהל" בבואי תרנ"ח השנה
אותך  ומיניתי תמימים" "תומכי ישיבת של ההנהגה
של  והגשמיים הרוחניים הענינים בכל פועל" כ"מנהל

הישיבה.
הטביע  שבו הקב"ה של חפץ ארץ הוא ישראל "עם
ועבודה  ומצוות תורה אורות בגילויי הצמיחה כוח את
עושי  אילנות גדלים ובו ה'" "כרם נקראת ישיבה שבלב .

פרי.

בשלשת  שצמחו מהפירות ליהנות שאין הכרם "מדיני
השנים  שלשת של הפירות לנטיעתו. הראשונות השנים
ואסורים  ערלה הנם בטיבם, להתחשב מבלי הראשונות,
הפירות  רבעי, הם הרביעית השנה של הפירות בהנאה.

לפדותם. שיש אלא בהנאה מותרים
ב"ה  מלאו תמימים", "תומכי ישיבת של ה' "לכרם
בלי  זה, בכרם צמחו אלו שנים שלש במשך שנים. שלש
הנם  בטיבם להתחשב מבלי ברם, טובים. פירות הרע, עין
טובים, אמנם הפירות בהנאה. שאסורים ערלה פירות
היו  הליטאיות בישיבות היטב. ולמדו נגלה הרבה למדו
תלמידי  עילוים, מבהילים, בשבחים אותם מכתירים
חסידות  הרבה למדו וכדומה. גאונים, גדולים, חכמים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



c"agקמח i`iyp epizeax zxezn

בעבודה  העוסקים כאלה גם ישנם חסידות, ומבינים
זה  ערלה, פירות הנם אבל טובים, די הם הפירות שבלב .
טובה  בהחזקת כולם ועל הרוח בגסות בגאוה, מריח

לעצמו.
לאחר  אף לעולם, אסורים ערלה שפירות הוא "הדין
פדיית  בזה מועילה ולא הערלה, שנות שלשת עבור

וגסות  גאוה הרביעית. השנה בפירות הדין כפי הפירות
התורה  מלימוד הבאה לעצמו טובה החזקת וכן הרוח
ואי  הלב  ערלת הם  שבלב  בעבודה ומההתעסקות
טעם  באיזה להכשירם או לטהרם היינו לפדותם, אפשר
מבלי  הרי הלב  ערלת בהם שיש הפירוש שיהיה.

לעולם. בהנאה הם אסורים בטיבם, להתחשב
a"yz'd ,fenz g"x axr
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בריב  מתערב הי' שלא ולהיות החסידים לבחירי חונף הי' בווילנא שמעון מגורי שנות במשך
הדעות בחלוקי הקהילה עניני בכמה הבינים כאיש הי' ולפעמים והחסידים, פרנסי המתנגדים בין שהיו

ברוך  ר' החסידים עדת בראש העומדים לב את לגנוב התחכם וביותר והחסידים, המתנגדים הקהלה
ר'95מרדכי  והגאון אותו, מקרבים היו הקודש לשון ומחבבי דקדוק בעלי ולהיותם מייזיל משה ור'

שירים  לכתוב חולשה לו שהי' מייזיל בחרוזים.148משה פרק יודע שהי ' הר"ש את מכבד הי'

בכת"י  החסידים בין אדמו"ר כ"ק הוד של התפלה נוסח נתפשט כבר ההיא בעת הנה ,137כאמור
אדמו"ר  כ"ק הוד לנוסח יותר מתאים שהוא השל"ה של השמים שער בסידור השינוים שכתבו מהם
אשכנז  נוסח הסידורים גליונות על הזקן אדמו"ר של התפלה נוסח את כותבים היו הרוב ועל הזקן

בהם. מתפללים שהיו

אבל  החסידים על המתנגדים אף חרון הוסיף החסידים בשביל מיוחד נוסח ענין שכללות אף והנה
כי  נפות, עשרה בשלש מנופה הוא הזקן אדמו"ר של התפלה בסידור הדקדוק אשר הודו כאחד כולם
וטהרת  הדקדוק חוקי עפ"י הניקוד את תיקן הנה הנוסח את שינה שלא והתפילות הפיוטים באותם גם

בדקדוק. הגאונים את גם שהפליא מה הלשון

מרגלא  והי' הזקן אדמו"ר כ"ק הוד של התפלה סידור את ומשבח מהלל הי' המסתתר שמעון
במה  אבל בנסתרות, עסק לו אין כי מאומה להגיד ביכולתו אין המזמורים וסדר הנוסח בענין כי בפומי'
אין  אשר על תמיהתו את ויביא מדויק, דוגמתו שאין מלא בפה לומר יכול הוא הדקדוק לחוקי שנוגע

הלשון. ותורת הדקדוק חכמת את לומדים החסידים 

חסידי  באו ואחריהם המשכילים, ורדיפות ממלחמות סבלו אשר הראשונים היו גאליציא ַחסידי
נזדמנו  ברלין ממשכילי אחדים כי היתה הדבר סיבת מהאחרונים. היו חב"ד וחסידי ופולין, ָוואהלין

שיק  פנחס ר' כלבו, יוסף ר' הגאונים חב"ד חסידי בחירי מקלעצק 129עם בנימין ור' מחסידי 149, ועוד
לייּפציג  בירידי חקירה 150שקלאוו בידיעת רחבה דעה בעלי הם חב"ד חסידי כי לדעת המשכילים ויוכחו ָ

המדות, ותקון שבלב בעבודה עוסקים זה ועם הנגלית בתורה ידיעותיהם גודל על נוסף ובנסתר אלקית
רב. ורוח מרץ בעלי אנשים דרושים לנצחם ובכדי
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"אשר  משה" "שירת ספרו בשקלאוו נדפס תקמ"ח בשנת (148

הספר). של השער דף (לשון קצרים" בבתים מצות תרי"ג על שר

השיחות  ספר א). (עא, פכ"ו ח"א רבי בית – אודותו ראה (149

שלג. ע' ח"ו שע. ע' ח"ב אגרותֿקודש ואילך. 6 ס"ע שלום תורת

היומן  רשימת מנחם תורת ואילך. סל"א תרצ"ד הפסח חג שיחת

ע' .97 ע' תש"ד .127 ע' .124 ע' תש"ג השיחות ספר רמד. ע' (תרצ"ב)

וש"נ. .258 ע' תש"ח .127
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שני  שלחו כחמש ואוקראינא, ליטא חסידי עם ללחום המשכילים ויגעו עמלו – תקנ"אֿתקנ"ו – ַם
הכרח  אודות על לעורר החסידים מושבות למקומות העברית 151צירים השפה וידיעת הדקדוק לימוד

לתורה  לעלות אותם קוראים היו לא לביהכנ"ס באים וכשהיו מהם התרחקו בואם מקום בכל אבל
מבתי  אותם מגרשים פשוט היו הרוב ועל אמן אחריו ענו לא קדיש לומר מחויב מהם מי וכשהי'

החסידים. של הכנסיות

לגלילות  נסעו אשר הנסתרים המשכילים ציריהם מאת המשכילים במרכז שנתקבלו הידיעות לרגלי
וגדופים  בחרפות בדרכם, מצאום אשר והתלאות לההשכלה נפשות לעשות חב"ד חסידי מושבות
התנגדות  ידי שעל זאת עוד אלא החסידים בין מאומה פעלו שלא לבד שלא כמשמעם, פשוטם וגירושים

מחברי  המתנגדים בין גם הנה ּפאנעוויז בעיר קרה אשר המבהילה השמועה והפצת ספרי 152החסידים ָ
העמיס  ההשכלה, לטובת התעמולה את הלאה המשיכו ולא משמרתם את ויעזבו לשמצה נהיו הדקדוק
בירת  את גם ויבקר החסידים מושבות את שיבקר שמעון על המשכילים שבמרכז התעמולה ועד
ולנצחם. החסידים, עם ללחום איך והרצאה דו"ח יביא מסעו וככלות ליאזנע. בעיר ונשיאם ָהחסידים
מחקר  בעניני ווילנא חסידי עם השתעשע רבות ופעמים החסידים רוח מהלך את הכיר כבר אשר שמעון
ועד  הצעת את קבל במלאכתו, יצליח כי וקוה האמורה לשליחות המתאים הוא כי בעצמו, שיער
הזמן  סוף עד חדשים שלשה למשך חופשה קבל – לבעליו אמר כן – משפחה עניני ולרגלי התעמולה,

החסידים. ובבירת החסידים מושבות את לבקר מסעו את ויעש
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שם. תש"ח השיחות ספר גם ראה (150

חברת.הכרח 151) ההעתקות: בא' :

מחבבי. אוצ"ל: (152

∑

ycew zexb`

תרפ"א  סיון ט"ו ב"ה,

מבחר  הנכבד, הרב עוז, ידידי כבוד

שאול  מוהר"ר אי"א ווח"ס התלמידים,

שי' דובער

וברכה. שלום

מולדתו  למקום ית' בעזרתו לנסוע בדעתו אשר שמעתי

יהי' והשי"ת במאוד, הדבר ונכון טוב לאטוי. במדינת שהיא

בעזרת  משתתף הייתי אני וגם הטוב, רצונו להפיק בעזרו

ומעבר  משם מכתבים כמה קבלתי כי לזה, הדרושה ההוצאה

כתבים  להם להמציא נפשם בפנימיות מבקשים הגדול הנהר

ידענו  וכאשר הרוחני. במזון הט' נפשם להחיות דא"ח וספרי

העבודה  בהרמת בעזהי"ת האמיתית הפעולה אשר במוחש

המדות  ותיקון בתפלה וההתעסקות חסידות בלימוד בפועל

מאיש  ההרגש והתעוררות חבירים, ודיבוק ריעים באהבת

משפיע  אמצע[ו]ת ע"י הוא אהובים, כאחים להיות לרעהו,

במכתבי  בכתב והן בפומבי בדיבור הן זה על ונפשו לבו הנותן

התעוררות.

בעמלינו  טוב פרי ית' בעזרתו ראינו ראה עליון לאל ותודה

התעסקות  שהיתה ומקום מקום בכל אשר בשנים, רבות זה

מעלת  טוב על מתענגים המקום יושבי הנם הנה כאמור, טובה

החומר. על הצורה בהגברת בכלל, האנושי

לעוויטין, שמואל ר' הרב היקר ידידינו לנו הוא ולמופת

חפץ  עפ"י בקוטאיס, גרוזיא בערי יושב שנים כששה זה אשר

אשר  זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ורצון

המוסרי  מצבם בהרמת וחפץ ההוא, להחבל עתידות חש

בכל  ולהתענין וישיבה, חדרים ליסד הנ"ל ידידינו את וישלח

רוב  על מתענגים המה ת"ל כהיום הנה לכלכלם, הדת עניני

ברו"ג. עילוי אחר בעילוי מעלה מעלה ויעלו בעזרם ד' יהי' טוב

ולפעול  לעשות החובה עליו אדם הוא באשר אדם כל והנה

מדיני  להיותו החי', על האדם מותר בזה אשר זולתו, לטובת

החומרי  טובתו בהפרחת ודואג האנושי, הקיבוץ אוהב בטבעו,

יותר  מסוגל זה סגולתו, ביושר אחד כל וכמובן והמוסרי,
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שני  שלחו כחמש ואוקראינא, ליטא חסידי עם ללחום המשכילים ויגעו עמלו – תקנ"אֿתקנ"ו – ַם
הכרח  אודות על לעורר החסידים מושבות למקומות העברית 151צירים השפה וידיעת הדקדוק לימוד

לתורה  לעלות אותם קוראים היו לא לביהכנ"ס באים וכשהיו מהם התרחקו בואם מקום בכל אבל
מבתי  אותם מגרשים פשוט היו הרוב ועל אמן אחריו ענו לא קדיש לומר מחויב מהם מי וכשהי'

החסידים. של הכנסיות

לגלילות  נסעו אשר הנסתרים המשכילים ציריהם מאת המשכילים במרכז שנתקבלו הידיעות לרגלי
וגדופים  בחרפות בדרכם, מצאום אשר והתלאות לההשכלה נפשות לעשות חב"ד חסידי מושבות
התנגדות  ידי שעל זאת עוד אלא החסידים בין מאומה פעלו שלא לבד שלא כמשמעם, פשוטם וגירושים

מחברי  המתנגדים בין גם הנה ּפאנעוויז בעיר קרה אשר המבהילה השמועה והפצת ספרי 152החסידים ָ
העמיס  ההשכלה, לטובת התעמולה את הלאה המשיכו ולא משמרתם את ויעזבו לשמצה נהיו הדקדוק
בירת  את גם ויבקר החסידים מושבות את שיבקר שמעון על המשכילים שבמרכז התעמולה ועד
ולנצחם. החסידים, עם ללחום איך והרצאה דו"ח יביא מסעו וככלות ליאזנע. בעיר ונשיאם ָהחסידים
מחקר  בעניני ווילנא חסידי עם השתעשע רבות ופעמים החסידים רוח מהלך את הכיר כבר אשר שמעון
ועד  הצעת את קבל במלאכתו, יצליח כי וקוה האמורה לשליחות המתאים הוא כי בעצמו, שיער
הזמן  סוף עד חדשים שלשה למשך חופשה קבל – לבעליו אמר כן – משפחה עניני ולרגלי התעמולה,

החסידים. ובבירת החסידים מושבות את לבקר מסעו את ויעש
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שם. תש"ח השיחות ספר גם ראה (150

חברת.הכרח 151) ההעתקות: בא' :

מחבבי. אוצ"ל: (152

∑

ycew zexb`

תרפ"א  סיון ט"ו ב"ה,

מבחר  הנכבד, הרב עוז, ידידי כבוד

שאול  מוהר"ר אי"א ווח"ס התלמידים,

שי' דובער

וברכה. שלום

מולדתו  למקום ית' בעזרתו לנסוע בדעתו אשר שמעתי

יהי' והשי"ת במאוד, הדבר ונכון טוב לאטוי. במדינת שהיא

בעזרת  משתתף הייתי אני וגם הטוב, רצונו להפיק בעזרו

ומעבר  משם מכתבים כמה קבלתי כי לזה, הדרושה ההוצאה

כתבים  להם להמציא נפשם בפנימיות מבקשים הגדול הנהר

ידענו  וכאשר הרוחני. במזון הט' נפשם להחיות דא"ח וספרי

העבודה  בהרמת בעזהי"ת האמיתית הפעולה אשר במוחש

המדות  ותיקון בתפלה וההתעסקות חסידות בלימוד בפועל

מאיש  ההרגש והתעוררות חבירים, ודיבוק ריעים באהבת

משפיע  אמצע[ו]ת ע"י הוא אהובים, כאחים להיות לרעהו,

במכתבי  בכתב והן בפומבי בדיבור הן זה על ונפשו לבו הנותן

התעוררות.

בעמלינו  טוב פרי ית' בעזרתו ראינו ראה עליון לאל ותודה

התעסקות  שהיתה ומקום מקום בכל אשר בשנים, רבות זה

מעלת  טוב על מתענגים המקום יושבי הנם הנה כאמור, טובה

החומר. על הצורה בהגברת בכלל, האנושי

לעוויטין, שמואל ר' הרב היקר ידידינו לנו הוא ולמופת

חפץ  עפ"י בקוטאיס, גרוזיא בערי יושב שנים כששה זה אשר

אשר  זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ורצון

המוסרי  מצבם בהרמת וחפץ ההוא, להחבל עתידות חש

בכל  ולהתענין וישיבה, חדרים ליסד הנ"ל ידידינו את וישלח

רוב  על מתענגים המה ת"ל כהיום הנה לכלכלם, הדת עניני

ברו"ג. עילוי אחר בעילוי מעלה מעלה ויעלו בעזרם ד' יהי' טוב

ולפעול  לעשות החובה עליו אדם הוא באשר אדם כל והנה

מדיני  להיותו החי', על האדם מותר בזה אשר זולתו, לטובת

החומרי  טובתו בהפרחת ודואג האנושי, הקיבוץ אוהב בטבעו,

יותר  מסוגל זה סגולתו, ביושר אחד כל וכמובן והמוסרי,
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c"agקנ i`iyp epizeax zxezn

אם  אשר מוסרית ותעמולה לעבודה יותר מסוגל וזה לכזה,

הדרושות. תוצאות למו יהי' לא פעולתם יחליפו

איש  ויושר, תום באנשים הגדול האדם תלמידי אנחנו

באמונה  העובדים ראש הטוהר, ויופי הצדק סמל האלקים,

ז  אאמו"ר כ"ק הוד סוף אין בתקות נבג"מ טהורה צוקללה"ה

הכבירות, פעול[ו]תיו ראות ימינו, על עמוד זכינו אשר זי"ע,

תורתו  ישראל לב על צהרים, כשמש יזרחו, לאחת אחת אשר

זיק  בקרבינו ויפיח והמתנוצץ, החד אורו יאהיל עלינו והדרתו,

והנהגותי' החסידות אל והתמסרות הכללית, האנושית

הגשמיים, בחיים והישרים הרוחניים, בחיים הנעימים

רצון  שהוא הקדושים, רצונותיו להפיק ית' בעזרתו להשתדל

לב  לקרב ידינו, תשיג אשר בכל הקדש, עם בטוב ב"ה, הוי'

אלינו, השומעים לפני להורות שבשמים, אבינו אל בנים

העולם, אבות יושר בדרכי להלוך ומשתוקקים והתאבים

אשר  בכל בעזרם ולהיות ולהרפידה, לסקלה האמיתי הדרך

יודרש.

בארבע  אדמות, עלי תעודתינו רגע אף לשכוח אין עלינו

כוונה  לסוד צבאות אלקים אל אותנו, פרש השמים רוחות

רבותינו  לנו גילו  שם, זעיר שם זעיר רק מאתנו, נעלמת

ורבים  לברבריא, גולה ואחד לברטניא גולה אחד באמרם

כל, וחוסר בעוני ר"ל התלאות בים (שווימען) שחים מאתנו

מעמד  מבלי רקב, נפל ח"ו בארזים גם אשר ולחץ, בדוחק

ר"ל. וסובל מעוך ולחוץ, דחוק אחד וכל גשמי,

יפרח  וכשושנה באנוש, הוא אלקים רוח אבל כן , אמנם

אשר  אל מכוון הוא בזה אשר ויגיעתו, בעמלו טוב פרי לעשות

ונוצר. נברא

וישרה  נכונה מולדתו למקום הנסיעה כי לראשונה ונשובה

אחינו  לטובת והרבה הרבה עשות יוכל כל יוצר ובעזרת היא,

לאחינו  רב תועלת הביא ויוכל הוי', לדבר הצמאים היקרים

אבאר: כאשר הדתיים ענינים בכל כולה בהמדינה היושבים

וקטן, גדול טלית ולא תפילין לא לנו אין כהיום מדינתינו

אשר  ומשניות גמרא יאמר ומי ואגדה, חומש סידור מזוזה

טו"ת  לאחד נדרש ואם ר"ל, והשריפות הפרעות מהבלבולים

ת"ק  לכה"פ ע"ז לו נדרש אחת בבת וחומש סידור מזוזות

השג  הללו בעתים אדם שום יוכל לא אשר רו"כ א' מאות

ועושה  הסופר גם כי להשיג, ואין טו"ת הדורשים ורבים זאת,

הי' לעני אשר זאת, ממלאכתו לחם, פרוסת לאכול צריך בתים

מבהיל  אשר עתה, גם ומה פרנסתו, על הספיק ולא ימיו כל

החפצים  אנשים כמה כלל, נוגע זה אין הענין לעצם אבל הוא.

אנשים  רואות ועינינו להם, ואין יום בכל תפילין להניח

הניח  למען הכנסת לבית באים גלוחים, וחפשים פשוטים

אין  הראשון מיום אשר מצוה, בר בני וכמה כמה תפילין.

לנו. הי' מה אוי ר"ל תפילין בהנחת המצוה לקיים ביכולתם

הדורשים  בישראל אלפים צמאון לראות זכינו כי לנו ואשרי

להדריך  לבבם בכל ומשתוקקים טהור, בלב ודתו הוי' דבר

חסרי  ורק הדת, קודש בדרכי האמצעים בניהם המה ם

ע"כ  ואשר והדומה. תפילין ספרים כמו לזה, הדרוש[ים]

ותעמולה  בהשתדלות האפשר בכל בזה השתדל עלינו החובה

גדולה.

צריכים... לדעתי ההשתדלות אופן
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו כסלו, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

... במה שכותב אודות שערות הזקן - יסביר לזוגתו שתליט"א דברים הברורים שכותב כ"ק אדמו"ר 

הצמח צדק )פוסק בנגלה דתורה ובפנימיות התורה( אשר "י"ג תיקוני דיקנא מהם נמשך והוא רחום כו' 

הם רחמים גדולים כו' ומכח הת"ד ממתיק הדינים ונעשה נעים וממותק" )רשימותיו על התהלים, ברוקלין 

תשי"ג, ע' תרכז(.



קני אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר שמואל שי'

שלום וברכה!

במענה למכתב כת"ר מט' מ"ח בהנוגע לקדיש ויארצייט דתינוק - ע"י אביו שי' וכו', ונראה מסגנון 

מכ' כת"ר שהורי האב אין מקפידין ע"ז כו'. כן להעיר, אשר אין מקום לדיון ע"ד השגת גבול שאר אבלים*.

והרי כבר ציין כת"ר, לשו"ע יו"ד סי' שע"ו. ראה שם פ"ת ס"ק ג' הדין באם הנפטר פחות מכ' שנה. 

ומפורש הענין עוד יותר בשדי חמד, אסיפת דינים מערכת אבלות ס"ק קנ"א קס"ב ורי"ב, וראה ג"כ שו"ע 

שם סי' שד"מ סעיף ד'. דמכל הנ"ל משמע - דתועלת האמירת קדיש )וגם יארצייט( משעבר עליו שלשים 

יום, עיין בש"ך שם. ומה שיש רוצים לחלק בין הקדיש שלאחרי צדוק הדין, משא"כ קדיש סתם, שהוא 

לעילוי הנשמה, אפשר דקודם י"ג שנה, שאינו בר חיובא, אין לאמרו.

כבר נדחה עפמש"כ בספרים המצוינים בשדה חמד האמור. ובס' כל בו על אבילות להרב גרינולד.

איברא דבס' ילקוט דת ודין )להרב דוד אסף, חיפה, תש"ה(, נדפס מכתב הרה"ג וכו' רצ"פ פרנק 

שי' שקודם י"ג שנה אין נוהגין בו לא יא"צ ולא קדיש. אבל לא הביא כל סמוכין לדבריו, והרי בספרים 

הנ"ל איפכא מסתבר.

והנה ידועה הקושיא בזה, הובאה בנודע ביהודא מהד"ת יו"ד סי' ח' מש"כ סנהדרין ק"ד ע"א, אבל 

מובא בכ"מ דמתורץ בתוספת סוטה יו"ד ע"ב ד"ה דאייתי, דתפלה מצלת.

ומבואר בארוכה בזה, בצוואת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע )נדפסה בקונטרס חנוך לנער, עמוד י"ט, 

עיי"ש באר היטב(. ומשם מוכח ג"כ דמעלה באב לגבי שאר קרובים, וק"ל.

ומענין לענין, לסיום מכתבו בחשבון יום היארצייט, מיום המיתה או מיום הקבורה. - מובאה בזה 

הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע: יא"צ - ביום המיתה אפילו בשנה ראשונה, ואפילו 

כשיום הקבורה רחוק מיום המיתה )נדפס בהיום יום י"ג שבט(.

ויהי רצון שבקרוב ממש נזכה לקיום היעוד, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, כי בלע 

המות לנצח, ויקיצו וירננו שוכני עפר.

 - - על ספר קרנים  ידין מ"ג  דן  נפלאים בלשון "בלע המות לנצח", דוקא, בפירוש  ויעוין רמזים 

בית  בשמחת  רוה"ק  דשאב  ידוע  אשר  אמיתי,  בן  ליונה  דשייך  מאוסטרפולה,  הר"ש  האלקי  להמקובל 

השואבה. ונזכה בקרוב בקיומה - בבנין בית השלישי בביאת משיח צדקנו.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.



iyilyקנב ,ipy ,oey`x - ck ,bk - dxy iig zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
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éì-eòâôe éðeòîL éðôlî éúî-úà øa÷ì íëLôð©§§¤À¦§³Ÿ¤¥¦Æ¦§¨©½§¨¾¦¦§¦−
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ëBúa:øá÷-úfçàì íëéúç-éða CBúa áLé ïBøôrå §«§¤−©«£ª©¨«¤§¤§¬¥−§´§¥¥®

ìëì úç-éðá éðæàa íäøáà-úà ézçä ïBøôr ïriå©©Á©Á¤§¸©«¦¦³¤©§¨¨¸§¨§¥´§¥¥½§²Ÿ
:øîàì Bøér-ørL éàaàéäãOä éðrîL éðãà-àì ¨¥¬©«©¦−¥«Ÿ«Ÿ£Ÿ¦´§¨¥½¦©¨¤Æ
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ãé:Bì øîàì íäøáà-úà ïBøôr ïriååèéðrîL éðãà ©©¯©¤§²¤©§¨−̈¥¬Ÿ«£Ÿ¦´§¨¥½¦
ðéáe éðéa óñk-ì÷L úàî òaøà õøààåä-äî E ¤Á¤Á©§©̧¥¯Ÿ¤«¤¤²¤¥¦¬¥«§−©¦®
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:øçqì øáò óñk ì÷L úBàî òaøà úç-éðá§¥¥®©§©³¥Æ¤´¤¤½¤Ÿ¥−©Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(110 'nr d zegiy ihewl)

‰ÏtÎn‰ ˙¯ÚÓ ט)‡˙ (כג, ∆¿»«««¿≈»
ה' האֹותּיֹות ׁשּתי ּכפּולה, ה' היינּו ׁש"הּמכּפלה" ּבּזהר, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאיתא

למערה  זה ּפרּוׁש ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ויׁש הוי'. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבׁשם

צּדיק, ּבדרּגת היא למעלה הּנׁשמה ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָּכפׁשּוטּה.

ועם  ּתׁשּובה, ּבעל לדרּגת מּגיעה היא למּטה ירידתּה ידי ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָועל

לׁשלמּות  מּגיעה היא הּגּוף מן והסּתּלקּותּה עבֹודתּה ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָסּיּום

ּתׁשּובה  ּכפּולה: ה' יׁשנּה הרי ה', ּתׁשּוב ּובתׁשּובה, ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָהּתׁשּובה.

עּלאה. ה' ּתׁשּוב עּלאה, ּתׁשּובה ּתּתאה; ה' ּתׁשּוב ְִִַַָָָָָָָָָָָּתּתאה,

,ïåùàø
éðùæééðôì øLà äìtëna øLà ïBøôr äãN | í÷iå©¨´̈§¥´¤§À£¤Æ©©§¥½̈£¤−¦§¥´
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æéáà úéaî éðç÷ì øLà íéîMä éýìû | ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¥´©¨©À¦£¤̧§¨©¹¦¦¥´¨¦»
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éðôì Bëàìî:íMî éðáì äMà zç÷ìå Eçàì-íàå ©§¨Æ§¨¤½§¨«©§¨¬¦¨²¦§¦−¦¨«§¦¸Ÿ
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ã ycew zegiyn zecewp ã(68 'nr dl zegiy ihewl)

ÌÈÓia ‡a Ô˜Ê Ì‰¯·‡Â(א (כד, ¿«¿»»»≈»«»ƒ

עד  חּייו, ימי ּכל ּבמׁש עבֹודתֹו עבד ׁשאברהם מפרׁש ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּזהר

את  הּכיר אברהם הרי להבין, ויׁש ׁשלימין". "יֹומין היּו ימיו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּכל

ּדהּנה  לֹומר, ויׁש ׁשנים. ׁשלׁש לֹו חסרּו ּכן ואם ׁשלׁש, ּבגיל ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹֹּבֹוראֹו

ׁשּלפני  ּבּׁשנים ׁשעׂשה ּודריׁשה חקירה ׁשל ּתֹוצאה היתה זֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָהּכרה

את  ׁשהּׂשיג עד . . ּבדעּתֹו לׁשֹוטט התחיל הרמּב"ם: ּובלׁשֹון ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָזה,

להּכרת  והכׁשרה הכנה ּבגדר היּו ׁשנים ׁשאֹותן ּומּכיון האמת. ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּדר

ׁשלימין". "יֹומין ׁשהיּו עליהן ּגם לֹומר ׁשּי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָּבֹוראֹו,

éùéìùéCìiå åéðãà élîbî íélîâ äøNr ãárä çwiå©¦©´Â̈¤Â¤£¨¨¸§©¦¹¦§©¥³£Ÿ¨Æ©¥½¤
íéøäð íøà-ìà Cìiå í÷iå Bãéa åéðãà áeè-ìëå§¨¬£Ÿ−̈§¨®©À̈¨©¥²¤¤£©¬©«£©−¦

iriax - ck - dxy iig zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
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קצוֹות: ׁשני חּבּור אפֹוא מבּטאים ׁשּלהם הּנּׂשּואין ולבן. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבתּואל
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קצוֹות: ׁשני חּבּור אפֹוא מבּטאים ׁשּלהם הּנּׂשּואין ולבן. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבתּואל
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äMà zç÷ìå Ekøc çéìöäå Czà Bëàìî çìLé¦§©̧©§¨³¦¨Æ§¦§¦´©©§¤½§¨«©§¨³¦¨Æ

:éáà úéaîe ézçtLnî éðáìàîéúìàî ä÷pz æà ¦§¦½¦¦§©§¦−¦¥¬¨¦«¨³¦¨¤Æ¥¨´¨¦½
é÷ð úééäå Cì eðzé àì-íàå ézçtLî-ìà àBáú ék¦¬¨−¤¦§©§¦®§¦³Ÿ¦§Æ½̈§¨¦¬¨¨¦−

:éúìàîáîéýìû ýåýé øîàå ïérä-ìà íBiä àáàå ¥¨«¨¦«¨«¨¬Ÿ©−¤¨¨®¦¨«Ÿ©À§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ
éëðà øLà ékøc çéìöî àp-ELé-íà íäøáà éðãà£Ÿ¦´©§¨½̈¦¤§¨Æ©§¦´©©§¦½£¤¬¨«Ÿ¦−

:äéìr Cìäâîäéäå íénä ïér-ìr ávð éëðà äpä Ÿ¥¬¨¤«¨¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©¨®¦§¨¨³
ì úàöiä äîìräàð-éðé÷Lä äéìà ézøîàå áàL ¨«©§¨Æ©Ÿ¥´¦§½Ÿ§¨«©§¦´¥¤½¨©§¦«¦¨¬
:Cckî íéî-èrîãîäúL äzà-íb éìà äøîàå §©©−¦¦©¥«§¨«§¨³¥©Æ©©¨´§¥½

élîâì íâåýåýé çéëä-øLà äMàä àåä áàLà E §©¬¦§©¤−¤§¨®¦´¨«¦½̈£¤Ÿ¦¬©§Ÿ̈−
éðãà-ïáì:äîäpäå éaì-ìà øaãì älëà íøè éðà §¤£Ÿ¦«£¦Á¤̧¤£©¤¹§©¥´¤¦¦À§¦¥̧

áàLzå äðérä ãøzå dîëL-ìr dcëå úàöé ä÷áø¦§¨³Ÿ¥Æ§©¨´©¦§½̈©¥¬¤¨©−§¨©¦§¨®
:àð éðé÷Lä äéìà øîàååîdck ãøBzå øäîzå ¨«Ÿ©¬¥¤−¨©§¦¬¦¨«©§©¥À©³¤©¨Æ



iyyקנד ,iying - dk - dxy iig zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

élîb-íâå äúL øîàzå äéìrîíâå zLàå ä÷Là E ¥«¨¤½¨©´Ÿ¤§¥½§©§©¤−©§¤®¨¥¾§§§©¬
:äú÷Lä íélîbäæîéî-úa øîàå dúà ìàLàå ©§©¦−¦§¨«¨¨«¤§©´ŸÀ̈¨«Ÿ©»©¦´

Bl-äãìé øLà øBçð-ïa ìàeúa-úa øîàzå zà©§¼©ÀŸ¤©§¥Æ¤¨½£¤¬¨«§¨−
:äéãé-ìr íéãéîväå dtà-ìr íæpä íNàå äkìî¦§®̈¨«¨¦³©¤̧¤Æ©©½̈§©§¦¦−©¨¤«¨

çîéýìû ýåýé-úà Cøáàå ýåýéì äåçzLàå ãwàå̈«¤¬Ÿ¨«¤§©«£¤−©«Ÿ̈®¨«£¨¥À¤§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ
úç÷ì úîà Cøãa éðçðä øLà íäøáà éðãà£Ÿ¦´©§¨½̈£¤³¦§©̧¦Æ§¤´¤¡¤½¨©²©

:Bðáì éðãà éçà-úa-úàèîíéNò íëLé-íà äzrå ¤©£¦¬£Ÿ¦−¦§«§Â©Â̈¦¤§¤̧Ÿ¦¹
éì eãébä àì-íàå éì eãébä éðãà-úà úîàå ãñç¤¯¤¤«¡¤²¤£Ÿ¦−©¦´¦®§¦¾Ÿ©¦´¦½

:ìàîN-ìr Bà ïéîé-ìr äðôàåðìàeúáe ïáì ïriå §¤§¤¬©¨¦−¬©§«Ÿ©©̧©¨¨³§¥Æ
éìà øac ìëeð àì øácä àöé ýåýéî eøîàiåòø E ©´Ÿ§½¥«Ÿ̈−¨¨´©¨¨®¬Ÿ©²©¥¬¥¤−©¬

:áBè-Bààðéðôì ä÷áø-äpääMà éäúe Cìå ç÷ E «¦¥«¦§¨¬§¨¤−©´¨¥®§¦³¦¨Æ
éðãà-ïáì:ýåýé øac øLàk EáðòîL øLàk éäéå §¤£Ÿ¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©§¦¾©«£¤¬¨©²

:ýåýéì äöøà eçzLiå íäéøác-úà íäøáà ãár¤¬¤©§¨−̈¤¦§¥¤®©¦§©¬©−§¨©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(330 'nr k zegiy ihewl)

ÌBi‰ ‡B·‡Â(מב (כד, »»«
ÌB˜n‰ ÈÙÏ ˙B·‡ È„·Ú ÏL Ô˙ÁÈN ‰ÙÈ(רש"י) »»ƒ»»∆«¿≈»ƒ¿≈«»

ּפׁשּוטים  לאנׁשים ונאמרה ּפׁשּוטים ּבדברים עסקה זֹו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָָׂשיחה

ׁשּפתח  ּוכפי אברהם, ׁשל ּבׁשליחּותֹו נאמרה אבל ולבן), ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ(ּבתּואל

ּכן, אם רמז, ּכאן יׁש אנכי". אברהם "עבד ּדבריו: את ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאליעזר

ּכחּה ויפה ׁשמים. לׁשם "ׂשיחה", חּלין, ּבעניני עּסּוק ׁשל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻלעבֹודה

ויהּוה  "יׂשיח" הּקּב"ה ׁשּגם ּפֹועלים ידּה על ּכי זֹו, "ׂשיחה" ֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשל

"הּוא העֹולם, העֹולם ÁNאת ׁשּבריאת ּבחסידּות, וכּמבאר וּיהי". ֶָָ»ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ

אין  הּוא ׁשהעֹולם מּׁשּום הּקּב"ה, אצל חּלין" "ׂשיחת ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻנחׁשבת

ה'. לגּבי ְְֵֶֶַואפס

éùéîçâðïziå íéãâáe áäæ éìëe óñë-éìk ãárä àöBiå©¥̧¨¤¹¤§¥¤̧¤§¥³¨¨Æ§¨¦½©¦¥−
:dnàìe äéçàì ïúð úðcâîe ä÷áøìãðeìëàiå §¦§®̈¦̧§¨½Ÿ¨©¬§¨¦−¨§¦¨«©«Ÿ§´

ø÷aá eîe÷iå eðéìiå Bnr-øLà íéLðàäå àeä ezLiå©¦§À²§¨«£¨¦¬£¤¦−©¨¦®©¨´©½Ÿ¤
:éðãàì éðçlL øîàiåäðáLz dnàå äéçà øîàiå ©−Ÿ¤©§ª¬¦©«Ÿ¦«©³Ÿ¤¨¦̧¨Æ§¦½̈¥¥̧

áéúëøòðäéø÷øçà øBNr Bà íéîé eðzà äørpä©©«£¨¬¦¨²¨¦−´¨®©©−
:Cìzåðýåýéå éúà eøçàz-ìà íäìà øîàiå ¥¥«©³Ÿ¤£¥¤Æ©§©«£´Ÿ¦½©«Ÿ̈−

:éðãàì äëìàå éðeçlL ékøc çéìöäæðeøîàiå ¦§¦´©©§¦®©§¾¦§¥«§−̈©«Ÿ¦«©«Ÿ§−
àø÷ðáéúëøòðìéø÷:äét-úà äìàLðå äørpì ¦§¨´©©«£¨®§¦§£−̈¤¦«¨

çðLéàä-ír éëìúä äéìà eøîàiå ä÷áøì eàø÷iå©¦§§³§¦§¨Æ©«Ÿ§´¥¤½¨£¥«§¦−¦¨¦´
:Cìà øîàzå äfäèðíúçà ä÷áø-úà eçlLéå ©¤®©−Ÿ¤¥¥«©§©§²¤¦§¨¬£Ÿ−̈

:åéLðà-úàå íäøáà ãár-úàå dz÷ðî-úàå§¤¥«¦§¨®§¤¤¬¤©§¨−̈§¤£¨¨«
ñééä zà eðúçà dì eøîàiå ä÷áø-úà eëøáéå©§¨«§³¤¦§¨Æ©Ÿ́§½̈£Ÿ¥¾©¬§£¦−

:åéàðN ørL úà Crøæ Løééå äááø éôìàì§©§¥´§¨¨®§¦©´©§¥½¥−©¬©«§¨«

àñíélîbä-ìr äðákøzå äéúørðå ä÷áø í÷zå©¨̧¨¦§¹̈§©«£Ÿ¤À¨©¦§©̧§¨Æ©©§©¦½
:Cìiå ä÷áø-úà ãárä çwiå Léàä éøçà äðëìzå©¥©−§¨©«£¥´¨¦®©¦©¬¨¤²¤¤¦§−̈©¥©«

áñõøàa áLBé àeäå éàø éçì øàa àBaî àa ÷çöéå§¦§¨Æ¨´¦½§¥¬©©−Ÿ¦®§¬¥−§¤¬¤
:áâpäâñöé àöiåáør úBðôì äãOa çeNì ÷ç ©¤«¤©¥¥¬¦§¨²¨¬©©¨¤−¦§´¨®¤

:íéàa íélîâ äpäå àøiå åéðér àOiåãñàOzå ©¦¨³¥¨Æ©©½§§¦¥¬§©¦−¨¦«©¦¨³
ìrî ìtzå ÷çöé-úà àøzå äéðér-úà ä÷áø¦§¨Æ¤¥¤½¨©¥−¤¤¦§®̈©¦−Ÿ¥©¬

:ìîbääñCìää äælä Léàä-éî ãárä-ìà øîàzå ©¨¨«©´Ÿ¤¤¨¤À¤¦«¨¦³©¨¤Æ©«Ÿ¥³
çwzå éðãà àeä ãárä øîàiå eðúàø÷ì äãOa©¨¤Æ¦§¨¥½©¬Ÿ¤¨¤−¤´£Ÿ¦®©¦©¬

érvä:ñkúzå óåñ-ìk úà ÷çöéì ãárä øtñéå ©¨¦−©¦§¨«©§©¥¬¨¤−¤§¦§¨®¥¬¨
:äNr øLà íéøácäæñäøN äìäàä ÷çöé äàáéå ©§¨¦−£¤¬¨¨«©§¦¤´¨¦§À̈¨¸Ÿ¡¨Æ¨¨´

äáäàiå äMàì Bì-éäzå ä÷áø-úà çwiå Bnà¦½©¦©¯¤¦§¨²©§¦¬§¦−̈©¤«¡¨¤®¨
:Bnà éøçà ÷çöé íçpiåô ©¦¨¥¬¦§−̈©«£¥¬¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(135 'nr ci mgpn zxez)

‰„Oa ÁeNÏ ˜ÁˆÈ ‡ˆiÂ(סג (כד, «≈≈ƒ¿»»««»∆

‰lÙz ‡l‡ ‰ÁÈN ÔÈ‡Â . . ‰ÁÓ ˙lÙz Ôwz ˜ÁˆÈ(ב כו, (ברכות ƒ¿»ƒ≈¿ƒ«ƒ¿»¿≈ƒ»∆»¿ƒ»

"ויהי  ׁשּכתּוב ּכמֹו לקדּׁשה, ׁשּי ׁשאינֹו ל"ׂשדה", יצא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻיצחק

ענינּה ּגם זהּו לקדּׁשה. ּולהעלֹותֹו לתּקנֹו ּכדי ׂשדה", איׁש . . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻעׂשו

נמצא  האדם ּכאׁשר הּיֹום, ּבאמצע ׁשּזמּנּה מנחה, ּתפּלת ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשל

להתּפּלל: עֹומד הּוא כן ּפי על ואף ּבעסקיו, הּלהט ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָּבעּצּומֹו

ׁשּלפני  העסק (ּגם לקדּׁשה והעלאתֹו העסק ּתּקּון ּפֹועל הּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּבכ

ׁשּלאחריה). העסק וגם ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָהּתפּלה

éùùäëà:äøeè÷ dîLe äMà çwiå íäøáà óñiå©Ÿ̄¤©§¨¨²©¦©¬¦−̈§¨¬§¨«
áïéãî-úàå ïãî-úàå ïL÷é-úàå ïøîæ-úà Bì ãìzå©¥´¤À¤¦§¨Æ§¤¨§½̈§¤§−̈§¤¦§®̈

:çeL-úàå ÷aLé-úàåâ-úàå àáL-úà ãìé ïL÷éå §¤¦§−̈§¤«©§¨§¨´¨©½¤§−̈§¤
:íénàìe íLeèìe íøeMà eéä ïãã éðáe ïãcãéðáe §®̈§¥´§À̈¨²©¦¬§¦−§ª¦«§¥´

ðçå øôrå äôér ïéãîälà-ìk ärcìàå òãéáàå C ¦§À̈¥¨³¨¥̧¤Æ©«£½Ÿ©«£¦−̈§¤§¨¨®¨¥−¤
:äøeè÷ éðaäBì-øLà-ìk-úà íäøáà ïziå §¥¬§¨«©¦¥¯©§¨¨²¤¨£¤−

:÷çöéìåïúð íäøáàì øLà íéLâìétä éðáìå §¦§¨«§¦§¥³©¦«©§¦Æ£¤´§©§¨½̈¨©¬
çlLéå úðzî íäøáàéç epãBòa Bða ÷çöé ìrî í ©§¨−̈©¨®Ÿ©§©§¥º¥©̧¦§¨³§Æ§¤´©½
:íã÷ õøà-ìà äîã÷æíäøáà éiç-éðL éîé älàå ¥−§¨¤¤¬¤¤«¤§¥À¤§¥²§¥«©¥¬©§¨−̈

:íéðL Lîçå äðL íéráLå äðL úàî éç-øLà£¤®̈§©¬¨¨²§¦§¦¬¨−̈§¨¥¬¨¦«
çráNå ï÷æ äáBè äáéNa íäøáà úîiå òåâiå©¦§©̧©¨¯¨©§¨¨²§¥¨¬−̈¨¥´§¨¥®©

:åénr-ìà óñàiåèìàrîLéå ÷çöé Búà eøa÷iå ©¥−̈¤¤©¨«©¦§§¸Ÿ¹¦§¨³§¦§¨¥Æ
øçö-ïa ïøôr äãN-ìà äìtënä úørî-ìà åéðä½̈¤§¨©−©©§¥®̈¤§¥º¤§³Ÿ¤¸Ÿ©Æ

:àøîî éðt-ìr øLà ézçäéäð÷-øLà äãOä ©«¦¦½£¤−©§¥¬©§¥«©¨¤²£¤¨¨¬
äøNå íäøáà øa÷ änL úç-éða úàî íäøáà©§¨−̈¥¥´§¥¥®¨²¨ª©¬©§¨−̈§¨¨¬

xihtn ,iriay - dk - dxy iig zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:BzLààéíéýìû Cøáéå íäøáà úBî éøçà éäéå ¦§«©§¦À©«£¥Æ´©§¨½̈©§¨¬¤¡Ÿ¦−
:éàø éçì øàa-ír ÷çöé áLiå Bða ÷çöé-úàô ¤¦§¨´§®©¥´¤¦§½̈¦§¥¬©©−Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(149 'nr eh zegiy ihewl)

ÂÈa Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ B˙B‡ e¯a˜iÂ(ט (כה, «ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈»»
ÂÈÙÏ ˜ÁˆÈ ˙‡ CÈÏB‰Â ‰·eLz Ï‡ÚÓLÈ ‰NÚL Ô‡kÓ(רש"י) ƒ»∆»»ƒ¿»≈¿»¿ƒ∆ƒ¿»¿»»

ּפי  ונֹוטל הּבכֹור ׁשהּוא טענתֹו היה יׁשמעאל ׁשל חטאֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעּקר

ׁשאינּנּו ּבלבד, הּׁשפחה ּבן ׁשהּוא ּבאמת, הּכיר לא הּוא ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשנים;

הּתֹורה  רֹומזת לכן הּגבירה. ּבן יצחק, הּוא האמּתי והּיֹורׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָיֹורׁש,

קבּורת  ּבעת יצחק את ׁשהקּדים ּבכ ּדוקא ּבתׁשּובה חזרתֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעל

את  ּומּכיר הּקֹודמת מּטענתֹו ּבֹו חֹוזר ׁשהּוא ּגּלה ּבכ ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאברהם:

ֱֶָהאמת.

éòéáùáéøLà íäøáà-ïa ìàrîLé úãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬Ÿ¦§¨¥−¤©§¨¨®£¤̧
:íäøáàì äøN úçôL úéøönä øâä äãìéâéälàå ¨«§¹̈¨¨¯©¦§¦²¦§©¬¨−̈§©§¨¨«§¥À¤

øëa íúãìBúì íúîLa ìàrîLé éða úBîL§Æ§¥´¦§¨¥½¦§Ÿ−̈§«§Ÿ¨®§³Ÿ
:íNáîe ìûaãàå øã÷å úéáð ìàrîLéãéòîLîe ¦§¨¥Æ§¨½Ÿ§¥¨¬§©§§¥−¦§¨«¦§¨¬

:àOîe äîeãååè:äîã÷å Léôð øeèé àîéúå ããç §−̈©¨«£©´§¥½̈§¬¨¦−¨¥«§¨
æèíäéøöça íúîL älàå ìàrîLé éða íä älà¥´¤¥º§¥³¦§¨¥Æ§¥´¤§Ÿ½̈§©§¥¤−

:íúnàì íàéNð øNr-íéðL íúøéèáeæééðL älàå §¦«Ÿ¨®§¥«¨¨¬§¦¦−§ªŸ¨«§¥À¤§¥Æ
ìLe äðL úàî ìàrîLé éiçíéðL òáLå äðL íéL ©¥´¦§¨¥½§©¬¨¨²§¦¬¨−̈§¤´©¨¦®

:åénr-ìà óñàiå úîiå òåâiåçéäìéåçî eðkLiå ©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤¤©¨«©¦§§¸¥«£¦¹̈
äøeMà äëàa íéøöî éðt-ìr øLà øeL-ãr©À£¤Æ©§¥´¦§©½¦«Ÿ£−̈©®¨

:ìôð åéçà-ìë éðt-ìr 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

לֹומר, ויׁש והּצמצּום. הּדין מּדת הּוא אלקים ׁשם ואּלּו הוי', ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹמּׁשם

יצחק, ׁשל מּדתֹו האירה חסד, ׁשּמּדתֹו אברהם, ׁשל מֹותֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלאחר

ּגבּורה. ׁשל הּׁשם אלקים, מּׁשם הּברכֹות ּגם נמׁשכּו ולכן ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּגבּורה,

הּנמׁשכֹות  מהּברכֹות יֹותר נעלֹות אּלּו ׁשּברכֹות ּבחסידּות, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּומבאר

ה  חסד ׁשּכן, מגּבלת,מחסד. הׁשּפעתֹו ולכן הּקרירּות ּבטבע ּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

ּבתגּברת. היא והׁשּפעתּה ּבחמימּות היא ּגבּורה ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹואּלּו
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:BzLààéíéýìû Cøáéå íäøáà úBî éøçà éäéå ¦§«©§¦À©«£¥Æ´©§¨½̈©§¨¬¤¡Ÿ¦−
:éàø éçì øàa-ír ÷çöé áLiå Bða ÷çöé-úàô ¤¦§¨´§®©¥´¤¦§½̈¦§¥¬©©−Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(149 'nr eh zegiy ihewl)

ÂÈa Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ B˙B‡ e¯a˜iÂ(ט (כה, «ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈»»
ÂÈÙÏ ˜ÁˆÈ ˙‡ CÈÏB‰Â ‰·eLz Ï‡ÚÓLÈ ‰NÚL Ô‡kÓ(רש"י) ƒ»∆»»ƒ¿»≈¿»¿ƒ∆ƒ¿»¿»»

ּפי  ונֹוטל הּבכֹור ׁשהּוא טענתֹו היה יׁשמעאל ׁשל חטאֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעּקר

ׁשאינּנּו ּבלבד, הּׁשפחה ּבן ׁשהּוא ּבאמת, הּכיר לא הּוא ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשנים;

הּתֹורה  רֹומזת לכן הּגבירה. ּבן יצחק, הּוא האמּתי והּיֹורׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָיֹורׁש,

קבּורת  ּבעת יצחק את ׁשהקּדים ּבכ ּדוקא ּבתׁשּובה חזרתֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעל

את  ּומּכיר הּקֹודמת מּטענתֹו ּבֹו חֹוזר ׁשהּוא ּגּלה ּבכ ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאברהם:

ֱֶָהאמת.

éòéáùáéøLà íäøáà-ïa ìàrîLé úãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬Ÿ¦§¨¥−¤©§¨¨®£¤̧
:íäøáàì äøN úçôL úéøönä øâä äãìéâéälàå ¨«§¹̈¨¨¯©¦§¦²¦§©¬¨−̈§©§¨¨«§¥À¤

øëa íúãìBúì íúîLa ìàrîLé éða úBîL§Æ§¥´¦§¨¥½¦§Ÿ−̈§«§Ÿ¨®§³Ÿ
:íNáîe ìûaãàå øã÷å úéáð ìàrîLéãéòîLîe ¦§¨¥Æ§¨½Ÿ§¥¨¬§©§§¥−¦§¨«¦§¨¬

:àOîe äîeãååè:äîã÷å Léôð øeèé àîéúå ããç §−̈©¨«£©´§¥½̈§¬¨¦−¨¥«§¨
æèíäéøöça íúîL älàå ìàrîLé éða íä älà¥´¤¥º§¥³¦§¨¥Æ§¥´¤§Ÿ½̈§©§¥¤−

:íúnàì íàéNð øNr-íéðL íúøéèáeæééðL älàå §¦«Ÿ¨®§¥«¨¨¬§¦¦−§ªŸ¨«§¥À¤§¥Æ
ìLe äðL úàî ìàrîLé éiçíéðL òáLå äðL íéL ©¥´¦§¨¥½§©¬¨¨²§¦¬¨−̈§¤´©¨¦®

:åénr-ìà óñàiå úîiå òåâiåçéäìéåçî eðkLiå ©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤¤©¨«©¦§§¸¥«£¦¹̈
äøeMà äëàa íéøöî éðt-ìr øLà øeL-ãr©À£¤Æ©§¥´¦§©½¦«Ÿ£−̈©®¨

:ìôð åéçà-ìë éðt-ìr 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¿»¿
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יצחק, ׁשל מּדתֹו האירה חסד, ׁשּמּדתֹו אברהם, ׁשל מֹותֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלאחר

ּגבּורה. ׁשל הּׁשם אלקים, מּׁשם הּברכֹות ּגם נמׁשכּו ולכן ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּגבּורה,

הּנמׁשכֹות  מהּברכֹות יֹותר נעלֹות אּלּו ׁשּברכֹות ּבחסידּות, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּומבאר

ה  חסד ׁשּכן, מגּבלת,מחסד. הׁשּפעתֹו ולכן הּקרירּות ּבטבע ּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

ּבתגּברת. היא והׁשּפעתּה ּבחמימּות היא ּגבּורה ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹואּלּו
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קנו
daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½
:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

äøù ééç úùøôì ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì äøèôäà ÷øô à íéëìîá

àà:Bì íçé àìå íéãâaa eäqëéå íéîia àa ï÷æ ãåc CìnäåáeL÷áé åéãár Bì eøîàiå §©¤³¤¨¦Æ¨¥½−̈©¨¦®©§©ª̧Æ©§¨¦½§¬Ÿ¦©−«©Ÿ̄§´£¨À̈§©§º
éðãàì íçå E÷éçá äáëLå úðëñ Bì-éäúe Cìnä éðôì äãîrå äìeúá äørð Cìnä éðãàì©«Ÿ¦³©¤̧¤Æ©«£¨´§½̈§¨«§¨Æ¦§¥´©¤½¤§¦−Ÿ¤®¤§¨«§¨´§¥¤½§©−©«Ÿ¦¬

:Cìnäâdúà eàáiå úénðeMä âLéáà-úà eàöîiå ìûøNé ìeáb ìëa äôé äørð eL÷áéå ©¤«¤©§©§Æ©«£¨´¨½̈§−Ÿ§´¦§¨¥®©¦§§À¤£¦©Æ©´©¦½©¨¦¬Ÿ−̈
:Cìnìã:drãé àì Cìnäå eäúøLzå úðëñ Cìnì éäzå ãàî-ãr äôé äørpäåääiðãàå ©¤«¤§©©«£−̈¨¨´©§®Ÿ©§¦̧©¤³¤Ÿ¤̧¤Æ©§¨´§¥½§©¤−¤¬Ÿ§¨¨«©«£«Ÿ¦¨¯

:åéðôì íéöø Léà íéMîçå íéLøôe áëø Bì Nriå Cìîà éðà øîàì àOðúî úébç-ïá¤©¦²¦§©¥¬¥−Ÿ£¦´¤§®Ÿ©©´©À¤µ¤¨´̈¦½©«£¦¦¬¦−¨¦¬§¨¨«
åäãìé Búàå ãàî øàz-áBè àeä-íâå úéNr äëk recî øîàì åéîiî åéáà Báör-àìå§«Ÿ£¨¸¨¦³¦¨¨Æ¥½Ÿ©−©¨´¨¨¦®¨§©³«¸Ÿ©Æ§½Ÿ§Ÿ¬¨§−̈

:íBìLáà éøçàæ:äiðãà éøçà eøæriå ïäkä øúéáà írå äéeøö-ïa áàBé ír åéøáã eéäiå ©«£¥¬©§¨«©¦«§´§¨À̈¦µ¨´¤§½̈§¦−¤§¨¨´©Ÿ¥®©©§§½©«£¥−£«Ÿ¦¨«
çeéä àì ãåãì øLà íéøBabäå érøå érîLå àéápä ïúðå òãéBäé-ïá eäéðáe ïäkä ÷Bãöå§¨´©ÂŸ¥Â§¨¨̧¤§«¨¹̈§¨¨³©¨¦Æ§¦§¦´§¥¦½§©¦¦−£¤´§¨¦®¬Ÿ¨−

:eäiðãà-írèàø÷iå ìâø ïér ìöà-øLà úìçfä ïáà ír àéøîe ø÷áe ïàö eäiðãà çaæiå ¦£«Ÿ¦¨«©¦§©´£«Ÿ¦À̈³Ÿ¨¨Æ§¦½¦µ¤´¤©Ÿ¤½¤£¤¥−¤¥´Ÿ¥®©¦§À̈
:Cìnä éãár äãeäé éLðà-ìëìe Cìnä éða åéçà-ìk-úàéeäéðáe àéápä ïúð-úàå ¤¨¤¨Æ§¥´©¤½¤§¨©§¥¬§−̈©§¥¬©¤«¤§¤¨¨Á©¨¦̧§¨¹̈

L-úàå íéøBabä-úàå:àø÷ àì åéçà äîìàéøîàì äîìL-íà òáL-úa-ìà ïúð øîàiå §¤©¦¦²§¤§Ÿ¬Ÿ¨¦−¬Ÿ¨¨«©´Ÿ¤¨À̈¤©¤³©¥«§ŸŸÆ¥½Ÿ
:òãé àì ãåã eðéðãàå úébç-ïá eäiðãà Cìî ék zrîL àBìäáéäör àð Cöréà éëì äzrå £´¨©½©§¦¬¨©−£«Ÿ¦¨´¤©¦®©«£Ÿ¥¬¨¦−¬Ÿ¨¨«§©¾̈§¦²¦¨¥¬−̈¥¨®
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לוח זמנים לשבוע פרשת חיי־שרה בערים שונות בעולם קנח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת
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5:095:057:587:568:288:279:369:3518:3418:3818:5819:0318:2019:07דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:386:418:558:579:289:3010:2610:2718:0618:0418:2918:2617:4618:30הודו, בומביי )ח(

6:326:358:518:539:239:2510:2110:2318:0418:0218:2718:2517:4418:29הודו, פונה )ח(

6:296:388:248:298:569:019:469:5016:2416:1616:5516:4716:0016:51הונגריה, בודפשט )ק(

6:366:438:378:419:109:1310:0210:0516:5916:5217:2617:2016:3517:24טורקיה, איסטנבול )ק(

6:516:588:558:599:289:3110:2110:2417:2517:2017:5217:4717:0317:51יוון, אתונה )ק(

6:506:598:448:499:179:2210:0710:1016:4616:3817:1617:0816:2117:12מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת חיי־שרה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:316:348:548:559:249:2510:2210:2418:0918:0618:3118:2917:4918:33מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

6:065:589:059:019:389:3410:4910:4720:2120:2920:5120:5920:1121:03ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ק(

6:116:158:268:288:578:599:549:5517:2317:2017:4717:4417:0217:48נפאל, קטמנדו )ח(

6:446:449:119:129:449:4410:4510:4618:5318:5319:1419:1518:3519:19סינגפור, סינגפור )ח(

6:336:448:238:288:549:009:429:4616:0515:5516:3916:2915:3916:33פולין, ורשא )ק(

5:325:318:078:078:408:409:449:4418:1118:1318:3318:3617:5518:40פרו, לימה )ח(

7:217:309:199:239:519:5510:4210:4517:2617:1917:5617:4917:0218:02צרפת, ליאון )ק(

7:397:489:339:3810:0410:0910:5410:5817:2917:2018:0017:5217:0318:06צרפת, פריז )ק(

5:335:348:058:058:358:359:369:3717:4617:4618:0818:0817:2818:12קולומביה, בוגוטה )ח(

6:547:028:548:589:259:2910:1710:2017:0817:0117:3617:3016:4417:42קנדה, טורונטו )ק(

6:356:438:328:379:049:099:559:5816:4016:3217:0917:0216:1517:16קנדה, מונטריאול )ק(

6:086:148:138:168:468:509:419:4316:4916:4417:1517:1016:2717:14קפריסין, לרנקה )ק(

9:029:1410:4710:5311:1911:2512:0512:1018:1618:0518:5218:4217:4918:46רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:378:4910:2210:2810:5310:5911:3911:4417:4817:3718:2518:1417:2018:31רוסיה, מוסקבה )ח(

8:068:1510:0110:0610:3310:3811:2411:2718:0217:5418:3318:2517:3718:29רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

7:097:189:069:119:379:4210:2810:3117:0917:0117:3917:3216:4417:44שווייץ, ציריך )ק(

6:116:138:328:339:049:0510:0310:0417:5217:5018:1418:1317:3318:17תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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